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ممخص تنفيذي
يمارس جياز الضابطة الجمركية ميام بالغة األىمية بالنسبة لمؤسسات القطاع الخاص والمجتمع الفمسطيني

بشكل عام .إذ باإلضافة إلى أن الضابطة تراقب مدى التزام المنشآت االقتصادية بتسديد المستحقات الضريبية

عمييا ،فإنيا تراقب أيضاً مدى تطبيقيا لمتعميمات المتعمقة بالمواصفات والشروط الصحية .وحيث أنو قد
مر خالليا بكثير من التجارب والتحوالت ،لذا فقد ارتأى
مضى عمى عمل ىذا الجياز أكثر من ( )28سنةّ ،
معيد الحوكمة ضرورة عقد لقاء يستيدف إجراء نقاش موضوعي بين جميع األطراف ذات العالقة حول

متطمبات تحديث األطر القانونية والتنظيمية التي تحكم عمل ىذا الجياز ،ومن ثم الخروج بالتوصيات

المناسبة بيذا الخصوص.
لقد أجمع المتحدثون في الورشة عمى أىمية الدور الذي يقوم بو جياز الضابطة الجمركية منذ تأسيسو في

العام  ،2::6والذي يستيدف بالدرجة األولى مكافحة التيريب الجمركي والتيرب الضريبي ،وتنفيذ سياسات
الو ازرات الشريكة فيما يتعمق بمحاربة البضائع الفاسدة ومكافحة تيريب منتجات المستوطنات .وبغض النظر
عن الصعوبات والمشكالت الكثيرة التي تواجو عمل جياز الضابطة الجمركية ،إال أن جميع المتحدثين أعربوا

عن تقديرىم لممنجزات التي تم تحقيقيا بالنسبة لألىداف السالفة الذكر .ولكن بالرغم من ذلك فقد طرحت في
الورشة مالحظات عديدة حول القضايا التالية:


يشعر العديد من ممثمي القطاع الخاص بأن الضابطة الجمركية وجميع الدوائر الضريبية في و ازرة

المالية تمجأ في بعض األحيان الستخدام وسائل فوقية وغير موضوعية في عممية التحصيل ،مما

يسيء لمعالقات السائدة بين الطرفين .ومع أن تحسناً ممحوظاً قد ط أر بيذا الخصوص إال أنو كان

ىنالك دعوات قوية لتحسين شبكة العالقات بين الطرفين.


أكد بعض المتحدثين عمى ضرورة إعداد مدونات سموكية يمتزم بيا العاممون في المؤسسات الحكومية

المعنية بالقضايا الضريبية ،بما فييا الضابطة الجمركية .كما طالبوا ببذل جيود أكبر في تدريب
العاممين في الضابطة وتعزيز قدراتيم المينية بشكل مستمر.


بالرغم من الم اررة التي انعكست في مداخالت ممثمي القطاع الخاص حول أساليب الجباية لمضرائب

المستحقة لخزينة السمطة الوطنية ،إال أن النسبة اإلجمالية لمتحصيل من المستحقات الضريبية ال تزال

منخفضة وال تتجاوز  .%56لذا فقد أوصى المشاركون بالورشة بتوسيع قاعدة التحصيل الضريبي

وليس ممارسة المزيد من الضغوط عمى المكمفين الحاليين .وىذا يؤكد عمى الدور الكبير الذي يمكن

أن تمعبو الضابطة الجمركية بيذا الخصوص.
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تعمل الضابطة الجمركية بموجب عدد كبير نسبياً من القوانين واألنظمة ،بعضيا حديث والبعض

األخر قديم جداً بحيث أنيا لم تعد تنسجم مع المستجدات في األوضاع االقتصادية والسياسية .لذا

يرى المشاركون بالورشة بأن ىنالك حاجة ماسة إلعادة النظر في األطر القانونية والتنظيمية ذات

العالقة.


دعى ممثمون من المؤسسات الحكومية األخرى ،خاصة ىيئة مكافحة الفساد ،لتكثيف الجيود الرامية

لنشر ثقافة مكافحة الفساد عمى المستوى الشعبي ،وأكدوا بأن من شأن ذلك ليس فقط مكافحة عمميات

التيريب والغش ،بل وتعزيز الوقاية والمناعة ضد الفساد عمى كافة المستويات .كما دعى المشاركون

بالورشة لتعزيز التنسيق بين جميع الدوائر الحكومية ذات العالقة بالضابطة الجمركية ،مثل و ازرة
االقتصاد وو ازرة الزراعة وو ازرة الصحة ومؤسسة المواصفات والمقاييس.


أثيرت في الورشة تساؤالت عديدة من ممثمي القطاع الخاص بالنسبة لدور األجيزة الحكومية

المختمفة ،بما فييا الضابطة الجمركية ،حول ضعف اإلجراءات والسياسات التي تستيدف مراقبة

ومكافحة عمميات التزوير في معامالت االستيراد ،خاصة من الصين .وينطبق ذلك ليس فقط عمى

األسعار بل وعمى مدى مطابقة البضائع المستوردة لممواصفات الفمسطينية .وقد أكد العديد من

المتحدثين بأن ليذه القصورات آثا اًر جسيمة عمى حجم العائدات الضريبية لمسمطة وعمى صحة
المواطنين ،وبالتالي فقد طالبوا بتفعيل دور المؤسسات المعنية بيذا الموضوع ،بما فييا الضابطة

الجمركية.


كان ىنالك تذمر ممموس من التباطؤ الممحوظ في تعامل المحاكم مع القضايا التي تحول ليا من قبل

اء فيما يتعمق بالتيرب الضريبي أو عدم االلتزام
األجيزة الضريبية والصحية المختصة ،سو ً
بالمواصفات والشروط الصحية .ونظ اًر لحساسية ىذه اإلدعاءات ،وربما عدم دقتيا ،لذا فقد أوصى
المشاركون بالورشة بضرورة إجراء تقييم موضوعي ألداء الجياز القضائي في حسم النزاعات التجارية

المحالة لو.


