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 ةــــدمـــــمق
إن العمل اجلمركي كان وال يزال علي مر العصور أحد الوظائف اليت تسعي 

احلكومات من خالهلا لتحقيق احلماية واألمن واألمان للبالد من ناحية، وحتصيل 

ية والنهوض اإليرادات واحلصيلة املرجوة اليت تستخدمها احلكومات يف التنم

 مبستوي املعيشة للمواطنني من ناحية أخري..

وقد خضع هذا العمل اجلمركي للتطور بشكل كبري يف السنوات العشر 

الوسائل والطرق اليت كانت تستخدمها اجلمارك لتنفيذ أهدافها  واختلفتاألخرية 

يف املاضي عن تلك الوسائل اليت تستخدمها اإلدارات اجلمركية يف الوقت 

ر، بل إن كافة اإلدارات اجلمركية يف الدول املتقدمة والنامية علي حد احلاض

سواء أحدثت حتواًل إسرتاتيجيًا حقيقيًا يف العمل الذي تقوم به فتحولت غالبية 

هذه اإلدارات بأهدافها اإلسرتاتيجية من عملية اجلباية والتحصيل إلي عملية 

عي لتحقيق هدف إسرتاتيجي التبسيط والتيسري، فأصبحت اإلدارات اجلمركية تس

أساسي هلا هو تسهيل التجارة الدولية بكل ما يتطلب حتقيق هذا اهلدف من 

استخدام فعال للتكنولوجيا وتطبيق أنظمة مل تكن مستخدمة يف املاضي البعيد أو 

القريب يف العمل اجلمركي مثل إدارة املخاطر واملراجعة احملاسبية الالحقة 
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الدول  التفافماية حقوق امللكية الفكرية، لذلك كان وتطبيق آليات حقيقية حل

ما يزيد عن مائة  وانضماماجلات،  اتفاقيةكلها كبريها وصغريها، غنيها وفقريها حول 

اليوم ملنظمة التجارة العاملية كأعضاء عاملني مبثابة  حتىوثالثة ومخسون دولة 

الثة والدور الكبري الذي إعالن وإمجاع دولي بأهمية التجارة الدولية يف األلفية الث

 ميكن للجمارك أن تلعبه يف تسهيل هذه التجارة الدولية.

عن منظمة  انبثقتاليت  االتفاقياتلقد بدأت دول وبلدان عديدة تطبيق 

التجارة العاملية منذ أكثر من عشر سنوات، وبدأت العديد من اإلدارات اجلمركية 

العمل اجلمركي، وتبقي عملية تطبيق اآلليات احلديثة والطرق املستحدثة يف 

ووظيفة التقييم اجلمركي من أهم الوظائف اليت حتتاج إلي العمل الدءوب 

واجلهد املستمر لرفع كفاءة العاملني يف اجلمارك ألن هذه الوظيفة هلا عالقة 

مباشرة مبا حتققه اجلمارك من إيرادات، وملا تسعي إليه اجلمارك من عدالة يف 

لي اجلمارك القيام به من توحيد يف املعاملة اليت تقدمها التطبيق، وملا جيب ع

 .لعمالئها علي حد سواء
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اليوم واملتعاملني معها  حتىإن الكثري من العاملني باإلدارات اجلمركية 

تنفيذ املادة  اتفاقيةواملهتمني بشئون التجارة الدولية قد يغيب عن علمهم أن 

قائمة بذاتها تتكون من  اتفاقيةالتجارة هي العامة للتعريفات و تفاقيةاالالسابعة من 

ليست هي اجلات  تفاقيةاالمادة ختتص مجيعها بالتقييم اجلمركي، وأن هذه  42

الدولية اليت تضمها اجلات وتشرف  االتفاقياتجمموعة  نواحدة م اتفاقيةبل هي 

ع هي جزء صغري يتعلق مبوضو تفاقيةاالعليها منظمة التجارة العاملية، أي أن هذه 

واحد من املوضوعات املتعددة اليت تقع حتت إشراف منظمة التجارة العاملية، 

واليت حل أمسها حمل أسم " اجلات " حيث مل يعد هناك " جات " وإمنا يعين 

أسم " منظمة التجارة العاملية " املنظمة الدولية اليت مت إنشاؤها مبوجب 

 .التجارية قياتواالتفابروتوكول مراكش، واليت ختتص بكل السياسات 

اصة بكيفية اخلبالتفصيل كافة التعريفات واإلجراءات  تفاقيةاالوتتناول هذه 

 االعتمادحتديد قيمة البضائع املستوردة لألغراض اجلمركية، حيث تسعي إلي 

علي تعريف واقعي للقيمة لألغراض اجلمركية، خالفًا ملا كان معمواًل به يف تعريف 

 .للقيمةبروكسل 
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، جيب أن تبنى القيمة اجلمركية علي أساس تفاقيةاالورد بنص  فطبقًا ملا

السعر الذي تباع به البضائع يف عملية بيع فعلية بني بائع ومشرتي كل منهما 

مستقل عن اآلخر، ودون أن يكون هناك أي نوع من القيود يفرضها البائع علي 

يًا وفقًا ملا املشرتي، وميكن أن تتم بعض التسويات علي هذا السعر ليكون واقع

 تفاقيةاال، هذا السعر، بهذا التعريف، حتدده تفاقيةاالحتدده املادة الثامنة من هذه 

حتت أسم " قيمة الصفقة " وهو ما ميثل أساس الطريقة األولي من طرق حتديد 

اصة اخل، علي أنه جيب توافر الشروط تفاقيةاالالقيمة لألغراض اجلمركية وفقًا هلذه 

إلي طرق التقييم البديلة وفقًا  االنتقالن عدم توافر أي منها معناه بهذه الطريقة، أل

 .تفاقيةاالللتدرج والرتتيب الرقمي الواردة به هذه الطرق يف 

فاإلدارة اجلمركية حتتاج وهي بسبيلها لتحصيل الضريبة اجلمركية إلي ركنني 

 أساسيني:

  فئة التعريفة اجلمركية 

 تطبق عليها فئة التعريفة اجلمركية وقيمة البضائع املستوردة اليت س 

أي أن هذين الركنني هما األساس الذي علي أساسه يتم حتصيل الضريبة 

اجلمركية؛ لذلك فإن السعر هو أحد العناصر األساسية يف القيمة بل هو أهم هذه 
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العناصر على اإلطالق، والقيمة اجلمركية ال تعترب فقط الوعاء الالزم جلباية الضريبة 

ركية وحدها بل هي األساس يف حساب ضريبة املبيعات وكل الضرائب اجلمــ

والرسوم األخرى اليت يتم حتصيلها علي الواردات مثل ضريبـة األرباح التجارية 

عالوة على كونها األساس الذي يسرتشد به ... دمات وغريهااخلوالصناعية ورسم 

سائر يف اخلد األرباح ويف حتديد عناصر التكلفة الواقعية املتخذة كأســاس لتحدي

 املستوردة.جمال جتارة السلع 

إن الطرق واألنظمة اليت أتبعتها اإلدارات اجلمركية لتحديد القيمة اجلمركية 

 للبضائع املستوردة تنوعت وتعددت علي مر السنني، ففي بدايات القرن العشرين

مة تقييم أتبعت كل دولة ما يناسبها من طرق وأنظ وكما هو موضح بالشكل السابق

، وبعد إنشاء عصبة الكبري فيما بينها االختالفوالتغري السريع و االستقرارمتيزت بعدم 

األمم بدأ تطبيق مبادئ جتارية متيل إلي نوع من التوحيد البسيط جدًا، ولكن 

بعد  7421اجلات عام  اتفاقيةالتنوع يف األنظمة كان كبريًا، إلي أن مت توقيع 

متضمنة املادة السابعة  تفاقيةاالحيث خرجت إلي النور مفاوضات جتارية عاملية 

 االحتاداتاليت ختتص بالتقييم اجلمركي وبدأ تطبيق هذه األحكام من خالل 

اجلمركية يف أوروبا واليت كانت تهدف إلي توحيد طرق التقييم للبضائع حمل 
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ة اجلمركي روكسل للقيمةالتبادل التجاري الدولي، ثم خرج إلي النور تعريف ب

، وأستمر العمل به 7491ركية ويبدأ التطبيق منذ عام لتلتف حوله اإلدارات اجلم

اصة بالتقييم إلي صياغة اخلاملفاوضات التجارية  انتهتحني  7497عام  حتى

 تنفيذ املادة السابعة، وبدأت دول عديدة تطبيقها فعليا منذ هذا التاريخ، اتفاقية

التجارة العاملية أصبح تطبيق هذه وبإعالن إنشاء منظمة 7442ولكن يف عام 

إلي املنظمة الدولية، لقد كانت االنتقادات اليت  االنضمامأحد شروط  تفاقيةاال

وجهت إلي تعريف بروكسل للقيمة أحد أهم أسباب عقد جوالت املفاوضات 

 .التجارية اليت عرفت باسم "دورة طوكيو "

ى دول العامل ألنه ولذلك كان من الضروري توحيد تعريف القيمة على مستو

تعريف خاص خمتلف، يكون  باستخداميف غياب هذا التوحيد، وقيام كل دولة 

غاية يف السلبية على حركة التجارة الدولية  االختالفاألثـر الناتج عن هذا 

 دمات.اخلوالتبادل الدولي للبضائع و

وبناءًا علي كل هذا ومن أجل تطبيق أحكام موحدة للقيمة تسرى على كافة 

يشتمل عليها  اليتول العامل، ومن أجل أن يكون مفهـوم القيمة وأيضا العناصر د
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واحـدًا " لدى مجيع األطراف املتعاملة يف جمال التجارة الدولية،  هذا املفهوم "

تنفيذ املادة السابعة من اجلات واليت إىل توحيد تعريف القيمة عن  اتفاقيةوضعت 

إىل  االلتجاءالقيمة الفعلية الواقعية دون طريق جعل األساس األوحد للقيمة هو 

التقديرات اجلزافية أو الوهمية أو احلكمية وأيضا جعـل طرق وأساليب حتديد 

، وأن يكون تطبيق تفاقيةلالهذه القيمة ثابتة ومذاعة على كل دول العامل املنضمـة 

م؛ وأال تستخدم القواعد املتعلقة بتحديد القيمة عاداًل وموحدًا وحياديًا وقاباًل للتحك

القيمة اجلمركية يف مواجهة السياسات التسويقية للسلع مثل سياسة اإلغراق، 

وعالوة على كـــل ما تقدم أال يتم حتديد القيمة على أسـاس أسعار املنتجات من 

أو أسعارها يف السوق احمللى لبلد التصدير أو  االسترياداملنشأ احمللي لبلد 

 .أسعارها يف بلد تصدير ثالث

إننا نضع هذا الكتاب بني أيدي العاملني يف جمال التقييم لألغراض 

اجلمركية يف اجلمارك املصرية ويف مجيع اإلدارات اجلمركية بالدول العربية 

، وكافة املهتمني بشئون التجارة العاملية واألدنىودول منطقة الشرق األوسط 

ارة الدولية، ليكون دلياًل سواء املستوردون أو املصدرون أو كل من له عالقة بالتج

يوضح كل تفاصيل التطبيق الصحيح واآلمن إلجراءات التقييم لألغراض اجلمركية 
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وميمَّكنهم من القيام بعملهم بطريقة يتفهمها ويقبلها املتعاملون مع اجلمارك الذين 

يوفر هلم هذا الدليل املعلومة الكاملة واملعرفة الفنية التامة للكيفية اليت يتم بها 

تقييم بضائعهم املستوردة، فريتفع بنيان الثقة بني اجلمارك واملتعاملني معها، وتقل 

املنازعات بني اجلمارك واجملتمع التجاري وتعود اإليرادات اليت كانت تضل 

اطئة يف التطبيق والفهم اخلزانة العامة بسبب بعض املمارسات اخلطريقها إلي 

 .تفاقيةلال

 ,,,لتوفيق والسدادوهللا سبحانه وتعالي نسأل ا
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 تمهيد

 
تنفيــذ املــادة الســابعة مــن اجلــات ســتة طــرق لتقيــيم البضــائع    اتفاقيــةتتضــمن 

األساســية واألولــي بــالتطبيق هــي  وتعتــرب الطريقــة، املســتوردة لألغــراض اجلمركيــة

طريقة القيمة التعاقدية أو قيمـة الصـفقة أو القيمـة الفعليـة أي تطبيـق املـادة األولـي        

 ..تفاقيةاالمن 

وعلي اإلدارات اجلمركية أن تعمل علي اسـتخدام هـذه الطريقـة إلـي أقصـي      

لـي  تنفيـذ شـروطها يـتم اللجـوء إ     واسـتحال مدي ممكن، ولكن إذا ما تعذر التطبيق 

فيــتم العمــل ، تفاقيــةاالالطــرق البديلــة وفقــًا للتسلســل الــواردة بــه هــذه الطــرق يف  

فـإذا  ، فإن مل تتوافر شروطها يتم العمل بأحكام املادة الثالثة، بأحكام املادة الثانية

وال ، ثم السادسة ثم السابعة، امسةاخلحالت الظروف دون تطبيقها يتم تطبيق املادة 

 .أحكام وشروط تطبيقها استنفاذة ما بعد ميكن الرجوع إلي طريق
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أي أن الطرق واجبة التطبيق لتحديد القيمة لألغراض اجلمركية تكون علي النحو 

 :التالي وبالرتتيب الواردة به

 (9( واملادة )7املادة ) طريقة استخدام قيمة الصفقة الطريقة األوىل -7
 فعليةوتسمي أيضًا طريقة القيمة التعاقدية أو القيمة ال

 (4املادة ) طريقة قيمة البضائع املطابقة الطريقة الثانية -4
 (3املادة ) طريقة قيمة البضائع املماثلة الطريقة الثالثة -3

 وقد جتد البعض يطلقون عليها طريقة قيمة البضائع املتماثلة

 (9املادة ) الطريقة اإلستنتاجية الطريقة الرابعة -2

صمية بناء علي الرتمجة املباشرة لالسم باللغة اخلالطريقة والكثريون يطلقون عليها 

ألنها أقرب إلي واقع احلال  اإلستنتاجيةاإلجنليزية ولكننا منيل هنا إلي استخدام كلمة 

فنحن نستنتج القيمة اجلمركية من خالل خصم اإلضافات ، الذي نصل به إلي هذه القيمة

فهي قيمة نصل إليها ، االستريادوق بلد اليت أضيفت إليها للوصول إلي سعر البيع يف س

 .صم واالستبعاد من سعر البيعاخلب

 (6املادة ) طريقة القيمة احملسوبة امسةاخلالطريقة  -9

ومرة أخري جند أن هناك أمسًا شائعًا غري صحيح يطلق علي هذه الطريقة هو طريقة القيمة 

 computedي القيمة احملسوبة والرتمجة الصحيحة لالسم باللغة اإلجنليزية ه، احلسابية

value  

 (1املادة ) ةالطريقة املرن الطريقة السادسة -6

أو طريقة املادة السابعة وغري ذلك من املسميات ، أو طريقة املرونات، وتسمي االجتهادية

اليت شاعت يف اللغة العربية وكلها تشري إلي تلك الطريقة اليت حندد بها القيمة اجلمركية 

 ..تفاقيةاالكام املادة السابعة من بتطبيق أح
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أنه ميكن مبوافقة اجلمارك وبناء علي طلب كتابي من  االعتبارمع األخذ يف  

املستورد أن يتم تقييم البضائع املستوردة حمل التقييم بتطبيق أحكام املادة 

) راجع امللحق الثالث .امسة كميزة تعطي للدول الناميةاخلالسادسة قبل املادة 

 ( تفاقيةاالمن 

وحتديد القيمة لألغراض اجلمركية من خالل أحكام  تفاقيةاالإن آلية تطبيق 

ومن خالل املبادئ اليت تسعي لرتسيخها يف العمل اجلمركي ، تفاقيةاالهذه 

ومن خالل األهداف اليت تسعي احلكومات إلي حتقيقها لدعم ، والتبادل التجاري

األدوات اليت تعزز هذا التطبيق حتتاج إلي استخدام بعض ، الوطين االقتصاد

األهداف  تفاقيةاالالشفاف وتدعم الثقة بني املستورد واجلمارك لكي حتقق 

    فعلي سبيل املثال جيب علي اجلمارك تصميم منوذج ملا يسمي ، املرجوة منها

كافة البيانات واملعلومات  هجيب على املقر أن يثبت في) إقرار القيمة ( والذي 

إلدارة اجلمركية علي تنفيذ عملية حتديد القيمة لألغراض اجلمركية اليت تساعد ا

فمثاًل علي املستورد ، تفاقيةاالببطريقة صحيحة تتفق والنصوص واألحكام الواردة 

وما إذا ، إضافات يف السعر املدفوع أو القابل للدفع أيما إذا كان هناك حتديد 

وإذا وجدت هل أثرت  ألجنيببني املستورد واملورد ا ارتباطهناك عالقة  تكان

  .على السعر املدفوع أو القابل للدفع عن البضائع املستوردة

وعما إذا كان سيعود جزء من حصيلة إعادة البيع إىل البائع سواء بشكل 

استخدام ، صفقة جتاريةمباشر أو غري مباشر..كما أنه يذكر نوع الرسالة املستوردة )
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بضاعة مرسلة من الشركة ، بضاعة لإلجيار، بضاعة أمانة استخدام صناعي، خاص

ردة ابضاعة و، بضاعة واردة بدون قيمة، االسترياداألصل إىل فرع الشركة يف بلد 

أن يوضح يف إقرار القيمة طبيعة الصفقة ـ شروط كما جيب علي املستورد ، (كهدايا

الدفع ـ تكاليف الشحن والتأمني ـ العموالت والسمسرة ونسبة 

واملقر عن البضاعة يتحمل كامل املسئولية عن دقة وصحة ..اخل...التحويل

 .البيانات املعلنة

علي أنه جدير بالذكر أن تطبيق آليات املراجعة احملاسبية الالحقة يعترب 

حيث تستطيع اجلمارك من ، التقييم اجلمركي اتفاقيةواحدًا من أهم وسائل تنفيذ 

ي سجالت ودفاتر املستوردين خالل تنفيذ عملية املراجعة احملاسبية الالحقة عل

من التأكد من أن البيانات واملعلومات واملستندات اليت مت تقدميها للجمارك وقت 

وتطابق واقع احلال يف الدفاتر  صحيحةاإلفراج اجلمركي عن الواردات كانت 

 .والسجالت اليت متسكها الشركة املستوردة
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هي األساس يف عملية التقييم اجلمركي وعلي اجلمارك أن  الطريقة األولي

 مة الواردة إلي أقصي درجة ممكنةتعمل علي قبول القي

إذا كان لدي اجلمارك شك يف القيمة الواردة عليها أن تطلب من املستورد 

 تفسريًا ألسباب تدني القيمة الواردة بالفاتورة

ضرورة إتباع التسلسل الوارد لطرق التقييم البديلة باالتفاقية، وهذه الطرق 

 هي:

 (4املادة ) قةطريقة السلع املطاب :الطريقة الثانية -ب

 (3املادة ) طريقة السلع املماثلة :الطريقة الثالثة -ج

 (9املادة ) الطريقة اإلستنتاجية :الطريقة الرابعة -د

 (6املادة ) طريقة القيمة احملسوبة :امسةاخلالطريقة  -هـ

 (1املادة ) الطريقة املرنة :الطريقة السادسة -و

 

وسائل اهلامة لتدعيم اجلمارك يف عملية املراجعة احملاسبية الالحقة أحد ال

 التقييم

تـــــذكـــــــــ

 ر
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 الفصل الثاني
 مق ارنة بين تعريف بروكسل

 قيمة وتعريف الجاتلل
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 مقارنة

 بين تعريف بروكسل للقيمة وتعريف الجات

 
 

 تعريف الجــــات تعريف بروكســـــــــل وجه المقارنة

 إجيابي -عملي  نظري لقيمةاتعريف 

أساس التقييم 

 اجلمركي

العادية أو  االفرتاضيةالقيمة 

 اليتالقيمة  أيللبضائع 

يف يفرتض أن تباع بها 

ة حتت ظروف أسواق مفتوح

 معينة.

قيمة الصفقة  القيمة الفعلية أو

للبضائع املستوردة واليت هي 

املستحق  الثمن املدفوع أو

 عن البضائع املستوردة الدفع

 اليتالفكرة 

 يقوم عليها

مفهوم نظري يقوم على 

للقيمة يعتمد على وضع 

السائد السعر هي قاعدة عامة 

 يف سوق منافسة حرة

ة إلداريكون وبالتالي 

واسعة سلطات اجلمارك 

كبرية يف حتديد القيمة و

األسعار  متتد إلي تعديل

الواردة بها البضائع عند 

وجود فرق بينها وبني القيمة 

 .للبضائع االفرتاضية

أو يقوم على الفكرة الواقعية 

) السعر املدفوع  للقيمةالفعلية 

.فالقيمة .فعاًل( أو قيمة الصفقة

لألغراض اجلمركية تعتمد إلي 

أقصي مدي ممكن علي 

الثمن املدفوع فعالًًُ أو 

املستحق الدفع عن البضائع 

وال ، املستوردة حمل التقييم

جيوز تعديله إال وفقًا ملا ورد 

 تفاقيةاالباملادة الثامنة من 

 مادة 42 مواد فقط 3 عدد املواد

 
 

 تعريف الجــــات تعريف بروكســـــــــل وجه المقارنة
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نفقات معاملة 

 ــلالنق

 والتأمني

تعد القيمة لألغراض 

القيمة سيف  هياجلمركية 

وبالتالي  التعريف،يف هذا 

إضافة كافة املصروفات جيب 

الالزمة لتسليم البضائع يف 

ميناء الوصول أو مكان 

 االسترياد

وقد كان هذا سببًا مباشرًا يف 

عزوف عدد كبري من الدول 

عن تطبيق هذا التعريف 

إىل  االنضماموبالتالي عدم 

بروكسل لرغبتها يف  اتفاقية

عدم ضم مصاريف النولون 

أي أنها تفضل والتأمني 

ولذلك ، األخذ بالقيمة فوب

جملس التعاون اجلمركي أقر 

القديم منظمة  االسم)

عام اجلمارك العاملية حاليًا ( 

تعدياًل يسمح للدول  7412

باالنضمام إىل بر وكسل مع 

إدخال حق التحفظ بشأن 

يف القيمة  نفقات النقل

إال إن لألغراض اجلمركية 

مل يدخل حيز هذا التعديل 

 التنفيذ

احلرية للدول  تفاقيةاالتركت 

األعضاء يف ضم مصاريف 

النقل والتأمني إىل القيمة 

)سيف( أو عدم إدخال هذه 

املصاريف إىل القيمة )فوب( 

 ..جزئيًا أو كليًا

 

وجه 

 المقارنة
 ـــاتتعريف الجـ تعريف بروكســـــــــل
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 الكميــة

 

إن تعريف بروكسل للقيمة كان 

فقط تقييم الكمية الواردة  يقتضي

الواردة إذا كانت البضاعة مبعين أنه 

لألغراض املراد حتديد قيمتها و

كبرية جزء من صفقة اجلمركية متثل 

تسوية  فإنه جيب، مت التعاقد عليها

الثمن  السعر الوارد بالفاتورة ليعكس

دي للكمية عاأو ال االفرتاضي

املراد حتديد قيمتها املستوردة و

دون النظر إلي الكمية التجارية اليت 

مت التعاقد عليها واليت كانت أساس 

وينعكس هذا بوضوح ، حتديد السعر

علي تلك التعاقدات اليت تتم 

لتصدير بضائع إلي أكثر من بلد يف 

 .صفقة واحدة

تتم من  اليتأما يف حالة الصفقات 

أو عدة عقود كبري  عقد مبدئي خالل

سعر وترد على شحنات متتالية فإن 

ه قبلتميكن أن املتعاقد عليها  الكمية

اجلمارك كقيمة لألغراض اجلمركية 

يتعلق خصم أي  مل يتضمنإذا 

أو أنه ، كميات سابقة خارج العقدب

بلد الإىل كلها يتم تسليم الكمية 

املستورد اليت مت التعاقد عليها يف 

خالل مدة معقولة  العقد املبدئي يف

 ..ومقبولة يف األعراف التجارية

التقييم اجلمركي وفقًا  اتفاقية

تسويات أو  أي للجات ال تتضمن

تعديالت علي الثمن املدفوع أو 

املستحق الدفع عن البضائع 

املستوردة حمل التقييم بناء 

علي الكمية سواء املتعاقد عليها 

حيث أن مفهوم ، أو الواردة

فعاًل أو املستحق الثمن املدفوع 

الدفع عن البضائع املستوردة 

يعطي املستورد احلق يف قبول 

قيمة البضائع التعاقدية طاملا أنها 

القيمة الفعلية املدفوعة أو 

املستحقة الدفع عن تلك 

البضائع بكمياتها املوضحة بعقود 

وكذلك تسمح ، أو فواتري الشراء

خبصم بقبول واألخذ  تفاقيةاال

نه ممنوح للكمية طاملا أ الكمية

الواردة ويتعلق بها وال ميتد إلي 

 تعاقدات أو كميات سبق ورودها 

 صومات؟اخل أنواع باقي 

وجه 

 المقارنة
 تعريف الجــــات تعريف بروكســـــــــل
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املستوى 

 التجاري

إشارة إىل  أيمل يرد يف التعريف 

إمكانية إجراء أي تسوية بناء علي 

 ولكن جري، التجاري ملستوىا

العرف لدي اإلدارات اجلمركية علي 

النظر إلي املستوي التجاري عند 

بأي من القيم اجلمركية  االسرتشاد

عند حتسني السعر الوارد به البضائع 

 املستوردة حمل التقييم 

إشارة إىل  أي تفاقيةاالمل يرد يف 

ستوى جتارى حمدد ويؤخذ متطبيق 

عتبار عندما يتضمن اال يفاملستوى 

 عملية بيع أو توجد عملية بيع االسترياد

يستخدم عامل املستوى التجاري عند 

 :تطبيق

القيمة اإلختبارية الواردة باملادة  .7

 .ب 4 الفقرة    ,األوىل

عند حتديد القيمة التجارية  .4

للبضاعة الواردة مبوجب أحكام 

 املادة الثانية والثالثة

] طريقة السلع املطابقة والسلع  

 املماثلة[

 استخدام وكحد أدنى عند .3

 .االستدالليةالطريقة 

 التسويات

الواردة تكون التسويات على السعر 

به البضائع حمل التقييم بغرض 

 االفرتاضيةالوصول به إلي القيمة 

للبضائع املستوردة حمل التقييم , 

وتتم هذه التسويات لتسوية 

 اليتصومات أو التخفيضات اخل

متنح  واليتجترى على السعر 

 االمتيازيني أو أصحاب للوكالء التجار

وال يسمح بها يف تعريف  يدينالوح

بروكسل فتتم تسويات إضافة ما مت 

سعر خصمه من القيمة للوصول إلي 

املتاح جلمهور السوق التنافسي 

، لكل املستوردين املشرتين و

ضافة تتم هذه التسويات إلوبالتالي 

صومات وعموالت الوكالء اخلتلك 

ائع حمل للبض االفرتاضيإىل السعر 

 .التقييم

تتم أي تسويات علي الثمن ال 

املدفوع أو القابل للدفع عن 

حمل التقييم البضائع املستوردة 

إال بناء علي بيانات ومعلومات 

وصرحية وموضوعية ودقيقة واضحة 

ألحكام وفقط يف إطار اوحمددة 

 .الثامنةالواردة باملادة 

 

 لجــــاتتعريف ا تعريف بروكســـــــــل وجه المقارنة



 التقييم الجمركي في ظل الجات
 

 

 

 

2009 

34 

 صم النقدياخل

صم هو الوحيد اخليكاد يكون هذا 

املقبول يف تعريف بروكسل للقيمة 

السعر نظرًا ألن القيمة تكون هي 

تقدير القيمة قدًا وقت املدفوع ن

لألغراض اجلمركية وبالتالي يسمح 

صم بشرط أن اخلالتعريف بقبول هذا 

يكون متاحًا جلميع املشرتين وأن 

يه ويتناسب مع يكون غري مبالغ ف

أنه  أي، كمية البضائع املستوردة

خصمًا حقيقيًا وليس ختفيضًا مقنعًا 

 .للسعر

تعتمد على السعر  تفاقيةاالنظرًا ألن 

املدفوع أو القابل للدفع عن البضائع 

صم اخلفإنه إذا كان ، املستوردة

النقدي متاحًا للمشرتى ومل يستفيد 

فإن املبلغ الذي دفعه عن ، منه

يؤخذ به كأساس لقيمة ، البضاعة

وال ، الصفقة طبقًا ألحكام املادة األوىل

صم لكل اخلإتاحة  تفاقيةاالتشرتط 

 .املشرتين

معاملة الوكالء 

الوحيدين 

وأصحاب 

 االمتياز

 الوحيدين

السعر الذي يقدمه هؤالء الوكالء غري 

مقبول حيث أن تعريف بروكسل 

 االمتيازيفرتض أن الوكالء وأصحاب 

ا شابههم مرتبطني يف الوحيد وم

 األعمال مع مورديهم

ال يعترب الوكيل الوحيد أو صاحب 

 انطبقالوحيد مرتبطًا إال إذا  االمتياز

تنص  اليتعليه واحدًا من املعايري 

 سعارإن أوبالتالي ف، عليها الفقرة بعاليه

مقبولة وال تتم هؤالء الوكالء تعترب 

طاملا أنها ليست ، إضافة عمولة الوكالة

وطاملا أنها ، وطة بشرط غري مقبولمشر

تتمشى مع مفهوم املادة األوىل 

 وأحكامها وشروطها

تكاليف التسويق 

 والضمان

إذا حتمل املستورد نفقات معينة كان 

من املفروض أن يتحملها املورد يف 

مثل تكاليف ، ظل السوق املفتوحة

التسويق والضمان بعد البيع يف بلد 

( فيجب ) مصاريف منقولة االسترياد

إضافتها إىل السعر املدفوع أو القابل 

 للدفع عن البضائع املستوردة

يقوم بها املشرتى على نفقته  اليتاألنشطة 

مع البائع أو  باالتفاقاصة حتى ولو اخل

منها البائع بطريق  استفادوحتى لو ، وكيله

مباشر أو غري مباشر، ال تعترب مدفوعات غري 

دفوع أو مباشرة وال تضاف إىل السعر امل

مثل ، القابل للدفع عن البضائع املستوردة

حيث أن ، تكاليف الضمان والتسويق

التكاليف الغري مباشرة مت حتديدها على 

وهى متثل قيام ، تفاقيةاالسبيل احلصر يف 

املستورد بسداد دين على البائع لطرف 

 ثالث أو سداد دين على البائع للمستورد

 وجه المقارنة
تعريف 

 ـــــلبروكســــ
 تعريف الجــــات
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 -:العموالت والسمسرة
عمولة  .7

 الشراء

 
 

 

مجيع  .4

العموالت 

 والسمسرة

 

عموالت الشراء تضاف إىل السعر 

املدفوع أو القابل للدفع عن 

 .البضائع املستوردة

 
 

مجيع عموالت البيع والسمسرة 

تضاف إىل السعر املدفوع أو القابل 

للدفع عن البضائع املستوردة بشرط 

  . تكون قد أضيفت من قبلأال

عموالت الشراء ال تضاف إىل السعر 

املدفوع أو القابل للدفع عن البضائع 

أن ترد مستقلة عن بشرط ، املستوردة

الثمن املوضح بالفاتورة وغري متضمنة 

  .فيه

  

مجيع العموالت والسمسرة تضاف إىل 

السعر املدفوع أو القابل للدفع عن 

أال تكون قد البضائع املستوردة بشرط 

 .أضيفت من قبل

مصاريف سفر 

املشرتى إىل 

ارج اخل

 الختياره

 للبضائع

مصاريف السفر واإلقامة واإلعاشة 

ارج املتحملة يف سبيل التعاقد اخلب

ال ، على شراء البضائع املستوردة

تضاف إىل السعر املدفوع أو القابل 

 .للدفع عن البضائع املستوردة

عاشة مصاريف السفر واإلقامة واإل

ارج املتحملة يف سبيل التعاقد اخلب

ال ، على شراء البضائع املستوردة

تضاف إىل السعر املدفوع أو القابل 

 .للدفع عن البضائع املستوردة
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البضائــع، 

، املــواد

 اليتدمات اخل

يقدمها املشرتى 

إىل البائع 

يمة أو بدون ق

 بقيمة خمفضة

 ) املساعدات(

يقدمها  اليتاملواد والبضائع 

املستورد إىل املورد بدون قيمة أو 

يف  استخدمتواليت ، بقيمة خمفضة

إنتاج البضائع املستوردة، واليت مل 

تضاف من قبل إىل السعر املدفوع أو 

القابل للدفع عن البضائع 

تضاف إىل الثمن مبا يف ، املستوردة

مات والتصميمات ذلك الرسو

طط اخلاهلندسية والنماذج و

مت تنفيذها يف بلد  اليترائط اخلو

 .االسترياد

قدمها  اليتتضاف املواد والبضائع 

املستورد إىل البائع بدون قيمة أو 

بشرط أال تكون مدرجة ، بقيمة خمفضة

بالسعر املدفوع أو القابل للدفع عن 

وأن تكون قد مت ، البضائع املستوردة

يف إنتاج البضائع  هااستخدام

لرسومات و بالنسبة ل ولكن، املستوردة

والتصميمات اهلندسية والنماذج 

نفذت خارج  اليترائط اخلطط واخلو

وقدمها املستورد إىل  االستريادبلد 

فتضاف بالكامل إلي  البائع بدون قيمة

مت للبائع دأما اليت ق، السعر املدفوع

فتضاف بالقدر الذي ، بقيمة خمفضة

  .به فقطخفضت 

 االستريادأما إذا كانت من إنتاج بلد 

فال تضاف إىل قيمة البضائع حتى و لو 

 .كانت مورده جمانًا أو بتكلفة خمفضة

حق  مقابل

إعادة إنتاج 

البضاعة 

 املستوردة

ال تضاف إىل السعر املدفوع أو 

القابل للدفع عن البضائع 

 .املستوردة

ال تضاف إىل السعر املدفوع أو القابل 

  .لدفع عن البضائع املستوردةل
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رسوم الرتخيص 

 وحقوق امللكية

تضاف إىل السعر املدفوع أو القابل 

للدفع عن البضائع املستوردة 

  .للوصول إىل القيمة اجلمركية

تضاف إىل السعر املدفوع أو 

عن البضائع ستحق الدفع امل

دة للوصول إىل القيمة املستور

 .إذا نص عليها العقداجلمركية 

العوائد 

املستحقة للبائع 

حصيلة من 

إعادة البيع أو 

التصرف أو 

 استخدام

لبضائع ا

 املستوردة

تضاف إىل السعر املدفوع أو القابل 

بشرط ، للدفع عن البضائع املستوردة

 .أن ال تكون قد أدرجت من قبل

لقابل تضاف إىل السعر املدفوع أو ا

بشرط ، للدفع عن البضائع املستوردة

و أن أن ال تكون قد أدرجت من قبل 

ميكن حتديد قيمته بصورة دقيقة 

 .وحمددة

مصاريف التعبئة 

والتغليف 

واألوعية 

 واحلاويات

تضاف إىل السعر املدفوع أو القابل 

 بشرط، للدفع عن البضائع املستوردة

تكون قد أدرجت يف السعر من  إال

قد أخضعت  رط أال تكونوبش، قبل

 .للرسوم بصورة مستقلة

تضاف إىل السعر املدفوع أو القابل 

 بشرط، للدفع عن البضائع املستوردة

تكون قد أدرجت يف السعر من  إال

وبشرط أال تكون قد أخضعت ، قبل

 للرسوم بصورة مستقلة 

 
 
 
 
 

 تعريف الجــــات تعريف بروكســـــــــل وجه المقارنة



 التقييم الجمركي في ظل الجات
 

 

 

 

2009 

38 

 ليتااملصاريف 

تتم على 

البضائع 

املستوردة بعد 

يف  االسترياد

 االستريادبلد 

، االستريادتتم بعد  اليتاملصاريف 

مثاًل على اآلالت أو املباني أو 

مثل مصاريف اإلنشاء ، املعدات

والتجميع والصيانة واملساعدات 

ال ، االستريادالفنية والنقل يف بلد 

أما إذا نفذت هذه ، تضاف إىل القيمة

على  إليهاال السابق اإلشارة األعم

اآلالت واملعدات خارج بلد 

، طبقًا للعقد بني الطرفني االسترياد

تضاف للقيمة بشرط أن يكون هلا 

 إثبات معقول

، االستريادتتم بعد  اليتاملصاريف 

مثاًل على اآلالت أو املباني أو 

مثل مصاريف اإلنشاء ، املعدات

 والتجميع والصيانة واملساعدات الفنية

ال تضاف إىل ، االستريادوالنقل يف بلد 

السعر املدفوع أو القابل للدفع متى 

أما إذا ، كانت مستقلة عن هذا السعر

كانت قد أدرجت يف السعر فال 

الرسوم والضرائب وفيما يتعلق ب، ختصم

تتم يف بلد  اليت االستريادبعد 

فال تعترب من وعاء الضريبة  االسترياد

حوال ويتم اجلمركية بأي حال من األ

وختضع نفقات التدريب ، استبعادها

للضريبة  االستريادالذي يتم يف بلد 

اجلمركية أي تعترب من القيمة إذا مل 

يتم حتديدها بصورة مستقلة يف 

الفاتورة ووردت من ضمن القيمة ومل 

أما ، ميكن حتديدها علي وجه الدقة

يف غري ذلك فال تدخل يف القيمة 

 وردة اجلمركية للبضائع املست
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عالقات 

بني  االرتباط

املشرتى 

 والبائع

يركز تعريف بروكسل على ضرورة أن 

يتم البيع يف سوق مفتوحة بني مشرتى 

ودون أن ، وبائع مستقلني عن بعضهما

ركز على ما إذا كانت القيمة تأثرت ي

تقبل قيمة إال أنه ، بالعالقة أم ال

الصفقات بغض النظر عن وجود عالقة 

 االمتيازالوكيل الوحيد وصاحب ف

الوحيد يف تعريف بروكسل ميثل عالقة 

ال يقبل بسببها السعر املدفوع أو  ارتباط

القابل للدفع عن البضائع 

وباملثل فالتعامالت بني ..املستوردة

أفراد األسرة الواحدة يف تعريف 

ل مؤثر يف بروكسل ال تعترب ذات عام

 .ارتباطالسعر وال متثل عالقة 

امسة عشرة بالفقرة اخلحددت املادة 

اليت تعترب  االرتباطالرابعة عالقات 

مؤثرة علي الثمن املدفوع فعاًل أو 

املستحق الدفع عن البضائع 

 واشرتطت، املستوردة حمل التقييم

عدم تأثر هذا الثمن بالعالقات إن 

 وجدت لكي تقبل قيمة الصفقة وال

ويف غري ذلك  االرتباطينظر إلي عالقة 

يتم رفض قبول القيمة الواردة 

بالفاتورة ويتم التقييم بأحد طرق 

  .التقييم البديلة

أسعار صرف 

 ةالعمل

إذا وردت القيمة بالفاتورة بعملة 

استخدام أسعار جيب أجنبية فإنه 

 استحقاقالصرف الرمسية يف تاريخ 

ل الرسوم اجلمركية علي البضائع حم

  .التقييم

لكل دولة حرية حتديد  تفاقيةاالتركت 

تاريخ سعر الصرف املعمول به يف 

وقت تصدير البضائع حمل التقييم أو 

 استريادها.وقت 

 
 
 
 
 
 
 
 

وجه 

 المقارنة
 تعريف الجــــات تعريف بروكســـــــــل



 التقييم الجمركي في ظل الجات
 

 

 

 

2009 

41 

 عنصر الزمن

ال يوجد يف هذا التعريف أي 

أو أحكام تستوجب إجراء  اشرتاطات

ي تسوية أو تطبيق أي أحكام بسبب أ

، عامل الوقت أو زمن التسوية

بعض املرونة املقرتحة من  وباستثناء

جملس التعاون اجلمركي بالنسبة ملا 

 االعتباريتعلق بضرورة األخذ يف 

حتدث بني  اليتالتقلبات السعرية 

القيمة  احتسابتاريخ العقد ووقت 

فال يوجد أي عند سداد الرسوم 

 .ق بعنصر الزمنأحكام تتعل

وحنن  اعتبارعنصر الزمن ليس له أي 

بصدد تطبيق أحكام املادة األولي 

، وقبول قيمة الصفقة أو القيمة التعاقدية

حيث أن الركن األساسي يف عملية 

القبول هو أن يكون هناك عملية بيع 

وأن يكون هناك مثنًا مدفوعًا أو ، فعلية

، قاباًل للدفع عن البضائع اليت مت بيعها

أما ، له عالقة بالزمن يءومل يذكر أي ش

للطرق البديلة فيلعب  االنتقالعند 

عنصر الزمن الدور الرئيسي واهلام يف 

  .حتديد القيمة لألغراض اجلمركية

البضائع 

املطابقة 

 واملماثلة

تعترب عملية حتسني السعر أو تعديله 

بناء علي قيم مجركية مقبولة لبضائع 

مسات التطبيق مطابقة أو مماثلة أهم 

حيث ، العملي يف تعريف بروكسل

يقتضي تطبيق مفهوم القيمة 

أو العادية األخذ بتلك  االفرتاضية

القيم اليت متثل ثوابت لدي اإلدارة 

ويف أغلب اإلدارات ، اجلمركية

اجلمركية يتم حتسني السعر إما بقيمة 

البضائع املطابقة أو املماثلة كما 

 أو بنسبة من هذه القيمة ، هي

وعادة ما ختضع عملية التعديل أو 

التسوية لوجهة النظر الشخصية لرجل 

اجلمارك القائم بعملية التقييم مما 

التدخل الشخصي وعدم توحيد يتيح 

 املعاملة اجلمركية للمستوردين.

تعترب القيمة التعاقدية أو الفعلية هي 

وإذا ، األساس يف التقييم اجلمركي

وجدت أي شروط أو عوائق متنع 

فإنه يتم ، ستخدام هذه الطريقةا

األخذ بقيمة صفقة مقبولة وفقًا ألحكام 

املادة األولي تكون بضائعها مطابقة 

للبضائع املستوردة حمل التقييم وفقًا 

فإذا ما مل يكن ، ألحكام املادة الثانية

هناك قيم لبضائع مطابقة تؤخذ قيم 

تعاقدية لبضائع مماثلة للبضائع 

وال تتم عملية ، ماملستوردة حمل التقيي

تعديل القيمة بطريقة حتسني السعر 

ولكن بطريقة إحالل السعر بقيمة 

املماثلة حمل  البضائع املطابقة أو

 ..القيمة الواردة بالفاتورة

 

وجه 

 المقارنة
 تعريف الجــــات تعريف بروكســـــــــل



 التقييم الجمركي في ظل الجات
 

 

 

 

2009 

40 

البضائع تابع 

املطابقة 

 واملماثلة

مة وعادة ما تقوم اجلمارك بأخذ القي

األعلى عند وجود أكثر من قيمة 

 لبضائع مطابقة أو مماثلة.

ويف مجيع احلاالت جيب إجراء 

التسويات علي هذه القيم ألخذ فروق 

الكمية أو املستوي التجاري يف 

 .االعتبار

مع األخذ يف االعتبار أنه عند وجود 

، أكثر من قيمة لبضائع مطابقة أو مماثلة

 .علىفيؤخذ بالقيمة األقل وليس األ

القيمة 

 اإلستنتاجية

 

ميكن مبوجب تعريف بروكسل 

بالسعر الذي تباع به  االستدالل

يف السوق احمللية واليت  البضائع

تطابق أو متاثل البضائع املستوردة 

حمل التقييم )نظام القيمة اإلستنتاجية( 

الضرورية صومات اخلبعض  إجراءمع 

كأحد طرق حتديد ، السعرعلي هذا 

ض اجلمركية دون القيمة لألغرا

ألي تدرج يف عمليات  االنتظار

 وإمنا تعترب هذه الطريقة أحد، التقييم

الطرق املتاحة لتقييم البضائع 

املستوردة ميكن العمل بها منذ 

، اللحظة األولي لرفض قيمة الفاتورة

ومل يتضمن التعريف أي أحكام أو 

قواعد جيب العمل بها عند تطبيق 

ب مفتوحًا بل ترك البا، هذه الطريقة

أمام التدخل الشخصي لرجل اجلمارك 

 .يف عملية التطبيق هذه

تعترب هذه الطريقة هي الطريقة الثالثة 

من طرق التقييم والواجبة التطبيق 

يف حالة عدم إمكان تطبيق أحكام 

 ..املواد األولي والثانية والثالثة

هذه القيمة بأنها السعر  تفاقيةاالحتدد 

كرب كمية أبيعت  هعلى أساسالذي 

من البضائع املستوردة حمل إمجالية 

التقييم أو البضائع املطابقة أو املماثلة 

شرط أن يكون وب االسترياديف بلد 

استوردت  اليتاحلالة البيع قد مت ب

  .هذه البضائععليها 
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 تعريف الجــــات تعريف بروكســـــــــل وجه المقارنة

قيمة ال

 احملسوبة

نظام تقييم مل يتضمن التعريف أي 

 .مياثل أو قريب من هذه الطريقة
بنظام يتم حتديد القيمة اجلمركية 

دة القيمة احملسوبة وفقًا ألحكام املا

ونظرًا لصعوبة ، تفاقيةاالمن السادسة 

تطبيق هذه الطريقة واحلاجة إلي 

تقدم تكنولوجي عالي باإلدارات 

اجلمركية اليت تطبق هذه الطريقة 

 استثناءاالنامية لدول ا تفاقيةاالمنحت 

املادة السادسة أحكام تأجيل تطبيق ب

 ، ملدة ثالث سنوات

تطبيق بأيضًا يسمح للدول النامية و

طريقة القيمة احملسوبة وفقًا ألحكام 

املادة السادسة قبل طريقة القيمة 

اإلستنتاجية وفقًا ألحكام املادة 

امسة بناء علي طلب املستورد اخل

 .موافقة السلطات اجلمركيةو

 الطريقة املرنة

غري متضمنًا بطريقة صرحية يف تعريف 

ولكن قد ينطوي التطبيق ، بروكسل

العملي علي كثري من املرونات اليت 

تتشابه إلي حد كبري مع ما ورد 

 .باجلات

 تفاقيةاالاملادة السابعة من هذه 

وتهدف إلي ، تسمي مادة املرونات

توحيد أنظمة التقييم من خالل إعادة 

من  تفاقيةاالرق الواردة بتطبيق الط

خالل تقديم بعض املرونات وتوسيع 

بعض املفاهيم لكي تتمكن اإلدارة 

اجلمركية من حتديد قيمة مجركية 

عادلة وموحدة للبضائع املستوردة 

 .حمل التقييم
 
 



 التقييم الجمركي في ظل الجات
 

 

 

 

2009 

43 

 

وجه 

 المقارنة
 تعريف الجــــات تعريف بروكســـــــــل

حقوق 

 املستورد

اليت حكام بعض األيتضمن التعريف 

تعطي للمستورد حقوقًا أمام اإلدارة 

سرية اجلمركية مثل احلفاظ علي 

اليت يقدمها للجمارك املعلومات 

بغرض حتديد القيمة اجلمركية 

يف وحقه ، لبضائعه املستوردة

من اجلمارك احلصول على توضيح 

عن القيمة اجلمركية املقبولة 

التظلم حقه يف و، للبضائع املستوردة

دون قرار اجلمارك واالعرتاض علي 

من البضائع  سحبحقه يف وجزاء 

مع دفع تأمني الدائرة اجلمركية 

بقيمة الرسوم حلني التقدير النهائي 

  .للرسوم

موادًا مستقلة لبيان  االتفاقيةتتضمن 

حقوق املستورد أمام اإلدارة 

رية املعلومات اجلمركية مثل س

حق واملقدمة ألغراض القيمة 

ى توضيح املستورد يف احلصول عل

عن القيمة كتابي من إدارة اجلمارك 

اجلمركية املقبولة للبضائع 

التظلم حقه يف و، املستوردة

القضاء والتقاضي واللجوء إلي 

اعرتاضا علي قرار اإلدارة اجلمركية 

حقه يف اإلفراج عن ودون جزاء 

البضائع مع دفع تأمني بقيمة الرسوم 

 .حلني التقدير النهائي للرسوم
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  مبادئ التقييم الجمركي في ظل الجات

أن خنلص إلي املبادئ  تفاقيةاالنصوص ميكن من خالل قيامنا بقراءة 

ية إلي وضعها كأساس للتقييم لألغراض اجلمرك تفاقيةاالاليت تسعي الرئيسية 

سهيل التجارة الدولية بشكل الوطين وت االقتصادوكأهداف تسعي لتحقيقها لدعم 

  :وهذه املبادئ واألهداف هيعام 

مبادئ عادلة  أساس اضعة للضريبة علىاخلالقيمة يتم حتديد  جيب أن (7)

على التقييم  االعتمادوبسيطة وأن تعكس الواقع التجاري الفعلي مع عدم 

 .احلكمياجلزايف أو 

تهدف إلي حتقيق العدالة بني مجوع التجار واملتعاملني يف  فاقيةتاالف

مع ضرورة أن تكون اإلجراءات اليت تتم علي ، جمال التجارة الدولية

الصفقات بسيطة وميسرة وتؤدي إلي التسهيل والتيسري و ليس التعقيد 

وأن تسود بيئة التجارة العاملية قواعد وإجراءات عادلة متامًا ال ، والبطء

وم علي أي أساس حتكمي يهدر فرص اإلبداع والتنافس الشريف البعيد تق

 .عن ممارسات السلطة والتحكم والفساد

اضع للضريبة سهاًل وميكن لكاًل من اخلجيب أن يكون مفهوم القيمة  (4)

فهمه حتى يسهل التطبيق  املعنية بالتقييماملستوردين وإدارة اجلمارك 

 .واالستقرارالشيوع الفعلي وأن يكون هذا املفهوم يتصف ب

وهذا املبدأ من األسس اهلامة للتجارة الدولية يف األلفية الثالثة حيث 

ومن ثم ، تسعي شعوب العامل كله إلي زيادة معدالت التبادل التجاري
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يكون من الضروري أن تسود مبادئ التبسيط والتيسري كافة إجراءات 

بساطة وتنفيذها التجارة لكي ميكن لكل من يعمل يف التجارة تفهمها ب

فضاًل عن أهمية بناء جدار من الثقة بني اجملتمع التجاري وبني ، يف يسر

األجهزة احلكومية اليت تتولي رقابة أعضاء هذا اجملتمع التجاري عند 

التام بالقواعد والقوانني  االلتزامتنفيذهم لصفقاتهم التجارية لضمان 

 .املعمول بها

م وأن تكون إدارة التقييم متجددة جيب أن يكون هناك ثبات يف التقيي (3)

وذلك ألن ثبات واستقرار عملية التقييم هي األساس يف استقرار .,ومعتدلة

البيئة التجارية وعدم تعرض التجار هلزات وأزمات حتدث ألسباب ميكن 

تفاديها وجتنبها من خالل تطبيق قواعد شفافة وبسيطة وثابتة لعملية تقييم 

 ..البضائع املستوردة

ال حيول نظام التقييم دون سرعة التخليص على البضائع واإلفراج جيب أ (2)

إن هذا املبدأ مبثابة نداء إلي كافة اإلدارات اجلمركية للقيام , .عنها

 اعتبارتنفيذ املادة السابعة دون  تفاقيةالبإجراءات التقييم اجلمركي وفقًا 

ثمن املدفوع ال وما تتطلبه من التحقق من القيمة الفعلية أو تفاقيةاالهذه 

، وقت أطول يف عملية التقييم الستغراقفعاًل أو املستحق الدفع كذريعة 

ألن املبدأ األساسي الذي تسعي منظمة التجارة العاملية إلي حتقيقه هو 

 .تسهيل حركة التجارة الدولية بكل الطرق والوسائل املمكنة
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قيمة ال استنتاججيب أن ميكن نظام التقييم اجلمركي املستوردين من  (9)

لألغـراض اجلمركية مقدمًا وبدرجة مناسبة وذلك من خالل دليل التقييم 

شرح ن و الذي يقدم للمتعاملني مع اجلمارك وبصفة خاصة املستوردي

 .كيفية اليت تتبعها اإلدارات اجلمركية يف تقييم البضائعال

إن توافر املعرفة لدي أعضاء اجملتمع التجاري ميكنهم من القيام بسهولة 

ديد القيمة اليت سوف تؤخذ كأساس لعملية التقييم اجلمركي وكذلك بتح

 اجلدوىحتديد الرسوم اجلمركية وبالتالي ميكنهم القيام بعمل دراسات 

املناسبة ألعماهلم التجارية وتقدير تكلفة استرياد البضائع ونسبة رحبية كل 

 صنف منها وبالتالي تقوم دعائم جتارتهم علي أركان فنية قوية تضمن

 ..الوطين ككل االقتصادحتقيقهم لألرباح وبالتالي منو 

جيب أن حيمى نظام التقييم املستـورد األمني يف مواجهة املنافسة الغري  (6)

 .عادلة الناشئة من سوء التقييم أو التدليس يف املستندات أو غريه

اليت وجهت إلي نظام بروكسل للتقييم  االنتقاداتلقد كان هذا من أكثر 

ذي كان ميثل محاية قانونية للمستورد املتكاسل ويعاقب اجلمركي ال

ويعترب األخذ ، املستورد اجملتهد الذي يسعي للحصول علي أفضل األسعار

بالقيمة الفعلية تشجيعًا حقيقيًا للمستورد اجملتهد وحتفيزًا له علي االستمرار 

يف عقد أفضل املفاوضات التجارية واحلصول علي الصفقات بأقل 

 ..األسعار
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الدقة والسرعة يف البحث عن احلقائق يف حـالة إقرار إدارة اجلمرك اليت  (1)

 .تقوم بالتقييم أن القيمة املقر عنها غري صحيحة ألي سبب من األسباب

إن استخدام منوذج إقرار القيمة هو أحد الوسائل اهلامة اليت تستخدمها 

واجملتمع اإلدارات اجلمركية يف تفعيل وبناء نظام مشاركة بني اجلمارك 

فإقرار القيمة هو النموذج الذي يقدم من خالله املستورد ، التجاري

للجمارك كافة املعلومات اليت متكنها من القيام بتحديد القيمة لألغراض 

وينتج عن هذه املشاركة ، اجلمركية يف سهولة ويسر وبأسرع ما ميكن

قد تستخدمها اجلمارك بالدقة التامة يف البيانات واملعلومات اليت  التزام

بل علي هذه اإلدارة أن تلتزم  املستورد،يف تعديل القيمة اليت يقر عنها 

بتقديم تفسريات كتابية إذا ما طلب املستورد ذلك لتربير أي تعديل تقوم 

 عنها.به علي القيمة املقر 

 أساس على، القيمة واىل أقصى درجة ممكنةيتم حتديد جيب أن  (9)

اإلجراءات الشكلية إىل أدنى حد املستندات التجارية وأن ختفض 

 .ممكن

، ويعترب هذا أحد الوسائل اليت تسعي منظمة التجارة العاملية الستخدامها

حيث أن العديد من احلكومات تستوجب تقديم استمارات ومناذج 

وبالتالي تناشد املنظمة كافة ، ومستندات شكلية ال تفيد عملية التجارة

، قوائم العبوة، لتجارية مثل الفواتريباملستندات ا االكتفاءالدول إلي 

املتعارف عليها يف التجارة الدولية كمصادر  وغريها من املستندات
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اجلمركية عند قيامها بتحديد القيمة  للمعلومات اليت حتتاج إليها اإلدارات

 ..لألغراض اجلمركية

بني مصلحة اجلمارك  والتقاضيجيب أن تكون إجراءات التحكيم  (4)

 .عة وبسيطة وعادلة وغري متحيزةواملستوردين سري

 

البيئة التجارية  يفويعد هذا أحد املبادئ اهلامة اليت نسعى لرتسيخها 

فإذا ما كان النظام اإلداري واإلجرائي ، احلديثة لدي كافة دول العامل

سواء يف اجلمارك أو أي من اجلهات األخرى اليت تتعامل مع التجارة 

فأولي وأجدر بهذه األنظمة أن يكون ، ريالدولية يسعي إلي التبسيط والتيس

نظام التقاضي وفض منازعات أعضاء اجملتمع التجاري مع تلك اجلهات 

لكي ال تكون التعقيدات يف إجراءات ، احلكومية أكثر سرعة وسهولة

التحكيم وفض املنازعات والتقاضي سببًا يف تنازل الكثريين من التجار 

عماًل ، ت والفصل يف املنازعاتعن حقوقهم لتجنب البطء يف اإلجراءا

 .أسوأ من الظلم يف التطبيق " البطيءباملقولة السائدة " العدل 
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 اتـــــــــــــروح الج
 

 

  ،ال تهدف اجلات إلي التعسف يف استخدامها من قبل مصلحة اجلمارك

 .وكذلك ال تهدف إلي عرقلة العمل باملصلحة

  بأنه  تفاقيةاالجزاء هذه اصة أي جزء من أاخللن يًُفسر البعض ملنفعته

مقيدًا حلقوق مصلحة اجلمارك أو يقوم بالتشكيك يف متتعها بهذه 

احلقوق، حيث أن حقيقة أو دقة أي بيان أو مستند أو إقرار يتم تقدميها 

 فقط ألغراض التقييم اجلمركي.

  اجلات إلي تشجيع التجارة العاملية خبلق "درجة معقولة من  اتفاقيةتهدف

 .اليقني"

 غبة يف ضمان مزايا التجارة الدولية للدول الناميةالر. 

 التزويد بقدر أكرب من الوحدة واليقني. 

 منع استخدام القيم اجلمركية اجلزافية أو الصورية. 

  هي قيمة  –ألبعد حد ممكن  –جيب أن تكون أسس التقييم اجلمركي

 .الصفقة التجارية

 عادلة تتوافق مع جيب أن تعتمد القيمة اجلمركية علي معايري بسيطة و

  .املمارسات التجارية
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جيب علي اإلدارة اجلمركية أن تنشر ثقافة التقييم اجلديدة لـدي العـاملني      

أن ترسـخها بــني اإلدارات   االتفاقيـة مبـادئ اجلديـدة الـيت حتـاول     بهـا وفقـًا لل  

 :اجلمركية

 

 العدالة والبساطة والواقعية وعدم التقدير اجلزايف أو احلكمي (7)

 السهولة واليسر يف الفهم والشيوع واالستقرار يف التطبيق  (4)

 الثبات واالعتدال يف التطبيق (3)

 على البضائع واإلفراج سرعة التخليص زيادة  (2)

 للنمو والتقدم للمتعاملني وسيلة (9)

 محاية األمانة والشرف لدي مجهور املستوردين (6)

 الدقة والسرعة يف إنهاء عملية التقييم (1)

إن القيمة البد أن تكون مبنية علـي بيانـات موثقـة مـع أقـل مـا ميكـن         (9)

 من إجراءات

 سرعة التحكيم والتقاضي وبساطة إجراءاتها وعدالتها وعدم حتيزها  (4)

تـــــذكـــــــــ

 ر
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 الثانيالباب  
 التقييم الجمركي  طرق

 الجات  في ظل
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 األول  الفصل
 الطريقة األولي للتقييم
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 الطريقة األولي للتقييم

 القيمة التعاقدية ( –) قيمة الصفقة 
 

فإن قيمة الصفقة ، ليق التمهيدي العام(يف ) التع تفاقيةاالوفقًا ملا جاء مبقدمة 

أو القيمة التعاقدية أو القيمة الفعلية هي األساس يف حتديد قيمة البضائع 

 ..املستوردة لألغراض اجلمركية إىل أقصي وأبعد حد ممكن

تشري يف صدر التعليق التمهيدي هلا على ضرورة إجراء املشاورة  تفاقيةاالإن 

كل  اشرتاكأي أنها تشجع ، ول إلي القيمة اجلمركيةبني اجلمارك واملستورد للوص

وتستوجب التشاور بينهما للوصول إلي ، يف عملية التقييم من املستورد واجلمارك

القيمة اجلمركية الصحيحة ملا يف ذلك من أثر بالغ يف دعم املنافسة احلرة 

جلمركية والشريفة بني مجيع املستوردين وحتقيق العدالة بينهم وتوحيد املعاملة ا

وهذا يتطلب توافر العلم واملعرفة ليس فقط لدي العاملني ، والضريبية علي اجلميع

باجلمارك ولكن أيضًا لدي املتعاملني معها من املستوردين أو من ينوب عنهم 

وميثلهم حيث البد أن يكونوا على دراية كاملة بقوانني التقييم املطبقة وقت 

عها عند تقديم اإلقرار مجركي واملستندات واإلجراءات الواجب إتبا االسترياد

 .املرفقة اليت متكن من عملية تقدير القيمة لألغراض اجلمركية بطريقة سليمة

بها لتقدميها للجمارك عند احلاجة إلجراء  االحتفاظواملستندات واألدلة اليت جيب 

ولكي تتمكن ، عملية حتقق أو مطابقة للبيانات واملستندات املقدمة للجمارك

جلمارك من القيام بدورها البد و أن تقوم بتوفري كافة املعلومات عن القوانني ا

واللوائح اجلمركية للمستوردين كي يشاركوا يف العمل من منطلق علمي ومعريف 
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وبعد تقديم اإلقرار اجلمركي تقوم اجلمارك مبطابقة  .ميكنهم من القيام بدورهم

للتحقق من صحتها ودقة املعلومات البيانات واملستندات املقدمة من املستورد 

الواردة بها قبل السري يف إجراءات التقييم اجلمركي وحتديد القيمة اليت ستتخذ 

 ..أساسًا لتقدير الرسوم اجلمركية

لذلك فإن الطريقة األوىل واألساسية يف حتديد القيمة اجلمركية للبضائع 

وردة أو الثمن املدفوع قيمة البضائع املست أياملستوردة هي طريقة قيمة الصفقة 

فعاًل أو القابل للدفع عن البضائع املستوردة عندما تباع بغرض التصدير إىل بلد 

تنص عليها املادة  اليتهذه القيمة وفقًا للشروط واألحكام  احتسابويتم ، االسترياد

.. مبعين أن املادتني األولي .األوىل بعد تصحيحها أو تسويتها وفقًا للمادة الثامنة

تنفيذ  تفاقيةاللثامنة معًا ختتصان بالطريقة األولي من طرق التقييم اجلمركي وفقًا وا

 .السابعة.املادة 
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 قيمة الصفقة تساوي:

 

 السعر املدفوع فعاًل أو املستحق الدفع 

 عن البضائع املستوردة 

 عند بيعها 

 بغرض التصدير 

  االستريادإلي بلد 

  السعر وفقًا ألحكام املادة الثامنـــــــــــةبعد إجراء التسويات علي هذا 

تـــــذكـــــــــ

 ر
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 شروط تطبيق طريقة قيمة الصفقة

( فإن القيمة 7. ووفقًا لنص املادة األوىل فقرة )تقدم.وبناءًا على كل ما 

فرت الشروط واالعتبارات اجلمركية للبضاعة املستوردة هي قيمة الصفقة إذا توا

 ــ اآلتية:

 الشرط األول 

. الفواتري.مثل  االستريادوجود دليل على أن البيع مت بغرض التصـدير إىل بلد 

. عقود البيع والبد أن يكون البيع فعلى كما سبق شرحه يف ) شروط الشراء.أوامر 

ى مستقل كلًُ الصفقة ( وأن يتم البيع وفقًا للممارسات التجارية بني بائع ومشرت

منهما عن اآلخر ويتعلق ببضائع مستوردة وجمهزة للبيع بغرض التصدير إىل بلد 

 االسترياد

 الشرط الثاني

أو  استخدامهعدم وجود قيد أو شروط من البائع على تصرف املشرتى أو 

 ..حتويله مللكية البضائع املستوردة للغري عند إعادة البيع

أو التصرف يف البضائع  االستعمالعلى  تاالشرتاطاذلك ألن هذه القيود أو 

املستوردة قد يكون من شأنها التأثري على القيمة وتعتــرب مؤشرًا على عدم واقعية 

 . .ويستلزم رفض قيمة الصفقة كأساس لتحديد القيمة اجلمركية، السعر
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ميكن  اليتمبعنى أنه توجد بعض احلاالت ، هلذه القاعدة استثناءاتولكن توجد 

توجد هذه القيود و مع ذلك تطبق طريقة قيمة الصفقة كأساس لتحديد فيها أن 

 :القيمة اجلمركية وهذه احلاالت هي

 

 :االستريادما تفرضه القوانني يف بلد  (7)

يشرتط احلصول على ترخيص  اليتوهذا ينطبق على السلع املستوردة  

يفرض فيها القانون شروطًا معينة للتغليف هلذه  اليتأو  الستريادها،

الشروط الصحيـة أو شروط األمن واألمان ) مثل ضرورة العرض  ولبضاعة، أا

 ( اخل.اإلشعاعات.الكشف عن  القياسي،علي التوحيد 

إذا كانت هذه القيود حتدد نطاقًا جغرافيًا لعملية إعادة البيع يكون  (4)

حمظورًا إعادة البيع خارج هذا النطاق عندما يلزم املنتج موزعيه يف 

 ، كل موزع باملنطقة احملددة له بالتزام االستريادبلد 

ال تؤثر على قيمة البضاعة أو قبول قيمة الصفقة عند حتديد  اليتالقيود  (3)

. مثلما حيدث عندما يشرتط موردو السيارات عدم عرضها .القيمة اجلمركية

 .أو بيعها قبل موعد حمدد ميثل بداية سنة املوديل هلذه السيارة
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 الشرط الثالث 

يتعذر بسببها حتديد  اعتباراتلثمن أو البيع خاضعًا ألي شروط أو أال يكون ا

 ..القيمة للبضائع موضوع التقييم

وذلك يعنى أال يكون السعر أو البيع خاضعًا لشرط أو مقابل ال ميكن حتديد 

أثره وحتويله إىل قيمة نقدية تضاف إىل السعر املدفوع أو القابل للدفع وفق 

 لتسوية املنصوص عليها باملادة الثامنة..بيانات ومعلومات دقيقة با

اصة باملــادة األوىل ثالثة أمثلة لبيان هذه اخلوتتضمـن املالحظات التفسريية 

 :االعتبارات أو الشروط وهى

)أ( أن حيدد البائع مثنًا للبضائع املستوردة على شرط أن يقوم املستورد بشراء 

 ..بضاعة أخرى و بكميات حمددة

لسعر مت حتديده بشرط أن يقوم املشرتى بشراء كميات وذلك بأن يكون ا

أخرى الحقة من سلع أخرى قد تكون راكدة لدى املورد أو أصبح موديلها 

 .قدميا أو ال يستطيع املورد تصريفها وحيدد املورد سعرها مسبقًا
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 الشرط الرابع 

أو  استخدامهاعملية بيع الحق للبضاعة املستوردة أو  أيأال يرتتـب على 

منفعة تعود على بائع البضائع  أي، لتصرف فيها أو نقل ملكيتها مبعرفة املشرتىا

ما مل ميكن إجراء ، أو غري مباشرة، سواء بطريقة مباشرة، املستوردة موضوع التقييم

( )د( وفق بيانات ومعلومات حمددة 7التسويات طبقًا ألحكام املادة الثامنة فقرة )

 ..ودقيقة وموضوعية

ألي جزء من عوائد أو أرباح  استحقاقنه ال تتضمن شروط البيع ومبعنى أخر أ

للبضاعة املستوردة من قبل  استعمالعملية إعادة بيع الحق أو تصرف أو  أي

 .البائع.املستورد إىل 

ميكن بها إجراء  اليتولكن إذا توافرت املعلومات والبيانات الدقيقة 

ة املعدلة طبقًا ألحكام املادة التسويات على القيمة للوصول إىل القيمة اجلمركي

فيمكن قبول قيمة الصفقة بعد هذا التعديل ويتم تطبيق أحكام ، ()د(7الثامنة فقرة )

 ..املادة األوىل

 إلمكانيةومل تتوافر معلومات دقيقة وموضوعية ، أما إذا حتقق هذا الشرط

فال تقبل ، اتعود على البائع وإعادة تسوية القيمة به اليتحتديد قيمة هذه املنفعة 

إحدى طرق  باستخدامويتم التقييم ، قيمة الصفقة و ال تطبق أحكام املادة األوىل

 .التقييم البديلة

 امس الخالشرط 
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توفر املعلومات الكافية لعمل اإلضافات أو التسويات التالية على السعر املدفوع أو 

 :القابل للدفع وفقًا ألحكام املادة الثامنة بفقراتها

 السمسرة  بأنواعها وعنت عن العموالت ( معلوما7

 ( مصاريف التعبئة ) سواء للمواد أو العمالة (4

تدخل يف إنتاج  اليتيقدمها املستورد إىل البائع سواء  اليت( املساعـدات 3

 اليت( أو  اخل.أصباغ. مكونات، أجزاء، أولية،البضائع املستوردة ) مواد 

، التصميمات، النماذج، األدوات ،تستخدم يف تنفيذ السلعة ) مثل القوالب

طط اخلطط الفنية ] مع حتديد مكان تصميم وإنتاج هذه اخل، الرسومات

 أم ال[ ( االستريادهل هو بلد ، والنماذج

 امللكية  (رسوم الرتخيص وحقوق2 

 (عائد البيع الثاني9 

 االسترياد( مصاريف النقل والتأمني حتى ميناء 6 

ترفض قيمة الصفقة وتطبق ، منها أيعلومات كلها أو وفى حالة عدم توافر هذه امل 

 .إحدى طرق التقييم البديلة
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 الشرط السادس 
 

وإذا كانوا مرتبطون ، أن يكون البائع واملشرتى كل منهما مستقلًُ عن اآلخر

ال بد من دراسة أثر هذا ، تفاقيةاال( من 79( من املادة )2وفقًا ملفهوم الفقرة )

 ..(4قًا ألحكام املادة األوىل فقرة )طب، على السعر االرتباط

 أي إذا كان البائع واملشرتي ) املورد واملستورد ( بينهم عالقة علي النحو التالي "

 إذا كانوا موظفني أو مديرين لدي بعضهم البعض. 

