
ورشة عمل من اجل التبادل  

 المعلوماتي 

والوثائق الجمركية بين الدول  

 العربية



 االجراءات الجمركية االردنية



 (.RSIK MANG) ادارة المخاطر 

انشأت دائرة الجمارك االردنية مديرية خاصة الدارة المخاطر بحيث •

يتم تصنيف البيانات الجمركية وفقاً لنوع البضاعة والمنشأ والمصدر 

والمرسل والمرسل اليه وشركة التخليص وقيمة البضاعة ، الى ثالث 

 :أنواع 

 .مسرب أحمر خاضع للمعاينة والتفتيش/ذات الخطورة العالية - 1    

 .مسرب أصفر يتم تدقيق الوثائق فقط /ذات الخطورة المتوسطة – 2     

مسرب أخضر جاهز للخروج من /ذات الخطورة المنخفضة – 3     

 .الساحة الجمركية بعد دفع الرسوم المتوجبة 



 (GOLDEN LIST)القائمة الذهبية 

: قدمت دائرة الجمارك االردنية لمختلف قطاعات الشركات•
برنامجاً ( ،تخليص،نقل،مستودعاتQIZاستيراد،تصدير،)

لالنضمام الطوعي الى القائمة الذهبية ، حيث تخضع الشركات الى 
تدقيق شامل دفترياً وميدانياً ويتم الرجوع الى تاريخ الشركة في 

التعامل مع دائرة الجمارك وإحصاء المخالفات المسجلة بحق 
الشركة ، وفي حال انضمامها تحصل على تسهيالت عديدة في 

تسجيل البيانات والمعاينة واخراج البضائع بتعهدات جمركية 
 .بحيث يتم الدفع الحقاً 

 .من كبار الشركات االردنية حتى االن  54وقد إنضم اليها •



 المعالجة قبل الوصول

بدأت دائرة الجمارك االردنية العمل على تطبيق آلية المعالجة قبل •

الوصول في مركز جمرك العقبة على البحر االحمر كخطوة أولية 

 .، وسيتم االنتقال الى مركز جمرك مطار الملكة علياء للشحن 

بحيث يتم تنظيم البيان الجمركي وفقاً للوثائق الواردة للتاجر •

إلكترونياً ، ولدى وصول البضائع يتم إخضاعها لنظام االنتقائية 

وتحديد مسربها الجمركي ، مما يؤدي الى إختصار وقت مكوث 

 .البضائع في الجمرك 

تم تطبيق اآللية المذكورة بالتعاون مع الشركات المسجلة في •
 .القائمة الذهبية 



 المعاينة المتزامنة 

بدأت الجمارك االردنية منذ منتصف العام الحالي بتنفيذ آلية •

المعاينة المتزامنة بحيث تكون المعاينة الفعلية من قبل الجمارك 

الجمارك مع )والدوائر االخرى ذات العالقة في نفس الوقت 

(  صحة الغذاء والدواء ، وزارة الزراعة ، المواصفات والمقاييس 

بحيث ال يتم تكرار فتح الحاويات ، وإختصار مرات تحميلها 

 .وتنزيلها ، ويؤدى الى سرعة االنجاز 

تم تطبيق نظام المعاينة االلكترونية بإستخدام اجهزة حاسوب •

صغيرة محمولة بحيث ترسل المعاينات الى اصحاب القرار 

 .لالفراج عن البضائع فوراً 

 



 (E- PAYMENT)الدفع االلكتروني 

بدأت دائرة الجمارك االردنية العمل على تطبيق •

نظام الدفع االلكتروني عبر االنترنت ، بحيث يتم 

تحويل المبالغ المستحقة من قبل أصحاب 

البضاعة الى رصيد الجمارك لدى البنك 

المركزي ، لتسريع خروج البضائع من الحرم 

الجمركي ، وعدم تحميل الوسيط أو المخلص 

 .الجمركي أعباء إضافية 

 .اال ان االقبال ما زال محدوداً •



 (POST AUDITING)التدقيق الالحق 

تطبق دائرة الجمارك مبدأ التدقيق الالحق ، بحيث يمكن •

إخراج البضائع من الحرم الجمركي مقابل ضمان و تعهد 

 :جمركي على مسؤولية شركة التخليص وذلك لحين 

 الحصول على كتاب االعفاء  -    

 الحصول على توصية من مؤسسة تشجيع االستثمار -    

 مستودعات التاجر/اتمام المعاينة في موقع  -    

 لصعوبة المعاينة في الجمرك       

 .احضار الوثائق المتممة للبيان الجمركي  -    



 (ASYCUDA WORLD)نظام االسيكودا العالمي 

طبقت دائرة الجمارك نظام االسيكودا •
(AUTOMATED SYSTEM FOR CUSTOMS 

DATA ) ووحدت نماذج البيانات  1999منذ عام
 .الجمركية 

 

