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الفصــــل األول
اإلطار المنهجى للبحث

8

الفصل األول
اإلطرق المنهج للبحث
 3/3مقدمة :
مع بداية األلفية الثالثة إنتهجت مصلحة الجمارك المصرية سياسة جمركية واضحة ومحددة تهددف
الى إحداث تطوير فى كافة التشريعات والنظم الجمركية .
إن عملية تطوير اإلدارات الجمركية أصبحت ضرورية بعدد أن تييدر الهددف الرئيسدي للجمدارك مدن
جبايددة الضدرائب الجمركيددةك كمددا كددان عليددل الحددال فددي الماضدديك إلددى تيسددير وتسددهيل التجددارة الدوليددة بحيددث
تكددون الجمددارك داعم داة للتجددارة وليسددت معوق داة لهدداك وللقيددام بهددذا المهمددة وتحقيددق هددذا األهددداف كددان علددى
اإلدارات الجمركية أن تخضع لعمليدة تحدول إسدتراتيجي تداريخي لدم تشدهدا علدى مدر التداري مدن قبدلك حيدث
ب دددأت اإلدارات الجمركي ددة ف ددي كاف ددة دول الع ددالم ك م ددن خ ددالل منظم ددة التج ددارة العالمي ددة وم ددا أس ددفرت عن ددل
مفاوضات تسهيل التجدارة الدوليدة مدن توصدياتك فدي إتبداع كدل األسداليب والوسدائل الحديثدة التدي تمكدن مدن
تسددهيل التجددارة العالميددة وزيددادة حجددم التبددادل التجددار الددوليك بمددا يعنددي إلقدداء المزيددد والمزيددد مددن المسددئولية
على عاتق اإلدارات الجمركية في العالم .
لقد بذلت المنظمات الدوليدة ومنهدا منظمدة الجمدارك العالميدة جهدداة كبيد اةر فدي مجدال التنسديق الددولي
إلج دراءات الجمددارك ك حيددث تولددت المنظمددة تطددوير وتقددديم نظددام التوصدديف والتكويددد المنسددق للسددلع والددذى
يسددتخدم حاليداة علددي نطدداق عددالمى كأسدداس لتصددنيف السددلع ولتحصدديل اإليدرادات الجمركيددة ك كددذلك تصدددت
المنظمة لإلتفاقية الدولية المعدلة بشأن تبسيط وتنسيق اإلجراءات الجمركية والمعروفة بإسم (اتفاقية كيوتو)
والت دي تقدددم منهج داة موحددداة لإلج دراءات الجمركيددة يمكددن مددن خددالل تطبيقددل إيجدداد عمليددة إجرائيددة واحدددة يددتم
تطبيقهددا علددى ال دواردات والصددادرات فددي كددل العددالمك بمددا يضددمن نددوع مددن التسددهيل الدددولي فددي إتمددام العمددل
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الجمركدي .كدذلك قددمت منظمدة التجدارة العالميدة ) )WTOالعديدد مدن اإلتفاقيدات المتعلقدة بالجمدارك والتدى
تهدف الى تطوير الوظيفة الجمركية وتبسيط إجراءاتها لتسهيل تدفق التجارة الدولية .
وفددى إطددار مددا قدمتددل تلددك المنظمددات الدوليددة واإلقليميددة مددن إج دراءات وقواعددد لتسددهيل التجددارة كددان
لزاماة على الجمارك المصرية أن تطبق تلك األدوات حيث تهدف مصلحة الجمارك من خالل تطبيق أدوات
تسهيل التجارة إلى تقديم خدمة جمركية متكاملة من خالل تطوير منظومة عمل تحقق تيسير حركة التجدارة
واحكددام الرقابددة الجمركيددة ك كددذلك كفدداءة تحصدديل الض دريبة الجمركيددة بمددا يحقددق العدالددة الض دريبية  .كددذلك
تهدف الى تحقيق الشفافية والمصداقية من خالل إقامة عالقدة مشداركة بدين الجمدارك ومجتمدع االعمدال مدع
تهيئة الجمارك السدتيعاب تلدك المتييدراتك مدع تجهيدز البنيدة التحتيدة لدذلك ومدن خدالل رتيدة واضدحة تهددف
الددى دعددم اإلقتصدداد القددومى وزيددادة القدددرة التنافسددية للصددناعة الوطنيددة ك وكددذلك تحقيددق الت دوازن بددين آليددات
تسددهيل التجددارة وآلي دات الرقابددة الجمركيددة الالزمددة لتددأمين الددبالد ضددد كافددة مخدداطر التهريددب ك وعليددل طبقددت
الجمددارك المص درية الددنظم الجمركيددة الحديثددة ومنهددا  :نظددام اإلف دراج المسددبقك خدمددة كبددار العمددالءك الم اركددز
الجمركية المطورةك واللوجيستيةك والنافذة الواحدة .
إن مصلحة الجمارك بما لديها من كوادر بشرية متهلة للقيام بعمليات ووظائف ومتطلبات العمل
الحديثك تستطيع أن تسهم بفعالية في عملية تسهيل التجارة الدوليةك إن العنصر البشر هو أهم مقومات
النجاحك وهو القائد الذ

يقود مسيرة التقدمك إذا ما تركزت عليل األنظار وكان محل إهتمام القائمين على

التطوير واإلصالح .ولذلك كان تييير منهجية وثقافة العنصر البشرى بمثابة المحرك الذى قاد عملية
التطوير الى أقصى آفاق النجاح وضمن لها اإلستمرار.
لقد حدثت صحوة حقيقية فى العمل الجمركىك ارتقت بمصلحة الجمارك المصرية من بئر
البيروقراطية الى المستويات الدولية التى تأملها العديد من االجراءات الجمركية فى الدول المتقدمةك وقد
إعتبر البنك الدولى نتائج التطوير التى تمت فى الجمارك المصرية كأفضل التجارب على مستوى دول
العالم نظ ار لما انطوت عليل وتضمنتل من آليات تييير حقيقية وجوهرية فى العمل الجمركى.
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 0/3مشكلة البحث :
تكم ددن مش ددكلة البح ددث ف ددى أن سياس ددات التج ددارة الخارجي ددة ومنه ددا السياس ددة الجمركي ددة الت ددى طبقته ددا
الجمددارك المصدرية قبددل إحددداث عمليددة التطددوير أدت إلددى إعاقددة المسددتوردين فددى إتمددام اإلجدراءات الجمركيددة
نتيجة زيادة خطوات مراحل االفراج وتعقيدها باالضافة إلى تفشى ظاهرة الفساد والناجمة عن كثرة إستخدام
العنصر البشرى واستخدام أسدلوب التقيديم الج ازفدى ك وبالتدالى إرتفداع تكلفدة الصدفقات وزيدادة المعوقدات التدى
تعتددرض التجددارة الدوليددة  .وبالتددالى إنتهجددت مصددلحة الجمددارك المص درية سياسددة التطددوير فددى بدايددة األلفيددة
الثالثة وطبقت المراكز الجمركية المطورة واللوجيستية لتبسيط وتنسيق اإلجراءات والممارسات الجمركية.

 1/1أهمية البحث

:

تتض ددح أهمي ددة البح ددث م ددن د ارس ددة وتحلي ددل م دددى تطبي ددق الجم ددارك المصد درية لسياس ددات واجد دراءات
التطدوير مددن خددالل ا ليددات التددى اتبعتهددا فددى إطدار الم اركددز الجمركيددة المطددورة واللوجيسددتية لتحقيددق إنسددياب
تدفقات السلعك بهدف تبسيط اإلجراءات وسرعة اإلفراج عدن الرسدائل الدواردة وجعدل الجمدارك بوابدات ومنافدذ
عبور وليست مخازن للبضائع .

 4/1فرضية البحث :
تتمثدل فرضددية البحددث فددى أنددل "يددتدى تطبيددق الددنظم الجمركيددة الحديثددة مددن خددالل الم اركددز الجمركيددة
فى إطار ما قامدت بدل المنظمدات الدوليدة واإلقليميدة لتطبيدق بدرامج تسدهيالت التجدارة إلدى تبسديط اإلجدراءات
وسرعة اإلفراج عن الشحنات وتقليل زمن اإلفراج مما يعود على المستوردين بالنفع".
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 5/1أهـدف البحـث

:

يهدف البحث إلى ا تى :
 بيان مدى أهمية الدور الذى تلعبل الجمارك المصرية فى تسهيل التجدارة الدوليدةك ومدا يمكدن أن يندتج
عنل من دعم لإلقتصاد المصرى .



تحديددد اإلطددار العملددى للم اركددز الجمركيددة المطددورة واللوجيسددتية وأثرهددا علددى تسددهيل التجددارة الدوليددةك

وتقييمها فى ضوء التحديات التى تواجل بيئة العمل .

 توضدديح مدددى تطبيددق أدوات تسددهيل التجددارة بالجمددارك المص درية وتحقيددق الت دوازن بددين تسددهيل حركددة
التجارة واحكام الرقابة الجمركية .

 6/1منهجية البحث :
إرتك ددز ه ددذا البح ددث عل ددى الم ددنهج التحليل ددى الوص ددفى بإعتب ددارا أح ددد المن دداهج العلمي ددة المس ددتخدمة ف ددى
الدراسات المتعلقة بالعلوم اإلجتماعية مدن خدالل الد ارسدة النظريدة المكتبيدة والتحليدل العلمدى للظداهرة العلميدة

المدروسة .

 7/1خطة البحث :
تم تقسيم البحث إلى خمسة فصول كا تي:
الفصل األول  :اإلطار المنهجى للبحث.
الفصل الثانى :اإلجراءات الجمركية والقواعد المنظمة لعملية اإلستيراد والتصدير.
الفصل الثالث :إتجاهات تحديث وتطوير الجمارك فى إطار المنظمات الدولية.
الفصل الرابع :تقييم تطبيق برامج تسهيالت التجارة بالمراكز الجمركية المطورة بالجمارك المصرية .
الفصل الخامس :نتائج البحث والتوصيات.
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الفصـــل الثانــي
اإلجــراءات الجمركيــة
والقواعد المنظمة لعملية االستيراد والتصدير
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الفصل الثرن
اإلجااءات الجماكمة
والقواع المنظمة لعملمة اإلستمااد والتص يا
 2/1مق مة :
تشكل اإلجراءات الجمركية أداة هامة ألداء الوظيفة الجمركيةك ولكن كثرة تدخل العنصر البشرى وتعدد
حلقات الدورة المستندية لإلجراءات الجمركية يجعل منها عائقاة حقيقياة أمام حركة التجارة الخارجية مما يزيد
()1

من تفشى الفساد الجمركى وانتشار ظاهرة التهريب .

ويقصد باإلجراءات الجمركية تلك الخطوات والمستندات التى يستوفيها المستورد لكى يتمكن من اإلفراج
عن البضائع التى قام باستيرادها .
وسنتناول فى هذا الفصل اإلجراءات الجمركية والمستندات المطلوبة لإلفراج عن الرسائل الواردة ك كذلك
المستندات واإلجراءات الجمركية إلتمام إجراءات التصدير واستيفاء الجهات الرقابية عن الواردات
والصادرات التى تحتاج إلى فحص بمعرفة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .

 1/1اإلجااءات الجماكمة عل الشحنرت :
يمكن تقسيم اإلجراءات الجمركية والمستندات المطلوبة والجهات الرقابية التى تخضع إليها السلع الواردة
للفحص قبل اإلفراج ك وكذلك قبل التصدير إلى نوعان هما :

()2

 إجراءات جمركية على الشحنات الواردة .
 إجراءات جمركية على الشحنات المصدرة .
وسنتناول بشئ من التفصيل تلك اإلجراءات على الشحنات الواردة والمصدرة .
( )2راجع فى ذلك  - :عمر سالمان ( " )1002الجمارك بين النظرية والتطبيق" الطبعة األولى ك جهاز نشر وتوزيع
الكتاب الجامعى ك جامعة حلوان كص . 44
( )1راجع فى ذلك  - :فتحى سالمة ( ) 2994ك "النظم الجمركية" ك الناشر  :قسم المالية العامة ك كلية التجارة ك جامعة
اإلسكندرية ك ص ص 20ك 22
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 2/1/1اإلجااءات الجماكمة والمستن ات المطلوبة لإلفااج عن الاسرئل الواقدة :
قبل أن نستعرض المستندات واإلجراءات المطلوبة لإلفراج عن الرسائل الواردة سنتناول تعريف اإلستيراد

أى مفهومل ك وأنواع اإلستيراد المختلفة ك حيث أن كل نوع من اإلستيراد لل مستندات يجب أن ترفق
بشهادة اإلجراءات ( نموذج  29ك .م ) عند التقدم لجمرك اإلفراج .

 2/2 /1/1مفهوم اإلستمااد :
يمكن تعريف اإلستيراد بانل " جلب سلع من الخارج وادخالها الدائرة الجمركية وتقديم بيان جمركى عنها ك
وتسجيل البيان بالحاسب ا لىك ووضع المستندات التى تتالئم مع الشحنة الواردة ك واستيفاء جهات

العرض قبل اإلفراج إن وجدت ك وسداد الضرائب والرسوم الجمركية ك واإلفراج عن الشحنة مع تطبيق
ضوابط اإلستيراد بأن يكون اإلستيراد فى حدود اإلحتياجات ك وبما ال يخالف النظم والقوانين المعمول بها

داخل مصر

()1

".

أنواع اإلستمااد :
()2

يمكن تقسيم اإلستيراد إلى األنواع التالية

:

 اإلستيراد لإلستخدام الشخصى .
 اإلستيراد لإلستخدام الخاص .
 اإلستيراد بيرض اإلنتاج السلعى والخدمى .
 اإلستيراد بيرض اإلتجار .
 اإلستيراد للحكومة .
وسنتناول فيما يلى كل نوع من أنواع اإلستيراد .

( )2ارجددع فددى ذلددك  - :المطددابع األميريددة (  ) 1005ك الالئحددة اإلسددتيرادية الصددادرة بق درار مددن وزيددر التجددارة والصددناعة رقددم
 330لسنة  1005ك ص . 21
( )1راجع فى ذلك - :المطابع األميرية ( )1005ك الالئحة اإلستيرادية ك مرجع سبق ذكرا ص . 21
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اإلستمااد لإلستخ ام الشخص :
يقصد باإلستيراد لإلستعمال الشخصى هو كل ما يتم إستيرادا بمعرفة الشخص سواء صحبتل أو عن طريق
الشددحن أو بددالطرود البريديددة ليحقددق لددل منفعددة ولعائلتددل بكميددات ال تحمددل الصددفة التجاريددة ك وتتمشددى مددع

المكانة اإلجتماعية

()1

.

المستن ات الت تافق برلبمرن الجماك لإلفااج عن الاسرلة لإلستخ ام الشخص :
 إذن التسليم المالحى . بوليصة الشددحن . -إثبات الهوية الشخصية .

اإلستمااد لإلستخ ام الخرص :
يقصد باإلستيراد لإلستخدام الخاص هو كل ما يرد من أصول رأسمالية آالت ومعدات وقطع الييار الالزمة

فى حدود النشاط المرخص لل(.)2

المستن ات المطلوبة لإلفااج عن الشحنة لإلستخ ام الخرص :
 الفاتورة التجارية . بيان العبوة أو بيان الوزن . إذن التسليم المالحى . إقرار القيمة . بطاقة المتعاملين مع الجمارك . مستند إثبات النشاط (سجل صناعى أو إعتماد خاتم الهيئة العامة لإلستثمار للمصانع الخاضعةللهيئة) .

 البطاقة الضريبية . نموذج ( )6نموذج استخدام خاص معتمد من صاحب النشاط .( )2راجع فى ذلك - :المطابع األميرية ( )1005ك الالئحة اإلستيرادية ك مرجع سبق ذكرا ص . 23
( )1راجع فى ذلك - :المطابع األميرية ( )1005ك الالئحة اإلستيرادية ك مرجع سبق ذكرا ص . 21
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 بوليصة الشددحن . -شهادة المنشأ إذا رغب صاحب الشأن تطبيق إتفاقية للسلع الواردة من دول اإلتفاقيات .

اإلستمااد لإلنترج السلع والخ م :
للمشروعات اإلنتاجية والخدمية إستيراد إحتياجاتها من مستلزمات اإلنتاج أو التشييل أو أداء الخدمة دون
اشتراط القيد في سجل المستوردين وتلتزم هذا المشروعات بأن تقدم للجمرك المختص مستند إثبات النشاط
واق ار اةر بما يتم إستيرادا من مستلزم اإلنتاج وفقاة للنموذج الوارد بالملحق رقم (.)5

ويحق لتلك المشروعات إستخراج بطاقة إحتياجات بناءاة على ما تقدمل من مستند إثبات النشاطك وذلك

لإلفراج عن رسائل مستلزمات اإلنتاج .

ويقصد بمستلزمات اإلنتا  :هو ما يتم إستيرادا من مواد خامك سلع وسيطةك مستلزم إنتاج إلعادة تهيئتل

في صورة منتج تام الصنع للبيعك إما في السوق المحلي أو التصدير(.)1

المستن ات المطلوبة لإلفااج عن قسرئل مستلزمرت اإلنترج:
 نموذج (.)4 الفاتورة التجارية. بيان العبوة أو بيان الوزن. إذن التسليم المالحي. إقرار القيمة. بطاقة المتعاملين مع الجمارك. بطاقة استيراد احتياجات أو ختم هيئة االستثمار على الفاتورة. بطاقة التسجيل في المبيعات. البطاقة الضريبية. -نموذج ( )5نموذج مستلزم إنتاج معتمد من صاحب الشأن.

( )2راجع في ذلك -:المطابع األميرية ()1005ك الالئحة االستيراديةك مرجع سبق ذكراك ص.21
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 بوليصة الشحن. إيصال سداد المصاريف اإلدارية. -شهادة المنشأ عند رغبة صاحب الشأن تطبيق أياة من اإلتفاقيات التفصيلية.

اإلستمااد بغاض اإلتجرق:
يقصددد باإلسددتيراد لإلتجددار :هددو كددل مددا يسددتوردا الشددخص الطبيعددي أو االعتبددار المقيددد بسددجل المسددتوردين

من سلع تحمل الصفة التجارية لبيعها بحالتها عند اإلستيراد أو بعد تعبئتها أو تيليفها دون إجراء أ عملية
تحويلية أو تكميلية عليها(.)1

المستن ات المطلوبة لإلفااج عن الاسرئل الواقدة بغاض اإلتجرق:
 نموذج (.)4 الفاتورة التجارية. بيان العبوة أو بيان الوزن. إذن التسليم المالحي. شهادة المنشأ. إقرار القيمة. بطاقة المتعاملين مع الجمارك. بطاقة القيد في سجل المستوردين وأن تكون السلع المستوردة مدرجة ضمن المجموعات السلعيةالمقيدة في البطاقة.

 بطاقة التسجيل في ضريبة المبيعات. البطاقة الضريبية. بوليصة الشحن. إيصال سداد المصاريف اإلدارية.( )2راجع في ذلك -:المطابع األميرية ()1005ك الالئحة االستيراديةك مرجع سبق ذكراك ص.24
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شهردة المنشأ :
يشترط لإلفراج عن الرسائل الواردة لإلتجار أن تكون مصحوبة بشهادة منشأ مصدق عليها من الجهات

المختصةك وهناك إستثناءات من تقديم شهادة المنشأ للرسائل الواردة لإلتجار للحاالت التالية.)1( :
أ-
ب-

السلع الواردة بالملحق رقم ( )1والخاص بالسلع المسموح باستيرادها مستعملة.
ما توافق عليل الجهات المختصل بو ازرتي الصدحة والز ارعدة مدن السدلع ا تيدة (األدويدة – الخامدات

الدوائية – الكيماويات التشخيصية – األغذية العالجية – األجهزة والمستلزمات الطبية – األمصال
واللقاحات البيطريدة – المبيددات الحشدرية – مبيددات الفطريدات واألعشداب الضدارة وسدموم القدوارض
– موقفات اإلنبات ومنظمات نمو اإلنبات – كتاكيت وبط عمر يوم – الكسب ومكوندات األعدالف
– التقاو ).

ج -السلع المقدم عنهدا فدواتير متدى كاندت تلدك الفدواتير متضدمنة بلدد المنشدأ وكاندت الفداتورة صدادرة مدن

الشركات المنتجة.

د -الحاالت التي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
الحاالت التي يقبل فيها شهادة المنشأ دون تصديق هي :
 السلع ذات منشأ دول االتحاد األوربي. السلع ذات منشأ السوق المشتركة للشرق والجنوب األفريقي (الكوميسا). -السلع ذات منشأ إتفاقية تيسير التبادل بين الدول العربية.

جواز اإلفااج عن الاسرئل التجرقية دون تق ي المنشأ بشاوط :
يسددمح بدداإلفراج عددن الرسددائل ال دواردة لإلتجددار غيددر المسددتوفاة لشددهادة المنشددأ بشددرط تقددديم صدداحب الشددأن
خطاب ضمان بالقيمة المقبولة جمركياة لمدة ستة أشهر واال تم إستيفاء التعويض مدن خطداب الضدمان وفقداة
ألحكام المادة  25من القانون رقم  228لسنة .2935

( )2راجع في ذلك - :و ازرة المالية ()1006ك "الالئحة التنفيذية قانون الجمارك" ص ص .60 – 59
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اإلستمااد للحكومة :
يكددون إسددتيراد السددلع الالزمددة لمزاولددة نشدداط الددو ازرات والمصددالح الحكوميددة والهيئددات العامددةك ووحدددات اإلدارة
المحلية واألشخاص اإلعتبارية العامة وفقاة ألحكام القوانين واللوائح التي تنظم مشترياتها من الخارج لتحقيق
أغراضها(.)1

اإلجااءات الجماكمة لإلفااج عن الاسرئل

الواقدة(:)2

المستندات المطلوبة للتخليص :
 -2طلب فتح اإلعتماد من البنك المختص .
 -1المستند اإلستيرادى .
 -3البطاقة اإلستيرادية .
 -4اإلستمارة المصرفية .
 -5الفواتير األصلية وقوائم العبوةك ويجب أن تكون مصدقاة عليها من التمثيل القنصلى المصرى فى
الخارج ومختومة بخاتم البنك المفتوح عن طريقل اإلعتماد .

 -6إذن التسليم المالحى أو الجوى .
 -3شهادة المنشأ .
 -8مستند دال على شخصية مقدم اإلقرار الجمركى .
 -9ملف اإلقرار الجمركى .

تأشماات اإلستمااد :
يقدم اإلقرار الجمركى الى أمين المخزن أو أمين المستودعات بالساحة إذا كانت البضاعة تسليم محل

صاحبلك أو واردة فى حاوية أو إلى مكتب تأشير المستودعات وذلك للتأشير فى المكان المخصص لذلك
ويشمل :نظام اإلستالم – إسم المخزن – رقم الطريق – عدد الطرود – وغير السليم منها – وتوقيع أمين

المخزن .

( )2راجع في ذلك - :المطابع األميرية ()1005ك الالئحة االستيراديةك مرجع سبق ذكراك .23

( )1راجع في ذلك - :مصلحة الجمارك ()1002ك المعهد الثقافي الجمركيك اإلجراءات الجمركيةك ص.31
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إجااءات الماحلة األول :
يقدم ملف المستندات إلى رئيس المرحلة حيث يتم ما يلي :
 .2مراجعة إستيفاء بيانات اإلقرار والمستندات المقدمة ك وكفايتها للتخليص على الرسالةك والتأشير
بإجراءات المعاينةك وتحديد اإلجراء ( الكشف أو التحقيق أو قبول المستندات واإلعفاء من الفتح أو
تأجيل المعاينة إلى مرحلة الصرف ) وتحديد الجهات الرقابية التي ستعرض عليها السلع من واقع

نسخة التعريفة المتكاملة .

 .1يقبل رئيس المرحلة ملف اإلقرار إذا كان مستوفياة ويتشر بذلكك ويثبت كتابة رقم ووقت النحاسة
الرقمية أعلى يمين الملف ووقت قبولل ويسلم النحاسة لصاحب الشأن .

 .3يمرر الملف داخلياة إلى كاتب تسجيل اإلقرار بدفتر  46ك  .م ك ويثبت رقم التسجيل فى مكانل
بالملف واإلقرار ومرفقاتل .

 .4يمرر الملف داخلياة إلى مراجع المانيفستو حيث يقوم بمراجعة كافة البيانات المميزة للرسالة في
قائمة الشحن على بيانات اإلقرار الجمركيك واذن التسليم المالحي من حيث :رقم الطريق – تاري

الباخرة – رقم البوليصة  -عدد الطرود – الوزن – اسم صاحب الشأن .
 .5يمرر الملف داخلياة للمراجع النهائي في المرحلة حيث يتولى :
.i

التأكد من وجود تأشير رئيس المرحلة.

.ii

التأكد من تأشير المانيفستو ومطابقة البيانات المثبتة إلذن التسليم واإلقرار الجمركي.

.iii

التأكد من إثبات أرقام تسجيل اإلقرار على كافة المستندات.

.iv

تحرير إستمارة العرض على الجهات الرقابية.

.v

تسليم إستمارة بيان أمر المعاينة إلى صاحب الشأن مرفقاة بها صورة من الفواتيرك وصورة

قوائم التعبئةك واستمارة العرض على الجهات الرقابيةك والمستند اإلستيرادىك والمستند

المالحي.
.vi

يحجز ملف اإلقرار ومرفقاتل ويسلم إلى مدير التعريفة المختص حسب التوزيع المكاني.
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إجااءات الماحلة الثرنمة :
 -2يقدم صاحب الشأن إستمارة بيان أمر المعاينة للمثمن الذى يحدد إسم مساعد المثمن المختص الذى
ينتقل إلى مكان وجود البضاعةك ويحدد الطرود التى سيتم فتحها من واقع تأشير رئيس المرحلة

األولىك ويكتب على عبواتها رقم اإلقرار الجمركي واسم مساعد المثمن وتاري المعاينة قبل الفتح .

 -1تفتح الطرود فى حضور المثمن ومساعدا ك ويتم الحصر بمعرفة المساعد وارشاد المثمن وتوصف
السلعة وفق منطوق التعريفة الجمركية .

 -3يجوز إثبات نتيجة المعاينة على بيان أمر المعاينةك أو استخراج إستمارة جرد بالنتيجةك ويتولى تحرير
االستمارة مساعد المثمن ويوقع عليها منل ومن المثمن .
 -4يتولى المثمن تحديد البنود الجمركية على صورة الفواتير أو على إستمارة الجرد وتحديد القيمة وفقاة لما
يلي:
.i

قوائم األسعار المعمول بها في تاري المعاينة .

.ii

الفواتير المقدمة إذا كانت من المنتج ومصدقاة عليها من التمثيل القنصلي فى الخارجك وقيمتها

.iii

فواتير الحكومة والقطاع العام إذا كانت فى حدود القيمة المدرجة بالقوائم .

.iv

فى حالة عدم وجود سعر للصنف فى القوائم وعدم مناسبة القيمة فى الفواتيرك يحجز بيان أمر

فى حدود القيمة للصنف فى القوائم .

المعاينة فى ملف خاص لدى المثمن لحين إنتهاء وقت المعاينة للرجوع الى المصادر السعرية

فى المجمع بإرشاد مدير التعريفة المختص .

 -5يتشر المثمن على بيان أمر المعاينة بنتيجة التثمين ويعرض القرار على صاحب الشأن لتوقيعل إذا
قبل هذا القرارك وفى حالة عدم قبولل تحجز األوراق جميعاة ويطلب من صاحب الشأن تقديم التظلم من

القرار.

 -6يراجع مدير التعريفة أعمال المثمن ثم يعتمد ق اررا في حالة سالمتل أو توجيهل لتصويبلك ثم يحجز
صورة من الفواتير الموضح عليها البنود والسعر المقبول إلرسالها الى إدارة األسعار بالقطاع ك ويجوز

أن يضع المجمع نظاماة آخر لحجز صور الفواتير بعد تبنيدها بمعرفة أحد المثمنين .
 -3يخطر صاحب الشأن بالقرار ويوقع بقبولل أو يبدى رغبتل فى التظلم منل .
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 -8وفى حالة قبوللك يمرر لمراجع التظهير لتجميع البنود والكميات والقيم وعرضل على المثمن أو مدير
التعريفة للخصم على المستند اإلستيرادى بالقيمة والكمية ك بعد مطابقة بيانات المستند المذكور على
بيانات الرسالةك إذا لم يكن قد تم الخصم على هذا المستند عند المعاينة .
 -9يتولى مراجع التظهير مطابقة بيانات استمارة الجرد على قوائم العبوةك وفى حالة سالمتها يمرر الملف
كلل إلى كاتب حسبة الرسوم الجمركية مقابل تسليم صاحب الشأن نحاسة رقمية واثبات الرقم وساعة
تسليمها على يمين الملف .

إجااءات الماحلة الثرلثة :
 -2يقوم كاتب التضريب بحصر الفئات الضريبية التي أوضحها المثمن على الفواتير أو استمارة الجرد
وتجميع القيمةك وتحويلها إلى القيمة بالعملة المصرية وفق سعر الصرف .

 -1يمر الملف لمراجع حسبة الرسومك للمراجعة واستخراج إخطار الدفع وتسليمل إلى صاحب الشأن .
 -3يمر الملف إلى كاتب البيانات اإلحصائية لملء االستمارات من واقع األوراق .
 -4ثم إلى كاتب اإلفراج لتحديد الكمية والصنف والماركات فى نسختي إذن اإلفراج .
 -5المراجع النهائي يراجع اإلجراءات وسالمة التظهير وموافقتل لقرار المثمن والتوقيع على االستمارات
اإلحصائية ونسختي إذن اإلفراج وحوافظ التوريد .

 -6رئيس قسم التعريفة يراجع المراجعة الفنية وتوقيع أمر الدفع .
 -3يتأكد رئيس الحسابات من استيفاء توقيعي رئيس قسم التعريفة والمراجع النهائيك ويأذن للصراف
بقبول الضرائب .

 -8يعلن الصراف رقم النحاسةك ويقوم بتحصيل المستحقات واثبات المحصل بكشف الصراف .
 -9كاتد د ددب القسد د دديمة يسد د ددتخرج القسد د دديمة واثبد د ددات رقمهد د ددا وتاريخهد د ددا فد د ددي المكد د ددان المخصد د ددص بكد د ددل مد د ددن
اإلقرار الجمركي واذن اإلفراج واستمارة أمر التوريد .
 -20يقوم الصراف بتوقيع القسائم .
 -22يراجع رئيس الحسابات التحصيل والتوقيع على إذني اإلفراج وختمها بخاتم المجمع .
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المستندات االستيرادية لنظام الوارد النهائي
بغاض اإلتجرق

بغاض اإلنترج

 -ص ددورة بطاق ددة القي ددد

 -مسد د د ددتندات إثبد د د ددات

 -نموذج رقم .4

االس د د د د د د ددتثمار عل د د د د د د ددى

في سجل المستوردين.

 -إيصد د د د د د د ددال سد د د د د د د ددداد

المصاريف اإلدارية.

 -شهادة منشأ مصدق

عليها.

لإلستخ ام الخرص
 -رخصة النشاط.

النشد د د د د د د دداط أو خد د د د د د د ددتم

 نموذج رقم .6 -سداد المصاريف

الفدد د د د دداتورة أو بطاقد د د د د ددة

اإلدارية.

استيراد احتياجات.

لإلستخ ام الشخصي
 -صد د ددورة ج د د دواز السد د ددفر

لالس ددتدالل عل ددى المكان ددة
االجتماعية للراكب.
 -بطاقة الهوية.

 نموذج رقم .4 نموذج رقم .5 إيصد د د د د د ددال س د د د د د د دددادالمصاريف اإلدارية.

1/1/1

اإلجااءات الجماكمة والمستن ات المطلوبة للتص يا:

مقدمة:
وضددعت الدولددة بعددض التشدريعاتك ودخلددت فددي االتفاقيددات بهدددف زيددادة معدددالت النمددوك حيددث يقدداس معدددل

النمو بزيادة حجم الصادرات على الواردات.

وحيث أن تطبيق االتفاقيات يمنح بدخول واردات وصادرات الدول في االتفاقية معفاة من الضرائب والرسوم

الجمركية مما يخفض تكلفة الصادرات مما يساعد الصادرات المصرية في المنافسة في األسواق العالمية.

كددذلك قامددت الجمددارك المص درية بتبسدديط اإلج دراءاتك وتددم تطبيددق القددانون رقددم  255لسددنة  1001والخدداص
بتنمية التصدير والالئحة التنفيذية الصادرة بقدرار رئديس مجلدس الدوزراء رقدم  2635لسدنة 1001ك  20لسدنة

 .1003بتطبيق القواعد واإلجراءات المنظمة للدروباك والسماح المتقت.
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القواع المنظمة والحركمة لعملمة التص يا:
 -أوضحت الالئحة االستيرادية الصادرة بقرار وزير التجدارة والصدناعة رقدم  330لسدنة  1005شدروط

مزاولددة مهنددة التصدددير وض دوابط سددجل المصدددرين()1ك حيددث ورد بالمددادة  39مددن الالئحددة بأنددل ال
يجوز مزاولة التصددير مدن اإلنتداج المحلدي بكميداتك أو ممدا سدبق إسدتيرادا بقصدد اإلتجدار إال لمدن

يك ددون مقي ددد بس ددجل المص دددرينك ك ددذلك ورد بالم ددادة  40م ددن الالئح ددة بأن ددل يح ددق للمص دددر تص دددير

منتجاتل الصناعية بناءاة على الترخيص الصادر لل بإقامة المنشأة ومزاولة النشداطك كدذلك ال يجدوز

تصدير منتجات المشروعات اإلنتاجية والعبوات التي تحمل العالمة التجارية التي تخصدها إال عدن

بناء على موافقتها.
طريقها أو ة
 ورد بالمادة  42من الالئحة بأنل ال يجوز تصدير المنتجات البترولية إال بعد الحصول على موافقةالهيئة المصرية العامة للبترولك تلدك المنتجدات علدى سدبيل الحصدر وهدي" :البوتوجداز – البندزين -

النافت د ددا – وق د ددود النفاث د ددات – زي د ددوت التزيي د ددت – الكيروس د ددين – السد د دوالر – ال د ددديزل – الم د ددازوت –
األسفلت".

 -كذلك ورد بالمادة  45من الالئحة بالتزام المصدر أو من يمثلل من المستخلصين باستيفاء النمدوذج

اإلحص ددائي رق ددم ( )3ع ددن ك ددل رس ددالة وتس ددليمل إل ددى ف ددرع الهيئ ددة العام ددة للرقاب ددة عل ددى الص ددادرات
والواردات قبل الشحنك ويتعين أن تكون البيانات المثبتة في هذا النموذج مطابق لبيانات المشدحون

الفعلددي والبيددان الجمركدديك كمددا يلتددزم المصدددر بإخطددار فددرع الهيئددة بأيددة تييي درات تط د أر علددى هددذا
البيانددات وال يسددمح الجمددرك المخددتص بإتمددام الشددحن إال بعددد التأكددد مددن تسددليم النمددوذج اإلحصددائي

لفرع الهيئة.
 كددذلك ورد بالمددادة  46مددن الالئحددة ب دإلتزام المصدددر عنددد التصدددير إلددى ال ددول المبددرم بينهددا وبددينجمهوري ددة مص ددر العربي ددة اتف دداق تفض دديلي وتتمت ددع بمقتض دداا الص ددادرات المصد درية بإعف دداء جمرك ددي
ويتطلددب التمتددع بهددذا اإلعفداء أن يصدداحب الرسددالة المصدددرة شددهادة منشددأ وفددق الشددروط واألوضدداع

التي يتضمنها االتفاق.

( )2راجع في ذلك - :المطابع األميرية ()1005ك الالئحة االستيراديةك مرجع سبق ذكراك ص .11 -12
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أنواع التصدير

صردق نهرئي

تص يا مؤقت

إعردة التص يا

 -بضائع وطنية

 -سماح متقت.

 -لإلصالح واإلعادة.

 -بضائع أجنبية مرفوضة

 -رد الضريبة.

 -تكملة الصنع.

بالداخل

 -إفراج متقت.

 للعرض بالخارج. -استيراد البديل الصالح.

التص يا النهرئي:
بضائع يتم تصديرها بصفة نهائية مثل(:)1
 البضائع الوطنية وقد يتوقف على التصدير بصفة نهائية أمور مالية مثل :إسترداد أو عدم سداد ضرائبداخلية مثل ضريبة المبيعات – وقد يستحق رسوم صادر على بعض السلع.
 بضائع سبق إستيرادها وسداد الضرائب والرسوم الجمركية عليها ثدم رفضدت بالدداخل ألسدباب مختلفدة– .وقددد يتوقددف علددى تصددديرها اسددترداد الضدرائب والرسددوم التددي سددبق سدددادها عنددد االسددتيراد إذا تدوافرت شددروط

المادة  205من قانون الجمارك.

إعردة التص يا:
بضائع سبق دخولها بأحد النظم الجمركية الخاصة مثل(:)2
 السماح المتقت. رد الضريبة. -اإلفراج المتقت.

( )2راجع في ذلك - :عمر سالمان ()1008ك "التصدير واالستيراد"ك الطبعة الثانيةك جامعة حلوانك ص ص .108 – 103
( )1راجع في ذلك - :عمر سالمان ()1008ك "التصدير واالستيراد"ك مرجع سبق ذكراك ص .123
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ويعرد تص ياير ويتوقف عل إعردة التص يا:
 رد الضمانات السابق تحصيلها عند استيراد هذا السلع. -رد الضريبة على المدخالت المستوردة للسلع المفرج عنها بنظام رد الضريبة.

التص يا المؤقت:
سلع يتم تصديرها مؤقتاً ألسباب مختلفة(: )1
 اإلصالح واإلعادة. إجراء عمليات صناعية. العرض بالخارج. -استيراد البديل الصالح.

عن إعردة االستمااد:
 -تختلف المعالجة الضريبية واالستيرادية والرقابية حسب اليرض من التصدير المتقت.

اإلجااءات الجماكمة ال اعمة في إطرق القوانمن والتشايعرت للمص قين:
 العمددل  14سدداعة إلتمددام التصدددير لتقددديم كافددة الدددعم خاصددة للسددلع اليذائيددة والس دريعة التلددف فدديالمواقع التي تعمل على مدار  14ساعة.

 إمكانية طلب إتمام إجراءات الصادر بموقع العمل. إجراءات مبسطة للسلع سريعة التلف مثل الخضروات والفاكهة. تطوير وتبسيط إجراءات الصادر. -استخدام أجهزة الفحص باألشعة في حالة المسار األحمر.

التشايعرت الجماكمة والقوانمن الخرصة ب ع العملمة التص ياية:
 قانون الجمدارك رقدم  66لسدنة  63وتعديالتدل حتدى القدانون رقدم  95لسدنة  1005والالئحدة التنفيذيدةرقم  20لسنة .1006
 قانون االستيراد والتصدير رقم  228لسنة  35والئحتل التنفيذية رقم  33لسنة .1005( )2راجع في ذلك - :و ازرة المالية ()1006ك "الالئحة التنفيذية"ك مرجع سبق ذكراك ص ص .99 – 93
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 قانون ضمانات وحوافز االستثمار رقم  8لسنة .2993 قانون رقم  255لسنة  1001والخاص بتنمية التصدير والالئحة التنفيذية رقم  2635لسنة 1001ك 20لسنة .1003

التص يا من المواقع اإلنترجمة:
في حالة طلب صاحب الشأن إتمام إجراءات الصادر خار المواني يتم إتباع اآلتي(:)1
 -2يتقدم صاحب الشأن أو من ينيبل بطلب لمدير جمرك الصادر بالنطاق الجيرافي لمكان البضاعة
للمعاينة بالموقع قبل ميعاد التصدير بوقت كافك ويقوم بتحرير بيان جمركي صادر وقيدا بدفتر

 46ك.م.

 -1يقوم مدير جمرك الصادر بتشكيل لجندة مدن (مدأمور تعريفدة  -مدأمور حركدة) تحدت إشدراف رئديس
قسم الحركة لالنتقال للموقع بعد تحصيل عوائد اإلنتقال المستحقة.

 -3تق ددوم اللجن ددة الجمركي ددة بحص ددر الع دددد والتأك ددد م ددن الكمي ددات ومطابقته ددا بمراجع ددة األص ددناف عل ددى
الفواتير وبيان العبوة والتأكد من الدوزن فدي حالدة األصدناف التدي تصددر بدالوزن والتوقيدع بالمطابقدة

على أصل وصورة إذن اإلفراج ووضع السيل الجمركي على البضاعة المصدرة وتدوين رقم السديل

الجمركي على أصدل وصدورة إذن اإلفدراج ويسدلم أصدل إذن إفدراج الصدادر لصداحب الشدأن أو مدن
ينيبل وتعاد صورة إذن إفراج الصادر إلدارة الحركة.

