
النافذة الموحدة العربية لمتابعة تدفق السلع وتسهيل جمع وتوزيع  
اإليرادات الضريبية
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النافذة الموحدة العربية لمتابعة تدفق السلع وتسهيل جمع وتوزيع  
اإليرادات الضريبية

هشام بن إسحاق
مدير التطوير والمشاريع الجديدة

2016تشرين الثاني  30عّمان  



الفهرس

تقدمي شبكة تونس للتجارة

الشباك املوحد اإللكرتوين للتجارة اخلارجية والنقل

اإللكرتوينالشباكتركيزإطار
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الشباك املوحد اإللكرتوين للتجارة اخلارجية والنقل
ملنظومة اجلمركّية األوروبية الربط 

منظومة الربط بني اجلمارك العربّية



الفهرس

إطار تركيز الشباك اإللكرتوين
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ت على مستوى :على غرار بقية الدول النامية واجهت تونس عديد الصعو

إجراءات النقل الدويل1.

إجراءات التجارة اخلارجية والصرف2.

اإلجراءات الديوانية3.

إجراءات املراقبة الفنية4.

ت املعرتضة: شباك اإللكرتوين للتجارة الملاذا مشروع  الصعو
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ت على مستوى :على غرار بقية الدول النامية واجهت تونس عديد الصعو

إجراءات النقل الدويل1.

إجراءات التجارة اخلارجية والصرف2.

اإلجراءات الديوانية3.

إجراءات املراقبة الفنية4.



شبكة تونس للتجارة قبل إنشاءإجراءات التجارة اخلارجية 

:علىالوحيدةاإلضبارةوضعقبلاخلارجيةالتجارةإجراءاتتعتمد
الورقيالنظام1.
ألنالعاصمةإىلالداخليةاملناطقمنالتنقلاألحيانبعضويفاملصاحلخمتلفبنيالتنقل2.

هوداتمنلرغماجلمهوريةترابكاملعلىمتواجدةليستاإلدارة الدولةتبذهلااليتا
املستثمرمناإلدارةلتقريب

...املصرفية،اإلدارية،العملوقاتااللتزام3.

.للقطاعاملنظمةالنصوصاستقراروعدماإلدارةنفسمنحىتاملخاطبنيتعدد4.
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:علىالوحيدةاإلضبارةوضعقبلاخلارجيةالتجارةإجراءاتتعتمد
الورقيالنظام1.
ألنالعاصمةإىلالداخليةاملناطقمنالتنقلاألحيانبعضويفاملصاحلخمتلفبنيالتنقل2.

هوداتمنلرغماجلمهوريةترابكاملعلىمتواجدةليستاإلدارة الدولةتبذهلااليتا
املستثمرمناإلدارةلتقريب

...املصرفية،اإلدارية،العملوقاتااللتزام3.

.للقطاعاملنظمةالنصوصاستقراروعدماإلدارةنفسمنحىتاملخاطبنيتعدد4.



دیوانیةدیوانیةإجراءات إجراءات  إجراءات التجارة الخارجیةإجراءات التجارة الخارجیة

إجراءات المراقبة الفنیةإجراءات المراقبة الفنیة

البنوك البنك المركزي
لتونس

لجمارك ا
منظومة سند

السلطة
المینائیة

ھیاكل المراقبة الفنیة:الوزارات 
بوزارة التجارة و الصناعة و الصحة

و الفالحة و تكنولوجیات االتصال

شركات الشحن
لترصیفاو

شبكة تونس للتجارة قبل إنشاءإجراءات التجارة اخلارجية 
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إجراءات النقلإجراءات النقل
دیوانیةدیوانیةإجراءات إجراءات  إجراءات التجارة الخارجیةإجراءات التجارة الخارجیة

إجراءات المراقبة الفنیةإجراءات المراقبة الفنیة

ونالمورد ونالمصدر ونالناقل

وكالء العبورولجماركاالوسطاء لدى 



:تتمثل السلبيات املباشرة للنظام الورقي يف 
:آجال طويلة عند التوريد 

اكتظاظ يف املوانئ–
م10: املعدل (يوما 17اىل5من : البضائع يف امليناء مكوثمدة – )أ

:و تتمثل السلبيات غري املباشرة للنظام الورقي يف 
:الذي يؤدي إىل التضخم املايل الذي من شأنه املواردمضيعة الوقت، إهدار

