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 طارق /  ورـالدكت اذـاألست إلى تقديري وعظيم شكري بخالص أتقدم

 لهـا كان التي وتوجيهاته، البحث هذا على اإلشراف لقبوله العزبعلي 
ــر عظــيم ــى البحــث هــذا خــرو  فــي  األث ــز إل ــى ،النــور حي ــر م عل  مــن ال

.ميلالج بهذا والعرفان الشكر مني فله الكثيرة، مشا له  

محما  علا لألسـتاذ الـدكتور/  بالشـكر أتقدم كما عميـد  إبااايم  
أتوجـــه  األكاديميـــة العربيـــة للعلـــوم والتكنولوجيـــا والنقـــل البحـــرى. وكـــذل 

 توجيهاتــه علــى هشاامح محماا  الحمماا  عباا / الــدكتور لألســتاذبالشــكر 
ــه  خــالص منــي فلــه البحــث، عــدادإ فتــرة  طــوال لــي ومســاعدته ومعاونت

لى كل أساتذتى األفاضل. .والجميل لبالفض العرفان وخالص الشكرا   

 

 

 

 

وتقديرشكر   
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 اإلهداء

 
الطرياة وال ي قوح إل   

الحبمبة أمي إل   

 في الفضل له كرن والذي العزيز زوجي إل 

لي مسرع ته  
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  ولاأل الفصل

 للبحث لمنهج اإلطرق ا

 : مقدمة 3/3

 تهددف ومحددة واضحة جمركية سياسة المصرية الجمارك مصلحة نتهجتإ الثالثة لفيةألا بداية مع
 . الجمركية والنظم التشريعات كافة فى تطوير إحداث الى

ن إن عملية تطوير اإلدارات الجمركية أصبحت ضرورية بعدد أن تييدر الهددف الرئيسدي للجمدارك مد
جبايددة الضددرائب الجمركيددةك كمددا كددان عليددل الحددال فددي الماضدديك إلددى تيسددير وتسددهيل التجددارة الدوليددة بحيددث 
تكددون الجمدددارك داعمددداة للتجددارة وليسدددت معوقددداة لهددداك وللقيددام بهدددذا المهمدددة وتحقيدددق هددذا األهدددداف كدددان علدددى 

ر التداري  مدن قبدلك حيدث اإلدارات الجمركية أن تخضع لعمليدة تحدول إسدتراتيجي تداريخي لدم تشدهدا علدى مد
بدددددأت اإلدارات الجمركيددددة فددددي كافددددة دول العددددالم ك مددددن خددددالل منظمددددة التجددددارة العالميددددة ومددددا أسددددفرت عنددددل 
مفاوضات تسهيل التجدارة الدوليدة مدن توصدياتك فدي إتبداع كدل األسداليب والوسدائل الحديثدة التدي تمك دن مدن 

لمزيددد والمزيددد مددن المسددئولية دوليك بمددا يعنددي إلقدداء اتسددهيل التجددارة العالميددة وزيددادة حجددم التبددادل التجددار  الدد
 . عاتق اإلدارات الجمركية في العالمعلى 

 الددولي التنسديق مجدال فدي كبيدراة  جهدداة  العالميدة الجمدارك منظمدة ومنهدا الدوليدة المنظمات بذلت لقد
 والددذى للسددلع المنسددق والتكويددد التوصدديف نظددام وتقددديم تطددوير المنظمددة تولددت حيددث ك الجمددارك جددراءاتإل

 تصدددت كددذلك ك الجمركيددة يددراداتإلا ولتحصدديل السددلع لتصددنيف كأسدداس عددالمى نطدداق علددي حاليدداة  يسددتخدم
 (كيوتو اتفاقية) بإسم والمعروفة الجمركية جراءاتإلا وتنسيق تبسيط بشأن المعدلة الدولية تفاقيةإلل المنظمة

ل تطبيقددل إيجدداد عمليددة إجرائيددة واحدددة يدددتم الجمركيددة يمكددن مدددن خددالي تقدددم منهجدداة موحددداة لإلجددراءات والتدد
تطبيقهددا علددى الددواردات والصددادرات فددي كددل العددالمك بمددا يضددمن نددوع مددن التسددهيل الدددولي فددي إتمددام العمددل 
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تفاقيدات المتعلقدة بالجمدارك والتدى إل( العديدد مدن ا (WTOالجمركدي. كدذلك قددمت منظمدة التجدارة العالميدة 
 وتبسيط إجراءاتها لتسهيل تدفق التجارة الدولية . تهدف الى تطوير الوظيفة الجمركية

قليميددة مددن إجددراءات وقواعددد لتسددهيل التجددارة كددان إلوفددى إطددار مددا قدمتددل تلددك المنظمددات الدوليددة وا
دوات أدوات حيث تهدف مصلحة الجمارك من خالل تطبيق ألعلى الجمارك المصرية أن تطبق تلك ا اة لزام

ركية متكاملة من خالل تطوير منظومة عمل تحقق تيسير حركة التجدارة لى تقديم خدمة جمإتسهيل التجارة 
حكددام الرقابددة الجمركيددة ك كددذلك كفدداءة تحصدديل الضددريبة الجمركيددة بمددا يحقددق العدالددة الضددريبية . كددذلك  وا 

مدع ركة بدين الجمدارك ومجتمدع االعمدال تهدف الى تحقيق الشفافية والمصداقية من خالل إقامة عالقدة مشدا
مارك السدتيعاب تلدك المتييدراتك مدع تجهيدز البنيدة التحتيدة لدذلك ومدن خدالل رتيدة واضدحة تهددف تهيئة الج

ليددات آقتصدداد القددومى وزيددادة القدددرة التنافسددية للصددناعة الوطنيددة ك وكددذلك تحقيددق التددوازن بددين إلالددى دعددم ا
هريددب ك وعليددل طبقددت ات الرقابددة الجمركيددة الالزمددة لتددأمين الددبالد ضددد كافددة مخدداطر التآليددتسددهيل التجددارة و 

فددراج المسددبقك خدمددة كبددار العمددالءك المراكددز إل: نظددام ا الجمددارك المصددرية الددنظم الجمركيددة الحديثددة ومنهددا
 الجمركية المطورةك واللوجيستيةك والنافذة الواحدة .

إن مصلحة الجمارك بما لديها من كوادر بشرية متهلة للقيام بعمليات ووظائف ومتطلبات العمل 
تستطيع أن تسهم بفعالية في عملية تسهيل التجارة الدوليةك إن العنصر البشر  هو أهم مقومات الحديثك 

النجاحك وهو القائد الذ  يقود مسيرة التقدمك إذا ما تركزت عليل األنظار وكان محل إهتمام القائمين على 
حرك الذى قاد عملية ولذلك كان تييير منهجية وثقافة العنصر البشرى بمثابة الم التطوير واإلصالح.
 ستمرار.إلفاق النجاح وضمن لها اآالتطوير الى أقصى 

بمصلحة الجمارك المصرية من بئر  قتارت لقد حدثت صحوة حقيقية فى العمل الجمركىك
البيروقراطية الى المستويات الدولية التى تأملها العديد من االجراءات الجمركية فى الدول المتقدمةك وقد 

دولى نتائج التطوير التى تمت فى الجمارك المصرية كأفضل التجارب على مستوى دول عتبر البنك الإ
 ليات تييير حقيقية وجوهرية فى العمل الجمركى.آالم نظرا لما انطوت عليل وتضمنتل من عال
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 : البحث مشكلة  3/0 

 طبقتهدددا التدددى الجمركيدددة السياسدددة ومنهدددا الخارجيدددة التجدددارة سياسدددات أن فدددى البحدددث مشدددكلة تكمدددن
 الجمركيددة جددراءاتإلا إتمددام فددى المسددتوردين إعاقددة إلددى أدت التطددوير عمليددة إحددداث قبددل المصددرية الجمددارك
 ستخدامإ كثرة  عن والناجمة الفساد ظاهرة تفشى لىإ باالضافة وتعقيدها االفراج مراحل خطوات زيادة نتيجة

 التدى المعوقدات وزيدادة الصدفقات تكلفدة تفداعر إ وبالتدالى ك الجزافدى التقيديم أسدلوب ستخداما  و  البشرى العنصر
 لفيددةألا بدايددة فددى التطددوير سياسددة المصددرية الجمددارك مصددلحة نتهجددتإ وبالتددالى.  الدوليددة التجددارة تعتددرض
 . الجمركية والممارسات جراءاتإلا وتنسيق لتبسيط واللوجيستية المطورة الجمركية المراكز وطبقت الثالثة

 : أهمية البحث  1/1

جدددراءات  ميدددة البحدددث مدددن دراسدددة وتحليدددلتتضدددح أه مددددى تطبيدددق الجمدددارك المصدددرية لسياسدددات وا 
نسددياب إالتطدوير مددن خددالل ا ليددات التددى اتبعتهددا فددى إطدار المراكددز الجمركيددة المطددورة واللوجيسددتية لتحقيددق 

افدذ الجمدارك بوابدات ومن جعدلتبسيط اإلجراءات وسرعة اإلفراج عدن الرسدائل الدواردة و  بهدفتدفقات السلعك 
 عبور وليست مخازن للبضائع . 

 : البحث فرضية  1/4

مددن خددالل المراكددز الجمركيددة  الحديثددة الجمركيددة الددنظم تطبيددق يددتدى" أنددل فددى البحددث فرضددية تتمثدل
 اإلجدراءات تبسديط إلدى التجدارة تسدهيالت بدرامج لتطبيدق اإلقليميدةو الدوليدة  المنظمدات بدل قامدت ما إطار فى

 ".بالنفع المستوردين على يعود مما اإلفراج زمن قليلتو  الشحنات عن اإلفراج وسرعة
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 : البحـث هـدفأ 1/5

 يهدف البحث إلى ا تى :

 مدى أهمية الدور الذى تلعبل الجمارك المصرية فى تسهيل التجدارة الدوليدةك ومدا يمكدن أن يندتج  بيان
 عنل من دعم لإلقتصاد المصرى .

 المطددورة واللوجيسددتية وأثرهددا علددى تسددهيل التجددارة الدوليددةك  تحديددد اإلطددار العملددى للمراكددز الجمركيددة
 وتقييمها فى ضوء التحديات التى تواجل بيئة العمل .

 حركدددة تحقيدددق التدددوازن بددين تسدددهيلو الجمدددارك المصددرية بتطبيدددق أدوات تسددهيل التجدددارة  توضدديح مددددى 
حكام الرقابة الجمركيةالتجارة   . وا 

 : منهجية البحث 1/6

حددددد المندددداهج العلميددددة المسددددتخدمة فددددى أعتبددددارا إعلددددى المددددنهج التحليلددددى الوصددددفى برتكددددز هددددذا البحددددث إ
جتماعية مدن خدالل الدراسدة النظريدة المكتبيدة والتحليدل العلمدى للظداهرة العلميدة إلالدراسات المتعلقة بالعلوم ا

 . المدروسة

  : البحث خطة 1/7

 :كا تي فصول خمسة إلى البحث تقسيم تم

 .للبحث المنهجى اإلطار:  ولألا الفصل

 .والتصدير اإلستيراد لعملية المنظمة والقواعد الجمركية جراءاتإلا: الثانى الفصل

 .الدولية المنظمات إطار فى الجمارك وتطوير تحديث تجاهاتإ: الثالث الفصل

  . المصرية  تقييم تطبيق برامج تسهيالت التجارة بالمراكز الجمركية المطورة بالجمارك: الرابع الفصل

 .والتوصيات بحثال نتائج: الخامس الفصل
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 الفصـــل الثانــي

الجمركيــة اإلجــراءات  

والتصدير االستيراد لعملية المنظمة والقواعد  
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 الثرن  الفصل

 الجماكمة اإلجااءات

 والتص يا اإلستمااد لعملمة المنظمة والقواع 

 
 : مق مة 1/2

 وتعدد البشرى العنصر تدخل كثرة ولكن الجمركيةك الوظيفة ألداء مةها أداة الجمركية اإلجراءات تشكل
 يزيد مما الخارجية التجارة حركة أمام حقيقياة  عائقاة  منها يجعل الجمركية لإلجراءات المستندية الدورة حلقات

 (1). التهريب ظاهرة وانتشار الجمركى الفساد فشىت من

 اإلفراج من يتمكن لكى المستورد يستوفيها التى مستنداتوال الخطوات تلك الجمركية باإلجراءات ويقصد
 . باستيرادها قام التى البضائع عن

 كذلك ك الواردة الرسائل عن لإلفراج المطلوبة والمستندات الجمركية اإلجراءات الفصل هذا فى وسنتناول
 الواردات عن ةالرقابي الجهات واستيفاء التصدير إجراءات إلتمام الجمركية واإلجراءات المستندات
 . والواردات الصادرات على للرقابة العامة الهيئة بمعرفة فحص إلى تحتاج التى والصادرات

 : الشحنرت عل  الجماكمة اإلجااءات 1/1

 الواردة السلع إليها تخضع التى الرقابية والجهات المطلوبة والمستندات الجمركية اإلجراءات تقسيم يمكن
 (2):  هما نوعان إلى التصدير قبل وكذلك ك اإلفراج قبل للفحص

 الواردة الشحنات على جمركية إجراءات . 

 المصدرة الشحنات على جمركية إجراءات . 

 . والمصدرة الواردة الشحنات على اإلجراءات تلك التفصيل من بشئ وسنتناول
                                                           

 وتوزيع نشر جهاز ك األولى الطبعة"  والتطبيق النظرية بين الجمارك(  "1002)  سالمان عمر -:   ذلك فى راجع( 2)
 .  44  كص حلوان جامعة ك الجامعى الكتاب

 جامعة ك التجارة كلية ك العامة المالية قسم:  الناشر ك" الجمركية لنظما" ك(  2994) سالمة فتحى -:  ذلك فى راجع (1)
 22 ك20 ص ص ك اإلسكندرية
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 : الواقدة الاسرئل عن لإلفااج المطلوبة والمستن ات الجماكمة اإلجااءات 1/1/2

 اإلستيراد تعريف سنتناول الواردة الرسائل عن لإلفراج المطلوبة واإلجراءات المستندات نستعرض أن قبل
 ترفق أن يجب مستندات لل اإلستيراد من نوع كل أن حيث ك المختلفة اإلستيراد وأنواع ك مفهومل أى

 . اإلفراج لجمرك التقدم عند(  م. ك 29 نموذج)  اإلجراءات بشهادة

 :  اإلستمااد مفهوم 2/2/ 1/1

دخالها الخارج من سلع جلب"  بانل اإلستيراد تعريف يمكن  ك عنها جمركى بيان وتقديم الجمركية الدائرة وا 
 جهات ستيفاءا  و  ك الواردة الشحنة مع تتالئم التى المستندات ووضع ا لىك بالحاسب البيان وتسجيل
 تطبيق مع الشحنة عن واإلفراج ك يةالجمرك والرسوم الضرائب وسداد ك وجدت إن اإلفراج لبق العرض
 بها المعمول والقوانين النظم يخالف ال وبما ك اإلحتياجات حدود فى اإلستيراد يكون بأن اإلستيراد ضوابط
 ".  (1)مصر داخل
 : اإلستمااد أنواع

 : (2)التالية األنواع إلى اإلستيراد تقسيم يمكن

 الشخصى خداملإلست اإلستيراد . 

 الخاص داملإلستخ اإلستيراد . 

 والخدمى السلعى اإلنتاج بيرض اإلستيراد . 

 اإلتجار بيرض اإلستيراد . 

 للحكومة اإلستيراد . 

 . اإلستيراد أنواع من نوع كل يلى فيما وسنتناول

                                                           

 رقددم والصددناعة التجددارة وزيددر مددن بقددرار الصددادرة اإلسددتيرادية الالئحددة ك(  1005)  األميريددة المطددابع -:  ذلددك فددى راجددع (2)
 . 21 ص ك 1005 لسنة 330

 . 21 ص ذكرا سبق مرجع ك اإلستيرادية الالئحة ك( 1005) ميريةاأل المطابع -: ذلك فى راجع( 1)
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 : الشخص  خ املإلست اإلستمااد

 طريق نع أو صحبتل سواء الشخص بمعرفة ستيراداإ يتم ما كل هو الشخصى لإلستعمال باإلستيراد يقصد
 مدددع وتتمشدددى ك التجاريدددة الصدددفة تحمدددل ال بكميدددات ولعائلتدددل منفعدددة لدددل ليحقدددق البريديدددة بدددالطرود أو الشدددحن
 . (1)اإلجتماعية المكانة

 : الشخص  لإلستخ ام الاسرلة عن لإلفااج الجماك  برلبمرن تافق الت  المستن ات

 . المالحى التسليم إذن -

 . الشددحن بوليصة -

 . الشخصية الهوية إثبات -

 : الخرص لإلستخ ام اإلستمااد

 الالزمة الييار وقطع ومعدات آالت رأسمالية أصول من يرد ما كل هو الخاص لإلستخدام باإلستيراد يقصد
 .(2)لل المرخص النشاط حدود فى

 : الخرص لإلستخ ام الشحنة عن لإلفااج المطلوبة المستن ات

 . التجارية الفاتورة -

 . الوزن بيان أو العبوة بيان -

 . المالحى التسليم إذن -

 . القيمة إقرار -

 . الجمارك مع المتعاملين بطاقة -

 الخاضعة للمصانع لإلستثمار العامة الهيئة خاتم عتمادإ أو صناعى سجل) النشاط إثبات مستند -
 ( .للهيئة

 . الضريبية البطاقة -

 . النشاط صاحب من معتمد خاص استخدام نموذج( 6) نموذج -

                                                           

 .  23 ص ذكرا سبق مرجع ك اإلستيرادية الالئحة ك( 1005) األميرية المطابع -: ذلك فى راجع( 2)

 .  21 ص ذكرا سبق مرجع ك اإلستيرادية الالئحة ك( 1005) األميرية المطابع -: ذلك فى راجع( 1)
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 . الشددحن بوليصة -

 . اإلتفاقيات دول من الواردة للسلع إتفاقية تطبيق الشأن صاحب رغب إذا المنشأ شهادة -

 : والخ م  السلع  لإلنترج اإلستمااد

 دون الخدمة أداء أو التشييل أو اإلنتاج مستلزمات من حتياجاتهاإ ستيرادإ والخدمية اإلنتاجية للمشروعات
 النشاط إثبات مستند المختص للجمرك تقدم بأن اتالمشروع هذا وتلتزم المستوردين سجل في القيد اشتراط
قراراة   (.5) رقم بالملحق الوارد للنموذج وفقاة  اإلنتاج مستلزم من ستيراداإ يتم بما وا 

 وذلك النشاطك إثبات مستند من تقدمل ما على بناءاة  حتياجاتإ بطاقة ستخراجإ المشروعات لتلك ويحق
 . اإلنتاج مستلزمات رسائل عن لإلفراج

 تهيئتل إلعادة إنتاج مستلزم وسيطةك سلع خامك مواد من ستيراداإ يتم ما هو : اإلنتا  بمستلزمات قصدوي
 .(1)التصدير أو المحلي السوق في ماإ للبيعك الصنع تام منتج صورة في

 :اإلنترج مستلزمرت قسرئل عن لإلفااج المطلوبة المستن ات

 (.4) نموذج -

 .التجارية الفاتورة -

 .الوزن بيان وأ العبوة بيان -

 .المالحي التسليم إذن -

 .القيمة إقرار -

 .الجمارك مع المتعاملين بطاقة -

 .الفاتورة على االستثمار هيئة ختم أو احتياجات استيراد بطاقة -

 .المبيعات في التسجيل بطاقة -

 .الضريبية البطاقة -

 .الشأن صاحب من معتمد إنتاج مستلزم نموذج( 5) نموذج -

                                                           

 .21ص ذكراك سبق مرجع االستيراديةك الالئحة ك(1005) األميرية المطابع -:ذلك في راجع( 2)
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 .الشحن بوليصة -

 .اإلدارية المصاريف سداد إيصال -

 . التفصيلية تفاقياتإلا من أياة  تطبيق الشأن صاحب رغبة عند المنشأ شهادة -

 :تجرقإلا بغاض ستماادإلا

 المسددتوردين بسددجل المقيددد االعتبددار  أو الطبيعددي الشددخص يسددتوردا مددا كددل هددو :تجددارإلل سددتيرادإلبا يقصددد
 عملية أ  إجراء دون تيليفها أو تعبئتها بعد أو تيرادسإلا عند بحالتها لبيعها التجارية الصفة تحمل سلع من

 .(1)عليها تكميلية أو تحويلية

 :اإلتجرق بغاض الواقدة الاسرئل عن لإلفااج المطلوبة المستن ات

 (.4) نموذج -

 .التجارية الفاتورة -

 .الوزن بيان أو العبوة بيان -

 .المالحي التسليم إذن -

 .المنشأ شهادة -

 .القيمة إقرار -

 .الجمارك مع عاملينالمت بطاقة -

 السلعية المجموعات ضمن مدرجة المستوردة السلع تكون وأن المستوردين سجل في القيد بطاقة -
 .البطاقة في المقيدة

 .المبيعات ضريبة في التسجيل بطاقة -

 .الضريبية البطاقة -

 .الشحن بوليصة -

 .اإلدارية المصاريف سداد إيصال -

                                                           

 .24ص ذكراك سبق مرجع االستيراديةك الالئحة ك(1005) األميرية المطابع -:ذلك في راجع( 2)
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 : المنشأ شهردة

 الجهات من عليها مصدق منشأ بشهادة مصحوبة تكون أن تجارإلل الواردة الرسائل عن لإلفراج يشترط
 .(1) :التالية للحاالت تجارإلل الواردة للرسائل المنشأ شهادة تقديم من ستثناءاتإ وهناك المختصةك

 .مستعملة باستيرادها المسموح بالسلع والخاص( 1) رقم بالملحق الواردة السلع - أ

 الخامدات – األدويدة) ا تيدة السدلع مدن والزراعدة الصدحة بوزارتي لتصالمخ الجهات عليل توافق ما  - ب
 األمصال – الطبية والمستلزمات األجهزة – العالجية األغذية – التشخيصية الكيماويات – الدوائية

 القدوارض وسدموم الضدارة واألعشداب الفطريدات مبيددات – الحشدرية المبيددات – البيطريدة واللقاحات
 األعدالف ومكوندات الكسب – يوم عمر وبط كتاكيت – اإلنبات ومن منظماتو  اإلنبات موقفات –
 (.التقاو  –

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

 .الخارجية بالتجارة المختص الوزير عليها يوافق التي الحاالت -د

 
 : هي تصديق دون المنشأ شهادةفيها  يقبل لتيا الحاالت

 .األوربي االتحاد دول أمنش ذات السلع -

 (.االكوميس) األفريقي والجنوب للشرق المشتركة السوق منشأ ذات السلع -

 .العربية الدول بين التبادل تيسير إتفاقية منشأ ذات السلع -

 

 : بشاوط المنشأ تق ي  دون التجرقية الاسرئل عن اإلفااج جواز

 الشدددأن صددداحب تقدددديم بشدددرط المنشدددأ لشدددهادة المسدددتوفاة غيدددر لإلتجدددار الدددواردة الرسدددائل عدددن بددداإلفراج يسددمح
ال أشهر ستة لمدة جمركياة  المقبولة بالقيمة ضمان خطاب  وفقداة  الضدمان خطداب مدن التعويض ستيفاءإ تم وا 
 .2935 لسنة 228 رقم القانون من 25 المادة ألحكام

                                                           

 .60 – 59 ص ص" الجمارك قانون التنفيذية الالئحة" ك(1006) المالية وزارة -: ذلك في راجع( 2)
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 : للحكومة ستماادإلا

 اإلدارة ووحدددات العامددةك والهيئددات الحكوميددة والمصددالح الددوزارات نشدداط لمزاولددة الالزمددة السددلع سددتيرادإ كددوني
 لتحقيق الخارج من مشترياتها تنظم التي واللوائح القوانين ألحكام وفقاة  العامة عتباريةإلا واألشخاص المحلية

 .(1)أغراضها

 

 :(2)قدةالوا الاسرئل عن لإلفااج الجماكمة اإلجااءات

 : للتخليص المطلوبة المستندات

 . المختص البنك من اإلعتماد فتح طلب -2

 . اإلستيرادى المستند -1

 . اإلستيرادية البطاقة -3

 . المصرفية اإلستمارة -4

 فى المصرى القنصلى التمثيل من عليها مصدقاة  تكون أن ويجب العبوةك وقوائم األصلية الفواتير -5
 . اإلعتماد طريقل عن حالمفتو  البنك بخاتم ومختومة الخارج

 . الجوى أو المالحى التسليم إذن -6

 . المنشأ شهادة -3

 . الجمركى اإلقرار مقدم شخصية على دال مستند -8

 . الجمركى اإلقرار ملف -9

 : اإلستمااد تأشماات

 محل تسليم البضاعة كانت إذا بالساحة المستودعات أمين أو المخزن أمين الى الجمركى اإلقرار يقدم
 لذلك المخصص المكان فى للتأشير وذلك المستودعات تأشير مكتب لىإ أو حاوية فى ردةوا أو صاحبلك
 أمين وتوقيع – منها السليم وغير – الطرود عدد – الطريق رقم – المخزن إسم – اإلستالم نظام :ويشمل
 . المخزن

                                                           

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

 . 31ص الجمركيةك اإلجراءات الجمركيك الثقافي المعهد ك(1002) الجمارك مصلحة -: ذلك في راجع( 1)
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 : األول  الماحلة إجااءات

 : يلي ما يتم حيث المرحلة رئيس إلى المستندات ملف يقدم

 والتأشير الرسالةك على للتخليص وكفايتها ك المقدمة والمستندات اإلقرار بيانات ستيفاءإ مراجعة .2
 أو الفتح من واإلعفاء المستندات قبول أو التحقيق أو الكشف)  اإلجراء وتحديد المعاينةك بإجراءات

 واقع من السلع عليها ستعرض التي الرقابية الجهات وتحديد(  الصرف مرحلة إلى المعاينة تأجيل
 . المتكاملة التعريفة نسخة

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

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

 في للرسالة المميزة البيانات كافة بمراجعة يقوم حيث المانيفستو مراجع إلى داخلياة  الملف يمرر .4
ذن الجمركيك اإلقرار بيانات على الشحن قائمة  تاري  – الطريق رقم: حيث من المالحي التسليم وا 
 . الشأن صاحب اسم – الوزن – لطرودا عدد - البوليصة رقم – الباخرة

 : يتولى حيث المرحلة في النهائي للمراجع داخلياة  الملف يمرر .5

i. المرحلة رئيس تأشير وجود من التأكد. 

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

iii. مستنداتال كافة على اإلقرار تسجيل أرقام إثبات من التأكد. 

iv. الرقابية الجهات على العرض ستمارةإ تحرير. 

v. وصورة الفواتيرك من صورة بها مرفقاة  الشأن صاحب إلى المعاينة أمر بيان ستمارةإ تسليم 
 والمستند اإلستيرادىك والمستند الرقابيةك الجهات على العرض واستمارة التعبئةك قوائم

 .المالحي

vi. يالمكان التوزيع حسب المختص التعريفة مدير ىإل ويسلم ومرفقاتل اإلقرار ملف يحجز. 
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 : الثرنمة الماحلة إجااءات

 الذى المختص المثمن مساعد إسم يحدد الذى للمثمن المعاينة أمر بيان إستمارة الشأن صاحب يقدم -2
 المرحلة رئيس تأشير واقع من فتحها سيتم التى الطرود ويحدد البضاعةك وجود مكان إلى ينتقل

سم الجمركي اإلقرار رقم عبواتها على تبويك األولىك  . الفتح قبل المعاينة وتاري  المثمن مساعد وا 

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

 تحرير ويتولى بالنتيجةك جرد ستمارةإ خراجاست أو المعاينةك أمر بيان على المعاينة نتيجة إثبات يجوز -3
 . المثمن ومن منل عليها ويوقع المثمن مساعد االستمارة

 لما وفقاة  القيمة وتحديد الجرد ستمارةإ على أو الفواتير صورة على الجمركية البنود تحديد المثمن يتولى -4
 :يلي

i. المعاينة تاري  في بها المعمول األسعار قوائم . 

ii. وقيمتها الخارجك فى القنصلي التمثيل من عليها ومصدقاة  المنتج من كانت إذا ةالمقدم الفواتير 
 . القوائم فى للصنف القيمة حدود فى

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

iv. أمر انبي يحجز الفواتيرك فى القيمة مناسبة وعدم القوائم فى للصنف سعر وجود عدم حالة فى 
 السعرية المصادر الى للرجوع المعاينة وقت إنتهاء لحين المثمن لدى خاص ملف فى المعاينة

 . المختص التعريفة مدير بإرشاد المجمع فى

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

  .القرار

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

 . المثمنين أحد بمعرفة تبنيدها بعد الفواتير صور لحجز آخر نظاماة  لمجمعا يضع أن

 . منل التظلم فى رغبتل يبدى أو بقبولل ويوقع بالقرار الشأن صاحب يخطر -3
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 مدير أو المثمن على وعرضل والقيم والكميات البنود لتجميع التظهير لمراجع يمرر قبوللك حالة وفى -8
 على المذكور المستند بيانات مطابقة بعد ك والكمية بالقيمة ستيرادىاإل المستند على للخصم التعريفة
 . المعاينة عند المستند هذا على الخصم تم قد يكن لم إذا الرسالةك بيانات

 الملف يمرر سالمتها حالة وفى العبوةك قوائم على الجرد استمارة بيانات مطابقة التظهير مراجع يتولى -9
ثبات رقمية نحاسة الشأن صاحب تسليم مقابل جمركيةال الرسوم حسبة كاتب لىإ كلل  وساعة الرقم وا 

 . الملف يمين على تسليمها

 : الثرلثة الماحلة إجااءات

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

 . الشأن صاحب إلى وتسليمل الدفع إخطار واستخراج للمراجعة الرسومك حسبة لمراجع الملف يمر -1

 . األوراق واقع من االستمارات لملء اإلحصائية البيانات كاتب إلى الملف يمر -3

 . اإلفراج إذن نسختي فى والماركات والصنف الكمية لتحديد اإلفراج كاتب إلى ثم -4

 االستمارات على والتوقيع المثمن لقرار وموافقتل التظهير وسالمة اإلجراءات يراجع يالنهائ المراجع -5
 . التوريد وحوافظ اإلفراج إذن ونسختي اإلحصائية

 . الدفع أمر وتوقيع الفنية المراجعة يراجع التعريفة قسم رئيس -6

 للصراف ويأذن كالنهائي والمراجع التعريفة قسم رئيس توقيعي استيفاء من الحسابات رئيس يتأكد -3
 . الضرائب بقبول

ثبات المستحقات بتحصيل ويقوم النحاسةك رقم الصراف يعلن -8  . الصراف بكشف المحصل وا 

ثبددددددات القسدددددديمة يسددددددتخرج القسدددددديمة كاتددددددب -9  مددددددن بكددددددل المخصددددددص المكددددددان فددددددي وتاريخهددددددا رقمهددددددا وا 
ذن يالجمرك اإلقرار  . التوريد أمر واستمارة اإلفراج وا 

 . ائمالقس بتوقيع الصراف يقوم -20

 . المجمع بخاتم وختمها اإلفراج إذني على والتوقيع التحصيل الحسابات رئيس يراجع -22
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 النهائي الوارد لنظام االستيرادية المستندات

 الشخصي لإلستخ ام  الخرص لإلستخ ام  اإلنترج بغاض  اإلتجرق بغاض

 القيددددد بطاقددددة صددددورة -
 .المستوردين سجل في

 .4 رقم نموذج -

 سدددددددددددددددددداد إيصدددددددددددددددددال -
 .اإلدارية لمصاريفا

 مصدق منشأ شهادة -
 .عليها

 إثبدددددددددات مسددددددددتندات - 
 خددددددددددددددددتم أو النشدددددددددددددددداط

 علدددددددددددددددى االسدددددددددددددددتثمار
 بطاقددددددددددددة أو الفدددددددددددداتورة
 .احتياجات استيراد

 .4 رقم نموذج -

 .5 رقم نموذج -

 سدددددددددددددددداد إيصدددددددددددددددال -
 .اإلدارية المصاريف

 .النشاط رخصة - 

 .6 رقم نموذج -

 المصاريف سداد -
 .اإلدارية

 

 السددددددفر جددددددواز صددددددورة - 
 المكاندددة علدددى لالسدددتدالل
 .للراكب االجتماعية

 .الهوية بطاقة -

 

 :للتص يا المطلوبة والمستن ات الجماكمة اإلجااءات    1/1/1

 :مقدمة

 معدددل يقدداس حيددث النمددوك معدددالت زيددادة بهدددف االتفاقيددات فددي ودخلددت التشددريعاتك بعددض الدولددة وضددعت
 .الواردات على الصادرات حجم بزيادة النمو

 والرسوم الضرائب من معفاة االتفاقية في الدول وصادرات واردات بدخول يمنح االتفاقيات تطبيق أن وحيث
 .العالمية األسواق في المنافسة في المصرية الصادرات يساعد مما الصادرات تكلفة يخفض مما الجمركية

 والخدداص 1001 لسددنة 255 رقددم القددانون تطبيددق تددمو  اإلجددراءاتك بتبسدديط المصددرية الجمددارك قامددت كددذلك
 لسدنة 20 ك1001 لسدنة 2635 رقدم الدوزراء مجلدس رئديس بقدرار الصادرة التنفيذية والالئحة التصدير ةيمتنب

 ماح المتقت.والس للدروباك المنظمة واإلجراءات القواعد بتطبيق .1003
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 :التص يا لعملمة والحركمة المنظمة القواع 

 شدروط 1005 لسدنة 330 رقدم والصدناعة التجدارة وزير قرارب الصادرة االستيرادية الالئحة أوضحت -
 ال بأندددل الالئحدددة مدددن 39 بالمدددادة ورد حيدددثك (1)المصددددرين سدددجل وضدددوابط التصددددير مهندددة مزاولدددة
 لمدن إال اإلتجدار بقصدد سدتيراداإ سدبق ممدا أو بكميداتك المحلدي اإلنتداج مدن التصددير مزاولة يجوز
 تصددددير للمصددددر يحدددق بأندددل الالئحدددة مدددن 40 مدددادةبال ورد كدددذلكك المصددددرين بسدددجل مقيدددد يكدددون

 يجدوز ال كدذلك كالنشداط ومزاولة المنشأة بإقامة لل الصادر الترخيص على بناءاة  الصناعية منتجاتل
 عدن إال هاصدتخ التي التجارية العالمة تحمل التي والعبوات اإلنتاجية المشروعات منتجات تصدير
 .موافقتها على بناءة  أو طريقها

 موافقة على الحصول بعد إال البترولية المنتجات تصدير يجوز ال بأنل الالئحة من 42 ادةبالم ورد -
 - البندزين – البوتوجداز: "وهدي الحصدر سدبيل علدى المنتجدات تلدك للبترولك العامة المصرية الهيئة
 – المدددددازوت – الدددددديزل – السدددددوالر – الكيروسدددددين – التزييدددددت زيدددددوت – النفاثدددددات وقدددددود – النافتدددددا
 ".لتاألسف

 النمدوذج باستيفاء المستخلصين من يمثلل من أو المصدر بالتزام الالئحة من 45 بالمادة ورد كذلك -
 الصددددادرات علددددى للرقابددددة العامددددة الهيئددددة فددددرع إلددددى وتسددددليمل رسددددالة كددددل عددددن( 3) رقددددم اإلحصددددائي
 المشدحون لبيانات مطابق النموذج هذا في المثبتة البيانات تكون أن ويتعين الشحنك قبل والواردات
 هدددذا علدددى تطدددرأ تيييدددرات بأيدددة الهيئدددة فدددرع بإخطدددار المصددددر يلتدددزم كمدددا الجمركددديك والبيدددان الفعلدددي
 اإلحصددائي النمددوذج تسددليم مددن التأكددد بعددد إال الشددحن بإتمددام المخددتص الجمددرك يسددمح وال البيانددات

 .الهيئة لفرع

 وبدددين بينهدددا المبدددرم دولالددد إلدددى التصددددير عندددد المصددددر لتزامإبددد الالئحدددة مدددن 46 بالمدددادة ورد كدددذلك -
 جمركددددي بإعفدددداء المصددددرية الصددددادرات بمقتضدددداا وتتمتدددع تفضدددديلي اتفدددداق العربيددددة مصددددر جمهوريدددة

 واألوضدداع الشددروط وفددق منشددأ شددهادة المصدددرة الرسددالة يصدداحب أن اءعفدداإل بهددذا التمتددع طلددبتوي
 .االتفاق يتضمنها التي

 

                                                           

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

 
 مؤقت تص يا  التص يا إعردة   نهرئي صردق

 بضائع وطنية -

 مرفوضة أجنبية بضائع -
 خلابالد

 .متقت سماح - 

 .الضريبة رد -

 .متقت إفراج -

 .واإلعادة لإلصالح - 

 .الصنع تكملة -

 .بالخارج للعرض -

 .الصالح البديل استيراد -

 
 :النهرئي التص يا 

 : (1)مثل نهائية بصفة تصديرها يتم بضائع

 ضرائب سداد عدم أو ستردادإ: مثل مالية أمور نهائية بصفة التصدير على فيتوق وقد الوطنية البضائع -
 .السلع بعض على صادر رسوم ستحقوقد ي – المبيعات ضريبة مثل داخلية

