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DIRECTION DES RELATIONS EXTERIEURES

مؤتمر بيكارد
اوليفر تسالباتروس، مدير الجمارك والتجارة الدولية في البريد الفرنسياوليفر تسالباتروس، مدير الجمارك والتجارة الدولية في البريد الفرنسي

Pitney Bowes incPitney Bowes incاو&ف ك#غارد، مدير التعاون والشؤون التنظيمية في او&ف ك#غارد، مدير التعاون والشؤون التنظيمية في 

التجارة من منظور ابعد من المتطلبات ا&منية 
.والجمركية

التحديات التي يواجھھا عالم البريد

DIRECTION DES RELATIONS EXTERIEURES

..عالم البريد والتجارة الدوليةعالم البريد والتجارة الدولية●●

..القواعد الجمركية مقبولة تقليديا لقطاع البريدالقواعد الجمركية مقبولة تقليديا لقطاع البريد●●

..تغيرات السوق وا8ص#حات الجمركية تؤثر على عالم البريدتغيرات السوق وا8ص#حات الجمركية تؤثر على عالم البريد●●

..””خدمات لوجستية متكاملةخدمات لوجستية متكاملة““مكاتب البريد ليست مكاتب البريد ليست : : القواعد الجمركية والمواصفات البريديةالقواعد الجمركية والمواصفات البريدية●●

اثر ا8ص#حات الجمركية على البريد من حيثاثر ا8ص#حات الجمركية على البريد من حيث●●

..العمليات والتكنولوجياالعمليات والتكنولوجيا

التسويق والمبيعاتالتسويق والمبيعات

الموقع ا&ستراتيجيالموقع ا&ستراتيجي

الطريق إلى اEمام بالنسبة لعالم البريدالطريق إلى اEمام بالنسبة لعالم البريد●●

ملخص العرضملخص العرض
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DIRECTION DES RELATIONS EXTERIEURES

التوجھات العالمية في البريد والطرودالتوجھات العالمية في البريد والطرود

مليار بريد دولي 5.6

مليون طرد دولي 43
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الحدود

المسئوولية القانونية للنقل المسئوولية القانونية للنقل
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إجراءات التخليص الجمركي في قطاع البريدإجراءات التخليص الجمركي في قطاع البريد

DIRECTION DES RELATIONS EXTERIEURES

إجراءات التخليص الجمركي في قطاع البريدإجراءات التخليص الجمركي في قطاع البريد
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اEنظمة الجمركية التاريخية في القطاع البريدياEنظمة الجمركية التاريخية في القطاع البريدي

DIRECTION DES RELATIONS EXTERIEURES

من منظور قانوني، فان اجراءات الجمركية ●
فيما يتعلق بالمواد البريدية الدولية محكومة 
 jبأحكام الفصل الموجود في الملحق الخاص 

.من اتفاقية كيوتو المعدلة

وفي عدد من مواد اتفاقية اتحاد البريد العالمي  ●
.18وا5نظمة ا5خرى خصوصا المادة 

اEساس القانوني للتخليص الجمركي في العالم اEساس القانوني للتخليص الجمركي في العالم 
البريديالبريدي
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..يشترط على الجمارك تحديد البنود التي سيتم عرضھا عليھا من قبل البريديشترط على الجمارك تحديد البنود التي سيتم عرضھا عليھا من قبل البريد●●

يتحدث عن المواد البريدية التي @ يجب عرضھا في الوضع يتحدث عن المواد البريدية التي @ يجب عرضھا في الوضع ●●
..العادي في التصديرالعادي في التصدير

..يوصي بالمواد التي @ يجب عرضھا على الجماركيوصي بالمواد التي @ يجب عرضھا على الجمارك●●

تشترط على الجمارك استخدام المعلومات المحتواة في النموذج تشترط على الجمارك استخدام المعلومات المحتواة في النموذج ●●
CNCN2222//2323..