ةينافستالالقدرة التأثري السليب على 
التأثري السليب على التصدير

و بصفة عامة التأثري السليب على االستثمار املباشر

الورقيالنظامسلبيات 
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:تتمثل السلبيات املباشرة للنظام الورقي يف 
:آجال طويلة عند التوريد 

اكتظاظ يف املوانئ–
م10: املعدل (يوما 17اىل5من : البضائع يف امليناء مكوثمدة – )أ

:و تتمثل السلبيات غري املباشرة للنظام الورقي يف 
:الذي يؤدي إىل التضخم املايل الذي من شأنه املواردمضيعة الوقت، إهدار

ةينافستالالقدرة التأثري السليب على 
التأثري السليب على التصدير

و بصفة عامة التأثري السليب على االستثمار املباشر



لجماركا
سندةمنظومة 

ھیاكل المراقبة الفنیة:الوزارات 
بوزارة التجارة و الصناعة و الصحة

و الفالحة و تكنولوجیات االتصال
البنوك البنك المركزي

يلتونسا السلطة المینائیة

شبكة شبكة منظومةمنظومة
تونس للتجارةتونس للتجارة

الشباك املوحد االلكرتوين للتجارة اخلارجية و النقل 
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المورد المصدر الناقل

شبكة شبكة منظومةمنظومة
تونس للتجارةتونس للتجارة

و وكالء العبورلدیوانةاالوسطاء لدى 



الفهرس

تقدمي شبكة تونس للتجارة
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2000فيفري : ريخ التأسيس •
قطاع خاص%13قطاع عمومي و %87: املسامهة يف رأس املال •
:النشاط•

الشباك : تبادل الكرتوين للمعطياتمنظومةالتصرف يف 1.
املوحد االلكرتوين للتجارة اخلارجية و النقل 

اهلندسة املعلوماتية2.

التدريب املهين 3.

شركة شبكة تونس للتجارة 
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2000فيفري : ريخ التأسيس •
قطاع خاص%13قطاع عمومي و %87: املسامهة يف رأس املال •
:النشاط•

الشباك : تبادل الكرتوين للمعطياتمنظومةالتصرف يف 1.
املوحد االلكرتوين للتجارة اخلارجية و النقل 

اهلندسة املعلوماتية2.

التدريب املهين 3.
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شبكة تونس للتجارة

إحداث شركة شبكة تونس للتجارة2000•
(EDI)للبیانات تركیز موزع التبادل اإللكتروني 2001•
٪ من سندات التجارة الخارجیة100معالجة نسبة 2003•
النقلإضبارةانطالق مشروع : 2006•
٪ من التصاریح المفصلة للبضائع100معالجة نسبة:2009•
لتبادل البیانات مع أوروباMGIاالرتباط مع : 2010•
السندات مضمونة الدفعمعالجة : 2014•
مشروع بالتصاریح الجمركیّة، إنطاق اإلمضاء اإللكترونيإدراج: 2016•

...الفاتورة اإللكترونیة

حمطّات هامة
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إحداث شركة شبكة تونس للتجارة2000•
(EDI)للبیانات تركیز موزع التبادل اإللكتروني 2001•
٪ من سندات التجارة الخارجیة100معالجة نسبة 2003•
النقلإضبارةانطالق مشروع : 2006•
٪ من التصاریح المفصلة للبضائع100معالجة نسبة:2009•
لتبادل البیانات مع أوروباMGIاالرتباط مع : 2010•
السندات مضمونة الدفعمعالجة : 2014•
مشروع بالتصاریح الجمركیّة، إنطاق اإلمضاء اإللكترونيإدراج: 2016•

...الفاتورة اإللكترونیة



جائزتان عالمیتان 

65%
نسبة اإلطارات 

سنة 37
معدل األعمار

80
عون

2500
حریف و شریك 

ملیون 3,762
متبادل ملف 
2015سنة

شركة شبكة تونس للتجارة 
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65%
نسبة اإلطارات 

80
عون

2500
حریف و شریك 

ملیون 3,762
متبادل ملف 
2015سنة



رة املدير العام ملنضمة التجارة العاملية : 28/10/2010• تثمينه للدور الفعال الذي لعبته شبكة تونس وز
للتجارة لتسهيل املبادالت اخلارجية للبالد التونسية 

