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االن زماني است كه سطح بااليي از عالقه مندي جهاني براي استفاده از كارگزاران گمركي وجود دارد ،بخصوص به دليـل  

به صرفه و  نقش ارزشمندي كه كارگزاران گمركي در ايجاد كارايي براي جابه جايي كاالها در طول مرزها  به روشي مقرون

  در تامين امنيت درآمد با حفظ منافع عمومي ايفا مي كنند.

-هنوز كارگزاران گمركي در سراسر دنيا، بخش قابل توجهي از زمان خود را صرف توضيح اينكه دقيقا چه كاري انجام مـي 

كارگزار گمرك شـدن و  كنند. اين بدين معنا نيست كه توضيح آن سخت است بلكه به اين دليل است كه الزامات دهند، مي

  شوند . نوع خدمات ارائه شده توسط آنان اغلب در كشورهاي مختلف متفاوت است و طبق  قوانين ملي هر كشور تجويز مي

-تعريف يك كارگزار گمركي به موارد بسياري  نظير مقررات ملي (درصورت وجود)، بازار تجاري يك كشور، نقش ديگر ارائه

  مسائل بنيادي مثل جغرافيا وابسته است.دهندگان خدمات لجستيكي و 

هـاي ميـان كـارگزاران    ) رو به توسعه است. نه فقط بخاطر تفاوتIFCBAالمللي انجمن كارگزاران گمركي (فدراسيون بين

  ها دارند.گمركي بلكه بخاطر مشتركاتي كه آن

  

  WCOاستقبال از بررسي سازمان جهاني گمرك 

درباره كارگزاران گمركي بود،  هاي سازمان گمرك جهاني، مطالعهته كه يكي از اولويتكارگزاران گمركي از اخبار سال گذش

استقبال كردند. سپس ما خوشحال شديم از اينكه تعداد بسيار قابل توجهي از اعضاي سازمان جهاني گمرك در اين بررسي 

رگزاران گمركي در كشورشان بـه اشـتراك   شركت كرده و با شور و شوق دانش و تجربه خود را درباره مقررات و اقدامات كا

  گذاشتند. 

پاسخ و تحليلي كه اين بررسي ارائه داده دانش درباره كارگزاران گمركي را به اشتراك گذاشته  و اهميـت موضـوع را بـراي    

ود هاي آتي بوجهاي غني را براي بررسيچنين اين مطالعه پرسشكند. همادارات گمركي و بخش خصوصي مشابه تاييد مي

،  خوشحاليم كه نتايج بررسي با بازخوردهـا و  IFCBAالمللي انجمن كارگزاران گمركي فدراسيون بين مي آورد. و از ديدگاه

در بر خي از بزرگترين كشورهاي تجاري جهان، شامل اعضاي ما در كشورهاي درحال توسعه  IFCBAهاي اعضاي اولويت

  ، سازگاري داشت.



 

 

  گمركيچارچوب صدور مجوز كارگزاري 

درباره مقـررات كـارگزاران    IFCBA، مدل اقدامات در حقيقت، تحليل نتايج بررسي سازمان جهاني گمرك و تفسير گزارش

هاي قابل توجه تاييد شد، به بهترين شكل تحكـيم و تقويـت   ها و بحثگمركي را كه ابتدا هفت سال پيش، پس از پژوهش

ت درباره استفاده اجباري كارگزاران گمركي در سـازمان تجـارت جهـاني    كند. در همان زمان، گفتگوي مهمي وجود داشمي

)WTO تحت عنوان توافقنامه تسهيل تجاري (WTO گيري بود.كه در حال شكل  

از ايجاد نظامي شفاف، پاسخگو و سازگار صدور مجوز براي  IFCBA"اصولي را مشخص كرد كه  IFCBA، 2009در سال 

هاي كليدي و بحرانـي زيـر،   هايي را در حوزهو راهنمايي "ي دولتي مربوطه، حمايت كردهكارگزاران گمركي  توسط ارگانها

  كند: جهت بسط چارچوبي نظارتي موثر براي صدور مجوز كارگزاران گمركي ارائه مي

 توانند)توانند انجام دهند كه ديگر اشخاص ثالث نميدامنه اقدامات (آنچه فقط كارگزاران گمركي مي •