 – .مختلفدة ألسدباب بالدداخل رفضدت ثدم عليها الجمركية والرسوم الضرائب وسداد ستيرادهاإ سبق بضائع -
 شددروط تددوافرت إذا االسددتيراد عنددد سدددادها سددبق التددي والرسددوم رائبالضدد اسددترداد تصددديرها علددى يتوقددف قدددو 

 .الجمارك قانون من 205 المادة
 :التص يا إعردة

 :(2)مثل الخاصة الجمركية النظم بأحد دخولها سبق بضائع

 .المتقت السماح -

 .الضريبة رد -

 .المتقت اإلفراج -

 

                                                           

 . 108 – 103 ص ص حلوانك جامعة الثانيةك الطبعة ك"واالستيراد التصدير" ك(1008) سالمان عمر -: ذلك في اجعر ( 2)

 .123 ص ذكراك سبق مرجع ك"واالستيراد التصدير" ك(1008) سالمان عمر -: ذلك في راجع( 1)



 
27 

 :التص يا إعردة عل  ويتوقف تص ياير ويعرد

 .السلع هذا استيراد عند تحصيلها السابق اتالضمان رد -

 .الضريبة رد بنظام عنها المفرج للسلع المستوردة المدخالت على الضريبة رد -
 :المؤقت التص يا

 :( 1)مختلفة ألسباب مؤقتاً  تصديرها يتم سلع

 .واإلعادة اإلصالح -

 .صناعية عمليات إجراء -

 .بالخارج العرض -

 .الصالح البديل استيراد -

 :االستمااد ةإعرد عن 

 .المتقت التصدير من اليرض حسب والرقابية واالستيرادية الضريبية المعالجة تختلف -
 :للمص قين والتشايعرت القوانمن إطرق في ال اعمة الجماكمة اإلجااءات

 فددي التلددف والسددريعة اليذائيددة للسددلع خاصددة الدددعم كافددة لتقددديم التصدددير إلتمددام سدداعة 14 العمددل -
 .ساعة 14 مدار على ملتع التي المواقع

 .العمل بموقع الصادر إجراءات إتمام طلب إمكانية -

 .والفاكهة الخضروات مثل التلف سريعة للسلع مبسطة إجراءات -

 .الصادر إجراءات وتبسيط تطوير -

 .األحمر المسار حالة في باألشعة الفحص أجهزة استخدام -

 :يايةالتص  العملمة ب ع  الخرصة والقوانمن الجماكمة التشايعرت

 التنفيذيدة والالئحدة 1005 لسدنة 95 رقدم القدانون حتدى وتعديالتدل 63 لسدنة 66 رقدم الجمدارك قانون -
 .1006 لسنة 20 رقم

 .1005 لسنة 33 رقم التنفيذية والئحتل 35 لسنة 228 رقم والتصدير االستيراد قانون -

                                                           

 .99 – 93 ص ص اكذكر  سبق مرجع ك"التنفيذية الالئحة" ك(1006) المالية وزارة -: ذلك في راجع( 2)
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 .2993 لسنة 8 رقم االستثمار وحوافز ضمانات قانون -

 ك1001 لسنة 2635 رقم التنفيذية والالئحة التصدير بتنمية والخاص 1001 لسنة 255 رقم قانون -
 .1003 لسنة 20

 :اإلنترجمة المواقع من التص يا

 :(1)اآلتي إتباع يتم المواني خار  الصادر إجراءات إتمام الشأن صاحب طلب حالة في

 البضاعة كانلم الجيرافي بالنطاق الصادر جمرك يرلمد بطلب ينيبل من أو الشأن صاحب يتقدم -2
 بدفتر وقيدا صادر جمركي بيان بتحرير ويقوم ككاف   بوقت التصدير ميعاد قبل بالموقع للمعاينة

 .م.ك 46

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

 علدددى ألصدددنافا بمراجعدددة ومطابقتهدددا الكميدددات مدددن والتأكدددد العددددد بحصدددر الجمركيدددة لجندددةال تقدددوم -3
 بالمطابقدة والتوقيدع بدالوزن تصددر التدي األصدناف حالدة فدي الدوزن من والتأكد العبوة وبيان الفواتير
 السديل رقم وتدوين المصدرة البضاعة على الجمركي السيل ووضع اإلفراج إذن وصورة أصل على

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

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

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

 لتسددديد اإلرسددال لجمددرك ويرسددل الشددحن تمددام يفيددد بمددا الصددادر إفددراج إذن يخددتم لشددحنا تمددام بعددد -5
 .ذلك طلب حالة في والرسوم الضرائب رد إجراءات واتخاذ قيوداتل

 تسددليم مددن الشددحن بإتمددام السددماح قبددل المخددتص الصددادر جمددرك مدددير يتأكددد األحددوال جميددع فددي -6
 .والواردات الصادرات لىع للرقابة العام الهيئة لفرع اإلحصائي النموذج

                                                           

 . 202ص ذكراك سبق مرجع ك"التنفيذية الالئحة" ك(1006) المالية وزارة -: ذلك في راجع( 2)
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 (1)الوطنمة البضرئع تص يا إجااءات
 : المطلوبة والسجالت والنماذ  المستندات

 المصددرة البضائع عن الجمركى اإلقدرار 

 العبدوة وبيدان الفدواتير 

 (ص ت) المصددرفية اإلستمدارة 

 الشحددن إذن 

 الجهددات موافقددات 

 الوسيددددط الدفتدر 

 م.ك 46 سجددل 

 م.ك 50 سجددل 

 المصددرين سجددل فى القيدد 

 التصدديرية الموافقدات 

 : الوطنمة البضرئع تص يا إجااءات

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

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

 الجهات على والعرض المصرفية ستمارةإلا ستخراجإب بالسماح بالتأشير المراجعة موظف يقوم .3
 .المختصة

 ويرفق األساسية البيانات منل يوضح حيث يطالوس الدفتر فى سنو  مسلسل برقم الشهادة تقيد .4
 333نموذج) المصدرة البضائع على بالرقابة المختصة الجهات على العرض ستمارةإ بالشهادة
 ( .مكرر

                                                           

 . 61ص الجمركيةك اإلجراءات الجمركيك الثقافي المعهد ك(1002) الجمارك مصلحة -: ذلك في راجع( 2)
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 : األول  الماحـلة

 مرفقاة  الوسيط الدفتر فى القيد تاري  من يوما 90 خالل 46 سجل فى للقيد الشهادة المصدر مديق .2
 ( .ص ت) المصرفية واالستمارة  األصلية الفواتير بها

 اليزل لرسائل بالنسبة الدعم وشهادة المصدرة القطن لرسائل بالنسبة القطن لجنة شهادةتقدم  .1
 . والحريرية القطنية والمنسوجات

 . يعدلها أو األسعار سالمة من للتأكد المستندية بالمراجعة للقيام المثمن على الشهادة تعرض .3

 ومطابقة النقديةك العمليات تنفيذ لمراقبة م. ك 50 سجل بل المنوط المراجع إلى الشهادة تقدم .4
 وصالحية بالشهادةك الموضحة والقيمة الفواتير قيمة مع المصرفية ستمارةإلا فى الواردة القيمة

 .الرسالة لتصدير ستمارةإلا

 .المصرفية ارةاالستم وتاري  ورقم 50 سجل فى القيد ورقم 46 سجل فى القيد برقم الوسيط الدفتر يسدد .5

 .المستحقة العوايد قيمة لحساب والتضريب التظهير مراجعة إلى بمستنداتها الشهادة تقدم .6

 التأشيرات إستيفاء ومراجعة المستحقة العوايد حسبة لمراجعة النهائى المراجع إلى الشهادة تقدم .3
 .المختصة الرقابية الجهات على والعرض

 .اإلفراج إذن وتوقيع المراقب على بالتصدير بالتصريح العرض .8

ثبات المقررة العوائد لتحصيل الحسابات جهاز إلى الشهادة تقدم .9  . الشهادة على ذلك وا 

 : الثرنمة الماحلـة

 الميناء فى الباخرة وجود بشرط للتصدير البضائع إعداد عند الحركة قطاع إلى المصدر يتقدم .2
 . البضائع بدخول للسماح

 . التصدير يوم فى المستندات تصالحيا بمراجعة الحركة مدير يقوم .1

 . الجمركية الدائرة إلى البضائع بدخول الحركة مدير يصرح .3

 الصادر شهادة ورقم الطرود وعدد المصدر اسم تحمل بطاقات بموجب البضائع دخول يتم .4
 . صور أربعة من الرسالة وأصل

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

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

 . باخرة من أكثر على الواحدة الشهادة مشمول شحن يجوز ال .8

 تصدرها التى بالبضائع يختص فيما الجمركية الدائرة خارج المصدرة البضائع بمعاينة يسمح .9
 بإقامتها الصادر المعارض وبضائع العامك القطاع وشركات العامة والهيئات المتسسات

 . االقتصاد وزارة نم تصريح

 : الثرلثة الماحلـة

 الدائرة إلى الرسالة إدخال نتهاءإ يفيد نهائياة  بالغاة  الشأن صاحب يقدم التصدير عملية نتهاءإ عند .2
 الحركة مدير ويقوم سايرةك الشهادة وتسدد بالكامل التصدير عدم حاالت فى السيما الجمركية

 . لرسائ من إدخالل تم لما النهائي الحصر بعمل

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

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

  اإلستمارة بل صدرت الذى للبنك التسجيل ورقم وقيمة كمية تصديرا يتم بما م.  ك 50 سجل يسدد .4
 ( . ص.  ت)

 . المصدرة والكمية وتاريخها السايرة القسيمة برقم م.  ك 46 سجل يسدد .5

 والتوكيالت الشأن ذوى مع وجدت إن ختالفاتإلا وتراجع الصادر مانيفستو فى الشهادة تسدد .6
 . التصدير وجمرك المالحية

 . الشهادات بحفظ المختصة الدفترخانة إلى اإليراد جدول مع يومياة  الشهادات ترسل .3

 ببضائع الخاصة الشهادات أو المنشأ شهادات أو الدعم شهادات أو الرسمية الشهادات تمنح .8
 . المانيفستو فى التسديد مرحلة بعد طلبهم على بناء الشأن لذوى والدروباك المتقت السماح
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 الفصـــل الثالــث

 اتجاهات تحديث وتطوير الجمارك 

 في إطار المنظمات الدولية
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 الثرلــث لـــالفص

 تجريرت تح يث وتطويا الجمرقك إ

 في إطرق المنظمرت ال ولمة
 : مقدمة 1/3

المطلوبددة للتخلدديص واإلفددراج علددى الشددحنات  تناولنددا فددي الفصددل السددابق اإلجددراءات الجمركيددة والمسددتندات
سدتيراد المختلفدة إلأندواع ا نداالواردةك كذلك اإلجراءات الجمركية للتخليص على الشدحنات المصددرةك وتدم تناول
سددتيراد وأنددواع االسددتيراد مددن إلحيددث أن طبيعددة كددل نددوع يحتدداج لمسددتندات تخصددلك وقمنددا بتعريددف مفهددوم ا

سددتخدام الخدداصك اإلنتدداجك اإلتجددارك وكددذلك اإلسددتيراد الحكددوميك والقواعددد سددتيراد لإلسددتخدام الشخصدديك اإلإ
ثدددم استعرضدددنا اإلجدددراءات الجمركيدددة والقواعدددد الحاكمدددة لعمليدددة التصدددديرك وتناولندددا أندددواع . المنظمدددة للمنشدددأ 

التصدير المختلفة من صادر نهائيك صدادر متقدت إمدا بيدرض اإلصدالح واإلعدادة أو للعدرض واإلعدادة أو 
سدتيراد البدديل الصدالحك وكدذلك تناولندا التصددير لرسدائل سدبق اإلفدراج عنهدا برسدم الدوارد إللة الصدنع أو لتكم

 مثل اإلفراج المتقتك الدروباكك السماح المتقت.

وسنتناول في هذا الفصل الجهود المبذولة من قبل المنظمات الدولية لتحديث وتطوير بيئة العمدل الجمركدي 
 العولمة. لتتواكب مع متطلبات عصر

 منظمة الجمار  العالمية ودورها فى إحداث التطوير : 1/0
بلجيكدددا ك  –ك تدددم إنشددداء مجلدددس التعدداون الجمركدددى فدددى بروكسدددل  2953فددى السدددادس والعشدددرين مدددن يندداير 

 والذى تيير مسماا بعد ذلك الى االسم الحالى )منظمة الجمارك العالمية( .

ة دوليددة تتعامددل مددع الحكومددات ولدديس الشددركات والمتسسددات ومنظمددة الجمددارك العالميددة هددى منظمددة حكوميدد
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 

 ون الدولى بين الحكومات فى المجال الجمركى .الدولية وتشجيع التعبما يخدم التجارة ا
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منظمددة الجمددارك العالميددة  بصددفة خاصددة فددى مجدداالت تنفيددذ اإلتفاقيددات الدوليددة والبرتوكددوالت عمددل  يتركددز
واألدوات التددى تددنظم عمليددة تصددنيف السددلع والبضددائع )إتفاقيددة النظددام المنسددق( وكافددة اإلجددراءات المتعلقددة 

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

 الفكرية .

قدددد ظهدددر إلدددى الوجدددود العديدددد مدددن لتحقيدددق جملدددة األهدددداف الجديددددة الملقددداة علدددى عددداتق هيئدددات الجمدددارك كف
لتحقيدق تلدك األهدداف  –بمعاوندة أعضدائها  –اإلتفاقيات والتى سعت مدن خاللهدا منظمدة الجمدارك العالميدة 

الجديدددة ك فظهددر للوجددود اتفاقيددة كيوتددو لتسدداعد فددى تبسدديط اإلجددراءات الجمركيددة وظهددر إطددار جديددد لتددأمين 
قيددق هدددفين كدداملين همددا تحقيددق التنميددة اإلقتصددادية وأيضدداة وتسددهيل سلسددلة التجددارة العالميددة لتسدداعد فددى تح

محاربددة اإلرهدداب بتددأمين سلسددلة التجددارة العالميددة ك فضدد  عددن العديددد مددن اإلتفاقيددات األخددرى مثددل اتفاقيددة 
 اسطنبول .   

 ولتحقيق ذلك تتبنى المنظمة عدد من المبادرات الحديثة وتستخدم آليات دولية معترف بها ومتعارف عليها 
إتفاقية كيوتوك إتفاقية النظام المنسقك إعالن أروشا للنزاهة الجمركيةك كذلك تبنت آليات الجمدارك فدى  مثل:

 القرن الواحد والعشرينك وسنتعرض لتلك ا ليات كا تى: 
 :"Kyoto Conventionتفاقية كيوتو "إ 1/1

لعمددل الجمركددي الحددديثك حيددث تفاقيددة كيوتددو واحدددة مددن أهددم األدوات المسددتخدمة فددي مجددال تطددوير اإتعددد 
 ن تبسيط وتنميط اإلجراءات الجمركية.أتفاقية الدولية بشإلتفاقية كيوتو اإيقصد ب

ملحدددق تحتدددو  علدددى المبدددادئ األساسدددية للعمليدددات الجمركيدددة مدددن تخلددديص وارد  32تفاقيدددة عددددد إلوتضدددم ا
 .(i1)ة في الدول األعضاءوتصدير وترانزيت وغيرهاك وهي بمثابة مرشد للعمل من قبل اإلدارات الجمركي

 :تفاقية كيوتو إمضمون  1/1/3

ليدداء إلتفاقيددة كيوتددو مددن أجددل تحددديث مالحددق اإلقامددت منظمددة الجمددارك العالميددة بددإجراء مراجعددة  تفاقيددة وا 
تفاقيددة لمسدداعدة إلالنصددوص والمددواد التددي تعيددق العمددل الجمركددي أو تقادمددتك مددع إضددافة نصددوص جديدددة ل

 لتكيف مع الممارسات العالمية المستخدمة في مجال التجارة.اإلدارات الجمركية على ا

                                                           

ز نشر وتوزيع الكتاب الجامعيك جامعة حلوانك الطبعة األولىك ( "الجمارك في عصر العولمة" جها1005عمر سالمان ) -: ذلك في راجع( 1)
 .52القاهرةك ص



 
35 

وتضمنت التعديالت إدخال تكنولوجيا المعلوماتك التجارة اإلليكترونيةك وطرق تحديد المخاطر في إطار 
 تبسيط اإلجراءات.

تفاقيدددة المعدلدددة مجموعدددة مدددن المبدددادئ الموجدددودة بشدددأن اإلجدددراءات الجمركيدددة والتدددي تتسدددم إلكدددذلك تتضدددمن ا
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.

ل الجمركي بصورة وتدور محاور االتفاقية الرئيسية حول عدد من المبادئ الهامة التي تحكم العم
 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. -

 ضائع.تبسيط اإلجراءات بالنسبة لألشخاص المصرح لهم بالتخليص على الب -

 ستفادة القصوى من تكنولوجيا المعلومات في تطبيق اإلجراءات الجمركية.إلا -

العمدددل بالحدددد األدنددددى مدددن ا ليدددات الرقابيددددة الجمركيدددة الالزمدددة لضددددمان إمتثدددال العددداملين لألنظمددددة  -
 الجمركية المطبقة عليهم.

جراءات المراجعة المحاسدبية الالحقدة والتنسديق التداإ - م والكامدل مدع الجهدات ستخدام إدارة المخاطر وا 
 الحكومية التي لها عالقة باإلفراج عن الواردات أو إنهاء إجراءات التصدير.

 إقامة عالقة شراكة بين الجمارك والمجتمع التجار . -

 : "HSالنظام المنسق " 1/4

نظام الوصف والتكويد المنسق للسلعك وقد طورتل   Harmonized System( HSيقصد بالنظام المنسق )
مجموعددة سددلعيةك كددل  5000( للمنتجددات الدوليددة حيددث أنددل يحددو  حددوالي WCOة الجمددارك العالميددة )منظمد

أرقام( مرتبة على أساس قانوني وفنيك مبنية  6مجموعة من هذا المجموعات يتم تعريفها بكود يتكون من )
 .(1)على أسس وقواعد معروفة وراسخة من أجل التوحيد في عملية التصنيف

                                                           

 .6(ك الهيئة العامة لشئون المطابع األميريةك القاهرةك ص1009التعريفة الجمركية ) -: ذلك في راجع( 2)
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( أ  التبادل EDIالمنسق في تنميط وتناغم إجراءات الجمارك والتجارةك وربطها بنظام )ويساعد النظام 
 لكتروني غير الورقي لبيانات التجارة األمر الذ  يتد  إلى تخفيض التكاليف في مجال التجارة الدولية.إلا

ركيدةك كدذلك دولدة كأسداس عندد إعدداد جدداول التعريفدة الجم 230ويستخدم هدذا النظدام مدن جاندب أكثدر مدن 
إحدددى الوسددائل الخاصددة بالحصددول علددى إحصددائيات عددن التجددارة الدوليددة. وقددد تسددتخدم بعددض الحكومددات 
والقطددداع الخددداص والمنظمدددات الدوليدددة هدددذا النظدددام فدددي مجددداالت أخدددرى ومنهدددا علدددى سدددبيل المثدددال أنظمدددة 

نقددددلك الرقابددددة علددددى المحاسددددبة الضددددريبيةك تحديددددد قواعددددد المنشددددأك رسددددوم التعريفددددة الجمركيددددةك إحصددددائيات ال
 األسعارك التحليل والبث االقتصاد .

 إعالن أروشا : 1/5
وهددو اإلعددالن الددذى يعتبددر بمثابددة صددك تفعيددل النزاهددة فددى العمددل الجمركددى وفددى البيئددة الجمركيددة والددذى تددم 

ك 1003ثددم خضددع لددبعض التعددديالت حتددى تددم إعتمددادا فددى بلدددة أروشددا بتنزانيددا عددام  2993إعتمددادا عددام 
ر ملزم ولكنل يتضمن عدد من المبادئ األساسدية لتعزيدز يم تسميتل بإعالن أروشا كوهذا اإلعالن غولذلك ت

النزاهددة ومحاربددة الفسدداد بكددل صددورا داخددل اإلدارات الجمركيددة ك تلددك المبددادئ التددى تنددادى منظمددة الجمددارك 
 العالمية كافة اإلدارات الجمركية لألخذ بها والعمل بها .

هدذا التوصدية مدا مفدادا والتوصديات توصدية خاصدة بداإلجراءات الجمركيدةك وتتضدمن  ومن بين تلك المبادئ
اإلدارات الجمركيدة بددالنظر فددى أسداليب العمددل الحاليدة وخريطددة اإلجددراءات التدى تضددعها إلنهدداء وجدوب قيددام 

اعدد أعمالهاك وأهمية أن تقوم هذا اإلدارات بوضدع برندامج إلصدالح وتطدوير تلدك اإلجدراءات الجمركيدة والقو 
اإلستيرادية ك بما يضمن تبسيط ما تحتويل اإلجدراءات مدن متطلبدات وتخفديض أعدداد تلدك اإلجدراءات ك بمدا 

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

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

ك كددذلك اسددتخدام الحوسددبة لضددمان أن مددن يعمددل فددى الجمددارك سدديحافظ علددى مسددتويات عاليددة مددن النزاهددة 
تزويددد مددوظفى الجمددارك بدسددتور أخالقددى كددأداة فعالددة لمواجهددة الفسدداد الجمركددى مددع  EDIوتطبيددق نظددام ال 

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 

 الجمار  في القرن الواحد والعشرين 1/6
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 :.(1)دعم التطوير والتنميةمام بتأمين الحدود بهدف تيسير التجارة واإلهت
ك ندددداقد قددددادة المصددددالح 1001ن خددددالل اإلحتفدددداالت الخاصددددة باليوبيددددل الددددذهبي لمنظمددددة الجمددددارك عددددام مدددد

داء الجمركددي فددي ألالحكوميددة مددن مختلددف دول العددالم بعددض القضددايا األساسددية المددتثرة فددي جددودة وكفدداءة ا
عددد كبيدر مدن التحددياتك المتعارضدة  12السدنوات األولدى مدن القدرن  المستقبل وقد واجهت الجمارك خدالل

فمن ناحية ظهرت الحاجة للتدامين والمراقبدة  كوقات والتي نتجت عن عولمة التبادالت التجاريةألفي بعض ا
الفعالددة لسالسددل اإلمدددادات الدوليددةك فددي حددين تزايدددت مددن ناحيددة أخددرى الضدديوط الراميددة لتسددهيل التبددادالت 

 ة المشروعة.التجاري

وقد تعهدت المصالح الحكومية على مستوى العالم بتقديم رتية جديدة للسياسات والخطط اإلستراتيجية التي 
عدددداد النمدددوذج الخددداص إوسدددوف يسدددمح ك 12مدددن شدددأنها أن توضدددح الددددور المنتظدددر للجمدددارك خدددالل القدددرن 

يضداة ورغدم أعدات الطموحدة والواقعيدة بتنظيم التجارة وتدأمين الحددود وتحديدد دور الجمدارك بتجسديد هدذا التطل
ك والتدي ندذكر منهدا عولمدة األعمدال والتجدارة والتنميدة والحدد  12تعدد التحديات التي تواجهها جمدارك القدرن 

 .من الفقر ومواجهة اإلرهاب الدولي وحماية البيئة وتزايد المخاطر الحدودية

 2نذكر منها ا تى : قد تعددت كذلك الفرص إليجاد حلول جريئة ومبتكرة وجذريةو  

ووضع إطار استراتيجي هادف على الصدعيد  كإنشاء شبكة عالمية للجمارك وتوفير رقابة أكبر على الحدود
ليات سالسل اإلمداد ك وتطبيق األساليب التكنولوجية الحديثة داخل  ر بالنسبة بالعالميك ودراية جمركية أك

تجاريدددة ولكدددن أيضددداة مدددع كافدددة التنظيمدددات األخدددرى الجمددداركك ودعدددم الشدددراكة لددديس فقدددط مدددع المتسسدددات ال
 المتواجدة على الحدودك مثل تلك المسئولة عن فرض إحترام القانون وغيرها من التنظيمات الرسمية .

وسددوف يضددمن إتبدداع ا ليددات المددذكورة للجمددارك فرصددة حمايددة المصددالح الضددريبية والماليددة للدددول وحمايددة 
رة غير المشروعة للبضائع ودعم النظام التجدار  الددولي عدن طريدق وضدع التجارة القومية في مواجهة التجا

 .التجارة المشروعة وحماية المجتمعيضاة تيسير أقواعد منصفة للتعامل بالنسبة لكافة المتسسات و 

وجددود إدارات جمركيدددة قدددادرة علدددى التكيدددف واالهتمدددام بتنفيدددذ األهدددداف اإلسدددتراتيجية مدددن شدددأنل أن يحقدددق إن 
لنتائج اإليجابية إذ يسمح تحديداة بخفدض التكداليف المرتبطدة بدااللتزام بالقدانون بالنسدبة للشدركات العديد من ا

                                                           

 موقع منظمة الجمارك العالمية على شبكة اإلنترنت:( 2)
http://www.wcoomd.org. 

 .  86.ص 463ك مجلة الجمارك المصرية ك العدد  12( ك مبادرات القرن 1022العال )محمود أبو  ( 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 

رتفدداع بمسددتوى إلقتصدداد  إذ يسددمح باإلكبددر العوامددل المددتثرة فددي التطددور والنمددو اأتعددد التجددارة الدوليددة مددن 
يجداد عدالم أكثدر   وأمنداة وسدالماة  اة سدتقرار إالمعيشة بالدول الناميدة واألقدل نمدواة والمسداهمة فدي الحدد مدن الفقدر وا 

تفاقيددات إلمثدل األنظمددة التجاريدة اإلقليميدة والمتعدددة األطدراف وأحكدام ا وهدي تخضدع لمجموعدة مدن العوامدل
التفضيلية وسياسات الحكومات القومية ... أما العناصر المتدية للنمدو االقتصداد  فندذكر منهدا التكنولوجيدا 

 تصاالت وتقدم وسائل النقل وتحرير التجارة .إلالمتطورة للمعلومات وا

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

 8: قددرت زيدادة حجدم التبدادالت التجاريدة الدوليدة بنسدبة  زيادة حجم وتشاب  التبادالت التجارية %
تفاقيدات التجاريدة اإلقليميددة إل... كدذلك زاد عددد ا 1006عدام إلددى  1001سدنوياة فدي الفتدرة مدن عدام 

 المتضمنة لقواعد تفضيلية جمركية للمنشأ.

 حتفاظ بالحدد إلتجاا للتوزيع الفور  واإل: أدى ا ظهور أنظمة ومتطلبات جديدة في المجال التجاري
 وكددذلكحدددود األدنددى مددن المخددزون وتعدددد أنظمددة النقددل لظهددور طددرق مبتكددرة لنقددل البضددائع علددى ال

تخددددداذ إجدددددراءات وقائيدددددة ضدددددد إلزيدددددادة الضددددديط علدددددى سالسدددددل اإلمدددددداد وازدادت حاجدددددة الشدددددركات 
الممارسددات التجاريددة غيددر المشددروعة كتهريددب البضددائع والتالعددب فددي األسددعار المددذكورة بددالفواتير 

 .DPIيضاة بيانات المنشأ وفئات التعريفة وخرق مبادىء الأو 

 سدتيالل مدن إل: تتعرض سلسلة اإلمداد الدوليدة لخطدر ا ريمة المنظمةتزايد التهديدات األمنية والج
قبددل الجماعددات اإلرهابيددة وقددد يددتد  قيددام هددذا الجماعددات بقطددع سلسددلة اإلمددداد لشددل حركددة التجددارة 
الدوليددددة إذ تباشددددر نقابددددات الجريمددددة المنظمددددة أنشددددطتها الييددددر مشددددروعة مثددددل التهددددرب مددددن الرسددددوم 

ى الحددود وتجدارة المخددرات والبضدائع الخطدرة والمحظدورة وتبديض والضرائب والتهدرب الضدريبي علد
 تصال دقيقة ومترابطة .إاألموال وتجارة السلع المقلدة من خالل شبكات 

 "لقد تم اتخداذ إجدراءات جديددة لضدمان سدهولة انتقدال البضدائع مدن مكدان  مفهوم جديد للـ " حدود :
معدايير " سديف" التدي وضدعتها منظمدة الجمدارك ..مثدال لدذلك إطدار ال...خر عبر الحدود الدولية  

 العالمية بيرض تأمين وتيسير التجارة العالمية إلى جانب أهداف أخرى .
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 يعتبددددر تهريددددب البضددددائع عبددددر الحدددددود خاصددددة البضددددائع المحظددددورة والخطددددرة  توقعــــات المجتمــــع :
ظمددة الجمددارك كبددر المخدداطر التددي يخشدداها المجتمددع لددذا فإنددل يطالددب منأكاألسددلحة والمخدددرات مددن 

العالميددة بوضددع ضددوابط لضددمان جددودة وأمددان السددلع ك كددذلك تعددد التهديدددات التددي تواجددل الصددحة 
 رق المجتمع .ت يضاة البيئة من األمور التي تأالعامة والثروة الحيوانية والنباتية و 

 مدن حجدم 5و: تمثدل الصدفقات التجاريدة التدي تدتم بدين أطدراف متعاقددة نحد آليات تجاريـة جديـدة %
 لتجارة العالمية .ا

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

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

عتدراف إليضداة إلدى اأيثة إليجاد مطالب ورتى جديدة بالنسدبة لددور الددول العصدرية و لقد أدت التطورات الحد
رتبددداط المتزايدددد بدددين للددددول إلوعدالدددة ك وذلدددك ل لية الجماعيدددة للددددول لخلدددق عدددالم أكثدددر سدددالماة ورخددداءة ئو بالمسددد

. كددذلك والمجتمعددات.. إن التحددديات الدوليددة تتجدداوز الحدددود وتتطلددب إيجدداد حلددول علددى المسددتوى الدددولي.
تحددادات الجمركيددة ومندداطق إلتعمددل الدددول علددى زيددادة حجددم التعدداون اإلقليمددي عددن طريددق إقامددة وتطددوير ا

 تفاقيات الشراكة التجارية .ا  التجارة الحرة و 

لقددد أدت العناصددر اإلسددتراتيجية الفعالددة والتحددديات الدوليددة واإلقليميددة لزيددادة مسددئوليات والتزامددات الدددول فددي 
قدد  -بددالة مدن تقلديص دور الددول -ن العولمدةإالمجدال .. ووفقداة لمنظمدة األمدم المتحددة فدفي هدذا  12 نالقر 

 تدتلخصور الدولدة علدى المسدتوى القدومي واإلقليمدي والددولي و دخلقت على العكس من ذلك مفهومداة جديدداة لد
 مستليات الدول فيما يلي:

ـــو االقتصـــادى  - قتصددداد  إلم التطدددور ان تعمدددل الدولدددة علدددى تنظددديأ: يجدددب االجتمـــاعىو دعـــم النم
يجداد منددا  ا  و جتمداعي بصددورة مالئمدة عددن طريدق وضددع سياسدات اقتصددادية واجتماعيدة مناسددبة إلاو 

ى للتنددافس الحددر و الحفدداظ علددى نظددام حيجدداد منددا  صددإالعمددل علددى  ألنقتصددادى إلمالئددم للنمددو ا
 .تجارى كفء من أهم العناصر الالزمة للنمو االقتصادى و جمع الحصيلة للدولة

  و قد أصبح هذا الدور  من أقدم مسئوليات الدولة .. : يعد تأمين الحدود واحداة  قابة على الحدودالر
و قدددد تنبهدددت الددددول للتحدددديات  دقدددة ممدددا سدددبق..هميدددة و أكثدددر أنفتددداح العدددالمى الحدددالى إلفددى ضدددوء ا

جات و نددماإلاو منى و التى نتجت عن زيدادة حجدم التبدادالت الدوليدة ألالدولية الجديدة فى المجال ا
 .يجاد حلول مشتركة على المستوى الدولىإالتى تتطلب 
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 مدددان مدددن الواجبدددات الرئيسدددية للدولدددة و هدددذا الددددور يتجددداوز المفهدددوم أليعدددد تدددوفير ا : مـــانألتـــوفير ا
 من االقتصادى القومى ..أليضا اأمن الحربى و السياسى و يشمل ألالتقليدى ل

 طفددال الخطيددرة  ألالعدداب او غذيددة الملوثددل ألر ان حمايددة المددواطنين ضددد مخدداطإ:  حمايــة المــواطنين
حدى الضروريات إيضا أكل هذا يمثل  كدوية و المنتجات االخرى المهربةألالسلع االستهالكية و او 

 .الجديدة للجمارك

 منظمة التجارة العالمية ودورها فى إحداث عملية التطوير : 3/7
 مقدمة: 1/7/3

لع الثالث للنظام االقتصاد  العالمي الذ  اكتملت أركاندل بعدد مديالد تعد منظمة التجارة العالمية بمثابة الض
 .(1)2995هذا المنظمة في بداية عام 

وتجدر اإلشارة إلى أن النظام التجار  الدولي ظل أضعف أضالع مثلث إدارة النظدام االقتصداد  العدالميك 
اف بيدرض إرسداء أسدس مسدتقرة ومن ثم كان موضوعاة لعدة جوالت مدن المفاوضدات التجاريدة متعدددة األطدر 

وثابتة وعامة فيما يتعلق بتحرير التجارة الدولية آخذين في االعتبار التطورات الديناميكية التي تشهدها بيئدة 
 .(2)االقتصاد العالمي

ويتكد ضعف هذا النظام الموجات المتتالية من الحدروب التجاريدة خدالل عقدد  السدبعينات والثمانيندات بدين 
لتفداف حدول أحكدام الجداتك إلعضداء فدي الجداتك ومحداوالت هدذا الددول المتكدررة للتحايدل وابعض الددول األ

سددتمرار فددي المفاوضددات التجاريددة متعددددة األطددراف لتحقيددق آمددال الدددول األعضدداء فددي إلوهددو مددا أدى إلددى ا
 إنشاء منظمة للتجارة العالمية.

حريدددر التددددريجي للتجدددارة الدوليدددةك حيدددث ( اتجاهددداة متزايدددداة نحدددو الت2994 – 2943وقدددد شدددهدت الفتدددرة مدددن )
عقدت مفاوضات عديدة في إطار االتفاقية العامة للتعريفات والتجدارة )الجدات( انتهدت إلدى إحدداث تخفديض 

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

ة السدبعينات نتيجدة لتييدر البيئدة االقتصدادية إلدى تجاا ما لبث أن تيير بشكل سريع مدع بدايدإلغير أن هذا ا
األسدددوأ. حيدددث أدت األزمدددات النقديددددة واألزمدددات النفطيدددة وأزمدددة المديونيددددة والركدددود أو الكسددداد العدددالمي بمددددا 

                                                           

لى منظمة التجارة العالمية" سلسلة برامج تنمية الموارد إ( "نظام التجارة الدولية متعددة األطراف من الجات 1000سامي حاتم ) -: ذلك في راجع( 2)
 .12 – 10رةك ج.م.عك ص ص الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الح البشريةك

 . 33( "قضايا معاصرة في التجارة والتنمية"ك الناشر: المتلفك ص2996سامي حاتمك عمر سالمان )( 1)

 .153عادل المهد  )بدون تاري (ك "قضايا معاصرة في االقتصاد الدوليك العربي للنشر والتوزيعك القاهرةك ص( 2)
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يصاحبل من معدالت عالية للبطالة إلى خلق منا  تزايدت فيل النزعة إلى الحماية والتقييد من جانب الددول 
ولقد ازداد األمر سوءاة عنددما أخدذت الصدادرات اليابانيدة وصدادرات الددول حديثدة العهدد  الصناعية المتقدمة.

