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 رـشككلمة 
 
أعدت هذه الدراسة السيدة فتحية عبد الفاضل، الخبيرة االقتصادية األولى في شعبة التنمية االقتصادية  

 .والعولمة في اإلسكوا
 
واألعمال من مساهمات رئيس وأعضاء فريق العمل الوطني لتسهيل التجارة واستفادت الدراسة  

من مساهمات ممثلي اإلدارات المعنية بتقنية  أيضًاوااللكترونية في وزارة التجارة في جمهورية السودان، 
حول المعلومات في وحدات التجارة الخارجية الذين شاركوا في ورشة العمل الوطنية التي نظمتها االسكوا 

 (. 2102فبراير/شباطالخرطوم، )إنشاء وتطبيق نظام النافذة الواحدة لتسهيل التجارة في السودان 
 
 .داد الدراسة جزيل الشكر واالمتنانولجميع المشاركين في إع 
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 مقدمـة
 
أدرجته منظمة التجارة العالمية فقد .  موضوع تسهيل التجارةل كبيرًا ولي المنظمات الدولية اهتمامًات 

وبدأت .  2111في الدوحة عام المنعقد الوزاري الرابع  هاخالل مؤتمر ،جدول أعمال الدوحة للتنميةعلى 
الواردة ئ واألساليب الحديثة على أساس المباد، وذلك 2114يوليو /تموز في المفاوضات حول تسهيل التجارة

، موضوعهذا الالصعوبات والتعقيدات التي تصاحب من رغم بالو  .(المرفق دال) 2114 يوليو/في حزمة تموز
على  ،من الفوائد لرجال األعمال والحكومات والمؤسسات العاملة في مجالي النقل والشحنفهو يحمل الكثير 

الشفافية وتبسيط اإلجراءات الجمركية للمعامالت تعزيز  من خالل ، وذلكوالدولي الصعيد الوطني واإلقليمي
وتعزيز التنسيق بين كل  الالزم لتنفيذها التجارية عبر الحدود وتسهيل عمليات نقل البضائع وتقليص الوقت

 .سالسل التوريدضمن اإلجراءات 
 
نظام النافذة الواحدة للتجارة  عتمادامفاوضات منظمة التجارة العالمية المتعلقة بتسهيل التجارة ناولت وت 
البضائع والصادرات وواردات وتسهيل عمليات شحن ونقل ال ،تبسيط المعامالت التجاريةلالوسائل إحدى ك

بالمعامالت  تقديم كل الوثائق والمعلومات المتعلقةالهدف األول هو .  نيأساسي نظام هدفينيخدم هذا الو.  ةالعابر
ُتطلق و.  لكترونيًا وعن طريق نقطة واحدةإ ،ص التجارية والتصاريح الجمركيةلتراخيا بما في ذلك ،التجارية
معالجة وتكملة كل بهذا النظام عنى وُي.  "نظام النافذة الواحدة للمعامالت التجارية"ه اآللية تسمية ذعلى ه

.  الل نقطة واحدةمن خبور، وذلك والعدير صتالو ستيراداالعمليات المعامالت واإلجراءات اإلدارية المتعلقة ب
.  والصحة العامة والمالية غذية والثروة الحيوانيةواأل التجارة والزراعةات شارك في هذا النظام وزارما ت غالبًاو

على المعامالت لموافقة قبل ا ،وقد يكون هذا النظام متصاًل بنظام حكومي لمعالجة البيانات ومراجعة المستندات
  ،إدارة المخاطرنظام نظام بالبط هذا ترما ي غالبًاو.  لومات أو المستنداتأو طلب المزيد من المعرفضها أو 

 علىدارة المخاطر عالي الكفاءة إلويساعد وجود نظام .  واإلشارات التنبيهات رسالإمما يساعد على التدقيق و
عّزز حكومة ويالتاجر والتها على كلفخفف ويمن مدة العمليات يقلص األمر الذي  ،التفتيش الماديمعّدل خفض 

 .كفاءة عمليات تسهيل الشحنات التجارية
 
وتخليص البضائع تين، الشحن بدقة ومهنية عاليالنقل وخدمات  تسريع إنجازأما الهدف الثاني، فهو  

بنظام من خالل نظام يعرف  ،الالزم وتقليل الوقت لعابرة، وخفض التكاليفاذلك وكرة المستوردة والمصّد
مؤسسات النقل وتشغيله في تصميم هذا النظام أهم الجهات المشاركة من و.  يا اللوجستيةالنافذة الواحدة للقضا

يتم إنشاء وتطبيق نافذة ما  وغالبًا  .وشركات خدمات الشحن ونقل البضائع إدارات الموانئ، وكذلك والشحن
تكون هاتان  وقد  .للقضايا اللوجستية أخرى واحدةنافذة و المعامالت واإلجراءات اإلدارية،جميع واحدة ل

ُتطلق عليها تسمية  ةواحد ةطنيوآلية في  غير أنه قد يتم دمجهما أحيانًا ؛عن بعضهما البعض تينمستقلالنافذتان 
 .لنافذة الواحدةالوطني لنظام ال
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 نظام النافذة الواحدة  -أواًل
 

 لمحة عامة  -ألف
 

ر يصدتوال ستيرادالباالمتعلقة  وريدسالسل التكة في الحكومات والمؤسسات الوطنية المشاِر تسعى 
فيما  لتنسيقللى إيجاد آلية إالبلدان مختلف لبضائع في المتصلة با الخدمات اللوجستيةتنفيذ شحن ووالر ووالعب
، حيان كثيرةأفي لم تؤّد إلى نتائج إيجابية  يهذه المساعغير أن .  ، وذلك بهدف تسهيل التجارة الدوليةابينه

والقواعد  من اللوائح والقوانينمجموعة ويواجه التجار يوميًا .  الوطني وأالدولي ى المستوعلى سواء أكان ذلك 
اإلجراءات إنجاز كثيرة في  صعوبات وتعقيداتلى إ ديتؤ بسالسل األعمال التجاريةالمتعلقة التجارية 

جميع المترتبة على هظة باالتكاليف زيد من الياألمر الذي  ،التجارية حنالش عمليات والمعامالت التي تتطلبها
 كفاءة في تسليم البيانات والمستنداتالسرعة وحتاج إلى التي تالالدولية  دريوالت السلاألطراف المشاركة في س

 .عبوروالدير صتوال جراءات االستيرادالزمة إلنجاز إوالوثائق ال
 
الدولية بسرعة وكفاءة  التوريد سالسلوللمساهمة في انسياب  ،التعقيداتالصعوبات وهذه وللتغلب على  
عداد في إساسي أبدور  ،جتماعيقتصادي واالفي إطار المجلس اال ،، تقوم اللجنة االقتصادية ألوروبادقةو

تعزيز النمو التجاري  ، وبالتاليلكترونيةواألعمال اإل تسهيل التجارةبهدف رشادات وإصدار التوصيات واإل
التجارة لتسهيل مركز األمم المتحدة  1116أنشئ في عام  ،لسياقوفي هذا ا.  هاقتصادي للبلدان واقتصاداتواال

وضع برامج عمل ذات وأسندت إليه مهّمة  ،اللجنة االقتصادية ألوروباإطار  فيلكترونية اإل التجارية واألعمال
هام مالومن .  لكترونيةفي مجالي تسهيل التجارة واألعمال اإل ينطابع عالمي لتحسين التنسيق والتعاون الدولي

امة االجراءات والمعامالت وءالدولية والوطنية من خالل تبسيط ومتسهيل العمليات التجارية لمركز األساسية ل
 . (1)ساليب تدفق المعلومات والبيانات لكل ما يتعلق بالعمليات التجاريةأو
 
 امةوءرشادات حول تبسيط ومإصيات ووة تتضمن تمطبوعوثيقة  31 كثر منأمركز هذا ال أصدرو 

بهدف تسهيل  ، وذلكساليب انسياب المعلومات والبيانات المتعلقة بسالسل التوريدأجراءات والمعامالت واإل
طار نشاء وتطبيق نظام النافذة الواحدة واإلإذه المطبوعات توصيات تتعلق بتضمنت هو.  العمليات التجارية

31ورقم  33رقم تان همهما التوصيأ، القانوني
(2). 

 
 ومجاالت تطبيقه نظامأهداف ال  -باء

 
المعلومات وفير تعلى مساعدة األفراد والشركات والمؤسسات الوطنية إلى نظام النافذة الواحدة هدف ي 

ومعالجة هذه  تكنولوجيا المعلوماتمن خالل استخدام  غالبًانقطة واحدة، عن طريق وتبادلها والبيانات 
 يمثل قطاع، قطاعاتعدد كبير من النافذة الواحدة في نظام ال يستخدمو.  المعلومات والبيانات إلكترونيًا

 تقديم البياناتعلى لمساعدة التجار نظام النافذة الواحدة يطبق  ،وفي إطار تسهيل التجارة.  ستثمار والتجارةاال
 من خالل نقطة واحدة ،رور والعبيصدتوال وكل ما يتعلق بعمليات االستيراد والتراخيص والتصاريح الجمركية

وقد يتسع مفهوم النافذة الواحدة لتسهيل .  صلةوالمؤسسات الحكومية ذات ال الجماركات دارإ هافي تشارك
كافة  مع مراعاة الخدمات اللوجستية،وكالنقل مفهومها الشامل، طي كل ما يتعلق بالتجارة بيغبحيث التجارة 

                                                
: انظر الرابط التاليلمزيد من المعلومات حول مركز األمم المتحدة لتسهيل التجارة واألعمال التجارية اإللكترونية،  (1)

http://www.unece.org/cefact/index.html. 

، وتتضمن إرشادات حول إنشاء (2111) 33التوصية : مم المتحدة لتسهيل التجارة واألعمال التجارية اإللكترونيةمركز األ (2)
 . ، وتتصل بإنشاء إطار قانوني للنافذة الواحدة للتجارة الدولية(2111) 31 والتوصيةنظام النافذة الواحدة؛ 
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العام  ينلومات التجارية للقطاعالمعولكتروني للوثائق المعايير الحدودية في إطار نظام واحد للتبادل اإل
تسريع وتبسيط انسياب المعلومات والبيانات بين الحكومة ( 1) :إلى ما يلي النظاميهدف هذا و.  والخاص
ط تأسيس إطار عملي ومبّس( 2)؛ وتعظيم الفائدة لكل األطراف المشاركة في العمليات التجارية ،والتجار

المدة تقليص ( 3)؛ تخليص البضائعفي مجال فضل الممارسات الدولية المعمول بها وألومتكامل، وفقًا للمعايير 
 .تخليص البضائعوالكلفة الالزمتين ل

 
.  هتمام بالغ من عدة منظمات دولية وإقليميةاوقد حظي نظام النافذة الواحدة لتسهيل التجارة الدولية ب 

 ،الدوحة) بع لمنظمة التجارة العالميةمد في المؤتمر الوزاري الرافقد تضمن برنامج عمل الدوحة الذي اعُت
أصدر كذلك،   .(3)بنودها اعتماد نظام النافذة الواحدةمن أبرز كان  ،تسهيل التجارةحول مفاوضات ( 2111

وإرشادات حول إنشاء النافذة ت توصيامركز األمم المتحدة لتسهيل التجارة واألعمال التجارية اإللكترونية 
تسهيل يسمح لكل األطراف المشاركة بأنه فت نظام النافذة الواحدة ّرالتي ع 33 رقمتوصية ال ، من أهمهاالواحدة

لتلبية  ،من خالل نقطة إدخال واحدة ، وذلكها معايير موحدةمتقديم معلومات ومستندات تحكبفي التجارة والنقل 
كانت هذه المعلومات وإذا .  والترانزيتدير صتوال داالستيراعمليات كافة المتطلبات التنظيمية المتعلقة ب