 و ورود  (توسعه دانش از طريق آموزش و آزمون) مقررات شروع •

 مقررات اجرايي •

 اتحاديه ها يا انجمن هاي ملي كارگزاران گمركي نقش •

عاليق عمومي به بهترين شكل   :ها چنداليه هستند، اما در قلب چارچوب نظارتي ، اعتقادي است كه هر كدام از اين حوزه

  دنبال شود.توسط مقررات دولتي در باره كارگزار گمركي 

 

  منافع استفاده از كارگزار گمركي

هاي تحميل شده به دليل سازي، به همراه چالشهاي مدرنها در بسياري از كشورها ، با بررسي نظارت جامع و برنامهدولت

تر با وري بيشها، كه منجر به تقاضا براي بهرهها بعالوه كاهش هزينهها و فشارهاي مالي جهاني براي كاهش كاستيضعف

  شود، در حال حركت بسوي  تغييرات چشمگير هستند. مصرف كمتر مي

بيشتر از هميشه، مشخص شده كه ادارات گمركي ظرفيت مناسبي براي سرو كار داشتن با هزاران شركت خصوصي و افراد 

مستقيم با الزامات گمرك و ها ظرفيت الزم براي ارتباط كنند، ندارند و اغلب اين شركت كه كاالهايشان را وارد يا صادر مي

  ديگر ارگانهاي دولتي در انتقال كاالها در طول مرزها، را ندارند. 

دهد كه منابع كمياب را بطور موثرتري تخصيص داده، بلكه ايـن  وجود كارگزاران گمركي رسمي نه فقط به دولت اجازه مي

وجود دارد كه نشان مي دهد كارگزاران گمركي با انجام هاي بسياري ها را ذخيره كند. مثالدهد كه، پول دولتامكان را مي

ها، مديريت و تحليل و انتقال اطالعات به هزاران مشتري درباره الزامات مقرراتي پيچيده، باعث كاركردهايي نظير ثبت داده

  ها از بخش عمومي به بخش خصوصي مي شوند.انتقال خالص هزينه

هـايي از جملـه كـارايي در    مك به ادارات گمركي در دستيابي بـه پيشـرفتهايي  كارگزاران گمركي بطرز منحصر بفردي با ك

هاي بكارگيري تكنولوژي و حمايت از بهينه سازي استانداردهاي امنيـت زنجيـره تـامين ،    بكارگيري مقررات، توسعه برنامه

  نقش بسزايي ايفا مي كنند.



 

 

ش امنيت مرزي گسترش يافته، كارگزاران گمركي كـه توسـط   هاي ادارات گمركي به افزاياز آنجايي كه دستوركار و اولويت

-شوند ميهاي امنيتي سوابقشان، بررسي توانايي مالي، و بررسي دانش تخصصي، نظارت ميدولت و از طرقي نظير بررسي

مـورد   ) يـا  تـاجران  AEOتوانند به عنوان تاجران مورداعتماد ديده شوند. بعالوه همانند عضوي ازفعاالن اقتصادي مجاز (

  تر ياري رسانند. تر و ايمنتوانند در ايجاد يك زنجيره تامين سالماعتماد ، كارگزاران گمركي مي

  

  دانش، ظرفيت و همسويي استراتژيك

المللي موارد ناچيزي وجود دارد كه تغيير نكرده باشد. بازار فراتر از انتظـار رشـد كـرده    در دهه گذشته، در فضاي تجارت بين

ها)  مي باشدو همچنين اين حقيقت كه تاجران با فشار رقابتي FTAگسترش توافقنامه هاي تجارت آزاد ( يجهاست و اين نت

اند كه آنان را ملزم به تمركز بر تجارت اصلي شان و اخذ تصميمات استراتژيك درباره اينكه چطـور بـه بهتـرين    مواجه شده

اي بسيار مهم در كنند، مالحظهاست. اينكه مرزها چطور كار مي شكل تجارتشان را در اين فضاي متغير مديريت كنند، كرده

پذيري يك كشور در سطح  جهاني است. از ديدگاه كارگزاران گمـرك،  -گذاري، نتايج سودآوري، و رقابتتصميمات سرمايه

  سه حوزه، بطور خاص مهم هستند كه عبارتند از:

 ايجاد دانش •

 ايجاد ظرفيت •

 همسويي استراتژيك •

در  IFCBAدانش دارايي بسيار مهمي براي كارگزاران گمركي است و در ايجاد ارزش براي مشتريان بسيار حيـاتي اسـت.   