وتطبق دائرة الجمارك االن نظام االسيكودا العالمي •
والذي يتيح لشركات التخليص تنظيم البيانات الجمركية 

من مكاتبهم وتسجيلها لدى الجمارك عبر االنترنت ، 
 .وكذلك متابعة هذه البيانات واالستفسار عنها 

 

 



 (SINGLE WINDOW)النافذة الواحدة

دأبت دائرة الجمارك االردنية على تقديم الخدمات اللوجستية لكافة الدوائر الحكومية •
ذات المساس بالعمل الجمركي حيث قامت بإنشاء قاعات لتقديم الخدمة في المراكز 

الجمركية بحيث تضم مندوبين عن هذه الدوائر يعملون معاً جنباً الى جنب مع موظفي 
 -:الجمارك ، ومنها

 مؤسسة المواصفات والمقاييس   -    

 وزارة الزراعة  -    

 صحة الغذاء والدواء  -    

 هيئة تنظيم االتصاالت   -    

 هيئة تنظيم الطاقة والمعادن  -    

 وزارة البيئة  -    

 

بحيث يتم إنهاء الموافقات الالزمة لدخول البضائع الى البالد من نفس الموقع تحت مسمى 
 .النافذة الواحدة



 مجلس الشراكة 

الغراض التواصل وتذليل الصعوبات وتسهيل خروج البضائع •

من الحدود الجمركية ، فقد تم إنشاء مجلس للشركة مع دائرة 

الجمارك يضم الشركاء من القطاع العام والخاص ، يتم االجتماع 

 .مرات سنوياً وكذلك عند الحاجة  4

 :وتضم إيضاً •

 غرف الصناعة -  

 جمعية المصدرين االردنيين  -  

 .جمعية رجال االعمال  -  



 التبادل المعلوماتي

لتسهيل االجراءات واالسراع في انجاز البيانات وخروج البضائع من الحرم •
 :الجمركي ، قامت الدائرة بإيجاد مذكرات تفاهم للربط إلكتروني لتبادل البيانات 

 :الربط الداخلي ( 1)     

 الدوائر الحكومية المختلفة  -      

 البنوك التجارية -     

 شركات التأمين  -      

 تسعى الدائرة للربط مع سوريا ، السعودية ، ابوظبي ، : الربط الخارجي ( 2)      

 (.وهي قيد االنجاز )جمهورية مصر العربية                                

       



 .الحاجة الى مركز تبادل المعلومات االقليمي الدولي
Regional Network Customs(RNC) 

 مقدمة 

 مما اكثر المخاطر وتحليل االستخبار عمليات على يعتمد اصبح الجمركي العمل ان•

 فاعال دورا تلعب اصبحت الجمارك الن وذلك التقليدي، الجمركي العمل على يعتمد

 والتحري التجاري التحايل وعمليات المشروعة غير التجارية االنشطة مكافحة في

 تسهيل خالل من االستثمار لتشجيع اضافة ومراقبتها االستخدام ثنائية البضائع عن

 .امامه عائقا تكون ان من بدال الجمركية االجراءات

 نجاعة اكثر طرق عن البحث الدول جمارك على حتمت العالمية التنافسية ان•

 والتحايل الجمركي والتهرب التهريب اساليب لتطور نظرا الجمركي العمل لممارسة

 لتبادل العربية االقليمية الجمارك لشبكة مركز بناء فكرة جاءت هنا ومن التجاري،
  افريقيا وشمال االوسط الشرق اقليم دول لتصبح (RNC)االردن في المعلومات

(MENA) المخاطر وتحليل والتحري البحث عمليات في المتقدمة الدول مصاف في 

  GNC العالمية الجمارك شبكة فكرة يتبنى اقليم اول وليكون الجمركية والرقابة

 .  PILOT PROJECT تجريبي ريادي دولي كمشروع



  
سيوفر هذا  المركز المعلومات عن الشحنات بمجرد دخولها من احد الدول االعضاء بهذا 

المركز، وبالتالي فان المعلومات عن البضائع المصدرة او المارة ترانزيت من اي دولة من 

دول االقليم سوف ُتْرَسل لجمارك الدول المقصد او الدول المارة بها ترانزيت كامل 

 .المعلومات الجمركية عن هذه الشحنات 

ايام قبل وصول البضائع (5-2)سيصبح هنا امام االدارت الجمركية مدة زمنية قد تتجاوز  

 -:الى هذه الدول وهنا ستحقق االدارة الجمركية ما يلي 

 :المحلي الصعيد على :اوال

 الوثائق في التزوير منع وبالتالي البضائع، عن وافية معلومات على الحصول1.

