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جرت العادة علً أن تبدأ كافة الكتابات التً تتناول هذا •

الموضوع علً االسترشاد باإلتفاقٌة ونصوصها وأحكامها ، 

والقوانٌن والمواد التً تنص علً هذه اإلتفاقٌة فً 

 .التشرٌعات المحلٌة 

 ! !قبل أن نبدأ  



 

 

 

 المألوف ،ن هذا األسلوب ع ناونحن هنا خرج

 كون علٌه لٌتمكن ٌإلً أبسط ما ٌمكن أن  رغبة فً النزول بلغة الحوار 

 القارئ العادي

 قبل المتخصص  

 من التعرف علً ماهٌة هذه اإلتفاقٌة 

 بطرٌقة صحٌحة ومبسطة 



توحٌد أسلوب تقٌٌم البضائع ٌعتبر من معاٌٌر العدالة •

  والشفافٌة التً تسعً دول العالم إلً تطبٌقها

التقٌٌم الجمركً هو إجراء من اإلجراءات الالزمة لإلفراج •

  عن البضائع المستوردة

 الجمارك بواسطتها من تمكنالوسٌلة القانونٌة التً ت•

  "تحدٌد وعاء الضرٌبة الجمركٌة "  

  يا أهًيت انتقييى انجًركي ؟



 ببساطة

 الضرٌبة الجمركٌة

20 % 

 كٌف نحدد 

 ؟100ال 



 التقٌٌم الجمركً منذ البداٌة

 أنظمة وقواعد للتقٌٌم غٌر ثابتة أو مستقرة

 لعصبة األمم قواعد التجارة وفقا  

 1950/1953  

 تعرٌف بروكسل للقٌمة

اإلتفاقٌة ، المادة السابعة من 47إتفاقٌة الجات    

1947 

 إتحاد اإلدارات الجمركٌة األوروبٌة  

 مجموعات العمل

1981 

  إتفاقٌة الجات للقٌمة 

1995 

للتقٌٌم إتفاقٌة منظمة التجارة العالمٌة  



كٌف كان ٌتم حساب القٌمة لألغراض الجمركٌة 

 قبل العمل بإتفاقٌة الجات ؟

 وهذا التعرٌف كان ٌحسب القٌمة من خالل

 ” السعر العادي للسلعة"  

 والسعر العادي بلغة مبسطة هو 

ما ٌمكن أن تساوٌه السلعة إذا ما قام شخص ما بشرائها من  
شخص آخر ال ٌعرفه وحكمت عملٌة البٌع آلٌات السوق 

   العادٌة فً ظل المنافسة الكاملة

 تعرٌف بروكسل للقٌمة 



 بلغة مبسطة 

 كانت الجمارك تقوم بعمل التقٌٌم بمنظور

 "  ما تساوٌه السلعة "  

 ولٌس ما ورد بالفاتورة 

كان من حق الجمارك أن تهدر تماما  المبالغ الواردة   •

بالفواتٌر المقدمة إلٌها وتقوم بحساب قٌمة البضائع 

  سترشاد بالقٌم المتوافرة لدٌهاالمستوردة بأسلوب اإل

لٌس من حق للمستورد إال قبول ما تقوم به الجمارك   •

خاصة إذا ما كان اإلجراء الجمركً ٌستند إلً مستندات 

 .قرٌبة العهد بالرسالة موضوع التقٌٌم 



انسعر   
  انفعهي

 الفرق بٌن بروكسل والجات

انسعر   
  عـــاديان

 تساوٌه السلعة ما 

 إذا ما قام شخص ما بشرائها 

 من شخص آخر ال ٌعرفه 

 وحكمت عملٌة البٌع آلٌات السوق العادٌة 

  فً ظل المنافسة الكاملة

 المستورد دفعه المبلغ الذي 

 مقابل شراء البضائع المستوردة 

 سواء تم الدفع 

 أو استحق كله أو جزء منه 

  فً وقت التقٌٌم



 للتقٌٌم الجمركً إتفاقٌة منظمة التجارة العالمٌة

 طرٌقة قٌمة الصفقة

المطابقة طرٌقة السلع  

المماثلة طرٌقة السلع  

 طرٌقة القٌمة الخصمٌة

 طرٌقة القٌمة الحسابٌة

 المرنةطرٌقة التقٌٌم               



 
 يفهىو قيًت انصفقت 

 قيًت انصفقت
 وفقاً نهًادة األوني هي 

انًبانغ انتي قاو 
 انًستىرد بذفعها نهًىرد

أو انتي يجب عهيه أٌ  
 يذفعها نه 

يقابم شراء انبضائع 
 انًستىردة 

ورنك بعذ إضافت انتكانيف  
 وانًصروفاث

انتي يجب إضافتها 
نهىصىل نهقيًت نألغراض 

 انجًركيت
 



 السعر المدفوع فعال  أو القابل للدفع عن البضائع المستوردة•

 عند بٌعها بغرض التصدٌر لبلد االستٌراد•

بعد إجراء التسوٌات علً هذا السعر وفقا  ألحكام المادة  •

 الثامنـــــــــــة

 

