
الجمهورية العربية السورية



الجمارك السوريةأتمتةمشروع 

.2004في عام UNCTAD–Project ASYCUDAعقد االتفاق مع •

.2005شريعية البدء بتنفيذ البنية التحتية والمباشرة بتحليل النظم وجمع الموارد الت•

.اإلجراءات الجمركيةأتمتة•



ASYCUDAWorld األتمتةأهداف مشروع 

.تخفيض التكاليف للتجارة والنقل بالعبور•

–وإدارة المخاطر مركزياً –توحيد اإلجراءات الجمركية )  الشفافية •
ومراقبة القيم على البيانات الجمركية 

.تجهيز إدارة الجمارك لتكون جزء من الحكومة اإللكترونية•
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تجميع المراجع
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عدالة المعاملة
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البنية التحتية 

إنشاء مركز معطيات رئيسي وأخر احتياطي •

•2006.

االنتهاء من ربط كافة المراكز الجمركية•

2010بشبكة كومبيوتر 



البنية التحتية 
االنتهاء من •

ربط كافة 
المراكز 
الجمركية

بشبكة كومبيوتر
2010



(زيادة المقدرة)التأهيل والتدريب 

. تجهيز مراكز دائمة ومؤقتة للتدريب•

.ASYCUDAتأهيل فريق وطني لتطوير •

.تدريب العناصر الجمركية•



ASYCUDAWorld

SAD ( Single Administration Doc.)البيان الجمركي أتمتة•

(جوي –بري –بحري ) اإللكتروني المانفيستأتمتة•

.تطبيق العبور بطريق عصرية و تسهيل انسياب الحركة عبر البلد•

المحاسبة•

مركزي المكتب ال–االقتصاد –البنك المركزي –وزارة المالية ) الربط مع الدوائر األخرى•
(.لإلحصاء

.الدخول المؤقت للسيارات•

المخازن الجمركية و مستودعات المنطقة الحرة•

• ً .الربط دوليا
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الربط دوليا  

2010.

الربط بين الجمارك السورية والجمارك األردنية

.البلدينتم الربط بعد سلسلة من االجتماعات بين وفود•

.JMSتم استخدام تقنية •

• ً لتتم المطابقة الكترونيا



في البلدان العربيةلألسيكوداالمركز اإلقليمي 

مع  UNCTADمنظمةأبرمت •
ة الدولة السورية ممثلة بوزار
ة المالية ادارة الجمارك اتفاقي

ودالألسكإلنشاء مركز اقليمي 
ني في سورية ليقدم الدعم الف
تخدم والتدريب للدول التي تس

.ةفي المنطقاألسكودابرنامج 



اإلقليميأسيكوداأهداف مركز 

.في دول المنطقةأسيكودادعم مشاريع •

.تأسيس قاعدة معطيات إقليمية متكاملة•

تبادل الخبرات•

.بين دول المنطقةالجركيتحقيق الربط •



SOClassحالياً نسخة • ver.2.2.35

•ver.4.3.2



نشكر لكم اهتمامكم

2022األردن –عمان 


