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العوامل املؤثرة على ظاهرة التهرب الكمركي
'دراسة ميدانية يف مديرية كمرك كرميان'*
م.د.ضيا حممد حسن
رئيس قسم إدارة األعمال يف املعهد التقين -كالر
امللخص
هدفت هذه الدراسة يف التعرف على "العوامل املؤثرة على ظاهرة التهرب الكمركي من وجهة نظر موظفي مديرية كمرك
كرميان" .وتكونت عينة الدراسة من مجيع املوظفني يف مديرية كمرك كرميان ،والبالغ عددهم ( )65طبقت الدراسة عليهم مجيعاً ،مت
إسرتجاع ( )34إستبانة بنسبة ( .)%77وأشارت نتائج الدراسة اىل عدم وجود عالقة ذات داللة معنوية بني كل من (تدريب موظفي
الكمارك ،قوة التنسيق بني اإلدارة العامة للكمارك واألجهزة األمنية) وبني ظاهرة التهرب الكمركي ،بينما توجد عالقة ذات داللة
معنوية بني كل من (نقص الوعي الكمركي ،زيادة احلوافز املادية واملعنوية ملوظفي الكمارك) وبني ظاهرة التهرب الكمركي من وجهة
نظر موظفي مديرية كمرك كرميان ،وكما أشارت النتائج اىل عدم وجود فروق ذات داللة معنوية حول آراء أفراد العينة يف ظاهرة
التهرب الكمركي من وجهة نظر موظفي مديرية كمرك كرميان تعزى للخصائص الشخصية لعينة الدراسة (سنوات اخلدمة ،املؤهل
العلمي ،اجلنس) .ويف ضوء النتائج أوصت الدراسة بضرورة العمل على تنمية الوعي الكمركي لدى املكلفني ،والعمل على إزالة
احلاجز النفسي بني املكلف واإلدارة الكمركية ،من خالل الندوات والنشرات ووسائل اإلعالم ،مع بيان أوجه صرف هذه الرسوم
حتى يطمئن املكلف بدفع الرسوم بأن األموال اليت يدفعها تنفق يف سبيل حتقيق املصلحة العامة.
Abstract:
The aim of this study is to identify factors that have influence on the phenomenon of custom
evasion from the perspective of the employees at the Directorate of Custom in Garmian. The study
sample consisted of all employees in the Directorate of Custom in Garmian. The number of 43 responses
received from the total population (56) which is equal to 77% of all sent questionnaires.

*

قدم هذا البحث يف املؤمتر العلمي الدولي الرابع جلامعة التنمية البشرية/نيسان ٧١٠7
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The results of the study indicated that there is no significant correlation between each of the
(training and strong coordination between the General Administration of Customs and security apparatus)
and the phenomenon of custom evasion. However, there was significant correlation between each of (the
lack of custom awareness, increased financial and nonfinancial incentives) and the phenomenon of custom
evasion from the perspective of the employees at the Directorate of Custom in Garmian. The findings of
the study also showed no significant differences about the phenomenon of custom evasion and the
respondents’ perspective at the Directorate of Custom in Garmian is attributed to the personal
characteristics of the study sample (years of service, educational qualification, sex .(
In light of these findings, this study recommends that to work on increasing custom awareness
among taxpayers, and work to remove the psychological barrier between the taxpayer and the
administration of customs. This is through seminars, publications and the media, with aspects of the
disbursement of these fees statement to reassure the taxpayer that the fees that they pay is spending to
achieve public interest.

املقدمة
تعترب ظاهره التهرب الكمركي من املشاكل والعقبات اليت حتول دون أداء الدولة ملهامها اليت تهدف إىل حتقيق الرفاهية
 حبيث أصبحت ظاهرة التهرب الكمركي ظاهرة عاملية توجد يف خمتلف دول العامل منها الدول،وتقديم اخلدمات األساسية للمواطنني
 إال أنها تتفاوت من دولة اىل أخرى حسب الظروف االقتصادية والسياسية والتشريعية واالجتماعية،املتقدمة والنامية على حد سواء
، كما تعد الرسوم الكمركية أحد مصادر التمويل خلزينة الدولة من أجل إنفاقها للصاحل العام لتحقيق الرفاهية ملواطنيها.والثقافية
لذلك تسعى الدولة العمل كل ما يف وسعها من سن القوانني والتشريعات اليت تنظم عملية جباية وحتصيل الرسوم الكمركية مبا حيافظ
 ومبا أن للكمارك تأثري كبري يف.على وفرة اجلباية للخزينة ا لعامة للدولة مع حتقيق العدالة وعدم زيادة العبء الكمركي على املكلفني
 باالضافه اىل غريها، العراق باألموال الالزمة لذلك تعترب من املوارد الرئيسية للموازنة العامة-إمداد اخلزينة العامة ألقليم كوردستان
.من املوارد األخرى

مشكلة الدراسة وأسئلتها
:تتمثل مشكلة الدراسة يف السؤال اآلتي
ماهي العوامل املؤثرة على ظاهرة التهرب الكمركي من وجهة نظر موظفي مديرية كمرك كرميان؟
:ومن خالل سؤال الدراسة تتفرع لدينا األسئلة التالية
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 .٠هل توجد عالقة ذات داللة معنوية عند مستوى داللة ( )١0١6بني كل من (تدريب موظفي الكمارك ،نقص
الوعي الكمركي ،زيادة احلوافز املادية واملعنوية ملوظفي الكمارك ،قوة التنسيق بني اإلدارة العامة للكمارك
واألجهزة األمنية) وبني ظاهرة التهرب الكمركي من وجهة نظر موظفي مديرية كمرك كرميان؟
 .٧هل توجد فروق ذات داللة معنوية عند مستوى داللة ( )١0١6حول آراء أفراد العينة يف ظاهرة التهرب
الكمركي من وجهة نظر موظفي مديرية كمرك كرميان تعزى للخصائص الشخصية لعينة الدراسة (سنوات
اخلدمة ،املؤهل العلمي ،اجلنس)؟

أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة يف حتديد العوامل املؤثرة ظاهرة التهرب الكمركي ،كما أن هذه الدراسة سوف تساعد اجلهات
املختصة يف معرفة ماهية التهرب الكمركي وكيفية مكافحته من أجل احملافظة على إيرادات حكومة إقليم كردستان العراق.

