
 فً الٌابان

 أساس التبنٌد الجمركً



 وزٌر المالٌة

 

 مركز التبنٌد

 

 مكتب الجمارك والتعرٌفة

 معمل الجمارك المركزي

 مثمنون جمرك طوكٌو

 مثمنون جمرك ٌوكوهاما

 مثمنون جمرك كوبا

 مثمنون جمرك اوزاكا

 مثمنون جمرك ناجوٌا

 مثمنون جمرك موجً

 مثمنون جمرك ناجازاكً

 مثمنون جمرك هاكودات

 مثمنون جمرك اوكٌناوا
 

 التسهٌالت القسم الداخلً

 مكتب الفرع المحلً

 القسم الخارجً

 وزارة المالٌة

 مركز التبنٌد

 الجمارك ومكاتب

التعرٌفة الجمركٌة   

 المعامل الجمركٌة 

 المركزٌة
 

 مثمنً جمارك طوكٌو

 مثمنً جمارك ٌوكوهاما

 مثمنً جمارك كوبً

 مثمنً جمارك أوساكا

 مثمنً جمارك ناجوٌا

 مثمنً جمارك موجً

 مثمنً جمارك ناجازاكً

 مثمنً جمارك هاكادٌت

 مثمنً جمارك اوكٌناوا

 

 التسهٌالت القسم الداخلً

 مكاتب الفرع المحلً

 القسم الخارجً



 مكتب التعرٌفة الجمركٌة

 

 مسئول بحوث التعرٌفة الجمركً

                      نائب المدٌر

                                                                                                    الموظفٌن

1 

1 

3 

 مركز التبنٌد

مأموري التعرٌفة 

 الجمركٌة     

 

8 
 

１２ 

 

 ٌوكوهاما

رئٌس قسم 

 تعرٌفة

 مثمن جمركً

 

 مأمور

1 

 
7 

 
2 

 كوبا

رئٌس قسم 

 تعرٌفة
 

 

 مثمن جمركً

 

 

 مأمور

1 

 
8 

 
 
 

3 

 أوزاكا

رئٌس قسم 

 تعرٌفة
 

 مثمن جمركً
 
 

 مشرفٌن

 مأمور

1 

 
6 

 

2 
 

3 

 ناجوٌا

رئٌس قسم 

 تعرٌفة
 

 

 مثمن جمركً
 

 مأمور

1 

 
4 

 
2 

 موجً

رئٌس قسم 

 تعرٌفة
 

 

 مثمن جمركً

 

 مأمور

1 

 
1 

 

1 

 ناجازاكً

 مثمن جمركً
1 

 هوكٌدٌت

 مثمن جمركً
1 

 أوكٌناوا

 مثمن جمركً
1 

10 12 12 7 3 1 1 1 

5 

17 

 

 تنظٌم مســـئولٌة التبـنٌد

 (64) الجمرك االقلٌمً

 طوكٌو

رئٌس قسم 

 تعرٌفة
 

 مثمن جمركً

 

 مأمور

1 

 

6 
 

10 



 كٌـــؾ ٌتحـقـق 
 التبـنٌد الموحـــــــد؟

 مـركـز التـبنـٌد الجمركً مكتب التعرٌفة الجمركٌة

 (المستشارٌن)

 على الخط
 (المستشارٌٌن)

 قســم التخلٌص الجمركً ادارة التثمٌن الجمركً

 (المستشارٌٌن

 المسـتورد

 قـرار التبنٌد المتقدم بٌان الوارد

 الجمرك المحلً



  الوظائف الرئٌسٌة

  لقسم التخلٌص الجمركً

 ومكتب التعرٌفة الجمركٌة

 تنسٌق أعمـــال التبــــنٌد•
 

 فحص الحاالت المرفوعة من قسم التبنٌد•

 تحدٌث التعرٌفة طبقا للتعرٌفة الدولٌة•
 

تبادل المعلومات مع منظمة الجمارك العالمٌة وادارات الجمارك فً •
 .الدول االخرى

 
 التنسٌق مع حكومات الدول االخرى•

 



