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إن الصفة املميزة للعامل منذ نهايات القرن العشرين وبدايات القرن الواحد والعشرين
تتمثل يف التزايد املطرد لتجارب اإلصالح االقتصادي ،وعمليات اخلصخصة ،وآليات
العوملة اليت تسود معظم بلدان العامل وليس فقط يف الدول النامية ،تلك التجارب اليت
حتمل بني طياتها الكثري من األمهمية والتأثري بل وحتمل درجة من املخاطرة على
الوضع االقتصادي والسياسي ميتد أثرمها ليصل إىل حتديد مستقبل عالقات البلدان
النامية يف النشاط االقتصادي العاملي.
لقد بدأت حركات اإلصالح والتحديث منذ منتصف الثمانيات من القرن املاضي فيما
عٌرف بظامهرة اإلصالحات االقتصادية ،وكان جناح بعض البلدان يف عمليات اإلصالح
مهذه دافعاً لتزايد وتسارع مهذه التجارب بصورة مطردة يف التسعينيات من القرن املاضي
والعقد األول من القرن احلالي  ،ورغم اختالف درجة ونتائج عمليات اإلصالح من دولة
ألخرى ،إال أن املراقبني االقتصاديني يف العامل يرون أن الظامهرة يف حد ذاتها تعترب
تطوراً حقيقياً وجيداً رغم

ذلك التباين الكبري يف النتائج واألثر على اجلوانب

االقتصادية واالجتماعية والثقافية والدينية والسياسية
إن املتابع لتجارب اإلصالح االقتصادي يستطيع أن يرى ذلك الدور الكبري الذي لعبه
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لدعم مهذه التجارب وضمان حتقيقها للنتائج
املرجوة وخاصة يف جمال تطبيق اقتصاديات السوق اليت يدعمها وينادي بتطبيقها
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من منظور أن التطوير والتحديث االقتصادي
جيب أن يقوم على التحول من اقتصاد قائم على التخطيط املركزي إىل اقتصاد حتكمه
حرية السوق وآلياته ،لقد بادر الصندوق والبنك باستخدام اللفظ إصالح ( )reformبدالً
من لفظ – تنمية (  )developmentومهو لفظ حيمل أكثر بكثري من مفامهيم التنمية اليت
كانت تسود يف العقود السابقة ..
إن جتارب اإلصالح االقتصادي كانت مجيعها تهدف بالدرجة األوىل إىل تضييق الدور
االقتصادي للدولة ،وإعطاء املبادرة واألولوية للقطاع اخلاص الذي يفرتض أن يؤدي
املهام اليت فشل اجلهاز اإلداري للدولة يف القيام بها من قبل  ،أو تلك املشروعات اليت
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تتميز بعدم رحبيتها املادية واليت ال يقبل عليها القطاع اخلاص ،أو الرتكيز على
املشروعات اليت تصب يف صاحل الفئات املنخفضة الدخل،
مثل مهذه التجارب كان هلا يف الكثري من البلدان أثر إجيابي كبري يف توفري موارد
الدولة لالمهتمام بالقطاعات العريضة من الشعب واخلدمات احلكومية وعدم احلاجة إىل
إتباع سياسات التقشف وختفيض حجم االستثمارات احلكومية يف األنفاق على
اخلدمات والقطاعات االجتماعية وعلى التعليم والصحة ،بل وعدم احلاجة إىل إجراء
تعديالت يف النظام الضرييب أو تلك اإلجراءات اليت نشهدمها ونرامها يف كثري من الدول
اليت تتبع إجراءات مالية ملواجهة املشاكل االقتصادية وليس إجراءات إصالحية،
العديد من الدول قامت بفرض ضريبة عامة على املبيعات ،أو رفعت أسعار البرتول (يف
العراق على سبيل املثال قامت احلكومة برفع أسعار البنزين ما يقرب من  8أضعاف منذ
عام  .)5002وكذلك رفع أسعار العديد من السلع واخلدمات كالكهرباء والغاز واملواد
الغذائية.
إن البلدان اليت أنتهجت عمليات إصالح حقيقي يف االقتصاد لكي تقوم بتجارب
اإلصالح وتدعمها ،مل تكتف بتلك اإلجراءات االقتصادية اليت تدعم النشاط االقتصادي
فقط بل واكب مهذه الكثري من التغيريات الضرورية يف السياسة النقدية بهدف احلد من
آثار التضخم ،وذلك عن طريق امتصاص السيولة النقدية بزيادة أسعار الفائدة على
العمالت احمللية واألجنبية وكذلك احلد من التوسع االئتماني باإلضافة إلي تفعيل دور
البنوك املركزية يف قيادة السياسة النقدية .
لقد كانت عمليات اإلصالح احلقيقي يف مصر تفتقدد إىل كيدان مهدام وعمدل كدبري يف
جمال اإلصدالح الضدرييب الشدامل ملنظومدة العمدل اإلداري الضدرييب ،سدواء يف اإلدارة
الضريبية بأنواعهدا أو اإلدارة اجلمركيدة الديت بلدء سدوء األداء بهدا مبلغدًا ادهد بده القاصدي
والداني.
لذلك بدأت صحوة التطوير واإلصالح يف اجلمارك املصرية بصورة رمسية مبوجدب
القددرار الددوزاري رقددم  7521لسددنة  ،5005حيددث دخلددت اجلمددارك املصددرية يف ملحمددة
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تطوير حقيقية اختلفت يف جمملها وتفاصيلها عدن كدل وداوالت تطدوير اجلمدارك السدابقة
على ذلك ،فمبدادرة التطدوير مهدذه جداءت يف وقتهدا املناسدب ،حيدث كاندت مهنداك رغبدة
حقيقية عامة لتطوير األداء اجلمركي بعد أن أصبح مهذا األداء واحداً من أكرب األمدراض
الدديت يعدداني منهددا جسددد اجلهدداز اإلداري للدولددة ،ومل تقتصددر الشددكوى علددى ا

تمددع

التجاري يف مصر ،بل أمتد ليشمل املصدرين من دول حدوض البحدر املتوسدط والشدرق
األدنى ومعظم الدول اليت ترد منها البضائع.
إن الدراسة اليت أجرامها صندوق النقد الدولي يف مطلع عام  5005واليت قام على
أساسها مشروع التطدوير واإلصدالح اجلمركدي يف مصدر ،تضدمنت تشخيصدًا واقعيدًا وحقيقيدًا
للوضددع يف اجلمددارك املصددرية ،وكانددت الصددورة الدديت خددرك بهددا وصددورمها بكددل دقددة مهددذا
التقريددر يف حددد ذاتدده ومبددا تضددمنته مددن معوقددات إداريددة وفنيددة يف اجلمددارك دافع د ًا لكددل
اجلهددات وعلددى كددل املسددتويات لبدددء العمددل يف عمليددة تطددوير حقيقيددة وجددادة للجمددارك
املصرية ،ورغم أن أي مهتم بالشئون اجلمركية يستطيع من خالل التعرف علدى املشداكل
اليت أوردمها التقرير أن حيدد تلك القضايا اجلمركية اهلامة اليت تتطلب التناول وكدذلك
اجتامهات اإلصالح الديت حيتاجهدا التغديري ويقدوم بوضدع إسدرتاتيجية اداملة لتطدوير األداء
اجلمركددي ،إال أن التحدددي احلقيقددي والددذي كددان يقددف عقبددة يف طريددق أي ودداوالت
إصالحية كان يف (اإلمكانيات) ومهدي (العدذر التقليددي) املعتداد لكدل مدن يريدد أن يضدع
عقبددات أمددام أي مشددروع للتطددوير أو التغدديري ،إال أن اجلمددارك يف ذلددك الوقددت مل تقددف
مكتوفة األيدي ،وتتعلل بضعف اإلمكانيات املتاحة واليت ال تكفي لتنفيذ عملية التطدوير،
ومل حيدث كما كان البعض يظن أو يريد أن يدتم ادراء بعدض أجهدزة حاسدب آلدي لتحدل
ول تلك اليت تقادمت ويُكتفي بهذا اإلحالل على أنه التطوير املطلوب.
لقد كانت قضية التحديث والتطوير اجلمركي يف مصر مهي أمهم القضايا االقتصادية
املعاصرة واليت أسفرت عن جتربة مصرية فريدة يف تطوير األداء اجلمركي كانت مبثابة
ملحمة حقيقية حتققت فيها الكثري من اإلجنازات والنجاحات اليت مل تكن لتتحقق
باإلمكانيات وال باألجهزة ولكنها حتققت بالبشر.
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نعم كانت قضية {رجل اجلمارك} مهي أمهم قضايا التطوير اجلمركي حيدث كدان مهدو
األساس والعامل األوحد الذي عليه وبه جنحت جتربة تطدوير اجلمدارك املصدرية،حتمس
اجلميددع لعمليددة التطددوير الدديت ال ميكددن أن ننسددبها لشددخ

أو جمموعددة أاددخاص ،بددل

للجميددع ،القيددادات ومددديري املسددتوي األوسددط بددل ال أكددون مبالغ دًا إذا قلددت أن رجددال
اجلمارك حديثي التعيني كان هلم دور مهام ورائع يف تطوير العمدل اجلمركدي ،إن جنداح
التطوير يف اجلمارك املصرية مهو وسام على صدر كل رجل من رجال اجلمارك.
لقد قام البنك الدولي بإرسال ب عثة رمسيدة عاليدة املسدتوي إلدي مصدر إلعدداد دراسدة
واقعيددة عددن مددا م يف اجلمددارك املصددرية ،وقامددت البعثددة علددى مدددار أسددبوع كامددل بعقددد
لقاءات مع العاملني واملتعاملني يف كافة القطاعات واحملافظدات،ثم كتبدت تقريرمهدا عدن
مهددذه امللحمددة املصددرية للتطددوير اجلمركددي واصددفة إيدداه بأندده كيددان حقيقددي علددى أرض
الواقع وليس جمموعة من الشعارات أو الالفتات الرباقة كما حيدث يف عدد مدن البلددان
الدديت قامددت بعمليددات تطددوير ،بددل تضددمن التقريددر فقددرة مهددي مبثابددة وسددام علددى صدددر
اجلمركيني املصرين على إختالف مسدتوياتهم {إن اجلمدارك املصدرية ال تسدعي لتطدوير
العمل اجلمركي ليكون من الكيانات اجلمركية احلديثدة فقدط ،بدل تريدد أن تكدون علدى
قمة التصنيف العاملي يف عمليات التطوير وأن تبقي على مهذه القمة}.
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ومهو
ما حدث
بالفعل
بعد اهور
قليلة من
مهذا
التقرير
حيث
نشر موقع
البنك
الدولي
على
اإلنرتنت
مقاالً
جديداً
عن
تطوير اإلدارة اجلمركية يف مصر واصفاً التجربة املصرية بأنها األولي على العامل ملا نتج
عنها من إجيابيات رغم أن امليكنة والنظام اآللي مل يكن قد م حتديث أي من مكوناته
بعد.
لقد جنحت عملية تطوير اجلمارك املصرية يف التعامل مدع قضدية صدعبة مهدي العنصدر
البشري ,حيث كان خنبة من مهدؤالء البشدر مهدم الدذي قداموا بدراسدة التشدريعات وحدددوا
التعددديالت املطلوبددة بددل ووضددعوا مسددودة التعددديالت بأنفسددهم ثددم قدداموا بصددياغة الالئحددة
ال جديدد ًا ل جددراءات
التنفيذيدة الديت صدددرت بعدد ذلدك وخنبددة مدنهم مهددم مدن وضدع دلددي ً
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اجلمركيددة املطددورة واملبسددطة ووضددعوا نظام دًا جديددد ًا ل فددراك عددن البضددائع اإلفددراك
املسبق وحددوا إجراءات تنفيذه.
وخنبة من رجال اجلمارك مهم من وضع برنامج التدريب وبناء القدرة الشدامل الدذي
م تنفيذه عرب عامي  5002 , 5002والذي مل حيدث له مثيالً على مر التاريخ اجلمركي
املصددري  ،حيددث م تدددريب مددا يزيددد عددن  0800مددن العدداملني باجلمددارك علددى كافددة
املستويات ويف مجيع التخصصات..
وخنبة من مهؤالء الرجال مهم من أعد ونفذ ورش العمل اليت كانت العالمدة املضديئة
يف عملية تطدوير اجلمدارك املصدرية والديت كاندت األداة الرئيسدية الديت اسدتخدمنامها يف
حتويل مقاومة التغيري إلي قدوة داعمدة للتغديري ،ورش العمدل الديت مل تقتصدر كالعدادة علدى
املدن الكربى (القامهرة واإلسكندرية) ،بل جتاوزت مهدذه احلددود لتشدمل أغلدب املددن
اليت بها إدارات مجركية وضمت جمموعات من العاملني من خمتلف املستويات.
رجال اجلمارك الذين تواصلوا حبق وصددق وواقعيدة مدع رجدال ا

تمدع التجداري

تمع التجداري يف كدل ا

دا دفدع

خللق اراكة حقيقية وأخذوا بيد رجال ا

داالت

بدرجة الدوعي لددي املتعداملني إلدي أعلدي درجدة مل تبلغهدا مدن قبل،بدل ال تتدوافر لددي
العديد من اإلدارات املتقدمة يف العامل.
لقددد جنحددت جتربددة التطددوير واإلصددالح اجلمركددي يف مصددر بسددبب اقتندداع قيددادات
اجلمارك بأن مهذه مهي الفرصة احلقيقية الديت مدن خالهلدا سديتم تطدوير العمدل اجلمركدي
ومددن ثددم م ختصددي

كددل الوقددت إلدارة العمددل ومتابعددة اجلهددود علددى كافددة األصددعدة

واملسددتويات لضددمان بقدداء كافددة اجلهددود علددى مسدداراتها الصددحيحة وتالقددي اجلميددع علددى
حتقيق التطدوير وإحدداث التغديري ،بدل إن مهدذه القيدادات تابعدت كدل كدبرية وصدغرية مدن
تفاصدديل خطددة العمددل ووضددعت علددى رأس أولوياتهددا أي أمددر يتعلددق مبوضددوع التطددوير
واإلصالح اجلمركي.
وجنحت جتربة التطوير واإلصالح اجلمركي يف مصر بسبب اإلميان القوي لدي
العاملني يف املستويات الوسطي والدنيا بهذه الفرصة احلقيقية إلحداث طفرة رائعة يف
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العمل اجلمركي بعدما تولد اعور عام لدي اجلميع مبلكية مشروع التطوير واإلصالح
اجلمركي وساد إحساس حقيقي بأن عملية التطوير مهي مسئولية عامة لكل العاملني ،بل
ال نبالء إذا قلنا أن وجود قاعدة اعبية تدعم عملية التطوير مهو أمهم عوامل النجاح وأمهم
أسبابه حيث تبدلت القوي من مقاومة التغيري إلي دعمه وإحداثه ،ومن الرغبة يف بقاء
احلال على ما مهو عليه إلي إجراء تغيري جذري يف كل مناحي العمل وتفاصيله لبلوغ
املستويات املثلي من العمل اجلمركي وحتديثه مبا يواكب التقدم الواجب األخذ به
يف األلفية الثالثة.
وملا قد أمجع كافة املراقبني االقتصاديني واملهتمني بشئون التجارة الدولية أن
قضية {دور اجلمارك يف تسهيل التجارة الدولية} تعترب من أخطر القضايا اجلمركية
املعاصرة يف األلفية الثالثة ألن مهذه القضية تتعلق بآليات التجارة العاملية اليت متر من
بوابة رئيسية مهي اجلمارك ،وأن سهولة املرور من مهذه البوابة مهي الضمانة األساسية
لعمليات التجارة الدولية لكي تنطلق بسرعة ودون معوقات ومهذا ما أكده البنك الدولي
يف كل الدراسات العديدة اليت أعدمها لتطوير اإلدارة اجلمركية يف عدد كبري من
الدول وأيضاً يف الكتب املتعددة اليت صدرت عن البنك الدولي ومنها دليل تطوير
اجلمارك للكاتبان (لوك دي وولف وخوزيه سوكول) وكتاب مبادرات تطوير اجلمارك
لنفس الكاتبان السابقان ،لذلك فإننا سارعنا بإخراك مهذا اإلصدار ليكون مبثابة مبادرة
مصرية مهي األولي باللغة العربية للتفاعل مع مهذا التوجه الدولي وتقديم دليل إراادي
لكل اإلدارات اجلمركية يف املنطقة العربية عند تعاملها مع القضايا اجلمركية املعاصرة
من منظور التطوير والتغيري اجلمركي سواء اليت ترغب يف بدء جتربة تطوير وحتديث
ااملة ،أو تلك اليت قامت بالتطوير وترغب يف توثيق ما م من عمل بناء على معايري
دولية تتبنامها وتقرمها منظمة اجلمارك العاملية.
إن مهذا الكتاب يتضمن معارف مالية واقتصادية وجتارية متعددة ،ويتضمن ورقة عمل
ااملة لكيفية تعامل اإلدارة اجلمركية مع القضايا املعاصرة للعمل اجلمركي واليت تسهم
يف تطوير أي إدارة مجركية ،حيث توضح ورقة العمل مهذه واور مخسة لتطوير العمل
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يف أي منظمة حكومية وليست بالضرورة مجركية ،ثم يتضمن أيضاً تلك اآلليات اليت
ميكن للجمارك استخدامها ومهي تتطور وتتغري إلي األفضل وتسعي لتقديم أرقي مستوي
خدمة للمجتمع التجاري واليت متثل أساساًًَ املهمة األساسية ل دارة اجلمركية ،وحنن
نضعه بني يدي القارئ ليكون معرباً عن حدوتة التطوير املصرية للجمارك ومنهجاً
للتطوير ملن يريد أن يستنري به ويسرتاد بهذه التجربة الناجحة ودليالً للتعامل نوفره
ألعضاء ا

تمع التجاري ليكونوا على علم تام ودراية كاملة مبا آلت إليه اجلمارك يف

الوقت احلاضر من حداثة وتقدم.
وعلى املستوى الشخصي ،فكم من الفخر نشعر به كمصريني وكرجال مجارك أن
كافة األنشطة اليت متت يف جماالت التطوير على خمتلف أنواعها وأنشطتها متت بأيدي
مصرية وبفكر مصري ومن خالل أبناء اجلمارك الذي الذين محلوا على عاتقهم
املسئولية وقبلوا التحدي بل وقادوا مهؤالء اخلرباء األجانب الذين أبتعثتهم اجلهات
املاحنة ليكونوا قادة التطوير فأصبحوا أحد معاول التطوير وتركوا القيادة ألبناء اجلمارك
املصريني ،مهذا اجليل من الرجال الذين تشابهوا مع اختالف الزمن مع جيل التحدي
العظيم ،جيل أكتوبر.
وغاية ما نأمل من وراء مهذا الكتاب أن يساعد اخ

ما على أن يقوم بتطوير عمله

أو إدارته أو منظمته مستفيداً من مهذه التجربة ومعترباً مهذا الكتاب دليالً له يف التعامل
مع أي من تلك القضايا املعاصرة للعمل اجلمركي اليت قد يتعامل معها ومهو بصدد
عملية تطوير ذاته وأدائه.
واهلل سبحانه وتعالي نسأل التوفيق والسداد
محمود محمد أبو العال
رئيس قطاع الموارد البشرية وبناء القدرات
مصلحة الجمارك المصرية

منهجية الكتاب
11

على خالف ما نعرفه من األاكال التقليدية للكتب اليت حتوي املوضوعات البحثية
واملعرفية عن التجارة اخلارجية واالقتصاد وغريمها من املعارف والعلوم التخصصية ،واليت
تتضمن أبواباً وفصوالً منفردة لكل موضوع ولكل جمموعة من املعارف جيمع بينها رباط
النوعية أو املوضوعية أو ما اابه ذلك من معايري..
ونظراً ألن مهذا الكتاب يتناول عدد غري قليل من القضايا اجلمركية املعاصرة اليت ميكن
تقسيمها إىل عدد من القضايا الرئيسية وفقاً للتشابه املوضوعي بينها  ،فقد رأينا أن يتم
إخراك مهذا الكتاب على حنو خمالف للشكل التقليدي  ،وحبيث يكون مهذا التقديم
املنهجي يف املقدمة يعقبه تسلسل القضايا يف ترتيب تتابعي وفقاً للتقسيم النوعي..
ولذلك نبدأ بالقضية الكربى األوىل {التحول اإلسرتاتيجي للعمل اجلمركي يف األلفية
الثالثة} تلك القضية اليت ينتج عنها قضايا فرعية من ذات النوع  ،فالتحول اإلسرتاتيجي
له مربر منطقي مهو توجه منظمة التجارة العاملية إىل {تسهيل التجارة العاملية} ومهذه
مهي القضية األوىل  ،ومن ثم فهناك ضرورة لقيام اإلدارات اجلمركية بواجبها يف عملية
تسهيل التجارة املنشودة ،ومهو ما نتناوله بالتفصيل من منظور (مربر التحول
اإلسرتاتيجي) من كل اجلوانب لكي تكون مبادرة تسهيل التجارة الدولية واضحة بكل
تفاصيلها للمهتمني بقضايا اجلمارك املعاصرة ،ولكي يتم مهذا التحول ،البد أن يكون
مهناك إتفاق يف البداية على تلك األمهداف والصياغات اللفظية اليت سوف تكون مبثابة
خارطة طريق للعمل اجلمركي واليت تتضمن وضع األمهداف اإلسرتاتيجية وتصميم
اهليكل التنظيمي اجلديد الذي حيقق مهذه األمهداف ،ومهذه مهي القضية الثانية{ قضية
األمهداف اإلسرتاتيجية}أو ما نطلق عليه مرحلة (الصياغة)  ،ثم تأتي القضية الثالثة {قضية
إعادة اهليكلة} كمرحلة ثالثة تستوجب إجراء تغيريات يف اهليكل التنظيمي ل دارة
اجلمركية حبيث يتضمن اهليكل اجلديد تلك الوظائف واألنشطة اليت تسهم يف حتقيق
األمهداف اإلسرتاتيجية اجلديدة ،بينما تكون القضية الرابعة مبثابة توضيح لد(منهجية
العمل) حيث نتناول {النزامهة والشفافية} يف إطار

نهج يوضح مزايا التعامل اجلمركي

مع العمالء ومع العاملني علي حد سواء من خالل النزامهة والشفافية واملصداقية ،قبل
أن خنتتم مهذه القضية الرئيسية بآخر القضايا الفرعية واليت تتناول (قياس األداء
اجلمركي) كأحد الوظائف اهلامة ل دارة واليت يغفل عنها مجهور كبري من مدراء العمل
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يف الدول العربية والدول النامية  ،وقياس األداء يعترب أحد األدوات اهلامة لتقييم العمل
ومعرفة مستوي النجاح يف حتقيق األمهداف  ،ومهو ما يغيب بالفعل عن الكثري من
الوحدات اإلدارية بالدولة ..
بعد أن م اإلتفاق علي أن تتحول اجلمارك إسرتاتيجياً إىل عملية تسهيل التجارة
كمربر لوضع أمهداف إسرتاتيجية جديدة هلا تتفق وتتوافق مع مهذا اإلجتاه اجلديد
للعمل اجلمركي ،ومن ثم أستوجب األمر تصميم مهيكل تنظيمي جديد للجمارك يتضمن
الوظائف اجلديدة اليت جيب على اجلمارك أن تقوم بها من أجل حتقيق مهذه
األمهداف ،وبعد أن م اإلتفاق على أن تكون النزامهة والشفافية مهي املنهجية اجلديدة
اليت ستتم من خالهلا كافة أنشطة العمل اجلمركي ،وبعد أن م اإلتفاق على تلك
املعايري واملقاييس اليت سيتم تقييم العمل اجلمركي عن طريقها ،ميكننا اآلن أن نبدأ
على الفور خطة تطوير اجلمارك ،وبالتالي تكون القضية الرئيسية التالية مهي (قضية
التطوير والتحديث اجلمركي) ومهي متثل جلميع اإلدارات اجلمركية ما يشبه موضوع
الساعة ،حيث جيب أن تطور اجلمارك ذاتها بكل ما يتاح هلا من وسائل وأساليب،
واإلدارة اليت ال تتطور  ،تتقهقر ..البد من وضع خطة ااملة لتطوير اجلمارك ،تلك اخلطة
اليت من خالهلا سيتم التغيري على أرض الواقع ،وسوف حتدث مقاومة هلذا التغيري ويرفض
الكثري ون القيام به ،ولكن يف النهاية تنتصر اإلدارة الواعية اليت تعلم علم اليقني كيف
تواجه تلك القوي اليت تقاوم التغيري ومتنع التقدم  ،و على مهذه اإلدارة أن تتعامل معها
من خالل واور التطوير األساسية اليت تتضمنها خطة تطوير اإلدارة اجلمركية .
من البديهي ،أننا إذا ما قمنا بإتباع كل ما سبق ،فستكون اإلدارة اجلمركية قد أحدثت
تغيرياً جذرياً يف التشريعات واإلجراءات اجلمركية  ،واستحدثت أنظمة جديدة ل فراك
ووظائف أخري للعمل ،وقامت بإعادة توزيع العمالة وتدريبها وتنمية قدراتها لكي
تتواكب مع متطلبات املرحلة اجلديدة اليت تقوم خالهلا بتسهيل التجارة الدولية ،ومهنا
سوف يرى أي متابع لألداء اجلمركي والعمل اجلمركي يف مهذه اإلدارة املتطورة..
عدداً من الوظائف اليت يتضمنها اهليكل التنظيمي اجلديد وتتضمنها العملية اإلدارية
اجلمركية ،نسميها مهنا بالوظائف اجلمركية احلديثة ،واليت تعترب إضافة إىل العملية
اجلمركية ،بعض مهذه الوظائف قد يكون مبثابة تطوير لعمل تقليدي تعرفه اجلمارك من
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قبل مثل املراجعة احملاسبية الالحقة  ،والبعض اآلخر يعترب ال عالقة له من قريب أو بعيد
باألداء اجلمركي التقليدي  ،مثل الكشف باألاعة  ،واخلدمات اجلمركية على اإلنرتنت..
لذلك سوف نستعرض بعد قضية تطوير اجلمارك ما نسميه بد(قضية الوظائف احلديثة)
واليت تشمل قضايا التقييم اجلمركي ،واملراجعة الالحقة ،وإدارة املخاطر ،واإلفراك
املسبق ،واالستعالم املسبق ،ومحاية حقوق امللكية الفكرية ،والسداد اآلجل للرسوم
اجلمركية وخدمة كبار العمالء ..ومهذه مهي أغلب الوظائف احلديثة اليت متيز اإلدارة
اجلمركية اليت إنتهجت منهجية جديدة تدعم تسهيل التجارة العاملية وتتوافق معها يف
كل نواحي ومواقع العمل..
إن القضية األخرية اليت سوف نتناوهلا يف ختام مهذا الكتاب ،ستكون قضية التكنولوجيا ،
وكيف تضيف إىل العمل اجلمركي احلديث من خالل قضايا نواتج التكنولوجيا  ،فقضايا
النافذة الواحدة والربط الشبكي واخلدمات اجلمركية على اإلنرتنت وقواعد البيانات
وأجهزة الكشف باألاعة متثل تلك النوعية من القضايا اليت هلا عالقة مباارة بالعمل
اجلمركي احلديث بل مهي يف ذاتها من أمهم قضايا اجلمارك املعاصرة.

تمهيد تقديمي
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نشأة العمل الجمركي
منذ بدء التاريخ  ..وعند الظهور األول ل نسان علي كوكب األرض  ،أقتصر
النشاط اإلنساني على الصيد والقن

حيث أنه كان املصدر الوحيد للحصول على
الغذاء  ،ومل يكن اإلنسان قد عرف
الزراعة بعد أو التجارة أو أي من
األنشطة االقتصادية ،ويقول وليام
اكسبري

يف

تصوره

عن

احلياة األوىل ل نسان على ظهر
األرض  ..أن اإلنسان خالل رحلة
حبثه عن الغذاء كان عليه أن يقاتل
الوحوش واحليوانات وغريمها

ا

يصلح للطعام  ،وكان عليه أن
يستعني فقط بقوته اجلسدية وبعض
أدوات الصيد اليت تصنعها املرأة
يف ذلك الزمان البعيد من أغصان األاجار وقطع احلجارة  ،وبدا ذلك كنشاط أساسي
للرجل  ،ومل يكن خيرك من معاركه مع الوحوش أثناء الصيد دائماً منتصراً ،بل كان يف
بعض األحيان خيسر يف املعركة فيموت الرجل وتصبح األسرة بال عائل وتلجأ إىل
رجل آخر لتحيا من كدّه وصيده  ،أو أن يصاب الرجل جبروح أو إصابات تعجزه عن
العمل ويصبح غري قادر على اكتساب غذائه وغذاء أسرته اليت تعتمد عليه يف كل ائ
 ،فلجأ اإلنسان الذي كرمه اهلل تعالي بنعمة العقل إلي
ابتكار طرق أخري الكتساب العيش واحلصول علي
الرزق والطعام ،فبدأ يصنع رسومات علي األحجار
وخشب األاجار يصور فيها بطوالت أولئك الرجال الذي
ال يزالون علي قوتهم،وعندما يقدم مهذه الرسومات
للرجل القوي الذي يري نفسه يف اللوحة  ،حيصل الفنان اجلديد علي الطعام منه
مقابل مهذا ،وجلأ مصاب آخر إلي كتابة الشعر ،وثالث إلي التمثيل احلركي  ..وتعددت
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تلك الوظائف اليت خرجت من طاقة اإلبداع اإلنساني...فعرف البشر عن طريق مهذا
الشعر والفلسفة والفن والنحت وغريمها من الفنون اليت مارسها مهؤالء الذين أقعدتهم
اإلصابات عن الكسب ،فابتدعوا تلك الفنون كوسيلة للحصول على جزء من غنائم
الرجال الذين استمروا يف عمل الصيد والقن

..تلك كانت نشأة الشعر والفلسفة

والفنون بأنواعها من وجهة نظر اكسبري  ،ومهي تصورات منطقية ميكن أن متثل ما
حدث علي أرض الواقع منذ آالف السنني..
بيّد أنه مل يكن كل من وقع أسري العجز
عن مقاتلة الوحوش يستطيع أن يقوم بعمل
فين من مهذه األعمال والفنون اجلديدة
املبتكرة ،فهناك من مل يكن من تلك
املوامهب ائ ،فلجأ مهؤالء إلي األعمال
الوسيطة،

فقاموا

خبدمات

احلراسة

والنظافة للقادرين  ،وقاموا بقطع األحجار
واألخشاب للفنانني وظهر يف عامل البشر
نوع جديد من األعمال اختلفت يف كل ائ عن تلك البدايات التقليدية ل نسان
واليت كانت فقط قتال الوحوش ..
أما كيف عرف اإلنسان مهنة العمل اجلمركي؟؟
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نعتقد أنه بهذه الظنون
والتطورات  ،بدأ ا

تمع

البشري يف النمو والتقدم
 ،وتعددت طرق كسب
العيش واحلصول علي
الغذاء ،ولكن يف نفس
الوقت

ظهرت

أيضاً

سلبيات القوة والسلطة،
فتملك

الغرور

والتكرب

بعض الرجال الذين أصبح لديهم جيش جرار من أولئك الذين يقدمون هلم اخلدمات،
وبدأ ا

تمع اإلنساني يعرف الزعامات وظهر الزعيم والسيد واألمري ..وبدأ الطغيان

والظلم  ..وغضب مهذا السيد علي بعض اإلتباع  ..فعذب  ..وقتل  ..ثم جلأ إلي ( النفي
واإلقصاء) فخرك بعض التابعني من حدود ا

تمع البدائي إلي أماكن بعيدة عنه ،

ومهناك حبثوا عن الطعام فوجدوه يف بعض األاجار  ..مثار فاكهة مل يعرفها اإلنسان من
قبل ،بعضهم محل من مهذه الثمار وعاد إلي سيد القبيلة ،ليسرتضيه بها ،عرف اإلنسان
تعدد الطعام ،وتنوعه ..وبدأت عمليات املقايضة ..وبدأ اإلنسان يعرف التجارة ومحل
البضائع من مكان إلي آخر  ..وظهرت القوافل التجارية يف حياة البشر ليعمل بالتجارة
جيل جديد من بين اإلنسان...
وعن العمل اجلمركي ..فقد كانت البداية – كما أعتقد من وجهة نظر اخصية  -تتمثل
يف تلك ا

موعات من قطاع الطرق اليت كانت تعرتض طرق التجارة وتقوم

باهلجوم على القوافل التجارية وتقوم بأسر الرجال وسلب الغنائم ،ولكي تقوم تلك
ا

موعات والعصابات بعملها بنجاح كانت تتمركز يف نقاط جغرافية إسرتاتيجية تتيح

هلم غلق الطريق على القوافل من ناحية ،والسيطرة علي املكان بالكامل وتأمني
أنفسهم من ناحية أخرى ،ومع إنتشار مهذا النشاط الغري قانوني وإزدياد حصيلة السلب،
بدأ مهؤالء الرجال يف تطوير طريقة عملهم بفرض إتاوة على القافلة دون أن يأخذومها
ملا تسبب هلم من مشاكل يف عملية تصريف البضائع وإعادة عرضها للبيع يف أماكن غري
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مأمهولة كتلك اليت يعيشون بها ،ولتحديد اإلتاوة الواجب احلصول عليها كان ينبغي
عليهم حتديد قيمة القافلة لكي تؤخذ اإلتاوة كنسبة منها سواء كانت الربع أو النصف أو
ما اابه ذلك ،وبالتالي بدأت العصابات وقطاع الطرق يف تزويد جمموعاتهم خبرباء يف
حتديد قيمة البضائع حتى يتم حتصيل نسب واقعية على القوافل  ..ثم تطور األمر بعد
ذلك حني ظهرت اإلمارات والدول واملقاطعات وقيام احلكام والفرسان والوالة
باستخدام رجال العصابات وجمموعات قطاع الطرق اليت حتدثنا عنها كأحد وسائل
تأمني احلدود ،ومحاية احلكم وامللك ومجع املال الالزم إلدارة ائون اإلمارة ،
ومسيت اإلتاوة بعد ذلك باملكوس واليت يتم حتصيلها على القوافل التجارية الداخلة
واخلارجة من اإلمارة ثم تطور األمر بتعدد النسب اليت يتم حتصيلها من اإلمارات
ا

اورة وتطبيق بعض املعاملة التفضيلية واملتميزة للبعض ومعاملة متشددة للبعض

اآلخر  ،لقد عرفت الدولة املصرية القدمية العمل اجلمركي  ،حيث جند الكتابات
الفرعونية على املعابد تشرح تلك الوظيفة ونسب الرسوم اليت كان يتم حتصيلها ،
وتوضح طرق حتديد القيمة وأساليب حتصيل الضريبة اجلمركية وغريمها من الوظائف
اجلمركية اليت عرفها املصري القديم قبل أن يدرك العامل كله يف ذلك الوقت أي ائ
عن مهذا العمل ..
وحني ظهر اإلسالم بدأ
اخللفاء

الراادون

يف

تطبيق نسبة العشور واليت
مبوجبها يتم حتصيل العشر
كضريبة

مجركية

على

القوافل  ،وربع العشر على
أمهل البالد اليت بينها وبني
الدولة اإلسالمية معامهدة ومهكذا .بل إن الفاروق عمر بن اخلطاب طبق اإلعفاءات
اجلمركية حني مسح ملن يقوم جبلب بضائع وأاياء الستخدامه اخلاص والعائلي
باإلعفاء من سداد املكوس والضرائب املفروضة على التجارة ..
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على أن العمل اجلمركي بدأ ظهوره على خريطة العامل احلديث بدءاً من عام 7202
م حني بدأ اإلجنليز يف حتديد عدد من رجال الدولة لتنظيم أمور التجارة على
احلدود وظهرت أول تعريفة مجركية تتضمن عدد من البضائع والسلع اائعة التداول
بني التجار وفئة الضريبة اليت يتم حتصيلها عن كل فئة  ،ثم بدأت واوالت وضع تعريفة
مجركية بني دول العامل يف مطلع القرن العشرين وبالتحديد يف العشرينيات من القرن
املاضي  ،حينما بدأت فرنسا يف وضع جدول يتضمن البضائع مرتبة برتتيب كودي م
وضعه خصيص ًا للعمل اجلمركي وحتصيل الضرائب على البضائع ول التجارة الدولية..
ويعترب القرن العشرين مهو البداية احلقيقية للعمل اجلمركي بشكله احلالي وبكل تلك
الوظائف اليت تعارف عليها البشر ،حيث ظهرت التعريفة اجلمركية يف بدايات القرن
العشرين (تقريباً عام  )7250يف فرنسا يف صورة جداول أولية للبضائع ول التجارة
الدولية  ،وتطور األمر حيت م وضع النظام املنسق وتوقيع إتفاقية بهذا االسم عام
 ،7288ويف جمال التقييم اجلمركي بدأت دول العامل عام  3591توحد طرق التقييم
بإتباع ما عٌرف بتعريف بروكسل للقيمة اجلمركية  ،ثم تطور األمر حيت توحدت مهذه
الدول حتت تعريف منظمة التجارة العاملية ،ويف جمال اإلجراءات اجلمركية بلء
األمر نهايته بتوقيع إتفاقية تسهيل وتيسري اإلجراءات اجلمركية( كيوتو) ..
وم إنشاء جملس التعاون اجلمركي (  ) Customs Cooperation Consulعام 3591
والذي حتول إلي منظمة اجلمارك العاملية ()World Customs organization
فأصبحت اإلدارات اجلمركية يف العامل كله تنتهج تلك املنهجيات وتتبع تلك الطرق
وتستخدم تلك األدوات واآلليات اليت تضعها املنظمة الدولية لتوحيد وتنسيق األداء
اجلمركي يف العامل بأسره..
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القضية الرئيسية األويل

التحول اإلسرتاتيجي للاعرمل اجلرمريي

19

القضية األويل

تسهيل التجـــارة الدولية

أهم القضايا املاعاررة للاعرمل اجلرمريي
لعل قضية تسهيل التجارة العاملية تكون مهي أمهم القضايا اجلمركية املعاصرة على
اإلطالق ،ألنها متثل املربر القوي للتحول اإلسرتاتيجي للجمارك ،ومهي قضية قدمية
وليست وليدة مهذه األيام تعود بداياتها إلي تلك احملاوالت احلقيقية اجلادة اليت بدأ
العامل بأسره القيام بها منذ نهاية احلرب العاملية األولي ،ولكنها واوالت اتسمت مجيعها
بالفشل وعدم التوفيق ،وبنهاية احلرب العاملية الثانية ،ودخول دول العامل مرحلة البناء
املؤسسي للعامل اجلديد بعد احلرب بدأت مرة أخري يف واولة جادة لتجنب ويالت
أي حروب أخري ،فقامت األمم املتحدة يف عام  5491بالدعوة لعقد مؤمتر للتجارة
والعمل لكي يتم وضع آليات مستقرة ونظم دولية متفق عليها للتجارة بني دول العامل ،مبا
يضمن تفعيل حقيقي ملبدأ تسهيل وتيسري التجارة الدولية ،وبانتهاء فعاليات املؤمتر يف
أكتوبر  5491واإلتفاق على ملف أول يتضمن اإلتفاقية العامة للتعريفات والتجارة ،5491
وملف آخر ال يقل أمهمية مهو إنشاء منظمة التجارة العاملية  ،وقد تعرقلت تلك اجلهود
املبكرة بسبب اصطدام أحكام كال اإلتفاقني مع املبادئ الرأمسالية اليت يقوم عليها
النظام األمريكي والذي بسببه رفض الكوجنرس األمريكي كال اإلتفاقني لتعارضهما يف
الكثري من النصوص واألحكام مع مبادئ الرأمسالية ،وطالب بالعودة ملائدة املفاوضات،
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إن املعارضة الكبرية اليت واجهتها مهذه اإلتفاقية اخلاصة بإنشاء منظمة التجارة العاملية
من الكوجنرس األمريكي حبجة أن مهذه املنظمة تسمح للحكومات بالتدخل املباار
يف حركة التجارة الدولية ،ومهو ما يتعارض مع النظرية االقتصادية الرأمسالية أو
اقتصاديات السوق احلر الذي تطبقه الواليات املتحدة األمريكية ،كان يدعمها أمر آخر
مهام جداً ومهو أن الواليات املتحدة األمريكية كانت تعترب أقل الدول تضرراً من احلرب
العاملية الثانية ،بل إن األوساط االقتصادية والتجارية تشري إىل أن الناتج القومي
األمريكي يف ذلك الوقت كان يعادل ضعف الناتج العاملي كله  ..لذلك كان اعرتاض
الكوجنرس األمريكي يف ذلك الوقت على ميثاق مهافانا يبدو اعرتاضاً منطقياً من وجهة
نظر اللغة االقتصادية األمريكية  ..إال أن العديد من الدول الصناعية يف العامل آنذاك
أولت مهذا امليثاق امهتماماً كبرياً ..خاصةً فيما يتعلق بإجراءات حترير التجارة العاملية،
وسعت دول العامل آنذاك إىل استكمال مفاوضاتها التجارية بعد ميثاق مهافانا مباارة،
وعقدت عدة جوالت للمفاوضات التجارية على ثالث مراحل ،حيث بدأت
املرحلة األوىل عقب االعرتاض األمريكي مباارة عام  5491وامتدت لعدد من اجلوالت
التجارية انتهت عام ..،5465
وقد اتسمت جوالت املرحلة األولي مهذه بالرتكيز على حتقيق ختفيضات يف التعريفات
اجلمركية بني الدول املشاركة خاصة السلع والبضائع اليت تدخل يف التجارة بينها ،ثم
بدأت يف عام  5469املرحلة الثانية وامتدت حتى عام  ،5491حيث اهدت مهذه
املرحلة ظهور ا

موعة األوروبية واليت سعت إىل تكوين وحدة اقتصادية وتكامل

سياسي بني الدول األعضاء ،وكانت مهذه ا

موعة قد أنٌشئت يف اخلمسينيات من

القرن العشرين واختذت بروكسل مقرًا هلا  ،وقد طورت ا

موعة نظمها اإلدارية

وختطت كثريًا من العراقيل حتى تكللت جهودمها بقيام االحتاد األوروبي ،لقد اهدت
املفاوضات يف مهذه املرحلة جولتني فقط مهما جولة كيندي وجولة طوكيو  ،ومهما على
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الصعيد العام للجوالت تعتربا أمهم جوالت املفاوضات التجارية مجيعها ،فجولة كيندي
كانت اجلولة السادسة وسُميت بذلك االسم ألن الرئيس األمريكي مهو الذي دعا لعقدمها
من خالل رسالته اليت وجهها إىل الكوجنرس عام  5461ووافق الكوجنرس بناء على
مهذه الرسالة على تفويض الرئيس األمريكي يف سلطة إجراء املفاوضات التجارية
لتوسيع ودعم التجارة اخلارجية  ،ومبوجب مهذا م منح الرئيس صالحيات خفض
التعريفة اجلمركية بنسبة تصل إىل  % 15على مجيع السلع والبضائع و قد أدى مهذا إىل
فتح باب املفاوضات بني الواليات املتحدة األمريكية و اركائها التجاريني خاصةً
ا

موعة األوروبية  ,وبالفعل بدأت اجلولة يف مايو عام  5469يف جنيف وانتهت يف

مدينة جوان يف  ،5461وااركت فيها عدد  71دولة ،وتركزت املناقشات حول
موضوعات التخفيضات يف التعريفات اجلمركية  ,و قد جنح

ثلو تلك الدول يف

التوصل إىل خفض التعريفة اجلمركية على بضائع وسلع تدخل يف التجارة الدولية
بقيمة م تقديرمها يف ذلك الوقت حبوالي 95مليار دوالر أمريكي أو ما يعادل  % 95من
التجارة الدولية وكان متوسط اخلفض التعريفي متقارباً بني الدول حيث قررت كل من
بريطانيا واليابان متوسط قدره  %75بينما بلء املتوسط يف كندا  ،% 19أما اجلولة السابعة
واليت مسيت جبولة طوكيو فقد كانت بداية انطالق حقيقية حنو حترير التجارة العاملية
حيث عٌقدت يف طوكيو واارك فيها عدد 551دولة و كان املوضوع األساسي كالعادة مهو
ختفيض التعريفة اجلمركية على مزيد من البضائع والسلع ،ولكن اهدت مهذه اجلولة
للمرة األوىل تناول موضوع جديد مهو القيود الغري اجلمركية ,حيث الحظت الوفود أنه
على الرغم من أن الرسوم اجلمركية قد م ختفيضها إال أن القيود الغري مجركية استمرت
يف التزايد

ا تسبب يف إلغاء بعض املزايا اليت حتققت من التخفيض ،أما املرحلة

الثالثة فقد بدأت يف عام  5491وامتدت عرب جولة واحدة من املفاوضات مهي جولة
أوروجواي ومهي اجلولة األخرية قبل إنشاء منظمة التجارة العاملية ,و ميكن تقسيم مهذه
اجلولة إىل مرحلتني ،حيث بدأت األولي عام  5496وحتى عام  ،5445و كانت أكثر
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اجلوالت تعقيداً و تأزماً ,و قد تأخرت أربع سنوات حيث كان من املقرر أن تنطلق يف
 5491و لكنها مل تبدأ إال يف 15سبتمرب  ,5496و تعد مهذه اجلولة أكثر طموحاً و أوسع
نطاقاً من سابقاتها نظراً المتدادمها لقطاعات جديدة مل تكن مشمولة يف جوالت
احملادثا ت السابقة ,و قد جاءت مهذه الدورة يف ظروف اقتصادية حامسة كما أنها سعت
لرسم معامل القرن الواحد و العشرين ,وكان اهلدف من مهذه اجلولة حتقيق بعض
األمهداف األساسية التالية :
•

ختفيض القيود الغري مجركية.

•

حترير جتارة اخلدمات باإلضافة إىل التجارة السلعية.

•

ختفيض القيود على الواردات من املنتجات الزراعية.

واهدت مهذه اجلولة مناقشات حادة جداً بني أعضاء الوفود ،خاصة يف موضوعات
جتارة اخلدمات والزراعة وامللكية الفكرية ,خاصة موضوع محاية امللكية الفكرية ,حيث
جنحت الواليات املتحدة األمريكية يف إدراك مهذا املوضوع يف املناقشات على
مستوى اجلات ,و ذلك ألنها تعترب املتضرر الرئيسي من غياب أي تنظيم دولي حلقوق
امللكية الفكرية ,و قد قدرت خسائرمها مبا يقرب من 15مليار دوالر أمريكي نتيجة القيام
بنسخ برامج الكمبيوتر أو تقليد األدوية ,حيث يؤدي ذلك إىل ختفيض العائد على
أصحاب مهذه احلقوق ،ومن ناحية أخرى ,فإن ختفيض القيود على الواردات من
املنتجات الزراعية كانت غاية يف الصعوبة ألن أغلب دول العامل تستخدم العديد من
السياسات لدعم القطاع الزراعي بها ,سواء كان ذلك يف صورة دعم سعري ,أو دعم
للتصدير ,أو حص

كمية على الواردات ،األمر الذي تسبب يف تشوه مهيكل أسعار تلك

املنتجات ,و لقد كان اإلحتاد األوروبي من أاد املعارضني ألي إلغاء للقيود على
الواردات من املنتجات الزراعية ,أو إلغاء الدعم املقدم للمنتجني الزراعيني ,و مهكذا
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انتهت األربع سنوات األوىل من جولة أورجواي  5445 – 5496دون التوصل إىل
اتفاق يذكر ،ومع بداية املفاوضات يف جولة أوروجواي الثانية عام  ،5445حدث نوع
من التوافق واإلتفاق بني الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد األوروبي حول العديد
من املوضوعات وخاصة امللكية الفكرية ودعم املنتجات الزراعية ,بعد أن مهددت
أمريكا بفرض رسوم مجركية قدرمها  %155على وارداتها من اإلحتاد األوروبي واليت
جتاوز قيمتها 755مليون دوالر أمريكي  ،و لقد ساعد مهذا التهديد على استئناف
املفاوضات مرة أخرى يف جمال الزراعة ,و م اإلتفاق حول نقاط اخلالف الرئيسية
فتعهد اإلحتاد األوروبي بتخفيض الدعم الذي تقدمه الدول األوروبية ملنتجي البذور
الزراعية بنسبة  %71من القيمة ,و  %15من الكمية ,على أن يكون مهذا اخلفض تدرجيياً و
يف عام  5447عقد وزراء التجارة لكل من اإلحتاد األوروبي و كذا اليابان و أمريكا
اجتماعا م االتفاق فيه على دراسة كل املشاكل املعلقة يف جولة أورجواي و م بالفعل
حل مهذه املشكالت ليتم توقيع االتفاق النهائي يف مراكش يف املغرب يف اكل وثيقة
ختامية متضمنة نتائج جولة أوروجواي للمفاوضات التجارية متعددة األطراف واليت
عُرفت بد ( بروتوكول مراكش ) وذلك يف  14إبريل  1994حبضور ما يزيد عن  117دولة
من دول العامل  ..ومبوجب مهذا الربوتوكول م إنشاء منظمة التجارة العاملية بعد
مخسني عاماً من إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ليكتمل مثلث االقتصاد
العاملي والذي ينظم العالقات التجارية بني دول العامل ..صندوق النقد الدولي  ..البنك
الدولي  ..منظمة التجارة العاملية .
إن التحليل البسيط هلذه األحداث التارخيية يوضح جبالء أن العامل بأسره كان يسعى
إىل حتقيق مستويات مرضية ومقبولة من اجلميع من التيسري والتسهيل للتجارة العاملية
من أجل رفع معدالت التبادل التجاري بني الدول ..ومنذ األول من يناير 7222
أصبحت منظمة التجارة العاملية الوريث الشرعي للجات (اإلتفاقية العامة للتعريفات
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والتجارة ) وبالتالي فهي املنظمة اليت تقوم بإدارة ووضع نظم التجارة الدولية ،ومهي
اليت تقوم بتوجيه كافة اهليئات واجلهات يف جمال تطبيق اآلليات اليت تدعم نظم
التجارة الدولية  ،ولذلك أصبح الشغل الشاغل هلذه املنظمة مهو تفعيل آليات واقعية لرفع
معدالت التبادل التجاري بني دول العامل سواء األعضاء يف املنظمة أو اليت مل تنضم
بعد..
ومن أجل حتقيق ذلك والبدء فيه سريعاً  ،بادرت املنظمة إىل الدعوة للمشاركة يف
مفاوضات تسهيل التجارة الدولية منذ بداية عام  ، 7222أي بعد ما يزيد قليالً عن عام
واحد من ميالدمها ،واستمرت مهذه املفاوضات بني الدول األعضاء على مدار عدة
سنوات،
وقبل أن نتعرف على تلك اآلليات والطرق اليت اتبعتها منظمة التجارة العاملية لتفعيل
حقيقي ملبادرة تسهيل وتيسري التجارة العاملية ،جند من الضروري التذكري مبحاور
(تسهيل التجارة العاملية) مبا يعين أن تسهيل التجارة وتيسريمها ميكن القيام به من خالل
.1

تطوير وحتديث البنية التحتية لشبكة النقل واملواصالت بصورة عامة.

.2

تطوير وإصالح الطرق اليت متر عليها التجارة.

.3

تطوير وحتديث املواني واملطارات واملنافذ احلدودية واملعابر التجارية.

ومهذه احملاور تتناول يف تفصيلها كافة اجلهات واملنظمات والوحدات اإلدارية
احلكومية وغري احلكومية اليت هلا عالقة بالتجارة الدولية  ،ونالحظ أن احملاور الثالث
تبدأ بكلمة (تطوير) مبا يوضح أننا بصدد وضع منهجيات لرفع وزيادة ما مهو كائن إىل
أقصى ما ميكن أن نصل إليه من معدالت للتجارة بني دول العامل..
إن تسهيل التجارة مهو عملية أو جمموعة عمليات تهدف إىل ترايد األنظمة املطبقة على
حركة التجارة الدولية،مبعين تبسيط وتنسيق إجراءات التجارة الدولية واملستندات
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املطلوبة هلا واملقصود بإجراءات التجارة الدولية (األنشطة ،والعمليات ،واإلارتاطات
اليت ترتبط بالتحصيل ،تقديم املستندات ،واإلتصال وتشغيل البيانات املطلوبة حلركة
البضائع يف التجارة الدولية).
ومهذا التعريف يغطي العديد من املوضوعات وعدد كبري من األنشطة مثل إجراءات
الواردات والصادرات ،إجراءات النقل ،الدفع ،التأمني وغريمها من اإلجراءات املالية
املتعلقة مبرونة عملية تدفق البضائع ،وبالتالي فإن مهذا التعريف يتضمن البيئة اليت تتم
فيها املبادالت التجارية وبصفة خاصة ما يلي -
 إنتظام البيئة واحلاجة إىل تنسيق املعايري املطبقة مبا يتفق واملعايري الدولية لتحقيق
التعامل األفضل مع األسواق.
 اخلفض املستمر يف كافة عناصر التكاليف املرتبطة بالصفقات التجارية.
 إلغاء املعوقات اليت تعوق الدفع والتأمني للبضائع موضوع التجارة ( مثل قيود
احلظر على تغيري العمالت األجنبية،التأمني بقيم ودودة للتسليم من الباب إىل
الباب).
 إلغاء املعوقات والقيود أمام املنشآت الصغرية واملتوسطة للدخول يف األسواق
اجلديدة.
من مهذا يتضح أننا نسعى من خالل إجراءات تسهيل التجارة إلي حتسني وتطوير النمو
االقتصادي للدول ،وحتسني ظروف املنافسة للمنتجني بهذه الدول ،ويف الوقت نفسه
يكون لكل دولة احلق يف محاية نفسها من األنشطة التجارية غري املشروعة.
ومهذا مهو السبب الذي دفع منظمة التجارة العاملية إىل أن تطلب من كل دولة من
الدول األعضاء قائمة التخفيضات التعريفية واليت يستفيد منها كافة الدول ويرتتب عنها
بطريق مباار زيادة كبرية يف معدالت التبادل التجاري الدولي.
لقد بدأ استخدام مصطلح تيسري التجارة الدولية يف أروقة منظمة التجارة العاملية منذ
أضيفت مفاوضات

تسهيل التجارة

إىل أجندة منظمة التجارة العاملية يف ديسمرب
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املؤمتر الوزاري األول الذي عقد يف سنغافورة موضوعات مطروحة كثرية وصل عددمها
إىل أكثر من  21بنداً مشلت {مشكلة احلقوق االجتماعية ،النمو االقتصادي والتجاري،
الفرص والتحديات اليت تواجه دمج االقتصاد ،معايري العمالة املركزية املعروفة دولياً،
مشكلة تهميش الدول الفقرية ،دور منظمة التجارة العاملية ،االتفاقات اإلقليمية ،القبول
باملنظمة ،إتفاق تسوية املنازعات ،تنفيذ اتفاقات املنظمة ،القوانني والتشريعات ،الدول
النامية ،الدول الفقرية ،املنسوجات واملالبس ،التجارة والبيئة ،اخلدمات واملفاوضات،
إتفاق تكنولوجيا املعلومات واملواد الصيدلية ،برنامج العمل وجدول األعمال
الداخلي ،االستثمار واملنافسة ،الشفافية يف املشرتيات احلكومية ،وأخرياً موضوعات
تسهيل التجارة الدولية}.
إال أنه مل يتم التعامل معها بصورة رمسية إال عندما أختذ ا

لس العام ملنظمة التجارة

العاملية قراراً يف اهر يوليو  2114ببدء املفاوضات اخلاصة بتيسري التجارة كأحد
الوظائف األساسية ملنظمة التجارة العاملية.
وبالفعل بدأ ا

لس العام للمنظمة عقد عدد من االجتماعات لبحث كافة اآلليات

والسبل اليت تؤدي إىل تيسري التجارة الدولية ،وقد كان من الالفت للنظر أن الوفود
اليت اجتمعت هلذا الغرض ضم العديد منها

ثلني عن اإلدارات اجلمركية هلذه الدول

من بني أعضائها ومهو األمر الذي سامهم إىل حد كبري يف واقعية مهذه املفاوضات
وجناحها يف الوصول إىل آليات عملية ميكن من خالهلا ل دارات اجلمركية املسامهمة
بقدر كبري يف عملية تيسري التجارة الدولية ،ويتضمن ما يسمى مبلف يوليو قرار ا

لس

العام للمنظمة ما يشري إلي أنه
{بهدف تفعيل املساعدات الفنية وبناء القدرات وبهدف ضمان تضامن أكثر ،فإن الدول
األعضاء باملنظمة عليها دعوة اجلهات الدولية املعنية مثل صندوق النقد الدولي
ومنظمة اجلمارك العاملية ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ومؤمتر األمم املتحدة
للتنمية والتجارة والبنك الدولي بهدف تبين جهود متضامنة يف مهذا الشأن}
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ومهو ما يشري يف لفظ صريح إلي دعوة الدول الغنية واجلهات املاحنة إىل تقديم كل
املساعدة والدعم للدول النامية لتتمكن اإلدارات اجلمركية بها من تفعيل وتنفيذ آليات
تيسري التجارة الدولية بها.
لقد كانت منظمة التجارة العاملية ذات رؤية مستقبلية واسعة حني دعت اإلدارات
اجلمركية إىل املشاركة يف تلك املفاوضات ألنها تعلم أن اجلمارك مهي نقطة االرتكاز
اليت تقوم عليها التجارة الدولية  ،وأن تطوير العمل اجلمركي ،بل وتغيري الثقافة
اجلمركية التقليدية اليت تقوم على اهلاجس األمين واملالي ،مهو املسار الوحيد الذي
ميكن من خالله أن تنجح عملية تسهيل التجارة العاملية..
حماور الاعرمل يف مفاوضات تسهيل التجارة مبنظرمة التجارة الاعاملية:
لقد وضعت املنظمة ثالثة واور أساسية تدور حوهلا املفاوضات بني الدول األعضاء
باملنظمة لتفعيل عملية تسهيل التجارة الدولية ،وقد كانت املناقشات يف بداية األمر
قاصرة على أعضاء الوفود باملنظمة ،ومهم يف األصل من العاملني يف مكاتب التمثيل
التجاري واملفوضني من قبل وزارات التجارة يف بالدمهم ،وليس من بينهم من لديه
خربة يف جمال العمل اجلمركي إال القليل والقليل جداً ،وهلذا فقد وجه رئيس املنظمة
الدعوة إلي الدول األعضاء ملشاركة

ثلي اإلدارات اجلمركية يف مهذه املفاوضات بعد

عدد قليل من االجتماعات التمهيدية اليت أوضحت جبالء أمهمية وجود ومشاركة رجال
اجلمارك ألن مجيع مسارات التفاوض متر عرب اإلدارات اجلمركية وأن العمل اجلمركي
يعترب رمانة امليزان لكافة آليات تسهيل التجارة العاملية.
إن احملاور الثالثة األساسية اليت م وضعها لتمر عليها مسارات التفاوض اقتصرت على
ثالث مواد من اإلتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 1947ومهم
.1

املادة اخلامسة واخلاصة بأحكام التعامل مع البضائع العابرة الرتانزيت.

