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Abstract 

The study aimed to find out the factors affecting the customs smuggling phenomenon from the 

perspective of working in the Directorate General of Customs and Excise in the Palestinian 

Gaza Strip. It also seeks to identify the term “Customs Smuggling”, its elements, its 

types. To fulfill study aims. The researcher adopted the descriptive analytical method 

and the study was applied on a random sample consisted of (240) employees work at tax 

departments in the Ministry of Finance, as they represent 70% of the (329) employees, 

which are the total study group.                                                      

Study results: 

1. No specialized training courses in fighting smuggling are being held. 

2. There is a lack in terms of customs awareness among citizens and persons in 

charge, as the smuggling concept prevails in Gaza. 

3. There is a need to draft and approve a Palestinian customs law. 

4. There are no specialized customs courts to apply the sanctions. 

5. Public Relations department has no role in guiding and enlightening citizens and 

persons in charge about sanctions and dangers of customs smuggling. 

6. There are no coordination among customs department and security forces regarding 

fighting smuggling. 

7. Customs administration has no effective system for incentives to limit customs 

smuggling.  

Study recommendations: 

 Customs administration should prepare annual plan and conduct specialized courses 

in fighting smuggling. 

 Public Relations department should increase customs awareness among travelers 

and persons in charge through campaigns, mass media, seminars and workshops in 

universities and syndicates.  

 Customs administration should work on explaining customs regulations to its 

employees through preparing a written guide. 

 Customs administration should establish specialized courts for customs, work as 

regular courts, to solve all cases and apply preventive sanctions. 

 It is recommended to hold meetings between security forces and customs to plan 

for fighting smuggling. 

 Customs administration should provide customs inspectors with material and 

immaterial support for their suggestions and ideas they present to fight customs 

smuggling. 
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 ممخص الدراسة

مف كجية نظر  العكامؿ المؤثرة عمى ظاىرة التيريب الجمركي معرفة إلى الدراسة ىدفت
مفيـك  ىلتعرؼ عما العامميف في اإلدارة العامة لمجمارؾ كالمككس الفمسطينية في قطاع غزة ك

 الكصفي يجالمن الباحث ستخدـا األىداؼ تمؾ كلتحقيؽ ،كأنكاعو  ،كأركانو  ، التيريب الجمركي
 (329) ىـعدد البالغ الدراسة مجتمع مف عشكائية عينة عمى الدراسة تطبيؽ تـ حيث التحميمي،
ما  يمثمكفك  مكظفان  ((240 الدراسة عينة كبمغت ،يعممكا بالدكائر الضريبية بكزارة المالية مكظفان 
 .الدراسة مجتمع مف 70%تو نسب

 :يلي فيما الدراسة نحائج أهم وجمثلث 

د دكرات تدريبية  كلكنيا غير متخصصة في مجاؿ مكافحة التيريب، كىناؾ ضعؼ الكعي يتـ عق 
 الجمركي عند المكاطنيف كالمكمفيف ك ثقافة التيريب الجمركي ىي السائدة في قطاع غزة. الحاجة

قرار صياغةل تطبيؽ العقكبات كال يكجد محاكـ جمركية متخصصة ل يفمسطين جمارؾ قانكف كا 
الجمركي ، كضعؼ لدكر العبلقات العامة في إرشاد  كتكعية المكمفيف بمخاطر  الخاصة بالتيريب

كعقكبات التيريب الجمركي، كذلؾ ضعؼ التنسيؽ بيف الجمارؾ كاألجيزة األمنية في مكافحة 
 التيريب، غياب نظاـ حكافز فعاؿ لمكظفي الجمارؾ  يحد مف ظاىرة التيريب الجمركي.

 :يكما يل فكانث الحوصيات أهم أما

يجب عمى إدارة الجمارؾ العمؿ عمى إعداد خطة تدريب سنكية كعقد دكرات تدريبية متخصصة  
العمؿ عمى  زيادة الكعي  العامة العبلقات إدارةفي مجاؿ مكافحة التيريب الجمركي، كيجب عمى 

 إعبلمية في كسائؿ اإلعبلـ نشرات الجمركي لدل المسافريف كالمكمفيف عف طريؽ القياـ بحمبلت ك
المرئية كالمسمكعة كالمقركءة ، كالقياـ بعمؿ كرشات عمؿ كندكات في النقابات المينية المختصة 

العمؿ عمى  كالجامعات لتكضح مخاطر كعقكبة التيريب الجمركي، كيجب عمى إدارة الجمارؾ
كذلؾ مف خبلؿ إعداد دليؿ كاضح كمكتكب كفي متناكؿ  لمكظفيياالتشريعات الجمركية تكضيح 
 لمحاكـ النظاميةعف اتعمؿ كبديؿ الجمركية المتخصصة  التي المحاكـ  ، ككذلؾ إنشاءأيدييـ 

عات جتماإعقد كتطبؽ العقكبات الرادعة، ك ضركرة  بت في القضايا الخاصة بالجمارؾال كتسرع في
، ككذلؾ يجب عمى مف أجؿ التخطيط لمكافحة التيريب كالجمارؾ  بيف مسئكلي األجيزة األمنية

المعنكم لممفتشيف الجمركييف عمى االفكار كاالقتراحات المادم ك تقدـ التشجيع  أف ارؾإدارة الجم
 .الجيدة التي يقدمكنيا لمحد مف التيريب الجمركي
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 وتـقـديـر شــكـر

 العمؿ ىذا  إنجاز في بالتكفيؽ عمي أنعـ الذم فيو، مباركان   را  كثي حمدان  العالميف، رب  الحمد
لو األميف ادؽالص عبدا بف محمد سيدنا المرسميف أشرؼ عمى كالسبلـ كالصبلة المتكاضع،  كا 
 :كبعد كصحبو

 أف القدير العمي تعالى ا عند مف كتكفيؽ بعكف البحث ىذا إنجاز مف تمكنت أف بعد يسرني
 تفضؿ الذم ،وائل حمدي الداية/ الدكتكر ألستاذم بالفضؿ ان ر كتقدي مان اكاحتر  مني عرفانان  أسجؿ
 كتقديـ الرسالة ىذه عمى ؼار شباإل العطاء في المتكاصؿ الصادؽ كجيده الكفير بعممو عمي

  خطاه كسدد عممو فيا  بارؾ كالعممية، العممية خبرتي اءر إث في السديدة اءر كاآل الرشيدة التكجييات

 لمجنةرئيسان  وائل حمدي الدايةالدكتكر/  : المناقشة لمجنة متنانيإ ك شكرم أقدـ أف يسعدني كما

 مناقشان  عالء الدين عادل الرفاتي/ الدكتكرك  داخميان، مناقشان   الشرفاعبد ياسر  /الدكتكرك 
 اجعةر كم تحكيـ في شارككا الذيف األفاضؿ لؤلساتذة االمتناف كعظيـ التقدير بكافر كأتقدـ . خارجيان 

 مياـ في شارككني كمف اسةر الد مقاعد عمى زمبلئي ك درسني مف أشكر أف كيسعدني االستبانة،
مدير عاـ اإلدارة العامة لمجمارؾ كالمككس ل الجزيؿ بالشكر أتقدـ .استير د فترة طكاؿ اسةر الد

في كزارة المالية كأخص بالشكر  العامميف الزمبلء كاألخكة رائد عبد اليادي رجباألستاذ/ 
 . العمؿ ىذا إنجاح في كمساعدة تعاكف مف قدمكه لما مكظفي اإلدارة العامة لمجمارؾ كالمككس

 الرسالة. ىذه إتماـ في بعيد أك قريب مف دكر لو كاف مف كؿ ران خي ا كجزل                     
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 الفصل األول

 اإلطار العام  لمدراسة

ىداؼ التي تسعى الدراسة فكرة الدراسة كمشكمتيا كاأل ستعراضاييدؼ ىذا الفصؿ إلى 
يفترضيا الباحث لتحقيؽ أىداؼ  لتيافصؿ متغيرات الدراسة ك الفرضيات لتحقيقيا. كما يبيف ىذا ال
ييدؼ ىذا الفصؿ  كماالدراسة .بحدكد ف كجية نظر الباحث كالتعريؼ الدراسة ك أىمية الدراسة م

ب الجمركي ك الجيكد البحثية يالسابقة التي تتعمؽ بمجاؿ التير  ستعراض أىـ الدراساتاإلى أيضا 
لييا الباحثكف في ىذا ؼ عمى النتائج التي تكصؿ إك المبذكلة لتكضيح ىذا المفيـك باإلضافة لمكق

 .المجاؿ 

 دمةمق أوًل :

 ثانيًا: مشكمة الدراسة

 ثالثًا: أىداف الدراسة

 رابعًا: أىمية الدراسة

 خامسًا: فرضيات الدراسة

 سادسًا: متغيرات الدراسة

 سابعًا: منيجية واجراءات الدراسة

 ثامنًا: حدود الدراسة

 تاسعًا: الدراسات السابقة
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 مقدمة : أوًل :

مف كجية ب الجمركي يعمى ظاىرة التير العكامؿ المؤثرة  معرفة لىإ تيدؼ ىذه الدراسة
 التيريبيعرؼ  ك ،في قطاع غزة الفمسطينية نظر العامميف في اإلدارة العامة لمجمارؾ كالمككس

ىك جمب البضاعة أك تصديرىا أك نقميا أك محاكلة جمبيا أك تصديرىا أك نقميا بقصد  :الجمركي
ان أك جزئيان ، أك التخمص مف القيكد اختبلس الرسكـ الجمركية كالرسكـ ك الضرائب األخرل كمي

الخاصة بالمنع كالتقيد في ىذا القانكف أك القكانيف األخرل كيستثنى مف أحكاـ ىذه المادة البضائع 
شيكؿ ككذلؾ أمتعة المسافريف المعدة  150المستكردة أك المصدرة تيريبان ، كال تزيد قيمتيا عف 

)مشركع شيكؿ 1000كالتي ال تتجاكز قيمتيا   لبلستعماؿ الشخصي سكاء اإلدخاؿ أك اإلخراج
مجمارؾ خط ل اإلدارة العامة تعتبر لذلؾ (78،ص203ـ بشاف الجمارؾ ، المادة 1998قانكف 

التقدـ  عمىخطكرة بالغة  ظاىرة مفاللما تشكؿ ىذه الدفاع األكؿ في مكاجية التيريب الجمركي 
ممنكعات كالمخدرات ال فتيريب ؛ماعيةمف آثار أمنية كاقتصادية كاجت اكذلؾ لما لي كالتطكر؛

كؿ ما يتعارض مع التعاليـ الدينية كالعادات كالتقاليد كالنشرات  ك ،إلى قطاع غزةكاألسمحة 
ؽ مع يتنسبالمجمارؾ ل اإلدارة العامة كتقكـ كالمطبكعات كاألشرطة كالصكر المنافية لآلداب العامة .

حباط محاكالاألجيزة األمنية لضبط الميربي ب يلظاىرة التير  السمبية نظران لئلثارك ،ب يالتير  يـتف كا 
يرادات الجمركية ، األمر حصيمة الدكلة مف اإل كعمىالصناعات الكطنية الناشئة، الجمركي عمى 

الذم يدفع بالحككمة إلى تغطية ىذا النقص بتقميص حجـ نفقاتيا العامة الضركرية لتمبية حاجات 
نو أف يؤدم إلى خفض مستكل التكظيفات المالية أىذا مف شقتصادية كاالجتماعية، ك المجتمع اال

ب الجمركي ال تتكقؼ عند ىذا الحد، فإذا لـ تكؼ يكآثار التير .  كتدني المستكل المعيشي لؤلفراد
ب مف تأدية الضرائب يعممية تقميص حجـ النفقات العمكمية لتغطية العجز الناتج عف التير 

لزيادة  (27، ص2006)عبد الرازؽ ،رائب جمركية فرض ضل حككمةالجمركية ، فقد تضطر ال
، األمر الذم يؤدم إلى زيادة رغبتيـ كمفيفإيراداتيا العامة كبالتالي زيادة العبء الضريبي عمى الم

 .بالمجكء إلى كافة الكسائؿ كاألساليب لمتيرب مف تأدية الضرائب الجمركية 
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 ثانيًا: مشكمة الدراسة: 

تشكؿ خطكرة بالغة في عصرنا الحاضر، فيي تيدد كياف  ب الجمركييأف ظاىرة التير 
الغير تيريب الفنمك كالتقدـ الحضارييف، ال كاالجتماعية ك قتصاديةكاالمنية المجتمع مف النكاحي األ

األسمحة كالذخائر كالمخدرات بمختمؼ أنكاعيا كمشتقاتيا كالمطبكعات كالمنشكرات ضريبي كتيريب 
مف المجتمع ، أما التيريب الضريبي كالتيرب مف أسبلمة المكاطف ك المخمة باآلداب العامة تيدد 

ف جية كعمى دفع الرسكـ الجمركية يؤثر عمى االقتصاد الكطني كتنعكس سمبياتو عمى اإلنتاج م
ب الجمركي مف أشد الجرائـ الدكلية خطران يلذا تعد جريمة التير  خرل ،أالدخؿ القكمي مف جية 

كرة بالغة عمى كياف الدكلة السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي كالثقافي كأكسعيا انتشاران كتشكؿ خط
 كالصحي كاألمني.

 تتمثؿ مشكمة الدراسة في السؤاؿ اآلتي :

اإلدارة العامة مف كجية نظر العامميف في ب الجمركي يما ىي العكامؿ المؤثرة عمى ظاىرة التير 
 ؟كالمككس الفمسطينية في قطاع غزة مجمارؾل

 :التالية الفرعية األسئمة لدينا تتفرع الدارسة ؤاؿس خبلؿ كمف

 ب الجمركي ؟يالجمارؾ عمى ظاىرة التير  مكظفي تدريب مدل تأثيرما   -

 ب الجمركي؟ينقص الكعي الجمركي عمى ظاىرة التير  مدل تأثيرما   -

 ب الجمركي ؟يالتشريعات الجمركية عمى ظاىرة التير  مدل تأثيرما   -

 ب الجمركي ؟يالمحاكـ الجمركية عمى ظاىرة التير  كجكد مدل تأثيرما  -

 ب الجمركي ؟يعمى ظاىرة التير  بكزارة المالية العبلقات العامة دكر مدل تأثيرما  -

 ب الجمركي؟يعمى ظاىرة التير  منيةجيزة األكاأل مصمحة الجمارؾبيف قكة التنسيؽ  مدل تأثيرما  -

ب يلجمارؾ عمى ظاىرة التير لمعامميف في مصمحة ا كيةالحكافز المادية كالمعنزيادة  مدل تأثيرما  -
  ؟الجمركي
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 :ثالثًا: أىداف الدراسة

ب يعوامل المؤثرة عمى ظاىرة التير ال " التعرؼ عمى يكمف اليدؼ الرئيسي لمدراسة في
 "من وجية نظر العاممين في اإلدارة العامة لمجمارك والمكوس الفمسطينية في قطاع غزةالجمركي 
 ثؿ األىداؼ الفرعية لمدراسة في التالي :كبينما تتم

 .ب الجمركي في الكاقع الفمسطينيير العكامؿ المؤثرة عمى ظاىرة التي تقييـ .1

 ب الجمركي .يالتير  كأنكاع كاف،ب الجمركي مف حيث تعريفو ،كأر يالتعرؼ عمي مفيكـ التير 2.

صاصيا ،كاإلجراءات .التعريؼ بالجمارؾ الفمسطينية مف حيث تنظيميا ،مسئكلياتيا  كاخت3
 الجمركية .

يجاد طرؽ لمحد مف التيربك  ،كيب الجمر ي.تحديد العكامؿ التي تساعد في معالجة حاالت التير 4  .ا 

ب يالمتخصصيف في معرفة ما ىك التير  ئلدارة العامة لمجمارؾ كالمكظفيفل تقديـ مقترحات .5
 الجمركي .

 رابعًا: أىمية الدراسة: 

ب يالعكامؿ المؤثرة عمى ظاىرة التير بأنيا مكضكع عممي جديد يتناكؿ  ةالدراسىذه  ةتكمف أىمي.1
 .الجمركي في قطاع غزة

 لرسـكلما لو مف أثر كبير عمي االقتصاد الكطني الفمسطيني نتيجة تحصيؿ اأىمية المكضكع  .2
 .ك تجنب دخكؿ المكاد الميربة الجمركية العادلة

 كتشكؿ ىذه الدراسة أساسان  ميؿ مف ىذه الظاىرة ،نيا التقعمي العكامؿ التي مف شأعرؼ الت3. 
تحقيؽ األىداؼ المالية  ك ب الجمركييشمؿ يككف مف شأنيا الحد مف ظاىرة التير ألدراسات أكسع ك 

  جتماعيةدية كاإلقتصاكاإل
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 خامسًا: فرضيات الدراسة:

 :ختبار الفرضيات اآلتية إتحاكؿ ىذه الدراسة 

 الجمارؾ مكظفيتدريب ( بيف  0.05ية عند مستكل داللة ) . تكجد عبلقة ذات داللة إحصائ 1
 ب الجمركي في قطاع غزة.يكبيف ظاىرة  التير 

( بيف نقص الكعي الجمركي  كبيف 0.05. تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )2
 ب الجمركي في قطاع غزة.يظاىرة التير 

كبيف   الجمركية( بيف التشريعات    0.05لة ). تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل دال3
 ب الجمركي في قطاع غزة.يظاىرة التير 

 ( بيف كجكد المحاكـ الجمركية0.05. تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )4
 ب الجمركي في قطاع غزة.يكبيف ظاىرة التير  المتخصصة

بكزارة  دكر العبلقات العامة( بيف   0.05. تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )5
 ب الجمركي في قطاع غزة.يكبيف ظاىرة التير  المالية

مصمحة ( بيف قكة التنسيؽ بيف 0.05. تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) 6
 ب الجمركي  في قطاع غزة.يكبيف ظاىرة  التير  منيةألجيزة األكا الجمارؾ

الحكافز المادية كالمعنكية ( بيف زيادة 0.05لة إحصائية عند مستكل داللة ). تكجد عبلقة ذات دال7
 ب الجمركي في قطاع غزة.يلجمارؾ كبيف ظاىرة التير لمعامميف بمصمحة ا
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 سادسًا: متغيرات الدراسة:

 

 :متغيرات الدراسة(1-1شكل رقم )

 

 الجمارؾ مكظفي تدريب

 نقص الكعي الجمركي 

 كيةالتشريعات الجمر 

 كجكد المحاكـ الجمركية 
  المتخصصة

 بكزارة المالية دكر العبلقات العامة

بيف مصمحة الجمارؾ قكة التنسيؽ 
 منيةألجيزة األكا

 الحكافز المادية كالمعنكيةزيادة 
 لمجمارؾ بمصمحةلمعامميف 

 

  تغير التابعالم                                                  المتغيرات المستقمة

 )إعداد الباحث(

 

 

 

 ب الجمركً ٌالتهر
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 :سابعًا: منيجية واجراءات الدراسة

 بالخطكات القياـ خبلؿ مف كذلؾ ،التحميمي الكصفي المنيج استخداـ تـ الدراسة أىداؼ لتحقيؽ
 : التالية

 مف لمبيانات ثانكية كمصادر السابقة األدبيات راجعةم جرل حيث راسةلمد النظرم اإلطار تحديد 1.
 .الجامعية األطركحات ك كالرسائؿ كالدكريات راتكالنش المحكمة كالمجبلت بالكت خبلؿ

 استبانة خبلؿ مف  الدراسة أداة بناء : كشممت لمبيانات أكلي كمصدر الميدانية اإلجراءات 2.
 ب الجمركي،العكامؿ المؤثرة عمى ظاىرة التير تقييـ  عمى الدالة المؤشرات مف مجمكعة تضمنت

 ، الدراسة عينة عمى االستبانة كزعت ثـ االستطبلعية، الدراسة جريتكأ بانة،حكمت االست ثـ كمف
 . النتائج لتحميؿ لمكصكؿ عمييا االحصائية المعالجات جريتكأ البيانات كجمعت

 ب الجمركي.الحد مف ظاىرة التير  شأنيا مف التي راءاتجاإل بعض راحقتكا   راسةالد نتائج تحميؿ 3.

 ثامنًا: حدود الدراسة

 : تمت الدراسة في محافظات قطاع غزة. دود المكانيةالح

 .(8/3/ (20/9/2014-2013بيف ما : طبقت ىذه الدراسة عمى الفترة الكاقعة الحدود الزمنية

مف كجية  ب الجمركييالمؤثرة عمى ظاىرة التير : ركزت الدراسة عمى العكامؿ  الحدود الموضوعية
 .المككس الفمسطينية في قطاع غزةنظر العامميف في اإلدارة العامة لمجمارؾ ك 

 .بكزارة المالية في حككمة غزة الدكائر الضريبيةتناكلت الدراسة مكظفي الحدود المؤسساتية: 
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 :تاسعًا: الدراسات السابقة

 المحمية: الدراسات أوًل :

تشمؿ الدراسات السابقة المحمية عمى الدراسات التي تمت في المنطقة الجغرافية )فمسطيف( 
 لتي يجرم فييا ىذا البحث، كىي مرتبة كالتالي حسب الحداثة:كا

, بعنوان :" مدى عدالة السياسة الجمركية عمى السمع والمنتجات ( 2013)أبو صالح ,.دراسة 1
 في فمسطين "

حيث مفيكميا كتطكرىا  لى التعرؼ عمى الضرائب الجمركية مفإدراسة ىدفت ىذه ال
يف كاالتفاقيات االقتصادية التي تنظـ التجارة الخارجية لمسمطة نكاعيا كأىدافيا، كدراسة القكانأك 

ليات فرض كتحصيؿ آءات الجمركية كالتخميص الجمركي ك الكطنية الفمسطينية، كبياف االجرا
 الضريبة الجمركية .

 نتائج:الأىم 

. عدـ تناسب التشريعات الجمركية المطبقة في مناطؽ السمطة مع الظركؼ السياسية 1
ـ 1962( لسنة  1ية كاالجتماعية  الحالية ، حيث ما زاؿ قانكف الجمارؾ االردني رقـ )كاالقتصاد

 ف .في الضفة الغربية حتى اآل مطبقان 

قتصادية بالبيئة اإل بالخزينة العامة لمسمطة كاخبلالن  كبيران  . يشكؿ التيريب الجمركي اضراران 2
 جتماعية السائدة .كاإل

لتزاـ ا  ك  ة الفمسطينية في تحقيؽ عدالة السياسة الجمركية ،. يساعد تشكيؿ المحكمة الجمركي3
نيا ألى إضافة إعتراض كالشككل ، اعطائيـ حؽ اإل المكمفيف  بالقياـ بما ىك مطمكب منيـ مع

لى كقت طكيؿ إف كانت تحتاج أفي القضايا المتنازع عمييا بعد  تساعد عمى زيادة سرعة الفصؿ
 حتى يتـ البت فييا .
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 :أىم التوصيات

بحيث يتناسب  1962( لسنة 1صدار قانكف جمارؾ فمسطيني بدؿ قانكف الجمارؾ األردني رقـ )إ.1
 .  مع الظركؼ كالمتغيرات السياسة

فرض العقكبات كالغرامات التي تتناسب مع الجرائـ كالمخالفات الجمركية بشكؿ يكفر الحماية  .2
 الكافية مف التيريب الجمركي .

 بعنوان:" ظاىرة التيرب من ضريبة الدخل" (2007)العمور,.دراسة 2

 في الدخؿ ضريبة مف التيرب ظاىرة انتشار أسباب عمى التعرؼ  إلى الدراسة ىذه ىدفت
 مقترحة حمكؿ غزة كضع قطاع في الدخؿ ضريبة مف التيرب آثار عمى غزة، التعرؼ قطاع

 الدخؿ . ضريبة مف التيرب ظاىرة مف الحد عمى لممساعدة

 نتائج:الأىم 

 المكمفيف الضريبي لدل الكعي زيادة عند غزة قطاع في الدخؿ ضريبة مف التيرب مف الحد .يمكف1
 .لممكاطنيف كافية تكعية بحمبلت القياـ طريؽ عف

 ةضريب مف التيرب ظاىرة مف الحد يمكف القانكف في الكاردة العقكبات تطبيؽ حاؿ في . إنو2
 .الدخؿ

 أىم التوصيات:

يتعمؽ  فيما كالمفتشيف لممحاسبيف دكرية بصكرة تدريبية دكرات مؿع عمى التركيز . ضركرة1
 .  خاص بشكؿ الدخؿ ضريبة مف كالتيرب عاـ بشكؿ الدخؿ بضريبة

 اإلعبلـ كسائؿ في إعبلمية بحمبلت القياـ طريؽ عف لدم المكمفيف الضريبي الكعي .زيادة2
 .  كندكات عمؿ بكرشات كالمقركءة كالقياـ كالمسمكعة المرئية

يجرميا  أعماؿ المكمفيف رتكابا حالة في الدخؿ ضريبة قانكف في الكاردة العقكبات .تطبيؽ3
 . الدخؿ ضريبة مف التيرب يحاكؿ لمف رادع تككف كي القانكف
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بعنوان:" تأثير المقاصة عمى اليرادات الضريبية في  (2006)حميض,.دراسة 3
 (".1995-2005فمسطين من )

مى اإليرادات العامة لمدكلة كمعاييرىا كتقسيميا كأنكاعيا ىدفت الدراسة إلى التعرؼ ع
كمصادرىا كمنيا الدكميف العاـ كالدكميف الخاص كالرسـك كالقركض كالضرائب ك أكضحت الدراسة 

أساسيا لمخزينة العامة، كأف المقاصة ىي جزء مف اإليرادات  ان ة تمثؿ مكردأف اإليرادات الضريبي
دل أىمية كتأثير المقاصة عمى اإليرادات الضريبية، ككذلؾ أثر الضريبية في فمسطيف، كبينت م

 انتفاضة األقصى عمى اإليرادات الضريبية في فمسطيف.

 نتائج:الأىم 

 الضرائب قكانيف أحكاـ البلزمة لتطبيؽ الكفاية مرتفعة كالتنظيمية الضريبية األجيزة تكافر .عدـ1
 . المباشرة

 اإلسرائيمي حتبلؿاال ترسبات بسبب في فمسطيف لممكليفا لدل الضريبي الكعي مستكل نخفاضا.2
نفاقيا. جبايتيا كتحصيميا حيث مف لمضرائب العدائية المكاطف كنظرة  كا 

 أىم التوصيات:

.نشر الكعي بيف فئات الممكليف خاصة الذيف يحصمكا عمى فكاتير المقاصة مف الجانب 1
، لتصؿ إلى كافة المشتغميف كتشديد العقكبات اإلسرائيمي، كزيادة كفاءة اإلدارة الضريبية كتأىيميا

 عمى المتيربيف.

. تفعيؿ جياز القضاء الفمسطيني كتشديد تطبيؽ العقكبات التي تخص التيرب مف المقاصة، 2
يجاد جياز خاص لمبلحقة كمعاقبة المتيربيف مف المقاصة، كالعمؿ عمى تكعية الجميكر بضركرة  كا 

 .يا لمدكائر الضريبيةمقاصة كتقديمالحصكؿ عمى فكاتير ال
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يرادات الجمركية بعنوان :"التيرب الجمركي وأثره في اإل (2005)موسى,.دراسة 4
 "الفمسطينية

ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى إيرادات السمطة الفمسطينية كنسبة الجمارؾ مف المكازنة 
عمى التيرب الجمركي  يضا التعرؼكأ كاإلجراءات الجمركية ، كمصادر اإليرادات العامة ، العامة ،

جات اتفاقية ال سبابو ك كالحديث عف االتفاقيات الدكلية ،أكاعو ك الجزاءات المترتبة عميو ك نأك 
 ثرىما عمى اإليرادات الجمركية .أكاتفاقيو باريس االقتصادية ك 

 نتائج:الأىم 

أف معظـ  ةن ، كخاصةمف اإليرادات العامة لمسمطة الفمسطيني كبيران  .تشكؿ اإليرادات الجمركية جزءان 1
 المستكردات الفمسطينية ىي سمع استيبلكية .

البلزمة كتطبيقيا مع غياب المحاكـ الجمركية  فمسطينية. غياب التشريعات الجمركية ال2
 المتخصصة.

 أىم التوصيات:

.االىتماـ باإلصبلح القانكني الشامؿ كتسريع تحضير قانكف الجمارؾ الفمسطيني كالبدء في تفعيؿ 1
 اكـ الجمركية الفمسطينية ، كايقاع عقكبات جدية لمميربيف .المح

.استخداـ كسائؿ اإلعبلـ لزيادة كعي المكاطنيف بأىمية اإليرادات الجمركية في دعـ االقتصاد 2
 الفمسطيني .

 ( بعنوان :"محددات اإليرادات العامة في فمسطين"2005.دراسة )الشمة,5

 إلى إضافة كالتطكر المفيـك حيث مف العامة تاإليرادا عمى لى التعرؼإىدفت الدراسة 
 االقتصادم الكاقع عمى ذلؾ، ك التعرؼ في المتبعة كالتقسيمات اإليرادات مصادر تمؾ عمى التعرؼ

 عمى التعرؼ  ،أدائو عمى تمؾ العقبات أثر كبياف تعترضو التي العقبات حيث مف الفمسطيني
 العامة. اإليرادات ىيكمية
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 نتائج:الأىم 

 لتغطية نفقاتيا البلـز الماؿ تأميف خبلليا مف الدكلة تستطيع مالية كسيمة العامة اإليرادات ر.تعتب1
 .كاالجتماعية االقتصادية الحياة في تأثير ذات فعالة أداة ككنيا إلى اضافة العامة

عمى  يعمؿ ىامان  محددان  كيعتبر العامة،  اإليرادات عمى كبير بشكؿ الضريبي التيرب يؤثر .2
 .العامة اإليرادات حصيمة خفض

 االحتبلؿ بأىداؼ سمطات كضعتو مكركث طارإ فمسطيف في التشريعي القانكني طاراإل يعتبر .3
 .نشاطو كتقييد مكارده عمى كالسيطرة الفمسطيني االقتصاد نيب أىميا كمف تخدميا

 أىم التوصيات:

 كاإليرادات الفعمية اإليرادات فالفجكة بي ، كتقميؿ الضريبي التيرب محاكالت مف الحد عمى .العمؿ1
 .اإليرادات الجمركية أك المحمية بالجباية سكاء تحصيميا المتكقع

 عف طريؽ بتعادكاإل كالجمركية الضريبية الخبلفات لحؿ كافيان  جزءان  التشريعي الجانب .منح  2
 .الجمركية المختصة المحاكـ تفعيؿ طريؽ عف كذلؾ الخزينة حؽ لضماف الصفقات

 :العربية  الدراسات  :ثانياً 

تشمؿ الدراسات السابقة العربية عمى الدراسات التي تمت في المنطقة اإلقميمية ممثمة 
 بالدكؿ العربية المجاكرة، كىي مرتبة كالتالي حسب الحداثة:

 , بعنوان: "مقاربة اقتصادية لمتيريب بالجزائر "(2012)براىمي , .دراسة 1

يريب عبر الزمف لمنظر في أبعادىا المختمفة كتطكراتيا، ىدفت الدراسة إلى تتبع حركات الت
 رغبة في استنتاج اآلليات الكفيمة بمعالجتيا أك التقميؿ مف حدتيا.
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 نتائج:الأىم 

عف مبدأ العقبلنية، إذ أنو يعمؿ عمى المقارنة بيف  يدت الدراسة أف سمكؾ الميرب ال يحأثبت .1
عف تحقيؽ أكبر قدر مف األرباح بأقؿ  يؼ المترتبة عنو، بحثان االمتيازات المتأتية مف التيريب كالتكال

 التكاليؼ الممكنة.

عتقاد لدل الجماعة أف تجريـ أفعاؿ التيريب ال يقصد بو سكل زيادة دخؿ الخزينة إذ يسكد اإل .2
 .العمكمية، فيي ال تؤدم إلى المساس بحقكؽ األفراد كحرياتيـ العامة

 كاضحان  كاف فسرىا سيكلة االلتحاؽ بقطاع التيريب مف جية لما.  أف تنامي حركات التيريب ت3 
 التيريب. المتداد نشاطات المسيمة العكامؿ أىـ مف يعتبراف كالرشكة الفساد أف

 أىم التوصيات:

أف معرفة العكامؿ المتحكمة في التيريب ليا مف األىمية بمكاف في تحديد معالـ الخطة التي   .1
 مع ىذه النشاطات أك التقميؿ مف حدتيا .يجب أف تنتيجيا الدكلة لق

زيادة النفقات العمكمية لتدعيـ الكسائؿ المادية كالبشرية لؤلجيزة المكمفة بمكافحة  المكازنة بيف .2
 المحصمة لصالح الخزينة العمكمية. اإليراداتالتيريب  كبيف 

تحسيف مستكيات العمؿ عمى دفع عجمة التنمية بالمناطؽ الحدكدية،  امتصاص البطالة،  .3 
 لدل الشباب لبللتحاؽ بالتيريب. المعيشة كالتقميؿ مف حدة الفقر، كيكلد عزكفان 

 Estimating Factors Affecting Tax ) بعنكاف : ( Tabandeh،2012).دراسة 2
Evasion in Malaysia: A Neural Network Method Analysis) 

مى ظاىرة التيرب الضريبي في ماليزيا في لى تقييـ العكامؿ المؤثرة عإىدفت ىذه الدراسة 
 .1963)-2010)الفترة الكاقعة ما بيف 

 نتائج:الأىم 

 لى زيادة التيرب الضريبي.إف زيادة الضريبة عمى دخؿ المكمؼ تؤدم إ .1
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 ف صعبة يزيد مف التيرب الضريبي .أف فرض الحككمة لقيكد كقكاني .2

 ضريبي .رتفاع عبء الضريبة يزيد مف التيرب الإف إ .3

 أىم التوصيات:

 ف عمى صناع القرار لكي يخفضكا مف التيرب الضريبي :أ

 س الماؿ.أصكؿ ك ر فض قيمة ضريبة الدخؿ كاألنو يجب خإف.1

 كالقيكد المفركضة عمى التجارة . . الحد مف صعكبة القكانيف2

,بعنوان: "ظاىرة التيرب الضريبي وانعكاساتيا عمى  ( 2012) لزرق , .دراسة3
 تصاد الرسمي في الجزائر "الق

الضريبي، كمحاكلة إيجاد  لى  إعطاء صكرة شاممة عف ظاىرة التيربإىذه  الدراسة  ىدفت
إعطاء كتكضيح األسباب الحقيقية كراء لجكء  ختبلؼ بيف أنكاع ىذه الظاىرة كأشكاليا.أكجو اإل

 ع الضريبة بشتى الطرؽ كاألساليب.األفراد كالمؤسسات إلى التخمص مف دف

 نتائج:الأىم 

في  دكف تحقيؽ سياساتيا في شتى المجاالت، كبذلؾ عارضان  .التيرب الضريبي  يقؼ حائبلن 1
 مسار التنمية.

.إف مكافحة التيرب الضريبي ليست باألمر السيؿ، كىذا لؤلكجو كاألشكاؿ التي يتخذىا التقنيات 2
 الضريبة.  المنتيجة كالحيؿ المستعممة مف طرؼ المكمفيف بيدؼ التخمص عف دفع

.أف الكصكؿ إلى نتائج مشجعة في مجاؿ مكافحة التيرب الضريبي تقتضي بالدرجة األكلى تكافر 3
 عزيمة جادة مف كؿ األطراؼ كعمى كؿ المستكيات.

 



16

 أىم التوصيات:

قناع المكمفيف بجدكل مساىمتيـ مف خبلؿ اإلعبلـ.1  .تنمية الكعي الضريبي كا 

حتمية تكافر الكضكح التاـ بصياغة القكاعد التشريعية كالبعد  .مكافحة التيرب الضريبي تكمف في2
يككف بمثابة منافذ لمتسمؿ مف دفع  جتيادكاحتى ال يفسح المجاؿ لكؿ تأكيؿ  عف كؿ لبس كغمكض

 الضريبة. 

ائية وأثرىا في مكافحة ب,بعنوان: " فعالية الرقابة الج (2011)عبدالغني ,. دراسة 4
 " 1999-2009التيرب الضريبي في الجزائر

ثر فعالية الرقابة الجبائية  في مكافحة ظاىرة التيرب ألى التعرؼ عمى إىذه الدراسة  ىدفت
 قتصاد الكطني  ، باإلضافةنعكاساتيا  عمى اإلإبراز ا  يص ىذه الظاىرة ك الضريبي ، كمحاكلة تشخ

 ليات الرقابة الجبائية في الحد مف انتشار ىذه الظاىرة .آلى تقييـ دكر طرؽ ك إ

 نتائج:الأىم 

. تحتؿ الضريبة مكانة ىامة في تمكيؿ نفقات الدكلة كتحقيؽ أىداؼ السياسة المالية كاالقتصادية. 1
لى ضعؼ كفاءة االدارة إالتعقيد كعدـ االستقرار ،إضافة  .يعاني النظاـ الضريبي الجزائرم مف2

 ية .ئالجبا

 نو غير قابؿ لمقياس نظران أذ إ ، .يصعب قياس التيرب الضريبي رغـ تعدد مناىج كطرؽ تقديره3
 لعدـ إمكانية حصره .

 سمبية عمى المستكل المالي كاالقتصادم كاالجتماعي.  .يخمؼ التيرب الضريبي اثاران 4

 أىم التوصيات:

لي في كافة تعامبلت االدارة ف خبلؿ تعميـ استعماؿ االعبلـ اآل.تطكير العمؿ باإلدارة الجبائية م1
 الضريبة . الجبائية مع المكمؼ ب
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ميني عف طريؽ التدريب ىتماـ بمكظفي اإلدارة الجبائية مف خبلؿ رفع مستكاىـ العممي كالاإل.2
 طبلع عمى كافة المستجدات كالتعديبلت التي تطرأ مف حيف آلخر .المستمر لئل

مية الضريبة كدكرىا في .العمؿ عمى نشر الثقافة الجبائية مف أجؿ تكعية كتحسيس المكمفيف بأى3
 جتماعية .قتصادية كاإلحياة اإلال

ساليب التعامؿ كالتكاصؿ عف أائية كالمكمفيف بالضريبة كتطكير دارة الجبإلف العبلقة بيف ا. تحسي4
 نشاء مكاتب لمعبلقات العامة تقكـ بمساعدة الممكليف كالسير عمى خدمتيـ.إطريؽ 

حالة الجزائر  ظل اقتصاد السوق ,بعنوان :"دور الجمارك في (2006)مراد ,.دراسة 5
لى التعرؼ عمى اإلدارة الجمركية ك النظاـ الجمركي كمحاكلة الكقكؼ إىذه الدارسة  ىدفت "

بذاتو، محاكلة الكقكؼ عمى  قائمان  عمى أىـ الخصائص التي تجعؿ مف ىذه المؤسسة قطاعان 
لة دراسة محاك  ،قتصادم الجديدفي ظؿ النظاـ  اإل المشاكؿ ك التحديات التي تكاجو قطاع الجمارؾ

 قتصادية العالمية عمى الدكر الذم يمكف أف تمعبو الجمارؾ . تأثير التحكالت اإل

 نتائج:الأىم 

تعرض الصناعات المحمية لمنافسة شديدة مف حيث الجكدة ك السعر، األمر الذم يستكجب  .1
 زيادة تفعيؿ دكر ىذه الصناعات ك المنتجات حتى تستطيع مكاجية ىذه المنافسة.

تباعمحكـ ك بشكؿ إدارة الجمارؾ  ـ. تنظي2 سياسة جمركية جيدة، تسمح ليا بأف تؤدم الدكر  ا 
 مف أجؿ تحقيؽ إيرادات خزينة الدكلة.   كالحمائي الجبائي

 التي الصعكبات ك عمى المشاكؿ نتغمب أف يجب ينبغي كما بدكرىا الجمارؾ مؤسسة تقـك .لكي3
 مف الجمركييف األعكاف لتمكيف البلزمة الكسائؿ ك اإلمكانيات نقص :بينيا مفالتي   ك تكاجييا،

 .مياميـ أداء
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 أىم التوصيات:

ك  ، كسائؿ عمميا ك آلياتيا كبترشيد ، إدارتيا بتحديث ، اليـك مطالبة الجمركية اإلدارة إف .1
 المعمكمات. ك االتصاالت تكنكلكجيا ثكرة مف االستفادة ك باالستعانة

ك  الفساد إلى تؤدم أف الممكف مف التي الضعؼ نقاط حصر ك تحديد عمى العمؿ يجب .2
 .مستمر ك دائـ بشكؿ عبلجيا كسائؿ تبني ك تصنيفيا

 أفضؿ كظائفيا بشكؿ تؤدم تجعميا التي الحديثة التكنكلكجية الكسائؿ بكؿ الجمارؾ إدارة .تجييز3
 .المتابعة استمرار مع التككيف ك الترقيات ك آتالمكاف حيث أسرع مف ك

المباشر بالجيات العميا  االتصاؿالقرارات ك  اتخاذالجمارؾ صبلحيات كبيرة في  إعطاء .4
  كالجيات األمنية كاالقتصادية  كالبنكؾ.

بعنوان :"الرسوم الجمركية في ظل تحرير التجارة  , (2006)ثابت ,.دراسة 6
 الخارجية وامكانية تطبيق ضريبة القيمة المضافة كبديل عنيا في سورية "

لى التعرؼ عمى كاقع الرسكـ الجمركية كمصدر تمكيمي لمخزينة العامة إالدراسة  ىذه ىدفت
رب الدكلية كضريبة القيمة المضافة كامكانية االستفادة مف التجا في ظؿ تحرير التجارة الخارجية ،

  .قابمية تطبيؽ ضريبة القيمة المضافة كبديؿ عف الرسـك الجمركية في سكريةك  ،كالعربية في تطبيقيا

 نتائج:الأىم 

رتفاع معدالتيا كبيف عائداتيا إالضريبة كالجمركية مف حيث  . ىناؾ تناقض كاضح في األنظمة1
 لى التيرب الضريبي الكاسع .إكيرجع ذلؾ  ة  عمى خزينة الدكلة ،المتكاضع

في ظؿ تحرير التجارة الخارجية كاتفاقيات االعفاء مف الرسكـ ال يقع عمى عاتؽ مديرية  .2
  ؛ثار اقتصاديةآيضا  القياـ بمياـ عديدة ليا أحصيؿ الرسكـ الجمركية فقط ، بؿ ك ت الجمارؾ

عفاء مف بضائع الكاردة في ظؿ اتفاقيات اإلممارسة دكرىا في الرقابة الجمركية كالتأكد مف منشأ ال
 الرسكـ كمطابقة البضائع الكاردة لممكاصفات .
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لى إدل أالتعميمات كمتابعة تنفيذىا بدقة صدار إفي يف كزارتي المالية كاالقتصاد . عدـ التنسيؽ ب3
سعار رغـ التخفيضات الكبيرة في الرسـك الجمركية عمى بعض السمع كالمكاد. بلء األاستمرار غ

مر لو لمكاطف ككزارة المالية ، كىذا األزمة ثقة بيف األى إدل أعدـ كضكح التشريعات الضريبية .4
عداد لتطبيؽ ضريبة القيمة المضافة ألنيا تتطمب عبلقة إلر سمبية كبيرة كخاصة في مرحمة اثاأ

 مباشرة كمصداقية  في التعامؿ بيف المكمؼ كالدكائر المالية.

 أىم التوصيات:

تعتبر  بالخبراء العرب في ىذا المجاؿ ، كتصميـ الفاتكرة الضريبية بشكؿ محكـ ألنيا ستعانةاال.1
 ساسي لنظاـ الضريبة المضافة .الركف األ

بيف كزارتي المالية كاالقتصاد كتكميؼ مجمكعة مف مكظفي الكزارتيف  نشاء شبكة حاسكبإ. 2
 لمتنسيؽ بينيما  في تطبيؽ القكانيف كاالنظمة .

 دارة الضريبة.  إكزارة المالية لتككف قادرة عمى  لدل  كتقنيان  عداد ككادر بشرية مؤىمة عمميان إ.3

لثقافة الضريبية ميمة لممستيمؾ كالتاجر في نفس .زيادة الكعي الضريبي لدل المكاطنيف ، فا4
 الكقت 

بعنوان :"دور العالقات العامة بمصمحة الجمارك في  (, 2004)العجمي , .دراسة 7
 "الحد من تيريب المخدرات 

مفيـك  لى التعرؼ عمى مياـ العبلقات العامة بمصمحة الجمارؾ ،إىذه الدراسة  ىدفت
رشادم ،الكقائي ،التنفيذم ، كالعبلجي لمعبلقات الدكر اإل ، العبلقات العامة بمصمحة الجمارؾ

 العامة بمصمحة الجمارؾ في الحد مف تيريب المخدرات . 
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 نتائج:الأىم 

كلى مف حيث  الجمارؾ المرتبة األ رشادم لمعامميف بالعبلقات العامة بمصمحةيحتؿ الدكر اإل.1
النشرات كالكتيبات التي تكضح أىمية تجنب تحذير الجميكر بعدـ حمؿ حقائب ال تخصيـ ، تكزيع 
 المخدرات كتبصر الجميكر بعقكبة تيريب المخدرات .

حيث تعاكف العبلقات . يحتؿ الدكر الكقائي لمعامميف بالعبلقات العامة بمصمحة الجمارؾ مف 2
جيزة المعنية بمكافحة المخدرات ، تحصؿ العبلقات العامة عف طريؽ شبكات العامة مع األ

يكتر عمى معمكمات عف أشير طرؽ تيريب المخدرات ك المشاركة في خطط الكقاية مف الكمب
 تيريب المخدرات .

