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مقدمة
تعددد السياسددة الجمركيددة هحدددى تهددم تدوات السياسددة الماليددة الهادفددة هلددى تحقيددق األهددداف االقتصددادية
واالجتماعية بالبالد  ،وهي ترتكز تساساً علي اإلدارة الجمركية والنظم التشريعية والتعريفة الجمركية .
وقد ازدادت تهمية هذه السياسة في تعقاب نشأة منظمة التجارة العالمية ودخولها هلى حيز الوجود فدي

يناير  9112وذلك ألنها تعيد صياغة الخريطة التجارية العالمية ككل  ،وتدشين مرحلة جديدة  ،تختلدف كثيد اًر
ع ددن تل ددك الت ددي كان ددت س ددائدة  ،ف ددي هط ددار إ نظ ددام بريت ددون وودز إ هذ نش ددهد نظامد داً تجاريد داً جدي ددداً يختل ددف ف ددي
مضمونه والياته ومؤسساته عن النظام القديم.

وتزداد تهمية هذه المسألة مع تسارع وتيرة التطورات والتغييرات الجارية علي السداحة العالميدة  ،خدالل
العقدود السدابقة سدواء تعلدق ذلدك بتحركدات رؤوس األمدوال الدوليدة  ،تو احتددام الصدراع والتندافس بدين األطدراف
الرئيسية في النظام الدولي  ،خاصة مع انهيار التجربة االشتراكية في توروبا الشرقية  ،وتفكك هدذه الددول هلدى

عدة دويالت صغيرة  ،وسقوط جدار برلين واالنددماج بدين شدطرل الدولدة األلمانيدة وغيرهدا مدن العوامدل  ،التدي
تدت هلى انهيار النظام االقتصادل القديم كما تدت هذه التغيرات هلى تبدالت جذرية في النظام العالمي ككل ،
وتدت هلى تحوالت مهمة في التوازن االستراتيجي العالمي  ،األمر الذل ترتب عليه تحديات اقتصادية جديدة.

فددي هددذا السددياق ظهددر مف ددهوم إالعولمددةإ بدددالً مددن إالدولتدةإ  ،فد ن مفهددوم الدولتده يفتددرم مسددبقاً وجددود

دولة قومية  ،واقتصاد قومي وتسواق قومية  ،هال تن األول يقوم علي آليدة معاكسدة تمامداً  ،هذ تن هدذا المفهدوم
يشددير هلددى تن فضدداء اإلنتدداج والتسددويق  ،قددد امتدددا هلددى السددوق العالميددة  ،وتصددبم هندداك المزيددد مددن القناعددة

بتجد ددانس حاجد ددات المسد ددتهلكين تحد ددت تد ددأثير إالتكنولوجيد ددا الجديد دددةإ ووسد ددائل اإلعد ددالم وتوحيد ددد معاييراإلنتد دداج.

وكان من الطبيعي تن تنعكس هذه التطورات علي رؤية و ازرة المالية لإلصدال المدالي عمومداً والجمركدي علدى

وجه الخصوص.

ول ددذلك ك ددان الب ددد م ددن تط ددوير االدارة واالداء الجمرك ددي وب دددء تطبي ددق ال ددنظم الجمركي ددة الحديث دده مث ددل االفد دراج
بالمسددارات المختلفددة باتبدداع نظددام هدارة المخدداطر وكددذلك المراجعدده بعددد االف دراج واتمددام االج دراءات مثددل وصددول

البضداعة بنظدام االفدراج المسدبق هدذا االضدافه الدى هتمدام االجدراءات الجمركيدة بنظدام  one stop shopمدن
خالل النافذة الواحدة وتطوير بيئة العمل الجمركي بانشاء المراكز الجمركية المطورة  MCCوالمواني المطورة.
ومن هذا المنطلق تم اصدار الئحة لنظام العمل الداخلي لالجراءات الجمركية والنظم الجمركية المختلفة تنفيذا

الحكام قانون الجمارك والئحته التنفيذية وذلك توسيعاً لنطاق الشفافية التي تعمل به و ازرة الماليه.
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مشكلة البحث :
 كان دور مصلحة الجمارك المصرية وايمانا منها بموقعها الهام في المجال االقتصادل ان توفر
معلومات يحقق االهداف المرجوه منها .تكمن مشكلة البحث فى االجراءات الجمركية التى تتطبق فى

الجمارك المصرية و احداث عملية التطور التى شهدتها المصلحة حيث كان اإلفراج عن البضائع
على البيان الواحد يحتاج هلي هجراءات جمركية عن طريق  31جطوة تحتاج الى  31موظف و تتم

عملية االفراج خالل  15يوم .

 وكان البد من تطوير االدارة الجمركية و االداء الجمركى و بدء تطبيق النظم الحديثة مثل االفراج
بالمسارات المختلفة و ذلك ب تباع نظام هدارة المخاطر وكذلك المراجعة بعد االفراج و هتمام

االجراءات قبل وصول البضائع بنظام االفراج المسبق باالضافة الى اتمام االجراءات بنظام one
 stop shopمن خالل النافذة الواحدة و تطوير بيئة العمل ب نشاء المراكز المتطورة و الموانى
المطورة .

 و بمناسبة هنضمام مصر الى االتفاقية الدولية لتنسيق و تبسيط االجراءات الجمركية (اتفاقية كيوتو
النص المعدل ) بالقرار الجمهورى رقم  331لسنة  1115و موافقة مجلس الشعب فى

 1115/91/99وايداع وثيقة االنضمام فى مقر منظمة الجمارك العالمية ببروكسل فى 1111/9/1
.

 لتدخل مصر حيز التنفيذ لمعاييراالتفاقية سواءالملحق العام او المالحق الخاصة بعد مرور  31شهر
من تاريخ االنضمام لالتفاقية ..كان لزاما على جمهورية مصر العربية تعديل التشريعات المحلية

لتتفق مع احكام االتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق االجراءات الجمركية و استكماال لقانون الجمارك و

الئحته التنفيذية .

 و من هذا المنطلق كان البد من اصدار الئحة العمل الداخلى لالجراءات الجمركية و النظم المختلفة
تنفيذا الحكام قانون الجمارك و الئحته التنفيذية و ذلك توسيعا لنطاق الشفافية التى تعمل به و ازرة

المالية .

و بناء على ذلك ف ن فكرة البحث تتمثل فى االجابة على التساؤالت االتية :
 .9ماهية االجراءات الجمركية على الواردات و الصادرات ؟
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 .1ما هية المنظمات و االتفاقيات الدولية وتاثيرها علي العمل الجمركى ؟
 .3ما هية النتائج المتوقع لعملية تسهيل التجارة على االسواق العالمية ؟
 .1مدى توافق الجمارك المصرية مع المنظمات و االتفاقيات الدولية ؟
وتتبلور مشكلة البحث فى تبسيط االجراءات فى اطار ما تسعى اليه المنظمات الدولية من برامج تهدف الى
تسهيل التجارة الدولية و العالمية و سرعة االفراج عن البضائع من الدوائر الجمركية و جعلها ابواب مرور

وليست مخازن و ضمان فعالية تحقيق اهداف مصلحة الجمارك من تخفيم زمن االفراج و الحصول على

اعلى درجة من رضا العمالء بما يتماشى مع االتفاقيات الدولية وان هذا التبسيط فى االجراءات يتوافق مع

االجراءات و المعايير الدولية و يعمل على الحد من المعوقات غير التعريفية التى تواجه حركة التجارة

و نأمل بذلك ان نسد فجوة فى المعلومات التى كانت غائبة عن البعم فيما يتعلق بهذه االجراءات



و هى بداية للتطور بكافة ابعاده من اصال لالدارة الجمركية وقانون جديد للجمارك ألنظمة عمل تتناسب

ورو العصر  .وانتهاء بمنظومة جمركية متكاملة تعكس كفاءة اداء عالية يلمسها كل من يتعامل مع هذه
المنظومة .

وذلك كله من اجل تنشيط حركة التجارة الخارجية المصرية بما يساعد على تنشيط العملية االنتاجية



من ناحية و فتم المجاالت امام المنتجات المصرية من ناحية اخرى .وبما يعزز من القدرة التنافسية

لالقتصادى المصرى و تحقيق المزيد من العمل و زيادة دخل المواطن ورفع مستوى المعيشة .

أهمية البحث:
ينصب االهتمام فى هطارهذا البحث على مدى فاعلية االدارة الجمركية المتبعة و التى تتمثل فى مؤشر كفاءة
هدارة الجمارك و كفاءة هجراءت االستيراد و التصدير و محاولة الوصول هلى سياسات جمركية اكبر خالل
المرحلة القادمة ويتم قياس مدى الكفاءة و الفعالية لالداء وقياس النتائج المترتبة على اتباع وتنفيذ السياسات

و االجراءات و التشريعات الجديدة ونتيجة التاثير هيجابا او سلبا على االقتصاد المصرى .
وتتمثل اهمية البحث فى االتى :
 -تسهيل التجارة العالمية وسرعة االفراج عن البضائع من الدوائر الجمركية وجعلها تبواب مرور وليس

مخازن.
-

خفم تكاليف التخليص الجمركي على البضائع لسرعة االفراج وتبسيط االجراءات واتاحة المعلومات

في الوقت المناسب هتفاقاً مع تحكام المادة الثامنة من االتفاقية العامة لمنظمة التجارة العالمية.
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-

توفير كافة المعلومات والتشريعات والقوانين للمتعاملين واتاحة الشفافية مع المادة العاشرة من االتفاقية

-

همكانية الربط والتنسيق والتكامل بين االدارة الجمركية المصرية وبين االدارات الجمركية في سائر الدول

-

تسهيل الربط بين االدارة الجمركية وبين المنظمات والهيئات العالمية لتفعيل االخذ بالقياسات العالمية

-

توفير البيانات والمعلومات واالحصائيات المطلوبه لدعم انجاز القرار لجميع الو ازرات والهيئات والجهات

العامة لمنظمة التجارة العالمية .

لتحقيق هدف تيسير التجارة ومكافحة الجريمة العالمية المنظمة.
في المجاالت التي تتيحها االتفاقيات الدولية.

الدولية.
-

البد من تطوير االدارة واالداء الجمركي وبدء تطبيق النظم الجمركية الحديثه مثل االفراج بالمسارات

المختلفة

اهداف البحث :
يهدف البحث الى تبسيط االجراءات فى اطار ما تسعى اليه المنظمات الدولية من برامج تهدف الى تسهيل

التجارة الدولية و العالمية وسرعة االفراج عن البضائع من الدوائرالجمركية و جعلها ابواب مرور و ليست
مخازن

 -ضمان فعالية تحقيق تهداف مصلحه الجمارك من تخفيم زمن االفراج و والحصول على رضا العميل

بما يتماشى مع االتفاقات الدولية (اتفاقيه كيوتو ) وكذا توجهات منظمه التجارة العالمية بما يخدم المصالم
المصرية

 -تسهيل التجارة من خالل تبسيط وتخفيم اإلجراءات والمتطلبات المسدتندية التدي تتطلبهدا الجهدات والهيئدات

الحكومية ولها اثر كبير على حركة االستيراد والتصدير

 ان عمليه تبسيط االجراءات تتوافق مع اإلجراءات والمعايير الدوليةإ،وتعمل على الحد من المعوقات غيرالتعريفية التي تواجه الحركة التجارية

فروض البحث
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تتمثل فروم البحث فى ضوء طبيعته واهميته و اهدافه فى االتى :
-9االثر االيجابى لتبسيط االجراءات في اطار ما تسعى اليه المنظمات الدولية لتسهيل التجارة .
 -1االثددر االيجددابى فددى تحقيددق اهددداف مصددلحة الجمددارك مددن تخقدديم زمددن االف دراج والحصددول علددى رضددا
العمالء .
 -3االثر االيجابى لتبسيط االجراءات بمدا يتماشدى مدع االجدراءات و المعدايير الدوليدة و يعمدل علدى الحدد مدن
المعوقات التى تواجه التجارة .

منهجية البحث
ارتكددز هددذا البحددث علددى المددنهج التحليلددى الوصددفى باعتبدداره احددد المندداهج المسددتخدمه فددى الد ارسددات المتعلقددة
بالعلوم االجتماعية المدروسة .
خطة البحث
تأسيسا على اهمية البحث وتحقيقا الهدافه ومن خالل فروضه تم تقسيمه الى -:
الفصل االول  :االطار المنهجى للبحث .
الفصل الثانى  :االجراءات الجمركية.
الفصل الثالث  :دور المنظمات واالتفاقيات الدولية فى تيسير التجارة .
الفصل الرابع  :تقييم دور الجمارك المصرية فى تيسير التجارة .
الفصل الخامس :النتائج و التوصيات .
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الفصل الثانى
االجراءات اجلمركية على الواردات والصادرات

مقدمة
13

يؤكدد خبدراء االقتصداد العددالميين بددأن االدارات الجمركيدة تسدداهم فددي تخفديم تسددعار السددلع فدي الددبالد بنسددبة ال

تقددل عددن  %95كمددا تسدداهم فددي زيددادة صددادرات بالدهددا بنسددبة ال تقددل عددن  %92اذا مددا اتبعددت اسدداليب سددهله
ومبسطة لتسهيل التجارة العالمية.
ويقدداس مدددى تطددور الدددول ونموهددا االقتصددادل بمرونددة اجراءتهددا الجمركيددة .لددذا ف ندده عندددما ترغددب دولدده فددي

االنضمام الى تكتالت اقتصادية تكون الموافقة مشروطه بمدى تطور اجراءاتها الجمركية.

والجمدارك المصدرية مدن اعددرق االدارات الجمركيدة فددي العددالم حيدث عرفددت مصدر بددنظم الضدريبة الجمركيددة فددى
عهددد الدولددة االسددالمية وف دي واليددة اميددر المددؤمنين عمددر بددن الخطدداب وحتددى تكددون مصددر اه دالً لالشددتراك فددي
التكتالت االقتصادية العالمية البد وان تطور من اجراءاتها الجمركية بحيث تكون سهله ومبسطه.
وفي هذا الصدد تهدف الجمارك هلى تحقيق بعم االهداف اآلتية:
-

تيسير سبل تدفق التجاره العالمية استيراد تو تصدير بما يرفع من معدل النمو االقتصادل.

-

تحصيل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لتدعيم موارد الدولة المالية لتتمكن من القيام

-

تنفيذ السياسة االقتصادية والمالية للدولة.

-

معالجة التهريب والتجارة غير المشروعة.

بأعبائها.

-

تأمين المجتمع من تخطار الجرائم المنظمة (المخدرات – االرهاب – اخطار التلوث).

وتضع الجمارك وهي بصدد تحقيق هذه االهداف مجموعة من القواعد والخطوات التي تعرف باالجراءات
الجمركية ليتم اتباعها من تجل تحقيق تلك االهداف .وذلك من خالل - :



استيفاء القواعد االستيرادية والتصديرية بتطبيق احكام قانون االستيراد والتصدير.
التأكد من استيفاء موافقات الجهات الرقابية واالمنية بمعرفة الجهات المختصة.

وتختلف االجراءات الجمركية سواء بالجمارك المصرية تو الجمارك العالمية باختالف نظام االفراج الجمركي
والغرم من االستيراد تو التصدير وهو ما توضحة خريطة االجراءات الجمركية :
خريطة اإلجراءات الجمركية

1

اإلجراءات الجمركية للوارد

1عدلى عبد الرازق ( ) 1122الجمارك قاعدة بيانات الصالح السياسات االقتصادية و دعم اتخاز القرار

والصادر
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المبحث االول
االجراءات الجمركية على البضائع الواردة
يستعرم الباحث االجراءات الجمركية بالمراكز و الموانى المطورة التى تتم على البضائع الواردة فيما
يلي -:
الدورة المستندية إلقرار برسم الوارد النهائي
إدراج البيانات بالحاسب اآللي وطباعة اإلقرار
المميكن بمعرفة أصحاب الشأن أو مندوبيهم
تقديم ملف اإلقرار لشباك اإلستقبال
المراجعة المستندية للملف

أحمر

يتم المعاينة
والمطابقة

مسار اإلفراج

أخضر
هل يخضع الوارد
للرقابة النوعية أو
األمنية

نعم

ال
سداد الضرائب والرسوم واستالم إذن اإلفراج
اإلفراج عن البضاعه
15

تستوفى

المستندات المطلوبة للوارد النهائى

2

تنقسم المستندات التى تقدم للجمارك فى حالة البضائع الواردة الى نوعين هما :
 -مستندات وجوبية التقديم

 -مستندات اختيارية التقديم

و يستعرضها الباحث بايجاز طبقا لنوع االفراج من خالل الشكل التالى -:
المستندات المطلوبة
للوارد النهائي

بغرض
اإلتجار

بغرض اإلنتاج
السلعي أو الخدمي

لالستخدام
الخاص

* نموذج 4
 الفواتير المبدئية* الفاتورة التجارية
* بيان العبوة أو
بيان الوزن
* شهادة منشأ
* إذن التسليم
المالحي
 صورة بوليصةالشحن
 بوليصة التأمين* بطاقة المتعاملين
مع الجمارك
* بطاقة القيد في
سجل المستوردين
* بطاقة التسجيل
في المبيعات
* البطاقة الضريبية
* إيصال سداد
المصاريف اإلدارية

*نموذج  5وصورة
الفاتورة المعتمدة من البنك
الفواتير المبدئية*الفاتورة التجارية
*بيان العبوة أو بيان الوزن
شهادة المنشأ*إذن التسليم
صورة بوليصة الشحنبوليصة التأمين*بطاقة المتعاملين مع الجمارك
*المستند الدال على النشاط أو
إستيراد
بطاقة
صورة
االحتياجات
بطاقة التسجيل في المبيعات*البطاقة الضريبية
*نموذج ( )5معتمد من صاحب
الشأن
*إيصال سداد المصاريف
اإلدارية

*الفاتورة التجارية
*بيان العبوة أو
بيان الوزن
شهادة منشأالتسليم
*إذن
المالحي
بوليصة
صورةالشحن
*بطاقة المتعاملين
مع الجمارك
البطاقة الضريبية*رخصة النشاط
*نموذج استخدام
خاص معتمد من
الشأن
صاحب
نموذج ملحق ()6
سداد المصاريفاإلدارية

* مستندات وجوبيه التقديم
 -مستندات اختيارية التقديم

لالستعمال
الشخصي
التسليم

*إذن
المالحي
بوليصة
صورةالشحن
الهوية
*إثبات
الشخصية
-الفاتورة التجارية

يرى الباحث من خالل خبرته و استقرائه للتشريعات و التعليمات المطبقة بمصلحة الجمارك االتى
 يراعى تقديم المستندات األصلية (بقدر اإلمكان) خصوصاً شهادة المنشأ التي يجب تن يكون مصدق
عليها من الجهات المختصة ويستثنى من شرط التصديق شهادة المنشأ المتعلقة بالسلع والحاالت

المنصوص عليها بالمادة ( )91من الئحة القواعد المنفذة لقانون االستيراد والتصدير.

3
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 يمكن االستغناء عن بيان الوزن تو بيان العبوة في حالة ما هذا كان الوارد مشمول الرسالة صنفاً واحداً
وموضحاً بالفواتير الكميات واألوزان.

 ال يجوز وزن األصناف الوارد سعرها بالفواتير بالوحدة وليس بالوزن هال في حاالت الضرورة تكون

العبوة بحالة ورود السلعة والتي يتوقف عليها البند الجمركي الواجب التطبيق طبقاً للقواعد العامة
التفسيرية للنظام المنسق واستيفاء النواحي االستيرادية والرقابية وغيرها بصرف النظر عما ستؤل هليه

بناء على المعاينة الفعلية للجمرك.
السلعة بعد اإلفراج ،وذلك ً
 عدم تكرار ما تم هنجازه هليكترونيا بالطريقة اليدوية.

 يكون التقييم لألغرام الجمركية طبقاً ألحكام االتفاقية العامة لمنظمة التجارة العالمية خاصة عدم
هضافة تل تكاليف حكمية تو وهمية ..ويكون التبنيد طبقاً للنظام المنسق ). (H.S

 يتم توضيم اسم موقع اإلفراج (ثالثياً) بجانب توقيعه في الخانه المخصصة لذلك باالفراج الجمركي.
 يراعي تن يكون الخاتم الجمركي واضم على االفراج الجمركي.

 يراعى توضيم كميات االوزان (القائم – الصافي) خاصة االصناف التي يفرج عنها بالوزن.
 عدم اإلفراج عن نظامين جمركيين مختلفين في هقرار جمركي واحد ويستثنى من ذلك العينات ومواد
الدعاية والهدايا واالمتعة الشخصية الواردة مع الرسائل التجارية وقطع الغيار الضرورية الواردة مع

الماكينات بشرط اإلقرار عنها عند هدراج البيانات بالحاسب اآللي حيث يتم تحصيل الضرائب
والرسوم.

 في حالة رغبة صاحب الشأن صرف مشمول البوليصة الواحدة بنظامين جمركيين مختلفين ف نه يجب
هدراج البيانات بالحاسب اآللي وترقيمة برقم  11ك م التقدم للتوكيل المالحي بعد موافقة المنافستو

المركزل بطلب تجزئة البوليصة ويتم اإلفراج عن مشمول كل نظام جمركي ب قرار جمركي منفصل.

 يكون ملف اإلقرار الجمركي في حوزة الجمارك بعد تقديمه لشباك االستقبال وال يجوز لصاحب الشأن
تو من ينيبه استعادته تو تحد مستنداته.

 يجوز هعطاء صورة طبق األصل من اإلقرار تو تحد مستنداته لصاحب الشأن تو من ينوبه بعد سداد
4

الرسوم المتسحقة – هن وجدت.

 يجب المحافظة على الشكل الجمالي لإلقرار الجمركي بعدم الكتابة على اإلقرار وتكون التأشيرات
والعروم على المذكرات المرفقة باإلقرار وفي حالة تفعيل التوقيع اإلليكتروني يقدم الملف ومرفقاته

اليكترونياً .

 تصنف األرقام المسلسلة لإلق اررات الجمركية بدفاتر الجمرك هلى دفترين فقط تحدهما خاص بالواردات
بنظمه المختلفة واآلخر للصادر بنظمة المختلفة يمسك بكل منطقة لوجستية تو هدارة جمركية تو منفذ

4المرجع نفسه
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جمركي تو منطقة فحص ومعاينة دفتر حوادث لقيد خط سير العمل والحوادث الهامة على تن

يعرم على مدير الموقع بعد انتهاء العمل إلتخاذ الالزم.

 يمسك بكل مجمع دفتر طوارئ يستخدم في حالة تعطل الحاسب اآللي حيث تدرج به البيانات برقم
مسلسل طوارئ خاص بكل مجمع وتتم اإلجراءات يدويا بعد القيد بدفتر حوادث المجمع وصدور

تعليمات مدير المجمع بذلك وبعد هصال

العطل بالحاسب اآللي تدرج بيانات دفتر الطوارئ

بالحاسب اآللي ويقفل دفتر الطوارئ برقم مسلسل  11ك م األصلي.

 عند الحاجة لالطالع على ملفات اإلق اررات الجمركية يكون بمقر هدارة حفظ البيانات وبموافقة المدير
العام المسئول عن هدارة حفظ البيانات وال يجوز نقل هذه الملفات هال بموافقة المدير العام وفي حاالت

الضرورة القصوى وبمعرفة موظف جمركي مناسب.

 يراعى عدم هرفاق تل توراق تو مستندات بالملف الجمركي ليس لها عالقة بالمستندات المطلوبة
لإلفراج.

 بطاقة المتعاملين تغني عن كافة المستندات المدونة بها عدا البطاقة االستيرادية.
 يكون المقيد ب سمة اإلقرار الجمركي هو المسئول عن هستيفاء القواعد االستيرادية.

 يشترط لإلفراج عن السلع المستوردة بنظام االفراج النهائي تن تكون مصحوبة بفاتورة مدون بها تسم
المنتج وعالمته التجارية هن وجدت وعنوانه ورقم التليفون  /الفاكس  /البريد االليكتروني ويستثنى من

ذلك ما يلي :

(ت) ما يستورد من اجزاء وقطع غيار اآلالت والمعدات.
(ب) ما يستورد من السلع المسمو باستيرادها مستعملة والواردة بالملحق رقم ( )1من الالئحة

االستيرادية.

5

(جد) السلع الزراعية الطازجة والمبردة والمخففه والحيوانات والطيور الحية.

 يتم هدراج البيانات بمعرفة تصحاب الشأن تو من ينوبهم قانونا بأل من طرق الربط االليكترونية تو
اإلدراج المباشر من المناطق المربوطة اليكترونياً بالنظام اآللي لمصلحة الجمارك.

 يراعى عدم كتابة تل عبارات على اإلفراج الجمركي بطريقة يدوية هال في األماكن المخصصة لذلك..
مثل ..توقيع الموظفين تو ضوابط الصرف (هن وجدت).

 يتم توضيم تسم موقع اإلفراج (ثالثياً) بجانب توقيعه في الخانة المخصصة لذلك باإلفراج الجمركي.
 يراعى تن يكون الخاتم الجمركي واضم على اإلقرار الجمركي.

 يتم قبول طلب تصحاب الشأن للمعاينه تو الحصول على عينة عند تقديم البيان الجمركي - :
 -في حالة رغبة صاحب الشأن طلب عدم اإلفراج تحت نظام الخط األخضر يجاب لطلبه.

5المرجع نفسه
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 يراعى في حالة تحليل بعم المواد (خاصة الكيماويات) للتحقق من نوعها تو مواصفاتها عدم
اإلفراج عن هذه المواد هال بناء على نتيجة تحليل محتواها من مصلحة الكيمياء.

 عند االفراج عن السيارات هفراجاً نهائياً يتم تحصيل الرسوم والضرائب الجمركية واستيفاء كافة القيود

االستيرادية والرقابية وفق الحالة الواردة عليهاو يحرر عنها هخطارات مرور هفراج نهائي دون تل

تحفظات.

 عند االفراج عن السيارات وفقاً للنظم الجمركية الخاصة (هفراج مؤقت – هعفاءات – مسموحات)
يحرر عنها هطار مرور موضم به إ ال يجوز التصرف تو تغير الصفه هال بعد الرجوع هلى الجمارك

إ.

 فى حالة ورود البضائع من الصين يجب ان يصاحب البضائع عند الشحن شهادة جوده (شهادة
فحص )CIQوهناك اجراءات يجب اتباعها عند تقديم شهادة الفحص  CIQتتمثل فى االتى-:

( )9شهادة الفحص  CIQتعد تحد مستندات اإلفراج وال يتم اإلفراج عن الرسالة هال بعد تقديمها .وتحفظ
ضمن ملف اإلقرار الجمركي.

( )1يطبق قرار وزير التجارة المشار هليه دون اجتهاد حيث يشترط لطلب تقديم هذه الشهادة تن تتوافر
الشروط اآلتية مجتمعه -:

ت – تن تكون السلعة صناعية .

ب – تن تكون مشحونة من جمهورية الصين الشعبية.
جد -تن تكون واردة لالتجار.

( )3األصناف الواردة لالتجار والمدرجة بالملحق ( )1بالقرار الوزارل 6 1112/551والتي تتطلب
العرم على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  ...ف ن موافقة الهيئة باإلفراج عن

المشمول تعتبر شاملة اعتماد شهادة الفحص المشار هليها.

( )1تما السلع الصناعية الواردة لالتجار والمشحونة من الصين غير المدرجة بالملحق ( )1وغير
خاضعة للعرم على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  ...يتم مراجعتها على موقع

شركة  CIQاإلليكتروني ففي حالة عدم تواجد الشهادة بالموقع تو تواجدها مع وجود اختالف في
توصيف السلعة ال يتم اإلفراج وتعرم على و ازرة التجارة  ..تما هذا كان االختالف فقط في القيمة

يتم اإلفراج مع مراجعة القيمة طبقاً لالتفاقية العامة لمنظمة التجارة العالمية.

عند استيراد مستلزمات اإلنتاج للمشروعات اإلنتاجية تقديم المستندات اآلتية كال حسب حالته

أوالً  :المشروعات الصناعية الخاضعة إلشراف الهيئة العامة للتنمية الصناعية تقدم شهادة السجل
الصناعي التي تصدرها الهيئة المشار هليها وذلك طبقاً للتعليمات المعلنة.
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ثانياً  :المشروعات اإلنتاجية األخرى غير الصناعية تقدم المستند الدال على النشاط والصادر من الجهة
المشرفة على النشاط كال فيما يخصه.

ثالثاً  :ويجوز لكافة المشروعات اإلنتاجية استيراد مستلزمات اإلنتاج بموجب بطاقة االحتياجات الصادرة
عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

رابعاً  :لمشروعات اإلنتاجية الخاضعة ألشراف الهيئة العامة لالستثمار يكتفي بتقديم خاتم الهيئة العامة
لالستثمار على الفواتير بأن الوارد مستلزم هنتاج بشرط تن يكون الوارد خامات تو مستلزمات تو

مكونات هنتاج.

خامساً :لشركات التابعة إلشراف الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولم تقدم مستند هثبات النشاط (السجل

الصناعي تو بطاقة االحتياجات) يقدم خطاب من الهيئة بالموافقة على اإلفراج موجه هلى الجمرك ومرفق

به فواتير االستيراد بعد اعتمادها من الهيئة.

 يتم تحديث الالحئة كل ستة شهور ليتوافق مع القوانين والق اررات السارية.
 موقع مصلحة الجمارك على شبكة اإلنترنت www.Customs.gov.eg

وبعد التطور الذى حدث بمصلحة الجمارك فانه :7

 ي مكن للتوكيالت المالحية تو تصحاب الشأن تقديم قوائم الشحن تو هدراج بيانات اإلق اررات الجمركيةمن تل طريقة اتصال الكتروني بالنظام المميكن والمقبولة جمركياً.

 يمكن لموظف الجمارك في تل موقع االستفسار والتشاور مع تصحاب الشأن من خالل مركز الفيديوكونفرانس بالمناطق اللوجيستية.

 في حالة عدم توافر مستند عند تقديم الملف لشباك ( 8)9يطلب ذلك من مقدم اإلقرار كتابة بالتاريخوالوقت ولمقدم اإلقرار سحب الملف لحين تقديم المستندات تو تقديم المستندات تثناء اإلجراءات تو

اإلق اررات بعدم توافر هذا المستند كتابة.

 على موظف الجمارك في مناطق الفحص والمطابقة في حالة عدم المطابقة كشف الرسالة كشفالجميع واتخاذ اإلجراءات الالزمة قانوناً.

 لموظف الجمارك بد  D.Cطلب المزيد من المستندات تو الكتالوجات الضرورية تو التشاور معتصحاب الشأن وللجنة الجمركية بعد انتهاء هجراءات تظلم صاحب الشأن تعديل بيانات اإلقرار

حسب قرار الجمرك وارفاقة ب قرار صاحب الشأن.
قواعد اإلفراج عن األقمشة ومصنوعاتها -:

ص7211االئحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم  21لسنة  1111الطبعة االولى
8االئحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم  21لسنة  1111الطبعة االولى ص211- 221
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وبرجوع الباحث للتشريعات و الوائم والتعليمات المطبقة بمصلحة الجمارك و الخاصة باالفراج عن االقمشة و

مصنوعاتها تبين االتى -:

( )9يقتصر اإلفراج عن األقمشة ومصنوعاتها تحت تل من النظم الجمركية بالمواني التالية فقط
(اإلسكندرية والدخيلة البحرل – بورسعيد البحرل – العين السخنة البحرل – القاهرة الجول).
()1

في حالة ورود تل من تلك األصناف (األقمشة ومصنوعاتها) في غير المواني المشار هليها عالية

يخير صاحب الشأن بنقلها طبقاً لنظام الترانزيت هلى تقرب ميناء من المواني المذكورة عالية إلكمال

اإلجراءات الجمركية تو هعادة تصديرها.

المبحث الثانى

21

اإلجراءات الجمركية بالمواني والمراكز الجمركية المطورة

9

بعد رجوع الباحث لقانون الجمارك وتعديالته وكذلك الالئحة التنفيذية تبين ان اإلجراءات الجمركية

بالمواني والمراكز الجمركية المطورة تتم من خالل :

-9

المناطق اللوجستية (مراكز خدمة المتعاملين) ..والتي تشمل مراكز اإلدراج والبنوك والجهات الرقابية

ومكاتب االستعالمات وشبابيك الجمارك  ...الخ.

-1

مركز المعلومات (اإلدارة اإللكترونية تو  ..) DATA CENTERوالمقصود بها اللجان الجمركية

المنوط بها مراجعة اإلق اررات الجمركية والقيمة والتعريفة والقيود االستيرادية.

-3

مناطق الفحص والمعاينة  ..وتتواجد بمناطق التخزين والمكلفة بعملية الفحص والمعاينة وتتواجد بها

الجهات الرقابية بجانب اللجان الجمركية.

ويتالحظ بأن هذه المناطق تتواجد بالمواني والمراكز الجمركية المطورة وتتبع نفس اإلجراءات

()9

هدراج اإلق اررات الجمركية



اللجان الجمركية بالمناطق اللوجيستية تستقبل اإلق ار ارت الجمركية بواسطة الطرق اإللكترونية المختلفة

 ..مثل  EDI ..تو  XMLوتيضاً اإلدراج المباشر تو باالنترنت من المكاتب الخارجية ألصحاب الشأن تو
المستخلصين الجمركيين.


يمكن ألصحاب الشأن تو مندوبيهم اإلدراج المباشر لإلق اررات الجمركية من خالل مركز اإلدراج

()1

تقديم اإلق اررات الجمركية

المعد لذلك بالمناطق اللوجيستية.
شباك رقم (: )9

تقدم ملفات اإلق اررات الجمركية بعد طباعة اإلقرار وتوفير المستندات المطلوبة هلى شباك ( )9جمارك حيث

يقوم موظفي الجمارك باآلتي :

ت – استالم الملفات ومراجعة المستندات المرفقة والتأكد من شخصية مقدمه واستيفاء توقيعه على اإلقرار
الجمركي واقرار القيمة.

ب – تحديد مسار اإلفراج طبقاً لبرنامج هدارة المخاطر.

جد -تخريم المستندات المرفقة بملف اإلقرار برقم  11ك .م.

د – هرسال صور من اإلقرار المميكن  +الفواتير  +بيان العبوة  +قائمة بالمستندات المرفقة هلكترونياً هلى
اإلدارة الجمركية بمركز المعلومات.

هد -هبالغ مناطق الفحص ببيان اإلق اررات المفرج عنها بالمسار األحمر تو المطلوب عرضها على الجهات

الرقابية تو المنية هلكترونياً (في حالة المراكز غير المربوطة هلكترونياً بمناطق الفحص تسلم لصاحب الشأن
 221- 2219االئحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم  21لسنة  1111الطبعة االولى
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تو من ينوبه صور طبق األصل من بيان العبوة والفاتورة – اإلقرار الجمركي) لتقديمها لمناطق الفحص

والمعاينة.
و-

تسليم صور من مستندات ملفات اإلق اررات المطلوب عرضها على الجهات الرقابية هلى مندوبين

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

ز -هرسال ملف اإلقرار الجمركي هلى شباك ( )1جمارك.
اإلجراءات الجمركية بمركز المعلومات ...

1110

ت–

مراجعة البند طبقاً للنظام المنسق  H.Sوالقيمة طبقاً لالتفاقية العامة لمنظمة التجارة العالمية ومراجعة

ب–

التأكد من هدراج كافة األصناف والكميات الموضحة بالفواتير وبيان العبوة بالحاسب اآللي واظهارها

جد-

التأكد من استيفاء وكفاية المستندات االستيرادية تو التصديرية الموضحة بقائمة المستندات.

هقرار القيمة المرفقة بالفواتير.
باإلقرار المميكن.

د–

هضافة تل رسوم تو ضرائب لم تضاف عند تقديم اإلقرار وتحديد الحسبة النهائية للضرائب والرسوم

واخطار شباك ( )1جمارك والبنوك بالضرائب والرسوم المستحقة وشاشات العرم بالمناطق اللوجيستية ببيان
اإلق اررات الجمركية التي تمت عليها اإلجراءات.

هد-

تقوم اللجنة الجمركية بمركز المعلومات بعد المراجعة المستندية لمستندات اإلقرار والتأكد من كفاية

المستندات وتحديد الحسبة النهائية للضرائب والرسوم واخطار...

-9

تصحاب الشأن عن طريق الشاشات تو تل طريقة هلكترونية.

-3

شباك ( )1جمارك  ..إلستيفاء اآلتي :

-1





البنوك بالضرائب والرسوم المستحقة.

تقديم ما يفيد سداد الضرائب والرسوم.

تقديم ما يفيد موافقة الجهات الرقابية.

تلقي هخطار اللجان الجمركية بمناطق الفحص والمعاينة بالمطابقة واستمارات الجرد

استكمال تل مستندات لم تقدم وتحددها الد D.C

اإلجراءات الجمركية بمناطق الفحص والمعاينة ...

12

 221- 22110 10االئحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم  21لسنة  1111الطبعة االولى
11عدلى عبد الرازق () 1122الجمارك قاعدة بيانات الصالح السياسات االقتصادية و دعم اتخاز القرار
12عدلى عبد الرازق () 1122الجمارك قاعدة بيانات الصالح السياسات االقتصادية و دعم اتخاز القرارا
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يتقدم تصحاب الشأن تو مندوبيهم المعتمدين من الجمارك (المستخلصين الجمركيين) هلى مناطق الفحص

والمعاينة .تصحاب اإلق اررات اآلتية :



اإلق اررات الجمركية المفرج عنها بالمسار األحمر.

اإلق اررات الجمركية التي تتطلب العرم على الجهات الرقابية.

يقوم موظف الجمارك بمناطق الفحص والمعاينة ب تمام هجراءات المعاينة المطابقة طبقاً لدليل اإلجراءات

الجمركية واخطار اللجنة الجمركية بالمناطق اللوجيستية بنتائج المعاينة والمطابقة وارسال استمارات الجرد في
حالة كشف الرسالة هلى المنطقة اللوجيستية المحفوظ لديها ملف اإلقرار الجمركي.

