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منظمة اجلمارك العاملية
الدكتىر

طارق على العزب
أستاذ غٌر متفرغ بالعدٌد من المؤسسات العلمٌة

مدٌــــــــــــــــــــر مركز ضمان الجودة واالعتماد

مصلحة الجمارك للجودةواستشــــــــــــــــــــاري 

تنمٌة الموارد البشرٌة استشــــــــــــــــــــــــــارى

نظم توكٌد الجودة استشـــــــــــــــــــــــــــــــــارى

االٌــــــــزومؤهل المنظمات للعدٌد من مواصفات 

االٌـــــزومعتمد للعدٌد من مواصفات  دولىمدقق 

إعادة هندسة وهٌكلة المؤســسات استـــــشــارى

االســـــــــــــــــــــــــــــــــتراتٌجىخبٌر التخطٌط 

محكم دولــــــــــــــــــــــً تجارى وبحري معتـمد 
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World Customs Organization 
(WCO) 
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 العامليةاجلمارك كيان منظمة 

كصوت المجتمع الجمركي العالمي       ابهمعترف 
لجماركالتمثيل حصرا  دةــالوحيوبالتالي فهي     

                
World Customs Organization (WCO)
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 العامليةاجلمارك كيان منظمة 

                
World Customs Organization (WCO)
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 العامليةاجلمارك كيان منظمة 

تعتبر

ِٕزذٜ ٌٍحٛاس ٚرجبدي اٌخجشاد 

بيه مىذوبي الجمارك الوطىيت

                
World Customs Organization (WCO)
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 العامليةاجلمارك كيان منظمة 

  مثل

ةـــالدولي التجارة منظمة

المتحدة  األمم منظمات

الدولي البنك  

الخ.... األكاديمية والمؤسسات.
                

World Customs Organization (WCO)
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 العامليةاجلمارك تاريخ منظمة 
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 العامليةاجلمارك تاريخ منظمة 

                
World Customs Organization (WCO)
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 العامليةاجلمارك تاريخ منظمة 

                
World Customs Organization (WCO)
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 العامليةاجلمارك تاريخ منظمة 
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 العامليةاجلمارك تاريخ منظمة 
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 األدوار الرئيسية للجمارك
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 العامليةاجلمارك جماالت عمل منظمة 
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 العامليةاجلمارك منظمة جماالت عمل 

                
World Customs Organization (WCO)
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 العامليةاجلمارك منظمة جماالت عمل 

فعٟ  رعض٠ض حّب٠خ اٌّدزّع  ٚاٌزعشاة اٌعٛ،ٕٟت ٚرع ١ِٓ ٚر١غع١ش اٌزدعبسح اٌذ١ٌٚعخ

ث١ئخ د١ٌٚخ رزغُ ثعذَ االعزمشاس ٚاٌزٙذ٠ذ اٌّبثً ثٕشب، إس٘بثٟظً 
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 العامليةاجلمارك منظمة جماالت عمل 

 تعزيز أنشطة اإلنفاذ.
 مجماركلاالمتثال. 
مبادرات مكافحة التزوير والقرصنة.

                
World Customs Organization (WCO)
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 العامليةاجلمارك منظمة جماالت عمل 

ٌاٌشفبٖ االلزصبدٞ ٚاالخزّبعٟ ألعضبئٙبفٟ رحم١ك ّجبششح ٚاٌّغبّ٘خ ا

                
World Customs Organization (WCO)
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 العامليةاجلمارك منظمة جماالت عمل 

 تعزيز أنشطة اإلنفاذ.
 مجماركلاالمتثال. 
مبادرات مكافحة التزوير والقرصنة.

                
World Customs Organization (WCO)
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 العامليةاجلمارك منظمة جماالت عمل 
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 العامليةاجلمارك منظمة جماالت عمل 

 حذ اٌّفبر١ح اٌشئ١غ١خ ٌجٕبء اٌدغٛس ث١ٓ ؤٙح اٌششاوخ رجٕٝ 

إداساد اٌدّبسن ٚششوبئٙب
                

World Customs Organization (WCO)



11/9/2012 12:24:44 AM23

 العامليةاجلمارك منظمة جماالت عمل 

 تعزيز أنشطة اإلنفاذ.
 مجماركلاالمتثال. 
مبادرات مكافحة التزوير والقرصنة.