يحتؿ الدكر العبلجي لمعامميف بالعبلقات العامة بمصمحة الجمارؾ المرتبة الثالثة مف حيث   .3
 ساليب الميربيف ، كتصحيح الصكرة الذىنيةأؿ الجمارؾ بطرؽ التعرؼ عمى أحدث تزكيد رجا

 الخاطئة عف الجمارؾ لدل الجميكر .

يحتؿ الدكر التنفيذم لمعامميف بالعبلقات العامة بمصمحة الجمارؾ المرتبة الرابعة مف حيث   .4
عبلمية لدرء خطكرة ـ الحمبلت اإلاجراء البحكث كالدراسات حكؿ كيفية مقاكمة المخدرات كاستخدا

ة لمكافحة المخدرات بشبكات اتصاؿ مستمرة المخدرات ، االتصاؿ مع جميع الجيات المعني نتشارا
 ألف ذلؾ يفيد في التعرؼ عمى كؿ جديد مجاؿ مكافحة التيريب .

 أىم التوصيات: 

 نفعاالتيـ .اعراض  التي تظير عمييـ ك المخدرات كاأل بيبصفات مير مكظفي الجمارؾ  إرشاد. 1

ساليب الميربيف لمزج بيـ أك  ىمية عقد الندكات كالمحاضرات التي تكضح إلفراد الجميكر طرؽأ.2
 في تيريب المخدرات .

ساليبيـ أعمى  شتراؾ العبلقات العامة في ضبط ميربي المخدرات لمتعرؼ عمميان إضركرة  .3
 ككسائميـ في التيريب .
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 شكاؿ المخدرات المختمفة.أضركرة تعريؼ الجميكر بأنكاع ك .4 

 :األجنبية الدراسات: ثالثاً 

 دكف األجنبية المناطؽ في تمت التي الدراسات عمى جنبيةاأل السابقة الدراسات تشمؿ
 :الحداثة حسب كالتالي مرتبة كىي اإلنجميزية، العربية، كبالمغة

 Differentiated Products  ) بعنوان : (Narciso,Javorcik,2003).دراسة 1
and Evasion of Import Tariffs)  

مف خبلؿ  كالتي تتـ مف الرسكـ الجمركية ،ىدفت ىذه الدراسة لتعزيز الفيـ لظاىرة التيرب 
 التي الشركات الخاصة ،مف فراد األخفاء الكاردات الخاضعة لمرسكـ الجمركية ، التي يقـك بيا إ

 .1992)-2003)ركبا الشرقية خبلؿ الفترة أبمداف مف  10حدثت بيف المانيا ك

 نتائج:الأىم 

نتجات المتمايزة بسبب صعكبات تقييـ الجكدة ف التيرب مف الرسكـ الجمركية يزيد في حالة المأ.1
كسع لمتيرب الجمركي مف جانب المستكرديف كمكظفي الجمارؾ أ كالسعر، مما يخمؽ مجاالن 

 الفاسديف.

 %6.لى عجز تجارمإفي حالة المنتجات المتجانسة يؤدم  1جمركية %رتفاع التعريفة الإ.أف 2

 . 2.1بينما يصؿ العجز في حالة المنتجات المتمايزة % 

 ستيراد الحقيقي.خفاء سعر االإة المنتجات المتمايزة يحدث بسبب .أف التيرب الجمركي في حال3

 أىم التوصيات:

ف مستندات دخاؿ أنظمة تسمح بالتحقؽ ما  لمكاردات ، ك .الحد مف سمطة تقدير مكظفي الجمارؾ 1
 جراء عممية تدقيؽ فعاؿ.ا  سعار بمنتجات مماثمة ك االستيراد، كمقارنة األ
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يؿ تعريفة مكحد سيحد مف الحكافز كالقدرة عمى سكء تصنيؼ دلنو مف المفضؿ استخداـ أ.2
 المنتجات المستكردة .

 :الدراسات عمى التعميق: رابعاً 

عمييا  حصؿ التي النتائج عمى طبلعكاال البحث، لمكضكع السابقة الدراسات ستعراضا بعد
 بشكؿ كاضح ظير كغيرىا، كالنظرية الميدانية الدراسات طريؽ عف المجاؿ ليذا كالدارسكف الباحثكف
 بمختمؼ التنمية عمى معالجة العكامؿ المؤثرة عمى ظاىرة التيرب الجمركي لما ليا تأثيرىا أىمية
 . أبعادىا

 أىـ نقاط االتفاؽ مع الدراسات السابقة كما يمي :

تشريعات الجمركية في أف عدـ تناسب ال ،( 2013,)أبك صبلح تكافقت دراسة الباحث مع دراسة .1
المطبقة في مناطؽ قطاع غزة ، مع الظركؼ السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية  الحالية ك أيضا 

 الفمسطينية، كالتزاـ المكمفيف  بالقياـ بما ىك مطمكب منيـ؛المختصة عدـ تشكيؿ المحكمة الجمركية 
 كي .ب الجمر ييؤثر عمى ظاىرة التير  كالشككل  عتراضاالعطائيـ حؽ إمع 

 العقكبات تطبيؽ الجمركي كعدـ  الكعي نقصفي  ،(2007)العمكر،تفؽ الباحث مع دراسة إ.2
 الجمركي. بيالتير  ظاىرة يؤثر عمى في قانكف الجمارؾ الكاردة

  كالتنظيمية مكانيات الماديةاإل تكافر في أف عدـ ،(2006)حميض،دراسة تفؽ الباحث مع  إ.3
الجمركي يؤثر عمى ظاىرة  الكعي مستكل جمارؾ، كأيضا انخفاضال قكانيف أحكاـ البلزمة لتطبيؽ

 ب الجمركي.يالتير 

البلزمة الجمركية الفمسطينية  في غياب التشريعات ،(2005)مكسى،دراسة تفؽ الباحث مع إ.4
 ب الجمركي .يتطبيقيا كأيضا غياب المحاكـ الجمركية المتخصصة يؤثر عمى ظاىرة التير 

 طارإ فمسطيف في التشريعي القانكني االطار ، في أف(2005الشمة،)تفؽ الباحث مع دراسة إ.5
 ب الجمركي .يكقديـ يؤثر عمى ظاىرة التير  مكركث
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حيث يسكد  الكعي الجمركي ، ، في أف نقص (2012)براىمي ، تفؽ الباحث مع دراسة إ.6
العمكمية يؤثر  أف تجريـ أفعاؿ التيريب ال يقصد بو سكل زيادة دخؿ الخزينة ميريفلدل ال عتقاداإل

 ب الجمركي .يعمى ظاىرة التير 

دكف تحقيؽ  ب الجمركي يقؼ حائبلن ي، أف التير ( 2012) لزرؽ ، تفؽ الباحث مع دراسةإ. 7
ب الجمركي ليست باألمر السيؿ، يالحككمة لسياساتيا في شتى مجاالت التنمية، أف مكافحة التير 

دارة في عممية كفاءة اإل لى أف عدـإكباإلضافة ب، يكىذا لؤلكجو كاألشكاؿ كالحيؿ المستعممة لمتير 
 ب الجمركي .يالرقابية  يؤثر عمى ظاىرة التير 

لى ضعؼ إأف تعقد النظاـ الجمركي، إضافة ، (2011)عبدالغني ،تفؽ الباحث مع دراسة إ. 8
ب الجمركي رغـ تعدد مناىج كطرؽ تقديره يدارة الجبائية ك أيضا صعكبة قياس التير مكانيات اإلإ
 ب الجمركي .يثر عمى ظاىرة التير يؤ 

 اإلدارة  لتمكيف البلزمة الكسائؿ ك اإلمكانيات أف نقص ،(2006)مراد ،تفؽ الباحث مع دراسة إ.9
 ب الجمركي .يمياميـ ، يؤثر عمى ظاىرة التير  أداء مف

،أف التناقض كعدـ الكاضح في األنظمة الضريبة (2006)ثابت ،تفؽ الباحث مع دراسة إ.10
 ب الجمركي .يية يؤثر عمى ظاىرة التير كالجمرك

عبلـ الجمركي المتمثؿ في دكر ، عمى أىمية اإل( 2004)العجمي ، تقؽ الباحث مع دراسة إ.12
 ب الجمركي .يالعبلقات العامة االرشادم ، الكقائي ، كالعبلجي يؤثر عمى ظاىرة التير 

لقيكد كقكانيف صعبة  فرض الحككمة، أف  ( Tabandeh،2012)دراسة تفؽ الباحث مع إ. 13
 ب الجمركي .ييؤثر عمى ظاىرة التير 

أف نقص كفاءة مكظفي اإلدارة الجمركية  ، (Narciso،Javorcik،2003)تفؽ الباحث مع إ.14
 .ب الجمركييفي تقييـ الجكدة كالسعر، في حالة المنتجات المتمايزة يؤثر عمى ظاىرة التير 
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 :يمي ما في اسات السابقةعن الدر أىم ما تميزت بو الدراسة  :خامساً 

 قطاع غزة . في ب الجمركييبالتير  الخاصة األكلى الدراسات مف تميز الدراسة ككنيا .1

 في ب الجمركييالتير عمى ظاىرة شممت العديد مف العكامؿ المؤثرة الدراسة بأنيا  هتميزت ىذ .2

 .قطاع غزة

 الجمارؾ في حماية االقتصاد الكطني. ظيرت الجانب االيجابي لئلدارة نيا أ.تميزت ىذه الدراسة بأ3
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 نيالفصل الثا
 

 ب الجمركييماىية التير 
 

ب ي، كأيضا التعرؼ عمى أنكاع التير  ب الجمركي يلى التعرؼ عمى مفيكـ التير إييدؼ ىذا الفصؿ 
ثار المترتبة عمى كالتعرؼ عمى اآل ب الجمركي ،يكالتعرؼ عمى أركاف جريمة التير  الجمركي ،

 ب.ية التير عممي

 

  .ب الجمركييالتير  أنواع و ب الجمركييتعريف التير  :المبحث األول 

 ب الجمركي.يأركان جريمة التير  :المبحث الثاني 

 .ب الجمركييالمترتبة عن التير  اآلثار: المبحث الثالث
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 نيالفصل الثا

 ب الجمركييماىية التير 
 .ب الجمركي يير الت ب الجمركي أنواعتعريف التير :  المبحث األول

  :ب الجمركييتعريف التير أوًل: 
كالتي تسمح  األصؿ أف استيراد البضائع كتصديرىا يخضع إلجراءات الرقابة المحددة قانكنان 

لمصالح الجمارؾ مف تحصيؿ الحقكؽ كالرسكـ المستحقة كتطبيؽ إجراءات الحظر المقررة، غير أف 
كاتب الجمارؾ كىذا ما يعرؼ بالتيريب. بعض المتعامميف يفضمكف تمرير بضائعيـ خارج م

مف أشكاؿ االقتصاد غير  كبالتالي فإف عمميات التيريب تمثؿ شكبلن  (63،ص2012)براىمي،
الرسمي ككنيا تتـ مخالفة ألحكاـ التشريع الجمركي، حيث يتـ إدخاؿ البضائع إلى اإلقميـ الجمركي 

الجمركية أك التغاضي عف تدابير  أك إخراجيا منو رغبة في التممص مف دفع الحقكؽ كالرسكـ
. لذلؾ تعمؿ إدارة الجمارؾ مف خبلؿ تنفيذ السياسة الجمركية المسطرة مف الحظر المقررة قانكنان 

لى الخارج، السيما مف أجؿ لطرؼ السمطات العمكمية  مراقبة حركة البضائع كرؤكس األمكاؿ مف كا 
 تثمار كتحقيؽ التنمية االقتصادية.االقتصاد الكطني، دعـ االس (17،ص2007)عبدالصمد،حماية

الرقابة الجمركية تخضع ليا كؿ البضائع المستكردة أك المعدة لمتصدير، غير أف الكاقع يكشؼ عف 
ب مف ىذا اإلجراء قصد يكجكد بعض المتعامميف الذيف يبحثكف عف كضعيات تمكنيـ مف التير 

قكؽ كالرسـك تممص مف دفع الحالتغاضي عف تدابير الحظر المفركضة عمى حركة البضائع أك ال
يعد قانكف الجمارؾ أحد فركع القانكف العاـ ، فيك ينظـ العبلقة بيف الدكؿ الجمركية المستحقة، 

 نظيـ الجباية الضريبية الجمركية.معنكيا عاما كبيف األفراد ، كبدأت الدكؿ بت باعتبارىا شخصان 
نقميا أك محاكلة جمبيا أك تصديرىا أك ىك جمب البضاعة أك تصديرىا أك  :يعرف التيريب الجمركي

نقميا بقصد اختبلس الرسكـ الجمركية كالرسكـ ك الضرائب األخرل كميان أك جزئيان ، أك التخمص مف 
القيكد الخاصة بالمنع كالتقيد في ىذا القانكف أك القكانيف األخرل كيستثنى مف أحكاـ ىذه المادة 

شيكؿ ككذلؾ أمتعة المسافريف  150كال تزيد قيمتيا عف البضائع المستكردة أك المصدرة تيريبان ، 
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 1000المعدة لبلستعماؿ الشخصي سكاء اإلدخاؿ أك اإلخراج  كالتي ال تتجاكز قيمتيا 
 .(78،ص203ـ بشاف الجمارؾ ، المادة 1998شيكؿ)مشركع قانكف 

  -نو يعتبر أف التيريب مكتمبل في حالة تكافر الشركط اآلتية :أ  

 ائع إلي الببلد أك إخراجيا منيا . إدخاؿ البض.1
دخاؿ البضاعة شّكؿ جريمة .يخالؼ ىذا اإلدخاؿ أك اإلخراج، أم تشريع نافذك، كبيذا يككف إ2

حتى لك تـ إدخاؿ ىذه البضاعة عف طريؽ المراكز الجمركية نتيجة لمخالفة ذلؾ التشريعات  ،التيريب
 .(44ص ،2000 )المطيرم،المعمكؿ بيا بشاف الممنكعات 

راكز الجمركية ، أف يتـ ىذا اإلدخاؿ بطريقة غير مشركعة ، أم أنو تـ دخكؿ البضائع عبر الم3.
 .بطرؽ غير مشركعة

 أف يؤدم ىذا اإلدخاؿ إلي التممص مف أداء الضرائب الجمركية ، أك أف يخالؼ النظـ المعمكؿ بيا، .4
    .(27ص ،2005)مكسى،ائع الممنكعة ف البضأبش

 :ب الجمركييالتير  أنواعثانيًا:    
 

 من حيث الركن المادي لمجريمة :1:    

 . التيريب الفعمي أو الحقيقي:1

يقع التيريب الفعمي بثبكت دخكؿ البضائع إلى اإلقميـ الجمركي أك خركجيا منو دكف 
المركر عمى مكاتب الجمارؾ المختصة قصد القياـ بإجراءات الجمركة)استيراد البضائع أك تصديرىا 

مكاتب الجمركية(، أك نتيجة اإلخبلؿ بمبدأ إحضار البضائع لدل الجمارؾ فيما يمي عرض خارج ال
 .(67،ص2012)براىمي ،مف قبيؿ التيريب الفعمي  األفعاؿ التي تعتبر

 استيراد البضائع أك تصديرىا خارج المكاتب الجمركية. -

لمتصدير أك إلعادة التصدير عدـ إحضار البضائع المستكردة أك التي أعيد استيرادىا أك المعدة  -
 أماـ مكتب الجمارؾ المختص قصد إخضاعيا لممراقبة الجمركية.

 عدـ إحضار البضائع المستكردة أماـ أقرب مكتب جمركي كبإتباع الطريؽ األقصر المباشر. -
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ىبكط المراكب الجكية التي تقكـ برحبلت دكلية في غير المطارات التي تكجد فييا مكاتب  -
 ال إذا أذف ليا بذلؾ مصالح الطيراف المدني بعد استشارة إدارة الجمارؾ.الجمارؾ، إ

في حالة كجكد أسباب قاىرة أك برخصة مف  اأك إلقاؤىا أثناء الرحبلت، ما عدتفريغ البضائع  -
 السمطات المختصة بالنسبة لبعض العمميات.

لتي تقكـ برحبلت دكلية يجب تفريغ كشحف البضائع المنقكلة بكاسطة السفف أك المراكب الجكية ا  -
 أف يخضع لمرقابة الجمركية.

اإلنقاص مف البضائع المكضكعة قيد نظاـ العبكر، إذ أف المستفيد مف ىذا النظاـ مسؤكؿ أماـ  -
إدارة الجمارؾ كمطالب بتنفيذ االلتزامات المترتبة عف ىذا النظاـ، السيما عف طريؽ تقديـ البضائع 

حضارىا إلى مكتب الكصكؿ في اآلجاؿ المحددة كعبر الطريؽ المصرح بيا لدل مكتب االنط بلؽ كا 
 .(67،ص2012)براىمي ،ة أك اختبلؼ في البضائع المنقكلةالمعيف كدكف نقص أك زياد

 التيريب الحكمي: .2

كىك نكع مف التيريب ال يدخؿ ضمف اإلطار العاـ لجريمػة التيريػب، إذ تتخمػؼ عنػو بعػض 
منيػػػػا التيريػػػػب بمعنػػػػاه المػػػػألكؼ إال أف المشػػػػرع الجمركػػػػي ألحقػػػػو  العناصػػػػر الجكىريػػػػة التػػػػي يتكػػػػكف

بالتيريػػػب الحقيقػػػي كأجػػػرل عميػػػو حكمػػػو، ألنػػػو يػػػؤدم إلػػػى ذات النتيجػػػة التػػػي يػػػؤدم إلييػػػا التيريػػػب 
 .(14،ص1992)السيد ،ف اختمؼ معو في الشكؿإ الحقيقي ك

بياف جمركي أك عف  استيراد أك محاكلة استيراد البضائع الممنكعة أك الخاضعة لمرسكـ بدكف . أ
 .طريؽ غير معيف

 

 كاذب في جنس البضاعة الممنكعة فيكيعتبر بياف  ،البياف الكاذب في جنس البضاعة . ب
الكشؼ أك في األكراؽ التي تقكـ مقامو تحت تسمية ال تدؿ عمي حقيقة جنسيا كنكعيا 

  .كصفتيا
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 : التيريب الجمركي حالت واقع ج.
 

 ت التيريب الجمركي(: يبين عدد حال1-2جدول رقم )
 

 التيريب الحكمي حالت عدد
 اإلجمالي الكمي دراسة اسعار بدون مستندات السنة
2009 306 304 610 
2010 848 1230 2078 
2011 849 1903 2752 
2012 562 2770 3332 
2013 517 2350 2867 

 11639 8557 3082 اإلجمالي الكمي
 ارة المالية(كز  -)اإلدارة العامة لؤلمف الجمركي

 إجماليكاف  2009حيث يبلحظ أف عاـ  (: يبيف عدد حاالت التيريب الجمركي1-3جدكؿ رقـ )
كعدد  ،  306بدكف مستندات كبمغ  :حالة كتنقسـ إلى نكعيف 610حاالت التيريب الجمركي 

، 304حاالت دراسة االسعار )إعادة تقييـ السعر المعطى لحساب قيمة الرسكـ الجمركية( بمغ 
حالة كتنقسـ إلى نكعيف  2078حاالت التيريب الجمركي  إجماليكاف  2010يبلحظ أف عاـ ك 

 2011يبلحظ أف عاـ ك ، 1230ك كعدد حاالت دراسة االسعار بمغ   848بدكف مستندات كبمغ 
  849حالة كتنقسـ إلى نكعيف بدكف مستندات كبمغ  2752حاالت التيريب الجمركي  إجماليكاف 

كاف إجمالي حاالت التيريب  2012يبلحظ أف عاـ  ،1903سة االسعار بمغ ك كعدد حاالت درا
ك كعدد حاالت دراسة   562حالة كتنقسـ إلى نكعيف بدكف مستندات كبمغ  3332الجمركي 

حالة  2867كاف إجمالي حاالت التيريب الجمركي  2013يبلحظ أف عاـ  ، ،2770االسعار بمغ 
 .2350ك كعدد حاالت دراسة االسعار بمغ   517 كتنقسـ إلى نكعيف بدكف مستندات كبمغ
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 د. عدد قضايا التيريب الجمركي المنجزة :
 

 المنجزة (: يبين عدد حالت التيريب الجمركي2-2جدول رقم )
 

 التيريب الحكمي المنجزة حالتعدد 
 اإلجمالي الكمي دراسة اسعار بدكف مستندات السنة
2009 78 45 123 
2010 332 419 751 
2011 567 865 1432 
2012 388 1341 1729 
2013 461 1578 2039 

 6074 4248 1826 اإلجمالي الكمي
 

 
 من حيث المصمحة المعتدى عمييا :2. 

 .التيريب الضريبي :1

 كيتحقؽ بإدخاؿ البضائع أك اخراجيا بطريؽ غير مشركع دكف أداء الضريبة الجمركية المستحقة ؛
لمدكلة ، كيتحقؽ ىذا االضرار بحرمانيا مف تمؾ  الضريبية الجمركية  بمصمحةلضرر ا مما يمحؽ
 .(44،ص2008)العتيبي،الضريبة 

 .التيريب غير الضريبي:2

كانيف ك خركجيا بالمخالفة لمقأخراج بضائع يحظر القانكف دخكليا إدخاؿ أك إكالمقصكد بو 
نو بينما ييدؼ قانكف أصكرتيف كالفرؽ بيف ال .الممنكعة ف البضائعأكالمكائح المعمكؿ بيا في ش

دكلة الضريبية مف لى حماية مصمحة الإمف العقاب عمى التيريب الضريبي  العقكبات الجمركي
لى حماية إالعقاب عمى التيريب غير الضريبي ضرار بيا أك تعرضيا لمخطر ، بينما ييدؼ مف اإل
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ية أك حربية أك صحية ككف اقتصادساسية غير مصمحتيا الضريبية ، كالتي قد تأمصمحة أخرل 
 .(45،ص2000المطيرم ،.) أخبلقية كنحك ذلؾ 

 من حيث القدر الذي يتم التيرب منو من الضريبية وتخسره الخزانة العامة : 3. 

 .التيريب الكمي:1

ف يتخمص مف كؿ الضرائب الجمركية المستحقة ، كيترتب عمى ذلػؾ أذا استطاع الميرب إكيتحقؽ  
 الضريبة الجمركية .قيمة كامؿ فقداف الخزانة العامة ل

 .التيريب الجزئي :2 

كىك ما يترتب عميو التخمص مف جزء مف الضريبة الجمركية المفركضة كبالتالي يضيع عمى 
 مف تمؾ الضريبة ال كميا . الخزانة العامة بعضان 

  :من حيث جسامة التيريب4. 

 لى تيريب جماعي كفردم .إينقسـ التيريب الجمركي 

 الجماعي :التيريب 1.

ما تككف  ينصب عمى كميات كبيرة مف البضائع ، كأنكاع محددة منيا غالبان في ىذه  الحالة التيريب 
 بكاسطة عصابات منظمة . كىك يقع عمبلن  محؿ اعتبار ،

 التيريب الفردي :2.

كىك التيريب الذم يقع بفعؿ شخص أك أشخاص منفرديف سكاء كانكا مف البحارة أك العامميف 
عمى كافة البضائع دكف تمييز كيقع  كىك ينصب غالبان  كالطائرات أك المسافريف كغيرىـ ،بالسفف 

ممكنة ، كىك أقؿ خطكرة مف سابقو عمى كافة الحدكد كبكاسطة كافة الكسائؿ ال
 .(19،ص1992)السيد،
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 :ونطاق التيريب الجمركي جريمة التيريب الجمركي  طبيعةثالثًا :  

عمدة : كالجريمة المذككرة ػػػػػػ كقاعدة عامة ػػػػػػ جريمة إيجابية التيريب الجمركي :ىك جريمة 
حيث يقكـ الجاني بنشاط ايجابي معيف يصؿ بو إلي إدخاؿ بضاعة معينة إلي إقميـ الدكلة أك 

  ائب الجمركية التي دفعت مف قبؿ .إخراجيا منيا أك إلي استرداد الضر 

دة عامة ػػػػػػ جريمة كقتية كليست جريمة مستمرة ب الجمركي ػػػػػػػ كقاعيكذلؾ فإف جريمة التير 
عمى أنيا ال تعتبر كذلؾ كتعد جريمة مستمرة في حالة عرض السجائر كالدخاف كالمشركبات 

 امة .كالتي اعتبرت تيربان الركحية المعفاة مف الضرائب الجمركية لمبيع أك تكاجدىا في المحبلت الع
 .( 31،ص2005)مكسى،جمركيان 

 الجمركي نطاق التيريب 
د النطاؽ المادم لمتيريب الجمركي أم )محؿ التيريب( ، كنطاقو المكاني أم ييتعيف تحد

 )مكاف التيريب( .

محؿ التيريب الجمركي ىك البضائع ، كىك كؿ شيء مادم قابؿ لمتداكؿ كالحيازة مف قبؿ األفراد 1.
أك لئلتجار فييا ،أك  ، سكاء كانت ذات طبيعة تجارية أك غير تجارية معدة لبلستعماؿ الشخص

 لغير ذلؾ مف األغراض.
 البضائع الخاضعة لمضرائب الجمركية :أ.     

يجب أف تككف البضائع الميربة أك التي شرع في تيريبيا خاضعة لمضرائب الجمركية أك بعضيا 
شخصية أك عامة فإنيا  عتباراتالنيا ، أك فإذا كانت البضائع معفاة بسبب األصؿ ، أك الصفة م

 تصمح أف تككف محبل لمتيرب الجمركي ال 

 البضائع الممنوعة : ب.   
 .تقع جريمة التيريب الجمركي إذا ما كرد التيريب عمى بضاعة ممنكعة
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 مكان التيريب :2.
األصؿ أف يقع التيريب الجمركي عمي حدكد الدكلة الجمركية ، أم اجتياز البضاعة الدائرة 

ك مباشرة ألجمارؾ اقتضاء الضريبة الجمركية ط بيـ قانكف الممكظفيف الذيف نا عان االجمركية خد
 .(33،ص2004)حمدم،المنع

 :ب الجمركييركان جريمة التير أالمبحث الثاني :

ركانيا ثبلثة :الركف القانكني كالركف أك  جريمة التيريب الجمركي ركاف الجريمة فيأفر د مف تك الب
 تي:عمى النحك اآللييا إالباحث تطرؽ يمعنكم كالركف المادم كسكؼ ال

 :(113،ص2013صبلح،  )أبكو الركن الشرعيأالقانوني  الركن 1-2-3:
نو ال أ ذإالتيريب  ارتكابالمرتكب كقت  أم ال بد مف كجكد قانكف يعاقب عمى الفعؿ

نص يالقانكف الذم فعاؿ البلحقة لصدكر ال عمى األإال بالقانكف ك ال عقاب إجريمة كال عقكبة 
كثر الدساتير في العالـ كعرؼ البعض الركف القانكني :ىك أستكرم نصت عميو د أعمييا كىذا مبد

:خضكعو لنص تجريـ يقرر فيو القانكف  فأمراو ذا تكافر لإفة غير المشركعة لمفعؿ كيكتسبيا الص
سباب التبرير شرط ليظؿ الفعؿ محتفظا أ انتقاءف أذ إف يرتكبو كعدـ خضكعو لسبب تبرير لم عقابان 

 .(40،ص2005)مكسى ،ياه نص التجريـ إكسبيا أالمشركعة التي الصفة غير ب
 الركن المادي :2-2-3:

لمجتمع كبدكنو ال لى اإالذم يخرج بالجريمة الركف المادم ىك المظير الخارجي المحسكس 
 ك اضطراب كال يصيب الحقكؽ محؿ الحماية أم عدكافأك الخزانة أم ضرر أيمحؽ بالمجتمع 

الثبلثة التيريب الضريبي  هالجمركي ال بد مف معالجتو في صكر ة التيريب كالركف المادم في جريم
 .(32،ص2005)الرشيداف،الحقيقي كالتيريب الضريبي الحكمي كالتيريب غير الضريبي 

 

 :ي الحقيقيي جريمة التيريب الضريبالركن المادي فأ .
 كيتحقؽ الركف المادم في ىذه الجريمة بتكافر ثبلث عناصر:

 : اينخراجيا مإك ألى الدكلة إبضائع دخاؿ الإ1.
داء أف ذا تخطت البضائع نطاؽ الرقابة الجمركية بطريقة الغش كالتبلعب كالتيرب مإكيتحقؽ ذلؾ 

ذا كاف ما قاـ بو  إخراجيا ال يتـ إك أدخاؿ البضائع إف فعؿ إك بعضيا أالرسكـ الجمركية كميا 
ف يتجاكز فعمو ىذا أدارية ( دكف إريب )سيادة كسيمة التي كإعدادعماؿ تحضيرية أالجاني ىك مجرد 

 .(38،ص2004)حمدم،الحد 
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  ن يتم ذلك فعمو غير مشروعة :أ2.
حكاـ الكاجب مراعاتيا عند استيراد كتصدير البضائع د بالطرؽ غير المشركعة مخالقة األكالمقصك 

عاـ دائرة الجمارؾ ك مدير أعف كزير المالية  ك قرار صادران أ سكاء كاف مصدر االلتزامات تشريعان 
 ميربف يسمؾ الأقميـ الدكلة دكف إلى إبيا دخاؿ البضاعة إع التيريب بكؿ الكسائؿ التي يتـ كيق
ذا اخطأ مكظؼ إ :مثاؿ ذلؾ ، لجريمة التيريب غير مشركعة فبل يعتبر الجاني مرتكبان  طرقان 

ف الشخص إريبة ، فاة فمـ يحصؿ عمييا أية ضالجمارؾ في تقدير الضريبة أك ظف أف السمعة معف
لجريمة التيريب حتى كلك عمـ بخطأ المكظؼ كالتـز الصمت بغية االستفادة مف ىذا  ال يعد مرتكبان 

 .(43،ص1992)السيد،طأالخ
 خرى :داء الضريبة الجمركية والرسوم األأعدم 3.

 متناعباالقميـ الدكلة بطريؽ غير مشركع إمر مف ألى إخراجيا إك أدخاؿ البضائع إف يقترف أيجب 
ف الجاني عمى الرغـ مف أذا ثبت إك بعضيا  فأة الجمركية المستحقة عمييا كميا عف دفع الضريب

 .تيريبيان ف ىذه المخالفة ال تعد إقد سدد ككيمو الرسـك الجمركية ف مخالفتو لئلجراءات الجمركية
 
  :الركن المادي في جريمة التيريب الجمركي الحكمي -ب

 : حاالت ربعألمتيرب الجمركي الحكمي 

نصت  ك سندات مزكرة بقصد التخمص مف الضرائب المستحقة كالرسـك الجمركية ،أتقديـ فكاتير  .1
ف مف كاف في نيتو تيريب أ( مف قانكف الجمارؾ الفمسطيني عمى 194الفقرة رقـ )ب( المادة )

ؼ خبلفا دخاليا بكجو غير مشركع أك التصر إإعبلف كميتيا أك قيمتيا كميا أك بضائع أك عدـ 
أك أم مكظؼ آخر ليو ذلؾ محافظ الجمرؾ إضى عمى صاحب البضائع حالما يطمب فيقت لمقانكف ،

)سيسالـ " مؾ البضائعتأف يبرز كافة الدفاتر كالمستندات المتعمقة ب مف مكظفي الجمارؾ ،
 .(58،ص1996كاخركف،

 .نيا ميربة أية بقصد االتجار فييا مع العمـ بجنبحيازة البضائع األ.2
كالتيريب ىنا ضريبي بحيث ال يكفي ىنا ،ك الشركع في استرداد الضرائب الجمركية أاسترداد .3

غير  ف يككف قد سمؾ في ذلؾ طريقان أالشركع باالسترداد بؿ  كأالشركع باالسترداد  كأاالسترداد 
  .مشركع

المذككرة  جميا استعماؿ االصناؼأغراض المعفاة مف المعفاة في غير األ شياءاألالتصرؼ في .4
 إلعفاءاستعماليا في غير الكجكه الخاصة التي منحت  كأماكف المسمكح فييا ذلؾ ألعبله خارج اأ
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استبداليا كؿ ذلؾ بصكرة  كأتحقيقيا لغير الغاية المعدة ليا ك أجميا أالتخفيض في الرسكـ مف  كأ
 شعار الجمرؾ .إك التخمي عنيا بدكف أبيعيا  كأغير نظامية 

 
 ب غير الضريبي :يدي في جريمة التير الركن الما -ج

بعض صكر لجريمة التيريب الضريبي الحقيقي ك  ال يشترط القياـ بيذه الجريمة خبلفان 
اجيا منيا بطرؽ غير مشركعة خر إ كألى الببلد إدخاؿ البضائع إف يتـ أالتيريب الضريبي الحكمي 

مكظؼ في معرفة نكعيا كحصؿ ال خطأأك لى الدائرة الجمركية إدخؿ الجاني بضاعة ممنكعة أفاذا 
ني لدم قدكمو ثبت الجاأذا إيا مف السمع غير الممنكعة ككذلؾ نأمنو  عنيا الضرائب الجمركية ظنان 

حكاؿ تقع جريمة كفي كؿ ىذه األمف سمع ممنكعة في بيانو الجمركي  مف الخارج كؿ ما معو
 .(51،ص2004)حمدم،ب الجمركي كاممة يالتير 

ة لمدكلة فنجد ساسيخرل حسب العدكاف عمى المصالح األألى إصكرة كتختمؼ صكر الجريمة مف 
بالمصمحة االقتصادية لمدكلة كصكرة التيرب مف دفع الرسـك الجمركية  ضراران أبعض الجرائـ تشكؿ 

ضرار تتمثؿ في انتياؾ قيكد خرل مف اإلأك المصدرة بينما نجد صكرة أة عمى البضائع المستكرد
 كأزراعية  كأصحية  كأمنية أك أما ألسباب سياسية إعمى البضائع  الحظر التي تفرضيا الدكلة

 )أبكلى بقائيا بمنأل عف المساس بيا إتيدؼ الدكلة  التيخرل غيرىا مف المصالح األ كأاجتماعية 
 .(115،ص2013صبلح،

 الركن المعنوي :3-2-3:
لي اتجاه إالجنائي  تكافر القصد جريمة التيريب الجمركي مف الجرائـ العمدية التي يمـز فييا

رادة إكىر الركف المعنكم بعد ذلؾ ىك كج .لى ارتكاب الفعؿ المادم مع عمـ ما ىيتوإرادة الجاني إ
كىما  اإلرادةشرطي  نتقىاذا ا  ية ك ذا كانت ذات قيمة قانكنإال إرادة بذلؾ إلة كال تكصؼ االجريم
مكاقع المسؤكلية الجنائية كمف صكر مف  كانعت مف ىذه القيمة كتكافر بذلؾ متجرد ختياركاالالتميز 

 .(44،ص2005)مكسى،مكانع المسؤكلية في تيريب جمركي 
 كراه  المادي :اإل .1

ؼ سمبي مجرديف مف مكق كأليو حركة عضكية إدة التفاعؿ عمى نحك ال ينسب فيو راإكيعني محك 
مف المسؤكلية كىما  مانعان  ككفكراه المادم شرطاف حتى يف يتكافر في اإلأرادية كيتعيف الصفة اإل

ص الذم يكره مف الغير كراه غير متكقعة كمستحيمة الدفع فالشخإلف تككف القكة التي صدر عنيا اأ
داء الضرائب أمشركعة دكف  خراجيا منو بطرؽ غيرإ كأقميـ الدكلة إلي إدخاؿ بضاعة إلحممو عمى 

 عميو.الجمركية المستحقة 
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مف تمجئو الظركؼ الجنائية  المسؤكليةبالتالي مف  ة مانعان قكه قاىر  كأ ماديان  كراىان إلذلؾ يعتبر  -
رادتو كاليبكط بطائرتو كما تحممو مف بضائع إقتحاـ المجاؿ الجكم لمدكلة رغـ لى اإالجكية القاىرة 

  .مكتب جمركي كأفي مكاف ليس بو مطار 
مة بالبضائع عمى سفينة بحرية محم كالظركؼ البحرية مف رس وجئمف تم ماديان  كراىان إلذلؾ يعتبر -

 .عف الميناء كالمكتب الجمركي شكاطئ الدكلة بعيدان 
 

 كراه المعنوي:اإل . 2
كراه ذا كاف اإلا  جرامي ك إلى سمكؾ إ ان خر لحممو عمى تكجييآرادة إكىك ضغط شخص عمى     

كمف اب الجريمة رتكإلى إلى الحد الذم يدفع إكراه المعنكم يعيبيا ف اإلإادة كميا فر إلالمادم يعدـ ا
 .(55،ص2004)حمدم،كراه المعنكم التطبيقات عمى اإل

    انصياعوف عدـ أكالده عمى اعتبار  بأمربراءة قاصر مف فعؿ تيريب كمية مف الذىب   - 
 لى تأديبوإكالده سيؤدم  ألكامر
كتحميميا في السيارة عمى اعتبار كامر سيدىا بحمؿ بضاعة أى براءة خادمة قامت بناء عم -
 كامر سيدىا.أنت في كضع يستحيؿ عمييا رفض ة كاف الخادمأ
 حالة الضرورة :3.

فعؿ  رتكابباليو طريؽ الخبلص منو إبالخطر كتكحي  كىي عبارة عف ظركؼ تيدد شخصان       
و مع عمم ميربان  ف يبتاع رب عائمة مستكردان أ:كمثاؿ ذلؾ معيف كحالة الضركرة مانعة المسؤكلية 

عف الدكاء المذككر لشفاء كلده  نو ال يمكف االستغناءأف يثبت أالمريض ،عمى  هبذلؾ لمعالجة كلد
تقكـ مقامو  فأدكية الممكف ف جميع األأفي السكؽ المحمية فحسب بؿ  فقكدان ف الدكاء لـ يكف مأك 

 .(56،ص2004)حمدم،مفقكدة في السكؽ المذككرة  يضان أكانت 
 

 :ب الجمركييثار المترتبة عن التير اآل :المبحث الثالث

يا مف آثار لما ل ر ظاىرة التيريب مف أخطر المشكبلت التي تكاجو الكثير مف الدكؿ تعتب
 : جتماعي كالصحي م كاإلقتصادمدمرة عمى المستكل اإل

إغراؽ السكؽ المحمية بمنتجات لـ تخضع لمعايير كفحكصات الجكدة كالمقاييس مما يعرض  1. 
 تي تشكؿ معالجتيا عبئان كبيران عمى ميزانيةالمستيمؾ لمعديد مف المخاطر الصحية كاالقتصادية ال

 .عمى حد سكاء لحككمةكا األسرة
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متكافئة مف جراء دخكؿ السمع األجنبية بدكف التدمير الصناعة المحمية نتيجة لممنافسة الغير  2.
لذم بدكره يحجـ عف شراء دفع رسكـ جمركية مما يجعميا رخيصة أماـ المستيمؾ المحمي ا

جزء مف لى تسريح إه يفضي نتاج المحمي الذم بدكر كينجـ عف ذلؾ انخفاض اإلالمحمية،  المنتجات
 .عاـ  لى طابكر البطالة كالفقر الذم تعاني منو الدكؿ النامية بشكؿإالقكل العاممة التي تنضـ 

 .(49،ص2000)المطيرم،كبير
في قطاع خمؽ بيئة طاردة لبلستثمار المحمي كاألجنبي عمى حد سكاء فالمستثمر األجنبي  . 3

 دخكؿ أم سكؽ )بمد( لبلستثمار فيو، أكؿ ماقرار التصنيع، عمى سبيؿ المثاؿ، قبؿ أف يتخذ 
نيعيا في ذلؾ يحرص عمى معرفتو ىك مدل تكفر الحماية القانكنية لممنتجات التي سيقكـ بتص

يا في مزمع تقديممف القيمة التنافسية لممنتجات ال حدىؿ ىنالؾ نشاط تيريب ي، السكؽ، بمعنى آخر
 .(202،ص2012براىمي،)ذلؾ السكؽ أـ ال

السمع، كفي ذلؾ  ستيرادكات الجمركية المفركضة عمى تصدير حرماف خزينة الدكلة مف اإليرادا4. 
ة كانتاجية في الببلد إفقار لخزينة الدكلة مما يؤثر عمى عممية تبني المشاريع التنمكية، مف خدمي

تمثؿ أىـ مصدر لتمكيؿ خزينة الدكلة التي مف خبلليا  ف الضرائب كالرسـك الجمركيةأككما نعمـ 
قامة السدكد كالحكاجز ا لمائية ككذلؾ تمكيؿ عممية يتـ إقامة المدارس كالمستشفيات كشؽ الطرقات كا 

 .(39،ص2005)الرشيداف،عمى األمف كاالستقرار االجتماعيالحفاظ 
ك عدـ تحقؽ  لى الثراء السريع،إمشركع الذم يؤدم اليعمؽ نشاط التيريب فمسفة الكسب الغير 5.

 اآلخركف. منيا العدالة الضريبية بحيث يدفع الضريبة قسـ مف المكمفكف كيتيرب

المفركضة كفرض ضريبة جديدة لتعكيض الحككمة عف النقص الجمركية رفع سعر الضريبة 6.
 ب. يالحاصؿ نتيجة التير 

ؿ المجكء إلى القركض الداخمية الحككمة إلى سداد العجز الناتج عف التيرب مف خبل ضطرارا7.
 .كالخارجية كىذا يكقعيا في مأزؽ يتمثؿ في عممية سداد القركض كدفع الفكائد المترتبة
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 لثالفصل الثا

 العوامل المؤثرة عمى ظاىرة التيريب الجمركي
العكامؿ المؤثرة عمى ظاىرة التيريب  دراسة كتحميؿ كمناقشة لىإييدؼ ىذا الفصؿ 

عي الجمركي ، التشريعات لعامميف بمصمحة الجمارؾ، نقص الك ا تدريبمثؿ في كالتي تت الجمركي
التنسيؽ  ،، دكر العبلقات العامة بمصمحة الجمارؾالمتخصصةكجكد المحاكـ الجمركية  ،الجمركية

مصمحة في الحكافز المادية كالمعنكية لمعامميف  ، زيادةمنيةجيزة األبيف مصمحة الجمارؾ كاأل
 الجمارؾ.

 قسيـ ىذا الفصؿ لممباحث التالية:كيمكف ت

 تدريب موظفي الجمارك.المبحث األول :          

 .نقص الوعي الجمركي   المبحث الثاني: 

 التشريعات الجمركية.المبحث الثالث: 

 وجود المحاكم الجمركية المتخصصة . المبحث الرابع :

 .دور العالقات العامة بوزارة الماليةالمبحث  الخامس :        

 .منية جيزة األالتنسيق بين مصمحة الجمارك واألقوة  المبحث السادس :           

 لمعنوية لمعاممين مصمحة الجماركالحوافز المادية وازيادة المبحث السابع :             
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 :مقدمة

العامة كأمف  حةمصمبال تمس التي التيريب أشكاؿ كؿ تتكلى إدارة الجمارؾ محاربة 
لما كانت الضريبة  . كتعمؿ عمى تنفيذ القكانيف كاألنظمة ، كتحصيؿ الرسكـ الجمركيةالمجتمع ، 

ة عمى السمع المستكردة عند ئيكبصكرة نيا الجمركية عبارة عف اقتطاع نقدم تفرضو الحككمة جبران 
ساليب ركي بشتى الطرؽ كاأللى التيريب الجمإالبعض أ لقطاع غزة ، فمف المتكقع أف يمج دخكليا
لعامميف بمصمحة الجمارؾ، ا مف حيث تدريبعدد العكامؿ المؤثرة عمى ظاىرة التيريب الجمركي .كتت

كجكد المحاكـ الجمركية، دكر العبلقات العامة ، نقص الكعي الجمركي ، التشريعات الجمركية 
عامميف منية كالحكافز المادية كالمعنكية لمجيزة األ،التنسيؽ بيف مصمحة الجمارؾ كاأل بكزارة المالية

 مصمحة الجمارؾ.في 

 :تدريب موظفي الجماركالمبحث األول :

المثمى مف جميع المكارد المتاحة ليا ،  ستفادةاال ىلإىدافيا تسعى المنظمات في تحقيؽ أ
كتدريبو  ختيارهاتحاكؿ المنظمات الناجحة أف يتـ  مف أىـ ىذه المكارد ىك المكرد البشرم الذم

كفؽ أسس عممية مدركسة ، كحؿ المشكبلت كتذليؿ  (Yawson ,2009,p1) كتنمية مياراتو 
عمى  و، بما ينعكس ايجابيان دائألمنظمة كالتي قد تؤثر عمى مستكل العقبات التي تعترضو داخؿ ا

(. لذلؾ فالتدريب يعد أحد 1،ص2013)شميؿ،نشطتيا المختمفة أداء منظماتيـ بجكانبيا ك أتطكير 
لبشرية كأحد عناصر اإلدارة الناجحة ، كيمثؿ في مجاؿ القكل المقكمات الرئيسية لتنمية المكارد ا

نكع مف القكل البشرية القادرة عمى أداء  إليجادالبشرية مكانة بارزة ألنو عمؿ أساسي كحيكم 
. كما يعد التدريب مف أىـ العكامؿ التي تساعد عمى رفع مستكل أداء قتداراك األعماؿ بكفاءة 

المثمى مف الكقت  ستفادةكاالمؤسسات العامة كالقطاع الخاص كالالعامميف في األجيزة الحككمية 
 كالمصادر المالية المتكفرة إلنجاز األعماؿ.