طالب بعض المشاركين بالورشة اإلعالن عن أسماء الشركات أو األشخاص المذين يثبت تورطيم

بقضايا التيرب الضريبي أو تسويق منتجات فاسدة .وقد كان ىنالك اتفاق عمى فاعمية ىذا اإلجراء

في منع ومكافحة الفساد ،ولكن المسؤولين في الضابطة وكثير من المشاركين بالورشة يعتقدون بأن

ذلك ال يمكن أن يتم إال بعد صدور ق ارر من المحاكم التي تحال ليا مثل ىذه القضايا.
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الكممة االفتتاحية
د .أحمد أبوهولي
إن ميمة التشريع والرقابة ىي من صميم العمل البرلماني ،ليس في فمسطين فحسب وانما في كل دول العالم.
ويعطينا القانون األساسي وقانون واجبات وحقوق أعضاء المجمس التشريعي سالحاً قوياً لممارسة الرقابة ،كما
تتيح ىذه القوانين لعضو المجمس القيام بعدد من األعمال والميام لمرقابة عمى ممارسات السمطة التنفيذية في

المجال اإلداري أو التنفيذي أو التشريعي .إال أن االنقسام السياسي وقيام االحتالل اإلسرائيمي باعتقال عدد

كبير من أعضاء المجمس التشريعي قد تسبب في تعطل المجمس التشريعي وعجزه عن ممارسة ميامو منذ

عام .3118

ولكن بالرغم من كل ىذه المعوقات فقد حاول بعض األعضاء سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة ممارسة

دورىم الرقابي ولو بالحد األدنى الذي تسمح بو الظروف الراىنة ،مع مراعاة عدم المس بالقانون األساسي.

ومن أجل تفعيل دور المجمس وأعضائو عقد أعضاء المجمس وممثمي الكتل والقوائم بتاريخ  ،3119/7/6وقد

دعي لو كل أعضاء المجمس التشريعي من كافة الكتل .وقد أقر ىذا االجتماع تشكيل ثالث ىيئات ىي :ىيئة

ممثمي الكتل والقوائم ،واالجتماع الدوري العام ،ومجموعات العمل البرلمانية .وقد ضمت ىذه الييئات في
عضويتيا جميع الكتل البرلمانية باستثناء كتمة اإلصالح والتغيير ،وجمعت أعضاء المجمس التشريعي

بمجموعات عمل متخصصة لمتابعة قضايا محددة تتابعيا كل مجموعة حسب اختصاصيا.
ويجب التنويو إلى أن األعمال التي تقوم بيا مجموعات العمل ال تعتبر من قبيل األعمال التي تقوم بيا

المجان الدائمة في المجمس التشريعي ،وانما ىي نشاطات ألعضاء المجمس التشريعي في الرقابة عمى أعمال

السمطة التنفيذية .كما تعرض عمى ىذه المجموعات مشاريع القوانين التي تضعيا الحكومة ،وتحاول ىذه

المجموعات أن تضع حداً لمتخبط في السياسات المختمفة وخاصة المالية منيا ،والتي أدت إلى التصادم بين
الحكومة والقطاع الخاص.

لقد تم تشكيل ست مجموعات عمل من أعضاء المجمس التشريعي وىي :مجموعة متابعة الخدمات العامة،
ومجموعة متابعة القضايا االجتماعية ،ومجموعة متابعة الشؤون الداخمية والحكم المحمي ،ومجموعة قضايا
الرأي العام والحريات والمجتمع المدني ،ومجموعة القدس ومقاومة االستيطان والجدار ،مجموعة العمل
الخاصة بالشأن االقتصادي والمالي .وقد ضمت مجموعات العمل في عضويتيا عدد من النواب بحيث ال

يقل عن  6أعضاء في كل مجموعة .ويتم اختيار منسق لكل مجموعة من بين أعضاءىا.
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إن عمل ىذه المجموعات يسير في االتجاه الصحيح إلى أن يعود المجمس التشريعي لالنعقاد بحالتو
الطبيعية .وعمى الرغم من قيام ىذه المجموعات بمتابعة العديد من القضايا اليامة ،ومنيا قضايا فساد ،إال أن

دورىا يبقى منقوصاً دون أن يأتي في سياق عمل المجمس التشريعي كييئة مستقمة.
وبالنسبة لممجموعة الخاصة بالشأن االقتصادي والمالي فإن مياميا تشمل متابعة قضايا االستثمارات

والمشاريع ومنح االمتيازات ،والمساعدات الخارجية ،والخطط التنموية ،وموازنة السمطة ،وغيرىا من القضايا

والتقارير المالية لمسمطة التنفيذية ،إضافة إلى التشريعات ذات العالقة .وقد عقدت ىذه المجموعة منذ تشكيميا

 43اجتماعاً واستمرت في عمميا رغم كل الظروف والمعيقات .كما تم عقد العديد من المقاءات مع ممثمي

القطاع الخاص لمناقشة مشاريع القوانين .وقد عقدت المجموعة بعض االجتماعات مع رئيس الوزراء نفسو

ومع مدير عام الموازنة العامة لمناقشة الموازنة العامة لمعامين  3122و ،3123ولمناقشة بعض مشاريع
القوانين مثل ضريبة الدخل.
إن لدى مجموعة العمل االقتصادية االستعداد التام والجاىزية لمتعاون مع السمطة التنفيذية بما فييا الضابطة

الجمركية ،ومع القطاع الخاص لمناقشة أية قضايا ،أو استقبال أية مشاريع قوانين تم ّكن الضابطة الجمركية

أو مؤسسات أخرى من ممارسة عمميا بالشكل الصحيح .وىي أيضاً عمى استعداد لسماع أية مالحظات،
والمساعدة في توفير بيئة قانونية أو رقابية في ىذا المجال.

يجدر اإلشارة إلى أن لدينا قانون ىام وحديث فيما يتعمق بعمل الضابطة الجمركية وىو قانون حماية

المستيمك رقم ( )32لسنة  ،3116حيث شممت المادة  238منو عمى عقوبات رادعة لمجشع والطمع ولكل من
تسول لو نفسو تدمير االقتصاد الفمسطيني.

