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 مقدمة

العمليات التجارية فيها  أدركت الحكومات عبر العالم بأنه ال يمكن تحقيق نمو اقتصادى سريع فى بيئة تتسم

بأنها غير فعالة و بطيئة و معقدة . و فى العقدين الماضيين ، تم توجيه اهتمام كبير بتحديث التجارة الدولية و 

إجراءات الرقابة عبر الحدود. و قد خصصت الدول موارد ضخمة للمشروعات القومية فى مجاالت ميكنة 

 ت الكترونيا.الجمارك و البنية التحتية لتبادل البيانا

و بوجه عام فقد أحرزت هذه المشروعات نتائج ملموسة ، مع اختالف درجة نجاحها فيما يتعلق بتوافر  

البيانات التجارية لصانع القرار ، و تحسين الدورة الزمنية للبضائع و السفن ، مع إيجاد مسئولية محاسبية 

بين الدول فى  القيام به. فهناك اختالف  بشكل أكبر. إال أنه ال يزال هناك حجم كبير من العمل يجب

المستويات التى تم الوصول إليها فى هذا المجال و ال يزال هناك عدد من المشروعات الجديدة التى يتم 

تبنيها. و إلى جانب ذلك فهناك تطورات جديدة فى مجال الرقابة الحدودية ، مما يخلق حاجة لمبادرات 

 جديدة. 

مات " النافذة الواحدة " االلكترونية . و عن طريق اتباع الخدمات الحكومية تطلب العديد من الدول خد

المشتركة تقدم بيئة "النافذة الواحدة " الفرصة لتوفير خدمات تمثل نقطة تحول للمجتمع التجارى عن طريق 

ة تبسيط و توحيد نقاط االتصال بين أعضاء المجتمع التجارى و اإلدارات الحكومية المختلفة المعني

باإلجراءات الرقابية عبر الحدود . كما ظهرت متطلبات جديدة لتأمين و تيسير سلسلة اإلمداد الدولية  مما 

 WCOترتب عنه وضع إطار معايير تيسير و تأمين سلسلة اإلمداد الدولية الصادر عن منظمة الجمارك 

SAFE FoS ق بتصميم نظم معلوماتية . و فى ضوء هذه التطورات فهناك مبادرات جديدة فى الطريق تتعل

 أو رفع كفاءة النظم الحالية. جديدة  

الناتج عن هذه التطورات العديد من التحديات. فسيحتاج  للعمليات التجاريةالهندسي و يواجه التصميم 

مديرى المشروعات لإلعداد لمواجهة االحتماالت المختلفة التى تتعلق بمجال المشروع و تصميم العمليات 

اإلجرائية و المعايير الدولية و الثوابت القانونية ، الخ . و ال تختلف هياكل البيانات األساسية بشكل ملحوظ 

ا تمثل حقيقة واحدة حول جوهر العمل اإلجرائى . و فى ظل هذا السيناريو يمثل نموذج البيانات حيث أنه

 اإلصدار الثالث العناصر األساسية المساعدة فى إيجاد الحلول. 

يقدم هذا الكتيب مقدمة مختصرة عن نموذج البيانات اإلصدار الثالث الصادر عن منظمة الجمارك العالمية. 

النموذج و عالقته باألدوات الدولية األخرى مثل اتفاقية كيوتو المعدلة و توافقها مع فهو يشرح مجال 

المعايير الدولية شائعة االستخدام. و هذا الكتيب موجه لمديرى المشروعات و مهندسى تكنولوجيا المعلومات 

العالمية فى أن يقدم فى المصالح الجمركية و الجهات الرقابية األخرى عبر الحدود. و تأمل منظمة الجمارك 

هذا الكتيب فهما واضحا لقيمة نموذج البيانات كأداة ال يمكن االستغناء عنها فى المشروعات التى تعالج 

 تحديث الجهات الرقابية و من ضمنها اإلدارات الجمركية. 
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 خلفية  –أ 

عبر السنوات كان يتم تطوير و تشغيل النظم الجمركية المميكنة الجوهرية و نظم تبادل البيانات الكترونيا 

لالحتياجات الوطنية . و تنبع هذه االحتياجات من التشريعات المحلية و االحتياجات التنفيذية المحلية. وفقا 

كما كان هناك وعى بالحاجة الملحة التباع معايير البيانات الدولية . و كان يتم استخدام أدلة األمم المتحدة 

 /UNترونيا فى اإلدارة و التجارة و النقل) و تبادل البيانات الك (  UN/TDED)  لعناصر البيانات التجارية

EDIFACT  ) بشكل كبير فى العديد من الدول   . 

و بالرغم من استخدام هذه المعايير الدولية، لم يكن هناك قواميس دولية للبيانات فى المجال الجمركى. و 

تمثل الرسائل االلكترونية لتبادل البيانات الكترونيا فى اإلدارة و التجارة و النقل لألغراض الجمركية مثل: 

CUSDEC   إلقرار البضائع الواردة و  الصادرة وCUSCAR   يفست البضائع ، الخ ، منهجية منظمة لمان

على مر  –فى هذا المجال. و قد ساهمت اإلدارات الجمركية فى تطوير هذه الرسائل ، و التى أصبح لها 

هياكل شديدة التعقيد . و لم يكن هناك أى نماذج بيانات نظرية تحكم الصيانة المستمرة لهذه  –السنوات 

 الرسائل. 

و النقل فى طلب تبسيط المتطلبات من البيانات لصفقات التجارة الدولية بسبب و قد استمر مجتمع التجارة 

و كان هناك جدل بأنه يمكن تحقيق  تبسيط و تناغم اإلجراءات عن طريق الرقابة الحكومية على الحدود .  

 تبسيط متطلبات البيانات للجهات الرقابية. 

على أن وجود نظم  بيانات    G 7فة عالميا باسم اتفقت سبعة من الدول الكبرى و المعرو 1886و فى عام 

غير قياسية و متضاربة و متكررة هو من القيود غير التعريفية و عليه فقد وجهت هذه الحكومات بتخصيص 

مجموعة من خبراء الجمارك لدراسة خفض متطلبات الجمارك من البيانات و وضع نظم بيانات قياسية 

Standard  لع التجارية عبر الحدود و خفض التكاليف و المتطلبات الحكوميةمن أجل تحسين تدفق الس . 

قناعة بأن وضع إطار قياسى للبيانات و تبسيطها سيحسن من تدفق السلع عبر الحدود   G7دول  و كان لدى

الدولية و يخفض التكاليف و التعقيدات المرتبطة باستيفاء المتطلبات الحكومية . و كجزء من هذا المشروع، 
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ل مجموعات منسقة من البيانات لكل إجراء جمركى رئيسى ، مع التأكيد على تقلي G7 دولوضعت  

 المتطلبات من البيانات عن طريق الحذف أو التبسيط أو وضع نموذج قياسى . 

 G7بدأتها مجموعة  لوضع إجراءات جمركية قياسيةو يعتبر نموذج بيانات منظمة الجمارك محاولة مستمرة 

و عرف باسم اإلصدار  2001فى    G7. و قد قامت منظمة الجمارك العالمية باستكمال ما بدأته مجموعة 

 األول من نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية. 

 

إجراءات الشفافية لطلب صيانة البيانات ، تم التوسع فى محتوى نموذج البيانات و زيادة عمق  و فى ظل

ة من عدد من اإلدارات الجمركية األعضاء . و تم زيادة تغطي / مساهماتمدخالت مراحله ، مع وجود 

 عملتم  وإلى جانب ذلك ،(.  UML 2اإلجراءات الجمركية و استخدام تقنيات نماذج أكثر تعقيدا مثل ) 

و ذلك بناءا على  XML  و   UN/EDIFACTالخطوات اإلرشادية للرسائل االلكترونية من واقع مواصفات 

  .. غير برمجية ما جاء بنموذج بيانات منظمة الجمارك و المتعلق بشرح محتوى تلك الرسائل بلغة

 

.  2008و اإلصدار الثالث فى نهاية 2005تم نشر نموذج بيانات منظمة الجمارك اإلصدار الثانى فى   

تبنى مجلس منظمة الجمارك العالمية توصية باستخدام نموذج بيانات منظمة  2008و فى جلسات يونيو 

. الجمارك العالمية  
 
 
 

نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية ؟  ما الجديد فى اإلصدار الثالث من  - 1-أ   

 

نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية هو أن اإلصدار لمن أهم االختالفات بين اإلصدار الثانى و الثالث 

و      المعلومات التى تتطلبها الجهات الرقابية الحدودية  –و ألول مرة  –الثالث يتضمن على وجه التحديد 

 .  فى آن واحد احتياجاتها من التقاريرالجمارك الستيفاء 

( و تم توجيه عناية أكبر  G2Bيتضمن اإلصدار الثالث الرسائل من الجهات الحكومية للمجتمع التجارى )   

  .(  XML  لدعم استخدام لغة  )

و يتضمن نموذج البيانات اآلن بيانات تدعم على وجه التحديد ، الشركاء من  الهيئات الرقابية الحدودية من 

حيث  المعلومات الخاصة بالسلع الزراعية و النفايات الخطرة و األمن الغذائى و ذلك على سبيل المثال. كما 

ت . و إلى جانب ذلك ، تم أخذ متطلبات الترانزي إجراءات / نظامتم إدخال إجراءات أكثر شموال لتغطية 

فى االعتبار فى  و المرافق الدوليةالتقارير الخاصة باالتفاقية الدولية لتيسير النقل البحرى و  تأمين السفن 

 اإلصدار الثالث . 
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اإلدارة "اإلصدار الثالث مفهوم " النافذة الواحدة " و  نموذج بيانات منظمة الجمارك العالميةو يشمل 

أيضا  و يشمل ومية الشاملة للحدود " ،  بحيث ال يستوفى المتطلبات القانونية الجمركية فحسب ، بلالحك

 الهيئات الرقابية الحدودية. و لذلك ال يشير اإلصدار الثالث لل" جمارك" باسمها .متطلبات الشركاء من 

ق متطلبات الهيئات فرصة لتحقي منحال يجعل من الجمارك هى المحور تصميم نموذج البيانات بشكل 

 الرقابية بشكل أكبر مما منح مجال أوسع الستخدام نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية.

