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 الفصــــــل األول

 

 نهبحثاإلطار انًنهجً 

 مقدمه 1/1 

مع بدايػ  الفييػ  افلثفلػ  هجت اػت افامػثمؾ افمآػمي  لفيػ  فظامػؿ بجظػثـ افماػثمت  مػع افماتمػع     
فيػػ  افثديلػػ  نهػػ ا اآ 0افتاػػثم و نمػػف لػػـ الطػػث  افتليػػم مػػف افمتاػػثمظيف دماػػ  متيثنتػػ  مػػف افل ػػ 

فإلفماج لف افبضثئع مف افمجثف  افاممتي  تتيؽ مع ماثييم مجظم  افتاثمة افاثفمي و ت فؾ مجظمػ  
تيثويػػػ  تينتػػػن و ن فػػػؾ برةػػػتخداـ جظػػػـ ادامة افمخػػػثطم فإلفػػػماج لػػػف افبضػػػثئع   افامػػػثمؾ افاثفميػػػ  ناة

نفتث يػؽ افتػنازف يػ  نفتػف فجاػثح تيايػؿ هػ ا اآف 0نافتمتيز لظى افاػثجثت  ات افمخػثطم افاثفيػ  
ناإلفتػػزاـ بػػثف ناجيف نافتاػػمياثت افاممتيػػ  ن يمهػػث مػػف اف ػػناجيف نافتاػػمياثت فظا ػػثت  بػػيف افتيةػػيمات

و يتطظب ااما  ممااا  مثثةػبي  حث ػ  باػد اإلفػماج و ا  ت ػدؼ ادامة افامػثمؾ مػف خ فػ  اآخمى
نافتأتد مف هف مػث وػثـ  0ب ث برختبثم نفثص لانائي فنامدات هؤح  اف يف تمجث ـ افل   ناديمنف

بت ديم  افمةتنمد هن مػف يجيبػ  مػف بيثجػثت نماظنمػثت نمةػتجدات هلجػث  اإلفػماج لػف افػنامدات تػثف 
آثيثثو نتـ تثآػيؿ افضػمائب نافمةػـن افاممتيػ  ن يمهػث مػف افضػمائب نافمةػنـ الخػمى باػتؿ 

ثثةػبي  اف ث ػ  افػى اإلفمػثـ ةظيـ .  تمث ت دؼ ادامة افامثمؾ مف خ ؿ تطبيؽ لفيػ  افمماااػ  افم
بتثف  لجثآم افامظي  اإلةتيمادي  فظمةتنمد نتثديد دما  افتزام  و نمةػثلدت  فظتثػنؿ مػف اإلفتػزاـ 

نفتػػى ت ػػـن اإلدامة افاممتيػػ  بتطبيػػؽ هػػ ا اآفيػػ  افثديلػػ  0اإلابػػثمى افػػى اإلفتػػزاـ افطػػنلى نافػػ اتى
فػدي ث ادامة نويػثدة ناليػ  تػتي ـ م تضػيثت تثتثج افى اطثم تامياى يناتػب هػ ا اآفيػثت و نيتػنف 

تةػ يؿ افتاػػثمة و نتػؤمف بثفماػػثمت  مػػع افماتمػع افتاػػثمىو نمػف لػػـ تتػػنيف فػمؽ لمػػؿ متخآآػػ  
فظ يثـ بامظي  افمماااػ  افمثثةػبي  اف ث ػ  ن فػؾ بتػدميب ـ لظػى هثػدث افنةػثئؿ افامظيػ  فػى فجيػثت 

فػػػػ  افيجيػػػػ  افاممتيػػػ  فيتنجػػػػنا مػػػػؤهظيف فظ يػػػػثـ بثإلضػػػثف  افػػػػى افمام و افمماااػػػ  افمثثةػػػػبي  نافدفتميػػػػ 
تتاثؼ هى لمظيثت ت لب هن اخيث   بألمثؿ افممااا  افمثثةبي  فدفثتمنةا ت افمةتنمديف و ناة
فبيثجػػػثت تػػػؤلم باػػػتؿ مبثاػػػم لظػػػى افضػػػمائب افاممتيػػػ  ن يمهػػػث مػػػف افضػػػمائب نافمةػػػـن فظا ػػػثت 

ث خػػػ ؿ فتػػػمة افمماااػػػ  افمثثةػػػبي  اآخػػػمى افتػػػى يػػػتـ تثآػػػيظ ث لظػػػى افبضػػػثئع افتػػػى تػػػـ اةػػػتيماده
  0اف ث   
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 مشكمة البحث: 1/2
تثجت  تتمف ماتظ  افدماة  فى هف افتامياثت نافةيثةثت ناإلاما ات افاممتي  افتى   

تطب  ث افامثمؾ افمآمي  وبؿ اثداث لمظي  افتطنيم ناإلآ ح افاممتى نتطبيؽ بمامج 
نفي  و تثجت نمثزافت اثد افمانوثت الةثةي  تة ي ت افتاثمة بمث يتيؽ مع افمجظمثت افد

فى تة يؿ لمظي  تدفؽ افتاثمة و فتلمة خطنات اإلاما ات افاممتي  نطنؿ زمف اإلفماج و 
نلدـ اإلةتخداـ احملؿ فظمنامد افبامي  و نتلمة تدخؿ افاجآم افبامى فى افامظي  

  0اإلةتيمادي  نمث يجتج لج  مف زيثدة فى افيةثد
فممااا  افمثثةبي  افينمي  داخؿ افمناوع افاممتي  وبؿ اإلفماج و لـ ااما  ت فؾ ااما  ا

اما  مجثوضثت ود ح تتنف ث ي ي  و  ممااا  مةتجدي  باد اإلفماج بردامات افمماااثت و ناة
ممث جتج لف  فؾ مف لدـ ناند مج اي  ناضث  نمثددة فظتث ؽ مف لفيثت جظـ افمخثطم 

 0إلدامة افاممتي  نت فؾ افتزاـ افمتاثمظيف مع ا
المم اف ى ثدا بثفبثثث هف يبثث فى هباثد ه ا افماتظ  و ثيث يخمج مف ه ا اإلاتثفي  

 لدة اةئظ  فملي  ةنؼ يةاى افبثثث فإلاثب  لظي ث مف خ ؿ بثل  : 
 مثهي  افممااا  افمثثةبي  اف ث   نههداف ث ؟ نل وت ث بجظـ افمخثطم ؟ -
 ه ا اآفي  ؟ هؿ افتاميع افنطجى تثؼ فتيايؿ -
 هؿ تتنافم ابت  افماظنمثت نافبيثجثت اف زم  فتجيي  ه ا اآفي  ؟ -
 ؟هؿ افاجآم افبامى مؤهؿ نمدمب باتؿ تثؼ إلتمثـ لمظيثت تجيي  افممااا  -
 هؿ افماتمع افتاثمى مؤهؿ فظتثنؿ مف احفتزاـ احابثمى افى احفتزاـ افطنلى؟  -
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 أهمٌة البحث : 1/3

افبثث فى تجثنف  فمنضنع افممااا  افمثثةبي  اف ث   فى تتملؿ ههمي  ه ا    
و ثيث يجثوش ههمي   مآظث  افامثمؾ افمآمي  مف افاثجبيف افجظمى نافامظى

جاتثةت ث لظى ويثس دما  اإلفتزاـ فظمتاثمظيف مع اإلدامة  افممااا  افمثثةبي  ناة
 افمتاظ   بثفامظي  اإلةتيمادي  . افاممتي  نافا ثت الخمى

تملؿ ههمي  ه ا افبثث هيضث فى تبيثف ههـ ميثهيـ افممااا  افمثثةبي  فى تمث ت
ماثؿ افامؿ افاممتى نضمنمة اإلهتمثـ ب ث نضمثف فثلظيت ث فى ه ا افماثؿ و 
ن فؾ مف خ ؿ ت ديـ دماة  تنفم فتؿ مف افدامس نافممثمس و نآثجع اف مام لظى 

جمث يمتد افى مث ثد ةنا  مآدما فظماظنمثت ح يتضمف افميثهيـ افاظ مي  فثةب ناة
 . يمتف هف تجطنى لظي  ه ا افميثهيـ مف مضثميف تطبي ي 

هيضث بةبب وظ  اهتمثـ اإلدامات افثتنمي  خثآ  فى افدنؿ افجثمي  نمج ث مآم  
بأهمي  افممااا  فى تث يؽ ههداف ث افتظي  افمجاندة و نيمتف ف  ا افبثث هف يةثهـ 

ـ افممااا  افمثثةبي  فى تازيز اإلفتزاـ افطنلى فى تنضيح ههمي  اةتخداـ ميثهي
فظمتاثمظيف نافاثمظيف خثآ  همثـ اإلجيتثح اإلوتآثدى افمتزايد فألةناؽ افاثفمي  

 يدة افتى تامف ث افةنؽ افمآمي  .نافمجثفة  افاد
 
 -فرضٌة البحث: 4/ 1

 بمامج     تتملؿ فمضي  افدماة  فى هج  "يؤدى تطبيؽ افةيثةثت افاممتي  فى اطثم    
اإلآػػ ح افاممتػػىو تػػ فؾ مػػث جػػثدت بػػ  افمجظمػػثت افدنفيػػ  ناإلوظيميػػ  مػػف تةػػ ي ت 
اػما  لمظيػ  افمماااػ  افمثثةػبي  اف ث ػ  افػى تثةػيف  افتاثمة بتطبيؽ جظـ افمخثطم ناة
لدا  بيئػػ  افامػػػثمؾ مػػػع افتػػػزاـ افماتمػػػع افتاػػثمى و ممػػػث يػػػؤدى افػػػى اإلةػػػتخداـ الملػػػؿ 

فػػى ةػػمل  اإلفػػماج فظمػػنامد افباػػمي  نافت متيػػز لظػػى افاػػثجثت  ات افمخػػثطم افاثفيػػ  و ناة
فى ت ظيؿ افتتظي  فظمتاثمظيف"  .لف افاثجثت و ناة
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 أهداف البحث : 1/5

جطمح مف خ ؿ افبثث افػى تث يػؽ باػض الهػداؼ ةػنا  تثجػت متاظ ػ  بثفاثجػب     
 :  افجظمى هن افاثجب افتطبي ى منضث  فيمث يظى

 افثثفيػػػػػ  فظمماااػػػػػ  افمثثةػػػػػبي  اف ث ػػػػػ  نل وت ػػػػػث بػػػػػردامة دماةػػػػػ  افاناجػػػػػب افجظميػػػػػ  
   0افمخثطم

   اةت داؼ تيآيظى فظمانوثت نافماثتؿ افثثفي  إلدامة افممااا  افمثثةبي  اف ث. 

   افنآنؿ افى الهداؼ الةثةي  فتث يؽ هدا  فاثؿ فظممااا  افمثثةبي  اف ث. 

 ؽ اإلفتزاـ افطنلى فظمتاثمظيفدماة  دنم افممااا  افمثثةبي  اف ث   فى تث ي. 

   افامض بثفثظنؿ افنااب اتبثل ث فتجيي  فاثؿ إلدامة افممااا  افمثثةبي  اف ث.  

 

 منهجٌة البحث: 1/6

ت دؼ افدماة  افى اختبثم مدى آث  افيمضي  و نةنؼ تاتمد افدماة  فى مج ايت ث 
ةثت افاممتي  لظى الةظنب افتثظيظى نافجظمى فتنضيح افةمثت الةثةي  فظةيث

افمطب   مف خ ؿ دماة  افاناجب افجظمي  فظممااا  افمثثةبي  اف ث   نل وت ث 
ت فؾ مث هى افمانوثت و ن نهلمافممااا  فى تث يؽ اإلفتزاـ افتاثمى بجظـ افمخثطم و

نافماثتؿ افثثفي  إلدامة افممااا  افمثثةبي  و نمث هى اآفيثت نافثظنؿ افم تمث  
 0افممااا  افمثثةبي  اف ث   فثلظيت ث  فتطبي  ث تى تث ؽ

 خطة البحث  1/7
   -تـ ت ةيـ افدماة  افى خمة  فآنؿ :   

 فظبثث               افمج اىافيآؿ النؿ :  اإلطثم 
 افيآؿ افلثجى :  تة يؿ افتاثمة افدنفي  نلفيثت ث 

 افيآؿ افلثفث:  افممااا  افمثثةبي  اف ث   نل وت ث بردامة  افمخثطم
 افيآؿ افمابع : هلمافممااا  افمثثةبي  اف ث   فى تث يؽ اإلفتزاـ افتاثمى            

 افيآؿ افخثمس: جتثئج افبثث نافتنآيثت 
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 انفصم انثانً

 تسهيم انتجارةاندونيت
 وآنـيـــاتها 

 : ةمقدم2/1
دلمػػػػػػث فا ػػػػػػند و ن افتاػػػػػػثمة افدنفيػػػػػػ  دافاػػػػػػث هةثةػػػػػػيث فإلزدهػػػػػػثم اإلوتآػػػػػػثدى تاتبػػػػػػم    

افمجظمػػثت افدنفيػػ  خثآػػ  مجظمػػ  افامػػثمؾ افاثفميػػ  آػػثثب  اإلختآػػثص بماػػثحت 
تةػػ يؿ افتاػػثمة فػػى ماػػثؿ افتجةػػيؽ افػػدنفي إلاػػما ات افامػػثمؾ ثيػػث تنفػػت افمجظمػػ  

ؽ فظةػػظع نافػػ   يةػػتخدـ ثثفيػػث  لظػػى ت ػػديـ ن تطػػنيم جظػػثـ افتنآػػيؼ ن افتتنيػػد افمجةػػ
جطثؽ لثفمي تأةثس فتآجيؼ افةظع نفتثآيؿ اإليمادات افاممتيػ  و تػ فؾ اإلتيثويػ  
افدنفي  باأف تبةيط ن تجةيؽ اإلاما ات افاممتي  افمامنفػ  برةػـ إ اتيثويػ  تينتػن  ن 

   0افتي ت دـ مج اث  منثدا  فإلاما ات افاممتي 
اثفميػػػ  هػػي اآخػػػمى اهتمثمػػث  متزايػػػدا  بػػثلطم ن اف نالػػػد تػػ فؾ تػػنفي مجظمػػػ  افتاػػثمة اف

افتػػي يمتػػف هف تاػػزز تظػػؾ افا ػػند هجط وػػث  مػػف دنمهػػث تا ػػثز دنفػػي مةػػئنؿ لػػف ادامة 
دماتث  مف افمجظم  بأف افتثميم افتاثم  فف يتةثمع هن يجمػن  0افجظثـ افتاثم  افدنفي ناة

دهث بػػؿ هيضػػث  بثفثػػد مػػف تثفػػ  برفغػػث  افتامييػػثت افاممتيػػ  ن اف يػػند  يػػم افاممتيػػ  نثػػ
  لبػػػم افثػػػدند ن افمانوػػػثت افتػػػي مػػػف اػػػأج ث لموظػػػ  هن تػػػأخيم اجةػػػيثب افتاػػػثمة افدنفيػػػ

 افمجثف  افاممتي .
نود هنفت ااتمثلثت مجظم  افتاثمة افاثفميػ  افخثآػ  بتةػ يؿ افتاػثمة اثجبػث  تبيػما  مػف 

افتيػثنض لظػى لػ ث مجثوا  افمثثنم افل ل  الةثةي  افتي تـ نضا ث لظى مةثمات 
مػػناد مػػف اإلتيثويػػ  افاثمػػ  فظتامييػػثت نافتاػػثمة نهػػـ وافمػػثدة افخثمةػػ  نافخثآػػ  بثميػػ  
افج ؿ بثفابنم إ افتماجزيت  وافمثدة افلثمج  افخثآ  بثفمآثميؼ ن اإلاما ات افممتبط  

دامة تجظيمػػػػػػثت افتاػػػػػػثمة ببثإلةػػػػػػتيماد نافتآػػػػػػديم و نافمػػػػػػثدة افاثاػػػػػػمة افخثآػػػػػػ   جاػػػػػػم ناة
 ثمت  افةظع  ب دؼ اياثد لفي  ناضث  تةثلد لظى زيثدة تيةيم . ف لج ثناحل 

ن افتخظػػػػيص لظي ػػػػث ن اإلفػػػػماج لج ػػػػث مػػػػف افمػػػػناجس افاممتيػػػػ  نآػػػػنح  افػػػػى افمةػػػػت ظؾ 
   .بثلةناؽ افمثظي 
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نمػػػف هجػػػث تتجػػػنع نتتاػػػدد اف ضػػػثيث افتػػػي تغطي ػػػث تةػػػ ي ت افتاػػػثمة برةػػػتخداـ الدنات 
ثم ت فػػي ماػػثؿ فيؼ ن زيػػثدة افتيػػث ة لجػػد لدا  افماػػافمطػػنمة تمػػداخؿ فتخيػػيض افتتػػث

 افتاثمة افدنفي .
نةػػجتجثنؿ فػػي هػػ ا افيآػػؿ مي ػػـن نهباػػثد تةػػ ي ت افتاػػثمة ن ههميت ػػث و تػػ فؾ اف ػػدؼ 
مػػف افتةػػ يؿ نمجظنمتػػ  ن افتػػي تتمتػػز فػػي افمجظمػػثت افدنفيػػ  و نمج ػػث مجظمػػ  افتاػػثمة 

و افظاجػػػػ   (WCO)مؾ افاثفميػػػػ  و افبجػػػػؾ افػػػػدنفي و مجظمػػػػ  افامػػػػث (WTO)افاثفميػػػػ  
اإلوتآػػثدي  لنمبػػػث و تػػػ فؾ ةػػػيتـ تجػػػثنؿ هدنات تةػػػ ي ت افتاػػػثمة و نمثػػػثنم افتطػػػنيم 

 .نافتثديث في بيئ  افامؿ افاممتي

 مفهوم تسهيالت التجارة : 2/2
فتةػػ ي ت افتاػػثمة بأج ػػث " تبةػػيط نتجػػث ـ  (WTO)لمفػػت مجظمػػ  افتاػػثمة افاثفميػػ     

افدنفي  و ثيث يجآمؼ مي ـن افتاثمة افدنفيػ  افػى لمظيػ  تثميػؾ في ااما ات افتاثمة 
 .1افةظع لف طميؽ ااما ات نممثمةثت نمآن ثت خثآ  بتظؾ افاثجثت

تةػػػػػػ ي ت افتاػػػػػػػثمة لظػػػػػػى هج ػػػػػػث تبةػػػػػػيط نتجمػػػػػػػيط  2(RAVEN,2001)تمػػػػػػث ياػػػػػػمؼ 
اإلاػػػػما ات ن تػػػػدف ثت افماظنمػػػػثت افمآػػػػثثب  ف ػػػػ ا اإلاػػػػما ات ن افمطظنبػػػػ  فتثميػػػػؾ 

 ؿ.نفيث  مف افمآدم افى افمةتنمد مع اتمثـ لمظي  افةداد مف الخيم افى الن افةظع د
بتةػػػػ ي ت افتاػػػػثمة لظػػػػى هج ػػػػث تبةػػػػيط  APEC 3نياػػػػمؼ مامػػػػع لةػػػػيث ن افبثةػػػػيييتي

نتجمػػػػيط ن اةػػػػتخداـ افتتجنفنايػػػػػث افثديلػػػػ  ن  يمهػػػػػث مػػػػف افم ػػػػثييس فػػػػػي افتاثمػػػػؿ مػػػػػع 
 4فػػػػت افظاجػػػػ  اإلوتآػػػػثدي  لنمبػػػػثتػػػػ فؾ لم .افم نمػػػػثت اإلامائيػػػػ  ن اإلداميػػػػ  فظتاػػػػثمة 

(UNECE)  تةػػػ ي ت افتاػػػثمة لظػػػى هج ػػػث وضػػػي  متجنلػػػ  تاػػػ ب اهتمػػػثـ افثتنمػػػثت
نوطػػػثع اللمػػػثؿ لظػػػى افمةػػػتنى افػػػنطجي ن الوظيمػػػي ن افػػػدنفي ن فػػػؾ بةػػػبب افمجػػػثفع 

 ثئظ  افمتنوا  مف اما  تطبي  ث.اف 
بثفتاػػػػثمة ملػػػػؿ  نيماػػػػع  فػػػػؾ افػػػػى هج ػػػػث تتاثمػػػػؿ مػػػػع افاديػػػػد مػػػػف اف ضػػػػثيث  ات افآػػػػظ 

افتجظيمػػػػػثت ن افموثبػػػػػ  افثتنميػػػػػ  و تيػػػػػث ة الجاػػػػػط  افتاثميػػػػػ  ن اإلداميػػػػػ  و افج ػػػػػؿ و 
 .افماظنمثت و تتجنفنايث اإلتآثحت

                                                 
1

  1996إ ثاثد  "افاثت نمجظم  افتاثمة افاثفمي " ههـ افتثديثت في مناا   احوتآثدجبيؿ  - 
2

 298ػًش سبنًبٌ ، انتصذيش واالستيشاد ، انطجؼخ انثبَيخ ، ص  -

- 3  - Asia Pacific Economic Co-operation (APEC), Assessing APEC Trade Liberalization and Facilitaiton, 

1999 up date, APEC Economic Committee, Singapore, Septamber 1999. 
4

 -"Trade facilitation : An Introduction to the basic concepts and benefits" , UNECE /,2002    
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 أبعاد تسهٌالت التجارة : 2/3

 يمتف اف نؿ هف فتة ي ت افتاثمة باديف مئيةييف همث :   
  0  تث يؽ افتيث ة في لمظيثت ثمت  افتاثمة افدنفي -هنح  :
خيػػػض افتتظيػػ  افممتبطػػػ  بامظيػػثت افتاػػػثمة لبػػػم افمماثػػؿ افتػػػي تمػػم ب ػػػث مػػػف  -لثجيػػث  :

الػػػػداد نت ػػػػديـ افمةػػػػتجدات و نمماثػػػػؿ اتمػػػػثـ اإلاػػػػما ات افاممتيػػػػ  فتثميػػػػؾ افةػػػػظع ن 
 .اإلفماج لج ث

 أهداف ومحتوٌات تسهٌالت التجارة:   4\2

بناةػػط  افا ػػثت افموثبػػ   تةػػاى تةػػ ي ت افتاػػثمة افػػى اختػػزاؿ افمةػػتجدات افمطظنبػػ   
افػػى مةػػتجد نثيػػد و ثيػػث هف هجػػثؾ دنؿ تتةػػـ ببيئػػ  اممتيػػ  ما ػػدة تآػػؿ في ػػث هلػػداد 

 .1افمةتجدات افى هتلم مف همبايف مةتجدا فى باض احثناؿ
ثيػػػػث ت ػػػػدؼ تةػػػػ ي ت افتاػػػػثمة افػػػػى تػػػػنفيم نتطػػػػنيم بيئػػػػ  فظتاػػػػثمة تتةػػػػـ بثإلتةػػػػثؽ 

هوآػػػى مةػػػتنيثت افيثلظيػػػ  فػػػى ماػػػثحت نافاػػػيثفي  ناإلةػػػت مام و تػػػ فؾ افنآػػػنؿ افػػػى 
 .افموثب  افتجظيمي  نضمثف ث نؽ اميع احطماؼ

 مستوٌات تسهٌالت التجارة  5\2

افمةػػتنى افػػنطجى و افمةػػتنى  -: 2ت ػػع تةػػ ي ت افتاػػثمة فػػى مةػػتنيثت لػػ ث نهػػى   
  .احوظيمى و افمةتنى افدنفى
 يثتؿ ناإلاما ات افمتآػظ  يتـ تبةيط اإلاما ات نتجث ـ اف -فاظى افمةتنى افنطجى :

بثفتاثمة داخؿ افدنفػ  افمتاظ ػ  بثفامػثمؾ نافج ػؿ لجػد افمػناجى افبثميػ  و افبميػ و افانيػ  
 .افاثف 

ثيث تتـ لمظي  هجمثط تة ي ت افتاثمة بيف افدنؿ فى  -لظى افمةتنى احوظيمى :
  آنمة تتتؿ تاثمى ملؿ مجط   افتاثمة افثمة  نماثمت  ةظطثت هتلم مف دنف 

 
فػى ااػػما ات نجظػػـ افابػػنم افمتآػظ  افةػػظع و ممػػث يضػػمف تيػث ة افابػػنم بػػجيس افتيػػث ة 

 .نافيثلظي  افتى تتـ فى ثثف  افتاثمة افداخظي  

                                                 
1

 (2338،  ) 333ػًش سبنًبٌ، انتصذيش واإلستيشاد ، يشخغ سجك ركشِ ، ص    
2

 (2338،  ) 331 -333جك ركشِ ، ص ػًش سبنًبٌ  ، انتصذيش واإلستيشاد ، يشخغ س  
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ثيػػث تبػػ ؿ افاديػػد مػػف افمجظمػػثت افدنفيػػ  ا ػػندا مظثنظػػ   -لظػػى افمةػػتنى افػػدنفى :
 ػػث لظػػى جطػػثؽ ب ػػدؼ تجػػث ـ ماػػثييم نهجمػػثط تةػػ ي ت افتاػػثمة نتطػػنيم افجمػػث ج نتطبي 
 .متادد الطماؼ ملؿ مجظم  افتاثمة افاثفمي  نمجظم  افامثمؾ افاثفمي 

     -اهمٌة تسهٌل التجارة : 6\2

يمى باض افتتثب اإلوتآثدييف بأف تة يؿ افتاثمة يمتف هف يػؤدى افػى مفػع دماػ     
 .افجمن اإلوتآثدى تجتيا  فزيثدة ثاـ افتبثدحت افتاثمي  

اما ات ػػث ت ظػػص افتتظيػػ  نافيتػػمة  11ميةػػتنؼ"ف ػػد هنضػػح " ةػػتييف ت هف تيةػػيم افتاػػثمة ناة
اف زم  إلج ث  ماثم ت افآثدمات نافنامدات نتث يؽ ثامث تاثميػث ممػث ينفػدا خيػض 

 .افتاميي  افاممتي 
هف افدنؿ افتى تناد في ث بجي  تثتي  تاثميػ   يػم م ئمػ  و  2نيمى " دايجثؿ ايتجةنف "

اػػػػػػما ات اداميػػػػػػ  ممه ػػػػػػ  ه وػػػػػػؿ وػػػػػػدمة لظػػػػػػى اإلةػػػػػػتيثدة مػػػػػػف فػػػػػػمص تنةػػػػػػيع افتاػػػػػػثمة ناة
افاثفمي ثيث يماع ههمي  تة يؿ افتاثمة افى تبةػيط نمنائمػ  اإلاػما ات نافظػنائح افتػى 
تتثتـ بثفتاثمة نافج ؿ افدنفييف و نتطنيم افبجي  افتثتي  لجظمػ  افج ػؿ نافامػثمؾ نتثفػ  

ظنمػػثت ناإلتآػػثحت فتةػػ يؿ افةػػظطثت افموثبيػػ  نج ػػثط افثػػدند نتطبيػػؽ تتجنفنايػػث افما
 افآي ثت 

 -المعنٌة بتسهٌالت التجارة : واإلقميميةالمنظمات الدولٌة  7\2

اثػػػمزت افمجظمػػػثت افدنفيػػػ  ناحوظيميػػػ   بتةػػػ ي ت افتاػػػثمة ا ػػػدا تبيػػػما فػػػى ماػػػثؿ    
تثػػػديث نتطػػػنيم بيئػػػ  افامػػػؿ افاممتػػػى فتتناتػػػب مػػػع متطظبػػػثت لآػػػم افانفمػػػ  نهػػػى 

 مبث.و نمجظم  افامثمؾ افاثفمي  و افظاج  احوتآثدي  لن  مجظم  افتاثمة افاثفمي 
 نجتجثؿ دنم تؿ مجظم  دنفي  ناوظيمي  فى تة ي ت افتاثمة

3
: 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

 http://www.moft.gov.ae 2313يُظًخ انتدبسح انؼبيهيخ وتسهيم انتدبسح   - 
2

        http://www.moft.gov.ae 2313يُظًخ انتدبسح انؼبيهيخ وتسهيم انتدبسح   - 
3

سبيي حبتى  "َظبو انتدبسح انذونيخ يتؼذدح األطشاف يٍ اندبد انً يُظًخ انتدبسح انؼبنًيخ" سهسهخ ثشايح تًُيخ انًىاسد انجششيخ،  - 

 (2333انهيئخ انؼبيخ نالستثًبس وانًُبطك انحشح، ج.و.ع )

http://www.moft.gov.ae/
http://www.moft.gov.ae/
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     World Trade Organization:منظمة التجارة العالمٌة -: 1\7\2

فػػػػػػـ تثػػػػػػظ وضػػػػػػي  تةػػػػػػ ي ت افتاػػػػػػثمة با ػػػػػػد مظثػػػػػػنظ مػػػػػػف وبػػػػػػؿو اح مجػػػػػػ  اجا ػػػػػػثد    
ثتػػػػى مػػػػؤتمم افدنثػػػػ  فػػػػى  1998نمػػػػف لػػػػثـ 0 1997زامى فػػػػى ةػػػػجغثفنمة افمؤتممافػػػػن 
ثيػػػػث وػػػػدمت افمجظمػػػػ  مػػػػف خػػػػ ؿ جػػػػدنة تةػػػػ ي ت افتاػػػػثمة ههػػػػـ افممثمةػػػػثت  و2001

   -:1نافةظبيثت فى افدنؿ افجثمي  نافتى مف ههم ث
  يثب افثنةب  نتتجنفنايث افماظنمثت -
 تدجى مةتنى افايثفي   -
 تلمة افمةتجدات  -
 مةتنى افجزاه   تدجى نضاؼ -
 وآنم افتجةيؽ ن يثب  بيف افامثمؾ نافا ثت افموثبي  افثتنمي   -
  يثب افتثديث نافتطنيم  -

نإلثػػداث نتث يػػؽ تةػػ يؿ تبيػػم فظتاػػثمة افاثفميػػ  و نمفػػع ماػػدحت افتبػػثدؿ افتاػػثمى افػػى 
هلظػػى مػػث يمتػػف افنآػػنؿ افيػػ  اتي ػػت افػػدنؿ اللضػػث  بمجظمػػ  افتاػػثمة افاثفميػػ  لظػػى 

 -:2ل  مف افتنآيثت افم تمث  مف ههم ث مامن 
* لظى اإلدامات افاممتي  نضع خط  اةتماتياي  تثدد بنضػنح ههػداف ث نتيييػ  تجييػ  

   0تظؾ الهداؼ بثفتاثنف مع افا ثت اآخمى ةنا  ثتنمي  هن يم ثتنمي 
* نضػػع بمجػػثمج إلآػػ ح نتطػػنيم اإلاػػما ات افاممتيػػ  مػػع افماػػنع افػػى اإلتيثويػػثت 

 0افخثآ  بتجةيؽ نتيةيم افامؿ افاممتى تتطبيؽ اتيثوي  تينتنافدنفي  
* تطنيم تطبي ثت افثثةػب اآفػى فإلةػتيثدة بدماػ  تبيػمة مػف تتجنفنايػث افماظنمػثت و 
مػػػع افنضػػػع فػػػى اإللتبثماإلةػػػتيثدة مػػػف تاػػػثمب افػػػدنؿ اآخػػػمى نبمجػػػثمج مػػػؤتمم احمػػػـ 

 يتج    نافخثص برلمثؿ افم(unctadافمتثدة فظتاثمة نافتجمي  
 

                                                 
1

 - World Trade Organization , Trade Facilitation Symposium, 1998  
2

 38( ، انمبهشح ، ص 2313ثى انؼال انمضبيب اندًشكيخ انًؼبصشح فً االنفيخ انثبنثخ ، انطجؼخ األونً  )يحًىدأ - 
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* تطبيػػػؽ جظػػػثـ افمخػػػثطم نةيثةػػػ  اإلجت ػػػث  مػػػع اةػػػت داؼ افمةػػػثئؿ افتػػػى تملػػػؿ دماػػػ  
خطنمة لثفي  ممث يةتدلى افيثص افياظى نافماثيجػ  مػع الخػ  فػى اإللتبػثم هف تملػؿ 

 .تظؾ افمةثئؿ جةب  ضئيظ  ممث يةتدلى تدميب افاثمظيف فمفع تيثئت ـ
ةػثئؿ و ثيػث يةػ ـ هػ ا افجظػثـ باػتؿ * تطبيؽ جظثـ اإلفػماج افمةػبؽ وبػؿ نآػنؿ افم 

