
 

  طرٌقة السلع المطابقة



 السلع المطابقة 

التقٌٌم اسالٌب من األول األسلوب هً الصفقة قٌمة طرٌقة 

 السلع اغلب علً ٌطبق أن ٌجب والذي أهمٌة وأكثرها

 الصفقة قٌمة فٌها تتحقق ال التً الحاالت وفً ، المستوردة

 ألن جمركٌة كقٌمة مقبولة غٌر الصفقة قٌمة تكون حٌن أو

 االتفاقٌة وضعت معٌنة قٌود أو شروط نتٌجة تشوه السعر

 الطرق علٌها ٌطلق الجمركً للتقٌٌم أخرى أسالٌب خمس

 لهذه التتابعى الترتٌب حسب تطبٌقها ٌتم للتقٌٌم البدٌلة
  .الطرق



 السلع المطابقة 

الملزم التتابعى بالترتٌب الطرق هذه تطبٌق ٌتم . 

من المستورد طلب حالة فى الترتٌب من اإلستثناء ٌمكن 

 الخصمٌة الطرٌقة قبل الحسابٌة الطرٌقة تطبٌق الجمارك

 النامٌة الدول حق من أنه حٌث النقطة هذه على تحفظ هناك

 الخصمٌة للطرٌقة التتابعً الترتٌب ٌكون أن تطلب أن

 موافقة بشرط المستورد طلب على بناءا    والحسابٌة

   الطرٌقتٌن ترتٌب عكس على الجمركٌة  السلطات



 السلع المطابقة 

الصفقة قٌمة : اوال TRANSACTION VALUE   

مطابقة لبضائع الصفقة قٌمة : ثانٌا IDENTICAL GOODS   

مماثلة لبضائع الصفقة قٌمة :ثالثا SIMILAR GOODS  

الخصمٌة للطرٌقة طبقا : رابعا DEDUCTIVE METHOD  

(الحسابٌة) المحتسبة القٌمة : خامسا COMPUTED METHOD 

(المرنة) االجتهادٌة الطرٌقة : سادسا FALL BACK METHOD 



 السلع المطابقة 

ًالتً السلع ه : 

التعاقدٌة قٌمتها قبول سبق   

ًوالنوعٌة المادٌة الخصائص ذلك فً بما النواحً كل فً تتطابق والت 

   التجارٌة والسمعة والجودة

ولو التثمٌن محل البضاعة منتج قبل من أو البضاعة بلد بنفس انتاجها وتم 

 . المظهر فً طفٌفا   اختالفا اختلفت

ببلد خضعت مستوردة بضاعة المطابقة البضاعة تعرٌف من ٌستبعد 

 او مجانا البضاعة لمنتج المشترى وٌقدمه فنى او هندسى لعمل اإلستٌراد
 منخفضة بتكلفة



 السلع المطابقة

 ٌتتتم استتتخدام هتتذه الطرٌقتتة فتتً حالتتة تعتتذر تحدٌتتد القٌمتتة الجمركٌتتة للستتلع

 محل التقٌٌم وفقا لطرٌقة قٌمة الصفقة 

 تكون القٌمتة الجمركٌتة هتً القٌمتة التعاقدٌتة المقبولتة طبقتا ألحكتام المتادة

 :األولى على أساس

بٌعت للتصدٌر إلى مصر   سلع مطابقة 

    وصدرت فتى نفتس الوقتت التذي صتدرت فٌته الستلع محتل التقٌتٌم أو نحتوه
 ، ( ٌوم قبل أو بعد تارٌخ تصدٌر السلعة محل التقٌٌم  60) 

 على نفس المستوى التجاري وبذات الكمٌات تقرٌبا. 



 شروط التطبيق

 

 بلد نفس وفً المورد نفس بواسطة منتجة المطابقة البضائع تكون أن -1
  . اإلنتاج

 أو قبل ٌوم 60  خالل مصر إلى تصدٌرها تم المطابقة البضائع تكون أن -2

 . التقٌٌم محل لسلعة تصدٌر تارٌخ بعد

 التجاري المستوى نفس على تصدٌرها تم المطابقة البضائع تكون أن - 3
   التقٌٌم محل البضائع كمٌات وبنفس



 شروط التطبٌق

 القٌاس ٌجوز المورد نفس من مستوردة مطابقة سلع وجود عدم حالة فً -4
 .اإلنتاج بلد نفس من آخر منتج من واردة سلع على

 

 ٌجوز النقل وسائل أو الكمٌات أو التجاري المستوى اختالف حالة فً - 5

 ال أن بشرط القٌمتٌن بٌن المقارنة قبل التطابق لتحقٌق والتسوٌة التعدٌل
  دقتها و التعدٌالت معقولٌة تثبت قاطعة أدلة وجود حالة فً إال التعدٌل ٌتم
    

   األدنى بالقٌم اآلخذ ٌتم المطابقة للسلع قٌمة من أكثر وجود حالة فً - 6



 مثال

   بٌانات الرسالة محل التقٌٌم 

المستوي التجاري تاجر جملة 

       20السعر$ 

   دستة 1000الكمٌة 

الصنف    أحذٌة 

   2010/  9/  13الشحن 

   2010/  4/  20التعاقد 

المنشأ    اٌطالٌا 

المورد تاجر جملة 



 تابع المثال

التقٌٌم محل للرسالة الجمركً بالفحص  : 