 -4ترسل الرسالة صحبة مندوب الجمرك أو صاحب الشدأن أو مدن ينيبدل إلدى جمدرك الصدادر النهدائي
وبصحبتل أصل بوصلة التوصيل واذن اإلفراج (صادر)ك وعند وصدول الرسدالة يقدوم مدأمور المنفدذ

بمراجعددة أرقددام السدديول ويصددرح بدددخولها إلددى سدداحة الشددحنك ويجددوز فددتح عينددة عش دوائية فددي أقددل
الحدود للتأكد مدن سدالمة البضداعة وتتبدع بداقي اإلجدراءات السدابقة للصدادرك ويقدوم مدأمور الحركدة
بالتوقيع على البوليصة بتمام الوصول وسالمة البضاعة.

 -5بعددد تمددام الشددحن يخددتم إذن إف دراج الصددادر بمددا يفيددد تمددام الشددحن ويرسددل لجمددرك اإلرسددال لتسددديد
قيوداتل واتخاذ إجراءات رد الضرائب والرسوم في حالة طلب ذلك.
 -6فددي جميددع األح دوال يتأكددد مدددير جمددرك الصددادر المخددتص قبددل السددماح بإتمددام الشددحن مددن تسددليم
النموذج اإلحصائي لفرع الهيئة العام للرقابة على الصادرات والواردات.
( )2راجع في ذلك - :و ازرة المالية ()1006ك "الالئحة التنفيذية"ك مرجع سبق ذكراك ص.202
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إجااءات تص يا البضرئع الوطنمة

()1

المستندات والنماذ والسجالت المطلوبة :
 اإلقدرار الجمركى عن البضائع المصددرة
 الفدواتير وبيدان العبدوة
 اإلستمدارة المص درفية (ت ص)
 إذن الشحددن
 موافقددات الجهددات
 الدفتدر الوسيد ددط
 سجددل  46ك.م
 سجددل  50ك.م
 القيدد فى سجددل المصددرين
 الموافقدات التصدديرية

إجااءات تص يا البضرئع الوطنمة :
 .2يتقدم صاحب الشأن الى مكتب التأشير بمراقبة الصادر بشهادة اإلجراءات الجمركية (نموذج 23
ك.م) موضحاة بها وصف دقيق للرسالة المطلوب تصديرها .

 .1يقوم موظف المراجعة بإتمام المراجعة المبدئية بهدف التأكد من القيد فى سجل المصدرين ك وأن
السلعة المصدرة ضمن نشاط المصدرك واستيفاء الشروط التصديرية والتراخيص .

 .3يقوم موظف المراجعة بالتأشير بالسماح بإستخراج اإلستمارة المصرفية والعرض على الجهات
المختصة.

 .4تقيد الشهادة برقم مسلسل سنو فى الدفتر الوسيط حيث يوضح منل البيانات األساسية ويرفق
بالشهادة إستمارة العرض على الجهات المختصة بالرقابة على البضائع المصدرة (نموذج333

مكرر) .

( )2راجع في ذلك - :مصلحة الجمارك ()1002ك المعهد الثقافي الجمركيك اإلجراءات الجمركيةك ص.61
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الماحـلة األول :
 .2يقدم المصدر الشهادة للقيد فى سجل  46خالل  90يوما من تاري القيد فى الدفتر الوسيط مرفقاة
بها الفواتير األصلية واالستمارة المصرفية (ت ص) .

 .1تقدم شهادة لجنة القطن بالنسبة لرسائل القطن المصدرة وشهادة الدعم بالنسبة لرسائل اليزل
والمنسوجات القطنية والحريرية .
 .3تعرض الشهادة على المثمن للقيام بالمراجعة المستندية للتأكد من سالمة األسعار أو يعدلها .
 .4تقدم الشهادة إلى المراجع المنوط بل سجل  50ك .م لمراقبة تنفيذ العمليات النقديةك ومطابقة
القيمة الواردة فى اإلستمارة المصرفية مع قيمة الفواتير والقيمة الموضحة بالشهادةك وصالحية

اإلستمارة لتصدير الرسالة.

 .5يسدد الدفتر الوسيط برقم القيد فى سجل  46ورقم القيد فى سجل  50ورقم وتاري االستمارة المصرفية.
 .6تقدم الشهادة بمستنداتها إلى مراجعة التظهير والتضريب لحساب قيمة العوايد المستحقة.
 .3تقدم الشهادة إلى المراجع النهائى لمراجعة حسبة العوايد المستحقة ومراجعة إستيفاء التأشيرات
والعرض على الجهات الرقابية المختصة.
 .8العرض بالتصريح بالتصدير على المراقب وتوقيع إذن اإلفراج.
 .9تقدم الشهادة إلى جهاز الحسابات لتحصيل العوائد المقررة واثبات ذلك على الشهادة .

الماحلـة الثرنمة :
 .2يتقدم المصدر إلى قطاع الحركة عند إعداد البضائع للتصدير بشرط وجود الباخرة فى الميناء
للسماح بدخول البضائع .
 .1يقوم مدير الحركة بمراجعة صالحيات المستندات فى يوم التصدير .
 .3يصرح مدير الحركة بدخول البضائع إلى الدائرة الجمركية .
 .4يتم دخول البضائع بموجب بطاقات تحمل اسم المصدر وعدد الطرود ورقم شهادة الصادر
وأصل الرسالة من أربعة صور .

 .5تنفذ التأشيرات الخاصة بالتحقيق أو الكشف وحصر العدد والوزن الجشنى أو الوزن مع العد
بمعرفة مأمور الكشف والوزن .
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 .6تتم المعاينة أوالة بأول عند دخول البضائع بمعرفة مأمور التعريفة الموجود فى قسم الحركةك
مع مراعاة المحافظة على سالمة البضائع المصدرة .

 .3تتبع قواعد خاصة فى مراجعة بضائع السماح المتقت والدروباك والبضائع المصدرة بصفة
متقتة والرسائل الخاصة بالمناطق الحرة .

 .8ال يجوز شحن مشمول الشهادة الواحدة على أكثر من باخرة .
 .9يسمح بمعاينة البضائع المصدرة خارج الدائرة الجمركية فيما يختص بالبضائع التى تصدرها
المتسسات والهيئات العامة وشركات القطاع العامك وبضائع المعارض الصادر بإقامتها
تصريح من و ازرة االقتصاد .

الماحلـة الثرلثة :
 .2عند إنتهاء عملية التصدير يقدم صاحب الشأن بالغاة نهائياة يفيد إنتهاء إدخال الرسالة إلى الدائرة
الجمركية السيما فى حاالت عدم التصدير بالكامل وتسدد الشهادة سايرةك ويقوم مدير الحركة
بعمل الحصر النهائي لما تم إدخالل من رسائل .

 .1تحال أذونات اإلفراج عن الكميات التى تم شحنها من أقسام األرصفة المختلفة الى مراقبة
اإلجراءات بجمرك التصدير مرفقاة بها صورة بطاقات الدخول .

 .3يقوم جهاز اإلجراءات بالمطابقة بين الكميات التى أدخلت من الباب من واقع شهادة اإلجراءات
والكميات التى تم شحنها من واقع إذن اإلفراج الوارد من الرصيف .

 .4يسدد سجل  50ك  .م بما يتم تصديرا كمية وقيمة ورقم التسجيل للبنك الذى صدرت بل اإلستمارة
(ت  .ص ) .
 .5يسدد سجل  46ك  .م برقم القسيمة السايرة وتاريخها والكمية المصدرة .
 .6تسدد الشهادة فى مانيفستو الصادر وتراجع اإلختالفات إن وجدت مع ذوى الشأن والتوكيالت
المالحية وجمرك التصدير .

 .3ترسل الشهادات يومياة مع جدول اإليراد إلى الدفترخانة المختصة بحفظ الشهادات .
 .8تمنح الشهادات الرسمية أو شهادات الدعم أو شهادات المنشأ أو الشهادات الخاصة ببضائع
السماح المتقت والدروباك لذوى الشأن بناء على طلبهم بعد مرحلة التسديد فى المانيفستو .
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الفصـــل الثالــث
اتجاهات تحديث وتطوير الجمارك
في إطار المنظمات الدولية
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الفصـــل الثرلــث
إتجريرت تح يث وتطويا الجمرقك
في إطرق المنظمرت ال ولمة
 3/1مقدمة :
تناولنددا فددي الفصددل السددابق اإلج دراءات الجمركيددة والمسددتندات المطلوبددة للتخلدديص واإلف دراج علددى الشددحنات
الواردةك كذلك اإلجراءات الجمركية للتخليص على الشدحنات المصددرةك وتدم تناولندا أندواع اإلسدتيراد المختلفدة

حيددث أن طبيعددة كددل نددوع يحتدداج لمسددتندات تخصددلك وقمنددا بتعريددف مفهددوم اإلسددتيراد وأن دواع االسددتيراد مددن
إسددتيراد لإلسددتخدام الشخصدديك اإلسددتخدام الخدداصك اإلنتدداجك اإلتجددارك وكددذلك اإلسددتيراد الحكددوميك والقواعددد
المنظمددة للمنشددأ  .ثددم استعرضددنا اإلج دراءات الجمركيددة والقواعددد الحاكمددة لعمليددة التصددديرك وتناولنددا أن دواع
التصدير المختلفة من صادر نهائيك صدادر متقدت إمدا بيدرض اإلصدالح واإلعدادة أو للعدرض واإلعدادة أو

لتكملة الصدنع أو إلسدتيراد البدديل الصدالحك وكدذلك تناولندا التصددير لرسدائل سدبق اإلفدراج عنهدا برسدم الدوارد
مثل اإلفراج المتقتك الدروباكك السماح المتقت.

وسنتناول في هذا الفصل الجهود المبذولة من قبل المنظمات الدولية لتحديث وتطوير بيئة العمدل الجمركدي

لتتواكب مع متطلبات عصر العولمة.

 0/1منظمة الجمار العالمية ودورها فى إحداث التطوير :
فددى السددادس والعش درين مددن يندداير  2953ك تددم إنشدداء مجلددس التعدداون الجمركددى فددى بروكسددل – بلجيكددا ك
والذى تيير مسماا بعد ذلك الى االسم الحالى (منظمة الجمارك العالمية) .
ومنظمددة الجمددارك العالميددة هددى منظمددة حكوميدة دوليددة تتعامددل مددع الحكومددات ولدديس الشددركات والمتسسددات
الخاصة وتهدف بصورة أساسية الى الوقوف علدى المشداكل التدى تواجدل اإلدارات الجمركيدة فدى دول العدالمك
والتى تقف أمام عمليات تطوير وتحسين نظم تقنية وتشدريعات الجمدارك المتعلقدة بتلدك العمليدات الجمركيدةك

بما يخدم التجارة الدولية وتشجيع التعاون الدولى بين الحكومات فى المجال الجمركى .
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يتركددز عمددل منظمددة الجمددارك العالميددة بصددفة خاصددة فددى مجدداالت تنفيددذ اإلتفاقيددات الدوليددة والبرتوك دوالت
واألدوات التددى تددنظم عمليددة تصددنيف السددلع والبضددائع (إتفاقيددة النظددام المنسددق) وكافددة اإلج دراءات المتعلقددة

بتحصدديل اإلي درادات الجمركيددة فضددال عددن آليددات الرقابددة والتددأمين التددى يددتم إتباعهددا لتددأمين التبددادل التجددارى
الدددولى وآليددات تسددهيل وتيسددير التجددارة الدوليددة ونظددم أنشددطة مكافحددة التزويددر وآليددات حمايددة حقددوق الملكيددة

الفكرية .

لتحقيددق جملددة األه ددداف الجديدددة الملق دداة علددى ع دداتق هيئددات الجم ددارك كفقددد ظه ددر إلددى الوج ددود العديددد م ددن
اإلتفاقيات والتى سعت مدن خاللهدا منظمدة الجمدارك العالميدة – بمعاوندة أعضدائها – لتحقيدق تلدك األهدداف
الجديدددة ك فظهددر للوجددود اتفاقيددة كيوتددو لتسدداعد فددى تبسدديط اإلجدراءات الجمركيددة وظهددر إطددار جديددد لتددأمين

وتسددهيل سلسددلة التجددارة العالميددة لتسدداعد فددى تحقيددق هدددفين كدداملين همددا تحقيددق التنميددة اإلقتصددادية وأيض داة

محاربددة اإلرهدداب بتددأمين سلسددلة التجددارة العالميددة ك فض د عددن العديددد مددن اإلتفاقيددات األخددرى مثددل اتفاقيددة
اسطنبول .
ولتحقيق ذلك تتبنى المنظمة عدد من المبادرات الحديثة وتستخدم آليات دولية معترف بها ومتعارف عليها
مثل :إتفاقية كيوتوك إتفاقية النظام المنسقك إعالن أروشا للنزاهة الجمركيةك كذلك تبنت آليات الجمدارك فدى
القرن الواحد والعشرينك وسنتعرض لتلك ا ليات كا تى:

 1/1إتفاقية كيوتو ":"Kyoto Convention
تعددد إتفاقيددة كيوتددو واحدددة مددن أهددم األدوات المسددتخدمة فددي مجددال تطددوير العمددل الجمركددي الحددديثك حيددث
يقصد بإتفاقية كيوتو اإلتفاقية الدولية بشأن تبسيط وتنميط اإلجراءات الجمركية.
وتض ددم اإلتفاقي ددة ع دددد  32ملح ددق تحت ددو عل ددى المب ددادئ األساس ددية للعملي ددات الجمركي ددة م ددن تخل دديص وارد
وتصدير وترانزيت وغيرهاك وهي بمثابة مرشد للعمل من قبل اإلدارات الجمركية في الدول األعضاء(.)1i

 3/1/1مضمون إتفاقية كيوتو :
قامددت منظمددة الجمددارك العالميددة بددإجراء مراجعددة إلتفاقيددة كيوتددو مددن أجددل تحددديث مالحددق اإلتفاقيددة واليدداء
النصددوص والم دواد التددي تعيددق العمددل الجمركددي أو تقادمددتك مددع إضددافة نصددوص جديدددة لإلتفاقيددة لمسدداعدة

اإلدارات الجمركية على التكيف مع الممارسات العالمية المستخدمة في مجال التجارة.

( ) راجع في ذلك - :عمر سالمان (" )1005الجمارك في عصر العولمة" جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعيك جامعة حلوانك الطبعة األولىك
1

القاهرةك ص.52
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وتضمنت التعديالت إدخال تكنولوجيا المعلوماتك التجارة اإلليكترونيةك وطرق تحديد المخاطر في إطار

تبسيط اإلجراءات.

كددذلك تتضددمن اإلتفاقيددة المعدلددة مجموعددة مددن المبددادئ الموجددودة بشددأن اإلج دراءات الجمركيددة والتددي تتسددم
بالبساطةك الفعاليةك الوضوحك حيث تستجيب التعديالت إلى متطلبات التجارة الدولية مع إحداث التوازن بين

الوظيفة الجمركية القائمة على مبدأ الرقابة وتحصيل اإليرادات والرغبة في تسهيالت التجارة.

وتدور محاور االتفاقية الرئيسية حول عدد من المبادئ الهامة التي تحكم العمل الجمركي بصورة

رئيسية مثل:

 الشفافية والقدرة على التنبت بنتائج الضوابط الجمركية المعمول بها. التوحيد والتبسيط في اإلجراءات المطلوبة لإلفراج عن البضائع. تخفيض عدد المستندات الداعمة لإلقرار الجمركي. تبسيط اإلجراءات بالنسبة لألشخاص المصرح لهم بالتخليص على البضائع. اإلستفادة القصوى من تكنولوجيا المعلومات في تطبيق اإلجراءات الجمركية. العم ددل بالح ددد األدن ددى م ددن ا لي ددات الرقابي ددة الجمركي ددة الالزم ددة لض ددمان إمتث ددال الع دداملين لألنظم ددةالجمركية المطبقة عليهم.

 إستخدام إدارة المخاطر واجراءات المراجعة المحاسدبية الالحقدة والتنسديق التدام والكامدل مدع الجهداتالحكومية التي لها عالقة باإلفراج عن الواردات أو إنهاء إجراءات التصدير.

 إقامة عالقة شراكة بين الجمارك والمجتمع التجار . 4/1النظام المنسق ": "HS
يقصد بالنظام المنسق ( Harmonized System )HSنظام الوصف والتكويد المنسق للسلعك وقد طورتل

منظمدة الجمددارك العالميددة ( )WCOللمنتجددات الدوليددة حيددث أنددل يحددو حدوالي  5000مجموعددة سددلعيةك كددل
مجموعة من هذا المجموعات يتم تعريفها بكود يتكون من ( 6أرقام) مرتبة على أساس قانوني وفنيك مبنية
على أسس وقواعد معروفة وراسخة من أجل التوحيد في عملية التصنيف(.)1

( ) راجع في ذلك - :التعريفة الجمركية ()1009ك الهيئة العامة لشئون المطابع األميريةك القاهرةك ص.6
2

35

ويساعد النظام المنسق في تنميط وتناغم إجراءات الجمارك والتجارةك وربطها بنظام ( )EDIأ التبادل

اإللكتروني غير الورقي لبيانات التجارة األمر الذ يتد إلى تخفيض التكاليف في مجال التجارة الدولية.
ويستخدم هدذا النظدام مدن جاندب أكثدر مدن  230دولدة كأسداس عندد إعدداد جدداول التعريفدة الجمركيدةك كدذلك

إحدددى الوسددائل الخاصددة بالحصددول علددى إحصددائيات عددن التجددارة الدوليددة .وقددد تسددتخدم بعددض الحكومددات
والقط دداع الخ دداص والمنظم ددات الدولي ددة ه ددذا النظ ددام ف ددي مج دداالت أخ ددرى ومنه ددا عل ددى س ددبيل المث ددال أنظم ددة

المحاسد ددبة الض د دريبيةك تحديدددد قواعدددد المنشد ددأك رسدددوم التعريفد ددة الجمركيدددةك إحصد ددائيات النقد ددلك الرقابدددة علدددى
األسعارك التحليل والبث االقتصاد .

 5/1إعالن أروشا :
وهددو اإلعددالن الددذى يعتبددر بمثابددة صددك تفعيددل الن ازهددة فددى العمددل الجمركددى وفددى البيئددة الجمركيددة والددذى تددم
إعتمددادا عددام  2993ثددم خضددع لددبعض التعددديالت حتددى تددم إعتمددادا فددى بلدددة أروشددا بتنزانيددا عددام 1003ك
ولذلك تم تسميتل بإعالن أروشا كوهذا اإلعالن غير ملزم ولكنل يتضمن عدد من المبادئ األساسدية لتعزيدز
الن ازهددة ومحاربددة الفسدداد بكددل صددورا داخددل اإلدارات الجمركيددة ك تلددك المبددادئ التددى تنددادى منظمددة الجمددارك

العالمية كافة اإلدارات الجمركية لألخذ بها والعمل بها .

ومن بين تلك المبادئ والتوصديات توصدية خاصدة بداإلجراءات الجمركيدةك وتتضدمن هدذا التوصدية مدا مفدادا
وجدوب قيددام اإلدارات الجمركيدة بددالنظر فددى أسداليب العمددل الحاليدة وخريطددة اإلجدراءات التدى تضددعها إلنهدداء
أعمالهاك وأهمية أن تقوم هذا اإلدارات بوضدع برندامج إلصدالح وتطدوير تلدك اإلجدراءات الجمركيدة والقواعدد

اإلستيرادية ك بما يضمن تبسيط ما تحتويل اإلجدراءات مدن متطلبدات وتخفديض أعدداد تلدك اإلجدراءات ك بمدا

يحقق أقل زمن ممكن إلنهاء اإلجراءات واستيفاء المتطلبات بأعلى جودة وأكبر التزام .

كما تتضمن تلك المبادئ توفير مستوى الئق من المعيشة لموظفى الجمارك من خالل رفع مستوى الرواتب
والمكافآت التى يتقاضاها العاملون إلى الحد الذى يضمن لهم حياة كريمة .كذلك التدقبق فى عملية التعيين

لضددمان أن مددن يعمددل فددى الجمددارك سدديحافظ علددى مسددتويات عاليددة مددن الن ازهددة ك كددذلك اسددتخدام الحوسددبة
وتطبيددق نظددام ال  EDIكددأداة فعالددة لمواجهددة الفسدداد الجمركددى مددع تزويددد مددوظفى الجمددارك بدسددتور أخالقددى
يضمن إدراكل بما لل وبما عليل .وعلدى اإلدارات الجمركيدة إقامدة عالقدات مفتوحدة وصدريحة تتسدم بالشدفافية

مع وكاالت التخليص الجمركى والقطاعات األخرى ذات الصلة بالعمل الجمركى .

 6/1الجمار في القرن الواحد والعشرين
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تيسير التجارة واإلهتمام بتأمين الحدود بهدف دعم التطوير والتنمية(:.)1
مد دن خ ددالل اإلحتف دداالت الخاص ددة باليوبي ددل ال ددذهبي لمنظم ددة الجم ددارك ع ددام 1001ك ن دداقد ق ددادة المص ددالح
الحكوميددة مددن مختلددف دول العددالم بعددض القضددايا األساسددية المددتثرة فددي جددودة وكفدداءة األداء الجمركددي فددي

المستقبل وقد واجهت الجمارك خدالل السدنوات األولدى مدن القدرن  12عددد كبيدر مدن التحددياتك المتعارضدة
في بعض األوقات والتي نتجت عن عولمة التبادالت التجاريةك فمن ناحية ظهرت الحاجة للتدامين والمراقبدة
الفعالددة لسالسددل اإلمدددادات الدوليددةك فددي حددين ت ازيدددت مددن ناحيددة أخددرى الضدديوط الراميددة لتسددهيل التبددادالت

التجارية المشروعة.
وقد تعهدت المصالح الحكومية على مستوى العالم بتقديم رتية جديدة للسياسات والخطط اإلستراتيجية التي

مددن شددأنها أن توضددح الدددور المنتظددر للجمددارك خددالل القددرن 12ك وسددوف يسددمح إعددداد النمددوذج الخدداص
بتنظيم التجارة وتدأمين الحددود وتحديدد دور الجمدارك بتجسديد هدذا التطلعدات الطموحدة والواقعيدة أيضداة ورغدم

تعدد التحديات التي تواجهها جمدارك القدرن  12ك والتدي ندذكر منهدا عولمدة األعمدال والتجدارة والتنميدة والحدد
من الفقر ومواجهة اإلرهاب الدولي وحماية البيئة وتزايد المخاطر الحدودية.
وقد تعددت كذلك الفرص إليجاد حلول جريئة ومبتكرة وجذرية نذكر منها ا تى :

2

إنشاء شبكة عالمية للجمارك وتوفير رقابة أكبر على الحدودك ووضع إطار استراتيجي هادف على الصدعيد
العالميك ودراية جمركية أكبر بالنسبة ليات سالسل اإلمداد ك وتطبيق األساليب التكنولوجية الحديثة داخل

الجم دداركك ودع ددم الشد دراكة ل دديس فق ددط م ددع المتسس ددات التجاري ددة ولك ددن أيضد داة م ددع كاف ددة التنظيم ددات األخ ددرى
المتواجدة على الحدودك مثل تلك المسئولة عن فرض إحترام القانون وغيرها من التنظيمات الرسمية .

وسددوف يضددمن إتبدداع ا ليددات المددذكورة للجمددارك فرصددة حمايددة المصددالح الض دريبية والماليددة للدددول وحمايددة

التجارة القومية في مواجهة التجارة غير المشروعة للبضائع ودعم النظام التجدار الددولي عدن طريدق وضدع
قواعد منصفة للتعامل بالنسبة لكافة المتسسات وأيضاة تيسير التجارة المشروعة وحماية المجتمع.
إن وجددود إدارات جمركيددة قددادرة علددى التكيددف واالهتمددام بتنفيددذ األهددداف اإلسددتراتيجية مددن شددأنل أن يحقددق
العديد من النتائج اإليجابية إذ يسمح تحديداة بخفدض التكداليف المرتبطدة بدااللتزام بالقدانون بالنسدبة للشدركات

( ) موقع منظمة الجمارك العالمية على شبكة اإلنترنت:
2

http://www.wcoomd.org.
( ) محمود أبو العال ( )1022ك مبادرات القرن  12ك مجلة الجمارك المصرية ك العدد .463ص . 86
2
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التجارية المشروعةك وبمتابعة أكثر دقة وفعالية لحركة البضائع عاليل المخداطر وأيضداة تدوفير جدو مدن الثقدة
والتعاون المتبادل في مجالت التخطيط والمتابعة بين المصالح الجمركية .
تطورات سريعة على الساحة:
تعددد التجددارة الدوليددة مددن أكبددر العوامددل المددتثرة فددي التطددور والنمددو اإلقتصدداد إذ يسددمح باإلرتفدداع بمسددتوى

ار وأمنداة وسدالماة
المعيشة بالدول الناميدة واألقدل نمدواة والمسداهمة فدي الحدد مدن الفقدر وايجداد عدالم أكثدر إسدتقر اة
وهدي تخضدع لمجموعدة مدن العوامدل مثدل األنظمددة التجاريدة اإلقليميدة والمتعدددة األطدراف وأحكدام اإلتفاقيددات
التفضيلية وسياسات الحكومات القومية  ...أما العناصر المتدية للنمدو االقتصداد فندذكر منهدا التكنولوجيدا

المتطورة للمعلومات واإلتصاالت وتقدم وسائل النقل وتحرير التجارة .

إن مجال التبادالت التجارية الدولية هو مجال شدديد التعقيدد واالنسديابية فدي الوقدت ذاتدل ممدا يعرضدل للتدأثر
السريع بأية عوامل خارجيةك ومن ضمن هذا العوامل نذكر ما يلي :

 زيادة حجم وتشاب التبادالت التجارية  :قددرت زيدادة حجدم التبدادالت التجاريدة الدوليدة بنسدبة %8
سدنوياة فدي الفتدرة مدن عدام  1001إلددى عدام  ... 1006كدذلك زاد عددد اإلتفاقيدات التجاريدة اإلقليميددة
المتضمنة لقواعد تفضيلية جمركية للمنشأ.

 ظهور أنظمة ومتطلبات جديدة في المجال التجاري  :أدى اإلتجاا للتوزيع الفور واإلحتفاظ بالحدد
األدنددى مددن المخددزون وتعدددد أنظمددة النقددل لظهددور طددرق مبتكدرة لنقددل البضددائع علددى الحدددود وكددذلك
زيد ددادة الضد دديط عل د ددى سالسد ددل اإلم د ددداد وازدادت حاجد ددة الش د ددركات إلتخد دداذ إج د دراءات وقائيد ددة ض د ددد
الممارسددات التجاريددة غيددر المشددروعة كتهريددب البضددائع والتالعددب فددي األسددعار المددذكورة بددالفواتير

وأيضاة بيانات المنشأ وفئات التعريفة وخرق مبادىء ال.DPI

 تزايد التهديدات األمنية والجريمة المنظمة  :تتعرض سلسلة اإلمداد الدوليدة لخطدر اإلسدتيالل مدن
قبددل الجماعددات اإلرهابيددة وقددد يددتد قيددام هددذا الجماعددات بقطددع سلسددلة اإلمددداد لشددل حركددة التجددارة

الدولي ددة إذ تباش ددر نقاب ددات الجريم ددة المنظم ددة أنش ددطتها اليي ددر مش ددروعة مث ددل الته ددرب م ددن الرس ددوم
والضرائب والتهدرب الضدريبي علدى الحددود وتجدارة المخددرات والبضدائع الخطدرة والمحظدورة وتبديض

األموال وتجارة السلع المقلدة من خالل شبكات إتصال دقيقة ومترابطة .

 مفهوم جديد للـ " حدود"  :لقد تم اتخداذ إجدراءات جديددة لضدمان سدهولة انتقدال البضدائع مدن مكدان
خر عبر الحدود الدولية .....مثدال لدذلك إطدار المعدايير " سديف" التدي وضدعتها منظمدة الجمدارك
العالمية بيرض تأمين وتيسير التجارة العالمية إلى جانب أهداف أخرى .
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 توقعــــات المجتمــــع  :يعتب ددر تهري ددب البض ددائع عب ددر الح دددود خاص ددة البض ددائع المحظ ددورة والخطد درة
كاألسددلحة والمخدددرات مددن أكبددر المخدداطر التددي يخشدداها المجتمددع لددذا فإنددل يطالددب منظمددة الجمددارك
العالميددة بوضددع ض دوابط لضددمان جددودة وأمددان السددلع ك كددذلك تعددد التهديدددات التددي تواجددل الصددحة

العامة والثروة الحيوانية والنباتية وأيضاة البيئة من األمور التي تترق المجتمع .

 آليات تجاريـة جديـدة  :تمثدل الصدفقات التجاريدة التدي تدتم بدين أطدراف متعاقددة نحدو %5مدن حجدم
التجارة العالمية .

 زيــادة نســبة التهــرب الضــريبي  :يوجددد ت ازيددد فددي حجددم التهديدددات الناتجددة عددن التهددرب مددن الرسددوم
والضرائب.

 التحديات التي تواجهها الدول  :ويعتبر التحد األكبر بالنسبة لدول العدالم هدو أن تصدبح العولمدة
قوة إيجابية لكافة شعوب العالم.

لقد أدت التطورات الحديثة إليجاد مطالب ورتى جديدة بالنسدبة لددور الددول العصدرية وأيضداة إلدى اإلعتدراف

داء وعدالددة ك وذلددك لإلرتبدداط المت ازيددد بددين للدددول
بالمس دئولية الجماعيددة للدددول لخلددق عددالم أكثددر سددالماة ورخد ة
والمجتمعددات ..إن التحددديات الدوليددة تتجدداوز الحدددود وتتطلددب إيجدداد حلددول علددى المسددتوى الدددولي ..كددذلك
تعمددل الدددول علددى زيددادة حجددم التعدداون اإلقليمددي عددن طريددق إقامددة وتطددوير اإلتحددادات الجمركيددة ومندداطق

التجارة الحرة واتفاقيات الشراكة التجارية .
لقددد أدت العناصددر اإلسددتراتيجية الفعالددة والتحددديات الدوليددة واإلقليميددة لزيددادة مسددئوليات والت ازمددات الدددول فددي
القرن  12في هدذا المجدال  ..ووفقداة لمنظمدة األمدم المتحددة فدإن العولمدة -بددالة مدن تقلديص دور الددول -قدد
خلقت على العكس من ذلك مفهومداة جديدداة لددور الدولدة علدى المسدتوى القدومي واإلقليمدي والددولي وتدتلخص
مستليات الدول فيما يلي:

 دعـــم النمـــو االقتصـــادى واالجتمـــاعى :يج ددب أن تعم ددل الدول ددة عل ددى تنظ دديم التط ددور اإلقتص ددادواإلجتمداعي بصددورة مالئمدة عددن طريدق وضددع سياسدات اقتصددادية واجتماعيدة مناسددبة وايجداد منددا

مالئددم للنمددو اإلقتصددادى ألن العمددل علددى إيجدداد منددا صدحى للتنددافس الحددر و الحفدداظ علددى نظددام
تجارى كفء من أهم العناصر الالزمة للنمو االقتصادى و جمع الحصيلة للدولة.

 الرقابة على الحدود  :يعد تأمين الحدود واحداة من أقدم مسئوليات الدولة  ..و قد أصبح هذا الدور
فددى ضددوء اإلنفتدداح العددالمى الحددالى أكثددر أهميددة ودقددة ممددا سددبق ..و قددد تنبهددت الدددول للتحددديات
الدولية الجديدة فى المجال األمنى و التى نتجت عن زيدادة حجدم التبدادالت الدوليدة واإلنددماجات و

التى تتطلب إيجاد حلول مشتركة على المستوى الدولى.
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 تـــوفير األمـــان  :يعددد تددوفير األمددان مددن الواجبددات الرئيسددية للدولددة و هددذا الدددور يتجدداوز المفهددوم
التقليدى لألمن الحربى و السياسى و يشمل أيضا األمن االقتصادى القومى ..

 حمايــة الم ـواطنين  :إن حمايددة الم دواطنين ضددد مخدداطر األغذيددة الملوثددل والعدداب األطفددال الخطي درة
والسلع االستهالكية و األدوية و المنتجات االخرى المهربةك كل هذا يمثل أيضا إحدى الضروريات
الجديدة للجمارك.

 7/3منظمة التجارة العالمية ودورها فى إحداث عملية التطوير :
 3/7/1مقدمة:
تعد منظمة التجارة العالمية بمثابة الضلع الثالث للنظام االقتصاد العالمي الذ اكتملت أركاندل بعدد مديالد

هذا المنظمة في بداية عام .)1(2995

وتجدر اإلشارة إلى أن النظام التجار الدولي ظل أضعف أضالع مثلث إدارة النظدام االقتصداد العدالميك
ومن ثم كان موضوعاة لعدة جوالت مدن المفاوضدات التجاريدة متعدددة األطدراف بيدرض إرسداء أسدس مسدتقرة
وثابتة وعامة فيما يتعلق بتحرير التجارة الدولية آخذين في االعتبار التطورات الديناميكية التي تشهدها بيئدة

االقتصاد العالمي(.)2
ويتكد ضعف هذا النظام الموجات المتتالية من الحدروب التجاريدة خدالل عقدد السدبعينات والثمانيندات بدين

بعض الددول األعضداء فدي الجداتك ومحداوالت هدذا الددول المتكدررة للتحايدل واإللتفداف حدول أحكدام الجداتك
وهددو مددا أدى إلددى اإلسددتمرار فددي المفاوضددات التجاريددة متعددددة األطدراف لتحقيددق آمددال الدددول األعضدداء فددي

إنشاء منظمة للتجارة العالمية.

وقددد ش ددهدت الفت درة م ددن ( )2994 – 2943اتجاه داة مت ازي ددداة نحددو التحري ددر التدددريجي للتج ددارة الدوليددةك حي ددث
عقدت مفاوضات عديدة في إطار االتفاقية العامة للتعريفات والتجدارة (الجدات) انتهدت إلدى إحدداث تخفديض

كبير في الضرائب الجمركية على التجارة في السلع نصف المصنعة والسلع المصنعة(.)3

غير أن هذا اإلتجاا ما لبث أن تيير بشكل سريع مدع بدايدة السدبعينات نتيجدة لتييدر البيئدة االقتصدادية إلدى
األسد دوأ .حي ددث أدت األزم ددات النقدي ددة واألزم ددات النفطي ددة وأزم ددة المديوني ددة والرك ددود أو الكس دداد الع ددالمي بم ددا

( ) راجع في ذلك - :سامي حاتم (" )1000نظام التجارة الدولية متعددة األطراف من الجات إ لى منظمة التجارة العالمية" سلسلة برامج تنمية الموارد
2

البشريةك الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرةك ج.م.عك ص ص .12 – 10
( ) سامي حاتمك عمر سالمان (" )2996قضايا معاصرة في التجارة والتنمية"ك الناشر :المتلفك ص.33
1

( ) عادل المهد (بدون تاري )ك "قضايا معاصرة في االقتصاد الدوليك العربي للنشر والتوزيعك القاهرةك ص.153
2
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يصاحبل من معدالت عالية للبطالة إلى خلق منا تزايدت فيل النزعة إلى الحماية والتقييد من جانب الددول

الصناعية المتقدمة .ولقد ازداد األمر سوءاة عنددما أخدذت الصدادرات اليابانيدة وصدادرات الددول حديثدة العهدد
بالتصنيع في جنوب شرق آسيا في غدزو أسدواق الددول المتقدمدة واحدداث منافسدة شدديدة لمنتجاتهدا ممدا دفدع
هذا الدول إلى تبني سياسات حمائية عرفت بالحمائية الجديدة( )1أو القيود الرمادية على التجارة.

وتج دددر اإلش ددارة إل ددى أن النظ ددام التج ددار ال دددولي م ددا ه ددو إال مجموع ددة القواع ددد الت ددي تحك ددم ت دددفقات الس ددلع
والخدمات بين دول العالم المختلفة .وتتكفل المفاوضدات متعدددة األطدراف فدي إطدار اتفاقيدة الجدات ومدتتمر

األمم المتحدة للتجارة والتنمية بتحديد الدعائم األساسية إلدارة هذا النظام.

ويرجع السعي إلى إقامة نظام تجدار متعددد األطدراف -يرتكدز علدى مقومدات الفكدر الكالسديكي فيمدا يتعلدق

بحريددة التجددارة  -إلددى مجموعددة مددن ا ثددار السددلبية التددي خلفتهددا الظددروف الدوليددة فددي فتدرة مددا بددين الحدربين.
حيددث اسددتمرت الحددروب التجاريددة بددين الدددول فددي هددذا الفتدرة علددى نحدو أدى إلددى حدددوث انكمدداد كبيددر فددي
تدددفقات التجددارة الدوليددة .ومددن ثددم عقدددت مددتتمرات دوليددة عديدددة حاولددت جميعهددا تدددارك الموقددف عددن طريددق

تخفيض القيود الجمركية والرجوع تدريجياة إلى حرية التجارة(.)2

إن مشدداكل الكسدداد العددالمي ووقددوع الحددرب العالميددة الثانيددة قددد أدى إلددى تددأزم الموقددف واللجددوء إلددى سياسددات
حمائيددة مبدداله فيهددا .وانتشددرت فددي هددذا الفتدرة المفدداهيم الخاصددة بحمايددة الصددناعات الوليدددة وتحقيددق اإلكتفدداء

ال ددذاتيك تح ددت مب ددرر أن ددل ال مح ددل لمب دددأ حري ددة التج ددارة ب ددين دول غي ددر متكافئ ددة ف ددي خصائص ددها وق دددراتها
اإلقتص ددادية .واس ددتمر الح ددال عل ددى ه ددذا الح ددال حت ددى نهاي ددة الح ددرب العالمي ددة الثاني ددةك حي ددث ق ددرر المجل ددس
اإلقتصاد واإلجتماعي التابع لهيئة األمم المتحدة عقد متتمر دولي لمناقشة أوضاع التجارة الدوليةك حيدث
تم عقد المتتمر في جنيف عام 2943ك وتمت صياغة ميثاق هافانا إلنشاء منظمة للتجارة الدولية فدي عدام

 .2948غير أن الواليات المتحدة األمريكية امتنعت عن التصديق على هدذا الميثداق وأقدرت اإلطدار الددولي
الذ سبقت مناقشتل في أكتوبر عام  2943بشأن اإلتفاق متعددد األطدراف الخداص بتنظديم التجدارة الدوليدةك

وهو ما عرف باتفاقية الجات(.)3

( ) عبد الفتاح الجبالي ()2994ك "النظام التجار من الدولة إلى العولمة :إتفاقية الجات من هافانا إلى أورجوا "ك مركز الدراسات العربي األوروبيك
1

باريسك العدد4ك ص.22
( ) عادل المهد (بدون تاري )ك "قضايا معاصر" مرجع سبق ذكراك ص.158
3

( ) مركز تنمية الصادرات السعودية ()2994ك "النظام التجار الدولي بين الجات واتفاقية جولة أورجوا "ك مطابع الجامعة االلكترونيةك السعوديةك
2

ص ص.24-23
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وأخددذت الجددات زمددام إدارة المفاوضددات الدوليددة المتعلقددة بتحريددر التجددارة منددذ ذلددك الحددين وحتددى نهايددة عددام

.2994

وتجدر اإلشارة إلى أن الجدات قدد ركدزت اهتمامهدا بشدكل أساسدي علدى تحريدر التجدارة فدي السدلع المصدنوعة
وأهملت قضايا التخلف ومشكالت التنمية والوضع غير المتكافئ لمجموعة الدول ا خذة في النمو فدي بيئدة

االقتصاد الدولي آنذاك(.)1

جدددير بالددذكرأن المفاوضددات التجاريددة الدوليددة متعددددة األط دراف التددي دارت فددي إطددار جولددة أوروج دوا قددد
أس ددفرت ع ددن  18اتفاقي ددة تتص دددى لتنظ دديم المج دداالت المختلف ددة للتب ددادل التج ددار ال دددولي ف ددي إط ددار آلي ددات
االقتصاد الحر .وسوف نتناول واحدة من أهم االتفاقيات التي أسفرت عنها هدذا الجولدةك وهدي اتفداق تحديدد

القيمة لألغراض الجمركية.