  0تبيم فى تيةيم افتاثمة افدنفي  
* بثث امتثجي  ادماج لمظيتػى اإلاػما ات افاممتيػ  نلمظيػ  افيثػص فا ػثت افاػمض 

 .1اف زم  فإلفماج لف افبضثئع مف خ ؿ ا   ناثدة نفتتف مآظث  افامثمؾ
ثيػػث يػػؤدى  2ثويػػ  افاػػثت* تطبيػػؽ طػػمؽ افت يػػيـ نف ػػث لثتػػثـ افمػػثدة افةػػثبا  مػػف اتي

 0 فؾ افى تيةيم ةمل  اإلفماج 
* ياب لظى افثتنم  لجػد تثػديث نتطػنيم فئػثت افتامييػ  افاممتيػ  ممالػثة تخيػيض 

 0فئثت افتاميي  افاثفي  نافتى تؤدى افى زيثدة نةثئؿ افت ميب 
 * تطبيػػؽ افماػػثييم افخثآػػ  بثفجزاهػػ  نافاػػيثفي  افاممتيػػ  تمػػث ثػػددت ث مجظمػػ  افتاػػثمة
افاثفمي  فى ال ف امناػث فضػمثف تث يػؽ هلظػى مةػتنيثت افجزاهػ  نافماػثييم افةػظنتي  

 0فى افامؿ افاممتى 
* تػػػنفيم افتػػػدميب افػػػ ـز فظاػػػثمظيف بػػػثإلدامات افاممتيػػػ  ةػػػنا  تػػػدميب داخظػػػى هن مػػػف 
خ ؿ افمجح مف افخػثمج ن فػؾ بتطبيػؽ مػث ثددتػ  مجظمػ  افامػثمؾ افاثفميػ  و نمػؤتمم 

  0 ة فظتاثمة نافتجمي احمـ افمتثد

( WCO) منظمة الجمارك العالمٌة وتسهٌالت التجارة 2/7/2
3

 

    World Customs Organizationهثمزت مجظم  افامثمؾ افاثفمي      
ا ػػػدا تبيػػػما فػػػى ماػػػثؿ افتجةػػػيؽ افػػػدنفى إلاػػػما ات افامػػػثمؾ و ثيػػػث هنفػػػت افمجظمػػػ   

جةػػؽ فظةػػظع نافػػ ى يةػػتخدـ ثثفيػػث جظػػثـ افتنآػػيؼ نافتتنيػػد افم ت ػػديـ نتطػػنيماهتمثمػػث 
لظػػى جطػػثؽ لػػثفمى تأةػػثس فتآػػجيؼ افةػػظع نفتثآػػيؿ اإليػػمادات افاممتيػػ  و تػػ فؾ 
تطبيػػػؽ اتيثويػػػ  تينتػػػن افدنفيػػػ  افمادفػػػ  باػػػأف تبةػػػيط نتجةػػػيؽ اإلاػػػما ات افاممتيػػػ  و 
تػػ فؾ تامػػؿ افمجظمػػ  لظػػػى تػػنفيم افػػدلـ افيجػػى افػػػ ـز فظماثنجػػ  فػػى تطػػنيم نتثػػػديث 

                                                 
1

 يتىني انشيبش، اداسح سهسهخ اإليذاد في انتدبسح انذونيخ، اندًبسن انًصشيخ، ثحث يُشىس. - 
2

 "و افطباػػ  النفػػىو اف ػػػثهمة1994اثمػػ  فظتامييػػثت نافتاػػثمة لمػػم ةػػثفمثف"افاثت:اتيثوي  تطبيػػؽ نتجييػػ  افمػػثدة افةػػثبا  مػػف احتيثويػػ  اف - 
  2331إ

 .http://www.wcoomd.orgيُظًخ اندًبسن انؼبنًيخ وتسهيالد انتدبسح    - 3
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 Customs Reform and Modernization) ؿ بمجػثمج :افامػثمؾ مػف خػ
Program  

نتبجت افمجظم  افاديد مف افمبثدمات افثديل  مػف ههم ػث الػ ف امناػث فضػمثف تث يػؽ 
 هلظى مةتنيثت افجزاه  نافماثييم افةظنتي  فى افامؿ افاممتى

1
0 

 : اللجنة االقتصادٌة ألوروبا وتسهٌالت التجارة والنقل 2/7/3

افظاجػػ  احوتآػػثدي  لنمنبػػث بتةػػ ي ت افتاػػثمة نافج ػػؿ و ثيػػث هنفػػت اهتمثمػػػث ت ػػتـ    
ب ضػػثيث افج ػػؿ نافابػػنم نمػػدى تأليمهػػث لظػػى تػػدف ثت افةػػظع لبػػم افثػػدند وتػػ فؾ هجاػػثت 

  Unicefactافظاجػػ  ممتػػز احمػػـ افمتثػػدة فتةػػ ي ت افتاػػثمة ناللمػػثؿ الفيتتمنجيػػ  إ
افتاثمة ناضاث فى التبثمات  لظػى اإللتمػثد ثيث يتبجى افممتز مج ج اثمؿ فتة ي ت 

   2افمتبثدؿ لدنات نتة ي ت افتاثمة ناللمثؿ احفتتمنجي 
اما ات افتاثمة و افماظنمػثت و  نتمتز افظاج  هلمثف ث فى ل ث مثثنم هى لمظيثت ناة

3فظنآنؿ افى ماثييم تتةـ بثفبةثط  نافنضنح ناف ثبظي  فظتطبيؽ 0افتتجنفنايث 
 0 

 ت تسهيالت التجارة : أدوا2/8
 هف هدنات تة ي ت افتاثمة يمتف تنضيث ث فى ل ث مامنلثت مئيةي  نهى:     

: نتتةػػػـ بثفطػػػثبع اإلفتزامػػػى نتاػػػمؿ لظػػػى الدنات افتػػػى تنفمهػػػث  *المجموعةةةة اىولةةةى
  تاػػز  مػػف افجظػػثـ افتاػػثمى افػػدنفى اف ػػثئـ  WTOاتيثويػػ  مجظمػػ  افتاػػثمة افاثفميػػ  إ 

طبيؽ ملػؿ افمػثدة افخثمةػ  باػأف ثميػ  افابػنم و افمػثدة افلثمجػ  باػأف لظى اإلفتزاـ نافت
و تػ فؾ افمػثدة افاثاػمة باػأف  4افمآثميؼ ناإلاػما ات افممتبطػ  بثإلةػتيماد نافتآػديم

دامة تجظيمثت افتاثمة ناحل ف لج ث  .جام ناة
تيثويػػ  نهجػػثؾ اتيثويػػثت هخػػمى تتةػػـ بثفطػػثبع اإلفتزامػػى ملػػؿ اتيثويػػ  افت يػػيـ افاممتػػى و ا

 ات افاممتي .ونالد افمجاأ و اتيثوي  تينتن فإلاما 
 
 

                                                 
-

1
 WCO, Customs International Benchmarking Manual, WCO Benchmarking Manual, 2003: WCO, 

Guide to Measure the Time required for the Release of Goods, 2002. 
2

  "UNECE", Trade facilitation: Simple procedure for World Growth, Forum on Trade Facilitation, 29 -

30 May  
3

  بدن  ابماهيـو "هلم اطثم ماثييم تأميف نتة يؿ ةظةظ  افتاثمة افاثفمي  لظى تة يؿ افتاثمة - 
4

 .298ستيشاد ، يشحغ سبثك، انطجؼخ انتؤَيخ ، ص ػًش سبنًبٌ  ، انتصذيش واإل - 
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     ماػثؿ : نهػى الدنات افتػى تتةػـ بطػثبع اإلختيػثم نافطناليػ  فػى  *المجموعة الثانيةة
 : افتطبيؽ نتامؿ

  تنآيثت تة ي ت افتاثمة افآػثدمة لػف ممتػز احمػـ افمتثػدة فتةػ ي ت افتاػثمة
 0ناللمثؿ احفتتمنجي  

   0فنمبس لف تيث ة افتاثمة افآثدم لف الجتتبثد ال ف تن 
   فتمة افجثف ة افناثدةSingleWindow   نافتػى وثمػت بتطنيمهػث افمامنلػ  افمجبل ػ

 0لف ممتز المـ افمتثدة فتة ي ت افتاثمة ناللمثؿ احفتتمنجي 
: نهػػػى الدنات افم دمػػػ  فػػػى آػػػنمة دلػػػـ فجػػػى نمةػػػثلدة فػػػى  المجموعةةةة الثالثةةةة* 

فظثتنمػػػثت نافتاماػػػثت فػػػى اطػػػثم تةػػػ يؿ افتاػػػثمة نتاػػػتمؿ لظػػػى ماػػػػمنع  افتطبي ػػػثت
اةيتندا فظثنةب  افاممتي  نافم دم  مػف الجتتػثد نافظاجػ  احوتآػثدي  لنمنبػث و تػ فؾ 

نمجظمػػػػ  افامػػػػثمؾ افاثفميػػػػ  ن يمهػػػػث مػػػػف  افػػػػدلـ افيجػػػػى افم ػػػػدـ مػػػػف افبجػػػػؾ افػػػػدنفى و
 0فج ؿ نافامثمؾ افمجظمثت افم تم  بتطنيم هدنات تة يؿ افتاثمة نا

  المصرى : محاورالتطوير والتحديث الجمركى 2/9
فػػػػى اطػػػػػثم لآػػػػم افانفمػػػػػ  تغيػػػػػم مي ػػػػـن اف ػػػػػدؼ افمئيةػػػػػى فظامػػػػثمؾ مػػػػػف ابثيػػػػػ     

افضػػمائب افاممتيػػ  نمثثنفػػ  تاظػػيـ هػػ ا اإليػػمادات افػػى اوآػػى دماػػ  ممتجػػ  فيآػػبح 
ث فظتاػػػػثمة و بثيػػػػث تتػػػػنف افامػػػػثمؾ دالمػػػػ1هػػػػدف ث النؿ هػػػػن تيةػػػػيم نتةػػػػ يؿ افتاػػػػثمة

نفيةػػت مانوػػث ف ػػث نلػػثم  مػػف افانامػػؿ افتػػى ياتمػػد لظي ػػث افماتمػػع افػػدنفى فػػى مفػػع 
 وتآثدى.مادحت افجمن اإل

نلظيػ  اػ دت افامػثمؾ افمآػمي  لمظيػ  تثػنؿ اةػتماتياى فػـ تاػ دا لظػى مػم افتػثمي  
نبػػػدهت  2نبػػػدهت بتطبيػػػؽ اآفيػػػثت نالةػػػثفيب افتػػػى نضػػػات ث مجظمػػػ  افتاػػػثمة افاثفميػػػ 

خطػػػػػط اةػػػػػتماتياي  فتطػػػػػنيم بيئػػػػػ  افامػػػػػؿ افاممتػػػػػى ثيػػػػػث هآػػػػػبثت وضػػػػػي   بنضػػػػػع
 افماثآمة.افتطنيمافاممتي مف ههـ اف ضثيث افاممتي  

 -نةجتجثنؿ باس مف افتيآيؿ مثثنم افتطنيم افاممتى نهى :
 اإلطثم افتامياى اف ى يثتـ افامؿ افاممتى   -
  افمنامد افبامي    -

                                                 
1

 .75( ، انمبهشح ، ص2313يحًىد أثى انؼال  انمضبيب اندًشكيخ انًؼبصشح فً األنفيخ انثبنثخ، يشخغ سبثك، انطجؼخ األونً ) - 
2

  2335فىو اف ثهمة إلمم ةثفمثف "افامثمؾ في لآم افانفم " ا ثز جام نتنزيع افتتثب افاثمايو اثما  ثظنافو افطبا  الن  - 
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 ةثئؿ افتتجنفنايث افثديل  ن   -
 مع افا ثت افثتنمي  افتى ف ث ل و  بثفنامدات نافآثدمات  افتجةيؽ  -
 افامات  مع افماتمع افتاثمى   -
 1-اإلطار التشريعى : -أوال :
يتملػػػؿ اإلطػػػثم افتاػػػمياى فػػػى اف نالػػػد ناإلاػػػما ات نالثتػػػثـ افتػػػى تجظػػػيـ افامظيػػػػ     

و نهدفػػػػ   افاممتيػػػػ  نياػػػػمؿ اف ػػػػثجنف افاممتػػػػى نحئثتػػػػ  افتجيي يػػػػ  و افتامييػػػػ  افاممتيػػػػ 
 اإلاما ات افاممتي  افتى تضع جظثمث فظامؿ افاممتى نتثدد لفيثت تجييي ا.

 -القانون الجمركى : -1
يتطظػػػب فتطػػػنيم اإلدامة افاممتيػػػ  ناػػػند اطػػػثم تاػػػمياى يػػػأتى لظػػػى هنفنيثتػػػ  وػػػثجنف   

اممتى يناتػب متغيػمات افاآػم و نيتةػـ بثفثدالػ  نافتطػنيم فياطػى اإلدامة افاممتيػ  
 ثيثت افتػػى تمتج ػػث مػػف اف يػػثـ بامظ ػػث بةػػ نف  دنف تثآػػيجثت هن مانوػػثت تثفػػ  افآػػ
نافتاػدي ت  1963فةػج   66نف فؾ تـ لمػؿ دماةػ  فظ ػثجنف افاممتػى موػـ  0تامياي  

ثيػػث تضػػمجت افدماةػػ  تثفػػ  هناػػ   2005فةػػج   95افتػػى طػػمعهت لظيػػ  ثتػػى اف ػػثجنف 
ثدة آػيث ت ث برةػظنب يتجثةػب اف آنم فى اف ثجنف مع تثديد افمناد افتػى ت ثدمػت إللػ

مػػػػع لمظيػػػػثت افتطػػػػنيم نافتثػػػػديث و ننضػػػػع جآػػػػنص اديػػػػدة تػػػػت ئـ مػػػػع افمتغيػػػػمات 
افاثفميػػػػػ  و نتػػػػػـ ماػػػػػثمت  افماتمػػػػػع افتاػػػػػثمى مػػػػػف خػػػػػ ؿ ف ػػػػػث ات نمجثواػػػػػثت ثػػػػػنؿ 
 افجآنص افم تمث  فظ ثجنف افاديد نةيتـ لمض  لظى افماظس افتامياى لجد اجا ثدا 

 -الالئحة التنفيذية : -2
فةػػج   10تػػـ اآػػدام حئثػػ  تجيي يػػ  فظ ػػثجنف افاممتػػى ب ػػمام مػػف نزيػػم افمثفيػػ  موػػـ   

ثيػػػث تتضػػػمف اف ئثػػػ  تثفػػػ  افجآػػػنص نالثتػػػثـ اف زمػػػ  لى ادماة اممتيػػػ   2006
متطنمة و ثيث تامؿ اف ئث  لظى الثتثـ افتامياي  افتيةػيمي  نافتيآػيظي  فجآػنص 

ف لظػى هف تتةػـ اف ئثػ  بثفممنجػ  نافيةػم فػى اف ثجنف اف ى يػتـ تطبي ػ  لظػى افمتاػثمظي
 .  2افتطبيؽ ناف بنؿ مف افماتمع افتاثمى

 
 

                                                 
1

 .82 – 75(، انمبهشح . ص ص2313يُظىس خًشكً ، انطجؼخ األونً ) –يحًىد أثى انؼال ، آنيبد تسهيم انتدبسح انذونيخ  - 
2

 (2336وصاسح انًآنيخ  ، "انالئحخ انتُفيزيخ لبَىٌ اندًبسن". ) - 
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ي آد بثف نالد    -اإلجراءات الجمركية والقواعد المنظمة لعممية اإلستيراد : -3
نحئثت  1975فةػػج 118افمجظم  فامظي  اإلةتيماد وثجنف اإلةتيماد نافتآديم موـ 

نافتى   2005فةج   770زيم افتاثمة نافآجثل  موـ افتجيي ي  افآثدمة ب مام ن 
 تتضمف الثتثـ ناف ناجيف افمجظم  فامظي  اإلةتيماد نافتآديم .

نفػػى باػػض الثيػػثف تتػػنف اإلاػػما ات اإلةػػتيمادي  هثػػد افمانوػػثت همػػثـ تطػػنيم اإلدماة 
افاممتيػػػ  فيػػػى افنوػػػت افتػػػى تةػػػاى فيػػػ  اإلدامة افاممتيػػػ  افػػػى تخيػػػيض زمػػػف اإلفػػػماج 

 يؿ اإلاػػػما ات فةػػػمل  اإلفػػػماج لػػػف افبضػػػثئع ن تطبػػػؽ جظػػػـ افمخػػػثطم ناإلفػػػماج نتةػػػ
بػػػدنف فػػػتح  هن فثػػػص  جاػػػد باػػػض الثتػػػثـ فػػػى وػػػثجنف اإلةػػػتيماد تآػػػبح لثئ ػػػث همػػػثـ 
تث يػػؽ لمظيػػ  اإلفػػماجو ني آػػد بػػثإلاما ات افاممتيػػ  هػػى تظػػؾ افخطػػنات نافمةػػتجدات 

دة افي  نفتطبيؽ مػث جػثدت بػ  مجظمػ  افتى يةتنفي ث افمةتنمد فإلفماج لف افمةثئؿ افنام 
افامػػثمؾ افاثفميػػ  نافمجظمػػثت افدنفيػػ  مػػف تجةػػيؽ نتبةػػيط اإلاػػما ات نتخيػػيض لػػدد 
اإلاما ات فتتنف هوؿ مث يمتػف فاػأت اإلدامات افاممتيػ  بتيايػؿ لمظيػ  افماػثمت  مػع 

مػػف افمةػتنمد مػف خػػ ؿ ويثمػ  اخآػػيث برةػتييث  تثفػػ  افبيثجػثت ناف يػػثـ بامظيػ  اإلدماج 
خػػ ؿ افتاثمػػؿ مبثاػػمة مػػع افجظػػثـ اآفػػى فظامػػثمؾ مػػف خػػ ؿ اػػبت  اإلجتمجػػت ننضػػع 
ةتييث  تثف  افمةتجدات ممنمَا بتثف  اإلاما ات ثتى ممثظ  افةداد.  افبجد افاممتى ناة

 1-التعريفة الجمركية المنسقة: -4
ث تاتبػػػم افتامييػػػػ  افاممتيػػػػ  ههػػػػـ الدنات افتػػػػى تةػػػػتخدم ث افػػػػدنؿ فػػػػى مةػػػػـ ةيثةػػػػت   

اإلوتآػػثدي  نافمثفيػػ  .نافتامييػػ  افاممتيػػ  هػػى  فػػؾ افجظػػثـ افمجةػػؽ افػػ ى هومتػػ  مجظمػػ  
افامػػثمؾ افاثفميػػ  نهػػى لبػػثمة لػػف اػػدنؿ ياػػمؿ تثفػػ  افةػػظع نفػػؽ تػػدميب مومػػى دنفػػى 
متجثةػػؽ نمنثػػد بػػيف اميػػع افػػدنؿ و نتضػػع تػػؿ دنفػػ  فئػػثت افتامييػػ  افتػػى تخضػػع ف ػػث 

 افبضثئع لجد اةتيمادهث .
 
 

                                                 
1

 " انتؼشيفخ اندًشكجخ انًُسمخ 2339نسُخ 39لشاس خًهىسي سلى  - 
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م مػػح افتامييػػ  افاممتيػػ  افمطب ػػ  ثثفيػػث نافآػػثدمة ب ػػمام مئػػيس افام نميػػ  نمػػف ههػػـ 
 2009لسةنة  51و   2008فةػج   103نافمادف  بثف مام بيف   2007فةج   39موـ 

 -:1تتمثل فى 
o  تنثيد فئ  افتاميي  افاممتي  ةنا  تثف افنامد فإلةتخداـ افآػجثلى هن افتاػثمى

 افاجآم افبامى .ثتى ح ييةح افماثؿ همثـ اات ثدات 
o  تث يػػػؽ افتػػػنازف افمطظػػػنب بػػػيف افضػػػمبي  افميمنضػػػ  لظػػػى افةػػػظع افتثمػػػ  نبػػػيف

افةظع افنةيط  نافمناد افخثـ فمةثجدة افآجثل  افنطجي  نتخييػؼ احلبػث  لظػى 
 امنع افمناطجيف نملثي  الجاط  اإلجتثاي  افمختظي  .

o يثويثت افتاثمي  افمتخظي افنفث  نافتنافؽ مع اإلفتزامثت افدنفي  افجثائ  لف اإلت 
o  مجػػع افتاػػنهثت افتاميييػػ  هن افثػػد مج ػػث ب ػػدؼ تةػػ يؿ افتاػػثمة نتيةػػيم تطبيػػػؽ

 افتاميي  لظى اميع افمتاثمظيف نضمثف افماثمظ  افاثدف  نافمنثدة فظاميع .
 -: 2الموارد البشرية -ثانيا :

بثفامػثمؾ مػف  تةاى اإلدامات افاممتي  افمت دم  افى تثنيػؿ مي ػـن افامػؿ افتػدميبى  
هةظنب افتظ يف افى الةثفيب افاظميػ  فج ػؿ افماػثمؼ نتغييػم افةػظنؾ افمناوػؼ بمػث يزيػد 
دماؾ افاثمظيف بثفامثمؾ نافمتاثمظيف ما ث و ثيث تةاى اإلدامة افاممتيػ   مف تيث ة ناة
افػػػى تطػػػنيم افم ػػػثمات افيجيػػػ  فظاػػػثمظيف نزيػػػثدة افمامفػػػ  و نتثةػػػيف افم ػػػثمات اإلداميػػػ  

 .3بثفامثمؾ  فظاثمظيف
نلظػػػػى اإلدامة افاممتيػػػػ  نضػػػػع افخطػػػػط افتدميبيػػػػ  بتثديػػػػد افمناآػػػػيثت افمطظنبػػػػ  فػػػػى 
افمتػدمب و نت ةػيـ افامظيػ  افتدميبيػػ  افمطظػنب تجييػ هث لظػػى مماثػؿ إلتةػثب افم ػػثمات 

 -نتغييم هجمثط افةظنؾ و مع ت ةيـ هجاط  افتدميب افى ل ل  نهـ :
o  ثتثج تدميب افاثمظيف ب ثناإلدماة افتى تافمتدمب طبيا  لمؿ. 
o ةػػنا  ماػػثؿ جظػػمى و  افتػػى ي ػػـن بتػػدميب ث افمػػدمب فػػى افماػػثحت تخآػػص

 .نلمظى و نتطبي ى
o مث ي ـن ب  افمتدمب مف جاثط بثلى نتاظـ  اتى .      

 
                                                 

1
 ( ، انهيئخ انؼبيخ نشئىٌ انًطبثغ األييشيخ ، انمبهشح .2339انتؼشيفخ اندًشكيخ  ) - 
2

 2313نسُخ  459يدهخ اندًبسن ، تذسيت انًذسثيٍ ، انؼذد  - 
3

 . 95 -83(  ، يشخغ سجك ركشِ ، ص ص 2313يحًىد أثى انؼال، انمضبيب اندًشكيخ انًؼبصشح فً األنفيخ انثبنثخ ) - 
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 -آليات تنفيذ العممية التدريبية:
يتـ افتدميب نف ث فظمي ـن افامظى افثديث فى افتدميب مف خ ؿ همبع خطنات   

 -هةثةي  لظى افجثن افترفى :
 تثديد نتثظيؿ اإلثتيثاثت افتدميبي  . -1
 نضع نت يـ افدنمات نافبمامج نافميثهيـ افتدميبي  .         -2
                         .تجيي  افتدميب  -3
 متثبا  نت ييـ افامظي  افتدميبي  . -4
 -: 1وسائل التكنولوجيا الحديثة -ثالثا :

تجنفنايث هى اإلدامة افتى دلت مجظم  افامثمؾ افاثفمي  تثف  افدنؿ تاتبم افت  
احلضث  افى الخ  ب ث لظى هنةع جطثؽ فى افامؿ افاممتى تضمثج  فتث يؽ 
افايثفي  نافماثمظ  افمنثدة فظمتاثمظيف نةمل  اج ث  اإلاما ات ندو  اإلاما ات 

 2افنامدات  نافثةثبثت افتى يتـ ب ث تثديد افمةتث ثت افاممتي  لظى
  -أدوات التكنولوجيا :

 تاتبمالدنات افتثفي  مف ههـ نةثئؿ اةتخداـ افتتجنفنايث فى افامؿ افاممتى نهى:   
  -اإلنترنت :-1

 مف خ ؿ منوع اإلدامة افاممتي  لظى اإلجتمجت تةتطيع افامثمؾ افتناآؿ     
اما ات ناف نالد افمةتمم مع افام   نافاثمظيف مف خ ؿ جام تثف  افتامياثت ناإل

 نافجظـ افاممتي  لظى افمنوع . 
نمف افخدمثت افتى ت دم ث اإلدامات افاممتي  لظى ابت  اإلجتمجت خدم  ادماج 
 اإلومام افاممتى و خدم  ادماج افمجثفيةت لفيث و ت فؾ خدم  اإلةتا ـ افمةبؽ .

  -: 3الربط الشبكى-2
نثيد افماثمظ  افتى يثآؿ لظي ث اف لمظي  مبط اإلدامات افاممتي  لفيث يضمف ت   

 افمتاثمؿ لجد ت دم  لى مجي  اممتى باميع افمناوع افاممتي  و ثيث هف 
 يػػثب هػػ ا افػػمبط تتػػنف اإلدامات افاممتيػػ  نتأج ػػث مجازفػػ  لػػف باضػػ ث افػػباض ممػػث 

 يؤدى افى لدـ افاداف  فى افتاثمؿ مع افام   ممث يتيح فزيثدة افيةثد.
                                                 

1
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متيػػ  افيتتمنجيػػث بناةػػط  اػػبت   ات وػػدمات لثفيػػ  فتػػى يػػتمتف نيػػتـ مبػػط افمجثفػػ  افام
افاػػػػثمظنف مػػػػف تبػػػػثدؿ افماظنمػػػػثت بآػػػػنمة فثظيػػػػ  ممػػػػث يتمتػػػػب لظيػػػػ  تنثيػػػػد افماثمظػػػػ  

 افاممتي  بتثف  افمجثف  نزيثدة ل   افماتمع افتاثمى فى اإلدامة افاممتي  .
 المكينة الشاممة : -3
لػػػف افماػػػثم ت افنمويػػػ  بثفماػػػثم ت يػػػؤدى تطبيػػػؽ افمتيجػػػ  افاػػػثمظ  ناإلةتاثضػػػ     

 :  احفتتمنجي  افى
o  .  امتيثع مةتنى تيث ة تثآيؿ افضمائب نافمةـن افمةتث   فظدنف 
o   افتيةػػػػػػيملظى افمتاػػػػػػثفميف نتػػػػػػنفيم افنوػػػػػػت نافا ػػػػػػد اف زمػػػػػػيف فظثآػػػػػػنؿ لظػػػػػػى

 افخدمثت 
o  تيةيم ااما ات اإلةتيماد نافتآديم نمػف لػـ زيػثدة تبػثدؿ افتاػثمة افخثمايػ  بػيف

 فدنؿ ا
o   اآػدام اثآػث ات افتاػػثمة افخثمايػ  فتثديػد اتاثهػػثت افتاػثمة افخثمايػ  فظدنفػػ

مػػػع دنؿ افاػػػثفـ افمختظيػػػ  نتثديػػػد ههػػػـ افاػػػمتث  افتاػػػثمييف نتثديػػػد ههػػػـ افةػػػظع 
افمآػػػػػدمة نافمةػػػػػتنمدة ن فػػػػػؾ بمثيةػػػػػ ـ فػػػػػى مةػػػػػـ افةيثةػػػػػثت ناإلةػػػػػتماتيايثت 

 افخثآ  بثفميزاف افتاثمى 
 -: 1قواعد البيانات -4
اةتخداـ تطبي ثت اديدة فظمخثطم ناإلجت ث  نافممااا  افمثثةبي  اف ث   و نونالد    

افبيثجثت افخثآ  جنع افةظا و جنع اإلفماجو جنع اإلةتيمادو افت ييـ و افمجاأ افت ميب و 
 نافمتاثمظيف ن يمهث نمف افتطبي ثت افخثآ  ب نالد افبيثجثت ج تممج ث: 

o . وثلدة بيثجثت لف افمتاثمظيف 
o جثت لف افاثمظيف .ثوثلدة بي 
o .  وثلدة بيثجثت لف افمجثطؽ افثمة نافمةتنمدلثتوافمجثطؽ اإلوتآثدي 
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o .وثلدة بيثجثت لف اف مامات افنزامي   ات افآظ  فظا ثت اآخمى 
o .  وثلدة بيثجثت ةامي 
o  وثلدة بيثجثت لف اف ناجيف ناإلاما ات افاممتي   ات افآظ  بثفامؿ

 افاممتى.
 سيق مع الجهات الحكومية اآلخرى رابعا: التن

ح ياام افمةتنمد ممث ودمت  افامثمؾ مػف تطػنيم فػى لفيثت ػث بثيػث يػجخيض زمػف    
اإلفػػػماج ا ا فػػػـ يناتبػػػ  ةػػػمل  ممثلظػػػ  فػػػى اف طثلػػػثت افثتنميػػػ   ات افآػػػظ  بثفامظيػػػ  

 . 1اإلةتيمادي 
فا ػثت اآخػمى نلظي  جمى هف يتنف هجثؾ تجةيؽ تثـ نمةتمم بيف اإلدامة افاممتيػ  نا

 تلم مف ممة مع افبضثئع .ثتى تتـ تثف  اإلاما ات ماث دنف افثثا  فظتاثمؿ ه
نلمظيػػػ  افتجةػػػيؽ تمتػػػد فتاػػػمؿ تػػػؿ مػػػف فػػػ  ل وػػػ  بثفامػػػؿ افاممتػػػى ةػػػنا  اإلتثػػػثدات 
افآػػػجثلي  نافتاثميػػػ  هن ػػػمؼ افتاػػػثمة نافآػػػجثل  نامايػػػثت ماػػػثؿ اللمػػػثؿ ممػػػف ف ػػػـ 

 م نت فؾ افتنتي ت افم ثي  .آديل و  بامظي  اإلةتيماد نافت
نتتجػػنع آػػنم نهاػػتثؿ افتجةػػيؽ بػػيف افامػػثمؾ نافا ػػثت افثتنميػػ  الخػػمى و نتػػثف مػػف 

 Netهفضؿ جمثزج افتجةيؽ مثوثمت بتجيي ا افامثمؾ افةجغثفنمي  مف خ ؿ ابت  اؿإ 
trade  تظؾ افابت  افتى مبطت افاميػع مػف خػ ؿ تطبيػؽ ناثػد نونالػد بيثجػثت  ثيػ  
ثم  بثيث تبده تؿ ا   لمظ ث فنم ويثـ افاميؿ بردماج احومام افاممتػى لظػى فى افيخ

  فت ـن تؿ ا ػ  برج ػث  ااما ات ػث نافتجةػيؽ بيج ػث ثتػى فػى (Net tradeافجظثـ اإلفى 
تثديػػػد نوػػػت افيثػػػص نافماثيجػػػ  افتػػػى تػػػتـ لظػػػى افبضػػػثئع مػػػف خػػػ ؿ تنزيػػػع إ افجثفػػػ ة 

 مػػػح نلفيػػػثت افامػػػؿ افاممتػػػى بثفتجةػػػيؽ افناثػػػدة   نافتػػػى مػػػف خ ف ػػػث تتث ػػػؽ تثفػػػ  م
افتثمؿ مع تثف  افا ثت متضمج  افمبط احفتتمنجى و فإلاما ات فى نوت ناثد نفممة 
ناثدة لجد افيثص مع اةتخداـ ونالد بيثجثت ماػتمت  تخػدـ تثفػ  افا ػثت نت ػدـ فتػؿ 

مي  نافماظنمثت افتى تثتثا ث فى لمظ ث دنف هف يػؤلم  فػؾ لظػى ةػ ا   تظؾ افبيثجثت
 . افبيثجثت نافماظنمثت
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 1الشراكة مع المجتمع التجارى  خامسا:

تاتبم لمظي  افماثمت  بيف اإلدامة افاممتي  نافماتمع افتاثمى مف احمنم افمةتثدل    
فى افامؿ افاممتى و ثيث تمت ى ه ا افماثمت  فدى باض اإلدامات افاممتي  افى جنلث 

تاثمى فتاطى ث نوث فظمتاثمظيف . ثيث هف ماثمت  مف افا و  افتاثودي  مع افماتمع اف
 مج ث : 2افاميؿ فى افامؿ افاممتى تث ؽ فظماتمع مف افمزايث ج تم

 .ت ديـ افاميؿ ماظنمثت آثيث  ندوي   تؤدى افى تظبي  اثتيثاثت  بطمي   اياثبي   .1
 افخدم .تنفيم افجي ثت نافتتثفيؼ افتى يتتبدهث افام   فى ةبيؿ افثآنؿ لظى  .2
 .ثمت  افاميؿ فى ت ديـ افخدم  تؤلم لظى فاثفي  نتيث ة ت ديـ افخدم  بثإلياثبما .3
ماثمت  افام   تةثلد افامثمؾ فى نضع ههداف ثبطمي   آثيث  بؿ نتةثلدهث  .4

 .لظى اختيثم اآفيثت افايدة فتث يؽ ه ا الهداؼ
نافػػنح   تث يػػؽ دماػػ  لثفيػػ  مػػف اإلفتػػزاـ افطػػنلى فػػدى افمتاػػثمظيف نافاػػانم بثإلجتمػػث  .5

 .فظامثمؾ 
       ثيػػػػث هف افماػػػػثمت  مػػػػع افماتمػػػػع افتاػػػػثمى تااػػػػؿ اإلدامة افاممتيػػػػ  هف تتبجػػػػى مبػػػػده
" افت ييـ اف اتى " نهى ممثظ  مت دم  مف مماثػؿ افاػمات  مػع افماتمػع افتاػثمى .فنف ػث 
فمبػػده افت يػػػيـ افػػػ اتى تتثػػػنؿ جةػػب  تبيػػػمة مػػػف لفيػػػثت افموثبػػ  مػػػف اإلدامة افاممتيػػػ  افػػػى 

اميؿ ثيث ي ـن بتػدنيف تثفػ  افبيثجػثت نافماظنمػثت بػثحومام افاممتػى نتثديػد اف يمػ  اف
 افاممتي  و نتثديد افبجد افاممتى نتثآيؿ افمةـن افمةتث  .

