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 2021 لتسهيل التجارة المستدامة والرقميةالمسح العالمي 

  ، واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي   ،واللجنة االقتصادية ألوروبا  ،اللجنة االقتصادية ألفريقياو  ،اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيالجان األمم المتحدة اإلقليمية، بما فيها    تقوم
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 التجارةتسهيل  تدابير   – لفالقسم أ

 : لف القسم أالتعريفات التالية الخاصة بتعبئة بالعلم أخذ يرجى  كمام. مستوى التنفيذ في بلدك، حسب في العمود المعني لكل تدبير  Xجابة الصحيحة عن طريق وضع عالمة إليرجى اإلشارة إلى ا

التجارة لمنظمة   تسهيل، أو اتفاقية  UN/CEFACTالتجارة المنفذ مطابقاً تماماً للمعايير والتوصيات واالتفاقيات الدولية المقبولة عموماً مثل اتفاقية كيوتو المعدلة، أو توصيات    تسهيليكون تدبير    :كامل    ا  تنفيذ
كافية وموارد مالية  تحتية  بنية  وببإطار قانوني ومؤسسي مالئم،    اً أصحاب المصلحة على الصعيد الوطني، مدعومالمعنيين من  متاح لجميع    و؛ وهسةالممارفي  في القانون والتدبير    نفذو؛  (TFA)التجارة العالمية  

هذا الحكم خالل عام  األقل نمواً تنفيذ الدولة على أن  مالحظة بل البلد، مع " كتدبير يتم تنفيذه بالكامل من ق  أالتزامات الفئة " إشعارات الوارد في  (TFA) اتفاقية تسهيل التجارة وبشرية. )قد يُنظر عموماً إلى نص
 اإلجراء منفذاً كامالً.فيعتبر التجارة،  لتسهيل على جميع األسئلة الفرعية المتعلقة بتدبير معين إيجابية الدولة ردود  تكان. إذا ((TFA)اتفاقية تسهيل التجارة  بدء نفاذمن 

مع المعايير والتوصيات واالتفاقيات الدولية   –وليس بالكامل    –جزئياً  مطابقاً  التجارة    تسهيليكون تدبير    (1):  صحيحة البنود التالية  على األقل إحدى    تجزئي إذا كان بشكل    اً منفذجراء  يعتبر هذا اإل  :ا  جزئي  ا  تنفيذ
  –   المستهدفة  تم تنفيذ اإلجراء في بعض المواقعإذا    (4)؛  خاص  بشكلعلى أساس غير مستدام وقصير األجل أو  يمارس  التدبير  إذا كان    ( 3)في طور تنفيذ التدبير؛  ال يزال  البلد  إذا كان    (2)؛  المقبولة عموما  

 .بالكاملمشاركون  –وليس جميعهم  –المستهدفون بعض أصحاب المصلحة إذا كان   (5)كلها )مثل محطات عبور الحدود الرئيسية( أو  ليست

المعنيين أو توفره في جزء صغير من أصحاب المصلحة    اً جزء صغير جدإلى  فقط  باإلضافة إلى توفره    السمات العامة للتنفيذ الجزئيب  إذا كان يتمتعتجريبية،  تنفيذ  يعتبر التدبير في مرحلة    تجريبية:تنفيذ  مرحلة  
غالباً ما يتم استخدام اإلجراء القديم بشكل مواز لضمان توفير الخدمة في حال تعطل فتجريبية  تنفيذ  التجارة في مرحلة    لتسهيلالموقع و/أو يجري تنفيذه على أساس تجريبي. عندما يكون هناك إجراء جديد  من  
 والتحضيرات ذات الصلة للتنفيذ الكامل. التمارين جديد. وتشمل هذه المرحلة من التنفيذ الجراء اإل

ويمكن التشاور مع أصحاب ؛  للتنفيذتخطيط  الأو  )المسبقة(    ىالجدودراسة  قد تشمل هذه المرحلة المبادرات أو الجهود الرامية إلى تنفيذ التدبير. على سبيل المثال، يمكن  ، لكن  يعتبر التدبير غير منفذ  :نفذ تلم  
 المصلحة بشأن التنفيذ.
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 إجراءات تسهيل التجارة العامة 

 أو هيئة مماثلة؟   (NTFC)التجارة لتسهيل لجنة وطنية  مهل أنشأ بلدك .1
 

 كامل   ا  تنفيذ
[   ] 

 ا  جزئي  ا  تنفيذ
[   ] 

 مرحلة تجريبية 
[   ] 

 لم تنفذ 
[   ] 

 ال اعرف 
[   ] 

 ؟القطاعات الرئيسيةمن  اللجنة سلطة تنفيذية ووكاالت الحدود وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص تتضمن هل. 1.1
 
 [ ال أعرف  [ ال ]  [ نعم ] ]
 

 وإجراءات لتسيير أنشطتها؟مرجعية  اً أطر هل أنشأت اللجنة . 1.2
 
 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

 ؟ (NTFC)التجارة لتسهيل وطنية اللجنة ل أمانة مخصصة هل هناك  .1.3
 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

 ؟ على األقل  هل تجتمع اللجنة مرتين في السنة .1.4
 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

 شهراً  12 ـخالل ال المحرز التقدم 
 الماضية؟ 

 يمكنكم زيارة)مزيد من المعلومات ل
 (...، تاريخ التنفيذلكترونياإلموقع ال
 
 

 الحكومية أو الوزارة الهيئة هي  من
والتي  المنسقةأو هيئة القطاع الخاص  

 ؟ تخدم اللجنة 

 

ً ملزمإجراًء  (NTFB)التجارة الوطنية  لجنة تسهيلتعتبر  ً اللجنة إلى ر اشي(. و23.2التجارة لمنظمة التجارة العالمية )المادة  تسهيلبموجب اتفاقية  ا ترتيب مؤسسي يجمع بين مختلف األطراف  ك عموما
لجنة تسهيل التجارة على  تشمل أمثلة  وآلية لتحديد المشاكل وتنفيذ التدابير الالزمة لتبسيط إجراءات التجارة.  وتوفر  التجارة )بما في ذلك القطاع الحكومي والقطاع الخاص(  المهتمة بتسهيل  ذات الصلة  
 . (UN/CEFACT Recommendation 4انظر )واللجان الوطنية لتسهيل التجارة والنقل ، FALولجان   ، PROلجان  (NTFB)الوطنية 

 
  

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec04/ECE_TRADE_425_CFRec4.pdf
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 والتصدير على اإلنترنت؟الستيراد ابإجراءات مخصصة بنشر لوائح  مهل تقوم حكومتك .2

 

 كامل   ا  تنفيذ
 [   ] 

 ا  جزئي  ا  تنفيذ
[   ] 

 مرحلة تجريبية 
[   ] 

  لم تنفذ 
 [   ] 

 ال اعرف 
[   ] 

 والتصدير على اإلنترنت؟ مخصصة لالستيراد تطلب نشر لوائح يرسمي  قانوني أوإجراء هل هناك  .2.1
 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

 ؟ المخصصة وطنية لتسهيل نشر اللوائح التجاريةالتجارة الكترونية للبوابة /منصةهل يوجد  .2.2
 
 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

 ؟ليزيةكاإلنباللغة المعلومات  تتوفرهل  .2.3
 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

 ؟المخصصة مزودة ببيانات لالتصال  ةيالتجاراللوائح نقطة استفسار عن هل هناك  .2.4
 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

 اً شهر 12 ـخالل ال المحرز التقدم 
 الماضية؟ 

مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة ل
 ، تاريخ التنفيذ...  االلكترونيموقع ال

)قبل  هل تقوم حكومتك بإجراء مشاورات مع أصحاب المصلحة حول مشاريع اللوائح الجديدة . 3
 وضعها في صيغتها النهائية(؟

 

   كامل   ا  تنفيذ
[   ] 

 ا  جزئي  ا  تنفيذ
[   ] 

 مرحلة تجريبية 
[   ] 

 لم تنفذ 
[   ]  

 ال أعرف 
[   ] 

 هل هناك آليات أو ترتيبات قائمة إلجراء مشاورات منتظمة مع أصحاب المصلحة؟ . 3.1
 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

 بالتجارة؟  المتعلقةإدخال أو تعديل القوانين واللوائح بخصصة تإذا لم يكن كذلك، هل هناك على األقل مشاورات م  .3.2
 
 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

 يرجى تحديد مجموعات أصحاب المصلحة المعنيين: .3.3
 

 ] [الشركات الصغيرة والمتوسطة  ] [ الكبارالتجار    ] [الناقلون  ] [جمركيون وسطاء  ] [ المواطنون
 

 شهراً  12 ـخالل ال المحرز التقدم 
 الماضية؟ 

مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة ل
 ، تاريخ التنفيذ...  لكترونياإلموقع ال
 
 

 . اً واحد يرجى إعطاء مثاالً 
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 (؟ا  يوم 30قبل  مثل  متعلقة بالتجارة قبل تنفيذها )الجديدة اللوائح الإبلغ بنشر/ مهل تقوم حكومتك. 4

 

 كامل   ا  تنفيذ
 [   ] 

 ا  جزئي  ا  تنفيذ
 [   ] 

 مرحلة تجريبية 
[   ] 

  لم تنفذ 
 [   ] 

 ال اعرف 
[   ] 

مقترحة متاحة الجديدة التعديالت الأو  مخصصة اللوائح الهل هناك تشريع يتطلب من الوكاالت اإلدارية أن تضع  .4.1
 النفاذ؟ للجمهور قبل دخولها حيز 

 
 ال أعرف  ] [     ال ] [    نعم ] [
 

 شهراً  12 ـخالل ال المحرز التقدم 
 الماضية؟ 

مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع ل
 ، تاريخ التنفيذ... االنترنت

 المستوردة؟  السلعومنشأ تصنيف التعريفة  بشأنمسبقة  أحكاما  الحدود  وكالةهل تصدر  .5
 

 كامل   ا  تنفيذ
[   ]    

 ا  جزئي  ا  تنفيذ
[   ]  

 مرحلة تجريبية 
[   ] 

 لم تنفذ 
[   ] 

 ال أعرف 
[   ] 

 لحصول على حكم مسبق؟ لقديم طلب تإجراءات  تتوافر هل .5.1
 

 [ ال أعرف  ]   ال   [ ]   [ نعم، ليس بالضرورة عبر اإلنترنت عبر اإلنترنت ] ،[ نعم ]
 
 

 الحكم المسبق؟ هي مدة سريان  ما .5.2
 

   أشهر.............. 
 

