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وحدات الجمارك الخاصة بكبار التجاروحدات الجمارك الخاصة بكبار التجار

))البرازيلالبرازيل((  ماسيدوماسيدوليوناردو ليوناردو : : المؤلفالمؤلف

))))))))برازيليابرازيليابرازيليابرازيليابرازيليابرازيليابرازيليابرازيليا        --------ايسافايسافايسافايسافايسافايسافايسافايساف((((((((        الميداالميداالميداالميداالميداالميداالميداالميدا        الويسيوالويسيوالويسيوالويسيوالويسيوالويسيوالويسيوالويسيو: : : : : : : : يقدمهايقدمهايقدمهايقدمهايقدمهايقدمهايقدمهايقدمها
macedoleo@uol.com.brmacedoleo@uol.com.br: : : : : : : : البريد االلكترونيالبريد االلكترونيالبريد االلكترونيالبريد االلكترونيالبريد االلكترونيالبريد االلكترونيالبريد االلكترونيالبريد االلكتروني

).مبدأ باريتو(لماذا نجزئ التجار؟ �

).ا#قلية الحيوية–التركيز على ا�يرادات (كيف نجزئ؟ �

تقييم  -امن ا�يرادات وإجراءات أفضل(ما الذي سيتحقق؟ �
).ذاتي

.الوحدات الجمركية المختصة بكبار دافعي الضرائب�
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ا#قلية الحيوية وا#كثرية التافھة -80/20القاعدة 

..من النتائجمن النتائج% % 8080من شيء ما دائما تساوي من شيء ما دائما تساوي % % ��2020

..من مساحة التخزين لدينامن مساحة التخزين لدينا% % 8080من مخزوننا يحتل من مخزوننا يحتل % % ��2020

..من زبائننامن زبائننا% % 2020من مبيعاتنا تأتي من من مبيعاتنا تأتي من % % ��8080

..من عم7ئنامن عم7ئنا% % 2020من شكاوينا تأتي من من شكاوينا تأتي من % % ��8080

http://www.lib.uwo.ca/programs/generalbusiness/juran.htmlhttp://www.lib.uwo.ca/programs/generalbusiness/juran.html

.التافھة” ا�كثرية المفيدة“بدل من التركيز على ” ا�قلية الحيوية“التركيز على : درس

))19231923--18481848((فيلفريدو باريتو فيلفريدو باريتو 

..عالم ايطالي في ا قتصاد وعلم ا جتماع والفلسفةعالم ايطالي في ا قتصاد وعلم ا جتماع والفلسفة

..من السكانمن السكان% %   2020من الثروة في ايطاليا يملكھا من الثروة في ايطاليا يملكھا % % 8080وجد باريتو باستخدام معادلته أن وجد باريتو باستخدام معادلته أن : : 19061906في عام في عام 

ل ذلك؟عيجب علينا أن نفكيف 

مبدأ التفكير عند باريتو: تمرين

:اجب عن السؤال التالي

ما ھي ا�قلية الحيوية التي يجب التركيز عليھا؟
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1%

10–20 %

80 -90 %

وا�يرادات الضريبة دافعي توزيع
......... عدد          .... من الضريبة إيرادات        

الشركات الكبيرة

الشركات الصغيرة

الشركات متوسطة الحجم

5 

%

20–30 
%

60–70 %

خدمات ممتازة

تطبيق عادل للقانون

الشركاء دافعي 
الضريبة من القطاع 
العام والقطاعات 

.ا�خرى

تحسين ا>لتزام

توقعات دافعي امن ا>يرادات
.الضريبة 

موازنة الشراكات

الجمارك الشركاءالنتيجة
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الوحدات الجمركية المختصة بكبار التجار؟ما ھي 

  كباركبار  5دارة5دارة  خاصةخاصة  أنظمةأنظمة  العالمالعالم  أنحاءأنحاء  مختلفمختلف  فيفي  الضريبيةالضريبية  ا5داراتا5دارات  أنشئتأنشئت��

..))الضريبةالضريبة  دافعيدافعي  كباركبار  وحداتوحدات((  الضريبةالضريبة  دافعيدافعي  منمن  عم8ئھاعم8ئھا

  ::العالمالعالم  أنحاءأنحاء  مختلفمختلف  فيفي  يعمليعمل  التجارالتجار  بكباربكبار  المختصةالمختصة  الجمركيةالجمركية  الوحداتالوحدات  مفھوممفھوم��

  واسترالياواستراليا  المتحدةالمتحدة  والمملكةوالمملكة  ا�مريكيةا�مريكية  المتحدةالمتحدة  الو ياتالو يات  مثلمثل  المتقدمةالمتقدمة  الدولالدول

..الخالخ....  والبرازيلوالبرازيل  والھندوالھند  وھولنداوھولندا  ونيوزيلندةونيوزيلندة

  والصفقةوالصفقة  ا لتزاما لتزام  تكلفةتكلفة  تخفيضتخفيض  إلىإلى  التجارالتجار  بكباربكبار  المختصةالمختصة  الجمركيةالجمركية  الوحداتالوحدات  تھدفتھدف��

..الضريبيةالضريبية  ا5داراتا5دارات  عملعمل  علىعلى  الفعاليةالفعالية  منمن  المزيدالمزيد  وإضفاءوإضفاء

استخدم أفضل الممارسات �نشاء

وحدات جمركية مختصة بكبار التجار

الوحدات الجمركية المختصة بكبار التجار

المشغل ا>قتصادي المعتمد
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