نبتطبيػػػؽ جظػػػـ ادماة افمخػػػثطم افتػػػى هنفت ػػػث مجظمػػػ  افامػػػثمؾ افاثفميػػػ  اهتمثم ػػػث تأثػػػد 
تخآػػيص منامدهػػث نتنزيا ػػث افممثمةػػثت افاممتيػػ  افثديلػػ  افتػػى تمتػػف افامػػثمؾ مػػف 

ا ندهػػث لظػػى تظػػؾ افتػػى يمتػػف هف تملػػؿ ت ديػػدا  لظػػى اةػػثس اثتيثاػػثت فاظيػػ  نتمتيػػز
ث ي يػػث نفػػيس ماػػمد اثتمػػثؿ هن ااػػما  نوػػثئى مػػع الطػػث  اإلدامة افاممتيػػ  افثػػؽ فػػى 
ااػما  مماااػػ  مثثةػبي  حث ػػ  بم ػم افاػػمتثت مػػف فميػؽ لمػػؿ متخآػص نمػػثهم يػػتـ 

ثئؿ افاظميػػػػػ  فػػػػػى فجيػػػػػثت افمماااػػػػػ  افمثثةػػػػػبي  اف ث ػػػػػ  تػػػػػدميب ـ لظػػػػػى اثػػػػػدث افنةػػػػػ
 .افمثثةبي  نافدفتمي  فض  لف افمثم ـ بيجيثت افامؿ افاممتى
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 الخطوات التى إتخذتها الجمارك المصرية فى إطار تسهيل التجارة : 2/11
فػػػػى اطػػػػثم مثجػػػػثدت بػػػػ  افمجظمػػػػثت افدنفيػػػػ  ناحوظيميػػػػ  نافا ػػػػند افمب نفػػػػ  فتثػػػػديث    

افامػػػؿ افاممتػػػى فتتناتػػػب مػػػع متتطظبػػػثت لآػػػم افانفمػػػ و ف ػػػد اتخػػػ ت  نتطػػػنيم بيئػػػ 
 : افامثمؾ افمآمي  فى ماثؿ تة يؿ افتاثمة افخطنات اآتي 

  اتبػػثع لفيػػ  افجثفػػ ة افناثػػدة ب ػػدؼ ةػػمل  نتبةػػيط تػػدفؽ افماظنمػػثت بػػيف افماتمػػع
 افتاثمى و فض  لف لفيثت فتةي ؿ دفع افمةـن 

 ل ف لج ثثظم تثآيؿ مةـن نمآثميؼ دنف اح 
  اتبثع جظثـ اإلفماج افمةبؽ 
 اجاث  ادامة افمخثطم 
    اجاث  ادماة افممااا  افمثثةبي  اف ث 
  اجاث  ادامة احةتا ـ افمةبؽ 
    اجاث  ادامة خدم  تبثم افام 
  ةداد افمةـن لفيث 
 اجاث  منوع افامثمؾ لظى ابت  الجتمجت متضمجث تثف  اف ناجيف نافجظـ 

 ممتي  افتى ت ـ افمتاثمظيف ناإلاما ات افا
   افجيث  فألةناؽ افمثظي  نالاجبي 
  1تيث ة ادامة افامثمؾ إلاما ات اإلةتيماد نافتآديم   

نلظي  طب ت افامثمؾ افمآمي  لفيثت افتيةيم نتة ي ت افتاثمة ثيث هآبح اف دؼ 
 ؽ اإلةتماتياى فظامثمؾ هن ت ديـ خدم  اممتي  متتثمظ  مف خ ؿ مجظنم  لمؿ تث
تيةيم ثمت  افتاثمة ناثتثـ افموثب   و ت افؾ اوثم  ل و  ماثمت  بيف افامثمؾ 

نفتث يؽ مبده  2افمآمي  نافماتمع افتاثمى بمث يةثلدلظى تث يؽ اإلفتزاـ افتاثمى
 .  افايثفي  نافمآداوي 
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- 24 - 

 نثانفصم انثا
 انًراجؼت انًحاسبيت انالحقت 

 وػالقتها بنظى انًخاطر

 المقدمة 3/1

 ميف جظػػػػػثـ ادامة افمخػػػػػثطم برجاػػػػػث  ادامة افمماااػػػػػ  افمثثةػػػػػبي أبػػػػده افتجييػػػػػ  افياظػػػػػي فتػػػػػ
فيػػ  مئػػيس مآػػظث  افامػػثمؾ / موػػـ ثاف ث ػػ  ن فػػؾ بآػػدنم وػػمام افةػػيد نتيػػؿ نزامة افم

 .افاثم  فظمماااثت امةنتبايت ث فإلد 2003فةج   71
آػػػدنم اف يتػػػؿ افتجظيمػػػي فمآػػػظث  افامػػػثمؾ نافماتمػػػد بمناػػػب اف ػػػمام افػػػنزام  موػػػـ نب

و هآبثت اإلدامة افاثمػ  فظمماااػ  افمثثةػبي  اف ث ػ  تثباػ  فػإلدامة 2006فةج  551
وطػػػػثع اإلفتػػػػػزاـ افتاػػػػثم  ت ػػػػـن بنضػػػػع افةيثةػػػػ  افاثمػػػػػ   وافممتزيػػػػ  فتةػػػػ يؿ افتاػػػػثمة 

ثةػػػبي  اف ث ػػػ  لظػػػى مةػػػتنى مآػػػظث  افامػػػثمؾ ننضػػػع افخطػػػ  افاثمػػػ  فظمماااػػػ  افمث
ةػػتثداث ل لػػ  ادامات لثمػػ  فظمماااػػ  افظمماااػػ  بتػػؿ مجط ػػ  اغمافيػػ  و نبثفتػػثفي تػػـ 

افمثثةػػػبي  تثباػػػ  ف طػػػثع افامظيػػػثت اداميػػػث بتػػػؿ مجط ػػػ  اغمافيػػػ  و نفتػػػف تثباػػػ  فػػػإلدامة 
   .مف افجثثي  افيجي افممتزي  فتة يؿ افتاثمة ب طثع اإلفتزاـ افتاثم  

 الالحقة : المحاسبٌةاختصاصات اإلدارات العامة للمراجعة 

نوطثع  1تضمجت بطثوثت افنآؼ افآثدمة لف وطثع افمنامد افبامي  نبجث  اف دمات
افتخطيط اإلةتماتياى بمآظث  افامثمؾ اختآثآثت اإلدامات افاثم  فظممااا  

 -ع افامظيثت تثحتى :اف ث   بتؿ مف وطثع اإلفتزاـ افتاثمى نوطث
 قطاع اإللتزام –اإلدارة المركزية لتسهيل التجارة  –أوال: اإلدارة العامة لممراجعة 

  نضع ةيثةثت افممااا  افمثثةبي  اف ث   خ ؿ افاثـ فاميع اإلدامات
 0 افاممتي  افاثم  فظممااا  بثفمناوع

 مآظث افتخطيط فامظيثت افممااا  افمثثةبي  اف ث   لظى مةتنى اف 
  تبثدؿ افماظنمثت نافتجةيؽ مع اإلدامة افاثم  فظمخثطمفظتأتد مف مدى افتزاـ
 .فامتثتا
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 ( 2336نسُخ551 انهيكم انتُظيًً نًصهحخ اندًبسن ) لشاس وصاسي سلى –لطبع انًىاسد انجششيخ ولطبع انتخطيظ االستشاتيدً  -
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 ثت نافمناوع افاممتي  افتجيي ي تبثدؿ افماظنمثت مع ادامات افتثمي.  
  تظ ى ت ثميم افممااا  افمثثةبي  اف ث   فظامتثت افتي تـ ممااات ث بثإلدامات

 .افاثم  فظممااا  ب طثع افامظيثت
   تثظيؿ افماظنمثت نافبيثجثت فتثديث خطط نةيثةثت افممااا  افمثثةبي

اما ات افممااا  افمثثةبي  اف ث    .اف ث   نهيضث هةثفيب ناة
بقطاع العمميات بالمناطق  المحاسبية اختصاص اإلدارات العامة لممراجعة :ثانيا

 .الجغرافية الثالثة
o  ث   افم ممة مف اإلدامة افاثم  تجيي  خطط نةيثةثت افممااا  افمثثةبي  اف

 .فظممااا  ب طثع اإلفتزاـ افتاثم 
o   اتمثـ لمظي  افممااا  افمثثةبي  اف ث   بثلةثفيب ناإلاما ات افمنضنل

 .بثفخط  
o  امداد اإلدامة افاثم  فظممااا  ب طثع اإلفتزاـ افتاثم  بثفماظنمثت افتي تمد

 .مف مآثدمهث افمختظي   افي ث
o ممااا  افمثثةبي  اف ث   فإلدامة افاثم  فظممااا  ب طثع اإلفتزاـ مفع ت ثميم اف

 .فتؿ امت   افتاثم  منضح ب ث دما  افتزاـ افامتثت نتنآيثت افظاأف
 

 1المراجعة المحاسبية الالحقةماهية  3/2

يمكن تحديد ماهبه المراجعة المحاسبية الالحقة من كونها كإجراء جمركى أوأداة 
 -: مفاهيم اآلتيةرقابية من خالل ال

 2أوال: كإجراء
هي مامنل  مف اإلاما ات افتي يتـ اتخث هث نت ـن ب ث اإلدامة افاممتي  

 افمتخآآ  فممااا  افبيثجثت ناإلومامات افاممتي  نمطثب ت ث لظى ةا ت
 
 

                                                 
1

 االداسح انًشكضيخ نهًؼبهذ اندًشكيخ ، انًؼهذ انثمبفً اندًشكً ، يحبضشاد يبدح انًشاخؼخ انًحبسجيخ انالحمخ  - 
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 2338نسُخ  444خجشيم ػجذ انًُؼى يحًذ ، انًشاخؼخ انًحبسجيخ انالحمخ ، يدهخ اندًبسن ، انؼذد  - 
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مػف  ابد  اإلةتيمادي  افمتاثمظيف مع افامثمؾ نتامؿ تثف  افامظيثت افمتآظ  بثفامظي  
ى افبيػػػع افج ػػػثئي فظةػػػظع افمةػػػتنمدة ون فػػػؾ فظتأتػػػد مػػػف هف تػػػؿ مػػػث وػػػثـ بػػػ  افتاثوػػػد ثتػػػ

جػػػثت نمةػػتجدات نماظنمػػػثت هلجػػػث  لمظيػػػ  ثافمةػػتنمد هن مػػػف يجػػػنب لجػػ  بت ديمػػػ  مػػػف بي
ف آػػثيثث نمابػػما بتػػؿ دوػػ  لػػف افناوػػع ثاإلفػػماج افاممتػػي لػػف افبضػػثئع افمةػػتنمدة تػػ

  م افمةتنمد نتتـ ه ا اإلاما ات نافمماااثت بم 0افياظي فظآي   
 ثأنٌا: كرقابة

هي جنع مف هجناع افموثب  افاممتي  فتث يؽ افتنازف بيف افتيةيمات افاممتي  هلجث   
فتزاـ افمةتنمد هن مف يجنب لج   اإلفماج لف افبضثئع افمةتنمدة بثفمجثف  افاممتي  ناة

 .ىبثف ناجيف نافتامياثت افاممتي  ن يمهث مف اف ناجيف فظا ثت اآخم 
 1داف المراجعة المحاسبية الالحقة : أه 3/3
 تتملؿ ههداؼ افممااا  افمثثةبي  اف ث   فى افج ثط اآتي  :  

  0اإلفمثـ بتثف  لجثآم افامظي  اإلةتيمادي  فظمةتنمد  .1
تثديد مدى اإلفتػزاـ افتػثـ فظمةػتنمد نلػدـ ويثمػ  بخػمؽ هى مػف اف ػناجيف نافظػنائح  .2

ياثت افمتاظ ػػػػػػػ  بتجظػػػػػػػيـ افامظيػػػػػػػ  هن اإلاػػػػػػػما ات افاممتيػػػػػػػ  ن يمهػػػػػػػث مػػػػػػػف افتاػػػػػػػم 
 .اإلةتيمادي 

افتأتػػػد مػػػف آػػػث  ندوػػػ  افماظنمػػػثت نافبيثجػػػثت افػػػنامدة بػػػثإلومام افاممتػػػي هلجػػػث   .3
 –افمجاػػػأ  –افمػػػنمد  –اف يمػػػ   –لمظيػػػ  اإلفػػػماج لػػػف افبضػػػثئع ملػػػؿ إجػػػنع افةػػػظا  

  . 00000 –افمةتخظآيف  –الطماؼ افماتمت  في تنويع همم افاما  
 حت لػػدـ اإلفتػػزاـ نافتنآػػي  فمفػػع مةػػتنى اإلفتػػزاـ فظاػػمتثت وافتاػػمؼ لظػػى ثػػث .4

          افاممتػػػػػػػى هى فػػػػػػػيس افغػػػػػػػمض مج ػػػػػػػث تآػػػػػػػيد الخطػػػػػػػث  فظمةػػػػػػػتنمد هن افمنظػػػػػػػؼ
 افمةتخظص. هن
تػػػػدامؾ الخطػػػػث  افمثديػػػػ  هف ناػػػػدت هلجػػػػث  افيثػػػػص نافمطثب ػػػػ  نتثديػػػػد مػػػػدى  .5

  يم م آندة . افمخثطم ا ا تثجت ه ا الخطث  م آندة هن
افممااا  افمثثةبي  اف ث   باػتؿ ةػظيـ يامػؿ لظػى تةػظيط افضػن  لظػى  اتمثـ .6

فمةػػػتنمد نتيػػػثدى افماػػػثحت افتػػػي تثتػػػثج افػػػى ماثفاػػػ  باػػػتؿ مجػػػتظـ مػػػف اثجػػػب ا
 تتمامهث مةت ب .
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  يحًىد اثى انؼال " لضبيب خًشكيخ يؼبصشح " - 
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دلـ اإلدامة افاممتي  في تطبيؽ جظثـ ادامة افمخثطم فاثؿ ياتمد لظػى تثػديث  .7
ث هلجػػث  افمماااػػ  افمثثةػػبي  اف ث ػػػ  افبيثجػػثت نافماظنمػػثت افتػػي يػػتـ افتاػػمؼ لظي ػػ

يةػػػػػثلد افامػػػػػثمؾ فػػػػػي تطػػػػػنيم لفيت ػػػػػث بةػػػػػ نف  فتثةػػػػػيف افخدمػػػػػ   ابثفاػػػػػمت و نهػػػػػ 
 .فافاممتي  افم دم  فظمتاثمظي

 :1: خصائص الالحقة المحاسبية الالحقة 3/4
من خالل التعريف بالمراجعة المحاسبية الالحقة يمكن تحديد الخصائص 

 :2والمالمح الرئيسية كاالتى
هف افمماااػػ  افمثثةػػبي  اف ث ػػ  حتمتػػز لظػػى افبيثجػػثت افاممتيػػ  فظمةػػتنمد هى  .1

افاػػثجثت افتػػي تػػـ اإلفػػماج لج ػػث ف ػػط هجمػػث تمتتػػز لظػػى مماااػػ  افاػػمت  تثةػػثب 
فاميػع تاثم تػ  مػػع اإلدامة افاممتيػ  نافتاػػثم ت افتػي تتاظػػؽ بثفامظيػ  اإلةػػتيمادي  

دنم افمماااػػػػ  افداخظيػػػػ   –مػػػػي فظاػػػػمت  اف يتػػػػؿ افتجظي –ملػػػػؿ إ افاػػػػتؿ اف ػػػػثجنجي 
 –بظػػد افمجاػػأ  –افمػػنمد  –اف يمػػ  افتػػي تػػـ وبنف ػػث اممتيػػث  –جػػنع افةػػظا   - بثفاػػمت

افػػػ   ن فػػػؾ 000 –اف ػػػثئميف لظػػػى افتخظػػػيص بثفمجثفػػػ  افاممتيػػػ   -مةػػػثم اإلفػػػماج 
فظتث ػػؽ بمػػدى اإلفتػػزاـ بػػػثف ناجيف نافاممتيػػ  ن يمهػػث مػػػف اف ػػناجيف افمجظمػػ  فظامظيػػػ  

 ى.ةتيمادي اآخم اإل
افممااا  افمثثةبي  اف ث   هي ممااا  ممتزة نمتام   ناػثمظ  فاميػع مظيػثت  .2

اػط  نمةتجدات نةا ت افامت  افمتاظ   بثفامظيػ  اإلةػتيمادي  نفثػص هجظمػ  نهج
 افامت .

تتميز افممااا  افمثثةػبي  اف ث ػ  افاممتيػ  بأج ػث ت ػـن بيثػص هدا  افمةػتنمد  .3
 . نبيثف دما  افتزام 

افمماااػػػػ  افمثثةػػػػبي  اف ث ػػػػ  تةػػػػثلد افامػػػػثمؾ بثإلةػػػػتخداـ الملػػػػؿ فمنامدهػػػػث  .4
 0افبامي  نافمثدي  نافيجي  نافتمتيز لظى افاثجثت  ات افمخثطم افاثفي  

اتمػثـ افمماااػ  افمثثةػبي  اف ث ػػ  بم ػم افاػمتثت نيػػتـ اخطػثم افاػمت  بمياػػثد  .5
  0افممااا  نافمدى افزمجى إلتمثـ افممااا  

                                                 
1

 و افتطنيمافاممتىو مآظث  افامثمؾTEPC2006احتثثد احنمنبى –بمجثمج تازيز افتاثمة  - 
2
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اخطػػػثم افاػػػمت  بجتػػػثئج افمماااػػػ  افمثثةػػػبي  اف ث ػػػ  ن فػػػؾ برمةػػػثؿ ت ميػػػم يػػػتـ  .6
 دا  افمؤى فيمث يثتني  افت ميم.فظامت  نفظامت  افثؽ في اب

 :1:  أهمية المراجعة المحاسبية الالحقة3/5
وػػػػد يػػػػمى افػػػػباض هف ادامة افمماااػػػػ  افمثثةػػػػبي  اف ث ػػػػ  بثفامػػػػثمؾ هػػػػي اإلدامة 

يػػ  هجاػػط  هػػ ا افمماااػػ  افمثثةػػبي  اف ث ػػ  و نفتػػف افمجػػنط ب ػػث ندنف  يمهػػث تجي
افتطبيؽ افآػثيح نافايػد نافياػثؿ فظمماااػ  ي ػـن لظػى مبػده هف مآػظث  افامػثمؾ 
بتثمػػػػؿ نثػػػػدت ث اإلداميػػػػ  تملػػػػؿ اثػػػػد افاجثآػػػػم و بيجمػػػػث يملػػػػؿ افماتمػػػػع افتاػػػػثمى 
نافمتاػػثمظيف مػػع افامػػثمؾ هػػن افاجآػػم اآخػػم و نت همػػث لظػػى اف ػػدم جيةػػ  مػػف 

 ميػػػ  و نفتػػػؿ مج مػػػث اةػػػتيثدة هن لثئػػػد ا ا تمػػػت افمماااػػػ  افمثثةػػػبي  اف ث ػػػ اله
 باتؿ ةظيـ.

ويمكن توضةيح اهميةة المراجعةة المحاسةبية الالحقةة بالنسةبة لةلدارة الجمركيةة 
 -المتعاممين معها : وكذلك

 بالنسبة لمجمارك: -أوال
  خيػػض زمػػف اإلفػػماج لػػف افبضػػثئع مػػف خػػ ؿ تطبيػػؽ لفيػػثت فاظيػػ  نناوايػػ .1

 0فتة يؿ ثمت  افتاثمة نهن مف لفيثت مجظم  افتاثمة افاثفمي  
افمةػػثهم  فػػي تجييػػ  مبػػده تثنيػػؿ افمػػناجس افػػى مجثفػػ  لبػػنم فظبضػػثئع نفػػيس  .2

 مخثزف فإليداع 
اةػػتخداـ ندلػػـ ت جيػػثت جظػػـ افمخػػثطم مػػف خػػ ؿ تاميػػع نتثػػديث افبيثجػػثت  .3

  ماػػثييم خطػػم نافماظنمػػثت افخثآػػ  بثفمتاػػثمظيف مػػع افامػػثمؾ تةػػثلد فػػي تجييػػ
  0دوي   

تيايػػؿ لفيػػثت نهجظمػػ  افموثبػػ  لظػػى هةػػثس الجظمػػ  لظػػى افمتاػػثمظيف بآػػنمة  .4
فاثفػػ  تث ػػؽ افتليػػم مػػف اإلفتػػزاـ افطػػنلي افػػ   تةػػاى افامػػثمؾ افمآػػمي  افػػى 

 0تث ي   بيف افمتاثمظيف 
افتنظيػػؼ افايػػد نافياػػثؿ فظاجثآػػم افباػػمي  بػػثإلدامة افاممتيػػ  فظتمتيػػز لظػػى  .5

 0ت افمخثطم افاثفي  افاثجثت  ا

                                                 
1
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 بالنسبة لممتعاممين: -ثانيا
يملػػؿ اإلفػػماج افةػػميع فظبضػػثئع مػػف داخػػؿ افمػػناجس ههميػػ  وآػػنى فظمةػػتنمد  .1

 0ممث يةثلدا لظى ةمل  نزيثدة مادؿ دنماف مهس افمثؿ 
خيػػػض افتتظيػػػ  بثفثآػػػنؿ لظػػػى اتبػػػم وػػػدم مػػػف افتةػػػ ي ت داخػػػؿ افمجثفػػػ   .2

  0افاممتي  نبثفتثفي تث يؽ همبثح هتلم 
احةػػتيثدة مػػف افماثمظػػ  افايػػدة نافمتميػػزة افتػػي تمجث ػػث افامػػثمؾ فظمتاػػثمظيف  .3

افمظتػػػػزميفو فتظمػػػػث زاد افتزامػػػػ  ثآػػػػؿ لظػػػػى مزايػػػػث هتلػػػػم تمتجػػػػ  مػػػػف اف يػػػػثـ 
   0بجاثط  بة نف  نيةم 

 .زيثدة دما  افايثفي  بيف افماتمع افتاثم  نافآجثلي نمآظث  افامثمؾ .4
 اجعة المحاسبٌة الالحقة: : الغطاء القانونً لتنفٌذ المر 3/6

يمتف تثديد اإلطثم اف ثجنجى فتجيي  لمظي  افممااا  افمثثةبي  اف ث   مف خػ ؿ 
نتادي ت  و نحئثت  افتجيي يػ  موػـ  1963فةج  66افجآنص افنامدة بثف ثجنف موـ 

و تػػ فؾ مػػث تضػػمجت  اثتػػثـ افيآػػؿ افةػػثبع مػػف اإلتيثويػػ  افاثمػػ   2006فةػػج  10
   .برتيثوي  تينتن افيآؿ افةثدس   و ت فؾ اثتثـ 17اثمة مثدة إ فظتامييثت نافت

 أوال: القوانين التشريعية والموائح التنفيذية المحمية:
 2000فةج   160افمادف  بثف ثجنف  1963فةج   66وثجنف افامثمؾ موـ  -1

  2005فةج   95افمادؿ بثف ثجنف 
 .1963لسنة  66 1( من قانون الجمارك 30نص المادة )   -

لتبثميػػػػ  لظػػػى مؤةةػػػثت افم ثػػػ  نافج ػػػػؿ نالاػػػخثص افطبيايػػػ  نالاػػػخثص اإل
ممػػف ف ػػـ آػػظ  بثفامظيػػثت افاممتيػػ  اإلثتيػػثظ باميػػع النماؽ نافةػػا ت نافنلػػثئؽ 

 .نافمةتجدات افمتاظ   ب  ا افامظيثت
نلظػػػػػى مةػػػػػتنمد  افبضػػػػػثئع الاجبيػػػػػ  نافماػػػػػتميف مبثاػػػػػمة مػػػػػج ـ ب آػػػػػد اإلتاػػػػػثم 

ؽ نافمةتجدات افداف  لظى هدا  افضػميب  نفتػؿ ثػثئز لخػم فبضػثئع اإلثتيثظ بثلنما
 هاجبي  ب آد اإلتاثم ناإلثتيثظ بأ  مةتجدات داف  لظى مآدمهث.
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 ، يطبثغ االييشيخ 1963نسُخ  66لبَىٌ اندًبسن  - 



- 33 - 

فيػػػ  ب ػػػمام مجػػػ  اف نالػػػد ناإلاػػػما ات نافمػػػدد افتػػػي يظػػػـز ممالثت ػػػث ثنيثػػػدد نزيػػػم افم
في ػػػػمات ناإلثتيػػػثظ بػػػػثلنماؽ نافةػػػا ت نافنلػػػػثئؽ نافمةػػػتجدات افماػػػػثم افي ػػػث فػػػػى ا

  0افةثب  
مػػػػػػػنظيي افامػػػػػػػثمؾ افمختآػػػػػػػيف افثػػػػػػػؽ فػػػػػػػي اإلطػػػػػػػ ع لظػػػػػػػى ه  مػػػػػػػف النماؽ فن 

لظي ػػث فػػي هػػ ا افمػػثدة نضػػبط ث لجػػد  افمجآػػنص نافةػػا ت نافنلػػثئؽ نافمةػػتجدات
 .  ناند ه  مخثفي

 

 1 1963لسنة  66( من  قانون الجمارك 118تضمنت المادة )   -
نافنلثئؽ نافتي تآؿ افى افغمام  افتي  ل نب  لدـ اإلثتيثظ بثلنماؽ نافمةتجدات

افمامض   افضمائب نافمةـن مف ن يمهث افاممتي  افضمائب مف %25تاثدؿ
 .فظضيثع

  20062( لسنة 10الالئحة التنفيذية لقانون الجمارك وفى القرار الوزاري رقم ) -2
تضمجت لدد مف افمناد افتي تاطى افامثمؾ افثؽ في اف يثـ بامظي  افممااا  

ثثةبي  اف ث   اف ث   نت فؾ تجظيـ تييي  اتمثـ لمظي  افممااا  افمثثةبي  افم
 :اف ث   مف ثيث اإلاما ات نافخطنات نهى 

 :  178مثدة إ
لظى مؤةةثت افم ث  نافج ؿ نالاخثص افطبياي  نالاخثص احلتبثمي  ممف ف ـ  

نافمةتجدات  فنلثئؽآظ  بثفامظيثت افاممتي  ناإلثتيثظ باميع النماؽ نافةا ت نا
افمتاظ   ب  ا افامظيثت لظى هف يتنف منضثث ب ث تيآي  مث يتآؿ بتؿ مج ـ مف 

 .تظؾ افامظيثت
 : (179) مادة

يظتـز مةتنمد  افبضثئع الاجبي  ب آد اإلتاثم نافماتمنف مبثامة مج ـ بثإلثتيثظ  
ب آد اإلتاثم  بمث يدؿ لظى هدا  افضميب  افاممتي  و همث ثثئز  افبضثئع الاجبي 

 .فيظتزمنف بثإلثتيثظ بمث يدؿ لظى مآدم تظؾ افبضثئع
 : (180مادة )

                                                 
1

  1963نسُخ  66لبَىٌ اندًبسن  - 
2

 ، نمبَىٌ اندًبسن  2336نسُخ  13انالئحخ انتُفيزيخ لشاس وصاسي سلى  - 
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افةثب تيف ت ديـ      لظى افمؤةةثت نالاخثص افمجآنص لظي ـ في افمثدتيف  
النماؽ نافمةتجدات نافةا ت نافنلثئؽ نافمثممات افماثم افي ث في ه ا افبثب 

 إلط ع لظي ث.فمنظيي افامثمؾ افمختآيف نتمتيج ـ مف ا
ف ؤح  افمنظييف ضبط افمةتجدات نافنلثئؽ نافةا ت لجد ناند نيانز 
مع ت ديـ  ت ميم ب فؾ فظمئيس اللظى في مياثد  ثيت  هةبنلث مف  ثتوافمخثفي

نتامى افممااا  افمثثةبي  اف ث   بمتثتب هن م ثم افمؤةةثت و تثمي  افضبط
ث  هف  يا د افى فاج  يآدم هن الاخثص افماثم افي ث و نفمئيس افمآظ

اند هن لدـ ناند ن فممااا  ثثحت افضبط نافتث ؽ مف   بتاتيظ ث ومام مج
افتاثمي  هن افآجثلي  افماجي  افتي ي ع في دائمت ث  ؼنف  طظب مهى افغم   افمخثفي

 . منضنع افضبط
 

 : (181مادة )
ب   تظؾ افتي تتطظب ث ي آد بثلنماؽ نافمةتجدات نافةا ت افماثم افي ث بثفمثدة افةث 

 طبيا  افجاثط نخثآ  اف يند افمتاظ   بثفامظيثت افاممتي  نههم ث:
 افةا ت افتي تظزم ث طبيا  افجاثط. -1
 .افمماة ت نافمثممات افمتاظ   بثفآي ثت  ات افآظ  بثفامظيثت افاممتي  -2
 

 :  (182مادة )
اف ئث  اإلثتيثظ   مف ه ا 179  ن إ178لظي اميع افمخثطبيف بثفمثدتيف إ

 ةجنات تبده مف تثمي  افتأايم لظي ث لظي ث فمدة خمس بثفةا ت افمجآنص
مف افامثمؾ همثافنلثئؽ نافمماة ت نافمثممات فتبده مدة اإلثتيثظ ب ث مف  بأجت ثئ ث

 . تثمي  امةثف ث هن تةظيم مث ن فؾ تؿ نف ث فمث هن م مم ب ثجنف افتاثمة
 
 
 
 
 ت الدولية :نيا : طبقا للتفاقيااث
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 : 1اإلتفاقية العامة لمتعريفات والتجارة  -1
  مف 17   افتاثمة افاثفمي  افمثدة إظاتيثوي  افت ييـ افخثآ  بمج تضمجت

آث  افمةتجدات ن بوتجثع اإلتيثوي  آماث  لظي هث ي  اإلدامة افاممتي  في اإل
 .اومام اف يـ افم دم  لج ث

 :2إتفاقية كيوتو -2
ثفيآؿ ب يط نتجةيؽ اإلاما ات افاممتي  تضمجتنافمامنف  برتيثوي  تبة

