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رامي سمعان

التخطیط االستراتیجي للنقل متعدد 
األنماط في الكويت

إعتماد المعايیر واالتفاقیات الدولیة لعملیات
النقل وتسھیل التجارة



لمحة عامة

الموائمة واالعتراف المتبادل لتسھیل التجارة والنقل البري•
اإلتفاقیات•
TIRنظام ال•

 AETRاإلتفاقیة األوروبیة بخصوص فرق المركبات العاملة في مجال النقل الدولي•

ADR, 1957اإلتفاقیة بشأن التوصیل الدولي للمواد الخطرة بالبر •

ATPإتفاقیة •



ة الموائمة واالعتراف المتبادل لتسھیل التجار
والنقل البري

الوثائق والشروط التعاقدية والمنسقة
اإلجراءات الجمركیة المتناسقة

االتفاقیة الدولیة لموائمة عملیات رقابة السلع على الحدود•
لتجاريةاالتفاقیة الجمركیة المتعلقة باالستیراد المؤقت للطريق للمركبات ا•
•TIR

اتفاقیة االدخال المؤقت اسطنبول•
المرور والسالمة على الطرق:

•AETR-ADR-ATP



المقاربة العامة:

oتوحید المواصفات الفنیة قدر اإلمكان
oموائمة اإلجراءات التنظیمیة واإلدارية والرقابیة
oتنسیق عمل مختلف المشغلین

األھداف الرئیسیة المرجوة:

oسالسة مسارات النقل
oتعزيز شفافیة اإلجراءات
oتبادل الخبرات وتفعیل الدعم الفني

اإلتفاقیات

Presenter
Presentation Notes
الإستثناءاتلا تنطبق CMR  على: التوصيل الذي يتم وفق أحكام أي إتفاقية دولية للبريد. الشحنات الخاصة بالجنائز. إزالة الأثاث.المادة 1.4 من إتفاقية CMR



 اإلتفاقیة الخاصة بالتعاقد على التوصیل الدولي للبضائع بالبرCMR ،1956

o تنطبقCMR عوض على كل عقد للتوصیل الدولي للبضائع بالبر في المركبات مقابل
حین يتم بین دولتین مختلفتین حیث تكون إحدى الدولتین على األقل دولة متعاقدة و

.التوصیل من قبل الدول و المؤسسات الحكومیة أو المنظمات أيضاً 

oاألھداف
تسھیل التوصیل الدولي للبضائع بالبر •
توحید الشروط التي تنظم عقد التوصیل الدولي للبضائع بالبر•

o55موقعةجھة
o5األردن-لبنان–سوريا–تونس-المغرب:أطراف عربیة موقعة

اإلتفاقیات

Presenter
Presentation Notes
الإستثناءاتلا تنطبق CMR  على: التوصيل الذي يتم وفق أحكام أي إتفاقية دولية للبريد. الشحنات الخاصة بالجنائز. إزالة الأثاث.المادة 1.4 من إتفاقية CMR



المرسل    المرسل إلیھ   النقل

مذكرة الشحن الدولیة+ 
األحداث التي تقع على الطریق+ 

المطالبات و التعویضات عن التأخیر و األضرار و فقد + 
البضائع

.التشريعات المحلیة
الشروط العامة

\التحمیل
\التفريغ
\الرسوم

إستالم البضائعالتسلیم

ائع بالبراإلتفاقیة الخاصة بالتعاقد على التوصیل الدولي للبض
CMR-1956 



ائع بالبراإلتفاقیة الخاصة بالتعاقد على التوصیل الدولي للبض
CMR-1956 

CMR التشريعات المحلیة

النطاق التعاقدي البیئة العامة
الجمارك

النقل
المجتمع

التقنیات الحديثة



 بروتوكولeCMR 2011دخل حیز التنفیذ في (2008اإلضافي لعام  (

oیق     يجعل النظام أكثر حداثة بإزالة األوراق و يتعامل مع تكالیفھا و ھو ما جعل تطب
eCMRحل عالمي من خالل الشراكة الوثیقة مع أعضائھا .

oدولي للبضائع يرتبط البروتوكول اإلضافي لإلتفاقیة الخاصة بالتعاقد على التوصیل ال
: بمذكرة الشحن اإللیكترونیة) (CMRبالبر 

oالمزايا
التحول للنظام الرقمي •
الزيادة اإلجمالیة في فاعلیة الموارد•
رفع مستوى التنافسیة التجارية•
خفض التكلفة وزيادة الشفافیة•

اإلتفاقیات

Presenter
Presentation Notes
eCMR ستزيد السلامة على الطرقات حيث يمكن ربطها بنظام eCall و هو نظام خاص بالشاحنات يقوم بطلب خدمات الطوارئ في حال وقوع حادث سير. 