 0/7/1التقييم الجمركي وتحديد القيمة لأل راض الجمركية :
يتجاوز تحديد القيمة لألغراض الجمركيدة األهدداف الوطنيدة إلدى مجدال التجدارة بدين الددولك فحركدة البضدائع
المرسلة من بلد إلى آخر يمكدن أن تتدأثر بشددة لدو تمسدكت كدل دولدة بتعريدف للقيمدة الجمركيدة يختلدف عمدا

تتبناا الدول األخرى(.)2

لذلك كان وضع تعريف موحد للقيمة الجمركية من بين القضايا الهامة علدى المسدتوى التجدار الددوليك وقدد

أسفرت الجهود الدولية في هذا المجال عن ثالث اتفاقيات دولية وهي:

 المادة السابعة من االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات).-

اتفاقية بروكسل حول تقدير قيمة البضائع لألغراض الجمركية.

-

اتفاق تنفيذ المادة السابعة من الجات.

 3/0/7/1الضرائب الجمركية والتقييم الجمركي :
هن دداك عالق ددة وثيق ددة م ددن الناحي ددة العملي ددة ب ددين ف ددرض وتحص دديل الضددرائب والرس ددوم الجمركي ددةك وب ددين تقي دديم

البضائع الواردة أو العابرة وأحياناة الصادرة ألغراض فرض تعريفة جمركيدة وتحصديل الضدرائب والرسدوم مدن

قبل السلطات الجمركية.

( ) محمود الحسيني ()1000ك "مبادئ إتفاق الجات الجديدة للقيمة لألغراض الجمركية"ك دار اخبار اليومك الطبعة األولىك القاهرةك ص.23
1

( ) محمود حسن (بدون سنة نشر)ك "مدخل إلى سياسات التجارة الخارجية"ك مكتبة عين شمسك القاهرةك ص.46
3
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ولمددا كانددت الض درائب الجمركيددة مرتبطددة بقيمددة السددلع فددإن ذلددك يتوقددف علددى أن دواع الرسددوم الجمركيددة التددي

تفرضها السلطات الجمركية.

وقد تناولت مراجع التجارة الدولية من الناحية النظرية األنواع التالية للتعريف الجمركية وهي(:)1
التعريفة القيمية :وهي الضريبة التي تفدرض فدي شدكل نسدبة مئويدة مدن قيمدة السدلعة ولديكن مدثالة  %30مدن

قيمة السلعة.

التعريفة (النوعية) :وهدي الضدريبة التدي تفدرض علدى شدكل مبلده ثابدت لدوزن البضداعة أو كميتهدا أو عدددها

كالسجائر.

 1/1/3/3الخلفية التاريخية لنظام التقييم الجمركى :
ترجع قضية التقييم الجمركىك أو تحديد القيمة لألغراض الجمركيةك من حيث المبدأ إلى المادة السابعة مدن

اتفاقية الجات 2943ك حيث أوردت هدذا المدادة المبدادئ العامدة ألى نظدام دولدى للتقيديمك واشدترطت ضدرورة

أن تكددون القيمددة لألغ د ارض الجمركيددة فددى حالددة السددلع الصددناعية المسددتوردة قائمددة علددى القيمددة الحقيقيددة أو
الفعليددة للسددلع المسددتوردة والتددى تسددتحق عليهددا الض درائب الجمركيددةك أو بضددائع ذات منشددأ وطنددىك أو علددى

أساس القيمة الحكمية أو اإلستنتاجية .

وعلى الرغم من إحتواء المادة السابعة من اتفاقية الجات القديمة على تعريف للقيمة الفعلية أو الحقيقيةك إال
أنهددا كانددت تتدديح اسددتخدام طددرق متنوعددة لتقيدديم السددلعك وسددمحت لددبعض النصددوص الخاصددة باإلليدداء مددن
اإللتزام بنصوص اإلتفاقك باإلستمرار فى المعايير القديمة والتى ال تتناسب مع المعايير الجديدة والمتطورة.

تعريف بروكسل للقيمة :
تم وضدع تعريدف بروكسدل للقيمدة مندذ الخمسدينيات مدن جاندب عديدد مدن الددول لتحديدد الضدرائب الجمركيدة.
وفى ظل هذا اإلتفاق كدان يسدتخدم سدعر السدوق العدادى والدذى كدان يقصدد بدل ذلدك السدعر الدذى يتحددد فدى

داء
السوق الحرة  .وكدان يدتم تحديدد هدذا السدعر بالنسدبة لكدل مندتج وبالتدالى يدتم تحديدد الضدرائب الجمركيدة بن ة

( ) عمر سالمان (" )1002الجات :اتفاقية تطبيق وتنفيذ المادة السابعة من االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة "2994ك الناشر :المتلفك الطبعة
1

األولىك القاهرةك ص ص.68 – 63
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عليل  .واإلنحرافات عن هذا السعر كانت تتخذ فى اإلعتبار فقط متى كانت القيمة المعلنة أعلى من القيمة

المدونة للسلعة .

أمددا اإلخددتالف عددن هددذا السددعر باالنخفدداض أو الهبددوط فقددد كددان يتخددذ فددي االعتبددار بنسددبة ال تزيددد عددن
.%20

وتج دددر اإلش ددارة إلد ددى أن تطبي ددق ه ددذا األسد ددلوب لتحدي ددد القيم ددة لألغ د دراض الجمركي ددة ق ددد آثد ددار العدي ددد مدددن
اإلعتراضات والمشاكل من جاندب المصددرين والمسدتوردين علدى حدد سدواءك ألن مدا يحددث فدي واقدع السدوق
مددن تيي درات سددعرية بسددبب الم ازيددا التنافسددية للشددركات ال يددنعكس علددى القيمددة الجمركيددة مددا لددم يددتم تيييددر

األسددعار الوهميددة بواسددطة الجمددارك وموظفيهددا وذلددك بعددد إنقضدداء فتدرة زمنيددة يلحددق بالتجددار خاللهددا أضدرار
بالية.

وفيمددا يتعلددق بالمنتجددات الجديدددة والنددادرة ففددي األغلددب األعددم لددم تكددن مدرجددة فددي قدوائم األسددعار التددي تعدددها
مصلحة الجماركك وبالتالي كاندت تتسدبب فدي صدعوبات تحديدد القيمدة لألغدراض الجمركيدة .وقدد اعتبدر هدذا

سددبباة رئيسددياة لعدددم دخددول الواليددات المتحدددة األمريكيددة طرف داة فددي نظددام بروكسددل للقيمددةك فقددد كددان واضددحاة أن
هناك حاجدة ملحدة إليجداد طريقدة أو أسدلوب للتقيديم يتسدم بالتوحيدد والمروندة وبالتدالي يمكدن أن يسداعد علدى

تنسيق أنظمة كل الدول في مجال القيمة.

وفددي عددام  2939وخددالل مفاوضددات جولددة طوكيددو وهددي إحدددى ج دوالت مفاوضددات تحريددر التجددارة متعددددة
األطراف في إطار الجاتك تم اإلتفاق على تطبيق المادة السدابعة مدن اتفاقيدة الجدات  2943والتدي أطلدق
عليها دستور التقييم لجولة طوكيو.

فقد أقدام هدذا الدسدتور نظدام إيجدابي للتقيديم الجمركدي ومعتمدد علدى السدعر الدذ يددفع فعدالة أو القابدل للددفع
للسدلع المسددتوردةك وباإلعتمدداد علدى قيمددة الصددفقة .فقدد كددان الهدددف هدو تددوفير نظددام يتسدم بالعدالددة والنمطيددة
والحيددادك لتقيدديم السددلع لألغ دراض الجمركي ددةك وبمددا يتوافددق ويتمشددى مددع الحق ددائق السددائدة فددي عددالم التج ددارة

واألسواق .وهذا الوضع يختلف كثي اةر عن مفهوم األسعار الوهميدة أو القيمدة الوهميدة المسدتخدمة فدي تعريدف
بروكسل للقيمةك وقد تم قبول دستور طوكيو للتقييم من قبل  40دولة عضو في الجات القديمة.

االتفاقية الجديدة :ترتب على نتدائج جولدة أوروجدوا للمفاوضدات التجاريدة متعدددة األطدراف وقيدام منظمدة
التجددارة العالميددة باعتبارهددا منظمددة دوليددة فددوق أمميددة إحددالل دسددتور جولددة طوكيددو للتقيدديم باتفدداق منظمددة

التجارة العالمية حول تطبيق المادة السابعة من الجات الجديدة.
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ويع ددد اإلتف دداق بش ددأن الم ددادة الس ددابعة ه ددو نف ددس اإلتف دداق ف ددى ظ ددل ج ددات  2943وينطب ددق عل ددى تقي دديم الس ددلع

المستوردة ألغراض فرض الضرائب الجمركية بنظام التعريفة القيمية على هذا السدلعك كدذلك ال تنطدوى هدذا
اإلتفاقية علدى الت ازمدات فيمدا يتعلدق بدالتقييم ألغدراض تحديدد رسدوم الصدادراتك إدارة نظدام الحصدصك وذلدك

اعتمدداداة علددى قيمددة السددلعةك كددذلك فهددى ال تحدددد شددروط لتقيدديم السددلع بيددرض فددرض الض درائب المحليددة أو

الرقابة على الصرف األجنبى .

وتفتددرض اإلتفاقيددة الجديدددة أن التقيدديم الجمركددىك باسددتثناء ظددروف معينددةك يجددب أن يقددوم علددى السددعر الحقيقددى
للسلعة التى يتم تقييمها والذى عادة ما يكون موضحاة بالفاتورة المرفقة مع البضاعة المستوردة .وأن سدعر الفداتورة

مضددافاة إليددل بعددض التعددديالت بسددبب عناصددر معينددة ورد ذكرهددا فددى المددادة ( )8هددو فددى حددد ذاتددل قيمددة الصددفقة
والتى يجب أن تكون هى الطريق األول واألكثر أهمية للتقييم والمشار إليها فى اإلتفاقية.
 1/0/7/1طرق التقييم الجمركي في ظل االتفاقية الجديدة في إطار :W.T.O
توضددح االتفاقيددة سددتة طددرق لتحد يددد القيمددة لألغ دراض الجمركيددة وفددق ترتيددب معددينك وتلتددزم الجمددارك
بتطبيقهددا طبق داة لشددروط معينددةك وا ذا لددم تت دوافر تلددك الشددروط يحددق للجمددارك أن تطبددق الطريقددة التاليددةك
باستثناء الطريقتين الرابعة والخامسة حيث يمكن عكس ترتيبهما إذا طلب المستورد ذلك.

وهذا الطرق هي:

()1

الطريقة األولى :قيمة الصفقة

)Transaction Value (T.V

الطريقة :الثانية :قيمة السلعة المتطابقة

Identical Goods

الطريقة الثالثة :قيمة السلعة المماثلة

Similar Goods

الطريقة الرابعة :الطريقة الخصمية (االستداللية)

Deductive Method

الطريقة الخامسة :الطريقة الحسابية أو المحسوبة

Computed Value

الطريقة السادسة :الطريقة المرنة أو االجتهادية

Fall-Back Method

وفيما يلي نعرض بشيء من التفصيل لطرق التقييم السابق:
 3/1/0/7/1قيمة الصفقة :
( ) زينب جابرك أحمد مرعي ()2999ك "التقييم الجمركي وفق ةا ألحكام المادة السابعة من اإلتفاقية العامة للتعريفات والتجارة"ك مجلة الجمارك
2

المصريةك القاهرةك ص.43
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وهي الطريقة األساسية والرئيسية للتقييم والتي يجب ان يتم تقددير القيمدة لألغدراض الجمركيدة وفقداة لهدا

إلى أقصى حد ممكن طالما توافرت فيها الشروط المطلوبدة .وقيمدة الصدفقة وفقداة ألحكدام المدادة األولدى

بعد تصحيحها أو تسويتها وفقاة للمادة الثامنة هى القيمة التبادلية أو الثمن المدفوع فعالة أوالمتعين دفعل
عن بيع بضائع للتصدير إلى بلد االستيراد بشرط أن تكون مستوفاا للشروط ومعدلة وفقاة ألحكام المادة

(.)8

الشروط الواجب توافرها في قيمة الصفقة:
 عدددم وجددود أ قيددود علددى التصددرف فددي البضدداعة أو اسددتخدامها بمعرفددة المشددتر فيمددا عدددا تلددك
القيود(:)1
-

التي تفرضها سلطات الدولة المستوردة.

 تحديد منطقة جيرافية يتم التوزيع فيها. قيود ال تتثر على قيمة السلع. عدم خضوع السعر أو البيع لشروط أو اعتبارات يترتب عليها عدم إمكان تقدير القيمة.
 عدم رد أ جزء من حصيلة البيع التالي إلى المورد بعد انتهاء عملية البيع.
 عدم وجود عالقة بين البائع والمشتر .
ويقصد بالثمن المدفوع فعالة أو المتعين دفعل بأنل إجمالي ما يدفعل المشتر إلى البائع مقابل البضاعة

المستوردة .ويقصد بعبارة الثمن المدفوع فعالة أو المتعين دفعل هو أنل لو دفع قيمة البضاعة قبل التثمين

بالجمارك فإن الثمن المدفوع سوف يتخذ في الحسبان كأساس لتقدير قيمة الصفقة أما إذا لم يكن قد دفع

فإن الثمن الذ سيدفع سوف يتخذ أساساة لذلك.
وال يلزم أن يكون الدفع في شكل تحويل نقد

بل يمكن أن يتم أيضاة على شكل خطاب ضمان أو

مستندات مالية .هذا ويلزم لكي تعتمد قيمة الصفقة على ثمن تلك البضاعة عند بيعها أن يكون هناك بيع

فعلي ألنل إذا لم يكن هناك بيع فعلي فإنل لن يكون هناك قيمة صفقة.

) ) أحمد مرعي (" ،)1002قواعد التقييم الجمركي وفقا ً ألحكام إتفاق تنفيذ المادة السابعة من اإلتفاقية العامة للتعريفات والتجارة" ،وزارة المالية –
مصلحة الجمارك ،اإلدارة المركزية للتنظيم والتدريب ،القاهرة ،ص.ص .5-4
2
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ويجب األخذ في االعتبار أن النفقات التي تلي عملية االستيراد والتي يتحملها المشتر ال تدخل ضمن

قيمة الصفقة وهي(:)1

 أعباء البناء والتشييد أو التجميع أو الصيانة أو المساعدات الفنية التي أجريت للسلع المستوردة بعد االستيراد.
 تكلفة النقل بعد االستيراد.
 الرسوم والضرائب في بلد االستيراد.
 0/1/0/7/1تسويات القيمة وفقاً ألحكام المادة (:)8
ورد باالتفاقية بأن المادة ( )2تق أر دائماة مقرونة بالمادة ( )8والتي تنص على التسويات في الثمن المدفوع

فعالة أو المتعين دفعل وذلك في الحاالت التي يتحمل فيها المشتر بعض العناصر والتي تشكل جزء من
القيمة لألغراض الجمركية ولكنها ال تكون داخلة في الثمن المدفوع فعالة أو المتعين دفعل.

ووفقاة ألحكام المادة ( )8يمكن إجراء التسويات الالزمة في قيمة الصفقة بحيث يتم تضمينها لقيمة هذا

العناصر التي تحملها المشتر .

ولقد حددت المادة ( ) 8هذا العناصر على سبيل الحصر التخاذ الالزم نحو التسوية الالزمة لهذا العناصر
في حالة ما إذا كانت القيمة التعاقدية ال تشتمل عليها وقد جاءت أحكام المادة ( )8كما يلي(:)2

الفقرة  : 3/8عند تحديد القيمة الجمركية بمقتضى المادة األولىك يضاف إلى الثمن المدفوع فعالة أو
المستحق عن السلع المستوردة.
النفقات التالية:
 العموالت والسمسرة باستثناء عموالت الشراء.
 تكلفة األوعية التي تعتبر لألغراض الجمركية وحدة واحدة مع تكلفة السلع المعنية.
 تكلفة التعبئة سواء من حيث العمل أو المواد.
قيمة ما يتحمله المشتري من السلع والخدمات التي تدخل في إنتا السلعة المستوردة وهي:
 المواد والمكونات واألجزاء والبنود المماثلة الداخلة في السلع المستوردة.1

) ) محمود الحسيني (" ،) 1000مبادئ إتفاق الجات ،"...مرجع سبق ذكره ،ص.53
2
( ) أحمد مرعي (" ،)1002قواعد التقييم الجمركي" ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .22-20
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 األدوات والقوالب والبنود المماثلة المستخدمة في إنتاج السلع المستوردة. المواد التي استهلكت في إنتاج السلع المستوردة (األصباغ). أعمال الهندسة والتطوير واألعمال الفنية والرسوم والتصميم والتي تنتج خارج بلد االستيراد. العوائد ورسوم الترخيص المتعلقة بالسلع التي يجرى تقييمها والتي يجب أن يدفعها المشتر  .سواء
بشكل مباشر أو غير مباشرك كشرط لبيع السلع التي يجر تقييمها حيثما ال تكون هذا العوائد

والرسوم مدمجة في الثمن المدفوع فعالة أو المستحق.
 قيمة أ جزء من حصيلة إعادة البيع أو التصرف أو اإلستخدام تستحق للبائع بعد عملية البيع.
الفقرة  0/8على كل عضو وضع تشريعاتل أن ينص على إدراج أو استبعاد ما يلي من القيمة الجمركية
كلياة أو جزئياة.
 تكلفة نقل السلع المستوردة إلى بلد االستيراد. تكلفة الشحن والتفريه والمنولة المرتبطة بنقل السلع المستوردة إلى بلد االستيراد. تكلفة التأمين. ال يجوز أ إضافة إلى الثمن المدفوع فعالة أو المستحق بمقتضدى هدذا المدادة إال علدى أسداس بياندات
موضوعية وكمية.

 ال يج ددوز أ إض ددافة إل ددى ال ددثمن الم دددفوع بالفع ددل أو المس ددتحق عن ددد تحدي ددد القيم ددة الجمركي ددة إال وفقد داة
ألحكام هذا المادة.

ومن واقع هذا النص نجد أن المادة الثامنة تختص بأدوات الضبط والتصحيح للسعر المدفوع أو

القابل للدفع .فأداة الضبط في الحاالت التي تكون فيها عناصر معينة يجب أن تضاف إلى القيمة

لألغراض الجمركية كجزء منهاك ولكنها لم تدرج في السعر المدفوع فعالة أو القابل للدفعك حيث أن

الثمن المدفوع فعالة عن البضائع المستوردة او الذ

سيدفعك يعتبر قيمة الصفقة بالنسبة للبضاعة

المستوردةك وذلك إذا كان هذا الثمن يتضمن العناصر المشار إليها في المادة الثامنةك إن وجدت

هذا العناصرك وكان هناك تأكد من وجودها فعالةك فإنل يجب إعادة حساب الثمن ليشمل كل هذا

العناصر.

 1/1/0/7/1طريقة السلع المطابقة :
48

تطبق هذا الطريقة في حالة عدم إمكانية تطبيق أحكام المادة األولى (طريقة قيمة الصفقة) .فإذا تعذر

تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفقاة ألحكام المادة األولى فيتخذ بالقيمة لسلع مطابقة بيعت
للتصدير إلى نفس البلد المستوردك وصدرت في نفس الوقت الذ صدرت فيل السلع التي يجرى تقييمها أو

نحوا(.)1

ويقصد بالسلع المطابقة :السلع التي تتطابق في كل النواحي بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية
والجودة والسمعة التجارية وال تتثر االختالفات الطفيفة في المظهر في تعريف السلع المتطابقة(.)2

ويراعى عند تطبيق أحكام هذا المادة أن تستخدم قيمة التعاقد على سلع مطابقة في عملية بيع على نفس

المستوى التجار وبنفس كميات السلع التي يجرى تقييمها أساساة لتحديد القيمة الجمركية .فإذا لم توجد مثل
هذا الصفقة تستخدم قيمة التعاقد على سلع مطابقة بيعت على مستوى تجار مختلف أو بكميات مختلفة

مع تعديلها لمراعاة اإلختالفات الراجعة إلى المستوى التجار أو الكمية بشرط أن تكون هذا التعديالت
ممكنة على أساس أدلة متكدة توضح التعديل ودقتلك سواء أدى التعديل إلى زيادة القيمة أو إنقاصها.

حيثما تدرج التكاليف واألعباء المشار إليها في الفقرة ( )1من المادة ( )8في قيمة التعاقد يجرى تعديل

لمراعاة االختالفات الهامة في هذا التكاليف واألعباء بين السلع المستوردة والسلع المطابقة نتيجة
االختالفات في المسافات ووسائل النقل.
عند تطبيق أحكام هذا المادة فإنل إذا وجدت أكثر من قيمة تعاقد لسلع مطابقة تستخدم أدنى هذا القيم

لتحديد القيم الجمركية للسلع المستوردة.

 4/1/0/7/1طريقة السلع المماثلة(:)3
يقصد بالبضائع المماثلة البضائع التي ليست متطابقة من جميع النواحي ولكن لها خصائص ومكونات

مماثلة وتتد نفس الوظائف ويمكن االستبدال بينها تجارياة ومن العوامل التي يأخذ بها في تحديد ما إذا
كانت البضائع المماثلة هي الكمية – السمعة التجارية – الجودة – العالمة التجارية.
2

( ) أمين علي (" ،) 1002الجات :اتفاقية تطبيق وتنفيذ المادة السابعة من االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة ،2994 ،الناشر :المؤلف ،الطبعة
األولى ،القاهرة ،ص ص.68-63
1
) ) افتخار محمد ،أحمد مرعي (" ،) 1002الضريبة الجمركية في ظل اتفاقية منظمة التجارة العالمية" ،الناشر ،المؤلف ،ص .32
2
( ) محمود الحسيني (" ،)1000مبادئ إتفاق الجات ،"...مرجع سبق ذكره ،ص .232
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 إذا تعد دذر تحدي ددد القيم ددة الجمركي ددة للس ددلع المس ددتوردة بمقتض ددى أحك ددام الم ددادتين ()2ك ( )1تك ددون القيم ددة
الجمركية هي قيمة التعاقد على سلع مماثلة بيعث للتصدير إلى نفس البلدد المسدتورد وصددرت فدي نفدس

وقت تصدير السلع التي يجرى تقييمها.
 عنددد تطبيددق أحكددام هددذا المددادة تسددتخدم قيمددة التعاقددد علددى سددلع مماثلددة فددي صددفقة علددى نفددس المسددتوى

التجار وبنفس الكمية تقريباة من السدلع التدي يجدرى تقييمهداك لتحديدد القيمدة الجمركيدة فدإذا لدم يوجدد مثدل
هذا المبيعات استخدمت قيمة التعاقد بالنسبة لسلع مماثلدة بيعدت علدى مسدتوى تجدار مختلدف وبكميدات

مختلفدة مدع تعدديلها لم ارعداة االختالفدات الراجعدة إلدى المسدتوى التجدار أو الكميدةك بشدرط أن تكدون هددذا
التعديالت ممكنة على أساس أدلة متكدة تثبت دقدة التعدديل سدواء أدى هدذا التعدديل إلدى زيدادة القيمدة أو

إنقاصها.

 حيثم ددا ت دددرج التك دداليف الد دواردة ب ددالفقرة  1/8م ددن الم ددادة ( )1ف ددي قيم ددة التعاق ددد يج ددرى التع ددديل لم ارع دداة
االخددتالف فددي هددذا التكدداليف واألعبدداء بددين السددلع المسددتوردة والمماثلددة نتيجددة االختالفددات فددي المسددافات
ووسائل النقل.

 إذا تالحظ وجود أكثر من قيمة تعاقد على السلع المماثلة عند تطبيق أحكام هذا المادة اسدتخدمت أدندى
هذا القيم لتحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة.

5/1/0/7/1

الطريقة الخصمية (الطريقة االستداللية):

إذا لم يمكن تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة طبقاة ألحكام المواد 2ك 1ك  3فيتم تقدير القيمة طبقاة
ألحكام المادة ( )5والتي تنص على(:)1

 إذا بيعت السلع المستوردة أو السلع المطابقة أو المماثلة المستوردة في البلد المستورد بحالتها عند
االستيراد تستند القيمة الجمركية للسلع المستوردة بمقتضى أحكام هذا المادة إلى سعر الوحدة الذ

بيعت بل السلع المستوردة أو السلع المطابقة أو المماثلة المستوردة بأكبر كمية إجمالية وقت استيراد

السلع التي يجرى تقييمها أو نحوا ألشخاص ال يرتبطون باألشخاص الذين اشتروا منهم هذا السلع على

أن تجرى االستقطاعات التالية:

 العموالت التي تدفع عادة أو التي اتفق على دفعها أو اإلضافات التي تضاف عادة مقابل الربحوالمصروفات العامة في بلد السلع المستوردة من نفس الفئة أو النوع.

2

( ) أحمد مرعي (" ،)1002قواعد التقييم الجمركي ،"...مرجع سبق ذكره ،ص.25
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 تكاليف النقل والتأمين المعتادة وما يرتبط بها من تكاليف في البلد المستورد. الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب الوطنية المستحقة في البلد المستورد بسبب استيراد السلعأو بيعها.
 إذا لم تكن السلع المستوردة أو السلع المطابقة قد بيعت في وقت استيراد السلع التي يجرى تقييمها

أو نحوا تستند القيمة الجمركية إلى سعر الوحدة الذ تباع بل السلع المستوردة أو السلع المطابقة

أو المماثلة في البلد المستورد بحالتها عند االستيراد في أقرب موعد بعد استيراد السلع موضوع

التقييم ولكن قبل مرور  90يوم من هذا االستيراد.

 إذا لم تكن السلع المستوردة أو السلع المطابقة أو المماثلة المستوردة قد بيعت في البلد المستورد
بحالتها عند االستيراد تستند القيمة الجمركية (إذا طلب المستورد ذلك) إلى سعر الوحدة الذ تباع

بل السلع المستوردة بعد تجهيزها بأكبر كمية إجمالية ألشخاص في البلد المستورد ال يرتبطون

باألشخاص الذ ين اشتروا منهم السلع مع إضافة القيمة التي ترتبت على عملية التجهيز ومراعاة

االستقطاعات المنصوص عليها في الفقرة .2
 6/1/0/7/1الطريقة الحسابية:

 -تستند القيمة الجمركية للسلع المستوردة وفقاة ألحكام المادة السادسة إلى القيمة المحسوبة وتطبق هذا

الطريقة في حالة تعذر تحديد القيمة الجمركية طبقاة ألحكام المادة ()2ك ()1ك ()3ك (.)4
وتتألف القيمة المحسوبة من مجموعة(:)1

 تكلفة أو قيمة المواد والتصنيع أو غيرا من أعمال التجهيز التي دخلت في إنتاج السلع المستوردة. مقدار مقابل الربح والمصروفات العامة يعادل المقدار الذ ينعكس عادة في مبيعات السلع من نفس فئة أونوع السلع التي يجرى تقييمها والتي يصنعها منتجون في البلد المصدر لتصديرها إلى البلد المستورد.

 -تكلفة أو قيمة كل المصروفات األخرى الالزمة لتعكس طريقة التقييم التي اختارها العضو بمقتضى

الفقرة ( )1من المادة الثامنة.

 ال يجوز أل عضو أن يشترط أو يجبر شخص غير مقيم في أراضيل بأن يقدم للفحص أ حساب أوسجل آخر ألغراض تحديد القيمة المحسوبة أو أن يسمح باإلطالع عليلك غير أنل من الممكن لسلطات

2

( ) أحمد مرعي (" ،)1002قواعد التقييم الجمركي ،"...مرجع سبق ذكره ،ص.25
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البلد المستورد التحقق من المعلومات التي يقدمها منتج السلعة ألغراض تحديد القيمة الجمركية وفق أحكام

هذا المادة.

 7/1/0/7/1الطريقة المرنة أو اإلجتهادية :
()1

 يمكن تقدير القيمة على أساس طريقة التقدير المرنة

في حالة ما إذا تعذر تحديد القيمة الجمركية

للسلع المستوردة بمقتضى أحكام المواد من ( )2إلى ( )6وذلك باستخدام أساليب تتفق والمبادئ

واألحكام العامة التفاق تنفيذ المادة السابعة وعلى أساس البيانات المتاحة في بلد االستيراد.
 ال يجوز تحديد القيمة الجمركية بمقتضى أحكام هذا المادة على أساس:
 سعر البيع في الدولة المستوردة لسلع يتم إنتاجها في بلد االستيراد. النظام الذ يقضي بقبول أعلى القيمتين البديلتين لألغراض الجمركية. -سعر بيع السلعة في السوق المحلي لبلد التصدير.

 أو تكلفة إنتاج أخرى غير القيمة المحسوبة التي حددت لسلع مطابقة أو مماثلة وفقاة ألحكام المادة (.)6 سعر السلعة المصدرة إلى بلد غير بلد االستيراد حيث يتعين معاملة كل سوق على حدة. القيم الجمركية الدنيا. القيم الجزافية أو الصورية. يجب إبالغ المستورد كتابة بالقيمة الجمركية التي تحددت وفقاة لبنود هذا المادة والطريقة التي استخدمت
لتحديد هذا القيمة إذا ما تقدم المستورد بطلب ذلك.

وفي ضوء ما سبق نجد أن المادة السابعة ال تعطي طريقة محددة للتقييم ولكن تقضي بأن يتم التقييم

بإتباع األساليب المنطقية التي تتفق والمبادئ العامة.
 3/3/3بعض النصوص الخاصة في االتفاقية:

تضمنت اتفاقية التقييم الجمركي بعض البنود للمعامالت الخاصة والتفضيليةك والتي يمكن إنجازها فيما

يلي(:)2
1

) ) محمود الحسيني (" :)1000مبادئ اتفاق الجات ،"..مرجع سبق ذكره ،ص .253
2
( ) عمر سالمان (" ،)1002الجمارك بين النظرية "...مرجع سبق ذكره ،ص ص .109 – 103
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 إعطدداء الدددول الناميددة األعضدداء فددي االتفاقيددةك غيددر األعضدداء فددي دسددتور دورة طوكيددو مزيددداة مددن
الوقت بعد تطبيدق االتفاقيدة فدي مجدال التقيديم الجمركديك أو تحديدد القيمدة لألغدراض الجمركيدة لبددء

األخ ددذ بأس ددلوب القيم ددة المحس ددوبةك وذل ددك لم دددة ال تزي ددد ع ددن ث ددالث س ددنوات من ددذ ب دددء تطبي ددق ب دداقي

نصوص االتفاقية.

 المعاملة الخاصة التي أعطيت للدول النامية في اتفاقية  WTOككل وهي االستفادة من فترة سماح
قدرها  5سدنوات لبددء تطبيدق االتفاقيدة وذلدك بالنسدبة للددول الناميدة غيدر األعضداء فدي دسدتور دورة
طوكيددوك وذلددك منددذ دخددول اتفاقيددة منظمددة التجددارة العالميددة حيددز التنفيددذ أ منددذ األول مددن يندداير

.2995
 فددي حالددة عدددم كفايددة فتدرة الخمددس سددنوات فتدرة سددماح بالنسددبة للدددول الناميددة لبدددء تطبيددق اإلتفاقيددةك
فإن الفقرة ( )2من الملحق الثالث من االتفاقية أعطاها الحق في طلب – وذلك قبل نهاية السنوات

الخمس – امتداد فترة السماح ك بشرط أن تقدم الدولة العضو اعتبارات معقولة ومبدررات وافيدة لهدذا
الطلبك وفي هذا الحالة سوف يحظى هذا الطلب بالنظر فيل من جانب منظمة التجارة العالمية.

 طلب التمسك بالنظام القائم من نظام القيمة على الحد األدنى للقيمةك وبشرط أن يكدون هدذا النظدام
ذو طددابع رسددمي فددي الدولددةك وذلددك وفقداة لددنص الفقدرة ( )1مددن الملحددق الثالددثك والددذ يعطددي الدددول
النامية األعضاء مثل هذا الحق لفترة انتقالية محددة وشروط توافق عليها اللجنة.

 الدتحفظ علددى المددادة الرابعددة مددن اإلتفاقيدة مددن جانددب الدددول الناميددةك وبمدا يسددمح لهددذا الدددول بدرفض
طلب المستوردين باإلعتراض على النظام الذ يقر طرق القيمة االستداللية والمحسوبة.

 تعطي الفقرة ( )14من الملحق الثالث الدول النامية الحق في تقييم السلع بنظام القيمدة اإلسدتداللية حتدى
بعد أن تجرى على السلع عمليات تصنيع في بلد االستيرادك وسواء طلب المستور ذلك أم ال.

داء علددى طلددب األخيدرةك ولهددذا
 التدزام الدددول المتقدمددة بتددوفير الدددعم الفنددي للدددول الناميددة األعضدداء بند ة
على الدول المتقدمة أن تقوم بتصميم البرامج المخصصة للدعم الفني تنطو علدى عناصدر عديددة
منها:

 تدريب األفراد. المعاونة في إعداد مقاييس التطبيق. الوصول إلى مصادر المعلومات المتعلقة بمنهجية التقييم الجمركي.53

 تقديم المشورة بشأن تطبيق نصوص االتفاقية.وتقوم على تطبيق هذا االتفاقية كالة من(:)1
 لجن ددة التقي دديم الجمرك ددي والت ددي تتك ددون م ددن ممثل ددين م ددن ك ددل ال دددول األعض دداء وبي ددرض تق ددديم المش ددورة
لألعضاء بشأن النواحي المتعلقة بإدارة نظام التقييم الجمركي.

 اللجنة الفنية للتقييم الجمركي وتعمل تحت إشراف ورعاية منظمة التجارة العالمية بهدف رعاية الجوانب
الفنية المتعلقة بتوحيد سياسات تطبيق وتفسير االتفاقية.
وتقوم هذا اللجنة كذلك بتقديم المشورة بشأن نواحي فنية محددة بناء على طلب الدولك أو من جانب لجان
فض المنازعات.
 0/1/7/1مقارنة بين إتفاقية بروكسل للقيمة ،وبين اإلتفاقية الجديدة للتقييم الجمركي:
يمكن إيضاح أوجل الشبل واالختالف بين نظامي التقييم الجمركيك النظام القديم القائم على اتفاقية بروكسل

وبين النظام الجديد القائم على اتفاق تنفيذ المادة السابعة من اإلتفاقية الجديددة للتقيديم الجمركدي علدى النحدو

التالي(:)2

 3/0/1/7/1أوجه الشبه بين النظامين:
يتفق النظامان في ضرورة اإلعتماد على السعر كمحدد وحيد لقيمة الصفقةك مع مراعاة عدم وجود تواطت
بين طرفي عملية البيع في الصفقة اإلستيرادية.

 0/0/1/7/1أوجه االختالف بين النظامين:
يمكن تحديد أوجل اإلختالف بين النظامين في أربعة عناصر رئيسية هي :السعرك والزمانك والمكانك

والكمية.

 بالنسددبة للسددعر نجددد أن النظددام القددديم (بروكسددل) يقددر بإمكانيددة قبددول إج دراء التعددديالت والمراجعددة مددن
جانددب الجمددارك علددى السددعر .فددي حددين تتكددد اإلتفاقيددة الجديدددة علددى عنصددر السددعر الحقيقددي المدددفوع
(قيمة الصفقة) وهو عادة ما يكون السعر الوارد بالفاتورة التجارية المقدمة ضمن المستندات الجمركية.

2

( ) محمود أبو العال ( ،) 1000النصوص الكاملة لالتفاقية العامة للتعريفات والتجارة ،الطبعة األولى ،القاهرة ،ص.68
2
( )  -افتخار محمد ،أحمد مرعي (" ،)1002الضريبة الجمركية ،"...مرجع سبق ذكره ،ص ص .32 – 30
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 بالنسبة إلى العنصر الزمني نجد أن النظام الجديد للقيمة يرتكز على القيمة بصرف النظر عن عنصر
الزمنك ومن ثم فهو ال يأخذ في الحسبان تقلبات األسعار وتييرات سعر الصرفك أما في النظام القديم

يأخذ في الحسبان التييرات في السدعر التدي تحددث فيمدا بدين تداري التعاقدد ووقدت التسدليمك حيدث العبدرة

بوقت استحقاق الرسوم والضرائب الجمركية.

 بالنسبة لعنصر المكان نجد أن النظام القديم كان يأخذ بالمكان الذ تسلم فيدل البضداعة إلدى المسدتورد
فددي بلددد االسددتيراد أ يأخددذ فددي عنصددر السددعر كددل تكدداليف النقددل والتكدداليف المرتبطددة بهددا .بينمددا يتددرك
النظام الجديد للمستورد حرية تحميل الصفقة بتكداليف النقدل ومدا يدرتبط بهدا مدن مناولدة وتفريده وتحميدل

وتعبئة لحين تسليم البضاعة من عدمل.
 بالنسبة لعنصر الكمية كان يقر النظام القديم بإختالف سعر الصفقة الكلية عن سعر جدزء مندلك إذا تدم
اسددتيرادا كصددفقة مسددتقلةك ومددن ثددم يصددبح سددعر الوحدددة فددي الصددفقة الكليددة أقددل مددن سددعر الوحدددة فددي
الصددفقة الصددييرة بينمددا ال يفددرق النظددام الجديددد بددين السددعر علددى أسدداس حجددم الصددفقةك فسددعر الوحدددة

المستوردة في الصفقة الكلية الكبيرة هو ذاتل سعر الصفقة الصييرة.