حال تالش براي درك بهتر اين هستند كه چطور دانش به عنوان يك الزام در مراحل ابتـدايي شـروع بـه كـار و در ادامـه      

بينـيم و  راي همكاري با ادارات گمركـي در توسـعه و ارائـه آمـوزش مـي     هايي بايي انتقال مي يابد. ما پتانسيلفعاليت حرفه

هايي نظير مديريت سازگاري و مديريت ريسك، معتقديم كه اين امر منافعي فراتر از صدور مجوز كارگزاران گمركي در حوزه

ر ظرفيـت سـازي و تقويـت    كند. بعالوه ما معتقديم اتحاديه هاي كارگزاران گمركي  نقش مهمي در اين حوزه، درا مهيا مي

دانيم براي ايجاد ظرفيت در كارگزاران گمركي و مقررات مربوط به آنان بيشـتر از انچـه كـه    چنين ميبنيه علمي دارد.  هم

  شده مي توانيم انجام دهيم.انجام 

IFCBA همكاري آژانس خدمات مرزي كانـادا (  آسيا باهاي ايجاد ظرفيت در آمريكاي التين و بر طرحCBSA( ،   بانـك

ايم كه چقدر اهميت دارد كـه درك از  جهاني و خود سازمان جهاني گمرك فعاليت كرده است. از طريق اين فعاليت، آموخته

ها را بهبود دهيم و از ديدگاهها و روشهايي  نظير آموزش، ابزارهاي تجاري (به عنوان مثال هاي ملي و تفاوت اولويتچالش
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نفع و فراينـدهاي مـرزي شـامل مـديريت هماهنـگ مـرزي       هاي تعامل ذيكارگزاران)، مدلتوافقات ميان وارد كننده ها و 

)CBM .و مفهوم پنجره واحد حمايت كنيم (  

هـا و  چنين اين سوال وجود دارد كه آيا همسويي استراتژيك با اهداف سـازمان جهـاني گمـرك ، اعضـاي آن و انجمـن     هم

مثبت و روبـه جلـويي اسـت؟. در بسـياري از     )، راهي IFCBAهاي ملي و هم اتحاديه هاي كارگزاران گمركي( هم انجمن

ها توسط دولت نظارت شده و يكي از اهداف ايـن نظـارت،   كشورها، كارگزاران گمركي تاجران مورداعتماد اصلي هستند. آن

  تر گفتيم، حفاظت از منافع عمومي است. همانطور كه پيش

  تجارت - هاي گمركنفعان و مشاركتتعامل ذي

نفعان هستند. كارگزاران گمركي در بسياري از كشـورها  ييك نقطه شروع طبيعي براي تعامل ذچنين كارگزاران گمركي هم

چنين ارتباطاتي با ديگـر ارگانهـاي دولتـي و بـا     ها هميك ارتباط دوجانبه قوي با ادارات گمركي خود دارند،در عين حال آن

ش زيادي در گشايش و تسهيل گفتگو و ايجاد اراده سياسـي  تواند داراي ارزنفعان دارند. اين موقعيت چندجانبه ميديگر ذي

  باشد.