يف دار السالم يف افريقيااملتحدة لقارة االممالنقل يتحصل على جائزة اضبارةمشروع 23/06/2011•
تنزانيا فيما يتعلق مبشاريع اخلدمات العمومية املتطورة

اإلشعاع الدويل للشركة
TIGAالتحصل على اجلائزة األوىل يف04/05/2009• Awards نضمتهااليت

)املتحدة  الألمماللجنة االقتصادية إلفريقيا التابعة ملنظمة  Economic
Commision for AFRICA)تشجيعا و الصندوق الكندي للتنمية

الستعمال التكنولوجيات احلديثة يف اخلدمات اإلدارية
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رة املدير العام ملنضمة التجارة العاملية : 28/10/2010• تثمينه للدور الفعال الذي لعبته شبكة تونس وز
للتجارة لتسهيل املبادالت اخلارجية للبالد التونسية 

يف دار السالم يف افريقيااملتحدة لقارة االممالنقل يتحصل على جائزة اضبارةمشروع 23/06/2011•
تنزانيا فيما يتعلق مبشاريع اخلدمات العمومية املتطورة



الفهرس

شبكة تونس للتجارةتطبيقات 
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المنظومة المركزیّة تربط كل المتداخلینالمنظومة المركزیّة تربط كل المتداخلینشبكة تونس للتجارة

اإلضبارة
الوحیدة

إضبارة
النقل

اإلضبارة
الوحیدة



شبكة تونس للتجارة

ن یالمتعامل
االقتصادیون

شبكة تونس للتجارة
TTN

البنوك
الجمارك

وكالء العبور

األطراف املرتابطة

ن یالمتعامل
االقتصادیون

الوزارات المینائیةالسلطة 

الناقلون

وكالء الشحن



،     لدیوانةا
(DQPC, DGCE)وزارة  التجارة 

وزارة الصناعة والطاقة ،
اإلتصالوزارة تكنولوجیات 

(CERT)،
وزارة الفالحة 
.  وزارة الصحة

الھیاكل اإلداریة

المصدرالمصدر

الموردالمورد

المنظومةالمنظومة

(TTNTrans) المخصصة تطبیقة
لدیوانةاللوسطاء لدى 

تطبیقة ربط
(interface EDI )

بیانتطبیقة
الحمولة الجوي

تطبیقة اإلمضاء اإللكتروني
SigNet

اهلندسة املعلوماتية
شبكة تونس للتجارةهيكلة تطبيقات 
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وكیل العبوروكیل العبور

البنك المركزي التونسي ، 
،الشركة التونسیة للبنك 

،الفالحياالوطنيالبنك 
...، االتحاد الدولي للبنوك

البنوك
لدیوانةلدیوانةااالمصرح لدى المصرح لدى 

شركات النقلشركات النقل

دیوان البحریة التجاریة والموانئ ،
.الشركة التونسیة للشحن والترصیف

المؤسسات الوطنیة

الوكالء البحریین تطبیقة
(TTNSchipping)

تطبیقة بیان الحمولة 
الدولي

تطبیقة التصرف في سندات 
(COMEX)التجارة الخارجیة 

الناقلین الجویین تطبیقة
(TTNfly)



النقل واضبارةالوحیدة االضبارةالترابط بین 

بالتسلیماإلذن •
البضاعةبوصول اإلعالم •
المینائیةالمستحقات فاتورة•
...التصدیر•

الخارجةسند التجارة •
المفصل للبضائعالتصریح •
وثیقة المراقبة الفنیة•
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اإلضبارة الوحیدة إضبارة النقل

بالتسلیماإلذن •
البضاعةبوصول اإلعالم •
المینائیةالمستحقات فاتورة•
...التصدیر•

الخارجةسند التجارة •
المفصل للبضائعالتصریح •
وثیقة المراقبة الفنیة•

لشاحنا
بصفةاإلجراءاتبجمیعالقیاممن)الموردأوالمصدر(الشاحنمكنالفعلياالستغاللحیزاإلضبارتیندخول

الموانيمنالبضائعرفعإلىالخارجیةالتجارةاجراءاتمنانطالقاآلیة
بصفةاإلجراءاتبجمیعالقیاممن)الموردأوالمصدر(الشاحنمكنالفعلياالستغاللحیزاإلضبارتیندخول