 كٌـــؾ ٌتحـقـق 
 التبـنٌد الموحـــــــد؟

 مـركـز التـبنـٌد الجمركً مكتب التعرٌفة الجمركٌة

 (المستشارٌن)

 على الخط

 (المستشارٌن)

 قســم التخلٌص الجمركً ادارة التثمٌن الجمركً

 (المستشارٌن)

 المسـتورد

 قـرار التبنٌد المتقدم بٌان الوارد

 الجمرك المحلً



 مركز التـبـنـٌـد الجـمـركـً

 (جمرك طوكٌو) فً  1982تأسس عام •

 

 أدارة التعرٌفة

 الجمرك المحلي

 مركز التبنٌد الجمركً

 ادارة الجمارك ومكتب التعرٌفة الجمركٌة

 ٌحتاج الى مستشارٌن عند

 استٌراد بضائع جدٌدة وهناك جدل حول البند الجمركً الواجب التنفٌذ•

 اذا كان هناك شك فً التبنٌد الجمركً السابق•

 اذا كان هناك وجهة نظر مختلفة فً البند الجمركً بٌن ادارة التعرٌفة والمستورد•

 ٌحتاج الى مستشارٌن عند

 اذا كانت القضٌة تحتاج الى استشارة وكالة حكومٌة اخرى•

 طوكيو

 وزير المالية



 الوظائؾ الرئٌسٌة

 لمركز التبنٌد الجمركً

 أصدار التعلٌمات الداخلٌة لموظفً الجمارك•

 فحص أستعالمات بنود التعرٌفة•

  تحسٌن الخدمات السائده•

 (تعلٌمات سابقة)

 ابالغ التصنٌفات الؽٌر صحٌحة بسهولة•

 العمل على نشر التحدٌثات فً التعرٌفة الجمركٌة فً اجهزه الكمبٌوتر•

 أعالن حاالت التصنٌفات الجمركٌة•



 كٌـــؾ ٌتحـقـق 
 التبـنٌد الموحـــــــد؟

 مـركـز التـبنـٌد الجمركً مكتب التعرٌفة الجمركٌة

 (المستشارٌن)

 على الخط

 (المستشارٌن)

 قســم التخلٌص الجمركً ادارة التثمٌن الجمركً

 (المستشارٌن)

 المسـتورد

 قـرار التبنٌد المتقدم بٌان الوارد

 الجمرك المحلً



 أدارة التعرٌفة فً الجمرك المحلً
 

  المدٌر االقلٌمً

 للجمرك المحلً

 

 المكتب الفرعً

 (مٌزان كبٌر)

  مدٌر ادارة

 التعرٌفة

 مأمور تعرٌفة

(HS 1 - 24) 

 مأمور تعرٌفة

(HS 25 - 49) 

 مأمور تعرٌفة

(HS 50 - 63) 

 مأمور تعرٌفة

(HS 64 - 97) 

 مأمور تعرٌفة

  مساعد

 المثمن

2 2 

2 

2 2 



  وظائف قسم 

  التثمٌن الجمركً

 اعطاء التوصٌات بخصوص التبوٌب الجمركً – 1

 

   ـــ تنمٌة مهارات القوى البشرٌة 2



 اعطاء التوصٌات بخصوص التبوٌب الجمركً – 1

 

 مد المستوردٌن بالنصائح ألحكام التبنٌد 

 (أساس أحكام التبنٌد المتقدم) 

لمد مأموري الجمارك وأقسام التخلٌص الجمركً بالنصائح والتعلٌمات 

 الخاصة بالتبنٌد الجمركً

 االستٌراد

 برٌد التعلٌمات



 ٌكون مقدمة لـ

 نظام أحكام التبنٌدالجمركً المتقدم

 تم استبدال نظام الموظؾ الرسمً 1966فً عام 

 .بنظام أخدم نفسك   

  على أعتبار
 تنوع موضوعات الضرٌبة الجمركٌة

الصعوبات التقنٌة بتبنٌد النظام المنسق عالوة 

 على تطور المنتجات



 نظام احكام التبنٌد الجمركً المتقدم

 الغرض•

 الفائدة•

 محتوٌات االستعالمات•

 طرق االستعالم•

 االلغاء أو البطالن•

 حالة ورود أعتراض•

 مٌكنة نظام االسترداد•

 