1

نصت ىذه المادة عمى ما يمي ":مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ألية نتيجة جرمية ناشئة عن ارتكاب أية مخالفة ألحكام ىذا

القانون يعاقب من يرتكب المخالفات التالية باآلتي:

 -2كل من عرض أو باع سمع تموينية فاسدة أو تالفة ،أو تالعب بتاريخ صالحيتيا ،أو احتفظ بالموازين أو المكاييل غير
المعتمدة من اآلالت غير الصحيحة المعدة لوزن السمع أو كيميا في األماكن المحددة في المادة ( )9من ىذا القانون،
يعاقب بالسجن لمدة ال تزيد عن عشر سنوات أو بغرامة ال تتجاوز عشرة آالف دينار أردني أو ما يعادليا بالعممة
المتداولة قانونا ،أو بكمتا العقوبتين ،مع إتالف البضاعة الفاسدة ،وضبط الموازين والمكاييل غير المعتمدة.

 -3كل من عرض أو باع منتج مخالف لمتعميمات الفن ية اإللزامية ،يعاقب بالسجن لمدة ال تزيد عن ستة أشير أو بغرامة ال
تتجاوز خمسمائة دينار أردني أو ما يعادليا بالعممة المتداولة قانوناً ،أو بكمتا العقوبتين.

 -4كل من عرض أو باع منتج ينطوي عمى استعمالو خطورة ما ،دون أن يؤشر أو يرفق بو تحذير يبين وجو الخطورة
والطريقة المثمى لالستعمال أو االستخدام ،وكيفية العالج في حال حدوث ضرر ناتج عن االستخدام ،أو خالف أحكام

المواد ( )22و( )2:من ىذا القانون ،يعاقب بالسجن لمدة ال تزيد عن ستة أشير أو بغرامة ال تتجاوز خمسمائة دينار
أردني أو ما يعادليا بالعممة المتداولة قانوناً ،أو بكمتا العقوبتين( .يتبع في الصفحة التالية)
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مداخمة السيد غالب ديوان
إن الضابطة الجمركية ىي جياز عسكري تنفيذي يتبع إدارياً لو ازرة الداخمية (أي أن موظفوه يخضعون لقانون

الخدمة العسكرية) ،ويتبع فنياً لو ازرة المالية .وتتمثل رؤية الجياز في تفعيل كافة الدوائر حسب الييكمية بشكل

متكامل وفعال وميني ،وصوالً لجياز ضابطة جمركية قادر عمى تنفيذ ميامو ،وتنفيذ اإلجراءات القانونية
المستندة إلى التشريعات والقوانين واألنظمة بما يتالءم مع المعايير الدولية ،وصوالً لسوق فمسطيني نظيف
وتجارة مشروعة واقتصاد قوي.

وقد تأسس جياز الضابطة الجمركية بموجب القرار الرئاسي رقم  64لسنة  ،2::6وكان يتبع حينئذ لألمن

الوطني ،ثم صدر القرار الرئاسي رقم ( )73لسنة  3119والذي نص عمى إلحاق جياز الضابطة الجمركية
باإلدارة العامة لمجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في و ازرة المالية .وأصبح بذلك الجياز الوحيد الذي

يحمل الصفة العسكرية ويعمل في الميدان عمى مكافحة التيريب الجمركي والتيرب الضريبي ،وذلك بالتنسيق

والتعاون التام مع دائرة الجمارك والمكوس والدوائر الضريبية األخرى .إضافة إلى ذلك ،يعمل الجياز عمى
تنفيذ سياسة الو ازرات الشريكة وذات الصمة ،مثل و ازرة االقتصاد الوطني ،وو ازرة الزراعة ،وو ازرة المواصالت،

وو ازرة االتصاالت.
لقد تطور جهاز الضابطة الجمركية منذ أن تم إلحاقه بوزارة المالية ،حيث تم العمل بخطين متوازيين على
إعادة مأسسة الجياز ،وىما:

 وضع ىيكمية جديدة لمجياز تقوم عمى :مبدأ االختصاص وفحص الصالحيات والتي تتجمى بالتقسيمات

اإلدارية داخل الجياز ،وتضافر الجيود بين الدوائر والمكاتب إلنجاز القضايا بالسرعة والدقة المطموبة،

وتنمية الكوادر البشرية وتطويرىا من خالل الدورات التدريبية المتخصصة.

 -5كل من امتنع عن عرض أو بيع السمع التموينية أو أرغم المشتري عمى شراء كمية معينة منيا أو سمعة أخرى معيا ،أو
اشترط شراء خدمة بإسداء خدمة أخرى أو بشراء سمعة ،يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن سنة أو بغرامة ال تتجاوز ألف

-6

دينار أردني أو ما يعادليا بالعممة المتداولة قانوناً أو بكمتا العقوبتين.

كل من امتنع عن وضع قوائم أسعار السمع أو الخدمات في أماكن ظاىرة أو خالف التسعيرة المعمنة يعاقب بالسجن مدة

ال تزيد عن ستة أشير أو بغرامة ال تتجاوز خمسمائة دينار أردني أو ما يعادليا بالعممة المتداولة قانوناً أو بكمتا

العقوبتين.
-7

كل من صرف سمع تموينية أدخمت لمبمد بطرق غير شرعية ،يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن ثالث سنوات أو بغرامة ال

تتجاوز ثالثة آالف دينار أردني أو ما يعادليا بالعممة المتداولة قانونا ،أو بكمتا العقوبتين.

 -8كل معمن لم يستعمل المغة العربية في اإلعالن عن السمعة أو الخدمة ،أو خالف أحكام المواد ( )32( ،)26من ىذا
القانون ،يعاقب بغرامة ال تتجاوز خمسمائة دينار أردني أو ما يعادليا بالعممة المتداولة قانوناً".
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 العمل عمى مد جسور الثقة بين الجياز من جية والمواطنين والمؤسسات من جية أخرى ،وكذلك تنظيم
العمل مع الو ازرات والمؤسسات الحكومية الشريكة.

