
 التقٌٌم الجمركى 
 هو تحديد القيمة لالغراض الجمركية 

 القٌمة لالغراض 
 الجمركٌة

 هى القيمة التى يتم على أساسها احتساب الضرائب والرسوم الجمركية 

القواعد العالمٌة  

المنظمة لعملٌة التقٌٌم 
 الجمركى 

 نظام التقييم طبقا التفاقية بروكسيل 

 نظام التقييم طبقا التفاقية القيمة لمنظمة التجارة العالمية 

 النظام المتبع 
 فى مصر 

  1995لسةنة  72انضمت مصر إلى منظمة التجارة التجارة العالميةة بةالقرار الجمهةورق رقةم 

 1/7/2001وتم التطبيق الفعلى التفاقية القيمة لمنظمة التجارة العالمية منذ 

 WTO الكٌمة لالغراض الجمركٌة

  يتم التقييم الجمركى طبقاً التفاقية القيمة لمنظمة التجارة العالمية على اساس طريقةة قيمةة
 طرق التقٌٌم الجمركى   .الصفقة ، حيث أنها تعتبر الطريقة االساسية للتقييم الجمركى 

 وفى حالة تعذر التقييم طبقاً لطريقة قيمة الصفقة يتم التقييم على أساس طرق بديلة أخرق وهى 

 طريقة السلع المطابقة -1

 طريقة السلع المماثلة  -2

 الطريقة الخصمية  -3

 الطريقة الحسابية  -4

 الطريقة المرنة  -5

 بحيث يتم التطبيق هذه الطرق البديلة بالترتيب التتابعى الملزم 
 



مراجعةةةةةةةة المسةةةةةةةتندات 

المقدمة والتأكد من مةدق 

كفايتهةةةةةةةةةا واسةةةةةةةةةتيفائها 

للنةةواحى اللةةكلية تطبيقةةاً 

مةةةن الالئحةةةة  30للمةةةادة 

التنفيذية لقانون الجمارك 

 2006/  10رقم 

التحقةةق مةةن أن الرسةةالة 

تمثةةةل واقعةةةة بيةةةع فعليةةةة 

وانها معدة للتصدير إلةى 

 مصر 

مراجعةةةةة إقةةةةرار القيمةةةةة 

والتأكد من ان المستورد 

أجاب على جميع االسئلة 

 –الموضةةةةةةةةةةةةحة بةةةةةةةةةةةةة 

ومراجعةةةة مةةةدق تةةةوافر 

لةةةةروط المةةةةادة االولةةةةى 

 –طبقاً القرار المستورد 

والتاكةةةةةةد مةةةةةةن وجةةةةةةود 

مستندات فعلية للعناصةر 

الواجبةةةةة االضةةةةافة إلةةةةى 

الةةةةةثمن المةةةةةدفو  فعةةةةةالً 

والمنصةةوع عليهةةا فةةى 

فةةةى حالةةةة (  8) المةةةادة 

االقةةةةرار بوجودهةةةةا فةةةةى 

 إقرار القيمة 

التحقةةةةةةق مةةةةةةن وجةةةةةةود 

مسةةتندات فعليةةة للنولةةون 

والتةةةامين والتفريةةة  فةةةى 

حالةة  مةةا إذا كانةت قيمةةة 

الرسةةةةالة عنةةةةد مسةةةةتوق 

 FOBالتعاقد 

التحقةةةةةةق مةةةةةةن صةةةةةةحة 

عناصةةةةةر القيمةةةةةة طبقةةةةةاً 

للمعلومةةةةةةةات السةةةةةةةعرية 

 المتاحة لدق الجمارك 

 االجراءات التى ًتبعها الجمرك للتحكق من لٌمة الطفكة 

 

 

 

 
 