حدداث منافسدة شدديدة لمنتجاتهدا ممدا دفدع  بالتصنيع في جنوب شرق آسيا في غدزو أسدواق الددول المتقدمدة وا 
 تجارة.أو القيود الرمادية على ال (1)هذا الدول إلى تبني سياسات حمائية عرفت بالحمائية الجديدة

وتجددددر اإلشدددارة إلدددى أن النظدددام التجدددار  الددددولي مدددا هدددو إال مجموعدددة القواعدددد التدددي تحكدددم تددددفقات السدددلع 
والخدمات بين دول العالم المختلفة. وتتكفل المفاوضدات متعدددة األطدراف فدي إطدار اتفاقيدة الجدات ومدتتمر 

 ذا النظام.األمم المتحدة للتجارة والتنمية بتحديد الدعائم األساسية إلدارة ه

يرتكدز علدى مقومدات الفكدر الكالسديكي فيمدا يتعلدق  -ويرجع السعي إلى إقامة نظام تجدار  متعددد األطدراف
إلددى مجموعددة مددن ا ثددار السددلبية التددي خلفتهددا الظددروف الدوليددة فددي فتددرة مددا بددين الحددربين.  -بحريددة التجددارة 

و أدى إلددى حدددوث انكمدداد كبيددر فددي حيددث اسددتمرت الحددروب التجاريددة بددين الدددول فددي هددذا الفتددرة علددى نحدد
تدددفقات التجددارة الدوليددة. ومددن ثددم عقدددت مددتتمرات دوليددة عديدددة حاولددت جميعهددا تدددارك الموقددف عددن طريددق 

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

واللجددوء إلددى سياسددات إن مشدداكل الكسدداد العددالمي ووقددوع الحددرب العالميددة الثانيددة قددد أدى إلددى تددأزم الموقددف 
كتفدداء إلحمائيددة مبدداله فيهددا. وانتشددرت فددي هددذا الفتددرة المفدداهيم الخاصددة بحمايددة الصددناعات الوليدددة وتحقيددق ا

الدددذاتيك تحدددت مبددددرر أندددل ال محدددل لمبدددددأ حريدددة التجدددارة بددددين دول غيدددر متكافئدددة فددددي خصائصدددها وقدددددراتها 
ب العالميدددة الثانيدددةك حيدددث قدددرر المجلدددس قتصدددادية. واسدددتمر الحدددال علدددى هدددذا الحدددال حتدددى نهايدددة الحدددر إلا
جتماعي التابع لهيئة األمم المتحدة عقد متتمر دولي لمناقشة أوضاع التجارة الدوليةك حيدث إلقتصاد  واإلا

ك وتمت صياغة ميثاق هافانا إلنشاء منظمة للتجارة الدولية فدي عدام 2943تم عقد المتتمر في جنيف عام 
األمريكية امتنعت عن التصديق على هدذا الميثداق وأقدرت اإلطدار الددولي . غير أن الواليات المتحدة 2948

تفاق متعددد األطدراف الخداص بتنظديم التجدارة الدوليدةك اإلبشأن  2943الذ  سبقت مناقشتل في أكتوبر عام 
 .(3)وهو ما عرف باتفاقية الجات

                                                           

التجار  من الدولة إلى العولمة: إتفاقية الجات من هافانا إلى أورجوا "ك مركز الدراسات العربي األوروبيك (ك "النظام 2994عبد الفتاح الجبالي )( 1)
 .22ك ص4باريسك العدد

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

جات واتفاقية جولة أورجوا "ك مطابع الجامعة االلكترونيةك السعوديةك (ك "النظام التجار  الدولي بين ال2994مركز تنمية الصادرات السعودية )( 2)
 .24-23ص ص
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ذلددك الحددين وحتددى نهايددة عددام  وأخددذت الجددات زمددام إدارة المفاوضددات الدوليددة المتعلقددة بتحريددر التجددارة منددذ
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 

 .(1)االقتصاد الدولي آنذاك

المفاوضدددات التجاريدددة الدوليدددة متعدددددة األطدددراف التدددي دارت فدددي إطدددار جولدددة أوروجدددوا  قدددد  جددددير بالدددذكرأن
اتفاقيددددة تتصدددددى لتنظدددديم المجدددداالت المختلفددددة للتبددددادل التجددددار  الدددددولي فددددي إطددددار آليددددات  18أسددددفرت عددددن 

حديدد االقتصاد الحر. وسوف نتناول واحدة من أهم االتفاقيات التي أسفرت عنها هدذا الجولدةك وهدي اتفداق ت
 القيمة لألغراض الجمركية.

 التقييم الجمركي وتحديد القيمة لأل راض الجمركية : 1/7/0

يتجاوز تحديد القيمة لألغراض الجمركيدة األهدداف الوطنيدة إلدى مجدال التجدارة بدين الددولك فحركدة البضدائع 
مركيدة يختلدف عمدا المرسلة من بلد إلى آخر يمكدن أن تتدأثر بشددة لدو تمسدكت كدل دولدة بتعريدف للقيمدة الج

 .(2)تتبناا الدول األخرى

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:

 ت(.المادة السابعة من االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة )الجا -
 اتفاقية بروكسل حول تقدير قيمة البضائع لألغراض الجمركية. -

 المادة السابعة من الجات. نفيذاتفاق ت -

 : الضرائب الجمركية والتقييم الجمركي 1/7/0/3

هنددداك عالقدددة وثيقدددة مدددن الناحيدددة العمليدددة بدددين فدددرض وتحصددديل الضدددرائب والرسدددوم الجمركيدددةك وبدددين تقيددديم 
وأحياناة الصادرة ألغراض فرض تعريفة جمركيدة وتحصديل الضدرائب والرسدوم مدن البضائع الواردة أو العابرة 
 قبل السلطات الجمركية.

                                                           

 .23(ك "مبادئ إتفاق الجات الجديدة للقيمة لألغراض الجمركية"ك دار اخبار اليومك الطبعة األولىك القاهرةك ص1000محمود الحسيني )( 1)

 .46لخارجية"ك مكتبة عين شمسك القاهرةك صمحمود حسن )بدون سنة نشر(ك "مدخل إلى سياسات التجارة ا( 3)
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ولمددا كانددت الضددرائب الجمركيددة مرتبطددة بقيمددة السددلع فددإن ذلددك يتوقددف علددى أنددواع الرسددوم الجمركيددة التددي 
 تفرضها السلطات الجمركية.

 :(1)ة األنواع التالية للتعريف الجمركية وهيوقد تناولت مراجع التجارة الدولية من الناحية النظري

% مدن 30التعريفة القيمية: وهي الضريبة التي تفدرض فدي شدكل نسدبة مئويدة مدن قيمدة السدلعة ولديكن مدثالة 
 قيمة السلعة.

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

 الخلفية التاريخية لنظام التقييم الجمركى : 3/3/1/1 

ترجع قضية التقييم الجمركىك أو تحديد القيمة لألغراض الجمركيةك من حيث المبدأ إلى المادة السابعة مدن 
ك حيث أوردت هدذا المدادة المبدادئ العامدة ألى نظدام دولدى للتقيديمك واشدترطت ضدرورة 2943اتفاقية الجات 

لددى القيمددة الحقيقيددة أو عض الجمركيددة فددى حالددة السددلع الصددناعية المسددتوردة قائمددة أن تكددون القيمددة لألغددرا
الفعليددة للسددلع المسددتوردة والتددى تسددتحق عليهددا الضددرائب الجمركيددةك أو بضددائع ذات منشددأ وطنددىك أو علددى 

 أساس القيمة الحكمية أو اإلستنتاجية .

قديمة على تعريف للقيمة الفعلية أو الحقيقيةك إال حتواء المادة السابعة من اتفاقية الجات الإوعلى الرغم من 
أنهددا كاندددت تتدديح اسدددتخدام طدددرق متنوعددة لتقيددديم السدددلعك وسددمحت لدددبعض النصدددوص الخاصددة باإلليددداء مدددن 
 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 

 يدد الضدرائب الجمركيدة بنداءة السوق الحرة . وكدان يدتم تحديدد هدذا السدعر بالنسدبة لكدل مندتج وبالتدالى يدتم تحد

                                                           

"ك الناشر: المتلفك الطبعة 2994( "الجات: اتفاقية تطبيق وتنفيذ المادة السابعة من االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 1002عمر سالمان )( 1)
 .68 – 63األولىك القاهرةك ص ص
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عليل . واإلنحرافات عن هذا السعر كانت تتخذ فى اإلعتبار فقط متى كانت القيمة المعلنة أعلى من القيمة 
 المدونة للسلعة .

خدددتالف عدددن هدددذا السدددعر باالنخفددداض أو الهبدددوط فقدددد كدددان  يتخدددذ فدددي االعتبدددار بنسدددبة ال تزيدددد عدددن إلأمدددا ا
20.% 

طبيددددق هددددذا األسددددلوب لتحديددددد القيمددددة لألغددددراض الجمركيددددة قددددد آثددددار العديددددد مددددن وتجدددددر اإلشددددارة إلددددى أن ت
سدواءك ألن مدا يحددث فدي واقدع السدوق  عتراضات والمشاكل من جاندب المصددرين والمسدتوردين علدى حدد  إلا

مدددن تييدددرات سدددعرية بسدددبب المزايدددا التنافسدددية للشدددركات ال يدددنعكس علدددى القيمدددة الجمركيدددة مدددا لدددم يدددتم تيييدددر 
نقضدداء فتددرة زمنيددة يلحددق بالتجددار خاللهددا أضددرار إلوهميددة بواسددطة الجمددارك وموظفيهددا وذلددك بعددد األسددعار ا

 بالية.

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

سددبباة رئيسددياة لعدددم دخددول الواليددات المتحدددة األمريكيددة طرفدداة 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.

وخددالل مفاوضددات جولددة طوكيددو وهددي إحدددى جددوالت مفاوضددات تحريددر التجددارة  متعددددة  2939عددام وفددي 
والتدي أطلدق  2943تفاق على تطبيق  المادة السدابعة مدن اتفاقيدة الجدات إلاألطراف في إطار الجاتك  تم ا

 عليها دستور التقييم لجولة طوكيو.

معتمدد علدى السدعر الدذ  يددفع  فعدالة أو القابدل للددفع فقد أقدام هدذا الدسدتور نظدام إيجدابي للتقيديم الجمركدي و 
للسدلع المسددتوردةك وباإلعتمدداد علدى قيمددة الصددفقة. فقدد كددان الهدددف هدو تددوفير نظددام يتسدم بالعدالددة والنمطيددة 
والحيدددادك لتقيددديم السدددلع لألغدددراض الجمركيدددةك وبمدددا يتوافدددق ويتمشدددى مدددع الحقدددائق السدددائدة فدددي عدددالم التجدددارة 

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

ة ترتب على نتدائج جولدة أوروجدوا  للمفاوضدات التجاريدة متعدددة األطدراف وقيدام منظمد  االتفاقية الجديدة:
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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وينطبدددق علدددى تقيددديم السدددلع  2943ويعدددد اإلتفددداق بشدددأن المدددادة السدددابعة هدددو نفدددس اإلتفددداق فدددى ظدددل جدددات 
غراض فرض الضرائب الجمركية بنظام التعريفة القيمية على هذا السدلعك كدذلك ال تنطدوى هدذا المستوردة أل

اإلتفاقية علدى التزامدات فيمدا يتعلدق بدالتقييم ألغدراض تحديدد رسدوم الصدادراتك إدارة نظدام الحصدصك وذلدك 
لمحليددة أو اعتمدداداة علددى قيمددة السددلعةك كددذلك فهددى ال تحدددد شددروط لتقيدديم السددلع بيددرض فددرض الضددرائب ا

 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 

( هددو فددى حددد ذاتددل قيمددة الصددفقة 8التعددديالت بسددبب عناصددر معينددة ورد ذكرهددا فددى المددادة ) مضددافاة إليددل بعددض
 والتى يجب أن تكون هى الطريق األول واألكثر أهمية للتقييم والمشار إليها فى اإلتفاقية.

 :W.T.Oطرق التقييم الجمركي في ظل االتفاقية الجديدة في إطار  1/7/0/1

يدددد القيمدددة لألغدددراض الجمركيدددة وفدددق ترتيدددب معدددينك وتلتدددزم الجمدددارك توضدددح االتفاقيدددة سدددتة طدددرق لتحد
ذا لددم تتددوافر تلددك الشددروط يحددق للجمددارك أن تطبددق الطريقددة التاليددةك  بتطبيقهددا طبقدداة لشددروط معينددةك وا 

 باستثناء الطريقتين الرابعة والخامسة حيث يمكن عكس ترتيبهما إذا طلب المستورد ذلك.

  (1) وهذا الطرق هي:

      Transaction Value (T.V)       األولى: قيمة الصفقة  الطريقة

              Identical Goods     الطريقة: الثانية: قيمة السلعة المتطابقة 

       Similar Goods       الطريقة الثالثة: قيمة السلعة المماثلة

 Deductive Method    الطريقة الرابعة: الطريقة الخصمية )االستداللية(

   Computed Value      الطريقة الخامسة: الطريقة الحسابية أو المحسوبة

             Fall-Back Method   الطريقة السادسة: الطريقة المرنة أو االجتهادية

 وفيما يلي نعرض بشيء من التفصيل لطرق التقييم السابق:

 : قيمة الصفقة  1/7/0/1/3

                                                           

اة ألحكام المادة السابعة من اإلتفاقية العامة للتعريفات والتجارة"ك مجلة الجمارك (ك "التقييم الجمركي وفق2999زينب جابرك أحمد مرعي )( 2)
 .43المصريةك القاهرةك ص
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ية للتقييم والتي يجب ان يتم تقددير القيمدة لألغدراض الجمركيدة وفقداة لهدا وهي الطريقة األساسية والرئيس
توافرت فيها الشروط المطلوبدة. وقيمدة الصدفقة وفقداة ألحكدام المدادة األولدى  اإلى أقصى حد ممكن طالم

دفعل  القيمة التبادلية أو الثمن المدفوع فعالة أوالمتعينهى بعد تصحيحها أو تسويتها وفقاة للمادة الثامنة 
للشروط ومعدلة وفقاة ألحكام المادة  اعن بيع بضائع للتصدير إلى بلد االستيراد بشرط أن تكون مستوفا

(8.) 

 

 الشروط الواجب توافرها في قيمة الصفقة:

  عدددم وجددود أ  قيددود علددى التصدددرف فددي البضدداعة أو اسددتخدامها بمعرفدددة المشددتر  فيمددا عدددا تلدددك
 :(1)القيود

 دولة المستوردة.التي تفرضها سلطات ال  -

 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 

 ع والمشتر .عدم وجود عالقة بين البائ 

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 

أساس لتقدير قيمة الصفقة أما إذا لم يكن قد دفع بالجمارك فإن الثمن المدفوع سوف يتخذ في الحسبان ك
 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 
هناك بيع  مستندات مالية. هذا ويلزم لكي تعتمد قيمة الصفقة على ثمن تلك البضاعة عند بيعها أن يكون

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

                                                           
)

2
 –(، "قواعد التقييم الجمركي وفقاً ألحكام إتفاق تنفيذ المادة السابعة من اإلتفاقية العامة للتعريفات والتجارة"، وزارة المالية 1002أحمد مرعي ) (

 .5-4ك، اإلدارة المركزية للتنظيم والتدريب، القاهرة، ص.ص مصلحة الجمار
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ويجب األخذ في االعتبار أن النفقات التي تلي عملية االستيراد والتي يتحملها المشتر  ال تدخل ضمن 
 :(1)قيمة الصفقة وهي

  أجريت للسلع المستوردة بعد االستيراد.أعباء البناء والتشييد أو التجميع أو الصيانة أو المساعدات الفنية التي 

 .تكلفة النقل بعد االستيراد 

 .الرسوم والضرائب في بلد االستيراد 

 

 (:8تسويات القيمة وفقًا ألحكام المادة )   1/7/0/1/0

( والتي تنص على التسويات في الثمن المدفوع 8( تقرأ دائماة مقرونة بالمادة )2ورد باالتفاقية بأن المادة )
أو المتعين دفعل وذلك في الحاالت التي يتحمل فيها المشتر  بعض العناصر والتي تشكل جزء من  فعالة 

 الثمن المدفوع فعالة أو المتعين دفعل. يالجمركية ولكنها ال تكون داخلة فالقيمة لألغراض 

قيمة هذا ل ( يمكن إجراء التسويات الالزمة في قيمة الصفقة بحيث يتم تضمينها8ووفقاة ألحكام المادة )
 العناصر التي تحملها المشتر .

( هذا العناصر على سبيل الحصر التخاذ الالزم نحو التسوية الالزمة لهذا العناصر 8ولقد حددت المادة )
 :(2)( كما يلي8في حالة ما إذا كانت القيمة التعاقدية ال تشتمل عليها وقد جاءت أحكام المادة )

لجمركية بمقتضى المادة األولىك يضاف إلى الثمن المدفوع فعالة أو عند تحديد القيمة ا : 8/3 ةالفقر 
 المستحق عن السلع المستوردة.

 النفقات التالية:

 .العموالت والسمسرة باستثناء عموالت الشراء 

  مع تكلفة السلع المعنية. ةواحد وحدة التي تعتبر لألغراض الجمركية األوعيةتكلفة 

 ل أو المواد.تكلفة التعبئة سواء من حيث العم 

 قيمة ما يتحمله المشتري من السلع والخدمات التي تدخل في إنتا  السلعة المستوردة وهي:

 المواد والمكونات واألجزاء والبنود المماثلة الداخلة في السلع المستوردة. -

                                                           
)

1
 .53(، "مبادئ إتفاق الجات..."، مرجع سبق ذكره، ص1000محمود الحسيني ) (

(
2

 .22-20(، "قواعد التقييم الجمركي"، مرجع سبق ذكره، ص ص 1002أحمد مرعي ) (
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 األدوات والقوالب والبنود المماثلة المستخدمة في إنتاج السلع المستوردة. -

 في إنتاج السلع المستوردة )األصباغ(.المواد التي استهلكت  -

 بلد االستيراد. جأعمال الهندسة والتطوير واألعمال الفنية والرسوم والتصميم والتي تنتج خار  -

  المشتر . سواء قييمها والتي يجب أن يدفعها تالعوائد ورسوم الترخيص المتعلقة بالسلع التي يجرى
تي يجر  تقييمها حيثما ال تكون هذا العوائد بشكل مباشر أو غير مباشرك كشرط لبيع السلع ال
 والرسوم مدمجة في الثمن المدفوع فعالة أو المستحق.

 ستخدام تستحق للبائع بعد عملية البيع.إلقيمة أ  جزء من حصيلة إعادة البيع أو التصرف أو ا 

الجمركية  على كل عضو وضع تشريعاتل أن ينص على إدراج أو استبعاد ما يلي من القيمة 8/0الفقرة 
 كلياة أو جزئياة.

 تكلفة نقل السلع المستوردة إلى بلد االستيراد. -

 تكلفة الشحن والتفريه والمنولة المرتبطة بنقل السلع المستوردة إلى بلد االستيراد. -

 تكلفة التأمين. -

  إضافة إلى الثمن المدفوع فعالة أو المستحق بمقتضدى هدذا المدادة إال علدى أسداس بياندات أال يجوز  
 موضوعية وكمية.

  إضدددافة إلدددى الدددثمن المددددفوع بالفعدددل أو المسدددتحق عندددد تحديدددد القيمدددة الجمركيدددة إال وفقددداة أال يجدددوز  
 ألحكام هذا المادة.

ومن واقع هذا النص نجد أن المادة الثامنة تختص بأدوات الضبط والتصحيح للسعر المدفوع أو 
ها عناصر معينة يجب أن تضاف إلى القيمة القابل للدفع. فأداة الضبط في الحاالت التي تكون في

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 

ن العناصر المشار إليها في المادة الثامنةك إن وجدت المستوردةك وذلك إذا كان هذا الثمن يتضم
هذا العناصرك وكان هناك تأكد من وجودها فعالةك فإنل يجب إعادة حساب الثمن ليشمل كل هذا 

 العناصر.

 : طريقة السلع المطابقة   1/7/0/1/1
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فقة(. فإذا تعذر تطبق هذا الطريقة في حالة عدم إمكانية تطبيق أحكام المادة األولى )طريقة قيمة الص
تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفقاة ألحكام المادة األولى فيتخذ بالقيمة لسلع مطابقة بيعت 

نفس الوقت الذ  صدرت فيل السلع التي يجرى تقييمها أو للتصدير إلى نفس البلد المستوردك وصدرت في 
 .(1)نحوا

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

ويراعى عند تطبيق أحكام هذا المادة أن تستخدم قيمة التعاقد على سلع مطابقة في عملية بيع على نفس 
كميات السلع التي يجرى تقييمها أساساة لتحديد القيمة الجمركية. فإذا لم توجد مثل  المستوى التجار  وبنفس

هذا الصفقة تستخدم قيمة التعاقد على سلع مطابقة بيعت على مستوى تجار  مختلف أو بكميات مختلفة 
تعديالت ختالفات الراجعة إلى المستوى التجار  أو الكمية بشرط أن تكون هذا الإلمع تعديلها لمراعاة ا

 ممكنة على أساس أدلة متكدة توضح التعديل ودقتلك سواء أدى التعديل إلى زيادة القيمة أو إنقاصها.

( في قيمة التعاقد يجرى تعديل 8( من المادة )1حيثما تدرج التكاليف واألعباء المشار إليها في الفقرة )
ع المستوردة والسلع المطابقة نتيجة لمراعاة االختالفات الهامة في هذا التكاليف واألعباء بين السل

 االختالفات في المسافات ووسائل النقل.

سلع مطابقة تستخدم أدنى هذا القيم لجدت أكثر من قيمة تعاقد فإنل إذا و عند تطبيق أحكام هذا المادة 
 لتحديد القيم الجمركية للسلع المستوردة.

 

 

 
 :(3)طريقة السلع المماثلة 1/7/0/1/4

المماثلة البضائع التي ليست متطابقة من جميع النواحي ولكن لها خصائص ومكونات يقصد بالبضائع 
مماثلة وتتد  نفس الوظائف ويمكن االستبدال بينها تجارياة ومن العوامل التي يأخذ بها في تحديد ما إذا 

 العالمة التجارية. –الجودة  –السمعة التجارية  –كانت البضائع المماثلة هي الكمية 
                                                           

(
2

، الناشر: المؤلف، الطبعة 2994السابعة من االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة، (، "الجات: اتفاقية تطبيق وتنفيذ المادة 1002أمين علي ) (

 .68-63األولى، القاهرة، ص ص

)
1

 .32(، "الضريبة الجمركية في ظل اتفاقية منظمة التجارة العالمية"، الناشر، المؤلف، ص 1002افتخار محمد، أحمد مرعي ) (

(
2

 .232الجات..."، مرجع سبق ذكره، ص  (، "مبادئ إتفاق1000محمود الحسيني ) (
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 ( تكدددون القيمدددة 1(ك )2ذر تحديدددد القيمدددة الجمركيدددة للسدددلع المسدددتوردة بمقتضدددى أحكدددام المدددادتين )إذا تعددد
الجمركية هي قيمة التعاقد على سلع مماثلة بيعث للتصدير إلى نفس البلدد المسدتورد وصددرت فدي نفدس 

 وقت تصدير السلع التي يجرى تقييمها.

 لددى سددلع مماثلددة فددي صددفقة علددى نفددس المسددتوى عنددد تطبيددق أحكددام هددذا المددادة تسددتخدم قيمددة التعاقددد ع
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 

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

 إنقاصها.

  ( فددددي قيمددددة التعاقددددد يجددددرى التعددددديل لمراعدددداة 1مددددن المددددادة ) 8/1حيثمددددا تدددددرج التكدددداليف الددددواردة بددددالفقرة
الخددتالف فددي هددذا التكدداليف واألعبدداء بددين السددلع المسددتوردة والمماثلددة نتيجددة االختالفددات فددي المسددافات ا

 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.

 

 الطريقة الخصمية )الطريقة االستداللية(:    1/7/0/1/5

فيتم تقدير القيمة طبقاة  3ك 1ك 2إذا لم يمكن تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة طبقاة ألحكام المواد 
 :(1)( والتي تنص على5ألحكام المادة )

 د المستورد بحالتها عند إذا بيعت السلع المستوردة أو السلع المطابقة أو المماثلة المستوردة في البل
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 

طون باألشخاص الذين اشتروا منهم هذا السلع على السلع التي يجرى تقييمها أو نحوا ألشخاص ال يرتب
 أن تجرى االستقطاعات التالية:

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

                                                           
(

2
 .25(، "قواعد التقييم الجمركي..."، مرجع سبق ذكره، ص1002أحمد مرعي ) (
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 تأمين المعتادة وما يرتبط بها من تكاليف في البلد المستورد.تكاليف النقل وال -    

 الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب الوطنية المستحقة في البلد المستورد بسبب استيراد السلع -  

 أو 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 

 يوم من هذا االستيراد. 90التقييم ولكن قبل مرور 

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

بل السلع المستوردة بعد تجهيزها بأكبر كمية إجمالية ألشخاص في البلد المستورد ال يرتبطون 
ين اشتروا منهم السلع مع إضافة القيمة التي ترتبت على عملية التجهيز ومراعاة باألشخاص الذ

 .2االستقطاعات المنصوص عليها في الفقرة 

 الطريقة الحسابية:   1/7/0/1/6

تستند القيمة الجمركية للسلع المستوردة وفقاة ألحكام المادة السادسة إلى القيمة المحسوبة وتطبق هذا  -
 .(4) (ك3(ك )1(ك )2تعذر تحديد القيمة الجمركية طبقاة ألحكام المادة ) الطريقة في حالة

 :(1)وتتألف القيمة المحسوبة من مجموعة

 تكلفة أو قيمة المواد والتصنيع أو غيرا من أعمال التجهيز التي دخلت في إنتاج السلع المستوردة. -

نعكس عادة في مبيعات السلع من نفس فئة أو مقدار مقابل الربح والمصروفات العامة يعادل المقدار الذ  ي -
 نوع السلع التي يجرى تقييمها والتي يصنعها منتجون في البلد المصدر لتصديرها إلى البلد المستورد.

ختارها العضو بمقتضى اتكلفة أو قيمة كل المصروفات األخرى الالزمة لتعكس طريقة التقييم التي  -
 .الثامنةمن المادة  (1)الفقرة 

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

                                                           
(

2
 .25(، "قواعد التقييم الجمركي..."، مرجع سبق ذكره، ص1002أحمد مرعي ) (
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ة وفق أحكام البلد المستورد التحقق من المعلومات التي يقدمها منتج السلعة ألغراض تحديد القيمة الجمركي
 هذا المادة.

 : جتهاديةإلالطريقة المرنة أو ا 1/7/0/1/7

 في حالة ما إذا تعذر تحديد القيمة الجمركية ( 1)يمكن تقدير القيمة على أساس طريقة التقدير المرنة
( وذلك باستخدام أساليب تتفق والمبادئ 6( إلى )2للسلع المستوردة بمقتضى أحكام المواد من )

 امة التفاق تنفيذ المادة السابعة وعلى أساس البيانات المتاحة في بلد االستيراد.واألحكام الع

 :ال يجوز تحديد القيمة الجمركية بمقتضى أحكام هذا المادة على أساس 

 سعر البيع في الدولة المستوردة لسلع يتم إنتاجها في بلد االستيراد. -

 لألغراض الجمركية. النظام الذ  يقضي بقبول أعلى القيمتين البديلتين -

 سعر بيع السلعة في السوق المحلي لبلد التصدير. -

 (.6أو تكلفة إنتاج أخرى غير القيمة المحسوبة التي حددت لسلع مطابقة أو مماثلة وفقاة ألحكام المادة ) -

 سعر السلعة المصدرة إلى بلد غير بلد االستيراد حيث يتعين معاملة كل سوق على حدة. -

 مركية الدنيا.القيم الج -

 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.

ولكن تقضي بأن يتم التقييم وفي ضوء ما سبق نجد أن المادة السابعة ال تعطي طريقة محددة للتقييم 
 بإتباع األساليب المنطقية التي تتفق والمبادئ العامة.

 
 بعض النصوص الخاصة في االتفاقية:   3/3/3

تضمنت اتفاقية التقييم الجمركي بعض البنود للمعامالت الخاصة والتفضيليةك والتي يمكن إنجازها فيما 
 :(2)يلي

                                                           
)

1
 .253(: "مبادئ اتفاق الجات.."، مرجع سبق ذكره، ص 1000محمود الحسيني ) (

(
2

 .109 – 103(، "الجمارك بين النظرية..." مرجع سبق ذكره، ص ص 1002مان )عمر سال (
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 مددن  مزيددداة طوكيددو فاقيددةك غيددر األعضدداء فددي دسددتور دورة إعطدداء الدددول الناميددة األعضدداء فددي االت
الوقت بعد تطبيدق االتفاقيدة فدي مجدال التقيديم الجمركديك أو تحديدد القيمدة لألغدراض الجمركيدة لبددء 
األخدددذ بأسدددلوب القيمدددة المحسدددوبةك وذلدددك لمددددة ال تزيدددد عدددن ثدددالث سدددنوات مندددذ بددددء تطبيدددق بددداقي 

 نصوص االتفاقية.

  أعطيت للدول النامية في اتفاقية المعاملة الخاصة التيWTO  ككل وهي االستفادة من فترة سماح
سدنوات لبددء تطبيدق االتفاقيدة وذلدك بالنسدبة للددول الناميدة غيدر األعضداء فدي دسدتور دورة  5قدرها 

طوكيدددوك وذلدددك مندددذ دخدددول اتفاقيدددة منظمدددة التجدددارة العالميدددة حيدددز التنفيدددذ أ  مندددذ األول مدددن ينددداير 
2995. 

 تفاقيددةك إلم كفايددة فتددرة الخمددس سددنوات فتددرة سددماح بالنسددبة للدددول الناميددة لبدددء تطبيددق افددي حالددة عددد
وذلك قبل نهاية السنوات  –( من الملحق الثالث من االتفاقية أعطاها الحق في طلب 2فإن الفقرة )

ا امتداد فترة السماح ك بشرط أن تقدم الدولة العضو اعتبارات معقولة ومبدررات وافيدة لهدذ –الخمس 
 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
لدددول ( مددن الملحددق الثالددثك والددذ  يعطددي ا1ذو طددابع رسددمي فددي الدولددةك وذلددك وفقدداة لددنص الفقددرة )

 النامية األعضاء مثل هذا الحق لفترة انتقالية محددة وشروط توافق عليها اللجنة.

 تفاقيدة مددن جانددب الدددول الناميددةك وبمدا يسددمح لهددذا الدددول بددرفض إلالدتحفظ علددى المددادة الرابعددة مددن ا
 عتراض على النظام الذ  يقر طرق القيمة االستداللية والمحسوبة.إلطلب المستوردين با

 سدتداللية حتدى إل( من الملحق الثالث الدول النامية الحق في تقييم السلع بنظام القيمدة ا14قرة )تعطي الف
 بعد أن تجرى على السلع عمليات تصنيع في بلد االستيرادك وسواء طلب المستور ذلك أم ال.

  ولهددذا  علددى طلددب األخيددرةك التددزام الدددول المتقدمددة بتددوفير الدددعم الفنددي للدددول الناميددة األعضدداء بندداءة
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. -
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 تقديم المشورة بشأن تطبيق نصوص االتفاقية. -

 :(1)وتقوم على تطبيق هذا االتفاقية كالة من

  لجندددة التقيددديم الجمركدددي والتدددي تتكدددون مدددن ممثلدددين مدددن كدددل الددددول األعضددداء وبيدددرض تقدددديم المشدددورة
 لألعضاء بشأن النواحي المتعلقة بإدارة نظام التقييم الجمركي.

 مية بهدف رعاية الجوانب اللجنة الفنية للتقييم الجمركي وتعمل تحت إشراف ورعاية منظمة التجارة العال
 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.

 ييم الجمركي:مقارنة بين إتفاقية بروكسل للقيمة، وبين اإلتفاقية الجديدة للتق  1/7/1/0

يمكن إيضاح أوجل الشبل واالختالف بين نظامي التقييم الجمركيك النظام القديم القائم على اتفاقية بروكسل 
تفاقية الجديددة للتقيديم الجمركدي علدى النحدو إلوبين النظام الجديد القائم على اتفاق تنفيذ المادة السابعة من ا

 :(2)التالي
 نظامين:أوجه الشبه بين ال   1/7/1/0/3

عتماد على السعر كمحدد وحيد لقيمة الصفقةك مع مراعاة عدم وجود تواطت إليتفق النظامان في ضرورة ا
 ستيرادية.إلبين طرفي عملية البيع في الصفقة ا

 

 

 أوجه االختالف بين النظامين:   1/7/1/0/0

والزمانك والمكانك  ختالف بين النظامين في أربعة عناصر رئيسية هي: السعركإليمكن تحديد أوجل ا
 والكمية.

  بالنسددبة للسددعر نجددد أن النظددام القددديم )بروكسددل( يقددر بإمكانيددة قبددول إجددراء التعددديالت والمراجعددة مددن
تفاقيددة الجديدددة علددى عنصددر السددعر الحقيقددي المدددفوع إلجانددب الجمددارك علددى السددعر. فددي حددين تتكددد ا

 ة التجارية المقدمة ضمن المستندات الجمركية.)قيمة الصفقة( وهو عادة ما يكون السعر الوارد بالفاتور 
                                                           

(
2

 .68(، النصوص الكاملة لالتفاقية العامة للتعريفات والتجارة، الطبعة األولى، القاهرة، ص1000محمود أبو العال ) (

(
2

 .32 – 30(، "الضريبة الجمركية..."، مرجع سبق ذكره، ص ص 1002افتخار محمد، أحمد مرعي ) -  (
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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 

حيدث العبدرة  كعر التدي تحددث فيمدا بدين تداري  التعاقدد ووقدت التسدليميأخذ في الحسبان التييرات في السد
 بوقت استحقاق الرسوم والضرائب الجمركية.

 يدل البضداعة إلدى المسدتورد ف بالنسبة لعنصر المكان نجد أن النظام القديم كان يأخذ بالمكان الذ  تسلم
يف المرتبطددة بهددا. بينمددا يتددرك فددي بلددد االسددتيراد أ  يأخددذ فددي عنصددر السددعر كددل تكدداليف النقددل والتكددال

النظام الجديد للمستورد حرية تحميل الصفقة بتكداليف النقدل ومدا يدرتبط بهدا مدن مناولدة وتفريده وتحميدل 
 وتعبئة لحين تسليم البضاعة من عدمل.

 ختالف سعر الصفقة الكلية عن سعر جدزء مندلك إذا تدم إبالنسبة لعنصر الكمية كان يقر النظام القديم ب
كصددفقة مسددتقلةك ومددن ثددم يصددبح سددعر الوحدددة فددي الصددفقة الكليددة أقددل مددن سددعر الوحدددة فددي  اسددتيرادا

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.

 

 

 

 

 
 

 : قواعد المنشأ 1/8

واعد المنشأ على أنها القوانين والتنظيمات والتحديدات اإلدارية المطبقة من قبل أ  دولة لتحديد تعرف ق
دولة منشأ السلعك والهدف األساسي من تحديد قواعد المنشأ هو التأكد من أن السلع محل االعتبار قد تم 

 .(1)إنتاجها في البلد الذ  لل الحق في التمتع بالمزايا التفضيلية

 

 : قواعد المنشأ في إطار منظمة التجارة العالمية  1/8/3
                                                           

(
2

 .125(، الجمارك بين النظرية...، مرجع سبق ذكره، ص1002عمر سالمان ) (
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مو جاءت المبادرة من منظمة التجارة العالمية في نفي إطار تحرير التجارة الدولية وزيادة معدالت ال
تفاقية إلى تحديد إلمفاوضات دورة أوروجوا  للتجارة متعددة األطراف في اتجاا قواعد المنشأ. حيث تهدف ا

ك وتحديد الترتيبات اإلجرائية بشأن اإلعالمك المراجعةك والتشاور وتسوية المنازعات قواعد المنشأ من جهة
بشأن منشأ السلعك كذلك تنسيق قواعد المنشأ واحتواء االتفاقية على ملحق بشأن اللجنة الفنية لقواعد 

 .(1)المنشأك كذلك ملحق آخر بشأن قواعد المنشأة التفصيلية

 : جامعة الدول العربيةقواعد المنشأ في إطار   1/8/0

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 

% 10ئية للسلعة عن إتمام إنتاجهاك وتخفض هذا النسبة إلى % من القيمة النها40الدولة الطرف عن 
 .(2)كحد أدنى بالنسبة لصناعات التجميع العربية

 : قواعد المنشأ في ظل اتفاقية الكوميسا  1/8/1

في مدينة  2998يونيو  19وهي اتفاقية إلنشاء السوق المشتركة للشرق والجنوب األفريقيك ووقعت في 
 دولة. 10األعضاء من الدول األفريقية كينشاساك حيث يبله عدد 

والذ  تضمن عدد من القواعد في  2999ولقد صدر بروتوكول قواعد المنشأ من الدول األعضاء في يناير 
تطبيق قاعدة النسبة و تحديد السلع المتحصل عليها بالكامل في الدول األعضاءك و مجاالت تحديد المنشأك 

التي ال تكتسب المنشأك ووحدة المعاملةك وفصل  معامالتلمضافةك والالمئوية للمواد المستوردةك والقيمة ا
 .(3)الموادك ومعاملة المخاليط والعبواتك والمستندات الدالة على المنشأ

 : القواعد األوربية للمنشأ  1/8/4

 .2993دخلت القواعد المشتركة للمنشأ حيز التنفيذ في عام 

كانت األعمال والتشييالت  اون هي بلد التصنيع واإلنتاج طالمووفقاة لقواعد المنشأ فإن بلد المنشأ ستك
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
 .23 – 21(، "إتفاقية الجات والنظام العالمي الجديد"، )سلسلة محاضرات، إدارة التدريب، اإلنتاج الحربي(، ص ص 1002عادل المهدي ) (

)
3

 .135 – 133رجع سبق ذكره، ص ص (، "التصدير واالستيراد"، م1008عمر سالمان ) (

(
2

 .135(، "التصدير واالستيراد"، مرجع سبق ذكره، ص ص 1008عمر سالمان )( 
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ك التي تحققت داخلها أعلى قيمة تراكمية من المدخالتك أما إذا لم تجرى أ  عمليات فسوف (13الدول الد
 .(1)ايحتفظ المنتج بمنشأ

 :محاور العمل فى مفاوضات تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية 1/9
مواد من قتصرت على ثالث إساسية التى تم وضعها لتمر عليها مسارات التفاوض ألإن المحاور الثالثة ا

ساس ألوهم المواد الخامسة والثامنة والعاشرةك وهى تعد ا 2943االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 
الجوهرى لتسهيل التجارة فى اطار منظمة التجارة العالميةك بالنظر الى كون هذا المواد تضع ضوابط 

 الجراءات التجارة عبر الحدود. 

