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اإلشراف على ه ا البحث وتوجيهات  ،التى كان لها عمةيم األثةر فةى خةروا هة ا
البحةةث إلةةى حيةةر النةةور  ،علةةى الةةر م مةةن مشةةا ل الكثيةةرة  ،فلةة منةةى الشةةكر
والعرفان به ا الجميل.
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ك لك خال

الشكر والتقدير ألعضاء هيئة التدريس على ما ب لوه مةن جهةد

م الدارسين.
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الفدل األول
اإلةار المنهجى للبحث
 0-0مقــدمـة -:
فررىإطررارمررايشررهد العررالممرر مبليررراتأثرررتعلررىالحيرراةاللياسرريةااالجبماعيررة
ااالقبصادية،فزادتحدةالمنافلةمماأدىإلىالحاجةإلتباعسياسراتاقبصراديةتبمشرىمرع
تلكالمبليرات إسبخداممناهجاأساليبمبطنرةلمناكبةتلكالمبليرات .
البلبيةماتشهد حركةالبجارةالعالميةم نمنمبزايدعلرىاللراحةاإلقليميرةاالداليرة
اإسرربحداثالمنظمرراتالعالميررةامنهررامنظمررةالبجررارةالعالميررة،WTOمنظمررةالجمررارك
العالميةWCOالعديدم النظمااإلجراءاتالجمركيةفىإطارآلياتتلهيلالبجرارةاللرك
هدفالبيليرعلىالمبعاملي االملاهمةفىسرعةاإلفراجع البضائع،افىإطارسياسة
البطنيراالبحرديثالبرىإنبهجبهراالجمراركالمصرريةمرع دايرةاأللفيرةالمالمرةقامر  بطبيرق
أنظمةجمركيةحديمة هدفتيليرحركةالبجارة .
امررر أهرررمتلررركاألنظمرررةتطبيرررقنظرررامالنافرررذ الناحررردة هررردفسررررعةاتبلررري تررردفق
المعلنمات ي مجبمعاألعمالاالجهاتالحكنميةاالرقا يةالمخبلفة،فضالًع ترنفيرهرذا
النظامآللياتتلهيلالدفع .
كررذلكتطبيررقنظرراماإلفررراجالملرربقاالررذىيهرردفإلررىتخفرريضالررزم الملرربلرقفررى
اإلفررراجعر البضررائعالملرربنردةإلررىأقررلزمر جمركررىممكر ،حيررث منجرربهررذاالنظررام
يمك إتماماإلجراءاتالجمركيةعلىالشحناتالناردةم الخارجقبلاصرنلهااقبرلتقرديم
منافلبناسيلةالنقل،اكذلكسدادالضرائباالرسنمالجمركيةاإسبالمإلناإلفراج .
كذلكتطبيقلنظامخدمةكبارالعمالءلخدمةكبارالملبنردي الملبرزمي  هردفتقليرل
زم اإلفراجالجمركىللرسائلالناردةاتعزيزاإللبرزامللملربنردي الملربهدفي مر خرالل
مجمنعةااضحةم عملياتاإللبزاماإدارةالمخاطراالمراجعةالالحقة .
اتعببرخدمةكبارالعمالء رنامجقنىمكمفلخدمةكبارالملئنلي الملبرزمي  هردف
تقليرررلزمررر اإلفرررراجالجمركرررىللرسرررائلالرررناردةاتعزيرررزاتنميرررةاإللبرررزامللملررربنردي 
الملرربهدفي م ر خرراللمجمنعررةااضررحةم ر عمليرراتاإللبررزاماإدارةالمخرراطراالمراجعررة
الالحقة .
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اتعببرمصرهىخامسدالرةعلرىملربنىالعرالمتطبرق رنرامجخدمرةكبرارالعمرالء
تاليةإلدارةخدمةالعمالءفىالنالياتالمبحدةاألمريكية،ا رنامجالبقرديرالرذاتىللجمرارك
الكندية ،رنامجالللمالجمركى اللنيداهرنأكمررالبررامجنجاحراً ،رنرامجالقائمرةالذهبيرة
للجماركاألردنية .
النقلالجماركالمصريةملبنىمبقدمفىتطبيق رامجآليراتتلرهيلالبجرارةلنضرع
مصرررفررىمكانبهرراالداليررةالمرمنقررةإقليميراًاداليراًاإدراجهرراضررم الرردالالمطبقررةألحرردث
رامجالبعاان ي الجماركاالمجبمعالبجارى .
اإلدراكهرراألهميررةتطبيررقالبرررامجالداليررةالحديمررةامنهررا رنررامجالفاعررلاإلقبصررادى
المعبمدAEOمصراالذىيهدفعلىتقديمحزمةم البيليراتإلىالشرركاتالملربنردة
االمصرردرةالملبزمررةأا رراقىسللررلةتزايررداإمرردادالعمليرراتالبجاريررة ررأدنىملرربنىمرر 
المخاطراالبىتعبمدهاالمصلحةفىهذاالبرنرامجمر خرالل ررامجإدارةالمخراطراأحردث
النظمالبكننلنجية .
صدرقررارازيررالماليرةرقرم 412براري 2/43للرنة 4103بعرديل عرضأحكرام
الالئحةالبنفيذيةلقانننالجماركرقم66للنة63اتعديالتهالصادر قرارازيرالماليةرقم
01للنة .4116
حيررثتررمإضررافةالمررادة()0م ر البررابالبمهيرردىتبضررم تعريررفالفاعررلاإلقبصررادى
المعبمدAEOمصر أنههنكلطرفيشاركفىإنليابحركةالبجارةالداليرةمهمراكران
دار ،ايرربمإعبمررادم ر قب رلمصررلحةالجمرراركالنطنيررة،ايلبررزم معرراييرمنظمررةالجمررارك
العالمية،اإطرارعمرلالمنظمرةلمعراييرترأمي اتيلريرسللرلةالبجرارةالداليرةكرذلكيلرببدل
نصالمادة()36م الالئحةالبنفيذيةلقانننالجمارك،النصاآلتى :
"ينشأ مصلحةالجماركخدمةالفاعلاألقبصادىالمعبمد)(AEOمصررافقراًإلطرار
عمررلمنظمررةالجمرراركالعالميررةلمعرراييرتررأمي اتيلرريرسللررلةالبجررارةالداليررةتبررنلىتيلررير
اسرررعةاإلفررراجع ر الرسررائلالررناردة،االصررادرةللمبعرراملي  هررذ الخدمررةافق را ًللشررراط
االقناعدالبىيصدر هاقراررئيسمصلحةالجمارك" .
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ايعببرررخدمررةالفاعررلاإلقبصررادىالمعبمرردAEOمصررر رنررامجصررادرم ر منظمررة
الجمرراركالعالميررة هرردفتررأمي اتيلرريرالبجررارةالداليررةمررعمررنححررنافزلكررلم ر الجمررارك
االبجارالمشبركي لبعزيزالنمناإلقبصادىااالجبماعىامكافحرةاإلرهرابالردالىاترأمي 
تحصرريلاإليرررادات،ايحررقلم ر يبعامررل هررذ الخدمررةكررالم ر الملرربنردي ،المصرردري ،
الملبخلصررري ،شرررركاتاللنجيلررربيات،شرررركاتالشرررح اجميرررعأطررررافسللرررلةالبزايرررد
الدالية .
افرررىإطرررارمناكبرررةعنلمرررةالنشررراطاإلقبصرررادىاتحريررررالبجرررارةالعالميرررة،تلرررعى
اإلداراتالجمركية كافرةدالالعرالمإلرىتنفيرذتنجيهراتمنظمرةالجمراركالعالميرةامنظمرة
البجارةالعالمية،اإسبخدامنظمجمركيةجديردةاتطرنيرمنظنمرةالعمرل هرا،االبحرنلمر 
إداراتلجبايةاألمنالإلىإداراتتقدمخدماتجمركيرةمبميرزةامبكاملرةتهردفإلرىتيلرير
حركررةالبجررارة،اجررذباإلسرربمماراتاألجنبيررةاللررك إنشرراءالمراكررزاللنجيلرربيةالمطررنر 
هدفتبلي اإلجراءاتالجمركيةاالنصنلإلىالمرحلةالنهائيرة إسربخدامأسرلنبالميكنرة
الشاملةلكافةمراحلاإلجراءات الر اإللكبرانرى ري كافرةالمنافرذالجمركيرةمرعمشراركة
الملررربنردي فرررىاضرررعالبنررردالجمركرررى نفلرررهاتحديررردطريقرررةالبقيررريماإسررربيفاءالقناعرررد
اإلسبيراديةاالجهاتالرقا ية .
ام خاللتطبيقاآللياتالملبحدثةلخدمةكبارالمبعاملي معالجماركاماينبجعنره
فىتحقيقأقلزم ل فراجع البضائعاخفضتكلفةالصفقاتممايؤدىللركإلرىمقاامرة
الفلادانشرالشفافيةم خاللالعملفى يئةغيرارقية إسبخداماألنظمرةاإلليكبرانيرةمر 
خاللتطبيقنظامالر اإللكبرانى ي الجمراركاجميرعالجهراتاتطبيرقنظرامED1فرى
نقلالبياناتاالمعلنمات ي المبعاملي اجميعالجهاتالعامةفىالميناء .
معتطبيقأنظمةإدارةالمخاطر،اإلبزامكبارالمبعاملي  عمليةالمراجعةالالحقة عد
اإلفراجعر شرحناتهماللركلبطبيرقمبردأتلرهيلاسررعةتردفقاتالبجرارةمرعأحكرامالرقا رة
الجمركية .

 4-0مشكلة البحث :
تكمررر مشررركلةالبحرررثفرررىأنالرررنظمااإلجرررراءاتالجمركيرررةالبرررىطبقبهررراالجمرررارك
المصريةامانربجعنهرامر زيرادةخطرناتمراحرلاإلفرراجاتعقيردفرىالعمليرةاإلسربيرادية
االبصديرية،كذلككمرةتدخلالعنصرالبشرىاتفشىظاهرةالفلاد .
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تلكالمشكالتأدتإلىإعاقةعمليةاإلفراجمماأدىإلىإرتفاعفاتنرةاإلسبيراد .

 3-0أهمية البحث :
يبضحأهميةالبحثم تنضيحاشرر اإلتجاهراتالملربحدثةلخدمرةكبرارالمبعراملي 
مررعالجمرراركالمصرررية إسرربخدامأدااتاآليرراتتلررهيلالبجررارةاالبررىتنررادى ررهالمنظمررات
الداليررةااإلقليميررةامنهررامنظمررةالبجررارةالعالميررة،منظمررةالجمرراركالعالميررةمرر تبلرري 
اإلجررراءاتاللررك عقررد راتنكررنالتمررعكررالًم ر الهيئررةالعامررةللرقا ررةعلررىالصررادرات
االناردات،اكذلكالبمميرلالبجرارىللررعةاإلفرراجعر الرسرائلالرناردةاجعرلالجمرارك
نا اتامنافذعبنراليل مخازنللبضائع .

 2-0فرضية البحث :
تبمملفرضيةالبحثفىأنه"يؤدىتطبيقالنظمالجمركيةالملبحدثةاالبرىنرادت هرا
المنظمررراتالداليرررةااإلقليميرررةاللرررك بفعيرررلدارالمراكرررزالجمركيرررةالمطرررنر ،المراكرررز
اللنجيلرربية،اخدمررةكبررارالعمررالءإلررىتبلرري اإلجررراءاتاسرررعةاإلفررراجع ر الشررحنات
اتقليلزم اإلفراجممايعندعلىالعمالءاالملبهلكي  النفع" .

 5-0أهداف البحث :
يهررردفالبحرررثإلرررى يرررانمررردىأهميرررةتطبيرررقالجمررراركالمصرررريةالرررنظمالجمركيرررة
الملرربحدثةم ر مراك رزجمركيررةمطررنر ،مراكررزلنجيلرربية،خدمررةكبررارالعمررالء،إدارة
المخرراطر،المراجعررةالمحاسرربيةالالحقررة،مررعإلبررزامالمجبمررعالبجررارى ررالقناني االلررنائح
االقراراتالمنظمةلذلك،كذلكالدارالذىتقدمهالجماركالمصريةفىإطارآليراتتلرهيل
البجارة بطبيقنظاممبنازن ي تلهيلحركةالبجارةاأحكامالرقا رةالجمركيرةمر تلرهيل
تدفقشحناتهماتقليلزم اإلفراج .

 6-0منهجية البحث :
تعبمدالدراسةفىمنهجيبهاعلىالمنهجالبحليلىالنصفى إعببار أحدالمناهجالعلمية
الملرربخدمةفررىالدراسرراتالمبعلقررة ررالعلنماالجبماعيررةمر خرراللالدراسررةالنظريررةالمكببيررة
االبحليلالعلمىللظاهرةالعلميةالمدراسة .
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 7-0خةة البحث :
تمتقليمالبحثإلىخملةفصنلكاآلتى :
الفصل األول :اإلطارالمنهجىللبحث 
الفصل النااى :المعنقاتاالممارساتالجمركيةقبلإحداثعمليةالبطنير .
الفصل النالث :آلياتامحاارتلهيلالبجارةفىإطارالمنظماتالدالية .
الفصل اليا:ن :النظمالجمركيةالملبحدثةلخدمةكبارالمبعاملي  .
الفصل ال اوس:نبائجالبحثاالبنصيات .
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الفدل األول
اإلةار المنهجى للبحث
 3-0مقــدمـة -:
فررىإطررارمررايشررهد العررالممرر مبليررراتأثرررتعلررىالحيرراةاللياسرريةااالجبماعيررة
ااالقبصادية،فزادتحدةالمنافلةمماأدىإلىالحاجةإلتباعسياسراتاقبصراديةتبمشرىمرع
تلكالمبليرات إسبخداممناهجاأساليبمبطنرةلمناكبةتلكالمبليرات .
البلبيةماتشهد حركةالبجارةالعالميةم نمنمبزايدعلرىاللراحةاإلقليميرةاالداليرة
اإسرربحداثالمنظمرراتالعالميررةامنهررامنظمررةالبجررارةالعالميررة،WTOمنظمررةالجمررارك
العالميةWCOالعديدم النظمااإلجراءاتالجمركيةفىإطارآلياتتلهيلالبجرارةاللرك
هدفالبيليرعلىالمبعاملي االملاهمةفىسرعةاإلفراجع البضائع،افىإطارسياسة
البطنيراالبحرديثالبرىإنبهجبهراالجمراركالمصرريةمرع دايرةاأللفيرةالمالمرةقامر  بطبيرق
أنظمةجمركيةحديمة هدفتيليرحركةالبجارة .
امررر أهرررمتلررركاألنظمرررةتطبيرررقنظرررامالنافرررذ الناحررردة هررردفسررررعةاتبلررري تررردفق
المعلنمات ي مجبمعاألعمالاالجهاتالحكنميةاالرقا يةالمخبلفة،فضالًع ترنفيرهرذا
النظامآللياتتلهيلالدفع .
كررذلكتطبيررقنظرراماإلفررراجالملرربقاالررذىيهرردفإلررىتخفرريضالررزم الملرربلرقفررى
اإلفررراجعر البضررائعالملرربنردةإلررىأقررلزمر جمركررىممكر ،حيررث منجرربهررذاالنظررام
يمك إتماماإلجراءاتالجمركيةعلىالشحناتالناردةم الخارجقبلاصرنلهااقبرلتقرديم
منافلبناسيلةالنقل،اكذلكسدادالضرائباالرسنمالجمركيةاإسبالمإلناإلفراج .
كذلكتطبيقلنظامخدمةكبارالعمالءلخدمةكبارالملبنردي الملبرزمي  هردفتقليرل
زم اإلفراجالجمركىللرسائلالناردةاتعزيزاإللبرزامللملربنردي الملربهدفي مر خرالل
مجمنعةااضحةم عملياتاإللبزاماإدارةالمخاطراالمراجعةالالحقة .
اتعببرخدمةكبارالعمالء رنامجقنىمكمفلخدمةكبارالملئنلي الملبرزمي  هردف
تقليرررلزمررر اإلفرررراجالجمركرررىللرسرررائلالرررناردةاتعزيرررزاتنميرررةاإللبرررزامللملررربنردي 
الملرربهدفي م ر خرراللمجمنعررةااضررحةم ر عمليرراتاإللبررزاماإدارةالمخرراطراالمراجعررة
الالحقة .
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اتعببرمصرهىخامسدالرةعلرىملربنىالعرالمتطبرق رنرامجخدمرةكبرارالعمرالء
تاليةإلدارةخدمةالعمالءفىالنالياتالمبحدةاألمريكية،ا رنامجالبقرديرالرذاتىللجمرارك
الكندية ،رنامجالللمالجمركى اللنيداهرنأكمررالبررامجنجاحراً ،رنرامجالقائمرةالذهبيرة
للجماركاألردنية .
النقلالجماركالمصريةملبنىمبقدمفىتطبيق رامجآليراتتلرهيلالبجرارةلنضرع
مصرررفررىمكانبهرراالداليررةالمرمنقررةإقليميراًاداليراًاإدراجهرراضررم الرردالالمطبقررةألحرردث
رامجالبعاان ي الجماركاالمجبمعالبجارى .
اإلدراكهرراألهميررةتطبيررقالبرررامجالداليررةالحديمررةامنهررا رنررامجالفاعررلاإلقبصررادى
المعبمدAEOمصراالذىيهدفعلىتقديمحزمةم البيليراتإلىالشرركاتالملربنردة
االمصرردرةالملبزمررةأا رراقىسللررلةتزايررداإمرردادالعمليرراتالبجاريررة ررأدنىملرربنىمرر 
المخاطراالبىتعبمدهاالمصلحةفىهذاالبرنرامجمر خرالل ررامجإدارةالمخراطراأحردث
النظمالبكننلنجية .
صدرقررارازيررالماليرةرقرم 412براري 2/43للرنة 4103بعرديل عرضأحكرام
الالئحةالبنفيذيةلقانننالجماركرقم66للنة63اتعديالتهالصادر قرارازيرالماليةرقم
01للنة .4116
حيررثتررمإضررافةالمررادة()0م ر البررابالبمهيرردىتبضررم تعريررفالفاعررلاإلقبصررادى
المعبمدAEOمصر أنههنكلطرفيشاركفىإنليابحركةالبجارةالداليرةمهمراكران
دار ،ايرربمإعبمررادم ر قب رلمصررلحةالجمرراركالنطنيررة،ايلبررزم معرراييرمنظمررةالجمررارك
العالمية،اإطرارعمرلالمنظمرةلمعراييرترأمي اتيلريرسللرلةالبجرارةالداليرةكرذلكيلرببدل
نصالمادة()36م الالئحةالبنفيذيةلقانننالجمارك،النصاآلتى :
"ينشأ مصلحةالجماركخدمةالفاعلاألقبصادىالمعبمد)(AEOمصررافقراًإلطرار
عمررلمنظمررةالجمرراركالعالميررةلمعرراييرتررأمي اتيلرريرسللررلةالبجررارةالداليررةتبررنلىتيلررير
اسرررعةاإلفررراجع ر الرسررائلالررناردة،االصررادرةللمبعرراملي  هررذ الخدمررةافق را ًللشررراط
االقناعدالبىيصدر هاقراررئيسمصلحةالجمارك" .
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ايعببرررخدمررةالفاعررلاإلقبصررادىالمعبمرردAEOمصررر رنررامجصررادرم ر منظمررة
الجمرراركالعالميررة هرردفتررأمي اتيلرريرالبجررارةالداليررةمررعمررنححررنافزلكررلم ر الجمررارك
االبجارالمشبركي لبعزيزالنمناإلقبصادىااالجبماعىامكافحرةاإلرهرابالردالىاترأمي 
تحصرريلاإليرررادات،ايحررقلم ر يبعامررل هررذ الخدمررةكررالم ر الملرربنردي ،المصرردري ،
الملبخلصررري ،شرررركاتاللنجيلررربيات،شرررركاتالشرررح اجميرررعأطررررافسللرررلةالبزايرررد
الدالية .
افرررىإطرررارمناكبرررةعنلمرررةالنشررراطاإلقبصرررادىاتحريررررالبجرررارةالعالميرررة،تلرررعى
اإلداراتالجمركية كافرةدالالعرالمإلرىتنفيرذتنجيهراتمنظمرةالجمراركالعالميرةامنظمرة
البجارةالعالمية،اإسبخدامنظمجمركيةجديردةاتطرنيرمنظنمرةالعمرل هرا،االبحرنلمر 
إداراتلجبايةاألمنالإلىإداراتتقدمخدماتجمركيرةمبميرزةامبكاملرةتهردفإلرىتيلرير
حركررةالبجررارة،اجررذباإلسرربمماراتاألجنبيررةاللررك إنشرراءالمراكررزاللنجيلرربيةالمطررنر 
هدفتبلي اإلجراءاتالجمركيةاالنصنلإلىالمرحلةالنهائيرة إسربخدامأسرلنبالميكنرة
الشاملةلكافةمراحلاإلجراءات الر اإللكبرانرى ري كافرةالمنافرذالجمركيرةمرعمشراركة
الملررربنردي فرررىاضرررعالبنررردالجمركرررى نفلرررهاتحديررردطريقرررةالبقيررريماإسررربيفاءالقناعرررد
اإلسبيراديةاالجهاتالرقا ية .
ام خاللتطبيقاآللياتالملبحدثةلخدمةكبارالمبعاملي معالجماركاماينبجعنره
فىتحقيقأقلزم ل فراجع البضائعاخفضتكلفةالصفقاتممايؤدىللركإلرىمقاامرة
الفلادانشرالشفافيةم خاللالعملفى يئةغيرارقية إسبخداماألنظمرةاإلليكبرانيرةمر 
خاللتطبيقنظامالر اإللكبرانى ي الجمراركاجميرعالجهراتاتطبيرقنظرامED1فرى
نقلالبياناتاالمعلنمات ي المبعاملي اجميعالجهاتالعامةفىالميناء .
معتطبيقأنظمةإدارةالمخاطر،اإلبزامكبارالمبعاملي  عمليةالمراجعةالالحقة عد
اإلفراجعر شرحناتهماللركلبطبيرقمبردأتلرهيلاسررعةتردفقاتالبجرارةمرعأحكرامالرقا رة
الجمركية .

 3-0مشكلة البحث :
تكمررر مشررركلةالبحرررثفرررىأنالرررنظمااإلجرررراءاتالجمركيرررةالبرررىطبقبهررراالجمرررارك
المصريةامانربجعنهرامر زيرادةخطرناتمراحرلاإلفرراجاتعقيردفرىالعمليرةاإلسربيرادية
االبصديرية،كذلككمرةتدخلالعنصرالبشرىاتفشىظاهرةالفلاد .
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تلكالمشكالتأدتإلىإعاقةعمليةاإلفراجمماأدىإلىإرتفاعفاتنرةاإلسبيراد .

 01-0أهمية البحث :
يبضحأهميةالبحثم تنضيحاشرر اإلتجاهراتالملربحدثةلخدمرةكبرارالمبعراملي 
مررعالجمرراركالمصرررية إسرربخدامأدااتاآليرراتتلررهيلالبجررارةاالبررىتنررادى ررهالمنظمررات
الداليررةااإلقليميررةامنهررامنظمررةالبجررارةالعالميررة،منظمررةالجمرراركالعالميررةمرر تبلرري 
اإلجررراءاتاللررك عقررد راتنكررنالتمررعكررالًم ر الهيئررةالعامررةللرقا ررةعلررىالصررادرات
االناردات،اكذلكالبمميرلالبجرارىللررعةاإلفرراجعر الرسرائلالرناردةاجعرلالجمرارك
نا اتامنافذعبنراليل مخازنللبضائع .

 00-0فرضية البحث :
تبمملفرضيةالبحثفىأنه"يؤدىتطبيقالنظمالجمركيةالملبحدثةاالبرىنرادت هرا
المنظمررراتالداليرررةااإلقليميرررةاللرررك بفعيرررلدارالمراكرررزالجمركيرررةالمطرررنر ،المراكرررز
اللنجيلرربية،اخدمررةكبررارالعمررالءإلررىتبلرري اإلجررراءاتاسرررعةاإلفررراجع ر الشررحنات
اتقليلزم اإلفراجممايعندعلىالعمالءاالملبهلكي  النفع" .

 04-0أهداف البحث :
يهررردفالبحرررثإلرررى يرررانمررردىأهميرررةتطبيرررقالجمررراركالمصرررريةالرررنظمالجمركيرررة
الملرربحدثةم ر مراك رزجمركيررةمطررنر ،مراكررزلنجيلرربية،خدمررةكبررارالعمررالء،إدارة
المخرراطر،المراجعررةالمحاسرربيةالالحقررة،مررعإلبررزامالمجبمررعالبجررارى ررالقناني االلررنائح
االقراراتالمنظمةلذلك،كذلكالدارالذىتقدمهالجماركالمصريةفىإطارآليراتتلرهيل
البجارة بطبيقنظاممبنازن ي تلهيلحركةالبجارةاأحكامالرقا رةالجمركيرةمر تلرهيل
تدفقشحناتهماتقليلزم اإلفراج .

 03-0منهجية البحث :
تعبمدالدراسةفىمنهجيبهاعلىالمنهجالبحليلىالنصفى إعببار أحدالمناهجالعلمية
الملرربخدمةفررىالدراسرراتالمبعلقررة ررالعلنماالجبماعيررةمر خرراللالدراسررةالنظريررةالمكببيررة
االبحليلالعلمىللظاهرةالعلميةالمدراسة .
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 02-0خةة البحث :
تمتقليمالبحثإلىخملةفصنلكاآلتى :
الفصل األول :اإلطارالمنهجىللبحث 
الفصل النااى :المعنقاتاالممارساتالجمركيةقبلإحداثعمليةالبطنير .
الفصل النالث :آلياتامحاارتلهيلالبجارةفىإطارالمنظماتالدالية .
الفصل اليا:ن :النظمالجمركيةالملبحدثةلخدمةكبارالمبعاملي  .
الفصل ال اوس:نبائجالبحثاالبنصيات .
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الفدل الثالث
آليات ومحاور تسهيل التجارة
فى إةار المنممات الدولية
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الفدل الثالث
آليات ومحاور تسهيل التجارة
فى إةار المنممات الدولية
 0-3مقدمـــة :
تناالنافىالفصلاللا قالمعنقاتاالممارساتالجمركيةالبرىشرهدتها يئرةالجمرارك
المصريةقبلأحداثعمليةالبطنيراللركمر خراللإتبراعإجرراءاتجمركيرةتبلرم البعقيرد
امراحررلإجررراءاتعديرردةقرردتصررلإلررى47إجررراءجمركررىاملرربنداتكميرررةممرراأدىإلررى
طنلزم اإلفراجالذىقداصلفرى عرضالمنافرذالجمركيرةإلرى31ثالثرننينمراً،كرذلك
إسبخدامأسلنبالبقييمالجزافىاللك بممي شحنهااحدةااردةمر منربجااحرد قريممخبلفرة
نظراًإلسبخداممنظفالجمركفناتيرالقيممبدنيةلملبنردي معيني ،افاتنرة قيمرةأعلرى
لملرربنردي آخررري ممرراأدىلبفشررىظرراهرةالفلرراد،كررذلكتشررريعاتجمركيررةم ر قرراننن
جمركررى،تعريفررةجمركيررةانظررمجمركيررةتبلررم البعقيررد،حيررثتررمإسرربخدامقررانننجمركررى
مضىعليه5عقندمر الرزم اليبمشرىمرعالمبليرراتاإلقبصراديةالداليرة،كرذلكتعريفرة
جمركية هاتشرنهاتعديردةاللرك فررضفئراتجمركيرةأعلرىعلرىملربلزماتامردخالت
العمليررةاإلنباجيررة،افئرراتمنخفضررةعلررىالمنرربجالنهررائىممرراأدىإلررىمحار ررةالصررناعة
النطنية،كرذلكاجرندتفريعراتعديردة فئراتمخبلفرةممراجعرلمرأمنرالبعريفرةيضرعالبنرد
األعلررىلبقررارباتشررا هاللررلعةم ر  نررندالبعريفررة،كررذلكنظررمجمركيررةالتبمشررىمررع يئررة
اإلقبصررادالعررالمى،اسررنبناالفررىهررذاالفصررلالجهررندالمبذالررهم ر قبررلالمنظمرراتالداليررة
لبطنير يئةالعملالجمركىلببناكبمرعمبطلبراتعصررالعنلمرةفرىإطرارآليراتامحراار
تلهيلالبجارة .
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اسنبناالفىهذاالفصلمفهنماأ عرادتلرهيالتالبجرارة،أهردافتلرهيالتالبجرارة،
دارالمنظماتالداليةفىإطارآلياتتلهيلالبجارةلبحلي  يئةالعملالجمركى .

 4-3مفهوم وأبعاد تسهيالت التجارة :
تعببرتلهيالتالبجارةااحدةم أدااتتحديثاتطرنير يئرةالبجرارةالداليرة،حيرث
تشهدفىالنق الحالىإهبماماًم قبلالمنظماتالداليرةااإلقليميرة،حيرثتهردفتلرهيالت
البجارةإلىالبصدىاإيجادحلنلللعقباتغيرالجمركية .
ايمك تعريفتلهيالتالبجارةعلىأنها"تبلي اتناغمفىإجراءاتالبجارةالدالية
حيرررثينصررررفمفهرررنمالبجرررارةالداليرررةإلرررىعمليرررةتحريررركاللرررلععررر طريرررقإجرررراءات
اممارساتاملنغاتخاصة بلكالشحنات"( .)1
القررردعررررف))2((Raven, 2001تلرررهيالتالبجرررارةعلرررىأنهررراتبلررري اتنمررري 
اإلجراءاتاتدفقاتالمعلنمراتالمصراحبةلهرذ اإلجرراءاتاالمطلن رةلبحريركاللرلعداليراً
مرر المصـــررـدرإلررىالملـــررـبنردمررعإتمررامعمليــررـةاللرردادمرر األخيرررإلررىاألال،أمررا
))3((Staples, 1998فيعرفهرراعلررىأنهرراالبجررارةفررىاللررلعامررايرررتب  هررامباشرررةم ر 
خدمات .
ايعرررفتجمررعآسرريااالباسرريفيكىApecتلررهيالتالبجررارةعلررىأنهرراتبلرري اتنمرري 
اإسرربخدامالبكننلنجيرراالحديمررةاغيرهررام ر المقايلررسفررىالبعامررلمررعالمقنمرراتاإلجرائيررة
ااإلداريةللبجارة( .)4
ويمكن الت ل ن لت ه ال التجار :ع ين رئ

ن  ،هما :

ولا:تحقيقالكفاءةفىعملياتالبجارةالدالية .

