
 للكومسیك والثالثین الرابعة الدورة اعتمدتھا التي السیاسة توصیات

تشجیع تصمیم حزمة جذابة حیث یفوق عدد المزایا التي یقدمھا برنامج المشغلین االقتصادیین المعتمدین للقطاع الخاص 
 التكالیف التي تتحملھا الشركات والتجار من أجل جذب الشركات للمشاركة في البرنامج

 

 :المنطقي األساس

تھدف برامج المشغلین االقتصادیین المعتمدین إلى تسھیل التجارة والمساھمة في األمن والسالمة. وبالنظر إلى حقیقة أن 
برنامج المشغلین االقتصادیین المعتمدین ھو برنامج تطوعي، فإن لجذب الشركات للمشاركة في البرنامج لھ أھمیة حیویة. 

تي یوفرھا برنامج المشغلین االقتصادیین المعتمدین للقطاع الخاص فیما یتعلق بالتكالیف التي ولذلك، یجب تقییم المزایا ال
تتحملھا الشركات والتجار للحصول على التصریح. وتشمل ھذه التكالیف الرسوم المتعلقة بالتقدیم واإلجراء، وتكالیف إجراء 

لة االتحاد األوروبي مثاالً جیداً لتصمیم الحزمة، حیث یتم التغییرات الالزمة لتكون مؤھلة للحصول على التصریح. تقدم حا
نشر وتحدیث إرشادات المشغلین االقتصادیین المعتمدین من قبل وحدة الضرائب والجمارك. توفر المبادئ التوجیھیة دلیالً 

 یح.ل على تصرواضًحا على الفوائد واإلجراءات والنصوص القانونیة ومكاتب االتصال للوكالء ممن یرغبون في الحصو

 في ھذا الصدد، وعند تصمیم حزمة یُقترح على األقل، الوفاء بالفوائد التالیة:

 قیام الجمارك والوكاالت الحكومیة األخرى باإلفراج الفوري عن البضائع لدى وصولھا.  •
 الدفع اآلجل للرسوم والضرائب  •
 اإلعفاء من متطلبات الضمان/السندات •

التشریعیة والتنظیمیة والتشغیلیة مع الوكاالت الحكومیة األخرى خالل مرحلة تصمیم برامج تعزیز نھج متكامل في األبعاد 
 المشغلین االقتصادیین المعتمدین من أجل القضاء على االزدواجیة والتكرار باإلضافة إلى تجنب اإلجراءات المرھقة

 
 :المنطقي األساس

یمیة عتمدین نھًجا متكامالً آخذ في االعتبار أبعاده (التشریعیة والتنظینبغي أن یتبع تصمیم برنامج المشغلین االقتصادیین الم
والتشغیلیة) المتعددة. وغالباً ما یكون اإلصالح التشریعي والتنظیمي خالل مرحلة التصمیم إلى جانب إمكانیة إعادة الھیكلة 

 اخل في كثیر من البلدان بین السلطات الجمركیةالتنظیمیة والمواءمة مع الوكاالت الحكومیة األخرى مطلوباً. غالباً ما یحدث تد
والمنظمات الحكومیة المفتوحة المشاركة في أمن الحدود ومراقبة الصادرات والواردات. ولذلك فیعد التشاور والمواءمة مع 

 التداخل.الوكاالت الحكومیة األخرى أثناء مرحلة التصمیم أمر حاسم وذلك لتجنب اإلجراءات الزائدة والمرھقة في مناطق 

یمكن تبني نظام مركزي لتبادل البیانات بین مختلف مكاتب الُمشغلین االقتصادیین الُمعتمدین والوكاالت الحكومیة ذات الصلة، 
حیثما ینطبق ذلك. یمكن إرسال إعالنات االستیراد/التصدیر الخاصة بالتاجر إلى كافة أصحاب المصالح في بیئة إلكترونیة 

والتحقق منھا وإجازتھا. وبعد ذلك، یمكن للھیئات الحكومیة إما إصدار التصریح إلكترونیاً أو طلب آمنة ومأمونة لفحصھا 
 الفحص المادي.