 قٌمة الصفقة: اوال 
TRANSACTION VALUE 

 قٌمة الصفقة لبضائع مطابقة : ثانٌا
IDENTICAL GOODS 

 قٌمة الصفقة لبضائع مماثلة  :ثالثا
SIMILAR GOODS 

 طبقا للطرٌقة الخصمٌة: رابعا
DEDUCTIVE METHOD 

 ( الحسابٌة )القٌمة المحتسبة :خامسا
COMPUTED METHOD 

 ( المرنة )الطرٌقة االجتهادٌة :سادسا 
FALL BACK METHOD 

 (  7)طرق تحرًر الكٌمة لالغراض الجمركٌة طبكا للمادة 

 من اتفالٌـــــة الجــــــات

 المادة االولى الحكامطبقا 

 الثانٌةالمادة  الحكامطبقا 

 الثالثةالمادة  الحكامطبقا 

 الخامسةالمادة  الحكامطبقا 

 السادسةالمادة  الحكامطبقا 

 السابعةالمادة  الحكامطبقا 



                         أال تكوووون كنوووا  قٌوووود علوووى تصووور  الم وووتر  

  ،فً البضائع أو استخدامه لها

                     أال ٌكوووون البٌوووع أو الوووثمن خاضوووعاا ل ووورط أو مقابووو   

  .تحدٌد قٌمته بالنسبة للبضائع مح  التقٌٌم  ال ٌمكن

         أال ٌستحق للبائع أي جزء من حصوٌلة ععوادة بٌوع  

               أو التصوور  فٌهووا أو اسووتخدامها فووً مرحلووة   السوولع

من قب  الم تر  سواء ب ك  مبا ر أو غٌر  الحقة 

 .ما لم ٌكن من الممكن عضافته للقٌمة  ،مبا ر

                          أال ٌكون بٌن البائع والم تر  عالقة ارتباط تؤثر  

                      فوووى قٌموووة الصوووفقة سوووواء كانوووا  خصوووٌن طبٌعٌوووٌن 

 .أو معنوٌٌـن

                 القٌود التوً ٌفرضوها القوانون

 .أو السلطات العامة فً مصر

القٌود التوً لوٌل لهوا تو ثٌر 

  .جوكري على قٌمة السلع 

القٌوووووود التوووووً تحووووودد المنووووواطق 

الجغرافٌة التً ٌمكون ععوادة بٌوع 

  .السلع فٌها

 شروط لبول لٌمة الطفكة
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 بلر المستورد

 مصنع المصدر

EXW 

EX.WORKS , EX FACTORY 

  تسلٌم البضاعة للم تر  بجوار المصنع اومكان المنتج فى بلد المصدر

وٌضا  على كذه القٌمة المصارٌ  من المصنع حتى ظهر الباخرة ومصارٌ  

ومصارٌ  التامٌن ومصارٌ  التفرٌغ ( النولون )  حن على بلد المستورد   

FOB 

FREE ON BOARD 

 تسلٌم البضاعة فوق سطح السفٌنة فى مٌناء ال حن

 ٌضا  على كذه القٌمة : م .ال حن )النولون ( ، م .التامٌن ، م .التفرٌغ 

FAS 

FREE ALONG SIDE SHIP 

 تسلٌم البضاعة بجوار السفٌنة فى مٌناء ال حن

 ٌضا  على كذه القٌمة : م . تحمٌ  ، م .نولون ، م.تامٌن م . تفرٌغ  

CFR 

COST AND FREIGHT to 

 ٌستخدم كذا المصطلح فى النق  البحر  والبائع ملتزم بتوصٌ  

 البضاعة فى المٌناء المتفق علٌه مع ذكر مٌناء التفرٌغ  

 ٌضا  على كذا القٌمة : م .التامٌن ، م .التفرٌغ 

CIF 

COST, INSURANCE AND FREIGHT 

 تسلٌم البضاعة خالصة النق  والتامٌن الى مٌناء الوصو  

 ٌضا  على كذه القٌمة : م .التفرٌغ 

DDP 

DELIVERED DUTY PAID 

 تسلٌم البضاعة داخ  بلد المستورد

خالصة الرسوم الجمركٌة مع تحدٌد مكان الوصو      

DDU 

DELIVERED  DUTIES UNPAID 

 تسلٌم البضاعة داخ  بلد المستورد غٌر

خالصة الرسوم الجمركٌة مع تحدٌد مكان الوصو      

DES 

DELIVERED EX SHIP 

 تسلٌم البضاعة على ظهر السفٌنة فى مٌناء الوصو  

التفرٌغ .م : ٌضا  على كذا القٌمة   

CIP 

CARRIAGE  AND INSURANCE  PAID TO 

 تسلٌم البضاعة خالصة اجرة النق  والتامٌن حتى مكان الوصو    

 ٌضا  على كذه القٌمة : م .التفرٌغ 

CPT 

CARRIAGE PAID TO 

تسلٌم وسائ  النق  المختلط مع ذكر مكان التسلٌم فى جهة 

 الوصو   ٌضا  على كذه القٌمة : م . تامٌن  ، م .التفرٌغ 

DAF 

DELIVERED AT FRONTIER 

 تسلٌم البضاعة عند الحدود الفاصلة بٌن الدولتٌن  

 ٌراعى : مصارٌ  النق  حتى بلد المستورد 

 ما لم ٌكن التسلٌم عند حدود الدولة المستوردة 

التفرٌغ .مصارٌ  التامٌن ، م   

DEQ 

DELIVERED EX QUAY 

 تسلٌم البضاعة على رصٌ   مٌناء الوصو   

 مع ذكر مٌناء التفرٌغ ، القٌمة طبقاا لهذا التعاقد

تتضمن مصارٌ  التفرٌغ فى بلد االستٌراد    

FCA 

FREE CARRIER 

 تسلٌم البضاعة جاكزة للتصدٌر 

 الى الناق  الذ  عٌنة المستورد 

 ٌضا  على كذه القٌمة :المصارٌ  المتعلقة بالعملٌة التصدٌر

تفرٌغ  . تامٌن ، م . نولون ، م .تحمٌ  م .م   

 مٌناء التطرًر بلر المطرر

 مٌناء الوضول

  ركة المستورد

(للوصو  فوب% 5بضم )  

