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طار العاماإل

ةالتعريفات المستخدم: أوال

(الفساد–المخاطر –التقييم )

قطاع الجمارك : ثانيا

(القطاعةخصوصي–تحقيقها ةاألهداف وآلي–الوظائف )

تقسيم قطاع الجمارك الى نقاط قرار: ثالثا

المخاطرةأدارةالتعريف بمفهوم دور: رابعا



ةالتعريفات المستخدم: أوال

أهداف على رهيثتأووقوع الحدث الذي قد يؤدي إلى الفساد احتمالعملية تقييم هى
.فحص دقيق لما يمكن أن يؤدي إلى الفسادوتشمل... المنظمة

تقييم هو تحسين فهم التعرض للمخاطر، حتى يمكن اتخاذ اللهدف الرئيسي من وا

.هالتخفيف مندارتها واإلوضع آلياتبشأنها وقرارات مستنيرة 

:ويتم تقييم مستوى المخاطر من خالل

حتمال وقوع الحدث ا-1

ةمدى تأثيره على  النتائج المستهدف-2

(  ةمخاطر الفساد الملونةمصفوف)التقييم من خاللةويتم توضيح نتيج

heat map matrix

.ةنقاط القرار المحددوبين تقييم مخاطر الفساد ةوثيقةوهناك عالق

(تأثير+ ةحتماليا)التقييم –1



ةحتمالياإل: أوال 

الدوافعو الضوابطبين ةالعالق

؟الضوابطما هي

؟الدوافعما هي

أمثلة



لدوافعا
السياسيةواالجتماعية

العالقات والمعارف القبلية والعائلية

االنتماء السياسي او الفئوي

االقتصادية والمالية

لزيادة الدخلةشرعيساليب اعدم وجود 

ندرة الموارد بالنسبة للطلب 

اإلجرائية والتنظيمية

شروط معيقة ال داع لها

ةوغير واضحإجراءات طويلة

طبيعة العملية

حجم العملية وتعقيدها

القيمة المالية

(التبرير)عوامل نفسيه 

الضوابط
السياسة العامة لمكافحة الفساد

قيادة أخالقية

يةمعيار الجدارة والكفاءة في الموارد البشر

التصريح بالثروة والمصالح

إدارة تعارض المصالح

حماية المبلغين عن الفساد

التوازناتوالضمانات

الفصل على مستوى الهياكل

الفصل على مستوى العمليات

المعلومات

التقارير الخارجية+ التقارير الداخلية 

المعلوماتنظم

الرقابة

رقابة خارجية+ رقابة داخلية 

التطبيق

وجود عقوبات رادعة

فعالية إنفاذ القانون

المساواة أمام القانون وحق الدفاع



حتماليةاالتقييم

Drivers'Controls'

L''=''D''/''C'

طالضواب

محصله = حتماليه اإل

الضوابط والدوافع

الدوافع



وقوع الحدثةحتمالياتحديد 

الضوابط والدوافعةتقاس بمحصلةحتمالياإل

:ويتم تقييمها غالبا على أساس

جداضعيف–ضعيف–معتدل–ي قو–جدا يقو

بين الضوابط والدوافعةعكسيةالعالقو

عناصر فرصةوقو( الضوابط)والردع ةأن ضعف عناصرالوقاييأ

.تزيد من أحتمال وقوع خطرالفساد( الدوافع)الفساد

ث يتم حية القوةوفقا لدرجيعلى المحور الرأسةحتماليويتم رصد اإل

.  الترتيب تصاعديا ويكتسب اللون األحمر



تأثير الحدثتحديد : ثانيا 

:الحدث علىثيرأيعتمد تحديد ت

ثيرأالتةنتشار التأثير وقوامدى 

ذا تحقق على هدف واحد أو العديد من األهداف؟ إهل يؤثر هذا الحدث 

ذا ما وقع هذا الحدث فعليا؟إالتى تحدث ةمدى الخسارما

يكتسب من اليسار الى اليمين ويويتم رصد التأثير على المحور األفق

قوتهةاللون األحمر وفقا لدرج
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ةالمخاطر الملونةمصفوف

Heat Map Matrix

؟ةعلى اعداد هذه المصفوفةالفوائد المترتبيهما



الفوائد لرسم المصفوفهبعض 

.هاالتي يمكن أن تبطئ أداء الجمارك وتعطي صورة سلبية عنتحديد المخاطر -1

ون قد يبدو أن قرارا صادرا عن إدارة ما قد يكمثالن عملية صنع القرار يحست-2

ند النظر مناسبا عند النظر فيه بمعزل عن اآلخر، ولكن قد ال يكون القرار األمثل ع
.فيه في سياق المنظمة ككل

يجيات إرساء استراتيكمل الدليل على الفساد المتصور في سياق معين من أجل -3
.وسياسات مكافحة الفساد

رؤية أكثر اكتماال للمناطق والمواقفن اإلدارة العليا من الحصول على يتمك-4

ما يسمح وتركيز جهودها لمكافحة الفساد على تلك المناطق باألكثر عرضة للفساد، 
.بأيجاد الحلول للتخفيف من تلك المخاطر

ي تتطلدب التدالتهديدداتعدنالكشدفتصور لكيفية تحديدد أولويدات المخداطر، ووضع

:من خالل العليااهتمام اإلدارة 





بالفساد تستوجب تحديد األولوياتةتقييم المخاطر المرتبط
.ةوالتركيز على أكثر العناصر خطور



المخاطر–2

ما مفهوم المخاطر؟

مصادر تحديدها؟يهما



المخاطر؟يماه

وقوع حدث أثناء ةحتماليايتعن–فى جوهرها –المخاطر 

ذه هةنه يؤثر على نتيجإذا وقع هذا الحدث فإما وةعملي
.سلبياةالعملي



بعض مصادر رصد المخاطر

ةالجمركيةعناصر المكافحتقارير(1)