العالقة هذه وأن المستورد و المورد بٌن ارتباط عالقة هناك أن أتضح 

 السعر على أثرت

الجمارك لدى المتاحة السعرٌة المعلومات   : 

تاجر بمعرفة مستوردة التقٌٌم محل للرسالة مطابقة أحذٌة :األولى الرسالة 
  بسعر األولى للمادة طبقا   صفقة كقٌمة قبولها تم و (M) المورد من تجزئة

32 $ CIF  ونفس 2010 /9 / 7 الشحن تارٌخ بأن علما   دستة لكل 

 .الكمٌات ونفس النقل وسائل

بمعرفة مستوردة التقٌٌم محل للرسالة مطابقة أحذٌة : الثانٌة الرسالة 
 األولى للمادة طبقا   صفقة كقٌمة قبولها وتم (W) المورد من جملة تاجر

  2010 / 9 /13 لشحنا تارٌخ بأن علما    دستة لكل  CIF$ 29.5 بسعر

   النقل وسائل ونفس الكمٌة وبنفس



 الحل  

 

 ترفض قٌمة الصفقة للرسالة محل التقٌٌم بسبب وجود عالقة ارتبتاط أثترت

على السعر وعلى ضوء المعلومات السعرٌة المتاحتة لتدى الجمتارك ٌتضتح 
بستبب اختتالف المستتوى التجتاري  (A)عدم أمكانٌة االسترشتاد بالرستالة  

للتقٌٌم على أساسها حٌث أنهتا  (B)للمستورد وأنه ٌمكن استخدام الرسالة 

لسلع مطابقة وعلى نفس المستتوى التجتاري والكمٌتة ونفتس وستائل النقتل  
. 



 تمرٌن   

2 عبوة صفٌح علب فً طبٌعً مسلً صفقة استٌراد علً شركة تعاقدت 
  بكمٌة هولندا منشأ  FRIESLAND شركة إنتاج من NCZ ماركة كجم

 .( CIF ) $ 27,50 تونة الكر بسعر كرتونه 1000

بأنها أقرت المستوردة الشركة أن اتضح القٌمة إقرار علً وباإلطالع 
 اإلدارة وبقٌام ، المصدرة الشركة أسهم من %  9 قدرها حصة تمتلك

 السعر أن اتضح بالصفقة المحٌطة والمالبسات الظروف ببحث الجمركٌة
   العالقة هذه بوجود تأثر قد



 تمرٌن   
 

 الصنف المنشأ الماركة المنتج السعر

FRIESLA سيف$  29
ND 

Ncz مسلً طبٌعً هولندا 

 مسلً طبٌعً هولندا البقرة الحلوب FRICOW سيف$  28

 مسلً طبٌعً الصين البقرتٌن CHICO سيف$  27

FRIESLA سيف$  30
ND  

Ncz  مسلً طبٌعً هولندا 



 تمرٌن   

 

ً؟  الصفقة لهذه تقٌٌمك عند اإلتباع الواجبة الطرٌقة ماه 

 

نقطة أن افتراض علً الجمركٌة لألغراض القٌمة إحسب 
  C.I.F القٌمة هً المصري التشرٌع فً التقٌٌم



 الحل  

المطابقة القٌمة التقٌٌم اساس   

مختلفٌن والمنتج الماركة ألن 2 رقم الرسالة رفض ٌتم   

والمنشأ والمنتج الماركة ألن 3 رقم الرسالة رفض ٌتم 

   مختلفٌن

األولى قبول وٌتم والرابعة األولى الرسالة بٌن المفاضلة 
 قٌمة األقل ألنها



 تمرٌن  

8 مقاس بالصدف مطعمة لألقالم خشبٌة علب صفقة للتقٌٌم أمامك x    

 قامت السوٌدٌة ((fine wood  شركة من واردة بوصة 4

 بسعر ( MASS ) المكتبٌة لألدوات المصرٌة الشركة باستٌرادها

   علبة 1000 بكمٌة CIF $6 الوحدة

شركة أن ٌتضح القٌمة إقرار علً وباإلطالع ( MASS ) حق لها 

 والمالبسات الظروف وببحث ، fine wood)  ) شركة علً الرقابة

 ،  االرتباط عالقة بوجود تأثر قد السعر أن اتضح بالصفقة المحٌطة

 من واردة أخرى صفقات وجود تبٌن الجمارك سجالت إلى  بالرجوع
   كاآلتً بٌانها مرتبطٌن غٌر لمستوردٌن التصدٌر بلد نفس



 التعاقد سعر الوحدة  المقاس  الصنف المنشأ المورد

FINCWOO
D 

 مطعمة بالستيك علب  السويد
  بالصدف

8 x 4 5,22  بوصــة  CIF  

Brother  8  بالصدف مطعمة خشب علب انجلترا x 4 8  بوصــة CIF  

A&Z 8  بالصدف مطعمة خشب علب  السويد x 4 بوصــة  

 
5 CIF  

LUXWOOD  8  بالصدف مطعمة خشب علب  السويد x 4 بوصــة  

 
9 CIF  

ELWADY  8  بالصدف مطعمة خشب علب  السويد x 4 بوصــة  

 
 9,60  CIF  



  