 . لكترونية، فيجب تقديمها مرة واحدةإ
 

 النافذة الواحدةنظام نماذج   -جيم
 
 :، هيلنظام النافذة الواحدةرئيسية نماذج ثالثة الصادرة  33رقم  توصيةالتضمنت  
 
 ،ةالكتروني مكانت ورقية أأء استالم المعلومات، سوا مهمتها ة واحدةطسليتمثل في : وذج األولمالن 
بروز دون ؤول حلابي لرقودور تنسيقي أداء و ،المعنية المؤسسات الحكوميةها وتعميمها على جميع نشرو

 .ر لها في السلسلة اللوجستيةمبرعوائق ال 
 

 واحدةالسلطة النموذج   -1الشكل 
 

 

                                                
(3) TN/TF/W/165/Rev 11. 
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م أو العا ينالقطاعفي يمكن تطبيقه ها، ونشر د لجمع المعلوماتوّحمنظام آلي هو : النموذج الثاني 
، ويمكن وتخزين البيانات المتعلقة بالتجارة العابرة للحدود ونشر جمع واستخدامبلكترونيًا قوم إيهو و.  الخاص

 :آليات محتملةثالث عن طريق يعمل أن 
 
 ؛لبياناتتجري خالله معالجة جميع ا: نظام متكامل (1) 

 تها؛عنية لمعالجالبيانات للجهة المإرسال ب يقوم: نظام آلي متفاعل ال مركزي (2) 
 .تفاعل ال مركزي في الوقت نفسهمختلط، أي متكامل ومنظام  (3) 

 
 متكاملالنظام النموذج   -2الشكل 

 

 
 

 مركزيج النظام اآللي المتفاعل الالنموذ  -3الشكل 
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 ،(An Automated Information Transaction System) لمعلوماتلتبادل ام آلي انظهو : وذج الثالثمنال 
 اإلجراءاتإنجاز وتها معالجمن أجل لكترونية للتجارة لعدة مؤسسات االتقديم التصاريح من خالله لتاجر لن كيم

الجهات الحكومية المعنية  رسلُتحسب هذا النظام، و.  طلب واحدعبر وذلك  ،والموافقة عليها المتصلة بها
 ،في سنغافورةو.  سيووموريش فورةاسنغالنظام في ستخدم هذا ُيو.  إلى جهاز حاسوبهإلكترونيًا  للتاجرالموافقة 

.  من الحسابات المصرفية للتجار هاخصمبو ،الحسابات المتعلقة بالرسوم والضرائب تلقائيًا يسمح النظام بإجراء
 تاالمعلومجميع التحقق مسبقًا من من أجل هويات محددة لبيانات  قواعدب استخدام يج ،عند إنشاء هذا النظامو

 .التجاريةالمالية بالمعامالت المتعلقة 
 

 نموذج النظام اآللي لتبادل المعلومات  -4الشكل 
 

 
 
وتدخل .  وتطبيقه نشاء نظام النافذة الواحدةإجهة قيادية وطنية مسؤولة عن ويتمثل في : وذج الرابعمالن 

ها عوامل قانونية من ،حدةالجهة المسؤولة عن كل ما يتعلق بإنشاء وتطبيق النافذة الواهذه د يتحدفي عدة عوامل 
 ،ويتوقع أن تكون هذه الجهة مؤسسة لها وجود فعال ورؤية واضحة وسلطة قانونية ودعم سياسي.  وسياسية

هذا داء لجهة المناسبة ألاتكون مؤسسة الجمارك أو الموانىء قد و.  مالية وبشرية كافيةوارد موأن تكون لديها 
 ها علىطبيعة وجودبفعل  ت والمستندات التجاريةافي استالم البيان ساسياأل هادور، نظرا إلى القيادي الدور

تكملة كل الطلبات الالزمة لت البياناستالم ادخال ال يتنقط أيضًا ناالمؤسستان تهاقد تكون و.  النقاط الحدودية
 . وتنسيق تدفقها التنظيمية عبر الحدود

 
فقد تكون .  جهة حكوميةلواحدة بالضرورة لنافذة اتطبيق االجهة الرائدة إلنشاء وليست ومع ذلك،  

معظم في  ،ولكن.  أو هيئة حكومية مثل مجلس التجارةغرفة التجارة، مثل لقطاع الخاص تابعة لمؤسسة 
 ،إلصدار وقبول المعلومات والمستنداتالالزمة السلطة القانونية إلى  ؤسسات القطاع الخاصتفتقر م األحيان،

إلى الحصول القطاع الخاص  اتمن الضروري في هذا الوضع أن تسعى مؤسس ،كلذل . واللوائح القوانين لسنو
ومثال .  معها شراكةمن أجل بناء ، المميزالقانوني والحكومي  لها وضعهاحكومية  جهةمن دعم حكومي على 
 .إلنشاء نظام النافذة الواحدةفي موريشيس شراكة بين القطاعين العام والخاص إبرام ذلك على 

 
مركز األمم  اهاأجرتتضمن خالصة المراجعة التي المذكورة سابقا  33أن التوصية إلى شارة إلوتجدر ا 

في مجموعة ثني عشر نظامًا للنافذة الواحدة للتجارة الالمتحدة لتسهيل التجارة واألعمال التجارية اإللكترونية 
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المراجعة وخلصت .  نظامهذا الق نشاء وتطبيإالمسؤولة عن اسم المؤسسة الوطنية  معرفةمن أجل من البلدان، 
، ئة الموانيئثنين منها لهادارة الجمارك ووزارة المالية، وإلمسؤولية تخضع كانت من هذه النظم أن سبعة إلى 

 .، وواحد لمؤسسات حكومية أخرىبموجب الشراكة بينهماالحكومي والخاص  ينلقطاعلثنين منها او
 

 فوائد نظام النافذة الواحدة  -دال
 
بالشحنات صلة لكل األطراف المشاركة في العمليات المتكثيرة نظام النافذة الواحدة فوائد  يحمل 

إدارات الموانئ والخدمات اللوجستية والنقل ؛ والحكومة ووكاالتها المختلفةنها وحركة البضائع، م التجارية
بعيد لى حد إلنافذة الواحدة نظام ايساعد و.  ووكالء الشحن ؛التجار ووسطاء الجمارك؛ وتحادات التجاريةواال

توفير وتبادل المعلومات الضرورية  في ذلك بماوتسهيلها،  المتعلقة بسالسل التوريد تبسيط اإلجراءاتعلى 
من خفض يووفعاليتها يعزز كفاءة الرقابة الرسمية و ؛للتاجر والحكومةالتجارية المتطلبات التنظيمية نجاز إل

جمع البيانات والمعلومات والوثائق التجارية  ؛ ويساعد في تنسيقوماتلتجار والحكالمترتبة على االكلفة 
حسب توزيعها يعيد استخدام الموارد البشرية ومن يقلل  ، األمر الذيجهة واحدةومعالجتها ونشرها عبر 

 .واألهميةالضرورة 
 
.  قطاع األعمال للتواصل معالحكومة تعتمده الذي  لى تعزيز النهجإتطبيق نظام النافذة الواحدة ويؤدي  

ها على جهة واحدة، قد يساعد ذلك في توزيععبر لتجار كل المعلومات والمستندات الضرورية ّدم افعندما يق
يساهم تطبيق نظام النافذة الواحدة في تسهيل التجارة وتعزيز و.  ربفي وقت قصير وبدقة أكالمعنية لجهات ا

 مما يرفع كفاءة التجارة الدولية ويعزز التنافسية ،جاريةالمعلومات الت تبادلوالتكامل اإلقليمي و ونالتعا
وغيرها من  معدالت الرسوم الجمركيةحول إنشاء نافذة واحدة تحتوي على أحدث المعلومات كما أن .  التجارية

ار بالقضايا جعزز معرفة التيمقصودة والساعد على الحد من األخطاء غير ياإلجرائية والمتطلبات القانونية 
عملية حسين ت( أ) :كما يليلحكومات التي تكتسبها اويمكن تلخيص الفوائد .  ت التجاريةمالبالمعاة صلالمت

  ؛أكثر فعالية وكفاءةعلى نحو توزيع الموارد ( ب) ؛وزيادة العائد ،ئباتحصيل الرسوم الجمركية والضر
  ؛ة التشريعية والتنظيميةكثر شمواًل يربط بين األعمال التجارية والمتطلبات الحكوميأنظام  ريتوف( ج)
األنشطة التجارية غير من الفساد والحد من ( ه) ؛لعمليات التجاريةاتعزيز تحليل المخاطر وتحسين أمن ( د)

 .المشروعة وتعزيز الشفافية
 
يستطيع التاجر تقديم كل المعلومات  ه، فمن خاللعلى التجار عدة فوائدبنظام النافذة الواحدة عود يكذلك،  

 مرة ، وذلكرووالعبدير صتوال ستيرادإجراءات االبق المطلوبة لجميع المؤسسات الحكومية المعنية والوثائ
يخفض و ،عد التاجر على اإلسراع في تخليص الشحنات التجاريةالنظام يساوهذا .  نقطة واحدةوعبر واحدة 
 أيضًايساعد و.  امالت التجاريةالمتصلة بالمع اإلجراءات والقضايا اللوجستيةالزمتين إلنجاز كلفة اللاالمدة و

 الضرائبوالرسوم الجمركية و اللوائحالتجارية و التجار على الحصول على معلومات محدثة عن القواعد
بيانات تحتوي على كل هذه المعلومات  قواعدبالشحنات التجارية، وذلك من خالل سائر التفاصيل المتصلة و
، الشفافية ويقلل احتماالت السلوك الفاسد من القطاعين العام والخاص عّززنظام يكما أّن هذا ال.  يجري تحديثهاو
نية عن وصول الشحنات آمعلومات دقيقة وسهم في تزويد المؤسسات العاملة في مجال الخدمات اللوجستية بوي

جراءات كل نجاز إتخصيص الموارد المطلوبة إلعلى الجدولة الدقيقة وساعد على يمما  ،وحركة البضائع
   .شحنة

 
 



-7 -

 

 اإلاطار القانوني إلنشاء وتطبي  نظام النافذة الواحدة  -ثانيًا
 
بعض تعديل يتطلب فهذا األمر .  قانونيةالتحديات عددا من اليواجه إنشاء وتطبيق نظام النافذة الواحدة  

 قتساالالضمان  ، وذلكالنظامهذا كة في تطبيق لمؤسسات الوطنية المشاِرافي معمول بها والقواعد النظمة األ
مركز األمم المتحدة لتسهيل التجارة ذلك، أعّد ول.  ومتطلبات نظام النافذة الواحدة بين قواعدها ولوائحها الداخلية
معالجة في قتصادات المختلفة لبلدان واالتساعد اتوجيهات وإرشادات  رصدأو واألعمال التجارية اإللكترونية

 .بما في ذلك تبادل البيانات التجارية عبر الحدود ،لنافذة الواحدةاوتطبيق القضايا القانونية ذات الصلة بإنشاء 
 
التشريعات والقوانين المتعلقة بتقديم الوثائق إلكترونيًا إدخال تعديالت على  طار، ينبغيفي هذا اإلو 
لى وإدخال تعديالت عالموافقة، وثائق بما في ذلك التوقيع على الطلبات و ،يكترونلالتوثيق اإلاعتماد و
دون من مكن إنشاء نظام النافذة الواحدة ي ،ومع ذلك.  زالتهاإتبادل البيانات وحفظها ورعى لتشريعات التي تا

دراسة تحليلية لكل القوانين التي قد تكون لها عالقة بالنافذة واالكتفاء بإعداد تغييرات تشريعية رئيسية، إجراء 
 .مل نظام النافذة الواحدةيتم تحديد اإلطار الذي سوف يتم بموجبه عكي الواحدة، 

 
 التوصيات  -ألف

 
مركز األمم المتحدة لتسهيل التجارة واألعمال  صدرهاأالتي  للتوصياتيمكن تلخيص اإلطار العام  

