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  .د.م.ل: السنة الثالثة

  العمليات اجلمركية: مقياس

  التقييم اجلمركي: 3احملاضرة 

  

I. حتديد قيمة الصفقة متهيدا لفرض : وبعبارة أخرى لألغراض اجلمركيةالصفقة  هو حتديد قيمة التقييم اجلمركي: التعريف
  .الضرائب اجلمركية املستحقة عليها) لتقدير(

  وسيتم فيما يلي تناول قواعد التقييم بصيغة أسئلة وأجوبة

  اجلمركي؟ هل هناك قواعد عاملية منظمة لعملية التقييم: س

  : نعم، يوجد نظامان للتقييم اجلمركي

  .التفاقية بروكسل نظام التقييم طبقاً  . أ

  .)اتفاقية التقييم اجلمركي(التفاقية ملنظمة التجارة العاملينظام التقييم طبقاً    . ب

  ؟)املنظمة العاملية للتجارة( ما هي الطرق املختلفة للتقييم اجلمركي يف ظل اتفاقية اجلات: س

لطريقة العاملية علي أساس طريقة قيمة الصفقة، حيث أا تعترب ا يتم التقييم اجلمركي طبقاً التفاقية القيمة ملنظمة التجارة
  :ىأخر و يف حالة تعذر التقييم طبقاً لطريقة الصفقة يتم التقييم علي أساس طرق بديلة .اجلمركي األساسية للتقييم

 طريقة السلع املطابقة   . أ

 طريقة السلع املماثلة  . ب

  )االستداللية(ةالطريقة اخلصمي  . ج

 الطريقة احلسابية  . د

  )االجتهادية( الطريقة االسترجاعية املرنة. هـ

  .امللزم بالترتيب التتابعيحبيث يتم تطبيق هذه الطرق البديلة 

  ما املقصود بالترتيب التتابعى امللزم؟: س

يتم اللجوء إىل طريقة  ، وىف حالة عدم إمكانية تطبيقها) قيمة الصفقة(التقييم أساساً طبقاً للطريقة األوىل  يعىن ذلك أن يتم
  .االنتقال إىل الطريقة اليت تليها يف الترتيب وهكذا الطريقة الثانية يتموىف حالة صعوبة استخدام السلع املطابقة 

  هناك استثناءات هلذا الترتيب التتابعى امللزم؟ :س

أن يطلب  ملماثلةو ا املطابقـــة جيوز للمستورد يف حالة عدم قبول قيمة الصفقة و عدم إمكانية تطبيق طريقيت السلع نعم ،
اإلدارة اجلمركية على طلب املستورد لتطبيق الطريقة  يشترط موافقةو .احلسابيةوالطريقة  اخلصميةالطريقة  بنيعكس الترتيب 

  .احلسابية قبل الطريقة اخلصمية
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II. طرق التقييم اجلمركي:  

 الصفقةطريقه قيمه  .1

  ما هي قيمة الصفقة؟: س

ويضاف إىل هذا  نظري شراء بضائع مت تصديرهااحله املستورد أو ما سيتم دفعه للمصدر أو لص هي إمجايل الثمن الذي دفعه
  ومل يتضمنها هذا الثمــن  الثمن التكاليف اليت حتملها املستورد نظري استرياد البضائع الواردة

  هل يشترط أن يكون الثمن املدفوع أو الذي سيتم دفعه يف صورة نقدية فقط؟: س

وقد يكون  .ية وسيلة أخرى يتم االتفاق عليهاائتمان أو أ حيث أن الثمن املدفوع ميكن أن يأخذ شكل نقود أو خطابات ،ال
  . من أمثلة الدفع غري املباشر تسويه املشترى لدين مستحق على البائع الدفع مباشر أو غري مباشر و

  هى الشروط الواجب توافرها يف هذا الثمن؟ ما: س

   :، وتقبل فقط الشروط اآلتيةد قيود أو شروط يفرضها البائع على تصرف املشترى يف البضاعةعدم وجو    .1
   . القيود اليت يفرضها القانون يف بلد االسترياد -
   . القيود املتعلقة بتحديد املساحة اجلغرافية اليت ميكن إعادة بيع السلعة فيها  -
  .قيمة السلعةالقيود اليت ال تؤثر تأثرياً كبرياً على  -

  هااستخدامفيها أو  أو التصرفالسلع ناجتة عن إعادة بيع إضافية عدم استحقاق املورد لعوائد     .2
  .تؤثر على السعربني البائع واملشتري عدم وجود عالقة ارتباط     .3

  لألغراض اجلمركية؟دفعه عند تقدير القيمة  ما هي التكاليف الواجبة اإلضافة للثمن املدفوع فعالً أو املتعني: س