عضاء على العمل على توضيح وتحسين إطار هذا المواد الثالثة فهو ألأما الهدف العام من اتفاق الدول ا
فراج عنها من إلليات الواضحة التى تساعد على زيادة تسريع حركة السلع والتخليص عليها وا ايجاد ا

 الى المستهلك باالسواق المحلية.  الة الموانى الجمركية وصو 
 

هتمام لمناقشة إلمن ا كبيراة  اة ة بتسهيل التجارة جانبوقد أولت اجتماعات منظمة التجارة العالمية الخاص
ك عالوة على عناصر 2994المقترحات ذات الصلة بالمواد الخامسة والثامنة والعاشرة من اتفاقية جات 

فراج المسبق والنافذة الواحدة والتعاون فيما بين إلخرى مثل الشحنات العاجلة واألساسية األالتفاوض ا
لمعاملة الخاصة والتفضيلية وذلك بهدف التوصل الى أكبر قدر من المرونة فى تطبيق المنافذ الجمركية وا

لية المعاملة الخاصة والتفضيليةك وبالمثل المناقشات التى تمت حول مقترحات المساعدة الفنية وبناء آ
 القدرات .

ت العديد من تم عقد أول اجتماع للمجموعة التفاوضية لتسهيل التجارة حيث تقدم 1004وفى نوفمبر 
ورقة عمل حول النماذج التفاوضية( الخاصة  30الدول المتقدمة والنامية والتكتالت والمنظمات بأكثر من )

بتسهيل التجارة واالقتراحات حول كيفية تحسين وتوضيح المواد ذات الصلةك وكذا استعراض لخبرات العديد 
ل التجارة حيث كانت أهم الموضوعات من الدول االعضاء وأفضل الممارسات وأنجحها فى مجال تسهي

التى تم طرحها للتفاوض حول تسهيل التجارة هى توضيح وتحسين المواد "الخامسة والثامنة والعاشرة" من 
هتمام بمبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية إلك باالضافة الى موضوعات أخرى مثل ا2994اتفاقية جات 

عتراف إلعضاءك واألا اة قل نمو ألاجات وأولويات الدول النامية واك وتحديد احتيقل نمواة ألللدول النامية وا

                                                           
)

1
 .136(، "التصدير واالستيراد"، مرجع سبق ذكره، ص ص 1008عمر سالمان )( 
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حكام الخاصة بالمساعدات الفنية وبناء القدراتك والتعاون المشترك مع المنظمات الدولية االخرى ألبأهمية ا
 العاملة فى مجال تسهيل التجارة .

نها تمثل أل 2943اتفاقية جات  حكام المتعلقة بالمواد الخامسة والثامنة والعاشرة منألوسوف نتناول ا
ساس المنطقى والشامل لعملية التبادل التجارى الدولى من منظور التسهيل والتيسيرك وهذا المواد تتعامل ألا

 مع كل الصفقات الداخلة فى مجال التجارة الدولية وبدون استثناء.

 :المادة الخامسة
 حرية النقل بالعبور )الترانزيت(:

)الترانزيت( تعالج حركة العبور "ترانزيت" وتنظم الشروط التى يمكن للطرف العضو أن حرية النقل بالعبور 
لتزام بعدم إعادة إلراضيل الى وجهة أجنبية أخرى شريطة اأخر عبر آيفرضها على السلع التى ينقلها طرف 

الدولة حركة العبور بفرض قيود أو تأخيرات غير ضرورية أو بفرض رسوم غير معتدلة. وتطبيق معاملة 
ويعد موضوع حرية المرور بالعبور من أقدم الجوانب  .عضاءألكثر رعاية على البضائع العابرة لكافة األا

مكانيات التجارية لكل من الدول غير الساحلية لإل كبيراة  نها تمثل محدداة أالمرتبطة بتسهيل التجارة بسبب 
تفاوض حول هذا المادة فهو أن نص هذا وغيرها من الدول بدرجات متفاوتةك أما اليرض من النقاد وال
عرض لقيود أو تأخير لبضائع الدول فى تالمادة لم يحدد أى تفصيالت عن ما يجب أن يتبع فى حالة ال

 1نها لم تحدد أى حدود للرسوم المفروضة من الدول نظير السماح بالمرور فى أراضيها.إدول العبورك كما 

 

 

 

 :المادة الثامنة
 :ات المرتبطة باالستيراد وبالتصديرالمصاريف واالجراء

تعتبر العصب الرئيسى لعملية تسهيل التجارة بسبب أنها المادة الوحيدة التى تناولت المادة الثامنة 
ستيراد والتصدير. إلجراءات ذات العالقة باإلجراءات الجمركية والرسوم المفروضةك فهى تتناول الرسوم واإلا

د الرسوم الداخلة فى نطاق أحكامها بمبله مساوى ومقارب لتكلفة فتوجب على أعضاء المنظمة أن تحد

                                                           
(

2
 . 89قاهرة، ص ( ، آليات تسهيل التجارة الدولية، منظور جمركى، الطبعة األولى ، ال1009محمود أبو العال )( 
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 الخدمات المتداا وتقضى أال تمثل هذا الرسوم حماية غير مباشرة للمنتجات المحليةك أو تمثل أيضا رسوماة 
 غراض ضريبية.ألعلى الواردات أو الصادرات 

 المادة العاشرة
 :عالن عنها وتنظيمهاإلا –نظم التجارة 

دارة النظم التجاريةك وذلك تحقيقاة المادة ا للشفافية حيث تفرض على  لعاشرة تضع إلتزامات حول إعالن وا 
حكام ألتفاقيات والقرارات القضائية واإلأعضاء المنظمة أن تعلن عن القوانين التجارية والنظم واالحكام وا

ع عن فرض إجراءات شاملة وتمتن دارية ذات التطبيق العام فور صدورهاك وتجعل الحصول عليها سهالة إلا
عالن عنهاك وتدبر القوانين والنظم المعنية بشكل موحد وحيادىك وتنشئ فى أسرع وقت ممكن إلقبل ا

دارية المتعلقة إلعمال األمحاكم أو إجراءات قضائية أو تحكيمية أو إدارية للقيام بالمراجعة الفورية ل
 بالمسائل الجمركية وتصحيحها.

عالن ا لنظم واالجراءات والقواعد الخاصة بالتجارة الدولية والتى تضمنتها أحكام المادة إن مبدأ نشر وا 
همية مناقشات ألالعاشرة من إتفاقية الجات تعتبر أحد الوسائل الفعالة لتسهيل التجارةك وتعبر عن هذا ا

 .حكام ألعضاء التى تناولت هذا األالدول ا

 

 

 

 

 

 النظام المحوسب )اسيكودا(: 1/32 

ار ظاهرة اإلجراءات المستندية المتقادمة والمعقدةك والعمل اليدو  في الدورة المستندية تمثل واحدة ن انتشإ
من أخطر القيود غير التعريفية في وجل التجارة الدوليةك ومصدر مزعج إلقرار تكاليف إضافية في مجال 

 ي.عمليات التجارة الدوليةك ومن ثم إلحاق الضرر بالدول أطراف التبادل الدول

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 
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أهداف و هية نظام اسيكوداك ل مااول بشئ من التفصينتنوس في الوقت المناسب عن التجارة الخارجية.
 النظام.

 

 : ماهية نظام اسيكودا 1/32/3

سيكودا بمثابة نظام لإلدارة الجمركية من خالل استخدام الحاسب ا ليك حيث يحتو  هذا النظام أليعد ا
مروراة بإجراءات التخليص والمحاسبة  تمن المنافس على كافة جوانب عملية اإلجراءات الجمركية بدءة 

نكتاد لتعمل على ربط عمالء الجمارك باإلدارة ألاسيكودا هو مجرد حزمة من البرامج قدمها خبراء ا ونظام
 .(1)الجمركية واألجهزة المعنية

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

  العالمية منظمة المواصفاتICO. 

  منظمة الجمارك العالميةWCO. 

  األمم المتحدةUN. 

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.

يسمح النظام في تحقيق نظام تبادل البيانات اليكترونياة بين أطراف عملية التخليص الجمركي وهم كذلك 
 المصدرين والمستوردين أو وكالئهمك والسلطات الجمركية.

 : أهداف اسيكودا 1/32/0

 :(2)يهدف برنامج اسيكودا إلى

ت إلى جانب تبسيطها ومن ثم إصالح عملية التخليص الجمركي من خالل تقديم فلسفة حوسبة اإلجراءا -
قتصاد الوطني إلتخفيض التكاليف اإلدارية التي يتكبدها المتعاملين مع الجمارك وبالتالي يعود بالنفع على ا

 ككل.
                                                           

(
2

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

(
2
)- Asycuda, News Letters. 
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زيادة الحصيلة الجمركية والتي تعد في أغلب الحوال المصدر الرئيسي لميزانية الدولة في معظم الدول  -
راج عن كافة السلعك ومن ثم احتساب الضرائب والرسوم الجمركية النامية وذلك من خالل ضمان اإلف

 بصورة صحيحة.

يهدف برنامج اسيكودا إلى الحصول على إحصائيات مالية سليمة وفي الوقت المناسب عن التجارة  -
الخارجية للدولة والتي تساعد على رسم السياسات والخطط االقتصادية في الدولة بصورة صحيحة وعلى 

 نتج من واقع عملية التخليص الجمركي.أساس الم

تطبيق النظم بأقصى درجة من الكفاءة مع النقل الكامل للمعرفة لإلقرارات الجمركية الوطنية بأقل تكلفة  -
 ممكنة لكل من الدول المتلقية والمانحين.

 : مالمح نظام اسيكودا 1/32/1
 :(1)يتم تنفيذ أنشطة النظام على ثالث مراحل

 : المرحلة األولى
تتمثل في مرحلة اإلعداد وتشخيص الوضع القائمك حيث يقوم الفريق الوطني المشكل من قبل سلطات 

ديد المجاالت التي تتطلب إجراء حالدولة والتي تسعى لتطبيق اسيكودا وبالتعاون مع خبراء االنكتاد بت
 -اإلصالحات فيها وتشمل:

 تطبيق نظام التكويد الدولي. -2
 ية الخاصة بعملية التخليص.تبسيط اإلجراءات الجمرك -1

 تعديل أنماط العمل وفقاة للمعايير الدولية. -3

 تحديث قوانين الجمارك في الدولة لتتوافق مع اتفاقية كيوتو. -4

 

 المرحلة الثانية:
وتتمثل في مرحلة التطبيق المبدئيك حيث تتضمن هذا المرحلة من مراحل تطبيق نظام اسيكودا إعداد 

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

 تكويد التشريعات. -3

                                                           
(

1
) UNCTAD promoting  regional cooperation, 2000. 
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إدخددددال البيانددددات فددددي لوحددددات الددددتحكم وتشددددمل: أكددددواد البيددددان الجمركدددديك القددددوانينك أكددددواد المكاتددددب  -4
 الجمركيةك وغيرها.

 إعداد أنظمة التقييم واالنتقائية. -5

 

 المرحلة الثالثة:
نكتاد إلبها فريق وطنيك وهو الفريق الذ  سبق تدريبل وتأهيلل من كل خبراء ا وهي المرحلة النهائية ويقوم

نكتاد إذا ما كانت عملية إلخالل المرحلة األولى والثانيةك وخالل هذا المرحلة تنعدم الحاجة إلى خبراء ا
عملياة أكثر نقل التكنولوجيا والخبرات قد تمت بنجاح في المراحل السابقةك حيث تيير هذا المرحلة تحدياة 

 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 

ةــــارك المصريــــبالجم  
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 الاابع لـــالفص

لتجرقة برلمااكز تقمم  تطبمق باامج تسهمالت ا

 رلجمرقك المصايةب الجماكمة المطوقة

 

 : مقدمة 4/3

الفصل السابق الجهود المبذولة من قبل المنظمات الدولية لتحديث وتطوير بيئة العمدل الجمركدي  تناولنا في
 مع متطلبات عصر العولمة. لتتواكب

لجمددارك العالميددة جهددداة كبيددراة فددي االمنظمددات الدوليددة ومنهددا منظمددة التجددارة العالميددةك منظمددة حيددث أحددرزت 
 مجال التنسيق وتبسيط اإلجراءات الجمركية.

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

قتصادية ألورباك منظمة الجمارك العالميدةك كدذلك إل(ك البنك الدوليك اللجنة اWTOمنظمة التجارة العالمية )
سددديتم تنددداول أدوات تسدددهيالت التجدددارةك ومدددا تدددم إنجدددازا فدددي الجمدددارك المصدددرية مدددن مراكدددز جمركيدددة مطدددورةك 

 لوجيستيل.و 
 : مفهوم وأبعاد تسهيالت التجارة 4/0

ارة واحددددة مدددن أدوات تحدددديث وتطدددوير بيئدددة التجدددارة الدوليدددةك حيدددث تشدددهد فدددي الوقدددت تعتبدددر تسدددهيالت التجددد
يجدداد  الحددالي إهتمامدداة مددن قبددل المنظمددات الدوليددة واإلقليميددةك حيددث تهدددف تسددهيالت التجددارة إلددى التصددد  وا 

 حلول للعقبات غير الجمركية.

التجارة الدولية حيث ينصرف مفهدوم ويمكن تعريف تسهيالت التجارة على أنها "تبسيط وتناغم في إجراءات 
التجددددارة الدوليددددة إلددددى عمليددددة تحريددددك السددددلع عددددن طريددددق إجددددراءات وممارسددددات ومصددددوغات خاصددددة بتلددددك 

 (1)الشحنات".

                                                           
(

2
 .12، ص466(، تسهيل التجارة، مجلة الجمارك المصرية، العدد 1021حسام حمزة ) (
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تسهيالت التجارة على أنها تبسيط وتنميط اإلجراءات وتدفقات المعلومات  (1)( Raven, 2001ولقد عرف )
حريك السلع دولياة من المصدر إلى المستورد مع إتمام عملية السداد المصاحبة لهذا اإلجراءات والمطلوبة لت

فيعرفها على أنها التجارة في السلع وما يدرتبط بهدا مباشدرة  (2)( Starbs 1998من األخير إلى األولك أما )
 من خدمات.

ولوجيددا تسددهيالت التجددارة علددى أنهددا تبسدديط وتنمدديط واسددتخدام التكن Apecوالباسدديفيكي ويعددرف تجمددع آسدديا 
 .(3)الحديثة وغيرها من المقاييس في التعامل مع المقومات اإلجرائية واإلدارية للتجارة 

 ويمكن القول أن لتسهيالت التجارة بعدين رئيسيين هما:

 أوالة: تحقيق الكفاءة في عمليات التجارة الدولية.

هددا مددن إعددداد وتقددديم المسددتندات ثانيدداة: خفددض التكلفددة المرتبطددة بعمليددات التجددارة عبددر المراحددل التددي تمددر ب
 ومراحل إتمام اإلجراءات الجمركية لتحريك السلع واإلفراج عنها.

 أهداف تسهيالت التجارة: 4/1

يمكددن أن نحصددر الهدددف مددن تسددهيالت التجددارة إلددى إختددزال المسددتندات المطلوبددة فددي الجمددارك إلددى مسددتند 
ل المسددتندات فيهددا إلددى أكثددر مددن أربعددون وحيددد حيددث أن هندداك دول تتسددم ببيئددة جمركيددة معقدددة حيددث تصدد

 .(4)مستند 

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

حيددث يكددون هنددداك تبسدديط فددي المصدددوغات واإلجددراءات المتصددلة بعمليدددة الصددادرات والددوارداتك كدددذلك 
ئددددددة األساسددددددية فددددددي مجدددددداالت الجمددددددارك والنقددددددلك واالعتمدددددداد علددددددى تكنولوجيددددددا المعلومددددددات تحسددددددين البي
 واالتصاالت.

 

 

                                                           

 .892(ك التصدير واالستيرادك الطبقة الثانيةك ص 8002عمر سالمان ) -ذلك: راجع في( 1)
)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.  

 .000(ك التصدير واالستيرادك مرجع سبق ذكراك ص8002عمر سالمان ) -راجع في ذلك: (4)
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 مستويات تسهيالت التجارة: 4/4

 -:(1)تقع تسهيالت التجارة في ثالث مستوياتك وهي 

 المستوى الدولي. –المستوى اإلقليمي  -المستوى الوطني 

ط اإلجددراءات وتناغمهددا بالممارسددات المتعلقددة بالجمددارك ر  عمليددة تبسدديجددتددتم وت فعلــى المســتوى الــوطني: 
 والنقل عند الموانئ البريةك البحريةك الجافةك الجوية.

تنصرف عملية تناغم أنماط تسهيالت التجارة بين الدول في صدورة تكتدل تجدار   وعلى المستوى اإلقليمي:
 مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

ــدولي: ــى المســتوى ال تبددذل المنظمددات الدوليددة جهددداة ملحوظدداة بهدددف تندداغم معددايير وأنمدداط تسددهيالت ف وعل
 التجارة.

 ماهية تسهيل التجارة: 4/5

يعندددددي تسدددددهيل التجدددددارة حسدددددب مفهدددددوم منظمدددددة التجدددددارة العالميدددددةك تبسددددديط وموائمدددددة األنشدددددطة والممارسدددددات 
ع فددي التجددارة الدوليددةك ويمكددن نتقددال السددلإلوالمعددامالت المتعلقددة بجمددع وعددرض وتبددادل البيانددات المطلوبددة 

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

والجمددارك وكافددة السددلطات الرقابيددة ونقدداط الحدددود وتطبيددق تكنولوجيددا  وتطددوير البنيددة التحتيددة ألنظمددة النقددل
تصاالت لتسهيل الصفقات التجارية الدولية وحركة البضائع وضبط المخاطر وتطوير اإلدارة إلالمعلومات وا

 المتعلقة بكافة أوجل سلسلة اإلمدادات الدوليةك هذا فضالة عن اإلصالح اإلدار  والقانوني والمتسسي.
 مدى أهمية تسهيل التجارة: 4/6

قتصدداد  نتيجددة زيددادة حجددم إليددرى اقتصدداديون أن تسددهيل التجددارة يمكددن أن يسدداعد علددى رفددع درجددة النمددو ا
قبددال الشددركات الكبددرى علددى ا سددتثمار فددي األسددواق التددي تددوفر إجددراءات إداريددة مرنددة إلالتبددادالت التجاريددةك وا 
هيل التجدددارة سدددوف يندددتج عنهدددا تحسدددين وتطدددوير النمدددو وسدددريعة وميسدددرة. وبالتدددالي فدددإن زيدددادة إجدددراءات تسددد

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

                                                           

 .001- 000(ك التصدير واالستيرادك مرجع سبق ذكراك ص8002عمر سالمان )-راجع في ذلك: (1)
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متخصددص فددي الشددئون  ألمريكيددة ومحددام  وهددو مسددئول سددابق فددي وزارة الماليددة ا (1)فيقددول سددتيفن كريسددكوف 
التجاريددة: "أن تيسددير التجددارة أو اإلجددراءات اإلداريددة واللوجيسددتية التددي تقلددص التكلفددة والفتددرة الالزمددة إلنهدداء 

كبددر حجمدداة ممددا يولدددا خفددض التعريفددة معددامالت الصددادرات والددواردات تولددد فددي كثيددر مددن األحيددان تجددارة أ
من معهد كدانون فدي واشدنطن فدي ذات االتجداا فيقدول أن الددول التدي  (2)نالجمركية". ويذهب دانيال ايكنسو 

توجد فيها بنية تحتية تجارية غير مالئمة واجراءات إدارية مرهقة أو تنافس محدود في الخدمات اللوجيستية 
يدرى ستفادة من فرص توسيع التجدارة العالميدةك كمدا إلالتجارية )نقل وتخزين البضائع...إل ( أقل قدرة على ا

أن كثدددرة الخالفدددات المتعلقدددة بإنهددداء المعدددامالت الورقيدددة أو تفتددديد شدددحنات البضدددائع فدددي الجمدددارك ومرافدددق 
سدتثمار والبيدع والشدراء فدي األسدواق إلالموانئ بالية القدم وتعرقل الخدمات اللوجيستية وتثني الشركات عدن ا

 المحلية.

ة مدددن الددددول الرئيسدددة للددددول الناميدددة مك مجموعددد1003ومدددن ضدددمن تلدددك األوراق ورقدددة قددددمتها فدددي مدددارس 
القدددرات خددالل وبعددد وهددي تهدددف إلبددراز أهميددة المسدداعدات الفنيددة وبندداء  core groupوالمعروفددة باسددم 

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

يمكدن  إنشاء آلية لضمان توجيل المساعدات الفنيدة بمداوحسب وجهة نظر تلك المجموعة فإن األمر يستلزم 
ة فددي المفاوضداتك ومددن الحصددول علددى القدددرات الالزمددة لتنفيددذ يدديقلناميددة مددن المشدداركة الفعالددة والحقالددول ا

 عنها المفاوضات والتي تواجل صعوبات في تنفيذها.التزاماتها التي سوف تفسر 

 بتسهيالت التجارة:المنظمات الدولية واإلقليمية المعنية  4/7

يمكددن توصدديف الوضددع الددراهن لتسددهيالت التجددارة فددي صددورة منظومددة تشددمل المنظمددات الدوليددة واإلقليميددة 
تسدددهيالتك وهدددي منظمدددة التجدددارة العالميدددةك البندددك الددددوليك اللجندددة االقتصدددادية ألوربددداك ومنظمدددة الالمعنيدددة ب

 الجمارك العالمية.

قليمية   .(3)ومساهمتها في تسهيالت التجارة ونتناول دور كل منظمة دولية وا 

 

 

 
                                                           

   .http://www.moft.gov.ae  8010 منظمة التجارة العالمية وتسهيل التجارة (1)
   .http://www.moft.gov.ae  8010 منظمة التجارة العالمية وتسهيل التجارة (8)

)3
) World Trade Organization, Trade Faciliation Symposium, 1998. 
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 ( وتسهيالت التجارة:WTOمنظمة التجارة العالمية ) 4/7/3

إال منددذ المددتتمر الددوزار  فددي سددنيافورة  WTOلددم تحظددى قضددية تسددهيالت التجددارة بجهددد ملحددوظ مددن قبددل 
هيالت ك قدددمت المنظمددة مددن خددالل ندددوة تسدد1002وحتددى مددتتمر الدوحددة  2998ك وخددالل الفتددرة مددن 2993

 -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. -

  قابية والحكومية األخرى.غياب التحديث والتطوير وقصور التنسيق بين الجمارك والجهات الر  -
 

 الخرصة بتسهمل التجرقة توصمرت منظمة التجرقة العرلممة

ليداء أو يدإن إتباع الدول  ليات من شأنها إعطاء مساحة أكبر لتحريدر التجدارة مثدل: اإلتفاق ات التفضديلية وا 
جدراءات المتعلقدة سدتيراد والتصددير واسدتخدام نظدم آليدة لإلإلخفض الرسوم والمصروفات المرتبطة بعمليات ا

سددتثمارات فددي مجددال التجددارة وزيددادة سددرعة إلبدداإلفراج عددن البضددائعك كددل هددذا يددتد  بالضددرورة إلددى جددذب ا
والفوائددد التددي تعددود ومعدددل دوران رتوس األمددوال المسددتحقة فددي التجددارة ممددا يترتددب عليددل مضدداعفة األربدداح 

 على المشتيلين بالتجارة.

دول أن تقلل من وارداتها ألقل مدا يمكدن وتضداعف صدادراتها ألكثدر مدا وخالفاة لما هو معروف بأنل على ال
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 

 .(1) هذا الدولة في التجارة العالميةأهمية 

لقد خرجت الدول األعضاء بمنظمة التجارة العالمية بعدد من التوصديات المقترحدة إلحدداث وتحقيدق تسدهيل 
ص هدددذا خلتوتدد ككبيددر للتجددارة العالميدددة ورفددع معددددالت التبددادل التجددار  إلدددى أعلددى مدددا يمكددن الوصددول إليدددل

 :التوصيات في النقاط التالية

                                                           

 .02رةك ص( القضايا الجمركية المعاصرة في األلفية الثالثةك الطبعة األولىك القاه8010محمود أبو العالك ) (1)
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تلددك  رمددن خددالل وضددع ونشددالجمركيددة أن تحدددد بوضددوح األهددداف الخاصددة بهددا اإلدارات يجددب علددى  (2)
األهداف في صورة خطة إستراتيجية توضح كيفية تنفيذ تلك األهداف بالتعداون مدع األطدراف األخدرى 

 سواء الحكومية أو غير الحكومية.

امج إلصدالح وتطدوير يجب علدى اإلدارات الجمركيدة النظدر فدي أسداليب العمدل الحاليدة مدع وضدع برند (1)
تلك اإلجراءات الجمركيةك كما يجدب الرجدوع فدي هدذا المجدال إلدى اإلتفاقيدات الدوليدة الخاصدة بتيسدير 

 وتنسيق العمليات الجمركية )مثل إتفاقية كيوتو(.

سددتفادة بدرجددة كبيددرة مددن تكنولوجيددا المعلومددات بهدددف تفعيددل األداء إليجددب علددى اإلدارات الجمركيددة ا (3)
الجمركيدة المختلفدة مدع الوضدع ب تطدوير تطبيقدات الحاسدب ا لدي بالنسدبة للعمليدات والعمل حيث يج

تجدددارب الددددول األخدددرى وبرندددامج مدددتتمر األمدددم المتحددددة للتجدددارة والتنميدددة فدددي االعتبدددار االسدددتفادة مدددن 
"UNCTAD )والخاص بأعمال الميكنة واإلصالح )النظام المميكن للبيانات الجمركية "ASYCUDA. 

دارات الجمركيدددة أن تضدددع التوظيدددف الفعدددال للمدددوارد البشدددرية مدددن خدددالل تطبيدددق نظدددام يجدددب علدددى اإل (4)
ا يستدعي الفحدص المخاطر وسياسة االنتقاء وأساليب استهداف الرسائل التي تشكل خطورة عالية مم

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

يجدددب علدددى اإلدارات الجمركيدددة أن تتخدددذ خطدددوات نحدددو تيسدددير عمليدددة اإلفدددراج المسدددبق قبدددل وصدددول  (5)
فددي تيسددير التجددارة الدوليددة كمددا يسددهم اإلدراج اإلليكترونددي الرسددائل وهددو مددا سددوف يسددهم بشددكل كبيددر 

 للبيانات الخاصة بالشحنة في تيسير هذا العملية.

فدددي إمكانيدددة اإلسدددراع قددددر اإلمكدددان فدددي اإلفدددراج عدددن تنظدددر جددددياة يجدددب علدددى اإلدارات الجمركيدددة أن  (6)
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.

يجب على الحكومات أن ترشد عملية اإلفدراج عدن البضدائع التدي تتطلدب بصدفة متكدررة تددخل بعدض  (3)
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 

 صلحة الجمارك على سبيل المثال.م
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يجددب علددى مصددلحة الجمددارك أن تقددوم بتيسددير اإلجددراءات لتحديددد القيمددة لألغددراض الجمركيددة والتددي  (8)
ملحوظدداة علددى عمليددة اإلفددراجك ويمكددن أن يددتم تحقيددق هددذا الهدددف عددن طريددق يمكددن أن تشددكل تددأخيراة 

بالقيمددة وطبقداة لتوصديات منظمددة  تطبيدق طريقدة التقيديم المنصددوص عليهدا فدي إتفاقيددة الجدات الخاصدة
 الجمارك العالمية وهي ما تعد أقل تعقيداة من األساليب األخرى المطبقة في بعض الدول.

مكددان وخاصددة عنددد تطددوير فئددات التعريفددة الجمركيددة إليجددب علددى الحكومددات أن تسددعى جاهدددة قدددر ا (9)
ة حتدى يمكدن تحدديث فئدات العالية إلى تخفيض فئات التعريفدة وذلدك مدن خدالل توسديع قاعددة الضدريب

التعريفةك ويرجع ذلك إلى أن فئات التعريفة العالية تدفع علدى القيدام بعمليدات وأسداليب التهريدب وتزيدد 
 من صعوبة عملية المكافحة.

خطددوات لتبنددي أسددلوب للتعدداون بددين اإلدارات الجمركيددة بدددالة مددن يجددب علددى الحكومددات أن تتخددذ  (20)
الجمركيدددةك حيدددث يجدددب تنفيدددذ برندددامج مدددذكرة التفددداهم الخددداص  المواجهدددة عندددد التعامدددل مدددع العمليدددات

" وذلك كمحرك لتعاون أفضل بين المصالح الجمركيدة والمجتمعدات WCOبمنظمة الجمارك العالمية "
 التجارية.

يجب على الحكومات أن تتخذ خطوات لضمان تحقيق أعلدى مسدتويات النزاهدة والمعدايير السدلوكية  (22)
لجمركيدددةك ويجدددب تنفيدددذ المعددددايير المنصدددوص عليهدددا فدددي منظمددددة فدددي العمدددل مدددن خدددالل الخدددددمات ا
بخصوص النزاهة فدي الجمداركك كمدا أن المعدايير الفعالدة مطلوبدة الجمارك العالمية في إعالن أروشا 

 للحد من المستويات المتدنية للنزاهة في المجتمع التجار .

ين كفددداءة وفعاليدددة يجددب علدددى الحكومدددات وضدددع بددرامج لإلصدددالح والتطدددوير الجمركدددي بهدددف تحسددد (21)
سددتعانة بالخدددمات الخاصددة بالجهددات التددي إلالخدددمات الجمركيددة ومددن ثددم يمكنهددا تجنددب الحاجددة إلددى ا
ستعانة بهدذا الخددمات تحدت إلمن إمكانية اتقوم بالفحص المسبق لتقوم بالخدمات الجمركيةك وبالرغم 

ى مددع إتفاقيددة الفحددص ظددروف خاصددةك يجددب إعتبارهددا كمعيددار متقددت علددى أن يددتم تنفيددذا بمددا يتماشدد
 المسبق للبضائع والمرفقة بإتفاقية مراكد.

يجددب علددى الحكومددات النظددر فددي وضددع حددد أدنددى مددن المعددايير لددوكالء الشددحن والمستخلصددين أو  (23)
أن تلدددك  اإلضدددافة إلددى متابعدددة األداء طالمددداتشددجيع تلدددك المهدددن علددى وضدددع المعدددايير الخاصددة بهدددم ب

 البضائع. األطراف تشكل عوامل تأخير لإلفراج عن
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يجددب علددى اإلدارات الجمركيددة ضدددمان الشددفافية المطلقددة وتسلسددل العمليدددات الجمركيددة عددن طريدددق  (24)
تزويدددد المجتمدددع التجدددار  بالمعلومدددات الكافيدددة عدددن اإلجدددراءات الجمركيدددة ومتطلباتهددداك ويجدددب أن يدددتم 

 ر بسهولة الستخدامها.المعلومات باستمرار على أن تتوافتحديث تلك 

الجمركيددة تحسددين المعددايير الرقابيددة الخاصددة بهددا باإلضددافة إلددى تيسددير عمليددة  يجددب علددى اإلدارات (25)
الصددادر وبلددد عتبددار التبددادل اإلليكترونددي للبيانددات بددين بلددد إلاإلفددراج عددن الددواردات مددع الوضددع فددي ا

 الوارد طبقاة للقوانين والقواعد المطبقة في البلدين بخصوص تبادل البيانات.

اإلحصائية )فدي حالدة الددول التدي تعتمدد فيهدا ة ضمان صحة البيانات يجب على اإلدارات الجمركي (26)
اإلحصدداءات الخاصددة بالتجددارة الخارجيددة علددى البيانددات الجمركيددة( وذلددك باإلضددافة إلددى تددزامن عمليددة 

 نقل تلك البيانات للجهات المسئولة عن تجميع إحصاءات التجارية.

مي للخدمات الجمركية ويتم دعمها بطريقة على اإلدارات الجمركية ضمان وجود الدعم الحكو يجب  (23)
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.

الدراسدددية( وخاصدددة تلدددك التدددي  يجدددب علدددى اإلدارات الجمركيدددة أن تدددوفر التددددريب )مدددن خدددالل المدددنح (28)
تسددتهدف المددوظفين المحتددرفين فددي الدددول الناميددة سددواء مددن خددالل التدددريب المحلددي أو التدددريب فددي 
الخدددارج وذلدددك بالتعددداون مدددع منظمدددة الجمدددارك العالميدددة و/أو مدددتتمر األمدددم المتحددددة للتجدددارة والتنميدددة 

"UNCTADولية في مجال الجمارك." ويجب أن ييطي هذا التدريب متطلبات اإلتفاقيات الد 

يجب على الحكومات )وذلك من خالل ممثليها في منظمة الجمارك العالمية( ضمان أن يتم تفعيل  (29)
دور منظمدددة الجمدددارك العالميدددة مدددن خدددالل تنفيدددذ أ  مهدددام خاصدددة بالمسددداعدات الفنيدددة حيدددث تلعدددب 

 ألعضاء.هاماة في تنفيذ تلك التوصيات في المصالح الجمركية للدول االمنظمة دوراة 
 اللجنة االقتصادية ألوربا وتسهيالت التجارة والنقل: 4/7/0

تهتم اللجندة بقضدايا النقدل والعبدور ومددى تأثيرهدا علدى تددفقات السدلع عبدر الحددود مدع تطدوير األدوات 
ك كددذلك قامددت اللجنددة (1)المناسددبة علددى المسددتويين اإلقليمددي والدددولي للتيلددب علددى مثددل هددذا الصددعوبات

( حيدددث يتبندددى UN/CEFACTاألمدددم المتحددددة لتسدددهيالت التجدددارة واألعمدددال اإللكترونيدددة )بإنشددداء مركدددز 
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. 



 
72 

جدراءات  واألعمال االلكترونيدةك وتتركدز جهدود المركدز فدي هدذا الشدأن فدي ثدالث محداور هدي عمليدات وا 
 والوضوح والقابلية للتطبيق. ةتجارةك والمعلوماتك والتكنولوجيا والوصول إلى معايير تتسم بالبساطال

 العالمية وتسهيالت التجارة:منظمة الجمار     4/7/1

بالتعدداون مددع أعضدداء المنظمددة والمتسسددات الدوليددة علددى مكافحددة الجددرائم تعمددل منظمددة الجمددارك العالميددة 
ودعددم النزاهددةك وتنميددة المددوارد البشددرية وتحسددين أداء اإلدارات الجمركيددةك كددذلك الجمركيددة وغيددر الجمركيددةك 
 .(1)يد المنسق للسلع و تطبيق نظام التوصيف والتك

دارة إتفاقية التقيدي م كذلك تطبيق "إتفاقية كيوتو" الدولية المعدلة بشأن تبسيط وتنسيق اإلجراءات الجمركيةك وا 
 .الجمركيك إتفاقية قواعد المنشأ

تطدوير وتحدديث الجمدارك مدن خدالل برندامج للك تعمل المنظمة علدى تدوفير الددعم الفندي الدالزم للمعاوندة كذ
Customs Reform and Modernization program. 

عددد كبيدر مدن التحددياتك المتعارضدة فدي بعدض  12لقد واجهت الجمارك خالل السنوات األولى من القدرن 
الت التجاريددةك فمددن ناحيددة ظهددرت الحاجددة للتددأمين والمراقبددة الفعالددة األوقددات والتددي نتجددت عددن عولمددة التبدداد

لسالسددل اإلمددداد الدوليددةك فددي حددين تزايدددت مددن ناحيددة أخددرى الضدديوط الراميددة لتسددهيل التبددادالت التجاريددة 
 المشروعة.

علدى وقد تعددت الفرص إليجاد حلول جرئية ومبتكرة مثلك إنشاء شبكة عالمية للجمارك وتوفير رقابة أكبر 
الحدودك وضع إطار استراتيجية هادف على الصعيد العالميك ودراية جمركيدة أكبدر بالنسدبة  ليدات سالسدل 
اإلمدددادك وتطبيددق األسدداليب التكنولوجيددة الحديثددة داخددل الجمدداركك ودعددم الشددراكة لدديس فقددط مددع المتسسددات 

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

 

 

 

 

                                                           
(

1
) WCO, customs International Benchmarking. Manua, WCO Benchmarking Manual, 2003, WCO, Guide to 

Measure the time required for the Release of Goods, 2002.  