 مراجعة الحكم المسبق أو إلغاءه أو تعديله؟ يمكنهل . 5.3
 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

 ؟ للعامةالصادرة  المسبقةالمعلومات غير السرية المتعلقة باألحكام تتاح هل  .5.4
 
 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

 شهراً  12 ـخالل ال المحرز التقدم 
 الماضية؟ 

مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة ل
 ، تاريخ التنفيذ...  لكترونياإلموقع ال
 

 
الصادرة  المسبقةهل تتضمن األحكام 

 ضافة  باإلمعلومات أخرى  من بلدكع
  للسلعةالجمركية  ةالتعريفإلى تصنيف 

،  المثال سبيل على؟ )ومنشأهاة دالمستور
 التفضيالتللحصول على  األهلية

 (.الجمركية

 

ً تقييمأو  ،اً زمنيفة محددة يتعرسلطة مختصة يوفر لمقدم الطلب تصنيف عن  ياً خطقبل االستيراد أو التصدير وصادر ملزم يمكن تعريف الحكم المسبق لألغراض الجمركية بأنه قرار رسمي    ،ا
ً تقييمأو  ،فضيالتأاستحقاق  أو  .معينة لسلعة الممنوحمنشأ لل  ا
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 ؟ شللتفتيستخضع  ةنلشحا تنکاإذا  ما ديدلتح طرلمخاإدارة اباستخدام  دودلحا وكالةتقوم هل  .6
 

 كامل   ا  تنفيذ
[   ] 

 ا  جزئي  ا  تنفيذ
[   ] 

 مرحلة تجريبية 
 [   ] 

 لم تنفذ 
[   ] 

 ال أعرف  
[   ] 

 من الشحنات غير الغذائية المستوردة فعلياً؟  في المائة 50يتم فحص ما يقل عن  هل  6.1.
 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

جميع مكاتب   في( وإرشادات التحكمالمخاطر )ملفات التعريف  بشأنسياسات/إجراءات لضمان نشر معلومات  هناكهل  .6.2
 في معالجة البيان الجمركي؟  استعمالهاالجمارك و

 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

 إدارة المخاطر؟   باستخدامالجمارك  غير األخرىمكاتب الحدود هل تقوم  .6.3
 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

 شهراً  12 ـخالل ال المحرز  التقدم
 الماضية؟ 

مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة ل
 تاريخ التنفيذ...   لكتروني،اإلموقع ال
 
 

 ما هي النسبة المئوية للشحنات 
 تم تفتيشها؟ يغير الغذائية التي 

 

إدارة المخاطر  أو المتطلبات اإلجرائية األخرى ذات الصلة المرتبطة باستيراد البضائع أو تصديرها أو عبورها.المخصصة  طر" إمكانية عدم االمتثال للجمارك و/أو القوانين أو اللوائحاخمالتعني " 
. تستلزم إدارة اً ت أو الشحنات التي تمثل خطرالتطبيق المنهجي إلجراءات وممارسات اإلدارة التي تزود الجمارك وغيرها من وكاالت الحدود بالمعلومات الضرورية من أجل معالجة التحركاتعني 

 وتقييمها للضوابط عل أساس مستوى المخاطر التي تمثلها. الشحنات المخاطر أن يتم تقييم مخاطر 

 ما قبل الوصول؟ إجراءات بتنفيذ  الخاصة بكم هل تقوم وكالة الحدود. 7
 

   كامل   ا  تنفيذ
[   ] 

 ا  جزئي  ا  تنفيذ
[   ] 

 مرحلة تجريبية 
[   ] 

 لم تنفذ 
[   ] 

 ال أرعف 
[   ] 

ف ا .7.1 ِّ ر  معالجة  الصلة  ذاتأن يطلب من الجمارك و/أو السلطات األخرى  لبضائعهل هناك إجراءات تسمح لُمص 
 ؟ البضائعوالمستندات الداعمة قبل وصول التصاريح 

 
 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

 ؟ كل التجار على معالجة ما قبل الوصول تنطبق هل  .7.2
 
 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

 السلع؟ كل  على معالجة ما قبل الوصول تنطبق هل  .7.3
 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

 إجراءات معالجة ما قبل الوصول؟ يتم نشر هل  .7.4
 

 [ ال أعرف  ]   [ ال  ]  [ نعم، ليس بالضرورة عبر اإلنترنت  ]  [ نعم، عبر اإلنترنت  ]
 

 شهراً  12 ـخالل ال المحرز التقدم 
 الماضية؟ 

مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة ل
 ، تاريخ التنفيذ...  لكترونياإلموقع ال
 
 

ما هي النسبة المئوية للبضائع  
ً  المستوردة ويتم  مالتي تدخل بلدك سنويا

 ؟لقبل الوصوما  تهامعالج

 

قبل وصول    عنها  االفراجيمكن أن يتم  كما    إلى البالد.    االبضائع فور وصولهواالفراج عن  بتقديم بيانات التخليص الجمركي للمعالجة المسبقة  تجار  لليمكن وصف معالجة ما قبل الوصول كإجراء يسمح  
 مسبقاً.يتم فحصها من قبل الجمارك جميع التفاصيل الضرورية وتقديم البضاعة الفعلي، شرط أن يتم 
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 عمليات تدقيق بعد التخليص؟ مالخاصة بكهل تجري وكالة الحدود . 8
 

  كامل   ا  تنفيذ
 [   ] 

  ا  جزئي  ا  تنفيذ
 [   ] 

  مرحلة تجريبية 
[   ] 

  لم تنفذ 
 [   ] 

 ال أعرف 
[   ] 

التدقيق، واإلفصاح عن تقرير إبالغ هل تم وضع سياسات وإجراءات قياسية لتوجيه عمليات التدقيق الميداني؟ أي   .8.1
 نتائج التدقيق.واإلبالغ عن التدقيق، 

 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

 شهراً  12 ـخالل ال المحرز التقدم 
 الماضية؟ 

مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة ل
 ، تاريخ التنفيذ...  لكترونياإلموقع ال

 

ومصداقيتها وتغطية  التصاريح هو التحقق من دقة هذا التدقيق بعد إطالق البضاعة من حجز الجمارك. الغرض من الذي يتم تستند إلى التدقيق التي جمركية المراقبة هو ال تدقيق ما بعد التخليصال
"القائم بالتدقيق التاجر، ويمكن أن تأخذ في االعتبار المعامالت الفردية، أو ما يسمى  عنديمكن أن تتم عملية التدقيق كما ، وأنظمة األعمال، والسجالت، والكتب. للتجارالتحكم في البيانات التجارية 

 . " الشركة على"القائمة  بالمراجعةالتي تتم على مدى فترة زمنية معينة، ما يسمى التصدير ستيراد و/أو االعمليات تغطية على المعاملة"، أو 
 

آلية استئناف مستقلة للتجار من أجل الطعن في قرارات الجمارك وغيرها من هيئات  مهل لدى بلدك .9
 مراقبة التجارة ذات الصلة؟

 

 كامل   ا  تنفيذ
 [   ] 

 ا  جزئي  ا  تنفيذ
[   ] 

 مرحلة تجريبية 
[   ] 

  لم تنفذ 
 [   ] 

  ال أعرف 
[   ] 

 هل يتم نشر إجراءات تقديم الطعن اإلداري؟  .9.1
 

 [ ال أعرف  [ ال ] [ نعم، ليس بالضرورة عبر اإلنترنت ] [ نعم، عبر اإلنترنت ] ]
 

 هل يمكن تقديم الطعن على اإلنترنت؟  .9.2
 
 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

 شهراً  12 ـخالل ال المحرز التقدم 
 الماضية؟ 

مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة ل
 ، تاريخ التنفيذ...  لكترونياإلموقع ال

الجمركية والضرائب التحديد النهائي للرسوم اإلفراج عن  مبلدكهل تفصل وكالة الحدود الخاصة ب. 10
 والرسوم والتكاليف؟

 

 كامل   ا  تنفيذ
 [   ] 

  ا  جزئي  ا  تنفيذ
 [   ] 

 مرحلة تجريبية 
[   ] 

  تنفذ لم 
 [   ] 

 ال أعرف 
[   ] 

والمصاريف  والضرائب ودفع الرسوم اإلفراج عن البضائع المستوردة قبل التحديد النهائي بسلطة هل تتمتع الجمارك  .10.1
 (؟ ةضمانالفي بعض الظروف )على سبيل المثال، تقديم  الشحنو

 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

 هل هذه السلطة تنطبق على جميع البضائع؟ .10.2
 
 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

 ؟التجارهل هذه السلطة تنطبق على جميع  .10.3
 
 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

 شهراً  12 ـخالل ال المحرز التقدم 
 الماضية؟ 

مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة ل
 ، تاريخ التنفيذ...  لكترونياإلموقع ال
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 اإلفراج؟ زمن بإنشاء ونشر متوسط ببلدكم هل تقوم وكالة الحدود الخاصة . 11
 

  كامل   ا  تنفيذ
 [   ] 

  ا  جزئي  ا  تنفيذ
 [   ] 

 مرحلة تجريبية 
[   ] 

  لم تنفذ 
 [   ] 

 ال أعرف 
[   ] 

 ؟منتظمةالبضائع بصورة دورية وبطريقة إفراج متوسط زمن  (هل تقيس الجمارك )أو السلطة المسؤولة .11.1
 
 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

 إلفراج على أساس منتظم؟اوقت هل تقوم الجمارك )أو أي سلطة مسؤولة أخرى( بنشر  .11.2
 

 اإلنترنت ] [ ال ] [ ال أعرف ] [ نعم، عبر اإلنترنت ] [ نعم، ليس بالضرورة عبر 
 

 شهراً  12 ـخالل ال المحرز التقدم 
 الماضية؟ 

مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة ل
 ، تاريخ التنفيذ...  لكترونياإلموقع ال

 تدابير تسهيل التجارة بالنسبة للمشغلين المعتمدين؟ مهل لدى بلدك. 12 
 

  كامل   ا  تنفيذ
[   ] 

 ا  جزئي  ا  تنفيذ
[   ] 

 مرحلة تجريبية 
[   ] 

  لم تنفذ 
 [   ] 

 ال أعرف 
[   ] 

 ؟مهل تم إنشاء برنامج/مخطط مشغل معتمد في بلدك .12.1
 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

 هل يتم نشر إجراءات تقديم ومراجعة الطلبات الخاصة بحالة المشغل المعتمد؟ .12.2
 

 ال أعرف  ] [ترنت نليس بالضرورة عبر اال ولكن ،نعم ] [نعم، عبر االنترنت  ] [
 

 هل تم استشارة القطاع الخاص في تطوير ومراجعة برنامج المشغل المعتمد؟ .12.3

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

 شهراً  12 ـخالل ال المحرز التقدم 
 الماضية؟ 

مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة ل
 ، تاريخ التنفيذ...  لكترونياإلموقع ال
 
 

أم أنه بصدد إبرام اتفاقات  مهل أبرم بلدك
المتبادل على المشغلين  التخليص

 المعتمدين؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، 
 مع أي بلدان؟ 

 