بالثمن املدفوع فعالً أو املستحق  النفقات التالية بشرط أن تكون مدفوعـــة مبعرفة املستورد و أن تكون غري مدرجة    .1
   دفعه

   .العمولة و السمسرة -
التعبئة و  معها كوحدة واحدة، تكلفة تكلفة العبوة أو الوعاء الذي يعترب جزءاً من تكلفة السلع املستوردة و يعامل -

  . تكلفة مواد التعبئة والعمالة
جماناً أو بتكلفة خمفضة و أن تكون داخلة يف  قيمة السلع و اخلدمات التالية بشرط أن تكون مقدمة من املشترى إىل البائع    .2

  :إنتاج السلع
   . املواد و املكونات و األجزاء الداخلة يف إنتاج السلع -
   . املستخدمة يف إنتاج السلع املستوردة و األدوات و القوالب اتعدامل -
  . املواد املستهلكة يف إنتاج السلعة حمل التقييم -
أعمال اهلندســـة و التطويـــر و األعمــال الفنيــة و التصاميم واخلطط والرسومات الالزمة إلنتاج  -

  .بلد االسترياد السلع املستوردة و اليت يتم تنفيذها خارج
   .املستورد كشرط لبيع السلعة إليه رسوم و التراخيص املتعلقة بالسلع حمل التقييم واليت يدفعهاالعوائد و ال    .3
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املستوردة يف بلد االسترياد ، يف حالة  للسلع) أو التصرف أو االستخدام ( اجلزء املستحق للمورد من جراء إعادة البيع     .4
إعادة البيع ، و يشترط إلضافة هذا اجلزء من حصيلة إعادة البيع أن حصيلة  وجود اشتراط من املورد باستحقاقه جزءاً من

   . مدرج بالثمن املدفوع فعالً و مبوجب مستندات فعلية يكون غري
السلع املستوردة يف ميناء املناولة حىت تسليم  تكلفة النقل و التأمني و النفقات املرتبطة ا و املتعلقة بالشحن و التفريغ و    .5

  .)يناء االستريادم(الوصول 
  شروطها؟ هى ما هي التكاليف اليت ال تشملها القيمة لألغراض اجلمركية؟ و ما: س

  :وان عادت بالنفع على املورد مثل بلدهداخل  هي كافة النفقات والتكاليف اليت ينفقها املستورد بعد االسترياد

بعد االسترياد على سلع مستوردة مثل  التشييد أو البناء أو التجميع أو الصيانة أو املساعدة الفنية اليت أجريت تكاليف    .1
  .املصانع أو اآلالت أو املعدات

  .تكاليف النقل و التأمني بعد االسترياد    .2
  .الرسوم والضرائب اليت يتم دفعها يف بلد االسترياد    .3

ورود هذه التكاليف بشكل منفصل يف الفاتورة وبالعقود حبيث ميكن متيزها  هيهذه التكاليف من قيمة الصفقة وشروط خصم 
   .املدفوع فعالً أو املستحق مقابل السلع املستوردة عن الثمن

  هل جيب على املستورد توضيح كافة التفاصيل اخلاصة بالصفقة؟: س

لتحديد القيمة لألغراض اجلمركية طبقاً ملفهوم اتفاقية منظمة  حيث أن املستورد هو املسئول عن القيمة اليت يقر عنها ، ،نعم
بدقة وعناية وشفافية مما  اجلمركي بالبياناملرفق  إقرار القيمةللقيمة ، لذلك جيب على املستورد استيفاء بيانات  التجارة العاملية

  .ة الصحيحة والسليمةيؤدى للوصول إىل القيم

  هو إقرار القيمة؟ ما: س

 على جمموعة بيانات عن البضائع حمل التقييم وعدة أمور متعلقة بقيمة الصفقة وشروطها هو عبارة عن منوذج مجركي حيتوى
  .املستورد عن صحة البيانات وذلك حتت مسئولية القيمة لألغراض اجلمركيةوالتكاليف الواجبة اإلضافة للوصول إىل 

  ؟طرفه من بالبيانات اليت يوضحها بإقرار القيمة املقدماملستورد هل يكتفي  :س

قر ا يف إقرار القيمة مثل أوالىت تعرب عن البيانات اليت  جيب على املستورد أن يتقدم باملستندات األصلية املعتمدة واملوثقة
   اخل....قوائم األسعار والوثائق اإليصاالت و و العقودو الفواتري

  اجلمركية بقبول القيمة اليت اقر املستورد عنها؟ هل تقدمي مستندات أصلية معتمدة وموثقة يشكل إلزاماً على اإلدارة: س