حول إنشاء إطار  31ف بالتوصية رقم ورمعفي المطبوع الوالواردة  2111في عام التجارية اإللكترونية 
 :التاليعلى النحو دولية، قانوني للنافذة الواحدة للتجارة ال

 
، من أجل ةيدراسات تحليل أيضًالكترونية والمرجعية القانونية للتجارة اإلحول دراسات عداد إ (أ) 

نظام في إطار البيانات التجارية  تبادلبصلة متلمعالجة القضايا القانونية الالالزمة التدابير وأوجه الضعف  تحديد
اإلطار القانوني للنافذة بعبارة أخرى، إعداد دراسات حول .  عبر الحدودو داخل البلد ، وذلكالنافذة الواحدة

 ؛الواحدة للتجارة الدولية
 
والثغرات مشاكل معالجة ال ، من أجلإذا لزم األمرالقائمة  تعديل التشريعات واللوائح والمراسيم (ب) 

 ؛الدراسات تحددهاالقانونية التي 
 
لخلق بيئة كلما أمكن، وذلك ونية الدولية في جميع المراحل المعايير والصكوك القانعتماد ا (ج) 

 وتطبيقه؛  سبة إلنشاء نظام النافذة الواحدة للتجارة الدوليةامن
 
مركز األمم المتحدة لتسهيل التجارة واألعمال استخدام قائمة المبادئ التوجيهية التي أعدها  (د) 

تضمن جميع القضايا يوتطبيقه ني إلنشاء نظام النافذة الواحدة ن اإلطار القانوألتأكد من ل، التجارية اإللكترونية
 . عبر الحدودو داخل البلدتبادل بيانات التجارة أهمية في ذات الصلة واألكثر القانونية 

 
 ةهييالمبادىء التوج  -باء

 
ية مركز األمم المتحدة لتسهيل التجارة واألعمال التجارقائمة المبادئ التوجيهية التي أعدها إن  

ليها ، قد توتطبيقه أساسية إلنشاء نظام النافذة الواحدةخطوة أولى  بل هي مجرد ،ليست شاملة (4)اإللكترونية
 .مواضيععدة  ئمة المبادىء التوجيهيةاق وتتناول.  إلنشاء النظامتالية قانونية أخرى في المراحل الخطوات 

                                                
الصادرة عن مركز األمم المتحدة للتجارة واألعمال التجارية اإللكترونية حول إنشاء إطار  31من التوصية  رقم  2المرفق  (4)

 (.2111)قانوني للنافذة الواحدة للتجارة الدولية 
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 األساس القانوني لتطبيق نظام النافذة الواحدة  -1
 
 اء، إجرأواًل.  أمرينيستدعي و.  سليمإطار قانوني وتشغيله ضمن الواحدة  إنشاء نظام النافذةغي ينب 

نظام هذا الن عمليات أمن  لتأكدوا ،المعمول بها الوطنية مراجعة شاملة للقوانين واللوائح والصكوك القانونية
وفي الحالتين، ال بد من مراعاة .  حلول لهاعن البحث الفجوات والثغرات وتحديد ، ثانيًاو.  هاتتوافق مع

   . المعايير الدولية وأخذ الممارسات الجيدة في االعتبار
 
ولتنظيم .  فيجب وضع هذه القوانين ،ة يستند إليها نظام النافذة الواحدةوطنيوانين قغياب حال  يوف 

متعددة اتفاقات تفاقات ثنائية واام إبر، ينبغي والتعاون الدولي في مجال النافذة الواحدة تبادل البيانات التجارية
 . المعنية قتصاداتالبلدان واالفي واللوائح الداخلية الوطنية القوانين ترعى هذا النظام وتتوافق مع  األطراف

 
متعددة األطراف المتعلقة بنظام النافذة الواحدة للتجارة الدولية مهمة ال أو/فاقات الثنائية وتاال إدارةو 

اك رع إششّجُي ،لذلكو.  نظامفي هذا الكة نمو التجارة الدولية بين البلدان المشاِربفعل  ،اليفي الوقت الحصعبة 
طار اإل يجادوتطبيقه، لغاية إ وزارة الخارجية في كل بلد في المراحل األولية من إنشاء نظام النافذة الواحدة

ين المؤسسات الحكومية والقطاع بعلى الصعيد الوطني أو الدولي عات انزإذا ما نشأت و.  المناسبدولي ال
 أيضًاويجب .  المختصة المحاكم اإلدارية ىلد لكترونيةقبول األدلة اإلي ينبغف، القطاعهذا ضمن و أ ،الخاص
وضع لى إيؤدي سيتها، األمر الذي قانونواالعتراف ب لكترونيةمبدأ عدم التمييز بين الوثائق الورقية واإلقبول 

القانونية على والمبادئ جراءات ذه اإلهويجب تطبيق .  هاتخزينستخدامها وحفظها ونة المالمناسبة واآلليات اآل
جراءات اإللكترونية ورسائل البيانات في الوثائق اإلاالعتراف بلضمان  ،العمليات التجارية عبر الحدود

 .القضائية في المحاكم الوطنية والدولية
 

 نظاملل والقانوني الهيكل التنظيمي  -2
 
 مثاًلمجموعة متنوعة من األطر التنظيمية، منها ضمن وتطبيقه  شاء نظام النافذة الواحدةيمكن إن 

 يجب ،هذه األطرجميع وفي .  الخاصوالعام  ينو الشراكة بين القطاعأ ،و القطاع الخاصأ ،الجمارك اتإدار
ذا وإ.  لذلك طار قانوني جديدإنشاء إو أ، المعمول بها لقوانين الوطنيةوفقا لوصالحياته النظام هذا تحديد والية 

ع وّزيفيما بينها  رسميًا ينبغي أن تبرم اتفاقًاف، وتشغيلهالنظام هذا نشاء أطراف متعددة تشارك في إ تكان
 أيضًايجب و.  ة، أو اتفاقيتفاهم ةتفاق شكل مذكركتسب هذا االقد يو . عليهالتزامات األدوار والمسؤوليات واال

وترعى ، مصارفالتجار ووكالء الشحن والمثل ه، مستخدمية بين هذا النظام ورعى العالقاتفاقات تإبرام 
 .لكترونيةمنية والتوقيعات اإلجراءات األواإلالحصول على البيانات 

 
 حمايتها وجودتها: البيانات  -3

 
 تدابير التقنية لتوفير هذهمجموعة من الاتخاذ يجب و.  أمر أساسيوسالمتها وجودتها البيانات  حماية 

الحصول على البيانات  ةلخّومالجهات ال د هويةيتحد: منهانظام النافذة الواحدة، عبر تبادل البيانات عند الحماية 
والوثائق والسجالت البيانات  توثيقأو الدخول إلى قواعد بيانات العمليات التجارية وتبادلها؛  هاو تزويدأ

سريتها، ومراجعة الحسابات في نظام النافذة الواحدة  إلكترونيا، والحفاظ على وحفظهاوتخزينها اإللكترونية 
التشريعات مع مراعاة خصوصية عتمدة في هذا المجال، التشريعات والقوانين المللتجارة، كل ذلك عمال ب

البيانات ال سيما ، هااستخداميه صحتها وإساءة وتشلبيانات واضمان عدم اختراق  ؛ها في كل بلدواختالف
حماية هذه البيانات قبل معالجتها عبر نظام النافذة الواحدة و.  بالشركاتتلك المتصلة التجارية وو الشخصية
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الوطني يين على المستوتها معالجالزمة لوضع المعايير القانونية الومناسبة القانونية ال لوائحالوجود ستدعي ت
وقد أبرمت مجموعة من .  توأفضل الممارسانحو يراعي القوانين الوطنية والدولية على  أيضًا ،وعبر الحدود

 .  تبادل البيانات فيما بينهاحول قتصادات مذكرات تفاهم لبلدان واالا
 
ات تحديد المسؤولي( ا: )ما يليينبغي أن تتضمن هذه التدابير التقنية وضع اآلليات الالزمة لتحقيق و 

، أو تبادلوا مثل ةصحيح و غيرأو غير كاملة أدقيقة غير بيانات حصل مستخدمو النظام على القانونية في حال 
بيانات ومعلومات وتشغيل استخدام أ لدى التي قد تنش عاتالتحكيم وتسوية النزتحديد آليات ا( 2)هذه البيانات؛ 

التنّبه إلى ( 3)بين المشاركين في النظام، سواء أكانوا من القطاع العام أم الخاص؛  نظام النافذة الواحدة للتجارة
اللوائح والتشريعات التي تحكم ماد تواعوضع ، والنافذة الواحدةية التي تنطوي عليها عملية الفكرملكية القوق ح

 .التحكم بهاالسلطة المخولة حسب هميتها وأنوعها وحسب ملكية قواعد البيانات 
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 إنشاء نظام النافذة الواحدة وتطبيقه لتسهيل التجارة في السودان  -ثالثًا
 

 الدولية في السودان عامة عن التجارةلمحة   -ألف
 
جمالي إارتفعت مساهمتها في فقد .  السوداناالقتصاد في في كبيرة لتجارة الخارجية أهمية تكتسب ا 

تشير و.  2111إلى عام  1111في المائة في الفترة من عام  31لى في المائة إ 11من الناتج المحلي 
دوالر   اتمليار 3.3العشر سنوات األخيرة من ل خالالتجارة الخارجية للسودان إلى ارتفاع قيمة حصاءات اإل
الزيت السودان، فهي صادرات أما أهم .  2111إلى  2111من عام الممتدة في الفترة مليار دوالر  21.1لى إ

اآلالت والمعدات والسلع  ه هيهم وارداتأالخام والذهب والسمسم والماشية واللحوم والقطن والصمغ العربي، و
لسودان من خارج التجاريين لشركاء الومن أهم .  ومعدات النقل والقمح والدقيق واألدويةالمصنعة واألغذية 

، ومن يات المتحدة واليابانوالهند والوالوفرنسا وماليزيا الصين وإيطاليا وسنغافورة و سترالياأ ؛المنطقة العربية
 .السعودية المملكة العربيةاإلمارات العربية المتحدة ومصر و ؛داخل المنطقة العربية

 
 تسهيل التجارة  -باء

 
في تنمية اقتصاديات البلدان النامية  لحوظأثر إيجابي من لتسهيل التجارة أقتصادية المؤشرات االتبّين  

تسهيل إلى أّن الدراسات تشير كما .  صادراتالتحسين التنافسية التجارية وتنويع من خالل وذلك  ،واألكثر نموًا
على سبيل .  له فوائده في تقليل الوقت وتخفيض الكلفةتصدير واالستيراد المتصلة بالاإلجراءات والمعامالت 

التخفيف من ن أ المحيط الهادئجتماعية آلسيا وقتصادية واالإعداد اللجنة االمن وضحت دراسة أ ،المثال
 ط الهادئمنطقة المحيبلدان آسيا وفي على الحدود وما بعد الحدود الجمركية التصدير إجراءات ومعامالت 

أشارت و.  (5)دوالرمليار  216ـ لتجارة الدولية في تلك البلدان بل ةجماليالقيمة اإلزيد يقد  في المائة 11معدل ب
الذي يستغرقه إنجاز عمليات الوقت تأثير حول  قتصادياالفي الميدان منظمة التنمية والتعاون أعدتها راسة د

 ، فحسب ؤثر على حجم التجارة في البلد المعنيال ين التأخير أإلى والخدمات اللوجستية التصدير واالستيراد 
عض ببالمعنية سيما  ال ،على مستوى التنافسية التجارية للشركات في األسواق العالمية أيضًاسلبًا  ؤثربل ي

 .(6)راالخضوالمنتجات الغذائية 
 
لقياس ممارسة َدمة المستخمؤشرات العن تقريرًا سنويًا ، 2114عام  ، منذيصدر البنك الدوليو 

وتغطي .  في كل اقتصادات العالمتنظيم األعمال التجارية وحماية الملكية الفكرية حول مؤشرات ، منها األعمال
 ؛الكهرباءخدمات والحصول على  ؛تصاريح البناءمنح و ؛بدء النشاط التجاري: المؤشرات المجاالت التاليةهذه 

 ؛والتجارة عبر الحدود ؛ووضع الضرائب ؛وحماية المستخدمين ؛والحصول على االئتمان ؛وتسجيل الملكية
 .وتوظيف العمال ؛وتصفية األعمال التجارية السابقة ؛وتنفيذ العقد

 
بلغت مرتبة السودان  إلى أّن 2111األعمال للعام أنشطة تقرير البنك الدولي حول ممارسة أشار و 

الواردات عدد الوثائق للشحنة الواحدة من بلغ و . مؤشر التجارة عبر الحدود حسب بلدًا 113أصل من  143
 .وارداتلل 46وللصادرات  32يام ، وعدد األ6والصادرات 

 
 

                                                
(5) Duval and Utoktham, 2009. 