 1982أكتوبر 21–اإلتفاقیة الدولیة لمواءمة الرقابة الحدودية على البضائع
)إتفاقیة المواءمة(8والملحق رقم 

oھاعند تطبق ھذه اإلتفاقیة على جمیع البضائع المستوردة أو المصدرة أو أثناء نقل
.عبورھا للحدود البحرية أو البرية أو الجوية مرة أو أكثر

oتطبق ھذه اإلتفاقیة على جمیع الخدمات الرقابیة لألطراف المتعاقدة.

oاألھداف
تسھیل عملیة عبور البضائع المنقولة للحدود الدولیة من خالل المواءمة •
التقلیل من اإلجراءات الرسمیة اإلدارية •
تخفیض عدد اإلجراءات الحدودية و الفترة التي تستغرقھا•

o57موقعةجھة
o3األردن-تونس-المغرب:أطراف عربیة موقعة

اإلتفاقیات

Presenter
Presentation Notes
نقل الإجراءات الرقابية الجمركية إلى نقاط المغادرة و الوصول. (المادة 3.2 من الملحق رقم 8)مواءمة الإجراءات و الضوابط الرقابية.تخفيض الإجراءات الرقابية على النقاط الحدودية و التنسيق بينها.شاشة واحدة \ الإجراءات المشتركةالشهادة الدولية للفحص التقني للمركباتالإعتراف المتبادل بالإجراءات الرقابية: الشهادة الدولية لوزن المركبةإجراءات العبور الحدودية المبسطة لنقل البضائع و بالخصوص للحمولات المستعجلة أو القابلة للتلف كالمواشي الحية أو الأغذية سريعة التلفتوصيل البيانات المنسقة و المتواءمة لأصحاب المصالح المهتمين بالأمر.



أداة مجربة لتسھیل النقل و التجارة الدولیة و ذات تكلفة معقولة
ه نظام جمركي للعبور و الضمان يستخدم إجراء بسیطاً واحداً يتم تطبیق

نقل عالمیاً في عملیات النقل من الباب إلى الباب طالما كانت إحدى مراحل ال
.تتم براً 

مبني على اتفاقیة الـTIR  جھة متعاقدة70التي وقعت علیھا 1975لعام.
الركائز الستة:
االلكتروني Safe TIRنظام 1.
IRUالدخول الى النظام مراقب من الجمارك وال2.
االعتراف المتبادل للرقابة الجمركیة3.
TIRدفاتر ال 4.
شبكة الصمانات الدولیة5.
تأمین المركبات والحاويات6.

TIRنظام ال

التبسیط 
والتوافق

تقلیل فترة
االنتظار

تخفیض فرص 
وقوع الفساد

التعاون بین 
الحكومة والتجار

Presenter
Presentation Notes
أداة توفر هيكلاً لتخفيض النفقات المرتبطة بالتجارة الدولية تعتبر مهمةتخفيض نفقات التبادل التجاري سترفع من التنافسية في التصديرلكن، القدرة على التنبؤ و التنسيق هم بنفس القدر من الأهمية أيضاً – لوجستيات “just in time” تبسيط الإجراءات الجمركية على الحدودالإجراءات الجمركية التي تتم في المنشأ والمقصد بدلا من الحدودمعلومات الشحن المسبق والضوابط الجمركية القائمة على المخاطرتنسيق ورقمنة وثائق النقل والجمارك حلول حديثة لتبادل البيانات بين الشركات إلى الجمارك في الوقت الحقيقيإجراءات مبسطة للمشغلين المعتمدين



النقل من الباب إلى الباب تحت ضمان جمركي فريد
ئ، اإلجراءات الجمركیة التي يتم القیام بھا في المنشأ والمقصد بدال من الموان•

ومحطات السكك الحديدية
عدد معلومات المسبقة للبضائع واالعتراف المتبادل لالجراءات الجمركیة للحد من•

فقط الضوابط على أساس المخاطر-عملیات التفتیش 
تنسیق ورقمنة وثائق النقل والجمارك •
C2C،B2C:  حلول حديثة للمشاركة في الوقت الحقیقي لبیانات النقل والجمارك•

 بین المغادرة والنھاية-فقط جزء من النقل عن طريق البر
حاويات معترف بھا كوحدات تحمیل آمنة•
تیر مرتبط بالحاوية فقط•
القیاسیة أيضا على العملیات متعددة الوسائطTIRتنطبق مزايا •

للنقل المتعدد الوسائطTIRنظام ال



TIR األطراف الموقعة على إتفاقیة
vTIR الدول التي تطبق نظام
vTIR الدول التي ستقوم بتطبیق نظام
vاألطراف المھتمة

v
1975لعام TIRبناء على اتفاقیة الـ 

جھة موقعة على اإلتفاقیة70
دولة جاھزة لتطبیق النظام58

TIRالتغطیة الجغرافیة لنظام ال



األھداف
.تنظیم ساعات القیادة و فترات الراحة للسائقین العاملین في مجال النقل•
تعريف أجھزة الرقابة المستخدمة للرقابة على ساعات القیادة و فترات الراحة•
.تحديد المتطلبات التقنیة إلنشاء و إختبار و تركیب و فحص ھذه األجھزة•
اعات وضع متطلبات فحص ساعات القیادة من قبل السلطات المختصة لتنظیم س•