بيان أو مستند يقدم  يللتأكد من صحة أو دقة أ ، حيث أن االتفاقية أعطت احلق لإلدارة اجلمركية يف إجراء التحقيقاتال
التشكك يف أي مستند أو وثيقة و حق التأكد من أن عناصر القيمة املعلنة و املقدمة  بغرض التقييم اجلمركي ، كما وفرت حق

للفواتري و العقود و املستندات  كاملة و صحيحة و متثل إمجايل املدفوعات اليت قام املستورد بدفعها إىل املورد طبقاً للجمارك
اليت يتم طلبها  اإلضافيةعن طريق توفري كافة املستندات  اإلدارة اجلمركية وهذا يتطلب التعاون بني املستوردين و .الفعلية

مستندات ال تؤد إىل القضاء على  اإلدارة اجلمركية، و يف حالة رفض املستورد تقدمي املستندات املطلوبة، أو تقدمي بواسطة
  .رفض قيمة الصفقةلإلدارة اجلمركية  شكوك اإلدارة اجلمركية يف القيمة املصرح ا، حيق
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  الصفقة؟ هى اإلجراءات اليت يتبعها اجلمرك للتحقق من قيمة ما: س

   مراجعة املستندات املقدمة و التأكد من مدى كفايتها واستيفائها للنواحي الشكلية   .1
  البلد املعينالتحقق من أن الرسالة متثل واقعة بيع فعلية و أا معدة للتصدير إىل     .2
و مراجعة مدى توفر والتأكد من  أن املستورد أجاب على مجيع األسئلة املوضحة به مراجعة إقرار القيمة و التأكد من    .3

  مستندات فعلية للعناصر الواجبة اإلضافة إىل الثمن املدفوع فعالً يف حالة اإلقرار بوجودها يف إقرار القيمة  وجود
   .لتأمني و التفريغلالتحقق من وجود مستندات فعلية     .4
  . املتاحة لدى اجلمارك للمعلومات السعريةالتحقق من صحة عناصر القيمة طبقاً     .5
  ؟الصفقة مربراً لرفض قيمةيعد هل عدم توافر النواحي الشكلية للمستندات : س

من حتددها أو تقبلها مصلحة اجلمارك، يلتزم املستورد أو  يقصد بالنواحي الشكلية للمستندات هى أن تكون معتمدة من جهة
   :ميثله قانوناً بتقدمي املستندات اآلتية

الغرف التجارية وغريهـا من املستنــدات  إقرار القيمة بعد استيفاء بياناته مرفقاً بة فاتورة الشراء األصلية معتمدة من    .1
البضاعة حتـى وكافـة املصاريف واألعباء املترتبة على استرياد  املتعلقــة بتكاليف ونفقـات الشحن والتأمـني

 وجيب أن تتضمن فاتورة الشراء بيانــات كاملــة عن اسم البائـع واملشــترى. الوصــول تفريغـها يف مينـاء
   . وشروط التعاقد الوصف الكــامـل للبضائع املستوردة، وإمجايل الثمن املدفوع فعالً أو املستحق دفعــه

صحة قيمة الصفقة اليت تطلبها اجلمارك  وغريها من املستندات الالزمة إلثبات العقود واملراسالت واإلعتمادات املستندية،    .2
   . إذا كان حتديد القيمة يتطلب ذلك

كقيمة للصفقة من  اتضح أنه ميكن قبوهلا بالتايل إذا كانت الرسالة حمل التقييم مت التحقق منها بواسطة اإلدارة اجلمركية و و
املستورد بضرورة ابالغ  ت املقدمة غري معتمدة من الغرف التجارية فإنه يف هذه احلالة يتمإال أن املستندا املوضوعيةالناحية 

املستورد أو إنقضاء املهلة القانونية ترفض قيمة الصفقة و يتم  استيفاء الناحية الشكلية للمستنـــدات، و يف حالة رفض
  . البديلة االلتجاء إىل الطرق

   البائع واملشترى؟ما هي أشكال عالقة االرتباط بني: س

  ؛وظفون أو مديرون لدى بعضهم البعضم - 
  ؛شركاء يف العمل من الناحية القانونية - 
   ؛أصحاب عمل وموظفني - 
   ؛التصويت لدى الطرف اآلخر من احلصص أو األسهم اليت هلا حق% 5امتالك أحد طريف الصفقة ما ال يقل عن  - 
  ؛الطرفان خيضعان إلشراف طرف ثالث  - 
   ؛كل منهما على اآلخر الطرفان يشرف - 
   ؛الطرفان يشرفان معاً على طرف ثالث - 
   ) نسباً أو مصاهرة( أفراد يف أسرة واحدة حىت الدرجة الرابعة  - 