...( التي اعترفت بها الجمارك أو السلطات األخرى   النهائيةمشغل المحطة ، الناقل،  التاجر، ، الشركة المصنعةمثالً يشير مصطلح "المشغل المعتمد" إلى األطراف المشاركة في النقل الدولي للبضائع )
 . رلعبوو/أو ا لتصديروا ادلالستيرمبسطة  اءاتبإجر اهيدوتز يتم، ثم من، ولصلةذات ا  ئحاللووا نينالقوابذات الصلة بأنها حققت درجة عالية من االمتثال 

 معّجلة؟الشحنات لل إجراءات مبلدك طبقيهل . 13
 

  كامل   ا  تنفيذ
 [   ]  

  ا  جزئي  ا  تنفيذ
 [   ] 

 مرحلة تجريبية 
[   ] 

 لم تنفذ 
[   ] 

   ال أعرف 
[   ] 

 على طلب المشغل؟ أو قانوني يسمح للجمارك باإلفراج العاجل عن البضائع بناءً  يهل يوجد إطار سياس .13.1
 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

لة؟ .13.2  هل يتم نشر اإلجراءات الخاصة باإلفراج السريع عن الشحنات المعجِّ
 
 ال أعرف  ] [ترنت  نليس بالضرورة عبر اال لكن ،نعم ] [نعم، عبر االنترنت  ] [
 

شهراً  12 ـال خالل  المحرزتقدم ال
 الماضية؟ 

مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة ل
 ، تاريخ التنفيذ...  لكترونياإلموقع ال

 

طلب تت ، شركات الشحن السريع( التيمثالً التي تسمح باإلفراج السريع عن السلع التي يتم إدخالها من خالل تسهيالت الشحن الجوي ) للمشغلينإلى إجراءات تسهيل التجارة  " الشحنات المعجلة" تشير 
 تسريع اإلفراج.  يتضمنهااإلجراء األسرع، مع الحفاظ على مراقبة الجمارك. عادة ما يتعين على مقدم الطلب تغطية التكاليف اإلضافية التي 

من الوثائق الداعمة األصلية المطلوبة إلجراءات   نسخا   مهل تقبل وكالة الحدود الخاصة بك. 14
 االستيراد أو التصدير أو الترانزيت؟

 

  كامل   ا  تنفيذ
 [   ] 

  ا  جزئي  ا  تنفيذ
 [   ] 

 مرحلة تجريبية 
[   ] 

 لم تنفذ 
[   ] 

  ال أعرف 
[   ] 
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 تسهيل التجارة الورقية 

 آلي؟  مهل النظام الجمركي في بلدك. 15
 

 كامل   ا  تنفيذ
]  [  

 ا  جزئي  ا  تنفيذ
[   ] 

 مرحلة تجريبية 
[   ] 

 لم تنفذ 
[   ] 

  ال أعرف 
[   ] 

هل اإلنترنت متاح لجميع الهيئات الجمركية وغيرها من وكاالت مراقبة التجارة عند المعابر  .16
 الحدودية؟

 

 كامل   ا  تنفيذ
[   ] 

 ا  جزئي  ا  تنفيذ
[   ] 

 مرحلة تجريبية 
[   ] 

 لم تنفذ 
[   ] 

 أعرف ال 
[   ] 

 ؟ مفي بلدكواحدة لكترونية إهل يوجد نظام نافذة . 17 
 

 كامل   ا  تنفيذ
[   ] 

 ا  جزئي  ا  تنفيذ
[   ] 

 مرحلة تجريبية 
[   ] 

 لم تنفذ 
[   ] 

 ال أعرف 
[   ] 

 عبر اإلنترنت؟   متاحة واحدةالنافذة الهل  . 17.1
 

 ال أعرف  ] [ال  ] [ ، متاحة على: نعم ] [

 
( المصالح األخرىهل جميع أصحاب المصلحة المعنيين )بما في ذلك الوكاالت الحكومية والتجار وأصحاب  .17.2

 ؟ الواحدة ةاإللكتروني النافذة مرتبطون بنظام 
 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

 ةاإللكترونيالنافذة نظام هل هناك قانون/نظام يتطلب من جميع الوكاالت الحكومية ذات الصلة بالتجارة استخدام  .17.3
 الواحدة؟ 

 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

 السلطات أو الوكاالت المشاركة إال  تقوماستالم الوثائق و/أو متطلبات البيانات من خالل النافذة الواحدة، ال  عند  .17.4
 ؟بطلبها مرة أخرى في ظروف طارئة أو خاصة

 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

شهراً  12 ـال خالل  محرزالتقدم ال
 الماضية؟ 

مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة ل
 ، تاريخ التنفيذ...  لكترونياإلموقع ال

 ووصف تفصيلييرجى تقديم رابط 
   الواحدةلنافذة ل
 
 

الوكاالت الموصولة بالفعل؟   ما هو عدد
 العدد المتبقي؟ هو وما

 
 

 

تقديم معلومات ووثائق موحدة بنقطة دخول واحدة للوفاء بجميع المتطلبات التنظيمية المتعلقة باالستيراد بتسهيل  والنقللألطراف المشاركة في التجارة إلى منشأة تسمح النافذة الوطنية الواحدة تشير 
لى نافذة واحدة يتم فيها تبادل البيانات  تشير النافذة اإللكترونية الواحدة إكما والتصدير والمتعلقة بالعبور. إذا كانت المعلومات إلكترونية، فيجب إرسال عناصر البيانات الفردية مرة واحدة فقط. 

 (.UN/CEFACT/33تعريف النافذة الواحدة )انظر التوصية  مراجعة يمكن شكل إلكتروني.بوالمستندات 
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 ريح الجمركية إلكترونيا ؟االتصتقديم هل يستطيع التجار . 18
 

  كامل   ا  تنفيذ
[   ]  

  ا  جزئي  ا  تنفيذ
[   ]  

  مرحلة تجريبية 
[   ] 

  لم تنفذ 
[   ]  

  ال أعرف 
[   ] 

 ؟ للبيانات الجمركية كترونيلاإلالتقديم   اجراءات نشرتم يهل . 18.1
 
 ال أعرف  ] [ترنت نال، ليس بالضرورة عبر اال ] [نعم، عبر االنترنت  ] [
 

ً ي هل ال . 18.2  ؟زال تقديم وثيقة ورقية مطلوبا
 
 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

شهراً  12 ـخالل ال محرز تقدم الال
 الماضية؟ 

مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة ل
 ، تاريخ التنفيذ...  لكترونياإلموقع ال
 

 من خالل نافذة واحدة إلكترونية؟ تقدم
 

 نعم ] [
 ال ] [
 ال أعرف  ] [
 

 إلكترونيا ؟إذا لزم األمر، هل يمكن تطبيق تصاريح االستيراد والتصدير وإصدارها . 19
 

  كامل   ا  تنفيذ
 [   ] 

  ا  جزئي  ا  تنفيذ
 [   ] 

 مرحلة تجريبية 
[   ] 

  لم تنفذ 
 [   ] 

  ال أعرف 
[   ] 

 هل تم نشر اإلجراء المعني؟  .19.1
 

 ال أعرف  ] [ال  ] [ليس بالضرورة عبر اإلنترنت لكن نعم،  ] [نعم، عبر اإلنترنت  ] [
 

ً اليزال تقديم  هل ال .19.2  ؟وثيقة ورقية مطلوبا

 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

شهراً  12 ـخالل ال  محرزتقدم الال
 الماضية؟ 

مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة ل
 ، تاريخ التنفيذ...  لكترونياإلموقع ال
 

 من خالل نافذة واحدة اإللكترونية؟ تقدم
 
 نعم ] [
 ال ] [
 ال أعرف  ] [
 

 يانات الشحن البحري إلكترونيا؟ بهل يمكن تقديم . 20
 

  كامل   ا  تنفيذ
[   ] 

 ا  جزئي  ا  تنفيذ
[   ] 

  مرحلة تجريبية 
[   ] 

  لم تنفذ 
[   ] 

  أعرف ال
[   ] 

 هل تم نشر اإلجراء المعني؟  .20.1
 

 ال أعرف  ] [ال  ] [ليس بالضرورة عبر اإلنترنت لكن نعم،  ] [نعم، عبر اإلنترنت  ] [
 

ً التقديم هل ال يزال . 20.2  ؟وثيقة ورقية مطلوبا
 
 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

شهراً  12 ـخالل ال  محرزتقدم الال
 الماضية؟ 

مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة ل
 ، تاريخ التنفيذ...  لكترونياإلموقع ال
 

 واحدة اإللكترونية؟تقدم من خالل نافذة 
 

 نعم ] [
 ال ] [
 ال أعرف  ] [
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 هل يمكن تقديم بيانات الشحن الجوي إلكترونيا؟ . 21
 

 كامل   ا  تنفيذ
[   ] 

 ا  جزئي  ا  تنفيذ
[   ] 

  مرحلة تجريبية 
[   ] 

  لم تنفذ 
[   ] 

  ال أعرف 
[   ] 

 هل تم نشر اإلجراء المعني؟ . 21.1
 
 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم، ليس بالضرورة عبر اإلنترنت  ] [نعم، عبر اإلنترنت  ] [
 

ً وثيقة ورقية اليزال تقديم ال هل  . 21.2  ؟مطلوبا
 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

 شهراً  12 ـخالل ال  محرزتقدم الال
 الماضية؟ 

مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة ل
 ، تاريخ التنفيذ...  لكترونياإلموقع ال
 

 تقدم من خالل نافذة واحدة اإللكترونية؟
 

 نعم ] [
 ال ] [
 ال أعرف  ] [
 

 هل يمكن تطبيق شهادة المنشأ التفضيلية وإصدارها إلكترونيا ؟. 22
 

  كامل   ا  تنفيذ
[   ] 

  ا  جزئي  ا  تنفيذ
[   ] 

  مرحلة تجريبية 
[   ] 

 لم تنفذ 
 [   ] 

  ال أعرف 
[  ] 

 هل تم نشر اإلجراء المعني؟  .22.1
 
 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم، ليس بالضرورة عبر اإلنترنت  ] [نعم، عبر اإلنترنت  ] [
 

ً وثيقة ورقية اليزال تقديم  الهل  .22.2  ؟مطلوبا
 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

شهراً  12 ـخالل ال  محرزتقدم الال
 الماضية؟ 

مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة ل
 ، تاريخ التنفيذ...  لكترونياإلموقع ال
 

 تقدم من خالل نافذة واحدة اإللكترونية؟
 

 نعم ] [
 ال ] [
 ال أعرف  ] [
 

 هل يمكن سداد الرسوم الجمركية عن طريق الوسائل اإللكترونية؟. 23
 

 كامل   ا  تنفيذ
 [   ] 