.2

املادة الثامنة اليت تتعلق باملصروفات والرسوم واملستندات املتعلقة بالتجارة

الدولية.
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.3

املادة العاارة واملتعلقة بأحكام النشر واإلعالن عن النظم واإلجراءات والقواعد

اخلاصة بالتجارة الدولية.
ونورد فيما يلي نصوص مهذه املواد قبل أن نتناول كل منها بشيء من التفصيل فيما
يتعلق بكيفية تطبيق أحكامها بطريقة تؤدي إىل تسهيل التجارة الدولية.
املادة اخلامسة :حرية النقل بالاعبور ( الرتانزيت )
.5

يعترب عبور البضائع ( مبا فيها األمتعة الشخصية ) واملراكب ووسائل النقل األخرى

عرب أراضى أحد األطراف املتعاقدة سواء نقلت من وحدة نقل إىل أخرى أو مل تنقل
أو أودعت املستودعات أو مل تودع أو طرأ تغيري على وسيلة النقل أم ال،إذا كان مهذا
العبور مهو جزء فقط من نقل كامل يبدأ وينتهي خارك حدود الطرف املتعاقد الذي
جرى املرور عرب أراضيه,إن مهددذا النوع من حركة النقل يطلق عليه يف مهذه املادة
عبور الرتانزيت .
.1

جيب أن تكون مهناك حرية النقل بالعبور (الرتانزيت) عرب إقليم كل طرف متعاقد

عن طريق مسالك الطرق األكثر مالئمة للرتانزيت الدولي وحركة النقل إىل أو من
أراضي األطراف املتعاقدة األخرى ،وجيب أن ال يكون مهنالك أي متييز على أساس
علم املراكب أو مكان املنشأ أو املغددادرة أو الدخول أو اخلروك أو الوجهة ( بلد
املقصد ) أو على أي ظروف تتعلق مبلكية البضائع أو املراكب أو وسائل النقل
األخرى.
.7

جيوز ألي طرف متعاقد أن يطلب أن يكون مرور الرتانزيت عرب أراضيه عن طريق

مجرك الدخول املالئم عدا احلاالت اليت يتعذر فيها تطبيق القوانني واألحكام
اجلمركية،ففي مهذه احلالة فإن حركة املرور القادم من أو القاصد أراضى األطراف
املت عاقدة األخرى جيب أن ال خيضع ألية إعاقات أو قيود ال لزوم هلا وجيب أن يعفى
من الرسوم اجلمركية ومجيع رسوم الرتانزيت أو النفقات األخرى املفروضة على
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الرتانزيت ما عدا نفقات النقل أو النفقات اخلاصة باملصروفات اإلدارية الالزمة لنظام
الرتانزيت أو لتكلفه اخلدمات املقدمة هلذا النظام.
.9

أن مجيع النفقات واألنظمة املفروضة من قبل األطراف املتعاقدة على حركة

املرور بالرتانزيت إىل أو من أقاليم األطراف املتعاقدة األخرى جيب أن تكون
معقولة وتأخذ يف اإلعتبار ظروف العبور.
.1

فيما يتعلق جبميع النفقات واألنظمة واإلجراءات اخلاصة بالرتانزيت فإن كل

طرف متعاقد جيب أن مينح حلركة املرور بالرتانزيت إىل أو من أراضى أي طرف
متعاقد معاملة ال تقل تفضيالً عن تلك اليت مينحها حلركة املرور بالرتانزيت إىل أو من
أي بلد ثالث.
.6

جيب على كل طرف متعاقد أن مينح للمنتجات الواردة بالرتانزيت عرب إقليم أي

طرف متعاقد آخر معاملة ال تقل تفضيالً عن تلك اليت سوف متنح ملثل مهذه
املنتجات اليت م نقلها من مكان منشأمها إىل مقصدمها دون املرور عرب أراضى طرف
متعاقد أخر .ويكون أي طرف متعاقد حراً يف اإلبقاء على املتطلبات اليت يقرر
وجوب توافرمها على الشحنات املباارة واملعمول بها يف تاريخ مهذه اإلتفاقية فيما
يتعلق بأية بضائع تتعلق مبثل مهذه الشحنات املباارة اليت يعترب الشحن املباار هلا
ارطاً أساسياً لشرعية دخول مهذه البضائع بفئات تفضيلية للرسوم أو اليت تكون هلا
عالقة بالطريقة اليت يتبعها الطرف املتعاقد خبصوص القيمة ألغراض الرسوم.
.1

أن نصوص مهذه املادة جيب أن ال تطبق على عملية ترانزيت الطائرات،إمنا

تطبق على الرتانزيت اجلوى للبضائع ( مبا يف ذلك األمتعة ).
لقد جرت املفاوضات بني الدول األعضاء يف سياق أحكام مهذه املادة على األسس
التالية
 األحكام املتاعلقة باملصروفات والرسوم املرتبطة بالرتانزيت:
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إعتماداً على مبدأ جومهري وأساسي مهدو أن تكدون املصدروفات الديت يدتم حتصديلها عدن
البضائع العابرة يف أقل حد هلا،وأن ال تتجاوز املستويات الدولية املعمول بها،وأن يكون
اإلعفداء مدن أي رسددوم مهدو األسدداس،بينما حتصديل القليددل مدن الرسددوم مهدو اإلسددتثناء ،إن
عملية فرض رسوم على البضائع العابرة يعترب مدن أكدرب معوقدات التجدارة الدوليدة،وبالتالي
البد من أن تسري كافة اإلدارات اجلمركية على نهج اإلعفاء الكامدل للبضدائع العدابرة مدن
أي رسددوم وحتددت أي مسددمي ،فددبعض الدددول تقددوم بفددرض رسددوم مبددالء فيهددا مقابددل سددري
وسددائل النقددل الدديت تقددل البضددائع الرتانزيددت عددرب الطددرق بهدا،ومهو مددا يعددين فددرض مسددترت
للرسوم على مهذه البضائع،ومهذا ال يعين منع الدول من حتصيل رسدوم مقابدل اخلددمات
اليت تقدمها هلذه البضائع عند عبورمهدا بأراضديها،حيث تسدتطيع كدل دولدة بدل وحيدق هلدا
بصورة كاملة حتصيل مقابدل عدن أي خددمات تقددمها بشدرط أن يكدون املبلدء احملصدل
يساوي اخلدمة املقدمة وال يعترب إيراد ًا للجهة اليت تقدم اخلدمة.
 األحكام املتاعلقة باملستندات املرتبطة بالرتانزيت:
البضائع العابرة حتتاك إىل مستندات مجركية وجتارية ترافقها أينما سارت،وبعض الدول
تشرتط تقديم بيانات ومستندات مبالء فيها،ووفقاً ملبادرة تسهيل التجارة اليت تنادي بها
منظمة التجارة العاملية،فإن احلد األدنى والضروري من املستندات فقط مهو الذي
جيب أن يتم تقدميه ل دارة اجلمركية عن البضائع العابرة،وال يقتصر األمر على عدد
املستندات فقط،بل إن التوصية متتد لتشمل الناحية الشكلية اليت ترد بها املستندات
وضرورة عدم الن

على التوثيق أو اإلعتماد إال يف احلاالت اليت يكون مهذا ضرورياً.

 األحكام املتاعلقة باإلجراءات املرتبطة بالرتانزيت:
ميتد مفهوم التخفيض إلي اإلجراءات املطبقة على البضائع العابرة حيث تتجه مسدارات
املفاوضات إىل مطالبة الدول األعضاء يف ا

تمع الدولي أن تكدون اإلجدراءات الديت

تددتم علددى مهددذه البضددائع أقددل مددا ميكددن وأن تقتصددر علددى النددواحي األمنيددة والبيئيددة ال
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أكثر،فليس من املعقول وال املنطقي أن تتم إجراءات مجركية على البضائع العابرة على
نفس النحو الذي تتعامل به اإلدارة اجلمركية مع البضائع حتت نظام الوارد النهائي،بل
تقتصر اإلجراءات على تأمني وضمان عدم تسدرب مهدذه البضدائع إىل السدوق احمللدي إال
من خالل إجراءات مجركية ارعية بعيداً عن املمارسات الغري ارعية وعمليات التهريب.
املادة الثامنة  :املصاريف واإلجراءات املرتبطة باالسترياد وبالتصدير:
(-5أ) أن مجيع املصاريف واألعباء من أي نوع كانت واليت تفرضها األطراف
املتعاقدة( خبالف رسوم الوارد والصادر والضرائب األخرى املنصوص عليها يف املادة
( ) 7أو فيما يتعلق باالسترياد وبالتصدير) جيب أن تكون يف حدود مبلء يكون مقارباً
لتكلفة اخلدمات املؤداه وحبيث ال ميثل محاية غري مباارة للمنتجات احمللية أو ضريبة
على الواردات أو الصادرات ألغراض مالية.
(-5ب) وتقر األطراف املتعاقدة أيضاً باحلاجة إىل ختفيض العدد والتنويع يف
املصاريف واألعباء املشار إليها يف الفقرة الفرعية.
(-5ك) وتقر األطراف املتعاقدة أيضاً باحلاجة إىل جعل إجراءات الوارد والصادر أقل
تعقيداً وتشابكاً،وكذلك باحلاجة إىل ختفيض وتبسيط املتطلبات املستندية اخلاصة
بالوارد وبالصادر .
 - 1للطرف املتعاقد بناء على طلب طرف متعاقد آخر أو األطراف املتعاقدة األخرى،
أن يقوم مبراجعة قوانينه ولوائحه يف ضوء نصوص مهذه املادة.
 - 7ال جيوز ألي طرف متعاقد أن يفرض غرامات جسيمة عن خرق بسيط للوائح
اجلمركية أو املتطلبات اإلجرائية وبصفة خاصة ال جيوز فرض غرامة  -أكرب

ا جيب

وحبيث تكون ل نذار فقط  -عند حدوث سهو أو خطأ يف املستندات اجلمركية يكون
من السهل تصحيحها واليت مل ترتكب لغرض التدليس أو اإلمهمال اجلسيم.
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 - 9إن نصوص مهذه املادة متتد لتشمل املصاريف واألعباء واإلجراءات
واالحتياجات اليت تفرضها السلطات احلكومية فيما يتعلق باالسترياد وبالتصدير مبا يف
ذلك تلك اليت تتعلق بد -
أ -املعامالت القنصلية مثل الفواتري القنصلية والشهادات القنصلية.
ب -القيود الكمية.
ت -نظام الرتاخي

.

ث -الرقابة على معدالت حتويل العملة.
ك -اخلدمات اإلحصائية.
ح -املستندات ،اعتماد املستندات والشهادات.
خ -التحليل والتفتيش.
د -احلجر الصحي ،والرقابة الصحية والتبخري.
وقددد تناولددت املفاوضددات بددني الدددول األعضدداء يف سددياق أحكددام مهددذه املددادة األسددس
التالية
 املراجاعة الدورية للرمصروفات والرسوم:
ومهددذه املراجعددة ضددرورية إذا مددا م األخددذ يف اإلعتبددار مبدددأ التخفدديض ،حيددث أن مهددذه
املراجعة عادة ما ستسفر يف ظل التقدم التكنولوجي املستمر عن خفض يف تكلفة تأديدة
اخلدمة،ومهو املطلوب دوماً من الدول األعضاء أن يتبعوه،ومن ناحية أخرى،فدإن عمليدة
املراجعددة املسددتمرة هلددذه املصددروفات والرسددوم ترفددع مددن مسددتوى الثقددة الدديت يوليهددا
ا

تمع التجاري ل دارة اجلمركية،فوجود رسم صدر به قرار من سنوات طويلدة يعطدي

إنطباعاً أن مهذه اإلدارة اجلمركية ال تتم بها أي عمليات مراجعة أو حتديث،ومن ثم تقل
درجة اإللتزام الطوعي وتنخفض الثقة يف اإلدارة اجلمركية.
إن أمهميددة عمليدة املراجعددة الدوريددة مهددذه،دفعت بعددض الوفددود باملنظمددة إىل طلددب أن
يكددون للدددول األعضدداء باملنظمددة احلددق يف مراجعددة مددا لدددى الدددول األخددرى وإرسددال
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مالحظدداتهم للدولددة املعنيددة ووجددوب أن تأخددذ الدولددة املعنيددة مهددذه املالحظددات يف
اإلعتبار ،ومهو ما يتعارض يف لغة صرحية مع مبدأ السيادة واستقاللية الدول.
 تناسب الرسم مع اخلدمة املقدمة:
ونظراً ملا تالحظ لدى بعض الدول األعضاء باملنظمة،خاصدة الددول الفقرية،مدن وجدود
بعض املصروفات والرسوم اليت تقوم اإلدارة اجلمركيدة بفرضدها وحتصديلها علدى البضدائع
الددواردة أو الصددادرة،أو فددرض رسددوم مبددالء فيهددا مقابددل خدددمات تتعل دق بعمليددة التصدددير
واالسترياد ،فعلى سبيل املثال تقدمت أحد الدول األعضاء أثنداء املفاوضدات بشدكوى
من أحد املمارسات اليت ترامها املنظمة غدري منطقيدة أو مقبولدة حيدث تقدوم أحدد الددول
بفرض رسوم توثيق قدرمها  80دوالر أمريكي علدى كدل مسدتند يقدوم املصددر بتوثيقده يف
قنصلية مهدذا ا لبلدد كأحدد املتطلبدات األساسدية إلمتدام عمليدة التصددير إلدي مهدذا البلدد.
وبالتالي كان املطلب األساسي من املنظمة هلذه الدولة مهو مراجعة مهدذه املبدالء الديت
تقررمها كرسوم توثيق للمستندات حيث أنها ال ميكن بأي حال من األحوال أن تعدرب عدن
تكلفة حقيقية خلدمة التوثيق اليت تقدمها.
 عدم تطبيق الرسوم واملصروفات إال باعد النشر واإلعالن:
لقد أرست منظمة التجارة العاملية مبدأ الشفافية يف كل مدا يدتم تطبيقده علدى املتعداملني
مع اإلدارات اجلمركية،ولكي يتم تفعيل الشفافية بطريقة جيدة فإنه جيب على اإلدارات
اجلمركية أن تقوم بنشر كل املصدروفات والرسدوم الديت يدتم فرضدها علدى أي إجدراء مدن
اإلجراءات اجلمركية بكل وسائل النشر واإلعالن حتى يكون املتعامل علدى علدم بهدا وال
يفاجئ بها عند التعامدل مدع اجلمدارك،إن وجدود إلتدزام مدن اإلدارة اجلمركيدة بدأن تقدوم
باإلعالن والنشر عن تلك الرسوم واملصروفات اليت سيتم حتصيلها مقابل اخلددمات الديت
تقدمها للمجتمدع التجداري يضدمن للمتعداملني فرصدة التعدرف علدى مدا سديتم تطبيقده علدى
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وارداتهم وعدم وجود أي مصروفات أو رسوم مفاجئدة،ومن ثدم ميكدنهم وضدع التقدديرات
الصحيحة لصفقاتهم املستوردة بكل دقة.
املادة الاعاشرة  :نظم التجارة واإلعالن عنها وتنظيرمها:
 - 1تنشدر فددوراً  -بطريقددة متكددن احلكومددات والتجددار مددن معرفتهددا  -القددوانني واللددوائح
واألحكددام القضددائية والقواعددد اإلداريددة الدديت هلددا عموميددة التطبيددق والدديت تصددبح نافددذة
املفعدددول بواسددددطة أي طددددرف متعاقددددد،وتتعلق بتبنيدددد أو تقيدددديم املنتجددددات لألغددددراض
اجلمركية،أو بفئات الضرائب أو الرسدوم أو األعبداء األخدرى،أو باإلادرتاطات أو القيدود أو
قرارات احلظر على الواردات أو الصادرات,أو على حتويل املدفوعات اخلاصدة بهمدا ،أو
الدديت تددؤثر يف بيعهددا أو توزيعهددا أو نقلددها أو التددأمني عليهددا أو ختزينهددا أو التفتدديش عليهددا أو
عرضها أو تصنيعها أو خلطها أو أي استخدام آخر .
كما جيب أيضاً نشر اإلتفاقيات اليت تؤثر على سياسة التجارة الدولية املعمول بها بني
حكومة أو مهيئة حكومية ألي طرف متعاقد وبني حكومة أو مهيئة حكومية ألي طرف
متعاقد آخر.
وال تلزم أحكام مهذه الفقرة أي طرف متعاقد بإفشاء معلومات سرية قد تعوق تنفيذ
قانون،أو تكون خمالفة للصاحل العام،أو قد تؤدى إىل األضرار باملصاحل الشرعية التجارية
ملؤسسات معينة سواء كانت عدامة أو خاصة.
 - 2ال جيوز ألي طرف متعاقد إختاذ أي إجراء له صفة التطبيق العام،ينتج عنه زيادة
يف فئة ضريبة أو عبء آخر على الواردات يف ظل نظام موحد قائم،أو ينتج عنه واحداً
أو أكثر من األعباء أو القيود أو احلظر على الواردات أو على حتويل املدفوعات اخلاصة
بها،قبل نشر مثل مهذا اإلجراء رمسياً.
( - 3أ ) يطبددق كددل طددرف متعاقددد بطريقددة موحدددة ومعقولددة وغددري متحيددزة مجيددع قوانيندده
ولوائحه وقراراته وأحكامه من النوع املوضح يف الفقرة (أ) من مهذه املادة.
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(-3ب) حيددتفظ كددل طددرف متعاقددد أو ينشددئ بأسددرع مددا ميكن،ودداكم أو أجهددزة إجرائيددة
قضائية أو حتكيمية أو إداريدة وذلدك ألغدراض  -مدن بينهدا  -املراجعدة الفوريدة وتصدحيح
األداء اإلداري اخلدداص بالشددئون اجلمركيددة,وتكددون مثددل مهددذه احملدداكم أو األجهددزة
اإلجرائية مستقلة عن اهليئات املعهود إليها بتطبيق اإلجدراءات اإلداريدة،وتكون قراراتهدا
قابلددة للتنفيددذ مبعرفددة مهددذه اهليئددات كددم أنهددا حتكددم

ارسددة مهددذه اهليئددات ألعماهلددا

اإلداريدة،إال إذا تقددم طعددن إىل وكمدة تشددريعية أعلدى خدالل املدددة احملدددة لتقددديم
الطعددددون مبعرفددة املسددتوردين ،وبشددرط أن تتخددذ اإلدارة املركزيددة ملثددل مهددذه اهليئددة
اخلطدوات إلعدادة نظر املوضدوع يف جلسدة أخدرى إذا كدان مهنداك سدبب وجيده ل عتقداد
بأن القرار يتعارض مع املبادئ املقررة يف القانون أو خمالفًا للحقائق القائمة.
(-3ك) ال تستلزم أحكام الفقرة الفرعية (ب) من مهذه الفقرة إلغاء أو إستبدال اإلجدراءات
القائمة يف إقليم طرف متعاقد يف تاريخ مهذه اإلتفاقية واليت تقدم يف الواقع إعادة نظدر
وايدة ل جراءات اإلدارية حتى وإن مل تكن مثل مهذه اإلجراءات مستقلة إستقالالً تاماً
أو رمسياً عن اهليئات املعهود إليها بالتنفيذ اإلداري،على كل طرف متعاقد يقدوم بتطبيدق
مثددل مهددذه اإلجددراءات أن ميددد األطددراف املتعاقدددة (بندداء علددى طلددبهم) بكددل البيانددات
واملعلومددات الالزمددة حتددى ميكددنهم حتديددد مددا إذا كانددت مهددذه اإلجددراءات تتوافددق مددع
متطلبات مهذه الفقرة الفرعية.
إن مبدددأ نشددر وإعددالن الددنظم واإلجددراءات والقواعددد اخلاصددة بالتجددارة الدوليددة والدديت
تضدمنتها أحكدام املددادة العاادرة مددن إتفاقيدة اجلدات تعتددرب أحدد الوسددائل الفعالدة لتسددهيل
التجارة،وتعرب عن مهذه األمهمية مناقشات الدول األعضاء اليت تناولدت مهدذه األحكدام يف
النقاط التالية
 املراجاعة الدورية للقواعد واإلجراءات املرتبطة بالتجارة الدولية:
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ومهذه املراجعة ضرورية إذا ما م األخدذ يف اإلعتبدار أنده مهنداك دائمدًا جديدد يف العمدل
اجلمركددي واألنظمددة اجلمركيددة،وأن السددعي الدددائم حنددو تسددهيل التجددارة سددوف ينطددوي
بالضددرورة علددى تغدديريات إجرائيددة تسددتوجب إجددراء مراجعددة مسددتمرة ودوريددة علددى تلددك
اإلجراءات والنظم للوقوف على أيهما ميكن تعديلده أو تبسديطه بهددف التيسدري والتسدهيل
على العمالء.
إن أمهمية عملية املراجعة الدورية تنبع من أن تزايد حجم التجدارة الدوليدة سدوف يندتج
عندده بالضددرورة زيددادة العمددل الواقددع علددى عدداتق اإلدارة اجلمركيددة،ومن ثددم يكددون مهندداك
ضددرورة حتميددة ملراجعددة وتعددديل بعددض اإلجددراءات لكددي يتسددنى للجمددارك القيددام بعملددها
وتأديددة دورمهددا يف تسددهيل التجددارة الدوليددة واإلسددتمرار يف األداء اجليددد وتقددديم أفضددل
خدمة للعمالء من ا

تمع التجاري.

 عدم تطبيق القواعد واإلجراءات إال باعد النشر:
ومهدذه الفدرتة الدديت يدتم خالهلدا نشددر اإلجدراءات والقواعدد اجلمركيددة علدى العمدالء قبددل
تطبيقهددا تعطددي مهددؤالء الشددركاء التجدداريني الفرص دة لتوفيددق أوضدداعهم وأداء عملددهم دون
توقف،وبالتالي ال حتدث أي مشاكل للعمالء أو ختدوف مدن وجدود تعليمدات أو إجدراءات
جديددددة يرتتدددب عليهدددا تعدددديالت واجبدددة مدددن جاندددب ا

تمدددع التجددداري تقدددوم علدددى

التخمني،بل إن مهذه الفرتة بني النشر والتطبيق تعطي ا

تمدع التجداري فرصدة العمدل

يف بيئددة كاملددة التوقددع وبالتددالي ترتفددع معدددالت الثقددة بددني ا

تمددع التجدداري واإلدارة

اجلمركية بل واجلهاز اإلداري للدولة بكامله.
 اإلستاعالم املسبق:
نظام جديد أو آلية مجركية مستحدثة يستطيع املتعاملون مدع اجلمدارك مدن خالهلدا مدن
احلصول على املعلومات الكاملدة اخلاصدة بدالواردات والصادرات،خاصدة مهدؤالء العمدالء
الددذين ال تتددوافر لددديهم خددربات فنيددة عددن العمددل اجلمرك دي مثددل املسددتندات املطلوبددة
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ل سترياد أو التصدير،أو البند الدذي ختضدع لده البضدائع الديت سديتم اسدتريادمها،أو القيمدة
اليت س تكون أساسًا حلساب الرسوم اجلمركيدة وغدري ذلدك مدن الندواحي الفنيدة الديت يدتم
تطبيقها على املستورد.
ووفقاً هلذا النظام ،تقوم اإلدارة اجلمركية بتوفري قنوات إتصال معلندة ومعروفدة للمجتمدع
التجدددداري يف أمدددداكن يسددددهل الوصددددول إليهددددا أو مددددن خددددالل قنددددوات إتصددددال متاحددددة
وميسرة،وميكن للمتعامل أن يطلب من مكاتب اإلسدتعالم تزويدده بكدل املعلومدات الديت
حيتاك إليها،وحيصل عليها على الفور سواء افويًا أو كتابة.
 قبول رور الفواتري واملستندات:
لقد كان العمل اجلمركي يف السابق يقوم على املستندات األصلية واليت البد أن تقددم
إلددي اإلدارة اجلمركيددة لكددي تبدددأ يف إجددراءات اإلفددراك عددن البضددائع،ولكن بعددد مهددذا
التدفق السلعي الكدبري بدني دول العدامل وتشدجيع مدنظميت التجدارة واجلمدارك ملبدادرات
تسددهيل التجددارة الدولية،وجدددت اإلدارات اجلمركيددة يف الدددول املتقدمددة أن اإلكتفدداء
بتقديم صور املستندات إىل اإلدارات اجلمركية ميكن أن يسهم بشكل كبري يف ختفديض
الزمن الذي حيتاك إليه املستوردون للحصول على املسدتندات الديت تقددم مدع البضدائع
املستوردة،وأن مهذه الصور واليت عادة ما حيتفظ بها املستوردون بعد تلقيها مدن املدورد
أو البنوك بالفاكس أو الربيد اإللكرتوني،ميكن أن تكدون مهدي كدل مدا حيتداك إليده العمدل
اجلمركي خاصدة إذا مدا تدوافرت درجدة عاليدة مدن الثقدة يف مهدذا العميل،ولدذلك توصدي
منظمة التجا رة العامليدة بتفعيدل مبدادرة األخدذ بصدور الفدواتري واملسدتندات والديت تددعم
بإجيابية واقعية عملية تسهيل التجارة الدولية.
 عدم إشرتاط املخلص اجلرمريي:
بعض اإلدارات اجلمركية تشرتط وجدود املخلد

اجلمركي،وحتدى لدو تقددم املسدتورد

بنفسدده ل فددراك عددن البضددائع،فإن لددوائح العمددل يف مهددذه اإلدارات اجلمركيددة تسددتوجب
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وجود خمل

مجركي ومهو ما يضيف عبء مادي على تكلفة البضدائع املستوردة،ويضدع

عائقاً ال لزوم له أمام املستورد عند تعامله مع اإلدارة اجلمركية.

األثر املتوقع لاعرملية تسهيل التجارة على األسواق الاعاملية
إن إلتزام دول العدامل بإزالدة املعوقدات ا لديت تعدوق حركدة التجدارة العامليدة والديت سدبق
التعرض لبعض أمثلة منها عند تناولنا للعزلة االقتصادية اليت انتهجتها الدول بعدد احلدربني
العددامليتني األولددي والثانيددة ( مثددل أذون اإلسددترياد ،نظددام احلصد

 ،فددرض ضددرائب علددى

الصادرات ،إستخدام أسعار الصرف الغري متوازنة ) باإلضافة إىل إتبداع الددول آلليدات مدن
اددأنها إعطدداء مسدداحة أكددرب لتحريددر التجددارة مثددل اإلتفاقيددات التفضدديلية وإلغدداء أو خفددض
الرسددوم واملصددروفات الدديت تددرتبط بعمليددات اإلسددترياد أو التصدددير وإسددتخدام نظددم آليددة
ل جدددراءات املتعلقدددة بددداإلفراك عدددن البضدددائع كدددل مهدددذا يدددؤدي بالضدددرورة إىل جدددذب
لالستثمارات يف جمال التجارة وزيادة سرعة ومعدل دوران رؤوس األمدوال املسدتخدمة
يف التجارة

ا يرتتب عليه مضاعفة األرباح والفوائد اليت تعود على املشتغلني بالتجارة.

وخالفاً ملا مهو معروف بأنه علدى الددول أن تقلدل مدن وارداتهدا ألقدل مدا ميكدن وتضداعف
صادراتها ألكثر ما ميكن فإن الوزن النسيب لكل دولة يف سوق التجارة العاملية يتم قياسه
حبسدداب مسددامهمة تلددك الدولددة يف حركددة التجددارة العامليددة جبمددع إمجددالي وارداتهددا
إمجددالي صددادراتها وكلمددا تعاظمددت مهددذه القيمددة زادت أمهميددة مهددذه الدولددة يف التجددارة
العاملية.
لقددد خرجددت الدددول األعضدداء مبنظمددة التجددارة العامليددة بعدددد مددن التوصدديات املقرتحددة
إلحداث وحتقيق تسهيل كبري للتجارة العاملية ورفع معدالت التبادل التجاري إىل أعلدى
ما ميكن الوصول إليه ،ونورد فيما يلي مهذه التوصيات
التوصية رقم ( :)7األهداف اإلسرتاتيجية :
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جيب على اإلدارات اجلمركية أن حتدد بوضدوح األمهدداف اخلاصدة بهدا مدن خدالل وضدع ونشدر تلدك
األمهددداف يف صددورة خطددة إسددرتاتيجية توضددح كيفيددة تنفيددذ تلددك األمهددداف علددى أن يددتم وضددع مهددذه
األمهداف بالتعاون مع األطراف األخرى سواء احلكومية أو غري احلكومية.

التوصية رقم ( :)5اإلجراءات اجلرمريية
جيب على اإلدارات اجلمركية النظر يف أساليب العمل احلالية مع وضع برنامج إلصدالح وتطدوير تلدك
اإلجراءات اجلمركية,كما جيب الرجوع يف مهذا ا

ال إىل اإلتفاقيات الدولية اخلاصة بتيسري وتنسيق

العمليات اجلمركية (مثل إتفاقية كيوتو).

التوصية رقم ( :)2التكنولوجيا
جيب على اإلدارات اجلمركية االستفادة بدرجة كبرية من تكنولوجيدا املعلومدات بهددف تفعيدل األداء
والعمل حيث جيب تطوير تطبيقات احلاسب اآللي بالنسبة للعمليات اجلمركية املختلفة مدع الوضدع يف
اإلعتبددار االسددتفادة مددن جتددارب الدددول األخددرى وبرنددامج مددؤمتر األمددم املتحدددة للتجددارة والتنميددة
 UNCTADواخلاص بأعمال امليكنة واإلصالح (النظام املميكن للبيانات اجلمركية .)ASYCUDA

التوصية رقم ( :)0املوارد البشرية
جيب على اإلدارات اجلمركيدة أن تضدمن التوظيدف الفعدال للمدوارد البشدرية مدن خدالل تطبيدق نظدام
املخاطر وسياسة اإلنتقاء وأساليب إستهداف الرسائل الديت تشدكل خطدورة عاليدة

دا يسدتدعي الفحد

الفعلي,مهذا وجيب أن ت كون نسبة الرسدائل الديت يدتم فحصدها نسدبة صدغرية جددا مبدا يتماادي مدع تنفيدذ
األمهداف اخلاصة بالرقابة.

التوصية رقم ( :)2اإلفراج املسبق
جيددب علددى اإلدارات اجلمركيددة أن تتخددذ خطددوات حنددو تيسددري عمليددة اإلفددراك املسددبق قبددل وصددول
الرسائل ومهدو مدا سدوف يسدهم بشدكل كدبري يف تيسدري التجدارة الدوليدة كمدا سيسدهم اإلدراك اإلليكرتوندي
للبيانات اخلاصة بالشحنة يف تيسري مهذه العملية.

التوصية رقم ( :)2توافر املاعلومات الضرورية للقيام باعرملية اإلفراج عن البضائع
جيددب علددى اإلدارات اجلمركيددة أن تنظددر جدددياً يف إمكانيددة اإلسددراع قدددر اإلمكددان يف اإلفددراك عددن
البضائع على أ ساس أقدل قددر

كدن متدوافر مدن املعلومدات األساسدية،ومع مهدذا جيدب ضدمان أن كدل

املعلومات الالزمة لدقة عمليات مجع احلصيلة واحلسابات وتقديم التقارير اإلحصائية سوف يتم تقددميها
لتلك اإلدارات اجلمركية.
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التوصية رقم ( :)1التنسيق مع اجلهات احلكومية التي هلا عالقة بالتجارة اخلارجية
جيب على احلكومات أن تراد عملية اإلفدراك عدن البضدائع الديت تتطلدب بصدفة متكدررة تددخل بعدض
اجلهات احلكومية يف العمليات اجلمركية بالتنسيق مع مصلحة اجلمارك أو عن طريق حبدث إمكانيدة أن
يتم دمج كل عمليات الفحد

الالزمدة ل فدراك عدن البضدائع لكدي تدتم مدن خدالل جهدة واحددة ولدتكن

مصلحة اجلمارك على سبيل املثال.

التوصية رقم ( :)8التقييم اجلرمريي
جيب على مصلحة اجلمارك أن تقوم بتيسري اإلجراءات لتحديد القيمة لألغراض اجلمركية واليت ميكن
أن تشكل تدأخريا ملحوظدا علدى عمليدة اإلفدراك,وميكن أن يدتم حتقيدق مهدذا اهلددف عدن طريدق تطبيدق
طريقددة التقيدديم املنصددوص عليهددا يف إتفاقيددة اجلددات اخلاصددة بالقيمددة وطبقددا لتوصدديات منظمددة اجلمددارك
العاملية ومهي ما تعد أقل تعقيداً من األساليب األخرى املطبقة يف بعض الدول.

التوصية رقم ( :)2تاعديالت التاعريفة اجلرمريية
جيب على احلكومات أن تسعى جامهدة قدر اإلمكان وخاصة عند تطوير فئات التعريفة اجلمركية العاليدة
إىل ختفيض فئات التعريفة وذلك من خالل توسيع قاعدة الضريبة حتى ميكدن حتدديث فئدات التعريفدة.
ويرجع مهذا إىل أن فئات التعريفة العالية تدفع على القيام بعمليات وأساليب التهريب وتزيد مدن صدعوبة
عملية املكافحة.

التوصية رقم ( :)70التاعاون مع اإلدارات اجلرمريية
جيددب علددى احلكومددات أن تتخددذ خطددوات لتددبين أسددلوب للتعدداون بددني اإلدارات اجلمركيددة بدددال مددن
املواجهة عند التعامل مع العمليات اجلمركية,حيث جيب تنفيذ برنامج مذكرة التفامهم اخلاص مبنظمة
اجلمدارك العامليددة " UNCTADوذلددك كمحددرك لتعدداون أفضدل بددني املصدداحل اجلمركيددة وا

تمعددات

التجارية.

التوصية رقم ( :)77النزاهة و الشفافية
جيب على احلكومات أن تتخذ خطوات لضمان حتقيق أعلى مستويات النزامهدة واملعدايري السدلوكية يف
العمددل مددن خددالل اخلدددمات اجلمركيددة,وجيب تنفيددذ املعددايري املنصددوص عليهددا يف منظمددة اجلمددارك
العامليددة يف إعددالن أرواددا خبصددوص النزامهددة يف اجلمددارك ,كمددا أن املعددايري الفعالددة مطلوبددة للحددد مددن
املستويات املتدنية للنزامهة يف ا

تمع التجاري.

التوصية رقم ( :)75التطوير اجلرمريي
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جيب على احلكومات وضع برامج ل صالح والتطوير اجلمركي بهدف حتسني كفاءة وفعاليدة اخلددمات
اجلمركية ومن ثم ميكنها جتنب احلاجة إلي اإلستعانة باخلدمات اخلاصة باجلهات اليت تقدوم بدالفح
املسددبق لتقددوم باخلدددمات اجلمركيددة,وبالرغم مددن إمكانيددة اإلسددتعانة بهددذه اخلدددمات حتددت ظددروف
خاصة،جيب إعتبارمها كمعيار مؤقت على أن يتم تنفيذه مبا يتمااي مع إتفاقية الفح

املسبق للبضدائع

واملرفقة بإتفاقية مراكش.

التوصية رقم ( :)72ماعايري الاعرمل للويالء و املتاعاملني
جيب على احلكومات النظر يف وضع حد أدنى من املعدايري لدوكالء الشدحن واملستخلصدني أو تشدجيع
تلك املهن على وضع املعايري اخلاصة بهدم باإلضدافة إىل متابعدة األداء طاملدا أن تلدك األطدراف تشدكل
عوامل تأخري ل فراك عن البضائع.

التوصية رقم ( :)70الشراية مع اجملترمع التجاري
جيب على اإلدارات اجلمركية ضمان الشفافية املطلقة وتسلسدل العمليدات اجلمركيدة عدن طريدق تزويدد
ا

تمع التجاري باملعلومات الكافية عن اإلجراءات اجلمركية ومتطلباتها,مهذا وجيب أن يتم حتديث

تلك املعلومات بإستمرار على أن تتوافر بسهولة إلستخدامها.

التوصية رقم ( :)72التبادل املاعلوماتي بني اإلدارات اجلرمريية
جيب على اإلدارات اجلمركية حتسني املعايري الرقابية اخلاصدة بهدا باإلضدافة إىل تيسدري عمليدة اإلفدراك
عن الواردات مع الوضع يف اإلعتبار التبدادل اإلليكرتوندي للبياندات بدني بلدد الصدادر وبلدد الدوارد طبقدا
للقوانني والقواعد املطبقة يف البلدين خبصوص تبادل البيانات.

التوصية رقم ( :)72التدقيق اإلحصائي
جيب على اإلدارات اجلمركيدة ضدمان صدحة البياندات اإلحصدائية – يف حالدة الددول الديت تعتمدد فيهدا
اإلحصاءات اخلاصة بالتجارة اخلارجية على البيانات اجلمركية – وذلك باإلضافة إىل تزامن عملية نقدل
تلك البيانات للجهات املسئولة عن جتميع اإلحصاءات التجارية.

التوصية رقم ( :)71الدعم احلكومي للاعرمل اجلرمريي
جيب على احلكومات ضمان وجود الدعم احلكومي للخدمات اجلمركيدة ويدتم دعمهدا بطريقدة مناسدبة
حتى يتسين أداء املهام املطلوبة بكفداء ة وفعاليدة وعلدى مسدتوي عدالي مدن األداء حيدث أن اخلددمات
اجلمركية اليت تفتقر إىل الدعم من املوارد تشكل عقبة يف طريق التجارة.

التوصية رقم ( :)78بناء القدرات
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جيددب علددى اإلدارات اجلمركيددة أن تددوفر التدددريب (مددن خددالل املددنح الدراسددية) وخاصددة تلددك الدديت
تستهدف املوظفني احملرتفني يف الددول الناميدة سدواء مدن خدالل التددريب احمللدي أو التددريب يف
اخلددارك وذلددك بالتعدداون مددع منظمددة اجلمددارك العامليددة واأو مددؤمتر األمددم املتحدددة للتجددارة والتنميددة
" UNCTADوجيب أن يغطي مهذا التدريب متطلبات اإلتفاقيات الدولية يف جمال اجلمارك.

التوصية رقم ( :)72تفاعيل دور منظرمة اجلرمارك الاعاملية
جيب على احلكومات – وذلك من خالل

ثليها يف منظمة اجلمارك العامليدة  -ضدمان أن يدتم تفعيدل

دور منظمة اجلمارك العاملية من خالل تنفيذ أي مهام خاصة باملسداعدات الفنيدة حيدث تلعدب املنظمدة
دوراً مهاماً يف تنفيذ تلك التوصيات يف املصاحل اجلمركية للدول األعضاء.

إن هذه التوريات متثل خارطة طريق أو خطة عرمل تفصيلية لإلدارة اجلرمريية

التي تريد أن تقوم بدور فاعل يف عرملية تسهيل التجارة الدولية ،بل هي متثل
النقاط األساسية واملراحل اهلامة التي جيب أن تتضرمنها أي خطة تطوير للجرمارك

يف أي دولة من دول الاعامل..

القضية الثانية

األهداف اإلسرتاتيجية للجرمارك

إن قصة األمهداف اإلسرتاتيجية مع اجلمارك املصرية تعود إىل سنوات قليلة وبالتحديد
عام  ، 5002حينما دعا السيدا جالل أبو الفتوح رئيس اجلمارك األسبق إىل عقد لقاء
موسع لقيادات العمل اجلمركي لكي يتم اإلتفاق على األمهداف اإلسرتاتيجية للجمارك
املصرية كأحد أمهم أنشطة تطوير اجلمارك املصرية ،وبالفعل م عقد لقاء ضم ما يقرب
من  20من العاملني يف اجلمارك من القيادات ورجال الصف األول اإلداري  ،ومعهم
خرباء اجلهات املاحنة وعدد من األساتذة املتخصصني يف العلوم اإلدارية والتنظيمية ،
وبنهاية اللقاء كانت قيادات العمل اجلمركي قد وضعت قائمة األمهداف اإلسرتاتيجية
للجمارك املصرية يف سابقة مهي األولي من نوعها  ،حيث ال يذكر كتاب التاريخ
اجلمركي أن كان مهناك مهدفاً إسرتاتيجياً للجمارك على مر تارخيها ،بل كان التوجه
اإلسرتاتيجي الذي يعمل من خالله كل من ينتمي إىل اجلمارك  ،صغرياً كان أو كبرياً ،
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مهو احلصيلة  ،وال ائ سوي احلصيلة  ،فكان الوزير ال يعرف عن اجلمارك إال ما حتققه من
حصيلة ومهل يقل أو يساوي أو يزيد عن الرقم املستهدف يف املوازنة  ،ومل يكن يشارك
من اجلمارك خربائها يف وضع مهذا الرقم املستهدف باملوازنة ،بل كان رقم يتم زيادته
بنسبة سنوية دون الرجوع إىل أي دراسات اقتصادية أو جتارية أو إحصاءات حقيقية
حول اإليرادات اجلمركية.
وكانت مهذه األمهداف يف صياغتها النهائية مهي
اهلدف األول :تقديم خدمة مجريية متكاملة من خالل تطوير منظومة عرمل حتقق

تيسري حرية التجارة وإحكام الرقابة اجلرمريية

إن مهددذا اهلدددف يتضددمن مجلددة ادداملة تعددرب وتعكددس بوضددوح عددن الشددكل العددام لددألداء
اجلمركددي يف األلفيددة الثالثددة ،فهددو يبدددأ بكلمددة ( تقددديم) والدديت ختتلددف متامداً عددن ذلددك
التوجه الذي كان يسود العمل اجلمركي لعقود طويلة من الزمن ( احلصيلة) والذي كدان

يأخددذ وال يقدددم أو يعطددي ،وكددأن الكلمددة األولددي مددن مهددذا اهلدددف تعطددي مؤاددر بتحددول
إسرتاتيجي اامل من أقصي اليمني إىل أقصي اليسار  ،ثدم يعدرب بكلمدة خدمدة عدن ندوع
العالقة مع املتعاملني  ،فهم عمالء نقددم هلدم خددماتنا اجلمركيدة وجيدب أن تكدون مهدذه
اخلدمة يف أفضل صورة ومبا يلقي قبول ورضا العميدل ،وتشدري عبدارة اهلددف األول إىل
ضرورة تأدية مهذه اخلدمة من خالل منظومة عمل متكاملدة يف إادارة واضدحة إىل بيئدة
عمل مجركية صداحلة وجمهدزة بكدل مدا حيتداك إليده رجدل اجلمدارك للقيدام بعملده وتأديدة
واجبه ،وتوضح مهذه العبارة اإلفتتاحية لألمهداف اإلسرتاتيجية جناحي التوجه اجلمركدي
ومهمددا (تيسددري التجددارة الدوليددة ) و(الرقابددة اجلمركيددة) وضددرورة العمددل يف منطقددة التددوازن
الذي ال خيل بعملية تيسري التجدارة فتتشددد اجلمدارك وتتعطدل األعمدال ،أو خيدل بعمليدة
الرقابة اجلمركية فتكثدر عمليدات التهريدب ويتعدرض الدوطن واملدواطن للخطدر مدن جدراء
مهذه العمليات الغري مشروعة.
اهلدف الثاني :يفاءة حتصيل الضريبة اجلرمريية مبا حيقق الاعدالة الضريبية

مهذا اهلدف يوضح بشكل علين أن احلصيلة ال تزال واحداً مدن األمدور اهلامدة واألساسدية
للعمل اجلمركي ،ولكنندا جندد أن كلمدة ( كفداءة) سدبقت عمليدة التحصديل مبدا يوضدح أن

التحصيل املطلوب مهو(ما جيب أن يكون) وليس ما تستطيع أن تصدل إليده ،فالكفداءة يف
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حتصدديل الضددريبة يعددين أن يددتم التطبيددق مددن خددالل

ارسددات صددحيحة وعادلددة وتتفددق

والقواعد واإلجراءات والقوانني اليت حتكم العمل اجلمركي ،ولكي يتأكدد مهدذا املعدين
فهددذا اهلدددف يوضددح يف خامتتدده ضددرورة حتقيددق العدالددة الضددريبية وحن دن بصدددد عمليددة
حتصيل الضرائب اجلمركية ،مهذه العدالة اليت ال ميكن أن تتحقدق إال مدن خدالل آليدات
عمددل كددثرية مرتابطددة ،ومددن خددالل عالقددات عمددل اددفافة وواضددحة تددربط بددني اجلمددارك
واجلمارك وبني اجلمارك وا

تمع التجاري وبني اجلمارك واجلهات احلكومية األخرى

اهلدف الثالث :حتقيق الشفافية واملصداقية من خالل إقامة عالقة مشارية بني

مصلحة اجلرمارك املصرية و جمترمع األعرمال و التجارة مبا يساعد على حتقيق اإللتزام

التجارى

إن العدالة اإلجتماعية اليت تناوهلا اهلدف الثاني ال تتحقق إال من خالل معرفة ا

تمدع

التجاري حبقوقه وواجباته ومسئولياته ،ولذلك كان اهلددف الثالدث مركدزاً علدى الشدفافية،
واليت تركز علدى عالنيدة كدل مدا يدتم تطبيقده مدن قواعدد وإجدراءات ونظدم وتشدريعات ،وال
تكفددي عمليددة الشددفافية لكددي تقدددم احلمايددة للمجتمددع التجدداري وحتقددق العدالددة ،بددل إن
املصداقية يف ما تعلنه اجلمارك يعترب على قدر كبري من األمهميدة ،ألن إعدالن اإلجدراءات
والددنظم اجلمركيددة بكددل وسددائل اإلعددالن ال ميثددل فائدددة إذا مددا بقيددت تلددك اإلجددراءات
والنظم بالغة التعقيد يف وقت تنادي اجلمارك بأنها تسعي إىل تسهيل وتيسري اإلجدراءات
 ،واملصددداقية أن تكددون تلددك اإلجددراءات الدديت نعلددن عنهددا تتفددق وتؤكددد تلددك املبددادئ
والشعارات اليت ترفعها اإلدارة اجلمركية ،ومهذه الشدفافية وتلدك املصدداقية البدد مدن أن
يقويها وحيميها ويضمنها نوع من الشراكة مع ا

تمع التجاري وجمتمع رجال األعمدال

وكافددة املشددتغلني بالتجددارة لكددي نبدددأ يف مرحلددة اإللتددزام والددوعي الضددرييب اجلمركددي
الطوعي الذي يقود ذلك ا

تمع إىل جمتمع يسعي اجلميع إىل تسديد ما عليه لكي

حيصل على ما له.
اهلدف الرابع :تنرمية املوارد البشرية من خالل الربامج التدريبية وبناء القدرات
ً
مع تصرميم هيكل تنظيرمي فاعال يدعم عرملية اختاذ القرار آخذا فى االعتبار أفضل
املاعايري واملرمارسات الدولية ،مع توفري بيئة الاعرمل املناسبة
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إن البشر مهم أمهدم عنصدر يف منظومدة العمدل يف أي منظمدة ،وقدال اهلل تعدالي فيهم(وًَلقدد
ت وًَفضَّدلْنًَامهُم عًَلدى كد ِثرير
طيوبًَدا ِ
ِدن ال ا
ًَزقْنًَدامهُم م ًَ
ًَملْنًَامهُم فِدي الْبًَد ور وًَالْبًَحد َر وًَر ًَ
ًَم وًَح ًَ
كرَّمنًَا ًَبنِي آد ًَ
مِمَّن خًَلقْنًَا تًَفْضِيلًا) اإلسراء  ،.. 10واجلميدع يعلدم أن العمدل اجلمركدي مهدو جمموعدة مدن
اخلددربات املرتاكمددة الدديت ميتلكهددا رجددل اجلمددارك بسددبب قيامدده بالعمددل يف املواقددع
والوظائف املختلفة اجلمركية ،ويف عامل اليوم أصبح التدريب أحدد أمهدم تلدك األدوات
اليت تستطيع املنظمة أن حتقق أمهددافها عدن طريقده ،والعنصدر البشدري الدذي يعمدل يف
اجلمارك جيب أن يكون لديده التأمهيدل املناسدب للعمدل قبدل أن يلتحدق باجلمدارك  ،ثدم
حيصل على التدريب املؤمهل للقيام بالعمل ،ثم تستمر عملية التدريب طوال فدرتة حيداة
رجل اجلمارك الوظيفية ،ونظراً ألن اجلمارك تتضمن عدد من الوظائف النوعية املختلفة
املتخصصدة ،فددإن اهليكددل التنظيمددي اجلديددد للجمددارك جيددب أن يعكددس تلددك الوظددائف
التقليدية وتلك الوظائف احلديثة ويعكس أيضاً خطوط االتصال بني كافة الوحددات مبدا
يدعم عملية إختاذ القرار وحيدد السلطة واملسئولية عند كل مستوى ويف كدل ختصد

،

وخيتددتم مهددذا اهلدددف املنظومددة البشددرية والتنظيميدة باإلاددارة إىل البيئددة املكانيددة الدديت
يعمل فيها مهؤالء البشر بأن تكون بيئة مناسبة من كافة الوجوه لكي يقدوم رجدل اجلمدارك
بعمله.
اهلدف اخلامس :مراجاعة التشرياعات و التأيد باسترمرار من مالءمتها لظروف و
متغريات الاعرمل اجلرمريى مع التورية بالتاعديالت الالزمة و إحالتها إىل جهة

االختصاص لتقرير ما يلزم بشأنها

العمل اجلمركي دائماً يتعامل مع املستحدثات واملستجدات ،لذلك فالقانون اجلمركي

والالئحددة والتنفيذيددة بدده وقائمددة اإلجددراءات اجلمركيددة  ،والئحددة اإلجددراءات االسددتريادية
وقرارات التعريفة اجلمركية وغري ذلك من عناصر املظلة التشريعية للعمل اجلمركي جيب
أن ختضع لعملية مراجعة وحتديث دورية تضمن مالءمتهدا املسدتمرة للعمدل وتوافقهدا مدع
الظروف اجلديدة ،ومدن املعدروف أن القدانون يسدتغرق الوقدت الطويدل لكدي يدتم إجدراء
تعديل عليه ،لذلك فإن عملية التوقع والتخطيط طويل األجل إلجراء التعديل يعتدرب مدن
األمدددور احليويدددة الواجدددب علدددى اإلدارة اجلمركيدددة أن تضدددعها يف مسدددتوى األمهدددداف
املطلوب حتقيقها على املستوى اإلسرتاتيجي.
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اهلدف السادس :تهيئة اجلرمارك الستياعاب املتغريات االقتصادية/اجلرمريية ويذلك
املبادرات اجلديدة مع جتهيز البنية التحتية الالزمة لذلك