 علً الجمركٌة لألغراض القٌمة احسب  : المطلوب 

 هً المصري التشرٌع فً التقٌٌم نقطة أن افتراض
  C.I.F القٌمة



 الحل  

 

 

ٌتم قبول قٌمة الصفقة الرابعة كقٌمة مطابقة   



 تمرٌن  

تمثل شركة وهً) الرٌاضٌة األحذٌة الستٌراد المصرٌة الشركة تعاقدت 
 استٌراد علً اإلٌطالٌة  ( RIBCO ) شركة مع (مصر فً جملة تاجر

 زوج 10000 بكمٌة ، CIF  $ 20 الدستة بسعر رٌاضٌة أحذٌة صفقة

 2010 /9 /13      فً مصر إلً الصفقة شحن تم وقد.

بأن أقرت المستوردة الشركة أن اتضح القٌمة إقرار علً وباإلطالع 
   األمانة سبٌل علً المنتجة الشركة من مرسلة التقٌٌم محل الرسالة



 الحل  

رٌاضٌة ألحذٌة صفقات ثالث وجود اتضح الجمارك سجالت فً وبالبحث 

  كاألتً بٌانها

شركة إنتاج من مطابقة لسلعة األولً الصفقة ( R&H ) واردة االٌطالٌة 

  مصر إلً شحنها تارٌخ CIF $ 30 الدستة بسعر ( جملة تاجر ) لمستورد

12/9/2010 . 

شركة إنتاج من مطابقة لسلعة  الثانٌة الصفقة ( MIRA ) االٌطالٌة 

 تارٌخ CIF $ 29 الدستة بسعر ( تجزئة تاجر )      لمستورد واردة

 .7/9/2010  مصر إلً شحنها

شركة إنتاج من مطابقة لسلعة  الثالثة الصفقة ( JOE ) واردة االٌطالٌة 

 إلً شحنها تارٌخ CIF $ 29,5 الدستة بسعر ( جملة تاجر ) لمستورد

  9/9/2010  مصر



 الحل  

ـ : المطلــوب 

ًالصفقة لهذه تقٌٌمك عند اإلتباع واجبة التقٌٌم طرٌقة ماه  

  ؟

نقطة أن افتراض علً ؟ الجمركٌة لألغراض القٌمة احسب 
  C.I.F  القٌمة هً المصري التشرٌع فً التقٌٌم



 الحل  

 النها لتاجر تجزئة 2ٌتم رفض الصفقة رقم 

 

 ألنها  3وٌتم قبول الصفقة  3، 1ٌتم المفاضلة بٌن الصفقة

 اقل قٌمة وان السلعة فٌها مطابقة 

 

 فإنها مشابهة 1اما فى الصفقة  



 

 

   طرٌقة السلع المماثلة



 السلع المماثلة

ًالتعاقدٌة قٌمتها قبول سبق التً السلع ه 

التثمٌن محل للبضاعة متشابهة مادٌة ومكونات خصائص لها   

تجارٌا   بٌنها فٌما للتبادل قابلة وتكون الوظائف نفس أداء ٌمكنها   

التثمٌن محل البضاعة بلد بنفس منتجة   

التثمٌن محل البضاعة منتج نفس قبل من انتاجها تم 

ببلد خضعت مستوردة بضاعة المماثلة البضاعة تعرٌف من ٌستبعد 

 او مجانا البضاعة لمنتج المشترى وٌقدمه فنى او هندسى لعمل اإلستٌراد

 منخفضة بتكلفة

– تحمل ال أو تحمل كانت إذا وما التجارٌة السمعة و الجودة مراعاة مع 

  النواحً جمٌع فً متشابهة تكن لم ولو حتى تجارٌة عالمة



 طرٌقة السلع المماثلة
 

 ٌتم استخدامها فً حالتة تعتذر تحدٌتد القٌمتة الجمركٌتة للستلع محتل التقٌتٌم

 وفقا لطرٌقة السلع المطابقة 

 تكون  القٌمة الجمركٌة هً  القٌمة التعاقدٌتة المقبولتة طبقتا ألحكتام المتادة

بٌعت للتصدٌر إلى مصر وصدرت فى نفتس الوقتت   األولى على سلع مماثلة
ٌتوم قبتل أو بعتد تتارٌخ  60) الذي صدرت فٌه السلع محتل التقٌتٌم أو نحتوه 

على نفس المستوى التجاري وبذات الكمٌات ، ( تصدٌر السلعة محل التقٌٌم 

 .تقرٌبا 



 شروط التطبٌق
 

أن تكون البضائع المماثلة منتجة بواسطة نفس المورد وفً نفس بلد  -1
  . اإلنتاج

 

ٌوم قبل أو   60أن تكون البضائع المماثلة تم تصدٌرها إلى مصر خالل  -2

 . بعد تارٌخ تصدٌر السلعة محل التقٌٌم

 

أن تكون البضائع المماثلة تم تصدٌرها على نفس المستوى التجاري  - 3
   محل التقٌٌم كمٌات البضائعوبنفس 



 شروط التطبٌق

 