لتنفيذ الرسائل  يةإرشاد خطواتو أخيرا ، يتضمن نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية اإلصدار الثالث 
و الذى  ( (GOVCBRالجديد و هو ما يعرف بالرسائل الرقابية الحدودية الحكومية  EDIFACTباتباع نظام 

كل المتطلبات " للنافذة الحكومية الشاملة" لإلفراج عن  ليستوفىقام فريق مشروع نموذج البيانات بتصميمه 
 سائل النقل. السلع و الحاويات و و

 
 
 
 
 
 
 

 ما هو نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية ؟  –ب 

 

هو الحد األقصى لمجموعة من متطلبات البيانات تم دمجها و تنسيقها بشكل دقيق و تم استخالصها من 

القواعد المنظمة لعبور الحدود و هى متطلبات داعمة بشكل متبادل و يتم تحديثها بشكل منتظم الستيفاء 

قانونية الخاصة بالهيئات الرقابية الحدودية مثل الجمارك و الرقابة على صفقات االحتياجات اإلجرائية و ال

 الوارد و الصادر و الترانزيت .   

و يعتمد نموذج بيانات منظمة الجمارك على اتفاقية كيوتو المعدلة و التى تطلب من اإلدارات الجمركية طلب 

مركى . و عليه تقوم اإلدارات الجمركية بطلب عناصر لضمان االلتزام بالقانون الجالحد األدنى من البيانات 

البيانات المطلوبة و المحددة فى صورة قوائم بيانات لكل إجراء جمركى .  و مثل هذه القيود الذاتية ال تشجع 

 على زيادة متطلبات البيانات فى المستقبل . 

و باستخدام هذا النظام يضمن نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية أن أى متطلبات جديدة من البيانات 

تتعلق بإجراءات الرقابة الحدودية سوف تخضع لتحليل دقيق و شامل لالحتياجات و عملية اتخاذ القرار وفقا 

م المعلومات أثناء المسار المعتاد للمعايير الدولية و أيضا ستعتمد على قدرة المجتمع التجارى على تقدي

 لإلجراءات. 



 Page 8 نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية 
   

 مجموعة بيانات متوافقة  – 1ب 

 

تعتبر المعلومات و المستندات من أهم عناصر الرقابة على التجارة الدولية عبر الحدود . ففى ظل البيئة 

لومات بين االلكترونية اليوم ، تتضمن الرقابة بشكل متسارع نقل البيانات مسبقا للجمارك و تبادل المع

 ولة.اإلدارات الجمركية و بعضها من أجل تقديم مستوى التأمين الالزم باإلضافة إلى توفير أزمنة إفراج مقب

و لذلك، فتوافق قوائم البيانات و وضعها بشكل قياسى و استخدام معايير األكواد الدولية فى الرسائل 

( و بين   B2Gالمجتمع التجارى و الحكوم  )  االلكترونية ، كلها عناصر أساسية فى تبادل المعلومات بين

 G2G   ) بعضها البعض )بين الحكومات و ( و  G2B ) ع التجارى الحكومات  و المجتم

 

 

 

 

 

 المعلومات  تنميطعمليات اإلجراءات و  نماذجيعتمد على  2 –ب 
 

تضمن نماذج المعلومات و عمليات اإلجراءات أساس مالئم لتصميم و تطوير نظم المعلومات و الرسائل 

 عمل نماذج للعمليات اإلجرائية هو جوهر تحليل و تحسين كفاءة العمليات اإلجرائية. االلكترونية . و 

الجمركية و العمليات و يتضمن نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية تحليل و عمل نماذج لإلجراءات 

و        لحاالت االستخدام توضيحيةالواردة فى اتفاقية كيوتو المعدلة عن طريق استخدام مخططات و رسوم 

مخططات و وصف لألنشطة . و بناءا على هذا التحليل ، يتم وضع سيناريوهات توضيحية للعمليات 

 اإلجرائية الجمركية . 

يتم تقسيم المعلومات المتدفقة من الجمارك و من الهيئات  لعالميةنموذج بيانات منظمة الجمارك او فى 

و عمل نماذج لها باستخدام لغة   الحدودية لفئات و وضعها معا فى رسوم توضيحية تخص كل جهة  الرقابية

 .UMLالنماذج الموحدة 

 مفهوم الرقابة الحدودية الحكومية الشاملة   - 3ب 
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و يمكن لنموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية فى ضوء تطورات النافذة الواحدة الحكومية للرقابة 

 الحدودية القيام بــ : ) النافذة الحدودية( 

  تقديم منصة مشتركة لكل الهيئات الرقابية المعنية لتبادل البيانات الرقابية بحيث تمكن من تبادل

 المعلومات بشكل مبكر.

 للمتعاملين الدوليين باإلضافة إلى واجهة مبسطة مع الجمارك و الهيئات الحكومية المتعددة ر يتوف

 مركزة و واضحة على المتطلبات الرقابية   نقطة دخول واحدة  

  للبيانات من  الملحةتعزيز إدارة المخاطر بحيث تقل الزيارات للفاعلين التجاريين ، حيث أن الحاجة

كل الهيئات الرقابية الحدودية يمكن توفيرها من خالل تقديم هذه البيانات مرة واحدة للجمارك عن 

 طريق استخدام  رسائل الرقابة الحدودية الحكومية .

  تمكين الجمارك من بناء روابط و ممارسات تنفيذية و متداخلة مع الهيئات األخرى تستطيع من

من تكاليف التشغيل و االستثمارات و العمالة التى عادة ما ترتبط بأعمال خاللها تعويض أو الحد 

 الرقابة الحدودية . 

 

 

 لماذا أحتاج أن أتعرف على نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية ؟  –ج 

 

كأهم مورد لإلجراءات و واجهة ألهم اإلجراءات للعاملين بتكنولوجيا المعلومات ، ما الذى يجب أن أعرفه 

  ن نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية ؟ع

 يساعد على عمل تصميم لنظام جمركى حديث  – 1 –ج 

 

    كنموذج نظرى للبيانات الخاصة باإلجراءات الجمركية  –يساعد نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية 

       على انشاء نظام معلومات حديث . فإلى جانب حاالت االستخدام العامة –لرقابية الحدودية قواعد االو 

مدخالت و  –بشكل رفيع المستوى  –تحدد الرسائل االلكترونية القياسية  –لألنشطة  التوضيحيةو األشكال 

  مخرجات بيانات النظام .

ا تبنى النظم المميكنة على و تمثل هذه المخططات مواصفات رفيعة المستوى للعمليات الجمركية . فبينم

مواصفات مشتقة من التشريع المحلى و االحتياجات التنفيذية المحلية ، يجب أن تبنى برامج الرقابة 

 الجمركية و الهيئات الحدودية على المعايير الدولية قدر المستطاع. 
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 اتفاقيات العمل

 مبدأ توافق

العمليات 

 كتالوج الخدمة

انشاء 

 األساس

 جنبا الى جنب

المكاتب األمامية 

 نافذة الخدمة

الضوابط 

 التشغيلية

 المشتركة

 بيئة النافذة الواحدة

النماذج و الرسائل االلكترونية 

 نموذج البيانات المشترك

مشتركة بوابة خدمات  

 المشتركة بين الوكاالت العمليات تنفيذ

 تحقق مستويات الخدمة مجتمعة

One-stop Shop 

 الشراكة التجارية الجمركية

 الجمارك بشبكة عالمية

 ادارة الحدود المنسقة

GNC 

ال يمكن ان تتم 

اال بنموذج 

 بيانات مشترك

يهدف النموذج الى المساهمة 

 فى هذه المساحة

اكل البيانات المرتبطة تم تصميم نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية بناءا على البحث التفصيلى فى هي

بالرقابة الجمركية و الحدودية . و تم ذلك من خالل عملية رسمية لتحديد و وصف عناصر البيانات         

و عالقاتها المتداخلة . و تم وضع هذه العناصر من البيانات فى جداول وفقا للعملية التى سيتم استخدامها 

 فيها. 