هدف الدراسة
تهدف هذه الدراسة يف التعرف على "العوامل املؤثرة على ظاهرة التهرب الكمركي من وجهة نظر موظفي مديرية
كمرك كرميان" وتتمثل األهداف الفرعية للدراسة يف التالي:
.٠

تقييم العوامل املؤثرة على ظاهرة التهرب الكمركي يف مديرية كمرك كرميان.

.٧

حتديد العوامل اليت تساعد يف معاجلة حاالت التهرب الكمركي ،وإجياد طرق للحد من هذه الظاهرة.

.4

تقديم بعض املقرتحات ملديرية كمرك كرميان واملوظفني املختصصني يف معرفة ما هو التهرب الكمركي.

اإلطار النظري للدراسة
متثل عمليات التهرب الكمركي شكالَ من أهم أشكال الفساد اإلداري واملالي ملا يسببه من ضياع إيرادات كبرية من
خالل عدم دفع الرسوم املستحقة بالكامل ،كونها تتم خمالفة ألحكام التشريع الكمركي ،حيث يتم إدخال البضائع اىل الكمارك أو
إخراجها منه رغبة يف التملص من دفع احلقوق والرسوم الكمركية أو التغاضي عن تدابري احلظر املقررة قانوناَ .لذلك تعمل ادارة
الكمارك من خالل تنفيذ السياسة الكمركية احملددة من طرف السلطات العمومية ملراقبة حركة البضائع ورؤوس األموال من واىل
ا خلارج ،السيما من أجل محاية االقتصاد الوطين ،ودعم االستثمار وحتقيق التنمية االقتصادية .كما وأن الرقابة الكمركية ختضع هلا كل
البضائع املستوردة أو املعدة للتصدير ،غري أن الواقع يكشف عن وجود بعض املتعاملني الذين يبحثون عن آليات متكنهم من التهرب.

450

العوامل المؤثرة على ظاهرة التهرب الكمركي….

م.د.جیا محمد حسن

أوالً :تعريف التهرب الكمركي
يعرف التهرب الكمركي "بأنه جلب البضاعة أو تصديرها أو نقلها أو حماولة جلبها أو تصديرها أو نقلها بقصد اختالس
الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب األخرى كلياَ أو جزئياً" (أبو دحروج).3١ :٧١٠3،
وقد عرفه (موسى )٧5 :٧١١6،التهرب الكمركي "هو إدخال البضائع اىل البالد أو إخراجها منها بصورة خمالفة
للتشريعات املعمول بها دون أداء الرسوم الكمركية ،والرسوم والضرائب األخرى كلياً أو جزئياً أو خالفاً ألحكام املنع أو التقييد
الوردة يف القانون".

ثانياً :العوامل املؤثرة على ظاهرة التهرب الكمركي
ملا كانت الرسوم الكمركية عبارة عن اقتطاع نقدي تفرضه الدولة بصورة جربية ونهائية على السلع املصدرة واملستوردة
عند دخوهلا إلقليم كردستان العراق ،فمن املتوقع أن يلجأ البعض من التجار اىل التهرب من الرسوم الكمركية بشتى الطرق
واألساليب .ميكن حتديد العوامل املؤثرة على ظاهرة التهرب الكمركي من حيث :تدريب موظفي الكمارك ،نقص الوعي الكمركي،
زيادة احلوافز املادية واملعنوية ملوظفي الكمارك ،قوة التنسيق بني اإلدارة العامة للكمارك واألجهزة األمنية.
.٠

تدريب موظفي الكمارك

تسعى املنظمات يف حتقيق أهدافها اىل اإلستفادة املثلى من مجيع املوارد املتاحة هلا ،من أهم هذه املوارد هو املورد البشري
الذي حتاول املنظمات الناجحة أن يتم أختياره وتدريبه وتنمية مهاراته ،وفق أسس علمية مدروسة ،وحل املشكالت وتذليل العقبات
اليت تعرتضه داخل املنظمة واليت قد تؤثر على مستوى أدائه ،مبا ينعكس اجيابياً على تطوير أداء منظماتهم جبوانبها وأنشطتها املختلفة
 (Yawson,2009, p1).لذلك فالتدريب يعد أحد املقومات الرئيسية لتنمية املوارد البشرية وأحد عناصر اإلدارة الناجحة ،وميثل
يف جمال القوى البشرية مكانة بارزة ألنه عمل أساسي وحيوي إلجياد نوع من القوى البشرية القادرة على أداء األعمال بكفاءة
وفاعلية .كما يعد التدريب من أهم العوامل اليت تساعد على رفع مستوى أداء العاملني يف األجهزة احلكومية واملؤسسات العامة
والقطاع اخلاص واإلستفادة املثلى من الوقت واملصادر املالية املتوفرة إلجناز األعمال(أبو دحروج).64 :٧١٠3،
.٧

نقص الوعي الكمركي

إن أداء املست وردين للرسوم الكمركية املستحقة عليهم ،هو تعبري عن ممارسة مسؤوليتهم االجتماعية يف احملافظة على
وطنهم ،وعلية فإن املستوى األخالقي ملواطين الدولة يعترب رفيعاً إذا ما التزم املستوردون بالتزامهم الكمركي ،أما ضعف املستوى
األخالقي فهو يتناسب عكسياً مع الشعور الوط ين يف مصلحة اجملتمع ،ومع الشعور بتحمل املسؤولية يف حتمل األعباء العامة ،حيث أن
ضعف املستوى األخالقي لألفراد حيفز على التهرب من دفع الرسوم الكمركية (عبدالغفور).75 :٧١١2 ،
ويرجع نقص الوعي الكمركي اىل عدة عوامل منها:
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أ.

إعتقاد املكلف أنه يدفع للحكومة أكثر مما يأخذ منها ،أو عدم شعوره مبا تقدمها احلكومة من خدمات ،وشعوره

بأنه يستطيع االستمرار يف االنتفاع من خدمات احلكومة حتى مع عدم دفع الرسوم الكمركية ،وذلك أن دفعها ليس شرطاً لالستفادة
من اخلدمات.
ب.