 

 قٌـــمة الصفقــــــــــة



كٌف إذا  نقوم بحساب القٌمة لألغراض الجمركٌة 

  ؟ للمادة األولًوفقا  

 ٌدٌك  بٌن 

أوراق الرسالة 

المطلوب تقٌٌمها 

 ومعها

نموذج إقرار القٌمة   

المقدم من المستورد    

  وكافة أوراق الرسالة

كٌف نطبق  

الطرٌقة 

 األولً ؟



 :أبحث فً المستندات والوثائق المقدمة إلٌك مثل 

ٌُاك قٍْد على تصشف البائع فى السلع أّ استخذاهَ لِا غٍش  أال تكْى    

  القٍْد

 التى ٌفرضها أو ٌشترطها القانون أو السلطات العامة فى مصر ( 1)

 التى تحدد المساحة الجغرافٌة التى ٌمكن للمستورد إعادة بٌع السلع فٌها ؛( 2)

ا على قٌمة السلع ؛( 3) ا كبٌر   التى ال تؤثر تأثٌر 

 الشرط األول

 الفاتورة المبدئٌة الفاتورة إقرار القٌمة عقد البٌع

 عن مدي توافر الشرط التالً

 ألنه من البدٌهً إذا وجد هذا القٌد فإن السعر البد أن ٌختلف عن السعر الذي ٌبٌع به المصدر  

 إذا لم ٌفرض هذا الشرط أو القٌد ، 

 مثال

 إذا أشترط البائع علً المشتري أن ال ٌتم استخدام السٌارات المستوردة إال ألغراض النقل السٌاحً فقط

 فمن الطبٌعً أن ٌكون السعر أقل من السعر الذي تباع فٌه هذه السٌارات وتستخدم فً جمٌع األغراض 



 :أبحث فً المستندات والوثائق المقدمة إلٌك مثل 

 الفاتورة المبدئٌة الفاتورة إقرار القٌمة عقد البٌع

 عن مدي توافر الشرط التالً

 مثــــــال   

  الفالنً للمستورد  حقائب حرٌمً من الجلدببٌع  التصدٌر فً بلد أو البائعٌقوم المنتج   

 ، بشرط أن ٌقوم المستورد  دوالر 50بسعر 

 دوالر للحذاء 30من األحذٌة بسعر  كمٌة محددة بشراء

 ”الفعلٌة ” فهنا ٌكون كال السعرٌن قد تم حسابه بطرٌقة بعٌدة عن الواقع أو  

 تْجذ ششّط أّ قٍْد ٌتعزس هعِا تحذٌذ قٍوت السلعت هحل التقٍٍن أال  الشرط الثانً



 :أبحث فً المستندات والوثائق المقدمة إلٌك مثل 

 الفاتورة المبدئٌة الفاتورة إقرار القٌمة عقد البٌع

 عن مدي توافر الشرط التالً

 مثــــــال   

 دوالر بشرط أن ٌدفع له المستورد 10.000ٌبٌع المصدر خط إنتاج معٌن بسعر    

 .قطعة من اإلنتاج المحلً عند بٌعه  100واحد دوالر عن كل 

 هذا الشرط ال ٌمكن حسابه كمٌا  علً وجه التحدٌد وفقا  لما ورد بالمادة الثامنة

 وبالتالً ٌعتبر من الشروط التً تؤثر حتما  علً  

 ”قٌمة الصفقة ” 

 الشرط الثالث
 أّ التصشف أّ البٍع إعادة حصٍلت هي جزء أي للبائع ٌستحق أال 

 فً ٌكي لن ها تالٍت هشحلت فً الوستْسدة السلع فً االستخذام
 ساجع)  . (8) الوادة ألحكام ّفقا   الوٌاسب التعذٌل إجشاء اإلهكاى
   األّلً الطشٌقت هي (6) الفقشة



 :أبحث فً المستندات والوثائق المقدمة إلٌك مثل 

 الفاتورة المبدئٌة الفاتورة إقرار القٌمة عقد البٌع

 عن مدي توافر الشرط التالً

 مثــــــال   

 دوالر 45بسعر “ 14تبٌع الشركة الفالنٌة الٌابانٌة تلفزٌون    

 للشركة العالنٌة فً مصر

 ووفقا  لعقد الوكالة بٌن المستورد والمصدر

 فإن الشركة الفالنٌة لدٌها مشرف عام مقٌم   

 فً مصر ٌتولً اإلشراف علً جمٌع العملٌات التجارٌة للشركة العالنٌة

   

 الشرط الرابع
ثش السعش ٌتأ اال،  اًا هشتبطٍيالبائع ّالوشتشي هشتبطٍي ّإرا ك أال ٌكْى  

 بِزٍ العالقت 



 معنً عالقة اإلرتباط

 4الفقرة  15ورد بالمادة 
 :  فى مفهوم هذا االتفاق ال ٌعتبر األشخاص مرتبطٌن إال إذا  - 4  

 كانوا موظفٌن أو مدٌرٌن أحدهم لدى اآلخر ؛( أ) 