يانات و كيفية الوصول إليها و وصفها من خالل مجموعة من و قد تم وضع ملخصات للتعبير عن الب

. و هذه النماذج التى تم تصنيفها لعدة فئات تتضمن نموذج كلى و  UMLالنماذج تم تجميعها من خالل لغة 

استخدامها لتقديم اإلرشادات العامة لرسائل تم يكل منها مرتبط بإجراء جمركى مختلف تفصيلية ، عدة نماذج 

UN/EDIFACT   و  XML  . و ذلك لدعم هذا العمل 

من حيث نوع نظام المعلومات  محايدو يعتبر اإلصدار الثالث من نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية 

-technique بمثابة تقنية مستقلةهو ف قه على أى  منصة برامج أو أجهزة اآللى الذى يشغله حيث يمكن تطبي

independent. 

 

 

 

 

 هو جوهر النافذة الحدودية  2-ج  

 

تعتبر فكرة إدارة الحدود المنسقة من أهم مالمح التفكير المستقبلى فى تحديث الجمارك و من خالل هذا 

 المفهوم تعتبر النافذة الحدودية الحكومية من أهم مقوماتها.  
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نموذج بيانات منظمة 

العالمية االصدار  الجمارك

3 

الخ .....  \ارشادات  \  رسائل \مخططات  XML 

رسالةالتنفيذ الخطوط اإلرشادية ل  

المتفق عليها  معايير الدوليةال  

المعلومات نماذج  

المنسقة مجموعات البيانات  

إجراءات العمل نماذج  

 

 

تبادل البيانات الفائدة من إن اإلصدار الثالث لنموذج بيانات منظمة  الجمارك العالمية هو الحل لتعظيم 

لتوفير معيار عالمي لكل المتطلبات الحكومية من البيانات المتعلقة بعبور الحدود لإلفراج عن و  الكترونيا

تخليص البضائع ، مما يترتب عليه توفير النفقات و الوقت للحكومات و المجتمع التجارى . كما يشجع مبدأ 

الرقابية الحدودية . و الهدف من  للهيئاتتقديم معلومة واحدة مرة واحدة  أو  –واحدة " تقديم البيانات " مرة 

بتوفير هذه البيانات التى تعتبر فى وضع يسمح   ذلك هو الحصول على هذه البيانات من األطراف

سلسلة اإلمداد. و لهذا يعتبر نموذج  فى زمنالستخدامها. و يجب الحصول على البيانات فى أسرع وقت 

  ل البيانات الرقابية عبر الحدود .  بيانات منظمة الجمارك العالمية أداة عالمية لتباد

 

 

 حزمة متكاملة من األدوات / صندوق يحوى كل  األدوات  -3ج 

 

نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية هو حزمة متكاملة من األدوات تحوى مواد يمكن استخدامها لعدد 

متنوع من األغراض . و كما هو موضح فى الشكل التوضيحى التالى ، فهو يحتوى على عدة مكونات 

عن مجموعة  برنامج مكون من مكون وحيد بل هو عبارةتساعد فى توضيح فكرة أن نموذج البيانات ليس 

متداخلة و معقدة من المكونات . و يجب تحليل كل مكون و فهمه على حدة حتى يتم تقدير و االعتراف 

 بمزايا نموذج البيانات . 
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     الالزمة لتبادل و دعم العمليات الجمركيةبيانات لل شامل مقارنة نموذج البيانات بقاموس يمكن فمن جانب

و المعلومات الرقابية الالزمة للعديد من الهيئات الرقابية الشريكة . و ينقسم هذا القاموس لمجموعات من 

 و الوراد و الترانزيت و وسائل النقل .  قوائم البيانات الخاصة بالصادر

ات وللوصول لخفض و ترشيد المتطلبات من البيانات الخاصة باإلجراءات المختلفة   تم وضع نموذج بيان

 منظمة الجمارك العالمية ليكون أساس الحد األقصى للبيانات المتفق عليها. 

ليعكس العالقات بين مختلف أجزاء  بشكل منظمو صمم   نموذج فنىالنموذج هو و من جانب آخر فإن هذا 

 لحقيقية .هذه النماذج الفنية تعتبر اللبنات األولى لوضع و تطوير هياكل بيانات لنظم العمل او المعلومات . 

نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية تحليل و نماذج ، يتضمن   اإلعالنى الكتيبو كما ذكرنا سابقا فى 

   لإلجراءات و العمليات الجمركية الموجودة فى اتفاقية كيوتو المعدلة عن طريق استخدام حاالت توضيحية

وصف لألنشطة . و بناءا على هذا التحليل ، تم وضع سيناريوهات توضيحية للعمليات و رسوم تخطيطية و 

اإلجرائية الجمركية . فيتم تصنيف و تجميع البيانات المتدفقة من الجمارك و الهيئات الرقابية الحدودية 

. و يمكن  UMLو عمل نماذج باستخدام لغة رسوم توضيحية إجمالية و تفصيلية األخرى فى صورة 

استخدام هذه النماذج على المستوى الوطنى كنماذج مرجعية أثناء وضع النظم المميكنة . و عادة يتم إنشاء 

 وضع التصاميم المعمارية للنظم اآللية .نظم مشابهة ل

فهم و اكتشاف العالقات بين البيانات الناتجة عن عدة عمليات فى على محللو اإلجراءات يساعد هذا النموذج 

نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية مهندسو قواعد البيانات على اد الدولية. كما يساعد سلسلة اإلمد

 اكتشاف و تحديد العالقات التى يجب أن توضح فى قواعد البيانات . 

ارشادات عامة  وو أخيرا ، يحتوى نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية على رسائل الكترونية قياسية 

 و المستندات األخرى المدعمة المرفقة. للتنفيذ 
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 هو أساس رسائل الرقابة الحدودية   4-ج 
 

بمعنى ، أنه فى أى صفقة دولية ، يتم تداول نفس البيانات الخاصة بنفس الصفقة فى عدد من األنظمة على 

        ة مثل نوع السلعة مستوى العالم بدءا من أحد أطراف سلسلة اإلمداد و نهاية بآخر طرف لهذه السلسل

و األطراف المعنية بتبادلها و المستندات المطلوبة و وسائل النقل المستخدمة و أهم المواقع و التوقيتات التى 

أثرت فى سلسلة اإلمداد ، و عبر السنوات تم التوصل لنظم تمنع تكرار إدراج هذه البيانات فى العمليات 

قابة على سلسلة اإلمداد فى ظل البيئة االلكترونية الحالية هناك اتجاه اإلجرائية المختلفة . و إلحكام الر

 كل هذه الخصائص .  3الرسال البيانات بشكل مسبق للجمارك و يتيح نموذج البيانات 

و التى تسمى الرسائل   UN/EDIFACTرسائل األمم المتحدة الجديدة لتبادل البيانات الكترونيا و تشمل 

 :كل البيانات الالزمة من الجمارك و  للهيئات الرقابية األخرى  GOVCBRحدودية  الرقابية الحكومية ال

 مما يمنح المنفذين المرونة فى تصميم الرسائل االلكترونية  الشاملة فهى توفر متطلبات البيانات ،

لتالئم االحتياجات المختلفة من األعمال اإلجرائية المرتبطة بالمتطلبات القانونية للصفقات العابرة 

 .للحدود 

  فى الصفقة ممكنا  -مرة واحدة  -( جزء من المعلومة  أو) تجعل من تنفيذ مبدأ تقديم المعلومات 

  تغطى احتياجات التقارير الخاصة بالصادر و النقل و البضائع و الوارد و الترانزيت باإلضافة إلى

 .رسائل الرد من الهيئات الرقابية الحدودية 
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   الرسائل الرقابية الحكومية الحدودية  على مصممى التطبيقات ممن يستخدمواGOVCBR 

 ,CUSDECمثل  هاواع متعددة منأناإلعداد التخطيط لنوع واحد من الرسائل بدال من 

CUSCAR  الخ 

  الرسائل الرقابية الحكومية الحدودية  كما يخدم نظامGOVCBR  فى تبادل المعلومات الوطنية   

 و الدولية بين الهيئات الرقابية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يجب على و . قامت الهيئات الرقابية بتحديد النماذج الالزمة لإلجراءات فى قواعد العمل الخاصة بهم 

ينظر تنفيذ النافذة . المتعامل ملئ و تقديم هذه النماذج لكل الصفقات حتى يتم استيفاء المتطلبات الرقابية

و يقترح تصاميم لترشيد النماذج و تنظيم مجموعات منسقة من نظرة شمولية الواحدة لهذه المتطلبات 

   دم مرة واحدة فى الصفقة. قزء من المعلومة يالمتطلبات . و يرجع السبب فى إعادة التنظيم إلي مبدأ أن كل ج

و يقدم نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية أساس واضح للرسائل الرقابية التى يتم من خاللها تسهيل هذه 

 الهيكل الذى يحمل هذه الرسالة .الرسائل الرقابية الحكومية الحدودية  الترتيبات و تعتبر 
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 XMLيحمل مواصفات  5ج 

 

فى الرسائل الرقابية الحكومية و رسائل XML من مواصفات و اإلرشادات فى تنفيذ الشكل المتغير التساعد 