إعتقاد املكلف أن احلكومة تسيء استخدام األموال العامة وأنها تضر اجلماعة بهذا الشكل وقد يكون السبب يف

ذلك بعض االعتبارات التارحيية (لرزق).64 :٧١٠٧ ،
ج.

أن التشريع الكمركي يف كثري من الدول ال تتوفر فيه العدالة يف الرسوم الكمركية بني املكلفني والتوسع يف تفسري

االستثناءات دون نص قانوني ،وينتج عن ذلك ردود فعل نفسية لدى املكلف تتناسب عكسياً مع الوعي الكمركي.
د.

شعور الفرد بثقل العبء الكمركي عند ارتفاع معدالت الرسوم أو تعدد الرسوم املفروضة على الوعاء نفسه أو

شعوره بعدم العدالة يف توزيع العبء الضرييب أو الكمركي ،قد يؤدي به اىل االعتقاد بظلمها ويدفعه اىل التهرب منها.
ه.

ا لقدرة املالية واحلالة االقتصادية العامة للمكلف تلعب دوراً كبرياً يف قوة الباعث النفسي لتهربه من الرسوم

الكمركية ،فهو يسعى للتهرب أكثر عندما يكون يف حالة مالية صعبة.
.4

زيادة احلوافز املادية واملعنوية ملوظفي الكمارك

متارس املؤسسات العامة واخلاصة أعماهلا بو اسطة كادرها البشري وذلك لتنفيذ أهدافها على املدى القريب والبعيد.
ولكي تصل هذه املؤسسات اىل اهلدف املراد الوصول اليه كان ال بد هلا من إجياد الكادر الوظيفي القادر على إيصال املؤسسة اىل
ذلك اهلدف ،وعلى هذه املؤسسة رد اجلميل أوال بأول لتحفيز املوظف على االستمرارية يف األداء اجليد والفعال .ولقد حظي
موضوع احلوافز باهتمام العديد من علماء السلوك اإلداري ،ولعل السبب يف ذلك هو أن احلوافز بشتى أنواعها املادية واملعنوية
واحدة من أهم املتغريات املستقلة االجيابية يف الدافعية للعمل .وتنقسم احلوافز اىل نوعني هما :احلوافز املادية واليت تتمثل يف املكافآت
املالية واهلدايا والعالوات اإلستثنائية اليت متنح للموظف نظري قيامه بعمل مميز أو جهد واضح للنهوض باملؤسسة ،والنوع الثاني هي
احلوافز املعنوية وتتمثل يف عبارات وخطابات الثناء والشكر والتقدير املوجهة للموظف ،واألخرية رمبا تكون أقل تأثرياً – يف نظر
البعض -من سابقتها ولكنها تعطي انطباعاً بوجود تعزيز لكل عمل جيد يقوم املوظف بتنفيذه (اجلساسي.)٠٧ :٧١٠٠ ،
.3

التنسيق بني اإلدارة العامة للكمارك واألجهزة األمنية

يعد التنسيق أحد الوظائف األساسية يف العملية اإلدارية فهو ميثل أحد مقومات اإلدارة من أجل حتقيق األهداف اليت تسعى
املنظمات واجلهات ذات املصاحل املشرتكة لتحقيقها ،وتنبع احلاجة اىل التنسيق نظراً الختالف وجهات النظر بشأن كيفية حتقيق
االهداف اجلماعية ،أو كيفية عملها بانسجام ،فعادة ما يفسر االشخاص األهداف املتشابهة بطرق خمتلفة كل من وجهة نظرة ،وكثرياً
ما ال تتفق جهودهم لتحقيق تلك االهداف مع جهود اآلخرين .ومن هنا تربز أهمية التنسيق والتوفيق بني هذه االختالفات يف كيفية
أداء العمل ومتابعته واالهتمام باهلدف األساس .والتنسيق يعمل على التقريب بني وجهات النظر املختلفة وإجياد روح التعاون يف
452

العوامل المؤثرة على ظاهرة التهرب الكمركي….

م.د.جیا محمد حسن

تقديم اخلد مات والواجبات اليت يلزم أن تقوم بها أكثر من هيئة مبا يكفل عدم التكرار أو اإلزدواج والتضارب بني اهليئات املختلفة،
والتنسيق من أهم العمليات اليت متارس بها طريقة تنظيم املنظمات (الفهيد).٧٧ :٧١١5 ،

ثالثاً :أنواع التهرب الكمركي
يتخذ ظاهرة التهرب الكمركي عدة أشكال أهمها (السامرائي والعبيدي):٠4٧ :٧١٠٧،
.٠

تقليص قيمة فواتري السلع املستوردة بنسب تصل اىل ما دون لوائح األسعار املعتمدة من قبل الكمارك ،كي تقوم
الكمارك بتطبيق لوائح أسعارها اليت تقل غالباً عن األسعار الفعلية وهنا حيصل املستورد على ختفيض يف الرسوم
وميكن للمستورد أن يعرتض على أسعار الئحة الكمارك اذا كانت مرتفعة ويطلب ختفيضها ،لكن بعض
املستوردين يلجأون اىل هذا األجراء عن حق أحياناً أو بقصد التهرب احياناً أخرى ويستخدموا أساليب فاسدة.

.٧

ختليص البضاعة حتت بند كمركي آخر غري بندها احلقيقي حبيث تكون رسوم البند البديل أدنى ،أو أن يكون
حسابه على سعر صرف أدنى.

.4

يتم تصنيف بعض املستوردات حتت بند كمركي مسموح بينما هي يف احلقيقية تعود لبند كمركي حمظور
استرياده ،وهذا يف احلقيقة تهريب وليس تهرب فقط.

.3

التفاوت يف اإلجراءات بني مركز كمركي وآخر ،حيث تتفاوت الرسوم وتتفاوت اجراءات املنع والسماح،
فنفس التعليمات تفسر يف كل مركز كمركي على حنو خمتلف ،وميكن للمستوردين نقل بضائعهم اىل مركز آخر
للحصول على معاملة أسهل أو لدفع أقل ،وللحصول على مثل هذه اإلمكانية يلجأ بعض املستوردون اىل عمل
سجل جتاري يف املنطقة اليت تكون إجراءاتها أسهل وأنفع.