 ؛ كانوا شركاء فً العمل وموثقة شراكتهم قانونا  ( ب) 

 كانوا صاحب عمل ومستخدمٌه ؛( ج) 

شخص ٌملك أو ٌسٌطر أو ٌحتفظ بشكل مباشر أو غٌر مباشر  كان هناك( د) 
لدي أحدهما  تبخمسة فى المائة من الحصص أو األسهم التى لها حق التصوٌ

 و كلٌهما ؛أ

 كان أحدهما ٌشرف على اآلخر بشكل مباشر أو غٌر مباشر ؛( هـ) 

ا بشكل مباشر أو غٌر مباشر إلشراف شخص ثالث ؛( و)   أو كان كالهما خاضع 

ا ٌشرفون بشكل مباشر أو غٌر مباشر على شخص ثالث ؛( ز)   أو كانوا مع 

 .أو كانوا من أفراد نفس األسرة ( ح) 



 الشرط األول

 الفاتورة المبدئٌة الفاتورة إقرار القٌمة عقد البٌع

 كم انشروط يتىافرة  

 :واآلن إذا كانت نتٌجة البحث عن هذه الشروط هً 

 :أبحث فً المستندات والوثائق المقدمة إلٌك مثل 

 الشرط الثالث

 الشرط الرابع

 الشرط الثانً



 كٌفٌة حساب قٌمة الصفقة

 انســـــــعـر انىارد بانفاتىرة

 التفرٌغ. م+ التأمٌن + النولون

 تكلفة الحاوٌات تكلفة التعبئة

 العموالت والسمسرة

 رسوم الترخٌص  

 وحقوق الملكٌة  

 بٌع أو التصرف القٌمة أي جزء من حصٌلة إعادة 

 أو استخدام البضائع المستوردة 

 والتً تؤول مباشرة أو بطرٌق غٌر مباشر للبائع 

 المساعدات



 كٌفٌة  

المزورة  الفواتٌرالتعرف علً  

 الخطرباستخدام مؤشرات 



 التعرف علً الفواتٌر المزورة

 كتابة التارٌخ•

 ٌتوافق مع المعمول به فً بلد المنشأ –

 ٌختلف عن فواتٌر سابقة من نفس المورد–

 

    15 December  1999 

December 15 , 1999 

15.12.1999 

Wednesday,15 December 1999  



 أرقام الفاتورة•

 غٌر موضحة–

 بطرٌقة تختلف عن فواتٌر سابقة  موضحة –

 التسجٌل بضرائب القٌمة المضافة  أرقام •

ٌتم كتابتها علً الفواتٌر األوروبٌة وأغلب دول عادة ما 

 العالم 

  

 التعرف علً الفواتٌر المزورة



  أسم الشركة•

  ٌتوافق مع ما هو معمول به فً بلد المنشأ–

• USA…………………... ABC, inc 

• UK……………………...ABC Ltd or ABC Plc 

• Germany………….ABC Gmbh 

• France………………ABC SA. 

• Belgium……………ABC SA. 

• Austria……………..ABC Pty 

• Turkey……………..ABC Ltd or ABC A.S.  

 التعرف علً الفواتٌر المزورة



  

 : أسم الشركة •
 ال ٌوجد أسم شركة        •

 غٌر متوافق مع الفواتٌر السابقة        •

 : العنوان•

 ال ٌوجد عنوان–

 مثل استخدام عنوان فندق ، رقم صندوق برٌد: غامض –

 غٌر كامل–

 مختلف عن الفواتٌر السابقة–

   

 التعرف علي الفاتورة المزورة



 أرقام الفاكس والتلٌفون •

 ال ٌوجد رقم تلٌفون أو فاكس–

 الرقم مختلف عن الفواتٌر السابقة–

 الرقم الكودي لبلد المنشأ ومدٌنة المنشأ غٌر صحٌح–

الشركة هذه المرة تقوم بتصدٌر بضائع غٌر معتادة •

 التصدٌري السابق بالمقارنة بنشاطها

      

 التعرف علً الفواتٌر المزورة



أصبح أمراً  عنوان البرٌد األلكترونً والموقع علً األنترنت•

ٌتم توضٌحه علً الفاتورة فً أغلب الشركات التً تعمل  شائعاً 

 التجارة الدولٌة فً مجال 

 : رمز الشركة•

 الفواتٌر والمستندات السابقة ٌتوافق مع الموضح علً   

 : إذا كان للمصدر موقع علً األنترنت •

 تتفق أن ٌجب الفاكس ورقم التلٌفون ورقم والعنوان الرمز فإن  **  

   والفواتٌر المستندات علً الموضحة تلك مع

 

 التعرف علً الفواتٌر المزورة



 :  التوقٌع ، األسم ، اللقب•

  بالفواتٌر والمستندات السابقة ؟ مع ما هو موضح هل تتفق    

 : إذا كانت الفاتورة مرسلة بالفاكس•

   الفاكس المرسل موضح بأعلً الصفحة ؟ هل رقم     

  : إذا كانت الفاتورة مرسلة بالبرٌد•

 هل هً مطوٌة  ؟     

  