واستكماالً ملنظومة النظر إىل املستقبل والتخطيط اإلسرتاتيجي بصدورة مسدتمرة  ،كدان
على اجلمارك أن تضع مهدفاً مهاماً من أمهدافها يسعي لكدي تسدتوعب اجلمدارك املدتغريات
االقتصادية والتجارية واجلمركية والدولية الديت حتددث مدن وقدت آلخدر  ،فاجلمدارك مهدي
منفددذ الدددخول إىل الددوطن واخلددروك مندده لدديس فقددط لألاددخاص والبضددائع ولكددن أيضداً
للظوامهر واألزمات واملتغريات ،والبد من أن تكون البيئة اجلمركية على أمهبة االسدتعداد
الستقبال املبادرات التكنولوجية اجلديدة واملتغريات االقتصادية والتجارية وغريمها.
لقد م وضدع مهدذه األمهدداف واإلتفداق عليهدا يف يوليدو  ، 5002وتطلدب األمدر أن يسدامهم
اجلميع بعد ذلك يف تنفيذ وحتقيق تلك األمهداف كل يف حدود إختصاصه  ،مبعدين أن
يأخدددذ كدددل مددددير مدددن القيدددادات اجلمركيدددة الوقدددت الكدددايف لدراسدددة مهدددذه األمهدددداف
وإستخالص األمهداف الفرعية اليت تتفق وطبيعدة العمدل الدذي يقدوم بده مهدذا املددير ،ثدم
وضع اخلطط التنفيذية الالزمة لتحقيق مهذه األمهداف الفرعية ..
إن كتب اإلدارة وعلم التنظيم يوضح لندا جبدالء كيدف يدتم اسدتخالص األمهدداف الفرعيدة
من خالل كلمة بسيطة باللغة اإلجنليزية ( )SMARTفهدذه األمهدداف الفرعيدة الديت علدى
كل مدير أن يضعها جيب أن تتسم بالسمات التالية
أن تكدددون غدددري غامضدددة وهلدددا مددددلول وفهدددم واضدددح ،مبعدددين أن اهلددددف ( وددددد)

Specific
أن يكدددون اهلددددف قابدددل للتحقدددق منددده ومتابعتددده ،مبعدددين أن اهلددددف ( قابدددل لقيددداس)

Measurable
أن يكدددون متوافدددق مدددع الرؤيدددة واملهمدددة واإلسدددرتاجتيات ،مبعدددين أن اهلددددف (قابدددل

للتحقيق) Aligned


أن يكددون اهلدددف

كددن حتقيقدده عددن طريددق الفددرد أو ا

موعددة ،مبعددين أن اهلدددف

(واقعي ومتناسب) Realistic


أن يكون اهلدف مالئم يف حينه ،مبعين أنه( مناسب للعامل الزمين) Time- bound
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القضية الثالثة
إعادة اهليكلة والبناء التنظيرمي
إن اهليكل التنظيمي الذي م تصميمه يف مرحلة الحقة بناء على مهذه األمهداف
اإلسرتاتيجية اليت م التوصل إليها  ،تضمن الفلسفة والفكر اللذان يعكسان كل مهذه
األمهداف  ،ففي علم اإلدارة وعلم التنظيم ،جند أن من املبادئ املتعارف عليها أن
اهليكل التنظيمي للمنظمة مهو تلك املرآة اليت تعكس األمهداف اإلسرتاتيجية هلذه
املنظمة ،مبعين أن ما يتم وضعه من أمهداف البد أن يوجد يف اهليكل يف أي مستوى
من املستويات وحدات إدارية تعكس آليات تنفيذ األنشطة اليت حتقق مهذه األمهداف
سواء بطريق مباار أو غري مباار..
وميكن وضع األمهداف اإلسدرتاتيجية يف وقدت قصدري وبنداء علدى دراسدات بسديطة  ،بينمدا
جندد أن اهليكدل التنظيمدي يتطلدب وضدعه املدرور خبطدوات ومراحدل متعدددة مدن أجدل
الوصول إىل الوضع األمثل الذي يتوافق متاماً مع مهذه األمهداف اإلسرتاتيجية اليت م
اإلتفدداق عليهددا  ،ويف اجلمددارك املصددرية كانددت مهندداك ودداوالت مسددتمرة لتصددميم مهيكددل
تنظيمي يتفق و يتالءم مع االحتياجات اجلديدة واألمهدداف اإلسدرتاتيجية املتفدق عليهدا
لتنفيذ العملية اجلمركية واإلرتقاء باألداء اجلمركي.
لقد مرت عملية اهليكلة يف اجلمارك املصرية عرب السنوات العشدرة األخدرية علدى اهليكدل
احلددالي بتطددورات ومراحددل متعددددة فكددان اهليكددل الصددادر عددام  22يتضددمن عدددد إثددنني
قطاع مجركي و 72إدارة مركزية و 22إدارة عامة  ،ثم صدر اهليكل التالي له عام 5000
متضمناً سبعة قطاعات و 55إدارة مركزية و 708إدارة عامدة ،وجددير بالدذكر أن نقدول أن
الفارق بني األول والثاني من ناحية علم التنظيم كان فقط يف أعداد الوحدات اإلداريدة
يف كل مستوى  ،ومل يكن مهناك فارق يف التوجه اإلسدرتاتيجي أو التغديري املؤسسدي ،ومل
تكن مهناك وظائف مستحدثة بالقدر الذي كان مهنداك ندوع مدن تصدعيد الوحددات األدندى
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إىل مستوى إداري أعلي ،ويف اهليكل احلالي الذي صددر عدام  5002بدالقرار الدوزاري
رقددم  ، 027كددان مهندداك  8قطاعددات وثددالث مندداطق مجركيددة جغرافيددة و 00إدارة مركزيددة
و 522إدارة عامة  ،ومهذه املرة كان مهنداك وجدود حقيقدي للوظدائف اجلديددة وانعكداس
واضح لألمهداف اإلسرتاتيجية للجمارك املصرية يف اهليكل التنظيمي اجلديد.
لقد كدان اهليكدل اجلديدد خدالل فدرتة إعدداده مسدرحًا ملناقشدات وإختالفدات كدبرية بدني
املدرسدددة التقليديدددة يف العمدددل اجلمركدددي ،وبدددني مدددن كدددان يدددري بوضدددوح األمهدددداف
اإلسددرتاتيجية اجلديدددة للجمددارك ويريددد أن يعكددس اهليكددل مهددذه األمهددداف ،وبعكددس مددا
يعتقده الكثريون حتى اآلن  ،فإن اهليكل التنظيمي للجمارك املصرية كان صناعة مصدرية
خالصة وبنسبة  %700وليس مقتبس من اهليكل األمريكي أو الفرنسدي كمدا يقدول الدبعض،
تضمن اهليكل اجلديد قطداع كدبري ضدخم حتدت أسدم (قطداع العمليدات) خيدت

بالتنفيدذ

لكل السياسات والربامج واإلجراءات اليت يعكف على وضدعها وتصدميمها كافدة القطاعدات
األخرى كل يف جمال ختصصه..
لقد خرك اهليكدل مدن رحدم أكثدر مدن  20ورادة عمدل ادارك فيهدا مدا يزيدد عدن  5200مدن
العدداملني يف اجلمددارك يف كافددة التخصصددات والوظددائف ،وكانددت آرائهددم ومقرتحدداتهم مهددي
األصل واألساس يف رسم اهليكل ،كانت مشداركة اخلدرباء قاصدرة علدى توضديح الفدرق بدني
أمهميدة الوظيفددة اجلمركيدة سددواء اجلديدددة أو التقليديدة  ،وبددني املسدتوى الددذي ميكددن أن
تددؤدي مددن خاللدده مهددذه الوظيفددة( إدارة مركزيددة أو إدارة عامددة ) وسددبقت مهددذه اللقدداءات
دراسات عديدة ومهامة للدوافع واألسباب اليت تستوجب إعادة اهليكلدة ملصدلحة اجلمدارك
املصددرية ،والتعددرف علددى نقدداط الضددعف يف اهليكددل القددديم لكددي يددتم تالفيهددا يف اهليكددل
اجلديد ،لقد خلد

أحدد اخلدرباء املصدرية املتخصصدني يف اهليكلدة والتنظديم ( األسدتاذا
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إبرامهيم عبد املنعم) مهذه الدوافع واألسباب اليت دعدت مصدلحة اجلمدارك املصدرية

ثلدة

يف قياداتها إىل التفكري يف إعادة مهيكلة وتنظيم مصلحة اجلمارك يف اآلتي
 .7اتساع نطاق الوحددات التنظيميدة الديت يشدرف عليهدا رئديس املصدلحة مباادرة فقدد كدان
النطدداق اإلاددرايف لددرئيس اجلمددارك يتضددمن عدددد كددبري مددن املرؤوسددني الددذين يتبعوندده
مباارة ،ومهو ما كان يستغرق الكثري من وقته يف األمور التنفيذية اليت ال مفدر مدن مناقشدتها
مع مرؤوسني مباارين له
 .5غيدداب الرؤيددة اإلسددرتاتيجية العامددة ملصددلحة اجلمددارك والدديت متكنهددا مددن حتديددد الصددورة
املستقبلية هلدا فلدم يكدن مهنداك وجدود ألي أمهدداف إسدرتاتيجية أو توجهدات إسدرتاتيجية
اللهم سوي (احلصيلة)
 .2عدددم وجددود تركيددز كددايف علددى األنشددطة والوظددائف اجلمركيددة احلديثددة مثددل التخطدديط
االسرتاتيجي  -االلتزام التجاري  -املوارد البشرية
 .0عدم وجود منهج واضح وخمطط له يتبنى تفويض السلطة يف املستويات األدنى.
 .2عدم وجود نظام لقياس وتقييم أداء العاملني ،وعدم وجود منظومة لقيداس أداء اجلمدارك
،وبالتددالي فددإن عمليددة بندداء القدددرات للجمددارك عدداملني ووحدددات إداريددة تكددون عشددوائية
منطية ال نتائج هلا وال إجيابيات.
احملاور األساسية لاعرملية إعادة اهليكلة يف اجلرمارك املصرية
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لقد جاءت خطة تطوير وتنظيم وإعادة مهيكلة مصلحة اجلمارك املصرية مرتكزة علدى
جمموعة من احملاور األساسية واليت ميكن أن نوجزمها فيما يلي
أوال  :احملور اإلسرتاتيجي :
عندما نتطرق إىل مهذا احملور ينبغدي أن نوضدح أوالً أن اإلسدرتاتيجية مبعنامهدا العدام
مهددي تلددك الصددورة الذمهنيددة والعمليددة الدديت تريددد املنظمددة أن تكددون عليهددا يف املسددتقبل
القريب الذي يبعد عن احلاضر مسافة سنوات قليلة وال ميتد إىل مدى بعيد مدن الدزمن ،
ومهذا احملور يعتمد يف املقام األول على إدراك القيادات العليا للمنظمة ومشداركة عددد
كبري من

ثلي اإلدارات املتخصصة املكلفة بوضع اخلطدط التنفيذيدة والتشدغيلية والديت

ترتجم األمهداف اإلسرتاتيجية وتعرب عن التوجه اإلسرتاتيجي العام للمنظمة..
من املعروف أن احملور اإلسرتاتيجي ال يكدون علدى نفدس القددر مدن األمهميدة والشدمول
يف كددل املنظمددات  ،ولكندده البددد أن يكددون مهندداك نظددرة إىل إسدرتاتيجية املنظمددة إىل
أبعددد وأوسددع مدددى

كددن عنددد عمليددة إعددادة اهليكلددة  ،ألن مهددذا احملددور ميثددل النظددرة

املستقبلية للعمل واألداء اليت يرغب يف بلوغهما قادة املنظمة ومسئوليها ..
وعلينا أن نؤكد أن مهذا احملدور لديس جدزء ًا مدن اهليكلدة الديت تتضدمن وظيفدة للتخطديط
اإلسرتاتيجي بقدر ما مهو إجراء من إجراءات وخطوة من خطوات عمليدة إعدادة اهليكلدة
الددديت تقدددوم بهدددا املنظمدددة لكدددثري مدددن األسدددباب وللتكيدددف مدددع الكدددثري مدددن املدددتغريات
واملسددتجدات ،وعلددي أرض الواقددع ،رأينددا مهددذا يف اجلمددارك املصددرية الدديت أسددتوجب
التحددول مددن األداء املددالي والبحددث عددن حتقيددق احلصدديلة فقددط والوصددول إىل املبلددء
املستهدف من اإليرادات ،إىل ذلك األداء الذي يدعم عمليدة تسدهيل التجدارة الدوليدة
ورفدددع معددددالت التبدددادل التجددداري الددددولي بدددني مصدددر ودول العدددامل ،مهدددذا التحدددول
اإلسرتاتيجي جعل من الضروري القيام بعملية إعادة مهيكلة ااملة للجمارك املصرية لكي
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تتوافق الوظائف واألنشطة مع مهذا التوجه اإلسرتاتيجي اجلديد ..لقد وجددت اجلمدارك
املصرية نفسها وللمرة األولي تفكر إسرتاتيجياً ثم تقوم بهيكلة اداملة للمنظومدة اجلمركيدة
لتتضددمن يف داخلددها وحدددة للتخطدديط اإلسددرتاتيجي ،واددتان الفددارق بينهمددا ،فددالتفكري
اإلسرتاتيجي مرحلة حتول تأخذ يف االعتبار كافة املستجدات الداخلية واخلارجية اليت
حتيط بعمل املنظمة وتؤثر فيها ،بينما جند أن التخطيط اإلسرتاتيجي مهو وظيفة ترتمجها
أنشطة دورية بناء على أداء واقعي ومنو متوقع وأرقام جيب استهدافها..
علي أننا البد أن نؤكد أن املنظمة اليت تقوم بوظيفة التخطيط اإلسرتاتيجي مهي منظمة
تعمددل وفق داً آلليددات علميددة حديثددة وإداريددة متقدمددة وليسددت منظمددة عشددوائية تنفعددل عنددد
حدوث فعل ،ثم تهدأ حتى يأتي الفعل الذي يليه !!
وإسقاطاً على اجلمارك املصرية وجتربة إعادة اهليكلة بها ،فقد كان احملور اإلسدرتاتيجي
متضمناً على أرض الواقع مرحلة حتديد التوجه اإلسرتاتيجي للجمارك ككل ،ثدم حتديدد
التوجهات اإلسرتاتيجية للقطاعات اجلمركية ،ومهذا التوجه كان مبثابة إعالن مديالد رؤيدة
اجلمارك اجلديدة وحتديد رسالتها واإلتفاق على أمهدافها اإلسرتاتيجية بدل ووضدع خطدة
إسرتاجتية للعمل اجلمركي للمرة األولدي يف تداريخ اجلمدارك املصدرية ،وقدد تكدرر نفدس
السيناريو على مستوى إداري أقل ومهو مستوى القطاعات يف ظدامهرة إداريدة جديددة قدد
تكون غريبة على النظام اإلداري للدولة يف مصر منذ زمن بعيد جداً.
ً
ثانيا  :حمور األداء الوظيفي :
على مدار عشرات السنوات ،كاندت اجلمدارك تعمدل يف اجلهداز اإلداري للدولدة كأحدد
اجلهات السيادية اليت هلا سلطة وقوة تسود وتعلو بها على جهدات أخدري حكوميدة ،وكدان
التحول يف املفهدوم واألداء الدوظيفي مدن النمدوذك السدلطوي إىل املفهدوم احلدديث
للعمل اجلمركي يف العامل كله كأحد أمهم أدوات تسهيل التجارة الدولية والذي به يدتغري
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توجدده اجلمددارك مددن مفهددوم السددلطة إىل مفهددوم اخلدمددة ،إندده أمددر يتطلددب حتددول يف
الوظيفة اجلمركية من مفهوم القوة والفرض واجلبايدة إىل مفهدوم اخلدمدة ورضدا العميدل
والتوجدده بدده ،بددل ال نبددالء إذا قلنددا أندده تغدديري اددامل يف اإلجتدداه مددن األسددلوب احلكددومي
السلطوي البريوقراطي املتشدد إىل أسلوب القطاع اخلداص الدذي يلقدي بكدل امهتمدام
لرغبات العميل وامهتماماته ورضاه ويقدوم بصدياغة السياسدات واإلسدرتاتيجيات الديت تددعم
درجة الرضا مهذه وترفع من معدالتها يف كل يوم ويف كل معاملة ...
لقد مر العمل اجلمركي عرب ثالث مراحل لكي يصل إىل مفهوم اخلدمة مهذا

ففي مرحلدة السدلطة كاندت اجلمدارك تعمدل بوصدفها مصدلحة سديادية هلدا أولويدة باعتبارمهدا
ختدم املركز املالي للدولة وتعترب من أمهم روافدد الددخل القدومي  ،ولدذلك كاندت تضدع
قائمددة أولوياتهددا وأنشددطتها بندداء علددى ذلددك املفهددوم السددلطوي املعتمددد علددى اجلبايددة
والتحصيل ،وغين عن الذكر أن مهذا املفهوم ينعكس على األداء واخلطط والربامج اليت
يتم من خالهلا تنفيذ األعمال يف صورة امهتمام وحيدد بداإليرادات اجلمركيدة دون النظدر
إىل وسيلة حتصيلها أو مدى عدالة ما يتم حتصيله من إيرادات ،بل كان النظدر إىل رضدا
العميل نوع من اإلحنراف الوظيفي الذي حياول كل من ينتمي إىل اإلدارة اجلمركيدة
أن ينفيه عن نفسه من خالل معاملة فظة جداً للعميل  ،حتى ولو كانت معاملة يف الظدامهر
ال يعرب عنها الباطن أو ما يتم من وراء الستار!!
ثددم مددرت اجلمددارك مبرحلددة العمددل كددإدارة حكوميددة يف ظددل نظددام إاددرتاكي يسددود فيدده
الروتني والبريوقراطية وتسعي يف بعض األحيان إىل التعامدل مدع العمدالء ملعرفدة آليدات
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التحديث والتطوير اليت تتضمنها اخلطط املوضوعة سلفاً من السلطة احلاكمدة يف نسديج
روتيين حتكمه األوراق واملسدتندات وال ينظدر إىل مصدلحة مجهدور املتعداملني بقددر مدا
ينظر إىل التوافق مع التقارير واملذكرات املرفوعة للحكومة املركزيدة ،ومدرة أخدري مل
ال اسددرتاتيجياً ،بددل كددان جمددرد تغدديري يف الشددكل اإلداري ولدديس املضددمون أو
جنددد حتددو ً
اجلددومهر األدائددي ،واسددتمر احلددال علددى مددا مهددو عليدده يف االمهتمددام باحلصدديلة اجلمركيددة،
وحتقيق تلك األرقام اليت تعترب مبثابدة أوامدر عليدا واجبدة التنفيدذ  ،دون النظدر إىل أمدور
أخري على جانب كبري من األمهمية مثل عمليات التهريب اجلمركي!!
ثم وصل األمر إىل مرحلة العمل يف ظل مفهوم تيسري التجدارة الدوليدة والعمدل كوحددة
إدارية من وحدات سلسلة تأمني وتسهيل التجارة اليت تسعي إىل دعم العمدالء وحتقيدق
رضددائهم وختفدديض تكلفددة صددفقاتهم واإلرتقدداء مبسددتوى اخلدمددة الدديت تقدددمها هلددم ،فهددذه
املرحلة اتسمت بالتوجه بالعميل واستخدام األساليب العلمية احلديثدة يف اإلدارة لكدي
ترتقي مبستوى اخلدمة اليت تقدمها للعمالء ،ومهذا التوجه استتبع وجود حتول جومهري
يف املنظومة األدائية للعمل اجلمركي  ،حيث أصدبحت اجلمدارك تعمدل وللمدرة األولدي
وفق مبدأ ( التوجه بالعميل) أي أن يكون رضا العميل وتلبية احتياجاته مهي األسداس يف
رسم كل السياسات ووضع كل الربامج وصياغة كل القرارات..
ً
ثالثا  :احملور التنظيرمي :
إن مهذا احملور ميثدل اخلطدوات التنفيذيدة يف عمليدة إعدادة اهليكلدة حيدث أنده يتضدمن
عملية الرسم التنظيمي بكل مراحله
.7

ففي البداية يتم عمل مهيكل تنظيمي رأسدي يتضدمن املسدتويات املتعدددة الديت

سيشملها اهليكل اجلديد
.5

ثم يتم حتديد النطاق الوظيفي لكل مستوى ،حبيث تتجمدع الوظدائف واألنشدطة

معاً وفقاً للمعايري اجلغرافية أو الوظيفية
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.2

ثم تتحدد التجمعات اإلدارية املتصلة معاً يف كيان واحد

.0

ثم يتم رسم خطوط التواصل الرمسيدة والغدري مباادرة بدني الوحددات علدى كامدل

اهليكل لتوضيح سلطات القرار يف كل مستوى
وتتبددع مهددذه اخلطددوة عمليددة املناقشددة علددى كافددة املسددتويات للعدداملني يف التخصصددات
املختلفة لكي يدلي بدلوه كل من لديه اخلربة يف جمال من جمداالت العمدل ألنهدم يف
ال مببددأ أمهدل مكدة أدري بشدعابها..
العادة أكثر خربة من املختصني بعمليدة اهليكلدة ،عمد ً
وإذا مددا م مناقشددة مهددذا الرسددم مددع املختصددني كددان اهليكددل معددد ًا للخطددوات الرمسيددة
املتعلقة بإعدداد بطاقدات الوصدف الدوظيفي لكدل وحددة إداريدة تضدمنها الشدكل اجلديدد
للهيكل ،ومهذه خطوة بالغة األمهمية تضدمن أن يدأتي اداغل الوظيفدة باألعمدال واألنشدطة
الدديت تتوافددق مددع املخطددط لدده يف اهليكددل التنظيمددي ولدديس بأعمددال عشددوائية مددن واقددع
نظرته الشخصية أو خرباته..
وقدد يعتقددد الدبعض أن مهددذه اخلطددوة مهدي األخددرية يف عمليددة اهليكلدة أو إعددادة اهليكلددة،
ولكن واقع األمر يقول أن مهناك مرحلة تالية لكل ما سبق تتضمن ما يلي
 .7إعداد التقسيمات التنظيمية الدنيا( املستويات من التنفيذية إىل اإلدارية )
 .5االستكمال النوعي والكمي والوظيفي للوحدات اإلدارية ( حتديدد النوعيدات واخلدربات
املطلوبة بكل وحدة إدارية ( مهيكلة الوحدات )
 .2رسم خريطة مؤارات األداء ومقاييسه بشكل اامل
 .0إن احملور التنظيمي البدد أن يشدمل كدل مهدذه اخلطدوات واإلجدراءات واألنشدطة ،ويف
منظمة كاإلدارة اجلمركية البد من االعرتاف أن األمر يستوجب الكثري والكثري من العمل
ً
راباعا  :حمور التكنولوجيا :
تلعب التكنولوجيا دوراً مهاماً يف عملية إعادة اهليكلدة ،خاصدة يف العمدل اجلمركدي،
حيث حيتاك األمدر إىل ميكندة العمدل يف املدوارد البشدرية كأسداس  ،وميكندة العمدل يف
ادغل العداملني للوحددات اإلداريدة ( نظددم املعلومدات اإلداريدة ) وميكندة العمدل يف نظددم
الرتقي( املسار الوظيفي) ،وميكنة العمدل يف جمدال قيداس األداء الدوظيفي للعداملني يف
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كل الوظائف والوحدات اإلدارية كنوع من مراقبة األداء الوظيفي وتفعيل سياسات التحفيز
والرتقدي ،فضدالً عدن جمدداالت امليكندة األخددرى الديت تتصددف بهدا اجلمددارك بصدفة خاصددة ،
وتتطلبها عملية التحول إىل خدمة العميدل  ،فيدتم اسدتخدام ادبكة اإلنرتندت يف تقدديم
اخلدمات والتواصل مع املتعاملني ووضع قواعد البيانات اإلحصدائية واملعلوماتيدة حتدت
بصر وتصرف املتعاملني  ،ويتم استخدام أنظمدة الدربط الشدبكي وأنظمدة الكشدف باألادعة
وأنظمددة املخدداطر اجلمركيددة  ،وأنظمددة االسددتعالم اإللكرتونددي والتحريددات واالسددتخبارات
وغري ذلك من األنظمة احلديثة للعمل اجلمركي الدذي تلعدب التكنولوجيدا فيده دور مهدام
وجديد بل وخطري جداً.
ً
خامسا :حمور بيئة الاعرمل
لعل مهذا احملور يغيب عن بال الكثري من املهتمني بأمور اهليكلة وإعادة التنظيم  ،ولكن
ال بددالء األمهميددة يف حتقيددق اهلدددف وتفعيددل آليددات
يف احلقيقددة أن بيئددة العمددل تعتددرب عددام ً
الرقابة وحتقيدق الرضدا الدوظ يفي وغدري ذلدك مدن األمدور اهلامدة الديت يدؤدي حتققهدا إىل
االنضباط يف العمل واإللتزام يف السلوك والسهولة يف النشاط.
وقد يعتقد البعض أن بيئدة العمدل حتتداك دائمداً إىل التحدديث والتجديدد ،ولكدن علمداء
التنظيم ينادون دائماً بتغيري مكان العمل وإحداث نوع من التجديد علدى املكدان الدذي
ينتقددل العامددل للعمددل بدده عقددب عمليددة إعددادة اهليكلددة ملددا يف ذلددك مددن أثددر نفسددي علددى
إحداث توافق بني العامل وبني منهجيات التغيري والتطدوير ،فداملوظف الدذي يسدمع عدن
تغيريات كبرية يف النظم واإلجراءات واألنشطة  ،ومهو قابع يف مكانه مل حيددث تغديري إال
القليل  ،لن يؤم ن بالتطوير ألنده اسدتمر يف نفدس بيئدة العمدل ،وقدد يظدن الدبعض أن مهدذا
مطلب لتغيري كل أماكن العمل يف املنظمة  ،ولكن ما نقصدده مهندا ،تلدك الوظدائف الديت
تتعامددل مبااددرة مددع العمددالء والدديت حدددث حتددول إسددرتاتيجي كددبري يف منهجيددة القيددام
بأنشطتها.
بيئة العمل جيب أال تدعم وتشجع الفساد  ،وجيب إعادة تصميم األماكن لكي تعوق تلك
التعامالت املباارة بني العاملني والعمالء ..
كل مهذه األمور وغريمها كانت ضمن منظومة التغيري والتطوير يف اجلمارك املصرية..
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القضية الراباعة
النزاهة والسلوك الشريف يف الاعرمل اجلرمريي
على مدار عقود طويلة ،عانت اإلدارات اجلمركية من الفساد سدواء مدن بعدض العداملني
بهددا  ،أو مددن املتعدداملني معهددا  ،ألن اإلدارات اجلمركيددة يف مجيددع أحندداء العددامل تقددوم
بتحصيل الرسوم والضرائب اجلمركية والديت متثدل جدزء ًا كدبري ًا مدن الددخل القدومي يف
عدد كبري مدن الددول  ،فضدالً عدن قيامهدا بوظدائف أخدري مهامدة ختددم مصداحل حكوماتهدا
وتسهم بطريق مباار يف حتقيق األمهداف الوطنية سواء تلك املتعلقة باإليرادات أو الديت
تتعلق حبماية ا

تمع أو حتى تلك الديت تدؤدي إىل تسدهيل التجدارة الدوليدة ومحايدة

األمن القومي للوطن واملواطنني ،وبطبيعة احلال ،فدإن التعامدل يف املصداحل اإليراديدة
وخدمة قطداع املتعداملني ومهدم بصددد تسدديد الضدرائب والرسدوم عدادة مدا ينطدوي علدى
الفسدداد املتمثددل يف ودداوالت التهددرب مددن تسددديد الرسددوم والضددرائب أو النفدداذ إىل
األسواق بعيداُ عن القواعد والقرارات اليت متنع أو حتظر دخول بعض األصناف..
إن خلق ثقافة الشفافية يف العمل اجلمركي هلو أحد ركائز التقدم والتطور األساسية ألي
إدارة مجركية،ويعترب ميثداق ادرف العداملني باجلمدارك مهدو أحدد أمهدم أدوات خلدق مهدذه
الثقافة وترسيخها يف ا

تمع اجلمركي.

وقد أولت منظمة اجلمارك العاملية إمهتمامداً كدبري ًا مبوضدوع النزامهدة واعتربتده أحدد أمهدم
القضدايا الوطنيددة لكافددة الدددول وجلميدع اإلدارات اجلمركيددة،ولتفعيل ذلددك نددادت مجيددع
اإلدارات اجلمركية بوضع ما يسمي ميثاق ارف العمل اجلمركي والذي يعترب ميثداق
عمل وواجبات وإلتزامات كالً من اجلمارك والعاملني بها،وكأنه يراد له أن يكدون دسدتوراً
داخلي داً للعمددل وعقددداً ملزم دًا بددني اجلمددارك والعدداملني بهددا ،فهددذا امليثدداق يتضددمن كافددة
الواجبددات واإللتزامددات واحلقددوق واملزايددا لرجددال اجلمددارك ويوضددح طبيعددة العالقددة بددني
اجلمارك والعاملني بها ،وكيفية تنظيم وإدارة مهذه العالقة.
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لقد دعت منظمة اجلمارك العاملية لعقد إجتماعاً دولياً مهاماً يف أرواا بدولة تنزانيا،حيث
خرجت كافة توصيات مهذا االجتماع تنادي وتهيب باإلدارات اجلمركية بوضدع موضدوع
النزامهدة علددى رأس أولويددات العمددل والتعامددل معدده علددى أندده أحددد أمهددم قضددايا الددوطن يف
مجيع الدول وعلى مسدتوى كدل اإلدارات اجلمركيدة مدن منطلدق أن وجدود الفسداد مدن
اأنه أن حيد مدن قددرة اجلمدارك علدى إجنداز مهمتهدا وميكدن أن تتضدمن اآلثدار العكسدية
النامجة من الفساد ما يلى
 تعريض األمن القومي للخطر ومستوى محاية للمجتمع منخفض
 نق

احلصيلة واإليرادات اجلمركية.

 إخنفاض معدالت اإلستثمار اخلارجي.
 إرتفاع تكلفة الواردات اليت يتحملها املستهلك النهائي.
 وجددود حددواجز ومعوقددات أمددام التجددارة الدوليددة ومددن ثددم إخنفدداض معدددالت النمددو
االقتصادي.
 عدم ثقة ا

تمع يف اجلهاز احلكومي للدولة.

 إخنفاض يف مسدتوى التنسديق والتعداون بدني اإلدارة اجلمركيدة واجلهدات احلكوميدة
األخرى.
 إخنفاض درجة اإللتزام لدي املتعاملني.
 تدني معنويات العاملني باجلمارك وإفتقاد روح العمل اجلماعي
ولكي تستطيع اإلدارة اجلمركية أن تواجه كدل مهدذه التحدديات وتتجندب مهدذه اآلثدار
السلبية للفساد،فإن منظمة اجلمارك العاملية من خالل إعالن أرواا تنادي كافة اإلدارات
اجلمركية بتبين برنامج نزامهة وطين ميثاق الشرف للعاملني باجلمارك والذي وضدعت
املنظمة يف إعالن أرواا متضمناً عشرة واور أو خطوط عريضة على النحو التالي
.7

إلتزام قيادة اإلدارة الجمركية:
58

حيث أن مسئولية منع الفسداد وواربتده تقدع علدى عداتق رئديس اجلمدارك وفريدق اإلدارة
التنفيذية العليا،وعليهم مجيعاً أن يتخذوا من الوسائل واألسداليب الديت تضدمن مسدتويات
عالية من النزامهة واإللتزام ومكافحدة الفسداد يف كافدة األنشدطة اجلمركيدة،بينما يقدع علدى
عاتق مديري املستوى العدالي مدن املدديرين واملشدرفني القيدام بددور ريدادي قدوي بغيدة
احلفاظ على أعلى مستويات النزامهة يف كافة جوانب العمل اجلمركي.
وينبغي أن يكون أحد أمهم األولويات لديهم مهو موضوع النزامهة ،وأن يلعبدوا دور القددوة
واألسوة أمام العاملني من املستويات األدنى لكي تتوافق املبادئ اليت يندادون بهدا مدع
ما يقومون به من عمل وسلوك .
.5

اإلطار التنظيمي:

إن تبسددديط وتنسددديق التشدددريعات واألنظمدددة واإلجدددراءات واللدددوائح والقواعدددد اإلداريدددة
واإلجرائيددة اجلمركيددة إىل أقصددى حددد

كددن مهددو أحددد وسددائل مكافحددة الفسدداد ونشددر

النزامهدددة،حيث أن قيدددام املتعامدددل مدددع اإلدارة اجلمركيدددة بإسدددتيفاء كافدددة اإلجدددراءات
اجلمركية بدون عناء أو حاجة إىل من يوضحها له يعترب أمراً ضرورياً لتحقيق النزامهدة،إن
تعقد اإلجراءات وتشابكها وعدم وضوحها للمتعاملني مهو أحد دعائم الفسداد الديت يسدتغلها
أولئددك الفاسدددون،لذلك فددإن اإلدارة اجلمركيددة تكددون مطالبددة مبراجعددة وإعددادة صددياغة
القواعد واإلجراءات اجلمركية اليت تطبقها على املتعاملني بهدف القضداء علدى الدروتني
وحتقيدددق إنسددديابية يف العمدددل ووضدددوح يف الفهدددم لددددي املتعددداملني فضددالً عدددن جتندددب
اإلزدواجية اليت دائماً ما يكون ال لزوم هلا.
إن مهذا يعين ببساطة وجود فئات رسوم معتدلة مدع عددم وجدود إسدتثناءات يف القواعدد
العادية أو األنظمة أو اإلجراءات اليت جيب أن تكون متوافقة مع إتفاقيدة كيوتدو املعدلدة
(اإلتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق اإلجراءات اجلمركية).
.2

الوضوح:
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إن قيام اإلدارة اجلمركية بتوفري بيئة واضحة تعطي درجدة عاليدة مدن التوقدع للمجتمدع
التجاري عند تعامله مع اجلمارك ،ومهذا التوقع ميكن مهذا ا
القرارات االقتصادية الصحيحة مبا خيدم ا

تمع التجاري مدن إختداذ

تمع ككل،ويأتي مهذا من منطلق أنه حيق

لعمالء اجلمارك التوقع بدرجة عالية من اليقني وقابلية التكهن يف تعامالتهم مع اجلمارك
واليت جيب عليها أن تقوم بداإلعالن عدن األنظمدة واللدوائح واإلجدراءات والقواعدد الديت
تطبقها علدى املتعداملني وأن يدتم مهدذا التطبيدق بشدكل عدادل وموحدد ومتكامدل وتكتمدل
منظومددة الوضددوح يف اإلجددراءات والسددهولة يف التطبيددق بوجددود آليددة ت دوفر للمتعدداملني
ضمانات عادلة عند الطعن يف قرارات اجلمارك وطلبهم إعدادة النظدر يف مهدذه القدرارات
ومبا يتفق مع مبدأ التظلم دون عقوبة الذي تنادي به وتقره منظمة اجلمارك العاملية.
.0

الحاسب اآللي:

إن إدخال احلاسب اآللي واستخدامه يف ميكنة كافة مهام اجلمدارك مدن ادأنه أن يرفدع
مستوى الكفاءة والفاعلية اليت متارس بها اجلمارك دورمها يف خدمدة ا

تمدع التجداري

ويقضدددى متامدداً علدددى مجيدددع فدددرص الفسددداد إذا مدددا م سددديطرة امليكندددة علدددى القدددرارات
واإلختيارات،ويرفع من مستوى اخلدمة ما قد يقوم به احلاسدب اآللدي مدن القيدام بعمليدة
واسددبة ومراجعددة للقددرارات اإلداريددة يف وقددت الحددق إلختاذمهددا والوقددوف علددى مدددى
توافقها مع املنظومة التشريعية واإلجرائيدة ولدذلك ينبغدي أن يدتم تصدميم الدنظم اآلليدة –
بقدر اإلمكان  -بطريقة تقلل مدن فدرص

ارسدة وفدرض الدرأي مدن املسدئول بشدكل غدري

مناسب وال ارعي وال مقبول وأيضاً يقلل من االتصال وجهداً لوجده والتعامدل املباادر بدني
موظفي اجلمارك واملتعاملني معها.
.2

ضرورة القيام بعمليات إصالح وتحديث لإلدارة الجمركية:

إن األداء الروتيين والبيئة اليت تسودمها املمارسات املعقدة والغري فعالة واملكررة،واليت
تغيب عنها مشدس املعرفدة والوضدوح،واليت يسدمح فيهدا بالتددخل الشخصدي يف التطبيدق
والتعددديل ل جددراءات والقواعددد القانونيددة مهددي بيئددة صدداحلة للفسدداد،حيث جيددد العمددالء
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أنفسهم مضطرين إىل العمل على جتاوز وختطي املعوقات واإلجراءات البطيئة والثقيلة
مددن خددالل األوضدداع اإلسددتثنائية الدديت حيصددلون عليهددا عددن طريددق الراددوة ودفددع مقابددل
للتسهيل.
لذا ينبغي على ا جلمدارك إصدالح أنظمتهدا وتطدوير إجراءاتهدا وتبسديطها للقضداء علدى أي
فوائد غري ارعية ميكن احلصول عليها من خالل اإللتفاف حدول اإلجدراءات واملسدارات
الرمسية،وجيب أن تكون مبادرات التطوير واإلصالح والتحديث مبادرات ااملة تتضدمن
كافة جوانب العمل واألداء واألنشطة اجلمركية،وكثرياً ما تنصح منظمة اجلمارك العاملية
باإلسرتادداد بإتفاقيددة كيوتددو املعدلددة كأحددد أمهددم مرجعيددات ومبددادرات التطددوير واإلصددالح
اجلمركي من الناحية الفنية واإلجرائية.
.2

المتابعة والرقابة الداخلية:

إن اإلدارة اجلمركية الناجحة مهي تلك اإلدارة اليت تطبق وتنفذ جمموعدة مدن اآلليدات
املناسدبة لرصددد ومتابعددة ومراقبدة العمددل واألداء علددى كافدة املسددتويات واألنشددطة،فربامج
املتابعددة واملراجعددة الداخليددة وأنظمددة التحقددق الددداخلي واخلارجي،ووظددائف التحقيددق
واحملاسددبة الداخليددة واخلارجيددة مهددي بعددض مندداذك لتلددك األنظمددة الدديت جيددب علددى
اجلمدددارك أن تأخدددذ بهدددا والددديت جيدددب أن تقدددوم علدددى تدددوازن منطقدددي ومعقدددول بدددني
اإلسرتاتيجيات اإلجيابيدة الديت تتبنامهدا اإلدارة اجلمركيدة لتشدجيع العداملني علدى حتقيدق
مستويات عالية مدن النزامهدة مدن تلقداء أنفسدهم،وبني إسدرتاتيجيات العقداب واجلدزاء الديت
تتبنامها اإلدارة اجلمركية لتتبدع وحتديدد حداالت الفسداد واألنشدطة الغدري أخالقيدة أو الغدري
مشروعة اليت يقع القائم بها حتت طائلة القدانون والعقاب،وقدد يكدون مدن الضدروري علدى
اإلدارة اجلمركية أن تقوم بطريقة فورية وااملة ومباادرة بدالتحقيق يف احلداالت املعنيدة
فدددور ورود معلومدددات عدددن وجدددود أو احتمدددال وجدددود فسددداد أو خمالفدددات،وميكن هلدددذه
التحقيقات أن تكون ودودة أو على نطاق واسع وفقاً ملا تكون عليه احلالة،وإذا ما رأت
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جهددة التحقيددق الداخليددة وحتققددت مددن وقددوع الفسدداد بصددورة غددري مقبولددة،فيكون عليهددا
الرجوع إىل جهات التحقيق اخلارجية املختصة للنظر يف قضايا الفساد مهذه.
.1

تطبيق أنظمة لمراقبة السلوك:

إن ميثاق الشرف اجلمركي للعاملني باجلمارك مهو أحد العناصر الرئيسة لربندامج جيدد
وفعال للنزامهة،ويعترب مهذا امليثاق مبثابة نظام ادامل ملراقبدة السدلوك حيدث أنده يتضدمن
كافة تفاصيل السلوك املتوقدع مدن كافدة مدوظفي اجلمدارك علدى كدل املسدتويات وبشدكل
عملي وواضح وخالي من الغموض،ويتضمن مهذا امليثاق بكل وضوح اجلزاءات املقررة
عنددد عدددم اإللتددزام وعنددد كددل خمالفددة وددددة بدرجددة دقددة عاليددة ،تلددك اجلددزاءات الدديت
تتوافق مع حجم وفداحة املخالفة اليت يتم إرتكابها.
.8

إدارة الموارد البشرية:

من األمور اهلامة اليت تنادي بها منظمة اجلمارك العاملية لنشدر النزامهدة ومكافحدة الفسداد
مهددو أن تقددوم اإلدارات اجلمركيددة بتنفيددذ سياسددات وتطبيددق إجددراءات دقيقددة ومتقنددة يف
جمددال إدارة املددوارد البشددرية نظددراً ملددا هلددذه السياسددات مددن أثددر مبااددر يف نشددر النزامهددة
ومقاومة البيئة اليت تساعد على إنتشار الفساد.
وفيمددا يلددي بعددض اجلوانددب اهلامددة الدديت جيددب علددى اإلدارة اجلمركيددة أن تضددعها يف
االعتبار ومهي بصدد وضع أنظمة جيدة للموارد البشرية بها
 توفري مستوى الئق من املعيشدة ملدوظفي اجلمدارك مدن خدالل رفدع مسدتوى الرواتدب
واملكافآت اليت يتقاضامها مهؤالء العاملون إىل احلد الذي يضمن هلم حياة كرمية.
 التدقيق يف عملية التعيني ثم بث ثقافة النزامهدة لددي العداملني لضدمان أن مدن يعمدل
يف اجلمارك سيحافظ على مستويات عالية من النزامهة.
 وضددع وتطبيددق أنظمددة للتعدديني والرتقيددة واإلختيددارات بصددفة عامددة تقددوم علددى مبدددأ
اإلستحقاق وتنأي عن التحيز واحملسوبية والواسطة.
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 تطبيددق سياسددة توزيددع العدداملني واملددوظفني بصددورة دوريددة والتغدديري الدددوري للمواقددع
للقضاء على فرص بقاء املدوظفني يف مناصدبهم لفدرتات طويلدة األمدر الدذي قدد يددعم
الفساد ويوفر البيئة الصاحلة إلنتشاره.
 وضع التدريب بصورة ااملة على رأس أولويات العمل لتطوير وبنداء قددرات العداملني
وتعزيددز وتقويددة الشددعور بالثقددة بددالنفس والقدددرة علددى القيددام بأعبدداء الوظيفددة فض دالً عددن
احملافظة على مستويات من السلوك القويم وأخالقيات مهنية عالية.
 تطبيق أنظمة جيدة وحديثة لقياس وإدارة األداء يكون من اأنها تشجيع السدلوكيات
اجليدة وتقوية مستويات النزامهة السلوكية والفنية واملهنية.
.2

ثقافة المجتمع الجمركي:

إن روح اإلنتماء و روح األسرة و روح العمل اجلماعي وعدم الفرديدة مهدي أفضدل
عناصددر مقاومددة الفسدداد يف العمددل اجلمركي،حيددث أن اددعور مددوظفي اجلمددارك بدداإلعتزاز
والفخر من جرّاء إنتمائهم إىل األسرة اجلمركية عدادة مدا يرفدع مدن معنوياتده يف العمدل
ويهيأ هلم مناخاً أفضل للقيام بواجباتهم،ويدعم ذلدك الشدعور بالعدالدة واإلنصداف وتواجدد
فرص الرتقي والتطور لددي اجلميدع،وعلي اإلدارة اجلمركيدة الذكيدة أن تسدعي إىل أن
يشددارك مجيددع أفرادمهددا يف وضددع وتنفيددذ إسددرتاتيجية مكافحددة الفسدداد ومهددو األمددر الددذي
يشجعهم على قبول مسدتوى مناسدب مدن املسدئولية عدن نزامهدة ا

تمدع اجلمركدي كلده

سواء اإلدارة أو العاملني.
.70

العالقة مع المتعاملين:

جيدب علددى اإلدارة اجلمركيددة أن تعمددل علددى تشددجيع الثقددة بددا

تمع التجدداري وخلددق

حوار متصل وعالقة مفتوحة يف إطار من الشفافية الكاملة واملنتجدة مدع أعضداء ا

تمدع

التجددداري املتعددداملني مدددع اجلمدددارك،وينبغي تشدددجيع جمموعدددات العمدددالء علدددى القيدددام
باملشاركة يف العمل وحتقيدق مسدتوى مناسدب مدن املسدئولية عدن اإلجدراءات الديت يدتم
تطبيقها من جانبهم،باإلضافة إىل مشاركة مهدذا ا
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تمدع التجداري مشداركة حقيقيدة عندد

دراسدددة أو وضدددع أي تعدددديالت علدددى التشدددريعات والقدددوانني واإلجدددراءات الددديت تطبدددق
عليهم،وقد يكون أي ضًا مدن املفيدد توقيدع مدذكرات التفدامهم بدني اجلمدارك وا
املختلفددة مددن ا

موعدات

تمددع التجدداري والصددناعي،ويفيد كددذلك وضددع أنظمددة مراقبددة السددلوك

للقطدداع اخلدداص الدديت تتضددمن بوضددوح معددايري السددلوك املهددين والدديت البددد وأن تتضددمن
جددزاءات مناسددبة تعاقددب السددلوك الفاسددد وتكددون كافيددة لددردع جمموعددات العمددالء عددن
اإلخنددراط يف

ارسددات فاسدددة أو دفددع الرادداوى أو أي مقابددل لتسددهيل احلصددول علددى

معاملة تفضيلية غري مستحقة.
ولكن لكي ميكننا أن نطبق آلية واقعية ملكافحة الفساد وتفعيل الشفافية والنزامهة كسدلوك
عام بني العاملني واملتعاملني ،البد من أن نتناول بالتحليل مهنا عناصر بيئة الفسداد وكيدف
نتعامل مع كل عنصر منها..
عناصر بيئة الفساد
الاعنصر األول :املفسد:
مهو ذلك الشخ

الذي يكون له مصلحة من بيئة الفساد وحيقق من خالهلا فوائدد لنفسده

ال حتددق لدده  ،ومهددو يف كددل األحددوال يكددون املتعامددل مددع اجلمددارك (خمل د

مجركددي،

مستورد ،مصدر) له مصدلحة يف وجدود بيئدة الفسداد لكدي يسدتطيع أن يتجندب عدن طريقهدا
دفع الرسوم املستحقة كلها أو جزء منها  ،أو إدخال بضدائع ال
حيددق لدده إدخاهلددا ،أو جتنددب إجددراءات جيددب أن خيضددع هلددا،
ومهو يدعم بيئة الفساد ويشجع العنصر الثاني( الفاسدد) بطريدق
مباار وغري مباار لكي يبقي دائماً معه وحيقق من خاللده كدل
ما يسعي لتحقيقه من أمهداف غري مشروعة.
واملفسد ليس يف كل األحوال يسعي إىل احلصدول علدى مدا
ليس له ،ولكنه يف بعض اإلدارات اليت يكون فيها الفساد مهو الظامهرة املسيطرة على كل
العاملني بها ،يكون املتعامل مضطراً للتجاوب مع الفاسد
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رد احلصول على مدا لده مدن

حقددوق ،وذلددك يف البيئددات الدديت يبلددء فيهددا الفسدداد منتهدداه ويصددبح العمددل وفق داً لألمهددواء
الشخصية هلؤالء املنتسبني للعمل اجلمركي  ،ولكدن يبقدي دائمدًا مهدذا املفسدد يطدل مبدا
يقدمه مدن مدال علدى مشدامهد الفاسددين لكدي حيبدب إلديهم دائمدًا الكسدب غدري املشدروع
والتعامل غري القانوني مستغالً يف ذلك قلة الدخل وغالء املعيشة يف بعض الدول الناميدة
أو الفقرية لكي يسعي راغيب الثراء السريع من الفاسدين إىل التعامل معه وكسدب مودتده
واحلصول على أمواله
الاعنصر الثاني :الفاسد:
البددد أن نعددرتف أن بعددض رجددال العمددل اجلمركددي يف
عديددد مددن الدددول الناميددة يعددانون مددن ظددروف معيشددية
صعبة ،تلك الظروف يتمثدل بعضدها يف صدعوبة احلصدول
على عمل إال بعد جهود كبرية وانتظار أطول ،وغالباً مدا
تنتهي األمور يف دول كدثرية  ،خاصدة الددول اإلفريقيدة،
عددن طريددق وسددائل غددري مشددروعة حيصددل بهددا املددواطن
البسيط على فرصة عمل يف اإلدارة اجلمركية ،والراتب
ال يكاد يكفي ألي ائ ،ولكن كل مهذه الظروف وأكثر منها ال يعترب مربراً مطلقداً للفسداد أو
لقبول الراوة ،إن أولئك يسعون إىل الثراء السريع الغري مشروع اجتماعياً وقانونياً ودينيداً
 ،ومهم خياطرون مبستقبلهم عند قيامهم بهذه األساليب غري القانونية.،
وجيب على اإلدارة اجلمركية أن ال تقتصر فقط جهودمها على التوعية القانونيدة والدينيدة
هلؤالء الفاسدين بقددر مدا عليهدا أن تضدع أنظمدة متندع وتقيدد مدن حدركتهم وحتدرمهم مدن
حرية التعامل اليت جتلب هلم فرص الفساد السهلة..
ولكدن إعدادة النظدر إىل الرواتدب وأمداكن العمددل وأنظمتده تعتدرب أمدور ًا أكثدر أمهميددة يف
تقويم سلوكيات الفاسدين يف كل مكان..
الاعنصر الثالث :القواعد واإلجراءات الواجب تطبيقها :
65

قد يكون مهذا أمهم عنصر يدعم بيئة الفساد ويساعد عليهدا  ،ألن عددم معرفدة املتعامدل مدع
اجلمارك بالقواعد واإلجراءات اليت جيب على رجل اجلمارك القيام بهدا ،تعطدي الفرصدة
لألخددري أن يسددتغل مهددذا اجلهددل يف فددرض اددروطه
و ارسة بريوقراطية تؤثر بالسلب على املتعامل

ا

يدفعدده إىل األسدداليب غددري املشددروعة لكددي حيصددل
على حقه
إن الكثري من رجال اإلدارة احلديثة يعتدربون الشدفافية واحدداً مدن أمهدم أدوات مكافحدة
الفساد ،فعالنية اإلجراءات تعترب سالحاً يف يد املتعامدل حيميده مدن أن يقدوم أي ادخ
باستغالله

القضية الخامسة
قياس األداء الجمركي
معايري قياس األداء مهي وسيلة موضوعية تستخدمها كافدة املنظمدات لقيداس قددرتها علدى
حتقيق أمهدافها بكفاءة كما مهو ودد يف خطط العمل التنفيذية الديت تعتمدد يف املقدام
األول على استخدام املؤارات واإلحصداءات الكميدة،وعادة مدا تقدوم اإلدارة اجلمركيدة
بقياس أداء العاملني بها للحكم على كفاءتهم وجودة العمل الذي يقومون به،وليس مهذا
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مهو ما تسدعي اإلدارات اجلمركيدة احلديثدة واملتطدورة إليده،ألن قيداس أداء العداملني مهدو
أحد اآلليات التقليدية الديت تدتم يف كافدة املنظمدات ولديس يف اجلمدارك فقط،ولكدن مدا
جيب على اإلدارة اجلمركية احلديثة واملتطورة القيام به،مهو تطبيق آليات جيدة ودقيقة
وعلمية لقيداس أداء اجلمدارك ذاتها،ومهدذه اآلليدات تتضدمن إجدراءات ومعدايري وخطدوات
وأنشطة كثرية تهدف مجيعها إىل اإلجابة على ثالث تساؤالت بالغة األمهمية
 ) 7مهل حتققت األمهددددددددداف ؟
 )5مهل حتققت األمهداف بكفاءة ؟
 )2أين موضدددع اخلددددددددددلل ؟
إن اإلدارة اجلمركية لكي تقدوم بتطبيدق نظدام جيدد لقيداس األداء الدذي تقدوم بده يف
خدمة ا

تمع التجاري حتتاك إىل القيام بعدد من اخلطوات األساسية

ال تقوم بتحديد أمهدافها اإلسرتاتيجية.
أو ً
ثانياً تقوم بتحديد األمهداف الفرعية لكل وحدة إدارية من وحداتها.
ثالثاًُ تقوم برتمجة كل مهذه األمهداف إىل معايري قابلة للقياس الكمي.
رابع ًا تقوم بتحديد األداء املستهدف املطلوب الوصول إليه.
خامساً مقارنة األداء الفعلي باألداء املستهدف ملعرفة االجتاه العام لألداء ومدى واقعية
األداء املستهدف.
ويف أغلب اإلدارات اجلمركية املتطورة،يتم استخدام عدد من معدايري ومقداييس األداء
مهي كل أو بعض ما يلي
المعيار

مجال استخدامه وأهميته وداللته االقتصادية
مهذا املؤار يفيد يف حتديد قيمة الواردات والصادرات

قيمة الشحنات

ا يتيح للعاملني التعرف على مدى أمهمية الدور الدذي
تلعبدده اجلمددارك يف االقتصدداد القددومي ،وأيضددًا مهددو أحددد
املؤاددرات الدديت متكددن مددن التعددرف علددى االجتامهددات
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االقتصادية للبالد
ويقصد به عدد الرسائل اليت يدتم اسدتريادمها،ويفيد مهدذا
املؤادددر يف املقارندددة بدددني اإلدارات اجلمركيدددة بعضدددها
حجم الشحنات

البعض وحتديد األداء علدى مسدتوى الوظدائف املختلفدة
مثل نسبة اخلط األخضر إىل إمجالي عدد الشحنات وما
اابه ذلك
ومهذا مؤار مهام يتم به قيداس درجدة رضدا العمالء،حيدث

عدد التظلمات

أن إخنفدداض عدددد التظلمددات باملقارنددة بعدددد الشددحنات
يعكددس درجددة رضددا عاليددة مددن العمددالء عددن كافددة مددا م
إختاذه من قرارات مبعرفة اإلدارة اجلمركية.
ومهذا املؤار أيضا مهام ألنده يعكدس مددى رضدا العمدالء،

عدد التظلمات اليت تلجأ
للتحكيم

وخيتلف عن املؤادر السدابق يف أنده يوضدح حجدم تلدك
الفئة اليت تعرتض بشدة على قرارات اجلمارك ألي سبب
كان وتلجأ إىل مستوى أعلي من درجدات التقاضدي مبدا
يؤكد عدم الرضا التام عن قرارات اإلدارة اجلمركية.
إن إرتفاع مهذا املعدل باملقارنة بعدد الشحنات اليت م
إسدددتريادمها يف فدددرتة معيندددة ميكدددن أن يعكدددس لد د دارة
اجلمركية تلك البنود التعريفية أو النوعيات السلعية الديت

عدد قضايا التهريب

حتتدددداك إىل رقابددددة أكثددددر أو تعددددديالت يف التشددددريعات
اخلاصة بها حيث أن الوضع الرامهن والذي م إسدتقراؤه
مدددن خدددالل مهدددذا املؤادددر يوضدددح أن مهنددداك فئدددة مدددن
املتعداملني جيدددون ثغددرة يف النظددام اجلمركددي حيققددون

68

مددن خددالل جتنبهددا فوائددد تدددفعهم إىل اإلقدددام علددى
إرتكاب عمليات التهريب.
مهددذا املؤاددر مددن املؤاددرات التقليديددة الدديت تسددتخدمها
كافة اإلدارات اجلمركية لبيان درجة تناسدب العمالدة بهدا
نسبة عدد العاملني

مددع حجددم العمددل،ورغم أندده ال يعكددس أي نتددائج إجيابيددة

للحصيلة اجلمركية ا عدد من ناحية التحليل االقتصادي،إال أنده يسدتخدم يف كدثري
الشهادات

مدددن األحيدددان ألغدددراض املقارندددة سدددواء بدددني اإلدارات
اجلمركيدددة وبعضدددها يف البلدددد الواحدددد أو بدددني اإلدارات
اجلمركية يف أكثر من بلد.
مهذا املؤادر يعتدرب مدن أكثدر املؤادرات اديوعاً وإجيابيدة
يف قيدداس مدددى كفدداءة اخلدمددة الدديت تقددوم بهددا اإلدارة

زمن اإلفراك (متوسط
معدل زمن اإلفراك
اهرياً)

اجلمركيددة للمجتمددع التجاري،حيددث أنهددا تعكددس مدددى
مهددددارة اجلمددددارك يف أداء وظائفهددددا دون إبطدددداء ويددددتم
اسدددتخدام مهدددذا املؤادددر يف املقارندددة بدددني املكاتدددب
اجلمركيدة وخلددق نددوع مددن املنافسددة بينهددا وكددذلك علددى
مسددتوى اإلدارات اجلمركيددة يف أكثددر مددن بلددد لقيدداس
مدى فاعلية كل إدارة.
مهذا املؤار يعترب أيضاً من املؤارات الشائع استخدامها

زمن اإلفراك للشحنات

لقيددداس مددددى كفددداءة اخلدمدددة الددديت تقدددوم بهدددا اإلدارة

التابعة للنظم اخلاصة

اجلمركية لفئة التجار واملستوردين الدذين يتعداملون مدن

(معدل متوسط اهرياً)

خددالل األنظمددة اجلمركيددة اخلاصددة كالسددماح املؤقددت
والدروباك وغريمها،ومهو مؤار مهدام حيدث أن مهدذه الدنظم
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تطبق على قطداع مهدام مدن قطاعدات ا

تمدع التجداري

غالبداً مددا يكددون اددرحية كددبرية ومهامددة مددن قطدداع الصددناعة
تمع التجاري،كما أن مهذا املؤار ميكدن أن يعكدس
مددددددددى كفددددددداءة اجلمدددددددارك يف القيدددددددام بالوظدددددددائف
التخصصية،ويتم استخدام مهذا املؤار أيضاً يف املقارندة
بددني اإلدارات واملكاتددب اجلمركيددة الدديت تقددوم بعمددل
مشابه وخلق نوع من املنافسة بينها وكذلك على مستوى
اإلدارات اجلمركية يف أكثر من بلد لقياس مدى فاعلية
كل إدارة.
مهذا املؤار يعترب أمهدم مؤادرات قيداس األداء حيدث أن
مهددذه الفئ دة مددن املسددتوردين متثددل أكثددر مددن  % 20مددن
الواردات وبالتالي فدإن خفدض زمدن اإلفدراك هلدذه الفئدة
يعددين بالضددرورة إخنفدداض املعدددل العددام ل دزمن اإلفددراك
زمن اإلفراك خلدمة كبار جلميع الواردات،ومهذا املؤار يكتسب أمهمية خاصة من
العمالء املستوردين

أندده يقدديس مدددى كفدداءة اخلدمددة الدديت تقددوم بهددا اإلدارة
اجلمركية لفئة التجار واملستوردين الدذين م إختيدارمهم
ليتمتعددوا بأفضددل اخلدددمات اجلمركيددة،ومن ثددم البددد أن
يعكددس مهددذا املؤاددر معدددل إجيددابي يتناسددب مددع أمهميددة
مهذه اخلدمة ومهذه الفئة اهلامة من املستوردين.

