
تواجھ المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال التجارة الدولیة في الشرق األوسط متاھة من األنظمة المعقدة المتعلقة باالستیراد والتصدیر وأمن الحدود، األمر الذي یوجب توخي الحذر عند التعامل مع 
التزامات االمتثال الجمركي ولوائح التجارة للمحافظة على استمرار االمتثال واالستفادة من فرص توفیر النفقات. 

والجدیر بالذكر أّن التركیز العالمي على المسائل المتعلقة بأمن الحدود الوطنیة وبرامج األمن التجاري تتطلب الوعي بالتزامات االمتثال وفرص التخطیط. ومن بین العوامل األخرى التي قد تؤثر بشكل كبیر 
وسلبي على وضع الرسوم الجمركیة من حیث استحقاقھا على الشركات، ھي التغیرات التي قد تطرأ على سلسلة التورید، وأیضاً االستعانة بمصادر خارجیة، وھیكلة المعامالت. 

وفضالً عن ذلك فإن المطالبات بفرض الرقابة الداخلیة، وإدارة المخاطر، والقدرة التنافسیة عموماً، من شأنھا دعم وتعزیز األنظمة المالیة والمحاسبیة وأنظمة العمل الخاصة بالشركات على نحو أكثر فعالیة. 

وفي ھذا المستند، نقدم لمحة عامة عن كیفیة مساعدة دیلویت لألعمال في الوصول إلى الوضعیة المناسبة عندما یتعلق األمر باالستشارات الجمركیة والتجارة الدولیة في الشرق األوسط، وذلك من خالل مجموعة 
من الخدمات یقدمھا فریق من خبراء الضرائب غیر المباشرة ذوي المھارات العالیة.

خدمات استشارات التجارة العالمیة - تقییم تأثیر األعمال الجمركیة، والذي یكون ضروریاً 
للتعامل مع المستجّدات على صعید الجمارك - على سبیل المثال، تأثیر زیادة نسبة الرسوم 

الجمركیة في المملكة العربیة السعودیة، أو اجراءات االمتثال الجدیدة فیما یتعلق بالسلع 
االستھالكیة في المناطق الحرة بدبي، أو آخر المستجّدات بشأن المناطق الحّرة في قطر، إلخ.

عملیات مراجعة االمتثال المتعلقة باالستیراد والتصدیر وعملیات تقییم المخاطر.

عملیات األعمال القائمة على الجمارك وتحلیل فرص توفیر التكالیف. 

إیالء العنایة الواجبة للجوانب المتعلقة بالرسوم الجمركیة والمخاطر التجاریة والفرص 
المحتملة.

الخدمات االستشاریة للتقییم الجمركي، بما في ذلك التفاعل بین تسعیر المعامالت والتقییم 
الجمركي. تحلیل وتوثیق التقییم الجمركي لألطراف ذات الصلة.

مراجعة فعالیة وكفاءة وظائف الجمارك، من خالل تقییم األشخاص والعملیات والتقنیات.

مواجھة األثار المترتبة على انتشار فیروس كوفید -19 تقییم االسترداد والتحقق من مدى 
تطبیق إجراءات التخفیف المناسبة. 

نة للرؤیة واإلدارة الدولیین. إذ تتضمن عروضنا للتقنیات  تحلیالت البیانات التجاریة المحسِّ
الضریبیة في مجال التجارة الدولیة مجموعة من األدوات التقنیة مثل رادار التجارة الدولیة 

وماسح المشغل االقتصادي المعتمد  باإلضافة إلى الحلول التقنیة التي یتم تصمیمھا بما یتالءم 
مع احتیاجات كل عمیل على حدة. 

مراجعة بنود التعریفة الجمركیة وتصنیف الصادرات وھندسة التعریفة. مراجعة المواصفات 
الفنیة للسلع لتحدید جدول التعریفة الموحدة للدولة (HTS) وأرقام تصنیف مراقبة الصادرات. 

ولتقدیم خدمات التصنیف ھذه نقوم باستخدام برامج الروبوتات لدینا إلى جانب أدوات الذكاء 
االصطناعي.

تقییمات برنامج األمن التجاري مثل المشغل االقتصادي المعتمد (AEO) وعملیات التنفیذ، 
بحیث یشمل ذلك تقییم أنظمة وعملیات األعمال للتحقق مما إذا كان یمكن اعتمادھا كمشغل 

اقتصادي معتمد وأیضاً مساعدة العمیل في التسجیل في برنامج AEO (أو برنامج األمن 
التجاري) الُمطبق.

كیف یمكننا مساعدة األعمال في تحقیق أھدافھا؟ 

التحدیات القائمة في الشرق األوسط

تقدیم المشورة بشأن المسائل التنظیمیة التجاریة غیر المالیة - بما في ذلك ضوابط التصدیر 
والعقوبات، والعمل بشكل وثیق مع شبكتنا العالمیة لتعزیز الكفاءات في مجال االستشارات 

التنظیمیة التجاریة لسالسل التورید العالمیة.

خدماتنا االستشاریة في مجال التجارة الدولیة
واإلجراءات الجمركیة في الشرق األوسط

*یجب األخذ بالعلم أن ھذه القائمة ال تشكل قائمة شاملة لجمیع الخدمات التي تقدمھا دیلویت 
الشرق األوسط. 
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تمتلك دیلویت شبكة عالمیة تضم العدید من الشركات األعضاء، مع أكثر من 500 متخصص في مجال استشارات التجارة الدولیة في أكثر من 100 بلد حول العالم، ومن بین أولئك 
المتخصصین المحامین والمحاسبین ووسطاء الجمارك وخبراء االقتصاد ومتخصصین معتمدین في مجال التصدیر، ومراجعي الحسابات، وموظفین سابقین لدى جھات حكومیة، عالوة 

على متخصصین في القطاع. ومع تنوع خلفیاتنا في القطاعین الخاص والعام، فإننا على علم تام بالقیود والمتطلبات التشغیلیة للتجارة الدولیة. 