XML  األخرى لإلبالغ عن البضائع و إقرارات السلع، الخ 

  و إرشادات تنفيذ رسائل  نماذجكما تساعدXML  فى عملية توثيق المستندات التى يمكن أن تساعد

 تتماشى مع نموذج البيانات. XMLرسائل  باستخدامفى بناء أمثلة 

 نماذج يتضمن إعادة استخدام مكونات XML  نموذج بيانات منظمة لالالزمة المستندات  والمرجعية

الجمارك العالمية التى يمكن استخدامها ألغراض التحقق و التدقيق. و يهدف ذلك إلى تبسيط رسائل 

 النماذج .  مكونات المعالجة عن طريق تشجيع إعادة استخدام

 يسهل من تنسيق البيانات الرقابية  6ج 

 

الرقابية من أجزاء مختلفة من العالم أثناء مسار البيانات التى تستخدمها اإلدارات الجمركية و الهيئات  تصدر

، الصفقات التجارية و النقل. و فى الصفقة الدولية ، تستخدم نفس البيانات فى نظم مختلفة عبر دول العالم 

 من طرف سلسلة اإلمداد لطرف آخر.
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مطلوبة ، و  وسائل و هذا يتضمن بيانات حول السلع التى يتم تبادلها ، و األطراف المعنية ، و المستندات ال

النقل و معدات النقل باإلضافة إلى مواقع و أزمنة األحداث الهامة التى تحدث فى سلسلة اإلمداد . و على مر 

 ذا المجال إلى تقليل ، إن لم يكن الحد من ، إعادة إدخال البيانات بشكل نهائى .السنوات، سعت النظم فى ه

تعتبر المعلومات و المستندات من أهم عناصر الرقابة فى الصفقات الدولية العابرة للحدود. و فى بيئة اليوم 

ك ، و ذلك من أجل االلكترونية المتشاكبة تتضمن أشكال الرقابة بشكل متزايد نقل البيانات  مسبقا للجمار

توفير مستويات التأمين الالزمة باإلضافة إلى أزمنة إفراج مقبولة و إيجاد امكانيات مستقبلية لتبادل 

 G2G)المعلومات بين اإلدارات الجمركية و بعضها البعض ) 

 و يعنى ذلك تقديم البيانات قبل وصول البضائع أو ، فى بعض الحاالت ، قبل وضع البضائع فى الحاوية

التى ستقلها. و للحصول على معلومات مسبقة دقيقة و يمكن االعتماد عليها ، من المهم استخدام معايير 

 دولية. و قد قام فريق مشروع نموذج البيانات بوضع إرشادات لدعم تنسيق بيانات النافذة الواحدة. 

 

 

 

 يشرح استخدام المعايير الدولية لألكواد 7ج 

 

لألكواد من االتصال فى األوقات التى يتعذر أو يستحيل فيها االتصال عن طريق تمكن المعايير الدولية 

الكتابة أو التحدث . و استخدام معلومات ذات أكواد هو البديل الستخدام النصوص المعتادة ، و التى تسبب 

 احتماالت لوجود أخطاء .

و تسمح بإرسال نفس المعلومات بحروف نقل أو تخزين البيانات أ أقل أثناءأخطاء بو تمثل األكواد البيانات 

أقل ، بشكل أسرع و أقل تكلفة . ولضمان احتفاظ المعلومات بنفس المحتوى أثناء نقل و إرسال البيانات 

 لقواعد البيانات ، يلزم االتفاق على األكواد المشتركة بين المرسل و المتلقى.

دقيقة لعملياتها اإلجرائية ألن البيانات فى صورة  و لن تتمكن النظم التى ال تسخدم األكواد من تقديم بيانات

أساليب العمل اآللية النصوص المعتادة معرضة لبعض األخطاء المطبعية ، مما يجعلها غير مالئمة لتطوير 

الروتينية. فعلى سبيل المثال، ال يمكن عمل أنماط المخاطر بسهولة للكيانات التجارية أو السلع أو المواقع 

 ى ال يمكن تمثيلها عن طريق األكواد.اللوجستية الت

يقدم اإلصدار الثالث لنموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية معلومات شاملة عن كيف يتم الحصول على 

 و التعامل معها فى قواعد البيانات ، ليس فقط للجمارك بل لمجموعة متنوعة من الهيئات الحكومية.  األكواد 
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 التجارى  تم وضعه بمشاركة المجتمع 8ج 

لم يتم تصميم نموذج البيانات بشكل منعزل. فهناك عدد من المشاركين فى المجتمع التجارى و مجتمع النقل 

و من الهيئات الرقابية الحدودية ممن قاموا فى المساهمة فى اإلعداد لإلصدار الثالث من نموذج البيانات . و 

ية. و لهذا السيبب ساهم المجتمع ينتج عن تبسيط قواعد عبور الحدود خفض التكلفة و الدورات الزمن

 التجارى بحماس فى نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية. 

 كة فى إدارة و صيانة نموذج بياناتو ستظل منظمات النقل و التجارة مع الهيئات الرقابية الحدودية مشار

 نظمة الجمارك العالمية.م

نضمام لممثلى اإلدارات المشاركة فى مراجعة و يتم تشجيع األطراف المهتمة فى المجتمع التجارى باال

 نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية من أجل تحسين اإلصدارات الالحقة قدر اإلمكان . 

 

 

 

 

 العالقة مع األدوات الدولية األخرى  -د

 النقل؟باألدوات الدولية األخرى الحاكمة للتجارة و  3كيف يرتبط نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية 

  1د. 

 اتفاقية كيوتو المعدلة 
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تقدم اتفاقية كيوتو المعدلة األساس لتحديد اإلجراءات الجمركية على سبيل الحصر لنموذج بيانات منظمة 

             الجمارك العالمية . و يوضح هذا الشكل اإلجراءات الجمركية كما وصفتها اتفاقية كيوتو المعدلة 

 . ملحقاتهاو 

 

 

 
 
يوضح الشكل السابق االحتماالت المختلفة لإلجراءات الجمركية التى تتم وفقا لترتيبها. عند وصول وسيلة 

و قد يتبع ذلك تحويل نفس   جمركى إلجراءوفقا  النقل لإلقليم الجمركى ، يجب التعامل مع البضائع 
 فى السوق .البضائع إلى إجراء جمركى آخر قبل اإلفراج عنها و التخليص عليها للتداول 

 

فهم للعمليات اإلجرائية التى ترتبط ببعض اإلجراءات  3و توفر عملية التوثيق فى نموذج البيانات  

يأخذ نموذج البيانات فى اعتباره متطلبات البيانات فى ضوء المعرفة بخلفية كل الجمركية الرئيسية . و 
 اإلجراءات الجمركية . 
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 لتجارة إطار عمل معايير تأمين و تيسير ا 2د 

 

تحول دور الجمارك مع مرور السنوات . و حتى عندما كانت الدول تجبر على التركيز على جمع الحصيلة، 

 كانت مبادرات تأمين سلسلة اإلمداد و قواعد الصحة العامة و األمن تمثل أهمية كبرى. 

     اإلمداد بهدف تأمينتأمين سلسلة تسهيل و و قد قامت منظمة الجمارك العالمية بوضع إطار عمل معايير  

و تيسير التجارة . و يتجلى هذا االهتمام فى التزام و استعداد الدول األعضاء بالمنظمة لتنفيذ إطار عمل 

 المعايير .

سلسلة اإلمداد التقارير المسبقة . و يأخذ نموذج بيانات منظمة  تسهيلو يتضمن إطار عمل معايير تأمين و 

نقل التقارير هذه المتطلبات و يحتوى على هياكل يمكن استخدامها فى  الجمارك العالمية فى اعتباره

 . االلكترونية المسبقة وفقا إلطار عمل معايير تأمين سلسلة اإلمداد

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
يمكن تصميم رسائل نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية اإلصدار الثالث للتمكن من تتبع الحاوية من و 

نقطة البداية إلى النهايه .  فعلى سبيل المثال ،  وفقا لقانون الواليات المتحدة لتأمين الموانئ ، على 
تم وضع هذه المتطلبات فى نموذج  ". و قد 2+10المستوردين و الناقلين تقديم ما يعرف باسم المتطلبات" 

 .  3بيانات منظمة الجمارك العالمية 

 اتفاقية منظمة المالحة العالميةتأمين الحياة البحرية و اتفاقيات  3د 
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و ذلك من  –المالحة العالمية تأمين الحياة البحرية على عاتق منظمة تحديد االلتزامات الدولية المتعلقة بيقع 

ضمن عدة مسئوليات . و يتضمن ذلك عملية التوثيق المرتبطة بشهادات العبارات و السفن و التشغيل اآلمن 

 للسفن. و نتيجة لهذه االلتزامات تنشأ الحاجة لتقديم تقارير ، بما فى ذلك تقارير البضائع و األمن. 

حار . و فى السنوات األخيرة ، تم تعديل هذه و تحكم اتفاقية تأمين الحياة البحرية أمن و حماية عالم الب

 االتفاقية لتعزيز تأمين السفن و مرافق الموانئ من خالل قانون تأمين السفن الدولية و مرافق الموانئ . 

