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: : بيكارد بيكارد مبادرات مبادرات 

آانبيراآانبيراجامعة جامعة 
األستاذ ديفيد ويدوسون             األستاذ ديفيد ويدوسون             

مرآز الدراسات الجمرآية والضريبية          مرآز الدراسات الجمرآية والضريبية          



هدف مرآز الدراسات الضريبية والجمرآية            هدف مرآز الدراسات الضريبية والجمرآية            

رفع المرآز االآاديمي لمهنة      رفع المرآز االآاديمي لمهنة      
الجمارك  الجمارك  



شهادة جامعية    شهادة جامعية    

دبلوم عالي  دبلوم عالي  

ماجستير  ماجستير  

برامج مهنية   برامج مهنية   

درجة الدآتوراه ودرجة الدآتوراه المهنية     درجة الدآتوراه ودرجة الدآتوراه المهنية     



خيارات الدراسة في مرآز الدراسات الجمرآية و     خيارات الدراسة في مرآز الدراسات الجمرآية و     
الضريبية  الضريبية  

وجها لوجه وجها لوجه 

الكترونيا      



البرامج المهنية     البرامج المهنية     

تم تصميمها لتلبية احتياجات معينة     



البرامج المهنية     البرامج المهنية     

تدريب فني اساسي تدريب فني اساسي ••

 برنامج برنامج5050أآثر من  أآثر من  

برامج متقدمة برامج متقدمة ••



برامج الدراسات العليا        برامج الدراسات العليا        

..برنامج في قانون الجمارك الدولي واإلدارة     برنامج في قانون الجمارك الدولي واإلدارة     ••
..اإليرادات الدولية     اإليرادات الدولية      إدارة     إدارة    فيفيبرنامج برنامج ••
. . دراسات ضريبية    دراسات ضريبية    ••
..درجات مزدوجة درجات مزدوجة ••



برامج دراسات عليا       برامج دراسات عليا       
جميع برامج مرآز الدراسات         جميع برامج مرآز الدراسات         

: : الجمرآية والضريبية هي         الجمرآية والضريبية هي         
. . بيكارد   بيكارد   ملتزمة ببرنامج        ملتزمة ببرنامج        ••
 من قبل منظمة         من قبل منظمة        بها بها معترف    معترف    ••

..الجمارك العالمية        الجمارك العالمية        

http://www.wcoomd.org/




برامج االدارة   برامج االدارة   
. . برامج تنمية إدارية لإلدارة الوسطى والعليا برامج تنمية إدارية لإلدارة الوسطى والعليا ••
. . برنامج دولي لإلدارة التنفيذية الجمرآية برنامج دولي لإلدارة التنفيذية الجمرآية ••
. . برنامج إدارة جمرآية لدول الباسيفيكيبرنامج إدارة جمرآية لدول الباسيفيكي••



رحالت دراسية رحالت دراسية 
. . تدريب تدريب ••
..زيارة مواقع    زيارة مواقع    ••
. . بناء الفرق     بناء الفرق     ••
..خبراء ضيوف متحدثين            خبراء ضيوف متحدثين            ••



بناء المقدرة     بناء المقدرة     /  /  المساعدة الفنية    المساعدة الفنية    
. . تحديث الجمارك       تحديث الجمارك       ••
. . إعادة هندسة العمليات       إعادة هندسة العمليات       ••
. . تسهيل التجارة       تسهيل التجارة       ••
..إدارة المخاطر   إدارة المخاطر   ••
. . إدارة االلتزام  إدارة االلتزام  ••
. . أنظمة تكنولوجيا المعلومات                  أنظمة تكنولوجيا المعلومات                  ••
. .  التشريعي      التشريعي     اإلصالح اإلصالح ••