..تقوم الجمارك بوضع ترتيبات مبسطة لجمع الرسوم والضرائبتقوم الجمارك بوضع ترتيبات مبسطة لجمع الرسوم والضرائب●●

..خطوط إرشاديةخطوط إرشادية●●

من اتفاقية كيوتو المعدلةمن اتفاقية كيوتو المعدلة   JJ2 2الملحق الخاص الملحق الخاص 

DIRECTION DES RELATIONS EXTERIEURES

أحكام اتفاقية اتحاد البريد العالمي المتعلقة بالجماركأحكام اتفاقية اتحاد البريد العالمي المتعلقة بالجمارك
))1818((المادة المادة 

يتم تفويض ادارات البريدية في دول المنشأ ودول المقصد النھائي بتقديم �
.المواد إلى الرقابة الجمركية، وحسب التشريعات النافذة في ھذه الدول

معاينة “يمكن إخضاع المواد المقدمة إلى الرقابة الجمركية إلى رسم �
تكون الخطوط ارشادية الخاصة بتحديد مقداره منصوصا عليھا ” جمركية

ويتم جمع ھذا الرسم فقط لغايات العرض على الجمارك . في ا5نظمة
والتخليص الجمركي للمواد التي ترتب عليھا رسوم جمركية أو أي رسم 

.أخر مشابه

ادارات البريدية المفوضة بتخليص المواد جمركيا نيابة عن العمXء لھا �
أن تفرض رسم تخليص جمركي على العمXء يتم احتسابه بناء على 

.التكاليف الفعلية

يتم تفويض ادارات البريدية لجمع الرسوم الجمركية والرسوم ا5خرى �
.من مرسلي أو المرسل إليھم المواد، حسب مقتضى الحال
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ا8ص#ح الجمركي يؤثر على عالم البريدا8ص#ح الجمركي يؤثر على عالم البريد

تطور السوق واEنظمة الجديدةتطور السوق واEنظمة الجديدة  

DIRECTION DES RELATIONS EXTERIEURES

..وسائل نقل جديدة في التجارة الدوليةوسائل نقل جديدة في التجارة الدولية●●
..زيادة ارساليات الصغيرةزيادة ارساليات الصغيرة●●
واجھة جديدة للجمارك لبيانات الشحن، بيانات البضائع، واجھة جديدة للجمارك لبيانات الشحن، بيانات البضائع، ●●

..الخالخ
..طريقة جديدة يصال المعلومات الرسمية إلى الناسطريقة جديدة يصال المعلومات الرسمية إلى الناس●●
..السوق العالمي يتطلب معايير ورقابة جمركية عالميةالسوق العالمي يتطلب معايير ورقابة جمركية عالمية●●

تطور التجارة ا&لكترونيةتطور التجارة ا&لكترونية
اOثار المترتبة على الجماركاOثار المترتبة على الجمارك
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ا&لتزامات الجمركية الجديدةا&لتزامات الجمركية الجديدة

الوصول إلى تسھيل التجارة وا8جراءات الجمركية مقابل تعامل مناسب مع مخاطر سلسلة التزويد

القانونية المسئوولية نظام

المسبق ا8نذار

ا'عتماد

ا&لكتروني والبيان الذاتي التخليص

التزويد واستھداف المشروعة التجارة على التركيز

المشغل ا'قتصادي المعتمد

DIRECTION DES RELATIONS EXTERIEURES

ا8نذار المسبق اEمني والبيان ا&لكترونيا8نذار المسبق اEمني والبيان ا&لكتروني

تزويد ا8دارة الجمركية المحلية بإنذار يمكنھم من إجراء تحليل مخاطر امني لتدفق السلع

CN و CN22 نموذج في الموجودة من أكثر معلومات 23.  

 وجھته شيء لكل أوروبا، والى من تجارية بضائع على تحتوي التي المواد جميع

  الصين

)الترانزيت حركة إضافة تم( والتصدير ا&ستيراد حركة

 الجوي الشحن بوليصة أو CN23 أو CN22 نموذج استعمال ا&لكتروني، بالتنسيق

المادة على

تتوقع السلطات الجمركية بيئة خالية من الورق لنقل البضائع المستوردة والصادرة

.التزام باستخدام برمجيات السلطات الجمركية لغايات التخليص الجمركي
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التخليص الجمركي داخل المقرالتخليص الجمركي داخل المقر

)النطاق الجمركي وا&تحاد(إنشاء ساحة لجميع ال#عبين التجاريين في السوق 

CN النماذج استعمال في ا&ستمرار●  خدمات يقدمون الذين لھؤ&ء بالنسبة CN23 و 22

 باEمان المتعلقة المتطلبات تلبي النماذج ھذه على تظھر التي المعلومات تكون أن شريطة عالمية