 القٌاس ٌجوز المورد نفس من مستوردة مماثلة سلع وجود عدم حالة فً -4
 .اإلنتاج بلد نفس من آخر منتج من واردة  سلع على

 

 ٌجوز النقل وسائل أو الكمٌات أو التجاري المستوى اختالف حالة فً - 5

 ال أن بشرط القٌمتٌن بٌن المقارنة قبل التطابق لتحقٌق والتسوٌة  التعدٌل
   ودقتها التعدٌالت معقولٌة تثبت قاطعة أدلة وجود حالة فً إال التعدٌل ٌتم
   

   .األدنى بالقٌم اآلخذ ٌتم المماثلة للسلع قٌمة من أكثر وجود حالة فً - 6



 مثال

 بٌانات الرسالة محل التقٌٌم   : 

المستوي التجاري   تاجر جملة 

  ٌورو 6.3السعر 

 مصباح كهربائى 1000الكمٌة 

  2010/  9/  13الشحن 

   2010/  4/  20التعاقد 

المنشأ  المانٌا 

   (أ)المورد 



 تابع المثال

المورد بٌن ارتباط عالقة هناك أن إتضح للرسالة الجمركى بالفحص 

  السعر على أثرت العالقة هذه وأن والمستورد

الجمارك لدى المتاحة السعرٌة المعلومات   : 

صفقة كقٌمة قبولها تم التقٌٌم محل للرسالة مماثلة رسالة األولى الرساله 
 7/9/2010 تارٌخ فى  للوحدة  CIFٌورو 7.8 بسعر األولى للمادة طبقا  

 أسم تجزئة تاجر التجاري والمستوى   النقل وسائل ونفس الكمٌة وبنفس

   .   ب المنتج

كاآلتً بٌانها ج للمنتج أسعار قائمة وجود إتضح : 

 ٌورو 7.8 التجزئة لتجار الوحدة سعر CIF  

 ٌورو 7.25 الجملة لتجار الوحدة سعر CIF 



 حل المثال

 

    الجمرك قرار

اختالف االعتبار فى وأخذا   الجمارك لدى المتاحة السعرٌة المعلومات 
  CIF ٌورو 7.25  بقٌمة التقٌٌم محل الرسالة قبول ٌتم التجاري المستوى

  للوحدة



 تمرٌن

ًشركة مع البن لتعبئة ( رانٌا )شركة تعاقدت  2005 / 11 /13 ف 
AGR FOOD))  ًأخضر بن صفقة استٌراد علً البرازٌل ف 

 10 بكمٌة ( (RIO MINASY 2/3 SCREEN 17/18  مرقوم
 جملة تاجر بمثابة رانٌا شركة وتعتبر .  CIF$ 700 الطن بسعر طن

 . مصر فً

أن اتضح المستوردة الشركة بمعرفة المحرر القٌمة إقرار وبمراجعة 

 والمالبسات الظروف وببحث ، المورد حفٌد المستوردة الشركة مالك

 . العالقة بهذه السعر تأثر اتضح بالصفقة المحٌطة

من مطابقة سلعة وجود عدم اتضح  الجمارك سجالت علً وباالطالع 

 مماثلة لسلع صفقات هناك ولكن التقٌٌم محل للسلعة النواحً كافة
   كاآلتً



 

 

 سعر الطن تاريخ التعاقد المورد المنشأ المستوى التجارى الصنف

 فوب$  COFFE COM 1/10/2002 750   البرازيل  تاجر  تجزئة  بن أخضر

 سيف$  GREEN COFFE 3/11/2002 820   البرازيل تاجر  جملة  بن أخضر

 سيف$  MANDRAX 20/8/2002 800 كنــدا تاجر  جملة  بن أخضر

  سيف$  BRAZELIA  10/11/2002  900   البرازيل  تاجر  تجزئة  بن أخضر



 تمرٌن

المطلوب 

- ًلهذه تقٌٌمك عند اإلتباع الواجبة التقٌٌم طرٌقة ماه 

 ؟  الصفقة

نقطة أن افتراض علً ؟ الجمركٌة لألغراض القٌمة احسب 
  C.I.F القٌمة هً المصري التشرٌع فً التقٌٌم



 حل المثال

القٌمة فى تؤثر عالقة لوجود الصفقة قٌمة رفض ٌتم   

رقم الصفقة قبول ٌتم لذا المماثلة الصفقة قٌمة التقٌٌم اساس 

2  

التجارى المستوى الختالف 4 ، 1 الصفقة رفض ٌتم  

 الختالف المنشأ    3ٌتم رفض الصفقة 

 



 

 

 الطرٌقة الخصمٌة



 الطرٌقة الخصمٌة

 

 فٌها ٌتم تقٌٌم البضائع المستوردة على أستاس ستعر بٌتع الوحتدة عنتد أكبتر

كمٌة إجمالٌة من واقع سجالت المستورد من الستلع محتل التقٌتٌم أو الستلع 

المطابقتتتة أو المماثلتتتة فتتتً الستتتوق المحلتتتى بعتتتد استتتتقطاع إجمتتتالً التتتربح 

 والمصروفات العامة أو العمولة التتى تتدفع عتادة أو التتى أتفتق علتى دفعهتا

وكتذا  تكتالٌف النقتل والتتأمٌن التداخلً والرستوم  من المورد إلً المستتورد
 . الجمركٌة والضرائب فً مصر