()1حلامحمزة(،)4104تلهيلالبجارة،مجلةالجماركالمصرية،العلدد،266ص .40
()2راجعفىللك:عمرسالمان(،)4113البصديرااإلسبيراد،الطبعةالمانية،ص .433
)3(Staples Brain Rankin, Trade Facilitation op. cit1-2.
Trade

(APEC), Assessing APEC

)4(Asia Pacific Economic Co-operation

Liberalization and Facilitation, 1999 up date, APEC Economic Committee,
Singapore, September 1999.
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اا لا ا:خفررضالبكلفررةالمرتبطررة عمليرراتالبجررارةعبرررالمراحررلالبررىتمررر هررام ر إعررداد
اتقررديمالملرربنداتامراحررلإتمرراماإلجررراءاتالجمركيررةلبحريرركاللررلعااإلفررراج
عنها .


 3-3أهداف تسهيالت التجارة :
يمك ر أننحصرررالهرردفم ر تلررهيالتالبجررارةإلررىإخبررزالالملرربنداتالمطلن ررةفررى
الجمررراركإلرررىملررربنداحيررردحيرررثأنهنررراكدالتبلرررم بيئرررةجمركيرررةمعقررردةحيرررثتصرررل
الملبنداتفيهاإلىأكمرم أر عننملبند( .)1
كذلكتهدفتلهيالتالبجارةإلىالنصنلإلىأقصرىملربنياتالفعاليرةفرىمجراالت
الرقا ةالبنظيميةاضمانحقنقجميعاألطراف .
حيررثيكررننهنرراكتبلرري فررىالملررنغاتااإلجررراءاتالمبصررلة عمليررةالصررادرات
االررناردات،كررذلكتحلرري البيئررةاألساسرريةفررىمجرراالتالجمرراركاالنقررل،ااإلعبمررادعلررى
تكننلنجياالمعلنماتااإلتصاالت .

 2-3مستويات تسهيالت التجارة
:
تقعتلهيالتالبجارةفىثالثملبنيات،اهى( :)2
الملبنىالنطنى–الملبنىاإلقليمى–الملبنىالدالى .
على الم ت ى ال طنى:تبماتجرىعمليرةتبلري اإلجرراءاتاتناغمهرا الممارسرات
المبعلقة الجماركاالنقلعندالمنانئالبرية،البحرية،الجافة،الجنية .
وعلى الم ت ى اإلأل مى:تنصرفعمليةتناغمأنماطتلهيالتالبجارة ي الدالفى
صنرةتكبلتجارىمملمنطقةالبجارةالحرةالعر يةالكبرى .
وعلى الم ت ى الل ولى:فببرذلالمنظمراتالداليرةجهرداًملحنظراً هردفتنراغممعرايير

()1عمرسالمان(،)4113البصديرااإلسبيراد،مرجعسبقلكر ،ص .311
()2عمرسالمان(،)4113البصديرااإلسبيراد،مرجعسبقلكر ،ص .310-311
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اأنماطتلهيالتالبجارة .

 5-3ماهية تسهيل التجارة :
يعنىتلهيلالبجارةحلبمفهرنممنظمرةالبجرارةالعالميرة،تبلري امنائمرةاألنشرطة
االممارساتاالمعامالتالمبعلقة جمعاعرضاتبادلالبياناتالمطلن رةإلنبقرالاللرلعفرى
البجارةالدالية،ايمك القنلأنتلهيلأاتيليرالبجارةيبطلبم الدال ذلعنايرةفاعلرة
لبنفيررذعرردةملررائلمبداخلررةالغنررىألحررداهاع ر األخرررىاهررىتبضررم :تبلرري امنائمررة
اإلجررراءاتااللررنائحالبررىترربحكم البجررارةاالنقررلالررداليي ،اتطررنيرالبنيررةالبحبيررةألنظمررة
النقرررلاالجمررراركاكافرررةاللرررلطاتالرقا يرررةانقررراطالحرررداداتطبيرررقتكننلنجيررراالمعلنمرررات
ااإلتصاالتلبلهيلالصرفقاتالبجاريرةالداليرةاحركرةالبضرائعاضرب المخراطراتطرنير
اإلدارةالمبعلقررة كافررةأاجررهسللررلةاإلمررداداتالداليررة،هررذافضررالع ر اإلصررال اإلدارى
االقانننىاالمؤسلى .

 6-3مدى أهمية تسةهيل التجةارة
:
يرىاقبصاديننأنتلهيلالبجارةيمك أنيلاعدعلرىرفرعدرجرةالنمرناإلقبصرادى
نبيجةزيادةحجمالببادالتالبجارية،اإقبالالشركاتالكبررىعلرىاإلسربممارفرىاألسرناق
البررىتررنفرإجررراءاتإداريررةمرنررةاسررريعةاميلرررة،ا البررالىفررإنزيررادةإجررراءاتتلررهيل
البجارةسنفينبجعنهاتحلي اتطنيرالنمناإلقبصادىللدال،اتحلري ظررافالمنافلرة
للمنبجي  هذ الدال ،ينمافىالنق نفلهتضم لكلدالأنلهاالحقفىحمايةنفلهام 
األنشطةالبجاريةغيرالمشراعة .
فيقررنلسرربيف كريلرركنف()1اهررنملررئنلسررا قفررىازارةالماليررةاألمريكيررةامحررام
مبخصررصفررىالشررئننالبجاريررة":أنتيلرريرالبجررارةأااإلجررراءاتاإلداريررةااللنجيلرربية
البىتقلصالبكلفةاالفبرةالالزمةإلنهاءمعامالتالصادراتاالنارداتتنلردفرىكميررمر 
األحيانتجارةأكبرحجماًمماينلد خفضالبعريفرةالجمركيرة".ايرذهبدانيرالايكنلرنن()2
مر معهرردكررانننفررىااشررنط فررىلاتاإلتجررا فيقررنلأنالرردالالبررىتنجرردفيهررا نيررةتحبيررة
()1منظمةالبجارةالعالميةاتلهيلالبجارة .http://www.moft.gov.ae4101
()2منظمةالبجارةالعالميةاتلهيلالبجارة .http://www.moft.gov.ae4101
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تجاريررةغيرررمالئمررةاإجررراءاتإداريررةمرهقررةأاتنررافسمحرردادفررىالخرردماتاللنجيلرربية
البجارية(نقلاتخزي البضرائع...إلر )أقرلقردرةعلرىاإلسربفادةمر فررصتنسريعالبجرارة
العالمية،كمرايررىأنكمررةالخالفراتالمبعلقرة إنهراءالمعرامالتالنرقيرةأاتفبري شرحنات
البضررائعفررىالجمرراركامرافررقالمررنانئ اللررةالقرردماتعرقررلالخرردماتاللنجيلرربيةاتمنررى
الشركاتع اإلسبمماراالبيعاالشراءفىاألسناقالمحلية .

امررر ضرررم تلررركاألاراقارقرررةقررردمبهافرررىمرررار 4117م،مجمنعرررةمررر الررردال
الرئيليةللدالالناميةاالمعرافة إسمcore groupاهىتهردفإل ررازأهميرةالملراعدات
الفنيةا ناءالقدراتخاللا عدالمفااضاتلضمانأننبرائجهرذ المفااضراتمر شرأنهاأن
تلاعدعلىتحقيقالبنميةللدالالنامية .
احلررباجهررةنظرررتلرركالمجمنعررةفررإناألمررريلرربلزمإنشرراءآليررةلضررمانتنجيرره
الملاعداتالفنية مرايمكر الردالالناميرةمر المشراركةالفعالرةاالحقيقيرةفرىالمفااضرات،
امر الحصررنلعلررىالقرردراتالالزمررةلبنفيررذإلبزاماتهرراالبررىسررنفتفلرررعنهرراالمفااضررات
االبىتناجهصعن اتفىتنفيذها .

 7-3المنممات الدولية واإلصليمية المعنية بتسهيالت التجارة :
يمك تنصيفالنضعالراه لبلهيالتالبجارةفىصرنرةمنظنمرةتشرملالمنظمرات
الداليةااإلقليميةالمعنية البلهيالت،اهىمنظمةالبجارةالعالميرة،البنركالردالى،اللجنرة
اإلقبصاديةألار ا،امنظمةالجماركالعالمية .
انبناالداركلمنظمةداليةاإقليميةاملراهماتهافرىتلرهيالتالبجرارة()1ااألعمرال
اإللكبرانيرررة،اتبركرررزجهرررندالمنظمررراتفرررىهرررذاالشرررأنفرررىثرررالثمحررراارهرررىعمليرررات
اإجررراءاتالبجررارة،االمعلنمرررات،االبكننلنجيررااالنصررنلإلرررىمعرراييرتبلررم البلررراطة
االنضن االقا ليةللبطبيق .

 0-7-3منممة الجمارك العالمية وتسهيالت التجارة :
(1) World Trade Organization, Trade Facilitation Symposium, 1998.
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تعملمنظمةالجماركالعالمية البعاانمعأعضاءالمنظمرةاالمؤسلراتالداليرةعلرى
مكافحةالجرائمالجمركيةاغيرالجمركية،ادعمالنزاهة،اتنميةالمناردالبشريةاتحلي 
أداءاإلداراتالجمركية،كذلكتطبيقنظامالبنصيفاالبكنيدالمنلقللللع( .)1

كرررذلكتطبيرررق"إتفاقيرررةكينترررن"الداليرررةالمعدلرررة شرررأنتبلررري اتنلررريقاإلجرررراءات
الجمركية،اإدارةإتفاقيةالبقييمالجمركى،إتفاقيةقناعدالمنشأ .
كذلكتعملالمنظمةعلىتنفيرالدعمالفنىالالزمللمعاانةلبطرنيراتحرديثالجمرارك
م خالل رنامج .Customs Reform and Modernization program
لقدااجهر الجمراركخراللاللرنناتاألالرىمر القررن40عرددكبيررمر البحرديات،
المبعارضررةفررى عررضاألاقرراتاالبررىنبج ر ع ر عنلمررةالببررادالتالبجاريررة،فم ر ناحيررة
ظهرتالحاجةللبأمي االمراقبةالفعالةللالسلاإلمدادالدالية،فىحي تزايردتمر ناحيرة
أخرىالضلنطالراميةلبلهيلالببادالتالبجاريةالمشراعة .
اقدتعددتالفرصإليجادحلنلجريئرةامببكررةممرل،إنشراءشربكةعالميرةللجمرارك
اتررنفيررقا ررةأكبرررعلررىالحررداد،اضررعخطررةإسرربراتيجيةهادف رةعلررىالصررعيدالعررالمى،
ادرايةجمركيةأكبر النلبةآللياتسالسلاإلمداد،اتطبيرقاألسراليبالبكننلنجيرةالحديمرة
داخررلالجمررارك،ادعررمالشررراكةلرريسفق ر مررعالمؤسلرراتالبجاريررةالك ر أيضررامررعكافررة
البنظيماتاألخرىالمبناجدةعلىالحداد( .)2

 3-3آليات تسهيل التجارة :
يمك تقليماألدااتالمباحرةلبلرهيالتالبجرارةعلرىثرالثمجمنعراتمر األداات،
اهى( :)3
(2)WCO, customs International Benchmarking . Manua, WCO Benchmarking Manual,
2003, WCO, Guide to Measure the time required for the Release of Goods 2002.
()2محمندأ نالعال(،)4100مبادراتجماركالقرن،40مرجعسبقلكر ،ص .35
(2) "UNECE" Trade Facilitation : An Introduction to the basic concepts and benefits,
UNECE, 2002.
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المجم عل األولى  :وهى الدوا التى ةت ة :الطا:ن اإللزاوى  ،وةشمل :
-0

األدااتالبررىتنفرهرراإتفاقيررةWTOكجررزءم ر النظررامالبجررارىالرردالىالقررائمعلررى
اإللبزاماالبطبيقممل:المناد(الخاملة شأنحريةالعبنر،المامنة شأنالمصراريف
ااإلجراءاتالمرتبطة اإلسبيراداالبصدير،االعاشررة :شرأننشرراإدارةتنظيمرات
البجررارةااإلعررالنعنهررام ر إتفاقيررةإنشرراء)WTOإتفاقيررةالبقيرريمالجمركررى،إتفاقيررة
تصاريحاإلسبيراد،إتفاقيةالفحصاللا قعلىالشح ،إتفاقيةقناعدالمنشأ،إتفاقيرة
الحناجزالفنيةللبجارة،اإلتفاقيةالخاصة صحةاإلنلاناالنبات.

-4

تفعيلاإلتفاقياتاالمعاهداتالداليةااإلقليميةالمبصلة النقلاالبجارةاالجماركممل
إتفاقيررةكينتررنل جررراءاتالجمركيررة،المعاهررداتالمبصررلة النقررلالجررنىتحر مظلررة
المنظمةالداليةللطيرانالمدنىاالمنظمةالداليةللنقلالجنى.

المجم عل الناا لل  :ةللا األدوا التلى ةت لة :طلا:ن اإلخت لار والط اع لل لى وجلال التطب ل
وةشمل :
-

تنصرررياتتلرررهيالتالبجرررارةالصرررادرةعررر مركرررزاألمرررمالمبحررردةتلرررهيالتالبجرررارة
ااألعمالاإللكبرانية).(UN/CEFACT

-

فكرةالنافذةالناحدةSingle Windowاالبىقام  بطنيرهاالمجمنعرةالمنبمقرةعر 
مركزاألممالمبحدةلبلهيالتالبجارةااألعمالاإللكبرانية.

-

إعالنكنلنمبسع كفاءةالبجارةالصادرع اإلنكباد.

-

مجمنعةأدااتامهاراتالبنكالدالىع تلهيالتالبجارةاالنقرل،العقرندالبجاريرة،
مناصفاتمنظمةالمقاييسالدالية.

المجم عل النالنل  :األدوا ال اصل :ال عة الفنى لم اع الحك وا  ،وةشمل :
-

مشراعإسيكنداللحنسربهالجمركيرةاالمقدمرةمر اإلنكبرادااللجنرةاإلقبصراديةألار را،
كررذلكالرردعمالفنررىالمقرردمم ر البنرركالرردالى،منظمررةالجمرراركالعالميررةاغيرهررام ر 
المنظماتالمهبمة بطنيرأدااتتلهيلالبجارةاالنقلاالجمارك.

0-3-3

منممة الجمارك العالمية ودورها فى إحداث التةوير :
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منظمررةالجمرراركالعالميررةهررىمنظمررةحكنميررةداليررةتبعامررلمررعالحكنمرراتالرريس
الشررركاتاالمؤسلرراتالخاصررةاتهرردف صررنرةأساسرريةإلررىالنقررنفعلررىالمشرراكلالبررى
تناجررهاإلداراتالجمركيررةفررىدالالعررالم،االبررىتقررفأمررامعمليرراتتطررنيراتحلرري نظررم
تقنيررةاتشررريعاتالجمرراركالمبعلقررة بلرركالعمليرراتالجمركيررة ،مررايخرردمالبجررارةالداليررة
اتشجيعالبعاانالدالى ي الحكنماتفىالمجالالجمركى .
يبركز عملمنظمةالجماركالعالمية صفةخاصةفىمجاالتتنفيذاإلتفاقياتالداليرة
االبرتنكنالتااألدااتالبىتنظمعمليةتصرنيفاللرلعاالبضرائع(إتفاقيرةالنظرامالمنلرق)
اكافةاإلجراءاتالمبعلقرة بحصريلاإليرراداتالجمركيرةفضرالًعر آليراتالرقا رةاالبرأمي 
البىيبمإتباعهالبأمي الببادلالبجارىالدالىاآليراتتلرهيلاتيلريرالبجرارةالداليرةانظرم
أنشطةمكافحةالبزايراآلياتحمايةحقنقالملكيةالفكرية .
البحقيررقتلرركاألهرردافالجديرردةالملقررا علررىعرراتقهيئرراتالجمررارك،فقرردظهرررإلررى
النجررندالعديرردمر اإلتفاقيرراتاالبررىسررع مر خاللهررامنظمررةالجمرراركالعالميررة– معاانررة
أعضررائها-لبحقيررقتلرركاألهرردافالجديرردة،فظهرررللنجررندإتفاقيررةكينتررنلببلرري اإلجررراءات
الجمركيةاظهرإطارجديدلبأمي اتلهيلسلللةالبجارةالعالميةلبلراعدفرىتحقيرقهردفي 
كاملي هماتحقيقالبنميةاإلقبصاديةاأيضامحار ةاإلرهاب بأمي سلللةالبجارةالعالمية،
فضالًع العديدم اإلتفاقياتاألخرىمملإتفاقيةأسطنبنل .
البحقيقللكتببنىالمنظمةعددم المبادراتالحديمةاتلربخدمآليراتداليرةمعبررف
هرراامبعررارفعليهرراممررل:إتفاقيررةكينتررن،إتفاقيررةالنظررامالمنلررق،إعررالنأراشرراللنزاهررة
الجمركية،كذلكتبن آلياتالجماركفىالقرنالناحداالعشري ،اسنبعرضلبلركاآلليرات
كاآلتى -:

 0-0-3-3إتفاصية كيوتو ": "Kyoto Convention
تعدإتفاقيةكينتنااحدةم أهماألدااتالملبخدمةفىمجرالتطرنيرالعمرلالجمركرى
الحرررديث،حيرررثيقصرررد إتفاقيرررةكينترررناإلتفاقيرررةالداليرررة شرررأنتبلررري اتنمررري اإلجرررراءات
الجمركية .
اتضماإلتفاقيةعدد30ملحقتحبنىعلرىالمبرادااألساسريةللعمليراتالجمركيرةمر 
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تخلرريصاارداتصررديراترانزي ر اغيرهررا،اهررى مما ررةمرشرردللعمررلم ر قبررلاإلدارات
الجمركيةفىالدالاألعضاء( .)1

 4-0-3-3مضمون إتفاصية كيوتو :
قام منظمةالجماركالعالمية إجراءمراجعةإلتفاقيةكينتنم أجرلتحرديثمالحرق
اإلتفاقيررةاإللرراءالنصررنصاالمررنادالبررىتعيررقالعمررلالجمركررىأاتقادمرر ،مررعإضررافة
نصنصجديدةل تفاقيرةلملراعدةاإلداراتالجمركيرةعلرىالبكيرفمرعالممارسراتالعالميرة
الملبخدمةفىمجالالبجارة .
اتضمن البعديالتإدخالتكننلنجياالمعلنمات،البجارةاإللكبرانيرة،اطررقتحديرد
المخاطرفىإطارتبلي اإلجراءات .
كررذلكتبضررم اإلتفاقيررةالمعدلررةمجمنعررةمرر المبرراداالمنجررندة شررأناإلجررراءات
الجمركيةاالبىتبلم البلاطة،الفعالية،النضن ،حيثتلبجيبالبعديالتإلىمبطلبرات
البجارةالداليةمعإحداثالبنازن ي النظيفةالجمركيةالقائمةعلرىمبردأالرقا رةاتحصريل
اإليراداتاالرغبةفىتلهيالتالبجارة .
اتبناالاإلتفاقيةمجمنعةم المحاارالبىتحكمالعملالجمركىاالبىتبمملفى -:
-

الشفافيةاالقدرةعلىالبنبؤ نبائجالضنا الجمركيةالمعمنل ها .

-

البنحيداالببلي فىاإلجراءاتالمطلن ةل فراجع البضائع.

-

تخفيضعددالملبنداتالداعمةل قرارالجمركى.

-

تبلي اإلجراءات النلبةلألشخاصالمصر لهم البخليصعلىالبضائع.

-

اإلسبفادةالقصنىم تكننلنجياالمعلنماتفىتطبيقاإلجراءاتالجمركية.

-

العمررل الحررداألدنررىم ر اآلليرراتالرقا يررةالجمركيررةالالزمررةلضررمانإمبمررالالعرراملي 
لألنظمةالجمركيةالمطبقةعليهم.

()1عمرسالمان(")4115الجماركفىعصرالعنلمة"جهازنشراتنزيعالكبابالجرامعى،جامعرةحلرنان،
الطبعةاألالى،القاهرة،ص .50
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-

إسبخدامإدارةالمخاطراإجراءاتالمراجعةالمحاسربيةالالحقرةاالبنلريقالبراماالكامرل
معالجهاتالحكنميةالبىلهاعالقة اإلفراجع النارداتأاإنهاءإجراءاتالبصدير.

-

إقامةعالقةشراكة ي الجماركاالمجبمعالبجارى.

 3-0-3-3النمام المنسق ": "HS
يقصرررد النظرررامالمنلرررق)Harmonized System(HSنظرررامالنصرررفاالبكنيرررد
المنلقللللع،اقدطنرترهمنظمرةالجمراركالعالميرة)(WCOللمنبجراتالداليرةحيرثأنره
يحنىحنالى5111مجمنعةسلعية،كلمجمنعةم هرذ المجمنعراتيربمتعريفهرا كرند
يبكرننمر (6أرقرام)مرتبررةعلرىاسررا قرانننىافنررى،مبنيرةعلررىأسرساقناعرردمعرافررة
اراسخةم أجلالبنحيدفىعمليةالبصنيف( .)1
ايلاعدالنظامالمنلقفىتنمي اتناغمإجرراءاتالجمراركاالبجرارة،ار طهرا نظرام
) (EDIأىالببادلاإللكبرانىغيرالنرقىلبيانراتالبجرارةاألمررالرذىيرؤدىإلرىتخفريض
البكاليففىمجالالبجارةالدالية .
ايلرربخدمهررذاالنظرراممرر جانرربأكمرررمرر 071دالررةكأسررا عنرردإعرردادالبعريفررة
الجمركية،كذلكإحدىالنسائلالخاصة الحصنلعلىإحصائياتع البجارةالداليرة.اقرد
تلبخدم عضالحكنماتاالقطاعالخاصاالمنظماتالداليةهذاالنظامفرىمجراالتأخررى
امنهاعلىسبيلالممرالأنظمرةالمحاسربةالضرريبية،تحديردقناعردالمنشرأ،رسرنمالبعريفرة
الجمركية،إحصائياتالنقل،الرقا ةعلىاألسعار،البحليلاالبثاإلقبصادى .

 2-0-3-3إعالن أروشا للنراهة الجمركية :
يعببرإعالنأراشا مما ةصكتفعيلالنزاهةفىالعملالجمركىافىالبيئةالجمركية
االرذىترمإعبمرراد عرام0333ثررمخضرعلرربعضالبعرديالتحبرىتررمإعبمراد فررى لردةأراشررا
بنزانيرراعررام،4113الررذلكتررمتلررميبه ررإعالنأراشررا،اهررذااإلعررالنغيرررملررزمالكنرره
يبضررم عررددمرر المبررادااألساسرريةلبعزيررزالنزاهررةامحار ررةالفلرراد كررلصررنر داخررل
()1البعريفةالجمركية(،)4113الهيئةالعامةلشئننالمطا عاألميرية،القاهرة،ص .6
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اإلداراتالجمركيرررة،تلررركالمبررراداالبرررىتنرررادىمنظمرررةالجمررراركالعالميرررةكافرررةاإلدارات
الجمركيةلألخذ هااالعمل ها .
ام  ي تلركالمبرادااالبنصرياتتنصريةخاصرة راإلجراءاتالجمركيرة،اتبضرم 
هررذ البنصرريةمررامفرراد اجررنبقيرراماإلداراتالجمركيررة ررالنظرفررىأسرراليبالعمررلالحاليررة
اخريطررةاإلجررراءاتالبررىتضررعهاإلنهرراءأعمالهررا،اأهميررةأنتقررنمهررذ اإلدارات نضررع
رنامجإلصال اتطنيرتلكاإلجراءاتالجمركيةاالقناعداإلسبيرادية ،مايضم تبلري 
ماتحبنيهاإلجراءاتالجمركيةم مبطلباتاتخفيضتلكاإلجراءات ،مايحققأقرلزمر 
ممك إلنهاءاإلجراءاتاإسبيفاءالمبطلبات أعلىجندةاأكبرإلبزام .
كماتبضم تلكالمباداتنفيرملبنىالئقم المعيشةلمرنظفىالجمراركمر خرالل
رفررعملرربنىالرااتررباالمكافرريتالبررىيبقاضرراهاالعرراملننإلررىالحرردالررذىيضررم لهررمحيرراة
كريمررة،كررذلكالبرردقيقفررىعمليررةالبعيرري لضررمانأنمر يعمررلفررىالجمرراركسرريحاف علررى
ملبنياتعاليةم النزاهة،كذلكإسبخدامالحنسبةاتطبيقنظامالـ EDIعدهاأىالببادل
اإللكبرانىللبياناتكأداةفعالةلمناجهةالفلادالجمركىمعتزايدمنظفىالجمارك دسبنر
أخالقىيضم إدراكه مالرها مراعليره،اعلرىاإلداراتالجمركيرةإقامرةعالقراتمفبنحرة
اصررريحةتبلررم الشررفافيةمررعاكرراالتالبخلرريصالجمركررىاالقطاعرراتاألخرررىلاتالصررلة
العملالجمركى .

 3-3منممة التجارة العالمية ودورها فى إحداث عملية التةوير :
0-3-3

مقدمة :

تعرردمنظمررةالبجررارةالعالميررة مما ررةالضررلعالمالررثللنظرراماإلقبصررادىالعررالمىالررذى
إكبمل أركانه عدميالدهذ المنظمةفى دايةعام .)1(0335
اتجدراإلشارةإلىأنالنظامالبجارىالدالىظرلأضرعفأضرالعمملرثإدارةالنظرام
اإلقبصادىالعالمى،امر ثرمكرانمنضرنعاًلعردةجرنالتمر المفااضراتالبجاريرةمبعرددة
األطررراف لرررضإرسرراءأسررسملرربقرةاثا بررةاعامررةفيمررايبعلررق بحريرررالبجررارةالداليررة
()1سامىحاتم(:)4111نظامالبجارةالداليةمبعددةاألطرافم الجاتإلىمنظمرةالبجرارةالعالميرة"سللرلة
رامجتنميةالمناردالبشرية،الهيئةالعامةل سبمماراالمناطقالحرة،ج.م.ع،صص .40-41
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آخذي فىاإلعببارالبطنراتالديناميكيةالبىتشهدها يئةاإلقبصادالعالمى( .)1

ايؤكرردضررعفهررذاالنظررامالمنجرراتالمبباليررةمرر الحرررابالبجاريررةخرراللعقرردى
اللبعيناتاالممانينات ي  عضالدالاألعضاءفىالجات،امحااالتهذ الدالالمبكرررة
للبحايلااإللبفافحنلأحكامالجات،اهنماأدىإلىاإلسبمرارفرىالمفااضراتالبجاريرة
مبعددةاألطرافلبحقيقآمالالدالاألعضاءفىإنشاءمنظمةللبجارةالعالمية .
اقدشهدتالفبرةم ()0332–0327إتجاهاًمبزايداًنحنالبحريرالبدريجىللبجارة
الدالية،حيثعقدتمفااضاتعديدةفىإطاراإلتفاقيةالعامةللبعريفاتاالبجارة(الجات)
إنبه ر إلررىإحررداثتخفرريضكبيرررفررىالضرررائبالجمركيررةعلررىالبجررارةفررىاللررلعنصررف
المصنعةاالللعالمصنعة( .)2
غيرأنهذااإلتجا مالبثأنتلير شكلسريعمع دايةاللبعيناتنبيجةلبليررالبيئرة
اإلقبصرراديةإلررىاألسررنأ.حيررثأدتاألزمرراتالنقديررةااألزمرراتالنفطيررةاأزمررةالمديننيررة
االركندأاالكلادالعالمى مايصاحبهم معدالتعاليةللبطالةإلىخلقمنرا تزايردتفيره
النزعةإلىالحمايةاالبقييدم جانبالدالالصناعيةالمبقدمة.القدازداداألمرسنءاًعندما
أخذتالصادراتاليا انيةاصادراتالدالحديمةالعهد البصنيعفرىجنرنبشررقآسريافرى
غزاأسناقالدالالمبقدمر ةاإحرداثمنافلرةشرديدةلمنبجاتهراممرادفرعهرذ الردالإلرىتبنرى
سياساتحمائيةعرف  الحمائيةالجديدة()3أاالقيندالرماديةعلىالبجارة .
اتجدراإلشارةإلىأنالنظامالبجارىالردالىمراهرنإالمجمنعرةالقناعردالبرىتحكرم
تدفقاتالللعاالخدمات ري دالالعرالمالمخبلفرة.اتبكفرلالمفااضراتمبعرددةاألطرراففرى
إطارإتفاقيةالجراتامرؤتمراألمرمالمبحردةللبجرارةاالبنميرة بحديردالردعائماألساسريةإلدارة

()1سامىحاتم،عمرسالمان(")0336قضايامعاصرةفىالبجارةاالبنمية"،الناشر:المؤلف،ص .73
( )2عادلالمهدى( دانتاري )"،قضايامعاصرةفىاإلقبصادالدالى،العر ىللنشراالبنزيع،القراهرة،ص
 ."457
()3عبرردالفبا الجبررالى("،)0332النظررامالبجررارىمرر الدالررةإلررىالعنلمررة:إتفاقيررةالجرراتمرر هافانرراإلررى
أارجناى"،مركزالدراساتالعر ىاألارا ى ،اريس،العدد،2ص .00

-34-

هذاالنظام .
ايرجعاللعىإلىإقامرةنظرامتجرارىمبعردداألطرراف–يرتكرزعلرىمقنمراتالفكرر
الكالسيكىفيمايبعلق حريةالبجارة–إلىمجمنعةم اآلثارالللبيةالبرىخلفبهراالظرراف
الداليةفىفبرةما ي الحر ي .حيثإسبمرتالحرابالبجارية ي الردالفرىهرذ الفبررة
علىنحنأدىإلىحداثإنكماشكبيرفىتدفقاتالبجارةالدالية.ام ثمعقدتمرؤتمرات
داليةعديدةحاال جميعهاترداركالمنقرفعر طريرقتخفريضالقيرندالجمركيرةاالرجرنع
تدريجياًإلىحريةالبجارة( .)1
إنمشرراكلالكلررادالعررالمىااقررنعالحررربالعالميررةالمانيررةقرردأدىإلررىتررأزمالمنقررف
االلجنءإلىسياساتحمائيةمبالغفيها.اإنبشرتفىهذ الفبرةالمفراهيم حمايرةالصرناعات
النليدةاتحقيقاإلكبفاءالرذاتى،تحر مبرررأنرهالمحرللمبردأحريرةالبجرارة ري دالغيرر
مبكافئررةفررىخصائصررهااقرردراتهااإلقبصررادية.ااسرربمرالحررالعلررىهررذاالحررالحبررىنهايررة
الحربالعالميةالمانية،حيثقررالمجلساإلقبصادىااإلجبماعىالبا علهيئةاألممالمبحدة
عقردمررؤتمردالرىلمناقشررةأاضراعالبجررارةالداليررة،حيرثتررمعقردالمررؤتمرفرىجنيررفعررام
،0327اتم صياغةميماقهافاناإلنشاءمنظمرةللبجرارةالداليرةفرىعرام.0323غيررأن
النالياتالمبحردةاألمريكيرةأمبنعر عر البصرديقعلرىهرذاالميمراقاأقررتاإلطرارالردالى
الررذىسرربق مناقشرربهفررىأكبررن رعررام 0327شررأناإلتفرراقمبعرردداألطرررافالخرراص بنظرريم
البجارةالدالية،اهنماعرف إتفاقيةالجات( .)2
اأخذتالجاتزمامإدارةالمفااضاتالداليةالمبعلقة بحريررالبجرارةمنرذللركالعري 
احبىنهايةعام .0332
اتجدراإلشارةعلىأنالجاتقدركزتإهبمامها شركلأساسرىعلرىتحريررالبجرارة
فررىاللررلعالمصررننعةاأهمل ر قضرراياالبخلررفامشرركالتالبنميررةاالنضررعغيرررالمبكررافئ
لمجمنعةالدالاآلخذةفىالنمنفى يئةاإلقبصادالدالىآنذاك( .)3
()1عادلالمهدى( دانتاري )"،قضايامعاصر"مرجعسبقلكر ،ص .453
()2مركزتنميةالصادراتاللعندية("،)0332النظامالبجارىالدالى ي الجاتاإتفاقيةجنلةأارجرناى"،
مطا عالجامعةاإللكبرانية،اللعندية،صص .02-03
()3محمندالحلينى("،)4111مباداإتفاقالجراتالجديردةللقيمرةلألغرراضالجمركيرة"،دارأخبراراليرنم،
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جدير الرذكرأنالمفااضراتالبجاريرةالداليرةمبعرددةاألطررافالبرىدارتفرىإطرار
جنلررةأاراجررناىقرردأسررفرتعرر 43إتفاقيررةتبصرردىلبنظرريمالمجرراالتالمخبلفررةللببررادل
البجارىالدالىفىإطارآلياتاإلقبصادالحر.اسنفنبناالااحدةم أهماإلتفاقياتالبى
أسفرتعنهاهذ الجنلة،اهىإتفاقتحديدالقيمةلألغراضالجمركية .

