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رةللجمارك ومساهمته في تسهيل التجاالمعلوماتيالنظام 
التجربة التونسية

الجمهورية التونسية       

الجمارك التونسية
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المهّمة الجبائية

مراقبة

آليات

المهّمة األمنية

تسهيل المهّمة اإلقتصادية

WCO

WTO

مصادقة الجمهورية التونسية على إتفاق تسهيل التجارة للمنظمة العالمية للتجارة،

مصادقة تونس على إتفاقية كيوطو المعدلة للمنظمة العالمية للجمارك
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تسهيل التجارةإتفاق

،(2013بالي)اإلتفاقعلىللتجارةالعالميةبالمنظمةاألعضاءالدولمصادقة•

،(2014)للتجارةالوطنيةللمنظومةذاتيتقييمجراءإلوطنيةعملورشةتنظيم•

،“ج”والقائمة“أ”القائمةضمنتفاقاإلبنودتوزيع•

،2017فيفري6بتاريخالتجارةتسهيلإتفاقعلىتونسمصادقة•

،%40“ج”والقائمةالبنودمجملمن%60تمثّلالتي“أ”القائمةببنودالمنّظمةإعالم•

:ريعيالتشالمستوىعلىخاصةالتجارةتسهيلإتفاقبتطبيقالمتعلقةاإلصالحاتفيالشروع•

Advanceالمسبقةبالمعلوماتيتعلقالجماركبقانونقسمإدراج✓ rulings،

Authorizedالمعتمداإلقتصاديالمتعاملتنّظمالجماركبقانونأحكامإدراج✓ Operator،

...اإللكترونية،بالطرقالمسبقالحمولةبيانإيداعوجوبيةإقرار✓
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اإلجراءاتمستوىعلىوكذلكالتشريعمستوىعلىالمبذولةالمجهوداتكلرغم

:يضمنوآمنناجعمعلوماتينظامغيابفيالتجارةتسهيلعنالحديثيمكنالفإنه

.التصدير/التوريدإجراءاتتسهيل•

االمتثالوتكاليفاإلداريةالتكاليفتقليل•

(الجمركيالتخليص)الجمركيالتسريحأوقاتتحسين•

التشريعاتوتطبيقالبضائعمراقبةأنشطةتنسيق•

األخرىوالرسومالجمركيةوالرسومللمعاليمالصحيحالتحصيلضمان•

البياناتاستخداموإعادةالمعنيةاألطرافبينللمعلوماتالمستمربالتدفقالسماح•

اإلجراءات الجمركيةرقمنة

رئيسي في تعزيز النمو االقتصاديتجعل من الجمارك فاعل

المبادالت التجارية وتحسين القدرة التنافسية للمؤسساتوتنظيم 
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النافذة الواحدة
TTN شركة شبكة تونس للتجارة

المتعاملين 
اإلقتصاديين

Tunisie 

TradeNet

بنوك
جمارك

وكالء عبور

الوزارات السلط المينائية

ناقلين

شركات الشحن والفريغ
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خارطة الخدمات

الناقلين الجويين

مورد/مصدر

الوسطاء لدى الجمارك

وكالء عبور

الشباك الموّحد

البنوك

 BCT

BT 

STB

 BNA

BIAT

ATB

……
Server Center

اإلمضاء تطبيقة
اإللكتروني

SigNet

تطبيقات التصّرف في

سندات النجارة الخارجية 
COMEX

رابط مع منّصات 
أخرى

Exp : TTN-MGI
ENS 

تطبيقة الولوج

إلى النافذة 
الواحدة

تطبيقات خاصة بوكالء 
العبور

TTNTrans 

تطبيقات بيان الحمولة الجوي

TTN Fly

تطبيقات خاصة 

بمخازن ومساحات 
التسريح

TTNMagasinCale

تطبيقات أمين 
الحمولة

TTN shipping

الهياكل اإلدارية

الجمارك

وزارة التجارة

وزارة الصناعة والطاقة

 قلوالناإلتصالتكنلوجياتوزارة

وزارة الصّحة العمومية

وزارة الفالحة

تطبيقات وخدمات 
الواب

الوكالء البحريين

هياكل النقل

 المينائيةالسلطة

شركات الشحن والتفريغ
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ع واإلستباقية
ّ
التوق