منهجية الدراسة
مت استخدم املنهج الوصفي التحليلي يف هذه الدراسة ،إذ إنه من أكثر املناهج استخداماً يف دراسة الظواهر االجتماعية
واإلنسانية ،وألنه يناسب الظاهرة موضع الدراسة (عبيدات ،)٠36 :٧١١4 ،واعتمدت الدراسة على مصادر البيانات واملعلومات
اآلتية ،أوالً :املص ادر الثانوية :وتتمثل يف مراجعة واستقصاء أدبيات الدراسة واملتمثلة يف الكتب واملقاالت والبحوث والرسائل
اجلامعية ،خاصةً ذات الصلة مبوضوع التهرب الكمركي .ثانياً :املصادر األولية :وتتمثل يف إعداد استبانه ،ولغرض حتقيق أهداف
الدراسة وحتليل البيانات اليت مت جتميعها ،فقد مت إستخدام العديد من األساليب اإلحصائية املناسبة بإستخدام الربنامج اإلحصائي
(The Statistical Package for Social Sciences).
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جمتمع وعينة الدراسة
جمتمع الدراسة :يتكون جمتمع الدراسة من مجيع املوظفني يف مديرية كمرك كرميان والبالغ عددهم ( ،)65من محلة
شهادات (إعدادية ،دبلوم ،بكالوريوس ،ماجستري) كما موضح يف جدول (:)٠
جدول رقم ( )1مجتمع الدراسة حسب المؤهل العلمي
المؤهل العلمي

العدد

إعدادية

4

دبلوم

93

بكالوريوس

11

ماجستير

1

المجموع

65

عينة الدراسة :تكونت عينة الدراسة من مجيع املوظفني يف مديرية كمرك كرميان ،والبالغ عددهم ( )65طبقت الدراسة
عليهم مجيعاً ،مت إسرتجاع ( )34إستبانة بنسبة ( .)%77واجلدول ( )٧يوضح توزيع عينة الدراسة وفقا للخصائص الشخصية ،ومت
االعتماد عليها يف التحليل اإلحصائي املتمثل حبساب التكرارات والنسب املئوية ،وفيما يلي وصف اخلصائص الشخصية لعينة
الدراسة:
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جدول رقم ( )1توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا للخصائص الشخصية
الخصائص الشخصية لعينة الدراسة
املؤهل العلمي

-1

-2

عينة الدراسة
التكرار

النسبة املئوية

إعدادية

2

7.4

دبلوم

24

82.6

بكالوريوس

17

62.8

اجملموع:

76

%111

سنوات اخلدمة
 5سنوات فأقل

21

76.2

 11-8سنوات

22

51.2

 11سنة فأكثر

1

1

اجملموع:

76

%111

اجلنس

-6
ذكر

26

85.1

أنثى

15

67.3

اجملموع:

76

%111

نالحظ من نتائج اجلدول رقم ( )٧أن ما نسبته ( )%5٧02من أفراد جمتمع الدراسة هم من محلة درجة دبلوم ،وهذا يدل
على توجه مديرية كمرك كرميان يف تعيني محلة املؤهالت العلمية املالئمة للوظيفة ،ونالحظ من نتائج اجلدول السابق أن فئات سنوات
اخلدمة متقاربة بني كل من فئة ( 6سنوات فأقل ٠١-5 ،سنوات) ،وكما نالحظ من نتائج اجلدول السابق أن ما نسبته ()%560٠
من أفراد عينة الدراسة من الذكور ،وهذا يدل على أن غالبية املوظفني العاملني يف مديرية كمرك كرميان واليت تتطلب عمال ميدانيا
مما يتسبب يف عزوف بعض اإلناث عن التوجه إىل مثل هذه الوظائف.
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صدق االستبانه وثباتها:
ملعرفة مدى صدق االستبانه قام الباحث بعرضها على جمموعة من األساتذة املختصني لتحكيمها من قبلهم وبعد األخذ
مبالحظاتهم مت تعديل االستبانه مبا يتناسب مع طبيعة الدراسة حتى أصبحت يف صورتها احلالية.
وللتأكد من ثبات األداة مت توزيع االستبانه على عينه عشوائية مكونه من ( )٠6من موظفني يف مديرية كمرك كرميان،
ومت إعادة االختبار على العينة نفسها ،وقد مت احتساب معامل االتساق الداخلي (كرونباخ ألفا) جلميع فقرات االستبانه كما هو مبني
يف اجلدول رقم( ،)4ونالحظ أن معامالت االتساق الداخلي كانت أكثر من( ،)%5١مما يشري إىل قوة االرتباط واالتساق ما بني
اإلجابتني ،كما تدل على ثبات األداة وقدرتها على قياس األهداف املوضوعة.
جدول رقم ( )4معامالت االتساق الداخلي (كرونباخ ألفا)
املتغريات

احملور

كرونباخ ألفا

األول

التهرب الكمركي

١07٧١

الثاني

تدريب موظفي الكمارك

١02١١

الثالث

نقص الوعي الكمركي

١0543

الرابع

زيادة احلوافز املادية واملعنوية ملوظفي الكمارك

١074٧

اخلامس

قوة التنسيق بني اإلدارة العامة للكمارك واألجهزة األمنية

١0520

اجملموع

١07٠6

املصدر :من إعداد الباحث إعتماداً على نتائج التحليل اإلحصائي
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عرض نتائج الدراسة وحتليلها:
ولإلجابة عن أسئلة الدراسة وحتليلها ،مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية.

أوالً :ظاهرة التهرب الكمركي
يوضح اجلدول رقم ( )3املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد العينة حول الفقرات املتعلقة بظاهرة التهرب
الكمركي مرتبة تنازليًا حسب املتوسطات احلسابية.

جدول رقم ( )3املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية
لفقرات ظاهرة التهرب الكمركي عند موظفي مديرية كمرك كرميان
املتوسط احلسابي

االحنراف املعياري

الفقرات

٠

تعتقد بأهمية دراسة ظاهرة التهرب الكمركي.

30432

١0032

٧

تؤثر ظاهرة التهرب الكمركي على نواحي احلياة االقتصادية.

30١١١

٠0٠06

4

تزداد ظاهرة التهرب الكمركي عرب الزمن.

407٧١

٠0١02

407٧١

١0024

6

يقع التهرب الكمركي يف مجيع أنواع السلع.