  ارتباط؟ هل ميكن لإلدارة اجلمركية قبول قيمة الصفقة يف حالة وجود عالقة: س
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باالضافة إىل  من أن العالقة ال تؤثر على السعر فحص ظروف البيع وتأكد اإلدارة اجلمركية ميكن قبول قيمة الصفقة يف حالة
  التقييم  بأسعار قريبة جداً من أسعار السلعة حمل اختباريهتقدمي املستورد لقيم 

   :القيم االختبارية هي اجلات؟ ماذا تعىن القيم االختبارية كما وردت يف اتفاقية: س

خالل البلد املعين مت تصديرها إىل  مماثلة بني أطراف غري مرتبطنيقيم تعاقدية مت قبوهلا كقيمة صفقة لسلع مطابقة أو     .1
  .التقييم ثالثني يوماً قبل أو بعد تاريخ تصدير السلع حمل

مع مراعاة االختالفات يف . أو احلسابية قيم مجركية لسلع مطابقة أو مماثلة مت حتديدها طبقاً آلي من الطريقتني اخلصمية    .2
  .ووسائل النقل ة وشروط التعاقداملستوى التجاري والكمي

الرسوم اجلمركية بعملة بلد االسترياد بينما  اجلمركية حيث انه يتم غالباً حتصيل كيف ميكن حساب القيمة لألغراض: س
  بعملة أجنبية؟ يكون سعر البضائع الواردة يف الفاتورة

االتفاقية احلرية  املختصة يف بلد االسترياد وقد تركتيتم االستعانة بسعر الصرف الذي حتدده السلطات  يف حالة حتويل العملة
   .تاريخ التصدير أم تاريخ االسترياد للدولة يف حتديد تاريخ سعر التحويل الذي يتم اآلخذ به هل هو

  هى األسباب اليت تؤدى إىل رفض قيمة الصفقة؟ ما: س

  قبول قيمة الصفقة من الشروط اليت متنع يف حالة تأثر الثمن املدفوع أو املستحق للدفع بشرط أو اكثر   -
ومل يتمكن املستورد من تقدمي  يف حالة ما إذا كانت املسـتندات املقدمـة غـري كـافية للتحقـق من صحة القيمة    -

  مستندات مقبولة مجركياً
مع عدم متكن املستورد تربير  يف حالة وجود معلومات سعرية لدى اجلمارك ذات قيم تفوق قيمة السلعة حمل التقييم     -

   .املتاحة أسباب اخنفاض قيمة الفاتورة عن املعلومات السعرية
  .ما يربر هذه الزيادة إقرار املستورد يف إقرار القيمة بقيمة أعلى من قيمة الفاتورة املقدمة دون تقدمي  -
  . لطرق البديلة للتقييم طبقاً للترتيب التتابعى امللزمإىل ا ىف حالة عدم إمكانية تطبيق طريقة قيمة الصفقة فإنه يتم االنتقال  -
  ةطريقه املطابق. 2

  ما هى السلع املطابقة؟: س

التقييم يف اخلصائص الطبيعية، اجلودة  قيمتها التعاقدية اليت تتطابق مع السلع املستوردة حمل هي السلع اليت سبق للجمارك قبول
ال  وىف حالة وجود اختالفات بسيطة يف الشكل أو اللون بطريقة. العالمة التجارية  والشهرة، أداء نفس الوظائف، الفئة والنوع

  .تؤثر على القيمة فإن هذا االختالف ال يؤثر على تعريف السلعة بأا متطابقة

  ما هى شروط تطبيق طريقة السلع املطابقة؟: س

  . التجاريةأن تكون متطابقة يف اخلصائص املادية والنوعية واجلودة والسمعة     .1
  .أن تكون منتجه يف نفس البلد ومن نفس منتج السلعة حمل التقييم    .2
   .التقييم أن تكون مصدرة إىل البلد املعين خالل ستني يوماً قبل أو بعد تاريخ تصدير السلع حمل    .3
  .النقل ونفس الكمية ونفس وسائل) مجلة مثال(أن تكون مصدرة على نفس املستوى التجاري     .4
   .من قبل اجلمارك أن تكون قيمتها التعاقدية مقبولة    .5
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كافة شروط التطابق فيما عدا أا منتجة  إذا كانت القيودات املتوفرة لدى اجلمارك كسلعة مطابقة ينطبق عليها: س
  القياس عليها؟ بواسطة منتج أخر داخل بلد اإلنتاج فهل جيوز

السلعة حمل التقييم  للجمارك قبول قيمتها التعاقدية يف حالة تطابقها مع حيث مسحت االتفاقية باستخدام السلع اليت سبق ،نعم
 ،التغاضي عن شرط أن تكون السلعة املطابقة منتجة بواسطة نفس املنتج مع إمكانية أعالهوتوافر شروط التطابق املوضحة 