السفن / الميناء من خالل  INTERFACEمالمح تقارير    FALكما تحكم  اتفاقية منظمة المالحة العالمية 

( مما يمنح أساس عالمى لإلقرار عن البضائع و وسائل النقل و سفن  7 -1) من  FALاستخدام نماذج 

 ، الخ . سفنمستودعات المستودعات الوقود و 

و يأخذ نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية كل هذه المتطلبات لتأمين و تقارير السفن وفقا التفاقيات 

 الدولية و مرافق الموانئ . و قانون تأمين السفن FALتأمين الحياة البحرية و 

 المعاهدات الدولية األخرى  – 4د 

 االتفاقية الدولية للطيران المدنى 

تضع منظمة الطيران المدنى الدولية المعايير لإلبحار الجوى الدولى . و يحتوى الملحق التاسع من اتفاقية 

و المرتبطة على سبيل  FALيسير شيكاغو على عدة أحكام تتعلق بالمعايير و الممارسات الموصى بها حول ت

المثال ال الحصر إجراءات الجمارك و الهجرة و التى تتضمن معايير اإلبالغ االلكترونى عن الطائرات      

و بضائعها و الركاب و الطاقم . كما أنها أيضا تنص على عدة قوائم لألكواد التى تتعلق بالنقل الجوى .      

كل متطلبات منظمة الطيران المدنى المتعلقة باإلقرار  3مارك العالمية و يغطى نموذج بيانات منظمة الج

 الجوى. 

 قواعد تقييم منظمة الجمارك العالمية 

 تضع اتفاقية منظمة التجارة العالمية للتقييم الجمركى نظام لتقييم البضائع لألغراض الجمركية . 

حتى تتمكن النظم المميكنة من تطبيق المبادئ التى  –و يتطلب هذا النظام بعض البيانات التى تتعلق بالصفقة 

 نصت عليها قواعد منظمة التجارة العالمية . 

يهدف نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية إلى التقاط و ترتيب هذه البيانات كجزء من إقرار الصادر و 

 الوارد .  

 

 



 Page 21 نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية 
   

( ) مجلس التعاون  1883 –اتفاقية النظام المنسق ) االتفاقية الدولية لوصف السلع المنسقة و نظام التكويد 

 الجمركى ( 

وفقا ألهداف هذه االتفاقية ، يوصى نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية بتبنى قانون التعريفة المنسقة من 

ة ، و يتم تسهيل هذه األنشطة عن طريق خفض النفقات أجل تجميع و مقارنة و تحليل االحصاءات التجاري

 المرتبطة بإعادة توصيف و تبنيد و تسجيل السلع من بند آلخر . 

و مع ذلك ، تطلب بعض الجهات الرقابية الحدودية نظم تبنيد أخرى لربطها بمجال اتخاذ القرار المناسب 

 ذلك ممكنا عند استخدام هذه النظم المختلفة . لعملها ، و نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية يجعل من 

 

( ) األمم  1875اتفاقية الترانزيت ) االتفاقية الجمركية حول النقل الدولى للبضائع بنظام كارنيه الترانزيت 

  المجلس االقتصادى و االجتماعى المتحدة / 

بما فى ذلك بضائع الحاويات التى تطبق اتفاقية الترانزيت على نقل البضائع بواسطة سيارات النقل البرى ، 

تعبر الحدود مرة أو أكثر من مرة . و قد تم تصميم نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية بما يتوافق مع 

   متطلبات الترانزيت االلكترونى .

 و يغطى قسم الترانزيت فى اإلصدار الثالث من نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية متطلبات الترانزيت

 االلكترونى بشكل شامل . 

 القواعد المتعلقة بالبضائع الخطرة 

يشجع نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية على استخدام المعايير الدولية الموضوعة أو الناتجة عن 

 توصيات لجنة خبراء نقل البضائع الخطرة التابعة للمجلس االقتصادى و االجتماعى باألمم المتحدة .

تطلب القواعد و التشريعات المحلية المزيد من التبنيد فيما يتعلق باالسم و المستندات            و لكن عندما ت

و العالمات أو التعبئة ، يمكن نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية من تسليم هذه المعلومات اإلضافية 

 . التى تتطلبها الهيئات الرقابية الوطنية أو الهيئات المعنية بالمناولة 

 االتفاقيات الدولية األخرى  

قام أعضاء منظمة الجمارك العالمية و ممثلو المنظمات الدولية المشاركين فى وضع المتطلبات الرقابية 

الحدودية بمراعاة كل االتفاقيات و المعاهدات و المشروعات الدولية مثل االتفاقية الدولية لحماية النباتات     

 خطرة و ترتيبات واسينار و مشروع الشهادة االلكترونية ، الخ . و اتفاقية بازل للنفايات ال

 
 

 ماذا عن المعايير الدولية للبيانات األخرى ؟  – ـه
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يتوافق نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية مع المعايير الدولية األخرى مثل قائمة األمم المتحدة لعناصر 

 .UN/CEFACTالخاصة بـ  (CCL)مكتبة المكونات الجوهرية و ( UNTDEDالبيانات التجارية )

  1 -هـ 

 UN/CEFACTمعايير 

 ebXML and UN/CEFACT لــ الرئيسية  المحتوياتمكتبة 

. أوصى فريق مشروع  XMLيتضمن نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية توصيات عن تطوير رسائل 

كما أنه المعيار الالزم  XMLحيث أنه  المعيار األكثر رواجا للغة      ebXMLنموذج البيانات باستخدام   

 . XMLلتطوير مواصفات المنظمة للغة 

o ebXML   هوa modular suite of specifications  يمكن المؤسسات من القيام بالعمل

عبر شبكة االنترنت . كما تصف أيضا كيف تعمل التكنولوجيا لعمل و تبادل الرسائل . و تعتبر 

ebXML   .حل معتدل من حيث النفقات مقارنة بالحلول التقليدية لتبادل البيانات الكترونيا 

o ت العملية التجارية بلغة أما فيما يتعلق بمحتوى الرسائل االلكترونية الخاص بإجراءاXML  فإن ،

UN/CEFACT  يدعمebXML   ألنها الجهة العالمية المسئولة عن وضع مواصفات قياسية لمحتوى

تعمل على المحتويات الرئيسية لرسائل و نماذج العمليات   ebXML . فـ  ebXML  رسائل 

 التجارية. 

o سية لـتشارك منظمة الجمارك العالمية فى وضع المحتويات الرئي UN/CEFACT فى صورة

عمليات قياسية / نمطية . و عليه فقد تم وضع نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية بشكل متوافق  

 .  UN/CEFACTو ضمنى مع محتويات مكتبة المحتويات الرئيسية لـ 

 UN/CEFACTتوصيات 

 مثل : UN/CEFACTيوصى نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية باستخدام توصيات  

o  أكواد رموز أسماء الدول  –باستخدام كود الدول الخاص باأليزو المتعلقة و  3التوصية رقم 

o  بإختصارات المصطلحات التجارية  المتعلقة 5التوصية رقم 

o  المتعلقة بالترتيب األبجدى ألكواد العمالت  8التوصية رقم 

o  16التوصية رقم LOCODE – األخرى  أكواد الموانئ و المواقع 

o  اختصارات شروط السداد –المتعلقة بشروط السداد 17التوصية رقم 

o  المتلعقة بأكواد وسائل النقل  18التوصية رقم 

o  المتلعقة بأكواد وحدات القياس المستخدمة فى النقل الدولى  20التوصية رقم 

o  المتعلقة بأكواد أنواع البضائع و الطرود و مواد التغليف  21التوصية رقم 
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 UN/ EDIFACTالمعايير القياسية للرسائل المعلقة بالتبادل االلكترونى للبيانات 

 

ياسية لتبادل كانت اإلصدارات السابقة من نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية تخدم نظام الرسائل الق

و  ( CUSCARمثل نظام الرسائل الخاص بالبضائع الجمركية )(  UN/EDIFACT ) البيانات الكترونيا

( .  تم CUSREPو نظام رسائل عن النقل الجمركى ) (CUSDECنظام الرسائل لإلقرار الجمركى ) 

تصميم اإلصدار الثالث من نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية ليصبح نواة للنافذة الحدودية الحكومية 

 ( سيكون مجرد زيادة ال جدوى منها . CUSXXXالشاملة . و عليه ، فتبنى أى نوع من الرسائل الخاصة )

( بااللتزام بأهم عناصر النافذة  GOVCBRيسمح نظام رسائل الهيئات الحكومية الرقابية العابرة للحدود )

الواحدة ، و تحديدا إرسال معلومة مرة واحدة فى أثناء اتمام الصفقة العابرة للحدود . فهو يسمح للهيئات 

رسائل االلكترونية بنفس الشكل لكل خطوة فى عبور الحدود مثل اإلفراج عن الرقابية بتصميم و تحديد  ال

  البضائع أو الحاويات أو وسائل النقل.