(6) Nordas, Pinali and Grosso: Logistics and Time as a Trade Barrier (OECD Trade Policy Working Paper No. 35. 
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 البلدان التي تحتل المراتب التسع األولى في تسهيل التجارة في العالم  -1الجدول 
 

 التصنيف البلد

عدد الوثائق 
المتصلة 
بعملية 
 التصدير

عدد األيام 
المتصلة 
بعملية 

 يرالتصد

كلفة 
التصدير 

دوالر )
 (أمريكي

عدد الوثائق 
المتصلة 
بعملية 
 اإلستيراد

عدد األيام 
المتصلة 
بعملية 
 اإلستيراد

كلفة 
اإلستيراد 

دوالر )
 (أمريكي

 434 4 4 454 5 4 0 سنغافورة

 411 5 4 425 4 4 2 هونغ كونغ، الصين

 542 7 5 520 7 4 3 اإلمارات العربية المتحدة

 725 5 4 725 5 3 4 ستونياأ

 421 8 5 541 8 4 5 فنلندا

 744 5 3 744 5 4 4 الدانمارك

 735 4 3 447 8 3 7 السويد

 741 7 3 741 8 3 8 كوريا

 724 7 4 831 7 4 4 النرويج

 2411 44 4 2151 32 4 043 السودان

 .2111 ،عمالاألأنشطة ممارسة حول  تقرير البنك الدولي: المصدر

 
البلدان ي طفيف في تسهيل التجارة فالحسن الت بالرغم من هنأ 2111الدولي لعام  نكالبضح تقرير ويو 

لى سبيل ع.  بلدان والعالم الخارجيهذه الجدًا بين واسعة تظل الفجوة  االفريقية الواقعة جنوب الصحراء،
أضعاف  ةثثاله المنطقة من هذ ةاحدوشحنة تصدير إجراءات مدة الالزمة إلنجاز متوسط اليساوي  ،المثال

كلفة تفوق كما .  المطلوبةلوثائق كبير من العدد الا لىذلك إيعود و.  من البلدان المتقدمةالوقت الالزم لتصديره 
في  17بنسبة  ن البلدان المتقدمةكلفة تصديرها م من بلدان أفريقيا جنوب الصحراءالشحنة الواحدة تصدير 

 .المائة
 

 التجارة عبر الحدود  -5الشكل 
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ال سيما  ،2112الى  2116خالل الفترة من  وظًاحمل تقدمًاالسودان في لتجارة عبر الحدود أحرزت او 
 13، ومن للصادرات 32لى إ 16من  انخفضإذ  ،شحنة واحدةيستغرقها استيراد وتصدير  ييام التفي عدد األ

 ،2111الى  2116لفترة من خالل ا يذكرأي تراجع فلم يسجل المطلوبة، ما عدد الوثائق أ.  للواردات 46لى إ
انخفاضًا طفيفًا في عدد شهدا  2112و 2111 نعاميغير أن ال.  عمليات االستيراد والتصديرلكل من  7إذ بلغ 

 .الوثائقهذه 
 

 تسهيل التجارة في السودان  -2الجدول 
 

 السنة

التصنيف 
حسب 

ممارسة 
 األعمال

التصنيف 
حسب 

التجارة عبر 
 الحدود

عدد 
الوثائق 
ة المطلوب

في عملية 
 التصدير

عدد األيام 
الالزمة في 

عملية 
 التصدير

كلفة 
التصدير 

دوالر )
 (أمريكي

عدد 
الوثائق 
المطلوبة 
في عملية 
 اإلستيراد

عدد األيام 
الالزمة في 

عملية 
 اإلستيراد

كلفة 
اإلستيراد 

دوالر )
 (أمريكي

2114 .. .. .. .. .. .. .. .. 

2115 .. .. .. .. .. .. .. .. 

2114 .. .. 7 54 0871 7 83 0471 

2117 .. .. 7 54 0871 7 83 0471 

2118 .. .. 7 34 0711 7 54 2311 

2114 .. .. 7 35 2151 7 44 2411 

2101 .. .. 7 32 2151 7 44 2411 

2100 035 050 4 32 2151 4 44 2411 

2102 035 050 4 32 2151 4 44 2411 

 .http://www.doingbusiness.org: العمي حول ممارسة األانات البنك الدولقاعدة بي: المصدر

 
الذي اللوجيستي  داءاأل مستوى ؤشري مالبنك الدوليصدر لى مؤشر التجارة عبر الحدود، إضافة باإلو 

جميع  ويغطي ،اللوجستية الخدماتو النقل مجاالت في للبلدان التجارية التنافسية مستوى حول معلوماتر يوف
 الخدمات ومقدمي والوسطاء الناقلين من مترابطة شبكة خالل من تتمالتجارة الدولية ف.  وريدالت سلسلة مراحل

 العالمية السواقإلى ا للوصول الشبكة هذه استخدام فيها التاجر يستطيع التي السهولة مقدار ولكن.  اللوجستية
 النقل بيئةو والتصدير، االستيراد اجراءات مثل ،بلد بكل خاصةال عواملمن ال موعةمج علىبعيد  حد لىإ يعتمد

 في الدولي البنك تقريرويعتمد .  المساندة والخدمات ةالداخلي العوامل من وغيرهاساسية األ ىالبنو واالتصاالت،
ى األساسية البنعدد من المحاور هي  يويغط، الخدمة يمستخدم رأي على المؤشر او المعيار هذا عدادإ
ويكتسب .  الزمن عامل الى ضافةباإل ،اللوجستية الكفاءةو هاوتعقبالشحنات  تتبعو الدولي الشحنو الجماركو

 مبدأ على يعتمديه، ولإون المعّي البلد من النقل سهولة مدى ولة حاموّفر مدلوالت هيمن أنه هذا المؤشر أهميته 
حيث تعطى العالمة  ،1-1بين  ة المؤشروتتراوح قيم.  العالم بلدانفي  اللوجيستي االداء مستوى بين المقارنة

داء اللوجستي المتعلق بسالسل في األأوجه الضعف معرفة في البلدان المؤشر ويساعد .  داء األفضلاألعلى لأل
  .2117عام للمرة األولى في هذا المؤشر  درصقد و.  التوريد

 
 ن السودان سجلإلى أ اللوجيستي داءاأل مستوى ؤشرن مبشأ 2111لعام تقرير البنك الدولي يشير و 

 .ة الدخلالمتوسطللبلدان  2.11وصحراء الجنوب أفريقيا لبلدان  2.42 ـمقارنة ب 2.21معّدل 
 
 
 

http://www.doingbusiness.org/
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 داء اللوجستيمؤشر األ  -3 الجدول
 

 السودان 

 الدخل المتوسط أفريقيا جنوب الصحراء

 الدرجة الدرجة

 داء اللوجستيمؤشر األ

 2.20 شرالمؤ

 044 المرتبة 2.54 2.42

 الجمارك

 2.12 المؤشر

 034 المرتبة 2.23 2.08

 البنى األساسية

 0.78 المؤشر

 044 المرتبة 2.27 2.15

 الشحن الدولي

 2.00 المؤشر

 050 المرتبة 2.44 2.50

 المهارة اللوجستية

 2.05 المؤشر

 035 المرتبة 2.48 2.28

 عقبالتتبع والت

 2.12 المؤشر

 048 المرتبة 2.58 2.44

 التوقيت

 3.14 المؤشر

 018 المرتبة 3.24 2.44

 .2111لعام حول ممارسة أنشطة األعمال ل بيانات تقرير البنك الدولي: المصدر

 
 لتسهيل التجارة في السودانوتطبيقه نشاء نظام النافذة الواحدة إمتطلبات   -جيم

 
ألوساط السياسية والمؤسسية ايق نظام النافذة الواحدة في المقام األول على استعداد نشاء وتطبيتوّقف إ 

رفيع المستوى في اطار استراتيجية اللتزام السياسي فاال . لذلك بيئة تكنولوجيا المعلوماتجهوزية والقانونية و
 اوتعاون اذة الواحدة يتطلب تنسيقنشاء النافإن أكما .  م للغاية إلنشاء النظام ونجاحه واستمرارية عملهامحددة ه

العام الذي يعمل به اإلطار و المعنية وقد يشمل ذلك تحديد الجهة القيادية.  بين المؤسسات المشاركة ينتاّم
الشركاء في المنوطة بجميع لية والمهام والمسؤوليات واآلوالعمليات اللوجستية، واآلليات جراءات واإل ،النظام
ه أو وضع وعمل هوتطبيقالنظام حديث القوانين واللوائح المتعلقة بإنشاء ضرورة ت لى ذلكُيضاف إ.  النظام

تكنولوجيا المعلومات لساسية األ ىلم تتوفر البنما ن يعمل بفعالية ودقة وسرعة أوال يمكن للنظام .  قوانين جديدة
 .يل التجارة في السودانتسهالهادفة إلى نشاء النافذة الواحدة في إ نيلدى المشاركين االساسي واالتصاالت

 
 لتزام السياسي واإلطار االستراتيجياال  -1

 
طار إيليه تحديد  ،نشاء وتطبيق النافذة الواحدةإقرار سياسي باتخاذ على السودان  ،33تنفيذًا للتوصية  

 الجهات المشاركة ودور كلتحديد  مع ،هاستمرارية عملالنظام وضمان استراتيجي في شكل خطة عمل إلنشاء 
 .منها

 
 التنسيق المؤسسي  -2

 
قد و.  هم العوامل إلنجاح النظامأمن بين الجهات المعنية لتنسيق والتعاون الية َاطار يحدد إإن وجود  

ر منتدى للمناقشات والمشاورات بين الشركاء يتوفوالمؤسسي هذا التنسيق مبادرات لدعم اتخذ السودان 
 :، من أهمهاين للنافذة الواحدةيساساأل
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 لوطنية لتسهيل النقل والتجارةاللجنة ا (أ)
 
السودان اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة استرشادًا بدليل إنشاء اللجان الوطنية لتسهيل النقل أنشأ  

، ويشغل وزير الدولة في ة هذه اللجنةويتولى وزير النقل والطرق والجسور رئاس.  والتجارة في منطقة اإلسكوا
وتضم اللجنة وكيل وزارة النقل والطرق والجسور، .  هااالقتصاد الوطني منصب نائب رئيسوزارة المالية و

ووكيل وزارة التجارة الخارجية، ووكيل وزارة الزراعة والصناعة، ووكيل الزراعة والغابات، ونائب محافظ 
س، ومدير عام الهيئة بنك السودان، ومدير عام شرطة الجمارك، ومدير عام الهيئة القومية للمواصفات والمقايي

القومية للطرق والجسور، ومدير عام هيئة سكك حديد السودان، ومدير عام هيئة الموانئ البحرية، ومدير عام 
 .بنك تنمية الصادرات، ورئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني، ورئيس اتحاد غرف النقل السوداني