نفـع و  زه تعامـل ذي تعامالت كارگزاران گمركي با ادارات گمركي حوزه ديگري از بررسي است كه بينش مفيـدي را در حـو   

  كند. تجارت ايجاد مي-مشاركت گمرك

  

  ها و همكاري آيندهپژوهش

هاي پژوهشي قويا به دنبال فعاليت IFCBAاني گمرك دائما در حال تغيير است، ازآنجا كه اموردردنياي اعضاي سازمان جه

بعدي است. يك كوشش جمعي با سازمان جهاني گمرك ، بينش و راهنمايي مضاعف مرتبط با اقدامات مناسب ارائه خواهد 

، بـه عنـوان   IFCBAي هاي زير در بررسي سازمان جهاني گمرك و در گفتگوي سازمان جهاني گمرك با اعضاكرد. حوزه

  ها معرفي شدند:فرصت

 تمايز بين ثبت كارگزاران گمركي و قواعد و قوانين كارگزاران گمركي. .1

 دهد.هايي كه اختياراقدام ازطرف و بجاي وارد كننده و صادر كنندگان را به آنان ميمكانيزم .2

 اجرا چه عملياتي هستند.)محدوده عملياتي براساس مقررات (به عنوان مثال كارگزاران گمركي مجاز به  .3

 منطقي براي مقررات كارگزاران گمركي .4

 ن مي شود .اگر اشخاص ثالث غيرمجازوارد حيطه كاري كارگزاران گمركي شوند چه عواقبي گريبانگيرشا .5

 مرجع نظارتي (كه به عنوان مثال بايد گمركات يا ارگانهاي دولتي ديگري باشد.) .6

 استفاده اجباري از كارگزارن گمركي .7

 كنند.كنند و از اشخاص ثالث استفاده نميزامات براي شركتهايي كه كاالهايشان را خودشان ترخيص ميال .8

 پيش نيازهاي صدور مجوز به عنوان مثال دانش، ظرفيت مالي و اتوماسيون .9

 الزامات براي تمديد مجوز .10



 

 

 روندهاي افزايش كارگزاران گمركي و استفاده از خدمات آنها .11

 فاده از كارگزاران گمركي و سازگاريبررسي ارتباط بين است .12

 تعامل كارگزاران گمركي و ذينفعان .13

اين كار را بطور مرتب انجام مي دهـد.   IFCBAبررسي اقدامات كارگزاران گمركي هميشه حاوي اطالعات مفيدي است و 

هستيم تا بتوانيم به آنـان  چنين دائما در تالش براي درك بهتر از نيازهاي تجاري كارگزاران گمركي و مشتريان آنان ما هم

هـاي  اي بـه سـمت نيازهـاي شـركت    در رفع نيازهايشان كمك كنيم. ما هميشه بخاطر داريم كه كارگزاران گمركي پنجره

  هستند.  SMEها) هستند و در واقع بسياري از كارگزاران گمركي خود يك شركت متوسط  SMEكوچك و متوسط  (

مركي در بازار و پيشرفت  مستمر كارگزار گمركي به عنوان يك متخصص و نـوآور  حوزه نهايي تحقيق ، ارزش كارگزاران گ

هاي بعـدي، مهـم و جـذاب اسـت. همچنـين      بطور خاص براي پژوهش "استفاده از كارگزار گمركي"تجاري است. عبارت 

كـارگزاران گمركـي    تحقيقي بايد صورت گيرد براي درك بهتر از اينكه چرا بيشتر واردكنندگان در سراسـر دنيـا از خـدمات   

  توانند مستقيما به تسهيل تجارت و رفاه ملي كمك كنند. كنند و چطور كارگزاران گمركي مياستفاده مي

  رومسير پيش

IFCBA 25 كننده، همزمان شد با عالقه مجدد سازمان امين سالگرد خود را سال گذشته جشن گرفت كه بطرزي خوشحال

-هاي غني تحقيق و حـوزه گمركي. ما در انتظار همكاري مستمر براي كاوش حوزه جهاني گمرك و اعضايش به كارگزاران

انـدازي  هاي خوب پيشرفت درآينده هستيم . ما كشورهاي بدون انجمن يا اتحاديه هاي مترقي كارگزاران گمركي را بـه راه 

و حمايـت و تـرويج ارزش    رفع نيازهاي اعضـايش   IFCBAكنيم. هدف از وجود چنين انجمن يا اتحاديه هايي تشويق مي

كارگزاران گمركي است. با انجام اين كار، اعضاي ما، رشد اقتصادي را با ايجاد جريان كاالهـا در طـول مرزهـا بـه شـكلي      

  كنند.موثرتر و سازگار براي همه تسهيل مي

   http://ifcba.org اطالعات بيشتر:

 