  ا  جزئي  ا  تنفيذ
[   ] 

  تجريبية مرحلة 
[   ] 

  لم تنفذ 
[   ] 

 ال أعرف  
[   ] 

 هل تم نشر اإلجراء المعني؟  .23.1
 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم، ليس بالضرورة عبر اإلنترنت  ] [نعم، عبر اإلنترنت  ] [
 

ً اليزال تقديم هل ال  . 23.2  ؟وثيقة ورقية مطلوبا
 
 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

شهراً  12 ـخالل ال  محرزتقدم الال
 الماضية؟ 

مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة ل
 ، تاريخ التنفيذ...  لكترونياإلموقع ال
 

 تقدم من خالل نافذة واحدة اإللكترونية؟
 

 نعم ] [
 ال ] [
 ال أعرف  ] [
 

 

اإلجراءات التي تسمح بخيار الدفع اإللكتروني للرسوم والضرائب والرسوم التي يتم تحصيلها من قبل الجمارك بني والمحافظة على ت  وعلى كل عضيجب " ، اتفاقية تسهيل التجارةمن  7.2وفقاً للمادة 
 ." قدر المستطاع  عند االستيراد والتصدير
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 لكترونيا ؟إالجمركية هل يمكن تطبيق استرداد األموال . 24
 

 كامل   ا  تنفيذ
[   ] 

  ا  جزئي  ا  تنفيذ
 [   ] 

  مرحلة تجريبية 
[   ] 

 لم تنفذ 
 [   ] 

  ال أعرف 
[   ] 

 هل تم نشر اإلجراء المعني؟ . 24.1
 
 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم، ليس بالضرورة عبر اإلنترنت  ] [نعم، عبر اإلنترنت  ] [
 

ً اليزال تقديم هل ال  . 24.2  ؟وثيقة ورقية مطلوبا
 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

شهراً  12 ـخالل ال  محرزتقدم الال
 الماضية؟ 

مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة ل
 ، تاريخ التنفيذ...  لكترونياإلموقع ال
 

 تقدم من خالل نافذة واحدة اإللكترونية؟
 

 نعم ] [
 ال ] [
 ال أعرف  ] [
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 الحدود الجمركية والتجارة اللورقية

 المعاملت اإللكترونية عبر الحدود؟ لتسهيل  بلدكم في قانوني إطار يوجدهل . 25
 

 كامل   ا  تنفيذ
[   ] 

  ا  جزئي  ا  تنفيذ
[   ] 

  مرحلة تجريبية 
[   ] 

  لم تنفذ 
[   ] 

  ال أعرف 
[   ] 

 اإللكترونية؟ المعامالتالتجارة اإللكترونية و/أو قوانين   مبلدكيوجد في هل  .25.1
 
 ال   ] [    [ نعم ]
 

 المخصصة  يرجى ذكر القوانين واللوائح ،إذا كانت اإلجابة "نعم" 
__________________________________________________________________________ 

تمكن من االعتراف القانوني بالبيانات/المستندات اإللكترونية من مخصصة هل توجد في بلدكم قوانين أو لوائح  .25.2
ً الوطنية أحكامالمخصصة  الشركاء التجاريين، أي هل تتضمن القوانين واللوائح   أن االعتراف القانوني بالبيانات  بش ا

 ؟خارج البالد  أنشمُ إلكتروني  نموذجوالوثائق المتعلقة بالتجارة في 
 

 ]  [  ال    نعم  ] [
 

 __________  يرجى تحديد اسم القانون أو الحكم ذو الصلة ،إذا كانت اإلجابة "نعم" 

 

شهراً  12 ـخالل ال  محرزتقدم الال
 الماضية؟ 

مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة  ل 
 ، تاريخ التنفيذ...  لكتروني اإل موقع  ال 
 

 
االعتراف القانوني تم الوصول إلى    هل 

بالبيانات والوثائق المتعلقة بالتجارة  
 الخارجية على: 

 

 ؛ئي الثناالمستوى    ] [ 
 

 قليمياإل )دون(  المستوى   ] [ 
 

 قابل للتطبيق بشكل عام ال كم  ح ال أساس    ] [ 

 

 للتجارة القانوني لالستعداد الذاتي التقييم يسهل والذي الهادئ، والمحيط آلسيا واالجتماعية االقتصادية اللجنة طورته الذي" الحدود عبر  الالورقية للتجارة القانونية الجاهزية تقييم دليلمراجعة "  يرجى
 .(القانونية الجاهزية تقييم دليل انظر) الحدود  عبر الالورقية

 

هل يمكن لسلطات التصديق المعترف بها إصدار شهادات رقمية للتجار إلجراء معاملت   .26
 إلكترونية؟

 

  كامل   ا  تنفيذ
[   ] 

  ا  جزئي  ا  تنفيذ
[   ] 

  مرحلة تجريبية 
[   ] 

  لم تنفذ 
[   ] 

  ال أعرف 
[   ] 

شهراً  12 ـخالل ال  محرزتقدم الال . __________ذكر مقدمي خدمات الشهادة الرقمية الرئيسيين في بلدكم  نرجو .26.1
 الماضية؟ 

مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة ل
 ، تاريخ التنفيذ...  لكترونياإلموقع ال
 

 

 عن إلصدار شهادات رقمية تصادق على الهويات اإللكترونية للمستخدمين والمنظمات. وتشمل أمثلة  المصدق المرجع، يُعرف باسم وجود طرف ثالث موثوق به يلزملكي تعمل التوقيعات الرقمية، 
 المراقب المالي إلدارات إصدار الشهادات في ماليزيا وسنغافورة.  ،سلطة التصديق هذه
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 لكترونيا بين بلدك والبلدان األخرى؟إهل يمكن تبادل البيانات الجمركية  .27
 

  كامل   ا  تنفيذ
 [   ] 

 ا  جزئي  ا  تنفيذ
[   ] 

  مرحلة تجريبية 
[   ] 

  لم تنفذ 
[   ] 

 ال أعرف 
[   ] 

)بدالً من الطلب  ممنهجالجمركي إلكترونياً مع بلد واحد أو أكثر بشكل منتظم و معلومات البيانبتبادل  مهل يقوم بلدك . 27.1
 أو على أساس مخصص فقط(؟ 

 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

 بانتظام؟و بيانات الجمارك إلكترونياً  مبلدك معهاتبادل يكم عدد البلدان التي  .27.2
           

 )عدد( الشركاء التجاريين_____ 
 

 ؟ ممن تجارتك في المائة 85هل تمثل هذه البلدان أكثر من  . 27.3
 ( بالكامل)مالحظة: إذا كانت اإلجابة نعم، يمكن اعتبار هذا اإلجراء منفذاً  

 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

شهراً  12 ـخالل ال محرز تقدم الال
 الماضية؟ 

مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة ل
 ، تاريخ التنفيذ...  لكترونياإلموقع ال
 
 

البيان الجمركي  مبلدك ينشرإذا لم 
يرجى  بالكامل مع بلد شريك أو أكثر، 

تقديم معلومات عن عناصر البيانات 
 المشتركة.

 والبلدان األخرى؟ مهل يمكن تبادل شهادات المنشأ إلكترونيا بين بلدك .28
 

 كامل   ا  تنفيذ
[   ] 

  ا  جزئي  ا  تنفيذ
[   ] 

  مرحلة تجريبية 
[   ] 

  لم تنفذ 
 [   ] 

 ال أعرف 
[   ] 

 شهادات المنشأ إلكترونيا؟  ممعها بلدكيتبادل كم عدد البلدان التي  .28.1
 

 الشركاء التجاريين)عدد( من _____ 
 

 ؟ ممن تجارتك في المائة 85هل تمثل هذه البلدان أكثر من  .28.2
 ( بالكامل)مالحظة: إذا كانت اإلجابة نعم، يمكن اعتبار هذا اإلجراء منفذاً  

 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

 النسخة الورقية   أناً من قبل السلطات الحكومية )أي يهل تُقبل شهادة المنشأ اإللكترونية المعترف بها قانون .28.3
 غير ضرورية(؟ 

 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

شهراً  12 ـخالل ال  محرزتقدم الال
 الماضية؟ 

مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة ل
 ، تاريخ التنفيذ...  لكترونياإلموقع ال
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 م لكترونيا بين بلدكإ (SPS)النباتية الصحية الشهادات هل يمكن تبادل الشهادات الصحية أو  .29
 والبلدان األخرى؟ 

 

  كامل   ا  تنفيذ
 [   ] 

  ا  جزئي  ا  تنفيذ
 [   ] 

  مرحلة تجريبية 
[   ] 

  لم تنفذ 
 [   ] 

  ال أعرف 
[   ] 

ً الصحية النباتية إلكترونيالشهادات الشهادات الصحية أو  ممع بلدكتبادل يعدد البلدان التي كم   .29.1  ؟ ا
 

 )عدد( من الشركاء التجاريين_____ 
 

 ؟ ممن تجارتك في المائة 85هل تمثل هذه البلدان أكثر من  .29.2
 بالكامل( )مالحظة: إذا كانت اإلجابة نعم، يمكن اعتبار هذا اإلجراء منفذاً  

 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

بشكل قانوني )أي جعل النسخة   (SPS)الصحة النباتية الشهادات ترف السلطات الحكومية بشهادات الصحة وتعهل  .29.3
 الورقية غير ضرورية(؟ 

 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

شهراً  12 ـخالل ال  محرزتقدم الال
 الماضية؟ 

مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة ل
 ، تاريخ التنفيذ...  لكترونياإلموقع ال
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على أساس  ياعتماد مستند خطابمن هل يمكن للمصدرين في بلدكم تحصيل المدفوعات  .30
 إلكترونية )أي دون تقديم مستندات ورقية(وثائق 

 

  كامل   ا  تنفيذ
[   ] 

 ا  جزئي  ا  تنفيذ
[   ] 

  تجريبية مرحلة 
[   ] 

  لم تنفذ 
[   ] 

  ال أعرف 
[   ] 

 بالوضع القانوني للوثائق اإللكترونية الرئيسية لتمويل التجارة، بما في ذلك: مبلدكترف يعهل  .30.1
 

 )أ( الفواتير التجارية اإللكترونية 
 
 [ ال أعرف  ال ]  ] [[ نعم  ]
 

 اإللكترونية الحمولة)ب( بوليصة 
 
 ال أعرف [  [ ال ]  م ]ع[ ن ]
 

 ؟تسهيل تمويل التجارةخدمات  مفي بلدك على األقل( اً أحد المصارف )واحدهل يوفر  .30.2
 

 )أ( إعداد الوثائق وتقديمها على اإلنترنت 
 
 [ ال أعرف  [ ال ]  [ نعم ] ]
 

 )ب( منصة إلكترونية لتقديم ضمانات لدعم التمويل 
 
 [ ال أعرف  [ ال ]  [ نعم ] ]
 