.لدوليالقیادة و فترات الراحة لسائقي المركبات التجارية العاملة في مجال النقل ا

51 جھة موقعة على اإلتفاقیة
 0= الجھات العربیة الموقعة على اإلتفاقیة

ة في اإلتفاقیة األوروبیة بخصوص فرق المركبات العامل
 AETRمجال النقل الدولي



األھداف
لى زيادة السالمة أثناء النقل الدولي للمواد الخطرة بالبر حیث إتفقت األطراف الموقعة ع•

وضع تعريف للظروف المالئمة التي تسمح بنقل ھذه المواد دولیاً بالبر
 تشريعاتADR –األحكام الرئیسیة

.وضع قواعد للوثائق التي يجب أن ترافق الشحنة•
.وضع متطلبات التعلیب و شروط العربات•
.إنشاء قواعد لحمل البضائع الخطرة في الخزانات و الحاويات و المركبات•
.تعريف كیفیة التعرف على وحدة النقل الحاملة للبضائع الخطرة بوضوح•
وضع قواعد بخصوص معدات السالمة على متن المركبة•
.تحديد القواعد السلوكیة لألشخاص الذين يتعاملون مع ھذه البضائع•
.تحديد المعايیر التعلیمیة•

اً ھذه بإستخدام نفس القواعد في جمیع الدول المختلفة فإن النقل أصبح أكثر أمان
.األيام

البراإلتفاقیة بشأن التوصیل الدولي للمواد الخطرة ب
ADR-1957

Presenter
Presentation Notes
الوثائق التي يجب حملها على متن وحدة النقل بالترتيب التالي :اللافتات و الوسم – معدات إطفاء الحريق – مطفأة الحريق – معدات مختلفة – معدات للحماية الشخصية – مانع حركة العجلة – لوحات تحذيرية – غسول للعينين – سترة تحذيرية – مصباح ضوئي – قفازات – نظارات واقية – قناع هروب للطوارئ – مجرفة – سدادة مانعة للتسرب – إناء للجمع.



ADR:

جھة موقعة على اإلتفاقیة48

المغرب:جھتان عربیتان موقعتان
.تونسو

اإلتفاقیة بشأن التوصیل الدولي للمواد الخطرة بالبر
ADR, 1957



عة التلف تم تبني اإلتفاقیة على التوصیل الدولي للمواد الغذائیة سري
. 1970والمعدات الخاصة التي يجب إستخدامھا في ھذه العربات في 

األھداف
لھا تحسین شروط حفظ جودة المواد الغذائیة سريعة التلف أثناء نق•

.  وخصوصاً في التجارة الدولیة
الدعوة لتوسیع مجال التجارة في المواد الغذائیة سريعة التلف•
.  الحفاظ على سالمة األغذية•
منع أي مخاطر قد تنجم عن األغذية الغیر سلیمة على •

.المستھلكین

ATP إتفاقیة

Presenter
Presentation Notes
تحوي إتفاقية ATP قائمة غير حصرية للمنتجات و أعلى درجة حرارة ممكنة لكل حمولة.المركبات البرية و عربات القطارات و الحاويات البحرية. (إذا كانت مسافة الرحلة أقل من 150 كلم)لا تغطي هذه الإتفاقية النقل الجويإتفاقية ATP لا تغطي الخضروات أو الفواكه الطازجة الغير معالجة.



العضوية مفتوحة أمام جمیع الدول األعضاء في األمم المتحدة.
 وقعت المملكة العربیة (ھناك أعضاء محتملون من الشرق األوسط و دول الخلیج

)إال أنھا لم تَبدأ بَتطبیقھا بعد ATPالسعودية على إتفاقیة 

 يتم تطبیق إتفاقیةATPا إذا كانت النقاط التي سیتم تحمیل و تفريغ البضائع منھ
یھا تقع داخل تقعان في دولتین مختلفتین و كانت النقطة التي سیتم تفريغ البضائع ف

.أراضي الجھة الموقعة
 يتم تطبیق إتفاقیةATPر حتى إذا كانت الدولة التي سیتم تحمیل البضائع منھا غی

.موقعة على اإلتفاقیة

في النقل الدولي ATP إستخدام



ضمت إلیھا الكويت  قیات التي إن اإلتفا

1983 - Customs Convention on the International Transport 
of Goods under Cover of TIR Carnets (TIR Convention), of 
14 November 1975
1980 - Convention on Road Traffic, of 8 November 1968
1980 - Convention on Road Signs and Signals, of 8 
November 1968
1977 - Customs Convention on the International Transport 
of Goods under Cover of TIR Carnets (TIR Convention), of 
15 January 1959
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