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الشركاء:

مختارين  مستوردين  مع  الثقة  بنينا  لقد 
ونحن نفرج عن شحناتهم بناًء على ثقتنا 
باللوائح  وإلتزامهم  الذاتي  تقييمهم  في 
ملحوًظا  تحسًنا  شهدنا  لقد  الجمركية. 
جمعناها  التي  اإليرادات  مقدار  في 
تنفيذ  الماضيين في سياق  العامين  في 
الموثوق".  "التاجر  التجريبي  البرنامج 
تم جمع ما يقرب من ربع مليون  ولقد 
الذاتي من طرف  التدقيق  نتيجة  دوالر 

التجار.

 )AEO( وفر تطبيق المشغلين االقتصاديين المعتمدين
مع  األمنية  مسؤولياتها  لمشاركة  للجمارك  الفرصة 

القطاع الخاص

الحل
بعد تطبيق أسيكودا وارلد طبقت إدارة الجمارك والضرائب في بليز 
أساس  على   ")TTP( الموثوق "التاجر  برنامج  األونكتاد  بمساعدة 
برنامج  سمح  االقتصاديين.  المشغلين  قبل  من  الطوعي  اإللتزام 
في  داخلية  ضوابط  بوضع  المؤهلين  للتجار  الموثوق"  "التاجر 
التدخل  معدل  من  الجمارك  إدارة  قللت  بينما  التجارية  العمليات 
الجمركي في شحنات التجار الموثوق بهم من خالل أسيكودا وارلد.

نسبة إنخفاض معدل التدخل الجمركي 
من 2011 إلى 2017 بعد تطبيق برنامج 

"التاجر الموثوق"

راكيل وايت، مشرف إدارة المخاطر في 
إدارة الجمارك 

الحالة  
من عام 2012 إلى عام 2014، واجه أكبر 25 مستورًدا إلى بليز معدل 
الرئيسيون  المستوردون  هؤالء  ساهم  بنسبة 60%.  جمركي  تدخل 
الفترة. المحصلة في تلك  الجمركية  بـ %41 من إجمالي اإليرادات 

طلبت إدارة الجمارك والضرائب في بليز )BCED( مساعدة األونكتاد 
لتحسين  أسيكودا  ونظام  المخاطر  إدارة  سياسة  وتطوير  لمراجعة 

كفاءة االستهداف وتسهيل التجارة.

النتيجة
أجرى األونكتاد في عام 2014 تحلياًل لإليرادات وإدارة المخاطر في 
سياق مشروع أسيكودا وارلد مبنيا على بيانات 2014-2012. وأجرى 
األونكتاد مراجعة أخرى في حزيران / يونيو 2017 بعد تطبيق برنامج 
يناير   / الثاني  كانون  من  الفترة  فحصت  والتي  الموثوق"  "التاجر 

2012 إلى أيار / مايو 2017 ولوحظت النتائج التالية:

ونسبة  و2015   2014 عامي  بين  بنسبة 11.1%  اإليرادات  زيادة 
%10.9 بين 2015 و2016

انخفاض كبير في معدل التدخل من %91 عام 2011 إلى 48.5% 
في عام 2015 و%45 في عام 2017

أبلغت الشركات المشاركة في برنامج "التاجر الموثوق" التجريبي 
والرسوم  المرفأ  في  التخزين  تكاليف رسوم  في  كبيرة  توفير  عن 

األخرى المتعلقة بالجمارك والموانئ



belize

(2017) حجم النشا�

 ب�انات الحمولة الجمر��ة

22,079
 بوالص الشحن الجمر�ي

115,770
 ب�انات االستيراد

56,502
 ب�انات التصدیر

5,468 
 ب�انات الترانز�ت

4,463

 العدد اإلجمالي لم�اتب الجمارك

 المؤتمتة

350 
(2017)

مليون دوالر أمر��ي مليون دوالر أمر��ي
1,186

الصادرات (2017)  الواردات

123 الور��ة

9

تطور إیرادات الجمارك السنو�ة (�مالیين الدوالر البليز�)

إطالق أس��ودا وارلد واحد من بين العدید من العوامل مثل اتفا��ات التجارة اإلقل�م�ة و�صالح الجمارك وأتمته اإلجراءات وغيرها التي �م�ن أن تؤثر على اإلیرادات
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