(، يعتبر دليل الخطوات االرشادية لتنفيذ الرسائل مكون من  GOVCBRو من أجل استخدام نظام رسائل )

هذه الخطوات اإلرشادية ، يمكن  مكونات نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية . و عن طريق اتباع

لإلدارات الجمركية أن تطبق الرسائل الخاصة بإقرارات الوارد أو الصادر ، تقارير البضائع و وسائل النقل 

، و إقرارات الترانزيت و رسائل الرد . فى بيئة عمل النافذة الواحدة ، يمكن أن تحمل كل رسالة  المعلومة 

 ية الحدودية الشريكة .الالزمة من قبل الهيئات الرقاب

بمساعدة الهياكل الدولية المتفق عليها أو عن طريق  UN/EDIFACTيعمل نظام تبادل الرسائل الكترونيا 

بناء أجزاء الرسائل . أثناء عملية تصميم اإلصدار الثالث من نموذج بيانات منظمة الجمارك ، قام فريق 

 UN/EDIFACTكود جديد تم تسليمها للمجلس المسئول عن  050المشروع بوضع ما يقرب من  

  . لتضمينها فى قوائم األكواد القياسية

 

  2 -هــ 

 معايير األيزو 

 

)   األيزو ( التى يوصى اإلصدار  المنظمة الدولية للمعاييرهناك عدد من المعايير القياسية الصادرة عن 

 الثالث من نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية باستخدامها و تتضمن : 

و           و أكواد التواريخ و التوقيتات ISO 4217)( و أكواد العمالت )     ISO 3166أكواد الدول )

 (  UNTDED - ISO 7372( و عناصر البيانات التجارية ) ISO 8601الفترات الزمنية  )
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 ما هى المشاكل التى يساعد نموذج البيانات فى حلها ؟   -و  

 

عدة أسئلة تتعلق عادة ما يواجه مديرو المشروعات فى اإلدارات الجمركية الكبرى أو نظم النافذة الواحدة 

 سنة .  12-7بالتعريف الدقيق لمجال عمل المشروع . أى نظام عادة ما يبنى ليستمر فترة من 

أوال : يجب توضيح مجال عمل النظام بشكل واضح من أجل تغطية كل الوظائف المطلوبة حاليا ، بحيث 

، يجب أن يتسع مجال العمل بشكل يفهم المتعاملين كل ما يتضمنه المشروع من موارد و مخرجات. ثانيا 

ة على المدى البعيد، يسمح بتقديم دليل ارشادى عن التصميم الهندسى الذى سيسمح بعمليات تحسين مستقبلي

 بدون الحاجة لعمل تغييرات كثيرة .
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و من أجل التغلب على هذه المشاكل المثيرة للقلق ، قام مقدمو الحلول بالترويج لعدة مناهج هندسية مختلفة. 

فبالبناء الهندسى للبرامج يقدم وسيلة لتعريف ما هى المكونات البرمجية التى سيتم بنائها و كيف يتم 

شكل يسمح برفع كفائتها لتحقيق المتطلبات المستقبلية. البرامج تشغل البيانات، التى تمثل " الحقيقة تصميمها ب

الواضحة "حول إجراءات العمل . نوع البيانات المطلوبة فى إجراء جهة  معينة سيعتمد على طبيعة 

لمستخدمة أو الطبيعة إجراءات العمل فى هذه الجهة بشكل كبير ، و بدرجة أقل على العمليات التجارية ا

 الجغرافية التى يطبق فيها النظام . 

يعتبر نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية بيان مجمع بكل المتطلبات من البيانات الخاصة بمجال الرقابة 

فى هذا المجال. و لذلك فإن الحدودية. فهو يقدم دليل إرشادى للبيانات التى سيتم تشغيلها على أى نظام 

د الصحيح و المبكر للبيانات المطلوبة أثناء التصميم الهندسى للمشروع ، سينتج عنه التصميم الشامل  التحدي

لعناصر البيانات ومنها قواعد البيانات ، التى تستوفى االحتياجات من المعلومات لكل الجهات الرقابية 

 الحدودية التى تعتبر شريكة فى هذا المشروع . 

ة الجمارك العالمية على العمليات التجارية الهامة و التى تم وصفها فى اتفاقية يعتمد نموذج بيانات منظم

كيوتو المعدلة . و مثل هذه العمليات التجارية تحدد بشكل دقيق عدد اإلجراءات الجمركية . كما يأخذ نموذج 

 ية . بيانات منظمة الجمارك العالمية فى اعتباره احتياجات العديد من الجهات الرقابية الحدود

و من أجل ضمان وضوح و توازن الحلول الهندسية ، من المهم البدء فى المشروع بمجموعة كاملة من 

متطلبات البيانات  و قائمة كاملة من العمليات التجارية و اإلجراءات الجمركية و متطلبات الجهات الرقابية 

 الحدودية المعنية .

 

 

 

 

  1 –و 

 فذة الواحدة تنفيذ  العمليات التجارية فى النا

 

يعهد لإلدارات الحكومية بمسئولية تطبيق اللوائح على الحدود . ثم تقوم كل إدارة بوصف النماذج الخاصة 

 بها و التى تطلب من المجتمع التجارى تقديم المعلومات على عدة مراحل . 
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لومات مع بعضها البعض يحدث تكرار تقديم المعلومات عندما ال تقوم الهيئات الرقابية الحدودية بتبادل المع

أثناء مسار العملية التجارية أو أثناء النقل. فعلى سبيل المثال: عند التقدم للحصول على ترخيص ، على 

التاجر أن يقدم معلومات عن المنتج ، و األطراف المستوردة و األطراف الموردة ، الخ . و عليه تتكرر هذه 

 .المعلومة فى كل من إقرار  الوارد و الصادر 

عن طريق بناء متطلبات النظم  –و الذى  يحمل مخاطر عدة أخطاء  -يمكن تفادى تكرار تقديم المعلومة 

بحيث تتعرف على المعلومات المتكررة أو الزائدة . و تساعد منهجية تنسيق البيانات و التى تعتبر إحدى 

اء المعلومات المتكررة      و أجزاء مستندات نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية فى التعرف على أجز

 تنبه محللو إجراءات العمل بضرورة وضع احتماالت للتبسيط . 

ابتكار لعدة رسائل الكترونية مختلفة تشترك فى نفس  آليةعلى  ( GOVCBR)و يحتوى هيكل رسائل 

الهيكل العام بحيث يتم استخدامها فى عدة مراحل مختلفة من مراحل تدفق التجارة و وسائل النقل عبر 

الحدود . و يمكن للهيئات الرقابية المختلفة أن تعمل باستخدام مجموعة من المعلومات التى تمثلها 

(GOVCBR )يمكن لهذه الهيئات أن تنظم العمليات التجارية بحيث تحد من المعوقات  . و بهذه الطريقة

 التى قد تسبب إزعاج للتجارة و فى نفس الوقت القيام بإجراءاتها الرقابية.

أحيانا ،  ال يمكن تجنب تكرار المعلومات المقدمة، و لكن على األقل يتم الحد منها ألقصى درجة . أى 

 ع معلومات ذات صلة أو للقيام بالمزيد من المراجعة المتعمدة . تكرار يتم استخدامه السترجا

 

و توضح اللوحة التالية العمليات التجارية المحتملة التى يمكن لإلصدار الثالث من نموذج بيانات منظمة 

 الجمارك العالمية أن يقوم بها :  

 

 

 

 

 

1 

 االحتماالتيتيح العديد من     GOVCBR هيكل

 3اإلصدار  منظمة الجمارك العالمية نموذج بياناتكون جزءا من يصمم ل 

o  اإلقرار عن السلع الواردة والصادرة 

o الترانزيت إقرار 

o  لإلستيراد والتصدير)تبسيط اإلجراءات(  خطوتيناإلقرار عن السلع فى 

o  تقارير البضائع لالستيراد والتصدير 
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  2 –و 

 المتطلبات المعقدة للهيئات الرقابية الحدودية 

عادة ما تطلب اإلدارات الحكومية المختلفة المسئولة عن لوائح تنظيمة محددة و / أو الرقابة على مجموعات 

سلعية / منتجات مختلفة الخصائص المختلفة للسلع التجارية التى يتم تقديم معلومات عنها.      و الخصائص 

ئص التى تهم إدارات التعدين و المعادن و السلعية التى تهم إدارة الرقابة الزراعية تختلف تماما عن الخصا

إدارة الرقابة على سالمة األغذية . و لدى اإلصدار الثالث من نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية حل 

o  تقارير وسائل النقل 

o الحكومة على اإلقرارات / التقارير المذكورة بأعلى رد الهيئات 

2 

 3اإلصدار  منظمة الجمارك العالمية نموذج بيانات مبنى على تصميم

o ٍعن ا ةمسبقال قراراتاإل( لسلع المصدرة SAFE) 

o عن ا مسبقةالقرارات اإل( لبضائعSAFE) 

3 

 اللوجستية و المعلومات األمنية توفيرل رسائل أخرى

o اللوجستيات واألمن( ( الحاويات حالة تتبع 

o السفينةالتحكم في تحركات و المراقبة  

o وسائل النقلعن تأمين  التقارير 

4 

 ان يقدم خدماتو للكن يمكن   3مجال اإلصدار خارج 

o  الرقابية بشكل تفصيلىطلب االحتياجات 

o تسجيل الحصص واستخدامها 

o طلب للحصول على رخصة ، شهادة أو تفويض 

o خيصاالتر تقارير استخدام 

5 

 (GOVCBRنموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية )وليس على تعتمد على رسائل أخرى 

o  وتحديد البيانات الرئيسية  قوائم األكوادرسائل للحفاظ على 

o  يةبينظم الضرالساب الضريبة و تفاصيل تحاطلب 

o  ورسائل تأكيد الدفع المستحقةضريبة الرسوم 

o  مثل واردات المشروع - تسجيل العقود التجارية طويلة األجل 

o  لسلع أو التقييم أو المنشأعن ا المسبق اإلستعالمتقدم طلبات 
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لكل هذه المشاكل. فهيكل البيانات الخاص بالسلعة يمتاز باالستفاضة و يمكن أن يحتوى على متطلبات شديدة 

 مركية و اإلدارات الحكومية األخرى. التعقيد من اإلدارات الج

و تساعد هياكل البيانات فى تطبيق أنواع معقدة من السياسات المالية و الرقابية المتعلقة بالسلع. و ربما ال 

تكون هذه القيود واردة فى النظام المنسق للتعريفة و لكن على نظم تصنيف و تبنيد أخرى أو على خصائص 

كل فى تحديد و تجميع البيانات االحصائية من أجل تحقيق المتطلبات األكثر تعقيدا السلعة. و تساعد هذه الهيا

 للهيئات الرقابية الحكومية األخرى. 

