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نظرة عامة نظرة عامة 

.أهداف الشبكة الدولية للجامعات الجمرآية   •
مجاالت التعاون بين الشبكة الدولية للجامعات الجمرآية   •

.ومنظمة الجمارك العالمية  
. الملتحقين حاليا بالشبكة الدولية للجامعات الجمرآية  •
.أخر التطورات  •
.المبادرات الجديدة للشبكة الدولية للجامعات الجمرآية  •



أهداف الشبكة الدولية للجامعات الجمرآية                أهداف الشبكة الدولية للجامعات الجمرآية                

الشبكة الدولية للجامعات الجمرآية هي منظمة دولية غير ربحية تأسست                
:لغايات    

تطوير الموقع األآاديمي لمهنة الجمارك؛     •
تشجيع التميز األآاديمي في قانون الجمارك واالدارة؛          •
توليد وعي شعبي اآبر بالقضايا الجمرآية؛           •



أهداف الشبكة الدولية للجامعات الجمرآية               أهداف الشبكة الدولية للجامعات الجمرآية               
))تتمة  تتمة  ((

تزويد منظمة الجمارك العالمية والمنظمات األخرى بنقطة اتصال             •
موحدة مع الجامعات والمؤسسات البحثية الناشطة في مجال األبحاث              

. الجمرآية والتعليم والتدريب؛          
إدارة عملية إصدار مجلة الجمارك العالمية؛              •
توفير مصدر عالمي للحكومات والقطاع الخاص ومصدر تعليمي              •

للطالب والباحثين الذين يرغبون في زيادة معرفتهم في المجاالت            
.المتعلقة بالجمارك       



تعاون الشبكة الدولية للجامعات الجمرآية مع منظمة                تعاون الشبكة الدولية للجامعات الجمرآية مع منظمة                
الجمارك العالمية       الجمارك العالمية       

المجموعة اإلدارية لشبكة الجامعات     
الجمرآية

مديرية بناء المقدرة في منظمة  
الجمارك العالمية   

المبادرة التعاونية    المبادرة التعاونية    برنامج بيكارد

دعم الشبكة الدولية للجامعات الجمرآية          مبادرة منظمة الجمارك العالمية    برنامج آولومبس  

دعم الشبكة الدولية للجامعات الجمرآية          مبادرة منظمة الجمارك العالمية    المعايير المهنية   

مبادرة الشبكة الدولية للجامعات         
الجمرآية

دعم منظمة الجمارك العالمية     مجلة الجمارك العالمية   

مبادرة الشبكة الدولية للجامعات         
الجمرآية

دعم منظمة الجمارك العالمية     شبكة الشبكة الدولية للجامعات          
الجمرآية



الملتحقين حاليا بالشبكة الدولية للجامعات                     الملتحقين حاليا بالشبكة الدولية للجامعات                     
. . الجمرآية الجمرآية 

مؤسسة     88، هناك     2010تشرين ثاني       /  نوفمبر    22حتى تاريخ     
:بشبكة الجامعات الجمرآية وتشمل          ملحقة 

.مرآز أبحاث  /  جامعة35-
. مؤسسة أخرى ملحقة    53-
 مؤسسة جديدة بالشبكة الدولية للجامعات             21التحقت   -

. الجمرآية منذ مؤتمر بيكارد في العام الماضي            



الدول الممثلة في الشبكة الدولية للجامعات الجمرآية              الدول الممثلة في الشبكة الدولية للجامعات الجمرآية              

: دولة ممثلة بالشبكة الدولية للجامعات الجمرآية وهي             56هناك حاليا     
بوسنة ألبانيا، األرجنتين، استراليا، بنغالدش، روسيا البيضاء، بلجيكا، ال                   

رك، مصر، ا، آوستا ريكا، الدنم     الصين والهرسك، بوتسوانا، آندا،     
، غانا، هنغاريا، الهند،      ألمانيا   انجلترا، إثيوبيا، فيجي، فرنسا، جورجيا،      

مقدونيا،  إيران، العراق، ايطاليا، آينيا، آوريا، التفيا، ليسوتو، ليتوانيا،               
، مالطا، المكسيك، هولندا، الباآستان، البراغواي،              ماليزيا   مدغشقر، 

، جنوب إفريقيا ، بولندا، البرتغال، روسيا، اسكتلندا، صربيا،          الفلبين    
دة،   اسبانيا، سويسرا، تنزانيا، تايالند، ترآيا، اإلمارات العربية المتح             

. ، زيمبابوي الواليات المتحدة األمريكية     أوآرانيا، أوروغواي،     
�����  ��� ������ ���� �� ���� 3  ��  
���� �������  ��  ��� ������



أخر التطورات  أخر التطورات  
.  لتأسيسها تحتفل الشبكة الدولية للجامعات الجمرآية هذا العام بالذآرى الخامسة          •
 INCU“أطلقت الشبكة الدولية للجامعات الجمرآية نشرتها اإلخبارية         •