افةثدس مف اإلتيثوي  لظى اإلدامات افاممتي  هف تبجى اةتماتياي  ف يثس 
اإلفتزاـ بثف ناجيف نياب هف تامؿ افموثب  افاممتي  لظى ااما ات موثبي  تةتجد 

 لظي افتدويؽ إ افممااا  افمثثةبي  اف ث   .
 3محاسبية الالحقةمنهجية تنفيذ المراجعة ال:  3/7

في ظؿ ناند جظثـ افت ييـ اف اتي نافزيثدة افمةتممة في لدد افآي ثت افتاثمي  
بيف افماتمع افتاثم  نافامثمؾو فاظى اإلدامات افاممتي  افمتخآآ  نافمجنط 

 ث اف يثـ بألمثؿ افممااا  افمثثةبي  اف ث   هف يتنف ف ث مج اي  في تجيي  ب
 :  اف ث   باتؿ ةظيـ تاتمد لظىاتمثـ افممااا  افمثثةبي

 : إختيار أسموب المراجعة المحاسبية الالحقة 3/7/1
جت ثؿ مف ثيث ت دؼ اإلةتماتياي  افخثآ  بثفممااا  افمثثةبي  اف ث   افى اإل

الةظنب افاثئع افخثص بثفتث ؽ مف اميع افآي ثت افتاثمي  افى هةظنب ت ييـ 
بثفممااا  افمثثةبي  اف ث   لظى  الجظم  و ثيث يمتف فألةثفيب افخثآ 

هةثس الجظم  هف تاطى ودم تبيم مف افل   فظتث ؽ مف مةتنى افتزاـ افامت  
ولظى لتس اتبثع هةظنب افتث ؽ مف افآي ثت ف ط ناف   فف ياتس افآنمة 

ثيث مف افميتمض هف يتنف فدى افامتثت باض الجظم   0افتثمظ  فظامت  
إلةتيمادي نلدا  اللمثؿ افاممتي  و نيتـ افثتـ لظى ناإلاما ات لدا  افامظي  ا

افامت  مف خ ؿ مةتنى تتثمؿ هجظم  افموثب  افداخظي  ب ث نمدى تيث ة افتزاـ 
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 http://www.moft.gov.ae  2313 مجظم  افتاثمة افاثفمي  نتة يؿ افتاثمة - 
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  2312نسُخ  465يحًىد ػيسً ، اتفبليخ كيىتى ودوسهب فً تطىيش اإلخشاءاد اندًشكيخ ، يدهخ اندًبسن ، انؼذد  - 
3

 افتطنيمافاممتىو مآظث  افامثمؾمماع ةثبؽ وو TEPC2006احتثثد احنمنبى –بمجثمج تازيز افتاثمة  - 



- 33 - 

تتاثؼ هى هخطث  في افآي ثت افتاثمي  افتي ت نـ اه ا الجظم  في ثمثي  هن 
 0ب ث افامت  

جظم  افمتبا  بثفامت  نفتف ةيتنف هجثؾ ثثحت ةيتضح مج ث هف اإلاما ات نال
فف تتنف م ئم  إلتبثع جظثـ افممااا  افمثثةبي  اف ث   لظى هةثس الجظم  

 الموضوعة مثل :
خ  ليج  هافامتثت افتي ت نـ بادد مثدند ادا مف افآي ثت افاممتي  ن  .1

مف ه ا افآي ثت ود يتنف في افناوع هن مامؿ افآي ثت افتي تمت مع 
  0افامثمؾ

الاخثص افمةئنفيف في ث بثللمثؿ افاممتي  هـ مف  ـني افامتثت افتي  .2
لتمثد لظى هى ف ـ هيضث ثؽ مثفي هن ثآ  بثفامت  نبثفتثفي حيمتف اإل

 0هجظم  هن هى موثب  داخظي  بثفامت  
خمى افتي يتنف ب ث فميؽ افممااا  افمثثةبي  اف ث    يم نالؽ همناوؼ  .3

لؿ هلمثؿ اإلةتيماد نافمخثزف تتـ في مآداوي  جظثـ افموثب  افداخظي بثفامت  م
دامة افماتميثت تامؿ مف  مف خ ؿ اخص ناثدو ت فؾ اإلدامة افمآفي  ناة

  0خ ؿ اخص ناثد 
افمناوؼ افتي تمفض في ث افامت  افةمثح فيميؽ افممااا  افمثثةبي   .4

 ختبثم الجظم  بثفامت  ااف ث   مف 
 :1: إختيار الشركة لممراجعة الالحقة 3/7/2

دة افاثم  هف تتـ ااما ات افممااا  افمثثةبي  اف ث   لظى اميع افامتثت اف ثل
افتي ت ـن برةتيماد افبضثئع مف افخثمج نيتـ لظي ث اإلاما ات بثفمجثف  افاممتي  و 

ومامخضنع امت  هن امتثت  مايج  فظممااا  اف ث   في  اتخث نفتف يتـ 
 : افثثحت اآتي 

لج ث فظامتثت خ ؿ افمةثم الخضم مف  هف افبضثئع افتي يتـ اإلفماج .1
افامثمؾو ثيث تثتثج اإلدامة افاممتي  افى افتأتد مف افتزاـ ه ا افامتثت اف يف 
تـ اإلفماج لف بضثئا ـ دنف فثص هن ماثيج  بثفمجثف  افاممتي  نتـ مجث ـ 

                                                 
1

 يحًىد اثى انؼال ، لضبيب خًشكيخ يؼبصشح ، يشخغ سبثك - 
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افتيةيمات نافل   و فياب مف نوت آخم اخضثل ـ فظممااا  فظتأتد مف ثةف 
 0فظتة ي ت افممجنث  ف ـ ةتخدام ـ ا
افامتثت افتي تـ اإلفماج ف ث لف اثجثت تـ ت يم ث ب بنؿ ويمت ث افتاثودي   .2

النفى مف طمؽ افت ييـ و ثيث تثتثج اإلدامة افاممتي    طب ث لثتثـ افطمي 
ف ثجثت نمةتجدات نماظنمثت لف اف يم  تثافتأتد مف هف تؿ مث تـ ت ديم  مف بي

جبي  تتاثمض فألثتثـ نافامنط ثتيثويثت اافـ تتضمف هى آثيثث و نهف افآي   
 0افتي تتطظب ث افطمي   النفى مف طمؽ افت ييـ 

جتاثم باض افةظع في الةناؽ افمثظي  اتتبع باض افظناهم افتاثمي  ملؿ  .3
بطمي    يم طبياي  في باض النوثت و ثيث يتطظب ويثـ اإلدامة افاممتي  

ثةبي  اف ث   فتتبع هجاط  باض افمةتنمديف بتتليؼ لمظيثت افممااا  افمث
ةتيماد ه ا افبضثئع نافتأتد مف ة م  ااما ات ادخثف ث افى راف يف ف ـ ل و  ب

 0افب د 
متثبا  افتثنحت افتاثمي  فمامنلثت افمةتنمديف فظتأتد مف لدـ ناند هةبثب  .4

لظى   يم املي  نما هث و ملؿ تتليؼ مةتنمديف فةظا  مايج  مف منمد مايف
افم ـ مف تنااد ه ا افةظا  فدى منمديف لخمييف هتلم اندة و هن تثنؿ مةتنمد 
مايف مف اإلفماج مف مجي  مايف بآنمة ميثائ  لظى افم ـ مف هج  دائـ اإلفماج 

 .لف اثجثت  مف مجي  لخم
 1الالحقة   المحاسبية: المدى الذي تختص به عمميات المراجعة 3/7/3

اف ث   اف ث   لدة لمظيثت اةتيمادي  فجيس  تغطى افممااا  افمثثةبي  .1
 افمةتنمد خ ؿ فتمة زمجي  مايج  

 
ممااا  تثف  افبيثجثت افاممتي  فآجؼ مايف فمةتنمديف مختظييف خ ؿ فتمة  .2

 زمجي  مايج  

                                                 
1

 افتطنيمافاممتىو مآظث  افامثمؾمماع ةثبؽ وو TEPC2006احتثثد احنمنبى –بمجثمج تازيز افتاثمة  - 
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تتبع لمظيثت مث باد اإلفماج لف افبضثئع فظتأتد مف ةداد ضمائب افدخؿ  .3
ؿ تث يؽ مبده افتتثمؿ افضميبي بيف نافمبياثت ن يمهث مف افضمائب في ةبي

 .يمادي  نهى افامثمؾ نافضمائب افاثم  نافضمائب لظى افمبياثتافمآثفح اإل
اإلدارات المستهدفة التعامل معها داخل الشركة إلتمام المراجعة المحاسبية  :3/7/4

 :1الالحقة
  إدارة المشتريات .1

تنمة افمبدئي  ناإليم ت يتـ اإلط ع لظى آنم مةتجدات تؿ مةثف  بداي  مف افيث
افج ثئي  ناة ف اإلفماج افاممتي  منافيثتةثت بيف افامت  نافمنمد نت فؾ افيناتي

 ى.افاممتي  ن يمهث مف افضمائب نافمةـن اآخم  بفظمةثف  نوةثئـ افةداد فظضمائ
 إدارة المخازن  .2

يتـ اإلط ع لظى ا ف اإلضثف  نتمنت افآجؼ نمطثب ت  لظى افا ثدة افاممتي  
فظتأتد مف جنع افةظا  نافتمي  نافنزف و نفثص افبضثل  بثإلدامات افمتخآآ  

 نادت. بثفامت  هف
 لية ااإلدارة الم .3

 ىيتـ مطثب   اف يم  فأل ماض افاممتي  افتي تـ وبنف ث مع احلتمثدافمةتجد
  ناف يند افينمي  بدفتم افينمي  افاثم  نت فؾ دفتم الةتث  افاثـ فظبجؾ 4نجمن ج إ

و  ماتميثت افخثماي  نافمنمد و نت فؾ افمةتجدات افخثآ  بثفجنفنف افياظىناف
نمةتجدات افتأميف نافتيميغ و ناة ا تطظب المم اإلط ع لظى ثةثبثت افتتثفيؼ 

 .نافميزاجي  افاثم  فظامت 
 :2الدفاتر والسجالت والحسابات التي تخضع لممراجعة: 3/7/5

ف افتاثم  اف   تتـ لمظي  ثجدى فظتيهف تؿ متنجثت افجظثـ افمثثةبي نافمةت
اإلةتيماد مف خ ف  داخؿ افامت  تخضع فظممااا  نافبثث نافتث ؽ هلجث  لمظي  

 لتبثم افتجنع افممااا  افمثثةبي  اف ث   و نفتف حبد هف جضع في اإل
 

                                                 
1

 االداسح انًشكضيخ نهًؼبهذ اندًشكيخ ، انًؼهذ انثمبفً اندًشكً ، يحبضشاد يبدح انًشاخؼخ انًحبسجيخ انالحمخ ، يشخغ سبثك - 
2

 TEPC2006، يشخغ سبثك ،  االتحبد االوسوثً  –ثشَبيح تؼضيض انتدبسح  - 
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جثت اف ثجنجي  افتي ت نـ لظي ث افامظي  اإلةتيمادي و فباض ثافتبيم ادا في افتي
يف هفماد و نافباض اآخم امتثت آغيمة ود تمةؾ بدفثتم نثةثبثت افمةتنمد

مدنف لظي  باض الموثـ لظى مةتجد هن  افىبةيط  يدني  هن ا ثز ثثةب 
ادنؿ بةيط و نود يتنف فدي ث دفتم اثمؿ فتؿ مث يتـ لمظ  وبيجمث ود يتنف هجثؾ 

ظمث لفي  مؤةةثت اوتآثدي  تبيمة متاددة افجاثط تليمة افةا ت و تةتخدـ ج
نفتف هجثؾ دفثتم نةا ت هةثةي  فتؿ الجظم   .نمتاثبت  نما دة  متتثمظ 

  .افمثثةبي 
 ونورد فيما يمي أهم تمك الدفاتر والسجالت والحسابات:

 دفتر اليومية العامة  .1
جث تثميخيث فتثف  اف يندات افمثثةبي  بثفامت  و نياتبم افةاؿ الهـ لف ثيملؿ بي

جت فظماتميثت افداخظي  ثافامظيثت افمثثةبي  افينمي  ةنا  ت مف خ ف  يتـ تةايؿ
 . هن افخثماي 

 دفاتر اىستاذ العام   .2
 تةتخدـ ه ا افدفثتم فتآجيؼ نتبنيب نتمثيؿ افامظيثت افمثثةبي  إ اف يندات  
مف افينمي  افاثم  افى افثةثبثت افمتخآآ  ثةب جنع تؿ مج ث في الةتث  

مةت ؿ نت فؾ افج دي  و افبجؾ و هةتث   يثت ف ث دفتمافاثـ افخثص ب  و فثفماتم 
ياثد ل و   0نهت ا  ........افام   و افمنمد  نياتبم ممااا  ه ا افدفثتم ناة

بيج ثمف ههـ اللمثؿ افتي ي ـن ب ث فميؽ افممااا  افمثثةبي  اف ث   فمطثب ت ث 
 .ي  بثف يم  افمدما  بثفيثتنمة افج ثئي  افممف   بثفا ثدة افاممت

 قوائم التكاليف  .3
جثت نهموثمث نمدخ ت تتألم بطمي   ثه ا اف نائـ ف ث ههمي  تبيمة ثيث تتضمف بي

مبثامة بثفبضثئع افمةتنمدة ةنا  مف ثيث تتظي  افثآنؿ لظي ث و هن مف ثيث 
همآدت ث بثفمخثزف و ن يم  فؾ مف افبيثجثت نافماظنمثت افتي تمتف فميؽ 

 .بامظي  تتبع ممااا  آثيث  ندوي  مف اف يثـ  افممااا  افمثثةبي  اف ث  
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 نية العمومية االميز  .4

 مف ا ا فـ يتمتف فميؽ افممااا  افمثثةبي  مف مطثب   اف يم  فإل ماض افاممتي 
 المآدة افمنضث  تتبع نممااا  يمتف مف خ ؿ و نافةا ت افةثب   افدفثتم

  .بضثئع افمةتنمدةمامف  دو  نآث  الموثـ افممتبط  بثف بثفميزاجي 
 1القائمين بتنفيذ المراجعة المحاسبية الالحقة: : 3/7/6

 فمؽ افاثمظيف بثفامؿ بردامة افممااا  افمثثةبي  فياب هف يتمتع اختيثم لجد
 : بثآتى افيميؽ

  واالستقالل: النزاهة والموضوعية 
ؤهـ ةت ثم   نافجزاه  ناإلخ ص في هدايجبغي لظى افممااايف هف يتةمنا بثإل

تمث يجبغي هف يتنجنا لثدفيف نهح يتنف هجثؾ مثثبثة هن تثيز و نهف  .إللمثف ـ
ح يناد هجثؾ هى مآثفح اخآي  و ن يتنف ةظنت ـ مثثيد نناضثث فآلخميف 

اثمض  فؾ مع افجزاه  افتي ود يجظم افي ث م مث تأف تأليمهث و ثتى ح يت
 .نافمنضنلي 

   2السرية 

ممنا ةمي  افماظنمثت افمطظنب  إلاما  افممااا  يجبغي لظى افممااايف هف يثت
افمثثةبي  اف ث   نهح يتـ اإلفآثح لف هى مف ه ا افماظنمثت فطمؼ لثفث و 
 نفى ثثف  الطث  افماظنمثت لى ا   ثتنمي  لخمى و فيجبغي لظى تظؾ افا  

ثآظت لظى تظؾ افماظنمثت بم تضى جص وثجنجي نهف يتـ  فؾ وبؿ  هف تتنف ود
  .اإلفماجلمظي  

  التوثيق 
يجبغي لظى افممااايف هف ي نمنا بتدنيف المنم افتي تاتؿ ههمي  نتتنف دفي  

 نهف هنماؽ افامؿ  0لظى هف افممااا  افمثثةبي  اف ث   ود تمت نف ث فظماثييم 
افتي ةنؼ تتنافؽ مع ماثييم افممااا  افمثثةبي  اف ث   ةنؼ يتـ ادخثف ث في 

 .فى مآظث  افامثمؾ ممااا  افمثثةبي  اف ث  افمج اي  افخثآ  بثف
                                                 

1
 TEPC2006االتحبد االوسوثً ، يشخغ سبثك ،   –ثشَبيح تؼضيض انتدبسح  - 
2

 TEPC2006االتحبد االوسوثً ، يشخغ سبثك ،   –ثشَبيح تؼضيض انتدبسح  - 
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  التخطيط 
يجبغي لظى افممااايف هف ي نمنا بثفتخطيط فامظ ـ ن فؾ فيتمتجنا مف ااما  
ممااا  فاثف  نفى افنوت افمثدد و نيجبغي هف تتنف افخطط وثئم  لظى مامف  

ا ا فـز ايدة بأجاط  افاميؿ نهلمثف  تمث يجبغي هف يتـ ممااا  افخط  نتطنيمهث 
   .المم هلجث  ااما  افممااا  افمثثةبي  اف ث   

  أدلة المراجعة المحاسبية الالحقة : 
يجبغي لظى افممااايف هف يثآظنا لظى الدف  افتثفي  نافم ئم  فظممااا  مف 
خ ؿ افتزاـ افامت  ناإلاما ات الةثةي  افمتبا  ب ث ن فؾ فتمتيج ـ مف تتنيف 

مف  مدى اإلفتزاـ ظىجطبثع لف اإليفتى تاد الةثس فتتن اةتجتثاثت مجط ي  نا
 لدم .

  هيكل الرقابة الداخمية: 
يجبغى لظى افممااايف هف يي منا اف يتؿ افداخظي فظموثب  في افامت  و  

نالجظم  افمتبا  و تمث يجبغى لظى فميؽ افممااا  افمثثةبي  اف ث   هف ي ـن 
ؿ افداخظي فظموثب  بثفامت  هن افاجثآم بدماة  نت ييـ افامظيثت افخثآ  بثف يت

افتي ياتمد لظي ث فتثديد طبيا  نتنويتثت نمدى اإلاما ات افخثآ  بثفممااا  
 .افمثثةبي  اف ث  
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  1ات المراجعة المحاسبية الالحقة الالحقةإجراء:  3/8
 تتـ ااما ات افممااا  افمثثةبي  اف ث   لظى ل ث مماثؿ هن ل ث خطنات
هةثةي  فتجيي  لمظي  افممااا  افمثثةبي  اف ث   ونتأتى في افتمتيب باد هف 

 . يآدم ومام خضنع افامت  فظممااا  طب ث فظخط  افاثم  فإلدامة
 

 (1) شكل رقم 
 
 
 

 

                                                 
1

 انالحمخ ، يشخغ سبثك االداسح انًشكضيخ نهًؼبهذ اندًشكيخ ، انًؼهذ انثمبفً اندًشكً ، يحبضشاد يبدح انًشاخؼخ انًحبسجيخ - 
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 :1مرحمة اإلعداد لمزيارة ) التحضير( : 3/8/1
 2إختيار فريق المراجعة المحاسبية الالحقة  .1

  لمظي  افممااا  افمثثةبي  اف ث   لظى ثةف اختيثم افامؿ فتجيي حياتمد جاث
 لجثآم افامؿ و ثيث تتجنع الجاط  نبثفتثفي افخبمات افتي تمتج ـ مف اف يثـ

 بامظ ـ لظى هتمؿ نا  
 *رئيس المجنة 

 يجب مراعاة اآلتي: 
 فمدة تثفي . ن بةظؾ افتلميف بثفمناوع افاممتي  افتجيي ي   مثمس افامؿ  بأج -
 باخآي  ويثدي .  افتمتع -
 جيثت افمتثث  فتؿ ممااع.ثهف يثدد مةئنفيثت فميؽ افامؿ ثةب اإلمت -
 اف دمة لظى تنآيؿ نمامف  افماظنمثت.  -

 المراجعين *
 يجب مراعاة اآلتي: 

  بةظؾ افتلميف. هف يتنف لمؿ في مناوع اممتي  ييضؿ -
  .و نجظـ افمثثةب  افمامف  بثفممااا  افمثثةبي  اف ث     -
 بثفا ثدة افاممتي . افنامدة اف دمة لظى اإلفمثـ بثفماظنمثت  -
  اإلفمثـ بثفثثةب اإلفى  -

 وضع الخطة وتحديد المعيار                 .2
 ياب لجد نضع افخط  ممالثة: 

 افةيثة  افاثم  فإلدامة افاثم  فظممااا  اف ث   ب طثع اإلفتزاـ.  -
 ثاـ افمةثئؿ فظاميؿ نجنليت ث.  -
 هى ماظنمثت لخمى يتـ مامفت ث مف مآثدم لخمى.  -
 . اإلفتزاـافتجةيؽ مع اإلدامة افاثم  فظممااا  ب طثع  -
 .تثديد اف دؼ افمئيةي مف اف يثـ بامظي  افممااا  افمثثةبي  اف ث   -
 

                                                 
1

 TEPC2006االتحبد االوسوثً ، يشخغ سبثك ،   –ثشَبيح تؼضيض انتدبسح  - 
2

 االداسح انًشكضيخ نهًؼبهذ اندًشكيخ ، انًؼهذ انثمبفً اندًشكً ، يحبضشاد يبدح انًشاخؼخ انًحبسجيخ انالحمخ ، يشخغ سبثك - 
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    1تجميع البيانات والمعمومات .3
 نات العمالء ابي
 افاتؿ اف ثجنجي فظامت :  *

 خت ؼ افاتؿ اف ثجنجي: را  افمثثةبي  اف ث   بتختظؼ لمظي  افمماا
 ة افيمدي . ثافمةتنمد افتثام هن افمجا -1
 .امتثت الاخثص تضثمف هن تنآي  بةيط  -2
 امتثت همناؿ: -3

 امتثت مةثهم  -
  .امتثت تنآي  بثلة ـ -
  ات مةئنفي  مثدندة.  -
  .تنتيؿ امت  لثفمي  -4

لاخثص اف ثجنف فـ يظزم ث باتؿ مايف في ني ثظ هف افمجاآت افيمدي  هن ا
ف اف ثجنف هفـز تظؾ افامتثت بمةؾ مامنل  رامتثت المناؿ فهمث افدفثتم. 

 .ملؿ دفتم افينمي  افاثم  ندفتم افامد دفتمي  منل   
 *ثآم افمةثئؿ 

 يتـ  فؾ مف مآثدم متاددة: 
 . ب طثع افتتجنفنايث ممتز افماظنمثت -
 طظب افايج  .ادامة ثيظ افبيثجثت ف -

ختيار العينة .4   2تحميل البيانات وا 
 جثت افام  : ث* بي

 :  مف خ ؿ افاميؿ نضع تآنم تثمؿ فظامت  إ 
 افمةتخظآيف فظامت  -جنع افةظا       –     مامف  جنع جاثط افامت  -

 جنع اإلةتيماد -   جنع اإلفماج   –    ا ثت افامض فظةظع  -
افبيثجثت لف افاميؿ نجاثط افامت  ناف ثئميف الداد مظخص فتؿ افماظنمثت ن  -

 .بامظي  اإلفماج لف افمةثئؿ

                                                 
1

 TEPC2006سبثك ،   االتحبد االوسوثً ، يشخغ –ثشَبيح تؼضيض انتدبسح  - 
2

 االداسح انًشكضيخ نهًؼبهذ اندًشكيخ ، انًؼهذ انثمبفً اندًشكً ، يحبضشاد يبدح انًشاخؼخ انًحبسجيخ انالحمخ ، يشخغ سبثك - 
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 .: مراجعة مستنديه باإلدارة) الشحنات ( * الرسائل
اإلط ع نممااا  اميع افمةثئؿ افنامدة فظامت  نافاميؿ نافميمج لج ث بثفخط  -

 .الخضم
 لمم ممااا  ةظا  مةتنمديف مختظييف خ ؿ فتمة مايج  إ ا ا فـز ا -
 ممااا  هلمثؿ مةتنمد إ لميؿ   مايف خ ؿ فتمة زمجي  مايج  . -
الداد مظؼ ماظنمثت اثمؿ لف افجاثط اف ى ةنؼ تتـ ممااات  بثفامت   -

 ف ةتماثد ب ث لجد اف يثـ بثفممااا  افمثثةبي  اف ث  
تاتبم لمظي  تثظيؿ افبيثجثت مف ههـ خطنات افممااا  افمثثةبي  اف ث   لج ث  •

جاثز افامؿ بآنمة اة تمثـ افزيثمة ن اتةثلد فميؽ افممااا  افمثثةبي  اف ث   مف 
 ةظيم . 

 * إختيار العينة: 
مف اإلط ع لظى اميع افمةثئؿ افنامدة فظاميؿ نمف خ ؿ افمايثم اف   تـ تثديدا  

 بثفخط  يتـ اختيثم افايج  ن فؾ لةبثب:
فاميع مةثئؿ افامت  جظما فتتمامهث.  ح يمتف اتمثـ افممااا  افمثثةبي  اف ث   -

 نضيؽ افنوت فظاج  نافامت . 
 مف خ ؿ ممااا  افايج  باتؿ ةظيـ يمتف افتنآؿ افى مآداوي  افتزاـ افامت .  -
   1خطار الشركةإ .5

 لدادا نيدنف ب  اآتي: اخطثم افامت  لظى جمن ج يتـ ايتـ 
 هةمث  هلضث  افظاج  -
بثفامت  ف  ةظط  اتخث  ومام فتة يؿ لمؿ  بتثديد مةئنؿ  ن مةتنى لثفي -

 .افظاج  نتثديد تظيينج  
 مياثد افزيثمة  -
 لمظ ث ب  . مثـ ترف ف يثـ افظاج  بثتثديد مت -
 تا يز افمةتجدات نافدفثتم نافةا ت افمتاظ   بثفامظي  اإلةتيمادي .  -
  تا يز افمةتجدات افخثآ  بثفا ثدات افتي تـ اختيثمهث ضمف افايج . -
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 1: مرحمة القيام بالزيارة ) مرحمة االختبار(3/8/2
 التعارف .1

 : * ي نـ مئيس افظاج  بثآتي
فظةثدة افمةئنفيف  افتاميؼ بجية  نهلضث  افظاج  باتؿ ناضح نآميح -

  0بثفامت  اف يف ةيتـ اإلاتمثع ما ـ في بداي  افزيثمة 
 آظث  افامثمؾ.تنضيح اف دؼ مف افزيثمة فظممااا  اف ث   نافتطنمات بم -
 تنضيح دنم افامت  مف افماتمع افتاثم  ناحوتآثد اف نمي   -
 لمؿ افظاج  باتؿ مبةط نةميع  تخث افمطظنب إل -
 هتمثـ لف لمؿ افامت  نجاثط ث نتةظةؿرةتمثع فظةثدة مةئنفي افامت  باإل* 

 .اإلاما ات داخؿ افامت  فظةظع افمةتنمدة
  2   يفحص أنظمة الشركة ونظامها القانون .2

 * يتـ اإلط ع لظى افمةتجدات اف ثجنجي  افخثآ  بثفامت :  
       .          افةاؿ افتاثم  -
   .افبطثو  اإلةتيمادي  -
  .افبطثو  افضميبي  -
  .افتث ؽ مف موـ افتاثمؿ -
 اف ثئميف بامظي  اإلةتيماد نلثدة مث يتـ  فؾ هنؿ افزيثمة.  -

 
فظامت  مف ثيث ل و  اإلدامات باض ث  * افتامؼ لظى اف يتؿ افتجظيمي

و متثبا    –فناةتيثت –مخثزف –ماتميثت  –تخطيط  –جتثج ا -في ثبباض إم
 0نمامف  افجظثـ افداخظي إلدامات افامت  نجظـ افموثب  افداخظي  

مع لمؿ انف  داخؿ افامت  فظتامؼ لظى مناطف اف آنم افتي يمتف هف تؤدى 
 افى هخطث . 
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  فحص العينة .3
 مف خ ؿ فثص مةثف  هن مةثئؿ افايج  يمتف اإلط ع لظى:  *
 فتؿ مةثف .  نافتنتيؿ افم ثى افمماة ت بيف افامت  نافمنمد -
هيف نمتى نتيؼ يتـ لمؿ افيثتنمة افمبدئي  فظمةثف  نمثدد في ث جنع افةظا    -

 افظناةتيثت بثفامت . و يتـ  فؾ بردامة افماتميثت هننبظد افمجاأ افتمي و
اف يم  بثفيثتنمة  مع   بثف يم  فظمةثف 4جمن ج إ ن ىافمةتجداحلتمثد مطثب     -

افج ثئي  افتي تـ وبنف ث بثفامثمؾ مع اف يند افينمي  بدفتم افينمي  افاثم  مع 
دفتم افاثـ فتؿ مف افمنمد نافبجؾ نافماتميثت افخثماي  و نتتـ ه ا افمطثب   

 .بثإلدامة افمآفي  بثفامت 
 امات نافةا ت نافدفثتم افتي يتـ اجاث  إاآدام  مةتجدات افمةثف  مج ث. اإلد  -
تمنت  لظىا نف اإلضثف  ن فثص دفثتم نةا ت ادامة افمخثزف ناإلط ع   -

افآجؼ فمامف  جنع افةظا  افتي تـ اإلفماج لج ث نمجثةبت ث فظ يم  افتي تـ 
 افمخثزف بثفامت . و نيتـ  فؾ بردامةوبنف ث

 حمة ما بعد الزيارة )التقييم(: مر  3/8/3
 تسجيل المالحظات .1
 تقوم المجنة بعد إتمام الزيارة :ة* 

 جتظثـ افةا ت نافدفثتم. اػ مدى      ػ تثديد مناضع اف آنم 
 نف افمةئنفيف بثفامت  نناا   افتجةيؽ. ثػ مدى تا

ى ػ افم ثظثت افتي تتـ جتيا  افممااا  افمثثةبي  اف ث   نمد فاؿ افامت  لظ
 تظؾ افم ثظثت. 
  . ثلظيتتاثف ث نتييي  افتامؼ اػ افمخثفيثت افتي تـ 

 افاممتي  ن يمهث مف افمةـن الخمى ػ مخثفيثت متامدة يجتج لج ث ضيثع فظمةـن
 .مامف  بثف ناجيفاف لدـ مخثفيثت  يم متامدة جتيا 
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 إعداد التقرير  -2
 تقوم المجنة بإعداد التقرير بحيث يشمل:ة 

 ػ هةمث  فميؽ افامؿ. 2            ي  افمأمنمي  فظزيثمة. ػ تثم 1
 ف نم م افامت . اػ لجن 3
 ػ هةمث  افاثمظيف بثفامت  افتي تـ اتمثـ افامؿ ما ـ. 4
 ػ طبيا  جاثط افامت . 5
 ف نادتاػ جب ا لف الجظم  بثفامت  نم ثظثت افظاج  لظي ث 6
افاػػػ ثدات افتػػػي تػػػـ فثآػػػ ث  ػػػػ جتياػػػ  فثػػػص افايجػػػ  افااػػػنائي  مػػػع ادماج هموػػػثـ7

 نهيضث تنضيح افيتمة افتي تمت لظي ث افممااا  افمثثةبي  اف ث  .
  -وتنحصر نتيجة الفحص عن: -

 افامؿ تـ باتؿ ةظيـ ح يناد م ثظثت  .

هدا  باض افاثمظيف افمةئنفيف –افمماوب  افتجظيمي   –إ الجظم   وآنم في .
 لف افامظي  اإلةتيمادي  

 ي  يتمتب لظي ث ضيثع افمثؿ افاثـ هخطث  مثد 0
 -مقصودة:أخطاء غير  -

 ثةب  خطأ فمةثف   .