أهداف جهاز الضابطة الجمركية

يسعى جياز الضابطة الجمركية إلى تحقيق أىدافو من خالل التعاون والشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص،
وذلك بدراسة احتياجاتو وتقديم التسييالت الالزمة لو لتسييل عممو في إطار القوانين الناظمة لمعمل

االقتصادي في فمسطين .وىناك مجموعة من األىداف العامة والخاصة لمجياز تتمثل بما يمي:
األهداف العامة لمجهاز

 اليدف االقتصادي:

 حماية المنتج المحمي.

 حماية التجارة المشروعة ،وتقديم التسييالت الالزمة.

 تشجيع االستثمار والنيوض باالقتصاد الفمسطيني وصوالً لمتنمية المستدامة.
 اليد ف االجتماعي :والمتمثل في الحفاظ عمى سالمة وصحة وأمن المجتمع ،ومحاربة البضائع الفاسدة
والضارة بصحة المواطن.

 اليدف األمني :المحافظة عمى األمن القومي من خالل مكافحة عمميات التيريب لبضائع قد تؤثر عمى
األمن بكافة أنواعو.

 اليدف المالي :رفد خزينة الدولة باإليرادات من خالل محاربة عمميات التيريب والتيرب الضريبي.
األهداف الخاصة لمجهاز

 .2رفع كفاءة منتسبي جياز الضابطة الجمركية من خالل تأىيل الكادر البشري بتقديم الدورات الالزمة.

 .3تطوير األداء ألفراد الجياز بشكل ميني بما يتالءم مع األنظمة والقوانين مع مراعاة المعايير الدولية.
 .4العمل ضمن دليل إجراءات واضح وفعال وشفاف.
 .5تطوير أنظمة إلكترونية تفي بحاجة العمل.

 .6بناء قاعدة بيانات واسعة ودقيقة يمكن االعتماد عمييا.
 .7تأسيس وحدة استخبار جمركي.
 .8تأسيس دائرة المخاطر.
 .9تأسيس قسم مندوبين.

 .:البحث عن جيات مانحة لتقديم الدعم الموجستي من معدات وأدوات ضرورية لتسييل وزيادة فعالية
عمل الجياز.
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مهام جهاز الضابطة الجمركية

تتمخص ميام الجياز بما يمي:
.2

مكافحة التيريب الجمركي والتيرب الضريبي من خالل مراقبة حركة البضائع التي تدخل وتخرج من

.3

مكافحة بضائع المستوطنات بموجب قرار بقانون رقم ( )5لسنة  3121بشأن حظر ومكافحة منتجات

.4

فرض غرامات عمى البضائع الميربة بموجب قانون الجمارك.

والى مناطق السمطة الوطنية الفمسطينية.

المستوطنات ،حيث تم تكميف جياز الضابطة الجمركية بذلك.3

إحالة األشخاص الذين يثبت تورطيم بأفعال مخالفة ألحكام التشريعات المعمول بيا إلى النيابة

.5

المختصة التخاذ اإلجراء القانوني بحقيم.

.6

حماية السوق المحمي والتجارة المشروعة والتاجر الممتزم ،والعمل عمى تحقيق العدالة الضريبية من

.7

مصادرة البضائع الفاسدة والمنتيية الصالحية واتالفيا بوجود لجان رسمية وفق األصول والقانون.

خالل توفير بيئة عمل آمنة ،والعمل ضمن لجان السالمة العامة في المحافظات.

العمل المشترك مع المؤسسات والو ازرات ذات االختصاص لتنفيذ سياساتيم ضمن مذكرات تفاىم

.8

مشتركة.

التعاون مع باقي األجيزة األمنية والشرطية في إطار تبادل المعمومات والعمل المشترك.

.9

آلية عمل جهاز الضابطة الجمركية

يعتمد الجياز عمى الوسائل والطرق التالية إلنجاز ميامو:

إقامة الحواجز الثابتة والمتحركة عمى مداخل المدن الفمسطينية.




عمل جوالت ميدانية عمى المصانع ،والمطاعم ،والمستودعات ،وأي مشتغل مرخص ،وذلك ضمن



االعتماد عمى المعمومات المسبقة من المندوبين التابعين لمجياز ،وكذلك المعمومات والبالغات

لجنة السالمة العامة في كل محافظة.

المقدمة من المواطنين ،حيث ينشر الجياز أرقام ىواتفو عمى تمفزيون فمسطين.
2

نصت المادة ( )23من القرار بقانون رقم ( )5لسنة  3121بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات عمى ما يمي":
.2

عمى مأموري الضابطة القضائية ،ضبط منتجات المستوطنات والتحفظ عمييا أو إتالفيا بالتنسيق مع الجيات المختصة

.3

يتولى موظفو حماية المستيمك في الو ازرة ،ضبط منتجات المستوطنات في السوق ،بالتعاون مع موظفي الضابطة

.4

يتولى موظفو الضابطة الجمركية ،ضبط منتجات المستوطنات ،عمى مخارج المستوطنات ،وكذلك نقاط الحدود الرئيسية،

كل ضمن اختصاصو وفق أحكام القوانين ذات العالقة.
الجمركية.

بالتعاون مع موظفي حماية المستيمك في الو ازرة".
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التعاون مع المؤسسات الحكومية واألجيزة األمنية األخرى في إطار تبادل المعمومات والقيام بعمميات

مشتركة.

اإلطار القانوني الناظم لعمل الجهاز

يحكم عمل جياز الضابطة الجمركية العديد من القوانين ،ولكن بعض ىذه القوانين قديم وعفا عميو الزمن ،ولم

يعد تتناسب مع الواقع الفمسطيني الحالي والتطورات االقتصادية والسياسية المختمفة التي حصمت في األراضي
الفمسطينية .والقوانين التي تحكم عمل الجياز ىي ما يمي:















قانون الجمارك والمكوس رقم  2لسنة .2:73

قانون الرسوم عمى المنتجات المحمية رقم  27لسنة .2:24
قانون اإلجراءات الجزائية رقم  4لسنة .3112

قانون الزراعة رقم  3لسنة .3114

قانون الصحة العامة رقم  31لسنة .3115

قانون العقوبات رقم  27لسنة .2:71

قانون المواصفات والمقاييس الفمسطينية رقم  7لسنة .3111

قانون حماية المستيمك رقم  32لسنة .3116

قانون التبغ رقم  43لسنة .2:61

قانون ضريبة الدخل رقم  28لسنة .3115

قرار بقانون رقم  5لسنة  3121بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات.
قانون البندرول لسنة  2:38الخاص بالتبغ الميرب.