 المارة الدول في البضائع معاينة من واالستفادة التجار، بعض من التجاري والتحايل
 . التغيير مواطن ومعرفة للشحنة سليم تتبع وبالتالي الشحنات هذه بها

 البضائع استهداف وبالتالي للجمارك المسبقة المعلومات وصول نتيجة المخاطر تحليل2.

 تحري) تحقيق وبالتالي االخرى البضائع عن والتخفيف الخطرين والمستوردين
 .،(فاعلين ورقابة ضبط ، مدروسة قرارات افضل،

 من متوفرة الشحنات معلومات ان طالما للبضائع الشامل المسبق التخليص امكانية3.
 . المعامالت انجاز وقت تخفيف وبالتالي جمركية جهات



     رفع نحقق وبالتالي الدول بين امكن ما االشعاعية الصور تبادل   .4

 .الجمركي العمل وفاعلية كفاءة في      
 .ابراء البيانات الجمركية بين الحدود المتقابلة للدول.  5
 .تخفيض عمليات  التهريب والتهرب الجمركي.  6
منع التكرار واالزدواجية  للعمليات الجمركية وادخال البيانات  .  7

 .بين الدول
زيادة الفعالية والكفاءة في ادارة االزمات مما يساهم في تقليل .  8

 .اوقات مكوث الشاحنات على الحدود
 .التعريف بالمهربين الدوليين عبر الحدود. 9



 :على الصعيد االقليمي : ثانيا   
 حركة عن االعضاء للدول المعلومات سيوفر المعلومات تبادل مركز ان•

 عليها تتفق جمركية امور واية والمهربين والسيارات والمستوردين البضائع
 المعلومات تبادل حول تفاهم مذكرات بموجب بالمركز المشتركة الدول

 . الكترونيا

 الشحنات دخول مجرد من المعلومات سيوفر االقليمي المعلومات تبادل مركز ان•
 البضاعة مقصدها التي الدولة الى ويمررها االقليم دول من دولة اول التجارية

 والموقعة ترانزيت عابرة الشحنة بها ستمر التي الدول كافة الى تمريرها مع
   :يلي بما المعلومات هذه ستساعد وبالتالي المعلومات، تبادل اتفاقيات على

  التزويد سلسلة ودعم الحدود عبر التجارة تسهيل1.

 . الحدودية المنافذ في الشاحنات مكوث اوقات تخفيف2.

 التهريب ومكافحة الجمركية والرقابة الضبط عمليات احكام  .3

 .الكترونياً  المعلومات تبادل خالل من االستخدام ثنائية المواد شحنات سير تتبع  .4

  االدارات بين االلكتروني الربط غياب نتيجة التجاري التحايل عمليات من الحد .5
   الجمركية

 . االقليم دول عبر المارة الترانزيت حركة مراقبة  .6
 



  
 :على الصعيد الدولي: ثالثا 

 بناء فكرة دراسة على حاليا تعمل العالمية الجمارك منظمة ان•
 (Global Network Customs) جمركية معلومات تبادل شبكة

 قدمت وقد الجمركية االدارات بين المعلومات تبادل بهدف

 الجمارك نظر وجهة فيها تبين عمل ورقة االردنية الجمارك

 مع المراكز هذه ترتبط اقليمية مراكز (6) اقامة بتبني االردنية

 . البعض بعضها

 المنوي المعلومات تبادل مركز اعتماد االردنية الجمارك طلبت•
  (PILOT PROJECT)تجريبي ريادي كمشروع باالردن اقامته

 للدول الفرصة اعطاء العالمية الجمارك منظمة ترى

 وضع يتم الدول تجارب ضوء وعلى (pilot projects)لتطبيق

 .العالمية الجمارك لشبكة نهائي تصور



 لجنة شكلت حيث المجال هذا في كبيرا شوطا االردنية الجمارك قطعت  
 على اللجنة هذه فعملت  المركز لبناء كمقدمة الغاية لهذه الكتروني ربط

 : يلي بما اللجنة جهود وتكللت الدول مع االتصال
 تبادل توقف وقد المعلومات تبادل وبدء تفاهم مذكرة توقيع1.

 .سوريا في الحرب ظروف بسبب سوريا مع المعلومات
 وتم ، (ظبي ابو جمارك)المتحدة العربية االمارات دولة مع الربط تم2.