Newsflash”   مشترك 1000 والتي يتم توزيعها على أآثر من    .
لجمرآية بنشر   منذ مؤتمر بيكارد في العام الماضي، قامت الشبكة الدولية للجامعات ا         •

 8تم نشر . ( بطبعتين من مجلة الجمارك العالمية و سيتم نشر الطبعة القادمة عن قري             
).2007طبعات من مجلة الجمارك العالمية منذ عام         

 طلبات اعتماد  4، قامت الشبكة الدولية للجامعات الجمرآية بتقييم          2010في عام   •
 منظمة  منظمة الجمارك العالمية للمناهج الجمرآية، وقامت برفع توصياتها إلى            

0.الجمارك العالمية   



المبادرات الجديدة       المبادرات الجديدة       

الزاوية الحصرية لألعضاء على الموقع االلكتروني للشبكة الدولية               •
.للجامعات الجمرآية       

.قاعدة بيانات األبحاث الجمرآية      •
.هيكلة جديدة للعضوية بما فيها العضوية الفردية           •
. شهادات العضوية الرسمية      •



الزاوية الحصرية لألعضاء على الموقع الزاوية الحصرية لألعضاء على الموقع 
..االلكتروني للشبكة الدولية للجامعات الجمرآية  االلكتروني للشبكة الدولية للجامعات الجمرآية  

.دخول قاعدة بيانات األبحاث الجمرآية      •
في المستقبل، فان أخر نسختين من مجلة الجمارك   : يرجى مالحظة  

العالمية لن تكونا متوفرتين مجانا للناس إال بعد انقضاء عام على  
. نشرهما

).مثل تغير آلمة السر، تحديث الملف، رفع الشعار  (الخصائص المقياسية         •
مثل نشر العطاءات الجمرآية، إعالن   (الخصائص المقترحة مستقبال       •

).الوظائف الجمرآية ذات الطابع األآاديمي، منتدى لألعضاء



قاعدة بيانات األبحاث الجمرآية             قاعدة بيانات األبحاث الجمرآية             
قاعدة بيانات شاملة على موقع الشبكة الدولية للجامعات الجمرآية                

:وتشتمل على
أبحاث، مقاالت للمجلة، آتب، فصول من آتب،  ( : المواد المنشورة•

). الخ
أبحاث مكتملة وغير منشورة، أوراق غير (: مواد غير منشورة•

).منشورة، الخ
بما في ذلك األوراق والمنشورات  (المشاريع البحثية الحالية /  النشاطات•

).األخرى قيد التنفيذ
.المشاريع البحثية المستقبلية /  النشاطات•



هيكل العضوية الجديد         هيكل العضوية الجديد         

مراآز البحث / الجامعات 

المؤسسات الملحقة األخرى     

العضوية المؤسسة  

) الملحقين (
الزمالء

األعضاء

مساعدين 

العضوية الفردية



العضوية المؤسسية      العضوية المؤسسية      
معايير األهلية       معايير األهلية       

: مراآز البحث    / الجامعات    
أو ” جامعة“متوفرة للمؤسسات األآاديمية والمنشآت التي تمتع بصفة           •

.”مرآز أبحاث   “
يجب أن يكون المتقدم قادرا على إظهار اهتمام فعال في المسائل               •

.الجمرآية  
: المؤسسات الملحقة األخرى      

متوفرة ألي مؤسسة أو منظمة أخرى منخرطة في نشاطات متعلقة        •
.بالجمارك    

يجب أن يكون المتقدم قادرا على إظهار اهتمام فعال في المسائل                   •
.الجمرآية  



العضوية الفردية        العضوية الفردية        
معايير األهلية     معايير األهلية     

:الزمالء  
 سنوات خبرة في الجمارك أو المجاالت     10متوفرة ألي فرد لديه على األقل     •

 سنوات خبرة أآاديمية أو في منصب تنفيذي         10ذات العالقة أو على األقل     
في شرآة منخرطة في نشاطات ذات عالقة بالجمارك؛ و          

يحمل مؤهالت مهنية أآاديمية على مستوى درجة الدآتوراه أو أآثر؛ و        •
ة   قادر على إظهار مساهمة فعالة ومهمة في تشجيع الموقف األآاديمي لمهن             •

.أو الدولي /الجمارك على المستوى الوطني واإلقليمي و         



العضوية الفردية        العضوية الفردية        
معايير األهلية     معايير األهلية     

: األعضاء 
. متوفرة ألي فرد له اهتمام ناشط في المسائل الجمرآية         •

:المساعدين   
.متوفر ألي طالب حالي متفرغ أو بدوام جزئي    •
.يجب أن يكون قادر على إثبات التحاقه بجامعة آطالب           •



العضوية المؤسسية      العضوية المؤسسية      
الفوائد والميزات    الفوائد والميزات    