 8/1قواعد المنشأ :
تعرف ق واعد المنشأ على أنها القوانين والتنظيمات والتحديدات اإلدارية المطبقة من قبل أ

دولة لتحديد

دولة منشأ السلعك والهدف األساسي من تحديد قواعد المنشأ هو التأكد من أن السلع محل االعتبار قد تم

إنتاجها في البلد الذ لل الحق في التمتع بالمزايا التفضيلية(.)1
 3/8/1قواعد المنشأ في إطار منظمة التجارة العالمية :
2

( ) عمر سالمان ( ،)1002الجمارك بين النظرية ،...مرجع سبق ذكره ،ص.125
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في إطار تحرير التجارة الدولية وزيادة معدالت النمو جاءت المبادرة من منظمة التجارة العالمية في

مفاوضات دورة أوروجوا للتجارة متعددة األطراف في اتجاا قواعد المنشأ .حيث تهدف اإلتفاقية إلى تحديد
قواعد المنشأ من جهةك وتحديد الترتيبات اإلجرائية بشأن اإلعالمك المراجعةك والتشاور وتسوية المنازعات
بشأن منشأ السلعك كذلك تنسيق قواعد المنشأ واحتواء االتفاقية على ملحق بشأن اللجنة الفنية لقواعد

المنشأك كذلك ملحق آخر بشأن قواعد المنشأة التفصيلية(.)1
 0/8/1قواعد المنشأ في إطار جامعة الدول العربية :

نصت اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجار بين الدول العربية في المادة التاسعة على اشتراط اعتبار السلع
عربية أن تتوافر فيها قواعد المنشأ التي يقرها المجلس وأال تقل القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها في

الدولة الطرف عن  %40من القيمة النهائية للسلعة عن إتمام إنتاجهاك وتخفض هذا النسبة إلى %10
كحد أدنى بالنسبة لصناعات التجميع العربية(.)2

 1/8/1قواعد المنشأ في ظل اتفاقية الكوميسا :
وهي اتفاقية إلنشاء السوق المشتركة للشرق والجنوب األفريقيك ووقعت في  19يونيو  2998في مدينة
كينشاساك حيث يبله عدد األعضاء من الدول األفريقية  10دولة.
ولقد صدر بروتوكول قواعد المنشأ من الدول األعضاء في يناير  2999والذ تضمن عدد من القواعد في
مجاالت تحديد المنشأك وتحديد السلع المتحصل عليها بالكامل في الدول األعضاءك وتطبيق قاعدة النسبة

المئوية للمواد المستوردةك والقيمة المضافةك والمعامالت التي ال تكتسب المنشأك ووحدة المعاملةك وفصل
الموادك ومعاملة المخاليط والعبواتك والمستندات الدالة على المنشأ(.)3

 4/8/1القواعد األوربية للمنشأ :
دخلت القواعد المشتركة للمنشأ حيز التنفيذ في عام .2993
ووفقاة لقواعد المنشأ فإن بلد المنشأ ستكون هي بلد التصنيع واإلنتاج طالما كانت األعمال والتشييالت
الصناعية المنفذة تذهب ألبعد من كونها عمليات غير كافية (مثل العمليات المنفذة ألبعد من العمليات
غير الكافيةك فسوف يكون منشأ السلعة هي الدولة الداخلة في النظام األوربي التراكمي للمنشأ (إحدى

1

) ) عادل المهدي (" ،) 1002إتفاقية الجات والنظام العالمي الجديد"( ،سلسلة محاضرات ،إدارة التدريب ،اإلنتاج الحربي) ،ص ص .23 – 21
3
) ) عمر سالمان (" ،)1008التصدير واالستيراد" ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .135 – 133
2
( ) عمر سالمان (" ،)1008التصدير واالستيراد" ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .135
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الدول الد )13ك التي تحققت داخلها أعلى قيمة تراكمية من المدخالتك أما إذا لم تجرى أ عمليات فسوف
يحتفظ المنتج بمنشأا(.)1

 9/1محاور العمل فى مفاوضات تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية:
إن المحاور الثالثة األساسية التى تم وضعها لتمر عليها مسارات التفاوض إقتصرت على ثالث مواد من
االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة  2943وهم المواد الخامسة والثامنة والعاشرةك وهى تعد األساس
الجوهرى لتسهيل التجارة فى اطار منظمة التجارة العالميةك بالنظر الى كون هذا المواد تضع ضوابط

الجراءات التجارة عبر الحدود.
أما الهدف العام من اتفاق الدول األ عضاء على العمل على توضيح وتحسين إطار هذا المواد الثالثة فهو

ايجاد ا ليات الواضحة التى تساعد على زيادة تسريع حركة السلع والتخليص عليها واإلفراج عنها من
الموانى الجمركية وصوالة الى المستهلك باالسواق المحلية.
وقد أولت اجتماعات منظمة التجارة العالمية الخاصة بتسهيل التجارة جانباة كبي اةر من اإلهتمام لمناقشة
المقترحات ذات الصلة بالمواد الخامسة والثامنة والعاشرة من اتفاقية جات 2994ك عالوة على عناصر

التفاوض األساسية األخرى مثل الشحنات العاجلة واإلفراج المسبق والنافذة الواحدة والتعاون فيما بين
المنافذ الجمركية والمعاملة الخاصة والتفضيلية وذلك بهدف التوصل الى أكبر قدر من المرونة فى تطبيق

آلية المعاملة الخاصة والتفضيليةك وبالمثل المناقشات التى تمت حول مقترحات المساعدة الفنية وبناء
القدرات .
وفى نوفمبر  1004تم عقد أول اجتماع للمجموعة التفاوضية لتسهيل التجارة حيث تقدمت العديد من
الدول المتقدمة والنامية والتكتالت والمنظمات بأكثر من ( 30ورقة عمل حول النماذج التفاوضية) الخاصة
بتسهيل التجارة واالقتراحات حول كيفية تحسين وتوضيح المواد ذات الصلةك وكذا استعراض لخبرات العديد

من الدول االعضاء وأفضل الممارسات وأنجحها فى مجال تسهيل التجارة حيث كانت أهم الموضوعات

التى تم طرحها للتفاوض حول تسهيل التجارة هى توضيح وتحسين المواد "الخامسة والثامنة والعاشرة" من

اتفاقية جات 2994ك باالضافة الى موضوعات أخرى مثل اإلهتمام بمبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية

للدول النامية واألقل نمواةك وتحديد احتياجات وأولويات الدول النامية واألقل نمواة األعضاءك واإلعتراف

1

) ) عمر سالمان (" ،) 1008التصدير واالستيراد" ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .136
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بأهمية األحكام الخاصة بالمساعدات الفنية وبناء القدراتك والتعاون المشترك مع المنظمات الدولية االخرى

العاملة فى مجال تسهيل التجارة .

وسوف نتناول األحكام المتعلقة بالمواد الخامسة والثامنة والعاشرة من اتفاقية جات  2943ألنها تمثل

األ ساس المنطقى والشامل لعملية التبادل التجارى الدولى من منظور التسهيل والتيسيرك وهذا المواد تتعامل
مع كل الصفقات الداخلة فى مجال التجارة الدولية وبدون استثناء.

المادة الخامسة:
حرية النقل بالعبور (الترانزيت):
حرية النقل بالعبور (الترانزيت) تعالج حركة العبور "ترانزيت" وتنظم الشروط التى يمكن للطرف العضو أن
يفرضها على السلع التى ينقلها طرف آخر عبر أراضيل الى وجهة أجنبية أخرى شريطة اإللتزام بعدم إعادة

حركة العبور بفرض قيود أو تأخيرات غير ضرورية أو بفرض رسوم غير معتدلة .وتطبيق معاملة الدولة

األكثر رعاية على البضائع العابرة لكافة األعضاء .ويعد موضوع حرية المرور بالعبور من أقدم الجوانب
المرتبطة بتسهيل التجارة بسبب أنها تمثل محدداة كبي اةر لإلمكانيات التجارية لكل من الدول غير الساحلية
وغيرها من الدول بدرجات متفاوتةك أما اليرض من النقاد والتفاوض حول هذا المادة فهو أن نص هذا

المادة لم يحدد أى تفصيالت عن ما يجب أن يتبع فى حالة التعرض لقيود أو تأخير لبضائع الدول فى

دول العبورك كما إنها لم تحدد أى حدود للرسوم المفروضة من الدول نظير السماح بالمرور فى أراضيها.

1

المادة الثامنة:
المصاريف واالجراءات المرتبطة باالستيراد وبالتصدير:
المادة الثامنة تعتبر العصب الرئيسى لعملية تسهيل التجارة بسبب أنها المادة الوحيدة التى تناولت

اإلجراءات الجمركية والرسوم المفروضةك فهى تتناول الرسوم واإلجراءات ذات العالقة باإلستيراد والتصدير.
فتوجب على أعضاء المنظمة أن تحدد الرسوم الداخلة فى نطاق أحكامها بمبله مساوى ومقارب لتكلفة
2

( ) محمود أبو العال ( ، )1009آليات تسهيل التجارة الدولية ،منظور جمركى ،الطبعة األولى  ،القاهرة ،ص . 89
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الخدمات المتداا وتقضى أال تمثل هذا الرسوم حماية غير مباشرة للمنتجات المحليةك أو تمثل أيضا رسوماة
على الواردات أو الصادرات ألغراض ضريبية.

المادة العاشرة
نظم التجارة – اإلعالن عنها وتنظيمها:
المادة العاشرة تضع إلتزامات حول إعالن وادارة النظم التجاريةك وذلك تحقيقاة للشفافية حيث تفرض على
أعضاء المنظمة أن تعلن عن القوانين التجارية والنظم واالحكام واإلتفاقيات والق اررات القضائية واألحكام

اإلدارية ذات التطبيق العام فور صدورهاك وتجعل الحصول عليها سهالة وتمتنع عن فرض إجراءات شاملة

قبل اإل عالن عنهاك وتدبر القوانين والنظم المعنية بشكل موحد وحيادىك وتنشئ فى أسرع وقت ممكن
محاكم أو إجراءات قضائية أو تحكيمية أو إدارية للقيام بالمراجعة الفورية لألعمال اإلدارية المتعلقة

بالمسائل الجمركية وتصحيحها.

إن مبدأ نشر واعالن النظم واالجراءات والقواعد الخاصة بالتجارة الدولية والتى تضمنتها أحكام المادة
العاشرة من إتفاقية الجات تعتبر أحد الوسائل الفعالة لتسهيل التجارةك وتعبر عن هذا األهمية مناقشات

الدول األعضاء التى تناولت هذا األحكام .

 32/1النظام المحوسب (اسيكودا):
إن انتشار ظاهرة اإلجراءات المستندية المتقادمة والمعقدةك والعمل اليدو في الدورة المستندية تمثل واحدة
من أخطر القيود غير التعريفية في وجل التجارة الدوليةك ومصدر مزعج إلقرار تكاليف إضافية في مجال

عمليات التجارة الدوليةك ومن ثم إلحاق الضرر بالدول أطراف التبادل الدولي.

لذلك فإن عدم توافر اإلدارة الجمركية الكفءك وكذلك اإلجراءات الجمركية الفعالة يترتب عليل ضعف قدرة

اإلدارة الجمركية على تحصيل اإليراداتك وكفاءة التخليص مع الشحناتك كذلك عدم توفير البيانات الدقيقة
59

في الوقت المناسب عن التجارة الخارجية .وسنتناول بشئ من التفصيل ماهية نظام اسيكوداك وأهداف

النظام.

 3/32/1ماهية نظام اسيكودا :
يعد األ سيكودا بمثابة نظام لإلدارة الجمركية من خالل استخدام الحاسب ا ليك حيث يحتو هذا النظام
بدء من المنافست مرو اةر بإجراءات التخليص والمحاسبة
على كافة جوانب عملية اإلجراءات الجمركية ة
ونظام اسيكودا هو مجرد حزمة من البرامج قدمها خبراء األنكتاد لتعمل على ربط عمالء الجمارك باإلدارة

الجمركية واألجهزة المعنية(.)1

ويقوم نظام اسيكودا في بناتا على استخدام المواصفات واألكواد الدولية التي يتولى تطويرها المنظمات

الدولية والتي تتمثل في:


منظمة المواصفات العالمية .ICO



منظمة الجمارك العالمية .WCO



األمم المتحدة .UN

ويتمتع هذا النظام بإمكانية إدخال التعديالت عليل وبما يتوافق مع خصائص وظروف أنظمة الجمارك في

كل دولة من حيث تنظيماتهاك وأساليب العمل بهاك وتشريعاتهاك كذلك هيكل التعريفات الجمركية المطبقة
بها.
كذلك يسمح النظام في تحقيق نظام تبادل البيانات اليكترونياة بين أطراف عملية التخليص الجمركي وهم
المصدرين والمستوردين أو وكالئهمك والسلطات الجمركية.

 0/32/1أهداف اسيكودا :
يهدف برنامج اسيكودا إلى(:)2
 إصالح عملية التخليص الجمركي من خالل تقديم فلسفة حوسبة اإلجراءات إلى جانب تبسيطها ومن ثمتخفيض التكاليف اإلدارية التي يتكبدها المتعاملين مع الجمارك وبالتالي يعود بالنفع على اإلقتصاد الوطني

ككل.
2

( ) عمر سالمان ( ،)1002الجمارك بين النظرية ،...مرجع سبق ذكره ،ص ص .243 – 233
2

( )- Asycuda, News Letters.
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 زيادة الحصيلة الجمركية والتي تعد في أغلب الحوال المصدر الرئيسي لميزانية الدولة في معظم الدولالنامية وذلك من خالل ضمان اإلفراج عن كافة السلعك ومن ثم احتساب الضرائب والرسوم الجمركية
بصورة صحيحة.
 يهدف برنامج اسيكودا إلى الحصول على إحصائيات مالية سليمة وفي الوقت المناسب عن التجارةالخارجية للدولة والتي تساعد على رسم السياسات والخطط االقتصادية في الدولة بصورة صحيحة وعلى

أساس المنتج من واقع عملية التخليص الجمركي.
 تطبيق النظم بأقصى درجة من الكفاءة مع النقل الكامل للمعرفة لإلق اررات الجمركية الوطنية بأقل تكلفةممكنة لكل من الدول المتلقية والمانحين.
 1/32/1مالمح نظام اسيكودا :

يتم تنفيذ أنشطة النظام على ثالث مراحل(:)1

المرحلة األولى:

تتمثل في مرحلة اإلعداد وتشخيص الوضع القائمك حيث يقوم الفريق الوطني المشكل من قبل سلطات
الدولة والتي تسعى لتطبيق اسيكودا وبالتعاون مع خبراء االنكتاد بتحديد المجاالت التي تتطلب إجراء

اإلصالحات فيها وتشمل-:

 -2تطبيق نظام التكويد الدولي.

 -1تبسيط اإلجراءات الجمركية الخاصة بعملية التخليص.
 -3تعديل أنماط العمل وفقاة للمعايير الدولية.

 -4تحديث قوانين الجمارك في الدولة لتتوافق مع اتفاقية كيوتو.
المرحلة الثانية:
وتتمثل في مرحلة التطبيق المبدئيك حيث تتضمن هذا المرحلة من مراحل تطبيق نظام اسيكودا إعداد

مواصفات اسيكودا الوطنية بالقيام با تي-:
 -2تكويد التعريفات الجمركية.
 -1تكويد التنظيمات.

 -3تكويد التشريعات.

1

( ) UNCTAD promoting regional cooperation, 2000.
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 -4إدخ ددال البيان ددات ف ددي لوح ددات ال ددتحكم وتش ددمل :أكد دواد البي ددان الجمرك دديك القد دوانينك أكد دواد المكات ددب
الجمركيةك وغيرها.

 -5إعداد أنظمة التقييم واالنتقائية.
المرحلة الثالثة:
وهي المرحلة النهائية ويقوم بها فريق وطنيك وهو الفريق الذ سبق تدريبل وتأهيلل من كل خبراء اإلنكتاد
خالل المرحلة األولى والثانيةك وخالل هذا المرحلة تنعدم الحاجة إلى خبراء اإلنكتاد إذا ما كانت عملية

نقل التكنولوجيا والخبرات قد تمت بنجاح في المراحل السابقةك حيث تيير هذا المرحلة تحدياة عملياة أكثر
من كونها مشكلة فكريةك حيث تحتاج إلى إعداد ماد لجميع المواقع التي تم حوسبتها.
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الفصـــل الرابـــع
تقييم تطبيق برامج تسهيالت التجارة بالمراكز الجمركية المطورة
بالجمــــارك المصريــــة
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الفصـــل الاابع
تقمم تطبمق باامج تسهمالت التجرقة برلمااكز
الجماكمة المطوقة برلجمرقك المصاية
 3/4مقدمة :
تناولنا في الفصل السابق الجهود المبذولة من قبل المنظمات الدولية لتحديث وتطوير بيئة العمدل الجمركدي
لتتواكب مع متطلبات عصر العولمة.
حيددث أحددرزت المنظمددات الدوليددة ومنهددا منظمددة التجددارة العالميددةك منظمددة الجمددارك العالميددة جهددداة كبيد اةر فددي
مجال التنسيق وتبسيط اإلجراءات الجمركية.

وسددنتناول فددي هددذا الفصددل الم اركددز الجمركيددة ودورهددا فددي إطددار تسددهيالت التجددارة مددن خددالل مفهددوم وأبعدداد
تسهيالت التجارة وأهميتهاك كذلك الهدف من التسهيل ومنظومتل والتي تتركز فدي المنظمدات الدوليدة .ومنهدا

منظمة التجارة العالمية ()WTOك البنك الدوليك اللجنة اإلقتصادية ألورباك منظمة الجمارك العالميدةك كدذلك
سدديتم تندداول أدوات تسددهيالت التجددارةك ومددا تددم إنجددازا فددي الجمددارك المص درية مددن م اركددز جمركيددة مطددورةك

ولوجيستيل.
 0/4مفهوم وأبعاد تسهيالت التجارة :
تعتبددر تسددهيالت التج دارة واحدددة مددن أدوات تحددديث وتطددوير بيئددة التجددارة الدوليددةك حيددث تشددهد فددي الوقددت

الحددالي إهتمامداة مددن قبددل المنظمددات الدوليددة واإلقليميددةك حيددث تهدددف تسددهيالت التجددارة إلددى التصددد وايجدداد

حلول للعقبات غير الجمركية.

ويمكن تعريف تسهيالت التجارة على أنها "تبسيط وتناغم في إجراءات التجارة الدولية حيث ينصرف مفهدوم
التجد ددارة الدوليد ددة إلد ددى عمليد ددة تحريد ددك السد ددلع عد ددن طريد ددق إج د دراءات وممارسد ددات ومصد ددوغات خاصد ددة بتلد ددك

الشحنات".

()1

2

( ) حسام حمزة ( ،)1021تسهيل التجارة ،مجلة الجمارك المصرية ،العدد  ،466ص.12
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ولقد عرف ()Raven, 2001

()1

تسهيالت التجارة على أنها تبسيط وتنميط اإلجراءات وتدفقات المعلومات

المصاحبة لهذا اإلجراءات والمطلوبة لتحريك السلع دولياة من المصدر إلى المستورد مع إتمام عملية السداد
من األخير إلى األولك أما ()Starbs 1998

()2

من خدمات.

فيعرفها على أنها التجارة في السلع وما يدرتبط بهدا مباشدرة

ويعددرف تجمددع آسدديا والباسدديفيكي  Apecتسددهيالت التجددارة علددى أنهددا تبسدديط وتنمدديط واسددتخدام التكنولوجيددا
الحديثة وغيرها من المقاييس في التعامل مع المقومات اإلجرائية واإلدارية للتجارة (.)3

ويمكن القول أن لتسهيالت التجارة بعدين رئيسيين هما:
أوالة :تحقيق الكفاءة في عمليات التجارة الدولية.
ثاني داة :خفددض التكلفددة المرتبطددة بعمليددات التجددارة عبددر الم ارحددل التددي تمددر بهددا مددن إعددداد وتقددديم المسددتندات
ومراحل إتمام اإلجراءات الجمركية لتحريك السلع واإلفراج عنها.

 1/4أهداف تسهيالت التجارة:
يمكددن أن نحصددر الهدددف مددن تسددهيالت التجددارة إلددى إخت دزال المسددتندات المطلوبددة فددي الجمددارك إلددى مسددتند
وحيددد حيددث أن هندداك دول تتسددم ببيئددة جمركيددة معقدددة حيددث تص دل المسددتندات فيهددا إلددى أكثددر مددن أربعددون

مستند (.)4

كددذلك تهدددف تسددهيالت التجددارة إلددى الوصددول إلددى أقصددى مسددتويات الفعاليددة فددي مجدداالت الرقابددة التنظيميددة
وضمان حقوق جميع األطراف.

حيددث يكددون هندداك تبسدديط فددي المصددوغات واإلج دراءات المتصددلة بعمليددة الصددادرات وال دوارداتك كددذلك
تحس د ددين البي ئ د ددة األساس د ددية ف د ددي مج د دداالت الجم د ددارك والنق د ددلك واالعتم د دداد عل د ددى تكنولوجي د ددا المعلوم د ددات
واالتصاالت.

( )1راجع في ذلك -:عمر سالمان ()8002ك التصدير واالستيرادك الطبقة الثانيةك ص .892
)2) Staples, Brain Rankin, Trade Facilitaiton, op. cit, pp 1-2.
(3) Asia Pacific Economic Co-operation (APEC), Assessing APEC Trade Liberalization and Facilitaiton, 1999 up
date, APEC Economic Committee, Singapore, Septamber 1999.
( )4راجع في ذلك -:عمر سالمان ()8002ك التصدير واالستيرادك مرجع سبق ذكراك ص.000
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 4/4مستويات تسهيالت التجارة:
تقع تسهيالت التجارة في ثالث مستوياتك وهي (-:)1
المستوى الوطني  -المستوى اإلقليمي – المستوى الدولي.
فعلــى المســتوى الــوطني :تددتم وتجدر عمليددة تبسدديط اإلجدراءات وتناغمهددا بالممارسددات المتعلقددة بالجمددارك
والنقل عند الموانئ البريةك البحريةك الجافةك الجوية.
وعلى المستوى اإلقليمي :تنصرف عملية تناغم أنماط تسهيالت التجارة بين الدول في صدورة تكتدل تجدار
مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وعلــى المســتوى الــدولي :فتبددذل المنظمددات الدوليددة جهددداة ملحوظ داة بهدددف تندداغم معددايير وأنمدداط تسددهيالت

التجارة.

 5/4ماهية تسهيل التجارة:
يعند ددي تسد ددهيل التجد ددارة حسد ددب مفهد ددوم منظمد ددة التجد ددارة العالميد ددةك تبسد دديط وموائمد ددة األنشد ددطة والممارسد ددات

والمعددامالت المتعلقددة بجمددع وعددرض وتبددادل البيانددات المطلوبددة إلنتقددال السددلع فددي التجددارة الدوليددةك ويمكددن

القول أن تسهيل أو تيسدير التجدارة يتطلدب مدن الددول بدذل عنايدة فاعلدة لتنفيدذ عددة مسدائل متداخلدة ال غندى
ألحداها عن األخرى وهي تتضمن :تبسيط وموائمة اإلجراءات واللوائح التي تتحكم بالتجارة والنقل الدوليينك

وتطددوير البنيددة التحتيددة ألنظمددة النقددل والجمددارك وكافددة السددلطات الرقابيددة ونقدداط الحدددود وتطبيددق تكنولوجيددا
المعلومات واإلتصاالت لتسهيل الصفقات التجارية الدولية وحركة البضائع وضبط المخاطر وتطوير اإلدارة
المتعلقة بكافة أوجل سلسلة اإلمدادات الدوليةك هذا فضالة عن اإلصالح اإلدار والقانوني والمتسسي.

 6/4مدى أهمية تسهيل التجارة:
يددرى اقتصدداديون أن تسددهيل التجددارة يمكددن أن يسدداعد علددى رفددع درجددة النمددو اإلقتصدداد نتيجددة زيددادة حجددم
التبددادالت التجاريددةك واقبددال الشددركات الكبددرى علددى اإلسددتثمار فددي األسدواق التددي تددوفر إجدراءات إداريددة مرنددة
وسددريعة وميسد درة .وبالت ددالي ف ددإن زي ددادة إجد دراءات تسد دهيل التج ددارة س ددوف ين ددتج عنه ددا تحس ددين وتط ددوير النم ددو

اإلقتصاد للدولك وتحسين ظروف المنافسة للمنتجين بهذا الدولك بينما في الوقت نفسل تضمن لكدل دولدة
أن لها الحق في حماية نفسها من األنشطة التجارية غير المشروعة.

( )1راجع في ذلك-:عمر سالمان ()8002ك التصدير واالستيرادك مرجع سبق ذكراك ص.001- 000
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فيقددول سددتيفن كريسددكوف

()1

وهددو مسددئول سددابق فددي و ازرة الماليددة األمريكيددة ومحددام متخصددص فددي الشددئون

التجاريددة" :أن تيسددير التجددارة أو اإلجدراءات اإلداريددة واللوجيسددتية التددي تقلددص التكلفددة والفتدرة الالزمددة إلنهدداء

معددامالت الصددادرات وال دواردات تولددد فددي كثيددر مددن األحيددان تجددارة أكبددر حجم داة ممددا يولدددا خفددض التعريفددة
الجمركية" .ويذهب دانيال ايكنسون

()2

من معهد كدانون فدي واشدنطن فدي ذات االتجداا فيقدول أن الددول التدي

توجد فيها بنية تحتية تجارية غير مالئمة واجراءات إدارية مرهقة أو تنافس محدود في الخدمات اللوجيستية

التجارية (نقل وتخزين البضائع...إل ) أقل قدرة على اإلستفادة من فرص توسيع التجدارة العالميدةك كمدا يدرى
أن كثد درة الخالف ددات المتعلق ددة بإنه دداء المع ددامالت الورقي ددة أو تفت دديد ش ددحنات البض ددائع ف ددي الجم ددارك وم ارف ددق

الموانئ بالية القدم وتعرقل الخدمات اللوجيستية وتثني الشركات عدن اإلسدتثمار والبيدع والشدراء فدي األسدواق

المحلية.

وم ددن ض ددمن تل ددك األوراق ورق ددة ق دددمتها ف ددي م ددارس 1003مك مجموعد دة م ددن ال دددول الرئيس ددة لل دددول النامي ددة
والمعروفددة باسددم  core groupوهددي تهدددف إلب دراز أهميددة المسدداعدات الفنيددة وبندداء القدددرات خددالل وبعددد

المفاوضات لضمان أن نتائج هذا المفاوضات من شأنها أن تساعد على تحقيق التنمية للدول النامية.

وحسب وجهة نظر تلك المجموعة فإن األمر يستلزم إنشاء آلية لضمان توجيل المساعدات الفنيدة بمدا يمكدن

الددول الناميددة مددن المشدداركة الفعالددة والحقيقيدة فددي المفاوضداتك ومددن الحصددول علددى القدددرات الالزمددة لتنفيددذ
التزاماتها التي سوف تفسر عنها المفاوضات والتي تواجل صعوبات في تنفيذها.

 7/4المنظمات الدولية واإلقليمية المعنية بتسهيالت التجارة:
يمكددن توصدديف الوضددع ال دراهن لتسددهيالت التجددارة فددي صددورة منظومددة تشددمل المنظمددات الدوليددة واإلقليميددة

المعني ددة بالتس ددهيالتك وه ددي منظم ددة التج ددارة العالمي ددةك البن ددك ال دددوليك اللجن ددة االقتص ددادية ألورب دداك ومنظم ددة
الجمارك العالمية.
ونتناول دور كل منظمة دولية واقليمية ومساهمتها في تسهيالت التجارة (.)3

( )1منظمة التجارة العالمية وتسهيل التجارة http://www.moft.gov.ae. 8010
( )8منظمة التجارة العالمية وتسهيل التجارة http://www.moft.gov.ae. 8010
)3) World Trade Organization, Trade Faciliation Symposium, 1998.
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 3/7/4منظمة التجارة العالمية ( )WTOوتسهيالت التجارة:
لددم تحظددى قضددية تسددهيالت التجددارة بجهددد ملحددوظ مددن قبددل  WTOإال منددذ المددتتمر الددوزار فددي سددنيافورة

2993ك وخددالل الفتدرة مددن  2998وحتددى مددتتمر الدوحددة 1002ك قدددمت المنظمددة مددن خددالل ندددوة تسدهيالت
التجارة والتي أوضحت السلبيات والممارسات في الدول النامية والتي تتمثل في-:
 المياالة في المتطلبات والمستندات. غياب الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات. تدني مستويات الشفافية. تدني وضعف مستوى النزاهة. -غياب التحديث والتطوير وقصور التنسيق بين الجمارك والجهات الرقابية والحكومية األخرى.

توصمرت منظمة التجرقة العرلممة الخرصة بتسهمل التجرقة
إن إتباع الدول ليات من شأنها إعطاء مساحة أكبر لتحريدر التجدارة مثدل :اإلتفاقيدات التفضديلية واليداء أو

خفض الرسوم والمصروفات المرتبطة بعمليات اإلسدتيراد والتصددير واسدتخدام نظدم آليدة لإلجدراءات المتعلقدة

بدداإلفراج عددن البضددائعك كددل هددذا يددتد بالضددرورة إلددى جددذب اإلسددتثمارات فددي مجددال التجددارة وزيددادة سددرعة
ومعدددل دوران رتوس األمدوال المسددتحقة فددي التجددارة ممددا يترتددب عليددل مضدداعفة األربدداح والفوائددد التددي تعددود

على المشتيلين بالتجارة.

وخالفاة لما هو معروف بأنل على الدول أن تقلل من وارداتها ألقل مدا يمكدن وتضداعف صدادراتها ألكثدر مدا
يمكدنك فددإن الددوزن النسدبي لكددل دولددة فدي سددوق التجددارة العالميددة يدتم قياسددل بحسدداب مسداهمة تلددك الدولددة فددي

حركددة التجددارة العالميددة بإضددافة إجمددالي وارداتهددا إلددى إجمددالي صددادراتهاك وكلمددا تعاظمددت هددذا القيمددة زادت

أهمية هذا الدولة في التجارة العالمية (.)1

لقد خرجت الدول األعضاء بمنظمة التجارة العالمية بعدد من التوصديات المقترحدة إلحدداث وتحقيدق تسدهيل
كبيددر للتجددارة العالميددة ورفددع معدددالت التبددادل التجددار إلددى أعلددى مددا يمكددن الوصددول إليددلك وت دتلخص هددذا

التوصيات في النقاط التالية:

( )1محمود أبو العالك ( )8010القضايا الجمركية المعاصرة في األلفية الثالثةك الطبعة األولىك القاهرةك ص.02
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( )2يجددب علددى اإلدارات الجمركيددة أن تحدددد بوضددوح األهددداف الخاصددة بهددا مددن خددالل وضددع ونشدر تلددك
األهداف في صورة خطة إستراتيجية توضح كيفية تنفيذ تلك األهداف بالتعداون مدع األطدراف األخدرى

سواء الحكومية أو غير الحكومية.
( )1يجب علدى اإلدارات الجمركيدة النظدر فدي أسداليب العمدل الحاليدة مدع وضدع برندامج إلصدالح وتطدوير
تلك اإلجراءات الجمركيةك كما يجدب الرجدوع فدي هدذا المجدال إلدى اإلتفاقيدات الدوليدة الخاصدة بتيسدير

وتنسيق العمليات الجمركية (مثل إتفاقية كيوتو).
( )3يجددب علددى اإلدارات الجمركيددة اإلسددتفادة بدرجددة كبي درة مددن تكنولوجيددا المعلومددات بهدددف تفعيددل األداء
والعمل حيث يجب تطدوير تطبيقدات الحاسدب ا لدي بالنسدبة للعمليدات الجمركيدة المختلفدة مدع الوضدع

فددي االعتبددار االسددتفادة مددن تجددارب الدددول األخددرى وبرنددامج مددتتمر األمددم المتحدددة للتجددارة والتنميددة

" "UNCTADوالخاص بأعمال الميكنة واإلصالح (النظام المميكن للبيانات الجمركية) .ASYCUDA

( )4يجددب علددى اإلدارات الجمركيددة أن تضددع التوظيددف الفعددال للم دوارد البش درية مددن خددالل تطبيددق نظددام
المخاطر وسياسة االنتقاء وأساليب استهداف الرسائل التي تشكل خطورة عالية مما يستدعي الفحدص

الفعلدديك هددذا ويجددب أن تكددون نسددبة الرسددائل التددي يددتم فحصددها نسددبة ضددئيلة بمددا يتماشددى مددع تنفيددذ
األهداف الخاصة بالرقابة.

( )5يج ددب عل ددى اإلدارات الجمركي ددة أن تتخ ددذ خطد دوات نح ددو تيس ددير عملي ددة اإلفد دراج المس ددبق قب ددل وص ددول
الرسددائل وهددو مددا سددوف يسددهم بشددكل كبيددر فددي تيسددير التجددارة الدوليددة كمددا يسددهم اإلدراج اإلليكترونددي

للبيانات الخاصة بالشحنة في تيسير هذا العملية.

( )6يجددب علددى اإلدارات الجمركيددة أن تنظددر جدددياة فددي إمكانيددة اإلس دراع قدددر اإلمكددان فددي اإلف دراج عددن
البضائع على أساس أقل قدر ممكن متوافر من المعلومات األساسيةك ومع هدذا يجدب ضدمان أن كدل

المعلومددات الالزمددة لدقددة عمليددات جمددع الحصدديلة والحسددابات وتقددديم التقددارير اإلحصددائية سددوف يددتم
تقديمها لتلك اإلدارات الجمركية.
( )3يجب على الحكومات أن ترشد عملية اإلفدراج عدن البضدائع التدي تتطلدب بصدفة متكدررة تددخل بعدض
الجهات الحكومية في العمليات الجمركية بالتنسيق مع مصلحة الجمارك أو عن طريق بحدث إمكانيدة
أن يتم دمج كل عمليات الفحص الالزمة لإلفراج عن البضائع لكي تتم من خالل جهدة واحددة ولدتكن

مصلحة الجمارك على سبيل المثال.
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( )8يجددب علددى مصددلحة الجمددارك أن تقددوم بتيسددير اإلج دراءات لتحديددد القيمددة لألغ دراض الجمركيددة والتددي

يمكددن أن تشددكل تددأخي اةر ملحوظ داة علددى عمليددة اإلف دراجك ويمكددن أن يددتم تحقيددق هددذا الهدددف عددن طريددق
تطبيدق طريقدة التقيديم المنصددوص عليهدا فدي إتفاقيددة الجدات الخاصدة بالقيمددة وطبقداة لتوصديات منظمددة

الجمارك العالمية وهي ما تعد أقل تعقيداة من األساليب األخرى المطبقة في بعض الدول.

( )9يجددب علددى الحكومددات أن تسددعى جاهدددة قدددر اإلمكددان وخاصددة عنددد تطددوير فئددات التعريفددة الجمركيددة
العالية إلى تخفيض فئات التعريفدة وذلدك مدن خدالل توسديع قاعددة الضدريبة حتدى يمكدن تحدديث فئدات
التعريفةك ويرجع ذلك إلى أن فئات التعريفة العالية تدفع علدى القيدام بعمليدات وأسداليب التهريدب وتزيدد

من صعوبة عملية المكافحة.
( )20يجددب علددى الحكومددات أن تتخددذ خط دوات لتبنددي أسددلوب للتعدداون بددين اإلدارات الجمركيددة بدددالة مددن
المواجه ددة عن ددد التعام ددل م ددع العملي ددات الجمركي ددةك حي ددث يج ددب تنفي ددذ برن ددامج م ددذكرة التف دداهم الخ دداص
بمنظمة الجمارك العالمية " "WCOوذلك كمحرك لتعاون أفضل بين المصالح الجمركيدة والمجتمعدات

التجارية.

( )22يجب على الحكومات أن تتخذ خطوات لضمان تحقيق أعلدى مسدتويات الن ازهدة والمعدايير السدلوكية
ف ددي العم ددل م ددن خ ددالل الخ دددمات الجمركي ددةك ويج ددب تنفي ددذ المع ددايير المنص ددوص عليه ددا ف ددي منظم ددة
الجمارك العالمية في إعالن أروشا بخصوص النزاهة فدي الجمداركك كمدا أن المعدايير الفعالدة مطلوبدة
للحد من المستويات المتدنية للنزاهة في المجتمع التجار .
( )21يجددب علددى الحكومددات وضددع ب درامج لإلصددالح والتطددوير الجمركددي بهدددف تحس دين كفدداءة وفعاليددة
الخدددمات الجمركيددة ومددن ثددم يمكنهددا تجنددب الحاجددة إلددى اإلسددتعانة بالخدددمات الخاصددة بالجهددات التددي
تقوم بالفحص المسبق لتقوم بالخدمات الجمركيةك وبالرغم من إمكانية اإلستعانة بهدذا الخددمات تحدت

ظددروف خاصددةك يجددب إعتبارهددا كمعيددار متقددت علددى أن يددتم تنفيددذا بمددا يتماش دى مددع إتفاقيددة الفحددص
المسبق للبضائع والمرفقة بإتفاقية مراكد.
( )23يجددب علددى الحكومددات النظددر فددي وضددع حددد أدنددى مددن المعددايير لددوكالء الشددحن والمستخلصددين أو
تشددجيع تلددك المهددن علددى وضددع المعددايير الخاصددة بهددم باإلضددافة إلددى متابعددة األداء طالمددا أن تلددك

األطراف تشكل عوامل تأخير لإلفراج عن البضائع.
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( )24يجددب علددى اإلدارات الجمركيددة ضددمان الشددفافية المطلقددة وتسلسددل العمليددات الجمركيددة عددن طريددق
تزويددد المجتمددع التج ددار بالمعلومددات الكافيددة ع ددن اإلج دراءات الجمركيددة ومتطلباته دداك ويجددب أن ي ددتم

تحديث تلك المعلومات باستمرار على أن تتوافر بسهولة الستخدامها.
( )25يجددب علددى اإلدارات الجمركيددة تحسددين المعددايير الرقابيددة الخاصددة بهددا باإلضددافة إلددى تيسددير عمليددة
اإلف دراج عددن ال دواردات مددع الوضددع فددي اإلعتبددار التبددادل اإلليكترونددي للبيانددات بددين بلددد الصددادر وبلددد
الوارد طبقاة للقوانين والقواعد المطبقة في البلدين بخصوص تبادل البيانات.
( )26يجب على اإلدارات الجمركية ضمان صحة البيانات اإلحصائية (فدي حالدة الددول التدي تعتمدد فيهدا
اإلحصدداءات الخاصددة بالتجددارة الخارجيددة علددى البيانددات الجمركيددة) وذلددك باإلضددافة إلددى تدزامن عمليددة
نقل تلك البيانات للجهات المسئولة عن تجميع إحصاءات التجارية.

( )23يجب على اإلدارات الجمركية ضمان وجود الدعم الحكومي للخدمات الجمركية ويتم دعمها بطريقة
مناسددبة حتددى يتسددنى أداء المهددام المطلوبددة بكفدداءة وفعاليددة وعلددى مسددتوى عددالي مددن األداء حيددث أن

الخدمات الجمركية التي تفتقر إلى الدعم من الموارد تشكل عقبة في طريق التجارة.

( )28يجددب علددى اإلدارات الجمركيددة أن تددوفر التدددريب (مددن خددالل المددنح الد ارسددية) وخاصددة تلددك التددي
تسددتهدف المددوظفين المحت درفين فددي الدددول الناميددة س دواء مددن خددالل التدددريب المحلددي أو التدددريب فددي

الخ ددارج وذل ددك بالتع دداون م ددع منظم ددة الجم ددارك العالمي ددة و/أو م ددتتمر األم ددم المتح دددة للتج ددارة والتنمي ددة
" "UNCTADويجب أن ييطي هذا التدريب متطلبات اإلتفاقيات الدولية في مجال الجمارك.
( )29يجب على الحكومات (وذلك من خالل ممثليها في منظمة الجمارك العالمية) ضمان أن يتم تفعيل
دور منظم ددة الجم ددارك العالمي ددة م ددن خ ددالل تنفي ددذ أ مه ددام خاص ددة بالمس دداعدات الفني ددة حي ددث تلع ددب

المنظمة دو اةر هاماة في تنفيذ تلك التوصيات في المصالح الجمركية للدول األعضاء.
 0/7/4اللجنة االقتصادية ألوربا وتسهيالت التجارة والنقل:

تهتم اللجندة بقضدايا النقدل والعبدور ومددى تأثيرهدا علدى تددفقات السدلع عبدر الحددود مدع تطدوير األدوات

المناسددبة علددى المسددتويين اإلقليمددي والدددولي للتيلددب علددى مثددل هددذا الصددعوبات( )1ك كددذلك قامددت اللجنددة

بإنشدداء مركددز األمددم المتحدددة لتسددهيالت التجددارة واألعمددال اإللكترونيددة ( )UN/CEFACTحيددث يتبنددى
المركز منهج شامل ومتكامل لتسهيالت التجارة يركز على اإلعتماد المتبادل ألدوات وتسهيالت التجارة
)1) "UNECE, Trade Facilitation: Simple Procedures For World Growth, forum on trade facilitation, 29, 30 May
2002.
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واألعمال االلكترونيدةك وتتركدز جهدود المركدز فدي هدذا الشدأن فدي ثدالث محداور هدي عمليدات وا جدراءات

ال تجارةك والمعلوماتك والتكنولوجيا والوصول إلى معايير تتسم بالبساطة والوضوح والقابلية للتطبيق.
 1/7/4منظمة الجمار العالمية وتسهيالت التجارة:

تعمددل منظمددة الجمددارك العالميددة بالتعدداون مددع أعضدداء المنظمددة والمتسسددات الدوليددة علددى مكافحددة الج درائم
الجمركيددة وغيددر الجمركيددةك ودعددم الن ازهددةك وتنميددة الم دوارد البش درية وتحسددين أداء اإلدارات الجمركيددةك كددذلك
تطبيق نظام التوصيف والتكويد المنسق للسلع (.)1

كذلك تطبيق "إتفاقية كيوتو" الدولية المعدلة بشأن تبسيط وتنسيق اإلجراءات الجمركيةك وادارة إتفاقية التقيديم
الجمركيك إتفاقية قواعد المنشأ.

كذلك تعمل المنظمة علدى تدوفير الددعم الفندي الدالزم للمعاوندة لتطدوير وتحدديث الجمدارك مدن خدالل برندامج
.Customs Reform and Modernization program

لقد واجهت الجمارك خالل السنوات األولى من القدرن  12عددد كبيدر مدن التحددياتك المتعارضدة فدي بعدض
األوقددات والتددي نتجددت عددن عولمددة التبددادالت التجاريددةك فمددن ناحيددة ظهددرت الحاجددة للتددأمين والمراقبددة الفعالددة
لسالسددل اإلمددداد الدوليددةك فددي حددين ت ازيدددت مددن ناحيددة أخددرى الضدديوط الراميددة لتسددهيل التبددادالت التجاريددة

المشروعة.
وقد تعددت الفرص إليجاد حلول جرئية ومبتكرة مثلك إنشاء شبكة عالمية للجمارك وتوفير رقابة أكبر علدى

الحدودك وضع إطار استراتيجية هادف على الصعيد العالميك ودراية جمركيدة أكبدر بالنسدبة ليدات سالسدل
اإلمدددادك وتطبيددق األسدداليب التكنولوجيددة الحديثددة داخددل الجمدداركك ودعددم الش دراكة لدديس فقددط مددع المتسسددات

التجارية ولكن أيضاة مع كافة التنظيمات األخرى المتواجدة على الحدود (.)2

(1) WCO, customs International Benchmarking. Manua, WCO Benchmarking Manual, 2003, WCO, Guide to
Measure the time required for the Release of Goods, 2002.
( )8محمود أبو العال ()8011ك مبادرات جمارك القرن 81ك مرجع سبق ذكراك ص.28
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 8/4آليات تسهيل التجارة:
يمكن تقسيم األدوات المتاحة لتسهيالت التجارة إلى ثالث مجموعات من األدواتك وهي (:)1
المجموعة األولى :وهي األدوات التي تتسم بالطابع اإللزامي ،وتشمل:
 -2األدوات التي توفرها إتفاقية  WTOكجزء من النظام التجدار الددولي القدائم علدى االلتدزام والتطبيدق
مثد ددل :الم د دواد (الخامسد ددة بشد ددأن حريد ددة العبد ددورك الثامند ددة بشد ددأن المصد دداريف واإلج د دراءات المرتبطد ددة

باالسددتيراد والتصدددير م العاش درة :بشددأن نشددر وادارة تنظيمددات التجددارة واإلعددالن عنهددا مددن إتفاقيددة

إنشدداء  )WTOإتفاقيددة التقيدديم الجمركدديك إتفاقيددة تصدداريح االسددتيرادك إتفاقيددة الفحددص السددابق علددى
الشددحنك إتفاقيددة قواعددد المنشددأك إتفاقيددة الح دواجز الفنيددة للتجددارةك اإلتفاقيددة الخاصددة بصددحة اإلنسددان

والنبات.