 .2011 منذ معها المعلومات بتبادل البدء
  المعلومات بتبادل البدء وتم السعودية العربية المملكة مع الربط تم3.

 .2013 معها

 على الموقعة للدول االردن في اجتماع عقد تم 3/2014 شهر في4.
 اقامة بحث فيها تم (االردن تونس،المغرب،مصر،)اغادير اتفاقية
 تكنولوجيا لمدراء االجتماعات عدة عقد وتم معلومات تبادل مركز

 تم حيث .التوجه هذا تنفيذ الية لدراسة الدول هذه في المعلومات
 تونس مع الربط على جار والعمل ومصر األردن بين الربط

    .2016 األول الربع في منها االنتهاء ومتوقع والمغرب

 
 



 فكرة عليهم وطرحت قطر جمارك االلكتروني الربط لجنة زارت•  
 حيث من القطرية الجمارك وافقت وقد الكترونياً  المعلومات تبادل

 لتوقيعها، تمهيدا لدراستها تفاهم مذكرة بمسودة تزويدهم وتم المبدأ،
 .القادم العام من االول النصف خالل االمر انجاز ويتوقع

 استجابت وقد االلكتروني للربط الكويت دولة جمارك مخاطبة تم•
 الربط لعملية للتحضير الطرفين من ارتباط ضباط تحديد وتم مشكورة

 الكويتية التجارية اللجنة اعمال جدول ضمن وادرجت االلكتروني
 الكويتي الجانب االردنية الجمارك وسلمت العليا، المشتركة االردنية

 االلكتروني بالربط الخاصة التفاهم مذكرة مسودة عن نسخه اللجنة في
 .الكويت دولة جمارك على لعرضها

 اولى كمرحلة (تركيا لبنان، البحرين،)من لكل رسمية كتب توجيه تم•
 والبدء القادم العام في االقل على دول 3  ضم المتوقع من حيث

 خطة ضمن االخرى الدول تاجيل سيتم فيما الربط عمليات باجراءات
 .2017-2016 للعام الجمارك



  
 الربط من بدال اقليمي معلومات تبادل مركز القامة ملحة الحاجة فان سبق مما   

 الدول بين االطراف متعددة تفاهم مذكرات توقيع عليه يترتب والذي الثنائي،
 من المعلومات لتصله المركز مع دولة لكل فقط واحد اشتراك سيوفر وهذا
 دولة كل مع ثنائيا االشتراك يتم ان من بدال الكترونيا، االعضاء الدول كل

 . التالية المرجوة الفوائد المركز هذا  وسيحقق حده على

  بالكلف كبير توفير•

   للمعلومات اسهل ادارة•

 .المركز الدارة واحدة مرجعية •

 .زيادة الكفاءة والفعالية وتحسين االداء في العملية الجمركية بين الدول•

 .تخفيض وقت التخليص على البضائع•

 .تخفيض عدد الوثائق المطلوبة لغايات التخليص الجمركي•

 (بيان جمركي عربي موحد)مقدمة للنافذه الواحدة الجمركية العربية •

 

 

 



وجووود مثوول هووذا المركووز يؤسووس لتعوواون بنوواء بووين االدارات الجمركيووة علووى مسووتوى •
 .االقليم وعلى المستوى الدولي

مثل هذا المركز سيقدم لجمارك الدول المعلومات الالزمة عن البضائع قبل وصوولها •

االموور الووذي يعنووي امكانيووة االسووتفادة موون المعلومووات بشووكل مبكوور الدارة المخوواطر 
 .وادارة االزمات اضافة لتسهيل وتسريع عملية التخليص الجمركي على البضائع

في حال تم استخدام مثل هذا المركز لتبادل المعلومات حوول المهوربين الودوليين فوان •
 .ذلك يعني ادارة مكافحة تهريب كفؤة

وجود معلومات مسبقة يهيئ قاعدة جيودة لتسوهيل عمليوة التبوادل التجواري بوين الودول •

اضافة الوى تأسويس بنيوة تحتيوة جيودة لتسوهيل سلسولة التزويود للتجوارة العالميوة والتوي 
 .تسعى لها الدول بشكل حثيث

 

 .  اهمية مركز تبادل المعلومات لالدارات الجمركية وتأثيرها على العملية الجمركية

 



المستوى االقليمي معلومات حول البيانات الخاصة في أي بيان جمركي لغايات ابراء البيانات على 
 .الكترونيا بين الدول خصوصا لبيانات الترانزيت