4-3-3

التقييم الجمركى وتحديد القيمة لأل راض الجمركية :

يبجرراازتحديرردالقيمررةلألغررراضالجمركيررةاألهرردافالنطنيررةإلررىمجررالالبجررارة رري 
الدال،فحركةالبضائعالمرسلةمر  لردإلرىآخرريمكر أنتبرأثر شردةلرنتملرك كرلدالرة
بعريفللقيمةالجمركيةيخبلفعماتببنا الدالاألخرى( .)1
لذلككاناضعتعريفمنحدللقيمةالجمركيةمر  ري القضراياالهامرةعلرىالملربنى
البجررارىالرردالى،اقرردأسررفرتالجهررندالداليررةفررىهررذاالمجررالعر ثررالثإتفاقيرراتداليررة،
اهى :
-

المادةاللا عةم اإلتفاقيةالعامةللبعريفاتاالبجارة(الجات) .

-

إتفاقية راكللحنلتقديرقيمةالبضائعلألغراضالجمركية.

-

إتفاقتنفيذالمادةاللا عةم الجات .

 0-4-3-3الضرائب الجمركية والتقييم الجمركى :
هنرراكعالقرررةاثيقرررةمررر الناحيرررةالعمليررة ررري فررررضاتحصررريلالضررررائباالرسرررنم
الجمركية،ا ي تقييمالبضائعالرناردةأاالعرا رةاأحيانراًالصرادرةألغرراضفررضتعريفرة
جمركيةاتحصيلالضرائباالرسنمم قبلالللطاتالجمركية .
الماكان الضرائبالجمركيةمرتبطة قيمةالللعفإنللكيبنقفعلىأنناعالرسنم
الجمركيةالبىتفرضهاالللطاتالجمركية .
اقررردتناالررر مراجرررعالبجرررارةالداليرررةمررر الناحيرررةالنظريرررةاألنرررناعالباليرررةللبعريفرررة
الطبعةاألالى،القاهرة،ص .07
()1م حمندحل ( دانسنةنشر)"،مدخلإلىسياساتالبجارةالخارجية،:مكببرةعري شرمس،القراهرة،ص
 .26
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الجمركية،اهى :
البعريفةالقيميرة:اهرىالضرريبةالبرىتفررضفرىشركلنلربةمئنيرةمر قيمرةاللرلعة
الً%31م قيمةالللعة .
اليك مم 
البعريفة(الننعية):اهىالضريبةالبىتفرضعلىشكلمبلرغثا ر لرنزنالبضراعة
أاكميبهاأاعددهاكاللجائر .

 4-4-3-3الخلفية التاريخية لنمام التقييم الجمركى :
ترجعقضيةالبقييمالجمركى،أاتحديدالقيمةلألغراضالجمركيرة،مر حيرثالمبردأ
إلىالمادةاللا عةم إتفاقيةالجات،0327حيثأاردتهذ المادةالمباداالعامةألىنظام
دالررىللبقيرريم،اإشرربرط ضرررارةأنتكررننالقيمررةلألغررراضالجمركيررةفررىحالررةاللررلع
الصررناعيةالملرربنردةقائمررةعلررىالقيمررةالحقيقيررةأاالفعليررةلللررلعالملرربنردةاالبررىتلرربحق
عليهاالضرائبالجمركية،أا ضرائعلاتمنشرأاطنرى،أاعلرىأسرا القيمرةالحكميرةأا
اإلسبنباجية .
اعلىالرغمم إحبناءالمرادةاللرا عةمر إتفاقيرةالجراتالقديمرةعلرىتعريرفللقيمرة
الفعليةأاالحقيقية،إالأنهاكان تبيحإسبخدامطرقمبننعرةلبقيريماللرلع،اسرمح لربعض
النصنصالخاصة اإلللاءم اإللبزام نصرنصاإلتفراق ،اإلسربمرارفرىالمعراييرالقديمرة
االبىالتبناسبمعالمعاييرالجديدةاالمبطنرة .
ايعداإلتفاق شأنالمادةاللا عةهننفساإلتفاقفرىظرلجرات0327اينطبرقعلرى
تقييمالللعالملبنردةألغراضفرضالضرائبالجمركية نظرامالبعريفرةالقيميرةعلرىهرذ 
الللع،كذلكالتنطنىهذ اإلتفاقيةعلىإلبزاماتفيمايبعلق البقييمألغراضتحديردرسرنم
الصررادرات،إدارةنظررامالحصررص،اللرركإعبمرراداًعلررىقيمررةاللررلعة،كررذلكفهررىالتحرردد
شراطلبقييمالللع لرضفرضالضرائبالمحليةأاالرقا ةعلىالصرفاألجنبى .
اتفبرضاإل تفاقيةأنالبقييمالجمركرى ،إسربمناءظررافمعينرة،يجربأنيقرنمعلرى
اللعرالحقيقىللللعةالبرىيربمتقييمهرااالرذىعرادةمرايكرننمنضرحاً الفراتنرةالمرفقرةمرع
البضاعةالملبنردة.اأنسعرالفاتنرةمضرافاًإليره عرضالبعرديالت لرببعناصررمعينرة
اردلكرهافىالمادة()3هرنفرىحردلاترهقيمرةالصرفقةاالبرىيجربأنتكرننهرىالطريرق
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األالااألكمرأهميةللبقييماالمشارإليهافىاإلتفاقية .


 3-4-3-3ةرق التقييم الجمركى فى مل اإلتفاصية الجديدة فى إةار : W.T.O
تنضررحاإلتفاقيررةسرربةطرررقلبحديرردالقيمررةلألغررراضالجمركيررةافررقترتيرربمعرري ،
اتلبزمالجمارك بطبيقهاطبقاًلشراطمعينة،اإلالمتبنافرتلكالشراطيحرقللجمراركأن
تطبقالطريقةالبالية ،إسبمناءالطريقبي الرا عرةاالخاملرةحيرثيمكر عكرسترتيبهمراإلا
طلبالملبنردللك .
اهذ الطرقهى( :)1
الطريقةاألالى:قيمةالصفقة 

)Transaction Value (T.V

الطريقةالمانية:قيمةالللعةالمبطا قة 

Identical Goods

الطريقةالمالمة:قيمةالللعةالمماثلة 

Similar Goods

الطريقةالرا عة:الطريقةالخصمية(اإلسبداللية) 

Deductive Method

الطريقةالخاملة:الطريقةالحلا يةأاالمحلن ة .

Computed Value

الطريقةاللادسة:الطريقةالمرنةأااألجبهادية .

Fall-Back Method

و ما يلى اعيض :شئ ون التفص ل لطيق التت ة ال ا: :

 0-3-4-3-3صيمة الدفقة :
اهىالطريقرةاألساسريةاالرئيلريةللبقيريماالبرىيجربأنيربمتقرديرالقيمرةلألغرراض
الجمركيةافقاًلهاإلىأقصىحدممك طالماتنافرتفيهاالشراطالمطلن رة.اقيمرةالصرفقة
افقاًألحكامالمادةاألالى عدتصحيحهاأاتلنيبهاافقاًللمادةالمامنرةهرىالقيمرةالببادليرةأا
المم المردفنعفعرالًأاالمبعري دفعرهعر  يرع ضرائعللبصرديرإلرى لرداإلسربيراد شررطأن
تكننملبنفا للشراطامعدلةافقاًألحكامالمادة( .)3
()1زينبجا ر،أحمدمرعى(")0333البقييمالجمركىافقاًألحكامالمادةاللا عةم اإلتفاقيةالعامةللبعريفات
االبجارة،مجلةالجماركالمصرية،القاهرة،ص .23
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الشيوط ال اجب ة ا يها ى أ مل الصفتل :


عدماجندأىقيندعلرىالبصررففرىالبضراعةأاإسربخدامها معرفرةالمشربرىفيمرا
عداتلكالقيند:
-

البىتفرضهاسلطاتالدالةالملبنردة .

-

تحديدمنطقةجلرافيةيبمالبنزيعفيها.

-

قيندالتؤثرعلىقيمةالللع.



عدمخضنعاللعرأاالبيعلشراطأاإعبباراتيبرتبعليهاعدمإمكانتقديرالقيمة.



عدمردأىجزءم حصيلةالبيعالبالىإلىالمنرد عدإنبهاءعمليةالبيع.



عدماجندعالقة ي البائعاالمشبرى.

ايقصد المم المدفنعفعالًأاالمبعي دفعه أنهإجمالىمايدفعرهالمشربرىإلرىالبرائع
مقا لالبضاعةالملبنردة.ايقصد عبارةالمم المدفنعفعالًأاالمبعي دفعههنأنهلندفع
قيمةالبضراعةقبرلالبممري  الجمراركفرإنالرمم المردفنعسرنفيؤخرذفرىالحلربانكأسرا 
لبقديرقيمةالصفقة،أماإلالميك قددفعفإنالمم الذىسيدفعسنفيؤخذأساساًلذلك .
االيلزمأنيكننالدفعفىشكلتحنيلنقدى ليمك أنيبمأيضاًعلرىشركلخطراب
ضمان أاملبنداتماليرة.هرذاايلرزملكرىتعبمردقيمرةالصرفقةعلرىثمر تلركالبضراعةعنرد
يعهاهناك يعفعلىألنهإلالميك هناك يعفعلىفإنهل يكننهناكقيمةصفقة .
ايجباألخذفىاإلعببارأنالنفقاتالبىتلىعمليةاإلسبيراداالبىيبحملهاالمشربرى
التدخلضم قيمةالصفقة،اهى( :)1


أعبراءالبنرراءاالبشرييدأاالبجميررعأاالصرريانةأاالملراعداتالفنيررةالبرىأجرير لللررلع
الملبنردة عداإلسيراد.



تكلفةالنقل عداإلسبيراد.



الرسنماالضرائبفى لداإلسبيراد.

()1محمندالحلينى("،)4111مباداإتفاقالجات،"...مرجعسبقلكر ،ص .57
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 4-3-4-3-3تسويات القيمة وفقا ً ألحكام المادة (: )3
ارد اإلتفاقية أنالمادة()0تقرأدائمامقرانة المادة()3االبىتنصعلىالبلرنيات
فىالمم المدفنعفعالًأاالمبعي دفعهاللكفرىالحراالتالبرىيبحمرلفيهراالمشربرى عرض
العناصراالبىتشكلجزءم القيمةلألغرراضالجمركيرةالكنهراالتكرننداخلرةفرىالرمم 
المدفنعفعالًأاالمبعي دفعه .
اافقراًألحكررامالمررادة()3يمكر إجررراءالبلررنياتالالزمررةفررىقيمررةالصررفقة حيررثيرربم
تضمينهالقيمةهذ العناصرالبىتحملهاالمشبرى .
القدحرددتالمرادة()3هرذ العناصررعلرىسربيلالحصررإلتخرالالرالزمنحرنالبلرنية
الالزمةلهذ العناصرفىحالةماإلاكان القيمةالبعاقديةالتشبملعليهااقردجراءتأحكرام
المادة()3كمايلى( :)1
الفتي :1/8عندتحديردالقيمرةالجمركيرة مقبضرىالمرادةاألالرى،يضرافإلرىالرمم 
المدفنعفعالًأاالملبحقع الللعالملبنردة .
النفتا التال ل :


العمنالتااللملرة إسبمناءعمنالتالشراء.



تكلفةاألاعيةالبىتعببرلألغراضالجمركيةاحدةااحدةمعتكلفةالللعالمعنية.



تكلفةالبعبئةسناءم حيثالعملأاالمناد.

أ مل وا يتحمله المشلتيى ولن ال للن وال ل وا التلى ةل خل لى اتلا ال للعل الم لت رد ،
وهى:
-

المناداالمكنناتااألجزاءاالبنندالمماثلةالداخلةفىالللعالملبنردة.

-

األدااتاالقنالباالبنندالمماثلةالملبخدمةفىإنباجالللعالملبنردة.

()1زينرربجررا ر،أحمرردمرعررى("،)0333البقيرريمالجمركررىافق راًألحكررامالمررادةاللررا عةم ر اإلتفاقيررةالعامررة
للبعريفاتاالبجارة"،مجلةالجماركالمصرية،القاهرة،ص .23
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-

المنادالبىإسبهلك فىإنباجالللعالملبنردة(األصباغ).

-

أعمررالالهندسررةاالبطررنيرااألعمررالالفنيررةاالرسررنماالبصررميماالبررىتنرربجخررارج لررد
اإلسبيراد.



العنائدارسرنمالبررخيصالمبعلقرة اللرلعالبرىيجررىتقييمهرااالبرىيجربأنيردفعها
المشبرىسناء شركلمباشررأاغيررمباشرر،كشررطلبيرعاللرلعالبرىيجررىتقييمهرا
حيمماالتكننهذ العنائداالرسنممدمجةفىالمم المدفنعفعالًأاالملبحق.



قيمررةأىجررزءم ر حصرريلةإعررادةالبيررعأاالبصرررفأااإلسرربخدامتلرربحقللبررائع عررد
عمليةالبيع.

الفتي :2/8علىكلعضناضعتشرريعاتهأنيرنصعلرىإدراجأاإسرببعادمرايلرى
م القيمةالجمركيةكلياًأاجزئياً .
-

تكلفةنقلالللعالملبنردةإلى لداإلسبيراد.

-

تكلفةالشح االبفريغاالمناالةالمرتبطة نقلالللعالملبنردةإلى لداإلسبيراد.

-

تكلفةالبأمي .



اليجنزأىإضافةإلىالمم المردفنعفعرالًأاالملربحق مقبضرىهرذ المرادةإالعلرى
أسا  ياناتمنضنعيةاكمية.



اليجنزأىإضافةإلىالمم المدفنع الفعلأاالملربحقعنردتحديردالقيمرةالجمركيرة
إالافقاًألحكامهذ المادة.
ام ااقعهذاالرنصنجردأنالمرادةالمامنرةتخربص رأدااتالضرب االبصرحيحلللرعر

المدفنعأاالقا لللدفع.فرأداةالضرب فرىالحراالتالبرىتكرننفيهراعناصررمعينرةيجربأن
تضافإلىالقيمةلألغراضالجمركيةكجزءمنها،الكنهالمتدرجفىاللعرالمردفنعفعرالً
أاالقا لللدفع،حيثأنالمم المدفنعفعالًع البضائعالملبنردةأاالرذىسريدفع،يعببرر
قيمةالصفقة النلبةللبضاعةالملبنردة،اللكإلاكانهذاالمم يبضرم العناصررالمشرار
إليهافىالمادةالمامنةإناجدتهذ العناصر،اكانهناكتأكدم اجندهافعالً،فإنهيجب
إعادةحلابالمم ليشملكلهذ العناصر .
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 3-3-4-3-3ةريقة السل المةابقة :
تطبررقهررذ الطريقررةفررىحالررةعرردمإمكانيررةتطبيررقأحكررامالمررادةاألالررى(طريقررةقيمررة
الصفقة).فرإلاتعرذرتحديردالقيمرةالجمركيرةللبضرائعالملربنردةافقراًألحكرامالمرادةاألالرى
فيؤخذ القيمةلللعمطا قة يعثللبصديرإلىنفسالبلدالملبنرد،اصدرتفىنفسالنقر 
الذىصدرتفيهالللعالبىيجرىتقييمهاأانحن ( .)1
ايقصد الللعالمطا قة:الللعالبىتبطرا قفرىكرلالنرناحى مرافرىللركالخصرائص
الماديررةاالننعيررةاالجررندةااللررمعةالبجاريررةاالتررؤثراإلخبالفرراتالطفيفررةفررىالمظهرررفررى
تعريفالللعالمبطا قة( .)2
ايراعرىعنردتطبيررقأحكرامهررذ المرادةأنتلرربخدمقيمرةالبعاقرردعلرىسررلعمطا قرةفررى
عملية يععلىنفسالملبنىالبجارىا نفسكمياتالللعالبىيجرىتقييمهاأساساًلبحديرد
القيمةالجمركية.فإلالمتنجدمملهذ الصفقةتلبخدمقيمةالبعاقردعلرىسرلعمطا قرة يعر 
علىملبنىتجارىمخبلفأا كمياتمخبلفةمعتعديلهالمراعراةاإلخبالفراتالراجعرةإلرى
الملبنىالبجارىأاالكميرة شررطأنتكرننهرذ البعرديالتممكنرةعلرىأسرا أدلرةمؤكردة
تنضحالبعديلادقبه،سناءأدىالبعديلإلىزيادةالقيمةأاإنقاصها .
حيممرراترردرجالبكرراليفااألعبرراءالمشررارإليهررافررىالفقرررة()4مر المررادة()3فررىقيمررة
البعاقررديجرررىتعررديللمراعرراةاإلخبالفرراتالهامررةفررىهررذ البكرراليفااألعبرراء رري اللررلع
الملبنردةاالللعالمطا قةنبيجةاإلخبالفاتفىالملافاتااسائلالنقل .
عندتطبيقأحكامهذ المادةفإنهإلااجدتأكمررمر قيمرةتعاقردللرلعمطا قرةتلربخدم
أدنىهذ القيملبحديدالقيمالجمركيةللللعالملبنردة .

()1أمي على("،)4110الجات:اتفاقيةتطبيقاتنفيذالمادةاللا عةم اإلتفاقيةالعامةللبعريفاتاالبجرارة،
،0332الناشر:المؤلف،الطبعةاألالى،القاهرة،صص .63-67
()2افبخررارمحمررد،أحمرردمرعررى("،)4110الضررريبةالجمركيررةفررىظررلإتفاقيررةمنظمررةالبجررارةالعالميررة"،
الناشر،المؤلف،ص .70
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 2-3-4-3-3ةريقة السل المماثلة (:)1
يقصررد البضررائعالمماثلررةالبضررائعالبررىليل ر مبطا قررةم ر جميررعالنررناحىالك ر لهررا
خصائصامكنناتمماثلةاتؤدىنفسالنظائفايمك اإلسببدال ينهاتجارياًام العنامل
البىيأخذ هافىتحديدماإلاكان البضائعالمماثلةهىالكمية–اللمعةالبجاريرة-الجرندة-
العالمةالبجارية .
 إلاتعررذرتحديرردالقيمررةالجمركيررةلللررلعالملرربنردة مقبضررىأحكررامالمررادتي ()4(،)0
تكننالقيمةالجمركيةهىقيمةالبعاقردعلرىسرلعمماثلرة يعر للبصرديرإلرىنفرسالبلرد
الملبنرداصدرتفىنفساق تصديرالللعالبىيجرىتقييمها.
 عندتطبيقأحكامهذ المادةتلبخدمقيمرةالبعاقردعلرىسرلعمماثلرةفرىصرفقةالجمركيرة
فإلالمينجدمملهرذ المبيعراتإسربخدم قيمرةالبعاقرد النلربةللرلعمماثلرة يعر علرى
ملبنىتجارىمخبلرفا كميراتمخبلفرةمرعتعرديلهالمراعراةاإلخبالفراتالراجعرةإلرى
الملرربنىالبجررارىأاالكميررة ،شرررطأنتكررننهررذ البعررديالتممكنررةعلررىأسررا أدلررة
مؤكدتمب دقةالبعديلسناءأدىهذاالبعديلإلىزيادةالقيمةأاإنقاصها.
 حيمماتدرجالبكاليفالناردة الفقرة4/3م المادة()4فىقيمرةالبعاقرديجررىالبعرديل
لمراعرراةاإلخرربالففررىهررذ البكرراليفااألعبرراء رري اللررلعالملرربنردةاالمماثلررةنبيجررة
اإلخبالفاتفىالملافاتااسائلالنقل.
 إلاتالح اجندأكمرم قيمرةتعاقردعلرىاللرلعالمماثلرةعنردتطبيرقأحكرامهرذ المرادة
إسبخدم أدنىهذ القيملبحديدالقيمةالجمركيةللللعالملبنردة.

 5-3-4-3-3الةريقة الخدمية (الةريقة اإلستدالية)
إلالميمك تحديدالقيمةالجمركيةللللعالملبنردةطبقاًألحكامالمرناد3،4،0فيربم
تقديرالقيمةطبقا ًألحكامالمادة()5االبىتنصعلى( :)2


()1محمندالحلينى("،)4111مباداإتفاقالجات،"...مرجعسبقلكر ،ص .030
()2أحمدمرعى("،)4110قناعدالبقييمالجمركى،"..مرجعسبقلكر ،ص .05
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إلا يع الللعالملبنردةأاالللعالمطا قةأاالمماثلرةالملربنردةفرىالبلردالملربنرد
حالبهرراعنررداإلسرربيرادتلرربندالقيمررةالجمركيررةلللررلعالملرربنردة مقبضررىأحكررامهررذ 
المادةإلىسعرالنحردةالرذى يعر  رهاللرلعالملربنردةأااللرلعالمطا قرةأاالمماثلرة
الملرربنردة ررأكبركميررةإجماليررةاقرر إسرربيراداللررلعالبررىيجرررىتقييمهرراأانحرررن 
ألشررخاصاليرتبطررنن األشررخاصالررذي إشرربراامررنهمهررذ اللررلععلررىأنتجرررى
اإلسبقطاعاتالبالية-:
-

العمنالتالبىتدفععادةأاالبىإتفرقعلرىدفعهراأااإلضرافاتالبرىتضرافعرادة
مقا لالر حاالمصرافاتالعامةفى لدالللعالملبنردةم نفسالفئةأاالننع .

-

تكاليفالنقلاالبأمي المعبادةامايرتب  هام تكاليففىالبلدالملبنرد.

-

الرسنمالجمركيةاغيرهام الضرائبالنطنيةالملبحقةفىالبلدالملبنرد لبب
إسبيرادالللعأا يعها.



إلالمتك اللرلعالملربنردةأااللرلعالمطا قرةقرد يعر فرىاقر إسربيراداللرلعالبرى
يجرىتقييمهاأانحرن تلربندالقيمرةالجمركيرةعلرىسرعرالنحردةالرذىتبراع رهاللرلع
الملبنردةأاالللعالمطاقرةأاالمماثلرةفرىالبلردالملربنرد حالبهراعنرداإلسربيرادفرى
أقررربمنعررد عرردإسرربيراداللررلعمنضررنعالبقيرريمالك ر قبررلمرررار31يررنمم ر هررذا
اإلسبيراد.



إلالمتك الللعالملبنردةأاالللعالمطا قةأاالمماثلةالملربنردةقرد يعر فرىالبلرد
الملبنرد حالبهاعنداإلسبيرادتلبندالقيمرةالجمركيرة(إلاطلربالملربنردللرك)إلرى
سعرالنحدةالذىتباع هالللعالملبنردة عدتجهيزها أكبركميةإجماليرةألشرخاص
فىالبلدالملبنرداليرتبطنن األشخاصالذي إشربراامرنهماللرلعمرعإضرافةالقيمرة
البرررىترتبررر علرررىعمليرررةالبجهيرررزامراعررراةاإلسررربقطاعاتالمنصرررنصعليهرررافرررى
الفقرة(.)0

 6-3-4-3-3الةريقة الحسابية :


تلررربندالقيمرررةالجمركيرررةلللرررلعالملررربنردةافقررراًألحكرررامالمرررادةاللادسرررةإلرررىالقيمرررة
المحلن ةاتطبقهذ الطريقةفىحالةتعذرتحديدالقيمةالجمركيةطبقاًألحكامالمادة
(.)2(،)3(،)4(،)0
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وةتألف الت مل المح


:ل ون وجم عل (:)1

تكلفة أاقيمةالمناداالبصنيعأاغير م أعمالالبجهيزالبىدخلر فرىإنبراجاللرلع
الملبنردة.



مقدارمقا لالر حاالمصرافاتالعامةيعرادلالمقردارالرذىيرنعكسعرادةفرىمبيعرات
الللعم نفسفئةأاننعالللعالبرىيجررىتقييمهرااالبرىيصرنعهامنبجرننفرىالبلرد
المصدرلبصديرهاإلىالبلدالملبنرد.



تكلفررةأاقيمررةكررلالمصرررافاتاألخرررىالالزمررةلرربعكسطريقررةالبقيرريمالبررىإخبارهررا
العضن مقبضىالفقرة()4م المادةالمامنة.



اليجنزألىعضنأنيشبرطأايجبرشخصغيرمقيمفىأراضيه أنيقدمللفحرص
أىحلابأاسجلآخرألغراضتحديدالقيمةالمحلن ةأاأنيلمح راإلطالععليره،
غيرأنهم الممك للرلطاتالبلردالملربنردالبحقرقمر المعلنمراتالبرىيقردمهامنربج
الللعةألغراضتحديدالقيمةالجمركيةافقأحكامهذ المادة.

 7-3-4-3-3الةريقة المرنة أو اإلجتهادية :


يمكر تقررديرالقيمررةعلررىأسررا طريقررةالبقررديرالمرنررة()2فررىحالررةمرراإلاتعررذرتحديررد
القيمررةالجمركيررةلللررلعالملرربنردة مقبضررىأحكررامالمررنادمرر ()0إلررى()6اللررك
إسرربخدامأسرراليبتبفررقاالمبرراداااألحكررامالعامررةإلتفرراقتنفيررذالمررادةاللررا عةاعلررى
أسا البياناتالمباحةفى لداإلسبيراد.



اليجنزتحديدالقيمةالجمركية مقبضىأحكامهذ المادةعلىأسا :
 سعرالبيعفىالدالةالملبنردةلللعيبمإنباجهافى لداإلسبيراد . النظامالذىيقضى قبنلأعلىالقيمبي البديلبي لألغراضالجمركية. سعر يعالللعةفىاللنقالمحلىلبلدالبصدير. أاتكلفةإنباجأخرىغيرالقيمةالمحلن ةالبىحددتللرلعمطا قرةأامماثلرةافقراًألحكامالمادة(.)6

()1أحمدمرعى("،)4110قناعدالبقييمالجمركى،"...مرجعسبقلكر ،ص .05
()2محمندالحلينى(":)4111مباداإتفاقالجات،"..مرجعسبقلكر ،ص .053
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 سعرالللعةالمصدرةإلى لدغير لداإلسبيرادحيثيبعي معاملرةكرلسرنقعلرىحدة.
 القيمالجمركيةالدنيا. القيمالجزافيةأاالصنرية.

يجرربإ ررالغالملرربنردكبا ررة القيمررةالجمركيررةالبررىتحررددتافق راًلبنررندهررذ المررادة
االطريقةالبىإسبخدم لبحديدهذ القيمةإلاماتقدمالملبنرد طلبللك.
افىضنءماسبقنجدأنالمادةاللا عةالتعطرىطريقرةمحرددةللبقيريمالكر تقضرى
أنيبمالبقييم إتباعاألساليبالمنطقيةالبىتبفقاالمباداالعامة.

3-3-3

بعض الندو

الخادة فى اإلتفاصية :

تضمن إتفاقيةالبقيريمالجمركرى عرضالبنرندللمعرامالتالخاصرةاالبفضريلية،االبرى
يمك إنجازهافيمايلى( :)1


إعطاءالدالالناميرةاألعضراءفرىاإلتفاقيرة،غيرراألعضراءفرىدسربنردارةطنكيرن
مزيررداًم ر النق ر  عرردتطبيررقاإلتفاقيررةفررىمجررالالبقيرريمالجمركررى،أاتحديرردالقيمررة
لألغررراضالجمركيررةلبرردءاألخررذ اسررلنبالقيمررةالمحلررن ة،اللرركلمرردةالتزيرردع ر 
ثالثسنناتمنذ دءتطبيق اقىنصنصاإلتفاقية.



المعاملةالخاصةالبىأعطي للدالالناميةفىإتفاقيةWTOككلاهىاإلسبفادةمر 
فبرررةسررما قرردرها5سررنناتلبرردءتطبيررقاإلتفاقيررةاللررك النلرربةللرردالالناميررةغيررر
األعضاءفىدسربنردارةطنكيرن،اللركمنرذدخرنلإتفاقيرةمنظمرةالبجرارةالعالميرة
حيزالبنفيذأىمنذاألالم يناير.0335



فىحالةعدمكفايةفبرةالخمسسنناتفبررةسرما  النلربةللردالالناميرةلبردءتطبيرق
اإلتفاقية،فإنالفقرة()0م الملحقالمالثم اإلتفاقيةأعطاهاالحقفرىطلرب-اللرك
قبررلنهايررةاللررنناتالخمررس–إمبرردادفبرررةاللررما  ،شرررطأنتقرردمالدالررةالعضررن
إعببرراراتمعقنلررةامبرررراتاافيررةلهررذاالطلررب،افررىهررذ الحالررةسررنفيحظررىهررذا

()1عمرسالمان("،)4110الجمارك ي النظرية"..مرجعسبقلكر ،صص .413-417
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الطلب النظرفيهم جانبمنظمةالبجارةالعالمية.