كما تبلغ نتائج الفحص الرقابي للجنة الجمركية بالمناطق اللوجيستية.
تعليمات الفحص والمعاينة :


ال يجوز معاينة وفحص الرسائل الواردة للبالد بمعرفة تل من الجهات العاملة بالدوائر الجمركية قبل

بدء اإلجراءات الجمركية في وجود مندوبي اإلدارة الجمركية.

وفي حالة وجود هخباريات تو معلومات لدى تل جهة رقابية تو تمنية يتم التقدم بها للجمارك على تن يتم

التحقق منها تثناء هتمام اإلجراءات الجمركية ويمكن للجهة مقدمة اإلخبارية الحضور تثناء هتمام اإلجراءات.


يراعى هتباع ما يلي بشأن تساليب المعاينة لألغرام الجمركية :

ت – الحد األدنى لنسبة الكشف ألل رسالة بما في ذلك قطع غيار السيارات  %91من عدد طرود الرسالة
(طرود تو حاويات) بشرط تن تقدم الفواتير وقوائم التعبئة المعتمدة وتن تشمل على الماركات تو العالمة

التجارية ورقم الصنف وغيرها من المراقيم والعالمات والحروف التي تحدد الصنف  ..ويجوز لمدير التعريفة

المختص تخفيم هذه النسبة في حالة الرسائل الكبيرة العدد تو القابلة للكسر هذا كانت عبواتها متجانسة.

ب – نسبة الكشف للبضائع الواردة لألجهزة الحكومية وما في حكمها ( )%9من المشمول بشرط تقديم قوائم
التعبئة.

جد -يتم كشف الرسائل المستعملة تو االستوكات والمرتجع بالكامل (الجرد التفصيلي).

د – فتم كافة طرود الرسالة وجردها تفصيالً بمعرفة لجنة الفحص والمعاينة يكون هلزاميا في األحوال اآلتية :

 -9توافر معلومات بوجود مخالفة في الرسالة.

 -1ورود الطرود مجهلة خالية الماركات والعالمات التجارية المطبوعة عليها ضمن الرسالة تو كانت هذه
العالمات باليد.

 -3هذا خالف مشمول تحد الطرود التي يتقرر انتخابها للفتم من الرسالة البيانات الواردة في المستندات
المقدمة.

 -1في حالة عدم تقديم بيان العبوة تو بيان الوزن المقبولة جمركياً.
 -2هذا لم يسبق جرد الطرود غير السليمة تفصيالً عند استالمها.
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 -1هذا طلبت اللجنة الجمركية باإلدارة اإللكترونية ) (D.Cتو بالمراكز الجمركية المطورة كشف الجميع.

هد  -يكتفي بمعاينة البضائع العارية (المنفرطة وتلك التي تتحدد قيمتها بالوزن) هذا كان المشمول ظاه اًر للعين
المجردة  ...وفي جميع األحوال يجب تال تخل هذه القواعد بنظام السحب المباشر.

و – في حالة اإلفراج عن البضائع الواردة برسم هعادة التصدير تحت تل من النظم الجمركية ف نه يتعين
كشف ومعاينة هذه الواردات والتدقيق بحيث تكون نافية للجهالة.

ز – يجب هخضاع الرسائل التالية هلى محطات الكشف باألشعة :

 -9رسائل الترانزيت الواردة برسم المناطق الحرة العامة.
 -1الرسائل التي تحول صنفا واحداً وطرودها متماثلة.

 -3الرسائل التي يرى الجمرك المختص تهمية فحصها باألشعة على تن توضم األسباب على البيان
الجمركي بمعرفة مدير المجمع تو من ينوب عنه.



يقوم موظف الجمارك المختص بتصنيف الملفات – ثم هرسالها هلى هدارة حفظ المستندات

يجوز لصاحب الشأن بناء على طلبه سحب عينات للتحليل بمعرفته (غير ملزمة للجمارك) قبل تو

تثناء اإلجراءات تحت المالحظة الجمركية وسداد الضرائب والرسوم المستحقة عليها.


وفي حالة اإلفراج بالمسار األخضر تتم اإلجراءات الرقابية واألمنية تحت المالحظة الجمركية.

اإلجراءات باللجان الجمركية بالمناطق اللوجيستية [ شباك رقم (] )3
-9

13

يقوم تصحاب الشأن تو مندوبيهم بسداد الضرائب والرسوم الجمركية بأل طريقة الكترونية مقبولة

جمركياً واخطار شباك ( )1جمارك بما يفيد سداد الضرائب والرسوم كما تقدم الموافقة الكتابية الصادرة من
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تو الجهات الرقابية التي ال تعمل تحت مظلتها.

-1

يقوم الموظف المختص بشباك ( )1بالتأكد من سداد الضرائب والرسوم المستحقة بأل من الطرق

المقبولة جمركياً واستالم الموافقة الكتابية لجهات العرم الرقابية وتلقي هخطارات لجان المعاينة والفحص
بالمعاينة والمطابقة ..



التوقيع على نسختي هذن اإلفراج وتسليم صاحب الشأن تصل هذن اإلفراج بموافقته.



هخطار اإلدارة اإللكترونية بسداد الضرائب والرسوم والموافقة على الصرف.



هرسال الملفات هلى هدارة الحفظ.

 -3تقوم اإلدارة اإللكترونية ب بالغ بوابات الصرف بيانات الرسائل المفرج عنها جمركياً.
العرض على الجهات الرقابية

13المرجع نفسه ص
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السلع التي يجب عرضها على جهات العرم الرقابية التي تعمل تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة على

الصادرات والواردات  ..يتم :
-9

بعينها.

-1

عرضها على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات دون تحديد اسم جهات عرم
تن تعتد الجمارك تقره الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتن تفرج على السلع متى

صدر قرار الهيئة بالموافقة على اإلفراج.

وال يجوز لمصلحة الجمارك االعتداد بأية موافقات تصدر من جهات العرم التي تعمل تحت مظلة الهيئة.



جهات العرم غير الممثلة تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يتم العرم

عليها مباشرة بأن تسلم صورة طبق األصل من ملف اإلقرار الجمركي لصاحب الشأن تو من ينوبه قانونا
للعرم على هذه الجهات وعلى مصلحة الجمارك تن تعتد بما تقره هذه الجهات.

ويراعى اآلتي :
-9

على الجمرك المختص قبل العرم على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التأكد من

-1

في حالة وجود ما يبرر تعديل البند بعد العرم على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

(ت)

هذا كان البند بعد التعديل يخضع للعرم على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

(ب)

هذا كان البند بعد التعديل ال يخضع للعرم على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

صحة البند والصنف المعروم على الهيئة وكذلك النظام االستيرادل الواجب التطبيق.
يتعين هتباع ما يلي ..

يتعين هعادة العرم على الهيئة مع توضيم مبررات التعديل.

يتعين هخطار الهيئة بمبررات تعديل البند إلمكانية تسديد قيوداتها.

-3

في حالة هعادة تصنيف الصنف من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات استنادا

للتحليل تعتد الجمارك بالتصنيف الصادر عن الهيئة.

وبمراجعة الباحث للقوانين الخاصة بجهات العرم التي تعمل تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة على
14

الصادرات والواردات والمكملة لعمل الجمارك وهى -:


القانون رقم  21لسنة  9111وتعديالته بشأن تنظيم العمل باإلشعاعات المؤينة والوقاية منها.



القانون رقم  91لسنة  9111وتعديالته بشأن مراقبة األغذية وتنظيم تداولها.



القانون رقم  23لسنة  9111وتعديالته بشأن قانون الزراعة.




القانون رقم  131لسنة  9122وتعديالته بشأن الرقابة على المصنفات الفنية.

القانون رقم  11لسنة  9119وتعديالته بشأن قمع الغش والتدليس.

 14قانون االستيراد و التصدير رقم سنة  2991قرار وزارى  771لسنة 1111و تعديالته
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القانون رقم  915لسنة  9122وتعديالته بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.



القانون رقم  11لسنة  9151وتعديالته بشأن الرقابة على المعادن الثمينة.



القانون رقم  995لسنة  9113وتعديالته بشأن حماية اآلثار.



القانون رقم  9لسنة  9111وتعديالته بشأن الوزن والقياس والكيل.



القانون رقم  1 11لسنة  9122وتعديالته بشأن المواد الكيماوية السامة والغير سامة التي



القانون رقم  1لسنة  9111وتعديالته فيما يخص هدارات شئون البيئة بالو ازرات المعنية (و ازرة

تستعمل في الصناعة.

الصناعة – و ازرة الزراعة – و ازرة الصحة – و ازرة البترول – و ازرة الداخلية – و ازرة الطاقة والكهرباء).

15

اما جهات العرم التي ال تعمل تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فهى -:



القانون رقم  311لسنة  9121وتعديالته بشأن األسلحة والذخائر.
القانون رقم  22لسنة  9111وتعديالته بشأن المفرقعات.



القانون رقم  11لسنة  9121وتعديالته بشأن الحجر الصحي.



القانون رقم  11لسنة  9151وتعديالته بشأن نقل البضائع في الطرق العامة.



القانون رقم  11لسنة  9151وتعديالته بشأن االتصاالت السلكية والالسلكية.



القانون رقم  11لسنة  9121وتعديالته بشأن المناجم والمحاجر.




القانون رقم  911لسنة  9111وتعديالته بشأن المخدرات.

القرار الجمهورل رقم  911لسنة  9113بشأن حماية الحياة البرية.

اإلجراءات الجمركية للرسائل المفرج عنها تحت التحفظ يراعى اآلتي -16 :
()9

في حالة اإلخطار برفم الرسالة يراعى هتباع ما يلي - :

ت– هذا كانت الرسالة مخزنة داخل الدائرة الجمركية يتم هبالغ الجمرك المختص التخاذ الالزم

نحو هعادة تصديرها تو هعدام ما تم رفضه وفقاً لألحكام المنظمة في هذا الشأن.

ب -هذا كانت الرسالة مخزنة خارج الدائرة الجمركية وصدر قرار من الجهة الرقابية المختصة

ب عادة تصديرها يتم نقلها هلى منفذ التصدير صحبة مندوب الجهات الرقابية الرافضة ويتم المطابقة على
الرسالة طبقاً لمستندات اإلفراج قبل التصدير ما لم تقرر الجهة الرافضة هعدامها.

()1

هخطار اإلدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي – بقطاع االلتزام التجارل – وذلك إلخطار اإلدارة

العامة لمكافحة التهرب التابعة لها بكل منطقة جمركية طبقاً لموقع التخزين لمتابعة النتائج النهائية للفحص
 ...لهذه الرسائل المفرج عنها تحت التحفظ لتسديد القيودات ومتابعة تسوية األمانات.

15قانون االستيراد و التصدير رقم سنة  2991قرار وزارى  771لسنة 1111و تعديالته
16عدلى عبد الراوق ( ) 1122الجمارك قاعدة بيانات الصالح السياسات االقتصادية و دعم اتخاز القرار
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()3

يمسك سجل بالمناطق اللوجستية لمتابعة الرسائل المفرج عنها تحت التحفظ بالتنسيق مع فرع الهيئة

العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالمنطقة الجمركية.

إجراءات التظلم
-9

17

في حالة وجود مالحظات على البيانات المقدمة من صاحب الشأن سواء عن القيمة تو

البند وغيرها تو طلب مستندات هضافية تخطر اإلدارة الجمركية صاحب الشأن تو من ينيبه هليكترونيا تو على
النموذج المعد لذلك (نموذج طلب المستندات اإلضافية) بهذه المالحظات ويمنم المستورد مهلة للرد ال

تتجاوز  92يوماً من تاريخ علم المستورد تو من يمثله للرد تو تقديم المستندات .ويتالحظ طلب المستندات

مرة واحدة وتخذها في االعتبار عند تقديمها.
-1

في حالة اقتناع اإلدارة الجمركية بتبرير صاحب الشأن بعد تقديمه للمستندات المطلوبة

-3

في حالة اقتناع صاحب الشأن بمالحظات الجمرك تو عدم تقديمه المستندات خالل المدة

خالل المهلة يتم السير في اإلجراءات.

المحددة يقوم الجمرك بتعديل بيانات اإلقرار سواء للقيمة تو البند وغيرها ويخطر صاحب الشأن بقرار الجمرك
الجديد كتابة .ف ذا كان التعديل بسبب رفم قيمة الصفقة يجب على الجمرك تن يوضم له تسباب رفم

قيمة الصفقة ومادة التقييم البديلة التي طبقت وهكذا بالنسبة للبند وغيرها.

-1

لصاحب الشأن الحق في التقدم بتظلم على النموذج المعد لذلك لمدير الجمرك المختص

الذل يقوم بتشكيل لجنة تضم عضو محايد لدراسة تظلم صاحب الشأن ولمدير الجمرك المختص استشارة

اإلدارات الفنية قبل اتخاذ القرار النهائي للجمرك.

-2

ف ذا لم يتم االتفاق وتصر المجمع على ق ارره وصاحب الشأن على اعتراضه لصاحب

الشأن تن يطلب اللجوء للتحكيم في ضوء تحكام المواد ( )21 ، 25من قانون الجمارك حيث يحال الموضوع

للتحكيم االبتدائي في حالة موافقة الجمرك.
-1

عند رغبة صاحب الشأن في صرف الرسالة قبل حل النزاع يمكن سداد الضرائب والرسوم

بصفة قطعي حسب هقرار صاحب الشأن وفارق الضرائب والرسوم المتنازع عليها بصفة تمانة مع حجز

عينات تو كتالوجات.
–5

تلتزم اإلدارة العامة للتحكيم ب خطار السادة رؤساء اإلدارات المركزية التنفيذية فقط بقرار

-1

تقوم اإلدارات العامة للتحكيم بعد انتهاء النزاع ب رسال البيانات الجمركية محل التحكيم

التحكيم النهائي كتابة التخاذ الالزم في ضوئه.

بكامل مرفقاته والعينات الخاصة بها هلى الجمرك المختص الذل توجد به البضاعة التخاذ الالزم قانوناً.

17عدلى عبد الراوق ( ) 1122الجمارك قاعدة بيانات الصالح السياسات االقتصادية و دعم اتخاز القرار
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وعند التحكيم يجب عمل االتى -:
ت-

يتم تحديد مندوبين دفاع عن تطراف التحكيم (الجمارك – صاحب الشأن) للمرافعة تمام لجان التحكيم

وتخطر اإلدارة المركزية للتحكيم بهذه األسماء ضمن محضر التحكيم.

ب -يتولى الدفاع عن مصلحة الجمارك مأمورل التعريفة من المواقع التنفيذية المحتكم ضدها والتي قامت
باتخاذ القرار محل التحكيم.

إجراءات صرف الرسالة

18

-9

بعد سداد الضرائب والرسوم الجمركية يتسلم صاحب الشأن تصل هذن اإلفراج مرفقاً به صورة ضوئية

-1

ترسل صورة هذن اإلفراج ومرفقاً بها صورة ضوئية طبق األصل لباب الصرف الكترونياً تو صحبة

طبق األصل من الفواتير وبيان العبوة واذن التسليم المالحي.
مندوب جمرك مناسب.
-3

(وفي حالة ميكنة تبواب الصرف يكتفي باستدعاء بيانات هذن اإلفراج على النهاية

الطرفية بباب

الصرف بدالً من هرسال صورة هذن اإلفراج ورقياً) تو هرسال هشارة اليكترونية بصرف الرسالة.

-1

يقوم مأمور الباب بمراجعة ومطابقة تصل هذن اإلفراج وصورة هذن اإلفراج المرسل هليه ورقياً تو

هليكترونيا والتأكد من ختم تصل وصورة هذن اإلفراج ،ويقوم بتسجيل بيانات هذن اإلفراج في دفتر حوادث

الباب ورقياً تو اليكترونياً .

-2

في حالة المطابقة يأذن مأمور الباب بصرف الرسالة فو اًر ويتولى معاون الباب مراجعة عدد الطرود

والماركات وترقام الحاويات وترقام السيول وسالمتها (هن وجدت في حالة اإلفراج بأحد النظم الجمركية

الخاصة).

-1

وتقتصر مسئولية باب الصرف على مراجعة ماركة الطرود وعددها وفي حالة الصرف بالحاويات يتم

مراجعة ترقام الحاويات وترقام السيل الجمركي (هن وجدت).

-5

في حالة وجود اختالف يعرم على المجمع المختص هذا كان الصرف في مواعيد العمل الرسمية

واذا كان الصرف بعد مواعيد العمل الرسمية يعرم على نوباتجي الرئاسة تو المأمور النوباتجي التخاذ

الالزم.

-1

وفي نهاية كل وردية يقوم معاون باب الصرف بتجميع صور تذون اإلفراج مرفقا بها كارتات الصرف

وتسلم للمجمع المختص حيث ترفق باإلق اررات الجمركية ويراعي:

-1

في حالة الصرف الجزئي هذا لم يتقدم صاحب الشأن تو من ينيبه للصرف تكثر من تسبوع يعاد هذن

اإلفراج هلى المنطقة اللوجستية المختصة.

18المرجع نفسه
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-91

ال يتم الصرف من المنافذ الجمركية هال بعد وصول صور هذن اإلفراج من الجمرك المختص تو

اإلشارة االليكترونية.

 -99في حالة استخدام األبواب االليكترونية يقوم مأمور الباب بمتابعة الصرف من خالل النهايات الطرفية
في األماكن المخصصة لذلك.

المبحث الثالث
إجراءات اإلفراج المسبق
الدورة المستندية إلتمام اإلجراءات الجمركية على
الواردات بنظام اإلفراج المسبق
30

إدراج البيانات بالحاسب اآللي بمعرفة أصحاب الشأن أو ينيبهم

اإلفراج المسبق

19

تتم إجراءات اإلفراج المسبق  ..كاآلتي :
 قبل وصول البضاعة تتم اإلجراءات في تل منطقة لوجستية بصرف النظر عن جمرك وصولالبضاعة.

 بعد وصول البضاعة تتم اإلجراءات في مناطق الفحص والمعاينة بجمرك الوصول .- 0في حالة رغبة أصحاب الشأن إتمام اإلجراءات الجمركية قبل وصول البضاعة يراعي اآلتي :
 يوضم صاحب الشأن ب ق ارره الرغبة في هتمام اإلجراءات بنظام اإلفراج المسبق. تن تكون البضائع تم شحنها بالفعل وعلية تقدم صورة بوليصة الشحن ضمن مستندات اإلقرار. -تن تكون البضائع جديدة واستاندرد.

 تن تكون واضحة الوصف والمراقيم بالمستندات المقدمة (غير مجهلة). وفي حالة وجود مخالفة استيرادية تو عدم استكمال مستندات اإلفراج يوقف هتمام اإلجراءات لحينوصول البضاعة وتحقق الواقعة المنشأة لالستيراد.

- 3اإلجراءات قبل وصول البضاعة :

 تتم اإلجراءات الجمركية بنظام اإلفراج المسبق بمعرفة لجنة اإلفراج المسبق بالمنطقة اللوجستية حيثيتم المراجعة المستندية العادية واإلجراءات طبقا لما توضم بالالئحة ويسلم لصاحب الشأن بعد سداد
الضرائب والرسوم تصل هذن اإلفراج ونسخة جهات العرم (في حالة وجوب العرم على جهات

رقابية تو تمنية) مرفقاً بها صورة طبق األصل من الفواتير وبيان العبوة وموضحاً به ضوابط اإلفراج
مثل تقديم تصل المستندات في حالة عدم تقديمها.

 ترسل الكترونيا صورة هذن اإلفراج وبيان العبوة والفواتير هلى جمرك الوصول. -2اإلجراءات بعد وصول البضاعة :
9

1

يتقدم صاحب الشأن تو من ينيبه هلى الجمرك المختص تو اللجنة الجمركية بمنطقة التخزين

بمستندات اإلفراج باإلضافة هلى هذن التسليم المالحي وصورة ضوئية منه وتصل المستندات في حالة
عدم تقديمها عند هتمام اإلجراءات األولية.

يتم استدعاء اإلقرار الجمركي على النهاية الطرفية حيث يتم ربط المنافستو باإلقرار المميكن (تسديد رقم
البوليصة برقم  11ك .م) وتحديد مسار اإلفراج.

 3في حال اإلفراج بالمسار األخضر :
19ص 221- 221االئحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم  21لسنة  1111الطبعة االولى
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 بعد استيفاء جهات العرم يسلم لصاحب الشأن تصل هذن اإلفراج مرفقا به صورة طبق األصل منالفواتير وبيان العبوة ليتوجه لصرف الرسالة وترسل صورة من هذن اإلفراج ومرفقاته لباب الصرف
(ويختم تصل وصورة تذن اإلفراج ال مانع من الصرف) تو تخطر اإلدارة االليكترونية بالموافقة على

الصرف.

 1في حالة اإلفراج بالمسار األحمر :

 تتم هجراءات الفحص والمطابقة الجمركية والرقابية والمنية في آخر واحد وفي حالة المطابقة وموافقةجهات العرم الرقابية واألمنية يسلم لصاحب الشأن تصل هذن اإلفراج بمرفقاته ليتوجه لصرف

الرسالة بعد ختمه بد إ ال مانع من الصرف إ وترسل صورة من هذن اإلفراج لباب الصرف .

 2في حاالت وجود خالف بين ما تم من هجراءات بجمرك اإلفراج المسبق والمعاينة الفعلية بجمارك اإلفراج
يتم كشف الرسالة كشف الجميع وتعرم على المنطقة اللوجستية بجمرك الوصول إلعادة الدراسة

واتخاذ اإلجراءات القانونية ويخطر جمرك اإلفراج المسبق.

ت – في حالة رفم الجهات الرقابية تو المنية اإلفراج عن الرسالة يسحب تصل هذن اإلفراج ويرفق
بت نسخة جهات العرم موضحا بها الرفم وترسل هلى الجمرك المختص (المخزن بدائرته

البضاعة المرفوضة) ليرسل بدوره خطاب بالرفم والجهة الرافضة لصاحب الشأن التخاذ اإلجراءات
الالزمة سواء هعادة التصدير تو اإلعدام  ...الخ وترسل هلى جمرك اإلفراج المسبق التخاذ هجراءات

رد الضرائب والرسوم في حالة استحقاق ردها.

ب – ال يتم صرف الرسالة من تبواب الصرف الجمركية هال بعد وصول صورة هذن اإلفراج من
الجمرك المختص صحبة مندوب جمرك تو هليكترونياً تو رسالة هليكترونية بذلك.

32

المبحث الرابع
اإلجراءات الترانزيـــــــــت
إدراج البيانات بالحاسب اآللي
تقديم ملف اإلقرار لشباك االستقبال
أحمر
مسار اإلفراج

أخضر
تقديم الضمانات المطلوبة
صرف الرسالة
جمرك الوصول
مراجعة األختام والمستندات
إعادة طلب اإلرسال لجمرك اإلرسال
رد الضمانات
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معاينة ومطابقة

تعريف الترانزيت :

20

ت – نظام الترانزيت المباشر (األقطرمدة)  :البضدائع التدي تدرد هلدى المينداء لشدحنها مباشدرة علدى وسديلة
نقل تخرى تحت مسئولية الناقل دون استالمها في ميناء العبور تل دون توسديط القطداع المخزندي فدي
التسددليم والتسددلم .كمددا هددو الحددال فددي البضدداعة التددي تددرد مشددحونة علددى سددفينة تو طددائرة ،ويددتم تفريغهددا

وشحنها على سفينة تو طائرة تخرى.
ب – نظام الترانزيت غير المباشر :

 -9البض ددائع الت ددي ت ددرد هل ددى مين دداء لنقله ددا خ ددارج ال ددبالد م ددن مين دداء تخ ددر تو برس ددم المن دداطق الحد درة تو
المناطق ذات الطبيعة االقتصادية الخاصة.

 -1البضددائع التددي تددرد هلددى ميندداء مددا بقصددد هعددادة شددحنها هلددى ميندداء تو مدوان تخددرى تو هلددى دائ درة

جمركي ددة داخ ددل ال ددبالد وتج ددرل عليه ددا عملي ددات التفري ددغ والنق ددل واالس ددتالم ف ددي المخ ددازن الجمركي ددة تو
المستودعات العامة تو الخاصة.

يجددوز عبددور البضددائع األجنبيددة المنشددأ خددالل ت ارضددي الجمهوريددة وفددق نظددام البضددائع العددابرة دون تن
تأخذ طريق البحر سواء تدخلت هذه البضائع الحدود لتخدرج مباشدرة مدن حددود غيرهدا تم كاندت مرسدلة

من تحد فروع الجمارك هلى فرع آخر بعد تقديم الضمانات المقبولة جمركيا والضرائب والرسوم.
21

-

ال تخضع البضائع العابرة للتقيد والمنع هال هذا نص على خالف ذلك.

-

فددي حالددة وقددوع حددادث تو قددوة قدداهرة ف ندده يلددزم علددى الناقددل اتخدداذ االحتياطددات الوقائيددة لمنددع دخددول

-

يتم نقل البضائع وفق نظام العبور على جميع الطرق وبكافة الوسائل.

-

تسرل على البضائع المفرج عنها بنظدام البضدائع العدابرة األحكدام الخاصدة بالبيدان الجمركدي والمعايندة

-

تختم البضائع العبارة تو وسيلة نقلها تو كلتاهما بالكيفية التدي تحدددها مصدلحة الجمدارك ويكدون موقدع

البضائع في تداول غير مصر به وابالغ الجمارك والسلطات المختصة األخرى.

المنصوص عليها في قانون الجمارك.

التعهددد مسددئوالً عددن تلددف الختددام تو العبددث بالبضدداعة ويكددون مالددك البضدداعة ومسددئول النقددل مسددئولين
مسئولية تضامنية عن سالمة البضائع لحين وصولها هلى وجهتها النهائية.

-

تددتم اإلجدراءات علددى الرسددائل العددابرة بأبسددط اإلجدراءات وبأسددرع وقددت ممكددن وبالمسددار األخضددر كلمددا

كددان ذلددك ممكنداً ويكددون تعيددين مندددوب توصدديل جمركددي تو شددرطة بطلددب مددن صدداحب الشددأن تو فددي
حاالت الضرورة التي يقرها مدير الجمرك المختص.
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21عدلى عبد الرازق ( ) 1122الجمارك قاعدة بيانات الصالح السياسات االقتصادية و دعم اتخاز القرار

34

-

-

يجب عند نقل البضائع الممنوعة تو المحظورة تو التي تقرر رفضها من تحد الجهات

الرقابية ألل سبب من األسباب تقديم ضمان بقيمة الضرائب الجمركية وغيرها من
الضرائب والرسوم على تن يتم النقل تحت حراسة الشرطة.

على جمارك اإلرسال القيام ب رسال برقية على نفقة صاحب الشدأن بترقدب وصدول الرسدالة فدي جمدرك

الوصول مع هخطار جمرك الوصول باإلجراء الواجب اتخاذه حيال الرسالة.

 على اإلدارات المركزية للجمارك هخطار اإلدارات العامة للمكافحة بالقطاعات المختلفة باالتي :بيان الرسائل المرفوضة رقابياً لتتبع هعادة تصديرها تو هعدامها.

 -بالنسبة لرسائل األقمشة المنقولة بنظام الترانزيت غير المباشر :

22

يددتم تمريددر الحاويددات تو الطددرود علددى جهدداز  X-RAYووزن الرسددالة وزن الجميددع وارسددالها صددحبة
مندوب جمرك ومندوب شرطة.

 -تعليمات سالمة األختام الجمركية :

 تقرر الجمارك فيما هذا كانت وسيلة النقل آمنة للعبور من عدمه. يراعى عند ختم وسيلة النقل باألختام الجمركية تن تكون هذه الوسيلة معدة ومجهزة بحيث يمكن : oتثبيت األختام بوضو وفعالية.

 oعدم همكانية هخراج تو هدخال تية بضائع في الجزء المختدوم دون تدرك تثدار واضدحة للتالعدب
تو كسر لألختام الجمركية .

 في حالة عدم همكانية ختم وسيلة النقل ف نه يجب : oكشد ددف الرسد ددالة كشد ددف الجميد ددع مد ددع التوصد دديف الد دددقيق للبضد دداعة وارفد دداق تل كتالوجد ددات تو
رسومات كلما تمكن ذلك.

 oتو تثبيت األختام على كل الطرود.

 oت تحديد زمان وخط سير البضاعة هلزامياً.
 oتو هرسالها صحبة مندوب جمرك.

مع مالحظة تن قرار هعفاء وسيلة النقل من الختم الجمركي حق للجمارك وحدها.

 تحدد الجمارك الوقت الكافي ألغرام عملية العبور ويمكن تمديد هذا الوقت ألسباب مبررة بناء علىطلب ذو الشأن.

 من حق الجمارك في حالة وجود ضرورة تن : oتحدد مسار عبور البضاعة.

 oنقلها بصحبة مندوب جمرك.
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ويمكن للجمارك قبول األختام الجمركية من قبل الجمارك األجنبية ألغدرام عمليدة العبدور هال هذا

:

 oكانت هذه األختام غير كافية.

 oكون هذه األختام غير محكمة.
 oقامت الجمارك بفحص البضاعة.

هذا قبلددت الجمددارك الختددام األجنبيددة ف نهددا تعطددي لهددا نفددس الحمايددة القانونيددة التددي تمددنم لألختددام

الوطنية.

 يقوم مدير جمرك الوصول (المقصدد) مباشدرة بتغييدر وجهدة البضداعة بنداء علدى طلدب صداحب الشدأنهال في الحاالت التي تطلب الجمارك فيها موافقة مسبقة.

 -يجب تن تتوافر الشروط اآلتية في األختام الجمركية :

 تن تكون قوية .

 يمكن تثبيتها بسهولة وسرعة.
 سهلة التمييز والفحص وذات ترقام مسلسلة غير متكررة وتتضمن كلمة جمارك بأحد اللغات الرسمية.
 ال يمكن تحريكها تو هزالتها دون كسر تو العبث بها دون ترك تثر لذلك.
 ال يمكن استخدامها تكثر من مرة واحدة.

 تن يكون صنعها يصعب قدر اإلمكان نسخها تو تزيفها.
ضوابط استخدام السيل الجمركي:

23

 ال يجددوز اسددتخدام السددلك والرصدداص فددي تددأمين الحاويددات والشدداحنات بددين الدددوائر الجمركيددة المختلفددة
ويقتصر التأمين على السيل الجمركي المعتمد من المصلحة.

 وفددي حدداالت الضددرورة التددي يقرهددا مدددير الجمددرك المخددتص ووفقداً لطبيعددة البضددائع تو صددعوبة شددحنها
في حاويات تو شاحنات مغلقة يراعى هتباع تل من اإلجراءات اآلتية طبقا للظروف وهي:

 -تن تكون المستندات توضم بما ال يدع مجاالً للشك تسم الصنف وكميتة.

 المعاينددة التامددة (النافيددة للجهالددة) والوصددف الدددقيق للبضددائع واثبددات نتددائج هددذه المعاينددة علددى طلددباإلرسال.

 وضع األختام الجمركية على كل طرد على حدة. -اإلرسال تحت المالحظة الجمركية تو حراسة الشرطة حسب األحوال.

 -وفي جميع األحوال يراعى التحقق من الصنف الوارد بجمرك الوصول.
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قواعد النقل ترانزيت بموجب الضمانات الدائرية :

24

( )9يقدم الطلب باسم رئيس اإلدارة المركزية للجمرك التنفيذل المودع لديه الضمان للموافقة على
الطلب من عدمه وفي حالة الموافقة تخطر القطاعات الجمركية بياناته.

( )1يستخدم فقط تعامالت مقدم الضمان.

( )3تن يكون مقدم الضمان متمتعاً بالسمعة الطيبة ولم يرتكب تل مخالفات جمركية.

( )1تن تتم عمليات الخصم واإلضافة بمعرفة الجهة المودع لديها الضمان بصفة فورية ومسدتمرة

واخط ددار الجم ددارك التنفيذي ددة ب يق دداف العم ددل بالض ددمان ف ددو اًر ف ددي حال ددة زي ددادة قيم ددة الضد درائب
والرسوم على البضائع المنقولة من رصيد الضمان.

( )2تقوم الجمارك باإلفراج وجمدارك الوصدول ب خطدار الجهدة المدودع لدديها الضدمان فدور اإلفدراج
تو وصددول الرسددائل المفددرج عنهددا علددى قددوة الضددمان بددالطرق اإللكترونيددة الس دريعة .كمددا يددتم
االتصال بين الجمرك والجهة مودعدة الضدمان بصدفة مسدتمرة للتأكدد مدن وصدول اإلخطدارات

سواء باإلف ارج تو الوصول.

( )1يقدددم ضددمان بقيمددة تكبددر حجددم معددامالت شددهرل للشددركة خددالل الثالثددة تشددهر السددابقة علددى
هيداعده بحيددث يكددون الحددد األدنددى لدده ( 1111111فقددط اثنددان مليددون جنيدده مصددرل ال غيددر)
ويراعى عدم صرف تل رسالة تتعدى قيمة الضرائب والرسوم عليها قيمة الضمان.

( )5مع مراعاة ما يلي :

 سدرعة اإلفدراج مددن المنافددذ الجمركيددة عددن البضددائع المفددرج عنهددا علددى قددوة هددذه الضددمانات
دون انتظار عمليات الخصم واإلضافة ورد هدارات الكفاالت.

 علددى جمددارك اإلرسددال والوصددول سددرعة هخطددار هدارات الكفدداالت بقيمددة الضدرائب والرسددوم
عن البضائع المفرج عنها بأل طريقة هلكترونية سواء بالفاكس تو االسكنر تو هرسال كعب
طلددب اإلرسددال تو بوصددلة التوصدديل صددحبة مندددوب الجمددرك علددى تن يتددابع وصددول تصددل

طلب اإلرسال الحقاً .

( )1تقدم طلبات العمدل بالضدمانات الدائريدة هلدى السديد األسدتاذ /رئديس اإلدارة المركزيدة المخدتص
وفددي حالددة قبددول الطلددب يحددال هلددى اإلدارة الماليددة التابعددة لدده لمراجعددة الضددمانات وقبولهددا ثددم
تح ددال ص ددورة الض ددمانات والمس ددتندات المقدم ددة هل ددى اإلدارة المركزي ددة للسياس ددات واإلجد دراءات
بقطاع النظم واإلجراءات الجمركية إلصدار المنشور.
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( )1يراعى تن التعهدات المقبولدة كضدمانات بالشدروط الدواردة بالمدادة  911مدن الالئحدة التنفيذيدة
لقانون الجمارك هي ضدمانات خاصدة للجهدة الصدادر لهدا هدذا الضدمان وال يجدوز لهدا تدأجير
هذا الضمان آلل من الجهات األخرى غير الواردة بالضمان.

 يددتم عددرم الرسددائل الدواردة برسددم الترانزيددت والتددي تسددتوجب العددرم علددى بعددم الجهددات
الرقابية عند تول جمرك وصول طبقاً ألحكام قوانينها (الحجر البيطدرل – الحجدر الز ارعدي –
اإلشعاع) وذلك من خالل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
اإلجراءات الجمركية
في جمرك اإلرسال (وتتم اإلجراءات كاملة بالمناطق اللوجستية) :

25

 9هدراج البيانات الجمركية بالحاسب اآللي :

 يتم هدراج البياندات الجمركيدة بالحاسدب اآللدي بمعرفدة تصدحاب الشدأن تو مدن ينيدبهم بأحدد طدرق الدربط
اإللكترونية بمصلحة الجمارك.

 1تقديم ملف اإلقرار الجمركي :

بعد طباعة اإلقرار المميكن يرفق بت المستندات المطلوبة وهي :

 الفواتير.

 بيان العبوة.
 بوليصة الشحن.

 هذن التسليم المالحي.

 طلب اإلرسال من تصل وصورتين نموذج  912ك .م تو النموذج المميكن.
 ضمان مقبول جمركياً بالضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم األخرى.
 تل مستندات تخرى يتطلبها نظام اإلفراج الجمركي.

حيث يرفق اإلقرار المميكن والمستندات داخل ملف اإلقرار الجمركي ويقدم لموظف شباك االستقبال.

شباك االستقبال :

رئيس قسم التعريفة :

 يقوم باستالم الملفات ومراجعة المستندات على قائمة المستندات.
 تحديد مسار الملفات (تحمر – تخضر).

 استيفاء توقيع مقدم اإلقرار على اإلقرار المميكن.
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موظف اإلجراءات :
 ترقيم مستندات اإلقرار بالخرامة اآللية.
 توزيع الملفات على لجان التثمين.
 2اإلجراءات بجمرك اإلرسال :

26

في حالة اإلفراج بالمسار األخضر :

 تقوم اللجنة الجمركية بالمنطقة اللوجستية (مأمور التعريفة  +رئيس قسم التعريفة) بمراجعدة المسدتندات
والتأكد من تقديم الضمانات واستيفاء موافقة الجهات الرقابية (هن وجدت).

 يقوم مدير التعريفة بالتوقيع على تصل وصورة طلب اإلرسال.

 يحال الملف هلى الحسابات لتحديد تل رسوم مثل قيمة السديول الجمركيدة وغيرهدا وخدتم طلدب اإلرسدال
وصورته بخاتم الجمرك والفاتورة وبيان العبوة وصورة طبق األصل.

 ويرسل تصل طلدب اإلرسدال مرفقداً بده صدورة طبدق األصدل مدن الفداتورة وبيدان العبدوة لشدباك االسدتقبال
وباقي الملف هلى شباك رقم (.)1

 يخطر صاحب الشأن بسداد الضمانات المقررة.

 يسلم لصاحب الشأن تو من ينيبه تصل طلب اإلرسال تو النموذج المميكن ومرفقاته.

 ترسددل صددورة طلددب اإلرسددال تو النمددوذج الممدديكن مرفق داً بهددا صددورة طبددق األصددل مددن الفدداتورة وبيددان
العبوة لباب الصرف ويحتفظ بالصورة الثانية بملف اإلقرار.