بإمكان فریق دیلویت المتخصص في مجال الجمارك والتجارة الدولیة في الشرق األوسط، مساعدة األعمال في وضع استراتیجیة عمل دولیة ومحلیة إلدارة التكالیف والمتطلبات 
التنظیمیة للتجارة الدولیة مع االستفادة في الوقت ذاتھ من الحلول التكنولوجیة اإلبداعیة. 

یتبع مستشارو دیلویت لإلجراءات الجمركیة والتجارة الدولیة نھًجا عملیًا وفعاالً یتعلق باالمتثال للمتطلبات التجاریة، والذي من شأنھ مساعدة الشركات في تطویر برامج تعمل على 
زیادة الكفاءة وخفض التكلفة وتحسین إدارة المخاطر.

فریق دیلویت المتخصص في مجال الجمارك واستشارات التجارة العالمیة



لمزید من المعلومات حول الخدمات االستشاریة التي تقدمھا دیلویت الشرق األوسط في مجال الجمارك والتجارة الدولیة، برجاء االتصال بأحد أعضاء فریقنا. 
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قد تمت كتابة ھذا التقریر بصفة عامة، وبالتالي ال یمكن اإلعتماد على ما یحتوي علیھ لتغطیة حاالت محددة. إّن تطبیق المبادئ المنصوص علیھا یتوقف على الظروف الخاصة بكل حالة وینصح بالحصول على اإلستشارة المھنیة قبل القیام أو اإلحجام 
عن أي تصرف اإلعتماد على محتوى ھذا التقریر.

دیلویت آند توش (الشرق األوسط) شراكة ذات مسؤولیة محدودة ھي شركة تابعة لدیلویت شمال جنوب أوروبا شراكة ذات مسؤولیة محدودة، بالنسبة لمنطقة الشرق األوسط وقبرص، ودیلویت شمال جنوب أوروبا شراكة ذات مسؤولیة محدودة (ن س 
إي) ھي شركة مرخص لھا من قبل دیلویت توش توھماتسو المحدودة، وھي شركة بریطانیة خاصة محدودة بضمان.

یُستخَدم اسم "دیلویت" للداللة على واحدة أو أكثر من شركات األعضاء المرخص لھا من قبل دیلویت توش توھماتسو المحدودة، وھي مجموعة عالمیة من شركات األعضاء المرخص لھا، والكیانات المرتبطة بھا، تتمتع األخیرة وكل من الشركات 
المرخص لھا بشخصیة قانونیة مستقلة خاصة بھا. ال تقدم دیلویت توش توھماتسو المحدودة أو دیلویت ن س إي أو دیلویت آند توش (الشرق األوسط) شراكة ذات مسؤولیة محدودة أي خدمات للعمالء، یُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان 

www.deloitte.com/ about :التالي
تعتبر دیلویت شركة عالمیة رائدة في مجال التدقیق والمراجعة، واالستشارات اإلداریة والمالیة، وخدمات استشارات المخاطر، خدمات الضرائب والخدمات المتعلقة بھا. وھي توفر خدماتھا ألربع من بین خمس شركات على قائمة مجلة فورتشن 

العالمیة ألفضل 500 شركة، بفضل شبكة عالمیة مترابطة من الشركات األعضاء المرخص لھا في أكثر من 150 دولة. للحصول على المزید من التفاصیل حول مھنیي دیلویت ال 300,000 وأثرھم اإلیجابي في مختلف القطاعات، یُرجى مراجعة 
www.deloitte.com :موقعنا االلكتروني على العنوان التالي

یسّر د إم إي أن تقدم االستشارة المھنیة للقراء حول كیفیة تطبیق المبادئ المنصوص علیھا في التقریر بحسب ظروفھم الخاصة. ال تتحمل د إم إي أیواجب أو مسؤولیة عن أي خسارة یكون سببھا التصرف أو اإلحجام عن التصرف نتیجة اإلعتماد على 
أي معلومات یحتوي علیھا ھذا التقریر د م إي ھي واحدة من الشركات الرائدة في تقدیم الخدمات المھنیة اإلستشاریة وقد تأسست في منطقة الشرق األوسط ویمتد وجودھا منذ سنة 1926 في المنطقة. إن وجود شركة د إم إي في منطقة الشرق األوسط 

مكّر س من خالل الشركات الحائزة على ترخیصلتقدیم الخدمات وفقا للقوانین والمراسیم المرعیة اإلجراء في البلد التابعة لھ وتتمتع بالشخصیة القانونیة المستقلة. ال تستطیع الشركات والكیانات المرخصة من قبلھا إلزام بعضھا البعض و/أو
إلزام شركة د إم إي. وعند تقدیم الخدمات، تتعاقد كل شركة أو كیان بشكل مستقل مع العمالء الخاصین بھم وتكون ھذه الشركات والكیانات مسؤولة فقط عن أفعالھا أو تقصیرھا.

وتعتبر د إم إي من الشركات المھنیة الرائدة التي تقدم خدمات التدقیق والمراجعة و خدمات الضرائب واالستشارات اإلداریة والمالیة وخدمات استشارات المخاطر في المؤسسات وتضم قرابة 5,000 شریك ومدیر وموظف یعملون من خالل 26 مكتب 
ا في 14 بلدا.ً
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