 أحكام نظام التبنٌد المتقدم

 -الغرض-

 لضمان تسدٌد الرسوم الجمركٌة والضرائب بصورة لطٌفة •

 .وبدون شك
 .قرار التبنٌد الجمركً السلٌم ٌعجل بالسداد–

ٌمكن تجنب تأخٌر التخلٌص على البضائع ، وسرعة تحصٌل الرسوم –
 .الجمركٌة

 .هذا النظام ٌضمن التحصٌل الدقٌق للضرائب–

 .هذا النظام ٌمكن من تسدٌد مبالػ سابقة لمنازعات التبنٌد الجمركً–

هذا النظام ٌضمن العدالة فً تحدٌد الضرٌبة حٌث ٌأخذ بعٌن االعتباران –
 .معدل الضرٌبة لنفس السلعة متساوي لكل واحد مستورد

 

  

 



 نظام أحكام التبنٌد المتقدم

 -الفائــــــدة -

 أستقرار التجارة -1

فمنذ أن توافرت معلومات للتجار عن التعرٌفة والتبنٌد الدقٌق ومعدالت الضرٌبة 

أصبح بأمكانة عمل , وكذلك أجراءات التخلٌص الجمركً ,للبضائع المستوردة 

 (.بحساب تكلفة المنتج بدقة)خطة مبٌعات بسهولة 

 أجراءات التخلٌص الجمركً السرٌعة -2

 .حٌث أن البضائع ال تنتظر التبنٌد ، فً وقت االستٌراد

 التأكٌد على ثبات أنظمة االستٌراد -3

  تمكن المستوردٌن تجنب مشاكل المنازعات المحتملة

 نشر حاالت االحكام -4

ٌكتب التبنٌد الجمركً والفئة على مستندات االفراج وٌحتفظ بها لمدة ثالث 

والمستوردٌن ومخلصً الجمارك ٌمكن ان ( ترفق بالبٌان الجمركً)سنوات 

 .ٌراجعوا قرارت التبنٌد السابقة

 
 

 



 نظام أحكام التبنٌد الجمركً

 االستعالمات

 مثمنوا الجمارك
 

 مركز التبنٌد

 االستفسار الشفوي

 االستجابة /

 

 توثٌق  االستفسار

 مستشارٌن

 أجابات

 كتابة االجابات

 تسجٌل حاالت االستفسار

 الجمرك المحلً

  المعلومات المسجلة

 (قٌادة الجمارك المحلٌة)

 

هذه المعلومات متاحة 
 للجمهور عبر االنترنت



 محتوٌات االستعالم

 ;مستوٌات 9التبنٌد الجمركً فً  •

 ;فئات التعرٌفة •

 ;الكـــود االحصائً •

ضرٌبة للمشروبات وضرٌبة لالستهالك وضرٌبة استهالك )تخصٌص أصناف وفئات الضرٌبة •

 (الخ....للمنطقة المحلٌة الخ 

قانون سالمة )من قانون الجمارك مثل  70أرتباط االفراج بقوانٌن وأنظمة آخرى فً المادة  •

 .سواء بالموفقة أو الرفض(ألخ....األغذٌة , أحكام االستٌراد التجاري ألخ 

 .مصدر البضاعة ٌتعلق بتطبٌق نسب منظمة التجارة العالمٌة أو فئات التعرٌفة الممٌزة •



نموذج قرار التبنٌد  •

 المتقدم

•c1000 

                                                                         

File No. Register No.