 إذا كانوا شركاء قانونًا يف العمل 

 إذا كان صاحب عمل ومستخدميه. 

 ر أو حيتفظ بشـكل مباشـر أو غـري    إذا كان أحد طريف الصفقة ميلك أو يسيط

مـن احلصـص أو األسـهم الـيت هلـا حـق       مباشر مبا ال يقل عن مخسة باملائة 

 .التصويت لدي اآلخر

      ــا إذا كــان أحــدهم يشــرف علــي اآلخــر بشــكل مباشــر أو غــري مباشــر أو كان

 .خاضعني إلشراف شخص ثالث

 إذا كانوا يشرفون معًا بشكل مباشر أو غري مباشر علي شخص آخر. 

 إذا كانوا أقارب حيت الدرجة الرابعة نسبًا أو مصاهرة. 

بني البائع واملشرتى سوف يرتتب عليها  ارتباطفمن البديهي أن وجود عالقة 

وال ، مبعنى أن السعر لن يكون عديم التأثر بهذه العالقة، السعرينوع من التمييز 

 لرسوميعنى هذا أن األشخاص املرتبطون دائمًا ما حياولون التهرب من ا

ولكن جيب يف مجيع األحوال عدم رفض قيمة الصفقة إذا ما كانت ، اجلمركية
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وميكن للجمرك أن يتأكد من هذا ، القيمة الفعلية للصفقة مل تتأثر بهذه العالقة

باستخدام القيم اإلختبارية اليت نقارن بها الثمن املدفوع فعاًل أو القابل للدفع عن 

خدم هذه القيم لتعديل السعر أو تغيري القيمة وفقًا دون أن تست، البضائع املستوردة

إن هذه العالقة جيب أن ينظر هلا علي أنها ما هي إال مؤشر على أن السعر قد ، هلا

مت ، . فإذا ما تأكدنا من هذا.تأثر باملصاحل املالية املشرتكة بني البائع واملشرتى

متامًا عن هذه  اضىونتغوإال نستكمل اإلجراءات التحققية ، رفض قيمة الصفقة

العالقة اليت مل تؤثر علي الثمن املدفوع فعال أو القابل للدفع عن البضائع 

 .املستوردة موضوع التقييم

حصلت عليها  اليتومن البديهي أيضًا أن نقول أنه إذا كانت املعلومات 

اليت تنص عليها  االختياريةوأن واحدة من القيم ، اجلمارك كافية ومرضية ومقنعة

ر السعر ثالقيمة املوضحة بالفاتورة عدم تأقد أسفر استخدامها ومقارنتها ب تفاقيةاال

بوجود عالقة بني املستورد واملورد فليس هناك ما يستدعى مطالبة املستورد إثبات 

جيب أن تستوفى، وعلي اإلدارة اجلمركية أن تتفهم أن  االختياريةأن باقي القيم 

ة التعاقدية لسلعته قريبة من أو قريبة للغاية من املستورد ميكنه أن يثبت أن القيم

مع مراعاة أن القيم اإلختبارية جيب أن يتم استخدامها ، االختياريةأي من القيم 

  :الصفقة حمل التقييم من حيث يف أقرب ما يكون من طبيعة

  طبيعة السلعة املستوردة 

  مستوى الكمية 

 املستوى التجاري 
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 ناء التصدير يف بلد التصديراملسافة بني بلد اإلنتاج ومي 

  ال  اليتوالتكاليف ، االرتباطيتحملها البائع يف حاالت عدم  اليتالتكاليف

  االرتباطيتحملها يف حالة 

  تنتمي إليها هذه السلعة اليتطبيعة الصناعة 

  وسيلة النقل املستخدمة 

  االستريادالوقت الذي مت فيه  

 فقد يكون اختالفًا صغريًا بني ، مدى األهمية التجارية لالختالف يف القيمة

للسلعة حمل التقييم و مع ذلك تكون  والقيمة التعاقدية االختياريةالقيمة 

أو ، غري مقبولة ألن هذا االختالف ميثل أهمية جتارية كبرية االرتباطعالقة 

ومع ذلك تقبل هذه العالقة ألن االختالف ال ، قد يكون اختالفًا كبريًا

 ..بريةميثل أهمية جتارية ك

بل من غري املنطق أن حندد معايري موحدة ، مما سبق يتضح أنه من الصعب

والبد أن نتذكر أن القيم  اإلختباريةباستخدام القيم  االرتباطملعاملة كل حاالت 

ال تستخدم إال ألغراض املقارنة فقط وال ميكن بأي حال من األحوال  االختيارية

أنه عندما يكون املشرتى والبائع على ، أن حتل حمل القيم املشكوك فيها

ويبقي دائمًا املبدأ ، تقبل القيمة التعاقدية طبقًا ألحكام املادة األوىل، مرتبطني

األساسي أنه إذا كانت اإلدارة اجلمركية قد تأكدت أن قيمة الفاتورة أو القيمة 

 التعاقدية أو الثمن املدفوع فعال أو القابل للدفع عن البضائع املستوردة حمل

فإنها تقبل هذه القيمة وال تقوم اإلدارة اجلمركية ، التقييم مل يتأثر بهذه العالقة
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بدراسة الظروف احمليطة بالصفقة وال تطلب مزيدًا من املعلومات اإلضافية من 

 ..املستورد

هذه هي الشروط الستة اليت ال غين عنها وال ميكن تطبيق طريقة القيمة 

 مجيعًا.ال عند توافرها التعاقدية أو القيمة الفعلية إ

فإنه يقوم بوضع سيناريو بسيط ، ولكي يستطيع رجل اجلمارك أن يقوم بتطبيقها

جدًا لألوراق واملستندات اليت بني يديه فور بدء إجراءات حتديد القيمة 

متثل األركان ، لألغراض اجلمركية من خالل اإلجابة علي عدة أسئلة بسيطة جدًا

 :لفعلية هذه األسئلة هياألساسية لطريقة القيمة ا

هل هذه الشحنة الواردة املطلوب حتديد القيمة اجلمركية هلا هي نتاج عملية – 7

 بيع حقيقية من املورد إلي املستورد ومتت لغرض التصدير إلي بدنا هذا؟

 والبد أن تكون اإلجابة ) نعــــم (

ستورد لغرض ألن املادة األولي تشرتط وجود عملية بيع فعلية بني البائع وامل

وأي معاملة أخري غري البيع لن تعرب عن قيمة حقيقية ، التصدير إلي البلد املستورد

ويف ، للبضائع الواردة املطلوب تقدير قيمتها لغرض حتديد الرسوم اجلمركية عليها

غياب عملية البيع هذه لن تكون هناك صفقة ولن يكون هناك بيعًا فعليًا بغرض 

. والبد أن يكون البيع بغرض التصدير إلي بلد املستورد .اداالستريالتصدير إىل بلد 

فإذا كان قد مت بيع البضائع املستوردة للسوق احمللى ببلد التصدير أو بغرض 

فال ميكن أن يؤخذ مثل هذا البيع  االستريادخالف بلد   تصديرها إىل بلد أخر

 طريقة فإنه. وعلي ذلك وألجل التطبيق الصحيح هلذه ال.لتحديد قيمة الصفقة
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وميكن ، وجود عملية بيع فعلية بغرض التصدير إىل البلد املستورد جيب التأكد من

، علي سبيل املثال، أو فواتري الشراء، القيام بهذا عن طريق مراجعة عقود البيع

تعترب ، وإمجااًل ميكن القول أن احلاالت التالية إذا ما تأكدت اإلدارة اجلمركية منها

 :ال تتضمن عملية بيع فعلية بغرض التصدير لبلد املستوردمن احلاالت اليت 

 إذا كان البائع واملشرتى ميثالن نفس الكيان القانوني  -

أي يتم البيع نيابة  شراء،إذا مت استرياد البضائع عن طريق وسيط بدون عملية  -

 ..عمولة أو نسبة من األرباح عن املورد أو حلسابه مقابل

 ..أمانة البضائع الواردة بصفة -

 ..البيعيالبضائع الواردة لإلجيار العادي أو اإلجيار  -

ارج إىل فرع الشركة يف بلد اخلالبضائع اليت يتم بيعها من الشركة األم يف  -

 . .االسترياد

أي أن جزء من الربح الناتج عن ، البضائع الواردة بنظام املشاركة يف الربح -

 إلي املورد يف بلد التصدير  لوسوف يؤ االستريادعملية البيع يف بلد 

 البضائع الواردة حتت نظام مقايضة أو صفقات تعويضية - 

 البضائع الواردة كهدايا أو هبات -

 األمتعة الشخصية -

 العينات التجارية - 
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 هل ميكن حتديد الثمن املدفوع فعاًل أو القابل للدفع عن البضائع املستوردة  – 4

نقوم بتحديد قيمتها اجلمركية البد أن يتم دفع فالبضائع اليت مت استريادها و

فالثمن ، والبد أن يستطيع رجل اجلمارك حتديد هذا الثمن بصورة دقيقة، مثنها

املدفوع فعاًل أو القابل للدفع هو عبارة عن جمموع ما جيب علي املشرتى أن 

ل للدفع املدفوع أو القاب“ . ويقصد بعبارة .يدفعه للبائع كمقابل للبضاعة املستوردة

أو قبل عملية التقييم أو ما  االستريادتلك املبالغ اليت قام املستورد بسدادها قبل  “

 .يتم دفعه بعد ذلك ) الدفع اآلجل أو العاجل (

يقوم املشرتى بدفعها كمقابل للبضائع املستوردة  اليتوجيب مالحظة أن املبالغ 

أو حيت ، ن طريق غري مباشرموضوع التقييم سواء مت الدفع إىل البائع مباشرة أو ع

عند قيام املشرتى بدفع مبلغ معني إىل شخص ثالث كسداد لدين على البائع أو 

وكذلك عند قيام املستورد ، كتسوية ألي حسابات بني البائع وهذا الشخص الثالث

يف كل هذه ، خبصم مبلغ معني من الثمن سدادًا لدين على البائع للمشرتى نفسه

ورة بقيمة أقل من القيمة الواجب حتديد الرسوم اجلمركية احلاالت تظهر الفات

 ، علي أساسها وبالتالي جيب حتديد هذه املبالغ وإضافتها إلي قيمة الفاتورة

  

فهذه املبالغ حيتاج حتديدها ، واألمر ليس بالبساطة اليت قد يتصورها البعض

استخدام منوذج لذلك ننصح ب، إلي مراجعة عقود البيع و الفواتري األصلية للصفقة

إقرار القيمة الذي يوضح فيه املستورد كل هذه األمور من خالل اإلجابة علي 

 ..مجيع األسئلة الواردة باإلقرار بطريقة واضحة ومدعمة باملستندات

 

 القول:خالصة 
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أننا نقوم ببساطة مبراجعة كل أوراق ومستندات الرسالة من منظور " هل هناك 

وضحة بالفاتورة " يف ضوء الشروط واألحكام اليت ما مينع من قبول القيمة امل

هل هناك أي شرط من شروط عدم التطبيق ثبت وجوده من خالل ، سبق بيانها

هل توجد أي موانع لألخذ بالقيمة اليت ، البيانات واملستندات املتوافرة لدينا

ي أنت تريد أن تصل إل، تضمنها فاتورة البيع املقدمة يف أوراق اإلقرار اجلمركي

 :اإلجابة بنعم علي األسئلة اآلتية

  هل قيمة الفاتورة هي القيمة الفعلية للصفقة أي الثمن املدفوع فعاًل أو

 القابل للدفع عن هذه البضائع اليت نريد تقييمها ؟

 هل هذه الصفقة هي نتاج لعملية بيع فعلية حقيقية عادية ؟ 

 إلي بلد  هلي متت عملية البيع هذه لغرض التصدير من بلد التصدير

 ؟ االسترياد

وبعد أن تأكدنا من أن قيمة الفاتورة أو القيمة التعاقدية هي بالفعل الثمن  

وأنها نتاج ، املدفوع فعال أو القابل للدفع عن البضائع املستوردة حمل التقييم

نقوم بإجراء بعض ، االستريادلعملية بيع حقيقية لبضائع بغرض التصدير إلي بلد 

وهذه ، السعر لكي نصل له إلي القيمة لألغراض اجلمركية التسويات علي هذا

بشكل تفصيلي وأفردت هلا املادة الثامنة بالكامل لبيان  تفاقيةاالالتسويات أوضحتها 

علي القيمة لألغراض  اختيارياكل املبالغ واملعامالت اليت تؤثر سواء إجباريًا أو 

  .اجلمركية
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 :لكي ميكن تطبيق أحكام املادة األولي البد من توافر شروطها وهي

 

  االستريادالتصـدير إىل بلد بغرض بيع عملية الوجود دليل على 

 بني بائع ومشرتي مستقل كل منهم عن اآلخر 

   اسـتخدام املشـرتي للبضـائع     عدم وجود شرط أو قيد علـي تصـرف أو

 املستوردة 

 عدم وجود شروط أو اعتبارات متنع حتديد القيمة اجلمركية 

    أال حيــق للبــائع أي عائــد مــن حصــيلة إعــادة البيــع أو االســتخدام ال

 ميكن إجراء تسوية هلا 

 

تـــــذكـــــــــ

 ر
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 التسويات

 ألحكام المادة الثامنةوفقاً 

، تفاقيةاالقبل أن نبدأ احلديث حول كيفية إجراء التسويات اليت نصت عليها 

قد يكون من الضروري أن نرجع إلي نص املادة الثامنة ونقرأه مرة أخري بعناية 

 :أنه الفقرة الثالثة والرابعة من املادة الثامنة تنص عليف، بالغة

عن البضائع  الدفع من املدفوع بالفعل أو املستحقإضافة إىل الث أيوز جيال  - 3

مبقتضى هذه املادة إال على أساس بيانات موضوعية املستوردة حمل التقييم 

  .وكمية

عن البضائع  الدفع إضافة إىل الثمن املدفوع بالفعل أو املستحق أيوز جيال  - 2

  .حكام هذه املادةحتديد القيمة اجلمركية إال وفًقا أل دعناملستوردة حمل التقييم 

وبالتالي فإنه غين عن الذكر أن كل ما قد يقوم به رجل اجلمارك من تعديل أو 

بالفاتورة املقدمة عن البضائع املستوردة حمل التقييم  ةتسوية للقيمة املوضح

إذا مل يكن من التسويات أو التعديالت اليت نصت عليها  تفاقيةلاليعترب خمالفًا 

 .تفاقيةالااملادة الثامنة من 

 تهدف ببساطة إلي الوصول إلي املبلغ املدفوع فعاًل أو املستحق واملادة الثامنة

كل ما مت دفعه مقابل أشياء استبعاد  الدفع عن البضائع املستوردة عن طريق

وإضافة كل املبالغ اليت كان ، أخري ال عالقة هلا بالبضائع املستوردة حمل التقييم

ونتناول ، االستريادووصول البضائع إلي بلد  االستريادة دفعها ضروريًا لتحقيق عملي

 ..فيما يلي بالتفصيل تلك التسويات

  :التسويات اإلجبارية
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  يف املادة الثامنة علي إضافة املبالغ والقيم املستحقة أو  تفاقيةاالنصت

املدفوعة بالفعل مقابل املساعدات اليت يقدمها املستورد إلي املورد لتمكينه 

 :البضائع املستوردة حمل التقييم إذا توافرت الشروط التالية من إنتاج

لدفع عن البضائع ا املستحقأ( أال تكون مدرجة بالثمن املدفوع فعاًل أو 

 ..املستوردة حمل التقييم

ب( أن يكون املستورد قد قدم هذه املساعدات إىل املورد بدون قيمة أو بقيمة 

 خمفضة..

 .. إنتاج السلع املستوردة حمل التقييمج( أن تستخدم هذه املساعدات يف

 د( أن تكون وفق بيانات كمية وموضوعية حمددة..

و( أن يكون املشرتى أو من ينوب عنه هو الذي قدمها للمصدر بطريق مباشر أو غري 

 مباشر.

 :وحتدد املادة الثامنة تلك اإلضافات أو التسويات علي النحو التالي

 تكلفة التعبئة –تكلفة احلاويات  –السمسرة  – ( العموالت7)فقرة 

 دمات التاليةاخلمقابل السلع و (4فقرة )

 يف إنتاج البضائع املستوردة  واألجزاء الداخلةامات واملكونات اخلاملواد و

 .حمل التقييم

  األدوات واألصباغ والقوالب والبنود املماثلة اليت مت استخدامها يف إنتاج

  .البضائع املستوردة حمل التقييم

 ملواد والزيوت والشحومات واألصناف اليت استهلكت يف عملية إنتاج البضائع ا

 .املستوردة حمل التقييم
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  األعمال اهلندسية والتخطيطية والرسومات والنماذج والتصميمات اليت

استخدمت يف إنتاج البضائع املستوردة حمل التقييم بشرط أن تكون مت 

 إنتاج يفتكون مت استخدامها  وأن، االستريادتنفيذها يف بلد خالف بلد 

  .البضائع املستوردة حمل التقييم

  مجيع املبالغ اليت يدفعها املشرتي كعوائد أو مقابل رسوم ترخيص للبضائع

إذا ما ، سواء مت الدفع مباشرة أ و بطريق غري مباشر، املستوردة حمل التقييم

ملستوردة كان حتمل املستورد هلذه املبالغ شرط من شروط بيع البضائع ا

ومل تتضمنها القيمة املدفوعة أو القابلة للدفع كثمن لتلك ، حمل التقييم

  .البضائع

  أو  التصرف،أو  البيع،كافة املبالغ اليت تستحق للبائع من حصيلة عملية إعادة

  .استخدام البضائع املستوردة حمل التقييم

لذي حتمله وكافة هذه األصناف يشرتط إلضافتها أن تتم اإلضافة بالقدر ا

عن البضائع املستوردة  الدفع املستورد وبشرط عدم تضمن الثمن املدفوع أو

أما إذا مت ، مبعين أنه إذا مل يسبق إدراجها يف قيمة الصفقة، ألي منهاحمل التقييم 

إدراجها من قبل يف الثمن املدفوع أو القابل للدفع عن البضائع املستوردة املقر 

ويشرتط ، ادة البيانات ( فال تضاف إىل القيمة مرة أخرىعنه يف إقرار القيمة ) شه

أيضًا لكي تضاف هذه املبالغ إلي القيمة اجلمركية أن يكون املستورد هو الذي 

ويف حال قيامه بتوريدها ، املورددمات بدون قيمة إلي اخلقدم هذه املواد و

مة احلقيقية للجمارك حتديد الفرق بني القيمة املخفضة والقيأمكن و، بقيمة خمفضة
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يضاف إلي القيمة اجلمركية هنا مبلغ الفرق فقط بني تلك القيمة املخفضة والقيمة 

 .دماتاخلاحلقيقية هلذه املواد و

دمات مباشرة مثلما اخلوال يوجد ما مينع من قيام املستورد بتوريد هذه املواد و

فسه إىل حيدث عندما يتم التوريد من بلد املستورد مباشرة ومبعرفة املستورد ن

أو بطريق غري مباشر عندما ، لبضائع املستوردة حمل التقييمااملورد يف بلد تصدير 

، بلد أخر أييقوم املستورد بإصدار أوامره إىل أحد فروعه يف بلد التصدير أو 

إن التوريد اجملاني أو القيمة ، دمات إىل املورداخلبتوريد هذه املواد و

إلنتاج البضائع حمل  مها املستورد للمورددمات اليت يقداخلاملخفضة للمواد و

فلو مت التوريد بأسعار ، هي السبب يف تسمية هذه األصناف باملساعدات التقييم

 .وقيم حقيقية لتم التعامل معها علي أنها عملية شراء مستلزمات وليس مساعدات

وفيما يتعلق بالتصميمات واألعمال اهلندسية والتخطيطية والرسومات 

يت استخدمت يف إنتاج البضائع املستوردة حمل التقييم يشرتط والنماذج ال

، االستريادإلضافتها إلي القيمة اجلمركية أن تكون مت تنفيذها يف بلد خالف بلد 

باإلضافة إلي ، وأن تكون مت استخدامها إلنتاج البضائع املستوردة حمل التقييم

ون مقابل أو مبقابل الشرط التقليدي لكافة املساعدات وهو أن يتم توريدها بد

وأن تكون هذه القيمة مل يتضمنها أصاًل الثمن املدفوع أو القابل للدفع ، خمفض

 ..عن البضائع املستوردة حمل التقييم

جند أننا حنتاج إلي دراسة تكاليف غري تلك ، ويف بعض حاالت التقييم

 :ملثالعلي سبيل ا، املعتاد التعامل معها يف حاالت التقييم اجلمركي للواردات

خطوط إنتاج ملصانع حتتاج إلي جتهيزات من نوع خاص ال يستطيع  استريادعند 
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املستورد القيام بها وحيتاج إلي مساعدة املورد يف القيام بها مثل األبنية 

وغري ذلك من األمور اليت حيتاج إليها ، أو بعض أعمال الصيانة، واإلنشاءات

في هذه ف، ملستوردة حمل التقييممن استخدام البضائع ا ناملستورد لكي يتمك

لدفع عن البضائع ا ستحقعادة ما تتضمن فاتورة الثمن املدفوع أو امل، احلاالت

وبالتالي يتطلب األمر ، دماتاخلاملستوردة مبالغ إضافية مقابل هذه اإلنشاءات أو 

أي أن إدارة اجلمارك تقوم خبصم املبالغ ، استبعادها من القيمة اجلمركية

تعين عبارة املبالغ املوضحة ورود هذه القيمة بصورة حمددة ومنفصلة ) املوضحة 

لكي تصل إلي القيمة الفعلية ، كمقابل للبناء واإلنشاءات والصياناتعن السعر ( 

وإذا تضمنتها قيمة الفاتورة ومل يتم حتديدها ..للبضائع املستوردة حمل التقييم

ة وتبقي يف وعاء الضريبة بصورة مستقلة ومنفصلة عن السعر فال يتم أي تسوي

 ..اجلمركية

. كيف يتأتي لرجل اجلمارك أن حيدد قيمة هذه .وقد يتساءل البعض

ومل ميكنه احلصول علي أي ، اإلنشاءات إذا ما وردت الفاتورة بقيمة إمجالية

واملادة الثامنة تعاجل هذه ، معلومات يستطيع من خالهلا حتديد قيمة هذه األعمال

يدة حيث تنص صراحة علي عدم خصم هذه املبالغ مامل ترد احلاالت ببساطة شد

إن املستورد هو الشخص الذي حيقق نفع وفائدة من ، بصورة مستقلة يف الفاتورة

خصم هذه املبالغ من القيمة اجلمركية وبالتالي عليه دائمًا أن يسعي إلفرادها 

اليت تتخذ وتوضيحها بصورة مستقلة لكي تقوم إدارة اجلمرك خبصمها من القيمة 

فال يتم خصمها من ، فإذا تضمن السعر هذه القيمة، أساسًا حلساب الرسوم اجلمركية
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إذا فنحن هنا أمام شرط جديد للمساعدات من هذا ، القيمة لألغراض اجلمركية

 النوع هو أن ترد قيمة هذه األعمال مستقلة عن قيمة البضائع حمل التقييم 

  :مالحظـات عامة حول التسويات

  التناسيبصم بنظام التقسيم اخلأن تتم التسويات سواء عند اإلضافة أو جيب ،

 ..االستريادووفق املبادئ احملاسبية العامة املقبولة واملعمول بها يف بلد 

  على البيانات واملعلومات اليت يقدمها املستورد من واقع  االعتمادميكن

دمات بدون اخلت أو أما إذا قام املستورد بتوريد املساعدا، سجالته ودفاتره

مقابل أو بتكلفة خمفضة ومل تتوافر عنها بيانات كمية أو موضوعية حمددة يف 

حيث ، كلياوال تطبق أحكام املادة األوىل ، سجالته فإنه ترفض قيمة الصفقة

 واستكمال فقط يكون مربرًا لعدم األخذ بهذه القيمة قد يعتقد البعض أن هذا

 ..البحث يف قيمة الصفقة

 ميكن تقسيم املساعدات إلي ، ل هذا التفصيل السابقمن خال

 مساعدات تستخدم إلنتاج السلع املستوردة: 

رائط ـ اخلطط والنماذج واخل) القوالب ـ األدوات ـ العدد ـ أعمال التصميمات و

 تصميمات فنية (

 :مساعدات تدخل يف إنتاج السلع املستوردة ذاتها 

 غ ـ أصناف مثيلة مستهلكة يف اإلنتاج(ـ أجزاء ـ مكونات ـ أصبا ) مواد أولية

 مساعدات يف شكل خدمات: 

 الغري.قد يكون العنصر مشرتى أو منتج مبعرفة املستورد أو مؤجر من 
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  فة الشراء. فإن قيمته هي تكلمشرتى.فإذا كان. 

 فإن قيمته هي تكلفة اإلنتاج.وإذا كان منتج مبعرفة املستورد .. 

 كلفة اإلجيار.فإن قيمته هي ت.وإذا كان مؤجرًا. 

ففي هذه احلالة جيب مراعاة درجة  استعماله،وقد يكون العنصر قد مت 

وتعدل بها قيمته األصلية علي النحو املبني يف  قيمته،االستعمال وقت تقدير 

 التالي:املثال 

 

 710111أشرتى أحد املستوردين بعض القوالب املستعملة لصنع نعال أحذية بسعر 

فإذا علمت أن هذه ، نعل حذاء 7110111نتج إلنتاج جنيه وأرسلها إلي امل

فما هو املبلغ الذي جيب إضافته للقيمة ، نعل 4110111القوالب تستعمل إلنتاج 

 اجلمركية للنعال عند ورودها إلي بلد املستورد هذا ؟

 جنيه 9111=  7/4×  71111قيمة القوالب = 

  جنيه  10119= 7110111÷  90111=  قيمة االستخدام للقطعة

هذه القيمة كلها علي الشحنة األولي من البضائع املستوردة  سابوميكن هنا ح

أو ، أو توزيعها علي عدد الشحنات املتعاقد عليها مع املنتج، بإضافتها مرة واحدة

توزيعها علي كامل اإلنتاج إذا كانت تعاقداته تغطي التكلفة بالكامل بهذه  حتى

 القوالب 

 دمات الشائع توريدها من املستوردين إىل اخلبعض أمثلة للبضائع و

 -:املنتجني

مـثـــــــــــــ
 ــــال

اإلجـــــــــا
 بة
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تساؤل حول ماهية تلك املواد واألصناف اليت قد يقوم املستورد  يثاروقد 

، بتوريدها إلي املورد لغرض استخدمها يف إنتاج البضائع املستوردة حمل التقييم

 املستوردون وفيما يلي نعطي أمثلة لبعض هذه املواد واألصناف اليت يقوم

 بتوريدها للموردين 

 .labelالتجاري االسمبطاقات ، التكت .7

 .اصة بالتشغيل أو مناذج هذه الكتيباتاخلكتيبات التعليمات  .4

  (العلب املعدنية، أشرطة اللصق الصناديق، العلب، البالستيك،العبوات )أكياس  .3

 .اجللود واألقمشة واألشرطة وما مياثلها .2

 .الصواميل (، املسامري، الروابط، املقابض، أصناف احلدادة ) العالقات .9

 .وأجزاء السيارات (، اجلنوط، األجزاء ) اإلطارات .6

 .واملعادن الثمينة للسلع اإللكرتونية أو املعيارية(، املكونات ) شرائح السيليكون .1

 .القوالب ) قوالب الصب ( .9

  .الشحومات واملعاجني .4

 .املواد الوسيطة أو املساعدة .71

 .تصميمات ومطبوعات التعبئة .77

 .رائطاخل، الرسومات، لرسومات األوليةا .74

  الملكية:رسوم الترخيص وحقوق 

تعترب هذه الرسوم واحلقوق من املوضوعات املستحدثة يف العمل اجلمركي 

حيث تلعب اجلمارك دورًا هامًا يف احملافظة علي حقوق ، يف األلفية الثالثة

يف ظل اجلات التقييم اجلمركي  اتفاقيةولذلك أفردت ، املفكرين واملبدعني
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وأوجبت ، أهمية خاصة ملثل هذه املدفوعات حيت تضمن ذهاب احلق ملستحقيه

ضرورة حساب هذه املبالغ كنفقة للحصول علي  تفاقيةاالاملادة الثامنة من 

  أحد عناصر القيمة اجلمركية واعتبارهاالبضائع املستوردة حمل التقييم 

 

 العـــــــائد:

مع  اتفاقملبلغ الذي يستحق للبائع نتيجة العائد املقصود هنا هو ذلك ا

إلي  االسترياداملشرتي علي توريد جزء من حصيلة عملية إعادة البيع يف بلد 

 ..البائع

ج علي أنه شرط من شروط قبول  –إن املادة األولي تنص يف فقرتها األولي 

حق أال يستحمل التقييم لدفع عن البضائع املستوردة ا ملستحقالثمن املدفوع أو ا

للبضائع  االستخدامللبائع أي جزء من حصيلة إعادة البيع أو التصرف أو 

، املستوردة حمل التقييم ما مل يتم تعديل هذه القيمة وفقًا ألحكام املادة الثامنة

 االتفاقأي أن شرط تطبيق املادة األولي وقبول قيمة الصفقة يف حالة وجود هذا 

هو أن يتم حتديد هذا العائد بصورة ، رياداالستلدفع عائد إلي املورد بعد عملية 

وأن يتم تسوية القيمة به وفقًا ألحكام املادة الثامنة اليت حنن ، قاطعة ودقيقة

 ..بصددها هنا

 فالبد أن يكون العائد متعلقًا بالبضائع املستوردة حمل التقييم 

  وأن يتم دفعه للبائع مباشرة 

  وأن يتم حتديده بصورة دقيقة وحمددة 

 

تـــــذكـــــــــ

 ر
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 :االختياريةتسويات ال

يف املادة الثامنة علي حرية كل دولة يف حتديد إضافة أو  تفاقيةاالنصت  

 املبالغ والقيم التالية من القيمة احملددة لألغراض اجلمركية: استبعاد

  االستريادتكلفة نقل البضائع حمل التقييم إلي ميناء أو مكان. 

 املستوردة حمل التقييم تكاليف الشحن والتفريغ واملناولة عن البضائع. 

 تكاليف التأمني علي البضائع املستوردة حمل التقييم. 

 املدفوعات متثل جزءا من وبالنظر إلي هذه التكاليف الثالثة جند أنها

قد تضاف إىل  اليتاملتعارف عليها يف املعامالت التجارية و هي من التكاليف 

، FOB ,(CFR) C&F ,CIF ليةووفقًا لقائمة مصطلحات غرفة التجارة الدو، السعر

 CIFفبعض الدول تتخذ من السعر ، التقييم املناسب هلا اختيارولكل دولة حرية 

أساسًا للقيمة  FOBأساسًا للتقييم اجلمركي بها والبعض اآلخر يتخذ من القيمة 

الباب مفتوحًا واحلرية مطلقة لكل دولة يف أن  تفاقيةاالوقد تركت ، اجلمركية

 ..عناصر هذه التكاليف للوصول إلي القيمة اجلمركية تضيف أو تستبعد

إن إجراء هذه التسويات حيتاج إلي توفري بيانات شاملة عن التكاليف 

مما ، واملصروفات والكميات واملستوي التجاري واملواد اليت مت توريدها وغريها

يستوجب إجراء فحص دقيق جلميع املستندات اليت تتضمن هذه البيانات واليت 

 :ر منهانذك
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الفاتورة الصادرة من البائع واليت تتضمن تفصيالت وبيانات عن السعر،  -7

والكمية واملستوي التجاري ووصف وكود كل صنف من األصناف وغري ذلك 

  .من املعلومات اهلامة

 .إيصاالت سداد مصروفات النقل والتأمني والنولون وغريها -4

صومات علي اخللسعرية أو العقود واملكاتبات اليت تتضمن بيانات اإلضافات ا -3

  .السعر

 

 :عقد البيع

إن عقد البيع يعترب أهم املستندات اليت ميكن للجمارك الرجوع إليها للتحقق 

من قيمة الشحنة املستوردة املطلوب حتديد قيمتها ألغراض حتديد الرسوم 

بل إن أي صورة لعقد البيع ، وال يوجد منوذج معني جيب األخذ به، اجلمركية

تضمن البيانات واملعلومات اليت ختدم عملية حتديد القيمة لألغراض طاملا ت

 .وتعترب مقبولة ااجلمركية ميكن األخذ به

إن عقد البيع عادة ما يتضمن مجيع الشروط واإلجراءات املالية اليت تغطي 

  :وميكن للعقد أن يكون كاآلتي .كل نواحي الصفقة

  .املوقعة أي موقع وخمتوم ويتم تسليمه لألطراف –رمسي  .أ 

  .بصورة بسيطة مكتوبة .ب 

  .شفهي .ج 

 .ضمين .د 

 

 :وعادة ما يشمل العقد املكتوب ما يلي
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  .وصف دقيق ألطراف البيع والبضائع -7

  .أي اإلعالن والضمان، دماتاخلترتيبات  -4

الثمن املدفوع أو املستحق الدفع ونوع العملة وسعر الصرف املستخدمني  -3

املدفوعات التدرجيية ومدفوعات وتفاصيل الدفع ) ويشمل أي تأمني مطلوب و

 إنهاء العقد وإجراءات التحفظ وإجراءات تصاعد األسعار(.

مصطلحات غرفة  INCOTERMS شروط التسليم ويفضل أن تكون يف شكل -2

  .التجارة الدولية

  .اصةاخلالرتتيبات  -9
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ـــــــــذكـــــت

 ر
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 :سيناريو عملية تحديد القيمة لألغراض الجمركية

أو أي ، ا جيب علي رجل اجلماركميكن تلخيص كل م، من خالل ما سبق

أن يقوم بسلسلة ، شخص يقوم بتحديد قيمة لألغراض اجلمركية للبضائع املستوردة

من اإلجراءات توصله يف النهاية إلي حتديد القيمة الواجب أخذها كأساس 

وهذه ، لتحديد الرسوم اجلمركية املستحقة علي البضائع املستوردة حمل التقييم

اهلدف منها دائمًا التأكد من  سيكوناألعمال ، التصرفات، تاإلجراءا، طواتاخل

لدفع عن البضائع ا ستحقومن الثمن املدفوع أو امل، واقعة البيع الفعلي

ذلك جيب علينا أن نقوم بفحص األوراق واملستندات لو، املستوردة حمل التقييم

 :املرفقة باإلقرار اجلمركي خطوة خطوة بإتباع اآلتي

 :ودراسة إقرار القيمةفحص وقراءة  - 7

إن إقرار القيمة الذي يقدمه املستورد أو من ينوب عنه يتضمن كافة 

املعلومات اليت حيتاج إليها رجل اجلمارك وهو بصدد حتديد القيمة لألغراض 

اجلمركية من خالل جمموعة من األسئلة اليت قام املستورد أو من ينوب عنه 

كافة هذه البيانات واملعلومات بعمق ودقة  والبد من قراءة ودراسة، باإلجابة عنها

 :بالغة بغرض الوصول إلي النتائج التالية

  أن مقدم اإلقرار هو بالفعل الشخص الذي له سلطة قانونية للتوقيع

 .علي اإلقرار أو أنه مفوض قانونًا للقيام بهذا

 أن هناك إجابات بالفعل جلميع األسئلة اليت يتضمنها إقرار القيمة. 

 ة املقر عنها باإلقرار قد مت حسابها بطريقة صحيحة وباستخدام أن القيم

 .سعر العملة الواجب االستخدام
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  أن الشحنة حمل التقييم هي نتاج لعملية بيع فعلية متت بني مشرتي

وأن البيع مت بغرض التصدير إلي ، وبائع مستقل كل منهم عن اآلخر

 .الذي تتم فيه عملية التقييم االستريادبلد 

 ة العمليات املرتبطة بالصفقة مت توضيح بياناتها واملعلومات أن كاف

 .اصة بها بصورة دقيقة وواضحةاخل

  لقيمة لألغراض ا تضمنتهاأن التكاليف الصحيحة للنقل والتأمني قد

 اجلمركية إذا مل تكن واردة يف الفاتورة. 

 وقد مت حسابه  اسموح بهصومات املاخلمن  ن أي خصم مطلوب هوإ

  .بشكل صحيح

  أن أي مبالغ كمدفوعات أخري للبائع أو لطرف ثالث ترتبط بهذه

الشحنة مت توضيحها باإلقرار وأن املستورد سيقوم بتقديم التفاصيل 

وصور املستندات اليت توضح الكاملة للمبالغ املدفوعة وسبب الدفع 

 .سبب الدفعوتفاصيل 

 ليت أن البائع واملشرتي ال تربط بينهما أي عالقة من العالقات ا

( ) راجع إجراءات التحقق من 2امسة عشرة فقرة )اخلتضمنتها املادة 

 .الفقرة التالية ( االرتباطعالقة 

  أن الوسطاء الذين كان هلم دور يف إمتام هذه الصفقة ) وكيل شراء أو

موضح دورهم وطبيعة عملهم واملبالغ اليت دفعت هلم   (وكيل بيع

 .بصورة واضحة ودقيقة

 ذات الصلة  أو ةحمدد ة عن عمليات البيع املرتبط أن هناك معلومات

فيجب عليك أن حتدد إذا ما كانت هناك أي عقود أو اتفاقات رمسية 
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أو غري رمسية أخري باإلضافة إىل العقد األساسي للبيع وقد تتم هذه 

خدمات متصلة بالبضائع  الرتتيبات كنتيجة لتوريد مواد أو تقديم

 :مثل، يمة لألغراض اجلمركيةاملستوردة مما قد يدخل يف الق

  قيام املستورد بتوريد املواد و املكونات و األجزاء و البنود الداخلة

 .يف السلع املستوردة

  قيام املستورد بتوريد األدوات و القوالب و اللقم والبنود املماثلة

 إنتاج السلع املستوردة. يفاملستخدمة 

  إنتاج البضائع  يفاستهلكت  اليتقيام املستورد بتوريد املواد

  .املستوردة

  قيام املستورد بتوريد أعمال اهلندسة و التطوير و األعمال الفنية و

 .طط و الرسوماتاخلأعمال التصميم و 

  التحويالت بني الشركات يف مقابل أتعاب اإلدارة واإلعالن واألتعاب

 .املقدرة للبحث والتطوير

  يز أو استكمال مصروفات مقابل عمليات التجه أليحتمل املستورد

  .التصنيع

 املدفوعات مقابل العوائد ورسوم الرتاخيص.  

  اخل.. السمسرة.عموالت البيع والشراء أو. 

  أن شروط التسليم الواردة يف اإلقرار تطابق املوجودة يف الفاتورة

 .FOB -  CIF املثال:علي سبيل 
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لتكاليف جيب علي رجل اجلمارك التأكد أيضًا من أن ا تقدم،وعالوة علي ما 

جلمركية إذا مل تكن واردة يف االقيمة تضمنتها الصحيحة للنقل والتأمني قد 

وأن قيمة الفاتورة بالعملة األجنبية قد مت حتويلها بشكل صحيح إلي عملة  الفاتورة.

صومات املسموح بها وقد اخلوأن أي خصم مت منحه للمستورد هو من  االسترياد

 مت حسابه بشكل صحيح 

يلي شكاًل مبسطًا يوضح أهم وأشهر مصطلحات غرفة التجارة الدولية ونورد فيما 

INCO TERMS  اصة بتحويل العملة متوافرة بصورة كاملة اخللتكون املعلومات

 .اجلمركية.للباحثني عن طرق حتديد القيمة لألغراض 
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  االرتباطالتحقق من وجود عالقة  -4

تكون القيمة اجلمركية  –القيمة اجلمركية  ةاتفاقي)د( من  7/7طبقًا للمادة 

للسلع املستوردة هي القيمة التعاقدية بشرط آال يكون البائع و املشرتى مرتبطني " 

من  79/2الواردة باملادة  االرتباطفإذا كانا مرتبطني وفقًا ألحد أشكال عالقات 

( تنطبق تاليةال 9اصة بالقيمة لألغراض اجلمركية )أنظر الفقرة اخلاجلات  اتفاقية

 -:قيمة الصفقة يف حالةو ميكن قبول  7/4أحكام املادة

 "املدفوع فعال أو املستحق أن العالقة مل تؤثر على السعر"

مع أحد  تتفقاستطاع املستورد أن يثبت أن قيمة الصفقة للبضائع حمل التقييم 

السابعة تنفيذ املادة  اتفاقية)ب( من  7/4القيم اإلختبارية الواردة يف املادة 

 .اجلمركي اصة بالتقييماخل

يعد املستورد مسئوال عن التأكد إىل أقصى حد ممكن من أن أي عالقة بينه  -7

 .وبني البائع مل تؤثر على سعر بيع البضائع

اصة بالتقييم اجلمركي علي طبيعة أو مصادر اخلاملادة السابعة  اتفاقية تنص مل -4

بني املستورد  االرتباطعالقة املعلومات اليت جيب استخدامها للتأكد من أن 

لدفع مقابل البضائع ا ستحقوالبائع قد أثرت علي الثمن املدفوع أو امل

ومل تضع منظمة اجلمارك العاملية أي قواعد حمددة  .املستوردة حمل التقييم

وإمنا يرجع ، أو مناذج يؤخذ بها لتحديد أن هذه العالقة أثرت علي السعر

و بصدد إثبات سبب تدني السعر إذا ما ثارت عبء اإلثبات علي املستورد وه

 .شكوك لدي اإلدارة اجلمركية حول القيمة الواردة بالفاتورة
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ينصب بصفة أساسية  ارتباطاألول للجمارك عند وجود عالقة  االهتمامإن  -3

علي التأكد من أن سعر البيع يف حالة توافر نفس ظروف الصفقة ال خيتلف 

سيتم التعامل به مع مستورد آخر ليس له بشكل ملحوظ عن السعر الذي كان 

جيب علي اجلمارك أن تقبل قيمة هذه الصفقة ، وبعبارة أخرى، عالقة بالبائع

إذا ما ثبت هلا أن السعر هذا متاح جلميع املشرتين وليس فقط للعميل 

 .املرتبط

اصة بالتقييم اجلمركي تتضمن اخلاملادة السابعة  اتفاقيةمن  79/2املادة  -2

وسواء أثرت العالقة علي السعر أو ، االرتباطاضحًا ملفهوم ومعين عالقة تعريفًا و

فإن املبدأ األولي بالتطبيق عند قيام اجلمارك بالتحقق من هذه ، مل تؤثر

فقد يكون الفرق ضئياًل بصورة ال ، العالقة هو جدوى حبث العالقة السعرية

قد تكون هناك تستوجب مطلقًا إجراء أي دراسات أو أحباث فهذا يعين أنه 

ولكن هذه العالقة غري ذات أهمية ، تفاقيةعالقة بني البائع واملشرتى طبقا لال

  .من حيث التأثري الضئيل أو املنعدم على السعر

ال تطلب من اإلدارات اجلمركية مطلقًا القيام بدراسة وفحص كل  تفاقيةاالأن  -9

الفحص مطلوب  توجد فيها عالقة بني البائع واملشرتى، فهذا اليتاحلاالت 

فقط عندما تكون هناك مؤشرات قاطعة بأن السعر قد تأثر بهذه العالقة ومن ثم 

  .ال ميكن قبول السعر

إن العمل الواجب علي إدارة اجلمارك القيام به عندما يقوم املستورد   -6

، مع استمرار طلبه قبول القيمة اليت أقر عنها، باإلقرار بوجود عالقة مع البائع

مقارنة بني القيمة التعاقدية للصفقة حمل التقييم وبني بعض القيم هو أن تعقد 
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قيم إختبارية وتضمنتها الفقرة الثانية )ب( من املادة  تفاقيةاالاليت اعتربتها 

ومثل هذه القيم يكون املستورد أكثر علمًا بها ويستطيع أن يقدم  .األولي

طريقة اليت تؤدي إلي املعلومات عنها ليساعد علي سرعة إنهاء اإلجراءات وبال

إن  .حساب القيمة اجلمركية بطريقة صحيحة تتفق وممارسات التجارة احلرة

فيها تساؤالت حول  ارواقع احلال يقول أنه يف كثري من احلاالت اليت تث

بني البائع واملستورد يكون  ارتباطالقيمة اجلمركية بسبب وجود عالقة 

مارك الدور الفعال يف قبول للمعلومات اليت يقدمها املستورد لرجل اجل

به دون أن يطلب أو يقوم  واقتناعهلدفع ا ستحقالثمن املدفوع فعاًل أو امل

 .أي دراسات أخري ال حاجة هلاب
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   -وخالصة القول:

إن علي رجل اجلمارك أن يقوم بدراسة والتحقق من وجود العالقة من خالل 

كذلك يرجع ، لفاتورة التجاريةبا االكتفاءالتجاري أو  االتفاقدراسة عقد البيع أو 

إلي إقرار القيمة الذي قام املستورد باإلجابة فيه علي كافة األسئلة ومنها ما خيص 

حيث يقوم املستورد بعد التأكد من وجود عالقة بتقديم  العالقة مع البائع

توضيحات موجزة عن هذه العالقة وطبيعة التعامل بني الشركة املستوردة والشركة 

ويقدم إلي أقصي مدي ممكن كافة املعلومات اليت ،  ظل هذه العالقةاملوردة يف

توضح عدم تأثر الثمن املدفوع فعاًل أو القابل للدفع عن البضائع املستوردة حمل 

باإلضافة إلي تقديم معلومات عن الشحنات اليت متثل القيم ، التقييم بهذه العالقة

يف هذه احلالة جيب علي ، تفاقيةاالاصة بها قيم إختبارية يف إطار ما ورد باخل

رجل اجلمارك دراسة ظروف هذه الصفقات وحتديد ما إذا كان قد مت بيع نفس 

أي أن املستورد استطاع أن  االستريادالبضائع ملشرتين غري مرتبطني يف نفس بلد 

يثبت أن الثمن املدفوع فعاًل أو القابل للدفع عن البضائع املستوردة هو الثمن 

 ..ع املشرتين مبا فيهم أولئك الذين ال تربطهم بالبائع أي عالقةاملتاح جلمي

 تفاقيةاالأما إذا كان املشرتى مرتبط بالبائع بعالقة من العالقات اليت نصت عليها 

ومبوجب هذه العالقة حصل على سعر أقل من املشرتين اآلخرين الذين ال 

رفض قيمة الصفقة يف هذه احلالة يقوم رجل اجلمارك ب، ارتباطتربطهم عالقة 

وبالتسلسل الواردة  تفاقيةاالإلي طرق التقييم البديلة اليت نصت عليها  واالنتقال

 ..به
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كـــــــــتـــــذ

 ر
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 بعض أمثلة لكيفية معاملة عمليات البيع المرتبط
 

حبيث يتم ، واملشرتي بعقد جمموعة صفقات يف تعاقد واحد لبائعيقوم ا  - 7

فمثاًل يكون سعر ، الصفقة الثانيةحتديد سعر الصفقة األولي بناء علي تنفيذ 

يتم ، دوالر 711البيع للوحدة يف الصفقة األولي الذي يتم علي أساسه الدفع 

دوالر ويدفع البائع أو يرد الفرق للمشرتي خصما من املبلغ  41ختفيضه إلي 

حبيث يتم  711بداًل من  91املستحق عن الصفقة الثانية واليت يكون سعرها 

وعشرة إضافية ، ني لتنفيذ العقد عن الصفقة األوليخفض سعرها إلي تسع

دوالر  711وبالتالي ترد إلي اجلمارك فاتورة الصفقة األولي ب ، للصفقة األولي

وجيب ، دوالر 91بينما ترد فاتورة الصفقة الثانية ب، وال تكون هناك مشكلة

الذي يوضح هذا  االتفاقعلي املستورد أن يربر هذا الفرق بإظهار عقد 

ويكون علي اجلمرك رفض قيمة الصفقة لوجود ، االرتباطكل من أشكال الش

ن حتديد الذي كان فيه السعر خاضعًا لظروف واعتبارات ال ميك االرتباطهذا 

 .القيمة اجلمركية بسببها

ولكن ، دوالر 91وليس  41وقد يقول البعض أنه ميكن للجمرك قبول الصفقة بسعر 

تقضي بأنه التقييم  تفاقيةاالحيث أن ، ردة باجلاتهذا ال يتفق مع طرق التقييم الوا

وأن كل طريقة إذا مل تتوافر ، تفاقيةااليتم من خالل أي من الطرق الواردة ب

ليس هناك جمال  بالتاليو ..إلي الطريقة اليت تليها االنتقالترتك ويتم ، شروطها

 .للقيمة اجلزايفللتقدير 
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ة من صور التبادل والتعاون بني بعض املعامالت التجارية تتم يف صور  – 4

أو ، حيث يتحدد السعر علي أساس يشبه املعاملة باملثل، املستورد واملورد

امات بعيدًا عن إنتاج اخلفاملستورد يقوم بتوريد بعض املواد و، يشبه املقايضة

البضائع املستوردة حمل التقييم أو داخلة فيها بنظام بيع مستقل إلي املورد 

وذلك مقابل قيام املورد بتوريد ، وال يتقاضي مقاباًل عنها، ريف البلد املصد

جيد ، هنا، كمية مماثلة من البضائع اليت يتم التعاقد عليها بدون مقابل مثاًل

دوالر  91بسعر الوحدة  وحدة 411رجل اجلمارك نفسه أمام صفقة مكونة من 

تورد عن وعند سؤال املس، ألنه يف الواقع نصف الثمن، وهو ميثل مثن بسيط

يقدم عقد البيع الذي يوضح أن نصف ، الثمن هلذه الصفقة اخنفاضسبب 

هنا ال تستطيع إدارة اجلمرك قبول الكمية كلها بسعر ، الكمية وارد بدون مقابل

دوالر ألن هذا السعر الوارد ال ميثل قيمة  91الفاتورة الوارد لنصف الكمية 

دوالر رغم اعرتاف  711ب  وال تستطيع أن تقبل السعر، البضاعة احلقيقية

لدفع عن البضائع ا ستحقاملستورد ألنه ال ميثل الثمن املدفوع فعالً  أو امل

والذي مت حتديده بدقة وبالتالي ال ميكن قبول قيمة  املستوردة حمل التقييم

 .البديلة األخرىويتم اللجوء إلي الطرق ، الصفقة

ن التحقق من وجود عملية بيع بعض الصفقات تتم بطريقة ال متكن اجلمارك م  - 3

متت بني بائع ومشرتي مت حتديدهما بوضوح مثلما حيدث عندما يوجد 

هنا جيب ، مثاًل وكيل الشراء أو البيع، شخص ثالث يشرتك يف عملية البيع

فقد ، علي اجلمارك التحقق من دور هذا الطرف الثالث يف الصفقة بكل دقة
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ضح يف هذه احلالة ضرورة إجراء وتت، يكون هو الطرف األساسي يف الصفقة

فالطرف الثالث قد يكون طرفًا أساسيًا يف ، دراسة حول عملية االشرتاك هذه

جيمع أطراف الصفقـة معًا يف عالقة قانونية ختتص بعملية بيع البضائع  الصفقة

فقد يقوم الطرف الثالث بالشراء بنفسه من البائع ثم البيع ، املستوردة

. وقد ال يكون .لة يعترب الطرف الثالث هو البائعوفى هذه احلا للمشرتى

 االستريادإذا مت ، املستورد هو مالك البضائع املستوردة موضوع التقييم

وبالتالي فإن أي عقد بيع يتم تقدميه ، مبعرفة شخص ثالث خالف املشرتى

ال ، للجمارك بني الطرفني دون أن يكون الفاعل الرئيس طرفًا أساسيًا يف العقد

للجمارك أن تعتد به وال تستطيع قبول القيمة املوضحة بالفاتورة كقيمة ميكن 

  .مجركية للصفقة حمل التقييم وتلجأ إلي الطرق البديلة

رجل اجلمارك عليه أن يتأكد من أن العقد املقدم له هو العقد األساسي   - 2

جبانب  اتفاقاتوالوحيد عن الصفقة، حيث أنه يف بعض الصفقات يتم حترير 

ومن أمثلة ، د البيع إلثبات خدمات أو عمليات تتعلق بعقد البيع األساسيعق

ما يتم بغرض تقديم خدمات ترتبط بالبضائع املستوردة حمل  االتفاقاتهذه 

وعلي سبيل املثال نذكر تلك ، التقييم مما جيب أن تتضمنه القيمة اجلمركية

 :العقود اليت تتضمن

 األخرى.واألصناف املماثلة توريد املواد واملكونات واألجزاء  -

 والقوالب.توريد العدد واألدوات  -

 .ال التصميم والنماذج والرسوماتدمات اهلندسية والفنية وأعماخلتوريد  -
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املساعدة يف األحباث  التحويالت الداخلية مقابل اإلدارة أو اإلعالن أو -

 .والتطوير

 .ريد عمليات التشطيب أو التجهيزتو -

 امللكية.وحقوق رسوم الرتخيص  -

 السمسرة.عمليات البيع و  -
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 نواع العموالتأ

 -:عمولة الشراء 

دمات اخليتقاضاها شخص يتصرف بالنيابة عن املستورد يف تقديم  ●

 .للشخص الذي يشرتي البضاعة

ولكن دائما ما يكون باسم  –أحيانا بامسه  –كما انه يشرتي ويبيع البضاعة   ●

  .األصيل

راء هي املصروفات اليت تكلفها من أجل املشرتي، تعترب أتعاب وكيل الش ●

 .ويتم سداد هذه األتعاب بشكل منفصل عن سداد مثن البضاعة

جيب علي موظف مصلحة اجلمارك أن يطلب اإلطالع علي االتفاق  ●

 .التعاقدي لوكيل الشراء

جيب إصدار فاتورة مورد األصيل لوكيل الشراء وجتهيزها للتسوية مع  ●

  فاتورة الوكيل

 .تحقق من عموالت الشراءال

يف كافة املعامالت التجارية ويف ظل ظروف التجارة العادية يكون هناك 

وهذا الدور يكون علي جانب ، دائمًا دور ملا يسمي بوكيل البيع أو وكيل الشراء

، كبري من األهمية إلمتام الصفقة وبأفضل شروط جتارية لكل من طريف التعاقد

وكيل الشراء املتواجد كشركة جتارية يف بلد  فعلي سبيل املثال حني يقوم

املستورد من البضائع  احتياجاتالتصدير بالبحث عن أفضل املوردين لتوريد 

املختلفة اليت حيتاج إليها ويقدم له املعلومات ثم يقوم بإجراء املفاوضات مع 

 البائع ثم يقوم بتسهيل إجراءات تنفيذ الصفقة فإنه يف النهاية حيصل علي مقابل
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كان من املمكن أن يتحمل ، هذه األعمال اليت قام بها حلساب املستورد اءلق

لذلك ، املستورد أكثر منها بكثري لو قام بنفسه بالبحث عن موردين يف بلد التصدير

كان من الواجب أن متثل العموالت واملبالغ اليت يدفعها املستورد يف أي صورة 

ة شراء هذه البضائع وبالتالي تعترب جزء مقابل هذه األعمال جزء ال يتجزأ من تكلف

  .من تكلفة الصفقة

 التحقق من عموالت الشراء

أن تضاف كافة املبالغ املوضحة بالفاتورة إلي القيمة  العام هواملبدأ 

أي جيب أن تكون كافة العموالت  التقييم،اجلمركية للبضائع املستوردة حمل 

ستوردة حمل التقييم جزءًا من القيمة يدفعها املشرتى مقابل شراء البضائع امل اليت

 املبالغ حالة عمولة الشراء و  يفو يتمثل االستثناء الوحيد  البضائع.اجلمركية هلذه 

، املسددة أو املطلوب سدادها من قبل املشرتى لوكيله مقابل متثيله يف الصفقة

 شراء البضائع اليت يرغب يف يفأي مقابل خدمة متثيله خارج البلد املستورد 

ارج للتفاوض وإمتام اخلفإن املستورد إذا سافر بنفسه إىل ، وباملثل، استريادها

، الصفقة بنفسه أو قام بإرسال أحد موظفيه الذين يعملون لديه ويتقاضون راتبًا منه

 فإن تكاليف السفر واملدفوعات اليت تدفع هلم مقابل 

. ال تضاف إلي .ا املشرتىالقيام بهذه املهمة واليت تعترب من التكاليف اليت يتحمله

 ..مثن البضائع و ال تعترب جزءًا من وعاء الضريبة اجلمركية

 يفيقـــدمها الوســـطاء ال تظهـــر بوضـــوح  الـــيتدمات اخلـــو حيـــث أن طبيعـــة 

لذلك جيب علـي رجـل اجلمـارك أن يقـوم بالدراسـة الدقيقـة       ، املستندات التجارية
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د الصـحيح للقيمـة اجلمركيـة    ويتخذ اإلجراءات الصحيحة واملقبولة لضمان التحدي

  .للبضائع املستوردة حمل التقييم

ســبق وأن أوضــحنا أن وكيــل الشــراء حــني يقــوم بإصــدار فــاتورة جديــدة عــن  

املشرتاه ويوضح يف هذه الفاتورة بصورة واضـحة وجليـة الـثمن املـدفوع      البضائع

يـه صـفة   فإن هـذه الفـاتورة ال تعط  ، دماتاخلعن البضائع واملقابل املستحق له عن 

اص به للقيمة اجلمركية للبضـائع  اخلالبائع وال تربر أو تكون سببًا يف إضافة املقابل 

ومن هذا خنرج بالقاعدة األساسية أن عمولة الشراء ميت كانـت مسـتقلة   ، املستوردة

عن الـثمن املـدفوع واملوضـح بالفـاتورة خرجـت مـن القيمـة احملـددة لألغـراض          

 ..البضائع املستوردة حمل التقييم اجلمركية وال تعد جزءًا من مثن

 كيف نتحقق من عموالت الشراء ؟

يف أغلب احلاالت يقوم املستورد مبحاولة إيضاح أن العمولة املوضحة 

ألنه من الطبيعي أن يسعي املستورد إلي ختفيض ، بالفاتورة هي عمولة شراء

فإذا ، دعم رأيهوأن يقدم كل البيانات واملستندات اليت ت، اضعة للضريبةاخلاملبالغ 

دوالر وكانت  71دوالر وكان عمولة الشراء  711كان الثمن املوضح بالفاتورة 

العمولة جزء من القيمة  اعتبار% فإن ما سيقوم املستورد بدفعه يف حالة  71الضريبة 

هذه  استبعاددوالرات فقط إذا مت  71يف حني أنه سيدفع ، دوالر 77هو مبلغ 

 ..العمولة من القيمة

 

ك يقوم املستورد مبخاطبة املورد وطلب توضيح مبلغ العمولة بصورة لذل

مستقلة، ويقدم كل اإليضاحات اليت تضمن له عدم إدراج هذه املبالغ يف القيمة 
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بل إنه يسعي لتقديم كشفًا منفصاًل خبدمات الشراء اليت متت حلسابه ، اجلمركية

 .. ال تدخل يف قيمة الصفقةوتكاليفها احلقيقية ويقدم املستندات الدالة عليها حيت

يقوم رجل اجلمارك بالتأكد من أن العمولة اليت ظهرت ، وعلي اجلانب اآلخر

يف الفاتورة بصورة مستقلة هي عمولة بيع مما يدخل يف القيمة اجلمركية وليست 

ويف سبيل ذلك حيصل علي كافة ، عمولة شراء مما ال يدخل يف القيمة اجلمركية

من املستورد ويطلب نسخة من عقد الوكالة وأي مستندات التفاصيل والبيانات 

املستندية  اإلعتماداتوالتلكسات، وخطابات ، والفاكسات، أخري مثل إذن الشراء

اصة بالشحنة وغري ذلك مما ميكن أن يوضح نوع العمولة اخلواملراسالت 

 .كانت عمولة بيع أم عمولة شراء إذااملوضحة بالفاتورة ما 

يقوم بها رجل اجلمارك لتحديد نوع العموالت ورسوم  إن الدراسة اليت

التخليص وهو بصدد حتديد القيمة اجلمركية للبضائع املستوردة حمل التقييم 

وما إذا كان ، أو الوسيط اصة واحملددة ملا يقوم به الوكيلاخلتعتمد علي الطبيعة 

 ..هذا الشخص يعمل لصاحل البائع أم املشرتي

جلمارك ومهارته يف عملية دراسة هذه العموالت ويظهر بوضوح ذكاء رجل ا

الوكيل علي صلة بالبائع أم  وهل، وقيامه بتحديد املالبسات الفعلية لعمل الوكيل

اص و اخلباملشرتي ويعرف كيف يفرق بني الشركات الوسيطة اليت تعمل حلاسبها 

بتنفيذ الصفقات ويكون هلم مصلحة شخصية يف البضائع اليت  أصحابهايقوم 

وبالتالي ال يعتربوا وسطاء ، ومون بإمتام صفقاتها والسيطرة التامة علي البيع والسعريق
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و لكنهم بائعون حقيقيون. فرجل اجلمارك سوف يقوم بدراسة طريقة حساب نسبة 

وعلي املستورد عبء اإلثبات بتقديم الفاتورة الصادرة ، العمولة وتفاصيلها بالكامل

ملوضح بها ونسبة العمولة املوضح أمامها جبالء " من البائع األصلي وبيان السعر ا

، عمولة شراء " ويتأكد من تناسب هذه النسبة املوضحة للعمولة مع مبلغ الصفقة

فإذا أتضح له أن النسبة ال تتماشي مع ، والنسب السائدة يف السوق هلذه العموالت

عملية  يتحقق من مالبسات، املعمول به يف هذا النوع من البضائع أو األسواق

البيع وهل هناك شركات قامت بشراء البضائع عن طريق مكاتب فرعية وقامت 

 ..بسداد عموالت شراء

 الشراء،و لقد اتضح أن الكثري من احلاالت اليت يتم فيها التحقق من عموالت 

تثبت أن هذه العموالت مل تكن إال حماولة لتخفيض القيمة اجلمركية للبضائع 

 .التقييم.املستوردة حمل 

خيتلف إذا ما قام املستورد بهذه األعمال بنفسه أو من خالل أي ال احلال و

سافر هو أو مندوبه إلي بلد التصدير وقام بالتفاوض بشأن  ، فإذا من العاملني لديه

رواتب الال تعترب تكاليف السفر أو أيضًا عملية الشراء وإنهاء الصفقة ففي هذه احلالة 

  .ا إلي قيمة الصفقةمن التكاليف اليت جيب إضافته

 

 -القول:خالصة 
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ارج اخلن عمولة الشراء اليت يقوم املستورد بدفعها إلي وكيل الشراء يف إ 

واليت ترد بصورة مستقلة كعمولة شراء لوكيل ، وتتعلق فقط بالبضائع حمل التقييم

 ..  جزء من القيمة اجلمركية ال تعتربالشراء يف بلد التصدير 

وكيل الشراء بإبرام العقد و يعيد إصدار الفاتورة للمستورد بعض الصفقات يقوم  يف

أي تكون هناك فاتورة جديدة خمتلفة متامًا عن تلك اليت مت بها بيع البضائع يف 

والفاتورة اجلديدة اليت أصدرها هذا الوكيل قد ، طوة األولي من الصفقةاخل

يع احلاالت ال تعترب ويف مج، اصة بهاخليوضح بها سعر البضائع مستقاًل عن العمولة 

عملية إعادة إصدار الفاتورة مبثابة عملية البيع األساسية اليت يتم بناءًا عليها حساب 

 .القيمة لألغراض اجلمركية وال تعترب العمولة جزء من القيمة لألغراض اجلمركية
يف الفاتورة ال تدخل يف القيمة  ةإذا وردت عمولة الشراء بصورة مستقل* 

 كيةلألغراض اجلمر
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 -:عمولة البيع

يتقاضاها شخص ميثل مورد أجنيب وذلك مقابل قيامه بتحديد العمالء،  ●

  .ومجع أوامر الشراء ليقوم املورد األجنيب بتوريدها

يقوم املورد األجنيب بسداد مقابل خدمات وكيل البيع وجيب تضمينها  ●

  .داخل القيمة اجلمركية

اصة بها مباشرة اخلالفواتري  يقوم املورد بإرسال البضاعة للعميل ويصدر ●

  .بقيمة تتضمن أتعاب عمولة البيع

إذا كانت شروط البيع تنص علي أن املستورد يسدد العمولة مباشرة  ●

جيب أيضا يف هذه احلالة تضمني العمولة داخل القيمة ، للوكيل

  .اجلمركية

بامسه سلع معينة لتوريدها للعمالء  االستريادوجيوز لوكيل البيع أحيانا  ●

إلي أن يستلموا أوامر الشراء اليت طلبوها من املستورد وبنفس نسبة 

عادة ما تكون يف صورة خصم علي  –العمولة علي هذه الرسائل أيضا 

  .هذه الرسائل

 

 

 عمولة التأكيد
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الوكيل الذي يتقاضى عمولة التأكيد هو شخص يقيم يف الدولة اليت تقوم  ●

د أوامر الشراء وتأكيد سداد مثن بالتصدير ويعمل لصاحل املستورد يف تأكي

  .تلك البضائع

هذا الوكيل يقوم إما بسداد مثن البضائع بالنيابة عن العميل أو برتتيب  ●

 .إجراءات السداد أو بضمان قيام العميل بالسداد

دمات ضمن مصروفات املستورد وكذلك اخلتعترب العمولة مقابل هذه  ●

 .ة مقابل مثن البضائعيقوم بسدادها بشكل منفصل عن أي مبالغ مسدد

ال تعترب عمولة التأكيد مبلغا يسدد للبائع أو لصاحله، ولذا ال تشكل جزًء من  ●

  .قيمة الصفقة التجارية
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ـــــــــذكـــــت

 ر
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 -:اتــــومــــــصــــالخ

لذا جيب علي موظف  –صم بعدة مصطلحات اخلقد يشري البائعون إلي 

وع من أنواع خصم عند اصة بكل ناخلمصلحة اجلمارك أن يستوعب الشروط 

حتديد ما إذا كان مسموحًا به كخصم من السعر املدفوع أو املستحق الدفع عن 

  .البضائع املستوردة

 -:صم النقدي / خصومات السداد الفورياخل ●

بشرط أن غري خاضعة للرسوم اجلمركية ال تدخل يف القيمة اجلمركية أي أنها 

توردة لعملية التقييم وسداد يكون قد مت السداد قبل خضوع البضائع املس

 لتسليم مقابل الدفعيكون شرطه انقدي الصم اخلالرسوم عنها ألن هذا 

 يف حاالت السداد الفوريصومات اخلهذه  يتم منحالنقدي و

 -:خصم العينة ●

يتم منحها جلذب العمالء وتشجيعهم علي عقد صومات اخلنوع من هي 

رف عليها يف التجارة أن يتم ومن املمارسات املتعاع ئالبضاالصفقات وشراء 

عن السعر "العادي"  بسعر منخفض جدًاالبضائع يف مثل هذه احلاالت بيع 

قد خصم العينات و ملثل هذه البنود وذلك لكونها مرسلة علي سبيل العينة

فإن احلد األدنى للقيمة اجلمركية ولذلك ، لعينات جمانًايصل إلي حد إرسال ا

) القيمة جيب أن يكون سعر التكلفة ات يف حاالت خصم العيناملقبولة 

جيب أال يًُمنح خصم العينة للبضائع املادة السادسة ( و –احملسوبة للعينة 

فيها أو حيت الستخدامها كعينات للعرض علي  االجتارأو  بغرض إعادة البيع
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ومن الطبيعي أن تتصف الكمية الواردة ، االسترياديف بلد  عمالء مستقبليني

منوح عنها خصم عينة مع صفة العينة سواء من حيث الكمية من البضائع وامل

صومات املقبولة أي اليت ال تدخل يف اخلوهو من ، أو الطريقة الواردة بها

مستوفية للشروط  االستريادالقيمة اجلمركية للبضائع املستورة إذا كانت عملية 

 .لتطبيق املادة األولي األخرىواألحكام 

  -:صم التجارياخل ●

الناحية اجلمركية أي ال يدخل يف القيمة  مقبواًل منصم التجاري خلايعترب 

بشرط أن يكون متاحًا جلميع املشرتين ومن السهل  اجلمركية للبضائع املستوردة

ال يتم استبعاده من ، احلصول عليه ألي متعامل مع ذلك املورد و يف غري ذلك

صم ملن خيتارهم اخلا القيمة اجلمركية وخيضع للرسوم طاملا أن البائع مينح هذ

يكون للجمارك بالطبع ولكن ، صومات التجارية مقبولةاخلعترب عادة ت، من املشرتين

للتأكد من صحته وأنه ليس جمااًل  صماخلاحلق يف فحص أي نوع من أنواع 

 .للتهرب من الرسوم اجلمركية

 يةخصم الكم ●

حدة أو خالل تعتمد خصومات الكمية علي الكميات املشرتاة يف صفقة جتارية وا

 عادة ما تعترب خصومات الكمية مقبولة إذا ما مت منحها وقت الشراءو فرتة معينة

وهذا هو  يف ثبات السعر للسلع املستوردة جيب أن تعترب خصومات الكمية عاماًلو
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صم وعدم دخوله يف القيمة اليت يتم اخلشرط أساسي من شروط قبول هذا 

  .ب اجلمركيةحتديدها ألغراض حساب الرسوم والضرائ

 خصم رقم األعمال ●

زمنية علي كمية معينة مت شراءها خالل فرتة بناءًا يتم منحه بأثر رجعي هو خصم 

 .معينة

صومات يعترب مقبواًل مجركيًا أي ال يدخل يف القيمة اجلمركية اخلوهذا النوع من 

مع  وإذا كان متفقًا، يه جلميع املتعاملني مع املوردمن السهل احلصول علإذا كان 

أن مينح خصمًا قدره مثل الكميات اليت مت شراؤها يف املاضي مبعرفة املستورد 

خالل ستة  دوالر 61111حتقيق رقم أعمال قدره % علي إمجالي املشرتيات عند 9

وقد يعتقد البعض أن خصم رقم األعمال يظهر علي الفاتورة األخرية املتممة ، أشهر

قبول  وعلي اجلمارك، دوالر 3111ًا قدره دوالر موضحًا بها خصم 61111ملبلغ ال

صم خاضعًا للرسوم إال بالنسبة اخلحيث ال يعترب هذا ، وهذا غري صحيح، صماخلهذا 

وعلي املستورد أن يعود علي اجلمارك لتعديل ، اصة باإلقرار احلالي فقطاخلللقيمة 

 خلصم رقم األعمال املتحقق يف الشحنة األخرية  اإلقرارات السابقة وفقًا

 خصم الوالء ملاركة جتارية بعينها ●

غري خاضع للرسوم صومات املقبولة مجركيًا واخلهو من صم اخلهذا النوع من 

صم اخلعادة ما يتم منح هذا و، 7املادة شروط وأحكام  استيفاءاجلمركية بشرط 

 .عميل للبائع منذ فرتة زمنية طويلة –والئه للبائع للمشرتي وليف صورة تقدير 
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 العوائد أو رسوم الرتخيص التحقق من 

اصة بالبضائع املستوردة اخلعندما يسدد املشرتى العوائد أو رسوم الرتخيص  -7

كشرط من شروط البيع، جيب إضافة هذا املبلغ الذي مت سداده إلي القيمة 

لدفع عن ا ستحقاجلمركية أي جيب أن يتضمنها الثمن املدفوع فعاًل أو امل

 إذا مل يكن قد مت إضافته بالفعل. البضائع املستوردة حمل التقييم

 

ال حياول االتفاق حتديد مصطلحات "العوائد أو رسوم الرتخيص" و لكنه يشري  -4

"املبالغ املستحقة مقابل براءات االخرتاع و العالمات التجارية و حقوق  إىل

 الطبع" كأمثلة للعوائد و رسوم الرتخيص.