 صبدلخ ٚشفبفخ ٠ّٚىٓ اٌزٕجؤ ثٙبخّشو١خ رشد١  ظٙٛس ث١ئخ
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 العامليةاجلمارك منظمة جماالت عمل 

 تعزيز أنشطة اإلنفاذ.
 مجماركلاالمتثال. 
مبادرات مكافحة التزوير والقرصنة.

                
World Customs Organization (WCO)
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 العامليةاجلمارك منظمة جماالت عمل 
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11/9/2012 12:24:34 AM26

 العامليةاجلمارك منظمة جماالت عمل 

أمثلة لذلك
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 العامليةاجلمارك منظمة جماالت عمل 

المنعقد فً مقر منظمة الجمارك العالمٌة فً بروكسل

تطككوٌر القككدرات وٌشكككل هككذا البرنككام  جككزعا مككن العمككل علككى 

" األعضاع فً منظمة الجمارك العالمٌة" اإلدارٌة لإلدارات

مكككن إدارات الواعكككدٌن لتكككوفٌر المكككدٌرٌن الشكككبان مصكككمم  ووهككك

الجمككارك بالتككدرٌ  فككً مجككال اإلشككراا وتقنٌككات اإلدارة  ب ٌككة 

مسكككاعدتعا علكككى القٌكككام باإلصكككدا والتحكككدٌ  داخكككل إداراتعكككا 

                 .بطرٌقة مستدامة ودٌنامٌكٌة
World Customs Organization (WCO)
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 العامليةاجلمارك منظمة جماالت عمل 
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 العامليةاجلمارك منظمة جماالت عمل 

                
World Customs Organization (WCO)
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 العامليةاجلمارك منظمة جماالت عمل 

 تعزيز أنشطة اإلنفاذ.
 مجماركلاالمتثال. 
مبادرات مكافحة التزوير والقرصنة.

                
World Customs Organization (WCO)
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 العامليةاجلمارك منظمة جماالت عمل 

 تعزيز أنشطة اإلنفاذ.
 مجماركلاالمتثال. 
مبادرات مكافحة التزوير والقرصنة.

                
World Customs Organization (WCO)



11/9/2012 12:24:18 AM32

 العامليةاجلمارك ملنظمة 
1947  في الممثلت (عشر ثالثت) األوربيت الحكوماث

  تشكل األوروبي االقتصادي التعاون لجىت

 إوشاء إمكاويت في لىظرا ذراستل مجموعت

 البلذان مختلف بيه أكثر أو جمركي اتحاد

.اثجال لمبادئ وفقا األوروبيت،

                
World Customs Organization (WCO)
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1948 :  لشس فش٠ك اٌذساعخ ثئٔشبء ٌدٕز١ٓ

 اٌزٟ رطٛسد الحمبً إٌٝ ِٕظّخ االلزصبد٠خ ٌدٕخ

(OECD)ٚاٌز١ّٕخاٌزعبْٚ االلزصبدٞ

ِدٍظ ثعذ ف١ّب ذأصجح اٌزٟ اٌدّبسن ٌدٕخ 

.(CCC)اٌدّشوٟ اٌزعبْٚ

 العامليةاجلمارك ملنظمة 

                
World Customs Organization (WCO)
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1952 إٌّشئخ االرفبل١خٔفبر

اٌزعبْٚ اٌدّشوٟ ّدٍظ ٌ 

.ٛفّجشٔ 4 فٟ

 العامليةاجلمارك ملنظمة 

                
World Customs Organization (WCO)
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1953 عمذد اٌذٚسح االفززبح١خ 

اٌدّشوِٟدٍظ اٌزعبْٚ ٌّدٍظ 

٠ٕب٠ش  ٠26َٛثشٚوغً فٟ 

عششِّثٍٟ اٌجٍذاْ األٚسٚث١خ عجعخ ثحضٛس 

د١ٌٚب اٌزبس٠خ ٙزا ث ع٠ٕٛب٠ٚحزفً 

و١َٛ عبٌّٝ ٌٍدّبسن

 العامليةاجلمارك ملنظمة 

                
World Customs Organization (WCO)
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ثش ْاٌذ١ٌٚخ االرفبل١خ  دخٛي 1974