  .ة بواسطة منتج أخر يف نفس بلد اإلنتاجاالستعانة بسلع مطابقة منتج حيث ميكن

التقييم يف مجيع شروط التطابق إال أا ختتلف معها  إذا كان لدى اجلمارك قيودات لسلع مطابقة تتفق مع السلعة حمل: س
 املطابقة؟ فهل هذا يؤدى إىل عدم إمكانية استخدام طريقة السلع، الكمية أو وسائل النقل من ناحية املستوى التجاري أو

وسائل النقل فإن االتفاقية تسمح بإجراء تسويات بني  يف حالة اختالف املستوى التجاري أو اختالف الكميات أو اختالف
 الصفقة املستخدمة كسلعة مطابقة وقد يترتب على هذه التسويات التعديل بزيادة أو خفض قيمة الصفقة حمل التقييم وقيمة

  .يقةودقمعقولة التعديالت أن قاطعه تثبت  ن ال يتم التعديل والتسوية إال يف حالة وجود أدلةوبشرط أقيمة السلعة املطابقة، 

من قيمة للسلع املطابقة فأي القيم  أكثروجود  عند استخدام اجلمارك لطريقة السلع املطابقة تبني لإلدارة اجلمركية: س
 خيتارها؟

وليست األعلى كما يف أسلوب  ،من قيمة للسلع املطابقة يتم اآلخذ بالقيم األدىن أكثراالتفاقية فإنه يف حالة وجود  طبقاً لنص
  .بر وكسل للتقييم

اجلمركية أن القيودات املتوفرة كسلع مطابقة تتضمن أو مت  املطابقة تبني لإلدارة عند استخدام اجلمارك لطريقة السلع: س
 فهل ميكن استخدام هذه ستريادبلد االتصميم اخلاص ا يف اخلاصة ا أو الدراسات أو ال إعداد الرسومات اهلندسية

  القيودات للقياس كسلع مطابقة؟

اليت جتسد أو تعكس اهلندسة والتطوير  أن السلع مت التوضيح سابقاالسلع املطابقة حيث  ال ميكن اعتبار هذه القيودات من قبيل
هي من قبيل التكاليف اليت ال مت تنفيذها يف بلد االسترياد  اليتالرسوم اهلندسية  و األعمال الفنية و أعمال التصميم و اخلطط و

   .تتضمنها الفاتورة

  طريقة السلع املماثلة. 3

من طرق التقييم مىت ميكن استخدام طريقة السلع  يف حالة عدم إمكانية تطبيق كل من الطريقة األوىل والطريقة الثانية: س
 املماثلة؟

واألساسية من طرق التقييم  قة الصفقات اخلاصة بالسلع املماثلة يف حالة فشل أو تعذر تطبيق الطريقة األوىلطري يتم استخدام
بشرط أن يتوفر لدى اجلمارك قيودات ) طريقة السلع املطابقة(الثانية  وتعذر استخدام الطريقة) طريقة قيمة الصفقة(اجلمركي 

ووارده يف نفس وقت االسترياد أو وقت قريب  تكون مماثلة للسلع حمل التقييموقبول قيمتها التعاقدية  لسلع سبق للجمارك
  .)قبل أو بعد تاريخ تصدير السلعة حمل التقييممثال خالل ستني يوماً (

  ما هي السلع املماثلة؟ :7س

اخلصائص الطبيعية  والىت تتماثل مع السلع املستوردة حمل التقييم يف هي السلع اليت سبق للجمارك قبول قيمتها التعاقدية
مع  قابلة للتبادل جتارياً مع السلعة حمل التقييموان تكون  تقييمها وميكنها أداء نفس وظيفة السلع اليت جيرى ،واملكونات املادية

  .العالمة التجاريةوالشهرة واالعتبار اجلودة  اآلخذ يف
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  هى شروط تطبيق طريقة السلع املماثلة؟ ما: س

  .و مماثلة يف اخلصائص الطبيعية واملكونات املاديةأن تكون متشاة أ    .1
  ميكنها أداء نفس وظيفة السلع حمل التقييم وقابلة للتبادل التجاري معها    .2
  . املنتج أن تكون البضائع املماثلة منتجة يف نفس بلد إنتاج السلعة حمل التقييم و نفس    .3
  .التقييم ريخ تصدير السلع حملأن تكون مصدرة خالل ستني يوماً قبل أو بعد تا    .4
  .النقل ن تكون مصدرة بنفس املستوى التجاري وبنفس الكمية ونفس وسائلأ    .5
   .أن تكون قيمتها التعاقدية مقبولة    .6
كافة شروط التماثل فيما عدا أا منتجة يف  إذا كانت القيودات املتوفرة لدى اجلمارك كسلعة مماثلة ينطبق عليها: س

