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هل تريد أن تعرف أكثر ؟

اتصل بفريق مشروع نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية عن 
طريق البريد اإللكتروني dm@wcoomd.org للحصول على رد سريع.

منظمة الجمارك العالمية
Rue du Marché 30

Brussels ،B-1210
Belgium

هاتف: 11 92 209 2 32+
فاكس: 62 92 209 2 32+

communication@wcoomd.org
www.wcoomd.org

“ يمثل نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية ابتكارا ضروريا جدا 
في مجال تنسيق عناصر البيانات المطلوبة وتوحيدها، قصد دعم تطبيق 

مبادئ البيانات الجمركية التفاقية كيوتو المنقحة وإطار معايير منظمة 
الجمارك العالمية. وسيمنح اعتماد الصيغة الثالثة لنموذج بيانات منظمة 
الجمارك العالمية وتطبيقها فرصة فريدة لتحسين مجموع سبل المراقبة 

النظامية عند الحدود وبيئة تيسير المبادالت الدولية. ويمثل نموذج 
البيانات في نسخته الثالثة تطورا حاسما في مجال تعزيز عملية تيسير 

المبادالت”.

توم دويل، أخصائي سامي في إدارة الحدود،
دائرة التجارة الدولية، البنك العالمي، واشنطن، الواليات المتحدة األمريكية

تيسير المبادالت

نموذج بيانات 
منظمة الجمارك العالمية

مبادالت تجارية عبر الحدود 
بسرعة فائقة 

سيتطلب اعتماده ما يلي:
Å دراسة التجهيزات والبرمجيات المستعملة
Å  مزود )business model( إعداد نموذج نشاط 

بتحليل للمردودية  
Å  تفاعل مستمر مع كبار المسؤولين المكلفين 

بإدارة السياسة العامة وتكنولوجيات اإلعالم    
والنشاطات الميدانية  

Å  تفاعل مستمر مع المصالح التنظيمية المتواجدة 
على الحدود، إن كان الشباك الموحد مصمما    

ليكون جزءا من نموذج النشاط  
Å  إعداد إستراتيجية تنفيذ تتضمن على 

الخصوص، عملية إعادة تصميم إجراءات    
العمل وإدارة التغيير  

Å  تفاعل مستمر مع القطاع الخاص والمجمعات 
الصناعية   

على الحكومات التي تستعمله: 
Å   أن تطلع على التجارب المكتسبة وأن تتحقق

من التقدم بغية االستفادة من كل االمتيازات    
الممكنة  

Å  أن تفيد أمانة منظمة الجمارك العالمية بالنتائج 
بغية المساهمة في تحسين التقديم والشرح،    

قصد ترويج استخدام نموذج البيانات من قبل    
إدارات جمارك أخرى وأجهزة تنظيم التدفق    

عند الحدود  
Å  رفع تقرير عن مدى التقدم المنجز إلى 

الوزراء المكلفين بالمفاوضات حول تيسير    
التجارة واالقتصاد والشؤون المالية  

Å  تعزيز مفهوم نموذج البيانات وامتيازات 
شباكها الموّحد  

يمكن للحكومات التي ال تستعمله بعد أن:
Å  تسهر على إطالع إطاراتها االستراتيجيين 

والموظفين العاملين والفنيين على طبيعة    
نموذج البيانات وامتيازاته وشروطه الميدانية.  

Å  تشجع االتصاالت المنتظمة مع خبراء منظمة 
الجمارك العالمية بغية تيسير اعتماد نموذج    
البيانات في أول فرصة تتاح لها، السيما في    
مجال وضع األنظمة المعلوماتية ومراجعتها    

وتحديثها  
Å  تنظم ندوات وحلقات عمل قصد التعريف 

بمميزات نموذج البيانات واالمتيازات التي    
توفرها للفاعلين التجاريين في بلدانها  

Å  تتأكد من أن أي مشروع مساعدة أو تنمية 
يستهدف المصالح الحكومية لبلدانها، يأخذ في    

الحسبان االمتيازات التي يمكن أن يوفرها    
تطبيق نموذج البيانات  

Å  القيام بمهمات استطالعية إلى الدول التي 
طبقت نموذج البيانات بغية فهم وظائفه بكيفية    

