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الحلول البسيطة القائمة على شبكة ا�نترنت ل�تحاد 
.ا�وروبي والتجارة العالمية الخالية من الورق

خالية من الورق تعني أن المنخرطين في التجارة الحدودية 
العالمية قادرين على إنتاج وثائق بشكل الكتروني، أو 

.بتنسيق ورقي

كونر، اوريوردان، الرئيس التنفيذي: تقديم

منظمة الجمارك العالمية/ مؤتمر بيكارد

2010أبو ظبي، نوفمبر، 

.”ال�ورقي“إلى النموذج  1يناير /كانون الثانيالتحول العالمي في 

.إطار عمل معايير امن وتسھيل سلسلة التزويد لمنظمة الجمارك العالمية

. العمود الفقري للتشريعات القائمة في ا�تحاد ا�وروبي والو�يات المتحدة والصين

.مجموعة مشتركة من المعايير الدولية للتجارة ا�لكترونية

.تنسيق معلومات الشحن المسبقة

.من الجمارك إلى الجمارك ومن الجمارك إلى قطاع ا#عمال

بمعنى ابسط، إذا لم . للمرة ا#ولى، � تستطيع البضائع التدفق بسرعة اكبر من المعلومات التي تتحكم بھا“
.”تعرف الجمارك ما ھي، ليس بمقدورھا التحرك

:توم باترلي

  .نائب المدير، الحلول التجارية الدولية، لجنة ا4مم المتحدة ا�قتصادية 4وروبا
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يوم 4جل التجارة 41ا4حكام الجمركية في 

الصادرات إلى الو�يات المتحدة

من نظام  2+10تخضع ل3حكام 
كانون  26أمن المستورد من 

.2010يناير /الثاني

الصادرات من ا�تحاد 
ا�وروبي

تخضع لنظام الرقابة على 
/  تموز 1المصدر من 

.2009يوليو 

الصادرات إلى ا�تحاد 
.ا�وروبي

لنظام الرقابة على  تخضع
كانون المستورد من 

2011، 1يناير /الثاني

ضمن ا�تحاد ا�وروبي )ضريبة(الصادرات 

نظام تحريك الضريبة والرقابة ا�وروبي  من 
1/1/2011

1/1/2011سياسة التجارة الخالية من الورق ل�تحاد ا�وروبي 

القطاع الخاص يجب أن يقود حيث أن ا�تحاد ا�وروبي � يستطيع التمويل على 
دولة عضو والعمود الفقري ل=قتصاد ا�وروبي الشركات الصغيرة  27

.ومتوسطة الحجم

.شھر 18ا�تحاد ا�وروبي يمول عملية التحقق للقطاع الخاص لمدة 

.متحققي ا�تحاد ا�وروبي يتمنون للقطاع الخاص النجاح التجاري

بسيطة قائمة على ا�نترنت تربط ا�تحاد تجاريةالقطاع الخاص يوفر واجھات
  1ا�وروبي وخالية من الورق وترتبط مع الجمارك ا�وروبية ابتداء من تاريخ 

.2011 يناير/كانون الثاني
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ا�تحاد ا�وروبي والتاجر الحدودي يستفيدون من سياسات 
.التجارة الخالية من الورق

التوفيرات

).التقديم ا�لكتروني( 2454893نظام ا�تحاد ا�وروبي رقم : ا�لتزام

جميع تجار ا�تحاد ا�وروبي الذين يصدرون البضائع خارج ا�تحاد : التزام التصدير-
.2009يوليو /تموز 1ا�وروبي يجب أن يفعلوا ذلك بدون ورق ابتداء من تاريخ 

يجب على جميع الدول ا#عضاء ضمان بيانات خالية من الورق : التزام ا�ستيراد-
.2011 يناير/كانون الثاني 1قبل التحميل ابتداء من تاريخ 

منھا (عنصر بيانات  200وثيقة،  40طرف مختلف،  30-27معدل الصفقة الدولية يشتمل على “
”من البيانات مرة على ا#قل% 70-60وإعادة ادخال ) مرة 30مكررة على ا#قل  30

مؤتمر ا4مم المتحدة حول التجارة والتنمية 

.تحسين اBيرادات1.