(بضم التامٌن )  

(سب  )   

(سب  )   

(سب  )   

(للوصو  فوب%  3بضم )  

(بضم التامٌن )  (سب  )    

(سب  )   

(سب  )   

 الحدود الدولٌة

(فوب )   

(فوب )   



E 

 EXW (مكان التسلٌم معٌن)صنع تسلٌم أرض الم   FCA   (.مكان التسلٌم معٌن)تسلٌم الناق 

  FAS  (.مٌناء ال حن معٌن)تسلٌم جانب السفٌنة 

  FOB  (.مٌناء ال حن معٌن)تسلٌم ظهر السفٌنة 

F 

  DAF  (.مكان التسلٌم معٌن)التسلٌم على الحدود 

  DES  (.مٌناء المقصد معٌن)التسلٌم على ظهر السفٌنة 

  DEQ  (.مٌناء المقصد معٌن)التسلٌم على رصٌ  المٌناء 

  DDU  (.مٌناء المقصد معٌن)التسلٌم والرسوم غٌر مدفوعة 

  DDP (.مٌناء المقصد معٌن)التسلٌم والرسوم مدفوعة 

D 

  CFR (.مٌناء المقصد معٌن)النفقات وأجور ال حن 

  CIF (.مٌناء المقصد معٌن)النفقات والت مٌن وأجور ال حن 

  CPT  (.مٌناء المقصد معٌن)أجور النق  مدفوعة حتى 

  CIP  (.مكان المقصد معٌن)أجور النق  والت مٌن مدفوعة حتى 

C 

 المططلحات التجارًة الرولٌة  

 Incoterms  2000  

 أجور النق  الرئٌسى غٌر مدفوعة  Fالمجموعة   المغادرة  Eالمجموعة  

 أجور النق  الرئٌسى مدفوعة Cالمجموعة 
 الوصو  Dالمجموعة 



غراض الجمركٌ ةعنها كـكٌمفى حالة وجود شم فى ضحة الكٌمة المكر 
أ
 ة لال

ي ماد
أ
س ةعلى المجمع الجمركي لبل تطبٌق ا

أ
و من ًمثله كـتابًه با

أ
ن ًكوم بإبالغ المستورد ا

أ
درى للتكٌٌم ا

أ
باب الشم وًعطي فرضة معكولة للرد علي ــا

ن ًتم تحرًر المهلة الزمنٌة لل
أ
و من ًمثلهـرد بالتشـا

أ
  اور مع مرًر المجمع المذتص بما ال ًجاوز ثالثٌن ًومًا من تارًخ علم المستورد ا

  الصفقة ةفٌجب قبو  قٌم

تصدر لجنة التقٌٌم بالمجمع الجمركً قراراا مكتوبواا 

موضحا بوه الحالوة محو  النوزاس وأسوباب ومبوررات 

رفووض قٌمووة الصووفقة،وٌتم عخطووار المسووتورد بهووذا 

  القرار كتابة عذا طلب ذل 

 المستندات المقدمة من المستورد والمبررات الدالة 

  للمجمع الجمركً ةمقنع ةعلً صحة القٌم

غٌوور  ةالمسووتندات المقدمووة أو مبووررات صووحة القٌموو

 للجنة التقٌٌم بالمجمع الجمركً  ةمقنع

 انتهاء المهلة الممنوحة المنصوص علٌها ةفً حال 

   

   

21المادة   
 الئحة قانون 
 الجمار 



 وجود بعض األصنا  فى الفاتورة ال تمث  القٌمة الفعلٌة

  .وٌتعذر على صاحب ال  ن تبرٌر ذل  بمستندات ٌقبلها الجمر  
  األصنا  الواردة لالستخدام ال خصً

 .الهداٌا والهبات و العٌنات والدعاٌة واإلعالن 

  األصنا  الواردة لحساب المورد من األص  على الفرس  البضاعة الواردة على سبٌ  اإلٌجار أو األمانة

تٌة
آ
  :ال تطبق لٌمة الطفكة للسلع والبضائع فى الحاالت اال

20المادة   
 الئحة قانون 
 الجمار 



  بطاقة التعام  مع الجمار. 