  

 التعرف علً الفواتٌر المزورة



الحروف واألرقام مكتوبة بطرٌقة مختلفة عن سابقتها ؟ هل •

وهل توجد أي عالمة علً وجود كتابة جدٌدة أو نسخ ، أو 

    تصحٌح أو تعدٌل ؟ 

 اإلجراءات المالٌة موضحة بالفاتورة ؟هل •

   شروط البٌع موضحة بالفاتورة ؟ هل •

 نوع البضائع تتفق ووسٌلة النقل المستخدمة ؟هل •

 التعرف علً الفواتٌر المزورة



 :   البضائع•

 تتفق وطبٌعة بلد المنشأ ؟ هل•
 موز من النروٌج -!!         بن من تركٌا  -

 !! قطع غٌار مرسٌدس من نامٌبٌا -

 !! أسماك طازجة من جمهورٌة التشٌك -

 :  التعبئة والكمٌات  نوع •

 تتفق ونوع البضائع المستوردة ؟هل –

 ! بضائع صب والفاتورة بالوحدة –

 ! بضائع بالوزن والفاتورة باللتر –

  

 

 التعرف علً الفواتٌر المزورة



 : سعر الوحدة•

      العملة ٌتفق مع العملة الموضحة بالفاتورة ؟ هل رمز•
• $,  

• £  

نوع العملة ٌتفق وبلد التصدٌر أو ٌتفق مع ما سبق وروده  هل–
  بالمستندات السابقة ؟

• Dollars                                           دوالر 

• Lira                                                    لٌرة 

• Franc                                                 فرنك 

 التعرف علً الفواتٌر المزورة



 ”  لالستخدام الجمركً فقط نسخة “  عبارة وجود•

 تارٌخ النقل ٌتفق وتارٌخ الفاتورة ؟هل •

الفاتورة المبدئٌة   ال تتضمن اإلجراءات المالٌة ا•

 ..النهائٌة وسعر الوحدة 

 

 

 التعرف علً الفواتٌر المزورة



 التعرف علً الفاتورة المزدوجة

 ؟“ لالستخدام الجمركً فقط “ هل توجد عبارة •

 فٌة لرقم الفاتورة ؟هل توجد أي حروف أو أرقام إضا•

– Invoice No: 56781-A 

– Invoice No: 56781-1 

 التصوٌر؟هل توجد عالمة علً النسخ أو •

تختلف عن تلك المستخدمة  هل شكل وطرٌقة كتابة الحروف واألرقام•

  فً المستندات الموردة مع الشحنات السابقة ؟

 هل شكل الختم والرقم الشخصً الموضح ٌختلف عما سبق وروده ؟  •



 بعد البحث  وجدت لدٌك من األسباب ما ٌجعلك تشك فً البٌانات المقدمة إلٌك

 الشرط الثانً

 الفاتورة المبدئٌة الفاتورة إقرار القٌمة عقد البٌع

 أو وجدت أن بعض أو كل الشروط غٌرمتوافرة

 الشرط الثالث

 الشرط األول

 الشرط الرابع





كٌف نحكم علً 

 البضائع بأنها

مطابــــــــــقة ”  

” 

 الشرط 

 األول 

 واألساسً



A

B

C

D

E

 للتقٌٌم طبقا  لقٌمة السلع المطابقة شروط عامة

  أن تكون مطابقة للسلع المستوردة التً نرٌد تقٌٌمها
  

 أن تكون من إنتاج نفس البلد الذي أنتج السلع التً نرٌد تقٌٌمها

 تم تصدٌرها من هناك فً نفس الوقت 
 تقٌٌمها أو فً غضون الوقت الذي تم فٌه تصدٌر البضائع التً نرٌد

 تقٌٌمها الكمٌات وعلً نفس المستوي التجاري للبضائع التً نرٌدبنفس 

 إذا وجدنا أكثر من رسالة تتوافر فٌها هذه الشروط
 نأخذ الرسالة التً تمثل أقل األسعار



 يثال عهي انسهع انًطابقت

 سٌارة توٌوتا

1999 

 GRطراز 

 زرقاء

 سٌارة توٌوتا

1999 

 GRطراز 

 سوداء

 



 بعد البحث عن مدي توافر الشروط الالزمة العتبار البضائع مطابقة

 أو عدم وجود قٌودات بالجمارك لهذه البضائع

 وجدت أن بعض أو كل الشروط غٌرمتوافرة

A

B

C

D

E   تكون مطابقة للسلع المستوردة التً نرٌد تقٌٌمهاأن 

 أن تكون من إنتاج نفس البلد الذي أنتج السلع التً نرٌد تقٌٌمها

 تم تصدٌرها من هناك فً نفس الوقت 

 بنفس الكمٌات وعلً نفس المستوي التجاري

 للبضائع التً نرٌد تقٌٌمها 

 نأخذ الرسالة التً تمثل أقل األسعار





كٌف نحكم علً 

 البضائع بأنها

 ”مماثلة ”  