 

 

 

. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

يوضح الشكل السابق تعقيد متطلبات البيانات الخاصة بالسلعة التى يمكن تحديدها من قبل الهيئات الرقابية 
الحكومية . التفاصيل التى عادة ما تتوفر فى الفواتير موضحة باللون األزرق. و يمكن للهيئات الرقابية 

 سلعة محل التداول. الحدودية أن تطلب المزيد من المعلومات ، و التى تختلف باختالف ال
 

فعلى سبيل المثال، فى حالة السيارات، يكون محور اهتمام اإلدارة المعنية بالنقل هو انبعاث الوقود و 
االعتبارات الخاصة بكفاءة استهالك الوقود حيث يتم استخدام الصفات المؤهلة للسلعة و نصوص و أكواد 

محرك و نوع الوقود و تركيب محول مساعد و شهادة صفات السلعة لتحديد تفاصيل المعلومات ) مثل نوع ال
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معدل االنبعاث ، و شهادة كفاءة الوقود و جانب القيادة ، الخ .(  و بالنسبة للدول التى تطبق برامج خاصة 
لتشجيع الواردات من السيارات الصديقة للبيئة ، فهى بالتأكيد ترغب فى الحصول على بيانات تتعلق 

تى تؤثر بدورها على المعاملة الضريبية. و فى مثل هذه الحالة، يصبح نموذج بالمواصفات الخاصة و ال
 بيانات منظمة الجمارك العالمية بالغ القيمة فى تسهيل اإلفراج الجمركى اآللى.

و من األمثلة اآلخرى ، يمكن استخدام مواصفات مثل " تاريخ انتهاء صالحية المنتج " و " يفضل االستخدام 
االسم التجارى "  و " األسماء الدعائية" ) و التى تتكون من استخدام اسم يدل على المنتج  قبل تاريخ " و "

نسبة الكحل ) اسم العنصر المكون و نسبة وجوده فى المنتج( لتحديد االلتزام بقواعد مع اسم السلعة و 
 الصحة الغذائية.

  3-و  

 جودة البيانات لزيادة فاعلية نظم إدارة المخاطر

 

و يبدأ تحسين جودة البيانات بتبنى  فشل حلول إدارة المخاطر إلى سوء جودة البيانات . يرجعا كثيرا م

المعايير الدولية المقبولة للبيانات . فاستخدام بيانات مكودة مقارنة بالبيانات غير المكودة يمثل خطوة كبيرة 

 فى اتجاه تحسين جودة البيانات . 

وذج بيانات منظمة الجمارك العالمية المعلومات الخاصة باالستخدام و يقدم الجزء الخاص بالتوثيق فى نم

الممكن لألكواد لكل عنصر من عناصر البيانات يمكن وضعه فى صورة كود . كما يقدم أفكار تساعد فى 

 إعادة إدخال البيانات مما ينتج عنه الحد من فرص األخطاء . و دقة البيانات تحسن من فاعلية االستهداف.

لتعامل مع المجاالت شديدة الخطورة ، ترغب اإلدارات الجمركية فى الحصول على بيانات أكثر دقة و عند ا

من اإلقرارات و لكنها ال تجد المجال للحصول على مثل هذه البيانات من خالل النماذج و الرسائل الحالية. 

الحدودية تحسين عملية  الهيئات الرقابية الشركاء من البيانات المطلوبة منكل و قد ينتج عن تجميع 

االستهداف لكل األطراف المعنية. و يمكن لنموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية أن يساعد فى تحسين هذه 

 المتطلبات و تحسين القدرة على االستهداف. 

)  ( و 4( و ) ج  2و بذلك يصبح واضحا أنه بتجميع عمليات التقارير المسبقة المشار إليها فى األقسام ) ب 

( يؤدى لوجود جودة جيدة للبيانات توفر الوسائل المادية الالزمة للعمل بفاعلية. و بالطبع، يسمح ذلك  2د 

للهيئات الرقابية الحدودية بأن تقوم بعملها قبل وصول الشحنة . تبادل المعلومات بين الهيئات الرقابية الذى 
 دى إلى إجراءات منسقة. سبق اإلشارة إليه فى األجزاء السابقة من هذا الكتيب يؤ

 
 



 Page 30 نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية 
   

 4 –و 

 نظم الضرائب و الضرائب الجمركية و الرسوم األخرى المعقدة 

هناك حاجة لبرمجيات تقوم باحتساب الضرائب و الضرائب الجمركية و الرسوم بدقة من حيث نوعها ، من 

خالل تطبيق النظم المختلفة المرتبطة بكل ضريبة أو رسم  . و حيث أن هناك مجموعات معقدة و متنوعة 

ق فيما يتعلق فإنه يجب احتساب كل منها بشكل دقي –من الضرائب و الضرائب الجمركية و الرسوم 

 باألسلوب المنصوص عليه فى النص القانونى الذى ينص على فرض هذه الضريبة أو الرسم . 

هناك بعض السلع التى يكون لها هياكل ضريبية شديدة التعقيد ) مثل الكحوليات و المشروبات الروحية   و 

اغتها بشكل يسهل من عمل السيارات ذات المحركات). هذه السلع لها نصوص قانونية أحيانا ال يتم صي

 المبرمجين ! 

فيمكن أن يعتمد الهيكل الضريبى على قانون تبنيد التعريفة المنسقة . و أحيانا ، يصعب اثبات أن النظام 

 الجمركى المثبت فى اإلقرار و المتعلق بالسلعة هو النظام الصحيح.

ر عن السلع تساعد فى حل مثل هذه و يمتاز نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية بوجود هيكل لإلقرا

 المشاكل. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنفيذ اإلصدار الثالث من نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية  –ز 
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نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية على المستوى الوطنى فى بيئة نافذة واحدة  تطبيقمن المحتمل 

كما يمكن تنفيذه دون اعتبارات النافذة الواحدة . و يمكن تحقيق أقصى استفادة من نموذج بيانات حدودية . 

منظمة الجمارك إذا تم أخذ السيناريوهات التى تتعلق بتبادل البيانات على المستوى ثنائى األطراف أو متعدد 

 تمع التجارى. و ال يجب تطبيقه إال بعد إجراء مشاورات مع المجاألطراف فى االعتبار . 

و عادة ال يتم االنتباه إلى امكانية استخدام نموذج البيانات أيضا من قبل مصممى البرامج المسئولين عن 

تقديم حلول من البرامج لقطاعى التجارة و النقل ، حيث أن البيانات التى تحتاجها اإلدارات الجمركية يوفرها 

ولية و النقل. و يجب إدراك أن التطبيق يستغرق وقتا مما المجتمع التجارى المسئول عن أنشطة التجارة الد

 يتطلب المرونة من كل األطراف .  

 1 –ز 

 فى سياق مشروع جديد  

 

يعتبر أى مشروع برنامج جديد لبيئة عمل نافذة واحدة  أو تطبيق جوهرى لميكنة العمل باإلدارة الجمركية   

جمارك العالمية. فقسم الوثائق بنموذج البيانات يعتبر ذو لمثاليا إذا تمكن من تطبيق نموذج بيانات منظمة ا

 قيمة بالغة بالنسبة لهذه المشروعات .

و لبناء نظام آلى ، يطلب مصمم البرنامج المواصفات التفصيلية التى يجب أن تتوافق مع التشريعات الوطنية 

الدولية بشكل تفصيلى و التى يمكن  والمتطلبات الرقابية . و تعتبر هذه الخطوة أيضا هامة الختبار المعايير

وضعها فى البرنامج المزمع تصميمه . و غالبا ، ال تحول المتطلبات القانونية دون تطبيق المعايير الدولية 

 بل يكون العائق دائما هو الممارسات المحلية و االتفاقيات . 