 الرسددائل ال دواردة برسددم الترانزيددت المنقولددة هلددى اإليددداعات العامددة تو الخاصددة تو هلددى المندداطق الح درة
والمندداطق االقتصددادية تو الترانزيددت عددابر الددبالد والتددي يفددرج عنهددا بالمسددار األخضددر يشددترط سددالمة

تختددام الحاويددات وتن تكددون الطددرود فددي حالددة ظاهريددة سددليمة وتمددرر علددى جهدداز ) (X-RAYوتعيددين
مندددوب توصدديل جمركددي ومندددوب شددرطة فددي حالددة رغبددة صدداحب الشددأن تو فددي حالددة وجددود ضددرورة

لذلك.

 ف ددي الح دداالت الت ددي يتق ددرر اإلفد دراج عنه ددا بالمس ددار األحم ددر ت ددتم المعاين ددة والمطابق ددة بمن دداطق الفح ددص
والمعاينة للتأكد من الصنف والكميات حسب الحالة.

 البضددائع التددي تددرد فددي حاويددات مفتوحددة يشددترط لنقلهددا بنظددام الترانزيددت التحقددق مددن الصددنف فددي تول
جمرك وصول قبل نقلها بنظام الترانزيت.

 ترسل الضمانات هلى حسابات الجمرك يومياً لقيدها في سدجل خداص ممديكن وترسدل ملفدات اإلقد اررات
هلى هدارة حفظ اإلق اررات.

 هرسال طلب اإلرسال اليكترونياً لجمرك الوصول.
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مالحظات - :
 البضائع الواردة ووجهتها ميناء تو دائرة جمركية غير تول جمرك وصول وكان متعهد الترانزيت الناقلوليس صاحب الشأن في حالة عدم تقديم فواتير تو مستندات لتقددير الضدرائب والرسدوم بغدرم تحديدد

الضمانات يمكن للجمرك التحقق من صنف الوارد للتأكد من صحة تقدير الضمانات في ضوء القيمة

المقر عنها.

مناطق الفحص والمعاينة :
يتقدم صاحب الشأن تو من ينيبه إلدارة حركة الجمرك المختص بطلب اإلرسال حيث يتم:

 التأكد من سالمة تختام الحاويات وتن الطرود بحالة ظاهرية سليمة.
 وضع تختام جمركية وتسجيل ترقامها على طلب اإلرسال.

 تعيين مندوب توصيل جمركي في حالة رغبة صاحب الشأن تو في حالة وجود ضرورة لذلك.

 تسجيل بيان الرسالة هليكترونيا (تو في سجل) شداملة بياندات الرسدالة ومنددوب التوصديل – هن وجدد –
وتاريخ الصرف.

 متابعة الرسالة التي يفرج عنها بنظام الترانزيت توالً بأول تو ب حدى الطرق اإللكترونية واخطار األمدن
الجمركي في حالة تأخر وصولها في الميعاد المناسب للتحرل عن تسباب تأخر وصولها.

باب الصرف :
 يتقدددم صدداحب الشددأن تو مددن ينيبدده بأصددل طلددب اإلرسددال لمددأمور بدداب الصددرف الددذل يقددوم باسددتدعاء
البيان الجمركي بالحاسب تآللي تو المطابقة على صورة طلب اإلرسال للتأكد من صحة بيانات طلدب

اإلرسال وسالمة الختام والطرود ومطابقة تصل وصورة طلب اإلرسال.

 يقيددد بدددفتر ح دوادث البدداب الممدديكن تو اليدددول طلبددات اإلرسددال ووقددت الصددرف وتسددماء المصدداحبين
للرسالة من مندوبي جمرك وشرطة ورقم وسيلة النقل وترقام الحاويات ورخصة السائق.

 يسددمم بالصددرف بعددد التأكددد مددن سددالمة األختددام والطددرود ومراجعددة ترقددام الحاويددات والسدديل الجمركددي
وماركة الطرود دون التعرم لمحتويات الحاويات تو الطرود.

 تعدداد صددور طلبددات اإلرسددال وكددروت الصددرف هلددى الجمددرك المخددتص التددي تقددوم بدددورها ب رسددالها هلددى
هدارة حفظ البيانات حيث تسكن في ملفات اإلق اررات الجمركية الخاصة بها.

اإلجراءات بجمرك الوصول :
يتقدم صاحب الشأن تو من ينيبه بأصل طلب اإلرسال لمأمور باب الدخول حيث يقوم مدأمور جمدرك
الوصول باآلتي :

- 9التأكد من سالمة الختام والطرود وتسماء المرافقين تن وجدوا.
-1مراجعة ترقام السيل الجمركي وماركة الطرود.
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 -3تسجيل وقت وتاريخ الورود بدفتر حوادث الباب المميكن تو اليدول.

-1يؤشر مأمور باب الدخول على تصل طلب اإلرسال بالدخول وسالمة الختام.
-2في حالة سالمة الختام والطرود يؤشر مأمور الحركة المختص على كعب طلب
اإلرسالبذلك ويرسل اليكترونيا وفو اًر لجمرك اإلرسال ويرسل تصل طلب اإلرسال

هلى منافستو جمرك الوصول للقيد.,

-1يرسدل منافسددتو جمدرك الوصددول تصدل طلددب اإلرسدال هلددى جمدرك اإلرسددال ويجدوز هرسدداله بالفداكس تو بددأل
طريقة هليكترونية.

 -5فددي حالددة عدددم سددالمة األختددام للحاويددات والشدداحنات تو وصددول الطددرود بحالددة ظاهريددة غيددر سددليمة ،يددتم
كشف الرسالة (كشف الجميع) باستمارة جرد وترفق بأصل طلب اإلرسال وترسدل هلدى منافسدتو جمدرك

الوصول الذل يقوم بقيد الوارد الفعلي وارسالها هلى جمرك اإلرسال التخاذ اإلجراءات القانونية.

-1يقددوم جمددرك اإلرسددال بددرد خطدداب الضددمان تو اسددتخدامه فددي ضددمان رسددالة تخددرى لددنفس صدداحب الشددأن
بمجرد وصول صورة كعب اإلرسال بما يفيد تمام استالم الرسالة كاملة وسليمة بدون مالحظات.

 -1يراعى هتمام اإلجراءات الجمركية على البضدائع فدور وصدولها حسدب اإلجدراءات المتبعدة (المسدتودعات –
المناطق الحرة).

تما في جمرك المنافذ الحدودية (البضائع العابرة) ال يجوز هعادة اإلجراءات تو فدم الختدام الجمركيدة

طالما وصلت سليمة ودون تل مالحظات هال في حاالت وجود هخبارية.

إجراءات حجز ورد الضمان

27

 -9تحجز الضمانات بحسابات مجمع جمرك اإلرسال وتسلم آخر اليوم هلى حسابات الجمرك
 -1تقددوم حسددابات جمددرك اإلرسددال بقيددد هددذه الضددمانات فدي سددجل خدداص تو بالحاسددب اآللددي وتتددولى مراجعددة
ومتابعة الضمانات.

-3بعد ددد وصد ددول كعد ددب طلد ددب اإلرسد ددال مد ددن جمد ددرك الوصد ددول هلد ددى المجمد ددع بد ددأل طريقد ددة (البريد ددد العد ددادل تو
اإللكترونددي) ،يقددوم المجمددع فددي حالددة وصددول الرسددالة بدددون تل مالحظددات ب خطددار حسددابات الجمددرك

برد الضمان.

 -1فددي حالددة وجددود تل مالحظددات يقددوم جمددرك اإلرسددال بطلددب ملددف اإلق درار الجمركددي ومطابقددة األصددناف
والكميات المقر عنها باإلقرار ،باألصناف والكميات الموضحة باستمارة الجرد المعدة بمعرفة جمرك الوصول.
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 وفي حالة التطابق تخطر الحسابات لدرد الضدمان ،وفدي حالدة وجدود عجدز تو زيدادة تو تل مالحظدات
تعرم على الشئون القانونية لتكييف الواقعة وتحصيل مستحقات الجمارك قبل رد الضمان.
الترانزيت المباشر (االقطرمه)

يتبع اإلجراءات اآلتية :

28

 -9يتقدم التوكيل المالحي بصورتين من مستخرج هذه البضائع هلى المنافستو المركزل.
-1

ي ارجددع المنافسددتو هددذه المسددتخرجات ومطابقتهددا علددى النسددخة األصددلية لقائمددة الشددحن للتأكددد مددن تنهددا

واردة برسم الترانزيت المباشر.

-3

ترسل صورة من المستخرج هلى هدارة الحركة المختصدة التدابع لهدا الرصديف المت اركدي عليده السدفينة تو

-1

تقيددد هدارة الحركددة صددورة المسددتخرجات فددي سددجل خدداص (هليكترونددي تو يدددول) حتددى يتقدددم التوكيددل

-2

يددتم هعددادة الشددحن تحددت المالحظددة الجمركيددة بعددد تقددديم هذن الشددحن وتحصدديل العوائددد والرسددوم – هن

وسيلة النقل وتحفظ الصورة األخرى بالمنافستو المركزل.
المالحي ب ذن الشحن إلعادة شحن الرسالة.
وجدت.

بعد تمام الشحن تختم صورة المسدتخرج مدن ربدان السدفينة وتسددد قيوداتده بد دارة الحركدة وترسدل صدورة

المستخرج للمنافستو لسداد قيوداته.
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المبحث الخامس
إجراءات البضائع المخزنة بالمستودعات

29

برجوع الباحث الى قانون الجمارك  11لسنة  13و تعديالته والئحته التنفيذية امكنه التعرف على النظام

القانوني للمستودعات الجمركية والذى يتمثل فى االتى -:

أحكام عامة طبقاً لقانون الجمارك
-0يقصد بالمستودعات :

30

المخازن التدي تقبدل فيهدا البضدائع الدواردة دون دفدع الضدرائب والرسدوم عنهدا للمددد التدي يحدددها قدانون

الجمارك وتنقسم المستودعات هلى نوعين:

ت – مسددتودع عددام  ..يددتم فيدده تخدزين البضددائع األجنبيددة غيددر خالصددة الضدرائب والرسددوم المددرخص لدده
بتخزينها لحساب الغير .

ب – مسددتودع خدداص  ..يددتم فيدده تخدزين البضددائع األجنبيددة غيددر خالصددة الضدرائب والرسددوم الخاصددة
بصاحب المستودع والمرخص له بتخزينها فيه .

-1

يدرخص للعمددل بنظددام المسددتودع العددام تو ب قامددة المسددتودع الخداص بقدرار مددن وزيدر الماليددة بندداء علددى

اقتد د ار مص ددلحة الجم ددارك ويح دددد ب ددالقرار مك ددان المس ددتودع والمقاب ددل الواج ددب تداؤه س ددنويا والض ددمانات
الواجب تقديمها :

ويجوز الترخيص ب قامة مستودعات خاصة في األمداكن التدي توجدد بهدا فدروع للجمدارك هذا دعدت هلدى

ذلك ضرورة اقتصادية وتصفي تعمال المستودع الخاص عند هلغاء الفرع الجمركي وذلك خدالل ثالثدة
تشهر على األكثر.

ومددن الجدددير بالددذكر تندده بصدددور ق درارل وزيددر الماليددة رقمددي  9111 / 311 ،319فقددد تددم تفددويم
رئيس مصلحة الجمارك ورؤساء القطاعات الجمركية بمصلحة الجمارك كل في نطاق اختصاصه في

الترخيص ب قامة المستودعات العامة والخاصة المنصوص عليها في قانون الجمارك.
مدة بقاء البضائع بالمستودع :

تحدددد مدددة بقدداء البضددائع بالمسددتودعات العامددة والخاصددة بسددتة تشددهر يجددوز مدددها ثالثددة تشددهر عنددد

االقتضاء بموافقة رئيس مصلحة الجمارك تو رئيس القطاع المختص.

29
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تبدداع البضددائع المودعددة فددي المسددتودعات العامددة والخاصددة وفق داً ألحكددام (بيددع البضددائع) المنصددوص
عليها في قانون الجمدارك هذا لدم يقدم صداحب الشدأن ب عادتهدا هلدى الخدارج تو بددفع الضدريبة الجمركيدة

المقددررة عليهددا فددي خددالل مهلددة اإليددداع ويددتم هددذا البيددع بعددد شددهر مددن تدداريخ هنددذار الهيئددة المسددتقلة

للمستودع.

ويجدوز تخدزين الددخان بالمخددازن المخصصددة لمددة ال تجدداوز ثالثدة سددنوات اعتبددا اًر مدن تدداريخ التخدزين

عند الورود.

الشروط الواجب توافرها في البضائع المخزنة :
ال يسمم في المستودع العام بتخزين البضائع الممنوعة والمتفجرات والمواد الشبيهة لهدا والمدواد القابلدة
لاللتهاب والبضائع التي تظهر فيها عالمات الفساد وتلك التي يعرم وجودها في المستودع ألخطار
تو ق ددد تض ددر بج ددودة المنتج ددات األخ ددرى والبض ددائع الت ددي يتطل ددب حفظه ددا هنش دداءات خاص ددة والبض ددائع

المنفرطة ما لم يكن المستودع مخصصاً لذلك.
يرخص في المستودع العام بالعمليات اآلتية  ..بعد موافقة الجمارك :
ت – مددزج المنتجددات األجنبيددة بددأخرى تجنبيددة تو محليددة بقصددد هعددادة التصدددير فقددط ويشددترط فددي هددذه
الحالة وضع عالمات خاصة على األغلفة وتخصيص مكان مستقل لها.

ب – نزع األغلفة والنقل من وعاء هلى وعاء آخر وجمع الطرود تو تجزئتها واجراء جميع العمال التي
يراد منها صيانة المنتجات تو تحسين مظهرها تو تسهيل تصريفها.

تجزئة صرف الطرود من المستودعات العامة والخاصة :
يج ددوز اإلفد دراج ع ددن الرس ددائل المخزن ددة بالمس ددتودعات العام ددة والخاص ددة كامل ددة تو مجد دزتة تح ددت رقاب ددة

الجمارك وخالل مدة بقاءها قانونها بالمستودع وفقاً للشروط والضوابط اآلتية:

 هال يترتددب علددى التجزئددة هعفدداء تو تخف ديم مددن الض درائب والرسددوم الجمركيددة وغيرهددا مددن الض درائب
والرسوم.

 هال يترتب على التجزئة تل تحلل من القيود االستيرادية تو الرقابية.
 تن تتم التجزئة على مشمول كل بوليصة على حدة.

 ال يجوز السحب الجزئي ألجدزاء الصدنف الواحدد وانمدا يكدون السدحب الجزئدي فدي شدكل وحددات كاملدة
من الصنف الواحد وان كان وارداً مفككاً.

 عدم جواز اإلفراج ببيان جمركي واحد عن البضائع المودعة لمستوردين مختلفين.
 تال يزيد عدد حاالت التجزئة عن ثالث مرات للرسالة الواحدة.
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تقدير الضرائب على البضائع المودعة :

31

تقدددر الض درائب الجمركيددة علددى البضددائع التددي سددبق تخزينهددا فددي المسددتودع العددام علددى تسدداس وزنهددا
وعددددها عنددد التخدزين وتكددون الهيئددة المسددتغلة للمسددتودع مسددئولة عددن الضدرائب الجمركيددة وغيرهددا مددن

الضرائب والرسوم المستحقة على كل نقص تو ضياع تو تغيير في هذه البضائع فضالً عن الغرامات
التي تفرضها الجمارك وال تستحق هذه الضرائب والرسوم هذا كان النقص تو الضياع تو التغيير نتيجة

ألسباب طبيعية تو كان ناتجاً عن قوة قاهرة تو حادث جبرل.

كما تحل الهيئة المستغلة للمستودعات تمام الجمارك محل تصحاب البضائع المودعة لديها في جميع

التزاماتها الناشئة عن هيداع هذه البضائع.

يجوز نقل البضائع من مستودع هلى آخر والى تحد فروع الجمارك بعدد تقدديم ضدمانات النقدل المقبولدة

جمركياً وال يجوز هدخال تل بضائع هلى المستودع تو خروجها منه هال بترخيص من الجمارك.

للجمارك عند انتهاء مهلة اإليداع تن تبيع البضدائع المودعدة فدي المسدتودع العدام هذا لدم يقدم تصدحابها

ب عادة تصديرها تو سداد الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها مدن الضدرائب والرسدوم المسدتحقة عليهدا،
ويتم البيع بعد شهر من تاريخ هنذار صاحب المستودع وعليه هخطار صاحب البضاعة تو من يمثله،

وتددودع حصدديلة البيددع بعددد خصددم كافددة الرسددوم والض درائب والنفقددات فددي حسدداب تمانددة لدددى الجمددارك

لتسليمه ألصحاب الشأن ،ويسقط الحق في المطالبة به بعد ثالث سنوات من تاريخ البيع.

وعلددى تصددحاب المسددتودعات هرسددال بيددان تفصدديلي عددن الطددرود قبددل شددهر مددن انتهدداء المدددة القانونيددة

لبقائهددا بالمسددتودع يشددتمل علددى (رقددم البوليصددة – رقددم الطريددق – الددوزن – العدددد – المشددمول – اسددم

صاحب الشأن) مرفق به صورة هخطارات تصحاب الشأن وصور البوالص األصلية.

وعلى الجمرك المختص متابعة مدد المهمل القانونية وصالحية البضاعة من تاريخ التخزين  ..ويقدوم

الجمرك المختص بكشف الطرود في وجود مندوب المستودع.

يتم هخطار هدارة البيوع الجمركية الستقبال واستالم الطرود وفي حالة عدم وجود فراغات تسلم الطدرود
ألمين مستودع الشركة بعد تجنيبها في المخازن وتكون تحت مسئولية تمين المستودع لحين التصرف

فيها بالبيع وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

يجوز السما ب دخال البضائع السابق اإلفراج عنها هفراجاً مؤقتاً تو تحت تل نظام جمركي آخر.

تعامدل الصددادرات هلددى المسددتودعات معاملددة التصدددير للخددارج فددي رد الضدرائب والرسددوم بشددرط تن يددتم
تصديرها للخارج بعد ذلك خالل المدة المسمو ببقائها بالمستودع.
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يجددوز نقددل ملكيددة البضددائع المودعددة بالمسددتودعات الجمركيددة بعددد موافقددة مصددلحة الجمددارك بالشددروط
اآلتية :

ت – يتقدددم صدداحب البضدداعة المخزنددة بالمسددتودع بطلددب ل درئيس اإلدارة المركزيددة الجمركيددة التددابع لهددا
المستودع بالرغبة على نقل ملكية البضاعة موضم موافقة المستفيد وعهدده بالوفداء بالت ازمدات صداحب

البضاعة األصلي.

ب – يددتم نقددل ملكيددة البضدداعة هلددى المسددتفيد بعددد تحصدديل نسددبة  %1/9ت.ت.ص لصددالم مصددلحة
الضرائب المصرية من كل من صاحب البضاعة والمستفيد.

جد -يكون المستفيد ملتزم بالوفاء بكافة التزامات صاحب البضاعة األصلي.
الضمانــــــات

32

يشترط النشاء المستودع :
تقديم الضدمانات التدي يحدددها وزيدر الماليدة والتدي تغطدي الضدرائب والرسدوم المسدتحقة علدى المخدزون
الفعلي من البضائع بالمستودعات الموضحة بالق اررات الصادرة في هذا الخصوص.

ويقدددم مددع طلددب التددرخيص تقدددير مبدددئي مددن صدداحب المسددتودع بالض درائب والرسددوم المسددتحقة علددى

البضائع المتوقع تخزينها.

تحدد الضمانات على الوجه اآلتي :
يش ددترط للت ددرخيص ف ددي مزاول ددة نش دداط تخد دزين البض ددائع بالمس ددتودعات تق ددديم ض ددمانات تغط ددي جمي ددع

الت ازمددات صدداحب المسددتودع الناشددئة عددن قددانون الجمددارك وتحكددام هددذه الالئحددة وتحدددد هددذه الضددمانات
على الوجه اآلتي :
( أ ) المستودعات المتاحة داخل المواني :
 -9تقديم تمانة نقدية تو خطاب ضمان مصرفي يغطي  %2من الضدرائب الجمركيدة وغيرهدا مدن
الض د درائب التقديريد ددة لمتوسد ددط الطاقد ددة التخزينيد ددة المتوقعد ددة للمسد ددتودع التد ددي يحد ددددها صد دداحب

المسددتودع تو مددن المتوسددط الشددهرل للضدرائب الجمركيددة وغيرهددا مددن الضدرائب المحصددلة عددن

السنة السابقة عند التجديد.

 -1تقديم وثيقة تأمين تغطي باقي التزامات صاحب المستودع.

(ب) بالنسبة للمستودعات المتاحة خارج المواني :
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 -9تقددديم تمانددة نقديددة تو خطدداب ضددمان مصدرفي يغطددي  %91مددن الضدرائب الجمركيددة وغيرهددا مددن
الضرائب التقديرية لمتوسط الطاقة التخزينيدة المتوقعدة للمسدتودع التدي يحدددها صداحب المسدتودع

تو مدن المتوسددط الشددهرل للضدرائب الجمركيدة وغيرهددا مددن الضدرائب المحصدلة عددن السددنة السددابقة
عند التجديد .

 -1تقديم وثيقة تأمين تغطي باقي التزامات صاحب المستودع.

(جـ) تحدد الضمانات :

 -9للمس ددتودعات الجدي دددة عل ددى تس دداس متوس ددط الطاق ددة التخزيني ددة المتوقع ددة للمس ددتودع الت ددي يح ددددها
صاحب المستودع.

 -1المستودعات المقامدة والتدي تدزاول نشداط التخدزين تقددر الضدمانات علدى تسداس المتوسدط الشدهرل
للضرائب والرسوم على المخزن الفعلي خالل العام السابق.

ويجددوز ل درئيس مصددلحة الجمددارك ومددن يفوضددهم مددن رؤسدداء القطاعددات الجمركيددة ورؤسدداء اإلدارات

المركزيددة المختصددين بالنسددبة للمسددتودعات التددي يددرخص بهددا إلحدددى الجهددات الحكوميددة تو الهيئددات

العامدة تو شدركاتهم تو قطداع األعمدال العددام ،قبدول تعهدد صدريم موقددع مدن الدوزير المخدتص تو رئدديس
الهيئة العامة تو رئيس الشركة القابضة بدالً من الضمان المنصوص عليه في الفقدرة ( )1مدن البنددين

( ت )  ( ،ب ) من الفقرة السابقة.

يلتددزم صدداحب المسددتودع المددرخص لدده بمزاولددة نشدداط التخ دزين بددأداء الجعالددة لمصددلحة الجمددارك علددى

النحو اآلتي :

( أ ) المستودع العام :
 % 92من هجمالي هيرادات المستودع خالل العام على تال تقل عن عشرة آالف جنيده وال تجداوز مائدة
وخمسين تلف جنيه في السنة .

( ب ) المستودع الخاص :

 %9مد ددن قيمد ددة الض د درائب المقد ددررة علد ددى البضد ددائع المخزند ددة خد ددالل العد ددام ،وبالنسد ددبة لألدخند ددة والتبد ددغ
ومصنوعاته والمشروبات الكحولية  %9من قيمتها  ..على تال تقل عن خمسدة تالف جنيده وال تجداوز

مائة تلف جنيه في السنة.
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النظام اإلجرائي في المستودعات

33

إجراءات إنشاء مستودع (عام – خاص).
-9

يتقدددم صدداحب المسددتودع بعددد هقامددة المس دتودع وتجهي دزه بطلددب ل درئيس اإلدارة المركزيددة الددذل يقددع فددي

دائرتدده المسددتودع المدراد التددرخيص ب قامتدده للموافقددة علددى التددرخيص ب قامددة المسددتودع (مرفقداً بددت رسددم
هندسي للمستودع) محدداً بطلبة اآلتي :

ت – نوع المستودع.

ب – موقع المستودع.

جد -التجهيزات الموجودة بت.

د – نوع البضائع المطلوب تخزينها بت.
-3التجهيزات المطلوب توافرها في المستودع :
 توفير االحتياطات الالزمدة للمحافظدة علدى سدالمة المسدتودع – والبضدائع المودعدة فيده خاصدة تدوات
هطفاء الحريق واألسوار وغيرها من تجهزة الرقابة المطلوبة.

 هقامدة المنشد ت الالزمدة لتخدزين البضدائع خاصدة التددي قدد تتعدرم للتلددف هذا خزندت بالسداحات وكددذلك
الثالجات وغرف التبريد والمخازن.

 تن يكون موقع المستودع على الطريق العام تو قريباً منه بطريق ممهد.
 تزويد الموقع بالمرافق األساسية (المياه – الكهرباء – االتصاالت).

 تجهيز الموقع بالحاسبات اآللية الالزمة للميكنة الشاملة لإلجراءات والمخازن واألبواب ...الخ ،وربطدة
آليا بالنظام اآللي لمصلحة الجمارك.

 هعداد الحجرات الالزمة لمكاتب موظفي الجمارك وتأثيثها باألثاث المناسب.
 تقديم موافقة هدارة الدفاع المدني والحريق.

 تقديم موافقة الشرطة على حراسة الموقع تو حراسة جهة تقبلها الجمارك.
-3بعدد الموافقددة علددى طلددب صدداحب المسددتودع يتقددم إلدارة الشددئون الجمركيددة لمعاينددة المخددزن واعددداد مشددروع
الترخيص.
-1

تعد اإلدارة العامدة للشدئون الجمركيدة واإليدداعات مشدروع بلجندة المعايندة لدرئيس اإلدارة المركزيدة والتدي

تضم تعضاء من :

 عضو من اإلدارة الهندسية بالقطاع.33المرجع نفسه
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 -عضو من اإلدارة العامة للسياسات واإلجراءات الجمركية.

 عضو من هدارة الشئون الجمركية باإلدارة المركزية التابع لها المستودع. عضو من اإلدارة العامة للتفتيش العام للمنطقة.*تسلم كشف بيان السلع المزمع دخولها المستودع.

وذلددك لتحديددد مدددى صددالحية الموقددع إلقامددة المسددتودع ويددتم تحريددر محضددر بالمعاينددة وتحديددد التجهي دزات
المطل ددوب هض ددافتها (هن وج دددت) وبع ددد هتم ددام التجهيد دزات المطلوب ددة ي ددتم معاين ددة الموق ددع إلثب ددات ص ددالحيته

للتخزين بصفة نهائية.
-2

يددتم تحديددد الضددمان علددى تسدداس الض درائب والرسددوم المسددتحقة علددى البضددائع المتوقددع تخزينهددا طبقددا

إلقد درار ص دداحب المس ددتودع ك ددذلك تحدي ددد المقاب ددل الواج ددب تداؤه لتأجي ددل تحص دديل الضد درائب والرس ددوم
(الجعالة) طبقا للق اررات السارية.

-1

تقوم هدارة الشدئون الجمركيدة ب عدداد مشدروع التدرخيص وتعدرم علدى الشدئون القانونيدة لمراجعتده قانوندا

-5

يعرم المشروع على رئيس اإلدارة المركزية الذل يقع في دائرته اإليداع المطلوب هنشائه

وعلى اإلدارة العامة لإلجراءات لمراجعته هجرائياً.

 -1يصدر الترخيص ب قامة المستودع بعد توقيعه من رئيس اإلدارة المركزية المختص ويحدد في الترخيص
نددوع المسددتودع – مكددان المسددتودع – المقابددل الواجددب تدائدده سددنوياً – -عدددد الورديددات التددي يعمددل بهددا

المستودع – نوع البضائع المراد تخزينها – ونظام العمل بت ،ويوقع من صاحب المسدتودع لاللتدزام بمدا
ورد بددت ويحددرر مددن تصددل وصددورتين يحفددظ األصددل بدداإلدارة القانونيددة المختصددة وتحفددظ صددورة بدداإلدارة

المالية المختصة وتسلم صورة هلى صاحب الشأن.

 يصدر قرار من رئيس مصلحة الجمارك باعتبدار المسدتودع دائدرة جمركيدة ويصددر منشدور مدن اإلدارةالعامة للسياسات واإلجراءات الجمركية ب نشاء المستودع.
-9

شروط إنشاء مستودع لتخزين السيارات :
يجوز الترخيص ب نشاء مسدتودعات لتخدزين السديارات المفدرج عنهدا مؤقتداً بنظدام دفداتر المدرور الدوليدة

وفقاً الشتراطات هقامة المستودعات والتزامات صاحب المستودع ووفقاً لالتي :

( ت ) يلتزم صاحب المستودع بتقديم خطاب ضمان مصدرفي غيدر مشدروط بمدا ال يقدل عدن خمسدمائة
تلف جنيه كضمان لجزء من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على السيارات

المخزنة ،باإلضافة هلى تقديم وثيقة تأمين تضمن  %11من الضريبة الجمركية وغيرهدا مدن الضدرائب
والرسوم األخرى على تلك السيارات لصالم الجمارك في حالة تحقق مخداطر الفقدد تو التلدف الكلدي تو

الجزئي الذل قد يلحق بالسيارات المخزنة وبما ال يقل عن خمسمائة تلف جنيه.
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( ب ) يلتزم صاحب المستودع بأداء تية مستحقات مالية ناتجة عدن مخالفدة نظدام اإلفدراج خدالل فتدرة

التخزين.

( جد ) ال يجوز تخزين السيارات بالمستودع هال بعد تطهيرها من كافة مخالفدات نظدام اإلفدراج المؤقدت

ومقابل الخدمة وسداد الضرائب عن النواقص.

( د ) االلتزام بمدد تخزين السيارات وفقاً لقواعد اإلفراج المؤقت المنصوص عليها في هذه الالئحة.

( هد د ) علددى صدداحب المسددتودع هخطددار جمددرك اإلف دراج واإلدارة العامددة لإلف دراج المؤقددت فددور تخ دزين

السيارات.

- 91تق ددوم اإلدارة العام ددة للسياس ددات واإلجد دراءات الجمركي ددة ب ص دددار منش ددور هجد دراءات ب ددالترخيص للمس ددتودع
ويتضمن المنشور البيانات األساسية للمستودعات من خالل الترخيص.

اإلجراءات الجمركية للنقل والتخزين بالمستودعات العامة والخاصة
9

اإلجراءات بجمرك اإلرسال :

يتقدم صاحب الشأن بطلب تخزين من تصل وثالثة صور برقم مسلسل خاص بكل مسدتودع موضدحاً
بددت بيانددات الرسددالة بالكامددل وقيمددة الضدرائب والرسددوم المسددتحقة ومؤشدر عليدده موافقددة المسددتودع علددى

نقددل الرسددالة مرفق داً بدده ضددمان بالض درائب والرسددوم المسددتحقة عليهددا تثندداء النقددل وموافقددة اإلدارة العامددة
للشدددئون الجمركي ددة تو اإليد ددداعات تو الجهدددة المش د درفة علد ددى المس ددتودع بالقطد دداع الجمركد ددي التد ددابع لد دده

المسددتودع مددع م ارعدداة :عدددم جدواز تجزئددة البوليصددة الواحدددة وتنقددل بالكامددل هلددى مسددتودع واحددد ويرفددق
بطلب التخزين صورة من الفواتير وبيان العبوة.

 3يعرض طلب التخزين على المنافستو المركزي حيث :
ت – يتم المراجعة والمطابقة على المنافستو األصلي ووضع رقم مسلسل خاص لطلب التخزين.
ب – هثبدات بياندات طلددب التخدزين فددي سدجل خدداص تو بالحاسدب تآللددي بأرقدام مسلسددلة لكدل مسددتودع
على حدة.

ج د  -التأشددير بمددا يفيددد المراجعددة والقيددد وتندده لددم يقدددم عددن مشددمول طلددب التخدزين شددهادة هجدراءات مددن
قبل.

د – حجددز تصددل طلددب التخ دزين والتأشددير علددى الددثالث صددور بددالرقم المسلسددل وختمهددا بخدداتم اإلدارة
والموافقة على النقل وتوزيع الصور الثالث كاآلتي :

* صورة لمراقبة اإليداعات.

* صورة هلى المستودع الذل سوف ينقدل هليده مشدمول طلدب التخدزين ويرسدل بالفداكس تو اإلسدكنر تو

تل وسيلة الكترونية للمستودعات البعيدة.

* صورة هلى صاحب الشأن ترفق بالمستندات التي تقدم هلى مجمع التثمين.
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- 2يتقدم صاحب الشأن بطلب التخزين مرفقاً به صور الفواتير وبيان العبوة إلى الجمرك المختص حيث :

 تدتم اإلجدراءات الجمركيدة المتبعدة بنظدام الترانزيددت وت ارجدع القيمدة والضدرائب والرسدوم المبدئيدة وتوضددم
علددى طلددب التخ دزين ثددم توضددع األختددام علددى الرسددالة ويفددرج بالمسددار األخضددر وفددي حالددة الشددك فددي

سالمة تختام المورد وفي حاالت الضرورة يكشف الجميع تو يحقدق الصدنف قبدل النقدل وترفدق اسدتمارة
الجرد بطلب التخزين موضحاً به مقدار العجز تو الزيادة تن وجدت.

 تسددتوفى موافقددة الجهددات الرقابيددة والتددي يجددب اسددتيفائها عنددد تول محطددة وصددول (هن وجدددت) حسددب
التعليمات المعمول بها في هذا الخصوص.

 تحصل العوائد والرسوم في حالة استحقاقها وتستوفى ضمانات النقل في جمرك اإلرسال
 التأكد من تن رصيد الضمان يغطي الضرائب والرسوم المستحقة (من موافقة مراقبة اإليداعات)
مع مراعاة ما يلي :

 يسلم لصاحب الشأن صورة طلب التخدزين وطلدب اإلرسدال مرفقداً بده صدورة طبدق األصدل مدن الفدواتير
وبيان العبوة مع مالحظة ضرورة توضيم القيمة لألغرام الجمركية ومبلغ الضرائب والرسوم المبدئية

على طلب التخزين وفي حالة اختالف الضرائب والرسوم المقدرة بمعرفة الجمدارك عدن مدا دون يطلدب

التخزين تخطر مراقبة اإليداعات.

 ترسل صورة من طلب التخزين والفواتير وبيان العبوة هلى المستودع هليكترونيا وفدي حالدة عددم الدتمكن
من ذلك ترسل بطريق البريد تو صحبة مندوب جمركي مناسب.

يتقدددم صدداحب الشددأن هلددى هدارة الحركددة فددي حالددة ضددرورة تعيددين مندددوب جمركددي مصدداحب للبضدداعة
حيددث يعددين مندددوب توصدديل وتحددرر بوصددلة مددن تصددل وصددورتين يسددلم األصددل وصددورة هلددى معدداون

التوصيل باإلضافة هلى صورة طلب التخزين ومرفقاته.
ملحوظة :

 يقددوم المنافسددتو المركددزل بمتابعددة طلبددات التخدزين التددي لددم يصددل هخطددار المسددتودعات باسددتالمها فددي
الوقت المناسب واخطار رئاسة الجمرك بها تول بأول.

 يتق دددم ص دداحب الش ددأن هل ددى مراقب ددة اإلي ددداعات تو الجه ددة المشد درفة عل ددى المس ددتودعات بالقط دداع الواق ددع
بدائرته المستودع حيث يتم :

 مراجعددة األصددناف والكميددات ونددوع البض دداعة ورصدديد الضددمان وفق داً لم ددا هددو موضددم فددي الت ددرخيص
الصادرة بالمطابقة ويؤشر على طلب التخزين مع توضيم رصيد الضمان.
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 يقيد مشمول طلبات التخزين حيث يمسك دفتر يدول تو بالحاسب تآللي لكل مستودع تقيد بت بيانات
الرسالة المنقولة هليه بمعلومية ترقام طلبات التخزين بما في ذلك قيمة الرسالة وقيمة الضرائب والرسوم

المبدئية بنظام اإلضافة والخصم.

 يؤشر على طلب التخزين وصورته الموافقة على النقل بعد التأكد من :
 تن رصيد الضمان يغطي الضرائب والرسوم المطلوب نقلها.
 موافقة المستودع على استقبال البضاعة.
اإلجراءات بباب الصرف :

-9
-1
-3

-1

التأكددد مددن تن الرسددالة بصددحبة مندددوب توصدديل جمركددي – وح ارسددة شددرطة هذا تأشددر بددذلك علددى طلددب
التخزين.

ي ددتم مراجع ددة بيان ددات تص ددل طل ددب التخد دزين والبوص ددلة وكارت ددات الص ددرف علد دى ص ددورة طل ددب التخد دزين

المرسل هلى الباب .

يس ددمم بالص ددرف بع ددد القي ددد ب دددفتر حد دوادث الب دداب بت دداريخ وس دداعة الص ددرف واس ددم المن دددوب المص دداحب
للرسددالة (هن وج ددد) وتحجددز كارت ددات الصددرف وص ددورة البوص ددلة ويددتم التأش ددير علددى كارت ددات الص ددرف
وصورة البوصلة وصورة طلب التخزين بما يفيد الصرف وترسل هلى هدارة الحركة المختصة.

ال يسددمم بصددرف طلبددات التخ دزين بعددد مواعيددد العمددل الرسددمية هال بعددد تقددديم موافقددة المسددتودع علددى
استقبال الرسالة بعد مواعيد العمل الرسمية.
اإلجراءات بالمستودع
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9

يتقدددم مندددوب التوصدديل الجمركددي تو صدداحب الشددأن هلددى اللجنددة الجمركيددة بالمسددتودع بطلددب التخدزين

1

تق ددوم اللجن ددة الجمركي ددة بمراجع ددة س ددالمة األخت ددام الجمركي ددة وف ددي حال ددة س ددالمتها يؤش ددر عل ددى بوص ددلة

مرفقاً بت صورة طبق األصل من الفواتير وبيان العبوة وبوصلة التوصيل.