 الشرط 

 األول 

 واألساسً



 شروط اعتبارالسلع مماثلة

 الكمٌة
 العالمة

 التجارٌة

 السمعة الجودة

 التجارٌة 



 العتبارالسلع مماثلة شروط عامة

 أن تكون مطابقة للسلع المستوردة التً نرٌد تقٌٌمها 
  

 أن تكون من إنتاج نفس البلد الذي أنتج السلع التً نرٌد تقٌٌمها

 بنفس الكمٌات وعلً نفس المستوي التجاري للبضائع التً نرٌد تقٌٌمها

 ،حتً ولو لم تكن متشابهة فً جمٌع النواحً 

    

 لها ذات الخصائص

 والمكونات المادٌة المتشابهة مع البضائع موضوع التقٌٌم  

 

 

 ..تقوم بذات الوظائف التً تقوم بها البضائع موضوع التقٌٌم 

 

 

 ..تكون قابلة للتبادل التجاري مع البضائع موضوع التقٌٌم 

 

 

 ..تحمل أو ال تحمل ذات العالمة التجارٌة 



 بعد البحث  لم تجد قٌودات أو بضائع مماثلة أو لم تتوافر الشروط

 وجدت أن بعض أو كل الشروط غٌرمتوافرة

 الشروط المطلوب توافرها العتبار البضائع مماثلة غٌر متوافرة

 البضائع المماثلة الموجودة غٌر مستوفاة الشروط

 ال توجد قٌودات سعرٌة عن بضائع سابقة مماثلة

 توجد بضائع ماثلة ال  

 





A

B

C

D

E

 شروط تطبٌق الطرٌقة الخصمٌة

 أن تكون البضائع المستوردة

   المحلً أو المطابقة أو المماثلة قد بٌعت فً السوق 

 أن تكون قد بٌعت بحالتها عند االستٌراد

 إجمالٌة البٌع لعملٌة البٌع التً تمثل أكبر كمٌةوٌؤخذ  بسعر 

 تتم عملٌة البٌع هذه فً نفس أو فً غضونوأن 

 وقت استٌراد البضائع التً نرٌد تقٌٌمها

 غٌر مرتبطٌن ٌكون هذا البٌع بٌن بائع ومشتريوأن 



 من أٌن نبدأ 

حساب القٌمة 

 الخصمٌة

 الخطوة 

 األولً



 كٌفٌة حساب القٌمة الخصمٌة

 سعر انبيع 
 انًتحصم عهيه وفقاً نهشروط انسابقت

 الرسوم الجمركٌة وغٌرها من الضرائب المحلٌة 

 الواجب دفعها بسبب االستٌراد

 تكلفة التأمٌن ومصروفات النقل

 تكلفة النولون والتأمٌن المحلٌة فً بلد االستٌراد

 ومصارٌف التفرٌغ 

 وغٌرها من العناصر التً 

 تم إضافتها للوصول إلً القٌمة

 سٌف للبضائع عند استٌرادها

 هامش الربح والمصروفات العامة 

 التً تم استخراجها من بٌانات البائع المحلً 



 بعد البحث عن مدي توافر الشروط الالزمة لتطبٌق القٌمة الخصمٌة

 الشرط الثانً

 وجدت أن بعض أو كل الشروط غٌرمتوافرة

 الشرط الثالث

 الشرط األول

 الشرط الرابع





ما هً شروط 

 تطبٌق 

 القٌمة الحسابٌة ؟

 الشرط 

 األول

 واألخٌر 



 القٌمة الحسابٌة

 :هً مجموع المبالغ اآلتٌة 

 

 تكلفة 

 أو قٌمة

المواد الخام   

والتصنٌع   

 

 قٌمة 

 المصروفات  

 العامة 

 وهامش الربح

 أ
 ب

 ج

 قٌمة أو تكلفة

 العناصر التً 

 تضاف للوصول

 للقٌمة 

 سٌف



 إذا لم توجد معلومات لدي الجمارك عن تكلفة اإلنتاج فً بلد التصدٌر

 ال ٌمكن تطبٌق طرٌقة القٌمة الحسابٌة

 الشركة المنتجة فً بلد التصدٌر
 الجمارك فً بلد االستٌراد





 كيفيت تطبيق طريقت انتقييى انًرٌ

    

 قم  بتحدٌد القٌمة الجمركٌة

 باستخدام أي طرٌقة مناسبة   •

 .  تتفق مع المبادئ واألحكام العامة الواردة باإلتفاقٌة   •

 : ال ٌجوز تحدٌد القٌمة الجمركٌة على أساس   •

 . سعر البٌع فى بلد االستٌراد ( أ) 

 .أي نظام ٌقضً باألخذ بالقٌمة األعلى من قٌمتٌن بدٌلتٌن ( ب) 

 .سعر البضائع فى السوق المحلى فى بلد التصدٌر ( ج) 

 (الحسابٌة  ةخالف طرٌقة القٌم)تكلفة اإلنتاج (  د) 

 .التى تم تحدٌدها لسلع مطابقة أو مماثلة       

 .سعر البضائع عند تصدٌرها لبلد آخر غٌر بلد االستٌراد (  هـ) 