الجمارؾ في المنافذ الجمركية يتحممكف مسئكلية حساسة كدقيقة كيشكمكف  مكظفيلذلؾ فإف 
ت الفرصة عمى كما يمثمكف السد المنيع الذم يفك  أىـ الدعامات التي يقكـ عمييا العمؿ الجمركي ،

بدكر ميـ في مكافحة التيريب لمحد مف دخكؿ  ا أيضان كيقكمك  في اتماـ عممية التيريب. الميربيف
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الجمارؾ في  مكظفكالميربات التي تيدد أمف كاقتصاد البمد. كلكف بالرغـ مف الجيكد التي يبذليا 
ساليب أيستخدمكف طرقان ك ألف الميربيف  ؛مكافحة التيريب إال أف محاكالت التيريب مازالت مستمرة 

الميربكف أسمكبان آخر ، مما يتطمب  بتكرالمتيريب  سمكبان أالجمارؾ  مكظفكفكمما كشؼ  عديدة ،
جمارؾ عمى قدر عاِؿ مف التدريب يخدـ اليدؼ الذم تسعى إلى تحقيقو مصمحة  مكظفيإيجاد 

كبة بالنسبة كجعمو أمران في غاية الصع ة التيريبالجمارؾ أال كىك الحد مف استمراري
 (. 4،ص2000)المطيرم،لمميربيف

 .التدريب :1

لي إحداث تغيرات في الفرد كالجماعة مف إالتدريب بأنو " نشاط مخطط ييدؼ  كيعرؼ
داء كطرؽ العمؿ كالسمكؾ كاالتجاىات مما يجعؿ ت كالخبرات كالميارات كمعدالت األناحية المعمكما

 .(10،ص2013)العنزم ،نتاجية عالية " ا  فاءة ك بكىذا الفرد أك تمؾ الجماعة الئقيف بأعماليـ 

 .أىداف التدريب: 2

 . تنمية المعارؼ كالمعمكمات كالمفاىيـ كالتقنيات لدل المتدربيف .1 

 . تنمية القدرات العقمية كالسمككية كالفنية لممتدربيف .2

 . (96،ص2012)الجريكم،. تنمية الميارات المختمفة لدل المتدربيف3

 يجابية لدييـ .إلى اتجاىات إالسمبية لدل المتدربيف كتحكيميا جاىات . تغيير االت4

 .. تنمية العبلقات االيجابية بيف العامميف كزمبلئيـ كرؤسائيـ كالمتعامميف معيـ 5

 .(11ص،2013)الجيني،.تعزيز األمف الكظيفي كاالستقرار 6
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 :واقع التدريب لموظفي دائرة الجمارك.3

تم التي ي الخطة السنوية لمدورات التدريبية لموظفي وزارة المالية(: يوضح 1-3جدول رقم )
 تكرارىا سنويا

 البرنامج التخصصً البرنامج اإلداري )الفئة العلٌا(
 تطوٌريالامج نبرال

 لغات( -)حاسوب

وتشمل وكٌل 
الوزارة + وكٌل 

المساعد + الوزارة 
 مدٌر عام

 التخطٌط االستراتٌجً
  السٌاسات المالٌة وعالقتها

 بالمؤشرات االقتصادٌة الكلٌة
 لغة انجلٌزٌة

 

الفساد المالً واإلداري وطرق  األزماتالمخاطر وإدارة 
 مكافحته

 لغة عبرٌة

 إدارة الحوار والجلسات
 

   Accessقواعد البٌانات 

تحلٌل المشكالت واتخاذ 
 القرارات

 

  

 البرنامج التخصصً البرنامج اإلداري (األولىة ئ)الف
 تطوٌريالمج انبرال

 لغات( -)حاسوب

وتشمل مدٌر دائرة 

C    +B  نائب +

 Aمدٌر عام 

المهارات القٌادٌة واإلبداعٌة 

 للمدٌر العربً 

لنظام المالً الفلسطٌنً والدورة ا

 المستندٌة

الرخصة الدولٌة لقٌادة 

 الحاسوب

مهارات التحلٌل المالً وإعداد  الموارد البشرٌة إدارة

 التقارٌر المالٌة

 لغة انجلٌزٌة 

 لغة عبرٌة القوانٌن واألنظمة الجمركٌة األزماتالمخاطر وإدارة 

  الموازنات العامة إعداد وتنفٌذ التخطٌط االستراتٌجً

مشكالت واتخاذ تحلٌل ال

 القرارات

  المخازن والمشترٌات إدارة

 البرنامج التخصصً البرنامج اإلداري )الفئة الثانٌة(
 تطوٌريالامج نبرال

 لغات( -)حاسوب

رئٌس الشعبة  + 

رئٌس القسم + 

الوظائف 

 التخصصٌة

 

الرقابة المالٌة فً  إجراءات إدارة التغٌٌر وفن اإلقناع

 القطاع الحكومً

لدولٌة لقٌادة الرخصة ا

 الحاسوب

)فن االتصال العالقات العامة 

 والتواصل مع اآلخرٌن(

 لغة عبرٌة  أسالٌب إعداد الموازنات العامة

 انجلٌزٌة ةلغ إدارة المخازن والمشترٌات الموارد البشرٌة دارة

../../../../Documents%20and%20Settings/mismael.MOF/سطح%20المكتب/الخطة%20التدريبية%202011/اعلان%20دورة%20الجمارك.doc
../../../../Documents%20and%20Settings/mismael.MOF/سطح%20المكتب/الخطة%20التدريبية%202011/اعلان%20دورة%20الجمارك.doc
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  القوانٌن واألنظمة الجمركٌة الوقت وإدارة الذات إدارة 

النظام المالً الفلسطٌنً  مهارات التفكٌر اإلبداعً

 والدورة المستندٌة

 

المراسالت الحكومٌة وإعداد 

 التقارٌر

  

 -Eاإلدارة االلكترونٌة 

Management 

  

 )الفئة الثالثة(

 

 البرنامج التخصصً لبرنامج اإلداريا
 برامج تطوٌرٌة

 لغات( -)حاسوب

الوظائف الفنٌة 

 والكتابٌة 

+ 

السكرتارٌة 

والمساعدٌن 

 اإلدارٌٌن

)فن االتصال العالقات العامة 

 والتواصل مع اآلخرٌن(

الرخصة الدولٌة لقٌادة  ال ٌوجد

 الحاسوب

 لغة انجلٌزٌة  السكرتارٌة التنفٌذٌة

ت الحكومٌة واعداد المراسال

 التقارٌر
 

 لغة عبرٌة 

   مهارات التفكٌر اإلبداعً

   إدارة الوقت وإدارة الذات

 

 الحككمة الفمسطينية بغزة( -)دائرة التدريب بكزارة المالية

كىي عبارة عف  (: الخطة السنكية لمدكرات التدريبية لمكظفي كزارة المالية1-2يكضح جدكؿ رقـ )
كرارىا سنكيان  ، كتشمؿ ىذه الدكرات جميع فئات مكظفي كزارة المالية )الفئة العميا خطة تدريب يتـ ت

الفئة الثالثة(، كلكف يبلحظ عمى ىذه الخطة أنيا ال تحتكم  إال عمى  –الفئة الثانية  –الفئة األكلى
ليا  دكراتعدد قميؿ مف الككذلؾ يكجد  (،القوانٌن واألنظمة الجمركٌةدكرة كاحدة فقط تخص الجمارؾ )

اإلىتماـ في نقص كبير في ف دؿ فإنما يدؿ عمى الجمركي كىذا إبمكافحة التيريب مباشرة عبلقة 
 مجاؿ مكافحة التيريب الجمركي.

 

 

../../../../Documents%20and%20Settings/mismael.MOF/سطح%20المكتب/الخطة%20التدريبية%202011/اعلان%20دورة%20الجمارك.doc
../../../../Documents%20and%20Settings/mismael.MOF/سطح%20المكتب/الخطة%20التدريبية%202011/اعلان%20دورة%20الجمارك.doc
../../../../Documents%20and%20Settings/mismael.MOF/سطح%20المكتب/الخطة%20التدريبية%202011/اعلان%20دورة%20الجمارك.doc
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 :2013تدريبية التي تم عقدىا خالل عامالدورات ال.4

 2013(: يوضح الدوارات التدريبية التي تم عقدىا خالل عام2-3جدول رقم )

 عدد المحدربين اسم الدورة الرقم

 24 اإلدارة االلكتركنية كأمف المعمكمات 1.

 22 إدارة المخاطر كاالزمات .2

 14 تدريب مدربيف .3

 ICDL 23سكب الرخصة الدكلية لقيادة الحا 4.

 11 االسعافات األكلية .5

 28 البركتكككؿ كفف االستقباؿ 6.

 28 الضبط الجمركي كاالجراءات القانكنية 7.

 150 المجمكع الكمي لممتدربيف 

 الحككمة الفمسطينية بغزة( -)دائرة التدريب بكزارة المالية

يتبيف مف خبلؿ  2013  عاـ (: الدكارات التدريبية التي تـ عقدىا خبلؿ2-2يكضح جدكؿ رقـ )
( مكظؼ  (28الجدكؿ أف ىناؾ دكرة كاحدة فقط في مجاؿ عمؿ الجمارؾ ، كالعدد الذم استفاد منيا

مف إجمالي المكظفيف العامميف في الدكائر %8.45 ( مكظؼ ، أم ما يعادؿ (329مف أصؿ 
 الضريبية .
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 الجمركي:الدورات التدريبية المتخصصة المقترحة لمكافحة التيريب . 5

 المتخصصة المقترحة (: يوضح الدوارات التدريبية3-3جدول رقم )
 

 محتوى الدورة اسم الدورة الرقم

 مكافحة التيريب .1
 تعريؼ التيريب -
 أنكاع التيريب -
 طرؽ مكافحة التيريب -

 أساليب كطرؽ التفتيش .2
 تعريؼ التفتيش الجمركي -
 ميارات االشتباه -
 اساليب التفتيش -
 ائؽ السفرتحميؿ كفحص كث - -

 اجراءات األمف في المنافذ الجمركية .3
 مفيـك األمف -
 اجراءات األمف في المنافذ الجمركية -
 دكر األمف في مكافحة التيريب -

 

4. 
مكافحة الغش كالتقميد في قطع غيار 

 السيارات

 تعريؼ بنظاـ مكافحة بالغش التجارم -
 التعرؼ عمى قطع الغيار السيارات األصمية -
صمي كالمقمد في قطع غيار التفرقة بيف األ -

 السيارات

5. 
كشؼ التزكير في مستندات كبكالص 

 الشحف

 ما ىيو التزكير كآثاره -
 التعريؼ بمستندات كبكالص الشحف -
 طرؽ اكتشاؼ حاالت التزكير -
 االجراءات الكاجب اتخاذىا حاؿ اكتشاؼ التزكير -

 احكاـ محاضر الضبط .6
 تعريؼ بمحاضر الضبط -
 لضبطاجراءات اعداد محاضر ا -

 

 دكر الجمارؾ في مكافحة غسيؿ األمكاؿ .7
 تعريؼ غسيؿ األمكاؿ -
 طرؽ غسؿ األمكاؿ -
 اساليب مكافحة غسؿ األمكاؿ -

 تعريؼ التيريب الجمركي - جرائـ التيريب الجمركي .8
 جرائـ التيريب -
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 عقكبات التيريب -
 التصالح في قضايا التيريب -

 دكر الجمارؾ في مكافحة االغراؽ .9
 تعريؼ اإلغراؽ -
 اآلثار الضارة لئلغراؽ -
 طرؽ مكافحة اإلغراؽ -

 اخبلقيات الكظيفة الجمركية .10
 تعريؼ بالكظيفة الجمركية -
 اخبلقيات العمؿ الجمركي -
 كاجبات كحقكؽ المكظؼ الجمركي -

 مفيـك الكالء الكظيفي - الكالء الكظيفي في العمؿ الجمركي .11
 تنمية الكالء الكظيفي -

 كيكاجبات كحقكؽ المكظؼ الجمر  .12
 الييكؿ الكظيفي لمصمحة الجمارؾ -
 الكاجبات الكظيفية -
 الحقكؽ الكظيفية -
 اجراءات كاحكاـ الطعف عمى القرارات اإلدارية -

13. 
ميارات التعامؿ مع الجميكر في بيئة 

 العمؿ الجمركي

 دراسة السمكؾ الكظيفي -
 فف التعامؿ  مع الجميكر -
 أثر التكنكلكجيا في التعامؿ مع الجميكر -
 المسافريفالتعامؿ مع  -

14 
إعداد مدربيف متخصصيف في المجاالت 

 الجمركية
مفيـك التدريب كأىميتو معايير إعداد المدرب  -

 الناجح
 أساليب كطرؽ التدريب -

 )إعداد الباحث(

حيث  لمكظفي الجمارؾ تحديد االحتياجات التدريبية أىمية  (3-2جدكؿ رقـ )ال يبلحظ مف خبلؿ
يرل الباحث أف الدكرات التي كردت ذلؾ ل .الجمركي التيريب مةعبلج مشك فيىذه الدكرات  تساىـ
كساب كالمأمكؿ الكاقع بيف الفجكة سدعمؿ عمى ت الجدكؿ السابؽ في مف مكظفي  المتدربيف كا 

 .كفاعمية مكافحة التيريب بكفاءة مف ليتمكنكا قدراتيـ كتنمية كالخبرات المعارؼ الجمارؾ
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 :نقص الوعي الجمركي  المبحث الثاني:

تعبير عف ممارسة ف أداء المستكرديف لمضرائب الجمركية  المستحقة عمييـ، ىك إ
الدكلة لمكاطني ف المستكل األخبلقي إف، كعميو ـفي المحافظة عمى كطني تيـ االجتماعيةمسؤكلي

إذا ما التـز المستكردكف بالتزاميـ الضريبي، أما ضعؼ المستكل األخبلقي فيك يتناسب  يعتبر رفيعان 
ية في تحمؿ األعباء ، كمع الشعكر بتحمؿ المسؤكلكر الكطني في مصمحة المجتمعمع الشع عكسيا

 ف ضعؼ المستكل األخبلقي لؤلفراد يحفز عمى التيريب مف أداء الضريبة الجمركيةأالعامة، حيث 

التيريب الجمركي ظاىرة عامة أك عمى األقؿ تكاد تككف ىكذا، كمع ف .(76،ص2008)عبد الغفكر،
ذا كاف السبب الظاىر لمتيريب الجمركي ىك ذلؾ يخت مؼ نطاقيا مف بمد آلخر بصكرة كاضحة، كا 

، إال أف دكافع المكمؼ في تصرفاتو حككمةرغبة المكمؼ في االحتفاظ بأمكالو كعدـ التنازؿ عنيا لم
بيذا الشكؿ كقدرتو في الكصكؿ إلى تحقيؽ رغبتو تتكقؼ عمى مجمكعة مف األسباب مف بينيا 

 يقتضيو كما كطنو، نحك بكاجبو المكاطف شعكر الضريبي بالكعي يقصدلذلؾ  .ألخبلقيةاألسباب ا
 . أعباء مف عمييا يمقى ما مكاجية عمىحككمة ال تعيف مادية تضحيات مف ذلؾ

 : منيا عكامؿ عدة إلى الجمركي الكعي نقص يرجع

 مفحككمة تقدمو ال ماب شعكره عدـ أك منيا، يأخذ مما أكثرحككمة لم يدفع نوأ الشخص عتقادإ .1
 دفع عدـ مع حتى حككمةال خدمات مف االنتفاع في االستمرار يستطيع بأنو كشعكره خدمات،
 الخدمات. مف لبلستفادةان شرط ليس دفعيا أف كذلؾ الضريبة،

كقد  مة كأنيا تضر الجماعة بيذا الشكؿتسيء استخداـ األمكاؿ العا حككمةأف ال مكمؼعتقاد الإ.2
 .(53،ص2012)لزرؽ،ذلؾ بعض االعتبارات التاريخية يككف السبب في

 في كالتكسع بيف المكمفيف الضريبة العدالة بو ال تتكفر الدكؿ مف كثير في الجمركي التشريع .أف3
 عكسيان  تتناسب المكمؼ لدل نفسية فعؿ ردكد ذلؾ عف كينتج قانكني، نص دكف االستثناءات تفسير
 الجمركي. الكعي مع
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ؿ العبء الضريبي عند ارتفاع معدالت الضريبة أك تعدد الضرائب المفركضة .شعكر الفرد بثق4
عمى الكعاء نفسو أك شعكره بعدـ العدالة في تكزيع العبء الضريبي، قد يؤدم بو إلى االعتقاد 

 بظمميا كيدفعو إلي التيرب منيا. 

قكة الباعث النفسي لتيربو في  ان كبير  ان دكر تمعب لة االقتصادية العامة لممكمؼ القدرة المالية كالحا5.
 (70،ص2007)العمكر،مف الضريبة، فيك يسعى لمتيرب أكثر عندما يككف في حالة مالية صعبة

 :التشريعات الجمركيةالمبحث الثالث:

 إدارة عمؿ تبيف مجاؿ تنظيمية، تشريعية، قانكنية، نصكصىك  الجمركي، التشريع يعتبر
 الجمركي، التشريع الجمركية ك التعريفة قانكف جمارؾ،ال قانكف تطبيؽ في دكرىا تبرز ك الجمارؾ،

 الخاص التشريع تطبيؽ ك التصدير ك االستيراد لعمميات المتابعة، ك المراقبة تعمؿ عمى فيي
 مبادئ دساتيرىا بتضميف الدكؿ غالبية عتننتا.لذلؾ (277،ص2006)مراد،الخارجية  بالتجارة
 ال تعديميا، أك إلغاءىا أك الضريبة أف فرض الدساتير نصت إذ بالضرائب الجمركية ، تتعمؽ ان كأسس
 كاالقتصاد، اإليرادات، ناحية مف عمى الدكلة آثارىا ليا الضرائب ألف كذلؾ . بقانكف إال يككف

فالتشريعات الجمركية ذات أىمية بالغة في مكافحة التيريب  .بأعبائيا المكمفيف عمى كتأثيرىا
 .الجمركي

ىذه العصكر القريبة، بؿ ىي  (67،ص2002)الشيرم،ات الجمارؾ ليست مف مبتكر  ك
، أك في شكؿ  ترتبط نشأتيا بنشأة التجمعات البشرية المنظمة، سكاء في شكؿ دكؿ كما تراىا اليـك

ختمؼ العصكر ك إف مف التجمعات القديمة، ك قد عرفتيا التجمعات السابقة، ك لجأت إلييا في م
، فعر اختمفت غايتيا  عند المصرييف ك كانت تفرض عمى  فت الضرائب قديمان عمى ما نراه اليـك

البضائع المستكردة بقصد حماية المصنكعات الكطنية. عرفت كذلؾ الجمارؾ عند الركماف  ك قد 
لمكافحة تسمؿ العبيد دكف تسديد الضرائب المفركضة، ك كانت تفرض الضرائب عمى  تاستخدم

تـ نقميا مف مدينة إلى أخرل، ك إف كانت غير البضائع سكاء القادمة مف خارج ببلدىـ أك التي ي
ثابتة، حيث يمكف زيادتيا حاؿ الحاجة لسد خدمات الدفاع عف الكطف، أك القياـ بمشاريع عامة. 

 –ما في اإلسبلـ  فقد شيدت المالية االسبلمية منذ عيد الخميفة عمر أ.(259،ص2006)مراد ،
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الجمركية ،  متعارؼ عميو في عالـ اليكـ بالتعريفةلما ىك  كمتطكران  خاصان  تطبيقان  –رضي ا عنو 
عشكر التجارة "؛ فالضريبة الجمركية إف لـ تكف مف ابتكار خمفاء المسمميف كالمتمثؿ في "نظاـ 

إنما ىي مأخكذة مف الببلد التي نزح إلييا العرب ) بالتحديد ببلد الركماف ( ،إال أف  ككالتيـ ، ك
يا في نظمو سبلمي  كضممف أحكاـ عشكر النظاـ المالي اإل ان المبلحظ أف الغرب قد اقتبس كثير 

ف الحضارة اإلسبلمية في ىذا الخصكص تمثؿ حمقة كصؿ بيف حضارتيف : أالجمركية ؛ مما يعني 
 .(343،ص2000)كفا ،حضارة الركماف القديمة كحضارة الغرب الحديثة

األجنبية  متيازاتباال كثيقان  باطان ارت ما في الدكلة العثمانية ، فكاف التشريع الجمركي مرتبطان أ
، التي منحيا السبلطيف ألغمب دكؿ العالـ ، حيث أصبحت تتمتع باالمتيازات الكاسعة التي تفكؽ 
 ما يتمتع بو المكاطف .كمف أىـ القكانيف الجمركية التي أصدرىا السمطاف العثماني ، القانكف الصادر 

ى ئع ميربة ، حيث كانكا يساقكف إلضبط معيـ بضايتعمؽ بالرعايا األجانب ، الذيف ت 1863سنة 
لجنة مؤلفة مف مكظفي الجمارؾ تقرر مصادرة البضاعة ، ككانت المصادرة ىي العقكبة الكحيدة 
لمخالفات التيرب ، كليذا السبب كاف ناقؿ البضاعة الميربة أك الشخص المحجكزة معو ىك 

كعقكبة ألعماؿ  فقد ظيرت الغرامة 1882 ما نظاـ عاـأ كؿ عنيا ، كليس صاحبيا الحقيقي،ؤ المس
( منو عمي " أف المخالفات لؤلنظمة 35المصادرة ، فقد نصت المادة ) ىالتيريب إضافة إل

، تعاقب بغرامة تفرض بالتضامف ، حسب الحاؿ ، عمي الفاعميف  الجمركية المنشكرة رسميان 
 ما يخص فمسطيف في يب .أماكالمحرضيف كأصحاب البضائع كسائقي المركبات كالشركاء في التير 

ـ ، فرضت في فمسطيف إباف االنتداب البريطاني ضرائب مثؿ 1967الفترة ما قبؿ االحتبلؿ عاـ 
ـ بقيت القكانيف الضريبية 1948ضرائب الدخؿ كالرسـك الجمركية كضريبة اإلنتاج ، كبعد نكبة سنة 

الضفتيف ف صدر قرار كحدة أ اب البريطاني سارية المفعكؿ إلىالتي كانت مطبقة في ظؿ االنتد
)مركز الميزاف لحقكؽ تـ تطبيؽ القكانيف االردنية عمى الضفة الغربية الشرقية كالغربية 

، فرض  1994كحتى عاـ  1967ما في الفترة  الكاقعة ما بيف عاـ أ.  (36،ص2011االنساف،
يا يتنظيـ األعماؿ بما فعمي الضفة الغربية كقطاع غزة التقيد بالقكانيف اإلسرائيمية فيما يتعمؽ ب
غزة كالعالـ الخارجي  العبلقات التجارية كقد اتسـ التبادؿ التجارم بيف الضفة الغربية كقطاع

، بعد تكقيع البركتكككؿ االقتصادم بيف منظمة التحرير الفمسطينية  1994كفي عاـ  .بالمحدكدية
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ح ممكنا لمسمطة الكطنية في باريس طرأ تغير بسيط عمي ىذا الكضع ، كأصب االحتبلؿ كحككمة
دىا مسبقا كمستكردة مف األردف ، يالفمسطينية صبلحية تحديد التعرفة الجمركية عمي بضائع تـ تحد

سبلمية أخرم ، فمصر ، كم تمؾ  ستثناءبالتعرفة الجمركية عمي البضائع ، ف اإف دكؿ عربية ، كا 
)أبك يمية المعمكؿ بو حاليان المصنفة بيذه الطريقة ، ستتبع نظاـ التعرفة الجمركية اإلسرائ

 .(2،ص2013صبلح،

 ـ1998لسػنة  قانكفمشركع ىك ف التشريع الجمركي المعمكؿ بو في قطاع غزة إف أما حاليان  
ـ 1929لسػػػنة  (11مقتبسػػػة عػػػف قػػػانكف رقػػػـ ) كىنػػػا يمكػػػف القػػػكؿ أف ىػػػذه القػػػكانيفبشػػػأف الجمػػػارؾ .

ـ المعمػػػكؿ بػػػو 1962لسػػػنة  (1قػػػـ )المعمػػػكؿ بػػػو فػػػي محافظػػػات غػػػزة، كقػػػانكف الجمػػػارؾ كالمكػػػكس ر 
التعػديبلت البلزمػة لمكاكبػة أم مػف قديمػة كلػـ يطػرأ عمييػا محافظات الضفة الغربيػة ، ك ىػي قػكانيف 
 عمى األقؿ كحتى يكمنا ىذا. 1948المتغيرات الدكلية التي حصمت منذ العاـ 

 وجود المحاكم الجمركية المتخصصة:   المبحث الرابع:

نصكص القانكف،  تطبيؽ، ينبع مف أىمية الجيد في ة متخصصة ة جمركيأف إنشاء محكم
يعكد  .بالسرعة المبلئمة التي تحقؽ العدالة لممتقاضيف مف مكمفي الضرائب أك مف دائرة الجمارؾ 

ىذا الجيد بالفائدة عمى النمك االقتصادم كتشجيع المستثمريف مف الداخؿ كالخارج، ما يعزز الثقة 
لتجارية ، مف خبلؿ تمثيؿ الخزينة العامة، لتحصيؿ حقكقيا مف المكمفيف باألنشطة االستثمارية كا

 انصاؼبعدؿ ك  كتطبيقيالمقكانيف كاألنظمة المعمكؿ بيا،  المتيربيف مف دفع التزاماتيـ الجمركية كفقان 
حماية لممكمفيف مف أم تعسؼ في تحصيؿ ىذه الحقكؽ مف جية، كتكفير الرقابة القضائية  كذلؾ

ك ستنظر المحاكـ الجمركية بفؾ  .كظفي الجمارؾ أثناء عمميـ، مف جية أخرلعمى تصرفات م
)ابك المنازعات الناشئة عف قضايا الجمارؾ كالمككس كاالستيراد كالتصدير كاإلنتاج المحمي

كالتيريب الجمركي كغيرىا، كسيساىـ تشكيميا في سرعة الفصؿ في ىذه  (121،ص2013صبلح،
 .القضايا
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 :يريب الجمركي عدد قضايا الت1.

 يبين عدد قضايا التيريب الجمركي (:3-4جدول رقم)

 عدد قضايا التيريب الجمركي

 النظر عدد القضايا قيد عدد القضايا المنجزة عدد القضايا السنة

2010 25 10 15 

2011 30 19 11 

2012 14 8 6 

2013 7 4 3 

 ( بغزة كزارة المالية –)دائرة الشؤكف القانكنية 

( يبيف عدد قضايا التيريب الجمركي خبلؿ السنكات الماضية حيث 2-3جدكؿ رقـ)يكضح 
( قضية  (25كاف عدد قضايا التيريب الجمركية المرفكعة ضد المكمفيف  2010يتضح أنو في عاـ 

كاف عدد  2011كأنو في عاـ  ( قضية قيد النظر،15( بينما ىناؾ )10تـ البت بشكؿ نيائي )
( بينما 19( قضية تـ البت بشكؿ نيائي ) (30ة المرفكعة ضد المكمفيف قضايا التيريب الجمركي

كاف عدد قضايا التيريب الجمركية المرفكعة  2012أنو في عاـ  ( قضية قيد النظر،11ىناؾ )
أنو في  ( قضية قيد النظر،6( بينما ىناؾ )8( قضية تـ البت بشكؿ نيائي ) (14ضد المكمفيف 

( قضية تـ البت بشكؿ  (7يريب الجمركية المرفكعة ضد المكمفيف كاف عدد قضايا الت 2013عاـ 
عدد  انخفاض 2013، 2012( قضية قيد النظر كيبلحظ في عاـ 3( بينما ىناؾ )4نيائي )

نظر في قضايا التيريب مالقضايا ذلؾ بسبب عدـ رغبة إدارة الجمارؾ بالتكجو لممحاكـ العادية ل
 لقضاة في ىذا النكع مف القضايا. كعدـ تخصص  ا الجمركي بسبب طكؿ فترة البت في الحكـ

 قرار تشكيل المحكمة الجمركية الفمسطينية:2.

مف ىذا الغرض كرغبة مف السمطة الفمسطينية في التكجو نحك التخصص كما ىك الحاؿ  انطبلقان 
مف قبؿ رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية  2004في الدكؿ المجاكرة صدر مرسكـ رئاسي سنة 

مى تشكيؿ المحكمة الجمركية الفمسطينية في مدينة راـ ا الفمسطينية لمنظر في المخالفات ينص ع
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منية في فمسطيف حيث حدد القانكف الجمارؾ كالمككس لمظركؼ األ الجمركية كلـ يتـ العمؿ بيا نظران 
 اصياختصا االستئنافية محكمة الجمارؾ المعمكؿ بو في مناطؽ السمطة الفمسطينية كيفية تشكيؿ

 حكاـ محكمة الجمارؾ البدائية حيث تناكلت اختصاص ىذه المحكمة :أاستئناؼ 

ظمتو كقكانيف المككس نأحكاـ ىذا القانكف ك أتي ترتكب ضد .النظر في كافة الجرائـ كالمخالفات ال1
 نظمتيا كالتصدير .أنتاج المحمي كقكانيف االستيراد ك نظمتو كاالأك 
ات التجارية الدكلية في أم يتطبيؽ التعريفة الجمركية كاالتفاق.النظر في الخبلفات الناجمة عف 2

 .كلى مف المادة نظمة المذككرة في الفقرة األنكعو يتعمؽ بتطبيؽ القكانيف كاأل خبلؼ ميما كاف
صكؿ أت حسب القكاعد المنصكص عمييا في .ليا حؽ التكقيؼ كالتخمية في ىذه الجرائـ كالمخالفا3

 .(   www.dft.gov.ps-10/1/2014 اف الفتكة كالتشريعديك  (المحاكمات الجزائية
 ك باألكثرية .أجماع ف تصدر قراراتيا باإلأ.ليذه المحكمة 4

دارة ف يشكؿ عقبة، كغؿًّ ليد اإللى اآلإف عدـ تشكيؿ المحاكـ الجمركية ألى إالباحث شير يكىنا 
الممقاة عمى عاتقيا، ىذا إلى العامة لمجمارؾ كالمككس، كعدـ قدرتيا عمى القياـ بعمميا كالمياـ 

ىذا المجاؿ، كبالتالي  جانب أف كجكد ىذا النكع مف المحاكـ سيكفر قضاة متخصصيف في
ف أكمفيف مف جية أخرل عندما يعرفكف مر عمى أداء اإلدارة مف جية، كعمى التزاـ المسينعكس األ

حالة ممفات إنو يتـ أرض الكاقع أستعاقب. كما يحصؿ عمى قضائية ىناؾ محاكـ كجيات 
)تقرير مرصاحبة الصبلحية في ىذا األ عتبارىاباالعامة لى النيابة إالمتيربيف 

 (.11،ص2011اماف،

  دور العالقات العامة بوزارة المالية :المبحث الخامس :  

لى تحقيؽ مجمكعة مف إئؼ المنظمة التي تيدؼ مف خبلليا ف العبلقات العامة إحدل كظاأ
ىير يجاد درجة مناسبة مف القبكؿ كالتكيؼ مع ىذه الجماإاىيرىا بغرض بلت المتبادلة مع جمالص

ف تبدأ مف داخؿ المنظمة بحيث تحقؽ درجة كبيرة مف التفاعؿ بيف أفبرامج العبلقات العامة يجب 
ىمية الجانب االنساني في التنظيـ مثؿ رفع أكذلؾ باتخاذ السياسات التي تبرز العامميف فييا ، 

،  نتماءباال، كتنمية الشعكر تكفير ظركؼ العمؿ المناسبة ك  كتحفيز العامميف ،ح المعنكية ، الرك 
، كمعالجة المشكبلت  (3،ص2006سميـ، )أبككزيادة درجة الرضا كالتفاىـ كالثقة المتبادلة بينيما
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تحسيف  عمى ف برامج العبلقات العامة تعمؿإظيـ ، بالنسبة لمجميكر الخارجي فاالنسانية داخؿ التن
م العاـ ، ألمحصكؿ عمى تأييد الر ككذلؾ تسعى  خريف ،ر الصكرة الذىنية لممنظمة لدل اآلكتطكي

صبحت أذا كانت العبلقات العامة قد إك  ظيار مدل مساىمة المنظمة في تحقيؽ الصالح العاـ.ا  ك 
لى مجيكد إحكج ما تككف ف مصمحة الجمارؾ أإحككمية ، فمؤسسة عمؿ ال غنى عنو في أم 

ذم تتمتع بو مة ، ذلؾ لطبيعة عمؿ مصمحة الجمارؾ التي ال تتمتع بالقبكؿ كالكد الالعبلقات العا
 (.2ص ،2003)العتيبي،خرلالدكائر الحككمية األ

 يوضح الييكل التنظيمي لوحدة العالقات العامة  (:1-3شكل رقم )

 

 

 

 

                                 

 

 ة المالية في قطاع غزة(بوزار  العامة )وحدة العالقات

 دائرة العالقات العامة:

العبلقات العامة مف األنشطة الحيكية الضركرية التي ال غنى عنيا داخؿ أم مؤسسة ، كحدة   تعد
 إلى تحسيف الصكرة  2006كتسعى كحدة العبلقات العامة في كزارة المالية ك منذ نشأتيا في العاـ 

كظفيف كالمراجعيف عمى حد سكاء ك كسب تأييدىـ ك بناء الذىنية لمكزارة عند جميكرىا مف الم
يتككف عدد مكظفي دائرة  . التفاىـ ك التعاكف ك ذلؾ مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الكزارة جسكر مف

العبلقات العامة بكزارة المالية في حككمة غزة  مف مدير الدائرة كثبلثة مكظفيف ، كىذا العدد قميؿ 
ميا كمسؤكلياتيا ، بحيث ال تستطيع أف تخدـ أفراد عينة الدراسة جدان لكي تقكـ ىذه الدائرة بميا

، مع األخذ بالحسباف أف العدد الكمي لمكظفي كزارة المالية الذيف يصؿ  ((329البالغ عددىـ 
مكظؼ كىذا يدؿ عمى تيميش اإلدارة العميا كعدـ اىتماميا بأىمية دكر  600 عددىـ أكثر مف

بيف كزارة المالية بدكائرىا  الضريبية المختمفة بما فييا اإلدارة العامة  العبلقات العامة في بناء الثقة

 المدٌر

 موظف    موظف    موظف   
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لمجمارؾ كالمككس كبيف الجميكر ، ككذلؾ تحسيف الصكرة العامة ك إعبلـ المكمفيف بكؿ جديد كأخذ 
 تغذية راجعة بمشاكؿ كظركؼ الجميكر. 

قد ف كصحيان  ، كفكريان منيان أ،ك  األكؿ لحماية القطاع اقتصاديان بما أف مصمحة الجمارؾ ىي خط الدفاع 
جراء تفتيش القادميف كالبضائع المستكردة كتحصيؿ الرسـك إكمفت مصمحة الجمارؾ بمسئكلية 
لتيريب ك إغراؽ  المعمكؿ بيا منعان  (5،ص2005)الرشيداف،الجمركية ،حسب المكائح التنظيمية 

تدمير الصناعة المحمية  ييس،السكؽ المحمية بمنتجات لـ تخضع لمعايير كفحكصات الجكدة كالمقا
نتيجة لممنافسة الغير متكافئة مف جراء دخكؿ السمع األجنبية بدكف دفع رسكـ جمركية مما يجعميا 

ف ذلؾ يتطمب إف لممنكعات كجمبيا الى قطاع غزة .رخيصة أماـ المستيمؾ المحمي، أك تيريب ا
لكسائؿ التقنية كأجيزة الكشؼ أك التفتيش ا ستخداـباتفتيش الدقيؽ لؤلمتعة كالحقائب القياـ بعمميات ال
ف كظيفة العبلقات إمف بعض المسافريف ، ف جراءات قد تصادؼ تضجران كىذه اإل اليدكم لمحقائب ،

دارة ، حيث يقع إمحة باعتبارىا الصكت المؤثر ألم ضركرة م بالذات ؛ المجاؿالعامة تعد في ىذا 
لذلؾ تمكف  .نيا حماية ليـ كألبنائيـ كلكطنيـفتيش كأالمسافريف بأىمية عممية الت إرشادعمى عاتقيا 

عمى  ـعف الجمارؾ كحثي ـكتثقيفي كالمكمؼ أىمية كظيفة العبلقات العامة في زيادة كعي المكاطف
 .(7،ص2004)العجمي،التعاكف مع رجاليا بشكؿ طيب كبما يحقؽ المصمحة المشتركة 

 .مفيوم العالقات العامة :1

بأنيا " ىي طريقة لمسمكؾ كأسمكب لئلعبلـ ك االتصاؿ ييدؼ إلى تعرؼ العبلقات العامة 
إقامة عبلقات مفعمة بالثقة كالمحافظة عمييا بيف المنظمة كالفئات المختمفة مف الجماىير داخؿ 

 .(17،ص2001)الشرماف كعبدالسبلـ ،المؤسسة كخارجيا التي تتأثر بنشاط تمؾ المنظمة " 

 :العالقات العامة وحدة تقوم بياو من أىم الميام و األنشطة التي 

 . إبراز دكر كزارة المالية ك رسالتيا ك رؤيتيا ك أنشطتيا 1.

التغطية اإلعبلمية لكافة أنشطة الكزارة ك تزكيد كسائؿ اإلعبلـ بيا ك المتابعة اإلعبلمية لكافة  2.
 .األخبار التي تخص الكزارة
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 .المجتمع المحميالتكاصؿ ك التنسيؽ مع كافة الكزارات ك مؤسسات  3.

 .الشخصيات الكفكد الرسمية ك الضيكؼ مع كبار تنظيـ الترتيبات البلزمة الستقباؿ 4.

 .تقكية العبلقات ك الركابط مع كسائؿ اإلعبلـ المختمفة 5.

 .التكاصؿ االجتماعي مع مكظفي الكزارة 6.

 .متابعة األنشطة المتنكعة الخاصة بالمكظفيف 7.

   معيـ  التشاكراعديف ك التكاصؿ معيـ ك االستفادة مف خبراتيـ ك االىتماـ بشؤكف المتق 8.
شعارىـ باىتماـ الكزارة بيـ ك رعاية شؤكنيـ  .،كا 

  لة إيجاد حمكؿ مع الجياتمتابعة شكاكم الجميكر الخارجي ك مكظفي الكزارة ك محاك  9.
 .((http://www.mof.gov.ps-20/8/2013المختص

 . المناسبات اإلسبلمية ك الكطنيةالمشاركة في الفعاليات ك  10.

 منية  :ق بين مصمحة الجمارك واألجيزة األالتنسيالمبحث السادس :

دارة مف إلاإلدارية فيك يمثؿ أحد مقكمات ا ساسية في العمميةأليعد التنسيؽ أحد الكظائؼ ا
بع ىداؼ التي تسعى المنظمات كالجيات ذات المصالح المشتركة لتحقيقيا  كتنأجؿ تحقيؽ األ

ية ، أك كيفية ىداؼ الجماعاألف كيفية تحقيؽ أالختبلؼ كجيات النظر بش الحاجة الى التنسيؽ نظران 
ىداؼ المتشابية بطرؽ مختمفة كؿ مف كجية نظرة ، ، فعادة ما يفسر االشخاص األبانسجاـ  مياعم

مية التنسيؽ خريف . كمف ىنا تبرز أىىداؼ مع جيكد اآلما ال تتفؽ جيكدىـ لتحقيؽ تمؾ األ ككثران 
ساس. كالتنسيؽ ؿ  كمتابعتو كاالىتماـ باليدؼ األداء العمأيؽ بيف ىذه االختبلفات في كيفية كالتكف

الخدمات   يجاد ركح  التعاكف في تقديـا  ريب بيف كجيات النظر المختمفة  ك يعمؿ عمى التق
الزدكاج كالتضارب بيف ك اأر مف ىيئة بما يكفؿ عدـ التكرار ف تقكـ بيا أكثأكالكاجبات  التي يمـز 

 )الفييد،الييئات المختمفة ، كالتنسيؽ مف أىـ العمميات التي  تمارس بيا طريقة تنظيـ المنظمات
 .(2،ص2006
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 .مفيوم التنسيق :1

ساسية في جعؿ كؿ مف االطراؼ تعمؿ سكية الكاسع عف الميمة المركزية أك األ"يعبر بمفيكمة 
 (.30،ص1998سعداف،)التحقيؽ أىداؼ مفيكمة كمتفؽ عمييا" 

 ىداف التنسيق:أ.2

فكار التي تسيـ في تفعيؿ العمؿ الجماعي لفرص لتبادؿ الخبرات ، التجارب ، كاأل.يكفر التنسيؽ ا1
 ، كترشيد برامجو كقراراتو كممارستو .

.يسيـ التنسيؽ في التكظيؼ الكؼء لمطاقات البشرية ، أينما كجدت كفي المجبلت المبلئمة 2
 لتخصصيا.

 (27،ص2005)البقمي،المتبادؿ ، كرفع الركح المعنكية لمعامميف حتراـاال ك ثقة ،م التنسيؽ ال.يقك 3
 ، كالتفاعؿ بيف مختمؼ الجيات.

كردكد الفعؿ السمبية ك فتح حكار مع القكل  حتكاء مقاكمة التغيير ،إ.يساعد التنسيؽ عمى 4
 المقاكمة لمتغيير.

ىداؼ المراد تحقيقيا كبالتالي تنظيـ ت العامة ، كاأليح الخطط كالسياسا.يساعد التنسيؽ في تكض5
 .(23،ص2008)الصالحي ،الجيكد الجماعية 

ة حتمية لنجاح العمؿ، منية، ضركر جيزة األتنسيؽ بيف مصمحة الجمارؾ كبيف األكيعتبر ال
في  ختبلؼافي تقريب ما قد يحدث مف  ميمان  ساليب التنسيؽ  المستخدمة  دكران أبحيث تؤدم 

لكي يحدث تناغـ كانسجاـ في  ، كىدافيا بطريقة مختمفة ألنظر نتيجة لتحقيؽ كؿ جية جيات اك 
ساليب التنسيؽ أكتتنكع   .زدكاجية كالتداخؿ في االختصاصاتعف اال داء مياـ ىذه الجيات بعيدان أ

د لطبيعة المكضكع المراد التنسيؽ لو، كلعد منية المختمفة  تبعان جيزة األاأل بيف مصمحة الجمارؾ ك
ذا كانت ا  كالتقنية المتاحة . ك مكانيات المادية لى اإلإضافة إات المشاركة في عممية التنسيؽ ، الجي
ف ىذا اليدؼ يمثؿ إمف االشخاص فأساسية لحماية أمف الكطف ، ك أتيدؼ بصكرة منية جيزة األاأل
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ستيراد جؿ اىتماـ مصمحة الجمارؾ مف خبلؿ منع ظاىرة  التيريب الجمركي الغير ضريبي مثؿ ا
 المطبكعات كالصكر المخّمة باآلداب كالمكاد المخدرة كالسمكـ كالسمع الفاسدة.