التوصيل بتمام وصول الرسالة واألختام سدليمة وتسدلم هلدى منددوب التوصديل تن وجدد تو ترسدل بالبريدد

هليكترونيددا الددذل يعيدددها هلددى قسددم الحركددة التددابع لدده ويددتم هثبددات سدداعة وتدداريخ وصددول الرسددالة واسددم

المنددوب المصداحب للرسدالة (هن وجددد) بددفتر حدوادث المسدتودع ويحددتفظ بأصدل وصدورة البوصدلة فددي

ملف خاص.
3

يتم سحب البضائع من المستودعات بموجدب بدوالص كاملدة تو مجزئدة لالسدتهالك بالسدوق المحلدي تو
تصددديرها خددارج الددبالد بدداإلجراءات المنصددوص عليهددا بالالئحددة التنفيذيددة لقددانون الجمددارك حسددب نظددام

اإلفراج والغرم من االستيراد.

ويراعــي :
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 في حالة عدم سالمة األختام يوضم ذلك على بوصلة التوصيل ويخطر جمرك اإلرسال.

 في حالة وجود عجز تو زيادة في المشمول يوضم ذلك بمحضدر هثبدات حالدة وتخطدر هدارة المنافسدتو
التخاذ الالزم.

 يتم حصر مشمول الرسالة فور وصولها ويحدرر محضدر فدم األختدام بلجندة مدن الجمدرك والمسدتودع
وصاحب الشأن.

 يددتم قيددد الرسددالة فددي الحاسددب اآللددي تو دفتددر ترصدددة المخددزن بمعلوميددة طلددب التخدزين حيددث يددتم القيددد
بنظددام اإلضددافة والخصددم ومراجعددة رصدديد الضددمانات بعددد كددل قيددد وتخطددر هدارة اإليددداعات بالرصدديد

المتبقي تول بأول.

 تقدددوم اللجند ددة الجمركيد ددة بالمسدددتودع بمطابقد ددة المسد ددتندات المرسد ددلة م ددع الرسد ددالة بالمسد ددتندات المرسد ددلة
هليكترونيددا تو بالبريددد وفددي حالددة وجددود تل اخددتالف يحددرر مددذكرة لجمددرك اإلرسددال ويحددتفظ بطلبددات

التخزين في ملفات خاصة.

 تقددوم اللجنددة الجمركيددة بالمسددتودع ب خطددار المنافسددتو المركددزل وفددي حالددة اخددتالف المنطقددة الجمركيددة
التددابع لدده المسددتودع عددن التددابع لهددا جمددرك اإلرسددال يددتم هخطددار المنافسددتو المركددزل بجمددرك اإلرسددال

لسداد قيوداته واخطار المنافستو المركزل بالمنطقة الجمركية التابع له المستودع لقيد بياندات البضدائع
الواردة والمخزنة في سجل خاص.

 تخطددر مراقبددة اإليددداعات تو اإلدارة المش درفة علددى المسددتودعات بالقطدداع تسددبوعياً علددى األكثددر ببيددان
الرسائل المفرج عنها وقيمة الضرائب والرسوم المحصلة وترصدة ضمان المستودع.

 يتم الجرد دورياً كل ثالث شهور بمعرفة اللجنة الجمركيدة ويطدابق الجدرد الفعلدي مدع األرصددة الدفتريدة
بالجمرك والمستودع وتخطر هدارة مراقبة اإليداعات التابع له المستودع للنظر في الضمانات المقدمة،

واتخاذ الالزم قانوناً نحو العجز تو الزيادة.

 تش ددكل لج ددان ج ددرد مف دداج ك ددل م دددة بمعرف ددة رئ دديس اإلدارة المركزي ددة الت ددابع ل دده المس ددتودع تض ددم ب ددين
تعضد ددائها منددددوبين مدددن الشدددئون القانونيدددة ومكافحد ددة التهري ددب الجمركدددي وت ارجد ددع ه ددذه اللجندددة دفد دداتر

المس ددتودع ودف دداتر اإلي ددداعات واع ددداد م ددذكرة ب ددالعجز والزي ددادة هن وج دددت تع ددرم عل ددى الم دددير الع ددام

المختص.

وبعد عرض الباحث لالجراءات التى تتم بالمستودعات
ي ارعد ددى ضد ددرورة ميكندددة المسد ددتودعات إلمكانيد ددة ربطهد ددا بالنظد ددام اآللد ددي لمصد ددلحة الجم ددارك لسد ددرعة تبد ددادل

المستندات مما يوفر الجهد والتكاليف ويساعد على سرعة رد ضمانات النقل.
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المبحث السادس
إجراءات الصادر

35

فى هذا المبحث يتم التعرض الجراءات الصادر و ذلك طبقا لما ورد بقانون الجمارك رقم  66لسـنة 0962

.

ارشادات عامة -:
 -9للمصدرين الحق في :
ت – طلددب هجدراء المعاينددة والمطابقددة خددارج الدددائرة الجمركيددة فددي المواقددع اإلنتاجيددة والتخزينيددة البضددائع
المصدرة وطبقا للقواعد المقررة.

ب – الحصد ددول علد ددى الخد دددمات الجمركيد ددة واتمد ددام هج د دراءات دخد ددول البضد ددائع المصد دددرة هلد ددى الد دددائرة
الجمركية على مدى  11ساعة.

 -3ويجب على المصدرين تو من ينيبهم :

ت – التوقيع على اإلقرار الجمركي بمسئوليته عن ما دون باإلقرار.

ب – البضائع السابق دخولها ويراد هعادة تصديرها يجب اإلفصدا عنهدا بد قرار الصدادر مدع توضديم
ترقام شهادات الوارد ونظام اإلفراج وارفاق صورة طبق األصل من الشهادات وقسائم السداد.

جد  -ال يجدوز هلغداء تو تعدديل تو تغييدر بياندات تذن الشدحن تو بدوالص الشدحن بعدد تقدديمها للجمدارك
هال بموافقة الجمارك.

 -2عدم جواز تحصيل تيده رسدوم تو تجدور للعمدل هضدافية لقداء العمدل الدذل يقدوم بدت العداملون بمصدلحة
الجمارك لحساب ذول الشأن داخل الدوائر الجمركية تو بالنسبة للجان الجمركيدة العاملدة فدي المنداطق

الحرة في توقات العمل الرسمية والمحددة بمدة  11ساعة بالنسبة للصادرات.

 -7هعطاء صورة ضوئية للمصدرين لبضدائع تتمتدع بددعم الصدادرات موجده لدو ازرة التجدارة تو لبضدائع يدرد
عنهددا ض دريبة المبيعددات تو مصدددرة بنظددام السددما المؤقددت فددور التأكددد مددن تمددام الشددحن وبالكميددات

المصدرة الفعلية.

 -1هعددداد الصددور الضددوئية المطلوبددة فددور تمددام التصدددير تو مددا يفيددد ذلددك مددن الجمددارك األخددرى وتكليددف
موظددف متواجددد بصددفة دائمددة لتسددليمها ألصددحاب الشددأن وامسدداك دفتددر لقيددد الصددور الضددوئية والجهددة
المرسل لها هذه الصور واسم صاحب الشأن.

 -6فددي حالددة وجددود خ ازنددات تضددافية علددى ظهددر تو تسددفل تو فددي تل مكددان تخددر بالشدداحنات والت دريالت
المغادرة للبالد فيراعى التأكدد مدن خلدو هدذه الخ ازندات مدن تيدة كميدات لمندتج السدوالر المصدرل المددعم
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وفي حالة وجود كميات من السوالر في الخازنات اإلضافية يدتم تحصديل فدروق تسدعار لصدالم الهيئدة

المصرية للبترول طبقاً للتعليمات السارية في حينه.

 -4عدم السما بتصدير تية بضائع باهظة الضرائب الجمركية (مثدل السدجائر والتبدغ ومنتجاتده والخمدور
....الخ) من الجمهورية تو تحت نظام جمركي تخر هال داخل حاويات مغلقة فقط.

 -8ال يجد ددوز تصد دددير منتجد ددات المشد ددروعات اإلنتاجيد ددة المص د درية تو عبواتهد ددا المد دددون عليهد ددا تسد ددماء تو
عالمات هذه المشروعات هال بواسطتها تو من تنيبه تو بناء على موافقة تو ترخيص موثق منها.
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إجراءات الصادر

يمكن توضيح اجراءات الجمركية على الصادر من خالل الشكل االتى -:
اإلجراءات الجمركية على الصادر

صادر نهائي

تصدير مؤقت

إعادة تصدير

رسائل سبق دخولها بالنظم اآلتية
:

سماح مؤقت

إلستبدال البديل
الصالح

بضائع مستوردة

رد الضريبة

لإلصالح
واإلعادة

بضائع وطنية

مرفوضة بالداخل
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اإلفراج المؤقت

إلجراء عمليات

صناعية تكميلية

حاالت أخرى مثل:
بغرض العمل والعودة
بغرض العرض بالخارج
..الخ

اإلجراءات الجمركية :

36

يمكن عرض الدورة اإلجرائية للتصدير النهائي من خالل اتباع الخطوات االتية- :

إدراج البيانات بالحاسب اآللي :

يتم هدراج بياندات اإلقدرار الجمركدي عدن البضدائع المدراد تصدديرها بمعرفدة صداحب الشدأن تو مدن ينيبده

بأحد الطرق اإلليكترونية.
المستندات والنماذج:

-9اإلقرار الجمركي المميكن (نموذج الصادر) مرفقاً به المستندات اآلتية:
 -1تذن الشحن.

 -3الفواتير وبيان العبوة.
-1بطاقة التعامل مع الجمارك (وتغني عن كافة المستندات المقيدة بها بما في ذلك البطاقة التصديرية).

 -2موافقة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات للسلع التي تخضدع للرقابدة النوعيدة (يمكدن تقدديمها تثنداء هتمدام
-1

هجراءات التصدير بالموقع تو الدوائر الجمركية).

ويستثنى من القيد في سجل المصدرين الحاالت الموضحة بالمادة ( )31من الالئحدة التنفيذيدة لقدانون

االستيراد والتصدير شركات االستثمار.

بعد طباعة اإلقرار المميكن يقوم المصدر تو من ينيبه باآلتي :

 -9تقديم النموذج اإلحصائي لفرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
 -1استيفاء موافقة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في حالة وجوب ذلك.

 يرف ددق المس ددتندات المطلوب ددة ب دداإلقرار المم دديكن الخ دداص بالبض ددائع المص دددرة ،ويق دددم م ددن خ ددالل ش ددباكاالستقبال.

ت – يتولى رئيس قسم التعريفة بشباك االستقبال تنفيذ اآلتي :
* استيفاء توقيع مقدم اإلقرار على اإلقرار المميكن.

* التأكد من تسليم النموذج اإلحصائي لفرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

* مراجعددة مسددتندات الملددف والتأكددد مددن هرفدداق المسددتندات وتدددوينها فددي المكددان المخصددص بغددالف ملددف

البيان الجمركي وكذلك موافقة الجهات الرقابية هن وجدت.

* فدي حالددة تفعيددل نظددام المخدداطر علدى تنظمددة الصددادر وفددي حالددة البضداعة الحاضدرة يددتم تحديددد المسددار

طبقاً لبرنامج المخاطر وكذا تحديد اللجنة الجمركية آلياً.
* يتولى موظف اإلجراءات بشباك االستقبال اآلتي :

36 36عدلى عبد الرازق ( ) 1122الجمارك قاعدة بيانات الصالح السياسات االقتصادية و دعم اتخاز القرا

57

* تخريم كافة المستندات المرفقة برقم  11ك .م صادر بالخرامة اآللية وختم الملف بتاريخ ووقت تقديمه.

* ختم مستندات اإلقرار بخاتم ( QIZخاتم الكويز)  ..بناء على طلب صاحب الشأن وبعد التأكدد مدن تن

الشركة مدرجة بقوائم الشركات الصناعية المؤهلة.

* ويراعى ختم شهادات اإلجراءات الخاصة بالواردات من السلع ذات المنشأ اإلسرائيلي بخاتم ينص علدى

إ عــدم الســماح بةعــادة تصــدير البضــائع الخاصــة بتلــك الشــهادات إلــى إســرائيل ســواء فــي صــورتها
المستوردة أو بعد تصنيعها " .

* توزيع الملفات على لجان التثمين المختصة.

ب – تقوم لجان التثمدين بد ارسدة البيدان الجمركدي والتأكدد مدن اسدتيفاء القيدود التصدديرية وموافقدات الجهدات
الرقابية هن وجدت ،ومراجعة القيمة والبند وتمرير الملف هلى مدير التعريفة.

جد -يقوم مدير التعريفة بالمراجعة والتوقيع على نسختي هذن اإلفراج الصادر واشعارات
الرسوم ،هن وجدت ،ويحال الملف لإلجراءات.

د – يقوم قسم اإلجراءات باآلتي :

* مراجعة تسجيل بيانات هذن الشحن على تصل وصورة تذن هفراج الصادر.

* تسجيل الشهادات المختومة بخاتم الكويز في سجل خاص آلياً تو يدوياً.

* هرسال تصل هذن هفراج الصادر مرفقداً بده صدورة طبدق األصدل مدن الفدواتير وبيدان العبدوة  +هذن الشدحن
واشعارات الدفع هن وجدت ،هلى شباك االستقبال.
* يتم سداد العوائد والرسوم هن وجدت.

* هرسال صورة هذن هفراج الصادر مرفقاً به صورة طبق األصل من الفواتير وبيان العبدوة هلدى هدارة حركدة

الصادر.

هد -يسلم لصاحب الشأن تو من ينيبه تصل تذن هفراج الصادر بمرفقاته (صور طبق األصل من الفدواتير
وبيان العبوة)  +تذن الشحن.

و – عنددد ورود البضددائع المصدددرة هلددى الدددائرة الجمركيددة يتقدددم صدداحب الشددأن تو مددن ينيبدده إلدارة حركددة
الصادر بأصل تذن هفراج الصادر بمرفقاته  +تذن الشحن.

ز – يتم مراجعة األصناف في هذن الشحن واذن هفراج الصادر والتأكد من مطابقة الصنف
في هذه المستندات.

– التأكددد مددن هثبددات رقددم هذن الشددحن علددى تصددل وصددورة هذن هف دراج الصددادر وارسددال صددورة هذن هف دراج
الصادر بمرافقاتده لبداب الددخول وتسدليم تصدل هذن هفدراج الصدادر بمرفقاتده  +هذن الشدحن لصداحب الشدأن
حيث دخول البضاعة من المنفذ الجمركي.

58

إجراءات الدخول والشحن :
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(  ) 0في حالة إتمام اإلجراءات بالدوائر الجمركية :
ت – يتم دخول البضاعة بموجب كرتات موضحاً بها بيانات البضاعة واسم المصدر.

ب–

فددي حالددة تفعيددل نظددام هدارة المخدداطر علددى الصددادر فتددتم اإلج دراءات حسددب تعليمددات هدارة المخدداطر
وحالددة التصدددير بالمسددار األخضددر يسددلم لصدداحب الشددأن هذن هف دراج الصددادر ومرفقاتدده إلتمددام عمليددة

الشحن وفي حالة التصدير بالمسار األحمر تتم المعاينة والمطابقة باللجنة المشكلة لهدذا الغدرم (فدي
حالة عدم وجود بيان عبوة تفصيلي وفي عدم تقديم بيان عبوة مقبول جمركياً يكشف الجميع) على تن
يراعى استخدام نظام الفحص الحديث (تجهزة الفحص باألشعة) عند الضرورة.

 -وفي حالة مطابقة البضاعة المصدرة ،صنفاً وكماً ،تقوم اللجنة المشكلة لهذا الغرم بدالتوقيع علدى

جد-

تصل وصورة تذن اإلفراج بالمعاينة والمطابقة.

يسددلم تصددل تذن اإلف دراج واذن الشددحن لمندددوب صدداحب الشددأن للدددخول هلددى سدداحات الشددحن وتسددليمه
للتوكيددل المالحددي إلعادتدده لجمددرك الصددادر بعددد تمددام الشددحن وخددتم هددذه المسددتندات بمددا يفيددد ذلددك مددن

ربان السفينة مع المنافيستو.

(  ) 3في حالة إتمام اإلجراءات بمواقع اإلنتاج :
يتعددين علددى جمددارك الصددادر التنبيدده بحضددور مندددوبي الجمددارك للجددان الخارجيددة بددالمواقع اإلنتاجيددة
إلنهاء اإلجراءات بمواقع اإلنتاج على تن تتم اإلجراءات الجمركية والرقابية في آن واحد بالتنسديق مدع

الجهة الرقابية المختصة.
ت-

يتق دددم ص دداحب الش ددأن تو م ددن ينيب دده بطل ددب لم دددير جم ددرك الص ددادر (عن ددد القي ددد للتأك ددد م ددن النط دداق

الجغرافي) بعد اسدتالم تصدل تذن تفدراج الصدادر للمعايندة بدالموقع ويرفدق بالطلدب صدورة طبدق األصدل
مختومة بخاتم الجمرك من الفواتير وبيان العبوة.

ب-

يقوم مدير جمرك الصادر بعدد التأكدد مدن تن الموقدع داخدل النطداق الجغ ارفدي للجمدرك رئاسدته بتشدكيل

لجنددة مددن (مددأمور تعريفددة – مددأمور حركددة) تحددت هش دراف رئدديس قسددم الحركددة لالنتقددال للموقددع – بعددد
تحصيل عوائد االنتقال المستحقة.

جد -

تتسددلم اللجنددة البيددان الجمركددي وتنتقددل هلددى موقددع اإلنتدداج إلتمددام المعاينددة والكشددف واثباتهددا علددى تصددل

د-

يق ددوم م ددأمور الحرك ددة بوض ددع الس دديل الجمرك ددي عل ددى الحاوي ددات وتحري ددر البوص ددلة م ددن تص ددل وص ددورة

وصورة تذن اإلفراج ومطابقتها على المستندات المرفقة.

موضددحاً بهددا كافددة البيانددات باإلضددافة علددى ترقددام السدديول الجمركيددة ،ويسددلم تذن الشددحن وتصددل هذن

هفراج الصادر والبوصلة لصاحب الشأن للتوجه هلى جمرك التصدير على مسئولية صاحب الشأن.
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هد-

ترسددل صددورة تذن هف دراج الصددادر لبدداب الدددخول وفددي حالددة وصددول البضدداعة تختامهددا سددليمة ترسددل
مباشرة بعد الدخول لرصيف الشحن ،وفي حالة عددم سدالمة األختدام يدتم فدتم الحاويدة والمراجعدة علدى

المستندات المرفقة وتخطار مدير الجمرك التخاذ الالزم.
الدورة اإلجرائية لتصدير السلع سريعة التلف :
يجددوز هتمددام هج دراءات التصدددير المسددتندية فددي جمددرك الصددادر الواقددع فددي النطدداق الجغ ارفددي للشددركات
المصدددرة علددى تن تسددتكمل تعمددال الكشددف والمعاينددة فددي جمددرك التصدددير الفعلددي تيسددي اًر علددى السددادة

المصدرين وتقليل للنفقات التصديرية وتحكاماً للرقابة على البضائع المصدرة.
التصدير إلى المناطق الحرة أو المناطق االقتصادية :

تتم اإلجراءات الجمركية بالدورة المستندية المتبعة في التصدير النهائي خارج البالد مع مالحظة :
 تقديم موافقة الهيئة العامة لالستثمار تو موافقة الهيئة العامة للمناطق االقتصادية.

 م ارعدداة مددا جدداء بالالئحددة االسددتيرادية لق ددانون االسددتيراد والتصدددير والخدداص باحتياجددات المش ددروعات
المقامة بالمناطق الحرة من السوق المحلي (هعفداء مدن تقدديم سدجل المصددرين تطبيقداً للمدادة  31فقدرة
)91

حاالت إعادة التصدير :
يتبع نفس الدورة المستندية للتصدير النهائي مع مراعاة :
 اإلقرار صراحة على اإلقرار الجمركي بأن األصناف المصدرة سبق ورودهدا بنظدام اإلفدراج المؤقدت توالسما المؤقت تو غيرها من النظم مدع توضديم ترقدام شدهادات الدوارد ورقدم القسديمة وتاريخهدا ومجمدع

الوارد.

 -تتم هجراءات الكشف والمعاينة والمطابقة على مستندات الورود.

 يسددلم صدداحب الشددأن صددور طبددق األصددل ،مددن شددهادة الصددادر ومرفقاتهددا لتقددديمها هلددى مجمددع ال دواردلتسوية وضع شهادة الوارد تو لمن يهمه المر.
فى حالة البضائع االمفرج عنها تحت التحفظ

 البضددائع المف ددرج عنه ددا تحددت ال ددتحفظ ورفض ددت م ددن الجهددات الرقابي ددة ،ي ددتم نقلهددا هل ددى منف ددذ التص ددديربصحبة مندوب الجهات الرقابية الرافضة والذل يقوم بمطابقة الصنف وفقاً لمسدتندات الدورود واخطدار

الدرفم وذلددك قبددل نقلهددا هلددى الدددائرة الجمركيددة تددتم هجدراءات التصدددير فددي جمددرك الصددادر بدداإلجراءات
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المتبعددة فددي الصددادر النهددائي مددع م ارعدداة تن يقددوم الجمددرك بمطابقددة الصددنف والددوزن تو العدددد علددى
مستندات البيان الجمركي وفي حالة عدم المطابقة تتخذ اإلجراءات القانونية المطبقة في هذا الشأن .

التصدير المؤقت ( اإلصالح واإلعادة ) :
يتبع نفس الدورة المستندية للتصدير النهائي مع مراعاة :

تن يقددوم جمددرك الصددادر باتخدداذ اإلجدراءات التددي يمكددن التحقددق مددن خاللهددا مددن عينيددة البضدداعة عنددد

ت–
ب–
جد -

هعادة استيرادها.

تقرار المصدر على البيان الجمركي الصادر بأن البضائع مصدرة للخارج لإلصال واإلعادة.

األصددناف التددي يصددعب التحقددق مددن عينيتهددا بعددد تكملددة صددنعها يددتم عرضددها علددى الجهددة المختصددة
لتوضيم تن األصناف المعاد استيرادها ناتجة من األصناف السابق تصديرها.

ملحوظــــة :
 في حالة طلب تصدير األجهدزة الطبيدة لإلصدال واإلعدادة ي ارعدى ضدرورة التنبيده بتقدديم موافقدة مركدزالتخطد دديط والسياسد ددات الدوائيد ددة علد ددى اسد ددتمارة  911ك .م ومرفقد دده بهد ددا الموافقد ددة االسد ددتيرادية السد ددابقة

للجهاز.

التصدير المؤقت إلجراء عمليات صناعية :
( )9بالنس ددبة للرس ددائل الت ددي تص دددر بص ددفة مؤقت ددة إلجد دراء عملي ددات ص ددناعية تحويلي ددة عليه ددا فعن ددد هع ددادة
استيرادها تعامل اسدتيرادياً وضدريبياً ورقابيداً كبضداعة تجنبيدة ،وتقددر القيمدة لألغدرام الجمركيدة طبقداً

لالتفاقية العامة لمنظمة التجارة العالمية.

( )1تم ددا بالنس ددبة للرس ددائل الت ددي تص دددر بص ددفة مؤقت ددة إلجد دراءات عملي ددات ص ددناعية تكميلي ددة عليه ددا .....
فتعامل طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار الجمهورل رقم  31لسنة  1115ب صددار
التعريفة المنسقة وتعديالتها والتي تنص على :

إ تحص ددل الضد دريبة الجمركي ددة عل ددى الرس ددائل الت ددي تص دددر بص ددفة مؤقت ددة لتكمل ددة ص ددنعها عن ددد هع ددادة
استيرادها بالفئة المقررة على المنتج النهائي وذلك من قيمة تكداليف الصدنع ومصداريف النقدل والتدأمين

إ.

مع هقرار المصدر على البيان الجمركي للصادر بأن البضائع مصدرة للخارج لتكملة الصنع واإلعادة.

تصدير بضائع مصرية للعرض في المعارض الدولية :
تتم هجراءات التصدير طبقاً للقواعد المتبعة مع مراعاة :

( )9تقديم صورة القرار الوزارل الخاص ب قامة المعرم وموضم بت اسم الشركة المصدرة.
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( )1تشكيل اللجنة الجمركية (حركة – تعريفة) إلتمام كشف المشمول واسدتيفاء جهدات العدرم هن وجددت
مثل (اآلثار – الدمغة والموازين).

( )3يتم تحرير استمارة ( 911ك .م) بالمشمول المصدر مرفقاً بها صورة معتمدة من الفواتير المصدرة.
التصدير من جمرك بخالف جمرك إتمام اإلجراءات :

38

جمرك هتمام هجراءات التصدير :
 بعد إتمام إجراءات التصدير باإلجراءات المتبعة السابقة يتبع اآلتي :ت–

يدتم وضدع السديل الجمركدي علددى الحاويدات تو الطدرود تو الشداحنات ويوضددم ترقدام السديل علدى تصددل

ب–

يس ددلم لص دداحب الش ددأن تص ددل تذن هفد دراج الص ددادر ومرفقات دده  +تذن الش ددحن  +خط دداب جم ددرك هتم ددام

جد -
د–

وصورة تذن هفراج الصادر وبوصلة التوصيل.
اإلجراءات (البوصلة).

هرسال صورة من تذن هفراج الصدادر والخطداب بالفداكس تو الماسدم الضدوئي تو تل طريقدة اليكترونيدة
تو صحبة مندوب جمرك.

بعد وصول هفادة جمرك التصدير بتمام الشحن والتصدير يتم سداد قيودات الجمرك برقم تذن الشحن.

اإلجراءات بجمرك التصدير ( الفعلي ) :

39

 يتم مراجعة الختدام الجمركيدة ببداب الددخول ويوقدع مدأمور البداب علدى خطداب جمدرك اإلرسدال (جمدركهتمام اإلجراءات) تو بوصلة التوصيل بتمام دخول البضاعة وتسجل بدفتر حوادث الباب وقت وتاريخ

الدخول ويحتفظ بصورة من توراق الدخول بالباب.

 بعددد تمددام الشددحن واسددتالم المنافسددتو مددن التوكيددل المالحددي فيددتم تسددليمه هلددى جمددرك الصددادر مرفقداً بددهتصل هذن اإلفراج واذن الشحن ويخطر جمدرك هتمدام اإلجدراءات بدأل وسديلة هليكترونيدة بمدا يفيدد هتمدام

الشحن والتصدير.

 يتم سداد قيودات جمرك التصدير للمنافستو برقم الشهادة واذن الشحن. وال يسمم بالعددول عدن التصددير بعدد ذلدك تو سدحب الرسدالة مدن السداحة هال بعدد موافقدة مددير جمدركالصادر واستدعاء البيان الجمركي من حفظ البيانات إللغائه وتسدديده بقسديمه سدايره ويرفدق بدت تصدل

هذن هفراج الصادر السابق تحريدره والصدور الضدوئية السدابق حصدول المصددر عليهدا والتأكدد مدن عددم
استرداد تية ضرائب تو رسوم.
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 على جمارك الصادر التي تقوم ب تمام تصدير البضائع التي تمت اإلجراءات الجمركية عليها بجماركتخددرى ب خطددار هددذه الجمددارك فددو اًر بتمددام التصدددير قبددل مددرور  11سدداعة مددن تمددام الشددحن حتددى ال
يتعرم المتسبب في التأخير للمسائلة القانونية.

ويراعى بالنسبة للتوكيالت المالحية :
 عد دددم شد ددحن تل حاويد ددات تو طد ددرود هال بعد ددد اإلطد ددالع علد ددى هذن اإلف د دراج الجمركد ددي والتأكد ددد مد ددن تناإلجراءات الجمركية قد تمت على هذه البضائع.

 عدم التعديل في هذن الشحن بالنسبة للكميات تو األصناف هال بعد الرجوع هلى الجمارك.بعد تمام عملية التصدير وشحن البضاعة :
ت-

يقددوم التوكيددل المالحددي بتقددديم منافسددتو الصددادر هلددى جمددرك الصددادر آليددا علددى تن يقدددم نسددخة ورقيددة
لجمرك الصادر مرفقاً بها تذن الشحن وتصول تذن اإلفراج.

تذن الشحن مختوم بخاتم وسيلة النقل بتمام الشحن والتصدير لجمرك الصادر.

ب–

تقوم هدارة الحركة ب رفاق صورة هذن اإلفراج وكرتات الدخول – الواردة من منفذ الددخول وارسدالهم هلدى

جد -

تقوم هجراءات الصادر بالحصر النهائي للكميات المصدرة بالمطابقة بين الكميات التي تم دخولها من

قسم اإلجراءات بجمرك الصادر.

المنفذ من واقع صورة تذن اإلفراج والكميات المشحونة من واقع منافستو الصادر والكميات واألصناف

المدونددة بشددهادة الصددادر وتحددرر مددذكرة لمدددير عددام جمددرك الصددادر فددي حالددة وجددود اخددتالف التخدداذ
الالزم.
د – تسدد إق اررات الصادر كاآلتي :
* يسدد قيودات الجمرك  11ك .م برقم تذن الشحن .
* يسدد المنافستو برقم شهادة الصادر.

* ترس ددل الش ددهادات المس ددددة يوميد داً هل ددى هدارة المراجع ددة ث ددم هل ددى هدارة اإلحص دداء ث ددم هل ددى هدارة حف ددظ اإلقد د اررات

الجمركية.

* ف ددي حالدددة وج ددود اخد ددتالف ف ددي الكميد ددات واألص ددناف المصددددرة الفعلي ددة ع ددن الكمي ددات واألصدددناف المدون ددة
بالمستندات تخطر الهيئة العامدة للرقابدة علدى الصدادرات والدواردات لتعدديل النمدوذج اإلحصدائي رقدم  5وتحدرر

كشوف تسبوعية بالرسائل المصدرة بنظام الكويز (المصدر الفعلي) وترسل هلى رئاسدة المصدلحة إلرسدالها هلدى
وحدة الكويز.
إجراءات الحصول على الصور الضوئية لشهادة الصادر :
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( )9يتم هعطاء صورة ضوئية (طبدق األصدل) للمصددرين لبضدائع تتمتدع بددعم الصدادرات موجده لدو ازرة التجدارة
تو البضددائع يددرد عنهددا ض دريبة المبيعددات تو مصدددرة بنظددام السددما المؤقددت فددور التأكددد مددن تمددام الشددحن

وبالكميات المصدرة الفعلية.

( )1هعداد الصور الضوئية المطلوبة فور تمام التصدير تو ما يفيد ذلك من الجمارك األخرى وتكليف موظدف
متواجد بصفة دائمة لتسليمها ألصحاب الشأن وامساك دفتر لقيد الصور الضوئية والجهة المرسل لها هذه

الصور واسم صاحب الشأن.

( )3عنددد تقدددم المصدددر تو مندوبدده للحصددول علددى الصددورة الضددوئية يددتم تحصدديل الرسددوم المسددتحقة مندده فددي
الحاالت التي تتطلب ذلك وتوقيعه باستالم الصورة الضوئية.
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الفصل الثالث
دور املنظمات الدولية فى تيسري التجارة
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مقدمة
بعداالنتهاء من الحرب العالمية الثانية سعت دول العالم النشاء منظمات دولية تهدف الى تحقيق

االستقرار السياسى و االقتصادل و ارساء قواعد السالم العالمى تجنبا لتكرار االثار السلبية الناتجة عن

الحربين العالميتين االولى و الثانية حيث تشير اآلراء الى ان اساس هذه الحروب يرجع الى الصراع على
اسواق التجارة العالمية .حيث تم تأسيس منظمة االمم المتحدة و منظمة (بريتون وودز)كما بدا التفكير جديا

بانتهاج مبدا تحرير التجارة و التخلص تدريجيا من السياسات الحمائية  .واعربت الدول المتقدمة عن قناعتها
بان الوضع االقتصادى العالمى ليس مهيئا بعد لتاسيس منظمة التجارة العالمية فتم االستعاضة عنها ب نشاء

االتفاقية العامة للتعريفات و التجارة ) (GATTعام . 9115

ولكى تستفيد الدول المنضمة الى االتفاقية العامة للتعريفات و التجارة من تحرير تجارتها الخارجية بدات هذه

الدول بتنفيذ برامج اصالحية على المستويين الوطنى و االقليمى فى مجاالت متعددة منها الممارسات و
السياسات و التشريعات التجاريةو النقل و الجمارك ونقاط العبور الحدودية لتحقيق اقصى استفادة ممكنة من
تحرير التجارة فيما بينها  .وفى الوقت الذى نجحت فيه الدول المتقدمة فى تحسينو تطوير البنية التحتية

لتجارتها الخارجية من تشريعات و اجراءات و سياسات ووسائط نقل و طرق برية و بحرية اختصرت فيها
الكثير من الوقت و الكلفة النجاز المعامالت التجارية ظلت الدول النامية تعانى من تخلف فى المجاالت و

بط فى االصالحات مما تسبب فى الكثير من الخسائر لها على مستوى مساهمة تجارتها فى مجموع التجارة

العالمية اال انه بعد االنتهاء من الجولة الثامنة و االخيرة من جوالت المفاوضات حول اتفاقية الجات و التى

يطلق عليها جولة اورجواى عام  9111و التى تم فيها وضع اساس لتحرير التجارة العالمة المتعددة االطراف
و انضمام الدول النامية تباعا الى منظمة النجارة العالمية بعد انشائها عام  9112اصبم من االولويات لكل

الدول على مستوى العالم االتجاه الى تطوير قطاع التجارة الخارجية و الحصول على فرص تسويقية جديدة .

وكن تحقيق مكاسب فى مجال التجارة الدوليةال يتطلب فقط تطبيق مبادئ حرية التجارة و لكن ايضا تحسين

جوهرى فى كفاءة انجاز المعامالت التجارية لذالك برز ضمن اهتمامات منظمة التجارة العالمية مفهوم اطلق
علية اسم إ تسهيل التجارة إ اثناء االجتماع الوزارى االول للمنظمة الذى عقد فى سنغافورة فى عام  9111ثم

اعيد التاكيد عليه بشكل واضم اثناء المؤتمر الوزارى ال اربع للمنظمة الذى عقد فى الدوحة فى قطر عام

 1119حيث تضمن البيان الوزارى الصادر عن المؤتمر الطلب المباشر من مجلس التجارة فى السلع مراجعة

المواد (الخامسة و الثامنة و العاشرة ) من اتفاقية الجات  9111و هى المواد ذات الصلة بموضوع تسهيل

التجارة .
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المبحث االول
منظمة التجارة العالمية WTO
40تعتبر منظمة التجارة العالمية ثمرة مفاوضات استمرت قرابة خمسة وتربعون عاماً في هطار االتفاقية

العامة للتعريفات الجمركية .والتجارة والتي يطلق عليها اتفاقية الجات ) (GATTوالتي كانت في صورتها

األصلية وفي هيكلها وتوضاعها قبل انعاقد جولة ترجواى لم تكن تزيد على ان تكون اتفاقية دولية لتحرير
التجارة مع تزويدها بسكرتارية صغيرة لإلشراف على االلتزامات المترتبة على تلك االتفاقية.
وتن تأسيس منظمة التجارة العالمية لم يكن سهالً حيث كانت الوثيقة االصلية لالتفاقية الموقعة عام

 9115خالل مؤتمر هافانا وقد تشارت هلى هقامة منظمة التجارة العالمية هال تن ذلك لم يحدث بسبب رفم

الكونجرس االمريكي لمشروع هنشاء منظمة التجارة العالمية حفاظاً على سيادتها الوطنية وتخوفاً مما قد يحدثه
هنشاء المنظمة من تخلي عن القوانين المحلية التي يسمم بفرم عقوبات تجارية على شركاتها التجاريين .لذا

قامت الواليات المتحدة االمركية بقصد هيداع سك مقبوالً لميثاق هافانا على الجزء الخاص بالسياسة التجارية
والذل نشأت بموجبه االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة الد . GATT

وتمام تطور العالقات االقتصادية الدولية ظهرت الحاجة مرة تخرى هلى ضرورة هنشاء منظمة التجارة
العالمية لتحل محل امانة االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لعدة تسباب من تهمها-:

تن اتفاقية الجات لم تكن تمثل منظمة دولية بالمعنى المتعارف عليه لهذا االصال حيث انها كانت

تفتقر هلى االجهزة الدائمة التي تميز المنظمات الدولية .حيث ان المنظمات الدولية البد ان تستند هلى ميثاق
يحدد تهدافها وطريقة اتخاذ القرار فيها وتوزيع السلطات الالزمة التخاذ القرار بين مجلس المحافظين

والمجلس التنفيذل والموظفين االداريين وهو ما لم يكن متوافر في اتفاقية الجات .فعلى الرغم من توفر
الميثاق والذل يتمثل في االتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة هال تن االتفاقية في صورتها االصلية لم
تكن متضخمة الهيكل التشريعي تو التنفيذل الذل يميز المنظمات الدولية .كما تن البناء الهيكلي لالتفاقية

كان يتضمن نقطة ضعف كبرى بسبب تضمين االتفاقية لبعم اللجان الحكومية المعاونة التي يناط بها اداء

مهمات معينة وتنتهي حياتها بانتهاء مهمتها.

لذا عملت جولة تورجوال على تدارك هذا العيب ب نشاء منظمة التجارة العالمية لكي تحل محل
اتفاقية الجات وتذويد المنظمة الجديدة لتلك االجهزة التي كانت غائبة عن تنظيم الجات وعلى رتس تلك

االجهزة المؤتمر الوزارل الذل ينعقد مره كل سنتين على االقل والمجلس العام الذل يجتمع بصفة دورية
لإلشراف على تنفيذ االتفاقيات والق اررات االدارية.
40مجلة الجمارك المصرية ،العدد 111لسنة1121
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 41ومن األسباب األخرى التي دعت هلى ضرورة هنشاء منظمة التجارة العالمية لتحل محل امانة

االتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة هو اقتصار اتفاقية الجات على التدفقات للسلعة الدولية دون
غيرها ومن ثم لم يكن ممكنا ادخال موضوع الخدمات في هذا اإلطار هذا باالضافة هلى ظهور قضايا جديدة

تتجاوز تحرير التجارة الدولية لم ينص عليها في االتفاقية االصلية لذلك لم يكن ثمة مفر من هنشاء منظمة
جديدة يمكن تن ت عالج موضوع الخدمات كما تعالج موضوع السلع ويمكن ان تتعرم ألحكام القوانين واللوائم
الداخلية كما تتعرم للقيود التعريفية وغير التعريفية هذا باالضافة هلى عجز مؤسسات مريتون وودز (تل)
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لالنشاء والتعمير في معالجة العديد من المشكالت االقتصادية العاملية
وعدم القدرة على سد توجه النقص القائمة في مؤسسات النظام االقتصادل الدولي بما يكفل النظره المتكاملة
للمسائل المتشابكه الخاصة بالنقد والتحويل والتجارة والتنمية على الرغم من تهمية الدور الذل قامت به

مؤسسات بريتون وودز منذ نشأتها في توفير االستقرار النسبي للنظام النقدل الدولي ومعالجة االختالالت

المالية الخارجية للدول النامية.