 .القٌم الجمركٌة الدنٌا ( و) 

 .القٌم الجزافٌة أو الحكمٌة ( ز) 



 طرٌق التقٌٌم المرن

 تستخدم

 وسائل وطرق تقٌٌم
 منطقٌة ومقبولة

 متماشٌة  ومتفقة

 مع أحكام إتفاقٌة المادة السابعة
 من إتفاقٌة الجــــــــا ت

 توافر
 المعلومات والبٌانات
 فً البلد المستورد





 انخطىة األوني
   

 

 

 

 

 :هل تتوافر أي من األوضاع التالٌة 

 : هناك قٌود على تصرف البائع فى السلع أو استخدامه لها غٌر القٌود  هل  – 1

 التى ٌفرضها أو ٌشترطها القانون أو السلطات العامة فى البلد المستورد ؛( 1) 

 التى تحدد المساحة الجغرافٌة التى ٌمكن إعادة بٌع السلع فٌها ؛( 2) 

ا على قٌمة السلع ؛( 3)  ا كبٌر   التى ال تؤثر تأثٌر 

 ؟ هل توجد شروط أو قٌود ٌتعذر معها تحدٌد قٌمة السلعة محل التقٌٌم    - 2

 هل  ٌستحق للبائع أي جزء من حصٌلة إعادة البٌع أو التصرف أو االستخدام فً السلع المستوردة    – 3

 (من الطرٌقة األولً ( 6)راجع الفقرة )( 8)فً مرحلة تالٌة ما لم ٌكن فً اإلمكان إجراء التعدٌل المناسب وفقا  ألحكام المادة  

 ؟ وإذا كانت اإلجابة نعم ، هل تأثر السعر بهذه العالقة ؟.هل البائع والمشتري مرتبطٌن – 4

 اإلجابة

 ال

NO 

 اإلجابة

 نعــــــــــــــــم

YES 

 هناك ستة خطوات للقٌام بعملٌة التقٌٌم لألغراض الجمركٌة

 ٌتم تطبٌق طرٌقة قٌمة الصفقة



 اإلجابة

 ال

NO 

 هناك ستة خطوات للقٌام بعملٌة التقٌٌم لألغراض الجمركٌة

    انخطىة انثانيت

 

 

 

 

 

 هل توجد قٌودات خاصة بسلع مطابقة تم قبولها عند ورودها بطرٌقة قٌمة الصفقة ؟
    
 

   

 اإلجابة

 نعم

YES  

 ٌتم تطبٌق طرٌقة البضائع المطابقة



 اإلجابة

 ال

NO 

 هناك ستة خطوات للقٌام بعملٌة التقٌٌم لألغراض الجمركٌة

    انخطىة انثانثت

 

 

 

 

 

 تم قبولها عند ورودها بطرٌقة قٌمة الصفقة ؟ ماثلةهل توجد قٌودات خاصة بسلع م
    
 

   

 اإلجابة

 نعم

YES  

 ٌتم تطبٌق طرٌقة البضائع المماثلة



 اإلجابة

 ال

NO 

 هناك ستة خطوات للقٌام بعملٌة التقٌٌم لألغراض الجمركٌة

 انخطىة انرابعت
 

 

 

 

 هل توجد أي قٌودات خاصة 

 مطابقة أو مماثلة المسنوردة أو بضائع بضائع الب   •

 بٌعــــــــت بحالتها  •

 لمشترٌن غٌر مرتبطٌن    •

 فً نفس بلد االستٌراد؟    •

 اإلجابة 

 نـــــعـــــــــــــم

YES 
 

 ٌتم تطبٌق طرٌقة القٌمة الخصمٌة



 اإلجابة

 ال

NO 

 هناك ستة خطوات للقٌام بعملٌة التقٌٌم لألغراض الجمركٌة

 انخطىة انخايست
 

 

 

 

 هل توجد أي معلومات 

 فً بلد االستٌراد  

  ٌمكن استخدامها فً حساب القٌمة الجمركٌة بالطرٌقة الحسابٌة ؟ 

 

 

 اإلجابة 

 نعـــــــــــــــم

YES 
 

 ٌتم تطبٌق طرٌقة القٌمة  الحسابٌة



 هناك ستة خطوات للقٌام بعملٌة التقٌٌم لألغراض الجمركٌة

 انخطىة انسادست

 الطرٌقة المرنة 

 قم  بتحدٌد القٌمة الجمركٌة

 باستخدام أي طرٌقة مناسبة   •

 .  تتفق مع المبادئ واألحكام العامة الواردة باإلتفاقٌة   •

 : ال ٌجوز تحدٌد القٌمة الجمركٌة على أساس  •

 . سعر البٌع فى بلد االستٌراد ( أ) 

 .أي نظام ٌقضً باألخذ بالقٌمة األعلى من قٌمتٌن بدٌلتٌن ( ب) 

 .سعر البضائع فى السوق المحلى فى بلد التصدٌر ( ج) 