.تحسين تطبيق القانون2.

.ربط تسھيل التجارة مع ا#من3.

.تخفيض التكلفة للجمارك ا�لكترونية، إدارة المخاطر والرقابة4.

.خارطة الطريق للنافذة الواحدة5.

فوائد الجمارك ا�وروبية من سياسات ا�تحاد ا�وروبي
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فوائد سياسة التجارة الخالية من الورق على ا�تحاد ا�وروبي

.جذب ا�ستثمار ا�جنبي المباشر–

.تنمية الصادرات–

 SEPA. مزيد من إزالة اوجه القصور مع وجود فواتير اليورو–

.LPIتتبع سريع للبضائع لتحسين مؤشر اللوجستيك للبنك الدولي–

.تحسين التنافسية الفردية والجماعية في ا�تحاد ا�وروبي–

.دقة بيانات التجارة والنقل والجمارك سيرفع من الع=قات البينية ا�وروبية–

.2013- 2007 7زيادة امن المواطن بالتوافق مع إطار العمل –

ا�بقاء على تنافسية والتزام ا�تحاد ا�وروبي من خ=ل المحافظة على العمود الفقري –
.ل=قتصاد وھو تنافسية الشركات الصغيرة ومتوسطة المدى

نموذج ا�تحاد ا�وروبي للتنافسية الخالية من الورق للشركات الصغيرة 
.ومتوسطة الحجم

 TF Tidy“نظام الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم  •
Up Docs”  وھي عملية تبدأ من عملية الشراء لغاية

.الشحن

الفاتورة لغاية التخليص بوثيقة واحدة تغطي / من ا#مر •
البيانات من الحكومة إلى الحكومة و من الحكومة إلى قطاع 

.ا�عمال ومن قطاع ا#عمال إلى قطاع ا#عمال

العمل مع الشركاء اللوجستيين الذين يدركون أن المال في  •
.الشحن وليس في الوثيقة

العمل مع متعددي الجنسيات الذين يوفرون مواكبة وامن  •
.وتواصل عالمي كشركاء

. Pay as you go no set up costتوفير نموذج  •

ضمان وجود ترابط مقدرة للشاحنين وأنظمة تقديم  •
.الخدمات ا#خرى

.سياسة الخصوصية/ حماية بيانات ا�تحاد ا�وروبي•
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الشركاء ا�وروبيين والعالميين الرئيسيين

مع ميكروسوفت كشريك لنا، فننا نوفر خدمات اوروبية خالية من الورق مثبتة ا4من 
.والقدرة على المواكبة والتكنولوجيا والمقدرة مع تواصل عالمي

.الرائد الدولي، فإننا نقدم خدمات تأمين الكترونية مخفضة CV Starrمع 

يناير للتجارة  1 يناير/كانون الثانيالموافقة على التحميل ھي 
في ا�تحاد ا�وروبي

بموجب نظام الرقابة على المصدر ونظام الرقابة على •
المستورد، فان التاجر من ا�تحاد ا�وروبي يجب أن 
يوائم المزود من غير ا�تحاد ا�وروبي وان يجمع 
البيانات الرئيسية ويرسلھا خالية من الورق للتحميل 

.واBرسال

الشريك اللوجستي يجب أن يوائم القائمين على الشحن •
من سلسلة التزويد مع برنامج المشغل ا�قتصادي المعتمد 

.والقدرة على البيئة الخالية من الورق

.� تحميل، � شحن، � ارباح•

المستورد وستختلف من / العقوبات ستكون على المصدر•
.دولة إلى أخرى في ا�تحاد ا�وروبي
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 41= المھلة الزمنية للتجارة الخالية من الورق في ا�تحاد ا�وروبي

يوم

نظام خالي من الورق في 
ا�تحاد ا�وروبي من 

1/1/2011.

الحركات على 
المصدرين / المستوردين

ستكون فقط معتمدة على 
جودة بيانات التجارة التي 

تم توفيرھا مسبقا قبل 
. التحميل

لمزيد من المعلومات

E-mail: coriordan@tradefacilitate.com

Web:    www.tradefacilitate.com