 
وتوفر اللجنة منتدى وطنيًا لمناقشة عدد من القضايا؛ وترشيد اإلجراءات والممارسات والوثائق  

المستخدمة في التجارة الخارجية والنقل؛ والتنسيق بين السياسات واإلجراءات؛ ونشر المعلومات عن 
ل حسب المعايير اإلجراءات الرسمية في قطاع النقل؛ وتشجيع اعتماد تكنولوجيا المعلومات في مجال النق

عن اإلجراءات الكفيلة بتسهيل النقل والتجارة، ورفعها إلى الجهات  تقاريروتشمل مهام اللجنة إعداد .  الدولية
تطوير قطاع النقل الهادفة إلى المختصة للموافقة عليها؛ وتقديم التوصيات بشأن االستثمارات المستقبلية 

مثل إنشاء الطرق والكباري وتأهيل الموانئ البحرية، ساسية، األ ىوالتجارة، بما في ذلك االستثمارات في البن
تكوين اللجان الفرعية الفنية التي تتولى دراسة كل قطاع  أيضًاومن مهام اللجنة .  والنهوض بقطاع االتصاالت

 .من القطاعات الرئيسية المشاِركة في معامالت التجارة الدولية
 
 ة واألعمال اإللكترونيةفريق العمل الوطني لتسهيل التجار (ب)
 
السودان لتعزيز هذا التنسيق تشكيل فريق عمل وطني لتسهيل التجارة لتدابير التي اتخذها هم اتتضمن أ 

استنادًا الى قانون تنظيم التجارة الخارجية وذلك ، 2111لسنة ( 1)بموجب القرار رقم ، لكترونيةعمال اإلواأل
رئاسة  دارة العامة للجماركاإل وتتولى.  (3)البند  ،2111لسنة  (31)وقرار مجلس الوزراء رقم  2111لسنة 

عضوًا يمثلون الوزارات  21الفريق من ويتألف .  نائب الرئيسمهام وزارة التجارة تولى وت ،الفريق
 .تسهيل العمليات التجاريةالهادفة إلى جراءات والمعامالت باإلالمعنية واالتحادات والهيئات والمؤسسات 

 
 ار القانونياإلط  -3

 
وقانون جرائم المعلوماتية  2117لسنة لكترونية لمعامالت اإلاالسودان بتطوير قانون قيام بالرغم من  

العمليات التجارية باستخدام تكنولوجيا المعلومات از جنال إلوجود إطار قانوني فّعيبقى ، 2117لسنة 
في السودان عنيين على الم ،لذلك.  نافذة الواحدةنشاء وتطبيق نظام الإالعوائق التي تحول دون من  واالتصاالت

 . تسهيل التجارة في السودانبهدف تواكب عمل النافذة الواحدة وتحديثها بحيث مراجعة القوانين الحالية 
 

 تصاالتلتكنولوجيا المعلومات واالساسية األالبنى   -4
 
في مجال تكنولوجيا المعلومات  مجموعة من العوائق والتحدياتالنافذة الواحدة يواجه تطبيق نظام  

هم أمن و.  ضافة الى التدريبالمعدات واألجهزة، والبرامج الحديثة والربط، باإليتصل معظمها ب ،واالتصاالت
وسعة رفيعة جهزة حاسوب ذات كفاءة ر أتوفعدم المعنية؛ وبين الجهات أي صلة دم وجود ع هذه العوائق

غياب الربط الشبكي بين المؤسسات الحكومية والتجار ؛ ولجمركيةالربط الشبكي بين النقاط ا ضعف؛ وعالية
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عدم المواءمة بين البرامج ها؛ ووبطئ نترنتاإلضعف كفاءة ؛ ون في عمل النظاميساسيشركاء األلوكل ا
لشركات لدى الكتروني محدث إسجل تجاري المعنية؛ وعدم وجود الجهات والمؤسسات لدى مختلفة الحاسوبية ال

 .التجارية
 

 ن في النظاموالشركاء األساسي  -الد
 
 .ة الواحدةذالنافنظام المشاركين األساسيين في  4 الجدولبّين ي 
 

 المشاركة في النظام واالتحادات المؤسسات الحكومية  -4 الجدول
 
 الجهة 

 وزارة المالية 1

 وزارة التجارة  2

 وزارة الصناعة 3

 وزارة العدل 4

 وزارة الزراعة والغابات 1

 وزارة الثروة الحيوانية والسمكية  6

 وزارة النقل 7
 اتحاد أصحاب العمل 1
 اتحاد الغرف التجارية 1

 اتحاد الغرف الصناعية 11
 اتحاد وكالء الشحن 11
 اتحاد وكالء التخليص 12
 بنك السودان 13
 هيئة الموانئ البحرية 14
 هيئة المواصفات والمقاييس 11
 للجماركاإلدارة العامة  16

 هيئة الطيران المدني 17
 األمن الغذائي 11
 النقطة التجارية 11
 الوكالة الوطنية لتأمين الصادرات 21
 مجلس الوزراء 21

 
من استخدام نقطة ة المعنيطراف األجميع ستتمكن  ،النافذة الواحدة لتسهيل التجارة في السودانبفضل و 

التصاريح وخص الُرو ةالجمركي اتمثل اإلعالن، تعلقة بالتجارةالوثائق الم كلإلكترونية واحدة إلدخال 
وينبغي .  الوزارات والمؤسسات الحكوميةمجموعة من الفواتير، وذلك إلنجاز اإلجراءات مع وست يفيالمانو
استخدام الربط عن طريق و.  بالتجارة الدولية في السودانالمعنية المؤسسات جميع نشاء النظام بمشاركة إ

ها من المؤسسات يلإدخال المعلومات المناسبة للحصول على الوثائق التي يحتاجون إيقوم التجار بالشبكي، 
 .إلكترونيًا إدخال المستندات المطلوبة والحصول على الموافقةبالنظام للتجار ويسمح هذا .  الحكومية األخرى

 
 الخدمات  -هاء

 
جمع البيانات والمعلومات منها ار والحكومة، لتجلمن الخدمات  اعددالنافذة الواحدة يفترض أن توفر  

، ، والوثائق األخرىةريح الجمركياالتصووالرسوم الجمركية، ائب دفع الضروبمعالجة الرخص، المتعلقة ب
 .لكترونيةاستخدام الشبكة اإلبوذلك 
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 ط لعمل النظامنموذج مبّس  -6 شكلال
 

 
 
معلومات عن الوثائق الجمع : لخيصها كالتاليوفرها النافذة الواحدة، فيمكن تتأما الخدمات التي  

دفع الرسوم والضرائب عن المطلوبة؛ و البيانات ءافستمارات واستيالحصول على اال؛ ووالتراخيص المطلوبة
بتأكيد صحة صلة عداد التقارير المتة؛ وإالعابرالبضائع /الواردات/اإلعالن عن الصادرات؛ وطريق اإلنترنت

؛ لنافذة الواحدةالمشاركة في اات والمعلومات الجمركية مع األنظمة األخرى الخارجية تبادل البيان؛ والتراخيص
 .وتعّقبها حناتمراقبة مسار الُشو
 

 النماذج  -واو
 
 أهمومن .  مهام محددةالهادفة إلى إنجاز مجموعة من النماذج النافذة الواحدة يتضمن نظام ن أتوقع ُي 
 :ذه النماذجه
 

 الترخيص والتنظيمالنموذج المعني ب  -1
 
لكترونيًا، الحصول على التراخيص إرسال طلبات على إيساعد هذا النموذج التجار ورجال األعمال  

عداد المعنية إويمكن للمؤسسات الحكومية .  لكترونية لمراجعة طلباتهم السابقة ومعرفة مسارهاإة ئويوفر لهم بي
، وطلبات تم التصديق عليها، عالقةطلبات حسب وتصنيفها ودراستها ومراجعتها  ،لكترونيًاإ ،لطلباتباقوائم 

المستندات  بعضتضح أن قد ي ،ةنيجعة الطلب من المؤسسة الحكومية المعابعد مر ،مثاًل.  وطلبات تم رفضها
يتم إرجاع الرخصة ي هذه الحالة، ف.  معلومات غير مكتملة أو غير صحيحةأن بعض الو أغير مرفقة، هامة ال
رسال الطلب إالمطلوبة أو إضافة المستندات غير المكتملة والمعلومات ستيفاء االتاجر بقيام  أجل منلكترونيًا إ

 .اتخاذ التدابير الالزمةمرة أخرى للنظر فيه و
 

 صيخارتطلبات المتصلة بلادارية الرسوم اإلالنموذج المعني بتسديد   -2
 
المتصلة دارية يتيح تتبع مسار دفع الرسوم اإلهو و.  ارتباطًا وثيقًا( 1)نموذج الرتبط هذا النموذج بي 
ويتيح .  كة في النظامص التي يتم استالم بياناتها المدمجة الكترونيًا من المؤسسات المالية المشاِريخارتطلبات الب

ص الستكمال الموافقة يخارتطلبات الالمتصلة بهذا النموذج توفير المعلومات المتعلقة باستيفاء الرسوم االدارية 
رفاق مستند منفصل يؤكد دفعهم إلى إال يحتاجون إذ  ،للتجار ورجال األعمالكبرى وذج فائدة مولهذا الن.  ليهاع

 .المطلوبة جراءات ويقلل عدد المستنداتاإلالمدة التي تستغرقها ص ما يقّلوهو للرسوم، 
 

 الجمارك والحجر الصحيالنموذج المعني ب  -3
 
  دةدارية الموّحما يسمى الوثيقة اإل دماجها فيإو الممنوحةالرخص يتيح هذا النظام استخدام  
(Single administrative document- SAD) .  التجار والشركات التجارية  هاستخدمياستمارة هي وهذه الوثيقة
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ويتم تصميم هذا النموذج بحيث يقوم  . إلدارة الجمارك عن البضائع المستوردة أو المصدرةرسال معلومات إل
المطلوبة ما إن يتم إدخال رقمها في الحقل المعّد لذلك في  م تلقائيًا بتوفير المعلومات المتعلقة بالرخصةالنظا

لرخصة ه يجب توفير اخطار الشركة أو التجار بأنإفي حال فقدان الرخصة، يتم و . الوثيقة اإلدارية الموّحدة
الجة اإلجراءات الجمركية األخرى المتعلقة ويقوم النموذج بمع.  الوثيقةإدخال البيانات الالزمة في قبل 

   . جراءات الحجر الصحيإبما في ذلك  ،رةبالشحنات المستوردة والمصّد
 

 الوحدة المرجعيةنموذج   -4
 
النافذة الواحدة، وتسجيل نظام ستخدمي جميع مشراف على اإل هذا النموذج للشركات والحكومات يتيح 

 قواعد البيانات المرجعية المستخدمة في النظامعلى شراف افة الى اإللنظام، باالضإلى االطلبات الواردة 
 .وإدارتها

 
 ةلوجستيقضايا الالالنموذج المعني ب  -1

 
السكك يئة بتبادل المعلومات فيما بين مقدمي الخدمات اللوجستية والتجار وه النموذجيسمح هذا  

، للشحناتمهام الرئيسية لهذا النموذج الحجز وتشمل ال.  خرىاألحكومية المنظمات الة والجمارك ويالحديد
، ومعالجة يةالسكك الحديدعلى والبري الدولي بالنقل صلة الترتيبات المت تخاذ، واهاالتسويات المتعلقة بجراء إو
 .صادرات والوارداتشحنات البالمتعلقة ة يتلوجسقضايا الال
 

 المعامالت الماليةالنموذج المعني ب  -6
 
 هوتشمل مهام.  مصارفتسهيل المعامالت المالية التجارية بين الشركات والإلى ج هذا النموذهدف ي 
الشحن عملية جراءات المالية األخرى التي تحتاجها اإلتنفيذ صدار خطاب االعتماد والتأمين وإو إعدادلرئيسية ا