جيدة والمساهمة في تحسين إدارة الحدود  

كيف يمكن جعله واقعا ملموسا ؟ 



البضائع 
الخطيرة

رسائل الرد الرسوم 
والضرائب 
والتعريفات 

الجمركية 
 أمن السلسلة 
التزويد
SAFE إطار

اتفاقية بازل
)البيئة(

الهجرة
)الطواقم(

األمن الغذائي

األمن البحري

صحة 
أخرىالنبات 

نموذج بيانات
منظمة الجمارك 

العالمية
النسخة 3.0

يمّكن نموذج البيانات في إطار ممارسات 
الجمارك التقليدية من:

Å  تيسير المبادالت بتوفير معيار دولي للبيانات 
المطلوبة بغية اإلفراج عن السلع بطريقة    

إلكترونية  
Å  الحد من التكاليف التي تتحملها الحكومات 

والشركات في مجال تحيين المعايير    
واألنظمة، فضال عن احتياجات التنمية في    

المستقبل   
Å  تخفيض تكاليف نقل البيانات التنظيمية من 

خالل تحسين نوعية البيانات المنقولة  
Å  إلغاء التكرار في البيانات التي تم جمعها 

لدى الفاعلين االقتصاديين والتي تكون هذه    
األطراف ذاتها قد أرسلتها  

يمكن للشباك الموّحد في ظروف التطور الحالية أن: 
Å  يوفر منبرا مشتركا لجميع الهيئات الرسمية 

المختصة بالمراقبة ويتم من خالله تبادل    
البيانات التنظيمية مما يسمح بتبادل    

المعلومات بصفة سريعة  
Å  يمنح للشركات المتعددة الجنسيات واجهة 

اتصال تفاعلية مبسطة مع الجمارك وهيئات    
حكومية عديدة، باإلضافة إلى نافذة واحدة    

تسمح باالطالع على متطلبات تنظيمية    
مستوفية ومحددة  

لغة عالمية لتبادل البيانات عبر الحدود 
يمثل نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية 
مجموعة بيانات مطلوبة، مركبة بكل عناية، 

وترتكز على بعضها البعض، ويتم تحديثها في 
فترات منتظمة قصد تلبية االحتياجات بشأن 

إجراءات وقوانين الهيئات المعنية بتنظيم التدفقات 
عبر الحدود، مثل الجمارك التي تراقب الصفقات 

لدى التصدير واالستيراد والعبور. وهو منسجم 
مع المعايير الدولية األخرى، مثل فهرس عناصر 

البيانات التجارية لألمم المتحدة.

وسيلة في خدمة الهيئات المختلفة
باإلضافة إلى أنه يلبي االحتياجات الميدانية 

للجمارك جميعها، فإن نموذج البيانات يفي كذلك 
بالمتطلبات اإلضافية للمعلومات حول محيط 

الشباك الموّحد بالنص على ما يلي:
Å  اإلبالغ عن وسيلة النقل
Å  اإلبالغ عن الشحنات
Å  التعليمات ذات الطابع الزراعي والبيطري
Å  األمن الغذائي
Å  األمن البحري )المدونة الدولية ألمن السفن 

والمرافق المرفئية(  
Å )حماية البيئة )النفايات الخطيرة 
Å  )التعليمات المتعلقة بالهجرة )الطواقم
Å  رسائل الرد على جميع الهيئات الرسمية  

العاملة على الحدود والمتصلة بالشباك    
الموّحد  

يكمن مفتاح تيسير المبادالت والنظام التجاري 
الدولي الفعال في بيئة إلكترونية مترابطة يتم من 

خاللها تبادل البيانات إلكترونيا. 

في عالم اليوم، أصبحت متطلبات توسيع النمو 
االقتصادي وتطبيق تنظيمات جديدة في ميدان 

األمن وحماية البيئة بصفة خاصة، تستدعي المزيد 
من الفعالية في تنفيذ المبادالت التجارية. لذلك 

تكمن مهمتنا في تقليص العراقيل التجارية المحتملة 
على الحدود إلى أدنى مستوى، وفي استعمال 

التكنولوجيات الحديثة، وتطبيق معايير موحدة على 
المستوى الدولي.