40322

١0046

5

يقع التهرب الكمركي يف سلعة معينة.

40٧4٧

٠0٠0٠

4076٠

٠0١62

الرتبة

3

تؤثر ظاهرة التهرب الكمركي على نواحي احلياة
االجتماعية.

اجملموع

تبني نتائج اجلدول السابق أن الوسط احلسابي إلمجالي الفقرات املتعلقة بظاهرة التهرب الكمركي بلغ ()4076٠
وباحنراف معياري ( ،)٠0١62كما نالحظ من اجلدول أن فقرة " تعتقد بأهمية دراسة ظاهرة التهرب الكمركي" جاءت يف املرتبة
األوىل ومبتوسط حسابي ( ،)30432وهذه النتيجة تؤكد أهمية دراسة ظاهرة التهرب الكمركي يف مديرية كمرك كرميان.
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ثانياً :تدريب موظفي الكمارك
يوضح جدول رقم ( )6املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد العينة حول الفقرات املتعلقة بتدريب
موظفي الكمارك مرتبة تنازلياً حسب املتوسطات احلسابية.
جدول رقم ()6
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات تدريب موظفي الكمارك
الرتبة
٠

الفقرات
تدريب موظفي الكمارك يزيد من قدرتهم على كشف املهربني مما حيد من التهرب

املتوسط احلسابي

االحنراف املعياري

30432

١07٠0

٧

يدرك موظفي الكمارك أهمية التدريب ملكافحة التهرب.

40507

٠0١2١

4

تدريب موظفي الكمارك كاف ملكافحة التهرب الكمركي.

40٠٠5

٠044٠

3

املدربون على درجة من اخلربة والكفاءة يف التدريب ملكافحة التهرب الكمركي.

40١٧4

٠0٠33

٧004١

٠03٧١

٧070١

٠0447

٧0573

٠03١0

٧062٠

٠0٠00

يوجد خطط سنوية لتدريب موظفي الكمارك ملكافحة التهرب الكمركي.

٧06٠٠

٠0425

اجملموع

40١73

٠0٧٧6

6
5
7
2
0

الكمركي.

تتبنى االدارة العامة للكمارك سياسات تشجيع املوظفني على التدريب ملكافحة التهرب
الكمركي.
حترص االدارة العامة للكمارك على التعرف على االحتياجات التدريبية ملوظفي الكمارك
ملكافحة التهرب الكمركي.
حيصل موظفي الكمارك على دورات تدريبية لتعريفهم بكل ما يستجد يف جمال التهرب.
تتابع االدارة العامة للكمارك املتدرب لتأكد من حتقيق أهداف التدريب ملكافحة التهرب
الكمركي.

تبني نتائج اجلدول السابق أن الوسط احلسابي إلمجالي الفقرات املتعلقة بتدريب موظفي الكمارك بلغ ( )40١73وباحنراف
معياري ( ،)٠0٧٧6كما نالحظ من اجلدول أن فقرة " تدريب موظفي الكمارك يزيد من قدرتهم على كشف املهربني مما حيد من
التهرب الكمركي" جاءت يف املرتبة األوىل ومبتوسط حسابي ( ،)30432وهذه النتيجة تؤكد أهمية تدريب موظفي الكمارك يزيد
من كفاءة املوظفني يف مديرية كمرك كرميان للحد من ظاهرة التهرب الكمركي.
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ثالثاً :نقص الوعي الكمركي
يوضح جدول رقم ( )5املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات األفراد حول الفقرات املتعلقة بنقص الوعي
الكمركي مرتبة تنازليًا حسب املتوسطات احلسابية.
جدول رقم ()5
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات نقص الوعي الكمركي
الفقرات

الرتبة

املتوسط احلسابي

االحنراف املعياري

٠

نسبة الرسوم الكمركية تدفع املكلفني للتهرب الكمركي.

40643

٠0١4٠

٧

سياسات الرسوم الكمركية تساعد على التهرب الكمركي.

40406

١0004

4

توجد نشرات توضح للمكلفني أهمية االلتزام بإداء الرسوم الكمركية

404٧6

٠0٠67

وجتنب التهرب الكمركي.
3

يعتقد املكلف أن مبلغ الرسوم الكمركية الذي يدفعه بدون وجه حق.

6

ينظر املكلف للتهرب الكمركي على أنه عمل أخالقي.

5

شعور املكلف بأنه يعطي احلكومة أكثر مما يأخذ منها يزيد من التهرب
الكمركي.
اجملموع

40١04

١00٧٠

40١04

١007٠

40١35

١0002

40٧37

٠0١٠٠

تبني نتائج اجلدول السابق أن الوسط احلسابي إلمجالي الفقرات املتعلقة بنقص الوعي الكمركي بلغ ( )40٧37وباحنراف
معياري ( ،)٠0١٠٠كما نالحظ من اجلدول أن فقرة "نسبة الرسوم الكمركية تدفع املكلفني للتهرب الكمركي" جاءت يف املرتبة
األوىل ومبتوسط حسابي ( ،)40643وهذه ال نتيجة تؤكد بأن هناك خلل يف نسبة الرسوم الكمركية أي نسب غري عادلة مما يزيد
ظاهرة التهرب الكمركي.
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رابعاً :زيادة احلوافز املادية واملعنوية ملوظفي الكمارك
يوضح جدول رقم ( )7املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات األفراد حول الفقرات املتعلقة بزيادة احلوافز
املادية واملعنوية ملوظفي الكمارك مرتبة تنازليًا حسب املتوسطات احلسابية.
جدول رقم ( )7املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات زيادة احلوافز املادية واملعنوية ملوظفي الكمارك
الرتبة
٠

الفقرات

30١04

١05١0

30١04

١05١0

4

يعد ربط احلوافز واملكافآت بنتائج تقييم األداء حيد من التهرب الكمركي.

40075

١0740

3

شعور موظفي الكمارك باألمن واالستقرار الوظيفي حيد من التهرب الكمركي.

40757

١072٠

40733

١0072

4062٠

٠0٠٠7

40662

٠0١07

4024

١0237

٧

6
5
7

يشعر موظفي الكمارك أن منح الرتقيات الوظيفية يؤثر إجيابياً على احلد من التهرب الكمركي.