تسهيل هذا النموذج فبإمكان نظمة الشركاء التجاريين خارج البلد، أبذا تم ربط نظام النافذة الواحدة إو.  التجاري
 .المعامالت المالية التجارية عبر الحدود

 
 التقاريرالنموذج المعني بإصدار   -7

 
 تي الشركات الجميع تقرير عن  دار مجموعة من التقارير، منهاإصيقوم هذا النموذج بمعالجة و 

 ،على الرخصللحصول قة موافالتي نالت الشركات الجميع تقرير عن و؛ رخصحصول على بطلبات للت تقدم
؛ قم التعريفةرحسب  تهاحصحديد مع ت ،تصديقال تنحُمتي الشركات الجميع تقرير عن ؛ وحسب رقم التعريفة

رمز النظام المنسق والبلد تقرير عن المنتجات المصدرة والمستوردة حسب نوع السلعة واسم الشركة وو
  .الشريك

 
 الربط الشبكيالنموذج المعني ب  -1

 
من أجل هذا النموذج التسهيالت الالزمة للربط الشبكي بين الجهات الحكومية وغير الحكومية يوفر  

لدى باستخدام برامج حاسوبية معينة تضمن التوافق بين قواعد البيانات  ، وذلكتبادل البيانات والمعلومات
 . الجهات المختلفة

 
 المعلومات للتجارالنموذج المعني بتوفير   -1

 
سواق األونشطة التجارية عن األمحّدثة ة مناسبة للتجار للحصول على معلومات ئنموذج بييتيح هذا ال 

 .بوروالعدير صتوال دااالستيرعن عمليات  أيضًا، ويوفرها النظام يلكترونية التوالخدمات اإل
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 لتطبي  النظام جلاستراتيجية اطويلة األاعتماد إدارة النظام و  -زاي
 
إنجاحه مشروع وطني استراتيجي يتطلب ضمن في السودان وتطبيقه الواحدة  نشاء نظام النافذةيندرج إ 

العام  ينوالتزام القطاع ،الةفّع، وإدارة ين ومع الجهات الخارجيةيالشركاء الوطنبين  اومكثف اوثيق اتنسيق
استمرارية وازدياد الحاجة إلى خدماته بفعل  طبيعة نظام النافذة الواحدةإلى ونظرًا .  معًاوالخاص بالعمل 

 هتنفيذخضع ن يأوينبغي .  هعمللتنظيم جل ، ال بد من وضع استراتيجية طويلة األالعمليات التجارية وتطورها
.  س الوزراء أو وزير المالية أو التجارةئيشراف مباشر من جهة حكومية رفيعة المستوى على مستوى رإل
وفرق  العمل تسييرلنشاء لجنة إمثل  ،ترتيبات المؤسسيةيجب اتخاذ عدد من ال ،مهنيةالفعالية وليتسم التنفيذ بالو

ن أبلدان عدة وقد أثبتت تجارب .  الية للتنسيق فيما بينهإنشاء آو كل منها تحديد مسؤوليات ومهاموعمل مختلفة 
عن طريق ، وذلك هساليب لنجاحاألأفضل العام والخاص في تطبيق نظام النافذة الواحدة هي  ينمشاركة القطاع

طار، وفي هذا اإل.  العملفي تسيير نوب عنهما لتني في البلد المعين القطاعا مشتركة بين هذين سكرتاري إنشاء
ولجنة تسيير وسكرتاريا لها تكون مشتركة بين نشاء مجموعات عمل متخصصة، إلى إالسودان عمد يقترح أن ي

  .ارة التجارةدارة العامة للجمارك ووزالقطاعين العام والخاص وتشارك في عضويتها اإل
 

 الهيكل التنظيمي لعمل النظام  -حاء
 
لنظام  الهيكل التنظيميرأس على  وزير التجارةأو وزير المالية أو  س الوزراءئيينبغي أن يكون ر 

ضمان ترجمة و، هوعملء النظام نشاإعلى  ةشراف مباشرلإل لجنة التسيير، وذلكل النافذة الواحدة، بصفته رئيسًا
وضع ذلك وكلمشروع ة ادارتولى إلجنة التسيير التي ستبعد ذلك، يأتي دور .  ي الى واقعااللتزام الحكوم

يأتي بعدها في الترتيب عدد من فرق العمل المتخصصة وبعد ذلك، .  القرارات السياسيةاتخاذ االستراتيجيات و
 .نشطة في مجاالت محددةمجموعة من األفيذ تنساسية التي ستشمل مهامها األ

 
 يكل التنظيمالهي  -1

 
 الهيكل التنظيمي لعمل النظام  -7 الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ئيس الوزراء أو وزير المالية ر
 وزير التجارةأو 

 اللجنة الفنية لتسهيل التجارة واألعمال اإللكترونية 
 (لجنة التسيير)

 سكرتاريا لجنة التسيير

العمل  مجموعة
المتابعة بعنية الم

 والتقييم 

عنية المالعمل  مجموعة
بتكنولوجيا المعلومات 

 والتطبيقات

عنية باعادة العمل الم مجموعة
 هندسة اإلجراءات
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 أعضاء لجنة التسيير  -2
 

 أعضاء لجنة التسيير  -5 الجدول
 

 التعليق المؤسسة الوطنية/اسم الوزارة 

 اللجنةرئيس  وزير التجارة 0

 نائب أول لهيئة العامة للجمارك السودانيةالمدير العام ل 2

 نائب ثاٍن ة التجارة الخارجيةوزاروكيل  3

 نائب ثالث وكيل وزارة المالية واالقتصاد الوطنى 4

 عضو وزارة الخارجيةوكيل  5

 عضو وكيل وزارة الصناعة 4

 عضو وكيل وزارة العدل 7

 عضو وكيل وزارة الزراعة 8

 عضو وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية 4

 عضو وزارة النقلوكيل  01

 عضو رة االستثمارايل وزوك 00

 عضو مدير هيئة الموانئ البحرية 02

 عضو لعمل السودانيا صحابأرئيس اتحاد  03

 عضو ةالتجاري ةالغرفرئيس  04

 عضو مدير الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس 05

 عضو مدير بنك السودان 04

 عضو مدير الحجر الزراعي 04

 عضو مدير المحجر الطبي 21

 عضو مدير الحجر الصحي القومي 20

 عضو مدير هيئة الطيران المدنى 22

 عضو مدير الهيئة العامة للضرائب 23

 عضو س غرفة التوكيالت المالحيةئير 24

 عضو رئيس غرفة التجارة السودانية 25

 عضو صحاب العمل السودانيأرئيس اتحاد  24

 عضو س مكاتب وكالء التخليصئير 27

  ة التجارة السودانيةس نقطئير 28

 
 مهام لجنة التسيير  -3

 
نشاء نظام النافذة إلتيجية اواسترعمل إعداد خطة : تتولى لجنة التسيير تنفيذ عدد من المهام، أبرزها 

شراف على اإل ؛كة في تنفيذ النظامالتنسيق والتعاون بين الوزارات والمؤسسات المشاِرتعزيز  وتطبيقه؛ الواحدة
شراف اإل ؛للنظامإعداد مشروع اإلطار القانوني والتنظيمي شراف على اإل وأنشطتها؛ لعملعمل مجموعات ا

تنظيم دورات  ؛يجاد التمويل الالزم للبدء في تنفيذ المشروعإ وأنشطتها؛ تنفيذ النظامة على عمل الجهات الموكل
ن لهم عالقة مباشرة لدى م ًاخصوص ،على مستوى البلدعالم في اإلالنظام بالتعريف  ؛تدريبية لدعم المعرفة

 .وعمله نشاء النظامإفي  ةساعداتخاذ جميع التدابير الكفيلة بالم ؛بالنظام
 
ا لهعمفرق العمل واالطالع على شراف على اإلمهمة  السكرتاريسند إلى ان تأويمكن للجنة التسيير  
 .وذلك بوتيرة منتظمة ،ليهاإ ةوكلمومتابعة المهام ال تهانشطأو
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 ق العملمهام فر  -4

 
 مجموعةكل تسند إلى و.  هاا التابعة لسكرتاريعبر التعمل فرق العمل تحت إشراف لجنة التسيير و 

؛ جراءاتاإلترتيب عادة عنية بإالعمل الم مجموعة ي، فهالعمل مجموعاتأما .  لتنفيذهاعمل مهام محددة 
وينبغي تحقيق .  والمتابعة التقييمة بعنيالعمل الم مجموعةو؛ لوجيا المعلوماتوبتكنعنية العمل الم مجموعةو

وتكمل ا بينهفيما أن المهام متشابكة وال سيما ، مجموعاتهذه الوالتعاون الوطيد بين وثيق مستوى من التنسيق ال
 .  مجموعاتهذه اللى إنشطة الموكلة لجنة التسيير تنسيق األُيفترض أن تتولى و.  بعضها البعض

 
 جراءاتدة هندسة اإلعاإبالمعنية مجموعة العمل  (أ)
 
وتحديد الفجوات ، المؤسسات المختلفةفي جراءات المتبعة هذه المجموعة تحليل الممارسات واإلتتولى  

إذا كانت على سبيل المثال،  . لها لوضع الحلول المناسبةعمال التجارية ألاوذلك بتحليل القائمة،  والصعوبات
بند من  211و 41وقد تتضمن هذه الوثائق ما يتراوح بين .  ازهاإلنجوثائق من التتطلب عددًا الُشحنة الواحدة 

ن يؤدي أومن الطبيعي .  على األقل مرة 31كثر من أيتضمن المعلومات نفسها  بندًا 31تكرر يقد كما البيانات، 
في و.  عمال التجاريةعبر األعلومات المتبادلة ثقة بصحة المو عدم ال، أجراءت الشحنإخير ألى تإذلك 

في  1حجم التجارة بنسبة ال تقل عن إلى خفض شحن قبل تنفيذ عملية الضافي إخير أكل يوم تيؤدي وسط، المت
مثل المنتجات  ،تي قد تتأثر جودتها مع مرور الوقتئة في حالة المنتجات الافي الم 7ئة، وبنحو االم

 .(7)الزراعية
 
نظام النافذة تسيير نشاء وعمول بها إلإلجراءات المجراء تقييم شامل لإ أيضًا هذه المجموعةتولى توس 

عادة هندستها، إجراءات الجمركية والتجارية ووقد يشمل التقييم حصر اإل.  الواحدة، وتقديم المقترحات المناسبة
وينبغي أن يرتبط .  تنسيق البيانات، واجراء التعديالت على القوانين الحالية أو وضع قوانين ولوائح جديدةو

 .المختصةالجهات الحكومية عمل ارتباطًا وثيقًا بعمل هذه المجموعة 
 
 لوجيا المعلوماتوبتكنعنية مجموعة العمل الم (ب)
 
لوجيا المعلومات واالتصاالت ولتكناألساسية تشمل مهام هذه المجموعة كل القضايا المتعلقة بالبنى  

 .وسير عمله نشاء نظام النافذة الواحدةإبصلة المت
 
 والمتابعة التقييمية بمجموعة العمل المعن (ج)
 
تقديم  أيضًاو ،نشاء وتطبيق النافذة الواحدةإبصلة هذه المجموعة متابعة ورصد كل األعمال المتتولى ست 
  .نشطةاألهذه التقدم المحرز في كل حول رير دورية اتق
 
قصيرة  تنظيم دورات تدريبيةلجنة التسيير ا سكرتاريلى عم المجموعات المختلفة، امه ىلإضافة باإلو 

كل الجهات  ع، وذلك بالتنسيق موتطبيقه لشركاء في انشاء نظام النافذة الواحدةجميع ال ومتوسطة وطويلة المدى
 .المعنية