 اتتاثؼ زيثدة في افتمي  إمخثفي   .
 -م آندة:هخطث   -

 ت ميب اف يم   –افتمي  –إجنع افةظا   تتمام هخطث  في لدة مةثئؿ .
 عرض التقرير .2

 .افممااا  افمثثةبي  اف ث  يتـ لمض افت ميم لظى مديم ادامة 
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 -عمى:يحتمل أن ينطوي التقرير 
هف افممااا  افمثثةبي  اف ث   تمت باتؿ ةظيـ نافم ثظ   يم مؤلمة  -1

افت ميم بثفثيظ في افمظؼ  ىافتأايم لظهن ح يناد م ثظثت ن بثفتثفي يتـ 
خطثم افا ثت افماجي     مع افمتثبا  افدنمي  فظامت  ناة

ؿ افامتثت نيتـ مخثطب  افامت  ثثحت وآنم يمتف ماثفات ث مف وب -2
لطثئ ث م ظ  فماثفا  اف آنم   ناة

 -:ثثحت هخطث  مثدي  -3
 افةيد افمديم افاثـ  يم م آندة يتـ تثآيؿ افيمؽ باد افامض لظى 
  م آندة يتـ تثميم مثضم ضبط باد افامض لظى افةيد افمديم افاثـ

 نمئيس اإلدامة افممتزي  نافامض لظى مئيس اف طثع.  
  افامت  بخطثب تنآي  بجتيا  افممااا  افمثثةبي  اف ث   طثماخيتـ 
  افاثم  فظممااا  اف ث   ب طثع اإلفتزاـ اخطثم اإلدامةيتـ 
  افامت  افاثم  فظمخثطم ب طثع اإلفتزاـ بدما  افتزاـ اإلدامة اخطثميتـ 

 1: عالقة المراجعة المحاسبية الالحقة بنظم المخاطر3/9
ثفمي  افى ضمنمة تيةيم افتبثدؿ افتاػثم  بػيف افػدنؿ نمػف ت دؼ مجظم  افتاثمة افا

لػـ فرجػ  يتاػيف لظػى مآػظث  افامػثمؾ اتبػثع اإلاػما ات افاممتيػ  افتػي مػف اػػأج ث 
هف تػػؤدى افػػى ةػػمل  اإلفػػماج لػػف افبضػػثئع ثيػػث هآػػبثت افػػدنائم افاممتيػػ  فػػي 

مثتف تخػزيف و نهػ ا ياجػى خيػض افموثبػ  اطثم ه ا افمي ـن بنابثت لبنم نفيةت ه
افاممتي  افمثفي  لظى افثدند نج ؿ ه ا افموثب  باتؿ تدمياي داخظيث فتتـ فػي م ػم 

 .افمتاثمظيف
نتجيي ا ف  ا اف دؼ نفةمل  اإلفماج لف افبضثئع مف افدنائم افاممتي  تػثف يتاػيف 

تطبيػػػؽ ت جيػػػثت لظػػػى ادامة افامػػػثمؾ تيةػػػيم اإلاػػػما ات افاممتيػػػ  نافتػػػي مػػػف بيج ػػػث 
ادامة افمخػػػثطم ناف ػػػدمة لظػػػى فثػػػص جظػػػـ افمتاػػػثمظيف مػػػف خػػػ ؿ طػػػمؽ افمماااػػػ  

 افمثثةبي  اف ث   افمثثةبي  اف ث   نافتي بمناب ث ود يتـ اإلفماج 
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لف افمةثئؿ مف افدنائم افاممتي  نف ث فإلومام نافمةتجدات افم دم  مف افمتاػثمظيف 
 د هن افثثنيثتمع افامثمؾ دنف فتح هن ماثيج  فظطمن 

 : تعريف المخاطر3/9/1
بآػػػي  لثمػػػ  بأج ػػػث اثتمػػػثؿ ثػػػدنث خطػػػم مثةػػػنؼ يتػػػنف فػػػ  تػػػأليم ةػػػظبي لظػػػى  

 0الهداؼ افمثددة مف وبؿ مآظث  افامثمؾ 
 : 1: تعريف إدارة المخاطر 3/9/2

يمتػػػػف تاميػػػػؼ ادامة افمخػػػػثطم بأجػػػػ  افجظػػػػثـ افػػػػ ى مػػػػف خ فػػػػ  يػػػػتـ الػػػػثدة تنزيػػػػع  
  0تظي  فتث يؽ افجتثئج نالهداؼ بآنمة افضؿ لجثآم افامؿ بطمي   مخ

نياتبػػم جظػػـ ادامة افمخػػثطم مػػف الجظمػػ  افثديلػػ  افتػػى تػػدلم ث مجظمػػ  افامػػػثمؾ 
افاثفميػػ  تأثػػد افممثمةػػثت افاممتيػػ  افثديلػػ  افتػػى تمتػػف افامػػثمؾ مػػف تخآػػيص 
منامدهػػث نتنزيا ػػث لظػػى هةػػػثس احثتيثاػػثت افياظيػػ  و نتمتيػػػز ا ندهػػث لظػػى تظػػػؾ 

 0متف هف تملؿ ت ديدا ث ي يث نفيس مامد اثتمثؿ هن ااما  نوثئى افتى ي
 -:2: خطوات عممية إدارة المخاطر 3/9/3
  3المحتوى الخاص بإدارة المخاطر -: 3/9/3/1

هف نضػػػػػػػع افمثتػػػػػػػنى افخػػػػػػػثص بػػػػػػػردامة افمخػػػػػػػثطم يتضػػػػػػػمف الهػػػػػػػداؼ نافغثيػػػػػػػثت 
بثفمخػػثطم  ناحةػػتماتيايثت فتػػؿ جاػػثط بثفمآػػظث  نهيضػػث نضػػع افماػػثييم افخثآػػ 

نهػػػػى افماػػػػثييم افتػػػػي ةػػػػيتـ ويػػػػثس افمخػػػػثطم فػػػػي م ثبظ ػػػػث . نمػػػػف هملظػػػػ  ماػػػػثييم 
 افمخثطم ج ص افثآيظ  .

نيجبغي اةتخداـ ه ا افماثييم فتثديد افمةتنيثت افم بنفػ  ن يػم افم بنفػ  فظمخػثطم 
و لظػى ةػبيؿ افملػػثؿ مػث هػػن افمةػتنى افم بػنؿ فظج آػػثف فػي افثآػػيظ  نلجػد نضػػع 

 -نهف تضع افانامؿ افتثفي  في اإللتبثم : دحبمثتنى افمخثطم 
 * ثاـ وثلدة افبيثجثت افخثآ  بآثثب افمجاثة 

 * ةيثة  افثتنم 
 * ثمثي  افثآيظ  
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 * افت ييـ اف اتي 
 * تثةيف اإلفتزاـ في افمةت بؿ 
 * افمنازج  بيف افموثب  نافتة يؿ 

 * مةثلدة افآجثل  
 ى* اإلثتيثاثت نافمةئنفيثت فظا ثت اآخم 

 تحديد المخاطر  -: 3/9/3/2
ح يمتف نضػع خطػ  إلدامة افمخػثطم هح باػد افتاػمؼ لظػى افمخػثطم بدوػ  نتيػؼ 

.نيتـ تثديػػد دماػػ  افخطػػم فتػػؿ لجآػػممف لجثآػػم افامظيػػ  نفمػػث ا تظ ػػم افماػػثتؿ
 اإلةتيمادي  . 

 
  1تحميل المخاطر -: 3/9/3/3

افمخثطم ضمنمة رف تثظيؿ نف فؾ فيجبغى تثظيؿ تؿ خطم مف تظؾ افمخثطمو
ن فؾ فتثديد هيث مف لنامؿ افمخثطم ةيتنف ف ث افتأليم التبم نمف لـ ةتثتثج 

 باتؿ ةميع نبدو .افى هف يتـ ادامت ث
 

  التقييم ووضع اىولويات لممخاطر -:3/9/3/4
نيجبغػػي باػػد هف يػػتـ تثظيػػؿ افمخػػثطم و هف يػػتـ ت ييم ػػث فتثديػػد مػػث ا ا تثجػػت م بنفػػ  

خػػ ؿ م ثمجػ  مةػػتنى افمخػػثطم افػ   تػػـ تثديػدا مػػع مةػػتنيثت  هـ ح نيػتـ هػػ ا مػف
 افمخثطم افم بنف  نافتي  تـ تثديدهث ةثب ث .

 -نيجبغي لظى ه ا افت ييـ هف يؤخ  المنم افتثفي  في اإللتبثم :
 * دما  افةيطمة لظى افخطم 

 * تأليم افتتظي  
 * افينائد نافيمص افمامنض  

 فاأف اآخميف* افمخثطم افمثتمظ  مف هآثثب ا
 افتاثم .*تأليم  فؾ لظى ل   افماتمع 

                                                 
1

 ، يشخغ سبثك 2311نسُخ  463اداسح انًخبطش ، يدهخ اندًبسن ، انؼذد ػصبو يحًذ ػهً ،  - 
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  1معالجة المخاطر -: 3/9/3/5
هف ماثفاػػػػ  افمخػػػػثطم تتضػػػػمف هجاػػػػط  يجبغػػػػى لظػػػػى افامػػػػثمؾ هف ت ػػػػـن بتاجب ػػػػث 
نت ظيظ ث هن وبنؿ افمخثطم نه ا ود يتضمف تثديد جطػثؽ مػف اإلثتيثاػثت فمناا ػ  

يػػػػ  افخطػػػػط افخثآػػػػ  بماثفاػػػػ  افمخػػػػثطم نت يػػػػيـ تظػػػػؾ اإلثتيثاػػػػثت ناإللػػػػداد نتجي
  افمخثطم نمف افم ـ هف تتنف اميػع افمخػثطم افتػي تػـ ت ييم ػث هف تتػنف متضػمج

 .في افخط  بماثفا  افمخثطم
 المتابعة والمراجعة المحاسبية الالحقة  -:3/9/3/6

اف لمظي  افمماوب  نافممااا  افمثثةبي  اف ث   هي لمظي  مةتممة نخطنة تتثمظيػ  
افمخػػػثطم نيجبغػػػي هف يػػػتـ مماااػػػ  نمماوبػػػ  اميػػػع افخطػػػنات افةػػػثب    فامظيػػػ  ادامة

 -ن فؾ بغمض :
* افنونؼ لظى مث ا ا تثجت افمخثطم افتػي تػـ تثديػدهث ةػظيث مثزافػت وثئمػ  و نمػث 

 ا ا تثجت هجثؾ مخثطم اديدة ود ظ مت 
* الثدة ت ييـ مةتنيثت افمخثطم افتي تـ تثديدهث ةظيث نفػى ضػن  جاػثط ماثفاػ  

 طم افمخث
* اف افمماااػػ  افمثثةػػبي  اف ث ػػ  افمةػػتممة ضػػمنمي  فظتأتػػد مػػف بػػمامج افمماااػػ  
افمثثةػػبي  اف ث ػػ  فػػي افمةػػت بؿ ةػػتتنف مجثةػػب  نهػػ ا ياجػػى هجػػ  تظمػػث تػػنافم فػػدى 
اإلدامة افاممتيػػ  ماظنمػػثت لػػف تثفػػ  لجثآػػم افامظيػػ  افاممتيػػ  تظمػػث زادت اف ػػدمة 

اجيف نلجػػػد تثديػػػد افاجثآػػػم افتػػػي تتضػػػمف لظػػػى تثديػػػد مخػػػثطم لػػػدـ اإلفتػػػزاـ بػػػثف ن 
دماػػػػ  خطػػػػنمة ممتياػػػػ  يػػػػتـ افتمتيػػػػز لظػػػػى افمةػػػػثئؿ افتػػػػي تتضػػػػمف تظػػػػؾ افمخػػػػثطم 
بػػثفيثص نافماثيجػػػ  افدوي ػػ  همػػػث ب يػػ  افمةػػػثئؿ افتػػي تتضػػػمف خطػػنمة هوػػػؿ فأجػػ  يػػػتـ 

ف هػػ ا اإلاػػما ات تػػنفم فظمتاثمػػؿ راإلفػماج لج ػػث مبثاػػمة مػػف افامػػثمؾ . نبثفتػثفي فػػ
 افنوت نافمآثميؼ ممث يؤدى افى اجخيثض تتظي  افةظا  ممث ةيتنف  مع افامثمؾ
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فػػػ  هجاتػػػثس اياػػػثبي لظػػػى هةػػػاثم افبيػػػع فػػػي افةػػػنؽ افمثظػػػى و نفتػػػف فػػػي افم ثبػػػؿ 
ةيتنف هجثؾ جةب  خطػنمة تتمػف فػي ضػيثع اػز  مػف افضػمائب افاممتيػ  ن يمهػث 

داوي  ممػػث مػػف افمةػػـن نافضػػمائب افمةػػتث   لػػف بضػػثئع ح يػػتـ اإلوػػمام لج ػػث بمآػػ
ةػػػيتنف فػػػ  الػػػم ةػػػظبي لظػػػى افثآػػػيظ  افاممتيػػػ  نهيضػػػث يػػػؤدى افػػػى لػػػدـ تث يػػػؽ 
افادافػػ  افضػػميبي  بػػيف افمةػػتنمد افمظتػػـز بػػثف ناجيف نافتاػػمياثت افاممتيػػ  نافمةػػتنمد 
افغيػػػم مظتػػػـز بتظػػػؾ اف ػػػناجيف نافتاػػػمياثت مػػػف خػػػ ؿ ت ػػػديـ مةػػػتجدات  يػػػم ث ي يػػػ  

 نافمةـن افمةتث   .فظتخظص مف از  مف افضمائب افاممتي  
نبثفتثفي تثف مف افضػمنم  هف يتػنف هجػثؾ فػي افم ثبػؿ ادامة فظمماااػ  افمثثةػبي  
اف ث   ب دؼ افتث ؽ مػف افتػزاـ افمةػتنمد بػثف ناجيف نافتاػمياثت افاممتيػ  ن يمهػث 
مف اف ناجيف نافتامياثت نبثفتثفي تتنف هجثؾ ل و  تتثمظي  نضمنمي  بػيف تطبيػؽ 

افثديلػػ  نالخػػ  بجظػػثـ افمماااػػ  افمثثةػػبي  اف ث ػػ  باػػد اإلفػػماج  افػػجظـ افاممتيػػ 
نافػػػػ   يتػػػػنف فيػػػػ  افمتاثمػػػػؿ هػػػػن افمثػػػػنم باػػػػتؿ يةػػػػمح بجظػػػػما اػػػػثمظ  لظػػػػى تػػػػؿ 

 تاثم ت افمتاثمؿ مع افامثمؾ .
إ مثثةػػبي  / افموثبػػ   1* تاتمػػد افمماااػػ  افمثثةػػبي  اف ث ػػ  لظػػى جظػػـ افمتاثمػػؿ 

ت نافتنزيػػػػػػع نافمػػػػػػنامد / افآػػػػػػثدم / افتماجزيػػػػػػت لظػػػػػػى افمخزنف/افاػػػػػػمد/ افظناةػػػػػػتيث
نافتآجيع / افماثفا  نافموثبػ  افداخظيػ  . افػ    فظتأتػد مػف تث ي  ػث بػثإلفتزاـ ب نالػد 

اما ات افامثمؾ في تؿ افآي ثت نفيس باض ث ف ط.    ناة
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المخاطر نظمالعالقة بٌن المراجعة المحاسبٌة الالحقة و
1
 : 

هجػثؾ ف افممااا  افمثثةبي  اف ث ػ  نجظػـ افمخثطم نمف اةت ما  افبثثث فظا و  بي
ل و  وني  ننلي   بيف افممااا  افمثثةبي  اف ث ػ  ن افمخػثطم نتػتـ هػ ا افا وػ  

نفاػػثؿ فجاػػد هف ههميػػ  افمماااػػ  افمثثةػػبي  اف ث ػػ  بثفجةػػب  إلدامة  تتػػثمظيباػػتؿ 
 -:احتى  فيافمخثطم تتملؿ 

  ادامة اةػتماتياي  فػيث ػ  لجآػما  هةثةػيث تاتبم لمظيػ  افمماااػ  افمثثةػبي  اف 
 افمخثطم افخثآ  بمآظث  افامثمؾ

  افثتػػـ لظػػى  فػػيدماػػثت افل ػػ   الظػػيت ػػـن افمماااػػ  افمثثةػػبي  اف ث ػػ  بتػػنفيم
 اآخػػػػمىجيف نتاػػػػمياثت افامػػػػثمؾ ن اف ػػػػناجيف ن افتاػػػػمياثت اافتػػػػزاـ اػػػػمت  مػػػػث ب ػػػػن 

 افمتاظ   بثفامظي  اإلةتيمادي 

 

 (2شكل رقم )
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 انفصم انرابغ 
 أثرانًراجؼت انًحاسبيت انالحقت

 فً تحقيق اإلنتزاو انتجاري

 
 

 مقدمه 4/1
اف اةػػػتماتياي  اإلفتػػػزاـ تػػػدنم ثػػػنؿ تثديػػػد افجمػػػثزج افناضػػػث  افتػػػى تظ ػػػم لػػػدـ   

نافتاثمؿ ما ث باتؿ اثد فضمثف نتاجب لدـ ثدنل  مػمة هخػمى و نالمػم  اإلفتزاـ
فػػيس متاظػػؽ ف ػػط بثإلةػػتممام برتخػػث  هفاػػثؿ متتػػممة فػػى تػػؿ مػػمة يػػتـ في ػػث اتتاػػثؼ 
هخطػػث  و نافػػتماف فػػى الخطػػث  افتػػى تػػـ امتتثب ػػث . نهػػ ا مػػف الهػػداؼ الةثةػػي  

اإلفتػزاـ نافتنآػي  فمفػع  فظممااا  افمثثةبي  اف ث   هن افتامؼ لظى ثثحت لػدـ
مةػػتنى اإلفتػػزاـ فظمتاػػثمظيف وهى فػػيس افغػػػمض مج ػػث تآػػيد الخطػػث  فظمةػػػتنمد هن 

جمػػػث  3افمنظػػػؼ هن افمةػػػتخظص  نح ياجػػػى هػػػ ا اهمػػػثؿ الخطػػػث  افتػػػى هتتاػػػيت ناة
ججظم افى الخطث  افجثاـ لج ث و في د فى باض افمةـن افمةتث   يتـ تاػديؿ هػ ا 

مااا  افجظثـ فضمثف لدـ تتمام ه ا افجنع مػف الخطػث  افخطأ نتبده افامت  فى م
. نفػػػى جيػػػس افنوػػػت هجػػػثؾ ل نبػػػثت ةػػػتطبؽ لجػػػد افثثاػػػ  افي ػػػث . نمػػػع  فػػػؾ فػػػرف 
افامػػثمؾ تمتػػز فػػى افنوػػت افثػػثفى لظػػى تيييػػ  ثػػدنث الخطػػث  نمػػث هػػن افميتػػمض 
لمظ  ثيثؿ تظؾ الخطث  فتاجب تتمامهث ن فؾ مف خػ ؿ تاػديؿ ةػظنؾ افمتاػثمظيف 

افامثمؾ . نيتـ  فؾ مف خ ؿ ااما  افممااا  افمثثةبي  اف ث   باػد اإلفػماج مع 
لػػف افبضػػثئع بم ػػم افاػػمت  و فظتأتػػد مػػف هف مػػث تػػـ ت ديمػػ  مػػف ماظنمػػثت نبيثجػػثت 
نمةػتجدات الجػث  اإلفػػماج تػثف آػثيثث نمتنافػػؽ مػع اف ػناجيف افاممتيػػ  ن يمهػث مػػف 

 .لدم اف ناجيف افتى تجظـ افامظي  اإلةتيمادي  مف 
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 -فمسفة اإللتزام التجارى : 4/2
بػدهت افامػػثمؾ فػػى النجػػ  اإلخيػػمة ممثظػ  الػػثدة هيتظػػ  اإلةػػتماتيايثت افخثآػػ     

بػػثإلفتزاـ نبػػدهت تةػػتخدـ افمػػنامد افمتثثػػ  فتناتػػب مثيثػػدث افيػػـن فػػى اميػػع هجثػػث  
ظ لظػى افاثفـ مف ت دـ نتثديث. نهجثؾ تنا  جثػن ادماؾ ههميػ  افثثاػ  افػى افثيػث

مةتنى مػف افل ػ  بػيف افامػثمؾ نافماتمػع افتاػثمى ن فػؾ مػف خػ ؿ تمتيػز افا ػند 
  .لظى افمنضنلثت هن افجناثى افتى تملؿ مآدم اف ظؽ

 -ومن خالل المنهجية باإللتزام سنقوم بما يمى :
تاثهػثت تظػؾ افمخػثطم ن فػؾ     بجث  نتي ـ افمخػثطم افمختظيػ  افمتاظ ػ  بػثإلفتزاـ ناة

اظنمػػػػثت افمتثثػػػػ  ملػػػػؿ تتبػػػػع افآػػػػي ثت باػػػػتؿ دويػػػػؽ و هن افتيثلػػػػؿ مػػػػف خػػػػ ؿ افم
 . نافتجةيؽ مع افمتاثمظيف ن يمهث مف افطمؽ افتى يمتف اةتخدام ث

نضع ثظنؿ ةميا  فتظؾ افماثتؿ نافمخثطم بثفتثفى مثثنفػ  ل ا ػث باػتؿ ةػميع 
طػمح تظػؾ افمخػثطم مػف خػ ؿ اةػتماتياثت  فؾ ثتػى جتػدماؾ تػدميم افجظػثـ تتػؿ ن 

ج  باتؿ يمتججػث مػف افتػثليم اإلياػثبى لظػى افةػظنؾ افمةػت بظى افتآػمؼ باػتؿ ماي
اػػػػثد ثيػػػػثؿ افمناوػػػػؼ افتػػػػى تةػػػػتدلى افثػػػػـز نضػػػػع نتطػػػػنيم افطػػػػمؽ افمةػػػػتخدم  
اػما  فثػنص هنفيػ  تاطػى اجطبػثع لػف  فتتجثةب مع افمةتنى افمطظنب بثفاػمت  ناة

فتػػػػػثم مػػػػػدى افتػػػػػزاـ افاػػػػػمت  .ناميػػػػػع تظػػػػػؾ افطػػػػػمؽ هػػػػػى متمثاػػػػػي  تمثمػػػػػث مػػػػػع اح
 .ناحةتماتيايثت نافةظنتيثت

نفتى تتمتف اإلدامة افاممتي  مف مفع اإلفتزاـ افطنلى بثف ناجيف نافظػنائح افاممتيػ  
ن يمهػػػث مػػػف اف ػػػناجيف اآخػػػمى فظثػػػد احوآػػػىو حبػػػد نهف يتػػػنف افماتمػػػع افتاػػػثمى 
بثتمظػػػػ  لظػػػػى دمايػػػػ  تثمػػػػ  برفتزامثتػػػػ  اف ثجنجيػػػػ  و نيتث ػػػػؽ  فػػػػؾ مػػػػف خػػػػ ؿ اتمػػػػثـ 

 3ا  افمثثةبي  اف ث   فى اطثم مج اى آثيح فظمةتنمد افمماا
فػػػ فؾ حبػػػد هف ت ػػػـن افامػػػثمؾ نبتيػػػث ا لثفيػػػ  بػػػرل ـ افماتمػػػع افتاػػػثمى نافام ػػػنم 
نماتمع احلمثؿ افخثضع بمتطظبثت ػث تػى ي نمػنف بأجاػطت ـ بػثفتنافؽ مػع اف ػناجيف 

افاجثيػػ  فظنفػػث  نافظػػنائح تػػ فؾ حبػػد هف يةػػتخدـ افماتمػػع افتاػػثمى وػػدما ما ػػنح مػػف 
 بتظؾ افمتطظبثت نياب لظى افامثمؾ ت ديـ افماظنمثت فظمةتنمديف نافمةتخظآيف
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نياػػب هيضػػث لظػػى  3ب ػػناجيف نفػػنائح افتاػػثمة نبثفةيثةػػثت ناإلاػػما ات افاممتيػػ   
بت ػػػديـ افماظنمػػػثت لػػػف  وافامػػػثمؾ هف ت ػػػـن بنضػػػع بمجػػػثمج فظماظنمػػػثت افمةػػػت دف 

فيثت  نث نوػػػػ  فػػػػى ظػػػػؿ اف ػػػػناجيف نافظػػػػنائح ماتمػػػػع افمةػػػػتنمديف فيمػػػػث يخػػػػص مةػػػػئن 
افاممتيػػػ  ثيػػػث تػػػتمتف لمظيػػػ  اإلفتػػػزاـ افتاػػػثمى افخثآػػػ  بثفامػػػثمؾ مػػػف هجاػػػط  
تتػػػػمانح بػػػػيف افتثظػػػػي ت افتػػػػى تةػػػػبؽ اإلةػػػػتيماد نثتػػػػى نآػػػػنؿ افبضػػػػثئع نافيثػػػػص 
ناإلفػػػػماج نامػػػػػع افثآػػػػػيظ  نافمخثفيػػػػػثت نافغمامػػػػثت نافمآػػػػػثدمة بثإلضػػػػػثف  فظثيػػػػػظ 

 .فامظيثت اإلةتيمادي الماييى فبيثجثت ا
نفػػ فؾ وثمػػت افامػػثمؾ بتغيػػم بػػؤمة اهتمػػثـ لمظيػػ  اإلفتػػزاـ افتاػػثمى افتػػى تاػػمى ب ػػث 
مػػف جظػػثـ ياتمػػد لظػػى تػػؿ آػػي   مجيػػمدة افػػى لمظيػػ  تةػػتجد لظػػى ثةػػثب افاميػػؿ 

ـ اةػتثدال ث وثمػت برجاػث  لمظيػ  ادامة تػنتاز  مف ا ند افامثمؾ فامؿ متغيمات 
يػػع فظمػػنامد افمتثثػػ  تمػػث متػػزت افامػػثمؾ لظػػى تثديػػد افمخػػثطم فظ يػػثـ بثفضػػؿ تنز 

الجاػػط  افتػػى تملػػؿ هلظػػى افمخػػثطم فاػػدـ اإلفتػػزاـ نلظػػى اتخػػث  اإلاػػما  افآػػثيح 
 .فا ج افمنوؼ

التجارى عالقة إدارة المخاطر باإللتزام 4/3
1
: 

تناا  ادامة افامثمؾ تثديثت الج ث  افةميع نافمبةػط ناآمػف إلاػما ات اإلفػماج   
فبضثئع و ثيث هآبح مف افغثيثت الةثةػي  فظامػثمؾ افتنفيػؽ بػيف افتيةػيم لظى ا

 .نافموثب  لظى افتاثمة مع تنفيم افثمثي  فظماتمع
مفهوم المخاطر 4/3/1

2
 :- 

يمتػػف هف تاػػمؼ افمخػػثطم بأج ػػث دماػػ  افتاػػمض فيمآػػ  لػػدـ اإلفتػػزاـ ممػػث يجػػتج    
نلظػػى اإلدماة افاممتيػػ    3لجػػ  خةػػثمة هن ضػػمم فظتاػػثمة هن افبضػػثل  هن افماتمػػع

هف تػػدمؾ هف باػػض افمةػػتنمديف نباػػض افػػنامدات تملػػؿ مخػػثطما هتبػػم بتليػػم مػػف 
افػػباض اآخػػػم و فػػػ فؾ مػػف التلػػػم فثلظيػػػ  ااػػػما  مماااػػثت منةػػػا  ندوي ػػػ  لظػػػى 
جةػػػب  هآػػػغممف افػػػنامدات و ثيػػػث هجػػػ  مػػػف افخطػػػأ افظػػػف بػػػأف اميػػػع افمةػػػتنمديف 

فامػػػثمؾ هن تملػػػؿ ت ديػػػدا فظثتنمػػػ و ياػػػنب ـ ج ػػػص ممػػػث يػػػؤدى افػػػى ضػػػيثع ايػػػماد ا
نت بػػػؿ افامػػػػثمؾ ث ي ػػػ  هف تليػػػػما مػػػف افمةػػػػتنمديف مظتزمػػػنف ب ػػػػناجيف افامػػػػثمؾ نح 

 .ياتظنف مخثطما تبمم تخييض ودم م ـ مف افمنامد ف ـ
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 2313،  457فشيذ لُذيم ، االنتضاو انتدبسي وتيسيش حشكخ انتدبسح ، يشخغ سبثك ، يدهخ اندًبسن انؼذد  - 
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الغرض من إدارة المخاطر 4/3/2
1
 :- 

يمتػػػف تثديػػػد افغػػػمض مػػػف ادامة افمخػػػثطم هػػػن ت ظيػػػؿ افياػػػنة بػػػيف احاػػػيث  افتػػػى   
ف ث نافتى ح جامف ث و نف فؾ فػرف بمجػثمج ادامة افمخػثطم ياػب هف يزيػد افمامفػ  جام 

لػػف منضػػنع مػػث و نب ػػ ا افمامفػػ  ي ظػػؿ لجػػ  افميبػػ  فػػى اإلاػػما ات نيغيػػم افةػػظنؾ 
تخػػػث  اف ػػػمامات بآػػػنمة  ناللمػػػثؿ و نيةػػػمح فجػػػث اةػػػتخداـ ادامة افمخػػػثطم بثفامػػػؿ ناة

 .هتلم تيث ة نفثلظي 
لمخاطر واإللتزام التجارىإجراءات إدارة ا 4/3/3

2
 :- 

دامة افمخثطمو فاظى ةبيؿ افملػثؿ  جظمت     افامثمؾ ااما ات اإلفتزاـ افتاثمى ناة
فى افنامدات تاتمؿ ه ا افامظي  تؿ جاػثط متآػؿ بثفتاػثمة و مػف افتثظيػؿ افمةػبؽ 
فظنامدات ثتى نآنؿ افاثج  نافيثص ناإلفماج نتثآػيؿ افمةػـن نثيػظ افبيثجػثت 

  ات لمظيػ  ادماة افمخػثطم فظتاػثمة مػف همبػع خطػنات ةػجثظظ ث برياػثزنتتتنف ااما
 نهـ: 

  امع افبيثجثت نافماظنمثت 
 تثظيؿ نت ييـ افمخثطم 

   نآؼ افامؿ اف ى ياب اف يثـ ب 

 آدام افت ثميم   افتتبع ناة

جمع البٌانات والمعلومات -أوال :
3

 :- 

نح يمتػف ت يػيـ هن ادامة ادامة افمخثطم مدخ  جظثميث فامػع افبيثجػثت .  تتطظب    
هف يتـ امع افبيثجثت نتثديد نآػؼ افمخػثطم . نياػب هف تتػنف  بادافمخثطم اح

 .طمؽ امع افبيثجثت ةظيم  مف افجثثي  اإلثآثئي 
اإلفتػزاـ تأةػثس وػنى فظتثظيػؿ افػدويؽ  فت يػيـ  ا تثجت افبيثجثت ةظيم  فرج ث تآػظحفر

لظػى  اف ػدمةهف ت ظؿ باتؿ تبيم مػف  و نفتف ا ا تثجت افبيثجثت خثطئ  فرج ث يمتف
 .افثآنؿ لظى جتثئج اياثبي 

نياػػػػتؿ امػػػػع افبيثجػػػػثت نافماظنمػػػػثت افمتآػػػػظ  بػػػػثإلفتزاـ افتاػػػػثمى هنؿ خطػػػػنة فػػػػى 
ااػػػما ات لمظيػػػ  ادامة افمخػػػثطم افاممتيػػػ  .نلػػػػف طميػػػؽ امػػػع افبيثجػػػثت و يمتػػػػف 
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ج ـ  يػػػم فظامػػػثمؾ هف تبػػػده فػػػى تثديػػػد افمةػػػتنمديف افػػػ يف يناػػػد اثتمػػػثؿ هتبػػػم فتػػػن 
مظتػػػزميف و نافطبياػػػػ  افمثتمظػػػػ  فاػػػدـ اإلفتػػػػزاـ . نيةػػػػثلد  اإلةػػػتخداـ افةػػػػظيـ ف ػػػػ ا 
افمامفػػػ  فػػػى افتنزيػػػع افياػػػثؿ فظمػػػنامد . نمػػػف خػػػ ؿ امػػػع هػػػ ا افبيثجػػػثت تةػػػتطيع 
ةػػتياثب ماػػثؿ افػػنامدات افتاثميػػ  افتػػى تتاثمػػؿ  افامػػثمؾ تثةػػيس خطػػنط وثلديػػ  ناة

 .ط افتاثمةما ثو ناإلثتيثظ بمجظنم تثميخى لجمث
نفى ه ا افخطنة النفػى و تثػثنؿ افامػثمؾ تثديػد هى مخػثطم مثتمظػ  فػى لمظيػ  
اإلفتػػػػزاـ افتاػػػػثمى نلزف ػػػػث . نميتػػػػثح افجاػػػػثح فػػػػى تثديػػػػد افمخػػػػثطم هػػػػن افمماااػػػػ  
 افمثثةػػبي  اف ث ػػ  افجظثميػػ  فظامظيػػػ  بثتمظ ػػث . نح يمتػػف ت يػػيـ هن ادامة افمخػػػثطم

مي نم  . نيناػد فػدى افامػثمؾ لػدة لفيػثت يػتـ ثتى يتـ تثديدهث ننآي ث بطمي   
 .تجيي هث فتثديد افمخثطم فى اةتيماد افبضثئع افتاثمي 

تحلٌل وتقٌٌم المخاطر -ثانٌا 
1
 :- 

ن فػػؾ باػػد  –افخطػػنة افتثفيػػ  هػػى تثظيػػؿ افبيثجػػثت نتثديػػد اثتمػػثؿ لػػدـ اإلفتػػزاـ    
ثت افةػثئدة نتطبيػػؽ امػع افبيثجػثت . نمػف اػػأف تثظيػؿ افبيثجػثت افتثميخيػػ  ناإلتاثهػ

تامييػػػػػثت احهميػػػػػ  نافاةػػػػػثم  إ مػػػػػدى خطػػػػػنمة افمخثفيػػػػػثت   هف يةػػػػػمح فظامػػػػػثمؾ 
نمف افم ـ فى هػ ا افجثثيػ   –بتضييؽ ماثؿ افتمتيز لظى اتلم افمخثطم اثتمثح 

 3تنافم افمامف  نافخبمة افتخآآي  فظاثمظيف 
ز  مػف لمظيػ  باد هػ ا افتثظيػؿ يمتػف ت يػيـ مةػتنى افمخػثطم . نوػد تطػنم هػ ا افاػ

 نتثػػػديثادامة افمخػػػثطم بةػػػمل  و نيامػػػؿ فميػػػؽ ادامة افمخػػػثطم لظػػػى زيػػػثدة تطنم 
 ندو  ت ييـ افمخثطم افاممتي  .