إخشاءاد اٌزجغ١ط ٚاٌزٕغ١ك ٌٍدّبسن  

( ارفبل١خ و١ٛرٛ)

عجزّجش ح١ض إٌفبر 25

 العامليةاجلمارك ملنظمة 

                
World Customs Organization (WCO)
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دخٛي االرفبل١خ ثش ْ اٌّغبعذح اإلداس٠خ اٌّزجبدٌخ  1980

فٟ إٌّ  ٚاٌمّ  ٚاٌزحم١ك فٟ اٌدشائُ اٌدّشو١خ 

( ارفبل١خ ١ٔشٚثٟ)

ِب٠ٛ 21ح١ض اٌزٕف١ز فٟ  

 العامليةاجلمارك ملنظمة 

                
World Customs Organization (WCO)
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دخٛي االرفبل١خ اٌذ١ٌٚخ ٌّٕظّخ اٌدّبسن اٌعب١ٌّخ  1988

(  االرفبل١خ HS)ٌزٛص١ف اٌغٍ  ٚرش١ِض٘ب 

إٌظبَ إٌّغك 

.٠ٕب٠ش 1ح١ض اٌزٕف١ز فٟ 

 العامليةاجلمارك ملنظمة 

                
World Customs Organization (WCO)
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ِدٍظ ِٕظّخ اٌدّبسن  اعزّبد 1993

اٌعب١ٌّخ 

ثش ْأسٚشب إعالْ 

إٌضا٘خ اٌدّشو١خ

 العامليةاجلمارك ملنظمة 

                
World Customs Organization (WCO)
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1994 اٌعب١ٌّخ ِٕظّخ اٌدّبسن ِدٍظ  اعزّبد

اٌشعّٟ غ١شاالعُ 

اٌعب١ٌّخاٌدّبسن ِٕظّخ 

ٌىٟ رعىظ اٌطبث  اٌعبٌّٟ ٌٍّٕظّخ عٍٝ  

أفضًٔحٛ 

 العامليةاجلمارك ملنظمة 

                
World Customs Organization (WCO)
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1999 اٌعب١ٌّخ ِٕظّخ اٌدّبسن ِدٍظ  اعزّبد

" إٌّمحخ اٌذ١ٌٚخاالرفبل١خ "

اٌدّشو١خاإلخشاءاد ٌزجغ١ط ٚرٕغ١ك 

و١ٛرٛ إٌّمحخ ارفبل١خ

 العامليةاجلمارك ملنظمة 

                
World Customs Organization (WCO)
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2002 اٌغ٠ٕٛخ اٌخّغ١ٓ ٌز ع١ظ ثبٌزوشٜ االحزفبي 

إٌّظّخ اٌعب١ٌّخ ٌٍدّبسن 

لبَ ثٙب خالٌخ اٌٍّه أٌجشد اٌثبٟٔ ثض٠بسح  ٚرششفذ

اٌجٍد١ىٟ  س٠ٕذ٠شط د٠ذ١٠شٍِه ثٍد١ىب ٠شافمٗ ِعبٌٟ 

ٚٚص٠ش اٌّب١ٌخٔبئت سئ١ظ اٌٛصساء 

 العامليةاجلمارك ملنظمة 

                
World Customs Organization (WCO)
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2003 ِٕظّخ اٌدّبسن اٌعب١ٌّخ ِدٍظ اعزّبد 

" اٌّغبعذح اإلداس٠خ اٌّزجبدٌخ"ارفبل١خ 

 فٟ اٌّغبئً اٌدّشو١خ

فٟ ١ٌٛ٠ٗ(  ارفبل١خ خٛ٘بٔغجشج)

 العامليةاجلمارك ملنظمة 

                
World Customs Organization (WCO)
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2005 مجلساعتماد 

للجماركالمىظمت العالميت  

 إطار المعايير المتعلقت

العالميتوتيسير التجارة بتأميه 

 العامليةاجلمارك ملنظمة 

                
World Customs Organization (WCO)

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=ar&a=http://www.wcoomd.org/files/1. Public files/PDFandDocuments/Conventions/framework_standards.pdf
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2006 ٌٍدّبسناٌعب١ٌّخ إٌّظّخ  ا،الق