 حاالت استخدام الطرٌقة الخصمٌة

ًطبقا   جمركٌا   مقبولة مماثلة أو مطابقة لسلع قٌودات وجود عدم حالة ف 
  للصفقة كقٌمة األولى المادة ألحكام

 

ًمصر إلى تصدٌرها تم مماثلة أو مطابقة لسلع قٌودات وجود عدم حالة ف 
 .  التقٌٌم محل السلعة تصدٌر تارٌخ بعد أو قبل ٌوم 60 خالل

 

ًمنشأ نفس من واردة مماثلة أو مطابقة لسلع قٌودات وجود عدم حالة ف 
 . التقٌٌم محل السلعة



 حاالت استخدام الطرٌقة الخصمٌة

 

ًتختلف المتوافرة المماثلة أو المطابقة السلع قٌودات كانت ما إذا حالة ف 

 وسائل أو التجاري المستوى أو الكمٌة حٌث من التقٌٌم محل السلع عن

 كمٌة و محددة و دقٌقة معلومات توافر لعدم القٌمة تعدٌل تعذر مع النقل
 . بدقة التعدٌل من تمكن

 

ًعند تقٌٌمها تم المماثلة أو المطابقة السلع قٌودات كانت إذا ما حالة ف 

 تمثل تكن لم و  السادسة أو الخامسة أو الرابعة التقٌٌم لطرق وفقا   ورودها
 . األولى المادة ألحكام طبقا   صفقة قٌمة



 شروط الطرٌقة الخصمٌة
 

 بسعر وٌقصد مجمعة إجمالٌة كمٌة أكبر عند الوحدة بٌع سعر ٌكون أن•

 من عدد اكبر به بٌع الذي السعر هو :إجمالٌة كمٌة أكبر عند الوحدة بٌع
 .الوحدات

 . التصدٌر بعد األول المستوى عند البٌع ٌكون أن•
 

السعر على تؤثر ارتباط بعالقة ٌرتبطون ال ألشخاص البٌع ٌكون أن . 
 

بٌع عملٌات أي ( الوحدة بٌع سعر) تحدٌد عند االعتبار فً  ٌؤخذ ال 

 فٌما مخفضة بقٌمة أو قٌمة بدون مساعدات بتقدٌم قاموا لمشترٌن

 الستخدامها للمستورد  (ب/8/1 ) المادة فى المذكورة العناصر ٌخص

 .التقٌٌم محل  السلعة إنتاج فى

 



 أحكام عامة 

او قبل ٌوم 60 خالل المماثلة أو المطابقة أو المستوردة السلعة تباع أن 

 السلعة وصول تارٌخ بعد ٌوم 90 خالل أو البضاعة وصول تارٌخ بعد

 المستوردة

 

المستوى على تحدث التى العملٌات هً بها ٌعتد التى عٌالب عملٌات 

 (المستورد ودفاتر سجالت واقع من أي) االستٌراد بعد األول التجاري

  .مصر فً بها المعمول المحاسبٌة للقواعد طبقا  

 

 



 أحكام عامة

( الوحدة بٌع سعر من خصمه ٌتم الذي ) العامة والمصروفات الربح مقدار 

 أو المستورد ٌقدمها التً المعلومات أساس علً مجموعه فً ٌؤخذ أن ٌنبغً

 من المستمدة المعلومات مع متسقة المعلومات هذه تكون أن بشرط ٌنٌبه من

  . والنوع الفئة نفس من سلع مبٌعات
 

أو مجموعة فً تدخل التً السلع هً : لنوعا أو لفئةا نفس من السلع 

 وتشمل معٌن صناعً قطاع أو معٌنة صناعة تنتجها التً السلع من دائرة

 . والمماثلة المطابقة السلع

المباشرة وغٌر المباشرة التكالٌف : ” العامة المصروفات”  عبارة تشمل 

 . المعنٌة السلع لتسوٌق

 

 

 



 بٌع السلعة المستوردة على حالتها 
 

فً بٌعها سعر عن سابقة معلومات لها ٌتوفر التقٌٌم محل السلعة كانت إذا 

 الوحدة بٌع سعر أساس على الجمركٌة القٌمة احتساب ٌتم المحلٌة السوق

 كمٌة بأكبر المماثلة أو المطابقة أو المستوردة السلع بة بٌعت الذي
 تارٌخ ) التقٌٌم محل السلع وصول تارٌخ بعد أو قبل ٌوم 60 خالل إجمالٌة

   . ( االستٌراد



 بٌع السلعة المستوردة على حالتها 
 

بٌعها سعر عن سابقة معلومات لها ٌتوفر لم التقٌٌم محل السلعة كانت إذا 
 محل السلع وصول تارٌخ بعد أو قبل ٌوم 60 خالل المحلٌة السوق فً

 . التقٌٌم

- سوف الذي الوحدة بٌع سعر أساس على الجمركٌة القٌمة احتساب ٌتم 

 ال بما إجمالٌة كمٌة بأكبر المماثلة المطابقة أو المستوردة السلع به  تباع
 . مصر إلى التقٌٌم محل السلع وصول تارٌخ بعد  ٌوم 90 عن ٌزٌد



 بٌع السلعة المستوردة على حالتها 
 

السعر هذا من ٌستقطع الوحدة بٌع سعر تحدٌد بعد : 

ًأتفق التى أو عادة تدفع التى العمولة أو العامة والمصروفات الربح إجمال 

 .المستورد إلً المورد من دفعها على

تتم والتى البٌـع بعملٌة المتعلقة التكالٌف جمٌع و التأمٌن – النقل تكالٌف 

   االستٌراد بعد

التقٌٌم محل بالسلعة مصرالمتعلقة فً الضرائب و الجمركٌة الرسوم . 