لتالى ، يجب بناء هذه النظم بناءا عام. و با 12-7و مثل هذه النظم الكبيرة تصمم لتستمر فترة تتراوح بين 

على مخططات تغطى معظم المتطلبات. و يعتمد نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية على عدد كبير من 

سنوات الخبرة لدى عدد من اإلدارات الجمركية للدول األعضاء إلى جانب مدخالت من عدة هيئات رقابية 

ى المكونات الرئيسية التى تساعد فى بناء مجموعة من حدودية شريكة. و يحتوى نموذج البيانات عل

 المواصفات الشاملة . 

 و بوجه خاص ، يمكن لمشروع جديد أن يستفيد من : 

  القائمة التفصيلية لإلجراءات الجمركية ، المأخوذة من اتفاقية كيوتو المعدلة 

  عبور الحدود.تغطية كل المتطلبات النابعة من االتفاقيات الدولية الخاصة بتقارير 

  هياكل البيانات التى تساعد فى احتواء أدق تفاصيل المعلومات التى قد تحتاجها أى هيئة حكومية

 فيما يتعلق بالبضائع أو السلع أو وسائل النقل و طاقمها.
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  يساعد هيكل رسائلGOVCBR  فى تعريف الرسائل بطريقة مرنة ليتم استخدامها فى بيئة عمل

 ومية  الشاملة. النافذة الحدودية الحك

  تجميع قوائم باألكواد الدولية المستخدمة التى عادة ما تسهل نقل و استخدام البيانات 

  نماذجUML   التى تصف العالقات المعقدة بين البيانات. و تقدم هذه العالقات مدخالات لبناء قواعد

ات النظرى و التصميم بيانات تنفيذية مستمرة . و يوضح الشكل التالى العالقة بين نموذج البيان

 الفعلى لقواعد البيانات .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البياناتو نماذج تصميم قواعد   

نظريا     المجال  //  

  المجال هوية  خصائصو تحديد أنواع

أسماء اإلتفاقيات االساسية  تحديد 

الصناعة مجال مع نماذج الربط 

 الدولية معايير البيانات

البيانات تعريف  

البيانات تمثيل  

األكواد قوائم 

ذجة النماتقني اختيار  

 ات بين المجاالتعالقال مخططات

 UML نماذج

العالقات تحديد 

 الصناعة معايير مجال

 لمنظمة الجمارك العالمية UMLنموذج 

 رسائل خارجية تطوير 

 EDIFACT /XML الدولي / معيار الرسائل

 
  فعلية // قاعدة بيانات تصميم

(البيانات العالقات بين مكونات تطبيق أنماط نموذج البيانات ) 

خال مفاتيح تخصيص  - في قاعدة البيانات البيانات تعريف  -  ىليفصت تصميم 

 تطبيعال إزالة - تطبيع (Normalize – De-normalize) 

 األداء (ارتفاع )التوازن بين انخفاض تكرار البيانات و
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  2 –ز 

 المحافظة على تحسين النظام الحالى 

 

عامة ما تستخدم اإلدارات الجمركية نظم تعتمد إلى حد ما على معايير البيانات الدولية . و تواجه كل إدارة 

طلبات دمج المتطلبات الجديدة لألعمال التجارية . و إلدارة مثل هذه الطلبات ، يوصى باستخدام إجراء 

. أحيانا ، تمثل طلبات التغيير الفرصة إلحداث التعديالت التى تجعل من تطبيق  للرقابة على التغيير

 البرنامج متوافق مع نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية . 

البرامج الحالية ، يمكن أن يكون ذلك تطبيق و إذا كانت اإلدارة الجمركية تخطط لعمل تحسين جوهرى فى 

 .ق مع نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية البرنامج متوافتطبيق فرصة لجعل 

و لكن أحيانا ، ال يمكن لتطبيق البرنامج أن يشمل هذه التعديالت . و حتى عندما يكون ذلك ممكنا من 

الناحية المادية ، يكون هناك مخاطر و تكاليف كبيرة مرتبطة بهذه التعديالت التى تعتبر كبيرة و معقدة . و 

الوقت و الجهد الالزم لتطبيق طلبات تعديل جديدة غير صحيحة و معقدة . و فى مثل  عادة ما تكون تقديرات

 . هذه الحاالت، يكون اختيار تصميم تطبيق برنامج جديد هو األولى بالدراسة

  3 –ز 

 كيف يتم استخدام نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية ؟

 

لتحديث البرامج ، يمكن القيام بعدة أنشطة .) فى هذه فى حالة مشروع جديد ، أو عندما يكون هناك امكانية 
السياق يرجى  الرجوع لإلرشادات العامة للنافذة الواحدة و تنسيق البيانات الصادرة عن منظمة الجمارك 

 ( http://www.wcoomd.org/files/6.SW_files/Data_Harmonisation.pdf --العالمية( 

 

 العناصر التالية :يجب إنشاء قاعدة بيانات وطنية تضم 

  نموذج مرجعى للعمليات التجارية رفيع المستوى يرتبط بقواعد عبور كل من السلع و وسائل النقل

 و طاقم وسيلة النقل و معدات النقل للحدود. 

  القواعد و القوانين الوطنية التى تحكم عبور السلع عبور كل من السلع و وسائل النقل و طاقم وسيلة

 قل النقل و معدات الن

  قائمة بالهيئات الحكومية المعنية بالقواعد الرقابية على الحدود 

  نماذج و مستندات الهيئات الرقابية الحدودية المعنية و ما يرتبط بها من عمليات تجارية 

 البيانات الرقابية فى رسائل الكترونية 
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 قوائم األكواد المستخدمة فى هذه المستندات و النماذج 

 تخدمة فى بيانات اإلجراءات و البيانات اإلدارية . و يجب التحقق منها عناصر البيانات المس

 بالرجوع لقواعد البيانات التنفيذية

  عمل خرائط للربط بين عناصرهذه البيانات و نماذج بيانات منظمة الجمارك العالمية-  UNTDED 

& UN/CEFACT – . مكتبة المحتويات الرئيسية 

  منظمة الجمارك العالمية ، و الرسوم التوضيحية و قوائم األكواد فى استخدام تعريفات نموذج بيانات

 التطبيق الوطنى

  استخدام اإلرشادات العامة لتطبيق رسائلEDIFACT and XML  الخاصة بمنظمة الجمارك العالمية 

  خطوط االتصال الفرعية بنموذج بيانات منظمة الجمارك ، إذا كان ال يمكن تفادى ذلك ، استخدام

 قديم طلبات صيانة البيانات لفريق مشروع نموذج بيانات المنظمة فى أسرع وقت ممكن يتم ت

  4 –ز 

 من الذى يجب أن يكون مسئوال عن عملية تنسيق البيانات الوطنية ؟  

 

 خبراء اإلجراءات الرقابية

 مسئول عن وضع النماذج الرقابية للتجارة و الضرائب 

  التشريعات المحلية و االتفاقيات الدوليةمن يضمن توافق اإلجراءات مع 

   األعمال محللو

  من يقوم بدراسة مكونات البيانات ) حاملو البيانات( و كيفية عمل هذه المكونات مع قواعد األعمال

 التجارية التى تحكم استخدام البيانات 

 المعنى بالبيانات المطلوبة لكل عملية  

 أخصائى استخبارات األعمال 

 مهتم ب corporate metadata  

  لبناء أنماط مخاطر شديدة الجودةمن يفهم ما هو المطلوب  

 

 مصممى / مهندسى قواعد البيانات 

  التعامل مع نموذج البيانات النظرى الذى يعتبر األساس لتطبيق قواعد البيانات الفعلية 
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  مشارك فى إعداد برامج تطوير البرامج التى تعتمد على نماذج 

 EDI and XMLأخصائى 

  مشارك فى إعداد و تنفيذ الرسائل االلكترونية 

 

  5 –ز 

 صيانة نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية 

 

وافقت اإلدارات الجمركية األعضاء بمنظمة الجمارك العالمية على أن تخضع التعديالت التى تتم فى نموذج 

إضافة عناصر البيانات فقط فى حالة الوصول البيانات إلى إجراءات رقابية صارمة. فعلى سبيل المثال ، يتم 

لقرار بأن العنصر المطلوب عنصر حيوى و هام الحتياجات الدولة التى تطلب التعديل و أنه ال يمكن 

الحصول على المعلومة من عنصر البيانات الحالى فى نموذج البيانات. و يجب أن تقوم دولتين على األقل 

 بطلب التعديل و اإلضافة .

ح إصدارات جديدة من نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية كل خمس سنوات . و من المقرر سيتم طر

. و حاليا، سيتم تقديم برامج خدمات لضمان تصحيح األخطاء  2014طرح اإلصدار الجديد فى نهاية 

ن هذه المعروفة و دمج متطلبات جديدة وفقا لالحتياجات التشعريعية و األمنية ، الخ . و من أجل تضمي

 المتطلبات فى نموذج البيانات ، سيتم اتباع اإلجراء التالى : 

 

 

 

 

 

 

G.5 

 للحصول على مزيد من المعلومات 
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للمزيد من المعلومات حول نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية ، و للوصول لنقاط االتصال المحلية و 

  http://www.wcoomd.org/sw.htmاإلقليمية يرجى الدخول على الموقع التالى 

 نقاط االتصال بسكرتارية المنظمة 
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