 -1تفعيددل اإلتفاقيددات والمعاهدددات الدوليددة واإلقليميددة المتصددلة بالنقددل والتجددارة والجمددارك مثددل إتفاقيددة
كيوت ددو لإلجد دراءات الجمركي ددةك المعاه دددات المتص ددلة بالنق ددل الج ددو تح ددت مظل ددة المنظم ددة الدولي ددة
للطيران المدني والمنظمة الدولية للنقل الجو .

المجموعة الثانية :تل األدوات التي تتسم بطابع اإلختيار والطواعية في مجال التطبيق وتشمل:
 توصديات تسددهيالت التجددارة الصددادرة عددن مركدز األمددم المتحدددة تسددهيالت التجددارة واألعمددالااللكترونية (.)UN/CEFACT

 فك درة النافددذة الواحدددة  Single Windowوالتددي قامددت بتطويرهددا المجموعددة المنبثقددة عددنمركز األمم المتحدة لتسهيالت التجارة واألعمال االلكترونية.

 إعالن كولومبس عن كفاءة التجارة الصادر عن اإلنكتاد. مجموع ددة أدوات ومه ددارات البن ددك ال دددولي ع ددن تس ددهيالت التج ددارة والنق ددلك العق ددود التجاري ددةكمواصفات منظمة المقاييس الدولية.

(1) "UNECE" Trade Facilitation: An Introduction to the basic concepts and benefits, UNECE, 2002.
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المجموعــة الثالثــة :تل ـ األدوات فــي إطــار تســهيل التجــارة المقدمــة فــي صــورة دعــم فنــي ومســاعدة فــي

التطبيقات للحكومات والتجمعات اإلقليمية ،وتشمل:

 مشروع اسيكودا للحوسبة الجمركية والمقدمة من اإلنكتاد واللجنة االقتصدادية ألوربداك كدذلكالدددعم الفنددي المقدددم مددن البنددك الدددوليك منظمددة الجمددارك العالميددة وغيرهددا مددن المنظمددات
المهتمة بتطوير أدوات تسهيل التجارة والنقل والجمارك (.)1

 9/4إنجازات الجمار المصرية في إطار تسهيل وتأمين التجارة الدولية:
 3/9/4مقدمة:
نظد د اةر للنم ددو ال ددذ تش ددهدا التج ددارة العالمي ددة وت ازي ددد التهدي دددات المحيط ددة بالحرك ددة الدولي ددة للبض ددائعك اتجه ددت
المصددالح الجمركيددة لتيييددر بددترة اهتماماتهددا أكثددر فددأكثر نحددو تيسددير وتددأمين التجددارة الدولددة واإلبتعدداد عددن

مهمتهددا التقليديددة فددي تحصدديل الرسددوم الجمركيددةك كمددا أندل لددم يعددد مددن المقبددول وال الضددرور إجدراء عمليددات
التفتيد الجمركي الدولية المطورة حتى ال تتعارض مع المتطلبات الحكومية الدولية األخرى.

ولقد قامت منظمة الجمارك العالمية بتقديم إطار عمل يتضمن عدة معدايير لتدأمين وتيسدير التجدارة العالميدة
) WCO Frameork of standard to secure and facilitate Global Trade (SAFEأو WCO

 Frameworkوالذ أطلق عليل إطار عمل المنظمة(.)2

وتضدمن هدذا اإلطدار عدددة معدايير تسداعد المصددالح الجمركيدة علدى مواجهدة هددذا التحدديات الجديددةك وتعمددل
على توجيل المصالح الجمركية نحو منهج منسق يعتمد على ركيزتين أساسيتين وهما التعاون بين المصالح

الجمركية فيما بينهماك وبين المصالح الجمركية وقطاع األعمال.
 0/9/4أهداف ومبادئ إطار العمل (:)3( )SAFE

 -2تشريع معايير تضمن أمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة الدولية لتشجيع الثقة والتنبت.
 -1إمكانية إدارة سلسلة التزويد المتكاملة لكافة أشكال النقل.
 -3تيريد دور ومهام وقدرات الجمارك لمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرون.
 -4تعزيز التعاون بين اإلدارات الجمركية لتحسين قدرتها في تحديد الشحنات عالية الخطورة.
 -5توثيق التعاون بين الجمارك ومتسسات القطاع الخاص.

(1) Automated system for customs and Administration Data (ASYCUDA).
( )8موقع منظمة الجمرقك العرلممة عل شبكة اإلنتانتhttp://www.wcoomd.org. :
3
( ) بدوي إبراهيم" ،أثر إطار معايير تأمين وتسهيل سلسلة التجارة العالمية على تسهيل التجارة" ،الجمارك المصرية ،بحث منشور.
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 -6تعزيز انسياب التجارة الدولية عبر الحدود من خالل سلسلة تزويد آمنة.
 1/9/4العناصر األساسية األربعة إلطار عمل :)1(SAFE
 -3الشراكة مع الشركات:
سددتمنح الجمددارك امتيددازات للشددركات التددي تحتددرم الحددد األدنددى مددن المعددايير فددي مجددال أمددن سلسددلة
التزويد والتي تنفذ التدابير المقترحة.
 -0التفتيش عند المنشأ:
والمقص ددود به ددا تفت دديد الحاوي ددات والش ددحنات الش ددديدة الخط ددورة عن ددد المنش ددأ م ددع تفض دديل اس ددتعمال

معدات الكشف غير التدخلية.
 -1إدارة المخاطر:

تطبيق منهجية رشيدة في إدارة المخاطر بهدف مكافحة التهديدات األمنية.
 -4المعلومات اإللكترونية المنقولة مسبقاً:
أ توحيد المعلومات المنقولة مسبقاة بشأن تصريح الشحنك وينبيي إرسال هذا المعلومات إلكترونياة

في حال اإلرساليات عند وصولها وارسالها وعبورها.

 4/9/4الخطوات التي اتخذتها الجمار المصرية في مجال تسهيل التجارة:
 إتبدداع آليددة النافددذة الواحدددة بهدددف سددرعة وتبسدديط تدددفق المعلومددات بددين مجتمددع األعمددال والجهدداتالحكومية والرقابية المختلفةك فضالة عن توفير هذا النظام ليات تسهيل دفع الرسوم.

 حظر تحصيل رسوم ومصاريف دون اإلعالن عنها. إتباع نظام اإلفراج المسبق. إنشاء إدارة المخاطر. إنشاء إدارة المراجعة الالحقة. إنشاء إدارة االستعالم المسبق. إنشاء إدارة خدمة كبار العمالء.(1) WCO NEWS_latest edition (October 2012).
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 سداد الرسوم آلياة. عدم االلتزام بالتعامل مع المخلصين الجمركيين. إنشاء مواقع إلكترونية كوسيلة للنشر وتلقي الشكاو . إرساء الشفافية والقدرة على التنبت عن طريق نشر القوانين واللوائح المتعلقة باالستيراد والتصدير.بالنظر إلى األهداف اإلستراتيجية للجمارك المصرية نجد أن الستة أهدداف مدن بينهدا أربعدة أهدداف محورهدا

التيسير وهي(:)1

 تقديم خدمة جمركية متكاملة مدن خدالل منظومدة عمدل تحقدق تيسدير حركدة التجدارة واحكدام الرقابدةالجمركية.
 تحقي ددق الش ددفافية والمص ددداقية م ددن خ ددالل إقام ددة عالق ددة شد دراكة ب ددين مص ددلحة الجم ددارك المصد دريةومجتمع األعمال والتجارةك بما يساعد على تحقيق االلتزام التجار .

 مراجع ددة التنشد دريعات والتأكد دد باس ددتمرار م ددن مالئمته ددا للظ ددروف ومتييد درات العم ددل الجمرك ددي م ددعالتوصية بالتعديالت الالزمةك واحالتها إلى جهة االختصاص لتقرير ما يلزم بشأنها.

 تهيئة الجمدارك السدتيعاب المتييدرات االقتصدادية /الجمركيدة وكدذلك المبدادرات الجديددة مدع تجهيدزالبنية التحتية الالزمة لذلك.

وفيما يخص التشريعات:
 تعمددل الجمددارك المص درية علددى أن تتوافددق تش دريعاتها مددع مددا ورد بإتفاقيددة كيوتددو لتبسدديط وتنسدديقاإلجراءات الجمركية ومن هذا التشريعات:
 قانون الجمارك رقم  66لسنة  2963والالئحدة التنفيذيدة لدل الصدادرة بدالقرار الدوزار رقدم  20لسدنة.1006
 ميثاق شرف العاملين بالجمارك الصادر بالقرار الوزار رقم  33لسنة .1003 التعددديالت علددى التعريفددة الجمركيددة وخفددض الحددد األقصددى للفئددات إلددى  %30واليدداء التفريعدداتالمحلية اليير الضرورية.

2

( ) محمود أبو العال ( ،)1009آليات تسهيل التجارة الدولية – منظور جمركي ،مرجع سبق ذكره ،ص.223
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 32/4النافذة الواحدة
 3/32/4مقدمــة :هددي أداة مددن األدوات الحديثددة لمنظمددة الجمددارك العالميددة تهدددف إلددى الحفدداظ عل دى أمددن
وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة العالمية وتبسيط اإلجراءات الجمركية وتسهيل مدرور البضدائع مدن خدالل

تجميع وتوحيد إجراءات الجهات ذات العالقة بعملية التخليص واإلفراج عن البضدائع فدي الم اركدز الجمركيدة

مما يتد إلى زيادة كفاءة العمل فيها وتقليل التكاليف وسرعة التخليص واإلفراج عدن البضدائعك والمسداهمة
الكبيرة في ضبط العمل وتحديد المستوليات وتطوير وتحديث نظام االنتقائية وفق منهجية إدارة المخاطر.

ولقد كان لهيئة األمم المتحدة السبق في هذا المجال من خالل االسيكودا ( )ASYCUDAوهو نظام عدالمي

لحوسبة العمليات الخاصة باإلدارات الجمركية تأسس في أوائل الثمانيندات ووضدعت األنكتداد ()UNCTAD
– برنامج متتمر األمم المتحددة للتجدارة والتنميدة – الحدل فدي نظدام األسديكودا الدذ أصدبح الوسديلة ال ارئددة
للجمارك الحديثة على مستوى العالم .ويمكن التحديث من خالل النظام للوصول إلى عددم اسدتخدام األوراق

في التعامل الجمركي(.)1

ويسداعد علددى إنشدداء النافددذة الواحدددة إلمكانيددة الحصددول علدى كافددة المعلومددات مددن خددالل النظددام وربددط كافددة

األنظمددة المركزيددة فددي دائ درة الجمددارك ليددتم عملهددا مددن نظددام األسدديكودا العددالميك ويعتبددر برنددامج األسدديكودا
حالياة المكون الرئيسي والجوهر ألنظمة المعلومات الجمركية المتكاملة والشاملة في أكثبر من ثمانين دولة
حول العالم.

 0/32/4أهداف تطبيق نظام االسيكودا:
يمكن تحديد األهداف األساسية من تطبيق هذا النظام في النقاط ا تية:
 تحسين وسائل تحصيل اإليرادات الجمركية. تبسيط اإلجراءات. توحيد اإلجراءات الجمركية في كافة المراكز. دقة استخراج إحصاءات التجارة الخارجية. بناء نظام معلومات إدار فعال. تحقيق الشفافية والوضوح في التعامل (حيث يتم توفير الملفات المرجعية لكافة المتعاملين).( )1موقع منظمة االونكتردhttp://www.UNCTAD.org. :
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 تقديم إجراءات جديدة واصالحات فنية وادارية. استخدام النماذج والرموز المتعارف عليها دولياة.وقيددام الجمددارك بتنفيددذ آليددة النافددذة الواحدددة هددو أحددد الوسددائل الهامددة التددي تسددتطيع الجمددارك مددن خاللهددا أن
توفق أوضاعها مع التزايد المستمر من التبادل التجار بين دول العالمك والواقع يخبرنا أن هذا ا لية ليست

مسئولية منفردة للجماركك ولكنها نتاج تعاون وتنسيق عدة أجهزة حكوميةك فالنافذة الواحدة هدي ذلدك المكدان
الذ من خاللل يستطيع المستورد أن يتعامدل مدع كافدة الجهدات التدي لهدا عالقدة بداإلفراج عدن الدواردات أو
إنهاء إجراءات التصديرك النافذة الواحدة هي ذلك المكان الذ تتواجد فيل اإلدارة الجمركية واإلدارة الصدحية

واألجهدزة الرقابيددة كلهدداك ولدديس المقصددود التواجددد المكدداني فقددطك بددل التنسدديق التددام والدربط بددين هددذا الجهددات
وليس كما كان فدي السدابقك حيدث كاندت كدل جهدة تقدوم بالتعامدل مدع البضدائع منفدردة ويدتم إخدراج البضدائع

وادخالهددا أكثددر مددن م درة حسددب توجيهددات كددل جهددةك النافددذة الواحدددة هددي مكددان خدمددة العميددل بكددل وسددائل
التيسير والتنسيق والتسهيل.
إن األسدداس فددي تفعيددل هددذا ا ليددة هددو الجانددب التكنولددوجيك ألن مفهددوم النافددذة الواحدددة هددو الجددزء األساسددي
واألهددم مددن أ مبددادرة إلكتروني ددة تسددعى إليهددا اإلدارة الجمركيددة حي ددث يتدديح للمتعدداملين والمجتمددع التج ددار

التعامددل مددن خددالل نافددذة واحدددة مددع كافددة الجهددات التددي لهددا صددلة بدداإلفراج عددن الدواردات أو إنهدداء إجدراءات
التصدير دون النظر إلى تبعية هذا الجهة أو نوع العمل الذ تقوم بلك بل إن التواجد المكاني لكل الجهات
هو عنوان جيد لمبدأ التوجل بالعميل في أداء الخدمات الحكومية.
بعض اإلدارات الجمركية تقوم بتطبيق هذا المفهوم "النافذة الواحدة" فقط مدن الناحيدة المكانيدةك حيدث تتواجدد
كافة الجهاتك ويختلف قدر التنسيق بين هذا الجهات من إدارة ألخرىك والبعض ا خر يقوم بتنفيذ المفهدوم

من الناحية المكانية واإلجرائيةك حيث تتم اإلجدراءات معداة مدن خدالل تنسديق تدام وكامدل بدين الجهدات يسدمح
بتف ددويض إختصاص ددات تل ددك الجه ددات لجه ددة واح دددة تق ددوم بك ددل العم ددلك وبع ددض اإلدارات تق ددوم بتطبيق ددل م ددن
الجانب التكنولوجي الذ يتم من خاللل الربط ا لدي بدين كافدة الجهداتك ولكدن علدى كافدة المسدتويات وعلدى

إخ ددتالف نوعي ددات التطبي ددقك ف ددإن الناف ددذة الواح دددة ه ددي آلي ددة ض ددرورية لتحس ددين الخدم ددة المتقدم ددة للمجتم ددع
التجار .

 1/32/4األسس والمعايير التي يقوم عليها نظام النافذة الواحدة:
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أوالً :تعريف نظام النافذة الواحدة:
يعد نظام النافذة الواحدة أحد أدوات تيسير التجارة إذ يقوم على إتاحدة اإلمكانيدة لكافدة األطدراف الداخلدة فدي
عمليات االستيراد والتصدير والنقل عبر الحدود الدولية لتقديم مجموعة موحدة من البياندات المسدتندية سدواء
بالصددور الورقيددة أو اإلليكترونيددة مددن خددالل نقطددة إدخددال موحدددة وذلددك إلسددتيفاء كافددة المتطلبددات اإلداريددة
والجمركيد ددة المعتد ددادة كد دداإلق اررات الجمركيد ددة وطلبد ددات تد ددرخيص االسد ددتيراد والتصد دددير والمسد ددتندات الداعمد ددة

كشهادات المنشأ والفواتير التجارية.......إل .

وتتعامدل معهدا السدلطات الجمركيدة وغيرهددا مدن السدلطات المعنيدة كددالحجر الصدحي والز ارعدي والهجدرة وأيددة
جهات سيادية أخرى دون الحاجة إلعادة تقديم ذات المستندات لكل جهة على حدة.
ثانياً :مزايا استخدام النافذة الواحدة:
تعتبر أهم مزايا استخدام النافذة الواحدة هي:
 إمكانية تقديم البيانات من خدالل نقطدة إدخدال موحددة وتلقدي االسدتجابة مدن ذات النقطدة مدع ضدمان إرسدال
البيانات للسلطات المختصة.
 إمكانية إعادة استخدام البيانات اإلليكترونية  -التي يتم تقديمها مرة واحدة  -استخدامات عديدة.
 توحيد البيانات المقدمة مع إمكانية الحصول على كافة التقارير واإلق اررات من خالل شبكة اإلنترنت.
ثالثاً :مقومات نجاح تطبيق نظام النافذة الواحدة:

لضمان نجاح تطبيق هذا النظام يستلزم توافر المقومات ا تية (:)1
 -3الشق السياسي ويتضمن ما يلي:
 قوة اإلدارة السياسية لتقبل فكرة النظام من خالل إقامة البرامج والمدتتمرات للتعريدف بماهيدةالنافذة الواحدة وفوائد تطبيقها.

 تشددكيل فريددق عمددل إلدارة المشددروع مددن الهيئددات والجهددات الحكوميددة ذات العالقددة بالعمددلالجمركي.
 القيددام بإعددداد د ارسددة للمفهددوم الشددامل للنظددام واألهددداف المتوقعددة مددن تطبيقددل وأيضداة د ارسددةلجدوى إنشاء النظام وطبيعة االحتياجات التي يلبيها وسيناريوهات التنفيذ المحتملة.

 اختيددار وكالددة ارئدددة لإلش دراف علددى التنفيددذ تتضددمن طاقم داة مددن الخب دراء المتخصصددين فدديتنسيق وتوحيد البيانات.

) )1موقع منظمة الجمرقك العرلممة عل شبكة اإلنتانتhttp://www.wcoomd.org. :
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 تبسدديط وتنسدديق السياسددات واإلجدراءات بمددا يددتالئم مددع تطبيددق النظددام ويسددهل مددن عملي داتتوحيد البيانات.

 -0الشق الفني ويتضمن ما يلي:
 تكوين فريق فني من الهيئات والجهات الحكومية ذات العالقة بالعمل الجمركي. تنسدديق وتبسدديط قاعدددة البيانددات علددى المسددتوى القددومي ممددا يددتد لتددوفير المنددا المالئددملتطبيق النظام.

 بدء الخطوات الفعلية لتطبيق نظام النافذة الواحدة. تنسيق وتبسيط قائمة متطلبات المعلومات والبيانات بما يتمشى مع المعايير العالمية.رابعاً :خطوات تدفق البيانات من خالل نظام النافذة الواحدة:
يقوم األشخاص الداخلين في سلسلة التزويد (الناقل – الشاحن – المسدتخلص..........إل ) بإرسدال
اإلقد اررات الخاصددة بالعمليددة الت جاريددة لقاعدددة تخددزين البياندداتك ومددن هندداك يددتم إرسددالها لنظددام النافددذة

الواحدددة الخدداص بكافددة اإلدارات والهيئددات الحكوميددة حيددث يددتم توزيددع هددذا اإلق د اررات علددى مختل ددف
الجهات الرقابية واإلدارية المعنية كاإل حصائيات والهجرة والحجر الزراعي والبيطر  ....إل للدراسة

والتحليل وا رسال النتائج لقاعدة البيانات الموحدة التي تقوم بإعادتهدا مدرة أخدرى لألشدخاص العداملين
في سلسلة التزويد.
 4/32/4فوائد تطبيق أسلوب النافذة الواحدة :يمكن تحديد فوائد تطبيق نظام النافذة الواحدة في(:)1
 -3تسهيل التجارة الدولية:
حيددث إن أهددم نتددائج تطبيددق نظددام النافددذة الواحدددة تكمددن فددي تحقيددق أقددل زمددن لإلف دراج عددن البضددائع
المستوردة بما يرفع ويزيد القدرة التنافسدية للقطداع الخداص وخفدض تكلفدة الصدفقات ومدن ثدم زيدادة حجدم

التجدارة الدوليدةك والعمدل علدى جعددل الددوائر الجمركيدة منافدذ وليسدت مخددازن للبضدائع بداإلفراج عنهدا فددي

أقل زمن إفراج ممكن.

 -0مقاومة الفساد ونشر الشفافية:

( )1محمود أبو العالك ()8010ك القضايا الجمركية المعاصرة في األلفية الثالثةك ص.111
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إن نظام العمل بنافذة واحدة لكل الجهات يستوجب قيام كل جهة باإلعالن بكل وسائل النشر
واإلعالن بكل وسائل النشر واإلعالن عن القواعد واإلجراءات الذ

تتطلبها هذا الجهة لإلنتهاء

من عملها بما يخدم بطريق مباشر في مقاومة الفساد وضمان عدم وقوع العميل فريسة الممارسات

اليير أمنية بسبب جهلل بهذا القواعد واإلجراءاتك والجدير بالذكر إن عملية النشر هذا قد سبقها
عملية تبسيط شاملة لإلجراءات الخاصة بهذا الجهة مع تطبيق أنظمة لقياس أداء العاملين بها

لضمان التزامهم.
 -1العمل في بيئة ير ورقية:
أحد المالمح الرئيسية للنافذة الواحدة أن يتم استخدام األنظمة االلكترونية التالية:
 نظام الربط االلكتروني بين الجمارك وجميع الجهات. نظام  EDIواألنظمة اإللكترونية في نقل البيانات والمعلومات بين المتعاملين وجميع الجهاتالعاملة في الميناء.

 الميكنة الشاملة لكافة اإلجراءات في جميع الجهات الحكومية المختصة داخل النافذة الواحدةوخارجها.
 -4تطبيق مبدأ التقييم الذاتي:
التقييم الذاتي هو مبدأ مشاركة المجتمع التجار في العمل الجمركي بحيث يقوم المستورد بنفسل
ببعض اإلجراءات والوظائف التي إعتادت الجمارك القيام بها في السابق مثل تحديد القيمة

لألغ ارض الجمركية وتحديد البند الجمركي في التعريفة وتقديم المستندات اإلستيرادية طبقاة لنظام
اإلفراج الجمركي واليرض من اإلستيراد أو التصدير ويقتصر دور الجمارك على مجرد التأكد من

صحة المستندات المقدمة وما دون بها من بيانات(.)1

 -5المنافسة بين الجهات الحكومية على إرضاء العميل:
إن تطوير العمل في جهة حكومية دون أخرى لن ينتج عنل تطوير جوهر لدى المتعاملينك والبد
من تطوير العمل في كافة الجهات معاة وتكون عملية تطوير العمل في أحد هذا الجهات بمثابة
قوة جذب تدفع جميع الجهات األخرى إلى تطوير ذاتها وتحسين أدائها والحصول على أكبر درجة

من رضا العميل.

( )1موقع منظمة الجمرقك العرلممة عل شبكة اإلنتانتhttp://www.wcoomd.org. :
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 33/4مالمح اإلجراءات الجمركية في المراكز الجمركية المطورة والمراكز اللوجيستية بنظام الشبا

الواحد:

من أهم مالمح اإلجراءات الجمركية في المراكز المطورة واللوجستية تتلخص في:
 -2إمكانية قيام أصحاب الشأن أو من ينيبون عنهم بإدراج بيانات وعناصر اإلقرار الجمركي من
خالل النهايات الطرفية بمكاتبهم أو من وحدة خدمة العمالء بالمركز المطور.

 -1التنسيق والتكامل مع الجهات الرقابية واألمنية حتى تتم اإلجراءات لكل الجهات في وقت واحد
توفي اةر للوقت والجهد.

 -1تقديم ملف اإلقرار الجمركي للجمار والتعامل من خالل نافذة واحدة حيث يتيح هذا النظام
المزايا اآلتية:

 القضاء على الحركة الترددية والمكوكية للمتعامل بين الموظفين. سير اإلجراءات في اتجاا واحد دون إرتداد. يكون ملف اإلقرار الجمركي في حوزة الجمارك بعد تقديمل. الحد من اإلتصال المباشر بين الموظف والمتعامل. -4عدم تحرير إستمارة جرد في حالة وجود بيان عبوة واضح وتفصيلي.
 -5عدم اللجوء لوزن الشحنات إال إذا كانت هناك ضرورة لذلك مثل أن يكون أساس تحديد القيمة
هو وحدة الوزن.
 -6عدم المطالبة بتقديم بيان عبوة إذا كانت كل العناصر مثل الكمية والوزن والقيمة موضحة بالفاتورة
بصورة واضحة وتفصيلية.

 -3األخذ بالنظم الجمركية الحديثة مثل اإلفراج المسبق وادارة المخاطر والمراجعة الالحقة بعد اإلفراج.
 -8أصبح زمن اإلفراج عن الشحنة يقاس بالدقائق.
 -9التوسع في إنشاء المراكز الجمركية المطورة في كل المواقع التنفيذية.
ويمكن القول أن الهدف من التوسع في إنشاء المراكز الجمركية المطورة والتعامل من الشبا الواحد

يمكن تلخيصه في النقاط اآلتية:
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 خفض زمن اإلفراج عن البضائع التي يتم اإلفراج عنها من المركز إلى أقل وقت ممكن وصوالةللقياسات العالمية.

 ميكنة اإلجراءات الجمركية بالكامل وتقليل نسب التدخل الشخصي إلى أقصى درجة ممكنة. التنسيق بين الجمارك والجهات األخرى لتوفير الوقت والجهد والنفقات. إمكانية عمل اإلحصائيات ومتشرات قياس األداء. -تحسن خدمة أداء الضريبة وتقديمها بشكل حضار .

 30/4اإلف ار المسبق
يعتبر نظام اإلفراج المسبق من النظم الجمركية الحديثة التي تهدف إلى تخفيض الزمن المستيرق في

اإلفراج عن البضائع المستوردة إلى أقل زمن جمركي ممكنك حيث يتم بموجب هذا النظام إتمام اإلجراءات
الجمركية على الشحنات الواردة من الخارج قبل وصولها وقبل تقديم منافيستو وسيلة النقلك وكذلك سداد
الضرائب والرسوم الجمركية واستالم إذن اإلفراج.

 شروط تطبيق نظام اإلف ار المسبق  :لتطبيق هذا النظام يشترط توافر اآلتي:
 أن يكون قد تم الشحن الفعلي للرسالة وغادرت ميناء الشحن. تقدم مستندات الصفقة قبل اإلفراج إلتمام اإلجراءات الجمركية عليها. في حالة وجوب العرض على الجهات الرقابيةك ال يتم اإلفراج عن البضائع إال بعدإستيفاء الموافقات الرقابية واألمنية.
 في حالة اإلفراج بالمسار األحمرك يتم معاينة البضائع الواردة ومطابقتها على المستنداتبعد ورود البضائع.

 إجراءات اإلف ار المسبق( :)1تتم إجراءات اإلفراج المسبق..........كا تي:
 قبل وصول البضاعة تتم اإلجراءات في أوصول البضاعة.

منطقة لوجيستية بصرف النظر عن جمرك

) )1محمود أبو العال ( ، ) 8010القضرير الجماكمة المعرصاة في األلفمة الثرلثة ،الطبعة األول  ،القرياة ،ص .148
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 بعد وصول البضاعة تتم اإلجراءات في مناطق الفحص والمعاينة بجمرك الوصول. في حالة ر بة أصحاب الشأن إتمام اإلجراءات الجمركية قبل وصول البضاعة يراعى اآلتي:
 يوضح صاحب الشأن بإق اررا الرغبة في إتمام اإلجراءات بنظام اإلفراج المسبق. أن تكون البضائع تم شحنها بالفعلك وعليل تقدم صورة بوليصة الشحن ضمن مستنداتاإلقرار.

 ال يسمح بتطبيق هذا النظام على البضائع التي وردت بالفعل أل سبب من األسباب. أن تكون البضائع جديدة واستاندرد أ سلع معروفة ومتداولة. أن تكون واضحة الوصف والمراقيم بالمستندات المقدمة. يجب مراعاة القيود االستيرادية والرقابية السارية وقت وصول البضاعة وليس وقت البدءفي إجراء اإلفراج المسبق.

 في حالة وجود مخالفة إستيرادية أو عدم إستكمال مستندات اإلفراجك يوقف إتماماإلجراءات لحين وصول البضاعة وتحقق الواقعة المنشأة لالستيراد.
 عند إجراء عملية الكشف والجرد الفعلي على البضائعك يتم تدوين المالحظات على بيانالعبوة وال يتم تحرير أ

شاملة لجميع البضائع.

إستمارات جرد مستقلة إال إذا تطلب األمر القيام بعملية كشف
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اإلجراءات الجمركية على البضائع الواردة قبل وصولها "اإلف ار المسبق"(:)1
أوالً :اإلجراءات بجمر اإلف ار المسبق قبل وصول البضاعة:
 -3إد ار البيانات بالحاسب اآللي:
يتم إدراج البيانات بواسطة صاحب الشأن أو من ينيبل بإحدى طرق اإلتصال اإلليكتروني

للجمارك ...مثل:

 عن طريق النهاية الطرفية بمكتب أصحاب الشأن أو من ينيبهم (مكاتب التخليص)المتصلة بالحاسب ا لي لمصلحة الجمارك.

 عن طريق المراكز المتقدمة بالقطاعات الجمركية أو مركز خدمة العمالء بالمركزالجمركي المطور.
 -0تقديم المستندات:
 بعد طباعة اإلقرار المميكن بقيمة الضرائب والرسوم وموضحاة بل المستندات المطلوبةوجهات العرض الرقابية المطلوب العرض عليها وموضحاة عليل عبارة "إفراج مسبق"ك يقدم

ملف اإلقرار الجمركي مرفقاة بل المستندات المطلوبة واقرار بسداد أ

ضرائب أو رسوم

تستحق عند التسوية إلى موظف الجمرك بشباك اإلستقبال بجمرك اإلفراج المسبق (رئيس

قسم تعريفة) حيث يقوم بمراجعة الملف وتسليم مقدم اإلقرار (إيصال أو نحاسة) برقم

مسلسل يدون على غالف الملفك وطبع استيكرز بأسماء لجنة التثمينك واستيفاء توقيع
مقدم اإلقرار على اإلقرار المميكن.
 يقوم رئيس قسم التعريفة بشباك االستقبال بتنفيذ تعليمات إدارة المخاطر وختم الملفبمسار اإلفراج (أحمر – أصفر – أخضر).

 يقوم موظف اإلجراءات بشباك االستقبال بتخريم المستندات المرفقة برقم  46ك.م وتوزيعالملفات على لجان التثمين وختم الملف بتاري ووقت تسليمل.

 -1اإلجراءات:
 تقوم لجنة التثمين (مأمور تعريفة – رئيس قسم تعريفة) بمراجعة البند والقيمة والمستنداتاالستيرادية السارية يوم القيد في دفتر  46ك.مك وفي حالة عدم وجود أ مالحظات تقوم
) )1موقع الجمرقك المصاية.http://www.customs.gov.eg ،
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اللجنة بالتوقيع على اإلقرار المميكن بما يفيد الموافقة على البيانات الموضحة باإلقرار
المميكن وكفاية المستندات االستيرادية.

 يحال الملف إلى مدير التعريفة للمراجعة الفنية والتوقيع على نسختي إذن اإلفراج. -يحال الملف إلى اإلجراءات للمراجعة واضافة أ

والتنويل بمراعاة ضوابط الصرف الصادر بها تعليمات.

رسوم لم تضاف بالحاسب ا لي

 -بعد سداد الضرائب والرسوم (بصفة أمانة) يسلم لصاحب الشأن أو من ينيبل أصل إذن

اإلفراج مرفقاة بل نسخة جهات العرض الرقابية وصورة طبق األصل من الفواتير وبيان

العبوة.

 -ترسل صورة إذن اإلفراج والفواتير وبيان العبوة إلى نقطة اإلتصال بجمرك اإلفراج بواسطة

الفاكس أو الماسح الضوئي أو النهاية الطرفية وغيرها ويعاد الملف إلى اإلجراءات للحفظ

المتقت بعد إتمام المراجعة الفورية.
 بعد إعادة نسخة الجهات الرقابية وصورة إذن اإلفراج وكروت الصرف التي تفيد تمامالصرف تسو األمانة بقسيمة قطعي في حالة اإلفراج النهائي للجهات الرقابية وترسل إلى

وحدة الحفظ وفي حالة اإلفراج تحت التحفظ تظل الشهادة بالجمرك للمتابعة لحين اإلفراج

النهائي من جهات العرض حيث تسوى األمانة وترسل إلى وحدة حفظ المستندات.
ثانياً :اإلجراءات بجمر اإلف ار (بعد وصول البضاعة):

 -2يقوم صاحب الشأن أو من ينيبل باستيفاء موافقة الجهات الرقابية واألمنية تحت المالحظة
الجمركية.

 -1يقدم صاحب الشأن أو من ينيبل المستندات ا تية لرئيس وحدة االتصال:
 أصل إذن اإلفراج بمرافقتل. إذن التسليم المالحي وصورة ضوئية منل. صورة بوليصة الشحن. نسخة جهات العرض الرقابية واألمنية مستوفاا موافقة هذا الجهات. -1تتولى نقطة االتصال عمل اآلتي:
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 ربط المنافستو باإلقرار المميكن (تسديد رقم البوليصة برقم  46ك م) وقيد اإلقرارالجمركي في سجل خاص أو إليكترونياة للمتابعة.

 استدعاء بيانات اإلقرار على النهاية الطرفيةك للتأكد من صحة المعلومات الواردةبالمستندات المقدمة من صاحب الشأن.

 تحديد مسار اإلفراج. -4في حال اإلف ار بالمسار األخضر:
بعد إستيفاء جهات العرض يسلم لصاحب الشأن أصل إذن اإلفراج مرفقاة بل صور طبق األصل
من الفواتير وبيان العبوة ليتوجل لصرف الرسالة وترسل صورة من إذن اإلفراج ومرفقاتل لباب

الصرف (ويختم أصل وصورة إذن اإلفراج "ال مانع من الصرف") أو تخطر اإلدارة اإلليكترونية

بالموافقة على الصرف كما يخطر جمرك إتمام اإلجراءات بتمام الصرف.
 -5في حالة اإلف ار بالمسار األحمر:

يسلم إلى اللجنة الجمركية أصل وصورة إذن اإلفراج بمرفقاتل حيث تقوم اللجنة الجمركية في
حضور صاحب الشأن أو من ينيبل بالمعاينة والمطابقة للتأكد من مطابقة الوارد الفعلي (صنفاة
وكماة) مع ما تم اإلقرار بل في المستندات وذلك بالمطابقة على الصورة طبق األصل من الفواتير
وبيان العبوة وأصل إذن اإلفراج وتوقع اللجنة على أصل وصور إذن اإلفراج بما يفيد المعاينة

والمطابقة.

تتم إجراءات الفحص والمطابقة الجمركية والرقابية واألمنية في آن واحدك في حالة تواجد مندوب
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بنقطة االتصالك وفي حالة المطابقة وموافقة

جهات العرض الرقابية واألمنية يسلم لصاحب الشأن أصل إذن اإلفراج بمرفقاتل ليتوجل لصرف
الرسالة بعد ختمل بد "ال مانع من الصرف" وترسل صورة من إذن اإلفراج لباب الصرف.

87

في حالة وجود خالف بين ما تم من إجراءات بجمر اإلف ار المسبق والمعاينة الفعلية بجمار اإلف ار :
يتم كشف الرسالة (كشف الجميع) فو اةر وتحرير إستمارة جرد بالموجودات الفعلية وتقوم لجنة التثمين بنقطة

اإلتصال بإجراء التصحيح الالزمك باستدعاء بيانات الشهادة على النهاية الطرفية بالوحدة بمراعاة تحصيل
فروق الضرائب والرسوم عالوة على اليرامات والتعويضات (إن وجدت طبقاة لقانون الجمارك) وتحصل

بجمرك اإلفراج قبل السماح بالصرفك ويخطر جمرك اإلفراج المسبق.
في حالة رفض الجهات الرقابية أو األمنية اإلف ار عن الرسالة:

يسحب أصل إذن اإلفراج ويرفق بل نسخة جهات العرض موضحاة بها الرفض وترسل إلى الجمرك

المختص (المخزن بدائرتل البضاعة المرفوضة) ليرسل بدورا خطاب بالرفض والجهة الرافضة لصاحب
الشأن إلتخاذ اإلجراءات الالزمة سواء إعادة التصدير أو اإلعدام .........إل وترسل إلى جمرك اإلفراج

المسبق إلتخاذ إجراءات رد الضرائب والرسوم في حالة استحقاق ردها.

ال يتم صرف الرسالة من أبواب الصرف الجمركية إال بعد وصول صورة إذن اإلفراج من الجمرك
المختص صحبة مندوب جمرك أو إليكترونياة أو رسالة إليكترونية بذلك.

 31/4خدمة كبار العمالء بالجمار المصريةACCOUNT MANAGAMENT SERVICE (AMS) :
خدمة كبار العمالء بالجمار المصرية يمكن تعريفها كاآلتي:
هي برنامج قومي مكثف لخدمة كبار المستوردين الملتزمين بهدف تقليل زمن اإلفراج الجمركي للرسائل
الواردة وتعزيز اإللتزام للمستوردين المستهدفين من خالل مجموعة واضحة من عمليات اإللتزام وادارة

المخاطر والمراجعة الالحقة.

ومن هذا التعريف يتضح أن خدمة كبار العمالء برنامج قومي وأسلوب عمل حديث ومتطور إتبعتل مصلحة

الجمارك المصرية ضمن خطة التطوير والتحديث التي انتهجتها الجمارك المصرية لمواكبة المتييرات

العالمية اإلقتصادية الحديثة وهو موجل لخدمة المستوردين الملتزمين أ
المستوردين الملتزمين أ

أن هذا البرنامج يستهدف

المستوردين الذين ال يخالفون القوانين والتشريعات الجمركية وغيرها من القوانين

والتشريعات المرتبطة بالعملية اإلستيرادية وهذا البرنامج يهدف في المقام األول وبشكل أساسي إلى تقليل زمن

اإلفراج الجمركي للرسائل الواردة لهتالء المستوردين الملتزمين كما تهدف أيضاة إلى تعزيز وتنمية هذا اإللتزام
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للمستوردين المستهدفين بشكل مستمر من خالل مجموعة واضحة من عمليات اإللتزام وادارة المخاطر التي

تعتمد على عدة معايير محددة لتصنيف الشركات إلى شركات مرتفعة المخاطر وشركات منخفضة المخاطر
وكذا إستخدام المراجعة الالحقة التي تعمل على تأكيد اإللتزام لهذا الشركات وعمل تقرير فني محايد يحدد
مدى تعبير المعلومات الواردة باإلدارات الجمركية التي تم مراجعتها على المعلومات والبيانات الواردة
بالسجالت والدفاتر والوثائق الموجودة بالشركات عن مدى سالمة وصحة العملية الجمركية اإلستيرادية بهذا

الشركات(.)1

نشأة وتطور خدمة كبار العمالء بالجمار المصرية :
نشأت خدمة كبار العمالء كأسلوب متطور وحديث وتعتبر من أهم األساليب المتطورة التي اتبعتها مصلحة
الجمارك ضمن منظومة التحديث والتطوير بالجمارك المصرية وذلك كا تي:
صدور قرار رئيس مصلحة الجمارك المصرية رقم  62لسنة  1005بإنشاء لجنة خدمة كبار العمالء بوحدة

التطوير واإلصالح الجمركي رسمياة وقد صدر القرار الوزار رقم  552لسنة  1006باستحداث اإلدارة
المركزية لخدمة كبار العمالء كجزء رسمي من هيكل مصلحة الجمارك المصرية وتتبع هذا اإلدارة المركزية

رئيس قطاع العمليات مباشرة.