منع ظاىرة بمف الكطني فيما يتعمؽ نسيؽ بيف مصمحة الجمارؾ كجياز األىمية لمتأ كىناؾ أيضان 
مف الكطني  بالمساعدة في منع عممية التيريب في  كقت التيريب الجمركي  حيث يقـك جياز األ

 يصاالت ك مستندات تثبت التخميص الجمركي . إأكد مف التجار كالشاحنات يحممكا أك التحدكثيا 

 :الحوافز المادية والمعنوية  لمعاممين في اإلدارة العامة لمجمارك المبحث السابع :

ىدافيا أاسطة كادرىا البشرم كذلؾ لتنفيذ عماليا بك أتمارس المؤسسات العامة كالخاصة 
ليو كاف ال بد إد الكصكؿ لى اليدؼ المراإلبعيد. كلكي تصؿ ىذه المؤسسات كاعمى المدل القريب 

دؼ، كعمى ىذه المؤسسة لى ذلؾ اليإيصاؿ المؤسسة إاد الكادر الكظيفي القادر عمى يجإليا مف 
داء الجيد كالفعاؿ. كلقد حظي مكضكع ألفيز المكظؼ عمى االستمرارية في اكال بأكؿ لتحأرد الجميؿ 

ف الحكافز بشتى ألسبب في ذلؾ ىك اـ العديد مف عمماء السمكؾ االدارم ، كلعؿ االحكافز باىتم
نكاعيا المادية كالمعنكية كاحدة مف أىـ المتغيرات المستقمة االيجابية في الدافعية لمعمؿ. كتنقسـ أ

 كالعبلكات الحكافز المادية كالتي تتمثؿ في المكافآت المالية كاليدايا :لى نكعيف ىماإالحكافز 
 نكعك جيد كاضح لمنيكض بالمؤسسة كالأنح لممكظؼ نظير قيامو بعمؿ مميز ستثنائية التي تماإل

 كالشكر كالتقدير المكجية لممكظؼالثاني ىي الحكافز المعنكية كتتمثؿ في عبارات كخطابات الثناء 
بكجكد  مف سابقتيا كلكنيا تعطي انطباعان  -في نظر البعض – قؿ تأثيران أكاألخيرة ربما تككف ، 

 .(12ص ،2011)الجساسي،تعزيز لكؿ عمؿ جيد يقـك المكظؼ بتنفيذه

ألىمية الحكافز كدكرىا كأحد أىـ العكامؿ المؤثرة في سمكؾ الفرد دفعو نحك تحقيؽ   كنظران 
دارة ، كظيرت عدة نظريات ـ بيا مف قبؿ الباحثيف كعمماء اإلىداؼ المنظمة ، فقد تزايد االىتماأ

عمى نظاـ العمؿ في مؤسسات  طبلعاالإلطار السعي نحك ا كاف لنا في ىذا الذ .خاصة بالحكافز 
 ، ككاقع المكظؼ العاـ مف حيث الحكافز كالمكافآت كالتعكيضات لمحككمة الفمسطينية القطاع العاـ 

 نجاز بالعمؿ. كما ىك حاؿ مكظؼ القطاع العاـ. كمدل عبلقة ذلؾ باإل
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مكظؼ الجمارؾ كدعمو، كتطكير أدائو بالمحفزات ب الحككمة كالمسئكليف باالىتماـكما دكر 
المتعددة المادية كالمعنكية، كتكجييو لمعمؿ بأقصى الطاقات كالتفكير اإلبداعي التطكيرم. كىؿ 

كما ىي المعكقات التي تحكؿ دكف تطكير  ؟بتأدية كاجباتيـ العامميف بالقطاع العاـ يبذلكف جيكدان 
كما ىك األثر  ؟يشعركا برضا عف األعماؿ التي يؤدكنياككيؼ يمكف أف  ؟أداء مكظفي الجمارؾ

إدارة عمى األداء الكظيفي في  المعمكؿ بو حاليان ظاـ الحكافز المادية كالمعنكية الناجـ عف ن
لخ كاجبات يؤدييا مقابؿ إتنفيذم ...الدارم أك اإلبغض النظر عف مكقعو  مكظؼإف لم الجمارؾ؟

يشعر المكظؼ أنو جزء ميـ  بحيثيميا، منيا الحفز المعنكم بتقد إدارة الجمارؾاستحقاقات تتكفؿ 
، كالحفز المادم  إدارة الجمارؾكيعمؿ مع الجميع مف أجؿ تحقيؽ رؤية كغاية  ، إدارتوفي جسـ 

 .(2،ص2007)العكش،مف خبلؿ إيجاد نظاـ حكافز كمكافآت منصؼ

 :.الحوافز المادية والمعنوية1

 مفيوم الحوافز:

ساسية بما يزيد مف األ دارة لمعامميف لتحريؾ قدراتيـاإل تييئكىاالتي ي مجمكعة العكامؿ ى
دائيـ ألعماليـ عمى نحك أكبر ك أفضؿ ، كذلؾ بالشكؿ الذم يحقؽ ليـ حاجاتيـ ، كأىدافيـ أكفاءة 

 .(12،ص1999)العنقرم،أىداؼ المنظمة العاممة  كبما يحقؽ ليـ أيضان  ، كرغباتيـ ،

 ئيسيف الحكافز المادية ك الحكافز المعنكية :لي نكعيف ر إكتنقسـ الحكافز 

 أ. الحوافز المادية :

دائو أمادية ، كتحفز عمى تنمية كتطكير ف الحكافز المادية ىي التي تشبع حاجات الفرد الإ
كالحافز المادم ىك الحافز  داء ،نتاجية كتحسيف األرفع الكفاءة اإللى إحيث تيدؼ الحكافز المادية 

قتصادم ، كىك يتمثؿ فيما يحصؿ عميو العاممكف مف مزايا ، أك النقدم أك اإلالمالي  ذك الطابع
عاشات التعاقدية جكر كالعبلكات كالبدالت المالية كالتعكيضات كالمكافآت كالمكحقكؽ كالركاتب كاأل

ر فاألجك  كما أنو األكثر تأثيران  رباح . كيعد ىذا النكع مف الحكافز األكثر استخدامان كالمشاركة في األ
 .(30،ص2009)القحطاني،ساسية إلشباع حاجات االنسافصبحت مف المقكمات األأكالركاتب 
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 ب.الحوافز المعنوية :

في شكؿ غير نقدم مثؿ الشعكر  شباعوإفز المعنكم فيمثؿ الدافع الكاجب أما الحا
ريف، بالعمؿ كالشعكر بالرضا نتيجة القياـ بالعمؿ عمى الكجو المطمكب ، كتقدير اآلخ عتزازباإل

كالشعكر بالكالء نحك العمؿ رصة الترقية كالتمتع بالمركز األدبي المصاحب لمعمؿ ، ككجكد ف
 .(37،ص1999)الحارثي ،

 أىمية الحوافز:

 المساىمة في إشباع العامميف كرفع ركحيـ المعنكية . .1

 العامميف كتنسيؽ أكلكياتيا. حتياجاتاالمساىمة في إعادة تنظيـ منظكمة  2.

 مة في تحقيؽ أم أعماؿ أك أنشطة تسعى المنظمة إلى إنجازىا.المساى 3.

 .تنمية عادات كقيـ سمككية جديدة تسعى المنظمة إلى كجكدىا بيف العامميف 4.

 المساىمة في تعزيز العامميف ألىداؼ المنظمة أك سياساتيا كتعزيز قدراتيـ كميكليـ. 5.

 المنظمة كتفكقيا . زدىارا ف بما يضمفتنمية الطاقات اإلبداعية لدل العاممي .6

 المساىمة في التحكـ في سمكؾ العامميف بما يضمف تحريؾ ىذا السمكؾ كتعزيزه كتكجييو 7.

 .(11-10،ص2007)الجريد،كتعديمو حسب المصمحة المشتركة بيف المنظمة كالعامميف 

 

 : بحق الموظف الحكومي  اإلجراءات والعقوبات التأديبية2.

 (  68مادة ) 

ارتكاب المكظؼ مخالفة لمقكانيف كاألنظمة كالتعميمات كالقرارات المعمكؿ بيا في الخدمة إذا ثبت 
 المدنية أك في تطبيقيا فتكقع عميو إحدل العقكبات التأديبية التالية:

 .)قانكف الخدمة المدنية الفمسطيني(التنبيو أك لفت النظر 1.

 اإلنذار.  .2
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 خمسة عشر يكمان.  الخصـ مف الراتب بما ال يزيد عف راتب .3

 الحرماف مف العبلكة الدكرية أك تأجيميا مدة ال تزيد عف ستة أشير. 4.

 الحرماف مف الترقية حسب أحكاـ ىذا القانكف.  .5 

 الكقؼ عف العمؿ مدة ال تتجاكز ستة أشير مع صرؼ نصؼ الراتب. .6

 تخفيض الدرجة.  7. 

 اإلنذار بالفصؿ. 8. 

 اإلحالة إلى المعاش.  .9

 الفصؿ مف الخدمة. 10.

 (  69مادة ) 

 تككف اإلحالة لمتحقيؽ عمى مخالفة تأديبية ممف يممؾ سمطة تكقيع العقكبة عمى المكظؼ.  1.

فيما عدا عقكبة التنبيو أك لفت النظر ال يجكز تكقيع عقكبة عمى المكظؼ إال بعد إحالتو إلى  2.
جيؿ في محضر خاص، كيككف القرار لجنة لمتحقيؽ معو كسماع أقكالو، كيتـ إثبات ذلؾ بالتس

  )قانكف الخدمة المدنية الفمسطيني(الصادر بتكقيع العقكبة مسببان.

 (  70مادة ) 

  -ال تكقع عمى مكظفي الفئة الثانية إال إحدل العقكبات التأديبية التالية:

.1  .  المـك

 اإلحالة إلى المعاش. .2

 الفصؿ مف الخدمة.  3. 
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 (  71مادة ) 

إحالة مكظفي الفئة األكلى لمتحقيؽ عمى المخالفات التأديبية بقرار مف مجمس الكزراء بناءن تككف  1.
 . )قانكف الخدمة المدنية الفمسطيني(عمى طمب مف رئيس الدائرة الحككمية التابعيف ليا

تتكلى التحقيؽ لجنة يشكميا مجمس الكزراء مف مكظفيف ال تقؿ درجاتيـ عف درجة المكظؼ  2.
 تحقيؽ. المحاؿ لم

 ترفع المجنة تكصياتيا إلى مجمس الكزراء التخاذ القرار المناسب بشأنيا كفقان ألحكاـ ىذا القانكف. 3.

 (  72مادة ) 

إذا نسب لممكظؼ ما مف شأنو تكقيفو أك احتجازه أك التحقيؽ معو في شأف يخرج عف نطاؽ كظيفتو 
كمية التابع ليا المكظؼ فكران لمنظر في شأنو فعمى الجية القائمة عمى ىذا اإلجراء إببلغ الدائرة الحك

 كفقان ألحكاـ ىذا القانكف. 

 (  73مادة ) 

ال يجكز إحالة المكظؼ إلى التحقيؽ كفقان ألحكاـ ىذا القانكف بسبب مخالفة تأديبية مضى عمى 
 اكتشافيا أكثر مف ستة أشير. 

 (  74مادة ) 

لى أمر صادر إليو مف رئيسو إال إذا ثبت أف ال يعفى المكظؼ مف العقكبة التأديبية استنادان إ
ارتكابو المخالفة كاف تنفيذان ألمر خطي بذلؾ صادر إليو مف رئيسو المذككر بالرغـ مف تنبييو 

 لممخالفة خطيان. 
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 الفصل الرابع
 الجمارك الفمسطينية

 

قطاع غزة ،  فيالفمسطينية كالمككس جمارؾ العامة لم دارةاإلعطاء لمحة عف إييدؼ ىذا الفصؿ 
دارة العامة لمجمارؾ ، كدكائر ك أقساـ  اإلدارة العامة كرسالة ، كأىداؼ اإلكالتعرؼ عمى رؤية 

التعرؼ عمى الضرائب الجمركية  المكاتب الجمركية ك اختصاصاتيا. كأيضان ؾ ، ك مسؤكلية لمجمار 
الضرائب  كية عفختبلؼ الضريبة  الجمر اىدافيا ، ك أالضريبة الجمركية ك مف حيث خصائص 

 التعريفة الجمركية  ، كالتعرؼ عمى النظـ الجمركية الخاصة . األخرل ، كأنكاع 

 

 الجمارك الفمسطينية  المبحث األول:

 يةالضرائب الجمركالمبحث الثاني :
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 :الجمارك الفمسطينية  المبحث األول:

 :مقدمة

 حككمةؽ ىذا الدكر بما تقرره الف الجمارؾ ليا دكرىا البارز في تشجيع الصناعات الكطنية ، كيتحقإ
مف إعفاءات كتخفيض لمرسـك الجمركية عمى الماكينات كاآلالت كالمكاد الخاـ كالمكاد األكلية 

عمى المستكردات  بفرض رسـ عاؿ نسبيان  يضان أكتقكـ  تكردة ،كمستمزمات اإلنتاج كقطع الغيار المس
اعات الكطنية في مكاجية السمع األجنبية التي ليا مثيؿ في الصناعات الكطنية ، كذلؾ حماية لمصن

لمبضائع المحمية عمى  خدمات الكطنية تشجيعان الالمستكردة ، كما تعمؿ الجمارؾ عمى إعفاء بعض 
منافسة البضائع األجنبية المستكردة ، أك بإلغاء الرسكـ الجمركية عمى الصحؼ كالمجبلت كاألدكية 

 .المالية  حككمة، كما تمثؿ الجمارؾ أحد مكارد ال، بيدؼ تكفير المزيد مف الرفاىية لممكاطنيف

 اإلدارة العامة لمجمارك والمكوس:1:

اإلدارة العامة لمجمارؾ كالمككس مف الدكائر اليامة في كزارة المالية لما ليا مف نشاط كبير 
ة مف فيي تمثؿ مظيران مف مظاىر السيادة كرافدان أساسيا مف ركافد الخزينة العامة كأدا كدكر فعاؿ ،

كأداة تنفيذ السياسات التجارية كاالقتصادية في السمطة . تأسست اإلدارة  أدكات السياسة المالية ،
ـ، كلقد تـ اختيار أكؿ مدير 1994بك خضرة في نكفمبر أة لمجمارؾ كالمككس في غزة بمجمع العام

ـ ، ثـ 1997كعاـ ليا  األستاذ/محمد عمي عرفات منتدبا مف الجمارؾ االردنية حتى منتصؼ يكلي
دارة الجمارؾ في غزة عف الضفة  إـ ، ثـ تـ فصؿ 1999األستاذ / ناصر طيبكب حتى يكليك

عاما كىنا نبيف  دارة عامة مديران إألستاذ /عاطؼ عبلكنة ك أصبح لكؿ كأككمت لككيؿ المالية ا
 تسمسؿ المدراء العامكف لئلدارة العامة لمجمارؾ في قطاع غزة :

 ـ.2005يسى حتى ابريؿ أ. محمد فرج ا ع1.

 ـ .2006أ. عيد العبد ديب تكميؼ حتى مارس2.

 ـ .2011أ. ابراىيـ عبد القادر صياـ حتى مايك 3.

 ـ .2012/10/10أ. عبد الناصر مينا حتى  4.
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 أ. رائد عبد اليادم رجب حتى تاريخو . 5.

 رؤية اإلدارة: :1-1

 الخدمات لجميع أصحاب المعامبلت . أف تككف إدارة جمركية أكثر تميزان كحداثة كتقدـ أفضؿ

 رسالة اإلدارة::2-1

تقديـ خدمة ضريبية أك جمركية ممتازة كمتميزة تفي بمتطمبات النمك الشامؿ كتتكاءـ مع التطكرات 
 .(www.mof.gov.ps-20/8/2013)المحمية كالدكلية كبمينية عالية 

 اف اإلدارة العامة لمجمارك والمكوس :أىد:3-1

 قتصاد الكطني .اإل ةالمنافسة لرفع كفاء اعة عمى. تشجيع االستثمار كتعزيز قدرة الصن1

 . تسييؿ حركة التبادؿ التجارم بيف السمطة الفمسطينية كالدكؿ األخرل.2

 .(29،ص2004،عبد الرازؽ كأخركف). رفد خزينة الدكلة باإليرادات 3

لصبلحيات  لمسافريف كالبضائع ككسائط النقؿ العابرة لحدكد السمطة الفمسطينية كفقان . مراقبة ا4
 اإلدارة العامة لمجمارؾ كالمككس كالتبغ بمقتضى التشريعات النافذة .

. مكافحة التيريب حيث يقع عمى كاىؿ اإلدارة العامة لمجمارؾ كالمككس دكر كبير في حماية 5
 كمكافحة التيريب بمختمؼ أشكالو الصريحة كالضمنية. االقتصاد الكطني بحراسة الحدكد

. المساىمة في حماية المجتمع المحمى كالبيئة مف المكاد الخطرة حيث يقع عمى عاتؽ اإلدارة 6
العامة لمجمارؾ كالمككس ميمة حماية المجتمع كبشكؿ فاعؿ مف المكاد الخطرة كالمكاد السامة 

مف مختمؼ الجيات المعنية بيذا الخصكص مثؿ شرطة  كالمخدرة بكافة أشكاليا كذلؾ بالتعاكف
 (www.mof.gov.ps-20/8/2013) .مكافحة المخدرات 

 لمتشريعات النافذة . المساىمة في مراقبة األنشطة التجارية لمنع غير المشركع منيا كفقان 7

http://www.mof.gov.ps-20/8/2013)
http://www.mof.gov.ps-20/8/2013)
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 عامة لمجمارك والمكوس:الدوائر واألقسام لإلدارة ال:4-1

 . دائرة اإلجراءات الجمركية .1

 . دائرة التبغ كاإليرادات األخرل .2

 . دائرة السيارات .3

 . دائرة معبر رفح .4

 . دائرة الحسابات كاإلحصاء .5

 الجمركي . لتزاـاال. دائرة 6

 . دائرة إجراءات المككس العادية .7

 .(. دائرة المعمكمات الجمركية )األسيككدا8

 .(www.mof.gov.ps-20/8/2013). دائرة التنظيـ الداخمي كالسمكؾ الميني 9

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mof.gov.ps-20/8/2013)
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 الهٌكل التنظٌمً لإلدارة العامة للجمارك والمكوس(:1-4شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (www.mof.gov.ps-20/8/2013) غزة الفمسطينية حككمة ال -ليةالمكقع الكتركني لكزارة الما)

 

رة العامة للجمارك اإلدا

 والمكوس

  االخرل دائرة التبغ كاإليرادات

 دائرة اإلجراءات الجمركية

دائرة إجراءات المككس 
 العادية

دائرة المعمكمات الجمركية 
 )األسيككدا(.

 دائرة االلتزاـ الجمركي

 دائرة السيارات

 البري دائرة معبر رفح

 ة الحسابات كاإلحصاءدائر 

دائرة التنظيـ الداخمي كالسمكؾ 
 الميني

http://www.mof.gov.ps-20/8/2013)
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 ميام  اإلدارة العامة لمجمارك والمكوس::5-1

 تتكلى المديرية العامة لمجمارؾ المياـ االتية:

 .تكفير االحتياجات المادية كالمكارد البشرية لممكاتب الجمركية .1

 .اإلشراؼ عمى المكاتب الجمركية .2

 .اتخاذ القرارات عمى أساس تطبيؽ تصنيؼ التعرفة الجمركية لمبضائع أك منشأ البضائع.3

 .اتخاذ قرارات حكؿ فتح تصاريح لضمانات شاممة لمديف الجمركي .4

 ارؾ..اتخاذ قرارات حكؿ تنازؿ إعادة دفع الرسكـ كالضرائب كالمصارؼ التي تتكلى إدارتيا الجم5

 .حفظ سجبلت مركزية لمبضائع الخاضعة لمرقابة .6

أك تصدير غير شرعية  .في الحاالت المبررة، خصكصا تمؾ التي تتضمف عمميات استيراد7
ىمية قصكل لمدكلة أك ليا آثار دكلية ، كتخكليا صبلحية القياـ بأعماؿ تقع ضمف ألبضائع ذات 

 انكف خاص.ك قألحالي المكاتب الجمركية بمقتضى القانكف ا

مف دخكؿ الممنكعات  (96،ص2000)المطيرم،ألمني كاالجتماعي ا.حماية كياف الدكلة 8
كاألسمحة ك المتفجرات كالمخدرات كعقاقير العبلج النفسي كالمكاد السامة التي تخضع لمكائح خاصة 

 كتزكير العمبلت كاألختاـ كالسندات المالية .

 مسؤولية المكاتب الجمركية ::6-1

 مكتب الجمركي بتنفيذ األعماؿ اآلتية :يقـك ال

 .اتخاذ القرارات المتعمقة باإلجراءات الجمركية .1

 .فرض الرسـك الجمركية كالضرائب كتحصيميا كالرسكـ التي تتكالىا الجمارؾ.2
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 الرسـك دفع مف كالتأكد الرسـك مف التيرب منع طريؽ عف ذلؾ ك ،الحككمة إيرادات . حماية3
 .(28،ص2007عبدالصمد،) الكاجبة كالضرائب

.منح األذكنات الخاصة بالدفعات المؤجمة لمرسـك الجمركية كالضرائب  كالمصاريؼ التي تتكلى 4
 إدارتيا الجمارؾ أك الدفع بكاسطة األقساط.

 .اتخاذ القرارات حكؿ حجز البضائع لحيف سداد الديف الجمركي .5

اع الدفعات المستحقة لمرسـك الجمركية .احتساب عقكبات كفرضيا عمى الدفعات المتأخرة كاسترج6
 كالضرائب كالمصاريؼ التي تديرىا الجمارؾ .

.إصدار شيادات المنشأ لمبضائع )البضائع الفمسطينية (كالتصديؽ عمى منشأ البضاعة حتى بعد 7
 إصدار الشيادة .

 ائع الخاضعة لئلجراءات الجمركية عف البض(43،ص2006)حميض،.جمع البيانات اإلحصائية 8

 .اتخاذ القرارات بحجز البضائع الميمة لمتابعة اإلجراءات المتعمقة بالمخالفات كالحجج الجمركية .9

.السير باإلجراءات المتعمقة بالمخالفات كالحجج الجمركية ، كفي اإلجراءات المتعمقة بالمخالفات 10
 . اإلدارية األخرل أيضان 

 ة ..حفظ السجبلت الخاصة بالبضاعة الخاضعة لممراقب11

ؿ البضائع الخاضعة لمكائح خاصة .فحص الشيادات المطمكبة لبلستيراد كالتصدير أك نق12
التراخيص الرسمية )كزارة التجارة كالصناعة ، كزارة الزراعة ( الستيراد أك تصدير  خصكصان ك 

 .(91،ص2001)الشمرم،البضائع 

كفحص كمبلئمة ىذه . إصدار شيادات تثبت سبلمة كمبلئمة كسائؿ النقؿ لحمؿ البضائع 13
 اإلجراءات حتى بعد إصدار مثؿ ىذه الشيادة .
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 :الفمسطينية ختصاصات الجماركإ:8-1

كالقياـ بإجراء  المكتب الجمركي ، مف .حؽ الجمارؾ في فحص البضائع بعد االفراج عنيا1
كفي ىذا الخصكص يككف لمجمارؾ صبلحية  فحكصات الحقة بعد اإلفراج عف البضائع المعنية ،

 .مناسبة أية استفسارات اك كثائؽ قد تراىامطالبة بال

.يحؽ لمجمارؾ عند قياميا بالتحقيؽ في األعماؿ اإلجرامية ، كلتحديد مرتكبي ىذه األعماؿ أثناء 2
خرجت مف نطاؽ اإلشراؼ الجمركي كشركائيـ في مثؿ ىذا أاميا بالتفتيش  عف البضائع التي قي

لمركبات متعة كاجراء عممية مراقبة جمركية عمى األا  كبات ك شخاص كالمر بأف تقكـ بكقؼ األ العمؿ ،
 ر كمستندات الشحف .فكشحنيا كعمى مستندات الس

. الحؽ في استخداـ الكسائؿ الفنية لكقؼ المركبات ؛ حيث يحؽ لمجمارؾ استخداـ الكسائؿ الفنية 3
ية لكقؼ المركبة حتى ككما يجكز ليا استخداـ الكسائؿ الفن لكقؼ حركة مركبة آلية محتجزة كشميا ،

إعاقة اليدؼ  ك ذلؾ في حالة التخكؼ مف قبؿ إببلغ صاحب المركبة بقرار التكقيؼ أك المصادرة ،
 ك المصادرة ، ما لـ يتـ استخداـ الكسائؿ الفنية بشكؿ فكرم .أالمرجك مف التكقيؼ 

مف الشخص  .الحؽ  في طمب االستفسار ، حيث يحؽ لمجمارؾ المطالبة باالستفسارات البلزمة4
فة جمركية لك جنحة أك مخاأائؽ الميمة لمكشؼ عف فعؿ إجرامي الذم قد يساىـ في تكضيح الحق

أك أية مخالفة إدارية أخرل تتعمؽ بانتياؾ األنظمة ك المكائح الجمركية التي تحكـ الضرائب كالرسـك 
 .(48،ص2005)الرشيداف،كتحديد مرتكبي ىذه األعماؿ 

خصية : كيقصد بو ىنا التحقؽ مف اسـ الشخص كلقبو كتاريخ كالدتو .الحؽ في طمب إثبات الش5
 كمكانيا كمكاف إقامتو :

 أ. يحؽ لمجمارؾ المطالبة بإثبات الشخصية مف شخص :

تحكـ  لكائحك أامي مرتبط بمخالفة لكائح جمركية لقي القبض عميو خبلؿ ارتكاب عمؿ إجر أ.1
 .(62،ص2005)مكسى،الضرائب كالرسـك 

 المطالب بتقديـ االستفسار . .مف الشخص2
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 .مف يتكاجد داخؿ منطقة حدكد جمركية .3

 .مف قاـ بالتبميغ .4

يحؽ لمجمارؾ إحضاره إلى مكتب جمركي لغرض  ب. إذا رفض أم شخص الكشؼ عف ىكيتو ،
 التأكد مف ىكيتو أك تكضيح المسألة مكضكع البحث .

إلى مكتب الجمارؾ كتدكيف أيو  ج. تمتـز الجمارؾ بتحرير تقرير رسمي حكؿ إحضار الشخص
 أفعاؿ متصمة بالمكضكع .

 .يجكز لمجمارؾ تكقيؼ شخص يقـك ب :5

 صحة االخريف لمخطر . كأأ. التصرؼ بطريقة تعرض حياتو أك حياتيا لمخطر أك تعرض حياة 

 ب. محاكلة اليرب عند إحضاره .

اخؿ المباني المستخدمة د ىانة شخص آخر أك ضابط جمارؾ شفكيان إج. التصرؼ بصكرة عنيفة أك 
 لمجمارؾ .

 . إجراميان  ثناء محاكلة ارتكابو عمبلن أد. تـ إلقاء القبض عميو 

ساعة مف ساعة التكقيؼ كتمتـز الجمارؾ  كفكعشر  ةربع  أزيد مدة التكقيؼ عف تيجب أف ال  ق. 
 بتحرير تقرير رسمي حكؿ تكقيؼ الشخص .

ماكف معينة أفي ك البقاء أشخص مف الدخكؿ  أمع .يحؽ لمجمارؾ عند القياـ بأداء عمميا من6
 لفترة مف الكقت .

 الضرائب الجمركية :المبحث الثاني

تسع النظاـ الجمركي إيث رتبط النظاـ الجمركي في الدكؿ المختمفة بالتجارة الخارجية، حإ
ضاع اـ الحكـ السائد كحسب األك باتساع التجارة الخارجية، كالنظاـ الجمركي تشكؿ بما يتبلءـ كنظ

جتماعية كالسياسية السائدة لتمؾ الببلد . كتعتبر الضرائب الجمركية مف الضرائب قتصادية كاإلاإل
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صيميا، كىي تعتبر مف أىـ ذات الطابع الخاص لمدكلة مف حيث غايات كأىداؼ فرضيا، كطرؽ تح
 ستيبلؾ كتفرض عمى السمعة عند استيرادىا أك تصديرىا ، كىي باألساس كسيمة مفإلضرائب ا

كسائؿ إدخاؿ المكارد إلى خزينة الدكلة في سبيؿ سد نفقاتيا العامة غير أف فرضيا عمى البضائع 
المستكردة أك المصدرة، جعؿ منيا أداة فعالة في سياسة الدكلة االقتصادية، السيما في حقؿ التجارة 

غير المباشرة  مف الضرائب ان ي ، فالضرائب الجمركية تعتبر نكعالخارجية كالتبادؿ التجارم الدكل
 .(35،ص2010)اليدىد،ة بقكة القانكفالمفركض

 :أىم خصائص الضريبة الجمركية 1.

مف األفراد دكف نفع  :فالضريبة : فريضة مالية تقتطعيا الدكلة جبران  نيا ضريبة كليست رسمان أ.1
 لى الدكلة مقابؿ نفع خاص .إأما الرسـ فيك :مبمغ نقدم يؤدم  خاص يعكد عمييـ ،

ىـ القيكد التي تستخدـ لتقيد التجارة أمف  (الضريبة الجمركية)ة الخارجية ا بمجاؿ التجار .اتصالي2
ىـ  ك أكؿ األدكات التي تستخدـ لتسييؿ انتقاؿ أمف  ظؿ السياسات الحمائية ك أيضان الدكلية في 

 .( 18،ص2000)كفا ،السمع كالخدمات في ظؿ سياسة الحرية التجارية 

 كس طبيعة النظاـ الضريبي :. الضريبة الجمركية تع 3

مباشرة مما يعكس طبيعة البنياف الفالنظاـ الضريبي في الدكؿ النامية يعتمد عمى الضرائب الغير 
 ستيبلؾكاإلنتاج عمى اإلعمى الضرائب  عتمدتاكاالجتماعي في ىذه الببلد كالتي االقتصادم 

كل الدخكؿ الفردية كسكء تكزيع كالتصدير كاالستيراد عمى الدخؿ  كرأس الماؿ نتيجة انخفاض مست
الدخؿ القكمي ك نقص الكفاءة في األجيزة الفنية كاإلدارية القائمة عمى ربط كتحصيؿ الضرائب 

 المباشرة عمى الدخكؿ كالثركات .

 حصيمتيا :  كنة الضريبة الجمركية كاستمرارية.مر  4

عمى الناتج المحمي  ألتي تطر صيمة الضريبة كالتغيرات امركنة الضريبة ىي العبلقة الطردية بيف ح
معدالت الزيادة فيو ك ذلؾ  نخفاضباة بزيادة الناتج القكمي كتنخفض اإلجمالي فتتزايد الحصيم

قتصادم كترتبط ت التي تحدث في مستكل النشاط  اإلبالتغيرا  تتأثربعكس الضريبة الثابتة التي ال 
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تيبلؾ . فالسمع المستكردة بعد دخكليا سيا عينية تفرض عمى سمع اإلمركنة الضريبة الجمركية بككن
استيبلكية .ىذا كتتميز الضريبة الجمركية باستمرارية كغزارة حصيمتيا  السكؽ المحمية تعتبر سمعان 

خير( حيث أف سعرىا  الممكؿ الفعمي ليا )المستيمؾ األ لسيكلة دفع (29،ص2008)أبكسنينو،كذلؾ
و المستيمؾ عند الشراء مما لى الثمف كيدفعإؼ تقمة عف ثمف السمعة  كلكنو يضاال يظير بصفة مس

كالخصائص الذاتية  لى كافة الخصائص العامةإبالنظر ك  فراد بعبئيا.لى ضعؼ شعكر األإيؤدم 
ف الضريبة الجمركية تعتبر أداة في يد الدكلة تستخدميا لتحقيؽ آثار عديدة في كافة أالسابقة يتضح 

 (.17،ص2007)عبد الصمد،سية المجاالت االقتصادية كاالجتماعية كالسيا

 ىداف الضريبة الجمركية :أىم أ.2

 :ىداف مالية أ. 1

 حاجاتالباألمكاؿ مف أجؿ تغطية أعبائيا المالية ك إشباع  حككمةتيدؼ الضريبة إلى رفد خزانة ال
كما أف . التمكث مف البيئة كحماية كالصحة، كالتعميـ الخدماتية المؤسسات تكفير خبلؿ مفالعامة 
يبة أداة مساعدة لتنفيذ السياسات المالية المختمفة لمدكلة مثؿ سياسة معالجة التضخـ النقدم الضر 
 .(59،ص2005)حمد ا،تة تغطية العجز في ميزاف المدفكعاكسياس

 :ىداف اقتصادية أ.2

 كأسكاء صناعية  (95،ص2000)المطيرم،ساسية في حماية المنتجات الكطنية أكتتمثؿ بصفة 
لى تحقيؽ فائض إاألمر الذم ييدؼ  عمي تحقيؽ تكازف بيف الصادرات كالكاردات ، زراعية كالعمؿ

جنبية البلزمة لمتطمبات خطة التنمية االقتصادية .ككذلؾ تفرض الضرائب مف العمبلت األ
الجمركية بيدؼ التأثير عمى حجـ االستيبلؾ مف سمعة معينة ، فقد تفرض بنسبة مرتفعة عمى 

 لعكس تفرض بنسبة منخفضة عمى السمع الضركرية كاألساسية  .السمع الكمالية كعمى ا
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  جتماعية :إىداف أ.3

التي تؤدم ألضرار اجتماعية  كأكتتمثؿ في الحد مف استيبلؾ السمع الضارة بالصحة كالدخاف 
عمييا مما يجعؿ سعر السكؽ فكؽ  كالخمكر كذلؾ مف خبلؿ فرض ضريبة جمركية مرتفعة جدان 

 .(70،ص2012)الجريكم،عفاء السمع االساسيةإادم فيبتعد عنيا ، بينما يتـ العقدرة المكاطف 

 عالقة الضريبة الجمركية بالضرائب األخرى :3.

الضريبة  الجمركية ىي عبارة عف ضرائب تفرض عمى بعض السمع عند اجتيازىا الحدكد 
ى داخؿ الدكلة كيطمؽ اإلقميمية، كتفرض ىذه الضرائب إما بمناسبة عبكر السمع األجنبية الحدكد إل

عمييا في ىذه الحالة "ضريبة الكاردات"، أك تفرض بمناسبة عبكر السمع الكطنية الحدكد إلى خارج 
الدكلة، كيطمؽ عمييا في ىذه الحالة ضريبة الصادرات ، كالضريبة الجمركية تعتبر ضريبة غير 

 مباشرة أك مف ضرائب اإلنفاؽ.

 ئب األخرل بما يأتي :ك تختمؼ الضرائب الجمركية عف الضرا 

 .كجكد إعفاءات خاصة تخص الرسـك الجمركية دكف غيرىا مف الضرائب األخرل.1

 بيف تفاؽ المكقعيي تزيد أك تنقص حسب نص اإل. تتأثر الرسكـ الجمركية باالتفاقيات الدكلية، ف2
 يضيا.ف أرادت زيادة بعض الضرائب أك تخفإحرية الدكلة تبقى غير مقيدة  الدكؿ، في حيف أف

 لممقدرة التكميفية لممكمؼ ال يمكف تطبيقيا في الرسكـ الجمركية. قان . قاعدة تكزيع الضرائب كف3

 . تعمؽ جباية الرسـك الجمركية عف بعض البضائع في بعض األحياف لغاية إعادة تصديرىا4

 .(37،ص2010)اليدىد،كىذا النظاـ غير معركؼ في الضرائب األخرل
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 :جمركيةنواع التعريفة الأ.4

شيرىا  التفرقة أجمركية، مف نكاع عديدة مف التعريفات الأيميز الفقو الجمركي عادة بيف 
 تعددىا ، كتبعان  كألكحدتيا  لمنشأ البضاعة ، تبعا لطريقة كضعيا ، كتبعان  نكاعيا المختمفة تبعان أبيف 

 سعارىا .ألطرؽ تحديد  ،كتبعان  ألثارىا لمظركؼ كاألكضاع التي تنطبؽ فييا ، كتبعان 

  :البضاعة منشأ: من حيث  ولً أ

   أـ   -الضريبة )مصدر يمكف تقسيـ التعريفة مف حيث منشأ البضاعة أك طبيعة دافع
 لى قسميف ، ىما :إمستكرد ( ، 

 تعريفة الصادر:. 1

. كعمى الرغـ مف أنو ال لى الخارجإلتي تفرض عمى السمع الصادرة كيقصد بيا التعريفة ا
ف النظـ الجمركية أإال  إخضاع الصادرات لمعريفة الجمركية ، –دكف  قانكنان  –يكجد ما يحكؿ 

صادراتيا ،  إلى تشجيع إذ تسعى الدكؿ أساسان  ،لييا استثناءإال تمجأ  –الكاقع  مف حيث –الحديثة 
لى فرض إ دكلة ، ترغب في تدعيـ المركز التنافسي لبضائعيا ، أف تمجألذا مف غير المتصكر 

ك أستيبلؾ  مف تصدير السمع التي يحتاجيا اإل ادراتيا إال ألسباب خاصة كالحدضريبة عمى ص
)كفا لمي في تصديرىا اذا كاف الطمب عمييا غير مرف ك كانت تتمتع بمركز احتكارم عإ
 .(42،ص2000،

 تعريفة الوارد :2.

تفرض عمى السمع الكاردة مف الخارج . كيعد ىذا النكع مف  التيكيقصد بيا التعريفة 
ساسية في تحقيؽ أإذ تعتمد عمييا الدكلة بصفة  ية ،التعريفات بمثابة العمكد الفقرم لمضريبة الجمرك

أىداؼ سياستيا الجمركية ، كخاصة ذات الصبغة المالية ، أم التي يقصد منيا الحصكؿ عمى 
افسة السمع أم التي تتجو إلى حماية منتجاتيا الكطنية مف من مكارد لخزانتيا  العامة أك الحمائية ؛

  .جنبيةاأل
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 من حيث كيفية إصدار التعريفة : - ثانياً 

 يمكف تقسيـ الضرائب الجمركية ،مف حيث كيفية كضعيا ، الى قسميف ، ىما :

 التعريفة الذاتية أو المستقمة :1.

التعريفة الذاتية أك المستقمة ىي التعريفة التي تنشئيا الدكلة بإرادتيا المنفردة ، أم عف طريؽ 
ففي ىذه التعريفة ال  تشريع الداخمي ، بالتالي تممؾ بصددىا حرية كاسعة في إلغائيا أك تعديميا ؛ال

كمف ثـ يحؽ ليا ممارستيا أنى شاءت دكف حاجة إلى  تتنازؿ الدكلة عف سمطتيا الجمركية ،
 .(18،ص2007)عبد الصمد،الرجكع لدكؿ أخرل 

 التعريفة التفاقية : .2

كمف ثـ ال يجكز ألية دكلة  ـ باالتفاؽ مع دكؿ أخرل ،ت متى كاف كضعيا قدتعد التعريفة اتفاقية 
كقعت عميو أف تعدلو إال باتفاؽ آخر مع الدكؿ األخرل المتعاقد معيا ؛ فما كاف كليد اتفاؽ فبل 

 يمكف تعديمو إال باتفاؽ آخر الحؽ عميو.

 التعريفة المشتركة : 3.

اتفاقات تفضيمية متقدمة ، بتككيف  فية مف دكؿ تدخؿ التعريفة المشتركة ىي التي تطبقيا مجمكع
تكتؿ اقتصادم تذكب فيو الحدكد الجمركية )كاالتحاد الجمركي كالسكؽ االقتصادية المشتركة ( ، 
بحيث تتساكل الضرائب الجمركية المفركضة عمى السمع المستكردة بمعرفة الدكؿ األعضاء مف 

الجمركية السمع المتبادلة فيما بينيا كالمنتجة داخؿ ىذه  خارج نطاؽ التكتؿ بينما تعفى مف الضرائب
 الدكؿ.
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 من حيث وحدة أو تعدد التعريفات المطبقة : – ثالثاً 

 نكاع مف التعريفات الجمركية ، ىي :أ ثبلثةبيف يمكف التمييز ، مف ىذه الزاكية ، 

ركية مكحدة دكف بتطبيؽ معاممة جم –في ىذا النكع مف التعريفات  –يقكـ المشرع الضريبي 1.
تمييز ، أم بصرؼ النظر عف مصدر السمعة أك البمد التي تنتمي إلييا ، لذا عادة ما يطمؽ عمييا 

 أك ذات العمكد الكاحد.الكاحدة  الفقو الجمركي بالتعريفة الجمركية ذات الفئة

 التعريفة المزدوجة :2.

: تمثؿ إحداىما تعريفة عالية   ألسمكب التعريفة المزدكجة ، فئتيف لمضريبة تضع الدكؿ ، طبقان 
مصطمح "التعريفة   كأخرل منخفضة ، لذا يطمؽ الفقو الجمركي عمى ىذا النكع مف التعريفات أيضان 

 أك " التعريفة ذات العمكديف " . عمى " ذات الحد األدنى ك الحد األ

 التعريفة المتعددة : 3.

 بضائع المبينة بالتعريفة الجمركية ،مصدر ال ختبلؼباذا األسمكب معاممة ضريبة تختمؼ يفرض ى
ترد  التيبحيث يبلحظ كجكد عدة مستكيات مف التعريفات ، تطبؽ عمى ذات السمعة بحسب الدكلة 

 منيا كفؽ معاممتيا لمدكلة فارضة التعريفة المتعددة ، كتكجد عادة ثبلث مستكيات :

ة محؿ البحث ، عبلقات تجارية : تطبؽ عمى بضائع الببلد التي تربطيا ك بالدكلأ. تعريفة عادية 
 عادية .

: ذات سعر أقؿ مف سعر التعريفة العادية ، كتطبؽ عمى الببلد التي يراد  تعريفة  تفضيميةب. 
 . (18،ص2006)ثابت،بالدكلة بركابط اقتصادية أك سياسية معينة رتباطياال تفضيميا ، نظران 

عتداء بالمثؿ  ذات سعر أعمى مف سعر ك تعريفة قصاص أك ثأر أك مقابمة االأج. تعريفة جزائية 
جراءات تحكمية أك كسائؿ تعسفية إى البضائع الكاردة مف ببلد تتخذ التعريفة العادية  كتطبؽ عم

ماـ أة ، بقصد إغبلؽ اسكاقيا الكطنية إزاء منتجات الدكلة المعنية قد تصؿ إلى حد الحرب الجمركي
ت السياسية ؛ فيذه التعريفة تعد " عقكبة "أكثر منتجات ىذه الدكلة ، أك حدكث تكتر في العبلقا

 .منيا " ضريبة "
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 من حيث الظروف التي تنطبق فييا التعريفة : -رابعا

 :في ىذا الصدد ، بيف نكعيف مف التعريفات يجرم التمييز 

 التعريفة الجمركية العادية :. 1

التعريفة ذات فئة منفردة ، فقد  تطبؽ التعريفة العادية في الظركؼ العادية ، كال يمـز أف تككف ىذه
 تطبؽ في األحكاؿ العادية . –جميعيا  –تككف تعريفة مزدكجة أك ذات فئات متعددة ، كلكنيا 

 التعريفة الجمركية الحتياطية أو التعويضية : .2

تطبؽ في ظؿ ظركؼ معينة ينشأ عنيا حدكث تمييز بيف األسعار المحددة لممنتجات الكطنية ك 
يقة تضر بالصناعات الكطنية : كما لك سعت بعض الدكؿ ، في سبيؿ تشجيع األجنبية بطر 

صادراتيا أك تقييد الكاردات ، نحك تخفيض سعر عممتيا ، أك فرضت ضرائب جمركية بسعر مرتفع 
بمكجب التعريفة   بغية التأثير عمى الكضع التنافسي ؛ ففي مثؿ ىذه األكضاع تستطيع الدكلة ،

 بمنتجاتيا الكطنية  السريع عمى الضرر الذم قد يمحؽ  فعكؿ ىذه النتائج كالرداالستثنائية ، إبطاؿ م

 من حيث آثار التعريفة الجمركية :: خامساً 

 سمية :التعريفة اإل1.

نسبة تتعمؽ التعريفة االسمية ببحث أثر الضريبة الجمركية المفركضة عمى السمع النيائية، أم قياس 
نيائية نتيجة فرض ضريبة عمى الكاردات مف تمؾ السمعة ، فمك الكطنية الالتغير في ثمف السمعة 

، فإف معنى ذلؾ تحقيؽ  %20فرضت الدكلة ضريبة جمركية عمى الكاردات مف النسيج مقدارىا
 .%20التعريفة الجمركية المفركضة عمى الكارد منيا قدرىا  نتيجةاية مباشرة لصناعة المنسكجات حم

تقييـ األثر الصافي لمضرائب الجمركية في مجمكعيا عمى  ينصؼ جكىر التعريفة الفعمية إلى
السمعة محؿ البحث ، مما يستمـز تحميؿ أثر الضريبة المفركضة ليس فقط عمى السمعة النيائية 

نما كذلؾ عمى مدخبلتيا.  كا 
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 من حيث طرق تحديد سعر التعريفة الجمركية : : سادساً 

 قدير فئات الضريبة الكاردة بيا ، إلى ما يمي:يمكف تقسيـ التعريفة الجمركية ، مف حيث طرؽ ت

 التعريفة القيمية : .1

تتحدد التعريفة الجمركية القيمية عمى أساس نسبة مئكية معينة مف قيمة البضاعة )مثاؿ ذلؾ فرض 
ىذه الضريبة كتمتاز  ....مف قيمة السمعة (  %25، أك  %20، أك  %15، أك  %10ضريبة قدرىا 

 ييا اختبلفات التقديرات. فالسمعة الكاحدة يمكف أف تقدر قيمتيا بقيـمنو يعاب عأ بسيكلة تطبيقيا إال
إليو التأميف كالنقؿ كىك ما  تكمفة إنتاجيا أك تكمفة الشراء مضافان مختمفة مثؿ القيمة السكقية أك 

 .(163،ص2004)سميماف ،( (C.O.Bيعرؼ بالقيمة سيؼ 

 التعريفة النوعية :.2

، كية النكعية عمى أساس مبمغ معيف ثابت عمى كؿ كحدة مف كحدات السمعة تفرض التعريفة الجمر 
كتتحد الكحدة مف السمعة ، طبقا ليذا األسمكب ، عمى أساس  .بصرؼ النظر عف قيمة ىذه السمعة

كحدة قياس الطبيعية لمسمعة أك الخدمة المنصكص عمييا في التعريفة الجمركية لمدكلة المعنية  
..إلخ ( كاف تفرض ضريبة قدرىا  ، أك مسطحان  ، أك حجمان  ، أك عددان  ، أك مقاسان  ، أك كيبلن  )كزنان 

عمى طف  شيكؿ 3 عمى برميؿ البتركؿ ، شيكؿ 2، عمى المتر مف المنسكجات الحريرية  ؿشيك1

 عمى كؿ بكصة لمتمفزيكف . ؿشيك 30، األرز 

 الضريبة الجمركية المركبة :3.

مف الضريبة القيمية كالنكعية ، كيتخذ  المزدكجة مزيجان  تعد الضريبة الجمركية المركبة أك
 ذلؾ أحد أسمكبيف :

إما تحديد ضريبة نكعية كضريبة قيمية عمى ذات السمع كتتـ المعاممة الضريبية عمى  -
 أساس ترجيح أحداىما ، كىك األعمى عادة .
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ينة ، ساس نكعي عمى أف تضاؼ ضريبة قيمية بنسبة معأأك تفرض الضريبة المركبة عمى  -
 .بغرض تعكيض التفاكت الفعمي في السمعة مف حيث الجكدة كالصنع 

 الخاصة : الجمركيةالنظم 5.

تخرج  كأتفرض الرسكـ الجمركية عمى الكاردات كالصادرات أم تمؾ السمع التي تدخؿ 
ر ذا كانت السمعة تمإما ، أماية المطمكبة لممنتجات المحمية نيائيان كالفكرة في ذلؾ ىي تحقيؽ الح

)تجارة إعادة التصدير( فبل يعقؿ كانت مستكردة إلعادة تصديرىا  كأبالبمد مركران )التجارة العابرة( 
ف تحصؿ الدكلة عمى الرسكـ عمييا فيي ال تنافس بحاؿ المنتجات المحمية كليذا تتمتع ىذه السمع أ

 باإلعفاء الجمركي.

 التجارة العابرة : 1.

ف رانزيت ىي عبكر البضائع أك مركرىا عبر إقميـ الدكلة دكف تكك يقصد بالتجارة العابرة أك الت    
 .(157،ص2000)كفا،ف تستيمؾ فيو أأم دكف  كجيتيا النيائية إليو ،

 تجارة إعادة التصدير :2.