قانون رسوم المكوس عمى المنتجات الفمسطينية رقم  47لسنة .2:71

قرار مجمس الوزراء لمنع استيراد األلعاب النارية أو االتجار بيا في أراضي السمطة الفمسطينية رقم

 37لسنة .3117

عالقة الضابطة الجمركية مع الجمهور

يجدر التأكيد عمى العديد من األمور في ىذا المجال:


ال يحتاج موظفو الضابطة الجمركية إلى قرار من النائب العام حتى يتم مصادرة البضائع الفاسدة.



إن موظفي كافة األطراف ،مثل حماية المستيمك وو ازرة الصحة والبيئة وغيرىا ،لدييم صالحية

الضابطة العدلية ،ويستطيعوا مصادرة البضائع .ولكن دور الضابطة ىو تحويل ىذه البضائع إلى

النيابة العامة أو نيابة الجرائم االقتصادية.
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من يتضرر من إجراء موظفي الضابطة يستطيع أن يقدم شكوى إلى االستخبارات العسكرية ،ويتم
معاقبة الموظف المقصر وقد يتم سجنو.



المحكمة ىي التي تقرر اإلعالن عن اسم التاجر الذي يرتكب مخالفة وليس الضابطة الجمركية.
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مداخمة د .حمدي الخواجا
إن لمضابطة الجمركية أىمية كبيرة من حيث أنيا مؤسسة تستيدف الحفاظ عمى األمن االقتصادي وتعزيز

إيرادات الدولة والمحافظة عمى صحة المواطنين وسالمتيم .ويمكن لمس ذلك من التحول الكبير الذي تم عمى

أداء ىذه المؤسسة الوطنية ،مما كان لو بالغ األثر عمى األداء المالي لمخزينة الفمسطينية ،وأيضاً عمى
مستويات حماية المستيمك الفمسطيني من بعض الممارسات التجارية غير القانونية .وىذا يدعو لممفخرة بيذا

الجياز المعطاء بالرغم من المالحظات التي تطمق ىنا وىناك .فتطور أداء المؤسسات الوطنية ينعكس عمى
النتائج االقتصادية واالجتماعية ويعزز مكانة فمسطين عمى سمم التنمية.
ومع ذلك يجب االعتراف بأن ىناك انطباعات سمبية لدى الجميور ،حيث ال يزال المشوار طويالً لتعزيز ثقة

المواطن الفمسطيني بمؤسساتنا وأدائيا .ويمكن أن يستشف ذلك من خالل ثالثة أرقام ىامة وىي :تشير
البيانات المتاحة إلى أن نسبة التيرب الضريبي في العام  3121بمغت حوالي  ،%51وأن نسبة من يعتقدون

أن ىناك فساد في المؤسسات الرسمية بمغ أكثر من  %71في العام  ،311:وأن  %:6من األسر

الفمسطينية و %98من موظفي القطاع العام يعتقدون أن ىناك تغيب لممعايير الخاصة بتنفيذ الميام.

ىذه النسب وغيرىا كثيرة تحتم عمينا إقناع المواطن الفمسطيني بالتقدم الذي يحصل عمى أدائنا فيما يخص

اإلجراءات والوسائل واآلليات وما يتمخض عنيا من نتائج عمى أرض الواقع ،فالمواطن بحاجة لممارسة جيدة
ومعمومة صحيحة ودقيقة ،حتى يبني انطباعاتو عمى أساسيا.
إن الحد من التيرب والتيريب لو بالغ األثر عمى أداء االقتصاد الفمسطيني ،وىذا يتطمب المحافظة عمى أداء

الضابطة الجمركية وتطوير المزيد من النظم والمعايير والوسائل واآلليات والموجستيات التي تستخدميا
الضابطة الجمركية لمحد من ىذه الممارسات المضرة .وىذا بطبيعة الحال يعزز الوقاية من الفساد ،وىو ما

تعتبره الييئة من أىم القضايا المطموب العمل عمييا في جميع المؤسسات الوطنية ،إلى جانب رفع مستوى
الوعي والمشاركة المجتمعية.
إن ىيئة مكافحة الفساد عمى استعداد لدعم الضابطة الجمركية من خالل رفع مستوى الوعي لدى طواقم
الضابطة الجمركية بميام واختصاصات ىيئة مكافحة الفساد وآلية الوقاية من والتبميغ عن الفاسدين .فإن
الييئة عمى استعداد تام لمعمل مع الضابطة عمى شرح قانون مكافحة الفساد ومناقشة آليات العمل الرقابي في

الضابطة الجمركية ،خصوصاً وأن ىذا الجياز يعد من المؤسسات التي تتعرض طواقميا لموقوع بجميع أشكال
الفساد التي نص عمييا القانون .ومن الطبيعي أن تكتشف شبيات فساد لدى الفئات التي تتعامل معيا.

وىنالك العديد من النشاطات التي يمكن تنفيذىا بالتنسيق بين ىيئة مكافحة الفساد والضابطة الجمركية ،إذ
يمكن أن تعمل الييئة مع الضابطة الجمركية وغيرىا من المؤسسات الرقابية وغير الرقابية ،سواء بشكل
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مباشر أو من خالل الو ازرة المرجعية .وبيذا الخصوص نؤكد عمى أىمية الشراكة القائمة بين ىيئة مكافحة

الفساد وو ازرة الداخمية التي سيتم بموجبيا القيام بالعديد من األنشطة ،والتي نتمنى أن تكون الضابطة
الجمركية إحدى الجيات التي ستشارك في ىذه النشاطات .ومن ىذه النشاطات ما يمي:
-

تعزيز دور الرقابة الداخمية في الو ازرة واألجيزة األمنية التي تعزز الجانب الوقائي.