أهداف إدارة خدمة كبار العمالء:
إن أ

منشأة إدارية أو صناعية البد وأن يكون لها أهداف يقوم العاملون بها بالعمل على تحقيق هذا

األهداف وخدمة كبار العمالء لها أهداف منبثقة من األهداف اإلستراتيجية لمصلحة الجمارك المصرية وهذا

األهداف هي-:
الهدف األول:

تحويل أسلوب التعامل الجمركي مع العمالء من أسلوب التعامل بالشحنة إلى أسلوب التعامل مع الحساب
ويتم ذلك من خالل استخدام محاسبة مناسب لكافة عمليات اإلفراج الجمركي عن الواردات الخاصة بكل

عميل مشترك بالخدمة.

( )1بانرمج خبااء بووز آلي يرمملتون إلنشرء وتطبمق نظرم (.)A.M.S
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الهدف الثاني:
رفع درجة الشفافية والمصداقية بين الجمار والعميل بما يوفر التوقع المناسب بالنسبة لعملية اإلف ار عن

الواردات إعتماداً على الحسابات الخاصة بالعمالء .ويتم تحقيق ذل من خالل:

 رفع الكفاءة التشييلية للمواقع التنفيذية المعنية بإجراءات التعامل مع الشحنات الخاصة بالعمالء. استخدام نظم جمركية تقوم على التوازن ما بين إجراءات الرقابة الجمركية وتيسير حركة التجارة بماال يخل بعمليات مكافحة الفساد.
 بناء ثقافة جمركية لدى العاملين تقوم على التركيز واإلهتمام بالخدمة.الهدف الثالث:
تطوير العالقات من كبار العمالء سواء المشتركين في الخدمة أو المتوقع اشتراكهم مستقبالً ويتم ذل من

خالل:

عمليات التواصل المستمر معهم سواء باللقاءات المفتوحة أو التنويرية أو حمالت االستقصاء أو الحلقات
النقاشية أو عقد ورد العمل التي تمكن من التعريف بالخدمة والتعرف على نقاط القوة والعمل على زيادتها

وتدارك نقاط الضعف والعمل على تالشيها.
الهدف الرابع:

تطوير األداء التنفيذ المتعلق باإلجراءات الجمركية على الواردات في إطار تطوير وتحديث منظومة التجارة
الدولية.
وذلك من خالل التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات والخبرات بين مصلحة الجمارك المصرية وباقي األجهزة
الحكومية والو ازرات والقطاعات المرتبطة بحركة التجارة الدولية داخل وخارج الموانئ المصرية.
الهدف الخامس:
وهو هدف مستقبلي :التنسيق مع جهات العرض الرقابية للوصول إلى أقل زمن لإلفراج عن البضائع.
آلية العمل بإدارة خدمة كبار العمالء:
إدارة خدمة كبار العمالء هي خدمة مخصصة للعمالء الملتزمين بالقوانين والتشريعات الجمركية
وغيرها من القوانين والتشريعات الجهات األخرى.
 تقوم الخدمة على أربعة محاور:90

 المحور األول (اإلدارة العامة للعمالء). تقديم اإلستشارات الفنية الجمركية واإلسترشادية عن طريق تخصيص مدير حساب عميل. المحور الثاني (اإلدارة العامة العمليات).التدخل السريع لحل المشكالت أثناء اإلفراج عن الواردات بالمواقع الجمركية بهدف تقليل زمن

اإلفراج.فعند وجود مشكلة أثناء السير في اإلجراءات يتم اإلتصال باإلدارة العامة للعمليات من خالل
الخط الساخن الذ يتم توزيع أرقامل على الشركات المنضمة للخدمة بعد قبولها.
 المحور الثالث (اإلدارة العامة لاللتزام).التأكد من التزام العمالء بالقوانين والتشريعات الجمركية وغيرها من القوانين للجهات األخرى من

خالل معايير االلتزام والمراجعة الحسابية الالحقة.
 -المحور الرابع (اإلدارة العامة للمتابعة والتقييم).

تعكس اإلدارة العامة للمتابعة والتقييم أداء اإلدارة المركزية لخدمة كبار العمالء لتحديد مدى استفادة

العمالء من الخدمة.

اإلجراءات الواجب إتباعها عند اإلف ار عن واردات شركات خدمة كبار العمالء وتتمثل في اآلتي:
 ض ددم جمي ددع مس ددتندات البي ددان الجمرك ددي داخ ددل الي ددالف األخض ددر المخص ددص للعم ددالء المنض ددمينلخدمة كبار العمالء والذ يحمل بدادج  AMSوالتقددم للتسدجيل ويكدون لعميدل خدمدة كبدار العمدالء

أولوية في الدور.

 التأكددد مددن إدراج رقددم التعامددل الخدداص بخدمددة كبددار العمددالء والددذ بموجبددل تصددنف شددركات خدمددةكبار العمالء على أنها منخفضة المخاطر طبقاة لمنشور إجراءات رقم  13لسنة .1008

 تع ددد رس ددائل ش ددركات خدم ددة كب ددار العم ددالء م ددن الرس ددائل منخفض ددة المخ دداطر وبالت ددالي تخض ددع للمس دداراألخضر أ يتم اإلفراج عنها بدون كشف أو معاينة إال في حدود  %3مسار أحمر بشكل عشوائي

 فددي حالددة الدددروباك أو السددماح المتقددت يطبددق منشددور اإلج دراءات رقددم  33لسددنة  1006حيددث يددتمسددحب عينددة بشددكل س دريع ويكددون فحددص رسددائل  AMSمقدددم علددى غيرهددا مددن الرسددائل (منشددور

إجراءات  66لسنة .)1005
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 الحصول على إذن اإلفراج بعد إستيفاء جهات العرض الرقابيدة وسدداد الضدرائب والرسدوم الجمركيدةوغيرها من الضرائب والرسوم األخرى.

 اإلفراج عن البضائع من باب الصرف.معايير القبول بخدمة كبار العمالء بالجمار المصرية:
يتم العمل باإلدارة المركزية لخدمة كبار العمالء من خدالل اإلدارات العامدة األربعدة التابعدة لدإلدارة المركزيدة
طبق داة للهيكددل التنظيمددي لمصددلحة الجمددارك المص درية ويددتم إنضددمام العمددالء لخدمددة كبددار العمددالء بشددروط
محددة وواضحة وهذا الشروط تتمثل في ا تي:
 أن يكون المستورد الذ يرغب في اإلنضمام لخدمة كبار العمالء مقيداة بسجل المستوردين. أن يكددون المسددتورد قددد مددارس مهنددة اإلسددتيراد فددي مصددر لمدددة عددامين علددى األقددل قبددل اإلنضددماملخدمة كبار العمالء.

 أال تكددون الشددركة التددي تتقدددم لإلنضددمام لخدمددة كبددار العمددالء مددن شددركات التخلدديص الجمركددي أوالنقل أو الشحن.

 أال يقل إجمدالي قيمدة واردات الشدركة التدي ترغدب فدي اإلنضدمام لخدمدة العمدالء عدن السدنة السدابقةعن  5مليون دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعمالت األخرى.
 اسددتيفاء نمددوذج طلددب اإلنضددمام لإلنضددمام لخدمددة كبددار العمددالء وتوقيعددل مددن المسددئول بالشددركة(الممثل القانوني للشركة).
 استعداد الشركة لتقديم معلومات دورية ألغراض المراجعة الالحقة للتأكد من إلتزام الشركة المسدتمروقبول إجراء المراجعة الالحقة عليها.

 أن يكددون لدددى الشددركة تدداري مددن اإللت دزام أ عدددم مخالفددة الشددركة للق دوانين والتش دريعات الجمركيددةوغيرها من القوانين والتشريعات المرتبطة بالعملية اإلستيرادية.

 اإلفصاح عن كل المعلومات المطلوب إستيفاءها في طلب اإلنضمام. أال تك ددون الش ددركة ق ددد إرتكب ددت أ مخالف ددة جمركي ددة أو إس ددتيرادية خ ددالل الس ددنوات ال ددثالث الس ددابقةلالنضمام أو تقدمت بطلب تصالح ووافقت عليل لجنة التصدالحات ومدر علدى تداري الموافقدة ثدالث

سنوات.
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 موافقدة الشدركة علدى إجدراء المراجعدة الالحقددة بمقدر الشددركة وأن تسداعد لجددان المراجعدة الالحقددة فدديالقيام بأعمال المراجعة.

مزايا خدمة كبار العمالء لالقتصاد القومي:
خدمة كبار العمالء تحقق سرعة اإلفراج عن البضائع وزيادة التيسير التجار مما يسدهم فدي تحسدين سدمعة
مصدر بددين الدددول والمنظمددات العالميددة ممددا يسدداعد علدى تدددفق اإلسددتثمار الخددارجي لمصددر فيددتد ذلددك إلددى
زيادة المشروعات اإلنتاجية وتقدم وازدهار اإلقتصاد القومي المصر .
مزايا خدمة كبار العمالء للشركات المنضمة لخدمة كبار العمالء:
 تخصيص مدير حسداب متخصدص لكدل مجموعدة مدن الشدركات يقدوم باإلتصدال بالشدركة وتزويددهابك ددل المعلوم ددات والقد د اررات المتص ددلة بالعم ددل الجمرك ددي وك ددذا ال ددرد عل ددى ك ددل تس دداتالت واستفس ددارات

الشركة في كل مراحل العملية اإلستيرادية.
 عمد ددل ملد ددف خد دداص للشد ددركة يعتبد ددر كمخد ددزن للمعلومد ددات عد ددن الشد ددركة ويتضد ددمن كافد ددة البياند دداتوالمعلومات عن الشركة وتحديثها بصفة مستمرة.
 تقددديم كافددة الخدددمات الجمركيددة التددي ت درتبط بدداإلجراءات التنفيذيددة المتعلقددة بدداإلفراج عددن البضددائعوتذليل العقبات وحل المشاكل التي قد تعترض الشركة في المواقع الجمركية التنفيذية.

 توفير معايير موضوعية عن الشركات المنضمة لخدمة كبار العمالء لتيذية أنظمة المخاطربالجمارك المصرية لتدعيم معايير المخاطر المنخفضة والمتوافقة مع التزام الشركات.

 تقييم مستوى أداء الخدمات المقدمة للشركات من المواقع الجمركية والمحافظة على تقديم أعلىمستوى من الخدمات الجمركية بالمواقع الجمركية التنفيذية مع العمل على توحيد المعاملة

الجمركية في كافة المواقع الجمركية.

 متابعة مستمرة لمستوى أداء الخدمات المقدمة من اإلدارة المركزية لخدمة كبار العمالء. العمل على سرعة اإلفراج عن الشحنات للشركات المنضمة للخدمة مما يعني تقليل زمن اإلفراج ممايعني تكلفة أقل بدون غرامات تأخير – أرضيات وغير ذلك من المصاريف اإلضافية.
 تمكين الشركات المنضمة لخدمة كبار العمالء من تخطيط عملية اإلستيراد مما يعني ثباتالسياسات الموضوعة وتقليل تكلفة التخزين.
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مزايا خدمة كبار العمالء بالنسبة لمصلحة الجمار :
 توفير معرفة تفصيلية متعمقة عن العمالء والبضائع التي يستوردونها. تركيز الموارد والخبرات على عدد أقل من الشحنات التي ترتفع عندها درجدة الخطدر وتدوفير الوقدتوالجهد للشحنات الموثوق بها والتي ال تنطو على أ أخطار.
 تفعيل التنسيق بين الجهات العاملة في الميناء من خالل توحيد اإلجراءات والعمل معاة. تحصيل اإليرادات في وقت أقل وبتكلفة أقل.مزايا خدمة كبار العمالء للمستوردين:
 تقليل الزمن الالزم لإلفراج عن بضائعهم المستوردة. تخفيض تكلفة اإلفراج عن البضائع المستوردة.ومددن المنطلددق الددذ انتهجتددل الجمددارك المصدرية فددي تطبيددق بدرامج تسددهيالت التجددارةك توسددعت فددي برنددامج AMS
ليتوائم مع برنامج الفاعل اإلقتصاد المعتمد(Authorized Economic Operator )A.E.O()1
وهددو برنددامج اختيددار صددادر مددن منظمددة الجمددارك العالميددة وفق داة إلطددار المعددايير  SAFEليسدداهم بطريقددة
إيجابيددة فددي تعزيددز النمددو اإلقتصدداد واإلجتمدداعي ومكافحددة اإلرهدداب الدددولي مددع السددماح بتددأمين تحصدديل
اإليرادات وتيسير التجارة الدولية ومنح مزايا لألطراف المشتركين.
حيددث يمتددد ليشددمل أط دراف أخددرى مددن أط دراف سلسددلة اإلمددداد وكانددت البدايددة بالمصدددرين الملتددزمين س دواء
المسجلين بالفعدل فدي برندامج ( )AMSكمسدتوردين باإلضدافة إلدى المصددرين الملتدزمين الدذين يدتم ترشديحهم
من قبل المسئولين بجمارك الصادر.
وكذلك يتم حالياة التنسيق والتعامل بين الجمارك والجهات الرقابية الخدرى حيدث يعتبدر هدذا التنسديق مدن أهدم
أسس مكونات برنامج (.)A.E.O

( )1متولي الايرش ،خ مة كبرق العمالء كتطبمق مصاي لمب أ المشغل االقتصردي المعتم  ،الجمرقك المصاية ،بحث منشوق..
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 34/4المراكز اللوجيستية المطورة:
 3/34/4مقدمة:
في إطار مواكبة عولمة النشداط االقتصداد وتحريدر التجدارة العالميدةك تسدعى اإلدارات الجمركيدة بكافدة دول
العالم إلى تنفيذ توجهات منظمة الجمارك العالميدة ومنظمدة التجدارة العالميدةك واسدتخدام نظدم جمركيدة جديددة
وتطددوير منظومددة العمددل بهدداك والتحددول مددن إدارات لجبايددة األمدوال إلددى إدارات تقدددم خدددمات جمركيددة متميدزة
ومتكاملددة تهدددف إلددى تيسددير حركددة التجددارة وجددذب اإلسددتثمارات األجنبيددةك كمددا تددم إنشدداء العديددد مددن المدوانئ
التجاري ددة الحديث ددة ف ددي مص ددر .ودعمد داة له ددذا التوج ددل ش دداع اس ددتخدام اص ددطالحي اإلدارة اللوجس ددتية للمد دوانئ
التجاريددة ولوجس ددتيات الجمددارك ليعبد د ار عددن كاف ددة ال دددعامات (البش درية – المادي ددة – التنظيميددة) الت ددي تس ددهل
العمليات الجمركية وتجعل الموانئ بوابات تعبر منها البضدائع فدي أسدرع وقدت ممدا يخفدض النفقدات والوقدت
ويحقددق مفهددوم الجددودة الشدداملة متمثلددة فددي رضدداء المتعدداملين مددع الم دوانئ واإلدارات الجمركيددة وثقددتهم فددي
العاملين بها.
وقددد أكدددت الد ارسددات وأثبددت الواقددع العملددي أن تطبيددق إج دراءات تسددهيل التجددارة وتخفدديض تكلفددة المعددامالت
التجاري ددة وتحقي ددق اإلص ددالح الجمرك ددي ..يس ددهم ب دددور كبي ددر ف ددي تفعي ددل دور المد دوانئ وزي ددادة حج ددم التب ددادل
التجار وتحقيق مكاسب تفوق المكاسب التي يحققها تحرير التجارة عن طريق التخفيضات الجمركية .ومن
هنا تتضح أهمية العالقة التبادليدة بدين الجمدارك والمدوانئك ودور الجمدارك فدي تفعيدل عمدل المينداء .وتتركدز
أهددم محدداور التحددديث واإلصددالح الجمركددي فددي تطددوير التش دريعات الجمركيددةك واإلهتمددام بالعنصددر البشددر ك
واإلرتقاء بأدائلك وضمان نزاهتل في العمل الجمركيك واإلستعانة بتكنولوجيا المعلومات في كافدة اإلجدراءات
الجمركيدةك وتحقيدق التنسديق الفعدال مدع كافدة الجهدات المعنيدة بالصدادرات والدوارداتك والشدراكة مدع المجتمددع
التجار ك فضالة عن تطوير اإلجراءات الخاصة بالنظم الجمركية المختلفة (العبور "الترانزيت"ك المستودعات
الخاصة والعامةك المناطق الحرةك نظام السماح المتقتك نظام رد الرسوم "الدروباك").
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 0/34/4المفهوم اللوجيستي في العمل الجمركي:
يق صد بالمفهوم اللوجيستي هو تبسيط اإلجراءات الجمركية والوصول إلى المرحلة النهائية باسدتخدام أسدلوب
الميكنة الشاملة لكافة مراحل اإلجراءات بالربط اإلليكتروني بين كافة المنافذ الجمركية مع مشاركة المستورد
فددي وضددع البنددد الجمركددي بنفسددل وتحديددد طريقددة التقيدديمك واسددتيفاء القواعددد اإلسددتيرادية والجهددات الرقابيددةك ثددم
يبددأ دور الجمدارك فدي مواجهدة مدا تدم إقد اررا بمعرفدة المسدتورد للتأكدد مدن صدحة كافدة الخطدوات التدي أج ارهدا
للتحقق من الهدف اللوجيستي باإلفراج في أقل زمن ممكن وبأقل تكلفة يتحملها المستورد.
األهداف الرئيسية لنشاط اللوجيستات :يمكن تحديد األهداف الرئيسية في النشاط اللوجستي متمثالة في(:)1
 الوصول إلى أعلى مستوى أداء. تحقيق أقل تكلفة. في الوقت والمكان المناسب.ونركددز فددي األداء اللوجيسددتي فددي التعامددل مددع البضددائع فنسددعى إلددى تبسدديط اإلجدراءات الجمركيددة والوصددول
إلددى المرحلددة النهائيددة لمددا يسددمى بالبيئددة الييددر ورقيددة باسددتخدام الميكنددة الشدداملة لكافددة اإلج دراءات الجمركيددة
والربط االليكتروني بدين جميدع القطاعدات والمنافدذ الجمركيدة ومشداركة العمدل التجدار فدي العمليدة الجمركيدة
بحيث يقوم المستورد بوضع البند الجمركي بنفسل وتحديد طريقة التقييم المناسبة لبضاعتل واسدتيفاء القواعدد
االستيرادية واستيفاء قواعد العرض ثم يبدأ بعد ذلك دور الجمارك فدي مراجعدة مدا تدم علدى اإلقدرار الجمركدي
بمعرفة المستورد أو من ينوب عنل للتأكد من صحة ما تم اعتمادا والسير في اإلجراءات لنصل في النهايدة
للشددفافية المطلقددة فددي التعامددل مددع كافددة المتعدداملين مددع مصددلحة الجمددارك فددي وضددوح ومرونددة حتددى يتحقددق
الهدف اللوجيستي باإلفراج في أقل زمن ممكن وبأقل تكلفة يتحملها المتعامل.
وطبقـاً للهيكــل الجديــد لمصــلحة الجمــار الصــادر بقـرار وزيــر الماليــة رقــم  553لســنة  0226تــم إنشــاء
ثالث مناطق لوجيستية وهي كاآلتي(:)2
 اإلدارة العامة لإلدارة اللوجيستية باإلدارة المركزية لجمارك اإلسكندرية.2

) ) نهال مصطفى ( ،)1020إدارة اإلمداد ،الطبعة األولى ،اإلسكندرية ،ص.23
2
( ) أحمد صبيح ( ،)1020دور لوجيستيات الجمارك في الحد من المنازعات الجمركية ،الطبعة األولى ،القاهرة ،ص.40
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 اإلدارة العامة لإلدارة اللوجيستية باإلدارة المركزية لجمارك الدخيلة. اإلدارة العامة لإلدارة اللوجيستية باإلدارة المركزية لجمارك دمياط. 1/34/4تعريف المنطقة اللوجيستية:
هي نظام من النظم الحديثة الهدف منل سرعة إتمام إجراءات اإلفراج عن الرسالة الواردة وفيل يقوم صاحب
الشأن بتقديم شهادة اإلجراءات في شدباك مخصدص لدذلك وتقدوم اللجندة المختصدة بفحدص األوراق ومراجعدة
البنددد الجمركددي وجهددات العددرض وفددي حالددة اسددتيفاء أوراق الرسددالة وتحديددد مسددار اإلف دراج فددإذا كددان مسددا اةر
أخضددر يقددوم صدداحب الشددأن بدداإلفراج بعددد سددداد المسددتحقاتك أمددا فددي حالددة وجددود نقددص فددي األوراق يددتم
إخطددار صدداحب الشددأن إلسددتيفائها وفددي حالددة مددا إذا كددان المسددار أحمددر يددتم تحويددل الشددهادة إلددى جمددرك
اإلفراج المختص(.)1
والمناطق اللوجيستية هي مراكز لخدمة المتعاملين حيث يتواجد فيها -:
 مراكز إدراج البيانات الجمركية بالحاسب ا لي. مركز تسليم قوائم الشحن الكترونياة للجمارك. شبابيك تقديم ملفات اإلق اررات الجمركية للجمارك. البنك لتحصيل الضرائب والرسوم بالطرق اإللكترونية المقبولة جمركياة. مركز الفيديو كونفرانس للتشاور مع موظفي الجمارك عند الضرورة. أما مناطق الفحص والمعاينة فهي مناطق موزعة في أمداكن التخدزين وتضدم منددوبين مدن الجمداركوالجهات الرقابية واألمنية وغيرها من الجهات ذات الصلة باإلفراج عن البضائع.

 تددوفر مصددلحة الجمددارك فددي هددذا المندداطق اللوجيسددتية متخصصددين فددي الحاسددب ا لددي والتعريفددةالجمركية واإلجراءات المساعدة واإلرشاد وخدمة اإلنترنت واستقبال المستندات بالنظام االلكتروني.

 4/34/4دعائم األداء اللوجيستي في البيئة الجمركية:

( )8متولي الايرش ،إداقة سلسلة اإلم اد في التجرقة ال ولمة ،الجمرقك المصاية ،بحث منشوق.
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بع ددد أن تناولن ددا المفه ددوم اللوجيس ددتي ف ددي الجم ددارك وأهميت ددل ف ددي الوص ددول إل ددى أعل ددى مس ددتوى أداء للخدم ددة
الجمركية بصورة أفضل بعيددة عدن التعقيدد والدروتين وتحقيدق الشدفافية والتبسديط مدع المتعداملين مدع مصدلحة
الجمددارك فددي أقددل وقددت ممكددن وبأقددل تكلفددةك سددنعرض دعددائم األداء اللوجيسددتي فددي العمددل الجمركددي وهددي
كا تي:
 -2مأمور الجمرك.
 -1معاونو مأمور الجمرك.
 -3أصحاب المستودعات الجمركية.
 -4الجهات الرقابية.
 -5إدارة الموانيء الجمركية.
 -6التشريعات الجمركية.
 -3التعريفة الجمركية المنسقة.
 -8التقييم الجمركي.
 -9النظم الجمركية الخاصة.
 -20اإلجراءات الجمركية.
أوالً :موظفو الجمار كأحد المدخالت اللوجيستية الرئيسية في العمل الجمركي:
مدأمور الجمدرك هدو العنصدر األساسدي فدي منظومدة العمددل الجمركدي فهدو يعمدل فدي ظدروف صدعبة لحمايددة
الحدود المصرية الدولية من حاليدب وشدالتين كحددود بريدة واإلسدكندرية وبورسدعيد وغيرهدا مدن حددود بحريدة
وكذلك المطارات المصرية الجوية.
والتمييز اللوجيستي في العمل الجمركي يلعب فيل مأمور الجمرك دو اةر جوهرياة باعتبارا المدخل الرئيسي فدي
العملية اللوجيستية الجمركيةك لذلك البد من التركيز على تأهيل مأمور الجمدرك فنيداة ونفسدياة كمددخل رئيسدي
في أداء الخدمة الجمركيةك فالعنصدر البشدر هدو محدل إهتمدام القدائمين علدى التطدوير واإلصدالحك وأول مدا
يجب االهتمام بل في دراسة العنصر البشر ونحن بصدد تفعيل األداء اللوجيستي هو ما يسمى ب د "مقاومدة
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التييير" التدي تتولدد عندد الكثيدرين جدداة فدي البدايدة ثدم تتنداقص أعدداد هدتالء المقداومين تبعداة لم ارحدل التطدوير
المختلفةك ويكون هذا التناقص بمعدل كبير أو صيير وفقاة لمدى إدراك إدارة التطدوير لهدذا المقاومدة وحسدن
التعامل معها.
وفقاة للمفهوم العلمي الحديث يتم تدريب العاملين بالجمارك مدن خدالل أربدع خطدوات أساسدية تمثدل كدل منهدا
وظيفة قائمة بذاتها من وظائف التدريبك على النحو التالي:
أوالً :تحديد وتحليل االحتياجات التدريبية.
ثانياً :وضع وتصميم الدورات والبرامج والمناهج التدريبية.
ثالثاً :تنفيذ التدريب.
رابعاً :متابعة وتقييم العملية التدريبية.
ولقد بادرت منظمة الجمارك العالمية في هذا الشأن بتبني عدد من المبادرات لبناء المقددرة للعداملين بداإلدارة
الجمركية وقامت بتخصيص ميزانيات كبيرة لتبادل المعرفة والخبرات في مجال بنداء المقددرة واتاحدة التددريب
المتخصددص وغيددر المتخصددص لكافددة اإلدارات الجمركيددة س دواء تلددك التددي تقددوم بتنفيددذ مشددروعات تطددوير
شاملة بها.
أما بالنسبة لتأهيل مأمور الجمرك نفسياة فهو يتعلق باالهتمدام بالبيئدة األسدرية واالجتماعيدة للموظدف وكدذلك
االهتمام ببيئة العمل.
 -3بيئة العمل:
تقددوم اإلدارة الجمركيددة بتصددميم أمدداكن العمددل فددي الم اركددز اللوجيسددتية بطريقددة مختلفددة عددن تلددك التددي كانددت
مصددممة فددي المجتمعدداتك حيددث أن أهددم أدوات مقاومددة الفسدداد فددي المجتمددع الجمركددي هددي أمدداكن العمددلك
فالتعامل مع الجمارك يتم من خالل أماكن تم تصميمها على النحو الذ نراا في المصارف والبنوكك حيث
يصددعب أن يحدددث تواصددل مباشددر منفددرد بددين العامددل والمتعامددلك كددذلك تزويددد رج دل الجمددارك بكددل وسددائل
التكنولوجيا المتاحةك وبالتالي تتحقق الكفاءة والفعالية في العمل الجمركي(.)1
2

( ) محمود أبو العال ،)1023( ،القضايا الجمركية المعاصرة في األلفية الثالثة ،الطبعة األولى ،القاهرة ،ص.88
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 -0الرواتب والدخل:
مدن المتعددارف عليددل فدي كافددة دول العددالم أن رجدل الجمددارك يحصددل علدى فئددة دخليددة تختلدف عددن تلددك التددي
يحصل عليها أقرانل من العاملين في إدارات جمركية أخرىك ألنل يقوم بأعمال وظيفية غير اعتيادية ويتخدذ
مددن القد اررات مددا يددتثر بطريددق مباشددر علددى إيدرادات الدولددةك فضدالة عددن تعاملددل مددع فئددة مددن التجددار بعضددها
يسعى إلى تهريب ما ال يجدب اسدتيرادا وفقداة لقدوانين البلددك أو لتفداد الرسدوم والضدرائب لتحقيدق أربداح غيدر
شرعيةك أو غير ذلك.
كل ذلك استلزم أن نرى رجل الجمارك في أغلب دول العالم يحصل على دخل أكبر نسبياة من العاملين فدي
إدارات حكوميددة أخددرىك ألنددل واحددد مددن الضددمانات التددي تكفددل النجدداح اللوجيسددتيك حيددث أن تددوفير الحيدداة
الكريمدة لرجددال الجمدارك ورفددع دخددولهم إلدى مسددتوى الئدق يددتد إلددى زيدادة الحصدديلة الجمركيدة وارتفدداع عدددد
الضدبطيات مدن البضدائع المهربدةك وكددذلك شدعور المتعداملين بداختالف جددذر فدي سدلوكيات رجدال الجمددارك
معهم.
 -1المظهر والزي:
من المعتاد أن يكون للعاملين فدي الجمدارك زيداة موحدداة يددل علديهم ويميدزهم عدن الجميدع مدن المتعداملين فدي
الموانئ والمطدارات ممدا يحقدق اإلنتمداء والشدعور بدالفخر لددى العداملين فدي الجمدارك بانتمدائهم إلدى المجتمدع
الجمركدديك وتحددرص مصددلحة الجمددارك المص درية علددى الددز الجمركددي ألنددل يعتبددر أحددد أهددم الوسددائل التددي
تستخدمها في إرساء النزاهة والشفافيةك حيث من الصعب على رجل الجمارك وهو يرتدد الدز الرسدمي أن
يقوم بأ أعمال مشينة.

 -4توفير الخدمات االجتماعية والصحية واألمنية:
بالنسبة للبيئة األسرية يتم توفير الخدمات االجتماعية والصحية واألمنية لمأمور الجمرك فيجب أن يستشعر
مأمور الجمرك الطمأنينة والسكينة واالستقرار األسدر بدأن يجدد العائدد المداد الدذ يفدي بحاجاتدل وحاجدات
أس درتل مددن حددوافز ماديددة وأن يشددعر بالتقدددير المعنددو مددن ثندداء رتسددائل علددى المجهددود المبددذول فددي تحقيددق
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الهدف وكذلك إيجاد وسيلة االنتقال المناسبة التي تنقل الموظف من موقدع عملدل إلدى مكدان سدكنل وأن يجدد
العنايددة الصددحية لددل وألسدرتل حتددى يكددون مددأمور الجمددرك مددتهالة نفسددياة لتحمددل طبيعددة عمددل الجمدارك الشدداق
الممتع.
ميثاق شرف العاملين بالجمار المصرية:
استحدثت مصلحة الجمارك المصرية في ظل سياسات التحديث والتطوير نظم جمركية جديدة لتحقيق التميز
اللوجيستي الجمركي بتقديم خدمات جمركية متميزة لجذب اإلستثمارات األجنبية ولتشجيع االستثمارات المحلية
مما يتد إلى نمو اإلقتصاد القوميك ولتحقيق ذلك كان البد من منح موظفي الجمارك ثقة في اتخاذ القرار
في أمن وطمأنينة مع تحقيق ثقة المتعاملين مع الجمارك في موظفيها لضمان الحيدة التامة في تقدير

الضريبة.
إن خل ددق ثقاف ددة الش ددفافية ف ددي العم ددل الجمرك ددي ه ددو أح ددد رك ددائز التق دددم والتط ددور األساس ددية أل إدارة جمركي ددةك
ويعتبر ميثاق شرف العاملين هو أهم أدوات خلق هذا الثقافة وترسيخها في المجتمع الجمركي.
 وقد ددد اجتمعد ددت منظمد ددة الجمد ددارك العالميد ددة بمديند ددة أروشد ددا بتنزانيد ددا عد ددام  2993حيد ددث خرجد ددت كافد ددةالتوص دديات تن دداد وتهي ددب ب دداإلدارات الجمركي ددة بوض ددع موض ددوع الن ازه ددة عل ددى رأس أولوي ددات العم ددل
والتعامل معل على أنل أحد أهم قضايا الوطن فدي جميدع الددول وعلدى مسدتوى كدل اإلدارات الجمركيدة

من منطلق أن وجود الفساد من شأنل أن يحد من قدرة الجمارك على إنجاز مهمتها.
ثانياً :معاونو مأمور الجمر :

إذا اعتبرنا أن مأمور الجمرك هدو العنصدر الرئيسدي فدي األداء اللوجيسدتي الجمركدي فدإن هنداك عناصدر هامدة
إلكتمال المنظومة الجمركية وهم:
 المستخلصون الجمركيون. المجتمع التجار .أوالً :المستخلصون الجمركيون:
هم أحد المدخالت اللوجيستية في العمل الجمركيك وهم يتدون دو اةر هاماة فدي تحريدك األداء اللوجيسدتي إلنهداء

اإلجد دراءات الجمركيد دة ف ددي أق ددل وق ددت ممك ددنك فالمس ددتخلص إذا أحس ددن اختي ددارا وأتق ددن عمل ددل تحقق ددت رغب ددات
المتع دداملين م ددع الجم ددارك فه ددو خي ددر مع ددين لم ددأمور الجم ددرك لتحقي ددق اله دددف اللوجيس ددتي بإنه دداء اإلجد دراءات
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الجمركيددة فددي الوقددت المناسددب وبأقددل تكلفددة ممكنددة ومتاحددةك ونتيجددة للدددورات التدريبيددة والتددي يحصددل عليهددا
بالمعاهددد الجمركيددة والتددي يمكددن مددن أداء عملددل  .علددى سددبيل المثددال قواعددد التقيدديم واإلجدراءات الجمركيددة عددن

الرسائل الواردة والمصدرةك كذلك المعلومات المتاحة على موقع الجمارك المصرية.
حقوق وواجبات المستخلص:
أوالً :حقوق المستخلص:
للمستخلص حقوق لدى مصلحة الجمارك فيجب أن تهيئ المصلحة لل السبل المتاحدة ألداء عملدلك كمدا يجدب
علددى مددأمور الجمددرك أن يتعامددل معددل بالحسددنى وأن ننسددى المقولددة السددائدة أن مصددلحة المسددتخلص ومددأمور

الجمددرك مصددالح مضددادة خاصددة بعددد تطبيددق المددادة السددابعة مددن إتفاقيددة الجددات التددي تتطلددب هددذا العالقددة بددين
مأمور الجمرك والمستخلص.
ثانياً :واجبات المستخلص:
أوضددحتها المددادة  34مددن الالئحددة التنفيذيددة لقددانون الجمددارك  66لعددام  2963وتعديالتددلك علددى المسددتخلص
الجمركي مراعاة ا تي:

 -2إمسدداك سددجل خدداص مسلسددل يخددتم بخدداتم مصددلحة الجمددارك تقيددد بددل الرسددائل التددي يتددولى التخلدديص
عليهدا بأرقددام مسلسددلة مددع إثبددات رقددم البيددان الجمركدي ورقددم وتدداري القسدديمة الجمركيددة الخاصددة ويلتددزم
بتقديمها للجمارك عند طلب مراجعتها.

 -1أن يس ددلم عميل ددل بياند داة تفص دديلياة موقعد داة علي ددل ومختومد داة بخ ددتم المكت ددب بالمص دداريف وأج ددر التخل دديص
والضرائب والرسوم.

 -3أن يحتفظ بهذا السجل والمستندات لمدة خمس سنوات.
األ ثر اللوجيستي لعمل المستخلص الجمركي:
لقددد شددهدت مصددلحة الجمددارك العديددد مددن صددور التطددوير والتحددديث فددي كافددة جوانددب العمددل الجمركددي وكددان
اإلهتمددام بددأهم المدددخالت اللوجيسددتية أال وهددو المسددتخلص الجمركددي التددي تييددرت المفدداهيم المددأخوذة عليددل مددن

أن ددل يبح ددث ع ددن مص ددلحتل ومص ددلحة العمي ددل دون م ارع دداة القواع ددد والمب ددادئ العام ددة للعم ددل الجمرك ددي ب ددل ف ددي
إمكاناتددل ارتكدداب المخالفددات فددي سددبيل تحقيددق مدراداك بددل علددى العكددس أصددبح المسددتخلص ش دريكاة فددي العمليددة

التجارية.

ثانياً :المجتمع التجاري:
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المجتمددع التجددار يشددمل المسددتوردون والمصدددرون وهددم رجددال المددال واألعمددال الددذين يتعدداملون مددع الق دوانين

الجمركي ددة والقد د اررات اإلس ددتيرادية والمنش ددورات الخاص ددة بتنظ دديم العم ددلك وه ددم أح ددد الم دددخالت اللوجيس ددتية ف ددي
منظومددة العمددل الجمركددي فينبيددي علددى رجددل األعمددال سدواء كددان مسددتورداة أو مصددد اةر مسددايرة التطددور العددالمي

بالدددخول فددي متطلبددات التقنيددة الحديثددة وثددورة اإلتصدداالت وأن يكددون عددامالة فعدداالة فددي إتمددام العمليددة الجمركيددة

اللوجيستية.

ويظهر الدور الذ يقوم بل العميل على األداء اللوجيستي في مختلدف م ارحدل العمدل الجمركدي ولدذلك وجدب
على اإلدارة الجمركية أن تقوم ببذل جهود مكثفة لتحديد السلوكيات المرغوبدة مدن العميدل والعداملين فدي الوقدت

ذاتددلك وتحديددد طبيعددة مشدداركة العمددالء فددي األداء الجمركدديك وجدددير بالددذكر أن عمليددة المشدداركة بددين اإلدارة

الجمركيددة والعمددالء تعتبددر مددن األمددور المسددتحدثة علددى العمددل الجمركدديك حيددث كانددت اإلدارة الجمركيددة فددي
الماضددي ال تنظددر إلددى رضدداء العميددل حيددث دائم داة مددا وجدددنا صددعوبات تواجددل عمددالء اإلدارة الجمركيددة وهددم
بصدد إنهاء عملهم مع الجماركك ومنها طول فترة زمن اإلفراج الجمركديك ومدا يبذلدل العميدل مدن جهدود خارقدة

إلنهاء اإلجراءات الجمركية المتشابكة والمعقدة والمتكررة مما يتثر على رضا العميل.
واجبات المستورد:

 يجب على المستورد أن يتأكد أوالة من أن السلعة التدي يقدوم باسدتيرادها تحضدع لضدريبة جمركيدة طبقداةللتعريفة الجمركية السارية في بلد اإلستيرادك وعليل أن يفصح عن حقيقة السدعر الدذ قدام بدفعدل إلدى

الم ددورد نظي ددر الس ددلع المش ددترااك وأن يق ددوم المس ددتورد بإس ددتيفاء إقد درار القيم ددة بص دددق ويكش ددف ل ددإلدارة
الجمركيددة عددن مددا إذا كددان لددل عالقددة خاصددة مددع المدورد أو إذا كانددت هندداك أ مدددفوعات إضددافية أو

ش ددروط متعلق ددة بالص ددفقةك وأن يق ددوم بتق ددديم المس ددتندات المتعلق ددة بالبض ددائع الد دواردة الت ددي تس دداعد عل ددى
التحقق من صحة القيمة.
 في حالدة تعدذر تحديدد القيمدة الجمركيدة طبقداة للطريقدة األولدى مدن طدرق التقيديم الجمركدي "طريقدة قيمدةالصفقة" فالبد أن تكون هناك وسيلة للتشاور بدين اإلدارة الجمركيدة والمسدتورد للتوصدل إلدى حدل بدديل

يرتكددز إلددى الطددرق البديلددة للتقيدديم طبق داة إلتفاقيددة القيمددة لمنظمددة التجددارة العالميددةك وكلمددا كددان هندداك

وضوح وصدق وشفافية كلما أدى ذلك إلى زيادة القدرة على تحديد القيمة الجمركية.
حقوق المستورد:

 للمسددتورد أو مددن ينيبددل قانون داة الحددق فددي الددتظلم مددن ق درار لجنددة التقيدديم بددالموقع الجمركددي أمددام مددديرالموقع أو المدير العام أو رئيس اإلدارة المركزية المختص وذلك قبل العرض على التحكيم.
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 يجوز بناءاة على طلبل اإلفراج عن البضدائع مدع تقدديم الضدمانات بقيمدة الضدرائب والرسدوم الجمركيدةإذا كان تحديد القيمة يستيرق وقتاة لتقديم المستندات أو إيضاحات ألغراض التقييم.

 مددن حددق المسددتورد وفقداة للمددادة  26مددن إتفاقيددة القيمددة لمنظمددة التجددارة العالميددة أن يتقدددم بطلددب كتددابيإلى اإلدارة المركزية للحصول على تفسير كتابي باألسباب التي تم عليها تحديد القيمة الجمركية.