 

                                                
(7) Djankov, S., Freund, C., and Pham, C (2006). Trading on Time, World Bank, Washington DC. 
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 النظام عملجية ياسترات  -اطاء
 

 كلفة والمنفعةلتحليل ا  -1
 
قع أن يحققها نجازات المتومعرفة اإلل ةيجراء دراسة تحليلينبغي إعند التخطيط لتنفيذ مشاريع كبيرة،  

نشاء وتطبيق إعداد دراسة جدوى متكاملة عن إ ة في السودانعلى الجهات المختّصو.  المشروع مقارنة بكلفته
جراءات المتعلقة بالشحنات ترشيد الممارسات التجارية وتبسيط اإلعلى صعيد النظام تشمل الفوائد المتوقعة 

 (. 6 نظر الجدولا) 33توصية رقم وال سيما الفوائد التي تم تحديدها في ال، التجارية
 

 فوائد النافذة الواحدة للحكومة والتجار  -6 الجدول
 

 فوائد للتجار لحكومةلفوائد 

 كفاءةالفعالية ومزيد من التوزيع الموارد ب  تقليص التكاليف والحد من التأخير 

 ئب وزيادة العائداوالضر تحسين وتحصيل الرسوم الجمركية  اإلفراغاإلسراع في التخليص و 

  كثر شمواًل يربط بين األعمال التجارية أ نظامإيجاد
 والمتطلبات الحكومية التشريعية والتنظيمية

 بالقواعد صلة سهولة الحصول على المعلومات المت
 التجارية وكل ما يتعلق بالمعامالت

 لعمليات التجاريةاأمن عزيز تحليل المخاطر وتحسين ت  ردتوزيع أكثر فعالية وكفاءة للموا 

 
 نموذج التشغيل  -2

 
ساس االحتياجات أتوقع اختيار نموذج التشغيل على ُي ،النافذة الواحدة في السوداننظام في إطار تطبيق  

: ، وهي33في التوصية محّدد هو كما  ،نواعأ ةثالثفي اذج التشغيل منع تقو.  ولويات والظروف الوطنيةواأل
النظام المتكامل و النظام ساسي بينالفرق األو.  المختلطلنموذج امتفاعل، والنموذج المتكامل، والنموذج ال

كة لى المؤسسات االخرى المشاِرإ هانقلاألول، وينبغي النظام داخل المعلومات معالجة أنه يمكن المتفاعل هو 
 .، حسب النظام الثانيلمعالجتها

 
ى رخية األمالمؤسسات الحكوى لإرسالها إوداخليا معالجة البيانات فيمكن فيه  ،أما النموذج المختلط 

عالج ينية، لكترونيًا في المؤسسة المعإلمعالجة البيانات  غياب آليةففي حال .  الطلبهتلبية  ،المشاركة في النظام
تلك تصل بآلية م النظام بحيث ييصَمف، ة بهاخاصآلية لمؤسسة ت لذا كانأما إ.  اعنههذه البيانات نيابة النظام 

 .تهاالبيانات لمعالجيها إلل يرِسوالمؤسسة 
 
معالجة البيانات والموجودة في لالنظم المعلوماتية نبغي أال يتعارض مع عمل النظام بفعالية تامة، يكي يو 

وقد يتم تشغيل النظام .  الجهات المشاركة في النظام، وال سيما نظام الجمارك المعلوماتي لمعالجة البيانات
فقد تعتبر الحكومة أن نظام النافذة الواحدة نظام .  الظروف المحلية ، حسبباستخدام سيناريوهات مختلفة

وقد يكون مبادرة يقودها .  جانًا للتجارمخدماته يمكن تقديم من الميزانية العامة وتمويله حكومي بحت يمكن 
والخاص قد يكون مشروعَا مشتركًا بين القطاعين العام كما رسوم محددة، مقابل القطاع الخاص وتقدم الخدمات 

سيناريو التحديد لساليب فضل األو أدراسة جدوى هوإعداد .  لرسوم مقابل الخدماتمن احد أدنى ُيفرض فيه 
 .في السودانوتسييره نشاء النظام األنسب إل
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 المؤسسات المشاركة في النظامفي مستوى األتمتة   -7 الجدول
 

 وجود نظام معالجة معلوماتي وجود نظام معلوماتي الجهة 

 ال نعم وزارة المالية 0

 ال نعم وزارة التجارة الخارجية 2

 ال ال الحجر الصحي 3

 ال ال الحجر الزراعي 4

 ال ال الحجر البيطري 5

 ال ال المواصفات 4

 ال نعم الضرائب 7

 نعم نعم الموانئ 8

 نعم نعم الجمارك 4

 ال نعم غرفة التجارة 01

 نعم نعم البنوك 00

 .نترانتوجيا المعلومات مثل اإلنترنت واإلنولساسية ألنظمة تكني النظام الذي يشمل المكونات األيع: ماتينظام معلو )*( 

على برامج حاسوبية  ييحتوأنه  أييعني النظام الذي يمكنه معالجة البيانات المتعلقة بالتجارة تلقائيًا، : نظام معالجة معلوماتي (**) 
 .  لمعالجة البيانات

 
لوجيا المعلومات وم النافذة الواحدة يتطلب وجود بيئة قانونية مناسبة، ال سيما لتطبيق تكنتشغيل نظاو 

، لوجيا المعلومات واالتصاالتوتكنلانون الزمة، بما في ذلك قبغي وضع القوانين الولذلك، ين.  واالتصاالت
لى إضافة إ، لكترونيصرفي اإللعمل المللكتروني، وقانون لتوقيع اإلل، وقانون لكترونيةلمعامالت اإللوقانون 
ويمكن الرجوع الى قائمة .  استخدام نظام النافذة الواحدةعن طريق تسهيل التجارة تهدف إلى خرى أقوانين 

لالستفادة منها  مركز األمم المتحدة لتسهيل التجارة واألعمال التجارية اإللكترونيةالمبادئ التوجيهية التي أعدها 
 نظام، يجب مواءمة البيانات المتعلقة بالتجارةالقبل البدء فى تطبيق و.  ات المناسبةفي وضع القوانين والتشريع

 .كة في النظامالمؤسسات المشاِرلدى البيانات الوثائق وتناغم بين لضمان الوتنسيقها 
 

 التجارةصلة بالوثائ  المتمثلة على أ  -8 الجدول
 

 اسم الوثيقة 

 رخصة االستيراد 0

 ستيفيلمانا -بيان الحمولة 2

 بوليصة الشحن 3

 (الشحن الجوي/الطرق البرية/السكك الحديدية)فاتورة الشحن  4

 البيان الجمركي 5

 مينأمستند الت 4

 الفاتورة التجارية 7

 ايصال الدفع 8

 مستند جودة البضائع 4

 قائمة البضائع 01

 شهادة المنشأ 00

 تصريح من حكومة السودان 02

 لنباتيةشهادة الصحة ا 03

 رخصة استيراد المعدات الطبية 04

 تصريح وزارة الصحة 05
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 (تابع) 8الجدول 
 

 اسم الوثيقة 

 غذيةتصريح من وزارة الزراعة واأل 04

 تصريح التفتيش 07

 الشهادة الصحية من البلد المصدر 08

 تقرير تحليل مختبر الجمارك 04

 شعار بحجز البضاعةإ 21

 ضاعةشعار بارجاع البإ 20

 شهادة صحية للحيوانات من البلد المصدر 22

 رخصة تصدير من البلد المصدر 23

 مستند دفع الرسوم والضرائب المستحقة 24

 الشهادة الصحية 25

 تصريح من الشرطة 24
 
ساسية وفق المعايير الوثائق اإللكترونية األوضع تصميم وينبغي مواءمة الوثائق والبيانات، وبعد  

ذونات، وشهادة المنشأ، والرخص، والتسجيل، والشهادات واألوقائمة البضائع، البيان الجمركي، منها و الدولية،
ترشيد في مرة، وكثر من أو الوثيقة أتكرار البيان في تجنب لكترونية وتساعد الوثائق والبيانات اإل.  الصحية

وليات مجموعة العمل ؤمسمن لكترونية الوثائق اإلإعداد هذه كون يوس.  استخدام المصادر البشرية والمالية
 .وجيا المعلومات واالتصاالتولبتكنعنية الم
 

 متطلبات مستخدمي النظام  -3
 
 متطلباتهم تلبية لضمان  ،النظامهذا بالتشاور والتنسيق مع مستخدمي تطبيق نظام النافذة الواحدة  ينبغي 
استخدام على اختالف قدرتهم بالرغم من  ،مينالمستخِد كلل النظام سهاًلاستخدام ن يكون أينبغي و.  احتياجاتهمو

سيما للشركات  ال ،ن يوفر خدمات عالية المستوىأويتوقع من النظام .  وجيا المعلومات واالتصاالتولتكن
.  نشاء نظام معلوماتي لمعالجة بياناتها المتعلقة بالتجارةإال تسمح لها قدراتها المالية ب يالصغيرة والمتوسطة الت

يفضلون االتصال  ، غير أنهمنظمة معلوماتية متقدمةأكات الكبرى رتوفر للتجار والشت ،حياني بعض األوف
مختلف النظام جب أن يلبي ي ،لذلكو.  نقطة واحدةومعالجتها عن طريق تبادل البيانات من أجل المباشر بالنظام 

 .لمستخدميناياجات تاح
 
لوجيا وتكنعلى صعيد تيعاب قدرات الجهات الحكومية اسمن النظام أن يتمكن جب إضافة إلى ذلك، ي 

نظام النافذة مع المتعلقة بالتجارة الدولية وتلك المعلوماتية  تهانظمأال سيما اندماج  ،المعلومات واالتصاالت
برنامجيات تصميم لوماتي لمعالجة بيانات التجارة أو خطة لفاذا كانت الجهة الحكومية لديها نظام مع.  الواحدة

تها ومعالجالمعلومات مناسبة لعمليات تبادل  ةلوجيوتكنيئة ن يوفر بأالنظام فعلى ، ا الغرض في المستقبللهذ
(standard interface)  .هامكنينظام معلوماتي لمعالجة البيانات وال تفتقر إلى حكومية الجهة الكانت  أما إذا 

، عن لمعالجة البيانات نيابة عن تلك المؤسساتتوفير بيئة و أيضًاتوقع من النظام استيعاب ذلك ُيف ه،تصميم
جهزة تحديد األمنها مراحل متعددة، على نشاء نظام النافذة الواحدة يتم إو.  نشاء اتصال شبكي معهاطريق إ

 انتقااًل أيضًاستدعي األمر يو.  ضروريةوالبرمجيات الحاسوبية ال ،لوجيا المعلومات واالتصاالتوالمناسبة لتكن
لى بيئة إة في عمل النظام كمشارإحدى الجهات القد تكون مستخدمة في معّينة ة معلوماتية من بيئ ًاسلس

 .استخدامهالجميع الشركاء يمكن توافقية معلوماتية 
 
يومًا في  361أيام في االسبوع، و 7ساعة في اليوم، و 24النظام وبموجب طبيعته، يجب أن يعمل  

في انقطاع  بالمحتمل حدوثها والتي قد تتسبتلك تحدد و ،لمخاطرباتعنى دارة إنشاء وعليه، ينبغي إ.  السنة
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الذي لضرر ل يًاتفاد طوارئوضع خطة لل، وةمعالجة المخاطر المتوقعالالزمة لجراءات وتحدد اإل ،خدمة النظام
دارة إو لوجيا المعلوماتوبتكنصلة المتتلك وتندرج كل هذه القضايا و.  مخاطر محتملة أيةقد يحدث من 

شراف لجنة إتحت وذلك  ،وجيا المعلوماتنولكتبالمعنية مجموعة العمل  ضمن مهام اطر المتعلقة بهاالمخ
 .خرىالعمل األ التعاون والتنسيق مع مجموعاتبالتسيير و