 إلكترونية لطلب/تحريك تمويل الفواتير أو المستحقات )ج( منصة 
 
 ال أعرف   ] [[ ال  [ نعم ] ]
 

شهراً  12 ـخالل ال  محرزتقدم الال
 الماضية؟ 

مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة ل
 ، تاريخ التنفيذ...  لكترونياإل موقعال

 

اعتماد بناًء على طلب المشتري )مقدم الطلب( لدفع مبلغ للبائع )المستفيد( على النحو المحدد في خطاب االعتماد عند تقديم خطاب تعهد من المصرف الذي فتح   يه مستنديالعتماد االوثيقة إن 
 زمني المحدد.المستندات عن طريق البائع )المستفيد( الذي يستوفي شروط خطاب االعتماد ويؤكد شحن السلع )تقديم الخدمات( ضمن اإلطار ال

  



 17 

 وكالة الحدود تعاون

هل األطر التشريعية الوطنية و/أو الترتيبات المؤسسية متاحة لضمان تعاون الوكاالت الحدودية  .31
 البعض؟مع بعضها 

 

 كامل   ا  تنفيذ
[   ] 

 ا  جزئي  ا  تنفيذ
[   ] 

  مرحلة تجريبية 
[   ] 

  لم تنفذ 
[   ] 

  ال أعرف 
[   ] 

وكاالت الحدود الوطنية التنسيق والتعاون ومساعدة بعضها البعض في  هل تمكِّن التشريعات أو السياسات الحكومية  .31.1
 ؟ها ذلكأو تطلب منتنفيذ عمليات مراقبة الحدود  

 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

 هل هناك اتفاق مشترك بين الوكاالت أو مذكرة تفاهم تحدد طرق التعاون بين وكاالت الحدود الوطنية؟ .31.2
 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

 ضع استراتيجية اإلشراف على تنفيذ تعاون تهل هناك مجموعة عمل مشتركة بين الوكاالت أو هيئة مماثلة  .31.3
 وكالة الحدود؟ 

 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

شهراً  12 ـخالل ال  محرزتقدم الال
 الماضية؟ 

مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة ل
 ، تاريخ التنفيذ...  لكترونياإلموقع ال

 الحدود إلى سلطات الجمارك؟ مراقبة هل تقوم الوكاالت الحكومية بتفويض  .32
 

  كامل   ا  تنفيذ
[   ] 

  ا  جزئي  ا  تنفيذ
[   ] 

  مرحلة تجريبية 
[   ] 

  لم تنفذ 
[   ] 

  ال أعرف 
[   ] 

 ؟ لجماركا  إلىمراقبة  الهل هناك اتفاق مشترك بين الوكاالت أو مذكرة تفاهم تحدد كيف تفوض الوكاالت الحكومية  .32.1
 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

 مراقبة الحدود؟  مهامجميع هل هناك وكالة مسؤولة عن  .32.2
 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

شهراً  12 ـخالل ال  محرزتقدم الال
 الماضية؟ 

مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة ل
 ، تاريخ التنفيذ...  لكترونياإلموقع ال
 
 

 إذا كان الجواب نعم، فيرجى ذكر االسم
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 أيام العمل وساعات العمل مع الدول المجاورة عند المعابر الحدودية؟  بمواءمة  ميقوم بلدكهل  .33
 

 كامل   ا  تنفيذ
[   ] 

  ا  جزئي  ا  تنفيذ
[   ] 

  مرحلة تجريبية 
[   ] 

  لم تنفذ 
[   ] 

  ال أعرف 
[   ] 

 هل هناك اتفاقات مع دول أخرى حول مواءمة أيام العمل وساعات العمل؟  .33.1
 
 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 
 ______ نعم، يرجى ذكر البلدان المجاورة المعنية:  كانت اإلجابة إذا
 

 المشتركة؟ المراقبة هل هناك اتفاقات مع دول أخرى حول   .33.2
 
 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

 ______ إذا كانت اإلجابة نعم، يرجى ذكر البلدان المجاورة المعنية: 
 

 المرافق المشتركة مع الدول المجاورة؟يتم تقاسم هل  .33.3
 
 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

 ______ إذا كانت اإلجابة نعم، يرجى ذكر البلدان المجاورة المعنية: 
 

شهراً  12 ـخالل ال  محرزتقدم الال
 الماضية؟ 

مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة ل
 ، تاريخ التنفيذ...  لكترونياإلموقع ال
 

 المعابر الحدودية؟اإلجراءات مع الدول المجاورة عند الشكليات وبمواءمة  مهل يقوم بلدك .34
 

  كامل   ا  تنفيذ
[   ] 

 ا  جزئي  ا  تنفيذ
[   ] 

  مرحلة تجريبية 
[   ] 

  لم تنفذ 
[   ] 

  ال أعرف 
[   ] 

 واإلجراءات؟ لشكلياتهل هناك اتفاقات مع الدول األخرى بشأن تنسيق ا. 34.1
 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

 إذا كانت اإلجابة نعم، مع أي البلدان؟   .34.2
 

 مع جميع الدول المجاورة [ ]
 

 [ مع بعض الدول المجاورة ]
 ________________ يرجى التوضيح:        

 

شهراً  12 ـخالل ال  محرزتقدم الال
 الماضية؟ 

مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة ل
 ، تاريخ التنفيذ...  لكترونياإلموقع ال
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 تسهيل الترانزيت

 ترانزيت مع الدول المجاورة؟الاتفاقيات تسهيل  مهل لدى بلدك .35
 

 كامل   ا  تنفيذ
 [   ] 

 ا  جزئي  ا  تنفيذ
[   ] 

  مرحلة تجريبية 
[   ] 

  لم تنفذ 
[   ] 

  ال أعرف 
[   ] 

 مع البلدان المجاورة  الترانزيت لتسهيليرجى ذكر االتفاقات الرئيسية . 35.1
 

_____________________________________________ 
 

شهراً  12 ـخالل ال  محرزتقدم الال
 الماضية؟ 

مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة ل
 ، تاريخ التنفيذ...  لكترونياإلموقع ال

 هل تقيد سلطات الجمارك في بلدكم عمليات التفتيش لسلع الترانزيت وتستخدم تقييم المخاطر؟ .36
 

 كامل   ا  تنفيذ
[   ] 

 ا  جزئي  ا  تنفيذ
[   ] 

  مرحلة تجريبية 
[   ] 

 لم تنفذ 
[   ] 

  ال أعرف 
[   ] 

عمليات تفتيش سلع الترانزيت واستخدام أو قواعد تفرض على السلطات الجمركية الحد من  مخصصة هل توجد لوائح  .36.1
 تقييم المخاطر؟

 
 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [

شهراً  12 ـخالل ال  محرزتقدم الال
 الماضية؟ 

مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة ل
 ، تاريخ التنفيذ...  لكترونياإلموقع ال
 

ما هي النسبة المئوية لسلع الترانزيت 
 بالتفتيش؟ التي تمر حاليا 

 

 ؟ الترانزيت هل نفذت الوكاالت الحدودية في بلدكم معالجة ما قبل الوصول لتسهيل .37
 

 كامل   ا  تنفيذ
 [   ] 

 ا  جزئي  ا  تنفيذ
[   ] 

  مرحلة تجريبية 
[   ] 

  لم تنفذ 
[   ] 

 ال أعرف 
[  ] 

  العملية التي تسبقأو قواعد تطلب من سلطات الجمارك ووكاالت الحدود األخرى تنفيذ مخصصة هل توجد لوائح  .37.1
 ؟ الترانزيتالوصول لتسهيل 

 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

 قبل وصول البضائع؟ما والبيانات الترانزيت لوثائق  ةالمسبقوالمعالجة هل تقدم الجمارك اإليداع  .37.2
 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

  للبيانات ةالمسبقوالمعالجة على اإليداع  اً هل هناك وكاالت حدودية أخرى ذات صلة )عدا الجمارك( تنص أيض .37.3
 قبل وصول البضائع؟ما  ومعالجتها  الترانزيتووثائق 

 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

شهراً  12 ـخالل ال  محرزتقدم الال
 الماضية؟ 

مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة ل
 ، تاريخ التنفيذ...  لكترونياإلموقع ال

 ؟الترانزيتوالبلدان األخرى المشاركة في  مهل هناك تعاون بين الوكاالت الحدودية في بلدك .38
 

 كامل   ا  تنفيذ
[   ] 

  ا  جزئي  ا  تنفيذ
[   ] 

  مرحلة تجريبية 
[   ] 

  لم تنفذ 
[   ] 

 ال أعرف 
[   ] 

أو قواعد تفرض على سلطات الجمارك ووكاالت الحدود األخرى التعاون مع نظيراتها من  مخصصة هل توجد لوائح  .38.1
 البضائع؟ ترانزيت البلدان األخرى لتسهيل 

 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

شهراً  12 ـخالل ال  محرزتقدم الال
 الماضية؟ 

مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة ل
 ، تاريخ التنفيذ...  لكترونياإلموقع ال
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 الصغيرة والمتوسطةلشركات لالتجارة  لتسهي

الصغيرة والمتوسطة  تدابير تسهيل التجارة لتضمن وصول الشركات  مهل طّورت حكومتك .39
 إلى المعلومات المتعلقة بالتجارة؟مقبولة  وبتكلفةبسهولة 

 

  كامل   ا  تنفيذ
[   ] 

 ا  جزئي  ا  تنفيذ
[   ] 

  مرحلة تجريبية 
[   ] 

 لم تنفذ 
[   ] 

  ال أعرف 
[   ] 

الصغيرة والمتوسطة  الشركات تناسب وما إلى ذلك، يةية، وأنشطة تدريبوأو التوعالثقافية حمالت لل ،هل توجد برامج .39.1
 فيما يتعلق بالوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتجارة وفهم اإلجراءات التجارية؟ 

 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

 بل وكالة أو إدارة حكومية معينة؟هل يتم تنظيم هذه البرامج واألنشطة بانتظام من ق   .39.2
 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

 ________ قسم:  الوكالة/الذا كان الجواب نعم، ما هو اسم وموقع إ
 

 هل يتم تطوير البرامج واألنشطة بشكل منهجي بالتشاور مع جمعيات وممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة؟ .39.3
 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

شهراً  12 ـخالل ال  محرزتقدم الال
 الماضية؟ 

مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة ل
 ، تاريخ التنفيذ...  لكترونياإلموقع ال
 

هل وضعت حكومتكم تدابير محددة تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من االستفادة بسهولة  .40
 أكبر من مخطط المشغل المعتمد؟ 

 

 كامل   ا  تنفيذ
[   ] 

 ا  جزئي  ا  تنفيذ
[   ] 

  مرحلة تجريبية 
[   ] 