 أوضددحت الم ددادة الس ددابعة م ددن إتفاقي ددة القيم ددة لمنظمددة التج ددارة العالمي ددة الفقد درة  3أحقي ددة المس ددتورد ف دديالحصول على تفسير كتابي للقيمة الجمركية المحددة في ظل الطريقة المرنة.
 طبقداة للمددادة العاشدرة مددن إتفاقيددة القيمددة لمنظمددة التجددارة العالميددة فددإن أ معلومدات تجاريددة يتقدددم بهدداالمستورد إلى مصلحة الجمارك أثناء تحديد القيمدة الجمركيدة البدد أن يدتم الحفداظ علدى سدريتها وال يدتم

كش ددفها ب دددون تصد دريح خ دداص م ددن الش ددخص مص دددر ه ددذا المعلوم ددات ويس ددتثنى م ددن ذل ددك الجه ددات
القضائية.

ثالثاً :أصحاب المستودعات الجمركية:
المستودعات هي المخازن التي تقبل فيها البضائع الواردة دون دفع الضرائب والرسوم طبقاة للمدة التي يحدددها

قانون الجمارك.

وتنقسم المستودعات إلى نوعين:
مستودع عام :يتم فيل تخزين البضائع األجنبية غير خالصة الضرائب والرسوم المرخص لدل بتخزينهدا لحسداب

اليير.

مس ددتودع خ دداص :ي ددتم في ددل تخد دزين البض ددائع األجنبيدددة غي ددر خالص ددة الضد درائب والرس ددوم الخاص ددة بصددداحب

المستودع والمرخص لل بتخزينها لل.

ويرخص للعمل بنظام المستودع العام أو المستودع الخاص بقدرار مدن وزيدر الماليدة بنداء علدى إقتدراح مصدلحة
الجمارك ويحدد بالقرار مكان المستودع والمقابل الواجب أداتا سنوياة والضمانات الواجب تقديمها.

مدددة بقدداء البضددائع بالمسددتودع  :حيددث تحدددد مدددة بقدداء البضددائع بالمسددتودعات العامددة والخاصددة بسددتة أشددهر
يجوز مدها ثالثة أشهر عند اإلقتضاء بموافقة رئيس مصلحة الجمارك أو رئديس القطداع المخدتص .وال يسدمح

في المستودع العام بتخزين البضائع الممنوعة والمتفجرات والمواد الشبيهة لها والمواد القابلة لالشتعال.

وقددد أوضددحت المددادة  212مددن الالئحددة التنفيذيددة لقددانون الجمددارك رقددم  20لسددنة  1006أنددل علددى صدداحب

المسددتودع أن يتخددذ االحتياطيددات الالزمددة للمحافظددة علددى سددالمة المسددتودع والبضددائع المودعددة لديددل وتأمينددل
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تأمين داة ك ددامالةك وق ددد أوجددب الق ددانون عل ددى ص دداحب المسددتودع إمس دداك دف دداتر خاصددة ب دددخول وخ ددروج البض ددائع

المودع ددة لدي ددل وللجم ددرك الح ددق ف ددي مباشد درة ج ددرد البض ددائع الموج ددودة بالمس ددتودع ف ددي أ وق ددت كلم ددا اقتض ددت
الحاجة.
ويمكددن القددول أنددل إذا التددزم أصددحاب المسددتودعات العامددة والخاصددة بم دواد الالئحددة التنفيذيددة لقددانون الجمددارك

الت ازم داة حرفي داة فددال مجددال لمنافشددة أيددة مشدداكل جمركيددة بددين أصددحاب الشددأن وأصددحاب المسددتودعات مددن جهددة
والجمددرك مددن جهددة أخددرى ويكددون تفعيددل الدددور اللوجيسددتي ألصددحاب المسددتودعات قددد تحقددق بالفعددل وبصددورة

انسيابية.

رابعاً :الجهات الرقابية ودورها اللوجيستي:
الجهات الرقابية هي عبارة عن تدابير واجراءات غير جمركية قد تتخذها الدولة للتحكم فدي الدوارداتك فتخضدع
بعض السلع طبقاة للقوانين السارية للعرض على بعض الجهات مثل:

 العرض على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. العرض على مصلحة األمن العام. العرض على هيئة اإلتصاالت السلكية والالسلكية. العرض على إدارة مكافحة جرائم المصنفات الفنية والمطبوعات. العرض على اإلدارة المركزية لشئون الصيدلة. العرض على مصلحة الدمية والموازين.الدور اللوجيستي للجهات الرقابية:
تعتبر الهيئدة العامدة للرقابدة علدى الصدادرات والدواردات هدي الجهدة المسدئولة عدن فحدص واختبدار السدلع الدواردة

والمصدددرة والتددي تعمددل تحددت مظلددة و ازرة التجددارة والصددناعةك وتخددتص بأخددذ عينددات وفحددص السددلع للتأكددد مددن
مطابقتها للمواصفات المصرية وخاصة تلك التي تتعلق بالصحة العامة وحماية المستهلك.
وكانت معامل الهيئدة ال تتمتدع بالقددرات الفنيدة لإلختبدارات والرقابدة علدى السدلع المسدتوردة وال يوجدد بهدا معامدل

معتددرف بهددا دوليداة .ممددا كددان يسددهم فددي زيددادة تددأخير وطددول عمليددة الفحددص الفعلددي للدواردات وبدرجددة أقددل فيمددا

يتعلق بالصادرات مما كان يعوق األداء اللوجيستي الجمركي.
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ولقددد قامددت الهيئددة العامددة للرقابددة علددى الصددادرات وال دواردات بعمليددة التطددوير والتحددديث للمسدداهمة فددي عمليددة

تيس ددير التجدددارة مدددن خ ددالل تحسدددين إج د دراءات فح ددص الصدددادرات وال د دواردات واالس ددتعانة ب ددأجهزة فنيدددة حديثدددة
واستحداث معامل لقياس المعايير العالمية للجودة.
وفدي أكثدر األحيددان تكدون الجهدات الرقابيددة عائقداة زمنيداة إلتمدام اإلفدراج الجمركددي لدذلك تدم عقددد عددة إجتماعددات

بين مصلحة الجمارك والجهات الرقابية أثمدرت عدن تجميدع هدذا الجهدات الرقابيدة فدي مكدان واحدد لتقليدل زمدن
اإلفراج عن البضائع وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
فالجه ددات الرقابي ددة تلع ددب دو اةر أساس ددياة ف ددي دع ددم األداء اللوجيس ددتي الجمرك دديك ف ددإذا تيس ددر عم ددل ه ددذا الجه ددات

الرقابيدة وتجمعددت فددي شددباك واحدددك كمددا فددي مركددز النافددذة الواحدددة لشددعر متلقددي الخدمددة ومددتدى الخدمددة علددى
السواء بالقيمة اللوجيستية والتميز اللوجيستي الجمركي.

خامساً :إدارة المواني الجمركية ودورها اللوجيستي في العمل الجمركي:
الميناء هو أحد مراحل العملية اللوجيستية فالميناء ليس مجرد تسهيالت لمرور التجارة من البحر أو الجدو إلدى
البر والعكسك وانما هو عنصر هام في سلسلة اإلمداد ذلك أن الميناء هو أكبر منتج للخدمات اللوجستية.
وقددد أجددرى البنددك الدددولي مسددحاة شددمل  800مددن محترفددي اللوجسددتيات حددول العددالم أشددار فيددل إلددى أن تسددهيل

التجارة اليوم ال يعتمد على العناصر القديمة فقدط وهدي البقداء فدي المينداء ونفقدات المينداء وكفداءة الجمدارك فدي
اإلف دراج عددن البضددائعك بددل أن التجددارة أضددافت إلددى هددذا العناصددر القديمددة عنص د اةر آخددر جديددداة وهددو األنشددطة

اللوجستية في الميناء باإلضافة إلى األداء اللوجستيك وتشمل األوجل اللوجستية التنبت باإلفراج عنها(.)1

ومن األنشطة اللوجستية الهامدة تدوفير وسدائط النقدل التدي تدربط البحدر بدالظهير الخلفدي للمينداء وتجندب الزحدام

داخل الموانئ ذاتها عندما تتكدس السيارات في طريق معين داخل الميناء .وقد قامت بعض سلطات المدوانئ
بالقضاء على هذا الظاهرة منهدا مينداء روتدردام الدذ قسدم الطريدق تقسديماة زمنيداة بتحديدد فتدرة زمنيدة لكدل شدركة

خاللها يمكنها أن تستخدم الطريق وهذا األسلوب يتبع في المطارات.

ومددن األنشددطة اللوجسددتية أنشددطة التوزيددع الدددولي (التوزيددع للنقددل البحددر والجددو ) والتوزيددع المحلددي للبضددائع
(التوزيددع للسددكك الحديديددة والنقددل البددر ) وتقددديم خدمددة التعبئددة والتيليددف والتح دزيم للبضددائع وتعبئددة الحاويددات
وصيانتها خالف خدمات النقل والتخزين هذا باإلضافة إلى تقديمدل خدمدة القيمدة المضدافةك علدى سدبيل المثدال

عندما يقوم مشيل الميناء بخدمة تخزين البضائع فهو بتقديمل هذا الخدمة يضيف قيمدة لجميدع عمدالء سلسدلة
2

) ) موقع مجلة انترناشيونال (.)1023
http://www.international_mag.com.
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اإلمددداد حيددث تحمددي خدمددة التخ دزين البضددائع مددن ظددروف الطقددس السدديئك كمددا يحمددي البضددائع مددن الس درقة

والعبدث بهدا هدذا الخدمدة قدد ال تتدوافر لددى العميدل فدي محلدل أو قدد تتدوافر فدي محلدل ولكدن بتكلفدة أكبدرك أمثلددة

أخرى عندما يقدم مشيل المينداء أمداكن تخدزين علدى أحدداث تجهيدز وعندد تزويدد المينداء البضدائع بوسدائل نقدل

داخليك فعندما يقدم الميناء هذا الخدمات يضيف قيمة إلى البضائع.

إن إدارة المدوانئ الجمركيدة فدي مصدر لهدا دور أساسدي فدي تهيئدة المكدان الدذ تنهدى فيدل اإلجدراءات الجمركيددة
سدواء كانددت هددذا المدواني جويددة مثددل المطددارات أو المدوانئ البحريددة المنتشدرة علددى سدواحل مصددر أهمهددا ميندداء
اإلسددكندرية وميندداء الدخيلددة وميندداء دميدداط والعددين السددخنة وغيرهدداك أو الم دوانئ البريددة الموجددودة علددى حدددودنا
سواء الشرقية مثل ميناء رفح وفي اليرب ميناء السلومك أو الموانئ الجافة مثل المستودعات العامة والخاصة.
وخالصة القول أنل إذا أحسن عمل القائمين على إدارة هذا الموانئ وقداموا بتجهيدز صداالت ومسداحات واسدعة

مجهزة بأحدث التقنية الحديثة من أجهزة كشف باألشعة ووسائل نقل وشدحن وتفريده .....لكدان عدامالة ومددخالة

رئيسياة للدعم اللوجيستي لمنظومة العمل الجمركي.

107

سادساً :التشريع وأثره اللوجيستي في أداء الخدمة الجمركية:
 -3القانون الجمركي:
يمثددل القددانون الجمركددي المرجددع القددانوني الددذ تسددتمد منددل كافددة اإلجدراءات واألنشددطة التددي تقددوم بهددا الجمددارك
شرعيتهاك وهناك توجها تتبناا التكدتالت اإلقتصدادية الجديددة التدي أصدبحت ظداهرة فدي عدالم التجدارة واالقتصداد

اليومك وهو توجل قد يكون على نفس الدرجة من األهمية أال وهو التوحيد التشريعي والقانوني في اإلقلديمك لكدي

ت دددعم عملي ددة التب ددادل التج ددار فيم ددا بينه ددا وتس ددهل التج ددارة سد دواء البيني ددة أو الدولي ددة له ددذا اإلقل دديمك وأب ددرز ه ددذا
التكتالت :اإلتحاد األوروبيك ومجلس التعاون الخليجي.

والعمددل اللوجيسددتي يتطلددب قددانون جمركددي يواكددب متيي درات العصددر ويتسددم بالحداثددة والتطددوير والمرونددة التددي

تستوعب كافدة المسدتحدثات التكنولوجيدة وغيدر التكنولوجيدةك فدإذا نظرندا إلدى بعدض نصدوص القدانون الجمركدي
في عدد من دول العالم خاصة تلك التي تنتمي إلى الدول الناميةك نجد أنها قد صدرت قبدل سدنوات كثيدرة وقدد

تقادمت أحكامل وكثدرت التعدديالت عليدل وأصدبح المتعامدل مدع هدذا البلددان ال يجدد مفد اةر مدن تدرك األمدر برمتدل

لرجال الجمارك ليقومدوا بالعمدل بمدا يت ارئدى لهدم حيدث يعجدز عدن إدراك حقوقدل ويمكدن أن ينتشدر الفسداد بسدبب
هذا النصوص المتقادمة.
والتش دريع فددي مصددر يعددد مددن أهددم العوامددل المسدداعدة لدددعم األداء اللوجيسددتي فددي أداء الخدمددة الجمركيددة مددن
خالل نصوص قانون الجمارك رقم  66لسنة  2963وتعديالتل والالئحة التنفيذيدة الصدادرة بدالقرار الدوزارى رقدم

 20لسددنة  .1006وقددد حدددث عليددل الكثيددر مددن التعددديالت واسددتبدال بعددض نصوصددل بنصددوص أخددرى جديدددة
ليتواكب مع الظروف االقتصادية للبالدك وانضمام مصر لكثير من اإلتفاقيات الدولية.

وفي ظل اإلنفتداح اإلقتصداد العدالمي والتكدتالت الدوليدة وتييدر الظدروف االقتصدادية واالجتماعيدة والسياسدية

في السنوات األخيرة مما يدعو إلى مالحقة هذا التيييرك وتدعيماة لمبددأ الشدفافية الدذ يقدوم عليدل نظدام التجدارة

العددالميك تددم وضددع تصددور لمشددروع تعددديل قددانون الجمددارك بعددد أخددذ مقترحددات جميددع القطاعددات العاملددة فددي
مصددلحة الجمددارك لتصددحيح أوجددل القصددور فددي القددانون الحددالي بحيددث تكددون هندداك مشدداركة حقيقيددة للمجتمددع

التجددار بكافددة طوائفددل فددي عمليددة الصددياغة ووضددع مشددروع القددانون الجديددد ألن هددذا المشدداركة هددي الضددمانة
الكبرى لخروج القانون الجديد خالياة من أ مشاكل تطبيقية وتحقيقدل ألكبدر درجدة مدن رضدا العمدالء الدذين يدتم
تطبيق القانون عليهم.

وتددم عرضددل علددى الجهددات المعنيددة كدداليرف التجاريددة واتحدداد الصددناعات وبعددض الوحدددات اإلنتاجيددة الخاصددة

والعامة وبصورة عامة المجتمع التجار والمتعداملين وشدركاء العمدل الجمركديك مدن خدالل عددد غيدر قليدل مدن
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اللقدداءات والمناقشددات وتددم التوفيددق بددين وجهددات النظددر المختلفددةك ليكون دوا شددركاء فددي صددنع الق درار بمددا يحقددق
التوازن المطلوب بدين عوامدل تنشديط العمليدة اإلنتاجيدة والتجاريدة وتحقيدق التنميدة االقتصدادية المنشدودة للدبالدك
وكذلك تم د ارسة المواد القانونية للوقوف على مدى تحقيقهدا لمتطلبدات الجمدارك المصدرية وحفاظداة علدى حقدوق

الخزانة العامة وذلك في ضوء التزامات مصر الدولية مثل "اتفاقية كيوتو المعدلة".

وتحقيقاة لمبدأ الشدفافية وبعدد موافقدة الجهدات السدابق ذكرهداك سديتم عدرض مشدروع قدانون الجمدارك الجديدد علدى

مجلس الشعب في أقدرب وقدت ممكدن للموافقدة علدى إصددارا للتيسدير علدى المتعداملين والمسدتثمرين سدواء كدانوا

مددن داخددل الددبالد أو مددن خارجهددا ولدددفع عجلددة لوجيسددتيات الجمددارك إلددى األمددامك حتددى نصددل فددي النهايددة إلددى
الميزة اللوجستية والتميز اللوجيستي في العمل الجمركي.
تتضمن الالئحة كافة النصوص واألحكام التي ال غنى عنها أل إدارة جمركية متطورةك حيث تتضدمن أحكدام
تشريعية تفسيرية وتفصيلية تفسر وتشرح نصوص القانون الدذ يدتم تطبيقدل علدى المتعداملين والعداملينك وكلمدا

كانددت األحكددام التنفيذيددة واضددحة ومفهومددة وتفصدديليةك تكددون اإلدارة الجمركيددة علددى درجددة عاليددة مددن الشددفافية
والمرونة واليسر في التطبيق والقبول من المجتمع التجار .

وقد صدرت أول الئحة تنفيذية لقدانون الجمدارك فدي مصدر رقدم  66لسدنة  2963بعدد آخدر تعدديل علدى قدانون

الجم ددارك بالق ددانون رق ددم  95لس ددنة  1005بقد درار م ددن وزي ددر المالي ددة رق ددم  20لس ددنة  1006لش ددرح مد دواد الق ددانون
ولتضدع مفهددوم جديددد فددي التعامددل سدواء العدداملين فددي مصددلحة الجمددارك أو المتعدداملين لنصددل فددي النهايددة إلددى

التمي ددز اللوجيس ددتي ف ددي العم ددل الجمرك ددي إليج دداد من ددا ص ددحي لالس ددتثمار وج ددذب رتوس األمد دوال ف ددي ش ددتى
المجاالت بهدف زيادة اإلنتاج والصادرات.

سابعاً :التعريفة الجمركية المنسقة واألثر اللوجيستي في العمل الجمركي:
التعريفددة الجمركيددة هددو نظددام منسددق أقرتددل منظمددة الجمددارك العالميددة وهددو عبددارة عددن جدددول يشددمل كافددة

السددلع موضددوع التبددادل التجددار وهددو موحددد بددين جميددع الدددولك وتضددع كددل دولددة أمددام كددل سددلعة الفئددة التعريفيددة
التي تمثل الضريبة الجمركية التي تخضع لها هذا البضائع عند إستيرادها.

ونظد اةر للمتيي درات االقتصددادية المتالحقددة علددى المسددتويين المحلددي والعددالمي ولتددوفير منددا ج داذب لإلسددتثمارات

دفعاة لعمليدة التنميدةك إسدتلزم ذلدك إدخدال العديدد مدن التعدديالت علدى التعريفدة الجمركيدة بدالقرار رقدم  203لسدنة

1008ك  52لسنة  1009وقد روعي في تعديل التعريفة الجمركية األسس والقواعد التالية:

 التدزام مصددر باالتفاقيددات الدوليدةك حيددث أن مصددر عضدواة رسددمياة فددي اتفاقيدة النظددام المنسددق لتوصدديفوتكويددد البضددائع بددالقرار الجمهددور رقددم  33لسددنة  2999وذلددك بتطبيددق إصدددار  1003واعتمادهددا
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أساساة للتعريفدة الجمركيدة المصدريةك ممدا يعمدل علدى تسدهيل التجدارة الخارجيدة لمصدر وتوحيدد النظدام
اإلحص ددائي ال دددولي وبم ددا يخ دددم المفاوض ددات واإلتفاقي ددات التجاري ددة ب ددين ال دددول سد دواء كان ددت ثنائي ددة أو

متعددة األطراف.
 تحقيددق الت دوازن المطلددوب بددين الض دريبة المفروضددة عل ددى السددلع تامددة الصددنع وبددين السددلع الوس دديطةوالم دواد الخددام واألولي دة وذلددك لمسدداندة الصددناعة الوطنيددةك مثددل إعفدداء مسددتلزمات آالت وأجه دزة إنتدداج

النسيج والمالبس الجاهزة لتشجيعها على المنافسة وتقليل األعباء على المواطنين.
 تبسدديط هيكددل فئددات التعريفددة الجمركيددة عددن طريددق تقليددل عدددد الفئددات لتصددبح سددتة تبدددأ مددن معفدداة –( %30 - %10 - %20 - %5 - %1عد دددا بند ددود الفصد ددل  83والخد دداص بالسد دديارات والج د د اررات
ودراجات ومركبات ........وأجزاتها ولوازمها).

 تخفيض متوسطات فئات التعريفة الجمركية لتصل إلى %5.5 :عام 1020 -روع ددي ف ددي إع ددداد ج دددول التعريف ددة الجمركي ددة إلي دداء العدي ددد م ددن التفريع ددات المحلي ددة واإلبق دداء عل ددى

الضرور منها فقط ليتوافق جدول التعريفة الجمركية المصرية مع جداول التعريفة الجمركية العالمية.

تددم إعفدداء األدويددة المسددتخدمة فددي عددالج األم دراض المختلفددة خاصددة المستعصددية وكددذلك مسددتلزمات
اإلنتاج والسلع الرأسمالية الالزمة لإلنتاج.

األثر اللوجيستي الناتج عن تعديالت التعريفة الجمركية:
 ظهرت اإلنعكاسدات اإليجابيدة لتعدديالت التعريفدة الجمركيدة علدى الصدعيدين الصدناعي والتجدار ك فقددساهمت في إيجاد بيئة لوجيستية جمركية يسود فيها مبدأ الشفافية بدين جميدع الجهدات المعنيدة بالعمدل

الجمركي.

 تحقيق األهدداف الماليدة واالقتصدادية بتشدجيع اإلنتداج المحلدي عدن طريدق خفدض فئدات التعريقدة علدىالمواد األولية والمعدات والماكينات.

 تحقيددق أهددداف أخددرى غيددر اقتصددادية مثددل فددرض ضدريبة عاليددة علددى الخمددور بهدددف المحافظددة علددىا داب والصحة.
 تحقيق هدف مبدأ العدالة الضريبية عن طريق خفض فئات التعريفة على السلع األساسية والضدروريةورفع الفئات على السلع الكمالية أو الفاخرة.
ثامناً :التقييم الجمركي في ظل الجات:
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تحتاج اإلدارة الجمركية وهي في سبيلها لتحصيل الضريبة الجمركية إلى ركنين أساسيين:
 فئة التعريفة الجمركية. قيمة البضائع المستوردة التي ستطبق عليها فئة التعريفة الجمركية.والقيمة الجمركية ال تعتبر فقط الوعداء الدالزم لجبايدة الضدريبة الجمركيدةك بدل هدي األسداس فدي حسداب ضدريبة

المبيعات وكل الضرائب والرسوم األخرى التي يتم تحصيلها على الواردات.

على المستوى الدولي كان وجود أنظمة تقييم مختلفة ومتعددة وغير مستقرة يشدكل عقبدة أمدام النمدو التجدار ك

وعلى الرغم من وجود إتفاقيات تعريفية هذا األيام إال أنها لم تكن تطبق بالشكل األمثل بسبب التالعدب بدالقيم
المتفق عليها من طرف واحد عن طريق تييير معايير القيمة.
إن أهمية تعريدف القيمدة لألغدراض الجمركيدة تتجداوز األهدداف الوطنيدة إلدى مجدال التجدارة بدين الددولك فحركدة
البضددائع مددن بلددد إلددى آخددر ممكددن أن تتددأثر بشدددة لددو تمسددكت كددل دولددة بتعريددف للقيمددة الجمركيددة يختلددف عمددا
تتبندداا الدددول األخددرىك لددذلك كددان توحيددد تعريددف للقيمددة الجمركيددة مددن بددين الموضددوعات الكبددرى التددي تشدديل

الكثيدرين علدى المسدتوى التجدار الددولي وقدد أسدفرت الجهددود الدوليدة فدي هدذا المجدال والمهتمدة بتوسديع التجددارة
الدولية عن دراسات تهدف إلى استبدال أساليب التقييم غير المستقرة والعشوائية المطبقة في ذلك الوقت بنظدام

تقييم دولي يكدون محايدداة فدي تدأثيرا بهددف تيسدير حركدة التجدارة الدوليدة والحدد مدن القيدود والعقبدات التدي تعدوق

حركة التبادل السلعي بين الدول.

ومن أجل تطبيق أحكدام موحددة للقيمدة تسدر علدى كافدة دول العدالمك وضدعت إتفاقيدة تنفيدذ المدادة السدابعة مدن

الجددات والتددي تهدددف إلددى توحيددد تعريددف القيمددة عددن طريددق جعددل األسدداس األوحددد للقيمددة هددو القيمددة الفعليددة
الواقعية دون اإللتجداء إلدى التقدديرات الجزافيدة أو الوهميدة أو الحكميدةك وأيضداة جعدل طدرق وأسداليب هدذا القيمدة

ثابتة ومعلنة على كل دول العدالم المنضدمة لإلتفاقيدةك وأن يكدون تطبيدق القواعدد المتعلقدة بتحديدد القيمدة عدادالة
وموحددداة وحيادي داة وقابددل للددتحكمك وأال تسددتخدم القيمددة الجمركيددة فددي مواجهددة السياسددات التسددويقية للسددلع مثددل

سياسددة اإلغ دراقك وأال يددتم تحديددد القيمددة علددى أسدداس أسددعار المنتجددات مددن المنشددأ المحلددي لبلددد اإلسددتيراد أو
أسعارها في بلد تصدير ثالث(.)1

لقد ساعدت اتفاقية القيمة لمنظمدة التجدارة العالميدة لوجيسدتياة العمدل الجمركدي والسدلطات الجمركيدة علدى تقددير

القيم الجمركية والرسوم المستحقة بتأكيد أكبرك مما يكون لل عظيم األثر في تسهيل حركة التجارة الدولية بعدد

( )1ع لي عب الااز (" ،) 8011من أجل سالمة تطبمق اتفرقمة القممة" ،مجلة الجمرقك المصاية ،القرياة ،الع د  ،418ص.14
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أن كانت أنظمة القيمة المستخدمة في الماضي تمثدل أحدد معوقدات التجدارة الدوليدة كأحدد القيدود غيدر التعريفيدة
المتثرة على حركة التجارة الدولية.

وقددد إنض ددمت جمهوري ددة مص ددر العربي ددة لمنظم ددة التجددارة العالمي ددة واالتفاق ددات الت ددي تض ددمنتها الوثيق ددة الختامي ددة

المتض د ددمنة نت د ددائج جول د ددة أورجد د دوا للمفاوض د ددات التجاري د ددة متع د ددددة األطد د دراف ب د ددالقرار الجمه د ددور 2995/31

وأصددبحت ملتزمددة بجميددع اإلجدراءات والقد اررات الصددادرة مددن منظمتددي التجددارة والجمددارك العددالميتين التددي تددنظم
تطبيق اإلتفاقية.
تاسعاً :النظم الجمركية الخاصة:
استثناءاة من القاعددة األساسدية المنصدوص عليهدا بالمدادة الخامسدة مدن القدانون الجمركدي وهدي سدداد الضدرائب
والرسوم الجمركية وغيرهداك علدى البضدائع الدواردة قبدل اإلفدراج عنهدا مدن المنافدذ الجمركيدة وتشدجيعها للصدناعة

الوطني ددة ولسياس ددة التص دددير وتش ددييل األي ددد العامل ددةك أج دداز المش ددرع المص ددر العدي ددد م ددن ال ددنظم الجمركي ددة
الخاصددةك والتددي يمكددن بموجبهددا اإلفد دراج عددن البضددائع مددن الدددوائر الجمركي ددة مددع تعليددق تحصدديل الضد درائب
والرسوم الجمركية.
وم ددن خ ددالل ه ددذا ال ددنظم ي ددتم إس ددتيراد المد دواد األولي ددة والخام ددات بقص ددد تص ددنيعها أو تكمل ددة ص ددنعها أو إع ددادة
تصديرها دون تحمل المنتج أعباء مالية بما يسهل نفاذ المنتج المصر لألسدواق العالميدةك وفدي إطدار تشدجيع

الدولددة لسياسددة التصدددير واعتبددار التصدددير هدددف وقضددية قوميددةك ظهددرت عدددة نظددم جمركيددة تهدددف إلددى رد
الرسوم الجمركية السابق تحصيلها على المدخالت المستخدمة في السلعة عند تصديرها.

والددنظم الجمركيددة الخاصددة ترتكددز علددى التش دريع الجمركددي الددذ يددنظم ويضددع القواعددد والشددروط لتطبيددق هددذا

الددنظمك وأن هندداك دوالة عديدددة مددن جنددوب شددرق آسدديا قددد بنددت اقتصددادياتها اعتمدداداة علددى هددذا الددنظم الجمركيددة

الخاصة وهي(:)1

 -2نظام الترانزيت.
 -1نظام المستودعات.
 -3نظام المناطق الحرة.
 -4نظام السماح المتقت.
 -5نظام اإلفراج المتقت.
2

( ) وزارة المالية ( ،)1006الالحئحة التنفيذية للقانون الجمركي ،مرجع سببق ذكره ،ص ص .65 – 41
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 -6نظام الدروباك والتاكس ريبيت .Tax Rebate
األثر اللوجيستي للنظم الجمركية الخاصة:
إن نظدام البضدائع العددابرة "الترانزيدت" هددو واحدد مددن أهدم الدنظم الجمركيددة التدي يمكددن أن تسداهم بقدددر كبيدر فددي
زيادة حركة التجارة الدولية.

وكذلك فإن نظام السماح المتقت والدروباك والتداكس ريبيدت تمثدل مكانداة بدار اةز العتبدارين أساسديينك حيدث أنهدم

يتدون لالقتصاد القومي خدمة ملحوظة بما يحققونل من تأثير في اإلنتاج المحلي وتنمية الصدادرات المصدرية

وادخال التكنولوجيدا المتطدورة فدي أسداليب اإلنتداج ومدا يترتدب عليدل مدن زيدادة وارد النقدد األجنبدي وزيدادة الددخل

القومي والقضاء على البطالة والمساعدة على تحقيق األهداف االقتصادية للدولة.

وبذلك تعتبر النظم الجمركية الخاصة من العوامل المساعدة لألداء اللوجيستي في العمل الجمركي.
عاش ارً :اإلجراءات الجمركية الميسرة:
اإلجدراءات الجمركيددة هددي تلددك الخطدوات والمتطلبددات التددي يجددب علددى المسددتورد أن يسددتوفيها لكددي يددتمكن مددن
اإلف دراج عددن البضددائع التددي قددام باسددتيرادهاك وعددادة فددي كافددة اإلدارات الجمركيددة فددي العددام يددتم وضددع خريطددة
مرحلية لهذا اإلجراءات.
لقددد خرجددت الدددول األعضدداء بمنظمددة التجددارة العالميددة بعدددد مددن التوصدديات المقترحددة إلحددداث وتحقيددق تسددهيل
كبير للتجارة العالمية ورفع معددالت التبدادل التجدار إلدى أعلدى مدا يمكدن الوصدول إليدل وقدد خرجدت التوصدية

الثانيددة خاصددة بدداإلجراءات الجمركيددة حيددث تتضددمن هددذا التوصددية مددا مفددادا وجددوب قيددام اإلدارات الجمركيددة
بددالنظر فددي أسدداليب العمددل الحاليددة وخريطددة اإلج دراءات التددي تضددعها إلنهدداء أعمالهدداك وأهميددة أن تقددوم هددذا
اإلدارات بوضع برنامج إلصالح وتطوير تلك اإلجراءات الجمركية والقواعد االستيراديةك بما يضمن تبسيط ما
تحتويل اإلجراءات من متطلبات وتخفيض أعداد تلك اإلجراءاتك بما يحقق أقل زمن ممكن إلنهاء اإلجدراءات
واستيفاء المتطلبات بأعلى جودة وأكبر التزام..

ويجب الرجوع في هذا المجال إلى االتفاقيات الدولية الخاصة بتيسير وتنسيق العمليات الجمركية (مثل إتفاقيدة
كيوتو)ك والتي تقدم منهجاة موحداة لإلجراءات الجمركية يمكن من خالل تطبيقل إيجاد عملية إجرائيدة واحددة يدتم
تطبيقهددا علددى ال دواردات والصددادرات فددي كددل العددالمك بمددا يضددمن نددوع مددن التسددهيل الدددولي فددي إتمددام العمددل
الجمركي.
وألجل التبسيط يتم خفض عدد اإلجراءات لتكون أقل ما يمكن القيدام بدلك وقدد لجدأت أغلدب اإلدارات الجمركيدة
لتحقيددق هددذا التخفدديض إلددى تفعيددل عمليددة المشدداركة مددع المسددتورد مددن خددالل قيامددل شخصددياة باسددتيفاء كافددة
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البيانات والقيام بتلك اإلجدراءات األوليدة الخاصدة بداإلدراجك ثدم قيدام الجمدارك بعدد ذلدك بعمليدة التحقدق مدن هدذا

البيانددات فددي أقددل عدددد مددن اإلجدراءاتك يصددل فددي بعددض األحيددان إلددى ثالثددة أو أربعددة إجدراءات فقددط ال غيددرك
فضالة عن عمليات الميكنة التدي تدتم فدي العديدد مدن الددول والتدي يترتدب عليهدا قيدام المسدتورد بالتعامدل مباشدرة

مددع النظددام ا لددي للجمددارك عبددر شددبكة اإلنترنددتك ومددن ثددم اسددتيفائل لكافددة المتطلبددات والبيانددات والمسددتندات
ومرورا بكل اإلجراءات حتى يدتم سدداد الرسدوم والحصدول علدى إذن اإلفدراج عدن البضدائع .أمدا عمليدة التيسدير

فتهدددف إلددى تطبيددق تلددك اإلج دراءات بسددهولة ويسددرك وعدددم الحاجددة إلددى فنيددات عالي دة أو خب درات متخصصددة
يستحيل على المتعامل أن يتعرف عليها أو يقوم بها.

 5/34/4مراكز خدمة المتعامين في المناطق اللوجيستية:
يوجد بكل مركز من مراكز خدمة المتعاملين بالمناطق اللوجستية الخدمات التالية:
 -2مركز إدراج بيانات اإلق اررات الجمركية بالحاسب ا لي.
 -1مركز تسليم قوائم الشحن الكترونيا للجمارك.
 -3شبابيك تقديم ملفات اإلق اررات الجمركية للجمارك.
 -4شبابيك تسليم مستندات اإلفراج.
 -5مركز الفيديو كونفرانس للتشاور مع موظفي الجمارك عند الضرورة.
 -6البند لتحصيل الضرائب والرسوم بالطرق اإللكترونية المقبولة جمركياة.
منــاطق الفحــص والمعاينــة :وهددي مندداطق موزعددة فددي أمدداكن التخدزين وتضددم مندددوبين مددن الجمددارك والجهددات

الرقابية واألمنية وغيرها من الجهات ذات الصلة باإلفراج عن البضائع.
اإلجراءات الجمركية المميكنة من خالل اإلدارة االلكترونية(:)1
أوالً :التعامل مع قوائم الشحن "المنافست":

تقوم التوكيالت المالحية بتقديم قوائم الشحن إلى الجمارك إلكترونياة بأحد الطرق ا تية:
أ) طريقة اإلدراج المباشر .DATA ENTRY
ب) طريقة اإلنترنت .XML
ج) طريقة الرسائل االلكترونية .EDI
( )1موقع الجمرقك المصاية www.customs.gov.eg
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وفي جميع الحاالت السابقة يتم إتباع اإلجراءات اآلتية:
 -2تقدم نسخة ورقية لموظف الجمارك بالمناطق اللوجيستية خالل المواعيد القانونية.
 -1في حالة اإلدراج المباشر .DATA ENTRY
 تقوم التوكيالت المالحية بإدراج قوائم الشحن في مراكز اإلدراج المخصصة لذلك بالمناطقاللوجيستية وتقدم نسخة ورقية من قوائم الشحن إلى موظف الجمارك المتواجد في مراكز اإلدراج.

 يقوم موظف الجمارك بالمراجعة الشكلية السريعة لقوائم الشحن للتأكد من وجود البيانات المنصوصعليها في قانون الجمارك وأنها قدمت خالل المدة القانونية ثم يتأكد من إدراج قوائم الشحن بالحاسب

ا لي التوقيع بالساعة والتاري باستالم النسخة الورقية لقائم الشحن.

 -يتم مراجعة ما تم إدراجل من قوائم الشحن بمعرفة موظفي المنافستو المركز بالجمارك سواء من

خالل محطات العمل المخصصة للجمارك بمراكز اإلدراج ومن خالل محطات العمل بالمنافستو

المركز ك وال تعتبر النسخة نهائية إال بعد اعتمادها من الجمارك بعد مراجعتها ويجب أن تتم
المراجعة في نفس يوم اإلدراج وبأقصى سرعة ممكنة.
 وفي نهاية كل يوم ترسل النس الورقية لقوائم الشحن المتواجدة بالمناطق اللوجيستية للحفظ فيالمنافستو المركز للجمارك.
 -3عند طلب تعديل بيان بقوائم الشحن:
 يتقدم مندوب التوكيل المالحي بطلب لموظف المنافستو المركز للجمارك المتواجد بالمنطقةاللوجيستية حيث يقوم موظف الجمارك باستدعاء قائمة الشحن بالحاسب واجراء التعديل المطلوب
وطباعتل وارسالل إلى المنافستو المركز للحفظ بالقائمة األصلية مع طلب التعديل.

ثانياً :توفر الجمارك في هذا المناطق مختصين في الحاسب ا لي والتعريفة واإلجراءات للمساعدة

واإلرشاد ويتالحظ أن إدراج بيانات اإلق اررات الجمركية مسئولية التوكيالت المالحية وأصحاب الشأن
سواء تم إدراجها من المراكز اللوجيستية أو بأ

جمركياة.

طريقة الكترونية أخرى متصلة بالنظام وموافق عليها

ثالثاً :تقدم ملفات اإلق اررات الجمركية بعد طباعة اإلقرار وتوفير المستندات المطلوبة إلى شبا رقم ()3

جمار حيث يقوم موظفي الجمار باآلتي:
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أ -إستالم الملفات ومراجعة المستندات المرفقة والتأكد من شخصية مقدمة واستيفاء توقيعل على اإلقرار
الجمركي واقرار القيمة مقابل إيصال يسلم لصاحب الشأن بتاري وتوقيت استالم الملف.

ب -تخريم المستندات المرفقة بملف اإلقرار برقم  46ك.م.
ج -مراجعة مستندات ملف اإلقرار للتأكد من وجودها وأنها أصلية.
د -تحديد المسار طبقاة إلدارة المخاطر.
هد -إدراج مستندات الملف الكترونيا إلرسالها إلى اإلدارة االلكترونية.
و -إبالغ مناطق الفحص ببيان اإلق اررات المفرج عنها بالمسار األحمر أو المطلوب عرضها على
الجهات الرقابية إلى مندوبين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ك -إرسال أصل وصورة إذن اإلفراج ومرفقاتل "صورة الفاتورة  +صورة ببيان العبوة  +إذن التسليم المالحي"
إلى شباك رقم ( )1جمارك.

رابعاً :يتقدم أصحاب الشأن أو مندوبيهم المعتمدين من الجمار "المستخلصين الجمركيين" إلى مناطق

الفحص والمعاينة (أصحاب اإلق اررات اآلتية):

 اإلق اررات الجمركية المفرج عنها بالمسار األحمر. اإلق اررات الجمركية التي تتطلب العرض على الجهات الرقابية واألمنية.يقوم موظف الجمارك بمناطق الفحص والمعاينة بإتمام اجراءات المعاينة طبقاة لدليل اإلجراءات الجمركية

واخطار اللجنة الجمركية باإلدارة االلكترونية  D.Cبنتائج المعاينة والمطابقة كما تبله نتائج الفحص

الرقابي للجنة الجمركية باإلدارة االلكترونية.

خامساً :تقوم اإلدارة الجمركية DATA CENTER
أ -مراجعة البند طبقاة للنظام المنسق  H.S.والقيمة طبقاة لإلتفاقية العامة لمنظمة التجارة العالمية
ومراجعة إقرار القيمة المرفقة بالفواتير.

ب -التأكد من إدراج كافة األصناف والكميات الموضحة بالفواتير وبيان العبوة بالحاسب ا لي واظهارها
باإلقرار المميكن.

ت -تلقي نتائج المعاينة والمطابقة الجمركية ونتائج الفحص الرقابي واألمني "إن وجد".
ث -التأكد من إستيفاء كافة المستندات االستيرادية أو التصديرية.
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ج -إضافة أ رسوم أو ضرائب لم تضاف عند تقديم اإلقرار وتحديد الحسبة النهائية للضرائب واخطار

شباك ( )1جمارك والبنوك بالضرائب والرسوم المستحقة وشاشات العرض بالمناطق اللوجيستية ببيان

اإلق اررات الجمركية التي تمت عليها اإلجراءات.
سادساً :تقوم اللجنة الجمركية باإلدارة االلكترونية  D.Cبعد المراجعة المستندية لمستندات اإلقرار والتأكد

من كفاية المستندات وتلقي موافقة اللجنة الجمركية بالمناطق بتمام المعاينة والمطابقة وموافقة الجهات

الرقابية على اإلفراج وتحديد الحسبة النهائية للضرائب والرسوم واخطار:
 أصحاب الشأن عن طريق الشاشات أو أ طريقة الكترونية. البنوك بالضرائب والرسوم المستحقة. -شباك ( )1جمارك.