ي معالجة اإلجراءات
 
ف

شفافية العالقة
بي   اإلدارة والمتعامل

تتّبع المبادالت  أمن المعطيات
ر الدائم للخدمةا

ّ
لتوف

7j/ 7 et   24h/ 24

المهنةمعإندماج توافق مع الهياكل رقدرة عىل التطوّ 
الحكومية

ي اإلنجاز
 
رسعة ف ضمان الرب  ح وتحسي   

القدرة التنافسية

مزايا النافذة الواحدة
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بمستوىالرقيوالرقابيتعزيزالدوروالجمركيالعملآلياتتعصيرإلىتهدفمعلوماتيةاستراتيجيةتنفيذ

متدعيمزيدعلىمنهاحرصااالقتصاديينللمتعاملينللجماركالعامةاإلدارةطرفمنالمقدمةالخدمات

.للبالدالوطنياالقتصادانعاشفيمساهمتها

تمكماالجديدةالمعلوماتيةالمشاريعمنجملةفياالنطالقواإلعالميةالتطبيقاتمنمجموعةتطويرتم

.سابقاالموجودةالمنظوماتبعضتأهيلوتدعيم

مشاريع متصلة 

بعمليات التخليص 

الجمركي

خدمات موجهة 

ديينللمتعاملين االقتصا

مشاريع متصلة 

بالمراقبة الجمركية
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اعتماد بيان الحمولة المسبق بالطرق اإللكترونية

VISA D’EMBARQUEMENTتأشيرة التصدير 

الدفع االلكتروني

مشاريع متصلة بعمليات التخليص الجمركي
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ميناءرةالطائأوالسفينةمغادرةقبلالمسبقالحمولةبيانوإيداعإعدادوجوبيةإعتماد2017سنةمنذتمّ 

:المتدّخلينلمختلفبالنسبةعديدةمزايالهإجراءوهو/التصدير

بيانيداعإأنذلكالجويين،أوالبحريينسواءالناقلينعملمنالعمليةهذهتسّهل:للناقلينبالنسبة-

.الغرضنفسلهيكونآخرإجراءأيمنيعفيهماإللكترونيةبالطرقالحمولة

ماوهوالمسبقة،ةالديوانيالتصاريحبإعداديسمحمسبقةبصفةالحمولةبيانإيداعإن:للمتعاملينبالنسبة-

.ئرةالطاأوالسفينةوصولحالالبضاعةرفعيمكنإذالتكلفةعلىوضغطاللوقتربحايمثّل

منالجماركلحمصايمّكنالطائرةأوالسفينةوصولقبلالحمولةبيانإيداعإن:الجماركلمصالحبالنسبة-

ذاتالشحنحداتوإستهدافوبالتالياإلنتقائيةمعاييروتطبيقالمرتقبةالمخاطروتقييملدراسةكافوقت

.خطورةأيتمثلالالتيالشحنوحداتإنسيابوتيسيرالعاليةالخطورة

قاعدة بيانات سند
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Visa)الشحنلتأشيرةجديدةمنظومةتطويرتمّ ▪ d’embarquement)ووضعها

مامعالتصديرلعمليةاآللياإلثباتمنتمكنالواحدةالنافذةعبراالستغاللحيز

قيفيةالتواألنظمةإطارفيالمكتتبةاإللتزاماتعناليدرفع)آثارمنذلكينجرعن

(...التوريد،عندالمستخلصةالمعاليمإرجاعاإلقتصادية،واألنظمة
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مععاملينالمتكافةتمكنجديدةتطبيقةلوضعللجماركالعامةاإلدارةتسعى

البنكيلالتحويعبرالكترونيةبطريقةاآلداءاتوالمعاليمدفعمنالجمارك

التطويرمرحلةفيفياالنوهيTPEالطرفيةاألجهزةعبرالدفعأو
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منظومة المراقبة بالكاميرا –2