زمن اإلفراك خلدمة كبار
العمالء املصدرين

مهذا املؤار يعترب من املؤارات املكملة للمؤار السابق
والذي يعكس إمهتماماً مضاعفاً بهذه الفئة من املصددرين
واملنتجني الوطنيني والذين يقومون بتصدير ما يزيد عن
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 % 20مدددن الصدددادرات،وبالتالي فدددإن اإلمهتمدددام جبدددودة
اخلدمددة املقدمددة هلددم مددن خددالل ختفدديض زمددن إنهدداء
إجددراءات التصدددير لشددحناتهم يعددين بالضددرورة تشددجيع
ودعدددم مجركدددي مشدددروع للصدددناعة الوطنيدددة واالقتصددداد
القومي،ومهذا املؤار يكتسب أمهمية خاصة من أنه يقيس
مدى كفاءة اخلدمة اليت تقوم بها اإلدارة اجلمركية لفئة
التجار واملصدرين الذين م إختيدارمهم ليتمتعدوا بأفضدل
اخلدمات اجلمركية،ومن ثم البد أن يعكس مهذا املؤادر
معدل إجيدابي يتناسدب مدع أمهميدة مهدذه اخلدمدة ومهدذه
الفئة اهلامة من املصدرين.
الدددددبعض يظدددددن أن مهدددددذا املؤادددددر ثدددددانوي أو عدددددديم
األمهمية،ولكندده مددن املؤاددرات اهلامددة الدديت ميكددن مددن
خالهلددددا ترمجددددة مدددددى وضددددوح واددددفافية اإلجددددراءات
اجلمركيددة الدديت تطبددق علددى مجيددع الفئددات،ألن إرتفدداع
معدددل البضددائع املسددتوردة الدديت يرتكهددا أصددحابها ألي
متوسط معدل املهمل

سددبب مددن األسددباب يعكددس واقع داً إجرائي داً غددري مفهددوم أو

اهرياً

واضح للمتعاملني مع اجلمارك ،والذين مدا كدانوا ليرتكدوا
بضددائعهم لددو علمددوا كددل كددبرية وصددغرية عددن اإلجددراءات
والقواعدد والضددرائب الديت علدديهم إسدتيفائها ل فددراك عددن
بضددائعهم،إن كددثري مددن الدددول املتقدمددة تسددتخدم مهددذا
املؤار يف التعرف على رد فعل ا

تمع التجداري حندو

مددا تطبقدده مددن تشددريعات وإجددراءات وقواعددد وضددرائب
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ورسوم تعريفية.
مهددذا املؤاددر يعكددس مدددى إلتددزام العمددالء ومدددى ثقددة
اجلمارك يف عمالئها،ألن قبدول اجلمدارك للقيمدة الفعليدة
نسبة طرق التقييم طبقاً

يعددين قبددول املعلومددات الدديت قدددمها املسددتورد وبالتددالي

للمادة األوىل

يتحدد معدل الثقة بني اجلانبني من خالل مهذا املعدل
الددذي يعتددرب واحددداً مددن أكثددر املؤاددرات إسددتخداماً يف
اإلدارات اجلمركية املتقدمة وغري املتقدمة.
يددتم القيدداس مهنددا بعدددد اخلطابددات الصددادرة مددن اإلدارة

نظام االستعالم املسبق
ومدى تقدم اخلدمة به
(املعدل ،إجناز الرد يف
زمن سريع من زمن تلقي
الطلب(

اجلمركيددددة للددددرد علددددى تسدددداؤالت العمددددالء يف جمددددال
االستعالم املسبق عن أي أمر من أمور العمل اجلمركي،
ويف بعض اإلدارات اجلمركية املتقدمة يدتم قيداس مهدذا
املؤادددر مدددن خدددالل عددددد املدددرات الددديت إلتزمدددت فيهدددا
اجلمارك مبا تضمنه خطاب الرد على االستعالم املسدبق،
ومهددددو مددددن املؤاددددرات الدددديت تعكددددس مدددددى التطددددور
التكنولوجي واحلضاري يف التعامل مع العمالء .
إن إرتفدداع مهددذا املعدددل والددذي يقدداس بعدددد احلدداالت
املضددبوطة إىل إمجددالي الشددحنات املددارة عددرب املنفددذ

معدل البضاعة املضبوطة احلدددودي،إمنا يعددرب عددن أن مهددذا املنفددذ حيتدداك إىل
على احلدود من السلع

مزيد مدن الرقابدة والسديطرة،حيث أن املهربدون يعتربونده

املخالفة

مكانددًا جيددد ًا ملددرور مهربدداتهم،ومن ناحيددة أخددري مهددذا
املؤار يعدرب عدن حاجدة التشدريعات إىل تعدديل وتبسديط
ومراجعة إذا ما كانت حاالت التهريب تشمل عدداً كدبرياً
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من البضائع املسموح استريادمها
يعتددددرب نظددددام اإلفددددراك املسددددبق أحددددد األنظمددددة الدددديت
أسددددددتحدثتها اجلمددددددارك للتسددددددهيل والتيسددددددري علددددددى
نسبة الكشف الفعلي
للبضائع حتت نظام
اإلفراك املسبق

املتعاملني،ووفقد ًا هلددذا املؤاددر فددإن عدددد احلدداالت الدديت
يتم الكشف الفعلي على البضائع تعطي تصور ًا حقيقياً عن
مددى جتدداوب ا

تمدع التجدداري مدع األنظمددة احلديثددة

اجلمركيددة واسددتفادتهم مددن عمليددات التطددوير الدديت تددتم
فيها،إنده مؤادر يعكدس املددى الدذي يتدابع بده ا

تمددع

التجاري ما تقوم به اجلمارك من حتديث وتطوير لذاتها.
نسبة الكشف باألاعة (

يعترب استخدام أجهزة الكشف باألاعة من املسدتحدثات

عدد احلاويات اليت م

اجلمركيددددددة يف كافددددددة اإلدارات اجلمركيددددددة يف دول

الكشف عليها )

العدددامل،يعترب إرتفددداع نسدددبة احلاويدددات الددديت يدددتم كشدددفها
باألاعة إىل عدد احلاويات اإلمجدالي للدواردات تعدبرياً
واقعيداً عددن مدددى إنتشددار األجهددزة يف العمددل اجلمركددي
وكفاءة إستخدامها يف كافة املواقع اجلمركية .

نسبة الضبطيات اليت

ومهذا مؤار يعكس مدى كفداءة عمليدة مجدع املعلومدات

متت بناء على معلومات

ومهددددددارة العدددددداملني بوحدددددددات أو إدارات املكافحددددددة

من اإلستخبارات

والتحريددات واإلسددتخبارات والدديت تعتددرب مددن الوظددائف
اهلامة يف العمل اجلمركي يف اآلونة احلديثة.

معدل التعامل اآللي
للعمل اجلمركي

املقصود بالتعامل اآللي مهو معدل اإلقرارات اليت متدت
من خالل النظدام اآللدي للجمدارك،وإذا مدا كدان املعددل
بنسددبة  %700فهددذا يعددين أن العمددل اجلمركددي يددتم آلي داً
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بصدددددددورة كليدددددددة ،وال يدددددددتم التعامدددددددل يددددددددوياً مدددددددع
اإلقرارات،والعكس كلما أخنفضت مهذه النسبة،كان مهدذا
مؤاددراً علددى كثددرة أعطددال النظددام اآللددي وعدددم كفايددة
الوحدات اآللية لتغطية املواقع اجلمركية بالكامل.
معدل زيارات املتعاملني
ملوقع اجلمارك على
اإلنرتنت

مهددذا املؤاددر يعكددس جتدداوب ا

تمددع التجدداري مددع

اجلمارك من ناحية ومن ناحية أخري يعكس مدى تدوافر
املعلومات اليت حيتاجها ا

تمع التجداري علدى موقدع

اجلمارك على اإلنرتنت
عادة ما تقوم احلكومات بتنظيم مسابقات ولية إلختيدار
اإلدارة احلكوميددددة األكثددددر متيددددزاً يف تقددددديم اخلدمددددة
للمجتمدددع التجددداري،وتعترب عمليدددة تكدددرار الفدددوز بهدددذه

عدد مرات التمييز

املسابقات مؤادراً علدى اخلدمدة اجليددة املسدتمرة الديت

ل دارة اجلمركية حلسن

تقدددددمها اجلمددددارك للمجتمددددع التجدددداري،وعلي سددددبيل

اخلدمة املقدمة منها من املثال،فددددازت مجددددارك الدخيلددددة بدددداملركز األول علددددى
قبل احلكومة

مستوى اجلمهوريدة كأفضدل منفدذ خددمي حكدومي لعدام
 5008ثم تكرر الفدوز لعددد  2إدارات مجركيدة يف العدام
التالي 5002

ا يعكس ثبات مستوى اجلودة الديت يدتم

تقدميها للمتعاملني.
احلصيلة اجلمركية

رقدددم احلصددديلة أو اإليدددرادات اجلمركيدددة ونسدددبة حتقيدددق

(املعدل ،املتحصل

اإليراد املتوقع مهو أحد أاهر املؤارات اليت تستخدمها

للجمارك ،للمبيعات،

احلكومات لقياس كفاءة األداء اجلمركي ،وميكن مقارنة

للضرائب)...

احلصيلة بسدنوات سدابقة أو فيمدا بدني املواقدع اجلمركيدة
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سواء كمبالء أو نسب حتقيق املستهدف خللدق ندوع مدن
املنافسة بني مهذه اإلدارات اجلمركية.
وعالوة على مهذه املؤارات ،توجد مهناك مؤارات أخري كثرية لقياس األداء اجلمركي
يف تفاصيل ودقائق أخري كثرية نذكر منها ما يلي
 نسبة ما م كشفه من خمالفات عند الكشف على البضدائع املسدتوردة أثنداء اإلجدراءات
اجلمركية.
 نسبة ما م من مراجعة واسبية الحقة.
 نسبة الرسوم الضائعة اليت اكتشفتها املراجعة الالحقة.
 نسبة املخالفات اليت كشفت عنها املراجعة احملاسبية الالحقة.
 إمجالي املبالء احملصلة كتعويضات من املراجعة احملاسبية الالحقة.
 عدد الرسائل اليت ضبطت بها بضائع ضارة أو فاسدة للمجتمع من خالل فح
الركاب.
 عدد الرسائل اليت انتهكت فيها حقوق امللكية الفكرية.
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أمتعة

القضية الرئيسية الثانية

التطــوير والتحديث اجلرمريي

76

محاور تطوير العمل الجمركي
كما مهو معلوم للجميع أن اهلدف الرئيسدي للجمدارك يف املاضدي مهدو جبايدة الضدرائب
اجلمركية على التجارة الدولية العابرة حلدود الدولة وواولة تعظيم مهذه اإليرادات إىل
أقصي درجة

كندة بكدل السدبل والوسدائل الديت ميكدن مدن خالهلدا للجمدارك أن حتقدق

احلصيلة املستهدفة غري ناظرة إىل ما م من إجراءات وما أختدذ مدن طدرق لتحقيدق مهدذا
اهلدف،ولكن مع دخول بدين اإلنسدان يف عصدر العوملدة وإرتفداع حجدم التجدارة الدوليدة
إىل أرقام تبددو خياليدة خالفدًا ملدا كدان عليده احلدال يف املاضي،وسدقوط احلدواجز الديت
كانددت تقددف أمددام التجددارة الدوليددة الواحددد تلددو اآلخددر تلددك احلددواجز الدديت كانددت تعددوق
دخددول وخددروك السددلع واألفددراد ورأس املددال مددن وإلددي الدول،فقددد تغددري دور اإلدارات
اجلمركية يف كافدة دول العدامل ليصدبح مهددفها األول مهدو تيسدري وتسدهيل التجدارة الدوليدة
حبيث تكون اجلمارك داعماً للتجدارة وليسدت معوقدًا هلا،وعدامالً مدن العوامدل الديت يعتمدد
عليها ا

تمدع الددولي يف رفدع معددالت النمدو االقتصدادي والعمدل املسدتمر علدى رفدع

مستوى املعيشة يف كافة بلدان العامل مبا يعود بالرفامهية على بين اإلنسدان،وللقيام بهدذه
املهمة وحتقيق مهذه األمهدداف كدان علدى اإلدارات اجلمركيدة أن ختضدع لعمليدة حتدول
إسرتاتيجي تارخيي مل تشهده على مر التاريخ من قبل،حيث بددأت اإلدارات اجلمركيدة
يف كافددة دول العددامل ومددن خددالل منظمددة التجددارة العامليددة يف إتبدداع كددل األسدداليب
والوسائل احلديثة اليت متكن من تسهيل التجارة العاملية وزيادة حجم التبادل التجاري
الدولي،مبا يعين املزيد واملزيد من املسئولية علدى اإلدارات اجلمركيدة يف العدامل،ويف
الوقت الدذي بلغدت فيده الثدورة التكنولوجيدة مبلغدًا جعدل مدن العدامل قريدة صدغرية جدد ًا ال
ختفددي فيهددا خافيددة،والنظام الرقمددي يقدددم للجميددع البيانددات واملعلومددات الدديت تسددهم يف
إعداد الدراسات بصورة صحيحة ودقيقة وسريعة لتنفيذ مشروعات إستثمارية بدون حددود
مادية.
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ومهو ما جعل الدور الذي تقوم به اإلدارات اجلمركية يف العدامل خيتلدف متامداً عدن ذي
قبل،بل إن مهذا التطور ألقي بعبء كبري على اإلدارات اجلمركيدة لتكدون علدى مسدتوى
احلدث،وتسامهم بشكل مباار يف رفع معدالت النمو االقتصادي العاملي وزيادة الرفامهيدة
لبين اإلنسان دون النظر إىل احلدود اإلقليمية أو اإلنتماءات اجلغرافية.
ولدذلك بددأت كددل دول العدامل وبددال إسدتثناء يف تنفيددذ مبدادرات جددادة وحقيقيدة لتطددوير
إداراتها اجلمركية وتطوير العملية اجلمركيدة لتواكدب املدتغريات واملسدتحدثات الدوليدة
كي تلحق بركب العصر ومتضي يف موكب احلداثة الذي ال يسمح ملن يتخلف عنه بأي
فرصة يف الوجود والعيش  ،حتى أصبحت قضية التطوير والتحديث اجلمركي مهدي أمهدم
القضايا اجلمركية املعاصرة يف كل بلدان العامل..
إن مهذه القضية تتناول واور مخسة للعمل لتنفيذ مهام عملية التطوير اجلمركي ،ومهي
 اإلطار التشريعي الذي حيكم العمل واألداء اجلمركي.
 املوارد البشرية اليت تدير العمل يف اإلدارة اجلمركية .
 التكنولوجيا احلديثة اليت ميكن استخدامها لتطوير العملية اجلمركية.
 التنسيق مع اجلهات احلكومية اليت هلا عالقة بالواردات والصادرات......وأخرياً
 الشراكة مع ا

تمع التجاري.

القضية السادسة
قضية تطوير اإلطار التشرياعي الذي حيكم الاعرمل واألداء اجلرمريي
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إن اإلطدددار التشدددريعي للعمدددل اجلمركدددي الدددذي نعنيددده ال يقدددف فقدددط عندددد القدددانون
اجلمركي،ولكنه ميتد أيضاً إىل كل القواعد واإلجراءات واألحكام الديت تدنظم أي جدزء
مددددن العمليددددة اجلمركيددددة،مبعين أن مهددددذا اإلطددددار التشددددريعي ميتددددد ليشددددمل القددددانون
اجلمركي،الالئحددة التنفيذيددة ،التعريفددة اجلمركية،وأدلددة اإلجددراءات اجلمركيددة والددديت
تتضمن كافة إجراءات النظم اجلمركية اخلاصة وأي من القواعد واإلجراءات اليت تضع
نظاماً للعمل اجلمركي وحتدد آليات تنفيذه.
 .7القانون الجمركي:
إن القانون اجلمركي ميثل أمهم أسس ومكونات اإلطار التشريعي للعمل اجلمركدي ومهدو
املرجع القانوني الذي تسدتمد منده كافدة اإلجدراءات واألنشدطة الديت تقدوم بهدا اجلمدارك
ارعيتها،ورغم أن حتديث نصوص وأحكدام مهدذا القدانون يعتدرب واحدد ًا مدن األمدور اهلامدة
لتحدددديث اإلدارة اجلمركيدددة وتطويرمهدددا وإتاحدددة الفرصدددة لالسدددتفادة مدددن املسدددتحدثات
التكنولوجيددة والفنيددة،إال أن مهندداك توجه داً تتبندداه التكددتالت االقتصددادية اجلديدددة والدديت
أصبحت ظامهرة يف عامل التجارة واالقتصاد اليوم،ومهو توجه قد يكون على نفس الدرجة
من األمهمية أال ومهو التوحيد التشريعي والقدانوني يف اإلقلديم أي وجدود قدانون مجركدي
موحد

موعة من الدول اليت جيمعها نفس اإلقليم أو ذات النطاق اجلمركي املشرتك

لكي تدعم عملية التبادل التجاري فيما بينها وتسهل التجارة سواء البينية أو الدولية هلدذا
اإلقلدديم ،واألمثلددة علددى مهددذا كددثرية ،لعددل أبرزمهددا اإلحتدداد األوروبددي ،وجملددس التعدداون
اخلليجي ،باإلضافة إىل العديد من الكياندات اإلقليميدة الديت توحددت قوانينهدا ووحددت
تشريعاتها سواء اجلمركية أو غري اجلمركية.
إن العمددل اجلدداد لتطددوير اإلدارة اجلمركيددة يتطلددب يف مجيددع األحددوال وجددود إطددار
تشريعي يأتي على قمته قانوناً مجركياً يواكب مدتغريات العصدر ويتسدم باحلداثدة والتطدوير
واملرونة اليت تستوعب كافة املستحدثات التكنولوجية وغري التكنولوجية،ويعطي ل دارة
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اجلمركية كافة الصالحيات اليت متكنها من القيام بعملدها يف سدهولة ويسدر ودون معوقدات
أو عقبات تشريعية.
فإذا ما نظرنا إىل بعض نصوص القانون اجلمركي يف عددد مدن دول العدامل خاصدة تلدك
اليت تنتمي إىل الدول النامية جند أنها قد صدرت قبل سنوات كثرية

دا يعدين أن مهدذا

القانون قد تقادمت أحكامه وكثرت التعديالت عليه حتى أصبح بعضدها كغابدة مدن املدواد
واألحكام اليت ال يعدرف دقائقهدا حتدى الصدفوة مدن رجدال القانون،وأصدبح املتعامدل مدع
اجلمددارك يف مهددذه البلدددان ال جيددد مفددراً مددن تددرك األمددر برمتدده لرجددال اجلمددارك ليقومددوا
بالعمل مبا يدرتاءى هلم،لعجدزه الكامدل عدن إدراك حقوقده الديت يكفلدها القدانون الدذي ال
يعرف تفاصيله ودمهاليزه إال القليل والقليل جداً،وبالتالي خيضع مهذا املتعامل لكل أنواع
اإلبتزاز واإلستغالل وينتشر الفساد بسبب مهذه النصوص املتقادمة ومهدذا اإلطدار التشدريعي
العتيق.
وال يقتصر األمر فقط على ضياع حقوق املتعاملني،بل إنه ميتد ملا مهدو أخطدر مدن ذلدك،
ومهو عدم تناسب األحكام مدع العصدر اجلديدد الدذي دخلندا آفاقده يف األلفيدة الثالثدة،ومهو
العامل الرقمي املعلوماتي السريع الصغري،إلي غري ذلك من املسميات اليت تؤكدد ضدرورة
توفيددق األوضدداع كلددها مبددا يتناسددب مددع آليددات العصددر،ومبا يضددمن اللحدداق بركددب التقدددم
واملدنية وعدم التخلف عن مهذا النمو االقتصادي الدذي صدار السدمة املميدزة للعدامل يف
مهذا الزمان.
والبد أن تضع اإلدارات اجلمركية نصب أعينها ومهي بصدد تعديل القانون اجلمركي
أن تكون مهناك مشاركة حقيقية للمجتمع التجاري بكافة طوائفه يف عملية الصياغة ووضع
مشروع القانون اجلديد ألن مهذه املشاركة مهي الضمانة الكربى خلروك القانون اجلديد
خالياً من أي مشاكل تطبيقية وحتقيقه ألكرب درجة من رضا العمالء الذين يتم تطبيق
القانون عليهم.
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لقد قمنا يف اجلمارك املصرية بدراسة تفصيلية لقانون اجلمارك رقم  22الصدادر يف عدام
 7222وكافة التعديالت اليت جرت عليه منذ صدوره،وتضمنت مهذه الدراسة حتديد كدل
أوجدده القصددور يف القددانون ،وحتديددد النصددوص الدديت تقادمددت ومل تعددد تصلح،والنصددوص
اليت حتتاك إىل إعادة صياغة لتناسب عمليات التطوير التحديث اليت طرأت على العمل
اجلمركي،والنصوص اليت حنتاك إىل تضمينها يف القانون للتعامل مع مستجدات طدرأت
علددى العمددل اجلمركددي،وم عددرض مشددروع أولددي يتضددمن كافددة التعددديالت الدديت وجددب
إجراؤمها بصورة سريعة،وم إعداد مشروع كامل لقانون مجركي متكامدل ووددث لعرضده
كن ،ومل يكن مهدذا املشدروع وال ذاك وليدد

على جملس الشعب إلقراره يف أقرب وقت
عمل منفرد من اإلدارة اجلمركية،بل اارك ا

تمدع التجداري فيده مشداركة حقيقيدة مدن

خالل عدد غري قليل من اللقداءات واملناقشدات حدول مهدذه النصدوص املقرتحدة للقدانون
اجلمركي اجلديد،وم كل ذلك من منطلق أن من ينطبق عليه القانون،ميكن أن تكدون
لديه رؤى ال تتوافر لدي من يطبقونه ومهو ما حيدث بالفعل وما وجدناه على أرض الواقع
تمع التجاري من خمتلف الفئات.

عند مناقشة النصوص املقرتحة مع أعضاء ا
 .5الالئحة التنفيذية:

إن األصل يف ضرورة وجود الئحة تنفيذية يرجع إىل أن دورة إصدار القانون عدادة مدا
تستغرق الكثري من الوقت واإلجراءات سواء يف مرحلة اإلعدداد أو مرحلدة اإلعتمداد،فيتم
اإلعداد من خالل متخصصني لديس فقدط يف املسدائل القانونيدة،ولكن أيضداً يف عمليدات
الصددياغة القانونيددة للنصددوص واحلددرص علددى مدددى توافقهددا مددع منظومددة القددانون العددام
وجمموعة القوانني السارية دون تعارض من قريب أو بعيد،ثم يتم إعتماد مهذا القانون من
خالل جملس الشعب كما يف مصر أو اهليئدة الربملانيدة حتدت أي مسدمي يطلدق عليهدا يف
بلدان العامل،وبالتالي تثور مشدكلة كدبرية عندد احلاجدة إىل إجدراء تغديري أو تعدديل طدارئ
على أي من النصوص،لذلك يتم إصدار القانون بإمجاليدات أو مبدادئ قانونيدة مدع إحالدة
كافددة التفاصدديل الدديت ختضددع لكددثري مددن التغدديري والتبددديل إىل الالئحددة التنفيذيددة والدديت
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يصدرمها الوزير املخت

،مثلما مهدو عليده احلدال يف مصدر،حيث يصددر بهدا قدرار مدن وزيدر

املالية،وتتضددمن الالئحددة كافددة النصددوص واألحكددام الدديت ال غددين ألي إدارة مجركيددة
متطورة عنها،حيث تتضمن أحكام تشريعية تفسريية وتفصيلية تفسر وتشرح نصوص القدانون
الذي يتم تطبيقه على املتعاملني والعاملني،ومن ثم تكون مهذه األحكام التفصيلية مبثابة
خارطة طريق أساسية توضح للجميع كيفية تفسري وتطبيق وتنفيدذ القواعدد القانونيدة الديت
تضمنتها مواد القانون اجلمركي،وإلي املدى الذي تكون فيه األحكام التنفيذية واضحة
ومفهومة وتفصيلية تكون اإلدارة اجلمركية افافة وعلدى درجدة عاليدة مدن املروندة واليسدر
يف التطبيق والقبول مدن ا

تمدع التجاري،ذلدك ألن أحدد أمهدم بندود الشدفافية مهدو أن

يكون املتعامل على علم تام بكدل مدا يطبدق عليده ،ومهدذا العلدم التدام يتوقدف علدى مددى
قدرتدده علددى فهددم تلددك األحكددام والنصددوص واإلجددراءات الدديت تطبددق علددى معامالتدده
اجلمركيددة،وعادة مددا تقددوم اإلدارات اجلمركيددة الدديت تهددتم خبدمددة عمالئهددا بعقددد ندددوات
ودورات تدريبية لشرح كافة التفاصديل الديت تتضدمنها الالئحدة التنفيذيدة لقدانون اجلمدارك
للمجتمع التجاري حتى تضمن بطريق مباار قيام املتعاملني بالدفاع عن حقوقهم وعدم
وقوعهم فريسة اجلهل وعدم املعرفة وبالتالي تقل فرص الفسداد وتسدود النزامهدة والشدفافية
يف الوسط اجلمركي سواء العاملني أو املتعاملني.
 .2اإلجراءات الجمركية الميسرة:
اإلجراءات اجلمركية مهدي تلدك اخلطدوات واملتطلبدات الديت جيدب علدى املسدتورد أن
يسددتوفيها لكددي يددتمكن مددن اإلفددراك عددن البضددائع الدديت قددام باسددتريادمها،وعادة يف كافددة
اإلدارات اجلمركية يف العامل ،يتم وضع خريطة مرحليدة هلدذه اإلجدراءات فتكدون مهنداك
مرحلدددة أوليدددة تتضدددمن تلدددك اإلجدددراءات اخلاصدددة بالتقددددم ملكتدددب اجلمدددارك وتقدددديم
املستندات والبيانات،ثم تليهدا مرحلدة أخدري تتضدمن إجدراءات املراجعدة والتحقدق مدن
البيانددات واملسددتندات سددواء علددى الددورق أو علددى الطبيعددة أي القيددام بالكشددف والفحد
واملعاينددة،وأخري ًا تددأتي مرحلددة إسددتيفاء املتطلبددات اإلفراجيددة سددواء تسددديد الضددرائب
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والرسدددوم أو إسددددتيفاء املوافقددددات الرقابيددددة الدددديت قدددد حتتاجهددددا عمليددددة اإلفددددراك عددددن
البضائع،وأخرياً تأتي مرحلة اإلفراك والصرف،وعادة ما تتضمن كل مرحلة عدد كدبري مدن
اإلجددراءات تتعقددد وتتشددابك بدددرجات متفاوتددة مددن دولددة آلخددري وفقددًا لدرجددة التقدددم
واستخدام التكنولوجيا وغريمها من املعايري اليت تقيس درجة تطور اإلدارة اجلمركيدة،إال
أن التوجده العددام اجلديدد لد دارات اجلمركيددة يف أغلدب دول العددامل مندذ إنشدداء منظمددة
التجددارة العامليددة وحتددى اليددوم يتجدده إىل تبسدديط وتيسددري اإلجددراءات اجلمركيددة،وألجل
التبسيط يتم خفدض عددد اإلجدراءات لتكدون أقدل مدا ميكدن القيدام به،وقدد جلدأت أغلدب
اإلدارات اجلمركية لتحقيق مهذا التبسيط إىل تفعيدل عمليدة املشداركة مدع املسدتورد مدن
خددالل قيامدده اخصددياً بإسددتيفاء كافددة البيانددات والقيددام بتلددك اإلجددراءات األوليددة اخلاصددة
باإلدراك ثم قيام اجلمارك بعد ذلك بعملية التحقق من مهذه البياندات يف أقدل عددد مدن
اإلجددراءات يصددل يف بعددض األحيددان إىل ثالثددة أو أربعددة إجددراءات فقددط الغري،فضدالً عددن
عمليددات امليكنددة الدديت تددتم يف العديددد مددن الدددول والدديت يرتتددب عليهددا قيددام املسددتورد
بالتعامل مباارة مع النظام اآللدي للجمدارك عدرب ادبكة اإلنرتندت ومدن ثدم إسدتيفائه لكافدة
املتطلبددات والبيانددات واملسددتندات ومددروره بكددل اإلجددراءات حتددى يددتم سددداد الرسددوم
واحلصددول علددى إذن اإلفددراك عددن البضددائع،أما عمليددة التيسددري فتهدددف إىل تطبيددق تلددك
اإلجراءات اليت تتسم بالسهولة واليسر يف التطبيق وال حتتاك إىل فنيات عاليدة أو خدربات
متخصصة يستحيل على املتعامل أن يتعرف عليها أو يقوم بها.
 .0القواعد المنظمة لعملية اإلستيراد:
ويطلق عليها البعض اإلجراءات اإلستريادية،والبعض يسدميها بالقواعدد اإلسدتريادية،ومهي
على جانب كبري من األمهمية،بل تعترب ركدن أساسدي مدن أركدان اإلطدار التشدريعي للعمدل
اجلمركي نظراً ألمهمية وضوح مهذه القواعد االستريادية اليت تنظم عملية جلب واسترياد
البضائع والسلع إىل إقليم الدولة املعنية وأثر مهذه القواعد يف توجيه السياسة االقتصادية
هلذه الدولة،ولذلك فإنه من املتعارف عليه قيام كدل دولدة بإصددار قدانون خداص بتنظديم
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عملية االسترياد والتصدير يتضمن كافة األحكام اليت تنظم التعامل اجلمركي للصدادرات
والواردات،ويقدددع علدددى عددداتق اإلدارات اجلمركيدددة مسدددئولية تطبيدددق مهدددذه األحكدددام
واإلجراءات والقواعد بطريقة تضمن حتقيق آليدات الرقابدة واملتابعدة الديت يهددف النظدام
املالي واالقتصادي للدولة إىل حتقيقها.
وميكن القول أن اإلجراءات االستريادية اليت تنظم عملية التصدير واالسترياد قد تكون
أحددد املعوقددات أمددام تطددوير اإلدارة اجلمركيددة ،ففددي الوقددت الددذي تسددعي فيدده اإلدارة
اجلمركية املتطورة إىل ختفيض زمدن اإلفدراك وتسدهيل اإلجدراءات اجلمركيدة واإلفدراك
عن البضائع بدون فتح أو فح

،جندد أن بعدض األحكدام يف قدانون االسدترياد يف بعدض

الدول يقف عائقاً أمام حتقيق مهذا حيث قد يتضمن القانون العديد من املتطلبدات الديت
يصعب استيفاؤمها مبا يتوافق مع السهولة واليسر اليت ترغب اجلمدارك يف تطبيقها،ولدذلك
تقوم بعض الدول املتقدمة بطلدب مشداركة اجلمدارك يف وضدع مقرتحدات مهدذه القدوانني
والقواعد كي يسهل عليها تطبيقها،ومهناك العديد من صور التعداون والتنسديق بدني اجلهدات
املختصة بإدارة ائون التجدارة اخلارجيدة والديت ختدت

بوضدع قواعدد تنظديم اإلسدترياد

والتصدددير وبددني اإلدارة اجلمركيددة،ففي بعددض الدددول يددتم تشددكيل جلنددة مشددرتكة لبحددث
األمددور اخلاصددة باإلسددترياد والتصدددير وتضددم مهددذه اللجنددة

ددثلني مددن قيددادات العمددل

اجلمركددي،ويف دول أخددري يكددون مهندداك ملحددق مجركددي دائددم يف اإلدارة احلكوميددة
املختصة بتنظيم ائون التصدير واإلسترياد ،ومهكذا،توجدد العديدد مدن الصدور واألادكال
الدديت يددتم مددن خالهلددا التنسدديق والتعدداون بددني منظمددي التجددارة اخلارجيددة وبددني اإلدارة
اجلمركية.
 .2التعريفة الجمركية:
التعريفددة اجلمركيددة مهددي ذل دك النظددام املنسددق الددذي أقرتدده منظمددة اجلمددارك العامليددة
كجدول يشمل كافة السلع موضوع التبادل التجداري وفدق ترتيدب رقمدي دولدي متناسدق
وموحد بدني مجيدع الددول ،وتضدع كدل دولدة أمدام كدل سدلعة الفئدة التعريفيدة الديت متثدل
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الضريبة اجلمركية اليت ختضدع هلدا مهدذه البضدائع عندد اسدتريادمها،وعادة تضدع كدل دولدة
عدة أمهداف مالية وإقتصادية تأمل يف حتقيقها مدن وراء التعريفدة اجلمركيدة الديت تطبقهدا
على مهذه السلع املستوردة،ومع إختالف درجدة ثدراء الددول ختتلدف مهدذه األمهدداف إال
أننا ميكنندا أن حنددد األمهدداف الديت تسدعي الددول إىل حتقيقهدا مدن التعريفدة اجلمركيدة
واليت متثل أمهم األدوات اليت تسدتخدمها الددول يف رسدم السياسدة االقتصدادية واملاليدة
هلا ،فيما يلي
 خفض أو رفع املتوسط العام للتعريفدة اجلمركيدة وفقدًا لسياسدة دعدم االقتصداد الدوطين
املطلوب تطبيقها.
 منع التشومهات التعريفيدة أو احلدد منهدا هلددف تسدهيل التجدارة وتيسدري تطبيدق التعريفدة
على مجيع املتعاملني وضمان املعاملة العادلة واملوحدة للجميع.
 الوفاء بد والتوافق مع اإللتزامات الدولية الناائة عن اإلتفاقيات التجارية املختلفة.
 حتقيق التوازن املطلوب بني الضريبة املفروضة على السلع التامة الصنع وبدني السدلع
الوسيطة واملواد اخلام واألولية اليت تدخل كليًا أو جزئيداً يف إنتاجهدا مدع األخدذ يف
اإلعتبار التنسيق بني األمهداف املتضاربة املتعلقة مبسانده الصدناعة الوطنيدة وختفيدف
األعباء على مجوع املواطنني ورعاية األنشطة اإلنتاجية املختلفة.
 توحيد فئة التعريفة اجلمركية سواء كان الوارد ل ستخدام الصناعي أو التجاري حتى
ال يفسح ا

ال اإلعتماد على العنصر البشرى يف حتديد فئة التعريفة وفقاً للغرض من

إستخدام السلع املستوردة.

القضية الساباعة
قضية تنرمية املوارد البشرية
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إن العنصر البشري مهو أمهم مقومات النجاح،ومهو القائد الذي يقود مسرية التقدم،إذا ما
تركزت عليه األنظار وكان ول إمهتمام القائمني على التطوير واإلصالح،وإذا ما جتامهلندا
أمهميددة البشددر يف عمليددة التطددوير،فلن يكتددب النجدداح ألي خطددوة مددن خطواتدده،وأول مددا
جيب اإلمهتمام به يف دراسة العنصر البشري وحنن بصدد تطوير اإلدارة اجلمركية مهو مدا
يسمي بد مقاومة التغيري اليت تتولد عند الكدثريين جدداً يف البدايدة،ثم تتنداق
مهؤالء املقداومني تبعدًا ملراحدل التطدوير املختلفدة ويكدون مهدذا التنداق

أعدداد

مبعددل كدبري أو

صغري وفقاً ملدى إدراك إدارة التطوير هلذه املقاومة وحسن التعامل معها،وأيضاً فدإن مهدذا
املعدل حتدده اخلريطة اإلسرتاتيجية للتطوير واملدى الذي توليه اإلدارة العليا للعنصدر
البشري.
إن بناء القدرات التنظيمية ورفع كفاءة وفعالية القيادات بكافة املستويات اإلدارية سواء
قيادات العمل التنفيذي بداملواقع،أو قيدادات اإلدارة املتوسدطة وحتدى أعلدى مسدتويات
اإلدارة يف اهلرم التنظيمي اجلمركي يعترب أحد الضمانات األساسية لنجاح خطط تطوير
اإلدارة اجلمركيددة وحتددديثها،حيث أن تواجددد إدارة وقيددادة مجركيددة واعيددة وعل دى علددم
بكيفية إدارة التغيري يعترب األساس الذي جيدب أن تقدوم عليده عمليدة التطدوير والتحدديث
اجلمركي.
إن معظم أساليب وأفكار اإلدارة احلديثة ترتكز على الكيفيدة الديت يدؤدي بهدا املدديرون
عملهم بهدف بناء نظام عمل قوي وناجح يضمن تنفيدذ وحتقيدق األمهدداف اإلسدرتاتيجية
ويعتمد على نظام معلن وواضح وبالتدالي مسدتقر،وليس علدى أادخاص يدتغريون مدن وقدت
آلخر وبالتالي يتأثر العمل سلباً أو إجياباً حسبما تكون عليه كفاءة مهؤالء األادخاص،لذلك
فإن أول ما جيب أن يتم الرتكيز عليه مهو وضدع اخلريطدة اإلسدرتاتيجية للعمدل اجلمركدي
وأن تتسم مهذه اخلريطة بالوضوح الكامل يف كل تفاصيلها وواورمها اليت تتضدمن عدادة
احملاور اإلسرتاتيجية األساسية التالية
 وضع وصياغة األمهداف اإلسرتاتيجية ل دارة اجلمركية.
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 إعادة مهيكلة للجمارك والتعديل املستمر للكيان اجلمركي مبا يؤدي إىل حتقيق مهذه
األمهداف اإلسرتاتيجية.
 تأمهيل القيادات اجلمركية املراحة لقيادة اجلمارك يف مرحلة التغيري اإلداري لتكون
على املستوي الذي يضمن جناح اجلمارك يف حتقيق األمهداف اإلسرتاتيجية.
 وضع نظام فعال للمتابعة والرقابة وقياس األداء.
وغددين عددن الددذكر أن نقددول أن املنظمددات املتقدمددة يف كافددة دول العددامل مهددي تلددك
املنظمات اليت تقوم بإدارة مواردمهدا البشدرية بالصدورة املثلدى،وأن اجلمدارك علدى وجده
اخلصوص جيب عليها أن تولي أمهمية قصدوى بالعنصدر البشدري لديس فقدط أولئدك الدذين
يعملددون بها،بددل إن األمددر جيددب أن ميتددد إىل أولئددك األاددخاص الددذين سدديعملون بهددا
(املوارد املتاحة يف سوق العمل واحلرص على إختيار األفضل منهم ) واملتعداملني معهدا
ال معرفيدًا مسدتمر ًا مدع كدل فئدات املتعداملني سدواء مدن
(حيث جيب أن يكون مهناك تواصد ً
خالل التدريب،أو اللقاءات املشرتكة أو غري ذلك من صور التواصل ).
تلك مهي نقطة البداية ،التدقيق فيمن سيعمل باجلمارك،وتتلومها بعدد ذلدك تنميدة مهدذه
املددوارد البشددرية وصدديانتها سددواء بالتدددريب أو إكسدداب اخلددربات مددن العمددل يف كافددة
ا

االت اجلمركية وغري ذلك من املهارات اليت تكسب رجل اجلمارك تلدك الشخصدية

املنفردة اليت يتمتع بها مجيع رجال اجلمارك يف كل اإلدارات اجلمركية يف العامل.
لقد أدركت منظمة اجلمارك العاملية أن مهناك خلالً كدبرياً يف املعرفدة وبعدض املهدارات
والسددلوك الدديت البددد أن تكددون متددوافرة يف مددوظفي اجلمددارك لكددي يسددتطيعوا مقابلددة
إحتياجات العمل بالكفاءة واملهدارة املطلدوب الوصدول إليها،لدذلك وضدعت مبدادرة بنداء
مقدرة حتت أسددددم برنامج الشراكة اجلمركية للتطوير والبحث العلمي ". PICARD
)(Partnerships in Customs Academic Research and Development
والددذي يهدددف إىل إكسدداب اجلمددركيني عدددد مددن املهددارات ال تقتصددر علددى ا

ددال

اجلمركي بل متتد لتشمل بعض الصفات الالزم توافرمها يف القادة،وتتضدمن تعريفداً دقيقداً
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للقائد واملدير على املستوي اإلسرتاتيجي ومامهية املهارات والسلوكيات الديت جيدب أن
يتمتع بها ،وتعريفًا آخر للمدير التنفيذي ومدا مهدي جمداالت املعرفدة الديت جيدب أن يعرفهدا
بوجه عام واملهارات اليت حيتاك إليها يف مهذا املستوي،فضالً عدن املتطلبدات السدلوكية
واألخالقيددة لكافددة املسددتويات،وميكن ألي إدارة ترغددب يف تطددوير مواردمهددا البشددرية أن
تضع برنامج بيكارد موضع التنفيذ من خالل جمموعة دورات تدريبية للعاملني على كافدة
املستويات حيدث أن مبدادرة بيكدارد مهدذه مهدي جمموعدة مدن املسدتويات اإلداريدة الديت
جيددب بلوغهددا بالتدددريب حتددى يصددل رجددل اجلمددارك إىل مهددذا املسددتوي الددذي تضددعه
املنظمة كمعيار دولي لألداء اجلمركي.
لقددد مددرت اجلمددارك املصددرية خددالل الفددرتة املاضددية ( منددذ عددام  5005وحتددى اليددوم )
مبنعطف إسرتاتيجي تارخيي مل تشهده على مر التاريخ من قبل،ففي الوقت الذي تسعي
فيه كافة دول العامل من خالل منظمة التجارة العاملية إىل إتباع كل األساليب والوسائل
اليت متكن من تسهيل التجارة العاملية وزيادة حجم التبادل التجاري الددولي،مبا يعدين
املزيددد واملزيددد مددن املسددئولية علددى اإلدارات اجلمركيددة يف العددامل،ويف الوقددت الددذي
بلغددت فيدده الثددورة التكنولوجيددة مبلغ داً جعددل مددن العددامل قريددة صددغرية جددد ًا ال ختفددي فيهددا
خافيدددة،والنظام الرقمدددي يقددددم للجميدددع البياندددات واملعلومدددات الددديت تسدددهم يف إعدددداد
الدراسات بصورة صحيحة وتنفيذ مشروعات إستثمارية بدون حدود مادية،كانت اجلمارك
املصرية ال تزال تسري على نفس النهج وبدنفس األسدلوب الدذي دأبدت عليده مندذ عشدرات
السنني.
كل مهذا ألقي بعبء كبري على اإلدارات اجلمركية لتكون على مستوى احلدث،وتسامهم
بشكل مباار يف رفع النمو االقتصادي العاملي وزيادة الرفامهية لبين اإلنسدان دون النظدر
إىل احلدود اإلقليمية أو اإلنتماءات اجلغرافية.
وبالفعل بدأت رحلة تطوير اجلمارك املصرية واليت مل تكن جمرد اعارات أو كلمات يتم
تدداوهلا،بل كاندت مسددرية حقيقيدة لعمليددة التطدوير واإلصددالح الديت حتتدداك إليهدا اجلمددارك
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املصرية،وكانت األمهدداف اإلسدرتاتيجية مهدي خطدوة االنطدالق األوىل الديت بددأت منهدا
املسرية اإلسرتاتيجية للمرة األوىل يف تاريخ العمل اجلمركي ،وتبلورت مهدذه األمهدداف
وقتها فيما يلي
 تقددديم خدمددة مجركيددة متكاملددة مددن خددالل تطددوير منظومددة عمددل حتقددق تيسددري حركددة
التجارة وإحكام الرقابة اجلمركية.
 كفاءة حتصيل الضريبة اجلمركية مبا حيقق العدالة الضريبية.
 حتقيددق الشددفافية واملصددداقية مددن خددالل إقامددة عالقددة مشدداركة بددني مصددلحة اجلمددارك
املصرية وجمتمع األعمال والتجارة مبا يساعد على حتقيق االلتزام التجاري.
 تنمية املوارد البشرية من خالل الربامج التدريبية وبنداء القددرات مدع تصدميم مهيكدل
تنظيمي فعال يدعم عملية اختاذ القرار آخذاً يف االعتبار أفضل املعايري واملمارسدات
الدولية،مع توفري بيئة العمل املناسبة.
 مراجعة التشريعات والتأكد باستمرار من مالءمتها لظدروف ومدتغريات العمدل اجلمركدي
مع التوصية بالتعديالت الالزمة وإحالتها إىل جهة االختصاص لتقرير ما يلزم بشأنها.
 تهيئدددة اجلمدددارك السدددتيعاب املدددتغريات االقتصددداديةااجلمركية وكدددذلك املبدددادرات
اجلديدة مع جتهيز البنية التحتية الالزمة لذلك.
إن مهذه األمهداف اإلسرتاتيجية تعكس بوضوح رؤية اداملة للعمدل اجلمركدي يف األلفيدة
الثالثة تقوم على اعتبار العمل اجلمركي كله مبثابة خدمة يتم تقدميها للمجتمع التجاري
ولدديس كمددا كددان يف السددابق نددوع مددن اجلبايددة الدديت تتصددف بدداحلزم واجلددزم والشدددة يف
املعاملة،ومهي حتتاك إىل كفاءة إدارية عالية تسدتطيع حتقيدق التدوازن املطلدوب بدني مدا
حتتاك إليه آليات تسهيل التجارة الدولية،وما حتتاك إليه آليدات الرقابدة اجلمركيدة الالزمدة
لتأمني ومحاية البالد من خماطر التهريب بكافة أنواعه،ومهذا يتم من خدالل عمليدة عاليدة
الكفاءة يف حتصيل الضرائب والرسوم اجلمركية،ولفظ الكفاءة مهنا ضروري لبيدان أن
مددا يددتم حتصدديله مهددو مااا يجااب أن يااتم تحصاايله ولدديس مااا يمكاان أن يااتم تحصاايله واددتان
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الفارق بينهما ،وليست عملية التحصيل مهذه مهي اهلدف ،بل إن التحصيل مقرون بتحقيق
العدالة الضريبية واليت لن تتحقق إال من خالل نظام عادل يشمل معاملة موحدة للجميع
سددواء مشددل التوحيددد املتعدداملني يف اإلدارة املعينددة أو يف أي إدارة يف أي بقعددة مددن
أرض الوطن وطاملا حتدثنا عن العدالة فالبد من أن نقرنها بالشفافية واليت متثل الضمان
للمتعاملني لكي ال يتم إسدتغالهلم أو التعامدل معهدم بعيدداً عدن اللوائح،فالشدفافية ستضدمن
للمجتمع التجاري أن يتعرف علدى حقوقده بكدل التفاصديل،ألنها ال تكفدي وحددمها ،قدررت
اجلمارك إقامة عالقة اراكة مع ا

تمع التجاري يتم من خالهلا تقسيم العمل ذاته،فيتم

جددزء مندده بواسددطة العميددل ذاتدده،وتقوم اإلدارة اجلمركيددة ببدداقي العمل،ومهددذه الشددراكة
تضمن السعي املستمر للمجتمع التجاري حنو تدعيم مهذه الشراكة من ناحية ومن ناحيدة
أخري تضمن اإلرتفاع املستمر ملعدالت اإللتزام الطوعي للمتعاملني من خالل إدراكهم
حلقوقهم وعدم تعرضهم حملاوالت إستغالل من أي نوع،ومن البديهي أن نقول أن مهذه
اخلدمة املتكاملة ومهدذه الكفداءة يف حتصديل الضدريبة والديت حتقدق العدالدة ،بدل ومهدذه
الشراكة احلقيقية حتتاك إىل عمالة مدربة واعية م تنظيمهدا بشدكل جيدد وتددريبها بشدكل
الئق ،لدديها ثقافدة مجركيدة عاليدة تقودمهدا إىل أداء متميدز وراق ونزيده،على أن كدل مهدذه
العناصر حتتاك بصورة ملحة إىل مظلة تشريعية ودثة تتناسدب ومتطلبدات العصدر الرقمدي
الذي نعيش فيه،فليس من املنطقي وال املعقول أن تكون املظلة التشريعية للجمارك يف
بداية األلفية الثالثة تؤسس على قانون صدر يف بداية الستينيات.
وأخرياً فإن األخذ باحللول التكنولوجية وميكنة العمل واستخدام كافدة السدبل احلديثدة
يف تكنولوجيا املعلومات مهو أحد الدعائم الواجب أن يقوم عليهدا العمدل اجلمركدي يف
اددكله املطددور احلددديث ،ولكددي تتحقددق كددل مهددذه األمهددداف بعناصددرمها املتكاملددة،قامت
اجلمارك املصرية خبطوات واسدعة يف سدبيل تطدوير املدوارد البشدرية بهدا،حتى أصدبحت
تلك اجلهود اليت متدت يف اجلمدارك املصدرية غدري مسدبوقة يف أي وحددة مدن وحددات
اجلهاز اإلداري بالدولة،بل إن األمر تعدي مهذا احلد،حيث أن ما م تدريبه مدن عداملني
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خالل الفرتة بني  5001 – 5002جتاوز ما م تدريبه من عاملني على مدار العشرين سدنة
السابقة هلدذا التطدوير يف العنصدر البشدري،وفيما يلدي سدنتناول بشديء مدن التفصديل مدا م
إجنازه يف جمال تطوير املوارد البشرية باجلمارك املصرية
 .7أماكن العمل
إن اإلدارة اجلمركية ومهي بصدد تنفيذ خطة التطوير الشاملة بها ،جيب عليهدا أن تقدوم
بتصميم أماكن العمدل بطريقدة خمتلفدة عدن تلدك الديت كاندت يف السدابق،ألن أحدد أمهدم
أدوات مقاومة الفساد يف ا

تمع اجلمركي مهي أمداكن العمل،وقدد أصدبح مدن املعتداد

اليددوم يف كافددة دول العددامل أن جتددد التعامددل مددع اجلمددارك يددتم مددن خددالل أمدداكن م
تصددميمها علددى النحددو الددذي نددراه يف املصددارف والبنددوك ،حيددث ال يوجددد متسددع مكدداني
للتعامل املباار بني العامل واملتعامل ،ومهذا الفصل املكاني ال يوفر عادة الظدروف الديت
تساعد على الفساد والراوة،بل تستخدم اإلدارات اجلمركيدة األمداكن املفتوحدة اخلاليدة
من احلوائط واليت يري اجلميع فيها اجلميدع مدع الفواصدل املكانيدة حبيدث يصدعب أن
حيدث تواصل مباار منفرد بني العامل واملتعامل.
وال اك أن تزويد رجل اجلمارك بكل وسائل التكنولوجيا املتاحة متكنه من القيام
بعمله بسهولة ويسر وإتقان اديد وبالتالي تتحقق الكفاءة والفعالية يف العمل
اجلمركي،إن وجود رجل اجلمارك يف مكان عمل مريح مزود بكل الوسائل واألدوات
اليت ترفع عن العامل العناء واملشقة يف تأدية العمل هلو واحداً من الطرق والوسائل
اهلامة اليت جيب على اإلدارة اجلمركية أن تستخدمها ومهي بصدد تطوير ذاتها
وحتديث بيئة عملها وتهيئة أماكن العمل لتكون على املستوى الذي يكفل تنفيذ املهام
والواجبات واملسئوليات على أفضل وجه.
ومهناك الكثري والكثري من النماذك اجليدة لبيئة العمل نورد بعضها مهنا،ففي اجلمارك
اليابانية مثالً يف ميناء ناجويا ،تتواجد اإلدارة اجلمركية يف غرفة كبرية تشغل كامل
الدور مبا يتسع ألكثر من مائة موظف مجارك وال توجد أي جدران أو حوائط واجلميع
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جيلس جنباً إىل جنب،فضالً عن أن املتعاملني يقدمون األوراق من خالل نافذة غري
متواصلة مع العاملني،وفوق كل مهذا مهناك عدد من كامريات املراقبة اليت تصور ساعات
العمل كلها منذ البدء وحتى اإلغالق يف الوقت الذي توجد فيه غرفة متابعة رئيسية هلذه
الكامريات تسمح بالتدخل يف أي حلظة إذا ما أقتضت احلاجة ،ومهذه الكامريات ليست
مسلطة فقط على مهذا املكان بل مهي منتشرة يف كافة أرجاء امليناء ليستطيع املسئولون
متابعة العمل ومراقبته يف كل حلظة على مدار ساعات العمل الرمسية.
ويف اجلمارك السنغافورية،م تصميم كافة املكاتب اجلمركية مبا ال يسدمح بدأي تواصدل
مباار بني العاملني واملتعاملني مع استخدام األماكن املفتوحة وكامريات املراقبة.
ويف مصر ،م تطبيق منوذك املركز اجلمركي املطور والذي م فيه ختصدي