 .28ص مرجع سبق ذكراكك 81(ك مبادرات جمارك القرن 8011محمود أبو العال )  (8)
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 آليات تسهيل التجارة: 4/8

 :(1)يمكن تقسيم األدوات المتاحة لتسهيالت التجارة إلى ثالث مجموعات من األدواتك وهي 
 المجموعة األولى: وهي األدوات التي تتسم بالطابع اإللزامي، وتشمل:

تدزام والتطبيدق كجزء من النظام التجدار  الددولي القدائم علدى االل WTOاألدوات التي توفرها إتفاقية  -2
بشددددأن المصدددداريف واإلجددددراءات المرتبطددددة الثامنددددة مثددددل: المددددواد )الخامسددددة بشددددأن حريددددة العبددددورك 

دارة تنظيمدددات التجدددارة واإلعدددالن عنهدددا مدددن إتفاقيدددة م العاشدددرةباالسدددتيراد والتصددددير  : بشدددأن نشدددر وا 
حددص السددابق علددى ( إتفاقيددة التقيدديم الجمركدديك إتفاقيددة تصدداريح االسددتيرادك إتفاقيددة الفWTOإنشدداء 

الشددحنك إتفاقيددة قواعددد المنشددأك إتفاقيددة الحددواجز الفنيددة للتجددارةك اإلتفاقيددة الخاصددة بصددحة اإلنسددان 
 والنبات.

تفعيدددل اإلتفاقيدددات والمعاهددددات الدوليدددة واإلقليميدددة المتصدددلة بالنقدددل والتجدددارة والجمدددارك مثدددل إتفاقيدددة  -1
الجدددو  تحددددت مظلدددة المنظمدددة الدوليددددة  كيوتدددو لإلجدددراءات الجمركيدددةك المعاهدددددات المتصدددلة بالنقدددل

 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 واألعمددال  -
 (.UN/CEFACTااللكترونية )

والتددي قامددت بتطويرهددا المجموعددة المنبثقددة عددن  Single Windowفكددرة النافددذة الواحدددة  -
 مركز األمم المتحدة لتسهيالت التجارة واألعمال االلكترونية.

 إعالن كولومبس عن كفاءة التجارة الصادر عن اإلنكتاد. -

ك العقدددود التجاريدددةك مجموعدددة أدوات ومهدددارات البندددك الددددولي عدددن تسدددهيالت التجدددارة والنقدددل -
 مواصفات منظمة المقاييس الدولية.

                                                           
(

1
) "UNECE" Trade Facilitation: An Introduction to the basic concepts and benefits, UNECE, 2002.  
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المجموعــة الثالثــة: تلــ  األدوات فــي إطــار تســهيل التجــارة المقدمــة فــي صــورة دعــم فنــي ومســاعدة فــي 
 التطبيقات للحكومات والتجمعات اإلقليمية، وتشمل:

ألوربداك كدذلك  مشروع اسيكودا للحوسبة الجمركية والمقدمة من اإلنكتاد واللجنة االقتصدادية -
منظمدددة الجمدددارك العالميدددة وغيرهدددا مدددن المنظمدددات الددددعم الفندددي المقددددم مدددن البندددك الددددوليك 

 .(1)المهتمة بتطوير أدوات تسهيل التجارة والنقل والجمارك 

 إنجازات الجمار  المصرية في إطار تسهيل وتأمين التجارة الدولية: 4/9
 مقدمة: 4/9/3

ة العالميدددة وتزايدددد التهديددددات المحيطدددة بالحركدددة الدوليدددة للبضدددائعك اتجهدددت نظدددراة للنمدددو الدددذ  تشدددهدا التجدددار 
بتعددداد عدددن إلالمصددالح الجمركيدددة لتيييددر بدددترة اهتماماتهددا أكثدددر فدددأكثر نحددو تيسدددير وتددأمين التجدددارة الدولددة وا

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

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

Framework (2)والذ  أطلق عليل إطار عمل المنظمة. 
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 

 بين المصالح الجمركية وقطاع األعمال.الجمركية فيما بينهماك و 
 :(3) (SAFEأهداف ومبادئ إطار العمل ) 4/9/0

 تشريع معايير تضمن أمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة الدولية لتشجيع الثقة والتنبت. -2

 إمكانية إدارة سلسلة التزويد المتكاملة لكافة أشكال النقل. -1

 يات القرن الواحد والعشرون.تيريد دور ومهام وقدرات الجمارك لمواجهة تحد -3

 تعزيز التعاون بين اإلدارات الجمركية لتحسين قدرتها في تحديد الشحنات عالية الخطورة. -4

 توثيق التعاون بين الجمارك ومتسسات القطاع الخاص. -5

                                                           
(

1
) Automated  system for customs and Administration  Data (ASYCUDA). 

 .http://www.wcoomd.orgموقع منظمة الجمرقك العرلممة عل  شبكة اإلنتانت:   (8)

(
3

 بدوي إبراهيم، "أثر إطار معايير تأمين وتسهيل سلسلة التجارة العالمية على تسهيل التجارة"، الجمارك المصرية، بحث منشور. (
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 ة الدولية عبر الحدود من خالل سلسلة تزويد آمنة.تعزيز انسياب التجار  -6

  :SAFE(1)طار عمل العناصر األساسية األربعة إل 4/9/1
 الشراكة مع الشركات: -3

سددتمنح الجمددارك امتيددازات للشددركات التددي تحتددرم الحددد األدنددى مددن المعددايير فددي مجددال أمددن سلسددلة 
 زويد والتي تنفذ التدابير المقترحة.تال

 التفتيش عند المنشأ: -0

عمال والمقصدددود بهدددا تفتددديد الحاويدددات والشدددحنات الشدددديدة الخطدددورة عندددد المنشدددأ مدددع تفضددديل اسدددت
 معدات الكشف غير التدخلية.

 إدارة المخاطر: -1

 تطبيق منهجية رشيدة في إدارة المخاطر بهدف مكافحة التهديدات األمنية.
 المعلومات اإللكترونية المنقولة مسبقًا: -4

لكترونياة إأ  توحيد المعلومات المنقولة مسبقاة بشأن تصريح الشحنك وينبيي إرسال هذا المعلومات 
رسالها وعبورها.في حال اإلرسا  ليات عند وصولها وا 

 الخطوات التي اتخذتها الجمار  المصرية في مجال تسهيل التجارة:  4/9/4

إتبدداع آليددة النافددذة الواحدددة بهدددف سددرعة وتبسدديط تدددفق المعلومددات بددين مجتمددع األعمددال والجهددات  -
 ع الرسوم.تسهيل دف ليات الحكومية والرقابية المختلفةك فضالة عن توفير هذا النظام 

 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. -

 شاء مواقع إلكترونية كوسيلة للنشر وتلقي الشكاو .إن -

 إرساء الشفافية والقدرة على التنبت عن طريق نشر القوانين واللوائح المتعلقة باالستيراد والتصدير. -

ستراتيجية للجمارك المصرية نجد أن الستة أهدداف مدن بينهدا أربعدة أهدداف محورهدا إلبالنظر إلى األهداف ا
 :(1)التيسير وهي

حكدام الرقابدة تقد - يم خدمة جمركية متكاملة مدن خدالل منظومدة عمدل تحقدق تيسدير حركدة التجدارة وا 
 الجمركية.

تحقيدددق الشدددفافية والمصدددداقية مدددن خدددالل إقامدددة عالقدددة شدددراكة بدددين مصدددلحة الجمدددارك المصدددرية  -
 ومجتمع األعمال والتجارةك بما يساعد على تحقيق االلتزام التجار .

د باسددددتمرار مددددن مالئمتهددددا للظددددروف ومتييددددرات العمددددل الجمركددددي مددددع مراجعددددة التنشددددريعات والتأكدددد -
حالتها إلى جهة االختصاص لتقرير ما يلزم بشأنها.  التوصية بالتعديالت الالزمةك وا 

تهيئة الجمدارك السدتيعاب المتييدرات االقتصدادية/ الجمركيدة وكدذلك المبدادرات الجديددة مدع تجهيدز  -
 البنية التحتية الالزمة لذلك.

 خص التشريعات:وفيما ي

تبسدديط وتنسدديق لتعمددل الجمددارك المصددرية علددى أن تتوافددق تشددريعاتها مددع مددا ورد بإتفاقيددة كيوتددو  -
 اإلجراءات الجمركية ومن هذا التشريعات:

لسدنة  20والالئحدة التنفيذيدة لدل الصدادرة بدالقرار الدوزار  رقدم  2963لسنة  66قانون الجمارك رقم  -
1006. 

 .1003لسنة  33رك الصادر بالقرار الوزار  رقم ميثاق شرف العاملين بالجما -

ليددداء التفريعدددات 30التعدددديالت علدددى التعريفدددة الجمركيدددة وخفدددض الحدددد األقصدددى للفئدددات إلدددى  - % وا 
 المحلية اليير الضرورية.

                                                           
(

2
 .223، صمرجع سبق ذكرهمنظور جمركي،  –(، آليات تسهيل التجارة الدولية 1009أبو العال ) محمود (
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 النافذة الواحدة  4/32
ى أمددن هددي أداة مددن األدوات الحديثددة لمنظمددة الجمددارك العالميددة تهدددف إلددى الحفدداظ علدد مقدمــة:  4/32/3

وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة العالمية وتبسيط اإلجراءات الجمركية وتسهيل مدرور البضدائع مدن خدالل 
جراءات الجهات ذات العالقة بعملية التخليص واإلفراج عن البضدائع فدي المراكدز الجمركيدة  إتجميع وتوحيد 

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

نظام عدالمي ( وهو ASYCUDAالمتحدة السبق في هذا المجال من خالل االسيكودا )ولقد كان لهيئة األمم 
( UNCTADنكتداد )ألالعمليات الخاصة باإلدارات الجمركية تأسس في أوائل الثمانيندات ووضدعت الحوسبة 

سديكودا  الدذ  أصدبح  الوسديلة الرائددة ألالحدل فدي نظدام ا –برنامج متتمر األمم المتحددة للتجدارة والتنميدة  –
عددم اسدتخدام األوراق  للجمارك الحديثة على مستوى العالم. ويمكن التحديث من خالل النظام للوصول إلى

 .(1)في التعامل الجمركي

ويسداعد علددى إنشدداء النافددذة الواحدددة إلمكانيددة الحصددول علدى كافددة المعلومددات مددن خددالل النظددام وربددط كافددة 
سدديكودا ألسدديكودا العددالميك ويعتبددر برنددامج األاألنظمددة المركزيددة فددي دائددرة الجمددارك ليددتم عملهددا مددن نظددام ا

الجوهر  ألنظمة المعلومات الجمركية المتكاملة والشاملة في أكثبر من ثمانين دولة المكون الرئيسي و  حالياة 
 حول العالم.

 أهداف تطبيق نظام االسيكودا:  4/32/0

 يمكن تحديد األهداف األساسية من تطبيق هذا النظام في النقاط ا تية:

 تحسين وسائل تحصيل اإليرادات الجمركية. -

 تبسيط اإلجراءات. -

 راءات الجمركية في كافة المراكز.توحيد اإلج -

 دقة استخراج إحصاءات التجارة الخارجية. -

 بناء نظام معلومات إدار  فعال. -

 تحقيق الشفافية والوضوح في التعامل )حيث يتم توفير الملفات المرجعية لكافة المتعاملين(. -

                                                           
 .http://www.UNCTAD.orgموقع منظمة االونكترد:     (1)
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دارية.تقديم إجراءات  - صالحات فنية وا   جديدة وا 

 عارف عليها دولياة.استخدام النماذج والرموز المت -

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 

اون وتنسيق عدة أجهزة حكوميةك فالنافذة الواحدة هدي ذلدك المكدان مسئولية منفردة للجماركك ولكنها نتاج تع
الدواردات أو  عدنالذ  من خاللل يستطيع  المستورد أن يتعامدل مدع كافدة الجهدات التدي لهدا عالقدة بداإلفراج 

  إنهاء إجراءات التصديرك النافذة الواحدة هي ذلك المكان الذ  تتواجد فيل اإلدارة الجمركية واإلدارة الصدحية
واألجهددزة الرقابيددة كلهدداك ولدديس المقصددود التواجددد المكدداني فقددطك بددل التنسدديق التددام والددربط بددين هددذا الجهددات 
وليس كما كان فدي السدابقك حيدث كاندت كدل جهدة تقدوم بالتعامدل مدع البضدائع منفدردة ويدتم إخدراج البضدائع 

دخالهددا أكثددر مددن مددرة حسددب توجيهددات كددل جهددةك النافددذة الواحدددة هددي مكددان خ دمددة العميددل بكددل وسددائل وا 
 التيسير والتنسيق والتسهيل.

األسدداس فددي تفعيددل هددذا ا ليددة هددو الجانددب التكنولددوجيك ألن مفهددوم النافددذة الواحدددة هددو الجددزء األساسددي إن 
  مبدددادرة إلكترونيدددة تسدددعى إليهدددا اإلدارة الجمركيدددة حيدددث يتددديح للمتعددداملين والمجتمدددع التجدددار  أواألهدددم مدددن 

فددذة واحدددة مددع كافددة الجهددات التددي لهددا صددلة بدداإلفراج عددن الددواردات أو إنهدداء إجددراءات التعامددل مددن خددالل نا
النظر إلى تبعية هذا الجهة أو نوع العمل الذ  تقوم بلك بل إن التواجد المكاني لكل الجهات  التصدير دون

 هو عنوان جيد لمبدأ التوجل بالعميل في أداء الخدمات الحكومية.

تقوم بتطبيق هذا المفهوم "النافذة الواحدة" فقط مدن الناحيدة المكانيدةك حيدث تتواجدد بعض اإلدارات الجمركية 
كافة الجهاتك ويختلف قدر التنسيق بين هذا الجهات من إدارة ألخرىك والبعض ا خر يقوم بتنفيذ المفهدوم 

الجهدات يسدمح  من الناحية المكانية واإلجرائيةك حيث تتم اإلجدراءات معداة مدن خدالل تنسديق تدام وكامدل بدين
ختصاصدددات تلدددك الجهدددات لجهدددة واحددددة تقدددوم بكدددل العمدددلك وبعدددض اإلدارات تقدددوم بتطبيقدددل مدددن إبتفدددويض 

الجانب التكنولوجي الذ  يتم من خاللل الربط ا لدي بدين كافدة الجهداتك ولكدن علدى كافدة المسدتويات وعلدى 
الخدمددددة المتقدمددددة للمجتمددددع إخدددتالف نوعيددددات التطبيددددقك فددددإن النافددددذة الواحدددددة هدددي آليددددة ضددددرورية لتحسددددين 

 التجار .

 

 

 األسس والمعايير التي يقوم عليها نظام النافذة الواحدة:  4/32/1
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 أواًل: تعريف نظام النافذة الواحدة:
يعد نظام النافذة الواحدة أحد أدوات تيسير التجارة إذ يقوم على إتاحدة اإلمكانيدة لكافدة األطدراف الداخلدة فدي 

دير والنقل عبر الحدود الدولية لتقديم مجموعة موحدة من البياندات المسدتندية سدواء عمليات االستيراد والتص
سددتيفاء كافددة المتطلبددات اإلداريددة إلليكترونيددة مددن خددالل نقطددة إدخددال موحدددة وذلددك إلبالصددور الورقيددة أو ا

اعمدددددة والجمركيدددددة المعتدددددادة كددددداإلقرارات الجمركيدددددة وطلبدددددات تدددددرخيص االسدددددتيراد والتصددددددير والمسدددددتندات الد
 كشهادات المنشأ والفواتير التجارية.......إل .

وتتعامدل معهدا السدلطات  الجمركيدة وغيرهددا مدن السدلطات المعنيدة كددالحجر الصدحي والزراعدي والهجدرة وأيددة 
 جهات سيادية أخرى دون الحاجة إلعادة تقديم ذات المستندات لكل جهة على حدة.

 ثانيًا: مزايا استخدام النافذة الواحدة:
 أهم مزايا استخدام النافذة الواحدة هي: برتعت
  إمكانية تقديم البيانات من خدالل نقطدة إدخدال موحددة وتلقدي االسدتجابة مدن ذات النقطدة مدع ضدمان إرسدال

 البيانات للسلطات المختصة.
 استخدامات عديدة. - التي يتم تقديمها مرة واحدة -ليكترونية إلإمكانية إعادة استخدام البيانات ا 
 البيانات المقدمة مع إمكانية الحصول على كافة التقارير واإلقرارات من خالل شبكة اإلنترنت. توحيد 

 : ثالثًا: مقومات نجاح تطبيق نظام النافذة الواحدة
 :(1) تطبيق هذا النظام يستلزم توافر المقومات ا تية لضمان نجاح

 الشق السياسي ويتضمن ما يلي: -3

بماهيدة  رة النظام من خالل إقامة البرامج والمدتتمرات للتعريدفقوة اإلدارة السياسية لتقبل فك -
 النافذة الواحدة وفوائد تطبيقها.

عمددل إلدارة المشددروع مددن الهيئددات والجهددات الحكوميددة ذات العالقددة بالعمددل تشددكيل فريددق  -
  الجمركي. 

راسددة المتوقعددة مددن تطبيقددل وأيضدداة دالقيددام بإعددداد دراسددة للمفهددوم الشددامل للنظددام واألهددداف  -
 لجدوى إنشاء النظام وطبيعة االحتياجات التي يلبيها وسيناريوهات التنفيذ المحتملة.

علددى التنفيددذ تتضددمن طاقمدداة مددن الخبددراء المتخصصددين فددي اختيددار وكالددة رائدددة لإلشددراف  -
 تنسيق وتوحيد البيانات.

                                                           
)
 .http://www.wcoomd.orgموقع منظمة الجمرقك العرلممة عل  شبكة اإلنتانت:  (1
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ات تبسدديط وتنسدديق السياسددات واإلجددراءات بمددا يددتالئم مددع تطبيددق النظددام ويسددهل مددن عمليدد -
 توحيد البيانات.

 الشق الفني ويتضمن ما يلي: -0

 تكوين فريق فني من الهيئات والجهات الحكومية ذات العالقة بالعمل الجمركي. -

المندددا  المالئدددم تنسدديق وتبسددديط قاعددددة البياندددات علدددى المسدددتوى القدددومي ممدددا يدددتد  لتدددوفير  -
 .لتطبيق النظام

 .بدء الخطوات الفعلية لتطبيق نظام النافذة الواحدة -

 تنسيق وتبسيط قائمة متطلبات المعلومات والبيانات بما يتمشى مع المعايير العالمية. -

 رابعًا: خطوات تدفق البيانات من خالل نظام النافذة الواحدة:

المسدتخلص..........إل ( بإرسدال  –الشاحن  –األشخاص الداخلين في سلسلة التزويد )الناقل يقوم 
جاريددة لقاعدددة تخددزين البياندداتك ومددن هندداك يددتم إرسددالها لنظددام النافددذة اإلقددرارات الخاصددة بالعمليددة الت

علدددى مختلدددف الخددداص بكافدددة اإلدارات والهيئدددات الحكوميدددة حيدددث يدددتم توزيدددع هدددذا اإلقدددرارات الواحددددة 
والحجر الزراعي والبيطر .... إل  للدراسة حصائيات والهجرة إلالجهات الرقابية  واإلدارية المعنية كا

ر  بإعادتهدا مدرة أخدرى لألشدخاص العداملين سال النتائج لقاعدة البيانات الموحدة التي تقوم والتحليل وا 
 في سلسلة التزويد.

  :(1)فينظام النافذة الواحدة يمكن تحديد فوائد تطبيق فوائد تطبيق أسلوب النافذة الواحدة:  4/32/4

 تسهيل التجارة الدولية: -3

حددددة  تكمدددن فدددي تحقيدددق أقدددل زمدددن لإلفدددراج عدددن البضدددائع ن أهدددم نتدددائج تطبيدددق نظدددام النافدددذة الواإحيدددث 
الصدفقات ومدن ثدم زيدادة حجدم المستوردة بما يرفع ويزيد القدرة التنافسدية للقطداع الخداص وخفدض تكلفدة 

 التجدارة الدوليدةك والعمدل علدى جعددل الددوائر الجمركيدة منافدذ وليسدت مخددازن للبضدائع بداإلفراج عنهدا فددي
 أقل زمن إفراج ممكن.

 الفساد ونشر الشفافية:مقاومة  -0
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إن نظام العمل بنافذة واحدة لكل الجهات يستوجب قيام كل جهة باإلعالن بكل وسائل النشر 
نتهاء إلواإلعالن بكل وسائل النشر واإلعالن عن القواعد واإلجراءات الذ  تتطلبها هذا الجهة ل

عميل فريسة الممارسات من عملها بما يخدم بطريق مباشر في مقاومة الفساد وضمان عدم وقوع ال
عملية النشر هذا قد سبقها  إن اليير أمنية بسبب جهلل بهذا القواعد واإلجراءاتك والجدير بالذكر

عملية تبسيط شاملة لإلجراءات الخاصة بهذا الجهة مع تطبيق أنظمة لقياس أداء العاملين بها 
 لضمان التزامهم.

 العمل في بيئة  ير ورقية: -1

 ة للنافذة الواحدة أن يتم استخدام األنظمة االلكترونية التالية:أحد المالمح الرئيسي

 نظام الربط االلكتروني بين الجمارك وجميع الجهات. -

لكترونية في نقل البيانات والمعلومات بين المتعاملين وجميع الجهات إلواألنظمة ا EDIنظام  -
 العاملة في الميناء.

لجهات الحكومية المختصة داخل النافذة الواحدة الميكنة الشاملة لكافة اإلجراءات في جميع ا -
 وخارجها.

 تطبيق مبدأ التقييم الذاتي: -4

التقييم الذاتي هو مبدأ مشاركة المجتمع التجار  في العمل الجمركي بحيث يقوم المستورد بنفسل 
عتادت الجمارك القيام بها في السابق مثل تحديد القيمة إببعض اإلجراءات والوظائف التي 

إلستيرادية طبقاة لنظام ض الجمركية وتحديد البند الجمركي في التعريفة وتقديم المستندات الألغرا
ستيراد أو التصدير ويقتصر دور الجمارك على مجرد التأكد من إلاإلفراج الجمركي واليرض من ا

 .(1)صحة المستندات المقدمة وما دون بها من بيانات
 العميل: المنافسة بين الجهات الحكومية على إرضاء -5

إن تطوير العمل في جهة حكومية دون أخرى لن ينتج عنل تطوير جوهر  لدى المتعاملينك والبد 
وتكون عملية تطوير العمل في أحد هذا الجهات بمثابة من تطوير العمل في كافة الجهات معاة 

درجة قوة جذب تدفع جميع الجهات األخرى إلى تطوير ذاتها وتحسين أدائها والحصول على أكبر 
 من رضا العميل.
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مالمح اإلجراءات الجمركية في المراكز الجمركية المطورة والمراكز اللوجيستية بنظام الشبا    4/33
 الواحد:

 واللوجستية تتلخص في: طورةمن أهم مالمح اإلجراءات الجمركية في المراكز الم

اإلقرار الجمركي من بإدراج بيانات وعناصر  عنهم إمكانية قيام أصحاب الشأن أو من ينيبون -2
 المطور.خالل النهايات الطرفية بمكاتبهم أو من وحدة خدمة العمالء بالمركز 

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

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

 .نالقضاء على الحركة الترددية والمكوكية للمتعامل بين الموظفي -

 رتداد.إسير اإلجراءات في اتجاا واحد دون  -

 يكون ملف اإلقرار الجمركي في حوزة الجمارك بعد تقديمل. -

 تصال المباشر بين الموظف والمتعامل.إلالحد من ا -

 مارة جرد في حالة وجود بيان عبوة واضح وتفصيلي.ستإعدم تحرير  -4

    ن يكون أساس تحديد القيمة أعدم اللجوء لوزن الشحنات إال إذا كانت هناك ضرورة لذلك مثل  -5
 وحدة الوزن.هو 

عدم المطالبة بتقديم بيان عبوة إذا كانت كل العناصر مثل الكمية والوزن والقيمة موضحة بالفاتورة  -6
 تفصيلية.بصورة واضحة و 

دارة المخاطر والمراجعة الالحقة بعد اإلفراج. -3  األخذ بالنظم الجمركية الحديثة مثل اإلفراج المسبق وا 

 أصبح زمن اإلفراج عن الشحنة يقاس بالدقائق. -8

 التوسع في إنشاء المراكز الجمركية المطورة في كل المواقع التنفيذية. -9

اكز الجمركية المطورة والتعامل من الشبا  الواحد ويمكن القول أن الهدف من التوسع في إنشاء المر 
 يمكن تلخيصه في النقاط اآلتية:
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خفض زمن اإلفراج عن البضائع التي يتم اإلفراج عنها من المركز إلى أقل وقت ممكن وصوالة  -
 للقياسات 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 . -

 اإلفرا  المسبق   4/30
لمستيرق في يعتبر نظام اإلفراج المسبق من النظم الجمركية الحديثة التي تهدف إلى تخفيض الزمن ا

اإلفراج عن البضائع المستوردة إلى أقل زمن جمركي ممكنك حيث يتم بموجب هذا النظام إتمام اإلجراءات 
قبل وصولها وقبل تقديم منافيستو وسيلة النقلك وكذلك سداد ة على الشحنات الواردة من الخارج الجمركي

ستالم إذن اإلفراج.  الضرائب والرسوم الجمركية وا 

  لتطبيق هذا النظام يشترط توافر اآلتي  :نظام اإلفرا  المسبقشروط تطبيق: 

 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 بعد  -
 يفاء الموافقات الرقابية واألمنية.ستإ

في حالة اإلفراج بالمسار األحمرك يتم معاينة البضائع الواردة ومطابقتها على المستندات  -
 بعد ورود البضائع.

 

 

 تتم إجراءات اإلفراج المسبق..........كا تي: :(1)إجراءات اإلفرا  المسبق 

تية بصرف النظر عن جمرك قبل وصول البضاعة تتم اإلجراءات في أ  منطقة لوجيس -
 وصول  البضاعة.

                                                           
)
 .148( ، القضرير الجماكمة المعرصاة في األلفمة الثرلثة، الطبعة األول ، القرياة، ص 8010محمود أبو العال )  (1
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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 

 بق.يوضح صاحب الشأن بإقرارا الرغبة في إتمام اإلجراءات بنظام اإلفراج المس -

تم شحنها بالفعلك وعليل تقدم صورة بوليصة الشحن ضمن مستندات أن تكون البضائع  -
 اإلقرار.

 ال يسمح بتطبيق هذا النظام على البضائع التي وردت بالفعل أل  سبب من األسباب. -

 أن تكون البضائع جديدة واستاندرد أ  سلع معروفة ومتداولة. -

 ات المقدمة.أن تكون واضحة الوصف والمراقيم بالمستند -

يجب مراعاة القيود االستيرادية والرقابية السارية وقت وصول البضاعة وليس وقت البدء  -
 في إجراء اإلفراج المسبق.

في حالة وجود مخالفة إستيرادية أو عدم إستكمال مستندات اإلفراجك يوقف إتمام  -
 لحين وصول البضاعة وتحقق الواقعة المنشأة لالستيراد.اإلجراءات 

جراء عملية الكشف والجرد الفعلي على البضائعك يتم تدوين المالحظات على بيان عند إ -
ستمارات جرد مستقلة إال إذا تطلب األمر القيام بعملية كشف إالعبوة وال يتم تحرير أ  

 شاملة لجميع البضائع.
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 :(1)اإلجراءات الجمركية على البضائع الواردة قبل وصولها "اإلفرا  المسبق"

 اإلفرا  المسبق قبل وصول البضاعة:إلجراءات بجمر  أواًل: ا

 إدرا  البيانات بالحاسب اآللي: -3

ليكتروني إلتصال اإليتم إدراج البيانات بواسطة صاحب الشأن أو من ينيبل بإحدى طرق ا
 للجمارك... مثل:

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

عن طريق المراكز المتقدمة بالقطاعات الجمركية أو مركز خدمة العمالء بالمركز  -
 الجمركي المطور.

 تقديم المستندات: -0

بعد طباعة اإلقرار المميكن بقيمة الضرائب والرسوم وموضحاة بل المستندات المطلوبة  -
اة عليل عبارة "إفراج مسبق"ك يقدم وجهات العرض الرقابية المطلوب العرض عليها وموضح

قرار بسداد أ  ضرائب أو رسوم  ملف اإلقرار الجمركي مرفقاة بل المستندات المطلوبة وا 
رئيس تستحق عند التسوية إلى موظف الجمرك بشباك اإلستقبال بجمرك اإلفراج المسبق )

اسة( برقم قسم تعريفة( حيث يقوم بمراجعة الملف وتسليم مقدم اإلقرار )إيصال أو نح
ستيفاء توقيع مسلسل يدون على غالف الملفك وطبع استيكرز بأسماء لجنة التثمينك  وا 

 مقدم اإلقرار على اإلقرار المميكن.

يقوم رئيس قسم التعريفة بشباك االستقبال بتنفيذ تعليمات إدارة المخاطر وختم الملف  -
 أخضر(. –أصفر  –بمسار اإلفراج )أحمر 

ك.م وتوزيع  46شباك االستقبال بتخريم المستندات المرفقة برقم يقوم موظف اإلجراءات ب -
 الملفات على لجان التثمين وختم الملف بتاري  ووقت تسليمل.

 اإلجراءات: -1

رئيس قسم تعريفة( بمراجعة البند والقيمة والمستندات  –تقوم لجنة التثمين )مأمور تعريفة  -
وفي حالة عدم وجود أ  مالحظات تقوم ك.مك  46االستيرادية السارية يوم القيد في دفتر 

                                                           
)
1
 .http://www.customs.gov.egموقع الجمرقك المصاية،    (
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على اإلقرار المميكن بما يفيد الموافقة على البيانات الموضحة باإلقرار اللجنة بالتوقيع 
 المميكن وكفاية المستندات االستيرادية.

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

ضافة أ  رسوم لم تضاف بالحاسب ا لي  يحال الملف إلى اإلجراءا - ت للمراجعة وا 
 والتنويل بمراعاة ضوابط الصرف الصادر بها تعليمات.

بعد سداد الضرائب والرسوم )بصفة أمانة( يسلم لصاحب الشأن أو من ينيبل أصل إذن  -
طبق األصل من الفواتير وبيان اإلفراج مرفقاة بل نسخة جهات العرض الرقابية وصورة 

 .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.

الصرف التي تفيد تمام  بعد إعادة نسخة الجهات الرقابية وصورة إذن اإلفراج وكروت -
الصرف 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.

 يًا: اإلجراءات بجمر  اإلفرا  )بعد وصول البضاعة(:ثان

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

 يقدم صاحب الشأن أو من ينيبل المستندات ا تية لرئيس وحدة االتصال: -1

 أصل إذن اإلفراج بمرافقتل. -

 ة ضوئية منل.إذن التسليم المالحي وصور  -

 صورة بوليصة الشحن. -

 موافقة هذا الجهات. انسخة جهات العرض الرقابية واألمنية مستوفا -

 تتولى نقطة االتصال عمل اآلتي: -1
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ك م( وقيد اإلقرار  46ربط المنافستو باإلقرار المميكن )تسديد رقم البوليصة برقم  -
 الجمركي في سجل خاص أو إليكترونياة للمتابعة.

ات اإلقرار على النهاية الطرفيةك للتأكد من صحة المعلومات الواردة استدعاء بيان -
 بالمستندات المقدمة من صاحب الشأن.

 تحديد مسار اإلفراج. -

 األخضر:في حال اإلفرا  بالمسار  -4

طبق األصل أصل إذن اإلفراج مرفقاة بل صور ستيفاء جهات العرض يسلم لصاحب الشأن إبعد 
توجل لصرف الرسالة وترسل صورة من إذن اإلفراج ومرفقاتل لباب من الفواتير وبيان العبوة لي

( أو تخطر اإلدارة اإلليكترونية "ال مانع من الصرف"الصرف )ويختم أصل وصورة إذن اإلفراج 
 بالموافقة على الصرف كما يخطر جمرك إتمام اإلجراءات بتمام الصرف.

 في حالة اإلفرا  بالمسار األحمر: -5

جمركية أصل وصورة إذن اإلفراج بمرفقاتل حيث تقوم اللجنة الجمركية في  يسلم إلى  اللجنة ال
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 

فيد المعاينة يأصل إذن اإلفراج وتوقع اللجنة على أصل وصور إذن اإلفراج بما وبيان العبوة  و 
 والمطابقة.

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

واألمنية يسلم لصاحب الشأن أصل إذن اإلفراج بمرفقاتل ليتوجل لصرف جهات العرض الرقابية 
 الرسالة بعد ختمل بد "ال مانع من الصرف" وترسل صورة من إذن اإلفراج لباب الصرف.
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 في حالة وجود خالف بين ما تم من إجراءات بجمر  اإلفرا  المسبق والمعاينة الفعلية بجمار  اإلفرا :

ستمارة جرد بالموجودات الفعلية وتقوم لجنة التثمين بنقطة إيتم كشف الرسالة )كشف الجميع( فوراة وتحرير 
ستدعاء بيانات الشهادة على النهاية الطرفية بالوحدة بمراعاة تحصيل اتصال بإجراء التصحيح الالزمك بإلا

طبقاة لقانون الجمارك( وتحصل فروق الضرائب والرسوم عالوة على اليرامات والتعويضات )إن وجدت 
 بجمرك اإلفراج قبل السماح بالصرفك ويخطر جمرك اإلفراج المسبق.

 

 في حالة رفض الجهات الرقابية أو األمنية اإلفرا  عن الرسالة:

يسحب أصل إذن اإلفراج ويرفق بل نسخة جهات العرض موضحاة بها الرفض وترسل إلى الجمرك 
عة المرفوضة( ليرسل بدورا خطاب بالرفض والجهة الرافضة لصاحب المختص )المخزن بدائرتل البضا

الشأن إلتخاذ اإلجراءات الالزمة سواء إعادة التصدير أو اإلعدام......... إل  وترسل إلى جمرك اإلفراج 
 المسبق إلتخاذ إجراءات رد الضرائب والرسوم في حالة استحقاق ردها.

ركية إال بعد وصول صورة إذن  اإلفراج من الجمرك ال يتم صرف الرسالة من أبواب الصرف الجم
 ة إليكترونية بذلك.ليكترونياة أو رسالإالمختص صحبة مندوب جمرك أو 

 

 ACCOUNT MANAGAMENT SERVICE (AMS) خدمة كبار العمالء بالجمار  المصرية: 4/13

 خدمة كبار العمالء بالجمار  المصرية يمكن تعريفها كاآلتي:

مكثف لخدمة كبار المستوردين الملتزمين بهدف تقليل زمن اإلفراج الجمركي للرسائل هي برنامج قومي 
دارة  الواردة وتعزيز اإللتزام للمستوردين المستهدفين من خالل مجموعة واضحة من عمليات اإللتزام وا 

 المخاطر والمراجعة الالحقة.

عمل حديث ومتطور إتبعتل مصلحة  ومن هذا التعريف يتضح أن خدمة كبار العمالء برنامج قومي وأسلوب
الجمارك المصرية ضمن خطة التطوير والتحديث التي انتهجتها الجمارك المصرية لمواكبة المتييرات 

قتصادية الحديثة وهو موجل لخدمة المستوردين الملتزمين أ  أن هذا البرنامج يستهدف إلالعالمية ا
لفون القوانين والتشريعات الجمركية وغيرها من القوانين أ  المستوردين الذين ال يخا المستوردين الملتزمين

البرنامج يهدف في المقام األول وبشكل أساسي إلى تقليل زمن  ستيرادية وهذاإلوالتشريعات المرتبطة بالعملية ا
زام لتإلاإلفراج الجمركي للرسائل الواردة لهتالء المستوردين الملتزمين كما تهدف أيضاة إلى تعزيز وتنمية هذا ا
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دارة المخاطر التي إلللمستوردين المستهدفين بشكل مستمر من خالل مجموعة واضحة من عمليات ا لتزام وا 
عدة معايير محددة لتصنيف الشركات إلى شركات مرتفعة المخاطر وشركات منخفضة المخاطر تعتمد على 

ت وعمل تقرير فني محايد يحدد لتزام لهذا الشركاإلستخدام المراجعة الالحقة التي تعمل على تأكيد اإوكذا 
الواردة باإلدارات الجمركية التي تم مراجعتها على المعلومات والبيانات الواردة مدى تعبير المعلومات 

ستيرادية بهذا إلبالسجالت والدفاتر والوثائق الموجودة بالشركات عن مدى سالمة وصحة العملية الجمركية ا
 .(1)الشركات

 : عمالء بالجمار  المصريةنشأة وتطور خدمة كبار ال

من أهم األساليب المتطورة التي اتبعتها مصلحة تعتبر نشأت خدمة كبار العمالء كأسلوب متطور وحديث و 
 الجمارك ضمن منظومة التحديث والتطوير بالجمارك المصرية وذلك كا تي:

بار العمالء بوحدة بإنشاء لجنة خدمة ك 1005لسنة  62صدور قرار رئيس مصلحة الجمارك المصرية رقم 
باستحداث اإلدارة  1006لسنة  552التطوير واإلصالح الجمركي رسمياة وقد صدر القرار الوزار  رقم 

المركزية لخدمة كبار العمالء كجزء رسمي من هيكل مصلحة الجمارك المصرية وتتبع هذا اإلدارة المركزية 
 رئيس قطاع العمليات مباشرة.