عداد تجارة إعادة التصدير كىي سمع لجمركية تمؾ السمع التي تدخؿ في تعفى مف الرسـك ا   
بعض التغيير في شكميا كمع ذلؾ فالغرض مف استيرادىا ليس تدخؿ في البمد حيث يجرل عمييا 

نما إعادة تصديرىا  محميان  ىك استيبلكيان  لى الخارج كلذلؾ تعفى مف الرسكـ المستحقة عمى إكا 
 .الكاردات كتخضع ىذه السمع لنظـ إعفاء ثبلثة

 www.dubaicustoms.gov.ae-5/5/2014)) : السماح المؤقتأ(    

 لسمعة في البمد بعد أف يؤخذ تعيد مف مستكردىا بأنو لف يستيمكيا محميان،ف تقبؿ اأيقصد بو 
نما يعيد تصديرىا بعد أف يجرم عمييا بعض التعديؿ مثؿ ما يحدث في تعبئة الفاكية تمييدان  كا 

 .(199،ص2006)عبدالرازؽ،إلعادة تصديرىا
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  :والضرائب ب( رد الرسوم 

مركية كالرسـك كالضرائب األخرل المستكفاة عف بعض المكاد يجكز أف ترد كميان أك جزئيان الرسكـ الج
 ،ـ1998)مشركع قانكف المنتجات الكطنية كذلؾ عند تصديرىا لمخارج  الداخمة في كضعاالجنبية 
 .(47،ص128المادة 

 :الحرة والموانئج( المناطق  

ف كؿ قيد جمركي فتدخؿ جزاء تقتطع مف الدائرة الجمركية كتصبح حرة مأنيا أيقصد بيا 
اؿ أنيا تشجع أعم كالمكانئكأىمية ىذه المناطؽ  إلييا السمع كتخرج منيا بغير أف تدفع أم رسـ.

كما يمكف  ف تقاـ فييا مخازف لمسمع تكدع بيا حتى يعاد تصديرىا.أالنقؿ كالتفريغ كالشحف كيمكف 
شكؿ السمع اؿ نكع مف التغيير عمى دخإتنشأ عمييا مصانع كاممة ميمتيا  فأ

 .(197ص ،2006)عبدالرازؽ،كتعبئتيا

 

 

 

 

 

 



81

  

 

 

 

 خامسالفصل ال

 الطريقة واإلجراءات

 

 

 

 

 



81

 خامسال الفصل

يتناكؿ ىذا الفصؿ كصفان لمنيج الدراسة ، كاألفراد مجتمع الدراسة كعينتيا ، ككذلؾ أداة الدراسة 
لئلجراءات التي قاـ  كصفان المستخدمة كطرؽ إعدادىا ، كصدقيا كثباتيا ، كما يتضمف ىذا الفصؿ 

المعالجات اإلحصائية التي اعتمد الباحث  بيا  الباحث في تقنيف أدكات الدراسة كتطبيقيا ، كأخيران 
عرض نتائج الدراسة التطبيقية التي تكصمت أيضان يتناكؿ ىذا الفصؿ ك  عمييا في تحميؿ الدراسة .
الدراسات السابقة، كذلؾ العكامؿ المؤثرة عمى كربطيا باإلطار النظرم ك  إلييا ، كتحميميا كتفسيرىا ،
كذلؾ بيدؼ الخركج ببعض المقترحات كالتكصيات التي قد تفعيؿ  ظاىرة التيريب الجمركي ،

 كتحديد العكامؿ المؤثرة عمى ظاىرة التيريب الجمركي.
 المنيجية واإلجراءات المبحث األول:

 المعالجات اإلحصائيةأوًل :

 منيجية الدراسةثانيًا :

 مجتمع وعينة الدراسة :ثالثاً 

 صدق وثبات الستبانةرابعًا :

 :الدارسة مجتمع وسمات خصائصخامسًا: 

 تحميل البيانات ونتائج الدراسة الميدانية وتفسيرىا المبحث الثاني:

 ختبار التوزيع الطبيعيإ :أولً 
 ةرضيات الدراستحميل فقرات وف :ثانياً 
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 المعالجات اإلحصائية:أوًل : 

يػػػؽ أىػػػداؼ الدراسػػػة كتحميػػػؿ البيانػػػات التػػػي تػػػـ تجميعيػػػا، فقػػػد تػػػـ اسػػػتخداـ العديػػػد مػػػف األسػػػاليب لتحق

 Statistical Package forاإلحصػائية المناسػبة باسػتخداـ الحػـز اإلحصػائية لمعمػكـ االجتماعيػة

Social Science ( SPSS)   كفيما يمي مجمكعة مف األساليب اإلحصػائية المسػتخدمة فػي تحميػؿ

 نات:البيا

دخػػاؿ البيانػػات إلػػى الحاسػػب اآللػػي، حسػػب مقيػػاس ليكػػرت الخماسػػي ، كلتحديػػد طػػكؿ 1. تػػـ ترميػػز كا 

فتػػػرة مقيػػػاس ليكػػػرت الخماسػػػي ) الحػػػدكد الػػػدنيا كالعميػػػا( المسػػػتخدـ فػػػي محػػػاكر الدراسػػػة، تػػػـ حسػػػاب 

(، ثػػػـ تقسػػػيمو عمػػػى عػػػدد فتػػػرات المقيػػػاس الخمسػػػة لمحصػػػكؿ عمػػػى طػػػكؿ الفقػػػرة أم 4=1-5المػػػدل)

قػؿ قيمػة فػي المقيػاس  )كىػي الكاحػد الصػحيح( أعد ذلؾ تػـ إضػافة ىػذه القيمػة إلػى ( ، ب0.8=5/4)

                    ( يكضح أطػكاؿ الفتػرات كمػا يمػي:1-5كذلؾ لتحديد الحد األعمى لمفترة األكلى كىكذا  كجدكؿ رقـ )

 مقياس ليكرت الخماسي :(1-5جدول رقم)

 4.20-5.0 3.40-4.20 2.60-3.40 2.60-1.80 1-1.80 الفترة
درجة 
 التكافر

ال أكافؽ 
 تماما

 أكافؽ تمامان  أكافؽ محايد ال أكافؽ

 5 4 3 2 1 الكزف
 

تـ حساب التكرارات كالنسب المئكية لمتعرؼ عمى الصفات الشخصية لمفردات الدراسة كتحديد 2.

 .ةاستجابات أفرادىا تجاه عبارات المحاكر الرئيسية التي تتضمنيا أداة الدراس
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كذلؾ لمعرفة مدل ارتفاع أك انخفاض استجابات أفراد الدراسة عف   Meanالمتكسط الحسابي 3.

كؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة األساسية، مع العمـ بأنو يفيد في ترتيب العبارات حسب أعمى 

ى تفسير مدل االستخداـ أك مدل المكافقة عم فبأ عممان  (89، ص1996) كشؾ ، متكسط حسابي 

 العبارة .

لمتعرؼ عمى مدل انحراؼ   (Standard Deviation). تـ استخداـ االنحراؼ المعيارم 4
استجابات أفراد الدراسة لكؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة كلكؿ محكر مف المحاكر الرئيسية 

لدراسة عف متكسطيا الحسابي، كيبلحظ أف االنحراؼ المعيارم يكضح التشتت في استجابات أفراد ا
لكؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة إلى جانب المحاكر الرئيسية، فكمما اقتربت قيمتو مف 
الصفر كمما تركزت االستجابات كانخفض تشتتيا بيف المقياس ) إذا كاف االنحراؼ المعيارم كاحد 

 صحيحا فأعمى فيعني عدـ تركز االستجابات كتشتتيا( 

 .ثبات فقرات االستبانةاختبار ألفا كركنباخ لمعرفة 5.

  .معامؿ ارتباط بيرسكف لقياس صدؽ الفقرات6.

 .معادلة سبيرماف براكف لمثبات7.
 Sample K-S) .8 ). 

لمعرفػػة الفػػرؽ بػػيف متكسػػط الفقػػرة  One sample T testلمتكسػػط عينػػة كاحػػدة   tاختبػػار 9.

  ."3كالمتكسط الحيادم "

 .متكسطات فأكثرتحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف ثبلث .10

 .و لمفركؽ المتعددة بيف المتكسطاتاختبار شفي.11
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  :منيجية الدراسة: ثانياً 

منيج البحث بأنو الطريقة التي يتتبع الباحث خطاىا، ليصؿ في النياية إلى نتائج  عتبارإيمكف 

ى أنو تتعمؽ بالمكضكع محؿ الدراسة، كىك األسمكب المنظـ المستخدـ لحؿ مشكمة البحث، إضافة إل

 بكيفية إجراء البحكث العممية.   العمـ الذم يعني

أف الباحث يعرؼ مسبقان جكانب كأبعاد الظاىرة مكضع الدراسة مف خبلؿ إطبلعو عمى الدراسات 

تقييـ العكامؿ المؤثرة عمى السابقة المتعمقة بمكضكع البحث، كيسعى الباحث لمكصكؿ إلى دراسة 

افؽ مع المنيج الكصفي التحميمي الذم ييدؼ إلى تكفير ، كىذا يتك  ظاىرة التيريب الجمركي

البيانات كالحقائؽ عف المشكمة مكضكع البحث لتفسيرىا كالكقكؼ عمى دالالتيا، كحيث أف المنيج 

الكصفي التحميمي يتـ مف خبلؿ الرجكع لمكثائؽ المختمفة كالكتب كالصحؼ كالمجبلت كغيرىا مف 

عتمد عمى ىذا اإلى أىداؼ البحث ، فإف الباحث  ا لمكصكؿالمكاد التي يثبت صدقيا بيدؼ تحميمي

المنيج لمكصكؿ إلى المعرفة الدقيقة كالتفصيمية حكؿ مشكمة البحث، كلتحقيؽ تصكر أفضؿ كأدؽ 

لمظاىرة مكضع الدراسة، كما أنو سيستخدـ أسمكب  العينة العشكائية في اختياره لعينة الدراسة، 

 نات األكلية .كسيستخدـ االستبانة في جمع البيا

 طرق جمع البيانات:     

 عتمد الباحث عمى نكعيف مف البياناتإ

 البيانات األولية.-1

ت لدراسة بعض مفردات البحث كحصر كتجميع المعمكما بإعداد استبانةفي الجانب الميداني  قاـ الباحث 
 SPSS   (Statistical Packageتفريغيا كتحميميا باستخداـ برنامج  تـالبلزمة في مكضكع البحث، ك 
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 for Social Science)  اإلحصائي كاستخداـ االختبارات اإلحصائية المناسبة بيدؼ الكصكؿ لدالالت
 ذات قيمة كمؤشرات تدعـ مكضكع الدراسة .

 .البيانات الثانوية-2

ؽ المتعمقة بالمكضكع قيد الدراسة، كالتي  تتعمػ ك الدكريات ك المنشكرات الباحث بمراجعة الكتب  قاـ

، كأيػػة مراجػع قػد يػرل الباحػػث أنيػا تسػيـ فػػي  بتقيػيـ العكامػؿ المػؤثرة عمػػى ظػاىرة التيريػب الجمركػي

متعػػرؼ عمػػى األسػػس ك الطػػرؽ العمميػػة السػػميمة فػػي كتابػػة الدراسػػات، لإثػػراء الدراسػػة بشػػكؿ عممػػي، 

 في مجاؿ الدراسة .ككذلؾ أخذ تصكر عاـ عف آخر المستجدات 

 سةمجتمع  وعينة الدرا :ثالثاً 
 مجتمع الدراسة:. 1

الحككمة  يتككف مجتمع الدراسة مف المكظفيف العامميف في الدكائر الضريبية في كزارة المالية في   
 :( 2-5كما ىك مكضح بجدكؿ رقـ ) في قطاع غزةالفمسطينية 

 مجتمع الدراسة :(2-5جدول رقم )
 عدد الموظفين الدائرة

 48 اإلدارة العامة لمجمارؾ كالمككس

 160 دارة العامة لؤلمف الجمركياإل

 61 اإلدارة العامة لضريبة القيمة المضافة

 60 اإلدارة العامة لضريبة الدخؿ

 329 المجموع

 
 
 



86

 عينة الدراسة:. 2

في  الحككمة  يعممكا بالدكائر الضريبية بكزارة المالية مكظفان  ( (329 مف الدراسة مجتمع يتككف 
قد ،ف بشكؿ كامؿ مجتمع الدراسةأفراد  ان لصعكبة الكصكؿ لجميعكنظر  ، في قطاع غزةالفمسطينية 
،  مكظفان  (240) العينةأفراد بطريقة عشكائية بحيث بمغ عدد  الدراسة عينة أخذب قاـ الباحث

عمى جميع أفراد عينة  استبانة (240)تـ تكزيع ك .الدراسةمجتمع مف  70% تونسبما  يمثمكفك 
تـ استبعاد  االستبيانات، كبعد تفحص %96بنسبة استرداد   تبانةاس (232)الدراسة  ، كتـ استرداد 

لعدـ تحقؽ الشركط المطمكبة لئلجابة عمى االستبياف، كبذلؾ يككف عدد  استبانات نظران  3
كالجداكؿ التالية تبيف خصائص كسمات عينة  .استبانة (229)االستبانات الخاضعة لمدراسة 

 الدراسة  كما يمي:

 الستبيان: صدق وثباترابعًا :

 أداة الدراسة :. 1

 كقد تـ إعداد االستبانة عمى النحك التالي:

 جؿ استخداميا في جمع البيانات كالمعمكمات.أاد استبانة أكلية مف إعد1.

 جؿ اختبار مدل مبلئمتيا لجمع البيانات.أعرض االستبانة عمى المشرؼ مف 2.

 تعديؿ االستبانة بشكؿ أكلي حسب ما يراه المشرؼ.3.

تػػـ عػػرض االسػػتبانة عمػػى مجمكعػػة مػػف المحكمػػيف كالػػذيف قػػامكا بػػدكرىـ بتقػػديـ النصػػح كاإلرشػػاد 4.

.  كتعديؿ كحذؼ ما يمـز

 إجراء دراسة اختباريو ميدانية أكلية لبلستبانة كتعديؿ حسب ما يناسب.5.

 . فراد العينة لجمع البيانات البلزمة لمدراسةأ تكزيع االستبانة عمى جميعِ 6.
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 إلى قسمين كما يمي:  الستبانةتقسيم  ولقد تم 

 :  القسم األول

 فقرات 5الدراسة كيتككف مف  ةيتككف مف البيانات الشخصية لعين

عدد الدكرات التي  -عدد سنكات الخبرة في مجاؿ ممارسة المينة -التخصص العممي -المؤىؿ العممي)
 بٌالتهر مجال فً بها التحقت التً التدرٌبٌة الدورات عدد -التحقت بيا ذات صمة مباشرة بالجمارؾ 

 .(مكافحته وسبلجمركً ال

 :القسم الثاني
 كتـ تقسيمو إلى ثمانية محاكر كما يمي: العكامؿ المؤثرة عمى ظاىرة التيريب الجمركيتتناكؿ  

 
 .فقرات 11كيتككف مف  التيريب الجمركياألكؿ :  المحور 

 .فقرات 9كيتككف مف  تدريب مكظفي الجمارؾالمحكر الثاني:  

 .فقرات 7كيتككف مف نقص الكعي الجمركي المحكر الثالث: 

 .فقرات 8كيتككف مف  التشريعات الجمركيةالمحكر الرابع: 

 .فقرات 8كيتككف مف  المحاكـ الجمركية المتخصصةالمحكر الخامس : 

 .فقرات 7كيتككف مف  دكر العبلقات العامة بكزارة الماليةالمحكر السادس : 

 .فقرات 7كيتككف مف بع : قكة التنسيؽ بيف إدارة الجمارؾ كاألجيزة األمنية المحكر السا

 .فقرات 8كيتككف مف  المحكر الثامف : زيادة الحكافز المادية كالمعنكية لمكظفي الجمارؾ

 (3-5ت الخماسي  كما ىك مكضح في جدكؿ رقـ )ر كقد كانت اإلجابات عمى حسب مقياس ليكا
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 س الجاباتمقيا :يبين(3-5جدول رقم)
 

 1 2 3 4 5 التصنيف

 ال أكافؽ تمامان  ال أكافؽ محايد أكافؽ أكافؽ تمامان  درجة المكافقة 

 

 :صدق الستبانة.2

، كما يقصد  (429 ص ،1995)العساؼ، يعني التأكد مف أنيا سكؼ تقيس ما أعدت لقياسو  

مف ناحية، ككضكح فقراتيا  بالصدؽ " شمكؿ االستبانة لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ

، 2001 ،")عبيدات كآخركفكمفرداتيا مف ناحية ثانية، بحيث تككف مفيكمة لكؿ مف يستخدميا

 كد مف صدؽ أداة الدراسة كما يمي:، كقد قاـ الباحث بالتأ (179ص

 :لصدق الظاىري لألداة ) صدق المحكمين(ا .1

( 10ى مجمكعػػة مػػف المحكمػػيف تألفػػت مػػف )الباحػػث بعػػرض أداة الدراسػػة فػػي صػػكرتيا األكليػػة عمػػقػػاـ 

 األزىػػػػرأعضػػػػاء مػػػػف أعضػػػػاء الييئػػػػة التدريسػػػػية فػػػػي كميػػػػة التجػػػػارة  فػػػػي الجامعػػػػة اإلسػػػػبلمية كجامعػػػػة 

( أسػماء المحكمػيف الػذيف قػامكا 2متخصصيف في المحاسبة كاإلدارة  كاإلحصاء. كيكضح الممحؽ رقػـ )

محكمػػػيف مػػػف إبػػػداء آرائيػػػـ فػػػي مػػػدل مبلئمػػػة مشػػػككريف بتحكػػػيـ أداة الدراسػػػة. كقػػػد طمػػػب الباحػػػث مػػػف ال

العبػػارات لقيػػاس مػػا كضػػعت ألجمػػو، كمػػدل كضػػكح صػػياغة العبػػارات كمػػدل مناسػػبة كػػؿ عبػػارة لممحػػكر 

كمػدل كفايػة العبػارات لتغطيػة كػؿ محػكر مػف محػاكر متغيػرات الدراسػة األساسػية ىػذا  ،الذم ينتمي إليػو

صياغة العبارات أك حذفيا، أك إضافة عبارات جديدة مف تعديؿ  باإلضافة إلى اقتراح ما يركنو ضركريان 

ألداة الدراسػػػة، ككػػػذلؾ إبػػػداء آرائيػػػـ فيمػػػا يتعمػػػؽ بالبيانػػػات األكليػػػة ) الخصػػػائص الشخصػػػية كالكظيفيػػػة 
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المطمكبػػػة مػػػف  المبحػػػكثيف(، إلػػػى جانػػػب مقيػػػاس ليكػػػارت المسػػػتخدـ فػػػي االسػػػتبانة. كتركػػػزت تكجييػػػات 

حيث كانت تحتكم عمى بعػض العبػارات المتكػررة، كمػا أف بعػض  المحكميف عمى انتقاد طكؿ االستبانة

ضػػافة بعػػض العبػػارات إلػػى  المحكمػػيف نصػػحكا بضػػركرة تقمػػيص بعػػض العبػػارات مػػف بعػػض المحػػاكر كا 

 محاكر أخرل.

تفػػؽ إـ الباحػػث بػػإجراء التعػػديبلت التػػي إلػػى المبلحظػػات كالتكجييػػات التػػي أبػػداىا المحكمػػكف قػػا سػػتنادان ا  ك 

 يف، حيث تـ تعديؿ صياغة العبارات كحذؼ أك إضافة البعض اآلخر منيا. عمييا معظـ المحك

 :صدق التساق الداخمي لفقرات الستبانة2.

 إليو تنتمي الذم المجاؿ مع االستبانة فقرات مف فقرة كؿ اتساؽ مدل الداخمي االتساؽ بصدؽ يقصد
 معامبلت حساب خبلؿ مف ؾكذل لبلستبانة الداخمي االتساؽ بحساب الباحث قاـ كقد الفقرة، ىذه

 .نفسو لممجاؿ الكمية كالدرجة االستبانة مجاالت فقرات مف فقرة كؿ بيف االرتباط

 استطبلعية عينة عمى االستبانة بتطبيؽ لبلستبانة الداخمي االتساؽ صدؽ مف بالتحقؽ الباحث قاـ
 مجاالت مف ؿمجا كؿ درجات بيف( بيرسكف) ارتباط معامؿ حساب كتـ ،مكظفان (  30) مف مككنة

 فقرات مف فقرة كؿ بيف بيرسكف ارتباط معامؿ حساب تـ ككذلؾ لبلستبانة، الكمية كالدرجة االستبانة
 كما ، (SPSS) اإلحصائي البرنامج باستخداـ كذلؾ إليو، تنتمي الذم لممجاؿ الكمية كالدرجة االستبانة
(،حيث إف  0.05مستكل داللة )(  أف معامبلت االرتباط دالة عند 4-5الجداكؿ مف رقـ ) مف يتضح

الجدكلية كالتي تساكم  rالمحسكبة اكبر مف قيمة  rكقيمة  0.05لكؿ فقرة اقؿ مف  القيمة االحتمالية
 .،  كبذلؾ تعتبر فقرات االستبانة صادقة لما كضعت لقياسو0.361
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 فقرات الستبيانو  لمحاور خميالصدق الدا :(4-5جدول رقم )

 الفقرة ـ.
معامؿ 

 باطاالرت
القيمة 
 االحتمالية

 كالذم ،لممحكر  الكمية كالدرجة التيريب الجمركيمحكر  فقرات مف فقرة كؿ بيف رتباطاإل معامؿ
 α = 0.05 معنكية مستكل عند دالة المبينة االرتباط معامبلت أف يبيف

 .لقياسو كضع لما صادؽ المجاؿ يعتبر كبذلؾ
 0.000 0.709 كي. تعتقد بأىمية دراسة ظاىرة التيريب الجمر  1.
 0.000 0.637 يقع التيريب الجمركي في  معبر كـر أبك سالـ. 2.
 0.000 0.787 يقع التيريب الجمركي في معبر رفح البرم.  .3
 0.000 0.688 . األرضيةيقع التيريب الجمركي في المعابر  .4
 0.005 0.500 عربية.يقع التيريب الجمركي عمى امتداد الشريط الحدكدم مع جميكرية مصر ال .5

.6 
تعتقد بأف التيريب الجمركي تقكـ بو مجمكعة محددة مف المسافريف ىي فئة التجار 

 مثبلن.
0.700 0.000 

 0.000 0.763 تزداد ظاىرة التيريب الجمركي عبر الزمف. .7

 0.000 0.743 يقع التيريب الجمركي في جميع أنكاع السمع. 8.

 0.000 0.662 مع معينة.يقع التيريب الجمركي في س .9

 0.000 0.721 تؤثر ظاىرة التيريب الجمركي عمى مناحي الحياة االقتصادية. 10.

 0.000 0.769 تؤثر ظاىرة التيريب الجمركي عمى مناحي الحياة االجتماعية. .11

 لذمكا ،لممحكر  الكمية كالدرجة تدريب مكظفي الجمارؾمحكر  فقرات مف فقرة كؿ بيف رتباطاإل معامؿ
 α = 0.05 معنكية مستكل عند دالة المبينة االرتباط معامبلت أف يبيف

 .لقياسو كضع لما صادؽ المجاؿ يعتبر كبذلؾ
 0.000 0.674 يدرؾ مكظفي الجمارؾ أىمية التدريب لمكافحة التيريب الجمركي. 1.
 0.000 0.811 تدريب مكظفي الجمارؾ كاؼ  لمكافحة التيريب الجمركي. 2.
 0.000 0.761 خطط سنكية لتدريب مكظفي الجمارؾ لمكافحة التيريب الجمركي. يكجد .3

4. 
تدريب مكظفي الجمارؾ يزيد مف قدرتيـ عمى كشؼ الميربيف مما يحد مف التيريب 

 الجمركي.
0.660 0.000 

5. 
تحرص إدارة الجمارؾ عمى التعرؼ عمى االحتياجات التدريبية لمكظفي الجمارؾ 

 لمكافحة التيريب.
0.528 0.003 

تتبنى إدارة الجمارؾ سياسات تشجع المكظفيف عمى التدريب لمكافحة التيريب  6.
 الجمركي.

0.569 0.001 
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 الفقرة ـ.
معامؿ 

 باطاالرت
القيمة 
 االحتمالية

7. 
يحصؿ مكظفي الجمارؾ عمى دكرات تدريبية لتعريفيـ بكؿ ما يستجد في مجاؿ 

 التيريب.
0.556 0.001 

 0.001 0.573 ة التيريب الجمركي.المدربكف عمى درجة مف الخبرة كالكفاءة في التدريب لمكافح 8.
 0.000 0.716 تتابع إدارة الجمارؾ المتدرب لتأكد مف تحقيؽ أىداؼ التدريب لمكافحة التيريب. .9

 كالذم ،لممحكر  الكمية كالدرجة نقص الكعي الجمركيمحكر  فقرات مف فقرة كؿ بيف رتباطاإل معامؿ
 α = 0.05 معنكية كلمست عند دالة المبينة االرتباط معامبلت أف يبيف

  .لقياسو كضع لما صادؽ المجاؿ يعتبر كبذلؾ
 0.021 0.421 الرسـك الجمركية تدفع المكمفيف لمتيريب الجمركي. نسبة 1.
 0.000 0.618 .سياسات الرسـك الجمركية تساعد عمى التيريب الجمركي 2.

كية كتجنب التيريب تكجد نشرات تكضح لممكمفيف أىيمو االلتزاـ بأداء الرسـك الجمر  .3
 الجمركي.

0.773 0.000 

 0.000 0.692 التيريب الجمركي. مف يزيد منيا يأخذ مما أكثر الحككمة يعطي بأنو المكمؼ يشعر .4
 0.002 0.550 .حؽ كجو بدكف يدفعو الذم الجمركية الضريبة مبمغ يعتقد المكمؼ أف .5
 0.000 0.638 ي.أخبلق عمؿ أنو لمتيريب الجمركي عمى ينظر المكمؼ 6.
 0.000 0.669 ثقافة التيريب المينة المألكفة  بالنسبة لمسكاف المتمركزيف عمى الحدكد الجمركية.  .7

 كالذم ،لممحكر  الكمية كالدرجة التشريعات الجمركيةمحكر  فقرات مف فقرة كؿ بيف رتباطاإل معامؿ
 α = 0.05 معنكية مستكل عند دالة المبينة االرتباط معامبلت أف يبيف

  .لقياسو كضع لما صادؽ المجاؿ يعتبر كبذلؾ
 0.000 0.804 قديمة كال تتبلءـ مع االحتياجات الفمسطينية . القكانيف الجمركية 1.
 0.000 0.778 القكانيف الجمركية . أجميا مف كضعت التي األىداؼ اختبلؼ 2.

3. 
الجمركية  شريعاتكالت السياسات كضع عمى المؤسسات الفمسطينية القادرة غياب

 التي تحد مف التيريب الجمركي.
0.608 0.000 

قرار صياغة ضركرة .4  0.000 0.762 فمسطيني، مما يحد مف التيريب الجمركي. جمارؾ قانكف كا 
 0.000 0.715 التشريعات الجمركية كاضحة لمعامميف في إدارة الجمارؾ. .5
 0.000 0.655 د مف التيريب الجمركي.تكجد عقكبات رادعة في التشريعات الجمركية لمح 6.

 0.037 0.382 ضركرة إعادة تقييـ التعريفة الجمركية الفمسطينية. .7

 كالذم ،لممحكر  الكمية كالدرجة المحاكـ الجمركية المتخصصةمحكر  فقرات مف فقرة كؿ بيف رتباطاإل معامؿ
 α = 0.05 معنكية مستكل عند دالة المبينة االرتباط معامبلت أف يبيف

   .لقياسو كضع لما صادؽ المجاؿ يعتبر كبذلؾ
 0.001 0.579 تكفر القضاء الجمركي المختص يساعد عمى الحد مف ظاىرة التيريب الجمركي. 1.
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 الفقرة ـ.
معامؿ 

 باطاالرت
القيمة 
 االحتمالية

 0.000 0.648 كجكد كادر قضائي متخصص يساىـ في الحد مف تفشي ظاىرة التيريب الجمركي. 2.

ة البت في قضايا التيريب كجكد المحاكـ الجمركية المتخصصة تحقؽ سرع .3
 الجمركي.

0.565 0.001 

 0.002 0.551 كجكد المحاكـ تضبط تصرفات مكظفي الجمارؾ كفقا لمقانكف. .4

5. 
كجكد المحاكـ تعمؿ عمى مراقبة مدل مبلئمة القكانيف كاألنظمة السارية في قطاع 

 غزة . 
0.468 0.009 

 0.000 0.667 تبت في القضايا الخاصة بالجمارؾ.كجكد المحاكـ تعمؿ كبديؿ لممحاكـ النظامية  6.

7. 
التساىؿ في تطبيؽ العقكبات الخاصة بالتيريب يساىـ في استمرار ظاىرة التيريب 

 الجمركي.
0.564 0.001 

 0.020 0.423 يحد مف ظاىرة التيريب الجمركي. قضائيان  المكمؼ مبلحقة 8.

 كالذم ،لممحكر  الكمية كالدرجة العبلقات العامة بكزارة الماليةدكر محكر  فقرات مف فقرة كؿ بيف رتباطاإل معامؿ
 α = 0.05 معنكية مستكل عند دالة المبينة االرتباط معامبلت أف يبيف

   .لقياسو كضع لما صادؽ المجاؿ يعتبر كبذلؾ

.1 
كتأييده لمكافحة التيريب  العاـ الرأم ثقة كسب العامة عمى تحرص العبلقات

 الجمركي.
0.685 0.000 

.2 
الجميكر عف  يحمميا قد التي السيئة االنطباعات تغيير العامة إلى تسعى العبلقات
 دائرة الجمارؾ.

0.660 0.000 

3. 
كطيدة مع بعضيـ  بعبلقات دائرة الجمارؾ مكظفي ربط العامة عمى تعمؿ العبلقات

 .البعض
0.674 0.000 

 0.000 0.773 ريب الجمركي.العامة الجميكر بعقكبة التي العبلقات ترشد إدارة .4

5. 
-العامة المسافريف بضركرة التعرؼ عمى ما يحممكنو معيـ ترشد العبلقات

 لتجنب الكقكع في التيريب الجمركي. -كأمانات
0.530 0.003 

.6 
العامة بحمبلت إعبلمية لتكضيح أىمية تجنب الممنكعات كأثارىا  تقـك العبلقات

 السمبية. 
0.653 0.000 

7. 
العامة الندكات كالمحاضرات لتكعيو الجميكر بأساليب الميربيف  لعبلقاتتعقد ا

 لئليقاع بيـ في التيريب.
0.566 0.001 

 ،لممحكر  الكمية كالدرجة قكة التنسيؽ بيف إدارة الجمارؾ كاألجيزة األمنيةمحكر  فقرات مف فقرة كؿ بيف رتباطاإل معامؿ
 α = 0.05 معنكية مستكل عند لةدا المبينة االرتباط معامبلت أف يبيف كالذم

 .لقياسو كضع لما صادؽ المجاؿ يعتبر كبذلؾ
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 الفقرة ـ.
معامؿ 

 باطاالرت
القيمة 
 االحتمالية

 0.032 0.392 التنسيؽ بيف الجمارؾ ك مراكز المراقبة الحدكدية يحد مف التيريب الجمركي. 1.

 0.014 0.443 يكجد قاعدة بيانات مشتركة بيف األجيزة األمنية كالجمارؾ لمكافحة التيريب. 2.

3. 
عات بيف مسئكلي األجيزة األمنية  كالجمارؾ مف أجؿ التخطيط لمكافحة تعقد اجتما
 التيريب.

0.485 0.007 

4. 
يدرؾ المسئكلكف في الجمارؾ ك األجيزة األمنية أىمية التنسيؽ فيما بينيـ لمكاجية 

 عممية التيريب الجمركي .
0.677 0.000 

 0.000 0.683 لتيريب الجمركي.يكجد تعاكف بيف الجمارؾ ك األجيزة األمنية لمكافحة ا .5

.6 
يؤدم التنسيؽ الفعاؿ بيف األجيزة األمنية كالجمارؾ إلى تحقيؽ أقؿ قدر ممكف 

 الكقت كالجيد المبذكؿ في مكافحة التيريب الجمركي.
0.805 0.000 

 0.002 0.537 يعمؿ التنسيؽ بيف الجمارؾ كاألجيزة األمنية عمى تجنب االزدكاجية كالصراع. .7

 ،لممحكر  الكمية كالدرجة  زيادة الحكافز المادية كالمعنكية لمكظفي الجمارؾمحكر  فقرات مف فقرة كؿ بيف رتباطاإل ؿمعام
 α = 0.05 معنكية مستكل عند دالة المبينة االرتباط معامبلت أف يبيف كالذم

.لقياسو كضع لما صادؽ المجاؿ يعتبر كبذلؾ  

اءىـ تساعد عمى قياميـ بالمسؤكلية كما عبلقة مكظفي الجمارؾ الطيبة مع رؤس 1.
 يجب في مكافحة التيريب الجمركي.

0.621 0.000 

.2 
ركاتب كعبلكات  مف يتقاضكه ما خبلؿ مف الكظيفي مكظفي الجمارؾ بالرضا شعكر

 يساعد في الحد مف التيريب الجمركي.
0.652 0.000 

3. 
عمى الحد مف  ابيان إيج يؤثر الكظيفية الترقيات منح يشعر مكظفي الجمارؾ أف

 التيريب الجمركي.
0.553 0.002 

 0.000 0.655 األداء يحد مف التيريب الجمركي. تقييـ بنتائج كالمكافآت الحكافز ربط .4

5. 
يعتقد مكظفي الجمارؾ أف الحصكؿ عمى المكافأة لضبط عممية التيريب لو دكر 

 فاعؿ في الحد مف التيريب الجمركي.
0.566 0.001 

.6 
مكظفي الجمارؾ أف إدارة الجمارؾ تبذؿ جيكدا طيبة لتكفير الدعـ كالتشجيع يشعر 

 المعنكم ليـ. 
0.490 0.006 

 0.000 0.623 شعكر مكظفي الجمارؾ باألمف كاالستقرار الكظيفي يحد مف التيريب الجمركي. .7

8. 
راحات كاالقت األفكارإدارة الجمارؾ تقدـ التشجيع المعنكم لممفتشيف الجمركييف عمى 

 الجيدة التي يقدمكنيا لمحد مف التيريب الجمركي.
0.793 0.000 

 361 .0"  تساوي 228ودرجة حرٌة " 0.05الجدولٌة عند مستوى داللة  rقٌمة 
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 ما يمي: الصدق الداخمي لفقرات الستبيان :(4-5جدول رقم ) يتبين من نتائج

نسبة الرسكـ الجمركية " 1االرتباط لمفقرة " ف معامؿحكر الثالث )نقص الكعي الجمركي( أ.يبلحظ في الم1
كىذا يدؿ عمى أف الفقرة لـ تنؿ اىتماـ ، 0.50أقؿ مف  ((0.421يساكم  تدفع المكمفيف لمتيريب الجمركي

  .( تعتبر مقبكلة (0.361المبحكثيف  كلكف طالما أنيا أكبر مف 

ضركرة إعادة تقييـ " 7اط لمفقرة "أف معامؿ االرتب .يبلحظ في المحكر الرابع )التشريعات الجمركية(2
كىذا يدؿ عمى أف الفقرة لـ تنؿ اىتماـ المبحكثيف   ،0.50أقؿ مف  (0.382) التعريفة الجمركية الفمسطينية
  .( تعتبر مقبكلة (0.361كلكف طالما أنيا أكبر مف 

كجكد  "5"أف معامؿ االرتباط لمفقرة  (المحاكـ الجمركية المتخصصةالخامس ) .يبلحظ في المحكر3
أقؿ مف  (0.468يساكم )ف كاألنظمة السارية في قطاع غزة المحاكـ تعمؿ عمى مراقبة مدل مبلئمة القكاني

( تعتبر (0.361كىذا يدؿ عمى أف الفقرة لـ تنؿ اىتماـ المبحكثيف  كلكف طالما أنيا أكبر مف  ،0.50
 يحد مف ظاىرة التيريب الجمركي ان قضائي المكمؼ مبلحقة "8"معامؿ االرتباط لمفقرة  ككذلؾ مقبكلة . 
  (0.423يساكم )

أف معامؿ االرتباط لمفقرة  (قكة التنسيؽ بيف إدارة الجمارؾ كاألجيزة األمنية) .يبلحظ في المحكر السابع4
أف ك  ( ،0.392يساكم ) التنسيؽ بيف الجمارؾ ك مراكز المراقبة الحدكدية يحد مف التيريب الجمركي "1"

 يكجد قاعدة بيانات مشتركة بيف األجيزة األمنية كالجمارؾ لمكافحة التيريب "2فقرة "معامؿ االرتباط لم
تعقد اجتماعات بيف مسئكلي األجيزة األمنية   "3معامؿ االرتباط لمفقرة " ككذلؾ(، 0.443يساكم )

 بما أف جميع الفقرات السابقة أقؿ مف( 0.485يساكم ) كالجمارؾ مف أجؿ التخطيط لمكافحة التيريب
( تعتبر (0.361، فيذا يدؿ عمى أف الفقرات لـ تنؿ اىتماـ المبحكثيف  كلكف طالما أنيا أكبر مف 0.50
  .مقبكلة 

أف معامؿ االرتباط لمفقرة  ( زيادة الحكافز المادية كالمعنكية لمكظفي الجمارؾ. يبلحظ المحكر الثامف )5
 بة لتكفير الدعـ كالتشجيع المعنكم ليـطي يشعر مكظفي الجمارؾ أف إدارة الجمارؾ تبذؿ جيكدان  "6"

كىذا يدؿ عمى أف الفقرة لـ تنؿ اىتماـ المبحكثيف  كلكف طالما أنيا  ،0.50 أقؿ مف  (0.490يساكم )
 .( تعتبر مقبكلة (0.361أكبر مف 
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 :صدق التساق البنائي لمحاور الدراسة3.
 

مػع المعػدؿ الكمػي محػاكر الدراسػة  معػدؿ كػؿ محػكر مػفمعامبلت االرتباط بػيف  ( 5-5جدكؿ رقـ )يبيف 

، حيػػث إف  0.05رتبػػاط المبينػػة دالػػة عنػػد مسػػتكل داللػػة سػػتبانة كالػػذم يبػػيف أف معػػامبلت اإللفقػػرات اال

الجدكليػػة كالتػػي تسػػاكم  rكبػػر مػػف قيمػػة أمحسػػكبة ال rكقيمػػة  0.05قػػؿ مػػف ألكػػؿ فقػػرة  القيمػػة االحتماليػػة

0.361 

معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكمي : معامل الرتباط بين (5-5جدول رقم ) 
 لفقرات الستبانة

بيرسون معامل  المحور
 الرتباطل

 القيمة الحتمالية
( Sig.) 

 0.000 0.850 المحكر األكؿ : التيريب الجمركي
 0.000 0.891 المحكر الثاني : تدريب مكظفي الجمارؾ
 0.000 0.926 المحكر الثالث : نقص الكعي الجمركي 

 0.000 0.931 المحكر الرابع : التشريعات الجمركية
 0.000 0.825 المحكر الخامس :المحاكـ الجمركية المتخصصة

 0.000 0.872 المحكر السادس : دكر العبلقات العامة بكزارة المالية
 0.001 0.572 المحكر السابع : قكة التنسيؽ بيف إدارة الجمارؾ كاألجيزة األمنية 

 0.000 0.701 ثامف : زيادة الحكافز المادية كالمعنكية لمكظفي الجمارؾالمحكر ال
 0.361"  تساكم 228كدرجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 
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 :Reliabilityثبات فقرات الستبانة 3.

يا عمى لك تكرر تطبيق أما ثبات أداة الدراسة فيعني التأكد مف أف اإلجابة ستككف كاحدة تقريبان 

(. كقد أجرل الباحث خطكات الثبات 430،ص1995)العساؼ، أخرل األشخاص ذاتيـ في أكقات 

 عمى العينة االستطبلعية نفسيا بطريقتيف ىما طريقة التجزئة النصفية كمعامؿ ألفا كركنباخ.

 :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية 1.

األسئمة الفردية الرتبة كمعدؿ األسئمة الزكجيػة  الرتبػة لكػؿ  تـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسكف بيف معدؿ 

كقػػػد  تػػػـ تصػػػحيح معػػػامبلت االرتبػػػاط  باسػػػتخداـ معامػػػؿ ارتبػػػاط سػػػبيرماف  بػػػراكف لمتصػػػحيح محػػػكر 

(Spearman-Brown Coefficient :حسب المعادلة  التالية ) 

معامؿ الثبات =   
1

2

ر

( يبيف أف ىناؾ معامؿ 6-5بيف جدكؿ رقـ ) حيث ر معامؿ االرتباط كقدر

مما   0.8714ثبات كبير نسبيا لفقرات االستبياف حيث بمغ معامؿ الثبات العاـ لجميع الفقرات   
 .يطمئف الباحث عمى استخداـ االستبانة بكؿ طمأنينة
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 معامل الثبات ) طريقة التجزئة النصفية( :(6-5جدول رقم )

 لمحورا
 يةالتجزئة النصف

معامؿ 
 االرتباط

معامؿ االرتباط 
 المصحح

القيمة 
 االحتمالية

 0.0000 0.9289 0.8672 المحكر األكؿ : التيريب الجمركي
 0.0000 0.8696 0.7693 المحكر الثاني : تدريب مكظفي الجمارؾ
 0.0000 0.8063 0.6755 المحكر الثالث : نقص الكعي الجمركي 

 0.0000 0.8352 0.7170 لجمركيةالمحكر الرابع : التشريعات ا

 0.0000 0.8165 0.6899 المحكر الخامس :المحاكـ الجمركية المتخصصة

 0.0000 0.7907 0.6539 المحكر السادس : دكر العبلقات العامة بكزارة المالية

المحكر السابع : قكة التنسيؽ بيف إدارة الجمارؾ كاألجيزة 
 األمنية 

0.7188 0.8364 0.0000 

كر الثامف : زيادة الحكافز المادية كالمعنكية لمكظفي المح
 الجمارؾ

0.7505 0.8575 0.0000 

 0.0000 0.8714 0.7721 جميع الفقرات

 0.361"  تساكم 228كدرجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 

 سبيرماف بػراكف ) المعدؿ االرتباط معامؿ قيمة أف (6-5جدكؿ رقـ ) في المكضحة النتائج مف يتضح

Spearman Brown استبانة كثبات صدؽ مف تأكد قد الباحث يككف كبذلؾ. احصائيان  كداؿ ( مقبكؿ 

 أسػػئمة عػػف كاإلجابػػة النتػػائج لتحميػػؿ كصػػبلحيتيا االسػػتبانة تامػػة بصػػحة ثقػػة عمػػى يجعمػػو ممػػا الدراسػػة

 .فرضياتيا كاختبار الدراسة
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 :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ   -2

استخدـ الباحث طريقة ألفا كركنباخ لقياس ثبات االستبانة  كطريقة ثانية لقياس الثبات كقد يبيف جدكؿ 
مما   0.8976( أف معامبلت الثبات مرتفعة حيث بمغ معامؿ الثبات العاـ لجميع الفقرات  7-5رقـ )

 .ى استخداـ االستبانة بكؿ طمأنينةيطمئف الباحث عم

 الثبات ) طريقة والفا كرونباخ(معامل  :(7-5جدول رقم )
 

 عنوان المحور
عدد 

 الفقرات
معامل ألفا 

 كرونباخ

 0.9347 11 المحكر األكؿ : التيريب الجمركي
 0.8917 9 المحكر الثاني : تدريب مكظفي الجمارؾ
 0.8152 7 المحكر الثالث : نقص الكعي الجمركي 

 0.8724 8 المحكر الرابع : التشريعات الجمركية
 0.8372 8 محكر الخامس :المحاكـ الجمركية المتخصصةال

 0.8805 7 المحكر السادس : دكر العبلقات العامة بكزارة المالية
 0.8005 7 المحكر السابع : قكة التنسيؽ بيف إدارة الجمارؾ كاألجيزة األمنية 

المحكر الثامف : زيادة الحكافز المادية كالمعنكية لمكظفي 
 الجمارؾ

8 
0.8847 

 0.8976 65 جميع الفقرات
 

 مرتفعة كانت كركنباخ ألفا معامؿ قيمة أف (7-5جدكؿ رقـ ) في المكضحة النتائج مف يتضح
معامؿ  قيمة كانت كذلؾ. االستبانة محاكر مف محكر لكؿ( 0.9347-0.8005)  بيف ما كتتراكح

 في ىي النيائية كما صكرتيا في ستبانةاال كتككف ،(0.8976)  كانت االستبانة فقرات لجميع ألفا
 يجعمو مما استبانة الدراسة كثبات صدؽ مف تأكد قد الباحث يككف كبذلؾ لمتكزيع، قابمة( 3)  الممحؽ
 كاختبار أسئمة الدراسة عمى كاإلجابة النتائج لتحميؿ كصبلحيتيا االستبانة بصحة تامة ثقة عمى

 .فرضياتيا
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 : ارسةالد مجتمع وسمات خصائصخامسًا: 

 المؤىل العممي:.1

مف  %4.8 مؤىميـ العممي " بكالكريكس "مف عينة الدراسة  %66.4 ( أف 8-5يبيف جدكؿ رقـ )
مؤىميـ العممي " مف عينة الدراسة  %6.1مؤىميـ العممي " أقؿ مف ثانكية عامة " ،  عينة الدراسة 

مف عينة الدراسة  %8.7، ك مؤىميـ العممي " دبمكـ " مف عينة الدراسة %14ثانكية عامة " ، ك
 مؤىميـ العممي " دراسات عميا " .