 .التى تم تحدٌدها لسلع مطابقة أو مماثلة ( الحسابٌة  ةخالف طرٌقة القٌم)تكلفة اإلنتاج (  د) 

 .سعر البضائع عند تصدٌرها لبلد آخر غٌر بلد االستٌراد (  هـ) 

 .القٌم الجمركٌة الدنٌا ( و) 

 .القٌم الجزافٌة أو الحكمٌة ( ز) 



 األحكام العامة للتطبٌق

 ،  والخاصة بأسعار تحوٌل  العملة 9المادة •

 ، والخاصة بسرٌة المعلومات المقدمة للجمارك 10المادة •

 ، والخاصة بحق المستورد فً التظلم بدون جزاء 11المادة •

 ، والخاصة باإلعالن والنشر للقوانٌن واألحكام 12المادة •

، والخاصة باإلفراج عن البضائع مع دفع أمانة لحٌن  13المادة •

 االنتهاء من التقٌٌم

، والخاصة بحق المستورد فً الحصول علً تفسٌر كتابً  16المادة •

 من الجمارك

 ، والملحق الثالث ، وهما بخصوص حقوق الجمارك 17المادة •



ا عملة تحوٌل ٌكون حٌث - 1    ٌ  لتحدٌد ضرور

 السعر هو المستخدم الصرف سعر ٌكون الجمركٌة القٌمة

 البلد فى المختصة السلطات صحٌح بشكل تعلنه الذى

 ، اإلمكان بقدر ، فعالة بصورة وٌعكس ، المستورد

 ، الشكل بهذا تنشر وثٌقة كل تغطٌها التى للفترة بالنسبة

 التجارٌة المعامالت فى العملٌة لهذه الجارٌة القٌمة

 . المستورد البلد لعملة بالنسبة

 السعر هو المستخدم التحوٌل سعر ٌكون - 2 

 حسب االستٌراد وقت أو التصدٌر وقت فى السارى

 . عضو كل عند علٌه المنصوص

 المادة التاسعة



  

تعامل السلطات كل معلومات سرٌة بطبٌعتها أو قدمت على  

أساس السرٌة ألغراض التقٌٌم الجمرك باعتبارها سرٌة تماًما 

، وال تقوم باإلعالن عنها دون تصرٌح محدد من الشخص أو 

الحكومة التى قدمت هذه المعلومات إال بقدر ما قد ٌطلب 

 .إفشاؤها فى سٌاق إجراءات قضائٌة 

 عاشرةالمادة ال



  

ٌنص تشرٌع كل عضو بالنسبة لتحدٌد القٌمة الجمركٌة على حق  - 1 
المستورد أو أى شخص ٌتحمل سداد الرسوم فى االستئناف دون جزاء 

. 

ٌجوز أن ٌكون الحق األولى فى االستئناف دون جزاء أمام سلطة  - 2 
فى إدارة الجمارك أو أمام هٌئة مستقلة ، وٌنص تشرٌع كل عضو 

 .على الحق فى االستئناف دون جزاء أمام سلطة قضائٌة 

ٌخطر المستأنف بالقرار الصادر فى االستئناف ، وتقدم أسباب  - 3 
كما ٌجب إبالغ المستأنف بأى حقوق فى استئناف .  هذا القرار كتابة 

 الحق 

 حادٌة عشرالمادة ال



  

ٌنشر البلد المستورد المعنى القوانٌن واللوائح  

واألحكام القضائٌة والقواعد اإلدارٌة ذات التطبٌق 

العام إلنفاذ هذا االتفاق وفق ا للمادة العاشرة من اتفاقٌة 

 . 1994جات 

 ثانٌة عشرالمادة ال



  

إذا أصبح من الضرورى أثناء تحدٌد القٌمة الجمركٌة للسلع  

المستوردة، تأخٌر التحدٌد النهائى لهذه القٌمة الجمركٌة ٌكون 

من حق مستورد السلع مع ذلك سحبها من الجمارك إذا قدم 

ضمانات كافٌة فى شكل كفالة  -حٌثما ٌطلب ذلك  -المستورد 

أو ودٌعة أو أى صك مناسب ، لتغطٌة دفع الرسوم التى قد 

وٌنص تشرٌع كل عضو .  تخضع لها السلع فى نهاٌة األمر 

 .على هذه الظروف 

 ثالثة عشرالمادة ال



  

من حق المستورد أن ٌحصل ، بناء على طلب مكتوب ، على  

تفسٌر مكتوب من إدارة الجمارك فى البلد المستورد عن 

 .الكٌفٌة التى حددت بها القٌمة الجمركٌة لسلعته المستوردة 

 سادسة عشرالمادة ال



  