املتوسط احلسابي

االحنراف املعياري

يعتقد موظفي الكمارك أن احلصول على املكافآة لضبط عملية التهرب له دور فاعل يف احلد من
التهرب الكمركي.

اإلدارة العامة للكمارك تقدم التشجيع املعنوي للمفتشني الكمركيني على االفكار واالقرتاحات اجليدة
اليت يقدمنونها للحد من التهرب الكمركي.
يشعر موظفي الكمارك أن اإلدارة العامة للكمارك تبذل جهوداً طيبة لتوفري الدعم والتشجيع املعنوي
هلم.
شعور موظفي الكمارك بالرضا الوظيفي من خالل ما يتقاضوه من رواتب وعالوات يساعد يف احلد
من التهرب الكمركي.
اجملموع

تبني نتائج اجلدول السابق أن الوسط احلسابي إلمجالي الفقرات املتعلقة بزيادة احلوافز املادية واملعنوية ملوظفي الكمارك بلغ
( )4024وباحنراف معياري ( ،)١0237كما نالحظ من اجلدول أن فقرة "يشعر موظفي الكمارك أن منح الرتقيات الوظيفية يؤثر
إجيابياً على احلد من التهرب الكمركي " وفقرة " يعتقد موظفي الكمارك أن احلصول على املكافآة لضبط عملية التهرب له دور فاعل
يف احلد من التهرب الكمركي" جاءت يف املرتبة األوىل ومبتوسط حسابي ( ،)30١04وهذه النتيجة تؤكد بأهمية تأثري الرتقيات
الوظيفية واملكآفأة لضبط واحلد من ظاهرة التهرب الكمركي.
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خامساً :قوة التنسيق بني اإلدارة العامة للكمارك واألجهزة األمنية
يوضح جدول رقم ( ) 2املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات األفراد حول الفقرات املتعلقة بقوة التنسيق
بني اإلدارة العامة للكمارك واألجهزة األمنية مرتبة تنازليًا حسب املتوسطات احلسابية.
جدول رقم ( )2املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات قوة التنسيق بني اإلدارة العامة للكمارك واألجهزة األمنية
املتوسط احلسابي

االحنراف املعياري

الرتبة

30١١١

١0766

٧

يعمل التنسيق بني الكمارك واألجهزة األمنية على جتنب االزدواجية والصراع.

400١7

١072٠

4

يوجد تعاون بني الكمارك واألجهزة األمنية ملكافحة التهرب الكمركي.

40٧66

٠0٧0٧

3

يدرك املسؤولون يف األجهزة األمنية والكمارك أهمية التنسيق فيما بينهم ملواجهة عملية التهرب الكمركي.

40٠25

١002٧

6

انعقاد اجتماعات بني مسئولي األجهزة األمنية والكمارك من أجل التخطيط ملكافحة التهرب الكمركي.

40٠٠5

٠0٧42

5

وجود قاعدة بيانات مشرتكة بني الكمارك واألجهزة األمنية ملكافحة التهرب الكمركي.

40١04

٠0٧٠٠

403٧5

٠0١34

٠

الفقرات
يؤدي التنسيق الفعال بني األجهزة األمنية والكمارك اىل حتقيق أقل قدر ممكن من الوقت واجلهد املبذول يف
مكافحة التهرب الكمركي.

اجملموع

تبني نتائج اجلدول السابق أن الوسط احلسابي إلمجالي الفقرات املتعلقة بقوة التنسيق بني اإلدارة العامة للكمارك واألجهزة
األمنية بلغ ( )403٧5وباحنراف معياري ( ،)٠0١34كما نالحظ من اجلدول أن فقرة "يؤدي التنسيق الفعال بني األجهزة األمنية
والكمارك اىل حتقيق أقل قدر ممكن من الوقت واجلهد املبذول يف مكافحة التهرب الكمركي" جاءت يف املرتبة األوىل ومبتوسط
حسابي ( ،) 30١١١وهذه النتيجة تؤكد بأهمية تأثري التنسيق بني األجهزة األمنية والكمارك للحد من ظاهرة التهرب الكمركي.
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النتائج املتعلقة بأسئلة الدراسة
السؤال األول :هل توجد عالقة ذات داللة معنوية عند مستوى داللة ( )١0١6بني كل من (تدريب موظفي الكمارك،
نقص الوعي الكمركي ،زيادة احلوافز املادية واملعنوية ملوظفي الكمارك ،قوة التنسيق بني اإلدارة العامة للكمارك واألجهزة األمنية)
وبني ظاهرة التهرب الكمركي من وجهة نظر موظفي مديرية كمرك كرميان؟
يقوم السؤال األول يف الدراسة على حتديد مدى وجود عالقة ذات داللة معنوية عند مستوى ( )١0١6بني كل من
(تدريب موظفي الكمارك ،نقص الوعي الكمركي ،زيادة احلوافز املادية واملعنوية ملوظفي الكمارك ،قوة التنسيق بني اإلدارة العامة
للكمارك واألجهزة األمنية) وبني ظاهرة التهرب الكمركي ،والختبار الفرضية مت استخدام معامل إرتباط بريسون ( Pearson
 )Correlationكما هو مبني يف اجلدول رقم (.)0
جدول رقم ( )0معامل االرتباط بريسون بني كل من
(تدريب موظفي الكمارك ،نقص الوعي الكمركي ،زيادة احلوافز املادية واملعنوية ملوظفي الكمارك ،قوة التنسيق بني اإلدارة العامة للكمارك واألجهزة
األمنية) وبني ظاهرة التهرب الكمركي يف مديرية كمرك كرميان
اإلحصاءات

ظاهرة التهرب الكمركي

احملور

معامل االرتباط

١0١٧3-

مستوى الداللة

١0272

معامل االرتباط

١04٧6

مستوى الداللة

١0١44

زيادة احلوافز املادية واملعنوية ملوظفي

معامل االرتباط

١0436

الكمارك

مستوى الداللة

١0١٧3

قوة التنسيق بني اإلدارة العامة للكمارك

معامل االرتباط

١0٧32-

واألجهزة األمنية

مستوى الداللة

١0٠١2

تدريب موظفي الكمارك
نقص الوعي الكمركي

نالحظ من خالل اجلدول السابق بعدم وجود عالقة بني كل من (تدريب موظفي الكمارك ،قوة التنسيق بني اإلدارة العامة
للكمارك واألجهزة األمنية) وبني ظاهرة التهرب الكمركي من وجهة نظر موظفي مديرية كمرك كرميان ،فقد بلغت قيمة معامل
اإلرتباط ( ١0١٧3-و  ) ١0٧32-وهذه القيمة غري دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ( ،)١0١6وهذه النتيجة تدل على عدم
وجود أثر لكل من (تدريب موظفي الكمارك ،قوة التنسيق بني اإلدارة العامة للكمارك واألجهزة األمنية) على ظاهرة التهرب
الكمركي.
462

م.د.جیا محمد حسن

العوامل المؤثرة على ظاهرة التهرب الكمركي….