 المؤىل العممي توزيع عينة الدراسة حسب متغير :(8-5جدول رقم )
 

 النسبة المئوية التكرار المؤىل العممي

 %4.8 11 أقؿ مف ثانكية عامة

 %6.1 14 ثانكية عامة

 %14.0 32 دبمـك

 %66.4 152 بكالكريكس

 %8.7 20 دراسات عميا

%100 229 المجموع 

 

                    
 التخصص العممي:.2

  %3.9" ، ك محاسبةمف عينة الدراسة تخصصيـ العممي "  %65.1( أف 9-5يبيف جدكؿ رقـ )
مف عينة الدراسة تخصصيـ  %4.4" ، ك إدارة إعماؿمف عينة الدراسة تخصصيـ العممي " 

" ،  اقتصادمف عينة الدراسة تخصصيـ العممي "  %3.9" ، ك عمكـ مالية كمصرفيةالعممي " 
 ". أخرلمف عينة الدراسة تخصصيـ العممي " تخصصات  %22.7ك
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 التخصص العممي توزيع عينة الدراسة حسب متغير :(9-5جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار التخصص العممي

 %65.1 149 محاسبة
 %3.9 9 إدارة إعماؿ

 %4.4 10 عمـك مالية كمصرفية
 %3.9 9 اقتصاد
 %22.7 52 أخرل

%100 229 المجموع 
 

 .عدد سنوات الخبرة في مجال ممارسة المينة :3

عدد سنكات الخبرة في مجاؿ مف عينة الدراسة  تراكح  %60.7( أف 10-5يبيف جدكؿ رقـ )
في  عدد سنكات الخبرةمف عينة الدراسة  تراكح  %26.2سنكات " ، ك 1-5ممارسة المينة مف " 

عدد سنكات الخبرة % مف عينة الدراسة  تراكح 5.7" ، ك سنكات 6-10مجاؿ ممارسة المينة مف " 
عدد سنكات مف عينة الدراسة  تراكح  %7.4سنة    " ، ك 11-15في مجاؿ ممارسة المينة مف " 

 سنة فأكثر "  16الخبرة في مجاؿ ممارسة المينة مف " 

عدد سنوات الخبرة في مجال ممارسة  ة حسب متغيرتوزيع عينة الدراس :(10-5جدول رقم )
 المينة

 النسبة المئوية التكرار عدد سنوات الخبرة في مجال ممارسة المينة

 %60.7 139 سنكات5-1 

 %26.2 60 سنكات 10-6

 %5.7 13 سنة     15-11

 %7.4 17 سنة فأكثر 16

100 229 المجموع 
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  ة مباشرة بالجمارك :عدد الدورات التي التحقت بيا ذات صم.4

تراكح عدد الدكرات التي التحقكا بيا ذات مف عينة الدراسة  %51.5( أف 11-5يبيف جدكؿ رقـ )

تراكح عدد الدكرات التي مف عينة الدراسة  %9.6دكرات " ،  ك1-5صمة مباشرة بالجمارؾ " مف 

تراكح عينة الدراسة  مف %2.6دكرات  " ،  ك  6-10التحقكا بيا ذات صمة مباشرة بالجمارؾ " مف

مف  %36.2دكرة فأكثر " ،  ك 11عدد الدكرات التي التحقكا بيا ذات صمة مباشرة بالجمارؾ " 

 م دكرة  ذات صمة مباشرة بالجمارؾ .أب لـ يمتحقكاعينة الدراسة 

عدد الدورات التي التحقت بيا ذات صمة  توزيع عينة الدراسة حسب متغير :(11-5جدول رقم )
 جماركمباشرة بال
 

 النسبة المئكية التكرار عدد الدكرات التي التحقت بيا ذات صمة مباشرة بالجمارؾ

 %51.5 118 دكرات1-5مف 

 %9.6 22 دكرات    6-10مف

 %2.6 6 دكرة فأكثر 11

 %36.2 83 ال تكجد

%100 229 المجموع 

 

 :مكافحتو سبلالجمركي و  التيريب مجال في بيا التحقت التي التدريبية الدورات عدد.5

 التيريب مجاؿ في مف عينة الدراسة لـ يمتحقكا بأم دكرة  %61.1 ( أف12-5يبيف جدكؿ رقـ )

 في بيا التحقكا التي التدريبية الدكرات مف عينة الدراسة بمغ عدد %34.5، مكافحتو الجمركي كسبؿ
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 اسة بمغ عددمف عينة الدر  %4.4دكرات " ،ك  1-4مكافحتو " مف الجمركي كسبؿ التيريب مجاؿ

 "دكرة فأكثر   5مكافحتو "  الجمركي كسبؿ التيريب مجاؿ في بيا التحقكا التي التدريبية الدكرات

 في بيا التحقت التي التدريبية الدورات عدد توزيع عينة الدراسة حسب متغير :(12-5جدول رقم )
 مكافحتو الجمركي وسبل التيريب مجال

 التيريب مجاؿ في بيا التحقت التي التدريبية الدكرات عدد
 مكافحتو الجمركي كسبؿ

 النسبة المئكية التكرار

 %34.5 79 دكرات     1-4مف
 %4.4 10 دكرة فأكثر  5

 %61.1 140 ال تكجد
%100 229 المجموع 
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 الثاني : تحميل البيانات ونتائج الدراسة الميدانية وتفسيرىاالمبحث 
 

 ((Sample K-S -1)سمرنوف   -اختبار كولمجروف) ختبار التوزيع الطبيعيإ :أولً 

تتبػػع التكزيػػع الطبيعػػي أـ ال سػػمرنكؼ  لمعرفػػة ىػػؿ البيانػػات  -ختبػػار كػػكلمجركؼإسػػنعرض 
يػة تشػترط أف يكػكف مف معظػـ االختبػارات المعمرضػيات ألختبػار الفإضركرم في حالة   ختبارإكىك 

 القيمػػة االحتماليػػةحيػػث أف  ختبػػاراالائج نتػػ( 13-5). كيكضػػح الجػػدكؿ رقػػـ تكزيػػع البيانػػات طبيعيػػان 
كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى أف البيانػػػات تتبػػػع التكزيػػػع الطبيعػػػي كيجػػػب  (sig >0.05)كبػػػر مػػػفأمحػػػكر لكػػػؿ 
 .يةممالمعختبارات خداـ اإلاست

 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1اختبار التوزيع الطبيعي) :(13-5جدول رقم )

 حتماليةالقيمة ال Zقيمة  عدد الفقرات المحكرعنوان 

 0.086 1.253 11 المحكر األكؿ : التيريب الجمركي

 0.438 0.868 9 المحكر الثاني : تدريب مكظفي الجمارؾ

 0.441 0.866 7 المحكر الثالث : نقص الكعي الجمركي 

 0.424 0.878 8 المحكر الرابع : التشريعات الجمركية

 069. 1.298 8 المحكر الخامس :المحاكـ الجمركية المتخصصة

 0.098 1.227 7 المحكر السادس : دكر العبلقات العامة بكزارة المالية

المحكر السابع : قكة التنسيؽ بيف إدارة الجمارؾ كاألجيزة 
 األمنية 

7 1.211 0.106 

المحكر الثامف : زيادة الحكافز المادية كالمعنكية لمكظفي 
 الجمارؾ

8 1.259 0.084 

 0.979 0.473 65 جميع المحاور
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 :الدراسة  محاور أداةو تحميل فقرات :ثانيا ً 

 تحميل محاور الدراسة .1

 تحميل محاور الدراسة منفردة:.1-1

( لتحميؿ فقرات االستبانة ، One Sample T testلمعينة الكاحدة )  Tتـ استخداـ اختبار 

كبر أالمحسكبة  tكاىا إذا كانت قيمة  كتككف الفقرة ايجابية بمعنى أف أفراد العينة يكافقكف عمى محت

كبر أكالكزف النسبي  0.05اقؿ مف  القيمة االحتمالية)أك 1.97الجدكلية  كالتي تساكم  tمف قيمة 

 t(، كتككف الفقرة سمبية بمعنى أف أفراد العينة ال يكافقكف عمى محتكاىا إذا كانت قيمة    %60مف 

  0.05قؿ مف أ القيمة االحتمالية)أك 1.97-تساكم   الجدكلية كالتي  tالمحسكبة أصغر مف قيمة 

 القيمة االحتمالية(، كتككف آراء العينة في الفقرة محايدة إذا كاف    %60كالكزف النسبي اقؿ مف 

 0.05.كبر مف أليا 
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 :(التيريب الجمركي )تحميل فقرات المحور األول 1.

 يريب الجمركي(تحميل فقرات المحور الول )الت :(14-5جدول رقم )

 الفقرات م

ابي
حس

ط ال
وس

لمت
ا

ري 
عيا

الم
ف 

حرا
الن

 

بي
نس

ن ال
وز

ال
 

مة 
قي

t 

لية
تما

لح
ة ا

قيم
ال

 

 0.000 47.258 94.06 0.545 4.70 تعتقد بأىمية دراسة ظاىرة التيريب الجمركي.  1.

 0.000 9.559 73.45 1.065 3.67 يقع التيريب الجمركي في  معبر كـر أبك سالـ. 2.

 0.000 14.019 78.69 1.009 3.93 التيريب الجمركي في معبر رفح البرم.  يقع .3

 0.000 21.250 83.41 0.833 4.17 يقع التيريب الجمركي في المعابر االرضية.  .4

يقع التيريب الجمركي عمى امتداد الشريط  .5
 الحدكدم مع جميكرية مصر العربية.

4.26 0.767 85.24 24.885 0.000 

.6 
بأف التيريب الجمركي تقكـ بو مجمكعة تعتقد 

 محددة مف المسافريف ىي فئة التجار مثبلن.
3.39 1.167 67.86 5.095 0.000 

 0.000 10.493 75.20 1.096 3.76 تزداد ظاىرة التيريب الجمركي عبر الزمف. .7

 0.000 8.014 73.19 1.245 3.66 يقع التيريب الجمركي في جميع أنكاع السمع. 8.

 0.347 0.942- 58.34 1.333 2.92 قع التيريب الجمركي في سمع معينة.ي .9

.10 
تؤثر ظاىرة التيريب الجمركي عمى مناحي الحياة 

 االقتصادية.
4.32 0.755 86.46 26.508 0.000 

.11 
تؤثر ظاىرة التيريب الجمركي عمى مناحي الحياة 

 االجتماعية.
3.94 1.007 78.78 14.111 0.000 

 0.000 33.520 77.70 0.399 3.88 راتجميع الفق 

 1.97" تساكم 228" ك درجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة "   tقيمة 
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كبصػفة عامػة يتبػيف أف ، (14-5)لمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ  tتـ استخداـ اختبار 

، ك الػػػكزف 3.88تسػػػاكم    كؿ )التيريػػػب الجمركػػػي(  ط الحسػػػابي لجميػػػع فقػػػرات المحػػػكر األالمتكسػػػ

المحسػػكبة  t" كقيمػػة  %60% كىػػي أكبػػر مػػف  الػػكزف النسػػبي المحايػػد " 77.70النسػػبي  يسػػاكم  

، ك القيمػة االحتماليػة تسػاكم  1.97الجدكلية كالتي تسػاكم   tكىي أكبر مف قيمة 33.520 تساكم 

 :نسبي ىي كما يميكتبيف النتائج أف أعمى فقرتيف حسب الكزف ال. 0.05كىي أقؿ مف  0.000 

 ، "  أىمية دراسة ظاىرة التيريب الجمركي "  "1الفقرة " يرجع الباحث  سبب ارتفاع  نتيجة1.

تسميط الضكء عمى دراؾ مكظفي الجمارؾ ألىمية إإلى  ،%94.06بمغ الكزف النسبي  "  بحيث

الرسمية، أم  تتعمؽ باستيراد البضائع أك تصديرىا خارج قنكاتياحيث ، التيريب الجمركيظاىرة 

المباشر مع  يـحتكاكخبلؿ كاقع خبرتيـ كا مف، كذلؾ عف مختمؼ أشكاؿ الرقابة الممارسة  بعيدان 

   .(249،ص2012)براىمي،الفقرة مع دراسة هكتتفؽ نتيجة ىذ التجار كالمسافريف

ظاىرة التيريب الجمركي تؤثر عمى  تؤثر" "  10الفقرة " يعزك الباحث  سبب ارتفاع  نتيجة .2

ذلؾ إلدراؾ المبحكثيف  ، %86.46،بحيث بمغ الكزف النسبي  " مناحي الحياة االقتصادية " 

، كاإلغراؽ، تتعرض الصناعات المحمية لمنافسة شديدة مف حيث الجكدة ك السعرلخطكرة ما 

التيريب  يقؼ كما ،الناتجة عف عدـ مطابقة السمعة الميربة لمقاييس الجكدة  االقتصادية ضراراأل

ىذه الفقرة مع  كتتفؽ مع نتيجة سياساتيا في شتى المجاالتل الدكلة دكف تحقيؽ حائبلن  كيالجمر 

 (156،ص 2013)أبك صبلح، ،(466،ص 2006 )مراد، كؿ مف دراسة

 .(215ص ،2011)عبد الغني ،، (135ص ، 2005)الشمة، ، (137،ص2005)مكسى،،

 يمي: كما تبيف النتائج أف أقؿ فقرتيف حسب الكزف النسبي ىي كما
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"  التيريب الجمركي تقكـ بو مجمكعة محددة مف المسافريف ىي "  6الفقرة "يتبيف انخفاض نتيجة 1.

ف التيريب أالمبحكثيف  عتقادال كذلؾ "،67.86بمغ الكزف النسبي  " % بحيث ،فئة التجار مثبلن "

  المسافريف .ف يقـك بالتيريب المكاطنيف ك أيمكف  ، بؿفقطالجمركي ال يقتصر عمى فئة التجار 

بمغ الكزف  "  يقع التيريب الجمركي في سمع معينة "، بحيث "  9الفقرة " يأتي انخفاض نسبة .2

جميع السمع ، العتقاد عينة الدراسة بأف التيريب الجمركي يقع في " %58.34النسبي  " 

المنزلية، كالمنظفات كالمنتجات الغذائية المعمبة كالمغمفة، كالمشركبات الغازية، كالمبيدات الزراعية ك 

الكيميائية، كالتمباؾ كالسجائر كالسيارات بمختمؼ أنكاعيا، كأدكات التجميؿ كأنكاع الصابكف 

األجيزة كاألدكات الكيربائية كاإللكتركنية كقطع  لؾاجيف األسناف كأدكات الزينة، ككذكالشامبك كمع

ية كالساعات الخفيفة كالمزيفة، كالحمي غيار السيارات كالبطاريات بأنكاعيا المختمفة، كاأللعاب النار 

كالمصكغات الذىبية المغشكشة، كاألقمشة الجاىزة، كبعض العطكر كالبيارات كلعب األطفاؿ، 

 ..كأنكاع الزيكت، إضافة إلى األدكية المزكرة أك قكية المفعكؿ خاصة تمؾ الخاصة بالجنس.. الخ
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 :(الجمارك تدريب موظفي )تحميل فقرات المحور الثاني 2.

 تحميل فقرات المحور الثاني )تدريب موظفي الجمارك( :(15-5جدول رقم )

 الفقرات م

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
ري 

عيا
الم

ف 
حرا

الن
 

بي
نس

ن ال
وز

ال
 

مة 
قي

t 

لية
تما

لح
ة ا

قيم
ال

 

يدرؾ مكظفي الجمارؾ أىمية التدريب لمكافحة  .1
 التيريب الجمركي.

4.49 0.673 89.87 33.585 0.000 

ريب مكظفي الجمارؾ كاؼ  لمكافحة التيريب تد 2.
 الجمركي.

3.41 1.202 68.30 5.221 0.000 

يكجد خطط سنكية لتدريب مكظفي الجمارؾ  .3
 لمكافحة التيريب الجمركي.

2.84 1.134 56.77 -2.157 0.032 

تدريب مكظفي الجمارؾ يزيد مف قدرتيـ عمى  .4
 كشؼ الميربيف مما يحد مف التيريب الجمركي.

4.26 0.789 85.15 24.133 0.000 

5. 

تحرص ادارة الجمارؾ عمى التعرؼ عمى 
االحتياجات التدريبية لمكظفي الجمارؾ لمكافحة 

 التيريب.

3.06 1.118 61.22 0.827 0.409 

تتبنى ادارة الجمارؾ سياسات تشجع المكظفيف  .6
 عمى التدريب لمكافحة التيريب الجمركي.

2.98 1.074 59.56 -0.308 0.759 

يحصؿ مكظفي الجمارؾ عمى دكرات تدريبية  .7
 لتعريفيـ بكؿ ما يستجد في مجاؿ التيريب.

2.79 1.180 55.90 -2.633 0.009 

المدربكف عمى درجة مف الخبرة كالكفاءة في  .8
 التدريب لمكافحة التيريب الجمركي.

3.06 1.095 61.22 0.845 0.399 

أكد مف تحقيؽ تتابع ادارة الجمارؾ المتدرب لت .9
 أىداؼ التدريب لمكافحة التيريب.

2.95 1.101 59.04 -0.660 0.510 

 0.000 6.767 66.34 0.709 3.32 جميع الفقرات 

 1.97" تساكم 228" ك درجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة "   tقيمة 
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كبصػػفة عامػػة ( 15-5لمعينػػة الكاحػػدة كالنتػػائج مبينػػة فػػي جػػدكؿ رقػػـ ) tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 

يتبػػػػيف أف المتكسػػػػط الحسػػػػابي لجميػػػػع فقػػػػرات المحػػػػكر الثػػػػاني )تػػػػدريب مػػػػكظفي الجمػػػػارؾ(  تسػػػػاكم    

"  %60% كىػػػي أكبػػػر مػػػف  الػػػكزف النسػػػبي المحايػػػد " 66.34، ك الػػػكزف النسػػػبي  يسػػػاكم  3.32

لقيمة ، ك ا1.97الجدكلية كالتي تساكم   tكىي أكبر مف قيمة 6.767 المحسكبة تساكم    tكقيمة 

  0.05كىي أقؿ مف 0.000 حتمالية تساكم  اإل

 :كتبيف النتائج أف أعمى فقرتيف حسب الكزف النسبي ىي كما يمي

مػػكظفي الجمػػارؾ أىميػػػة التػػدريب لمكافحػػة التيريػػػب يػػدرؾ "   "  1الفقػػػرة "ارتفػػاع نسػػبة  يبلحػػظ1.

ع ىػػذه النسػػبة إلػػى كيعػػزك الباحػػث ارتفػػا"  "،89.87بحيػػث بمػػغ الػػكزف النسػػبي  "%  ،الجمركػػي " 

 باعتبارىػا تنمية معارؼ كميارات كقػدرات القػكة البشػرية،ادراؾ مكظفي الجمارؾ أىمية التدريب في 

لمكافحػػػة  الكقػػػت كالجيػػد كالمػػػاؿ فػػػي سػػػبيؿ زيػػادة تأىيػػػؿ المػػػكظفيف سػػػتثماركارأس المػػاؿ الحقيقػػػي، 

)العنػػػػػػػػػػػػزم كػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػف كتتفػػػػػػػػػػػػؽ نتيجػػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػػذه الفقػػػػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػػػػع دراسػػػػػػػػػػػػة التيريػػػػػػػػػػػػب الجمركػػػػػػػػػػػػي ، 

)حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف ،(112،ص2013)الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايز،،(94،ص2013)الجينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ،،(103،ص2013،

 (118،ص2012)األحمػػػػرم ،دراسػػػة مػػػػع  نتيجػػػة ىػػػػذه الفقػػػرة تتناقضػػػػكىػػػذا  .(139،ص2010،

 .أىمية التدريبب ضعؼ الكعي ؛الشديدلؤلسؼ  عينة الدراسةلدل أفراد  بحيث كاف

كشػػػػؼ  زيػػػػد مػػػف قػػػػدرتيـ عمػػػىكظفي الجمػػػارؾ ي"  "  تػػػدريب مػػػػ 4الفقػػػػرة "ارتفػػػػاع نسػػػبة يبلحػػػظ 2.

كيعػػػزك  " ،85.15بمػػػغ الػػػكزف النسػػػبي  " % بحيػػػث  ،الميػػػربيف ممػػػا يحػػػد مػػػف التيريػػػب الجمركػػػي 

مؤشر يدؿ عمى مدل احتياج مكظفي الجمارؾ إلى عقد دكرات تدريبية  الباحث ارتفاع ىذه النسبة 

طرؽ مكافحتيػا ، تخصصية في مجاؿ مكافحة التيريب الجمركي مثؿ األساليب الحديثة لمتيريب ك 

سػمكؾ كصػفات الميػربيف، ككيفية التعرؼ عمي  تنمية ميارات مكظفي الجمارؾ لمكافحة التيريب ،
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اتفقػػػت نتيجػػػة ىػػػذه الفقػػػرة مػػػع دراسػػػة كػػػؿ كيفيػػػة التعامػػػؿ مػػػع الجميػػػكر، ك  القكاعػػػد الفنيػػػة لمتفتػػػيش،ك 

 .(101،ص2011)الغانـ ،،( 144،ص2007)األسمرم ،مف

 قرتيف حسب الكزف النسبي ىي كما يمي:كما تبيف النتائج أف أقؿ ف

" ال يكجد خطط سنكية لتدريب مكظفي الجمارؾ لمكافحة " 3الفقرة "  يبلحظ انخفاض نسبة.1

ف أراء المبحكثيف تظير عدـ كجكد فإ ،"%56.77، بحيث بمغ الكزف النسبي   التيريب الجمركي " 

ب مكظفي سنكية لتدريالخطة ال دكرات تدريبية متخصصة في مجاؿ مكافحة التيريب الجمركي في

، كيعزك الباحث ذلؾ بسبب عدـ االستقرار السياسي ك  سياسة الحصار التي فرضت عمى الجمارؾ

قطاع غزة فمـ يعد ىناؾ ظركؼ مناسبة البتعاث مكظفي الجمارؾ الى الخارج لمتدريب ، أك تكفر 

 Yawson) . ىذه الفقرة مع دراسة اتفقت نتيجة  الميزانية التي تسمح بإقامة دكرات تدريبية داخمية

,2009,p70) 

"  مكظفي الجمارؾ  ال يحصمكف عمى دكرات تدريبية لتعػريفيـ بكػؿ مػا " 7الفقرة "  سمبية  يبلحظ2.

ض نتيجػة يرل الباحث انخفػا ،"%55.90، بحيث بمغ الكزف النسبي  " يستجد في مجاؿ التيريب " 

 بالميػػارات المطمكبػػة ىـلتزكيػػد  يػػتـ عقػػد دكرات تدريبيػػة فػػراد العينػػة أنػػو الىػػذه الفقػػرة  إلػػى اعتقػػاد أ

 .(177،ص2006)الشنطي،مع دراسة  نتيجة ىذه الفقرة اتفقتلمكافحة التيريب الجمركي، 

" تتابع ادارة الجمارؾ المتدرب لتأكد مف تحقيؽ أىداؼ التدريب لمكافحة 9سمبية  الفقرة "  يبلحظ .3

رة  إلى عدـ ، كيعزك الباحث انخفاض نسبة ىذه الفق %59.04التيريب. بحيث بمغ الكزف النسبي  

  .لتأكد مف تحقيؽ أىداؼ التدريبدارة الجمارؾ في متابعة المتدرب كجكد اىتماـ مف قبؿ إ

دارة الجمارؾ سياسات تشجع المكظفيف عمى التدريب لمكافحة إ" تتبنى 6سمبية  الفقرة "  يبلحظ .4

، يفسر الباحث انخفاض نسبة ىذه الفقرة  59.56%النسبي  التيريب الجمركي. بحيث بمغ الكزف 
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تتبنى سياسات تشجع المكظفيف عمى التدريب لمكافحة نتيجة لقناعة المبحكثيف بأف ادارة الجمارؾ ال 

 .التيريب الجمركي

 (:نقص الوعي الجمركي )تحميل فقرات المحور الثالث 3.

 ص الوعي الجمركي(تحميل فقرات المحور الثالث )نق :(16-5جدول رقم )

 الفقرات ـ
ابي
حس

ط ال
كس
لمت
ا

رم 
عيا
 الم

راؼ
النح

ا
 

سبي
 الن
كزف
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مة 
قي

t 

الية
حتم

 اال
يمة
الق

 

نسبة الرسـك الجمركية تدفع المكمفيف  1.
 لمتيريب الجمركي.

3.75 1.106 75.02 10.278 0.000 

.2 
سياسات الرسـك الجمركية تساعد عمى 

 0.000 7.820 71.09 1.073 3.55 .التيريب الجمركي

3. 
تكجد نشرات تكضح لممكمفيف أىيمو االلتزاـ 

بإداء الرسـك الجمركية كتجنب التيريب 
 الجمركي.

3.10 1.112 61.92 1.307 0.192 

4. 
 أكثر الحككمة يعطي بأنو المكمؼ يشعر
 التيريب الجمركي. مف يزيد منيا يأخذ مما

3.86 1.053 77.29 12.426 0.000 

5. 
 الجمركية الضريبة مبمغ فيعتقد المكمؼ أ

 .حؽ كجو بدكف يدفعو الذم
3.66 1.059 73.10 9.359 0.000 

.6 
 أنو لمتيريب الجمركي عمى ينظر المكمؼ

 أخبلقي. عمؿ
3.33 1.089 66.55 4.551 0.000 

7. 
ثقافة التيريب المينة المألكفة  بالنسبة 

 لمسكاف المتمركزيف عمى الحدكد الجمركية. 
3.90 1.025 77.90 13.218 0.000 

 0.000 15.066 71.84 0.595 3.59 جميع الفقرات 
 1.97" تساكم 228" ك درجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة "   tقيمة 



112

كبصػػفة عامػػة يتبػػيف أف ( 16-5لمعينػػة الكاحػػدة كالنتػػائج مبينػػة فػػي جػػدكؿ رقػػـ ) tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 

، ك الػكزف 3.59الثالث )نقػص الػكعي الجمركػي(  تسػاكم    المتكسط الحسابي لجميع فقرات المحكر 

المحسػػػكبة  t" كقيمػػػة  %60% كىػػػي أكبػػػر مػػػف  الػػػكزف النسػػػبي المحايػػػد " 71.84النسػػػبي  يسػػػاكم  

، ك القيمػة االحتماليػة تسػاكم  1.97الجدكلية كالتي تسػاكم   tكىي أكبر مف قيمة 15.066 تساكم   

 . 0.05كىي أقؿ مف    0.000

 :نتائج أف أعمى فقرتيف حسب الكزف النسبي ىي كما يميكتبيف ال 

"  ثقافة التيريب المينة المألكفة  بالنسبة لمسكاف المتمركزيف عمى " 7مفقرة "نسبة ل يبلحظ ارتفاع1.

كيفسر الباحث لجكء سكاف المنطقة  "77.90،بحيث بمغ الكزف النسبي  "%الحدكد الجمركية " 

عتباره ممجأىـ الكحيد ر العربية إلى التيريب الجمركي بإية مصمع جميكر  مف قطاع غزة الحدكدية

لى ارتفاع معدالت البطالة كتفاقـ حدة الفقر ،  نتيجة الحصار في ظؿ عدـ تكفر فرص العمؿ كا 

لتحاؽ بقطاع التيريب الجمركي كصعكبة العمؿ بالقطاع الرسمي كصعكبة تكفر فرص سيكلة اإلك 

 .(251،ص2012)براىمي، تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسةالعمؿ، 

 التيريب مف يزيد منيا يأخذ مما أكثر الحككمة يعطي بأنو يشعر "  المكمؼ"  4في الفقرة "2.
ىذه الفقرة راجع  رتفاع نسبةف إفيرل الباحث أ ،"77.29، بحيث بمغ الكزف النسبي  " %الجمركي " 

مع عدـ دفع مة حتى نتفاع مف خدمات الحكك نو يستطيع اإلستمرار في اإللشعكر المكمؼ بأ
 نتيجة ىذه الفقرة  تتفؽ لبلستفادة مف الخدمات العامة، ف دفعيا ليس شرطان الضريبة الجمركية ، كأ

)عبد ،(90،ص2008سنينة، )أبك،(168،ص2007،)العمكرمفكؿ  دراسةمع 
 . (143،ص2008الغفكر،

 كما تبيف النتائج أف أقؿ فقرتيف حسب الكزف النسبي ىي كما يمي:
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،  أخبلقػي " عمػؿ أنػو ينظر لمتيريب الجمركي عمى "   "  المكمؼ 6الفقرة " نخفاض نسبةيشير ا1.

 (144،ص2007)العمػكر ،الفقرة مع دراسة ىذه تعارضت نتيجة "  66.55بمغ الكزف النسبي  " %

فػي كثيػر  بأف الميرب  فراد العينة لى صعكبة تصكر أرة إكيفسر الباحث انخفاض  نسبة ىذه الفق ،

 إف، ك ال كىػػك االنسػػاف فػػي المجتمػػع أ عنصػػرالقػػيـ االنسػػانية كيػػدمر أىػػـ يػػاف يتجػػرد مػػف حمػػف األ

 فػػي نجاحػػو كيعتبػػر ،يػػادفع مػػف التيػػرب سػػبيؿ فػػي ممكػػف جيػػد كػػؿ بػػذؿ فػػي ان حرجػػ يػػرل ال المكمػػؼ

 .كميارة ذكاء دليؿ جمركيةال ضريبةال مف التيرب

ات تكضػػح لممكمفػػيف أىيمػػو االلتػػزاـ بػػإداء "  تكجػػد نشػػر  " 3مفقػػرة "بينػػت النتيجػػة المنخفضػػة نسػػبيا ل2.

كيفسػػػر  "%61.92بحيػػػث بمػػػغ الػػػكزف النسػػػبي  "  ،الرسػػػـك الجمركيػػػة كتجنػػػب التيريػػػب الجمركػػػي " 

اتفقػت ىػذه النتيجػة مػع  الباحث انخفاض نسبة ىذه الفقرة لعدـ كجكد نشػرات ترشػد كتػكعي المكمفػيف،

)عبػػػػػػػػػد الغفػػػػػػػػػكر ،(163،ص2006)الخطيػػػػػػػػػب، ، (180،ص2006)حمػػػػػػػػػيض، كػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػفدراسػػػػػػػػػة 

 .(143،ص2008،
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 :(التشريعات الجمركية )تحميل فقرات المحور الرابع 4.

 تحميل فقرات المحور الرابع )التشريعات الجمركية( :(17-5جدول رقم )

 الفقرات ـ
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.1 
مة كال تتبلءـ مع االحتياجات القكانيف الجمركية قدي

 الفمسطينية .
3.81 1.099 76.16 11.121 0.000 

.2 
القكانيف  أجميا مف كضعت التي األىداؼ اختبلؼ

 0.000 10.923 73.10 0.907 3.66 الجمركية .

3. 
 كضع عمى المؤسسات الفمسطينية القادرة غياب

كالتشريعات الجمركية التي تحد مف التيريب  السياسات
 مركي.الج

4.05 0.895 80.96 17.728 0.000 

4. 
قرار صياغة ضركرة فمسطيني، مما  جمارؾ قانكف كا 

 يحد مف التيريب الجمركي.
4.31 0.793 86.29 25.084 0.000 

.5 
التشريعات الجمركية كاضحة لمعامميف في إدارة 

 الجمارؾ.
3.17 1.032 63.49 2.560 0.011 

.6 
ت الجمركية لمحد تكجد عقكبات رادعة في التشريعا

 0.594 0.534- 59.13 1.238 2.96 مف التيريب الجمركي.

 0.000 17.470 81.75 0.942 4.09 ضركرة إعادة تقييـ التعريفة الجمركية الفمسطينية. .7
 0.000 22.665 74.41 0.481 3.72 جميع الفقرات 

 1.97اكم " تس228" ك درجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة "   tقيمة 

كبصػػفة عامػػة يتبػػيف أف ( 5-7لمعينػػة الكاحػػدة كالنتػػائج مبينػػة فػػي جػػدكؿ رقػػـ ) tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
، ك الػػػكزف 3.72المتكسػػػط الحسػػػابي لجميػػػع فقػػػرات المحػػػكر الرابػػػع )التشػػػريعات الجمركيػػػة( تسػػػاكم 

سػػكبة المح t" كقيمػػة  %60% كىػػي أكبػػر مػػف  الػػكزف النسػػبي المحايػػد " 74.41النسػػبي  يسػػاكم  
، ك القيمػػة االحتماليػػة 1.97الجدكليػػة كالتػػي تسػػاكم   tكىػػي أكبػػر مػػف قيمػػة 22.665 تسػػاكم   
 0.05. كىي أقؿ مف 0.000تساكم  
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 :كتبيف النتائج أف أعمى فقرتيف حسب الكزف النسبي ىي كما يمي

قرار صياغة "  ضركرة" 4الفقرة "ارتفاع نسبة  بلحظي1. مف  فمسطيني، مما يحد جمارؾ قانكف كا 
ارتفاع نتيجة ىذه الفقرة  يرل الباحث "86.29بحيث بمغ الكزف النسبي " % ،التيريب الجمركي " 

 ما فمنيا فمسطيف في الضرائب كجباية فرض عممية نظمت التي الضريبية القكانيف تعددإلى يعكد 
 حتبلؿلبل العسكرية األكامر كمنيا ك المصرم األردني كمنيا البريطاني االنتداب عيد منذ ىك

 األكامر مجمكعة إلى باإلضافة حككمة اإلحتبلؿك  السمطة بيف االقتصادم االتفاؽ ثـ اإلسرائيمي
 نشاطاتو ينظـ مجتمع ألم منظـ قانكني اطار يتكفر أف مف فبلبد ، المالية لكزارة اإلدارية

 صالحوكم حاجاتو ضمف االطار ىذا يككف أف كيجب كالمالية كاالجتماعية كالسياسية االقتصادية
( 156،ص 2013)أبك صبلح، كؿ مف دراسة  دراسة اتفقت نتيجة ىذه الفقرة معك  .كتطمعاتو

، (161،ص2006)الخطيب،،  (135،ص2005)الشمة ،، (138،ص2005مكسى،)،
، )األحمد (142،ص2008،)عبد الغفكر،(144،ص2006)مسيمي ،،(108،ص2003)رابي،

 . (124،ص2005،

بمػغ الػكزف "  ضػركرة إعػادة تقيػيـ التعريفػة الجمركيػة الفمسػطينية " "  7الفقػرة " ارتفاع نسػبةيبلحظ 2.

 ،(119،ص2007)صػػػالح ،كاتفقػػػت نتيجػػػة ىػػػذه الفقػػػرة مػػػع دراسػػػة كػػػؿ مف  "%81.75النسػػػبي  " 

رتفاع نتيجة ىذه الفقرة إلى ، كيعزك الباحث إ (177،ص2006)ميالو،، (126،ص2005)األحمد ،

 ة.ارتفاع التعريفة الجمركية الفمسطيني

 كما تبيف النتائج أف أقؿ فقرتيف حسب الكزف النسبي ىي كما يمي:

"  التشريعات الجمركية كاضحة لمعػامميف فػي إدارة الجمػارؾ."  "  5الفقرة " انخفاض نسبة  يبلحظ1.

فػراد انخفػاض نتيجػة ىػذه الفقػرة إلػى أف أ، كيعزك الباحػث  ، 63.49،بحيث بمغ الكزف النسبي  " %

كاتفقػت نتيجػة ىػذه الفقػرة مػع  دييـ دليؿ كاضح كمكتكب لقكانيف الجمارؾ الفمسػطينيةالعينة ال يكجد ل

 .(122،ص2006)ثابت ،دراسة 
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"  "  تكجػػد عقكبػػات رادعػػة فػػي التشػػريعات الجمركيػػة لمحػػد مػػف  6الفقػػرة " يتبػػيف انخفػػاض نسػػبة 2.

يجػػػة ىػػػذه نت انخفػػػاض  الباحػػػث ك، كيعػػز "59.13،  بمػػػغ الػػػكزف النسػػػبي  " %التيريػػب الجمركػػػي " 

اتفقػت نتيجػة  ،لتنفيػذ عقكبػات بحػؽ الميػربيف صػبلن الفقرة إلى إحباط مكظفي الجمارؾ مف التطػرؽ أ

 . (168،ص2007)العمكر ،ىذه الفقرة مع دراسة 

 :(المحاكم الجمركية المتخصصة)تحميل فقرات المحور الخامس 5.

 ة المتخصصة(تحميل فقرات المحور الخامس )المحاكم الجمركي :(18-5جدول رقم )
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.1 
تكفر القضاء الجمركي المختص يساعد عمى الحد مف 

 ظاىرة التيريب الجمركي.
4.11 1.009 82.18 16.630 0.000 

كجكد كادر قضائي متخصص يساىـ في الحد مف تفشي  2.
 ب الجمركي.ظاىرة التيري

3.99 1.037 79.74 14.408 0.000 

3. 
كجكد المحاكـ الجمركية المتخصصة تحقؽ سرعة البت 

 في قضايا التيريب الجمركي.
3.97 1.053 79.39 13.932 0.000 

4. 
كجكد المحاكـ تضبط تصرفات مكظفي الجمارؾ كفقا 

 لمقانكف.
3.99 0.939 79.74 15.908 0.000 

5. 
عمى مراقبة مدل مبلءمة القكانيف كجكد المحاكـ تعمؿ 

 كاألنظمة السارية في قطاع غزة . 
3.95 1.037 78.95 13.823 0.000 

.6 
كجكد المحاكـ تعمؿ كبديؿ لممحاكـ النظامية تبت في 

 0.000 13.295 77.47 0.994 3.87 القضايا الخاصة بالجمارؾ.

7. 
التساىؿ في تطبيؽ العقكبات الخاصة بالتيريب يساىـ في 

 ستمرار ظاىرة التيريب الجمركي.ا
4.27 0.919 85.33 20.842 0.000 

 0.000 20.225 84.54 0.918 4.23 يحد مف ظاىرة التيريب الجمركي. قضائيان  المكمؼ مبلحقة 8.
 0.000 19.864 80.40 0.777 4.02 جميع الفقرات 

 1.97م " تساك 228" ك درجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة "   tقيمة 
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كبصػػفة عامػػة يتبػػيف أف  (18-5لمعينػػة الكاحػػدة كالنتػػائج مبينػػة فػػي جػػدكؿ رقػػـ ) tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 

المتكسػػػػػط الحسػػػػػابي لجميػػػػػع فقػػػػػرات المحػػػػػكر الخػػػػػامس )المحػػػػػاكـ الجمركيػػػػػة المتخصصػػػػػة(  تسػػػػػاكم    

يمػة " كق %60% كىي أكبر مػف  الػكزف النسػبي المحايػد " 80.40، ك الكزف النسبي  يساكم  4.02

t    كىػػػي أكبػػػر مػػػف قيمػػة 19.864 المحسػػكبة تسػػػاكمt   ك القيمػػػة 1.97الجدكليػػػة كالتػػػي تسػػػاكم ،

 .0.05كىي أقؿ مف    0.000االحتمالية تساكم  

 :كتبيف النتائج أف أعمى فقرتيف حسب الكزف النسبي ىي كما يمي 

ة بالتيريػػب يسػػاىـ فػػي "   "  التسػػاىؿ فػػي تطبيػػؽ العقكبػػات الخاصػػ7الفقػػرة " ارتفػػاع نسػػبة  يتبػػيف.1

ىػذه الفقػرة نتيجة تتفؽ  %"85.33بحيث بمغ الكزف النسبي  "  ،استمرار ظاىرة التيريب الجمركي " 

)مسػػػػػػػػيمي ،(90،ص2008)أبػػػػػػػػك سػػػػػػػػنينة ،، (168،ص2007)العمػػػػػػػػكر ، كػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف مػػػػػػػػع دراسػػػػػػػػة

رتفاع ، كيعزك الباحث إ (131،ص2008)سمكر،، (119،ص2007)صالح،،  (144،ص2006،

ف عدـ تطبيؽ العقكبات الرادعػة بحػؽ الميػربيف يسػاىـ فػي اسػتمرار ظػاىرة التيريػب في أ ىذه النسبة

 الجمركي.

يحػد مػف ظػاىرة التيريػب الجمركػي "  قضػائيان  المكمػؼ مبلحقة  "  "  8الفقرة " ارتفاع نسبة يبلحظ2.

)العمػػػػػػكر  ىػػػػػػذه الفقػػػػػػرة مػػػػػػع دراسػػػػػػةكتتفػػػػػػؽ نتيجػػػػػػة   %"84.54، بحيػػػػػػث بمػػػػػػغ الػػػػػػكزف النسػػػػػػبي  " 

ف يحػػػػد مػػػػف ظػػػػاىرة ربيف كتقػػػػديميـ لممحاكمػػػػة مػػػػف شػػػػأنو أف مبلحقػػػػة الميػػػػفػػػػي أ (168،ص2007،

 التيريب الجمركي.

 كما تبيف النتائج أف أقؿ فقرتيف حسب الكزف النسبي ىي كما يمي:
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"   "  كجػػكد المحػاكـ تعمػؿ عمػػى مراقبػة مػػدل مبلءمػة القػػكانيف 5مفقػرة " تشػير النسػبة الضػػعيفة ل1.

تتفػػؽ نتيجػػة ىػػذه الفقػػرة مػػع " 78.95، بمػػغ الػػكزف النسػػبي  " %قطػػاع غػػزة "  كاألنظمػػة السػػارية فػػي

كد المحاكـ في عدـ كج (138،ص2005)مكسى ، ،(156،ص2013)أبك صبلح ،كؿ مف دراسة

ينية بمػا يتكافػؽ مػع الكاقػع الجمركية، يحد مف القدرة عمى تعديؿ كتطػكير القػكانيف الجمركيػة الفمسػط

 .طينيالفمس

"  "  كجػػػكد المحػػػاكـ تعمػػػؿ كبػػػديؿ لممحػػػاكـ النظاميػػػة تبػػػت فػػػي 6"  النسػػػبة الفقػػػرةسػػػمبية يبلحػػػظ  2.

تتفػػؽ نتيجػػة ىػػذه الفقػػرة مػػع  "%77.47،بحيػػث بمػػغ الػػكزف النسػػبي  " القضػػايا الخاصػػة بالجمػػارؾ " 

فػػي ف كجػػكد المحػاكـ الجمركيػة تسػػاىـ فػي سػػرعة البػت فػي أ (156،ص2013)أبػك صػػبلح ، دراسػة

فػيف نتيجػة لمحجػز لحػيف صػدكر الحكػـ، مػكاؿ المكمة العامة كعدـ تعطيػؿ أظ حؽ الخزينالقضايا كحف

سػتئناؼ كاإل عتػراضفي أف تمتع المكمػؼ بحػؽ اإل (143،ص2008)عبد الغفكر،كاتفقت مع دراسة 

 يزيد مف التزامو بدفع الضريبة كعدـ التيريب الجمركي.
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 :(ارة الماليةدور العالقات العامة بوز )تحميل فقرات المحور السادس 6.

 تحميل فقرات المحور السادس )دور العالقات العامة بوزارة المالية( :(19-5جدول رقم )

 الفقرات م

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
ري 

عيا
الم

ف 
حرا

الن
 

بي
نس

ن ال
وز

ال
 

مة 
قي

t 

لية
تما

لح
ة ا

قيم
ال

 

.1 
 الرأم ثقة كسب العامة عمى تحرص العبلقات

 .كتأييده لمكافحة التيريب الجمركي العاـ
3.49 1.126 69.78 6.571 0.000 

.2 
 االنطباعات تغيير العامة إلى تسعى العبلقات

الجميكر عف دائرة  يحمميا قد التي السيئة
 الجمارؾ.

3.29 1.157 65.85 3.826 0.000 

دائرة  مكظفي ربط العامة عمى تعمؿ العبلقات .3
 .كطيدة مع بعضيـ البعض بعبلقات الجمارؾ

3.06 1.110 61.22 0.833 0.406 

4. 
العامة الجميكر بعقكبة  العبلقات ترشد إدارة

 التيريب الجمركي.
2.97 1.190 59.39 -0.389 0.698 

5. 
العامة المسافريف بضركرة  ترشد العبلقات

 -كأمانات-التعرؼ عمى ما يحممكنو معيـ
 لتجنب الكقكع في التيريب الجمركي.

3.03 1.204 60.61 0.384 0.701 

.6 
العامة بحمبلت إعبلمية لتكضيح  قاتتقـك العبل

 أىمية تجنب الممنكعات كاثارىا السمبية. 
2.97 1.199 59.48 -0.331 0.741 

7. 
العامة الندكات كالمحاضرات  تعقد العبلقات

لتكعيو الجميكر بأساليب الميربيف لئليقاع بيـ 
 في التيريب.

2.80 1.182 55.98 -2.571 0.011 

 0.177 1.356 61.76 0.982 3.09 جميع الفقرات 

 1.97" تساكم 228" ك درجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة "   tقيمة 

كبصػػفة عامػػة يتبػػيف أف  (19-5لمعينػػة الكاحػػدة كالنتػػائج مبينػػة فػػي جػػدكؿ رقػػـ ) tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 

ليػػػػة(  تسػػػػاكم    المتكسػػػػط الحسػػػػابي لجميػػػػع فقػػػػرات المحػػػػكر السػػػػادس )دكر العبلقػػػػات العامػػػػة بػػػػكزارة الما
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" كقيمػة  %60بر مػف  الػكزف النسػبي المحايػد " % كىي أك61.76، ك الكزف النسبي  يساكم  3.09

t    كىػػي أقػػؿ مػػف قيمػػػة 1.356  المحسػػكبة تسػػاكمt   ك القيمػػػة 1.97الجدكليػػة كالتػػي تسػػاكم ،

 . 0.05كىي أكبر مف    0.177االحتمالية تساكم  

 :سب الكزف النسبي ىي كما يميكتبيف النتائج أف أعمى فقرتيف ح 

كتأييػده  العػاـ الػرأم ثقػة كسػب العامػة تحػرص عمػى "   "  العبلقػات1الفقػرة " يبلحػظ ارتفػاع نسػبة1.