ادباك

لتلقددي امللددف مددن املتعامل،بعددده ال توجددد أي مسدداحة للتعامددل املبااددر بددني املوظددف
واملتعامددل،وم اسددتخدام كددامريات رقميددة لتحقيددق اإلتصددال عددرب الفيددديو كددونفرنس
الستخدامه يف حالة إذا ما كانت مهناك حاجة لالستعالم عن أي اديء يف اإلقدرار ،فضدالً
عن استخدام ما يسمي بد حجرة املشاورة واليت تقع يف داخل املركز وكافة جوانبها
زجاجيددة حيددث يددتم دعددوة املسددتورد أو مندوبدده إليهددا للتشدداور مددع رجددل اجلمددارك إذا مددا
أقتضت الضرورة تقديم بيانات أو الرد على أي استفسارات ختدم عملية إنهاء اإلجراءات
اجلمركية على البضائع املستورد مهذا العميل.
 .5الرواتب والدخل
اجلدير بالذكر أن نقول أن رجل اجلمارك ليس كسائر رجال العمل احلكومي،ألنه يقدوم
بأعمال وظيفية غري إعتياديدة،ومهو رجدل يتخدذ مدن القدرارات مدا يدؤثر بطريدق مباادر علدى
إيرادات الدولة،فضالً عن وقوعه دائماً يف طريق مهؤالء الفئة غري الشريفة من التجار الديت
تسعى إما إىل تهريب ما ال جيب إسترياده وفقاً لقوانني البلد،أو تفادي الرسوم والضرائب
لتحقيق أرباح غري ارعية،أو غري ذلك،لذلك فإنه من املتعارف عليه يف كافدة دول العدامل
أن رجل اجلمارك حيصل على فئة دخلية ختتلف عن تلك اليت حيصل عليهدا أقرانده مدن
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العدداملني يف إدارات حكوميددة أخري،فض دالً عددن أن رجددل اجلمددارك بسددبب طبيعددة عملدده
وتعامله مع التجارة اخلارجية والشئون االقتصادية واملالية ،ا يسدتوجب ضدرورة حصدوله
االت والعلوم املاليدة واالقتصدادية وغريمهدا

على تدريبات راقية ومتطورة يف كثري من ا

ددا مييددزه بطريددق مبااددر عددن أقراندده مددن العدداملني يف ا

دداالت األخددرى بدداإلدارات

احلكومية.
كددل ذلددك ،أسددتوجب،وجعل مددن الطبيعددي أن نددري رجددل اجلمددارك،يف أغلددب دول
العامل،حيصل على دخل أكدرب نسدبياً مدن العداملني يف إدارات حكوميدة أخري،والبدد أن
تدعم عملية التطوير اجلمركي مهذا التوجه ألنه واحداً من الضدمانات الديت تكفدل جنداح
التطددوير مددن خددالل إميددان العدداملني باجلمددارك بتميددزمهم وودداولتهم احلفدداظ علددى تلددك
املكاسددب الدديت حتققددت هلددم مددن جددراء عملددهم يف اجلمارك،واحلقيقددة أن تدوفري احليدداة
الكرمية لرجال اجلمارك ورفع دخوهلم إىل مستوى الئق  ،مهدو أحدد األسدباب املباادرة
لزيددادة احلصدديلة اجلمركيددة وإرتفدداع عدددد الضددبطيات مددن البضددائع املهربددة،بل واددعور
املتعاملني بإختالف جذري يف سلوكيات رجال اجلمارك معهم.
 .2المظهر والزى
وإستكماالً للعمل يف سبيل خلق الشخصية اجلمركية،وإعادة الشعور بالفخر باإلنتماء إىل
ا

تمع اجلمركي،جند أنه من املعتاد أيضاً أن يكون للعاملني يف اجلمارك زياً موحدداً

يدل عليهم ومييزمهم عن اجلميع مدن العداملني يف املدوانئ أو املطارات،وغالبداً مدا جندد
نوع من الفخر واإلعتزاز لرجدل اجلمدارك بهدذا التفدرد بدالزي واإلنتمداء لده ،وتعمدل بعدض
اإلدارات اجلمركيدة يف دول العدامل علددى تعمديم مهددذا الدزي علدى مجيددع العداملني حتددى
مستوى رؤساء اإلدارات اجلمركية والبعض يقصر مهذا التعميم على مجيع اإلدارات اليت
هلا تعامل مباادر مدع اجلمهور،بينمدا الدبعض ال يهدتم بهدذا الدزي وبالتدالي يفتقدد إىل أحدد
األدوات اهلامة لتحقيق اإلنتماء والشعور بالفخر لدي اجلميع من زيندتهم اجلمركيدة الديت
جتلب هلم كل الفخر واإلعتزاز.
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وحترص اإلدارات اجلمركية اليت تسدعي لتطدوير ذاتهدا علدى الدزي اجلمركدي ألنده يعتدرب
أحد أمهم الوسائل اليت تستخدمها يف إرساء النزامهة والشدفافية،حيث يكدون مدن الصدعب
على رجل اجلمارك ومهو يرتدي الزي الرمسي أن يقوم بأي أعمال مشينة يف مكان تدراه
كل العيون وتتعرف على مهويته من مهذا الزي الذي يرتديه.
 .0العقاب والجزاء
يف عام  7222عقدت منظمة اجلمارك العاملية إجتماعاً بتنزانيا م إصددار إعدالن عنده مدا
ٌمسى بإعالن أرواا نسبة للمدينة اليت انعقد بها اإلجتماع،وصدرت عن مهدذا االجتمداع
توصية من املنظمة للدول األعضاء بها بالعمل على إصددار ميثداق للشدرف يتضدمن معدايري
للسددلوك الددذي جيددب أن يتحلددى بدده موظفددو اجلمددارك آخددذا يف االعتبددار وضددع الئحددة
اجلددزاءات واملؤاخددذة علددى السددلوك غددري القددويم وذلددك لصددحة التعامددل مددع ا

تمددع

التجاري ولياً وعاملياً.
ومنددذ ذلددك احلددني وجهددت منظمددة اجلمددارك الدددعوة إىل وضددع دسددتور اددرف للعدداملني
بدداإلدارات اجلمركيددة يوضددح هلددم واجبدداتهم ومسددئولياتهم،وحيدد علددى سددبيل احلصددر
والتفصيل تلك العقوبات الديت ميكدن أن خيضدعوا هلدا يف حدال عددم إلتدزامهم بواجبدات
الوظيفة أو قيامهم بأي عمل من األعمال يتنافى مدع متطلبدات الوظيفدة .لقدد كدان إعدالن
أرواا الذي تبنته منظمة اجلمارك العاملية مبثابة نقطدة إنطدالق حقيقيدة علدى طريدق نشدر
النزامهة والشفافية يف العمل اجلمركي،ذلك اإلعالن الذي مهو مبثابدة دعدوة رمسيدة مدن
املنظمددة لكددل الدددول األعضدداء بهددا لوضددع ميثدداق اددرف العدداملني باجلمارك،ميثدداق اددرف
يتضددمن واجبددات الوظيفددة العامددة ووظوراتهددا ومنطويدداً علددى خطددوط واضددحة لقواعددد
املسئولية التأديبية ،وجدول تفصديلي للمخالفدات واجلدزاءات

دا يبتعدد برجدل اجلمدارك

عن االجتهادات اليت قد يسمعها عند ارتكاب أفعال ال يعلم مدى املسئولية عنها،وكدذلك
يتضمن مهذا امليثاق كافة اإلجراءات وضمانات التحقيق احملددة بوضوح ليكون جمال
التحقيق آمناً حتى ثبوت املخالفة أو انتفائها .كما يضمن مهدذا امليثداق توحيدد إجدراءات
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التحقيق والتصرف فيه ليسري عليده القدائمون به،وجندد أن بعدض اإلدارات اجلمركيدة لكدي
حتقق ضمانات أكثر للمحالني للتحقيق فقد قامت بوضع نظام إجرائي إضايف يتمثدل يف
التقاضي على درجتني،األوىل على مستوى ولي داخدل اإلدارة أو النطداق اجلغدرايف
هلددذه اإلدارة،والثانيددة علددى مسددتوى اإلدارة اجلمركيددة يف البلددد املعددين ككددل ومهددذا
النظام الغرض منه طرح املوضوع ول التحقيق علدى املتخصصدني يف جمداالت العمدل
اجلمركي يف املستوي األول ثم علدى القيدادات األعلدى يف املسدتوي الثداني،ويف كدل
األحددوال يكددون ميثدداق الشددرف متضددمن ًا تلددك األحكددام الدديت تتفددق وتتوافددق مددع املعددايري
الدولية اليت حتدد ما جيب أن يكون عليه سلوك العاملني يف اجلمارك بل ويكون ميثداق
الشرف مهذا مهو أساس التعامل مع ا

تمع التجداري،واليوم تدري جمدالس العددل تنتشدر

يف القطاعات اجلمركية تضمن حقدوق اجلمدارك قبدل العداملني وتضدمن حقدوق العداملني
قبل اجلمارك .
 .2التدريب
يف كافددة جتددارب تطددوير وحتددديث اإلدارات اجلمركيددة يف العددامل،م اسددتبدال كلمددة
التدريب وحدل ولدها كلمدة بنداء املقددرة،ومهي يف احلقيقدة أمشدل وأعدم مدن التددريب
حيث أن بناء وتنمية القددرات لددي العداملني يف اجلمدارك جيدب أن يكدون مهدو أمهدم مدا
تسعي إليه اإلدارة العليا للجمارك بل مهدو أحدد أمهدم األمهدداف اإلسدرتاتيجية الديت تسدعي
اإلدارة اجلمركيددة لتحقيقهددا والقيددام بهددا علددى الوجدده األكمل،ملددا يف ذلددك مددن حتددديث
وتطوير للعمل اجلمركي كله سواء على املدى القصري أو الطويل.
والتدريب الذي ننادي به لديس مدن ذلدك الندوع الدذي سدارت عليده أغلدب العمليدات
التدريبيدة يف الدددول املتخلفددة والدذي يددتم علددى وتدرية واحدددة ال حييددد عنهدا حيددث يددتم
التدريب بأسلوب تقليدي يتم فيه تنفيذ جمموعة من الدورات التدريبية املوضوعة مسدبقاً
والدديت يددتم تنفيددذمها بددنفس الطريقددة كددل عددام ويف توقيتددات وددددة سددلفاً،ويتولي إلقدداء
احملاضدرات فيهددا بعددض العدداملني باجلمددارك وفقداً ملناصددبهم ومجدديعهم
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ددن مل تتهيددأ هلددم

فرصة التعرف على آليات التدريب وفنيات العمل كمدرب،وخيضع هلذه الربامج عدد من
العدداملني الددذين إمددا يرغبددون يف االبتعدداد عددن مكددان العمددل لفددرتة معينددة وكأنهددا نقامهددة،أو
أولئددك الددذين يرغددب رؤسددائهم يف إبعددادمهم ألي سددبب مددن األسددباب إال رفددع القدددرات
واحلصددول علددى مزايددا التدددريب،أو أولئددك الددذين يرغبددون يف احلصددول علددى ترقيددة أو
اإلخنراط يف سلك وظيفي خمتلف وال سبيل هلم لتحقيق ذلك إال حضور برنامج تدرييب
ال يضيف إليهم إال القليل والقليل جداً من املعرفة الديت حيتداجون إليهدا ملمارسدة العمدل
يف ذلك السلك الوظيفي اجلديد.
ويددتم مهددذا التدددريب التقليدددي يف أمدداكن تدددريب عددادة مددا تكددون خاليددة مددن وسددائل
التدددريب األساسددية أو املسدداعدة,لددذلك أرتددبط مفهددوم التدددريب يف أذمهددان الكددثري مددن
العاملني باجلمارك مبدا يشدبه العقداب،أو البعدد عدن مواقدع العمدل وأخدذ أجدازة مقنعدة،ومل
يرتبط مطلقاً مبفهوم اكتساب املهارات اجلديددة أو تعلدم املعدارف احلديثدة أو غدري ذلدك
من األمهداف التدريبية.
ولقد كانت توجهات منظمة اجلمارك العاملية يف مهذا الشأن خمتلفة متاماً حيدث بدادرت
بتبين عدد من املبادرات لبناء املقدرة للعاملني باإلدارات اجلمركية وقامدت بتخصدي
ميزانيددات كددبرية لتبددادل املعرفددة واخلددربات يف جمددال بندداء املقدددرة وإتاحددة التدددريب
املتخص د

وغددري املتخص د

لكافددة اإلدارات اجلمركيددة سددواء تلددك الدديت تقددوم بتنفيددذ

مشروعات تطوير ااملة بها أو تلك اليت بصدد القيام بهذه املشروعات.
وتسعي اإلدارات اجلمركية املتقدمة إىل حتويل مفهوم العمدل التددرييب باجلمدارك مدن
أسلوب التلقني إىل األساليب العلمية لنقل املعارف وتغيري السلوك واملواقف مبا يزيد من
كفدداءة وإدراك العدداملني باجلمددارك واملتعدداملني معها،حيددث تسددعي إىل تطددوير املهددارات
الفنية للعاملني وتوسيع مداركهم ومعارفهم وخاصة يف ا

االت اجلمركية احلديثة،فضالً

عن تطوير وحتسدني املهدارات اإلداريدة للعداملني باجلمدارك وكدذلك بدث وخلدق وتوجيده
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الثقافة اجلمركية والقديم لددي العداملني مدع غدرس مبدادئ النزامهدة واالسدتقامة والشدجاعة
والقدرة على إجناز املهام بكفاءة وبصدق بني العاملني باجلمارك.
إن إسرتاتيجية بناء القدرات للعاملني باجلمارك يف مفهومها احلديث يتم تصدميمها علدى
أساس حتقيق أمهداف التدريب التالية
 بندداء القدددرات الفنيددة واإلداريددة واملهاريددة الدائمددة للعدداملني مبصددلحة اجلمارك،ونشددر
الوعي الثقايف اجلمركي بينهم من خالل بدرامج ختصصدية مبدا يددعم حتدديث وتطدوير
اجلمارك لتواكب التطور اهلائل يف التجارة العاملية ومتغريات البيئة احمللية والعاملية.
 تقديم أعلى مستوى جودة للخدمات اجلمركية املقدمة للمتعاملني مع اجلمارك.
 حتقيق الفعالية لوظائف الرقابة اجلمركية.
 تلبية احتياجات العاملني مبصلحة اجلمارك من حيث تعديل املسار الوظيفي أو
تدعيمه لالرتقاء بهم إىل الوظائف اإلارافية العليا.
ولكي تتحقق مهذه األمهداف،البد أن يتم تصميم إسرتاتيجية التدريب على أسس علميدة
تنطوي على
 أن يتم التدريب على كافة املستويات على أساس حتديد علمي دقيق ل حتياجات
التدريبية.
 أن يتم تلبية مهذه اإلحتياجات من خالل برامج تدريبية مناسبة يتم وضعها على أسس
علمية من خالل جمموعة متخصصة ومدربة التدريب املناسب للقيام بهذه املهمة.
 أن يددتم تنفيددذ التدددريب يف أمدداكن صدداحلة للعمددل التدددرييب مددن ناحيددة،ومن ناحيددة
أخري ال يقتصر على قاعدات الدراسدة فقدط بدل يشدتمل علدى كافدة وسدائل نقدل املعرفدة
وإكساب املهارات.
 أن يتم تقييم التدريب ومتابعته بعد تنفيذه للتأكد من أن ما م إنفاقه مدن مدال ووقدت
قد أتي بالثمار املرجوة منه وأن قدرات اجلمارك قد أرتفعدت مدن خدالل مهدذه العمليدة
التدريبية.
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وبناء على ذلك ،تقوم اإلدارة اجلمركية
 .7بتحديد املواصفات املطلوبة يف ( رجل اجلمارك يف األلفية الثالثة ) حتديداً
دقيقاً.
 .5تقسيم العملية التدريبية املطلدوب تنفيدذمها علدى مراحدل وبالتددريج الدالزم إلكسداب
املهارات وتغيري أمناط السلوك.
.2

وضع آلية عمل تتضمن تقسيم أنشطة التدريب إىل ثالثة
ما تقوم به اإلدارة التدريبية واإلدارة اليت يتم بها التدريب.
ما يقوم به املدرب ( ا

ال النظري وا

ال العملي والتطبيقي).

ما يقوم به املتدرب ( التعلم الذاتي والنشاط البحثي ).
إن مناذك التدريب احلديثة اليت ننادي اإلدارات اجلمركية لتطبيقها تقوم على مبدادئ
جيدة تضمن جودة التدريب وجناح أمهدافه،ومهذه املبادئ تقوم على
 إختيار العاملني الذين حيتداجون إىل التددريب لرفدع كفداءتهم وبنداء املقددرة لدديهم
بناء على معايري موضوعية واروط وددة ومعلنة للجميع.
 تكامل أنشطة التدريب وتناسقها فيما بينها بطريقة واضدحة ومفهومدة سدواء للمددرب أو
املتدرب.
 دمددج التدددريب العملددي مددع التدددريب النظددري يف مجيددع الددربامج التدريبيددة لضددمان
إكساب املتدرب املهارات اجلمركية املطلوبة للقيام باملهام اليت تقتضيها طبيعة عمدل
املتدرب سواء كان عامالً باجلمارك أو متعامالً معها.
ال عدن
ال بأول،فضد ً
 تطبيق نظام ت قيديم نقطدي معلدن يتديح للمتددرب تعدديل النتيجدة أو ً
التحكم الشخصي للمتدرب مبا أوكل إليه من أنشطة حبثية وتعليمية يف وضدع تقييمدات
ال بأول.
لنفسه ورفع قدراته بنفسه أو ً
 حتديددد فددرتة التدددريب املطلوبددة لكددل برنددامج مبددا يضددمن تناسددب مهددذه الفددرتة مددع
املعلومات املطلوب توصيلها.
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آليات تنفيذ العملية التدريبية
وفقد ًا للمفهددوم العلمددي احلددديث يف التدددريب،يتم التدددريب مددن خددالل أربعددة خطددوات
أساسية متثل كل منها وظيفة قائمة بذاتها من وظائف التدريب،على النحو التالي
ال حتديد وحتليل اإلحتياجات التدريبية.
أو ً
ثانياً وضع وتصميم الدورات والربامج واملنامهج التدريبية.
ثالث ًا تنفيذ التدريب.
رابعاً متابعة وتقييم العملية التدريبية.

القضية الثامنة
قضية تطوير أنظرمة الاعرمل
يقصد بأنظمة العمل مهنا
نظم التكنولوجيا واحلاسب اآللي  ،النظم اجلمركية للصادر والوارد ،املراكز اجلمركية
املطورة واملراكز اللوجيستية  ..وغري ذلك من أنظمة العمل اجلمركي احلديثة اليت
تسهم يف تفعيل حقيقي ملبادرة تسهيل التجارة الدولية
تكنولوجيا املعلومات مهي أحد الدعائم الرئيسية ألي منظمة تريد أن حتقق أمهدافها يف
الوقت احلاضر،فالعمل يف أي جمال يف األلفية الثالثة بات يعتمد يف أغلبه على
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التكنولوجيا،وأصبحت عملية امليكنة مهي واحدة من األدوات اليت تستخدمها اإلدارة
يف تنفيذ آليات جديدة مل يعد من السهل على العنصر البشري القيام بها،بل إن امليكنة
أصبحت بديالً عن البشر يف كثري من األعمال اليت تتضمن درجات من التدخل
الشخصي مبا يتيح للعناصر الفاسدة أن تستغلها وبالتالي يشيع جو من الفساد يف العمل
وتتحقق عدم العدالة،وغريمها من األمراض اإلجتماعية اليت تعاني منها الكثري من
ا

تمعات النامية.

فالتكنولوجيا مهي تلك األداة اليت دعت منظمة اجلمارك العاملية كافدة الددول األعضداء
بهددا إىل األخددذ بهددا علددى أوسددع نطدداق يف العمددل اجلمركددي كضددمانة لتحقيددق الشددفافية
واملعاملددة املوحدددة للمتعدداملني وسددرعة إنهدداء اإلجددراءات ودقددة اإلجددراءات واحلسددابات
اليت يتم بها حتديد املستحقات اجلمركية على الواردات.
ويف العمددل اجلمركي،تعتددرب األدوات التاليددة مهددي أمهددم وسددائل اسددتخدام التكنولوجيددا
ايوعاً يف العمل اجلمركي،ومن ثم سدوف نقدوم بإلقداء الضدوء علدى كدل منهدا بشديء مدن
التفصيل
 -7اإلنترنت
ال ادك أن إسددتخدام ادبكة اإلنرتنددت يف العمدل اجلمركددي يعتدرب واحددداً مددن األدوات
اهلامة اليت ميكن ل دارة اجلمركية أن تستخدمها خلدمة عمالئها وتقديم أفضل ما لدديها
من خدمات بصورة ادفافة وسدريعة وموحددة وعادلدة،فعلى موقدع اإلدارة اجلمركيدة علدى
اإلنرتنت تستطيع اجلمارك التواصل املستمر مع العمدالء والعداملني أيضداً مدن خدالل نشدر
كافة التشريعات واإلجراءات واملعلومدات واإلحصدائيات عدن العمدل اجلمركي،فضدالً عدن
إمكانيددة اسددتخدام املوقددع يف التواصددل مددع العم دالء وتلقددي الشددكاوي أو إعطدداء بيانددات
ومعلومات،وأخري ًا نشر أخبار ا

تمع اجلمركي على املوقع.

إن اإلدارات اجلمركية يف الدول املتقدمة استطاعت أن جتعل من موقعها على الشدبكة
الدولية مزاراً مهاماً للعمالء يتوافدون عليه للحصول علدى مدا حيتداجون إليده مدن معلومدات
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عن التجارة بصفة عامة ،أو عن القواعد واإلجراءات اجلمركية الديت سدتتبع مدع مدا ميكدن
أن يقوموا باسترياده من بضدائع،بل ميكدن أيضداً تزويدد املوقدع مبوسدوعات مجركيدة يف
جمدداالت التعريفددة والتقيدديم واإلجددراءات تكددون مبثابددة مراددد دائددم ومتجدددد للمجتمددع
التجددداري يف كدددل الشدددئون اجلمركيدددة ،وعلد دى سدددبيل التحديدددد،فإن أغلدددب اإلدارات
اجلمركيددة تقددوم بتقددديم عدددد مددن اخلدددمات الدديت أصددبحت مددن األمددور املتعددارف علددى
تقدميها عرب ابكة اإلنرتنت ومهي
)7

خدمة إدراج اإلقرار الجمركي:

أغلب اإلدارات اجلمركية تتيح إمكانية التعامل مع النظام اجلمركي من خالل اإلنرتنت
مبا يسمي

 web enabled customs systemحيث يستطيع املتعامل من خالل

مهذه اخلدمة أن يقوم بإدراك اإلقرار اجلمركي للبضدائع الديت يسدتوردمها ويقدوم بإسدتيفاء
البيانات واملستندات املطلوبة وتسديد املنافيست وغري ذلك من اإلجراءات اجلمركية.
)5

خدمة إدراج المنافيست آلياً:
للتددوكيالت املالحيددة،حيث يقددوم التوكيددل

وتددتم مهددذه اخلدمددة علددى سددبيل التخصددي

املالحي بإرسال املنافيست اخلاص بالطائرة أو السفينة عرب اإلنرتنت إىل نظام اجلمارك
اآللي

ا يتيح التعامدل مدع قائمدة البضدائع الدواردة علدى مهدذه الرحلدة إلكرتونيدًا وبددون

حاجددة إىل التعامددل الددورقي بددني اجلمددارك والتددوكيالت املالحيددة،ومن البددديهي أن ال
ينطوي مهذا اإلجراء على أي أخطاء حيدث ال تدتم عمليدة إدراك يددوي للقوائم،بدل يدتم
إرسال امللفات كما مهي بطريقة آلية.
)2

خدمة االستعالم المسبق:

ميكن للمتعامل مع اجلمارك من خالل موقع اإلدارة اجلمركية على اإلنرتندت احلصدول
على أي معلومات تهمه،و على سبيل املثال
 ما مهي املستندات املطلوبة السترياد أو تصدير صنف معني.
 ما مهي أسعار صرف العملة األجنبية.
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 بنود التعريفة اجلمركية والشروط املرتبطة بكل منها.
 اإلتفاقيات التفضيلية واروط تطبيقها.
 نصوص مجيع التشدريعات واإلجدراءات اجلمركيدة (إسدترياد د تصددير د نظدم مجركيدة
خاصة إجراءات د تعريفات ..اخل).
 حسبة الرسوم اجلمركية املطلوبة عند استرياد صنف معني.
 اجلهات الرقابية املطلوب موافقتها إلسترياد صنف معني.
 تفاصيل كافة اإلقرارات اجلمركية هلذا املتعامل بناء على الرقم اخلاص به.
 معلومات عن التجارة اخلارجية يف دول العامل.
 -5الربط الشبكي:
إن عملية ربط اإلدارات اجلمركية آليداً مهدي مدن األمدور البديهيدة للعمدل اجلمركدي يف
األلفية الثالثة،ومهي األساس الذي عليه يتم بناء التطوير والتحديث واملدى الذي تقداس
به جودة اخلدمة اجلمركية املقدمة للمجتمع التجاري،ألن مهذا الربط يضمن يف املقام
األول توحيد املعاملة اليت حيصدل عليهدا املتعامدل بالتقددم إىل أي مكتدب مجركدي يف
أي بقعة من بقاع البلد املعين،ويف غياب مهذا الربط ،تكدون اإلدارات اجلمركيدة وكأنهدا
منعزلددة عددن بعضددها البعض ،ددا يتدديح بيئددة جيدددة للفسدداد وعدددم العدالددة يف التعامددل مددع
العمالء،وعادة حتاول اإلدارات اجلمركية ربط مكاتبها اجلمركية إلكرتونياً بواسطة ادبكة
ذات قدرات عالية لكي يتمكن العاملني يف أي موقع من املواقع اجلمركيدة مدن تبدادل
املعلومددات بصددورة حلظيددة،ويرتتب علددى مهددذا توحيددد املعاملددة اجلمركيددة علددى النددوع
الواحد من الواردات أياً كان ميناء الددخول،وزيادة ثقدة ا

تمدع التجداري يف اإلدارة

اجلمركية ،وتصل الفائدة يف بعض األحيان إىل إمكانية التعامل مع النظام اجلمركي من
خالل مكاتب مجركية لتقديم مهدذه اخلددمات بعيدد ًا عدن املدوانئ واملطدارات،يف إطدار
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التكامل اللوجيسيت

تمع امليناء،مبا ييسر للمتعاملني احلصول على كافة ما حيتاجون

إليه من اجلمارك دون تكبد عناء ومشقة الذمهاب إىل امليناء أو املطار للتعامل.
 -2الميكنة الشاملة لجميع العمليات الجمركية:
ويتم ذلك عدن طريدق االستعاضدة عدن املعدامالت الورقيدة باملعدامالت اإللكرتونيدة،وذلك
عن طريدق ميكندة املعدامالت يف القطاعدات املشداركة يف عمليدات نقدل البضدائع الدوليدة
(مجارك ،ميناء ،مصدرا مستورد ،بنوك ،وكالء ووسطاء ،سلطات رقابية ،اخل ) وتشمل مهدذه
امليكندددة البياندددات اجلمركيدددة،وبيانات احلمدددوالت وخمططدددات توزيدددع احلاويدددات علدددى
السددفينة،ونظم املسددتودعات وسددداد الرسددوم واملعددامالت والتصدداريح واألذونددات،وفواتري
البضاعة،واهادات اجلهات الرقابية،اخل
ويؤدى تطبيق امليكنة الشاملة مبصلحة اجلمارك إىل
 ارتفاع مستوى كفاءة حتصيل الضرائب والرسوم املستحقة للدولة.
 التيسري على املتعاملني وتوفري الوقت واجلهد الالزمني للحصول على اخلدمات.
 تيسري إجدراءات التصددير واالسدترياد ومدن ثدم زيدادة تبدادل التجدارة اخلارجيدة بدني
الدول.
 سددرعة ودقدددة إصددددار إحصدداءات التجدددارة اخلارجيدددة لتحديددد اجتامهدددات التجدددارة
اخلارجية للدولة مع دول العامل املختلفة وحتديد أمهم الشركاء التجاريني وحتديد
أمهدددم السدددلع املصددددرة واملسدددتوردة وذلدددك مبدددا يسدددامهم يف رسدددم السياسدددات
واالسرتاتيجيات اخلاصة بامليزان التجاري.
 -0قواعد البيانات:
اسددتخدام تطبيقددات جديدددة للمخدداطر واإلنتقدداء واملراجعددة احملاسددبية الالحقددة وقواعددد
البيانددات اخلاصددة بددالتقييم والتهريددب واملتعدداملني وغريمهددا،ومن مهددذه التطبيقددات اخلاصددة
بقواعد البيانات نذكر
 قاعدة بيانات عن املتعاملني.
113

 قاعدة بيانات عن العاملني.
 قاعدة بيانات عن املناطق احلرة واملستودعات.
 قاعدة بيانات عن أصول و تلكات املصلحة.
 قاعدة بيانات عن القرارات والتعليمات الوزارية ذات الصلة.
 قاعدة بيانات عن القوانني ذات الصلة بالعمل اجلمركي.
 قاعدة بيانات سعرية.

القضية التاساعة
قضية التنسيق مع اجلهات احلكومية األخرى
مل يكتدب ألي مدن وداوالت التطدوير اجلمركددي الديت متدت يف أي ركدن مدن أركددان
الكرة األرضية النجاح عندما مل توازي مهذه احملاوالت وتنطلدق معهدا آليدة بالغدة األمهميدة
مهي التنسيق بني اجلهات احلكومية اليت بها عالقة بالواردات والصادرات أو الديت يدرتبط
عملددها بدداإلفراك عددن الدواردات وإنهدداء إجددراءات االسددترياد،ذلك ألن اجلمددارك ال تعمددل
وحيدة يف مهذا ا

ال،وإذا ما قامت اإلدارة اجلمركيدة بتطدوير آلياتهدا حبيدث يدنخفض

زمن اإلفراك إىل ساعة واحدة،فإن املتعامل مع اجلمارك ومهو غالباً مستورد أو مصددر،لن
يشدعر بسدعادة مدن جددراء مهدذا التطدوير الددذي حددث يف اإلدارة اجلمركيدة إذا مل يواكبدده
سددرعة

اثلددة يف القطاعددات احلكوميددة األخرى،فمدداذا جيددين مهددذا املسددتورد مددن إنهدداء

إجددراءات اجلمددارك يف سدداعة بينمددا عليدده اإلنتظددار أليددام حلددني اإلنتهدداء مددن اإلجددراءات
األخرى اليت ال يتم اإلفراك عن الواردات إال بعد إستيفائها،لذلك تعمل كدل دول العدامل
على أن تكون مسرية التطوير يف اجلمارك واإلدارات األخدرى متزامندة،وأن يكدون مهنداك
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تنسيق تام ومستمر بني اإلدارة اجلمركية ومهذه اجلهدات حتدى تدتم كافدة اإلجدراءات معداً
دون احلاجة إىل تكرار العمل أو التعامل مع البضائع ألكثر من مرة عند حاجدة كدل جهدة
إمتام إجراءاتها.
وعملية التنسيق اليت نتحدث عنها متتد لتشمل كل من له عالقة بالعمل اجلمركي،سدواء
اإلحتادات الصناعية والتجارية أو غدرف التجدارة والصدناعة أو مجعيدات رجدال األعمدال أو
أي اددكل مددن أاددكال اجلمعيددات الدديت تضددم املسددتوردين واملصدددرين وغددرف املالحددة
والتددوكيالت املالحيددة،واجلهات احلكوميددة الدديت تعطددي موافقددات ل فددراك عددن البضددائع
حتددددت أي مسددددمي،ومهيئات املددددوانئ واملطددددارات واملنافددددذ الربية،والشددددرطة بكافددددة
ختصصدداتها،واإلذاعة والتلفزيددون والددوزارات املختصددة بددأي مددن األمددور الدديت هلددا عالقددة
باالسترياد والتصدير مثل الصحة والزراعة والبيئة والنقل وغريمهدا مدن الدوزارات املختصدة
األخرى.
وجدير بالذكر أن مهذا التنسيق مهو مطلب رئيسدي البدد مدن وجدوده بدأي معددل ودون
إاددرتاط لنمددوذك كامددل أو اددامل لكددل اجلهددات ،فدديمكن أن يتحقددق مهددذا التنسدديق علددى
مستوى أقل أي أن يتم العمل بأسلوب النافذة الواحدة فقط مدن خدالل جتميدع

ثلدي

اجلهددات غددري اجلمركيددة يف ذات املكددان لتددوفري الوقددت واجلهددد علددى املتعدداملني ،ومددن
خالل نظام مشرتك بسيط باحلاسب اآللي ميكن ربط كافة اجلهات آليًا والبدء يف تكدوين
قاعدة بيانات قومية لكافة عمليات االسترياد والتصدير متكن من إعداد إحصاءات دقيقدة
عن التجارة اخلارجية،ويتم فيها التعامدل الراقدي واملتحضدر مدع املتعداملني مدع اجلمدارك
وتطبيددق مبدددأ التقيدديم الددذاتي حيددث يقددوم املتعامددل بعدددد مددن اإلجددراءات اجلمركيددة
بنفسه،ويتم التعامل خالل اباك واحد حيث يدتم التنسديق بدني اجلمدارك وجهدات العدرض
الرقابية مبا حيقق أقل زمن ل فراك وحيقق أيضًا الشفافية املطلقة يف التعامل.
وتتنوع صور وأاكال مهذا التنسيق بني اجلمارك واجلهات احلكوميدة األخرى،علدى أن
أحد أفضل النماذك املثلى هلذا التنسيق مهو ما قامت بتنفيذه على أرض الواقع اجلمارك
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السدنغافورية مدن خدالل ادبكة الدد ( )Trade Netتلدك الشدبكة الديت ربطدت اجلميدع مدن
خالل تطبيق واحد وقواعد بيانات غاية يف الضخامة،حبيث تبدأ كل جهة عملها فور قيام
العميل بإدراك اإلقرار اجلمركي على النظام اآللي ،Trade Netفتقوم كدل جهدة بإنهداء
إجراءاتها والتنسيق بينها حتى يف عملية حتديد وقدت الفحد

واملعانيدة الديت تدتم علدى

البضائع،ومهو النموذك األمثل ملا ميكن أن نطلدق عليده النافدذة الواحددة والديت مدن
خالهلا تتحقق كافة مالمح وآليدات العمدل اجلمركدي بالتنسديق الكامدل مدع كافدة اجلهدات
ومهي
 -7الربط اإللكتروني:
حيث يتم ربط كافة اجلهات معاً من خالل تطبيق واحدد وباسدتخدام األنرتندت أو الدربط
األرضي أو غريه من وسائل الربط اإللكرتوني بني كافة اجلهات.
 -5اإلجراءات معاً:
حيدددث تدددتم كافدددة تعدددامالت اجلهدددات علدددى إخدددتالف أنواعهدددا يف وقدددت واحددددة وملدددرة
واحدة،فيتم فح
الفح د

ومعاينة البضائع يف وجود كافة اجلهات املختصة عندد حتديدد موعدد

واملعاينددة،ويتم سددحب العينددات ألي مددن اجلهددات يف مهددذا التوقيددت وال يسددمح

مطلقداً بالتعامددل مددع البضددائع مدرة أخددرى إال يف أحددوال غددري معتددادة وإسددتثنائية ولظددروف
قامهرة.
 -2استخدام قواعد بيانات مشتركة:
حيث يدتم اسدتخدام قواعدد بياندات اداملة ختددم كافدة اجلهدات وتقددم لكدل جهدة تلدك
البيانات واملعلومات اليت حتتاك إليها يف عملها،دون أن يدؤثر ذلدك علدى سدرية البياندات
واملعلومددات،ويوفر كافددة ضددمانات احلمايددة لكددل عميددل يف نفددس الوقددت الددذي تقددوم بدده
الضرائب بعملها واجلمارك بعملها والصحة والزراعة وغريمها من اجلهات،ومتلك كدل جهدة
صالحيات تعامل مع البيانات إىل احلد الذي حتتاك إليه ويتفق مع طبيعة عملها.
 -0تطبيق نظام إدارة المخاطر القومي:
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نظددم إدارة املخدداطر مهددي نظددم للتعامددل مددع إمكانيددة حدددوث جمموعددة مددن األحددداث
املسددتقبلية الدديت تهدددد املنظمددة وإمكانيددة التعامددل ومواجهددة مهددذه األحددداث لتحقيددق
األمهداف املرجدوة ،أمدا إدارة املخداطر القوميدة فهدي تعدين أن يدتم التنسديق بدني مجيدع
اجلهات املعنيدة بعمليدة االسدترياد والتصددير يف جمدال إدارة املخاطر،حبيدث تتفدق إىل
أقصي مدى

كن معايري اخلطر لكل جهة حكوميدة،ومن البدديهي أن جندد أن املخداطر

اليت تضع هلا اجلمارك أولوية قصوى ،قد ال تعتربمها جهة حكومية أخدري علدى أي درجدة
مددن اخلطددورة ،فمددثالً ،تعتددرب اجلمددارك الددواردات مددن جهددة حكوميددة يف أملانيددا عدميددة
اخلطورة،بينما تري وزارة الصحة أن اللحوم اليت يتم استريادمها من أي جزء مدن العدامل
تنطددوي علددى درجددة خطددورة عاليددة تسددتوجب القيددام بعمليددات فح د

بيطددري وصددحي

عليها،أي حيتاك األمر إىل أن يتم وضع منظومة لتفعيل برنامج إدارة خماطر مشرتكة بدني
مهذه اجلهات حبيث حتقق أعلى استفادة وكفداءة

كندة لتسدهيل عمليدة التجدارة وتقليدل

زمن اإلفراك مبا يؤدي إىل ختفيض تكلفة االسترياد.
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القضية الاعاشرة
قضية تفاعيل الشراية مع اجملترمع التجاري
تؤكد العديد من الدراسات على أمهمية الدور الذي يقوم بده العميدل يف جمدال تطدوير
األداء داخل اإلدارة اجلمركية يف خمتلدف مراحدل العمدل اجلمركدي ولديس فقدط أثنداء
تقديم اخلدمة،ولتحقيق ذلك بطريقة مرضية وجب على اإلدارة اجلمركية أن تقوم ببذل
جهددددود ًا مكثفددددة لتحديددددد السددددلوكيات املرغوبددددة مددددن العميددددل والعدددداملني يف ذات
الوقت،وكذلك حتديدد طبيعدة مشداركة العمدالء يف األداء اجلمركدي،أي تلدك املشداركة
الدديت حتدددث عددن طريددق التفاعددل الددذي يددتم بددني اإلدارة اجلمركيددة الدديت تقددوم بتقددديم
اخلدمددة والعميددل متلقددي اخلدمددة،ويطلق الددبعض علددى مهددذه العمليددة مصددطلح التقابددل
اخلدمي واليت ينتج عنها وبطريق مباار درجة رضا أو عدم رضا العميل وفقدًا إلنعكاسدات
تقديم اخلدمة على مهذا العميل.
ومهناك العديد من الصور واألاكال اليت تتم من خالهلا مهذه املشاركة،حيث تقوم بعدض
اإلدارات اجلمركية بتوفري وحدات خدمة جمهدزة للعمدالء لكدي يقومدوا بأنفسدهم بدإدراك
اإلقرارات اجلمركية ،ومهذا مهو كل ما يتم من مشاركة،بينما جند بعض اإلدارات األخدرى
مثددل اجلمددارك السددويدية متددارس عمليددة مشدداركة تامددة يف العمددل اجلمركي،حيددث يقددوم
العميل بوضع البند اجلمركدي وحتديدد القيمدة لألغدراض اجلمركية،وإسدتيفاء املوافقدات
االستريادية وحسبة الرسوم املستحقة على الشحنة ثدم يقدوم بددفع مهدذه املبدالء وإصددار
إذن إفراك لنفسده عدن البضدائع دون أي تددخل مدن اجلمدارك،واليت يقتصدر دورمهدا علدى
عملية مراجعة كل ما م من إجراءات وفقاً لنظام إىل حيدد تلدك الشدحنات الديت ختضدع
للمراجعة.
على أنه جدير بنا أن نذكر أن عملية املشاركة بني اإلدارة اجلمركية والعمدالء تعتدرب مدن
األمددور املسددتحدثة علددى العمددل اجلمركي،حيددث يندددر أن جنددد يف العقددود املاضددية أي
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تمددع التجدداري وفقد ًا هلددذا

إدارة مجركيددة تددولي إمهتمامداً أو تقددوم بعمددل مشدداركة مددع ا

املفهوم الذي ذكرناه،بل على العكس كانت اإلدارة اجلمركية يف املاضدي ال تنظدر إىل
رضددا العميل،حيددث دائم داً مددا وجدددنا عالقددة بددني الصددعوبات الدديت تواجدده عمددالء اإلدارة
اجلمركيددة ومهددم بصدددد إنهدداء عملددهم مددع اجلمددارك ،ومنهددا طددول فددرتة زمددن اإلفددراك
اجلمركي،وبني ما يبذله العميل من جهود خارقة إلنهاء اإلجراءات اجلمركية املتشدابكة
واملعقدة واملتكررة من ناحية ورضا العميل من ناحية أخرى.
وترتقي أمهمية مهذه املشاركة لدي بعض اإلدارات اجلمركية إىل املستوي الذي تعتدربه
قيادة العمل اجلمركي نوعاً مدن العالقدة التعاقديدة مدع ا

تمدع التجداري تعطدي حقدوق

للمتعداملني ومتثددل إلتزامددات علددى اجلمركيني،وبددالطبع فدإن اعتندداق مهددذا املفهددوم يعددين
ضمنياً ضرورة دراسة كيفية تفعيل مشاركة العميل يف أداء اخلدمة كأساس لوضع سياسات
واسرتاتيجيات اإلدارة اجلمركية.
إن ثقافددة مشدداركة العميددل يف األداء اجلمركددي حيقددق جمموعددة فوائددد للمجتمددع ككددل،
نذكر منها
 )7تلبيددة كافددة إحتياجددات العميددل وفقداً جلددودة املشدداركة الدديت يقددوم بهددا حيددث أندده إىل
املدى الذي تكون فيه املعلومدات والبياندات الديت يقددمها صدحيحة ودقيقدة،تكون مهدذه
املشاركة فعالة وتؤدي إىل نتائج إجيابية.
 )5مش اركة العميل تؤدى إىل تاليف الكثري من املشداكل الديت قدد يندتج عدن بعضدها عددم
القدرة على تأدية اخلدمة باجلودة اليت يتحقق معها رضا العميل.
 )2تددوفري النفقددات والتكدداليف الدديت يتكبدددمها العمددالء يف سددبيل احلصددول علددى اخلدمددة،
حيث أن املشاركة تقلل من احلاجة إىل تلك النفقدات الديت تتكبددمها اإلدارة اجلمركيدة
للقيام باخلدمة ،فيقوم العميل بها دون نفقات.
 )0مشاركة العميل يف تقديم اخلدمة تؤثر على فعالية وكفاءة تقديم اخلدمة باإلجياب.
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 )2مشاركة العمدالء تسداعد اجلمدارك علدى وضدع أمهددافها بطريقدة صدحيحة بدل وتسداعدمها
على إختيار اآلليات اجليدة لتحقيق مهذه األمهداف.
 )2حتقيق درجة عالية مدن اإللتدزام الطدوعي لددي املتعداملني والشدعور باإلنتمداء والدوالء
للجمارك.
وإذا رغبت اإلدارة اجلمركية احلصول على درجة عاليدة مدن رضدا العمدالء فيجدب عليهدا
الرتكيز على اآلتي
 أن تكددون الددرؤي واألمهددداف والتصددورات الدديت تتبنامهددا اإلدارة اجلمركيددة واضددحة
للجميع عاملني ومتعاملني.
 أن يكون أحد األمهداف اإلسرتاتيجية ين

بلغة صدرحية علدى رضداء العميدل،أو أن

تكون بعض مهذه األمهداف تؤكد علدى االمهتمدام بدرجدة الرضدا العاليدة الديت تسدعي
اجلمارك لتحقيقها.
 أن تتبين اجلمدارك إسدرتاتيجيات عمدل وخطدط تنفيذيدة حتقدق االسدتجابة الفوريدة
واملرونة لتلبية حاجات واحتياجات العمالء.
 أن تتضمن كافة اخلطط أنشطة عمل تنطوي على تقديم أفضل خدمة بأقل تكلفة.
 أن تعمل اإلدارة اجلمركية دائماً على التحسدني الددائم لألنظمدة والعمليدات الديت
تقوم بها خلدمة العمالء.
إن عالقددة املشدداركة فضدالً عددن كونهددا تسددهل بدرجددة كدبرية التبددادالت التجاريددة وتدددعم
االقتصاد الوطين،إال أنها ختلق قاعدة مدن اإللتدزام الطدوعي تدزداد بصدورة مطدردة كلمدا
تزايدددت الفوائددد الدديت تعددود علددى ا

تمددع التجدداري مددن تلددك املشدداركة،فاملزايا الدديت

تتحقق للعمالء تدفع الكثريين إىل الرغبدة يف احلصدول علدى مزيدد مدن املزايدا وبالتدالي
تدددزداد أعدددداد أولئدددك العمدددالء الدددذين يسدددلكون درجدددة عاليدددة مدددن اإللتدددزام الكامدددل أو
التام،وبالتالي ترتفع درجة الثقدة يف اإلدارة اجلمركيدة

دا يددفعها إىل مزيدد ومزيدد مدن

التطوير والتيسري وبالتالي تتحقق مزايا أكرب وأكرب للمتعاملني.
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ومددن الطبيعددي أن ينددتج عددن عالقددة املشدداركة مددع ا
اإلدارة اجلمركيددة و ثلددي ا

تمددع التجدداري حددوار مسددتمر بددني

تمددع التجاري،مهددذا احلددوار عددادة مددا يأخددذ العديددد مددن

الصددور،إما لقدداءات مددع املسددئولني يف مكدداتبهم بصددورة غددري منتظمددة ويف إطددار ودي،أو
مشاركة يف جلان التخطيط واملتابعة،أو اجتماعات دوريدة بدني اجلدانبني لبحدث ودراسدة
األوضدداع الدديت يددتم فيهددا تقددديم اخلدمة،ومعرفددة مدددى قبددول أو عدددم قبددول املتعدداملني
ملسددتوي اخلدمة،فض دالً عددن املكاتبددات وتعدديني نقدداط اإلتصددال وغددري ذلددك مددن أاددكال
التواصددددل الدددديت حتقددددق احلددددوار املسددددتمر بددددني ا

تمددددع التجدددداري وبددددني اإلدارة

اجلمركية،ومن الطبيعدي أن يندتج عدن مهدذا احلدوار،إذا كدان حدواراً حقيقيداً وفعالً،درجدة
تمع التجاري يف اإلدارة اجلمركية ومدا تتخدذه مدن

عالية جداً من الثقة اليت يوليها ا

قرارات ،ددا ييسددر العمددل بصددورة منقطعددة النظري،حيددث تتحقددق درجددة عاليددة مددن اإللتددزام
والقبول لكل قرارات اإلدارة اجلمركية،ويكون مهناك ثقة كاملدة يف أن مدا يدتم مدن عمدل
يف مهذه اإلدارة يتفق ومصاحل ا

تمع التجاري وحيقق الفائدة هلم.

ومرة أخري نكرر أن التغيري والتحديث ألماكن العمدل يكدون علدى درجدة عاليدة األمهميدة
ألن املتعامل حني جيدد موظدف اجلمدارك يعمدل يف مكدان غدري صداحل وغدري جمهز،يتولدد
لديه إنطباع أولي بأنه غري كفء أو مغلوب على أمره،وتهتدز إىل درجدة معيندة ثقتده يف مدا
يقوم بتنفيذه من أفعال أو عمل،أما املوظف الذي توفر له إدارته مكان عمل جيد جمهدز
بكل األدوات والوسائل اليت متكنه من القيدام بعملده علدى أمجدل وجده،وتوفر لده أمداكن
جيدة الستقبال العمالء،فإن املتعامل سيتولد لديه انطباع بأن مهذا املوظف على درجدة
من الكفاءة،حتى من قبل أن يبدأ يف تلقي اخلدمة من مهذا أو ذاك ،لذلك نكرر بأمهميدة
حتددديث أمدداكن العمددل وتزويدددمها بالوسددائل واألدوات الدديت متكددن املوظددف مددن القيددام
بعمله بطريقة ورتمة وجيدة وسهلة.
إن عالقدددددة املشددددداركة كلمدددددا زادت أواصدددددرمها وتعمقدددددت بدددددني اإلدارة اجلمركيدددددة
واملتعاملني،كلما أدت إىل املزيد واملزيد من الرغبة والطمدوح لددي اإلدارة اجلمركيدة
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يف حتسددني اخلدمددة والوصددول لدرجددة الكمددال يف رضددا العميددل،ومهو مددا يعددين أن مهددذه
اإلدارة تتبين سياسة التوجه بالعميل ذلك املبدأ الذي جيعل مدن كافدة العداملني يف
اجلمارك ميا رسون عملهم من منطلق تقدديم خدمدة ولديس مدن منطلدق

ارسدة سدلطة أو

قوة على املتعامل الذي حيتاك إىل ما يقومدون بده مدن عمل،فالتوجده بالعميدل،يكون لده
تأثري على السياسات املالية ل دارة اجلمركية،وحيدد جماالت اإلنفاق،وحيددد السياسدات
والنظم الفنية اليت تتبنامها اإلدارة اجلمركية وكافة السياسات األخرى اليت تضعها اإلدارة
اجلمركية لكي تتمكن من حتقيق أمهدافها اإلسرتاتيجية.
ويتبقدددي بعدددد ذلدددك،وحنن بصددددد احلدددديث عدددن املشددداركة مدددع ا

تمدددع التجددداري

وفوائده،أن نذكر أمهمية تبين اإلدارة اجلمركية لد مبدأ التقييم الذاتي .
فالتقييم الذاتي مهو مرحلة متقدمة من مراحل الشراكة مدع ا

تمدع التجداري،ال ميكدن

الوصول إليها بسهولة وبني عشية وضدحامها،ولكن تصدل إليهدا اإلدارة اجلمركيدة بعدد جهدد
جهيد وترسيخ ملبادئ العمل وافافية حقيقية بني اإلدارة اجلمركية واملتعاملني.
فوفقًا ملبددأ التقيديم الدذاتي،تتحول نسدبة كدبرية جدد ًا مدن آليدات الرقابدة الديت تقدوم بهدا
اجلمددارك مددن اإلدارة اجلمركيددة إىل العميل،حيددث يقددوم بذاتدده بتقيدديم مدددى إلتزامدده
بدداللوائح والقواعددد والقددوانني والقددرارات الدديت تتخددذمها اإلدارة اجلمركيددة،يف التقيدديم
الذاتي،يقوم املستورد بوضع كافة البيانات واملعلومات اليت توفر اإلطار الدالزم لتحديدد
القيمددة اجلمركيددة وحتديددد البنددد اجلمركددي وحسدداب الرسددوم املسددتحقة علددى الشددحنة
املستوردة ،ويقددم طواعيدة كدل مدا يددعم قدراره وكدأن عمليدة إنددماك تامدة حددثت بدني
اجلمارك وبني املتعامل وأصبحا كيان ًا واحداً.
التقيدديم الددذاتي جيعددل العميددل رقيبدداً علددى نفسدده،وعلى أعمالدده،وملتزماً ومسددئوالً عددن
تصددرفاته وبياناتدده واملعلومددات الدديت يقدمها،ومسددئوالً عددن سددالمة وجددودة البضددائع الدديت
يسددتوردمها لدديس فقددط حتددى يددتم اإلفددراك عنهددا مددن الدددائرة اجلمركيددة،ولكن حتددى بعددد
خروجها للسوق ووضعها موضع التبادل التجاري وعرضها للبيع على املشرتين.
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إن عالقة املشاركة مهي أحد األدوات اهلامة اليت تستطيع من خالهلا اإلدارة اجلمركية
أن تقوم بعملها بطريقة أسهل وأيسر وبأعلى درجة جودة

كنة.