                Advance Classification Ruling / Information    Customs Form C-1000

Date of Inquiry

(Year/Month/Day)

To Director General

of Customs

Name, address and signature of an inquirer

Name, address and signature of proxy

                                          (Person in charge)

                                          (Tel)

I hereby make a request for ruling on □tariff classification

□tariff rate □statistical code No. and for information on □

application category & rate of Internal Excise Tax □“other

laws” with respect to the following merchandise

Manufacture & Country

of origin

General or commercial name of the

merchandise

Unite price Customs office where import

declaration will be filed

Status of merchandise

□ Arrived

□ Not yet arrived

Reference

Materials

□ Return

□ Not Return

Sample, Photographs, Drawings,

Catalogues, Explanatory Notes,

Analytical reports.

Other(                          )

Date of contract; possible

date of importation;

quantity and value of the

merchandise to be imported;

possible investment, long-

term contract or special

order

Advance ruling on the

merchandise in

question;

Actual importation of

any merchandise

identical or similar to

the merchandise in

question

Manufacturing process, properties, composition, structure, function, use, packing, etc.

of the merchandise and opinion on the tariff classification, etc.

Setting of a closed

period

□ Necessary

□ Not necessary

The reason why

a closed period is necessary

Periods to be closed (   )month eternity

other (      )

Supplementary

Explanatory note

Required sheets

Submitted sheets

Registered
Code



                                                                        

Advance Ruling / information

(Notification of Modification)

In response to the request made in the left, we reply as follows:

We have modified the content of our precious reply issued on －－－－－－－－－－－－－－－－－－－

in response to the request made in the left as follows :

Please be aware of the notes given below. Please attach this form to the pertinent import

declaration.

Tariff

classification

Statistical code

No.

Tariff　□General

rate 　□WTO

　　 　□Temporary

　　 　□Preferential

Excise

Tax(not

ruling)

□ Consumption

  Tax

□Liquor Tax

□ Other

(           )

“Other Laws”   Food, Plant, Animal, Pharmacy, Sugar Poison, Food Management,

Washington, IQ, Prior Confirmation, Item 2 Approval, Other(                        )

(Classification reason)

Date of issuance        Issuing Customs          Officer in charge         (stamp)

Document・Interview・Phone

نموذج قرار التبنٌد •

   المتقدم

•C1000-1 

سنوات  3ٌحترم لمدة 

 منذ تارٌخ األفراج



 طرق األستعالم

 اآلستعالم بالمستندات•

 األستعالم عبر شبكة األنترنت  •

 األستعالم عبر التلفون أو زٌارة دأئرة الجمارك   •

 األستعالم

 الشفوي

 األستعالم 

 المكتوب



 خطاب الرد لألستعالم من المثمن األستعالم المكتوب

 ال ٌصدر خطاب من المثمن األستعالم الشفوي

  القٌد الرسمً للخطاب

 .قرار قسم التخلٌص عن التبنٌد

 قرار المثمنٌن أسترشادي فقط 

 .(هـذا ؼٌر ملزم لقسم التثمٌن)

 الفرق بٌن األستعالم المكتوب واألستعالم الشفوي

 القرار

 النصٌحة



 األلؽاء وعدم الصالحٌة

 .صالحٌة األجابة على المستندات ثالث سنوات من تارٌخ الرد•

 

أجابة المستندات تصؾ الحالة بدقة فأن أختلفت الحالة فأن •

 .االجابة المستندٌة ال تصلح وال تصبح ملزمة
 

أجابة المستندات التصلح أن تكون وسٌلة للحماٌة من •

تسدٌد المستحقات حٌث أن سداد المستحقات مرتبط 

 .بقوانٌن وقرارات البد وأن تحترم
 

 .االستفسارات العامة وتغٌٌر القوانٌن والتعلٌمات تنشر بالجرٌدة الرسمٌة -:ملحوظة



 حالة ورود أعــــتراض

 األستعالم المثمن الجمركً

           توصٌة  – 1

 معلومات التوصٌة -2

 (بالمستندات )األعــتراض – 3

 ( بالمستندات) االستجابة  – 7

 مركز التبنٌد
 الجمركً

 مكتب الجمارك
 والتعرٌفة

ٌعاد أرسالة مع أضافة  -4
 الرآي الخاص

 أستشارة -5

 االستجابة -6



 نظام مٌكنة التؽذٌة المرتدة

 مــــركـز التبنٌد
 (مدٌر التعرٌفة)