 الء:أهداف إدارة خدمة كبار العم

إن أ  منشأة إدارية أو صناعية البد وأن يكون لها أهداف يقوم العاملون بها بالعمل على تحقيق هذا 
ستراتيجية لمصلحة الجمارك المصرية وهذا إلاألهداف وخدمة كبار العمالء لها أهداف منبثقة من األهداف ا

 -األهداف هي:

 الهدف األول:

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

    عميل مشترك بالخدمة.

                                                           
 (.A.M.Sبانرمج خبااء بووز آلي يرمملتون إلنشرء وتطبمق نظرم ) (1)
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 الهدف الثاني:

بالنسبة لعملية اإلفرا  عن رفع درجة الشفافية والمصداقية بين الجمار  والعميل بما يوفر التوقع المناسب 
 الواردات إعتمادًا على الحسابات الخاصة بالعمالء. ويتم تحقيق ذل  من خالل:

 رفع الكفاءة التشييلية للمواقع التنفيذية المعنية بإجراءات التعامل مع الشحنات الخاصة بالعمالء. -

ية وتيسير حركة التجارة بما استخدام نظم جمركية تقوم على التوازن ما بين إجراءات الرقابة الجمرك -
 ال يخل بعمليات مكافحة الفساد.

 هتمام بالخدمة.إلبناء ثقافة جمركية لدى العاملين تقوم على التركيز وا -

 الهدف الثالث:

تطوير العالقات من كبار العمالء سواء المشتركين في الخدمة أو المتوقع اشتراكهم مستقباًل ويتم ذل  من 
 خالل:

و التنويرية أو حمالت االستقصاء أو الحلقات المستمر معهم سواء باللقاءات المفتوحة أعمليات التواصل 
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:

لق باإلجراءات الجمركية على الواردات في إطار تطوير وتحديث منظومة التجارة تطوير األداء التنفيذ  المتع
 الدولية.

األجهزة وذلك من خالل التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات والخبرات بين مصلحة الجمارك المصرية وباقي 
 المصرية.الحكومية والوزارات والقطاعات المرتبطة بحركة التجارة الدولية داخل وخارج الموانئ 

 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 
 شريعات الجهات األخرى.وغيرها من القوانين والت

 تقوم الخدمة على أربعة محاور: -
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 المحور األول )اإلدارة العامة للعمالء(. -    

 عن طريق تخصيص مدير حساب عميل.سترشادية إلستشارات الفنية الجمركية واإلتقديم ا -

 المحور الثاني )اإلدارة العامة العمليات(. - 

اج عن الواردات بالمواقع الجمركية بهدف تقليل زمن التدخل السريع لحل المشكالت أثناء اإلفر 
تصال باإلدارة العامة للعمليات من خالل إلعند وجود مشكلة أثناء السير في اإلجراءات يتم افاإلفراج.

 الخط الساخن الذ  يتم توزيع أرقامل على الشركات المنضمة للخدمة بعد قبولها.

 المحور الثالث )اإلدارة العامة لاللتزام(. -

وغيرها من القوانين للجهات األخرى من التأكد من التزام العمالء بالقوانين والتشريعات الجمركية 
 خالل معايير االلتزام والمراجعة الحسابية الالحقة.

 المحور الرابع )اإلدارة العامة للمتابعة والتقييم(. -

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

 اإلجراءات الواجب إتباعها عند اإلفرا  عن واردات شركات خدمة كبار العمالء وتتمثل في اآلتي: 

ضدددم جميدددع مسدددتندات البيدددان الجمركدددي داخدددل اليدددالف األخضدددر المخصدددص للعمدددالء المنضدددمين  -
تقددم للتسدجيل ويكدون لعميدل خدمدة كبدار العمدالء وال AMSلخدمة كبار العمالء والذ  يحمل بدادج 

 ية في الدور.و أول

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

لرسدددائل منخفضدددة المخددداطر وبالتدددالي تخضدددع للمسدددار تعدددد رسدددائل شدددركات خدمدددة كبدددار العمدددالء مدددن ا -
 % مسار أحمر بشكل عشوائي3ي حدود األخضر أ  يتم اإلفراج عنها بدون كشف أو معاينة إال ف

حيددث يددتم  1006لسددنة  33فددي حالددة الدددروباك أو السددماح المتقددت يطبددق منشددور اإلجددراءات رقددم  -
رهدددا مدددن الرسدددائل )منشدددور مقددددم علدددى غي AMSسدددحب عيندددة بشدددكل سدددريع ويكدددون فحدددص رسدددائل 

 (.1005لسنة  66إجراءات 
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ستيفاء جهات العرض الرقابيدة وسدداد الضدرائب والرسدوم الجمركيدة إالحصول على إذن اإلفراج بعد  -
 وغيرها من الضرائب والرسوم األخرى.

 اإلفراج عن البضائع من باب الصرف. -

 معايير القبول بخدمة كبار العمالء بالجمار  المصرية:

مل باإلدارة المركزية لخدمة كبار العمالء من خدالل اإلدارات العامدة األربعدة التابعدة لدإلدارة المركزيدة يتم الع
طبقدداة للهيكدددل التنظيمدددي لمصدددلحة الجمدددارك المصدددرية ويددتم إنضدددمام العمدددالء لخدمدددة كبدددار العمدددالء بشدددروط 

 محددة وواضحة وهذا الشروط تتمثل في ا تي:

 نضمام لخدمة كبار العمالء مقيداة بسجل المستوردين.إلي اد الذ  يرغب فر أن يكون المستو  -

نضددمام إلسددتيراد فددي مصددر لمدددة عددامين علددى األقددل قبددل اإلأن يكددون المسددتورد قددد مددارس مهنددة ا -
 لخدمة كبار العمالء.

نضددمام لخدمددة كبددار العمددالء مددن شددركات التخلدديص الجمركددي أو إلأال تكددون الشددركة التددي تتقدددم ل -
 النقل أو الشحن.

نضدمام لخدمدة العمدالء عدن السدنة السدابقة إل يقل إجمدالي قيمدة واردات الشدركة التدي ترغدب فدي اأال -
 مليون دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعمالت األخرى. 5عن 

نضدددمام لخدمدددة كبدددار العمدددالء وتوقيعدددل مدددن المسدددئول بالشدددركة إلنضدددمام لإلاسدددتيفاء نمدددوذج طلدددب ا -
 )الممثل القانوني للشركة(.

لتزام الشركة المسدتمر إلشركة لتقديم معلومات دورية ألغراض المراجعة الالحقة للتأكد من ااستعداد  -
 وقبول إجراء المراجعة الالحقة عليها.

لتددزام أ  عدددم مخالفددة الشددركة للقددوانين والتشددريعات الجمركيددة إلأن يكددون لدددى الشددركة تدداري  مددن ا -
 ستيرادية.إلوغيرها من القوانين والتشريعات المرتبطة بالعملية ا

 نضمام.إلستيفاءها في طلب اإاإلفصاح عن كل المعلومات المطلوب  -

سددددتيرادية خددددالل السددددنوات الددددثالث السددددابقة إرتكبددددت أ  مخالفددددة جمركيددددة أو إأال تكدددون الشددددركة قددددد  -
لالنضمام أو تقدمت بطلب تصالح ووافقت عليل لجنة التصدالحات ومدر علدى تداري  الموافقدة ثدالث 

 سنوات.
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ركة علدى إجددراء المراجعدة الالحقددة بمقدر الشددركة وأن تسداعد لجددان المراجعدة الالحقددة فددي موافقدة الشدد -
 القيام بأعمال المراجعة.

 مزايا خدمة كبار العمالء لالقتصاد القومي:

خدمة كبار العمالء تحقق سرعة اإلفراج عن البضائع وزيادة التيسير التجار  مما يسدهم فدي تحسدين سدمعة 
سددتثمار الخددارجي لمصددر فيددتد  ذلددك إلددى إلمددات العالميددة ممددا يسدداعد علدى تدددفق امصدر بددين الدددول والمنظ

 قتصاد القومي المصر .إلزيادة المشروعات اإلنتاجية وتقدم وازدهار ا

 مزايا خدمة كبار العمالء للشركات المنضمة لخدمة كبار العمالء:

كة وتزويددها تصدال بالشدر إلتخصيص مدير حسداب متخصدص لكدل مجموعدة مدن الشدركات يقدوم با -
بكدددل المعلومدددات والقدددرارات المتصدددلة بالعمدددل الجمركدددي وكدددذا الدددرد علدددى كدددل تسددداتالت واستفسدددارات 

 ستيرادية.إلالشركة في كل مراحل العملية ا

عمدددددل ملدددددف خددددداص للشدددددركة يعتبدددددر كمخدددددزن للمعلومدددددات عدددددن الشدددددركة ويتضدددددمن كافدددددة البياندددددات  -
 والمعلومات عن الشركة وتحديثها بصفة مستمرة.

كافدددة الخددددمات الجمركيدددة التدددي تدددرتبط بددداإلجراءات التنفيذيدددة المتعلقدددة بددداإلفراج عدددن البضدددائع تقدددديم  -
 وتذليل العقبات وحل المشاكل التي قد تعترض الشركة في المواقع الجمركية التنفيذية.

توفير معايير موضوعية عن الشركات المنضمة لخدمة كبار العمالء لتيذية أنظمة المخاطر  -
 ية لتدعيم معايير المخاطر المنخفضة والمتوافقة مع التزام الشركات.بالجمارك المصر 

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

 الجمركية. الجمركية في كافة المواقع

 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 مما  -
 أرضيات وغير ذلك من المصاريف اإلضافية. –يعني تكلفة أقل بدون غرامات تأخير 

ستيراد مما يعني ثبات إلكين الشركات المنضمة لخدمة كبار العمالء من تخطيط عملية اتم -
 السياسات الموضوعة وتقليل تكلفة التخزين.
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 مزايا خدمة كبار العمالء بالنسبة لمصلحة الجمار :

 توفير معرفة تفصيلية متعمقة عن العمالء والبضائع التي يستوردونها. -

عدد أقل من الشحنات التي ترتفع عندها درجدة الخطدر وتدوفير الوقدت  تركيز الموارد والخبرات على -
 والجهد 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. -

 عمالء للمستوردين:مزايا خدمة كبار ال

 تقليل الزمن الالزم لإلفراج عن بضائعهم المستوردة. -

 تخفيض تكلفة اإلفراج عن البضائع المستوردة. -

 AMSومددن المنطلددق الددذ  انتهجتددل الجمددارك المصددرية فددي تطبيددق بددرامج تسددهيالت التجددارةك توسددعت فددي برنددامج 
 Authorized Economic Operator (A.E.O)(1)قتصاد  المعتمدإلليتوائم مع برنامج الفاعل ا

ليسددداهم بطريقدددة  SAFEوهدددو برندددامج اختيدددار  صدددادر مدددن منظمدددة الجمدددارك العالميدددة وفقددداة إلطدددار المعدددايير 
جتمدداعي ومكافحددة اإلرهدداب الدددولي مددع السددماح بتددأمين تحصدديل إلقتصدداد  واإلإيجابيددة فددي تعزيددز النمددو ا

 راف المشتركين.اإليرادات وتيسير التجارة الدولية ومنح مزايا لألط

حيددث يمتددد ليشددمل أطددراف أخددرى مددن أطددراف  سلسددلة اإلمددداد وكانددت البدايددة بالمصدددرين الملتددزمين سددواء 
( كمسدتوردين باإلضدافة إلدى المصددرين الملتدزمين الدذين يدتم ترشديحهم  AMSالمسجلين بالفعدل فدي برندامج )

 من قبل المسئولين بجمارك الصادر.

لتعامل بين الجمارك والجهات الرقابية الخدرى حيدث يعتبدر هدذا التنسديق مدن أهدم وكذلك يتم حالياة التنسيق وا
 (.A.E.Oأسس مكونات برنامج )

 

 

                                                           
 متولي الايرش، خ مة كبرق العمالء كتطبمق مصاي لمب أ المشغل االقتصردي المعتم ، الجمرقك المصاية، بحث منشوق..  (1)
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 المراكز اللوجيستية المطورة: 4/34

 مقدمة: 4/34/3

في إطار مواكبة عولمة النشداط االقتصداد  وتحريدر التجدارة العالميدةك تسدعى اإلدارات الجمركيدة بكافدة دول 
فيذ توجهات منظمة الجمارك العالميدة ومنظمدة التجدارة العالميدةك واسدتخدام نظدم جمركيدة جديددة العالم إلى تن

منظومددة العمددل بهدداك والتحددول مددن إدارات لجبايددة األمددوال إلددى إدارات تقدددم خدددمات جمركيددة متميددزة  وتطددوير
مددوانئ الالعديددد مددن سددتثمارات األجنبيددةك كمددا تددم إنشدداء إلومتكاملددة تهدددف إلددى تيسددير حركددة التجددارة وجددذب ا

التجاريدددة الحديثددددة فددددي مصددددر. ودعمدددداة لهددددذا التوجدددل شدددداع اسددددتخدام اصددددطالحي اإلدارة اللوجسددددتية للمددددوانئ 
التنظيميدددة( التدددي تسدددهل  –الماديدددة  –التجاريدددة ولوجسدددتيات الجمدددارك ليعبدددرا عدددن كافدددة الددددعامات )البشدددرية 

ع فدي أسدرع وقدت ممدا يخفدض النفقدات والوقدت العمليات الجمركية وتجعل الموانئ بوابات تعبر منها البضدائ
ويحقددق مفهدددوم الجدددودة الشددداملة متمثلدددة فدددي رضدداء المتعددداملين مدددع المدددوانئ واإلدارات الجمركيدددة وثقدددتهم فدددي 

 العاملين بها.

وقددد أكدددت الدراسددات وأثبددت الواقددع العملددي أن تطبيددق إجددراءات تسددهيل التجددارة وتخفدديض تكلفددة المعددامالت 
صدددالح الجمركدددي.. يسدددهم بددددور كبيدددر فدددي تفعيدددل دور المدددوانئ وزيدددادة حجدددم التبدددادل التجاريدددة وتحقيدددق اإل

التجار  وتحقيق مكاسب تفوق المكاسب التي يحققها تحرير التجارة عن طريق التخفيضات الجمركية. ومن 
كدز هنا تتضح أهمية العالقة التبادليدة بدين الجمدارك والمدوانئك ودور الجمدارك فدي تفعيدل عمدل المينداء. وتتر 

هتمددام بالعنصددر البشددر ك إلأهددم محدداور التحددديث واإلصددالح الجمركددي فددي تطددوير التشددريعات الجمركيددةك وا
ستعانة بتكنولوجيا المعلومات في كافدة اإلجدراءات إلرتقاء بأدائلك وضمان نزاهتل في العمل الجمركيك واإلوا

والدوارداتك والشدراكة مدع المجتمددع  الجمركيدةك وتحقيدق التنسديق الفعدال مدع كافدة الجهدات المعنيدة بالصدادرات
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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 :المفهوم اللوجيستي في العمل الجمركي  4/34/0

صد بالمفهوم اللوجيستي هو تبسيط اإلجراءات الجمركية والوصول إلى المرحلة النهائية باسدتخدام أسدلوب يق
كنة الشاملة لكافة مراحل اإلجراءات بالربط اإلليكتروني بين كافة المنافذ الجمركية مع مشاركة المستورد يالم

سددتيرادية والجهددات الرقابيددةك ثددم إلقواعددد افددي وضددع البنددد الجمركددي بنفسددل وتحديددد طريقددة التقيدديمك واسددتيفاء ال
يبددأ دور الجمدارك فدي مواجهدة مدا تدم إقدرارا بمعرفدة المسدتورد للتأكدد مدن صدحة كافدة الخطدوات التدي أجراهدا 

 للتحقق من الهدف اللوجيستي باإلفراج في أقل زمن ممكن وبأقل تكلفة يتحملها المستورد.

 :    (1)حديد األهداف الرئيسية في النشاط اللوجستي متمثالة فييمكن ت :األهداف الرئيسية لنشاط اللوجيستات

 الوصول إلى أعلى مستوى أداء. -

 تحقيق أقل تكلفة. -

 في الوقت والمكان المناسب. -

ونركددز فددي األداء اللوجيسددتي فددي التعامددل مددع البضددائع فنسددعى إلددى تبسدديط اإلجددراءات الجمركيددة والوصددول 
يئددة الييددر ورقيددة باسددتخدام الميكنددة الشدداملة لكافددة اإلجددراءات الجمركيددة إلددى المرحلددة النهائيددة لمددا يسددمى بالب

والربط االليكتروني بدين جميدع القطاعدات والمنافدذ الجمركيدة ومشداركة العمدل التجدار  فدي العمليدة الجمركيدة 
قواعدد بحيث يقوم المستورد بوضع البند الجمركي بنفسل وتحديد طريقة التقييم المناسبة لبضاعتل واسدتيفاء ال

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 

جمددارك فددي وضددوح ومرونددة حتددى يتحقددق للشددفافية المطلقددة فددي التعامددل مددع كافددة المتعدداملين مددع مصددلحة ال
 الهدف اللوجيستي باإلفراج في أقل زمن ممكن وبأقل تكلفة يتحملها المتعامل.

تــم إنشــاء  0226لســنة  553وطبقــًا للهيكــل الجديــد لمصــلحة الجمــار  الصــادر بقــرار وزيــر الماليــة رقــم 
 :(2)ثالث مناطق لوجيستية وهي كاآلتي

 تية باإلدارة المركزية لجمارك اإلسكندرية.اإلدارة العامة لإلدارة اللوجيس -
                                                           

)
2

 .23(، إدارة اإلمداد، الطبعة األولى، اإلسكندرية، ص1020نهال مصطفى )  (

(
2

 .  40لوجيستيات الجمارك في الحد من المنازعات الجمركية، الطبعة األولى، القاهرة، ص(، دور 1020صبيح )أحمد   (
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 اإلدارة العامة لإلدارة اللوجيستية باإلدارة المركزية لجمارك الدخيلة. -

 اإلدارة العامة لإلدارة اللوجيستية باإلدارة المركزية لجمارك دمياط. -

 :تعريف المنطقة اللوجيستية  4/34/1

جراءات اإلفراج عن الرسالة الواردة وفيل يقوم صاحب هي نظام من النظم الحديثة الهدف منل سرعة إتمام إ
الشأن بتقديم شهادة اإلجراءات في شدباك مخصدص لدذلك وتقدوم اللجندة المختصدة بفحدص األوراق ومراجعدة 
البنددد الجمركددي وجهددات العددرض وفددي حالددة اسدددتيفاء أوراق الرسددالة وتحديددد مسددار اإلفددراج فددإذا كددان مسددداراة 

فراج بعددد سدددداد المسددتحقاتك أمدددا فدددي حالددة وجدددود نقددص فدددي األوراق يدددتم أخضددر يقدددوم صدداحب الشدددأن بددداإل
سدددتيفائها وفدددي حالدددة مدددا إذا كدددان المسدددار أحمدددر يدددتم تحويدددل الشدددهادة إلدددى جمدددرك إلإخطدددار صددداحب الشدددأن 

 .(1)اإلفراج المختص

 -: والمناطق اللوجيستية هي مراكز لخدمة المتعاملين حيث يتواجد فيها

 مركية بالحاسب ا لي.مراكز إدراج البيانات الج -

 مركز تسليم قوائم الشحن الكترونياة للجمارك. -

 شبابيك تقديم ملفات اإلقرارات الجمركية للجمارك. -

 لكترونية المقبولة جمركياة.إلالبنك لتحصيل الضرائب والرسوم بالطرق ا -

 مركز الفيديو كونفرانس للتشاور مع موظفي الجمارك عند الضرورة. -

معاينة فهي مناطق موزعة في أمداكن التخدزين وتضدم منددوبين مدن الجمدارك أما مناطق الفحص وال -
 والجهات الرقابية واألمنية وغيرها من الجهات ذات الصلة باإلفراج عن البضائع.

تدددوفر مصدددلحة الجمدددارك فدددي هدددذا المنددداطق اللوجيسدددتية متخصصدددين فدددي الحاسدددب ا لدددي والتعريفدددة  -
 خدمة اإلنترنت واستقبال المستندات بالنظام االلكتروني.الجمركية واإلجراءات المساعدة واإلرشاد و 

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

                                                           
 متولي الايرش، إداقة سلسلة اإلم اد في التجرقة ال ولمة، الجمرقك المصاية، بحث منشوق.  (8)
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الوصدددول إلدددى أعلدددى مسدددتوى أداء للخدمدددة  فددديالمفهدددوم اللوجيسدددتي فدددي الجمدددارك وأهميتدددل  تناولندددابعدددد أن 
والتبسديط مدع المتعداملين مدع مصدلحة الجمركية بصورة أفضل بعيددة عدن التعقيدد والدروتين وتحقيدق الشدفافية 

الجمددارك فددي أقددل وقددت ممكددن وبأقددل تكلفددةك سددنعرض دعددائم األداء اللوجيسددتي فددي العمددل الجمركددي وهددي 
 كا تي:

 مأمور الجمرك. -2

 معاونو مأمور الجمرك. -1

 أصحاب المستودعات الجمركية. -3

 الجهات الرقابية. -4

 الجمركية. ءإدارة المواني -5

 .ات الجمركيةالتشريع -6

 يفة الجمركية المنسقة.التعر  -3

 التقييم الجمركي. -8

 النظم الجمركية الخاصة. -9

 اإلجراءات الجمركية. -20

 أواًل: موظفو الجمار  كأحد المدخالت اللوجيستية الرئيسية في العمل الجمركي:

مدأمور الجمدرك هدو العنصدر األساسدي فدي منظومدة العمددل الجمركدي فهدو يعمدل فدي ظدروف صدعبة لحمايددة 
ة الدولية من حاليدب وشدالتين كحددود بريدة واإلسدكندرية وبورسدعيد وغيرهدا مدن حددود بحريدة الحدود المصري

 وكذلك المطارات المصرية الجوية.

والتمييز اللوجيستي في العمل الجمركي يلعب فيل مأمور الجمرك دوراة جوهرياة باعتبارا المدخل الرئيسي فدي 
كيز على تأهيل مأمور الجمدرك فنيداة ونفسدياة كمددخل رئيسدي العملية اللوجيستية الجمركيةك لذلك البد من التر 

في أداء الخدمة الجمركيةك فالعنصدر البشدر  هدو محدل إهتمدام القدائمين علدى التطدوير واإلصدالحك وأول مدا 
ة مديجب االهتمام بل في دراسة العنصر البشر  ونحن بصدد تفعيل األداء اللوجيستي هو ما يسمى بدد "مقاو 
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ين تبعداة لمراحدل التطدوير مولدد عندد الكثيدرين جدداة فدي البدايدة ثدم تتنداقص أعدداد هدتالء المقداو التييير" التدي تت
المختلفةك ويكون هذا التناقص بمعدل كبير أو صيير وفقاة لمدى إدراك إدارة التطدوير لهدذا المقاومدة وحسدن 

 التعامل معها.

خدالل أربدع خطدوات أساسدية تمثدل كدل منهدا وفقاة للمفهوم العلمي الحديث يتم تدريب العاملين بالجمارك مدن 
 وظيفة قائمة بذاتها من وظائف التدريبك على النحو التالي:

 أواًل: تحديد وتحليل االحتياجات التدريبية.

 ثانيًا: وضع وتصميم الدورات والبرامج والمناهج التدريبية.

 ثالثًا: تنفيذ التدريب.

 رابعًا: متابعة وتقييم العملية التدريبية.

د بادرت منظمة الجمارك العالمية في هذا الشأن بتبني عدد من المبادرات لبناء المقددرة للعداملين بداإلدارة ولق
تاحدة التددريب  الجمركية وقامت بتخصيص ميزانيات كبيرة لتبادل المعرفة والخبرات في مجال بنداء المقددرة وا 

قدددوم بتنفيدددذ مشدددروعات تطدددوير المتخصدددص وغيدددر المتخصدددص لكافدددة اإلدارات الجمركيدددة سدددواء تلدددك التدددي ت
 شاملة بها.

أما بالنسبة لتأهيل مأمور الجمرك نفسياة فهو يتعلق باالهتمدام بالبيئدة األسدرية واالجتماعيدة للموظدف وكدذلك 
 االهتمام ببيئة العمل.

 بيئة العمل: -3

التددي كانددت  تقددوم اإلدارة الجمركيددة بتصددميم أمدداكن العمددل فددي المراكددز اللوجيسددتية بطريقددة مختلفددة عددن تلددك
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 

ل الجمددارك بكددل وسددائل يصددعب أن يحدددث تواصددل مباشددر منفددرد بددين العامددل والمتعامددلك كددذلك تزويددد رجدد
 .(1)التكنولوجيا المتاحةك وبالتالي تتحقق الكفاءة والفعالية في العمل الجمركي

                                                           
(

2
  .88لفية الثالثة، الطبعة األولى، القاهرة، ص(، القضايا الجمركية المعاصرة في األ1023محمود أبو العال، ) (
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 الرواتب والدخل: -0

يددة تختلدف عددن تلددك التددي لمدن المتعددارف عليددل فدي كافددة دول العددالم أن رجدل الجمددارك يحصددل علدى فئددة دخ
نل يقوم بأعمال وظيفية غير اعتيادية ويتخدذ يحصل عليها أقرانل من العاملين في إدارات جمركية أخرىك أل

مددن القددرارات مددا يددتثر بطريددق مباشددر علددى إيددرادات الدولددةك فضددالة عددن تعاملددل مددع فئددة مددن التجددار بعضددها 
يسعى إلى تهريب ما ال يجدب اسدتيرادا وفقداة لقدوانين البلددك أو لتفداد  الرسدوم والضدرائب لتحقيدق أربداح غيدر 

 .كشرعيةك أو غير ذل

استلزم أن نرى رجل الجمارك في أغلب دول العالم يحصل على دخل أكبر نسبياة من العاملين فدي  كل ذلك
إدارات حكوميددة أخددرىك ألنددل واحددد مددن الضددمانات التدددي تكفددل النجدداح اللوجيسددتيك حيددث أن تددوفير الحيددداة 

وارتفدداع عدددد  الكريمدة لرجددال الجمدارك ورفددع دخددولهم إلدى مسددتوى الئدق يددتد  إلددى زيدادة الحصدديلة الجمركيدة
الضدبطيات مدن البضدائع المهربدةك وكددذلك شدعور المتعداملين بداختالف جددذر  فدي سدلوكيات رجدال الجمددارك 

 معهم.

 المظهر والزي: -1

من المعتاد أن يكون للعاملين فدي الجمدارك زيداة موحدداة يددل علديهم ويميدزهم عدن الجميدع مدن المتعداملين فدي 
والشدعور بدالفخر لددى العداملين فدي الجمدارك بانتمدائهم إلدى المجتمدع نتمداء الموانئ والمطدارات ممدا يحقدق اإل

الجمركدديك وتحددرص مصددلحة الجمددارك المصددرية 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 

 ة.نيقوم بأ  أعمال مشي

 

 توفير الخدمات االجتماعية والصحية واألمنية: -4

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 

افز ماديددة وأن يشددعر بالتقدددير المعنددو  مددن ثندداء رتسددائل علددى المجهددود المبددذول فددي تحقيددق أسددرتل مددن حددو 
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الهدف وكذلك إيجاد وسيلة االنتقال المناسبة التي تنقل الموظف من موقدع عملدل إلدى مكدان سدكنل وأن يجدد 
ارك الشدداق العنايددة الصددحية لددل وألسددرتل حتددى يكددون مددأمور الجمددرك مددتهالة نفسددياة لتحمددل طبيعددة عمددل الجمدد

 الممتع.

 ميثاق شرف العاملين بالجمار  المصرية:

استحدثت مصلحة الجمارك المصرية  في ظل سياسات التحديث والتطوير نظم جمركية جديدة لتحقيق التميز 
ستثمارات األجنبية ولتشجيع االستثمارات المحلية إلاللوجيستي الجمركي بتقديم خدمات جمركية متميزة لجذب ا

قتصاد القوميك ولتحقيق ذلك كان البد من منح موظفي الجمارك ثقة في اتخاذ القرار إللى نمو امما يتد  إ
في أمن وطمأنينة مع تحقيق ثقة المتعاملين مع الجمارك في موظفيها لضمان الحيدة التامة في تقدير 

 الضريبة.

ساسدددية أل  إدارة جمركيدددةك إن خلدددق ثقافدددة الشدددفافية فدددي العمدددل الجمركدددي هدددو أحدددد ركدددائز التقددددم والتطدددور األ
 المجتمع الجمركي. ويعتبر ميثاق شرف العاملين هو أهم أدوات خلق هذا الثقافة وترسيخها في

حيددددث خرجددددت كافددددة  2993عددددام وقددددد اجتمعددددت منظمددددة الجمددددارك العالميددددة بمدينددددة أروشددددا بتنزانيددددا  -
لويدددات العمدددل التوصددديات تنددداد  وتهيدددب بددداإلدارات الجمركيدددة بوضدددع موضدددوع النزاهدددة علدددى رأس أو 

والتعامل معل على أنل أحد أهم قضايا الوطن فدي جميدع الددول وعلدى مسدتوى كدل اإلدارات الجمركيدة 
   .من قدرة الجمارك على إنجاز مهمتهاأن يحد من منطلق أن وجود الفساد من شأنل 

 :معاونو مأمور الجمر ثانيًا: 

ء اللوجيسدتي الجمركدي فدإن هنداك عناصدر هامدة إذا اعتبرنا أن مأمور الجمرك هدو العنصدر الرئيسدي فدي األدا
 الجمركية وهم: كتمال المنظومةإل

 المستخلصون الجمركيون. -

 المجتمع التجار . -

 :أواًل: المستخلصون الجمركيون

هم أحد المدخالت اللوجيستية في العمل الجمركيك وهم يتدون دوراة هاماة فدي تحريدك األداء اللوجيسدتي إلنهداء 
ة فدددي أقدددل وقدددت ممكدددنك فالمسدددتخلص إذا أحسدددن اختيدددارا وأتقدددن عملدددل تحققدددت  رغبدددات اإلجدددراءات الجمركيددد

المتعدددداملين مددددع الجمددددارك فهددددو خيددددر معددددين لمددددأمور الجمددددرك لتحقيددددق الهدددددف اللوجيسددددتي بإنهدددداء اإلجددددراءات 
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الجمركيدددة فدددي الوقدددت المناسدددب وبأقدددل تكلفدددة ممكندددة ومتاحدددةك ونتيجدددة للددددورات التدريبيدددة والتدددي يحصدددل عليهدددا 
الجمركيددة عددن  جددراءاتعلددى سددبيل المثددال قواعددد التقيدديم واإل. معاهددد الجمركيددة والتددي يمكددن مددن أداء عملددل بال

 ك كذلك المعلومات المتاحة على موقع الجمارك المصرية.الواردة والمصدرةالرسائل 
 حقوق وواجبات المستخلص:

 أواًل: حقوق المستخلص:

يئ المصلحة لل السبل المتاحدة ألداء عملدلك كمدا يجدب للمستخلص حقوق لدى مصلحة الجمارك فيجب أن ته
السددائدة أن مصددلحة المسددتخلص ومددأمور علددى مددأمور الجمددرك أن يتعامددل معددل بالحسددنى وأن ننسددى المقولددة 

الجمددرك مصددالح مضددادة خاصددة بعددد تطبيددق المددادة السددابعة مددن إتفاقيددة الجددات التددي تتطلددب هددذا العالقددة بددين 
 مأمور الجمرك والمستخلص.

 نيًا: واجبات المستخلص:ثا

وتعديالتددلك علددى المسددتخلص  2963لعددام  66مددن الالئحددة التنفيذيددة لقددانون الجمددارك   34أوضددحتها المددادة 
 الجمركي مراعاة ا تي:

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

 بتقديمها للجمارك عند طلب مراجعتها.

أن يسددددلم عميلددددل بياندددداة تفصدددديلياة موقعدددداة عليددددل ومختومدددداة بخددددتم المكتددددب بالمصدددداريف وأجددددر التخلدددديص  -1
 والضرائب والرسوم.

 أن يحتفظ بهذا السجل والمستندات لمدة خمس سنوات. -3

 مل المستخلص الجمركي:ر اللوجيستي لعثاأل 

جوانددب العمددل الجمركددي وكددان لقددد شددهدت مصددلحة الجمددارك العديددد مددن صددور التطددوير والتحددديث فددي كافددة 
هتمددام بددأهم المدددخالت اللوجيسددتية أال وهددو المسددتخلص الجمركددي التددي تييددرت المفدداهيم المددأخوذة عليددل مددن إلا

والمبدددادئ العامدددة للعمدددل الجمركدددي بدددل فدددي أندددل يبحدددث عدددن مصدددلحتل ومصدددلحة العميدددل دون مراعددداة القواعدددد 
عمليددة إمكاناتددل ارتكدداب المخالفددات فددي سددبيل تحقيددق مددراداك بددل علددى العكددس أصددبح المسددتخلص شددريكاة فددي ال

 .التجارية

 ثانيًا: المجتمع التجاري:
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المجتمدددع التجدددار  يشدددمل المسدددتوردون والمصددددرون وهدددم رجدددال المدددال واألعمدددال الدددذين يتعددداملون مدددع القدددوانين 
سددددتيرادية والمنشددددورات الخاصددددة بتنظدددديم العمددددلك وهددددم أحددددد المدددددخالت اللوجيسددددتية فددددي إلالجمركيددددة والقددددرارات ا

منظومددة العمددل الجمركددي فينبيددي علددى رجددل األعمددال سددواء كددان مسددتورداة أو مصدددراة مسددايرة التطددور العددالمي 
عدداالة فددي إتمددام العمليددة الجمركيددة تصدداالت وأن يكددون عددامالة فإلبالدددخول فددي متطلبددات التقنيددة الحديثددة وثددورة ا

 اللوجيستية.

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

الجمركددديك وجددددير بالددذكر أن عمليدددة المشددداركة بدددين اإلدارة مشددداركة العمددالء فدددي األداء  ذاتددلك وتحديدددد طبيعدددة
الجمركيدددة والعمدددالء تعتبدددر مدددن األمدددور المسدددتحدثة علدددى العمدددل الجمركددديك حيدددث كاندددت اإلدارة الجمركيدددة فدددي 

وهدددم  العميدددل حيدددث دائمددداة مددا وجددددنا صدددعوبات تواجدددل عمدددالء اإلدارة الجمركيدددة ءالماضددي ال تنظدددر إلدددى رضدددا
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:

تيرادها تحضدع لضدريبة جمركيدة طبقداة يجب على المستورد أن يتأكد أوالة من أن السلعة التدي يقدوم باسد -
عن حقيقة السدعر الدذ  قدام بدفعدل إلدى  يل أن يفصحستيرادك وعلإلللتعريفة الجمركية السارية  في بلد ا

سددددتيفاء إقددددرار القيمددددة بصدددددق ويكشددددف لددددإلدارة إالمددددورد نظيددددر السددددلع المشددددترااك وأن يقددددوم المسددددتورد ب
ورد أو إذا كانددت هندداك أ  مدددفوعات إضددافية أو إذا كددان لددل عالقددة خاصددة مددع المدد عددن مددا الجمركيددة

شدددروط متعلقدددة بالصدددفقةك وأن يقدددوم بتقدددديم المسدددتندات المتعلقدددة بالبضدددائع الدددواردة التدددي تسددداعد علدددى 
 التحقق من صحة القيمة.

في حالدة تعدذر تحديدد القيمدة الجمركيدة طبقداة للطريقدة األولدى مدن طدرق التقيديم الجمركدي "طريقدة قيمدة  -
أن تكون هناك وسيلة للتشاور بدين اإلدارة الجمركيدة والمسدتورد للتوصدل إلدى حدل بدديل  الصفقة" فالبد

يرتكدددز إلدددى الطدددرق البديلدددة للتقيددديم طبقددداة إلتفاقيدددة القيمدددة لمنظمدددة التجدددارة العالميدددةك وكلمدددا كدددان هنددداك 
 وشفافية كلما أدى  ذلك إلى زيادة القدرة على تحديد القيمة الجمركية.وضوح وصدق 

 ستورد:حقوق الم

أو مددن ينيبددل قانوندداة الحددق فددي الددتظلم مددن قددرار لجنددة التقيدديم بددالموقع الجمركددي أمددام مدددير للمسددتورد  -
 .الموقع أو المدير العام أو رئيس اإلدارة المركزية المختص وذلك قبل العرض على التحكيم
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لرسدوم الجمركيدة يجوز بناءاة على طلبل اإلفراج عن البضدائع مدع تقدديم الضدمانات  بقيمدة الضدرائب وا -
  .إذا كان تحديد القيمة يستيرق وقتاة لتقديم المستندات أو إيضاحات  ألغراض التقييم

مددن إتفاقيددة القيمددة لمنظمددة التجددارة العالميددة أن يتقدددم بطلددب كتددابي  26مددن حددق المسددتورد وفقدداة للمددادة  -
 حديد القيمة الجمركية.إلى اإلدارة المركزية للحصول على تفسير كتابي باألسباب التي تم عليها ت

أحقيدددة المسدددتورد فدددي  3أوضدددحت المدددادة السدددابعة مدددن إتفاقيدددة القيمدددة لمنظمدددة التجدددارة العالميدددة الفقدددرة  -
 الحصول على تفسير كتابي للقيمة الجمركية المحددة في ظل الطريقة المرنة.