نتيجػة ىػذه الفقػرة ، اتفقػت %"%69.78، بحيػث بمػغ الػكزف النسػبي  " لمكافحة التيريػب الجمركػي " 

عمػػى منظمػػة كػػؿ لعامػػة فػػي ا  العبلقػػات حػػرصمػػف حيػػث  (148،ص2011)أبػػك مػػديف ،مػػع دراسػػة 

 (143،ص2008)عبد الغفكر ،تأييد الرأم العاـ، كما بينت دراسة كؿ مف  كسب ثقة الجميكر

يزيػػػػػد مػػػػػف التيريػػػػػب  فر الثقػػػػػة بػػػػػيف المكمػػػػػؼ ك الجمػػػػػارؾ، أف عػػػػػدـ تػػػػػك  (119،ص2007)صػػػػػالح ،

 .الجمركي

 قد التي السيئة نطباعاتاال تغيير العامة تسعى إلى "  العبلقات"  2الفقرة " نتيجة ارتفاعيبلحظ  .2

يعزك الباحث  " ،65.85، بحيث بمغ الكزف النسبي  "%  الجميكر عف دائرة الجمارؾ" يحمميا

بلقات العامة بضركرة قياـ الع مف الناحية النظرية ، قناعة المبحكثيف ة ىذه الفقرة إلىارتفاع نسب

ماـ مارؾ كترؾ انطباع ايجابي ليا أالجساسي في تحسيف الصكرة الذىنية لدائرة بدكرىا الطبيعي كاأل

 الجميكر.  

 كما تبيف النتائج أف أقؿ فقرتيف حسب الكزف النسبي ىي كما يمي:
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العامة ترشػد الجميػكر بدرجػة بعقكبػة التيريػب  العبلقات " "  إدارة4الفقرة "  شؼ انخفاض نسبة ك1.

اض ىذه النسبة إلى ادراؾ كيفسر الباحث انخف "%59.39،بحيث  بمغ الكزف النسبي  " الجمركي " 

  .(168،ص2007)العمكر، اتفقت مع دراسة المبحكثيف إلى نقص الدكر الفعاؿ لمعبلقات العامة، 

العامة  ال تعقد الندكات كالمحاضػرات لتكعيػو  "  "  العبلقات7الفقرة "  انخفاض نسبة يبلحظ   2.

 "%55.98بمػػغ الػكزف النسػػبي  " بحيػث  ،الجميػكر بأسػاليب الميػػربيف لئليقػاع بيػػـ فػي التيريػػب " 

)الغػػػػػػػػػػػانـ  (122،ص2006)ثابػػػػػػػػػػػت ،اسػػػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػف اتفقػػػػػػػػػػػت نتيجػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػذه الفقػػػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػػػع در 

 إدارة العبلقػػػػػات العامػػػػػػة قيػػػػػاـمػػػػػف حيػػػػػث ضػػػػػركرة  (131،ص2008،)سػػػػػمكر،(101،ص2011،

 . لمتجنب الكقكع في التيريب الجمركي لمجميكر كالمكمفيفبحمبلت إعبلنية 

ة لتكضػػيح أىميػػة العامػػة بحمػػبلت إعبلميػػ " " تقػػـك العبلقػػات6" كشػػؼ انخفػػاض نسػػبة  الفقػػرة  .3

، كيعػػػػزك الباحػػػػث  "59.48ثارىػػػػا السػػػػمبية " ،بحيػػػػث  بمػػػػغ الػػػػكزف النسػػػػبي  " آتجنػػػػب الممنكعػػػػات ك 

يػة تكضػيح أىميػة حمػبلت إعبلم بػأم العامػة العبلقػاتانخفاض  نتيجة ىذه الفقرة نتيجة لعدـ قيػاـ 

 .ثارىا السمبيةأتجنب الممنكعات ك 
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  (قوة التنسيق بين إدارة الجمارك واألجيزة األمنية )المحور السابع تحميل فقرات 7.
تحميل فقرات المحور السابع )قوة التنسيق بين إدارة الجمارك واألجيزة  :(20-5جدول رقم )

 األمنية(
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.1 
التنسيؽ بيف الجمارؾ ك مراكز المراقبة الحدكدية 

 يحد مف التيريب الجمركي.
4.39 0.745 87.86 28.286 0.000 

.2 
يكجد قاعدة بيانات مشتركة بيف األجيزة األمنية 

 كالجمارؾ لمكافحة التيريب.
3.21 1.105 64.28 2.930 0.004 

3. 
ة  تعقد اجتماعات بيف مسئكلي األجيزة األمني

 كالجمارؾ مف أجؿ التخطيط لمكافحة التيريب.
3.30 1.039 66.03 4.388 0.000 

4. 
يدرؾ المسؤكلكف في الجمارؾ ك األجيزة االمنية 

أىمية التنسيؽ فيما بينيـ لمكاجية عممية 
 التيريب الجمركي .

3.92 0.981 78.34 14.146 0.000 

5. 
يكجد تعاكف بيف الجمارؾ ك االجيزة االمنية 

 افحة التيريب الجمركي.لمك
3.46 1.041 69.26 6.731 0.000 

.6 
يؤدم التنسيؽ الفعاؿ بيف األجيزة األمنية 

كالجمارؾ الى تحقيؽ أقؿ قدر ممكف الكقت 
 كالجيد المبذكؿ في مكافحة التيريب الجمركي.

4.21 0.919 84.28 19.992 0.000 

7. 
يعمؿ التنسيؽ بيف الجمارؾ كاألجيزة األمنية 

 جنب االزدكاجية كالصراع.عمى ت
4.15 0.876 82.97 19.840 0.000 

 0.000 19.012 76.14 0.643 3.81 جميع الفقرات 

 1.97" تساكم 228" ك درجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة "   tقيمة 

أف  كبصػفة عامػة يتبػيف( 20-5لمعينة الكاحػدة كالنتػائج مبينػة فػي جػدكؿ رقػـ ) tتـ استخداـ اختبار 

المتكسط الحسػابي لجميػع فقػرات المحػكر السػابع )قػكة التنسػيؽ بػيف إدارة الجمػارؾ كاألجيػزة األمنيػة(  

كىػػي أكبػػر مػػف  الػػكزف النسػػبي المحايػػد "  %76.14، ك الػػكزف النسػػبي  يسػػاكم  3.81تسػػاكم    
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 الجدكليػػة كالتػػػي تسػػػاكم  tكىػػي أكبػػػر مػػف قيمػػػة 19.012 المحسػػػكبة تسػػاكم     t" كقيمػػة  60%

 .0.05كىي أقؿ مف    0.000، ك القيمة االحتمالية تساكم  1.97

 :كتبيف النتائج أف أعمى فقرتيف حسب الكزف النسبي ىي كما يمي
 

"   "  التنسيؽ بيف الجمارؾ ك مراكز المراقبة الحدكدية يحد مف التيريب 1الفقرة " ارتفاع  يبلحظ1.

 مع دراسة نتيجة ىذه الفقرة اتفقت "،%87.86بحيث بمغ الكزف النسبي  "  ،الجمركي " 

 .أىمية التنسيؽ لمحد مف التيريب الجمركيفي  (150،ص2009)العنزم ، 

لى إة كالجمارؾ يؤدم "   "  التنسيؽ الفعاؿ بيف األجيزة األمني 6الفقرة " ارتفاع نسبة  يبلحظ2.

بمغ الكزف النسبي  "  ،تحقيؽ أقؿ قدر ممكف الكقت كالجيد المبذكؿ في مكافحة التيريب الجمركي " 

فراد العينة لمنتائج االيجابية إلى اقتناع أكيفسر الباحث ارتفاع نسبة ىذه الفقرة  ،" %84.28

 لمتنسيؽ مف حيث اختصار الكقت كالجيد كسرعة الكصكؿ لميدؼ المطمكب.

 كما تبيف النتائج أف أقؿ فقرتيف حسب الكزف النسبي ىي كما يمي:

" "  تعقد اجتماعات بيف مسئكلي األجيزة األمنية  كالجمارؾ 3قرة " الف انخفاض نسبة  يبلحظ1.

يرجح الباحث  "66.03بحيث  بمغ الكزف النسبي  "%  ،مف أجؿ التخطيط لمكافحة التيريب " 

 منية.عقد االجتماعات بيف الجمارؾ كاألجيزة األ انخفاض نسبة ىذه الفقرة إلى قمة

"  يكجد قاعدة بيانات مشتركة بيف األجيزة األمنية "   2الفقرة "  انخفاض نسبة يبلحظ  2.

يفسر الباحث انخفاض  " %64.28، بحيث بمغ الكزف النسبي  " كالجمارؾ لمكافحة التيريب "

 .بيانات مشتركة بيف األجيزة األمنية كالجمارؾ نسبة ىذه الفقرة إلى عدـ كجكد قاعدة 
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 :(المعنوية لموظفي الجماركزيادة الحوافز المادية و )المحور الثامن تحميل 8.

 (زيادة الحوافز المادية والمعنوية لموظفي الجمارك)الثامن تحميل فقرات المحور  :(21-5جدول رقم )
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.1 
عبلقة مكظفي الجمارؾ الطيبة مع رؤساءىـ 

يـ بالمسؤكلية كما يجب في تساعد عمى قيام
 مكافحة التيريب الجمركي.

4.47 0.747 89.43 29.831 0.000 

.2 
 مف الكظيفي مكظفي الجمارؾ بالرضا شعكر
ركاتب كعبلكات يساعد  مف يتقاضكه ما خبلؿ

 في الحد مف التيريب الجمركي.

3.91 1.234 78.17 11.140 0.000 

3. 
 الترقيات منح يشعر مكظفي الجمارؾ أف

عمى الحد مف التيريب  إيجابيان  يؤثر الكظيفية
 الجمركي.

4.31 0.910 86.20 21.775 0.000 

4. 
األداء يحد  تقييـ بنتائج كالمكافآت الحكافز ربط

 مف التيريب الجمركي.
4.27 0.925 85.41 20.782 0.000 

5. 
يعتقد مكظفي الجمارؾ أف الحصكؿ عمى 
اعؿ في المكافاة لضبط عممية التيريب لو دكر ف

 الحد مف التيريب الجمركي.

4.37 0.826 87.42 25.130 0.000 

.6 
يشعر مكظفي الجمارؾ أف ادارة الجمارؾ تبذؿ 
جيكدا طيبة لتكفير الدعـ كالتشجيع المعنكم 

 ليـ. 

3.00 1.258 59.91 -0.053 0.958 

7. 
شعكر مكظفي الجمارؾ باألمف كاالستقرار 

 الكظيفي يحد مف التيريب الجمركي.
3.99 1.153 79.74 12.956 0.000 

.8 
إدارة الجمارؾ تقدـ التشجيع المعنكم لممفتشيف 

الجمركييف عمى االفكار كاالقتراحات الجيدة التي 
 يقدمكنيا لمحد مف التيريب الجمركي.

3.15 1.306 62.97 1.720 0.087 

 0.000 22.267 78.66 0.634 3.93 جميع الفقرات 

 1.97" تساكم 228" ك درجة حرية " 0.05ستكل داللة " الجدكلية عند م  tقيمة 
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كبصػفة عامػة يتبػيف أف ( 21-5لمعينة الكاحػدة كالنتػائج مبينػة فػي جػدكؿ رقػـ ) tتـ استخداـ اختبار 

المتكسط الحسابي لجميع فقرات المحكر الثامف )زيادة الحكافز الماديػة كالمعنكيػة لمػكظفي الجمػارؾ(  

كىػػي أكبػػر مػػف  الػػكزف النسػػبي المحايػػد "  %78.66سػػبي  يسػػاكم  ، ك الػػكزف الن3.93تسػػاكم    

الجدكليػػػػة كالتػػػػي تسػػػػاكم   tكىػػػػي أكبػػػػر مػػػػف قيمػػػػة 22.267المحسػػػػكبة تسػػػػاكم     t" كقيمػػػػة  60%

 .  0.05كىي أقؿ مف  0.000، ك القيمة االحتمالية تساكم  1.97

 :كتبيف النتائج أف أعمى فقرتيف حسب الكزف النسبي ىي كما يمي

"  عبلقػػة مػػكظفي الجمػػارؾ الطيبػػة مػػع رؤسػػاءىـ تسػػاعد عمػػى   " 1الفقػػرة "رتفػػاع نسػػبة إ ظيبلحػػ1.

 "89.43،  بمػػغ الػػكزف النسػػبي  " %قيػػاميـ بالمسػػؤكلية كمػػا يجػػب فػػي مكافحػػة التيريػػب الجمركػػي " 

رتفاع نتيجة ىذه الفقػرة يعزك الباحث إ، (134،ص2007)العكش،كاتفقت نتيجة ىذه الفقرة مع دراسة

فراد العينة بأىمية العبلقة القائمة عمى االحتراـ كالتقدير كالثقة المتبادلة  بيف كثير مف أال اعة قنإلى 

 .في تحقيؽ اليدؼ كالقياـ بالمسؤكليات كالكاجبات المطمكبة اإلدارة كمكظفي الجمارؾ

" "  مػػػكظفي الجمػػػارؾ يعتقػػػدكف  بػػػأف الحصػػػكؿ عمػػػى المكافػػػاة  5الفقػػػرة " ارتفػػػاع نسػػػبة يبلحػػػظ 2.

بمػغ الػكزف النسػبي  بحيػث  ،لضبط عممية التيريب لو دكر فاعؿ فػي الحػد مػف التيريػب الجمركػي " 

، كيعػػػزك الباحػػػث  (80،ص2010شػػػرخ، )أبػػػكمػػػع دراسػػػة  نتيجػػػة ىػػػذه الفقػػػرة اتفقػػػت "87.42" %

كافز سػػكاء ماديػػة أك الحػػفػػي الحصػػكؿ عمػػى رغبػػة مػػكظفي الجمػػارؾ   ارتفػػاع نتيجػػة ىػػذه الفقػػرة إلػػى

 ة عمى ضبط حاالت التيريب الجمركي. فأمعنكية كمكا

 كما تبيف النتائج أف أقؿ فقرتيف حسب الكزف النسبي ىي كما يمي:
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معنػػكم لممفتشػػيف الجمػػركييف "  إدارة الجمػػارؾ تقػػدـ التشػػجيع ال"  8الفقػػرة " انخفػػاض نسػػبة يبلحػػظ1.

، بحػػث بمػػغ الػػكزف  الجيػػدة التػػي يقػػدمكنيا لمحػػد مػػف التيريػػب الجمركػػي " قتراحػػاتاال ار كفكػػعمػػى األ

كيفسر الباحػث انخفػاض نسػبة ىػذه الفقػرة كذلػؾ بسػبب عػدـ حصػكؿ مػكظفي  "%62.97النسبي  " 

 دراسػػػة كػػػؿ مػػػفاتفقػػت نتيجػػػة ىػػػذه الفقػػػرة مػػع  الجمػػارؾ عمػػػى التشػػػجيع كالمشػػاركة فػػػي اتخػػػاذ القػػػرار،

 كتنػػاقض نتيجػػة ىػػذه الفقػػرة مػػع دراسػػة ،(115،ص2012)األحمػػرم ،،( 177،ص2006)الشػػنطي،

  (124،ص2002)الشيرم،

 دارة الجمػارؾ تبػذؿ جيػكدان إ"  مكظفي الجمػارؾ يشػعركف بػأف "  6الفقرة " كشؼ انخفاض نسبة 2.

كيػػرجح  ،"%59.91بحيػػث بمػػغ الػػكزف النسػػبي  "  ،طيبػػة لتػػكفير الػػدعـ كالتشػػجيع المعنػػكم ليػػـ " 

 التشػػػجيع الباحػػػث انخفػػػاض نسػػػبة ىػػػذه الفقػػػرة بسػػػب عػػػدـ حصػػػكؿ مػػػكظفي الجمػػػارؾ عمػػػى الػػػدعـ ك 

، اتفقػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػع دراسػػػػػػػػػػة (114،ص2013)الفػػػػػػػػػػايز،دراسػػػػػػػػػػة اتفقػػػػػػػػػػت نتيجػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػذه الفقػػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػػع 

، كأيضػػػػػػػا اتفقػػػػػػػت مػػػػػػػع دراسػػػػػػػة محدكديػػػػػػػة المػػػػػػػكارد الماليػػػػػػػة  بسػػػػػػػبب  (113،ص2011)العػػػػػػػامر،

 .ضعؼ الحكافز الماديةبسبب  (162،ص2005)الكابؿ،
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 :تحميل محاور الدراسة مجتمعة:2-1

 عة : العكامؿ المؤثرة عمى ظاىرة التيريب الجمركيتحميؿ محاكر الدراسة مجتم

تحميل محاور الدراسة مجتمعة )  العوامل المؤثرة عمى ظاىرة التيريب  :(22-5جدول رقم )
 الجمركي(
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لمتغيرات المستقمةا  

 0.000 6.767 66.34 0.709 3.32 مكظفي الجمارؾ تدريب الثاني

 0.000 15.066 71.84 0.595 3.59 نقص الكعي الجمركي  الثالث

 0.000 22.665 74.41 0.481 3.72 التشريعات الجمركية  الرابع

 0.000 19.864 80.40 0.777 4.02 المحاكـ الجمركية المتخصصة الخامس

 0.177 1.356 61.76 0.982 3.09 رة الماليةدكر العبلقات العامة بكزا  السادس

قكة التنسيؽ بيف إدارة الجمارؾ كاألجيزة   السابع
 األمنية 

3.81 0.643 76.14 19.012 0.000 

زيادة الحكافز المادية كالمعنكية لمكظفي   الثامف
 الجمارؾ

3.93 0.634 78.66 22.267 0.000 

 0.000 22.374 72.88 0.436 3.64 جميع المتغيرات المستقمة 

 0.000 33.520 77.70 0.399 3.88 المتغير التابع: التيريب الجمركي األكؿ

 0.000 27.050 73.71 0.383 3.69 جميع محاور الستبانة 

 1.9" تساكم 228" ك درجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة "   tقيمة 
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( كالذم يبيف آراء أفراد 22-5في جدكؿ رقـ )لمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة  tتـ استخداـ اختبار 

)  العكامؿ المؤثرة عمى ظاىرة التيريب الجمركي( كيتبيف محاكر الدراسة مجتمعة عينة الدراسة في  

، ك الكزف النسبي  يساكم  3.69أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المحاكر  تساكم    

 27.050   المحسكبة تساكم t" كقيمة  %60% كىي أكبر مف  الكزف النسبي المحايد " 73.71

كىي    0.001، ك القيمة االحتمالية تساكم  1.97الجدكلية كالتي تساكم   tكىي أكبر مف قيمة 

 تدريب مكظفي الجمارؾ ك زيادة الكعي الجمركي ك كجكدف أمما يدؿ عمى 0.05 أقؿ مف 

يؽ بيف إدارة الجمارؾ كاألجيزة قكة التنس ك  المحاكـ الجمركية المتخصصةك  التشريعات الجمركية

يعمؿ عمى الحد مف ظاىرة التيريب  ك زيادة الحكافز المادية كالمعنكية لمكظفي الجمارؾاألمنية  

 .05.0الجمركي عند مستكل داللة 
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 فرضيات الدراسة:تحميل  :3-1

مارك ( بين تدريب موظفي الج 0.05توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة )1.
 وبين ظاىرة  التيريب الجمركي في قطاع غزة.

تدريب مكظفي الجمارؾ كبيف ظاىرة  التيريب تـ استخداـ اختبار بيرسكف إليجاد العبلقة بيف 

 ( 23-5كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ ) 05.0عند مستكل داللة   الجمركي في قطاع غزة

تدريب موظفي الجمارك وبين ظاىرة  التيريب الجمركي ط بين معامل الرتبا :(23-5جدول رقم )
 في قطاع غزة

 

 ظاىرة  التيريب الجمركي اإلحصاءات المحكر

تدريب 
مكظفي 
 الجمارؾ

معامؿ 
 االرتباط

0.089 

القيمة 
 االحتمالية

0.180 

 229 حجـ العينة

 0.143"  تساكم 227كدرجة حرية "0.05الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 
 

   المحسكبة تساكم rكقيمة   0.05كىي أكبر مف 0.180 بيف أف القيمة االحتمالية تساكمتي حيث

د عبلقة ذات ك كجمما يدؿ عمى عدـ  0.143الجدكلية كالتي تساكم  rأقؿ مف قيمة كىي 0.089   

رة  التيريب ( بيف تدريب مكظفي الجمارؾ كبيف ظاى 0.05داللة إحصائية عند مستكل داللة ) 

 . الجمركي في قطاع غزة
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( بين نقص الوعي الجمركي  0.05توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة )2.
 .وبين ظاىرة التيريب الجمركي في قطاع غزة

بيف نقص الكعي الجمركي  كبيف ظاىرة التيريب تـ استخداـ اختبار بيرسكف إليجاد العبلقة 

 (24-5كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ ) 05.0ة  عند مستكل دالل الجمركي في قطاع غزة

نقص الوعي الجمركي  وبين ظاىرة التيريب الجمركي معامل الرتباط بين  :(24-5جدول رقم )
 في قطاع غزة

 

 ظاىرة  التيريب الجمركي اإلحصاءات المحكر

نقص 
الكعي 

 الجمركي  

معامؿ 
 االرتباط

0.241 

القيمة 
 ةاالحتمالي

0.000 

 229 حجـ العينة

 0.143"  تساكم 227حرية "كدرجة 0.05 الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 

المحسكبة  rكقيمة  0.05قؿ مف أكىي   0.000حتمالية  تساكم  أف القيمة اإلبيف تي حيث 

عبلقة  مما يدؿ عمى كجكد 0.143الجدكلية كالتي تساكم  rكبر مف قيمة أكىي   0.241تساكم 

( بيف نقص الكعي الجمركي  كبيف ظاىرة التيريب 0.05ات داللة إحصائية عند مستكل داللة )ذ

 الجمركي في قطاع غزة.

الجمركية ( بين التشريعات 0.05توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة )3.
 .وبين ظاىرة التيريب الجمركي في قطاع غزة

كبيف ظاىرة التيريب الجمركي الجمركية التشريعات قة بيف تـ استخداـ اختبار بيرسكف إليجاد العبل

 :(25-5كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ ) 05.0عند مستكل داللة  في قطاع غزة 
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وبين ظاىرة التيريب الجمركي في  الجمركية التشريعاتمعامل الرتباط بين  :(25-5جدول رقم )
 قطاع غزة

 

 ىرة  التيريب الجمركيظا اإلحصاءات المحكر

 التشريعات
 الجمركية 

معامؿ 
 االرتباط

0.264 

القيمة 
 االحتمالية

0.000 

 229 حجـ العينة

 0.143"  تساكم 227كدرجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 
 

المحسكبة  rكقيمة   0.05كىي اقؿ مف 0.000 أف القيمة االحتمالية  تساكم  بيف تي حيث 

 مما يدؿ عمى كجكد0.143 ، الجدكلية كالتي تساكم  rكبر مف قيمة أىي ك 0.264 ساكم  ت

( بيف التشريعات  الجمركية  كبيف ظاىرة   0.05عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )

 التيريب الجمركي في قطاع غزة.

لمحاكم ( بين وجود ا 0.05توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة )4.
 رة التيريب الجمركي في قطاع غزة.الجمركية المتخصصة وبين ظاى

بيف كجكد المحاكـ الجمركية المتخصصة كبيف تـ استخداـ اختبار بيرسكف إليجاد العبلقة 

كالنتائج مبينة في  05.0عند مستكل داللة   ظاىرة التيريب الجمركي في قطاع غزة

 ( 26-5جدكؿ رقـ )
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وجود المحاكم الجمركية المتخصصة وبين ظاىرة معامل الرتباط بين  :(26-5جدول رقم )
 التيريب الجمركي في قطاع غزة

 

 ظاىرة  التيريب الجمركي اإلحصاءات المحكر

كجكد 
المحاكـ 
الجمركية 
 المتخصصة

معامؿ 
 االرتباط

0.235 

القيمة 
 االحتمالية

0.000 

 229 حجـ العينة

 0.143"  تساكم 227كدرجة حرية " 0.05كلية عند مستكل داللة الجد rقيمة 
 

المحسكبة  rكقيمة   0.05كىي اقؿ مف 0.000   حتمالية  تساكم  أف القيمة اإلبيف تي حيث

 مما يدؿ عمى كجكد0.143    م الجدكلية كالتي تساك  rكبر مف قيمة أكىي   0.235تساكم  

( بيف كجكد المحاكـ الجمركية المتخصصة 0.05ة )عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل دالل

 كبيف ظاىرة التيريب الجمركي في قطاع غزة.

( بين دور العالقات العامة بوزارة  0.05توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة )5.
 المالية وبين ظاىرة التيريب الجمركي في قطاع غزة.

بيف دكر العبلقات العامة بكزارة المالية كبيف ظاىرة ة تـ استخداـ اختبار بيرسكف إليجاد العبلق

 (27-5كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ ) 05.0عند مستكل داللة   التيريب
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دور العالقات العامة بوزارة المالية وبين ظاىرة معامل الرتباط بين  :(27-5جدول رقم ) 
 التيريب
 

 تيريب الجمركيظاىرة  ال اإلحصاءات المحكر

دكر 
العبلقات 
 العامة

معامؿ 
 االرتباط

0.073 

القيمة 
 االحتمالية

0.272 

 229 حجـ العينة

 0.143"  تساكم 227كدرجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 
المحسكبة  rكقيمة   0.05كىي أكبر مف   0.272حتمالية  تساكم  اإل كالذم يبيف أف القيمة

 كجكدمما يدؿ عمى  عدـ  0.143الجدكلية كالتي تساكم  rكىي أقؿ مف قيمة   0.073تساكم  

( بيف دكر العبلقات العامة بكزارة المالية   0.05عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )

 كبيف ظاىرة التيريب الجمركي في قطاع غزة.

ق ( بين قوة التنسي0.05. توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ) 6
منية وبين ظاىرة  التيريب الجمركي  في قطاع بين مصمحة الجمارك واألجيزة األ

 غزة.

قكة التنسيؽ بيف مصمحة الجمارؾ كاألجيزة االمنية تـ استخداـ اختبار بيرسكف إليجاد العبلقة بيف 

 (28-5)لنتائج مبينة في جدكؿ رقـ كا 05.0عند مستكل داللة ب الجمركي كبيف ظاىرة  التيري
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قوة التنسيق بين مصمحة الجمارك واألجيزة المنية معامل الرتباط بين  :(28-5جدول رقم )
   في قطاع غزة وبين ظاىرة  التيريب الجمركي

 

 ظاىرة  التيريب الجمركي اإلحصاءات المحكر

قكة التنسيؽ 
بيف مصمحة 
الجمارؾ 
كاألجيزة 
 االمنية

معامؿ 
 رتباطاال

0.153 

القيمة 
 االحتمالية

0.021 

 229 حجـ العينة

 0.143"  تساكم 227كدرجة حرية "0.05 الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 
 

المحسكبة  rكقيمة   0.05قؿ مف أكىي   0.021حتمالية  تساكم  أف القيمة اإلبيف تي حيث 

 مما يدؿ عمى كجكد0.143     كماتسالجدكلية كالتي  rكبر مف قيمة أكىي    0.153تساكم 

ؽ بيف مصمحة الجمارؾ ( بيف قكة التنسي0.05عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )

 منية كبيف ظاىرة  التيريب الجمركي  في قطاع غزة.كاألجيزة األ

( بين زيادة الحوافز المادية  0.05توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ). 7
 .عنوية لمعاممين بمصمحة الجمارك وبين ظاىرة التيريب الجمركي في قطاع غزةوالم

زيادة الحوافز المادية تدريب مكظفي الجمارؾ كبيف تـ استخداـ اختبار بيرسكف إليجاد العبلقة بيف 

عند مستكل  والمعنوية لمعاممين بمصمحة الجمارك وبين ظاىرة التيريب الجمركي في قطاع غزة

 ( 29-5كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ ) 05.0داللة  
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زيادة الحوافز المادية والمعنوية لمعاممين بمصمحة رتباط بين معامل اإل  :(29-5جدول رقم )
 الجمارك وبين ظاىرة التيريب الجمركي في قطاع غزة

 

 ظاىرة  التيريب الجمركي اإلحصاءات المحكر

زيادة الحوافز المادية 
وية لمعاممين والمعن

 بمصمحة الجمارك

معامؿ 
 االرتباط

0.104 

القيمة 
 االحتمالية

0.115 

 229 حجـ العينة

 0.143"  تساكم 227كدرجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 
 

المحسكبة  rكقيمة  0.05كىي أكبر مف   0.115حتمالية  تساكم  أف القيمة اإلبيف تي حيث

 مما يدؿ عمى عدـ كجكد 0.143الجدكلية كالتي تساكم  rي أقؿ مف قيمة كى0.104 تساكم  

( بيف زيادة الحكافز المادية كالمعنكية 0.05عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )

 .05.0لمعامميف بمصمحة الجمارؾ كبيف ظاىرة التيريب الجمركي في قطاع غزة.

 

 :نحدار الخطي المتعددنتائج تحميل ال 3-1: 

مكظفي  تدريبثر المتغيرات المستقمة )أنحدار الخطي المتعدد لمعرفة اإل تـ استخداـ تحميؿ
، كجكد المحاكـ الجمركية المتخصصة ،   الجمركية، نقص الكعي الجمركي ، التشريعات  ؾالجمار 

زيادة ،  األمنية كاألجيزةقكة التنسيؽ بيف مصمحة الجمارؾ ،  دكر العبلقات العامة بكزارة المالية
( ، التيريب الجمركي(  عمى المتغير التابع )الحكافز المادية كالمعنكية لمعامميف بمصمحة لمجمارؾ
( أف معادلة االنحدار جيدة حيث  أف قيمة 30-5كقد تبيف مف خبلؿ نتائج ىذا التحميؿ جدكؿ رقـ )

F  حيث أف القيمة  0.05كل كىي ذات داللة إحصائية عند مست5.183 المحسكبة تساكم
 .0.05قؿ مف أكىي   0.000االحتمالية تساكم 
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كمف خبلؿ معامبلت المتغيرات المستقمة بعد أف تـ تحكيميا إلى عبلمات معيارية 
Standardization   المكجكدة في عمكدBeta   عمى  يتبيف أف أكثر المتغيرات  المستقمة تأثيران
كما بمغت قيمة معامؿ التحديد المعدؿ )التفسير(   كضكحيا التشريعات  كعدـالمتغير التابع ىك  

0.114 =R2   مما يدؿ عمى أف  نسبة التبايف الذم  0.000كالقيمة االحتمالية المقابمة لو بمغت
ما  عند  تفسره المتغيرات المستقمة التي دخمت معادلة االنحدار مف تبايف المتغير التابع مقبكلة نكعان 

 تدريبغير ايجابي ىي ) تأثيرف المتغيرات المستقمة التي ليا أيبلحظ ك  .0.05مستكل داللة 
جيزة ؽ بيف مصمحة الجمارؾ كاألمكظفي الجمارؾ ، دكر العبلقات العامة بكزارة المالية ، قكة التنسي

حتمالية ( حيث أف القيمة اإلمنية ، زيادة الحكافز المادية كالمعنكية لمعامميف بمصمحة لمجمارؾاأل
نقص الكعي الجمركي،  التشريعات  كعدـ اما باقي المتغيرات المستقمة ) 0.05كبر مف أ لكؿ منيا

جابي عمى التغير الحاصؿ في يإثر أ( فميا  كضكحيا ،  كجكد المحاكـ الجمركية المتخصصة 
 (.التيريب الجمركير التابع )المتغي

 كيمكف كتابة معادلة االنحدار كما يمي:  

 نحدار الخطي المتعدد:  نموذج معادلة ال أولً 

Y =constant + b1 .X1 + b2 . X2 + b3. X3+b4 .  X4+  b5 . X5 

                      + b6 . X6  + b7 . X7  +  E   

 حيث
 

:  Y   :التيريب الجمركيالمتغير التابع 
 المتغيرات المستقمة 

: X1 مكظفي الجمارؾ تدريب 

:X2  نقص الكعي الجمركي 

 :X3  يعات  كعدـ كضكحياالتشر 
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 :X4  كجكد المحاكـ الجمركية المتخصصة 

 :X5 دكر العبلقات العامة بكزارة المالية 

 :X6  منيةاألجيزة ة التنسيؽ بيف مصمحة الجمارؾ كاألقك  

: X7 زيادة الحكافز المادية كالمعنكية لمعامميف بمصمحة لمجمارؾ 

 : E 
مف جكدة الحياة الكظيفية الذم يتغير بشكؿ  تمثؿ الخطأ العشكائي كيمثؿ ذلؾ الجزء: 

 عشكائي نتيجة عكامؿ أخرل ال يتضمنيا النمكذج

b1 …b7 معامبلت االنحدار لممتغيرات المستقمة 

المتغيػرات المسػتقمة المتعمقػػة عمـى ( التيريـب الجمركـيالمتغيـر التـابع )معادلـة انحـدار  :ثانيـاً 
كجػػػػػكد المحػػػػػاكـ  -التشػػػػػريعات الجمركيػػػػػة -نقػػػػػص الػػػػػكعي الجمركػػػػػي -تػػػػػدريب مػػػػػكظفي الجمػػػػػارؾ)

زيػادة  -منيػة جيػزة األكاألقكة التنسػيؽ بػيف مصػمحة  -دكر العبلقات العامة بكزارة المالية -الجمركية
 (الحكافز المادية كالمعنكية لمعامميف في مصمحة الجمارؾ

 

Y (التيريب الجمركي)  = 2.525   -  0.023X1 +    0.123X2 + 0.176X3  + 0.106X4 

- 0.012X5 + 0.004X6  - 0.016 X7 
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 (التيريب الجمركيتحميل النحدار الخطي المتعدد ) المتغير التابع:  :(30-5جدول رقم )
 

 المتغيرات المستقمة
معامالت 
 النحدار

الخطأ 
 المعيار

معامالت 
النحدار 
 المعيارية
Beta 

 tقيمة 
القيمة 
 الحتمالية

sig. 
 دال غير دال

0.05 0.000 9.783  0.258 2.525 الثابت   داؿ عند
  

 غير دال عند 0.612 0.508- 0.042- 0.046 0.023- مكظفي الجمارؾ تدريب
0.05 

 دال عند 0.009 2.645 0.183 0.046 0.123 نقص الكعي الجمركي 
0.05 

دال عند  0.002 3.175 0.212 0.055 0.176 الجمركية التشريعات   
0.05 

كجكد المحاكـ الجمركية 
 المتخصصة 

 دال عند 0.003 2.960 0.206 0.036 0.106
0.05 

دكر العبلقات العامة بكزارة 
 المالية

دال عندغير  0.719 0.360- 0.029- 0.033 0.012-  
0.05 

قكة التنسيؽ بيف مصمحة 
 الجمارؾ كاالجيزة االمنية 

دال عندغير  0.934 0.083 0.007 0.050 0.004  
0.05 

ة زيادة الحكافز المادي
كالمعنكية لمعامميف بمصمحة 

 لمجمارؾ
دال عند غير 0.720 0.359- 0.026- 0.045 0.016-  

0.05  

 ANOVAتحميؿ التبايف 
 0.000 القيمة االحتمالية F 5.183قيمة اختبار 

 R2 0.114قيمة معامؿ  التفسير المعدؿ 
القيمة االحتمالية لمعامؿ 

 التفسير
0.000 
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 ما يمي : (:يتبين30-5جدول رقم )من خالل ال 

كىذا يدؿ أنو  0.612> 0.05 ىي،  (تدريب مكظفي الجمارؾ)لممحكر األكؿ.القيمة االحتمالية 1

مف كجية نظر العامميف في الجمارؾ بأف التدريب الذم حصمكا عميو ال يكفي لمكافحة التيريب ، 

 جمركي.بمكافحة التيريب ال مباشرة  كأنيـ بحاجة لدكرات تدريبية متخصصة ذات صمة

،  0.719>0.05(، ىي دكر العبلقات العامة بكزارة المالية. القيمة االحتمالية لممحكر الخامس )2

ة لبذؿ بحاجالمالية العامة بكزارة كىذا يدؿ أنو مف كجية نظر العامميف في الجمارؾ ، أف العبلقات 

 ركي.نب التيريب الجمرشاد المكمفيف كالمكاطنيف لتجالمزيد مف الجيد لتكعية كا  

 (،منيةجيزة األقكة التنسيؽ بيف مصمحة الجمارؾ كاأل) .القيمة االحتمالية لممحكر السادس3

، كىذا يدؿ أنو مف كجية نظر العامميف في الجمارؾ، فأف ىناؾ ضعؼ في  0.934 > 0.05

 في مكاجية التيريب الجمركي. منيةجيزة األبيف مصمحة الجمارؾ كاألالتنسيؽ 

 (زيادة الحكافز المادية كالمعنكية لمعامميف بمصمحة لمجمارؾلممحكر السابع )القيمة اإلحتمالية .4

، فأف الحكافز التي يحصمكا كىذا يدؿ أنو مف كجية نظر العامميف في الجمارؾ،  0.720> 0.05

عمييا غير كافية لتحفيزىـ ، كأنيـ بحاجة لزيادة الحكافز المادية كالمعنكية لمكافحة التيريب 

 الجمركي.

 الفرضية الرئيسية الثانية:ثًا: ثال

بيف متكسطات استجابات  (α = 0.05)فركقات ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  تكجد
المبحكثيف حكؿ تقييـ العكامؿ المؤثرة عمى ظاىرة التيريب الجمركي تعزل لممتغيرات الشخصية  

ي مجاؿ ممارسة المينة  ، المؤىؿ العممي ،  التخصص العممي،  عدد سنكات الخبرة ف) التالية:
 التحقت التي التدريبية الدكرات ، عدد عدد الدكرات التي التحقت بيا ذات صمة مباشرة بالجمارؾ 

 (مكافحتو الجمركي كسبؿ التيريب مجاؿ في بيا
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 ويشتق منيا الفرضيات الفرعية التالية:

توسطات استجابات بين م (α = 0.05)فروقات ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة توجد 1.
 المؤىل العممي .تعزل إلى العوامل المؤثرة عمى ظاىرة التيريب الجمركي المبحوثين حول 

 
ختبار الفركؽ بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ اختبار تحميؿ التبايف األحادم إل تـ استخداـ

مي كالنتائج مبينة في تقييـ العكامؿ المؤثرة عمى ظاىرة التيريب الجمركي تعزل إلى المؤىؿ العم

كىي   2.688المحسكبة لجميع المحاكر مجتمعة تساكم F( كالذم يبيف أف قيمة 31-5جدكؿ رقـ )

   حتمالية لجميع المحاكر تساكم ، كما أف القيمة اإل2.41الجدكلية كالتي تساكم  Fأكبر مف قيمة 

بات المبحكثيف حكؿ مما يدؿ  عمى كجكد فركؽ بيف متكسطات استجا0.05 قؿ مف أكىي  0.032

تقييـ العكامؿ المؤثرة عمى ظاىرة التيريب الجمركي تعزل إلى المؤىؿ العممي عند مستكل داللة  

05.0 ( اف الفركؽ بيف فئتي " بكالكريكس " ك " دبمكـ "  32-5كيبيف اختبار شفيو جدكؿ رقـ )

 كالفركؽ لصالح الفئة " دبمـك " .

فػي اتجاىػات األفػراد نحػك األشػياء ألف العمػـ  يػؤثر المسػتكل التعميمػي ذه النتيجػة أفىػ يفسر الباحػث 

ظػػاىرة  نحػػك يكسػػب األفػػراد قػػيـ كخبػػرات تسػػيـ إلػػى حػػد كبيػػر فػػي تكػػكيف اتجاىػػات إيجابيػػة أك سػػمبية

التيريب الجمركي ، كفي ىذه الدراسة جاء في مقدمة فئات العينة أكلئؾ الذيف يحممكف مؤىؿ تعميمي 

 .أثر ذلؾ في النتيجة  %66.4أم بنسبة   152 كريكس بحيث بمغ عددىـ بكال
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بين متوسطات  (One Way ANOVA )نتائج تحميل التباين األحادي  :(31-5جدول رقم )
استجابات المبحوثين حول تقييم العوامل المؤثرة عمى ظاىرة التيريب الجمركي تعزى إلى المؤىل 

 العممي
 

 مصدر التبايف البياف
مكع مج

 المربعات
درجة 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

 قيمة

" F " 

القيمة 
 االحتمالية

جميع محاكر االستبانة)تقييـ 
العكامؿ المؤثرة عمى ظاىرة 

 التيريب الجمركي(

 0.384 4 1.535 بيف المجمكعات
2.688 

 

0.032 

 
 0.143 224 31.991 داخؿ المجمكعات

  228 33.527 المجمكع

 2.41تساكم   0.05" كمستكل داللة 224، 4ية عند درجة حرية "الجدكل Fقيمة 

 

 

 اختبار شفيو لمفروق بين المتوسطات حسب متغير المؤىل العممي :(32-5جدول رقم )
 

 دراسات عميا بكالكريكس دبمـك ثانكية عامة أقل من ثانوٌة عامة الفرؽ بيف المتكسطات
 0.002 0.153 0.052- 0.026  أقؿ مف ثانكية عامة

 0.024- 0.127 0.077-  0.026- ثانكية عامة

 0.053 0.204  0.077 0.052 دبمـك

 0.151-  0.204- 0.127- 0.153- بكالكريكس

  0.151 0.053- 0.024 0.002- دراسات عميا
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بين متوسطات استجابات  (α = 0.05)فروقات ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة توجد 2.
 .التخصص العمميتعزى إلى امل المؤثرة عمى ظاىرة التيريب الجمركي العو المبحوثين حول 

ختبار الفركؽ بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ حادم إلختبار تحميؿ التبايف األإتـ استخداـ 

كالنتائج مبينة فػي جػدكؿ  التخصص العمميتعزل إلى العكامؿ المؤثرة عمى ظاىرة التيريب الجمركي 

كىي أكبػر 3.895 المحسكبة لجميع المحاكر مجتمعة تساكم   Fيبيف أف قيمة  ( كالذم33-5رقـ )

    0.004، كما أف القيمة االحتمالية لجميع المحػاكر تسػاكم 2.41الجدكلية كالتي تساكم  Fمف قيمة 

عمػى كجػكد فػركؽ بػيف متكسػطات اسػتجابات المبحػكثيف حػكؿ العكامػؿ مما يػدؿ  0.05قؿ مف أكىي 

 05.0ة التيريػب الجمركػي تعػزل إلػى التخصػص العممػي عنػد مسػتكل داللػة  المؤثرة عمػى ظػاىر 

( اف الفػػػػركؽ بػػػػػيف فئتػػػػػي " محاسػػػػػبة " ك " إدارة إعمػػػػػاؿ "  34-5كيبػػػػيف اختبػػػػػار شػػػػػفيو جػػػػػدكؿ رقػػػػػـ )

 كالفركؽ لصالح الفئة " إدارة إعماؿ " .