 

::: 

: : : : 

 بٌانات احكام التبنٌد المتقدم
 ادخال البٌانات

 استعالمات التبنٌد المتقدم

الحمرك 
 االقلٌمً

 توصٌات توصٌات



  وظائف قسم التبنٌد الجمركً 

اعداد نصائح وتعلٌمات التبنٌد - 1

 .الجمركً

 

تنمٌة مهارات العنصر البشري  - 2

 .للمثمنٌن



 اعداد نصائح وتعلٌمات التبنٌد الجمركً - 1

للرد على االستعالمات الخاصة باحكام االستٌراد الواردة من المستوردٌن وؼٌرهم فً التبنٌد 

 الجمركً

 (فً االساس احكام التبنٌد الجمركً المتقدم)

  لنصح موظفً الجمارك بقسم التخلٌص الحمركً

  عن التبنٌد الجمركً

 االستٌراد

 برٌد التعلٌمات



 (المستشارٌن)

 مركز التبنٌد الجمركً  الجمارك ومكتب التعرٌفة
 (المستشارٌن)

 قسم التخلٌص التثمٌن الجمركً
 (المستشارٌن)

 المستورد

(الشهادة)بٌان االستٌراد  

 الجمرك االقلٌمً

 نصٌحة المثمن الجمركً لقسم التخلٌص الجمركً

 (نظام االستشارة بعد البٌان )

 



 جداول التعربفة الجمركٌة

  شروح المالحظات

  آراء التبنٌد

 فهرس التبنٌد الجمركً

 منشورات التعرٌفات الداخلٌة من مركز التبنٌد

 مرجع المواد بقسم التخلٌص الجمركً



  

 

 .اعداد نصائح وتعلٌمات التبنٌد الجمركً-1

 

 .تنمٌة مهارات العنصر البشري للمثمنٌن -2

 

وظائف قسم التبنٌد 
 الجمركً



 . تنمٌة مهارات العنصر البشري للمثمنٌن - 2

 
 التدرٌب على تقنٌات التبنٌد الجمركً

 دورة تدرٌبٌة على التعرؾ على البضائع

  ورشة عمل على بنود التعرٌفة الجمركٌة

 دورة تدرٌبٌة على تقنٌات التبنٌد التحاد وسطاء الجمارك



 متدرب
 مثمن جمركً

 مستورد

 االستعالمات وآراء المستوردٌن

 احكام االستٌراد أو نصائح للمتعاملٌن

  التدرٌب على تقنٌات التبنٌد



 الجمارك

  دورة تدرٌبٌة فً الخبرة فً البضائع



  ورشة عمل فً التبنٌد الجمركً



 تنمٌة مهارات العنصر البشري للمثمنٌن - 2

 التدرٌب على تقنٌات التبنٌد الجمركً

 دورة تدرٌبٌة على التعرؾ على الٌضائع

  ورشة عمل على بنود التعرٌفة الجمركٌة

 دورة تدرٌبٌة على تقنٌات التبنٌد التحاد وسطاء الجمارك



  دورة تدرٌبٌة على تقنٌات التبنٌد التحاد وسطاء الجمارك

 العاملٌن فً التخلٌص الجمركً

 المرشحٌن المتحانات وسطاء الجمارك

 أعضاء اتحاد وسطاء الجمارك



 وزارة المالٌة

 مركز التبنٌد

 الجمارك ومكاتب

التعرٌفة الجمركٌة   

 المعامل الجمركٌة 

 المركزٌة
 

 مثمنً جمارك طوكٌو

 مثمنً جمارك ٌوكوهاما

 مثمنً جمارك كوبً

 مثمنً جمارك أوساكا

 مثمنً جمارك ناجوٌا

 مثمنً جمارك موجً

 مثمنً جمارك ناجازاكً

 مثمنً جمارك هاكادٌت

 مثمنً جمارك اوكٌناوا

 