الموانيمنالبضائعرفعإلىالخارجیةالتجارةاجراءاتمنانطالقاآلیة



الفهرس

ملنظومة اجلمركّية األوروبية الربط 
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ENSالربط بین الجمارك التونسیة والجمارك األوروبیة لنقل الرسائل •
البحریة والجویة

فحص البضائع قبل وصول البضائع و دراسة المخاطر•
تسریع إجراءات االستیراد•

ENS: Entry Summary Declaration        التصریح الموجز للبضائع

w
w

w.
tra

de
ne

t.c
om

.tn

إسبانیاإیطالیا

ألمانیا

الجمارك األوروبیةفرنسا

ھولندا 

الجمارك التونسیة

ENSالربط بین الجمارك التونسیة والجمارك األوروبیة لنقل الرسائل •
البحریة والجویة

فحص البضائع قبل وصول البضائع و دراسة المخاطر•
تسریع إجراءات االستیراد•



الربط مع منظومات تتبع السلع

بشركةالخاصةالحاویاتتتبّعمنظومةمعجدیدةربطتجربة•
MAERSKمارسك

نحوالمیناءداخلالسلعحاویاتبحركةالعالقةذاتالبیاناتإرسال•
.ببرطانیاالموجودةالتتبّعمنظومة
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بشركةالخاصةالحاویاتتتبّعمنظومةمعجدیدةربطتجربة•
MAERSKمارسك

نحوالمیناءداخلالسلعحاویاتبحركةالعالقةذاتالبیاناتإرسال•
.ببرطانیاالموجودةالتتبّعمنظومة



الفهرس

منظومة الربط بني اجلمارك العربّية
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Réfs
WS &
Portail

إرسال المعلومات : البلد المصدّر 
الالّزمة والمتّفق علیھ 

VPN: باستعمال منّصة خدمات لتبادل المعلومات  مؤّمنة 
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WS &
Portail

تقبّل المعلومات: البلد المورد 
طریقة ثانیة الستغالل المنظومة

PKI   استعمال شھادات .

*********



:الممكنة عبر المنظومة والخدمات إجراءات 
نقلوالجمركيریحصالتإجراءاتبالعالقةذاتالبیاناتتبادل•

العربیّةالدولبینالبضائع
المطابقةوشھاداتالمنشأشھاداتوتبادللحفظمركزيموّزع•

.والجودة
التوریدنقطةإلىالتصدرنقطةمنواإلجراءاتالبضائعمتابعة•

مرحلةفيالعربیّةالدولبینالمبدالتوسالمةوتسریعتسھیل
)العالمیّةبالمنظوماتالربط(.ثانیةمرحلةفيأخرىدولومعأولى

نقلوالجمركيریحصالتإجراءاتبالعالقةذاتالبیاناتتبادل•
العربیّةالدولبینالبضائع

المطابقةوشھاداتالمنشأشھاداتوتبادللحفظمركزيموّزع•
.والجودة

التوریدنقطةإلىالتصدرنقطةمنواإلجراءاتالبضائعمتابعة•
مرحلةفيالعربیّةالدولبینالمبدالتوسالمةوتسریعتسھیل

)العالمیّةبالمنظوماتالربط(.ثانیةمرحلةفيأخرىدولومعأولى





:الحاجة لتبادل البیانات بین الدول العربیة
إجراءات ما قبل التسریحتسھیل إجراءات التسریح الجمركي ، ←
...)تصنیف المنتجات واألسعار، (مقاربة تصاریح التصدیر و تصاریح االستیراد ←
...قواعد المنشأ، ومعدالت التكامل، ←

:وسیلةال
تبادل البیاناتلمنصة ←

:  الطریقة
التعمیم/ عملیات نموذجیة / التجربة ←

تقترح شبكة تونس للتجارة إیواء ھذا المشروع←

:المقترح 
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:الحاجة لتبادل البیانات بین الدول العربیة
إجراءات ما قبل التسریحتسھیل إجراءات التسریح الجمركي ، ←
...)تصنیف المنتجات واألسعار، (مقاربة تصاریح التصدیر و تصاریح االستیراد ←
...قواعد المنشأ، ومعدالت التكامل، ←

:وسیلةال
تبادل البیاناتلمنصة ←

:  الطریقة
التعمیم/ عملیات نموذجیة / التجربة ←

تقترح شبكة تونس للتجارة إیواء ھذا المشروع←
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