إنتاج مدونات سموك خاصة بالو ازرة واألجيزة األمنية ،ويعد ىذا أم اًر أساسياً ،ولكن لألسف رغم
تطوير العديد من ىذه المدونات لكن ال يزال عدد كبير منيا غير معمول بو أو غير مطبق.

-

تنظيم لقاءات توعوية.

-

استيفاء إق اررات الذمة المالية.

-

مراجعة قانون المنظمات األىمية.

تحويل الحاالت المكتشفة إلى ىيئة مكافحة الفساد.

عالقة الضابطة الجمركية بقانون مكافحة الفساد

يخضع جميع القائمين عمى الضابطة الجمركية والعاممين فييا لقانون مكافحة الفساد رقم  2لسنة 3116

(المعدل) .وىذا يضع استحقاقاً قانونياً عمى الضابطة والييئة في االلتزام بتطبيقو:
-

بما أن فحص الذمة المالية لمخاضعين ألحكام ىذا القانون من اختصاصات الييئة ،فإن القانون

يفرض عمى جميع الخاضعين تقديم إق اررات الذمة المالية بشكل دوري وضمن أحكام القانون.
-

من اختصاصات الييئة أيضاً التحقق من شبيات الفساد التي تقترف من األشخاص الخاضعين

ألحكام قانون مكافحة الفساد ،سواء بتمقييا التقارير والبالغات والشكاوى أو أن تباشر التحريات
والتحقيقات الالزمة من تمقاء نفسيا.

-

عمى الجيات المختصة أن تقدم إلى الييئة في بداية كل سنة مالية بيان بأسماء المكمفين التابعين ليا
والخاضعين ألحكام قانون مكافحة الفساد.

-

يوجب القانون عمى كل من يممك معمومات جدية أو وثائق بشأن جريمة فساد منصوص عمييا في
القانون وقعت من أي موظف أن يقدميا إلى الييئة.

-

ولمييئة الحق بموجب القانون طمب أي ممفات أو بيانات أو أوراق أو مستندات أو معمومات أو
االطالع عمييا أو الحصول عمى صور منيا من الجية الموجودة لدييا.

-

ومن ميام الييئة أيضاً توعية المجتمع بكافة مؤسساتو الرسمية وغير الرسمية بمخاطر جرائم الفساد

وآثارىا عمى التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية وكيفية الوقاية منيا ومكافحتيا ،وذلك من

خالل جمع المعمومات المتعمقة بكافة صور وأشكال الفساد ،والعمل عمى إيجاد قاعدة بيانات وأنظمة
معمومات وتبادليا مع الجيات والييئات المعنية في قضايا الفساد في الداخل والخارج وفقاً لمتشريعات.
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كما أن القانون يمزم الييئة بالتنسيق مع كافة مؤسسات السمطة الوطنية لتعزيز وتطوير التدابير
الالزمة لموقاية من جرائم الفساد.

دور الضابطة الجمركية في تنفيذ االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

تعتبر الضابطة الجمركية أحد أطراف تنفيذ االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ،وذلك من خالل تدخالت

تقوم بيا الضابطة ضمن األىداف التي تحددىا االستراتيجية .وفيما يمي أىم التوصيات التي من الممكن أن

تعمل عمييا الضابطة لاللتزام بتنفيذ االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد:
-

عمى مستوى منع وقوع الفساد والوقاية منو ،بإمكان الضابطة إجراء الدراسات وأي مراجعات ضرورية
لمتشريعات واألنظمة والتعميمات واإلجراءات المعمول بيا ،وتفعيل الرقابة الداخمية فييا وتطوير

مدونات سموك أو إجراء مراجعات عمييا االلتزام بيا.
-

عمى مستوى رفع مستوى الوعي والمشاركة المجتمعية ،باإلمكان عمل كثير من األنشطة التوعوية في

داخل الضابطة الجمركية وخارجيا التي تتضمن أيضاً مشاركة المجتمع وتعريفو بمستوى النزاىة
والشفافية المعمول بيا في الضابطة.

-

فيما يخص تنسيق الجيود لمكافحة الفساد ،فإن القانون يفرض عمى الجميع العمل عمى وضع معايير

لمعمل اإلداري والمالي واإلنتاجي في جميع الجيات التي ينطبق عمييا القانون لمحد من التجاوزات

التي قد تصل لمستوى شبيات فساد .كما أنو من الضرورة بمكان تحويل أية شبيات فساد كبيرة أم

صغيرة لييئة مكافحة الفساد دون تأخير حتى تقوم باتخاذ اإلجراءات التي نص عمييا القانون.
أخي اًر ،فقد عممت ىيئة مكافحة الفساد عمى عقد اجتماع مع و ازرة المالية بيدف صياغة تدخالت تعزز دور
و ازرة المالية في تنفيذ االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ،وخصوصاً في الجوانب الرقابية.

أما عمى مستوى المشاركة المجتمعية ،فإن الييئة تؤمن بأن فتح حوار ومشاركة في صنع الق اررات بين مختمف

المؤسسات والجميور يعزز الثقة بين أوساط الجميور في الدور الذي تقوم بو ىذه المؤسسات .وىناك أشكاالً
كثيرة لممشاركة المجتمعية ،أىميا تنظيم أو مأسسة العالقة بين المؤسسة المعنية وفئاتيا المستيدفة ،مثل

المؤسسات المالية والتجارية بالنسبة لمضابطة الجمركية.
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مداخمة السيد صقر الجراشي
تقوم الضابطة الجمركية بدور ىام يجب اإلشادة بو .ولكننا في القطاع الصناعي نركز أساساً عمى ضرورة
ضبط السوق الداخمي بيدف زيادة حصة المنتج الوطني في السوق .وحتى نتمكن من تحقيق ذلك فإننا نمجأ

لكثير من األدوات ،أىميا ما يمي:

ضبط البضاعة الفاسدة وذلك بالتعاون بين الضابطة الجمركية ومؤسسات حماية المستيمك .وىذا



األمر ميم جداً ولو عالقة بالصحة العامة ومن الميم التركيز عميو ،وبالتالي فإننا نتمنى وجود دور
فاعل لكافة المؤسسات ذات العالقة بيذا الشأن.