  لم تنفذ 
 [   ] 

 ال أعرف 
[   ] 

 لحالة المشغل المعتمد؟للتأهل بمعايير أقل صرامة للشركات الصغيرة والمتوسطة  مهل تسمح حكومتك . 40.1
 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

 شهادة مشغل معتمد؟  على   للحصول ضةوالمتوسطة من رسوم مخف ةالصغيرالشركات  تستفيدهل  . 40.2
 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

شهراً  12 ـخالل ال  محرزتقدم الال
 الماضية؟ 

مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة ل
 ، تاريخ التنفيذ...  لكترونياإلموقع ال
 

الشركات  هل اتخذت حكومتك إجراءات لجعل النافذة الواحدة أكثر سهولة في الوصول إلى  .41
 الصغيرة والمتوسطة؟

 

 كامل   ا  تنفيذ
[   ] 

 ا  جزئي  ا  تنفيذ
[   ] 

  مرحلة تجريبية 
[   ] 

 لم تنفذ 
[   ] 

  ال أعرف 
[   ] 
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رت حكومتك .41.1  واحدة على الهواتف المحمولة أو األجهزة اللوحية؟ للنافذة ال نظام مهل طوِّ
 

 [ ال أعرف  ال ]   [ [ نعم ] ]
 

 حيث يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى النافذة الواحدة؟  حوسبةمراكز  مهل وضعت حكومتك . 41.2
 

 أعرف [ ال  [ ال ]  [ نعم ] ]
 

ً أهداف  مهل حددت حكومتك .41.3  الصغيرة والمتوسطة؟للشركات وغايات الستخدام النافذة الواحدة  ا
 

 [ ال أعرف  [ ال ]  [ نعم ] ]
 

شهراً  12 ـخالل ال  محرزتقدم الال
 الماضية؟ 

مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة ل
 ، تاريخ التنفيذ...  لكترونياإلموقع ال

هل اتخذت حكومتك إجراءات لضمان تمثيل الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل جيد في اللجنة  .42
 الوطنية لتسهيل التجارة؟ 

 

  كامل   ا  تنفيذ
[   ] 

 ا  جزئي  ا  تنفيذ
[   ] 

  مرحلة تجريبية 
[   ] 

  لم تنفذ 
 [   ] 

  ال أعرف 
[   ] 

 ؟NTFC اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة في المدرجة الشركات الصغيرة والمتوسطة جمعيات ما عدد  .42.1
 

 [ ال أعرف  [ ال شيء ] ] _______    عدد [ ]
 

 التجارة للشركات الصغيرة والمتوسطة؟تسهيل هل توجد لجنة فرعية محددة معنية ب .42.2
 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

اللجنة الوطنية  نظمها تالصغيرة والمتوسطة بانتظام إلى االجتماعات التشاورية التي الشركات هل تتم دعوة جمعيات  .42.3
 ؟NTFC لتسهيل التجارة

 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

شهراً  12 ـخالل ال  محرزتقدم الال
 الماضية؟ 

مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة ل
 ، تاريخ التنفيذ...  لكترونياإلموقع ال
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الصغيرة والمتوسطة  الشركات  امتثالهل تم تنفيذ تدابير خاصة أخرى لتخفيض تكاليف  .43
 لإلجراءات التجارية؟

 

  كامل   ا  تنفيذ
[   ] 

 ا  جزئي  ا  تنفيذ
[   ] 

  مرحلة تجريبية 
[   ] 

  لم تنفذ 
[   ] 

  أعرف ال 
[   ] 

 الجمارك مدفوعات مؤجلة للشركات الصغيرة والمتوسطة؟ توفرهل . 43.1
 
 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

 أخرى؟  استثنائيةتدابير  اتخاذهل تم  .43.2
 
 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

 _ ____: يرجى التوضيحإذا كانت اإلجابة نعم، 
 

 التجارة للشركات الصغيرة والمتوسطة  تسهيل لتدابير  مخصصةومتاحة للجمهور خطة عمل محددة  توجد هل .43.3
 ؟ تنفيذها قيد

 
 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

شهراً  12 ـخالل ال  محرزتقدم الال
 الماضية؟ 

مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة ل
 ، تاريخ التنفيذ...  لكترونياإلموقع ال
 
 

ً رابط، إذا كان متاحيرجى تقديم  ، لخطة  ا
جارة تتسهيل الالعمل المخصصة لتدابير 

 للشركات الصغيرة والمتوسطة

  ESCAP-ITC Making the WTO Trade Facilitation Agreement Work for SMEs)أ(  تستند معظم التدابير المدرجة هنا إلى التوصيات الواردة في 
   ITC SMEs and the WTO Trade Facilitation Agreement( ب)و

 ة. سلعال عدد محدد من األيام، مع استمرار االستفادة من اإلفراج السريع عن لدفع الرسوم والضرائب الجمركية الصغيرة والمتوسطة بتأخير للشركات ويسمح الدفع المؤجل  
 

  

https://www.unescap.org/resources/making-wto-trade-facilitation-agreement-work-smes
http://www.intracen.org/publication/SMEs-and-the-WTO-Trade-Facilitation-Agreement-A-training-manual/


 23 

 الزراعية   تسهيل التجارة

لتلبي معايير الصحة والصحة النباتية   ممتوفرة في بلدك والمرافق المخبريةهل الفحوصات  .44
 لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين؟

 

  كامل   ا  تنفيذ
[   ] 

  ا  جزئي  ا  تنفيذ
[   ] 

  مرحلة تجريبية 
[   ] 

  لم تنفذ 
[   ] 

  ال أعرف 
[   ] 

ً المتوفرة والمرافق المخبرية  الفحوصاتهل هناك ما يكفي من  .44.1 المنتجات الزراعية والغذائية  للمصادقة على  محليا
 معقول(؟ الفحصوإجراء  الفحصفي الوقت المناسب )أي أن الوقت بين طلب للتصدير 

 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

ً  معترف بها المعتمدين( أي) موالمختبرات الخاصة بك اتصلفحوهل مرافق ا  .44.2  ؟دوليا
 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

شهراً  12 ـخالل ال  محرزتقدم الال
 الماضية؟ 

مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة ل
 ، تاريخ التنفيذ...  لكترونياإلموقع ال

ً االختبار هو تحديد خصائص المنتج وفق  تقديم شهادة مستقلة  لمتطلبات المعيار. الشهادة هي الدليل الرسمي على أن المنتج أو الخدمة أو المنظمة أو الفرد يفي بمتطلبات المعيار. االعتماد هو نشاط ا
 فيما يتعلق بكفاءة الفرد أو المنظمة لتقديم خدمات محددة.

 االلتزام بمعايير الصحة والصحة النباتية؟ هل توجد معايير وهيئات وطنية معتمدة تسهل  .45
 

  كامل   ا  تنفيذ
[   ] 

  ا  جزئي  ا  تنفيذ
[   ] 

 مرحلة تجريبية 
[   ] 

  لم تنفذ 
[   ] 

 ال أعرف 
[   ] 

 المعايير الوطنية مع الشركاء التجاريين؟يلتزم باتفاق متبادل  مهل لدى بلدك .45.1
 
 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

 حول تقييم المطابقة للمنتجات الزراعية أو الغذائية مع الشركاء التجاريين؟ ةاتفاقيات متبادل مهل لدى بلدك .45.2
 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 ___________________ إذا كانت اإلجابة نعم، يرجى تحديد المنتجات أو القطاعات )الفرعية(: 

 

 بشأن إجراءات تقييم المطابقة؟ ISO/IEC توجيه مهل ينفذ بلدك .45.3
 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [

 شهراً  12 ـالتقدم المحرز خالل ال 
 الماضية؟ 

مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة ل
 ، تاريخ التنفيذ...  لكترونياإلموقع ال

ملية أو الخدمة. عادة ما يتم تطوير المعايير ونشرها تحت إشراف  المعايير والقواعد الفنية وتدابير الصحة والصحة النباتية هي وثائق رسمية تحتوي على المتطلبات التي يجب أن يلتزم بها المنتج أو الع
ً وفق (NSB)هيئة معايير وطنية   International Electrotechnical)تقنية الدولية -كترولاإللمدونة قواعد السلوك التجارية الخاصة بالمعوقات الفنية لمنظمة التجارة العالمية وتوجيهات اللجنة  ا

Commission – IEC)  والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO .) 
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 وإصدارها إلكترونيا ؟  SPS الصحة والصحة النباتية هل يمكن تطبيق شهادات .46
 

  كامل   ا  تنفيذ
[   ] 

  ا  جزئي  ا  تنفيذ
[   ] 

  مرحلة تجريبية 
[   ] 

  لم تنفذ 
[   ] 

  ال أعرف 
[   ] 

 هل تم نشر اإلجراء المعني؟  .46.1
 

 [ ال أعرف  ]   [ ال  ] [ نعم، ليس بالضرورة عبر اإلنترنت  ]  [ نعم، عبر اإلنترنت   ]
 

 هل هناك وثيقة ورقية مطلوبة لتقديمها؟  .46.2
 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [

 شهراً  12 ـالتقدم المحرز خالل ال 
 الماضية؟ 

مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة ل
 ، تاريخ التنفيذ...  لكترونياإلموقع ال
 

اإللكترونية نافذة  التقدم من خالل 
 واحدة؟ ال
 

 نعم ] [
 ال ] [
 ال أعرف  ] [
 

 هل هناك معاملة خاصة للبضائع القابلة للتلف عند المعابر الحدودية؟ .47
 

  كامل   ا  تنفيذ
[   ] 

  ا  جزئي  ا  تنفيذ
[   ] 

  مرحلة تجريبية 
[   ] 

  لم تنفذ 
[   ] 

  ال أعرف 
[   ] 

 األولوية للسلع القابلة للتلف عند جدولة الفحوصات المادية؟  مهل يعطي بلدك .47.1
 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

 هل تتوفر مرافق التخزين البارد عند المعابر الحدودية البرية للبضائع القابلة للتلف؟  .47.2
 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

 شهراً  12 ـخالل ال المحرز التقدم 
 الماضية؟ 

مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة ل
 ، تاريخ التنفيذ...  لكترونياإلموقع ال
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 تسهيل التجارة  المرأة في  

 المرأةمشاركة  لزيادة خاصا   دعما  لتجارة القائمة اهل تتضمن سياسة/استراتيجية تسهيل  .48
 التجارة؟في 

 

  كامل   ا  تنفيذ
[   ] 

  ا  جزئي  ا  تنفيذ
[   ] 

  مرحلة تجريبية 
[   ] 

  لم تنفذ 
[   ] 

 ال أعرف 
[   ]  

 ؟هدافاألأحد كالتجارة إلى المساواة بين الجنسين  تيسيرسياسة  استراتيجيات/تشير وثائق هل .48.1
 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