ا   ا أو تشكٌك  لٌس فى هذا االتفاق ما ٌعنى تقٌٌد 

فى حقوق اإلدارات الجمركٌة فى أن تقتنع 

بصدق أو دقة أى بٌان أو وثٌقة أو إعالن ٌقدم 

 . للجمارك ألغراض التقٌٌم

 سابعة عشرالمادة ال



 قد تواجه بعض البلدان النامٌة  - 5

 من االتفاق ( 1)مشاكل فى تنفٌذ المادة 

 من حٌث ارتباطها بالواردات 

 التى ٌجلبها إلى بلدانهم الوكالء الوحٌدٌن 

 والموزعون الوحٌدون وأصحاب االمتٌاز الوحٌدون ، 

 فإذا ظهرت مثل هذه المشاكل فى الممارسة

 فى بلد نام عضـو ٌطبق االتفاق  

 تجرى دراسة لهذه المسألة ،

 بناء على طلب العضو،  

 .بغٌة التوصل إلى حلول مناسبة 

 انًهحق انثانث



 من أجل التطبٌق اآلمــــــن لإلتفاقٌة
 :تحتاج اإلدارة الجمركٌة إلً 

وجود اتصال وتنسٌق قوي بٌن الجمارك ومصلحة الضرائب •
علً المبٌعات بغرض تتبع مبٌعات البضائع المستوردة للتأكد 

 .من صحة ما سبق تقدٌمه من بٌانات للجمارك 

وجود عقوبات رادعة بالقانون الجمركً تنطبق علً من •
ٌثبت تالعبه  فً البٌانات المقدمة للجمارك عامة والخاصة 

 .بالقٌمة خاصًة 

 توافر أدوات الرقابة التً تكفلها اإلتفاقٌة لإلدارة الجمركٌة•

 توافر قاعدة بٌانات سعرٌة كأداة تقدٌر للخطر–

 إدخال نظام تقدٌر الخطر –

 إدخال نظام المراجعة المحاسبٌة الالحقة–

 تبادل المعلومات الخاصة بالقٌمة بٌن المصالح الجمركٌة –



 مالحظات علً التطبٌق

ال ٌوجد فً اإلتفاقٌة ما ٌحد من سلطة الجمارك فٌما ٌتعلق بالتأكد من صدق وصحة أي بٌان 1

 من إتفاقٌة تنفٌذ المادة السابعة ( 17المادة ) أو مستند أو إقرار مقدم إلٌها 

كٌفٌة تحدٌد القٌمة الجمركٌة حٌثما ال ٌمكن تحدٌدها بمقتضى أحكام أى من ( 7)تحدد المادة 2

 .المواد السابقة 

تجرى عادة عملٌة تشاور ( 1)وحٌثما ال ٌمكن تحدٌد القٌمة الجمركٌة بمقتضى أحكام المادة 3

، ( 2)بٌن إدارة الجمارك والمستورد بغٌة التوصل إلى أساس للقٌمة وفق ا ألحكام المادتٌن 

(3 . ) 

، ال ٌكون وجود ارتباط بٌن ( 1)عند تحدٌد ما إذا كانت قٌمة التعاقد مقبولة ألغراض الفقرة4

ا العتبار القٌمة التعاقدٌة ( 15)البائع والمشترى بالمعنى الوارد فى المادة  فى حد ذاته أساس 

غٌر مقبولة وفى هذه الحالة ٌجب بحث الظروف المحٌطة بالبٌع وتعتبر القٌمة التعاقدٌة 

   مقبولة بشرط أال تكون العالقة قد أثرت على الثمن

بناء على  من المادة األولً باإلتفاقٌة  (ب( )2)تستخدم االختبارات الواردة فى الفقرة  5

وال ٌجوز إقرار قٌم بدٌلة بمقتضى أحكام .  مبادرة من المستورد وألغراض المقارنة فقط 

 (ب( )2)الفقرة 

 



  

 العملت األجنبيت 

 المستخدمت في بعض البلدان



 العملة األجنبٌة المستخدمة فً بعض البلدان

  الدوالر
 كندا  *           بٌرمودا *        باربادوس *  أسترالٌا  *

 جٌانا *              فٌجً *  الكارٌبً شرق * برونً  *

 نامٌبٌا *            لٌبٌرٌا *         جاماٌكا *  كونج هونج  *

     سنغافورة *                    سولومون جزر *    نٌوزٌالندا   *

  زٌمبابوي *                     وتوبجو ترٌنداد *       أمرٌكا   *



 العملة األجنبٌة المستخدمة فً بعض البلدان

 الجنٌه
 إنجلترا   مصر           

  سورٌا           

  لبنان           

  قبرص                               



 العملة األجنبٌة المستخدمة فً بعض البلدان

 الفرنك
 آندورا                               بلجٌكا

 سوٌسرا                              لوكسومبوج

 غٌنٌا                                 فرنسا

 كوموروس



 العملة األجنبٌة المستخدمة فً بعض البلدان

 البٌزو
 األرجنتٌن                              بوروندي

 شٌلً                                   كولومبٌا

 جمهورٌة الدومٌنكان                المكسٌك

 الفلبٌن



 العملة األجنبٌة المستخدمة فً بعض البلدان

 الشلن
 النمسا•

 كٌنٌا•

 الصومال•

 تنزانٌا•

 أوغندا•



 العملة األجنبٌة المستخدمة فً بعض البلدان

 اللٌرة
 أٌطالٌا•

 مالطا•

 تركٌا•