المستوردات على والضرائب الرسوم وجمع واEمن

.النقل شركة قبل من والضرائب الرسوم وجمع احتساب●

 النص من  المستفيدة للمنتجات بالنسبة )المراس#ت بإرسال محصورة( المحصورة المنطقة●

 إليه المشار العنوان إلى إرساله يتم معينة مادية بصيغة مكتوب إب#غ( الجمركي للتخليص القانوني

)غ#فھا على أو نفسھا المادة على المرسل قبل من

DIRECTION DES RELATIONS EXTERIEURES

نظام المسئوولية القانونيةنظام المسئوولية القانونية

 والتجار لdفراد بالنسبة الجمارك عن كممثل البريدية السلطة تعمل●

.ذلك عكس على ينص ما وجود عدم حال في

 شركة على قانونية مسئوولية يوجد &( مباشر يكون أن إما التمثيل●

 حيث من مشابه( مباشر غير أو )المھنية اEخطاء باستثناء النقل

.)قانونيا مسئوول يكون وبالتالي للمصرح الوضع

 الجمركية التخليص بعملية تسمح التي المعلومات تكون عندما●

 )البضاعة أو( المادة فتح بمسئوولية النقل شركة تكليف فيتم ناقصة،

  .والضرائب الرسوم احتساب لغايات
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قانون المسائلة القانونية البريديةقانون المسائلة القانونية البريدية

.20/12/2006 بتاريخ اEمريكي الرئيس وقعه●

 الصفة إنھا أو منافسة انھه على البريدية المنتجات يعرف●

.السوق في الغالبة

 قوانين بتطبيق الحدود وحرس الجمارك قيام تشترط●

 للبريد والتصدير با&ستيراد المتعلقة المتحدة الو&يات

 الشحنات طريقة نفس في التنافسية المنتجات على

.الخاصة للشركات المشابھة

DIRECTION DES RELATIONS EXTERIEURES

قانون المسائلة القانونية البريدية والقانون التجاريقانون المسائلة القانونية البريدية والقانون التجاري

 لjرساليات مسبق مانفست تقديم يشترط 2002 لعام التجاري القانون●

 تعزيز إلى يدعو SAFE الموانئ قانون التنفيذ؛ تأجيل تم– البريدية

.العالمية التزويد سلسلة

 للقانون اEصلية المتطلبات البريدية القانونية المسائلة قانون يؤكد●

.التجاري

 الحقيقي العالمي البريد اتحاد بريد بان تعترف الحدود وحرس الجمارك●

 والتصدير ا&ستيراد قوانين لجميع يخضع فھو - نوعه من فريد بريد ھو

 للمواد القانون تطبيق وعملية العالمية البريدي التزويد سلسلة ولكن

 مسبقة الكترونية بيانات است#م خ#ل من التعزيز إلى تحتاج البريدية

.”التنافسية“ المنتجات من ابتداء منفرد، بشكل المواد على
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خصائص القطاع البريدي والقواعد الجمركية خصائص القطاع البريدي والقواعد الجمركية 
..الجديدةالجديدة

DIRECTION DES RELATIONS EXTERIEURES

””دعم لوجستي متكاملدعم لوجستي متكامل““البريد ليس البريد ليس 

 المرسل أو المرسل عن نيابة للتصرف السلطة لديه وليس مستورد ليس البريد●

.إليه

 إلى أعمال قطاع شبكة يوجد & -النھائي المقصد بلد في ”يتاجر“ & المنشأ بريد●

.أعمال قطاع

  ھم و ،%85 حوالي المتكامل اللوجستي الدعم زبائن من اEعمال قطاع نسبة●

 صحيحة بيانات بإدخال وتقوم تجارية، اتفاقيات لديھا ”معروفة شحن شركات“

.اEخرى والرسوم والضرائب الرسوم دفع على وقادرة

.الشحن ببوالص مرتبط المتكامل اللوجستي للدعم بالنسبة المادة معلومات مستوى●
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من المتكامل اللوجستي الدعم ذلك ويمكن●
والمواد الشحن عن المسبق والتخليص ا8ب#غ●