إن مهذه احملاور اخلمسة لتطوير العمل اجلمركي مهي األساس الدذي ال غدين عنده ألي
إدارة أو منظمة – خاصة اخلدمية منها – ترغب يف تطوير عملها،و ا ال اك فيده أن كدل
وور من مهذه احملاور يتضمن عدداً ضخماً من األنشطة واملهام الواجب القيدام بهدا يف
تسلسل زمين يتوافق مدع قائمدة األولويدات مدن ناحيدة واإلمكانيدات املتاحدة للتطدوير مدن
ناحيدة أخري،وقدد يكددون مدن الضددروري التدذكري بدأن إختيددار فريدق العمددل الدذي سدديقوم
بإدارة عملية التغيري يعترب اجلانب األمهم واألخطدر يف العمدل كلده،ألن مهدذا الفدرق سديقع
على عاتقه تنفيذ كل مهام وأنشطة التغيري والتطوير بكل دقة وبدأدنى مقاومدة

كندة،ووفقاً

لألولويددات الدديت قددد تكددون متعارضددة حتددى بددني العدداملني يف اإلدارة الواحدة،وبدايددة
النجاح مهي أن نبدأ بالعمل املبين على املعرفة والعلم.
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القضية الرئيسية الثالثة

قضية الوظائف اجلرمريية احلديثة

القضية احلادية عشرة
التقييم اجلرمريي يف ظل اجلات
لقد خضع العمل اجلمركدي للتطدور بشدكل كدبري يف السدنوات العشدر األخدرية واختلفدت
الوسائل والطرق اليت كانت تسدتخدمها اجلمدارك لتنفيدذ أمهددافها يف املاضدي عدن تلدك
الوسائل اليت تستخدمها اإلدارات اجلمركية يف الوقدت احلاضدر،وكما سدبق القدول جندد
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أن كافة اإلدارات اجلمركية يف الدول املتقدمة والنامية على حد سدواء أحددثت حتدوالً
إسددرتاتيجي ًا حقيقيداً يف العمددل الددذي تقددوم بدده فتحولددت غالبيددة مهددذه اإلدارات بأمهدددافها
اإلسدددرتاتيجية مدددن عمليدددة اجلبايدددة والتحصددديل إىل عمليدددة التبسددديط والتيسري،فأصدددبحت
اإلدارات اجلمركيددة تسددعى لتحقيددق مهدددف إسددرتاتيجي أساسددي هلددا مهددو تسددهيل التجددارة
الدوليددة بكددل مددا يتطلددب حتقيددق مهددذا اهلدددف مددن اسددتخدام فعددال للتكنولوجيددا وتطبيددق
أنظمة مل تكن مستخدمة يف املاضي البعيد أو القريدب يف العمدل اجلمركدي مثدل إدارة
املخاطر واملراجعدة احملاسدبية الالحقدة وتطبيدق آليدات حقيقيدة حلمايدة حقدوق امللكيدة
الفكرية،لدذلك كدان إلتفدداف الددول كلدها كبريمهددا وصدغريمها ،غنيهدا وفقريمهددا حدول إتفاقيددة
اجلات،وإنضددمام مددا يزيددد عددن مائددة وثالثددة ومخسددون دولددة حتددى اليددوم ملنظمددة التجددارة
العاملية كأعضاء عاملني مبثابة إعالن وإمجاع دولدي بأمهميدة التجدارة الدوليدة يف األلفيدة
الثالثة والدور الكبري الذي ميكن للجمارك أن تلعبه يف تسهيل مهذه التجارة الدولية.
لقددد بدددأت دول وبلدددان عديدددة تطبيددق اإلتفاقيددات الدديت أنبثقددت عددن منظمددة التجددارة
ال عاملية منذ أكثر من عشر سنوات،وبدأت العديد من اإلدارات اجلمركية تطبيدق اآلليدات
احلديثة والطرق املستحدثة يف العمدل اجلمركدي،ولكن مدع ذلدك تبقدي عمليدة ووظيفدة
التقييم اجلمركدي مهدي أمهدم الوظدائف اجلمركيدة والديت حتتداك إىل عمدل دءوب وجهدد
مستمر لرفع كفاءة العاملني يف اجلمدارك ألن مهدذه الوظيفدة هلدا عالقدة مباادرة مبدا حتققده
اجلمارك من إيرادات،وملا تسعى إليه اجلمارك مدن عدالدة يف التطبيق،وملدا جيدب علدى
اجلمارك القيام به من توحيد يف املعاملة اليت تقدمها لعمالئها على حد سواء.
لقد صدر عن منظمة اجلمارك العاملية إتفداق وددد يتعلدق بكيفيدة حتديدد قيمدة البضدائع
املستوردة لألغراض اجلمركية،حيث يسعي مهذا اإلتفاق إىل اإلعتماد على تعريف واقعي
ال بده يف تعريدف بروكسدل للقيمدة ،وجيدب
للقيمة لألغراض اجلمركية،خالفاً ملا كان معمدو ً
أن تبنى القيمة اجلمركية على أساس السعر الذي تبداع بده البضدائع يف عمليدة بيدع فعليدة
بني بائع ومشرتي كل منهما مستقل عن اآلخر ،ودون أن يكون مهناك أي نوع مدن القيدود
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يفرضها البائع على املشرتي،وميكن أن تتم بعض التسويات على مهذا السعر ليكون واقعيداً
وفق داً ملددا حتدددده املددادة الثامنددة مددن مهددذه اإلتفاقية،مهددذا السددعر ،بهددذا التعريف،حتدددده
اإلتفاقية حتت أسم قيمة الصفقة ومهو ما ميثل أساس الطريقة األولي من طرق حتديد
القيمة لألغراض اجلمركية وفقاً هلذه اإلتفاقية،علي أنه جيب توافر الشروط اخلاصدة بهدذه
الطريقة،ألن عددم تدوافر أي منهدا معنداه اإلنتقدال إىل طدرق التقيديم البديلدة وفقداً للتددرك
والرتتيب الرقمي الواردة به مهذه الطرق يف اإلتفاقية.
فاإلدارة اجلمركية حتتاك ومهي بسبيلها لتحصيل الضريبة اجلمركية إىل ركنني أساسيني
 فئة التعريفة اجلمركية.
 وقيمة البضائع املستوردة اليت ستطبق عليها فئة التعريفة اجلمركية.
أي أن مهذين الركنني مهما األساس الذي عليه يتم حتصديل الضدريبة اجلمركيدة,لدذلك
فددإن السدد عر مهددو أحددد العناصددر األساسددية يف القيمددة بددل مهددو أمهددم مهددذه العناصددر علددى
اإلطالق،والقيمة اجلمركية ال تعترب فقط الوعاء الالزم جلباية الضدريبة اجلمدددركية وحددمها
بل مهي األساس يف حساب ضريبة املبيعات وكدل الضدرائب والرسدوم األخدرى الديت يدتم
حتصيلها على الواردات مثل ضريبدة األرباح التجارية والصناعية ورسم اخلدمات وغريمها..
عالوة على كونها األساس الذي يسرتاد به يف حتديد عناصدر التكلفدة الواقعيدة املتخدذة
كأسدداس لتحديد األرباح واخلسائر يف جمال جتارة السلع املستوردة.
إن الطرق واألنظمة اليت أتبعتها اإلدارات اجلمركية لتحديدد القيمدة اجلمركيدة للبضدائع
املسددتوردة تنوعددت وتعددددت علددى مددر السددنني ،إىل أن م توقيددع إتفاقيددة اجلددات عددام
 7220وبإعالن إنشداء منظمدة التجدارة العامليدة أصدبح تطبيدق مهدذه اإلتفاقيدة أحدد ادروط
اإلنضمام إىل املنظمة الدولية،لقد كانت االنتقدادات الديت وجهدت إىل تعريدف بروكسدل
للقيمددة أحددد أمهددم أسددباب عقددد جددوالت املفاوضددات التجاريددة الدديت عرفددت باسددم دورة
طوكيو .
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ولذلك كان من الضروري توحيد تعريف القيمة على مسدتوى دول العدامل ألنده يف غيداب
مهذا التوحيد،وقيام كل دولدة بإسدتخدام تعريدف خداص خمتلف،يكدون األثددر النداتج عدن
مهذا اإلختالف غايدة يف السدلبية علدى حركدة التجدارة الدوليدة والتبدادل الددولي للبضدائع
واخلدمات.
وبناءاً على كل مهذا ومدن أجدل تطبيدق أحكدام موحددة للقيمدة تسدرى علدى كافدة دول
العامل،ومن أجل أن يكون مفهدوم القيمة وأيضا العناصر التدى يشدتمل عليهدا مهدذا املفهدوم
واحدداً لدى مجيع األطراف املتعاملة يف جمال التجارة الدولية،وضعت إتفاقية تنفيذ
املددادة السددابعة مددن اجلددات والدديت تهدددف إىل توحيددد تعريددف القيمددة عددن طريددق جعددل
األساس األوحد للقيمة مهو القيمة الفعلية الواقعية دون اإللتجداء إىل التقدديرات اجلزافيدة
أو الومهمية أو احلكمية وأيضا جعدل طرق وأساليب حتديد مهذه القيمة ثابتة ومذاعة علدى
كل دول العدا مل املنضمددة ل تفاقيدة،وأن يكدون تطبيدق القواعدد املتعلقدة بتحديدد القيمدة
ال للددتحكم ,وأال تسددتخدم القيمددة اجلمركيددة يف مواجهددة
عددادالً وموحددداً وحياديدداً وقدداب ً
السياسات التسويقية للسلع مثل سياسة اإلغراق،وعالوة على كدددل ما تقددم أال يدتم حتديدد
القيمة على أسدداس أسدعار املنت جدات مدن املنشدأ احمللدي لبلدد االسدترياد أو أسدعارمها يف
السوق احمللى لبلد التصدير أو أسعارمها يف بلد تصدير ثالث.
وتقوم مهذه اإلتفاقية على مبادئ أساسية يف صدد عملية حتديد القيمة لألغراض
اجلمركية مهي
 )7يجب أن تؤسس القيمة الخاضعة للضريبة على مبادئ عادلاة وبسايطة وأن تعكاس الواقاع
التجاري الفعلي مع عدم اإلعتماد على التقييم الجزافي أو الحكمى.
فاإلتفاقية تهدف إىل حتقيق العدالة بدني مجدوع التجدار واملتعداملني يف جمدال التجدارة
الدولية،مع ضرورة أن تكون اإلجراءات اليت تتم علدى الصدفقات بسديطة وميسدرة وتدؤدي
إىل التسهيل والتيسري ال التعقيد والبطء،وأن تسود بيئة التجارة العاملية قواعد وإجدراءات
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عادلة متاماً ال تقوم على أي أساس حتكمي يهدر فرص اإلبداع والتنافس الشريف البعيدد
عن

ارسات السلطة والتحكم والفساد.
 )5يجب أن يكون مفهوم القيمة الخاضع للضريبة سهالً ويمكن لكاالً مان المساتوردين وإدارة
الجمارك الم عنية بالتقييم فهمه حتى يسهل التطبيق الفعلي وأن يكون هذا المفهاوم يتصا
بالشيوع واإلستقرار.

ومهذا املبدأ من األسس اهلامدة للتجدارة الدوليدة يف األلفيدة الثالثدة حيدث تسدعى ادعوب
العامل كله إىل زيادة معدالت التبادل التجداري ،ومدن ثدم يكدون مدن الضدروري أن تسدود
مبادئ التبسيط والتيسري كافة إجراءات التجارة لكي ميكدن لكدل مدن يعمدل يف التجدارة
تفهمهددا ببسدداطة وتنفيددذمها يف يسر،فضدالً عددن أمهميددة بندداء جدددار مددن الثقددة بددني ا
التجاري وبني األجهزة احلكومية اليت تتوىل رقابة أعضداء مهدذا ا

تمددع

تمدع التجداري عندد

تنفيذمهم لصفقاتهم التجارية لضمان اإللتزام التام بالقواعد والقوانني املعمول بها.
 )2يجب أن يكون هناك ثبات في التقييم وأن تكون إدارة التقييم متجددة ومعتدلة.
وذلك ألن ثبات واستقرار عملية التقييم مهي األسداس يف اسدتقرار البيئدة التجاريدة وعددم
تعرض التجار هلدزات وأزمدات حتددث ألسدباب ميكدن تفاديهدا وجتنبهدا مدن خدالل تطبيدق
قواعد افافة وبسيطة وثابتة لعملية تقييم البضائع املستوردة.
 )0يجب أال يحول نظام التقييم دون سرعة التخليص على البضائع واإلفراج عنها.
إن مهددذا املبدددأ مبثابددة نددداء إىل كافددة اإلدارات اجلمركيددة للقيددام بددإجراءات التقيدديم
اجلمركي وفقداً إلتفاقيدة تنفيدذ املدادة السدابعة دون إعتبدار مهدذه اإلتفاقيدة ومدا تتطلبده مدن
التحقق من القيمة الفعلية أو الثمن املدفوع فعالً أو القابل للدفع كذريعة إلستغراق وقت
أطول يف عملية التقييم،ألن املبدأ األساسي الدذي تسدعى منظمدة التجدارة العامليدة إىل
حتقيقه مهو تسهيل التجارة الدولية بكل الطرق والوسائل املمكنة.
 )2يجاااب أن يمكااان نظاااام التقيااايم الجمركاااي المساااتوردين مااان إساااتنتاج القيماااة ل اااـرا
الجمركية مقدما ً وبدرجة مناسابة وللام مان خاالل دليال التقيايم الاذي يقادم للمتعااملين ماع
الجماااارك وبصااافة خاصاااة المساااتوردين طااارح كيفياااة الطريقاااة التاااي تتبعهاااا اإلدارات
الجمركية في تقييم البضائع.
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إن تدوافر املعرفدة لددي أعضداء ا

تمدع التجداري ميكدنهم مدن القيدام بسدهولة بتحديددد

القيمددة الدديت سددوف تؤخددذ كأسدداس لعمليددة التقيدديم اجلمركددي وكددذلك حتديددد الرسددوم
اجلمركية وبالتالي ميكدنهم القيدام بعمدل دراسدات اجلددوي املناسدبة ألعمداهلم التجاريدة
وتقدير تكلفة استرياد البضائع ونسبة رحبية كل صنف منها وبالتدالي تقدوم دعدائم جتدارتهم
على أركان فنية قوية تضمن حتقيقهم لألرباح وبالتالي منو االقتصاد الوطين ككل.
 )2يجب أن يحمى نظام التقييم المستاـورد األماين فاي مواجهاة المنافساة الايار عادلاة الناطائة
من سوء التقييم أو التدليس في المستندات أو يره.
لقد كدان مهدذا مدن أكثدر اإلنتقدادات الديت وجهدت إىل نظدام بروكسدل للتقيديم اجلمركدي
الذي كان ميثل محاية قانونيدة للمسدتورد املتكاسدل ويعاقدب املسدتورد ا

تهدد الدذي

يسعي للحصول على أفضل األسعار ،ويعترب األخذ بالقيمة الفعلية تشجيعاً حقيقياً للمسدتورد
ا

تهد وحتفيزاً له على االستمرار يف عقد أفضل املفاوضدات التجاريدة واحلصدول علدى

الصفقات بأقل األسعار.
 )1الدقة والسرعة في البحث عن الحقائق في حاـالة إقارار إدارة الجماارك التاي تقاوم باالتقييم
أن القيمة المقر عنها ير صحيحة ألي سبب من األسباب.
إن اسددتخدام منددوذك إقددرار القيمددة مهددو أحددد الوسددائل اهلامددة الدديت تسددتخدمها اإلدارات
اجلمركية يف تفعيل وبناء نظام مشاركة بني اجلمدارك وا

تمدع التجاري،فدإقرار القيمدة

مهو النموذك الذي يقدم من خالله املستورد للجمارك كافة املعلومدات الديت متكنهدا مدن
القيام بتحديد القيمة لألغراض اجلمركية يف سهولة ويسدر وبأسدرع مدا ميكدن ،ويندتج عدن
مهذه املشاركة إلتزام اجلمارك بالدقة التامة يف البيانات واملعلومات الديت قدد تسدتخدمها
يف تعديل القيمة اليت يقر عنها املستورد،بل على مهذه اإلدارة أن تلتزم بتقديم تفسريات
كتابية إذا ما طلب املستورد ذلك لتربير أي تعديل تقوم به على القيمة املقر عنها.
 )8يجب أن تؤسس القيمة والاى أقصاى درجاة ممكناة على المساتندات التجارياة وأن تخفا
اإلجراءات الشكلية إلى أدنى حد ممكن.
ويعتددرب مهددذا أحددد الوسددائل الدديت تسددعى منظمددة التجددارة العامليددة السددتخدامها،حيث أن
العديددد مددن احلكومددات تسددتوجب تقددديم اسددتمارات ومندداذك ومسددتندات اددكلية ال تفيددد
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عملية التجارة،وبالتالي تناادد املنظمدة كافدة الددول إىل اإلكتفداء باملسدتندات التجاريدة
مثددل الفواتري،قددوائم العبوة،وغريمهددا مددن املسددتندات املتعددارف عليهددا يف التجددارة الدوليددة
كمصددادر للمعلومددات الدديت حتتدداك إليهددا اإلدارات اجلمركيددة عنددد قيامهددا بتحديددد القيمددة
لألغراض اجلمركية.
 )2يجب أن تكون إجراءات التحكيم والتقــاضى بين مصلحة الجمارك والمستوردين ساريعة
وبسيطة وعادلة و ير متحيزة
ومهذا أحد املبادئ اهلامة يف البيئة التجارية احلديثة الديت نسدعى لرتسديخها لددي كافدة
دول العامل،فإذا ما كان النظام اإلداري واإلجرائي سواء يف اجلمدارك أو أميدن اجلهدات
األخرى اليت تتعامل مع التجارة الدولية يسعي إىل التبسيط والتيسري،فأولي وأجدر بهدذه
األنظمددة أن يكددون نظددام التقاضددي وفددض منازعددات أعضدداء ا

تمددع التجدداري مددع تلددك

اجلهات احلكومية أكثر سرعة وسدهولة ،لكدي ال تكدون التعقيددات يف إجدراءات التحكديم
وفددض املنازعددات والتقاضددي سددبباً يف تنددازل الكددثريون مدن التجددار عددن حقددوقهم لتجنددب
البطء يف اإلجراءات والفصل يف املنازعات،عمالً باملقولة السائدة العدل البطئ أسوأ
من الظلم يف التطبيق .
مهددذه املبددادئ تتفددق والفلسددفة العامددة ل تفاقيددة الدديت تسددعى إىل أن تنددتهج اإلدارات
اجلمركية يف كل دول العدامل نهدج( القيمدة الفعليدة ) يف عمليدة التقيديم اجلمركدي ،تلدك
القيمة اليت تعرب عن واقع حقيقي يطابق املمارسات والصفقات التجاريدة ،فالقيمدة الفعليدة
الدديت تددن

عليهددا املددادة األولددي كأسدداس للتقيدديم اجلمركددي تسددتند إىل مددا مهددو مدددون

بالفاتورة وما تضمنه عقد البيع  ،والشروط اليت تضمنتها مهدذه املدادة مجيعهدا تسدتند علدى
عدم األخذ بهدذه القيمدة إذا كدان مهنداك أي ادبهة عددم فعليدة أو واقعيدة ،ثدم يف الطريقدة
الثانيدة والثالثددة ،تسددتند القيمدة اجلمركيددة أيضد ًا إىل قدديم فعليدة لبضددائع مطابقددة أو

اثلددة ،

ومهذا يدل بوضوح على ضدرورة أن تسدود فلسدفة الثقدة فيمدا يقدمده املسدتورد مدن بياندات
واللجوء إىل القيم الفعلية وليس اجلزافية يف ثالثة طرق مدن الطدرق السدتة للتقيديم  ،وقدد
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يظن البعض أن الطدرق الثالثدة األخدرى سدوف تبتعدد عدن الفعليدة  ،ولكدن واقدع األمدر أن
مهذه الطرق أيضًا تدذمهب إىل مفهدوم الفعليدة مدن بداب جمداور  ،حيدث الطريقدة اخلصدمية
تستند إىل القيمة الفعلية اليت م تأسيسها على سعر البيع الفعلدي يف السدوق احمللدي مدع
خصم اإلضافات اليت تتم بغرض بيع السلعة يف السوق احمللي ،وكأنين أيض ًا مهندا أتعامدل
مع القيمة الفعلية من منظور خمتلف قلديالً عدن الطدرق السدابقة  ،ويف الطريقدة احلسدابية ،
جند أن التكاليف الفعلية املستخرجة من واقع سدجالت مندتج البضدائع مهدي األسداس يف
حساب القيمة اجلمركية..
مهذه مخسة طرق للتقييم تقدوم علدى القديم الفعليدة  ،وتندأي متامدًا عدن القديم اجلزافيدة أو
احلكمية  ،وأما الطريقة السادسدة ،فهدي أيضدًا رغدم أنهدا تبتعدد عدن القيمدة الفعليدة ،إال أنهدا
تطلب من اجلمارك أن تكدون عمليدة التقيديم اجلمركدي يف أقدرب نقطدة زمنيدة مدن مهدذه
القدديم الفعليددة  ،أو أن تددتم بعددض املرونددات الدديت ال تفقددد بسددببها القيمددة الناجتددة لألغددراض
اجلمركية عن مفهوم الفعلية..

القضية الثانية عشرة
قضية المراجعة المحاسبية الالحقة
ال اددك أن وظيفددة املراجعددة احملاسددبية الالحقددة مهددي أحددد األدوات الفعالددة واهلامددة
إلحداث التوازن بني تسهيل حركة التجارة والرقابة اجلمركية الفعالدة .ولدذلك كدان البدد
من تناول موضوع املراجعة احملاسبية الالحقة كأحد قضايا اجلمارك املعاصرة..
فاجلمارك يف األلفية الثالثة تعمل بنظام املشاركة مع ا

تمع التجاري  ،ومن ثم تعطي

الكثري من املتعاملني درجات متفاوتة من الثقة  ،واملنطق يقتضي أن تتم عمليدات إختبدار
وفح د

عشددوائية هلددؤالء الددذين منددنحهم الثقددة لكددي نتأكددد مددن أنهددم أمهددل هلددذه الثقددة

وجديرين بها ،ولذلك تهدف اجلمارك من خدالل كافدة األعمدال واإلجدراءات الديت تقدوم
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بها لتطبيق املراجعة احملاسبية الالحقة إىل التأكد من أن ما قام بتقدميده املسدتورد مدن
بيانات ومستندات أثنداء اإلفدراك عدن الدواردات كدان صدحيحاً،فالرتكيز علدى أن الثقدة يف
ولها ،وال تنطوي مهذه املراجعة مطلقاً على مراجعة إجراءات اإلفراك عن الواردات وال
جيوز بأي حال من األحوال الرجدوع علدى املسدتورد إال بسدبب تقدميده لبياندات خاطئدة
أثناء اإلفراك عن البضائع.
إن اإلدارة اجلمركية لكي تقوم بتطبيدق مهدذه الوظيفدة احلديثدة مدن الوظدائف املنوطدة
باجلمدددارك يف األلفيدددة الثالثدددة حتتددداك إىل أن يكدددون لدددديها إدارة وقيدددادة واعيدددة تدددتفهم
مقتضيات تسهيل التجارة  ،وتؤمن باملشاركة مع ا
فريق عمل متخص

تمع التجاري ومن ثم تقوم بتكدوين

ومامهر للقيام بعملية املراجعة احملاسدبية الالحقدة يتكدون مدن خنبدة

مددن العدداملني الددذين يددتم تدددريبهم علددى أحدددث الوسددائل العلميددة يف فنيددات املراجعددة
احملاسبية والدفرتية فضالً عن توافر قدر غري قليدل مدن املعرفدة الفنيدة اجلمركيدة ليكوندوا
فريددق العمددل القددوي املؤمهددل للقيددام بأعمددال مراجعددة واسددبية علددى دفدداتر وسددجالت
العمالء،وإكتشاف أي عمليات تالعدب أو إخفداء لبياندات تدؤثر بشدكل مباادر علدى الضدريبة
اجلمركية اليت م حتصيلها عن البضدائع الديت م اسدتريادمها خدالل فدرتة املراجعدة الديت
يقوم بها فريق العمل.
تعري

المراجعة المحاسبية الالحقة

مهددي جمموعددة مددن اإلجددراءات واملراجعددات الدديت تقددوم بهددا اإلدارة اجلمركيددة لدددي
املتعامل مع اجلمارك للتأكد من أن كل ما قام املسدتورد أو مدن يندوب عنده بتقدميده مدن
بيانات ومستندات ومعلومات أثناء عملية اإلفراك اجلمركي عن البضدائع املسدتوردة كدان
صحيحاً ومعرب ًا بكدل دقدة عدن الواقدع الفعلدي للصدفقة والتحدويالت واملددفوعات اخلاصدة
بهددا،وتتم مهددذه اإلجددراءات واملراجعددات يف مقددر املسددتورد وعلددي سددجالته وحسدداباته
ودفاتره،وتغطي فرتة زمنية معينة متثل للجمارك املدى الزمين الكدايف لتنفيدذ إجدراءات
التحقق بصورة ااملة .
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ومددن خددالل قددراءة مهددذا التعريددف،ميكن حتديددد املالمددح الرئيسددية التاليددة لتنفيددذ عمليددة
املراجعة احملاسبية الالحقة بطريقة صحيحة
 .7أن املراجعددة ال تركددز علددى البيانددات اجلمركيددة فقددط وإمنددا ترتكددز علددى قددراءة حسددابية
وواسدبية للسددجالت واملسددتندات والدددفاتر واحلسددابات الدديت متثددل جمموعددة الدددفاتر
اليت ميسكها املتعامل إلثبات دوراته احملاسبية.
 .5أن املراجعة ال ترتكدز علدى بعدض أوراق أو فدواتري أو سدجالت فقط،وإمندا مهدي عمليدة
تتبع واسيب ااملة تغطي فدرتة زمنيدة ال تقدل عدن ثالثدة أادهر يدتم حتديددمها بطريقدة
متكن اجلمدارك مدن تغطيدة أي أنشدطة تتعلدق بالصدفقات الديت تطلدب األمدر تتبعهدا ،أو
مراجعة بياناتها لدي املستورد.
 .2أن املراجعة تسعى ملتابعة بعض العمليات اليت تتم مبعرفدة املسدتورد بعدد االسدترياد
بغددرض التأكددد مددن أن عمليددة سددداد الضددرائب املسددتحقة علددى كافددة األنشددطة وبكافددة
األنواع (الددخل واملبيعات،األربداح التجاريدة والصدناعية وأي ضدرائب أخدري) متدت
بندداء علددى نفددس البيانددات الدديت م تقدددميها للجمددارك وقددت اإلفددراك عددن البضددائع
املستوردة.
 .0أن املراجعة تتم ملراجعة ما م تقدميه من بيانات ومعلومدات ومسدتندات أثنداء عمليدة
اإلفددراك،وليس لغددرض التأكددد مددن صددحة اإلجددراءات الدديت قامددت بهددا اجلمددارك علددى
اإلقرار اجلمركي.
 .2أن املراجعددة تتضددمن جمموعددة مددن اإلجددراءات احلسددابية واحملاسددبية واجلمركيددة
بصدورة اداملة ومتكاملدة لتحقيددق اهلددف منهدا،وال تقتصدر فقددط علدى بعدض اإلجددراءات
الفنية اجلمركية ملراجعة البند والسعر واملنشأ فقط.
أهداف المراجعة الحسابية الالحقة:
ا سبق يتضح أن اإلدارة اجلمركية جيب أن يكون مهدفها من أي عملية مراجعة
واسبية الحقة حتقيق كل أو بعض األمهداف التالية
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 .7التأكد مدن االلتدزام الكامدل والتدام للمسدتورد وعددم قيامده خبدرق أي مدن القدوانني أو
اللوائح أو اإلجراءات اجلمركية أو غريمها من التشريعات اليت تنظم عملية االسترياد.
 .5التأكد من صحة ودقدة مجيدع البياندات واملعلومدات واملسدتندات الديت قدام املسدتورد
بتقدميها للجمارك أثناء عملية اإلفراك عن البضائع وتوافق مهذه البيانات واملعلومدات
واملستندات مع مدا يدتم تسدجيله بالددفاتر والسدجالت واحلسدابات الديت يقدوم بإمسداكها
ومتثل جزء من الكيان احملاسيب القانوني لشركته.
 .2ضمان عدم ضدياع املدال العدام وأن مدا م حتصديله مدن رسدوم وضدرائب مجركيدة عدن
البضائع اليت م استريادمها ميثل ما جيب حتصديله،وأن عمليدة اإلفدراك مل يشدوبها أي
تقصري أو إمهمال أو خمالفات.
 .0دعم اإلدارة اجلمركية يف تطبيق نظام إدارة خماطر قوي يعتمد على بيانات تارخيية
صحيحة تتضمنها قواعد البيانات اجلمركية وتساعد اجلمارك يف تطدوير آلياتهدا بسدهولة
ويسر لتحسني اخلدمة املقدمة للمتعاملني.
 .2املساعدة يف نشر ثقافة خدمدة العمدالء بدني العداملني باجلمدارك واعتبدار املسدتورد
عميل جيب تقديم أفضل خدمة له وليس مهارب أو متهرب جيب تقصي احلقائق حوله
وواولة العثور على أي خطأ قام به.
من المسئول عن القيام بالمراجعة المحاسبية الالحقة ؟
قد يظن البعض أن إدارة املراجعة احملاسبية الالحقة باجلمارك مهي اإلدارة املنوط بها
وحدددمها ودون غريمهددا تنفيددذ أنشددطة مهددذه املراجعددة،ولكن التطبيددق الصددحيح واجليدددد
للمراجعددة احملاسددبية الالحقددة يقددوم علددى مبدددأ أن مصددلحة اجلمددارك بكامددل وحددداتها
اإلدارية متثل أحدد الالعبني،بينمدا ميثدل ا

تمدع التجداري واملتعداملون مدع اجلمدارك

الالعب اآلخر،وكالمهما على نفس القدر من األمهمية ,,


فالجمارك
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تسددعي مدددن خدددالل تنفيدددذ املراجعدددة الالحقددة إىل خفدددض زمدددن اإلفدددراك عدددن البضدددائع
مددن خددالل تطبيددق آليددات فعليددة وواقعيددة مضددمونة لتسددهيل التجددارة وخدمددة ا

تمددع

التجاري،فضدددالً عددددن املسددددامهمة بقدددددر كددددبري يف تنفيددددذ مبدددددأ حتويددددل املددددوانئ إىل
منافدددذ لعبدددور البضدددائع ولددديس خمدددازن لتخزينها،فضددالً عدددن دعدددم نظدددام إدارة املخددداطر
املسدددتخدم مدددن خدددالل تقدددديم معلومدددات تارخييدددة كدددثرية لقواعدددد البياندددات تسدداعد يف
تنفيدددذ معدددايري خطدددر دقيقة،وتسدددهم يف تفعيدددل آليدددات وأنظمدددة الرقابدددة علدددى املتعددداملني
بصدددورة فعالدددة حتقدددق الكدددثري مدددن االلتدددزام الطدددوعي الدددذي تسدددعى اجلمدددارك لتحقيقددده
بني مجوع املتعاملني.


والمتعاملون:

متثددل عمليددة خفددض التكلفددة بالنسددبة هلددم التحدددي األساسددي لوجددودمهم ،ويسددعون إىل
حتقيق مهذا اخلفض بكل السبل،وبالتالي فإن املستورد الذي يريد ألعماله التطور والنمو
سيسعي بكل الوسائل إىل احلصول علدى أكدرب قددر مدن التسدهيالت الديت تقددمها اإلدارة
اجلمركية ،واخلفض يف حد ذاته مهدام،ولكن يدعمده مدن ناحيدة أخدرى خفدض يف زمدن
اإلفددراك عددن البضددائع املسددتوردة

ددا يسدداعد املسددتورد علددى زيددادة معدددل دوران رأس

املددال وبالتددالي حتقيددق أربدداح أكثر،وقبددل كددل مهددذا يسددعي املسددتورد إىل االسددتفادة مددن
املعاملة اجليددة واملتميدزة الديت متنحهدا اجلمدارك للمتعداملني امللتدزمني فيحصدل علدى
مزايا أكثر متكنه من القيام بعمله يف سهولة ويسر.
اإلطار القانوني لتنفيذ عملية المراجعة المحاسبية الالحقة
لقد تضمنت إتفاقية تنفيدذ املدادة السدابعة مدن االتفاقيدة العامدة للتعريفدات والتجدارة مدادة
مسدددتقلة ( املدددادة  )71تدددن

علدددى حدددق اإلدارة اجلمركيدددة يف االقتنددداع بصدددحة ودقدددة

املستندات وإقرارات القيمة املقدمة عنها،ولذلك وجدب علدى املشدرع يف كدل دولدة أن
يضددع نصوص داً يف القددانون اجلمركددي تتضددمن آليددات تنفيددذ عمليددة املراجعددة احملاسددبية
الالحقة،وال يقتصر األمر على اتفاقية تنفيدذ املدادة السدابعة مدن االتفاقيدة العامدة للتعريفدات
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والتجدددارة فقط،بدددل إن اتفاقيدددة كيوتدددو ( املعروفدددة باتفاقيدددة تبسددديط وتنسددديق اإلجدددراءات
اجلمركية ) تتضدمن أيضدًا نصدًا يعطدي اإلدارات اجلمركيدة احلدق يف تبندى إسدرتاتيجيات
لقياس االلتزام بالقوانني وجيب أن تشتمل الرقابة اجلمركية على إجراءات رقابية تسدتند
إىل التدقيق ( املراجعة ).
ففددي مصددر علددى سددبيل املثال،جنددد أن النصددوص السددابق اإلاددارة إليهددا والدديت تضددمنتها
االتفاقيدات الدوليددة الدديت ادداركت فيهددا مصددر وأنضددمت إليهددا كعضددو كامل،أسددتوجبت أن
يتضمن التشدريع احمللدي نصوصدًا تدنظم مهدذه العمليدة،ومهو مدا تضدمنه القدانون اجلمركدي
والئحتدده التنفيذيددة،حيث يتضددمن القددانون اجلمركددي رقددم  22لسددنة  7222وتعديالتدده
الصددادرة بالقددانون  720لسددنة  5000والقددانون  22لسددنة  ،5002يف املددادة ( )20مندده مددا
يتضمن إلزام مؤسسات املالحة والنقل واألاخاص الطبيعيني واألاخاص االعتبارية

ن

هلددددم الصددددلة بالعمليددددات اجلمركيددددة االحتفدددداظ جبميددددع األوراق والسددددجالت والوثددددائق
واملستندات املتعلقة بهذه العمليات,وال يقتصر مهذا اإللزام على املسدتورد بدل ميتدد إىل
املشرتين بطريق مباار من املستوردين بقصد االجتار وكذلك كل من حاز بضائع أجنبية
بقصد االجتار،وحييل القانون إىل وزير املالية سلطة إصدار القرار الذي يتضدمن القواعدد
واإلجدددراءات واملددددد الددديت تدددنظم عمليدددة االحتفددداظ بددداألوراق والسدددجالت والوثدددائق
واملستندات املطلوبة هلذه املراجعة،وبذلك يكون مهناك إطار قانوني ملوظفي اجلمارك
يعطيهم احلدق يف اإلطدالع علدى أي أوراق أو سدجالت أو وثدائق أو مسدتندات يكدون هلدا
صلة أو فائدة يف التحقق من التزام املستورد للبضائع األجنبية.
وباإلضافة إىل مهذا،تتضمن املدادة ( )778عقوبدة عددم االحتفداظ بداألوراق واملسدتندات
والوثائق واليت تصل إىل الغرامدة الديت تعدادل 7ا 0الضدريبة اجلمركيدة املعرضدة للضدياع
من جراء عدم االحتفاظ بهذه األوراق واملستندات.
وقد تضمن القرار الدوزاري رقدم  70لسدنة  5002يف الالئحدة التنفيذيدة لقدانون اجلمدارك
عدد من املواد الديت تتضدمن أحكامداً تفصديلية تعطدي اجلمدارك احلدق يف القيدام بعمليدة
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املراجعة احملاسبية الالحقة من ناحية،ومن ناحية أخرى تنظم مهذه العمليدة مدن حيدث
اإلجراءات واخلطوات ،واليت نوردمها فيما يلي
المادة( )718
على مؤسسات املالحة والنقدل واألادخاص الطبيعديني واألادخاص االعتباريدة

دن هلدم

صددلة بالعمليددات اجلمركيددة االحتفدداظ جبميددع األوراق والسددجالت والوثددائق واملسددتندات
املتعلقة بهذه العمليات على أن يكون موضحا بها تفصديال مدا يتصدل بكدل مدنهم مدن تلدك
العمليات.
المادة()712
يلتزم مستوردو البضدائع األجنبيدة بقصدد االجتدار واملشدرتون مباادرة مدنهم باالحتفداظ مبدا
يدل على أداء الضريبة اجلمركية أما حدائزي البضدائع األجنبيدة بقصدد االجتدار فيلتزمدون
باالحتفاظ مبا يدل على مصدر تلك البضائع.
المادة ( )780
علدى املؤسسدات واألادخاص املنصدوص علديهم يف املدادتني السدابقتني تقددديم األوراق
واملسددتندات والسددجالت والوثددائق واحملددررات املشددار إليهددا يف مهددذا البدداب ملددوظفي
اجلمدددارك املختصدددني ومتكيدددنهم مدددن اإلطدددالع عليهدددا وجيدددوز هلدددؤالء املدددوظفني ضدددبط
املسددتندات والوثددائق والسددجالت عنددد وجددود املخالفددة مددع تقددديم تقريددر بددذلك للددرئيس
األعلى يف ميعاد غايته أسبوعا من تاريخ الضبط.
المادة ()787
يقصد باألوراق واملستندات والوثائق والسجالت املشار إليها باملدادة السدابقة تلدك الديت
تتطلبها طبيعة النشاط وخاصة القيودات املتعلقة بالعمليات اجلمركية وأمهمها -
أ -السجالت اليت تستلزمها طبيعة النشاط.
ب -املراسالت واحملررات املتعلقة بالصفقات ذات الصلة بالعمليات اجلمركية.
المادة ( )785
على مجيع املخاطبني باملدادتني ( )712 ،718مدن مهدذه الالئحدة االحتفداظ بالسدجالت
املنصوص عليها ملدة مخس سنوات تبدأ مدن تداريخ التأادري عليهدا بانتهائهدا مدن مدوظفي
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اجلمارك أما الوثائق واملراسالت واحملررات فتبدأ مدة االحتفاظ بهدا مدن تداريخ إرسداهلا
أو تسليمها وذلك كله وفقا ملا مهو مقرر بقانون التجارة.
مهذه بعض النصوص اليت جيب أن تتضمنها التشريعات احمللية يف البلد الذي يريد أن
يطبق آليات املراجعة احملاسبية الالحقة.
كي يتم إتخال قرار خضوع طركة معينة للمراجعة الالحقة:
 )7البضائع التي يتم اإلفراج عنها من خالل الخط األخضر من الجمارك:
حيث حتتاك اإلدارة اجلمركية إىل التأكد من التزام مهدؤالء املتعداملني الدذين متدنحهم
اجلمارك الثقة وتقوم باإلفراك عدن بضدائعهم املسدتوردة دون فحد

أو معايندة،ومن وقدت

آلخر،جيددب إخضدداعهم للمراجعددة الالحقددة للتأكددد مددن حسددن اسددتخدامهم للتسددهيالت
املمنوحة هلم.
 )5الصفقات التي تم تقييمها بقبول قيمتها التعاقدية وتطبيق أحكام المادة األولي والثامنة:
حيث جيب على اإلدارة اجلمركية التأكد من أن كل ما م تقدميه من بيانات ومعلومات
ومستندات عن القيمة كدان صدحيحًا وأن الصدفقة مل تتضدمن أي اتفاقدات جانبيدة تتعدارض
واألحكام والشروط اليت تتطلبها الطريقة األولي من طرق التقييم.
 )2متابعة التحوالت التجارية لمجموعات المستوردين للتأكد من عدم وجود أسباب ير
طرعية ورائها:
ويأتي مهذا القرار عن نظام إىل جيد يعتمد على قواعد بياندات قويدة وبنداء علدى تعليمدات
ومتابعددات تددتم علددى مسددتوى اإلدارة العليددا للجمددارك وتتوافددق مددع االجتامهددات التجاريددة
واالقتصادية السارية،وتأخذ يف االعتبار نتائج عمل اجلهات الرقابية املختلفة.
فمااثالً ..إذا خرجددت تقددارير مددن جهددة مددا توضددح أن مسددتوردو األخشدداب قددد كثفددوا مددن
وارداتهم من تركيا مع أن السويد تقوم بتصدير نوعيات أخشاب أكثر جودة،مهنا قد تتخدذ
إدارة اجلمارك قراراً بإجراء مراجعة الحقدة علدى مسدتوردي األخشداب خدالل فدرتة معنيدة
للوقوف على األسباب اليت تسببت يف مهذا التحول والتأكد من ارعيتها وعدم وجود أي
خمالفات ورائها.
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 )0تتبع بع

الظواهر التجارية:

إن إ نتشار بعض السدلع يف األسدواق بطريقدة غدري طبيعيدة يف بعدض األوقات،يتطلدب قيدام
اجلمارك بتكثيف عمليات املراجعة احملاسبية الالحقدة لتتبدع أنشدطة بعدض املسدتوردين
الذين قد يكون هلم عالقة باسترياد مهذه البضدائع والتأكدد مدن سدالمة إجدراءات إدخاهلدا
ال انتشار أجهزة التليفدون الالسدلكي مدن إنتداك الصدني،قد يتطلدب تكثيدف
إىل البالد،فمث ً
املراجعة الالحقة على كافة مدا يدرد مدن بضدائع مدن الصدني للتأكدد مدن خلومهدا مدن مهدذه
األجهزة اليت متثل الظامهرة املطلوب تتبعها.
الدفاتر والسجالت والحسابات التي تخضع للمراجعة المحاسبية الالحقة:
إن كافة سجالت املستورد وحسداباته ودفداتره وكدل مكوندات النظدام احملاسديب للكيدان
التجاري الذي تتم عملية االسترياد من خالله ختضدع للمراجعدة والبحدث والتحقدق أثنداء
عمليددة املراجعددة احملاسددبية الالحقددة ،ونددورد فيمددا يلددي أمهددم تلددك احلسددابات والدددفاتر
والسجالت
 -1دفتر اليومية العامة:
ويعترب السجل األمهدم ألنده ميثدل بيدان تدارخيي لكافدة قيدودات الشدركة ،وفيده قيدود متثدل
مجيع العمليات سواء الداخلية أو اخلارجية.
 -2دفاتر األستال العام المختلفة:
مهذه الدفاتر عادة تستخدم لتصدنيف وتبويدب وترحيدل العمليدات مدن اليوميدة العامدة إىل
احلسابات املتخصصة حسب نوع كل منها يف األسدتاذ العدام اخلداص بده،فالبنك لده دفدرت
مستقل واخلزينة هلا دفرت آخر ومهكذا،وتعترب مراجعة مهذه الدفاتر وإجيداد عالقدة بينهدا مدن
أمهم األعمال اليت يقوم بها فريق املراجعة الالحقة.
 – 3قوائم التكالي

والدخل واألرباح والخسائر

ومهذه القوائم أيضاً هلا أمهمية كبرية حيث تتضمن بيانات وأرقام ومددخالت تتدأثر بطريدق
مبباار بالبضائع املستوردة سواء مدن حيدث تكلفدة احلصدول عليهدا،أو مدن حيدث قندوات
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التصرف فيها،أو من حيث أرصدتها باملخدازن،وغري ذلدك مدن البياندات واملعلومدات الديت
متكن فريق املراجعة من القيام بعملية تتبع صحيحة ودقيقة.
 – 4الميزانية العمومية:
وميكددن مددن خددالل تتبددع ومراجعددة األرصدددة املوضددحة بهددا معرفددة دقددة وصددحة األرقددام
املرتبطددة بالبضددائع املسددتوردة سددواء عنددد بيعهددا وحتقيددق أربدداح أو عنددد اسددتخدامها يف
اإلنتاك وتضمنها يف أرقام حتت التشغيل أو غري ذلك من بنود امليزانية.
نقطة هامة-:
إن السددرد السددابق للدددفاتر والسددجالت واحلسددابات يعطددي إنطباعدداً أن عمليددة املراجعددة
احملاسدددبية الالحقدددة مهدددي عمليدددة بسددديطة و كندددة وقابلدددة للتنفيدددذ دون أي مشددداكل أو
معوقات،ولكن البد أن نضع يف االعتبار التنوع الكدبري جدداً يف الكياندات القانونيدة الديت
تقوم بعملية االسترياد ،فبعض املستوردين أفراد،والبعض اآلخر اركات صغرية قد متسك
بدفاتر وحسابات وقدد يكدون لدديها دفدرت ادامل لكدل مدا يدتم مدن عملده ,وأقصدي قددر مدن
التكنولوجيددا تسددتخدمه مهددو جهدداز حاسددب إىل مدددون عليدده بعددض األرقددام علددى مسددتند أو
جدول بسيط،بينما الدبعض الثالدث مهدو مؤسسدات اقتصدادية كدبرية متعدددة النشداط،كثرية
السجالت ،تستخدم نظم آلية متكاملة ومتشابكة ومعقدة ومتنوعة تتشابك حلقاتها وتتواصل
حساباتها ،بل ميكن القول أنه من املسدتحيل أن تتعدرف علدى أي بيدان يتعلدق بالصدفقات
املستوردة من خالل قراءة امليزانية أو احلساب اخلتامي مثالً..
لذلك،جيب على اإلدارات اجلمركية أن تسعى لتكوين فرق مراجعة الحقة علدى أعلدى
مستوى وتدريبهم بصورة مستمرة على القيام بأعمال املراجعة ملختلف املستويات وكافة
األاكال التجارية اليت ميكن أن يتم من خالهلا االسترياد.
مراحل إتمام عملية المراجعة الحسابية الالحقة
مهندداك ثددالث خطددوات أساسددية لتنفيددذ عمليددة املراجعددة احملاسددبية الالحقددة،تأتي يف
الرتتيب بعد أن يصدر قرار خضوع تلك الشركة لعملية املراجعة احملاسبية الالحقة،مهذه
اخلطوات مهي
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أوالً :مرحلة اإلعداد للزيارة :
 -1تبدأ بتشكيل فريق العمل الذي سدوف يتدوىل تنفيدذ عمليدة املراجعة،ويعتمدد جنداح
العمدددل علدددى حسدددن اختيدددار عناصدددر العمل،حيدددث تتندددوع األنشدددطة وبالتدددالي تتندددوع
اخلربات،وجيددب تشددكيل فريددق العمددل مبددا يتناسددب واخلددربات املطلوبددة حسددب النشدداط
الددذي سددتتم مراجعتدده يف مهددذه الشددركة،والبد مددن أعطدداء أمهميددة كددبرية لعمليددة التدددريب
للعاملني يف إدارات املراجعة احملاسبية الالحقدة للتأكدد مدن تدوافر املعدارف واخلدربات
اليت متكنهم من القيام بعملهم على الوجه األكمل.
 -2يقوم فريق العمل بتحديدد اهلددف الرئيسدي مدن القيدام بعمليدة املراجعدة احملاسدبية
الالحقة،مهل مهو التأكد مدن صد حة القديم الديت يقددمها املسدتورد عدن البضدائع الديت يقدوم
باستريادمها،أم مهو التأكد من منشأ مهدذه البضدائع،أم أن الغدرض مدن املراجعدة مهدو كشدف
خمالفات تتعلق بوجود أصناف غري مثبتة بالفواتري واملسدتندات،وغري ذلدك ،فالبدد مدن أن
يكون اهلدف واضحاً وودداً قبل البددء يف أي عمدل مدن أعمدال املراجعدة احملاسدبية
الالحقة.
 -3يقددوم فريددق العمددل بوضددع خطددة أو تصددور مبدددئي لعمليددة املراجعددة علددى أسدداس
زمين،فتتضددمن اخلطددة مجيددع اخلطددوات املقرتحددة مددن أعضدداء فريددق العمددل،والزمن أو
التوقيت الذي تتم فيه كل خطوة ،ويسعي فريق العمل إىل تنفيذ مهذه اخلطدة بكدل دقدة
وواولة عدم إجياد احنرافات عن توقيتات التنفيذ.
 -4إعداد ملف املعلومات الشامل عن النشداط الدذي سدوف تدتم مراجعتده،وجتهيز بعدض
املعلومددات الدديت قددد متثددل أرقددام معياريددة لالسرتادداد بهددا عنددد القيددام باملراجعة،وتضددمني
امللدددف معلومدددات كاملدددة عدددن الشدددركة اخلاضدددعة للمراجعدددة وأنشدددطتها املختلفة،وأمثلدددة
ملعامالتها التجاريدة،ألن مهدذه املعلومدات تكدون علدى قددر كدبري مدن األمهميدة يف تعريدف
فريق العمل بتفاصيل كثرية عن ما جيب أن يقوموا مبتابعته.
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 -5االتفدداق علددى الدددفاتر والسددجالت واحلسددابات الدديت سددوف ختضددع للمراجعددة والقددائم
باملراجعة،وإعداد خريطة التنسيق بني أعضاء فريق العمل.
 -6إعداد اخلطابات واملكاتبات الالزمة إلخطار الشركة برغبة اجلمارك يف القيام بعملية
مراجعة واسبية الحقة،وتوقيت الزيارات اليت سدتتم،وأمساء أعضداء فريدق العمدل الدذي
سيقوم بالزيارة،وبيان بالددفاتر والسدجالت واحلسدابات الديت ميكدن أن ختضدع للمراجعدة،
وطلددب حتديددد املخددت

الددذي سدديتوىل تسددهيل مهمددة فريددق العمددل أثندداء القيددام بعمليددة

املراجعة احملاسبية الالحقة.
ثانياً :مرحلة القيام بالزيارة
 – 1عقد اجتماع افتتاحي للزيارة بني فريق العمل واملسئولني بالشركة الذين م
تعيينهم ملساعدة فريق العمل ،وجيب على رئيس فريق العمل أن يعطي إنطباعاً صادقاً
ملمثلي الشركة موضحاً أن دور فريق العمل مهو التأكد من سالمة وصحة معامالت الشركة
وأن فريق العمل سوف يعمل جامهداً على إثبات ذلك ،وجيب على رئيس فريق العمل
أن يوجه حديثه دائماً إىل الشخ

املسئول مع تقديم نفسه وفريق العمل جلميع

احلاضرين ،ثم يقوم بشرح خمتصر لوظيفة املراجعة احملاسبية الالحقة موضح ًا اهلدف
من مهذه الزيارة ،وكم سوف تستغرق من الوقت ،وما مهي اإلدارات اليت يرغب الفريق
يف التعامل معها والسجالت اليت يأمل يف اإلطالع عليها ،وملقياً الضوء على أمهمية
التعاون بني مسئولي الشركة وفريق العمل حيث أن جناح عملية املراجعة الالحقة
تتوقف إىل حد بعيد ذلك التعاون ،وأن وجود فريق العمل يف مقر الشركة ليس معناه أن
الشركة مشتبه فيها أو أن مهذه الشركة متورطة يف خطأ ما ،بل على العكس مهو إجراء
دوري تقوم به اجلمارك لتقديم األفضل للشركة بعد ثبوت الدقة واملصداقية يف التعامل
مع اإلدارة اجلمركية ،إن جناح فريق العمل يف عملية املراجعة احملاسبية الالحقة
يتوقف بصورة رئيسية على اإلدارة اجليدة لرئيس فريق اجلمارك لالجتماع التحضريي،
ففي بعض األحيان يعطي رئيس فريق العمل وأعضاء الفريق إنطباعاً لدي املسئولني
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بأنهم أابه برجال ارطة جاءوا لتفتيش الشركة وواولة العثور على املخالفات اليت
ختفيها الشركة،

ا خيلق موقفاً عدائياً من الفريق وبالتالي وضع العراقيل واملعوقات

وإخفاء البيانات

ا ينعكس بصورة سلبية على مؤار جناح عملية املراجعة احملاسبية

الالحقة.
 – 2التعرف على األنشطة املختلفة للشركة  ,إن الشركات اليت تتعدد األنشطة اليت تقوم
بها حتتاك من فريق العمل أن يتعرف على الكيان القانوني للشركة ،واملالك ،وطبيعة
النشاط ،واملنتجات والسلع واألصناف اليت متثل النشاط الرئيسي للشركة ،ويقوم بإلقاء
نظرة ااملة على كل ما تقوم به الشركة من نشاط للتعرف عليها بصورة عامة وتفصيلية قبل
بدء عملية املراجعة ،ومهذا يعترب على جانب كبري من األمهمية ألن فريق العمل سيقوم
بعد ذلك باإلطالع على النظام احملاسيب والذي يعكس مجيع األنشطة ،والذمهاب
مباارة إىل النظام احملاسيب دون التعرف على أنشطة الشركة قد يؤدي إىل وجود
بيانات كثرية مهامة ال ميكن لفريق العمل إدراك أي أمهمية هلا جلهله بطبيعة النشاط
الكلي للشركة ،وال يتطلب األمر التعرف على مهذه األنشطة بزيارات ميدانية أو التجول
يف كل أرجاء الشركة ،فقد يكون مهذا من األمور اليت تثري عدم الرضا لدي املتعامل،
ولكن ميكن االكتفاء بأي تقرير أو سرد أو عرض من

ثلي الشركة أثناء االجتماع

التمهيدي أو االفتتاحي يف بداية الزيارة .وقد يتطلب األمر أن يقوم فريق العمل بالتعرف
على بعض العمالء األساسيني للشركة وكذلك املوردين الرئيسيني.
 – 2معرفة النظام الداخلي للعمل يف الشركة,والنظام الداخلي مهو جمموعة اإلجراءات
املرتابطة داخلياً واليت تستخدم من أجل حتقيق األمهداف وتنفيذ األنشطة ،وعلي غرار
التعرف على األنشطة املتعددة للشركة ،جيب على فريق العمل أن يأخذ فكرة ااملة عن
النظام الداخلي للعمل يف الشركة ،أي أن يتعرف اهليكل التنظيمي واهليكل الوظيفي
للشركة وعلي األنظمة املتبعة يف إدارة ائون العمل واحلسابات واملخزون وغري ذلك،
ما مهي سلسلة اإلجراءات املالية واألمنية ،ما مهي األنظمة اآللية اليت تتبعها ؟ وغري ذلك
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من املعلومات اليت تفيد يف تتبع سلسلة اإلجراءات يف كل تفاصيل العمل بالشركة ،وقد
يكون من الضروري أن يتعرف فريق العمل على نظام الرقابة الداخلية للشركة ،فهذا
النظام يعترب األداة اليت ميكن من خالهلا التعرف على درجة دقة وصدق كل ما يتم
تقدميه من بيانات ومعلومات للفريق قبل وأثناء وبعد الزيارة.
 – 0تنفيذ خطة العمل يبدأ فريق العمل بتنفيذ خطة العمل السابق وضدعها لتنفيدذ عمليدة
املراجعددة ،فيقددوم عضددو بالتوجدده إىل املخددازن واإلطددالع علددى دفدداتر املخددازن وأرصدددة
البضددائع املختلفددة وحركددة الدددخول واخلددروك لكددل صددنف وتددواريخ الصددرف واالسددتالم،
ومطابقددة ذلددك مددع حركددة اإلفددراك عددن البضددائع مددن اجلمددارك مددع إعطدداء امهتمامددا كددبرياً
للكميات واألصناف اليت م استريادمها وحركاتها سواء كاندت أصدناف جدامهزة أو مكوندات
تدخل يف الصناعة ،بينما يتتبع آخرون حركة النقدية سواء يف حساب النقديدة أو حسداب
البنك ملعرفة مدا م مدن مددفوعات مقابدل البضدائع املسدتوردة وطدرق السدداد وتوقيتاتهدا
وغري ذلك من اإلجراءات املالية اليت متكن فريق العمل من التعرف على صدحة وسدالمة
القدديم الدديت م اإلقددرار عنهددا يف اإلقددرارات اجلمركيددة املقدمددة عددن البضددائع الدديت قامددت
الشركة باستريادمها طوال فرتة املراجعة احملاسبية الالحقة اليت يغطيها فريق العمل.
وتتعدد املهام واألنشطة وا

االت اليت يغطيها فريق العمل حسب حجم الشركة

وحسب تعدد األنشطة اليت تقوم بها ،فكلما كان النشاط صغرياً أو ودداً سهلت مهمة
فريق العمل ،وكلما كانت الشركة تقوم بأعمال متعددة وأنشطة كثرية وتتعامل يف
منتجات كثرية ،كلما كانت مهمة فريق العمل صعبة وحتتاك إىل الكثري من الوقت
واجلهد للتأكد من التزام الشركة كأحد العمالء الذين تسعى اجلمارك إىل التأكد من
التزامهم بالقواعد والقوانني اجلمركية.
 – 5اجللسة اخلتامية
يف كثري من األحيان يقوم فريق العمل مبمارسة خاطئة تتعارض مع املفهوم الصحيح
للمراجعة احملاسبية الالحقة،حيث يغادر اجلميع مقر الشركة دون اإلفصاح عن أي نتائج
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وتملة للزيارة وكأنها أحد األسرار احلربية،لذلك جيب أن يأخذ فريق العمل يف
إعتباره أن تعاون القائمني على العمل بالشركة يعترب أحد أمهم عوامل جناح عملية
املراجعة احملاسبية الالحقة،ولذلك جيب عليهم عقد اجتماع يف نهاية الزيارة لتعريف
ثلي الشركة بكل ما قام به فريق العمل من إجراءات وما حصلوا عليه من
معلومات،ويقدم تصوراً كامالً بالنتيجة املبدئية اليت وصل إليها فريق البحث،ومهل مهناك
أسباب للقلق أو الشك،ويعطي الفرصة للمسئولني لشرح أو تربير أي

ارسات يبدي فريق

العمل ختوفاً منها فقد ميكن أن خيرك الفريق بنتائج خاطئة يتم تصحيحها يف وقت قصري
وبإثباتات ال تقبل الشك إذا ما م إخطار

ثلي الشركة بها ،ثم يقوم رئيس فريق العمل

يف نهاية االجتماع بإيضاح ما الذي سيحدث بعد الزيارة وتوقيتات ما سيحدث ،لذلك
دائماً ما ننوه عن أمهمية مهذا االجتماع اخلتامي قبل مغادرة فريق العمل ملقر الشركة.
ثالثا :مرحلة ما بعد الزيارة وكتابة تقرير المراجعة:
 – 7فور مغادرة فريق العمل ملقر الشركة،يقوم رئيس الفريق باالستماع لكل عضو من
أعضاء الفريق عن نتائج ما قام به من عمل أثناء الزيارة وقد يكون من األفضل إجراء
بعض املناقشات مع كل أو بعض أعضاء الفريق ،وترجع أمهمية مهذه احلوارات األولية
إلي
 قد يظن أحد أعضاء الفريق أنه عثر على دليل ملمارسة خاطئة ،وميكن من خالل
مهذه املناقشة مع رئيس الفريق ويف حضور اجلميع أن تتوحد املفامهيم ويتم تصحيح
االجتامهات مبا خيدم العمل ككل.
 تطبيق مبدأ الشفافية،حيث أن مهذه احلوارات تكون مبثابة إثبات موقف معلن
للجميع عن النتائج اليت وصلوا إليها فور انتهاء العمل،وبالتالي ال تكون مهناك فرصة
ألي منهم أن يغري من رأيه أو يعدل من تقريره نتيجة أي نوع من املمارسات أو
الضغوط.
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 – 5إدراك كافة نتائج البحث يف ملف املعلومات السابق إنشاؤه قبل بدء الزيارة،
وتدوين كل املعلومات والبيانات اليت م احلصول عليها أثناء الزيارة،فبعض اإلدارات
اجلمركية تعترب مهذه امللفات مبثابة قواعد بيانات حية عن العمالء ميكن الرجوع إليها
عند احلاجة الختاذ بعض القرارات على مستوى اإلدارة العليا.
 – 2التقدددددرير
رمبا تكون مهذه اخلطوة مهي أمهم خطوات عملية املراجعة الالحقة ،حيث أن كل ما
عدامها ال خيرك إىل النور وال خيضع ملراجعة أو متابعة،أما تقرير عملية املراجعة
احملاسبية الالحقة فهو األساس يف كل ما يتم اختاذه من قرارات،سواء كانت النتيجة
إجيابية أم وجدت بعض املخالفات واألخطاء،أو كانت النتيجة كاافة جلرمية أو أفعال
غري مشروعة،لذلك فإن على اجلمارك أن تقوم بتدريب فريق العمل تدريباً مكثفاً
ومتخصصاً على كيفية حترير التقرير،وأن يعطي فريق العمل امهتماما كبرياً بكتابة التقرير.
مالا يتضمن التقرير ؟
أوالً :الجزء الوصفي والمعلوماتي:
يسددددتخدم مهددددذا اجلددددزء يف تدددددوين البيانددددات الدددديت ختدددددم اجلانددددب اإلحصددددائي
واملعلوماتي،فيتضمن كل ما يتعلق باسم الشركة ،وعنوانها ،والعنوان الذي متت به عملية
املراجعدددة،ونوع النشددداط،واملالك ،واملسدددئول بالشدددركة،ونوعيات األنشدددطة الددديت تقدددوم
بها،وتاريخ تأسيس الشركة ونبذة عن تعامالتها السابقة مع اجلمارك
ثانياً :الجزء التمهيدي للمراجعة المحاسبية الالحقة:
ويتضمن تاريخ الزيارة واهلدف منها وفقاً للتكليدف الصدادر،وأمساء فريدق العمدل املشدارك
يف العمل،وأسددم املسددئول الددذي مثددل الشددركة أثندداء عمليددة املراجعة،ونبددذة عددن نظددام
اإلجراءات الدداخلي بالشدركة ،ونظدام الرقابدة الداخلية،والددفاتر والسدجالت واحلسدابات
اليت م اإلطالع عليها أثناء الزيارة.
ثالثاً :نتائج البحث:
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مهذه الفقرة من التقرير متثل وصف ملا م التعرف عليه من

ارسات ومالحظات تسدتحق

التدوين يف التقرير،وعلي سبيل املثال تتضمن مهذه الفقرة تقيديم فريدق العمدل ملسدتوي
التعاون الذي أبداه املسئولون بالشركة وكذلك مالحظات فريق العمل،إن وجددت،علي
الدفاتر والسجالت واحلسابات اليت خضعت للمراجعة احملاسبية الالحقدة وانطبداع فريدق
العمل عن مدى انتظام احلسابات والسجالت من الناحية احملاسدبية ،ومهدل متكدن فريدق
العمدددل مدددن الكشدددف علدددى أي ازدواك يف الددددفاتر والسدددجالت،واملخالفات الددديت م
كشفها،وحسدددبة الرسدددوم والضدددرائب املسدددتحقة عدددن مهدددذه املخالفات،ونتيجدددة مناقشدددة
املسئولني بالشركة حدول مهدذه املخالفدات ومددي اسدتعدادمهم لتصدحيح الوضدع وقبدول
قرار اجلمارك.
رابعاً :التوصيات:
تتضمن مهذه الفقرة ما تراه اللجندة مدن قدرارات جيدب إصددارمها فدور اعتمداد التقريدر مدن
خددددالل اإلدارة العليددددا للجمددددارك أو اإلدارة املختصددددة بتنفيددددذ مهددددذه التوصدددديات بعددددد
اعتمادمها،ونعيد التذكري بضرورة أن تكون صياغة مهذه الفقرة يف منتهدي الوضدوح والدقدة
حيث ينتج عنها قرارات تصدر من اجلمارك وبالتالي فهذه التوصديات تعتدرب املدادة اخلدام
هلذه القرارات ومن ثم وجب حتري كل الدقة يف صياغتها وكتابتها.
اعتماد التقرير:
يقوم فريق العمل برفدع التقريدر إىل اجلهدة املختصدة أو اإلدارة العليدا للجمدارك العتمداد
النتيجة املنتهي إليها مهذا التقرير،مع إحالته إىل اإلدارات املتخصصة الختاذ اإلجراءات
املناسبة للتعامل مدع احلالدة كدل يف حددود اختصاصده،فقد يدتم إحالدة التقريدر إىل إدارة
املراجعة الالحقة للحفظ واإلضافة إىل قواعدد البياندات،نظر ًا ملدا أنتهدي إليده التقريدر مدن
نتددائج إجيابيددة،أو قددد يددتم إحالتدده إىل الشددئون القانونيددة لتكييددف املخالفددات مددن الناحيددة
القانونية،وتوىل القيام بإجراءات اإلحالة أو التصاحل،ويف مهذه احلاالت يتم إحالة التقرير
إىل إدارة املخاطر لكي تأخذ يف حساباتها تلك املخالفات اليت م اكتشافها والديت قدد
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يرتتددب عليهددا تعددديالً يف معددايري اخلطددر الدديت يتضددمنها نظددام إدارة املخدداطر املطبددق يف
اجلمارك.