 

ضمني العوائد و رسوم )ج( هي وجوب ت 7-9من الشروط الرئيسية للمادة  -3

 احلاالت التالية: يفقيمة الصفقة فقط  يفالرتخيص 

 .أن تكون متعلقة بالبضائع حمل التقييم 

  أن يقوم املشرتى بسدادها سواء بصورة مباشرة أو غري مباشرة كشرط

 لبيع البضائع حمل التقييم.

 

ة الدول يفاصة حبق إعادة إنتاج البضائع املستوردة اخلال تضاف الرسوم  -2

لدفع عن البضائع املستوردة ا ستحقالثمن املدفوع فعاًل أو امل إىلاملستوردة 

 حمل التقييم و ذلك لتحديد القيمة اجلمركية.
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  اص حبق توزيع أو إعادة بيع البضائع اخلالتحقق من العائد

 املستوردة:

قام املشرتى بسدادها مقابل حق توزيع أو إعادة بيع  اليتجيب إضافة املبالغ 

بضائع املستوردة إلي الثمن املدفوع فعاًل أو القابل للدفع عن البضائع ال

املستوردة حمل التقييم فقط إذا ما كانت هذه املبالغ شرط البيع للتصدير للدولة 

 .املستوردة للسلع

 أن:.. إذا وجدت .بعد كل هذا

، (7رة )السعر أو عملية البيع تأثرت بالقيود أو الشروط املدرجة باملادة األولي فق  -7

حيث أن هذا األثر ، واليت تعوق من قدرة اجلمارك علي حتديد القيمة اجلمركية

وحتويله إلي قيمة نقدية إلعادة  الناتج من هذه القيود أو الشروط ال ميكن حتديده

مبوجب املادة الثامنة بفقراتها مثل ، لدفعا ستحقتصحيح السعر املدفوع أو امل

 ..ح املادة األولياحلاالت اليت مت توضيحها يف شر

 

وأن  للصفقة،ومل يكن هناك قيم نقدية  نقدية،الصفقة مل يتم صياغتها يف شروط   -4

البيانات الكمية واملوضوعية الالزمة لتحديد قيمة الصفقة غري متوافرة ومل يقدمها 

 .املستورد.

 

هناك قيود وضعها أو أشرتطها البائع علي املستورد حتد من قدرته علي التصرف   -3

 ..للسلع املستوردة مبعرفة املشرتي االستخدامإعادة البيع أو  يف أو
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مقابل  االستريادال توجد عملية بيع فعلي لسلع مستوردة بيعت وصدرت إلي بلد   -2

      ، سواء مت الدفع بطريق مباشر أو غري مباشر، دفع الثمن الواجب عن هذه السلع

  :) سلع وخدمات ( أي أن الشحنة اليت بني يديك متثل

 

 ..)أ( سلع واردة علي سبيل اهلدايا

 ..)ب( سلع واردة علي سبيل اهلبة

، االستريادارج إلي فرع الشركة يف بلد اخل)ج( سلع واردة من فرع الشركة ب

 االثننيأن  باعتبار، االستريادارج إلي فرعها يف بلد اخلأو من الشركة األم ب

 ..ميثالن كيان قانوني واحد

، االستريادرها بغرض البيع بأفضل األسعار يف بلد )د( بضائع أمانة مت تصدي

 ..ومبعرفة الوسطاء التجاريني

 ..)هـ( بضاعة واردة علي سبيل التسويات أو املقاصة أو املقايضة

 ..)و( سلع واردة علي سبيل العينات

 ..)ز( سلع واردة علي سبيل اإلجيار

رية املتحدة من املؤسسات التجا االسترياد)ح( سلع واردة ملؤسسة يف بلد 

 ..ارجاخليف 

)ط( بضائع مهربة مت ضبطها وحتتاج اإلجراءات إلي حتديد قيمته والرسوم 

 املستحق ولكن ال توجد بيانات قيمية عن هذه البضائع 

)ى( مل تتوافر بيانات ومعلومات كمية ودقيقة حمددة متكن من إجراء 

 ..التسوية املطلوبة وفقًا ألحكام املادة الثامنة
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من تلك  ارتباطارجي تربطهما عالقة اخلكان املشرتي والبائع  )ك( إذا

وأن القيمة قد تأثرت بهذه العالقة ومل ، 79العالقات اليت نصت عليها املادة 

يستطع املستورد أن يثبت أن هذه العالقة مل تؤثر علي السعر املدفوع أو 

 ..القابل للدفع عن هذه البضائع

 

 

 

بيق أحكام املادة األولي، وال تستطيع قبول . لن تستطيع أن تقوم بتط.هنا

قيمة الصفقة أو القيمة التعاقدية والبد من اللجوء إلي الطرق البديلة لتحديد 

 ..اجلمركية.القيمة لألغراض 
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أمثلة لحاالت ال تطبق فيها المادة األولي والبد من تطبيق 

  البديلة:الطرق 

 :الشراء من غير المصدر األصلي - 7

البد من وجود واقعة بيع  استخدام طريقة قيمة الصفقةلكي ميكن  ،عامكمبدأ 

دون أن تتعرض واقعة البيع هذه ألي تغيري  االستريادبغرض التصدير إلي بلد 

 .التقييم.يف ملكية البضائع حمل 

إلي مقر أحد بشحن البضائع  إذا قام املصدر يف بلد التصديروبالتالي , 

له ليس لديه سلطة إبرام مكتب فرعى أي  إىلأو  االستريادموظفيه يف بلد 

. ال تعترب عملية الشراء من هذا .العقود لنفسه وبنفسه ألي سبب من األسباب

وال تؤخذ ، املوظف أو املكتب التابع للمصدر األصلي مبثابة عملية بيع فعلي

  .إلي الطرق البديلة االنتقالقيمة الفاتورة أو الصفقة كقيمة مجركية ويتم 

 الثالث: رفالط – 4

عندما تتضمن أوراق البيان اجلمركي أي إشارة عن وجود وكيل بيع أو شراء 

) طرف ثالث ( فالبد لرجل اجلمارك أن يقوم بدراسة دور كل طرف من 

 :األطراف الثالثة يف الصفقة

فإذا وجد أن الطرف الثالث هذا كان ممثاًل للمشرتي أو البائع عند إبرام  –أ 

سواء دفع أتعابه املشرتي أو ، شارك يف إمتام الصفقةأي أنه ، عقد البيع

يتم هنا إضافة العمولة اليت تقاضاها إلي ، وأنه كان كوسيط يف التعاقد، البائع

أي أن هذه العمولة نعتربها كعمولة بيع الزمة ، املقبول كقيمة مجركية الثمن



 التقييم الجمركي في ظل الجات
 

 

 

 

2009 

021 

قيمة إلمتام الصفقة وتضاف إلي القيمة اجلمركية وال تكون سببًا يف رفض 

 .الصفقة

البضائع من البائع قد قام بنفسه بشراء الثالث وإذا وجدنا أن الطرف  –ب 

وقد قام بتحرير عقد تضمن القيمة ، للمشرتىاألصلي ثم قام بإعادة بيعها 

األولي ، أي أن هناك عمليتني بيع، اجلديدة دون ذكر مبلغ حمدد له كعمولة

ية بني بائع ومشرتي عبارة عن والثان، بني بائع ومشرتي داخل بلد التصدير

وبالتالي ال نستطيع أن نرفض قيمة الصفقة لعدم وجود قيمة ، مستورد ومصدر

ولكن القيمة إمجالية لعملية البيع اليت متت مع ، منفصلة للطرف الثالث

 ..االسترياداملستورد لغرض التصدير إلي بلد 

 

 

 

از تكييف من إنتاج جه 911املستورد عبد اهلل عبد الرمحن قام باسترياد 

فقد ، ( ونظرًا ألن هذه الشركة ال تقوم بتوزيع إنتاجها بنفسهاXXXشركة )

 411أشرتي هذه األجهزة من شركة التجارة العاملية يف بلد التصدير بسعر 

فإذا علمت أن الشركة املنتجة تبيع للشركة العاملية الوحدة ، دوالر للوحدة

 ة ؟فما هي القيمة اجلمركي، دوالر 791ب

 

 

 

مـثـــــــــــــ

 ــــال
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.طاملا أن عقد البيع مت بني الطرف .دوالر 411القيمة اجلمركية ستكون 

األول وهو املستورد عبد اهلل عبد الرمحن وبني شركة التجارة العاملية دون 

 ، ختصيص مبلغ يف فاتورة البيع عمولة لشركة التجارة العاملية

األصلي ائع من البائع البضقد قام بشراء الثالث أما إذا وجدنا أن الطرف  –ج 

وقد قام بتحرير عقد تضمن القيمة اجلديدة ، للمشرتىثم قام بإعادة بيعها 

أي أن هناك عملية بيع تكميلية للعملية ، ولكنه ذكر مبلغ حمدد له كعمولة

والثانية بني بائع ومشرتي عبارة ، األولي بني بائع ومشرتي داخل بلد التصدير

ستطيع أن نرفض قيمة الصفقة لوجود قيمة وبالتالي ن، عن مستورد ومصدر

 ..منفصلة من القيمة كأتعاب أو عمولة للطرف الثالث

 

 

جهاز تكييف من إنتاج  911املستورد عبد اهلل عبد الرمحن قام باسترياد 

فقد ، ( ونظرًا ألن هذه الشركة ال تقوم بتوزيع إنتاجها بنفسهاXXXشركة )

 791لعاملية يف بلد التصدير بسعر أشرتي هذه األجهزة من شركة التجارة ا

فما هي ، دوالر عمولة لشركة التجارة العاملية 41مضافًا هلا ، دوالر للوحدة

 القيمة اجلمركية ؟

 

 

اإلجـــــــــا

 بة

مـثـــــــــــــ

 ــــال
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.طاملا أن مبلغ العمولة املدفوع للطرف .دوالر 791القيمة اجلمركية ستكون 

 .ردةالثالث ورد مستقاًل يف الفاتورة بعيدًا عن قيمة البضائع املستو

 عموالت الشراء: -7

البعض يظن أن أي عمولة ترد يف الفاتورة أو العقد حتت مسمي عمولة  

ولكن البد ، تفاقيةاالجيب استبعادها من القيمة اجلمركية وفقًا لنص ، شراء

لرجل اجلمارك أن يدرس بعناية هذه املبالغ املوضحة كعمولة شراء قبل 

حيث أن الغرض من االستبعاد ، من القيمة اجلمركية استبعادهاقرار  اختاذ

يكون مقصورًا فقط علي احلاالت اليت يتم دفع هذه العمولة يف مقابل متثيل 

أما يف احلاالت اليت يقوم هذا الطرف الثالث ، املشرتي يف شراء البضائع

فإن هذه ، بدور أكثر من جمرد التمثيل أو اإلنابة عن املشرتي األصلي

مثلما حيدث يف حاالت تقديم ، مة اجلمركيةالعمولة ميكن أن تتضمنها القي

أو تولي عملية اإلشراف علي التجميع ، جمموعة خدمات متكاملة للمستورد

 ..وغري ذلك االستريادوالتعبئة والتغليف وطباعة البيانات بلغة بلد 

  :حاالت الدفعة المقدمة -4

يف بعض املمارسات التجارية يقوم املستورد بدفع جزء من القيمة قد 

ألي سبب من ، % من القيمة الكلية للصفقة مقدمًا للمنتج 49% أو  91إلي  يصل

وقد يتم الدفع قبل فرتة قصرية أو طويلة ، االتفاقاألسباب اليت حتكم هذا 

اإلجـــــــــا

 بة
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أو قبل فرتة من تاريخ حترير الفاتورة النهائية اليت ، من عملية شحن البضائع

دما يتقدم املستورد إلي وعن، يرسلها املصدر إلي املستورد مع أوراق الشحنة

اجلمارك لإلفراج عن الرسالة تكون هذه الفاتورة هي اليت تتضمنها أوراق 

القيمة الواردة  الخنفاضوإذا مل يقدم املستورد تربيرًا ، البيان اجلمركي

هذه املبالغ  اكتشافبل إن ، مدعمًا بإيصاالت سداد الدفعة املقدمة

سوف تسفر ، يف أي مراجعة يقوم بهااملدفوعة من قبل مبعرفة رجل اجلمارك 

بل تكون املربر للجوء إلي ، أيضًا عن عدم ضم هذه املبالغ للقيمة الواردة

الطرق البديلة حيث لن تتمكن اجلمارك من تطبيق املادة األولي أو قبول 

 ..القيمة التعاقدية

أما إذا قدم املستورد طواعية البيانات واملستندات اليت تؤكد هذه  

فيمكن األخذ بها وضمها إلي القيمة اجلمركية وتطبيق ، ات املسبقةاملدفوع

املادة األولي وقبول القيمة التعاقدية الكاملة ) الدفعة املقدمة + قيمة 

  .الفاتورة ( كقيمة مجركية

 التعاقدات اآلجلة  -3

خاصة عندما تتعلق الصفقة مببالغ كبرية أو مبعدات ، بعض األحيان يف

يكون عقد البيع الشامل هو األساس الذي ، ها لعشرة سنواتيسري ضمان استثمارية

جيب علي رجل اجلمارك الرجوع إليه وهو بصدد حتديد القيمة اجلمركية ملا يرد 

ففي الكثري من مثل هذه الصفقات يتم الدفع علي فرتات زمنية ، من هذه الصفقة

نصح دائمًا رجل لذلك ن، االستريادومنها ما بعد  االستريادمنها ما قبل ، متباعدة

اجلمارك بطلب العقد الشامل للتوريد ألنه سوف جيد الكثري من البيانات اليت ال 
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أن يكون هناك مبلغ ، ومنها، تتضمنها الفاتورة الواردة مع الشحنة موضوع التقييم

من أصل القيمة سوف يتم دفعه بعد ستة أشهر مثاًل وبالتالي ال تتضمنه الفاتورة اليت 

هذه املبالغ املؤجلة يف األوراق  اكتشافوإذا ما مت ، ها للموردمت حتويل قيمت

ميكن ضمها للقيمة اجلمركية حيث أنها جزء من ) ، املرتبطة بالبيان اجلمركي

الثمن املدفوع أو القابل للدفع عن البضائع املستوردة ( أما إذا مل تتضمنها هذه 

الة إذا ما أوضح رجل املستندات فلن ميكن قبول القيمة التعاقدية يف هذه احل

ومل يقدم املستورد املربرات اليت تقتنع بها ، اجلمارك للمستورد تدني القيمة

 ..اإلدارة اجلمركية لقبول هذا السعر املتدني

 

 السعرية الغير مرتبطة بالبضائع المستوردة  النزيالت -2

عندما قام رجل اجلمارك بدراسة السعر الوارد يف الفاتورة عن البضائع   

، الحظ تدنيًا بنسبة ملحوظة يف السعر الوارد بالفاتورة، ستوردة حمل التقييمامل

فتوجه إلي املستورد يطلب تفسريًا هلذا التدني يف السعر فأخربه املستورد أنه 

 ..فض أو التنزيل يف السعر كتسوية لعيوب يف صفقات سابقةاخلحصل علي هذا 

ألنها تتعلق بأمور خارج إطار ) هنا لن يستطيع رجل اجلمارك قبول هذه القيمة 

 .األخرىالبضائع املستوردة حمل التقييم ( والبد من اللجوء لطرق التقييم 

 

 

 تساؤل:وقد يدور في الذهن لدي البعض 

ملاذا ال تقبل اجلمارك القيمة اجلمركية يف هذه احلالة جبمع املبلغ الوارد 

 هو القيمة اجلمركية ؟بالفاتورة + املبلغ املخفضة به هذه الفاتورة ليكون 
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من طرق التقييم طريقة هو أننا ال نستطيع القيام بهذا ألنه ال ميثل أي  واإلجابة

بقدر ما  أننا لسنا بصدد عالج أخطاء، ومل تنص عليه أي مادة  تفاقيةاالالواردة ب

حنن أمام حاالت إما تنطبق عليها الشروط أو نرفضها بالكلية وننتقل إلي الطرق 

 .البديلة

جند أن املعاملة ستكون مماثلة إذا ما ، وعلي غرار املثال املوضح يف هذه احلالة 

تضمنت الصفقة تنزيالت مقابل أي خدمات يقدمها املستورد بوجه عام وليست 

أو عند قيام املستورد ، مقابل البضائع املستوردة مما تتضمنه تسويات املادة الثامنة

ل علي قيمتها من املورد للبضائع حمل ببيع بضائع من إنتاجه لطرف ثالث وحيص

وغري ذلك من احلاالت املشابهة اليت يوجد ، التقييم خضما من قيمة هذه البضائع

التجارية العادية بني املستوردين واملصدرين يف كل  منها الكثري يف املمارسات

 ..وقت ويف أي مكان

 غراض الجمركية فقط":لألفواتير"  -9

ملورد األجنيب علي الصفقة اشرتطت عليه أن عندما تعاقدت الشركة مع ا  

وبدت الفاتورة لرجل ، يرسل فاتورة بكميات البضائع املشحونة بقيم رمزية

اجلمارك بدون أي متييز إال يف عبارة ختمت بها الفاتورة يف األسفل ) القيم 

ولذلك مل يستطع رجل اجلمارك ، الواردة بهذه الفاتورة لألغراض اجلمركية فقط (

الشرط األساسي للصفقة وهو أن  افتقدتبل القيم الواردة بالفاتورة ألنها أن يق

بصفة ، الثمن ميثل القيمة املدفوعة فعاًل أو الواجبة الدفع عن البضائع املستوردة

فمهما كانت األسباب اليت تربر أن يقوم املورد بإصدار فاتورة مذيلة بهذه ، عامة

القيمة التعاقدية وتطبيق املادة األولي ألن فإن اجلمارك ال ميكنها قبول ، العبارة
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والبد من اللجوء ، األركان األساسية للمادة األولي غري متوافرة يف هذه احلاالت

 .إلي الطرق البديلة
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تـــــذكـــــــــ

 ر



 التقييم الجمركي في ظل الجات
 

 

 

 

2009 

028 

 



 التقييم الجمركي في ظل الجات
 

 

 

 

2009 

029 

 
 
 
 

 الفصل الثاني
 المراجعة المحاسبية الالحقة
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 المراجعة المحاسبية الالحقة

  التعريف:

راجعات اليت تقوم بها اإلدارة اجلمركية لدي هي جمموعة من اإلجراءات وامل" 

املتعامل مع اجلمارك للتأكد من أن كل ما قام املستورد أو من ينوب عنه بتقدميه 

من بيانات ومستندات ومعلومات أثناء عملية اإلفراج عن البضائع املستوردة كان 

عات صحيحًا ومعربًا بكل دقة عن الواقع الفعلي للصفقة والتحويالت واملدفو

وتتم هذه اإلجراءات واملراجعات يف مقر املستورد وعلي سجالته ، اصة بهااخل

وتغطي فرتة زمنية معينة متثل للجمارك املدى الزمين الكايف ، وحساباته ودفاتره

 "لتنفيذ إجراءات التحقق بصورة شاملة 

ومن خالل قراءة هذا التعريف، نستطيع أن حندد املالمح الرئيسية التالية 

 يذ عملية املراجعة الالحقة بطريقة صحيحة:لتنف

أن املراجعة ال تركز علي البيانات اجلمركية فقط وإمنا ترتكز علي قراءة  – 7

حسابية وحماسبية للسجالت واملستندات والدفاتر واحلسابات اليت متثل جمموعة 

 1الدفاتر اليت ميسكها املتعامل إلثبات دوراته احملاسبية

  

,وإمنا هي ،  ترتكز علي بعض أوراق أو فواتري أو سجالت فقطأن املراجعة ال – 4

عملية تتبع حماسيب شاملة تغطي فرتة زمنية ال تقل عن ثالثة أشهر يتم حتديدها 

بطريقة متكن اجلمارك من تغطية أي أنشطة تتعلق بالصفقات اليت تطلب األمر 

 .أو مراجعة بياناتها لدي املستورد، تتبعها
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 االستريادتسعي ملتابعة بعض العمليات اليت مبعرفة املستورد بعد أن املراجعة  – 3

بغرض التأكد من أن عملية سداد الضرائب املستحقة علي كافة األنشطة وبكافة 

متت  األرباح التجارية والصناعية وأي ضرائب أخري(، األنواع )الدخل واملبيعات

فراج عن البضائع بناء علي نفس البيانات اليت مت تقدميها للجمارك وقت اإل

  1املستوردة

 

أن املراجعة تتم ملراجعة ما مت تقدميه من بيانات ومعلومات ومستندات أثناء  – 2

ا اجلمارك وليس لغرض التأكد من صحة اإلجراءات اليت قامت به، عملية اإلفراج

 .علي اإلقرار اجلمركي

 

بية واجلمركية أن املراجعة تتضمن جمموعة من اإلجراءات احلسابية واحملاس – 9

 وال تقتصر فقط علي بعض اإلجراءات، بصورة شاملة ومتكاملة لتحقيق اهلدف منها

  1الفنية اجلمركية ملراجعة البند والسعر واملنشأ فقط
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 أهداف المراجعة الحسابية الالحقة:

مما سبق يتضح أن أي عملية مراجعة حماسبية الحقة تسعي اإلدارة 

تسعي إلي حتقيق أهداف حمددة قد تكون كل أو ، اجلمركية إلي القيام بها

 :بعض ما يلي

الكامل والتام للمستورد وعدم قيامه خبرق أي من  االلتزامالتأكد من  -7

القوانني أو اللوائح أو اإلجراءات اجلمركية أو غريها من التشريعات 

 .االسترياداليت تنظم عملية 

ستندات اليت قام التأكد من صحة ودقة مجيع البيانات واملعلومات وامل -4

املستورد بتقدميها للجمارك أثناء عملية اإلفراج عن البضائع وتوافق 

هذه البيانات واملعلومات واملستندات مع ما يتم تسجيله بالدفاتر 

والسجالت واحلسابات اليت يقوم بإمساكها ومتثل جزء من الكيان 

 .احملاسيب القانوني لشركته

ا مت حتصيله من رسوم وضرائب ضمان عدم ضياع املال العام وأن م -3

مجركية عن البضائع اليت مت استريادها ميثل ما جيب حتصيله، وأن 

 عملية اإلفراج مل يشوبها أي تقصري أو إهمال أو خمالفات.

دعم اإلدارة اجلمركية يف تطبيق نظام إدارة خماطر قوي يعتمد علي  -2

تساعد بيانات تارخيية صحيحة تتضمنها قواعد البيانات اجلمركية و

دمة املقدمة اخلاجلمارك يف تطوير آلياتها بسهولة ويسر لتحسني 

  .للمتعاملني
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املساعدة يف نشر ثقافة " خدمة العمالء " بني العاملني باجلمارك واعتبار  -9

املستورد عميل جيب تقديم أفضل خدمة له وليس هارب أو متهرب 

  .هجيب تقصي احلقائق حوله وحماولة العثور علي أي خطأ قام ب
 

 من المسئول عن القيام بالمراجعة المحاسبية الالحقة ؟ 

، قد يظن البعض أن اإلدارة اجلمركية املختصة باملراجعة احملاسبية الالحقة

حيث أن ، ولكن واقع األمر خمالف هلذا الظن، هي اإلدارة املختصة بها وحدها

نما ميثل بي، مصلحة اجلمارك بكامل وحداتها اإلدارية متثل أحد الالعبني

 وكالهما علي نفس القدر من األهمية ,,، املتعاملون الالعب اآلخر

 فاجلمارك: 

تسعي من خالل تنفيذ املراجعة الالحقة إلي خفض زمن اإلفراج عن البضائع 

من خالل تطبيق آليات فعلية وواقعية مضمونة لتسهيل التجارة وخدمة اجملتمع 

تنفيذ مبدأ حتويل املوانئ إلي منافذ  فضاًل عن املساهمة بقدر كبري يف، التجاري

فضاًل عن دعم نظام إدارة املخاطر ، لتخزينها خمازنلعبور البضائع وليس 

تارخيية كثرية لقواعد البيانات تساعد يف  املستخدم من خالل تقديم معلومات

وتسهم يف تفعيل آليات وأنظمة الرقابة علي املتعاملني ، تنفيذ معايري خطر دقيقة

الطوعي الذي تسعي اجلمارك لتحقيقه بني  االلتزامالة حتقق الكثري من بصورة فع

 ..مجوع املتعاملني

 

 



 التقييم الجمركي في ظل الجات
 

 

 

 

2009 

035 

 :واملتعاملون 

ويسعون ، متثل عملية خفض التكلفة بالنسبة هلم التحدي األساسي لوجودهم

وبالتالي فإن املستورد الذي يريد ألعماله ، فض بكل السبلاخلإلي حتقيق هذا 

كل الوسائل إلي احلصول علي أكرب قدر من التسهيالت التطور والنمو سيسعي ب

ولكن يدعمه من ناحية ، فض يف حد ذاته هاماخلو، اليت تقدمها اإلدارة اجلمركية

أخري خفض يف زمن اإلفراج عن البضائع املستوردة مما يساعد املستورد علي 

عي وقبل كل هذا يس، زيادة معدل دوران رأس املال وبالتالي حقيق أرباح أكثر

من املعاملة اجليدة واملتميزة اليت متنحها اجلمارك  االستفادةاملستورد إلي 

للمتعاملني امللتزمني فيحصل علي مزايا أكثر متكنه من القيام بعمله يف سهولة 

 ، ويسر

 اإلطار القانوني لتنفيذ عملية المراجعة المحاسبية الالحقة  

العامة للتعريفات والتجارة  تفاقيةاالتنفيذ املادة السابعة من  اتفاقيةلقد تضمنت 

( تنص على حق اإلدارة اجلمركية يف االقتناع بصحة 71مادة مستقلة ) املادة 

ولذلك كان علي املشرع أن يضع ، ودقة املستندات وإقرارات القيمة املقدمة عنها

نصوصًا يف القانون اجلمركي املصري تتضمن آليات تنفيذ عملية املراجعة 

 تفاقيةاالتنفيذ املادة السابعة من  اتفاقيةوال يقتصر األمر علي ، لالحقةاحملاسبية ا

تبسيط  اتفاقيةكيوتو ) املعروفة ب اتفاقيةبل إن ، العامة للتعريفات والتجارة فقط

وتنسيق اإلجراءات اجلمركية ( تتضمن أيضًا نصًا يعطي اإلدارات اجلمركية احلق 

القوانني وجيب أن تشتمل الرقابة اجلمركية ب االلتزاملقياس  يف تبنى إسرتاتيجيات

 .على إجراءات رقابية تستند إىل التدقيق ) املراجعة (



 التقييم الجمركي في ظل الجات
 

 

 

 

2009 

036 

  

الدولية اليت  االتفاقياتإن النصوص السابق اإلشارة إليها واليت تضمنتها 

أن يتضمن التشريع  استوجبت، إليها كعضو كامل وانضمتشاركت فيها مصر 

وهو ما تضمنه القانون اجلمركي والئحته ، احمللي نصوصًا تنظم هذه العملية

وتعديالته الصادرة  7463لسنة  66حيث يتضمن القانون اجلمركي رقم ، التنفيذية

، ( منه ما يتضمن31يف املادة )، 4119لسنة  49والقانون  4111لسنة  761بالقانون 

( منه ما يتضمن إلزام مؤسسات املالحة والنقل واألشخاص 31يف املادة )

عيني واألشخاص االعتبارية ممن هلم الصلة بالعمليات اجلمركية االحتفاظ الطبي

جبميع األوراق والسجالت والوثائق واملستندات املتعلقة بهذه العمليات. وال يقتصر 

هذا اإللزام علي املستورد بل ميتد إلي املشرتين بطريق مباشر من املستوردين 

وحييل القانون إلي ، ة بقصد االجتاربقصد االجتار وكذلك كل من حاز بضائع أجنبي

 اليتاملالية سلطة إصدار القرار الذي يتضمن القواعد واإلجراءات واملدد  وزير

تنظم عملية االحتفاظ باألوراق والسجالت والوثائق واملستندات املطلوبة هلذه 

وبذلك يكون هناك إطار قانوني ملوظفي اجلمارك يعطيهم احلق يف ، املراجعة

أوراق أو سجالت أو وثائق أو مستندات يكون هلا صلة أو فائدة  أيلى اإلطالع ع

 .املستورد للبضائع األجنبية التزاميف التحقق من 

 

 

 

باألوراق  االحتفاظ( عقوبة عدم 779تتضمن املادة )، وباإلضافة إلي هذا

الضريبة  7/2واملستندات والوثائق واليت تصل إلي الغرامة اليت تعادل 
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بهذه األوراق  االحتفاظعرضة للضياع من جراء عدم اجلمركية امل

 .واملستندات

الالئحة التنفيذية لقانون  4116لسنة  71وقد تضمن القرار الوزاري رقم 

اجلمارك عدد من املواد اليت تتضمن أحكامًا تفصيلية تعطي اجلمارك احلق 

خري ومن ناحية أ، يف القيام بعملية املراجعة احملاسبية الالحقة من ناحية

 :واليت نوردها فيما يلي، طواتاخلتنظم هذه العملية من حيث اإلجراءات و

 (719 )المادة

على مؤسسات املالحة والنقل واألشخاص الطبيعيني واألشخاص االعتبارية 

ممن هلم صلة بالعمليات اجلمركية االحتفاظ جبميع األوراق والسجالت 

لى أن يكون موضحا بها تفصيال والوثائق واملستندات املتعلقة بهذه العمليات ع

 ما يتصل بكل منهم من تلك العمليات.

 (714)المادة 

يلتزم مستوردو البضائع األجنبية بقصد االجتار واملشرتون مباشرة منهم 

باالحتفاظ مبا يدل على أداء الضريبة اجلمركية أما حائزي البضائع األجنبية 

 مصدر تلك البضائع.بقصد االجتار فيلتزمون باالحتفاظ مبا يدل على 

 

 (791)المادة 

على املؤسسات واألشخاص املنصوص عليهم يف املادتني السابقتني تقديم 

األوراق واملستندات والسجالت والوثائق واحملررات املشار إليها يف هذا 
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الباب ملوظفي اجلمارك املختصني ومتكينهم من اإلطالع عليها وجيوز هلؤالء 

الوثائق والسجالت عند وجود املخالفة مع املوظفني ضبط املستندات و

 ميعاد غايته أسبوعا من تاريخ الضبط. يفتقديم تقرير بذلك للرئيس األعلى 

 

 (797)المادة 

يقصد باألوراق واملستندات والوثائق والسجالت املشار إليها باملادة السابقة 

اجلمركية  تتطلبها طبيعة النشاط وخاصة القيودات املتعلقة بالعمليات اليتتلك 

 -:وأهمها

 تستلزمها طبيعة النشاط  اليتالسجالت  - أ

املراسالت واحملررات املتعلقة بالصفقات ذات الصلة بالعمليات  -ب

 اجلمركية.

 (794)المادة 

( من هذه الالئحة االحتفاظ 714، 719على مجيع املخاطبني باملادتني )

لتأشري عليها بالسجالت املنصوص عليها ملدة مخس سنوات تبدأ من تاريخ ا

بانتهائها من موظفي اجلمارك أما الوثائق واملراسالت واحملررات فتبدأ مدة 

االحتفاظ بها من تاريخ إرساهلا أو تسليمها وذلك كله وفقا ملا هو مقرر بقانون 

 التجارة.

 

قفففرار خضفففوع شفففركة معينفففة للمراجعفففة  اتخفففا كيفففف يفففتم  

 :الالحقة

 ط األخضر من اجلمارك:اخلمن خالل البضائع اليت يتم اإلفراج عنها  – 7
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هؤالء املتعاملني الذين  التزامحيث حتتاج اإلدارة اجلمركية إلي التأكد من 

متنحهم اجلمارك الثقة وتقوم باإلفراج عن بائعهم املستوردة دون فحص أو 

جيب إخضاعهم للمراجعة الالحقة للتأكد من حسن ، ومن وقت آلخر، معاينة

 .ملمنوحة هلماستخدامهم للتسهيالت ا

 

الصفقات اليت مت تقييمها بقبول قيمتها التعاقدية وتطبيق أحكام املادة  - 4

حيث جيب علي اإلدارة اجلمركية التأكد من أن كل ما مت ، األولي والثامنة

تقدميه من بيانات ومعلومات ومستندات عن القيمة كان صحيحًا وأن الصفقة مل 

ألحكام والشروط اليت تتطلبها الطريقة جانبية تتعارض وا اتفاقاتتتضمن أي 

 .األولي من طرق التقييم

 

 

متابعة التحوالت التجارية جملموعات املستوردين للتأكد من عدم وجود  – 3

 :أسباب غري شرعية ورائها

ويأتي هذا القرار عن نظام آلي جيد يعتمد علي قواعد بيانات قوية وبناء علي 

إلدارة العليا للجمارك وتتوافق مع تعليمات ومتابعات تتم علي مستوي ا

وتأخذ يف االعتبار نتائج عمل ، السارية واالقتصاديةالتجارية  االجتاهات

 .اجلهات الرقابية املختلفة

إذا خرجت تقارير من جهة ما توضح أن مستوردو األخشاب قـد كثفـوا    00فمثالً 

ثــر مــن وارداتهــم مــن تركيــا مــع أن الســويد تقــوم بتصــدير نوعيــات أخشــاب أك  

هنـــا قـــد تتخـــذ إدارة اجلمـــارك قـــرارًا بـــإجراء مراجعـــة الحقـــة علـــي ، جـــودة



 التقييم الجمركي في ظل الجات
 

 

 

 

2009 

041 

مستوردي األخشاب خالل فرتة معنية للوقـوف علـي األسـباب الـيت تسـببت يف      

 .هذا التجول والتأكد من شرعيتها وعدم وجود أي خمالفات ورائها

 

 تتبع بعض الظواهر التجارية – 2

، قة غري طبيعية يف بعض األوقاتبعض السلع يف األسواق بطري انتشارإن 

يتطلب قيام اجلمارك بتكثيف عمليات املراجعة احملاسبية الالحقة لتتبع 

أنشطة بعض املستوردين الذين قد يكون هلم عالقة باسترياد هذه البضائع 

أجهزة التليفون  انتشارفمثاًل ، والتأكد من سالمة إجراءات إدخاهلا إلي البالد

قد يتطلب تكثيف املراجعة الالحقة علي كافة ما ، صنيالالسلكي من إنتاج ال

يرد من بضائع من الصني للتأكد من خلوها من هذه األجهزة اليت متثل 

 .الظاهرة املطلوب تتبعها
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الدفاتر والسجالت والحسابات التي تخضع للمراجعة المحاسبية 

 الالحقة 
 

النظام احملاسيب  إن كافة سجالت املستورد وحساباته ودفاتره وكل مكونات  

من خالله ختضع للمراجعة والبحث  االستريادللكيان التجاري الذي تتم عملية 

ونورد فيما يلي أهم تلك  الالحقة،والتحقق أثناء عملية املراجعة احملاسبية 

 والسجالت:احلسابات والدفاتر 

 دفتر اليومية العامة: -7

وفيه قيود متثل ، قيودات الشركة ويعترب السجل األهم ألنه ميثل بيان تارخيي لكافة

  ارجيةاخلمجيع العمليات سواء الداخلية أو 

 :دفاتر األستا  العام المختلفة -4

هذه الدفاتر عادة تستخدم لتصنيف وتبويب وترحيل العمليات من اليومية العامة 

فالبنك ، اص بهاخلاألستاذ العام  يفاحلسابات املتخصصة حسب نوع كل منها  إىل

وتعترب مراجعة هذه الدفاتر وإجياد ، زينة هلا دفرت آخر وهكذااخلمستقل و له دفرت

 .عالقة بينها من أهم األعمال اليت يقوم بها فريق املراجعة الالحقة

 سائر:الخوقوائم التكاليف والدخل واألرباح  – 3

وهذه القوائم أيضًا هلا أهمية كبرية حيث تتضمن بيانات وأرقام ومدخالت تتأثر 

أو من ، مبباشر بالبضائع املستوردة سواء من حيث تكلفة احلصول عليها بطريق

وغري ذلك من البيانات ، أو من حيث أرصدتها باملخازن، حيث قنوات التصرف فيها

 واملعلومات اليت متكن فريق املراجعة من القيام بعملية تتبع صحيحة ودقيقة 

 :الميزانية العمومية – 2
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عة األرصدة املوضحة بها معرفة دقة وصحة األرقام وميكن من خالل تتبع ومراج

املرتبطة بالبضائع املستوردة سواء عند بيعها وحتقيق أرباح أو عند استخدامها يف 

 اإلنتاج وتضمنها يف أرقام حتت التشغيل أو غري ذلك من بنود امليزانية 

 

 -نقطة هامة:

أن عملية املراجعة  اانطباعإن السرد السابق للدفاتر والسجالت واحلسابات يعطي 

احملاسبية الالحقة هي عملية بسيطة وممكنة وقابلة للتنفيذ دون أي مشاكل أو 

ولكن البد أن نضع يف االعتبار التنوع الكبري جدًا يف الكيانات القانونية ، معوقات

والبعض اآلخر شركات ، فبعض املستوردين أفراد، االسترياداليت تقوم بعملية 

اتر وحسابات وقد يكون لديها دفرت شامل لكل ما يتم من صغرية قد متسك بدف

عمله, وأقصي قدر من التكنولوجيا تستخدمه هو جهاز حاسب آلي مدون عليه بعض 

 اقتصاديةبينما البعض الثالث هو مؤسسات ، األرقام علي مستند أو جدول بسيط

بكة ومعقدة تستخدم نظم آلية متكاملة ومتشا، كثرية السجالت، كبرية متعددة النشاط

بل ميكن القول أنه من املستحيل أن ، ومتنوعة تتشابك حلقاتها وتتواصل حساباتها

تتعرف علي أي بيان يتعلق بالصفقات املستوردة من خالل قراءة امليزانية أو 

 ..تامي مثاًلاخلاحلساب 

جيب علي اإلدارات اجلمركية أن تسعي لتكوين فرق مراجعة الحقة علي ، لذلك   

توي وتدريبهم بصورة مستمرة علي القيام بأعمال املراجعة ملختلف أعلي مس

 ..االستريادخالهلا  املستويات وكافة األشكال التجارية اليت ميكن أن يتم من

 

 مراحل إتمام عملية المراجعة الحسابية الالحقة  
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تأتي يف  الالحقة،هناك ثالث خطوات أساسية لتنفيذ عملية املراجعة احملاسبية   

رتتيب بعد أن يصدر قرار خضوع تلك الشركة لعملية املراجعة احملاسبية ال

 :طوات هياخلهذه  الالحقة،

 اإلعداد للزيارة مرحلة  :أوالً 

ويعتمد ، تبدأ بتشكيل فريق العمل الذي سوف يتولي تنفيذ عملية املراجعة -0

حيث تتنوع األنشطة وبالتالي ، عناصر العمل اختيارجناح العمل علي حسن 

ربات املطلوبة اخلوجيب تشكيل فريق العمل مبا يتناسب و، رباتاخلوع تتن

والبد أعطاء أهمية كبرية ، حسب النشاط الذي ستتم مراجعته يف هذه الشركة

لعملية التدريب للعاملني يف إدارات املراجعة احملاسبية الالحقة للتأكد من 

 ..الوجه األكمل ربات اليت متكنهم من القيم بعملهم علياخلتوافر املعارف و

يقوم فريق العمل بتحديد اهلدف الرئيسي من القيام بعملية املراجعة  -2

هل هو التأكد من صحة القيم اليت يقدمها املستورد عن ، احملاسبية الالحقة

أم أن ، أم هو التأكد من منشأ هذه البضائع، البضائع اليت يقوم باستريادها

بوجود أصناف غري مثبتة  الغرض من املراجعة هو كشف خمالفات تتعلق

فالبد من أن يكون اهلدف واضحًا وحمددًا ، وغري ذلك، بالفواتري واملستندات

 .قبل البدء يف أي عمل من أعمال املراجعة احملاسبية الالحقة
 

 

يقوم فريق العمل بوضع خطة أو تصور مبدئي لعملية املراجعة علي أساس  -3

، من أعضاء فريق العمل طوات املقرتحةاخلطة مجيع اخلفتتضمن ، زمين

ويسعي فريق العمل إلي تنفيذ ، والزمن أو التوقيت الذي تتم فيه كل خطوة

 .عن توقيتات التنفيذ احنرافاتطة بكل دقة وحماولة عدم إجياد اخلهذه 
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وجتهيز ، إعداد ملف املعلومات الشامل عن النشاط الذي سوف تتم مراجعته -4

بها عند القيام  لالسرتشادارية بعض املعلومات اليت قد متثل أرقام معي

اضعة للمراجعة اخلوتضمني امللف معلومات كاملة عن الشركة ، باملراجعة

ألن هذه املعلومات تكون ، وأمثلة ملعامالتها التجارية، وأنشطتها املختلفة

علي قدر كبري من األهمية يف تعريف فريق العمل بتفاصيل كثرية عن ما جيب 

 .أن يقوموا مبتابعته

علي الدفاتر والسجالت واحلسابات اليت سوف ختضع للمراجعة  تفاقاال -5

 وإعداد خريطة التنسيق بني أعضاء فريق العمل ، والقائم باملراجعة

طابات واملكاتبات الالزمة إلخطار الشركة برغبة اجلمارك يف القيام اخلإعداد  -6

أعضاء وأمساء ، وتوقيت الزيارات اليت ستتم، بعملية مراجعة حماسبية الحقة

وبيان بالدفاتر والسجالت واحلسابات اليت ، فريق العمل الذي سيقوم بالزيارة

تسهيل  سيتوىلوطلب حتديد املختص الذي ، ميكن أن ختضع للمراجعة

 ..مهمة فريق العمل أثناء القيام بعملية املراجعة احملاسبية الالحقة

 

 مرحلة القيام بالزيارة  :ثانياً 

للزيارة بني فريق العمل واملسئولني بالشركة الذين مت  افتتاحيعقد اجتماع  – 1

 انطباعاوجيب علي رئيس فريق العمل أن يعطي ، تعيينهم ملساعدة فريق العمل

أن دور فريق العمل هو التأكد من سالمة وصحة موضحًا صادقًا ملمثلي الشركة 

علي وجيب ، معامالت الشركة وأن فريق العمل سوف يعمل جاهدًا علي إثبات ذلك

رئيس فريق العمل أن يوجه حديثه دائمًا إلي الشخص املسئول مع تقديم نفسه 
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ثم يقوم بشرح خمتصر لوظيفة املراجعة احملاسبية ، وفريق جلميع احلاضرين

وما هي ، وكم سوف تستغرق من الوقت، الالحقة موضحًا اهلدف من هذه الزيارة

الت اليت يأمل يف اإلطالع اإلدارات اليت يرغب الفريق يف التعامل معها والسج

حيث أن وملقيًا الضوء علي أهمية التعاون بني مسئولي الشركة وفريق العمل ، عليها

وأن وجود فريق ، ذلك التعاونجناح عملية املراجعة الالحقة تتوقف إلي حد بعيد 

العمل يف مقر الشركة ليس معناه أن الشركة مشتبه فيها أو أن هذه الشركة متورطة 

بل علي العكس هو إجراء دوري تقوم به اجلمارك لتقديم األفضل ، مايف خطأ 

إن ، واألفضل للشركة بعد ثبوت الدقة واملصداقية يف التعامل مع اإلدارة اجلمركية

جناح فريق العمل يف عملية املراجعة احملاسبية الالحقة يتوقف بصورة رئيسية 

ففي بعض األحيان ، يالتحضري لالجتماععلي اإلدارة اجليدة لفريق اجلمارك 

لدي املسئولني بأنهم أشبه برجال  انطباعايعطي رئيس فريق العمل وأعضاء الفريق 

، شرطة جاءوا لتفتيش الشركة وحماولة العثور علي املخالفات اليت ختفيها الشركة

مما خيلق موقفًا عدائيًا من الفريق وبالتالي وضع العراقيل واملعوقات وإخفاء 

عكس بصورة سلبية علي مؤشر جناح عملية املراجعة احملاسبية البيانات مما ين

 .الالحقة

إن الشركات اليت تتعدد األنشطة اليت , التعرف علي األنشطة املختلفة للشركة  – 2

، واملالك، يتعرف علي الكيان القانوني للشركةتقوم بها حتتاج من فريق العمل أن 

، اليت متثل النشاط الرئيسي للشركةواملنتجات والسلع واألصناف ، وطبيعة النشاط

الشركة من نشاط للتعرف عليها بصورة  بهيقوم بإلقاء نظرة شاملة علي كل ما تقوم و

وهذا يعترب علي جانب كبري من األهمية ، عامة وتفصيلية قبل بدء عملية املراجعة
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ألن فريق العمل سيقوم بعد ذلك باإلطالع علي النظام احملاسيب والذي يعكس 

والذهاب مباشرة إلي النظام احملاسيب دون التعرف علي أنشطة ، األنشطة مجيع

الشركة قد يؤدي إلي وجود بيانات كثرية هامة ال ميكن لفريق العمل إدراك أي 

وال يتطلب األمر التعرف علي هذه ، أهمية هلا جلهله بطبيعة النشاط الكلي للشركة

فقد يكون هذا من ، ء الشركةاألنشطة بزيارات ميدانية أو التجول يف كل أرجا

بأي تقرير أو سرد  االكتفاءولكن ميكن ، األمور اليت تثري عدم الرضا لدي املتعامل

يف بداية  االفتتاحيالتمهيدي أو  االجتماعأو عرض من ممثلي الشركة أثناء 

وقد يتطلب األمر أن يقوم فريق العمل بالتعرف علي بعض العمالء  .الزيارة

 .وكذلك املوردين الرئيسيني األساسيني للشركة

 

 :معرفة النظام الداخلي للعمل يف الشركة – 3

والنظام الداخلي هو جمموعة اإلجراءات املرتابطة داخليًا واليت تستخدم من 

علي غرار التعرف علي األنشطة املتعددة و، أجل حتقيق األهداف وتنفيذ األنشطة

ة عن النظام الداخلي للعمل جيب علي فريق العمل أن يأخذ فكرة شامل، للشركة

علي اهليكل التنظيمي واهليكل الوظيفي للشركة وأي أن يتعرف ، يف الشركة

ما هي ، األنظمة املتبعة يف إدارة شئون العمل واحلسابات واملخزون وغري ذلك

ما هي األنظمة اآللية اليت تتبعها ؟ وغري ذلك ، سلسلة اإلجراءات املالية واألمنية

ليت تفيد يف تتبع سلسلة اإلجراءات يف كل تفاصيل العمل من املعلومات ا

وقد يكون من الضروري أن يتعرف فريق العمل علي نظام الرقابة ، بالشركة

فهذا النظام يعترب األداة اليت ميكن من خالهلا التعرف علي ، الداخلية للشركة
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اء وبعد درجة دقة وصدق كل ما يتم تقدميه من بيانات ومعلومات للفريق قبل وأثن

 .الزيارة
 

يبدأ فريق العمـل بتنفيـذ خطـة العمـل السـابق وضـعها لتنفيـذ        : تنفيذ خطة العمل – 2

فيقوم عضو بالتوجه إلي املخـازن واإلطـالع علـي دفـاتر املخـازن      ، عملية املراجعة

روج لكـل صـنف وتـواريخ الصـرف     اخلـ وأرصدة البضائع املختلفة وحركة الدخول و

ع حركـة اإلفـراج عـن البضـائع مـن اجلمـارك مـع إعطـاء         ومطابقة ذلك م، واالستالم

كبريًا للكميات واألصناف اليت مت استريادها وحركاتها سـواء كانـت أصـناف     اهتماما

 بينما يتتبع آخرون، جاهزة أو مكونات تدخل يف الصناعة

 

حركة النقدية سواء يف حساب النقدية أو حساب البنك ملعرفة ما مت من مدفوعات 

ئع املستوردة وطرق السداد وتوقيتاتها وغري ذلك من اإلجراءات مقابل البضا

املالية اليت متكن فريق العمل من التعرف علي صحة وسالمة القيم اليت مت اإلقرار 

عنها يف اإلقرارات اجلمركية املقدمة عن البضائع اليت قامت الشركة باستريادها 

 .فريق العمل طوال فرتة املراجعة احملاسبية الالحقة اليت يغطيها

وتتعدد املهام واألنشطة واجملاالت اليت يغطيها فريق العمل حسب حجم الشركة 

فكلما كان النشاط صغريًا أو حمددًا سهلت ، وحسب تعدد األنشطة اليت تقوم بها

وكلما كانت الشركة تقوم بأعمال متعددة وأنشطة كثرية وتتعامل ، مهمة فريق العمل

ت مهمة فريق العمل صعبة وحتتاج إلي الكثري من كلما كان، يف منتجات كثرية

الشركة كأحد العمالء الذين تسعي اجلمارك إلي  التزامالوقت واجلهد للتأكد من 

 بالقواعد والقوانني اجلمركية  التزامهمالتأكد من 
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 تامية:اخلاجللسة  – 5

يف كثري من األحيان يقوم فريق العمل مبمارسة خاطئة تتعارض مع املفهوم 

حيث يغادر اجلميع مقر الشركة دون ، صحيح للمراجعة احملاسبية الالحقةال

لذلك جيب أن ، اإلفصاح عن أي نتائج حمتملة للزيارة وكأنها أحد األسرار احلربية

أن تعاون القائمني علي العمل بالشركة يعترب أحد  اعتبارهيأخذ فريق العمل يف 

ولذلك جيب عليهم عقد ، حقةأهم عوامل جناح عملية املراجعة احملاسبية الال

بكل ما قام به فريق العمل من اجتماع يف نهاية الزيارة لتعريف ممثلي الشركة 

بالنتيجة املبدئية اليت ويقدم تصورًا كاماًل ، إجراءات وما حصلوا عليه من معلومات

ويعطي الفرصة ، وهل هناك أسباب للقلق أو الشك، وصل إليها فريق البحث

فقد ميكن أن أو تربير أي ممارسات يبدي فريق العمل ختوفًا منها للمسئولني لشرح 

شك لخيرج الفريق بنتائج خاطئة يتم تصحيحها يف وقت قصري وبإثباتات ال تقبل ا

 االجتماعثم يقوم رئيس فريق العمل يف نهاية ، إذا ما مت إخطار ممثلي الشركة بها

لذلك دائمًا ما ننوه ، دثبإيضاح ما الذي سيحدث بعد الزيارة وتوقيتات ما سيح

 .تامي قبل مغادرة فريق العمل ملقر الشركةاخلعن أهمية هذا االجتماع 

 

 

 

 ثالثا: مرحلة ما بعد الزيارة وكتابة تقرير المراجعة:
يقوم رئيس الفريق باالستماع لكل عضو ، فور مغادرة فريق العمل ملقر الشركة – 7

مل أثناء الزيارة وقد يكون من األفضل من أعضاء الفريق عن نتائج ما قام به من ع
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وترجع أهمية هذه ، إجراء بعض املناقشات مع كل أو بعض أعضاء الفريق

 : احلوارات األولية إلي

 وميكن ، قد يظن أحد أعضاء الفريق أنه عثر علي دليل ملمارسة خاطئة

من خالل هذه املناقشة مع رئيس الفريق ويف حضور اجلميع أن تتوحد 

 .مبا خيدم العمل ككل االجتاهاتتم تصحيح املفاهيم وي

 حيث أن هذه احلوارات تكون مبثابة إثبات موقف ، تطبيق مبدأ الشفافية

وبالتالي ال ، العمل انتهاءمعلن للجميع عن النتائج اليت وصلوا إليها فور 

تكون هناك فرصة ألي منهم أن يغري من رأيه أو يعدل من تقريره نتيجة 

 أو الضغوط أي نوع من املمارسات

، إدراج كافة نتائج البحث يف ملف املعلومات السابق إنشاؤه قبل بدء الزيارة – 4

إن بعض ، وتدوين كل املعلومات والبيانات اليت مت احلصول عليها أثناء الزيارة

اإلدارات اجلمركية تعترب هذه امللفات مبثابة قواعد بيانات حية عن العمالء ميكن 

 . .بعض القرارات علي مستوي اإلدارة العليا الختاذجة الرجوع إليها عند احلا

 :التقـــــرير – 3

حيث أن كل ، طوة هي أهم خطوات عملية املراجعة الالحقةاخلرمبا تكون هذه 

أما تقرير عملية املراجعة ، ما عداها ال خيرج إلي النور وال خيضع ملراجعة أو متابعة

سواء كانت ، من قرارات اختاذهتم احملاسبية الالحقة فهو األساس يف كل ما ي

أو كانت النتيجة كاشفة ، النتيجة إجيابية أم وجدت بعض املخالفات واألخطاء

لذلك فإن علي اجلمارك أن تقوم بتدريب فريق ، جلرمية أو أفعال غري مشروعة
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وأن يعطي فريق العمل ، العمل تدريبًا مكثفًا ومتخصصًا علي كيفية حترير التقرير

  ...ًا بكتابة التقريركبري اهتماما

 ؟ما ا يتضمن التقرير   

 :الجزء الوصفي والمعلوماتي :أوالً 

يستخدم هذا اجلزء يف تدوين البيانات اليت ختدم اجلانب اإلحصائي 

والعنوان الذي متت به ، وعنوانها، فيتضمن كل ما يتعلق باسم الشركة، واملعلوماتي

ونوعيات األنشطة اليت ، املسئول بالشركةو، واملالك، ونوع النشاط، عملية املراجعة

 ونبذة عن تعامالتها السابقة مع اجلمارك  وتاريخ تأسيس الشركة، تقوم بها

 :الجزء التمهيدي للمراجعة المحاسبية الالحقة :ثانياً 

وأمساء فريق العمل ، ويتضمن تاريخ الزيارة واهلدف منها وفقًا للتكليف الصادر

، املسئول الذي مثل الشركة أثناء عملية املراجعةوأمساء ، املشارك يف العمل

والدفاتر ، ونظام الرقابة الداخلية، ونبذة عن نظام اإلجراءات الداخلي بالشركة

 والسجالت واحلسابات اليت مت اإلطالع عليها أثناء الزيارة 

 

 

 

 :نتائج البحث :ثالثاً 

رسات ومالحظات هذه الفقرة من التقرير متثل وصف ملا مت التعرف عليه من مما

وعلي سبيل املثال تتضمن هذه الفقرة تقييم فريق ، تستحق التدوين يف التقرير

العمل ملستوي التعاون الذي أبداه املسئولون بالشركة وكذلك مالحظات فريق 
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علي الدفاتر والسجالت واحلسابات اليت خضعت للمراجعة ، إن وجدت، العمل

احلسابات والسجالت  انتظامل عن مدي فريق العم وانطباع، احملاسبية الالحقة

يف  ازدواجوهل متكن فريق العمل من الكشف علي أي ، من الناحية احملاسبية

وحسبة الرسوم والضرائب ، واملخالفات اليت مت كشفها، الدفاتر والسجالت

ونتيجة مناقشة املسئولني بالشركة حول هذه ، املستحقة عن هذه املخالفات

 .دهم لتصحيح الوضع وقبول قرار اجلماركاملخالفات ومدي استعدا

 :التوصيات :رابعاً 

التقرير  اعتمادتتضمن هذه الفقرة ما تراه اللجنة من قرارات جيب إصدارها فور 

من خالل اإلدارة العليا للجمارك أو اإلدارة املختصة بتنفيذ هذه التوصيات بعد 

ة يف منتهي الوضوح ونعيد التذكري بضرورة أن تكون صياغة هذه الفقر، اعتمادها

والدقة حيث ينتج عنها قرارات تصدر من اجلمارك وبالتالي فهذه التوصيات تعترب 

 .ام هلذه القرارات ومن ثم وجب حتري كل الدقة يف صياغتها وكتابتهااخلاملادة 

 

 :التقرير اعتماد

يقوم فريق العمل برفع التقرير إلي اجلهة املختصة أو اإلدارة العليا للجمارك  

مع إحالته إلي اإلدارات املتخصصة ، النتيجة املنتهي إليها هذا التقرير عتمادال

فقد يتم ، اختصاصهاإلجراءات املناسبة للتعامل مع احلالة كل يف حدود  الختاذ

، إحالة التقرير غلي إدارة املراجعة الالحقة للحفظ واإلضافة إلي قواعد البيانات

أو قد يتم إحالته إلي الشئون القانونية ، ائج إجيابيةنظرًا ملا أنتهي إليه التقرير من نت

وتولي القيام بإجراءات اإلحالة أو ، لتكييف املخالفات من الناحية القانونية

ويف هذه احلاالت يتم إحالة التقرير إلي إدارة املخاطر لكي تأخذ يف ، التصاحل
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تب عليها تعدياًل واليت قد يرت اكتشافهاطر تلك املخالفات اليت مت اخلحساباتها عن 

 ..طر اليت يتضمنها نظام إدارة املخاطر املطبق يف اجلماركاخليف معايري 
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 الفصل الثالث
 الطريقة الثانية

 طريقة السلع المطابقة
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 الطريقة الثانية

 طريقة السلع المطابقة
 

تطبيق جند أنـه يف حالة عدم  تفاقيةاالنص املادة الثانية من ومن واقع 

األولي  الطريقة ( طبقًا ألحكام ) قيمة الصفقة   قبول القيمة التعاقديةألولي واملادة ا

بإتباع التسلسل والتدرج يف طرق التقييم يتم التقييم فإنه  ،من طرق التقييم

أن حتل قيمة بضائع مطابقة للبضائع املستوردة مبوجب أحكام املادة الثانية أي 

ورة شريطة أن تكون تلك البضائع قد مت حمل التقييم حمل القيمة الواردة بالفات

تقييمها من قبل اجلمارك بتطبيق أحكام املادة األولي ) طريقة قيمة الصفقة ( عند 

 ...طريقة البضائع املطابقةورودها ( وهي ما تسمي ب

ويتم حتديد القيمة اجلمركية طبقًا هلذه الطريقة علي أساس القيمة التعاقدية 

، ومت االسترياددة واليت بيعت بغرض التصدير إلي بلد للبضائع املطابقة املستور

تصديرها يف نفس الوقت، أو يف غضون نفس الوقت، الذي صدرت فيه البضائع 

بنفس املستوي التجاري وبنفس قد مت التصدير علي أن يكون موضوع التقييم، و

 .بها البضائع املستوردة موضوع التقييم استوردتالكميات اليت 

 المطابقة ؟ ما هي السلع 

يف لغة بسيطة، هي ذات البضائع اليت نقوم بتحديد قيمتها التجارية، فإذا كان 

 47لدينا صفقة مستوردة من التلفزيونات امللونة اليت تعمل بالنظام الرقمي مقاس 

بوصة ماركة سوني من إنتاج شركة سوني اليابانية اليت قام مصنع هريوشيما 

مت التعاقد عليها بالبيع بغرض التصدير إلي مصر، فإن ، و4114بإنتاجها يف شهر يناير 
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البضائع املطابقة هلذه التلفزيونات هي تلفزيونات ملونة اليت تعمل بالنظام 

بوصة ماركة سوني من إنتاج شركة سوني اليابانية قام مصنع  47الرقمي مقاس 

اقد عليها أو يف غضون هذا الوقت، ومت التع 4114هريوشيما بإنتاجها يف شهر يناير 

فإن البضائع املطابقة هي تلك  تفاقيةاالبالبيع بغرض التصدير إلي مصر، وبلغة 

 السلع اليت:

  صائص املادية.. النوعية.. اجلودة.. اخل)  شيءاليت تتطابق يف كل

 السمعة التجارية.. (

متنع  مع األخذ يف االعتبار أن بعض االختالفات الطفيفة يف املظهر ال

 اليت ينطبق عليها التعريف يف جممله بضائع متطابقة.اعتبار البضائع 

 .مت إنتاجها يف نفس بلد إنتاج البضائع حمل التقييم 

  مت إنتاجها مبعرفة نفس منتج البضائع حمل التقييم ) عند عدم توافر

البضائع املتطابقة واملنتجة من قبل نفس منتج البضائع حمل التقييم، 

 البلد (. سة من قبل منتج آخر بنفميكن األخذ بقيمة البضائع املنتج

 

علي أن هذا التعريف ال يدخل حتته البضائع املطابقة اليت مت إنتاجها بناءًا  

علي أعمال هندسية أو فنية أو تصميمات أو مناذج مت إعدادها وتنفيذها يف بلد 

 وقام املستورد بتوريدها للمنتج بدون قيمة أو بتكلفة خمفضة. االسترياد

املادة الثانية فإنه جيب إجراء تعديل علي قيمة الصفقة للبضائع  ووفقًا لنص 

املطابقة بالزيادة أو بالنقصان يف حالة وجود اختالفات بني الصفقة حمل التقييم 



 التقييم الجمركي في ظل الجات
 

 

 

 

2009 

057 

وبني الصفقة املطابقة من ناحية املستوى التجاري أو من ناحية الكميات أو من 

 هلا البضائع.ناحية اختالف وسائل النقل أو املسافة اليت تنقل خال

أما فيما يتعلق بشرط املدة، فإنه عند تطبيق هذه الطريقة، البد أن تكون  

يف نفس، أو يف غضون وقت  االستريادالبضائع املطابقة قد مت تصديرها لبلد 

تصدير البضائع املستوردة حمل التقييم ) تضع كل دولة عضو يف املنظمة يف 

تحديد هذه املدة، فعلي سبيل املثال حيدد التشريع الوطين هلا تعريفًا يناسبها ل

القانون املصري هذه الفرتة بستني يومًا قبل أو بعد تاريخ تصدير السلع حمل 

 التقييم (.

وبفرض أن املستورد يسعي دائمًا لتحقيق أفضل ظروف سعريه لصفقته، فإنه 

قييم فإن عند توافر أكثر من شحنة تعترب بضائعها مطابقة للبضائع املستوردة حمل الت

 القيمة الواجب األخذ بها هي القيمة األقل وليست األعلى.

البضائع املطابقة قيمة شروط تطبيق طريقة مما سبق، خنلص إلي أن    

 :هيطبقًا ألحكام املادة الثانية 

تكون البضائع اليت سيتم أخذ قيمتها كقيمة للبضائع حمل التقييم قد مت أن   -0

، وإن متت تسويتها هلا القيمة التعاقدية قبولتقييمها من قبل اجلمارك ب

 .متثل قيمة صفقةكانت مبوجب املادة الثامنة، أي أن قيمتها 

مطابقة البضائع اليت سيتم أخذ قيمتها كقيمة للبضائع حمل التقييم أن تكون   -2

 لتلك البضائع السابق قبول قيمتها التعاقدية من ناحية:متامًا 

 .الصفات الطبيعية ( أ)
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 .ةاملكونات املادي ( ب)

أي تندرج حتت نفس األصناف اليت ينتجها قطاع .. فئة / النوعال ( ت)

 .صناعي واحد

 .التجارية والسمعة والعالمةالشهرة  ( ث)

 اجلودة. ( ج)

 

مت البضائع اليت سيتم أخذ قيمتها كقيمة للبضائع حمل التقييم قد أن تكون   -3

 حمل التقييم.إنتاجها بواسطة نفس املنتج الذي أنتج البضائع 

 

مت ئع اليت سيتم أخذ قيمتها كقيمة للبضائع حمل التقييم قد البضاأن تكون   -4

 حمل التقييم.إنتاجها يف نفس البلد الذي أنتج البضائع 

 

 

بيعت البضائع اليت سيتم أخذ قيمتها كقيمة للبضائع حمل التقييم قد أن تكون   -5

تصدير  غضون وقتوصدرت إلي نفس البلد املستورد ويف نفس وقت أو يف 

 بقة.ع املطاالبضائ

 

قد بيعت  البضائع اليت سيتم أخذ قيمتها كقيمة للبضائع حمل التقييمأن تكون   -6

    حمل التقييم،وصدرت علي نفس املستوي التجاري الذي بيعت به البضائع 

 .نهائي ( استخدام جتزئة، مجلة،) 

 

بيعت قد  البضائع اليت سيتم أخذ قيمتها كقيمة للبضائع حمل التقييمأن تكون   -7

ي البلد املستورد بنفس الكميات اليت بيعت وصدرت بها البضائع وصدرت إل

 حمل التقييم.



 التقييم الجمركي في ظل الجات
 

 

 

 

2009 

059 

وميكن للجمارك أن تقوم بتسوية وتعديل األسعار عند اختالف الكميات أو 

املستوي التجاري بشرط وجود بيانات صحيحة ومؤكدة عن كل مستوي جتاري أو 

تسوية الكميات  كمية جتارية، ويف حالة عدم وجود هذه البيانات، لن ميكن

 وبالتالي ينتفي واحدًا من أهم شروط املادة الثانية.

فمثاًل وجود موقع رمسي للمنتج تتوافر املعلومات السعرية عليه، أو قائمة 

أسعار معلنة، ميكن اجلمارك من القيام بتعديل الكميات أو املستوي التجاري علي 

 النحو املبني.

 نقاط اهلامة عن البضائع املطابقة:بعض الونعيد التذكري مرة أخري ب   

يف حالة عدم وجود بضائع مطابقة مت إنتاجها مبعرفة نفس املنتج الذي قام  .7

البضائع للجمارك أن تسرتشد بقيمة ميكن  التقييم،ل بإنتاج البضائع حم

مبعرفة منتج آخر، من نفس بلد اإلنتاج الذي أنتج  هااملطابقة اليت مت إنتاج

 .يمالبضائع موضوع التقي

يستبعد من تعريف البضائع املطابقة، تلك البضائع املطابقة املستوردة اليت  .4

، وقدمها املستورد االستريادنفذت تصميماتها اهلندسية وأعماهلا الفنية يف بلد 

إلي املنتج بدون قيمة أو بقيمة خمفضة، حيث مل ميكن إجراء تسويتها 

هذه احلالة ال تعكس  مبوجب املادة الثامنة، ألن قيمة هذه البضائع يف

 .حقيقة قيمتها اجلمركية

يف حالة توافر أكثر من قيمة صفقة للبضائع املطابقة اليت تتوافر فيها كل   .3

الشروط السابق ذكرها، فإنه يؤخذ بأقل القيم عند حتديد القيمة اجلمركية 
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تأخذ مببدأ املشرتي  تفاقيةاالللبضائع املستوردة موضوع التقييم حيث أن 

 .لذي إذا عرض عليه سلعة بسعرين خمتلفني، فإنه يشرتي بالسعر األقلاحلذر ا

 

ومن الناحية العملية، جند أن رجل اجلمارك حيتاج لتطبيق أحكام املادة 

إلي حتقيقها، إلي  تفاقيةاالالثانية بطريقة صحيحة تتفق ومبادئ التقييم اليت تسعي 

كي للبضائع حمل التقييم أن يقوم مبراجعة املستندات املرفقة باإلقرار اجلمر

مراجعة دقيقة، فهو يقوم مبراجعة الفاتورة أو بيان العبوة أو أي مستند آخر لتحديد 

صومات أو اإلضافات اخلكميات البضائع وأصنافها واملستوي التجاري الواردة به، و

إن وجدت وكذلك يقوم مبراجعة قيودات اجلمارك عند البحث عن قيم تعاقدية 

طابقة للبضائع حمل التقييم، ويقوم مبراجعة مصروفات النقل لشحنات بضائع م

إجراء تعديالت علي املستوي  إليوالشحن والتفريغ والتأمني، وإذا ما أحتاج األمر 

التجاري أو الكمية فسوف حيتاج إلي قوائم أسعار أو منشورات سعريه من املورد 

 توضح أسعاره عند كل مستوي جتاري أو كمية يتم بيعها.
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 خالصة القول:

 .جيب التأكد من أن البضائع ال ميكن تقييمها بالطريقة األولي .7

البضائع اليت سيتم أخذ قيمتها كقيمة للبضائع حمل جيب التأكد من أن  .4

 حمل التقييم.للبضائع متامًا مطابقة التقييم هي بضائع 

اختالف الكميات أو اختالف املستوي املناسب عند تعديل الجيب إجراء  .3

بناء علي بيانات ومعلومات صحيحة ومؤكدة علي أنه جيب علي اري التج

اجلمارك أن تسعي قدر اإلمكان للحصول علي شحنات بضائع مطابقة من 

 نفس املستوي التجاري أو الكميات.