من الجمارك ويمكن●
.أمنية لغايات المواد مخاطر تقييم●

وصولھا قبل المواد على والضرائب الرسوم احتساب●

 بالتزامات الملتزم )المعروف الشاحن مفھوم يوجد &( البريد زبائن من %85 حوالي المستھلكين يشكل●

.والضرائب الرسوم دفع أو الصحيحة البيانات 8دخال متطلبات عليه يوجد و& اتفاقية

 نظام يوجد & وعليه شحن بوالص وليست العالمي البريد &تحاد وثائق بموجب البريد مواد نقل يتم●

.وصولھا قبل البريد مواد تحديد أو لتتبع قدرة و& متوفر

””دعم لوجستي متكاملدعم لوجستي متكامل““البريد ليس البريد ليس 

DIRECTION DES RELATIONS EXTERIEURES

””خدمات لوجستية متكاملةخدمات لوجستية متكاملة““البريد ليس البريد ليس 
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سيئة تنفاسية للبريدسيئة تنفاسية للبريد

.عدم القدرة على رقابة سلسلة التزويد من قطاع اEعمال إلى قطاع اEعمال لضمان حماية البيانات●

.توقعات غير واقعية للزبائن قائمة على التشابه مع عملية جمع البيانات عند الخدمات اللوجستية المتكاملة●

).الرسوم مدفوعة قبل التسليم(عدم القدرة على تحصيل الرسوم من المرسل ●

.تزايد التكاليف دون مع عدم وجود فوائد ملحوظة للبريد والزبائن●

قد تستمر الجمارك في طلب فحص المواد البريدية وعليه قد & يتم التخليص عليھا بسرعة وقد تتسبب في ●
.إبطاء عملية إذا كانت احد ا8رساليات تحتوي على مادة مثيرة ل#ھتمام

:وينتج عن ذلك●

.تكاليف ا&لتزام قد & تكون قابلة ل#سترداد بسبب خسارة الحصة السوقية●

.ضياع ا8يرادات نتيجة &ستبدال الزبائن●

.ضرر لسمعة الزبون●

.مخاوف عامة من الكشف العلني عن معلومات شخصية●

DIRECTION DES RELATIONS EXTERIEURES

البريدالبريد  علىعلى  الجمركيالجمركي  ا8ص#حا8ص#ح  اثراثر
والتكنولوجياوالتكنولوجيا  العملياتالعمليات
والمبيعاتوالمبيعات  التسويقالتسويق
ا&ستراتيجيا&ستراتيجي  الموقعالموقع
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قاعدة البيانات

المشغل

اEثر على عمليات البريد والطروداEثر على عمليات البريد والطرود

إدخال البيانات

الرسوم والضرائب

المكاتب

OE

المراكز

الكاونتر

ماسحات ضوئية

المحطات

الماسحات الضوئية

إدخال البيانات

المراكز

إدخال البيانات

المراكز

€ £ $

الجمارك

DIRECTION DES RELATIONS EXTERIEURES

.التجاري والعرض البريدية المنتجات على كبير اثر لھا التنظيمية القيود ھذه●

 &ن غيرھا عن بضائع على تحتوي التي البريدية ا8رساليات بين التميز يجب●

.الجمركية القواعد تطبيق يحدد المحتوى

  البريدية المنتجات أسعار على ستؤثر الجمركية للرقابة ا8ضافية التكاليف●

.)دوليا الصغيرة البضائع 8رسال طريقة ارخص اليوم يعتبر والذي(

 قبل من ،)الدفع؟ قنوات ماھي( إليه المرسل قبل من والرسوم الضرائب دفع●

 الضريبة، شاملة المستوردة للبضائع ا&سعار &حتساب منطلق تطوير( المرسل

PITNEY لشركة CLEARPATH برنامج مثل BOWES(.