ةػػػظع مثػػػددة فنافامػػثمؾ لظػػػى مامفػػػ  هيضػػػث بماػػػدؿ اإلفتػػػزاـ فظآػػػجثلثت افمختظيػػػ  ن 
نيةػػػػػمح تثظيػػػػػؿ افبيثجػػػػػثت افتثميخيػػػػػ  ناإلتاثهػػػػػثت افةػػػػػثئدة  3نمةػػػػػتنمديف مايجػػػػػيف 

 امييػػثت الهميػػ  نافاةػػثم  فظامػػثمؾ بتضػػييؽ دائػػمة تمتيزهػػث فتمتػػز لظػػىنتطبيػػؽ ت
تاػمؿ متنجػثت خطػنة تثظيػؿ ن يمػل ف هتبػم افمخػثطم افمثتمظػ  . ن ماػثفيف اف ه اف

 . نت ييـ افمخثطم" الدنات افمميتج  " 
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نالدنات افمميتجػػ  مناػػندة فتةػػثلد فػػى تثظيػػؿ افبيثجػػثت نت يػػيـ افمخػػثطم . نيمتػػف 
ت تثديػػػد اإلتاثهػػػثت افةػػػثئدة نافتاػػػمؼ لظػػػى افػػػدمنس افمةػػػتيثدة مػػػف ف ػػػ ا الدنا

افخبػػػمة افةػػػثب   و بثإلضػػػثف  افػػػى تثديػػػد افماػػػثحت  ات افمخػػػثطم افاثفيػػػ  نافينائػػػد 
افتى يمتػف اجي ػث . نيمتػف فػألدنات افتثظيظيػ   تثديػد افماػثحت التلػم مخػثطما و 

. نهتلػم مػف هػ ا و تةػمح نتييي  الةتاثب  ا ا تثجػت افماػتظ  فػى تظػؾ افماػثحت 
الدنات افمميتجػػػ  فظاػػػثمظيف بتثديػػػد نت يػػػيـ افماػػػثحت افمثتمظػػػ  افتػػػى يمتػػػف ناػػػند 
ماػػت ت افتػػزاـ ب ػػث و هى بتثديػػد اف لبػػيف افمئيةػػييف فػػى ماػػثؿ افماػػتظ  افماػػتب  
فػػى ناندهػػث . نياػػمؿ هػػ ا تثديػػد افمةػػتنمديف نافمآػػجايف نمةتخظآػػى افامػػثمؾ 

مح باػػض الدنات ايضػػث فظمةػػتخدميف بثف يػػثـ بثفمطثب ػػ  هن نافػػب د نافمػػناجس . نيةػػ
 .افممااا  افمثثةبي  اف ث   فتاثم ت مايج  فى ماثؿ افماتظ 

نبثإلضثف  افى  فؾ هجثؾ فنائد هخمى إلةتخداـ الدنات افمميتجػ  فػى دلػـ لمظيػ  
 :   ادامة افمخثطم تتملؿ فيمث يظى

ممػػث ةيةػػثلدؾ  – لنسةةبة لمشةةحناتتإسةةيس معةةدالت اإللتةةزام واإلختالفةةات با -أ 
لظػػى تثديػػد ماػػ ت مخػػثطم اإلفتػػزاـ افتاػػثمى نت يػػيـ فثلظيػػ  اةػػت داؼ افاػػثجثت 

اف يثـ بتثظػي ت فإلتاثهػثت افةػثئدة و ممػث يػزندؾ بجظػمة اػثمظ  فظجاػثط و ن فظيثص
بثفجةب  فظمةثفميف نافةظع نافمةتنمديف نافمةتخظآيف نافاػثثجيف نافػب د و نيةػمح 

 .برةتلمثم نوت هتلم فى افمخثفيثت افمثتمظ   فؾ فظامثمؾ
تعرٌفات درجة االهمٌة والجسامة للمخالفات –ب 

1
 :- 

ياػػػػػػب لظػػػػػػى افامػػػػػػثمؾ تضػػػػػػييؽ دائػػػػػػمة افتمتيػػػػػػز لظػػػػػػى افمخثفيػػػػػػثت و برلتبػػػػػػثم هف 
نياػػػػب هف تضػػػػع افامػػػػثمؾ تامييػػػػثت  .افمخثفيػػػػثت ح تتةػػػػثنى مػػػػف جثثيػػػػ  الهميػػػػ 
  فثػػص نمماااػ  افتاػثم ت و نتامييػػثت فألهميػ  فظمخثفيػثت افتػى يػػتـ تاػي ث هلجػث

ف رفاةػػثم  افمخثفيػػثت . نلجػػدمث تاػػيم افبيثجػػثت افػػى ناػػند ماػػتظ  فػػى اإلفتػػزاـ و فػػ
افامثمؾ ت ـن بمزيد مف افتثظيؿ فتثديد جطثؽ هن ثاـ افماػتظ  . نتاػمؿ افث ػثئؽ 

 -افتى تؤخ  فى احلتبثم مث يظى و نفتج ث فيةت وثآمة لظي   :
  تتألم بثفماتظ  لدد افمناجس افتى 
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   ويم  نثاـ افتاثم ت منضنع افماتظ 

   وطثع افآجثل  اف ى يتألم بثفماتظ 

  اف ناجيف نافجظـ افتى ود يتـ مخثفيت ث 

  اف ضػػػثيث افتاثميػػػ  افتػػػى ياػػػمظ ث افمنضػػػنع و نافتػػػأليم لظػػػى دخػػػنؿ افبضػػػثئع و
 نفثود اإليماد

 0 تثديد ا ا مث تثف لدـ اإلفتزاـ ياتؿ جمطث 

   -موضوع لدينا خطوتان مهمتان :فى هذا ال
 و نتامييػػػثت افاةػػػثم  فت يػػػيـ اإلفتػػػزاـ و تامييػػػثت الهميػػػ  بثفجةػػػب  ف يػػػثس اإلفتػػػزاـ

م مػػػػث تثجػػػػت  –: يػػػػتـ تةػػػػايؿ اميػػػػع افمخثفيػػػػثت  تعريفةةةةات اىهميةةةةة لقيةةةةاس اإللتةةةةزام
افتى يتـ اتتاثف ث الجث  افممااا  افمثثةػبي  اف ث ػ   بيثػص اػثج  هن  –ضآفت ث 
مظخص اومام دخنؿ و نيتـ افتاثمػؿ ما ػث بثفاػتؿ افمجثةػب لػـ يػتـ تطبيػؽ  ممااا 

 همي  افمخثفي  .هتامييثت ت يس 
ياػمؿ ت يػيـ اإلفتػزاـ اةػتخداـ اإلختبػثم اإلثآػثئى  : تعريفات الجسامة لتقييم اإللتةزام

فظتاثم ت و فتثديد ا ا مث تثف فدى افمةتنمديف جظـ موثبػ  داخظيػ  تجػتج ماظنمػثت 
دوي ػػ  نتثمظػػ  . نبجػػث  لظػػى جتػػثئج اختبػػثم هػػ ا افماػػثم ت افيمديػػ  و يػػتـ  اممتيػػ 

ثةػػثب جةػػب  اإلفتػػزاـ فتػػؿ مػػف افماػػثحت افمئيةػػي  افتػػى تغطي ػػث احختبػػثمات . نا ا 
% و يػػتـ تثظيػػؿ ةػػبب نهلػػم ضػػاؼ اإلفتػػزاـ و فتثديػػد 95وظػػت جةػػب  اإلفتػػزاـ لػػف 

 ـ .اإلاما  افتآثيثى اف ـز فظمةتنمد فتث يؽ اإلفتزا
فئات مخاطر اإللتزام -ت

1
 :- 

باد خطنة تثديد الهمي  نافاةثم  و لظيجث تاميؼ فئثت مخثطم اإلفتػزاـ . نهجػثؾ 
 -ااما  اممتى مثدد فتؿ مج ث :

نفػ فؾ تةػتظـز ثػدا  3جظـ ايدة فظموثب  افداخظي  و نمخثطم مجخيضػ   -افتزاـ لثؿ
ظػػى جةػػب  هلظػػى مػػف ادجػػى مػػف فثنآػػثت ويػػثس اإلفتػػزاـ و نوػػد ثآػػؿ افمةػػتنمد ل

 % فى جتيا  ت ييـ اإلفتزاـ و نهظ م هيضث لجثي  ما نف  فى تطبيؽ 95
ممثمةػػػػثت اللمػػػػثؿ افتاثميػػػػ  و نتاػػػػتؿ هػػػػ ا افاػػػػمت  مخػػػػثطما مجخيضػػػػ  بثفجةػػػػب  

 .فتث يؽ  ثيثت اإلفتزاـ افتاثمى
                                                 

1
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جظػػـ موثبػػ  داخظيػػ  ماػػبنه  نمخػػثطم متنةػػط  و نلػػدد متنةػػط مػػف  –افتػػزاـ لػػثؿ 
% فػى 95نوػد ثآػؿ افمةػتنمد لظػى جةػب  هلظػى مػف  3اإلفتػزاـ فثنآثت ويػثس 

. جتياػػػ  ت يػػػيـ اإلفتػػػزاـ و نفتجػػػ  فػػػـ يظ ػػػم لجثيػػػ  ما نفػػػ  فػػػى تجييػػػ  المػػػثؿ افاػػػمت 
 .نتاتؿ ه ا افامت  مخثطما ماتدف  بثفجةب  فتث يؽ  ثيثت اإلفتزاـ افتاثمى 

 فرٌق تقٌٌم المخاطر: –ث 

تػد مػف تنثيػد ااػما ات أمةػثف  و نهػى افتفميؽ ت ييـ افمخثطم هن مامنل  ف ث    
ليم افمتثفثػػػ  فػػػى تػػػؿ افمػػػناجسو نهف فمػػػنامد افمخػػػثطمإ فػػػمض اإلفتػػػزاـ  هلظػػػـ تػػػث

مػػػػجخيض   فتنايػػػػ   –متنةػػػػط  –نتةػػػػتخدـ مةػػػػتنيثت افتػػػػثليم إ الملػػػػثؿ  ممتػػػػف.
  ومامات فمض اإلفتزاـ فى افامثمؾ

وصف اإلجراء المطلوب إتخاذه –ثالثا 
1
   : 

 .يػػػؿ افبيثجػػػثت نثػػػدهمث جظثمػػػث متطػػػنما تمثمػػػث إلدامة افمخػػػثطم ح ياػػػتؿ امػػػع نتثظ
فباػػػد هف تامػػػع افبيثجػػػثت نتتمػػػؿ تثظيػػػؿ افمخػػػثطم و ياػػػب اف يػػػثـ بتآػػػمؼ فت ظيػػػؿ 

نباػػد هف يػػتـ تثديػػد نتثظيػػؿ هثػػد افمخػػثطم افمثتمظػػ  و  .افمخػػثطم نزيػػثدة اإلفتػػزاـ 
 .زم يتنف ود ثثف افنوت فتآميـ اإلاما  افمجثةب نتخآيص افمنامد اف 

نفتػػف  .نياػػب تجييػػ  باػػض اإلاػػما ات افا ايػػ  فت ظيػػؿ افمخػػثطم نزيػػثدة اإلفتػػزاـ 
مف افضمنمى هف ج تم هف افامثمؾ تآػمـ هػ ا افم ػثييس افخثآػ  بػثلدا  بثيػث 

  .تتنف ممتبط  بثفغثيثت نالهداؼ اف نمي  
  نفػػى نضػػع افم ػػثييس تيضػػؿ افمؤاػػمات افاػػثمظ  افتػػى تبػػيف جةػػب  افجتػػثئج افمتنواػػ

   .هتلم مف افمؤامات افتى تبيف افامؿ اف ى تـ ف ط –افى افجتثئج افياظي  
 نيامؿ نآؼ اإلاما  افمطظنب اف يثـ بامظيف متميزيف :

ملػػػػػؿ ج ػػػػػص افمامفػػػػػ  فػػػػػدى افمةػػػػػتنمد و نوػػػػػناجيف  –تثديػػػػػد ةػػػػػبب افمخػػػػػثطم – 1
 .جب افمةتنمد ف ناجيف اإلةتيمادثاإلةتيماد افما دة و هن اإل يثؿ افمتامد مف ا

 .تآميـ ااما  نتخآيص افمنامد اف زم  فمناا    فؾ افخطم -2
نفػػػى افةػػػجنات اف ظيظػػػ  افمثضػػػي  نضػػػات افامػػػثمؾ مامنلػػػ  مختظيػػػ  مػػػف الدنات           

نتغطػػػػى هػػػػ ا الدنات جطثوػػػػث مػػػػف  .تنااػػػػ  ب ػػػػث افماػػػػثحت  ات افمخػػػػثطم افاثفيػػػػ  
افطػػنلى افػػى افمتثفثػػ  مػػف ةػػف اف ػػناجيف نافظػػنائح افتػػى تخظػػؽ اإلفتػػزاـ  –الجاػػط  
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نمػػػف افضػػػمنمى فػػػى هػػػ ا افاػػػأف  .  فمناا ػػػ  هخطػػػم آػػػنم لػػػدـ اإلفتػػػزاـ مػػػافامي
نتةػػ ـ تػػؿ  .ااػػماؾ افاػػثمظيف نافمػػديميف  نى افم ػػثمة فظػػتثتـ فػػى افمػػنامد افمتثثػػ  

مف ه ا الدنات فى تث يؽ افمةثف  افاثمظ  فى تاظيـ اإلفتزاـ افتاػثمى مػف خػ ؿ 
افماظػػػف و ناإلفتػػػزاـ افميػػػمنض إ ااػػػما ات فػػػمض اإلفتػػػزاـ بمجػػػثمج متػػػنازف فإلفتػػػزاـ 

نهػػػ اف افاجآػػػماف همػػػث افمتنجػػػثف افمئيةػػػى نافلػػػثجنى فػػػى ااػػػما ات  .بثإلةػػػت داؼ  
نمع  فؾ ياب اةتخدام مثإ اإلفتزاـ افماظػف ناإلفتػزاـ افميػمنض   .اإلفتزاـ افتاثمى

ؿ افميضػػؿ ناإلفتػػزاـ افماظػػف هػػن افمػػدخ .ماػػثو نتجةػػيؽ هػػ ا افا ػػند ضػػمنمى اػػدا
نمع  فؾ فاجػد تثديػد افمػدخؿ افػ ى ةػيتـ اتخػث ا يػتـ ت يػيـ طبياػ  .فإلفتزاـ افتاثمى

نمػػػدى نتػػػأليم لػػػدـ اإلفتػػػزاـ فػػػى اطػػػثم افتػػػثمي  افاػػػثمؿ فإلفتػػػزاـ افمةػػػتنمديف افػػػ ى 
نتةػػػتخدـ افامػػػثمؾ ااػػػما ات اإلفتػػػزاـ افماظػػػف ملػػػؿ افتػػػدخؿ .ياػػػمى افتاثمػػػؿ ما ػػػـ

نمديف فمناا ػػ  ثػػثحت لػػدـ اإلفتػػزاـ لجػػدمث يخيػػؽ نافتنليػػ  نت ػػديـ افجآػػيث  فظمةػػت
ناإلفتػػػزاـ افماظػػػف هػػػن اإلاػػػما  افمثػػػدد فػػػى  .افمةػػػتنمد فػػػى اتبػػػثع افاجثيػػػ  افما نفػػػ 

نمػف اػأف تنليػ  افمةػتنمديف  .لمظي  ادامة افمخػثطم فمنوػؼ مضػمنف افجاػثح فيػ 
 زيػػػػثدة اإلفتػػػػزاـ افطػػػػنلى ممػػػػث يةػػػػمح فظاػػػػثمظيف بثفامػػػػثمؾ بػػػػثإلفماج لػػػػف افبضػػػػثئعن 

   .بآنمة ةميا 
ملػؿ افضػػبط نافتث يػػؽ و فػػرف  –همػث ااػػما ات فػػمض اإلفتػزاـ إ اإلفتػػزاـ اإلابػػثمى   

ه ا يتـ افظان  افي ػث فػى ثػثحت افمخثفيػثت هن افغػش هن افمخثفيػثت افمتتػممة افتػى 
 –نمػف هملظػ  تجييػ  اإلفتػزاـ افميػمنض : افضػبط  .ح يمتف ثةم ث بثإلفتزاـ افماظف

 .اإلةتباثد مف باض بمامج افامثمؾ  – ات نافازا –اإللت ثؿ 
نمػػف افم ػػـ هف جنضػػح هجػػ  فػػى باػػض الثيػػثف يتػػنف مد افياػػؿ افت ظيػػدى فظامػػثمؾ 

نفػى ملػػؿ هػ ا افثػػثحت  .جثػن منوػؼ مػػف مناوػؼ لػػدـ اإلفتػزاـ فػػيس هػن الفضػػؿ 
يمتػػف هف ت ػػـن فػػمؽ افمماااػػ  افمثثةػػبي  اف ث ػػ  بثفتثديػػد افمبتػػم فطبياػػ  نمػػدى 

ختيثم افتآمؼ الجةب فظامثمؾ ثيثف ث  نتأليم ه ا  الملظ  فادـ اإلفتزاـ و ناة
بمػػػث ياػػػثفج افماػػػتظ  و لػػػـ ت ػػػـن بمتثباػػػ  هػػػ ا اإلاػػػما  فظتأتػػػد مػػػف ثػػػؿ ماػػػتظ  لػػػدـ 

ننظييػ  فػمؽ افمماااػ  افمثثةػبي  اف ث ػ  هػى افتأتػد مػف ماثمظػ  ثػثحت  .اإلفتزاـ
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ثػػد لظػػى افمةػػتنى اف ػػنمى اإلخػػت ؼ  ات الهميػػ  نافمخثفيػػثت افمثتمظػػ  باػػتؿ من 
 .نلظى هةثس افممااا  افمثثةبي 

 
التتبع وإصدار التقارٌر – 4

1
: 

آػػدام ت ػػثميم  يػػتـ تاميػػع اميػػع جتػػثئج افماثفاػػ  بػػثإلفتزاـ افماظػػف هن افميػػمنض و ناة
دامة افمخػػػثطمو فظموثبػػػ  لظػػػى افمةػػػتنمد  ب ػػػث تػػػدخؿ فػػػى لمظيػػػ  اإلفتػػػزاـ افتاػػػثمى ناة

و نافتأتػد مػف تجييػ  اإلاػما ات ناإلبػ غ بجتثئا ػث  ن نتثديد اإلاما ات افمةػت بظي  
ةتباثد افمخثطم افمةت بظي    نهت ا .ههمي  وآنى فى دنمة تثديد ناة

نتضػمف هػ ا  .فباد هف ت ـن بتجيي  ااما  مطظنبو ياب هف تتتبػع افجتػثئج نتنل  ػث 
   .افامظي  امتثف تتمام افجاثثثت نافماثمت  فى افمامف  افاخآي  فظمتاثمؿ

ف افم ػػـ اػػدا هف جمتػػز لظػػى هف هػػ ا افتغ يػػ  افماااػػ  يمتػػف هف تثػػدث فػػى هى نمػػ
فػػيمتف اإلبػػ غ بػػأى  3مػػف افخطػػنات افمطظنبػػ  و نفػػيس ف ػػط فػػى افخطػػنة الخيػػمة 

ماظنمػثت هن مامفػ  يػتـ افثآػنؿ لظي ػث خػ ؿ ااػما ات افامظيػ  و ممػث وػد يتةػػبب 
اديػػػد فظمخػػػثطم و  فػػػى تثديػػػد هنفنيػػػ  إلثػػػدى افمخػػػثطم نيػػػؤدى افػػػى ويػػػثس نت يػػػيـ
نح يمتػػػػػػف مامفػػػػػػ   .نتثظيػػػػػػؿ فثةػػػػػػثبثت اديػػػػػػدة و نافتنآػػػػػػي  بماثفاػػػػػػثت اديػػػػػػدة 

فػػػ فؾ ياػػػب ادخػػػثؿ افجتػػػثئج  .افمخػػػثطم بآػػػنمة مطظ ػػػ  هبػػػداو بػػػؿ تتغيػػػم مػػػع افنوػػػت
نافخبػػػمات تتغ يػػػ  ماااػػػ  بآػػػنمة مةػػػتممة مػػػف لمظيػػػ  ااػػػما  افمماااػػػ  افمثثةػػػبي  

متثف افتجبؤ   .بثفمخثطم بآنمة هفضؿ اف ث   و فزيثدة افمامف  ناة
 اآللٌات المتعددة إلصدار التقارٌر التى تستخدمها الجمارك  -5

   خطػػ  اإلفتػػػزاـ افتاػػػثمى نفػػػمض اإلفتػػػزاـ و نهػػػى افخطػػػ  افةػػػجني  فامظيػػػ  اإلفتػػػزاـ  -
دامة افمخثطمو نياب ااما  ت ييـ ف ث فى ج ثي  افةج   .افتاثمى ناة

    يػػث يػتـ اف يػػثـ ب ػػ ا افمطثب ػػثت فتثديػػد مطثب ػثت افمماااػػ  افمثثةػػبي  اف ث ػػ  ث -
ا ا مػػث تػػثف وػػد تػػـ تجييػػ  اإلاػػما ات افتآػػثيثي  باػػتؿ تثمػػؿ نفاػػثؿ فتآػػثيح 
اإلخت فثت افتى تـ افتامؼ لظي ث هلجث  ت ييـ اإلفتزاـ فظامتثت فظتأتد مف تجيبػ  

   .خطط تثةيف اإلفتزاـ بيثلظي 
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ثةػػػػػبي  اف ث ػػػػػ  افػػػػػى ادامة مفػػػػػع ت ميػػػػػم اإلفتػػػػػزاـ مػػػػػف ادامات افمماااػػػػػ  افمث -
ب ػػػدؼ ت ػػػديـ ت يػػػيـ نويػػػثس اإلفتػػػزاـ بػػػثف ناجيف افاممتيػػػ  نافظػػػنائح  افمخػػػثطم 

فاجدمث يػػتـ تجييػػ  اإلفتػػزاـ افماظػػف و فأجػػ  ياػػتؿ افامظيػػ  ناف نالػػد اإلةػػتيمادي .
نباػب لظػى افثتنمػ  .افمئيةي  فى افا و  بيف افامثمؾ نماتمػع اإلةػتيماد

بيجمػػث يظتػػـز ماتمػػع اإلةػػتيماد بممثمةػػ  مةػػؤفيت   تنليػػ  ماتمػػع اإلةػػتيماد و
اػػػػػػما اإلةػػػػػػتيماد  افماػػػػػػتمت  فػػػػػػى اإلفتػػػػػػزاـ بػػػػػػجظـ ات افاممتيػػػػػػ  نافا ػػػػػػثت ناة

 افثتنمي  الخمى.
 
 إلتزام المجتمع التجارى فى إطار منظمة الجمارك العالمٌة : 4/4

 :نضات افمجظم  لفيثت فتدليـ اإلفتزاـ افتاثمى نيمتف ثآماآفيثت فى اآتى
: ثيػػث هف افػػدلـ افمتجػػثنؿ افخػػثص  1إدارة المخةةاطر الجمركيةةة واإلسةةتخبارات -1

بتنايػػ  افا ػػند فظ ضػػث  لظػػى افاػػمائـ افمجظمػػ  لبػػم افثػػدند نافت ديػػدات اإلمهثبيػػ  
ممث زاد افتاثنف افدنفى بػيف افمآػثفح افاممتيػ  بثفتجةػيؽ فيمػث بيج مػث مػع افا ػثت 

افمخػػثطم افخثآػػ  بثفتبػػثدؿ افتاػػثمى افماجيػػ  اآخػػمى فنضػػع ماػػثييم نهةػػس إلدماة 
بثفبضػػثئع نتنثيػػدهث مػػف خػػ ؿ هلضػػث  افمجظمػػ  و نجاػػم اإلماػػثدات نافتنآػػيثت 
افخثآػػ  بتظػػؾ افماػػثييم ثيػػث تاتبػػم ادامة افمخػػثطم هػػى الةػػثس النؿ فمتطظبػػثت 

 .  افمتثفث  نافتأميف نافتيةيم
و نتةػػػتجتج نتاػػػد احةػػػتخبثمات فػػػى افاثجػػػب اآخػػػم متػػػنف هةػػػثس إلدامة افمخػػػثطم 

اإلةػػتخبثمات مػػف خػػ ؿ تاميػػع نتثظيػػؿ افماظنمػػثت افمةػػتخدم  باػػتؿ هةثةػػى مػػف 
آثجاى اف مام افاممتى لظػى اميػع افمةػتنيثت ن فػؾ فػدلـ لمظيػثت آػجع اف ػمام 

 لظى افمةتنى اإلةتماتياى نافخططى نافتاغيظى
نوثمػػػػػت افمجظمػػػػػ  بػػػػػدنمهث فػػػػػى هػػػػػ ا افاػػػػػأف برجاػػػػػث  اػػػػػبت  اإلةػػػػػتخبثمات افدنفيػػػػػ  

جاث ناإل  ابت  افمتثفث  افاممتي . وظيمي  و ناة
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: ثيػػث تػػـ تجظػػيـ ج ػػثط اتآػػثؿ لظػػى المبةةادرات الخاصةةة بمكافحةةة المخةةدرات  -2
مةػػػػػتنى افاػػػػػثفـ فػػػػػى افمآػػػػػثفح افاممتيػػػػػ  فتتبػػػػػع افاػػػػػثجثت افماػػػػػتنؾ فػػػػػى هممهػػػػػث 

 . نافخثآ  بثفمخدمات نافمناد افتيمثني  نتبثدؿ افماظنمثت فى ه ا افاأف
: ثيػػػػث تػػػػـ اجاػػػػث  مامنلػػػػ  لمػػػػؿ خثآػػػػ  بثفاميمػػػػ  لكترونيةةةةة الجةةةةرائم اال  -3

احفتتمنجيػػػػػ  فتاػػػػػمؿ مامنلػػػػػ  مػػػػػف افخبػػػػػما  افمتخآآػػػػػيف بثفتبثثػػػػػث فػػػػػى جطػػػػػثؽ 
منضنلثت خثآ  بثفامائـ احفتتمنجي  افتى تؤلم لظى افمآثفح افاممتيػ   ثيػث 
يتضػػػمف اف ػػػدؼ احةثةػػػى مػػػف هػػػ ا افمامنلػػػ  ت ػػػديـ افماػػػنمة افخثآػػػ  بثفاناجػػػب 

بثفاميمػػػػػػ  احفتتمنجيػػػػػػ  افتػػػػػػى تػػػػػػؤلم لظػػػػػػى هلضػػػػػػث  افمجظمػػػػػػ  و نت ػػػػػػديـ  افمتاظ ػػػػػػ 
دماا ػػػث لظػػػى افمناوػػػع افمختآػػػ   اإلةػػػتماتيايثت نافتثػػػ يمات فظمآػػػثفح افاممتيػػػ  ناة

 فظمجظم  فدلـ اةتماتيايثت ادامة افمخثطم.
 :1دعم اإللتزام الخاص بحقوق الممكية الفكرية -4

ظػى افث ػنؽ افيتميػ  مػف خػ ؿ تتبػع ت ـن افمجظم  بنضع لفيثت فمتثفثػ  افتاػدى ل
افمةثئؿ افماتنؾ فى هممهث فيمث يخص افتزييؼ نافتاػدى لظػى افا مػثت افتاثميػ   
ناميػػع افمنضػػنلثت افخثآػػ  بثفمظتيػػ  افيتميػػ  ن فػػؾ مػػف خػػ ؿ تجييػػ  بجػػند اتيثويػػ  

 .افمظيت  افيتمي 
 : مكافحة التجارة الغير مشروعة فى اىسمحة والمواد المتفجرة -5

و نافخػػػػثص بمتثفثػػػػ   2332ليمث فبمنتنتػػػػنؿ احمػػػػـ افمتثػػػػدة افمبػػػػـم فػػػػى ينجيػػػػ تػػػػد
ت ميػػب الةػػظث  تبجػػت مجظمػػػ  افامػػثمؾ تنآػػيثت تتاظػػػؽ ب ػػ ا افبمنتنتػػنؿ نمج ػػػث 
تنآػػػي  خثآػػػ  بنضػػػع اثآػػػثئيثت فػػػى افبجػػػند افيمليػػػ  بثفتامييػػػ  فتيةػػػيم افمتثباػػػ  

لةػػػػظث  و نتضػػػػع نافموثبػػػػ  لظػػػػى افمجتاػػػػثت افمثػػػػددة فػػػػى افبمنتنتػػػػنؿ افخثآػػػػ  بث
ةػػػػػتمتثمي  افمجظمػػػػػ  دائمػػػػػث جآػػػػػب هليج ػػػػػث افت ػػػػػدـ افػػػػػ ى يثػػػػػدث فػػػػػى افمجثواػػػػػثت 
ةتتاػػػثؼ مزيػػػد مػػػف افتازيػػػز نطػػػمؽ افػػػدلـ فظا وػػػثت افتاثنجيػػػ  مػػػع افمجظمػػػثت  ناة
اإلوظيمي  نافدنفيػ  اآخػمى و نتػدلن دائمػث افمجظمػ  اميػع اللضػث  فتػدليـ منااػ  

ظمػ  نتيايظ ػث لظػى مةػتنى افمآػثفح تظؾ افتثديثت مف خػ ؿ وبػنؿ تنآػيثت افمج
 .بثفدنؿ اللضث 
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 إلتزام المجتمع التجارى فى إطار التشرٌعات المصرٌة :  5\4

فػػػى اطػػػػثم مػػػػث ت دمػػػػ  افامػػػػثمؾ افمآػػػػمي  مػػػف تطػػػػنيم فػػػػى بيئػػػػ  افامػػػػؿ افاممتػػػػى 
فتاايع افماتمع افتاثمى و فضمثف تي م ـ فظمتطظبػثت نافناابػثت ناإلفتزامػثت مػف 

ب ػ ا افمتطظبػثت فػف يايػى افمتاػثمظيف مػف افمةػؤفي  نبثفتػثفى مػف  اثجب ـ و نافا ػؿ
مآػػظث  اميػػع الطػػماؼ هف يةػػتنلب افماتمػػع افتاػػثمى تػػؿ افماظنمػػثت افخثآػػ  

   .بثفامثمؾ نافامؿ افاممتى
نفتث يػػػؽ  فػػػؾ يتطظػػػب ما ػػػندا تبيػػػما مػػػف افمتاػػػثمظيف نتػػػ فؾ مػػػف افامػػػثمؾ ن فػػػؾ 

فتطبيػػػػؽ و فاظػػػػى ةػػػػبيؿ افملػػػػثؿ بثفتغظػػػػب لظػػػػى افماػػػػت ت افتػػػػى وػػػػد تظ ػػػػم لجػػػػد ا
تمػثـ ا هلجػث  اإلفػماج هنلجػد افاػثئا  نافمتتػمما لجػد ادماج احوػمام افاممتػى الخطث 