42تما الهدف من هنشاء منظمة التجارة العالمية كما تضمنته نتائج جولة تورجوال هو مراقبة
السياسات التجارية للدول االعضاء رفق اآللية المتفق عليها في هذا الصدد بما يضمن اتفاق هذه السياسات

مع القواعد والضوابط وااللتزامات المتفق عليها في هطار المنظمة واالشراف على تنفيذ االتفاقات المنظمة

للعالقات التجارية بين الدول االعضاء والفصل في المنازعات التى قد تنشأ بين هذه الدول من جراء تنفيذ

االتفاقيات التجارية الدولية والتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والوكاالت الملحقه به في تحديد

السياسات االقتصادية على الصعيد الدولي وتحديد برامج اإلصال االقتصادل في الدول النامية هذا فضالً
عن بعم الموضوعات الجديدة التي دخلت ضمن المعايير التي تتبعها بعم الدول المتاحه في تقديم

المساعدات االقتصادية ومنها احترام حقوق االنسان والحفاظ على البيئة.

43ويعد هنشاء منظمة التجارة العالمية من تهم األحداث التي شهدها القرن العشرين ،فمنذ هنشائها اكتمل الملف

االقتصادل العالمي لتعمل منظمة التجارة العالمية مع كل من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير وصندوق النقد

الدولي إلقرار وتنفيذ معالم النظام االقتصادل العالمي الجديد الذل يتميز بوجود السوق العالمية وليس
انقسامها ويخضع الدارة واشراف مؤسسات دولية تعمل بصورة متناسقة وليس متصارعة هضافة هلى وضع

نظام يتسم بالقوة والنفوذ ويأخذ شكالً تقرب ما يكون هلى الهرم المتدرج تقف على قمته ثالث قوى اقتصادية
كبرى هي تمريكا واالتحاد الوروبي واليابان وتقع في قاعدته الدول النامية الفقيرة.

41 http:// www.moft.gov.ae.منظمة التجارة العالمية و تسهيل التجارة
42عبد الفتاح الجبالى ( ) 2991النظام التجارى من الدولة الى العولمة –اتفاقية الجات من هافانا الى ارجواى  ،مركز الدراسات العربى االوروبى ،
باريس  ،العدد 1
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لذا يمكن القول ان منظمة التجارة العالمية تمثل الضلع الثالث لمثلث قيادة االقتصاد العالمي بجوار

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لالنشاء والتعمير هذا وقد صدر القرار الجمهورل  9112/51بالموافقة
على انضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية واالتفاقات التي تتضمنها الوثيقة الختامية

المتضمنه نتائج جولة اورجوال للمفاوضات التجارية متعددة االط ارف وجداول تعهدات جمهورية مصر العربية
في مجال تجارة السلع والخدمات والموقعة في مراكش بالمغرب بتاريخ .9111/1/92
وهنا يمكن ان نوضم ان العالم بأسره كان يسعى الى تحقيق مستويات مرضية ومقبوله من الجميع

من التيسير والتسهيل للتجارة العالمية من اجل رفع معدالت التبادل التجارل بين الدول حيث انه بالرغم من
اعترام الكونجرس االمريكي على ميثاق هافانا وكان هذا االعترام اعتراضاً منطقيا من وجهة النظر
االقتصادية االمريكية هال تن العديد من الدول الصناعية في العالم تعطت هذا الميثاق اهتماماً كبي اًر خاصة
فيما يتعلق ب جراءات تحرير التجارة العالمية من خالل الجوالت التي عقدت للمفاوضات التجارية وكان هذه

الجوالت على ثالث مراحل :

المرحلة االولى :حيث بدتت المرحلة االولى عقب االعترام االمريكي مباشرة عام  9115وامتدت لعدد من
الجوالت التجارية انتهت عام  .9119وهذه المرحلة اتسمت جوالتها بالتركيز على تحقيق تخفيضات في
التعريفة الجمركية بين الدول المشاركة خاصة السلع والبضائع التي تدخل التجارة فيما بينها وهذه الجوالت هي

هافانا  ، 9115فرنسا  9111وجولة نوركاى بانجلت ار عام  9129وجولة جنيف  9121وجولة ديلون جنيف
.9122
المرحلة الثانية  :بدتت عام  9111وامتدت حتى عام  9111وتهدف هذه المرحلة ظهور المجموعة االوربية
وتعرضت هلى جولتين فقط هما جولة كتيدل عام  ،9111وجولة طوكيو  9153حيث كان الموضوع

االساسي ايضاً هو تخفيم التعريفة الجمركية على مزيد من السلع والبضائع ولكنها في هذه الجولة شهدت
للمرة االولى تناول موضوع جديد هو القيود غير الجمركية وذلك حيث انه بالرغم من التخفيضات التي تمت

على الرسوم الجمركية هال تن القيود غير الجمركية استمرت في التزايد.

المرحلة الثالثة  :بدتت عام  9111وامتدت عبر جوله واحدة من المفاوضات وهي جولة اورجوال وهي
الجوله االخيرة قبل انشاء منظمة التجارة العالمية ويمكن تقسيم هذه الجولة هلى مرحلتين االولى بدتت عام

 9111وحتى عام  9111وكانت اكثر الجوالت تعقيداً وتأزماً وقد تأخرت اربع سنوات حيث كان من المقرر

تن تنطلق في  9111ولكنها لم تبدت هال في  11سبتمبر  9111وتعد هذه الجولة اكثر طموحاً واوسع نطاقاً
من سابقاتها نظ اًر المتدادها لقطاعات جديدة لم تكن مشموله في جوالت الممارثات السابقة وقد جاءت هذه
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الدورة في ظروف اقتصادية حاسمة كما انها سعت لرسم معالم القرن الحادل والعشرون وكان الهدف من هذه

الجوله لتحقيق بعم االهداف االساسية التالية -:
 -9تخفيم القيود الغير جمركية.

 -1تحرير تجارة الخدمات باالضافة هلى التجارة السلعية.
 -3تخفيم القيود على الواردات من المنتجات الزراعية.
وفي تول يناير  9112اصبحت منظمة التجارة العالمية هي الوريث الشرعي للجات وبالتالي فهي المنظمة
التي تقوم بادارة ووضع نظم التجارة الدولية والتي تقوم بتوجيه كافة الهيئات والجهات في مجال تطبيق
اآلليات التي تدعم نظم التجارة الدولية ولذلك اصبم الشغل الشاغل لهذه االتفاقية هو تفضيل آليات واقعية

لرفع معدالت التبادل التجارل بين دول العالم سواء االعضاء في المنظمة تو التي لم تضم بعد.

ومن اجل تحقيق ذلك والبدء فيه سريعاً بادرت المنظمة هلى الدعوة للمشاركة في مفاوضات تسهيل

التجارة الدولية منذ بداية عام  9111واستمرت هذه المفاضوات بين الدول االعضاء على مدار عدة سنوات.

 44ولكي نتعرف على اآلليات والطرق التي اتبعتها منظمة التجارة العالمية لتفعيل حقيقي لمبادرة
تسهيل وتيسير التجارة العالمية يجب ان نتعرف على محاور تسهيل التجارة العالمية .بما يعنى ان تسهيل

التجارة وتيسيرها يمكن القيام به من خالل -:

 -9تطوير البنية التحتية لشبكة النقل والمواصالت بصورة عامة.
 -1تطوير واصال الطرق التي تمر عليها التجارة.

 -3تطوير وتحديث الموان والمطارات والمنافذ الحدودية والمعايير التجارية .
بهذا قد ظهر مصطلم تيسير التجارة الدولية تثناء االجتماع الوزارل األول للمنظمة الذل عقد في

سنغافورة في عام  9111وقد تعيد التأكيد عليه بشكل واضم تثناء المؤتمر الوزارل الرابع للمنظمة الذل عقد
في الدوحة في قطر عام  1119حيث تضمن البيان الوزارل الصادر عن المؤتمر الطلب المباشر في مجلس

التجارة في السلع مراجعة المواد (الخامسة والثامنة والعاشرة) من اتفاقية الجات  9111وهي المواد ذات الصلة
بموضوع تسهيل التجارة.

( مواد االتفاقية العامة للتعريفات )
محاور العمل في مفاوضات تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية .

45

تن المحاور الثالثة األساسية التي تم وضعها لتمر عليها مسارات التفاوم اقتصرت على ثالثة مواد
من االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة  9115وهي:
44القضايا الجمركية المعاصرة في االلفية الثالثة) 44(2012محمود محمد ابو العال
45محمود محمد ابو العال( ، )1121القضاية الجمركية المعاصرة فى االلفية الثالثة ،
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 -9المادة الخامسة – حرية النقل بالعبور ( الترانزيت ).

 -1المادة الثامنة – المصاريف واإلجراءات المرتبطة باالستيراد والتصدير.
 -3المادة العاشرة – نظم التجارة واإلعالن عنها وتنظيمها.
المادة الخامسة – حرية النقل بالعبور ( الترانزيت ).
 -9يعتبر عبور البضائع (بما فيها األمتعة الشخصية) والمراكب ووسائل النقل األخرى عبر تراضي تحد
األطراف المتعاقدة سواء نقلت من جدة نقل هلى تخرى تو لم تنقل تو تودعت بالمستودعات تو لم

تودع تو ح اًر تعتبر على وسيلة النقل تم ال هذا كان هذا العبور هو جزء فقط من نقل كامل يبدت
وينتهي خارج حدود الطرف المتعاقد الذل جرى المرور عبر تراضيه هن هذا النوع من حركة النقل

يطلق عليه في هذه المادة عبور الترانزيت.
 -1يجب تن تكون هناك حرية النقل بالعبور (الترانزيت) عبر هقليم كل طرف متعاقد عن طريق مسالك
الطرق األكثر مالئمة للترانزيت الدولي وحركة النقل هلى او من تراضي األطراف المتعاقدة األخرى

ويجب تال يكون هناك تل تمييز على تساس علم المراكب تو مكان المنشأ تو المغادرة تو الدخول تو

الخروج تو تلوجهه (بلد القصد) تو على تل ظروف تتعلق بملكية البضائع تو المراكب تو وسائل

النقل األخرى.
 -3يجوز ألل طرف متعاقد تن يطلب تن يكون مرور الترانزيت عبر تراضية عن طريق جمرك الدخول
المالئم عدا الحاالت التي يتعذر فيها تطبيق القوانين واألحكام الجمركية ،ففي هذه الحالة ف ن حركة

المرور القادم من تو القاصد تراضي األطراف المتعاقدة األخرى يجب تال يخضع ألية هعاقات تو
قيود ال لزوم لها ويجب تن يعفى من الرسوم الجمركية وجميع رسوم الترانزيت تو النفقات األخرى

المفروضة على الترانزيت ما عدا نفقات النقل تو النفقات الخاصة بالمصروفات اإلدارية الالزمة

لنظام الترانزيت تو لتكلفة الخدمات المقدمة لهذا النظام.

 -1هن جميع النفقات واألنظمة المفروضة من قبل األطراف المتعاقدة على حركة المرور بالترانزيت هلى
تو من تقاليم األطراف المتعاقدة األخرى يجب تن تكون معقولة وتأخذ في االعتبار ظروف العبور.

 -2فيما يتعلق بجميع النفقات واألنظمة واإلجراءات الخاصة بالترانزيت ف ن كل طرف متعاقد يجب تن
يمنم لحركة المرور بالترانزيت هلى تو من تراضي تل طرف متعاقد معاملة ال تقل تفضيالً عن تلك

التي يمنحها لحركة المرور بالترانزيت هلى تو من تل بلد ثالث.
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 -1يجب على كل طرف متعاقد تن يمنم للمنتجات الواردة بالترانزيت عبر هقليم تل طرف متعاقد آخر

معاملة ال تقل تفضيالً عن تلك التي سوف تمنم لمثل هذه المنتجات التي تم نقلها من مكان منشأها

هلى مقصدها دون المرور عبر تراضي طرف متعاقد آخر.

 -5تن نصوص هذه المادة يجب تن ال تطبق على عملية ترانزيت الطائرات هنما تطبق على الترانزيت
الجول للبضائع (بما في ذلك المتعة).
األسس التي جرت عليها المفاوضات بين الدول األعضاء في سياق أحكام المادة الخامسة:

46

 األحكام المتعلقة بالمصروفات والرسوم المرتبطة بالترانزيت ،تن تكون المصروفات التي يتم تحصيلهاعن البضائع العابرة في تقل حد بها وتن ال يتجاوز المستويات الدولية المعمول بها وتن يكون اإلعفاء

من تل رسوم هو األساس بينما تحصيل القليل من الرسوم هو االستثناء وتن عملية فرم رسوم على

البضائع العابرة يعتبر من تكبر معوقات التجارة الدولية.
 األحكام المتعلقة بالمستندات المرتبطة بالترانزيت. -األحكام المتعلقة باإلجراءات المرتبطة بالترانزيت.

المادة الثامنة

47

المصاريف واإلجراءات المرتبطة باالستيراد والتصدير.
(  – 9ت ) تن جميع المصاريف واألعباء من تل نوع كانت والتي تفترضها األطراف المتعاقدة (بخالف رسوم
الوارد والصادر والضرائب األخرى المنصوص عليها في المادة ( )3تو فيما يتعلق باالستيراد وبالتصدير)

يجب تن تكون في حدود مبلغ يكون مقارباً لتكلفة الخدمات تلمؤداه وبحيث ال يمثل حماية غير مباشرة

للمنتجات المحلية تو ضريبة على الواردات تو الصادرات ألغرام مالية.

(  – 9ب ) تقر األطراف المتعاقدة (تيضا) بالحاجة هلى تخفيم العدد والتنويع في المصاريف واألعباء
المشار هليها في الفقرة الفرعية.

(  – 9ج ) تقر األطراف المتعاقدة تيضا بالحاجة هلى جعل هجراءات الوارد والصادر تقل تعقيداً وتشابكاً
وكذلك بالحاجة هلى تخفيم وتبسيط المتطلبات المستندية الخاصة بالوارد والصادر.

 -1للطرف المتعاقد بناء على طلب طرف متعاقد آخر تو األطراف المتعاقدة األخرى تن يقوم بمراجعة
قوانينه ولوائحه في ضوء نصوص هذه المادة.

 -3ال يجوز ألل طرف متعاقد تن يفرم غرامات جسيمة عن طريق بسيط للوائم الجمركية تو المتطلبات
اإلجرائية وبصفة خاصة ال يجوز فرم غرامة – تكبر مما يجب وبحيث تكون لإلنذار فقط عند حدوث سهو

46القضايا الجمركية المعاصرة في االلفية الثالثة)  46(2012محمود محمد ابو العال
47المرجع نفسه
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تو خطأ في المستندات الجمركية يكون من السهل تصحيحها التي لم ترتكب لفرم التدليس تو اإلهمال

الجسيم.

 -1تن نصوص هذه المادة تمتد لتشمل المصاريف واألعباء واإلجراءات واالحتياجات التي تفرضها السلطات
الحكومية فيما يتعلق باالستيراد والتصدير بما في ذلك التي تتعلق باالتي- :

 المعامالت القنصلية مثل الفواتير القنصلية والشهادات القنصلية. -القيود والكمية.

 نظام التراخيص. الرقابة على معدالت تحويل العملة. -الخدمات اإلحصائية.

 المستندات – اعتماد المستندات والشهادات. -التحليل والتفتيش.

 الحجر الصحي والرقابة الصحية والتبخير.األسس التي تناولتها المفاوضات بين الدول األعضاء في سياق أحكام المادة الثامنة
 -9المراجعة الدورية للمصروفات والرسوم.
 -1تناسب الرسوم مع الخدمة المقدمة.

 -3عدم تطبيق الرسوم والمصروفات هال بعد النشر واإلعالن.
المادة العاشرة :
 -نظم التجارة واإلعالن عنها ومنظميها

 -9تنشر بطريق تمكن الحكومات والتجار من معرضها – القوانين واللوائم واألحكام القضائية والقواعد
اإلدارية التي لها عمومية التطبيق والتي تضع نافذة المفعول بواسطة تل طرف وتتعلق بتنفيذ تو بقيم
المنتجات لإلغرام الجمركية تو الحظر على الواردات تو الصادرات تو على تحويل المدفوعات الخاصة
بهما تو التي تؤثر في بيعها تو توزيعها تو نقلها تو التأمين عليها تو تخزينها تو التفتيش عليها تو عرضها تو

تصنيعها تو خلطها تو تل استخدام تخر.

 كما يجب تيضا نشر االتفاقيات التي تؤثر على سياسة التجارة الدولية المعمول بها بين حكومة تو هيئةحكومية ألل طرف متعاقد وبين حكومة تو هيئة حكومية ألل طرف متعاقد آخر.

 وال تلزم تحكام هذه الفقرة تل طرف متعاقد ب نشاء معلومات سرية قد تعوق تنفيذ قانون تو تكون مخالفةللصالم العام تو قد تؤدل هلى اإلضرار بالمصالم الشرعية التجارية لمؤسسات معينة سواء كانت عامة تو

خاصة.
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 -1ال يجوز ألل طرف متعاقد اتخاذ تل هجراء له صفة التطبيق العام ينتج عنه زيادة فئة ضريبية تو عبء
آخر على الواردات في ظل نظام موحد قائم تو ينتج عنه واحد تو تكثر من األعباء تو القيود تو الحظر على

الواردات تو على تحويل المدفوعات الخاصة بها قبل نشر مثل هذا اإلجراء رسمياً.

/ 3ت يطبق كل طرف متعاقد بطريقة موحدة ومعقولة وغير متميزة جميع قوانينه ولوائحه وق ارراته وتحكامه من

النوع الموضم في الفقرة ( ت ) من هذه المادة.
/ 3ب يحتفظ كل طرف متعاقد تو ينش

بأسرع ما يمكن محاكم تو تجهزة هجرائية قضائية تو تحكيمية تو

هدارية وذلك ألغرام – من بينها – المراجعة الفورية وتصحيم األداء اإلدارل الخاص بالشئون الجمركية
وتكون مثل هذه المحاكم تو األجهزة اإلجرائية مستقلة عن الهيئات المعهود هليها بتطبيق اإلجراءات اإلدارية،
وتكون ق ارراتها قابله للتنفيذ بمعرفة هذه الهيئات كما تنها تحكم ممارسة هذه الهيئات ألعمالها اإلدارية هال هذا
تقدم طعن هلى محكمة تشريعية تعلى خالل المدة المحددة لتقديم الطعون بمعرفة المستوردين وبشرط تن تتخذ

اإلدارة المركزية لمثل هذه الهيئة الخطوات إلعادة نظر الموضوع في جلسة تخرى هذا كان هناك سبب وجيه
لالعتقاد بأن القرار يتعارم مع المبادئ المقررة في القانون تو مخالفاً للحقائق القادمة.

/ 3ج ال تستلزم تحكام الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة هلغاء تو استبدال اإلجراءات القائمة في هقليم طرف

متعاقد في تاريخ هذه االتفاقية والتي تقدم في الواقع هعادة نظر محايدة لإلجراءات اإلدارية حتى وان لم تكن
مثل هذه اإلجراءات مستقلة استقالالً تاماً تو رسمياً عن الهيئات المعهود هليها بالتنفيذ اإلدارل على كل طرف
متعاقد يقوم بتطبيق مثل هذه اإلجراءات تن يمد األطراف المتعاقدة (بناء على طلبهم) بكل البيانات
والمعلومات الالزمة حتى يمكنهم تحديد ما هذا كانت هذه اإلجراءات تتوافق مع متطلبات هذه الفقرة الفرعية.

األسس التي تناولتها المفاوضات بين الدول األعضاء في سياق أحكام المادة العاشرة
 -9المراجعة الدورية للقواعد واإلجراءات المرتبطة بالتجارة الدولية.
 -1عدم تطبيق القواعد واإلجراءات هال بعد النشر.
 -3االستعالم المسبق.

 -1قبول صور الفواتير والمستندات.
 -2عدم اشتراط المخلص الجمركي.

األثر المتوقع لعملية تسهيل التجارة على األسواق العالمية

48

تن التزام دول العالم ب زالة المعوقات التي تعوق حركة التجارة العالمية والتي كانت تثناء العزلة

االقتصادية التي تنتهجها الدول بعد الحربين العالميين األولى والثانية مثل تذون االستيراد ونظام الحصص
وفرم ضرائب على الصادرات واستخدام تسعار الصرف غير المتوازنة.

48محمود محمد ابو العال،القضايا الجمركية المعاصرة فى االلفية الثالثة1121،
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باإلضافة هلى هتباع الدول آلليات من شأنها هعطاء مساحة تكبر لتحرير التجارة مثل االتفاقيات

التفضيلية والغاء تو خفم الرسوم والمصروفات التي ترتبط بعمليات االستيراد تو التصدير واستخدام نظم آلية
لإلجراءات المتعلقة باإلفراج عن البضائع كل هذا يؤدل بالقدرة هلى جذب لالستثمارات في مجال التجارة

وزيادة سرعة معدل دوران رؤوس األموال المستخدمة في التجارة مما يترتب عليه مضاعفة األربا والفوائد
التي تعدد على المشتغلين بالتجارة.
وخالفاً لما هو معروف ف نه على الدول تن تقلل من وارداتها ألقل ما يمكن وتضاعف صادراتها

ألكثر ما يمكن ف ن الوزن النسبي لكل دوله في سوق التجارة العالمية يتم قياسه بحساب مساهمة تلك تلدوله
في حركة التجارة العالمية بجمع هجمالي وارداتها  +هجمالي صادراتها وكلما تعاظمت هذه القيمة ذات تهمية

هذه الدولة في التجارة العالمية.

ولقد خرجت الدول األعضاء بمنظمة التجارة العالمية بعدد من التوصيات المقترحة ألحداث وتحقيق

تسهيل كبير للتجارة العالمية ورفع معدالت التبادل التجارل هلى تعلى ما يمكن الوصول هليه.
49

التوصيات لمنظمة التجارة العالمية -:

التوصية رقم ( )0األهداف اإلستراتيجية .
يجب على اإلدارات الجمركية تن تحدد بوضو األهداف الخاصة بها من خالل وضع ونشر تلك

األهداف في صورة خطة هستراتيجية توضم كيفية تنفيذ تلك األهداف على تن يتم وضع هذه األهداف
بالتعاون مع األطراف األخرى سواء الحكومية تو غير الحكومية.

التوصية رقم ( )3اإلجراءات الجمركية .

يجب على اإلدارات الجمركية النظر في تساليب العمل الحالية مع وضع برنامج إلصال وتطوير

تلك اإلجراءات الجمركية كما يجب الرجوع في هذا المجال هلى االتفاقيات الدولية الخاصة بتيسير وتنسيق
العمليات الجمركية (مثل اتفاقية كيوتو).
التوصية رقم ( )2التكنولوجيا .
يجب على اإلدارات الجمركية االستقامة بدرجة كبيرة من تكنولوجيا المعلومات بهدف تفعيل األداء

والعمل حيث يجب تطوير تطبيقات الحاسب اآللي بالنسبة للعمليات الجمركية المختلفة مع الوضع في
االعتبار االستفادة من تجاوب الدول األخرى وبرنامج مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )(unctad

والخاص بأعمال الميكنة واإلصال (النظام المميكن للبيانات الجمركية ) asycuda

49 http:// www.moft.gov.ae.منظمة التجارة العالمية و تسهيل التجارة
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التوصية رقم ( )7الموارد البشرية .
يجب على اإلدارات الجمركية تن تضمن التوظيف الفعال للموارد البشرية من خالل تطبيق نظام

المخاطر وسياسة االنتقاء وتساليب استهداف الرسائل التي تشكل خطورة عالية مما يستدعى الفحص الفعلي
هذا ويجب تن تكون نسبة الرسائل التي يتم فحصها نسبة صغيرة جداً بما يتماشى مع تنفيذ األهداف الخاصة

بالرقابة.

التوصية رقم ( )1اإلفراج المسبق .
يجب على اإلدارات الجمركية تن تتخذ خطوات نحو تيسير عملية اإلفراج المسبق قبل وصول

الرسائل وهو ما سوف يسهم بشكل كبير في تيسير التجارة الدولية كما سيسهم اإلدراج االلكتروني للبيانات

الخاصة بالشحنة عن تيسير هذه العملية.

التوصية رقم ( )6توافر المعلومات الضرورية للقيام بعملية اإلفراج عن البضائع.
يجب على اإلدارات الجمركية تن تنظر جدياً في همكانية اإلسراع قدر اإلمكان في اإلفراج عن

البضائع على تساس تقل قدر ممكن متوافر من المعلومات األساسية ومع هذا يجب ضمان تن كل المعلومات

الالزمة لدقة عمليات جمع الحصيلة والحسابات وتقديم التقارير اإلحصائية سوف يتم تقديمها لتلك اإلدارات

الجمركية.

التوصية رقم ( )4التنسيق مع الجهات الحكومية التي لها عالقة بالتجارة الخارجية.
يجب على الحكومات تن ترشد عملية اإلفراج عن البضائع التي تتطلب بصفة متكررة تدخل بعم
الجهات الحكومية في العمليات الجمركية بالتنسيق مع مصلحة الجمارك تو عن طريق بحث همكانية تن يتم
دمج كل عمليات الفحص الالزمة لإلفراج عن البضائع لكي تتم من خالل جهة واحدة ولتكن مصلحة

الجمارك على سبيل المثال.

التوصية رقم ( )8التقييم الجمركي.
يجب على مصلحة الجمارك تن تقوم بتيسير اإلجراءات لتحديد القيمة لألغرام الجمركية التي يمكن

تن تشكل تأخي اًر ملحوظاً على عملية اإلفراج ويمكن تن يتم تحقيق هذا الهدف عن طريق تطبيق طريقة التقييم

المنصوص عليها في اتفاقية الجات الخاصة بالقيمة وطبقاً لتوصيات منظمة الجمارك العالمية وهي ما تعد
تقل تعقيداً من األساليب األخرى المطبقة في بعم الدول.
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التوصية رقم ( )9تعديالت التعريفة الجمركية.
يجب على الحكومات تن تسعى جاهدة قدر اإلمكان وخاصة عند تطوير فئات التعريفة الجمركية

العالية هلى تحقيق فئات التعريفة وذلك من خالل توسيع قاعدة الضريبة حتى يمكن تحديث فئات التعريفة
ويرجع هذا هلى تن فئات التعريفة العالية تدفع على القيام بعمليات وتساليب التهريب وتزيد من صعوبة عملية

المكافحة.

التوصية رقم ( )01التعاون مع اإلدارات الجمركية.
يجب على الحكومات تن تتخذ خطوات لتبني تسلوب للتعاون بين اإلدارات الجمركية بدالً من

المواجهة عند التعامل مع العمليات الجمركية حيث يجب تنفيذ برنامج مذكرة التفاهم الخاصة بمنظمة الجمارك

العالمية ) (unctadوذلك كمحرك لتعاون تفضل بين المصالم الجمركية والمجتمعات التجارية.
التوصية رقم ( )00النزاهة والشفافية

يجب على الحكومات تن تتخذ خطوات لضمان تحقيق تعلى مستويات النزاهة والمعايير السلوكية في

العمل من خالل الخدمات الجمركية ويجب تنفيذ المعايير المنصوص عليها في منظمة الجمارك العالمية في
هعالن (تروشا) بخصوص النزاهة في الجمارك كما تن المعايير الفعالة مطلوبة للحد من المستويات المتدنية

للنزاهة في المجتمع التجارل.

التوصية رقم ( )03التطوير الجمركي.
يجب على الحكومات وضع برامج لإلصال

والتطوير الجمركي بهدف تحسين كفاءة وفعالية

الخدمات الجمركية ومن ثم يمكنها تجنب الحاجة هلى االستعانة بالخدمات الخاصة بالجهات التي تقوم
بالفحص المسبق لتقوم بالخدمات الجمركية وبالرغم من همكانية االستعانة بهذه الخدمات تحت ظروف خاصة
يجب اعتبارها كمعيار مؤقت على تن يتم تنفيذه بما يتماشى مع اتفاقية الفحص المسبق للبضائع والمرفقة

باتفاقية مراكش.
التوصية رقم ( )02معايير العمل للوكالء والمتعاملين.
يجب على كل الحكومات النظر في وضع حد تدنى من المعايير لوكالء الشحن والمستخلصين تو
تشجيع تلك المهن على وضع المعايير الخاصة بهم باإلضافة هلى متابعة األداء مادام تن تلك األطراف

تشكل عوامل تأخير لإلف ارج عن البضائع.
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التوصية رقم ( )07الشراكة مع المجتمع التجاري.
يجب على اإلدارات الجمركية ضمان الشفافية المطلقة وتسلسل العمليات الجمركية عن طريق تزويد

المجتمع التجارل بالمعلومات الكافية عن اإلجراءات الجمركية ومتطلباتها هذا ويجب تن يتم تحديث تلك
المعلومات باستمرار على تن تتوافر بسهولة الستخدامها.
التوصية رقم ( )01التبادل ألمعلوماتي بين اإلدارات الجمركية.
يجب على اإلدارات الجمركية تحسين المعايير الرقابية الخاصة بها باإلضافة هلى تيسير عملية
اإلفراج عن الواردات مع الوضع في االعتبار التبادل اإللكتروني للبيانات بين بلد الصادر وبلد الوارد وطبقاً

للقوانين والقواعد المطبقة في البلدين بخصوص تبادل البيانات.
التوصية رقم ( )06التدفيق اإلحصائي.

يجب على اإلدارات الجمركية ضمان صحة البيانات اإلحصائية – في حالة الدول التي تعتمد فيها
اإلحصاءات الخاصة بالتجارة الخارجية على البيانات الجمركية وذلك باإلضافة هلى تزامن عملية نقل تلك

البيانات للجهات المسئولة عن تجميع اإلحصاءات التجارية.
التوصية رقم ( )04الدعم الحكومي للعمل الجمركي.

يجب على الحكومات ضمان وجود الدعم الحكومي للخدمات الجمركية ويتم دعمها بطريقة مناسبة

حتى يتسنى تداء المهام المطلوبة بكفاءة وفعالية وعلى مستوى عال من األداء حيث تن الخدمات الجمركية

التي تفتقر هلى الدعم من الموارد تشكل عقبة في طريق التجارة.
التوصية رقم ( )08بناء القدرات.

يجب على اإلدارات الجمركية تن توفر التدريب (من خالل المنم الدراسية) وخاصة تلك التي

تسته دف الموظفين المحترمين في الدول النامية سواء من خالل التدريب المحلي تو التدريب في الخارج وذلك

بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية تو مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ) (unctadويجب تن يعطي

هذا التدريب متطلبات االتفاقيات الدولية في مجال الجمارك.
التوصية رقم ( )09تفعيل دور منظمة الجمارك العالمية.
يجب على الحكومات وذلك من خالل ممثليها في منظمة الجمارك العالمية ضمان تن يتم تفعيل دور
منظمة الجمارك العالمية من خالل تنفيذ تل مهام خاصة بالمساعدات الفنية حيث تلعب المنظمة دو ًار هاماً

في تنفيذ التوصيات في المصالم الجمركية للدول األعضاء.
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* تن هذه التوصيات تمثل خارطة طريق تو خطة عمل تفصيلية لإلدارة الجمركية التي تريد تن تقوم بدور

فعال في عملية تسهيل التجارة الدولية بل هي تمثل النقاط األساسية والمراحل الهامة التي يجب تن تضمنها
تل خطة تطوير للجمارك في تل دولة من دول الع
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المبحث الثانى
منظمة الجمارك العالميةWCO50

 51تم هنشاء مجلس التعاون الجمركي في بروكسل في السادس والعشرين من يناير عام  9123والذل
تغير مسماه بعد ذلك هلى االسم الحالي (منظمة الجمارك العالمية) ولكن بقى تسم مجلس التعاون الجمركي

هو االسم الرسمي لهذه المنظمة.

ويرجع هنشاء هذه المنظمة هلى عام  9115حين تم هنشاء فريق عمل مكون من ثالثة عشر دولة

توربية لبحث ودراسة القضايا الجمركية والتي نتجت عن توسيع اتفاقية الجات  9115وقامت هذه اللجنة

بصياغة اتفاقية دولية جديدة إلنشاء كيان دولي جديد يقوم باإلشراف على العمل الجمركي تحت مسمى

(مجلس التعاون الجمركي) وقد تم عرم مسودة هذه االتفاقية في تكتوبر  9121حيث تم التوقيع عليها في

 92ديسمبر  9121وتم تفعيل هذه االتفاقية ودخلت في حيز التنفيذ الفعلي في  1نوفمبر  9121ثم تم هنشاء
المنظمة في  11يناير  9123حيث عقدت الجلسة االفتتاحية بحضور سبعة عشر دولة هي الدول المؤسسة
للمنظمة آنذاك.

ومنظمة الجمارك العالمية هي منظمة حكومية دولية تتعامل مع الحكومات وليس الشركات
والمؤسسات الخاصة وتهدف بصورة تساسية هلى الوقوف على المشاكل التي تواجه اإلدارات الجمركية في

دول العالم والتي تقف عائقاً تمام عمليات تطوير وتحسين نظم تقنية وتشريعات الجمارك المتعلقة بتلك
العمليات الجمركية بما يخدم التجارة الدولية وتشجيع التعاون الدولي بين الحكومات في المجال الجمركي وقد

بلغ عدد تعضاء هذه المنظمة وفقاً ألخر التقارير  951دولة وتعتمد المنظمة العديد من اللغات في عملها هال
تن اللغتين الرسميتين للعمل فيها هما اإلنجليزية والفرنسية.

هن منظمة الجمارك العالمية تعتبر حدوث مجتمع الجمارك على المستوى الدولي ويتركز عمليها

بصفة خاصة في مجاالت تنفيذ االتفاقيات الدولية والبروتوكوالت واألدوات التي تنظم عملية تصنيف السلع
والب ضائع (اتفاقية النظام المنسق) وكذلك عملية التقييم لألغرام الجمركية وقواعد تحديد المنشأ وكافة

ال عن آليات الرقابة والتأمين التي يتم هتباعها لتأمين
اإلجراءات المتعلقة بتحصيل اإلجراءات الجمركية فض ً
التبادل التجارل الدولي وآليات تسهيل وتيسير التجارة الدولية وتنشطة مكافحة التزوير وآليات حماية حقوق

الملكية الفكرية وهذه اآلليات واألدوات تتحكم وتشرف على ما يزيد عن  %11من التجارة العالمية.

50Htt://www.wcoomd.org.موقع منظمة الجمارك العالمية هلى شبكة االنترنت
51مجلة الجمارك المصرية ،العدد، 117يناير1121
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ولتحقيق ذلك تتبنى المنظمة عدد من المبادرات الحديثة لتعزيز النزاهة وتوفير دعم حقيقي لبناء

القدرات والمساعدة في هصال الجمارك وتحديثها وهي بالتالي تستخدم آليات دولية معترف بها ومتعارف
عليها مثل - :

 -9االتفاقية الدولية النظام المنسق والتي تم اعتمادها وتوقيعها في 9113

52

ثم دخلت حيز التنفيذ في

 9111وهذا النظام يستخدم كأساس للتوحيد والتنسيق لكافة التعريفات الجمركية للبضائع محل

التبادل التجارل الدولي .وتيضا ألغرام هعداد هحصاءات التجارة الدولية ويتضمن هذا النظام

المنسق  2111مجموعة سلعية تم تحديدها بالترميز الرقمي بواقع ستة ترقام لكل بند رئيسي ومرتبة
في الهيكل القانوني والمنطقي مع قواعد واضحة المعالم للتصنيف الموحد .كما تستخدم ألغرام

تخرى كثيرة تتعلق بالسياسات التجارية وقواعد المنشأ ومراقبة السلع الخاضعة للرقابة والضرائب
الداخلية وتعريفات الشحن واحصاءات النقل وضوابط الحصص ومراقبة األسعار وتجميع الحسابات
القومية والبحوث والتحليالت االقتصادية وغير ذلك من األدوات التجارية واالقتصادية.

5453 -1االتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق اإلجراءات الجمركية (اتفاقية كيوتو المعدلة) وقد تم اعتماد هذه
االتفاقية عام  9151ثم خضعت لعمليات تنقيم وتعديل جوهرل في كافة المعايير حتى دخلت حيز
التنفيذ في صورتها النهائية عام  1111بعد بلوغ عدد الدول المنضمة هليها  11دوله مثلما تم

اال تفاق عليه عند اعتماد هذه النسخة المعدلة من االتفاقية عام  9111وتدور محاور االتفاقية
الرئيسية حول عدد من المبادئ الهامة التي تحكم العمل الجمركي بصورة رئيسية مثل  :الشفافية
والقدرة على التنبؤ بنتائج الضوابط الجمركية المعمول بها والتوحيد والتبسيط في اإلجراءات المطلوبة

لإلفراج عن البضائع وتخفيم عدد المستندات الداعمة لإلقرار الجمركي وتبسيط اإلجراءات بالنسبة

لألشخاص المصر لهم بالتخليص على البضائع واالستفادة القصوى من تكنولوجيا المعلومات في
تطبيق اإلجراءات الجمركية والعمل بالحد األدنى من اآلليات الرقابية الجمركية الالزمة لضمان

امتثال المتعاملين لألنظمة الجمركية المطبقة عليهم واستخدام هدارة المخاطر واجراءات المراجعة
المحاسبية الالحقة والتنسيق التام والكامل مع الجهات الحكومية التي لها عالقة باإلفراج عن

الواردات تو هنهاء هجراءات التصدير فضالً عن هقامة عالقة شراكة بين الجمارك والمجتمع التجارل.
ومن الواضم تن هذا االتفاق بما يتضمنه من تحكام تروج لتيسير التجارة وتضع ضوابط فعالة من

خالل األحكام القانونية والتشريعات الجمركية لتطبيق هجراءات بسيطة لكنها فعالة باإلضافة هلى تنه

يحتوى تيضاً على قواعد وآليات عمل جمركية جديدة تصنيفها.

