
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 لصفقات لدى التصدير واالستيراد والعبور.

“ 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
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نموذج بيانات
منظمة الجمارك العالمية

مبادالت تجارية عبر الحدود 
بسرعة فائقة   

منظمة الجمارك العالمية
Rue du Marché 30

B-1210 Brussels
Belgium

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

communication@wcoomd.org
www.wcoomd.org

تيسير المبادالت
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be كيف يمكنك أن تبقى على اطالع ؟

�شارك في اجتماعات الفريق المكلف بمشروع نموذج
البيانات  

� أدرج اسمك في قائمة نموذج البيانات. 
�للمزيد من المعلومات اتصل بالعنوان:

 dm@wcoomd.org

 شارك في ندوات حلقات عمل حول نموذج البيانات 
 شارك في دورات توعوية حول التجارة والهيئات 

العابرة للحدود المعنية بوضع التنظيمات بشأن نموذج 
بيانات منظمة الجمارك العالمية 

 اسهر تزويد أمانة منظمة الجمارك العالمية بنتائج 
تطبيق نموذج البيانات بغية تحسين نوعيته وقابلية 

استخدامه
 اسع لجمع معلومات حول التجارب الميدانية المتعلقة 

تطبيق نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية
www.wcoomd.org/sw.htm

إن شئت االطالع أكثر ؟
يمكن االتصال بالفريق المكلف بمشروع نموذج بيانات منظمة 

�الجمارك العالمية عن طريق البريد اإللكتروني 
dm@wcoomd.org ل لحصول على رد سريع.

















نموذج بيانات منظمة الجمارك 
العالمية والشباك الموحد

عند استعماله في بيئة الشباك الموحد ، فإن نموذج بيانات 
منظمة الجمارك العالمية

 يوفر لوكاالت مراقبة الحدود جميعها منبرا مشتركا 
مشتركة لتبادل البيانات التنظيمية، مما يمكنهم من 

تبادل المعلومات بصفة مبكرة 

 يحسن إدارة المخاطر بالحد األدنى من االتصال 
بالفاعلين التجاريين، ذلك أنه يمكن تلبية حاجيات 

الوكاالت التنظيمية العابرة للحدود باتصال بسيط من 
خالل الشباك الموحد 

 يمنح التجار الدوليين واجهة بينية مبسطة مع الجمارك 
والوكاالت الحكومية المتعددة، باإلضافة إلى نقطة اتصال 

موحدة للولوج إلى متطلبات تنظيمية شاملة ومركزة

 يمكن الجمارك من مد روابط ميدانية بين الوكاالت، األمر 
الذي سيحد ويقلص من التكاليف التشغيلية واالستثمارات 

والموظفين الذين يساهمون عادة في مراقبة الحدود









نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية  

 ينظم متطلبات اإلعالم لدى إدارة الجمارك لحديثة
 يرتكز على عمليات تجارية موحدة مذكورة في اتفاقية 

كيوتو المنقحة
 يتماشى مع المعاهدات الدولية بشأن اإلبالغ عن التجارة والنقل

 يساعد على تطبيق متطلبات اإلبالغ المتقدمة بما في 
 SAFE ذلك إطار المعايير

 يتيح المشاركة في برامج تبادل المعلومات بين إدارات 
الجمارك 

 

نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية   

 يشمل المتطلبات التنظيمية للجمارك، واإلحصائيات، وسالمة 
األغذية الزراعية، والسالمة البحرية، والبيئة، وغيره
 يوفر حلول الرسائل اإللكترونية الستخدامها في 

“الشباك الموحد”
 يحدد إمكانيات تبادل المعلومات والوثائق بين الوكاالت 

العابرة للحدود المعنية بوضع التنظيمات 
يرتكز على مبادئ إدارة منسقة للحدود 

يقلص تكاليف مراقبة التجارة
 

نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية   

 يساعد على تعزيز نوعية البيانات باستعمال رموز 
دولية موحدة 

 يستخدم بيانات موحدة مما ساعد في بناء نوعية أفضل 
لمالمح المخاطر، مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى 

تحسين المراقبة وتحصيل اإليرادات
 يسهل جمع البيانات التجارية وبيانات اإليرادات بصفة دقيقة

�

نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية   

 يشتغل وفق تصاميم وتكنولوجيات مراسلة مختلفة
 يوفر حلوال لإلبالغ عن النفايات الخطيرة، والرقابة 

على سالمة األغذية، وغيرها
 يرسي قاعدة لتحصيل فعال لإليرادات ولمراقبة موحدة 

وسهلة التطبيق
يعزز تيسير التجارة































خطة لتحديث إدارتكم الجمركية ؟

تطبيق الشباك الموحد البيئة ؟

منشغلون إزاء أداء تطبيقات برمجياتكم ؟

تتعاملون مع المتطلبات المتغيرة ؟

البضائع
الخطيرة

رسائل الرد
�الرسوم

والضرائب
والتعريفات
الجمركية

أمن السلسلة
التزويد

SAFEإطار�

�اتفاقية بازل
)البيئة(

الهجرة
)الطواقم(

األمن الغذائي

األمن البحري

صحة
النبات

أخرى

نموذج بيانات
منظمة الجمارك 

العالمية 
النسخة 3.0

co
rn

el
iu

s 
- F

ot
ol

ia
.c

om
 ©