وكما نالحظ أن هناك عالقة معنوية بني كل من (نقص الوعي الكمركي ،زيادة احلوافز املادية واملعنوية ملوظفي الكمارك)
وبني ظاهرة التهرب الكمركي من وجهة نظر موظفي مديرية كمرك كرميان ،فقد بلغت قيمة معامل اإلرتباط ( ١04٧6و )١0436
وهذه القيمة دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ( ،) ١0١6وهذه النتيجة تدل على عالقة معنوية طردية بني كل من(نقص الوعي
الكمركي ،زيادة احلوافز املادي ة واملعنوية ملوظفي الكمارك) وبني ظاهرة التهرب الكمركي ،فكلما زاد نقص الوعي الكمركي ونقص
احلوافز املادية واملعنوية ملوظفي الكمارك زاد التهرب الكمركي يف مديرية كمرك كرميان.
السؤال الثاني :هل توجد فروق ذات داللة معنوية عند مستوى داللة ( )١0١6حول آراء أفراد العينة يف ظاهرة التهرب
الكمركي وجهة نظر موظفي مديرية كمرك كرميان تعزى للخصائص الشخصية لعينة الدراسة (سنوات اخلدمة ،املؤهل العلمي،
اجلنس)؟
إلختبار هذه الفرضية مت إستخدام اختبار  ،)Independent samples t-test( Tوالنتائج مبينة يف اجلدول رقم
( ،)٠١والذي يبني أنه ال توجد فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )١0١6حول آراء أفراد العينة يف ظاهرة التهرب
الكمركي يف مديرية كمرك كرميان تعزى للمؤهل العلمي (دبلوم فأقل ،بكالوريوس فأعلى) ،حيث أن قيمة  Tاحملسوبة بلغت (-
 ،)١03٧7ومبستوى الداللة ( ،)١0٧73وهذا يدل على أن مجيع أصحاب املؤهالت العلمية من املوظفني يف مديرية كمرك كرميان
على ح ٍد سواء يؤكدون على وجود ظاهرة التهرب الكمركي.
جدول رقم ( )٠١إختبار  Tللعينات املستقلة حسب متغري املؤهل العلمي
احملور

املؤهل العلمي

العدد

املتوسط
احلسابي

اإلحنراف املعياري

ظاهرة التهرب

دبلوم فأقل

٧0

407٧3

١0557

الكمركي

بكالوريوس فأعلى

٠3

402١0

١0370

قيمة T
احملسوبة
١03٧7-

مستوى الداللة

١0٧73

إلختبار هذه الفرضية مت إستخدام اختبار  ،)Independent samples t-test( Tوالنتائج مبينة يف اجلدول رقم
( ،)٠٠والذي يبني أنه ال توجد فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )١0١6حول آراء أفراد العينة يف ظاهرة التهرب
الكمركي يف مديرية كمرك كرميان تعزى ملتغري سنوات اخلدمة ( 6سنوات فأقل ٠٠-5 ،سنوات) ،حيث أن قيمة  Tاحملسوبة بلغت
( ،)٠0٧3٠ومبستوى الداللة ( ،)١066٠وهذا يدل على أن وجهة نظر مجيع املبحوثني من املوظفني يف مديرية كمرك كرميان
يؤكدون على وجود ظاهرة التهرب الكمركي بغض النظر عن عدد سنوات اخلدمة.
جدول رقم ( )٠٠إختبار  Tللعينات املستقلة حسب متغري سنوات اخلدمة
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احملور

سنوات اخلدمة

العدد

املتوسط
احلسابي

اإلحنراف املعياري

ظاهرة التهرب

 6سنوات فأقل

٧٧

40254

١05١6

الكمركي

٠٠-5سنوات

٧٠

40743

١05١٧

قيمة T
احملسوبة
٠0٧3٠

مستوى الداللة

١066٠

إلختبار هذه الفرضية مت إستخدام اختبار  ،)Independent samples t-test( Tوالنتائج مبينة يف اجلدول رقم
( ،)٠٧والذي يبني أنه ال توجد فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )١0١6حول آراء أفراد العينة يف ظاهرة التهرب
الكمركي يف مديرية كمرك كرميان تعزى ملتغري اجلنس ،حيث أن قيمة  Tاحملسوبة بلغت ( ،)٠0٧0٧-ومبستوى الداللة
( ،)١0٧١3وهذا يدل على أن مجيع املوظفني يف مديرية كمرك كرميان سواء كانوا ذكور أو إناث يؤكدون على وجود ظاهرة
التهرب الكمركي.
جدول رقم ( )٠٧إختبار  Tللعينات املستقلة حسب متغري اجلنس
احملور

اجلنس

العدد

املتوسط
احلسابي

اإلحنراف املعياري

ظاهرة التهرب

ذكر

٧7

4055١

١0566

الكمركي

أنثى

٠5

402١5

١0302

قيمة T
احملسوبة
٠0٧0٧-

مستوى الداللة

١0٧١3
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االسـتنتاجات والتوصيـات
أوال"  :االستنتاجات
.٠

تبينت نتائج الدراسة بأهمية دراسة ظاهرة التهرب الكمركي يف مديرية كمرك كرميان وتأثريها على نواحي احلياة

اإلقتصادية بدرجة عالية.
.٧

أظهرت نتائج الدراسة بأن هناك قصور يف اخلطط السنوية لتدريب موظفي الكمارك للمكافحة من ظاهرة التهرب

الكمركي.
.4

يشعر املكلف بدفع الرسوم الكمركية بأنه يعطي للحكومة أكثر مما يأخذ منها ،وهذا يزيد من ظاهرة التهرب الكمركي.