 

) ألنھا تمّكن المشتركین في برنامج المشغلین MRAsالتشجیع على تبني وزیادة عدد اتفاقات االعتراف المتبادل (
 جارة التي تقدمھا الدول الشریكةاالقتصادیین المعتمدین من التمتع بفوائد تسھیل الت

 
 :المنطقي األساس

) ألصحاب المشغلین االقتصادیین المعتمدین التمتع بفوائد تسھیل التجارة التي تقدمھا MRAsتُتیح اتفاقات االعتراف المتبادل (
الدول الشریكة. كما تساھم في تأمین سلسلة التورید بسبب االعتراف بوضع المشغلین االقتصادیین المعتمدین عبر البُلدان 

 الشریكة. 



مواصلة االمتثال وإدارة المخاطر أكثر فعالیة وسیؤدي إلى  وحالما یتم التوقیع على اتفاقات االعتراف المتبادل، سیصبح
اتفاقات جدیدة لالعتراف المتبادل. یُعد توحید معاییر تأمین سلسلة اإلمداد ومواءمتھا جزًءا ال یتجزأ من أي اتفاقات فعالة 

 لالعتراف المتبادل.

مي برنامج المشغلین االقتصادیین المعتمدین اإلقلیكما سیساعد توسیع نطاق اتفاقات االعتراف المتبادل على تشكیل أسس 
 والذي سیوفر مكاسب تسھیلیة للشركات عبر البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

 تعزیز التواصل مع القطاع الخاص مع برنامج المشغل االقتصادي المعتمد من خالل االستفادة من إدارة العالقات مع العمالء

 :المنطقي األساس

تعتمد برامج المشغلین االقتصادیین المعتمدین على التطوع وبصورة كبیرة على قنوات االتصال المفتوحة بین مصلحة 
الجمارك وأصحاب المصلحة. یمكن أن یكون التشاور غیر الكافي مع القطاع الخاص أمًرا عسیًرا حیث أنھ قد یتسبب في سوء 

 وافز التي تدفع الشركات من أن تصبح مشغل اقتصادي معتمداً.فھم محتمل للمزایا المتوقعة، مما یقلل من الح

تزید إدارة عالقات العمالء المستخدمة من قبل عدد من برامج المشغل االقتصادي المعتمد في الدول بمنظمة التعاون اإلسالمي 
 من جاذبیة وفعالیة برامج المشغلین االقتصادیین المعتمدین ویحسن التواصل مع القطاع الخاص. 

دعم مشاركة الشركات الصغیرة والمتوسطة في سلسلة التورید من أجل االستفادة من برامج المشغلین االقتصادیین 
 المعتمدین إلى أقصى حد ممكن

 :المنطقي األساس

تشكل الشركات الصغیرة والمتوسطة العمود الفقري والجزء الحیوي من سلسلة التورید في االقتصادات. ومع ذلك، وبسبب 
ة والتحدیات المالیة، قد ال تستفید الشركات الصغیرة والمتوسطة من برامج المشغلین االقتصادیین المعتمدین وتواجھ القدر

 صعوبات في المشاركة في سلسلة التورید.

إن استخدام الوسطاء الجمركیین ممن یتمتعون بوضع المشغل االقتصادي المعتمد یمكن أن یسھل مشاركة الشركات الصغیرة 
وسطة في برنامج المشغلین االقتصادیین المعتمدین. وبالتالي، یمكن للشركات الصغیرة والمتوسطة التمتع بجمیع المزایا والمت

 اإلجرائیة لحالة المشغل االقتصادي المعتمد مع تقلیل تكلفة االستثمار اإلضافیة. 

ھ شبیھاً السم المشغل االقتصادي المعتمد یطلق علیتقدم األردن من بین البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي برنامًجا 
القائمة الفضیة لتحفیز الشركات الصغیرة والمتوسطة للمشاركة في الممارسات التجاریة الممتثلة واآلمنة من خالل تقدیم بعض 

دعوون للتقدم الفضیة م التسھیالت التجاریة في برنامج القائمة الذھبیة. وعالوة على ذلك، فإن المشاركین الناجحین في القائمة
 بطلب للحصول على برنامج القائمة الذھبیة. 
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