تجهٌزها أو )بٌع السلعة المستوردة على حالتها عدم 

 (معالجتها بإضافات
 

فٌستقطع بدقة التجهٌز نتٌجة المضافة القٌمة لتحدٌد إمكانٌة هناك كانت إذا 

 : اآلتً الوحدة بٌع سعر من

1- والمعالجة التجهٌز نتٌجة المضافة القٌمة 

2- ًالتى أو عادة تدفع التى العمولة أو العامة والمصروفت الربح إجمال 

 المستورد إلً المورد من دفعها على أتفق

3- تتم والتى البٌع بعملٌة المتعلقة التكالٌف وجمٌع والتأمٌن النقل تكالٌف 
 . االستٌراد بعد

4- التقٌٌم محل بالسلعة المتعلقة مصر فً والضرائب الجمركٌة الرسوم . 

ٌتم ةبدق التجهٌز نتٌجة المضافة القٌمة تحدٌد فً صعوبة هناك كانت إذا 
 . التالٌة الطرٌقة إلً االنتقال



 مثال

بكمٌة اٌطالٌا منشأ كهربائٌة محركات رسالة كٌو شركة استوردت 

 تقٌٌمها تعذر و 5/3/2010 بتارٌخ46 بدفتر قٌدت و وحدة 10.000

 تقٌٌمها من الجمركٌة اإلدارة تتمكن لم وكذلك الصفقة قٌمة لطرٌقة طبقا  

 ، تطبٌقهما شروط توافر لعدم والمماثلة المطابقة السلع لطرٌقتً طبقا  

 ٌوما   تسعون منحه وتم الخصمٌة للطرٌقة وفقا   التقٌٌم المستورد وطلب
  اآلتً تبٌن المستورد سجالت وبفحص البضاعة لبٌع

 



 تابع المثال

عملية 

 البيع
 سعر البيع للوحدة كمية البيع تاريخ البيع

1 30 /3 /2010 2500 100 

2 10 /4 /2010 1000 110 

3 12 /4 /2010 1000 110 

4 10 /5 /2010 1200 120 

5 25 /5 /2010 1200 91 

6 1 /6 /2010 1500 110 

7 23 /6 /2010 1100 100 



 تابع المثال

( محرك 500 ) قدره رصٌد بالمخزن ٌوجد . 

مرتبطٌن غٌر لمشترٌن تمت قد البٌع عملٌات جمٌع بأن المستورد أقر 

 . الفروع ألحد بٌعت نهاإف ( 5) رقم العملٌة ماعدا

الداخلً النقل وتكلفة البٌع إعادة سعر من %10 المستورد عمولة نسبة 
 . % 5 الجمركٌة الرسوم ونسبة (جم5)



 إجابة المثال

  كاآلتً إجمالٌة كمٌة اكبر عند الوحدة بٌع سعر تحدٌد : أوال : 

غٌر ألشخاص أجمالٌة كمٌة أكبر عند الوحدة بٌع سعر تحدٌد ٌجب 

 تربطه بطرف تتعلق 5 رقم العملٌة ألن نظرا  و ، ٌوم 90 خالل مرتبطٌن

 بعد تمت ألنها استبعادها ٌتم 7 رقم العملٌة فإن كذلك ، المشترى مع عالقة

 بأكبر المحركات بة بٌعت الذي السعر فإن وبالتالً ٌوم 90 فترة انتهاء

   أرقام البٌع عملٌات من علٌه التحصل تم جم110 هو أجمالٌة كمٌة
 .محرك 3500 بإجمالً  (6،3،2



 إجابة المثال

 سعر بٌع الوحدة اجمالىالكمٌة المجمعة

2500   100 

3500 110 

1200 120 



 إجابة المثال

 جنٌة 110 إجمالٌة كمٌة أكبر عند الوحدة بٌع سعر إذن   

: كاآلتً الجمركٌة لألغراض القٌمة تحدٌد : 

        جنٌه 110     البٌع سعر . 

     (-) ( %10-110 ) جنٌه 11             المستورد عمولة  . 

     (-) جنٌه  5          الداخلً النقل تكلفة. 

     (-) جنٌه 8,95             الجمركٌة الرسوم ( 94x100/105 ) . 