سابعاً :يتقدم أصحاب الشأن أو مندوبيهم بسداد الضرائب والرسوم الجمركية بأ طريقة إلكترونية مقبولة
جمركياة وأخطار شباك ( )1جمارك بما يفيد سداد الضرائب والرسوم.

ثامناً :يقوم الموظف المختص بشباك " "1بالتأكد من سداد الضرائب والرسوم المستحقة بأ من الطرق

المقبولة جمركياة "أو اتخاذ اجراءات السداد األجل".
 -التوقيع على أصل وصورة إذن اإلفراج.

 تسليم صاحب الشأن أصل إذن اإلفراج بمرفقاتل "صورة فاتورة – صورة كشف عبوة". إخطار اإلدارة االلكترونية بسداد الضرائب والرسوم والموافقة على الصرف. إخطار شباك ( )2بالموافقة على إرسال الملفات إلى إدارة الحفظ.تاسعاً :تقوم اإلدارة االلكترونية بإبالغ بوابات الصرف بيانات الرسائل المفرج عنها جمركياة.
كونفرنس ولصاحب
ا
 في حالة إختالف الجمرك مع صاحب الشأن تتم المشاورة من خالل الفيديوالشأن اتباع اإلجراءات المضادة في التظلم وفي حالة استمرار الخالف يتم التعديل من خالل الجهة

الجمركية  D.Cويتم طباعة اإلقرار الجديد ويرسل إلى المنطقة اللوجيستية إلرفاقل بالملف.
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الفصـــل الخامـــس
نتائج البحث والتوصيات

الفصـــل الخرمس
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نتائج البحث والتوصيات
 3/5الملخص ونتائج البحث:
تناول البحدث السياسدات واإلجدراءات الجمركيدة التدي طبقتهدا الجمدارك المصدرية فدي إطدار تسدهيالت التجدارةك
ودور المراكز الجمركية المطورة واللوجيستيةك وتأثيرهما الواضدح فدي إحدداث تييدرات فدي تقليدل زمدن اإلفدراج

عن الرسائل الواردة والمصدرة.

ولتحقيق هدف البحث تم تقسيم البحث إلى خمسة فصول أساسية على النحو التالي:
الفصل األول :اإلطار المنهجى للبحث :
واشتمل هذا الفصل علدى المقدمدةك ومشدكلة البحدثك وفرضدية البحدث وهددف ومنهجيدة البحدثك وكدذلك خطدة

واطار البحث.

الفصل الثاني :اإلجراءات الجمركية والقواعد المنظمة لعملية اإلستيراد والتصدير:
يتناول هدذا الفصدل اإلجدراءات الجمركيدة والمسدتندات المطلوبدة لإلفدراج عدن الشدحنات والرسدائل الدواردة طبقداة

لنوع اإلستيراد والذ تم تقسيمل إلى اإلستيراد لإلستعمال الشخصيك اإلستخدام الخاصك اإلستيراد لإلنتداجك
اإلستيراد لإلتجارك اإلستيراد الحكومي .كذلك ثم تناول قواعد المنشأ وما هي االسدتثناءات مدن تقدديم المنشدأ.
كذلك تناول الفصل اإلجراءات الجمركية على الرسائل المصدرة وأنواع الصادر المختلفة مدن صدادر نهدائي
وصددادر متقددت إمددا لإلصددالح واإلعددادةك أو للعددرض واإلعددادة أو لتكملددة الصددنع أو إلسددتيراد البددديل الصددالحك
كذلك الصادر لرسائل سبق اإلفراج عنها إما بنظام اإلفراج المتقتك أو الدروباك أو السماح المتقت.
الفصل الثالث :اتجاهات تحديث وتطوير الجمار في إطار المنظمات الدولية:
تناول هذا الفصل الجهود المبذولة من قبل المنظمات الدولية لتحديث وتطوير بيئة العمل الجمركي لتتواكدب
مددع متطلبددات عصددر العولمددةك حيددث كددان للجهددد المبددذول مددن منظمددة الجمددارك العالميددة فددي مجددال التنسدديق

الدولي إلجراءات الجمارك حيث تولت المنظمة تقديم وتطوير نظام التوصيف والتكويد المنسق للسلعك كذلك
أولددت المنظمددة اهتمام داة بتعددديل إتفاقيددة كيوتددو والخاصددة بتبسدديط وتنمدديط اإلج دراءات الجمركيددةك كددذلك تندداول
الفصل ما أسهمت بدل منظمدة التجدارة العالميدة وقددمت العديدد مدن اإلتفاقيدات بهددف تطدوير العمدل الجمركدي

ومن أهمها إتفاقية التقييم الجمركي وقواعد المنشأ.
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كددذلك تندداول الفصددل الجهددود المبذولددة مددن األنكتددادك ومددا قدمددل الخبدراء فددي مجددال األسدديكودا والددذ يسددتهدف

إصددالح عمليددة التخلدديص الجمركددي مددن خددالل تقددديم فلسددفة حوسددبة اإلج دراءات بجانددب تبسدديطها ومددن ثددم
تخفيض التكاليف اإلدارية التي يتكبدها المتعاملين مع الجماركك وبالتالي يعود بالنفع على االقتصاد ككل.
الفصل الرابع :تقييم تطبيق برامج تسهيالت التجارة بالمراكز الجمركية المطورة بالجمار المصرية:
تنداول هددذا الفصددل الم اركدز الجمركيددة ودورهددا فددي إطدار تسددهيالت التجددارة مددن خدالل مفهددوم وأبعدداد تسددهيالت
التجارة وأهميتهاك وكدذلك الهددف مدن التسدهيل ومنظومتدل والتدي تتركدز فدي المنظمدات الدوليدة ومنهدا منظمدة
التجددارة العالميددة ()WTOك البنددك الدددوليك اللجنددة اإلقتصددادية ألوروبدداك منظمددة الجمددارك العالميددة ()WCOك
كذلك تناول هذا الفصدل أدوات تسدهيل التجدارة مدن خدالل تقدديم عددة معدايير لتدأمين وتيسدير التجدارة العالميدة

( )SAFEوالذ أطلق عليل إطار عمل المنظمة.

وتندداول الفصددل إنجددازات الجمددارك المص درية فددي إطددار تسددهيل وتددأمين التجددارة الدوليددة حيددث ثددم إسددتعراض

الم اركدز الجمركيدة المطددورة واللوجيسدتية ودورهددا فدي عمليددة التسدهيل مدن خددالل إطدار النافددذة الواحددةك اإلفد ارج
المسبق وضوابطلك كذلك اإلجراءات الجمركية قبل وبعد وصول الشحناتك وخدمة كبار العمالء والذ يمثل

برنامج قومي مكثف لخدمة كبار المستوردين الملتزمين بهدف تقليل زمدن اإلفدراج الجمركدي للرسدائل الدواردةك
كذلك توسعت الجمارك المصرية في هذا البرنامج ليتوائم مع برنامج الفاعل االقتصاد المعتمد (.)A.E.O
وتناولت الدراسة دور المراكز اللوجيستية في تسهيل التجارة من خالل تعريف المفهوم اللوجيستي في العمل

الجمركيك المنطقة اللوجيستيةك ودعائم األداء اللوجيستي في بيئة الجمدارك متنداوالة بالتفصديل الددعائم العشدر
وهددي :مددأمور الجمددركك معدداونو مددأمور الجمددركك أصددحاب المسددتودعات الجمركيددةك الجهددات الرقابيددةك إدارة
المد دوانئ الجمركي ددةك التشد دريعات الجمركي ددةك التعريف ددة الجمركي ددة المنس ددقةك التقي دديم الجمرك دديك ال ددنظم الجمركي ددة

الخاصةك اإلجراءات الجمركية.

ثم تناولنا دور مراكز خدمة المتعاملين في المناطق اللوجيستية واإلجراءات التي تتسم بها.
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الفصل الخامس :نتائج البحث:
توصل البحث في مجمله إلى عدد من النتائج أهمها ما يلي:
 -2إتبدداع الجمددارك المصدرية وانتهاجهددا لسياسددة التطددوير واإلصددالح الجمركددي مددع بدايددة األلفيددة الثالثددةك
كان لها التأثير اإليجابي في إتباع نظم جمركية حديثة مما ساعد على تقليل زمن اإلفراج.
 -1وضددوح الالئحددة االسددتيرادية رقددم  330لعددام  1005والخدداص بالقواعددد الحاكمددة والمنظمددة لعمليتددي
االسددتيراد والتصددديرك كددان لددل األثددر اإليجددابي فددي إنهدداء اإلجدراءات الجمركيددة واإلفدراج عددن الرسددائل

في أقل زمن وأقل تكلفة.

 -3وض ددوح الالئح ددة التنفيذي ددة رق ددم  20لع ددام 1006ك والمفسد درة للق ددانون الجمرك ددي رق ددم  66لع ددام 2963
وتعديالت ددلك حت ددى الق ددانون  95لع ددام 1005ك ك ددان ل ددل األث ددر اإليج ددابي لموظ ددف الجم دداركك وك ددذلك
أصد ددحاب الشد ددأن ومند دددوبيهم فد ددي فهد ددم اإلج د دراءات الجمركيد ددة والد ددنظم الخاصد ددةك وحقد ددوق وواجبد ددات

مستخلص الجمارك مما أدى إلى تبسيط اإلجراءات وسرعة اإلفراج لتقليل األخطاء.
 -4كددان للجهددد المبددذول مددن قبددل المنظمددات الدوليددة فددي مجددال التنسدديق الدددولي لإلج دراءات الجمركيددةك

در واض ددحاة ف ددى تبس دديط هيك ددل التعريف ددة وا ازل ددة
وتط ددوير نظ ددام التوص دديف والتكوي ددد المنس ددق للس ددلعك أث د اة

التشددوهات التددي كددان لهددا األثددر السددلبي فددي وضددع البنددد الجمركدديك ممددا أدى إلددى سددهولة التوصدديف

للسلع الواردة وسرعة اإلفراج عنها.

كددذلك تددم تحقيددق التدوازن المطلددوب بددين الضدريبة المفروضددة علددى السددلع تامددة الصددنع وبددين السددلع
الوسيطة والمواد الخام واألولية لمساندة الصناعة الوطنية.

 -5القددانون الجمركددى المطبددق حالي داة رقددم  2963/66ك مددر عليددل أكثددر مددن خمسددة عقددود مددن الددزمنك
وبالتالى ال يتالئم مع أحكام اإلتفاقية العامة لتبسيط وتنسيق اإلجراءات الجمركية (كيوتو) .

 -6عدم تطبيق المراكز الجمركية المطورة أو المناطق اللوجيستية فدى كافدة المنافدذ الجمركيدةك واسدتمرار

العمددل فددى بعددض المنافددذ الجمركيددة بددالطرق التقليديددة واسددتخدام المسددتندات الورقيددة بدددالة مددن الميكنددة
والتبادل اإلليكترونى للبيانات .
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 -3توصددل البحددث إلددى دور الم اركددز الجمركيددة المطددورةك واللوجيسددتية فددي إطددار تطبيددق بدرامج تسددهيالت
التجارة إلى تفاد السلبيات الناجمة عن تطبيق اإلجراءات الجمركية التقليدية من زيادة في تكاليف

اإلجراءاتك إزدواجية العملك والخطأ في إدراج البيانات.
حيث بتطبيق تل اإلجراءات الجمركية المطورة ينتج اآلتي:
 إختصار زمن اإلفراج.
 خف ددض التك دداليف والجه ددد والوق ددت وس ددرعة اإلفد دراج ع ددن الرس ددائل بإتم ددام اإلجد دراءات قب ددل وص ددول
البضاعة.
 التنسيق مع الجهات الرقابية بحيث تتم اإلجراءات الجمركية مع الجهات الرقابية.
 تطبيق نظام النافذة الواحدة والتي يستطيع المستورد أن يتعامل من خاللها مع كافدة الجهدات التدي
لها عالقة باإلفراج عن الواردات أو إنهاء إجراءات التصدير فدي أفضدل صدورة وأقدل تكلفدة وأعلدى

جددودة وأسددرع وقددت ممكددنك ويعم ددل ذل دك علددى تسددهيل التجددارة الدولي ددة مددن خددالل خفددض تكلف ددة
الصفقات وكذلك مقاومة الفساد ونشر الشفافيةك والعمل في بيئة غير ورقية.

 إتباع نظام المخاطر من خدالل المعدايير االنتقائيدةك وذلدك يمكدن الجمدارك مدن تخصديص مواردهدا
وتوزيعها وتركيز جهودها على تلك التي يمكن أن تمثل تهديداة للمجتمع واإلقتصاد القومي.
 اإلعتماد على المراجعة الالحقة بعد اإلفراج للتأكد من اإللتزام الكامل والتام للمسدتورد وعددم قيامدل
بخددرق أى مددن الق دوانين أو الل دوائح أو اإلج دراءات الجمركيددة أو غيرهددا مددن التش دريعات التددي تددنظم
عملية االستيراد.

 يتم وضع القيمة الخاضدعة للضدريبة علدى مبدادئ عادلدة وبسديطةك وتعكدس الواقدع التجدار الفعلدي
وال تعتمد على التقيم الجزافي أو الحكمي.

 التوافددق مددع الب درامج الجديدددة التددي تتبناهددا منظمددة الجمددارك العالميددةك مثددل اإلف دراج بالحددد األدنددى

للمسددتندات والحسددابات واإلج دراءات الدوريددة المجمعددةك بمددا يفددي العمددل وفق داة ألفضددل الممارسددات

الجمركية في العالم.
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 : 0/5توصيات الباحثة:
توصي الباحثة لكي نرتقي بمعدالت األداء بالجمارك المصرية في إطار ما تم توضيحل في متن البحث
وتطبيق آليات تسهيل التجارة إلى النقاط التالية:
 -2وضع برنامج لتطوير اإلجراءات الجمركية لتتوافق مع اإلتفاقيات الدولية التي إنضمت إليها

مصرك والخ اصة بتيسير وتنسيق العمليات الجمركية مثل :إتفاقية كيوتوك وكذلك التبادل

اإللكتروني بين دولة الصادر ودولة الوارد طبقاة للقوانين والقواعد المطبقة في الدولتين بخصوص
تبادل المعلومات.

 -1تطبيق الميكنة والتبادل اإلليكتروني للبياناتك وتكنولوجيا المعلومات في جميع المنافذ الجمركية
بشكل أوسعك واالستعاضة عن المستندات الورقيةك وربط جميع األطراف المعنية في منظومة

التبادل اإلليكتروني للبيانات والربط ا لي بين كافة المواقع اإلليكترونية.

 -3استكمال منظومة التطوير اإلدار من خالل نشر المراكز الجمركية المطورة واحاللها محل
المجمعات التقليديةك بهدف تقديم الخدمة الجمركية لجمهور المتعاملين من خالل تطبيق نظام

النافذة الواحدة في كافة الموانئك بما ينطو عليل من تبسيط لإلجراءات الجمركيةك وتشكيل إدارة

للجودة تقوم بقياس أداء كل مركز ومتابعة أعمال الجودة.

 -4تعميم أجهزة الفحص باألشعة في جميع المنافذ الجمركية لسرعة اإلفراج وتيسير اإلجراءات وتوفير
الجهد البشر وتوفير حماية أمنية أكبر للبالد مع إجراء عمليات الصيانة لألجهزة في مواعيدها.
 -5تطوير خدمة إدراج الوارد والصادر والمانيفست من خالل شبكة المعلومات مما يعد إضافة متميزة
لمفهوم الحكومة االليكترونيةك واتاحة المجال للمتعاملين للحصول على الخدمة من خالل مكاتبهمك
واستكمال باقي اإلجراءات حتى مرحلة اإلفراج ليتم ما يعرف بد "االتصال عن بعد"ك حيث يتم

السماح المستوردين والمصدرين من المجتمع التجار بوجود نهاية طرفية بمكاتبهم مرتبطة بشبكة
الجمارك المصرية حتى تسهل عملية اإلفراج عن الوسائل الواردة والمصدرة في أقل وقت مما
يتد

إلى تخفيض في التكلفة مما يساعد الصادرات المصرية على المنافسة في األسواق

المصرية.
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 -6إعداد قانون جمركي جديد يتالئم مع المتييرات اإلقتصادية والعالميةك مع مراعاة أحكام االتفاقية
الدولية لتبسيط وتنسيق اإلجراءات الجمركية (اتفاقية كيوتو)ك حيث أن إنضمام مصر لهذا

اإلتفاقية يمثل أحد المتشرات العالمية المساهمة في متشر التجارة عبر الحدود.
بناء على طلب
 -3إجراء التفتيد األمني في بلد التصدير على الحاويات والشحنات عالية الخطورةك ة
بناء على االتفاقيات الثنائية في هذا الخصوص.
من اإلدارة الجمركية المصرية أو ة
 -8التوسع في استخدام نظام اإلفراج المسبق على جميع البضائع والشحنات ثم معالجتها بإدارة

المخاطرك وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة المخاطر لتحديد الشحنات عالية

الخطورة.
 -9إنشاء موقع جديد لمصلحة الجمارك المصرية على اإلنترنت بشكل ومحتوى حديث وقاعدة بيانات
مركزية للمتعاملينك يتم اإلدراج عليها مباشرة من كافة إدارات المتعاملين في المناطق الجمركية.

 -20تطوير نظام ( )A.M.Sليشمل كافة أطراف سلسلة اإلمداد الملتزمين وضرورة التعاون والتنسيق
بين الجمارك والجهات الرقابية األخرى ألن ذلك يعتبر أهم أسس مكونات هذا البرنامج.

 -22التوسع في قاعدة عمل برنامج ( )A.M.Sبمنح مزايا جمركية لمن ينطبق عليهم معايير اإللتزام
من الشركات الصييرة والمتوسطة الحجم وعدم إختصار هذا المفهوم على معيار حجم التعامل

فقط وذلك أسوةة ببرنامج الفاعل االقتصاد المعتمد (.)A.E.O

 -21اإلهتمام بالمعاهد الجمركية في المناطق الثالث وتجهيزها بأحدث وسائل التعليم وكذلك توفير
دراسات تخصصية لموظفي الجمارك من تبسيط اإلجراءات الجمركية من قبل المنظمات المعنية

ومنها منظمة الجمارك العالمية.
 - 23تزويد المجتمع التجار بالمعلومات الكافية عن اإلجراءات الجمركية ومتطلباتهاك وتحدديث
تلك المعلومات باستمرارك وذلك تطبيقاة للشفافية المطلقة .

المراجـــــع
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أوالً :الكتب العابمة:
.2
.1
.3
.4
.5

أحمد صبيح ( ،)1020دور لوجيستيات الجمارك في الحد من المنازعات الجمركية ،الطبعة
األولى ،القاهرة.
أحمد مرعي (" ،)1002قواعد التقييم الجمركي وفقا ً ألحكام إتفاق تنفيذ المادة السابعة من اإلتفاقية
العامة للتعريفات والتجارة" ،وزارة المالية – مصلحة الجمارك ،اإلدارة المركزية للتنظيم
والتدريب ،القاهرة.
افتخار محمد ،أحمد مرعي (" ،)1002الضريبة الجمركية في ظل اتفاقية منظمة التجارة
العالمية" ،الناشر ،المؤلف.
أمين علي (" ،)1002الجات :اتفاقية تطبيق وتنفيذ المادة السابعة من االتفاقية العامة للتعريفات
والتجارة ،2994 ،الناشر :المؤلف ،الطبعة األولى ،القاهرة.
سامي حاتم (" )1000نظام التجارة الدولية متعددة األطراف من الجات إلى منظمة التجارة
العالمية" سلسلة برامج تنمية الموارد البشريةك الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرةك ج.م.ع.

 .6سامي حاتمك عمر سالمان (" )2996قضايا معاصرة في التجارة والتنمية"ك الناشر :المتلف.
 .7ع لي عب الااز (" ،)8011من أجل سالمة تطبمق اتفرقمة القممة" ،مجلة الجمرقك المصاية،
القرياة ،الع د .418
 .8عادل المهد (بدون تاري )ك "قضايا معاصرة في االقتصاد الدوليك العربي للنشر والتوزيعك
القاهرة.

 .9عمر سالمان ( " )1002الجمارك بين النظرية والتطبيق" الطبعة األولى ك جهاز نشر وتوزيع
الكتاب الجامعى ك جامعة حلوان.

-20عمر سالمان (" )1002الجات :اتفاقية تطبيق وتنفيذ المادة السابعة من االتفاقية العامة للتعريفات
والتجارة "2994ك الناشر :المتلفك الطبعة األولىك القاهرة.

-22عمر سالمان (" )1005الجمارك في عصر العولمة" جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعيك جامعة
حلوانك الطبعة األولىك القاهرة.

 -21عمر سالمان ()1008ك "التصدير واالستيراد"ك الطبعة الثانيةك جامعة حلوان.
 -23فتحى سالمة ( ) 2994ك "النظم الجمركية" ك الناشر  :قسم المالية العامة ك كلية التجارةك جامعة
اإلسكندرية.

 -24محمود أبو العال ( ،)1009آليات تسهيل التجارة الدولية – منظور جمركي ،الطبعة األولى،
القاهرة.
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-18محمود أبو العال ( ،)1000النصوص الكاملة لالتفاقية العامة للتعريفات والتجارة ،الطبعة األولى ،القاهرة.
-11محمود أبو العالك ( )8010القضايا الجمركية المعاصرة في األلفية الثالثةك الطبعة األولىك القاهرة.
-23محمود الحسيني ()1000ك "مبادئ إتفاق الجات الجديدة للقيمة لألغراض الجمركية"ك دار اخبار
اليومك الطبعة األولىك القاهرة.

-28محمود حسن (بدون سنة نشر)ك "مدخل إلى سياسات التجارة الخارجية"ك مكتبة عين شمسك
القاهرة.

-29نبيل حشاد (" )2996الجات ومنظمة التجارة العالمية" أهم التحديات في مواجهة االقتصاد العربيك
النسر الذهبي للطباعةك القاهرة.
-10نهال مصطفى ( ،)1020إدارة اإلمداد ،الطبعة األولى ،اإلسكندرية.

ثرنمرً :الوثرئق الحكوممة:
 .2التعريفة الجمركية ()1009ك الهيئة العامة لشئون المطابع األميريةك القاهرة.
 .1المطابع األميرية (  ) 1005ك الالئحة اإلستيرادية الصادرة بقرار من وزير التجارة والصناعة رقم
 330لسنة .1005

 .3برنامج خبراء بووز آلن هاميلتون إلنشاء وتطبيق نظام (.)A.M.S
 .4مصلحة الجمارك ()1002ك المعهد الثقافي الجمركيك اإلجراءات الجمركية.
 .5و ازرة المالية ()1006ك "الالئحة التنفيذية قانون الجمارك".

ثرلثرً :ال وقيرت العلممة:
 .2حسام حمزة ()1021ك تسهيل التجارةك مجلة الجمارك المصريةك العدد .466

 .1زينب جابرك أحمد مرعي ()2999ك "التقييم الجمركي وفقاة ألحكام المادة السابعة من اإلتفاقية
العامة للتعريفات والتجارة"ك مجلة الجمارك المصريةك القاهرة.

 .3عادل المهد

()1002ك "إتفاقية الجات والنظام العالمي الجديد"ك (سلسلة محاضراتك إدارة

التدريبك اإلنتاج الحربي).

 .4عبد الفتاح الجبالي ()2994ك "النظام التجار من الدولة إلى العولمة :إتفاقية الجات من هافانا إلى
أورجوا "ك مركز الدراسات العربي األوروبيك باريسك العدد.4

 .5محمود أبو العال ()1022ك مبادرات جمارك القرن 12ك مجلة الجمارك المصريةك العدد.463
 .6مركز تنمية الصادرات السعودية ()2994ك "النظام التجار الدولي بين الجات واتفاقية جولة
أورجوا "ك مطابع الجامعة اإللكترونيةك السعودية.
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: األبحرث:ًقابعر
 بدو إبراهيمك "أثر إطار معايير تأمين وتسهيل سلسلة التجارة العالمية على تسهيل التجارة"ك الجمارك.2
.المصريةك بحث منشور

. متولي الريادك إدارة سلسلة اإلمداد في التجارة الدوليةك الجمارك المصريةك بحث منشور.1
 متولي الريادك خدمة كبار العمالء كتطبيق مصر لمبدأ المشيل االقتصاد المعتمدك الجمارك.3
..المصريةك بحث منشور

: المااجع األجنبمة:ًخرمسر
1. Asia Pacific Economic Co-operation (APEC), Assessing APEC Trade
Liberalization and Facilitaiton, 1999 up date, APEC Economic
Committee, Singapore, Septamber 1999
2. Asycuda, News Letters.
3. Automated system for customs and Administration Data (ASYCUDA).
4. Staples, Brain Rankin, Trade Facilitaiton.
5. UNCTAD promoting regional cooperation, 2000.
6. "UNECE" Trade Facilitation: An Introduction to the basic concepts and
benefits, UNECE, 2002.
7. "UNECE, Trade Facilitation: Simple Procedures For World Growth,
forum on trade facilitation, 29, 30 May 2002.
8. WCO NEWS_latest edition (October 2012).
9. WCO, customs International Benchmarking. Manua, WCO Benchmarking
Manual, 2003, WCO, Guide to Measure the time required for the Release
of Goods, 2002.
10.World Trade Organization, Trade Faciliation Symposium, 1998.

: المصردق االلكتاونمة:سردسر
http://www.moft.gov.ae. 8010  منظمة التجارة العالمية وتسهيل التجارة.http://www.customs.gov.eg  موقع الجمارك المصريةك-

http://www.international_mag.com. )1023(  موقع مجلة انترناشيونالhttp://www.UNCTAD.org : موقع منظمة األونكتاد-

.http://www.wcoomd.org : موقع منظمة الجمارك العالمية على شبكة اإلنترنت-
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اإلتصال عن بعد
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ملحق قق ()4
نموذج تمويل واقدات لالتجرق أو اإلنترج
أوالً :البيانات التي يحررها المستورد:
اسم البنك .............................:رقم وتاري إصدار النموذج....................:
بيانات عن المستورد:
اسم المستورد...................................................................:
عنوان النشاط الرئيسي...................................................................:
رقم البطاقة االستيرادية  /االحتياجات..................................................:
بيانات عن البضاعة المستوردة:
السلعة .................................................:الكمية...........................:
إجمالي القيمة بالعملة األجنبية ..................:أساس التعاقد.................:
بلد المنشأ .....................:البلد المستورد منل البضاعة....................:
توقيع المستورد............................:
التمويل:
 -2مصدر التمويل.............................................................:
 -1طريقة السداد..............................................................:
ثانياة :بيانات يحررها البنك:
المصاريف اإلدارية المسددة
................جم إيصال سداد رقم .................بتاري

/

100 /

توقيع المدير المسئول.......................:
خاتم البنك...................................:
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ثالثاً :تعليمات تحرير النموذ :
 )2يرفق بالنموذج صورة الفاتورة.
 )1يستوفى النموذج من نسختين يحتفظ البنك بنسخة وتسلم نسخة للمستورد لتقديمها للجمارك
كمستند إفراج.
 )3ال يددتم اإلف دراج بموجددب هددذا النمددوذج إال إذا كددان مسددتوفياة لكافددة البيانددات ومختددوم بخدداتم
البنك.

 )4يجوز تحويدل القيمدة للمدورد مدن خدالل أ مدن البندوك العاملدة فدي جمهوريدة مصدر العربيدة
على أن يتم إخطار البنك المصدر للنموذج.

 )5يجوز للمستورد تعديل أسلوب السداد على أن يدتم إخطدار البندك ويعتدد بالخصدم أو التندازل
من المورد على القيمة الواردة بالنموذج على أن يقدم المستورد المستند الدال على ذلك.

 )6يسمح بتسوية قيمة الواردات بقيمة صادرات سلعية أو خدمية.
 )3يتم إخطار قطاع التجارة الخارجية بالحاالت التي لم يتم تحويل قيمتها.
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ملحق قق ()5
نموذج إقااق عن مستلزمرت اإلنترج أو مكونرته
الواقدة للمشاوعرت اإلنترجمة /الخ ممة
بيانات عن المشروع اإلنتاجي  /الخدمي:
اسم المشروع..............................................................:
عنوانل.....................................................................:
النشاط.....................................................................:
أقر أنا......................................................................:
بأن مستلزمات اإلنتاج أو مكوناتل بالبيدان المرفدق فدي حددود الكميدات التدي تيطدي االحتياجدات

الفعليددة للمصددنع وأتعهددد بسددداد أ تعويضددات تطلبهددا و ازرة التجددارة الخارجيددة والصددناعة إذا مددا
تبين عدم صحة ذلك.
وهذا إقرار مني بذل ،،،
المقر بما فيه
تعليمات تحرير اإلقرار:
 )2يحرر اإلقرار من صاحب الشأن الفرد أو من لل حق التوقيع واإلدارة في شركات االستثمار والشركات
ذات المسئولية المحدودة ومن رئيس مجلس اإلدارة أو نائبل.

 )1يحرر اإلقرار من صورتين مرفقاة بهما بيان بمستلزمات اإلنتاج أو مكوناتل المستوردة وتحفظ صورة مع
مستندات اإلفراجك ويقوم الجمرك المختص بإرسال الصورة الثانية إلى قطاع التجارة الخارجية بو ازرة

التجارة الخارجية والصناعة.
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ملحق قق ()6
نموذج إقااق عن السلع الواقدة لالستخ ام
الخرص
بيانات عن الرسالة:
 -2اسم صاحب الشأن...................................................:
 -1عنوانل..............................................................:
 -3نوع النشاط.........................................................:
 -4الوارد الفعلي.......................................................:
 -5اسم الجمرك المختص.......................................:أقر أنا
بددأن السددلع ال دواردة بالبيددان المرفددق فددي حدددود احتياجددات النشدداط المددرخص لددي بددل

وأتعهدد بسدداد أيدة تعويضدات تطلبهدا و ازرة التجددارة الخارجيدة والصدناعة إذا مدا تبدين عددم صددحة

ذلكك بالتصرف بالبيع لما أفرج عنل لالستخدام الخاص.
وهذا إقرار مني بذل ،،،

المقر بما فيه
تعليمات تحرير اإلقرار:
 )2يحرر اإلقرار من صاحب الشأن.
 )1يحرر اإلقرار من صدورتين مرفقداة بهمدا بيدان السدلع المسدتوردك وتحفدظ صدورة مدع مسدتندات
اإلفراج ويقوم الجمرك المختص بإرسدال الصدورة الثانيدة إلدى قطداع التجدارة الخارجيدة بدو ازرة

التجارة الخارجية والصناعة.
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ملحق قق ()3
االسم

الرقم الضريبي

العنوان

الكيان القانوني

R

رقم الفاكس
البريد االلكتروني
بيانات صاحب الشأن

الجنسية

موقع اإلنترنت

رقم الهاتف

رقم المحمول

سجل المصدرين

تاري القيد

سجل المستوردين

تاري القيد

سجل تجار

تاري القيد

مالحظات:
اإلقرار الجمركي

الجمرك

R

السنة

النظام الجمركي

R

مسلسل 46

المجمع

R

مالحظات

مقدم البيان
بيانات الشحن

R

رقم البوليصة

وكيل الشحن

عدد الطرود

نوع الطرود

R

الوزن الكلي

R

تاري الشحن

/ /

ميناء الشحن

R

الوزن الصافي

ميناء الوصول

R

وسيلة النقل

دولة االستيراد
شهادة المنشأ

الدفتر

R

R

R

مكتب اإلصدار

تاري اإلصدار

نوع الشهادة

مسلسل الشهادة

/ /

مالحظات

االسم/
التوقيع/
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الفاتورة رقم الفاتورة

قيمة الفاتورة
/

تاري الفاتورة
أسلوب السداد
بند د د د د د د د د د د د د دود ( )2بند التعريفة
الفاتورة

R

التأمين
R

سعر الوحدة
الوزن الصافي

/

العملة

نوع التعاقد
م .أخرى

اسم السلعة
الكمية

R

R

كمية إحصائية

رقم القطعة
المنتج

العنوان
اسم السلعة

سعر الوحدة

الكمية

الوزن الصافي

كمية إحصائية

قيمة الفاتورة
القيمة النهائية

رقم القطعة

الباركود

المنتج

العنوان

( )3بند التعريفة

اسم السلعة

سعر الوحدة

الكمية

الوزن الصافي

كمية إحصائية

رقم القطعة

الباركود

المنتج

العنوان

( )4بند التعريفة

اسم السلعة

سعر الوحدة

الكمية

الوزن الصافي

كمية إحصائية

رقم القطعة

الباركود

المنتج

العنوان

( )5بند التعريفة

قيمة الفاتورة
القيمة النهائية

الباركود

( )1بند التعريفة

النولون

اسم السلعة

سعر الوحدة

الكمية

الوزن الصافي

كمية إحصائية

رقم القطعة

الباركود

المنتج

العنوان
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نموذج التقمم الجماكي المصاي المتوافق مع اتفرقمة التقمم (صفحة قق
)2
إقرار بالعناصر المتعلقة بالقيمة لألغراض الجمركية
رقم بالبيان الجمركي المقدم عنل اإلقرار وتاريخل:

 -2اسم وعنوان البائع (المورد):
..................................
 -1اسم وعنوان البائع (المستورد):
..................................

 -4النظام الجمركي

 -3صفة مقدم اإلقرار:

(إفراج نهائي – إفراج متقت – نظم أخرى)

(صاحب الشأن–مستخلص–وكيل – مفوض)

 -5شروط التسليم..........................:

اسم وعنوان مقدم اإلقرار:
.................................

 -6رقم وتاري الفاتورة:

.............................................

..................................
تاري الشحن:

خاص باإلدارة............................... :

..................................
 -3رقم وتاري الفاتورة:

.............................................

..................................
 -8طبيعة الصفقة (بيع فعلي – تأجير – غيرها)

.............................................

 -9نوع المستورد (وكيل – موزع وحيد – مستورد عاد )

.............................................

 -20رقم وتاري الق اررات الجمركية المتعلقة بالحاالت من 21-22
..................................................

.............................................

 -22أ -ه ددل الب ددائع والمش ددتر تد دربطهم عالق ددة طبقد داة للم ددادة األول ددى (انظ ددر مسلس ددل  )25ض ددع عالم ددة  عل ددى اإلجاب ددة
الصحيحة)
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 -إذا كانت اإلجابة ال أذهب إلى الحالة ()21

نعم أ

ال أ

ب -هل العالقة تتثر على قيمة البضائع المستوردة؟

نعم أ

ال أ

ج -هل قيمة الصفقة للبضائع المستوردة قريبة جداة

نعم أ

ال أ

من القيمة االختبارية الواردة بالمادة األولى فقرة  1فإذا كانت اإلجابة نعم اشرح بالتفصيل
..................................................

..................................................
 -21أ -هل توجد قيود تتعلق بتصرف المشتر في

نعم أ

ال أ

ب -هل هناك شروط من البائع تتثر في القيمة؟

نعم أ

ال أ

البضاعة؟

إذا كانت اإلجابة نعم حدد هذا الشروط.............................................................:
..................................................

..................................................

نعم أ

 -23أ -هل توجد حقوق ملكية ورسوم ترخيص متعلقة

ال أ

بالبضائع
المستوردة التي يتحمل المشتر سدادها سواء بطريقة مباشرة
أو يرد مباشرة (المادة /2/8ج)؟
نعم أ

ب -هل البيع مشروط بتحويل أ جزء من حصيلة التصرف

ال أ

إلى البائع؟ إذا كانت اإلجابة نعم وضح الشروط (إن أمكن) والمباله في كل الحاالت الد 10و12
 -25مالحظات تتعلق بالحالة رقم (:)22
األشخاص المرتبطين بعالقة هم:
 -24أ -عدد مرفقات إقرار القيمة:

أ -إذا كانوا موظفين أو مديرين أحدهم لدى ا خر

...............................................
.................................................

ب -إذا كان معترفاة بهم قانوناة كشركاء في العمل

ب -اسم المراجع:

ج -إذا كانوا اسحاب عمل ومستخدميل

.................................................

د -كل شخص يملك أو يسيطر أو يحتفظ بشكل مباشر

توقيعل......................................../

و -غير مباشر بد  %5من الحصص أو األسهم التي بها
حق التصويت أو كليهما
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التاري ......................................./

هد -إذا كان أحدهما يشرف على ا خر بشكل مباشر أو
غير مباشر
و -أو كان كالهما خاضعاة بشكل مباشر أو غير مباشر

إلشراف

شخص ثالث
ز -أو كانوا مما يشرفون بشكل مباشر أو غير مباشر على
شخص ثالث
ع -أو كانوا من أفراد نفس األسرة.

تابع نموذج التقييم الجمركي المصري المتوافق مع اتفاقية التقييم (صفحة رقم )0
تأشيرات اإلدارة

 -26السعر بعملة الفاتورة (الثمن

العملة األجنبية

العملة المحلية

.................

.................

أ -أساس التقييم

المدفوع فعالة بعملة الفاتورة)
.................

.................

ب-

المدفوعات غير المباشرة

ج -المدفوعات المتجلة

.................

.................

 -23إجمالي الثمن بالعملة المحلية

.................

.................

(إجمالي التحويالت)
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ب -اإلضافات

 -28التكلفة التي يتحملها المشتر

.................

.................

.................

.................

(بالعملة المحلية)

وغير مدرجة بالفاتورة
أ-العموالت ما عدا عمولة الشراء

.................

.................

ب -مصاريف السمسرة

.................

.................

ج -تكلفة العبوة التي تعامل مع

.................

.................

د -تكلفة التعبئة والتيليف (مواد –

.................

.................

البضاعة معاملة واحدة

عمال)
 -29السلع والخدمات التي يقدمها

طريقة التوزيع النسبي كما يحددها

المشتر بدون قيمة أو بقيمة

المشتر :

منخفضة استخدمت في إنتاج السلع

 -توزيع على الشحنة األولى

المستوردة محل التقييم بيرض

وتشمل:

التصدير (المادة /2/8ب)
أ-

 -توزيع على الكمية المتوقع

المواد والمكونات واألجزاء

والعناصر المشابهة الداخلة في

إنتاجها حتى وصول الشحنة

البضائع المستوردة

األولى

ب-

واألدوات والمعدات

والقوالب واألصناف المماثلة
المستخدمة في إنتاج البضائع
المستوردة
(مستعملة – جديدة – منتجة –
مشتراة – متجرة)
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ج -المواد المستهلكة في إنتاج
البضائع المستوردة
توزيع على كمية التعاقد بالكامل

د -أعمال فنية وهندسية وتصميمات
وخالطات ورسومات والتي تعد

بمكان آخر غير بلد االستيراد وتكون
الزمة لها.
 -10حقوق الملكية ورسوم
الترخيص (انظر الحالة /23أ).
 – 12عوائد عملية إعادة البيع
(المادة /2/28د)

(انظر الحالة /21ب)
 -11إجمالي التكاليف حتى ميناء
الوصول:
 النقل والمناولة. النولون. التأمين. التفريه. -13إجمالي اإلضافات.
 -14أ -تكلفة النقل بعد االستيراد
(تسليم مفتاح)

ج -الخصومات (بالعملة المحلية)

ب -المصاريف المتعلقة بأعمال
التركيب واإلنشاء والتفريه أو
المساعدة الفنية التي تجرى بعد
االستيراد على البضاعة المستوردة
ج -مصاريف أخرى.
د -الرسوم الجمركية والضرائب

المدفوعة عند االستيراد أو في حالة
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بيع البضاعة.
 -15إجمالي الخصومات.
 -16القيمة المقر عنها (أساس
التقييم  +اإلضافات – الخصومات)
* تحدد نسبة الفوائد وطريقة السداد

بالمستندات المتيدة.

** إذا قدمت هذا العناصر إلى البائع بدون قيمة أو قدمت إليل بقيمة منخفضة عن السعر الحقيقي يضاف
مقدار الفراق بينهما إلى القيمة لألغراض الجمركية بطريقة التوزيع النسبي.
أقر أنا الموقع أدناا بصحة بياناتي الواردة بهذا اإلقرار وبمسئوليتي الجنائية والمدنية الناشئة عن عدم صحتها وأتعهد بتقديم كافة
المعلومات والمستندات المطلوبة لتحديد القيمة لألغراض الجمركية.
التاري

التوقيع
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