  القياس عليها؟ فهل جيوز ،داخل بلد اإلنتاجمصنع أخر 

السلعة حمـل التقييم  للجمارك قبول قيمتها التعاقدية يف حالة متاثلها مع حيث مسحت االتفاقية باستخدام السلع اليت سبق ،نعم
 ،عن شـرط أن تكون السلعة املماثلة منتجة بواسطة نفس املنتج التغاضى مع إمكانية سابقاوتوافر شروط التماثل املوضحة 

  .االستعانة بسلع مماثلة منتجة بواسطة منتج أخر يف نفس بلد اإلنتاج حيث ميكن

التقييم يف مجيع شروط التماثل إال أا ختتلف معها  إذا كان لدى اجلمارك قيودات لسلع مماثلة تتفق مع السلعة حمل: س
 املماثلة؟ فهل هذا يؤدى إىل عدم إمكانية استخدام طريقة السلع،الكمية أو وسائل النقل ى التجاري أومن ناحية املستو

وسائل النقل فإن االتفاقية تسمح بإجراء تسويات بني  يف حالة اختالف املستوى التجاري أو اختالف الكميات أو اختالف
التقييم  اثلة وقد يترتب على هذه التسويات تعديل قيمة السلعة حملالصفقة املستخدمة كسلعة مم قيمة الصفقة حمل التقييم وقيمة

  .تثبت أن التعديالت معقولة ودقيقةأدلة قاطعه  بشرط أن ال يتم التعديل أو التسوية إال يف حالة وجود انبالزيادة أو النقص

من قيمة للسلع املماثلة فأي القيم  اجلمركية وجود اكثر تبني لإلدارةاجلمارك لطريقة السلع املماثلة  عند استخدام: س
 ؟ خيتارها

يتم اآلخذ بالقيم األدىن وليست األعلى كما يف أسلوب  طبقاً لنص االتفاقية فإنه يف حالة وجود اكثر من قيمة للسلع املماثلة
  .بروكسل للتقييم

املتوفرة كسلع مماثلة تتضمن أو مت  اجلمركية أن القيودات عند استخدام اجلمارك لطريقة السلع املماثلة تبني لإلدارة: س
هل ميكن استخدام هذه بلد السترياد، فاخلاصة ا أو الدراسات والتصاميم اخلاصة ا  إعداد الرسومات اهلندسية

  للقياس كسلع مماثلة؟ القيودات

أو تعكس اهلندسة والتطوير  اليت جتسد السلع املطابقة حيث مت التوضيح سابقا أن السلع ال ميكن اعتبار هذه القيودات من قبيل
الرسوم اهلندسية اليت مت تنفيذها يف بلد االسترياد هي من قبيل التكاليف اليت ال  و األعمال الفنية و أعمال التصميم و اخلطط و

  .تتضمنها الفاتورة

  )االستداللية( الطريقة اخلصمية. 4

تعىن هذه الطريقة أن يتم تقييم البضائع املستوردة حمل  اجلمركي؟ ماذا تعىن الطريقة اخلصمية كطريقة من طرق التقييم: س
هلا، بعد استقطاع  املماثلةأو  املطابقة أو البضائع ، موضوع التقييم،على أساس سعر بيع الوحدة من البضائع املستوردة التقييم

  .االسترياداالسترياد والناجتة عن عملية البيع يف بلد  املصروفات والنفقات الناجتة عن عملية
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  اخلصمية؟ ماهى الشروط الواجب توافرها لتطبيق الطريقة: س

   .بلد االسترياد باحلالة اليت وردت عليها أن يتـم إعادة بيع السلعة موضوع التقييم أو السلع املطابقة أو املماثلة يف سوق    .1
الوقت أو خالل املدة احملددة و هي  ثلة يف نفسأن يتـم إعادة بيع السلعة موضوع التقييم أو السلع املطابقة أو املما    .2

  .)التقييم  ستني يوماً قبل أو بعد تاريخ وصول السلع حمل(
اقرب موعد بعد االسترياد بشرط أن ال  إذا مل يتم البيع يف نفس وقت االسترياد أو خالل ثالثني يوماً يتم التقييم يف    .3

  .يتعدى تسعني يوماً من تاريخ االسترياد
  .أن ال يكون هناك عالقة ارتباط بني البائع واملشترى يف بلد االسترياد    .4
على حالتهـا و إمنا مت بيعها بعد جتهيزها أو  إذا كانت السلعة املستوردة حمل التقييم أو املطابقة أو املماثلة مل يتم بيعها    .5