تأهيل منظومة السكانار -3

اإللكترونيالكرشموتعقب الحاويات عبر األقمار الصناعية -1
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جماركللالعامةاإلدارةعملتالجمركيةالمراقبةآلياتتحديثوالتكنولوجيالتطورمواكبةإطارفي▪

فيحاوياتالتحركاتمراقبةمنالجمركيةالمصالحكافةتمكنالتيالحاوياتتعقبمنظومةتركيزعلى

العبورعمليات

.راقبةالممصالحكافةمعالتنسيقواإلطالعمنالمركزيةالمصالحلتمكينعملياتقاعةتركيزمع▪

إلكترونيكرشمأجهزةاقتناءعلىللجماركالعامةاإلدارةتعملالمشروعهذاتعصيرإطارفيو▪

.الجمركيةالعملياتكافةفيإلدراجهااآلليةهذهتعميمواألسطوللتدعيممتطورة
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جمية منظومة آلية لمراقبة بوابات الدخول و الخروج بالموانئ عبر القراءة األوتوماتيكية لألرقام المن▪

.  للشاحنات و أرقام الحاويات  وحدات الشحن
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منظومة المراقبة بالكاميرا 
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:تطبيقة محمولة  تخول النفاذ للخدمات التالية▪

(الهيكل المعني بتسجيل العربات في تونس)الوكالة الفنية للنقل البري -1-

-2-SAFA (المنظومة المعلوماتية المعتمدة لتسجيل ومراقبة العربات الموردة وقتيا  )

التصاريح الجمركية-3-

اإلذن بالرفع و وصل الخروج-4-

مراقبة الحاويات و المتعامل االقتصادي-5-

مناشير التفتيش-6-
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https://www.douane.gov.tn/ar/#

https://www.douane.gov.tn/ar/
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الديوانةالقيمة لدي 

الخدمات الموجهة للمتعاملين االقتصاديين

شهادة المنشا
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اآلفاق

2020 2024

المخطط اإلستراتيجي لتعصير

الجمارك التونسية

القـا مـن شــرعت اإلدارة العامــة للجمارك فــي تنفيذ مخطــط ّ اسـتراتيجي يمتـد علـى خمـس سـنوات انط

قصـد تعصيـر وسـائل وطـرق عملهـا ومواكبـة التغيـرات ّ المطردة على محيطها2020

سـيخترإلـىتهـدفمحيطهـاعلـىومنفتحـةفعالـةعصريـةجماركإرسـاءإلىالمخطـطهـذاعبـرتهدف

قتصاديـةاالالتنميـةوتعزيـزالبـالدوحمايـةوالتميـزوالجـودةاالنتمـاءوروحوالشـفافيةالنزاهـةقيـم

.والتبسيطوالتطويرااللتزامعلىالقائمةاآللياتمنجملةباعتماد

جديدتيمعلومانظاموتركيزإقتناءالتونسيةالجماركلتعصيراإلستراتيجيالمخّططمكوناتأهمّ من
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إدراج تسهيالت إضافية إلجراءات التجارة الخارجبة✓

دفع جديد لإلقتصاد الوطني✓

تطبيق   المعايير الدولية الخاصة بالتجارة الخارجية✓

مالئمة النظام المعلوماتي للجمارك لمعايير التكنولوجيات الحديثة ✓

اقتناء و تركيز نظام معلوماتي جديد 

إدراج تسهيالت إضافية إلجراءات التجارة الخارجبة✓

دفع جديد لإلقتصاد الوطني✓

في التقليص في آجال التسريح الجمركي و بذلك الضغط على آجال مكوث البضائع✓

الميناء و مغازات التسريح الدبواني
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تهيئة بيئة بدون ورق❑

المعلوماتيةالبنية التحتية تطوير❑

لصالح تحليل المخاطر واتخاذ القرار من خالل الذكاء االصطناعيالمعلوماتدمج جميع مصادر ❑

البيني والتبادل اإللكتروني للبياناتالتبادلتحسين قابلية ❑

ية بعض المشاريع االستراتيج
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200N                                                                                                                            

الجمارك االلكترونية
الجمارك 

الذكية
الجمارك الرقمية

المراحل المنجزة اآلفاق

2022

2024

1982      

2000
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شكرا على حسن المتابعة