لمظي  افممااا  افمثثةبي  اف ث ػ و تػ فؾ افتغيػمات نافتاػدي ت افمطظػنب هاماؤهػث 
 .بثفتامياثت نت فؾ افمتطظبثت احدماي 

طػثم مجظمػ  افامػثمؾ افاثفميػ و نةػجتجثنؿ نف د تجثنفجث افتزاـ افماتمع افتاثمى فى ا
متطظبػػثت افتػػزاـ افماتمػػع افتاػػثمى فػػى اطثمافتاػػمياثت افمثظيػػ  مػػف خػػ ؿ مػػث نمد 

و ونتػػػػ ا 2335فةػػػػج   95نتادي تػػػػ  فػػػػى اف ػػػػثجنف   1963فةػػػػج 66بآػػػػدد اف ػػػػثجنف
و وػػػػػػثجنف 2336فةػػػػػػج  13اف ئثػػػػػ  افتجيي يػػػػػػ  افآػػػػػػثدمة ب ػػػػػمام نزيػػػػػػم افمثفيػػػػػػ  موػػػػػـ 

و نحئثتػػ  افتجيي يػػ  افآػػثدمة ب ػػمام نزيػػم افمثفيػػ   1986فةػػج  186احليػػث ات موػػـ 
و 1975فةػػػػػػج   118نوػػػػػػثجنف اإلةػػػػػػتيماد نافتآػػػػػػديم موػػػػػػـ  2335فةػػػػػػج  861موػػػػػػـ 

 2335فةػػػج  773ناف ئثػػ  افتجيي يػػ  افآػػثدمة ب ػػمام نزيػػػم افتاػػثمة نافآػػجثل  موػػـ 
   .نتادي ت ث

وتعدٌالته 1963لسنة  66: قانون الجمارك رقم   4/5/1
1

والئحته التنقٌذٌة رقمم  
 2006لسنة  10

2
: 

تجػػػثنؿ اف ػػػثجنف نحئثتػػػ  افتجيي يػػػ  باػػػض مػػػف جآػػػنص افمػػػناد افتػػػى تظػػػـز افماتمػػػع 
 ت ػديم ثهلجث  اإلفػماج ت افمطظػنباافتاثمى بتطبي  ث مف جثثي  اإلاػما ات نافمةػتجد

لظػػى مػػف فػػـ يظتػػـز بجآػػنص اف ػػثجنف  ب ػػث تػػ فؾ هاػػثم اف ػػثجنف نحئثتػػ  واإلثتيػػثظن 
يتامض فتطبيػػػػػؽ اثتػػػػػثـ افمخثفيػػػػػثت افاممتيػػػػػ  و تػػػػػ فؾ لػػػػػدـ اإلفتػػػػػزاـ بت ػػػػػديـ  ةػػػػػ
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 1963نسُخ 66لبَىٌ اندًبسن  - 
2

 2336نسُخ 13انالئحخ انتُفيزيخ نمبَىٌ اندًبسن انصبدسح ثبنمشاس انىصاسي سلى  - 
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يجػتج لج ػث تاػمض اػز  هن تػؿ مػف افضػمائب  افتػى افمةتجدات احآظي  افآػثيث 
 .نافمةـن افاممتي  فظضيثع ن فؾ فى جآنص افمناد افتى تطبؽ هثتثـ افت ميب

 : الضرائب الجمركٌة 

نتادي تػػػػ  1963فةػػػػج 66ممتػػػػى موػػػػـ تضػػػػمجت افمػػػػثدة افخثمةػػػػ  مػػػػف اف ػػػػثجنف افا
نحئثت  افتجيي ي  افى خضنع افبضثئع افتى تػدخؿ اماضػى ام نميػ  مآػم افامبيػ  
فضػػمائب افػػنامدات افم ػػممة فػػى افتامييػػ  افاممتيػػ  لػػ نة لظػػى افضػػمائب اآخػػمى 
افم ػػممة ن فػػؾ اح مػػث يةػػتلجى بػػجص خػػثص و نيتػػنف هدا  افضػػمائب نافمةػػـن افتػػى 

ؾ بتثآػػػػيظ ث بمناػػػػب  اػػػػيتثت مآػػػػمفي  م بنفػػػػ  افػػػػدفع هن ت ػػػػـن مآػػػػظث  افامػػػػثم 
خآػػمث مػػف افثةػػثب افاػػثمى افميتػػنح فػػدى افمآػػظث  هن مػػف خػػ ؿ ثػػناحت بجتيػػ  

تػػػمنت ائتمػػػثف بجتػػى و نياػػػنز هدا  افضػػػمائب  هن افةػػداد احفتتمنجػػػى هنمػػػف خػػ ؿ
نافمةـن افاممتي  ن يمهث مف افضمائب  نافمةـن ج دا فمةثئؿ احمتا  افاخآي  و 

اجيػػ  هن ايػػ  فػػمنؽ فػػى  ات افثػػدند و نح ياػػنز  5333هن افمبػػثفغ افتػػى حتتاػػدى 
 .اإلفماج لف افبضثئع وبؿ اتمثـ اإلاما ات افاممتي  افمجآنص لظي ث

  المنع والتقٌد
1

: 

  18  ثتى افمػثدة إ13ثيث تضمجت جآنص مناد اف ثجنف افاممتى مف افمثدة إ
افزاـ افمةتنمد ت ديـ بيثف اممتى لػف تػؿ   مف اف ئث  افتجيي ي  مف 8،9نافمناد إ

مةثف  نامدة و نت فؾ ياتبم تؿ بضثل  ممجنلػ  ح يةػمح برةػتيمادهث هن تآػديمهث 
طف هف جت ػؿ افػى افام نميػ  هن  233و تمث حيانز فظةيف افتى ت ؿ ثمنفت ث لف 

نافخمػػػػنم و تػػػػ فؾ ح  مج ػػػػث بضػػػػثئع ممجنلػػػػ  هن خثضػػػػا  فضػػػػمائب بثهظػػػػ  تػػػػثفتبغ
فةيف مف هى ثمنف  تثجت هف تمةن فى  يم افمناجى افماػدا فػ فؾ هن يانز لظى ا

فػػى وجػػثة افةػػنيس هن بثيمات ػػث دنف ا ف مةػػبؽ مػػف افامػػثمؾ و تػػ فؾ يثظػػم لظػػى 
افطػػثئمات هف تاتػػثز افثػػدند فػػى  يػػم المػػثتف افمثػػددة فػػ فؾ هن هف ت ظػػع هن ت ػػبط 

 .فى  يم افمطثمات افمزندة بمتثتب افامثمؾ

 
 
 
 
 

                                                 
1

 2336نسُخ 13زيخ نمبَىٌ اندًبسن انصبدسح ثبنمشاس انىصاسي سلى انالئحخ انتُفي - 
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 ٌزة للبضاعة :العناصر المم 

ثتػى 14  نحئثتػ  افتجيي يػ  إمػف ـ  24ثتػى ـ  19تضمجت مناد اف ثجنف إ مف ـ 
  نافتػػػى هنضػػػثت لظػػػى افماتمػػػع افتاػػػثمى اإلفتػػػزاـ بػػػرومام اف يمػػػ  افث ي يػػػ   35ـ 

فظتاثود و ت فؾ اإلفتزاـ بمث نمد بثإلتيثويثت افدنفي  نافتى تتػنف مآػم طمفػث في ػث و 
 ثدة افمجاأ نف ث فظ نالد اإلةتيمادي افآثدمة فػى  فػؾ و نفػى ت فؾ اإلفتزاـ بت ديـ ا

 3ثثؿ طظب  افتمتع بتطبيؽ احتيثويثت افدنفي  يظـز بتطبيؽ ماثييم افمجاأ افدنفي  
ت فؾ هفزمت  بت ػديـ ل ػند افاػما  و نافيػناتيم احآػظي  منضػثث في ػث اػمنط افتاثوػد 

مػف ا ػ  مةػمي  ت بظ ػث مآػظث  ن فؾ ت ديـ افمةتجدات افمتاظ   بثفبضثل  ماتمدا 
ن فػػؾ ثتػػى يػػتـ تطبيػػؽ ونالػػد افت يػػيـ نف ػػث حثتػػثـ افمػػثدة افةػػثبا  مػػف  3افامػػثمؾ 

 . اإلتيثوي  افاثم  فظتامييثت نافتاثمة

 : المستندات 

هفزمػػػػػػػت افامػػػػػػػثمؾ لظػػػػػػػى افمؤةةػػػػػػػثت افم ثيػػػػػػػ  نافج ػػػػػػػؿ ناحاػػػػػػػخثص افطبياػػػػػػػيف  
اممتيػػػػ  اإلثتيػػػػثظ باميػػػػع ناحاػػػػخثص احلتبثميػػػػ   ممػػػػف ف ػػػػـ آػػػػظ  بثفامظيػػػػثت اف

النماؽ نافةا حت نافنلثئؽ نافمةػتجدات افمتاظ ػ  بثفامظيػ  افاممتيػ  ناإلةػتيمادي  
متػػػػػمم مػػػػػف اف ػػػػػثجنف  33و  33ن فػػػػػؾ فمػػػػػدة خمػػػػػس ةػػػػػجنات نف ػػػػػث حثتػػػػػثـ افمػػػػػناد 

مػػػػف حئثتػػػػػ  افتجيي يػػػػ  نيثػػػػؽ فمػػػػػنظيى  182ثتػػػػى 178افاممتػػػػى و افمػػػػناد مػػػػػف 
هى مػػػػػػف النماؽ نافمةػػػػػػتجدات نافةػػػػػػا ت افامػػػػػػثمؾ افمختآػػػػػػيف اإلطػػػػػػ ع لظػػػػػػى 

 .نافنلثئؽ خ ؿ ه ا افيتمة

 : اإلجراءات الجمركٌة 

ثيػػػث تضػػػمجت مػػػناد اف ػػػثجنف افاممتػػػى افمػػػناد افخثآػػػ  ب ػػػنائـ افاػػػثف و افبيثجػػػثت 
 و نحئثت  افتجيي ي  مػف 56نثتى ـ  31افاممتي  نماثيج  افبضثئع مف افمناد إ ـ 

تةػايظ ث  مت مبثبج  افةيف بتؿ بضػثل  نامدة  ثيث هفز 83نثتى ـ  36افمناد إـ 
فػػػػى وثئمػػػػ  افاػػػػثف افاثمػػػػ  إ افمجثفةػػػػت   تتضػػػػمف اف ثئمػػػػ  اةػػػػـ افةػػػػييج  نوثئػػػػدهث 
ةػـ افاػثثف نافممةػؿ  ناجةيت ث نهجناع افبضثئع نلدد افطمند نل مت ػث نهموثم ػث ناة
افيػػ  تػػ فؾ لػػدـ تيميػػغ هى بضػػثئع مػػف افةػػيف هنافجػػثو ت هن افػػزنامؽ هن اػػثج ث هن 

 ظ ث مف ةييج  افى لخمى اح بثفتمخيص مف افامثمؾ و ت فؾ ياػب هف ي ػدـ لػف ج
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افبضثئع افمج نف  فى افطثئمات ونائـ اثف منوا  مف وثدة افطثئمات ل ػب نآػنؿ 
 افطثئمة هن وبؿ ةيمهث.

ت فؾ لظى افمتاثمظيف مع افامثمؾ ت ديـ بيثف تيآيظى إ ا ثدة اإلاػما ات   لػف 
د  فػػى اتمػػثـ اإلاػػما ات ثتػػى نفػػن تثجػػت هػػ ا افبضػػثل  هى بضػػثل  نامدة وبػػؿ افبػػ

مايػػػثة مػػػف افامػػػثمؾ و نتضػػػمف افبيػػػثف افاممتػػػى تثفػػػ  افماظنمػػػثت ناإليضػػػثثثت 
نافمةػػػتجدات افخثآػػػ  افتػػػى تمتػػػف مػػػنظيى افامػػػثمؾ مػػػف تطبيػػػؽ اف نالػػػد نافػػػجظـ 

ةتييث  افضمائب لجد اإلوتضث .  اإلةتيمادي  ناة
ظآػيف وبػؿ مزانفػ  م جػ  افتخظػيص افثآػنؿ نود تضػمجت مػناد اف ػثجنف بػثفزاـ افمخ

همػػػػػػث .لظػػػػػػى تػػػػػػمخيص مػػػػػػف مآػػػػػػظث  افامػػػػػػثمؾ بثفاػػػػػػمنط نافمةػػػػػػتجدات افمطظنبػػػػػػ 
بخآػػنص ماثيجػػ  افبضػػثئع افػػنامدة فػػأفـز اف ػػثجنف لػػدـ فػػتح افطػػمند نماثيجت ػػث اإل 
بثضػػػػنم آػػػػثثب افاػػػػأف هن مػػػػف يينضػػػػ  و نيثػػػػؽ فظامػػػػثمؾ فػػػػتح افطػػػػمند لجػػػػد 

ثضػػنم آػػثثب افاػػأف باػػد مضػػى هةػػبنع مػػف  اإلاػػتبثا بناػػند مػػناد ممجنلػػ  دنف
 ال ج .
 : المخالفات الجمركٌة والتهرٌب 

  و نحئثتػ  125ثتػى ـ  114فـز اف ثجنف افاممتى فػى جآنآػ  مػف افمػناد إ ـ ه
  مببثج  افةػيف نوػثدة افطػثئمات بػثإلفتزاـ  187ثتى ـ  185افتجيي ي  مف افمناد إ ـ

افتأخيم فى ت ديم ث نلػدـ تيميػغ افبضػثئع بت ديـ ونائـ افاثف إ افمجثفةت   نلدـ  
 3اجي ث  533اح فى المثتف افمثددة ف ث بناوع  مام  تآؿ افى 

تػػ فؾ تمتػػيف ماػػثؿ افامػػثمؾ مػػف اف يػػثـ بناابػػثت ـ نممثمةػػ  هلمػػثف ـ داخػػؿ افػػدائمة 
تبػػثع افمخظآػػيف افامػػمتييف اف نالػػد نافتاظيمػػثت افآػػثدمة فػػى ممثمةػػ   افاممتيػػ  ناة

ح تا  .اجي ث  233مض فتنويع  مام  تآؿ افى افم ج  ناة
 333مػػػف اف ػػػثجنف افاممتػػػى بيػػػمض  مامػػػ  ح تزيػػػد لػػػػف  116نتضػػػمجت افمػػػثدة 

 1333اجي ػػث فػػى ثثفػػ  لػػدـ تاػػثنز افضػػمائب افاممتيػػ  افمامضػػ  فظضػػيثع لػػف 
ثثف  ثيثزة بضثئع هن ج ظ ث داخؿ جطثؽ افموثب  افاممتي  خ فػث لجظمػ   اجي ث فى

افبضثئع افى افام نمي  هن اخماا ث دنف ت ػديـ بيػثف اممتػى  افامثمؾ و هن ادخثؿ
و تػػػػ فؾ اإلةػػػػتيماد لػػػػف طميػػػػؽ افبميػػػػد فيثفػػػػثت م يظػػػػ  هن لظػػػػب حتثمػػػػؿ افبطثوػػػػثت 

تػػػػػ فؾ مخثفيػػػػػ  جظػػػػػـ افابػػػػػنم هن  –افجظثميػػػػػ  خ فػػػػػث حثتػػػػػثـ اإلتيثويػػػػػثت افبميديػػػػػ  
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هن افمةػػػػػػػتندلثت هن افمجػػػػػػػثطؽ افثػػػػػػػمة هن افةػػػػػػػمثح افمؤوػػػػػػػت هن اإلفػػػػػػػماج افمؤوػػػػػػػت 
 .احليث ات 

% 25مػػف وػػثجنف افامػػثمؾ بماثوبػػ  بغمامػػ   117تػػ فؾ تضػػمجت جآػػنص افمػػثدة 
مف افضمائب افاممتي  افمامض  فظضيثع تؿ مف تةبب لمدا هن بطميؽ احهمػثؿ 
فػػػػى افزيػػػػثدة لػػػػف مػػػػث ادمج فػػػػى وثئمػػػػ  افاػػػػثف فػػػػى لػػػػدد افطػػػػمند هن مثتنايت ػػػػث هن 

 افبضثئع افمجيمط .
% مػف 25مف وثجنف افامثمؾ بغمام  تةثنى  118ت فؾ تضمجت جآنص افمثدة 

افضػػمائب افاممتيػػ  افمامضػػ  فظضػػيثع فػػى ثثفػػ  ت ػػديـ بيثجػػثت خثطئػػ  لػػف افمجاػػأ 
هن جنع افبضثل  و تػ فؾ مخثفيػ  افػجظـ افاممتيػ  افخثآػ  و تػ فؾ لػدـ اإلثتيػثظ 

   .مف  ات اف ثجنف 33بثلنماؽ نافمةتجدات نافنلثئؽ طب ث حثتثـ افمثدة 
اف ػػػثجنف افاممتػػػى نحئثتػػػ  افتجيي يػػػ  لظػػػى افماتمػػػع افتاػػػثمى لجػػػد اتمػػػثـ نوػػػد هفػػػـز 

اإلاػػما ات افاممتيػػ  لظػػى مةػػثئظ ث افػػنامدة بت ػػديـ تثفػػ  افمةػػتجدات احآػػظي  افتػػى 
مػػف اف ػػثجنف  121تمتػػف مػػنظيى افامػػثمؾ مػػف هدا  لمظ ػػـ ثيػػث تضػػمجت افمػػثدة 
يػب ثيػثزة افبضػثئع افاممتى نافخثآ  بثثتثـ افت ميب ثيػث ياتبػم فػى ثتػـ افت م 

الاجبي  ب آد اإلتاثم مع افاظـ بأج ث م مب  و تمث ياتبم فػى ثتػـ افت ميػب ت ػديـ 
مةػػػػػتجدات هن فػػػػػناتيم مػػػػػزنمة هن مآػػػػػطجا  هن نضػػػػػع ل مػػػػػثت تث بػػػػػ  هن اخيػػػػػث  
افبضػػثئع هن افا مػػثت افتاثميػػ  هن امتتػػثب هى فاػػؿ يتػػنف افغػػمض مجػػ  افػػتخظص 

ث هن باض ث هن بثفمخثفي  فى افجظـ افمامػنؿ مف افضمائب افاممتي  افمةتث   تظ 
ب ث فى اأف افبضثئع افممجنل  و نيػتـ تثآػيؿ ملػؿ افمةػـن افاممتيػ   مامػ  لػف 

بثإلضػػػثف  افػػػى تثفػػػ  افضػػػمائب نافمةػػػـن افاممتيػػػ  افمةػػػتث    121هثتػػػثـ افمػػػثدة 
ن يماهػػػػث مػػػػف افضػػػػمائبو تػػػػ فؾ فػػػػى ثػػػػثؿ افمخثفيػػػػ  فبضػػػػثئع ممجػػػػنع هن مثظػػػػنم 

 ؿ ملظى اف يم   مام  .اةتيمادهث تثآ
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، والئحتةةة 1وتعديالتةةه1886لسةةنة  186: قةةانون اإلعفةةاءات الجمركيةةة رقةةم  4/5/2
 .2 2115لسنة  861التنفيذية الصادرة بالقرار وزير المالية رقم 

  مف هػ ا اف ػثجنف بثظػم افتآػمؼ فػى الاػيث  افمايػثة ةػنا   9تضمجت افمثدة إ 
بتخييضػػػػثت فػػػػى افتامييػػػػ  افاممتيػػػػ  هن تثجػػػػت تػػػػثف اإلليػػػػث  تػػػػثم  هن ازئيػػػػث هن 
  مػػػػف هػػػػ ا اف ػػػػثجنف و بػػػػأى جػػػػنع مػػػػف هجػػػػناع  4الاػػػػيث  خثضػػػػا  فثتػػػػـ افمػػػػثدة إ 

افتآمفثت افجثوظػ  فظمظتيػ  فغيػم الاػخثص نافا ػثت افتػى تتمتػع بػ ات اإلليػث  هن 
اةػػػػتامثف ث فػػػػى  يػػػػم ال ػػػػماض افتػػػػى ت ػػػػمم اإلليػػػػث  مػػػػف هاظ ػػػػث اح باػػػػد هخطػػػػثم 

نمػػػػػدة اإلليػػػػػث  خمػػػػػس ةػػػػػجنات بثفجةػػػػػب  فةػػػػػيثمات افمتػػػػػنب .  مآػػػػػظث  افامػػػػػثمؾ
 .نالتنبيةثت و نفمدة ةبا  ةجنات بثفجةب  افى بثوى الايث  

نياتبمافتآػػػمؼ وبػػػػؿ مضػػػػى هػػػ ا افمػػػػدد بػػػػدنف اخطػػػثم مآػػػػظث  افامػػػػثمؾ نةػػػػداد 
افضمائب نافمةـن افاممتي  ن يمهث مف افضمائب نافمةـن الخمى ت مبػث اممتيػث و 

تامثؿ فى  يػم افغػمض افتػى ت ػمم اإلليػث  مػف ااظػ  مخثفيػ  طب ػث تمث ياتبم اإلة
 .1963فةج   66مف وثجنف افامثمؾ  118/4لثتثـ افمثدة 

لسمنة 118: إلتزام المجتمع التجمارى فمى إطمار قمانون اإلسمتٌراد والتصمدٌر 4/5/3
 .  2005لسنة 770والئحتة التنفٌذٌة  1975

ة موػػـ 4نحئثتػػ  افتجييػػ   2335فةجػػػػ  118موػػـ  3تجػػثنؿ وػػثجنف اإلةػػتيماد نافتآػػديم
اف نالػػػد افمجظمػػػ  فامظيػػػ  اإلةػػػتيماد نافتآػػػديم و نيطظػػػؽ لظي ػػػث  2335فةجػػػػػػ  773

افػػباض اف نالػػد اإلةػػتيمادي  نهػػى لظػػى اثجػػب تبيػػم مػػف الهميػػ  بػػؿ تاتبػػم متجػػث 
جظػػمَا لهميػػ  نضػػنح هػػ ا  5هةثةػػيث مػػف همتػػثف اإلطػػثم افتاػػمياى فظامػػؿ افاممتػػى

ةػػػتيماد افبضػػػثئع نافةػػػظع افػػػى اوظػػػيـ اف نالػػػد اإل ةػػػتيمادي  افتػػػى تػػػجظـ لمظيػػػ  اظػػػب ناة
نتتضمف ه ا اف نالد تثف  الثتثـ افتى تجظـ افتاثمػؿ افاممتػى فظآػثدمات .افدنف 

نافػػػنامدات و ني ػػػع لظػػػى لػػػثتؽ اإلدامات افاممتيػػػ  مةػػػئنفي  تطبيػػػؽ هػػػ ا الثتػػػثـ 
فجظػػػثـ فتػػػى تث ػػػؽ ههػػػداؼ اناإلاػػػما ات بطمي ػػػ  تضػػػمف لفيػػػثت افموثبػػػ  نافمتثباػػػ  ا

 افمثفى ناإلوتآثدى فظدنف .

                                                 
1

 1986نسُخ 186لبَىٌ االػفبءاد سلى  - 
2

 2335نسُخ 861انالئحخ انتُفيزيخ نمبَىٌ االػفبءاد انصبدسح ثبنمشاس انىصاسي سلى  - 
3

 1975نسُخ 118لبَىٌ االستيشاد وانتصذيش  - 
4

  2335خ نس773ُانالئحخ انتُفيزيخ لشاسوصاسي  - 
5

 81يشخغ سبثك ص  3انمضبيب اندًشكيخ انًؼبصشح  –يحًىد اثى انؼال  - 
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نف د تجثنفجث متطظبثت اإلفتزاـ افتاثمى بثفتاػمياثت افاممتيػ  افمثظيػ  مػف خػ ؿ مػث 
نمد ب ػػثجنف افامػػثمؾ نحئثتػػ  افتجيي يػػ  نتػػ فؾ وػػثجنف اإلليػػث ات افاممتيػػ  نحئثتػػ  

الػػػػػػد اإلةػػػػػػتيمادي  افتجيي يػػػػػػ  و نةػػػػػػجتجثنؿ متطظبػػػػػػثت اإلفتػػػػػػزاـ افتاػػػػػػثمى باػػػػػػأف اف ن 
نحئثتػ   1975فةػج  118نافتآديمي  نافمملظ  فػى وػثجنف اإلةػتيماد نافتآػديم موػـ 

 .2335فةج   773افتجيي ي  افآثدمة بثف مام افنزامى موـ 
 أوال: اإلستيراد 

 نظم قانون اإلستيراد والتصديروالئحته التنفيذية قواعد اإلستيراد حيث : 
م نحئثػػػػػػ  افتجيي يػػػػػػ  افخثآػػػػػػ  بػػػػػػ  و بػػػػػػأف لظػػػػػػى افػػػػػػـز وػػػػػػثجنف اإلةػػػػػػتيماد نافتآػػػػػػدي

دخثف ػػػث افػػػى  افمةػػػتنمديف اظػػػب افةػػػظع مػػػف افخػػػثمج افػػػى ام نميػػػ  مآػػػم افامبيػػػ  ناة
تمػػػػػثـ اإلاػػػػػما ات افاممتيػػػػػ  لج ػػػػػث اػػػػػمط هف يتػػػػػنف اةػػػػػتيماد  افػػػػػدائمة افاممتيػػػػػ  ناة
اثتيثاػػثت افػػب د مػػف افةػػظع طب ػػث لثتػػثـ اف ػػناجيف نبمػػث ح يخػػثفؼ افػػجظـ ناآداب 

نيتػػػنف اإلةػػػتيماد مػػػف افمجػػػثطؽ افثػػػمة نمػػػف الةػػػناؽ افثػػػمة بثفػػػداخؿ نمػػػف  .افاثمػػػ 
افماػػػثمض نالةػػػناؽ افدنفيػػػ  نمػػػف افماػػػثمض الخػػػمى افمػػػمخص بروثمت ػػػث و طب ػػػث 

 .فظ نالد فإلةتيماد مف افخثمج
ت فؾ هفـز اف ثجنف نحئثت  افتجيي ي  افماتمع افتاثمى بادـ اةػتيماد افةػظع افمنوػنؼ 

ظع افتػػػػى تثمػػػػؿ ل مػػػػثت تمػػػػس افماػػػػثلم افديجيػػػػ  و هثاػػػػث  اةػػػػتيمادهث ملػػػػؿ افةػػػػ
نهطػػماؼ دنااػػف و هتبػػثد طيػػنم ندنااػػف و افػػدماثت افبخثميػػ  لجثئيػػ  الاػػناط  يػػم 
افما ػػػػزة بطظمػػػػ  ث ػػػػف زيػػػػت و مػػػػثدة احةبةػػػػتنس بتثفػػػػ  هجنال ػػػػث و تيػػػػؿ افيمامػػػػؿ 
 افمةػػتخدم  فػػى اجتثاػػ  مػػثدة احةبةػػتنس و افتنجػػ  افتػػى يػػدخؿ فػػى متنجثت ػػث زيػػنت
  1تػػـ ماثمظت ػػث نماليػػث و افمبيػػدات نافتيمثنيػػثت افتػػى هومت ػػث اف ئثػػ  بػػثفمظثؽ موػػـ إ

يؽ مػػع نزيػػم ممفػػؽ و اح باػػد افثآػػنؿ لظػػى مناف ػػ  مػػف افػػنزيم افمخػػتص بثفتجةػػ
تػػ فؾ هفػػـز اف ػػثجنف نحئثتػػ  افتجيي يػػ  افماتمػػع افتاػػثمى بثفةػػظع افتاػػثمة نافآػػجثل  .

   ممفؽ.2تثـ افمثظؽ موـ إثافمةمنح برةتيمادهث مةتامظ  طب ث ح

  مػػػػف 3تػػػػ فؾ افةػػػػظع افتػػػػى تةػػػػتنمد باػػػػمنط خثآػػػػ  طب ػػػػث حثتػػػػثـ افمظثػػػػؽ موػػػػـ إ
 .اف ئث  افتجيي ي  و ممفؽ
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  فإلفػػػماج لػػػف افةػػػظع افمةػػػتنمدة هف تتػػػنف 7ااػػػتمطت اف ئثػػػ  افتجيي يػػػ  بثفمػػػثدة إ
موػػـ  اديػػدة نمػػع  فػػؾ ياػػنز اةػػتيماد افةػػظع مةػػتامظ  فػػى افثػػثحت افػػنامدة بػػثفمظثؽ

و نتػػػ فؾ مػػػث نمد باػػػأج  جػػػص خػػػثص ب ػػػ ة اف ئثػػػ  و نافثػػػثحت افتػػػى  ممفػػػؽ  2إ
ينافػػػػؽ لظي ػػػػث افػػػػنزيم افمخػػػػتص بثفتاػػػػثمة افخثمايػػػػ  و نتػػػػ فؾ افةػػػػظع افتػػػػى تثمػػػػؿ 

 .ل مثت افتمويـ افدنفى نف ث فظ نالد افتى يآدمب ث ومام مف افنزيم افمختص
مةػػتنمدة هف تتػػنف مآػػثنب    فإلفػػماج لػػف افةػػظع اف8ااػػتمطت اف ئثػػ  بثفمػػثدة إ

بيثتنمة مدنف ب ث اةـ افمجتج نل مت  افتاثميػ  اف ناػدت نلجناجػ  نموػـ افتظييػنف / 
 .افيثتس/ افبميد اإلفتتمنجى

نوػػد افػػـز وػػثجنف اإلةػػتيماد نافتآػػديم نحئثتػػ  افتجيي يػػ  لظػػى مػػث ي ػػـن بػػثإلفماج لػػف 
ف ةػػتخداـ افخػػثص  ؽوممفػػ  6خطػػنط اإلجتػػثج ناآحت برفزامػػ  بت ػػديـ جمػػنزج موػػـ إ

بمػػث يييػػد هف مػػث تػػـ اةػػتيمادة مػػف اآحت نماػػدات فػػى ثػػدند افجاػػثط افمػػمخص فػػ  
نفيس بغمض افبيع ثيث هف افتآمؼ فػى  يػم افغػمض افمخآػص فػ  ةػيتامض 

   .فظمةث ف  مف وطثع افتاثمة افخثماي 

  تثفػػ  نوػػد هفػػـز اف ػػثجنف نحئثتػػ  افتجيي يػػ  افمةػػتنمد لجػػد اإلةػػتيماد فإلتاػػثم اةػػتييث
نافخػثص بتمنيػؿ نامدات فإلتاػثم فظةػظع  ممفؽو  4افمةتجدات نمف ههم ث جمنزج إ

$ و ت فؾ افزمت  بت ديـ ا ثدة افمجاأ ثيث نمد بثفمػثدة 5333افتى يتاثنز ويمت ث 
  مف اف ئث  اإلةتيمادي  بأج  ياتمط فإلفماج لف افمةثئؿ افنامدة فإلتاػثم هف 14إ

   .دؽ منل   مف افا ثت افمختآ تتنف مآثنب  با ثدة مجاأ مآ

نوػػػػد نمد بثفمػػػػثدة هف هجػػػػثؾ اةػػػػتلجث ات مػػػػف ت ػػػػديـ اػػػػ ثدة افمجاػػػػأ ن فػػػػؾ فظةػػػػظع   
و تػػػػ فؾ افةػػػػظع نالا ػػػػزة افتػػػػى تنافػػػػؽ لظي ػػػػث  ممفػػػػؽ  2افمدماػػػػ  بػػػػثفمظثؽ موػػػػـ إ

تػ فؾ تػـ اإلةػتلجث   .افمختآ  بنزامتى افآػث  نافزمالػ  تػَ  فيمػث يخآػ  افا ثت
جاػأ افةػظع افم ػدـ لج ػث فػناتيم متضػمج  بظػد افمجاػأ متػى تثجػت مف ت ديـ ا ثدة افم

نت فؾ افثثحت افتػى ينافػؽ لظي ػث افػنزيم افمخػتص  .آثدمة مف افامتثت افمجتا 
 بثفتاثمة افخثماي .