  ًوٌستثنى من ذل  اإلفراج المسبق عذن التسلٌم المالح ،. 

  أو صورة منها بالنسبة لإلفراج المسبق  بولٌصة ال حن. 

   موافقة الجهة الرقابٌة أو األمنٌة المختصة حسب األحوا. 

   الفاتورة التجارٌة. 

   بٌان العبوة أو بٌان الوزن. 

  هادة المن   فى حالة المطالبة بإعفاء أو تفضٌ  جمركى 

وأٌة حاالت أخر  وفقاا لالئحة القواعد المنفذة ألحكام قانون 

 .االستٌراد والتصدٌر 

  بطاقة التعام  مع الجمار. 

   فى حالة توافره أذن ال حن.   

   الفواتٌر.   

   بٌان العبوة.  

   المختصة حسب األحوا  الرقابٌة أو األمنٌة موافقة الجهة.  

 

، عال عذا كانوت كوذه تبودأ مون توارٌس تسوجٌلها بالسوجالت الجمركٌوةأو انقضاء مودة المهمو  أٌهموا أقورب، أ هر  بٌانات الجمركٌة لإلفراج ستةمدة صالحٌة ال

 وهر مون توارٌس  أو كانوت محو  دراسوة ففوً كوذه الحالوة تنتهوً صوالحٌتها بمضوً المحواكم لجوان التحكوٌم أو  البٌانات مح  منازعة جمركٌة منظورة أموام

 .التحكٌم أو الدراسة أو الفص  فى النزاسانتهاء 

المستندات الواجب عرفاقها بالبٌان الجمركى عن البضائع الواردة 

 وفقاا لقانون الجمار  والئحته التنفٌذٌة

 

                            عووون أٌوووة بضووواعة قبووو  البووودء فوووى عتموووام اإلجوووـراءات ولوووو كانوووت كوووذه البضووواعة معفووواة مووون الضووورائب الجمركٌوووةتقووودٌم بٌوووان جمركوووى ٌجوووب 

 .  على أن ٌكون موضحاا به كافة البٌانات والعناصر التى تمكن من تطبٌق االنظمة الجمركٌة واستٌفاء الضرائب فى حالة استحقاقها

 المستندات الواجب عرفاقها بالبٌان الجمركى عن البضائع الواردة والمصدرة وفقاا لقانون الجمار  والئحته التنفٌذٌة 

المستندات الواجب عرفاقها بالبٌان الجمركى عن البضائع المصدرة 

 وفقاا لقانون الجمار  والئحته التنفٌذٌة

 

الئحة قانون الجمارك  61مادة   

الئحة قانون الجمارك  62مادة   

الئحة قانون الجمارك  63مادة   
الئحة قانون الجمارك 64مادة   



  .األصنا  الواردة لالستخدام ال خصً 

  .وجود بعض األصنا  فى الفاتورة ال تمث  القٌمة الفعلٌة وٌتعذر على صاحب ال  ن تبرٌر ذل  بمستندات ٌقبلها الجمر 

  .الهداٌا والهبات والعٌنات والدعاٌة واإلعالن 

  .البضاعة الواردة على سبٌ  اإلٌجار أو األمانة 

  .األصنا  الواردة لحساب المورد من األص  على الفرس 

 الحاالت التى التطبق علٌها لٌمة الطفكة 

  

  

  

  

  

20المادة   
 الئحة قانون 
 الجمار 



     .عذا كان أحدكما ٌعم  لد  اآلخر
عذا كوووان معترفوووا بهموووا 

قانونووووووووووواا ك وووووووووووركاء                       

  .فى العم 

ب وك  مبا ور  -أحدكما  تمل 

علووى %  5 -أو غٌور مبا وور 

األق  مون الحصوص واألسوهم 

التووً تمنحووه حووق التصوووٌت 

  .لد  اآلخر 

عذا كان أحدكما ٌ ر  

ب ووووك   -علووووى اآلخوووور 

  .مبا ر أو غٌر مبا ر

 -عذا كان كالكما خاضعاا 

ب وووك  مبا ووور أو غٌووور 

إل ووووووووورا    -مبا ووووووووور 

  . خص ثالث

 -عذا كانووا ٌ ووورفان معووواا 

ب وووك  مبا ووور أو غٌووور 

علوووى  وووخص  -مبا ووور 

  .ثالث

عذا كووووووان أحوووووودكما موووووودٌراا 

مسووئوالا فووً مؤسسووة تابعووة 

  .لآلخر

موون األقووارب كانووا  عذا

  .حتى الدرجة الرابعة

20المادة   
 الئحة قانون 
 حاالت االرتباط  الجمار 