52محمود ابو العال ( ) 1111النصوص الكاملة لالتفاقية العامة للتعريفات و التجارة  ،الطبعة االولى  ،القاهرة
53 53محمود محمد ابو العال،القضايا الجمركية المعاصرة فى االلفية الثالثة112،
"
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 -3االتفاقية بشأن القبول المؤقت (اتفاقية اسطنبول) 55وهذه االتفاقية تتيم حرية الحركة للبضائع عبر
الحدود من خالل نظام السما المؤقت واألنظمة المتشابهة من هقليم جمركي هلى هقليم جمركي آخر

مع اإلعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب وفقاً للشروط واألحكام التي تتبناها االتفاقية.
 -1هطار معايير تأمين وتيسير التجارة العالمية وهذا اإلطار تم اعتماده عام  1113وهو يضمن عدد
من المعايير التي تؤمن حركة البضائع من بلد هلى آخر دون تعويق تو تأخير ويسمى ب طار تأمين

سلسلة التوريد التجارل للسلع التي يجرى االتجار بها على المستوى الدولي وهذا اإلطار يتضمن كافة

األحكام والمعايير التي تؤمن توريد ونقل البضائع بصورة متكاملة ولجميع وسائط النقل وهو تيضاً
يتعلق بترتيبات الربط بين اإلدارات الجمركية لتحسين قدرتها على الكشف عن الشحنات ذات

المستويات العالية من الخطر ويشجع التعاون بين الجمارك ومجتمع األعمال من خالل عالقات
الشراكة وتقارير التوقعات التجارية التي تعتمد على بيانات المجتمع التجارل وما يتضمنه هطار تأمين

سلسلة توريد التجارة من معايير تخرى.

 -2هعالن اروشا وهو اإلعالن الذل يعتبر بمثابة صك لتفعيل النزاهة في العمل الجمركي وفي البنية
الجمركية والذل تم اعتماده عام  9113ثم خضع لبعم التعديالت حتى تم اعتماده في بلده تروشا

بتنزانيا  1113ولذلك تم تسميته ب عالن تروشا وهذا اإلعالن غير ملزم ولكنه يضمن عدد من
المبادئ األساسية لتعزيز النزاهة وحماية الفساد بكل صورة داخل اإلدارات الجمركية وتلك المبادئ

التي تنادل بها منظمة الجمارك العالمية كافة اإلدارات الجمركية لألخذ بها والعمل بها.

مبادئ إعالن أروشا

56

 -0القيادة وااللتزام :
تقع المسئولية األساسية لمنع الفساد على عاتق رئيس الجمارك وفريق اإلدارة التنفيذية ويجب التأكيد على
المحافظة على مستويات عالية من النزاهة وااللتزام بمكافحة الفساد على المدى الطويل ويجب تن يتبنى

المديرين والمشرفون في الجمارك دو اًر ريادياً قوياً وتن يقبلوا مستوى الئقا من المسئولية والمحاسبة بغرم

الحفاظ على تعلى مستويات النزاهة في كافة جوانب العمل الجمركي .وينبغي تن يبدل المديرين تركي از

مطلقا وواضحا على النزاهة وان ينظر هليهم كأسوة تتوافق نصاً وروحاً مع نظام مراقبة حسن السلوك.

 -3اإلطار التنظيمي :

57

55محمود ابو العال ( ) 1111النصوص الكاملة لالتفاقية العامة للتعريفات و التجارة  ،الطبعة االولى  ،القاهرة
56محمود محمد ابو العال ،القضايا الجمركية المعاصرة في االلفية الثالثة 1121،
57 57محمود محمد ابو العال ،القضايا الجمركية المعاصرة في االلفية الثالثة 1121،
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ينبغي تن تكون األنظمة واللوائم الخطوط اإلرشادية اإلدارية واإلجراءات الجمركية منسقة ومبسطة هلى

تقصى حد ممكن بحيث تن يمكن اتخاذ اإلجراءات الجمركية بدون عبء غير ضرورل وتتضمن هذه
العملية هقرار اتفاقيات معتمدة دولياً وغيرها من المواثيق واإلجراءات المقبولة وينبغي مراجعة واعادة
صياغة الممارسات الجمركية بغية القضاء على الروتين الرسمي وتقليل االزدواجية التي ال لزوم لها

وينبغي تن تكون فئات الرسوم معتدلة حيثما يمكن مع تقليل االستثناءات في القواعد العادية وينبغي تن
تكون األنظمة واإلجراءات متوافقة مع االتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق اإلجراءات الجمركية (اتفاقية كيوتو

المعدلة).

 -2الوضوح :
يحق لعمالء الجمارك التوقع بدرجة عالية من اليقين وقابلية التكهن في تعامالتهم مع الجمارك وينبغي

اإلعالن عن األنظمة واللوائم والخطوط اإلرشادية اإلدارية واإلجراءات الجمركية وتن تكون سهلة
الحصول عليها وتن نية تطيقها بشكل موحد ومتكامل وينبغي تن يحدد بوضو األساس الذل يمكن بناء

عليه ممارسة صالحيات اجتهادية وينبغي تأسيس آليات االستئناف والمراجعة اإلدارية بصفة تأمين آلية

تمام العمالء للطعن في ق اررات الجمارك وطلب هعادة النظر فيها .وينبغي وضع مواثيق خدمة العمالء تو
معايير األداء التي يذكر فيها مستوى خدمة العمالء الذل يمكن لهم توقعها من الجمارك.
 -7الحاسب اآللي :

من شأن هدخال الحاسب اآللي في مهام الجمارك تن يرفع مستوى الفاعلية فيها ويقضي على الكثير من
فرص الفساد ويمكن للحاسب اآللي تن يزيد تيضا من مستوى المحاسبة وتن يترك خيوطاً للتدقيق لمراقبتها
ومراجعة الق اررات اإلدارية الحقاً ولممارسة الرتل من قبل المسئول وينبغي تصميم النظم اآللية حينما

يمكن بطريقة تقلص من فرص ممارسة الرتل من المسئول بشكل غير مناسب واالتصال وجها لوجه بين
موظفي الجمارك والعمالء تو المناولة الفعلية تو نقل المبالغ.
 -1اإلصالح والتحديث :

58

يحصل الفساد عادة في األوضاع التي تستخدم فيها ممارسات مهجورة وغير فعالة وحيث يجد العمالء ما
يحفزهم على السعي لتجاوز هجراءات بطيئة وثقيلة من خالل عرم الرشاوى ودفع رسوم التسهيل .لذا
ينبغي للجمارك هصال

تنظمتها واجراءاتها للقضاء على تل فوائد محتملة يمكن الحصول عليها من

خالل االلتفاف على المتطلبات الرسمية وينبغي تن تكون مبادرات اإلصال والتحديث شاملة في طبيعتها

58 58محمود محمد ابو العال ،القضايا الجمركية المعاصرة في االلفية الثالثة 1121،
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وتن تركز على كافة جوانب العمل واألداء الجمركي وتقدم اتفاقية كيوتو المعدلة مرجعاً جيداً لمثل هذه

المبادرات.

 -6التدقيق والتحقيق :
يمكن االستعانة في منع ومراقبة الفساد في الجمارك بتنفيذ مجموعة من آليات مناسبة للرصد والمراقبة

مثل برامج المراجعة الداخلية وتنظمة التدقيق الداخلي والخارجي والتحقيق والمحاكمة وينبغي تن تقوم تلك
األنظمة على توازن معقول بين االستراتيجيات االيجابية للتشجيع على مستويات عالية من النزاهة وبين

استراتيجيات القمع المعدة لتحديد حاالت حدوث الفساد والنشاط الغير تخالقي تو الغير مشروع .وفي

حالة تق ديم مثل تلك المعلومات ينبغي التحقيق فيها بطريقة فورية وشاملة هلى جانب حماية مصادرها.
واذا لزم هجراء تحقيقات واسعة النطاق ومعقدة تو ب دارات قد تفشى فيها الفساد وينبغي الرجوع تيضاً هلى

جهات مستقلة لمكافحة الفساد.
 -4نظام مراقبة السلوك :

من العناصر الرئيسية لبرنامج فعال للنزاهة هو هعداد واصدار وقبول نظام شامل لمراقبة السلوك يتضمن
تفاصيل السلوك المتوقع من كافة موظفي الجمارك يشكل عمل وخال من الغموم وينبغي النص في

النظام بوضو على الجزاءات على عدم االلتزام مدرجة بدقة لتتوافق مع فداحة المخالفة مدعومة بأحكام
هدارية وقانونية ذات صلة.

 -8إدارة الموارد البشرية :
يلعب تنفيذ سياسات واجراءات متقنة إلدارة الموارد البشرية دو اًر رئيسياً في مكافحة الفساد في الجمارك
وتتضمن ممارسات هدارة الموارد البشرية التي قد تثبتت جدارتها في السيطرة على الفساد والقضاء عليه

وهذه الممارسات هي:

 -9رفع ما يكفي من الرواتب وغيرها من المكاف ت والظروف لضمان تن يتمكن موظفو الجمارك
من المحافظة على مستوى الئقاً من المعيشة.

 -1تعيين وابقاء موظفين حافظوا تو من المتوقع تنهم سيحافظون على مستويات عالية من
النزاهة.

 -3التأكد من تن تؤخذ في االعتبار في ق اررات توزيع الموظفين وتدوير نوباتهم وتغيير مواقعهم
ضرورة القضاء على فرص بقاء موظفي الجمارك في مناصب سريعة الفساد لفترات زمنية

طويلة.

 -1التأكد من خلو هجراءات االختيار والترفية من التحيز والمحسوبية ومن كونها مبنية على مبدت
االستحقاق.
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 -2توفير تدريب وتطوير مهني كافيين لموظفي الجمارك بعد توظيفهم وخالل فترات عملهم
الوظيفي لتعزيز وتقوية الشعور بالمحافظة على مستويات تخالقية ومهنية عالية.

 -1تطبيق تنظمة مناسبة لتقييم وادارة األداء والتي من شأنها تعزيز الممارسات الجيدة وتقوية
المستويات العالية من النزاهة الشخصية والهيئة.

 -9المعنويات والثقافة المؤسسية :
يغلب انتشار الفساد في المؤسسات التي تتدنى فيها المعنويات تو رو العمل الجماعي وحيث ال يشعر

موظفو الجمارك باعتزاز بسمعة هدارتهم وغالباً ما يعمل موظفو الجمارك بنزاهة حيث تكون المعنويات
عالية وحيث تتصف هجراءات هدارة الموارد البشرية باإلنصاف وحيث توجد فرص معقولة للتطور الوظيفي
والتقدم .وينبغي اشتراك الموظفين بكافة مستوياتهم بشكل فعال في برنامج مكافحة الفساد وتن يتم

تشجيعهم على قبول مستوى مناسب من المسئولية عن نزاهة اإلدارة.
 -01العالقة مع القطاع الخاص :

ينبغي تن تعمل الجمارك على تعزيز عالقة مفتوحة شفافة ومنتجه مع القطاع الخاص وينبغي تشجيع
مجموعات العمالء على قبول مستوى مناسب من المسئولية والمحاسبة عن المشكلة وتحديد وتنفيذ الحلول

العملية .ويمكن تن يفيد في هذا الخصوص هبرام مذكرات التفاهم بين الجمارك ومجموعات الصناعات

ويفيد كذلك وضع تنظمة مراقبة السلوك للقطاع الخاص التي تتضمن بوضو معايير السلوك المهني
ويجب تن تكون الجزاءات المتعلقة بالسلوك الفاسد كافية لردع مجموعات العمالء عن دفع الرشاوى تو

رسوم التسهيل بغية الحصول على معاملة تفعيليه.

هدف أعضاء مجلس التعاون الجمركي من إعالن اروشا :
تن توجه نداء هل ى مصالم الجمارك في العالم للقيام بتنفيذ خطط شاملة ودائمة للنزاهة مبنية على

تسس رئيسية موضحة في اإلعالن.

كما توجه النداء هلى الحكومات والقطاع الخاص وتعضاء المجتمع الدولي لمساندة الجمارك في

مكافحة الفساد.
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المبحث الثالث :
االتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق اإلجراءات الجمركية ( اتفاقية كيوتو )

59

تن األطراف المتعاقدة على هذه االتفاقية المبرمة تحت رعاية مجلس التعاون الجمركي سعياً منها

إلزالة االختالف بين اإلجراءات والممارسات الجمركية لدى األطراف المتعاقدة والذل من شأنه تن يعرقل

التجارة الدولية وغيرها من التبادالت التجارية.

ورغبة منها في االتهام على نحو فعال في نتيجة هذه التجارة والتبادالت من خالل تبسيط اإلجراءات

والممارسات الجمركية وتقرير التعاون الدولي .

واذا نالحظ تنه يمكن تحقيق فوائد هامة من جراء تسهيل التجارة الدولية دون الحاجة لتسوية معايير

مالئمة للرقابة الجمركية.

وادراكاً منها تن مثل هذا التبسيط والتنسيق يمكن تحقيقه من خالل تطبيق المبادئ التالية على وجه

الخصوص :

 -9تنفيذ برامج تهدف هلى تحديث اإلجراءات والممارسات الجمركية بصورة مستمرة مما يرفع من الكفاءة
والفعالية.

 -1تطبيق اإلجراءات والممارسات الجمركية بأسلوب يتميز بالشفافية والتنسيق يمكن التنبؤ به

 -3تقديم كل المعلومات الالزمة هلى األطراف المعنية فيما يتعلق بالقوانين واألنظمة والخطوط اإلرشادية
اإلدارية واإلجراءات والممارسات الجمركية.

 -1اعتماد تساليب حديثة ك دارة المخاطر والرقابة القائمة على المراجعة واالستخدام العملي األمثل لتكنولوجيا
المعلومات.

 -2التعاون مع السلطات المحلية األخرى وادارات الجمارك األخرى والمجتمعات التجارية.
 -1تنفيذ المعايير الدولية ذات الصلة.

 -5هتاحة عمليات المراجعة اإلدارية والقضائية التي يسهل الوصول هليها لألطراف المتأثرة.

ولقناع تها بأن االتفاقية الدولية تتضمن األهداف والمبادئ المذكورة والتي تتعهد األطراف المتعاقدة بطبيعتها
سوف تؤدل هلى تحقيق درجة عالية من تبسيط وتنسيق اإلجراءات والممارسات الجمركية وهو الهدف

األساسي لمجلس التعاون الجمركي مما يعيد هسهاماً كبي اًر في تسهيل التجارة الدولية.

وتضع االتفاقية مجموعة من المبادئ االساسية الحاكمة لتنفيذ برامج تهدف هلى تحديث االجراءات

والممارسات الجمركية بصورة مستمرة مما يرفع من الكفاءة والفعالية وهذه المبادئ هي - :

59مجلة الجمارك المصرية،العدد،111ابريل1121
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 -9تطبيق اإلجراءات والممارسات الجمركية بأسلوب يتميز بالشفافية والتنسيق يمكن التنبؤ به.

 -1تقديم كل المعلومات الالزمة الى االطراف المعنية فيما يتعلق بالقوانين واالنظمه والخطوط االرشادية
االدارية واالجراءات والممارسات الجمركية.

 -3اعتماد تساليب حديثة ك دارة المخاطر والرقابة القائمة على المراجعة واالستخدام العملي االمثل
لتكنولوجيا المعلومات.

 -1التعاون مع السلطات المحلية وادارات الجمارك والمجتمعات التجارية.
 -2تنفيذ المعايير الدولية ذات الصله.

واتفاقية كيوتو تشجع تيسير التجارة ووضع ضوابط فعاله من خالل هحكامها القانونية التي تعرم بالتفصيل
لتطبيق هجراءات مبسطة لكنها فعاله .وتحتوى االتفاقية تيضاً على معايير جديدة واجبة التطبيق على جميع
االطراف المتعاقدة التي يجب ان تقبل بدون تحفظ وقد دخلت اتفاقية كيوتو حيز النفاذ في  3فبراير 1111

القواعد التي تحكم االتفاقية
 – 0المعيار ) ( Standard
هو الحكم الذل يجب ان تلتزم الدوله العضو بتنفيذه خالل  31شهر من تاريخ هيداع وثيقة االنضمام

في مقر منظمة الجمارك العالمية.

 – 3المعيار االنتقالي Standard transitional
وهو الحكم الذل يجب تن تلتزم الدوله العضو بتنفيذه خالل  11شهر من تاريخ هيداع وثيقة

االنضمام في مقر منظمة الجمارك العالمية.

 – 2تطبيق موصى ) ( Practice Recommended
هي التطبيقات الواردة في المالحق الخاصة والتي يجب ان تلتزم الدولة العضو بتنفيذها خالل  31شهر من

تاريخ ايداع وثيقة االنضمام في مقر منظمة الجمارك العالمية ما لم يكن هناك تحفظات على واحد تو اكثر
من تلك التطبيقات.
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هيكل االتفاقية
تتكون االتفاقية من :
 -9اكثر من  111قاعدة قانونية تتضمن معايير تساسية وانتقالية واجراء موصي به تضع الخطوط
العريضة للمبادئ األساسية لكل االجراءات والممارسات الجمركية.

 -1المبادئ العامة لالتفاقية (  2فصول ) لغير عن مبدتين هما تبسيط وتسهيل االجراءات بتضمين
الملحق العام في التشريعات الوطنية وان تتعاون الجمارك مع المجتمع التجارل.

 -3ملحق عام يتكون من (  91فصول ) يتضمن المبادئ األساسية لكل االجراءات والممارسات
الجمركية من اجل ضمان تطبيقها بشكل سليم من قبل االدارات الجمركية.

محتويات الملحق العام :
يتضمن الملحق العام معايير واجبة التنفيذ بعد  31شهر من التصديق على االتفاقية ومعايير انتقالية

واجبة التنفيذ بعد  11شهر من التوقيع على االتفاقية وكذلك وفق احكام المادة  93فقره ½ وفي حالة التحفظ
على الملحق العام يعتبر ذلك بمثابة هنسحاب من االتفاقية.
المالحق الخاصة :
تتكون المالحق الخاصة من (  91مالحق –  12فصل ) تغطي االجراءات الجمركية للوارد

والصادر وحركة الركاب وتضمين معايير واجبة التطبيق بعد  31شهر من التصديق كما يتضمن اجراءات

موصى بها واجبة التنفيذ بعد  31شهر من تصديق العضو كما يمكن التحفظ على تل من الفصول
واالجراءات الموصي بها بشرط ارسال المبررات التي يتعارم والتشريعات المحلية وذلك هلى لجنة هدارة

االتفاقية وفق احكام المادة  91فقرة . 1 – 9

وال يعد قبول المالحق الخاصة هجبارياً للدخول في االتفاقية.
توصى  WCOاالطراف المنضمين لالتفاقية على اقل تقدير بقبول المالحق التالية:
 -الملحق  Bاالستيراد ( المتطلبات الدنيا لالستيراد ).

 الملحق  Cالتصدير بالمقارنة مع التصدير المؤقت. الملحق  Dالمستودعات والمناطق الحرة. الملحق  Eالترانزيت. -الملحق  Fالتصنيع.
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وقد بلغ عدد االعضاء المنضمين للمالحق الخاصة حوالي  11عضواً وهذا ما جعل لجنة االدارة

توجه رسائل للدول التي لم توضع على هذه المالحق لحثها على التطبيق بما يؤدل هلى رفع كفاءة
االجراءات الجمركية وتيسير التجارة الدولية.
محتويات المالحق الخاصة
 الخطوط االرشادية Guide linesاعدت المنظمة شروحاً تفسيرية لكافة المعايير والمعايير االنتقاليه واالجراء الموصي به لكافة

المالحق والفصول عدا الفصل الثاني حيث انه تعريفات في غاية االهمية يجب ان تؤخذ كما هي وتحتوى

هذه الشرو على تجارب الدول االعضاء فى كيفية تطبيق االتفاقية وهي هرشادية وغير ملزمه ولكنها تشكل

مجاالً ضخما لتبادل الخبرات في مجال االجراءات الجمركية وقد قامت الجمارك المصرية بترجمة هذه

الشرو ألهميتها في العمل الجمركي.
موائمة التشريعات الوطنية

يتعين على الدول األطراف موائمة تشريعاتهم الوطنيه مع المعايير والمعايير االنتقالية والمعايير

الموصى بها في االتفاقية مادامت قد قبلتها الدوله العضو دون تحفظ وتخطرت لجنة االتفاقية بذلك .وفي
حالة عدم التمكن من موائمة بعم االجراءات الموصي بها يتعين على الدوله التقدم الى اللجنة باالسباب

والتشريعات المحلية التي تتعارم مع هذه االجراءات لكي تتخذ اللجنة قرارها وفق المادة  91/1من هيكل

االتفاقية .
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الفصل الرابع
تقييم دور اجلمارك املصرية يف تيسري التجارة
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مقدمة
االجراءات الجمركية هى تلك الخطوات والمتطلبات التى يجب على المستورد ان لمستوفيها لكي يتمكن من

اإلفراج عن البضائع التي قام باستيرداها وعادة فى كافة اإلدارات الجمركية فى العالم يتم وضع خريطة

مرحلية لهذه اإلجراءات فتكون هناك مرحلة تولية يتضمن تلك اإلجراءات الخاصة بالتقدم لمكتب الجمارك
وتقديم المستندات والبيانات تم تلبها مرحلة اخرى تتضمن هجراءات المراجعة والتحقق من البيانات والمستندات

سواء على الورق او على الطبيعة اى القيام بالكشف والفحص والمعاينة وتخي ار تأتى مرحلة استيفاء المتطلبات
االفراجية سواء تسديد الضرائب والرسوم واستيفاء الموافقات الرفايقة التي قد تحتاجها عملية اإلفراج عن

البضائع وتخي ار تأتى مرحلة اإلفراج والصرف

وعادة ما تتضمن كل مرحلة عدد كبير من اإلجراءات تنعقد وتتشابك بدرجات متعاونة من دولة ألخرى وفقا

لدرجة التقدم واستخدام التكنولوجيا وغيرها من المعايير التى تفسير درجة تطور اإلدارة الجمركية هال تن التوجه

العام الجديد لإلدارات الجمركية فى اغلب دول العالم منذ انشاء منظمة التجارة العالمية وحتى اليوم يتجه الى
تبسيط وتيسير اإلجراءات الجمركية وألحل التبسيط يتم خفم عدد اإلجراءات لتكون اقل ما يمكن القيام به

وقد لجأت اغلب اإلدارات الجمركية لتحقيق هذا التبسيط هلى تفعيل عملية المشاركة مع المستورد مكن خالل

قيامه شخصيا باستيفاء كافة البيانات والقيام بتلك اإلجراءات األولية الخاصة باإلدراج ثم قيام الجمارك بعد

ذلك لعملية التحقيق من هذا البيانات فى اقل عدد من اإلجراءات يصل فى بعم األحيان هلى ثالثة او تربعة
هجراءات فقط ال غير فضال عن عمليات المميكنة التى تتم في العديد من الدول والتي يترتب عليها قيام

المستورد بالتعامل مباشرة مع النظام االلى للجمارك غير مميكنة االنترنت ومن تم استيفائه لكافة المتطلبات

والبيانات والمستندات ومرورة بكل اإلجراءات حتى يتم سداد الرسوم والحصول على هذن اإلفراج عن البضائع

هما عملية التيسير فهدف هلى تطبيق تلك اإلجراءات التي يتم بسهولة واليسر فى التطبيق وال تحتاج هلى
فنيات عالية تو خبرات مخصصة يستحيل على المتكامل تن يتعرف عليها تو يقوم بها
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المبحث االول
المتوقعة لعملية تسهيل التجارة على األسواق العالمية
عند التزام دول العالم ب زالة المعوقات التي تعوق حركة التجارة العالمية والتي تتمثل في تذون االستيراد ونظام

الحصص وفرم ضرائب على الصادرات واستخدام تسعار الصرف غير المتوازنة باإلضافة هلى هتباع الدول
آلليات من شأنها هعطاء مساحة تكبر لتحرير التجارة مثل االتفاقيات التفضيلية والغاء تو خفم الرسوم

والمصروفات التي ترتبط بعمليات االستيراد والتصدير واستخدام نظم آلية لإلجراءات المتعلقة باإلفراج عن

البضائع فان هذا يؤدل بالضرورة هلى جذب االستثمارات في مجال التجارة وزيادة سرعة ومعدل دوران رؤوس
األموال المستخدمة في التجارة مما يترتب عليه مضاعفة األربا والفوائد التي تعود على المشتغلين بالتجارة

توصيات منظمة التجارة العالمية :
لقد خرجت الدول األعضاء بمنظمة التجارة العالمية بعدد من التوصيات المقترحة ألحداث وتحقيق تسهيل
كبير للتجارة العالمية ووضع معدالت التبادل التجارل هلى تعلى ما يمكن الوصول هليه :

التوصية األولى  :األهداف اإلستراتيجية.

التوصية الثانية  :اإلجراءات الجمركية.
التوصية الثالثة  :التكنولوجيا.

التوصية الرابعة  :الموارد البشرية.
التوصية الخامسة  :اإلفراج المسبق.

التوصية السادسة  :توافر المعلومات الضرورية للقيام بعملية اإلفراج عن البضائع.

التوصية السابعة  :التنسيق جميع الجهات الحكومية التي لها عالقة بالتجارة الخارجية.
التوصية التاسعة  :تعديالت التعريفة الجمركية.

التوصية العاشرة  :التعاون مع اإلدارات الجمركية.

التوصية الحادية عشر  :النزاهة والشفافية.

التوصية الثانية عشر  :التطوير الجمركي.

التوصية الثالثة عشر  :معايير العمل للوكالء والمتعاملين.
التوصية الرابعة عشر  :الشراكة مع المجتمع التجارل .

التوصية الخامسة عشر  :التبادل تلمعلوماتي بين اإلدارات الجمركية.

التوصية السادسة عشر  :التدقيق اإلحصائي.

التوصية السابعة عشر  :الدعم الحكومي للعمل الجمركي.
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التوصية الثامنة عشر  :بناء القدرات .

التوصية التاسعة عشر  :تفعيل دور منظمة الجمارك العالمية.
وهذه التوصيات تمثل خارطة طريق تو خطة عمل تفصيلية لإلدارة الجمركية التي تريد تن تقوم بدور

فعال في عملية تسهيل التجارة الدولية بل هي تمثل النقاط األساسية والمراحل الهامة التي يجب تن تنظمها
تل خطة تطوير للجمارك في تل دولة من دول العالم.

وعند النظر لهذه التوصيات يتضم تن التوصية األولى وهي األهداف اإلستراتيجية تكون بالنسبة

للجمارك المصرية بمثابة تهداف التي تعمل على تطوير واصال الجمارك وهذه األهداف اإلستراتيجية
متضمنة جميع التوصيات للمنظمة العالمية للجمارك.
األهداف االستراتيجية لمصلحة الجمارك

60

بدت التفكير في األهداف االستراتيجية مع الجمارك المصرية في عام  1112حيث لم يذكر في كتاب التاريخ
الجمركي ان هناك هدف استراتيجي للجمارك على مر تاريخها بل كان التوجه االستراتيجي الذل يعمل من

خالل كل من ينتمي للجمارك هو الحصيلة وال ش سوى الحصيلة وكان الوزير ال يعرف عن الجمارك هال ما
تحققه من حصيلة وهو تقل تو تساوى تو تزيد عن الرقم المستهدف في الموازنة ولم يكن يشارك خبراء

الجمارك في وضع هذا الرقم المستهدف بالموازنة بل كان رقماً يتم زيادته بنسبة سنوية دون الرجوع هلى
دراسات اقتصادية تو تجارية تو احصاءات حقيقية حول االيرادات الجمركية.
وكانت االهداف االستراتيجية للجمارك المصرية هي :

 -الهدف األول تقديم خدمة جمركية متكاملة من خالل تطوير منظومة عمل تحقق تيسير حركة التجارة

واحكام الرقابة الجمركية :

هذا المدخل يتضمن جملة شاملة تعتبر وتعكس بوضو عن الشكل العام لالداء الجمركي في االلفية التالية

فهو يبدت بكلمة (تقديم) والتي تختلف تماماً عن ذلك التوجيه الذل كان يسود العمل الجمركي لعقود طويلة من
الزمن وهو (الحصيلة) والذل كان يأخذ وال يقدم تو يعطي تل خدمة.

وكان كلمة (تقديم) في هذا الهدف تعطي مؤشر بتحول استراتيجي شامل وان كلمة (خدمة) يعبر عن نوع

العالقة مع المتعاملين فهم عمالء تقدم لهم خدمة جمركية ويجب ان تكون هذه الخدمة متميزة وفي افضل
صورها وذلك بما يلقى قبول ورضا العميل.

وان ضددرورة تأديددة هددذه الخدمددة يكددون مددن خددالل منظومددة عمددل متكاملددة ويسددير هددذا هلددى بيئددة عمددل جمركيددة
صددالحة ومجه دزة بكددل مددا يحتدداج اليدده رجددل الجمددارك للقيددام بعملدده وتأديددة واجبدده وتوضدديم هددذا الهدددف االول

لالهداف االستراتيجية الجمع بين اثنين من تهم اال شياء لتوازن العمل الجمركي وهما (تيسدير التجدارة الدوليدة)

60 Htt://www.customs.gov.eg.موقع الجمارك المصرية

93

و (الرقابة الجمركيدة) وضدرورة العمدل فدي منطقدة التدوازن الدذل ال يخدل بعمليدة تيسدير التجدارة فتتشددد الجمدارك
وتتعطل األعمال تو يخل بعملية الرقابدة الجمركيدة فتكثدر عمليدات التهريدب ويتعدرم الدوطن والمدواطن للخطدر
من جراء هذه العمليات غير المشروعة.
 الهدف الثاني كفاءة تحصيل الضريبة الجمركية بما يحقق العدالة الضريبية :هذا الهدف يوضم تن الحصيلة ال تزال احد االمور الهامة واالساسية للعمل الجمركي ولكن وجود (كلمة)

كفاءة سبقت كلمة تحصيل يوضم ان التحصيل المطلوب هو ما يجب ان يكون وليس ما يستطيع ان تصل

هليه فالكفاءة في تحصيل الضريبة يعنى تن يتم التطبيق من خالل ممارسات صحيحة وعادلة وتتفق والقواعد
واالجراءات والقوانين التي تحكم العمل الجمركي .ولكى يتأكد هذا المعنى بان هذا الهدف يوضم في نهايته

ضرورة تحقيق العدالة الضريبية ونحن بصدد عملية تحصيل الضرائب الجمركية وهذه العدالة ال يمكن ان

تحقق هال من خالل آليات عمل كثيرة مترابطة من خالل عالقات عمل شفافة وواضحة تربط بين الجمارك

والجمارك وبين الجمارك والمجتمع التجارل وبين الجمارك والجهات الحكومية األخرى.

 -الهدف الثالث تحقيق الشفافية والمصداقية من خالل إقامة مشاركة بين مصلحة الجمارك المصرية

ومجتمع األعمال والتجارة بما يساعد على تحقيق االلتزام التجاري :

ان العدالددة االجتماعيددة التددي تناولهددا الهدددف الثدداني ال تتحقددق هال مددن خددالل معرفددة المجتمددع التجددارل بحقوقدده

وواجباته ومسئولياته ولذلك ف ن الهدف الثالث ركز على الشفافية التدي تركدز علدى العالنيدة فدي تطبيدق القواعدد
واالجراءات والتشريعات وال تكفدى عمليدة الشدفافية لتقددم الحمايدة للمجتمدع التجدارل وتحقدق العدالدة بدل البدد مدن

وجددود المصددداقية فيمددا تعلندده الجمددارك وذلددك يمثددل اهميددة كبي درة الن اعددالن االج دراءات والددنظم الجمركيددة بكددل
وسائل االعدالن ال يمثدل فائددة هذا كاندت اإلجدراءات والدنظم بالغدة التعقيدد فدي الوقدت الدذل تسدعى فيده الجمدارك

هلددى تسددهيل وتيسددير اإلج دراءات ،وهددذه الشددفافية والمصدددقية البددد مددن ان يقويهددا ويحميهددا ويضددمنها نددوع مددن

الشراكة مع المجتمع التجارل ومجتمدع رجدال االعمدال وكافدة المشدتغلين بالتجدارة .لكدي نبددت فدي مرحلدة االلتدزام
وال ددوعي الضد دريبي الجمرك ددي الط ددوعي ال ددذل يق ددود ذل ددك المجتم ددع هل ددى مجتم ددع يس ددعى الجمي ددع الوص ددول هلي دده.
 -الهدف الرابع تنمية الموارد البشرية من خال ل البرامج التدريبية وبناء القدرات مع تصميم هيكل تنظيمي

فعال يدعم عملية اتخاذ القرار آخذاً في االعتبار افضل المعايير والممارسات الدولية مع توفير بيئة عمل

مناسبة :

العمل الجمركي هو مجموعة من الخبرات المتراكمة التي يمتلكها رجل الجمارك بسبب قيامة بالعمل في
المواقع والوظائف المختلفة الجمركية وفي عالم اليوم اصبم التدريب احد اهم تلك االدوات التي تستطيع

المنظمة ان تحقق اهدافها عن طريقه والعنصر البشرل الذل يعمل في الجمارك يجب ان يكون لديه التأهيل
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المناسب للعمل قبل ان يلتحق بالجمارك ثم يحصل على التدريب المؤهل للقيام بالعمل ثم تستمر عملية

التدريب طوال فترة حياة رجل الجمارك الوظيفية .ونظ اًر الن الجمارك تتضمن عدداً من الوظائف النوعية
المختلفة المتخصصة ف ن الهيكل التنظيمي الجديد للجمارك يجب ان يعكس تلك الوظائف التقليدية وتلك

الوظائف الحديثة ويعكس ايضاً خطوط االتصال بين كافة الوحدات بما يدعم عملية اتخاذ القرار ويحدد
السلطة والمسئولية عند كل مستوى وفي كل تخصص ويختتم هذا الهدف المنظومة البشرية والتنظيمية

باالشارة الى البيئة المكانية التي يعمل فيها هؤالء البشر بأن تكون بيئة مناسبة من كافة الوجوه لكي يقوم رجل

الجمارك بعمله

 -الهدف الخامس مراجعة التشريعات والتأكد باستمرار من مالءمتها لظروف متغيرات العمل الجمركي مع

التوصية بالتعديالت الالزمة واحالتها إلى جهة االختصاص لتقرير ما يلزم بشأنها :

العمل الجمركي دائماً يتعامل مع المستحدثات والمستجدات لذلك فالقانون الجمركي والالئحة التنفيذية به

وقائمة االجراءات الجمركية والئحة االجراءات االستيرادية وق اررات التعريفة الجمركية وغيرها من عناصر

المظلة التشريعية للعمل الجمركي يجب تن يخضع لعملية مراجعة وتحديث دورية تضمن مالءمتها المستمرة

للعمل وتوافقها مع الظروف الجديدة ومن المعروف ان القانون يتغرق الوقت الطويل لكي يتم هجراء تعديل

عليه لذلك ف ن عملية التوقع والتخطيط طويل األجل إلجراء التعديل يعتبر من االمور الحيوية الواجب على

االدارة الجمركية ان تضعها في مستوى االهداف المطلوب تحقيقها على المستوى االستراتيجي.

 -الهدف السادس تهيئة الجمارك الستيعاب المتغيرات االقتصادية  /الجمركية وكذلك المبادرات الجديدة مع

تجهيز البنية التحتية الالزمة لذلك :

استكماال لمنظومة النظر هلى المستقبل والتخطيط االستراتيجي بصورة مسدتمرة كدان علدى الجمدارك ان

تضع هدفاً هاماً من تهدافها يسعى لكي تستوعب الجمارك المتغيرات االقتصادية والتجارية والجمركية والدوليدة
التددي تحدددث مددن وقددت ألخددر  .فالجمددارك هددي منفددذ الدددخول هلددى الددوطن والخددروج مندده لدديس فقددط لالشددخاص

والبضائع ولكن ايضاً للظدواهر واالزمدات والمتغيدرات والبدد مدن تن تكدون البيئدة الجمركيدة علدى تهبدة االسدتعداد
الستقبال المبادرات التكنولوجية الجديدة والمتغيرات االقتصادية والتجارية وغيرها.
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المبحث الثانى
اعالن اروشا المعدل و اثره فى العمل الجمركى

النزاهة والسلوك الشريف في العمل الجمركي
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تن اإلدارات الجمركية في جميع تنحاء العالم تقوم بعدد من الوظائف الهامة التي تخدم مصدالم حكوماتهدا
وتسددهم بطري ددق مباشددر ف ددي تحقيددق األه ددداف الوطني ددة س دواء تل ددك المتعلقددة ب ددااليرادات او التددي تتعل ددق بحماي ددة

المجتمد ددع او حتد ددى تلد ددك التد ددي تد ددؤدل لتسد ددهيل التجد ددارة الدوليد ددة وحمايد ددة األمد ددن الد ددوطني للد ددوطن والمد ددواطنين.
ويمثل موضوع النزاهة تحد تهم القضايا الوطنية لكافة الدول ولجميع اإلدارات الجمركية من منطق تن

وجود الفساد من شأنه الحد من قدرة الجمارك في هنجاز .مهمتها

ويمكن أن يتضمن اآلثار العكسية الناجمة من الفساد ما يلي :
 تعرم األمن القومي للخطر ومستوى حماية المجتمع منخفم. -نقص الحصيلة وااليرادات الجمركية.

 -انخفام معدالت االستثمار الخارجي.

 -ارتفاع تكلفة الواردات التي يتحملها المستهلك النهائي.