.3

يشعر موظفي الكمارك أن منح الرتقيات الوظيفية واحلصول على املكافآة يؤثر إجيابياً على احلد من التهرب الكمركي،

وهذه النتيجة تؤكد بأهمية تأثري الرتقيات الوظيفية واملكآفأة لضبط واحلد من ظاهرة التهرب الكمركي.
.6

ان كيفية تصرف احلكومة باإليرادات الكمركية يعد من العوامل املؤثرة يف خلق نظرة إجيابية اىل الرسوم الكمركية ،وأن

احد أسباب التهرب الكمركي يرتبط بسياسة ا إلنفاق احلكومي وأوجهه اليت قد ال ختلق القناعة الكافية لدى املكلف لتسديد ما عليه
من الرسوم الكمركية.

ثانيا" التوصيات
يف ضوء النتائج السابقة واليت توصلت اليها هذه الدراسة ،فإنه ميكن تقديم التوصيات التالية:
.٠

ضرورة العمل على تنمية الوعي الكمركي لدى املكلفني ،والعمل على إزالة احلاجز النفسي بني املكلف واإلدارة الكمركية،

من خالل الندوات والنشرات ووسائل اإلعالم ،مع بيان أوجه صرف هذه الرسوم حتى يطمئن املكلف بدفع الرسوم بأن األموال اليت
يدفعها تنفق يف سبيل حتقيق املصلحة العامة.
.٧

تفعيل نظام مجع املعلومات ونظام العقوبات لردع املتهربني من الرسوم الكمركية.

.4

تفعيل وزيادة عملية التنسيق بني إدارة الكمارك واألجهزة األمنية على خمتلف املستويات للحد من ظاهرة التهرب

الكمركي.
.3

توفري الكادر الفين ذو الكفاءة واخلربة العالية للكشف عن حاالت التهرب املختلفة ،وذلك من خالل تأهيل اجلهاز الضرييب

الكمركي بعناصر متميزة من قوة العمل اإلدارية واملتخصصة ،مع إعطاء أهمية باجلانب التدرييب املتخصص باألنظمة احلديثة ،مع
األخذ بهيكل مناسب من حيث األجور (الرواتب) واحلوافز املادية واملعنوية ملوظفي الكمارك ،ورفع كفاءة وفاعلية اإلدارة الكمركية
يف تقدير وحتصي ل الرسوم الكمركية لتحقيق األهداف الرامية ،من خالل تفعيل عمل هيئات الرقابة الداخلية يف مؤسسات الكمركية
وتوثيق العالقة بني اجلهات الساندة (هيئة النزاهة واإلدارة الكمركية) يف تطبيق القانون على احلاالت غري النزيهة.
.6

وضع اسرتاتيجية متكاملة تعاجل كافة اجلوانب والثغرات اليت ينفذ منها املتهربون من الرسوم الكمركية.
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.5

إجياد إجراءات عقابية ،نظراً خلطورة ظاهرة التهرب الكمركي لذلك البد من وضع عقوبات مالية وجسدية ،وذلك ألن

خوف املكلف املتهرب من عقوبة السجن مثالً ،يشكل رادعاً للتقليل من التهرب الكمركي.
.7

إن جناح هذه الطرق يف مكافحة التهرب الكمركي يتوقف على النظام الكمركي وعلى كفاءة اإلدارة الكمركية يف تطبيق

القانون .كما أن هذه األساليب ال تعطي النتائج املرجوة منها إذا مل تقرتن حبملة لتوعية املكلفني بواجباتهم وحقوقهم ،فقناعة املكلف
بأن املال الذي يدفعة للدولة كرسوماً كمركياً ال يذهب عبثاً ،وإمنا يستخدم لإلصالح والتطوير والتنمية هو عامل أساسي لعدم
التهرب من دفع الرسوم الكمركية.

املراجع
.٠

أبو دحروج ،معني جابر (" )٧١٠3العوامل املؤثرة على ظاهرة التهريب اجلمركي من وجهة نظر العاملني يف اإلدارة العامة
للجمارك واملكوس الفلسطينية-قطاع غزة" رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الدراسات العليا ،جامعة اإلسالمية-غزة،
فلسطني.

.٧

اجلساسي ،عبداهلل (" )٧١٠٠أثر احلوافز املادية واملعنوية يف حتسني أداء العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان"
رسالة ماجستري غري منشورة ،األكادميية العربية الربيطانية للتعليم العالي ،عمان.

.4

السامرائي ،يسرى مهدي حسن ،والعبيدي ،زهرة خضري عباس (" )٧١٠٧حتليل ظاهرة التهرب الضرييب ووسائل معاجلته
يف النظام الضرييب العراق" جملة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية ،اجمللد ،3العدد ،0العراق.

.3

عبد الغفور ،حسام (" )٧١١2العالقة بني املكلف واإلدارة الضريبية وأثرها على التحصيل واجلباية" رسالة ماجستري غري
منشورة ،كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية ،فلسطني.

.6

عبيدات ،ذوقان (" )٧١١4البحث العلمي :مفهومه وأدواته وأساليبة (ط ،)٠دار الفكر ،عمان ،األردن.

.5

الفهيد ،عبداحملسن ( " )٧١١5التنسيق بني األجهزة ودوره يف مواجهة األزمات :دراسة مسحية على اجلهات األمنية مبدينة
اجلبيل الصناعية" رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،السعودية.

.7

لرزق ،البد (" )٧١٠٧ظاهرة التهرب الضرييب وإنعكاساتها على األقتصاد الرمسي يف اجلزائر:دراسة حالة والية تيارت"
رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التيسيري ،جامعة أبو بكر بلقايد-تلمسان ،اجلزائر.

.2

موسى ،أسد كامل (" )٧١١6التهرب اجلمركي وأثره يف اإليرادات اجلمركية الفلسطينية" رسالة ماجستري غري منشورة،
كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية ،فلسطني.

9. Yawson , Frank(2009) . Training and Development of Human Resource in Customs Excise and
Preventive service(CEPS) ,Chana : Institute of Distance Learning, KNUST
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