القضية الثالثة عشرة
إدارة المخاطر
لكددي ندددرك مدددى أمهميددة تطبيددق نظددام إدارة املخدداطر كأحددد أمهددم القضددايا اجلمركي دة
املعاصرة ،جيب أن نتعرف على تعريف نظام إدارة املخاطر
نظام إدارة املخاطر
هو ذلك النظام الذي يتم من خالله إعادة توزيع عنارر الاعرمل بطريقة خمتلفة
لتحقيق النتائج واألهداف بصورة أفضل
وبهذا التعريف ميكن للجمارك أن تعيد منظومة األعمدال واإلجدراءات ،فدتغض البصدر عدن
عمليددات الفحد

واملعاينددة قبددل اإلفددراك لكددي تقددوم بعمليددة فحد

عشددوائي مددن خددالل

املراجعة الالحقة بعد اإلفراك ،ومن خدالل املثدال التدالي ميكدن أن نسدتدل علدى فوائدد
تطبيق نظم إدارة املخاطر يف العمل اجلمركي
ختيدل أن لددى اإلدارة اجلمركيددة  700موظدف خمتصدني بددالفح

واملعايندة ،وأن لدددى

مهذا املكتدب اجلمركدي  700ادحنة كدل يدوم ،فدإذا مدا قدررت مهدذه اإلدارة القيدام بعمدل
فح

ومعاينة على كل الشحنات الواردة ،فهذا يعين أن كل موظف سديكون عليده القيدام

بفح

احنة واحدة فقط..

ولكن إذا ما قررت اإلدارة تطبيق نظدام املخداطر بنسدبة  %20أي أنهدا سدتقوم بفحد
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احنة فقط  ،فهذا يعين أن مهناك وفرة يف رجدال اجلمدارك تسدمح هلدا بدأن يقدوم بدالفح
أثنني بدالً من موظف واحد فقط ،ومن ثم سوف تكون مهناك نتائج إجيابية لسببني
األول أن مهندداك  5موظددف مجددارك يتعامددل مددع الشددحنة والواحدددة مبددا يضددمن تكثيددف
إجراءات الفح

واملعاينة ومشوليتها
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الثدداني أن عمليددة الفح د

سددوف تددتم مددن منظددور البحددث عددن اخلطددر ،ولدديس الفح د

الددروتيين كمددا حيدددث يف حالددة مددا قبددل املخدداطر ،حيددث ختضددع كددل الشددحنات للفحد
كإجراء روتيين
وعالوة على ذلك ،فإن تطبيق املخاطر سوف يسدهم بددور مباادر يف رفدع كفداءة العداملني
من جراء زيادة نسبة مدا يكتشدفونه مدن خمالفدات وعمليدات تهريدب بسدبب تركيدز اجلمدارك
على فح

الشحنات اليت بها نسبة خطورة فقط..

ال اددك أن تطبيددق نظددم إدارة املخدداطر يف اجلمددارك يعتددرب مددن األنظمددة احلديثددة الدديت
تنددادي بهددا وتدددعمها منظمددة اجلمددارك
العامليددة كأحددد املمارسددات اجلمركيددة
احلديثدددة الددديت متكدددن اجلمدددارك مدددن
ختصي

مواردمها وتوزيعها على أساس

احتياجات فعلية وتركيز جهودمهدا علدى
تلدددك الددديت ميكدددن أن متثدددل تهديدددداً
حقيقياً وليس جمدرد احتمدال أو إجدراء
وقائي.
إن الفائدة األولي من تطبيق نظدم إدارة املخداطر يف اجلمدارك مهدو أن يكدون التددخل
يف حركة التجارة الدولية املشروعة بأقل قدر

كن ولذلك تنظر الدوائر املختصدة هلدذه

األنظمة على أنها أحد ركائز تسدهيل التجدارة الدوليدة ،وليسدت اجلمدارك فقدط مهدي اجلهدة
احلكومية الوحيدة الديت ميكنهدا اسدتخدام وتطبيدق إدارة املخداطر ،بدل إن مهدذا النظدام
قابل للتطبيق يف كافة اخلدمات والتعامالت اليت تدتم مدع املتعداملني الدذين تتحقدق هلدم
فائدة معينة مدن التعامدل مدع مهدذه اإلدارة احلكوميدة ،ولكدن يف اجلمدارك تكدون الفائددة
أكرب وأمهم من حيدث العائدد املتحقدق والدذي ال ميكدن حصدره يف بضدعة أسدطر،بل ميتدد
األثر اإلجيدابي ليشدمل املسدتهلك النهدائي للبضدائع املسدتوردة مدرور ًا بالتداجر واملسدتورد
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واملندوب واملصدر ورجل اجلمارك ،فضالً عن الددخل القدومي املتحقدق بعدالدة وكفداءة
بسددبب تركيددز املددوارد البشددرية اخلالقددة يف تلددك الصددفقات الدديت تتسددم بدرجددة معينددة مددن
اخلطورة،وعدم اإللتفات بأكثر

ا جيب لتلك اليت تتحقق هلا درجات أقل من اخلطدورة

أو تنعدم عندمها أي درجة خطورة.
مددن الواضددح أن مهندداك تعارضداً
جليددددًا بددددني الرقابددددة اجلمركيددددة
املٌحكمددة وبددني تسددهيل التجددارة،
وغين عن الذكر أن التعامدل بقددر
أكدددرب يف أي منهمدددا يكدددون علدددى
حسدداب اجلانددب اآلخددر ،فددإذا مددا
طبقددت اإلدارة اجلمركيددة آليددات
أكثدددددر لتدددددأمني ومحايدددددة األمدددددن
وا

تمع من كافدة عمليدات التهريدب فدذلك يتطلدب وقتدًا وإجدراءات أكثدر تعدوق عمليدة

التبادل التجاري وتؤدي مباارة إىل إحجام البعض عن التعامل إما مع مهذه النوعيدة مدن
البضائع أو غض النظر متامًا عن التعامل التجاري مدع جتدار مهدذا البلدد الدذي يطبدق مهدذه
اإلجراءات املتشددة،والعكس صحيح ،فاإلدارة اجلمركية الديت تقددم التسدهيالت بصدورة
مبالء فيها وتتغاضي عن الكثري من متطلبات الرقابة،تكون مطمعاً للتجار غري الشرفاء الذين
يقومون بعمليات تهريب متعددة للبضائع احملظورة أو غريمها

دا يهددد األمدن واالقتصداد

القومي.
وجدددير ًا بالددذكر أن نشددري إىل أن نظددام إدارة املخدداطر لدديس بالشدديء السددهل املنددال،وال
يوجد نظام قابل لالستخدام بطريدق مباادر يدؤتي مثداره فدور تطبيقده،بل إن األمدر حيتداك
إىل قاعدة بيانات تارخيية ضخمة تأخذ يف اعتبارمها كافة البيانات واملعلومات اليت تتعلق
باخلطر،ويتم حتليل كدل مهدذه البياندات بواسدطة البشدر واحلاسدب اآللدي للخدروك مبعدايري
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ذات أوزان للخطددر يددتم بندداء عليهدا إختدداذ القددرار املناسددب والسددليم يف الوقددت املناسددب
وحتديد املعاملة الواجبدة للصدفقة الديت م حتليدل ظروفهدا وحتديدد درجدات اخلطدر لكدل
عناصرمها.
إن حتليل املخاطر يعترب جزء رئيسي من العمل اجلمركي يف املفهوم احلديث للجمارك
ويسهم مهذا التحليل بقدر كبري جداً يف توجيه سياسدات مكافحدة التهريب،وحتديدد آليدات
مراقبة املسافرين والبضدائع العدابرة للحددود باإلضدافة إىل املسدامهمة يف حتديدد الوثدائق
واملسددتندات واإلجددراءات واملعاينددات املطلوبددة لكددل حالددة مددن حدداالت التعامددل مددع
اجلمارك.
وتتأكددد أمهميددة إدارة املخدداطر يف الوقددت احلاضددر بسددبب التعقيددد البددالء يف العمليددات
التجارية يف العصر احلديث من ناحية واحلجم اهلائل من املعدامالت التجاريدة الديت تدتم
بددني الدددول مددن ناحيددة أخددرى ،تلددك املعددامالت الدديت حتتدداك حبددق إىل عدددد كددبري مددن
العدداملني للقيددام بالوظددائف التقليديددة الدديت تقددوم بهددا اجلمددارك،وال اددك أن اسددتخدام
التكنولوجيا وتطبيق نظم إدارة املخاطر يسهم بطريقدة فعالدة يف القيدام مبتطلبدات العمدل
اجلمركي على مهذه األعداد الكبرية من الصفقات الديت تدتم يف وقدت قصدري ويف ظدروف
بالغة التعقيد،ولكي يتم تطبيق نظام إدارة املخاطر يف العمل اجلمركي حيتاك األمر إىل
تغيري جذري يف ثقافة العمل اجلمركي،فالبد من أن يكون لدي القيادة العليدا قبدوالً عامداً
ملبدأ اإلفراك عن بعض الواردات بدون إجراءات سواء يف الكشف أو املعاينة اليت تقوم
بها اجلمارك،أ ي أن يتم اإلفراك بنظدام اخلدط األخضدر،ومهذا األمدر لديس بداألمر اهلدني وال
السددهل علددى اإلدارة العليددا للجمددارك الدديت سددارت لسددنوات وسددنوات علددى وتددرية الفحد
والرقابة والكشف على كل ما يتم إسترياده،وحيتاك األمر كذلك إىل قاعدة بيانات ضخمة
متتد لسنوات وسنوات عن العمالء مجيعهم ومدي إلتزام كل منهم،فضالً عن حتليل اامل
لكل أ صناف البضائع اليت يدتم اسدتريادمها وحتليدل اخلطدر لكدل عنصدر مدن عناصدر العمليدة
االستريادية،وكلما كانت عملية حتليل اخلطر صحيحة ومبنية على معايري ومؤارات واقعية
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وصددحيحة،كلما أمكددن اإلعتمدداد علددى نظددام إدارة املخدداطر املطبددق والركددون إىل عدددم
القيام بالكشف والرقابة الفعلية على جزء كبري من الواردات.

القضية الرابعة عشرة
االستعالم المسبق
مهو أحد الوسائل اليت تستخدمها اجلمارك لتمكن املتعاملني معهدا مدن احلصدول علدى
املعلومات الكاملة اخلاصة بالواردات والصدادرات ،خاصدة أولئدك الدذي ال تتدوافر لدديهم
خربات فنية عن بعض األعمال اجلمركية مثل األوراق املطلوبة أو البند واجب التطبيدق
أو القيمة اليت تكون أساساً حلساب الرسوم اجلمركية وغري ذلك من النواحي الفنية الديت
قد حيتاك املستورد إىل توافر معرفة كاملة عنها وصحيحة حتى ال يصطدم بعد ذلك بأمور
تعرقل عمله ومتنعه من تنفيذ أي من الصفقات اليت يريد القيام بها.
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ووفقاً هلذا النظام،تقوم اإلدارة اجلمركية بتوفري قندوات إتصدال معلندة ومعروفدة للمجتمدع
التجدداري يف أمدداكن يسددهل الوصددول إليهددا أو مددن خددالل قنددوات إتصددال متاحددة وميسددرة،
وميكن للمتعامل أن يطلب من مكاتب اإلستعالم مهذه معرفة
 ما مهي املستندات املطلوبة السترياد أو تصدير سلعة ما ؟
 ما مهي أسعار العملة املطبقة خالل الفرتة املعينة لالسترياد أو التصدير؟
 ما مهو البند اجلمركي املطبق على سلعة ما وفئة التعريفة اجلمركية على مهذه السلعة؟
 ما مهي اإلتفاقيات التفضيلية اليت يتم تطبيقها على سلعة ما ،وما مهي اروط تطبيق
مهذه اإلتفاقيات؟
 ما مهي إجراءات نظام الدروباك على السلعة املطلوب استريادمها؟
 ما مهي قواعد املنشأ،وما مهي املستندات املطلوبة إلثبات املنشأ؟
 مهل ختضع الواردات من مهذه السدلع لنظدام احلصد

أم ال،وإن كاندت اإلجابدة بدنعم

كيف ميكن إستيفاء بيانات احلصة ؟
 ما مهي طريقة التقييم اجلمركدى للبضدائع املسدتوردة ومهدل ميكدن قبدول قيمدة الصدفقة
عند ورودمها إذا ما حتققت اروطها يف املستندات الواردة مع البضائع ؟
 مهل مهناك منشورات استريادية أو تصديرية أو إجرائية حتدد معاملة خاصة لسلعة ما ؟
 ما مهي جهات العرض واجلهات الرقابية اليت يتطلب األمر أخذ موافقتها ؟
مهدددذه بعدددض األمثلدددة ل ستفسدددارات الددديت قدددد حيتددداك إليهدددا املسدددتورد قبدددل اسدددترياد
البضائع،ويكون على اجلمارك أن جتيب على مهدذه االستفسدارات بطريقدة صدحيحة حتدى
متكن املستورد من إختاذ القرار الصحيح.
كي

يتم تطبيق نظام االستعالم المسبق:

 يف بعض اإلدارات اجلمركية املتقدمة يتم توفري خط تليفون جمداني خداص بداإلدارة
اجلمركيدددة للدددرد علدددى كافدددة استفسدددارات املتعددداملني ومنهدددا مدددا يتعلدددق باالسدددتعالم

143

املسددبق،ووفق ًا هلددذا النظددام فددإن املسددتورد مددن خددالل اإلتصددال التليفددوني يسددتطيع
احلصول على ما يريد من معلومات.
 ويف البعض اآلخر يتم ختصدي

مدا يسدمي باألكشداك اإللكرتونيدة والديت يتواصدل معهدا

املستورد من خالل اإلنرتنت ليحصل على إجابة لكل أسئلته.
 ويف أحياناً كدثرية ،يتقددم املسدتورد بطلدب كتدابي إىل اإلدارة اجلمركيدة املخصصدة
للرد على مهذه اإلستفسارات وحيصل على رد كتابي لكل أسئلته.
 بينمددا تلجددأ العديددد مددن اإلدارات اجلمركيددة إىل التوسددع يف مهددذه اآلليددة مددن خددالل
إعطاء صالحية،لكل مكتب مجركي ويف أي مكان،إمكانيدة تلقدي مهدذه االستفسدارات
والرد عليها كتابة.
ولكن يبقي تساؤل حول مدى حجية ما تلقاه املستورد من معلومات أمام اإلدارة
اجلمركية عند االسترياد،أي إىل أي مدى تكون اإلدارة اجلمركية وقت اإلسترياد
الفعلي ملزمة بتطبيق كل ما م إخطار املستورد به عند االستعالم ؟
مهل سوف متتثل اإلدارة اجلمركية ملا م الن

عليه يف طلب االستعالم وتقدوم بتطبيدق

ما تضمنته اإلجابات اليت صدرت من جهة أخرى أو مكتب أخر ؟
ماذا حيدث إذا ما تضمنت اإلجابة املكتوبة اليت لدي املستورد أخطاء،مهل يقوم
اجلمرك املخت

بتطبيق اإلجراء الصحيح أم يلتزم بتطبيق ما م إخطار املستورد به

وقت االستعالم ؟
إن ما حيدث يف الواقع،جيعل اإلجابة على مهذه األسئلة أمراً سهالً ،حيث أنه يف أغلب
حاالت االستعالم املسبق تكون اإلجابات ملزمة ل دارة اجلمركية اليت تقوم بتطبيق
اإلجراءات وقت االسترياد،إال يف احلاالت التالية على سبيل املثال


حاالت التقييم الجمركي

حيث أن اروط وأحكام إتفاقية تنفيذ املادة السابعة من اجلات تقتضي أن تكون القيمدة
لألغراض اجلمركية مهي القيمة الفعلية ،وبالتالي ال ميكن االستعالم عن القيمدة،بل يقتصدر
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االستعالم عدن املسدتندات املطلوبدة وكيفيدة اسدتيفاء ادروط التطبيدق ومدا إىل ذلدك ،أمدا
القيمة اجلمركية فال ميكن االستعالم بشأنها كإجراء ملزم للجمارك عند االسترياد .


حاالت التايير في التعريفة الجمركية

فئات التعريفة السارية وقت االستعالم،ال متنع حكومة البلدد املعدين مدن إجدراء تغديري يف
التعريفة اجلمركية على الواردات،وعند حدوث تعديل يف مهذه التعريفة يتم التطبيق فور
صدور القرار الذي عادة ما يصدر يف سرية تامة ويتم تطبيقه على الفور،ومن ثم تكون كل
القرارات اليت ختالفه غري سارية املفعول.


اإلتفاقيات التفضيلية :

حاالت تطبيق إتفاقيات تتضمن إلغاء العمل بإتفاقية معيندة،حترر اجلمدارك مدن أي إلتدزام
عليها بتطبيق ما أقرته يف إستعالم مسبق وفقاً ملا كان سارياً وقدت االسدتعالم وقبدل تطبيدق
اإلتفاق اجلديد،ويسري اإلتفاق اجلديد على الشحنة املستوردة باملخالفة ملدا م إخطدار
املستورد به.
مهذه بعض أمثلة للحاالت اليت يوقف العمل فيها مبا م إخطار املستورد به وقت
االستعالم املسبق لالسترياد،،
القضية الخامسة عشرة
اإلفراج المسبق
مهو أحد النظم اجلمركية احلديثة واليت مل تكن معروفة من قبل ،ويهدف إىل ختفديض
الددزمن املسددتغرق يف اإلفددراك عددن البضددائع املسددتوردة إىل أقددل زمددن

كن،فهددو نظددام

مجركي يتم مبوجبه إمتام اإلجراءات اجلمركية على الرسائل الواردة من اخلدارك قبدل
وصوهلا وقبل تقديم منافيست وسيلة النقل حيدث يدتم سدداد الضدرائب والرسدوم واسدتالم
إذن اإلفراك وميكن وضع ضوابط واروط لتطبيقه لضمان اجلدية على النحو التالي -
 أن يكون قد م الشحن الفعلي للرسالة وغادرت ميناء الشحن.
 أن يتم تقديم مستندات الصفقة قبل اإلفراك إلمتام اإلجراءات اجلمركية عليها.
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 عددم اإلفراك عن البضائع بعد وصوهلا إال بعدددد استيفاء املوافقات الرقابية واألمندددية
(يف حالة وجوب العرض على مهذه اجلهات ).
 أن تتم معاينة البضائع الواردة ومطابقتها على املستندات بعد ورود البضائع (يف حالة
اإلفراك باملسار األمحر ).
وميكن تصور حتذف أن تتم اإلجراءات اجلمركية على البضائع الواردة قبل وصوهلا
اإلفراك املسبق على النحو التالي
اإلجراءات الجمركية
على الواردات قبل وصول البضائع
" اإلفراج المسبق "
أوالً :قبل وصول البضاعة:
أ -اإلدراك
يقددوم املسددتورد أو مددن ينددوب عندده بدإدراك البيانددات اخلاصددة بهددذه الشددحنة قبددل وصددول
البضائع إىل البالد بإحدى الطرق اآلتية
 .7عن طريق موقع اجلمدارك علدى ادبكة اإلنرتندت مدن خدالل التواصدل مدع النظدام
اجلمركي اآللي.
 .5عن طريق التقدم ألي من املكاتب اجلمركية يف أي مدينة مدن البلدد املسدتورد
حيث يتم إدراك البيانات مبعرفة العاملني بهذا املكتب اجلمركي.
ب  -تقديم املستندات
يددتم طباعددة اإلقددرار اجلمركددي مددن النظددام اآللددي للجمددارك مددع حسدداب قيمددة الضددرائب
والرسوم املستحقة وفقًا للبياندات واملسدتندات الديت يدتم تقددميها سدواء كاندت األصدل أو
الصورة،ويقوم املستورد بسداد الرسوم والضرائب اجلمركية مع التوقيع على إقرار بسداد
أي رسوم أخدرى قدد يدتم توقيعهدا علدى البضدائع عندد ورودمهدا وإجدراء التحديدد النهدائي
للرسوم والضرائب املستحقة على البضدائع،وترفق كدل مهدذه املسدتندات املطلوبدة،وبناء
على ما يتحدد من النظام اآللي سواء بتحديدد اجلهدات الرقابيدة املطلدوب العدرض عليهدا
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واحلصول على موافقتها أو املسار الذي م حتديده ل قدرار أو غدري ذلدك مدن املعدامالت
الضرورية األساسدية للشدحنات الدواردة وفقدًا ل جدراءات اجلمركيدة علدى الدواردات ،ويدتم
التأاري على اإلقرار بعبارة " إفراج مسبق".
يتم تقديم ملف اإلقرار اجلمركى مرفقاً به املستندات املطلوبة واملوضحة كما سبق إىل
موظف اجلمرك بشباك اإلستقبال جبمرك اإلفراك املسبق حيث تتم عملية مراجعة امللف
و إعطاء املستورد أو من ينوب عنده مدا يفيدد اسدتالم اإلقدرار بدرقم يدتم تدوينده علدى غدالف
امللف والذي يتم حتويله إىل اللجنة اجلمركية اليت ستقوم بإنهاء اإلجراءات اجلمركيدة
على مهذه الصفقة وإستيفاء توقيع مقدم اإلقرار على اإلقرار اآللي.
ك  -اإلجراءات اجلمركية على اإلقرار
 .7يف إطددار اإلجددراءات العاديددة للبضددائع الواردة،تقددوم جلنددة التددثمني مبراجعددة البنددد
والقيمدددة وإسدددتيفاء اإلجدددراءات اإلسدددتريادية والتأكدددد مدددن وجدددود كافدددة املسدددتندات
االستريادية املطلوبة هلذه الشحنة وفى حالة عدم وجود أى مالحظدات تقدوم اللجندة
بإعتماد اإلقرار والتوقيع على الفواتري وكافة املستندات مبا يفيدد املوافقدة علدى مدا م
تقدميدده مددن بيانددات ومعلومددات ومسددتندات،والتوقيع أيض داً علددى إذن اإلفددراك،ثم تددتم
عملية مراجعة أخرية على حساب الرسوم والضرائب واإلجراءات والقدرارات التعريفيدة
والقيمية.
 .5يقوم املستورد بسداد الرسوم والضرائب على سبيل األمانة ويتسدلم صداحب الشدأن أو
مندوبه أصل وصورة أذن اإلفراك مرفقا به صورة ضوئية من الفواتري وبيان العبدوة وأي
من تلك املستندات اليت سيقوم مجرك اإلفراك مبراجعتها عندد اإلفدراك النهدائي عدن
البضائع بعد وصوهلا.
 .2يقوم املكتب اجلمركي بإرسال صورة ضوئية من أذن اإلفراك والفواتري وبيان العبوة
واملسددتندات الدديت م تسددليم املسددتورد نسددخة منهددا إىل املكتددب اجلمركددي مبيندداء
الوصول بواسطة اإلنرتنت أو الفاكس أو أي طريقة أخرى.
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 .0يتم حفظ امللف بإدارة احلفظ املؤقت،واليت تقوم بعد اإلفراك النهائي عن البضائع
بددإدراك موافقددة اجلهددات الرقابيددة إذا كانددت مطلوبددة وكددذلك صددورة أذن اإلفددراك
وكارتددات الصددرف مددن الدددائرة اجلمركيددة،ثم يددتم إرسددال امللددف إىل إدارة احلفددظ
املركزية.
ثانياً :اإلجراءات الجمركية بعد وصول البضائع بجمرك اإلفراج
يتقدم املسدتورد أو مندوبده إىل املكتدب اجلمركدي مبينداء الوصدول ومعده إذن اإلفدراك
ومرفقاتدده وإذن التسددليم املالحددي وصددورة بوليصددة الشددحن،حيث تقددوم اللجنددة املختصددة
بنظام اإلفراك املسبق بد
 املوافقة على اإلفراك مباارة وبدون فتح إذا ما حتدد املسار األخضر هلذه الشحنة.
 القيام بعملية الكشف واملعاينة الفعلية للبضائع وسحب العينات ميت تطلب األمر ذلدك
سواء للجمرك أو للجهات الرقابية حيث يقوم مأمور التعريفة باملعاينة ومطابقدة الصدنف
الوارد على البيان املوضح باملستندات ( إذن اإلفراك – صور الفواتري – بيان العبدوة )
ويقوم مأمور اجلمرك بإجراء اجلرد الفعلي للكميات الواردة وحصر العدد لكدل صدنف
مددن البضددائع الددواردة ومطابقتدده علددى البيانددات املوضددحة باملسددتندات،وكذلك يقددوم
مندوب اجلهات الرقابية بإجراءات الفح

أو سحب العينات.

 تتحدد املعاملة الواجبة للشحنة حسب نتيجة أعمال مهذه اللجنة
 فى حالة المطابقة صنفا ً وكما ً :يقوم أعضاء اللجنة كلُ يف جمدال إختصاصده بالتأادري
على إذن اإلفراك بأن نتيجة املعاينة إجيابية وال مانع من الصرف.
 فى حالة وجود إختالف بين الوارد الفعلى وماتم اإلقرار عنه بالمستندات يقوم رئديس اللجندة
اجلمركيددة بسددحب إذن اإلفددراك ومرفقاتدده والتأاددري عليدده بوقددف الصددرف ثددم يقددوم أعضدداء
اللجنة بإجراءات التصحيح الالزمة سدواء فيمدا يتعلدق بالبندد الواجدب التطبيدق أو القيمدة
الفعليددة أو املعاملددة اإلسددتريادية الواجبددة إذا مددا حدددث تغدديري يف بيددان وصددف البضددائع
املستوردة،وبناء على ذلك يتم حتديد الرسوم اجلمركية والضدرائب املسدتحقة يف ضدوء
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مهذه التعديالت ويتم تسوية املبدالء الديت م دفعهدا علدى سدبيل األماندة سدواء بالزيدادة أو
بالنقصان ،مع حتصديل أي غرامدات تسدتحق إذا مدا تضدمنت احلالدة خمالفدات مدن جاندب
املسددتورد،ويتم إصدددار إذن اإلفددراك اجلديددد والددذي مبوجبدده يددتم صددرف البضددائع بعددد
اإلنتهاء من كافة مهذه اإلجراءات.
وبوجه عام عند ر بة اإلدارة الجمركية في تطبيق نظام اإلفراج المسبق يجب مراعاة اآلتى:
 – 7أن نظددام اإلفددراك املسددبق ال يددتم تطبيقدده إال علددى البضددائع التددى م اددحنها بالفعددل
(غادرت الباخرة ميناء الشحن ) وعليه يتم تقديم صورة بوليصة الشحن ضمن املستندات.
 – 5أن نظدددام اإلفدددراك املسدددبق يدددتم تطبيقددده علدددى البضدددائع قبدددل وصدددوهلا إىل مينددداء
الوصدددول،حيث ال يسدددمح بتطبيقددده علدددى البضدددائع الددديت وردت بالفعدددل ألي سدددبب مدددن
األسباب.
 - 2أن نظام اإلفراك املسبق ال يطبق إال على السلع املعروفة واملتداولة وغري ا

هولة

والتى يدون عليها أمساء وعالمدات يكدون مدن السدهل علدى رجدل اجلمدارك القيدام بعمليدة
املطابقة ومقارنة البيانات الواردة باملستندات مع تلك املوضحة على البضائع.
 – 0إندده عنددد إجددراء عمليددة الكشددف واجلددرد الفعلددي علددى البضددائع،يتم ذلددك بتدددوين
مالحظددات الكشددف علددى بيددان العبددوة،وال يددتم حتريددر أي إسددتمارات جددرد مسددتقلة إال إذا
تطلب األمر القيام بعملية كشف ااملة جلميع البضائع ( %700كشف ).
 - 2أنه أثناء عملية اإلدراك األولي قبدل وصدول البضدائع،إذا مدا م إكتشداف أى خمالفدة
إسدددتريادية،فيتم وقدددف اإلجدددراءات حلدددني وصدددول البضددداعة وحتقدددق الواقعدددة املنشدددأة
لالسددترياد،وبناء عليدده يددتم تصددحيح الوضددع أو التعامددل معدده علددى أسدداس حتقددق واقعددة
االسترياد.
 – 2أنه جيب مراعاة األحكام القيود االستريادية والرقابية السارية وقدت وصدول البضداعة
وليس وقت البدء يف إجراءات اإلفراك املسبق.
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 - 1أنه يشرتط لتطبيق نظام اإلفراك املسبق أن يتم تقديم مستندات أصلية عدن الشدحنة
خاصةً بيان العبوة والفواتري.

السادسة

القضية
عشرة
السداد اآلجل
الجمركية

للرسوم

إن تأجيل سداد الرسوم املستحقة على البضائع يعترب أحد املزايدا اجليددة الديت ميكدن
لد دارة اجلمركيددة أن متنحهددا للمتعدداملني الددذين لددديهم درجددة إلتددزام عاليددة بالتعليمددات
واإلجددراءات والقواعددد الدديت حتكددم العمددل اجلمركي،وكافددة سددجالت اجلمددارك اخلاصددة
بتعددامالت مهددؤالء املسددتوردين خاليددة مددن أي خمالفددات ماليددة أو إجرائيددة،بل تسددتطيع
اجلمارك أن ترفع درجة اإللتزام الطوعي إىل أعلى مسدتوى هلدا مدن خدالل تفعيدل مهدذه
امليزة واليت تؤثر بشدكل مباادر علدى رحبيدة املتعداملني بسدبب مدا تعكسده علدى التكداليف
اليت يتحملونها يف سبيل إسترياد الصفقات من ختفيض كبري،وإحتياك أقدل إىل األمدوال
اليت حيتاك إليها لتنفيذ الصفقة.
ويف لغة بسيطة جداً،ميكن تلخي

مهذه املنحة اليت متنحهدا اجلمدارك لعمالئهدا يف أن

املسددتورد الددذي يقددوم بسددحب بضددائعه مددن الدددائرة اجلمركيددة خددالل فددرتة معنيددة ( أيددام
معدودة يدتم حتديددمها بقدرار مدن اإلدارة اجلمركيدة ) مدن تداريخ وصدول البداخرة متنحده
اجلمارك ميزة عدم سداد الرسوم املستحقة على مهذه البضائع قبل اإلفراك عنها وتأجيدل
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عملية السداد مهذه ملدة زمنية حتددمها اإلدارة اجلمركية ( اهر مدثالً ) يدتم إحتسدابها مدن
تاريخ اإلفراك عن البضائع من الدائرة اجلمركية.
ومن البديهي أن يتطلب األمر لتنفيدذ مهدذا النظدام إجدراء بعدض التعدديالت علدى اإلطدار
التشريعي والقانوني الذي تعمل من خاللده اإلدارة اجلمركيدة،حيث ال تسدمح التشدريعات
يف العديد من الدول بأن يتم اإلفراك عن البضائع إال بعد سداد الرسدوم اجلمركيدة،ومن
ثم البد من إجراء التعديل التشريعي الالزم لتطبيدق مهدذا النظدام اجلديدد لتأجيدل سدداد
الرسوم والضرائب اجلمركية إىل ما بعد اإلفراك عدن البضدائع مدن الددائرة اجلمركيدة يف
إطار مهذا التسهيل اجلديد للمتعاملني مع اجلمارك.
وميكددن تطبيددق مهددذا النظددام يف صددور متعددددة ،وعلددي سددبيل املثددال ،وفق داً ملددا توضددح
بعاليدده،يتم تطبيددق مهددذا النظددام كمنحددة للمسددتورد الددذي يقددوم بسددحب بضددائعه وإنهدداء
إجددراءات اإلفددراك عنهددا خددالل ثالثددة أيددام مددثالً مددن تدداريخ وصددول البدداخرة حيددث يقددوم
املستورد بإستيفاء كافة اإلجراءات واحلصدول علدى إذن اإلفدراك بدل ويدتم اإلفدراك عدن
البضائع خالل مهذه الفرتة القصرية وبناء عليه يتم منح مهذا املستورد ميدزة تأجيدل سدداد
الرسوم والضرائب اجلمركية وغريمها مدن الضدرائب والرسدوم األخدرى ملددة ثالثدون يومداً
(مثالً) من تاريخ اإلفراك عن البضائع.
إن مهذا النظام يعترب ذو أمهمية كبرية لددي اإلدارات اجلمركيدة الديت تعداني مدن تكددس
البضائع يف املوانئ وعدم سحبها رغم إنهاء اإلجراءات اجلمركية،أي يف احلاالت اليت
يقدم املستورد طواعية على عدم اإلسراع يف سحب بضائعه جتنباً ملصروفات ختزينهدا أو
إنتظاراً لعقد صفقات بيعها يف أماكن قريبة من موانئ الوصول وبالتالي جتندب مصدروفات
نقددل مضدداعفة ال لددزوم هلا،ولددذلك يقددوم بعددض املسددتوردين بتحمددل تكلفددة األرضددديات
والغرامددات الدديت تعددرف بالدددميارك واإلبقدداء علددى البضددائع يف املددوانئ حلددني ترتيددب
إجراءات بيعها أو ختزينها أو ما إىل ذلك من أسباب تعرقل سحب البضائع من املوانئ.
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ولدذلك فددإن قيدام اإلدارة اجلمركيددة مبدنح املسددتورد فرصدة سددحب البضدائع دون سددداد
الرسوم لفرتة معينة سوف يشجع مهذا املستورد على أن يقوم بسحب البضائع وحتمدل أي
تكاليف نقل أو ختزين ألنها حتمدا سدتكون أقدل مدن تلدك الديت سديحرم منهدا بددفع مبلدء
الرسوم كامالً يف موعده،ومهذا يعطيه القدرة على تنفيذ الصفقة بنسبة تكلفة قد تصدل إىل
 % 81من تكلفتها األصلية إذا ما كانت الرسوم والضرائب يف حددود  %21مثالً،ومهدو مبلدء
كبري ال يستهان به،أي أن الصفقة اليت ستتكلف عشدرة ماليدني جنيه،يسدتطيع أن يقدوم بهدا
وينفذمها بالكامل مببلء مثانية ماليدني جنيده ويسددد الرسدوم مدن حصديلة البيدع،وال تقتصدر
الفائدة على مهذا األمر فقط،بل إن مهناك فائدة أخرى ال تقدل أمهميدة مهدي معددل دوران
رأس املال،فبعد أن كانت دورة رأس املال تسدتغرق مدثالً أسدبوعاً أو عشدرة أيدام ل نتهداء
من الصفقة وبيعها اآلن سوف تستغرق أربعة أيام على األكثر ومن ثم يستطيع أن يعقد عدد
أكرب من الصفقات دون أي زيادة يف رأس املال.
وال يتطلب تطبيق مهذا النظام من ناحية اإلجراءات اجلمركية أي تعديل أو تغيري،حيدث
أن تطبيدق مهدذا النظددام يدتم مددن خاللده إجدراءات اإلفددراك عدن البضددائع بالنظدام العددادي
واملطبق على كافة الواردات ،ويقتصر اإلختالف فقط عند حتديد حترير إذن اإلفراك يف
حدود الفرتة الزمنية اليت حيددمها النظام للتمتع به واليت يبدأ حسابها من تداريخ وصدول
الباخرة وحتى موعد اإلنتهاء من كافة اإلجراءات والتقدم لطلب التمتع بامليزة،فيما عدا
ذلددك تددتم كافددة اإلجددراءات علددى ذات النسددق ونفددس الددوترية الدديت يددتم العمددل بهددا علددى
الواردات بأنواعها املختلفة.
وعددادة ال يددتم مهددذا التأجيددل إال بعددد أن يقدددم املسددتورد الضددمانات املاليددة الدديت تقررمهددا
اإلدارة اجلمركيددة والدديت متثددل الضددمان الكددايف لسددداد الرسددوم والضددرائب اجلمركيددة
املسددتحقة عددن مهددذه الشددحنة واملؤجددل سدددادمها،وقد تكددون مهددذه الضددمانات يف صددورة
وديعدة ماليدة لددي اجلمدارك،أو خطابدات ضدمان بنكيدة بالرسدوم أو أرصددة يف احلسددابات
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اجلارية أو بيان بأصول املنشأة أو ما اابه ذلدك مدن ضدمانات حتدددمها اجلمدارك لتطبيدق
مهذا النظام.
إن تطبيق مهذا النظام سيؤدي إىل حتقيق العديد من الفوائد ليس على املستورد فقط
ولكن على ا

تمع ككل ،نذكر منها

 .7سرعة سحب البضائع وجتنب تكدسها يف املوانئ واملخازن اجلمركية.
 .5خفض تكلفة الصفقات من جراء جتنب مصروفات التخدزين واألرضديات الديت حتمدل
بها البضائع طوال فرتة بقائها يف املوانئ.
 .2ختفيض السعر على املستهلك النهائي.
 .0ختفيف حجم األعمال الورقية لكال من اجلمارك واملتعاملني.
 .2تشجيع املتعاملني على اإللتزام الطوعي.
 .2ضمان مجع احلصيلة يف آجال أقرب وأسرع.
 .1التوافق مع الدربامج اجلديددة الديت تتبنامهدا منظمدة اجلمدارك العامليدة مثدل اإلفدراك
باحلددد األدنددى للمسددتندات واحلسددابات واإلجددراءات الدوريددة ا

معددة ،مبددا يعددين

العمل وفقاً ألفضل املمارسات اجلمركية يف العامل.
وعالوة على مهذا فإن تطبيق مهذا النظام مدن ادأنه حتقيدق دورة خمدزون سدريعة والعدودة
بالنفع على املشدروعات الصدغرية وزيدادة حجدم وسدرعة التجدارة الدوليدة وختفديض تكلفدة
احلصددول علددى احلصدديلة اجلمركيددة وتشددجيع املسددتوردين علددى زيددادة حجددم تعددامالتهم
وبالتالي زيادة اإليرادات اجلمركية وقبل كل مهذا ختفديض تكلفدة السدلع املسدتوردة مبدا
يعود بالنفع على املستهلك النهائي.
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القضية السابعة عشرة
الخدمة المميزة لكبار المستوردين
مهذه اخلدمة تعترب واحددة مدن أفضدل املمارسدات الدوليدة الديت م تطبيقهدا بنجداح يف
أغلب اإلدارات اجلمركية احلديثة فعلي سبيل املثال
 - 7قامت السلطات اجلمركية األمريكية بتطبيق نظام متميز للعمالء تهدف من خالله
إلي


حتقيق أعلى مستوى من اإللتزام الطدوعي للجمدارك

والسلطات الرقابية األخرى.


توفري قاعدة إحصائية تساعد يف إختاذ القرارات

والتخطيط.


تدفق أكثر للتجارة الدولية.



توحيد عملية االسترياد وسرعة التسليم.

 – 5قامت اجلمارك األردنية بتطبيدق نظدام القائمدة الذمهبيدة
والذي يتم بناء عليه إختيار عدد معني من العمالء يدتم مدنحهم معاملدة معيندة وحدوافز يدتم
حتديدمها بناءاً على درجة اإللتزام الطوعي واستمراريته.
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 – 2قامت اجلمارك الكندية أيضًا بتطبيق نظام متميز للعمالء على غرار ما قامدت بتطبيقده
اجلمارك األمريكية.
 – 0اجلمدارك السددويدية تطبددق مندذ سددنوات نظددام التددرك السددلمي ( )stairwayوالددذي
يعطي لكل فئة مدن العمدالء درجدة إلتدزام يتحددد علدى أساسدها مدا يتمتدع بده العميدل مدن
مزايا.
 – 2اجلمارك املصرية تقوم بتقديم خدمة كبار العمالء (  )AMSواليت يتم مبوجبها منح
املستوردين من مهذه الفئة مزايدا جيددة تتمثدل يف قيدام أحدد مدوظفي اجلمدارك بوظيفدة
مدير احلساب للعميل ،واإلفراك عن الشحنة يف ذات يدوم الوصدول أي يف أقدل مدن 50
ساعة،ويتم إختيار مهدؤالء العمدالء بنداء علدى حجدم تعدامالتهم الديت جيدب أن تزيدد عدن 2
مليون دوالر سنوياً وأن يكون سجله خالي من أي خمالفات على مدار السدنوات اخلمدس
السابقة على التقدم للحصول على مهذه اخلدمة.
ال
إن اخلدمة املميدزة الديت متنحهدا اإلدارات اجلمركيدة لعمالئهدا ميكدن أن تتخدذ أادكا ً
متعددة،لكنها مجيعاً تتفق يف منح مهؤالء الصفوة مدن العمدالء تسدهيالت تفدوق مدا حيصدل
عليه باقي العمالء،فتارة تكون الفائدة ختفيض إجدراءات مجركيدة معيندة إىل حدد وددد
هلؤالء العمالء سواء باإلفراك باملسار األخضر،أو أن يتم التبنيد وحتديد القيمدة لألغدراض
اجلمركية مبعرفة املستورد ومن ثم ينخفض الزمن الالزم ل فراك،وتارة يكدون يف ادكل
قيام موظدف مجدرك بدإدارة ملدف العميدل بالكامدل والعمدل وكأنده

ثدل لده أمدام اإلدارة

اجلمركيددة رغددم أندده يتبعها،وتددارة يكددون يف اددكل تسددهيالت يف دفددع الرسددوم والضددرائب
اجلمركية،وغري ذلك من األاكال واملزايا اليت متنحها اجلمارك لعمالئها امللتزمني.
ا سبق يتضح أن أغلب اإلدارات اجلمركية احلديثة تطبق مهذا النظام أو نظام

اثدل

يسمح بتقدديم خدمدة متميدزة ومعاملدة خاصدة جدداً لعددد قليدل مدن العمدالء عدادة مدا يدتم
إختيددارمهم وفق داً ملعددايري ختتلددف مددن دولددة إىل أخددري،وإن كانددت يف أغلددب اإلدارات
اجلمركية ترتكز مهذه املعايري على مؤارين أساسيني
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حجم الشحنات اليت يقوم مهذا العميل باستريادمها.



تاريخ اإللتزام الطوعي هلذا العميل يف سجالت اجلمارك.
إن مهددؤالء املتميددزين عددادة مددا تكددون نسددبة الشددحنات الدديت يسددتوردونها إىل إمجددالي

االسدددترياد هلدددذا البلدددد تفدددوق ال 20أو ،% 20

دددا يضدددفي أمهميدددة بالغدددة علدددى مهدددذه

اخلدمة،حيث أن حتسني مهذه اخلدمة يعين يف بساطة حتسني اخلدمة املقدمة إىل 20
أو  % 20مددن العمالء،وبلغددة أكثددر بسدداطة سددوف يددؤدي حتسددني اخلدمددة املقدمددة هلددؤالء
العمالء إىل حتقيق رضا العميل ملا يزيد عن  % 10من العمل املدؤدي مبعرفدة اجلمدارك،
وترتفع درجة اإللتزام الطوعي لدي نسبة كبرية من الواردات.
وترتفددع درجددة احلددرص لدددي املتعدداملني بصددورة عامددة علددى التمتددع بهددذه اخلدمددة
لالسددتفادة مددن املزايددا والفوائددد الدديت متنحهددا اجلمددارك هلددؤالء العمددالء كلمددا كانددت
اإلجراءات اجلمركية مبسطة وكلما كانت املميزات اليت حيصل عليها املستورد امللتدزم
كبرية.
وميكن لكل إدارة مجركية أن تقوم بتطبيق مهذا النظام الذي مينح معاملة خاصة
متميزة للمستورد بأكثر من طريقة
 فالبعض يقوم مبنح تسهيالت مجركية يف سداد الرسوم اجلمركية.
 والبعض يعطي مزايا كبرية يف عملية سحب البضائع يف أوقات قياسية.
 والبعض يقوم بتعيني موظف مجركي لكل عميل يكون مبثابة رجل مهذه الشركة يف
اجلمارك الذي يتوىل إدارة كافة تعامالتها اجلمركية
وغري ذلك من األاكال الكثرية املتعدددة الديت تهددف مجيعهدا إىل رفدع درجدة اإللتدزام
الطددوعي لدددي املتعدداملني مددع اجلمارك،وعددادة مددا تعهددد اإلدارات اجلمركيددة بتقددديم
خدددماتها للعمددالء املتميددزين

موعددة عمددل يددتم إختيارمهددا بعنايددة بالغددة ومددن العناصددر

املتميزة باجلمارك .
ولكن ما هي أهداف الجمارك من تقديم هذه الخدمة المتميزة للعمالء؟
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 حتسدددني األداء يف خدمدددة العمدددالء مدددن خدددالل حتسدددني اخلدمدددة لنسدددبة كدددبرية مدددن
الواردات.
 زيادة درجة اإللتزام الطوعي لدي املتعاملني من خالل املزايا واملكافآت اليت تعود
على امللتزمني.
 التعامل يف بيئة ذات درجة افافية عالية تقوم على رضا العميل.
 تفعيل عملية الشراكة مع ا

تمع التجاري على أسس حقيقية قوية.

 تقليل فرص الفساد يف اجلمارك من خالل نشر الشفافية والتعامل يف بيئة ارعية.
ما هي الفوائد التي ستعود على الجمارك من جراء هذه الخدمة:
 توفري معرفة تفصيلية متعمقة عن العمالء والبضائع املستوردة اليت يستوردونها.
 تركيز املوارد واخلربات على عدد أقل من الشحنات اليت ترتفع عندمها درجة اخلطدر
وتوفري الوقت واجلهد للشحنات املوثوق بها واليت ال تنطوي على أي أخطار.
 تفعيل التنسيق بني اجلهات العاملة يف امليناء من خدالل توحيدد اإلجدراءات والعمدل
معاً.
 حتصيل اإليرادات يف وقت أقل وبتكلفة أقل.
الفوائد التي ستعود على المستوردين:
 تقليل الزمن الالزم ل فراك عن بضائعهم املستوردة.
 ختفيض تكلفة اإلفراك عن البضائع املستوردة.
العمليات الجمركية األساسية التي تتضمنها هذه الخدمة:
عملية إدارة اإلمتثال:
.7
ويف مهذه العملية يتم،بناء على املعايري املوضوعة لتقديم اخلدمة ،إختيار املستوردين
الذين سيتم منحهم مهذه املعاملة املتميزة،ومن ثم إنشاء ملفات هلم يف مهذه اإلدارة
اليت ستشرف على التنفيذ حيث خيص

ملف لكل مستورد ويتضمن مهذا امللف ما يلي
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 مسدددتندات التعامدددل ( بطاقدددة ضدددريبية ،سدددجل مسدددتوردين ،بياندددات اخصدددية ،بطاقدددة
استريادية ...إخل).
 معلومات تفصيلية عن البضائع اليت يقوم مهذا املستورد بإستريادمها.
 تقارير متابعة دوريدة عدن معدامالت املسدتورد تتضدمن كافدة املعدامالت وأي مالحظدات
حول إلتزام املستورد باإلجراءات والتشريعات.
 تقارير دورية من وحدة إدارة املخاطر.
 تقارير كافة عمليات الفح

واملعاينة اليت تتم على واردات املستورد.