  اEثر على المبيعات البريديةاEثر على المبيعات البريدية
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اEثر على الموقع ا&ستراتيجي للبريداEثر على الموقع ا&ستراتيجي للبريد

 مشغلي موقع رسم إعادة على أيضا ستعمل ا8ضافية الجمركية القواعد●
.الدولي والنقل الكبير السوق في البريد

 البريدية ا8رساليات أسعار من ستزيد الجمركي التخليص تكاليف زيادة●
 البريد مع بالمقارنة ا&ستراتيجي الموقع تحديد إعادة وبالتالي الدولية،
.الشحن بريد أو السريع

 المسبقة وا8شعارات ا&لكترونية العمليات مجال في المتطورين المشغلين●
 اكبر بسرعة الجمركي التخليص في المضي على قادرين سيكونون
  المشغلين ضد تنافسية ميزة على الحصول وبالتالي اقل وبتكاليف

.Oخرينا

DIRECTION DES RELATIONS EXTERIEURES

.تركيب أنظمة جديدة موثوقة وأنظمة معلومات جديدة�

.موائمة اEنظمة الموثوقة، أنظمة المعلومات القائمة�

.تركيب عمليات جديدة ضمن كل خط تجاري�

.ا&عتراف بمركز المعالجة الدولي�

.دمج الحركات الجديدة في تحليل السوق�

).توظيف، ترقية، موائمة(وضع خطط موارد بشرية خاصة �

.تبني أسلوب خاص في المسئولية القانونية�

.إب#غ الزبائن التجاريين واEفراد�

.عملية قوية من التعاون مع البريد المصدر�

.تغير الع#قات مع حاملي قوانين الملكية الفكرية�

قائمة با&عتمال الواجب اتخاذھا من قبل البريدقائمة با&عتمال الواجب اتخاذھا من قبل البريد
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الطريق إلى اEمام بالنسبة لعالم البريدالطريق إلى اEمام بالنسبة لعالم البريد

DIRECTION DES RELATIONS EXTERIEURES

.والطرود للبريد الدولي النقل إدامة

 التي التشريعات احترام خ#ل من العم#ء لكبار جاذبية ذو خدمات كمزود 

.قيودھا تتزايد

.الكبيرة أو الشخصية الحسابات على التخليص على القدرة تقديم

 في الزيادة رغم السوق احتياجات مع تتوافق خدمات جودة على المحافظة

.للرقابة الخاضعة المواد عدد

 الصغار للزبائن مقبولة بتكلفة العالمية للخدمات كمزود العمل في ا&ستمرار

.والتجاريين

ما معنى في خطر؟ما معنى في خطر؟
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.الحاجة &ن يصبح جزء & يتجزأ من السلسلة اللوجستية الدولية

التأخير الجمركي قد & يكون يتعارض مع خطط اEداء مقابل الدفع ولكن قد يكون 
.له اثر سلبي على التجربة ا8جمالية للزبون

الحكومات أصبحت أكثر مطالبة فيما يخص ا8شعار المسبق لدعم الحاجة 
.المتزايدة لdمن واEمان

التحدي بالنسبة لمشغلي البريد ھو العمل مع السلطات الجمركية، والھيئات 
الحدودية اEخرى لتحسين فعالية وجودة التخليص الجمركي البريدي في جميع 

.الدول اEعضاء

لماذا البريد متحمس للتغيرلماذا البريد متحمس للتغير

DIRECTION DES RELATIONS EXTERIEURES

 الدول في الجمركية والسلطات التكنولوجيا ومزودي الجمارك مشغلي وتعاون واسع قبول إلى الحاجة

:مجال في للتقدم اEعضاء

.البريدي الجمركي للتخليص موحدة تشغيل إجراءات                    

.الوطنية والقوانين الدولية ا&تفاقية ا&عتبار بعين تأخذ متطلبات                    

                    

.جديدة جمركية عمليات لتنفيذ المالية التداعيات

.البيانات لتبادل موحدة فنية متطلبات                   

زيادة التعاون بين عالم البريد والسلطات الجمركيةزيادة التعاون بين عالم البريد والسلطات الجمركية
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شكرا لكم

او&ف كليغارد

مدير شؤون الشركات والتنظيم

OITNEY BOWES.inc

Olaf.klargaard@pb.com

+33 6 17 93 15 97

اوليفر تسالباتوروس

رئيس قسم الجمارك والع#قات التجارية

مجموعة البريد الفرنسي

نائب ريس مجموعة الجمارك في اتحاد البريد العالمي

نائب رئيس لجنة اتصال منظمة الجمارك العالمية في اتحاد البريد 
العالمي

Olivier.tsalpatouros@laposte.fr

+33 1 55 44 01 81 / +33 6 87 45 80 27