  .التجهيز مة املضافة نتيجةحتديد سعر بيع الوحدة يتم خصم القي عاجلتها أو تكملة صنعها فإنه قبلم
. تمية جممعه أو اكرب عدد من الوحداهو السعر الذي بيعت عنده اكرب ك يعترب سعر بيع الوحدة الذي يعتد به: ةملحوظ

  كيف ذلك؟
  :نفرض أنه توفرت لدى اجلمارك القائمة اآلتية

  املبيعات

  5  35  25  50  15  30  40  )وحدة( كمية البيع

  100  90  105  95  100  90 100  سعر الوحدة

  ااميع 

  25  60  50  65  امجايل الكمية املباعة

  105  100  95  90  سعر الوحدة

  

وحدة ومن مث فإن سعر الوحدة يف أكرب كمية امجالية هو  65هو معني  عدد من الوحدات بيع بسعر ربيف هذا املثال كان أك
  .دينارا 90

  الوحدة؟ العناصر أو التكاليف اليت يتم خصمها من سعر بيع هى ما: س

املطابقة أو السلع املماثلة عند اكرب كمية إمجالية يتم خصم العناصر  بعد حتديد سعر بيع الوحدة من السلع املستوردة أو السلع
   :القيمة لألغراض اجلمركي التالية لتحديد

تضاف عادة مقابل إمجايل الربح واملصروفات  أو اليت أتفق على دفعها، أو املبالغ اليتالعموالت املعتاد دفعها يف بلد االسترياد  1
  . العامة يف السوق احمللى

  .تكاليف النقل والتأمني املعتادة يف بلد االسترياد    .2
    .بيعها الرسوم اجلمركية وغريها من الضرائب الوطنية املستحقة بسبب استرياد السلعة أو    .3
املستوردة حمل التقييم عند اكرب كمية إمجالية  ميكن حتديد القيمة اجلمركية يف حالة عدم إمكانية بيع السلعة كيف: س

  التقييم؟ يوماً من استرياد السلعة حمل 60خالل 
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اكرب كمية الوحدة من السلع املطابقة أو من السلع املماثلة عند  يف هذه احلالة يتم حتديد القيمة اجلمركية على أساس سعر بيع
  . يوماً قبل أو بعد تاريخ وصول السلعة حمل التقييم ثالثنيخالل  إمجالية مت بيعها

السلع حمل التقييم أو السلع املطابقة أو السلع  كيف ميكن حتديد القيمة اجلمركية  يف حالة عدم وجود مبيعات من: س
  ؟وصول السلعة حمل التقييم املماثلة بعد ستني يوماً من تاريخ

أساس سعر بيع الوحدة الذي تباع به السلعة حمل التقييم أو السلع املطابقة أو  هذه احلالة يتم حتديد القيمة اجلمركية علىيف 
  .ممن تاريخ وصول السلعة حمل التقيي املماثلة يف اقرب موعد بعد استرياد السلعة حمل التقييم ولكن قبل مرور تسعني يوماً السلع

  للطريقة اخلصمية؟  ميكن معها حتديد القيمة اجلمركية طبقاًهى احلاالت اليت ال ما: س

املمـاثلة تـم بيعها خالل ستني يوماً قبل  يف حالة عدم وجود مبيعات سابقة لنفس السلعة أو السلع املطابقة أو السلع    .1
   كمية إمجالية أو بعد وصول السلع حمـل التقييم بأكرب

تسعني يوماً من تاريخ وصول البضائع  حالة عدم وجود مبيعات من السلع املستوردة أو املطابقة أو املماثلـة خالل يف    .2
  .حمل التقييم

حالتها الواردة ا وقت االسترياد وإمنا مت جتهيزها  إذا كانت السلعة املستوردة أو السلع املطابقة أو املماثلة هلا مل تبع على    .3
  .القيمة املضافة الناجتة عن التجهيز معلومات دقيقة عن مع عدم توافر

  .عالقة ارتباط باملستورد يف حالة ما إذا مت بيع السلعة املستوردة أو املطابقة أو املماثلة ألشخاص هلم
  ةالطريقه احلسابي  .5

تستند القيمة اجلمركية للسلعة حمل التقييم طبقاً  احلسابية؟ كيف ميكن حتديد القيمة اجلمركية على أساس الطريقة: س
  :احلسابية على للطريقة

 .اليت دخلت يف إنتاج السلعة حمل التقييم تكلفة أو قيمة املواد وأعمال التصنيع أو غريه من أعمال التجهيز - 