طلبالبملك النظامالقائمم نظامالقيمةعلىالحداألدنرىللقيمرة،ا شررطأنيكرنن
هذاالنظاملاطا عرسمىفىالدالة،اللكافقاًلنصالفقررة()4مر الملحرقالمالرث،
االذىيعطىالدالالناميةاألعضاءمملهذاالحقلفبرةإنبقاليةمحددةاشراطتنافرق
عليهااللجنة.



البحف علىالمادةالرا عةم اإلتفاقيةم جانبالدالالنامية،ا مايلمحلهرذ الردال
رفضطلبالملبنردي  راإلعبراضعلرىالنظرامالرذىيقررطررقالقيمرةاإلسربداللية
االملحن ة.



تعطىالفقرة()42م الملحقالمالثالدالالناميةالحرقفرىتقيريماللرلع نظرامالقيمرة
اإلسبدالليةحبى عدأنتجررىعلرىاللرلععمليراتتصرنيعفرى لرداإلسربيراد،اسرناء
طلبالملبنرللكأمال.



إلبررزامالرردالالمبقدمررة بررنفيرالرردعمالفنررىللرردالالناميررةاألعضرراء نرراءعلررىطلررب
األخيرة،الهذاعلىالدالالمبقدمرةأنتقرنم بصرميمالبررامجالمخصصرةللردعمالفنرى
تنطنىعلىعناصرعديدةمنها-:
-

تدريباألفراد .

-

المعاانةفىإعدادمقاييسالبطبي.

-

النصنلإلىمصادرالمعلنماتالمبعلقة منهجيةالبقييمالجمركى.

-

تقديمالمشنرة شأنتطبيقنصنصاإلتفاقية.

اتقنمعلىتطبيقهذ اإلتفاقيةكالًم (:)1


لجنة البقييمالجمركىاالبىتبكننم ممملي م كرلالردالاألعضراءا لررضتقرديم
المشنرةلألعضاء شأنالنناحىالمبعلقة إدارةنظامالبقييمالجمركى.



اللجنررةالفنيررةللبقيرريمالجمركررىاتعمررلتحر إشرررافارعايررةمنظمررةالبجررارةالعالميررة
هدفرعايةالجنانبالفنيةالمبعلقة بنحيدسياساتتطبيقاتفليراإلتفاقية.

()1محمررندأ ررنالعررال(،)4111النصررنصالكاملررةل تفاقيررةالعامررةللبعريفرراتاالبجررارة،الطبعررةاألالررى،
القاهرة،ص .63
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اتقنمهذ اللجنةكذلك بقديمالمشنرة شأننناحىفنيةمحددة ناءعلرىطلربالردال،
أام جانبلجانفضالمنازعات .

 01-3صواعد المنشأ :
تعرفقناعدالمنشأعلرىأنهراالقرناني االبنظيمراتاالبحديرداتاإلداريرةالمطبقرةمر 
قبلأىدالةلبحديددالةمنشأالللع،االهدفاألساسىم تحديدقناعدالمنشأهنالبأكدمر 
أنالللعمحلاإلعببارقدتمإنباجهافىالبلدالذىلهالحقفىالبمبع المزاياالبفضيلية( .)1

0-01-3

صواعد المنشأ فى إةار منممة التجارة العالمية :

فررىإطررارتحريرررالبجررارةالداليررةازيررادةمعرردالتالنمررنجرراءتالمبررادرةم ر منظمررة
البجارةالعالميةفرىمفااضراتدارةأاراجرناىللبجرارةمبعرددةاألطرراففرىإتجرا قناعرد
المنشأ.حيثتهدفاإلتفاقيةإلىتحديدقناعدالمنشرأمر جهرة،اتحديردالبرتيبراتاإلجرائيرة
شررأناإلعررالم،المراجعررة،االبشررااراتلررنيةالمنازعررات شررأنمنشررأاللررلع،كررذلكتنلرريق
قناعدالمنشأاإحبرناءاإلتفاقيرةعلرىملحرق شرأناللجنرةالفنيرةلقناعردالمنشرأ،كرذلكملحرق
آخر شأنقناعدالمنشأةالبفصيلية( .)2

4-01-3

صواعد المنشأ فى إةار جامعة الدول العربية :

نص إتفاقيةتيليراتنميةالببادلالبجارى ي الدالالعر يرةفرىالمرادةالباسرعةعلرى
إشبراط إعببارالللععر يةأنتبنافرفيهاقناعدالمنشأالبىيقرهراالمجلرساأالتقرلالقيمرة
المضافةالناشئةع إنباجهافىالدالةالطرفع %21م القيمةالنهائيةللللعةع إتمرام
إنباجها،اتخفضهذ النلبةإلى%41كحدأدنى النلبةلصناعاتالبجميعالعر ية( .)3

3-01-3

صواعد المنشأ فى مل إتفاصية الكوميسا :

اهررىإتفاقيررةإلنشرراءاللررنقالمشرربركةللشرررقاالجنررنباألفريقررى،ااقع ر فررى43

()1عمرسالمان(،)4110الجمارك ي النظرية،..مرجعسبقلكر ،ص .405
()2عادلالمهدى("،)4110إتفاقيرةالجراتاالنظرامالعرالمىالجديرد"(،سللرلةمحاضررات،إدارةالبردريب،
اإلنباجالحر ى)،صص .03-04
()3عمرسالمان("،)4113البصديرااإلسبيراد"،مرجعسبقلكر ،صص .475-473
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يننين0333فىمدينةكينشاسا،حيثيبلغعدداألعضاءم الدالاألفريقية41دالة .
القدصدر راتنكنلقناعدالمنشأم الدالاألعضاءفىيناير0333االذىتضرم 
عددم القناعدفىمجاالتتحديدالمنشأ،اتحديدالللعالمبحصلعليها الكامرلفرىالردال
األعضاء،اتطبيققاعدةالنلبةالمئنيةللمنادالملربنردة،االقيمرةالمضرافة،االمعرامالت
البررىالتكبلرربالمنشررأ،ااحرردةالمعاملررة،افصررلالمررناد،امعاملررةالمخررالي االعب رنات،
االملبنداتالدالةعلىالمنشأ( .)1

2-01-3

القواعد األوربية للمنشأ :

دخل القناعدالمشبركةللمنشأحيزالبنفيذفىعام .0337
اافق راًلقناعرردالمنشررأفررإن لرردالمنشررأسرربكننهررى لرردالبصررنيعااإلنبرراجطالمرراكان ر 
األعمررالاالبشررليالتالصررناعيةالمنفررذةتررذهبأل عرردم ر كننهرراعمليرراتغيررركافيررة(ممررل
العمليرراتالمنفررذةأل عرردم ر العمليرراتغيرررالكافيررة،فلررنفيكررننمنشررأاللررلعةهررىالدالررة
الداخلةفىالنظاماألار ىالبراكمىللمنشأ(إحدىالدالالـ،)47البىتحقق داخلهاأعلى
قيمةتراكميةم المدخالت،أماإلالمتجرىأىعملياتفلنفيحبف المنبج منشأ ( .)2

 00-3محاور العمل فى مفاوضات تسهيل التجارة بمنممة التجارة العالمية :
إنالمحاارالمالثةاألساسيةالبىتماضرعهالبمررعليهراملراراتالبفرااضإقبصررت
علىثالثمنادم اإلتفاقيةالعامةللبعريفاتاالبجارة0327اهرمالمرنادالخاملرةاالمامنرة
االعاشرة،اهىتعداألسا الجرنهرىلبلرهيلالبجرارةفرىإطرارمنظمرةالبجرارةالعالميرة،
النظرعلىكننهذ المنادتضعضنا إلجراءاتالبجارةعبرالحداد .
أماالهدفالعامم إتفاقالدالاألعضاءعلىالعملعلىتنضيحاتحلري إطرارهرذ 
المررنادالمالثررةفهررنإيجرراداآلليرراتالناضررحةالبررىتلرراعدعلررىزيررادةتلررريعحركررةاللررلع
االبخلرريصعليهرراااإلفررراجعنهررام ر المررنانىالجمركيررةاصررنالًإلررىالملرربهلك األسررناق
المحلية .

()1عمرسالمان("،)4113البصديرااإلسبيراد"،مرجعسبقلكر ،صص .475
()2عمرسالمان("،)4113البصديرااإلسبيراد"،مرجعسبقلكر ،صص .476
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اقدأال إجبماعاتمنظمةالبجارةالعالميةالخاصرة بلرهيلالبجرارةجانبراًكبيرراًمر 
اإلهبماملمناقشةالمقبرحاتلاتالصلة المنادالخرامساالمامنرةاالعاشررةمر إتفاقيرةجرات
،0332عرالاةعلررىعناصرررالبفررااضاألساسرريةاألخرررىممررلالشررحناتالعاجلررةااإلفررراج
الملبقاالنافذةالناحردةاالبعراانفيمرا ري المنافرذالجمركيرةاالمعاملرةالخاصرةاالبفضريلية
اللك هدفالبنصلإلىأكبرقدرم المرانةفىتطبيقآليةالمعاملةالخاصةاالبفضريلية،
ا المملالمناقشاتالبىتم حنلمقبرحاتالملاعدةالفنيةا ناءالقدرات .
افررىنررنفمبر4112تررمعقرردأالإجبمرراعللمجمنعررةالبفااضرريةلبلررهيلالبجررارةحيررث
تقدم العديدم الدالالمبقدمةاالناميرةاالبكربالتاالمنظمرات رأكمرمر (71ارقرةعمرل
حنلالنمالجالبفااضية)الخاصة بلهيلالبجارةااإلقبراحاتحنلكيفيرةتحلري اتنضريح
المنادلاتالصلة،اكذاإسبعراضلخبراتالعديدم الدالاألعضراءاأفضرلالممارسرات
اأنجحهافىمجالتلرهيلالبجرارةحيرثكانر أهرمالمنضرنعاتالبرىترمطرحهراللبفرااض
حنلتلهيلالبجارةهىتنضيحاتحلري المرناد"الخاملرةاالمامنرةاالعاشررة"مر إتفاقيرة
جررات ،0332اإلضررافةعلررىمنضررنعاتأخرررىممررلاإلهبمررام مبرردأالمعاملررةالخاصررة
االبفضيليةللدالالناميةااألقلنمناً،اتحديدإحبياجاتاأالنياتالدالالناميةااألقلنمرناً
األعضاء،ااإلعبراض أهميةاألحكامالخاصة الملاعداتالفنيةا ناءالقردرات،االبعراان
المشبركمعالمنظماتالداليةاألخرىالعاملةفىمجالتلهيلالبجارة .
اسرنفنبنرراالاألحكررامالمبعلقررة ررالمنادالخاملرةاالمامنررةاالعاشرررةمر إتفاقيررةجررات
0327ألنهرراتممررلاألسررا المنطقررىاالشررامللعمليررةالببررادلالبجررارىالجررنلىم ر منظررنر
البلهيلاالبيلير،اهذ المرنادتبعامرلمرعكرلالصرفقاتالداخلرةفرىمجرالالبجرارةالداليرة
ا دانإسبمناء .

المادة الخامسة :
حرية النقل بالعبور (الترانريت) :
حريةالنقل العبنر(البرانزي )تعالجحركةالعبنر"ترانزير "اترنظمالشرراطالبرى
يمك للطرفالعضنأنيفرضهاعلىالللعالبىينقلهاطرفآخرعبرأراضريهإلرىاجهرة
أجنبيررةأخرررىشررريطةاإللبررزام عرردمإعررادةحركررةالعبررنر فرررضقيررندأاتررأخيراتغيررر
ضراريةأا فرضرسنمغيرمعبدلة.اتطبيقمعاملرةالدالرةاألكمرررعايرةعلرىالبضرائع
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العرا رةلكافرةاألعضراء.ايعردمنضرنعحريررةالمررار رالعبنرمر أقردمالجنانربالمرتبطررة
بلررهيلالبجررارة لررببأنهرراتممررلمحرردداًكبيررراًل مكانيرراتالبجاريررةلكررلم ر الرردالغيررر
اللاحليةاغيرهام الدال درجاتمبفااتة،أمااللرضم النقاضاالبفرااضحرنلهرذ 
المادةفهنأننصهذ المادةلميحددأىتفصيالتع مرايجربأنيببرعفرىحالرةالبعررض
لقيندأاتأخيرلبضائعالدالفىدالالعبنر،كماإنهالمتحددأىحدادللرسنمالمفراضرة
م الدالنظيراللما  المرارفىأراضيها( .)1

المادة الثامنة :
المداريف واإلجراءات المرتبةة باإلستيراد وبالتددير :
المادةالمامنةتعببرالعصبالرئيلىلعمليرةتلرهيلالبجرارة لرببأنهراالمرادةالنحيردة
البىتناال اإلجرراءاتالجمركيرةاالرسرنمالمفراضرة،فهرىتبنراالالرسرنمااإلجرراءات
لاتالعالقة اإلسبيراداالبصدير.فبنجبعلىأعضاءالمنظمةأنتحددالرسنمالداخلرةفرى
نطاقأحكامها مبلغملااىامقاربلبكلفةالخردماتالمرؤدا اتقضرىأالتممرلهرذ الرسرنم
حمايةغيرمباشرةللمنبجاتالمحليرة،أاتممرلأيضراًرسرنماًعلرىالرنارداتأاالصرادرات
ألغراضضريبية .

المادة العاشرة :
نمم التجارة – اإلعالن عنها وتنميمها :
المررادةالعاشرررةتضررعإلبزامرراتحررنلإعررالناإدارةالررنظمالبجاريررة،اللرركتحقيقرراً
للشفافيةح يثتفرضعلىأعضاءالمنظمةأنتعل عر القرناني البجاريرةاالرنظمااألحكرام
ااإلتفاقياتاالقراراتالقضائيةااألحكاماإلداريةلاتالبطبيقالعامفنرصدارها،اتجعرل
الحصنلعليهاسهالًاتمبنعع فرضإجراءاتشاملةقبلاإلعرالنعنهرا،اترد رالقرناني 
االررنظمالمعنيررة شرركلمنحررداحيررادى،اتنشررئفررىأسرررعاقر ممك ر محرراكمأاإجررراءات
قضرائيةأاتحكيميرةأاإداريرةللقيرام المراجعرةالفنريرةلألعمرالاإلداريرةالمبعلقرة الملرائل
الجمركيةاتصحيحها .
( )1محمرندأ رنالعرال(،)4113آليراتتلرهيلالبجرارةالداليرة،منظرنرحمركرى،الطبعرةاألالرى،القراهرة،
ص .33
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إنمبرردأنشررراإعررالنالررنظمااإلجررراءاتاالقناعرردالخاصررة البجررارةالداليررةاالبررى
تضمنبهاأحكامالمادةالعاشرةم إتفاقيةالجاتتعببررأحردالنسرائلالفعالرةلبلرهيلالبجرارة،
اتعبرع هذ األهميةمناقشاتالدالاألعضاءالبىتناال هذ األحكام .

 04-3النمام المحوسب (اسيكودا) :
إنإنبشارظاهرةاإلجراءاتالملبنديةالمبقادمةاالمعقدة،االعملاليرداىفرىالردارة
الملبنديةتممرلااحردةمر أخطررالقيرندغيررالبعريفيرةفرىاجرهالبجرارةالداليرة،امصردر
مزعجإلقررارتكراليفإضرافيةفرىمجرالعمليراتالبجرارةالداليرة،امر ثرمإلحراقالضررر
الدالأطرافالببادلالدالى .
لررذلكفررإنعرردمتررنافراإلدارةالجمركيررةالكررفء،اكررذلكاإلجررراءاتالجمركيررةالفعالررة
يبرتبعليهضرعفقردرةاإلدارةالجمركيرةعلرىتحصريلاإليررادات،اكفراءةالبخلريصمرع
الشررحنات،كررذلكعرردمتررنفيرالبيانرراتالدقيقررةفررىالنق ر المناسرربع ر البجررارةالخارجيررة،
اسنبناال شئم البفصيلماهيةنظامأسيكندا،اأهدافالنظام .

0-04-3

ماهية نمام اسيكودا :

يعداإلسيكندا مما ةنظامل دارةالجمركيةمر خراللإسربخدامالحاسرباآللرى،حيرث
يحبنىهذاالنظامعلىكافةجنانربعمليرةاإلجرراءاتالجمركيرة ردءمر المنافلر مرراراً
إجراءاتالبخليصاالمحاسربةانظراماسريكنداهرنمجرردحزمرةمر البررامجقردمهاخبرراء
األنكبادلبعملعلىر عمالءالجمارك اإلدارةالجمركيةااألجهزةالمعنية( .)1
ايقنم نظاماسيكندافرى نرا علرىإسربخدامالمناصرفاتااألكرنادالداليرةالبرىيبرنلى
تطنيرهاالمنظماتالداليةاالبىتبمملفى :
 منظمةالمناصفاتالعالمية.ICO
 منظمةالجماركالعالمية.WCO
 األممالمبحدة .UN
ايبمبعهذاالنظام إمكانيةإدخالالبعديالتعليها مايبنافرقمرعخصرائصاظرراف
()1عمرسالمان(،)4110الجمارك ي النظرية،مرجعسبقلكر ،ص .023-037
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أنظمةالجماركفىكلدالرةمر حيرثتنظيماتهرا،اأسراليبالعمرل هرا،اتشرريعاتها،كرذلك
هيكلالبعريفاتالجمركيةالمطبقة ها .
كررذلكيلررمحالنظررامفررىتحقيررقنظررامتبررادلالبيانرراتاليكبراني راً رري أطرررافعمليررة
البخليصالجمركىاهمالمصدري االملبنردي أااكالئهم،االللطاتالجمركية .

أهداف اسيكودا :

4-04-3

يهدف رنامجاسيكنداإلى( :)1
-

إصال عمليةالبخليصالجمركىم خاللتقديمفللفةحنسبةاإلجرراءاتإلرىجانرب
تبلرريطهاام ر ثررمتخفرريضالبكرراليفاإلداريررةالبررىيبكبرردهاالمبعرراملي مررعالجمررارك
ا البالىيعند النفععلىاإلقبصادالنطنىككل .

-

زيررادةالحصرريلةالجمركيررةاالبررىتعرردفررىأغلررباألحررنالالمصرردرالرئيلررىلميزانيررة
الدالةفىمعظمالدالالناميةاللكم خاللضماناإلفراجع كافةالللع،ام ثرم
إحبلابالضرائباالرسنمالجمركية صنرةصحيحة.

-

يهدف رنامجاسيكنداإلىالحصنلعلىإحصائياتماليةسليمةافىالنقر المناسرب
ع البجارةالخارجيةللدالةاالبىتلاعدعلىرسماللياساتاالخط اإلقبصاديةفى
الدالة صنرةصحيحةاعلىأسا المنبجم ااقععمليةالبخليصالجمركى.

-

تطبيقالنظم أقصىدرجةم الكفاءةمرعالنقرلالكامرلللمعرفرةل قرراراتالجمركيرة
النطنية أقلتكلفةممكنةلكلم الدالالمبلقيةاالمانحي .

3-04-3

مالمح نمام اسيكودا :

يبمتنفيذأنشطةالنظامعلىثالثمراحل )2(:
المي لل األولى:
تبمملفىمرحلةاإلعداداتشخيصالنضعالقائم،حيثيقرنمالفريرقالرنطنىالمشركل

(1)Asycuda, News Letters.
(2)UNCTAD Promoting regional cooperation, 2000.
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م قبرلسرلطاتالدالرة االبرىتلرعىلبطبيرقاسريكنداا البعراانمرعخبرراءاإلنكبراد بحديرد
المجاالتالبىتبطلبإجراءاإلصالحاتفيهااتشمل :
 -0تطبيقنظامالبكنيدالدالى .
 -4تبلي اإلجراءاتالجمركيةالخاصة عمليةالبخليص.
 -3تعديلأنماطالعملافقاًللمعاييرالدالية.
 -2تحديثقناني الجماركفىالدالةلببنافقمعإتفاقيةكينتن.
المي لل الناا ل:
اتبمملفىمرحلةالبطبيقالمبدئى،حيثتبضم هذ المرحلةم مراحلتطبيقنظام
اسيكنداإعدادمناصفاتاسيكنداالنطنية القيام اآلتى :
-0

تكنيدالبعريفاتالجمركية .

-4

تكني البنظيمات.

-3

تكنيدالبشريعات.

-2

إدخالالبياناتفرىلنحراتالربحكماتشرمل:أكرنادالبيرانالجمركرى،القرناني ،أكرناد
المكاتبالجمركية،اغيرها.

-5

إعدادأنظمةالبقييمااإلنبقائية .

المي لل النالنل:
اهىالمرحلةالنهائيةايقنم هافريقاطنرى،اهرنالفريرقالرذىسربقتدريبرهاتأهيلره
م كلخبراءاإلنكبادخاللالمرحلةاألالىاالمانية،اخاللهذ المرحلةتنعدمالحاجةإلرى
خبرراءاإلنكبررادإلامراكانر عمليررةنقرلالبكننلنجيررااالخبرراتقرردتمر  نجرا فررىالمراحررل
اللا قة،حيثتليرهذ المرحلةتحدياًعملياًأكمرم كننهامشكلةفكرية،حيرثتحبراجإلرى
أعدادمادىلجميعالمناقعالبىتمحنسببها .


 03-3توديات منممة التجارة العالمية الخادة بتسهيل التجارة :
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إنإتباعالدالآللياتم شأنهاإعطاءملاحةأكبررلبحريررالبجرارةممرل:اإلتفاقيرات
البفضرريليةاإللرراءأاخفررضالرسررنماالمصرررافاتالمرتبطررة عمليرراتاإلسرربيراداالبصرردير
اإسبخدامنظمآليةل جراءتالمبعلقة اإلفراجع البضائع،كلهذايرؤدى الضررارةإلرى
جذباإلسبمماراتفىمجالالبجارةازيادةسرعةامعدلدارانر ا األمرنالالملربحقة
فىالبجارةممايبرتبعليهمضاعفةاألر ا االفنائدالبىتعندعلىالمشبللي  البجارة .
اخالفاًلماهنمعراف أنهعلىالدالأنتقللم اارداتهاألقرلمرايمكر اتضراعف
صادراتهاألكمرمايمك ،فإنالنزنالنلبىلكلدالةفىسرنقالبجرارةالعالميرةيربمقياسره
حلابملاهمةتلكالدالةفىحركةالبجارةالعالمية إضرافةإجمرالىاارداتهراإلرىإجمرالى
صادراتها،اكلماتعاظم هذ القيمةزادتأهميةهذ الدالةفىالبجارةالعالمية( .)1
لقرردخرجر الرردالاألعضرراء منظمررةالبجررارةالعالميررة عررددمر البنصررياتالمقبرحررة
إلحداثاتحقيقتلهيلكبيرللبجرارةالعالميرةارفرعمعردالتالببرادلالبجرارىإلرىأعلرىمرا
يمك النصنلإليه،اتبلخصهذ البنصياتفىالنقاطالبالية -:
-0

يجبعلىاإلداراتالجمركيةأنتحدد نضن األهدافالخاصة هام خراللاضرع
انشرررتلرركاألهررداففررىصررنرةخطررةإسرربراتيجيةتنضررحكيفيررةتنفيررذتلرركاألهررداف
البعاانمعاألطرافاألخرىسناءالحكنميةأاغيرالحكنمية .

-4

يجرربعلررىاإلداراتالجمركيررةالنظرررفررىأسرراليبالعمررلالحاليررةمررعاضررع رنررامج
إلصال اتطنيرتلكاإلجراءات،كمايجربالرجرنعفرىهرذاالمجرالإلرىاإلتفاقيرات
الداليةالخاصة بيليراتنليقالعملياتالجمركية(مملإتفاقيةكينتن).

-3

يجبعلىاإلداراتالجمركيةاإلسبفادة درجةكبيرةمر تكننلنجيراالمعلنمرات هردف
تفعيررلاألداءاالعمررلحيررثيجرربتطررنيرتطبيقرراتالحاسررباآللررى النلرربةللعمليررات
الجمركيررةالمخبلفررةمررعالنضررعفررىاإلعببرراراإلسرربفادةمرر تجرراربالرردالاألخرررى
ا رنررامجمررؤتمراألمررمالمبحرردةللبجررارةاالبنميررة""UNCTADاالخرراص أعمررال
الميكنةااإلصال (النظامالمميك للبياناتالجمركية)."ASYCUDA

-2

يجرربعلررىاإلداراتالجمركيررةأنتضررعالبنظيررفالفعررالللمررناردالبشررريةمر خررالل

()1محمندأ نالعال)4103(،القضراياالجمركيرةالمعاصررةفرىاأللفيرةالمالمرة،الطبعرةاألالرى،القراهرة،ص
 .33
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تطبيقنظامالمخاطراسياسةاإلنبقاءاأساليبإسبهدافالرسرائلالبرىتشركلخطرنرة
عاليةممايلبدعىالفحصالفعلى،هذاايجبأنتكنننلبةالرسائلالبىيبمفحصها
نلبةضئيلة مايبماشىمعتنفيذاألهدافالخاصة الرقا ة.
-5

يجبعلىاإلداراتالجمركيةأنتبخذخطناتنحنتيليرعمليةاإلفرراجالملربققبرل
اصنل الرسائلاهنماسنقيلرهم شركلكبيررفرىتيلريرالبجرارةالداليرةكمرايلرهم
اإلدراجاإللكبرانيىللبياناتالخاصة الشحنةفىتيليرهذ العملية.

-6

يجرربعلررىاإلداراتالجمركيررةأنتنظرررجرردياًفررىإمكانيررةاإلسررراعقرردراإلمكررانفررى
اإلفراجع البضائععلىأسا أقلقدرممك مبنافرم المعلنمراتاألساسرية،امرع
هذايجربضرمانأنكرلالمعلنمراتالالزمرةلدقرةعمليراتجمرعالحصريلةاالحلرا ات
اتقديمالبقاريراإلحصائيةسنفيبمتقديمهالبلكاإلداراتالجمركية.

-7

يجبعلىالحكنماتأنترشدعمليةاإلفراجع البضائعالبىتبطلرب صرفةمبكرررة
تدخل عضالجهاتالحكنميةفىالعمليراتالجمركيرة البنلريقمرعمصرلحةالجمرارك
أاع طريق حثإمكانيةأنيبمدمجكلعملياتالفحصالالزمةعر البضرائعلكرى
تبمم خاللجهةااحدةالبك مصلحةالجماركعلىسبيلالممال.

-3

يجرربعلررىمصررلحةالجمرراركأنتقررنم بيلرريراإلجررراءاتلبحديرردالقيمررةلألغررراض
الجمركيةاالبىيمكر أنتشركلترأخيراًملحنظراًعلرىعمليرةاإلفرراج،ايمكر أنيربم
تحقيقهذاالهدفع طريقتطبيقطريقةالبقييمالمنصنصعليهافرىإتفاقيرةالجرات
الخاصة القيمةاطبقاًلبنصياتمنظمةالجماركالعالميةاهرىمراتعردأقرلتعقيرداًمر 
األساليباالخرىالمطبقةفى عضالدال.

-3

يجبعلىالحكنماتأنتلعىجاهدةقدراإلمكاناخاصةعندتطرنيرفئراتالبعريفرة
الجمركيةالعاليرةإلرىتخفريضفئراتالبعريفرةاللركمر خراللتنسريعقاعردةالضرريبة
حبىيمك تحديثفئاتالبعريفة،ايرجعللكإلىأنفئاتالبعريفةالعاليةتردفععلرى
القيام عملياتاأساليبالبهريباتزيدم صعن ةعمليةالمكافحة.

 -01يجبعلىالحكنماتأنتبخذخطرناتلببنرىأسرلنبللبعراان ري اإلداراتالجمركيرة
دالًم المناجهةعندالبعاملمعالعملياتالجمركية،حيثيجبتنفيذ رنامجمرذكرة
البفاهمالخاص منظمةالجماركالعالمية""WCOاللككمحرركلبعراانأفضرل ري 
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المصالحالجمركيةاالمجبمعاتالبجارية.
 -00يجررربعلرررىالحكنمررراتأنتبخرررذخطرررناتلضرررمانتحقيرررقأعلرررىملررربنياتالنزاهرررة
االمعرراييراللررلنكيةفررىالعمررلمر خرراللالخرردماتالجمركيررة،ايجرربتنفيررذالمعررايير
المنصنصعليهافىمنظمةالجماركالعالميةفىإعالنأراشا خصنصالنزاهةفى
الجمررارك،كمرراأنالمعرراييرالفعالررةمطلن ررةللحرردمر الملرربنياتالمبدنيررةللنزاهررةفررى
المجبمعالبجارى.
 -04يجبعلىالحكنماتاضع رامجل صال االبطنيرالجمركرى هردفتحلري كفراءة
افعاليررةالخرردماتالجمركيررةام ر ثررميمكنهرراتجنرربالحاجررةإلررىاإلسرربعانة الخرردمات
الخاصة الجهاتالبىتقنم الفحصالملربقلبقرنم الخردماتالجمركيرة،ا رالرغممر 
إمكانيةاإلسبعانة هذ الخردماتتحر ظررافخاصرة،يجربإعببارهراكمعيرارمؤقر 
علىأنيربمتنفيرذ  مرايبماشرىمرعإتفاقيرةالفحرصالملربقللبضرائعاالمرفقرة إتفاقيرة
مراك .
 -03يجررربعلرررىالحكنمررراتالنظررررفرررىاضرررعحررردأدنرررىمررر المعررراييرلرررنكالءالشرررح 
االملبخلصي أاتشرجيعتلركالمهر علرىاضرعالمعراييرالخاصرة هرم اإلضرافةإلرى
مبا عةاألداءطالماأنتلكاألطرافتشكلعناملتأخيرل فراجع البضائع.
 -02يجبعلىاإلداراتالجمركيةضمانالشفافيةالمطلقةاتللللالعملياتالجمركيةع 
طريرررقتزايررردالمجبمرررعالبجرررارى المعلنمررراتالكافيرررةعررر اإلجرررراءاتالجمركيرررة
امبطلباتهررا،ايجرربأنيرربمتحررديثتلرركالمعلنمررات إسرربمرارعلررىأنتبررنافر لررهنلة
إلسبخدامها.
 -05يجرربعلررىاإلداراتالجمركيررةتحلرري المعرراييرالرقا يررةالخاصررة هررا اإلضررافةعلررى
تيليرعمليةاإلفراجع النارداتمعالنضعفىاإلعببارالببادلاإللكبرانىللبيانات
ي  لدالصادرا لدالناردطبقاًللقناني االقناعدالمطبقةفىالبلدي  خصنصتبادل
البيانات.
 -06يجبعلىاإلداراتالجمركيةضمانصحةالبياناتاإلحصائية(فرىحالرةالردالالبرى
تعبمرردفيهررااإلحصرراءاتالخاصررة البجررارةالخارجيررةعلررىالبيانرراتالجمركيررة)اللررك
اإلضافةإلىتزام عمليةنقلتلركالبيانراتللجهراتالملرئنلةعر تجميرعإحصراءات
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البجارية.
 -07يجبعلىاإلداراتالجمركيةضرماناجرندالردعمالحكنمرةللخردماتالجمركيرةايربم
دعمه ا طريقةمناسبةحبىيبلنىأداءالمهرامالمطلن رة كفراءةافعاليرةاعلرىملربنى
عالىم األداءحيثأنالخدماتالجمركيرةالبرىتفبقررإلرىالردعممر المرناردتشركل
عقبةفىطريقالبجارة.
 -03يجبعلىاإلداراتالجمركيةأنترنفرالبردريب(مر خراللالمرنحالدراسرية)اخاصرة
تلرركالبررىتلرربهدفالمررنظفي المحبرررفي فررىالرردالالناميررةسررناءم ر خرراللالبرردريب
المحلىأاالبدريبفىالخارجاللك البعاانمعمنظمةالجماركالعالميةا/أامؤتمر
األممالمبحدةللبجارةاالبنمية""UNCTADايجبأنيلطىهذاالبدريبمبطلبرات
اإلتفاقياتالداليةفىمجالالجمارك.
 -03يجبعلىالحكنمات(اللكم خاللمممليهافىمنظمةالجماركالعالمية)ضرمانأن
يبمتفعيلدارمنظمةالجمراركالعالميرةمر خراللتنفيرذأىمهرامخاصرة الملراعدات
الفنيةحيثتلعبالمنظمةداراًهاماًفرىتنفيرذتلركالبنصرياتفرىالمصرالحالجمركيرة
للدالاألعضاء.