 
 لمخااطر المحتمل حدوثهاعلى اأمثلة   -9 الجدول

 
 جراء المناسباإل المخاطر

 ياطية ومركز للنسخ االحتياطي للبياناتشبكة احت اسوبيةحخلل في االجهزة او البرامج ال

ة والرسائل ثدخول الفيروسات والبرمجيات الخبي
 برامج مكافحة الفيروسات والحماية ابهمرغوب الغير 

 لبرامج المستخدمة اتحديث واستخدام البرامج الحديثة  القرصنة وشبكات الهجوم

 انقطاع الكهرباء
لتيار ل دمدااإلفة أجهزة توماتيكي لمولدات الديزل، واضاوتغيير ا

 قتة لمركز البياناتؤالكهربائي لفترة م

لوجيا وفي مجال تكنعاملين المعرفة ضعف 
 المعلومات واالتصاالت

والحصول على الشهادات في مجال  انالتدريب والتأهيل المستمر
 لوجيا المعلومات واالتصاالتوتكن

 
 التدريب  -4

 
، هستخدامالسلس إلى ااالنتقال ضمان ووتطبيقه على أسس سليمة  نشاء نظام النافذة الواحدةمن أجل إ 

نظام يتطلب التنفيذ هذا ف.  تدريب جميع أصحاب المصلحة والمشاركين من القطاعين العام والخاصينبغي 
، ويستدعي بالتالي رفع مستوى معرفتهم عمال التجاريةفي األونهجهم وممارساتهم الشركاء سلوب أتغيير 

 . هعمالهم التجارية وفقًا لأبضطالع االل بسببالنظام و
 

 استمرارية التواصل بين الشركاء  -1
 
.  الشركاءجميع التواصل بين ضمان عمل النظام بسالسة ومهنية عالية، ينبغي الحفاظ على قنوات ل 

كيف لتات التي قد تطرأ على النظام ويسمح بالتالي باتغييرالطالع على كل الفالتواصل يوفر فرصة جيدة ل
صحاب التواصل بين أما أ.  عضاء مجموعات العملأوتوفر لجنة التسيير منتدى للتواصل بين الشركاء و.  معها

ن أينبغي و.  ا التابعة لهاسكرتاريالمسؤوليات لجنة التسيير ومن  هوالذي  ،فيتم عبر التدريب ،عمال والعامةاأل
عقد الندوات وورش العمل ل منتظمة، مثل قنوات تواصعملية مستمرة، وأن يعتمد على التدريب كون ي

 .تصال عن طريق االنترنتلالء شبكات نشاإ، ولكترونيةالنشرات اإل، وإصدار والمؤتمرات
 

 تنفيذ المشروع  -6
 
قد يقع التنفيذ في ( أ: )شغيل نظام النافذة الواحدة، وذلك على النحو التاليلتتتعدد السيناريوهات المحتملة  

نطاق تنفيذه  يمكن توسيعو.  حجم العمليات التجاريةيتناسب مع الوطنية وات ولوياأللبي يمراحل، بحيث عدة 
نفيذه في يمكن تهذه المرحلة،  وبعد نجاح.  في نقطة واحدةالنظام  تشغيلالبدء بيمكن ( ب) ؛في مرحلة الحقة

 االستيرادعمليات لى تطبيقه عمن خالل ، طار العمليات التجاريةإفى  النظام يمكن تشغيل( ج) خرى؛أنقاط 
لمستخدمي  اتر الخدمييمكن توف( د) ؛بوروالعتصدير العمليات طّبق على لُيتوسيعه ، وبعد ذلك مثاًل، أواًل

  التجار في مرحلة الحقة؛تقديمها لجميع ثم ، أواًلمجموعة من التجار قديمها ليمكن ت ،مثاًل .  على مراحل النظام
عطال واستقرار صالح األإلضمان  وذلك، رسميًاقبل تطبيقه ، أواًل يتجريبالنظام بشكل يمكن تشغيل ( ه)

 .الخدمة
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 خطة العمل المقترحة  -خامساًً
 

 الهدف  -1
 
تيجية اوضع استر؛ مستوى عال من االلتزام السياسيتحقيق : ما يليإلى خطة العمل المقترحة هدف ت 

الذي تشارك فيه مفهوم نظام النافذة الواحدة عن  فكرة وافيةاء عطإنشاء النظام، ولى إلواضحة منذ المراحل األ
تنظيم ؛ عامةالوساط األعمال والتجار ووتجمعات رجال األ يينوالبرلمان الوكاالت وصانعي القرارمجموعة من 

لتوفير منتدى لتبادل المعلومات ومناقشة  ،اجتماعات منتظمة ومتكررة لجميع العاملين من المؤسسات المعنية
ودراسة  ،لوجيا المعلومات واالتصاالتوساليب تكنأحدث أتطبيق ؛ كة وايجاد الحلول المناسبةالقضايا المشتر

بسيط ومواءمة الوثائق واالجراءات والمعلومات بين ؛ تخرى واالستفادة منهاقاليم األتجارب البلدان واأل
نشاء نظام العام والخاص إل نيعزيز الشراكة بين القطاع؛ توفق المعايير والتوصيات الدولية ،الشركاء التجاريين

إنشاء النظام لتسهيل وتحسينها البيئة القانونية والتنظيمية  مراجعة؛ وفي السودانوتطبيقه النافذة الواحدة 
 .هوتشغيل

 
 :ويمكن تقسيم األهداف إلى 
 
 جلقصيرة األاألهداف ال (أ)
 

  ؛إلنجازها المدة الالزمةعدد الوثائق وقليص تونشطة التجارة الخارجية، أتحليل 

  مة النظم اءمووليف المعامالت التجارية، االحد من تكمن خالل تحسين الكفاءة االقتصادية
 ؛بالتوافق مع المعايير الدولية ، وذلكفي المؤسسات الوطنيةالمتبعة جراءات واإل

 العائدات المالية، وتعزيز الضوابط االدارية؛زيادة تحسين الشفافية، و 

 ومعالجتها للتجارة والنقل لتبادل المعلومات نقل، وخلق أنظمة فعالةالتجارة وال اتتحسين شبك. 
 
 جلمتوسطة األاألهداف ال (ب)
 

 ولويات السودان في مجال التنمية لتلبية أوالخاص م العا ينبين القطاعات تطوير الشراك
 المستدامة؛

 تطوير نظم حديثة إلدارة الخدمات اللوجستية. 
 
 جلطويلة األاألهداف ال (ج)
 

 لديها بيئة ي قاليم التنشاء ربط شبكي في المستقبل مع البلدان واألعلى إطوير قدرة السودان ت
 تجارة الكترونية؛ 

 سواق مشاركة السودان في األتعزيز و ،وتحسين التنافسية التجارية ،تسهيل التجارة عبر الحدود
 .من خالل التحول الى تجارة بال وثائق ورقية ،االقليمية والعالمية
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 ساسيةاالستراتيجيات األ  -2
 
أن االلتزام بما ، وتطبيقه نشاء نظام النافذة الواحدةإب ًاواضح ًاسياسي ًاقرارالسودان ينبغي أن يصدر  

طار إشكل اتخذ ذا إااللتزام فعااًل هذا كون يو.  نشاء النظام وضمان استدامتهإساسيًا في أدورًا ؤدي السياسي ي
السياسي القوي له االلتزام و.  (8)ويات السلطة السياسية والتشريعية والتنفيذيةاستراتيجي معتمد من أعلى مست

صحاب المصلحة، ال سيما المؤسسات ضمان المشاركة الفعالة ألعلى تأثير مباشر على تعبئة الموارد و
كان أواء س ،ار قانوني يحكم عمل النظاممن خالل إنشاء إط ،يساعد على خلق بيئة قانونيةكما أنه .  الحكومية

 الجهةتعيين  أيضًا ينبغيو.  وضع تشريعات جديدة مراجعة التشريعات والقوانين المعمول بها أذلك بفعل م
سياسي أو قانوني لتنفيذ نظام دعم  :ما يليلجهة بعلى أن تّتسم هذه االنافذة الواحدة، المسؤولة عن تطبيق القيادية 

موارد مالية وبشرية و التجارة الدولية؛في مجال لقضايا التنظيمية افيما يتصل بسلطة تكليفية و النافذة الواحدة؛
 والقدرة على دارية للتعامل مع متطلبات تنفيذ النظام؛إقدرات تقنية وو الدور القيادي لتنفيذ النظام؛أداء تؤهلها 

 .بما في ذلك المجتمعات التجارية ،خرىالجهات المعنية األباالتصال 
 
دعم عمل  ينبغيلك، لذ.  ههم عوامل نجاحهو من أسسات المشاركة في النظام المؤجميع التنسيق بين و 

العام  نمن القطاعيالمعنية طراف األجميع ل فيها مَثي ُتلتسهيل النقل والتجارة في السودان الت اللجنة الوطنية
اعد على التنسيق تس هيئاتنشاء إو ؛لكترونيةعمال اإللفريق الوطني لتسهيل التجارة واألودعم عمل ا ؛والخاص

 رفيعيممثلين منتدى فعال يضم ولذلك، ُيقترح إنشاء .  المعنية وتعزيز عملها المشتركطراف األبين جميع 
 ا من أجلدوريا يجتمعولمعًا وا يعملول القرار السياسيانعي الخاص وصالقطاع ن القطاع العام وعالمستوى 

 .مشتركة متفق عليها لتسهيل التجارةتدابير تنفيذ والقائمة،  تحديد المعوقات والصعوبات
 
ال سيما قانون المعامالت  ،على السودان مراجعة القوانين الحالية ،وفيما يتعلق باالطار القانوني 

ولضمان .  عليها التعديالت المناسبةإدخال ، و2117وقانون جرائم المعلوماتية لسنة  2117لكترونية لسنة اإل
لوجيا المعلومات واالتصاالت في نوالمسؤولة عن تك هاتلى الجع ،مراريةعمل النظام بفعالية وكفاءة واست

المناسبة من معدات ساسية البنى األطراف المشاركة في النافذة الواحدة، وتوفير السودان مراجعة احتياجات األ
 .النظام لتعزيز عمل ، وذلكربط شبكيووأجهزة وبرامج حديثة 

 
 للتنفيذ ساسيةالمراحل األ  -3

 
تعيين الجهة القيادية المسؤولة عن ( أ) :كالتاليساسية لتنفيذ الخطة المقترحة ص المراحل األيتلخن يمك 

ي تقييم وضع كل المؤسسات الوطنية الت( ج) نشاء لجنة التسيير ومجموعات العمل؛إ( ب) ؛وتشغيله تنفيذ النظام
عداد مسودة إ( د) اسات الجدوى الالزمة؛واجراء در ،فيذ مشروع النافذة الواحدة لتسهيل التجارةفي تنستشارك 

في عام بناء توافق ( ه)الالزمة؛ لموارد المالية ا، مع تحديد في السودانوتنفيذها نشاء النافذة الواحدة مشروع إل
  النهائية؛ تهاعداد نسخيمكن االستعانة بخبير إلالتي  مسودة المشروعبشأن ن يراء بين الشركاء الوطنياآل
تنظيم اجتماع المانحين في ( ز) ؛عليها المشروع الى الحكومة للحصول على موافقة نهائية تقديم مسودة( و)

ويمكن للسودان االستفادة من برامج الدعم الفني التي .  المشروع السودان لتأمين الموارد المالية الالزمة لتنفيذ
مراحل خطة العمل مختلف فيذ نتل، بما في ذلك اإلسكوا، مم المتحدة ولجانها المختلفةاألوكاالت تقدمها 

 .  المقترحة
 

                                                
 .في سنغافورة، التزمت الحكومة بتنفيذ النافذة الواحدة في إطار استراتيجية وطنية أعدت على أرفع المستويات (8)
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