ات تجاريددة  يتقدددم بهددا العالميددة فددإن أ  معلومددطبقدداة للمددادة العاشددرة مددن إتفاقيددة القيمددة لمنظمددة التجددارة  -
تحديد القيمدة الجمركيدة البدد أن يدتم الحفداظ علدى سدريتها وال يدتم إلى مصلحة الجمارك أثناء المستورد 

كشددددفها بدددددون تصددددريح خدددداص مددددن الشددددخص مصدددددر هددددذا المعلومددددات ويسددددتثنى مددددن ذلددددك الجهددددات 
 القضائية.

 ثالثًا: أصحاب المستودعات الجمركية:

تقبل فيها البضائع الواردة دون دفع الضرائب والرسوم طبقاة للمدة التي يحدددها  المستودعات هي المخازن التي
 قانون الجمارك.

 وتنقسم المستودعات إلى نوعين:

مستودع عام: يتم فيل تخزين البضائع األجنبية غير خالصة الضرائب والرسوم المرخص لدل بتخزينهدا لحسداب 
 اليير.

جنبيددددة غيددددر خالصددددة الضددددرائب والرسددددوم الخاصددددة بصدددداحب مسددددتودع خدددداص: يددددتم فيددددل تخددددزين البضددددائع األ
 المستودع والمرخص لل بتخزينها لل.

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

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

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

أندددل علدددى صددداحب  1006لسدددنة  20مدددن الالئحدددة التنفيذيدددة لقدددانون الجمدددارك رقدددم  212ت المدددادة وضدددحوقدددد أ
المسددتودع أن يتخددذ االحتياطيددات الالزمددة للمحافظددة علددى سددالمة المسددتودع والبضددائع المودعددة لديددل وتأمينددل 
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صددداحب المسدددتودع إمسددداك دفددداتر خاصدددة بددددخول وخدددروج البضدددائع  تأمينددداة كدددامالةك وقدددد أوجدددب القدددانون علدددى
المودعدددة لديدددل وللجمدددرك الحدددق فدددي مباشدددرة جدددرد البضدددائع الموجدددودة بالمسدددتودع فدددي أ  وقدددت كلمدددا اقتضدددت 

 الحاجة.

ويمكددن القددول أنددل إذا التددزم أصددحاب المسددتودعات العامددة والخاصددة بمددواد الالئحددة التنفيذيددة لقددانون الجمددارك 
فيدداة فددال مجددال لمنافشددة أيددة مشدداكل جمركيددة بددين أصددحاب الشددأن وأصددحاب المسددتودعات مددن جهددة التزامدداة حر 

والجمددرك مددن جهددة أخددرى ويكددون تفعيددل الدددور اللوجيسددتي ألصددحاب المسددتودعات قددد تحقددق بالفعددل وبصددورة 
 انسيابية.

 رابعًا: الجهات الرقابية ودورها اللوجيستي:

جراءات غير جمركية قد تتخذها الدولة للتحكم فدي الدوارداتك فتخضدع الجهات الرقابية هي عبارة عن تدابير و  ا 
 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. -

 على إدارة مكافحة جرائم المصنفات الفنية والمطبوعات. العرض -

 العرض على اإلدارة المركزية لشئون الصيدلة. -

 العرض على مصلحة الدمية والموازين. -

 :الدور اللوجيستي للجهات الرقابية

دة مسدئولة عدن فحدص واختبدار السدلع الدوار ال الجهدة الهيئدة العامدة للرقابدة علدى الصدادرات والدواردات هدي تعتبر
والمصدددرة والتددي تعمددل تحددت مظلددة وزارة التجددارة والصددناعةك وتخددتص بأخددذ عينددات وفحددص السددلع للتأكددد مددن 

 مطابقتها للمواصفات المصرية  وخاصة تلك التي تتعلق بالصحة العامة وحماية المستهلك.

ة وال يوجدد بهدا معامدل ال تتمتدع بالقددرات الفنيدة لإلختبدارات والرقابدة علدى السدلع المسدتورد وكانت معامل الهيئدة
معتددرف بهددا دوليدداة. ممددا كددان يسددهم فددي زيددادة تددأخير وطددول عمليددة الفحددص الفعلددي للددواردات وبدرجددة أقددل فيمددا 

 يتعلق بالصادرات مما كان يعوق األداء اللوجيستي الجمركي.
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مة فددي عمليددة عمليددة التطددوير والتحددديث للمسدداهبالهيئددة العامددة للرقابددة علددى الصددادرات والددواردات  ولقددد قامددت
تيسددددير التجددددارة مددددن خددددالل تحسددددين إجددددراءات فحددددص الصددددادرات والددددواردات واالسددددتعانة بددددأجهزة فنيددددة حديثددددة 

 واستحداث معامل لقياس المعايير العالمية للجودة.

جتماعددات إوفدي أكثدر األحيددان تكدون الجهدات الرقابيددة عائقداة زمنيدداة إلتمدام اإلفدراج الجمركددي لدذلك تدم عقددد عددة 
الجمارك والجهات الرقابية أثمدرت عدن تجميدع هدذا الجهدات الرقابيدة فدي مكدان واحدد لتقليدل زمدن   بين مصلحة

 اإلفراج عن البضائع وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

فالجهدددات الرقابيدددة تلعدددب دوراة أساسدددياة فدددي دعدددم األداء اللوجيسدددتي الجمركددديك فدددإذا تيسدددر عمدددل هدددذا الجهدددات 
ة وتجمعددت فددي شددباك واحدددك كمددا فددي مركددز النافددذة الواحدددة لشددعر متلقددي الخدمددة ومددتدى الخدمددة علددى الرقابيدد

 السواء بالقيمة اللوجيستية والتميز اللوجيستي الجمركي.
 خامسًا: إدارة المواني الجمركية ودورها اللوجيستي في العمل الجمركي:

س مجرد تسهيالت لمرور التجارة من البحر أو الجدو إلدى الميناء هو أحد مراحل العملية اللوجيستية فالميناء لي
نما هو عنصر هام في سلسلة اإلمداد ذلك   اللوجستية.أن الميناء هو أكبر منتج للخدمات البر والعكسك وا 

مددن محترفددي اللوجسددتيات حددول العددالم أشددار فيددل إلددى أن تسددهيل  800وقددد أجددرى البنددك الدددولي مسددحاة شددمل 
د على العناصر القديمة فقدط وهدي البقداء فدي المينداء ونفقدات المينداء وكفداءة الجمدارك فدي التجارة اليوم ال يعتم

وهددو األنشددطة  اة اإلفددراج عددن البضددائعك بددل أن التجددارة أضددافت إلددى هددذا العناصددر القديمددة عنصددراة آخددر جديددد
 .(1)باإلفراج عنهااللوجستية في الميناء باإلضافة إلى األداء اللوجستيك وتشمل األوجل اللوجستية التنبت 

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 

لدذ  قسدم الطريدق تقسديماة زمنيداة بتحديدد فتدرة زمنيدة لكدل شدركة بالقضاء على هذا الظاهرة منهدا مينداء روتدردام ا
 خاللها يمكنها أن تستخدم الطريق وهذا األسلوب يتبع في المطارات.

ومددن األنشددطة اللوجسدددتية أنشددطة التوزيددع الددددولي )التوزيددع للنقدددل البحددر  والجددو ( والتوزيدددع المحلددي للبضدددائع 
قدددديم خدمددة التعبئدددة والتيليددف والتحددزيم للبضدددائع وتعبئددة الحاويدددات )التوزيددع للسددكك الحديديدددة والنقددل البددر ( وت

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
 (.1023موقع مجلة انترناشيونال ) (
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اد حيددث تحمددي خدمددة التخددزين البضددائع مددن ظددروف الطقددس السدديئك كمددا يحمددي البضددائع مددن السددرقة اإلمددد
والعبدث بهدا هدذا الخدمدة قدد ال تتدوافر لددى العميدل فدي محلدل أو قدد تتدوافر فدي محلدل ولكدن بتكلفدة أكبدرك أمثلددة  

البضدائع بوسدائل نقدل  أخرى عندما يقدم مشيل المينداء أمداكن تخدزين علدى أحدداث تجهيدز وعندد تزويدد المينداء
 عندما يقدم الميناء هذا الخدمات يضيف قيمة إلى البضائع.فداخليك 

إن إدارة المدوانئ الجمركيدة فدي مصدر لهدا دور أساسدي فدي تهيئدة المكدان الدذ  تنهدى فيدل اإلجدراءات الجمركيددة 
ميندداء مصددر أهمهددا المنتشددرة علددى سددواحل البحريددة أو المددوانئ سددواء كانددت هددذا المددواني جويددة مثددل المطددارات 

اإلسددكندرية وميندداء الدخيلددة وميندداء دميدداط والعددين السددخنة وغيرهدداك أو المددوانئ البريددة الموجددودة علددى حدددودنا 
 سواء الشرقية مثل ميناء رفح وفي اليرب ميناء السلومك أو الموانئ الجافة مثل المستودعات العامة والخاصة.

ى إدارة هذا الموانئ وقداموا بتجهيدز صداالت ومسداحات واسدعة أحسن عمل القائمين علوخالصة القول أنل إذا 
مجهزة بأحدث التقنية الحديثة من أجهزة كشف باألشعة ووسائل نقل وشدحن وتفريده..... لكدان عدامالة ومددخالة 

 رئيسياة للدعم اللوجيستي لمنظومة العمل الجمركي.
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 سادسًا: التشريع وأثره اللوجيستي في أداء الخدمة الجمركية:

 :القانون الجمركي -3

واألنشددطة التددي تقددوم بهددا الجمددارك يمثددل القددانون الجمركددي المرجددع القددانوني الددذ  تسددتمد منددل كافددة اإلجددراءات 
قتصدادية الجديددة التدي أصدبحت ظداهرة فدي عدالم التجدارة واالقتصداد إلشرعيتهاك وهناك توجها تتبناا التكدتالت ا

من األهمية أال وهو التوحيد التشريعي والقانوني في اإلقلديمك لكدي اليومك وهو توجل قد يكون على نفس الدرجة 
تددددعم عمليدددة التبدددادل التجدددار  فيمدددا بينهدددا وتسدددهل التجدددارة سدددواء البينيدددة أو الدوليدددة لهدددذا اإلقلددديمك وأبدددرز هدددذا 

 تحاد األوروبيك ومجلس التعاون الخليجي.إلالتكتالت: ا

ييددرات العصددر ويتسددم بالحداثددة والتطددوير والمرونددة التددي والعمددل اللوجيسددتي يتطلددب قددانون جمركددي يواكددب مت
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 

المتعامدل مدع هدذا البلددان ال يجدد مفدراة مدن تدرك األمدر برمتدل ثدرت التعدديالت عليدل وأصدبح تقادمت أحكامل وك
لرجال الجمارك ليقومدوا بالعمدل بمدا يترائدى لهدم حيدث يعجدز عدن إدراك حقوقدل ويمكدن أن ينتشدر الفسداد بسدبب 

 هذا النصوص المتقادمة.

لوجيسددتي فددي أداء الخدمددة الجمركيددة مددن والتشددريع فددي مصددر يعددد مددن أهددم العوامددل المسدداعدة لدددعم األداء ال
رقدم  ىوتعديالتل والالئحة التنفيذيدة الصدادرة بدالقرار الدوزار  2963لسنة  66خالل نصوص قانون الجمارك رقم 

. وقددد حدددث عليددل الكثيددر مددن التعددديالت واسددتبدال بعددض نصوصددل بنصددوص أخددرى جديدددة 1006لسددنة  20
 تفاقيات الدولية.إلضمام مصر لكثير من اليتواكب مع الظروف االقتصادية للبالدك وان

قتصداد  العدالمي والتكدتالت الدوليدة وتييدر الظدروف االقتصدادية واالجتماعيدة والسياسدية إلنفتداح اإلوفي ظل ا
في السنوات األخيرة مما يدعو إلى مالحقة هذا التيييرك وتدعيماة لمبددأ الشدفافية الدذ  يقدوم عليدل نظدام التجدارة 

تصددور لمشددروع تعددديل قددانون الجمددارك بعددد أخددذ مقترحددات جميددع القطاعددات العاملددة فددي  العددالميك تددم وضددع 
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 

كبرى لخروج القانون الجديد خالياة من أ  مشاكل تطبيقية وتحقيقدل ألكبدر درجدة مدن رضدا العمدالء الدذين يدتم ال
 تطبيق القانون عليهم.

تحدداد الصددناعات وبعددض الوحدددات اإلنتاجيددة الخاصددة  وتددم عرضددل علددى الجهددات المعنيددة كدداليرف التجاريددة وا 
وشدركاء العمدل الجمركديك مدن خدالل عددد غيدر قليدل مدن والعامة وبصورة عامة المجتمع التجار  والمتعداملين 
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اللقدداءات والمناقشددات وتددم التوفيددق بددين وجهددات النظددر المختلفددةك ليكونددوا شددركاء فددي صددنع القددرار بمددا يحقددق 
للدبالدك التوازن المطلوب بدين عوامدل تنشديط العمليدة اإلنتاجيدة والتجاريدة وتحقيدق التنميدة االقتصدادية المنشدودة 

ظداة علدى حقدوق اسة المواد القانونية للوقوف على مدى تحقيقهدا لمتطلبدات الجمدارك المصدرية وحفوكذلك تم درا
 وذلك في ضوء التزامات مصر الدولية مثل "اتفاقية كيوتو المعدلة".الخزانة العامة 

لدى وتحقيقاة لمبدأ الشدفافية وبعدد موافقدة الجهدات السدابق ذكرهداك سديتم عدرض مشدروع قدانون الجمدارك الجديدد ع
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.

كافة النصوص واألحكام التي ال غنى عنها أل  إدارة جمركية متطورةك حيث تتضدمن أحكدام تتضمن الالئحة 
تشريعية تفسيرية وتفصيلية تفسر وتشرح نصوص القانون الدذ  يدتم تطبيقدل علدى المتعداملين والعداملينك وكلمدا 

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

بعدد آخدر تعدديل علدى قدانون  2963لسدنة  66وقد صدرت أول الئحة تنفيذية لقدانون الجمدارك فدي مصدر رقدم 
لشدددرح مدددواد القدددانون  1006لسدددنة  20بقدددرار مدددن وزيدددر الماليدددة رقدددم  1005لسدددنة  95الجمدددارك بالقدددانون رقدددم 

ع مفهددوم جديددد فددي التعامددل سددواء العدداملين فددي مصددلحة الجمددارك أو المتعدداملين لنصددل فددي النهايددة إلددى ولتضدد
التميدددز اللوجيسدددتي فدددي العمدددل الجمركدددي إليجددداد مندددا  صدددحي لالسدددتثمار وجدددذب رتوس األمدددوال فدددي شدددتى 

 المجاالت بهدف زيادة اإلنتاج والصادرات.

 لوجيستي في العمل الجمركي:سابعًا: التعريفة الجمركية المنسقة واألثر ال

لتعريفددة الجمركيددة هددو نظددام منسددق أقرتددل منظمددة الجمددارك العالميددة وهددو عبددارة عددن جدددول يشددمل كافددة ا
السددلع موضددوع التبددادل التجددار  وهددو موحددد بددين جميددع الدددولك وتضددع كددل دولددة أمددام كددل سددلعة الفئددة التعريفيددة 

 ستيرادها. إبضائع عند التي تمثل الضريبة الجمركية التي تخضع لها هذا ال

سددتثمارات إلذب لاونظددراة للمتييددرات االقتصددادية المتالحقددة علددى المسددتويين المحلددي والعددالمي ولتددوفير منددا  جدد
لسدنة  203بدالقرار رقدم سدتلزم ذلدك إدخدال العديدد مدن التعدديالت علدى التعريفدة الجمركيدة إةك يددفعاة لعمليدة التنم

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

التدزام مصددر باالتفاقيددات الدوليدةك حيددث أن مصددر عضدواة رسددمياة فددي اتفاقيدة النظددام المنسددق لتوصدديف  -
واعتمادهدددا  1003وذلدددك بتطبيدددق إصددددار  2999لسدددنة  33وتكويدددد البضدددائع بدددالقرار الجمهدددور  رقدددم 
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مدل علدى تسدهيل التجدارة الخارجيدة لمصدر وتوحيدد النظدام أساساة  للتعريفدة الجمركيدة المصدريةك ممدا يع
اإلحصدددائي الددددولي وبمدددا يخددددم المفاوضدددات واإلتفاقيدددات التجاريدددة بدددين الددددول سدددواء كاندددت ثنائيدددة أو 

 متعددة األطراف.

تحقيدددق التدددوازن المطلدددوب بدددين الضدددريبة المفروضدددة علدددى السدددلع تامدددة الصدددنع وبدددين السدددلع الوسددديطة  -
ة وذلددك لمسدداندة الصددناعة الوطنيددةك مثددل إعفدداء مسددتلزمات آالت وأجهددزة إنتدداج والمددواد الخددام واألوليدد

 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  -
والخددددداص بالسددددديارات والجدددددرارات  83)عددددددا بندددددود الفصدددددل % 30 -% 10 -% 20 -% 5 -% 1

 ودراجات ومركبات........ وأجزاتها ولوازمها(.

 1020عام  %5.5 :لتصل إلىفئات التعريفة الجمركية  اتمتوسطتخفيض  -

روعدددي فدددي إعدددداد جددددول التعريفدددة الجمركيدددة إليددداء العديدددد مدددن التفريعدددات المحليدددة واإلبقددداء علدددى  -
 توافق جدول التعريفة الجمركية المصرية مع جداول التعريفة الجمركية العالمية.الضرور  منها فقط لي

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

 األثر اللوجيستي الناتج عن تعديالت التعريفة الجمركية:

اإلنعكاسدات اإليجابيدة لتعدديالت التعريفدة الجمركيدة علدى الصدعيدين الصدناعي والتجدار ك فقدد  ظهرت -
ساهمت في إيجاد بيئة لوجيستية جمركية يسود فيها مبدأ الشفافية بدين جميدع الجهدات المعنيدة بالعمدل 

 الجمركي.

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

تحقيددق أهددداف أخددرى غيددر اقتصددادية مثددل فددرض ضددريبة عاليددة علددى الخمددور بهدددف المحافظددة علددى  -
 ا داب والصحة.

تحقيق هدف مبدأ العدالة الضريبية عن طريق خفض فئات التعريفة على السلع األساسية والضدرورية  -
 مالية أو الفاخرة.ورفع الفئات على السلع الك

 م الجمركي في ظل الجات:يثامنًا: التقي
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 يين:ساإلدارة الجمركية وهي في سبيلها لتحصيل الضريبة الجمركية إلى ركنين أساتحتاج 

 فئة التعريفة الجمركية. -

 قيمة البضائع المستوردة التي ستطبق عليها فئة التعريفة الجمركية. -

ضدريبة ء الدالزم لجبايدة الضدريبة الجمركيدةك بدل هدي األسداس فدي حسداب والقيمة الجمركية ال تعتبر فقط الوعدا
 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 
ريفية هذا األيام إال أنها لم تكن تطبق بالشكل األمثل بسبب التالعدب بدالقيم تفاقيات تعإوعلى الرغم من وجود 

 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 
ثر بشدددة لددو تمسددكت كددل دولددة بتعريددف للقيمددة الجمركيددة يختلددف عمددا البضددائع مددن بلددد إلددى آخددر ممكددن أن تتددأ

تتبندداا الدددول األخددرىك لددذلك كددان توحيددد تعريددف للقيمدددة الجمركيددة مددن بددين الموضددوعات الكبددرى التددي تشددديل 
الكثيدرين علدى المسدتوى التجدار  الددولي وقدد أسدفرت الجهددود الدوليدة فدي هدذا المجدال والمهتمدة بتوسديع التجددارة 

عن دراسات تهدف إلى استبدال أساليب التقييم غير المستقرة والعشوائية المطبقة في ذلك الوقت بنظدام  الدولية
تقييم دولي يكدون محايدداة فدي تدأثيرا بهددف تيسدير حركدة التجدارة الدوليدة والحدد مدن القيدود والعقبدات التدي تعدوق 

 حركة التبادل السلعي بين الدول.

مدة تسدر  علدى كافدة دول العدالمك وضدعت إتفاقيدة تنفيدذ المدادة السدابعة مدن ومن أجل تطبيق أحكدام موحددة للقي
الجددات والتدددي تهددددف إلدددى توحيدددد تعريددف القيمدددة عدددن طريدددق جعدددل األسدداس األوحدددد للقيمدددة هدددو القيمدددة الفعليدددة 

مدة لتجداء إلدى التقدديرات الجزافيدة أو الوهميدة أو الحكميدةك وأيضداة جعدل طدرق وأسداليب هدذا القيإلالواقعية دون ا
تفاقيدةك وأن يكدون تطبيدق القواعدد المتعلقدة بتحديدد القيمدة عدادالة إلثابتة ومعلنة على كل دول العدالم المنضدمة ل

وموحدددداة وحياديددداة وقابدددل للدددتحكمك وأال تسدددتخدم القيمدددة الجمركيدددة فدددي مواجهدددة السياسدددات التسدددويقية للسدددلع مثدددل 
سدددتيراد أو إلالمنتجددات مدددن المنشددأ المحلددي لبلددد اسياسددة اإلغددراقك وأال يددتم تحديددد القيمدددة علددى أسدداس أسددعار 

 .(1)أسعارها في بلد تصدير ثالث

العمدل الجمركدي والسدلطات الجمركيدة علدى تقددير  لقد ساعدت اتفاقية القيمة لمنظمدة التجدارة العالميدة لوجيسدتياة 
التجارة  الدولية بعدد  القيم الجمركية والرسوم المستحقة بتأكيد أكبرك مما يكون لل عظيم األثر في تسهيل حركة

                                                           
 .14، ص418(، "من أجل سالمة تطبمق اتفرقمة القممة"، مجلة الجمرقك المصاية، القرياة، الع د 8011ع لي عب  الااز  )  (1)
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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.

نضدددمت جمهوريدددة مصدددر العربيدددة لمنظمدددة التجدددارة العالميدددة واالتفاقدددات التدددي تضدددمنتها الوثيقدددة الختاميدددة إوقدددد 
 31/2995نة نتدددددائج جولدددددة أورجدددددوا  للمفاوضدددددات التجاريدددددة متعدددددددة األطدددددراف بدددددالقرار الجمهدددددور  المتضدددددم

وأصددبحت ملتزمددة بجميددع اإلجددراءات والقددرارات الصددادرة مددن منظمتددي التجددارة والجمددارك العددالميتين التددي تددنظم 
 تطبيق اإلتفاقية.

 تاسعًا: النظم الجمركية الخاصة:

وهدي سدداد الضدرائب  يقدانون الجمركدبالمدادة الخامسدة مدن اللمنصدوص عليهدا من القاعددة األساسدية ااستثناءاة 
وغيرهداك علدى البضدائع الدواردة قبدل اإلفدراج عنهدا مدن المنافدذ الجمركيدة وتشدجيعها للصدناعة والرسوم الجمركية 

أجددداز المشدددرع المصدددر  العديدددد مدددن الدددنظم الجمركيدددة الوطنيدددة ولسياسدددة التصددددير وتشدددييل األيدددد  العاملدددةك 
لخاصدددةك والتدددي يمكدددن بموجبهدددا اإلفدددراج عدددن البضدددائع مدددن الددددوائر الجمركيدددة مدددع تعليدددق تحصددديل الضدددرائب ا

 والرسوم الجمركية.

أو تكملدددة صدددنعها أو إعدددادة بقصدددد تصدددنيعها والخامدددات المدددواد األوليدددة سدددتيراد إومدددن خدددالل هدددذا الدددنظم يدددتم 
لمصر  لألسدواق العالميدةك وفدي إطدار تشدجيع تصديرها دون تحمل المنتج أعباء مالية بما يسهل نفاذ المنتج ا

الدولددة لسياسددة التصددددير واعتبددار التصددددير هدددف وقضدددية قوميددةك ظهددرت عددددة نظددم جمركيدددة تهدددف إلدددى رد 
 الرسوم الجمركية السابق تحصيلها على المدخالت المستخدمة في السلعة عند تصديرها.

يددنظم ويضددع القواعددد والشددروط لتطبيددق هددذا  والددنظم الجمركيددة الخاصددة ترتكددز علددى التشددريع الجمركددي الددذ 
قددد بنددت اقتصددادياتها اعتمدداداة علددى هددذا الددنظم الجمركيددة  الددنظمك وأن هندداك دوالة عديدددة مددن جنددوب شددرق آسدديا

 :(1)الخاصة وهي

 الترانزيت.نظام  -2

 نظام المستودعات. -1

 نظام المناطق الحرة. -3

 نظام السماح المتقت. -4

 نظام اإلفراج المتقت. -5

                                                           
(
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 .Tax Rebateوالتاكس ريبيت  نظام الدروباك -6

 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.
بدارزاة العتبدارين أساسديينك حيدث أنهدم  وكذلك فإن نظام السماح المتقت والدروباك والتداكس ريبيدت تمثدل مكانداة 

يتدون لالقتصاد القومي خدمة ملحوظة بما يحققونل من تأثير في اإلنتاج المحلي وتنمية الصدادرات المصدرية 
دخال التكنولوجيدا المتطدورة فدي أسداليب اإلنتداج ومدا يترتدب عليدل مدن زيدادة وارد النقدد األجنبدي وزيدادة الددخل  وا 

 بطالة والمساعدة على تحقيق األهداف االقتصادية للدولة.القومي والقضاء على ال
 وبذلك تعتبر النظم الجمركية الخاصة من العوامل المساعدة لألداء اللوجيستي في العمل الجمركي.

 عاشرًا: اإلجراءات الجمركية الميسرة:
لكددي يددتمكن مددن  اإلجددراءات الجمركيددة هددي تلددك الخطددوات والمتطلبددات التددي يجددب علددى المسددتورد أن يسددتوفيها

اإلفددراج عددن البضددائع التددي قددام باسددتيرادهاك وعددادة فددي كافددة اإلدارات الجمركيددة فددي العددام يددتم وضددع خريطددة 
 مرحلية لهذا اإلجراءات.

وتحقيددق تسددهيل لقددد خرجددت الدددول األعضدداء بمنظمددة التجددارة العالميددة بعدددد مددن التوصدديات المقترحددة إلحددداث 
ت التبدادل التجدار  إلدى أعلدى مدا يمكدن الوصدول إليدل وقدد خرجدت  التوصدية كبير للتجارة العالمية ورفع معددال

الثانيددة خاصددة بددداإلجراءات الجمركيددة حيدددث تتضددمن هدددذا التوصددية مدددا مفددادا وجدددوب قيددام اإلدارات الجمركيدددة 
بدددالنظر فدددي أسددداليب العمدددل الحاليدددة وخريطدددة اإلجدددراءات التدددي تضدددعها إلنهددداء أعمالهددداك وأهميدددة أن تقدددوم هدددذا 

ما ارات بوضع برنامج إلصالح وتطوير تلك اإلجراءات الجمركية والقواعد االستيراديةك بما يضمن تبسيط اإلد
تحتويل اإلجراءات من متطلبات وتخفيض أعداد تلك اإلجراءاتك بما يحقق أقل زمن ممكن إلنهاء اإلجدراءات 

 واستيفاء المتطلبات بأعلى جودة وأكبر التزام..

جال إلى االتفاقيات الدولية الخاصة بتيسير وتنسيق العمليات الجمركية )مثل إتفاقيدة ويجب الرجوع في هذا الم
كيوتو(ك والتي تقدم منهجاة موحداة لإلجراءات الجمركية يمكن من خالل تطبيقل إيجاد عملية إجرائيدة واحددة يدتم 

فدددي إتمدددام العمدددل  تطبيقهدددا علدددى الدددواردات والصدددادرات فدددي كدددل العدددالمك بمدددا يضدددمن ندددوع مدددن التسدددهيل الددددولي
 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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خاصدة بداإلدراجك ثدم قيدام الجمدارك بعدد ذلدك بعمليدة التحقدق مدن هدذا البيانات والقيام بتلك اإلجدراءات األوليدة ال
البيانددات فددي أقددل عدددد مددن اإلجددراءاتك يصددل فددي بعددض األحيددان إلددى ثالثددة أو أربعددة إجددراءات فقددط ال غيددرك 
فضالة عن عمليات الميكنة التدي تدتم فدي العديدد مدن الددول والتدي يترتدب عليهدا قيدام المسدتورد بالتعامدل مباشدرة 

لنظدددام ا لدددي للجمدددارك عبدددر شدددبكة اإلنترندددتك ومدددن ثدددم اسدددتيفائل لكافدددة المتطلبدددات والبياندددات والمسدددتندات مدددع ا
ومرورا بكل اإلجراءات حتى يدتم سدداد الرسدوم والحصدول علدى إذن اإلفدراج عدن البضدائع. أمدا عمليدة التيسدير 

ة أو خبدددرات متخصصدددة فتهدددف إلدددى تطبيدددق تلددك اإلجدددراءات بسدددهولة ويسدددرك وعدددم الحاجدددة إلدددى فنيددات عاليددد
 يستحيل على المتعامل أن يتعرف عليها أو يقوم بها.

 خدمة المتعامين في المناطق اللوجيستية: مراكز  4/34/5
 بكل مركز من مراكز خدمة المتعاملين بالمناطق اللوجستية الخدمات التالية: يوجد
 مركز إدراج بيانات اإلقرارات الجمركية بالحاسب ا لي. -2

 الشحن الكترونيا للجمارك.قوائم مركز تسليم  -1

 شبابيك تقديم ملفات اإلقرارات الجمركية للجمارك. -3

 شبابيك تسليم مستندات اإلفراج. -4

 مركز الفيديو كونفرانس للتشاور مع موظفي الجمارك عند الضرورة. -5

 لكترونية المقبولة جمركياة.إلالضرائب والرسوم بالطرق االبند لتحصيل  -6

وهددي مندداطق موزعددة فددي أمدداكن التخددزين وتضددم مندددوبين مددن الجمددارك والجهددات  منــاطق الفحــص والمعاينــة:
 الرقابية واألمنية وغيرها من الجهات ذات الصلة باإلفراج عن البضائع.

 :(1)اإلجراءات الجمركية المميكنة من خالل اإلدارة االلكترونية
 أواًل: التعامل مع قوائم الشحن "المنافست":

 لكترونياة بأحد الطرق ا تية:إة بتقديم قوائم الشحن إلى الجمارك تقوم التوكيالت المالحي
 .DATA ENTRYطريقة اإلدراج المباشر  ( أ

 .XMLطريقة اإلنترنت  ( ب

 .EDIج( طريقة الرسائل االلكترونية 

                                                           
 www.customs.gov.egموقع الجمرقك المصاية     (1)
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 وفي جميع الحاالت السابقة يتم إتباع اإلجراءات اآلتية:

 الل المواعيد القانونية.تقدم نسخة ورقية لموظف الجمارك بالمناطق اللوجيستية  خ -2

 .DATA ENTRYفي حالة اإلدراج المباشر  -1

تقوم التوكيالت المالحية بإدراج قوائم الشحن في مراكز اإلدراج المخصصة لذلك بالمناطق  -
 اللوجيستية وتقدم نسخة ورقية من قوائم الشحن إلى موظف الجمارك المتواجد في مراكز اإلدراج.

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

 لقائم الشحن.والتاري  باستالم النسخة الورقية التوقيع بالساعة ا لي 

لشحن بمعرفة موظفي المنافستو المركز  بالجمارك سواء من من قوائم ايتم مراجعة ما تم إدراجل  -
العمل بالمنافستو ومن خالل محطات بمراكز اإلدراج خالل محطات العمل المخصصة للجمارك 

إال بعد اعتمادها من الجمارك بعد مراجعتها ويجب أن تتم النسخة نهائية وال تعتبر المركز ك 
 عة ممكنة.المراجعة في نفس يوم اإلدراج وبأقصى سر 

وفي نهاية كل يوم ترسل النس  الورقية لقوائم الشحن المتواجدة بالمناطق اللوجيستية للحفظ في  -
 المنافستو المركز  للجمارك.

 عند طلب تعديل بيان بقوائم الشحن: -3

يتقدم مندوب التوكيل المالحي بطلب لموظف المنافستو المركز  للجمارك المتواجد بالمنطقة  -
جراء التعديل المطلوب اللوجيستية حيث  يقوم موظف الجمارك باستدعاء قائمة الشحن بالحاسب وا 

رسالل إلى المنافستو المركز  للحفظ بالقائمة األصلية مع طلب التعديل.  وطباعتل وا 

للمساعدة  توفر الجمارك في هذا المناطق مختصين في الحاسب ا لي والتعريفة واإلجراءات  ثانيًا:
إدراج بيانات اإلقرارات الجمركية مسئولية التوكيالت المالحية وأصحاب الشأن  واإلرشاد ويتالحظ أن

سواء تم إدراجها من المراكز اللوجيستية أو بأ  طريقة الكترونية أخرى متصلة بالنظام وموافق عليها 
 جمركياة.

( 3)رقم إلى شبا   ثالثًا: تقدم ملفات اإلقرارات الجمركية بعد طباعة اإلقرار وتوفير المستندات المطلوبة
 جمار  حيث يقوم موظفي الجمار  باآلتي:
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ستيفاء توقيعل على اإلقرار ا  ستالم الملفات ومراجعة المستندات المرفقة والتأكد من شخصية مقدمة و إ - أ
قرار القيمة مقابل إيصال يسلم لصاحب الشأن بتاري  وتوقيت استالم الملف.  الجمركي وا 

 ك.م. 46اإلقرار برقم تخريم المستندات المرفقة بملف   - ب

 مراجعة مستندات ملف اإلقرار للتأكد من وجودها وأنها أصلية. -ج

 تحديد المسار طبقاة إلدارة المخاطر. -د

 إدراج مستندات الملف الكترونيا إلرسالها إلى اإلدارة االلكترونية. -هد    

على مر أو المطلوب عرضها إبالغ مناطق الفحص ببيان اإلقرارات المفرج عنها بالمسار األح -و    
 الجهات الرقابية إلى مندوبين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

ومرفقاتل "صورة الفاتورة + صورة ببيان العبوة + إذن التسليم المالحي" إرسال أصل وصورة إذن اإلفراج  -ك
 ( جمارك.1)رقم إلى شباك 

م المعتمدين من الجمار  "المستخلصين الجمركيين" إلى مناطق رابعًا: يتقدم أصحاب الشأن أو مندوبيه
 :(أصحاب اإلقرارات اآلتية)الفحص والمعاينة 

 اإلقرارات الجمركية المفرج عنها بالمسار األحمر. -

 قرارات الجمركية التي تتطلب العرض على الجهات الرقابية واألمنية.إلا -

ام اجراءات المعاينة طبقاة لدليل اإلجراءات الجمركية يقوم موظف الجمارك بمناطق الفحص والمعاينة بإتم
خطار اللجنة الجمركية باإلدارة االلكترونية  بنتائج المعاينة والمطابقة كما تبله نتائج الفحص  D.Cوا 

 الرقابي للجنة الجمركية باإلدارة االلكترونية.

 DATA CENTERخامسًا: تقوم اإلدارة الجمركية 

تفاقية العامة لمنظمة التجارة العالمية إلوالقيمة طبقاة ل .H.Sام المنسق مراجعة البند طبقاة للنظ - أ
 ومراجعة إقرار القيمة المرفقة بالفواتير.

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

 كية ونتائج الفحص الرقابي واألمني "إن وجد".تلقي نتائج المعاينة والمطابقة الجمر  - ت

 ستيفاء كافة المستندات االستيرادية أو التصديرية.إالتأكد من  - ث
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خطار  - ج إضافة أ  رسوم أو ضرائب لم تضاف عند تقديم اإلقرار وتحديد الحسبة النهائية للضرائب وا 
اطق اللوجيستية ببيان ( جمارك والبنوك بالضرائب والرسوم المستحقة وشاشات العرض بالمن1شباك )

 اإلقرارات الجمركية التي تمت عليها اإلجراءات.

بعد المراجعة المستندية لمستندات اإلقرار والتأكد  D.Cتقوم اللجنة الجمركية باإلدارة االلكترونية  سادسًا:
ة الجهات من كفاية المستندات وتلقي موافقة اللجنة الجمركية بالمناطق بتمام المعاينة والمطابقة وموافق

خطار:و الرقابية على اإلفراج وتحديد الحسبة النهائية للضرائب والرسوم   ا 

 أصحاب الشأن عن طريق الشاشات أو أ  طريقة الكترونية. -

 البنوك بالضرائب والرسوم المستحقة. -

 ( جمارك.1شباك ) -

لكترونية مقبولة إ صحاب الشأن أو مندوبيهم بسداد الضرائب والرسوم الجمركية بأ  طريقةأيتقدم  سابعًا:
 ( جمارك بما يفيد سداد الضرائب والرسوم.1جمركياة وأخطار شباك )

 ق" بالتأكد من سداد الضرائب والرسوم المستحقة بأ  من الطر 1يقوم الموظف المختص بشباك " ثامنًا:
 المقبولة جمركياة "أو اتخاذ اجراءات السداد األجل".