 02-3اللجنة اإلصتدادية ألوربا وتسهيالت التجارة والنقل :
تهبماللجنة قضراياالنقرلاالعبرنرامردىتأثيرهراعلرىتردفقاتاللرلععبررالحردادمرع
تطررررنيراألدااتالمناسرررربةعلررررىالملرررربنيي اإلقليمررررىاالرررردالىللبللرررربعلررررىممررررلهررررذ 
الصعن ات(،)1كرذلكقامر اللجنرة إنشراءمركرزاألمرمالمبحردةلبلرهيالتالبجرارةااألعمرال
اإللكبراينة)(UN/CEACTحيثيببنىالمركرزمرنهجشراملامبكامرللبلرهيالتالبجرارة
يركررزعلررىاإلعبمررادالمببررادلألدااتاتلررهيالتالبجررارةااألعمررالاإللكبرانيررة،اتبركررز
جهندالمركزفىهذاالشأنفرىثرالثمحراارهرىعمليراتاإجرراءاتالبجرارةاالمعلنمرات
االبكننلنجيااالنصنلإلىمعاييرتبلم البلاطةاالنضن االقا ليةللبطبيق .

)1("UNECE, Trade Facilitation: Simple Procedures For World Growth, Forum on
trade facilitation, 29, 30 May 2002.
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 05-3الخالدة :
تناالنررافررىهررذاالفصررلآليرراتامحرراارتلررهيلالبجررارةفررىإطررارالمنظمرراتالداليررة
لبطنير يئةالعملالجمركىلببناكبمعمبطلباتعصرالعنلمةحيثترمإسربعراضمفهرنم
اأ عادتلهيالتالبجارة،اأهميةتلهيلالبجارة،كذلكدارمنظمةالجماركفىإطارآليات
تلررهيلالبجرررارة بطبيرررقإتفاقيررةكينترررنالداليرررةالمعدلرررة شررأنتبلررري اتنلررريقاإلجرررراءات
الجمركيةم خاللالنظامالمنلق،إعالنأراشاللنزاههالجمركية .
كذلكإسبعرضنافىهذاالفصلدارمنظمةالبجارةالعالميةفىإحداثعمليةالبطرنير
م خاللتطبيققناعدالبقييمفىإطارالمادة()7م إتفاقيةالجات،كذلكقناعدالمنشأ .
كذلكتنصياتمنظمةالبجارةالعالميةاالخاصةلبلهيلالبجارةلرفعمعردالتالببرادل
البجارىإلىأعلىمايمك النصنلإليه .
اسنبناالفىالفصلالبالىالنظمالجمركيةالملبحدثةلخدمةكبارالمبعاملي  .
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الفدل الثالث
آليات ومحاور تسهيل التجارة
فى إةار المنممات الدولية
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الفدل الثالث
آليات ومحاور تسهيل التجارة
فى إةار المنممات الدولية
 06-3مقدمـــة :
تناالنافىالفصلاللا قالمعنقاتاالممارساتالجمركيةالبرىشرهدتها يئرةالجمرارك
المصريةقبلأحداثعمليةالبطنيراللركمر خراللإتبراعإجرراءاتجمركيرةتبلرم البعقيرد
امراحررلإجررراءاتعديرردةقرردتصررلإلررى47إجررراءجمركررىاملرربنداتكميرررةممرراأدىإلررى
طنلزم اإلفراجالذىقداصلفرى عرضالمنافرذالجمركيرةإلرى31ثالثرننينمراً،كرذلك
إسبخدامأسلنبالبقييمالجزافىاللك بممي شحنهااحدةااردةمر منربجااحرد قريممخبلفرة
نظراًإلسبخداممنظفالجمركفناتيرالقيممبدنيةلملبنردي معيني ،افاتنرة قيمرةأعلرى
لملرربنردي آخررري ممرراأدىلبفشررىظرراهرةالفلرراد،كررذلكتشررريعاتجمركيررةم ر قرراننن
جمركررى،تعريفررةجمركيررةانظررمجمركيررةتبلررم البعقيررد،حيررثتررمإسرربخدامقررانننجمركررى
مضىعليه5عقندمر الرزم اليبمشرىمرعالمبليرراتاإلقبصراديةالداليرة،كرذلكتعريفرة
جمركية هاتشرنهاتعديردةاللرك فررضفئراتجمركيرةأعلرىعلرىملربلزماتامردخالت
العمليررةاإلنباجيررة،افئرراتمنخفضررةعلررىالمنرربجالنهررائىممرراأدىإلررىمحار ررةالصررناعة
النطنية،كرذلكاجرندتفريعراتعديردة فئراتمخبلفرةممراجعرلمرأمنرالبعريفرةيضرعالبنرد
األعلررىلبقررارباتشررا هاللررلعةم ر  نررندالبعريفررة،كررذلكنظررمجمركيررةالتبمشررىمررع يئررة
اإلقبصررادالعررالمى،اسررنبناالفررىهررذاالفصررلالجهررندالمبذالررهم ر قبررلالمنظمرراتالداليررة
لبطنير يئةالعملالجمركىلببناكبمرعمبطلبراتعصررالعنلمرةفرىإطرارآليراتامحراار
تلهيلالبجارة .
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اسنبناالفىهذاالفصلمفهنماأ عرادتلرهيالتالبجرارة،أهردافتلرهيالتالبجرارة،
دارالمنظماتالداليةفىإطارآلياتتلهيلالبجارةلبحلي  يئةالعملالجمركى .

 07-3مفهوم وأبعاد تسهيالت التجارة :
تعببرتلهيالتالبجارةااحدةم أدااتتحديثاتطرنير يئرةالبجرارةالداليرة،حيرث
تشهدفىالنق الحالىإهبماماًم قبلالمنظماتالداليرةااإلقليميرة،حيرثتهردفتلرهيالت
البجارةإلىالبصدىاإيجادحلنلللعقباتغيرالجمركية .
ايمك تعريفتلهيالتالبجارةعلىأنها"تبلي اتناغمفىإجراءاتالبجارةالدالية
حيرررثينصررررفمفهرررنمالبجرررارةالداليرررةإلرررىعمليرررةتحريررركاللرررلععررر طريرررقإجرررراءات
اممارساتاملنغاتخاصة بلكالشحنات"( .)1
القررردعررررف))2((Raven, 2001تلرررهيالتالبجرررارةعلرررىأنهررراتبلررري اتنمررري 
اإلجراءاتاتدفقاتالمعلنمراتالمصراحبةلهرذ اإلجرراءاتاالمطلن رةلبحريركاللرلعداليراً
مرر المصـــررـدرإلررىالملـــررـبنردمررعإتمررامعمليــررـةاللرردادمرر األخيرررإلررىاألال،أمررا
))3((Staples, 1998فيعرفهرراعلررىأنهرراالبجررارةفررىاللررلعامررايرررتب  هررامباشرررةم ر 
خدمات .
ايعرررفتجمررعآسرريااالباسرريفيكىApecتلررهيالتالبجررارةعلررىأنهرراتبلرري اتنمرري 
اإسرربخدامالبكننلنجيرراالحديمررةاغيرهررام ر المقايلررسفررىالبعامررلمررعالمقنمرراتاإلجرائيررة
ااإلداريةللبجارة( .)4
ويمكن الت ل ن لت ه ال التجار :ع ين رئ

ن  ،هما :

ولا:تحقيقالكفاءةفىعملياتالبجارةالدالية .

()1حلامحمزة(،)4104تلهيلالبجارة،مجلةالجماركالمصرية،العلدد،266ص .40
()2راجعفىللك:عمرسالمان(،)4113البصديرااإلسبيراد،الطبعةالمانية،ص .433
)3(Staples Brain Rankin, Trade Facilitation op. cit1-2.
Trade

(APEC), Assessing APEC

)4(Asia Pacific Economic Co-operation

Liberalization and Facilitation, 1999 up date, APEC Economic Committee,
Singapore, September 1999.
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اا لا ا:خفررضالبكلفررةالمرتبطررة عمليرراتالبجررارةعبرررالمراحررلالبررىتمررر هررام ر إعررداد
اتقررديمالملرربنداتامراحررلإتمرراماإلجررراءاتالجمركيررةلبحريرركاللررلعااإلفررراج
عنها .


 03-3أهداف تسهيالت التجارة :
يمك ر أننحصرررالهرردفم ر تلررهيالتالبجررارةإلررىإخبررزالالملرربنداتالمطلن ررةفررى
الجمررراركإلرررىملررربنداحيررردحيرررثأنهنررراكدالتبلرررم بيئرررةجمركيرررةمعقررردةحيرررثتصرررل
الملبنداتفيهاإلىأكمرم أر عننملبند( .)1
كذلكتهدفتلهيالتالبجارةإلىالنصنلإلىأقصرىملربنياتالفعاليرةفرىمجراالت
الرقا ةالبنظيميةاضمانحقنقجميعاألطراف .
حيررثيكررننهنرراكتبلرري فررىالملررنغاتااإلجررراءاتالمبصررلة عمليررةالصررادرات
االررناردات،كررذلكتحلرري البيئررةاألساسرريةفررىمجرراالتالجمرراركاالنقررل،ااإلعبمررادعلررى
تكننلنجياالمعلنماتااإلتصاالت .

 03-3مستويات تسهيالت التجارة
:
تقعتلهيالتالبجارةفىثالثملبنيات،اهى( :)2
الملبنىالنطنى–الملبنىاإلقليمى–الملبنىالدالى .
على الم ت ى ال طنى:تبماتجرىعمليرةتبلري اإلجرراءاتاتناغمهرا الممارسرات
المبعلقة الجماركاالنقلعندالمنانئالبرية،البحرية،الجافة،الجنية .
وعلى الم ت ى اإلأل مى:تنصرفعمليةتناغمأنماطتلهيالتالبجارة ي الدالفى
صنرةتكبلتجارىمملمنطقةالبجارةالحرةالعر يةالكبرى .
وعلى الم ت ى الل ولى:فببرذلالمنظمراتالداليرةجهرداًملحنظراً هردفتنراغممعرايير

()1عمرسالمان(،)4113البصديرااإلسبيراد،مرجعسبقلكر ،ص .311
()2عمرسالمان(،)4113البصديرااإلسبيراد،مرجعسبقلكر ،ص .310-311
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اأنماطتلهيالتالبجارة .

 41-3ماهية تسهيل التجارة :
يعنىتلهيلالبجارةحلبمفهرنممنظمرةالبجرارةالعالميرة،تبلري امنائمرةاألنشرطة
االممارساتاالمعامالتالمبعلقة جمعاعرضاتبادلالبياناتالمطلن رةإلنبقرالاللرلعفرى
البجارةالدالية،ايمك القنلأنتلهيلأاتيليرالبجارةيبطلبم الدال ذلعنايرةفاعلرة
لبنفيررذعرردةملررائلمبداخلررةالغنررىألحررداهاع ر األخرررىاهررىتبضررم :تبلرري امنائمررة
اإلجررراءاتااللررنائحالبررىترربحكم البجررارةاالنقررلالررداليي ،اتطررنيرالبنيررةالبحبيررةألنظمررة
النقرررلاالجمررراركاكافرررةاللرررلطاتالرقا يرررةانقررراطالحرررداداتطبيرررقتكننلنجيررراالمعلنمرررات
ااإلتصاالتلبلهيلالصرفقاتالبجاريرةالداليرةاحركرةالبضرائعاضرب المخراطراتطرنير
اإلدارةالمبعلقررة كافررةأاجررهسللررلةاإلمررداداتالداليررة،هررذافضررالع ر اإلصررال اإلدارى
االقانننىاالمؤسلى .

 40-3مدى أهمية تسةهيل التجةارة
:
يرىاقبصاديننأنتلهيلالبجارةيمك أنيلاعدعلرىرفرعدرجرةالنمرناإلقبصرادى
نبيجةزيادةحجمالببادالتالبجارية،اإقبالالشركاتالكبررىعلرىاإلسربممارفرىاألسرناق
البررىتررنفرإجررراءاتإداريررةمرنررةاسررريعةاميلرررة،ا البررالىفررإنزيررادةإجررراءاتتلررهيل
البجارةسنفينبجعنهاتحلي اتطنيرالنمناإلقبصادىللدال،اتحلري ظررافالمنافلرة
للمنبجي  هذ الدال ،ينمافىالنق نفلهتضم لكلدالأنلهاالحقفىحمايةنفلهام 
األنشطةالبجاريةغيرالمشراعة .
فيقررنلسرربيف كريلرركنف()1اهررنملررئنلسررا قفررىازارةالماليررةاألمريكيررةامحررام
مبخصررصفررىالشررئننالبجاريررة":أنتيلرريرالبجررارةأااإلجررراءاتاإلداريررةااللنجيلرربية
البىتقلصالبكلفةاالفبرةالالزمةإلنهاءمعامالتالصادراتاالنارداتتنلردفرىكميررمر 
األحيانتجارةأكبرحجماًمماينلد خفضالبعريفرةالجمركيرة".ايرذهبدانيرالايكنلرنن()2
مر معهرردكررانننفررىااشررنط فررىلاتاإلتجررا فيقررنلأنالرردالالبررىتنجرردفيهررا نيررةتحبيررة
()1منظمةالبجارةالعالميةاتلهيلالبجارة .http://www.moft.gov.ae4101
()2منظمةالبجارةالعالميةاتلهيلالبجارة .http://www.moft.gov.ae4101
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تجاريررةغيرررمالئمررةاإجررراءاتإداريررةمرهقررةأاتنررافسمحرردادفررىالخرردماتاللنجيلرربية
البجارية(نقلاتخزي البضرائع...إلر )أقرلقردرةعلرىاإلسربفادةمر فررصتنسريعالبجرارة
العالمية،كمرايررىأنكمررةالخالفراتالمبعلقرة إنهراءالمعرامالتالنرقيرةأاتفبري شرحنات
البضررائعفررىالجمرراركامرافررقالمررنانئ اللررةالقرردماتعرقررلالخرردماتاللنجيلرربيةاتمنررى
الشركاتع اإلسبمماراالبيعاالشراءفىاألسناقالمحلية .

امررر ضرررم تلررركاألاراقارقرررةقررردمبهافرررىمرررار 4117م،مجمنعرررةمررر الررردال
الرئيليةللدالالناميةاالمعرافة إسمcore groupاهىتهردفإل ررازأهميرةالملراعدات
الفنيةا ناءالقدراتخاللا عدالمفااضاتلضمانأننبرائجهرذ المفااضراتمر شرأنهاأن
تلاعدعلىتحقيقالبنميةللدالالنامية .
احلررباجهررةنظرررتلرركالمجمنعررةفررإناألمررريلرربلزمإنشرراءآليررةلضررمانتنجيرره
الملاعداتالفنية مرايمكر الردالالناميرةمر المشراركةالفعالرةاالحقيقيرةفرىالمفااضرات،
امر الحصررنلعلررىالقرردراتالالزمررةلبنفيررذإلبزاماتهرراالبررىسررنفتفلرررعنهرراالمفااضررات
االبىتناجهصعن اتفىتنفيذها .

 44-3المنممات الدولية واإلصليمية المعنية بتسهيالت التجارة :
يمك تنصيفالنضعالراه لبلهيالتالبجارةفىصرنرةمنظنمرةتشرملالمنظمرات
الداليةااإلقليميةالمعنية البلهيالت،اهىمنظمةالبجارةالعالميرة،البنركالردالى،اللجنرة
اإلقبصاديةألار ا،امنظمةالجماركالعالمية .
انبناالداركلمنظمةداليةاإقليميةاملراهماتهافرىتلرهيالتالبجرارة()1ااألعمرال
اإللكبرانيرررة،اتبركرررزجهرررندالمنظمررراتفرررىهرررذاالشرررأنفرررىثرررالثمحررراارهرررىعمليرررات
اإجررراءاتالبجررارة،االمعلنمرررات،االبكننلنجيررااالنصررنلإلرررىمعرراييرتبلررم البلررراطة
االنضن االقا ليةللبطبيق .

 4-7-3منممة الجمارك العالمية وتسهيالت التجارة :
(1) World Trade Organization, Trade Facilitation Symposium, 1998.
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تعملمنظمةالجماركالعالمية البعاانمعأعضاءالمنظمرةاالمؤسلراتالداليرةعلرى
مكافحةالجرائمالجمركيةاغيرالجمركية،ادعمالنزاهة،اتنميةالمناردالبشريةاتحلي 
أداءاإلداراتالجمركية،كذلكتطبيقنظامالبنصيفاالبكنيدالمنلقللللع( .)1

كرررذلكتطبيرررق"إتفاقيرررةكينترررن"الداليرررةالمعدلرررة شرررأنتبلررري اتنلررريقاإلجرررراءات
الجمركية،اإدارةإتفاقيةالبقييمالجمركى،إتفاقيةقناعدالمنشأ .
كذلكتعملالمنظمةعلىتنفيرالدعمالفنىالالزمللمعاانةلبطرنيراتحرديثالجمرارك
م خالل رنامج .Customs Reform and Modernization program
لقدااجهر الجمراركخراللاللرنناتاألالرىمر القررن40عرددكبيررمر البحرديات،
المبعارضررةفررى عررضاألاقرراتاالبررىنبج ر ع ر عنلمررةالببررادالتالبجاريررة،فم ر ناحيررة
ظهرتالحاجةللبأمي االمراقبةالفعالةللالسلاإلمدادالدالية،فىحي تزايردتمر ناحيرة
أخرىالضلنطالراميةلبلهيلالببادالتالبجاريةالمشراعة .
اقدتعددتالفرصإليجادحلنلجريئرةامببكررةممرل،إنشراءشربكةعالميرةللجمرارك
اتررنفيررقا ررةأكبرررعلررىالحررداد،اضررعخطررةإسرربراتيجيةهادف رةعلررىالصررعيدالعررالمى،
ادرايةجمركيةأكبر النلبةآللياتسالسلاإلمداد،اتطبيرقاألسراليبالبكننلنجيرةالحديمرة
داخررلالجمررارك،ادعررمالشررراكةلرريسفق ر مررعالمؤسلرراتالبجاريررةالك ر أيضررامررعكافررة
البنظيماتاألخرىالمبناجدةعلىالحداد( .)2

 43-3آليات تسهيل التجارة :
يمك تقليماألدااتالمباحرةلبلرهيالتالبجرارةعلرىثرالثمجمنعراتمر األداات،
اهى( :)3
(2)WCO, customs International Benchmarking . Manua, WCO Benchmarking Manual,
2003, WCO, Guide to Measure the time required for the Release of Goods 2002.
()2محمندأ نالعال(،)4100مبادراتجماركالقرن،40مرجعسبقلكر ،ص .35
(2) "UNECE" Trade Facilitation : An Introduction to the basic concepts and benefits,
UNECE, 2002.
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المجم عل األولى  :وهى الدوا التى ةت ة :الطا:ن اإللزاوى  ،وةشمل :
-3

األدااتالبررىتنفرهرراإتفاقيررةWTOكجررزءم ر النظررامالبجررارىالرردالىالقررائمعلررى
اإللبزاماالبطبيقممل:المناد(الخاملة شأنحريةالعبنر،المامنة شأنالمصراريف
ااإلجراءاتالمرتبطة اإلسبيراداالبصدير،االعاشررة :شرأننشرراإدارةتنظيمرات
البجررارةااإلعررالنعنهررام ر إتفاقيررةإنشرراء)WTOإتفاقيررةالبقيرريمالجمركررى،إتفاقيررة
تصاريحاإلسبيراد،إتفاقيةالفحصاللا قعلىالشح ،إتفاقيةقناعدالمنشأ،إتفاقيرة
الحناجزالفنيةللبجارة،اإلتفاقيةالخاصة صحةاإلنلاناالنبات.

-2

تفعيلاإلتفاقياتاالمعاهداتالداليةااإلقليميةالمبصلة النقلاالبجارةاالجماركممل
إتفاقيررةكينتررنل جررراءاتالجمركيررة،المعاهررداتالمبصررلة النقررلالجررنىتحر مظلررة
المنظمةالداليةللطيرانالمدنىاالمنظمةالداليةللنقلالجنى.

المجم عل الناا لل  :ةللا األدوا التلى ةت لة :طلا:ن اإلخت لار والط اع لل لى وجلال التطب ل
وةشمل :
-

تنصرررياتتلرررهيالتالبجرررارةالصرررادرةعررر مركرررزاألمرررمالمبحررردةتلرررهيالتالبجرررارة
ااألعمالاإللكبرانية).(UN/CEFACT

-

فكرةالنافذةالناحدةSingle Windowاالبىقام  بطنيرهاالمجمنعرةالمنبمقرةعر 
مركزاألممالمبحدةلبلهيالتالبجارةااألعمالاإللكبرانية.

-

إعالنكنلنمبسع كفاءةالبجارةالصادرع اإلنكباد.

-

مجمنعةأدااتامهاراتالبنكالدالىع تلهيالتالبجارةاالنقرل،العقرندالبجاريرة،
مناصفاتمنظمةالمقاييسالدالية.

المجم عل النالنل  :األدوا ال اصل :ال عة الفنى لم اع الحك وا  ،وةشمل :
-

مشراعإسيكنداللحنسربهالجمركيرةاالمقدمرةمر اإلنكبرادااللجنرةاإلقبصراديةألار را،
كررذلكالرردعمالفنررىالمقرردمم ر البنرركالرردالى،منظمررةالجمرراركالعالميررةاغيرهررام ر 
المنظماتالمهبمة بطنيرأدااتتلهيلالبجارةاالنقلاالجمارك.

4-3-3

منممة الجمارك العالمية ودورها فى إحداث التةوير :
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منظمررةالجمرراركالعالميررةهررىمنظمررةحكنميررةداليررةتبعامررلمررعالحكنمرراتالرريس
الشررركاتاالمؤسلرراتالخاصررةاتهرردف صررنرةأساسرريةإلررىالنقررنفعلررىالمشرراكلالبررى
تناجررهاإلداراتالجمركيررةفررىدالالعررالم،االبررىتقررفأمررامعمليرراتتطررنيراتحلرري نظررم
تقنيررةاتشررريعاتالجمرراركالمبعلقررة بلرركالعمليرراتالجمركيررة ،مررايخرردمالبجررارةالداليررة
اتشجيعالبعاانالدالى ي الحكنماتفىالمجالالجمركى .
يبركز عملمنظمةالجماركالعالمية صفةخاصةفىمجاالتتنفيذاإلتفاقياتالداليرة
االبرتنكنالتااألدااتالبىتنظمعمليةتصرنيفاللرلعاالبضرائع(إتفاقيرةالنظرامالمنلرق)
اكافةاإلجراءاتالمبعلقرة بحصريلاإليرراداتالجمركيرةفضرالًعر آليراتالرقا رةاالبرأمي 
البىيبمإتباعهالبأمي الببادلالبجارىالدالىاآليراتتلرهيلاتيلريرالبجرارةالداليرةانظرم
أنشطةمكافحةالبزايراآلياتحمايةحقنقالملكيةالفكرية .
البحقيررقتلرركاألهرردافالجديرردةالملقررا علررىعرراتقهيئرراتالجمررارك،فقرردظهرررإلررى
النجررندالعديرردمر اإلتفاقيرراتاالبررىسررع مر خاللهررامنظمررةالجمرراركالعالميررة– معاانررة
أعضررائها-لبحقيررقتلرركاألهرردافالجديرردة،فظهرررللنجررندإتفاقيررةكينتررنلببلرري اإلجررراءات
الجمركيةاظهرإطارجديدلبأمي اتلهيلسلللةالبجارةالعالميةلبلراعدفرىتحقيرقهردفي 
كاملي هماتحقيقالبنميةاإلقبصاديةاأيضامحار ةاإلرهاب بأمي سلللةالبجارةالعالمية،
فضالًع العديدم اإلتفاقياتاألخرىمملإتفاقيةأسطنبنل .
البحقيقللكتببنىالمنظمةعددم المبادراتالحديمةاتلربخدمآليراتداليرةمعبررف
هرراامبعررارفعليهرراممررل:إتفاقيررةكينتررن،إتفاقيررةالنظررامالمنلررق،إعررالنأراشرراللنزاهررة
الجمركية،كذلكتبن آلياتالجماركفىالقرنالناحداالعشري ،اسنبعرضلبلركاآلليرات
كاآلتى -:

 5-0-3-3إتفاصية كيوتو ": "Kyoto Convention
تعدإتفاقيةكينتنااحدةم أهماألدااتالملبخدمةفىمجرالتطرنيرالعمرلالجمركرى
الحرررديث،حيرررثيقصرررد إتفاقيرررةكينترررناإلتفاقيرررةالداليرررة شرررأنتبلررري اتنمررري اإلجرررراءات
الجمركية .
اتضماإلتفاقيةعدد30ملحقتحبنىعلرىالمبرادااألساسريةللعمليراتالجمركيرةمر 
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تخلرريصاارداتصررديراترانزي ر اغيرهررا،اهررى مما ررةمرشرردللعمررلم ر قبررلاإلدارات
الجمركيةفىالدالاألعضاء( .)1

 6-0-3-3مضمون إتفاصية كيوتو :
قام منظمةالجماركالعالمية إجراءمراجعةإلتفاقيةكينتنم أجرلتحرديثمالحرق
اإلتفاقيررةاإللرراءالنصررنصاالمررنادالبررىتعيررقالعمررلالجمركررىأاتقادمرر ،مررعإضررافة
نصنصجديدةل تفاقيرةلملراعدةاإلداراتالجمركيرةعلرىالبكيرفمرعالممارسراتالعالميرة
الملبخدمةفىمجالالبجارة .
اتضمن البعديالتإدخالتكننلنجياالمعلنمات،البجارةاإللكبرانيرة،اطررقتحديرد
المخاطرفىإطارتبلي اإلجراءات .
كررذلكتبضررم اإلتفاقيررةالمعدلررةمجمنعررةمرر المبرراداالمنجررندة شررأناإلجررراءات
الجمركيةاالبىتبلم البلاطة،الفعالية،النضن ،حيثتلبجيبالبعديالتإلىمبطلبرات
البجارةالداليةمعإحداثالبنازن ي النظيفةالجمركيةالقائمةعلرىمبردأالرقا رةاتحصريل
اإليراداتاالرغبةفىتلهيالتالبجارة .
اتبناالاإلتفاقيةمجمنعةم المحاارالبىتحكمالعملالجمركىاالبىتبمملفى -:
-

الشفافيةاالقدرةعلىالبنبؤ نبائجالضنا الجمركيةالمعمنل ها .

-

البنحيداالببلي فىاإلجراءاتالمطلن ةل فراجع البضائع.

-

تخفيضعددالملبنداتالداعمةل قرارالجمركى.

-

تبلي اإلجراءات النلبةلألشخاصالمصر لهم البخليصعلىالبضائع.

-

اإلسبفادةالقصنىم تكننلنجياالمعلنماتفىتطبيقاإلجراءاتالجمركية.

-

العمررل الحررداألدنررىم ر اآلليرراتالرقا يررةالجمركيررةالالزمررةلضررمانإمبمررالالعرراملي 
لألنظمةالجمركيةالمطبقةعليهم.

()1عمرسالمان(")4115الجماركفىعصرالعنلمة"جهازنشراتنزيعالكبابالجرامعى،جامعرةحلرنان،
الطبعةاألالى،القاهرة،ص .50
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-

إسبخدامإدارةالمخاطراإجراءاتالمراجعةالمحاسربيةالالحقرةاالبنلريقالبراماالكامرل
معالجهاتالحكنميةالبىلهاعالقة اإلفراجع النارداتأاإنهاءإجراءاتالبصدير.

-

إقامةعالقةشراكة ي الجماركاالمجبمعالبجارى.

 7-0-3-3النمام المنسق ": "HS
يقصرررد النظرررامالمنلرررق)Harmonized System(HSنظرررامالنصرررفاالبكنيرررد
المنلقللللع،اقدطنرترهمنظمرةالجمراركالعالميرة)(WCOللمنبجراتالداليرةحيرثأنره
يحنىحنالى5111مجمنعةسلعية،كلمجمنعةم هرذ المجمنعراتيربمتعريفهرا كرند
يبكرننمر (6أرقرام)مرتبررةعلرىاسررا قرانننىافنررى،مبنيرةعلررىأسرساقناعرردمعرافررة
اراسخةم أجلالبنحيدفىعمليةالبصنيف( .)1
ايلاعدالنظامالمنلقفىتنمي اتناغمإجرراءاتالجمراركاالبجرارة،ار طهرا نظرام
) (EDIأىالببادلاإللكبرانىغيرالنرقىلبيانراتالبجرارةاألمررالرذىيرؤدىإلرىتخفريض
البكاليففىمجالالبجارةالدالية .
ايلرربخدمهررذاالنظرراممرر جانرربأكمرررمرر 071دالررةكأسررا عنرردإعرردادالبعريفررة
الجمركية،كذلكإحدىالنسائلالخاصة الحصنلعلىإحصائياتع البجارةالداليرة.اقرد
تلبخدم عضالحكنماتاالقطاعالخاصاالمنظماتالداليةهذاالنظامفرىمجراالتأخررى
امنهاعلىسبيلالممرالأنظمرةالمحاسربةالضرريبية،تحديردقناعردالمنشرأ،رسرنمالبعريفرة
الجمركية،إحصائياتالنقل،الرقا ةعلىاألسعار،البحليلاالبثاإلقبصادى .