تفعيل الرقابة ووضع أسس معينة لموضوع تزوير العالمات التجارية .ولتنفيذ ذلك ىناك حاجة ماسة



إلى التعاون بين الضابطة الجمركية وو ازرة االقتصاد الوطني في ىذا المجال .فعمى سبيل المثال ،قد

يقوم مستورد باستيراد أحذية من الصين غير مطابقة لممواصفات وجزء كبير منيا قد يسبب السرطان،
وقد تكون تكمفتيا  21شيكل ،ولكن المستورد قد يضع عمييا عالمة  Nikeويقوم ببيعيا بمائة شيكل.
بالمقابل قد تكون تكمفة الحذاء المحمي مائة شيكل ويود بيعو بمائة وعشرة شيكل ،فالمستيمك في ىذه

الحالة ييمو السعر وبالتالي يتحول عن المنتج المحمي إلى المنج الصيني الرخيص.
ىناك أمرين ىامين في موضوع االستيراد:
 .2التيرب الضريبي

حيث يضع المستورد بالفاتورة ثمناً لمبضائع المستوردة أقل بكثير من قيمتيا الحقيقية ،مما يسبب في
خسارة الحكومة لمضريبة عمى ىذه البضائع من جية ،كما يسبب ضرب المنتج الوطني من جية

أخرى .لذا فإنو ال بد من تعزيز دور الضابطة الجمركية ،وكذلك زيادة التعاون ما بين كافة الجيات

ذات العالقة.
 .3تفعيل السيطرة عمى البضائع المستوردة ،خاصة بالنسبة لمطابقتيا لممواصفات .فقد كان ىناك اتفاقية

مع األردن ولكنيا لم تطبق .ويتطمب ذلك وجود موانئ برية أكثر تربطنا مع إسرائيل .ولكن من الناحية
العممية قد يتطمب ذلك مفاوضات مكثفة وتذليل لمعديد من المشكالت والعقبات .ونظ اًر لصعوبة ذلك
فاالقتراح ىنا بأن يتم وضع حواجز بعد المداخل البرية ،مثل معبر ترقوميا ،بحيث يوجد عمى ىذه

الحواجز ممثمين لجميع الجيات ذات العالقة ،وبذلك يمكن ضبط مدى مطابقة البضائع لممواصفات
وتقدير قيمتيا الحقيقية.


استيفاء رسوم جمركية صحيحة عمى البضائع الصينية ،إذ بإمكان الضابطة الجمركية أن تمعب

دو اًر ىاماً في ىذا المجال .وىذا الدور ميم ومطموب ،ويحتاج إلى تعاون وتكامل بين كافة الجيات
المعنية مثل و ازرة االقتصاد الوطني وو ازرة المالية والجيات األخرى ذات العالقة.

الحوكمة في الضابطة الجمركية :الوضع الراىن ومتطمبات التطوير



)(25

تدريب العاممين في الضابطة الجمركية بالنسبة لموضوع ضبط البضائع الفاسدة في السوق

الفمسطيني .وىذا يتطمب تدريب العاممين في الضابطة الجمركية عمى آليات التعامل الجيد مع

التجار ،والتطبيق السميم لمقانون بصفتيم جية تعمل عمى تطبيق القانون.
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النقاش
يمكن تمخيص المالحظات التي برزت خالل فترة النقاش عمى النحو التالي:
-2

المالحظات واألسئمة المتعمقة بأداء موظفي الضابطة الجمركية ،وتعامميم مع مؤسسات القطاع لخاص:

 2-2ىل يوجد مدونة سموك في الضابطة الجمركية بحيث يتم بموجبيا تقييم سموك العاممين فييا .إذ
ال بد من وجود شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والضابطة الجمركية ،ولكن العالقة الحالية

تقوم عمى شراكة فوقية وىيمنة وليس عمى أساس التفاىم.
 3-2لماذا ال يعمن عن اسم التاجر الذي يتم ضبط مواد فاسدة لديو ،ألنو يريد أن يحقق الثراء عمى
حساب صحة المواطنين.
 4-2ىناك ضرورة لمتركيز عمى التدريب والتثقيف لمعاممين في الضابطة الجمركية ،وذلك لخمق شراكة
إيجابية .ويجب تطبيق األسس والمعايير عمى جميع الناس ،وليس محاباة أشخاص ومعاقبة
آخرين .ويجب إنياء الواسطات والمحسوبيات لخمق الثقة بين الييئات التشغيمية والمواطنين

لموصول إلى نتائج إيجابية وشراكة حقيقية.
 5-2يجدر التعامل مع التاجر باحترام حتى لو كان مخطئاً ،وأن ال يتم التعامل معو عمى أنو مجرم،
فاألصل أن التاجر بريء حتى تثبت إدانتو.

 6-2يجب مراعاة التكمفة عمى التاجر حيث يكمف بدفع أرضيات لمبضاعة المصادرة ،فمماذا ال تبقى
البضائع في مخازن التاجر ويتم الحجز عمييا؟ ولماذا ال يوجد ضابط اتصال يتم من خاللو

سماع وجية نظر التاجر.
 7-2بشكل عام ،ىناك حاجة ماسة لزيادة التنسيق بين الضابطة الجمركية وممثمي القطاع الخاص.
-3

التنسيق مع المؤسسات ذات العالقة

 2-3ىناك صعوبة في تنفيذ الخطة االستراتيجية لمضابطة الجمركية وذلك بسبب غياب التعاون
والتنسيق مع الجيات األخرى.
 3-3إن دور الضابطة الجمركية ىو دور تنفيذي ،يقتصر عمى ضبط البضاعة ثم تحويل الممف إلى
الجية المختصة.
 4-3ىناك جاىزية تامة لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس لمتعاون مع التجار وتسييل ميمتيم .ولكن
يجدر بالتاجر الحصول عمى موافقة المؤسسة قبل أن يقوم باستيراد البضاعة ،والتي قد تحجز في