منظمة التعاون   
األسيوي     
الباسيفيكي   

منظمة جنوب 
شرق اسيا 

الوآالة االسترالية     
لإلنماء الدولي     

البنك الدولي    

صندوق النقد 
الدولي 

بنك التنمية 
االسيوي

الوآالة األمريكية لإلنماء 
الدولي

المانحين    

دائرة التنمية  
الدولية   



البحث في المسائل المتعلقة بالجمارك والتجارة والشرآاء                             البحث في المسائل المتعلقة بالجمارك والتجارة والشرآاء                             ••
. . اآلخرين  اآلخرين  

توفير الدليل التجريبي بهدف مساعدة اثراء عملية صنع                        توفير الدليل التجريبي بهدف مساعدة اثراء عملية صنع                        ••
. . القرار االستراتيجي     القرار االستراتيجي     

البحث التطبيقي     البحث التطبيقي     



..البحث في التوجهات الوطنية واإلقليمية والعالمية                           البحث في التوجهات الوطنية واإلقليمية والعالمية                           ••
..تحديد أفضل الممارسات في إدارة الحدود            تحديد أفضل الممارسات في إدارة الحدود            ••

البحث التطبيقي     البحث التطبيقي     



البحث التطبيقي     البحث التطبيقي     

. .  المعدلة المعدلةآيوتوآيوتوتطبيق اتفاقية تطبيق اتفاقية ••
. . إدارة االلتزامإدارة االلتزام••
..برامج المشغل االقتصادي المعتمدبرامج المشغل االقتصادي المعتمد••
إطار عمل معايير امن وتسهيل سلسلة إطار عمل معايير امن وتسهيل سلسلة ••

. . التزويدالتزويد
. . تسهيل التجارةتسهيل التجارة••
. . إدارة المخاطرإدارة المخاطر••
. . المعايير التشريعيةالمعايير التشريعية••



منشورات رئيسية     منشورات رئيسية     

ارشادات تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية ارشادات تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية ••
ارشادات اللجنة الفرعية لإلجراءات الجمرآية في  ارشادات اللجنة الفرعية لإلجراءات الجمرآية في  ••

. . منظمة التعاون األسيوي الباسيفيكيمنظمة التعاون األسيوي الباسيفيكي
. . اوراق المؤتمراوراق المؤتمر••
. . اوراق وآتب البنك الدولياوراق وآتب البنك الدولي••
. . ارواق البحث لمنظمة دول جنوب شرق اسيا  ارواق البحث لمنظمة دول جنوب شرق اسيا  ••
. . مجلة الجمارك العالميةمجلة الجمارك العالمية••



. األسلوب التعاوني         •
. ثالثي األطراف    •
منظمة الجمارك       ) معايير    (-

.العالمية    
. المؤسسة االآاديمية      -
. اإلدارة العضو  -
 ليس اآاديمي بشكل        -عملي   •

. آامل  

عوامل النجاح  عوامل النجاح  



 على بناء المقدرة        امثله  •
. الحقيقية   

. اسيا–
. افريقيا–
. الكاريبي –
. الباسيفيكي –
. جنوب امريكا  –
. الشرق األوسط–

عوامل النجاح  عوامل النجاح  



مرآز التميز للتعليم            مرآز التميز للتعليم            
والتدريب الجمرآي     والتدريب الجمرآي     



:شراآة بين    
. مجموعة المعرفة في جامعة أبو ظبي–
.مرآز الدراسات الجمرآية والضريبية –

: بالتعاون مع
المكتب اإلقليمي لمنظمة الجمارك العالمية لبناء المقدرة –



حقيبة البرنامج المكثف          حقيبة البرنامج المكثف          

. المهارات الجمرآية الجوهرية          •
. المهارات الجمرآية المختصة           •
. اإلدارة الجمرآية   •
. الشهادات   •
. العمليات التجارية الجمرآية             •
. التفتيش الجمرآي      •



حقيبة البرنامج المكثف          حقيبة البرنامج المكثف          

. إدارة الموارد البشرية    •
. مهارات العمل    •
. مهارات الكمبيوتر         •
.اللغة االنكليزية لموظفي الجمارك            •



شكرًا جزيالً  
www.customscentre.canberra.edu.au
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