 ذن اإلفراج.إالتوقيع على أصل وصورة  -

 صورة كشف عبوة". –سليم صاحب الشأن أصل إذن اإلفراج بمرفقاتل "صورة فاتورة ت -

 إخطار اإلدارة االلكترونية بسداد الضرائب والرسوم والموافقة على الصرف. -

 .( بالموافقة على إرسال الملفات إلى إدارة الحفظ2إخطار شباك ) -

 انات الرسائل المفرج عنها جمركياة.تقوم اإلدارة االلكترونية بإبالغ بوابات الصرف بي تاسعًا:

نس ولصاحب اختالف الجمرك مع صاحب الشأن تتم المشاورة من خالل الفيديو كونفر إفي حالة  -
حالة استمرار الخالف يتم التعديل من خالل الجهة  التظلم وفي الشأن اتباع اإلجراءات المضادة في

 منطقة اللوجيستية إلرفاقل بالملف.ويتم طباعة اإلقرار الجديد ويرسل إلى ال D.Cالجمركية 
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 والتوصيات البحثنتائج 

 

 :البحثالملخص ونتائج    5/3

ك السياسدات واإلجدراءات الجمركيدة التدي طبقتهدا الجمدارك المصدرية فدي إطدار تسدهيالت التجدارة لبحدثتناول ا
ودور المراكز الجمركية المطورة واللوجيستيةك وتأثيرهما الواضدح فدي إحدداث تييدرات فدي تقليدل  زمدن اإلفدراج 

 عن الرسائل الواردة  والمصدرة.

 إلى خمسة فصول أساسية على النحو التالي: البحثتم تقسيم  البحثولتحقيق هدف 

 :للبحث  المنهجىاإلطار الفصل األول: 

ك وكدذلك خطدة البحدثوهددف ومنهجيدة  البحدثك وفرضدية لبحدثلدى المقدمدةك ومشدكلة اواشتمل هذا الفصل ع
طار   .البحثوا 

 ستيراد والتصدير:إلة االفصل الثاني: اإلجراءات الجمركية والقواعد المنظمة لعملي

 طبقداة يتناول هدذا الفصدل اإلجدراءات الجمركيدة والمسدتندات المطلوبدة لإلفدراج عدن الشدحنات والرسدائل الدواردة 
ستيراد لإلنتداجك إلستخدام الخاصك  اإلستعمال الشخصيك اإلستيراد لإلستيراد والذ  تم تقسيمل إلى اإلنوع ال
قواعد المنشأ وما هي االسدتثناءات مدن تقدديم المنشدأ. ستيراد الحكومي. كذلك ثم تناول إلستيراد لإلتجارك اإلا

نواع الصادر المختلفة مدن  صدادر نهدائي أة و كذلك تناول الفصل اإلجراءات الجمركية على الرسائل المصدر 
سددتيراد البددديل الصددالحك إلوصددادر متقددت إمددا لإلصددالح واإلعددادةك أو للعددرض واإلعددادة أو لتكملددة الصددنع أو 

 كذلك الصادر لرسائل سبق اإلفراج عنها إما بنظام اإلفراج المتقتك أو الدروباك أو السماح المتقت.

 طوير الجمار  في إطار المنظمات الدولية:الفصل الثالث: اتجاهات تحديث وت

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 

ت المنظمة تقديم وتطوير نظام التوصيف والتكويد المنسق للسلعك كذلك الدولي إلجراءات الجمارك حيث تول
أولددت المنظمددة اهتمامدداة بتعددديل إتفاقيددة كيوتددو والخاصددة بتبسدديط وتنمدديط اإلجددراءات الجمركيددةك كددذلك تندداول 

تطدوير العمدل الجمركدي تفاقيدات بهددف إلالفصل ما أسهمت بدل منظمدة التجدارة العالميدة وقددمت العديدد مدن ا
 أهمها إتفاقية التقييم الجمركي وقواعد المنشأ. ومن
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كددذلك تندداول الفصددل الجهددود المبذولددة مددن األنكتددادك ومددا قدمددل الخبددراء فددي مجددال األسدديكودا والددذ  يسددتهدف 
اإلجددراءات بجانددب تبسدديطها ومددن ثددم ركددي مددن خددالل تقددديم  فلسددفة حوسددبة إصددالح عمليددة التخلدديص الجم

 تكبدها المتعاملين مع الجماركك وبالتالي يعود بالنفع على االقتصاد ككل.تخفيض التكاليف اإلدارية التي ي

 :تقييم تطبيق برامج تسهيالت التجارة بالمراكز الجمركية المطورة بالجمار  المصريةالفصل الرابع: 

تنداول هددذا الفصددل المراكدز الجمركيددة ودورهددا فددي إطدار تسددهيالت التجددارة مددن خدالل مفهددوم وأبعدداد تسددهيالت 
تجارة وأهميتهاك وكدذلك الهددف مدن التسدهيل ومنظومتدل والتدي تتركدز  فدي المنظمدات الدوليدة ومنهدا منظمدة ال

(ك WCOقتصددادية ألوروبدداك منظمددة الجمددارك العالميددة )إل(ك البنددك الدددوليك اللجنددة اWTOالتجددارة العالميددة )
أمين وتيسدير التجدارة العالميدة كذلك تناول هذا الفصدل أدوات تسدهيل التجدارة مدن خدالل تقدديم عددة معدايير لتد

(SAFE.والذ  أطلق عليل إطار عمل المنظمة ) 

سدددتعراض إالدوليدددة حيددث ثدددم وتندداول الفصدددل إنجددازات الجمدددارك المصددرية فدددي إطدددار تسددهيل وتدددأمين التجددارة 
ج المراكدز الجمركيدة المطددورة واللوجيسدتية ودورهددا فدي عمليددة التسدهيل مدن خددالل إطدار النافددذة الواحددةك اإلفددرا

المسبق وضوابطلك كذلك اإلجراءات الجمركية قبل وبعد وصول الشحناتك وخدمة كبار العمالء والذ  يمثل  
اإلفدراج الجمركدي للرسدائل الدواردةك  برنامج قومي مكثف لخدمة كبار المستوردين الملتزمين بهدف تقليل زمدن
 (.A.E.Oفاعل االقتصاد  المعتمد )كذلك توسعت الجمارك المصرية في هذا البرنامج ليتوائم مع برنامج ال

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 

مددأمور الجمددركك أصددحاب المسددتودعات الجمركيددةك الجهددات الرقابيددةك  إدارة  وهددي: مددأمور الجمددركك معدداونو
المدددوانئ الجمركيدددةك التشدددريعات الجمركيدددةك التعريفدددة الجمركيدددة المنسدددقةك التقيددديم الجمركددديك الدددنظم الجمركيدددة 

 الخاصةك اإلجراءات الجمركية.

 .اءات التي تتسم بهاثم تناولنا دور مراكز خدمة المتعاملين في المناطق اللوجيستية واإلجر 
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 :البحثالفصل الخامس: نتائج 

 إلى عدد من النتائج  أهمها ما يلي: هفي مجمل البحثتوصل 

إتبدداع الجمددارك المصددرية وانتهاجهددا لسياسددة التطددوير واإلصددالح الجمركددي مددع بدايددة األلفيددة الثالثددةك  -2
 ى تقليل زمن اإلفراج.كان لها التأثير اإليجابي في إتباع  نظم  جمركية حديثة مما ساعد عل

والخدداص بالقواعددد  الحاكمددة والمنظمددة لعمليتددي  1005لعددام  330وضددوح الالئحددة االسددتيرادية رقددم  -1
الجمركيددة واإلفددراج عددن الرسددائل ثددر اإليجددابي فددي إنهدداء اإلجددراءات االسددتيراد والتصددديرك كددان لددل األ

 في أقل زمن وأقل تكلفة.

 2963لعدددام  66ك والمفسدددرة للقدددانون الجمركدددي رقدددم 1006لعدددام  20وضدددوح الالئحدددة التنفيذيدددة رقدددم  -3
ك كدددان لدددل األثدددر اإليجدددابي لموظدددف الجمددداركك وكدددذلك 1005لعدددام  95وتعديالتدددلك  حتدددى القدددانون 

أصددددحاب الشددددأن ومندددددوبيهم فدددددي فهددددم اإلجددددراءات الجمركيددددة والدددددنظم الخاصددددةك وحقددددوق وواجبدددددات 
 فراج لتقليل األخطاء.مستخلص الجمارك مما أدى إلى تبسيط اإلجراءات وسرعة اإل

كددان للجهددد المبددذول مددن قبددل المنظمددات الدوليددة فددي مجددال التنسدديق الدددولي لإلجددراءات الجمركيددةك  -4
زالدددة  فدددى اة واضدددح اة أثدددر وتطدددوير نظدددام التوصددديف والتكويدددد المنسدددق للسدددلعك  تبسددديط هيكدددل التعريفدددة وا 

إلددى سددهولة التوصدديف  التشددوهات التددي كددان لهددا األثددر السددلبي فددي وضددع البنددد الجمركدديك ممددا أدى
 للسلع الواردة وسرعة اإلفراج عنها.

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

سدددة عقدددود مدددن الدددزمنك ك مدددر عليدددل أكثدددر مدددن خم 66/2963القدددانون الجمركدددى المطبدددق حاليددداة رقدددم  -5
 وبالتالى ال يتالئم مع أحكام اإلتفاقية العامة لتبسيط وتنسيق اإلجراءات الجمركية )كيوتو( .

عدم تطبيق المراكز الجمركية المطورة أو المناطق اللوجيستية فدى كافدة المنافدذ الجمركيدةك واسدتمرار  -6
مسددتندات الورقيددة بدددالة مددن الميكنددة العمددل فددى بعددض المنافددذ الجمركيددة بددالطرق التقليديددة واسددتخدام ال

 والتبادل اإلليكترونى للبيانات .
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توصددل البحددث إلددى دور المراكددز الجمركيددة المطددورةك واللوجيسددتية فددي إطددار تطبيددق بددرامج تسددهيالت  -3
التجارة إلى تفاد  السلبيات الناجمة عن تطبيق اإلجراءات  الجمركية التقليدية من زيادة في تكاليف 

  .دواجية العملك والخطأ في  إدراج البياناتز إاإلجراءاتك 

 حيث بتطبيق تل  اإلجراءات الجمركية المطورة ينتج اآلتي:  

 ختصار زمن اإلفراج.إ 

  خفدددض التكددداليف والجهدددد والوقدددت وسدددرعة اإلفدددراج عدددن الرسدددائل بإتمدددام اإلجدددراءات قبدددل وصدددول
 البضاعة.

  كية مع الجهات الرقابية.التنسيق مع الجهات الرقابية بحيث تتم اإلجراءات الجمر 

  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 

مدددن خدددالل  خفدددض تكلفدددة علدددى تسدددهيل التجدددارة الدوليدددة ك جدددودة وأسدددرع وقدددت ممكدددنك ويعمدددل ذلددد
 الصفقات وكذلك مقاومة الفساد ونشر الشفافيةك والعمل في بيئة غير ورقية.

  إتباع نظام المخاطر من خدالل المعدايير االنتقائيدةك وذلدك يمكدن الجمدارك مدن تخصديص مواردهدا
 قتصاد القومي.إلوتوزيعها وتركيز جهودها على تلك التي يمكن أن تمثل تهديداة  للمجتمع وا

 لتزام الكامل والتام للمسدتورد وعددم قيامدل إلعتماد على المراجعة الالحقة بعد اإلفراج للتأكد من اإلا
مددن القددوانين أو اللددوائح أو اإلجددراءات الجمركيددة  أو غيرهددا مددن التشددريعات التددي تددنظم  ى  بخددرق أ

 عملية االستيراد.

 كدس الواقدع التجدار  الفعلدي ة للضدريبة علدى مبدادئ عادلدة وبسديطةك وتعضدعيتم وضع القيمة الخا
 وال تعتمد على التقيم الجزافي أو الحكمي.

  التوافددق مدددع البددرامج الجديددددة التدددي تتبناهددا منظمدددة الجمددارك العالميدددةك مثدددل اإلفددراج بالحدددد األدندددى
للمسدددتندات والحسدددابات واإلجدددراءات الدوريدددة المجمعدددةك بمدددا يفدددي العمدددل وفقددداة ألفضدددل الممارسدددات  

 م.الجمركية في العال
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 توصيات الباحثة::  5/0
توصي الباحثة لكي نرتقي بمعدالت األداء بالجمارك المصرية في إطار ما تم توضيحل في متن البحث 

 النقاط التالية: إلىوتطبيق آليات تسهيل التجارة 

نضمت إليها إتفاقيات الدولية التي إلوضع برنامج لتطوير اإلجراءات الجمركية لتتوافق مع ا -2
اصة بتيسير وتنسيق العمليات الجمركية مثل: إتفاقية كيوتوك وكذلك التبادل مصرك والخ

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

فذ الجمركية ليكتروني للبياناتك وتكنولوجيا المعلومات في جميع المناإلتطبيق الميكنة والتبادل ا -1
بشكل أوسعك واالستعاضة عن المستندات الورقيةك وربط جميع األطراف المعنية في منظومة 

 ليكترونية.إلليكتروني للبيانات والربط ا لي بين كافة المواقع اإلالتبادل ا

حاللها محل  -3 استكمال منظومة التطوير اإلدار  من خالل نشر المراكز الجمركية المطورة وا 
لتقليديةك بهدف تقديم الخدمة الجمركية لجمهور المتعاملين من خالل تطبيق نظام المجمعات ا

النافذة الواحدة في كافة الموانئك بما ينطو  عليل من تبسيط لإلجراءات الجمركيةك وتشكيل إدارة 
 للجودة تقوم بقياس أداء كل مركز ومتابعة أعمال الجودة.

فذ الجمركية لسرعة اإلفراج وتيسير اإلجراءات وتوفير ميم أجهزة الفحص باألشعة في جميع المناعت -4
 الجهد البشر  وتوفير حماية أمنية أكبر للبالد مع إجراء عمليات الصيانة لألجهزة في مواعيدها.

تطوير خدمة إدراج الوارد والصادر والمانيفست من خالل شبكة المعلومات مما يعد إضافة متميزة  -5
تاحة المجال للمتعاملين للحصول على الخدمة من خالل مكاتبهمك لمفهوم الحكومة االليكترونيةك و  ا 

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 

ملية اإلفراج عن الوسائل الواردة والمصدرة في أقل وقت مما الجمارك المصرية حتى تسهل ع
يتد  إلى تخفيض في التكلفة مما يساعد الصادرات المصرية على المنافسة في األسواق 

 المصرية.
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قتصادية والعالميةك مع مراعاة أحكام االتفاقية إليتالئم مع المتييرات اجديد إعداد قانون جمركي  -6
ضمام مصر لهذا إنإلجراءات الجمركية )اتفاقية كيوتو(ك حيث أن الدولية لتبسيط وتنسيق ا

 تفاقية يمثل أحد المتشرات العالمية المساهمة في متشر التجارة عبر الحدود.إلا

على طلب  إجراء التفتيد األمني في بلد التصدير على الحاويات والشحنات عالية الخطورةك بناءة  -3
 على االتفاقيات الثنائية في هذا الخصوص.من اإلدارة الجمركية المصرية أو بناءة 

التوسع في استخدام نظام اإلفراج المسبق على جميع البضائع والشحنات ثم معالجتها بإدارة  -8
المخاطرك وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة المخاطر لتحديد الشحنات عالية 

 الخطورة.

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

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

لتزام إل( بمنح مزايا جمركية لمن ينطبق عليهم معايير اA.M.Sالتوسع في قاعدة عمل برنامج ) -22
ختصار هذا المفهوم على معيار حجم التعامل إمن الشركات الصييرة والمتوسطة الحجم وعدم 

 (.A.E.Oتمد )ببرنامج الفاعل االقتصاد  المع فقط وذلك أسوةة 

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

 ومنها منظمة الجمارك العالمية.

        فية عن اإلجراءات الجمركية ومتطلباتهاك وتحدديث تزويد المجتمع التجار  بالمعلومات الكا - 23

 .المطلقة تلك المعلومات باستمرارك وذلك تطبيقاة للشفافية   
  

 

 

 المراجـــــع
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 أوالً: الكتب العابمة:

 
(، دور لوجيستيات الجمارك في الحد من المنازعات الجمركية، الطبعة 1020أحمد صبيح ) .2

 األولى، القاهرة. 
(، "قواعد التقييم الجمركي وفقاً ألحكام إتفاق تنفيذ المادة السابعة من اإلتفاقية 1002عي )أحمد مر .1

مصلحة الجمارك، اإلدارة المركزية للتنظيم  –العامة للتعريفات والتجارة"، وزارة المالية 
 والتدريب، القاهرة.

مة التجارة (، "الضريبة الجمركية في ظل اتفاقية منظ1002افتخار محمد، أحمد مرعي ) .3

 العالمية"، الناشر، المؤلف.
(، "الجات: اتفاقية تطبيق وتنفيذ المادة السابعة من االتفاقية العامة للتعريفات 1002أمين علي ) .4

 المؤلف، الطبعة األولى، القاهرة.، الناشر: 2994والتجارة، 

ة التجارة ( "نظام التجارة الدولية متعددة األطراف من الجات إلى منظم1000سامي حاتم ) .5
 الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرةك ج.م.ع.العالمية" سلسلة برامج تنمية الموارد البشريةك 

 ( "قضايا معاصرة في التجارة والتنمية"ك الناشر: المتلف. 2996سامي حاتمك عمر سالمان ) .6
ك المصاية، (، "من أجل سالمة تطبمق اتفرقمة القممة"، مجلة الجمرق8011ع لي عب  الااز  ) .7

 .418القرياة، الع د 

عادل المهد  )بدون تاري (ك "قضايا معاصرة في االقتصاد الدوليك العربي للنشر والتوزيعك  .8
 القاهرة.

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

الجات: اتفاقية تطبيق وتنفيذ المادة السابعة من االتفاقية العامة للتعريفات ( "1002عمر سالمان ) -20
 "ك الناشر: المتلفك الطبعة األولىك القاهرة.2994والتجارة 

( "الجمارك في عصر العولمة" جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعيك جامعة 1005عمر سالمان ) -22
 حلوانك الطبعة األولىك القاهرة.

 . حلوان جامعة الثانيةك الطبعة ك"واالستيراد التصدير" ك(1008) سالمان عمر -21

 جامعة كالتجارة كلية ك العامة المالية قسم:  الناشر ك" الجمركية النظم" ك(  2994) سالمة فتحى -23
 .اإلسكندرية

 
 

منظور جمركي، الطبعة األولى،  –(، آليات تسهيل التجارة الدولية 1009محمود أبو العال ) -24

  .القاهرة
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 (، النصوص الكاملة لالتفاقية العامة للتعريفات والتجارة، الطبعة األولى، القاهرة.1000د أبو العال )محمو -18
 ( القضايا الجمركية المعاصرة في األلفية الثالثةك الطبعة األولىك القاهرة.8010محمود أبو العالك ) -11
جمركية"ك دار اخبار (ك "مبادئ إتفاق الجات الجديدة للقيمة لألغراض ال1000محمود الحسيني ) -23

 اليومك الطبعة األولىك القاهرة.

محمود حسن )بدون سنة نشر(ك "مدخل إلى سياسات التجارة الخارجية"ك مكتبة عين شمسك  -28
 القاهرة.

( "الجات ومنظمة التجارة العالمية" أهم التحديات في مواجهة االقتصاد العربيك 2996نبيل حشاد ) -29
 النسر الذهبي للطباعةك القاهرة.

 (، إدارة اإلمداد، الطبعة األولى، اإلسكندرية.1020نهال مصطفى ) -10
 

 ثرنمرً: الوثرئق الحكوممة:

 (ك الهيئة العامة لشئون المطابع األميريةك القاهرة.1009التعريفة الجمركية ) .2
 رقم والصناعة التجارة وزير من بقرار الصادرة اإلستيرادية الالئحة ك(  1005)  األميرية المطابع .1

 .1005 لسنة 330
 (.A.M.Sهاميلتون إلنشاء وتطبيق نظام ) نبرنامج خبراء بووز آل .3
 .الجمركية اإلجراءات الجمركيك الثقافي المعهد ك(1002) الجمارك مصلحة .4

 ".الجمارك قانون التنفيذية الالئحة" ك(1006) المالية وزارة .5

 

 ثرلثرً: ال وقيرت العلممة:

 .466ة الجمارك المصريةك العدد (ك تسهيل التجارةك مجل1021حسام حمزة ) .2
(ك "التقييم الجمركي وفقاة ألحكام المادة السابعة من اإلتفاقية 2999زينب جابرك أحمد مرعي ) .1

 العامة للتعريفات والتجارة"ك مجلة الجمارك المصريةك القاهرة.

ة (ك "إتفاقية الجات والنظام العالمي الجديد"ك )سلسلة محاضراتك إدار 1002عادل المهد  ) .3
 التدريبك اإلنتاج الحربي(.

(ك "النظام التجار  من الدولة إلى العولمة: إتفاقية الجات من هافانا إلى 2994عبد الفتاح الجبالي ) .4
 .4أورجوا "ك مركز الدراسات العربي األوروبيك باريسك العدد

 .463ك مجلة الجمارك المصريةك العدد12(ك مبادرات جمارك القرن 1022محمود أبو العال ) .5

(ك "النظام التجار  الدولي بين الجات واتفاقية جولة 2994مركز تنمية الصادرات السعودية ) .6
 لكترونيةك السعودية.إلأورجوا "ك مطابع الجامعة ا
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 قابعرً: األبحرث:

بدو  إبراهيمك "أثر إطار معايير تأمين وتسهيل سلسلة التجارة العالمية على تسهيل التجارة"ك الجمارك  .2
 حث منشور.المصريةك ب

 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..
 

 خرمسرً: المااجع األجنبمة:

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. 

  سردسر: المصردق االلكتاونمة:

  .http://www.moft.gov.ae  8010 منظمة التجارة العالمية وتسهيل التجارة -
 .http://www.customs.gov.egموقع الجمارك المصريةك   - 
 .http://www.international_mag.com( 1023مجلة انترناشيونال ) موقع  -
 http://www.UNCTAD.orgونكتاد:   ألموقع منظمة ا  -

 .http://www.wcoomd.orgموقع منظمة الجمارك العالمية على شبكة اإلنترنت:    -

 

 

 

http://www.customs.gov.eg/
http://www.wcoomd.org/
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  تصال عن بعدإلا
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(4) ملحق قق   

 نموذج تمويل واقدات لالتجرق أو اإلنترج
 أواًل: 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:

 .................. الكمية:...........................السلعة:...............................

 إجمالي القيمة بالعملة األجنبية:.................. أساس التعاقد:.................

 بلد المنشأ:..................... البلد المستورد منل البضاعة:....................

...توقيع المستورد:.........................  
 التمويل:

 مصدر التمويل:............................................................. -2

 طريقة السداد:.............................................................. -1

 ثانياة: بيانات يحررها البنك:

 المصاريف اإلدارية المسددة

 100قم................. بتاري     /    /   ................جم إيصال سداد ر 

 توقيع المدير المسئول:.......................

    خاتم البنك:...................................
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 ثالثًا: تعليمات تحرير النموذ :

 يرفق بالنموذج صورة الفاتورة. (2

ستورد لتقديمها للجمارك يستوفى النموذج من نسختين يحتفظ البنك بنسخة وتسلم نسخة للم (1
 كمستند إفراج.

ال يدددتم اإلفدددراج بموجدددب هدددذا النمدددوذج إال إذا كدددان مسدددتوفياة لكافدددة البياندددات ومختدددوم بخددداتم  (3
 البنك.

يجوز تحويدل القيمدة للمدورد مدن خدالل أ  مدن البندوك العاملدة فدي جمهوريدة مصدر العربيدة  (4
 على أن يتم إخطار البنك المصدر للنموذج.

تعديل أسلوب السداد على أن يدتم إخطدار البندك ويعتدد بالخصدم أو التندازل يجوز للمستورد  (5
 من المورد على القيمة الواردة بالنموذج على أن يقدم المستورد المستند الدال على ذلك.

 يسمح بتسوية قيمة الواردات بقيمة صادرات سلعية أو خدمية. (6

 تحويل قيمتها.يتم  يتم إخطار قطاع التجارة الخارجية بالحاالت التي لم (3
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(5ملحق قق  )  

 نموذج إقااق عن مستلزمرت اإلنترج أو مكونرته

 الواقدة للمشاوعرت اإلنترجمة/ الخ ممة
 بيانات عن المشروع اإلنتاجي / الخدمي:

 اسم المشروع:..............................................................

..........................................عنوانل:...........................  

 النشاط:.....................................................................

 أقر أنا:......................................................................

كميدات التدي تيطدي االحتياجدات بأن مستلزمات اإلنتاج أو مكوناتل بالبيدان المرفدق فدي حددود ال
الفعليددة للمصددنع وأتعهددد بسددداد أ  تعويضددات تطلبهددا وزارة التجددارة الخارجيددة والصددناعة إذا مددا 
 تبين عدم صحة ذلك.

 وهذا إقرار مني بذل ،،،

 المقر بما فيه

 تعليمات تحرير اإلقرار:

ركات االستثمار والشركات يحرر اإلقرار من صاحب الشأن الفرد أو من لل حق التوقيع واإلدارة في ش (2
 ذات المسئولية المحدودة ومن رئيس مجلس اإلدارة أو نائبل.

يحرر اإلقرار من صورتين مرفقاة بهما بيان بمستلزمات اإلنتاج أو مكوناتل المستوردة وتحفظ صورة مع  (1
بوزارة  مستندات اإلفراجك ويقوم الجمرك المختص بإرسال الصورة الثانية إلى قطاع التجارة الخارجية

 التجارة الخارجية والصناعة.
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 (6ملحق قق  )

نموذج إقااق عن السلع الواقدة لالستخ ام 

 الخرص
 بيانات عن الرسالة:

 اسم صاحب الشأن:................................................... -2

 عنوانل:.............................................................. -1

 نشاط:.........................................................نوع ال -3

 الوارد الفعلي:....................................................... -4

 اسم الجمرك المختص:.......................................أقر أنا -5

لنشددداط المدددرخص لدددي بدددل بدددأن السدددلع الدددواردة بالبيدددان المرفدددق فدددي حددددود احتياجدددات ا       
وأتعهدد بسدداد أيدة تعويضدات تطلبهدا وزارة 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:

 يحرر اإلقرار من صاحب الشأن. (2

صدورتين مرفقداة بهمدا بيدان السدلع المسدتوردك وتحفدظ صدورة مدع مسدتندات  يحرر اإلقرار من (1
اإلفراج ويقوم الجمرك المختص بإرسدال الصدورة الثانيدة إلدى قطداع التجدارة الخارجيدة بدوزارة 

 التجارة الخارجية والصناعة.
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(3ملحق قق  )  

 بيانات صاحب الشأن

 R الرقم الضريبي  االسم

  الكيان القانوني  العنوان

  رقم الفاكس  

  البريد االلكتروني  

  موقع اإلنترنت     الجنسية

  رقم المحمول  رقم الهاتف

  تاري  القيد  سجل المصدرين

  تاري  القيد  سجل المستوردين

  تاري  القيد  سجل تجار 

 مالحظات:

  الدفتر  السنة  R الجمرك اإلقرار الجمركي

     46لسل مس  R النظام الجمركي 

  مالحظات  R المجمع 

 R مقدم البيان 

 R وكيل الشحن  رقم البوليصة بيانات الشحن

    R نوع الطرود  عدد الطرود 

    R الوزن الكلي /   /      تاري  الشحن 

    الوزن الصافي  R ميناء الشحن 

     R وسيلة النقل  R ميناء الوصول 

       R دولة االستيراد 

    تاري  اإلصدار    مكتب اإلصدار شهادة المنشأ

 /   /     مسلسل الشهادة    نوع الشهادة 

 مالحظات 

 االسم/

 التوقيع/
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  نوع التعاقد  قيمة الفاتورة  رقم الفاتورة الفاتورة
/    /        تاري  الفاتورة   النولون     R العملة 
  م. أخرى  التأمين  أسلوب السداد

ود بندددددددددددددددددددددددددددد
 الفاتورة

(2)   اسم السلعة  R بند التعريفة 
  قيمة الفاتورة   R الكمية  سعر الوحدة 
  القيمة النهائية    كمية إحصائية  R الوزن الصافي 
  الباركود  رقم القطعة 
  العنوان  المنتج 
(1)   اسم السلعة      بند التعريفة 
  قيمة الفاتورة    الكمية  سعر الوحدة 
  القيمة النهائية    كمية إحصائية  الوزن الصافي 
  الباركود  رقم القطعة 
  العنوان  المنتج 
(3)   اسم السلعة      بند التعريفة 
      الكمية  سعر الوحدة 
    كمية إحصائية  الوزن الصافي 
   الباركود  رقم القطعة 
   العنوان  المنتج 

 (4) فةبند التعري    اسم السلعة      
      الكمية  سعر الوحدة  
    كمية إحصائية  الوزن الصافي  
   الباركود   رقم القطعة  
   العنوان   المنتج  
 (5)   اسم السلعة      بند التعريفة 
      الكمية  سعر الوحدة  
    كمية إحصائية  الوزن الصافي  
   الباركود   رقم القطعة  
لمنتجا      العنوان   
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نموذج التقمم  الجماكي المصاي المتوافق مع اتفرقمة التقمم  )صفحة قق  

2)  

 إقرار بالعناصر المتعلقة بالقيمة لألغراض الجمركية

 اسم وعنوان البائع )المورد(: -2 رقم بالبيان الجمركي المقدم عنل اإلقرار وتاريخل:

.................................. 

 اسم وعنوان البائع )المستورد(: -1 

.................................. 

 صفة مقدم اإلقرار: -3 النظام الجمركي -4

 مفوض( –وكيل –مستخلص–)صاحب الشأن نظم أخرى( –إفراج متقت  –)إفراج نهائي 

 اسم وعنوان مقدم اإلقرار: شروط التسليم:.......................... -5

................................. 

 رقم وتاري  الفاتورة: -6

.................................. 

............................................. 

 تاري  الشحن:

.................................. 

 خاص باإلدارة: ...............................

 رقم وتاري  الفاتورة: -3

.................................. 

............................................. 

 ............................................. غيرها( –تأجير  –طبيعة الصفقة )بيع فعلي  -8

 ............................................. مستورد عاد ( –موزع وحيد  –نوع المستورد )وكيل  -9

 21-22رقم وتاري  القرارات الجمركية المتعلقة بالحاالت من  -20

.................................................. ............................................. 

لددددى اإلجابددددة ع  ( ضددددع عالمددددة 25هددددل البددددائع والمشددددتر  تددددربطهم عالقددددة طبقدددداة للمددددادة األولددددى )انظددددر مسلسددددل  -أ -22
 الصحيحة( 
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(21إذا كانت اإلجابة ال أذهب إلى الحالة ) -  نعم أ                         ال أ 

هل العالقة تتثر على قيمة البضائع المستوردة؟ -ب  نعم أ                         ال أ 

هل قيمة الصفقة للبضائع المستوردة قريبة جداة  -ج ال أ      نعم أ                      

فإذا كانت اإلجابة نعم اشرح بالتفصيل 1من القيمة االختبارية الواردة بالمادة األولى فقرة   

.................................................. .................................................. 

هل توجد قيود تتعلق بتصرف المشتر  في  -أ -21
 البضاعة؟

عم أ                         ال أن  

هل هناك شروط من البائع تتثر في القيمة؟ -ب  نعم أ                         ال أ 

 إذا كانت اإلجابة نعم حدد هذا الشروط:.............................................................

..................................................  .................................................. 

هل توجد حقوق ملكية ورسوم ترخيص متعلقة  -أ -23
 بالبضائع

 نعم أ                         ال أ

بطريقة مباشرة ءالمستوردة التي يتحمل المشتر  سدادها سوا  

/ج(؟8/2مباشرة )المادة  دأو ير    

تحويل أ  جزء من حصيلة التصرفهل البيع مشروط ب -ب  نعم أ                         ال أ 

12و 10إلى البائع؟ إذا كانت اإلجابة نعم وضح الشروط )إن أمكن( والمباله في كل الحاالت الد  

(:22مالحظات تتعلق بالحالة رقم ) -25   

 األشخاص المرتبطين بعالقة هم: 

عدد مرفقات إقرار القيمة: -أ -24  

...............................................  

إذا كانوا موظفين أو مديرين أحدهم لدى ا خر -أ  

إذا كان معترفاة بهم قانوناة كشركاء في العمل -ب .................................................  

اسم المراجع: -ب إذا كانوا اسحاب عمل ومستخدميل  -ج   

................................................. كل شخص يملك أو يسيطر أو يحتفظ بشكل مباشر -د   

% من الحصص أو األسهم التي بها 5غير مباشر بد  -و توقيعل/........................................
التصويت أو كليهما حق  
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ن أحدهما يشرف على ا خر بشكل مباشر أو إذا كا -هد التاري /.......................................
 غير مباشر

أو كان كالهما خاضعاة بشكل مباشر أو غير مباشر  -و 
 إلشراف

 شخص ثالث 

أو كانوا مما يشرفون بشكل مباشر أو غير مباشر على  -ز 
 شخص ثالث

أو كانوا من أفراد نفس األسرة. -ع   

 

 

(0فق مع اتفاقية التقييم )صفحة رقم تابع نموذج التقييم الجمركي المصري المتوا  

    تأشيرات اإلدارة

    

  العملة المحلية العملة األجنبية 

السعر بعملة الفاتورة )الثمن  -26
 المدفوع فعالة بعملة الفاتورة(

 أساس التقييم - أ ................. .................

المدفوعات غير المباشرة  - ب
 )إجمالي التحويالت(

.................  .................  

المدفوعات المتجلة -ج  ................. .................  

إجمالي الثمن بالعملة المحلية -23  اإلضافات - ب ................. ................. 
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 )بالعملة المحلية( ................. ................. 

شتر  التكلفة التي يتحملها الم -28
 وغير مدرجة بالفاتورة

................. .................  

العموالت ما عدا عمولة الشراء-أ  ................. .................  

مصاريف السمسرة -ب  ................. .................  

تكلفة العبوة التي تعامل مع  -ج
 البضاعة معاملة واحدة

.................  .................  

 –تكلفة التعبئة والتيليف )مواد  -د
 عمال(

................. .................  

السلع والخدمات التي يقدمها  -29
المشتر  بدون قيمة أو بقيمة 

منخفضة استخدمت في إنتاج السلع 
المستوردة محل التقييم بيرض 

/ب(8/2التصدير )المادة   

نسبي كما يحددها طريقة التوزيع ال  
 المشتر :

توزيع على الشحنة  األولى  -
 وتشمل:

المواد والمكونات واألجزاء  - أ
والعناصر المشابهة الداخلة في 

 البضائع المستوردة

توزيع على الكمية المتوقع  -  
إنتاجها حتى وصول الشحنة 

 األولى

واألدوات والمعدات  - ب
والقوالب واألصناف المماثلة 

بضائع المستخدمة في إنتاج ال
 المستوردة 

   

 –منتجة  –جديدة  –)مستعملة 
 متجرة( –مشتراة 
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المواد المستهلكة في إنتاج  -ج
 البضائع المستوردة

   

أعمال فنية وهندسية وتصميمات  -د
وخالطات ورسومات والتي تعد 

بمكان آخر غير بلد االستيراد وتكون 
 الزمة لها.

ملتوزيع على كمية التعاقد بالكا    

حقوق الملكية ورسوم  -10
/أ(.23الترخيص )انظر الحالة   

   

عوائد عملية إعادة البيع  – 12
/د(28/2)المادة   

   

/ب(21)انظر الحالة      

إجمالي التكاليف حتى ميناء  -11
 الوصول:

   

    النقل والمناولة. -

    النولون. -

    التأمين. -

    التفريه. -

إجمالي اإلضافات. -13     

تكلفة النقل بعد االستيراد  -أ -14
 )تسليم مفتاح(

   

المصاريف المتعلقة بأعمال  -ب
التركيب واإلنشاء والتفريه أو 

المساعدة الفنية التي تجرى بعد 
 االستيراد على البضاعة المستوردة

الخصومات )بالعملة المحلية( -ج    

مصاريف أخرى. -ج     

الرسوم الجمركية والضرائب  -د
دفوعة عند االستيراد أو في حالة الم
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 بيع البضاعة.

إجمالي الخصومات. -15     

القيمة المقر عنها )أساس  -16
الخصومات( –التقييم + اإلضافات   

   

* تحدد نسبة الفوائد وطريقة السداد 
 بالمستندات المتيدة.

   

ة منخفضة عن السعر الحقيقي يضاف ** إذا قدمت هذا العناصر إلى البائع بدون قيمة أو قدمت إليل بقيم  

 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 
بة لتحديد القيمة لألغراض الجمركية.المعلومات والمستندات المطلو   

 التاري   التوقيع 
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