الميناء وبالتالي يتم دفع تكاليف باىظة عمييا.
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األطر التشريعية التي تحكم عمل الضابطة الجمركية

 2-4ىناك نقص بالتشريع الالزم لعمل الضابطة الجمركية ،فأحياناً تعقد الضابطة اتفاقيات مع و ازرة
االقتصاد أو الو ازرات األخرى بمعزل عن وجود تشريع ينظم ىذه العالقة .وقد يؤدي ذلك إلى

تضارب في الصالحيات بين موظفي الضابطة وموظفي الجمارك أو ضريبة القيمة المضافة.
 3-4ىناك حاجة ماسة لتوعية التجار بالنواحي القانونية التي تحكم عمميم ويجب أن يمتزموا بيا.
 4-4ىناك ضرورة إلعادة النظر في االتفاقيات التي تم توقيعيا مع إسرائيل لتحقيق مزيد من الحماية
لممنتجات الوطنية .وكذلك االتفاق عمى تعريف البضاعة المستوردة ،ىل تشمل ما يستورد من

إسرائيل؟
 5-4ىناك ضرورة لتفعيل الرقابة الداخمية في الضابطة الجمركية.
 6-4ضرورة العمل عمى تقييم أداء الضابطة الجمركية.
 7-4التعرف عمى آليات تعامل الضابطة الجمركية عند وجود شكوك لدى المواطن بأن ىنالك تقارير
كيدية وغير دقيقة قدمت ضده.
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التوصيات
بناء عمى المداخالت الرئيسة والنقاش الذي جرى في ورشة العمل ،فقد تم بمورة التوصيات التالية:
.2

ضرورة مراجعة األطر القانونية والتنظيمية التي تحكم عمل الضابطة الجمركية ،إذ طرأت تحوالت

كثيرة في األطر القانونية والتنظيمية التي تحكم عمل الضابطة الجمركية منذ تأسيس ىذا الجياز في

سنة  .2::6وبالتالي فإن ىنالك حاجة ممحة إلعادة تقييم ىذه األطر وادخال التعديالت المناسبة
عمييا .لذا يقترح تشكيل طاقم خاص لمقيام بيذه الميمة بحيث يشارك فييا ممثمون عن الجيات ذات

العالقة ،وبشكل خاص ممثمون عن قيادة الجياز وو ازرة المالية وو ازرة االقتصاد الوطني ومجمس
تنسيق القطاع الخاص.
.3

ىنالك ضرورة ماسة لصياغة مدونة سموك لمعاممين في الضابطة الجمركية ،ووضع آليات لتطبيقيا.

.4

يتطمب نجاح الضابطة الجمركية في عمميا تطوير مزيد من الشراكة الحقيقية مع ممثمي القطاع

الخاص .ويقترح المجوء لنشاطات عديدة ليذا الغرض ،مثل عقد االجتماعات الثنائية وورش العمل
لمناقشة الواقع واحتياجاتو.

.5

يقترح أن يتم إجراء تقييم دوري (مثالً مرة في العام) ألداء الضابطة الجمركية ،وذلك من خالل
مؤسسة متخصصة بمثل ىذا النوع من الدراسات.
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CPA is governed by a wide range of legal and regulatory frameworks, some of
which date back to more than seventy years. Given the great importance of
CPA's mission, it is strongly recommended that relevant legal and regulatory
frameworks are reconsidered by a qualified team, obviously involving
effective partnership on the side of the private sector.



In order that the fight on corruption gains greater momentum, it is essential
that this goal becomes an integral part of the Palestinian popular culture. This
requires launching a comprehensive educational campaign targeting all social
strata. Coordination among relevant stakeholders, whether in the government
or civil society institutions, is essential for the success of this effort.



Private sector participants complained about the loose measures which govern
import trade, which has led to the influx of huge quantities of goods from
"dumping" countries, especially China. In most cases goods are grossly
under-priced in official documents, which entails devastating consequences on
locally produced goods as well as on the value of custom proceeds. The
Ministry of Finance and CPA are therefore urged to take a much more
stringent stand on such violations.



Several speakers, including senior officials in the government, complained
bitterly about the notoriously slow processing of cases referred to courts by
CPA and health departments. This has been viewed as a major obstacle
towards fostering a more affirmative governmental stand on financial and
health violations. Consequently, an objective assessment of the performance
of courts in settling cases referred to them is viewed as a high priority.
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Executive Summary
Custom Police Agency (CPA) was established in 1995, shortly after the inception
of the Palestinian National Authority in 1994. CPA's mandate is targeted mainly at
overseeing the degree to which business firms settle their tax obligations, and
monitoring their compliance with stipulated health and quality standards. Fighting
smuggling, especially of goods produced on Israeli settlements, is also a major
objective. CPA has been in business for 17 years, and it has evolved in the
meantime as one of the most important public sector institutions, whether on
account of its role in tax collection or its potential impact on the business
community and investment climate.
The PGI workshop has provided a forum for conducting an objective debate among
speakers from all stakeholder institutions regarding the mission of CPA and the
means it employs for this purpose. The main focus of the event was on the legal
and regulatory frameworks which govern this institution, and not on conducting an
assessment of its performance. The following is a summary of the main issues
which were highlighted in this event.


Speakers from the private sector expressed bitterness regarding the arbitrary
and often upper handed means practiced by CPA inspectors while conducting
their duties. It was strongly recommended that the whole web of relations
between the two sides be reconsidered on objective and equitable grounds.



Despite the fairly tough collection policies practiced by the Palestinian tax
departments, however, it was repeatedly noted that tax collection rate amounts
to less than 45 percent of actual dues. This provides strong evidence on the
size of the collection effort needed, especially on the side of the Custom
Police Agency.



In order to attain more effective performance of CPA staff, yet avoid
behavioral misconduct, it is strongly recommended that detailed codes of
conduct are promulgated for this purpose. CPA staff should be provided
intensive training in this connection.
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Date and venue
The workshop relevant to this report was held on 13 March 2013, at the Best
Eastern Hotel – Ramallah.
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