.شهادة رسمية من الشبكة الدولية للجامعات الجمرآية تظهر صنف العضوية               •
سنويا    اشتراك مجاني سنوي في مجلة الجمارك العالمية التي يتم نشرها مرتين                   •

).PDFنسخة الكترونية أو ملف    (
آية    يتم اإلعالن عنه رسميا على الموقع االلكتروني لشبكة الجامعات الجمر              •

بما في ذلك عرض وصف عن المؤسسة وشعارها         ( آمؤسسة ملحقة  
).أو الدورات  /ومعلومات االتصال والخدمات و   

).لشخصين   (حضور مؤتمر بيكارد السنوي مجانا         •
حضور آل المؤتمرات والندوات وورش العمل والفعاليات األخرى التي               •

.صةتنظمها الشبكة الدولية للجامعات الجمرآية مجانا أو بأسعار مخفضة خا                   



العضوية المؤسسية      العضوية المؤسسية      
))تتمة  تتمة  ( ( الفوائد والميزات    الفوائد والميزات    

. بين أصحاب المهنة وانفتاح على شبكة واسعة من المهنيين           المشارآة    فرص  •
دخول مجاني إلى الزاوية المخصصة لألعضاء على الموقع االلكتروني       •

. للشبكة الدولية للجامعات الجمرآية       
معات   النشرة اإلخبارية التي تضم أخر اإلخبار، أخبار الشبكة الدولية للجا              •

خرى    الجمرآية وبرنامج بيكارد واإلعالنات وإشعارات الفعاليات ومعلومات أ                
حول المائل الجمرآية ذات الطابع األآاديمي ومالحظات أخرى صادرة             

. لألعضاء فقط   
 أمكانية استخدام شعار الشبكة الدولية للجامعات الجمرآية على الموقع                   •

.االلكتروني للعضو لإلشارة إلى التحاقه          
جمرآية  إمكانية اإلعالن عبر الموقع االلكتروني للشبكة الدولية للجامعات ال                 •

. وفي نشرتها اإلخبارية عن الندوات وورش العمل والفعاليات األخرى             



العضوية الفردية      العضوية الفردية      
الفوائد والميزات    الفوائد والميزات    

.شهادة رسمية من الشبكة الدولية للجامعات الجمرآية تظهر صنف العضوية               •
سنويا    اشتراك مجاني سنوي في مجلة الجمارك العالمية التي يتم نشرها مرتين                   •

).PDFنسخة الكترونية أو ملف    (
).لشخصين   (حضور مؤتمر بيكارد السنوي مجانا         •
حضور آل المؤتمرات والندوات وورش العمل والفعاليات األخرى التي               •

.صةتنظمها الشبكة الدولية للجامعات الجمرآية مجانا أو بأسعار مخفضة خا                   
. بين أصحاب المهنة وانفتاح على شبكة واسعة من المهنيين            المشارآة     فرص  •



العضوية الفردية      العضوية الفردية      
))تتمة  تتمة  ( ( الفوائد والميزات    الفوائد والميزات    

معات الجمرآية   النشرة اإلخبارية التي تضم أخر اإلخبار، أخبار الشبكة الدولية للجا  •
ائل سلموبرنامج بيكارد واإلعالنات وإشعارات الفعاليات ومعلومات أخرى حول ا       

.الجمرآية ذات الطابع األآاديمي ومالحظات أخرى صادرة لألعضاء فقط        
بكة الدولية   دخول مجاني إلى الزاوية المخصصة لألعضاء على الموقع االلكتروني للش     •

.للجامعات الجمرآية   
 ومعناها زميل الشبكة الدولية    ”FINCU“الحق في استعمال األلقاب بعد الترشيح مثل    •

. للجامعات الجمرآية على بطاقات العمل والمنشورات األخرى       
•FINCU)      زميل الشبكة الدولية للجامعات الجمرآية .(
•MINCU )  لألعضاء (AINCU)   للمساعدين .(

اختياري، ( مرآية يتم أدراجه على الدليل السنوي لألعضاء للشبكة الدولية للجامعات الج           •
) حسب الطلب  





الرسوم السنوية للعضوية        الرسوم السنوية للعضوية        

مراآز األبحاث /الجامعات   يورو360

المؤسسات الملحقة األخرى         يورو360

الزمالء  يورو150

األعضاء يورو80

المساعدين    يورو30



قواعد العضويةقواعد العضوية
سيتم إصدار قواعد العضوية في الشبكة الدولية للجامعات الجمرآية في                    

:  وسوف تغطي الجوانب التالية     2011يناير  /شهر آانون الثاني   

أصناف العضوية     .•
. األهلية للعضوية      •
. الطلبات والقبول        •
. حقوق والتزامات العضوية      •
. إنهاء العضوية     •



أي أسئلة؟ أي أسئلة؟ 

www.incu.org

www.worldcustomsjournal.org

شكرا لكم    شكرا لكم    
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