 ؟ ةتجارعامالت في الهل تعالج سياسة/استراتيجية تسهيل التجارة الحواجز القائمة على النوع االجتماعي أمام النساء ال . 48.2
 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

 سياسة/استراتيجية تسهيل التجارة مصنفة حسب الجنس؟ مجمعها أو استخدامها لدعهل البيانات التي يتم  . 48.3
 
 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

هل تأخذ السلطة المسؤولة في االعتبار التأثيرات الخاصة بالنوع االجتماعي في تقيم أي سياسة/استراتيجية لتسهيل  . 48.4
 التجارة؟

 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

 شهراً  12 ـخالل ال المحرز التقدم 
 الماضية؟ 

مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة ل
 ، تاريخ التنفيذ...  لكترونياإلموقع ال

ً اهأن تلعب التجارة دوراً  يمكن    الوصول في  المرأة وتساعد ،بين الجنسيين المساواة عدم  من وتقلل ،االقتصاد  في المرأة دور توسعكما وأنها تستطيع أن  االقتصادي المرأةتمكين  عمد في ما
 . المرأة والتجارة –المرأة والتجارة، والبنك الدولي   –التجارة الدولية   ومركزالمرأة والتجارة،  –إلى المهارات والتعليم. لمزيد من المعلومات، أنظر إلى: منظمة التجارة العالمية 
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في  العاملتلنساء اوجه التحديد  على تستهدفتسهيل التجارة لتدابير  محكومتك أدخلتهل  .49
 التجارة؟

 

 كامل   ا  تنفيذ
 [   ] 

 ا  جزئي  ا  تنفيذ
 [   ] 

  مرحلة تجريبية 
[   ] 

 لم تنفذ 
 [   ] 

  ال أعرف 
[   ] 

 الجمارك؟ أو /وفي وزارة التجارة  مركز تنسيق بحسب النوع االجتماعيهل يوجد  .49.1
 
   ال أعرف ] [ال  ] [نعم  ] [
 

 التدريبات؟ في والنساء للرجال المتوازنة المشاركة لتعزيزتدابير محددة  يوجدهل  .49.2
 
   ال أعرف ] [ال  ] [نعم  ] [
 

  وزارة قبل من الماضية  شهراً  عشر اإلثني  خالل التجارة في العامالت للنساء  األقل على  واحد محدد تدريب وجدهل ي .49.3
 الجمارك؟ أو /و التجارة

 
 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [

 التجارة في العامالت للنساء المنظمة التدريبات موضوعات قائمةتحديد  إذا كانت اإلجابة نعم، يرجى
 ______________________ 

 

 شهراً  12 ـخالل ال المحرز التقدم 
 الماضية؟ 

مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة ل
 ، تاريخ التنفيذ...  لكترونياإلموقع ال

 في لجنة تسهيل التجارة الوطنية؟تمثيل النساء  يتمهل  .50
 

  كامل   ا  تنفيذ
[   ] 

  ا  جزئي  ا  تنفيذ
[   ] 

  مرحلة تجريبية 
[   ] 

  لم تنفذ 
[   ] 

  ال أعرف 
[   ] 

 ؟لجنة تسهيل التجارة الوطنيةألعضاء في  لإلناث بين اما النسبة المئوية  .50.1
 

_______________________ 
 

 ؟ لجنة تسهيل التجارة الوطنيةحد أدنى لعدد/نسبة النساء بين أعضاء  يوجدهل  .50.2
 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

 األعمال؟  وسيدات النساءلجنة تسهيل التجارة الوطنية ممثل/ة عن التجار   تضمهل  .50.3
 

 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

 مضى؟  وقت أي  فيلجنة تسهيل التجارة الوطنية أو شاركت في رئاسة  امرأةهل ترأست  .50.4
 
 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

 شهراً  12 ـخالل ال المحرز التقدم 
 الماضية؟ 

مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة ل
 ، تاريخ التنفيذ...  لكترونياإلموقع ال
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 تمويل التجارة لتسهيل التجارة 

 الوصول إلى التمويل؟تجار لل مفي بلدكالواحدة  النافذة تسهل هل  .51
 

  كامل   ا  تنفيذ
[   ] 

  ا  جزئي  ا  تنفيذ
[   ] 

  مرحلة تجريبية 
 [   ] 

  لم تنفذ 
[   ] 

  أعرف ال 
[   ] 

هل يساعد برنامج النافذة الواحدة المستوردين أو المصدرين في الوصول إلى التمويل من أجل تمكينهم من متابعة  .51.1
 ؟ مالفرص التجارية مع سوقك

 
 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

ف الكيان القانوني المعتمد في من المستخدمين تقديم معرِّ  مالنافذة الواحدة لديكهل تطلب . 51.2 ( G20ف فريد )مثل معرِّ
 (وتحديد الشركاء التجاريين؟ اإلجراءات الالزمة للمساعدة في  

 
 ال أعرف  ] [ال  ] [نعم  ] [
 

 شهراً  12 ـخالل ال المحرز التقدم 
 الماضية؟ 

مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة ل
 ، تاريخ التنفيذ...  لكترونياإلموقع ال

و/أو السلطات التنظيمية األخرى في مشاريع سلسلة التوريد )التجريبية(  الجماركتشارك هل  .52
والتي تغطي تمويل التجارة باإلضافة إلى الشحن والخدمات  blockchain على القائمة

 ؟اللوجستية

  كامل   ا  تنفيذ
[   ] 

  ا  جزئي  ا  تنفيذ
[   ] 

  تجريبية مرحلة 
[   ] 

  لم تنفذ 
[   ] 

  ال أعرف 
[   ] 

 يرجى تقديم اسم الحل )الحلول(/المشروع )المشاريع(  
_____________ 

 

 شهراً  12 ـخالل ال المحرز التقدم 
 الماضية؟ 

مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة ل
 ، تاريخ التنفيذ...  لكترونياإلموقع ال

 ؟مهل تتوفر مجموعة متنوعة من خدمات التمويل التجاري في بلدك .53
 

  كامل   ا  تنفيذ
[   ] 

  ا  جزئي  ا  تنفيذ
[   ] 

  مرحلة تجريبية 
[   ] 

  لم تنفذ 
[   ] 

  ال أعرف 
[   ] 

 ( = تنفذ كامل اختيار  6-5، تنفيذ جزئي=  اختيار 4-3= مرحلة تجريبية،  اختيار 2-1)مالحظة، 
 

 ؟ مأي من المنتجات التالية متوفرة في بلدك  .53.1
 

 اعتماد مستندي وثيقة [  ]                                                        ستيراداال تمويل [  ]    
 [ تمويل التصدير    ]                                          أو المستحقات العمولة[ تمويل  ]    
 ] [ تمويل المبالغ المستحقة الدفع                                                        تمويل المخزون  [ ]    
 

 م؟ أي من مزودي التمويل التجاري التاليين ينشطون في بلدك. 53.2
 
 [ مصرف خاص                                ]                                                     التصدير[ وكالة ائتمان  ]
 [ بنك التنمية   ]                                                         تمويل بديلمزود [  ]
  غير ذلك، يرجى  [  ]         ________________مزود تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة [  ]

 ____________________  التحديد
 

 شهراً  12 ـخالل ال المحرز التقدم 
 الماضية؟ 

مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة ل
 ، تاريخ التنفيذ...  لكترونياإلموقع ال
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 تسهيل التجارة في فترة األزمات 

  وحاالت األزمات فترات خلل  التجارة تسهيل تدابير العتماد  منظمة أو  هيئة  حكومتكم عينت هل. 54
 (؟ COVID-19 كورونا وباء مثل) الطوارئ

 

 كامل   ا  تنفيذ
[   ] 

 ا  جزئي  ا  تنفيذ
[   ] 

 تجريبية  مرحلة
[   ] 

 تنفذ  لم
[   ] 

 اعرف  ال
[   ] 

 الطوارئ وحاالت األزمات أعقاب في التجارة لتسهيل جديدة تدابير التخاذ  تفويضها تم التي( الهيئات) الهيئة هي ما . 54.1
 ؟(COVID-19 كورونا وباء تفشي إزاء)

 
 ( NFTC) التجارة لتسهيل وطنية لجنة)..( 
 (التحديد يرجى)  الهيئات بعض)..( 
 تفويض إعطاء يتم لم)..( 
 أعلم  ال)..( 

 
 حاالت مع للتعامل التجارة تسهيل حول بروتوكوالت أو إرشادات NTFC التجارة لتسهيل وطنيةال  اللجنة قدمتهل  . 54.2

 ؟ الطوارئ
 
 أعرف  ال ] [    ال ] [    اإلعداد  قيد مسودة ] [     نعم  ] [
 

 كورونا وباء تفشي منذ المحرز التقدم
COVID-19 

  المثال، سبيل على) المعلومات من لمزيد
 ...(  التنفيذ تاريخ لكتروني،اإل الموقع

 
 
  صلة ذات تدابير أية هناك كانت إذا

   مدرجة غير ولكنها دولتكم، نفذتها
 : ذلك تحديد  نرجو الفرعية، األسئلة في

 الطارئة؟ التجارة تدابير اإلنترنت، على حكومتكم، تنشر هل .55
 

 كامل   ا  تنفيذ
[   ] 

 ا  جزئي  ا  تنفيذ
[   ] 

 تجريبية  مرحلة
[   ] 

 تنفذ  لم
[   ] 

 اعرف  ال
[   ] 

  المواقع  على (COVID-19 كورونا بوباء المتعلقة ذلك في بما) التجارة لتسهيل الطارئة التدابير بلدكم نشري هل . 55.1
 التجارية؟  المعلومات بوابة أو الوطنية التجارة  بوابة على  أو الصلة ذات الحكومية والوكاالت بالهيئات الخاصة

 
 أعرف   ال  ] [    ال  ] [   نعم  ] [
 

   الصلة؟ ذات التجارة تسهيل تدابير بشأن المتداولين مع للتواصل االجتماعي التواصل  وسائل مبلدك يستخدم هل . 55.2
 
 أعرف ال ] [     ال  ] [     نعم  ] [
 _____   االجتماعي التواصل منصة تحديد يرجى بنعم، اإلجابة كانت إذا
 

 كورونا وباء تفشي منذ المحرز التقدم
COVID-19 

 

  المثال، سبيل على) المعلومات من لمزيد
 ...(  التنفيذ تاريخ لكتروني،اإل الموقع

 
 
  صلة ذات تدابير أية هناك كانت إذا

   مدرجة غير ولكنها دولتكم، نفذتها
 : ذلك تحديد  نرجو الفرعية، األسئلة في
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  أخرى دول مع التجارة لتسهيل الطارئة اإلجراءات بتنسيق بكم الخاصة الحدود وكاالت تقوم هل .56
 ؟ إقليمية منظمات أو