 3-0-3-3إعالن أروشا للنراهة الجمركية :
يعببرإعالنأراشا مما ةصكتفعيلالنزاهةفىالعملالجمركىافىالبيئةالجمركية
االرذىترمإعبمرراد عرام0333ثررمخضرعلرربعضالبعرديالتحبرىتررمإعبمراد فررى لردةأراشررا
بنزانيرراعررام،4113الررذلكتررمتلررميبه ررإعالنأراشررا،اهررذااإلعررالنغيرررملررزمالكنرره
يبضررم عررددمرر المبررادااألساسرريةلبعزيررزالنزاهررةامحار ررةالفلرراد كررلصررنر داخررل
()1البعريفةالجمركية(،)4113الهيئةالعامةلشئننالمطا عاألميرية،القاهرة،ص .6
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اإلداراتالجمركيرررة،تلررركالمبررراداالبرررىتنرررادىمنظمرررةالجمررراركالعالميرررةكافرررةاإلدارات
الجمركيةلألخذ هااالعمل ها .
ام  ي تلركالمبرادااالبنصرياتتنصريةخاصرة راإلجراءاتالجمركيرة،اتبضرم 
هررذ البنصرريةمررامفرراد اجررنبقيرراماإلداراتالجمركيررة ررالنظرفررىأسرراليبالعمررلالحاليررة
اخريطررةاإلجررراءاتالبررىتضررعهاإلنهرراءأعمالهررا،اأهميررةأنتقررنمهررذ اإلدارات نضررع
رنامجإلصال اتطنيرتلكاإلجراءاتالجمركيةاالقناعداإلسبيرادية ،مايضم تبلري 
ماتحبنيهاإلجراءاتالجمركيةم مبطلباتاتخفيضتلكاإلجراءات ،مايحققأقرلزمر 
ممك إلنهاءاإلجراءاتاإسبيفاءالمبطلبات أعلىجندةاأكبرإلبزام .
كماتبضم تلكالمباداتنفيرملبنىالئقم المعيشةلمرنظفىالجمراركمر خرالل
رفررعملرربنىالرااتررباالمكافرريتالبررىيبقاضرراهاالعرراملننإلررىالحرردالررذىيضررم لهررمحيرراة
كريمررة،كررذلكالبرردقيقفررىعمليررةالبعيرري لضررمانأنمر يعمررلفررىالجمرراركسرريحاف علررى
ملبنياتعاليةم النزاهة،كذلكإسبخدامالحنسبةاتطبيقنظامالـ EDIعدهاأىالببادل
اإللكبرانىللبياناتكأداةفعالةلمناجهةالفلادالجمركىمعتزايدمنظفىالجمارك دسبنر
أخالقىيضم إدراكه مالرها مراعليره،اعلرىاإلداراتالجمركيرةإقامرةعالقراتمفبنحرة
اصررريحةتبلررم الشررفافيةمررعاكرراالتالبخلرريصالجمركررىاالقطاعرراتاألخرررىلاتالصررلة
العملالجمركى .

 42-3منممة التجارة العالمية ودورها فى إحداث عملية التةوير :
2-3-3

مقدمة :

تعرردمنظمررةالبجررارةالعالميررة مما ررةالضررلعالمالررثللنظرراماإلقبصررادىالعررالمىالررذى
إكبمل أركانه عدميالدهذ المنظمةفى دايةعام .)1(0335
اتجدراإلشارةإلىأنالنظامالبجارىالدالىظرلأضرعفأضرالعمملرثإدارةالنظرام
اإلقبصادىالعالمى،امر ثرمكرانمنضرنعاًلعردةجرنالتمر المفااضراتالبجاريرةمبعرددة
األطررراف لرررضإرسرراءأسررسملرربقرةاثا بررةاعامررةفيمررايبعلررق بحريرررالبجررارةالداليررة
()1سامىحاتم(:)4111نظامالبجارةالداليةمبعددةاألطرافم الجاتإلىمنظمرةالبجرارةالعالميرة"سللرلة
رامجتنميةالمناردالبشرية،الهيئةالعامةل سبمماراالمناطقالحرة،ج.م.ع،صص .40-41
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آخذي فىاإلعببارالبطنراتالديناميكيةالبىتشهدها يئةاإلقبصادالعالمى( .)1

ايؤكرردضررعفهررذاالنظررامالمنجرراتالمبباليررةمرر الحرررابالبجاريررةخرراللعقرردى
اللبعيناتاالممانينات ي  عضالدالاألعضاءفىالجات،امحااالتهذ الدالالمبكرررة
للبحايلااإللبفافحنلأحكامالجات،اهنماأدىإلىاإلسبمرارفرىالمفااضراتالبجاريرة
مبعددةاألطرافلبحقيقآمالالدالاألعضاءفىإنشاءمنظمةللبجارةالعالمية .
اقدشهدتالفبرةم ()0332–0327إتجاهاًمبزايداًنحنالبحريرالبدريجىللبجارة
الدالية،حيثعقدتمفااضاتعديدةفىإطاراإلتفاقيةالعامةللبعريفاتاالبجارة(الجات)
إنبه ر إلررىإحررداثتخفرريضكبيرررفررىالضرررائبالجمركيررةعلررىالبجررارةفررىاللررلعنصررف
المصنعةاالللعالمصنعة( .)2
غيرأنهذااإلتجا مالبثأنتلير شكلسريعمع دايةاللبعيناتنبيجةلبليررالبيئرة
اإلقبصرراديةإلررىاألسررنأ.حيررثأدتاألزمرراتالنقديررةااألزمرراتالنفطيررةاأزمررةالمديننيررة
االركندأاالكلادالعالمى مايصاحبهم معدالتعاليةللبطالةإلىخلقمنرا تزايردتفيره
النزعةإلىالحمايةاالبقييدم جانبالدالالصناعيةالمبقدمة.القدازداداألمرسنءاًعندما
أخذتالصادراتاليا انيةاصادراتالدالحديمةالعهد البصنيعفرىجنرنبشررقآسريافرى
غزاأسناقالدالالمبقدمر ةاإحرداثمنافلرةشرديدةلمنبجاتهراممرادفرعهرذ الردالإلرىتبنرى
سياساتحمائيةعرف  الحمائيةالجديدة()3أاالقيندالرماديةعلىالبجارة .
اتجدراإلشارةإلىأنالنظامالبجارىالردالىمراهرنإالمجمنعرةالقناعردالبرىتحكرم
تدفقاتالللعاالخدمات ري دالالعرالمالمخبلفرة.اتبكفرلالمفااضراتمبعرددةاألطرراففرى
إطارإتفاقيةالجراتامرؤتمراألمرمالمبحردةللبجرارةاالبنميرة بحديردالردعائماألساسريةإلدارة

()1سامىحاتم،عمرسالمان(")0336قضايامعاصرةفىالبجارةاالبنمية"،الناشر:المؤلف،ص .73
( )2عادلالمهدى( دانتاري )"،قضايامعاصرةفىاإلقبصادالدالى،العر ىللنشراالبنزيع،القراهرة،ص
 ."457
()3عبرردالفبا الجبررالى("،)0332النظررامالبجررارىمرر الدالررةإلررىالعنلمررة:إتفاقيررةالجرراتمرر هافانرراإلررى
أارجناى"،مركزالدراساتالعر ىاألارا ى ،اريس،العدد،2ص .00
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هذاالنظام .
ايرجعاللعىإلىإقامرةنظرامتجرارىمبعردداألطرراف–يرتكرزعلرىمقنمراتالفكرر
الكالسيكىفيمايبعلق حريةالبجارة–إلىمجمنعةم اآلثارالللبيةالبرىخلفبهراالظرراف
الداليةفىفبرةما ي الحر ي .حيثإسبمرتالحرابالبجارية ي الردالفرىهرذ الفبررة
علىنحنأدىإلىحداثإنكماشكبيرفىتدفقاتالبجارةالدالية.ام ثمعقدتمرؤتمرات
داليةعديدةحاال جميعهاترداركالمنقرفعر طريرقتخفريضالقيرندالجمركيرةاالرجرنع
تدريجياًإلىحريةالبجارة( .)1
إنمشرراكلالكلررادالعررالمىااقررنعالحررربالعالميررةالمانيررةقرردأدىإلررىتررأزمالمنقررف
االلجنءإلىسياساتحمائيةمبالغفيها.اإنبشرتفىهذ الفبرةالمفراهيم حمايرةالصرناعات
النليدةاتحقيقاإلكبفاءالرذاتى،تحر مبرررأنرهالمحرللمبردأحريرةالبجرارة ري دالغيرر
مبكافئررةفررىخصائصررهااقرردراتهااإلقبصررادية.ااسرربمرالحررالعلررىهررذاالحررالحبررىنهايررة
الحربالعالميةالمانية،حيثقررالمجلساإلقبصادىااإلجبماعىالبا علهيئةاألممالمبحدة
عقردمررؤتمردالرىلمناقشررةأاضراعالبجررارةالداليررة،حيرثتررمعقردالمررؤتمرفرىجنيررفعررام
،0327اتم صياغةميماقهافاناإلنشاءمنظمرةللبجرارةالداليرةفرىعرام.0323غيررأن
النالياتالمبحردةاألمريكيرةأمبنعر عر البصرديقعلرىهرذاالميمراقاأقررتاإلطرارالردالى
الررذىسرربق مناقشرربهفررىأكبررن رعررام 0327شررأناإلتفرراقمبعرردداألطرررافالخرراص بنظرريم
البجارةالدالية،اهنماعرف إتفاقيةالجات( .)2
اأخذتالجاتزمامإدارةالمفااضاتالداليةالمبعلقة بحريررالبجرارةمنرذللركالعري 
احبىنهايةعام .0332
اتجدراإلشارةعلىأنالجاتقدركزتإهبمامها شركلأساسرىعلرىتحريررالبجرارة
فررىاللررلعالمصررننعةاأهمل ر قضرراياالبخلررفامشرركالتالبنميررةاالنضررعغيرررالمبكررافئ
لمجمنعةالدالاآلخذةفىالنمنفى يئةاإلقبصادالدالىآنذاك( .)3
()1عادلالمهدى( دانتاري )"،قضايامعاصر"مرجعسبقلكر ،ص .453
()2مركزتنميةالصادراتاللعندية("،)0332النظامالبجارىالدالى ي الجاتاإتفاقيةجنلةأارجرناى"،
مطا عالجامعةاإللكبرانية،اللعندية،صص .02-03
()3محمندالحلينى("،)4111مباداإتفاقالجراتالجديردةللقيمرةلألغرراضالجمركيرة"،دارأخبراراليرنم،
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جدير الرذكرأنالمفااضراتالبجاريرةالداليرةمبعرددةاألطررافالبرىدارتفرىإطرار
جنلررةأاراجررناىقرردأسررفرتعرر 43إتفاقيررةتبصرردىلبنظرريمالمجرراالتالمخبلفررةللببررادل
البجارىالدالىفىإطارآلياتاإلقبصادالحر.اسنفنبناالااحدةم أهماإلتفاقياتالبى
أسفرتعنهاهذ الجنلة،اهىإتفاقتحديدالقيمةلألغراضالجمركية .

5-3-3

التقييم الجمركى وتحديد القيمة لأل راض الجمركية :

يبجرراازتحديرردالقيمررةلألغررراضالجمركيررةاألهرردافالنطنيررةإلررىمجررالالبجررارة رري 
الدال،فحركةالبضائعالمرسلةمر  لردإلرىآخرريمكر أنتبرأثر شردةلرنتملرك كرلدالرة
بعريفللقيمةالجمركيةيخبلفعماتببنا الدالاألخرى( .)1
لذلككاناضعتعريفمنحدللقيمةالجمركيةمر  ري القضراياالهامرةعلرىالملربنى
البجررارىالرردالى،اقرردأسررفرتالجهررندالداليررةفررىهررذاالمجررالعر ثررالثإتفاقيرراتداليررة،
اهى :
-

المادةاللا عةم اإلتفاقيةالعامةللبعريفاتاالبجارة(الجات) .

-

إتفاقية راكللحنلتقديرقيمةالبضائعلألغراضالجمركية.

-

إتفاقتنفيذالمادةاللا عةم الجات .

 2-4-3-3الضرائب الجمركية والتقييم الجمركى :
هنرراكعالقرررةاثيقرررةمررر الناحيرررةالعمليررة ررري فررررضاتحصررريلالضررررائباالرسرررنم
الجمركية،ا ي تقييمالبضائعالرناردةأاالعرا رةاأحيانراًالصرادرةألغرراضفررضتعريفرة
جمركيةاتحصيلالضرائباالرسنمم قبلالللطاتالجمركية .
الماكان الضرائبالجمركيةمرتبطة قيمةالللعفإنللكيبنقفعلىأنناعالرسنم
الجمركيةالبىتفرضهاالللطاتالجمركية .
اقررردتناالررر مراجرررعالبجرررارةالداليرررةمررر الناحيرررةالنظريرررةاألنرررناعالباليرررةللبعريفرررة
الطبعةاألالى،القاهرة،ص .07
()1م حمندحل ( دانسنةنشر)"،مدخلإلىسياساتالبجارةالخارجية،:مكببرةعري شرمس،القراهرة،ص
 .26
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الجمركية،اهى :
البعريفةالقيميرة:اهرىالضرريبةالبرىتفررضفرىشركلنلربةمئنيرةمر قيمرةاللرلعة
الً%31م قيمةالللعة .
اليك مم 
البعريفة(الننعية):اهىالضريبةالبىتفرضعلىشكلمبلرغثا ر لرنزنالبضراعة
أاكميبهاأاعددهاكاللجائر .

 5-4-3-3الخلفية التاريخية لنمام التقييم الجمركى :
ترجعقضيةالبقييمالجمركى،أاتحديدالقيمةلألغراضالجمركيرة،مر حيرثالمبردأ
إلىالمادةاللا عةم إتفاقيةالجات،0327حيثأاردتهذ المادةالمباداالعامةألىنظام
دالررىللبقيرريم،اإشرربرط ضرررارةأنتكررننالقيمررةلألغررراضالجمركيررةفررىحالررةاللررلع
الصررناعيةالملرربنردةقائمررةعلررىالقيمررةالحقيقيررةأاالفعليررةلللررلعالملرربنردةاالبررىتلرربحق
عليهاالضرائبالجمركية،أا ضرائعلاتمنشرأاطنرى،أاعلرىأسرا القيمرةالحكميرةأا
اإلسبنباجية .
اعلىالرغمم إحبناءالمرادةاللرا عةمر إتفاقيرةالجراتالقديمرةعلرىتعريرفللقيمرة
الفعليةأاالحقيقية،إالأنهاكان تبيحإسبخدامطرقمبننعرةلبقيريماللرلع،اسرمح لربعض
النصنصالخاصة اإلللاءم اإللبزام نصرنصاإلتفراق ،اإلسربمرارفرىالمعراييرالقديمرة
االبىالتبناسبمعالمعاييرالجديدةاالمبطنرة .
ايعداإلتفاق شأنالمادةاللا عةهننفساإلتفاقفرىظرلجرات0327اينطبرقعلرى
تقييمالللعالملبنردةألغراضفرضالضرائبالجمركية نظرامالبعريفرةالقيميرةعلرىهرذ 
الللع،كذلكالتنطنىهذ اإلتفاقيةعلىإلبزاماتفيمايبعلق البقييمألغراضتحديردرسرنم
الصررادرات،إدارةنظررامالحصررص،اللرركإعبمرراداًعلررىقيمررةاللررلعة،كررذلكفهررىالتحرردد
شراطلبقييمالللع لرضفرضالضرائبالمحليةأاالرقا ةعلىالصرفاألجنبى .
اتفبرضاإل تفاقيةأنالبقييمالجمركرى ،إسربمناءظررافمعينرة،يجربأنيقرنمعلرى
اللعرالحقيقىللللعةالبرىيربمتقييمهرااالرذىعرادةمرايكرننمنضرحاً الفراتنرةالمرفقرةمرع
البضاعةالملبنردة.اأنسعرالفاتنرةمضرافاًإليره عرضالبعرديالت لرببعناصررمعينرة
اردلكرهافىالمادة()3هرنفرىحردلاترهقيمرةالصرفقةاالبرىيجربأنتكرننهرىالطريرق
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األالااألكمرأهميةللبقييماالمشارإليهافىاإلتفاقية .


 6-4-3-3ةرق التقييم الجمركى فى مل اإلتفاصية الجديدة فى إةار : W.T.O
تنضررحاإلتفاقيررةسرربةطرررقلبحديرردالقيمررةلألغررراضالجمركيررةافررقترتيرربمعرري ،
اتلبزمالجمارك بطبيقهاطبقاًلشراطمعينة،اإلالمتبنافرتلكالشراطيحرقللجمراركأن
تطبقالطريقةالبالية ،إسبمناءالطريقبي الرا عرةاالخاملرةحيرثيمكر عكرسترتيبهمراإلا
طلبالملبنردللك .
اهذ الطرقهى( :)1
الطريقةاألالى:قيمةالصفقة 

)Transaction Value (T.V

الطريقةالمانية:قيمةالللعةالمبطا قة 

Identical Goods

الطريقةالمالمة:قيمةالللعةالمماثلة 

Similar Goods

الطريقةالرا عة:الطريقةالخصمية(اإلسبداللية) 

Deductive Method

الطريقةالخاملة:الطريقةالحلا يةأاالمحلن ة .

Computed Value

الطريقةاللادسة:الطريقةالمرنةأااألجبهادية .

Fall-Back Method

و ما يلى اعيض :شئ ون التفص ل لطيق التت ة ال ا: :

 3-3-4-3-3صيمة الدفقة :
اهىالطريقرةاألساسريةاالرئيلريةللبقيريماالبرىيجربأنيربمتقرديرالقيمرةلألغرراض
الجمركيةافقاًلهاإلىأقصىحدممك طالماتنافرتفيهاالشراطالمطلن رة.اقيمرةالصرفقة
افقاًألحكامالمادةاألالى عدتصحيحهاأاتلنيبهاافقاًللمادةالمامنرةهرىالقيمرةالببادليرةأا
المم المردفنعفعرالًأاالمبعري دفعرهعر  يرع ضرائعللبصرديرإلرى لرداإلسربيراد شررطأن
تكننملبنفا للشراطامعدلةافقاًألحكامالمادة( .)3
()1زينبجا ر،أحمدمرعى(")0333البقييمالجمركىافقاًألحكامالمادةاللا عةم اإلتفاقيةالعامةللبعريفات
االبجارة،مجلةالجماركالمصرية،القاهرة،ص .23
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الشيوط ال اجب ة ا يها ى أ مل الصفتل :


عدماجندأىقيندعلرىالبصررففرىالبضراعةأاإسربخدامها معرفرةالمشربرىفيمرا
عداتلكالقيند:
-

البىتفرضهاسلطاتالدالةالملبنردة .

-

تحديدمنطقةجلرافيةيبمالبنزيعفيها.

-

قيندالتؤثرعلىقيمةالللع.



عدمخضنعاللعرأاالبيعلشراطأاإعبباراتيبرتبعليهاعدمإمكانتقديرالقيمة.



عدمردأىجزءم حصيلةالبيعالبالىإلىالمنرد عدإنبهاءعمليةالبيع.



عدماجندعالقة ي البائعاالمشبرى.

ايقصد المم المدفنعفعالًأاالمبعي دفعه أنهإجمالىمايدفعرهالمشربرىإلرىالبرائع
مقا لالبضاعةالملبنردة.ايقصد عبارةالمم المدفنعفعالًأاالمبعي دفعههنأنهلندفع
قيمةالبضراعةقبرلالبممري  الجمراركفرإنالرمم المردفنعسرنفيؤخرذفرىالحلربانكأسرا 
لبقديرقيمةالصفقة،أماإلالميك قددفعفإنالمم الذىسيدفعسنفيؤخذأساساًلذلك .
االيلزمأنيكننالدفعفىشكلتحنيلنقدى ليمك أنيبمأيضاًعلرىشركلخطراب
ضمان أاملبنداتماليرة.هرذاايلرزملكرىتعبمردقيمرةالصرفقةعلرىثمر تلركالبضراعةعنرد
يعهاهناك يعفعلىألنهإلالميك هناك يعفعلىفإنهل يكننهناكقيمةصفقة .
ايجباألخذفىاإلعببارأنالنفقاتالبىتلىعمليةاإلسبيراداالبىيبحملهاالمشربرى
التدخلضم قيمةالصفقة،اهى( :)1


أعبراءالبنرراءاالبشرييدأاالبجميررعأاالصرريانةأاالملراعداتالفنيررةالبرىأجرير لللررلع
الملبنردة عداإلسيراد.



تكلفةالنقل عداإلسبيراد.



الرسنماالضرائبفى لداإلسبيراد.

()1محمندالحلينى("،)4111مباداإتفاقالجات،"...مرجعسبقلكر ،ص .57
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 3-3-4-3-3تسويات القيمة وفقا ً ألحكام المادة (: )3
ارد اإلتفاقية أنالمادة()0تقرأدائمامقرانة المادة()3االبىتنصعلىالبلرنيات
فىالمم المدفنعفعالًأاالمبعي دفعهاللكفرىالحراالتالبرىيبحمرلفيهراالمشربرى عرض
العناصراالبىتشكلجزءم القيمةلألغرراضالجمركيرةالكنهراالتكرننداخلرةفرىالرمم 
المدفنعفعالًأاالمبعي دفعه .
اافقراًألحكررامالمررادة()3يمكر إجررراءالبلررنياتالالزمررةفررىقيمررةالصررفقة حيررثيرربم
تضمينهالقيمةهذ العناصرالبىتحملهاالمشبرى .
القدحرددتالمرادة()3هرذ العناصررعلرىسربيلالحصررإلتخرالالرالزمنحرنالبلرنية
الالزمةلهذ العناصرفىحالةماإلاكان القيمةالبعاقديةالتشبملعليهااقردجراءتأحكرام
المادة()3كمايلى( :)1
الفتي :1/8عندتحديردالقيمرةالجمركيرة مقبضرىالمرادةاألالرى،يضرافإلرىالرمم 
المدفنعفعالًأاالملبحقع الللعالملبنردة .
النفتا التال ل :


العمنالتااللملرة إسبمناءعمنالتالشراء.



تكلفةاألاعيةالبىتعببرلألغراضالجمركيةاحدةااحدةمعتكلفةالللعالمعنية.



تكلفةالبعبئةسناءم حيثالعملأاالمناد.

أ مل وا يتحمله المشلتيى ولن ال للن وال ل وا التلى ةل خل لى اتلا ال للعل الم لت رد ،
وهى:
-

المناداالمكنناتااألجزاءاالبنندالمماثلةالداخلةفىالللعالملبنردة.

-

األدااتاالقنالباالبنندالمماثلةالملبخدمةفىإنباجالللعالملبنردة.

()1زينرربجررا ر،أحمرردمرعررى("،)0333البقيرريمالجمركررىافق راًألحكررامالمررادةاللررا عةم ر اإلتفاقيررةالعامررة
للبعريفاتاالبجارة"،مجلةالجماركالمصرية،القاهرة،ص .23
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-

المنادالبىإسبهلك فىإنباجالللعالملبنردة(األصباغ).

-

أعمررالالهندسررةاالبطررنيرااألعمررالالفنيررةاالرسررنماالبصررميماالبررىتنرربجخررارج لررد
اإلسبيراد.



العنائدارسرنمالبررخيصالمبعلقرة اللرلعالبرىيجررىتقييمهرااالبرىيجربأنيردفعها
المشبرىسناء شركلمباشررأاغيررمباشرر،كشررطلبيرعاللرلعالبرىيجررىتقييمهرا
حيمماالتكننهذ العنائداالرسنممدمجةفىالمم المدفنعفعالًأاالملبحق.



قيمررةأىجررزءم ر حصرريلةإعررادةالبيررعأاالبصرررفأااإلسرربخدامتلرربحقللبررائع عررد
عمليةالبيع.

الفتي :2/8علىكلعضناضعتشرريعاتهأنيرنصعلرىإدراجأاإسرببعادمرايلرى
م القيمةالجمركيةكلياًأاجزئياً .
-

تكلفةنقلالللعالملبنردةإلى لداإلسبيراد.

-

تكلفةالشح االبفريغاالمناالةالمرتبطة نقلالللعالملبنردةإلى لداإلسبيراد.

-

تكلفةالبأمي .



اليجنزأىإضافةإلىالمم المردفنعفعرالًأاالملربحق مقبضرىهرذ المرادةإالعلرى
أسا  ياناتمنضنعيةاكمية.



اليجنزأىإضافةإلىالمم المدفنع الفعلأاالملربحقعنردتحديردالقيمرةالجمركيرة
إالافقاًألحكامهذ المادة.
ام ااقعهذاالرنصنجردأنالمرادةالمامنرةتخربص رأدااتالضرب االبصرحيحلللرعر

المدفنعأاالقا لللدفع.فرأداةالضرب فرىالحراالتالبرىتكرننفيهراعناصررمعينرةيجربأن
تضافإلىالقيمةلألغراضالجمركيةكجزءمنها،الكنهالمتدرجفىاللعرالمردفنعفعرالً
أاالقا لللدفع،حيثأنالمم المدفنعفعالًع البضائعالملبنردةأاالرذىسريدفع،يعببرر
قيمةالصفقة النلبةللبضاعةالملبنردة،اللكإلاكانهذاالمم يبضرم العناصررالمشرار
إليهافىالمادةالمامنةإناجدتهذ العناصر،اكانهناكتأكدم اجندهافعالً،فإنهيجب
إعادةحلابالمم ليشملكلهذ العناصر .
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01-3-4-3-3

ةريقة السل المةابقة :

تطبررقهررذ الطريقررةفررىحالررةعرردمإمكانيررةتطبيررقأحكررامالمررادةاألالررى(طريقررةقيمررة
الصفقة).فرإلاتعرذرتحديردالقيمرةالجمركيرةللبضرائعالملربنردةافقراًألحكرامالمرادةاألالرى
فيؤخذ القيمةلللعمطا قة يعثللبصديرإلىنفسالبلدالملبنرد،اصدرتفىنفسالنقر 
الذىصدرتفيهالللعالبىيجرىتقييمهاأانحن ( .)1
ايقصد الللعالمطا قة:الللعالبىتبطرا قفرىكرلالنرناحى مرافرىللركالخصرائص
الماديررةاالننعيررةاالجررندةااللررمعةالبجاريررةاالتررؤثراإلخبالفرراتالطفيفررةفررىالمظهرررفررى
تعريفالللعالمبطا قة( .)2
ايراعرىعنردتطبيررقأحكرامهررذ المرادةأنتلرربخدمقيمرةالبعاقرردعلرىسررلعمطا قرةفررى
عملية يععلىنفسالملبنىالبجارىا نفسكمياتالللعالبىيجرىتقييمهاأساساًلبحديرد
القيمةالجمركية.فإلالمتنجدمملهذ الصفقةتلبخدمقيمةالبعاقردعلرىسرلعمطا قرة يعر 
علىملبنىتجارىمخبلفأا كمياتمخبلفةمعتعديلهالمراعراةاإلخبالفراتالراجعرةإلرى
الملبنىالبجارىأاالكميرة شررطأنتكرننهرذ البعرديالتممكنرةعلرىأسرا أدلرةمؤكردة
تنضحالبعديلادقبه،سناءأدىالبعديلإلىزيادةالقيمةأاإنقاصها .
حيممرراترردرجالبكرراليفااألعبرراءالمشررارإليهررافررىالفقرررة()4مر المررادة()3فررىقيمررة
البعاقررديجرررىتعررديللمراعرراةاإلخبالفرراتالهامررةفررىهررذ البكرراليفااألعبرراء رري اللررلع
الملبنردةاالللعالمطا قةنبيجةاإلخبالفاتفىالملافاتااسائلالنقل .
عندتطبيقأحكامهذ المادةفإنهإلااجدتأكمررمر قيمرةتعاقردللرلعمطا قرةتلربخدم
أدنىهذ القيملبحديدالقيمالجمركيةللللعالملبنردة .

()1أمي على("،)4110الجات:اتفاقيةتطبيقاتنفيذالمادةاللا عةم اإلتفاقيةالعامةللبعريفاتاالبجرارة،
،0332الناشر:المؤلف،الطبعةاألالى،القاهرة،صص .63-67
()2افبخررارمحمررد،أحمرردمرعررى("،)4110الضررريبةالجمركيررةفررىظررلإتفاقيررةمنظمررةالبجررارةالعالميررة"،
الناشر،المؤلف،ص .70
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00-3-4-3-3

ةريقة السل المماثلة (:)1

يقصررد البضررائعالمماثلررةالبضررائعالبررىليل ر مبطا قررةم ر جميررعالنررناحىالك ر لهررا
خصائصامكنناتمماثلةاتؤدىنفسالنظائفايمك اإلسببدال ينهاتجارياًام العنامل
البىيأخذ هافىتحديدماإلاكان البضائعالمماثلةهىالكمية–اللمعةالبجاريرة-الجرندة-
العالمةالبجارية .
 إلاتعررذرتحديرردالقيمررةالجمركيررةلللررلعالملرربنردة مقبضررىأحكررامالمررادتي ()4(،)0
تكننالقيمةالجمركيةهىقيمةالبعاقردعلرىسرلعمماثلرة يعر للبصرديرإلرىنفرسالبلرد
الملبنرداصدرتفىنفساق تصديرالللعالبىيجرىتقييمها.
 عندتطبيقأحكامهذ المادةتلبخدمقيمرةالبعاقردعلرىسرلعمماثلرةفرىصرفقةالجمركيرة
فإلالمينجدمملهرذ المبيعراتإسربخدم قيمرةالبعاقرد النلربةللرلعمماثلرة يعر علرى
ملبنىتجارىمخبلرفا كميراتمخبلفرةمرعتعرديلهالمراعراةاإلخبالفراتالراجعرةإلرى
الملرربنىالبجررارىأاالكميررة ،شرررطأنتكررننهررذ البعررديالتممكنررةعلررىأسررا أدلررة
مؤكدتمب دقةالبعديلسناءأدىهذاالبعديلإلىزيادةالقيمةأاإنقاصها.
 حيمماتدرجالبكاليفالناردة الفقرة4/3م المادة()4فىقيمرةالبعاقرديجررىالبعرديل
لمراعرراةاإلخرربالففررىهررذ البكرراليفااألعبرراء رري اللررلعالملرربنردةاالمماثلررةنبيجررة
اإلخبالفاتفىالملافاتااسائلالنقل.
 إلاتالح اجندأكمرم قيمرةتعاقردعلرىاللرلعالمماثلرةعنردتطبيرقأحكرامهرذ المرادة
إسبخدم أدنىهذ القيملبحديدالقيمةالجمركيةللللعالملبنردة.