على المستوى االقليمي معلومات حول حركة  الشاحنات المارة ترانزيت عبر البلدان الدارة 
 .االزمات

 .على المستوى الدولي واالقليمي معلومات حول عمليات التهريب والمهربين الدوليين واالقليمين
 .معلومات مسبقة عن البضائع الدارة مخاطر كفؤة 

 .معلومات عن البضائع والبيانات الجمركية الضرورية لعمليات التخليص المسبق
 .معلومات حول نقل المعرفة الجمركية بين الدول

  
 

 الدولالمعلومات التي يتوقع تبادلها  من خالل المركز لتحقيق التعاون الجمركي بين 
 (( customs to customs()لجمارك –جمارك )  

 





  
 :النتائج المتوقعة 

تبادل معلومات البيان الجمركي سيوفر الوقت في ادخال البيانات والحد من 1.

اخطاء االدخال اضافة المكانية التخليص المسبق على البضائع مما يؤدي الى 
 .تقليل وقت انجاز المعامالت الجمركية

تبادل المعلومات بهدف ادارة وتحليل المخاطر سيوفر معلومات ذات قيمة 2.
 .عالية الستهداف البضائع الخطرة والتخفيف عن الشركات الملتزمة

توفر معلومات مسبقة لمراقبة حركة المواد ثنائية االستخدام واتاحة الوقت 3.
 .الكافي للتحري والتعرف عليها ومتابعة تحركاتها ضمن االقليم

ستكون فرصة جيدة لتطبيق مستقبلي لمفهوم النافذة الواحدة العالمية من 4.
 .منطلق وجود بيان جمركي واحد

عمليات تبادل المعلومات ستؤدي الى ادارة افضل لالزمات والموارد في 5.
 المراكز الحدودية 

تبادل المعلومات عن المهربين سيمكن االدارات الجمركية من التعرف على 6.

قائمة اوسع من المهربين الدوليين الخطرين وبالتالي استهدافهم عند مرورهم 
 .باحد الدول االعضاء في هذا المركز 



• 

 

 

 

 

 

 ما هو المطلوب

 

  LEGAL FRAME WORKوجود إطار قانوني  -

  DATA MODEL نموذج موحد للبيانات -

 )موحد للتراسل مثل نموذج التراسل  نموذج -
(XML 

 Technical compatibilityالتوافقية التقنية    -
 STANDRAIZATIONوجود نظام معياري  -

 مركز تبادل معلومات  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ما هي التحديات المتوقع ان تواجه شبكة الجمارك 

 االقليمية العربية
التوفيق بين بنية البيانات والية تبادلها بين الدول نظرا لوجود انظمة محوسبة مختلفة •

 .الهيكلية والتصميم اضافة الختالف لغات االنظمة المحوسبة المستخدمة

 .امن المعلومات وسريتها من وجهة نظر كل دولة •

خصوصية الدول وطبيعة سرية المعلومات فيها من حيث نوع المعلومة المطلوبة •
 .لالخرين

الحدود المتباعدة واليات ادارة الشبكة والدعم الفني لها وتحديد صالحيات ومسؤوليات •
 .الدول على هذه الشبكة

 .صحة المعلومات المتبادلة ومسؤوليات الدول تجاهها•

 .التمويل المالي الالزم لتاسيس هذه الشبكة•

 .صالحيات المنظمة ومسؤولياتها على هذه الشبكة•

 .كيفية بناء الشبكة ومسؤوليات الدول والتزاماتها•

 

 

 



 وتحديد لها الفني والدعم الشبكة ادارة واليات المتباعدة الحدود•
 .الشبكة هذه على الدول ومسؤوليات صالحيات

 .تجاهها الدول ومسؤوليات المتبادلة المعلومات صحة•
 .الشبكة هذه لتاسيس الالزم المالي التمويل•
 .الشبكة هذه على ومسؤولياته للمركز المستضيف صالحيات•
 .والتزاماتها الدول ومسؤوليات الشبكة بناء كيفية•

 تابع التحديات المتوقع ان تواجه

 شبكة الجمارك االقليمية العربية 



 البنية الهيكلية للشبكة والخيارات المتاحة

 

  Light hub(بدون معالجة)الموزع الخفيف •

 fat hub( معالجة للمعلومات )الموزع المعالِج  •

  cloud computingتقنية الغيمة السحابية •





Trade CloudTrade Cloud

DistributedDistributedDistributed

Lite HubLite Hub

Fat HubFat HubFat Hub

Internet

VPN

Internet

VPN

GNC

Standards

GNC

Standards









  استماعكم لحسن لكم شكرا