 

 كامل   ا  تنفيذ
[   ] 

 ا  جزئي  ا  تنفيذ
[   ] 

 تجريبية  مرحلة
[   ] 

 تنفذ  لم
[   ] 

 اعرف  ال
[   ] 

  لإلمدادات  الحدود عبر السلسة   الحركة مثل) الطوارئ حاالت في التجارة تسهيل إجراءات بتنسيق كمبلد قام هل . 56.1
 التنسيق أو المجاورة البلدان مع( ذلك إلى وما اإللكترونية المستندات وقبول السريع، والتخليص واألشخاص، األساسية

 إليها؟ ينتمون التي اإلقليمية االقتصادية التجمعات خالل من
 
 أعرف ال ] [     ال  ] [     نعم  ] [
 

 الطوارئ؟  حاالت في االستجابات لتنسيق المعلومات لمشاركة اإلقليمية دون أو/و اإلقليمية اآلليات من  جزء بلدكم هل . 56.2
 
 أعرف ال ] [     ال  ] [     نعم  ] [
 

  المثال سبيل على الدولية، المنظمات مع التجارة لتسهيل الطارئة التدابير حول المعلومات بمشاركة بلدكم قام هل. 56.3
  جائحة ظل في المؤقتة التجارة وتدابير العالمية، التجارة لمنظمة التابع كورونا جائحة  ظل في التجارة تسهيل مستودع
 المماثلة؟ الهيئات وأو العالمية الجمارك ومنظمة الدولية، التجارة لمركز التابع كورونا

 
 أعرف ال ] [     ال  ] [     نعم  ] [
 

 كورونا وباء تفشي منذ المحرز التقدم
COVID-19 

  المثال، سبيل على) المعلومات من لمزيد
 ...(  التنفيذ تاريخ لكتروني،اإل الموقع

 
 
  صلة ذات تدابير أية هناك كانت إذا

   مدرجة غير ولكنها دولتكم، نفذتها
 : ذلك تحديد  نرجو الفرعية، األسئلة في
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لتسهيل التجارة في أوقات   اللورقية( للتجارة الحدود)عبر  إضافية تدابير دولتكم تبنت هل .57
 ؟األزمات وحاالت الطوارئ

 

 كامل   ا  تنفيذ
[   ] 

 ا  ي ئجز ا  تنفيذ
[   ] 

 تجريبية  مرحلة
[   ] 

 تنفذ  لم
[   ] 

 اعرف  ال
[   ] 

  كان التي والعبور والتصدير االستيراد إلجراءات اإللكترونية المستندات بقبول الطوارئ، حاالت خالل  ،كمبلد بدأ هل .57.1
ً سابق تقديمها مطلوب  ورقي؟   شكل على ا

 
 أعرف ال ] [     ال  ] [     نعم  ] [
 

 دائم؟  بشكل 57.1 في الواردة التدابير تنفيذ يتم هل .57.2
 
 أعرف ال ] [     ال  ] [     نعم  ] [
 

 المستقبل؟ في األزمات خالل اإللكترونية للوثائق( الدائم أو المؤقت) القبول كيفية حول  إرشاداتإصدار   مت هل .57.3
 
 أعرف ال ] [     ال  ] [     نعم  ] [
 

 األزمات فترات خالل  عن والفحص العمل لتسهيل الرقمية المنصات بلدكمب الخاصة الحدود وكاالت تستخدم هل .57.4
 ؟الطوارئ وحاالت

 
 أعرف ال ] [     ال  ] [     نعم  ] [
 
  فترات خالل بالتجارة المتعلقة لكترونيةاإل والوثائق البيانات صحة وضمان لقبول مبلدك في قانونية آليات توجد هل 5..57

 ؟الطوارئ وحاالت األزمات
 
 أعرف ال ] [     ال  ] [     نعم  ] [
 

 كورونا وباء تفشي منذ المحرز التقدم
COVID-19 

  المثال، سبيل على) المعلومات من لمزيد
 ...(  التنفيذ تاريخ لكتروني،اإل الموقع

 
 
  صلة ذات تدابير أية هناك كانت إذا

   مدرجة غير ولكنها دولتكم، نفذتها
 : ذلك تحديد  نرجو الفرعية، األسئلة في
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لبناء المرونة والحماية من األزمات  بةسالمناتسهيل التجارة  تدابيرمن خلل  مستعدة دولتكم هل .58
 ؟المستقبلية

 

 كامل   ا  تنفيذ
[   ] 

 ا  جزئي  ا  تنفيذ
]  [  

 تجريبية  مرحلة
[   ] 

 تنفذ  لم
[   ] 

 اعرف  ال
[   ] 

 واإلجراءات التفصيلية والمواصفات األساسية بالسلع  قائمة أو الكوارث حاالت في لإلغاثة قائمة كمبلد ملكي هل . 58.1

 التجارة؟  في اضطرابات حدوث حالة في بها ىالموص
 
 أعرف ال ] [     ال  ] [     نعم  ] [
 

 ؟لسلع اإلغاثة  حدود لالتحسين تدابير تسهيل التجارة عبر  للمراجعة  آليات  كمبلد في يوجد هل .58.2
 
 أعرف ال ] [     ال  ] [     نعم  ] [
 

 كورونا وباء تفشي منذ المحرز التقدم
COVID-19 

  المثال، سبيل على) المعلومات من لمزيد
 ...(  التنفيذ تاريخ لكتروني،اإل الموقع

 
 
  صلة ذات تدابير أية هناك كانت إذا

   مدرجة غير ولكنها دولتكم، نفذتها
 : ذلك تحديد  نرجو الفرعية، األسئلة في

 

ً ( ي الخاص المرفق من 5 الفصل ) (Revised Kyoto Convention RKC) – المعدلة كيوتو اتفاقية تقدم  ":اإلغاثة شحنة"  لمصطلح تعريفا
   السلع من غيرها أو المياه، تخزين ومواد المياه وتنقية الجاهزة، والمنازل والخيام، والبطانيات، والمالبس، واألدوية، الغذائية،  والمواد األخرى، النقل ووسائل المركبات  ذلك في بما ، البضائع –

 الكوارث؛ من  للمتضررين كمساعدة إرسالها يتم والتي القصوى الضرورة ذات 
ً  المدربة والحيوانات األخرى،  النقل ووسائل والمركبات المعدات جميع –  أداء   أجل من الكوارث حاالت في اإلغاثة لموظفي السلع  من وغيرها الشخصية واألمتعة واإلمدادات، والمؤن، خاصاً، تدريبا

 .مهمتهم مدة طوال الكارثة إقليم في والعمل العيش في ودعمهم واجباتهم 
 ".اإلغاثة منتجات  أو شحنة"  بـ خاصة تشريعات أو سياسات كمبلدل يكون قد 
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 اللورقية تجارة الالتجارة وتسهيل التحديات الرئيسية والتوصيات بشأن  –  اءبالقسم 

 . الماضية  اً فيها أكبر قدر من التقدم في التنفيذ خالل االثني عشر شهر مالتجارة حقق بلدك لتسهيلباإلشارة إلى التدابير المدرجة في القسم ألف، يرجى ذكر ما يصل إلى ثالثة تدابير  .1

 

 ( كورونا  وباء فترةلتسهيل التجارة خالل  اعتماده)يرجى ذكر أي تدبير آخر تم  الماضية:  خالل االثني عشر شهراً  مفذت في بلدكالتجارة نُ  لتسهيلهامة  أخرى يرجى وصف أي تدابير/مبادرات  .2

 

 التجارة تسهيلفي تنفيذ تدابير  مالتحديات التي تواجه بلدكأهم ما هي  . 3
ً ": العامل األكثر تحدي1. " 3إلى  1)يرجى ترتيب التحديات الثالثة الرئيسية من  ً ": أقل العوامل تحدي3؛ " ا  (ا

 
 غياب التنسيق بين األجهزة الحكومية  [  ]                                                        [ غياب اإلرادة السياسية ]
 
 [ ال توجد وكالة رئيسية محددة بوضوح ]                                                                      [ قيود مالية ]
 
 غيرها  [   ]                                               لموارد البشرية ل[ قدرة محدودة   ]
 

 يرجى تقديم مزيد من التفاصيل:
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 التجارة؟  تسهيلفي تنفيذ تدابير  مالرئيسية التي حققها بلدكما هي الفوائد . 4
 المالية(  المدخرات، وإحداثهاائف التي تم  )يرجى إدراج البيانات الكمية، مثل البيانات المتعلقة بزيادة تحصيل اإليرادات، وخفض الوقت والتكاليف للتصدير واالستيراد، وعدد الوظ

 

 ورقية؟ الالالتجارة الخاصة بك وإجراءات التجارة  تسهيلالتجارة واألعمال اإللكترونية( التي استخدمتها في تطوير تدابير  لتسهيل)مركز األمم المتحدة  UN/CEFACTما هي توصيات ومعايير  .5

 يرجى ،UN/CEFACT. يمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول توصيات UN/LOCODE ،UN/EDIFACTعلى النافذة الواحدة،  35إلى  UN/CEFACT 33)على سبيل المثال، توصيات 
 . UN/CEFACT List of TF recommendationsمراجعة 

 

  

http://www.unece.org/cefact.html
https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec_index.htm
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 ي معلومات عن المستفت –  يمجالقسم 

 :اإلسم العنوان الوظيفي: :المنظمة
 

 البريد اإللكتروني: البلد:  الهاتف: 
 

 الجنس:  
 

 
 في األقواس المقابلة(:  X)يرجى اإلشارة إلى االجابة الصحيحة عن طريق وضع علمة  ممنظمتكهل  .1
 
 ______ [ غير ذلك، يرجى التحديد:  ]                                                       طاع خاص ق  [ ]                                  [ وزارة/وكالة حكومية ]

 
 
 التجارة(؟  تسهيلالتجارة )أي التي حددتها الحكومة لتنفيذ إصلح  تسهيلالوكالة الرائدة ل ممنظمتكهل تشّكل   .2
 
 [ ال أعرف  ]                     [ ال  ]                               [ نعم ]

 
 لتجارة؟تسهيل في مجال  معدد سنوات خبرتك ي ما ه .3
     

 وأكثر أعوام  10] [    أعوام 9إلى   6] [ من    أعوام  5] [ من عامين إلى   ] [ أقل من عامين 
 
 التجارة؟ )اختر كل ما ينطبق(  تسهيلفي  تكمما هي مجاالت خبر .4
 
 ______ [ غير ذلك، يرجى التحديد:   ]                [ الخدمات اللوجستية التجارية  ]               الترانزيت[   ]               تكنولوجيا المعلومات /ورقيةالال[ التجارة   ]                  [ الجمارك ]

 
 
 

 جزيل   نهاية المسح. شكرا  