04-3-4-3-3

الةريقة الخدمية (الةريقة اإلستدالية)

إلالميمك تحديدالقيمةالجمركيةللللعالملبنردةطبقاًألحكامالمرناد3،4،0فيربم
تقديرالقيمةطبقا ًألحكامالمادة()5االبىتنصعلى( :)2


()1محمندالحلينى("،)4111مباداإتفاقالجات،"...مرجعسبقلكر ،ص .030
()2أحمدمرعى("،)4110قناعدالبقييمالجمركى،"..مرجعسبقلكر ،ص .05
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إلا يع الللعالملبنردةأاالللعالمطا قةأاالمماثلرةالملربنردةفرىالبلردالملربنرد
حالبهرراعنررداإلسرربيرادتلرربندالقيمررةالجمركيررةلللررلعالملرربنردة مقبضررىأحكررامهررذ 
المادةإلىسعرالنحردةالرذى يعر  رهاللرلعالملربنردةأااللرلعالمطا قرةأاالمماثلرة
الملرربنردة ررأكبركميررةإجماليررةاقرر إسرربيراداللررلعالبررىيجرررىتقييمهرراأانحرررن 
ألشررخاصاليرتبطررنن األشررخاصالررذي إشرربراامررنهمهررذ اللررلععلررىأنتجرررى
اإلسبقطاعاتالبالية-:
-

العمنالتالبىتدفععادةأاالبىإتفرقعلرىدفعهراأااإلضرافاتالبرىتضرافعرادة
مقا لالر حاالمصرافاتالعامةفى لدالللعالملبنردةم نفسالفئةأاالننع .

-

تكاليفالنقلاالبأمي المعبادةامايرتب  هام تكاليففىالبلدالملبنرد.

-

الرسنمالجمركيةاغيرهام الضرائبالنطنيةالملبحقةفىالبلدالملبنرد لبب
إسبيرادالللعأا يعها.



إلالمتك اللرلعالملربنردةأااللرلعالمطا قرةقرد يعر فرىاقر إسربيراداللرلعالبرى
يجرىتقييمهاأانحرن تلربندالقيمرةالجمركيرةعلرىسرعرالنحردةالرذىتبراع رهاللرلع
الملبنردةأاالللعالمطاقرةأاالمماثلرةفرىالبلردالملربنرد حالبهراعنرداإلسربيرادفرى
أقررربمنعررد عرردإسرربيراداللررلعمنضررنعالبقيرريمالك ر قبررلمرررار31يررنمم ر هررذا
اإلسبيراد.



إلالمتك الللعالملبنردةأاالللعالمطا قةأاالمماثلةالملربنردةقرد يعر فرىالبلرد
الملبنرد حالبهاعنداإلسبيرادتلبندالقيمرةالجمركيرة(إلاطلربالملربنردللرك)إلرى
سعرالنحدةالذىتباع هالللعالملبنردة عدتجهيزها أكبركميةإجماليرةألشرخاص
فىالبلدالملبنرداليرتبطنن األشخاصالذي إشربراامرنهماللرلعمرعإضرافةالقيمرة
البرررىترتبررر علرررىعمليرررةالبجهيرررزامراعررراةاإلسررربقطاعاتالمنصرررنصعليهرررافرررى
الفقرة(.)0

03-3-4-3-3


الةريقة الحسابية :

تلررربندالقيمرررةالجمركيرررةلللرررلعالملررربنردةافقررراًألحكرررامالمرررادةاللادسرررةإلرررىالقيمرررة
المحلن ةاتطبقهذ الطريقةفىحالةتعذرتحديدالقيمةالجمركيةطبقاًألحكامالمادة
(.)2(،)3(،)4(،)0
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وةتألف الت مل المح


:ل ون وجم عل (:)1

تكلفة أاقيمةالمناداالبصنيعأاغير م أعمالالبجهيزالبىدخلر فرىإنبراجاللرلع
الملبنردة.



مقدارمقا لالر حاالمصرافاتالعامةيعرادلالمقردارالرذىيرنعكسعرادةفرىمبيعرات
الللعم نفسفئةأاننعالللعالبرىيجررىتقييمهرااالبرىيصرنعهامنبجرننفرىالبلرد
المصدرلبصديرهاإلىالبلدالملبنرد.



تكلفررةأاقيمررةكررلالمصرررافاتاألخرررىالالزمررةلرربعكسطريقررةالبقيرريمالبررىإخبارهررا
العضن مقبضىالفقرة()4م المادةالمامنة.



اليجنزألىعضنأنيشبرطأايجبرشخصغيرمقيمفىأراضيه أنيقدمللفحرص
أىحلابأاسجلآخرألغراضتحديدالقيمةالمحلن ةأاأنيلمح راإلطالععليره،
غيرأنهم الممك للرلطاتالبلردالملربنردالبحقرقمر المعلنمراتالبرىيقردمهامنربج
الللعةألغراضتحديدالقيمةالجمركيةافقأحكامهذ المادة.

02-3-4-3-3


الةريقة المرنة أو اإلجتهادية :

يمكر تقررديرالقيمررةعلررىأسررا طريقررةالبقررديرالمرنررة()2فررىحالررةمرراإلاتعررذرتحديررد
القيمررةالجمركيررةلللررلعالملرربنردة مقبضررىأحكررامالمررنادمرر ()0إلررى()6اللررك
إسرربخدامأسرراليبتبفررقاالمبرراداااألحكررامالعامررةإلتفرراقتنفيررذالمررادةاللررا عةاعلررى
أسا البياناتالمباحةفى لداإلسبيراد.



اليجنزتحديدالقيمةالجمركية مقبضىأحكامهذ المادةعلىأسا :
 سعرالبيعفىالدالةالملبنردةلللعيبمإنباجهافى لداإلسبيراد . النظامالذىيقضى قبنلأعلىالقيمبي البديلبي لألغراضالجمركية. سعر يعالللعةفىاللنقالمحلىلبلدالبصدير. أاتكلفةإنباجأخرىغيرالقيمةالمحلن ةالبىحددتللرلعمطا قرةأامماثلرةافقراًألحكامالمادة(.)6

()1أحمدمرعى("،)4110قناعدالبقييمالجمركى،"...مرجعسبقلكر ،ص .05
()2محمندالحلينى(":)4111مباداإتفاقالجات،"..مرجعسبقلكر ،ص .053
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 سعرالللعةالمصدرةإلى لدغير لداإلسبيرادحيثيبعي معاملرةكرلسرنقعلرىحدة.
 القيمالجمركيةالدنيا. القيمالجزافيةأاالصنرية.

يجرربإ ررالغالملرربنردكبا ررة القيمررةالجمركيررةالبررىتحررددتافق راًلبنررندهررذ المررادة
االطريقةالبىإسبخدم لبحديدهذ القيمةإلاماتقدمالملبنرد طلبللك.
افىضنءماسبقنجدأنالمادةاللا عةالتعطرىطريقرةمحرددةللبقيريمالكر تقضرى
أنيبمالبقييم إتباعاألساليبالمنطقيةالبىتبفقاالمباداالعامة.

6-3-3

بعض الندو

الخادة فى اإلتفاصية :

تضمن إتفاقيةالبقيريمالجمركرى عرضالبنرندللمعرامالتالخاصرةاالبفضريلية،االبرى
يمك إنجازهافيمايلى( :)1


إعطاءالدالالناميرةاألعضراءفرىاإلتفاقيرة،غيرراألعضراءفرىدسربنردارةطنكيرن
مزيررداًم ر النق ر  عرردتطبيررقاإلتفاقيررةفررىمجررالالبقيرريمالجمركررى،أاتحديرردالقيمررة
لألغررراضالجمركيررةلبرردءاألخررذ اسررلنبالقيمررةالمحلررن ة،اللرركلمرردةالتزيرردع ر 
ثالثسنناتمنذ دءتطبيق اقىنصنصاإلتفاقية.



المعاملةالخاصةالبىأعطي للدالالناميةفىإتفاقيةWTOككلاهىاإلسبفادةمر 
فبرررةسررما قرردرها5سررنناتلبرردءتطبيررقاإلتفاقيررةاللررك النلرربةللرردالالناميررةغيررر
األعضاءفىدسربنردارةطنكيرن،اللركمنرذدخرنلإتفاقيرةمنظمرةالبجرارةالعالميرة
حيزالبنفيذأىمنذاألالم يناير.0335



فىحالةعدمكفايةفبرةالخمسسنناتفبررةسرما  النلربةللردالالناميرةلبردءتطبيرق
اإلتفاقية،فإنالفقرة()0م الملحقالمالثم اإلتفاقيةأعطاهاالحقفرىطلرب-اللرك
قبررلنهايررةاللررنناتالخمررس–إمبرردادفبرررةاللررما  ،شرررطأنتقرردمالدالررةالعضررن
إعببرراراتمعقنلررةامبرررراتاافيررةلهررذاالطلررب،افررىهررذ الحالررةسررنفيحظررىهررذا

()1عمرسالمان("،)4110الجمارك ي النظرية"..مرجعسبقلكر ،صص .413-417
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الطلب النظرفيهم جانبمنظمةالبجارةالعالمية.


طلبالبملك النظامالقائمم نظامالقيمةعلىالحداألدنرىللقيمرة،ا شررطأنيكرنن
هذاالنظاملاطا عرسمىفىالدالة،اللكافقاًلنصالفقررة()4مر الملحرقالمالرث،
االذىيعطىالدالالناميةاألعضاءمملهذاالحقلفبرةإنبقاليةمحددةاشراطتنافرق
عليهااللجنة.



البحف علىالمادةالرا عةم اإلتفاقيةم جانبالدالالنامية،ا مايلمحلهرذ الردال
رفضطلبالملبنردي  راإلعبراضعلرىالنظرامالرذىيقررطررقالقيمرةاإلسربداللية
االملحن ة.



تعطىالفقرة()42م الملحقالمالثالدالالناميةالحرقفرىتقيريماللرلع نظرامالقيمرة
اإلسبدالليةحبى عدأنتجررىعلرىاللرلععمليراتتصرنيعفرى لرداإلسربيراد،اسرناء
طلبالملبنرللكأمال.



إلبررزامالرردالالمبقدمررة بررنفيرالرردعمالفنررىللرردالالناميررةاألعضرراء نرراءعلررىطلررب
األخيرة،الهذاعلىالدالالمبقدمرةأنتقرنم بصرميمالبررامجالمخصصرةللردعمالفنرى
تنطنىعلىعناصرعديدةمنها-:
-

تدريباألفراد .

-

المعاانةفىإعدادمقاييسالبطبي.

-

النصنلإلىمصادرالمعلنماتالمبعلقة منهجيةالبقييمالجمركى.

-

تقديمالمشنرة شأنتطبيقنصنصاإلتفاقية.

اتقنمعلىتطبيقهذ اإلتفاقيةكالًم (:)1


لجنة البقييمالجمركىاالبىتبكننم ممملي م كرلالردالاألعضراءا لررضتقرديم
المشنرةلألعضاء شأنالنناحىالمبعلقة إدارةنظامالبقييمالجمركى.



اللجنررةالفنيررةللبقيرريمالجمركررىاتعمررلتحر إشرررافارعايررةمنظمررةالبجررارةالعالميررة
هدفرعايةالجنانبالفنيةالمبعلقة بنحيدسياساتتطبيقاتفليراإلتفاقية.

()1محمررندأ ررنالعررال(،)4111النصررنصالكاملررةل تفاقيررةالعامررةللبعريفرراتاالبجررارة،الطبعررةاألالررى،
القاهرة،ص .63
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اتقنمهذ اللجنةكذلك بقديمالمشنرة شأننناحىفنيةمحددة ناءعلرىطلربالردال،
أام جانبلجانفضالمنازعات .

 45-3صواعد المنشأ :
تعرفقناعدالمنشأعلرىأنهراالقرناني االبنظيمراتاالبحديرداتاإلداريرةالمطبقرةمر 
قبلأىدالةلبحديددالةمنشأالللع،االهدفاألساسىم تحديدقناعدالمنشأهنالبأكدمر 
أنالللعمحلاإلعببارقدتمإنباجهافىالبلدالذىلهالحقفىالبمبع المزاياالبفضيلية( .)1

5-01-3

صواعد المنشأ فى إةار منممة التجارة العالمية :

فررىإطررارتحريرررالبجررارةالداليررةازيررادةمعرردالتالنمررنجرراءتالمبررادرةم ر منظمررة
البجارةالعالميةفرىمفااضراتدارةأاراجرناىللبجرارةمبعرددةاألطرراففرىإتجرا قناعرد
المنشأ.حيثتهدفاإلتفاقيةإلىتحديدقناعدالمنشرأمر جهرة،اتحديردالبرتيبراتاإلجرائيرة
شررأناإلعررالم،المراجعررة،االبشررااراتلررنيةالمنازعررات شررأنمنشررأاللررلع،كررذلكتنلرريق
قناعدالمنشأاإحبرناءاإلتفاقيرةعلرىملحرق شرأناللجنرةالفنيرةلقناعردالمنشرأ،كرذلكملحرق
آخر شأنقناعدالمنشأةالبفصيلية( .)2

6-01-3

صواعد المنشأ فى إةار جامعة الدول العربية :

نص إتفاقيةتيليراتنميةالببادلالبجارى ي الدالالعر يرةفرىالمرادةالباسرعةعلرى
إشبراط إعببارالللععر يةأنتبنافرفيهاقناعدالمنشأالبىيقرهراالمجلرساأالتقرلالقيمرة
المضافةالناشئةع إنباجهافىالدالةالطرفع %21م القيمةالنهائيةللللعةع إتمرام
إنباجها،اتخفضهذ النلبةإلى%41كحدأدنى النلبةلصناعاتالبجميعالعر ية( .)3

7-01-3

صواعد المنشأ فى مل إتفاصية الكوميسا :

اهررىإتفاقيررةإلنشرراءاللررنقالمشرربركةللشرررقاالجنررنباألفريقررى،ااقع ر فررى43

()1عمرسالمان(،)4110الجمارك ي النظرية،..مرجعسبقلكر ،ص .405
()2عادلالمهدى("،)4110إتفاقيرةالجراتاالنظرامالعرالمىالجديرد"(،سللرلةمحاضررات،إدارةالبردريب،
اإلنباجالحر ى)،صص .03-04
()3عمرسالمان("،)4113البصديرااإلسبيراد"،مرجعسبقلكر ،صص .475-473
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يننين0333فىمدينةكينشاسا،حيثيبلغعدداألعضاءم الدالاألفريقية41دالة .
القدصدر راتنكنلقناعدالمنشأم الدالاألعضاءفىيناير0333االذىتضرم 
عددم القناعدفىمجاالتتحديدالمنشأ،اتحديدالللعالمبحصلعليها الكامرلفرىالردال
األعضاء،اتطبيققاعدةالنلبةالمئنيةللمنادالملربنردة،االقيمرةالمضرافة،االمعرامالت
البررىالتكبلرربالمنشررأ،ااحرردةالمعاملررة،افصررلالمررناد،امعاملررةالمخررالي االعب رنات،
االملبنداتالدالةعلىالمنشأ( .)1

3-01-3

القواعد األوربية للمنشأ :

دخل القناعدالمشبركةللمنشأحيزالبنفيذفىعام .0337
اافق راًلقناعرردالمنشررأفررإن لرردالمنشررأسرربكننهررى لرردالبصررنيعااإلنبرراجطالمرراكان ر 
األعمررالاالبشررليالتالصررناعيةالمنفررذةتررذهبأل عرردم ر كننهرراعمليرراتغيررركافيررة(ممررل
العمليرراتالمنفررذةأل عرردم ر العمليرراتغيرررالكافيررة،فلررنفيكررننمنشررأاللررلعةهررىالدالررة
الداخلةفىالنظاماألار ىالبراكمىللمنشأ(إحدىالدالالـ،)47البىتحقق داخلهاأعلى
قيمةتراكميةم المدخالت،أماإلالمتجرىأىعملياتفلنفيحبف المنبج منشأ ( .)2

 46-3محاور العمل فى مفاوضات تسهيل التجارة بمنممة التجارة العالمية :
إنالمحاارالمالثةاألساسيةالبىتماضرعهالبمررعليهراملراراتالبفرااضإقبصررت
علىثالثمنادم اإلتفاقيةالعامةللبعريفاتاالبجارة0327اهرمالمرنادالخاملرةاالمامنرة
االعاشرة،اهىتعداألسا الجرنهرىلبلرهيلالبجرارةفرىإطرارمنظمرةالبجرارةالعالميرة،
النظرعلىكننهذ المنادتضعضنا إلجراءاتالبجارةعبرالحداد .
أماالهدفالعامم إتفاقالدالاألعضاءعلىالعملعلىتنضيحاتحلري إطرارهرذ 
المررنادالمالثررةفهررنإيجرراداآلليرراتالناضررحةالبررىتلرراعدعلررىزيررادةتلررريعحركررةاللررلع
االبخلرريصعليهرراااإلفررراجعنهررام ر المررنانىالجمركيررةاصررنالًإلررىالملرربهلك األسررناق
المحلية .

()1عمرسالمان("،)4113البصديرااإلسبيراد"،مرجعسبقلكر ،صص .475
()2عمرسالمان("،)4113البصديرااإلسبيراد"،مرجعسبقلكر ،صص .476
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اقدأال إجبماعاتمنظمةالبجارةالعالميةالخاصرة بلرهيلالبجرارةجانبراًكبيرراًمر 
اإلهبماملمناقشةالمقبرحاتلاتالصلة المنادالخرامساالمامنرةاالعاشررةمر إتفاقيرةجرات
،0332عرالاةعلررىعناصرررالبفررااضاألساسرريةاألخرررىممررلالشررحناتالعاجلررةااإلفررراج
الملبقاالنافذةالناحردةاالبعراانفيمرا ري المنافرذالجمركيرةاالمعاملرةالخاصرةاالبفضريلية
اللك هدفالبنصلإلىأكبرقدرم المرانةفىتطبيقآليةالمعاملةالخاصةاالبفضريلية،
ا المملالمناقشاتالبىتم حنلمقبرحاتالملاعدةالفنيةا ناءالقدرات .
افررىنررنفمبر4112تررمعقرردأالإجبمرراعللمجمنعررةالبفااضرريةلبلررهيلالبجررارةحيررث
تقدم العديدم الدالالمبقدمةاالناميرةاالبكربالتاالمنظمرات رأكمرمر (71ارقرةعمرل
حنلالنمالجالبفااضية)الخاصة بلهيلالبجارةااإلقبراحاتحنلكيفيرةتحلري اتنضريح
المنادلاتالصلة،اكذاإسبعراضلخبراتالعديدم الدالاألعضراءاأفضرلالممارسرات
اأنجحهافىمجالتلرهيلالبجرارةحيرثكانر أهرمالمنضرنعاتالبرىترمطرحهراللبفرااض
حنلتلهيلالبجارةهىتنضيحاتحلري المرناد"الخاملرةاالمامنرةاالعاشررة"مر إتفاقيرة
جررات ،0332اإلضررافةعلررىمنضررنعاتأخرررىممررلاإلهبمررام مبرردأالمعاملررةالخاصررة
االبفضيليةللدالالناميةااألقلنمناً،اتحديدإحبياجاتاأالنياتالدالالناميةااألقلنمرناً
األعضاء،ااإلعبراض أهميةاألحكامالخاصة الملاعداتالفنيةا ناءالقردرات،االبعراان
المشبركمعالمنظماتالداليةاألخرىالعاملةفىمجالتلهيلالبجارة .
اسرنفنبنرراالاألحكررامالمبعلقررة ررالمنادالخاملرةاالمامنررةاالعاشرررةمر إتفاقيررةجررات
0327ألنهرراتممررلاألسررا المنطقررىاالشررامللعمليررةالببررادلالبجررارىالجررنلىم ر منظررنر
البلهيلاالبيلير،اهذ المرنادتبعامرلمرعكرلالصرفقاتالداخلرةفرىمجرالالبجرارةالداليرة
ا دانإسبمناء .

المادة الخامسة :
حرية النقل بالعبور (الترانريت) :
حريةالنقل العبنر(البرانزي )تعالجحركةالعبنر"ترانزير "اترنظمالشرراطالبرى
يمك للطرفالعضنأنيفرضهاعلىالللعالبىينقلهاطرفآخرعبرأراضريهإلرىاجهرة
أجنبيررةأخرررىشررريطةاإللبررزام عرردمإعررادةحركررةالعبررنر فرررضقيررندأاتررأخيراتغيررر
ضراريةأا فرضرسنمغيرمعبدلة.اتطبيقمعاملرةالدالرةاألكمرررعايرةعلرىالبضرائع
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العرا رةلكافرةاألعضراء.ايعردمنضرنعحريررةالمررار رالعبنرمر أقردمالجنانربالمرتبطررة
بلررهيلالبجررارة لررببأنهرراتممررلمحرردداًكبيررراًل مكانيرراتالبجاريررةلكررلم ر الرردالغيررر
اللاحليةاغيرهام الدال درجاتمبفااتة،أمااللرضم النقاضاالبفرااضحرنلهرذ 
المادةفهنأننصهذ المادةلميحددأىتفصيالتع مرايجربأنيببرعفرىحالرةالبعررض
لقيندأاتأخيرلبضائعالدالفىدالالعبنر،كماإنهالمتحددأىحدادللرسنمالمفراضرة
م الدالنظيراللما  المرارفىأراضيها( .)1

المادة الثامنة :
المداريف واإلجراءات المرتبةة باإلستيراد وبالتددير :
المادةالمامنةتعببرالعصبالرئيلىلعمليرةتلرهيلالبجرارة لرببأنهراالمرادةالنحيردة
البىتناال اإلجرراءاتالجمركيرةاالرسرنمالمفراضرة،فهرىتبنراالالرسرنمااإلجرراءات
لاتالعالقة اإلسبيراداالبصدير.فبنجبعلىأعضاءالمنظمةأنتحددالرسنمالداخلرةفرى
نطاقأحكامها مبلغملااىامقاربلبكلفةالخردماتالمرؤدا اتقضرىأالتممرلهرذ الرسرنم
حمايةغيرمباشرةللمنبجاتالمحليرة،أاتممرلأيضراًرسرنماًعلرىالرنارداتأاالصرادرات
ألغراضضريبية .

المادة العاشرة :
نمم التجارة – اإلعالن عنها وتنميمها :
المررادةالعاشرررةتضررعإلبزامرراتحررنلإعررالناإدارةالررنظمالبجاريررة،اللرركتحقيقرراً
للشفافيةح يثتفرضعلىأعضاءالمنظمةأنتعل عر القرناني البجاريرةاالرنظمااألحكرام
ااإلتفاقياتاالقراراتالقضائيةااألحكاماإلداريةلاتالبطبيقالعامفنرصدارها،اتجعرل
الحصنلعليهاسهالًاتمبنعع فرضإجراءاتشاملةقبلاإلعرالنعنهرا،اترد رالقرناني 
االررنظمالمعنيررة شرركلمنحررداحيررادى،اتنشررئفررىأسرررعاقر ممك ر محرراكمأاإجررراءات
قضرائيةأاتحكيميرةأاإداريرةللقيرام المراجعرةالفنريرةلألعمرالاإلداريرةالمبعلقرة الملرائل
الجمركيةاتصحيحها .
( )1محمرندأ رنالعرال(،)4113آليراتتلرهيلالبجرارةالداليرة،منظرنرحمركرى،الطبعرةاألالرى،القراهرة،
ص .33
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إنمبرردأنشررراإعررالنالررنظمااإلجررراءاتاالقناعرردالخاصررة البجررارةالداليررةاالبررى
تضمنبهاأحكامالمادةالعاشرةم إتفاقيةالجاتتعببررأحردالنسرائلالفعالرةلبلرهيلالبجرارة،
اتعبرع هذ األهميةمناقشاتالدالاألعضاءالبىتناال هذ األحكام .

 47-3النمام المحوسب (اسيكودا) :
إنإنبشارظاهرةاإلجراءاتالملبنديةالمبقادمةاالمعقدة،االعملاليرداىفرىالردارة
الملبنديةتممرلااحردةمر أخطررالقيرندغيررالبعريفيرةفرىاجرهالبجرارةالداليرة،امصردر
مزعجإلقررارتكراليفإضرافيةفرىمجرالعمليراتالبجرارةالداليرة،امر ثرمإلحراقالضررر
الدالأطرافالببادلالدالى .
لررذلكفررإنعرردمتررنافراإلدارةالجمركيررةالكررفء،اكررذلكاإلجررراءاتالجمركيررةالفعالررة
يبرتبعليهضرعفقردرةاإلدارةالجمركيرةعلرىتحصريلاإليررادات،اكفراءةالبخلريصمرع
الشررحنات،كررذلكعرردمتررنفيرالبيانرراتالدقيقررةفررىالنق ر المناسرربع ر البجررارةالخارجيررة،
اسنبناال شئم البفصيلماهيةنظامأسيكندا،اأهدافالنظام .

2-04-3

ماهية نمام اسيكودا :

يعداإلسيكندا مما ةنظامل دارةالجمركيةمر خراللإسربخدامالحاسرباآللرى،حيرث
يحبنىهذاالنظامعلىكافةجنانربعمليرةاإلجرراءاتالجمركيرة ردءمر المنافلر مرراراً
إجراءاتالبخليصاالمحاسربةانظراماسريكنداهرنمجرردحزمرةمر البررامجقردمهاخبرراء
األنكبادلبعملعلىر عمالءالجمارك اإلدارةالجمركيةااألجهزةالمعنية( .)1
ايقنم نظاماسيكندافرى نرا علرىإسربخدامالمناصرفاتااألكرنادالداليرةالبرىيبرنلى
تطنيرهاالمنظماتالداليةاالبىتبمملفى :
 منظمةالمناصفاتالعالمية.ICO
 منظمةالجماركالعالمية.WCO
 األممالمبحدة .UN
ايبمبعهذاالنظام إمكانيةإدخالالبعديالتعليها مايبنافرقمرعخصرائصاظرراف
()1عمرسالمان(،)4110الجمارك ي النظرية،مرجعسبقلكر ،ص .023-037
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أنظمةالجماركفىكلدالرةمر حيرثتنظيماتهرا،اأسراليبالعمرل هرا،اتشرريعاتها،كرذلك
هيكلالبعريفاتالجمركيةالمطبقة ها .
كررذلكيلررمحالنظررامفررىتحقيررقنظررامتبررادلالبيانرراتاليكبراني راً رري أطرررافعمليررة
البخليصالجمركىاهمالمصدري االملبنردي أااكالئهم،االللطاتالجمركية .

أهداف اسيكودا :

5-04-3

يهدف رنامجاسيكنداإلى( :)1
-

إصال عمليةالبخليصالجمركىم خاللتقديمفللفةحنسبةاإلجرراءاتإلرىجانرب
تبلرريطهاام ر ثررمتخفرريضالبكرراليفاإلداريررةالبررىيبكبرردهاالمبعرراملي مررعالجمررارك
ا البالىيعند النفععلىاإلقبصادالنطنىككل .

-

زيررادةالحصرريلةالجمركيررةاالبررىتعرردفررىأغلررباألحررنالالمصرردرالرئيلررىلميزانيررة
الدالةفىمعظمالدالالناميةاللكم خاللضماناإلفراجع كافةالللع،ام ثرم
إحبلابالضرائباالرسنمالجمركية صنرةصحيحة.

-

يهدف رنامجاسيكنداإلىالحصنلعلىإحصائياتماليةسليمةافىالنقر المناسرب
ع البجارةالخارجيةللدالةاالبىتلاعدعلىرسماللياساتاالخط اإلقبصاديةفى
الدالة صنرةصحيحةاعلىأسا المنبجم ااقععمليةالبخليصالجمركى.

-

تطبيقالنظم أقصىدرجةم الكفاءةمرعالنقرلالكامرلللمعرفرةل قرراراتالجمركيرة
النطنية أقلتكلفةممكنةلكلم الدالالمبلقيةاالمانحي .

6-04-3

مالمح نمام اسيكودا :

يبمتنفيذأنشطةالنظامعلىثالثمراحل )2(:
المي لل األولى:
تبمملفىمرحلةاإلعداداتشخيصالنضعالقائم،حيثيقرنمالفريرقالرنطنىالمشركل

(1)Asycuda, News Letters.
(2)UNCTAD Promoting regional cooperation, 2000.
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م قبرلسرلطاتالدالرة االبرىتلرعىلبطبيرقاسريكنداا البعراانمرعخبرراءاإلنكبراد بحديرد
المجاالتالبىتبطلبإجراءاإلصالحاتفيهااتشمل :
 -0تطبيقنظامالبكنيدالدالى .
 -4تبلي اإلجراءاتالجمركيةالخاصة عمليةالبخليص.
 -3تعديلأنماطالعملافقاًللمعاييرالدالية.
 -2تحديثقناني الجماركفىالدالةلببنافقمعإتفاقيةكينتن.
المي لل الناا ل:
اتبمملفىمرحلةالبطبيقالمبدئى،حيثتبضم هذ المرحلةم مراحلتطبيقنظام
اسيكنداإعدادمناصفاتاسيكنداالنطنية القيام اآلتى :
-6

تكنيدالبعريفاتالجمركية .

-7

تكني البنظيمات.

-3

تكنيدالبشريعات.

-3

إدخالالبياناتفرىلنحراتالربحكماتشرمل:أكرنادالبيرانالجمركرى،القرناني ،أكرناد
المكاتبالجمركية،اغيرها.

 -01إعدادأنظمةالبقييمااإلنبقائية .
المي لل النالنل:
اهىالمرحلةالنهائيةايقنم هافريقاطنرى،اهرنالفريرقالرذىسربقتدريبرهاتأهيلره
م كلخبراءاإلنكبادخاللالمرحلةاألالىاالمانية،اخاللهذ المرحلةتنعدمالحاجةإلرى
خبرراءاإلنكبررادإلامراكانر عمليررةنقرلالبكننلنجيررااالخبرراتقرردتمر  نجرا فررىالمراحررل
اللا قة،حيثتليرهذ المرحلةتحدياًعملياًأكمرم كننهامشكلةفكرية،حيرثتحبراجإلرى
أعدادمادىلجميعالمناقعالبىتمحنسببها .