جيب التأكد من صحة املبالغ الواردة يف اإلقرار كتكاليف للنقل الدولي  .2

 صحيحة.طريقة بله قد مت تعديإن وجد والتأمني ومن أن الفرق 

فروق بني تكاليف النقل وما إجراء التعديل املناسب عند وجود جيب  .9

يرتبط بها والناشئة يف بلد التصدير بالنسبة للبضائع املستوردة وبالنسبة 

 املطابقة.للبضائع 
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تـــــذكـــــــــ

 ر
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 الطريقة الثالثة

 طريقة السلع المماثلة
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 الطريقة الثالثة

 لمماثلةطريقة البضائع ا
 

تطبيق املادة يف حالة عدم وفقًا ملبدأ التدرج يف مواد وطرق التقييم فإنه 

 الطريقة ( طبقًا ألحكام قبول القيمة التعاقدية ) قيمة الصفقةاألولي وبالتالي عدم 

ووجود عوائق أمام تطبيق أحكام املادة الثانية مينع من  ،من طرق التقييماألولي 

ضائع املستوردة حمل التقييم باستخدام طريقة قيمة البضائع القيام بعملية تقييم الب

بإتباع التسلسل والتدرج يف طرق التقييم يتم التقييم مبوجب املطابقة، فإنه و

أن حتل قيمة بضائع مماثلة للبضائع املستوردة حمل ة أي لثأحكام املادة الثا

ضائع قد مت تقييمها التقييم حمل القيمة الواردة بالفاتورة شريطة أن تكون تلك الب

من قبل اجلمارك بتطبيق أحكام املادة األولي ) طريقة قيمة الصفقة ( عند ورودها 

 .ةماثلطريقة البضائع املوهي ما تسمي ب

ويتم حتديد القيمة اجلمركية طبقًا هلذه الطريقة علي أساس القيمة التعاقدية  

، ومت االستريادي بلد املستوردة واليت بيعت بغرض التصدير إلاثلة للبضائع امل

تصديرها يف نفس الوقت، أو يف غضون نفس الوقت، الذي صدرت فيه البضائع 

بنفس املستوي التجاري وبنفس قد مت التصدير علي أن يكون موضوع التقييم، و

 .بها البضائع املستوردة موضوع التقييم استوردتالكميات اليت 

 

 
 

 ما هي السلع المماثلة ؟ 
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ريقة، فإن مجيع الشروط واألحكام الواردة يف املادة الثانية وفقًا هلذه الط

واملطبقة يف الطريقة الثانية من طرق التقييم، يتم تطبيقها بنفس الكيفية، وبنفس 

وحيد أال وهو أن تعريف البضائع املماثلة يقصد به تلك  اختالفاألسلوب، فيما عد 

حي، إال أنها ذات خصائص البضائع اليت رغم كونها غري متشابهة يف كافة النوا

ومواد مكونة مشابهة ومماثلة متكنها من أداء نفس الوظائف اليت تؤديها البضائع 

املستوردة موضوع التقييم، ومتكنها من القابلية للتبادل معها جتاريًا، وميكن أن 

حتل حملها جتاريًا، وبالتالي فإن نوعية البضــائع وتسميتها وعالقتها التجارية 

عند حتديد ما إذا  االعتبارمتثل العـوامل اليت جيب أخذها يف  األخـرى، بالبضائع

 .كانت البضائع مماثلة أم ال

علي أن هذا التعريف ال يدخل حتته البضائع املماثلة اليت مت إنتاجها بناءًا 

علي أعمال هندسية أو فنية أو تصميمات أو مناذج مت إعدادها وتنفيذها يف بلد 

ستورد بتوريدها للمنتج بدون قيمة أو بتكلفة خمفضة, ووفقًا لنص وقام امل االسترياد

املادة الثالثة فإنه جيب إجراء تعديل علي قيمة الصفقة للبضائع املماثلة بالزيادة 

أو بالنقصان يف حالة وجود اختالفات بني الصفقة حمل التقييم وبني الصفقة 

كميات أو من ناحية اختالف املماثلة من ناحية املستوى التجاري أو من ناحية ال

 وسائل النقل أو املسافة اليت تنقل خالهلا البضائع.

 

أما فيما يتعلق بشرط املدة، فإنه عند تطبيق هذه الطريقة، البد أن تكون 

يف نفس، أو يف غضون وقت  االستريادالبضائع املماثلة قد مت تصديرها لبلد 
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دولة عضو يف املنظمة يف  تصدير البضائع املستوردة حمل التقييم ) تضع كل

التشريع الوطين هلا تعريفًا يناسبها لتحديد هذه املدة، فعلي سبيل املثال حيدد 

القانون املصري هذه الفرتة بستني يومًا قبل أو بعد تاريخ تصدير السلع حمل 

 التقييم (.

وبفرض أن املستورد يسعي دائمًا لتحقيق أفضل ظروف سعريه لصفقته، فإنه 

أكثر شحنة تعترب بضائعها مماثلة للبضائع املستوردة حمل التقييم فإن  عند توافر

 القيمة الواجب األخذ بها هي القيمة األقل وليست األعلى.

البد من إتباع التدرج والتسلسل والرتتيب أحكام املادة الثالثة ألغراض تطبيق 

 التالي:علي النحو 

لذي مت فيه تصدير ة مصدرة يف نفس الوقت ااثلقيمة صفقة لبضاعة مم .7

البضائع موضوع التقييم وبنفس الكميات وبنفس املستوي التجاري، ومن 

نفس املنتج، ومن نفس بلد املنشأ للبضائع موضوع التقييم، مع األخذ يف 

بسيط يف الشكل أو النموذج أو اللون بني كال  اختالفأن وجود  االعتبار

 .السلعتني، ال يؤثر

( وإن 7ستوردة بنفس الشروط السابق ذكرها يف )ة ماثلقيمة صفقة لبضائع مم .4

كانت من منتج آخر غري املنتج الذي أنتج البضائع موضوع التقييم، إذا مل 

من إنتاج نفس املنتج، بشرط أن تكون من نفس بلد  اثلةتوجد بضائع مم

مع إمكانية التعديل بالزيادة أو النقصان، .. املنشأ للبضائع موضوع التقييم
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فة أو وسيلة النقل من املنتج اآلخر مقارنة مبنتج البضائع مسا الختالف

 .املستوردة موضوع التقييم

ة مستوردة بنفس الشروط السابق ذكرها يف كل من اثلقيمة صفقة لبضائع مم .3

والبضائع  ماثلةالكمية واملنتج بني البضائع امل اختالف( ولكن مع 4) ( و7)

ديل بالزيادة أو النقصان كما يف مع إمكانية التع التقييم،املستوردة موضوع 

 التقييم.عامل الكمية عن البضائع املستوردة موضوع  الختالف(، 4)

( 7ة مستوردة بنفس الشروط السابق ذكرها يف )اثلقيمة صفقة لبضائع مم .2

املنتج، مع إمكانية  اختالفاملستوى التجاري فقط مع  باختالفولكن 

 .ري( لعامل املستوي التجا4التعديل كما يف )

(، فإنه 7ة مستوردة بالشروط الواردة يف )ثلاإذا مل توجد صفقة لبضائع مم .9

الكمية واملستوي التجاري معًا،  باختالف اثلةميكن التقييم بصفقة بضائع مم

مع إمكانية التعديل لعاملي الكمية واملستوي التجاري وفقًا ملعلومات 

 .حمددة ودقيقة
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ة طبقـًا  ماثلـ البضـائع امل قيمـة  يـق طريقـة   شـروط تطب مما سبق، خنلص إلي أن 

 -هي:ة لثألحكام املادة الثا

تكون البضائع اليت سيتم أخذ قيمتها كقيمة للبضائع حمل التقييم قد مت أن  .7

وإن متت تسويتها  هلا، القيمة التعاقدية قبولتقييمها من قبل اجلمارك ب

 صفقة.متثل قيمة كانت أي أن قيمتها  الثامنة،مبوجب املادة 

مماثلة  البضائع اليت سيتم أخذ قيمتها كقيمة للبضائع حمل التقييمأن تكون  .4

أنها هلا خواص ومواد مكونة مشابهة ومماثلة، متكنها من أداء نفس هلا أي 

 الوظائف واملهام وهلا قابلية التبادل التجاري مع السلعة موضوع التقييم

 .ةاثلمم

مت للبضائع حمل التقييم قد  البضائع اليت سيتم أخذ قيمتها كقيمةأن تكون  .3

 حمل التقييم.إنتاجها بواسطة نفس املنتج الذي أنتج البضائع 

مت البضائع اليت سيتم أخذ قيمتها كقيمة للبضائع حمل التقييم قد أن تكون  .2

 حمل التقييم.إنتاجها يف نفس البلد الذي أنتج البضائع 

حمل التقييم قد البضائع اليت سيتم أخذ قيمتها كقيمة للبضائع أن تكون  .9

بيعت وصدرت إلي نفس البلد املستورد ويف نفس وقت أو يف غضون وقت 

 ع املماثلة.تصدير البضائ

قد  البضائع اليت سيتم أخذ قيمتها كقيمة للبضائع حمل التقييمأن تكون  .6

حمل بيعت وصدرت علي نفس املستوي التجاري الذي بيعت به البضائع 

 .نهائي ( ماستخدا، ) مجلة، جتزئة، التقييم
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قد  البضائع اليت سيتم أخذ قيمتها كقيمة للبضائع حمل التقييمأن تكون  .1

بيعت وصدرت إلي البلد املستورد بنفس الكميات اليت بيعت وصدرت بها 

 حمل التقييم.البضائع 
 

وميكـن للجمــارك أن تقــوم بتســوية وتعـديل األســعار عنــد اخــتالف الكميــات أو   

انات صحيحة ومؤكدة عن كل مستوي جتـاري أو  املستوي التجاري بشرط وجود بي

كميــة جتاريــة، ويف حالــة عــدم وجــود هــذه البيانــات، لــن ميكــن تســوية الكميــات    

 وبالتالي ينتفي واحدًا من أهم شروط املادة الثالثة.

 

فمــثاًل وجــود موقــع رمســي للمنــتج تتــوافر املعلومــات الســعرية عليــه، أو قائمــة   

لقيام بتعديل الكميات أو املستوي التجـاري علـي   أسعار معلنة، ميكن اجلمارك من ا

 النحو املبني.

 

 :ةماثلبعض النقاط اهلامة عن البضائع املونعيد التذكري مرة أخري ب

ة مت إنتاجها مبعرفة نفس املنتج الذي قام اثليف حالة عدم وجود بضائع مم .7

البضائع للجمارك أن تسرتشد بقيمة ميكن  التقييم،ل بإنتاج البضائع حم

مبعرفة منتج آخر، من نفس بلد اإلنتاج الذي أنتج  هاة اليت مت إنتاجماثلملا

 .البضائع موضوع التقييم

ة املستوردة اليت ماثلة، تلك البضائع املاثليستبعد من تعريف البضائع امل .4

، وقدمها املستورد االستريادنفذت تصميماتها اهلندسية وأعماهلا الفنية يف بلد 

أو بقيمة خمفضة، حيث مل ميكن إجراء تسويتها  إلي املنتج بدون قيمة
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مبوجب املادة الثامنة، ألن قيمة هذه البضائع يف هذه احلالة ال تعكس 

 .حقيقة قيمتها اجلمركية

ة اليت تتوافر فيها كل ماثليف حالة توافر أكثر من قيمة صفقة للبضائع امل  .3

يمة اجلمركية الشروط السابق ذكرها، فإنه يؤخذ بأقل القيم عند حتديد الق

تأخذ مببدأ املشرتي  تفاقيةاالللبضائع املستوردة موضوع التقييم حيث أن 

 .احلذر الذي إذا عرض عليه سلعة بسعرين خمتلفني، فإنه يشرتي بالسعر األقل

ومن الناحية العملية، جند أن رجل اجلمارك حيتاج لتطبيق أحكام املادة 

إلي حتقيقها، إلي  تفاقيةاالم اليت تسعي الثالثة بطريقة صحيحة تتفق ومبادئ التقيي

أن يقوم مبراجعة املستندات املرفقة باإلقرار اجلمركي للبضائع حمل التقييم 

مراجعة دقيقة، فهو يقوم مبراجعة الفاتورة أو بيان العبوة أو أي مستند آخر لتحديد 

ضافات صومات أو اإلاخلكميات البضائع وأصنافها واملستوي التجاري الواردة به، و

إن وجدت وكذلك يقوم مبراجعة قيودات اجلمارك عند البحث عن قيم تعاقدية 

لشحنات بضائع مطابقة للبضائع حمل التقييم، ويقوم مبراجعة مصروفات النقل 

والشحن والتفريغ والتأمني، وإذا ما أحتاج األمر إلي إجراء تعديالت علي املستوي 

أسعار أو منشورات سعريه من املورد  التجاري أو الكمية فسوف حيتاج إلي قوائم

 توضح أسعاره عند كل مستوي جتاري أو كمية يتم بيعها.

 

 

 :خالصة القول
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 .جيب التأكد من أن البضائع ال ميكن تقييمها بالطريقة األولي .7

 جيب التأكد من أن البضائع ال ميكن تقييمها بالطريقة الثانية. .4

يمتها كقيمة للبضائع حمل البضائع اليت سيتم أخذ قب التأكد من أن جي .3

 حمل التقييم.للبضائع متامًا  اثلةممالتقييم هي بضائع 

اختالف الكميات أو اختالف املستوي املناسب عند تعديل الب إجراء جي .2

بناء علي بيانات ومعلومات صحيحة ومؤكدة.علي أنه جيب علي التجاري 

لة من نفس اجلمارك أن تسعي قدر اإلمكان للحصول علي شحنات بضائع مماث

 املستوي التجاري أو الكميات.

جيب التأكد من صحة املبالغ الواردة يف اإلقرار كتكاليف للنقل الدولي  .9

 صحيحة.طريقة بقد مت تعديله إن وجد والتأمني ومن أن الفرق 

فروق بني تكاليف النقل وما يرتبط إجراء التعديل املناسب عند وجود جيب  .6

وبالنسبة حمل التقييم النسبة للبضائع املستوردة بها والناشئة يف بلد التصدير ب

 املماثلة.للبضائع 
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 :السلع مماثلة العتبار شروط عامة

ــواحي    حتــى ــع الن ــابهة يف مجي ــو مل تكــن متش ــائص  فيكــون ول ــا ذات اخلص هل

تقــوم بــذات والتقيــيم املســتوردة حمــل ة املتشــابهة مــع البضــائع واملكونــات املاديــ

ــادل  والتقيــيم املســتوردة حمــل الوظــائف الــيت تقــوم بهــا البضــائع    تكــون قابلــة للتب

حتمـل أو ال حتمـل ذات العالمـة    ، وقـد  التقيـيم  املستوردة حملالتجاري مع البضائع 

 التجارية..

 املادة الثالثة: شروط اعتبار البضائع مماثلة لغرض تطبيق أحكام

  أن تكون مت تقييمها عند استريادها بتطبيق أحكام املادة األولي وقبول قيمة

 .الصفقة

 ة للبضائع املستوردة حمل التقييماثلأن تكون مم. 

 أن تكون من إنتاج نفس البلد الذي أنتج البضائع املستوردة حمل التقييم. 

 مواملنتج الذي أنتج البضائع املستوردة حمل التقيي. 

  وأن يكون مت استريادها يف نفس أو غضون وقت استرياد البضائع املستوردة حمل

 .التقييم

 وبكميات تساوي أو متاثل الكميات الواردة بها البضائع املستوردة حمل التقييم. 

  ومن مستورد علي نفس املستوي التجاري الذي يستورد البضائع املستوردة حمل

 .التقييم

 ة يؤخذ القيمة اليت متثل أقل األسعاراثلبضائع مم ويف حالة وجود أكثر من. 

تـــــذكـــــــــ

 ر
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 الفصل الخامس
 الطريقة الرابعة

 الطريقة اإلستنتاجية
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 الطريقة الرابعة 

 ستنتاجية الطريقة اإل

الطريقة أو صمية الخأو الطريقة  )الطريقة االستداللية

 ( اإلستقطاعية
 

 اتفاقيةتنفيذ املادة السابعة من  اتفاقيةلنصوص املواد اليت تضمنتها وفقًا 

إذا مل ميكن حتديد فإنه ، واألحكام اليت وردت بهااجلات للقيمة (  اتفاقيةاجلات ) 

القيمة اجلمركية للبضائع املستوردة موضوع التقييم مبقتضى أحكـام املواد 

الطريقة الرابعة من طرق التقييم  داماستخاألولي أو الثانية أو الثالثة، فإنه يتم 

امسة من اخلالبديلة، إذا توافرت الشروط واألحكام العامة اليت تنص عليها املادة 

 .تفاقيةاالهذه 

 -:تفاقيةاالامسة من الختعريف القيمة لألغراض الجمركية وفقاً للمادة 

ها يكون السعر الذي بيعت بيه البضائع املستوردة يف السوق احمللي حبالت

عند أكرب كمية إمجالية جممعة هو القيمة لألغراض اجلمركية للبضائع املستوردة 

 االستريادحمل التقييم وذلك بعد استبعاد املصروفات والتكاليف املتعلقة بعملييت 

 .االستريادوالبيع يف بلد 

 

 

 

 شروط تطبيق الطريقة الرابعة:
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و البضـائع املطابقـة أو املماثلـة    أن تباع البضائع املستوردة موضـوع التقيـيم أ   أوالً:

باحلالـة الــيت وردت عليهـا، علــي املسـتوي التجــاري     االســترياديف سـوق بلـد   

 :األول

إن الشرط األساسي لتطبيق هذه الطريقة هو أن تكون البضائع املستوردة 

حمل التقييم أو البضائع املطابقة أو املماثلة هلا قد بيعت باحلالة اليت وردت عليها 

املستوردة موضوع  هذه البضائعإذا مل اء أي تعديالت عليها، ولكن دون إجر

يف  االستريادالتقييم أو املطابقة أو املماثلة قد بيعت باحلالة اليت وردت بها عند 

، فإن القيمة اجلمركية ميكن أن تبين علي أساس سعر الوحدة اليت االستريادبلد 

البضائع املطابقة أو املماثلة بعد تباع بها السلعة املستوردة موضوع التقييم أو 

 استريادجتهيزها بإضافات عند أكرب كمية إمجالية جممعة يف أقرب موعد بعد 

البضائع املستوردة موضوع التقييم، ألشخاص ال تربطهم عالقة بالبائعني هلذه 

 وبشرط: االستريادالسلع يف بلد 

 اإلضافية،يزات أال تكون السلع قد فقدت هويتها ووظيفتها بسبب هذه التجه .7

 أن نقوم باسترياد نعل حذاء ثم يتم جتهيزه كحذاء غري كامل الصنع.مثالًً 

التجهيزات هذه لقيمة املضافة نتيجة حمدد لمقابل  استقطاعأنه ميكن  .4

اإلضافية بناءًا علي معلومات وبيانات موضوعية وكمية ترتبط بتكلفة تلك 

عملية التصنيع وغريها من  التجهيزات، وأن تأخذ يف احلسبان أساليب ووصف

 .االسترياداملمارسات الصناعية طبقًا للمبادئ احملاسبية املعمول بها يف بلد 
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أال يتم تقييم البضائع املستوردة بهذه اإلضافات إال بناءًا علي طلب من  .3

(، وال حيق لرجل اجلمارك 4( فقرة )9املستورد ومبوافقته طبقًا ألحكام املادة )

ضمنًا هذه التجهيزات، إال أنه جيب األخذ يف احلسبان أنه إجراء التقييم مت

( أنه من حق الدول األعضاء أن تبدى حتفظها 2ورد بامللحق الثالث فقرة )

بعد موافقة باقي األعضاء،  تفاقيةاالامسة من اخل( من املادة 4علي الفقرة )

علي أن يكون ذلك، سواء بطلب من املستورد أو بدون هذا الطلب، وذلك 

 .طرق التقييم استخدامكي تعطي مرونة وحرية أكرب لرجل اجلمارك يف ل

أن تباع البضائع املستوردة موضـوع التقييم أو البضائع املطابقة أو املماثلة ثانياً: 

يف نفس أو يف غضـون الوقت ) أي  االستريادهلا، يف السوق احمللي لبلد 

فيه  استوردتلذي يف خالل فرتة حمددة حتددها التشريعات احمللية ( ا

 :البضائع موضوع التقييم

أو يف وقت قريب منه فإن  االستريادإذا مل توجد صفقات بيع يف وقت و

)ب(، علي  (7امسة فقرة )اخلالقيمة اجلمركية يتم حتديدها، وفقًا ألحكام املادة 

أساس سعر الوحدة اليت تباع بها البضائع املستوردة موضوع التقييم أو البضائع 

 استرياديف أقرب موعد بعد  االستريادقة أو املماثلة الواردة حبالتها يف بلد املطاب

امسة اخلشروط وأحكام املادة  استيفاءالبضائع املستوردة موضوع التقييم، بشرط 

 .)أ( (7فقرة )
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)ب( من  (7احملدد بالفقرة ) االستريادأقرب موعد بعد ما هو املقصود ب

 ؟امسةاخلاملادة 

خ الذي تتحقق فيه أكرب كمية إمجالية جممعة مباعة علي هو ذلك التاري

ألشخاص ال تربطهم عالقة بالبائعني هلذه البضائع  االسترياداملستوي األول بعد 

امسة، حبيث تكفي اخل()أ( من املادة 7املباعة بالشروط اليت تنص عليها الفقرة )

للبضائع  سترياداالهذه الكمية لتحديد سعر الوحدة املباعة يف أقرب موعد بعد 

البضائع  استرياديومًا من تاريخ  41املستوردة موضوع التقييم، وحبيث ال يتعدي 

 .املستوردة موضوع التقييم

 :أال يكون املستورد قد قدم أي نوع من املساعدات ثالثاً:

مثل املواد األولية، املكونات، األجزاء، القوالب، العدد، األدوات، الرسومات 

اليت  االستريادرائط التوضيحية، املنفذة يف بلد اخلذج املصغرة، اهلندسية، النما

( إلي املنتج بدون قيمة أو 2( )3( )4( )7( )ب( )7تنص عليها املادة الثامنة فقرة )

هذه املساعدات يف  استخدامبقيمة خمفضة وسواء بطريق مباشر أو غري مباشر، ومت 

وذلك ألن  ،االسترياديعها إلي بلد إنتاج البضائع املستوردة موضوع التقييم لغرض ب

فوارق سعريه بني البضائع  مثل هذه املساعدات قد يكون هلا اثر كبري يف

املستوردة حمل التقييم وبني أي بضائع مطابقة أو مماثلة مل يقدم مستورديها مثل 

 هذه املساعدات.
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فقة بني البائع واملشرتي أطراف الص ارتباطأال يكون هناك أي عالقة  رابعاً:

بالبضائع املستوردة موضوع التقييم علي املستوي األول، حيث أن  املتعلقة

 .االستريادمن السهل إثباتها يف بلد  االرتباطعالقة 

قصـد بــ " سـعر بيـع الوحـدة "      يفإنـه   التقيـيم، وألغراض هذه الطريقة من طـرق  

املماثلـة  سعر البيع الذي بيعت به الوحـدة مـن البضـائع املسـتوردة أو املطابقـة أو      

 عند:

 أكرب كمية إمجالية جممعة مباعة. 

  أول يد بعد املستورد (. االستريادعند املستوي األول بعد التصدير إلي بلد ( 

  البيع ألشخاص، ال يرتبطون باألشخاص الذين أشرتوا منهم هذه البضائع، مت

 .بعالقة من شأنها التأثري علي السعر املباع به هذه البضائع

  االستريادلد البيع يف بمت. 

  يف نفس أو يف االستريادبيع السلعة املستوردة باحلالة اليت وردت بها عند مت ،

 41البضائع املستوردة موضوع التقييم، أو يف خالل فرتة  استريادغضون وقت 

 .البضائع املستوردة موضوع التقييم استرياديوم من تاريخ 

  أن يقدم املستورد أي  دون االستريادبيع البضائع املستوردة يف بلد مت

( )ب( ( بدون قيمة أو بقيمة 7مساعدات ) مما خيضع للمادة الثامنة فقرة )

يف إنتاج البضائع املستوردة موضوع  استخدامهاخمفضة إلي املنتج بغرض 

 .التقييم
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 كيف نقوم بتطبيق الطريقة اإلستنتاجية للقيمة الجمركية:

هـي سـعر بيـع الوحـدة مـن البضـائع        وفقـًا هلـذه الطريقـة،   ، القيمة اجلمركيةإن 

يف السـوق احمللـي   الـيت بيعـت   املستوردة موضوع التقييم أو املطابقة أو املماثلة 

امسـة فقـرة )أ( و   اخل، الذي تتوافر فيه كافة األحكـام الـواردة باملـادة    االستريادلبلد 

حملاسـبية  عناصر التكلفة اآلتية منـه وفقـًا للمبـادئ ا    استقطاع)ب( الفقرة الثانية، بعد 

 :االسترياداملعمول بها يف بلد 

هامش الربح، أو العموالت المكتسبة ) المتفق المصروفات العامة و أوالً:

 علي دفعها (:

يقصــد بهــا املصــروفات العامــة وهــامش الــربح الــيت تــنعكس بصــفة عامــة علــي    

ــد   ــة للســلعة    االســتريادالوحــدة مــن مبيعــات يف بل لبضــائع مــن نفــس النــوع أو الفئ

إال  االسـترياد واليت ال ميكن أن تتم عملية البيع يف بلد توردة موضوع التقييم املس

بدفعها أو حتملها، وعـادة عنـد تطبيـق هـذه الطريقـة تعتمـد اإلدارة اجلمركيـة علـي         

اليت يقوم املسـتورد بتقـدميها حيـث أن    املعلومات عن األرباح واملصروفات العامة 

املشـاركة بـني     املقـام األول مـن خـالل   عملية التقييم لألغـراض اجلمركـي تـتم يف   

اإلدارة اجلمركية واملستورد، من ناحية، ومـن ناحيـة أخـري، سـيكون مـن مصـلحة       

ــة        ــد القيم ــن حتدي ــة م ــن اإلدارة اجلمركي ــيت متك ــات ال ــدم البيان ــتورد أن يق املس

اجلمركية لبضائعه املسـتوردة، وعلـي اجلمـارك أن تتأكـد مـن أن هـذه املصـروفات        

 الربح مما يتفق مع النسب السائدة يف الصناعة املعينة. العامة وهامش
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ولكن هناك نقطة هامة جيب أخذها يف االعتبار عند تطبيق هذه الطريقة هي 

أنه إذا مل تقبل اجلمارك أي مبلغ حمدد ألي مصروف مـن املصـروفات العامـة مثـل     

السـائدة  اإلعالن علي سبيل املثال حبجة أن نسبته تزيـد بصـورة كـبرية عـن النسـبة      

يف الصناعة، فإنه يف هذه احلالة ال جيوز للجمارك استبعاد هـذا املبـالغ واسـتبداله    

مببلغ آخر يتفق مع النسبة السائدة يف الصناعة، ولكن يسـتوجب هـذا رفـض النسـبة     

ككل وعدم تطبيق هذه الطريقة نظرًا لوجود عائق مينع من الوصول إلي سـعر بيـع   

 .االستريادأو املطابقة أو املماثلة يف بلد الوحدة من البضائع املستوردة 

فأهم شروط تطبيق هذه الطريقة هو أن نسبة املصروفات العامة وهامش الربح 

اليت قدمها املسـتورد لبيـان تلـك اإلضـافات الـيت حنـن بصـدد اسـتبعادها مـن سـعر           

البيع للوصول إلي القيمة اجلمركية تكون متفقة والنسب السائدة يف الصـناعة الـيت   

 ن بصدد تقييم بضائعها.حن

امسة ولغرض حتديد املصروفات العامة وهامش األربـاح  اخلويف مفهوم املادة 

اصــة بالبضــائع املســتوردة موضــوع التقيــيم، يــتم البحــث عــن مبيعــات، يف بلــد   اخل

، لسلع مستوردة من نفس النوع أو الفئة للسلعة املستوردة موضوع التقييم، االسترياد

 .خر خالف منشأ البضائع املستوردة موضوع التقييموإن كانت من منشأ آ

الظـروف  عند النظـر إلـي نسـبة هـامش الـربح دراسـة        االعتباراألخذ يف وجيب 

يقدم املستورد بيـان بنسـبة هـامش ربـح أقـل مـن النسـبة         احمليطة بعملية البيع فقد

%  4الســائدة يف الســوق هلــذه الصــناعة ) حــدد املســتورد نســبة هــامش ربــح قــدرها  

ــناعة  وا ــة أن     9لنســبة الســائدة يف الص ــن خــالل الدراس ــد اجلمــارك م % ( فرمبــا جت



 التقييم الجمركي في ظل الجات
 

 

 

 

2009 

084 

هبـوط غـري متوقـع يف الطلـب علـي السـلعة يف        همعدل هـامش الـربح سـبب    اخنفاض

.. فتح أسواق جديدةلغرض السوق، أو الغرض منه احملافظة علي القدرة التنافسية، 

 .اخل

الـربح واملصـروفات    جيـب أن نأخـذ رقـم هـامش    ومرة أخـري نؤكـد علـي أنـه     

يف  ارتفاعاملصروفات العامة قد يصاحبه  اخنفاضالعامة كمبلغ إمجـالي، حيث أن 

رقــم هــامش الــربح أو العكــس، ولــذا فــإن املقارنــة بــني الــرقم الفعلــي املقــدم مــن    

فيتم قبوهلـا كلـها أو   تأخذ كرقم إمجالي  االسترياداملستورد والنسبة السائدة يف بلد 

 رفضها كلها.

مل املصروفات العامة التكاليف املباشرة و الغري مباشرة لتسويق البضائع وتش

 املعينة.

 ومن أمثلة املصروفات العامة ما يلي:

دمات اخلــمصــروفات  البــائعني،أجــور  الســكرتارية،مرتبــات  اإلداريــة،املرتبـات  

 املكتبية.األدوات  واإلعالن،الدعاية  الصيانة، العامة،

ــي املعلومــات  ــدة      وبالنســبة إل ــا مــن ع ــيمكن احلصــول عليه عــن العمــوالت، ف

مصادر، مثاًل عن طريق الرجوع إلي سجالت الوسـطاء مبكتـب الوسـطاء التجـاريني     

 اصـة بـه، وكـذلك   اخل، سجالت املستورد ذاتـه والـدفاتر احملاسـبية    االقتصادبوزارة 

 الفواتري أو التحويالت أو اإلعتمادات، حيث أنه من الواضح أن أي فرق بـني قيمـة  

 .اإلعتمادات احملولة أو الكمبياالت أو احلواالت، وبني الفـواتري سوف ميثل عمولة
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 التكاليف المتعلقة بعملية البيع: ثانياً:

ويقصد بها تكاليف النقل، تكاليف التأمني املعتادة والتكاليف املرتبطة بهـا يف  

املستوردة بعد  إنفاقها علي البضائعصروفات اليت يتم حتملها وأي امل االستريادبلد 

 .االسترياداإلفراج عنها من الدائرة اجلمركية يف بلد 

 :االستيرادإجمالي تكاليف نقل السلعة المستوردة إلي ميناء  ثالثاً:

املقبولة هي القيمة ) فوب(، كمـا حيـدث يف بعـض     إذا كانت القيمة اجلمركية

مقابـل إمجـالي    الدول وفقًا ملا حتدده التشـريعات احملليـة لكـل دولـة، فيـتم خصـم      

) وتشـمل هـذه التكـاليف، تكلفـة نقـل       االسـترياد تكاليف النقـل للبضـائع إلـي مينـاء     

البضائع املستوردة، وتكـاليف الشـحن والتفريـغ واملناولـة، وتكلفـة التـأمني (، وهـذا        

املشار إليها يف املادة الثامنة الفقـرة   االختياريةالنوع من التكاليف ميثل التسويات 

 .اجلات للقيمة تفاقيةاالثانية من 

 :االستيرادرابعاً: الرسوم الجمركية والضرائب في بلد 

ويقصد بها، الرسوم والضرائب اجلمركية املستحقة عن الواردات بسبب عمليـة  

 .، والضرائب احمللية املستحقة بسبب عملية البيعاالسترياد

 :االستيرادخامساً: أي تكاليف مقابل اإلضافات أو التجهيزات بعد 

إن وجـدت ( الـيت تـتم     ويقصد بها فقط تكاليف تلك التجهيزات أو اإلضـافات ) 

، واملقومــة مببــالغ تتفــق واملبــادئ االســتريادعلــي البضــائع املســتوردة بعــد عمليــة 

، وختصـم مثـل هـذه التكـاليف فقـط يف      االسـترياد احملاسبية املعمول بها يف بــلد  

دم بيع البضائع املستوردة باحلالة حالة البضائع اليت ختضع للمعاجلة أو يف حالة ع
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كـان البـد مـن إجـراء هـذه التعـديالت عليهـا حتـى          بهـا، مبعـين أنـه    استوردتاليت 

 .اصة باإلضافات السابق اإلشارة إليهااخلتكون قابلة للبيع، مع مراعاة الشروط 

إن هذا العمل حيتاج أن يقوم رجل اجلمارك بفحص املستندات املقدمة 

دمها املستورد بعناية ودقة بالغة، وعلي رجل اجلمارك أن يقوم واملعلومات اليت ق

 مبا يلي:

بتطبيق أحكام املواد األولي ميكن تقييمها  تأكد من أن البضائع الأن ي .7

 والثانية والثالثة.

عقد البيع ) مثل  االستريادفعلي يف بلد  تأكد من وجود إثبات لواقعة بيعأن ي .4

 .( اخل والفاتورة وإثبات الدفع....

 تأكد من أن البضائع قد مت بيعها ألشخاص:أن ي .3

 .بالبائع غري مرتبطني ( أ)

جمانًا أو بتكلفة خمفضة أي  -بشكل مباشر أو غري مباشر  –مل يقدموا  ( ب)

بضائع أو خدمات لالستخدام بالنسبة إلنتاج وبيع السلع املستوردة 

 .القيمة لألغراض اجلمركية اتفاقية)ب( من  9/7الواردة يف الفقرة 

تأكد من األسعار اليت دفعها املشرتي احمللي بالرجوع إىل سجالت يأن  .2

التاجر، واملستخرجات املطبوعة باحلاسب اآللي للمبيعات واملدفوعات 

وصورة لدفرت ) سجل ( املبيعات وسجالت املخزون وفواتري املبيعات 

 .واإلثباتات من املستندات املقدمة إىل مصلحة الضرائب

 -صحيحة:لوحدة قد مت حسابه بطريقة تأكد من أن سعر اأن ي .9
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إذا كانت هناك واقعة بيع واحدة للبضائع املستوردة حمل التقييم أو  ( أ)

لبضائع مستوردة مطابقة أو مماثلة يتم حساب سعر الوحدة للبضائع من 

 البيع.هذا 

يتم حساب سعر الوحدة من  بيع،من واقعة  أكثرإذا كانت هناك  ( ب)

لبضائع املستوردة أو البضائع املبيعات علي أول مستوي جتاري ل

املستوردة املطابقة أو املماثلة اليت تشمل اكرب عدد من الوحدات 

 السعر.تباع بنفس 

ال يؤخذ يف االعتبار مستوي املعامالت  الوحدة،عند حتديد سعر  ( ت)

 جتزئة.و تاجر أالتجارية أي إذا ما كان البيع لتاجر مجلة أو موزع 

ردة املطابقة أو املماثلة قد بيعت وقت البضائع املستوأن تأكد من أن ي .6

استرياد السلع اليت جيري تقييمها أو حنوه يف البلد املستورد حبالتها عند 

 .االسترياديومًا من  41قبل مرور  االسترياد

قرار بتحديد  اختاذويتم بيعه.من الوحدات قد مت  كافيًا تأكد من أن عددًاأن ي .1

ة علي حده بناء علي الظروف وعلي ماهية العدد الكايف علي أساس كل حال

وعلي سبيل  االستريادواملبيعات يف بلد  االستريادممارسات السوق احمليطة ب

املثال فإن سعر الوحدة الذي يباع به أكرب عدد من البضاعة قد ال يكون 

أعاله  1إذا كان العدد املباع يف احلدود الزمنية احملدودة يف الفقرة  مقبواًل

فقط من املبيعات الكلية لتلك البضائع ومع ذلك قد تكون  ميثل نسبة صغرية

هذه املبيعات مقبولة ألغراض حتديد سعر الوحدة إذا كان السعر الذي مت به 

 .البيع متمشيًا مع سعر البيع املعتاد للبضاعة
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 االستريادبيع البضائع اليت جيري جتهيزها بعد أو تأكد من أن استخدام أن ي .9

 يربره:له ما 

ن إدما تفقد البضائع املستوردة هويتها نتيجة للتجهيز فعنألنه  ( أ)

 لن ميكن تطبيقها. الطريقة الرابعة

عندما ميكن حتديد القيمة املضافة نتيجة للتجهيز بدقة ألنه فقط  ( ب)

فيمكن تفقد هويتها قد وبدون صعوبة رغم أن البضائع املستوردة 

 الرابعة.تطبيق الطريقة االستمرار يف 

ع السلع اليت يتم جتهيزها يف مدي مدة حمددة جيب أن يتم بيأنه  ( ت)

يوما ( من وقت استرياد البضائع حمل  791) علي سبيل املثال 

 التقييم.
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 لكي ميكن تطبيق هذه الطريقة البد أن يتأكد رجل اجلمارك من:

  أن البضائع املستوردة حمل التقييم مل ميكن حتديد قيمته

 .اجلمركية بتطبيق أحكام املواد األولي وال الثانية وال الثالثة

 االستريادطني ( يف بلد أن هناك واقعة بيع فعلية ) ألشخاص غري مرتب 

للبضائع املستوردة أو املطابقة هلا أو املماثلة هلا، يف نفس وقت 

يومًا من  41استرياد البضائع املستوردة حمل التقييم أو قبل مرور 

 االسترياد.تاريخ 

  مت حسابه  االستريادأن سعر بيع الوحدة يف السوق احمللي لبلد

للبضائع املستوردة أو بطريقة صحيحة وعلي أول مستوي جتاري 

املطابقة أو املماثلة ولكمية مقبولة من البضائع بيعت حبالتها عند 

 .ودون أي جتهيزات تغري من حالتها االسترياد

تـــــذكـــــــــ

 ر
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 الفصل السادس
 الطريقة الخامسة

 طريقة القيمة المحسوبة
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 امسةالخالطريقة 

 القيمة المحسوبةطريقة 
 

الواجـب  رج والتسلسـل  كما سبق بيانـه يف كـل مـن الطـرق السـابقة، فـإن التـد       

يقضـي بـأن يـتم التقيـيم باسـتخدام أحكـام       إتباعه عند اللجوء لطرق التقييم البديلـة  

املـواد  أي مـن  أحكـام  تعذر تطبيق ما إذا امسة، طريقة القيمة احملسوبة اخلاملادة 

طرق التقيـيم األولـي   األولي، فالثانية، فالثالثة، فالرابعة، أي بعد استنفاذ سبل تطبيق 

 .نية والثالثة والرابعةوالثا

 فقط: استخدامهاأن هذه الطريقة ميكن وهذا يعين 

يف حالة وجود أي موانع أو عوائق لقبول قيمة الصفقة أو القيمة التعاقدية،  .7

 وبالتالي مل ميكن تطبيق أحكام املادة األولي.

يف حالة عدم وجود بضائع مطابقة للبضائع املستوردة حمل التقييم مت قبول  .4

 التعاقدية عند ورودها مما تنطبق عليها أحكام املادة الثانية. قيمتها

يف حالة عدم وجود بضائع مماثلة للبضائع املستوردة حمل التقييم مت قبول  .3

 قيمتها التعاقدية عند ورودها مما تنطبق عليها أحكام املادة الثالثة.

بقة أو وجود مبيعات من البضائع املستوردة أو البضائع املطايف حالة عدم   .2

بيعت حبالتها ملشرتين غري  االسترياداملماثلة يف السوق احمللي لبلد 

 مرتبطني بالبائعني.

 

 كيفية تطبيق طريقة القيمة المحسوبة:
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يف البداية جيب االعـرتاف بـأن هـذه الطريقـة حتتـاج إلـي معلومـات صـحيحة         

جـة إلـي   وحقيقيـة عـن تكلفـة إنتـاج البضـائع املسـتوردة حمـل التقيـيم، أي أننـا حبا         

ــها املنــتج بكــل تفاصــيلها ســواء تلــك التكــاليف       ــة الــيت حتمل ــات التكلف معرفــة بيان

املتغرية أو الثابتة، ويف ظل املمارسات التجارية اجلارية يف كافة الدول، ال يسـمح  

املنتج بأي صورة من الصور من اإلفصاح عن هذه املعلومات وتكون هناك صـعوبة  

 ي هذه البيانات.حقيقية أو استحالة يف احلصول عل

إن التكلفة اليت حنن بصدد حسـابها هـي تلـك الـيت قـام املنـتج بتحملـها يف        

سبيل إنتاج البضائع املستوردة اليت حنن بصدد تقدير قيمتها لألغراض اجلمركيـة،  

أي أننــا نقــوم بــنفس العمــل الــذي تقــوم بــه إدارة احلســابات لــدي منــتج البضــائع    

رق كـبري هـو أننـا ال منلـك أي معلومـات عـن       املستوردة حمـل التقيـيم مـع وجـود فـ     

تكلفة اإلنتاج بينما إدارة احلسـابات لـديها كـل كـبرية وصـغرية عـن تلـك التكـاليف،         

هـذه الصـعوبة يف الفقـرة الثانيـة مـن املـادة السادسـة الـيت          تفاقيـة االوقد أوضحت 

م تضمنت عدم وجود أي إجبار أو إلزام أو حق ألي دولة من الدول ميكنها من إلزا

املنـتج الـذي ال يقـيم يف أراضـي هـذا العضــو بـأن يقـدم سـجالته ودفـاتره لتخضــع          

احلـال، فـإن املنـتج     للفحص ولو بغرض حتديد القيمة لألغراض اجلمركية، وبطبيعة

ميكنه طواعيـة املوافقـة علـي تقـديم هـذه املعلومـات لسـلطات اجلمـارك يف البلـد          

 ة القيمة احملسوبة.املستورد وبالتالي تتمكن من تطبيق أحكام طريق

حنن حنتاج إلي بيانـات التكلفـة كلـها لتطبيـق هـذه الطريقـة، بـل حنتـاج إلـي          

معرفـة نســبة هــامش الــربح الـيت حيــددها املنــتج هلــذه البضـائع الــيت حنــن بصــدد    
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تقييمها، وبالتالي علي رجـل اجلمـارك أن يسـأل نفسـه هـل أسـتطيع احلصـول علـي         

 البيانات التالية:

ام واملكونات املستخدمة يف إنتاج البضائع املستوردة حمل اخلتكلفة املواد  .7

 التقييم.

إنتاج متت عند  اليتمن أعمال التجهيز ذلك والتصنيع أو غري تكلفة اإلنتاج  .4

 .السلع املستوردة

 نسبة هامش الربح. .3

 نسبة املصروفات العامة. .2

تكلفة النقل واملصروفات اليت تكبدها املنتج لتنفيذ الصفقة حتى ميناء  .9

 الوصول أو التصدير وفقًا ملا هو متاح.

 دور املستورد يف عملية التقييم باستخدام طريقة القيمة احملسوبة:

يستطيع املستورد أن يلعـب دورًا إجيابيـًا هامـًا يف تطبيـق هـذه الطريقـة نظـرًا        

ألنه من الطبيعي أن يكون بينه وبـني املنـتج عالقـة جيـدة قـد متكنـه يف كـثري مـن         

حلصول علي هذه البيانات من املنتج وتقـدميها إلدارة اجلمـارك يف   األحيان من ا

لتتمكن من تقدير قيمة البضائع املستوردة حمل التقييم، علي أنه من  االستريادبلد 

البديهي أن نقول أن املستورد إذا ما قدم بعض املساعدات للمنتج إلنتاج البضائع 

يف تكون متاحة ويقدمها املسـتورد  املستوردة حمل التقييم، فإن بيانات هذه التكال

للجمارك طواعية، وتبقي الصعوبة يف هل يستطيع املستورد احلصـول علـي موافقـة    

لتقدير قيمـة   االسترياداملنتج لتقديم بيانات التكلفة والربح إلدارة اجلمارك يف بلد 



 التقييم الجمركي في ظل الجات
 

 

 

 

2009 

096 

مجركية للبضائع املستوردة حمل التقييم ببساطة يتوقف تطبيق هذه الطريقـة علـي   

اصة بتكلفـة إنتـاج البضـائع    اخلاملعلومات والبيانات  فقة املنتج علي تقديم هذهموا

التقييم من واقع سجالته ووفقـًا للمبـادئ احملاسـبية املعمـول بهـا       لاملستوردة حم

تكلفة املـواد واملكونـات واألجـزاء واألصـناف نصـف املصـنعة،       أي يف بلد اإلنتاج 

تعلـق بهـا سـواء كانـت تكـاليف مباشـرة أو       وكذلك تكلفة التشغيل والتصنيع وكل ما ي

غري مباشرة، باإلضافة إلي تكلفة العبوات والتغليف والتعبئة سـواء للمـواد أو العمالـة،    

وكــذلك الضــرائب احملليــة املتعلقــة باإلنتــاج والــيت مل تــرد ثانيــة يف حالــة البيــع    

 .والتصدير

التقيـيم تتـألف    أوضحنا فيما سبق أن القيمة احملسوبة للبضـائع املسـتوردة حمـل   

 من العناصر التالية:

 قيمة العناصر اآلتية: أوالً:

تكلفة أو قيمة املواد األولية واألجزاء واملكونات واألصناف نصف اجلاهزة  .7

 .التقييم لاملستخدمة يف إنتاج البضائع املستوردة حم

تكاليف اإلنتاج والتشغيل األخرى مثل تكلفة نقل املواد إلي مواقع اإلنتاج،  .4

جور املباشرة وغري املباشرة، املصروفات املباشرة والغري مباشرة ) مثل األ

النفقات العامة للتصنيع ( األشراف الصناعي، تكلفة إصالح وصيانة املعدات 

 .واآلالت املستعملة يف عملية التصنيع

 :مقدار هامش الربح واملصروفات العامة :ثانياً 
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والــيت تعــادل تقريبــًا صــناعة وجيــب أن تعكــس هــذه النســبة املعمــول بــه يف ال

 لاملقدار الذي ينعكس عادًة عن مبيعات سلع مـن نفـس النـوع أو الفئـة للسـلع حمـ      

التقييم، أي ختضع لنفس القطاع الصناعي وينتجهـا منتجـون آخـرون مـن نفـس بلـد       

 .التصدير

 التكلفة واملصروفات اليت حتملها املنتج لتنفيذ الصـفقة، أي مصـروفات النقـل    ثالثفاً:

 اخلي يف بلد التصدير:الد

أي مصروفات تعبئة وتغليف إضافية لغرض التصـدير، ومصـروفات وأتعـاب عمليـة     

الشحن، وغريها من التكـاليف الـيت يتحملـها املنـتج بغـرض تنفيـذ الصـفقة وإرسـال         

 .االستريادالبضائع إلي املستورد يف بلد 

 

 

، أي هـل  هل تستطيع اجلمارك تطبيـق هـذه الطريقـة دون مسـاعدة املسـتورد     

تستطيع اجلمارك أن تسـتخدم بيانـات التكلفـة واملصـروفات وهـامش الـربح وغريهـا        

من البيانات اليت حتتاج إليها من منتج آخر خالف املنتج الذي قام بإنتاج البضائع 

 املستوردة حمل التقييم؟

 

 

 

 

 

 سؤال

اإلجـــــــــا

 بة
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احلصول علي بيانات  االستريادإذا استطاعت إدارة اجلمارك يف بلد  )نعم(

اصة مبنتج آخر يقوم بإنتاج نفس البضائع املستوردة حمل اخلاج والتكاليف اإلنت

التقييم يف نفس بلد التصدير، فإنه ميكن استخدام هذه البيانات واملعلومات يف 

بناء علي تطبيق طريقة القيمة احملسوبة، ولكن يف هذه احلالة حيق للمستورد و

ملعلومات والبيانات دون عن مصدر هذه ا أن يتلقي معلومات هطلب كتابي من

إخالل باألحكام العامة لسرية املعلومات اليت وردت يف املادة العاشرة من 

 تفاقيةاال

  

 

كيف تتم معاملة الرسـوم اجلمركيـة الـيت يـدفعها املنـتج يف بلـد التصـدير عـن         

ــاج البضــائع املســتوردة     ورود م ــتج وتــدخل يف إنت ســاعدات قــدمها املســتورد للمن

 ؟موضوع التقييم

 

 

جيب أن تضاف هذه املبالغ اليت مت دفعها كرسـوم مجركيـة عـن املسـاعدات     

اليت قدمها املستورد للمنتج ودخلت يف إنتـاج البضـائع املسـتوردة حمـل التقيـيم      

 باعتبارها جزء من التكلفة اليت تضمنها سعر البيع للمستورد.لقيمة احملسوبة إلي ا

 

 

 

 

 (47سؤال 

اإلجـــــــــا
 بة

 (37سؤال 

 سؤال 

اإلجـــــــــا

 بة

 سؤال 
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املتعلقة نتج كضرائب حملية يف بلد اإلنتاج والذي يدفعه املبلغ هل يعترب امل

باألرباح الناجتة من عملية إنتاج وبيـع البضـائع املسـتوردة حمـل التقيـيم جـزء مـن        

 التكلفة؟

 
جيب أن تضاف هذه املبالغ إلي القيمـة احملسـوبة ألنهـا جـزء مـن تكلفـة        نعم

ذا كـان املنـتج   حتملها املنتج بسبب قيامه بإنتاج وبيع البضائع املستوردة، ولكـن إ 

سوف يسرتد هذه املبالغ بعد تقدميه إفادة متـام التصـدير، فإنهـا ال تضـاف يف هـذه      

 احلالة.

 

 

هل تضاف إلي القيمة احملسوبة تكاليف النقل والتـأمني والتفريـغ وغريهـا ممـا     

 ؟االسترياديتحمله املستورد يف بلد 

 

 

تطبـق   االسـترياد نعم تضاف بشرط أن تكون قواعـد التقيـيم اجلمركـي يف بلـد     

 القيمة سيف كقيمة مجركية للبضائع املستوردة.

 الصة00لخا

 يتم تطبيق طريقة القيمة احملسوبة:

اإلجـــــــــا

 بة

 سؤال 

اإلجـــــــــا

 بة
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عند التأكد من أن البضائع املستوردة حمل التقييم مل ميكن تقييمها وفقًا  .7

 ألحكام املادة األولي.

فقًا عند التأكد من أن البضائع املستوردة حمل التقييم مل ميكن تقييمها و .4

 ألحكام املادة الثانية.

عند التأكد من أن البضائع املستوردة حمل التقييم مل ميكن تقييمها وفقًا  .3

 ألحكام املادة الثالثة.

عند التأكد من موافقة املنتج علي تزويد اإلدارة اجلمركية باملعلومات  .2

ل والبيانات اليت حتتاج إليها لتقدير القيمة اجلمركية للبضائع املستوردة حم

 التقييم.

عند التأكد من أن املبالغ املقدمة كتكاليف مواد خام ومكونات وغريها  .9

ام من وإلي موقع اإلنتاج وأجور العمالة املباشرة اخلومصاريف نقل املواد 

 والغري مباشرة وهامش ربح قد مت حسابها بطريقة صحيحة.

صروفات أو عند التأكد من أن البيانات اليت قدمها املنتج عن التكلفة أو امل .6

هامش الربح أو غريها من البيانات اليت حتتاج إليها اجلمارك لتقدير القيمة 

اجلمركية قد مت حسابها مبا يتفق والقواعد احملاسبية املقبولة واملعمول بها 

 يف بلد اإلنتاج.

 

 مثال عملي علي التطبيق:
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مـورد   باعهـا أجهـزة بيـانو موسـيقية،    بضـائع مسـتوردة عبـارة عـن     أمامـك شـحنة  

امسه شركة البيانو احلديث بأملانيا إلي شركة الوحـدة العربيـة يف مصـر وكـان سـعر      

هــذه األجهــزة  مت إنتــاجدوالر أمريكــي للوحــدة، و 3911البيــع املوضــح بالفــاتورة 

مل تظهـر  بالتـالي  خدام عـدد وأدوات قدمها املستورد إلي البائع بـدون قيمـة، و  باست

، وكانــت القيمــة الســوقية هلــذه العــدد  هسجـــالتوقيــودات البــائع يف هلــا أي تكلفــة 

دوالر  710111ـ بيانو تقـدر بـ  جهاز  7111تكفي لالستخدام يف إنتاجواألدوات اليت 

 أمريكي.

 فإذا علمت أن:ـ

ال ميكن تطبيق أحكام املادة األولي لوجود شرط من الشروط اليت نصت  .7

 عليها املادة األولي غري مستويف.

ه األجهزة مت قبول قيمتها التعاقدية وفقًا للمادة هلذال توجد سلع مطابقة  .4

 الثانية.

 ال توجد سلع مماثلة هلذه األجهزة مت قبول قيمتها وفقًا للمادة الثالثة. .3

األجهزة أو املطابقة هلا أو من هذه وجد مبيعات يف السوق احمللي ت ال .2

 املماثلة هلا.

اج من املورد واليت أن املستورد جنح يف احلصول علي بيانات التكلفة واإلنت .9

 كانت علي النحو التالي:

 دوالر أمريكي  7311   مواد أولية  
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 دوالر أمريكي  7111   تكلفة التشغيل 

 دوالر أمريكي  711   البيانو تعبئةتكلفة  

 دوالر أمريكي  711  أجور عمال مناولة 

 دوالر أمريكي  111 هامش الربح واملصروفات العامة 

السائدة يف هذه الصناعة يف أملانيا املصروفات العامة نسبة هامش الربح و)

 % (41يف حدود 

 ما هي القيمة الجمركية وفقًا لطريقة القيمة المحسوبة؟
 

 

 

القيمة اجلمركية = تكلفة البضائع واملواد واملكونات املسـتخدمة يف اإلنتـاج   

 لربح.+ تكلفة التعبئة واألجور وغريها من التكاليف غري املباشرة + هامش ا

 دوالر أمريكي 3411=  7111+711+711+111+  7311=  

اإلجـــــــــا

 بة
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قيمة القيمة اجلمركية للبضائع املستوردة بتطبيق طريقة ال

 حملسوبة تتكون من:ا

 واألجزاء واملكونات واألصناف نصف  تكلفة أو قيمة املواد األولية

 .التقييم لاجلاهزة املستخدمة يف إنتاج البضائع املستوردة حم

 تكاليف اإلنتاج والتشغيل األخرى 

مثل تكلفة نقل املواد إلي مواقع اإلنتاج، األجور املباشرة وغري ) 

املباشرة، املصروفات املباشرة والغري مباشرة، تكلفة إصالح وصيانة 

 ( اخل.. واآلالت املستعملة يف عملية التصنيعاملعدات 

 مقدار هامش الربح واملصروفات العامة

 ) النسب السائدة يف الصناعة (

تـــــذكـــــــــ

 ر
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 الفصل السابع
 الطريقة السادسة

 الطريقة المرنة
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 الطريقة السادسة

 الطريقة المرنة

 الطريقة اإلسترجاعيةأيضاً ويطلق عليها 
 

لقد وصلنا هنا إلي نهاية الطريق، وعلينا أن نقوم بعملية التقييم اجلمركـي وفـق   

هــذه الطريقــة حيــث ال ميكــن العــودة إلــي الــوراء، وعلينــا أن نصــل إلــي حــل وأن   

نبحــث عــن خمــرج وأن جنــد طريقــة لتحديــد قيمــة للبضــائع املســتوردة يــتم علــي    

أساسها حساب الرسوم اجلمركية.. وبقراءة نـص املـادة السـابعة ال جنـد خطـوات أو      

مركيـة وال جنـد أسـلوبًا    قواعد أو إجراءات توضح كيفية حساب القيمة لألغراض اجل

نتبعه لنصل إلي هذه القيمة اليت نسعى لتحديدها، ولكننا جنـد نصـًا عامـًا حيـدد لنـا      

 الطريق املسموح والطريق املمنوع..

فأما الطريق املسموح فقـد فـتح بـاب االجتهـاد لرجـل اجلمـارك للقيـام بعمليـة         

طريقـة، وهـذا مـا دعـا     التقييم وفقًا ألي طريقة ميكن الوصول إليهـا وبـأي أسـلوب أو    

البعض إلي إطالق اسم الطريقة االجتهادية علي هذه الطريقة.. ويتضح لنا هذا مـن  

نص املادة السابعة الذي يوضح يف بساطة شديدة طريقة حتديـد القيمـة لألغـراض    

 اجلمركية بهذه الطريقة االجتهادية:

 يفالعامة حتدد القيمة باستخدام وسائل مناسبة تتسق مع املبادئ واألحكام 

وعلى أساس البيانات  7442جات  اتفاقيةومع املادة السابعة من  االتفاقهذا 

 ..البلد املستورد يفاملتاحة 
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إذا فنحن لسنا أمام نص حيدد شروط وخطوات وإجراءات نتبعها للوصول إلي 

القيمة لألغراض اجلمركية مثلما كان عليه احلال يف الطرق السابقة، ففي الطريقة 

إلي قيمة البضائع املطابقة، ويف الثالثة قيمة البضائع  تفاقيةاالأرشدتنا  الثانية

املماثلة ويف الطريقة الرابعة مت استنتاج القيمة من حسابات متت علي سعر البيع 

امسة مت حساب القيمة من خالل اخليف السوق احمللي، وأخريا يف الطريقة 

حنن أمام صياغة عامة يف صورة  حساب تكلفة اإلنتاج يف بلد التصدير، بينما هنا

نصيحة أو مبدأ عام مؤداه أننا جيب أن ننتهج ذات املبادئ واألحكام العامة 

، وقد فسر املختصون هذا النص بأن التقييم وفقًا هلذه الطريقة تفاقيةاالالواردة يف 

)  منذ البداية تفاقيةاالمعناه أننا نعيد تطبيق كافة األحكام والقواعد اليت تضمنتها 

املادة األولي ( وحتى املادة السابقة ) املادة السادسة ( ولكن مع إعطاء قدر من 

املرونة أكرب مما مت به تطبيق هذه املواد، فهذه هي طريقة املرونات، ومن ناحية 

التطبيق يلزم أن نبدأ بأحكام املادة األولي فنطبق أحكامها وشروطها مع بعض 

 املرونة..

 فمثال00ً

شرط من الشروط احملددة بالطريقة الثانية مل يستويف يف  إذا كان هناك

التطبيق األصلي للمادة الثانية، فإنه ميكننا هنا وبناء علي ما تستقر عليه التشريعات 

احمللية من التغاضي عن هذا الشرط واعتبار منح شيء من املرونة يف التطبيق 

ملادة السابعة، طاملا أن مبثابة طريقة جديدة للتقييم اجلمركي باستخدام مرونات ا

 املبادئ العامة للتقييم وفقًا هلذه املادة مل تنتهك.
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وهذه املبادئ العامة اليت نتحدث عنها هي معكوس قراءة الفقرة الثانية من 

املادة السابعة اليت حتدد الطرق املمنوعة، أي االجتاهات اليت جيب عدم السري 

عكسنا معاني نص الطرق املمنوعة.. وإذا فيها، أي املبادئ الواجب إتباعها إذا ما 

مل جند الطريقة املناسبة هنا، ننتقل إلي املادة الثانية مع تطبيق أي مرونات 

تتضمنها التشريعات احمللية لتضفي تيسريًا مل يكن متاحًا لتطبيق أحكام املادة 

ة مع امسة، فالسادساخلالثانية مبرونات املادة السابعة ثم نلجأ للمادة الثالثة، ف

إعطاء كل طريقة مرونات أكرب وأكرب وفقًا ملا تقرره التشريعات احمللية لكل دولة 

 من الدول األعضاء املنظمة.

 الطرق الممنوعة:

وقبل أن نبدأ يف تناول كيفية تطبيق هذا الطريقة، جند أن املادة 

 السابعة تقول لنا حذار!!!!

 :ممنوع التقييم وفقا ملا يلي أو باستخدام ما يلي

 البلد المستورد تكون من إنتاج هذا البلد؛ فيسعر بيع سلع  ( أ

بوصة  47أي أنه ال ميكن، وال جيوز، وال هو مسموح أن يتم تقييم تلفزيون 

ياباني ملون رقمي شاشة مسطحة بأخذ سعر البيع يف السوق احمللي ملصر 

 بوصة مصري ملون رقمي شاشة مسطحة.. 47لتلفزيون 
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قيمة األعلفى مفن قيمتفين بفديلتين ألغفراض نظام ينص على قبول ال ( ب

 الجمارك؛

أي أن وجود بيانات عن شحنتني لبضائع مطابقة أو مماثلة تنطبق عليها 

األحكام العامة للمواد الثانية أو الثالثة مع مرونات املادة السابعة، يوجب 

علي إدارة اجلمارك أن تأخذ بالقيمة األقل وليس األعلى، باعتبار أن هذا 

لوك الرشيد للمستورد الذي سيقوم بالشراء من املورد الذي يعطيه هو الس

 سعرًا أقل..

 البلد المصدر؛ فيالسوق المحلى  فيأو سعر  ( ج

أي أن سعر بيع التلفزيون الياباني يف طوكيو ال يصلح ألن يكون أساس 

التقييم اجلمركي هلذا التلفزيون يف اجلمارك املصرية عند وجود شحنة من 

 واردة ملصر ونريد تقييمها باستخدام مرونات املادة السابعة.. هذا التلفزيون

حددت لسلع مطابقة أو  التيتكلفة إنتاج أخرى غير القيم المحسوبة  ( د

 ( 6مماثلة وفقًا ألحكام المادة )

بوصة  47إن قيام اجلمارك حبساب تكلفة إنتاج التلفزيون املصري ال

قييم للوصول إلي القيمة املنوه عنه بعاليه، ليس مقبواًل كأحد طرق الت

 بوصة بنفس املواصفات الفنية.. 47اجلمركية لشحنة تلفزيونات يابانية 

 أو أسعار السلع المصدرة من بلد إلى آخر غير البلد المستورد؛ ( ه

بوصة  47أي أن سعر الفاتورة الواردة به إلي مصر شحنة تلفزيونات مقاس 

هي من طرق التقييم  بذات املواصفات مستوردة من كوريا، ال تصلح وال
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لتحديد قيمتها اجلمركية قيمة شحنة تلفزيونات بذات  تفاقيةاالاملقبولة يف 

 املواصفات مصدرة إلي اليابان..

 أو القيم الجمركية الدنيا؛ ( و

أي تلك القيم اليت يتم حتديدها من اإلدارة اجلمركية مبنشورات تعليمـات  

دوالر أمريكـي   41مـن   بوصـة بأقـل   47تقضي بعدم قبول التلفزيـون امللـون   

 ..تفاقيةاالللوحدة، هذه الطريقة غري مقبولة علي اإلطالق يف 

 ؛أو قيم جزافية أو صورية ( ز

وهي تلك القيم اليت قد يقـوم فيهـا رجـل اجلمـارك بغـض النظـر عـن القيمـة         

ــه أي      ــيس ل ــاتورة ووضــع رقــم اعتبــاطي أو جــزايف أو صــوري ل ــواردة بالف ال

رجل اجلمارك وبدون معـايري أو أسـس تتفـق    أساس وفقًا لوجهة نظر شخصية ل

 ..تفاقيةاالوما ورد ب

قد وصلنا إلي نقطـة   –املادة السابعة  –ونعيد التذكري أننا هنا وعند هذه النقطة 

الالعــودة، ألنــه مل ميكــن اســتخدام أو تطبيــق أي مــن الطــرق الســابقة، وال ميكننــا   

ق طريقــة قيمــة البضــائع لــف اآلن، ال ميكننــا أن نقــول دعونــا نطبــاخلالرجــوع إلــي 

 املماثلة، فهي أفضل من كل ما مررنا عليه خالل حماولتنا تنفيذ عملية التقييم..

فكل مـا مررنـا عليـه مـن طـرق ال ميكـن العـودة إليهـا اآلن وعلينـا أنـه طاملـا مل            

مكـان حتديـد   ومل يكـن باإل تطبيق أي من طرق التقييم السابقة يف الرتتيب، ميكننا 

 أن نقــوم امســة،اخلوفقــًا ألي مــن طــرق التقيــيم مــن األولــي إلــي   القيمــة اجلمركيــة

ما نسـميه  وفقًا ألي من الطرق السابقة ولكن بطريقة أكثر مرونة من خالل بتحديدها 
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إتبـاع الرتتيـب يف تطبيـق أي    وعلينا هنا أيضـًا أن حنـافظ علـي     املادة السابعة،مبرونات 

 بعة عليها..املادة السا اتمن طرق التقييم بعد إضفاء مرون

اصــة بتكلفــة املــواد اخلفمــثاًل إذا مل يقــدم املنــتج أو مــن ينــوب عنــه البيانــات 

والتصــنيع وكافــة عناصــر القيمــة احملســوبة، وبالتــالي ال ميكــن التقيــيم وفقــًا للطريقــة  

امسة، يف هذه احلالة ـ وغريها من احلاالت املشابهة اليت ال ميكن تطبيق طرق  اخل

 بها ـ يتم التقييم وفقًا للطريقة السادسة..التقييم فيها حسب ترتي

وعند حتديد القيمة اجلمركية وفقًا هلذه الطريقة، ال يتم اللجوء مطلقًا ألي من الطرق 

ــة أو  ــيةاحلكمي ــدة،      االفرتاض ــدة وحماي ــة وموح ــون عادل ــب أن تك ــة جي ــة اجلمركي ، فالقيم

 اتفاقيـة أجلـها وقعـت   وتعكس الواقع التجاري ألقصي حد ممكن، وفقًا لألهداف الـيت مـن   

 اجلات ذاتها..
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تعتمد علي قيم القيمة اجلمركية اليت حنن بصدد حتديدها وفقًا هلذه الطريقة 

( ولكن بقدر معقول 6( إلي )7مجركية سبق حتديدها ودراستها، طبقًا للمواد من )

لتام بالرتتيب ا االلتزاممن املرونة يتفق وأحكام ومبــادئ املادة السابعة، ومع 

 ،،التقييم،والتدرج يف تطبيق طرق 
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 أمثلة للمرونات:

 الفترة الزمنية:

شـروط تطبيق طـريقة السلـع املطابقة أو شرط من أهم عامل الوقت هو إن 

املماثلة ) الطريقة الثانية أو الثالثة (، أي أن تكون السلع املستوردة موضوع التقييم 

يف نفس أو يف غضون وقت التصدير للسلع  اداالستريقد مت تصديرها إلي بلد 

 املطابقة أو املماثلة،،،

إذا مل توجد بضائع مطابقة أو مماثلة مستوردة قد مت تصديرها يف نفس أو يف 

غضون وقت التصدير للبضائع املستوردة موضوع التقييم، ويف حالة عدم إمكان 

امسة، فإنه يتم اخلبعة أو تقييم البضائع املستوردة املطلوب تقييمها بالطريقة الرا

الطريقة السادسة مبرونة املادة السابعة، علي أساس سلع مطابقة  باستخدامالتقييم 

أو مماثلة مت تصديرها مبرونة غضون وقت التصدير للبضائع املستوردة موضوع 

احمللية، فإذا ما حددت ه املرونة الزمنية حتددها التشريعات التقييم، وهذ

يوم مثاًل ) كما نصت عليه الالئحة  61ملصدرة للتشريعات فرتة السلطات احمللية ا

غضون وقت التصدير " يف للتعبري عن " التنفيذية لقانون اجلمارك يف مصر ( 

يومًا  741فإن مرونة غضون وقت التصدير قد تكون ألغراض تطبيق املادة الثانية، 

 لقانون اجلمارك (. مثاًل عند تطبيق املادة السابعة ) راجع الالئحة التنفيذية

امسة من اخلأيضًا ميكن تطبيق بعض املرونة وحنن بصدد تطبيق املادة 

أي عندما نطبق الطريقة االستداللية واليت تشرتط أن تكون البضائع  تفاقيةاال

يف نفس أو يف غضون قد بيعت التقييم أو املطابقة أو املماثلة هلا ل حماملستوردة 
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وأوضحنا وحنن نتناول هذه توردة موضوع التقييم للبضائع املس االستريادوقت 

امسة، أن التشريعات احمللية جيب أن تتضمن اخلالطريقة ونتناول أحكام املادة 

والفرتة اليت  االستريادحتديدًا زمنيًا هلذه الفرتة اليت تعتربها اجلمارك نفس وقت 

وضيح مفهوم ، وجند أنفسنا هنا أيضًا حباجة إلي تاالستريادتعتربها غضون وقت 

هذه الفرتات الزمنية يف التشريعات احمللية إذا ما مت تطبيق املادة السابعة، فإذا 

امسة، فيمكن أن اخلكانت التشريعات تنص علي تسعون يومًا عند تطبيق املادة 

تتضمن فرتة مائة ومثانون يومًا وحنن نطبق املادة السابعة، أي متنح التشريعات 

 نة يف التطبيقتسعون يومًا إضافية كمرو

، إال أنه هذه املدةقد تركت احلرية لكل دولة لتحديد  تفاقيةاالورغم أن 

طبيعة جيب أن نأخذ يف االعتبار كإدارة مجركية أن األسعار ختتلف باختالف 

ضروات والفاكهة واملنتجات األخرى اليت هلا صفة املومسية، تتأثر اخل، فالسلعة

رية، وتعترب الستون يومًا اليت أوضحناها كمثال أسعارها وتتغري يف فرتات زمنية قص

فرتة طويلة جدًا ال تعرب يف أرض الواقع عن مرونة ولكن تعرب عن سوق خمتلف 

متامًا، وعلي العكس، جند أن السلع املعمرة والبضائع املصنعة واليت تتصف بنوع 

مؤثرة علي من الثبات واالستقرار تكون فرتة الستون يومًا أو حتى أكثر من ذلك غري 

 ..ثبات أسعارها يف السوقالسعر علي اإلطالق حيث تتميز هذه البضائع ب

 بلد اإلنتاج والمورد:

من شروط تطبيق كل من طريقيت السلع أن أيضًا علي نفس السياق، جند 

أنه ال تعترب السلع مطابقة أو مماثلة إذا مل يكن قد  ،املطابقة أو املماثلة يف التقييم
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ومرة نفس البلد الذي أنتج البضائع املستوردة موضوع التقييم، مت إنتاجها يف 

أخري ميكن أن تتضمن التشريعات احمللية بعض املرونة حبيث حتدد نطاقًا 

جغرافيًا أو مستوي إنتاجيًا تقسم من خالله الشركات املنتجة إلي فئات يتساوي من 

 مبرونات املادة السابعة، تشكلهم الفئة الواحدة يف اعتبار البلد املورد بدياًل مقبواًل

ولشرح هذا، قد تنص التشريعات احمللية علي اعتبار املنتجات األملانية والفرنسية 

واإليطالية من ذات املستوي، وبالتالي إذا ملا جند منتجات أملانية مطابقة يف 

 املادة الثانية، ميكن أن نأخذ املنتجات اإليطالية أو الفرنسية يف املادة السابعة..