  مػػف اف ئثػػ  ب بػػنؿ اػػ ثدة افمجاػػأ دنف تنليػػؽ بثفجةػػب  14نوػػد اةػػتلجت افمػػثدة إ 
ى و ان اتيثويػػ  افةػػنؽ افماػػتمت  فظاػػمؽ فظةػػظع افػػنامدة  ات مجاػػأ اإلتثػػثد احنمنبػػ
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نافاجػػنب اإلفمي ػػى إ افتنميةػػث   و هن اتيثويػػ  تيةػػيم افتبػػثدؿ بػػيف افػػدنؿ افامبيػػ  و 
نتػػػ فؾ افػػػدنؿ افتػػػى يطبػػػؽ ما ػػػث مبػػػده افماثمظػػػ  بثفملػػػؿ فيمػػػث يخػػػص اإلليػػػث  مػػػف 

 ث فظ نالد افمجظم  فى ه ا افاأف.افتآديؽ نف 
 يػػم افمةػػتنفثة فاػػ ثدة افمجاػػأ باػػمط ت ػػديـ  يثػػؽ فظمةػػتنمد اإلفػػماج لػػف افمةػػثئؿ 

ثةػػػب م ماػػػمنط ب يمػػػ  افةػػػظع افميػػػمج لج ػػػث آػػػثثب افاػػػأف خطػػػثب ضػػػمثف  يػػػ
ت ػديم مآػػظث  افامػثمؾ نح يػػمد خطػػثب افضػمثف اح باػػد اةػتييث  اػػ ثدة افمجاػػأ و 
ح تػػـ اةػػتييث   لظػػى هف يػػتـ اةػػتييث  هػػ ا افاػػ ثدة فػػى مياػػثد هوآػػثا ةػػت  هاػػ مو ناة

فةػػػج   118ثجنف مػػػف اف ػػػ 15ب افضػػػمثف نف ػػػَث لثتػػػثـ افمػػػثدة افتاػػػنيض مػػػف خطػػػث
  افماثم افي . 1975

نيتػػػػنف افمةػػػػتنمد مةػػػػئنح لػػػػف افبيثجػػػػثت افمدنجػػػػ  باػػػػ ثدة افمجاػػػػأ نلظػػػػى ةػػػػظطثت 
افامػػثمؾ ا ا تبػػيف ف ػػث ناػػند هدفػػ  تثفيػػ  لظػػى آػػث  اػػ ثدة افمجاػػأ مثػػؿ اػػؾ هف 

ث فظ نالد افتى يآدم ب ث تتخ  اإلاما ات اف زم  فظتث ؽ مف آث  افا ثدة و نف 
 ماي  باد هخ  مهى نزيم افمثفي  .ومام مف افنزيم افمختص بثفتاثمة افخث

ت فؾ هفزمت اف ئثػ  افتجيي يػ  افماتمػع افتاػثمى لجػد اةػتيماد مةػتظـز اجتػثج ةػظاى 
 ممفػػػؽو  4هن خػػػدمى ت ػػػديـ مةػػػتجدات البػػػثت افجاػػػثط و تػػػ فؾ ت ػػػديـ مظثػػػؽ موػػػـ إ

  5$ و تػػػ فؾ ت ػػػديـ جمػػػن ج إ5333فػػػ ى يتاػػػثنز ويمتػػػ  تمنيػػػؿ نامدات فإلجتػػػثج نا
نهن اومام نتا د بأف مةتظزمثت اإلجتثج فى ثدند افطثو  اإلجتثاي  فظمآػجع  ممفؽ

 ى ثثف  مخثفي   فؾ طب ث فظ ثجنف.نتا د بةداد تانيضثت ف

نوػػد هفزمػػت اف ئثػػ  اإلةػػتيمادي  نوػػؼ اإلفػػماج لػػف افمةػػثئؿ افتػػى فػػـ ييػػمج لج ػػث هن 
فظنآنؿ افى افمناجى افمآمي  مف ةظع هنمجتاثت هن لبنات مةػتنمدة  فى طمي  ث

إ ث ػنؽ   1تثمؿ افآػي  افتاثميػ  متػى هدلػى بتاػدي ث لظػى ث ػنؽ افمظتيػ  افيتميػ 
 –افمؤاػػػػػػمات افاغمافيػػػػػػ   –افا مػػػػػػثت افتاثميػػػػػػ   –افمؤفػػػػػػؼ نافث ػػػػػػنؽ افماػػػػػػثنمة 

افتخطيطيػػػػ  بػػػػما ات اإلختػػػػماع نافتآػػػػميمثت  –افتآػػػػميمثت نافجمػػػػثزج افآػػػػجثلي  
مػف  38ثتى افمثدة  27دة فظدنائم افمتتثمظ    طب ث فمث نمد بأثتثـ افمناد مف افمث

 اف ئث .
 

                                                 
1

 2339نسُخ  453اثشاهيى ػفيفً ، حًبيخ حمىق انًهكيخ انفكشيخ ثًصش، يدهخ اندًبسن ، انؼذد  - 



- 74 - 

 ثانٌا: التصدٌر 

 جظـ وثجنف اإلةتيماد نافتآديمنحئثت  افتجيي ي  ونالد افتآديم ثيث : 
افزمػػػت اف ئثػػػ  افمآػػػدم بت ػػػديـ ةػػػاؿ افمآػػػدميف فظةػػػظع افمثظيػػػ   نتػػػ فؾ افةػػػظع 

ث لثتػػػثـ افةػػػثبؽ اةػػػتيمادهث ب آػػػد اإلتاػػػثمو لجػػػد الػػػثدة افتآػػػديم طب ػػػ الاجبيػػػ 
 مف اف ئث  . 39افمثدة 

  افمآػدميف فظمجتاػػثت افآػجثلي  حيػػتـ افتآػػديم 43افزمػت اف ئثػػ  طب ػث فظمػػثدة إ
اح ا ا تثجػػػت مػػػف اجتػػػثج مجاػػػآت آػػػجثلي  آػػػثدم ف ػػػث تػػػمخيص بروثمت ػػػث نمزانفػػػ  

افماػمنلثت اإلجتثايػ  افمآػمي  هنلبنت ػث  تمػث ح ياػنز تآػديم مجتاػثت .جاثط ث
  افمدنف لظي ث هةمث  هنل مثت ه ا افمامنلثت اح بناةػطت ث هنمػف تجيبػ  هن بجػث

 لظى مناف   هنتمخيص منلؽ مج ث.

  مػػػػف اف ئثػػػػ  هفزمػػػػت افمآػػػػدم هنمػػػػف يملظػػػػ  برةػػػػتييث  45طب ػػػػث لثتػػػػثـ افمػػػػثدة إ
ةػػػظيم  افػػػى فػػػمع اف يئػػػ    ممفػػػؽ و لػػػف تػػػؿ مةػػػثف  نت7افجمػػػن ج اإلثآػػػثئى موػػػـ إ

افاثمػػػ  فظموثبػػػ  لظػػػى افآػػػثدمات نافػػػنامدات افمخػػػتص وبػػػؿ افاػػػثف و نافتػػػى بػػػدنمهث 
 يف ا ثدة افمجاأ نف ث فإلتيثويثت.تمجح افمآدم 

  مػػف اف ئثػػ  يظتػػـز افمآػػدم لجػػد افتآػػديم افػػى افػػدنؿ 46طب ػػث لثتػػثـ افمػػثدة إ
نتتمتػػػػػع بم تضػػػػػثا افمبػػػػػـم بيج ػػػػػث نبػػػػػيف ام نميػػػػػ  مآػػػػػم افامبيػػػػػ  اتيػػػػػثؽ تيضػػػػػيظى 

افآػػثدمات افمآػػمي  برليػػث  اممتػػى و يتطظػػب افتمتػػع ب ػػ ا اإلليػػث  هف يآػػثثب 
 نالنضثع افتى يتضمج ث اإلتيثؽ. افمةثف  افمآدمة ا ثدة مجاأ نف ث فظامنط

افزمػػت اف ئثػػ  افمآػػدميف لجػػد تآػػديم افمجتاػػثت افآػػجثلي  ت ػػديـ مناف ػػ  تتثبيػػ  
ث  تنويع مف افبجػؾ ن فػؾ بثفجةػب  فظمآػدميف هنتجثزؿ بثفتمي  افمآدمة و لظي ث آ

 ثلى هنافمآثجع افخثآ  ف ةتلمثم.افظ يف ح يثمظنف افةاؿ افآج

تمػثـ لمظيػػ  افيثػص فظةػػظع  افزمػت اف ئثػ  افمآػػدميف برةػتييث  افا ػػثت افموثبيػ  ناة
 .افتى تثتثج افى فثص وبؿ اتمثـ لمظي  افتآديم لظى ةبيؿ افملثؿ ح افثآم 
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 س ــم انخايـــصانف

 نتـــــــائج

 وتىصياث انبحث 
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 س ــم انخايــانفص

 ثـاث انبحـج وتىصيـنتائ

 : ممخص البحث -:5/1

تجػػثنؿ افبثػػث افةيثةػػثت ن الدنات افاممتيػػ  افتػػي طب ت ػػث افامػػثمؾ افمآػػمي  فػػي 
  اطػثم لفيػػثت تةػ يؿ افتاػػثمة نمػػث تػثف فػػ  اللػػم فػي اثػػداث لمظيػػ  تطػنيم فػػي بيئػػ

 .افامؿ افاممتي
   :افجثنافتثفي نفتث يؽ هدؼ افبثث تـ ت ةيـ خط  افبثث افى خمس فآنؿ لظى

 الفصل اىول : اإلطار الفكري لمبحث :
اػػػتمؿ هػػػ ا افيآػػػؿ لظػػػى افم دمػػػ  و ماػػػتظ  افبثػػػث و هػػػدؼ افبثػػػث و نمج ايػػػ   ناة

 .افبثث و ت فؾ افيمضي  و نخط  افبثث
 ة و آلياتها :الفصل الثاني : تسهيل التجارة الدولي

نوػػػد تضػػػمف هػػػ ا افيآػػػؿ افا ػػػند افتػػػي بػػػ فت ث افمجظمػػػثت افدنفيػػػ  خثآػػػ  مجظمػػػ  
افامثمؾ افاثفمي  في ماثؿ تةػ يؿ افتاػثمة نمػث هنفػت بػ  اهتمػثـ مػف ثيػث تطػنيم 
نت ديـ جظثـ افتنآيؼ نافتتنيد افمجةؽ فظةظع ن اف   يةتخدـ لظى جطثؽ ناةػع و 

اثمة و ن هباػثد تةػ ي ت افتاػثمة و تػ فؾ ت فؾ تضمف افيآؿ مي ـن تة ي ت افت
ن تجػػػثنؿ افيآػػػؿ . ههػػػداؼ ن هدنات تةػػػ ي ت افتاػػػثمة و ن ههميػػػ  تةػػػ يؿ افتاػػػثمة

دنم مجظمػػػ  افتاػػػثمة افاثفميػػػ  فػػػي تةػػػ يؿ افتاػػػثمة و نمثػػػثنم افتطػػػنيم نافتثػػػديث 
افاممتػػػي افتػػػي طب ت ػػػث افامػػػثمؾ افمآػػػمي  نهػػػي اإلطػػػثم افتاػػػمياي افػػػ   يثتػػػـ 

و افمنامد افبامي  ننةثئؿ افتتجنفنايث افثديل  و ت فؾ افتجةيؽ مػع  افامؿ افاممتي
افا ػػػثت افثتنميػػػ  افتػػػي ف ػػػث ل وػػػ  بػػػثفنامدات نافآػػػثدمات ن لفيػػػثت افاػػػمات  مػػػع 

 افماتمع افتاثم  .
تمػػػث تجػػػثنؿ افيآػػػؿ افخطػػػنات افتػػػي طب ت ػػػث افامػػػثمؾ افمآػػػمي  فػػػي اطػػػثم لمظيػػػ  

جثفػػػػ ة افناثػػػػدة و تطبيػػػػؽ جظػػػػثـ اإلفػػػػماج افتطػػػػنيم ن تةػػػػ يؿ افتاػػػػثمة ترتبػػػػثع لفيػػػػ  اف
افمةبؽ و اجاػث  ادامة افمخػثطم و ادامة افمماااػ  افمثثةػبي  اف ث ػ  و ادامة خدمػ  
تبػػػػثم افامػػػػ   و ةػػػػداد افمةػػػػـن لفيػػػػث  و تػػػػ فؾ اجاػػػػث  منوػػػػع افامػػػػثمؾ لظػػػػى اػػػػبت  
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اإلجتمجػػػػػػت متضػػػػػػمجث  تثفػػػػػػ  اف ػػػػػػناجيف نافػػػػػػجظـ ن اإلاػػػػػػما ات افاممتيػػػػػػ  افتػػػػػػي ت ػػػػػػـ 
 .يف مع افامثمؾافمتاثمظ

 المراجعة المحاسبية الالحقة وعالقتها بنظم المخاطر  -الفصل الثالث :
اف ث ػػػػ  و  افمثثةػػػػبي  تجػػػػثنؿ هػػػػ ا افيآػػػػؿ اختآثآػػػػثت اإلدامة افاثمػػػػ  فظمماااػػػػ 

نمثهيػػػ  افمماااػػػ  افمثثةػػػبي  مػػػف تنج ػػػث تػػػراما  هن تػػػآداة موثبيػػػ  و تػػػ فؾ ههػػػداؼ 
ئص نافم مػػػح افمئيةػػػي  فامظيػػػ  افمماااػػػ  افمماااػػػ  افمثثةػػػبي  اف ث ػػػ  و نافخآػػػث

افمثثةػػػػػػبي  و نههميػػػػػػ  افمماااػػػػػػ  افمثثةػػػػػػبي  بثفجةػػػػػػب  فػػػػػػإلدامة افاممتيػػػػػػ  نتػػػػػػ فؾ 
 .افمتاثمظيف ما ث

نتجػػػثنؿ افيآػػػؿ اإلطػػػثم اف ػػػثجنجى فتجييػػػ  لمظيػػػ  افمماااػػػ  افمثثةػػػبي  اف ث ػػػ  مػػػف 
ثتػػػى  نتادي تػػػ  1963فةػػػج   66خػػػ ؿ افجآػػػنص افػػػنامدة ب ػػػثجنف افامػػػثمؾ موػػػـ 

 3و نحئثت  افتجيي ي   2335فةج   95اف ثجنف 
  مػػػف احتيثويػػػ  افاثمػػػ  فظتامييػػػثت نافتاػػػثمة و تػػػ فؾ 17تػػػ فؾ مػػػث تضػػػمجت  افمػػػثدة إ

 هثتثـ اتيثوي  تينتن.
تمث تجثنؿ افيآؿ مج اي  تجيي  افممااا  افمثثةبي  اف ث   و مػف خػ ؿ اإلدامات 

ألمػثؿ افمماااػ  افمثثةػبي  اف ث ػػ  و افاممتيػ  افمتخآآػ  نافمجػنط ف ػث بثف يػثـ ب
بػػػأف تضػػػع مج ايػػػ  فتجييػػػ  اتمػػػثـ افمماااػػػ  افمثثةػػػبي  باػػػتؿ ةػػػظيـ ماتمػػػدة لظػػػى 

ثم افامت  فظممااا  و افمدى اف ى تخػتص بػ  لمظيػثت افمماااػ  افمثثةػبي  و ياخت
تػػػ فؾ اإلدامات افمةػػػت دف  فظتاثمػػػؿ ما ػػػث داخػػػؿ افاػػػمت  إلتمػػػثـ لمظيػػػ  افمماااػػػ  

تػػ فؾ تجػػثنؿ .باػػتؿ ةػػظيـ و تػػ فؾ افػػدفثتم نافةػػا ت افخثآػػ  بثفاػػمت افمثثةػػبي  
افيآؿ ااما ات افممااا  افمثثةبي  اف ث   و نل وت ث بجظـ افمخثطم مف ثيث 

 .تاميؼ افمخثطم و تاميؼ ادامة افمخثطم نتيي  تثديد لجثآم افخطم
 

 التجارى المراجعة المحاسبية الالحقة فى تحقيق اإللتزام أثر :الفصل الرابع
اما ات ادامة افمخثطم مف خ ؿ خطػنات مػف   تجثنؿ افيآؿ مي ـن افمخثطم و ناة

ههم ػػث امػػع افبيثجػػثت نافماظنمػػثت و تثظيػػؿ نت يػػيـ افمخػػثطم و نآػػؼ افامػػؿ افػػ ى 
آدام افت ثميم   .ياب اف يثـ ب  نافتتبع ناة
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تػػػ فؾ دنم مجظمػػػ  افامػػػثمؾ افاثفميػػػ  فػػػى دلػػػـ اإلفتػػػزاـ افتاػػػثمى ثيػػػث نضػػػات 
جظمػػػػ  لفيػػػػثت فتػػػػدليـ اإلفتػػػػزاـ افتاػػػػثمى و نافتػػػػى تتملػػػػؿ هػػػػ ا اآفيػػػػثت فػػػػى ادامة افم

دامة اإلةتخبثمات و افمبثدمات افخثآػ  بمتثفثػ  افمخػدمات و  افمخثطم افاممتي  ناة
افامائـ احفتتمنجي  و دلـ اإلفتزاـ افتاثمى بث نؽ افمظتي  افيتميػ  و تػ فؾ متثفثػ  

افمناد افمتياػمة و تػ فؾ دلػـ اإلفتػزاـ افتاػثمى افتاثمة افغيم مامنل  فى الةظث  ن 
 1963فةػػج   66فػػى اطػػثم افتاػػمياثت افمآػػمي  نمػػف ههم ػػث وػػثجنف افامػػثمؾ موػػـ 

 186و نوػػثجنف تثإلليػػث ات موػػـ  2336فةػػج  13نتادي تػػ  نحئثتػػ  افتجيي يػػ  موػػـ 
 نتادي تػػ  نحئثتػػ  افتجيي يػػ  و نتػػ فؾ افتزامػػثت افماتمػػع افتاػػثمى فػػى 1986فةػػج  

 773نحئثت  افتجيي ي  موـ  1975فةج   118اطثم وثجنف اإلةتيماد نافتآديم موـ 
 .ثيث افزمت  بثف نالد افمجظم  نافثثتم  فامظي  اإلةتيماد نافتآديم 2335فةج  

 نتائج البحث -:5/2
 -تنآؿ افبثثث فظجتثئج اآتي  :

  افمآمى افثثفى بادـ تمتيف منظيى هجثؾ وآنم فى وثجنف افامثمؾ
مف هدا  لمظ ـ نممثمة  ث نو ـ فى افتيتيش نافممااا   فامثمؾا

 افمثثةبي  اف ث  .

  هجثؾ ثثا  افى الثدة افجظم فى افا نبثت افاممتي  افثثفي  ف آنمهث لف
 تث يؽ اف دؼ مج ث.

  اتمثـ لمظي  افممااا  افمثثةبي  اف ث   بطمي   ةظيم  يؤدى افى تخييض
ؿ تطبيؽ لفيثت تة يؿ افتاثمة افتى زمف اإلفماج لف افبضثئع مف خ 
  .جثدت ب ث افمجظمثت افدنفي  ناإلوظيمي 

  تيايؿ لفيثت افممااا  افمثثةبي  اف ث   لظى هةثس الجظم  فامتثت
افمتاثمظيف بآنمة فاثف  يث ؽ افتليم مف اإلفتزاـ افطنلى اف ى تةاى 

  .افامثمؾ افمآمي  افى تث ي   مع افماتمع افتاثمى
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 بآفيثت افممااا  افمثثةبي  اف ث   افى تزنيد افامثمؾ ب ثلدة  هدى افامؿ
بيثجثت نماظنمثت تثميخي  لف افمتاثمظيف مع تثديل ث بآي  دائم  

  .فإللتمثد لظي ث بجظـ ادامة افمخثطم

  تؤدى افممااا  افمثثةبي  اف ث   افى ضمثف لدـ ضيثع افمثؿ افاثـ نهف
ن يمهث مف افضمائب نافمةـن  مث تـ تثآيظ  مف مةنـ نضمائب اممتي 

لف افبضثئع افتى تـ اإلفماج لج ث يملؿ مث ياب تثآيظ  و نهف لمظي  
  .اإلفماج فـ يانب ث هى ت آيم هن اهمثؿ هن افمخثفيثت

  اتبثع هةظنب افممااا  افمثثةبي  اف ث   هدى افى افتنافؽ مع افبمامج
  .افتى تتبجثهث مجظم  افامثمؾ افاثفمي 

 ب افمخثطم لـ لمظيػ  افمماااػ  افمثثةػبي  اف ث ػ  باػد اإلفػماج اتبثع هةثفي
ةتماتايثت افامػثمؾ افمآػمي  نهػن تثنيػؿ  يةثهـ فى تث يؽ اثد ههداؼ ناة
افمػػناجس افػػى مجثفػػ  لبػػنم فظبضػػثئع نفػػيس مخػػثزف ايػػداع و ممػػث يةػػثهـ فػػى 

 .تث يؽ افجمن اإلوتآثدى فظدنف 

 ف افمظتزميف بثف نالد تؤدى مامف  افماتمع افتاثمى نخثآ  افمتاثمظي
نافجظـ اإلةتيمادي  نت فؾ افتامياثت ناإلاما ات افاممتي  افى اإلفتزاـ 
افطنلى نهنمث تةاى افي  افامثمؾ افمآمي  و تمث تؤدى افى ة نف  

  .اتمثـ افممااا  افمثثةبي  اف ث  

  يؤدى تيايؿ جظـ افمخثطم نافممااا  افمثثةبي  اف ث   افى زيثدة
 .ف افماتمع افتاثمى نافامثمؾ افمآمي افايثفي  بي
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 توصٌات الباحث  -: 5/3

 -نه ٌوصى بما ٌأتى:إلٌه الباحث من نتاثج ، فإبناءاً على ما توصل 

  تعدٌل التشرٌعات الجمركٌة ومن أهمها قانون الجمارك لتتواكب مع المتغٌرات
 .اإلقتصادٌة وما تنادى به المنظمات الدولٌة 

 قوى من العقوبات الحالٌة لتحفٌز اإللتزام أمركٌة ضرورة فرض عقوبات ج
 .الطوعى لدى المتعاملٌن مع الجمارك

  توفٌر بٌثة جمركٌة تتناسب مع آلٌات التطوٌر والتحدٌث إلدارة المخاطر
وإدارات المراجعة المحاسبٌة الالحقة بالمناطق الجمركٌة الوالوة،من خالل الربط 

 لتسهٌل تداول المعلومات والبٌانات بشكلااللكترونى لكافة المواقع الجمركٌة 
سرٌع،وبما ٌمكن نظم المخاطر والمراجعة المحاسبٌة الالحقة من تحقٌق اهدافها 

 بكفاءة وفعالٌة عالٌة.

  وجود منهجٌة منظمة للتنسٌق بٌن إدارة المخاطر وإدارات المراجعة المحاسبٌة
ظمة ٌتم فٌها الالحقة من خالل عقد اجتماعات وورش عمل بصورة دورٌة منت

مناقشة حاالت عدم اإللتزام التى تواجهة فرق المراجعة المحاسبٌة أوناء التنفٌذ ، 
  .ودراسة أي مستجدات أو متغٌرات بصفة دورٌة ، مع تداول الخبرات

  إختٌار العنصر البشرى القاثم بعملٌة المراجعة المحاسبٌة على اسس علمٌة
م الجٌد بالنواحى الجمركٌة والمحاسبٌة ، لماوعملٌة مع توفٌر التدرٌب الالزم لإل

ستقالل والسرٌة التامة عند التعامل مع ن ٌتسم بالنزاهة والموضوعٌة واإلأعلى 
 .بٌانات المستورد 

  توسٌع نطاق المراجعة المحاسبٌة الالحقة فى قانون الجمارك الجدٌد. 

 . تحدٌث أجهزة الفحص باألشعة ، وتعمٌمها بالمواقع الجمركٌة 

 ون تحلٌل الخطر لعناصر العملٌة اإلستٌرادٌة مبنى على أسس ومعاٌٌر ن ٌكأ
  .واقعٌة وصحٌحة حتى ٌمكن اإلعتماد على نظام المخاطر

  وضع آلٌة للتمٌٌز بٌن الملتزمٌن وغٌر الملتزمٌن من المتعاملٌن تجعل هناك
تشجٌعا على االلتزام ، وذلك بوضع بنود على اإلقرار الجمركى ٌتعهد المستورد 
فٌها بقبوله المراجعة المحاسبٌة الالحقة بعد اإلفراج ، وفى حالة عدم قبوله لها 

 .ٌمنع من التمتع باٌه تسهٌالت جمركٌة

 .التوقٌف المستمر للمجتمع التجارى باهمٌة االلتزام الطوعى 
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 المراجـــــع

 أوالً: الكتب العربٌة:

افاػثت افػى مجظمػ  افتاػثمة افاثفميػ "  ةثمي ثثتـ  "جظثـ افتاثمة افدنفي  متاددة الطػماؼ مػف -
  2333إ اف يئ  افاثم  ف ةتلمثم نافمجثطؽ افثمةوةظةظ  بمامج تجمي  افمنامد افبامي و 

ةػػثفمثف "افامػػثمؾ فػػي لآػػم افانفمػػ " ا ػػثز جاػػم نتنزيػػع افتتػػثب افاػػثمايو اثماػػ   لمػػم -
  2335ثظنافو افطبا  النفىو اف ثهمة إ

ويػػ  تطبيػػؽ نتجييػػ  افمػػثدة افةػػثبا  مػػف احتيثويػػ  افاثمػػ  فظتامييػػثت لمػػم ةػػثفمثف  "افاػػثت: اتيث -
  2331إ "و افجثام: افمؤفؼو افطبا  النفىو اف ثهمة1994نافتاثمة 

  2338إ و اف ثهمة  افلثجي او افطب"افتآديم ناحةتيماد"لمم ةثفمثف   -
نطجؼخ األونً، انمبهشح يُظىس خًشكي"، ا –يحًىد أثى انؼال "آنيبد تسهيم انتدبسح انذونيخ   -

(2339 )3  

مثمػند هبػػن افاػػ و "اف ضػػثيث افاممتيػػ  افماثآػػمة فػي الفييػػ  افلثفلػػ "و افطباػػ  النفػػىو اف ػػثهمة  -
  .2313إ

جبيػػؿ ثاػػثد "افاػػثت نمجظمػػ  افتاػػثمة افاثفميػػ " ههػػـ افتثػػديثت فػػي مناا ػػ  احوتآػػثد افامبػػي  -
  1996افجةم اف هبي فظطبثل و اف ثهمة إ

 : الوواثق الحكومٌة:  وانٌاً 

 احدامة افممتزي  فظماثهد افاممتي  و افما د افل ثفى افاممتى و مثثضمات ادامة افمخثطم.  -
احدامة افممتزيػ  فظماثهػػد افاممتيػػ  و افما ػد افل ػػثفى افاممتػػى و مثثضػمات مػػثدة افمماااػػ   -

  3افمثثةبي  اف ث   
  .2335 فةػػػج  773 موػػػـ نافآػػػجثل  افتاػػػثمة منزيػػػ مػػػف ب ػػػمام افآػػػثدمة اإلةػػػتيمادي  اف ئثػػػ -

 انًطبثغ االييشيخ

   2336فةج 551اف يتؿ افتجظيمى فمآظث  افامثمؾ إ ومام نزامى موـ  -

  2339افتاميي  افاممتي  و اف يئ  افاثم  فائنف افمطثبع الميمي و اف ثهمة إ -
ممتىو مآػػػػػظث  و افتطػػػػػنيمافاTEPC2006احتثػػػػػثد احنمنبػػػػػى –بمجػػػػػثمج تازيػػػػػز افتاػػػػػثمة  -

 افامثمؾ
 نتادي ت  و افمطثبع احميمي  1963فةج   66وثجنف افامثمؾ موـ  -
 نتادي ت  و افمطثبع احميمي  1986فةج   186وثجنف اإلليث ات افاممتي   -
 و افمطثبع احميمي 1975فةج   118وثجنف اإلةتيماد نافتآديم موـ  -
  2336إانًطبثغ االييشيخ ".2336فةج   13مؾ موـ فظامث افتجيي ي  اف ئث "  افمثفي  نزامة -
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 والواً: الدورٌات العلمٌة:

اثمػػد افاػػنمباى و وػػما ة فػػى اماػػثدات مجظمػػ  افامػػثمؾ افاثفميػػ  ثػػنؿ اةػػتخداـ نتطػػنيم   -
وثلػػػػػػدة بيثجػػػػػػثت نطجيػػػػػػ  فظ يمػػػػػػ  افاممتيػػػػػػ  تػػػػػػثدا  فت يػػػػػػيـ افمخػػػػػػثطمو ماظػػػػػػ  افامػػػػػػثمؾ 

 2312فةج  467وافادد
فةػػػج   453ى و ثمثيػػػ  ث ػػػنؽ افمظتيػػػ  افيتميػػػ  بمآػػػموماظ  افامػػػثمؾو افاػػػدد ابػػػماهيـ ليييػػػ  -

2339 
 2339فةج   449بدنى ابماهيـ و جظثـ افمخثطم و ماظ  افامثمؾ و افادد   -
فةػػػج   444ابميػػػؿ لبػػػد افمػػػجاـ مثمدوافمماااػػػ  افمثثةػػػبي  اف ث ػػػ  و ماظػػػ  افامثمؾوافاػػػدد  -

2338 
  2313فةج   457ت بؿ و ماظ  افامثمؾ و افادد منؤؼ ثةيف و افتتجنفنايث نافمة  -
 2337و فةج   424زتميث ةادنفوتثديث افامثمؾ نافمظتي  افيتمي وماظ  افامثمؾ افادد  -     

   لبػػد افغيػػثم فػػثمنؽ و تيػػث ة احدامة افاممتيػػ  فػػى مآػػم تمؤاػػم فتمتػػيف افتاػػثمة افاثفميػػ  و  -
  3 2312فةج   466ماظ  افامثمؾ و افادد 

ذ انًبخ ذ انطُج ىنً ، يىس ف اس ًبػيم "االنت ضاو انتد بسي وخذي خ انًتؼ بيهيٍ" ، يده  خ ػج  -

 2339اكتىثش 442اندًبسن ، انؼذد 
  2313فةج  463لآثـ مثمد لظى و ادامة افمخثطم و ماظ  افامثمؾ و افادد   -
 457فشي  ذ لُ  ذيم"االنتضاو انتد  بسي وتيس  يشحشكخ انتد  بسح "، يده  خ اندً  بسن ، انؼ  ذد   -

 2313ُبيشي
 458فشيذ لُذيم "انًكبفحخ ودوسهب فً تحميك انشلبثخ وانحًبيخ" ، يدهخ اندًبسن انؼذد    -
 2313فةج   459ماظ  افامثمؾ و تدميب افمدمبيف و افادد    -
. 463"ماظػػػ  افامػػػثمؾ افمآػػػمي و افاػػػدد21مثمػػػند هبػػػن افاػػػ  "مبػػػثدمات امػػػثمؾ اف ػػػمف  -

  2311إ
ينتػػن ندنمهػػث فػػى تطػػنيم احاػػما ات افاممتي وماظػػ  افامػػثمؾ مثمػػند ليةػػى و اتيثويػػ  ت   -

456 . 
 

 رابعاً: األبحاث:

بدن  ابماهيـو "هلم اطثم ماثييم تأميف نتة يؿ ةظةظ  افتاثمة افاثفمي  لظى تة يؿ  -
 افتاثمة"و افامثمؾ افمآمي و بثث مجانم.

 مؾ افمآمي و بثث مجانم.متنفي افميثشو ادامة ةظةظ  اإلمداد في افتاثمة افدنفي و افامث  -
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- "UNECE, Trade Facilitation: Simple Procedures For World 

Growth, forum on trade facilitation, 29, 30 May 2002. 

-  WCO, customs International Benchmarking. Manua, WCO 

Benchmarking Manual, 2003, WCO, Guide to Measure the time 

required for the Release of Goods, 2002.  
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  سادسا: المصادر االلكترونٌة:
 

 .http://www.wcoomd.orgمنوع مجظم  افامثمؾ افاثفمي  لظى ابت  اإلجتمجت:    -
 .http://www.moft.gov.ae  2313 يؿ افتاثمةمجظم  افتاثمة افاثفمي  نتة  -
 .http://www.UNCTAD.orgمنوع مجظم  احنجتتثد:     -
 .http://www.customs.gov.egمنوع افامثمؾ افمآمي و   -
 .http://www.international_mag.com  2313إ منوع ماظ  اجتمجثاينجثؿ -

http://www.wcoomd.org/
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