 التسهٌالت القسم الداخلً

 مكاتب الفرع المحلً

 القسم الخارجً



 المعامل الجمركٌة المركزٌة

Co-Ordination Division

Research and Planning Section

First Analysis Section

Second Analysis Section

Third Analysisi Section

Deputy Director-Genaral

First Research and
Developement Section

Second Research and
Developement Section

Special Researcher

Director-General



 مهام المعامل الجمركٌة المركزٌة

  ادارة طلبات التحلٌل•

 طلبات التحلٌل الواردة من معامل الجمارك االقلٌمٌة–

 طلبات التحلٌل الواردة من الجمارك ومكاتب التعرٌفة الجمركٌة–

 طلبات التحلٌل الواردة من منظمة الجمارك العالمٌة–

 الدراسة والبحث•

 لرفع مستوي تقنٌات المعامل الجمركٌة–

 لمعرفة الجدٌد فً عالم االسلحة النارٌة والمخدرات المحظورة–

 تجهٌز االرشاد التقنً•

 تنظٌم برامج تعلٌمٌة لكٌمٌائً الجمارك –

 تنظٌم برامج تعلٌمٌة لتنمٌة وتطوٌر البالد–

 



 خرٌطة تدفق لخدمات التحلٌل

 منظمة الجمارك العالمٌة

 (بركسل)
 الجمارك ومكاتب التعرٌفة 

 وزارة المالٌة

 المعامل الجمركٌة المركزٌة
 الجمارك

 

 المعامل الجمركٌة

 

 

 

 االستٌراد والتصدٌر

 المستوردٌن والمصدرٌن قسم التخلٌص

a 

a 

b 

c 

c 

c 

a:  عٌنات للتحلٌل لمعرفة طبٌعتها ومكونات المواد الداخلة فٌها لتوحٌد التبنٌد الجمركً كسلع عالمٌة

.                                                                           ولذلك تستخدم تقنٌات حدٌثة ومعقدة 
                                                   

b: عٌنات تحتاج الى المزٌد من التحالٌل المتقدمة والمؽلقة 

c: نتائج التحلٌل 

 شهادات االستٌراد والتصدٌر



 معٌار طلبات التحلٌل من معمل التحلٌل الى معمل التحلٌل المركزي

 العناصر صعبة التحلٌل فً المعامل الجمركٌة•
 .حٌن الحاجة لوسائلهم الحدٌثة المعتمدة وغٌرها–

 .حٌن الحاجة لتقنٌات تحلٌل متخصص–

 .حٌنما ٌتطلب التحلٌل وقت طوٌل–

السلع الجدٌدة والسلع الهامة التً تكون تحت السٌطرة •

 .او تكون محظورة
 

 .العناصر التً تحتاج الى تطوٌر طرق المعامل الجمركٌة•
 

العناصر االخرى التى الجمارك انها تحتاج الى اختبارات •

 .اضافٌة



 وزارة المالٌة

 مركز التبنٌد

Customs and  

Tariff Bureau 

 المعامل الجمركٌة

المركزٌة   

 

Tokyo Customs Appraisers 

Yokohama Customs Appraisers 

Kobe Customs Appraisers 

Osaka Customs Appraisers 

Nagoya Customs Appraisers 

Moji Customs Appraisers 

Nagasaki Customs Appraisers 

Hakodate Customs Appraisers 

Okinawa Customs Appraisers 

 

 التسهٌالت القسم الداخلً

 مكاتب الفرع االقلٌمً

External Division 

 وزارة المالٌة

 مركز التبنٌد

 الجمارك ومكاتب

التعرٌفة الجمركٌة   

 المعامل الجمركٌة 

 المركزٌة
 

 مثمنً جمارك طوكٌو

 مثمنً جمارك ٌوكوهاما

 مثمنً جمارك كوبً

 مثمنً جمارك أوساكا

 مثمنً جمارك ناجوٌا

 مثمنً جمارك موجً

 مثمنً جمارك ناجازاكً

 مثمنً جمارك هاكادٌت

 مثمنً جمارك اوكٌناوا

 

 التسهٌالت القسم الداخلً

 مكاتب الفرع المحلً

 القسم الخارجً



  نشكركم كثٌرا جــــدا