ؤثر عمى اتجاىات األفراد العينة ، ييفسر الباحث ىذه النتيجة  إلى أف طبيعة التخصص العممي 
،  %65.1مكظؼ أم بنسبة  149كبما أف المكظفيف الذيف يحممكا تخصص محاسبة بمغ عددىـ 

 المباشر بالجماىيرعمى عاتؽ المحاسبيف مف خبلؿ احتكاكيـ ة فالمياـ كالمسؤكليات الممقا
قررة ، يبلحظكا أكثر مف لتقدير قيمة البضاعة ك مف ثـ حساب الضريبة الجمركية الم كالمكمفيف
 التيريب الجمركي في العدد كالقيمة كالجكدة. عممية  غيرىـ
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بين متوسطات  (One Way ANOVA )نتائج تحميل التباين األحادي  :(33-5جدول رقم )
استجابات المبحوثين حول تقييم العوامل المؤثرة عمى ظاىرة التيريب الجمركي تعزى إلى 

 التخصص العممي
 

 مصدر التبايف فالبيا
مجمكع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

 قيمة

" F " 

القيمة 
 االحتمالية

جميع محاكر االستبانة)تقييـ 
العكامؿ المؤثرة عمى ظاىرة 

 التيريب الجمركي(

 0.545 4 2.180 بيف المجمكعات
3.895 

 

0.004 

 
 0.140 224 31.347 داخؿ المجمكعات

  228 33.527 المجمكع

 2.41تساكم  0.05" كمستكل داللة 224، 4الجدكلية عند درجة حرية " Fقيمة 

 التخصص العممياختبار شفيو لمفروق بين المتوسطات حسب متغير  :(34-5جدول رقم )
 

 أخرى اقتصاد عموم مالية ومصرفية إدارة إعمال محاسبة الفرق بين المتوسطات
 0.171- 0.329- 0.125- *0.250-  محاسبة

 0.079 0.080- 0.124  0.250 إدارة إعماؿ

 0.045- 0.204-  0.124- 0.125 عمـك مالية كمصرفية

 0.159  0.204 0.080 0.329 اقتصاد

  0.159- 0.045 0.079- 0.171 أخرل

 

بين متوسطات  (α = 0.05)فروقات ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة  توجد3.
عدد تعزل إلى عوامل المؤثرة عمى ظاىرة التيريب الجمركي تقييم الاستجابات المبحوثين حول 

   .الخبرة في مجال ممارسة المينة سنوات



144

ختبار الفركؽ بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ اختبار تحميؿ التبايف األحادم إل تـ استخداـ

ممارسػػػة  التيريػػب الجمركػػػي تعػػػزل إلػػى عػػػدد سػػنكات الخبػػػرة فػػي مجػػػاؿالعكامػػؿ المػػػؤثرة عمػػى ظػػػاىرة 

المحسػػكبة لجميػػع المحػػاكر  F( كالػػذم يبػػيف أف قيمػػة 35-5المينػػة  كالنتػػائج مبينػػة فػػي جػػدكؿ رقػػـ )

، كمػػػا أف القيمػػػة  2.64الجدكليػػػة كالتػػػي تسػػػاكم  Fكىػػػي أقػػػؿ مػػػف قيمػػػة  2.486مجتمعػػػة تسػػػاكم  

ممػا يػدؿ  عمػى عػدـ كجػكد فػركؽ  0.05كىػي أكبػر مػف 0.061 تسػاكم االحتماليػة لجميػع المحػاكر 

يف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ تقييـ العكامؿ المؤثرة عمى ظاىرة التيريب الجمركػي تعػزل ب

  05.0إلى عدد سنكات الخبرة في مجاؿ ممارسة المينة  عند مستكل داللة  

المػكظفيف يعزك الباحث ىذه النتيجة لعدد سنكات الخبرة المحدكدة ألفراد عينة الدراسة حيث بمػغ عػدد 

،حيػػث تعػػد الخبػػرة مػػف   %60.7مكظػػؼ أم بنسػػبة  139الػػذيف لػػدييـ خمسػػة سػػنكات خبػػرة أك اقػػؿ 

أكثر العكامؿ المؤثرة في آراء األفراد نحك األشػياء ، ألف الخبػرات المتراكمػة عبػر التجػارب تسػيـ إلػى 

 مبية نحك ظاىرة التيريب الجمركي اتجاىات إيجابية أك سحد كبير في تككيف 
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بين متوسطات  (One Way ANOVA )نتائج تحميل التباين األحادي  :(35-5جدول رقم )
استجابات المبحوثين حول تقييم العوامل المؤثرة عمى ظاىرة التيريب الجمركي تعزى إلى عدد 

 سنوات الخبرة في مجال ممارسة المينة  
 

 مصدر التبايف البياف
مجمكع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متكسط 
تالمربعا  

 قيمة

" F " 

القيمة 
 االحتمالية

جميع محاكر االستبانة)العكامؿ 
المؤثرة عمى ظاىرة التيريب 

 الجمركي(

 0.359 3 1.076 بيف المجمكعات
2.486 

 

0.061 

 
 0.144 225 32.451 داخؿ المجمكعات

  228 33.527 المجمكع

 2.64تساكم 0.05 " كمستكل داللة 225، 3الجدكلية عند درجة حرية " Fقيمة 

بين متوسطات  (α = 0.05)فروقات ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة توجد 4.
عدد تعزل إلى تقييم العوامل المؤثرة عمى ظاىرة التيريب الجمركي استجابات المبحوثين حول 

 . الدورات التي التحقوا بيا ذات صمة مباشرة بالجمارك 
م الختبار الفركؽ بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحاد

عػػدد الػػدكرات التػػي التحقػػكا بيػػا ذات صػػمة تعػػزل إلػػى العكامػػؿ المػػؤثرة عمػػى ظػػاىرة التيريػػب الجمركػػي 

المحسػػكبة لجميػػع  F( كالػػذم يبػػيف أف قيمػة 36-5بالجمػػارؾ  كالنتػػائج مبينػة فػػي جػػدكؿ رقػـ )مباشػرة 

، كمػػػا أف 2.64الجدكليػػػة كالتػػػي تسػػػاكم  Fىػػػي أقػػػؿ مػػػف قيمػػػة ك   0.116المحػػػاكر مجتمعػػػة تسػػػاكم 

ممػا يػدؿ  عمػى عػدـ كجػكد  0.05كىي أكبػر مػف  0.951 القيمة االحتمالية لجميع المحاكر تساكم 

فركؽ بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ تقييـ العكامؿ المؤثرة عمى ظاىرة التيريب الجمركػي 

  05.0بيا ذات صمة مباشرة بالجمارؾ  عند مستكل داللة   تعزل إلى عدد الدكرات التي التحقكا
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يعزك الباحث ىذه النتيجة إلى قمة عدد الدكرات التي حصؿ عمييا أفراد العينة حيث أف بمغ عدد 

ذات صمة  %51.5مكظؼ أم بنسبة  118المكظفيف الذيف حصمكا عمى خمسة دكرات أك أقؿ 

 . مباشرة بالجمارؾ

بين متوسطات  (One Way ANOVA )نتائج تحميل التباين األحادي  :(36-5رقم ) جدول
عدد استجابات المبحوثين حول تقييم العوامل المؤثرة عمى ظاىرة التيريب الجمركي تعزى إلى 

  الدورات التي التحقوا بيا ذات صمة مباشرة بالجمارك 
 

 مصدر التبايف البياف
مجمكع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

سط متك 
 المربعات

 قيمة

" F " 

القيمة 
 االحتمالية

جميع محاكر االستبانة)العكامؿ 
المؤثرة عمى ظاىرة التيريب 

 الجمركي(

 0.017 3 0.052 بيف المجمكعات
0.116 

 

0.951 

 
 0.149 225 33.475 داخؿ المجمكعات

  228 33.527 المجمكع

 2.64تساكم  0.05اللة " كمستكل د225، 3الجدكلية عند درجة حرية " Fقيمة 

بين متوسطات استجابات  (α = 0.05)فروقات ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة توجد 5.
 الدورات عدد تعزل إلىتقييم العوامل المؤثرة عمى ظاىرة التيريب الجمركي المبحوثين حول 

 .مكافحتو الجمركي وسبل التيريب مجال في بيا التحقوا التي التدريبية

ختبار الفركؽ بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ اختبار تحميؿ التبايف األحادم إل داـتـ استخ

 بيا التحقكا التي التدريبية الدكرات تعزل إلى عددتقييـ العكامؿ المؤثرة عمى ظاىرة التيريب الجمركي 

يبػيف أف ( كالػذم 37-5مكافحتػو كالنتػائج مبينػة فػي جػدكؿ رقػـ ) الجمركػي كسػبؿ التيريػب مجػاؿ في

الجدكليػػة كالتػػي  Fقػػؿ مػػف قيمػػة كىػػي أ  0.145المحسػػكبة لجميػػع المحػػاكر مجتمعػػة تسػػاكم  Fقيمػػة 

  كىػػػي أكبػػر مػػػف  0.865حتماليػػػة لجميػػع المحػػػاكر تسػػاكم ، كمػػػا أف القيمػػة اإل 3.04تسػػاكم 
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ممػػا يػػدؿ  عمػػى عػػدـ كجػػكد فػػركؽ بػػيف متكسػػطات اسػػتجابات المبحػػكثيف حػػكؿ تقيػػيـ العكامػػؿ 0.05

 مجػاؿ فػي بيػا التحقػكا التػي التدريبيػة الػدكرات عمى ظاىرة التيريب الجمركي تعػزل إلػى عػدد المؤثرة

 05.0مكافحتو عند مستكل داللة   الجمركي كسبؿ التيريب

يعزك الباحث ىذه النتيجة إلى قمة عدد الدكرات التي حصؿ عمييا أفراد العينة حيث أف بمغ عدد 

   140مكافحتو الجمركي كسبؿ التيريب مجاؿ في حصمكا عمى أم دكرةيـ المكظفيف الذيف ل

 .%61.1مكظؼ أم بنسبة 

بين متوسطات  (One Way ANOVA )نتائج تحميل التباين األحادي  :(37-5جدول رقم )
 الدورات استجابات المبحوثين حول العوامل المؤثرة عمى ظاىرة التيريب الجمركي تعزى إلى عدد

 مكافحتو الجمركي وسبل التيريب مجال في بيا التحقوا تيال التدريبية
 

 مصدر التبايف البياف
مجمكع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

 قيمة

" F " 

القيمة 
 االحتمالية

جميع محاكر االستبانة)العكامؿ 
المؤثرة عمى ظاىرة التيريب 

 الجمركي(

 0.022 2 0.043 بيف المجمكعات
0.145 

 

0.865 

 
ؿ المجمكعاتداخ  33.484 226 0.148 

  228 33.527 المجمكع

 3.04تساكم   0.05 " كمستكل داللة 226، 2الجدكلية عند درجة حرية " Fقيمة 
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 سادسالفصل ال
 النتائج والتوصيات

 
ىذا الفصؿ عرض أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ، إلي جانب مجمكعة مف  يتناكؿ

 ي يكصي بيا الباحث مف خبلؿ ىذه النتائج .التكصيات الت

 
 

 : نتائج الدراسة المبحث األول 
 التوصيات :المبحث الثاني 
 : الدراسات المستقبمية المقترحة المبحث الثالث
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 :: نتائج الدراسة المبحث األول
 :تدريب موظفي الجمارك. 1

 .مناحي الحياة االقتصاديةتؤثر عمى  كأنيا  أىمية دراسة ظاىرة التيريب الجمركييتبيف  -

 .مكافحة التيريب الجمركيفي ىمية التدريب ألمكظفي الجمارؾ ادراؾ  -

كشؼ الميربيف مما يحد مف التيريب  تدريب مكظفي الجمارؾ يزيد مف قدرتيـ عمى -
 .الجمركي

 . نقص الوعي الجمركي:2
 .دكد الجمركيةالمينة المألكفة  بالنسبة لمسكاف المتمركزيف عمى الحىي ثقافة التيريب  -

 .التيريب الجمركي مف يزيد منيا يأخذ مما أكثر الحككمة يعطي بأنو المكمؼشعكر  -

 . التشريعات الجمركية:3
قرار صياغة ضركرة -  .فمسطيني جمارؾ قانكف كا 

 .ضركرة إعادة تقييـ التعريفة الجمركية الفمسطينية -

 .المحاكم الجمركية المتخصصة:4
خاصة بالتيريب يساىـ في استمرار ظاىرة التيريب التساىؿ في تطبيؽ العقكبات ال -

 .الجمركي

 .يحد مف ظاىرة التيريب الجمركي قضائيان  المكمؼ مبلحقة -

 العالقات العامة بوزارة المالية:. دور 5
 ثقة كسب حرص عمىالالعامة  العبلقاتيعتقد مكظفي الجمارؾ  أنو مف الكاجب عمى  -

 .جمركيكتأييده لمكافحة التيريب ال العاـ الرأم
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 تغيير تسعى إلىأف  العامة  العبلقاتيعتقد مكظفي الجمارؾ  أنو مف الكاجب عمى  -
 .الجميكر عف دائرة الجمارؾ يحمميا قد التي السيئة االنطباعات

 قوة التنسيق بين مصمحة الجمارك واألجيزة األمنية : .6
 

 .جمركيالتنسيؽ بيف الجمارؾ ك مراكز المراقبة الحدكدية يحد مف التيريب ال -

لى تحقيؽ أقؿ قدر ممكف الكقت إاألجيزة األمنية كالجمارؾ يؤدم  التنسيؽ الفعاؿ بيف -
 .كالجيد المبذكؿ في مكافحة التيريب الجمركي

 .زيادة الحوافز المادية والمعنوية لمعاممين بمصمحة الجمارك7
 

يجب في عبلقة مكظفي الجمارؾ الطيبة مع رؤساءىـ تساعد عمى قياميـ بالمسؤكلية كما  -
 .مكافحة التيريب الجمركي

الجمارؾ  بأف الحصكؿ عمى المكافاة لضبط عممية التيريب لو دكر فاعؿ  اعتقاد مكظفي -
 في الحد مف التيريب الجمركي
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 ::التوصياتالمبحث الثاني 
 :تدريب موظفي الجمارك. 1

لتخصصية في مجاؿ يجب عمى إدارة الجمارؾ العمؿ عمى إعداد كتكفير الدكرات التدريبية ا -
 .عقد تمؾ الدكرات ركي، حيث يبلحظ قمةمكافحة التيريب الجم

ىتماـ بالتخطيط المسبؽ لبرامج التدريب كتحديد زيادة اإل عمى إدارة الجمارؾيجب   -
 مكافحة التيريب الجمركي برامجمف االحتياجات التدريبية لممتدربيف لتحقيؽ الفكائد المرجكة 

 ربيف منيا.كبما يحقؽ استفادة المتد

 ببرامج كالحاقيـ ، التدريب برامج تنفيذ عمى القائميف المدربيف كفاءة رفع عمى العمؿ ضركرة -
 . كمستمرة متقدمة تدريبية

 أك مراكز لتكلي أك لمترقية المفاضمة عند االعتبار بعيف عمييا كالحاصميف الدكرات تمؾ أخذ -
 . قيادية أك إشرافيو مناصب

 . نقص الوعي الجمركي:2
 مما العامة الخزانة تمكيؿ في الجمركية الضريبة بدكر كمفيفالم تكعية عمى العمؿ جبي -

 .ليـ المقدمة الخدمات مستكل تطكير عمى إيجابا ينعكس
 المدني المجتمع منظمات أك حككمية جيات أك مكاطنيف سكاء الجميع يشارؾ أف يجب -

 .الجمركية  الضريبة بدفع االلتزاـ الثقافة نشر عمى
  كيضر بالمصمحة الكطنية.خبلقي ،بأف التيريب الجمركي عمؿ غير أالكمفيف ارشاد  -
 نشرات زيادة الكعي الجمركي لدل المسافريف كالمكمفيف عف طريؽ القياـ بحمبلت ك -

إعبلمية في كسائؿ اإلعبلـ المرئية كالمسمكعة كالمقركءة ، كالقياـ بعمؿ كرشات عمؿ 
   الجامعات تكضح ليـ مخاطر التيريب الجمركي.كندكات في النقابات المينية المختصة ك 

مثؿ كاجبان كطنيان كأخبلقيان يقكـ عمى أساس مبدأ التكامؿ إف أداء الضريبة الجمركية ي -
ف المجتمع برمتو معني كمسؤكؿ عف ضماف أداء ىذا الكاجب  .االجتماعي كا 

 . التشريعات الجمركية:3
 مف كؿ كالتزامات حقكؽ تكضيح مىع بالعمؿ الفمسطيني الضريبي المشرع قياـ ضركرة -

   .المتبادؿ كالتعاكف الثقة مف جك خمؽ في أىمية مف لذلؾ لما ،جمارؾال دارةكا   المكمفيف
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 حؽ في عقكبات بفرض كذلؾ متشددة مكاقؼ الفمسطيني، الضريبي المشرع اتخاذ ضركرة -
 .فقط العقكبات ىذه عمى النص عمى االقتصار كعدـ الضريبي، التيرب جرائـ مرتكبي

 المتبعة اإلجراءات كتسييؿ تبسيط عمى بالعمؿ فمسطيف، في الضريبية اإلدارة قياـ ضركرة -
 .المساكاة مبدأ تطبيؽ عمى كالعمؿ الضريبية، الدكائر في

 بشكؿ صياغتيا يعاد بحيث الفمسطيني، الضريبي القانكف مكاد بعض في النظر إعادة -
 .االجتياد باب مؽكيغ كالغمكض المبس منيا كيزيؿ المركنة يعطييا

لمحد مف  الفمسطينية في التشريعات الجمركية الكاردة رادعةالعقكبات ال العمؿ عمى تفعيؿ -
 .التيريب الجمركي 

 
 .المحاكم الجمركية المتخصصة:4
 

 تعمؿ عمى مراقبة مدل مبلءمة القكانيف كاألنظمةالجمركية المتخصصة  المحاكـ تشكيؿ -
 .السارية في قطاع غزة  الجمركية

تعمؿ كبديؿ لممحاكـ النظامية تبت في القضايا الجمركية المتخصصة كجكد المحاكـ  -
 .الخاصة بالجمارؾ

 .القضائي التدريب إطار ضمف ضريبييف قضاة إلعداد برامج كضع -
 .جمركيال القانكف تفاصيؿ عمى كاطبلعيـ القضاة ىيؿلتأ دكرات عقد -
 كتبني لمغرامة األقصى الحد فعر  معالجمارؾ  قانكف مجاؿ في الجزائية النصكص تطبيؽ -

 الحبس كجكب يتضمف التكرار أف بحيث بيالتير  جرائـ عمى مشدد كظرؼ التكرار
 .المقررة الغرامات إلى باإلضافة

 
 . دور العالقات العامة بوزارة المالية:5
 

 سكاء مف المسافريف أك المكمفيف الجميكر بإرشاد العامة العبلقات إدارة زيادة اىتماـ  -
 .ة التيريب الجمركيبعقكب
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عقد الندكات كالمحاضرات لتكعيو الجميكر بأساليب بالعامة  العبلقات أىمية قياـ إدارة -
 الجمركي. الميربيف لئليقاع بيـ في التيريب

 .العامة العبلقات بأنشطة كمدربة مؤىمة متخصصة بككادر العامة العبلقات إدارة دعـ -

 دارات العامة بكزارة المالية.اإل جميع عمى العامة العبلقات أنشطة تعميـ -

نجازات كمجيكدات أنشطة عكس العامة العبلقات إدارة عمى -  الداخمي لمجميكر اإلدارة كا 
 .كالخارجي

 مكافحة في لممساعدة عمى كحثيـ الشعبي الدعـ استقطاب العامة العبلقات إدارة عمى -
 لتيريب الجمركي.ا

 كتكحيد درة باال  العامة العبلقات دارةإ ك المدني المجتمع منظمات بيف اتصاؿ قنكات فتح -
 لتيريب الجمركي.ا بأضرار كاإلرشاد التكعية في جيكدىما

صدار االنترنت فيالعبلقات  العامة   دارةإ بمكقع االىتماـ -  كاالىتماـ كالنشرات التقارير كا 
 لتيريب الجمركي.ا بمخاطر بالتكعية

 ية :قوة التنسيق بين مصمحة الجمارك واألجيزة األمن .6

 العميا لمجمارؾ كاألجيزة األمنية.التنسيؽ عف طريؽ القيادة  -

 مستقمة لمجمارؾ كاألجيزة األمنية.التنسيؽ عف طريؽ إدارة  -

 مجاف التنسيقية كاألجيزة األمنية.التنسيؽ عف طريؽ ال -

 لدكرية لمجمارؾ كاألجيزة األمنية.التنسيؽ عف طريؽ االجتماعات ا -

 ت لمجمارؾ كاألجيزة األمنية.عممياالتنسيؽ عف طريؽ غرؼ ال -

 التصاؿ لمجمارؾ كاألجيزة األمنية.التنسيؽ عف طريؽ ضباط ا -
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 .زيادة الحوافز المادية والمعنوية لمعاممين بمصمحة الجمارك7

المكجكد لدل الفرد، فإذا كانت الحكافز المعطاة  كافعمع الد نظاـ الحكافز ناسبيت أف -
اتيـ مف حيث الكـ كالكيؼ كمما أدل ذلؾ إلى تتفؽ مع رغباتيـ كحاج لمكظفي الجمارؾ

زيادة فاعمية نظاـ الحكافز، إذ أف أم نقص في الحافز سيؤدم إلى عدـ تحقيؽ اإلشباع 
 . عندىـالمطمكب األمر الذم يؤدم إلى استمرار حالة عدـ التكازف 

ؾ التي يعمؿ بيا كتفاعمو معيا كذل مكظؼ الجمارؾ باإلدارةأف تعمؿ الحكافز عمى ربط  -
 عف طريؽ تعميؽ مفيـك ربط الحافز باألداء الجيد. 

أف تكاكب ىذه الحكافز المتغيرات االقتصادية كاالجتماعية كالنفسية كالحضارية، كالتي يمر  -
 . مكظفي الجمارؾكالتي قد تؤثر عمى سمكؾ  قطاعبيا ال

كؿ ، بحيث يككف لدل مكظفي الجمارؾ أف يتسـ نظاـ الحكافز بالكضكح بالنسبة لجميع  -
 التي يعمؿ بيا.  إدارة الجمارؾفكرة كاضحة عف نظاـ الحكافز المكجكد في مكظؼ 

مكظفي الجمارؾ أف ترتبط ىذه الحكافز ارتباطان كثيقان بالجيكد الذىنية أك البدنية التي يبذليا  -
 . لمكافحة التيريب الجمركيفي تحقيؽ الحد األدنى 

، مكظفي الجمارؾفع األكثر إلحاحان لدل أف يركز نظاـ الحكافز الفعاؿ عمى إشباع الدكا -
 نيا المسيطرة عمى سمككو كتصرفاتو عف غيرىا مف الدكافع. إحيث 

عتبارات الشخصية أك العبلقات أك الكساطات أف يتسـ الحافز بالنزاىة كعدـ تدخؿ اإل -

في مكافحة التيريب الجمركي  كالمحسكبيات في منحيا كأال يمنح إال عمى األداء الجيد 

  يؤدم اليدؼ المنشكد.حتى 
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 المبحث الثالث : الدراسات المستقبمية المقترحة:

 .المستكرديفعمى المصدريف ك  الضريبةدكر البيانات المحاسبية لمتحاسب الجمركي في الرقابة  .1

عمى حقكؽ الممكية الفكرية كمكافحة القرصنة كانتياؾ  التعدمحماية  فيدكر الجمارؾ  . 2
 .العبلمات التجارية

 .دكر المبادئ ك اإلجراءات المحاسبية في مكافحة التيرب الضريبي .3

 االمكاؿ. غسيؿ مكافحة في الجمارؾ دكر .4

 الخارجية. التجارة في الجمارؾ . دكر5
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، رسالة ماجستير ، السعكدية :   الجوف : دراسة ميدانية عمى ضباط وأفراد شرطة منطقة الجوف بجدة

 جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية .

-2003دور اإليرادات الضريبية في تمويل الموازنة العامة في فمسطين ) ،(2006)، كماؿ  الخطيب -
 ة النجاح الكطنية.، رسالة ماجستير ، فمسطيف : جامع  (1996

تفويض الصالحيات ودوره في تنمية الميارات القيادية بجمرك مطار  ،(2006)، عبد العزيز  التويجري -
 ، رسالة ماجستير ، السعكدية : جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية . الممك خالد بالرياض 

ة النقد العربي السعودي في فاعمية التنسيق بين األجيزة المنية و مؤسس،  (2005)، مطمؽ  البقمي
مكافحة جرائم غسل األموال : دراسة تطبيقية من وجية نظر العاممين في األجيزة العاممة بمدينة 

 ، رسالة ماجستير ، السعكدية : جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية . الرياض السعودية

:دراسة التفتيش األمني بالمطارات  تقويم البرامج التدريبية لمعاممين عمى أجيزة،(2007)، حسفاألسمري -
رسالة ماجستير ، السعكدية : جامعة   مسحية عمى العامميف في مطار الممؾ عبد العزيز الدكلي بجدة ،

 .نايؼ العربية لمعمـك األمنية

بعض المعوقات اإلدارية المؤثرة عمى أداء العاممين بقيادة حرس الحدود (,2012)،عبد السبلـ  األحمري -
 رسالة ماجستير ، السعكدية : جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية .  ،يربمنطقة عس
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الدورات التدريبية التخصصية في مجال التموين ودورىا في تحسين ،   (2013)، عبد العزيزالجيني -
، رسالة ماجستير ، السعكدية : جامعة نايؼ  أداء العاممين بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة

 ة لمعمـك األمنية .العربي

أثر المناخ التنظيمي عمى أداء الموارد البشرية :دراسة ميدانية عمى وزارات ،(2006)، محمكد الشنطي -
 .اإلسبلمية غزةجامعة ال، رسالة ماجستير ، فمسطيف :  السمطة الوطنية الفمسطينية في قطاع غزة

رسالة ماجستير ،  ،في فمسطينظاىرة انتقال عبء الضرائب غير المباشرة ، (2005)،صخر األحمد -
 فمسطيف : جامعة النجاح الكطنية.

دور الحوافز المادية والمعنوية في رفع مستوى أداء العاممين من ، (2005)، عبد الرحمف   الوابل -
، رسالة ماجستير ، السعكدية : جامعة   وجية نظر ضباط األمن العام المشاركين في موسم الحج بجدة

 األمنية . نايؼ العربية لمعمـك

،رسالة ماجستير ، ، فمسطيف : جامعة  , محددات اإليرادات العامة في فمسطين (2005)، عبل  الشمة -
 النجاح الكطنية.

فاعمية إجراءات تفتيش وسائط النقل في منافذ التفتيش الحدودية البرية : ،  (2005)، خميؿ  الرشيدان -
لة ماجستير ، السعكدية : جامعة نايؼ العربية ، رسا دراسة مسحية عمى منفذ جمرك الحديثة المكرمة

 لمعمـك األمنية .

دور العالقات العامة بمصمحة الجمارك في الحد من تيريب المخدرات : ، (2004)، ماجد  العجمي -
، رسالة ماجستير ، السعكدية :  دراسة ميدانية عمى جمارك المطارات الدولية بالمممكة العربية السعودية

 بية لمعمـك األمنية .جامعة نايؼ العر 

دور العالقات العامة في تحقيق أىدافيا من وجية نظر العاممين : دراسة ، (2003)، راقي  العتيبي -
، رسالة ماجستير ، السعكدية : جامعة نايؼ العربية لمعمـك  تطبيقية عمى جوازات منطقة مكة المكرمة

 األمنية .

 اإلنتاجية :دراسة تطبيقية لموظفي جمارك الرياضالرضا الوظيفي وعالقتو ب، (2002)، عمي  الشيري -
 ، رسالة ماجستير ، السعكدية : جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية .
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المناخ التنظيمي في المنافذ الجمركية وعالقتو باإلبداع اإلداري : دراسة ،  (2001)، فييد  الشمري -
رسالة ماجستير ، السعكدية : جامعة نايؼ ،  تطبيقية عمى مفتشي الجمارك بالمممكة العربية السعودية

 العربية لمعمـك األمنية .

دور التدريب في إعداد رجال الجمارك لمكافحة التيريب : دراسة ،  (2000)، عبد الرحمف المطيري -
، رسالة ماجستير ، السعكدية : جامعة  مسحية عمى المنافذ الجمركية الجوية بالمممكة العربية السعودية

 ة لمعمـك األمنية .نايؼ العربي

رفع كفاءة العاممين وعالقتيا بالحوافز المادية والمعنوية : دراسة تطبيقية ،  (1999)، درىـك  الحارثي -
، رسالة ماجستير ، السعكدية : جامعة نايؼ العربية لمعمـك  عمى أفراد الدفاع المدني بإدارة الرياض

 األمنية .

و دورىا في رفع مستوى أداء العاممين : دراسة ميدانية عمى  نظم الحوافز،  (1999)،عبد ا  العنقري -
 ، رسالة ماجستير ، السعكدية : جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية . العاممين بإمارة منطقة الرياض

مدى التنسيق بين األجيزة األمنية بوزارة الداخمية : دراسة مسحية  ، (1998)، عبد ا  السعدان -
، رسالة صة وقوات الطوارئ الخاصة بمدينة الرياض في المممكة العربية السعودية لقوات األمن الخا

 ماجستير ، السعكدية : جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية .

، رسالة دكتكراه ، الجزائر : جامعة أبي  (، مقاربة اقتصادية لمتيريب بالجزائر2012)، بكطالب  براىمي -
 تممساف. -بكر بمقايد

مدى التزام الغامض الضريبي الفمسطيني بمعايير المراجعة الدولية وأثر ذلك في ،(2010)، رلى حسين -
 رسالة ماجستير ، فمسطيف : جامعة النجاح الكطنية. ، الحد من والكشف عن حالت التيرب الضريبي

 (1995-2005تأثير المقاصة عمى اإليرادات الضريبية في فمسطين من)،  (2006)، حنيف  حميض -
 .، فمسطيف : جامعة النجاح الكطنيةة ماجستير ، رسال

 ، فمسطين في القتصادية األىداف تحقيق في الدخل ضريبة سياسة دور( ، 2005، مؤيد )حمد اهلل -
 رسالة ماجستير ، فمسطيف : جامعة النجاح الكطنية.

ضريبة القيمة  الرسوم الجمركية في ظل تحرير التجارة الخارجية وامكانية تطبيق، (2006)، ناديا ثابت  -
 ، رسالة ماجستير ، سكريا : جامعة تشريف. المضافة كبديل عنيا في سورية
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مشكالت التقدير الذاتي لضريبة الدخل وفقا ألحكام قانون ضريبة الدخل ،  (2008)، ابراىيـ  سمور -
 .سبلمية غزةجامعة اإلال، فمسطيف :  رسالة ماجستير ،  في فمسطين بين اإللزام و اللتزام

تحديد الحتياجات التدريبية ودورىا في تحسين أداء العاممين بالرقابة ، (2013)، عبد ا  يلشم -
، رسالة ماجستير ، السعكدية : جامعة  لشؤون المستيمك في وزارة التجارة والصناعة بمدينة الرياض 

 نايؼ العربية لمعمـك األمنية .

م عائدات السمطة الفمسطينية من ضريبة العوامل المساىمة في زيادة حج، (2007)، محمد صالح -
 .اإلسبلمية غزةجامعة ال، رسالة ماجستير ، فمسطيف :  القيمة المضافة

فعالية الرقابة الجبائية و أثرىا في مكافحة التيرب الضريبي في الجزائر ، (2011)، بكشرل  عبد الغني -
 ، رسالة ماجستير ، الجزائر : جامعة تممساف (2009-1999)

 ، العالقة بين المكمف واإلدارة الضريبية وأثرىا عمى التحصيل والجباية، (2008)، حساـورعبد الغف -
 رسالة ماجستير ، فمسطيف : جامعة النجاح الكطنية.

، مصر :  دراسة مقارنة عن تعديالت قوانين الجمارك والتعريفة الجمركية، (2007)، ميا  عبد الصمد -
 بحكث المالية كالتنمية اإلدارية.قطاع مكتب الكزير اإلدارة المركزية لم

، دراسة تقييم اداء وزارة المالية الفمسطينية، (2004)، عمر، كالرماؿ، إياد، كمسيؼ، مسيؼعبدالرازق -
 تطبيقية ، فمسطيف :معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني )ماس(.

الرسمي في الجزائر :دراسة  ظاىرة التيرب الضريبي وانعكاساتيا عمى القتصاد، (2012)، البد  لزرق -
 تممساف. -رسالة ماجستير ، الجزائر : جامعة أبي بكر بمقايد حالة ولية تيارت ,

 ، عالقة النظام الضريبي بالنظم القتصادية والجتماعية والسياسية في فمسطين، (2006)، مؤيد ميالو -
 رسالة ماجستير ، فمسطيف : جامعة النجاح الكطنية.

، ، رسالة ماجستير السياسة الضريبية ودورىا في تنمية القتصاد الفمسطيني ،(2006)، دالؿ مسيمي -
 .فمسطيف : جامعة النجاح الكطنية

، رسالة دكتكراه ، الجزائر :  دور الجمارك في ظل اقتصاد السوق حالة الجزائر،  (2006، زايد )مراد -
 جامعة يكسؼ بف خدة.
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، رسالة ماجستير ، ي اليرادات الجمركية الفمسطينيةالتيرب الجمركي وأثره ف، (2005)، أسد موسى -
 فمسطيف: جامعة النجاح الكطنية.

 

 

 ثالثا: المراجع الجنبية

- Webley, Paul (1991) ,Tax Evasion: An Experimental Approach, USA: 

- Cambridge University Press, 

-Yawson  , Frank(2009) . Training and Development of Human Resource in 

Customs Excise and Preventive service(CEPS) ,Chana : Institute of 
Distance Learning, KNUST 

 نترنت:إمواقع رابعًا : 

 (.   (www.dft.gov.ps-10/1/2014المكقع الكتركني لديكاف الفتكة كالتشريع  -

 (www.mof.gov.ps-20/8/2013)  المكقع الكتركني لكزارة المالية حككمة غزة -

 www.dubaicustoms.gov.ae-5/5/2014))المكقع الكتركني لجمارؾ دبي  -

 

 التقاريرخامسًا: 

(، بيئة النزاىة في تحصيؿ الضرائب 2011)أماف()مف أجؿ النزاىة كالمساءلة االئتبلؼ -
 (:فمسطيف ،راـ ا.34لرسـك الجمركية ، التيرب الضريبي: دراسة حالة ، سمسمة تقارير)كا

(،األبعاد االجتماعية لمضريبة في قطاع غزة، 2011مركز الميزاف لحقكؽ االنساف ) -
 فمسطيف : قطاع غزة.

 

http://www.mof.gov.ps/
http://www.dubaicustoms.gov.ae/
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 المالحق
 

 (: كتاب تسييل الميمة1ممحق رقم)

 ألداة الدراسة(: بيان  بأسماء المحكمين 2ممحق رقم)

 (: استبانة الدراسة في صورتيا النيائية3ممحق رقم )
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 (: كتاب تسييل الميمة1ممحق رقم)
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 (2ممحق رقم) 

 بأسماء المحكمين ألداة الدراسةبيان 

 المسمى الوظيفي السم ـ.

 غزة-الجامعة االسبلمية –رئيس قسـ إدارة االعماؿ  اليابيل إسماعيلد. وسيم  .1

 غزة-محاضر بالجامعة االسبلمية  الشرفاد عبياسر  د. 2.

 غزة-محاضر بالجامعة االسبلمية  بحرعبد د. يوسف  3.

 غزة-محاضر بالجامعة االسبلمية  سمورإسماعيل د. أكرم  4.

 غزة-بالجامعة االسبلمية نائب عميد كمية التجارة  زعرب شحدة د. حمدي 5.

 غزة-مية محاضر بالجامعة االسبل درغام موسى د. ماىر .6

 غزة-رئيس قسـ المحاسبة بجامعة األزىر النعاميسميمان د. عمي  7.

 حككمة غزة-مدير عاـ الجمارؾ كالمككس رجبعبد اليادي أ. رائد  8.

 حككمة غزة -كزارة المالية في ككيؿ مساعد الباشاراغب أ. عوني  9.

 مدير كحدة العبلقات العامة بكزارة المالية أحمد عمي .د 10.
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 (3ممحق رقم )

 استبانة الدراسة في صورتيا النيائية 

 بسم اهلل الرحم الرحيم

 بغزة -الجامعة اإلسالمية 

 عمادة الدراسات العميا                           

 كمية التجارة 

 عمالقسم إدارة األ

 األخ الكريم / األخت الكريمة ,,,        حفظو/ىا اهلل

            وبركاتو,,, اهلل ورحمة عميكم السالم

 الموضوع : طمب تعبئة استبيان

 تحية طيبة وبعد,

 :   بعنكاف دراسةالتي صممت لجمع بعض المعمكمات البلزمة ل االستبانة ىذه أف أضع بيف يديكـ يسرني

 "تقييم العوامل المؤثرة عمى ظاىرة التيريب الجمركي " 

 –سبلمية إلا بالجامعة عماؿاألإدارة  في ستيرالماج عمى درجة الحصكؿ متطمبات استكماؿبيدؼ  
كفؽ تدرج  مناسبة، تراىا التي اإلجابة كاختيار كدقة بعناية االستبانة بتعبئة التكـر آمؿ . بغزة

 ستحاط اإلجابات بأف عممان  خماسي :)أكافؽ تمامان، أكافؽ، محايد، ال أكافؽ، ال أكافؽ تمامان ( .
 تكجد ال االستبانة ىذه مثؿ في أنو العممي، كما البحث غراضأل إال تستخدـ كلف التامة بالسرية
 بصراحة نظرؾ كجية عف تعبر التي ىي اإلجابة الصحيحة كلكف خاطئة، أك صحيحة إجابة

 .الدراسة ىذه نجاح أجؿ مف أطمح إليو ما كىك كبمكضكعية،

 شاكرٌن لكم حسن تعاونكم معنا 

 ,,, واالحترام التقدٌر فائق بقبول وتفضلوا
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  أوًل: المعمومات العامة

 المؤىل العممي:.1

ثانكية عامة            دبمـك           بكالكريكس            مف ثانكية عامة      أقؿ  أقؿ     

                                              دراسات عميا                                      

 التخصص العممي:.2

 إدارة إعماؿ            عمـك مالية كمصرفية               اقتصاد                                          محاسبة                  

 أخرل       

 .عدد سنوات الخبرة في مجال ممارسة المينة :3

 سنة فأكثر                                          16سنة                   11-15سنكات        6-10   سنكات         5-1

  عدد الدورات التي التحقت بيا ذات صمة مباشرة بالجمارك :.4

                                                                                         ال توجددكرة فأكثر          11دكرات            6-10مفدكرات          1-5مف         

 :مكافحته وسبلجمركً ال بٌالتهر مجال فً بها التحقت التً التدرٌبٌة الدورات عدد.5

       ال توجد                   دورة فأكثر  5             دورات 1-4من           
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 تراىا التي ةاإلجاب أمام)/(عالمة وضع الرجاء ًا: تساؤلت المتغيرات المستقمة :ثاني
 ة:مناسب

 
 قمالر

 المحور األول : التهرٌب الجمركً 

 موافق
 
 بشدة

 
 موافق

 
 محاٌد

 غٌر
 

 موافق

 غٌر
 موافق
 بشدة

(5) (4) (3) (2) (1) 

      تعتقد بأىمية دراسة ظاىرة التيريب الجمركي.  .1

      يقع التيريب الجمركي في  معبر كـر أبك سالـ. .2

      لجمركي في معبر رفح البرم. يقع التيريب ا 3

      يقع التيريب الجمركي في المعابر االرضية.  .4

يقع التيريب الجمركي عمى امتداد الشريط الحدكدم مع  .5
 جميكرية مصر العربية.

     

تعتقد بأف التيريب الجمركي تقكـ بو مجمكعة محددة مف  .6
 المسافريف ىي فئة التجار مثبلن.

     

      زداد ظاىرة التيريب الجمركي عبر الزمف.ت .7

      يقع التيريب الجمركي في جميع أنكاع السمع. .8

      يقع التيريب الجمركي في سمع معينة. .9

تؤثر ظاىرة التيريب الجمركي عمى مناحي الحياة  .10
 االقتصادية.

     

تؤثر ظاىرة التيريب الجمركي عمى مناحي الحياة  .11
 ماعية.االجت

     

 المحور الثاني : تدريب موظفي الجمارك

     يدرؾ مكظفي الجمارؾ أىمية التدريب لمكافحة التيريب  .1
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 الجمركي.

      تدريب مكظفي الجمارؾ كاؼ  لمكافحة التيريب الجمركي. .2

يكجد خطط سنكية لتدريب مكظفي الجمارؾ لمكافحة التيريب  .3
 الجمركي.

     

كظفي الجمارؾ يزيد مف قدرتيـ عمى كشؼ تدريب م 4.
 الميربيف مما يحد مف التيريب الجمركي.

     

تحرص ادارة الجمارؾ عمى التعرؼ عمى االحتياجات  .5
 التدريبية لمكظفي الجمارؾ لمكافحة التيريب.

     

تتبنى ادارة الجمارؾ سياسات تشجع المكظفيف عمى التدريب  .6
 لمكافحة التيريب الجمركي.

     

يحصؿ مكظفي الجمارؾ عمى دكرات تدريبية لتعريفيـ بكؿ  .7
 ما يستجد في مجاؿ التيريب.

     

المدربكف عمى درجة مف الخبرة كالكفاءة في التدريب لمكافحة  .8
 التيريب الجمركي.

     

تتابع ادارة الجمارؾ المتدرب لتأكد مف تحقيؽ أىداؼ  .9
 التدريب لمكافحة التيريب.

     

 

 المحور الثالث : نقص الوعً الجمركً 
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      نسبة الرسـك الجمركية تدفع المكمفيف لمتيريب الجمركي. .1

      .سياسات الرسـك الجمركية تساعد عمى التيريب الجمركي .2

فيف أىيمو االلتزاـ بإداء الرسـك تكجد نشرات تكضح لممكم .3
 الجمركية كتجنب التيريب الجمركي.
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  يزيد منيا يأخذ مما أكثر الحككمة يعطي بأنو المكمؼ يشعر 4.
 التيريب الجمركي. مف

     

 بدكف يدفعو الذم الجمركية الضريبة مبمغ يعتقد المكمؼ أف .5
 .حؽ كجو

     

      أخبلقي. عمؿ أنو عمىلمتيريب الجمركي  ينظر المكمؼ .6

ثقافة التيريب المينة المألكفة  بالنسبة لمسكاف المتمركزيف  .7
 عمى الحدكد الجمركية. 

     

 المحور الرابع : التشريعات الجمركية

القكانيف الجمركية قديمة كال تتبلءـ مع االحتياجات  .1
 الفمسطينية .

     

القكانيف الجمركية  اأجمي مف كضعت التي األىداؼ اختبلؼ 3.
. 

     

 السياسات كضع عمى المؤسسات الفمسطينية القادرة غياب .4
 كالتشريعات الجمركية التي تحد مف التيريب الجمركي.

     

قرار صياغة ضركرة .5 فمسطيني، مما يحد مف  جمارؾ قانكف كا 
 التيريب الجمركي.

     

      رة الجمارؾ.التشريعات الجمركية كاضحة لمعامميف في إدا 6.

تكجد عقكبات رادعة في التشريعات الجمركية لمحد مف  .7
 التيريب الجمركي.

     

 ضركرة إعادة تقييـ التعريفة الجمركية الفمسطينية. .8
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 المحور الخامس :المحاكم الجمركية المتخصصة

تكفر القضاء الجمركي المختص يساعد عمى الحد مف ظاىرة  .1
 جمركي.التيريب ال

     

كجكد كادر قضائي متخصص يساىـ في الحد مف تفشي  .2
 ظاىرة التيريب الجمركي.

     

3. 

 

كجكد المحاكـ الجمركية المتخصصة تحقؽ سرعة البت في 
 قضايا التيريب الجمركي .

     

كجكد المحاكـ تضبط تصرفات مكظفي الجمارؾ كفقا  .4
 لمقانكف.

     

مى مراقبة مدل مبلءمة القكانيف كجكد المحاكـ تعمؿ ع .5
 كاألنظمة السارية في قطاع غزة . 

     

كجكد المحاكـ تعمؿ كبديؿ لممحاكـ النظامية تبت في  .6
 القضايا الخاصة بالجمارؾ.

     

التساىؿ في تطبيؽ العقكبات الخاصة بالتيريب يساىـ في  .7
 استمرار ظاىرة التيريب الجمركي.

     

      يحد مف ظاىرة التيريب الجمركي. قضائيان  ؼالمكم مبلحقة .8

 
 

 
 المحور السادس : دور العالقات العامة بوزارة المالٌة 
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كتأييده  العاـ الرأم ثقة كسب العامة عمى تحرص العبلقات .1
 .لمكافحة التيريب الجمركي

     

 قد التي السيئة االنطباعات تغيير العامة إلى تسعى العبلقات .2
 الجميكر عف دائرة الجمارؾ. يحمميا
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 دائرة الجمارؾ مكظفي ربط العامة عمى تعمؿ العبلقات .3
 .كطيدة مع بعضيـ البعض بعبلقات

     

العامة الجميكر بعقكبة التيريب  العبلقات ترشد إدارة .4
 الجمركي.

     

العامة المسافريف بضركرة التعرؼ عمى ما  ترشد العبلقات .5
لتجنب الكقكع في التيريب  -كأمانات-يحممكنو معيـ

 الجمركي.

     

العامة بحمبلت إعبلمية لتكضيح أىمية تجنب  تقـك العبلقات .6
 الممنكعات كاثارىا السمبية. 

     

لتكعيو الجميكر  العامة الندكات كالمحاضرات تعقد العبلقات .7
 بأساليب الميربيف لئليقاع بيـ في التيريب.

     

 المحور السابع : قوة التنسيق بين إدارة الجمارك واألجيزة األمنية 

التنسيؽ بيف الجمارؾ ك مراكز المراقبة الحدكدية يحد مف  .1
 التيريب الجمركي.

     

الجمارؾ يكجد قاعدة بيانات مشتركة بيف األجيزة األمنية ك  .2
 لمكافحة التيريب.

     

تعقد اجتماعات بيف مسئكلي األجيزة األمنية  كالجمارؾ مف  .3
 أجؿ التخطيط لمكافحة التيريب.

     

يدرؾ المسؤكلكف في الجمارؾ ك األجيزة االمنية أىمية  .4
 التنسيؽ فيما بينيـ لمكاجية عممية التيريب الجمركي .

     

رؾ ك االجيزة االمنية لمكافحة التيريب يكجد تعاكف بيف الجما .5
 الجمركي.

     

يؤدم التنسيؽ الفعاؿ بيف األجيزة األمنية كالجمارؾ الى  .6
تحقيؽ أقؿ قدر ممكف الكقت كالجيد المبذكؿ في مكافحة 
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 التيريب الجمركي.

ٌعمل التنسٌق بٌن الجمارك واألجهزة األمنٌة على تجنب  .7
 صراعاالزدواجٌة وال

     

 
المحور الثامن : زٌادة الحوافز المادٌة والمعنوٌة لموظفً 

 :الجمارك
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عبلقة مكظفي الجمارؾ الطيبة مع رؤساءىـ تساعد عمى  .1
 قياميـ بالمسؤكلية كما يجب في مكافحة التيريب الجمركي.

     

 ما خبلؿ مف الكظيفي مكظفي الجمارؾ بالرضا شعكر .2
ركاتب كعبلكات يساعد في الحد مف التيريب  مف يتقاضكه

 الجمركي.

     

 يؤثر الكظيفية الترقيات منح يشعر مكظفي الجمارؾ أف 3.
 عمى الحد مف التيريب الجمركي. إيجابيان 

     

مف التيريب  األداء يحد تقييـ بنتائج كالمكافآت الحكافز ربط .4
 الجمركي.

     

يعتقد مكظفي الجمارؾ أف الحصكؿ عمى المكافاة لضبط  .5
 عممية التيريب لو دكر فاعؿ في الحد مف التيريب الجمركي.

     

يشعر مكظفي الجمارؾ أف ادارة الجمارؾ تبذؿ جيكدا طيبة  6.
 لتكفير الدعـ كالتشجيع المعنكم ليـ. 

     

باألمف كاالستقرار الكظيفي يحد مف  شعكر مكظفي الجمارؾ .7
 التيريب الجمركي.

     

إدارة الجمارؾ تقدـ التشجيع المعنكم لممفتشيف الجمركييف  .8
عمى االفكار كاالقتراحات الجيدة التي يقدمكنيا لمحد مف 

 التيريب الجمركي.

     

 انتيى وشكرًا ,,,