للطريقة االجتهادية يف حتديد القيمة لألغراض وفقًا فهذا يعين ببساطة أنه 

اليت تقتضيها املادة السابعة، ميكن أن تكون  اتوتطبيقًا ملبدأ املروناجلمركية 

قيمتها كقيمة للبضائع املستوردة حمل  ةالسلع املطابقة أو املماثلة املأخوذ

لبلد الذي أنتج البضائع املستوردة ، قد مت إنتاجها يف بلد آخر خالف االتقييم

 األخرى..تــوافر كافة شروط التطابق أو التماثل مع موضوع التقييم، 

وغين عن الذكر أن شرط اإلنتاج من نفس املنتج الذي أنتج البضائع 

املطابقة أو املماثلة خيضع أيضًا للمرونات اليت نتحدث عنها هنا، هو أيضًا أحد 

ق املادة السابعة من خالهلا إذا مل يكن قد مت تطبيق املرونات اليت ميكن تطبي

ام من إنتاج شركة اخلهذه املرونة يف املادة الثانية والثالثة، فخيوط الصوف 

هيوارد األسرتالية ميكن قبول قيمته كقيمة مجركية مبرونات املادة السابعة عند 

 تقييم خيوط صوف خام من إنتاج شركة األثرياء األسرتالية..
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 قيمة الصفقة شرط

إن املادة الثانية والثالثة تشرتطان لتطبيق أحكامهما أن يتم قبول قيمة الصفقة 

هلذه البضائع عند ورودها بتطبيق أحكام املادة األولي كشرط أساسي لألخذ 

بقيمتها كأساس لتقييم البضائع املستوردة حمل التقييم، وجند أنفسنا هنا، وحنن 

شرط قبول القيمة بتطبيق أحكام املادة األولي،  نبحث عن املرونات، ننظر إلي

جمااًل من اجملاالت اليت ميكن تطبيق املرونة عليها، أي أننا ميكننا أن نأخذ 

بقيمة تلك البضائع املطابقة أو املماثلة إذا مت تقييمها بأي من طرق التقييم 

لثة، أي أنه األخرى وليس بالطريقة األولي كما هو الشرط يف الطريقة الثانية والثا

وفقًا للطريقة احلالية ) الطريقة السادسة (، فإنه جيوز أن تستخدم القيم اجلمركية 

املادة الثانية أو الثالثة أو لسلع مطابقة أو مماثلة مت تقييمها علي أساس أحكام 

من طرق التقييم اجلمركي مع إتباع التسلسل  أي بأي طريقةامسة أو السادسة، اخل

 ..طرق التقييم مبرونة املادة السابعة تخداماسأو التدرج عند 

  االستيرادتجهيز البضائع بعد 

اص بضرورة بيع اخلامسة، الشرط اخلتابعنا وحنن نتناول تطبيق أحكام املادة 

البضائع املستوردة أو املطابقة أو املماثلة حبالتها يف السوق احمللي لبد 

ن أحد املرونات اليت ميكن ، ومرة أخري جند أن هذا الشرط قد يكواالسترياد

تضمينها بالتشريعات احمللية لتطبيق أحكام املادة السابعة، حيث ميكن األخذ 

مببيعات من البضائع املستوردة أو املطابقة أو املماثلة يف السوق احمللي رغم 

إجراء بعض التجهيزات عليها وعدم بيعها باحلالة اليت وردت بها، وإمنا مت البيع بعد 

ض اإلضافات عليها، تلك اإلضافات اليت مل تغري من جوهر البضائع إجراء بع
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املستوردة حمل التقييم، فنعل احلذاء املصنوع من اجللد الطبيعي إذا مت جتهيزه 

بصورة تغري من حالته كـ ) نعل ( حبيث أنه أصبح حذاء تام الصنع قابل لالستخدام، 

التها أو مت جتهيزها جتهيزًا يف هذه احلالة ال ميكن القول بأن البضائع بيعت حب

 بسيطًا..

أما إذا مت جتهيز النعل ببعض الصباغة أو التقوية للنعل فيمكن يف هذه احلالة 

اعتبار هذا التجهيز مل يغري من حالة البضائع املستوردة ويتم تقييم البضائع 

 امسة حيث نأخذ بسعر البيع يف السوق احمللي ألكرباخلاملستوردة مبرونة املادة 

كمية إمجالية مباعة من هذه البضائع يف السوق بني بائعني ومشرتين غري 

البضائع وهذا يعين أننا خالفنا شرط البيع باحلالة اليت وردت بها  مرتبطني..

إجـراء بعض اإلضافات وقبلنا ، االستريادعند املستوردة أو املطابقة أو املماثلة 

وبالطبع جيب التذكري امسة، اخلادة وفقًا للشروط الواردة بامل هذه البضائع علي

اليت متت علي مقابل اإلضافات التسوية الالزمة باستبعاد إجراء بأنه البد من 

تراعي الفروق يف النواحي الفنية وغريها من لبيانات ومعلومات دقيقة  وفقًاالبضائع 

 ..ظروف التشغيل املختلفة يف السوق احمللي

للقيمة لألغراض اجلمركية باستخدام  إذا، فهذه هي الطرق املتاحة للوصول

وجيدر هنا أن نذكر مبا أقرته اللجنة الفنية للقيمة يف منظمة مرونات املادة السابعة 

أي من طرق  باستخداماجلمارك العاملية من أنه إذا تعذر حتديد القيمة اجلمركية 

ديد القمة التقييم بعـد تطبيق مرونة املادة السابعة، فإنه وكمحاولة أخرية، جيوز حت
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أخري بشرط أال تكون هذه الطرق من الطرق  اجتهاديةطرق  باستخداماجلمركية 

 ..املمنوعة مبوجب املادة السابعة الفقرة الثانية

 

 

اص بلجنة التقييم اجلمركي مبنظمة اخلورد يف فهرس القرارات والقواعد 

الدول األعضاء،  حلاالت معينة قدمتها اقرتاحاتاجلمارك العاملية، بعض أمثلة متثل 

قرارات  استخالصمن األدوات اإليضاحية، وال ميكن  اعتبارهاوهذه األمثلة ميكن 

 علي أساسها، ومن هذه األمثلة ما يلي:

 :أوالً 

جواد مدرب.. أستورده مشرتي يف بلد التصدير، وبعد ثالث سنوات من شراؤه 

اء، تطبيقًا ملرونة بضعف قيمة الشر االستريادرباء بتقدير قيمته عند اخلقام أحد 

 .املادة السابعة

 :ثانياً 

كجزء من نظام يشمل أيضًا مكونات حملية  هاملكونات األجنبية الصنع املشرتا

( عندما ال يوجـد سعر بيع مدفوع فعاًل أو قابل  االستريادالصنع ) مصنوعة يف بلد 

ية للدفع عنها ) أي ال توجد قيمة صفقة (، وأيضًا ال يوجد أساس لتحديد كم

املكونات األجنبية، ويف غياب الشروط الالزمة لطرق التقييم األخرى، فإنه ميكن 

تطبيق طريقة مشتقة من الطريقة احلسابية ) املادة السادسة ( من خالل مرونة 

 .املادة السابعة لتحديد قيمة املكونات األجنبية

 مالحظات
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 :ثالثاً 

قيمة الصـفقة طريقة  استخدامميكن , عقد إجيار معدات مع إمكانية الشراء

لتقييم قيمـة بضائع مستوردة مبوجب عقد إجيار مع إمكانية الشراء، حبيث يكون 

طرق  استخدامحمددًا يف العقد قيمة السلعة املؤجرة، وذلك يف حالة عدم إمكان 

التقييم األخرى، فيمكن حساب القيمة وفقًا لطريقة قيمة الصفقة مع األخذ يف 

وص عليها يف عقد اإلجيار، وذلك من خالل مرونة قابلية الشراء املنص االعتبار

املادة السابعة، ألنه يف البداية مت رفض طريقة قيمة الصفقة بسبب عدم توافر 

شروطها املنصوص عليها يف املادة األولي، ومل ميكن تطبيق أي من طرق التقييم 

ا املادة ، ولكن من خالل املرونة اليت تضفيهاشرتاطاتهاأيضًا لعدم توافر  األخرى،

 استخداميف تطبيق طرق التقييم، فإن  السابعة، وعودة إلي ضرورة إتباع التدرج

الطريقة األولي، مع مرونة املادة السابعة ) تطبيق الطريقة السادسة( يكون ممكنًا 

 يف هذه احلالة مع توافر شرط إمكانية الشراء يف عقد اإلجيار..

 



 التقييم الجمركي في ظل الجات
 

 

 

 

2009 

220 

 

 :رابعاً 

دمة األجنبية، ومن املصانع، قام اخلحمطات  بقايا زيوت مستوردة وجممعة من

اصة به، ليستخدمها يف اخلبواسطة وسائل النقل  االسترياداملستورد بنقلها إلي بلد 

 عملية تدفئة الصوبات الزراعية، وال توجد قيمة لبقايا الزيوت هذه..

هنا يتم حتديد القيمة اجلمركية هلذه الزيوت بواسطة الطريقة السادسة من 

تقييم، أي يتم تقييمها مبوجب املادة السادسة من خالل مرونة املادة طرق ال

السابعة علي أساس جمموع تكلفة النقل وتكلفة جتميع الزيت من حمطات 

 …دمةاخل

 فحص المستندات المدعمة

 فاتورة أو أي دليل آخر يوضح كميات البضائع الواردة وتوصيفها. .7

خدمة يف حساب / تقدير القيمة املعلومات املناسبة املدعمة للطريقة املست .4

 املقر عنها.

 التحقق من بيانات اإلقرارات بالطريقة السادسة

 .9 – 7جيب التأكد من أن البضائع مل ميكن تقييمها طبقًا للطرق  .7

 جيب التأكد من كيفية حساب القيمة املقر بها. .4

 

 

 ملحوظة
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 التالية كيفية استخدام الطريقة السادسة: األمثلةتصور 

اك مبيعات لبضائع مطابقة أو مماثلة للبضائع اليت يتم إذا مل تكن هن ( أ)

تقييمها منتجة يف نفس البلد املصدر للسلع اليت جيري تقييمها 

ولكن هناك مبيعات لبضائع مماثلة منتجة يف بلد آخر، ميكن أن 

تستخدم هذه البضائع كأساس حلساب القيمة اجلمركية طبقًا للطريقة 

 طلبات الطريقة الثالثة.السادسة، بشرط استيفاء مجيع مت

إذا مل تكن هناك مبيعات تفي مبتطلب التسعني يوما طبقًا للطريقة  ( ب)

الرابعة ولكن هناك مبيعات لبضائع متت علي سبيل املثال بعد مائة 

يوم من استرياد البضائع اليت جيري تقييمها، ميكن أن تستخدم 

هذه البضائع كأساس حلساب القيمة اجلمركية طبقًا للطريقة 

 السادسة، بشرط استيفاء مجيع متطلبات الطريقة الرابعة.

 

وتســمح الطريقــة السادســة بتطبيــق متطلبــات الطــرق الســابقة مبرونــة ولكنهــا ال   

تتجاهلها متامًا. ويف تطبيق متطلبات الطـرق السـابقة مبرونـة جيـب احـرتام مبـادئ       

 .التقييم اجلمركي

ة التقيــيم مشــوهة صــعودا أو ومراعــاة أال تكــون القيمــة املســتخرجة طبقــًا لطريقــ

 هبوطا.

اجلات  تفاقيةتأكد أن القيمة املقر بها ليست مبنية علي طريقة ممنوعة طبقًا ال .3

 للقيمة اجلمركية.
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تأكد من احتساب تكاليف النقل والتأمني واملصروفات ذات الصلة بالبضائع  .2

 .املستوردة بشكل صحيح

امات( قد مت اخلو األدواتوتأكد من أن أي إضافات الزمة )مثل تكلفة العدد  .9

 اإلقرار عنها.

لقد تناولنا عدد من النقاط اليت متثل مرونات ميكن األخذ بها وحنن بصدد 

تطبيق املادة السابعة، ولكن هناك بعض التساؤالت الواجب أن نطرحها قبل أن 

 ننتهي من هذه الطريقة.

مل الوقت، هل هذه هي كل املرونات املتاحة لنا عند التطبيق، أي هل عا :س

 وبلد التصدير، وقيمة الصفقة هي فقط جماالت املرونة اليت لنا تطبيقها؟

 وبالطبع اإلجابة ال00

فأي مرونة تتفق واألحكام الواردة يف هذه املادة، من ناحية، وال تتضمنها 

قائمة املمنوعات املوضحة بالفقرة الثانية من املادة السابعة ميكن اعتبارها من 

 قييم البضائع املستوردة حمل التقييم بها.الطرق املمكن ت

 

 

 هل هناك ترتيب هلذه املرونات جيب إتباعه عند التطبيق؟ س:

 واإلجابة أيضاً ال00
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ألن الرتتيب امللزم فقط عند االنتقال من طريقة ألخرى، أما األخذ مبرونة 

لمرونات بلد التصدير قبل تطبيق مرونة الوقت فال غبار عليه، فال يوجد ترتيب ملزم ل

إال إذا أرتبط هذا برتتيب طرق التقييم، فالطريقة الثانية ) قيمة البضائع املطابقة ( 

أولي بالتطبيق من أي مرونة تتضمنها الطريقة الثالثة ) قيمة البضائع املماثلة ( 

ولكن وحنن نبحث يف املرونات املتاحة من خالل أحكام املادة الثانية، فلنا 

 رونات قبل األخرى دون أي ترتيب بينها..حرية األخذ بأي من امل
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تـــــذكـــــــــ

 ر
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 الثالثالباب  
 نماذج ولوازم التطبيق
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 األول  الفصل
 النماذج
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 نمو ج إقرار القيمة
 وعنوان البائع ) املورد ( اسم -7

...................................................................................... 

 البيان اجلمركي املقدم عنة اإلقرار وتارخيه رقم

............................................................ 

 ..................................:.وعنوان املشرتي ) املستورد( اسم -4

 صفة مقدم اإلقرار -3

 مفوض ( –وكيل  –مستخلص  –) صاحب الشأن 

 ......................................................وعنوان مقدم اإلقرار: اسم

.................................................................................... 

 النظام اجلمركي -2

 نظم أخري ( –إفراج مؤقت  –) إفراج نهائي 

 ..................................شروط التسليم: -9

 ...................................................................خاص باإلدارة:

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

 ...........................:الفاتورةرقم وتاريخ  -6

 ...........................................تاريخ الشحن:

 ..............................رقم وتاريخ العقد: -1

 غريها ( –جري تأ –طبيعة الصفقة ) بيع فعلي  -9

 –موزع وحيد  –) وكيل  نوع املستورد -4

 مستورد عادي (

 73 إلي 77رقم وتاريخ القرارات اجلمركية املتعلقة باحلاالت من  -71

....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 
مربع اإلجابة ( يف  ( ضع عالمة )  79؟ ) أنظر مسلسل األوليهل البائع واملشرتي تربطهم عالقة طبقًا للمادة  -أ -77

 الصحيحة

 ال                              نعم                                         ( 74إذا كانت اإلجابة ) ال ( انتقل إلي احلالة ) 

 هل العالقة تؤثر علي قيمة البضائع املستوردة؟ -ب

 ال                              نعم                                                                                                                        

 هل قيمة الصفقة للبضائع املستوردة قريبة جدًا من -ج

 ال                              نعم                                                                                                                        

 ....................................../ ب؟ إذا كانت اإلجابة نعم اشرح بالتفصيل 4فقرة  األوليالواردة باملادة  اإلختباريةالقيمة 

................................................................................................................................................... 
 ال                              نعم                                    هل توجد قيود تتعلق بتصرف املشرتي يف البضاعة؟ -أ -02

 هل هناك شروط من البائع تؤثر يف القيمة؟ -ب

 ال                              نعم                                                                                                                         

 ...............................................................................إذا كانت اإلجابة ) نعم ( حدد هذه الشروط

................................................................................................................................................... 

اليت يتحمل املشرتي سدادها سواء بطريقه  املستوردةهل توجد حقوق ملكيه ورسوم ترخيص متعلقة بالبضائع  -أ -03

 ةمباشر

 ال                              نعم                                                                   /ج (؟9/7) املادة  ةغري مباشر أو

 

 ال                              نعم            هل البيع مشروط بتحويل أي جزء من حصيلة التصرف إلي البائع -ب

 

 47، 41 أل) نعم ( وضح الشروط ) إن أمكن ( واملبالغ يف احلاالت  إذا كانت اإلجابة
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 (77) مالحظات تتعلق باحلالة رقم -79

 -:األشخاص املرتبطني بعالقة هم

 .األخرإذا كانوا موظفني أو مديرين أحدهم لدي  -أ

 .كان معرتفًا بهم قانونًا كشركاء يف العمل -ب

 .عمل ومستخدميه أصحابكانوا  -ج

يسيطر أو حيتفظ بشكل مباشر أو غري مباشر خبمسة  أولك كل شخص مي -د

 .كليهما أواليت هلا حق التصويت  األسهميف املائة من احلصص أو 

 .بشكل مباشر أو غري مباشر األخركان احدهما يشرف علي  -ه

 .غري مباشر إلشراف شخص ثالث أوأو كان كالهما خاضعا بشكل مباشر  -و

 .غري مباشر علي شخص ثالث أوكل مباشر أو كانوا معًا يشرفون بش -ز

 .األسرةأو كانوا من أفراد نفس  -ح

 .عدد مرفقات إقرار القيمة -أ  -72

................................................... 

................................................... 

 ..............املراجع:.... اسم -ب

 ........................:   توقيعه

 .......................:.  التاريخ

 تأشريات اإلدارة تأشريات اإلدارة تأشريات اإلدارة العملة األجنبية العملة احمللية

................... 

 

.................. 

................... 

.................... 

 

.................... 

.................... 

السعر بعملة الفاتورة ) الثمن املدفوع فعاًل بعملة  -أ -76

 الفاتورة (

 املدفوعات غري املباشرة )إمجالي التحويالت( -ب

 املدفوعات املؤجلة * -ج

 أساس التقييم

 
 

 اإلضافات

 بالعملة احمللية ( )

 
 
 

طريقة التوزيع النسيب كما 

 حيددها املشرتي
ــحنة    - ــي الشــ ــع علــ توزيــ

 األولي

الكميـــــة  توزيـــــع علـــــي -

ــى    ــا حت ــع إنتاجه املتوق

 األوليوصول الشحنة 

توزيع علي كمية التعاقد  -

  بالكامل

 إمجالي الثمن بالعملة احمللية -71 .................... ...................

 

 
................... 

................... 

................... 

 

................... 

 

 
.................... 

.................... 

.................... 

 

.................... 

التكلفة اليت حتملها املشرتي وغري مدرجة  -79

 بالفاتورة:

 العموالت ما عدا عمولة الشراء –أ

 مصاريف السمسرة –ب

تكلفة العبوة اليت تعامل مع البضاعة معاملة  -ج

 واحدة

 ال (عم –تكلفة التعبئة والتغليف ) مواد  -د

 
 

 

 

................... 

 

................... 

 

 

................... 

 
 

 

 

.................... 

 

.................... 

 

 

.................... 

دمات الــيت يقــدمها املشــرتي بــدون  اخلــالســلع و -74

إنتـــاج  يف قيمـــة أو بقيمـــة منخفضـــة اســـتخدمت 

الســـــلع املســـــتوردة حمـــــل التقيـــــيم بغــــــرض     

 / ب ( ** 7/  9املادة (التصدير

 املشـــابهةاملـــواد واملكونـــات واألجـــزاء والعناصـــر  -أ

 الداخلة يف البضائع املستوردة.

والعـــدد والقوالـــب واألصـــناف املماثلـــة   األدوات -ب

ــائع  ــاج البضــ ــتوردة ) املســــتخدمة يف إنتــ  املســ

 مؤجرة(. – همشرتا –منتجة  -جديدة –مستعملة 

 املواد املستهلكة يف إنتاج البضائع املستوردة. -ج
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ــميمات وخــــرائط      -د .................... ................... ــة وتصــ ــية وفنيــ ــال هندســ أعمــ

 االستريادورسومات اليت تعد مبكان أخر غري بلد 

 وتكون الزمة هلا.

 /أ (73حقوق امللكية ورسوم الرتخيص )انظر احلالة  -41 .................... ...................

 

 

 صومات اخل

 ) بالعملة احمللية (

/ د ( ) أنظر  7/  9عوائد عملية إعادة البيع ) املادة  -47 .................... ...................

 / ب ( 73احلالة 

 إمجالي التكاليف حتى ميناء الوصول: -44 .................... ...................

 التفريغ    نيالتام    النولون    النقل واملناولة -

 إمجالي اإلضافات -43 .................... ...................

................... 

................... 

 

 

................... 

................... 

.................... 

.................... 

 

 

.................... 

.................... 

 ) تسليم مفتاح ( االستريادل بعد تكلفة النق -أ -42

ــال الرتكيــب واإلنشــاء      -ب ــاريف املتعلقــة بأعم املص

ــري بعــد       ــة الــيت جت ــغ أو املســاعدة الفني والتفري

 .علي البضاعة املستوردة االسترياد

 أخري.مصاريف  -ج

الرســــوم اجلمركيــــة والضــــرائب املدفوعــــة عنــــد  -د

 .يف حالة بيع البضاعة االسترياد

 .صوماتاخلإمجالي  -49 .................... ...................

 –القيمة املقر عنها ) أساس التقييم + اإلضافات  -46 .................... ...................

 .صومات (اخل

 .* حتدد نسبة الفوائد وطريقة السداد باملستندات املؤيدة 

بقيمة منخفضة عن السعر احلقيقي يضاف مقدار الفرق بينهما  * * إذا قدمت هذه العناصر إلي البائع بدون قيمة أو قدمت 

 إلي القيمة

 .لألغراض اجلمركية بطريقة التوزيع التناسيب

أقر أنا املوقع أدناه بصحة البيانات املوضحة يف هذا اإلقرار ومبسئولييت اجلنائية واملدنية الناشئة عن عدم صحتها وأتعهد 

 .املطلوبة لتحديد القيمة لألغراض اجلمركية بتقديم كافة املعلومات واملستندات

 التاريخ                                    التوقيع                                    االسم
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 نمو ج إقرار القيمة

يتضمن هذا النموذج جمموعة البيانات واملعلومات اليت حيتاج إليها رجل 

راض اجلمركية، ويتم تصميم هذا النموذج اجلمارك وهو بصدد حتديد القيمة لألغ

تنفيذ املادة  تفاقيةمبعرفة اإلدارة اجلمركية يف بداية تطبيق أسلوب التقييم وفقًا ال

السابعة من اجلات، ويعترب من املستندات اهلامة الواجب إرفاقها بالبيان اجلمركي، 

نوب عنه بصورة ويتم استيفاء البيانات الواردة به مبعرفة املستورد نفسه أو من ي

قانونية، أي أن يكون مفوضًا أو كياًل رمسيا عن املستورد نظرًا لضرورة وجود 

شخص مسئول عن البيانات اليت يتم اإلقرار عنها يف هذا النموذج، وجيب أن يتم 

 تقديم إقرار قيمة عن كل بيان مجركي علي حدة..

 ويتضمن النمو ج البيانات التالية:

 أسم وعنوان البائع 70

والعنوان املبينان باإلقرار هما  االسمي رجل اجلمارك التأكد من أن وعل

نفسهما املبينان بالفاتورة املصدرة من البائع، وفى حال وجود أكثر من بائع، 

تقدم قائمة موقعة من املقر بأمساء وعناوين البائعني ومن اجلائز أن يطلب 

 إرفاقها بنموذج اإلقرار.

 أسم وعنوان المشترى 40

والعنوان املبينان هما نفسهما املذكوران  االسمالتأكد من أن حيث جيب 

بالفاتورة املصدرة من البائع، وإذا وجد أكثر من مشرتى، تقدم قائمة موقعة 

من املقر بأمساء وعناوين املشرتين ومن اجلائز أن يطلب إرفاقها بنموذج 

 اإلقرار.

 رقم وتاريخ الفاتورة 30
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بينان علي اإلقرار مع ما ورد بالفاتورة البد أن يتطابق الرقم والتاريخ امل

 املرفقة.

 رقم وتاريخ التعاقد 20

إذا توافرت صورة مرفقة من عقد البيع، جيب التأكد من أن الرقم والتاريخ 

 املدونان باإلقرار هما نفسهما املبينان بالعقد.

 شروط التسليم 90

إرفاق إذا كانت شروط التسليم بدون الشحن) النولون( والتأمني، فالبد من 

 دليل مستندي لتكلفة النقل بنموذج اإلقرار.

وتعترب هذه النقطة من الفوائد اجليدة الستخدام منوذج إقرار القيمة حيث 

أنه حيدث يف بعض احلاالت أن ال يتم ذكر تكاليف النقل بالفاتورة، أو أن يتم 

إدراجها بصورة غري صحيحة لتفادي الضريبة اجلمركية وكأن هذه التكاليف 

اجب ضمها للقيمة نوع من التخفيض املسترت يف السعر لتخفيف عبء الو

 الضريبة.

 رقم وتاريخ اإلقرارات الجمركية السابقة 60

اص بهذا البيان اخلاليت تفيد يف تقييم البضائع املستوردة مبوجب اإلقرار 

اجلمركي، حيث يقوم املستورد بإيضاح تاريخ ورقم اإلقرارات السابقة وكافة 

علومات اليت تسهم بشكل إجيابي يف حتديد القيمة اجلمركية البيانات وامل

للبضائع املستوردة حمل التقييم يف هذا اإلقرار، وهذه اإلقرارات ميكن 

 الرجوع إليها يف حاالت مثل:
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  عدم قبول قيمة الصفقة واحلاجة ملعلومات عن بضائع مطابقة أو

 مماثلة.

 تأثر السعر لوجود  عندما يقدم املستورد هذه البيانات إلثبات عدم

 عالقة بينه وبني املورد.

  تسوية أي من املصروفات علي أساس التوزيع التناسيب علي صفقات

 متتالية.

 بين المستورد والمورد ارتباطبيان وجود عالقة  10

وعادة، وألغراض التسهيل علي املستورد ومن ينوب عنه، يتم صياغة كافة 

أسئلة تكون إجابتها "بنعم" أو "ال"،  يف صورة االرتباطاصة بعالقة اخلاألسئلة 

 وفيما يلي بعض مناذج هلذه األسئلة:

 هل البائع واملشرتى مرتبطني طبقا ألحكام القانون اجلمركي؟ 

  على سعر البضائع املستوردة؟ االرتباطهل أثر 

  هل قيمة الصفقة للبضائع املستوردة قريبة من أو متاثل أي قيمة

 رة يف أحكام القانون اجلمركي؟إختبارية من تلك القيم املذكو

 

 

 بيان وجود قيد أو شرط علي استخدام أو التصرف في أو استهالك البضائع 90

هذا القسم من منوذج إقرار القيمة يوضح مدي توافر شرط هام من شروط 

تطبيق طريقة قيمة الصفقة فإذا كانت إجابة املستورد على أسئلة اإلقرار تشري 
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ستخدام أو التصرف يف أو استهالك البضائع إىل وجود قيد أو شرط على ا

املستوردة فيمكن أن يطلب رجل اجلمارك من مقدم اإلقرار تفاصيل أكثر عن 

تلك الشروط والقيود لكي ميكنه احلكم بصورة نهائية علي مدي إمكان 

تطبيق أحكام املادة األولي أم ال، وبصفة أساسية، يسعي رجل اجلمارك أن 

 ما إذا كانت تلك القيود ضمن القائمة التالية:يصل علي إجابة حمددة ع

  االستريادمفروضة أو مطلوبة حبكم القانون، أو أحد اهليئات العامة ببلد 

 حتدد املساحة اجلغرافية املفرتض إعادة بيع البضائع خالهلا 

 ليس هلا تأثري ملحوظ على قيمة البضائع 

ا ال يتم رفض قيمة يف مجيع احلاالت السابق ذكره تفاقيةحيث أنه طبقًا لال

الصفقة وال يعترب أي منها سببًا يف رفض قيمة الصفقة للبضائع املستوردة حمل 

 التقييم 

الشرط أو االعتبار المتسبب في عدم إمكانية تحديد القيمة لألغراض الجمركية  40

 للبضائع محل التقييم وفقاً للمادة األولي

جود شرط أو اعتبار إذا كانت إجابات املقر على منوذج اإلقرار توضح و

بأنه أحد الشروط اليت متنع قبول  تفاقيةاالمتعلق بالصفقة مما ورد يف نص 

قيمة الصفقة، وجب علي رجل اجلمارك أن يطلب من املستورد أو من ينوب 

عنه تقديم تفاصيل أكثر ومعلومات أدق عن هذا الشرط أو القيد الذي ورد 

سعر الصفقة بسبب وجود هذا وذلك بغرض التأكد من املدى الذي تأثر به 

الشرط، وجيب أن نتذكر جيدًا أن هناك بعض الشروط اليت ترد يف عقود 

البيع العتبارات اإلنتاج أو التسويق ميكن التغاضي عنها وقبول قيمة الصفقة، 
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يف ذات الوقت الذي جند أن هناك شروط مماثلة تتعلق بالتسويق أو اإلنتاج 

يف رفض قيمة الصفقة وعدم قبوهلا، ومن أمثلة تؤثر علي الصفقة وتكون سببًا 

 هذه الشروط ما يلي:

  شرط جيعل الصفقة مرتبطة بشروط وأحكام مالية أو جتارية متعلقة

 بالعمليات الالحقة لشراء بضائع أخرى

 أن يطلب البائع من املشرتى أن يقوم إمداده ببضائع أخرى 

 اس صورة أن يكون البائع قد أوضح أن السعر مت حتديده على أس

 للسداد ليس هلا عالقة بالبضائع املستوردة

 

 سعر البيع المذكور بفاتورة البائع 710

يقوم رجل اجلمارك بالتأكد من أن املبلغ املبني على منوذج اإلقرار يتفق 

مع املبلغ املوضح كقيمة على الفاتورة، ويتناسب مع القيمة املقر عنها عن 

 كقيمة للبضائع املستوردة حمل التقييم.

وكذلك عليه أن يتأكد من قيمة الوحدة من تلك البضائع ومقارنتها بالواردات 

السابقة، وقوائم األسعار السارية، ومعلومات األسعار املتاحة لدي اإلدارات 

 املختصة باجلمارك

 سعر التحويل / سعر الصرف 770

يقوم رجل اجلمارك بالتأكد من أن سعر حتويل العملة املستخدم مت التعبري 

ورة صحيحة ويف التاريخ الصحيح، حيث أنه عادة ما يتم السداد للبائع عنه بص

بأحد العمالت األجنبية، والبد من حتويل املبلغ للعملة املستخدمة ببلد 
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 االسترياداملستورد، وتقوم السلطات املختصة باإلعالن عن سعر الصرف ببلد 

ض يف العمالت األساسية على لوحة عر ومن املمكن اإلعالن عن أسعار

مكاتب اجلمارك احمللية اليت يتم فحص الواردات بها، أو من خالل توزيع 

منشور تعليمات علي كافة اإلدارات باألسعار اليت يعلنها البنك املركزي 

 للعمالت األجنبية يف كل تاريخ حمدد.

 اإلضافات: 740

العموالت )فيما عدا عموالت الشراء( السمسرة، تكلفة احلاويات، وتكلفة 

 .التعبئة

يتأكد من أن املبالغ املقر عنها يف منوذج اإلقرار هي املبالغ املبينة 

بالفاتورة ومن أنها حمسوبة عند تقدير القيمة لألغراض اجلمركية للبضائع 

الواردة. فإذا ما تضمنت الفاتورة أي مبالغ كعموالت شراء ال يتم احتسابها ) ال 

كية عندما تكون مميزة تضاف للقيمة ( عند تقدير القيمة لألغراض اجلمر

ومنفصلة، وجيب التأكد من أن تلك التكاليف تتوافق مع األنشطة املذكورة 

 بالعقد.

 

 المساعدات: 730

دمات اليت يؤديها املشرتى جمانا أو بتكلفة خمفضة لتستعمل يف اخلالبضائع و

إنتاج وبيع وتصدير البضائع املستوردة. يقوم رجل اجلمارك بالتأكد من أن 

قر عنها بنموذج اإلقرار تتفق وأحكام وشروط املادة الثامنة اليت القيمة امل
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حتكم كافة التسويات وأن كل القيم اليت ختضع لشروط التسويات املتعلقة 

بالتقييم قد مت التعبري عنها بصورة دقيقة وحمددة وصحيحة وال يوجد أي شك 

 يف القيم املتعلقة بهذه التسويات اليت تتضمنها املادة الثامنة.

 العوائد ورسوم التراخيص 720

كافة األسئلة اليت يتضمنها منوذج إقرار القيمة حول العوائد ورسوم الرتخيص 

 بأسلوب اإلجابة بنعم أو ال.. االرتباطتكون علي غرار تلك املتعلقة بعالقة 

" هل يدفع املشرتى كشرط للصفقة أي عوائد أو رسوم تراخيص ذات صلة 

 مباشرة أو غري مباشرة؟ " بالبضائع الواردة سواء بطريقة

حيث من املكن أن تكون املبالغ املدفوعة كعوائد أو رسوم تراخيص مبالغ 

 بسيطة أو معقولة وال يقوم املستورد باإلقرار عنها.

عائدات أي عمليات إعادة بيع الحقة، أو تصريف، أو استهالك تعود إما بطريقة  790

 مباشرة أو غير مباشرة للبائع

ملقر على منوذج اإلقرار تفيد خضوع الصفقة التفاق يؤول إذا كانت إجابات ا

مبوجبه جزء من عائدات إعادة بيع البضائع الالحقة، أو تصريفها، أو استهالكها 

للبائع إما بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، جيب التأكد من وجود حكم للقيمة، 

حلكم. وإن وجد، جيب التأكد من أن القيمة املقر عنها تتفق وشروط هذا ا

وجود حكم ال حيدد املبلغ، جيب مجع أكرب  وعند غياب مثل هذا احلكم، أو

قدر ممكن من املعلومات املتعلقة بالتحويالت املالية وإعداد تقرير ليقدم 

لوحدة التقييم املختصة للتحقق من الشحنة الواردة فكثريًا ما جند املشاركة 

عمليات إعادة البيع  يف األرباح واحدة من األمثلة املتكررة لعائدات
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الالحقة.والبد من مالحظة أن املشاركة يف األرباح غالبا ما تظهر باحلسابات 

 يف صورة عمولة.

 تكاليف النقل، مصروفات التحميل والمناولة والتأمين 760

يتأكد رجل اجلمارك من أن املبالغ املقر عنها مقابل هذه التكاليف تتوافق 

احتسابها عند تقدير القيمة لألغراض  مع املستندات املدعمة، ومن أنه مت

 اجلمركية للبضائع الواردة بصورة صحيحة.

ألنه كثريًا ما تكون القيمة املتخذة أساسًا لعملية التأمني أكرب من سعر البيع، 

ولكن هذا ال يعترب مربرًا للمغاالة يف هذه القيمة حيث أنه إذا كانت القيمة 

أن يكون هذا قرينة علي قيام املستورد املؤمن عليها مرتفعة جدًا، فقد ميكن 

 أو من ينوب عنه باإلقرار بقيمة أقل من احلقيقية.

 صومات من القيمة:الخ 710

وهى تلك املبالغ اليت يتم استبعادها من القيمة اجلمركية مثل تكاليف النقل 

وتكاليف البناء والتشييد يف حاالت استرياد خطوط إنتاج أو  االسترياديف بلد 

لفة التجميع يف حاالت استرياد البضائع مفككة وحاجتها إلي مصانع، وتك

ختصص معني يف عملية التجميع أو تكاليف الصيانة لآلالت واألجهزة 

، االستريادالرأمسالية أو االستثمارية، أو املساعدات الفنية اليت تتم ببلد 

، كل هذه التكاليف إذا كانت االستريادالرسوم والضرائب املفروضة ببلد 

دت مستقلة بالفاتورة فإنها ال تدخل يف وعاء الضريبة للبضائع املستوردة ور

حمل التقييم، وبالتالي البد أن يتضمن منوذج إقرار القيمة بيانات دقيقة 

وصحيحة عنها حتى ميكن لرجل اجلمارك أن يتخذ قرار القيمة علي أساس 
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بالغ املقر صحيح، وال يقتصر األمر عند هذا احلد بل جيب التأكد من أن امل

عنها هي نفس املبالغ املذكورة باملستندات املدعمة وشروط الفاتورة. وأن 

 ما مت استبعاده من القيمة اجلمركية ميثل املبلغ الصحيح الواجب استبعاده..

 التوقيع 790

جيب التأكد من التوقيع واملكان والتاريخ، وأن الشخص الذي وقع علي 

 ..املوكل قانونًا لتمثيل املستورداإلقرار هو الشخص الصحيح املفوض أو 
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نمو ج إخطار المستورد بطريقة التقييم التي استخدمتها اإلدارة الجمركية 

 في تقييم الشحنة المستوردة
 وزارة الماليــة

 مصلحــة الجمــارك

 نمــــو ج

 الجمركيدليل التقييم 
 ) ملخــص البيــان (

 

 ..................................تارخيه:..............................................: رقم البيان اجلمركي

 .........................................................................................: املستـورد اسم

 .........................................................................................: عنوانــــــه

 ...........................................................................................رقم سجل املتعاملني:

 .........................................................................................: املــــورد اسم

 .........................................................................................: عنوانــــــه

 ..................... ............... بلد التصدير:....................................: وسيلة الشحــن

 ........................لدليل:.......تاريخ حترير ا.................................: تاريخ التصدير

 ........................................................................................: بيان املعاينة

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

 : أساس التقييم

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 توقيعـه   مأمور التعريفة اسم

 توقيعـه   مديـر التعريفة اسم
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نمو ج تستخدمه الجمارك في طلب مستندات ومعلومات إضافية من 

 المستورد
 

 نمــــو ج

 طلب مستندات ومعلومات إضافية
 

 .........................................تارخيه:....................................: بيان مجركي رقم

 ......................................................................................:  الصنـــــف

 ......................................................................................: اجلمركيالبنـد 

        /     /     : تاريـخ الطلب

 

 إمدادنا بالمستندات والمعلومات اآلتيــة:ـ ءالرجــا
 

7. ......................................................................................................... 

 

4. ......................................................................................................... 

 

3. ......................................................................................................... 

 

2. ......................................................................................................... 

 

9. ......................................................................................................... 

 

 توقيعـه   مأمور التعريفة اسم

 

 توقيعـه   مديـر التعريفة اسم
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تظلم من قرار الجمارك نمو ج يستخدمه المستورد لالعتراض أو ال

 اص بتقييم البضائع المستوردةالخ
 وزارة الماليــة

 مصلحــة الجمــارك

 مجارك 441منوذج رقم 

 طلــــب

 أعادة نظر في قرارات الجمارك

 

 طلب العرض على مستوى اجملمع (1)

 ... حتية طيبة وبعد ...........................:.مراقب عام /السيد

 411 ../  ..../  ......بتاريخ.....ا تقدمنا بالبيان اجلمركي رقم.........أرجو اإلحاطة بأنن

 .......................................................................... مجـرك...............املراقبة

 ..........................................................................................................ألن ونظرا

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 لذلك أرجو التفضل بإعادة النظر يف ضوء ما تقدم،

 ........................توقيع الطالب وصفته    411  /    /    التاريخ

 
 

 ـر اجملمــعتقري (2)

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

....................................................................................................... 

 املراقب:.....................................    411  /    /    التاريخ

 رقم قيد الطلب

...................... 

 ..........:.التوقيع
 مغةد
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 اصةاخلطلب العرض على اللجنة  (3)

 ....................................................................السيد مراقب عام

اصة مع اخلأرجو العرض على اللجنة  الف مازال قائما ـاخلحيث أن موضوع  _حتية طيبة وبعد 

وتفضلوا بقبول  ـ 7414لسنة  739القرار الوزاري رقم  يفسداد رسم النظر املنصوص عليه  قبولي

 ،،،االحرتامفائق 

 ................................توقيع الطالب وصفته   411  /    /    التاريخ

 
 

 تأشريات وحتصيالت رسم إلعادة النظر (4)

 جنيه   ق                                      

 رسم إعادة للنظر،، 71اصة وحيصل..... , اخلموافق، ويعرض على اللجنة 

 املراقب:.....................................    411  /    /    التاريخ

 جنيه   ق

 41   /    /  تارخيها .................رقم القسيمة رسم إعادة للنظر ....,......مت حتصيل مبلغ

 .............................................توقيع الصراف رسم دمغة ,........

 

 (، ...................................................... ال غري.اجلملة ) فقط ...............

 تـــــم خلا     

 توقيع املوظف املختص             ،،، اصةاخلمت التأشري أمام السجل باإلحالة إىل اللجنة 

 411  /    /    التاريخ      

 
 

 قــــرار اللجنـــــة (5)

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 التوقيعـــــات

 41    /   /   ................ التاريخ.................................... التوقيع.والوظيفة االسم .7

 41   /   /    ................ التاريخ... التوقيع..................................والوظيفة االسم .4

 41   /   /    يخالتار .................................................... التوقيع.والوظيفة االسم .3

 مغةد
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 نمو ج لشهادة منشأ من اإلتحاد األوروبي
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 نمو ج فاتورة تجارية

 مستوردةمن النوع المعتاد وروده مع الشحنات ال
Date of Export:    02.07.09  order no.1111           invoice no.B1674 

Shipper/Exporter (complete name and address):  

John Smith 

The Studio Graphics 

184 London Road 

Whetstone, Leicester LE3 6HD 

VAT No. 437 7916 13 

Recipient (complete name and address):  

Abdel Allah Muhamed 

Computer Labels Inc 

2401 el Horia Rd, 

Cairo, Egypt , BOP # 38200 

Country of export: 

England 

Importer - if other than recipient 

(complete name and address):  

As Above 

Country of manufacture: 

As above 

Country of ultimate destination: 

EGYPT 

Bill of lading No.: 7604-7274 Currency: Euro 

Marks/Nos 
No. of 

pkgs 

Type 

of 

packagi

ng 

Full Description 

of goods 
Qty 

Units 

of 

measur

e 

Weigh

t 

Unit 

Value 

Total 

Value 

1 of 1 1 

  

  

  

  

  

  

Brown 

Packag

e 

Camera-ready 

Artwork (For 

printing in USA.) 

1 kg 2.5  

  

125 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

Total 

No. of 

Pkgs 

 

Total 

Weight 
 Total 

Invoice 

Value 

 
1 

  
 

2.5  125 EUR 

I declare all the information contained in this invoice to be true and correct 

Signature of shipper/exporter (type name and title and sign)  

J Smith, Designer 

_____________________________________ 

Date:  

02.07.02 

__________

_ 
 

Tick 

FOB 

C&F 

CIF 
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 الثاني الفصل
 التعرف علي الفواتير المزورة
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 طرالخالتعرف علي الفواتير المزورة باستخدام مؤشرات كيفية 

من خالل قراءتها ودراستها ميكن االستدالل  هناك الكثري من البيانات اليت

، نورد بعضها فيما يلي لكي تكون مبثابة بعض التعرف علي الفاتورة املزورةو

اإلرشادات لرجل اجلمارك عليه أن يضعها يف دائرة اهتمامه ألنها ميكن أن 

 تساعده يف التعرف علي الفواتري املزورة، ومن هذه البيانات ما يلي:

 تابة التاريخكأوال: طريقة 

  يتوافق مع املعمول به يف بلد املنشأال 

 خيتلف عن فواتري سابقة من نفس املورد 

15 December 1999 

December 15, 1999 

15.12.1999 
Wednesday, 15 December 1999  

 أرقام الفاتورةثانياً: طريقة كتابة 

 غري موضحة 

 موضحة بطريقة ختتلف عن فواتري سابقة 

 التسجيل بضرائب القيمة المضافةأرقام ثالثاً: 

وكـذلك  األوروبـي  الصادرة من دول اإلحتـاد  عادة ما يتم كتابتها علي الفواتري 

 أغلب دول العامليتم وضع هذه األرقام يف املعامالت التجارية يف 

 أسم الشركةرابعاً: طريقة كتابة 

 االسم يف بعض الفواتري يغفل املزورون عن كتابة أسم الشركة، أو يتم كتابة 

غري  االسمبطريقة ختتلف متامًا عن فواتري سابقة، أو تكون طريقة كتابة 

، وفيما يلي الطريقة املتعارف مع ما هو معمول به يف بلد املنشأ ةتوافقم

 عليها يف كتابة أسم الشركة يف بعض البلدان..

– USA…………………... ABC, inc 
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– UK……………………...ABC Ltd or ABC Plc 

– Germany………….ABC Gmbh  

– France………………ABC SA. 

– Belgium……………ABC SA. 

– Austria……………..ABC Pty 

– Turkey……………..ABC Ltd or ABC A.S.  

  وقد حيدث أيضًا بعض االختالفات يف الطريقة اليت يتم بها كتابة عنوان

الشركة فإما يغفل املزور عن كتابة العنوان بالكامل أو يتم تدوين عنوان 

أو كتابة  العنوانان فندق أو رقم صندوق الربيد غامض مثل استخدام عنو

 العنوان غري كامل أو كتابته بطريقة خمتلفة عن فواتري سابقة.

  علي الشركة موقع للشركة أو عنوان  اإللكرتونيعنوان الربيد أيضًا عند كتابة

يتم توضيحه يف املعامالت التجارية أن شائعًا والذي أصبح أمرًا ، اإلنرتنت

 .ة يف أغلب الشركات اليت تعمل يف جمال التجارة الدوليةعلي الفاتور

 أو اللوجو الذي أصبح متعارفًا عليه بكثرة  رمز الشركةوكذلك احلال بالنسبة ل

يف أغلب الشركات، وعادة ما يكون واضح األلوان ومطابق ملا هو وارد 

علي موقع الشركة علي اإلنرتنت أو متوافق يف الشكل واحلجم والرسم 

األلوان مع ما ورد علي فواتري سابقة من نفس املورد، ويكون األمر ووضوح 

أسهل بكثري يف حالة ما إذا كان للمصدر موقعًا علي اإلنرتنت حيث ميكن 

زيارة املوقع يف ثواني معدودة للتعرف علي شكل الفواتري األصلية ورمز 
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التحقق من الشركة وعنوانها وكافة البيانات الواردة بالفاتورة املقدمة بغرض 

 صحتها.

  ،اللقباالسمالتوقيع ،: 

  تتفق مع ما هو موضح بالفواتري واملستندات السابقةجيب أن 

 .ونفس احلال بالنسبة لرقم الفاكس أو التليفون 

  ورجل اجلمارك املاهر يستطيع أن يالحظ الفاتورة املرسلة بالفاكس من

ربيد واليت قد نوع الورق أو طريقة الكتابة ومييزها عن تلك املرسلة بال

يكون عليها أثر الطي داخل املظروف مثالًًُ كما حيدث يف بعض احلاالت، 

ويالحظ أيضًا احلروف واألرقام وطريقة كتابتها بطريق مماثلة أو خمتلفة عن 

فواتري سابقة، أو أن يبحث عن تصحيح أو تعديل فيها، أو أن توجد عالمة 

 ة.علي وجود كتابة مضافة أو جديدة علي الفاتور

  جيب أن تكون كافة اإلجراءات املالية موضحة بالفاتورة 

 .وجيب أن تكون كافة شروط البيع اليت حتكم الصفقة موضحة بالفاتورة 

 خامساً: البضائع المستوردة

 .جيب أن تتفق نوعية البضائع الواردة بالشحنة ووسيلة النقل املستخدمة 

 وجيب أن تتفق البضائع الواردة وطبيعة بلد املنشأ. 

  فال ميكن استرياد بن من تركيا، أو موز من النرويج، أو قطع غيار مرسيدس

 من ناميبيا أو أمساك طازجة من مجهورية التشيك!!!!

 .جيب أن تتفق طريقة التعبئة مع نوع البضائع املستوردة 
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  وأن تتوافق البضائع مع الوحدة املستخدمة يف السعر، فال جيوز أن تكون

لوحدة يف الفاتورة أو البضائع بالوزن والوحدة يف البضائع صب والسعر با

 الفاتورة لرت.
 

 

 سادساً: السعر بالفاتورة

 

  يف بعض األحيان يقوم املزور بتدوين عملة شائعة متعارف عليها يف الفاتورة

رغم أن البلد املصدر يستخدم عملته يف كافة املعامالت التجارية، أو أن 

(، وعلي رجل اجلمارك أن  £ ,$ضح بها )يكون رمز العملة خمالف ملا هو مو

يبحث عن مدي توافق نوع العملة املوضح وبلد التصدير، ويقارن بينها 

وبني فواتري سابقة أو مستندات أخري واردة من نفس بلد التصدير، 

 واجلدول التالي يوضح العمالت املستخدمة يف بعض الدول لالسرتشاد بها:

 

 

 

 

 

 

 

 

 وسادبار  أسرتاليا الدوالر
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 كندا  رموداوب

 شرق الكارييب  بروني

 جيانا  فيجي

 جامايكا  هونج كونج

 ناميبيا   ليبرييا

 جزر سولومون  نيوزيلندا

 أمريكا  سنغافورة

 زميبابوي  ترينداد وتوجبو

 اجلنيه

 إجنلرتا   مصر

 لبنان  سوريا

 جيربالتار  قربص

 الفرنك

 بلجيكا  آندورا

 لوكسومبوج  سويسرا

 رنساف   غينيا

 كوموروس

 البيزو

 بوروندي  األرجنتني

 كولومبيا   شيلي

 املكسيك مجهورية الدومينكان

 الفلبني

 الشلن

 كينيا  النمسا

 تنزانيا  الصومال

 أوغندا

 اللرية

 مالطا  ايطاليا

 تركيا
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 سابعاً: نوع الفاتورة

يف بعض املمارسات التجارية، ولدي العمالء الذين ال يسمحون بأي 

شرعية، تصدر الفواتري موضحًا عليها عبارة " نسخة لالستخدام ممارسات غري 

اجلمركي فقط " ويكون ذلك يف حاالت جتارية معينة، مثل إرسال عينات أو غري 

ذلك، ولكن البعض يستخدم هذه الفواتري يف التدليس علي اإلدارة اجلمركية 

وردة دون أن يدرك أن هناك بيانات أخري ميكن أن تضعها هذه الشركات امل

 ميكن استخدامها يف التعرف علي الفواتري املزورة مثل:

 يتفق ( ال  اخلمستندات الناقل ) شركة الطريان، الباخرة... اريخ أن يكون ت

 الصادرة من الشركة املصدرةوتاريخ الفاتورة 

  الفاتورة املبدئية أن تكون (proforma  ) ال تضمن اإلجراءات املالية

 ..النهائية وسعر الوحدة

 تعين أن هذه لرقم الفاتورة  إضافيةروف أو أرقام أن يوجد بالفاتورة ح

 الفاتورة هي النسخة األولي أو الثانية من الفاتورة الصادرة مثل:

• Invoice No: 56781-A 
• Invoice No: 56781-1 

  عالمة علي النسخ أو التصويرأي توجد أن 

  احلروف واألرقام  شكل وطريقة كتابةأن تكون طريقة الكتابة خمتلفة أو أن

 املستندات املوردة مع شحنات سابقة ختتلف عن تلك املستخدمة يف

  خيتلف عليها الرقم الشخصي املوضح املستخدم أو تم اخلشكل أن يكون

 عما سبق وروده

 ثامناً: بعض األخطاء الشائعة التي يقع فيها من يقوم بالغش التجاري
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  غري كاملة مستنديهمعلومات ورود 

 غري متوافقة مع بيانات الفاتورة حن البحري أو اجلويبوالص الش 

  ملحوظةمبالغ فيها أو مرتفع أو منخفض بصورة الوارد بالفاتورة السعر  

 تكاليف التأمني املرتفعة 

 تكاليف النقل غري املتناسبة 

 منشأ البضائع غري الصحيح 

 

 في عملية التقييمالمخاطر العالية تاسعاً: 

 

 رتفعةلبضائع ذات الرسوم املا 

 نوعية البضائع 

  اطئاخلالتبنيد 

 املستوردون ألول مرة 

 تاريخ املستورد 

 التغيريات املفاجئة يف أساليب العمل للمستورد 

  أو الشكل التجاري االسمتغيري 

 صناديق بريدية مبهمة أو غري واضحة وعنوان بريدي أ استخدام 

 

 

 

 وجود عالقة بني أطراف الصفقة 
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  االستريادتغيري ميناء 

  دفع غري معتادةطرق 

 مدفوعات كبرية 

  صفقات املقايضة 

 الضغط من قبل املقر أو الوكيل أو املستورد لإلفراج العاجل عن البضائع 
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 الرابعالباب  
 تطبيق ات عملية
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 تمارين وتطبيقات عملية
 

فيما يلي عدد من التمارين والتطبيقات اليت قصدت منها إجياد 

ون مبثابة ممارسة حقيقية لعملية التقييم بيئة عملية قريبة من الواقع لتك

اجلمركي، وتعمدت يف كل التمارين والتطبيقات أن تكون غري مرتبة 

أو مصنفة أو معنونة بعنوان الطريقة اليت سيتم التقييم بها، ولذلك ستجد 

تطبيقات الطريقة األولي متناثرة يف هذه التطبيقات تسبقها الطرق 

تيب هلا لكي ال يعرف املتدرب مقدمًا أي البديلة وتتبعها وليس هناك تر

طريقة من طرق التقييم سيقوم بإتباعها وهو يف صدد حل هذه 

 التمارين، ونأمل أن يكون يف هذا الفائدة..
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جنيه  711111قام مستورد بشراء ماكينة ثقيلة من أحد املصدرين مقابل 

كينة الكبرية يقوم مصري وسدد هذا املبلغ بالكامل للمصدر. ونظرًا لقيمة املا

املستورد بالرتتيب بصورة منفصلة مع شركة طالء متخصصة يف الدولة املصدرة 

ليتم طالء املاكينة بكيماويات مضادة للصدأ حيث سيتم نقلها عن طريق البحر. 

 وهذا الطالء سيحمى املاكينة من ملوحة ورطوبة البحر أثناء الشحن.

 

 

 املتعلقة بالقيمة اجلمركية؟كيف تتناول مصاريف الطالء لألغراض 

 

 

 

جيب تناول الصفقة بصورة إمجالية, وهو ما يشمل تكلفة املاكينة, كما يشمل 

 )يف هذه احلالة( تكلفة الطالء الكيماوي املقاوم للصدأ.

( ويشكل 3–بند أ  7فقرة  9ويدخل الطالء حتت تكلفة التعبئة للتصدير )املادة 

 ئع املستوردة حمل التقييم.جزئًا من القيمة اجلمركية للبضا

 اإلجابة

 التمرين األول

المطلوب

: 

طلوبالم

: 

 اإلجابة
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تقوم باسترياد مالبس رجالي وحرميي من مصمم يف  املودونشركة املالبس 

إيطاليا. ويقوم ممثلو التصميمات العاملني لدى الشركة املستوردة بزيارة ايطاليا مرة 

يف العام للتفاوض بشأن اتفاقيات جديدة مع املنتج / املصدر احمللى. وكما هو 

نسبة للتصميم فقد مت االتفاق على كافة تفاصيل الصفقة يف الوقت ذاته احلال بال

ومت التفاوض بشأن العقد والتوقيع عليه. وقد اتفق املستورد واملصدر على 

يومًا. وقد  791االستمرار يف ترتيباتهم التجارية اليت تسمح بتأجيل السداد ملدة 

% مدرجة يف 909فائدة نسبته  ذكر ذلك يف ذيل فاتورة الشراء اليت تشري إىل مبلغ

 سعر البضائع املنصوص عليه يف الفاتورة.

وقد اتفق املستورد مع املصدر على طلبيات يتم تسليمها مثل الطلبيات 

 احمللية على فرتات حمددة وقصرية املدى على مدى األثين عشر شهرًا.

 

 

 كيف تعامل عنصر الفائدة عند تقدير القيمة لألغراض اجلمركية؟

 

 

 

 

المطلوب

: 

 اإلجابة

 التمرين الثاني

المطلوب

: 

 اإلجابة
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تعد ترتيبات الدفع املؤجلة بني املستوردين واملصدرين واحدة من 

املمارسات الشائعة يف جمال العمل. ويف هذه احلالة, ال يشكل دفع الفوائد جزئًا 

اجلمركية للبضائع املستوردة حمل التقييم, وذلك إذا مت تلبية شروط الدفع  من القيمة

                                                         يومًا املتفق عليها والقيام بالدفع خالل املائة والثمانني 

 ) أو انعقاد النية على القيام بذلك (.

( وهو ما يعين التمييز بني رسوم 7( )3كما جيب تطبيق أحكام القرار رقم )

الفائدة وبني السعر الذي يتم دفعه بالفعل أو السعر املستحق الدفع. ويتم حترير 

اتفاق التمويل كتابة, وعند الضرورة يقوم املستورد بتوضيح أن هذه البضائع قد مت 

بيعها فعاًل بالسعر الذي مت اإلعالن عنه بوصفه السعر الذي مت دفعه بالفعل أو السعر 

املستحق الدفع, وأن معدل الفائدة املستحق ال يتخطى مستوى مثل هذه 

 تمويل.الصفقات يف البلد الذي مت فيه توفري ال

وإذا ما مت تلبية كافة الشروط على حنو مرضي, لن يشكل دفع الفوائد جزئًا 

 من قيمة اجلمارك على البضائع املستوردة.
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 -4199FDفاتورة رقم: 

 املستورد

SCALEX SA 

املصدر: شركة جليسرت 

إنسرتومنتس 

 احملدودة

 41/4/4111تاريخ اإلحبار 

 ميناء الشحن: هاجنن نيو سكاي

 اإلمجالي سعر الوحدة كمية السلع ووصفها الحظاتامل

SCALEX SA 

 االسترياددولة 

 – 7عقد رقم: 

411 

صنع يف دولة 

 التصدير

 قطعة 7411

موازين 

 الكرتونية

طبق أبيض 

 914اكس آر بى 

 

 دوالًر 7409

% الدفع 2

 41خالل 

 يومًا

 االسترياددولة 

 دوالرًا 79111

 دوالرًا 611

  قطعة 7411 اإلمجالي
79,611$ 

 يومًا من تاريخ بوليصة الشحن 41شروط السداد: وفقًا ملسودة العقد خالل 

 يومًا 41% ملدة 2يدفع املشرتي الفائدة بنسبة 

 CIFألف وستمائة دوالرًا فقط  79اإلمجالي 

 توقيع )توقيعات( معتمد

 

 

 

 التمرين الثالث

المطلوب

: 
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 كيف تقدر قيمة هذه الصفقة لألغراض اجلمركية؟

 

 

 

 لالعتبارات التالية: ينبغي العمل وفقًا

 .جيب التحقق من دفع الفائدة والنسبة املستحقة 

  جيب حتديد ما إذا كان قد مت دفع قيمة الصفقة أو أنها على وشك أن تدفع

يف خالل التسعني يومًا املذكورة. وإذا ما مت ذلك, لن تشكل الفائدة 

 اصة بالبضائع املستوردة.اخلجزئًا من القيمة اجلمركية 

 توافر أي شكوك بهذا الصدد, ينبغي أن يطلب من املستورد توفري  ويف حالة

 نسخة من اتفاق التمويل لتقوم مبراجعته.

  حيث أن البيع قد مت على مستوى الـCIF  ال حيتاج األمر القيام بأي تسويات

 خاصة بالنولون والتأمني.

 حيث أن الفاتورة بالدوالر األمريكي, ينبغي حتويل القيمة اجلمركية إىل 

 العملة 

لوبالمط

: 

 اإلجابة اإلجابة
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 4111 – 77 – 72بتاريخ:       -9234FDفاتورة رقم: 

  SCALEX SAبيع إىل شركة  

 4.......- 77 – 41تاريخ اإلحبار:  قام بالشحن: هاجنن نيو سكاى

 

 اإلمجالي سعر الوحدة كمية السلع ووصفها املالحظات

SCALEX SA 

 االسترياددولة 

 – 7عقد رقم: 

411 

صنع يف دولة 

 يرالتصد

 قطعة 7411

 موازين الكرتونية

طبق أبيض اكس 

 914آر بى 

 

 دوالر 7409

 %91خصم 

FOB 

 دولة التصدير

 

 دوالرًا 79,111

 دوالرًا 1,911

 دوالرًا 1,911  قطعة 7411 اإلمجالي

 اإلمجالي سبعة آالف ومخسمائة دوالرًا فقط

 73497627 شروط السداد: باعتماد مستندي صادر من البنك التجاري الدولي رقم

 توقيع ) معتمد(

 

 

 كيف تقدر قيمة هذه الصفقة لألغراض اجلمركية؟

 

 

المطلوب

: 

 التمرين الرابع

المطلوب

: 

 اإلجابة
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  من القيمة مل يتم توضيح أي 91حتتوي الفاتورة على نسبة خصم قدرها %

صم )نقدي/جتاري/كمي( اخلعنه وجيب معرفة وحتديد نوع  يءش

 صومات املقبولة أم الاخللتحديد كيفية معاملته وهل هو من 

 تعترب كبرية ومرتفعة للغاية, فلذلك جيب 91صم هي اخلد أن نسبة أيضًا جن %

دراسة الظروف املتعلقة بها بعناية كبرية للتأكد من أنه خصم حقيقي وليس 

صم اليت اخلتهربًا ضريبيًا, مبعين أنه جيب معرفة هل هذه هي نفس نسبة 

إذا يتيحها املصدر للمستوردين اآلخرين؟ وإذا مل تتمكن من حتديد ما 

صم على سعر البضائع اخلصم مسموحًا به من عدمه, ال جيب اخلكان هذا 

 بالفاتورة, وسيشكل ذلك جزء من قيمة اجلمارك.

 .نظرًا لكون الفاتورة بالدوالر األمريكي, ينبغي حتويلها إىل عملتك احمللية 

  نظرًا ألن الفاتورة وردت بسعر على مستوى القيمةFOB فيتحتم عليك ،

اصة بالتكاليف املرتبطة بتكلفة الشحن والتأمني اخلبيانات طلب كافة ال

 من املصدر وذلك لتحديد القيمة اجلمركية للبضائع املستوردة.

 اإلجابة
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       4111 – 1 – 7بتاريخ:       -9414FDفاتورة رقم: 

  SCALEX SAاملستورد شركة 

 4111 - 1 – 41تاريخ اإلحبار:  قام بالشحن: هاجنن نيو سكاى

 اإلمجالي سعر الوحدة كمية السلع ووصفها اتاملالحظ

SCALEX SA 

 االسترياددولة 

 – 7عقد رقم: 

411 

صنع يف دولة 

 التصدير

 قطعة 7411

 موازين الكرتونية

طبق أبيض اكس 

 914آر بى 

 

 

76029 

 دوالر

 

DDP 

 االستريادمكان 

 

 دوالر 74,116

  قطعة 7411 اإلمجالي
74,116$  

 فقط دوالرًا 74,116اإلمجالي 

 73497624شروط السداد: باعتماد مستندي صادر من البنك التجاري الدولي رقم 

 توقيع )توقيعات( معتمد

 

 

 

 كيف تقدر قيمة هذه الصفقة لألغراض اجلمركية؟

 

 

 

المطلوب

: 

 اإلجابة

 التمرين الخامس

المطلوب

: 

 اإلجابة
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 السعر الوارد بالفاتورة للبضائع املستوردة علي مستويDDP  أي شامل تكلفة

باملستورد. ويتحمل املصدر  اصاخلالتوصيل إىل مقر األعمال املعروف 

 كافة تكاليف الصفقة حتى هذه النقطة.

  ينبغي استبعاد كافة التكاليف/املدفوعات اليت تزيد عن املستويCIF. 

  نظرًا لكون الفاتورة بالدوالر األمريكي, ينبغي عليك التحويل إىل العملة

 احمللية.
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ارج ال تربطـه بهـا صـلة    اخلـ تقوم شركة يف مصر باسترياد بطاريات من بـائع يف  

للبطارية الواحـدة. و يقـوم البـائع بشـراء البطاريـات باجلملـة        CIF جنيهًا 1091بسعر 

ارج. وقــد طلــب املســتورد أن يــتم تغليــف كــل بطاريــة مبفردهــا  اخلــمــن منــتج يف 

إثيلني مع غالف من الـورق املقـوى للعـرض يف منافـذ التجزئـة يف السـوق        يبالبول

تورد البـولي إثـيلني وغـالف الـورق املقـوى بـدون مقابـل        احمللى. وقـد قـدم املسـ   

ارج. حيث حصل املستورد على هذه املـواد مـن شـركة حمليـة )يف     اخلللبائع يف 

بطاريـة. وقـد قـام بـائع السـلع       7111جنيهـًا للكميـة الالزمـة لتغليـف      21مصر( مببلـغ  

ئـة. وحتصـل   ارج للقيـام بالتغليف/التعب اخلـ املستوردة باالتفاق مع شركة تغليـف يف  

 بطارية. 7111جنيهًا مقابل تغليف  61هذه الشركة من بائع السلع املستوردة على 

 

 

 بطارية؟ 7111ما هي القيمة اجلمركية لشحنة مكونة من 

 

 

 

 

 

 

المطلوب

: 

 اإلجابة

 التمرين السادس

 اإلجابة

المطلوب

: 
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 بطارية, ينبغي القيام مبا يلي: 7111لتحديد القيمة اجلمركية للـ 

  دراسة السعر الـCIF بطارية هي  7111ك لعدد للبطارية الواحدة والقيام بذل

 إمجالي الكمية املستوردة املطلوب تقييمها.

  يتم اعتبار دعامات البولي إثيلني والورق املقوى اليت قدمها املستورد

كمساعدات بدون مقابل للمورد جزء من القيمة اجلمركية بالقيمة اليت 

 جنيه. 21تكلفها املستورد وهي 

 النحو التالي: وعليه يكون حساب القيمة اجلمركية علي

 

 جنيه CIF 7111  ×1091  =911السعر 

 جنيه21              تضاف قيمة املساعدات

 

 جنيه 921القيمة اجلمركية = 

 61ويتالحظ أننا مل نقم بإضافة القيمة اليت دفعها املورد مقابل التغليـف وهـي   

كل مباشـر أو  جنيه يف القيمة اجلمركية نظرًا أنها مل يـتم تقـدميها مـن املسـتورد بشـ     

غري مباشر ومـن البـديهي أن املـورد قـد ضـمنها يف التكلفـة كأحـد حمـددات السـعر          

 اإلمجالي.



 التقييم الجمركي في ظل الجات
 

 

 

 

2009 

273 

 

 
 

إثيلني  ييف التمرين السابق، افرتض أن املستورد مل يستطع توفري البول

ارج اخلوالورق املقوى. ومن أجل االلتزام بالعقد قام بائع البطاريات املوجود ب

ارج لتوفري مواد التغليف. وقامت الشركة التابعة اخلابعة له يف باالتفاق مع شركة ت

ارج( على مقابل هذه املواد باإلضافة اخلباحلصول من الشركة األم )البائع يف 

بطارية. وما زالت  7111جنيه مصري عن كل  711لتكاليف التغليف مبلغ 

 جنيهًا. 1091 البطارية CIFتكلفة

 

 

 بطارية وفقًا هلذه الظروف؟ 7111ل ما هي القيمة اجلمركية عن ك

 

 

يف هذه احلالة, ال يوجد أي مساعدات قدمها املستورد للمورد بدون قيمة 

 1091للبطارية الواحدة وهو  CIF سواء بشكل مباشر أو غري مباشر ومع ثبات السعر

 جنيه. 911جنيه للواحدة، وتكون القيمة اجلمركية هلذه الشحنة هي 

بار أننا مل ننظر مطلقًا إلي تكلفة التغليف اليت يتحملها وجيب األخذ يف االعت

املورد بالكامل ألنه من البديهي أن يقوم بتضمينها يف السعر املوضح للوحدة أي 

 أنها كانت من مكونات السعر الذي تضمنه الفاتورة.

المطلوب

: 

 اإلجابة

 التمرين السابع

 اإلجابة

المطلوب

: 
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إذا علمت أن شركة الصفا لالسترياد تقوم بشراء كافـة البضـائع الـيت تسـتوردها     

األملانية، وقـد طلبـت الشـركة األملانيـة مـن املسـتورد        ABCارج من شركة اخلمن 

توقيع عقد عوائد عطي للمسـتورد احلـق يف بيـع البضـائع املسـتوردة الـيت حتمـل        

% مـن نـاتج   1العالمة التجاريـة للشـركة األملانيـة مقابـل سـداد رسـوم العوائـد بنسـبة         

 إعادة بيع البضائع املستوردة يف السوق احمللي.