 وجود حواجز ومعوقات تمام التجارة الدولية ومن ثم انخفام معدالت النمو االقتصادل. -عدم ثقة المجتمع في الجهاز الحكومي للدولة.

 انخفام في مستوى التنسيق والتعاون بين اإلدارة الجمركية والجهات الحكومية األخرى. -انخفام درجة االلتزام لدى المتعاملين.

 -تدني معنويات العاملين بالجمارك واقتصاد رد العمل الجماعي.

ولكي تستطيع اإلدارة الجمركية تن تواجه كل هذه التحديات وتتجنب هذه اآلثار السلبية للفساد ف ن منظمة
الجمارك العالمية من خالل هعالن تروشا تنادى كافة اإلدارات الجمركيدة بتبندي برندامج ن ازهدة وطدن مدن خدالل

م د د د د د ددا يع د د د د د ددرف بميث د د د د د دداق الش د د د د د ددرف للع د د د د د دداملين بالجم د د د د د ددارك يتض د د د د د ددمن الخط د د د د د ددوط العريض د د د د د ددة اآلتي د د د د د ددة -:
 – 0التزام قيادة اإلدارة الجمركية :
حي د د ددث تن مس د د ددئولية من د د ددع الفس د د دداد ومحاربت د د دده تق د د ددع عل د د ددى ع د د دداتق رئ د د دديس الجم د د ددارك وفري د د ددق اإلدارة

التنفيذي د ددة العلي د ددا وعل د دديهم جميعد د داً تن يتخ د ددذوا م د ددن الوس د ددائل واألس د دداليب الت د ددي تض د ددمن مس د ددتويات عالي د ددة م د ددن

الن ازهد ددة وااللت د دزام ومكافحد ددة الفسد دداد فد ددي كافد ددة األنشد ددطة الجمركيد ددة بينمد ددا يقد ددع علد ددى عد دداتق مد ددديرل المسد ددتوى
الع د ددالي م د ددن الم د ددديرين والمشد د درفين القي د ددام ب د دددور ري د ددادل ق د ددوى بغي د ددة الحف د دداظ عل د ددى تعل د ددى مس د ددتويات الن ازه د ددة
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ف د ددي كاف د ددة جوان د ددب العم د ددل الجمرك د ددي وينبغ د ددي تن يك د ددون اح د ددد ته د ددم األولوي د ددات ل د ددديهم ه د ددو موض د ددوع الن ازهد د دة
وتن يلعب د دوا دور القد دددوة واألسد ددوة تمد ددام العد دداملين مد ددن المسد ددتويات األدند ددى لكد ددي تتوافد ددق المبد ددادئ التد ددي يند ددادون

به د د د د د د د د د د د د د د د د د ددا م د د د د د د د د د د د د د د د د د ددع م د د د د د د د د د د د د د د د د د ددا يقوم د د د د د د د د د د د د د د د د د ددون ب د د د د د د د د د د د د د د د د د ددذلك م د د د د د د د د د د د د د د د د د ددن عم د د د د د د د د د د د د د د د د د ددل وس د د د د د د د د د د د د د د د د د ددلوك.
 – 3اإلطار التنظيمي :
هن تبسدديط وتنسدديق التشدريعات واألنظمددة واإلجددراءات والل دوائم والقواعددد اإلداريددة واإلجدراءات الجمركيددة

هل ددى تقص ددى ح ددد ممك ددن ه ددو تح ددد وس ددائل مكافح ددة الفس دداد ونش ددر الن ازه ددة حي ددث تن قي ددام المتعام ددل م ددع اإلدارة

الجمركيددة باسددتيفاء كافددة اإلجدراءات الجمركيددة بدددون عندداء تو حاجددة هلددى مددن يوضددحها لدده يعتبددر تمد اًر ضددرورياً
لتحقيق النزاهة وتن تعقد اإلجدراءات وتشدابكها وعددم وضدوحها للمتعداملين هدو تحدد دعدائم الفسداد التدي يسدتغلها

تولئددك الفاسدددون .لددذلك فد ن اإلدارة الجمركيددة تكددون مطالبددة بمراجعددة واعددادة صددياغة القواعددد واإلجدراءات التددي
تطبقهددا علددى المتعدداملين بهدددف القضدداء علددى الددروتين وتحقيددق االنسدديابية فددي العمددل ووض دو فددي الفهددم لدددى
المتعاملين فضال عن تجنب االزدواجية التي دائماً ما يكون ال لزوم لها.

هن وجددود فئددات رسددوم معتدلددة مددع عدددم وجددود اسددتيفاءات فددي القواعددد العاديددة تو األنظمددة تو اإلج دراءات التددي
يجددب تن تكددون متوافقددة مددع اتفاقيددة كيوتددو المعدلددة (االتفاقيددة الدوليددة لتبسدديط وتنسدديق اإلج دراءات الجمركيددة).
 – 2الوضوح :
هن قيام اإلدارة الجمركية بتوفير بيئة واضحة يعطى درجة عالية من التوقع للمجتمع التجارل عند

تعامله مع الجمارك .وهذا التوقع يمكن هذا المجتمع التجارل من اتخاذ الق اررات االقتصادية الصحيحة بما

تخدم المجتمع ككل ويأتي هذا من منطلق تنه يحق لعمالء الجمارك التوقع بدرجة عالية من اليقين وقابلية

التكهن في تعامالتهم مع الجمارك والتي يجب عليها ان تقوم باإلعالن عن األنظمة واللوائم واإلجراءات

والقواعد التي تطبقها على المتعاملين وتن يتم هذا التطبيق بشكل عادل وموحد ومتكامل.

وتكتمل منظومة الوضو في اإلجراءات والسهولة في التطبيق بوجود آلية توفر للمتعاملين ضمانات عادلة

عند الطعن في ق اررات الجمارك وطلبهم هعادة النظر في الق اررات وبما يتفق مع مبدت التظلم دون عقوبة الذل

يتنادى به وتقره منظمة الجمارك العالمية.
 – 7الحاسب اآللي :

هن هدخال الحاسب اآللي واستخدامه في ميكنة كافة مهام الجمدارك مدن شدأنه تن يرفدع مسدتوى الكفداءة

والفاعلية التي تمارس بها الجمارك دورها في خدمة المجتمع التجارل وتقضي تمامداً علدى جميدع فدرص الفسداد
هذا ما تم سيطرة الميكنة علدى القد اررات واالختيدارات ويرفدع مدن مسدتوى الخدمدة مدا قدد يقدوم بدت الحاسدب اآللدي
من القيام بعملية محاسبة ومراجعة للق اررات اإلدارية فدي وقدت الحدق التخاذهدا والوقدوف علدى مددى توافقهدا مدع

المنظومة التشريعية واإلجرائية ولذلك ينبغي تن يتم تصميم النظم اآللية بقددر اإلمكدان بطريقدة تقلدل مدن فدرص
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ممارسة وفرم الرتل من المسئول بشكل غير مناسب وال شرعي وال مقبول وتيضا يقلل من االتصال والتعامل
المباشر بين موظفي الجمارك والمتعاملين معها.

 – 1ضرورة القيام لعمليات إصالح وتحديث لإلدارة الجمركية :
هن األداء الروتينددي والبيئددة التددي تسددودها الممارسددات المعقدددة والغيددر فعالددة والمكددررة والتددي تغيددب عنهددا

ش ددمس المعرف ددة والوض ددو والت ددي يس ددمم فيه ددا بالت دددخل الشخص ددي ف ددي التطبي ددق والتع ددديل لإلجد دراءات والقواع ددد
القانونيددة ه ددي بيئددة ص ددالحة للفس دداد حيددث يج ددد العمددالء تنفس ددهم مض ددطرين هلددى العم ددل علددى تج دداوز وتخط ددي
المعوق ددات واإلجد دراءات البطيئ ددة والثقيل ددة م ددن خ ددالل األوض دداع االس ددتثنائية الت ددي يحص ددلون عليه ددا ع ددن طري ددق

الرشاوى ودفع مقابل للتسهيل.

لددذا ينبغددي علددى الجمددارك هصددال تنظمتهددا وتطددوير هجراءاتهددا وتبسدديطها للقضدداء علددى تل فوائددد غيددر شددرعية
يمكددن الحصددول عليهددا مددن خددالل االلتفدداف ح ددول اإلج دراءات والمسددارات الرسددمية ويجددب تن تكددون مب ددادرات

التطوير واإلصال والتحديث مبادرات شاملة تتضمن كافة جوانب العمل واألداء واألنشطة الجمركية وكثي ار ما
تنصددم منظمددة الجمددارك العالميددة باالسترشدداد باتفاقيددة كيوتددو المعدلددة كأحددد تهددم مرجعيددات ومبددادرات التطددوير

واإلص د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددال الجمرك د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددي م د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددن الناحي د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددة الفني د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددة واإلجرائي د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددة.
 – 6المتابعة والرقابة الداخلية :
هن اإلدارة الجمركية الناجحدة هدي تلدك اإلدارة التدي تطبدق وتنفدذ مجموعدة مدن اآلليدات المناسدبة لرصدد
ومتابعددة ومراقبددة العمددل واألداء علددى كافددة المسددتويات واألنشددطة  .فبدرامج المتابعددة والمراجعددة الداخليددة وتنظمددة

التحقددق الددداخلي والخددارجي ووظددائف التحقيددق والمحاسددبة الداخليددة والخارجيددة هددي بعددم نمدداذج لتلددك األنظمددة
التددي يجددب علددى الجمددارك تن تأخددذ بهددا والتددي يجددب تن تقددوم علددى تدوازن منطقددي ومعقددول بددين االسددتراتيجيات
االيجابيددة التددي تتبناهددا اإلدارة الجمركيددة لتشددجيع العدداملين علددى تحقيددق مسددتويات عاليددة مددن الن ازهددة مددن تلقدداء

تنفسهم وبين استراتيجيات العقاب والجزاء التي تتبناها اإلدارة الجمركيدة لتتبدع وتحديدد حداالت الفسداد واألنشدطة
الغيددر تخالقيددة تو الغيددر مشددروعة التددي يقددع القددائم بهددا تحددت طائلددة القددانون والعقدداب وقددد تكددون مددن الضددرورل
عل ددى اإلدارة الجمركي ددة تن تق ددوم بطريق ددة مؤدي ددة وش دداملة ومباشد درة ب ددالتحقيق ف ددي الح دداالت المعني ددة ف ددور ورود

معلومددات عددن وجددود تو احتمددال وجددود فسدداد تو مخالفددات ويمكددن لهددذه التحقيقددات ان تكددون محدددودة تو علددى
نطاق واسع وفقا لما تكون عليه الحالة .واذا ما رتت جمعية التحقيق الداخلية وتحققت من وقوع الفسداد بصدورة
غير مقبولة .فيكون عليها الرجوع هلى جهات التحقيق الخارجية المختصة للنظر في قضايا الفساد هذه.

 – 4تطبيق أنظمه لمراقبة السلوك :
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هن ميثاق الشرف الجمركي للعاملين بالجمارك هو تحد العناصدر الرئيسدية لبرندامج جيدد وفعدال للن ازهدة

ويعتبددر هددذا الميثداق بمثابددة نظددام شددامل لمراقبددة السددلوك حيددث تندده يتضددمن كافددة تفاصدديل السددلوك المتوقددع مددن
كافة موظفي الجمارك على كل المستويات وبشكل عملي وواضم وخدالي مدن الغمدوم ويتضدمن هدذا الميثداق
بكل وضو الجزاءات المقررة عند عدم االلتزام وعند كل مخالفدة محدددة بدرجدة دقدة عاليدة تلدك الجد ازءات التدي

تتواف د د د د د د د د د د د د د د د ددق م د د د د د د د د د د د د د د د ددع حج د د د د د د د د د د د د د د د ددم وفداح د د د د د د د د د د د د د د د ددة المخالف د د د د د د د د د د د د د د د ددة الت د د د د د د د د د د د د د د د ددي ي د د د د د د د د د د د د د د د ددتم ارتكابه د د د د د د د د د د د د د د د ددا.
 – 8إدارة الموارد البشرية :
من األمور الهامة التي تنادى بها منظمة الجمارك العالمية لنشر النزاهة ومكافحة الفساد هدو تن تقدوم
اإلدارات الجمركية بتنفيذ سياسات وتطبيق هجراءات دقيقة ومتقنة في مجال هدارة الموارد البشرية نظ اًر لما لهدذه
السياس د د ددة م د د ددن تث د د ددر مباش د د ددر ف د د ددي نش د د ددر الن ازه د د ددة ومقاوم د د ددة البيئ د د ددة الت د د ددي تس د د دداعد عل د د ددى انتش د د ددار الفس د د دداد .

وفيما يلي بعم الجوانب الهامة التي يجب على اإلدارة الجمركية تن تصنعها وهي بصدد وضع تنظمة
جيدة للموارد البشرية بها .

 توفير مستوى الئق من المعيشة لموظفي الجمارك من خالل رفع مستوى الرواتب والمكاف ت التييتقاضها هؤالء العاملون هلى الحد الذل يضمن لهم حياة كريمة.

 التدقيق في عملية التعيين ثم بث ثقافة النزاهة لدى العاملين لضمان تن من يعمل في الجماركسيحافظ على مستويات عالية من النزاهة.

 وضع وتطبيق تنظمة للتعيين والترقية واالختبار بصفة عامة تقوم على مبدت االستحقاق وننأى عنالتحيز والمحسوبية والواسطة.

 تطبيق سياسة توزيع العاملين والموظفين بصورة دورية والتغيير الدورل للمواقع للقضاء على فرصبقاء الموظفين في مناصبهم لفترات طويلة األمر الذل قد يدعم الفساد ويوفر البيئة الصالحة

النتشاره.

 وضع التدريب بصورة شاملة على رتس تولويات العمل لتطوير وبناء قدرات العاملين وتعزيز وتقويةالشعور بالثقة بالنفس والقدرة على القيام بأعباء الوظيفة فضالً عن المحافظة على مستويات من
السلوك القويم وتخالقيات مهنية عالية.

 تطبيق تنظمة جيدة وحديثة لقياس وادارة األداء يكون من شأنها تشجيع السلوكيات الجيدة وتقويةمستويات النزاهة السلوكية والفنية والهيئة.

 – 9ثقافة المجتمع الجمركي :
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هن رو االنتماء ورو األسرة ورو العمل الجماعي وعدم الفردية هو افضل العناصر
المقاومة للفساد في العمل الجمركي حيث ان شعور موظفي الجمارك باالعتزاز

انتمائهم هلى األسرة الجمركية عادة ما يرفع من معنوياته في العمل

والفخر من جراء

ويهيأ لهم مناخاً تفضل للقيام بواجباتهم ويدعم ذلك الشعور بالعدالة واإلنصاف

وتواجد فرص الترقي والتطور لدى الجمي

وعلى اإلدارة الجمركية الذكية تن تسعى هلى تن يشارك جميع تفرادها في وضع

هستراتيجية مكافحة الفساد وهو المر الذل يشجعهم على قبول مستوى مناسب من

المجتمع الجمركي كله سواء اإلدارة تو العاملين.

وتنفيذ
المسئولية عن نزاهة

 – 01العالقة مع المتعاملين :

يجب على اإلدارة الجمركية تن تعمل على تشجيع الثقة بالمجتمع التجارل وخلق حوار متصل وعالقة مفتوحة
في هطار من الشفافية الكاملة والمنتجة مع تعضاء المجتمع التجارل المتعاملين مع الجمارك .وينبغي تشجيع
مجموعات العمالء على القيام بالمشاركة في العمل وتحقيق مستول مناسب من المسئولية عن اإلجراءات

التي يتم تطبيقها من جانبهم باإلضافة هلى مشاركة هذا المجتمع التجارل مشاركة حقيقية عند دراسة تو وضع

تل تعديالت على التشريعات والقوانين واإلجراءات التي تطبق عليهم وقد يكون تيضا من المفيد توقيع مذكرات
التفاهم بين الجمارك والمجموعات المختلفة من المجتمع التجارل والصناعي .ويفيد كذلك في وضع تنظمة

مراقبة السلوك للقطاع الخاص التي تتضمن بوضو معايير السلوك المهني والتي البد وتن تتضمن جزاءات

مناسبة تعاقب السلوك الفاسد وتكون كافية لردع مجموعات العمالء عن االنخراط في ممارسات فاسدة تو دفع
الرشاوى تو تل مقابل لتسهيل الحصول على معاملة تفضيلية غير مستحقة.
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المبحث الثالث
تطبيق االجراءات من خالل اتفاقيات تبسيط التجارة
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العالقة بين اإلجراءات الجمركية بالمراكز والمواني المطورة وتطبيق اإلجراءات من خالل اتفاقيات تبسيط
التجارة تعتمد على االسس التي تناولتها المفاوضات بين الدول األعضاء في سياق المادة الخامسة والمادة
الثامنة والمادة العاشرة .

-9المادة الخامسة :

حرية النقل بالعبور ( الترانزيت )

قد جرت المفاوضات بين الدول األعضاء في سياق تحكام هذه المادة على األسس التالية :
األحكام المتعلقة بالمصروفات والرسوم المرتبطة بالترانزيت :

اعتماداً على مبدتل جوهرل وتساس هو تن تكون المصروفات التي يتم تحصيلها عن البضائع العابرة في تقل
حد لها وتن ال يتجاوز المستويات الدولية المعمول بها وتن يكون اإلعفاء من تل رسوم هو األساس ربما

تحصيل القليل من الرسوم هو االستثناء وان عملية فرم رسوم على البضائع العابرة يعتبر تكبر معوقات

التجارة الدولية وبالتالي البد من تسيير كافة اإلدارة الجمركية على نهج اإلعفاء الكامل للبضائع العابرة من

تل رسوم وتحت تل مسمى فبعم الدول تقوم بفرم رسوم مبالغ فيها مقابل سير وسائل النقل التي تقل

البضائع الترانزيت عبر الطرق بها وهو ما يعني فرضا مستندا للرسوم على هذه البضائع وهذا ال يعني منع
الدول من تحصيل رسوم مقابل الخدمات التي تقدمها هذه البضائع عند عبورها بأراضيها حيث تستطيع كل

دوله بل ويحق لها بصورة كاملة تحصيل مقابل عن تل خدمات تقدمها بشرط تن يكون المبلغ المحصل
يساول الخدمة المقدمة وال يعتبر هيرادا للجهة التي تقدم الخدمة.

األحكام المتعلقة بالمستندات المرتبطة بالترانزيت :

البضائع العابرة تحتاج هلى مستندات جمركية وتجارية ترافقها تينما سارت وبعم الددول تشدترط تقدديم بياندات

ومسددتندات مبددالغ فيهددا وفقددا لمبددادرة تسددهيل التجددارة التددي تنددادى بهددا منظمددة التجددارة العالميددة ف د ن الحددد األدنددى
والض ددرورل م ددن المس ددتندات فقد ددط ه ددو ال ددذل يجدددب ان ي ددتم تقديم دده ل ددإلدارة الجمركيدددة ع ددن البض ددائع العدددابرة.
وال يقتص ددر األم ددر عل ددى ع دددد المس ددتندات فق ددط ب ددل تن التوصد دية تمت ددد لتش ددمل الناحي ددة الش ددكلية الت ددي ت ددرد به ددا
المستندات وضرورة عدم النص على التوثيق تو االعتماد هال في الحاالت التي يكون هذا ضرورياً

األحكام المتعلقة باإلجراءات المرتبطة بالترانزيت :
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يمتددد مفهددوم التخفدديم هلددى اإلج دراءات المطبقددة علددى البضددائع العددابرة ،حيددث تتجدده مسددارات المفاوضددات هلددى
مطالبة الدول األعضاء في المجتمع الدولي تن تكون اإلجراءات التي تتم على هذه البضائع تقل ما يمكن وتن
تقتصر على النواحي األمنية والبيئية ال تكثر فليس من المعقول وال المنطقي تن تتم اإلجراءات الجمركية على

البضائع العابرة على نفس النحو الذل تتعامل بت اإلدارة الجمركية مع البضائع تحت نظدام الدوارد النهدائي بدل
تقتصر اإلجراءات على تأمين وضدمان عددم تسدرب هدذه البضدائع هلدى السدوق المحلدي هال مدن خدالل هجدراءات
جمركية شرعية بعيداً عن الممارسات غير الشرعية وعمليات التهريب .

-3المادة الثامنة :

المصاريف واإلجراءات المرتبطة باالستيراد والتصدير :

 -قد تناولت المفاوضات بين الدول األعضاء في سياق تحكام هذه المادة األسس التالية :

 -9المراجعة الدورية للمصروفات والرسوم :

وهددذه المراجعددة ضددرورية هذا مددا تددم األخددذ فددي االعتبددار مبدددت التخفدديم  :حيددث هن هددذه المراجعددة عددادة مددا

ستسفر فدي ظدل التقددم التكنولدوجي المسدتمر عدن خفدم فدي تكلفدة تأديدة الخدمدة وهدو المطلدوب دومداً مدن
الدددول األعضدداء تن يتبعددوه ومددن ناحيددة تخددرى ف د ن عمليددة المراجعددة المسددتمرة لهددذه المصددروفات والرسددوم
مرتفع من مستوى الثقة التي يوليها المجتمع التجارل لدإلدارة الجمركيدة  .موجدود رسدم صددر بدت قدرار مدن

سندات طويلة يعطي انطباعاً تن هذه اإلدارة الجمركية ال تتم بها تل عمليدات مراجعدة تو تحدديث ومدن ثدم
تقل درجة االلتزام الطوعي وتنخفم الثقة في اإلدارة الجمركية

تن تهمية عملية المراجعة الدورية هذه دفعت بعم الوفدود بالمنظمدة هلدى طلدب تن يكدون للددول األعضداء
بالمنظمددة الحددق فددي مراجعددة مددا لدددى الدددول األخددرى ،وارسددال مالحظدداتهم للدددول المعنيددة ووجددوب تن تأخددذ
الدولة المعنية هذه المالحظات في االعتبار وهو ما يتعارم في لغة صريحة مع مبدت السديادة واسدتقاللية

الدول.

 -1تناسب الرسم مع الخدمة المقدمة :

نظ اًر لما تالحظ لدى بعم الدول األعضاء بالمنظمة خاصة الددول الفقيدرة مدن وجدود بعدم المصدروفات
والرسوم التي تقوم اإلدارة الجمركية بفرضدها وتحصديلها علدى البضدائع الدواردة تو الصدادرة تو فدرم رسدوم

مبد د د د د د د د د د د د ددالغ فيهد د د د د د د د د د د د ددا مقابد د د د د د د د د د د د ددل خد د د د د د د د د د د د دددمات تتعلد د د د د د د د د د د د ددق بعمليد د د د د د د د د د د د ددة التصد د د د د د د د د د د د دددير واالسد د د د د د د د د د د د ددتيراد.
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فعلى سبيل المثال :

تقدددمت تحددد الدددول األعضدداء تثندداء المفاوضددات بشددكوى مددن تحددد الممارسددات التددي ت ارهددا المنظمددة غيددر

منطقية تو مقبولة  ،حيث تقوم هحدى الدول بفرم رسوم توثيق قدرها  11دوالر تمريكدي علدى كدل مسدتند
يقوم المصدر بتوثيقه في قنصليه هذا البلد كأحد المتطلبات األساسية إلتمام عملية التصدير هلى هذا البلد
وبالتالي كان المطلب األساسي من المنظمة لهذه الدولة هو مراجعة هذه المبالغ التي تقررها كرسوم توثيق

للمسددتندات حيددث تنهددا ال يمكددن بددأل حددال مددن االح دوال تن تغيددر عددن تكلفددة حقيقيددة لخدمددة التوثيددق التددي
تقدمها.

 -3عدم تطبيق الرسوم والمصروفات هال بعد النشر واإلعالن

لقددد ترسددت منظمددة التجددارة العالميددة مبدددت الشددفافية فددي كددل مددا يددتم تطبيقدده علددى المتعدداملين مددع االدارات
الجمركيددة ولكددي يددتم تفعيددل الشددفافية بطريقددة جيدددة ف ندده يجددب علددى اإلدارات الجمركيددة تن تقددوم بنشددر كددل

المص ددروفات والرس ددوم الت ددي ي ددتم فرض ددها عل ددى تل هجد دراء م ددن اإلجد دراءات الجمركي ددة بك ددل وس ددائل النش ددر
واإلعالن حتى يكون المتعامل على علم بها وال يفاجأ بهدا عندد التعامدل مدع الجمدارك وان وجدود التدزام مدن

افدددارة الجمركيددة بددأن تقددوم بدداالعالن والنشددر عددن تلددك الرسددوم والمصددروفات التددي سدديتم تحصدديلها مقابددل

الخدددمات التددي تقدددمها للمجتمددع التجددارل يضددمن للمتعدداملين فرصددة التعددرف علددى مددا سدديتم تطبيقدده علددى
وارداتهم وعدم وجود تل مصروفات تو رسوم مفاجئة ومن ثم يمكنهم وضع التقديرات الصحيحة لصفقاتهم

المستوردة بكل دقة .

المادة العاشرة :

 -نظم التجارة واإلعالن عنها وتنظيمها

هن مبدت نشر واعالن النظم واإلجراءات والقواعد الخاصة بالتجارة الدولية والتي تضمنتها تحكام هذه المادة
تعتبر تحد الوسائل الفعالة لتسهيل التجارة وتعتبر هذه األهمية في مناقشات الدول األعضاء التي تناولت هذه

األحكام في النقاط اآلتية-:

 -9المراجعة الدورية للقواعد واإلجراءات المرتبطة بالتجارة الدولية :

هذه المراجعدة ضدرورية هذا مدا تدم األخدذ فدي االعتبدار تن هنداك دائمداً جديدد فدي العمدل الجمركدي واألنظمدة
الجمركيددة وتن السددعي الدددائم نحددو تسددهيل التجددارة سددوف ينطددول بالضددرورة علددى تغييدرات هجرائيددة تسددتوجب

هجدراء مراجعددة مسددتمرة ودوريددة علددى تلددك اإلجدراءات والددنظم للوقددوف علددى تيهمددا يمكددن تعديلدده تو تبسدديطه

بهد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د دددف التيسد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددير والتسد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددهيل علد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددى العمد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددالء.
تن تهمية عملية المراجعة الدورية تنبع من تن تزايد حجم التجارة الدولية سوف ينتج عنه بالضرورة زيادة

العمل الواقع على عاتق اإلدارة الجمركية ومن ثم يكون هناك ضرورة حتمية لمراجعة وتعديل بعم
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اإلجراءات لكي يتسنى للجمارك القيام بعملها وتأدية دورها في تسهيل التجارة الدولية واالستمرار في
األداء الجيد وتقديم تفضل خدمة للعمالء من المجتمع التجارل.

 -1عدم تطبيق القواعد واإلجراءات هال بعد النشر :

هددذه الفت درة التددي يددتم خاللهددا نشددر اإلج دراءات والقواعددد الجمركيددة علددى العمددالء قبددل تطبيقهددا يعطددي ه دؤالء
الش ددركاء التج دداريين الفرص ددة لتوفي ددق توض دداعهم وتداء عمله ددم دون توق ددف وبالت ددالي ال تح دددث تل مش دداكل
للعمالء تو تخوف من وجود تعليمات تو هجراءات جديدة يترتب عليها تعديالت واجبة من جانب المجتمدع

التجارل تقوم على التخمين بل تن هدذه الفتدرة بدين النشدر والتطبيدق يعطدي المجتمدع التجدارل فرصدة العمدل
فددي بيئددة كاملددة التوقددع وبالتددالي ترتفددع معدددالت الثقددة بددين المجتمددع التجددارل واإلدارة الجمركيددة بددل والجهدداز
اإلدارل للدولة بكاملة .

 -3االستعالم المسبق :

نظددام جديددد تو آليددة جمركيددة مسددتحدثة يسددتطيع المتعدداملون مددع الجمددارك مددن خاللهددا مددن الحصددول علددى

المعلومات الكاملة الخاصة بالواردات والصادرات خاصة هؤالء العمالء الذين ال تتوافر لدديهم خبدرات فنيدة

عددن العمددل الجمركددي مثددل المسددتندات المطلوبددة لالسددتيراد تو التصدددير تو البنددد الددذل تخضددع لدده البضددائع

التي سيتم استيرادها تو القيمة التي ستكون تساساً لحساب الرسوم الجمركية وغيدر ذلدك مدن الندواحي الفنيدة

الت د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددي ي د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددتم تطبيقه د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددا عل د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددى المس د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددتورد.
ووفقا لهذا النظام تقوم اإلدارة الجمركية بتوفير قنوات اتصال معلنه ومعروفدة للمجتمدع التجدارل فدي تمداكن
يسددهل الوصددول هليهددا تو مددن خددالل قندوات اتصددال متاحددة وميسدرة ويمكددن للمتعامددل تن يطلددب مددن مكاتددب

االستعالم تزويده بكل المعلومات التي يحتاج هليها ويحصل عليها على الفور سواء شفوياً تو كتابية.

 -1قبول صور الفواتير والمستندات :

لقد كان العمل الجمركي السابق يقوم علدى المسدتندات األصدلية التدي البدد تن تقددم هلدى اإلدارات الجمركيدة

لكي تبدت في هجراءات إلفراج عن البضدائع ولكدن بعدد هدذا التددفق السدلعي الكبيدر بدين دول العدالم وتشدجيع
منظمت ددي التج ددارة والجم ددارك لمب ددادرات تس ددهيل التج ددارة الدولي ددة وج دددت اإلدارات الجمركي ددة ف ددي ه ددذه ال دددول
المتقدمددة هن االكتفدداء بتقددديم صددور المسددتندات هلددى اإلدارات الجمركيددة يمكددن تن يسددهم بشددكل كبيددر فددي

خفدم الددزمن الددذل يحتدداج هليدده المسددتوردون للحصددول علدى المسددتندات التددي تقدددم مددع البضددائع المسددتوردة
وتن هذه الصور والتي عادة ما يحتفظ بها المستوردون بعد تلقيها مدن المدورد تو البندوك بالفداكس تو البريدد

االلكتروني يمكن تن تكون هي كل ما يحتاج هليه العمل الجمركي خاصدة هذا مدا تدوافرت درجدة عاليدة مدن
الثقد ددة فد ددي هد ددذا العميد ددل ولد ددذلك توصد ددي منظمد ددة التجد ددارة العالميد ددة بتفعيد ددل مبد ددادرة األخد ددذ بصد ددورة الف د دواتير

والمس د د د د د د د د ددتندات والت د د د د د د د د ددي ت د د د د د د د د دددعم ب يجابي د د د د د د د د ددة واقعي د د د د د د د د ددة عملي د د د د د د د د ددة تس د د د د د د د د ددهل التج د د د د د د د د ددارة الدولي د د د د د د د د ددة.
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 -2عدم اشتراط المخلص الجمركي :
بعددم اإلدارات الجمركيددة تشددترط وجددود المخلددص الجمركددي وحتددى لددو تقدددم المسددتورد بنفسدده لإلف دراج عددن

البضائع ف ن لوائم العمل في هذه اإلدارة الجمركية تستوجب وجدود مخلدص جمركدي وهدو مدا يضديف عبئداً

ماديد داً عل ددى تكلف ددة البض ددائع المس ددتوردة ويض ددع عائقد داً ال ل ددزوم ل دده تم ددام المس ددتورد عن ددد تعامل دده م ددع اإلدارة

الجمركية.
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المبحث الرابع
كفاءة اإلدارة الجمركية في مصر كمؤشر لتمكين التجارة العالمية
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فددي ظددل توجدده منظمتددي الجمددارك والتجددارة العددالميتين لتبسدديط التعددامالت الجمركيددة ،وتطبيددق واسددتخدام نظددم

جمركي ددة حديث ددة وتط ددوير منظوم ددة العم ددل الجمرك ددي كأح ددد وس ددائل واجد دراءات تس ددهيل التج ددارة الدولي ددة وتحقي ددق
اإلصال الجمركي وزيادة حجم التبادل التجارل بين دول العالم ،ودعم التوسع في استخدام النظام االلكتروندي

الجمركدي .تطلدق المنتدددى االقتصدادل العدالمي  WEFتقريدره ال اربدع الخداص بتمكددين التجدارة العالميددة ، 1191
ويضم التقرير معلومات عن  931دولة متعلقة بالتجدارة العالميدة وعدن اإلجدراءات والسياسدات المتبعدة مدن قبدل
تلددك الدددول فددي سددبيل تسددهيل تدددفق السددلع عبددر الحدددود هلددى األس دواق المسددتهدفة .ويعتبددر التقريددر تداة هامددة

يستخدمها صانعي القرار لتفعيل جهودهم الراميدة هلدى زيدادة حجدم التجدارة واسدتخدام نظدم جمركيدة تكثدر حداثدة،
وتفعيددل الخط دوات العمليددة التددي يمكددن اتخاذهددا مددن قبددل كددل مددن الحكومددات والقطدداع الخدداص للتغلددب علددى

الحواجز التجارية في بلد تو منطقة معينة.

ويعكس مؤشر تمكين التجارة العالمية العوامل الرئيسية لتمكين التجارة التي تنددرج فدي تربدع مجموعدات وهدي :
االولى  :النفاذ هلى األسواق.

الثانية  :هدارة الحدود.

الثالة  :البنية التحتية للنقل والمواصالت.
الرابعة  :بيئة االعمال.

وتنقسم هذه المجموعات األربعة إلى  9مؤشرات رئيسية وهي:
 -9النفاذ لألسواق المحلية واألجنبية.
 -1كفاءة هدارة الجمارك.

 -3كفاءة هجراءات االستيراد والتصدير.
 -1الشفافية في هدارة الحدود.

 -2توفر وجودة البنية التحتية للنقل.
 -1توفر ونوعية خدمات النقل.

 -5توفر واستخدام تقنية االتصاالت والمعلومات.
 -1البيئة التنظيمية.
 -1األمن.
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حيث تعتمد مصادر البيانات في هذا التقرير على العديد من المصادر العالمية مثل البنك الدولي ،منظمة

التجددارة العالميددة ،مددؤتمر األمددم المتحدددة للتجددارة والتنميددة إتنكتددادإ ،منظمددة الجمددارك العالميددة ،ومركددز التجددارة
الدولية.

وفددي ظددل هددذا التقريددر احتلددت مصددر المرتبددة ال د  11عالميداً ضددمن المؤشددر العددام لتمكددين التجددارة العالميددة،

محققددة بددذلك تراجع داً قدددره  91درجددة عددن العددام  1191حيددث احتلددت المرتبددة الد د  ،51فيمددا احتلددت اإلمددارات

العربية المرتبة األولى عربياً و 91عالمياً.