 مقدار هامش الربح يف بلد التصدير - 

   .CIFالقيمة تكلفة أو قيمة كل املصروفات الالزمة للوصول إىل - 

  احلسابية كيف ميكن للجمـرك احلصـول على املعلومات الالزمة لتطبيق الطريقة: س

احلسابية من سجالت منتج السلعة حمل التقييم فضالً عن بعض  ميكن للجمرك احلصول على املعلومات الالزمة لتطبيق الطريقة
  .ستوردإليها والىت ميكن احلصول عليها من سجالت امل املعلومات اليت قد حيتاج

  على سجالت املنتجني؟ لإلطالعهل للجمرك سلطة مطلقة : س
اجلمركية طبقاً للطريقة  جيوز للجمارك أن جترب أي منتج بأن يقدم للفحص أي حساب أو سجل ألغراض حتديد القيمة ال

  .احلسابية أو أن يسمح باالطالع عليه إال مبوافقته
  الطريقة االسترجاعية املرنة. 6

 طرق التقييم السابقة؟ ميكن حتديد القيمة اجلمركية يف حالة تعذر حتديدها طبقاً آلي من كيف: س
أي من طريقـة قيمة الصفقة أو طريقة السلع املطابقة أو طريقـة السلع  يف حالة تعذر حتديد القيمة اجلمركية طبقـا ألحكام

لكن ) باستثناء طريقة قيمة الصفقة(السابقة اللجوء إىل الطرق يتم الطريقـة اخلصمية أو الطريقة احلسابية، فإنه  املماثلـة أو
   . بقدر معقول من املرونة يف تطبيق هذه األساليب
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 عند إعادة تطبيق طرق التقييم يسمح باملرونة فيما يتعلق التقييم؟ هى املرونة املسموح ا عند إعادة تطبيق طرق ما: س
  :باآليت

خالل مائة وعشرون يوماً طاملا مل تتوافر  مت استريادهاميكن التقييم على أساس القيم التعاقدية لسلع مطابقة أو مماثلة     .1
  .التقييم مماثلة مت تصديرها خالل ثالثني يوماً من تاريخ تصدير السلعة حمل معلومات عن قيم تعاقدية لسلع مطابقة أو

بلد منشأ السلعة حمل التقييم طاملا مل  القيم التعاقدية لسلع مطابقة أو مماثلة أنتجت يف بلد غريميكن التقييم على أساس     .2
  . إنتاجها يف نفس بلد منشأ السلعة حمل التقييم تتوافر معلومات عن سلع مطابقة أو مماثلة مت

الطريقـة احلسـابية طاملا مل تتوافر  أو ميكن التقييم على أساس قيم مجركية مت حتديدها طبقاً آلي من الطريقة اخلصمية    .3
   .معلومات عن قيم تعاقدية لسلع مطابقة أو مماثلة

أو املماثلة يف السوق احمللى حبالتها أو  ميكن التقييم على أساس سعر الوحدة الذي تباع به السلعة املستوردة أو املطابقة    .4
اد السلعة حمل التقييم طاملا مل تتوافر معلومات عن ذلك خالل تسعني تاريخ استري بعد جتهيزها خالل مائة و مثانني يوماً من

  .عند إعادة تطبيق الطريقة اخلصمية يوماً
  استخدامها؟ عند استخدام مادة املرونات هل هناك طرق للتقييم اجلمركي ال جيوز: س

  :القيمة على أساس ليس من املسموح أن ترتكز عند استخدام املرونة يف تطبيق طرق التقييم اجلمركي ،نعم

  ؛بلد االستريادسعر بيع السلع املنتجة حملياً يف     .1
  ؛القيمة األعلى من قيمتني بديلتني    .2
   ؛تكلفة إنتاج أخرى غري القيم احملسوبة اليت حددت لسلع مطابقة أو مماثلة    .3
  ؛سعر بيع السلعة املستوردة يف السوق احمللى ببلد التصدير    .4
  ؛بلد التصديربيع السلعة املستوردة يف بلد أخر غري  سعر    .5
  ؛القيم اجلمركية الدنيا    .6
  .قيم جزافية أو صوريه    .7
من الطرق الست السابقة وتعذر حتديدها  كيف ميكن حتديد القيمة اجلمركية يف حالة تعذر حتديدها باستخدام أي: س

 باستخدامها؟ باستخدام املرونات املسموح

انه يف حالة تعذر حتديد القيمة اجلمركية باستخدام أي من طرق  WTO اللجنة الفنية للقيمة يف منظمة التجارة العامليةأقرت  
جيوز حتديد القيمة اجلمركية باستخدام  عدم إمكانية حتديد القيمة باستخدام املرونات املسموح ا فإنه التقييم باإلضافة إىل

   .اليت حددت سلفا الطرق املمنوعة ن هذه الطرق منطرق أخرى معقولة بشرط أن ال تكو
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