 

 

اصـة بالعوائـد جزئـًا مـن القيمـة اجلمركيـة للبضـائع        اخلهل تشكل املـدفوعات  

 املستوردة؟ وما دليلك علي ذلك؟

 

 
 

نعم تعترب رسوم العوائد الـيت يسـددها املسـتورد يف هـذه الظـروف جـزءًا مـن        

ــة       ــادة الثامنـ ــا ورد باملـ ــًا ملـ ــك وفقـ ــتوردة، وذلـ ــائع املسـ ــة للبضـ ــة اجلمركيـ                القيمـ

 )ج(. (7) فقرة

المطلوب

: 

 اإلجابة

 التمرين الثامن

 اإلجابة

المطلوب

: 



 التقييم الجمركي في ظل الجات
 

 

 

 

2009 

275 

 

 
 

ارج مببلغ اخليقوم مستورد يف مصر بشراء عربات يد جممعة من بائع يف 

للوحدة، فإذا علمت أن البائع يعد شريكًا يف  CIFجنيه شاملة  7111إمجالي قدره 

اتفاق ترخيص مع صاحب حق براءة االخرتاع وهي شركة يف دولة أخرى ال 

يع بني البائع واملستورد يطلب من تربطها به صلة. ومبوجب شروط عقد الب

املستورد أن يصبح مرخصًا له تابع فيما يتعلق بتقنية عربات اليد وجيب عليه سداد 

جنيهات عن كل عربة مباشرة لصاحب حق الرباءة. كذلك  71عوائد تقدر ب 

سيسدد املستورد لصاحب حق الرباءة عوائد عن احلق يف احلصول على 

إنتاج عربات اليد اليت هلا حق براءة اخرتاع يف  التصميمات والرسوم من أجل

 جنيهات عن كل إعادة إنتاج. 9السوق احمللى. وتبلغ قيمة العوائد 

 

 

 ما هي القيمة لألغراض اجلمركية لعشرة عربات يد مستوردة؟

 

 

 

 

 

 

المطلوب

: 

 اإلجابة

 التمرين التاسع

 اإلجابة

المطلوب

: 
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 عربات يد مستوردة علي النحو التالي: 71يتم حساب القيمة اجلمركية لعدد 

 جنيه 710111 = 71× ة جنيه للوحد 7111

 جنيه   711= 71×71جنيه عن الوحدة  71يضاف العوائد احملصلة بواقع 

 جنيه 710711    وعليه تكون القيمة اجلمركية 

مســة جنيهـات املوضـح كرســوم عوائـد علـى حــق إعـادة اإلنتــاج      اخلأمـا مبلـغ   

عتـرب جزئـًا مـن    فليست ذات صلة بعملية البيع وال بالبضائع املستوردة, وبناء عليه ال ت

 القيمة اجلمركية للبضائع املستوردة.
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إذا علمت أن شركة الصفا للتجارة قد قامت قبل ثالثـة أشـهر بشـراء شـحنة مـن      

عربات لعبة خضراء من سبيكة معدنية مـن أحـد الشـركات األسـبانية وقـد مت حتديـد       

ي، ويف القيمة اجلمركية هلـذه الشـحنة عنـد ورودهـا مبوجـب أحكـام املـادة األولـ        

األسبوع التالي تلقى املستورد شحنة أخرى لعربات لعبة خمتلفة مـن نفـس املصـدر    

 دون مقابل بهدف العرض، وتضم هذه الشحنة:

عربات لعبة مصنوعة من سبيكة خمتلفة اختالفًا بسـيطًا ولكنهـا خبـالف ذلـك      .7

 مطابقة للشحنة السابقة.

 السابقة.عربات لعبة محراء ولكنها خبالف ذلك مطابقة للشحنة  .4

عربات لعبة مطلية بطالء المع )معدني( ولكنها خبالف ذلك مطابقة للشحنة  .3

 السابقة.

 عربات لعبة خضراء ومصنوعة من البالستيك ومطابقة للشحنة السابقة. .2

عربــات لعبــة محــراء ولكنهــا خبــالف ذلــك مطابقــة للشــحنة الســابقة ولكنهــا     .9

 مصنعة يف دولة فرنسا.

 

 

 

المطلوب

: 

 التمرين العاشر

المطلوب

: 
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إن أمكن، ميكنك تقييمها طبقًا ألحكام املادة أي من هذه البضائع،  ( أ)

 الثانية؟ وملاذا؟

هل تعتقد أنه ميكن تطبيق أحكام املادة الثالثة يف تقييم أي من  ( ب)

 الشحنات السابقة وملاذا؟

 

 

 قم بتصنيف البدائل علي النحو التالي: ( أ)

سبيكة خمتلفـة: ال ميكـن تطبيـق أحكـام املـادة الثانيـة حيـث أن البضـائع          .7

بقة من كافـة اجلوانـب" وفقـًا للمطلـوب مبوجـب أحكـام املـادة        "غري مطا

 الثانية.

األمحـر: ميكــن تطبيــق أحكــام املــادة الثانيــة, حيــث يعتــرب االخــتالف يف   .4

 اللون اختالفًا طفيفًا يف املظهر فقط ال ينفي عن البضائع صفة أنها مطابقة.

لبضـائع  سبيكة معدنية: ال ميكـن تطبيـق أحكـام املـادة الثانيـة. حيـث أن ا       .3

غري مطابقة يف كافة اجلوانـب وأنـه عـادة مـا تكـون تكلفـة الطـالء العـادي         

 أقل من تكلفة الطالء املعدني.

البالستيك: ال ميكن تطبيق أحكام املـادة الثانيـة. حيـث أن البضـائع غـري       .2

 مطابقة يف كافة اجلوانب، حيث يعد البالستيك يف مقابل السبيكة.

 اإلجابة بةاإلجا
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حكام املادة الثانية. حيث أن البضـائع مل  األمحر )آخر(: ال ميكن تطبيق أ .9

 اضعة للتقييم.اخليتم إنتاجها يف نفس البلد الذي أنتج البضائع 

 قم بتصنيف البدائل علي النحو التالي: ( ب)

سبيكة خمتلفة: ميكن تطبيق أحكام املادة الثالثة طاملـا تطابقـت السـبيكة     .7

 مع متطلبات املادة الثالثة.

ــق حيــ   .4 ــل للتطبي ــا   األمحــر: غــري قاب ــق عليه ــة أي تطب ث أن البضــائع مطابق

 املادة الثانية.

معدني: ميكن تطبيق أحكام املادة الثالثة طاملا تطابق الطالء مع أحكام  .3

 املادة الثالثة.

البالستيك: ال ميكن تطبيق أحكام املادة الثالثـة حيـث يسـتبعد أن تكـون      .2

 .السبيكة املعدنية والبالستيك " مثل مكونات املواد األساسية "

األمحر )دولة أخرى(: ال ميكن تطبيق أحكام املـادة الثالثـة حيـث مل يـتم      .9

إنتــاج البضــائع حمــل التقيــيم يف نفــس البلــد الــذي أنــتج هــذه البضــائع     

 املماثلة.
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امسة مل ميكن اخلإذا علمت أن أحكام املواد األولي والثانية والثالثة و

توسرت كهربائي  9111نة من تطبيقها ألغراض حتديد القيمة اجلمركية لشحنة مكو

اصة اخلمستوردة من أوروبا ملصر، وأنه قد أمكن احلصول على املعلومات التالية 

 باإلنتاج من دفاتر املنتج:

 

 جنيه مصري 1911 مواد حصل عليها املنتج من دولة أخرى

 مواد حملية
9211 

 نفقات عامة
911 

 أجور إنتاج
4111 

 أجر مشرف املصنع
491 

 يةطرود خارج
311 

 مصاريف بيع
911 

 مصاريف إدارية
19 

 تكاليف ضمان ) يسددها املستورد كشرط للبيع (
9111 

  % من التكلفة سيف ( 7319هامش ربح ) 

 شحن داخلي يف بلد التصدير
99 

 شحن دولي وتأمني
411 

التمرين الحادي 

 عشر
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قابس للتيـار الكهربـائي للمنـتج بـدون مقابـل.       9111وقد قام املستورد بتقديم 

 جنيه. 2911ت قيمتها آنذاك ب حيث كان

 

 

 حتديد القيمة اجلمركية بتطبيق أحكام املادة السادسة؟

 

 بتطبيق أحكام املادة السادسة، ميكن حتديد القيمة اجلمركية على النحو التالي:

 جنيه مصري 1911 مواد حصل عليها املنتج من دولة أخرى

 مواد حملية
9211 

 نفقات عامة
911 

 أجور إنتاج
4111 

 أجر مشرف املصنع
491 

 طرود خارجية
311 

 مصاريف بيع
911 

 مصاريف إدارية
19 

 تكاليف ضمان ) يسددها املستورد كشرط للبيع (
9111 

 شحن داخلي يف بلد التصدير
99 

 شحن دولي وتأمني
411 

 
440971 CIF 

 %0335أرباح بنسبة 
30114039 

 جنيه سيف 310394039 وعلي ذلك تكون القيمة اجلمركية تساوي مبلغ

المطلوب

: 

 اإلجابة

 اإلجابة

المطلوب

: 
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يقوم مستورد يف مصر بشراء واسترياد شحنة من العجول املذبوحة ) الفئة 

% ( من مصدر ال تربطه به صلة 41التعريفية للرسوم اجلمركية هلذا النوع من اللحوم 

يف الدولة املصدرة. وقد مت إرسال فاتورة بالشحنة بقيمة فوب ومبوجب شروط 

بسداد كافة تكاليف ومصاريف النقل والتأمني للبضائع ملكان  العقد يقوم املستورد

يف مصر متضمنة الضرائب والرسوم اجلمركية باإلضافة إىل قيمة الفاتورة.  االسترياد

% من صافى الربح الناتج من 21كذلك يتعني على املستورد أن يقوم بتحويل 

دة البيع ولكنه البيع احمللى للعجول يف مصر للمصدر وال حيدد العقد سعر إعا

يشرتط أن يتم حتديد صافى الربح عن طريق خصم كافة التكاليف املباشرة، دون 

املصاريف اإلدارية اإلضافية، من سعر إعادة البيع. وكان املستورد قد تعاقد يف 

علي بيع كمية من العجول املذبوحة بسعر حمدد ملشرتى حملى  االستريادوقت 

ضًا علي بيع العجول املتبقية بسعر أعلى ملشرتى )جزارة األمانة(، كما تعاقد أي

حملى آخر هو )املؤمن ( ولديه سلسلة مطاعم وحمال لبيع اللحوم اجملمدة وذلك 

 بعد تقطيعها ألجزاء أصغر و تغليفها.

 

 

 

 

 

 

 التمرين الثاني عشر
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 فإذا استطعت احلصول علي البيانات التالية:

 سعر الوحدة
4111 

 النولون والتأمني
411 

 الستريادانقل داخلي يف بلد 
711 

 مصاريف دعاية وتسويق
791 

 مصاريف تقطيع وجتزئة
311 

 4111 سعر البيع جلزارة األمانة

 سعر البيع للمؤمن
7491 

 

 

 

 حتديد القيمة اجلمركية هلذه الشحنة، وما هو أساس التقييم؟

 

 

بالنسبة هلذه الصفقة, ميكنك اعتبار أنه يوجد مثة مبيعات للتصدير, ويف حالة 

ا إذا كانت كافة شروط وأحكام املادة األولي متوافرة، فيمكن تطبيق أحكام م

املادة األولي للوصول إلي القيمة اجلمركية هلذه الشحنة مع إجراء تسويات 

اص بهامش الربح الذي يستحق للمورد من حصيلة اخلاملادة الثامنة إلضافة اجلزء 

 لى األساس التالي:إعادة البيع وعلى ذلك ينبغي حساب قيمة الصفقة ع

المطلوب

: 

 اإلجابة

 اإلجابة

المطلوب

: 
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 جنيه 4,297هي  CIFاصة بهذه الشحنة على مستوى اخلقيمة الصفقة 

 ولكن كيف حصلنا علي هذه القيمة..

 األمر غاية يف البساطة

 القيمة اجلمركية سيف = سعر الفاتورة) قيمة الصفقة + التأمني والنولون (

إعادة البيع  ويف هذا التمرين جيب إضافة املبلغ املستحق للبائع من حصيلة

 % من هامش الربح وعليه تكون القيمة اجلمركية سيف:21وهو 

 % ) هامش الربح( (21= سعر الفاتورة) قيمة الصفقة + التأمني والنولون + 

وإذا ما عربنا عن القيمة اجلمركية اليت هي اآلن قيمة جمهولة نريد الوصول 

جمهولة فسنعرب عنها بالرمز إليها بالرمز )ق( وعن هامش الربح الذي ال يزال قيمة 

 س، فيتكون املعادلة السابقة علي النحو التالي:

 % )س(21القيمة اجلمركية = سعر الفاتورة + النولون والتأمني + 

 س 102+  411+  4111القيمة اجلمركية = 

 (7املعادلة )   س 102+  4411القيمة اجلمركية = 

 ليفإمجالي التكا –هامش الربح = إمجالي اإليراد 

) سعر  –هامش الربح = )سعر البيع للعميل األول + سعر البيع للعميل الثاني( 

الفاتورة + النولون والتأمني + م النقل الداخلي + م الدعاية والتسويق + م 

 التقطيع والتجميد + الرسوم اجلمركية (
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 %)س( (41+311+791+711+411+4111)  –( 7491+  4111س = )

 س( 104+4191) - 3491س= 

 (4املعادلة )     س 104 – 7411س = 

 (7بالتعويض يف املعادلة )

 س(104-7411) 102+  4411القيمة اجلمركية = 

 س 109 – 291+ 4411=         

 س(109-)-7=  4691

 س709=  4691 ......القيمة اجلمركية

 وهي القيمة اجلمركية اليت أوضحناها يف البداية 4297=  709÷4691س = 

 (4فة هامش الربح أيضًا من خالل التعويض يف املعادلة )وميكن معر

 س 104 – 7411هامش الربح = 

 =7411 – 104 (4297) 

7411 - 24604 

 جنيه 11309هامش الربح = 
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تعاقدت الشركة املصرية لالسترياد مع شركة بريسيجن انسرتومنتس احملدودة 

تبع حركة النجوم على استرياد صفقة تلسكوبات بالغة الدقة تستخدم ف يت

والكواكب، وقد وجدت أمامك لغرض التقييم املستندات التجارية ومنها الفاتورة 

 اآلتية:

 فاتورة جتارية

 املستورد: الشركة املصرية لالسترياد ومنتساملصدر: مؤسسة بريسيجن انسرت

بتاريخ  42طلبية رقم:  4119أكتوبر  74بتاريخ:  972فاتورة رقم: 

72/4/4119 

 

رقم 

 نفالص

 اإلمجالي سعر الوحدة الوصف الكمية

42 
عدد 

71 

تليسكوبات 

بالغة الدقة 

 لتتبع احلركة

وحدة  71111

نقدية فوب 

 لكل جهاز

وحدة  711111

 نقدية

.................... 

711111 

 وحدة نقدية 41111النولون البحري= 

 وحدة نقدية 49111التأمني البحري= 

 

 

 

التمرين الثالث 

 عشر

المطلوب

: 
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 مركية وبيان طريقة التقييم؟حتديد القيمة لألغراض اجل

 

 

 

تليسكوب  71السعر الوارد بالفاتورة موضح أنه فوب يغطي شحنة مكونة من 

تتبع بالغ الدقة. وتتطلب اإلشارة إىل كونه "بالغ الدقة" التحقق من املستورد مما 

إذا كان هناك أية "مساعدة" قد مت تقدميها إىل املورد. وما هي قيمة وتكلفة 

ذه املساعدات إن وجدت.. والبد أيضًا من التحقق مما إذا كانت التوريد هل

بهذا املستوى من  اصة بالعوائد متضمنة أيضًا يف أية حقوق ترتبطاخلاملدفوعات 

 الدقة.

وحلساب القيمة اجلمركية هلذه الشحنة، يتم إضافة تكلفة التأمني والنولون إلي 

د أي شروط أو أوضاع متنع سعر الفاتورة للوصول إلي القيمة سيف حيث ال يوج

تطبيق أحكام املادة األولي وقبول قيمة الصفقة، وإمنا جيب علي رجل اجلمارك 

أن يقوم بالتحقق فقط من املساعدات والعوائد للتأكد من وجود أي منهما أو 

 كالهما.

 اإلجابة اإلجابة

المطلوب

: 
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 4---يونيو  7بتاريخ  49فاتورة رقم:  4 --مايو 1بتاريخ  4761طلبكم رقم: 

 املورد: يوليو 79رسلة: الوصول البضائع امل

 أونيكس كامرياس بى / إل دولة تصدير       

  .scoping Incاملشرتى / املرسل إليه: إس 49الشاحن: رحلة أكمي ستار 

 االسترياددولة 
 CIFشروط البيع: 

 املنشأ: دولة التصدير

 اإلمجالي بالني سعر الوحدة بالني الكمية الوصف رقم البضائع

    ار ثنائي العينني معدنيمنظ

421-71 9x31- zcf  791 923,611.11 3642.11 زوج 

421-72 9x 21 - zcf 711 211,611.11 2116.11 زوج 

421-47 1 x91 - zcf 711 229,111.11 2291.11 زوج 

421-49 71 x91 - zcf 411 429,111.11 2149.11 زوج 

421-31 74 x91 - zcf 411 466,911.11 2932.11 زوج 

421-39 76 x91 -zcf  91 491,291.11 9114.11 زوج 

421-24 41 x91 -zcf  49 744,919.11 9793.11 زوج 

421-97 49 x91 - zcf 31 719,911.11 9491.11 زوج 

  زوج 999 

 

 oc/scعالمة الشحن 

 

 

 صم التجارياخل

 11.3,994,949اإلمجالي 

 11.711,111     ين

 
 11.3,194,949 اإلمجالي

التمرين الرابع 

 عشر
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  % فوائد على الفاتورة:2يومًا, ويضاف  791يتم السداد بعد 

791,397.11 

 3,414,416.11      اإلمجالي بالني:

 COLLECT)الشحن الدولي والتامني: مت حتصيلها )

 

 
 

 حتديد القيمة اجلمركية هلذه الشحنة؟

 

 
 

عادًة يقوم رجل اجلمارك املاهر مبراجعة الفاتورة واحلسابات اليت  .7

ضمنتها بكل دقة للتأكد من أنه مل توجد أي أخطاء يرتتب عليها خفض ت

 القيمة وتبدو وكأنها أخطاء حسابية لن ميكن اكتشافها.

صومات التجارية اليت تضمنتها اخلجيب إجراء دراسة وحتقق علي  .4

الفاتورة وهذا يعد ضروريًا لتحديد مدى قبوهلا من الناحية اجلمركية 

صم التجاري متاحًا لكافة املشرتين يتم اخلكان ومدي شرعيتها. فإذا ما 

اعتبارها خصومات حقيقية صحيحة وبالتالي يتم استبعادها من القيمة 

 اجلمركية للبضائع املستوردة حمل التقييم.

 اإلجابة

المطلوب

: 

 اإلجابة

المطلوب

: 
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فيما يتعلق بعنصر الفائدة, إذا ما مت دفع املستحق على البضائع يف إطار  .3

كل مبلغ الفائدة جزئًا من الدفع املؤجلة )أو سيتم ذلك( فلن يش اتفاقية

 القيمة اجلمركية على البضائع املستوردة.

نظرًا لكون الفاتورة على مستوى سيف فلن حيتاج األمر إلي أي إضافة  .2

 أخري للتأمني والنولون.

نظرًا لكون الفاتورة بالني الياباني, جيب أن تقوم بتحويل القيمة  .9

 اجلمركية إىل العملة احمللية.
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 4111مايو  71بتاريخ:   172فاتورة جتارية رقم:  acme pty ltdة الشاحن: شرك

 427إذن شراء رقم: 

 CIFمستوى البيع:  .XYZ Incمرسلة إىل: 

 4291بوليصة شحن رقم: 

 الرحلة البحرية:

 نورثن ستار

 ميناء الشحن:

 دولة التصدير

 السداد بالتحويل املالي التلغرايف إىل:

 املصدر مباشرة 

وصف  تماخل رقم احلاوية

 البضائع

سعر القطعة  عدد القطع

 )وحدة نقدية(

إمجالي السعر 

 )وحدة نقدية (

DEFG  9142  مكابس صلب ممتازST-

 مللي 491X961القطر  41-39-29

4 4,311 41,111 

    كيلو جرام49331 الوزن

 اإلمجالي

 الشحن للخارج

 التأمني الدولي

 

 اإلمجالي

  41,111 

9,111 

1,911 

 

33,411 

    االستريادبدولة  ABCالوكيل: 

   التوقيع: 
 وحدة نقدية  33,411يتم سداد مبلغ 

 

 

التمرين الخامس 

 عشر

المطلوب

: 

مطلوبال

: 
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 ما هي الطريقة الواجب إتباعها يف تقييم هذه الشحنة؟

 

 

 

من دراسة هذه الفاتورة سوف جتد أن القيمة املوضحة بها سيف وال حنتاج 

لتحقق من صحة ودقة إلي إجراء أي تسويات يف هذا الشأن، ولكن ينبغي عليك ا

املبالغ املوضحة كمقابل للنولون والتأمني. وقد حيتاج األمر إذا كان هناك ضرورة 

 طلب وثائق الشحن وبوليصة التأمني..

وبالنسبة ملا ورد بالفاتورة كإشارة إلي وجود "الوكيل" فهذا جيب أن يكون 

ا ما كان حمل تساؤل, هل دخل "وكيل" كطرف يف عملية البيع أو الشراء, وإذ

األمر كذلك, فهل كان هذا الوكيل وكياًل للبيع أو الشراء؟ وينبغي حتديد ذلك 

نظرًا لتأثريه على قيمة البضائع يف حالة وجود عمولة بيع, وفقًا ملا تتطلبه املادة 

 ( )أ(.7الثامنة فقرة )

 اإلجابة
 اإلجابة
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 إذا علمت أن أحكام املادة األولي والثانية والثالثة مل ميكن تطبيقها علي

ثالث شحنات مستوردة ملصر، وقد قدم لك املستورد البيانات التالية عن كمية 

 االسترياداملبيعات وأسعار البيع يف السوق احمللي عند املستوي األول للبيع بعد 

 أكرب سعر بيع الوحدة عند ، قم بتحديدارتباطبني بائع ومشرتي ال تربطهما عالقة 

 .إمجالية جممعةكمية 

مـزاد  والـيت بيعـت يف   قطعـة   4911كونـة مـن   لشـحنة األولـي وامل  ا مبيعـات أسعار  .7

 :علين كالتالي

 جنيه لكل قطعة 211   911

 جنيه لكل قطعة 391   911

 جنيه لكل قطعة 291   911

 جنيه لكل قطعة 321   111

 التجاريقطعة مباعة على املستوى  7111مكونة من  الشحنة الثانيةمبيعات  أسعار .4

 األول:

 لكل قطعة هجني 46   411

 جنيه لكل قطعة 44   211

 جنيه لكل قطعة 49   411

 جنيه لكل قطعة 31   711

 جنيه لكل قطعة 34   711

التمرين السادس 

 عشر
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 قطعة مت بيعها باملزاد باألسعار التالية: 911مكونة من  الشحنة الثالثةمبيعات  أسعار .3

 جنيهات لكل قطعة 6     12

 جنيهات لكل قطعة 909   41

 طعةقجنيهات لكل  6     91

 جنيهات لكل قطعة 909   11

 جنيهات لكل قطعة 909   31

 جنيهات لكل قطعة 909   39

 جنيهات لكل قطعة 909   41

 جنيهات لكل قطعة 9     49

 جنيهات لكل قطعة 609   44

 

 

 إمجالية جممعة؟كمية  أكرب سعر بيع الوحدة عند حتديد

 

 

دة عند أكرب كمية املطلوب يف هذا التمرين هو حتديد سعر بيع الوح

 إمجالية جممعة لكل شحنة علي حدة..

ويف هذا التمرين مت البيع عند أول مستوي جتاري ملشرتي غري مرتبط، 

 وبالتالي ميكن حساب هذا السعر علي النحو التالي:

 الشحنة األولي .7

المطلوب

: 

 اإلجابة اإلجابة

المطلوب

: 
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جنيه ) أكرب كمية بضائع بيعت من هذه  291السعر هو  911عند الكمية 

  (الشحنة

السعر الذي علي أساسه نقوم حباسب القيمة اجلمركية هلذه  وعليه يكون

 جنيه 291× وحدة  4911صمية = اخلالشحنة وفقًا للطريقة 

 الشحنة الثانية .4

 جنيه ) أكرب كمية بضائع بيعت من هذه الشحنة ( 44 السعر هو 211عند الكمية 

وعليه يكون السعر الذي علي أساسه نقوم حباسب القيمة اجلمركية هلذه 

 جنيه 44× وحدة  7111صمية = اخلالشحنة وفقًا للطريقة 

 الشحنة الثالثة .3

وحدة،  41وحدة وأخري قدرها  11جنيه توجد كمية قدرها  909عند السعر 

وحدة متثل أكرب كمية  761أي أن هناك مبيعات متت عند هذا السعر قدرها 

 إمجالية بيعت عند أول مستوي ملشرتي غري مرتبط

الذي علي أساسه نقوم حباسب القيمة اجلمركية هلذه  وعليه يكون السعر

 جنيه 9091×  761صمية = اخلالشحنة وفقًا للطريقة 
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 4111مايو  9بتاريخ  17فاتورة رقم  4 ---إبريل  1بتاريخ  712طلبكم 

 XYZ Incاملورد: مؤسسة   25Sرحلة أكمي بل رقم 

 CIFشروط البيع: 

 املنشأ: دولة كندا

 ABC Pty Ltdاملشرتى 

عدد 

 البضائع

 املبلغ سعر الوحدة الكمية الوصف

( 6أطقم أكواب نبيذ من ) بالته 7

قطعة + إبريق )كريستال 

 مغطى بالرصاص (

 

 41111 دوالر 29 طقم 4111

عالمة 

الشحن 

GT/VG 

 كرتونه 42

ميناء الشحن: سياتل 

 بالواليات املتحدة األمريكية

 دوالر 41111اإلمجالي: 

 أن: فإذا علمت

 الثمن الوارد بالفاتورة يتضمن املصروفات التالية:

 دوالر 911    شحن داخلي بكندا 

 دوالر 7111 شحن داخلي بالواليات املتحدة األمريكية 

 دوالر 191    الشحن البحري 

 دوالر 711    التأمني البحري 

التمرين السابع 

 عشر
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 حتديد القيمة اجلمركية وتوضيح طريقة التقييم؟

 

 

 ورة على مستوى الـ السعر الوارد بالفاتCIF  وبالتالي ال يتم أي

 إضافات للنولون والتأمني البحري.

  ال يوجد أي بيان أو معلومة تستوجب عدم قبول قيمة الصفقة

وبالتالي السعر الوارد بالفاتورة حيث أنه ال يوجد مثة شك يف أن 

هناك عملية بيعًا للتصدير قد متت وغري ذلك من شروط املادة 

 األولي.

  اصة بالشحن الداخلي يف كندا أو الواليات اخليعتد بالتكلفة وال

املتحدة حيث أن السعر سيف وبالتالي فإن هذه التكاليف قد 

دوالر للطاقم وال حيتاج األمر أكثر من  29تضمنها السعر املوضح وهو 

 التحقق من كون هذه التكاليف فعلية وليست امسية.

 ي, جيب أن يتم حتويل القيمة نظرًا لكون الفاتورة بالدوالر األمريك

 إىل العملة احمللية

 دوالر أمريكي 41111وعليه تكون القيمة اجلمركية = 

المطلوب
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 اإلجابة

 اإلجابة

المطلوب
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 ما هي القيمة اجلمركية للبضائع املستوردة حمل التقييم؟

 

 

 

 

 

 

التمرين الثامن 

 عشر

المطلوب

: 

 اإلجابة اإلجابة

المطلوب

: 
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 ال ميكن تطبيق طريقة قيمة الصفقة لوجود عالقة أثرت علي السعر. .7

طابقة للبضائع املستوردة حمل التقييم وجدنا بالبحث عن البضائع امل .4

أربعة صفقات مت قبول كل منها كقيمة تعاقدية عند ورودها، مما يعين أنه 

 شرط املادة الثانية توافر فيها.

البضائع املطابقة األولي بالتطبيق هي اليت تتوافر كافة شروط املادة  .3

هذا يتوافر فقط الثانية، أي من نفس بلد اإلنتاج، ثم من نفس املنتج، و

 .2و 3فقط، لذلك نغض النظر عن البيانات أرقام  4ورقم  7يف البيان رقم 

دوالر قيمة البضائع  704وهي  4و 7نأخذ القيمة األقل بني القيمتني  .2

 .7الواردة بالبيان رقم 
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 فإذا علمت أن:

التمرين التاسع 

 عشر
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   خصـم   49التصـدير حتصـل علـى     كل املبيعات يف السوق احمللـى لبلـد %

 من أسعار القائمة لكل أنواع املشرتين..

 :اجلدول اآلتي يوضح نسب خصم الكمية للتصدير فقط 

 ال خصم إطار 911إلي  7من 

917 7111 79% 

7117 91111 41% 

91117 711111 49% 

 %31  711111أكثر من 

 

 

 

 حتديد القيمة اجلمركية لكل أنواع اإلطارات؟

 

 

% خصـم   41يتم حساب القيمة اجلمركية على أساس أسعار التصدير بعد خصـم  

ــنح     ــرتة احملــددة مل ــدفع خــالل الف ــذه   71صــم، ) اخلنقــدي إذا مت ال ــام يف ه أي

الــيت متثــل قيمــة   % خصــم كميــة وتكــون أســعار الفــواتري  41احلالــة(.. وبعــد خصــم 

اص بالكمية اخلصم اخل الصفقة مقبولة وفقًا للجدول املوضح يف املسألة بعد إجراء

 والدفع النقدي.

المطلوب
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 اإلجابة اإلجابة
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 والذي استطعت أن تستخلص منه ما يلي: 7111أمامك البيان اجلمركي رقم 

 املستورد: شركة مصر السترياد البطاريات ) البائع واملشرتي غري مرتبطان ( -

ارج لتصدير البطاريات ) تـاجر مجلـة يشـرتي البطاريـات مـن      اخلاملصدر: شركة  -

 ي (منتج آخر خارج

 للبطارية الواحدة CIFجنيهًا 1091السعر الوارد بالفاتورة:  -

بطاريـة، مت تغليـف كـل بطاريـة علـي حـدة بـالبولي         7111البضائع املسـتوردة:   -

 إثيلني والورق املقوي بناء علي طلب املستورد

 املساعدات: -

 املستورد قام بتوريد البولي إثيلني والورق املقوي للبائع بدون مقابل 

 21امـات مـن السـوق احمللـي يف مصـر مببلـغ       اخلسـتورد هـذه   أشرتي امل 

 جنيه

  جنيه 61املصدر تعاقد مع شركة تغليف لتغليف البطاريات مقابل 

 

 

 بطارية؟ 7111حتديد القيمة اجلمركية للصفقة املكونة من 

 

 

 

 التمرين العشرين

المطلوب
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 اإلجابة

 اإلجابة

المطلوب
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مبراجعة البيانات الواردة بالبيان اجلمركي، مل جند ما مينع من تطبيق 

ألولي، وجيب علينا إجراء التسويات الالزمة وفقًا ألحكام املادة أحكام املادة ا

 الثامنة..

  املساعدات اليت قام املستورد بتوريدها بدون قيمة يتم إضافة قيمتها إلي

 جنيه 21القيمة اجلمركية، أي نضيف إلي القيمة مبلغ 

  تكلفة التغليف اليت حتملها املصدر ال تضاف إلي القيمة حيث أن

 .مل يدفعها، وبديهي أن يكون املصدر قد ضمنها يف الثمناملستورد 
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التمرين الحادي 

 والعشرين
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 حتديد القيمة اجلمركية للصفقة موضوع هذه الفاتورة؟

 

 
 

 طوة األولي:اخل 

 حتديد مدي توافر شروط املادة األولي:

ــي:  ــرط األول ــائع       الش ــرف الب ــى تص ــود عل ــاك قي ــون هن ــلع أو  يفأال تك الس

 هلا غري القيود استخدامه

 .مصر يفيفرضها أو يشرتطها القانون أو السلطات العامة  اليت ( أ

ميكـن للمسـتورد إعـادة     الـيت حتدد املسـاحة اجلغرافيـة    اليت ( ب

 .بيع السلع فيها

 .ال تؤثر تأثرًيا كبرًيا على قيمة السلع اليت ( ت

أال توجد شروط أو قيود يتعذر معها حتديد قيمـة السـلعة حمـل    : الشرط الثاني

 .لتقييما

أال يستحق للبائع أي جزء من حصيلة إعادة البيع أو التصـرف  : الشرط الثالث

أو االستخدام يف السلع املستوردة يف مرحلة تالية ما مل يكن 

(. 9يف اإلمكان إجراء التعديل املناسب وفقًا ألحكام املادة )

 .( من الطريقة األولي6)راجع الفقرة )

المطلوب

: 

 اإلجابة اإلجابة
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مـرتبطني،   كـان ع واملشـرتي مـرتبطني وإذا   أال يكون البـائ : الشرط الرابع

 .السعر بهذه العالقة يتأثرال أ

وعليه جند أن كل الشروط متوافرة، وال يوجد مـا مينـع مـن قبـول قيمـة      

 هذه الصفقة.

 طوة الثانية:اخل 

 حتديد مدي توافر أركان الصفقة:

   ــد ــدفع عــن البضــائع    إمكــان حتدي ــاًل أو القابــل لل الســعر املــدفوع فع

 .املستوردة

  االستريادبغرض التصدير لبلد وجود عملية بيع. 

 إجراء التسويات علي هذا السعر وفقًا ألحكام املادة الثامنة. 

 وبناءًا علي ذلك ينبغي أن تسري عملية التقييم علي النحو التالي:

 للوحدة مع إجراء التسويات التالية: $ 7409** قبول قيمة الفاتورة مببلغ 

 عمولة وكالء( وجيب علي 71لة املقدرة بـ مل يتم توضيح نوع العمو( %

رجل اجلمارك أن يستوضح نوعها من املستورد، حيث يتم إضافتها إلي 

القيمة اجلمركية إذا ما كانت عمولة بيع ألنها يف هذه احلالة سوف 

تشكل جزئًا من القيمة لألغراض اجلمركية للبضائع املستوردة حمل 

( وإذا ما تبني أنها كانت  7 –أ  – 7رة التقييم, )راجع املادة الثامنة فق
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عمولة شراء فال تضاف إلي القيمة اجلمركية للبضائع املستوردة حمل 

 التقييم.

  جيب التحقق من أن الفائدة املوضحة قد مت دفعها لكي ميكن ضمها

إلي القيمة اجلمركية، حيث أن دفعها يف الواقع هو املعيار األساسي 

جلمركية للبضائع املستوردة حمل التقييم، العتبارها جزء من القيمة ا

ويف كل األحوال سيكون علي رجل اجلمارك الرجوع إلي املستورد 

لتقديم نسخة من عقد التمويل ملراجعته والتأكد من وجود فائدة 

 مدفوعة بالفعل.

  وهو خصم مرتفع للغاية وال توجد 91توجد نسبة خصم قدرها.،%

ر إليه ويتم أخذ القيمة بكامل معلومات حول طبيعته، ولذلك لن ينظ

صم، ويف حالة إذا ما أتضح من مراجعة عقد البيع أن اخلالفاتورة دون 

صم هو خصم كمية أو خصم نقدي أو غري ذلك من اخلهذا 

صومات املقبولة بشرط أن يكون متاحًا لكافة املستوردين اخل

 .اآلخرين

  بلغ التأمني القيمة املوضحة بالفاتورة ) فوب ( وعليه جيب إضافة م

ومبلغ النولون للوصول إلي القيمة )سيف( واليت وفقًا للتشريعات 

احمللية يف مصر تعترب القيمة اجلمركية للبضائع املستوردة حمل 

 التقييم.
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   ورد يف هذا التمرين معلومة عن سعر الصرف احملدد للتحويل من

جلنيه الدوالر األمريكي إلي اليورو، وملا كانت العملة احمللية هي ا

املصري، فإن هذا السعر لن يعتد به حيث توجد أسعار رمسية من 

البنك املركزي للدوالر، علي أنه يف احلاالت اليت ال يكون فيها هناك 

سعر صرف معلن للعملة الواردة به الفاتورة، فيتم األخذ بسعر الصرف 

احملدد للوصول إلي القيمة اجلمركية للبضائع املستوردة حمل 

 التقييم.

  القيمة الواردة بالفاتورة واردة بالدوالر، وجيب إجراء عملية التحويل

إلي العملة احمللية يف تاريخ تسجيل البيان اجلمركي حسب التشريع 

 احمللي يف مصر.
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 كيفية حتديد القيمة اجلمركية هلذه الصفقة؟

 

 

ادة األولي أن تكون القيمة من أهم الشروط الواجب توافرها لتطبيق امل

الواردة متعلقة بالبضائع املستوردة ومتثل قيمتها املدفوعة أو القابلة للدفع، ويف 

هذه احلالة، سيجد رجل اجلمارك أن القيمة متدنية للغاية ملثل هذا النوع من 

التمرين الثاني 

 والعشرين

المطلوب

 اإلجابة اإلجابة :

المطلوب

: 
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األثاث، وعليه جيب أن يتوجه للمستورد بطلب تفسري هذا التدني يف السعر، فإذا ما 

املستورد عقد البيع الذي يوضح هذا االتفاق بينه وبني البائع علي توريد قدم 

دوالر لطرف ثالث، ففي هذه احلالة ميكن قبول قيمة الصفقة كما وردت بعقد  111

دوالر للوحدة، أما إذا مل يقدم املستورد عقد البيع ومل يستطع رجل  7411البيع بـ 

دوالر  111فيد أن املستورد دفع األوراق املقدمة ملا ي اجلمارك أن يصل من

لطرف ثالث كجزء من الصفقة، فلن يتم قبول هذه القيمة وعلي اجلمارك اللجوء 

 إلي الطرق البديلة.

العربة يف هذه احلالة بتوافر معلومات رمسية عن كل أطراف الصفقة، مثل 

غ تقديم عقد البيع الذي يوضح السعر األساسي املتعاقد عليه وطرق الدفع واملبل

الواجب دفعه لكل طرف، وهنا فقط يتم تطبيق الطريقة األولي وقبول قيمة الصفقة، 

ولكن عدم تقديم مستندات توضح هذه املعلومات، وحتى لو متكن رجل اجلمارك 

من الوصول إلي هذه املعلومات، فلن ميكنه قبول قيمة الصفقة ألن القيمة 

حيق له رفع هذه القيمة إلي دوالر وال  911املقدمة له يف هذه احلالة ستكون 

 دوالر من تلقاء نفسه بناء علي معلومات توصل إليها. 7411
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كيلو  2111الوارد مبيناء اإلسكندرية ميثل شحنة  4111البيان اجلمركي رقم 

جرام من النرتوجني السائل مت استريادها مبعرفة شركة الغازات السائلة من إجنلرتا 

 71جنيه إسرتليين للسلندر الواحد سعة  61شن بسعر من شركة إجنليش جاز كوربور

كيلو جرام من النرتوجني، وقد أقر املستورد يف إقرار القيمة عدم وجود عالقة بينه 

وبني املنتج، وأوضح أيضًا أنه قام بتوريد السلندرات إلي الشركة املنتجة بقيمة 

شرائها من السوق جنيه إسرتليين للسلندر الواحد مع أن تكلفة  711خمفضة قدرها 

جنيه إسرتليين للسلندر وميكن استخدامها يف تعبئة  611احمللي يف مصر بلغت 

النرتوجني لعدد عشرين مرة فقط، وقد أتضح وجود عمولة مسسرة مل يتضمنه السعر 

 % دفعها البائع ألحد الوسطاء يف الصفقة. 109قدرها 

 

 

 حتديد القيمة اجلمركية هلذه الشحنة؟

 

 

من املعلومات ما يفيد وجود عـائق أو شـرط مينـع تطبيـق املـادة       ال يوجد .7

 األولي أو قبول قيمة الصفقة.

الشحنة تعرب عن واقعة بيع فعلي بني بائع ومشـرتي مسـتقل كـل منهمـا عـن       .4

 اآلخر.

التمرين الثالث 

 والعشرين

المطلوب

: 

 اإلجابة اإلجابة

المطلوب

: 
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 يتم إجراء التسويات الواردة باملادة الثامنة علي النحو التالي: .3

نها يف السعر ومل يسـتوفيها  عمولة السمسرة ال تضاف ألن املصدر مل يضم -

 من املستورد.

 إضافة فرق القيمة املخفضة لتكلفة السلندرات. -

 جنيه إسرتليين لكل سلندر 911=  711 – 611

 سلندر 211=  71÷ كيلو  2111عدد السلندرات = 

 مرة 41وحيث أن السلندر يكفي لنقل النرتوجني 

 ه إسرتليينجني 611من ال  7/41فتكون تكلفة النقل هلذه الشحنة 

ــل    31=  41÷  611 ــتج حتمـ ــن املنـ ــرتليين، ولكـ ــه إسـ ــذه  7/6جنيـ هـ

جنيهات، وبالتالي يكـون املبلـغ الواجـب إضـافته للقيمـة       9التكلفة أي 

جنيـه   710111سـلندر =   211× جنيه عن كـل سـلندر    49اجلمركية هو 

 إسرتليين

 وبناءًا عليه يكون حساب القيمة اجلمركية علي النحو التالي:

 جنيه إسرتليين 4210111=كيلو  20111× جنيه  61= مة الواردة بالفاتورة القي

 جنيه إسرتليين  710111 يضاف إليها تكلفة السلندرات =

 جنيه إسرتليين 4910111=القيمة اجلمركية وعليه تكون 
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مكتيب من شركة أسبانية متخصصة  أثاثشركة األثاثات احلديثة تقوم باسترياد 

كرسي فوتيل  311علي توريد عدد  االتفاقب والشركات، وقد مت يف أثاث املكات

املكتيب وال تقوم بإنتاج  األثاثجلد، وملا كانت الشركة املصدرة متخصصة يف 

املصنوعات من جلد، فقد تعاقدت مع مورد حملي أسباني لكساء األثاث باجللد 

ملستورد باملواصفات املتفق عليها واليت حتتوي علي رسومات فرعونية قام ا

 .بتوريدها بدون قيمة للشركة األسبانية

 دوالر سيف 491وقد تضمنت الفاتورة قيمة إمجالية للفوتيل الواحد قدرها 

 دوالر 7911فإذا علمت أن الرسومات كانت تكلفتها 

دوالر عن كل فوتيل مقابل التكسية  19مبلغ  األخرىوأن املنتج دفع للشركة 

 باجللد والدمغ بالرسومات

 

 

 

 ؟ما هي القيمة اجلمركية هلذه الشحنة

 

 

 

 

التمرين الرابع 

 والعشرين

المطلوب

: 

 اإلجابة

 اإلجابة

المطلوب

: 
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املستورد قام بتوريد الرسومات بدون قيمة وبالتالي تدخل يف القيمة 

 اجلمركية

تكلفة التكسية والدمغ بالرسومات هي جزء من القيمة اليت تضمنتها الفاتورة 

 وبالتالي ال تدخل يف القيمة لسابق حسابها

كية هي القيمة الواردة بالفاتورة سيف وبناء علي ذلك تكون القيمة اجلمر

 دوالر 19111فوتيل =  311× دوالر  491

 دوالر 79111يضاف إليها قيمة الرسومات املوردة بدون قيمة = 

 دوالر 41111وعليه فالقيمة اجلمركية = 
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 الخامسالباب  
 التشريعات



 التقييم الجمركي في ظل الجات
 

 

 

 

2009 

306 



 التقييم الجمركي في ظل الجات
 

 

 

 

2009 

307 

 
 

 الفصل األول
 التشريعات المحلية في مصر

 0995لسنة   72العربية رقم    قرار رئيس جمهورية مصر
 0995لسنة   42قرار وزير الخارجية رقم  

 2111لسنة   061ق انون رقم  
الالئحة التنفيذية لق انون الجمارك " قرار وزير المالية رقم  

 "2116لسنة   01
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 قرار رئيس جمهورية مصر العربية

 7449لسنة  14رقم 
 باملوافقة على انضمام مجهورية مصر العربية

تامية املتضمنة اخلتجارة العاملية واالتفاقات اليت تضمنتها الوثيقة ملنظمة ال

نتائج جولــــة أورجواي للمفاوضات التجارية متعددة األطراف وجداول تعهدات 

دمات واملوقعة يف مراكش اخلمجهورية مصر العربيـــة فـــي جمالي جتـــارة السلع و

 .79/2/7442باململكة املغربية بتاريخ 

 جمهوريةرئيس ال

 من الدستور: 797بعد االطالع على الفقرة الثانية من املادة 

 قــــــــــــــرر

 ) مادة وحيدة (
 ووفق على انضمام مجهورية مصر العربية ملنظمة التجارة العاملية.

تامية املتضمنة نتائج جولة اخلكما ووفق على االتفاقيات اليت تضمنتها الوثيقة 

رية متعددة األطراف وجداول تعهدات مجهورية مصر العربية أورجواي للمفاوضات التجا

دمــــات واملوقعة يف مراكش باململكة املغربية بتاريخ اخليف جمــالي جتارة السلع و 

 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. 79/2/7442

 هـ7279شوال سنة  74صدر برئاسة اجلمهورية يف 

 م ( 7449مارس  41) املوافق 

 حسنى مبارك
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 ارجيةالخار وزير قر

 7449لسنة  24رقم 

 ارجيةالخوزير 
الصادر  7449لسنة  14بعد اإلطالع على قرار السيد / رئيس اجلمهورية رقم 

بشأن املوافقة على انضمام مجهورية مصر العربية ملنظمة  41/3/7449بتاريخ 

ج جولة تامية املتضمنة نتائاخلالتجارة العاملية واالتفاقات اليت تضمنتها الوثيقة 

أورجواي للمفاوضات التجارية متعددة األطراف وجداول تعهدات مجهورية مصر 

دمات، املوقعـــة يف مراكـــش باململكـــة اخلالعربية يف جمالي جتـــارة السلع و

 .79/2/7442املغربيـــة بتاريــــخ 

 .76/2/7449وعلى موافقة جملس الشعب بتاريخ 

 .74/2/7449ورية بتاريخ وعلى تصديق السيد / رئيس اجلمه

 قـــــــرر

 ) مادة وحيدة (
ينشر يف اجلريد الرمسية انضمام مجهورية مصر العربية ملنظمة التجارة العاملية 

تامية املتضمنة نتائج جولة أورجواي للمفاوضات اخلواالتفاقات اليت تضمنتها الوثيقة 

بية يف جمالي جتارة التجارية متعددة األطراف وجداول تعهدات مجهورية مصر العر

 .79/2/7442دمات واملوقعة يف مراكش باململكة املغربية بتاريخ اخلالسلع و

 7/7/7449ويعمل به اعتبارا من 

                                            71/9/7449صدر بتاريخ 

                                                                                                                  

 ارجيةالخوزير 

 عمرو موسي
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 4111لسنة  761قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك

  44مادة 

" مع عـدم اإلخـالل باالتفاقيات الدولية اليت تكون مجهورية مصر العربية 

ركية يف حالة البضائع طرفًا فيها , تكون القيمة الواجب اإلقرار عنها لألغراض اجلم

الواردة , هي قيمتها الفعلية مضافا إليهـا مجيع التكاليـف واملصروفـات الفعليـة 

ميناء الوصول يف أراضى اجلمهورية. وإذا كانت القيمة  ىاملتعلقـة بالبضائع حت

حمددة بنقد أجنيب فتقدر على أساس سعر الصرف املعلن من البنك املركزي يف 

 ."ان اجلمركي , وفقا للشروط واألوضاع اليت يقررها وزير املاليةتاريخ تسجيل البي

 

  43مادة 
" على صاحب الشأن تقديم عقود الشراء أو الفواتيـر األصليـة موضحا بها 

شـروط التـعاقد وكـذلك املستنـدات املتعلقـة بالبضاعـة معتمـدة من جهة حتددها 

ة نقص املستندات أو عـدم صحتـها أو تقبلها مصلحة اجلمارك , وإذا تبني للمصلحـ

كلـها أو بعضـها أو أحد بياناتها جاز هلا عدم االعتداد بها , وجيب إخطـار صاحب 

 الشـأن كتـابة , عـند طلبـه , باألسباب اليت استندت عليها املصلحة يف ذلك ".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التقييم الجمركي في ظل الجات
 

 

 

 

2009 

323 

 71ية رقم ثم صدرت بعد ذلك الالئحة التنفيذية لقانون اجلمارك بقرار وزير املال

واليت تضمنت كافة األحكام التفصيلية اليت حتكم تطبيق اتفاقية تنفيذ  4116لسنة 

املادة السابعة من اجلات، واآلتي بعد املواد املتعلقة بالتقييم اجلمركي من 

 الالئحة التنفيذية لقانون اجلمارك املصري
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 الالئحة التنفيذية للقيمة 
 4116/  71من القرار الوزاري 

 تعريفات - تمهيديباب 
 :السلع المنتجة -7

املنتجات التعدينية املستخرجة من األرض واخلردة واملنتجات الصناعية 

واملنتجات الزراعية واحليوانات احلية ومنتجاتها اليت مت تربيتها يف البالد 

 واملنتجات املتحصل عليها بالصيد.

 :سلع من نفس الفئة والنوع -4

ة أو دائرة من السلع اليت تنتجها صناعة السلع اليت تدخل يف جمموعــــــ

 معينة أو  قطاع صناعي معني وتشمل السلع املطابقة واملماثلة.

 :السلع المطابقة -3

السلع اليت سبق قبول قيمتها التعاقدية واليت تتطابق يف كل النواحي مبا 

يف  ريف ذلك اخلصائص املادية والنوعية واجلودة والسمعة التجارية، وال يؤث

املطابقة السلع  عختالفات الطفيفة يف املظهر، وال يشمل تعبري السلذلك اال

اليت جتسد أو تعكس اهلندسة والتطوير واألعمال الفنية وأعمال التصميم 

 واخلطط والرسومات اليت صممت يف مصر.

وال تعترب السلع مطابقة ما مل تكن قد أنتجت يف نفس بلد إنتاج السلع 

اليت ينتجها منتج أخر يف االعتبار إال يف  حمل التقييم وال تؤخذ السلع

حالة عدم وجود سلعة مطابقة ينتجها نفس املنتج الذي ينتج السلعة حمل 

 التقييم.

 السلع المماثلة: -2
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مادية  ومكونات السلع اليت سبق قبول قيمتها التعاقدية وهلا خصائص 

بينها متشابهة متكنها من أداء نفس الوظائف وتكون قابلة للتبــادل فيما 

جتاريًا، مع مراعاة اجلــودة والســمعة التجاريــة وما إذا كانت حتمل أو ال 

عالمة جتارية حتى ولو مل تكن متشابهة يف مجيع النواحي.  وال تشمل 

السلع اليت جتسد أو تعكس اهلندسة والتطوير واألعمال الفنية وأعمال 

 التصميم واخلطط والرسومات اليت صممت يف مصر.

ما مل تكن قد أنتجت يف نفس بلد إنتاج السلع  ةرب السلع مماثلوال تعت

حمل التقييم وال تؤخذ السلع اليت ينتجها منتج أخر يف االعتبار إال يف 

حالة عدم وجود سلعة مماثلة ينتجها نفس املنتج الذي ينتج السلعة حمل 

 التقييم.

 :سعر بيع الوحدة الذي بيع به أكبر كمية إجمالية -9

بيع به أكرب عدد من الوحدات ألشخاص ال يرتبطون السعر الذي 

 باألشخاص الذين يشرتون منهم عند أول مستوي جتاري بعد االسترياد.

 

جيب أن تعامل السلطات اجلمركية املعلومات السرية بطبيعتها أو 

املعلومات السرية املقدمة ألغراض التقييم اجلمركي علي اعتبار أنها 

عالن عنها دون تصريح حمدد من الشخص أو سرية متامًا، وال تقوم باإل

احلكومة اليت قدمت هذه املعلومات إال بقدر ما تتطلبه اإلجراءات 

 القضائية.

 

 التقييم
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 (: 72مـادة ) 

تكون القيمة اجلمركية للسلع أو البضائع وفقًا ألحكام اتفاقية تنفيذ املادة 

قيمة التعاقدية للصفقة أي السابعة من االتفاقية العامة للتجارة والتعريفات هي ال

الثمن املدفوع فعاًل أو املستحق عن بيع السلع أو البضائع للتصدير إىل مصر بعد 

 إضافة عناصر التكاليف بالقدر الذي حتمله املشرتى ومل يدرج يف الثمن. 

 وهذه التكاليف هي: ـ -

 العموالت والسمسرة باستثناء عموالت الشراء. ( أ

 مع تكلفة البضاعة وحدة واحدة تكلفة األوعيـة اليت تعترب  ( ب

 ألغراض التقييـــــم اجلمركي.

 تكلفة التعبئة والتغليف سواء من حيث العمل أو املواد. ( ت

قيمة السلع واخلدمات التالية اليت يقدمها املشرتى ـ بشكل مباشر  ( ث

خمفضة لتستخدم يف إنتاج السلع  أو غري مباشر جمانًا أو بتكلفة

ال تكون فيه هذه القيمة قد أدخلت املستوردة , وبالقدر الذي 

 يف الثمن املدفوع فعاًل أو املستحق الدفع:

املواد واملكونات واألجـزاء والعناصر املماثلة  .7

 الداخلة يف تكوين البضاعة املستوردة.

األدوات واللقم والقوالب واألصناف املماثلة  .4

 املستخدمة يف إنتاج السلع املستوردة.

 نتاج السلع املستوردة.املواد اليت استهلكت يف إ .3
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أعمال اهلندسة والتطوير واألعمال الفنية وأعمال  .2

التصميم و اخلطط والرسومات اليت نفذت يف بلد آخر غري 

 مصر والالزمة إلنتاج السلع املستوردة. 

العوائد والرتخيص حلقوق امللكية املتعلقة بالسلع املستوردة  ( د

بصورة غري مباشرة واليت التزم املشرتى بسدادها إما مباشرة أو 

 كشرط لبيع البضاعة.

قيمة أي مستحقات للبائع من حصيلة إعادة البيع أو التصرف أو  ( ذ

االستخدام للسلع ملستوردة سواء كانت هذه املستحقات مباشرة 

 أو غري مباشرة.

تكلفة شحن السلع, وتكاليف النقل والتحميل والتفريغ والتأمني  ( ر

أو حتى تفريغها يف ميناء  وسائر اخلدمات املتعلقة بنقل السلع،

الوصول، وبالنسبة للنولون والتأمني يف حالة عدم تقديم مستند 

فعلي يتم األخذ باألسعار املثيلة يف تاريخ معاصر واليت يصدر 

 بتحديدها شهريًا قرار من رئيس مصلحة اجلمارك. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (: 79مـادة ) 

ادة السابقة أن تكون يراعي عند إضافة التكاليف املنصوص عليها يف امل   

 علي أساس بيانات موضوعية وكمية، وأن تكون شرطًا من شروط البيع. 
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أي إضافة إلي الثمن املدفوع بالفعل أو املستحق عند حتديد القيمة  زوال جتو

 اجلمركية إال وفقًا ألحكام املادة السابقة ما مل تكن شرطًا من شروط البيع.
 

 (: 76مـادة ) 

 اجلمركية العناصر اآلتية:  ال تشمل القيمة  

 تكلفة النقل بعد االسترياد. ( أ

 الضرائب والرسوم املفروضة يف مصر. ( ب

مصاريف وأعباء التشييد أو البناء أو التجميع أو الصيانة أو املسـاعدة الفنيـة    ( ت

 اليت أجريت بعد االسترياد على السلع املستوردة.

 عمولة الشــراء. ( ث

 ليت تتعلق بتسويق السلع املستوردة.تكلفة األنشطة التسويقية داخل مصر ا ( ج

تكلفة األعمال اهلندسية واخلطط والرسوم واألعمال الفنية اليت مت  ( ح

 تنفيذها يف مصر واملتعلقة بالسلع املستوردة حمل التقييم.

 التكاليف املتعلقة حبق إعادة إنتاج السلع املستوردة يف مصر. ( خ

دفوعة نتيجة عقد الفوائد املرتتبة نتيجة عقد متويل وهي الفوائد امل ( د

متويل مت توقيعه من املشرتي سواء كان هذا التمويل مقدم من البائع أو 

من طرف أخر بشرط تقديم هذا العقد إلي اإلدارة جلمركية عند التقييم 

 اجلمركي.

عوائد األسهم املقدمة من املشرتي إلي البائع. وذلك كله بشرط أن  ( ذ

مـــن املدفـوع فعاًل أو تكون هذه العناصر مميزة ومنفصلــة عن الث

 املستحق لدفع مقابل السلع املستوردة.
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 (: 71مـادة ) 

 يشرتط لقبول قيمة الصفقة كقيمة لألغراض اجلمركية توافر الشروط اآلتية: ـ

أال تكون هناك قيود على تصرف املشرتى يف البضائع أو استخدامه هلا وال  ( أ

  -تعد قيدًا احلاالت اآلتية:

 ها القانون أو السلطات العامة يف مصر.القيود اليت يفرض -7

 القيود اليت ليس هلا تأثري جوهري على قيمة السلع.  -4

القيود اليت حتدد املناطق اجلغرافية اليت ميكن إعادة بيع  -3

 السلع فيها.

أال يكون البيع أو الثمن خاضعًا لشرط أو مقابل ال ميكن حتديد قيمته  ( ب

 بالنسبة للبضائع حمل التقييم.

للبائع أي جزء من حصيلة إعادة بيع السلع أو التصرف فيها أو  قأال يستح ( ت

استخدامها يف مرحلة الحقة من قبل املشرتى سواء بشكل مباشر أو غري 

 مباشر, ما مل يكن من املمكن إضافته للقيمة. 

أال يكون بني البائع واملشرتى عالقة ارتباط تؤثر يف قيمة الصفقة سواء  ( ث

 وييـن.أو معن كانا شخصني طبيعيني

 

 (: 79مـادة ) 

يف تطبيق حكم البند ) د ( من املادة السابقة يعترب الشخص مرتبطًا يف   

 أي من احلاالت اآلتية:

   .إذا كان أحدهما يعمل لدي اآلخر ( أ
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 إذا كان معرتفًا بهما قانونًا كشركاء يف العمل. ( ب

% على  9إذا كان أحدهما ميلك ـ بشكل مباشر أو غري مباشر  ( ت

صص  واألسهم اليت متنحه حق التصويت لدى األقل من احل

 اآلخر.

 إذا كان أحدهما يشرف على اآلخر ـ بشكل مباشر أو غري مباشر. ( ث

إذا كان كالهما خاضعًا ـ بشكل مباشر أو غري مباشر ـ إلشراف  ( ج

 شخص ثالث.

إذا كانا يشرفان معًا ـ بشكل مباشر أو غري مباشر ـ على شخص  ( ح

 ثالث.

 سئواًل يف مؤسسة تابعة لآلخر.إذا كان أحدهما مديرًا م ( خ

 إذا كانا من األقارب حتى الدرجة الرابعة. ( د

 

ويعترب األشخاص الذين تربطهم عالقة عمل يكون أحدهم مبقتضاها 

االمتياز الوحيد لآلخر،  بالوكيل الوحيد أو املوزع الوحيد أو صاح

 مرتبطني معًا إذا انطبقت عليهم أحدي هذه احلاالت.

 

 (: 74مـادة ) 

توافرت احدي عالقات االرتباط املنصوص عليها يف املادة السابقة  إذا

فعلي اإلدارة اجلمركية حبث الظروف واملالبسات احمليطة بالصفقة للتأكد من 

عدم تأثري هذه العالقة علي مثن السلعة حمل التقييم، ولإلدارة اجلمركية أن تطلب 
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موذج املعد لذلك ومينح من املستورد معلومات أو مستندات أو تربيرات علي الن

   يومًا. املستورد مهلة للرد بعد التشاور مع مدير اجملمع املختص ال جتاوز ثالثني

فإن ظلت اإلدارة اجلمركية عند رأيها بأن عالقة االرتباط قد أثرت علي 

الثمن جاز للمستورد أو من ينيبه خالل ثالثني يومًا إثبات أن عالقة االرتباط مل تؤثر 

% من أحد القيم 71وأن القيمة املقر عنها ال تقل عما هو يف حدود  علي الثمن

 اآلتية: 

القيمة التعاقدية لسلع مستوردة مطابقة أو مماثلة بني أطراف غري  ( أ

مرتبطني مت تصديرها إلي مصر خـــالل ستني يومًا قبل أو بعد تاريخ 

 تصدير السلع حمل التقييم.

ة مت حتديدها طبقًا ألحكام القيمة اجلمركية لسلع مطابقة أو مماثل ( ب

 ( من هذا القرار. 43و  44املادتني ) 

 

 يراعي عند تطبيق االختبارات السابقة اآلتي:  

 االختالفات يف مستويات التجارة ومستويات الكميات. -7

(  72املنصوص عليها يف املادة ) عناصر التكاليف واملصاريف  -4

 من هذا القرار. 

 

ابقة بناء علي مبادرة من املستورد ويكون استخدام االختبارات الس

حمل القيم املقر  اإلختباريةوألغراض املقارنة، وال جيوز إحالل القيم 

 عنها.
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 (: 41مـادة ) 

( من هذا القرار يف  72النطبق قيمة الصفقة للسلع والبضائع طبقًا للمادة )   

 احلاالت اآلتية:

 األصناف الواردة لالستخدام الشخصي. ( أ

صناف يف الفاتورة ال متثل القيمة الفعلية ويتعذر علي وجود بعض األ ( ب

 .صاحب الشأن تربير ذلك مبستندات يقبلها اجلمرك

 اهلدايا واهلبات والعينات والدعاية واإلعالن. ( ت

 البضاعة الواردة علي سبيل اإلجيار أو األمانة. ( ث

 األصناف الواردة حلساب املورد من األصل إلي الفرع. ( ج

 

 (: 47مـادة ) 

 صحة القيمة املقر عنها يراعي األتي: يفوجود شك  حالة يف

إذا كان لدي اجلمارك أسباب تدعو إلي الشك يف صحة البيانات  ( أ

أو املســــتندات أو يف صحة القيمة املقر عنها كقيمة لألغراض 

اجلمركية فعلي اجملمع اجلمركي قبل تطبيق أي مادة أخري 

ه كتابًه بأســباب للتقييم أن يقوم بإبالغ املستورد أو من ميثل

الشك ويعطي فرصة معقولة للرد علي أن يتم حتديد املهلة 

الزمنية للـرد بالتشـاور مع مدير اجملمع املختص مبا ال جياوز 

  ثالثني يومًا من تاريخ علم املستورد أو من ميثله.

إذا كانت املستندات املقدمة من املستورد واملربرات الدالة  ( ب

لمجمع اجلمركي فيجب قبول قيمة علي صحة القيمة مقنعة ل
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الصفقة، أما إذا كانت املستندات املقدمة أو مربرات صحة 

القيمة غري مقنعة للجنة التقييم باجملمع اجلمركي وكذلك يف 

حالة انتهاء املهلة املمنوحة املنصوص عليها يف الفقرة السابقة 

 تصدر جلنة التقييم باجملمع اجلمركي قرارًا مكتوبًا موضحًا به

احلالة حمل النزاع وأسباب ومربرات رفض قيمة الصفقة، ويتم 

 إخطار املستورد بهذا القرار كتابة إذا طلب ذلك. 

 

 (: 44مـادة ) 

املواد إذا تعذر حتديد القيمة اجلمركية للسلع حمل التقييم وفقا ألحكام 

ير تكون القيمة اجلمركية هي قيمة التعاقد على سلع مطابقة بيعت للتصدالسابقة 

 يومًا قبل أو بعد تاريخ تصدير السلع حمل التقييم , نيإىل مصر وصدرت خالل ست

 على نفس املستوى التجاري وبذات الكميات تقريبًا.

 

فإذا كان املستوي التجاري أو الكميات أو كليهما خمتلفني تستخدم قيمة  

أو الصفقة لبضائع مطابقة بيعت على مستوى جتارى خمتلف أو بكميات خمتلفة 

يف املستوى التجاري أو الكميات أو كليهما  االختالفاتكليهما بعد تعديلها ملراعاة 

بشرط أن تكون هذه التعديالت قد متت على أساس أدلة تثبت دقة التعديل سواء 

 أدى التعديل إىل زيادة أو نقص لقيمة السلع املطابقة.

أدني هذه القيم يف حالة وجود أكثر من قيمة تعاقدية لسلع مطابقة تستخدم و

 لتحديد القيمة اجلمركية للسلع حمل التقييم.

 

 (: 43مـادة ) 



 التقييم الجمركي في ظل الجات
 

 

 

 

2009 

334 

إذا تعذر حتديد القيمة اجلمركية للسلع حمل التقييم وفقا ألحكام املواد 

السابقة تكون القيمة اجلمركية هي قيمة التعاقد على سلع مماثلة بيعت للتصدير 

 .هذا القرار ( من 44إىل مصر وتطبق بشأنها أحكام املادة ) 

 

 (: 42مـادة )  

يف حالة تعذر حتديد القيمة اجلمركية للسلع املستوردة وفقًا ألحكام 

املواد السابقة فتقدر القيمة وفقًا ألحكام املادتني التاليتني، ما مل يطلب املستورد 

 اجلمركية. اإلدارةتطبيق عكس هذا الرتتيب بشرط موافقة 

 

 

 (: 49مـادة ) 

 لسلع املستوردة تباع باحلالة اليت وردت عليها يتبع األتي: ـ( إذا كانت ا7)

يعترب سعر بيع الوحدة فى السوق احمللى هو األساس الذي يبنى عليه  ( أ

حتديد القيمة اجلمركية للسلع املستوردة وفقا ألحكام هذه املادة، 

وهو السعر الذي بيعت بة نفس السلع املستوردة أو السلع املطابقة أو 

اثلة يف السوق احمللى على حالتها عند االسترياد بأكرب السلع املم

كمية إمجالية خالل ستني يومًا قبل أو بعد تاريخ وصول السلع حمل 

التقييم إلي مصر ألشخاص غري مرتبطني بعد إجراء االستقطاعات 

  :اآلتية

 

العموالت اليت تدفع عادة أو اليت أتفق علي دفعها من املورد  -7

 تدفع عادة وفقًا لألعراف التجارية السائدة، إلي املستورد أو اليت
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أو إمجالي الربح واملصروفات العامة لسلع من نفس الفئة أو 

 النوع واملعمول بها يف مصر.

تكاليف النقل والتأمني املعتادة وما يرتبط بها من تكاليف فى  -4

 مصر.

الضرائب اجلمركية وغريها من الضرائب والرسوم املفروضة فى  -3

  .ة باسترياد السلع أو بيعهامصر واملتعلق

يف حالة عدم وجود عمليات بيع يف السوق احمللي لسلع مستوردة  ( ب

علي حالتها عند االسترياد خالل املدة املشار إليها  مطابقة أو مماثلة

بالبند ) أ ( من هذه املادة يعتد بسعر بيع الوحدة يف السوق 

البضاعة حمل يومًا من تاريخ وصول  41ال جتاوز  احمللي خالل مدة

 التقييم. 

 

  ( إذا بيعت السلع املستوردة بعد جتهيزها:4)

إذا مل تكن السلع املستوردة أو املطابقة أو املماثلة قد بيعت باحلالة 

اليت وردت عليها يف السوق احمللي فيتم حتديد القيمة اجلمركية علي أساس سعر 

رب كمية إمجالية ألشخاص السلع املستوردة بعد جتهيزها بأك بهالوحدة الذي تباع 

غري مرتبطني، بعد استقطاع القيمة املضافة نتيجة التجهيز باإلضافة إلي 

 ( من هذه املادة. 7االستقطاعات املنصوص عليها يف البند ) 
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ويشرتط أن تستند االستقطاعات مقابل القيمة املضافة نتيجة جتهيز السلع 

وجب مستندات فعلية وبيانات املستوردة علي معلومات موضوعية وكمية وذلك مب

 من واقع السجالت مبا يعرب عن تكلفة التجهيز بدقة.

 

 ( يراعي عند تطبيق هذه املادة األتي:3) 

يف االعتبار عند حتديد سعر بيع الوحدة طبقًا هلذه املادة أي  ذال تؤخ

عملية بيع لشخص يقدم بشكل مباشر أو غري مباشر جمانًا أو بتكلفة منخفضة أي من 

( من هذا القرار الستخدامها يف 72عناصر احملددة يف الفقرة ) د ( من املادة)ال

 إنتاج السلع املستوردة.

ويتم احلصول علي سعـر بيع الوحـدة يف السوق احمللي للسلع 

املستوردة من واقـع سجالت ودفاتر مستورد السلعـة حمــل التقييم أو مستوردي 

 .السلع املطابقة أو املماثلة

أن تكون االستقطاعات الواجبة اخلصم من سعر بيع الوحدة  ويتعني

 للوصول إلي القيمة لألغراض اجلمركية حمدده علي أسس موضوعية وكمية.

حيدد مقدار الربح واملصروفات العامة الواجبة اخلصم بصفة إمجالية 

وعلي أساس املعلومــات اليت يقدمهـا املستورد أو من ينيبه، بشرط أن تكون هذه 

علومات متسقة مع املعلومـات املستمدة من مبيعـات سلـع من نفس الفئـة أو امل

النـوع. وتشمل السلع من نفس الفئـة أو النوع السلع املستوردة من نفس البلد 

الذي استوردت منه السلع اليت جيري تقييمها فضــــاًل عن السلع املستوردة من 
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 ة( التكاليف املباشرة وغري املباشر بلدان أخري. وتشمل عبارة ) املصروفات العامة

 لتسويق السلع حمل التقييم. 

وتكون القواعد احملاسبية واألعراف التجارية اليت يسرتشد بها يف تطبيق 

 .أحكام هذه املادة هي القواعد املطبقة يف مصر

 (: 46مـادة ) 

إذا تعذر حتديد القيمة اجلمركية للسلع املستوردة طبقًا ألحكام املواد 

 سابقة تكون القيمة اجلمركية هي القيمة احملسوبة طبقًا للعناصر اآلتية: ال

تكلفة أو قيمة املواد الداخلة يف التصنيع وتكلفة التصنيع أو غريه من  ( أ

 املستوردة.  أعمال التجهيز اليت دخلت يف إنتاج السلع

مقدار الربح واملصروفات العامة )مباشرة و غري مباشرة(مبا يعادل  ( ب

ح عن مبيعات السلع من ذات الفئة والنوع للسلع حمل عادة الرب

التقييم واملنتجة يف بلد اإلنتاج وعلي أن يقدر الربح واملصروفات 

 العامة بصورة إمجالية. 

املتعلقة بالنقل والتأمني والشحن  األخرىتكلفة أو قيمة النفقات  ( ت

 والتفريغ واملناولة.

 

اليت يسرتشد بها يف  وتكون القواعد احملاسبية واألعراف التجارية

 تطبيق أحكام هذه املادة هي القواعد املطبقة يف مصر.

