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 دارة المخاطرإ

 النشأة  

وكان الهدف من انشاء  2011ي سياسة ادارة المخاطر في الجمارك الفلسطينية في عام بنكانت النشأة لت

بسبب  ،والحدود من السيطرة على المعابر هاتعويض عدم تمكنلمحاولة الجمارك الفلسطينية  الدائرة 

الدور الجمركي الفلسطيني على هذه المنافذ الهامة ، اضافة وغياب  سيطرة االحتالل االسرائيلي عليها

 المكانيات الجمارك الفسطينة المتاحة . لالستغالل التوظيف  االمث

 

 

 االستراتيجية التي تعمل من خاللها ادارة المخاطر : 

 

التجارة  ، والتي تتبنى مبدء تسهيل لجماركالعامة ل دارةادارة المخاطر استراتجيتها  من اإلتستمد 

وتعزيز مبدء المنافسة المشروعة ، وتحقيق العدالة الضريبية وتشجيع الملتزمين وتحفيزهم  ومراقبة 

التصريح في ل وطرق التحاي كشف اإلخفاء والتزوير ل غير الملتزمين وبناء مايلزم من وسائل الرقابة 

 . العام للدولة اإليرادالمجتمع واالستثمار و ا يساهم في حماية م، معن المستوردات 

 

 

 االجراءات

 

تقوم ادارة المخاطر بتبني اجراءات الجمارك ومراقبة تطبيقها حسب االقانون الجمركي المعتمد واالنظمة 

في  يجزء اساس يشكلوالتعليمات المعمول بها و المعتمدة الصدار البيان الجمركي الفلسطيني  والذي 

 .المدخالت الضريبية االخرى

 ومن اهم اجراءات ادارة المخاطر : 

 

دوري لكافة القطاعات المستوردة ولكافة المستوردين وتقسيمهم الى قوائم فحص شامل و -1

 .ومعايير تصنف المخاطر لكل جزء منها 

 

بناء معايير الجمارك  االلكترونية المحوسبة وتوجيه العمل الجمركي نحو مؤشرات الخطورة  -2

 .المرتفعة 
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والتدقيق على الوثائق  تطبيق كافة االجراءات لتسهيل التجارة ومرونة انسياب البضائع -3

المصرح عنها من قبل المكلفين المصرح لهم بذلك وذلك بتفعيل نظام االنتقاء االلكتروني 

 .المحوسب 

 

تحسين األليات في جباية االيراد المفقود الناتج عن اكتشاف اساليب التحايل واالخفاء في قيم  -4

ات الرقابية على السلع في كافة البضائع والمنشأ وتصنيف السلع المستوردة ، وتحويد االجراء

 .مواقع التدقيق والرقابة 

 

 

تطبيق اليات االلتزام الطوعي بمنح الشركات الملتزمة امكانية الوصول والدخول للنظام  -5

 شركة حاصلة على الخدمة  40الجمركي والتصريح عن استيرادهم وبلغ عدد الشركات 

 

 

 االنجازات  و النجاحات :

 

بتبني النهج الجمركي الجديد  ابدوره تقام من االدارة العامة للجمارك والمكوس والتي بدعم طموح 

باشر في دعم و تأسيس مراكز التدقيق ت اوالمبني على سياسة تسهيل التجارة وتفعيل الرقابة  ، مما جعله

عمل ادارة  الالحق كونها الجسم الفاعل في تطبيق اجراءات التدقيق الجمركي لتكون  جنبا الى جنب مع

المخاطر ،  مما ساهم في رفع مستوى االلتزام الطوعي ونشر ثقافة الوعي الضريبي لدى المكلفين ، 

 ويساند السياسة الحكيمة لالدارة الجمركية الفلسطينية .

مماساهم في تحسن ونمو وضاح لاليرادات الجمركية ، ورفع مستوى االلتزام لدى المكلفين وزيادة في 

 نافسية في كافة القطاعات التجارية .الشفافية والت

 

 المعيقات والتحديات :

 

سيطرة االحتالل االسرائيلي على المنافذ الحدودية لدولة فلسطين يخلق عائق جمركي المكانية  -1

تطبيق اسس تسهيل التجارة الدولية في الواردات كما  أن الفحص العيني للبضائع المستوردة 

 مركي يبقى بيد الجهة المسيطرة على المنافذ الحدودية ، وتطبيق االجراءات  القانوني الج

 

وجود االستيطان بين المدن والمحافظات الفلسطينية خلق عائق اضافي للسيطرة الميدانية  -2

 للجمارك الفلسطينية وعمد لوجود مايعيق سهولة وتدقف الحركة التجارية الداخلية 
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لشركات المصدرة للعالم الخارجي يجب ان التسهيالت الممنوحة من قبل الجمارك الفلسطينية ل -3

 .تمر من خالل اجراءات الموانئ االسرائيلية وهذا يعيق سرعة وصول البضائع لبلد المقصد

 

 

 

 

 

 االحتياجات :

 

البضائع  على  تتطلع الجمارك الفلسطينية الن تقوم بدورها الجمركي الكامل في تخليص -1

مما زيعزز مفهوم االدراة العامة للجمارك لوصولها للمستورد  وتقليل الفترة الزمنية 

لذلك فهي تطمح لنقل البضائع الخاصة بالمستورد الفلسطينية لمبادئ تسهيل التجارة ،

الفلسطيني وذلك من خالل ساحات ومستودعات جمركية فلسطينية تكون هي قادرة على 

والضروري  ، وبالتالي سيكون من الهامتطبيق االجراءات الجمركية الفلسطينية عليها 

الطالع على نشاطات الدول االخرى في مجال ادارة المستودعت الجمركية وطرق تحديد ا

 وتقييم و معالجة المخاطر 

 

طلع لتطوير قدراتها في ادارة المخاطربخصوص مخاطر حركة تالجمارك الفلسطينية ت -2

المخاطر  المسافرين عبر الحدود وبالذات الحدود البرية والطرق المتبعة لتحديد وتقييم

باالخص في  لتسهيل حركة المسافير والتركيز على المسافرين االشد خطورة،المتوقعة ،

  .قضايا التهريب ونقل االموال بشكل غير شرعي

 