 43-3توديات منممة التجارة العالمية الخادة بتسهيل التجارة :
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إنإتباعالدالآللياتم شأنهاإعطاءملاحةأكبررلبحريررالبجرارةممرل:اإلتفاقيرات
البفضرريليةاإللرراءأاخفررضالرسررنماالمصرررافاتالمرتبطررة عمليرراتاإلسرربيراداالبصرردير
اإسبخدامنظمآليةل جراءتالمبعلقة اإلفراجع البضائع،كلهذايرؤدى الضررارةإلرى
جذباإلسبمماراتفىمجالالبجارةازيادةسرعةامعدلدارانر ا األمرنالالملربحقة
فىالبجارةممايبرتبعليهمضاعفةاألر ا االفنائدالبىتعندعلىالمشبللي  البجارة .
اخالفاًلماهنمعراف أنهعلىالدالأنتقللم اارداتهاألقرلمرايمكر اتضراعف
صادراتهاألكمرمايمك ،فإنالنزنالنلبىلكلدالةفىسرنقالبجرارةالعالميرةيربمقياسره
حلابملاهمةتلكالدالةفىحركةالبجارةالعالمية إضرافةإجمرالىاارداتهراإلرىإجمرالى
صادراتها،اكلماتعاظم هذ القيمةزادتأهميةهذ الدالةفىالبجارةالعالمية( .)1
لقرردخرجر الرردالاألعضرراء منظمررةالبجررارةالعالميررة عررددمر البنصررياتالمقبرحررة
إلحداثاتحقيقتلهيلكبيرللبجرارةالعالميرةارفرعمعردالتالببرادلالبجرارىإلرىأعلرىمرا
يمك النصنلإليه،اتبلخصهذ البنصياتفىالنقاطالبالية -:
 -41يجبعلىاإلداراتالجمركيةأنتحدد نضن األهدافالخاصة هام خراللاضرع
انشرررتلرركاألهررداففررىصررنرةخطررةإسرربراتيجيةتنضررحكيفيررةتنفيررذتلرركاألهررداف
البعاانمعاألطرافاألخرىسناءالحكنميةأاغيرالحكنمية .
 -40يجرربعلررىاإلداراتالجمركيررةالنظرررفررىأسرراليبالعمررلالحاليررةمررعاضررع رنررامج
إلصال اتطنيرتلكاإلجراءات،كمايجربالرجرنعفرىهرذاالمجرالإلرىاإلتفاقيرات
الداليةالخاصة بيليراتنليقالعملياتالجمركية(مملإتفاقيةكينتن).
 -44يجبعلىاإلداراتالجمركيةاإلسبفادة درجةكبيرةمر تكننلنجيراالمعلنمرات هردف
تفعيررلاألداءاالعمررلحيررثيجرربتطررنيرتطبيقرراتالحاسررباآللررى النلرربةللعمليررات
الجمركيررةالمخبلفررةمررعالنضررعفررىاإلعببرراراإلسرربفادةمرر تجرراربالرردالاألخرررى
ا رنررامجمررؤتمراألمررمالمبحرردةللبجررارةاالبنميررة""UNCTADاالخرراص أعمررال
الميكنةااإلصال (النظامالمميك للبياناتالجمركية)."ASYCUDA
 -43يجرربعلررىاإلداراتالجمركيررةأنتضررعالبنظيررفالفعررالللمررناردالبشررريةمر خررالل
()1محمندأ نالعال)4103(،القضراياالجمركيرةالمعاصررةفرىاأللفيرةالمالمرة،الطبعرةاألالرى،القراهرة،ص
 .33
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تطبيقنظامالمخاطراسياسةاإلنبقاءاأساليبإسبهدافالرسرائلالبرىتشركلخطرنرة
عاليةممايلبدعىالفحصالفعلى،هذاايجبأنتكنننلبةالرسائلالبىيبمفحصها
نلبةضئيلة مايبماشىمعتنفيذاألهدافالخاصة الرقا ة.
 -42يجبعلىاإلداراتالجمركيةأنتبخذخطناتنحنتيليرعمليةاإلفرراجالملربققبرل
اصنل الرسائلاهنماسنقيلرهم شركلكبيررفرىتيلريرالبجرارةالداليرةكمرايلرهم
اإلدراجاإللكبرانيىللبياناتالخاصة الشحنةفىتيليرهذ العملية.
 -45يجرربعلررىاإلداراتالجمركيررةأنتنظرررجرردياًفررىإمكانيررةاإلسررراعقرردراإلمكررانفررى
اإلفراجع البضائععلىأسا أقلقدرممك مبنافرم المعلنمراتاألساسرية،امرع
هذايجربضرمانأنكرلالمعلنمراتالالزمرةلدقرةعمليراتجمرعالحصريلةاالحلرا ات
اتقديمالبقاريراإلحصائيةسنفيبمتقديمهالبلكاإلداراتالجمركية.
 -46يجبعلىالحكنماتأنترشدعمليةاإلفراجع البضائعالبىتبطلرب صرفةمبكرررة
تدخل عضالجهاتالحكنميةفىالعمليراتالجمركيرة البنلريقمرعمصرلحةالجمرارك
أاع طريق حثإمكانيةأنيبمدمجكلعملياتالفحصالالزمةعر البضرائعلكرى
تبمم خاللجهةااحدةالبك مصلحةالجماركعلىسبيلالممال.
 -47يجرربعلررىمصررلحةالجمرراركأنتقررنم بيلرريراإلجررراءاتلبحديرردالقيمررةلألغررراض
الجمركيةاالبىيمكر أنتشركلترأخيراًملحنظراًعلرىعمليرةاإلفرراج،ايمكر أنيربم
تحقيقهذاالهدفع طريقتطبيقطريقةالبقييمالمنصنصعليهافرىإتفاقيرةالجرات
الخاصة القيمةاطبقاًلبنصياتمنظمةالجماركالعالميةاهرىمراتعردأقرلتعقيرداًمر 
األساليباالخرىالمطبقةفى عضالدال.
 -43يجبعلىالحكنماتأنتلعىجاهدةقدراإلمكاناخاصةعندتطرنيرفئراتالبعريفرة
الجمركيةالعاليرةإلرىتخفريضفئراتالبعريفرةاللركمر خراللتنسريعقاعردةالضرريبة
حبىيمك تحديثفئاتالبعريفة،ايرجعللكإلىأنفئاتالبعريفةالعاليةتردفععلرى
القيام عملياتاأساليبالبهريباتزيدم صعن ةعمليةالمكافحة.
 -43يجبعلىالحكنماتأنتبخذخطرناتلببنرىأسرلنبللبعراان ري اإلداراتالجمركيرة
دالًم المناجهةعندالبعاملمعالعملياتالجمركية،حيثيجبتنفيذ رنامجمرذكرة
البفاهمالخاص منظمةالجماركالعالمية""WCOاللككمحرركلبعراانأفضرل ري 
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المصالحالجمركيةاالمجبمعاتالبجارية.
 -31يجررربعلرررىالحكنمررراتأنتبخرررذخطرررناتلضرررمانتحقيرررقأعلرررىملررربنياتالنزاهرررة
االمعرراييراللررلنكيةفررىالعمررلمر خرراللالخرردماتالجمركيررة،ايجرربتنفيررذالمعررايير
المنصنصعليهافىمنظمةالجماركالعالميةفىإعالنأراشا خصنصالنزاهةفى
الجمررارك،كمرراأنالمعرراييرالفعالررةمطلن ررةللحرردمر الملرربنياتالمبدنيررةللنزاهررةفررى
المجبمعالبجارى.
 -30يجبعلىالحكنماتاضع رامجل صال االبطنيرالجمركرى هردفتحلري كفراءة
افعاليررةالخرردماتالجمركيررةام ر ثررميمكنهرراتجنرربالحاجررةإلررىاإلسرربعانة الخرردمات
الخاصة الجهاتالبىتقنم الفحصالملربقلبقرنم الخردماتالجمركيرة،ا رالرغممر 
إمكانيةاإلسبعانة هذ الخردماتتحر ظررافخاصرة،يجربإعببارهراكمعيرارمؤقر 
علىأنيربمتنفيرذ  مرايبماشرىمرعإتفاقيرةالفحرصالملربقللبضرائعاالمرفقرة إتفاقيرة
مراك .
 -34يجررربعلرررىالحكنمررراتالنظررررفرررىاضرررعحررردأدنرررىمررر المعررراييرلرررنكالءالشرررح 
االملبخلصي أاتشرجيعتلركالمهر علرىاضرعالمعراييرالخاصرة هرم اإلضرافةإلرى
مبا عةاألداءطالماأنتلكاألطرافتشكلعناملتأخيرل فراجع البضائع.
 -33يجبعلىاإلداراتالجمركيةضمانالشفافيةالمطلقةاتللللالعملياتالجمركيةع 
طريرررقتزايررردالمجبمرررعالبجرررارى المعلنمررراتالكافيرررةعررر اإلجرررراءاتالجمركيرررة
امبطلباتهررا،ايجرربأنيرربمتحررديثتلرركالمعلنمررات إسرربمرارعلررىأنتبررنافر لررهنلة
إلسبخدامها.
 -32يجرربعلررىاإلداراتالجمركيررةتحلرري المعرراييرالرقا يررةالخاصررة هررا اإلضررافةعلررى
تيليرعمليةاإلفراجع النارداتمعالنضعفىاإلعببارالببادلاإللكبرانىللبيانات
ي  لدالصادرا لدالناردطبقاًللقناني االقناعدالمطبقةفىالبلدي  خصنصتبادل
البيانات.
 -35يجبعلىاإلداراتالجمركيةضمانصحةالبياناتاإلحصائية(فرىحالرةالردالالبرى
تعبمرردفيهررااإلحصرراءاتالخاصررة البجررارةالخارجيررةعلررىالبيانرراتالجمركيررة)اللررك
اإلضافةإلىتزام عمليةنقلتلركالبيانراتللجهراتالملرئنلةعر تجميرعإحصراءات
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البجارية.
 -36يجبعلىاإلداراتالجمركيةضرماناجرندالردعمالحكنمرةللخردماتالجمركيرةايربم
دعمه ا طريقةمناسبةحبىيبلنىأداءالمهرامالمطلن رة كفراءةافعاليرةاعلرىملربنى
عالىم األداءحيثأنالخدماتالجمركيرةالبرىتفبقررإلرىالردعممر المرناردتشركل
عقبةفىطريقالبجارة.
 -37يجبعلىاإلداراتالجمركيةأنترنفرالبردريب(مر خراللالمرنحالدراسرية)اخاصرة
تلرركالبررىتلرربهدفالمررنظفي المحبرررفي فررىالرردالالناميررةسررناءم ر خرراللالبرردريب
المحلىأاالبدريبفىالخارجاللك البعاانمعمنظمةالجماركالعالميةا/أامؤتمر
األممالمبحدةللبجارةاالبنمية""UNCTADايجبأنيلطىهذاالبدريبمبطلبرات
اإلتفاقياتالداليةفىمجالالجمارك.
 -33يجبعلىالحكنمات(اللكم خاللمممليهافىمنظمةالجماركالعالمية)ضرمانأن
يبمتفعيلدارمنظمةالجمراركالعالميرةمر خراللتنفيرذأىمهرامخاصرة الملراعدات
الفنيةحيثتلعبالمنظمةداراًهاماًفرىتنفيرذتلركالبنصرياتفرىالمصرالحالجمركيرة
للدالاألعضاء.

 43-3اللجنة اإلصتدادية ألوربا وتسهيالت التجارة والنقل :
تهبماللجنة قضراياالنقرلاالعبرنرامردىتأثيرهراعلرىتردفقاتاللرلععبررالحردادمرع
تطررررنيراألدااتالمناسرررربةعلررررىالملرررربنيي اإلقليمررررىاالرررردالىللبللرررربعلررررىممررررلهررررذ 
الصعن ات(،)1كرذلكقامر اللجنرة إنشراءمركرزاألمرمالمبحردةلبلرهيالتالبجرارةااألعمرال
اإللكبراينة)(UN/CEACTحيثيببنىالمركرزمرنهجشراملامبكامرللبلرهيالتالبجرارة
يركررزعلررىاإلعبمررادالمببررادلألدااتاتلررهيالتالبجررارةااألعمررالاإللكبرانيررة،اتبركررز
جهندالمركزفىهذاالشأنفرىثرالثمحراارهرىعمليراتاإجرراءاتالبجرارةاالمعلنمرات
االبكننلنجيااالنصنلإلىمعاييرتبلم البلاطةاالنضن االقا ليةللبطبيق .

)1("UNECE, Trade Facilitation: Simple Procedures For World Growth, Forum on
trade facilitation, 29, 30 May 2002.
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 31-3الخالدة :
تناالنررافررىهررذاالفصررلآليرراتامحرراارتلررهيلالبجررارةفررىإطررارالمنظمرراتالداليررة
لبطنير يئةالعملالجمركىلببناكبمعمبطلباتعصرالعنلمةحيثترمإسربعراضمفهرنم
اأ عادتلهيالتالبجارة،اأهميةتلهيلالبجارة،كذلكدارمنظمةالجماركفىإطارآليات
تلررهيلالبجرررارة بطبيرررقإتفاقيررةكينترررنالداليرررةالمعدلرررة شررأنتبلررري اتنلررريقاإلجرررراءات
الجمركيةم خاللالنظامالمنلق،إعالنأراشاللنزاههالجمركية .
كذلكإسبعرضنافىهذاالفصلدارمنظمةالبجارةالعالميةفىإحداثعمليةالبطرنير
م خاللتطبيققناعدالبقييمفىإطارالمادة()7م إتفاقيةالجات،كذلكقناعدالمنشأ .
كذلكتنصياتمنظمةالبجارةالعالميةاالخاصةلبلهيلالبجارةلرفعمعردالتالببرادل
البجارىإلىأعلىمايمك النصنلإليه .
اسنبناالفىالفصلالبالىالنظمالجمركيةالملبحدثةلخدمةكبارالمبعاملي  .
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الفدل الخامس
نتائج البحث والتوديات
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الفدل الخامس
نتائج البحث والتوديات
 0-5الملخ

ونتائج البحث :

تناالالبحثاللياساتااإلجراءاتالجمركيةالبرىطبقبهراالجمراركالمصرريةلخدمرة
كبارالمبعاملي اللكفىإطارآلياتتلهيلالبجارة.اللكم خاللتطبيقالرنظمالجمركيرة
الحديمةاالبىكانلهاالبأثيراإليجا ىفىتقليلزم اإلفراج .
ولتحت

ه ف البحث ةة ةت ة البحث لى خم ل ص ل ساس ل على النح التالى ..

الفدل األول  :اإلةار المنهجى للبحث :
اإشبملهذاالفصلعلىالمقدمة،امشكلةالبحث،افرضيةالبحث،اهردفامنهجيرة
البحث،اكذلكخطةاإطارالبحث .

الفدل الثانى  :المعوصات والممارسات الجمركية صبل إحداث عملية التةوير :
تناالهرذاالفصرلأهرمالبحردياتالبرىأفرزتهرا يئرةالعمرلالجمركرىفرىاجرهتردفقات
البجارةم حيثالممارساتاالبنظيماتالبىأعاق حركةالبجارةم خاللتدخلالعنصرر
البشرىاتعددحلقاتالدارةالملبنديةل جرراءاتالجمركيرةاالبرىكانر عائقراًحقيقيراًأمرام
حركةالبجارةالخارجيةممايزيدم تفشىالفلادالجمركىاإنبشارظاهرةالبهريب .
حيررثتررمإسرربعراضالمشرركالتاالممارسرراتفررىاإلجررراءاتالجمركيررةاتعرردداكمرررة
الملبنداتالمطلن ةل فراجع الرسائلالناردةكذلكالمصدرة .
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كررذلكعانرر الجمرراركالمصررريةمرر كافررةأشرركالالجمررنداإلدارىاالبنظيمررىالبررى
إنعكل  نضن علىننعيةاجندةاتكلفةالخردماتالجمركيرةاتردفقاتاللرلععنردالحرداد
امرراينرربجع ر للرركم ر إرتفرراعالبكلفررةاللنجلرربيةاتكلفررةاإلجررراءات،االبررأخيرفررىزم ر 
اإلجراءاتااإلفراج،كذلكتدنىمعدالتتحصيلإيراداتالجمارك .


الفدل الثالث  :آليات ومحاور تسهيل التجارة فى إةار المنممات الدولية :
تنرراالهررذاالفصررلالجهررندالمبذالررهم ر قبررلالمنظمرراتالداليررةلبطررنير يئررةالعمررل
الجمركىلببناكبمعمبطلباتعصرالعنلمةفىإطارآلياتامحاارتلهيلالبجارة،حيرث
تمإسبعراضمفهنماأ عرادتلرهيالتالبجرارة،اأهميرةتلرهيلالبجرارة،كرذلكدارمنظمرة
الجماركالعالميةفىإطارآلياتتلهيلالبجارة بطبيقإتفاقية"كينتن"الداليةالمعدلة شأن
تبلي اتنليقاإلجراءاتالجمركية،النظامالمنلق،إعالنأراشاللنزاهةالجمركية .
كررذلكاسرربعرضالفصررللرردارمنظمررةالبجررارةالعالميررةفررىأحررداثعمليررةالبطررنير
اإجراءاتتلهيلالبجارةم خاللتطبيققناعدالبقيريمالجمركرىفرىإطرارالمرادة()7مر 
إتفاقيةالجات،كذلكقناعدالمنشأ .

الفدل الراب  :النمم الجمركية المستحدثة لخدمة كبار المتعاملين :
تناالهذاالفصلنظرماإلفرراجالملربحدثةلخدمرةكبرارالمبعراملي مرعالجمراركنظرراً
للنمنالذىتشهد البجارةالعالميةاتزايدالبهديداتالمحيطرة الحركرةالداليرةللبضرائعحيرث
إتجه ر المصررالحالجمركيررةلبلييررر ررؤرةإهبمامهرراأكمرررفررأكمرنحررنتيلرريراتررأمي البجررارة
الداليةااإل بعادع مهمبهاالبقليديةفىتحصيلالرسنمالجمركية .
حيررثقامر منظمررةالجمرراركالعالميررة بقررديمإطررارعمررليبضررم عرردةمعرراييرلبررأمي 
اتيليرالبجارةالعالمية .
تناالهذاالفصلالنظمالجمركيةالملبحدثةالبىطبقبهاالجماركالمصرريةفرىمجرال
تلررهيلالبجررارة،ام ر أهمهرراالمراكررزالجمركيررةالمطررنرااللنجيلرربيةادارهررافررىعمليررة
البلررهيلم ر خرراللإطررارالنافررذةالناحرردة،اإلفررراجالملرربقاضررنا طه،كررذلكخدمررةكبررار
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العمرالءاالرذىيممررل رنرامجقررنمىمكمرفلخدمرةكبررارالملربنردي الملبررزمي  هردفتقليررل
زم اإلفراجللرسائلالناردة .
كذلكتنسع الجماركالمصريةفىهذاالبرنامجم خاللتطبيققرارازيررالماليرة
رقم412للنة 4103إنشاءخدمةالفاعلاإلقبصادىالمعبمد)(A.E.Oمصرر بطبيقرهفرى
مراحلةاألالىلكلم الملبنردي ،المصدري  .

الفدل الخامس  :نتائج البحث :
تنصلالبحثفىمجملهإلىعددم النبائجاالبىم أهمها -:
-0

تطبيقالجماركالمصريةللنظمالجمركيةالحديمة إتباعسياسراتالبطرنيرااإلصرال 
الجمركىمماكانلهاألثراإليجا ىعلىتقليلزم اإلفراج.

-4

كانللجهردالمبرذالمر قبرلالمنظمراتالداليرةفرىمجرالالبنلريقالردالىل جرراءات
الجمركيررة،اتطررنيرنظررامالبنصرريفاالبكنيرردالمنلررقلللررلع،أثرررااضررحفررىتبلرري 
هيكلالبعريفةاإزالةالبشنهاتالبىكانلهااألثرالللبىفرىاضرعالبنردالجمركرى،
مماأدىإلىسهنلةالبنصيفللللعالناردةاسرعةاإلفراجعنها.
كذلكتمتحقيقالبنازنالمطلنب ي الضريبةالمفراضةعلىالللعتامةالصنعا ي 
الللعالنسيطةاالمنادالخاململاندةالصناعةالنطنية.

-3

مرارأكمرم خملةعقندم الزم للقانننالجمركرىالمطبرقحاليراً ررقم66للرنة
0363اتعديالتررهحبررىالقرراننن35للررنة4115اليرربالئممررعأحكرراماإلتفاقيررةالعامررة
لببلي اتنليقاإلجراءاتالجمركية(كينتن).

-2

إسرربمرارالعمررلفررى عررضالمنافررذالجمركيررة ررالطرقالبقليديررةاإسرربخدامالملرربندات
النرقية دالًم تصميماتطبيقالمراكزالجمركيرةالمطرنرة،أاالمنراطقاللنجيلربية
انظماإلفراجالحديمة.

-5

تنصلالبحرثإلرىتطبيرقاإلتجاهراتالملربحدثةمر نظرماإجرراءاتجمركيرةلخدمرة
كبارا لمبعاملي فىإطارتطبيقآلياتتلهيلالبجارةإلىتفادىاللرلبياتالناجمرةعر 
تطبيررقاإلجررراءاتالجمركيررةالبقليديررةم ر زيررادةفررىتكرراليفاإلجررراءات،إزدااجيررة
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العمل،االخطأفرىإدراجالبيانراتحيرث بطبيرقالرنظمالجمركيرةالملربحدثةأدىللرك
إلررىإخبصررارزم ر اإلفررراجخفررضالبك راليفاالجهررداالنق ر اسرررعةاإلفررراجع ر 
الرسررائل،كررذلكالبنلرريقمررعالجهرراتالرقا يررة حيررثترربماإلجررراءاتالجمركيررةمررع
الجهاتالرقا ية.

 4-5توديات الباحث :
ينصررىالباحررثلكررىنرتقرررى معرردالتاألداء الجمرراركالمصررريةفرررىإطررارمرراترررم
تنضيحهفىمب البحثاتطبيقآلياتتلهيلالبجارةإلىالنقاطالبالية -:
-0

اضع رنامجلبطنيراإلجراءاتالجمركيةلببنافقمعاإلتفاقياتالداليةالبىإنضم 
إليهامصر،االخاصة بيليراتنليقالعمليراتالجمركيرةممرلإتفاقيرةكينترن،اكرذلك
الببادلاإللكبرانى ي دالةالصادرادالةالناردطبقاًللقرناني االقناعردالمطبقرةفرى
الدالبي  خصنصتبادلالمعلنمات.

-4

إسرربكمالمنظنمررةالبطررنيراالبحررديثالجمركررىم ر خرراللنشرررالمراكررزالجمركيررة
المطررنرةاإحاللهررامحررلالمجمعرراتالبقليديررة .هرردفتقررديمالخدمررةالجمركيررةلكبررار
المبعاملي م خاللنظامالنافذةالناحدةفىكافةالمنانئالجمركية.

-3

تعمرريمأجهررزةالفحررص األشررعةفررىجميررعالمنافررذالجمركيررةللرررعةاإلفررراجاتيلررير
اإلجراءاتاتنفيرالجهدالبشرىاتنفيرحمايرةأمنيرةأكبررللربالدمرعإجرراءعمليرات
الصيانة.

-2

إعدادقانننجمركىجديديبالئممعالمبليراتاإلقبصاديةاالعالميةمعمراعراةأحكرام
اإلتفاقيررةالداليررةلببلرري اتنلرريقاإلجررراءاتالجمركيررة(إتفاقيررةكينتررن)،حيررثأن
إنضماممصرلهذ اإلتفاقيةيمملأحدالمؤشراتالعالميةالملراهمةفرىمؤشررالبجرارة
عبرالحداد.
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تزايرردكبررارالمبعرراملي مرر المجبمررعالبجررارى المعلنمرراتالكافيررةعرر اإلجررراءات
الجمركيرررةامبطلباتهرررا،اتحرررديثتلررركالمعلنمرررات إسررربمراراللررركتطبيقررراًللشرررفافية
المطلقة.
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صائمة المراج
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صائمــة المراجــــ
أواً  :المراج العربية :
 -0أمنيرررةحلمرررى(،)4113إصرررال اإلدارةالجمركيرررةفرررىمصرررر،المركرررزالمصررررى
للدراساتاالقبصادية،القاهرة.
 -4أمي على("،) 4110الجات:اتفاقيةتطبيقاتنفيذالمادةاللا عةم اإلتفاقيرةالعامرة
للبعريفاتاالبجارة،0332،الناشر:المؤلف،الطبعةاألالى،القاهرة.
 -3احمدمرعى(")4110قناعدالبقييمافقاًألحكاماتفاقتنفيذالمرادةاللرا عمر االتفاقيرة
العامررةللبعريفرراتاالبجررارة"،ازارةالماليررة،مصررلحةالجمررارك،اإلدارةالمركزيررة
للبنظيماالبدريب،القاهرة.
 -2افبخررارمحمررد،أحمرردمرعررى("،)4110الضررريبةالجمركيررةفررىظررلإتفاقيررةمنظمررة
البجارةالعالمية"،الناشر،المؤلف .
 -5المطررا عاألميريررة(،)4115الالئحررةاإلسرربيراديةالصررادرة قرررارم ر ازيرررالبجررارة
االصناعةرقم771للنة.4115
 -6البعريفةالجمركية(،)4113الهيئةالعامةلشئننالمطا عاألميرية،القاهرة.
-7

داىإ راهيم"،أثرإطارمعراييرترأمي اتلرهيلسللرلةالبجرارةالعالميرةعلرىتلرهيل
البجارة"،الجماركالمصرية ،حثمنشنر.

-3

رنامجخبراء نازآل هاميلبننإلنشاءاتطبيقنظام) .(A.M.S

 -3جامعررةالرردالالعر يررة،المنظمررةالعر يررةلبنميررةاإلداريررة،المعنقرراتاالمشرراكلفررى
المنافذاتأثيرهاعلىحركةالبجارة ي الدالالعر ية.
 -01جامعةالدالالعر ية،دراسةتحليليرةللممارسراتااإلجرراءاتالحداديرةأمرامالبجرارة
العر يةالبينية"مدخلالنمالجالعالمية".
 -00حلامحمزة(،)4104تلهيلالبجارة،مجلةالجماركالمصرية،العدد .266
 -04زينبجا ر،أحمردمرعرى(")0333البقيريمالجمركرىافقراًألحكرامالمرادةاللرا عةمر 
اإلتفاقيةالعامةللبعريفاتاالبجارة،مجلةالجماركالمصرية،القاهرة.
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 -03سامىحاتم،عمرسالمان(")0336قضرايامعاصررةفرىالبجرارةاالبنميرة"،الناشرر:
الدارالمصريةاللبنانية،القاهرة .
 -02سررامىحرراتم(:)4111نظررامالبجررارةالداليررةمبعررددةاألطرررافمر الجرراتإلررىمنظمررة
البجررارةالعالميررة"سللررلة رررامجتنميررةالمررناردالبشرررية،الهيئررةالعامررةل سرربممار
االمناطقالحرة،ج.م.ع .
 -05عمرسالمان(")4110الجمارك ي النظريرةاالبطبيرق"الطبعرةاألالرى،جهرازنشرر
اتنزيعالكبابالجامعى،جامعةحلنان.
 -06عمرررسررالمان(")4115الجمرراركفررىعصرررالعنلمررة"جهررازنشررراتنزيررعالكبرراب
الجامعى،جامعةحلنان،الطبعةاألالى،القاهرة.
 -07عمرســالمان("،)4113البصديرااإلسبيراد"،الطبعةالمانية،جامعــة.
 -03عادلالمهدى( دانتراري )"،قضرايامعاصررةفرىاإلقبصرادالردالى،العر رىللنشرر
االبنزيع،القاهرة.
 -03عررررادلالمهرررردى("،)4110إتفاقيررررةالجرررراتاالنظررررامالعررررالمىالجديررررد"(،سللررررلة
محاضرات،إدارةالبدريب،اإلنباجالحر ى)،القاهرة .
 -41عبدالفبا الجبالى("،)0332النظامالبجارىم الدالةإلرىالعنلمرة:إتفاقيرةالجرات
م هافاناإلىأارجناى"،مركزالدراساتالعر ىاألارا ى ،اريس.
 -40عدلىعبدالرازق("،)4100م أجلسرالمةتطبيرقإتفاقيرةالقيمرة"،مجلرةالجمرارك
المصرية،القاهرة.
 -44فبحرررىسرررالمة("،)0332الرررنظمالجمركيرررة"،الناشرررر:قلرررمالماليرررةالعامرررة،كليرررة
البجارة،جامعةاإلسكندرية .
 -43مبنلىالرياش،خدمةكبارالعمالءكبطبيقمصرىلمبداالمشللاإلقبصادىالمعبمرد،
الجماركالمصرية ،حثمنشنر.
 -42مصلحةالجمارك(،)4110المعهدالمقافىالجمركى،اإلجراءاتالجمركية.
 -45مبنلىالريراش،إدارةسللرلةاإلمردادفرىالبجرارةالداليرة،الجمراركالمصررية ،حرث
منشنر.
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 -46محمندالحلينى("،)4111مباداإتفاقالجاتالجديدةللقيمةلألغرراضالجمركيرة"،
دارأخبارالينم،الطبعةاألالى،القاهرة .
 -47مركررزتنميررةالصررادراتاللررعندية("،)0332النظررامالبجررارىالرردالى رري الجررات
اإتفاقيةجنلةأارجناى"،مطا عالجامعةاإللكبرانية،اللعندية .
 -43محمندحل ( دانسنةنشر)"،مدخلإلىسياساتالبجرارةالخارجيرة،:مكببرةعري 
شمس،القاهرة .
 -43محمررندأ ررنالعررال(،)4111النصررنصالكاملررةل تفاقيررةالعامررةللبعريفرراتاالبجررارة،
الطبعةاألالى،القاهرة.
 -31محمندأ نالعرال(،)4113آليراتتلرهيلالبجرارةالداليرة،منظرنرحمركرى،الطبعرة
األالى،القاهرة.
 -30محمررندأ ررنالعررال(،)4100مبررادراتجمرراركالقرررن،40مجلررهالجمرراركالمصرررية
العدد .263
 -34محمرندأ ررنالعررال)4103(،القضرراياالجمركيررةالمعاصرررةفررىاأللفيررةالمالمررة،الطبعررة
األالى،القاهرة.
 -33نهالمصطفى(،)4101إدارةاإلمداد،الطبعةاألالى،اإلسكندرية .
 -32ازارةالماليــــة("،)4116الالئحةالبنفيذيةلقانننالجمارك"رقم01للنة .4116
 -35ازارةالنقررل("،)4115ارشررةالعمررلالنطنيررةلبلررهيلالبجررارةاالنقررلفررىجمهنريررة
مصررررالعر يرررة،نرررداةأعررردتهااألسررركنا البعررراانمرررعاللجنرررةالنطنيرررةلبلرررهيلالنقرررل
االبجارة .

-012-

:  المدادر اإللكترونية: ً ثانيا
 .www.customs.gov.egمنقعالجماركالمصرية

-

 .http://www.wcoomd.org.: منقعمنظمةالجماركالعالميةعلىشبكةاإلنبرن

-

 .http://www.UNCTAS.org:منقعمنظمةاألانكباد

-

 .http://www.wcoomd.org.: منقعمنظمةالجماركالعالميةعلىشبكةاإلنبرن

-

.http://www.intemational_mag.com)4103(منقعمجلةانبرناشيننال

-

 .http://www.moft.gov.ae4101منظمةالبجارةالعالميةاتلهيلالبجارة

-
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