 ثشٔبِح وٌِٛٛجٛط

ثٕبء اٌمذساد اٌدّشو١خ ِجبدسح 

" إ،بس اٌّعب١٠ش اٌّزعٍمخ"  رٕف١زثذعُ ٍِزضِخ 

اٌعب١ٌّخٚر١غ١ش اٌزدبسح ثز ١ِٓ 

إٌّمحخ ثش ْ رجغ١ط " ارفبل١خ و١ٛرٛ"عش٠بْ 

.ٚرٕغ١ك اإلخشاءاد اٌدّشو١خ

 العامليةاجلمارك ملنظمة 

                
World Customs Organization (WCO)

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=ar&a=http://www.wcoomd.org/learning_customshome_valelearningoncustomsvaluation_cbcolumbusprogrammeoverview.htm
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2007 صذٚس

،جعخ عبَ 2007 ِغ١ّبد إٌظبَ إٌّغك

٠ٕب٠شإٌفبر فٟ األٚي ِٓ ح١ض 

 العامليةاجلمارك ملنظمة 

                
World Customs Organization (WCO)

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=ar&a=http://www.wcoomd.org/home_hsoverviewboxes_tools_and_instruments_hsnomenclature.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=ar&a=http://www.wcoomd.org/home_hsoverviewboxes_tools_and_instruments_hsnomenclature.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=ar&a=http://www.wcoomd.org/home_hsoverviewboxes_tools_and_instruments_hsnomenclature.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=ar&a=http://www.wcoomd.org/home_hsoverviewboxes_tools_and_instruments_hsnomenclature.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=ar&a=http://www.wcoomd.org/home_hsoverviewboxes_tools_and_instruments_hsnomenclature.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=ar&a=http://www.wcoomd.org/home_hsoverviewboxes_tools_and_instruments_hsnomenclature.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=ar&a=http://www.wcoomd.org/home_hsoverviewboxes_tools_and_instruments_hsnomenclature.htm
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2012   2012،جعخ عبَ 

إٌّغكإٌظبَ 

٠ٕب٠شإٌفبر فٟ األٚي ِٓ ح١ض 

 العامليةاجلمارك ملنظمة 

                
World Customs Organization (WCO)

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=ar&a=http://www.wcoomd.org/home_hsnomenclature_2012.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=ar&a=http://www.wcoomd.org/home_hsnomenclature_2012.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=ar&a=http://www.wcoomd.org/home_hsnomenclature_2012.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=ar&a=http://www.wcoomd.org/home_hsnomenclature_2012.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=ar&a=http://www.wcoomd.org/home_hsnomenclature_2012.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=ar&a=http://www.wcoomd.org/home_hsnomenclature_2012.htm
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 تعزيز أنشطة اإلنفاذ.
 مجماركلاالمتثال. 
مبادرات مكافحة التزوير والقرصنة.

 العامليةاجلمارك نظمة م

                
World Customs Organization (WCO)
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 العامليةاجلمارك منظمة 
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 العامليةاجلمارك منظمة 
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 العامليةاجلمارك منظمة 
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 العامليةاجلمارك منظمة 
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 العامليةاجلمارك منظمة 
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 العامليةاجلمارك منظمة 
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 العامليةاجلمارك منظمة 
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 العامليةاجلمارك ملنظمة 
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 العامليةاجلمارك ملنظمة 
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 العامليةاجلمارك ملنظمة 
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 العامليةاجلمارك ملنظمة 
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 التحديات 
 التي تىاجهها اإلدارات اجلمركية يف مجيع أحناء العامل

                
World Customs Organization (WCO)
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 التحديات 
 التي تىاجهها اإلدارات اجلمركية يف مجيع أحناء العامل

                
World Customs Organization (WCO)
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 التحديات 
 التي تىاجهها اإلدارات اجلمركية يف مجيع أحناء العامل

                
World Customs Organization (WCO)
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 التحديات 
 التي تىاجهها اإلدارات اجلمركية يف مجيع أحناء العامل

                
World Customs Organization (WCO)
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 التحديات 
 التي تىاجهها اإلدارات اجلمركية يف مجيع أحناء العامل

                
World Customs Organization (WCO)
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 التحديات 
 التي تىاجهها اإلدارات اجلمركية يف مجيع أحناء العامل
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