لكن مع مر السنين، ظهر نقص في التنسيق عند 
إعداد األنظمة اآللية بصفة جعلت آالف البيانات 

المتبادلة عبر العالم وفق مئات األشكال المختلفة 
تعيق المبادالت التجارية الدولية. إذ يستدعي 

إبرام صفقة تجارية دولية متوسطة تدخل 27 إلى 
30 طرفا مختلفا وحوالي 40 وثيقة تتضمن 200 

عنصر بياني، يتكرر منها ما يقارب 30 عنصرا، 
وينبغي إعادة إدخال حوالي 60 إلى %70 منها مرة 

واحدة إضافية على األقل.

يمثل نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية الحل 
المناسب لتبادل البيانات االلكترونية بأنجع طريقة. 

ألنه يمنح معيارا دوليا للبيانات المطلوبة عند 
الحدود بغرض اإلفراج عن البضائع وتخليصها: 

ويوفر ذلك ربحا في الوقت للحكومات وللشركات 
ويحد من تكاليفها. 

مجموعة شاملة من المعايير
إذا أردنا أن يكون نموذج البيانات مقبوال ومستعمال 

على نطاق واسع، فينبغي أن يشتمل على:
Å  مسرد مستوفي عن البيانات الضرورية لتبادل 

المعلومات المطلوبة قانونيا على الحدود في 
إطار تطبيقات الشباك الموّحد، ومعالجتها

Å  تعليمات تتعلق بالرسائل اإللكترونية الموّحدة 
ووثائق أخرى متصلة بالتنفيذ  

Å  مجموعة بيانات شاملة معتمدة بغرض 
التصدير واالستيراد والعبور 

Å  يحسن إدارة المخاطر مع تقليص االعتماد 
على الفاعلين االقتصاديين، إذ يمكن تلبية    

االحتياجات األساسية للهيئات المكلفة بتنظيم    
التدفقات عبر الحدود بتحويل كل البيانات    

مرة واحدة للشباك الموحد  
Å  يسمح للجمارك بتسخير ممارسات وروابط 

ميدانية بين المصالح، من شأنها أن تعوض    
تكاليف التشغيل واالستثمار وعدد الموظفين    

المكلفين بالتفتيش عند الحدود أو تقليصها  

وفي انتظار إنشاء شبكة دولية بين إدارات 
الجمارك، يعزز نموذج البيانات التعاون من خالل:

Å  توفير مصطلحات وتصاميم ولغة ميدانية 
مشتركة بين جميع أجهزة تنظيم التدفقات    

عبر الحدود وشركائهم التجاريين  
Å  توفير معايير بيانات منسجمة للشباك الموّحد 

في كل بلد مما يؤدي إلى فتح آفاق جديدة    
للعمل سويا في إدارة شاملة للحدود ضمن    

شبكة موّحدة  
Å  تمكين الجمارك من تبادل بيانات متعلقة 

باالستيراد والتصدير بصفة سهلة وسريعة    
وموثوق فيها، وتفيد معنى واحدا لدى جميع    

األطراف المعنية  
Å  اعتباره منبرا يمكن من خالله إدارة الحدود 

في إطار التنسيق والتعاون، مما يضمن    
وجود حدود مفتوحة لكنها مؤمنة  

في ماذا يتمثل ؟ ما هي المزايا ؟لماذا أنتم في حاجة إليه ؟ 

إجراءات الطعن التصديق من قبل القنصليات

التشاور قبل النشر التعاون 
الجمركي

التعاون بين 
المصالح عند 

الحدود

اإلفراج عن 
البضائع

وتخليصها

الترتيبات
االستيراد/
التصدير

تطبيق المعايير 
الدولية

التعاون 
عند العبور تيسير التجارةآلية التعاون

الشباك الموحد

مسرد المتطلبات الرسمية التي 
ينبغي تلبيتها لدى الحدود

نموذج بيانات منظمة الجمارك 
العالمية نسخة 3

استمارات إلكترونية موحدة/
رسائل إلكترونية

مصالح البوابة
المشتركة 
 التسجيل
 أالتوتيق

 سجل التدقيق
 التحاليل
التوجيه
اإلرسال

 تنفيذ اإلجراءات 
التجارية

بين االوكاالت

التفتيش المنسق 
للبضائع

 احتساب 
الرسوم/
الضرائب

 الرد على التقارير
النتائج، التصريحات

إدارة المخاطر

مستويات الخدمة 
المحققة جماعيا

 وضع الصفقة

آخر المعلومات 
“صفقتي”