وينصددب اهتمامنددا فددي هطددار هددذه الد ارسددة عل ددى مدددى فعاليددة اإلدارة الجمركيددة المتبعددة والتددي تتمثددل ف ددي
مؤشرل كفاءة هدارة الجمارك وكفاءة هجراءات االستيراد والتصدير اللدذين ينددرجا ضدمن المؤشدر الخداص بد دارة
 ،في سبيل تقييم اإلدارة الجمركيدة الحاليدة فدي مصدر ومحاولدة الوصدول Border Administrationالحدود

هل د د د د د د د د د د د د د د د د د ددى سياس د د د د د د د د د د د د د د د د د ددات جمركي د د د د د د د د د د د د د د د د د ددة تفض د د د د د د د د د د د د د د د د د ددل خ د د د د د د د د د د د د د د د د د ددالل المرحل د د د د د د د د د د د د د د د د د ددة القادم د د د د د د د د د د د د د د د د د ددة.
أوالً  :مؤشر كفاءة إدارة الجمارك
يقيس هذا المؤشر كفاءة اإلجراءات الجمركية التي يواجهها قطاع األعمال ،باالضافة هلى مستوى
الخدمات المقدمة من سلطات الجمارك والوكاالت ذات الصلة .وقد جاءت مصر في المرتبة الد  11عالمياً
ضمن

جدول رقم ()0
رقم
المؤشر

1191

المؤشر

1191

Score Rank Score Rank

1

كفاءة هدارة الجمارك

11

3.1

11

3.1

1.19

عبء اإلجراءات الجمركية ( )5-9األفضل

12

1

59

1.9

1.11

مؤشر الخدمات الجمركية ( )91-1األفضل

51

1

51

1

يتضح من هذا الجدول ما يلي :
لم يتغير وضع مصر في مؤشر كفاءة هدارة الجمارك فقد ظلت في المرتبة  11بين عدامي  1191و ،1191

حيددث ال ت دزال عددبء اإلج دراءات الجمركيددة مرتفعددة فددي تسددهيل دخددول وخددروج السددلع ،فددي حددين تراجعددت مددن

المركددز  12/912عددام  1191هلددى  59/931عددام  ،1191وذلددك ضددمن مؤشددر عددبء اإلجدراءات الجمركيددة.
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كذلك لم تحقق مصر تقدما في مؤشر الخدمات الجمركية األفضل ،حيث حققت مصر نفس المركز ،51

كذلك مؤشر القيمة لم يتغير خالل تلك الفترة وظل ثابتاً عن مستوى ()1.1
على المستوى العربي :

حققددت المملكددة العربيددة السددعودية تقدددماً فددي مؤشددر عددبء اإلج دراءات الجمركيددة بانتقالهددا مددن المركددز  11عددام

 1191هلى المركز  11عام  1191بالتالي ارتفع مؤشر القيمة من  1.1عام  1191هلى  2عام  ،1191في
ح د د د ددين ل د د د ددم يتغي د د د ددر مركزه د د د ددا ف د د د ددي مؤش د د د ددر الخ د د د دددمات الجمركي د د د ددة األفض د د د ددل خ د د د ددالل ه د د د ددذه الفتد د د د درة (.)31
تراجعت األردن من المركز  31/912عام  1191هلى المركز  21/931عام  1191في مؤشر عبء
اإلجراءات الجمركية حيث تراجعت قيمة المؤشر من  1.1عام  1191هلى  1.1عام  ،1191تما المؤشر

الخاص بالخدمات الجمركية األفضل فشأن األردن شأن مصر والسعودية حيث ظلت في نفس المركز بين

عامي  1191و .1191

وعلى المستوى العالمي :

تداء بالنسبة لمؤشر كفاءة هدارة الجمارك ،حيث سجل المؤشر 1.1
تأتي سنغافورة ضمن تفضل دول العالم ً
من هجمالي  ،5في الوقت الذل سجل فيه المؤشر المصرل  ،3.1واستم ار اًر لهذا التصدير العالمي فقد سجلت
سنغافورة تفضل تداء بين دول العالم فيما يتعلق بمؤشر عبء اإلجراءات الجمركية حيث سجل المؤشر 1.1

 ،مقارنة بالمؤشر المصرل . 1.9

ثانياً  :مؤشر كفاءة إجراءات االستيراد والتصدير

يقيس هذا المؤشر كفاءة هجراءات االستيراد والتصدير ،كفاءة عمليات التخليص الجمركي عدد األيام
والمستندات المطلوبة إلتمام عمليتي االستيراد والتصدير ،التكاليف الرسمية اإلجمالية المرتبطة باالستيراد
والتصدير باستثناء التعريفات الجمركية والضرائب على التجارة ،حيث استخدام تكنولوجيا المعلومات

واالتصاالت له دور تساسي في تسهيل التجارة ،فالتبادل االلكتروني للوثائق والبيانات التجارية لكل من

الشركات والحكومة تساعد على خفم التكلفة والوقت ،وتقليص معدل الخطأ باإلضافة هلى تحسين نوعية
الخدمات الجمركية المقدمة.
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جدول رقم ()3
رقم

المؤشر

1191
المؤشر

1191

Score Rank Score Rank
(1-7

)(1-7

3

كفاءة هجراءات االستيراد والتصدير

22

1.1

11

2.9

3.19

كفاءة عمليات التخليص الجمركي ()2-9

11

1.1

915

1.9

األفضل
3.11

الوقت الالزم لالستيراد (األيالم)

33

91

11

92

3.13

المستندات الالزمة لالستيراد (عدد)

919

1

35

1

3.11

التكلفة الالزمة لالستيراد (دوالر تمريكي

11

522

15

113

للحاوية)
3.12

الوقت الالزم للتصدير (األيام)

31

91

11

91

3.11

المستندات الالزمة للتصدير

12

1

15

1

3.15

التكلفة الالزمة للتصدير (دوالر تمريكي

91

193

12

535

للحاوية)
يتضح من هذا الجدول ما يلي :
تراجع مصر فدي مؤشدر كفداءة هجدراءات االسدتيراد والتصددير  92درجدة بانتقالهدا مدن المرتبدة  11علدى المرتبدة

 22عام  1191بالتالي انخفم المؤشر بمقدار . 1.1

وبالنظر للمؤشرات الفرعية يتضم تن هناك بعم المؤشدرات االيجابيدة حيدث انتقلدت مصدر  31درجدة مدا بدين

عددامي  1191و  1191بالنسددبة لمؤشددر كفدداءة عمليددات التخلدديص الجمركددي نتيجددة االتجدداه هلددى تطبيددق نظددام
التخليص الجمركي االلكتروني ،كذلك انخفم عدد االيام الالزمة الستيراد البضائع وانتقلت مصر من المرتبة

 11هلد د د د د د د ددى  ، 33باالض د د د د د د د ددافة هل د د د د د د د ددى انخفد د د د د د د ددام تكل د د د د د د د ددة االس د د د د د د د ددتيراد وايض د د د د د د د داً تكلف د د د د د د د ددة التص د د د د د د د دددير.
تما ما يتعلق بالمستندات الالزمة لالستيراد والتصدير فقد تراجعت مصر في ترتيب الدول حيث انتقلت من

المركز  35هلى  919بالنسبة للمستندات الالزمة لالستيراد ،في حين تنها انتقلت من المرتبة  15هلى 12
بالنسبة للمستندات الالزمة للتصدير.
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على المستوى العربي :
حققت األردن تقدماً بسيطاً في مؤشر كفاءة هجراءات االستيراد والتصدير بانتقالها درجتين من  19عام

 1191هلى  21عام  1191فيما تراجعت االردن  12درجة في مؤشر كفاءة عمليات التخليص الجمركي
بانتقالها من المرتبة  19عام  1191الى  911عام  ،1191وانخفم عدد األيام الالزمة إلتمام عمليات

التصدير واالستيراد في األردن حيث انتقلت من المرتبة  11هلى المرتبة  11في مؤشر الوقت الالزم

لالستيراد ،وتقدمت األردن تيضاً في مؤشر الوقت الالزم للتصدير  91درجة بانتقالها من المرتبة  22عام

 1191هلى  13عام  1191وتراجعت األردن في مؤشرل تكلفة عمليتي االستيراد والتصدير ما بين عامي
 1191و . 1191

احتلت السعودية المرتبة  11عام  1191محققة تقدماً قددرة درجتدين عدن العدام  ،1191تمدا بالنسدبة للمؤشدرات

الفرعيددة فاتسددم معظمهددا باالسددتقرار ،فتراجعددت السددعودية فددي مؤشددر كفدداءة عمليددات التخلدديص الجمركددي 91

درجات وذلك بتراجعها من المركز  11عام  1191الى  21عام  1191وتراجعت مرتبة واحددة ضدمن مؤشدر

الوق ددت ال ددالزم لالس ددتيراد ،ف ددي الوقدددت ال ددذل تق دددمت في دده  1درج ددات ضدددمن مؤش ددر الوق ددت ال ددالزم للتصددددير.
على المستوى العالمي :
تداء بالنسبة لمؤشر كفاءة هجراءات االستيراد والتصدير عام  1191حيث
تأتي سنغافورة ضمن تفضل الدول ً
سجل المؤشر  1.1في الوقت الذل سجل فيه المؤشر المصرل . 1.1
وفددي هطددار المؤش درات الفرعيددة سددجلت سددنغافورة تيض داً تفضددل تداء بالنسددبة لمؤشددرل كفدداءة عمليددات التخلدديص
الجمركددي وعدددد األيددام الالزمددة لالسددتيراد فددي حددين سددجلت ماليزيددا تفضددل تداء ضددمن مؤشددر التكلفددة الالزمددة

لالسددتيراد والتصدددير ،حيددث بلغددت تكلفددة اسددتيراد الحاويددة  132دوالر تمريكددي ،فددي الوقددت الددذل بلددغ فيدده 522
دوالر في مصر ،كذلك بلغت تكلفة التصدير للحاوية في ماليزيا  121دوالر مقارنة بد  193دوالر في مصدر.

110

المبحث الخامس
اتفاقية كيوتو
ودورها في تطوير االجراءات الجمركية
65تبنددت منظمددة الجمددارك العالميددة هصدددار هتفاقيددة كيوتددو لتبسدديط وتنسدديق االج دراءات الجمركيددة المعدلددة والتددي
اعتبرت تحد تهم هنجازات العمدل الجمركدي فدي القدرن الحدادل والعشدرين حيدث سداهمت فدي ايجداد لغدة جمركيدة

موحدة وحولت االجراءات الجمركية من عمل تحكمه تعراف وممارسات جمركية متوارثه يشوبها التعقيدد تحيانداً

تو التساهل تحياناً تخرى هلدى عمدل يقدوم علدى تسدس ومعدايير دوليدة قابلده للقيداس .األمدر الدذل يتطلدب مندا ان
نتندداول بصددورة مبسددطة شددر لهددذه االتفاقيددة ودورهددا فددي تبسدديط وتنسدديق االج دراءات الجمركيددة ممددا يددؤدل الددى

تيس ددير التج ددارة الدولي ددة وادارة الح دددود عل ددى المس ددتوى ال ددوطني واالقليم ددي وال دددولي وبم ددا تحق ددق الش ددفافية لكاف ددة

المتعاملين مع الجمارك وكذلك العاملين.

سدديتم قيدداس االج دراءات الجمركيددة وفددق معادلدده رياضددية ذات بسددط ومقددام وناتجهددا هددو رقددم رياضددي يعبددر عددن
متوسددط زمددن االفدراج ويقددارن بالنسددب الدوليددة ألزمنددة االفدراج وقددد اوضددحت الد ارسددات الجمركيددة ان تددأخر زمددن
االفراج الجمركي في المتوسط يدؤدل لزيدادة التكلفدة بمعددل  %92ممدا يجعدل االدارات الجمركيدة تمدام مسدئولية
ضخمة لدعم اقتصاديات دولها وقد تناولت االتفاقيدة فدي ملحقهدا العدام المعدايير الدوليدة المنظمدة الدارة الحددود

علددى المسددتوى الددوطني وعلددى المسددتوى الدددولي وقددد بددذلت الجمددارك المصدرية جهددودا ضددخمة مددن تجددل تطددوير
وتحديث االجراءات فتبندت تددريس اتفاقيدة كيوتدو كأحدد المدواد التدي تقددم فدي المعهدد القدومى للتددريب الجمركدي

وذلك لحرصها على تطوير اداء العاملين بها.
تعتبر اتفاقية كيوتو لتبسيط وتنسيق االجراءات الجمركية المرجعية الدولية الوحيده التي تضدع المعدايير الدوليدة
الواجبددة التطبيددق مددن قبددل االدارات الجمركيددة بمددا يددؤدل الددى تيسدديير التجددارة الدوليددة وقددد تددم البدددء فددي تحددديث

وتطددوير االتفاقيددة منددذ عددام  9151لتتمشددى مددع متطلبددات الحكومددات والتجددارة الدوليددة وفددي يونيددو عددام 9111
اعتمد مجلس منظمة الجمارك العالمية اتفاقية كيوتدو باعتبارهدا المخطدط الرئيسدي لوضدع االجدراءات الجمركيدة

المدنية والفعالة للقرن الحادل والعشرين وتصبم حاليداً بصددد االعضداء المنضدمين لهدا  59دولدة وعندد تنفيدذها
على نطاق واسع ف ن ذلك سيوفر للتجارة الدولية القدرة على التنبؤ وبكفاءة لمتطلبات التجارة الحديثة.
وتضع االتفاقية مجموعة من المبادئ االساسية الحاكمة لتنفيذ برامج تهدف هلى تحديث االجراءات

والممارسات الجمركية بصورة مستمرة مما يرفع من الكفاءة والفعالية وهذه المبادئ هي - :

65مجلة الجمارك المصرية ،العدد رقم ، 111ابريل لسنة 1121
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 -9تطبيق اإلجراءات والممارسات الجمركية بأسلوب يتميز بالشفافية والتنسيق يمكن التنبؤ به.

 -1تقديم كل المعلومات الالزمة الى االطراف المعنية فيما يتعلق بالقوانين واالنظمه والخطوط االرشادية
االدارية واالجراءات والممارسات الجمركية.

 -3اعتماد تساليب حديثة ك دارة المخاطر والرقابة القائمة على المراجعة واالستخدام العملي االمثل
لتكنولوجيا المعلومات.

 -1التعاون مع السلطات المحلية وادارات الجمارك والمجتمعات التجارية.
 -2تنفيذ المعايير الدولية ذات الصله.

واتفاقية كيوتو تشجع تيسير التجارة ووضع ضوابط فعالده مدن خدالل هحكامهدا القانونيدة التدي تعدرم بالتفصديل
لتطبيق هجراءات مبسطة لكنها فعاله .وتحتدوى االتفاقيدة تيضداً علدى معدايير جديددة واجبدة التطبيدق علدى جميدع
االطراف المتعاقدة التي يجب ان تقبل بدون تحفظ وقد دخلت اتفاقية كيوتو حيز النفاذ في  3فبراير 1111

تجربه مصر في موائمة التشريع الوطني
 انضمام مصر إلى االتفاقية :انضمت مصر التفاقية كيوتو المعدله لالستفادة من المعايير الدولية الجمركيدة فدي تحدديث واسدتكمال منظومدة

التط ددوير الت ددي ب دددتتها الجم ددارك المصد درية وق ددد ص دددر القد درار الجمه ددورل رق ددم  331لس ددنة  1115باالنض ددمام
لالتفاقية رغم موافقة مجلس الشعب على هذا القرار في 1115/91/99

وقددد تددم هيددداع وثيقددة االنضددمام فددي مقددر منظمددة الجمددارك العالميددة فددي  1111/9/1وتددم قبددول الملحددق العددام
والمالحددق الخاصددة ولددم تددتحفظ الجمددارك المص درية علددى تل منهددا لمددا لمسددته مددن فوائددد تطبيددق هددذه المعددايير

الجمركية الدولية التي تتوافق مع معظم التشريعات المصرية.
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مثال

حاالت عدم التوافق :

نص المعيار في كيوتو

الوضع الحالي

الوضع المقترح

الملحدق الخدداص  Dالفصد ددل

مادة  /51قانون الجمارك 11

مدة بقاء البضائع في

()99

بقاء البضائع بالمستودع العام

تزيد عن مدة صالحيتها

 1تشهر يجوز مدها ثالثة

ويجوز عند االقتضاء هطالة

االولد د المستودعات

مدددة بقدداء البضاعة

 -على

معيد د ددار

 -مدة

لسند ددة 9113

المستودعات سنة وبشرط تال

الجمارك تحدد المدة القصوى

اشهر عند االنقضاء (وتطبق

تلك المدة بما ال يجاوز 3

المسمو بها لبقاء البضاعة

ذلك على المستودعات

شهور تخرى بموافقة رئيس

في المستودعات على تال تقل
هذه المده عن سنة مالية

الخاصة مادة )12

بالنسبة للسلع غير قابلة
للتلف.
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مصلحة الجمارك تو من
يفوضه.

المبحث السادس
تكنولجيا المعلومات و اثرها فى تسهيل عمليات التجارة الدولية
وتحسين عمليات االدارة الجمركية

66

قامت العديد من المنظمات الدولية بما فى ذلك منظمة التعاون االقتصادى و التنمية OECDالبنك الدولى و
منظمددة الجمددارك العالميددة WCOو منظمددة التجددارة العالميددة WTOوكددذلك االتحدداداالوربى خددالل السددنوات
الماضية بتقديم توصيات بشأن استخدام تكنولجيدا المعلومدات و االتصداالت ICTلتعزيدز تسديل عمليدات االدارة
الجمركية
تع ددرف تكنولجي ددا المعلوم ددات و االتص دداالت بانه ددا تتض ددمن اى جه دداز هتص ددال او تطبيق ددات تش ددمل االذاع ددة و
التلفزيددون و الهواتددف الخلويددة و الكمبيددوتر و شددبكة االجهدزة و البدرامج و انظمددة االقمددار الصددناعية 1111الددخ
باالضافة الى مختلف الخدمات و التطبيقات المرطبة بها مثل التعلم عن بعد و عقد المؤتمرات عن بعد
و لكن هذا التعريف يعتبر تعريف واسع للغاية ولكن التعريف بالنسبة للجمارك سوف يكون محدود فيما يتعلدق
بتبادل المعلومات بين الجمارك واصحاب المصلحة فى مجال التجارة الدولية
اهمية االعتماد على حلول تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت :
فددى الوقددت الددذى شددهد فيده العددالم ازمددة طاحنددة فددى االسدواق الماليددة العالميددة عددام  1111اصددبحت اى سياسددة
تسدداعد علددى تددوفير االم دوال و التخفيددف مددن حدددة التحركددات نحددو المائيددة تعتبددر مددن السياسددات الجيدددة  1فقددد
اوردت منظمت التعاون االقتصادى و التنمية فى مجز سياسات  1113ما يلى :
التكدداليف المتعلقددة بالحدددود مثددل تددوفير المسددتندات الجمركيددة المطلوبددة اوالرسددوم االضددافية الناشددئة عددن تددأخر
االجراءات الجمركية عند استيراد البضائع من الممكن ان تصل تكلفتهدا الدى مدا يعدادل %92مدن القيمدة السدلع
المستوردة
فاالعتماد على تكنولوجيا المعلومدات و االتصداالت يعتبدر مدن افضدل الممارسدات فدى ادارات الجمدارك و التدى
ستسدداعد علددى تخفدديم هددذه التكدداليف الددى حددد كبيددر وهددى فددى سددبيل ذلددك تعتبددر اقددوى رد امددام دعدداوى تقييددد
التجارة الدولية
كددذلك اقت د ار البنددك الدددولى فددى نش درته دليددل تحددديث الجم ددارك customs Modernization ( 1112
 ) Handbookان مددن المسددلم بدده علددى نطدداق واسددع ان التكامددل التجددارى بددين الدددول فددى ظددل نظددام تجددارى
مفت ددو الب ددد ان تدعم دده مجموع ددة م ددن السياس ددات التكميلي ددة ه ددو جع ددل االدارات الجمركي ددة تعم ددل بص ددورة جي دددة
وبصورة اكثر شفافية باالضافة الى السرعة فى تخليص البضائع .
وهندداك العديددد مددن الحجددج البددارزة مددن خددالل مجموعددة مددن الق د اررات و البيانددات القانونيددة الملزمددة و ذلددك دعمددا
لالستخدام الواسع لتكنولوجيدا المعلومدات و االتصداالت فدي مجدال االعمدال الجمركيدة فدى ينداير  1111اعتمدد
االتحاد االوروبى قدرار يقضدى بوجدوب بيئدة جمركيدة غيدر ورقيدة للتجدارة و الجمدارك و الدذى يلدزم جميدع الددول
االعضدداء باتخدداذ جميددع التدددابير الراميددة الددى زيددادة كفدداءة تنظدديم الض دوابط الجمركيددة و ضددمان التدددفق السددلس
للبيانددات مددن اجددل جعددل التخلدديص الجمركددى اكثددر كفدداءة وكددذلك تقليددل االعبدداء االداريددة وذلددك باالعتمدداد علددى
تطبيقددات تكنولوجيددا المعلومددات و االتصدداالت بدداالدارة الجمركيددة و التددى تعمددل علددى المسدداعدة علددى مكافحددة
االحتيال و تخدم المصالم المالية و تساعد على حماية حقوق الملكية الفكرية و الراث الثقافى و زيادة سدالمة
البضائع و سرعة االفراج عنها .
Htt://www.UNCTAD.org.
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وهندداك العديددد مددن الدددالئل علددى ندددى اهميددة تكنولوجيددا المعلومددات واالتصدداالت فددى الجمددارك ويعددرم الباحددث
هنا موجز قصير الهم هذه الدالئل :
من برنامج تيسسدير التجدارة لجمهوريدات اسديا الوسدطى و مصدرف التنميدة االسديوى ورد ان اسدتخدام تكنولوجيدا
المعلومددات و االتصدداالت فددى االدارات الجمركيددة و تبددادل البيانددات يسدداعد علددى تعزيددز االصددالحات القانونيددة
الجمركيددة و تبسدديط االج دراءات الجمركيددة فددى الدددول االعضدداء و تحسددين الشددفافية و زيددادة الكفدداءة للخدددمات
الجمركية المقدمة .
كددذلك اصدددرت منظمددة التعدداون االقتصددادل و التنميددة OECDعددام  1112ورقددة عمددل متعلقددة بالسياسددات
التجاريددة و التددى اوضددحت فيهددا مدددى اهميددة تكنولجيددا المعلومددات م االتصدداالت لممارسددات جمركيددة افضددل ,
ونعرم جزء من هذه الورقة :
إ ميكندة الجمدارك تعتبدر واحدددة مددن اهدم االداوات لزيددادة كفداءة الجمددارك حيددث تركدز هددذه الورقدة علددى فوائددد و
تكاليف تنفيذ عملية الميكنة وهو جزء من سلسلة مدن الد ارسدات التدى تحلدل الجواندب المختلفدة لتييسدير التجدارة
و تهدددف الددى المسدداهمة فددى المناقشددات التددى دارت فددى فريددق التفدداوم المعنددى بتييسددير التجددارة فددى منظمددة
التجارة العالمية و استنادا الى تقديرات التكلفة لمشاريع االقرام المتصلة بالجمارك .
وقدد قامدت منظمددة الجمدارك العالميدة  WCOبوضددع اسدتراتجية لعمدل الجمددارك علدى مسدتوى العددالم تتفدق هددذه
االستراتجيات مع استخدام تطبيقات المعلومات م االتصاالت بداالدارات الجمركيدة  .سدميت هدذه االسدتراتيجيات
او الخطددة بالجمددارك فددى القددرن الحددادى و العشدرين ويتضددمن الفصددل  19مددن هددذه االسددتراتيجية تنفيددذ اسدداليب
العمددل الحديثددة و ذلددك مددن خددالل اسددتخدام تكنولوجيددا المعلومددات علددى الصددعيد العددالمى فددى ادارة الحدددود فعلددى
سبيل المثال فهناك ما يسمى ب شبكة الجمارك على الصدعيد العدالمى  ,و التدى تسداعد علدى تددفق المعلومدات
و االتصال بين ادارات الجمارك المختلفة .
فقد اشار اطارمنظمة الجمارك العالمية الى اهمية تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت و ذلك فى الفقرة —1
 1باالتى:
حيددث تقتضددى المعددايير  19، 91، 1، 5، 9،3،1فددي االطا ارلعددام التفاقيددة كيوتددو المعدلددة باسددتخدامتكنولجيا
المعلومات واالتصاالت فى العمليات الجمركية بما فى ذلك استخدام تقنيات التجارة االلكترونية .
وبالنس ددبة للجم ددارك المصد درية و تكنولوجي ددا المعلوم ددات عل ددى ال ددرغم م ددن اعتم دداد الجم ددارك المصد درية لتطبيق ددات
تكنولوجي د ددة داخ د ددل االدارات الجمركي د ددة المختلف د ددة لتحس د ددين اداء العملي د ددات الجمركي د ددة مث د ددل التخل د دديص الجمرك د ددى
االلكترون ددى و خ دددمات ال دددفع االلكترون ددى و نظ ددام الناف ددذة الواح دددة اال ان هناكالمذي دددمن التح ددديثات الت ددى يج ددب
اعتمادهددا داخددل الجمددارك المصدرية لتحسددين اجراءاتهددا الجمركيددة لمواجهددة تحددديات القددرن الحددادى و العشددرون و
اقتصاد العولمة المعاصر .
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النتائج و التوصيات
ان ت ازيددد حجددم التبددادل التجددارى بددين الدددول و التطددور التكنولددوجي الكبيددر الددذل يغطددي كافددة جوانددب الحيدداة فددي

الوقدت الحاضددر بمددا فددي ذلددك جميددع المجدداالت التددي لهددا صددلة بالتجدارة الدوليددة والمنافسددة الشددديدة بددين الهيئددات
الحكوميددة فددي تقددديم خدددماتهاوالقيام بوظائفهددا فددي افضددل صددورة واقددل تكلفددة واعلددى جددودة واسددرع وقددت ممكددن
اصبم الزما على كل ادارة جمركية ان تتخذ كافة السبل والوسائل لمواكبة التطدور والعمدل علدى تحسدين االداء

الجمركددي بصددفة عامددة والخدم دة المقدمددة للمجتمددع التجددارل بصددفة خاصددة الن الحجددم المتنددامي مددن التبددادل
التجارل والذل يزيد من مسئولية الجمارك سوف يلقى بأعباء حقيقية على االدارة الجمركية ولذلك يجب حرص

مصددلحة الجمددارك علددى جعددل صددورة الخدمددة المقدمددة للعمددالء فلسددفة سددائدة تسددرل فددي جميددع الم ارحددل لتصددبم

منهج ددا يم ددس وي ددؤثر عل ددى ك ددل المتع دداملين واتب دداع اس ددلوب جدي ددد ف ددي تحس ددين ص ددورة االجد دراءات والخ دددمات.
وذلك ان نتائج الدراسة اثبتت ان هناك قصور من جهة عدم التوافق مع بعم مااوصت به المنظمات
الدولية و االتفاقيات من خالل -:

 -9وضع منهج السلوب ادارة خدمات العمالء .
وان يكون هناك ادارة متكاملة لخدمة العمالء تقوم على ابداء الرغبة واالستعداد الفورل لتأدية الخدمات
للعميل وغرس الثقة لدى العميل بالقدرة على اداء المقدمة والمعرفة الكاملة لكافة الخدمات التي تقدمها
ادارة الجمارك وذلك لجميع المتعاملين معها .
 -1عدم ابداء اهتمام اكيد بحاجات العميل ومحاولة تفهم احتياجاته والوفاء بالوعود والمحافظة على
المصداقية في تقديم الخدمة.
 -3اليوجد هناك تنسيق تام وربط الجمارك والجهات الحكومية والرقابية االخرى حتى يتم التعامل مع
البضائع عند الفحص والمعاينة من خالل كافة الجهات معا في الوقت ذاته وليس كما كان في
السابق ان تقوم كل جهه بالتعامل مع البضائع منفردة ويتم ادخال البضائع واخراجها اكثر من مرة
حسب توجهات كل جهة .
 -1عدم استخدام الجانب التكنولوجي الستخدام االمثل وذلك عن طريق العمل بمفهوم النافذة الواحدة النه
يعتبر الجزء االساسي واالهم في تسهيل التجارة في تسهيل التجارة الدولية من حيث تحقيق اقل زمن
لالفراج عن البضائع المستوردة بما يرفع ويزيد القدرة التنافسية للقطاع الخاص وخفم تكلفة
الصفقات ومن ثم زيادة حجم التجارة الدوليه والعمل على جعل الدوائر الجمركية منافذ وليست مخازن
للبضائع عنها في اقل ومن افراج ممكن .
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 -2البط فى تحديث نظم التكنولوجية و الحاسب االلى و النظم الجمركية للصادر و الوارد و المراكز
الجمركية المطورة و المراكز اللوجستية وغير ذلك من انظمة العمل الجمركى الحديثة التى تسهم فى
تفعيل حقيقى لمبادرة تسهيل التجارة الدولية .فالتكنولوجية هى تلك االدارة التى دعت منظمة الجمارك
العالمية كافة الدول االعضاء بها الى االخذ بهاعلى اوسع نطاق فى العمل الجمركى كضمانه
لتحقيق الشفافية و المعاملة الموحدة للمتعاملين و سرعة هنهاء االجراءات و دقة االجراءات و
الحسابات التى يتم بها تحديد المستحقات الجمركية على الواردات .و قيام الجمارك بتنفيذ الية النافذة
الواحدة وهي ذلك المكان الذل من خالله يستطيع المستورد ان يتعامل مع كافة الجهات التي لها
عالقة باالفراج عن الواردات وانهاء اجراءات التصدير وهي ذلك المكان الذل تتواجد فيه االدارة
الجمركية واالجهزة الرقابية كلها.
 -1اليوجد هناك مشاركة حقيقية بين الجمارك و المجتمع التجارل .ولتحقيق ذلك يجب على االدارة
الجمركية ان تقوم ببذل جهود مكثفة لتحديد السلوكيات المرغوبة من االعميل و العاملين فى الوقت
ذاته و كذلك تحديد طبيعة مشاركة العمالء فى االداء الجمركى و هى المشاركة التى تحدث عن
طريق التعامل الذى بين االدارة الجمركية التى تقوم بتقديم الخدمة و العميل متلقى الخدمة الذى ينتج
عنها و بطريق مباشر درجة رضا للعميل .
 -5عدم االهتمام بوظيفة المراجعة الالحقة حيث انهااحدى االدوات الفعالة و المهمة الحداث التوازن بين
تسهيل حركة التجارة و الرقابة الجمركية الفعالة.فيجب على االدارة الجمركية التى تقوم بتطبيق هذه
الوظيفة الحديثة ان يكون لديها ادارة و قيادة واعية تتفهم مقتضيات تسهيل التجارة و تؤمن بالمشاركة
مع المجتمع التجارى .
 -1عدم استخدام نظام ادارة المخاطر االستخدام االفضل حيث ان تطبيق ادارة المخاطر يعمل على ان
يكون التدخل فى حركة التجارة الدولية المشروعة باقل قدر ممكن حيث ان هناك فارقا بين الرقابة
الجمركية المحكمة و بين تسهيل التجارة الن التعامل بقدر اكبرفى اى منها يكون علي حساب
الجانب االخر  .فعندما يكون هناك ادارة مخاطر قوى و سليم و يعتمد على قاعدة بيانات
ضخمةتمتد لسنوات وسنوات عن العمالء جميعهم و مدى التزام كل منهم فضال عن تحليل شامل
لكل اصناف البضائع التى يتم استيرادهاوتحليل الخطر لكل عنصر من عناصر العمالية االستيرادية
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كلما كان تحليل الخطر صحيم و مبنى على معايير و مؤشرات واقعية و صحيحة كلما امكن
االعتماد على على نظام ادارة المخاطر المطبق يساعد فى عملية تسهيل التجارة .
وفددي النهايددة ف د ن نجددا العمددل االقتصددادل عموم داً والتجددارل خصوص داً يتوقددف علددى مقدددار التسددهيالت التددي
تتبعه ددا اإلدارة الجمركي ددة فيم ددا يتعل ددق بد د جراءات االس ددتيراد والتص دددير وبمق دددار م ددا تك ددون اإلجد دراءات الجمركي ددة
واضحة في النص وسهلة التطبيق ،بقدر ما تؤثر في تخفيم تعباء العمل التجدارل وتسداهم فدي حركدة انتقدال

السلع من والى الدولدة بشدكل كبيدر ،وفدي هطدار التوجده العدالمي نحدو تسدهيل حركدة التجدارة بدين الددول وتبسديط
اإلج دراءات الجمركيددة وتقددديم خدددمات جمركيددة تفضددل تماشددياً مددع متطلبددات الوضددع العددالمي والددذل تصددبحت
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تحد المعالم األساسدية لده ،تحداول الد ارسدة وضدع عددد مدن التوصديات لزيدادة

كفدداءة اإلج دراءات الجمركيددة المطبقددة فددي مصددر وذلددك بهدددف تقددديم خدددمات جمركيددة متمي دزة تواكددب التطددورات
العالميددة المتسددارعة وتلبددي متطلبددات التنميددة الشدداملة لتسددهيل حركددة التبددادل التجددارل ،ومواصددلة بندداء القدددرات

المؤسسية الجمركية.
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التوصيات

تتضمن هذه التوصيات ما يلي :
 -9التعامل بصفة اساسية مع زيادة تطبيق المعايير الدولية و االتفاقيات .

 -1تحفيزوتنمية التوعية وتعميق التفاهم لدى رجال الجمارك بالنسبة للموضوعات المتعلقة بالتجارة و
التسهيالت الجمركية االقليمية و التعاون بين المنافذ الحدودية الجمركية وبصفة خاصة التركيز على
تنسيق العمل لتسهيل االجراءات الجمركية الخاصة بالتخليص على البضائع مع تبادل المعلومات

وتنسيق قاعدة البيانات .

 -3تدعيم وتقوية وسائل االتصاالت بين سلطات الجمارك .

 -1تدعيم افضل الممارسات الستخدام نظام الشباك الواحد بغرم اقامة او زيادة التعاون بين الجمارك
و الجهات الحكومية االخرى وهيئات الرقابة من اجل تحقيق بيئة عمل غير ورقية وتنظمقاعدة

البيانات وفقا للمعايير الدولية واعداد هطار عمل قانونى للشباك الواحد .

 -2استخدام نظام تحليل العمليات التجارية و عمليات قطاع االعمال لتحديد عنق الزجاجة فى سلسلة
الوارد و الصادر فى البضائع الرئيسية حيث ان تحليل عمليات التجارة و االعمال تحليال منطقيا
يساعد على تقليل و اختصار الوقت و التكاليف و يحدد الدخالت و الخرجات لكل عملية و يؤدى

الى السالسة و الفاعلية فى االجراءات .

 -1التوسع في تطبيق نظام التخليص الجمركي االلكتروني وجعل االحتكاك بالجمهور في حدة األدنى،
وزيادة فاعليته بحيث يتم هنهاء اإلجراءات الجمركية خالل تقل فترة زمنية ممكنة ،واختصار خطوات

سير المعامالت الجمركية.

 -5اعتماد نظام الهاتف الجمركي ،حيث يتا لصاحب الشأن الحصول على معلومات تفصيلية عن
البضاعة ومتابعة سير حركتها واجراءات التخليص عليها ومعرفة مقدار الرسوم الجمركية المستحقة،
حيث يصرف لكل مشترك رقم سرل عن طريق المنافذ الجمركية بحيث يمكنه االتصال بالهاتف

الجمركي والدخول على نظام الجمارك اآللي والحصول على عدد الخدمات التي يوفرها هذا النظام

باإلضافة هلى استخدام نظام الرسائل الهاتفية sms

 -1االستفادة من التجربة األردنية في تطبيق مشروع التتبع االلكتروني وذلك لتقليل فترة انتظار
الشاحنات بالمراكز الجمركية في حالة الترانزيت.

 -1زيادة فاعلية نظام البوابات االلكترونية وذلك للحد من التدخل البشرل في اإلفراج عن البضائع من
خالل التدقيق االلكتروني على اإلجراءات والمستندات ،بحيث يتم اإلفراج عن البضاعة هذا كانت
اإلجراءات مستوفاة ،خالف ذلك ف ن البوابات ال يتم فتحها هال بعد استكمال اإلجراءات الناقصة،
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وترتبط البوابات االلكترونية بأجهزة حاسب تستخدم للتحكم وللسما بدخول وخروج الشاحنات عن

طريق تنظمة الكترونية.
-91

تسهيل خدمة الدفع االلكتروني  E-Paymentواصدار التشريعات الخاصة بالتعامالت

-99

تحديث البنية التحتية للمراكز الجمركية واالهتمام بتدريب العاملين على األساليب

االلكترونية.

التكنولوجية الحديثة وذلك لتقديم تفضل الخدمات الجمركية للمتعاملين مع الجمارك

المصرية.
-91

تبني مشروع ألرشفة الوثائق واإلق اررات الجمركية هلكترونياً ،وذلك لسرعة الحصول على

البيانات الجمركية ومحاولة الوصول هلى دوائر جمركية خالية من األوراق.
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ملخص

تبسيط وتسهيل االجراءات في ضوء منظومة التجارة العالمية

هي تلك الخطوات والمتطلبات التى يجب على المستورد ان لمستوفيها لكي يتمكن من اإلفراج عن البضائع

التي قام باستيرداها وعادة فى كافة اإلدارات الجمركية فى العالم يتم وضع خريطة مرحلية لهذه اإلجراءات
فتكون هناك مرحلة تولية يتضمن تلك اإلجراءات الخاصة بالتقدم لمكتب الجمارك وتقديم المستندات والبيانات

تم تلبها مرحلة اخرى تتضمن هجراءات المراجعة والتحقق من البيانات والمستندات سواء على الورق او على
الطبيعة اى القيام بالكشف والفحص والمعاينة وتخي ار تأتى مرحلة استيفاء المتطلبات االفراجية سواء تسديد

الضرائب والرسوم واستيفاء الموافقات الرفايقة التي قد تحتاجها عملية اإلفراج عن البضائع وتخي ار تأتى مرحلة

اإلفراج والصرف

وعادة ما تتضمن كل مرحلة عدد كبير من اإلجراءات تنعقد وتتشابك بدرجات متعاونة من دولة ألخرى وفقا

لدرجة التقدم واستخدام التكنولوجيا وغيرها من المعايير التى تفسير درجة تطور اإلدارة الجمركية هال تن التوجه

العام الجديد لإلدا رات الجمركية فى اغلب دول العالم منذ انشاء منظمة التجارة العالمية وحتى اليوم يتجه الى
تبسيط وتيسير اإلجراءات الجمركية وألحل التبسيط يتم خفم عدد اإلجراءات لتكون اقل ما يمكن القيام به

وقد لجأت اغلب اإلدارات الجمركية لتحقيق هذا التبسيط هلى تفعيل عملية المشاركة مع المستورد مكن خالل
قيامه شخصيا باستيفاء كافة البيانات والقيام بتلك اإلجراءات األولية الخاصة باإلدراج ثم قيام الجمارك بعد
ذلك لعملية التحقيق من هذا البيانات فى اقل عدد من اإلجراءات يصل فى بعم األحيان هلى ثالثة او تربعة

هجراءات فقط ال غير فضال عن عمليات المميكنة التى تتم في العديد من الدول والتي يترتب عليها قيام
المستورد بالتعامل مباشرة مع النظام االلى للجمارك غير مميكنة االنترنت ومن تم استيفائه لكافة المتطلبات

والبيانات والمستندات ومرورة بكل اإلجراءات حتى يتم سداد الرسوم والحصول على هذن اإلفراج عن البضائع

هما عملية التيسير فهدف هلى تطبيق تلك اإلجراءات التي يتم بسهولة واليسر فى التطبيق وال تحتاج هلى

فنيات عالية تو خبرات مخصصة يستحيل على المتكامل تن يتعرف عليها تو يقوم بها
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Abstract

Concessional customs procedures
Customs procedures are those steps and requirements that must be the importer
that Mstofiha to be able to release of goods by the Basterdaha and usually in all
customs administrations in the world are mapping progress of these actions Vtkon
there initial phase includes those special procedures to apply for the Bureau of
Customs and production of documents and data were another stage include audit
procedures and verification of data and documents, whether on paper or on the
nature of any do detects and testing, inspection and finally comes the stage of
requirements are met Alafrajah either pay taxes, fees and meet approvals Alrvaigh
that you may need the release of goods and finally comes the stage of release and
exchange
And typically include each stage a large number of actions take place and
intertwined varying collaborating from one country to another according to the
degree of progress and the use of technology and other standards that explain the
degree of development customs administration but that the general attitude of the
new customs administrations in most countries of the world since the creation of
the World Trade Organization and even today tends to simplify and streamline
customs procedures and lawful simplification is reduced the number of procedures
to be less that can be done has resorted most customs administrations to achieve
this simplification to activate the process of participation with the importer enabled
through his personally fulfilling all of the data and carrying out those actions initial
listing and then do customs then to the investigation process From this data in less
number of actions in some cases up to three or four measures just do not work as
well as processes automated, which takes place in many countries and which
would result in the importer to deal directly with the Automated System for
Customs is mechanized online and been met for all requirements and data The
documents and passing all the procedures to pay fees and get permission to release
the goods either facilitation process objective to apply those procedures that are
easily and convenience in the application does not need high techniques or custom
experiences impossible to be recognized by Integrated or carried out by
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