 

 (: 41مـادة ) 

إذا تعذر حتديد القيمة لألغراض اجلمركية للسلع املستوردة طبقًا ألحكام 

ذات الطرق املنصوص عليها فى تلك  باستخداماملواد السابقة يتم حتديد القيمة 
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رب احلاالت التالية من املرونات التى جيوز تطبيقها املواد مع قدر من املرونة , وتعت

 وفقًا ألحكام هـذه املــادة:

إذا مل توجد سلع مستوردة مطابقة أو مماثلة مت تصديرها إلي مصر  ( أ

خالل املواعيـــد احملددة باملواد السابقة تستند القيمة اجلمركية 

 741لسلع مستوردة مطابقة أو مماثلة مت تصديرها إىل مصر خالل 

 يومًا قبل أو بعد تاريخ تصدير السلع حمل التقييم.

إذا مل توجد سلع مطابقة أو مماثلة مستوردة من نفس املنتج للسلع  ( ب

حمل التقييم يعتد بالقيمة اجلمركية لسلع مطابقة أو مماثلة مستوردة 

من منتج آخر من ذات دولة املنشأ فإذا مل يوجد يعتد بالقيمة 

 مماثلة مستوردة من دولة أخري.اجلمركية لسلع مطابقة أو 

مت حتديدها لسلع مطابقة أو  اليتجيوز االعتداد بالقيمة اجلمركية  ( ت

 . ( من هذا القرار43,  44) مماثلة طبقًا ألحكام املادتني

حالة عدم وجود سعر بيع للسلع املستوردة حمل التقييم أو  يف ( ث

ددة املطابقة أو املماثلة بالسوق احمللي خالل التوقيتات احمل

باملادة الثانية والعشرين فإنه جيوز أن تستند القيمة اجلمركية لسلع 

يومًا من  791السوق احمللي خالل مدة ال تتجاوز  يفبيع الوحدة 

 .االستريادتاريخ 

 

وجيب إبالغ املستورد بناء علي طلبة بالقيمة اجلمركية مبقتضي أحكام هذه 

 املادة وباألسلوب املستخدم لتحديد كل قيمة.
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 (: 49مـادة ) 

 ال جيوز حتديد القيمة اجلمركية مبقتضى أحكام هذه املادة على أساس:

 السوق احمللي. يفسعر بيع الوحدة املنتجة حمليًا  ( أ

 أي نظام يقضي بقبول أعلي القيمتني البديلتني لألغراض اجلمركية. ( ب

 سعر بيع السلع فى السوق احمللي لبلد التصدير أو بلد اإلنتاج. ( ت

(  46) املادة  يفحددت  اليتتاج خبالف القيمة احلسابية تكلفة اإلن ( ث

  من هذا القرار.

 سعر التصدير إىل دولة غري مصر. ( ج

 القيم اجلمركية الدنيا أو القيم اجلزافية. ( ح

 

 (: 44مـادة ) 

 اعتبارامتنح السيارات املستعملة اليت ترد لالستعمال الشخصي أو اخلاص 

من القيمة ) فوب ( وذلك % (  71)  مقدارهًا من أول شهر أكتوبر لسنة املوديل خصم

حيت نهاية سبتمرب من العام التالي، وبشرط أن تكون مستوفاة للقواعد االستريادية. 

% ( عن  9ومتنح السيارات املشار إليها اليت ترد بعد ذلك التاريخ خصمًا مقداره ) 

اإلخالل  كل سنة تالية حمسوبًا اعتبارا من أول شهر أكتوبر من كل عام دون

أن تزيد نسب اخلصم  زباخلصم والشروط املشار إليها بالفقرة السابقة. وال جيو

 %.  91املنصوص عليها بالفقرتني السابقتني علي 

 (: 31مـادة ) 

 يلتزم املستورد أو من ميثله قانونًا بتقديم املستندات اآلتية: 
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ء األصلية إقرار القيمة بعد استيفاء بياناته مرفقًا بة فاتورة الشرا ( أ

معتمدة من الغرف التجارية وغريهـا من املستنــدات املتعلقــة 

بتكاليف ونفقـات الشحن والتأمـني وكافـة املصاريف واألعباء 

املرتتبة على استرياد البضاعة حتـى تفريغـها يف مينـاء الوصــول. 

وجيب أن تتضمن فاتورة الشراء بيانــات كاملــة عن اسم البائـع 

رتى وإمجالي الثمن املدفوع فعاًل أو املستحق دفعــه, واملشــ

 الوصف الكــامـل للبضائع املستوردة وشروط التعاقد. 

العقود واملراسالت اإلعتمادات املستندية، وغريها من  ( ب

املستندات الالزمة إلثبات صحة قيمة الصفقة اليت تطلبها 

 اجلمارك إذا كان حتديد القيمة يتطلب ذلك. 

 (: 37مـادة ) 

بناء علي طلب املستورد اإلفراج عن البضائع مع تقديم كفالة مالية  جيوز

بقيمة الضريبة اجلمركية وغريها من الضرائب والرسوم إذا كان حتديد القيمة 

 كوعاء هلذه الضريبة يستغرق وقتًا لتقديم مستندات أو إيضاحات ألغراض التقييم. 

 

 (: 34مـادة ) 

رية بطبيعتها أو قدمت على أساس السرية تعامل السلطات كل معلومات س

ألغراض التقييم اجلمركي باعتبارها سرية متاما و ال تقوم باإلعالن عنها دون تصريح 

حمدد من الشخص أو احلكومة اليت قدمت هذه املعلومات إال بقدر ما قد يطلب 

 إفشاؤها يف سياق إجراءات قضائية.

 
 

 (: 33مادة ) 
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وب يقدم لرئيس املوقع اجلمركي احلصول للمستورد بناء علي طلب مكت

علي تفسري مكتوب من اجلمارك عن الكيفية اليت مت بها حتديد القيمة اجلمركية 

 للسلع حمل التقييم. 

 

 

 (: 32مـادة ) 

للمستورد أو من ينيبه قانونًا احلق يف التظلم من قرار جلنة التقييم 

م أو رئيس اإلدارة املركزية باملوقع اجلمركي أمام مدير املوقع أو املدير العا

 . املختص وذلك قبل العرض علي التحكيم

  
 (: 39مـادة ) 

إذا كانت قيمة السلع الواردة حمددة بالعملة األجنبية فيتعني حتويلها إلي 

اإلقفال املعلن من البنك املركزي للعمالت األجنبية يف العملة املصرية وفقًا لسعر 

  .جيل البيان اجلمركيأخر يوم عمل سابق علي تاريخ تس
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 الفصل الثاني
 االتف اقية العامة للتعريف ات والتجارة

 ( 0947) جات  



 التقييم الجمركي في ظل الجات
 

 

 

 

2009 

344 



 التقييم الجمركي في ظل الجات
 

 

 

 

2009 

345 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 التقييم الجمركي في ظل الجات
 

 

 

 

2009 

346 



 التقييم الجمركي في ظل الجات
 

 

 

 

2009 

347 

 

 العامة للتعريفات والتجارة تفاقيةاال
 (7421)جات 

 المادة السابعة
 التقييم لألغراض الجمركية

======== 

ة للتقييم املنصوص عليها يف تقـر األطراف املتعاقدة بسريان املبادئ العام .7

الفقرات التالية من هذه املادة، وتتعهد بتنفيذ مثل هذه املبادئ فيما 

يتعلق باملنتجات اليت ختضع للرسوم اجلمركية والضرائب األخرى أو 

أو التصدير، واليت يكون أساسها أو حتكمها ) القيمة ( بأية  االستريادلقيود 

علي األطراف املتعاقدة إعـادة النظر ـ  كيفية. وباإلضافة إلي ذلك، فإنه

بناء علي طلب من طرف متعاقد آخر ـ فيما يتعلق بتطبيق قوانينها 

اصة بالقيمة اجلمركية علي ضوء هذه املبادئ. وجيوز اخلولوائحها 

طوات اليت اخللألطراف املتعاقدة األخرى أن تطلب تقارير تتعلق ب

 اختذت لتطبيق نصوص هذه املادة.

أن تبين القيمة لألغراض اجلمركية للبضاعة املستوردة علي ) جيب  )أ( .4

القيمة الفعلية ( للبضاعة املستوردة املفروض عليها الرسوم أو البضاعة 

املماثلة، وال جيب أن تبين علي أساس قيمة البضاعة ذات املنشأ 

 .افرتاضيةاحمللي أو علي أساس قيم حتكمية أو 

هي الثمن الذي تباع أو تعرض به وجيب أن تكون )القيمة الفعلية (  ( ب)

هذه البضاعة أو البضاعة املماثلة ـ يف الوقت واملكان احملددين يف 
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تشريعات البلد املستورد ـ يف ظل ظروف التجارة العادية ويف ظل 

 منافسة كاملة.

وإلي احلد الذي يكون فيه مثن البضاعة أو البضاعة املماثلة حمكومًا 

جيب أن  االعتبارالثمن الذي يؤخذ يف  بالكمية يف صفقة معينة، فإن

 :األسلوبني اآلتيني يتعلق بأسلوب موحد بأي من

 .الكميات القابلة للمقارنة 

  الكميات اليت ال تقل تفضياًل لدي املستورد عن تلك

الكميات اليت يباع بها احلجم األكرب من هذه البضاعة 

 .االستريادويف التجـــارة بني بالد التصدير 

ميكن التأكد من القيمة الفعلية طبقًا لنص الفقرة الفرعية  وعندما ال ( ج)

)ب( من هذه الفقرة، فإن القيمة لألغراض اجلمركية جيب أن تبين 

 علي أقرب قيمة مؤكدة مساوية هلذه القيمة.

ال جيب أن تشتمل القيمة لألغراض اجلمركية ألية سلعة مستوردة علي  .3

أ أو التصدير، تكون هذه قيمة أي ضريبة داخلية مطبقة يف بلد املنش

السلعة املستوردة قد أعفيت منها، أو مت رد الرسوم عنها كإعفاء هلا أو سوف 

 يتم رد هذه الرسوم.

)أ( وعدا ما خيالف نصوص هذه الفقرة، فإنه حيث يكون ضروريًا ألغراض  .2

( من هذه املادة لطرف متعاقد أن حيول إلي عملته مثنًا قد 4الفقرة )

، االستخدامبعملة بلد آخر، فإن سعر الصرف الواجب مت التعبري عنه 

اليت  يةاالمسجيب أن يكون ) لكال العملتني ( مبنيًا علي أساس القيمة 
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صندوق النقد الدولي أو علي أساس سعر الصرف  اتفاقيةتقرها مواد 

نقــد  اتفاقيةاليت تقرها  يةاالمسالذي يقره الصندوق أو علي القيمة 

 .تفاقيةاال( من هذه 79لمادة )خاصة مربمة طبقًا ل

أو سعر صرف معلن، فإن معدل التحويل  امسيةعند عدم وجود قيمة  ( ب)

جيب أن يعكس طريقة فعالة القيمة اجلارية هلذه العملة يف املعامالت 

 التجارية.

مع صندوق النقد الدولي قواعد  باالتفاقتضع األطراف املتعاقدة  ( ج)

تعاقدة ألية عملة أجنبية، حتكم حتويل العمالت مبعرفة األطراف امل

النقد  اتفاقيةواليت تكون هلا معدالت صرف متعددة متفقة مع نصوص 

الدولي. وجيوز ألي طرف متعاقد تطبيق مثل هذه القواعد فيما يتعلق 

( من هذه املادة 4بتلك العمالت األجنبية واليت تفي بأغراض الفقرة )

لوقت الذي تقر فيه ، وحتى يأتي ايةاالمسالقيم  استخدامكبديل عن 

األطراف املتعاقدة مثل هذه القواعد جيوز ألي طرف متعاقد فيما 

معدالت التحويل اليت  استخداميتعلق مبثل هذه العملة األجنبية، 

( من هذه املادة، واليت تهدف إلي أن 4تتفق وأغراض نص الفقرة )

 ارية.تعكس بطريقة فعالة قيمة تلك العملة األجنبية يف املعامالت التج
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ال يتضمن أي نص يف هذه الفقرة تفسريًا يتعلق بإلزام أي طرف  ( د)

متعاقد بتغيري طريقة حتويل العمالت األجنبية لألغراض اجلمركية 

، إذا تفاقيةاالاملطبقة يف إقليم هذا الطرف املتعاقد يف تاريخ هذه 

ة كان هلذا التغيري أثرًا ينشأ عنه زيادة عامة يف مبالغ الرسوم اجلمركي

 املستحقة األداء.

اضعة للرسوم اجلمركية أو اخلإن أسس وطرق حتديد قيمة املنتجات  .9

للضرائب األخرى أو للقيود اليت يكون أساسها أو حتكمها القيمة، جيب 

أن تكون مستقرة ومعلومة للجميع، وذلك لتمكني التجار من تقدير القيمة 

 لألغراض اجلمركية بدرجة معقولة من التأكد.

متت عدة جوالت للمفاوضات التجارية، جرت  7442وحتى عام  7421وبعد 

يف عدة مدن وعلي فرتات زمنية ملناقشة كافة شئون التجارة الدولية، واجلدول 

التالي يتضمن قائمة جبوالت املفاوضات وتواريخ انعقادها وأماكنها واملوضوعات 

 اليت نوقشت يف كل منها..
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 لجات ومنظمة الجمارك العالميةاصة باالخجوالت المفاوضات 

الدول  المدة التاريخ اسم الجولة

 المشاركة
 موضوع الجولة

 التعريفة 43 أشهر 1 7421ابريل  جنيف

 التعريفة 73 أشهر 9 7424ابريل  نيس

 التعريفة 38 أشهر 8 0951سبتمرب  توركواي

 46 أشهر 9 7496يناير  2جنيف 
اجلمركية، وانضمام  ةالتعريف

 ناليابا

 التعريفة 26 شهر 00 0961سبتمرب  ديلون

 012 شهر 74 0973سبتمرب  طوكيو
والتدابري غري  اجلمركية،فة التعري

 "اإلطار العام التعريفية، اتفاقات"

 التعريفة ومكافحة اإلغراق 64 شهر 31 7462مايو  كنيدي

 743 شهر 91 7496سبتمرب  أورجواي

اجلمركية، والتدابري غري ة التعريف

دمات اخلتعريفية، والقواعد، وال

وامللكية الفكرية وتسوية 

املنازعات، واملنسوجات، 

والزراعة، وإنشاء منظمة التجارة 

 اخلالعاملية، 

 040  2110نوفمرب  دوحة

اجلمركية، والتدابري غري  ةالتعريف

والزراعة، ومعايري العمل  التعريفية،

والبيئة واملنافسة واالستثمار، 

 اخلوالشفافية، وبراءات االخرتاع 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Doha_round
http://en.wikipedia.org/wiki/Doha_round
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 اتفاق

 تفاقيةاالبشأن تطبيق المادة السابعة من 

 العامة للتعريفات و التجارة

====== 

 تعليق تمهيدي عام 

ة األساس األول للقيمة اجلمركية مبقتضى هذا االتفاق هو " القيمة التعاقدي .7

( 9( جنبًا إىل جنب مع املادة )7(، وتفسر املادة )7" كما حددتها املادة )

اليت تنص، بني أمور أخري، على تعديالت األمثان املدفوعة فعاًل أو 

املستحقة يف احلاالت اليت يتحمل فيها البائع عناصر حمددة تعترب جزءًا 

فوع فعاًل أو من القيمة ألغراض اجلمارك، لكنها ال تندرج يف الثمن املد

( على بعض حاالت 9املستحق مقابل السلع املستوردة، كما تنص املادة )

قد ينتقل فيها املقابل من املشرتى إىل البائع يف شكل سلع أو خدمات 

( 1إىل 4حمددة وليس يف شكل نقدي يف قيمة التعاقد، وتنص املواد من )

دها مبقتضى على أساليب حتديد القيمة اجلمركية حيثما ال ميكن حتدي

 (.7أحكام املادة )

( جترى 7وحيثما ال ميكن حتديد القيمة اجلمركية مبقتضى أحكام املادة ) .4

عادة عملية تشاور بني إدارة اجلمارك واملستورد بغية التوصل إىل أساس 

( وقد حيدث مثاًل أن تكون لدى  3, 4للقيمة وفقًا ألحكام املادتني ) 

مركية لسلع مطابقة أو مماثلة ليست متاحة املستورد معلومات عن القيمة اجل

، ومن الناحية األخرى قد تكون االستريادمباشرة إلدارة اجلمارك يف ميناء 

لدى إدارة اجلمارك معلومات عن القيمة اجلمركية لسلع مطابقة أو مماثلة 
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مستوردة ليست متاحة بسهولة للمستورد، و ستتيح عملية التشاور بني 

دل املعلومات، مع مراعاة اشرتاطات السرية التجارية، الطرفني إمكانية تبا

 للتوصل إىل حتديد أساس سليم للقيمة لألغراض اجلمركية.

( أساس لتحديد القيمة حيثما ال ميكن حتديدها على  6، 9وفر املادتان )  .3

أساس قيمة التعاقد على السلع املستوردة أو سلع مستوردة مطابقة أو 

( تتحدد القيمة اجلمركية على 9( من املادة )7مماثلة، ومبقتضي الفقرة )

أساس السعر الذي تباع به السلع حبالتها املستوردة إىل مشرت غري مرتبط يف 

البلد املستورد، ومن حق املستورد كذلك تقييم السلع اليت متر مبرحلة 

( 6( إذا طلب ذلك، ومبقتضى املادة )9وفق املادة ) االستريادجتهيز بعد 

اجلمركية على أساس القيمة احملسوبة، و يثري هذان  حتدد القيمة

األسلوبان مصاعب معينة، وهلذا يعطى املستورد احلق، مبقتضى أحكام 

 ( يف اختيار الرتتيب الذي يتبع يف تطبيق األسلوبني.2املادة )

( كيفية حتديد القيمة اجلمركية حيثما ال ميكن حتديدها 1حتدد املادة ) .2

 واد السابقة.مبقتضى أحكام أي من امل

أخذين يف االعتبار املفاوضات التجارية متعددة األطراف، ورغبة منهم يف 

 ولضمان مزايا إضافية للتجارة الدولية للدول النامية. 7442جات  اتفاقيةتعزيز 

ورغبـة كـاًل    7442جـات   اتفاقيـة وإذ يسلمون بأهمية أحكام املادة السابعة مـن  

جل حتقيق قـدر اكـرب مـن التماثـل و الـيقني يف      منهم يف وضع قواعد لتطبيقها من أ

 تنفيذها.
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وإذ يسلمون باحلاجة إىل نظام منصف وموحد وحمايد لتقييم السلع لألغراض 

 اجلمركية يف استخدام قيم مجركية جزافية أو صورية.

وإذ يسلمون بأن أساس تقييم السلع لألغراض اجلمركية ينبغي، إىل أقصي حد 

 قد على السلع اليت جيري تقييمها.ممكن أن يكون قيمة التعا

وإذ يسلمون بأن القيمة اجلمركية ينبغي أن تقوم على معايري بسيطة ومنصفة 

تتفق مع املمارسة التجارية، وبأن إجراءات التقييم ينبغي أن تكون عامة التطبيق 

دون متييز بني مصادر التوريد، وإذ يسلمون بأن إجراءات التقييم ينبغي أال 

 مقاومة اإلغراق.تستخدم يف 

 

 :يتفقون هنا على ما يلي
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 الجزء األول 

 قواعد التقييم الجمركي

 

 

تكون القيمة اجلمركية للسلع املستوردة هي القيمة التعاقدية أي الثمن  .7

املدفوع فعاًل أو املستحق عن بيع السلع للتصدير إىل البلد املستورد مع 

 -(، وذلك بشرط:9تعديله وفقًا ألحكام املادة )

أال تكون هناك قيود على تصرف البائع يف السلع أو استخدامه هلا غري  ( أ

 القيود:

  اليت يفرضها أو يشرتطها القانون أو السلطات العامة يف البلد

 املستورد.

 .اليت حتدد املساحة اجلغرافية اليت ميكن إعادة بيع السلع فيها 

 السلع. ةاليت ال تؤثر تأثريًا كبريًا على قيم 

ال ميكن حتديد قيمته  للبيع أو الثمن لشرط أو مقابوأال خيضع ا ( ب

 بالنسبة للسلع اليت جيري تقييمها.

وأال يستحق البائع أي جزء من حصيلة إعادة بيع السلع أو التصرف  ( ت

فيها أو استخدامها يف مرحلة تالية من جانب املشرتى، بشكل مباشر أو 

وفقًا ألحكام  مل يكن من املمكن إجراء التعديل املناسب اغري مباشر م

 (.9املادة )

وأال يكون البائع واملشرتى مرتبطني " فإذا كانا مرتبطني تكون القيمة  ( ث

 (".4التعاقدية مقبولة لألغراض اجلمركية وفقًا ألحكام الفقرة)

 (7المادة )
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4.  

(، ال يكون 7عند حتديد ما إذا كانت قيمة التعاقد مقبولة ألغراض الفقرة) ( أ

( يف 9املعنى الوارد يف املادة )بني البائع واملشرتى ب ارتباطوجـــود 

حد ذاته أساسًا العتبار القيمة التعاقدية غري مقبولة، ويف هذه احلالة 

جيب حبث الظروف احمليطة بالبيع وتعترب القيمة التعاقدية مقبولة بشرط 

أال تكون العالقة قد أثرت على الثمن فإذا رأت إدارة اجلمارك، على 

تورد أو غريه، أن هناك أساسًا العتبار أن ضوء املعلومات اليت قدمها املس

العالقة قد أثرت على الثمن فإن عليها أن تبلغ هذه األسس للمستورد 

 فرصة معقولة للرد ويكون إبالغ األسس كتابة إذا طلب املستورد ذلك.

تقبل القيمة يف عملية بيع بني أشخاص مرتبطني وتقيم السلع وفقًا  ( ب

ستورد أن هذه القيمة قريبة جدًا من امل ت( إذا أثب7ألحكام املادة)

 :إحدى القيم التالية يف نفس الوقت أو حنوه

  القيم التعاقدية على بيع سلع مطابقة أو مماثلة ملشرتين غـري

 نفس البلد املستورد. مرتبطـني من أجـل تصديرها إىل

  القيمة اجلمركية لسلع مطابقة أو مماثلة كما حتددها أحكام

 (.9املادة )

  اجلمركية لسلع مطابقة أو مماثلة كما حتددها أحكام القيمة

 (.6املادة )

وعند تطبيق االختبارات السابقة تراعى االختالفات الثابتة يف مستويات 

(، والتكاليف اليت 9التجارة ومستويات الكميات، والعناصر اليت عددتها املادة )
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غري مرتبطني وال  حتملها البائع يف عمليات بيع ال يكون البائع واملشرتى فيها

 يتحملها يف عمليات بيع يكون البائع واملشرتى فيها مرتبطني.

ب ( بناء على مبادرة من  4تستخدم االختبارات الواردة يف الفقرة ) ( أ

املستورد وألغراض املقارنة. وال جيوز إقرار قيم بديلة مبقتضى أحكام 

 ب (. 4الفقرة ) 

 
 

7.  

لسلع املستوردة وفقًا ألحكام إذا مل ميكن حتديد القيمة اجلمركية ل ( أ

( تكون القيمة اجلمركية هي قيمة التعاقد على سلع مطابقة 7املادة )

بيعت للتصدير إىل نفس بلد املستورد وصدرت يف نفس الوقت الذي 

 صدرت فيه السلع اليت جيري تقييمها أو حنوه.

عند تطبيق هذه املادة تستخدم قيمة التعاقد على سلع مطابقة يف عملية  ( ب

بيع على نفس املستوى التجاري وبنفس كميات السلع اليت جيري تقييمها 

أساسا لتحديد القيمة اجلمركية. فإذا مل توجد مثل هذه الصفقة تستخدم 

قيمة التعاقد على سلع مطابقة بيعت على نفس مستوى جتارى خمتلف أو 

بكميات خمتلفة مع تعديلها ملراعاة االختالفات الراجعة إىل املستوى 

لتجاري و/ أو الكمية بشرط أن تكون هذه التعديالت ممكنة على أساس ا

أدلة مؤكدة تثبت جبالء معقولية التعديل ودقته، سواء أدى التعديل إىل 

 زيادة القيمة أو إنقاصها.

 (4المادة )
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( يف 9( من املادة )4حيثما تدرج التكاليف واألعباء املشار إليها يف الفقرة ) .4

ة االتفاقات اهلامة يف هذه التكاليف قيمة التعاقد جيري تعديل ملراعا

واألعباء بني السلع املستوردة والسلع املطابقة نتيجة االختالفات يف 

 املسافات ووسائل النقل.

إذا وجد عند تطبيق هذه املادة أكثر من قيمة تعاقد على سلع مطابقة  .3

 تستخدم أدنى هذه القيم لتحديد القيمة اجلمركية للسلع املستوردة.
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7.  

مل ميكن حتديد القيمة اجلمركية للسلع املستوردة مبقتضى  إذا ( أ

( تكون القيمة اجلمركية هي قيمة التعاقد على 4، 7أحكام املادتني )

سلع مماثلة بيعت للتصدير إلي نفس البلد املستورد وصدرت يف نفس 

 وقت تصدير السلع اليت جيري تقييمها أو حنوه.

عاقد على سلع مماثلة يف عند تطبيق هذه املادة تستخدم قيمة الت ( ب

صفقة على نفس املستوى التجاري وبنفس الكمية تقريبًا من السلع 

اليت جيري تقييمها لتحديد القيمة اجلمركية، فإذا مل يوجد مثل هذه 

املبيعات استخدمت قيمة التعاقد بالنسبة لسلع مماثلة بيعت على 

اعاة مستوى جتارى خمتلف و/ أو بكميات خمتلفة مع تعديلها ملر

االختالفات الراجعة إلي املستوى التجاري و/ أو الكمية، بشرط أن 

تكون هذه التعديالت ممكنة على أساس أدلة مؤكدة تثبت جبالء 

معقولية التعديل ودقته، سواء أدى التعديل إىل زيادة القيمة أو 

 إنقاصها.

( يف 9) ( من املادة4حيثما تدرج التكاليف واألعباء املشار إليها يف الفقرة ) .4

قيمة التعاقد جيري تعديل ملراعاة االختالفات اهلامة يف هذه التكاليف 

واألعباء بني السلع املستوردة والسلع املماثلة نتيجة االختالفات يف 

 املسافات ووسائل النقل.

 (3المادة )
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إذا وجد عند تطبيق هذه املادة أكثر من قيمة تعاقد على السلع املماثلة  .3

 .يد القيمة اجلمركية للسلع املستوردةاستخدمت أدنى هذه القيم لتحد

 

 

إذا مل ميكن حتديد القيمة اجلمركية للسلع املستوردة مبقتضى أحكام  .7

(، فإذا 9( حتدد القيمة اجلمركية مبقتضى أحكام املادة )3، 4، 7املادتني )

مل ميكن حتديد القيمة اجلمركية مبقتضى أحكام هـذه فتحــدد وفـق 

( بناء على طلب  6، 9 إذا عكس ترتيب املادتني ) ( إال6أحكـــام املادة )

 املستورد.

 
7.  

إذا بيعت السلع املستوردة أو السلع املطابقة أو املماثلة املستوردة يف  ( أ

تستند القيمة اجلمركية للسلع  االستريادالبلد املستورد حبالتها عند 

املستوردة مبقتضى أحكام هذه املادة إىل سعر الوحدة الذي بيعت به 

سلع املستوردة أو السلع املطابقة أو املماثلة املستوردة بأكرب كمية ال

إمجالية وقت استرياد السلع اليت جيري تقييمها أو حنوه ألشخاص ال 

يرتبطون باألشخاص الذين اشرتوا منهم هذه السلع على أن جتري 

 -االستقطاعات التالية:

 (2المادة )

 (9المادة )
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 أو اإلضافات  إما العموالت اليت تدفع عادة أو اليت أتفق على دفعها

اليت تضاف عادة مقابل الربح واملصروفات العامة يف بلد السلع 

 املستوردة من نفس الفئة أو النوع.

  تكاليف النقل والتأمني املعتادة وما يرتبط بها من تكاليف يف البلد

 املستورد.

 (9( من املادة )4وعند االقتضاء التكاليف املشار إليها يف الفقرة.) 

 ة وغريها من الضرائب الوطنية املستحقة يف البلد الرسوم اجلمركي

 املستورد بسبب استرياد السلع أو بيعها.

إذا مل تكن السلع املستوردة أو السلع املطابقة أو املماثلة قد بيعت وقت  ( ب

استرياد السلع اليت جيري تقييمها أو حنوه. تستند القيمة اجلمركية، مع 

ر الوحدة اليت تباع به السلع عدم اإلخالل بأحكام الفقرة )أ( إلي سع

املستوردة أو السلع املطابقة أو املماثلة املستوردة يف البلد املستورد 

يف اقرب موعد بعد استرياد السلع اليت جيري  االستريادحبالتها عند 

 .االسترياديومًا من هذا  41تقييمها ولكن قبل مرور 

لة املستوردة قد بيعت يف إذا مل تكن السلع املستوردة أو املطابقة أو املماث .4

تستند القيمة اجلمركية، إذا طلب  االستريادالبلد املستوردة حبالتها عند 

املستورد ذلك، إىل سعر الوحدة الذي تباع به السلع املستوردة بعد جتهيزها 

بأكرب كمية إمجالية ألشخاص يف البلد املستورد ال يرتبطون باألشخاص 

راعاة القيمة اليت أضيفت نتيجة التجهيز الذين اشرتوا منهم السلع، مع م

 ( ) أ (.7ومراعاة االستقطاعات املنصـــوص عليها يف الفقرة ) 
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تستند القيمة اجلمركية للسلع املستوردة وفقًا ألحكام هذه املادة إىل القيمة  .7

 -احملسوبة وتتألف القيمة احملسوبة من جمموع:

أعمال التجهيز اليت دخلت يف  تكلفة أو قيمة املواد والتصنيع أو غريه من ( أ

 إنتاج السلعة املستوردة.

مقدار مقابل الربح واملصروفات العامة يعادل املقدار الذي ينعكس عادة  ( ب

يف مبيعات السلع من نفس فئة أو نوع السلع اليت جيري تقييمها واليت 

 يصنعها منتجون يف البلد املصدر لتصديرها إىل البلد املستورد.

ل املصروفات األخرى الالزمة لتعكس طريقة التقييم اليت تكلفة أو قيمة ك ( ت

 (.9( من املادة)4اختارها العضو مبقتضى الفقرة )

ال جيوز ألي عضو أن يشرتط أو جيرب أي شخص غري مقيم يف أراضيه بأن  .4

يقدم للفحص أي حساب أو سجل أخر ألغراض حتديد القيمة احملسوبة أن 

مكن لسلطات البلد املستورد التحقق من يسمح باإلطالع عليه، غري أنه من امل

املعلومات اليت يقدمها منتج السلع ألغراض حتديد القيمة اجلمركية وفق 

أحكام هذه املادة يف بلد أخر مبوافقة املنتج بشرط منح مهلة كافية 

 حلكومة البلد املعنى وعدم اعرتاض هذه األخرية على التحقيق.

 

 

 

 (6المادة )

 (1المادة )
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ركية للسلع املستوردة مبقتضى أحكام إذا مل ميكن حتديد القيمة اجلم .7

وسائل مناسبة تتسق مع  م(، حتدد هذه القيمة باستخدا 6إىل  7املواد ) من 

 اتفاقيةاملبادئ واألحكام العامة يف هذا االتفاق ومع املادة السابعة من 

 وعلى أساس البيانات املتاحة يف البلد املستورد. 7442جات 

 مبقتضى أحكام هذه املادة على أساس: ال جيوز حتديد القيمة اجلمركية .4

 سعر بيع سلع يف البلد املستورد تكون من إنتاج هذه البلد. ( أ

أو نظــام يــنص علــى قبــول القيمــة األعلــى مــن قيمــتني بــديلتني ألغــراض    ( ب

 اجلمارك.

 أو سعر السلع يف السوق احمللى يف البلد املصدر. ( ت

لع مطابقـة أو  أو تكلفة إنتاج أخرى غـري القـيم احملسـوبة الـيت حـددت لسـ       ( ث

 (.6مماثلة وفقًا ألحكام املادة )

 أو أسعار السلع املصدرة إىل بلد أخر غري البلد املستورد. ( ج

 أو القيم اجلمركية الدنيا. ( ح

 أو قيم جزافية أو صورية. ( خ

جيب إبالغ املستورد كتابة، بناء على طلبه، بالقيمة اجلمركية مبقتضى أحكام  .3

 .د كل قيمةهذه املادة وباألسلوب املستخدم لتحدي

 

 

 (9المادة )
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(، تضاف إىل الثمن املدفوع 7عند حتديد القيمة اجلمركية مبقتضى املادة ) .7

 -فعالًًُ أو املستحق عن السلع املستوردة:

البنود التالية بقدر ما يتحمله املشرتى دون أن تكون مدرجة يف الثمن  ( أ

 املدفوع فعاًل املستحق عن السلع:

 اء.العموالت والسمسرة باستثناء عموالت الشر 

  تكلفة احلاويات اليت تعترب لألغراض اجلمركية واحدة مع تكلفة

 السلع املعنية.

 .تكلفة التعبئة سواء من حيث العمل أو املواد 

بشكل مباشر أو غري  –دمات التالية اليت يقدمها املشرتى اخلقيمة السلع و ( ب

جمانًا أو بتكلفة خمفضة لالستخدام بالنسبة إلنتاج السلع  -مباشر 

ردة وبيعها للتصدير، بقدر ما ال تكون هذه القيمة مدرجة يف الثمن املستو

 املدفوع فعاًل أو املستحق. ومع تقسيمها بالتناسب:

 .املواد واملكونات واألجزاء والبنود الداخلة يف السلع املستوردة 

  األدوات واألصباغ والقوالب والبنود املماثلة املستخدمة يف إنتاج

 السلع املستوردة.

 د اليت استهلكت يف إنتاج السلع املستوردة.املوا 

 طط اخلأعمال اهلندسة والتطوير واألعمال الفنية وأعمال التصميم و

والرسوم اليت تنفذ يف مكان أخر غري البلد املستورد والالزمة إلنتاج 

 السلع املستوردة.
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العوائد ورسوم الرتخيص املتعلقة بالسلع اليت جيري تقييمها واليت جيب  ( ت

عها املشرتى سواء بشكل مباشر أو غري مباشر، كشرط لبيع السلع أن يدف

اليت جيري تقييمها حيثما ال تكون هذه العوائـد والرسوم مدجمة يف 

 الثمن املدفوع فعاًل أو املستحق.

قيمة أي جزء من حصيلة أي عملية إعادة بيع تالية أو تصـرف أو اسـتخدام    ( ث

 غري مباشر.سلع مستوردة تستحق للبائع بشكل مباشر أو 

على كل عضو عند وضع تشريعاته أن ينص على إدراج أو استبعاد ما يلي من  .4

 القيمة اجلمركية كليًا أو جزئيًا.

 .االستريادتكلفة نقل السلع املستوردة إىل امليناء أو مكان  ( أ

تكاليف الشحن والتفريغ واملناولة املرتبطة بنقل السلع املستوردة إىل  ( ب

 .االستريادميناء أو مكان 

 تكلفة التأمني. ( ت

 

 

ال جتوز أي إضافة إىل الثمن املدفوع بالفعل أو املستحق مبقتضى هذه  .3

 املادة إال على أساس بيانات موضوعية وكمية.

ال جتوز أي إضافة إىل الثمن املدفوع بالفعل أو املستحق عند حتديد القيمة  .2

 اجلمركية إال وفقًا ألحكام هذه املادة.
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ضروريًا لتحديد القيمة اجلمركية يكون سعر الصرف حيث يكون حتويل عملة  .7

املستخدم هو السعر الذي تعلنه بشكل صحيح السلطات املختصة يف البلد 

املستورد، ويعكس بصورة فعالة، بقدر اإلمكان، بالنسبة للفرتة اليت يغطيها كل 

وثيقة تنشر بهذا الشكل، القيمة التجارية هلذه العملة يف املعامالت اجلارية 

 النسبة لعملة البلد املستورد.ب

يكون سعر التحويل املستخدم هو السعر الساري يف وقت التصدير أو وقت  .4

 حسب املنصوص عليه عند كل عضو. االسترياد

 
 

تعامل السلطات كل معلومات سرية بطبيعتها أو قدمت على أساس السرية 

الن عنها دون تصريح ألغراض التقييم اجلمركي باعتبارها سرية متاما وال تقوم باإلع

حمدد من الشخص أو احلكومة اليت قدمت هذه املعلومات إال بقدر ما قد يطلب 

 إفشاؤها يف سياق إجراءات قضائية.

 

 

ينص تشريع كل عضو بالنسبة لتحديد القيمة اجلمركية على حق املستورد  .7

 أو أي شخص أخر يتحمل سداد الرسوم يف االستئناف دون جزاء.

 (4المادة )

المادة 

(71) 

المادة 

(77) 
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حلق األوىل يف االستئناف دون جزاء أمام سلطة يف جيوز أن يكون ا .4

إدارة اجلمارك أو أمام هيئة مستقلة، وينص تشريع كل عضو على احلق يف 

 االستئناف دون جزاء أمام سلطة قضائية.

خيطر املستأنف بالقرار الصادر يف االستئناف، و تقدم أسباب هذا القرار  .3

 استئناف الحق. كتابة كما جيب إبالغ املستأنف بأي حقوق يف

 

 

ينشر البلد املستورد املعنى القوانني واللوائح واألحكام القضائية والقواعد 

 اتفاقيةاإلدارية ذات التطبيق العام إلنقاذ هذا االتفاق وفقًا للمادة العاشرة من 

 .7442جات 

 
 

إذا أصبح من الضروري أثناء حتديد القيمة اجلمركية للسلع املستوردة، تأخري 

يد النهائي هلذه القيمة اجلمركية يكون من حق مستورد السلع مع ذلك التحد

ضمانات كافية يف  –حيثما يطلب ذلك  –سحبها من اجلمارك إذا قدم املستورد 

شكل كفالة أو وديعة أو أي صك مناسب، لتغطية دفع الرسوم اليت قد ختضع هلا 

 .السلع يف نهاية اآلمر، وينص تشريع كل عضو على هذه الظروف

 

 

المادة 

(74) 

المادة 

(73) 

المادة 

(72) 
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تكون املالحظات الواردة يف امللحق األول هلذا االتفاق جزءًا ال يتجزأ منه، 

اصة بها، اخلوتفسر مواد االتفاق وتطبق جنبًا إىل جنب مع املالحظات املرفقة 

 كذلك يكون امللحقان الثاني والثالث جزءًا ال يتجزأ من هذا االتفاق.

 
 

 

 يف هذا االتفاق: .7

لسلع املستوردة قيمة السلع ألغراض تعنى القيمة اجلمركية ل ( أ

 فرض رسوم مجركية قيمية على السلع املستوردة.

 يعنى البلد املستورد البلد أو املنطقة اجلمركية املستوردة. ( ب

 يشمل مصطلح " املنتجة " املزروعة واملصنوعة واملستخرجة. ( ت

 يف هذا االتفاق: .4

ي، مبا تعنى عبارة " السلع املطابقة " سلع تتطابق يف كل النواح ( أ

صائـص املاديــة والنوعية واجلودة والسمعة اخليف ذلك 

التجارية، وال تؤدى االختالفات الطفيفة يف املظهر إىل استبعاد 

 السلع املتوافقة فيما عدا ذلك من تعريف السلع املطابقة.

تعنى " السلع املماثلة " السلع اليت تكون هلا، وإن مل تكن  ( ب

شابهة ومكونات مادية متكنها مشابهة يف كل النواحي خصائص م

من أداء نفس وظائفها، ومن قابليتها للتبادل معها جتاريًا، ومن 

المادة 

(79) 
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بني العوامل اليت ينبغي حبثها عند حتديد ما إذا كانت السلع 

مماثلة جودة السلع ومسعتها التجاريـــة ووجود عالمة جتارية هلا 

 من عدمه.

املماثلة " حسب ال يشمل تعبري " السلع املطابقة " و" السلع  ( ت

احلالة. السلع اليت جتسد أو تعكس اهلندسـة والتطوير واألعمال 

طط والرسوم اليت مل يتم إدخال أي اخلالفنية وأعمال التصميم و

( بسبب 9" من املادة )2تعديالت عليها مبقتضى الفقرة ) ا ب ( "

 أن هذه العناصر قد مت تنفيذها يف البلد املستورد.

سلع مطابقة " أو " سلع مماثلة " ما مل تكن قد ال تعترب السلع "  ( ث

أنتجت يف نفس البلد الذي أنتجت فيه السلع اليت جيري 

 تقييمها.

ال تؤخذ السلع اليت ينتجها شخص أخر يف االعتبار إال حني ال  ( ج

توجد سلع مطابقة أو سلع مماثلة حسب األحوال ينتجها نفس 

 الشخص الذي ينتج السلع اليت جيري تقييمها.

هذا االتفاق: تعنى عبارة " سلع من نفس الفئة أو النوع " السلع اليت  يف .3

تدخل يف جمموعة أو دائرة من السلع اليت تنتجها صناعة معينة أو قطاع 

 صناعي وتشمل السلع املطابقة أو املماثلة.

 يف مفهوم هذا االتفاق ال يعترب األشخاص مرتبطني إال إذا: .2
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 دى األخر.كانوا موظفني أو مديرين أحدهم ل ( أ

 كان معرتفًا بهم قانونًا كشركاء يف العمل. ( ب

 كانوا صاحب عمل ومستخدميه. ( ت

كل شخص ميلك أو يسيطر أو حيتفظ بشكل مباشر أو غري مباشر  ( ث

خبمسة يف املائة من احلصص أو األسهم اليت هلا حق التصويت 

 أو كليهما.

 كان أحدهما يشرف على األخر بشكل مباشر أو غري مباشر. ( ج

الهما خاضعًا بشكل مباشر أو غري مباشر إلشراف شخص أو كان ك ( ح

 ثالث.

 أو كانوا معًا يشرفون بشكل مباشر أو غري مباشر على شخص ثالث. ( خ

 أو كانوا من أفراد نفس األسرة. ( د

يعترب األشخاص الذين تربطهم عالقة عمل يكون أحدهم مبقتضاها هو  .9

لآلخر  دالوكيل الوحيد أو املوزع الوحيد أو صاحب االمتياز الوحي

 (.2مرتبطني يف مفهوم هذا االتفاق إذا انطبقت عليهم معايري الفقرة )

 

 
المادة 

(76) 
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من حق املستورد أن حيصل بناء على طلب مكتوب، على تفسري مكتوب من 

إدارة اجلمارك يف البلد املستورد عن الكيفية اليت حددت بها القيمة اجلمركية 

 للسلعة املستوردة.

 

 

نى تقييدًا أو تشكيكًا يف حقوق اإلدارات اجلمركية ليس يف هذا االتفاق ما يع

يف أن تقتنع بصدق أو دقة أي بيان أو وثيقة أو إعالن يقدم للجمارك ألغراض 

 التقييم.

مادة ال

(71) 
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 الجزء الثاني

 اإلدارة والمشاورات وتسوية المنازعات

 

 

 
شكل مبقتضى هذا جلنة معنية بالتقييم اجلمركي ) يشار إليها يف هذا ت .7

م " اللجنة " ( تتألف من ممثلي كل األعضاء. وتنتخب اللجنة االتفاق باس

رئيسها وجتتمع عادة مرة كل سنة، أو وفق األحكام ذات الصلة يف هذا 

االتفاق بغية إتاحة الفرصة لألعضاء للتشاور يف املسائل املتعلقة بنظام 

التقييم اجلمركي لدي أي عضو بقدر ما قد يؤثر علي سري االتفاق أو تعزيز 

هدافه ولالضطالع بأي مسئوليات أخري قد يسندها إليها األعضاء. وتعمل أ

 أمانة منظمة التجارة العاملية كأمانة للجنة.

تشكل جلنة فنية معنية بالتقييم اجلمركي ) يشار إليها يف هذا االتفاق باسم  .4

" اللجنة الفنية " ( حتت إشراف جملس التعاون اجلمركي، وتتوىل 

يف امللحق الثاني بهذا االتفاق، وتعمل وفقًا لقواعد  املسئوليات الواردة

 .اإلجراءات الواردة فيه

 

 

 

 

 (79المادة )

 المؤسسات

 (74المادة )

المشاورات وتسوية 

 المنازعات
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يطبق تفاهم تسوية املنازعات علي املشاورات وتسوية املنازعات مبقتضى  .7

 هذا االتفاق ما مل ينص علي غري ذلك.

إذا رأي أي عضو أن هناك ما يبطل املزايا اليت يتيحها له هذا االتفاق  .4

ر أو غري مباشر أو يعرقل إجناز أي من أهداف هذا االتفاق، بشكل مباش

نتيجة تصرفات عضو أخر أو أعضاء آخرين جاز له بغية التوصل إىل حل 

مرض للطرفني، أن يطلب إجراء مشاورات مع العضو أو األعضاء املعنيني، 

وينظر كل عضو بعني العطف إىل أي طلب من عضو أخر إلجراء 

 املشاورات.

نة الفنية املشورة واملساعدة لألعضاء الداخلني يف مشاورات تقد م اللج .3

 عند طلبها.

جيوز لفريق حتكيم أنشئ لبحث نزاع متعلق بأحكام هذا االتفاق أن  .2

يطلب من اللجنة الفنية، بناء علي طلب أحد أطراف النزاع أو مببادرة 

منه، حبث أي مسائل تتطلب دراسة فنية. وحيدد فريق التحكيم 

للجنة الفنية يف النزاع املعني، وحيدد مهلة زمنية لتلقى اختصاصات ا

تقرير اللجنة الفنية ويأخذ فريق التحكيم تقرير اللجنة الفنية يف اعتباره، 

فإذا مل تستطع اللجنة الفنية التوصل إىل توافق لآلراء يف مسألة أحيلت 
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ض إليها مبقتضى هذه الفقرة يتيح فريق التحكيم ألطراف النزاع فرصة لعر

 آرائهم أمامه.

ال يتم اإلعالن عن املعلومات السرية املقدمة إىل فريق التحكيم دون  .9

تصريح رمسي من الشخص أو اهليئة أو السلطة اليت قدمت هذه 

املعلومات، و إذا طلبت هذه املعلومات من فريق التحكيم ومل يكن 

 مصرحًا له بإفشائها، يقدم ملخصًا غري سري هلذه املعلومات يأذن به

 الشخص أو اهليئة أو السلطة اليت قدمت املعلومات.
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 الجزء الثالث

 اصة والتفضيليةالخالمعاملة 

 

 

جيوز للدول النامية األعضاء اليت ليست طرفًا يف االتفاق بشأن تطبيق  .7

 74العامة للتعريفات والتجارة اليت عقدت يف  تفاقيةاالاملادة السابعة من 

بيق أحكام االتفاق احلالي لفرتة ال أن تؤجل تط 7414نيسان / أبريل 

تتجاوز مخس سنوات من تاريخ سريان اتفاق منظمة التجارة العاملية 

بالنسبة هلؤالء األعضاء، وعلى البلدان النامية األعضاء اليت اختارت 

تأجيل تطبيق االتفاق أن تبلغ املدير العام ملنظمة التجارة العاملية 

 بذلك.

وز للبلدان النامية األعضاء اليت ليست طرفًا يف ( جي7باإلضافة إىل الفقرة ) .4

العامة للتعريفات والتجارة  تفاقيةاالاالتفاق بشأن تنفيذ املادة السابعة من 

"  3)ب( "  4أن تؤجل تنفيذ الفقرة  7414نيسان / أبريل  74املعقودة يف 

( لفرتة ال تتجاوز ثالث سنوات عقب تطبيقها لكل أحكام 6من املادة )

ق األخرى. وعلى البلدان النامية األعضاء اليت اختارت تأجيل االتفا

تطبيق األحكام احملددة يف هذه الفقرة إبالغ املدير العام ملنظمة 

 التجارة العاملية بذلك.

تقدم البلدان املتقدمة األعضاء املساعدة الفنية للبلدان النامية األعضاء  .3

وعلى هذا األساس تضع  اليت تطلبها بالشروط اليت يتفق عليها الطرفان،

المادة 

(41) 
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البلدان املتقدمة األعضاء برامج للمساعدة الفنية ميكن أن يكون من بني 

ما تتضمنه تدريب العاملني واملساعدة يف إعداد إجراءات التنفيذ 

والوصول إىل مصادر املعلومات املتعلقة مبناهج التقييم اجلمركي، 

 واملشورة يف تطبيق أحكام هذا االتفاق.
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 ابعالجزء الر

 أحكام ختامية 

 

 

 
ال جيوز إبداء أي حتفظات على أي من أحكام هذا االتفاق دون موافقة 

 األعضاء اآلخرين.

 

 

 
يكفل كل عضو توافق قوانينه ولوائحه و إجراءاته اإلدارية مع أحكام  .7

 هذه االتفاق يف موعد ال يتجاوز تاريخ بدء تطبيق هذه األحكام.

تغيريات يف قوانينه ولوائحه ذات الصلة على كل عضو إبالغ اللجنة بأي  .4

 بهذا االتفاق، ويف إدارة هذه القوانني واللوائح.

 

 

 
 

 

 

 (47المادة )

 التحفظات

 (44المادة )

 التشريع الوطني

 (43المادة )

 المراجعة
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تقوم اللجنة سنويًا مبراجعة تنفيذ وسري هذا االتفاق مع مراعاة أهدافه وتبلغ 

اللجنة سنويًا جملس التجارة يف السلع بالتطورات اليت جرت أثناء املدة اليت 

 .تغطيها هذه املراجعات

 

 

 
 

تقوم أمانة منظمة التجارة العاملية خبدمة هذا االتفاق إال بالنسبة للمسؤوليات 

املسندة حتديدًا إىل اللجنة الفنية واليت تقوم خبدمتها أمانة جملس التعاون 

 اجلمركي.

 (43المادة )

 األمانة
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 الجزء الثاني
 المالحظات التفسيرية

 لطرق التقييم الجمركي
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 الملحق األول

 مالحظــات تفسيريـة

 ملحوظــة عامــة

 التطبيق التتابعي ألساليب التقييم
 
 

كيفية حتديد القيمة اجلمركية للسلع  1إىل  7حتدد املواد من  -0

املستـــوردة مبقتضى أحكام هذا االتفاق. وقد رتبت أساليب تطبيق 

، األسلوب األول للتقييم اجلمركي 7وحتدد املادة ، التقييم ترتيبًا تتابعيًا

سلع املستوردة وفقا ألحكام هذه املادة حيثما توفرت وجيري تقييم ال

 الشروط الواردة فيها.

حتدد  7حيثما ال ميكن حتديد القيمة اجلمركية مبقتضى أحكام املادة  -2

 نأول مادة ميك 7هذه القيمة بالتتابع بتطبيق املواد التالية للمادة 

ال  2ادة وباستثناء ما تنص عليه املمبقتضاها حتديد القيمة اجلمركية , 

جيوز تطبـيق أحكام مادة تالـية يف الرتتيب إال حني ال ميكن حتديد 

 .القيمة اجلمركية وفقا ألحكام املادة معينه

يتبع الرتتـيب العادي  6،9إذا مل يطلب املستورد عكس ترتيب املادتني  -3

ـــة ــب ولكــن اتضــح أن مــن      ، للسلسلــ ــتورد عكــس الرتتي ــب املس وإذا طل

حـددت   6مـــــة اجلمركية مبقتضى أحكـام املـادة   املستحيل حتديد القي

 أن كان هذا ممكنا. 9هذه القيمة وفق أحكام املادة 

 7عندما ال ميكــن حتديــــد القيمة اجلمركيـــة وفق أحكام املواد من  -4

 .1حتدد وفق أحكام املادة  6إىل 
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  3:استخدام مبادئ المحاسبة المقبولة عموما

قبولـة عموما " إىل التوافق املعرتف به أو ما استقر تشري " مبادئ احملاسبة امل -7

عليه الرأي يف بلد ما يف وقت معيــــن عن أي موارد والتزامات اقتصادية ينبغي 

وعما جيب تسجيلـــه من تغيريات يف األصول ، أن تسجل كأصول وخصوم

وأي معلومات ، صوم والتغيريات فيهااخلوكيف ميكن قياس األصول و، صوماخلو

وأي بيانات مالية ينبغي إعدادها وقد تكون هذه ، غي الكشف عنها وكيفينب

املقاييس مبادئ توجيهيه عريضة عامة االنطباق أو ممارسات وإجراءات 

 .تفصيلية

يف تطبيق هذا االتفاق تستخدم إدارة اجلمارك يف كل عضو املعلومات  -4

لبلد الذي املعــدة بطريقة تتسق مع مبادئ احملاسبة املقبولة عموما يف ا

وعلـي سبيل املثال جيري حتديد الربح العادي ، يتناسب مع املادة املعنية

باستخـــدام املعلومات املعدة  9واملصروفات العامة مبقتضى أحكام املــــادة 

بطريقة تتسق مع مبادئ احملاسبة املقبولة عموما يف البلد املستورد ومن 

واملصروفات العامة مبقتضى  الناحية األخرى جيري حتديد الربح العادي

 احملاسبة املقبولة مبادئباستخدام املعلومــات بطريقة تتسق مـع  6املادة 

املنتج وكمـــثال أخر فـــــان حتديـــد عنــــصر منصـــوص عليــــه  عموما يف البلد

يف البلد املستورد جيري باستخدام  9من املادة  4) ب (  7فــــي الفقرة 

 .طريقة تتسق مع مبادئ احملاسبة املقبولة عموما يف هذا البلداملعلومات ب

 
 

 (0مالحظـات المادة)
 المستحق الثمن المدفوع فعال أو 
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هو إمجالي ما دفعه أو سيدفعه املشرتي  قالثمن املدفوع فعال أو املستح -0

وال يلزم بالضرورة أن يتخذ  املستوردة.للبائع أو ملصلحته مقابل السلع 

فقد يكون الدفع بواسطة خطابات الضمان أو ، يل نقودالدفع شكل حتو

ومن  .وجيوز أن يكون الدفع مباشرا أو غري مباشر .صكوك قابلة للتداول

 .أمثلة الدفع غري املباشر تسوية املشرتي لدين علي البائع كليا أو جزئيا

باستثناء التعديل ، ال تعترب األنشطة اليت يضطلع بها املشرتي حلسابه هو -2

دفعا غري مباشر للبائع حتى لو اعتربت مفيدة  9ص عليه يف املادة املنصو

و من ثم ال تضاف تكاليف هذه األنشطة إىل الثمن املدفوع فعال  .للبائع

 اجلمركية.أو املستحق يف حتديد القيمة 

بشرط أن يكون  التالية،ال تشمل القيمة اجلمركية األعباء أو التكاليف  -3

دفوع فعال أو املستحق مقابل السلع ممكنا متييزها عن الثمن امل

 املستوردة.

أعباء التشييد أو البناء أو التجميع أو  ( أ

 الصيانة أو املساعدة الفنية اليت أجريت

علي سلع مستوردة مثل  االستريادبعد 

 املعدات.املصانع أو اآلالت أو 

 .االستريادتكلفة النقل بعد  ( ب

 .الرسوم والضرائب يف البلد املستورد ( ت
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وهكذا فان  املستوردة،املدفوع أو املستحق إىل مثن السلع  يشري الثمن -4

تدفق عوائد األسهم من املشرتي إىل البائع أو غريها من املدفوعات 

 اجلمركية.واليت ال تتعلق بالسلع املستوردة ليس جزءا من القيمة 

 3) أ (  0فقرة ــال

 مقبول من بني القيود اليت ال جتعل الثمن املدفوع فعال أو املستحق غري

ومن أمثلة هذه القيود احلالة اليت  .القيود اليت ال تؤثر جوهريا علي قيمة السلع

يشرتط فيها البائع علي مشرتي سيارات إال يبيعها أو يعرضها قبل موعد حمدد ميثل 

 العام.بداية طراز 

 ) ب ( 0فقرة ــال

النسبة إذا خضع البيع أو الثمن لشروط أو مقابل ال ميكن حتديد قيمة هلا ب -7

ال تكون قيمة التعاقد مقبولة ألغراض ، للسلع اليت جيري تقييمها

 :ومن أمثلة ذلك .اجلمارك

أن حيدد البائع قيمة السلع املستوردة بشرط أن يقوم املشرتي  ( أ

 .كذلك بشراء كميات حمددة من سلع أخري

أن يتوقف مثن السلع املستوردة علي الثمن أو األمثان اليت  ( ب

ه السلع سلع أخري إىل بائع السلع يبيع بها مشرتي هذ

 .املستوردة

أن حيدد الثمن علي أساس طريقة دفع خارجة عن السلع  ( ت

املستوردة كما حيدث حني تكون السلع املستوردة سلع نصف 
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مصنعة قدمها البائع بشرط أن يتلقى كمية حمددة من السلع 

 .النهائية

السلع املستوردة ال علي أن الشروط أو املقابل املتعلقة بإنتاج أو تسويق  -4

وعلي سبيل املثال ال يؤدي قيام املشرتي  .تؤدي إىل رفض قيمة التعاقد

طط اليت تنفذ يف البلد املستورد اخلبتزويد البائع باملعدات اهلندسية و

 .7إىل رفض قيمة التعاقد يف تطبيق املادة 

  

حتى باالتفاق مع ، وباملثل فإذا اضطلع املشرتي علي حسابه

أنشطة تتعلق بتسويق السلع املستوردة فان قيمة هذه األنشطة ال ب، البائع

تكون جزءا من القيمة اجلمركية كما ال تؤدي هذه األنشطة إىل رفض 

 .قيمة التعاقد

 2فقرة ــال

 .) ب ( وسائل خمتلفة إلقرار قبول قيمة التعاقد 4) أ ( و 4تقدم الفقرتان  -0

شرتي والبائع مرتبطني ال ) أ ( علي أنه عندما يكون امل 4وتنص الفقرة  -2

وتقبل قيمة التعاقد باعتبارها القيمة ، جيوز فحص الظروف احمليطة بالبيع

فليس املقصود هو ، اجلمركية إال إذا مل تكن العالقة قد أثرت علي الثمن

إجراء فحص للظروف يف كل احلاالت اليت يكون فيها املشرتي والبائع 

إال حني تكون هناك شكوك يف  فلن يكون هذا الفحص مطلوبا، مرتبطني

وحني ال تكون لدي إدارة اجلمارك شكوك يف قبول الثمن  .قبول الثمن

وعلي  .فان عليها أن تقبله دون طلب مزيد من املعلومات من املستورد
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أو قد ، سبيل املثال قد تكون إدارة اجلمارك قد سبق أن حبثت العالقة

وقد تكون ، ملشرتي والبائعتكون لديها بالفعل معلومات تفصيلية بشأن ا

قد اقتنعت بالفعل من هذا البحث أو املعلومات بأن العالقة مل تؤثر علي 

 . الثمن

عندما ال تستطيع إدارة اجلمارك قبول قيمة التعاقد دون مزيد من  -3

االستفسار تتيح للمستورد فرصة تقديم هذا املزيد من املعلومات 

ص الظروف احمليطة بالصفقة. التفصيلية اليت قد تلزم لتمكينها من فح

تكون إدارة اجلمارك علي استعداد لبحث اجلوانب  ويف هذا السياق

مبا فيها الطريقة اليت ينظم بها املشرتي والبائع ، ذات الصلة بالصفقة

لكي حتدد ما إذا ، عالقاتهما التجارية وطريقة التوصل إىل الثمن املعين

، اتضح أن املشرتي والبائع وحيثما .كانت العالقة قد أثرت علي الثمن

، يشرتيان ويبيعان لبعضها البعض 79وان كانا مرتبطني وفق أحكام املادة 

وعلي  .فسيبني هذا أن الثمن مل يتأثر بالعالقة، وكأنهما غري مرتبطني

سبيل املثال إذا كان الثمن قد حتدد بطريقة تتسق مع ممارسات حتديد 

أو بالطريقة اليت حيدد بها البائع  ،األمثان العادية يف الصناعة املعنية

أسعاره للمشرتين اآلخرين غري املرتبطني به فمعين هذا أن الثمن مل 

وكمثال آخر حني يتبني أن الثمن يكفي السرتجاع كل  .يتأثر بالعالقة

التكاليف باإلضافة إىل ربح مياثل إمجالي أرباح الشركة املتحقق يف 

س سنوي ( من إمجالي مبيعات سلع من فرتة زمنية متثيلية ) مثال علي أسا

 .نفس الفئة أو النوع فيبني هذا أن الثمن مل يتأثر
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) ب ( فرصة للمستورد إلثبات أن قيمة التعاقد قريبة للغاية  4تتيح الفقرة  -4

من قيمة " اختباريه " سبق إلدارة اجلمارك قبوهلا ومن ثم فإنها مقبولة 

 .7مبقتضى أحكام املادة 

) ب ( ال يكون من الضروري  4الختبار الوارد يف الفقرة وحيثما يستويف ا

) أ ( وإذا كان لدى إدارة اجلمارك بالفعل  4حبث مسألة التأثري وفق الفقرة 

فأن أحد ، دون مزيد من االستفسارات التفصيلية، معلومات كافية تقنعها

) ب ( قد استويف فليس هناك ما  4االختبارات املنصوص عليها يف الفقرة 

 .يستويف نعوها إىل أن تطلب من املستورد إثبات أن االختبار ميكن أيد

) ب ( املشرتين  4وتعين عبارة " املشرتين غري املرتبطني " يف الفقرة 

 الذين ال يرتبطون بالبائع يف أي حالة معينة.

 

 ) ب ( 2 الــفقرة

البد من أخذ عدد من العوامل يف االعتبار يف حتديد ما إذا كانت قيمة 

من قيمة أخري. وتشمل هذه العوامل طبيعة السلع املستوردة  ا " قريبة للغاية "م

وما إذا كان لالختالف ، استوردت فيه السلع الذيواملوسم ، وطبيعة الصناعة ذاتها

وملا كانت هذه العوامل قد ختتلف من حالة إىل أخري  .يف القيمة أهمية جتارية

 .يف كل حالة، ل نسبة مئوية حمددةمث، فان من املستحيل تطبيق معيار موحد

وعلي سبيل املثال فان اختالفا صغريا يف القيمة يف حالة تتعلق بنوع ما من السلع 

يكون غري مقبول يف حني أن اختالفا كبريا يف حالة تتعلق بنوع آخر من السلع قد 

ختبار " يكون مقبوال يف حتديد ما إذا كانـــت قيمة التعاقد قريبة للغاية من قيم " اال

  .7) ب ( من املادة  4الواردة يف الفقرة 
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 2مالحظات المادة 

بيع سلع ، 4عند تطبيقها للمادة ، تستخدم إدارة اجلمارك حيثما أمكن -0

مطابقة للسلع اليت جيري تقييمها علي نفس املستوي التجاري وبنفس 

وحيثما ال توجد مثل هذه املبيعات يستخدم بيع سلع  .الكميات تقريبا

 ابقة جرت يف أي من الظروف الثالثة التالية: متط

 .بيع علي نفس املستوي التجاري وإمنا بكميات خمتلفة ( أ

 .أو بيع علي مستوي جتاري خمتلف وإمنا بنفس الكميات تقريبا ( ب

 .أو بيع علي مستوي جتاري خمتلف وبكميات خمتلفة ( ت

وبعد التوصل إىل بيع مت يف أي من الظروف السابقة جتري التعديالت  -2

 :سب األصول من اجلح

 .عوامل الكمية وحدها ( أ

 .أو عوامل املستوي التجاري وحدها ( ب

 .أو كل من عوامل الكمية وعوامل املستوي التجاري ( ت

يسمح تعبري " و/أو" باملرونة يف استخدام املبيعات وإجراء التعديالت  -3

 .الالزمة يف أي من الظروف الثالثة سالفة الذكر

تعاقد لسلع مستوردة مطابقة القيمة تعين قيمة ال 4يف مفهوم املادة  -4

وقبلت ، 4) ب ( و 7اجلمركية املعدلة علي النحو املبني يف الفقرتني 

 .7بالفعل مبقتضى املادة 

ومن شروط التعديل بسبب اختالف املستويات التجارية أو اختالف  -5

إال علي ، الكميات أال يتم التعديل سواء أدى إىل زيادة أو إىل نقص
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ة تثبت بوضوح معقولية التعديالت ودقتها وعلي سبيل أساس أدلة قاطع

صحيحة حتوي أسعار تشري إىل مستويات خمتلفة أو  أسعاراملثال قائمة 

وكمثال علي هذا إذا كانت السلع املستوردة اليت  :كميات خمتلفة

وحدات وكانت السلع املستوردة  71جيري تقييمها تتألف من شحنة من 

، وحدة 911هلا قيمة تعاقد تتضمن بيع  املطابقة الوحيدة املوجودة

علي أن يتم ، وكان من املسلم به أن البائع مينح خصما للكميات الكبرية

السلع واستخدام األسعار  التعديل املطلوب باللجوء إىل قائمة أسعار

وال يتطلب هذا أن تكون عملية بيع لعشر  .وحدات 71املطبقة علي بيع 

ئمة األسعار حسنة النية من خالل وحدات قد متت طاملا ثبت أن قا

غري أنه يف غيبه هذا املقياس املوضوعي ال ، مبيعات بكميات أخرى

 مناسبا. 4يكون حتديد القيمة اجلمركية مبقتضى املادة 

 
 
 
 

 3مالحظات المادة 
عملية بيع سلع  3تستخدم إدارة اجلمارك حيثما أمكن عند تطبيق املادة  -0

ري وبنفس الكميات تقريبا مثل السلع مماثلة علي نفس املستوي التجا

يستخدم بيع سلع  البيع.هذا  لفإذا مل يوجد مث تقييمها.اليت جيري 

 :الثالثة التاليةمماثلة جرت يف أي من الظروف 
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 خمتلفة.بيع علي نفس املستوي التجاري وإمنا بكميات  ( أ

 تقريبا.أو بيع علي مستوي جتاري خمتلف وإمنا بنفس الكميات  ( ب

 .مستوي جتاري خمتلف وبكميات خمتلفةأو بيع علي  ( ت

وبعد التوصل إىل بيع مت يف أي من الظروف السابقة جتري التعديالت  -2

 :حسب األحوال من أجل

 .عوامل الكمية وحدها ( أ

 وحدها.أو عوامل املستوي التجاري  ( ب

 .أو كل من عوامل الكمية وعوامل املستوي التجاري ( ت

عمليات البيع وإجراء يسمح تعبري " و / أو " باملرونة يف استخدام  -3

 .الذكرالتعديالت الالزمة يف أي الظروف الثالثة سالفة 

تعين قيمة التعاقد لسلع مستوردة مماثلة قيمة مجركية  3يف مفهوم املادة  -4

وقبلت بالفعل مبقتضى  4) ب ( و 7معدلة علي النحو املبني الفقرتني 

 .7املادة 

ارية أو اختالف ومن شروط التعديل بسبب اختالف املستويات التج -5

إال على ، الكميات إال يتم التعديل سواء أدى إىل زيادة أو إىل نقص

أساس أدلة قاطعة تثبت بوضوح معقولية التعديالت ودقتها وعلي سبيل 

املثال قائمة أسعار صحيحة حتوي أسعار تشري إىل مستويات خمتلفة أو 

اليت جيري كميات خمتلفة وكمثال علي هذا إذا كانت السلع املستوردة 

السلع املستوردة  توحدات وكان 71تقييمها تتألف من شحنة من 

، وحدة 911املماثلة الوحيدة اليت توجد هلا قيمة تعاقد تتضمن بيع 
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وكان من املسلم به أن البائع مينح خصما للكميات الكبرية ميكن أن 

ة يتم التعديل باللجوء إىل قائمة أسعار البائع واستخدام األسعار املطبق

. وال يتطلب هذا أن تكون عملية بيع لعشر وحدات .وحدات 71علي بيع 

قد متت طاملا ثبت أن قائمة األسعار حسنة النية من خالل مبيعات 

غري انه يف غيبه هذا املقياس املوضوعي ال يكون  أخرى.بكميات 

 مناسبا. 3حتديد القيمة اجلمركية مبقتضى املادة 

 
 9مالحظات المادة 

.. بأكرب كمية إمجالية " السعر به." سعر الوحدة الذي بيعت  تعين عبارة -7

الذي بيع به اكرب عدد من الوحدات يف عمليات بيع ألشخاص ال 

يرتبطون باألشخاص الذين يشرتون منهم هذه السلع علي أول مستوي 

 العمليات.تتم فيه هذه  االستريادجتاري بعد 

 

 

متــنح أســعار وحــدات   روكمثــال علــي هــذا تبــاع الســلع مــن قائمــة أســعا    -4

 مــواتيــة للمشرتيات بكميات كبرية:

 

 كميات المبيعات
سعر 

 الوحدة
 عدد المبيعات

إجمالي الكمية 

 المباعة بكل سعر
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 وحدات 71–7

           وحدة 49–77

 وحدة 49من  أكثر

711 

49 

41 

 وحدات 9مبيعات من  71

 وحدات 3مبيعات من  9

 وحدة 31عملية بيع من  7

 وحدة 91ع من عملية بي 7

69 

99 

91 

 

 

ومن ثم فان سعر الوحدة يف اكرب  91واكرب عدد من الوحدات بيع بسعر ما هو 

  41كمية إمجالية هو 

 

وحدة بسعر  911يف العملية األوىل بيعت ، وكمثال ثان جرت عمليتا بيع -3

وحدة بسعر  211ويف عملية البيع الثانية بيعت ، وحدة عملة لكل منها 49

 .لة لكل منهاوحدة عم 41

ومن ثم ، 911هو  ويف هذا املثال بيع اكرب عدد من الوحدات بسعر معني

 .49فان سعر الوحدة ألكرب كمية إمجالية هو 

 

واملثال الثالث هو الوضع التالي الذي بيعت فيه كميات خمتلفة بأسعار  -4

 .خمتلفة بأسعار

 

 ات ــــــبيعـــــ) أ ( الم

 

 سعر الوحدة كمية البيع

 دةوح 21
711 
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 وحدة 31

 وحدة 79

 وحدة 91

 وحدة 49

 وحدة 39

 وحدة 9

41 

711 

49 

719 

41 

711 

 
 
 
 
 
 
 

 عـــــمجاميـــــ) ب ( ال 

 

 سعر الوحدة إجمالي الكمية المباعة

 

69 

91 

61 

49 

 41 

49 

711 

719 
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ومن ، 69ويف هذا املثال كان اكرب عدد من الوحدات بيع بسعر معني هو 

 .41يف اكرب كمية إمجالية هو ثم فان سعر الوحدة 

 أيامسة اخلال تؤخذ يف االعتبار عند حتديد سعر الوحدة حبسب املادة  -5

لشخص ، فيما سبق 7كما وصفتها الفقرة ، البلد املستورد يفعملية بيع 

أيًا من العناصر  يقدم بشكل مباشر أو غري مباشر جمانًا أو بتكلفة منخفضة

لالستخدام بالنسبة إلنتاج  9ادة ) ب ( من امل 7 احملددة يف الفقرة

 .السلع املستوردة وبيعها للتصدير

ينبغي مالحظة أن تعبري " الربح واملصروفات العامة " املشار إليه يف  -6

وينبغي أن يتحدد  .ينبغي أن يؤخذ يف جمموعة 9من املادة  7الفقرة 

الرقم ألغراض هذا االستقطاع علي أساس املعلومات اليت قدمها 

أو قدمت نيابة عنه ما مل تكن أرقام املستورد غري متسقة مع  املستورد

األرقام املستمدة من مبيعات السلع املستوردة من نفس الفئة أو النوع 

هذه  عوحني ال تكون أرقام املستورد متسقة م .يف البلد املستورد

األرقام جيوز أن يستند مقدار الربح و املصروفات العامة إىل معلومات 

 .صلة قدمها املستورد أو قدمت نيابة عنهأخرى ذات 

تشمل املصروفات العامة " التكاليف املباشرة وغري املباشرة لتسويق  -7

 .السلع املعنية
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الضرائب احمللية املستحقة  9من املادة  7أ (  تستقطع مبقتضى الفقرة ) -8

 2بسبب بيع السلع اليت ال جيري بالنسبة هلا استقطاع مبقتضى الفقرة ) أ ( 

 .9ملادة من ا

عند حتديد العموالت أو األرباح العادية واملصروفات العامة وفق أحكام  -9

حتدد مسألة ما إذا كانت سلع معينة تعد " من نفس  9من املادة  7الفقرة 

 .الفئة أو النوع " يف كل حالة علي حدة بالرجوع إىل الظروف احمليطة

موعة أو وجيب أن تبحث املبيعات يف البلد املستورد من أضيق جم

دائرة من السلع املستوردة من نفس الفئة أو النوع اليت تشمل السلع 

ويف ، واليت ميكن توفري املعلومات الضرورية بشأنها، جيري تقييمها اليت

تشمل السلع من نفس الفئة أو النوع " السلع املستوردة  9مفهوم املادة 

ا فضال عن استوردت منه السلع اليت جيري تقييمه الذيمن نفس البلد 

 .السلع املستوردة من بلدان أخرى

يكون " أقرب موعد " هو املوعد  9) ب ( من املادة  7يف مفهوم الفقرة  -01

الذي تباع فيه السلع املستوردة أو السلع املطابقة أو املماثلة بكميات 

 الوحدة.تكفي لتحديد سعر 

تستند  9من املادة  4إذا استخدم األسلوب الوارد يف الفقرة  -00

ستقطاعات مقابل القيمة املضافة نتيجة املزيد من التجهيز علي اال

وتشكل صيغ  .املعلومات املوضوعية والكمية املرتبطة بتكلفة هذا العمل

التصنيع ووصفاته وأساليب البناء وغري ذلك من املمارسات الصناعية 

 .أساس هذه احلسابات
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من املادة  4 من املسلم به أن أسلوب التقييم املنصوص عليه يف الفقرة -02

ليس عادة قابال للتطبيق حني تكون السلع املستوردة قد فقدت هويتها  9

إال أنه قد توجد حاالت ميكن فيها رغم ضياع ، نتيجة املزيد من التجهيز

هوية السلع املستوردة حتديد القيمة املضافة نتيجة التجهيز بدقة دون 

لك حاالت حتتفظ ومن الناحية األخرى قد توجد كذ .صعوبة غري معقولة

يف السلع اليت  ثانويًا فيها السلع املستوردة بهويتها لكنها تكون عنصرًا

حبيث ال يكون هناك ما يربر استخدام هذا  بيعت يف البلد املستورد

ونظرا ملا سبق فان أي وضع من هذا النوع ينبغي أن  .األسلوب للتقييم

 يبحث يف كل حالة علي حدة.