 نتائج اإلختبارات اليت تقوم بها اجلهات الرقابية املختلفة.
.5

عملية إدارة المخاطر:

تبدأ مرحلة إدارة املخاطر من خالل إجدراء تقيديم للمسدتوردين عندد بددء دراسدة مددى
إسددتيفائهم لشددروط التمتددع بهددذه اخلدمددة املتميددزة وتتكددون عمليددة تقيدديم املخدداطر مددن
اخلطوات التالية
 حتديد املخاطر اليت تؤثر على اإليرادات والصحة العامة واألمن.
 حتديد املخاطر من وجهة نظر اجلهات الرقابية األخري.
 حتديد األعمال واألنشطة اليت تقلل من درجة أي نوع من املخاطر.
ويتم تباعاً تغذية النظام بأي نتائج للفح

واملعاينة لكدل صدفقة مدن الصدفقات الديت تدرد

هلذا املستورد لقياس درجة اإللتزام بصورة منتظمة .
.2

عملية المراجعة المحاسبية الالحقة:

كما مهو معروف،فإن اهلدف من عملية املراجعة احملاسبية الالحقة مهو التأكد من أن
كل ما قام املستورد بتقدميه من بيانات ومستندات ومعلومات أثناء اإلفراك عن البضائع
كان صحيحاً،وبالتالي تتخذ اإلدارة اجلمركية املختصة كافة اإلجراءات اليت تكفل
التأكد من صحة وصدق البيانات واملستندات املقدمة مع اإلقرارات من خالل فح
الدفاتر والسجالت ونظم معلومات العميل خالل فرتة تغطي وقت االسترياد.
.0

عملية التنسيق مع الجهات الحكومية األخري:
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إن عملية التنسيق مع اجلهات احلكومية األخري اليت هلا عالقة بداإلفراك عدن الدواردات
تعترب على جانب كبري من األمهمية خاصة يف جمال تقديم خدمدة متميدزة للمتعداملني مدع
اجلمار ك،فإن التميدز الدذي حيصدل عليده املتعامدل لدن يكدون لده ميدزة فعليدة مدا مل تقابلده
معاملة على ذات الدرجة من التميز من اجلهات الرقابية األخري.
.2

عملية المتابعة والمراقبة والتقييم:

ومهددي عمليددة تددتم بصددورة منتظمددة ومتتابعددة لتقيدديم إلتددزام العمددالء والوقددوف علددى مدددى
إستيفائهم ملتطلب ات التمتدع باملزايدا الديت متنحهدا اجلمدارك لعمدالء مهدذه اخلدمدة،وتقوم
اإلدارة املختصة بهذه املتابعة جبمدع مندتظم للبياندات املتكدررة وإجدراء عمليدة مراجعدة
اإلجراءات وفح

نتائج التقارير .
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القضية الثامنة عشرة
حماية حقوق الملكية الفكرية
حماية حقوق الملكية الفكرية تعتبر واحدة من القضايا الهامة التي تواجه اإلدارات الجمركية
في كل أنحاء العالم وخاصة الدول المتقدمة تكنولوجيا والتي لها باع كبير في االبتكارات
والعالمات التجارية الشهيرة حيث أن حماية هذه العالمات بوجه خاص والحقوق المترتبة على
أي نوع من أنواع الملكية الفكرية يعتبر مطلب حيوي جداً لدعم االقتصاد القومي لذلم البلد إن
رأس المال الفكري كما يطلق البع على هؤالء المبدعون يعتبر أثمن ما تملكه تلم الشركات
والمنظمات العالمية وهي تنفق على هؤالء المبدعين بسخاء يصل إلى المليارات من الجنيهات
ألن نواتج عملهم تدر على هذه الشركات مليارات أكثر بكثير من تلم التي يتم إنفاقها على هؤالء
ويتكون رأس المال الفكري من قائمة طويلة من المسميات واألسماء التي تحتاج إلى من يحميها
نذكر منها هنا فقط وعلي سبيل المثال:
 العالمات التجارية
 االختراعات الفنية ونظم التشايل )(know-how
 األسرار التجارية
 التصاميم واالبتكارات األدبية والفنية
إن كافة دول العالم تسعى من خالل جهود حقيقية كبيرة إلى حماية اقتصادياتها بشكل عام
وتوفير الحماية الكافية والفعالة لحقوق الملكية الفكرية التي يمتلكها مواطنيها وطركاتها وقد
تبلورت هذه األهمية بجالء في توقيع إتفاق حماية الملكية الفكرية تحت مظلة منظمة التجارة
العالمية والذي نتج من خالل جولة أوروجواي قبل وقت قصير من إعالن إنشاء منظمة التجارة
العالمية..
ولكي تتضح الصورة أمام المهتمين بالقضية من رجال الجمارك سوف نتناول الموضوع بكثير
من التحليل والتفصيل فالملكية الفكرية هي إبداع أو إبتكار فكري يمتلكه فرد أو مؤسسة وفي
الكثير من األحوال يسعي المبدع أو المبتكر إلى تسويق واالستفادة من هذا اإلختراع أو اإلبداع
بما يضمن عدم التقليد أو السرقة أو االستخدام دون ترخيص منه أو موافقته على للم وبدأت
هذه المشكلة ف ي الظهور مع ظهور الثورة الصناعية وبدأ عصر اإلختراعات وبدأت محاوالت
الحماية منذ النص الثاني من القرن التاسع عشر بتوقيع معاهدة باريس عام  1883ومعاهدة
بيرن عام  1886ثم بدأ األمر يتطور بصورة كبيرة في القرن العشرين مع زيادة استخدام
الحاسب اآللي وظهور العديد من اإلبداعات الرقمية السريعة التقادم وفي نفس الوقت ظهرت في
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األسواق العديد من األسماء التجارية التي حققت طهرة وانتشار كبير مما دفع بالعديد من
لصوص التجارة إلى تقليد هذه األسماء لتحقيق أرباح ير مشروعة من وراء ما يحصلون عليه
من أثمان عاليه بسبب العالمات التجارية المشهورة وبدأت دول العالم تنظر إلى اإلدارات
الجمركية على أنها النقطة الحدودية التي تمر عليها التجارة ومن ثم يجب تفعيل الرقابة على
الملكية الفكرية من خالل هذا الجهاز الحيوي( اإلدارة الجمركية) والحقيقة أننا اليوم نجد الملكية
الفكرية تحيط بنا في كل طئ :الكتب واألفالم واألدوية واألسـطوانات بكافة أنواعها والمؤلفات
الموسيقية والسيارات وأجهزة وبرامج الحاسب اآللي والحقائب واألزياء والرسومات
الكاريكاتورية ...إلي آخر هذه القائمة الطويلة من الملكيات الفكرية المتعددة في الحياة التي تريد
منا أن نحميها..وقد يتساءل البع ؟؟ لمالا يجب أن نقوم بحماية هذه الملكيات الفكرية من خالل
تشريعات وأجهزة مثل الجمارك؟؟ واإلجابة يسيرة للااية فهذه اإلبداعات واإلبتكارات التي نطلق
عليها ( الملكية الفكرية) تسهم بقدر كبير في تشجيع إنتاج السلع الجديدة باستمرار وكذلم تلم
السلع التي تتميز بجودتها العالية جداً وهي تدعم االقتصاد القومي وتدفع بمعدالت النمو فيه إلى
القمة وفي هذه الحماية تشجيع للتقدم واإلبداع والمبدعين وإثراء للمعارف والثقافات فضالً عن
رفع معدالت الدخل القومي من خالل أرقام التصدير الكبيرة التي تحققها تلم الدول التي لديها
العديد من األسماء والعالمات التجارية فاليابان أصبحت نمراً من النمــــور اآلسيوية بفضل تلم
األسماء التجارية الكبيرة في عالم التكنولوجيا التي واصلت إبداعاتها وأصبحت منتجاتها موجودة
في كل أسواق العالم.
تعري

حقوق الملكية الفكرية:

حقوق الملكية الفكرية هي تلم الفوائد الناتجة من منح المخترع أو المبدع بصورة حصرية له حق
استاالل للم اإلبداع أو اإلختراع أو تلم العالمة أو االسم التجاري ودائما ً ما يكون هذا الحق
محدد الوقت أي لمدة محدودة من الزمن .وعادة ما يمتد هذا الحق إلى من يشتري أو يحصل على
ترخيص أو إلن بالتصرف في هذه الحقوق من صاحب الحق األصلي.
وقد يتخيل البع أن هذه الحقوق يحصل عليها صاحب العالمة من واقع نصوص اإلتفاقيات
الدولية أو األحكام التي تضعها المنظمات المختصة بذلم ولكن هذه الحقوق تنظمها وتمنحها
القوانين المحلية في كل دولة أما نصوص اإلتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية فهي
تختص بأثر هذه الحقوق خارج نطاق الدولة بمعني أنها تسمح بتسجيل حقوق الملكية الفكرية
في أكثر من بلد في لات الوقت تنظم إجراءات التعاون والتنسيق بين بلدان العالم أل را
توفير الحماية الالزمة لهذه الحقوق دون تمييز
لصاحب حق على آخر .
ودون الدخول في تفاصيل النصوص واألحكام
التي تتضمنها التشريعات المحلية واإلتفاقيات
الدولية التي تقوم بحماية حقوق الملكية الفكرية
نجد أن هناك أهمية للتعري بعدد من اإلتفاقيات
الدولية التي تتناول هذا الموضوع الهام نذكرها
في اختصار طديد ويمكن لمن يريد االستزادة
أن يحصل على نصوص هذه اإلتفاقيات من موقع
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المنظمة العالمية للملكية الفكرية 1أو (وايبو) ) (WIPOوهي منظمة دولية تابعة ل مم المتحدة
تعمل من أجل حماية حقوق الملكية الفكرية وتأسست سنة  1967بموجب إتفاقية الوايبو وتفوي
من الدول األعضاء فيها لتعزيز حماية الملكية الفكرية عبر العالم عن سبيل التعاون بين الدول
ومع سائر المنظمات الدولية إن هذه المنظمة تضم في عضويتها عدد  183دولة وتدير 23
بينما
معاهدة دولية منها  16معاهدة في خصوص الملكية الصناعية و 6تختص بحق المؤل
اإلتفاقية األخيرة هي إتفاقية اإلنشاء والتي تسمي بـ(إتفاقية الوايبو)..
إن هذه المنظمة تقديم خدمات حماية الملكية الفكرية مقابل رسوم معيّنة يدفعها أصحاب الحقوق
وبناء على االتفاقات الدولية وتعطي المنتفعين أو أصحاب الحقوق بها في الدول األعضاء فرصة
إيداع طلبات براءات االختراع الدولية ( معاهدة التعاون بشأن البراءات) والتسجيل الدولي
للعالمات التجارية (نظام /arمدريد) وللرسوم والنمالج الصناعية (نظام الهاي) وتسميات
المنشأ بمعني أن هذه المنظمة تقوم باإلطراف وتنظيم األربعة أنظمة لتصني الملكية الفكرية من
خالل تبويب ونسق واضح التبويب والفهرسة إلدارة أفضل واسترجاع أسهل..وباإلضافة إلى للم
تقوم المنظمة من خالل مركز الوايبو للتحكيم والوساطة بتقديم خدماتها لتسوية المنازعات بين
الشركات واألفراد..
وجدير بالذكر أن هناك إتفاقية أخرى هامة للااية بشأن الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق
الملكية الفكرية تشرف عليها منظمة التجارة العالمية منذ  1995وهي تعتبر أول اتفاقية متعددة
األطراف بشأن الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية .وتاطي هذه اإلتفاقية معظم
أنواع الملكية الفكرية بما في للم حقوق التألي والحقوق لات الصلة.
كي

يمكن للجمارك أن تقوم بدور في حماية حقوق الملكية الفكرية؟

من المعروف أن العالمات التجارية هي وسيلة سهلة يستطيع من خاللها المستهلم (األفراد
والشركات ) أن يقوم بالتمييز والتفرقة بين البضائع والسلع المختلفة بل وكثير من الخدمات
أصبح لها اآلن أيضا ً عالمة تجارية لذلم تسعى الشركات الكبيرة في أن يكون لها عالمة
تجارية واضحة يلت حولها العمالء ويتعرفوا بسهولة على منتجاتهم المفضلة هذه من خالل
العالمة وبالطبع تكون هذه العالمة مطمع لآلخرين ولذلم يجب تسجيل العالمة التجارية في
اإلدارة الحكومية المختصة بتسجيل العالمات التجارية لكي يمكن حمايتها بمعني أن يحق لمالم
العالمة التجارية منع اآلخرين من استخدامها أو حتى استخدام تجارية مشابهة أو مماثلة لعالمته
المسجلة إلا أمكن له إثبات أن هذا التماثل والتشابه يحدث نوعا ً من الخلط في لهن المستهلكين
والعمالء ويتضمن التشريع المصري القانون رقم  82لسنة  2112والخاص بحماية الملكية
الفكرية والذي يشمل على أربعة كتب بإجمالي  216مادة موزعة على النحو التالي:

1

لمزيد من المعلومات ،يمكن زيارة موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية على WWW.WIPO.INT :
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الكتاب األول :ويخص كل ما يتعلق ببراءات االختراع ونمالج المنفعة ومخططات
التصميمات للدوائر المتكاملة والمعلومات ير المفصح عنها وهذه النصوص تتضمنها المواد
من المادة  1إلى المادة 62
الكتاب الثاني  :ويتناول العالمات والبيانات التجارية والمؤطرات الجارافية والتصميمات
والنمالج الصناعية وهذه النصوص تتضمنها المواد من المادة  63إلى المادة 137
الكتاب الثالث :حقوق المؤل
 138إلى المادة 188

والحقوق المجاورة وهذه النصوص تتضمنها المواد من المادة

الكتاب الرابع  :األصناف النباتية وهذه النصوص تتضمنها المواد من المادة  189إلى المادة 216
وهناك الالئحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم  1366لسنة 2113
وقرار رئيس الوزراء رقم  497لسنة 2115
وقد نصت هذه الالئحة على تلم التدابير الواجب العمل بها في النقاط الحدودية لكي يمكن تفعيل
الحماية لحقوق الملكية الفكرية وتضمن الفصل التاسع الوارد بعنوان (اإلجراءات الحدودية
للحماية من استيراد السلع المتعدية على حقوق الملكية الفكرية) كافة تلم األحكام التي يمكن
للجمارك أن تطبقها لكي تقدم حماية حقيقية لحقوق الملكية الفكرية وتناولت المواد من  27إلى
 38بهذه الالئحة تلم األحكام..
ويمكن لمن يتولى مسئولية قضية حماية حقوق الملكية الفكرية في العمل الجمركي أن يتناول
(إتفاقية التربس) بالدراسة والتحليل ألنها تتضمن كافة اإلجراءات التي يمكن للجمارك في دول
العالم أن تقوم بتطبيقها لحماية حقوق الملكية الفكرية

163

القضية الرئيسية الراباعة

التكنولوجيا

القضية التاسعة عشرة
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النافذة الواحدة
إن تزايد حجم التبادل التجاري بين الدول والتطاور التكنولاوجي الكبيار الاذي ياطاي كافاة جواناب
الحياة في الوقت الحاضر بما في للم جمياع المجااالت التاي لهاا صالة بالتجاارة الدولياة والمنافساة
الشديدة بين الهيئات الحكومية فاي تقاديم خادماتها والقياام بوظائفهاا فاي أفضال صاورة وأقال تكلفاة
وأعلى جودة وأسرع وقت ممكن جعل لزاما ً على كل إدارة جمركية أن تتخذ كافة السبل والوسائل
لمواكبااة التطااور والعماال علااى تحسااين األداء الجمركااي بصاافة عامااة والخدمااة المقدمااة للمجتمااع
التجاري بصفة خاصة ألن الحجم المتنامي من التبادل التجاري والذي يزيد من مسئولية الجمارك
سوف يلقي بأعباء حقيقية على اإلدارة الجمركية.
وقيام الجمارك بتنفيذ آلية النافذة الواحدة هو أحد الوسائل الهامة التي تستطيع الجمارك من خاللها
أن توفااق أوضاااعها مااع التزايااد المسااتمر ماان التبااادل التجاااري بااين
دول العااالم والواقع يخبرنااا أن هااذه اآلليااة ليساات مساائولية منفااردة
للجمارك ولكنهاا نتااج تعاااون وتنسايق عاادة أجهازة حكومية فالنافااذة
الواحاادة هااي للاام المكااان الااذي ماان خاللااه يسااتطيع المسااتورد أن
يتعامل مع كافة الجهات التي لهاا عالقاة بااإلفراج عان الاواردات أو
إنهااااء إجاااراءات التصااادير النافذة الواحااادة هاااي للااام المكاااان الاااذي
تتواجااد فيااه اإلدارة الجمركيااة واإلدارة الصااحية واألجهاازة الرقابيااة
كلها وليس المقصود التواجد المكاني فقط بال التنسايق التاام والاربط
بين هذه الجهات فالتعامل مع البضائع عند الفحص أو المعاينة يجب
أن يااتم ماان خااالل كافااة الجهااات مع اا ً فااي لات الوقاات ولاايس كمااا كااان فااي السااابق تقوم كاال جهااة
بالتعامل ماع البضاائع منفاردة وياتم إخاراج البضاائع وإدخالهاا أكثار مان مارة حساب توجهاات كال
جهة النافذة الواحدة هي مكان خدمة العميل بكل وسائل التيسير والتنسيق والتسهيل.
األساااس فااي تفعياال هااذه اآلليااة هااو الجانااب التكنولااوجي ألن مفهااوم النافااذة الواحاادة هااو الجاازء
األساسي واألهام مان أي مباادرة إلكترونياة تساعى إليهاا اإلدارة الجمركياة حياث يتايح للمتعااملين
والمجتمع التجاري التعامل من خالل نافاذة واحادة ماع كافاة الجهاات التاي لهاا صالة بااإلفراج عان
الواردات أو إنهاء إجراءات التصدير دون النظر إلاى تبعياة هاذه الجهاة أو ناوع العمال الاذي تقاوم
باه بل إن التواجاد المكاااني لكال الجهاات هااو عناوان جيااد لمبادأ التوجاه بالعمياال فاي أداء الخاادمات
الحكومية.
بعااا اإلدارات الجمركياااة تقاااوم بتطبياااق هاااذا المفهاااوم " النافاااذة الواحااادة " فقاااط مااان الناحياااة
المكانياااة حيث تتواجااااد كافاااة الجهااااات ويختلاااا قااادر التنساااايق بااااين هاااذه الجهااااات ماااان إدارة
ألخرى والبع اآلخر يقوم بتنفيذ المفهوم من الناحية المكانياة واإلجرائياة حيث تاتم اإلجاراءات
معاا ً ماان خااالل تنساايق تااام وكاماال بااين الجهااات يساامح بتفااوي إختصاصااات تلاام الجهااات لجهااة
واحدة تقوم بكل العمل وبع اإلدارات تقوم بتطبيقه من الجانب التكنولوجي الذي يتم من خالله
الربط اآللي بين كافة الجهاات ولكن علاى كافاة المساتويات وعلاي إخاتالف نوعياات التطبيق فاإن
النافذة الواحدة هي آلية ضرورية لتحسين الخدمة المقدمة للمجتمع التجاري.
فوائد تطبيق أسلوب النافذة الواحدة:
 .7تسهيل التجارة الدولية:
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حيث أن أهم نتائج تطبيق نظام النافذة الواحدة تكمن في تحقياق أقال زمان لإلفاراج عان البضاائع
المستوردة بما يرفع ويزيد القدرة التنافسية للقطاع الخاص وخف تكلفة الصفقات ومان ثام زياادة
حجم التجارة الدولية والعمل على جعل الدوائر الجمركية منافذ وليست مخازن للبضاائع بااإلفراج
عنها فى أقل زمن إفراج ممكن.
 .5مقاومة الفساد ونشر الشفافية:
إن نظااام العماال بنافااذة واحاادة لكاال الجهااات يسااتوجب قيااام كاال جهااة باااإلعالن بكاال وساائل النشاار
واإلعالن عن القواعد واإلجراء ات التي تتطلبها هذه الجهة لإلنتهااء مان عملهاا بماا يخادم بطرياق
مباطر في مقاومة الفساد وضمان عدم وقوع العميال فريساة الممارساات الايار أميناة بسابب جهلاه
بهذه القواعد واإلجراءات والجدير بالذكر أن تكون عملية النشر هذه قد سبقها عملية تبسيط طاملة
لإلجراءات الخاصة بهذه الجهة مع تطبيق أنظمة لقياس أداء العاملين بها لضمان إلتزامهم.
 .2العمل في بيئة ير ورقية:
أحد المالمح الرئيسية للنافذة الواحدة أن يتم استخدام األنظمة اإللكترونية التالية:
 نظام الربط اإللكتروني بين الجمارك وجميع الجهات.
 نظااام  EDIواألنظمااة اإللكترونيااة فااى نقاال البيان اات والمعلومااات بااين المتعاااملين وجميااع
الجهات العاملة في الميناء.
 الميكنااة الشاااملة لكافااة اإلجااراءات فااي جميااع الجهااات الحكوميااة المختصااة داخاال النافااذة
الواحدة وخارجها.
 .0تطبيق مبدأ التقييم الذاتي:
التقيااايم الاااذاتى هاااو مبااادأ مشااااركة المجتماااع
التجاااارى فاااى العمااال الجمركاااي بحياااث يقاااوم
المستورد بنفسه ببع اإلجاراءات والوظاائ
التااي أعتااادت الجمااارك القيااام بهااا فااي السااابق
مثل تحديد القيمة لإل را الجمركياة وتحدياد
البند الجمركاي فاي التعريفاة وتقاديم المساتندات
االساااتيرادية طبقاااا ً لنظاااام اإلفاااراج الجمركاااى
والاار مان االساتيراد أو التصادير ويقتصار
دور الجمااارك علااى مجاارد التأكااد ماان صااحة
المستندات المقدمة وما دون بها من بيانات.
 .2المنافسة بين الجهات الحكومية على إرضاء العميل:
إن تطاااوير العماااال فاااي جهااااة حكومياااة دون أخاااارى لااان ينااااتج عناااه تطااااوير جاااوهري لاااادي
المتعاملين والبد من تطوير العمل في كافة الجهات معا ً وتكون عملية تطوير العمال فاي أحاد هاذه
الجهات بمثابة قوة جذب تدفع جميع الجهات األخرى إلى تطوير لاتها وتحساين أدائهاا والحصاول
على أكبر درجة من رضا العميل.
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القضية العشرين
الربط الشبكي
في عالم التكنولوجيا الحديث ال نكاد نرى أي عمل من األعمال إال وقد خضع لعملية الميكنة
والحوسبة في كل كبيرة وصايرة في هذا العمل وفي العمل الجمركي تضي عملية الميكنة
واستخدام التقنيات الحديثة الكثير والكثير من التحديث والتطوير آلليات العمل بطريقة تجعل من
الصعب االستاناء عن هذه التقنيات والعودة إلى العمل اليدوي من جديد وفي ظل عامل متقدم
بهذه الصورة حيث يكون االعتماد على التكنولوجيا أحد الدعامات الرئيسية ل داء العام البد من
تأمين هذه الميكنة الحديثة وضمان عدم حدوث ثارات بها ويعتبر الربط الشبكي واحداً من هذه
الضمانات التي تؤمن استخدام التكنولوجيا وتربط القاصي بالداني وتجعل من المنظمة مهما
تباعدت وحداتها اإلدارية جارافيا ً وكأنها في مكان واحد من خالل ما يسمي بالربط الشبكي.
إن تجميع أجهزة الحاسب اآللي التي يتم استخدامها في كافة مواقع العمل من خالل طبكة واحدة
مرتبطة معا ً سواء باستخدام اإلنترنت أو باستخدام المد الخطي األرضي ( كابالت
الفيبرجالس)يضي الكثير من الضمان والجودة لنظام المعلومات المستخدم ..وفي العمل
الجمركي يعتبر الربط الشبكي وتجميع النظام اآللي كله على طبكة واحدة وتحت نظام واحد هو
أحد أدوات تحقيق العدالة الجمركية ومنح المتعاملين معاملة موحدة في كل المواقع فإلا تقدم
المستورد بشحنة واردة من السيارات إلى موقع الجمرك (أ) فهو سيحصل على نفس البند
الجمركي ونفس منهجية التقييم ونفس التطبيق لإلجراءات الجمركية التي سيحصل عليها مستورد
آخر في أقصى جنوب أو طرق البالد عند تطابق كل الظروف ويساعد الربط الشبكي في
توصيل المعلومة في لات اللحظة باإلضافة إلى عملية تحديث قواعد البيانات من خالل ما يتم
إدراجه من بيانات وإقرارات جمركية با النظر عن الموقع الذي تتم فيه العملية كما يساعد
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إدارة الجمارك على تطبيق اإلجراءات والقرارات الحديثة والتي يتم اتخالها ويتم تطبيقها معا ً في
كل األماكن بطريقة سهلة وميسرة حيث يتم تحديث النظام على الخادم الرئيسي للجمارك لكي
يتم تحديث النظام العام على كافة األجهزة المستخدمة في أي مكان بالجمارك..
إن مشروع الربط الشبكي للمواقع الجمركية يهدف في المقام األول إلى زيادة كفاءة وجودة
النظام الجمركي اآللي الذي يقدم الخدمات الجمركية لكل من يتعامل مع الجمارك في كل مكان
ولكنه عالوة على للم يتضمن عدد آخر من الخدمات والفوائد األخرى حيث يتم استخدامه في
توفير وسيلة اتصاالت رقمية بين جميع العاملين منعدمة التكلفة وهو ما يعرف بنظام ( IP
 )Telephonyوكذلم يمكن ربط المواقع الهامة من خالل وحدات الـ ( Video
 )Conferencingوالتي يتم من خاللها عقد االجتماعات عن بعد وتنفيذ برامج التدريب
و يرها من األنشطة التي عادة ما يتكل تنفيذها مبالغ ضخمة في ياب هذا الربط الشبكي

القضية الواحد والعشرين
الخدمات الجمركية على اإلنترنت
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تسعى كل اإلدارات الجمركية في جميع دول العالم إلى تقاديم خادماتها الجمركياة وأداء عادد يار
قليل من العمل والوظائ الجمركية عبر موقعها على اإلنترنت ومن هذه الخدمات:
 .7خدمة إدراج اإلقرار الجمركي:
والتي من خاللهاا يمكان للمساتورد أو المصادر أن يقاوم بإنهااء كافاة اإلجاراءات الجمركياة علاى
البضااائع المسااتوردة أو المصاادرة عباار موقااع اإلدارة الجمركيااة علااى اإلنترناات دون الحاجااة إلااى
التوجااه بنفسااه أو مندوبااه إلااى المكتااب الجمركي وهااذا ييساار علااى المتعاااملين التعاماال مااع اإلدارة
الجمركيااة ويااوفر علاايهم الوقاات والجهااد والتكلفااة التااي يتكباادونها فااي ساابيل إنهاااء اإلجااراءات
الجمركية.
لقد بدأت أ لب اإلدارات الجمركية تطبق هذه الخدمة والتي تساعد الجمارك علاى تحقياق خفا
كبياار فااي زماان اإلفااراج الجمركااي حيااث أن المسااتورد يقااوم بااأداء عاادد كبياار ماان اإلجااراءات
الجمركيااة بنفسااه ويمكاان أن يصاال إلااى أن يقاااوم بسااداد الرسااوم الجمركيااة عباار خدمااة الساااداد
اإللكتروني وطباعة إلن اإلفراج عن البضائع في حالة ما إلا كان المسار الذي تم تحديده لبضائعه
المستوردة هو المسار األخضر وهذا يعني أن المستورد ليس له حاجة في أن يذهب بنفساه أو مان
خالل مندوبه إلى الجمارك إلنهاء إجراءات اإلفراج عن بضائعه.
 .2خدمة إدراج المنافيست :
في الكثير من اإلدارات الجمركية كانت الشركات والتوكيالت المالحية تقوم بتقاديم نساخة ورقياة
ماان قائمااة الشااحن ( المنافيساات ) إلااى الجمااارك لكااي تقااوم إدارة مختصااة بهااا بعمليااة إدراج هااذه
القائمة في النظام الجمركي ومن خالل عملية إدراج قاوائم الشاحن فاي النظاام الجمركاي كثياراً ماا
وقعاات أخطاااء فااي إدراج بيانااات هااذه القااوائم ممااا يااؤدي إلااى إسااتاراق بعا الوقاات لتصااحيحها
والتأخير في اإلفراج عن البضائع وكثيراً ما تحملت اإلدارات الجمركية مسئولية أخطااء فاي هاذه
القااوائم هااي أص االً وقعاات ماان التااوكيالت والشااركات المالحيااة ولكن مااع إدخااال خدمااة اإلدراج
اإللكتروني تقااوم الشااركات والتااوكيالت بإرسااال بيانااات القااوائم عباار الشاابكة الدوليااة إلااى نظااام
الجمارك مما يجعل إحتمال حادوث أي أخطااء ص صفر فضاالً عان أن البياناات تكاون متاحاة قبال
وصول الباواخر والطاائرات بوقات أطاول وال يناتج عان هاذا النظاام أي تاأخير بال يساهم بإيجابياة
مطلقة في اإلسراع باإلجراءات الجمركية لإلفراج عن الواردات وإنهاء إجراءات التصدير .
 .3االستعالم عن بنود التعريفة:
الحصول على المعلومات إلعداد دراسات الجدوى أصبح من األمور الشائعة لدي اإلدارات
الجمركية والتي كثيراً ما تتلقاها من عمالئها وخاصة السؤال التقليدي:
ما هي فئة الرسوم التي يخضع لها الصن ؟
ما هي الجهات الرقابية التي يتطلب األمر الحصول على موافقتها الستيراد الصن ؟
ويمكن لاإلدارة الجمركياة أن تاوفر هاذه الخدماة علاى مادار السااعة للمتعااملين مان خاالل الموقاع
الجمركااي علااى الشاابكة الدوليااة حيث يسااتطيع المسااتورد أن يقااوم بالبحااث بنفسااه فااي التعريفااة
الجمركياة باسااتخدام أدوات البحااث المتعااددة التااي توفرهااا سااواء ماان خااالل أساام الصاان أو البنااد
الجمركي الذي تخضع له وهذه الخدمة على جانب كبيار مان األهمياة للمساتوردين الاذين يقوماون
باالساااتيراد ألول مااارة والاااذين ال تتاااوافر لاااديهم معلوماااات كافياااة عااان البضاااائع التاااي سااايقومون
باستيرادها ومن ثم يمكنهم معرفة قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على هذه البضائع والموافقاات
المطلوبة قبل البدء في إجراءات اإلستيراد.
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 .4االستعالم عن أسعار العمالت المختلفة:
ماان المعلومااات الهامااة أيضاا ً للمتعاااملين مااع الجمااارك سااعر تحوياال العملااة األجنبيااة الااذي تطبقااه
اإلدارة الجمركياة فااي تااريخ معااين أو فااي الوقاات الحالي وهاذا السااعر يكااون أساااس عمليااة حساابة
تكلفااة البضااائع التااي قااد يزمااع المسااتورد فااي اسااتيرادها وفي كثياار ماان األحيااان تكااون التكااالي
التقديرية التي ال تبني على أساس أسعار تحويل العملة الرسمية بعيادة عان الواقاع ومان ثام تواجاه
المستورد مشاكل في إعداد دراسة الجدوى المطلوبة.
تقااديم أي إستفسااار آخاار باسااتخدام قواعااد البيانااات المتاحااة علااى الموقااع الجمركااي علااى
•
اإلنترنت:
يمكاان أيضاا ً للمتعاااملين الحصااول علااى بيانااات عاان معاادالت الااواردات والصااادرات ماان بضااائع
معينة أو بيان بالدول التي يتم استيراد بضائع معينة منها أو أي من البياناات والمعلوماات المتاحاة
على قواعد البيانات بالنظام الجمركي والتي ال تتعار مع ضمان سرية المعلومات التاي يقادمها
المستوردون عند اإلفراج عن بضائعهم.
إن هذه الخدمات الجمركية اإللكترونية هي خطوة هامة بل هاي الخطاوة األهام علاى طرياق الاـ
e- customsالتاي تساعى كافاة اإلدارات الجمركياة إلاى بلو هاا حياث ياتم كال العمال مان خاالل
التواصااال المباطااار باااين العميااال والنظاااام اآللاااي للجماااارك والمتاااابع لااا داء الجمركاااي فاااي دول
العالم يجد أن هناك دول قد خطت خطوات واسعة في سبيل بلوغ الميكنة الشاملة لعملها حيث تاتم
كافة التعامالت مع الجمارك السناافورية من خالل اإلنترنت وكذلم الحال في اليابان وعادد يار
قليل من دول العالم التي قصرت التعامل معها على اإلنترنات ومن ثام أختفات المكاتاب الجمركياة
التي تستقبل المتعاملين وال طم أن هذا المستوي مان األداء الجمركاي يحتااج إلاى مجتماع تجااري
على درجة عالية من الثقافة الجمركية واألداء الجيد والمعرفة الكاملة بالفنياات الجمركياة وهاو ماا
ال يتوافر لدي العديد من أعضاء المجتمع التجاري في الدول النامية والدول المتخلفة.

القضية الثانية والعشرين
قواعد البيانات
لعل من أهم فوائد التكنولوجيا على العمل اإلداري بصفة عامة والعمل الجمركي بصفة خاصة
هو استخدام قواعد البيانات إن العمل الجمركي يعتمد في كافة مراحله وفي تقييم نتائجه على
اإلحصائيات الرقمية التي يتم تجميعها من خالل التعامل المميكن مع البيانات واإلقرارات
الجمركية فعن طريق هذه القواعد يتم تنفيذ وتفعيل نظام إدارة المخاطر وعن طريق هذه
القواعد يتم تفعيل وتطبيق المراجعة المحاسبية الالحقة وعن طريقها يتم قياس زمن اإلفراج
وتحديد نقاط الضع والقوة في منظومة اإلجراءات الجمركية وعن طريقها يتم تحليل
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إحصاءات التجارة لمعرفة معلومات اية في األهمية عن التجارة الخارجية لمصر ( مكوناتها
مبالاها نسبها بنودها..إلخ)
قواعد البيانات سوف تسهم في التطبيق الفعال لطرق التقييم وتضمن حساب الفترات الزمنية
الخاصة بشروط وأحكام التطبيق بطريقة صحيحة ومحدثة أوالً بأول وتضمن تزويد رجل
الجمارك أوالً بأول بالمعلومات السعرية عن كافة السلع والبضائع التي ترد في كل مكان وكل
منفذ من المنافذ الجمركية..
قواعد البيانات تتضمن المعلومات الخاصة بكافة العمالت األجنبية التي يتم التداول بها وأسعار
الصرف الخاصة بهذه العمالت في التواريخ المختلفة وفقا ً ألي معاملة يكون مطلوبا ً الرجوع إليها
وتتضمن قواعد البيانات الخاصة بالمتعاملين كافة المعلومات عنهم والتاريخ الخاص باإللتزام
لكل منهم وعدد وتوقيت المخالفات التي ارتكبها أي منهم وهذه البيانات في اية األهمية عند
القيام بوظائ التحريات واالستخبارات وعند وضع خطط مكافحة التهريب وعند تحليل الظواهر
والظروف التي تحدث في األسواق المحلية
إن العمل الجمركي في اآلونة األخيرة يختل في مجمله وتفاصيله عن للم األداء التقليدي في
العقود السابقة بسبب ما أسفرت عنه عملية استخدام قواعد البيانات من فوائد ونتائج إيجابية على
العمل الجمركي فاإلدارة الجمركية التي قامت بميكنة عملياتها بالكامل تستطيع في خالل دقائق
معدودة أن تقوم بأي دراسات أو أبحاث تحليلية ألي ظاهرة تجارية أو اقتصادية من خالل
المخزون الضخم من المعلومات الصحيحة والدقيقة عن كل ما يتعلق بالتجارة للم المخزون
الذي تحتويه قواعد البيانات والذي يمكن االستفادة منه في مجاالت كثيرة على قدر كبير من
األ همية ففي مجال تحسين مستوى الخدمة التي تقدمها الجمارك لكبار العمالء تحتاج الجمارك
إلى تلم البيانات التي تحصل عليها من قواعد البيانات لكي تضي إلى قائمة الكبار من يستحق
وفي مجال مكافحة التهريب الجمركي تحتاج الجمارك إلى هذه البيانات والمعلومات في تفعيل
و ظيفة التحريات واالستخبارات الجمركية حيث تكون هذه البيانات بمثابة حجر الزاوية في كل
ما يتم على أساسه تنفيذ خطط المكافحة وفي مجال البحوث االقتصادية والتجارية تعتبر البيانات
اإلحصائية التي تقدمها الجمارك من خالل قواعد البيانات العمود الفقري ألي بحث أو دراسة..
و ير للم من العديد من المجاالت التي يمكن أن تفيد العمل الجمركي الحديث والمتطور..
القضية الثالثة والعشرين
الكش على البضائع باألطعة السينية
إن العمل الجمركي كان وال يزال على مر العصور أحد أهم الوظائف التي تسعى
الحكومات من خاللها لتحقيق الحماية واألمن واألمان للبالد من ناحية ،وتحصيل اإليرادات
والحصيلة المرجوة التي تستخدمها الحكومات في التنمية والنهوض بمستوى المعيشة للمواطنين
من ناحية أخرى ،ورأينا كيف خضع هذا العمل الجمركي للتطور بشكل كبير في السنوات العشر
األخيرة واختلفت الوسائل والطرق التي كانت تستخدمها الجمارك لتنفيذ أهدافها في الماضي عن
تلك الوسائل التي تستخدمها اإلدارات الجمركية في الوقت الحاضر ،بل وشاهدنا بأنفسنا أن كافة
اإلدارات الجمركية في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء أحدثت تحوالً إستراتيجيا ً حقيقيا ً
في العمل الذي تقوم به ،فتحولت غالبية هذه اإلدارات بأهدافها اإلستراتيجية من عملية الجباية
والتحصيل إلى عملية التبسيط والتيسير ،فأصبحت اإلدارات الجمركية تسعى لتحقيق هدف
إستراتيجي أساسي لها هو تسهيل التجارة الدولية بكل ما يتطلب تحقيق هذا الهدف من استخدام
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فعال للتكنولوجيا وتطبيق أنظمة لم تكن مستخدمة في الماضي البعيد أو القريب في العمل
الجمركي مثل إدارة المخاطر والمراجعة المحاسبية الالحقة واستخدام آالت الفحص باألشعة
السينية على البضائع المستوردة أو المصدرة ،وتطبيق آليات حقيقية لحماية حقوق الملكية
الفكرية  ،لذلك كان التفاف الدول كلها كبيرها وصغيرها ،غنيها وفقيرها حول منظمة الجمارك
العالمية ومنظمة التجارة العالمية ألنهما يمثالن اإلطار الدولي الشرعي للتبادل التجاري خاصة
وأن الدول األعضاء في كال المنظمتين يزيد عن مائة وخمسون دولة حتى اليوم بما يمكن
اعتباره بمثابة إعالن وإجماع دولي بأهمية التجارة الدولية في األلفية الثالثة والدور الكبير الذي
يمكن للجمارك أن تلعبه في تسهيل عمليات التجارة الدولية .لقد بدأت العديد من اإلدارات
الجمركية في العالم تطبيق اآلليات الحديثة والطرق المستحدثة في العمل الجمركي لتمارس
أعمالها وتحقق أهدافها  ،وتأتي عملية تأمين المجتمع ضد مخاطر التهريب بكافة أنواعه على
رأس أولويات الجمارك هذا التأمين الذي ال يتم بالطرق التقليدية للمكافحة في الوقت الحاضر ،
ولكن يتم بطرق مستحدثة ووسائل تكنولوجية حديثة منها استخدام األجهزة التي تقوم بالكشف
على البضائع باستخدام األشعة السينية .
إن الكثير من العاملين باإلدارات الجمركية حتى اليوم والمتعاملين معها والمهتمين بشئون
التجارة الدولية قد يرتبط بالطرق واإلجراءات التقليدية للعمل الجمركي ويجد بعض الصعوبة
في تبرير استخدام تلك التكنولوجيا الحديثة في العمل الجمركي ،ولكن الواقع أثبت أن هذه
اآلليات الحديثة هي أدوات هامة وضرورية يجب على الجمارك أن تستخدمها لكي تصل إلى
أهدافها وتقوم بواجباتها..
لقد قامت منظمة الجمارك العالمية بتبني مبادرة "  "SAFEتلك المبادرة التي تحث كل
اإلدارات الجمركية على استخدام تكنولوجيا الكشف باألشعة في العمل الجمركي ،فهذه المبادرة
تتألف من أربع محاور أساسية :
األول  :الحث على استخدام نظام إلى للمعلومات للوارد والصادر والترانزيت
الثاني  :إلتزام اإلدارات الجمركية بتطبيق أنظمة المخاطر
الثالث  :استخدام أجهزة الكشف باألشعة لفحص الحاويات التي تمثل خطر ما
الرابع  :تطبيق معايير تأمين سلسلة إدارة المخزون
ومن خالل المتابعة الدقيقة لعدد غير قليل من اإلدارات الجمركية يمكن أن نالحظ بكل وضوح
أن بعض هذه اإلدارات قد بادرت باستخدام عدد من أجهزة الكشف باألشعة ،سواء كانت هذه
اإلدارات من تلك التي أحسنت االستخدام وحققت نتائج إيجابية ،أو أنها لم تحقق أي نتائج أو
كانت النتائج التي تحققت أقل بكثير مما كان
متوقعا ً ،ويمكن أن نرى بوضوح أيضا ً أنه في
خالل السنوات القليلة الماضية تطورت عملية
استخدام أجهزة الكشف على البضائع باألشعة
السينية ،حيث بدأ االستخدام ألغراض الكشف عن
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عمليات التهريب بأنواعه سواء البضائع المحظورة أو الممنوعة أو المهربة أو المحرمة أو
األسلحة والمتفجرات أو غير ذلك مما يحظر التعامل معه باالستيراد ألسباب أمنية أو صحية أو
غير ذلك .ثم تطورت عملية استخدام هذه األجهزة وتباينت بين اإلدارات الجمركية حيث تستخدم
في بعض اإلدارات على نطاق واسع يمتد لما هو أكثر من عملية الكشف عن المهربات ،حيث
يتم استخدام هذه األجهزة ألغراض الكشف على البضائع الواردة كبديل عن عملية الكشف
اليدوي ،فهذه األجهزة تستطيع أن تقوم بالكشف عن البضائع المشحونة داخل الحاويات بطريقة
دقيقة جداً وفعالة وتعطي نتائج صحيحة وصادقة دون الحاجة إلى فتح الحاوية أو التعامل مع
العبوات بأي طريقة من طرق التعامل اليدوي التقليدية ،بل إن هذه األجهزة تعتبر األداة المناسبة
لكشف ومعاينة بعض البضائع التي يتم شحنها بطريقة تجعل من المستحيل أن يستطيع البشر
التعامل معها.
علي أنه من المهم أن نتساءل ونحن بصدد مناقشة قضية استخدام أجهزة الكشف باألشعة عن
تلك األسباب التي تجعل الجمارك تلجأ إلى استخدام أجهزة الكشف باألشعة السينية ،والتي قد
تكون كل أو بعض ما يلي:
أوالً :إن استتتتتخدام أجهتتتتزة الكشتتتتف
باألشتتتعة يمكتتتن أن يستتتاعد بصتتتورة
فعالة وأساسية فتي تتأمين التبالد متن
أخطتتتتار التهريتتتتتب بصتتتتفة عامتتتتتة،
وبصتتفة خاصتتة تلتتك األعمتتال الغيتتر
مشتتروعة التتتي تهتتدف إلتتى زعزعتتة
أمتتتتن واستتتتتقرار التتتتبالد فالعمليتتتتات
اإلرهابيتتتتة التتتتتي تتتتتتم فتتتتي اآلونتتتتة
األخيتتتتتتتتترة استتتتتتتتتتخدمت أستتتتتتتتتلحة
ومتفجتترات دخلتتت إلتتى التتبالد متتن ختتالل المنافتتذ الجمركتتي ستتواء كانتتت مصتتنوعة متتن المتتواد
الراتنجية والمواد العضوية ذات الكثافة القليلة والتي تحتاج إلى أدوات خاصة للكشف عنها فهتي
ال يمكتن الكشتف عنهتتا باستتخدام األنتواع المتعتتارف عليهتا متن أجهتتزة الكشتف باألشتعة ،فتبعض
اإلرهابيين يستعملون اآلن مسدسات مصنوعة من البالستيك وترد صحبة أحدهم على أي وسيلة
من وسائل النقل سواء الطائرات أو السفن أو غيرها ،وال يمكن الكشتف عتن هتذه المسدستات إال
من خالل أجهزة تستطيع الكشف عن المواد البالستتيكية وهتو متا تحققته أجهتزة الكشتف باألشتعة
التتتي بتتدأت الجمتتارك فتتي كافتتة أنحتتاء العتتالم استتتخدامها كوستتيلة فعالتتة متتن وستتائل الجمتتارك فتتي
مكافحة اإلرهاب الدولي.
ثانياً :استخدام أجهزة الكشف باألشعة ألغراض الكشف على البضائع التواردة كبتديل عتن العمتل
اليدوي ،فهذه األجهزة تستطيع أن تقوم بالكشف عن البضائع المشحونة داخل الحاويتات بطريقتة
دقيقة جداً وفعالة وتعطي نتائج صحيحة بنسبة  %111دون أن يتتم فتتح الحاويتة أو التعامتل متع
العبتتوات بتتأي طريقتتة متتن طتترق التعامتتل اليتتدوي التقليديتتة ،فمتتثالً ،حاويتتة تحتتتوي علتتى ثالجتتات
منزلية ،يمكن من خالل الصورة المستخرجة تحديتد عتدم وجتود أي أصتناف ختالف هتذه العبتوة
المتماثلتتة للثالجتتة المنزليتتة ،ويقتصتتر العمتتل الجمركتتي بعتتد ذلتتك علتتى مطابقتتة بيانتتات الفتتاتورة
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األخرى مثل الماركة ،الموديل ،الحجم ..إلخ من خالل التعامل مع عبوة واحدة فقط دون الحاجتة
إلختتراج مشتتمول الحاويتتة بالكامتتل ختتارج الحاويتتة ألغتتراض حصتتر العتتدد والتأكتتد متتن تماثتتل
العبوات.
ثالثاً :في إطار السعي المستمر إلى تطوير العمتل الجمركتي فتأن أجهتزة الكشتف باألشتعة تستاعد
من خالل التطبيق الكامل والصحيح لنظام إدارة المخاطر من االستتغناء عتن العمتل التقليتدي فتي
الكشف على البضائع ،فما ينتج عتن نظتام المختاطر ويتتم توجيهته إلتى أي مستار ختالف المستار
األخضر ،يمكن أن يتم عليه إجراء مبسط قبل القيام بالفحص التقليدي ،وذلتك متن ختالل الكشتف
على البضائع بأجهزة الفحص باألشتعة ..فقتد يكتون لتدي اإلدارة الجمركيتة هتدفا ً تستعى لتحقيقته
يتمثل في قصر اإلجراءات التقليدية علتى متاال يزيتد عتن  %11متن التواردات ا الختط األحمتر
وهذا يمكن تحقيقه ولو بصورة جزئية من خالل استخدام أجهتزة الكشتف باألشتعة ،وبالتتالي تقتل
نسبة تدخل العنصر البشري في العمل وينخفض الزمن الالزم لإلفراج عن البضائع الواردة إلتى
أقل زمن ممكن مما يسهم بفاعلية في تسهيل التجارة وزيادة حجتم التبتادل التجتاري التدولي وهتو
هدف تسعى إليه دول العالم.
رابعاً :رغم أن قواعد العمل الجمركتي فتي إطتار منظومتة منظمتة التجتارة العالميتة تقضتي بعتدم
وضتتع قيتتود حظتتر علتتى أي نتتوع متتن أنتواع االستتتيراد ،فأنتته ال يتتزال يوجتتد عتتدد غيتتر قليتتل متتن
األصناف التي ال تتفق والقواعد الدينية واألخالقية مثل المخدرات تسري بشتأنها قواعتد الحظتر،
باإلضافة إلى تلك البضائع التي يتم إخفائها داخل الحاويات بغترض التهترب متن دفتع أي رستوم
عنها ،أو تلك البضائع التي يتطلب استيرادها الحصول على موافقة بعض الجهات الرقابيتة ،وقتد
أمكن من خالل استخدام هذه األجهزة ضبط عدد كبير من الحاويات ووسائل النقل التي تم إخفاء
هذه البضائع سواء المحظورة أو ذات الرسوم العالية أو القيمة العاليتة مثتل المشتغوالت الذهبيتة،
العمالت الورقية المصرية ،األقراص المخدرة والمنشطة ،أدوية غير مرخصتة أو غيتر مستموح
باستخدامها واألقمشة ذات القيمة العالية مثل أصناف الستتائر وفستاتين الزفتاف ،كلهتا تتم إخفائهتا
بغرض التهرب من دفع الرسوم المستحقة عنها.
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مقدمة الكتاب

فهرس قضايا مجريية ماعاررة

منهجية اإلخراج
متهيد تقدميي

قضايا التحول االسرتاتيجي للاعرمل اجلرمريي :
 -0قضية تسهيل التجارة الدولية
 -2قضية األهداف اإلسرتاتيجية
 -3قضية اهليكل التنظيرمي
 -4قضية النزاهة والشفافية
 -5قضية قياس األداء
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قضايا التطوير اجلرمريي

 -6قضية التشرياعات اجلرمريية
 -7قضية املوارد البشرية
 -8قضية أنظرمة الاعرمل

 -9قضية الشراية مع اجملترمع التجاري

 -01قضية التنسيق مع اجلهات احلكومية

قضايا الوظائف اجلرمريية احلديثة

ً
 -00قضية التقييم اجلرمريي وفقا للجات
 -02قضية املراجاعة الالحقة
 -03قضية نظام املخاطر

 -04قضية االستاعالم املسبق
 -05قضية اإلفراج املسبق

 -06قضية خدمة يبار الاعرمالء

 -07قضية السداد اآلجل للرسوم

 -08قضية محاية حقوق امللكية الفكرية

قضايا التكنولوجيا

 -09قضية النافذة الواحدة
 -21قضية الربط الشبكي

 -20قضية اخلدمات اجلرمريية على االنرتنت
 -22قضية قواعد البيانات
 -23قضية أجهزة األشاعة
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املؤلف ومود ومد أمحد أبو العال
من مواليد  5419باإلسكندرية
يشغل وظيفة رئيس قطاع املدوارد البشدرية وبنداء القددرات باجلمدارك بدرجدة
وكيل أول وزارة املالية..
حاصل علي
دبلوم يف اإلدارة التنفيذية العليا من جامعة مهارفارد بأمريكا
دبلوما يف إدارة األعمال من األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا.
اهادة البكالوريوس يف التجارة من جامعة اإلسكندرية عام 5411
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يعمددل يف اجلمددارك املصددرية منددذ  5495ومددارس مجيددع الوظددائف اجلمركيددة،حيث عمددل كمفددتش
مجركي ثم مثمن ثم رئيس قسم تدثمني ،ثم بعدد ذلدك تدولي مسدئولية تنفيدذ مشدروع الكشدف باألادعة يف
اجلمددارك املصددرية بدددءاً مددن عددام ،5449وعلددي أثرمهددا م إختيدداره ضددمن فري دق العمددل األول الددذي م
إختياره لتطوير اجلمارك املصرية يف أكتوبر عام  1551قبل أن يدتم تعيينده يف نهايدة  1559نائبداً لدرئيس
مصلحة اجلمارك للتطوير واإلصالح اجلمركي ليتولي اإلاراف علدي تنفيدذ كافدة أنشدطة تطدوير اجلمدارك
حيث حققت اجلمارك املصرية جناحات منقطعة النظري يف التطوير والتحديث،كانت وراء توليه منصب
رئيس قطاع املوارد البشرية وبناء القددرات باجلمدارك يف نهايدة  .1551ومهدو واضدر معتمدد لددي مركدز
إعداد القادة باجلهاز املركزي للتنظديم واإلدارة ولددي األكادمييدة العربيدة للعلدوم والتكنولوجيدا ،وكليدة
التجارة جامعة اإلسدكندرية واملعهدد القدومي للتددريب اجلمركدي وادركة إجيلدييت لوجيسدتيك العامليدة
واركة جلوبال ومعهد بيتمان اإلجنليزي يف موضوعات
آليات اجلمارك يف تسهيل التجارة الدولية.
التقييم اجلمركي يف ظل إتفاقية تنفيذ املادة السابعة
نظم التجارة الدولية
استخدام الكشف باألاعة يف العمل اجلمركي.
املراجعة احملاسبية الالحقة.
إسرتاجتيات التطوير اجلمركي وإدارة التغيري

ردر للرمؤلف
1

عام  ( 1111دليل التقييم اجلمركي وفقاً إلتفاقية تنفيذ املادة السابعة من اجلات )

2

عام  ( 2222النصوص الكاملة لإلتفاقية العامة للتعريفات والتجارة)
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3

عام ( 2221قواعد التقييم اجلمركي – من النظرية والنص إيل التطبيق العملي )،

4

عام  ( 2221التقييم اجلمركي يف ظل اجلات )

5

عام ( 2221آليات تسهيل التجارة الدولية – منظور مجركي )

6

عام  2212كتاب اجلمارك والتشريعات اجلمركية – باللغة اإلجنليزية

7

 2211كتاب موسوعي حول ( نظم التجارة الدولية )

8

( 2212حتت الطبع) كتاب متخصص يف استخدام أجهزة الكشف باألشعة يف العمل
اجلمركي بعنوان (استخدام أجهزة الكشف باألشعة يف العمل اجلمركي – دليل إجراءات
العمل وحتليل وقراءة الصور )
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هذا الكتاب

يف هذه الفرتة احلرجة من تاريخ األمة الاعربية يلها  ،وباعد عدد من ثورات ما
يسرمي بالربيع الاعربي  ،تساعي الاعديد من الدول الاعربية إيل إحداث عرملية تطوير
حقيقي يف اإلدارات اجلرمريية بها  ،تلك اإلدارات التي ال تزال تاعرمل بآليات فقرية

للغاية تفتقد اخلربة واملاعارف اجلرمريية ،وتاعاني من فقدان الثقة بالنفس لدي

الاعاملني واملتاعاملني،

وهذا الكتاب يتناول تلك القضايا اجلرمريية التي ميكن من خالل االهترمام بها

والبدء يف ماعاجلتها علي أرض الواقع ماعاجلة أيادميية ومنهجية أن تتطور اجلرمارك

وتتقدم وتساير املرمارسات الدولية النرموذجية للاعرمل اجلرمريي ،لقد بادرت منظرمة

التجارة الاعاملية بتوجيه نداء لدول الاعامل لدعم مبادرة (تسهيل التجارة الدولية)
ً
ولكي حيدث تفاعيل حقيقي علي أرض الواقع ،يان لزاما علي اإلدارات اجلرمريية أن
تطور من مستويات األداء التي تقدم به خدماتها للرمجترمع التجاري ،لذلك فهذا
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الكتاب يتناول موضوع تسهيل التجارة من منظور السببية يف حتول اإلدارات
اجلرمريية من الاعرمل من أجل الرقابة والتشديد وحتصيل اإليرادات  ،إيل القيام بدور

فاعل يف تسهيل التجارة  ،ولذلك يانت القضية الثانية البالغة األهرمية هي قضية

التحول اإلسرتاتيجي للاعرمل اجلرمريي ووجوب وضع أهداف إسرتاتيجية جديدة

للاعرمل اجلرمريي وهيكل تنظيرمي جديد  ،متهد الطريق لبيئة مجريية تسودها
النزاهة  ،وتستخدم آليات رقرمية لقياس أدائها  ،وقد تناول الكتاب يف هذه القضايا
يافة التفاريل التي تدعم من يقوم بإدارة هذا التحول اإلسرتاتيجي ،ثم يتناول

الكتاب قضية التطوير اجلرمريي يأحد أهم التحديات التي تقف عقبة أمام
اجلرمرييني الاعرب  ،فيقدم الكتاب مبا يشبه الدليل واملرشد اخلطوط الاعريضة
والتفاريل الدقيقة للقيام باعرملية التطوير اجلرمريي ،ثم يلقي الضوء علي الوظائف

احلديثة يف الاعرمل اجلرمريي والتي سوف تنتج من تطوير وحتديث اجلرمارك..

قضايا مجريية ماعاررة بالغة األهرمية وردت بلغة بسيطة وتناول أيادميي لكي
تقدم املشورة واإلرشاد ملن يريد أن يقود عرملية تطوير اإلدارة اجلرمريية يف أي بلد

عربي أو غري عربي
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