 
  جنٌه   85.05  =  8,95 – 94 = للجمركٌة لألغراض القٌمة    

 . للوحدة

 
 



 

 الطرٌقة الحسابٌة



 المقصود بالطرٌقة الحسابٌة

 

بغرض اإلنتاج بلد فى السلعة تكالٌف إجمالى عن تبحث الجمركٌة اإلدارة 
  مصر إلى  بٌعها



 حالة اإلستخدام

ًمماثلة أو مطابقة سلع أو السلعة لنفس سابقة قٌودات وجود عدم حالة ف 

 السلع وصول بعد أو قبل ٌوم ستٌن خالل إجمالٌة كمٌة بأكبر بٌعها  تم
 . مصر إلى التقٌٌم محل

ًالمماثلة أو المطابقة أو المستوردة السلع من مبٌعات وجود عدم حالة ف 
 . التقٌٌم محل البضاعة وصول تارٌخ من ٌوم 90 خالل

ًبلد فً لها المشترٌن و السلعة مستورد بٌن عالقة وجود حالة ف 
 . السعر على أثرت االستٌراد



 حالة اإلستخدام

ًأو المطابقة السلع أو التقٌٌم محل المستوردة السلعة كانت ما إذا حالة ف 

  االستٌراد بلد فى مشترٌها قام االستٌراد بلد فً المباعة لها المماثلة السلع

 هذه استخدام تم و مخفضة بقٌمة أو قٌمة بدون مساعدات بتقدٌم
 .  المستوردة السلع إنتاج فً المساعدات

 

لم لها المماثلة السلع أو المطابقة السلع أو المستوردة السلعة كانت  إذا 

 معلومات توافر عدم مع التجهٌز بعد بٌعها تم إنما و حالتها على تباع
 . التجهٌز عن الناتجة المضافة القٌمة عن دقٌقة



 التكالٌف التى تتضمنها الطرٌقة

 عمالة) اإلنتاج أثناء تتم تجهٌز عملٌات وأى والتصنٌع المواد قٌمة أو تكلفة

 . (للمصنع عامة ونفقات مباشرة وغٌر مباشرة
 

العامة النفقات و األرباح مع تتسق أن بشرط العامة والنفقات األرباح 

 عبارة تعنى ) الفئة و النوع نفس من لبضائع األنتاج بلد فى دفعها المعتاد

 التى السلع دائرة أو مجموعة فى تدخل التى السلع هى الفئة و النوع نفس

  . (معٌن صناعى قطاع أو معٌنة صناعة تنتجها
 

التأمٌن و النولون مثل الوصول مٌناء حتى البضائع بنقل المتعلقة التكالٌف  
 . إلخ...



 حالة اإلستخدام

 

فٌها ٌكون التً الحاالت علً عموما   الحسابٌة الطرٌقة تطبٌق ٌقتصر 

 مرتبطٌن، والبائع المشتري
 

لتحدٌد الالزمة المعلومات للجمارك ٌقدم ألن استعداد علً المنتج وٌكون 

 بإجراء الجمركٌة االداره قٌام ٌرفض وال المادة، هذه إلحكام وفقا   القٌمة

 .المقدمة البٌانات صحة من للتحقق الالزمة المراجعات

 

أي للفحص ٌقدم أن بمصر مقٌم غٌر شخص أي تجبر أن للجمارك ٌجوز ال 
 .المادة هذه إلحكام طبقا   القٌمة تحدٌد إلغراض سجل أو حساب



 مثال

 القٌمة الجمركٌة للسلع المستوردة عناصر 

حنٌه    5000 تكلفة المواد والتصنٌع الداخلة فً إنتاج السلع المستوردة 

                             حنٌه 1000مقدار الربح والمصروفات العامة     

 جنٌه                 1000         تكلفة النقل والتأمٌن والشحن والتفرٌغ حتى مٌناء

 فً مصر                                             ــــــــــــــ الوصول

حنٌه 7000           وفقا  للطرٌقة الحسابٌة القٌمة لألغراض الجمركٌة 

 

 ٌضاف إلى هذه العناصر: 

أو قٌمة بدون المورد إلً المستورد من المقدمة والتغلٌف التعبئة تكلفة -أ 

 سجالت إلً بالرجوع العناصر هذة علً التعرف وٌتم ، مخفضة بقٌمة
 . المستورد



 مثال

مخفضة أوبتكلفة مجانا   المورد إلً المستورد من المقدمة المساعدات قٌمة -ب 

  وهً

1-البضاعة تكوٌن فً الداخلة المماثلة والعناصر واألجزاء والمكونات المواد 

  المستوردة

2- السلع إنتاج فً المستخدمة المماثلة واألصناف والقوالب واللقم األدوات 

 . المستوردة

3- المستوردة السلع إنتاج فً استهلكت التً المواد . 

الخططو التصمٌم وأعمال الفنٌة واألعمال والتطوٌر الهندسة أعمال -ج  

 المستوردة السلع إلنتاج والالزمة مصر غٌر آخر بلد فً نفذت التً والرسومات

 . مخفضة بقٌمة أو مجانا    المورد إلً المستورد من والمقدمة ،

غٌر تكون أن ج ، ب أ، فً المحددة السابقة العناصر إضافة عند ٌراعً -د 

 شروط تراعً وأن الحسابٌة للطرٌقة المكونة التكالٌف عناصر ضمن متضمنة

 التجارة لمنظمة القٌمة اتفاقٌة من الثامنة بالمادة الموضحة المساعدات إضافة
   . العالمٌة



 التكالٌف

تشمل المستوردة السلع إنتاج فً الداخلة المواد قٌمة أو تكلفة : 