 

 
 

 6مالحظات المادة 

اعدة عامة تتحدد القيمة اجلمركية مبقتضى هذا االتفاق علي أساس كق -0

غري انه قد يكون من  .املعلومات املتوافرة بسهولة يف البلد املستورد

الضروري لتحديد القيمة احملسوبة حبث تكاليف إنتاج السلع اليت 

جيري تقييمها وغريها من املعلومات اليت جيب احلصول عليها من 

وفضال عن هذا ففي معظم احلاالت يكون منتج  ستورد.املخارج البلد 

ويقتصر استخدام أسلوب  املستورد.السلع خارج والية سلطات البلد 

القيمة احملسوبة عموما علي احلاالت اليت يكون فيها املشرتي والبائع 
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ويكون املنتج علي استعداد الن يقدم لسلطات البلد املستورد  مرتبطني،

 يوفر التسهيالت ألي حتقق قد يلزم فيما بعد. و الضرورية،التكلفة 

 6) أ ( من املادة  7حتدد " التكلفة أو القيمة " املشار إليها وفق الفقرة  -2

علي أساس املعلومات املتعلقة بإنتاج السلع اليت جيري تقييمها واليت 

 .يقدمها املنتج أو تقدم نيابة عنه

ن تكون هذه احلسابات شريطة أ للمنتج،وتستند إىل احلسابات التجارية  -3

 السلع.أنتجت فيه  الذيمتسقة مع مبادئ احملاسبة املطبقة يف البلد 

) أ ( "  7تشمل " التكلفة أو القيمة " تكلفة العناصر احملددة يف الفقرات  -4

كما تشمل القيمة املقسمة بالتناسب مبقتضى  .9" من املادة  3" و "  4

)  7ي عنصر حمدد يف الفقرة أل، 9أحكام املالحظات ذات الصلة للمادة 

قدمه املشرتي بشكل مباشر أو غري مباشر الستخدامه  9ب ( من املادة 

وال تدرج قيــمة العناصر احملــــددة  .فيما يتعلق بإنتاج السلع املستوردة

واليت يضطلع بها يف البلد املستورد  9" من املادة  2)ب( " 7يف الفقرة 

ومن املفهوم أن أي تكلفة أو  للمنتج.إال بقدر ما حتمل هذه العناصر 

قيمة للعناصر املشار إليها يف هذه الفقرة لن حتسب مرتني عند حتديد 

 احملسوبة.القيمة 

)ب( من  7حيدد " مقدار الربح واملصروفات " املشار إليه يف الفقرة  -5

علي أساس املعلومات اليت يقدمها املنتج أو تقدم نيابة عنه ما  6املادة 

رقم الذي قدمه املنتج غري متسق مع األرقام اليت تنعكس عادة مل يكن ال
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واليت ، يف مبيعات السلع من نفس فئة ونوعية السلع اليت جيري تقييمها

 .يصنعها املنتجون يف البلد املصدر للتصدير إىل البلد املستورد

ينبغي مالحظة أن " املقدار مقابل الربح واملصروفات العامة " البد أن  -6

وينتج عن ذلك أنه إذا كان رقم أرباح املنتج  جمموعة.يؤخذ يف 

فأن أرباح املنتج ، يف أي حالة حمددة ومصروفاته العامة مرتفعة، منخفضا

ومصروفاته العامة مأخوذة معًا قد تتسق مع ذلك مع األرقام اليت تنعكس 

وقد حيدث هذا الوضع  .عادة يف مبيعات السلع من نفس الفئة أو النوع

ويقبل املنتج رحبا  املستورد،ان منتج ما قد بدأ بيعه يف البلد مثال إذا ك

وحيثما  البيع.معدوما أو منخفضا ملوازنة املصروفات العامة املرتبطة ببدء 

استطاع املنتج أن يثبت اخنفاض أرباح مبيعات السلع املستوردة بسبب 

 ظروف جتارية تؤخذ أرقام الربح الفعلي للمنتج يف االعتبار شريطة أن

وان تعكس سياسة ، تكون لدي املنتج أسباب جتارية صحيحة تربرها

املنتج يف حتديد األسعار سياسات حتديد األسعار العادية يف فرع 

 .الصناعة املعين

وقد حيدث هذا الوضع مثال حني جيرب املنتجون علي ختفيض األسعار 

أو حيث يبيعون السلع ، مؤقتا بسبب هبوط غري متوقع يف الطلب

مال دائرة من السلع اليت تنتج يف البلد املستورد ويقبلون رحبا الستك

وحني ال تتسق األرقام اليت  .قليال للحفاظ علي قدرتهم علي املنافسة

قدمها املنتج عن الربح واملصروفات العامة مع األرقام اليت تنعكس عادة 

يف مبيعات سلع من نفس فئة ونوع السلع اليت جيري تقييمها يقوم بها 
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تجون يف البلد املصدر للتصدير إىل البلد املستورد جيوز أن يستند من

حتديد مقدار الربح واملصروفات العامة علي معلومات ذات صلة غري اليت 

 .قدمها منتج السلع أو قدمت بامسة

حني تستخدم معلومات أخرى غري املعلومات اليت قدمها املنتج أو  -7

ة تقوم سلطات البلد قدمت بامسة ألغراض حتديد القيمة احملسوب

، مبصدر هذه املعلومات، بناء علي طلبه، املستورد بإخطار املستورد

واحلسابات املبنية علي هذه البيانات مع مراعاة ، والبيانات املستخدمة

 .71أحكام املادة 

 6) ب ( من املادة  7تغطي " املصروفات العامة " املشار إليها يف الفقرة  -8

املباشرة إلنتاج وبيع السلع للتصدير واليت مل ترد التكاليف املباشرة وغري 

 .6) أ ( من املادة  7يف الفقرة 

يتحدد ما إذا كانت سلع معينة " من نفس فئة أو نوع " سلع أخرى يف  -9

وعند حتديد ، كل حالة علي حدة مع الرجوع إىل الظروف احمليطة

حث مبيعات تب 6األرباح واملصروفات العامة املعتادة وفقا ألحكام املادة 

أضيق جمموعة أو دائرة من السلع تشمل السلع اليت جيري تقييمها 

ويف  .للتصدير للبلد املستورد اليت ميكن تقديم املعلومات الالزمة بشأنها

البد أن تكون " السلع من نفس الفئة أو النوع " من نفس  6مفهوم املادة 

 .بلد السلع اليت جيري تقييمها

 

 1مالحظات المادة 
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إىل اكرب حد  1د القيمة اجلمركية احملددة وفقا ألحكام املادة تستن -7

 ممكن إىل قيم مجركية سبق حتديدها.

 

هي األساليب اليت  1تكون أساليب التقييم املستخدمة مبقتضى املادة  -4

لكن قدرا معقوال من املرونة يف تطبيق هذه ، 6إىل  7وضعتها املواد من 

 .و أحكامها 1األساليب سيتوافق مع أهداف املادة 
 

 

 

 

 :وترد فيما يلي بعض أمثلة املرونة املعقولة -3

ميكن تفسري اشرتاط أن تكون السلع املطابقة  –السلع املطابقة  ( أ

قد صدرت يف وقت تصدير السلع اليت جيري تقييمها أو حنوه 

وميكن أن تكون السلع املستوردة املطابقة املنتجة ، تفسريا مرنا

للسلع اليت جيري تقييمها أساسا  يف بلد آخر غري البلد املصدر

وجيوز أن تستخدم القيم اجلمركية لسلع ، للتقييم اجلمركي

 .6،9مستوردة مطابقة حددت بالفعل وفقا ألحكام املادتني 

أن تكون السلع املماثلة  طميكن تفسري اشرتا –السلع املماثلة  ( ب

قد صدرت يف وقت تصدير السلع اليت جيري تقييمها أو حنوه 

وميكن أن تكون السلع املستوردة املماثلة املنتجة  .رناتفسريا م

يف بلد آخر غري البلد املصدر للسلع اليت جيري تقييمها أساسا 

وجيوز أن تستخدم القيم اجلمركية لسلع ، للتقييم اجلمركي

 .6،9مماثلة حددت بالفعل وفقا ألحكام املادتني 
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سلع قد ميكن أن يفسر اشرتاط أن تكون ال –أسلوب االستقطاع  ( ت

تفسريا  9) أ ( من املادة  7يف الفقرة  االستريادبيعت حبالتها عند 

 .يوما 41مع املرونة يف تطبيق شرط ، مرنا

 

 

 9مالحظات المادة 

 7) أ (  7الــفقرة 
 

يعين تعبري " عموالت الشراء " الرسوم اليت يدفعها املستورد إىل وكيل 

ارج يف شراء السلع اليت جيري اخلاملستورد مقابل خدمة متثيل املستورد يف 

 .تقييمها

 

 

 

 4) ب (  7الــفقرة 

      هناك عامالن يتدخالن يف التقسيم النسيب للعناصر احملددة يف -0

قيمة العنصر  –علي السلع املستوردة  9من املادة  4ب (  1 7 )الفقرة

ذاتها والطريقة اليت جيري بها التقسيم النسيب هلذه القيمة علي السلع 

وينبغي أن يتم التقسيم النسيب هلذه العناصر بطريقة معقولة  .وردةاملست

 .تتناسب مع الظروف ووفق مبادئ احملاسبة املقبولة عموما

وفيما يتعلق بقيمة العنصر فإذا كان املستورد حيصل علي العناصر من بائع  -2

 .ال يرتبط باملستورد بتكلفة معينة تكون قيمة العناصر هي هذه التكلفة

ينتج العنصر  الذين املستورد أو شخص يرتبط باملستورد هو وإذا كا
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و إذا كان املستورد قد سبق له استخدام  .تكلفة إنتاجه هيتكون قيمته 

تعدل التكلفة ، أنتجه أواكتسبه  العنصر، وبغض النظر عما إذا كان قد

للحصول عليه يف اجتاه التخفيض ليعكس استعماله من اجل  ةاألصلي

 .ة هذا العنصرالتوصل إىل قيم

عندما حتدد القيمة بالنسبة لعنصر ما يكون من الضروري إجراء التقسيم  -3

وتوجد هنا احتماالت  .النسيب هلذه القيمة علي السلع املستوردة

فمثال جيوز التقسيم النسيب هلذه القيمة علي أول شاحنة إذا أراد  .خمتلفة

 .قت واحداملستورد دفع الرسوم املستحقة علي القيمة كلها يف و

وكمثال أخر جيوز أن يطلب املستورد التوزيع النسيب للقيمة علي عدد 

الوحدات املنتجة حتى تاريخ أول شحنة ومن األمثلة األخرى أن يطلب 

املستورد التوزيع النسيب طيلة فرتة اإلنتاج املتوقع عندما توجد عقود أو 

لنسيب املتبع ويتوقف أسلوب التقسيم ا .تعهدات قاطعة بشأن هذا اإلنتاج

 .علي الوثائق اليت يقدمها املستورد

وكمثال لتوضيح ذلك قد يقدم املستورد للمنتج قالبا يستخدم يف إنتاج  -4

ويف  .وحدة 71111ويتعاقد مع املنتج علي شراء ، السلع املستوردة

ويكون املنتج قد انتج ، وحدة 7111وقت وصول الشحنة األولي وقدرها 

للمستورد أن يطلب من سلطات اجلمارك  وجيوز .وحدة 2111بالفعل 

وحدة أو  2111وحدة أو  7111التقسيم النسيب لقيمة القالب علي 

 .وحدة 71111

 2) ب (  7الــفقرة 
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من املادة  2) ب (  7تستند اإلضافات مقابل العناصر احملددة يف الفقرة  -0

وختفيفا للعبء علي كل من املستورد و  .علي بيانات موضوعية وكمية 9

ارة اجلمارك يف حتديد القيم اليت ينبغي إضافتها تستخدم بقدر إد

 .اإلمكان البيانات املتوافرة بالفعل يف السجل التجاري للمستورد

وبالنسبة للعناصر اليت قدمها املشرتي واليت كان قد اشرتاها أو  -2

وال جيوز إضافة  .استأجرها تكون اإلضافة هي تكلفة الشراء أو االستئجار

العام إال تكلفة احلصول علي نسخ  الدومنياصر املتاحة يف مقابل العن

 .منها

تتوقف السهولة اليت سيمكن بها حساب القيم اليت ينبغي إضافتها علي  -3

 .هيكل الشركة املعنية وأساليبها اإلدارية وكذلك أساليب احملاسبة فيها

وعلي سبيل املثال ميكن للشركة اليت تستورد منتجات متنوعة من عدة  -4

ن أن حتتفظ بسجالت مركز التصميمات التابع هلا خارج البلد بلدا

ويف هذه  .املستورد بطريقة تبني بدقة التكاليف اليت يتحملها منتج ما

 .9احلاالت ميكن إجراء تعديل مباشر مناسب مبقتضى أحكام املادة 

ويف حالة أخرى قد تسجل شركة تكلفة مركز تصميماتها خارج البلد  -5

  حمددة.عامة دون ختصيصها ملنتجات  املستورد كمصروفات
 

 9ويف هذه احلالة ميكن التوصل إىل تعديل مالئم وفقًا للمادة 

املستوردة عن طريق التقسيم النسيب لكل تكاليف مركز  بالنسبة للسلع

وإضافة  التصميمات،التصميمات علي كل اإلنتاج املستفيد من مركز 

 الوحدة.ساس هذه التكلفة التناسبية إىل الواردات علي أ
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بالطبع اختالفا يف العوامل  –وتتطلب التغريات يف الظروف السابقة  -6

 اليت ينبغي حبثها عند حتديد أسلوب التخصيصي السليم.

إذا مشل إنتاج العناصر املعنية عددا من البلدان عرب فرتة زمنية يقتصر  -7

 .املستوردالتعديل علي القيمة املضافة بالفعل هلذا العنصر خارج البلد 

 

 ) ج ( 7الــفقرة 

) ج (  7جيوز أن تشمل العوائد ورسوم الرتخيص املشار إليها يف الفقرة  -7

من بني ما تشمله املدفوعات املتعلقة بالراءات والعالمات  9من املادة 

املسجلة وحقوق النشر إال أن األعباء مقابل حق إعادة إنتاج السلع يف 

ع بالفعل أو املستحق عن البلد املستورد ال تضاف إىل الثمن املدفو

 .السلع املستوردة عند حتديد القيم اجلمركية

ال تضاف املدفوعات اليت يدفعها املشرتي مقابل احلق يف توزيع أو  -4

إعادة بيع السلع املستوردة إىل الثمن املدفوع بالفعل أو املستحق عن 

السلع املستوردة إذا مل تكن هذه املدفوعات شرطا لتصدير السلع 

 .رد إىل البلد املستورداملستو

 

 3الــفقرة 

حيثما ال توجد بيانات موضوعية وكمية عن اإلضافات اليت يطلب إجراؤها مبقتضى 

وكمثال إليضاح ذلك تدفع  .7ال ميكن التعاقد وفق أحكام املادة  9أحكام املادة 

إتاوة علي أساس مثن البيع يف البلد املستورد عن كل لرت من منتج معني استورد 

فإذا كانت اإلتاوة تستند جزئيا إىل  .االستريادلكيلو جرام وحول إىل حملول بعد با
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السلع املستوردة وجزئيا إىل عوامل أخرى ال صلة هلا بالسلع املستوردة ) كأن 

تكون السلع املستوردة قد مزجت مثال مبكونات حملية ومل يعد من املمكن فصلها 

اصة بني اخلز بني العوائد و الرتتيبات املالية أو عندما ال ميكن التميي، ومتيــــيزها

أما إذا كانت  .العوائد إضافةاملشرتي والبائع ( يكون من غري املناسب حماولة 

وميكن بسهولة حتديـــــدها كميا ، قيمة اإلتاوة ال تستند إال إىل السلع املستوردة

 .قفيمكن إجراء إضافة إىل الثمن املدفوع فعال أو املستح

 
 4 ت المادةمالحظا

" وقت الدخول ألغراض  االسترياديشمل " وقت  جيوز أن 4يف مفهوم املادة 

 .اجلمارك

 

 77مالحظات المادة 
 

حتديـد التقييــم الذي وضعتـه  للمستورد حق استئنـاف 77توفر املادة  -7

وجيوز أن يكون االستئناف أوال أمام .للسلع املستوردة اإلدارة اجلمركيـة

دارة اجلمركية إال أنه يكون من حق املستورد يف مستوى ارفع يف اإل

 .النهاية أن يستأنف أمام القضاء

بغرامة جملرد  دتعنى " دون جزاء " أال خيضع املستورد لغرامة أو تهدي -4

اعتباره ملمارسة حقه يف االستئناف وال يعترب دفع تكاليف احملكمة 

 .احملامى غرامة بوأتعا
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ع العضو من أن يشرتط الدفع الكامل ما مين 77أال أنه ليس يف املادة -3

 .للرسوم اجلمركية املقدرة قبل االستئناف

 
 
 
 
 

 79مالحظات المادة 

  2الــفقرة 

 .يعنى تعبري " أشخاص " األشخاص املعنويني عند االقتضاء 79يف مفهوم املادة 

 
 هـ  ( 2)الــفقرة 

ون األول يف مفهوم هذا االتفاق يعترب شخص ما مشرفا على شخص آخر حني يك

 .على األخري هيف وضع قانوني أو عملي ميكنه من ممارسة قيد أو توجي
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 الملحق الثاني

 اللجنة الفنية المعنية بالتقييم الجمركي

من هذا االتفاق تنشأ اللجنة الفنية حتت إشراف  79مبقتضى املادة  -7

بغية ضمان توحيد تفسري هذا االتفاق وتطبيقه  جملس التعاون اجلمركي

 .ملستوى الفينعلى ا

 :تشمل مسئوليات اللجنة الفنية ما يلي -4

حبث املشكالت الفنية احملددة الناشئة يف جمرى اإلدارة  ( أ

لدى األعضاء ,وتقديم آراء  اليومية لنظام التقييم اجلمركي

 استشارية عن احللول املالئمة القائمة على الوقائع املعروضة.

عالقتها بهذا  دراسة قوانني وإجراءات وممارسات التقييم يف ( ب

 وأعداد تقارير بنتائج هذه الدراسات.، االتفاق عند الطلب

إعداد وتوزيع تقارير سنوية عن اجلوانب الفنية لسري االتفاق  ( ت

 .وحالته

تقديم املعلومات واملشورة عن أي مسائل تتعلق بتقييم السلع  ( ث

املستوردة ألغراض اجلمارك عندما يطلبها أي عضو أو تطلبها 

ز أن تتخذ هذه املعلومات واملشورة شكل آراء وجيو .اللجنة

 .استشارية أو تعليقات أو مذكرات إيضاحية

 

بغية تعزيز القبول ، تسهيل املساعدة الفنية لألعضاء عند طلبها ( ج

 .الدولي هلذا االتفاق



 التقييم الجمركي في ظل الجات
 

 

 

 

2009 

400 

 74إجراء حبث ملسألة حييلها هلا فريق التحكيم مبقتضى املادة  ( ح

 .من هذا االتفاق

 .خرى قد تسندها اللجنة إليهاممارسة أي مسؤوليات أ ( خ

 

 :عموميات

خاصة تلك ، حتاول اللجنة الفنية إنهاء أي عمل بشأن مسائل حمددة -3

يف فرتة زمنية ، اليت حييلها إليها األعضاء أو اللجنة أو فرق التحكيم

 74من املادة  2كما تنص الفقرة  –وحتدد فرق التحكيم  .قصرية معقولة

وتقدم اللجنة الفنية ، من اللجنة الفنية فرتة زمنية حمددة لتلقي تقرير

 .تقريرها خالل هذه الفرتة

تساعد أمانة جملس التعاون اجلمركي اللجنة الفنية يف عملها حسبما  -2

 .تقتضي الضرورة

 

 :التمثيل

وجيوز ألي عضو أن يعني  .حيق لكل عضو التمثيل يف اللجنة الفنية -5

ويشار إىل مثل هذا العضو  .يةلتمثيله يف اللجنة الفن أكثرمندوبا ومناوبا أو 

املمثل يف اللجنة الفنية يف امللحق باسم " عضو اللجنة الفنية" وجيوز 

 ألعضاء اللجنة الفنية االستعانة مبستشارين. 

كما جيوز لسكرتارية منظمة التجارة العاملية حضور هذه االجتماعات 

 .كمراقب



 التقييم الجمركي في ظل الجات
 

 

 

 

2009 

402 

أعضاء يف  جيوز متثيل أعضاء جملس التعاون اجلمركي الذين ليسوا -6

اللجنة الفنية يف اجتماعات اللجنة الفنية مبندوب واحد ومندوب بديل 

 .وحيضر هؤالء املمثلون اجتماعات اللجنة الفنية كمراقبني أكثرأو 

ألمني عام جملس التعاون اجلمركي ) الذي يشار إليه يف هذا  جيوز -7

أن ، نيةامللحق باسم " األمني العام " ( و بشرط موافقة رئيس اللجنة الف

يدعو ممثلني حلكومات ليست أعضاء يف منظمة التجارة العاملية و ال يف 

جملس التعاون اجلمركي و ممثلني للمنظمات احلكومية الدولية و 

 .للمنظمات التجارية إىل حضور اجتماعات اللجنة الفنية كمراقبني

ة تقدم تعيينات املندوبني و املناوبني و املستشارين يف اجتماعات اللجن -8

 .الفنية إىل األمني العام

 

 :اجتماعات اللجنة الفنية

و حتدد ، مرتني على األقل كل سنة، جتتمع اللجنة الفنية عند الضرورة -9

اللجنة الفنية يف دورتها موعد االجتماع باألغلبية البسيطة ألعضائها أو 

بناء على طلب الرئيس يف احلاالت اليت تتطلب اهتماما عاجاًل و دون 

ام العبارة األوىل من هذه الفقرة جتتمع اللجنة الفنية عند أحك إغفال

الضرورة لبحث املسائل احملالة إليها من فريق التحكيم مبقتضى أحكام 

 .( من هذا االتفاق74املادة )

تعقد اجتماعات اللجنة الفنية يف مقر جملس التعاون اجلمركي ما مل  -01

 .يتقرر غري ذلك
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اء اللجنة الفنية و األعضاء املشار إليهم يقوم األمني العام بإبالغ كل أعض -00

يوم  31( مبوعد افتتاح كل دورة للجنة الفنية قبل  1,  6يف الفقرتني ) 

 .على األقل إال يف احلاالت العاجلة

 

 :جدول األعمال

مؤقت لكل دورة يوزع على أعضاء  يضع األمني العام جدول أعمال -74

يومًا على  31( قبل  1 ،6اللجنة الفنية و على من تشملهم الفقرتان ) 

األقل من بدء الدورة إال يف احلاالت العاجلة و يضم جدول األعمال 

و كل ، كل البنود اليت أقرت اللجنة الفنية إدراجها يف دورتها السابقة

البنود اليت أدرجها الرئيس مببادرته، و كل البنود اليت طلب األمني 

 .إدراجها العام أو اللجنة أو أي عضو يف اللجنة الفنية

و جيوز للجنة ، حتدد اللجنة الفنية جدول أعماهلا عند افتتاح كل دورة -73

 .الفنية أن تغري جدول األعمال يف أي وقت أثناء الدورة

 

 :مكتب اللجنة الفنية و سير أعمالها

تنتخب اللجنة الفنية من بني مندوبي أعضائها رئيسًا و نائبًا أو أكثر  -04

و جيوز ، الرئيس مناصبهم ملدة سنة و يشغل الرئيس و نواب، للرئيس

تلقائيًا  تنتهيو ، ترشيح الرئيس و نواب الرئيس السابقني إلعادة انتخابهم

 .والية الرئيس أو نائب الرئيس الذي مل يعد ميثل عضوًا
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إذا تغيب الرئيس عن أي اجتماع أو عن جزء منه يتوىل أحد نواب  -05

حلالة كل سلطات و تكون هلذا األخري يف هذه ا، الرئيس الرئاسة

 .الرئيس و واجباته

يشارك رئيس االجتماع يف أعمال اللجنة الفنية بصفته هذه و ليس  -06

 .كممثل لعضو يف اللجنة الفنية

إىل جانب ممارسة السلطات األخرى اليت تعهد بها هذه القواعد إىل  -07

و يوجه املناقشة ، الرئيس يكون هو الذي يعلن افتتاح الدورة و انتهائها

و ، هذه القواعد على سري اجللسات و يشرف حبكم، حق الكالمو يعطى 

جيوز للرئيس أن يلفت نظر املتحدث إذا كانت مالحظاته غري ذات 

 .صلة

و يف هذه ، جيوز ألي عضو أن يثري نقطة نظام أثناء مناقشة أي مسألة -08

فإذا حدث اعرتاض طرحه ، احلالة يبت الرئيس يف هذه النقطة فورًا

 .و يظل قرار الرئيس قائمًا ما مل ينقض، ماعالرئيس على االجت

يؤدى األمني العام أو موظفو جملس التعاون اجلمركي الذين يعينهم  -09

 .األمني العام أعمال السكرتارية الجتماعات اللجنة الفنية

 

 

 

 

 

 :النصاب و التصويت
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 .اللجنة الفنية النصاب القانوني ءيشكل ممثلو األغلبية البسيطة ألعضا -41

و تصدر قرارات اللجنة ، اللجنة الفنية صوت واحد عضو يفيكون لكل  -47

و بغض النظر عن ، بأغلبية تضم على األقل ثلثي األعضاء احلاضرين

نتيجة التصويت يف مسألة معينة فإن من حق اللجنة الفنية أن تضع 

تقريرًا كاماًل للجنة و جمللس التعاون اجلمركي عن هذه املسألة يبني 

و مع عدم اإلخالل ، بديت يف املناقشة ذات الصلةخمتلف اآلراء اليت أ

باألحكام السابقة تصدر قرارات اللجنة يف املسائل اليت حييلها إليها 

فإذا مل يتم التوصل إىل اتفاق يف اللجنة ، فريق التحكيم بالتوافق العام

الفنية على مسألة أحاهلا إليها فريق التحكيم قدمت تقريرًا تفصيليًا بوقائع 

 .ة يبني آراء األعضاءاملسأل

 

 

 :اللغات و السجالت

اللغات الرمسية للجنة الفنية هي اإلجنليزية و الفرنسية و األسبانية و تتم  -44

طابات و البيانات الصادرة بإحدى هذه اللغات اخلعلى الفور ترمجة 

ما مل يتفق كل املندوبني على  الثالثة إىل اللغتني الرمسيتني األخريني

طابات و البيانات الصادرة بأي لغة أخرى اخلأما ، مجةاالستغناء عن الرت

األسبانية بنفس الشرط و لكن يف  فترتجم إىل اإلجنليزية أو الفرنسية أو

هذه احلالة يقدم املندوب املعنى للرتمجة إىل اإلجنليزية أو الفرنسية 

 للجنة الفنية إال اللغات األسبانية و ال تستخدم يف الوثائق الرمسية أو

األسبانية و البد أن تقدم املذكرات و املراسالت  ليزية والفرنسية واإلجن

 .قيد يف اللجنة الفنية بإحدى اللغات الرمسية
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تضع اللجنة الفنية تقريرًا عن كل دوراتها وكذلك حماضر الجتماعها أو  -43

ويقدم الرئيس أو من .سجالت خمتصرة إذا رأى الرئيس ذلك ضروريًا

جنة الفنية إىل كل اجتماع للجنة وكل اجتماع يعينه تقريرًا عن عمل الل

 .جمللس التعاون اجلمركي

 

 الملحق الثالث

مس املنصوص عليها اخلجيوز يف الواقع العملي أن تكون مهلة السنوات  -0

( لتطبيق أحكام االتفاق يف البلدان النامية 41( من املادة)7يف الفقرة )

يف هذه احلاالت جيوز  و، األعضاء غري كافية بالنسبة لبعض هذه البلدان

( من 7للبلد النامي العضو قبل انتهاء الفرتة املشار إليها يف الفقرة )

( أن تطلب متديد هذه الفرتة و من املفهوم أن األعضاء 41املادة)

سينظرون بعني العطف إىل هذا الطلب يف احلاالت اليت يستطيع فيها 

 .البلد النامي العضو إثبات صحة موقفه

ي البلدان النامية اليت تقيم السلع حاليًا على أساس قيم دنيا جيوز أن تبد -2

حمددة رمسيًا أن تتحفظ لتمكينها من اإلبقاء على هذه القيم على أساس 

 حمدود و مؤقت و باألحكام و الشروط اليت يوافق عليها األعضاء.

جيوز أن تبدي البلدان النامية اليت ترى عكس الرتتيب التتابعى بناء  -3

( قد يثري أمامها 2ملستورد و املنصوص عليها يف املادة )على طلب ا

 :( بالعبارات التالية2مصاعب حقيقية أن تبدي حتفظًا على املادة )
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( من 4............. حتتفظ حبقها يف تقرير أن حكم املادة )احلكومة." أن 

االتفاق لن ينطبق إال إذا وافقت السلطات اجلمركية على عكس ترتيب 

( و إذا أبدت البلدان النامية هذا التحفظ يوافق األعضاء 6, 5 املادتني )

 ( من االتفاق ".02عليه مبقتضى املادة)

( من 9( من املادة )4جيوز أن تبدي البلدان النامية حتفظًا على الفقرة) -4

............. حتتفظ حبقها يف .أن احلكومة التالية "االتفاق بالعبارات 

وفقًا لألحكام ذات  االتفاق ( من9)املادة ( من 4تقرير تطبيق الفقرة)

و إذا أبدت  الصلة يف مالحظاتها سواء طلب املستورد أو مل يطلب "

( من 47البلدان النامية هذا التحفظ يوافق األعضاء عليه مبقتضى املادة)

 .االتفاق

( من االتفاق 7قد تواجه بعض البلدان النامية مشاكل يف تنفيذ املادة) -5

ا بالواردات اليت جيلبها إىل بلدانهم الوكالء الوحيد هارتباطمن حيث 

فإذا ظهرت  نو أصحاب االمتياز الوحيد و نو املوزعون الوحيد و نو

مثل هذه املشاكل يف املمارسة يف بلد نام عضو يطبق االتفاق و جترى 

بغية التوصل إىل حلول ، دراسة هلذه املسألة بناء على طلب العضو

 .مناسبة

( بأن اإلدارات اجلمركية قد حتتاج عند تطبيقها لالتفاق 71تسلم املادة ) -6

إىل إجراء بعض التحقيقات بشأن صدق أو دقة أى بيان أو وثيقة أو يقدم 

و من هنا فإن املادة تسلم بأن من ، هلا ألغراض التقييم اجلمركي

املمكن إجراء حتقيقات ترمي مثاًل إىل التحقق من أن عناصر القيمة 
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قدمة إىل اجلمارك عند حتديد القيمة اجلمركية كاملة و املعلنة أو امل

 .صحيحة

أن يتوقعوا ، و من حق األعضاء وفق قوانينهم و إجراءاتهم الوطنية

 .التعاون الكامل من املستوردين يف هذه التحقيقات

يشمل الثمن املدفوع فعاًل أو املستحق كل املدفوعات اليت دفعها  -7

، ع أو لطرف ثالث وفاء اللتزام على البائعاملشرتى فعاًل أو سيدفعها للبائ

 .كشرط للبيع
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 الثالثالفصل  
 بعض المصطلحات والمسميات -

 المتعارف عليها في العمل الجمركي
 بعض نماذج للفواتير -
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 بعض المصطلحات والمسميات المتعارف عليها في العمل الجمركي

 

 Bill of Lading       بوليصة شحن

نقل بني املصدَّر والشركة الناقلة  الشركة الناقلة وهي عبارة عن عقدوثيقة تصدرها 

 .الشحن وكيفية دفعهاتكلفة و وتبني ميناء الشحن وميناء الوصول ووسيلة النقل

الشحن تأكيدا من قبل الشركة الناقلة باستالم البضاعة يف عنابر  وتعترب بوليصة

يصة البضاعة ا حيث تصف البولعقد متلك للجهة املصدَّرة إليه السفينة، وهي أيضا

 ا.واجلهة املرسلة إليه

  Airway Bill      بوليصة الشحن الجوي

 .لنقل البضائع وثيقة تشكل تأكيد الناقل باالستالم واستعداده

  Waybill      قائمة الشحن البري

املشحونة على عربة أو قطار أو سيارة،  هي قائمة مكتوبة بأمساء وأوصاف البضائع

يف حالة مطالبة صاحب البضائع  وثيقة الرمسية اليت تقبل بها شركة النقلوهي ال

 ن.عطب منها أثناء الشح شركة النقل أو شركة التأمني باسرتداد مثن ما فقد أو

    Free On Board (FOB) نةتسليم على ظهر السفي

حمملة على ظهر الناقلة يف  شرط تسعري يشري إىل أن السعر يشمل مثن البضاعة

على ظهر السفينة  وضعهابعد عن البضائع  مسئواًلان حمدد، وال يعود املصَّدر مك

قد  وبذلك يتحمل املشرتي مجيع النفقات واألخطار اليتلشحن، يف ميناء ا

  .تلحق بالبضاعة بعد وضعها بالسفينة
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      (Cost Insurance and Freight CIF) شحنالتأمين والكلفة ت

التأمني وتكاليف تكلفة كلفة البضائع وت عر يشملشرط تسعري يشري إىل أن الس

  الشحن حتى م وصول البضاعة إىل بلد املستورد

     Ex-Works or EX-Factory (EXW) التسليم في موقع البائع

البضائع للمشرتي يف  هو شرط تسعري تنحصر فيه مسؤولية البائع يف حتضري

مجيع تكاليف  يتحمل املشرتياألماكن التابعة للبائع مثل املصنع أو املخزن، و

البائع  نقل البضاعة باإلضافة إىل أية خماطر تنتج عن استالم البضائع من ارض

 إىل أماكن الوصول، وميثل هذا الشرط احلد األدنى من االلتزام املرتتب على

  .البائع

 Deliver Duty Paid المعين التسليم والرسوم مدفوعة إلى مكان الوصول

(DDP)  

بالتزاماته بالتسليم عندما يقوم بتسليم البضاعة   ينص على أن البائع يفيشرط تسعري

منزلة عن وسيلة النقل يف مكان الوصول  إىل املشرتي خمّلصة لالسترياد غري

  .االلتزام املرتتب على البائع املعني، وميثل هذا الشرط احلد األعلى من

 

 

  DDUالثمن ال يشمل الرسوم الجمركية   

ري دولي )انكوتريم( يعين "مثن البضاعة ال يشمل الرسوم اجلمركية" مصطلح جتا

يستخدم يف عقود البيع الدولية للداللة على أن البائع مسئول عن كافة املخاطر 
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والنفقات حتى تسليم البضائع إىل جهة حمددة يف البلد املستورد. ويشتمل ذلك 

ر رخصة التصدير، االلتزام بالتعاقد على ودفع أجور الشحن والنقل، وأجو

والضرائب األخرى )إال ما استثين منها طرحه يف العقد(. ويكون املشرتي مسئواًل 

عن احلصول على رخصة االسترياد، والقيام باإلجراءات اجلمركية الرمسية الالزمة 

 السترياد البضائع، ودفع أية رسوم مجركية على تلك البضائع. 

 DEQالتسليم عند الرصيف    

ري دولي )انكوتريم( يعين "التسليم عند الرصيف" يستخدم يف عقود مصطلح جتا

البيع الدولية للداللة على أن البائع يتحمل كافة املسؤولية والتكلفة املتعلقة 

بتوصيل البضائع وتفريغها يف ميناء الوصول احملدد وهذا يضم االلتزام بدفع 

اخلية، ومصاريف التنزيل قيمة الشحن والتوصيل حبرا أو عرب املمرات املائية الد

ورخص التصدير واالسترياد وغريها من الضرائب )إال إذا استثنى ذلك بشكل 

حمدد يف عقود التوريد( ويتوجب على املشرتي فقط املساعدة يف احلصول 

  على أية رخص لالسترياد أو املوافقات الرمسية الضرورية السترياد البضائع.

 

 

 DESالتسليم عند السفينة    

طلح جتاري دولي )انكوتريم( يعين "يسلم عند السفينة"، يستخدم يف عقود مص

البيع الدولية للداللة على انه يتوجب على البائع التخليص على الصادرات 
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والتعاقد على ودفع أجور تسليم عن طريق البحر أو املمرات املائية الداخلية إىل 

تنزيل البضائع عن ظهر السفينة.  ميناء متفق عليه، ولكن ال يكون البائع مسئواًل عن

ويتحمل البائع املسؤولية عن املخاطر والنفقات حتى وصول البضائع إىل جهة 

وعندئذ وبعد استالم البضائع تنتقل املسؤولية إىل املشرتى لتنزيل ، املتفق عليها

 البضائع والتخليص عليها. 

  Quotas الكوتاالحصص 

التفاوض عليها يف مت توردة بتعريفة خمفضة املسموح بها من البضائع املس الكمية

  جتارية اتفاقية

  Most Favored Nation (MFN) الدولة األكثر رعاية

االقتصادية واملالية واجلوية والبحرية،  االتفاقياتهو نص يضاف إىل املعاهدات و

األخرى نفس االمتيازات أو  ن متنحأوالذي تتعهد مبوجبه كل من الدولتني ب

يف املستقبل لدولة  ها أو قد متنحهاتأو اإلعفاءات اليت سبق أن منحالتسهيالت 

  .ثالثة، وهو أحد مبادئ منظمة التجارة العاملية

 

 

  Demurrage بدل أعطال حاويات

بعد وصول الشحن يف ميناء ال رسوم يدفعها املستورد لتأخره يف إرجاع حاويات

 .الشحن واملستورد شركة إعطائه فرتة أسبوع أو أسبوعني أو حسب االتفاق بني
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البضاعة يف ميناء املقصد لغاية إعادة احلاويات  وحتسب الفرتة من تاريخ وصول

  .فارغة إىل امليناء

  Storage Feesأرضيات  – رسوم تخزين

أو املفوض أو خمازنه ويدفعها املستورد ساحات امليناء مقابل التخزين يف 

  .ةسماح املعطاانقضاء فرتة ال بالتخليص على البضاعة بعد

  Customs Duties ةرسوم جمركي

وقد ، تفرض عادة على السلع املستوردةوالرسوم اجلمركية اليت ضرائب الهي 

السلعة، أو قد تتخذ شكل  تكون هذه الضرائب قيمية تقدر بنسبة مئوية من قيمة

الضرائب  مبلغ ثابت يفرض على السلعة مهما كانت قيمتها وتعرف هذه باسم

  ..النوعية

  Commercial Invoice فاتورة تجارية

ط التسليم املقرتن وومواصفاتها وشر فاتورة تبني كمية وقيمة البضائع املرسلة

عند احلاجة لتوثيقها   التجارية بالسعر وتصدر عن املصدَّر وتصدَّق من قبل الغرف

 من قبل سلطات بلد االسترياد 

  customs tariff  فة الجمركيةيالتعر

  .اجلمركيةية للرسوم فيالتعرالفئات مجيع توي على حت

  Customs Declaration جمركيالبيان ال
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تصدر عن مصلحة اجلمارك وتعترب امللف والوثيقة الرمسية اجلمركية وثيقة رمسية 

 للشحنة املستوردة 

  Bonded Areas مناطق المخازن الجمركية

ن يختزفيها ويتم  يشراف اجلمركاإلحتت تعمل هي خمازن عامه أو خاصة 

خضوعها إلجراءات بعد نقلها من موانئ الوصول بغرض ختزينها والبضائع 

هذه من عنها راج وتبقي البضائع خمزنة بها حلني الرغبة يف اإلفالتخليص، 

وقت لقيام بذلك ا يها بدال منعلالرسوم اجلمركية سداد يتم حيث املخازن 

 السلعة فال حاجة إىل دفع أيةأما إذا أعيد تصدير ، يف ميناء الوصول االسترياد

  .ضرائب

  Rules of Origin قواعد المنشأ

بهدف تسهيل حتديد بلد  التجارية االتفاقياتجمموعة من القواعد تتضمنها 

إعفاءات مجركية  املنشأ، حيث يستفاد من حتديد بلد املنشأ يف احلصول على

  .التجارة احلرة اتفاقياتتفضيلية منصوص عليها يف 

 

  Pro-Forma Invoice أولية فاتورة

واستالم ، أمر بيعاستعالم أو استفسار أو فاتورة يقوم بإعدادها املصدَّر بناء على 

وحتتوي  .بضائعشراء الميثل أي إلزام جتاري عليه لاملستورد هلذه الفاتورة ال 

مواعيد و مواصفات االسترياد ها وأسعاربضائع وعلى وصف كامل للفاتورة هذه ال
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املتبع، التعبئة، الشحن، التأمني،  ملتوقعة، شروط ومواعيد الدفع، الطريقالتسليم ا

موافقات وقد تكون هذه الوثيقة ضرورية للمستورد للحصول على  .تفريغ البضائع

  .ستندياملعتماد االفتح  أو

  Backing List تعبئةالقائمة  -بيان العبوة 

 تويات كل طردحمل توي علي وصفوثيقة يصدرها املصدر وحتمستند هام أو 

 بضائعورقمه، وزن الشحنة، اسم املستورد، ورقم الفاتورة التجارية، وتصف ال

  .ومواصفاتها بدقه

  Drawback استعادة رسوم االستيراد

  .إعادة تصديرها استعادة رسوم دفعت على البضائع املستوردة لدى

  Harmonized System النظام الموحد

يتم تبادهلا جتاريًا علي املستوي يه للبضائع اليت نظام تصنيف دولي متعارف عل

رمز سلعي واحد، حيث توضع املواد يف  الدولي ويعطي هذا التصنيف

  .املصنوعة منها جمموعات وفقا لطبيعة املواد

  Weighting list شهادة الوزن

املتجانسة اليت تعتمد على  شهادة تبني الوزن احلقيقي للبضاعة وتطلب للبضاعة

  .مثل األرز والسكر واحلديدالوزن 

  Analysis Certificate شهادة التحليل
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ملعرفة مثل املواد الكيماوية  تطلب هذه الشهادة للمواد اليت حتتاج إىل حتليل

وجيب أن تكون صادره عن جهات والرتكيب الكيماوي هلا نسبة مكوناتها 

  .متخصصة مثل املختربات

  Customs Broker وسيط أو مخلص جمركي

يكون مفوضًا أو موكاًل من املستورد / املصدر شخص طبيعي أو معنوي أي هو 

القيام باإلجراءات الالزمة لإلفراج عن البضائع املستوردة ودفع الرسوم يتوىل ل

ستوردة امل إعداد أوراق البضائعوالضرائب اجلمركية ويكون مسئواًل بالتبعية عن 

ة، وكذلك تقديم املستندات وتقدميها إىل السلطات اجلمركيأو املصدرة 

  .األخرى اليت تطلبها السلطات احلكومية يف البلدان األجنبية والوثائق

  Transit Goods الترانزيتالبضائع 

أماكن تصديرها إلي أماكن السلع من البضائع ونقل تلك البضائع العابرة أي هي 

يات التصنيع بقصد إيداعها مؤقتا أو إجراء بعض عملرياد املؤقت االست وموانئ

  .تعبئتها ثم إعادة تصديرها دون أن تؤدى عنها رسوما مجركية عليها أو تغليفها أو

  Manifest مانيفستال- بيان حمولة السفينة

اليت تفرَّغ من السفينة إىل ميناء  هو البيان الذي يعده ربان السفينة عن البضائع

وحيتوي هذا البيان  .الشحن رك ووكالءااجلممصلحة معني وترسل صورة منه إىل 

للبضاعة، اسم املستورد، الوزن، عدد الطرود، حجم البضاعة،  على وصف كامل

  .ميناء التحميل، ميناء التفريغ اسم الباخرة، رقم الرحلة،

  Re-exportation إعادة التصدير
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من بلد أجنيب دون تصنيعها  ن استوردتأهو تصدير البضائع أو السلع اليت سبق و

يف حالة رفض عادًة وحتدث هذه العملية  .تغيري أساسي فيها حداث أيإأو 

ويتم كذلك  .املستورد بسبب وجود خمالفات يف شروط الشحن البضاعة من قبل

الرسالة رفض  إعادة تصدير البضاعة إىل بلد املنشأ أو إىل أي بلد آخر يف حالة

سبب من  األمنية ( ألي، الزراعية، الصحيةمن قبل أي من السلطات املختصة )

 .األسباب

  AD VALOREM TARIFFتعريفة جمركية قيمية      =  

وتعين التعريفة اجلمركية احملتسبة علي أساس "القيمة" أي كنسبة مئوية من قيمة 

% )باملائة( من التعريفة 71مثال . البضائع اليت يتم تقييمها لألغراض اجلمركية

يت مت حتديدها كقيمة لألغراض % من قيمة البضائع ال71اجلمركية القيمية تعين 

  .اجلمركية

 

   ADJUSTMENTSالتسويات :         

هي تلك التعديالت اليت جترى على القيمة الواردة بالفاتورة عند قبوهلا كقيمة 

تنفيذ املادة السابعة من اجلات واليت  اتفاقيةصفقة وفقًا ألحكام املادة األولي من 

 .االتفاقيةالواردة باملادة الثامنة من هذه  تتناوهلا علي سبيل احلصر األحكام

 ADVERTISING الدعاية واإلعالن :      



 التقييم الجمركي في ظل الجات
 

 

 

 

2009 

430 

األنشطة واإلجراءات اليت تتخذها الشركة أو املنظمة للتعريف مبنتجاتها أو 

خدماتها اليت تقدمها للعمالء وتدفع مقابل عنها ملن يقوم بهذه األنشطة 

 .واإلجراءات

 AGREEMENT=  7442ة من الجات لعام اتفاقية تطبيق المادة السابع

ON IMPLEMENTATION OF ARTICLE VII OF GATT 

1994 

منظمة التجارة العاملية، حلت حمل قانون التثمني اجلمركي  اتفاقياتهي من 

الذي جرى التفاوض بشأنه خالل جولة طوكيو من اجل وضع نظام دولي متماثل 

مجركية ولتاليف االستخدام  وعادل وميكن التنبؤ به لتثمني السلع ألغراض

العشوائي ألنظمة التثمني الوطنية كحواجز غري مجركية أمام التجارة. لقد أقر 

قانون التثمني اجلمركي "قيمة الصفقة" أو الثمن املدفوع فعال مقابل السلع 

املستوردة زائد نفقات إضافية مسموح بها، كوسيلة أساسية للتثمني من قبل 

قائمة هرمية من الطرق األخرى  االتفاقيةددت هذه موظفي اجلمارك، كما ح

 "قيمة الصفقة."  اليت ميكن تطبيقها عندما ال يكون باإلمكان استخدام طريقة

 AGREEMENT OFاالتفاقية حول المعاينة / الفحص قبل الشحن    =  

PRESHIPMENT INSPECTION  

ام البائعني منظمة التجارة العاملية، وهي تنظم استخد اتفاقياتهي إحدى 

واملشرتين من القطاع اخلاص إلجراءات الكشف ما قبل الشحن وذلك للتأكد من 

أن كمية ونوعية السلع املتاجر بها تطابق مواصفات عقد البيع. وتليب هذه 

احتياجات األطراف املستوردة للسلع من الدول األخرى وذلك من  االتفاقية
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يال التجاري، واالحتيال حيث محاية مصاحلها عن طريق منع حدوث االحت

اجلمركي، والتهرب من الرسوم اجلمركية، وغريها من األعمال الضارة املتصلة 

باآلثار املشوشة على التجارة اليت قد تنجم عن إجراءات الكشف ما قبل الشحن. 

على كافة أنشطة الكشف ما قبل الشحن اخلاضعة لسلطة  االتفاقيةوتنطبق 

 .ض الدول )أي يف الدول املصدرة قبل التصدير(احلكومات واليت تتم على أرا

 ANTIDUMPING DUTIESرسوم مكافحة اإلغراق    

هي تلك الرسوم اليت تقوم أي من البلدان بتطبيقها علي بضائع معينة ثبت أنها 

  .تباع بأقل من التكلفة بهدف إحداث الضرر للبضائع املنتجة يف السوق احمللي

 ARBITRATIONالتحكيم =  

عة اإلجراءات اليت ترتب نظامًا معينًا يتفق من خالله طرفا النزاع على جممو

تعيني شخص حمايد أو جمموعة من األشخاص من ذوي الكفاءة إلصدار قرار يف 

 .القضية املتنازع عليها مع املوافقة املسبقة بااللتزام بالقرار الذي يتم التوصل إليه

 BASKET OF CURRENCIESسلة العمالت   

ة العمالت األجنبية اليت يصدر بها البنك املركزي قائمة أسعار التحويل جمموع

  .الرمسية بينها وبني العملة احمللية لبلد ما

 BOGUS GOODSبضائع مزيفة   

بضائع مت إنتاجها بواسطة آخرين غري أولئك املخول هلم إنتاج البضائع اليت 

 .احلة لالستعمالوتعترب مزيفة حيت وإن كانت ص، حتمل العالمة األصلية
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 BONDED GOODSبضائع مودعة في مستودع جمركي   

بضائع مستوردة يتم ختزينها يف مستودع مجركي عادة بعد أن يقوم أصحاب 

  البضائع بإيداع سند يضمن دفع الرسوم عندما يتم سحب البضائع للبيع احمللي.

 BONDED WAREHOUSEمستودع جمركي   

لبضائع اليت ختضع لضرائب حملية أو الرسوم منطقة ختزين يتم فيها ختزين ا

 اجلمركية إىل أن يتم دفع الضرائب أو الرسوم. 

 BROKERسمسار/وسيط   

هو الوسيط بني املشرتي والبائع يف سوق عالي التنظيم كما هي حالة مسسار 

البورصة أو يف التجارة الدولية أو املستخلص اجلمركي الذي ينوب عن املستورد 

  .جراءات اجلمركيةيف إنهاء اإل

 

  COMMODITYسلعة       

التعريف الواسع هلذا املصطلح هو أية مادة يتم تبادهلا جتاريا، لكن االستخدام 

الشائع له يشري إىل املواد اخلام مبا فيها املعادن مثل القصدير والنحاس 

واملنجنيز واملنتجات الزراعية املنتجة بكميات كبرية مثل القهوة والشاي 

 طاط. وامل

 CONSULTATIONSمشاورات    
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ما فيما يتعلق حبقوق كل منهم  اتفاقيةمناقشات رمسية بني طرفني أو أكثر يف 

.. وتكون هذه املشاورات اخلطوة األوىل يف تسوية االتفاقيةمبوجب هذه 

جتري املشاورات بني املستورد واإلدارة ، التقييم اتفاقيةوألغراض  .النزاعات

ا يستنكف فهمه من بيانات أو مستندات علي اإلدارة اجلمركية اجلمركية لتوضيح م

  .يف عملية التقييم للبضائع املستوردة

 CONTRACTING PARTYطرف متعاقد      

العامة للتعريفة اجلمركية والتجارة، وبالتالي  االتفاقيةبلد أو كيان اقتصادي التزم ب

. ويشار االتفاقيةها هذه قبل مبجموعة الواجبات واملزايا احملددة اليت تتضمن

  .اجلات يف وثائق اجلات "باألطراف املتعاقدة اتفاقيةإىل املوقعني على 

 

 

 CURRENCYعملة   

الوسائط املتداولة للصرف يف دولة معينة. قبل احلرب العاملية األوىل كانت كلمة 

عملة تعين عموما القطع واألوراق النقدية. ولكن مع توسع استخدام آليات 

تمان، أصبحت الكلمة تشمل الشيكات املسحوبة على احلسابات املصرفية، االئ

أوامر الصرف النقدي الربيدية، والشيكات السياحية املسبقة الدفع واليت عادة 

إن أغلبية املعامالت التجارية تتم  .تستلزم التعرف مبصدرها أو املصدق عليها

 بواسطة الشيكات املصرفية. 
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 CUSTOMS CLASSIFICATIONتصنيف جمركي    

إدراج الصنف يف البند املخصص له جبدول التعريفة اجلمركية الذي هو " نظام 

 ما ألغراض املعاملة اجلمركية.  تصنيف التعريفة اليت يصنف فيها منتج"

 DEVALUATIONخفض القيمة    

ختفيض القيمة املوضحة لبضائع مستوردة بغرض التهرب من جزء من الضرائب 

وميتد املعين أيضًا إلي ختفيض ، ركية املقررة عنها كضريبة واردوالرسوم اجلم

ويؤدي خفض القيمة إىل  .مقابل حتويل عملة وطنية أمام عمالت الدول األخرى

اخنفاض الطلب احمللى على الواردات يف الدولة املعنية عن طريق رفع 

درات أسعارها بالعملة احمللية املخفضة، وإىل زيادة الطلب اخلارجي على صا

 .فإن خفض، وبالتالي .تلك الدولة عن طريق ختفيض أسعارها بالعمالت األجنبية

القيمة ميكن أن يساعد على تصحيح العجز يف ميزان املدفوعات وأحيانا على 

 توفري أساس قصري املدى للتكيف االقتصادي لالقتصاد الوطين. 

 DEVELOPED COUNTRIESالدول المتقدمة     

مبا فيها معظم الدول  –ييز الدول األكثر تقدما يف الصناعة مصطلح يستخدم لتم

عن البلدان النامية أو البلدان  -األعضاء يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

األقل تقدما. ويشار إىل البلدان املتقدمة أحيانا بشكل مجاعي ببلدان اجملموعة 

 من الكرة األرضية. ألن معظمها يقع يف النصف الشمالي، "ب" أو دول الشمال

 DEVELOPING COUNTRIESالدول النامية    
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نطاق واسع من الدول اليت تفتقر عمومًا للمستوى العالي من التصنيع، والبنية 

واالنتشار ، التحتية، وأشكال االستثمار الرأمسالي األخرى، والتكنولوجيا املتطورة

ويشار  كانها بشكل كامل.الواسع للتعليم، واملستويات املعيشية املتقدمة بني س

إىل البلدان النامية أحيانا بشكل مجاعي ببلدان العامل الثالث، وأحيانا بدول 

اجلنوب ألن جمموعة كبرية منها تقع يف النصف اجلنوبي من الكرة األرضية. 

وتعترب مجيع دول إفريقيا )باستثناء جنوب إفريقيا(، وآسيا )باستثناء هونغ كونغ، 

اجلنوبية وتايوان (، واحمليط اهلادئ )باستثناء اسرتاليا، اليابان، كوريا ، سنغافورة

و أمريكا الالتينية، والشرق األوسط، تعترب عموما بلدانا نامية، وذلك ، ونيوزلندا(

باإلضافة إىل بعض الدول األوروبية )قربص، مالطا، تركيا، بولندا، واجملر، على 

لنامية إىل أربع جمموعات لكل منها سبيل املثال( ويصنف بعض اخلرباء البلدان ا

 .حاجاتها االقتصادية ومصاحلها املختلفة

 DISPUTE SETTLEMENTتسوية النزاعات   

يف اإلطار التجاري، فإن تسوية النزاعات تشري عادة إىل إجراءات التشاور 

والتوفيق وإمكانية اللجوء إىل طرف حمايد ثالث فيما يتعلق بنزاع ناشئ بني 

 جتارية.  فاقيةاتأطراف يف 

 DRAWBACKاسترداد الرسوم الجمركية   

هي عملية رد اجلمارك للرسوم السابق حتصيلها عن واردات دخلت إلي البالد 

  .بسبب إعادة تصدير هذه البضائع حبالتها أو بعد عملية تصنيعها كليًا أو جزئيًا

 DUAL PRICINGتسعير مزدوج     
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من سعر ) غالبًا سعرين ( حيث يكون أحدهما هي عملية تسعري ذات البضائع بأكثر 

معربًا عن حقيقة الصفقة واآلخر بناء علي طلب أحد أطراف الصفقة لتحقيق فائدة 

 .معنية من هذا التسعري سواء يف بلد التصدير أو بلد االسترياد
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 المؤلـــــف :

 لعالحممود حممد أمحد أبو ا

 باإلسكندرية  0954من مواليد 

يشغل وظيفة رئيس قطاع املوارد البشرية 

وبناء القدرات باجلمارك بدرجة وكيل 

 أول وزارة 

حاصل علي دبلوم يف اإلدارة التنفيذية العليا من جامعة 

 هارفارد بأمريكا

ودبلوما يف إدارة األعمال من األكادميية العربية للعلوم 

 والتكنولوجيا 

شهادة البكالوريوس يف التجارة من جامعة اإلسكندرية حيمل 

  0977عام 

ومارس مجيع  0981يعمل يف اجلمارك املصرية منذ 

الوظائف اجلمركية، حيث عمل كمفتش مجركي ثم مثمن ثم 

رئيس قسم تثمني، ثم بعد ذلك تولي مسئولية تنفيذ مشروع 

 ،0998الكشف باألشعة يف اجلمارك املصرية بدءاًً من عام 

وعلي أثرها مت اختياره ضمن فريق العمل األول الذي مت 
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قبل  2112اختياره لتطوير اجلمارك املصرية يف أكتوبر عام 

أن يتم تعيينه نائبًا لرئيس مصلحة اجلمارك للتطوير واإلصالح 

اجلمركي واشرف علي تنفيذ كافة أنشطة تطوير اجلمارك منذ 

مارك املصرية حيث حققت اجل 2117وحتى نهاية  2114نهاية 

جناحات منقطعة النظري يف التطوير والتحديث، كانت وراء 

توليه منصب رئيس قطاع املوارد البشرية وبناء القدرات 

 باجلمارك 

 الكتابات:

كتاب بعنوان " دليل التقييم اجلمركي "  0999صدر عام 

 باملشاركة مع األستاذ / كمال شوشان

ات اجلات " عام صدر له كتاب " النصوص الكاملة التفاقي

والذي تناول مجيع االتفاقيات املنبثقة عن منظمة  2111

 التجارة العاملية 

 محاضر في موضوعات :

 تسهيل التجارة الدولية

 التقييم اجلمركي

 استخدام الكشف باألشعة يف العمل اجلمركي
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  العال طبعة  أبودليل التقييم اجلمركي .. أ. كمال شوشان وأ. حممود

0999  

  إىل  0981اجلمارك األمريكية من  –موسوعة القيمة لألغراض اجلمركية

2113.  

 )كتاب القيمة اجلمركية )منظمة اجلمارك العاملية. 

  موقع منظمة الصحة العاملية (. الدولية للتعريفات والتجارة تفاقيةاالنص ( 

 اصة بالقيمة لإلغراض اجلمركي اخلالدولية والنصوص  تفاقيةاال– 

 ) موقع منظمة التجارة العاملية (. اوملحقاته

  كتاب اجلات: ترمجة ومجع وإعداد: حممود حممد أبو العال 

  واتفاقيات منظمة التجارة العاملية أمثلة عربية  اجلمركي األداءتطوير

 .خمتارة

 تأليف: جمموعة خرباء

 الناشر:املنظمة العربية للتنمية اإلدارية

 

 الكتب و

 الموسوعات
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 Customs valuation under the Trade Agreements Act 

of 1979. 

Customs valuation rulings under the Trade 

Agreements Act of 1979 

by U.S. Customs Service. Office of Commercial 

Operations 

0984نشرت يف   

Dept. of the Treasury, U.S. Customs Service, Office 

of Commercial Operations ([Washington, D.C.])  

 

 Customs valuation rulings under the Trade 

Agreements Act of 1979. 

Customs valuation rulings under the Trade 

Agreements Act of 1979. 

Author: U.S. Customs Service. 

Office of Commercial 

Operations. 

Publisher: [Washington, D.C.] : Dept. 

of the Treasury, U.S. 

Customs Service, Office of 

Commercial Operations, 

1984- 

Edition/Format: Book : National government 

publication : English 

 Customs modernization handbook  

http://www.worldcat.org/oclc/7910991&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/oclc/7910991&referer=brief_results
http://openlibrary.org/a/OL4749881A/U.S._Customs_Service._Office_of_Commercial_Operations
http://openlibrary.org/a/OL4749881A/U.S._Customs_Service._Office_of_Commercial_Operations
http://www.worldcat.org/oclc/11685390&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/oclc/11685390&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/search?q=au%3AU.S.+Customs+Service.+Office+of+Commercial+Operations.&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3AU.S.+Customs+Service.+Office+of+Commercial+Operations.&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3AU.S.+Customs+Service.+Office+of+Commercial+Operations.&qt=hot_author
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Luc De Wulf  . Jose B. Sokol  
 

 Transfer pricing and customs valuation: two worlds 

to tax as one 

Editors: Anuschka Bakker and Belema Obuoforibo  
 

 Customs valuation : law and regulations 

Washington, D.C.?] : U.S. Customs Service, [1992] 

[1992] 
 

Customs valuation: WTO agreement and texts of the 

Technical Committee on Customs Valuation. 

Compendium : customs valuation; WTO agreement 

and texts of the technical committee on customs 

valuation 

by World Customs Organization.; 

Language: English   

Publisher: Brussels, 2004 
 

 Notice of amendment to Customs Valuation 

Agreement: communication from the president of the 

United States transmitting notice of his intention to 

enter into a supplementary agreement on customs 

valuation with certain developing countries, pursuant 

to section 102(e) (1) of the Trade Act of 1974. 

http://www.worldcat.org/oclc/441492286&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/oclc/441492286&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/oclc/213372875&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/oclc/213372875&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/oclc/316269184&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/oclc/316269184&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/oclc/316269184&referer=brief_results
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by United States. President (1977-1981 : Carter) 

Washington : U.S. G.P.O., 1981. 1981. 
 

 Approval of protocol to the trade agreement relating 

to customs valuation: report (to accompany H.R. 

7942) (including cost estimate of the Congressional 

Budget Office). 

Author: United States. Congress. 

House. Committee on Ways 

and Means. 

Publisher: [Washington, D.C. : U.S. 

G.P.O., 1980] 

Series: United States.; Congress.; 

House.; Report  

Edition/Format: Book : National government 

publication : English 

 

 

 

 

 

 

 

ع االلكترونية  ات المواق

 الصلة

http://www.worldcat.org/oclc/6978747&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/oclc/6978747&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/oclc/6978747&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/oclc/6978747&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/search?q=au%3AUnited+States.+Congress.+House.+Committee+on+Ways+and+Means.&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3AUnited+States.+Congress.+House.+Committee+on+Ways+and+Means.&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3AUnited+States.+Congress.+House.+Committee+on+Ways+and+Means.&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?qt=hotseries&q=se%3A%22United+States.%22
http://www.worldcat.org/search?qt=hotseries&q=se%3A%22Congress.%22
http://www.worldcat.org/search?qt=hotseries&q=se%3A%22House.%22
http://www.worldcat.org/search?qt=hotseries&q=se%3A%22Report%22
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 WWW.MFTI.GOV.EG 

 www.wto.org/english/tratop_e/cusval/cusval_e.htm 

 www.asycuda.org/pdf%20docs/val.pdf 

 WWW.WCOOMD.ORG 

 fedex.com/us/customersupport/ftn/faq/ias.html 

 ec.europa.eu/...customs/customs/customs.../index_en.

htm 

 www.infotechaccountants.com/.../showthread.php?  

 

 

 

 www.gom.com.eg/algomhuria/2006/.../detail00.shtml 

 www.customs.gov.sa/CustomsNew/.../newsview.aspx 

 www.customs.gov.qa/signin/UploadedFiles/11816348718

28_18.do 

 مـــقاالت

http://www.mfti.gov.eg/
http://www.wto.org/english/tratop_e/cusval/cusval_e.htm
http://www.asycuda.org/pdf%20docs/val.pdf
http://www.wcoomd.org/
http://www.infotechaccountants.com/.../showthread.php?t
http://www.gom.com.eg/algomhuria/2006/.../detail00.shtml
http://www.customs.gov.sa/CustomsNew/.../newsview.aspx
http://www.customs.gov.qa/signin/UploadedFiles/1181634871828_18.doc
http://www.customs.gov.qa/signin/UploadedFiles/1181634871828_18.doc


 التقييم الجمركي في ظل الجات
 

 

 

 

2009 

467 



 التقييم الجمركي في ظل الجات
 

 

 

 

2009 

468 

 الفهرس
 الصفحة  

 3 ............................................................. إهداء

 5 ............................................................. تقديم

 9 ............................................................. مقدمة

 11 تاريخ التقييم اجلمركي من البداية وحتى اجلات الباب األول

 19 التقييم اجلمركي التطور التارخيي آلليات الفصل األول

 21 مقارنة بني تعريف بروكسل للقيمة وتعريف اجلات الفصل الثاني

 43 التقييم يف ظل اجلات الفصل الثالث

 53 طرق التقييم اجلمركي يف ظل اجلات الباب الثاني

 55 الطريقة األولي للتقييم الفصل األول

 129 الالحقة احملاسبيةاملراجعة  الفصل الثاني

 153 طريقة السلع املطابقة -الطريقة الثانية   ل الثالثالفص

 163 طريقة السلع املماثلة –الطريقة الثالثة  الفصل الرابع

 115 الطريقة اإلستنتاجية –الطريقة الرابعة  الفصل اخلامس

 191 طريقة القيمة احملسوبة –الطريقة اخلامسة  الفصل السادس

 205 الطريقة املرنة –الطريقة السادسة  الفصل السابع

 221 مناذج ولوازم التطبيق الباب الثالث

 229 النماذج الفصل األول

 249 التعرف علي الفواتري املزورة الفصل الثاني

 

 الصفحة  



 التقييم الجمركي في ظل الجات
 

 

 

 

2009 

469 

 259 تطبيقات عملية الباب الرابع

 315 التشريعات الباب اخلامس

 311 التشريعات احمللية يف مصر الفصل األول

 345 تفاقية العامة للتعريفات والتجارةاال الفصل الثاني

 423 بعض املصطلحات واملسميات ومناذج للفواتري الفصل الثالث

 