البضاعة تكوٌن فً الداخلة المماثلة والعناصر واألجزاء والمكونات المواد 

 إنتاج فً المستخدمة المماثلة واألصناف والقوالب األدوات ، المستوردة

   . المستوردة السلع إنتاج فً استهلكت التً المواد ، المستوردة السلع

 

تشمل التصنٌع أو التشغٌل تكلفة : 

والتكالٌف اإلنتاج فً المستخدمة واآلالت التجمٌع وتكلفة المباشرة العمالة 

   المباشرة غٌر

المباشرة وغٌر المباشرة اإلدارٌة التكالٌف تشمل العامة المصروفات 
   والتسوٌق واالستهالك والكهرباء واإلٌجار والتسوٌق والتوزٌع



 حالة اإلستخدام

أن وٌجب مجموعة فً ٌؤخذ أن ٌجب العامة والمصروفات الربح مقدار 

 الصناعة نفس فً السائد أو علٌه المتعارف المقدار أو النسبة ٌعادل

 النسبة هذه كانت فإذا اإلنتاج لبلد المحلً السوق فً السلعة ولنفس

  ، االختالف هذا أسباب بتبرٌر المستورد ٌقوم أن فالبد مختلفة
 

قبول الجمركٌة لإلدارة ٌمكن فإنه المقنعة باألسباب المستورد تقدم إذا 

  ، العامة والمصروفات للربح  الفعلً المقدار
 

ًأو النسبة تطبٌق ٌتم فإنه الجمركٌة اإلدارة جانب من االقتناع عدم حالة ف 

 ٌجرى التً السلع نوع أو فئة نفس من سلع لمبٌعات السائد المقدار

  إلً لتصدٌرها المصدر البلد فً آخرون منتجون ٌصنعها والتً تقٌٌمها
  مصر



 حالة اإلستخدام

 

االنتاج بلد فً بها المعمول التجارٌة واالعراف المحاسبٌة القواعد تكون 

 . الطرٌقة هذة احكام تطبٌق عند بها ٌسترشد التً القواعد هً

 

او مجموعة فً تدخل التً السلع هً : لنوعا أو لفئةا نفس من السلع 

 وتشمل معٌن صناعً قطاع أو معٌنة صناعة  تنتجها التً السلع من دائرة
 . والمماثلة المطابقة السلع



 

 

   الطرٌقة المرنة



 حالة اإلستخدام

 

  معقول بقدر ولكن السابقة التقٌٌم طرق إستخدام إعادة ٌتم المادة لهذة وفقا 

 -:المرونة هذة أمثلة ومن الطرق هذة تطبٌق  عند المرونة من

المدة شرط : 

 تارٌخ ٌكون أن والمماثلة المطابقة السلع طرٌقتً تطبٌق شروط من 
  ٌوم 60 حدود  فً التقٌٌم محل السلعة تصدٌر تارٌخ بعد أو قبل تصدٌرها

 بعد أو قبل ٌوم 120 تكون أن ٌمكن المدة هذة فإن المرونة بأستخدام و –

   التقٌٌم محل السلعة تصدٌر تارٌخ



 حالة اإلستخدام

المنشأ شرط  

 

 السلعة تكون أن والمماثلة المطابقة السلع طرٌقتً تطبٌق شروط من 

   التقٌٌم محل السلعة إنتاج بلد نفس من المماثلة أو المطابقة

 

وإن حتً مماثلة او مطابقة السلعة إعتبار ٌمكن هفإن المرونة ستخداماب 

 . التقٌٌم محل السلع نتاجإ بلد عن ٌختلف أخر بلد نتاجإ من كانت



 حالة اإلستخدام

القٌمة شرط   

 

 السلعة تكون أن والمماثلة المطابقة السلع طرٌقتً تطبٌق شروط من 

   الصفقة قٌمة لطرٌقة طبقا   مقبولة المماثلة أو المطابقة

 

الرغم علً مماثلة او مطابقة السلعة إعتبار ٌمكن هفإن المرونة ستخداماب 
 .الحسابٌة أو الخصمٌة للطرٌقة طبقا    تحدٌدها تم قٌمتها أن من



 حالة اإلستخدام

الخصمٌة الطرٌقة   

بها المسموح الزمنٌة الفترة تكون أن الخصمٌة الطرٌقة تطبٌق عند األصل 
 ٌوم 90 خالل المماثلة السلع أو المطابقة السلع أو المستوردة السلع لبٌع

 هذه إمتداد ٌمكن  فإنة المرونة وبإستخدام – البضاعة وصول تارٌخ من

 . ٌوم 180 حتى الفترة

ًلبلد المحلً السوق فً بٌعها ٌتم التقٌٌم محل السلعة كانت إذا ما حالة ف 

 للسلع بٌع اسعار توافر عدم ومع بها الواردة حالتها علً األستٌراد

 المرونة بإستخدام هفإن  المماثلة السلع أو المطابقة السلع أو المستوردة

 خصم مع بإضافات تجهٌزها تم سلع بٌع اسعار بإستخدام تقٌٌمها ٌمكن

 للطرٌقة وفقا   الجمركٌة لألغراض القٌمة تحدٌد عند االضافات قٌمة
 . الخصمٌة



 . .  شكراً لحسن استماعكم 