ةالداخليةتقارير الرقاب( 2)

محاضر الضبط (3)

خبرات التجارب السابقة (4)

استطالعات الرأي واالستبيانات( 5)

اقتراحات من الموظفين /شكاوى( 6)

وأصحاب المصلحة اآلخرينن من المتعامليةالتغذية العكسي( 7)

لتبادل األفكار الستكشاف مخاطر الفساديالعصف الذهنوعمل ورش( 8)

ةالمحليةتقارير الجهات الخارجي(9)

أساليب المراقبة المباشرة( 10)

ةالتقارير الدولي( 11)



الفساد–3

مثل)اد الفسالى ييجب أن نفرق بين الفساد نفسه والعوامل التى تؤد

(.التزوير والتهرب الضريبى وغسل األموال وغيرها

:مفهوم الفساد من منظور المخاطر

:ةتيستخالص النقاط اآلإيمكن 



القرار

ةمستهدفةنتيجدالقرار الرشي

ةمشوهةنتيجالقرار غير الرشيد



القرار

المستهدفةالنتيجة

العامالصالحمع

مشوهةنتيجة

سلبياثر

العامالصالحضد

شخصيةمنفعةوجدتال

الكفاءةعدم

المعلوماتنقص

ىاخرجرائم

شخصيةمنفعة

فعل فاسد



قطاع الجمارك:  ثانيا

ةالوظيف-1

ئع وخروج البضا( الواردات)لدخول البضائع الوحيدة ةالبوابيالجمارك ه

.وظيفتهايوهذه ه(الصادرات)

ةتستخدمها الدول بوسائل متعددةمن األدوات الماليةهامةأيضا أدايوه

.العديد من األهدافلتحقــــيق 

.يقهاعن حسن تطبةولؤتتعامل مع العديد من القوانين ومسيفهيوبالتال

.ةحتياجات كل دولتحقيق األهداف وفقا إليفةولوييتم التوجه نحو األ



ةالمستخدمةاألنظم-2

الواردةأنظم: أوال

الصادرةأنظم:ثانيا

الوارد والصادر؟ةبين أنظمةهل توجد عالق



أهداف قطاع الجمارك-3

؟يماهى األهداف المطلوب تحقيقها من خالل العمل الجمرك

أولويات تحقيق هذه األهداف؟يما ه



مصدر

سلعة

مستورد

سلعة
الجمارك

(بأنواعه)الوارد ةدور-

(بأنواعه)الصادر ةدور-

أهداف ماليه

أهداف أقتصاديه

أهداف تجاريه

أهداف أجتماعيه

أهداف بيئيه



التعريف باألهداف

(ةالعدال–االيرادات ةحماي–التحصيل ةكفاء)يهدف مال-1

ةخفض تكلف–ستثمار اال–تفاقيات اال)يهدف أقتصاد-2

(الصفقات

...(ةالخاصةنظماأل–ةتسيير التجار)يهدف تجار-3

يجتماعاهدف -4

يهدف بيئ-5



مثال توضيحي

ةاألهداف المالي

:يترتب عليهايوالتيتتحقق من خالل أداء وظائف العمل التنفيذ

تحصيل الضرائب والرسوم وفقا للقوانين

ةمن خالل ضمان سداد الرسوم والضرائب المستحقة ايرادات الدولةحماي

بين المتعاملينةمن خالل المساواةالضريبيةتحقيق العدال

:يتالتى تحقق اآلةمن القرارات الرشيدةهذه األهداف تتحقق عن طريق مجموع

المتعاملينةبين كافةضريبيةعدال–يالتهرب المالةمكافح–ةلصالح الدولةجمركيةحصيل

:ينتج عنهاةالى نتائج مشوهيتؤدةالقرارات غير الرشيد

.نتشار الفساداعلى مما يساعدةضريبيةعدم وجود عدال–يذيوع التهرب المال–ةنقص الحصيل

!ةفراج المحدداإلةمراحل دوريونقاط القرار ه

!قطاع الجماركينفسها نقاط تقييم مخاطرالفساد فيوه



تحقيق األهدافةآلي

.أهداف الجمارك تتحقق من خالل أداء وظائف ومهام

.من القراراتةوتنفيذ هذه المهام يكون من خالل أتخاذ مجموع

تجاه الصالح العام وتحقق ايالى نتائج تصب فيتؤدةالرشيدةالقرارات الجمركي

.ةالمستهدفةالنتيج

أم ةشخصيةمنفعيسواء كانت بقصد تحقيق أ)ةغير الرشيدةوالقرارات الجمركي

و أةتؤثر سلبا بدرجةمشوهةالى نتيجيالتصب فى أتجاه الصالح العام وتؤد( ال
.تحقيق هدف أو أكثرمن أهداف قطاع الجماركةبأخرى على كفاء



قطاع الجماركةخصوصي-3

؟يعمل الموظف الجمركةما شكل بيئ

؟يما هومجال تعامل الموظف الجمرك

للفساد؟ةمدى يعتبر قطاع الجمارك عرضيالى أ

الممكن حدوثها؟ةالممارسات الفاسديماه

الجمارك؟يللفساد فةاألثار السلبييماه



مفترق الطريق

اعمال يترتب عليها 

يفساد أحتيال

اعمال يترتب 

عليها فساد منتظم 

يوشبك

أعمال يترتب عليها 

يفساد روتين

تعيين الموظف 

النزيه

الموظف يظل 

نزيها

الموظف يصبح 

غير نزيه

تقييم مخاطر الفساد وأسلوب تخفيض هذه المخاطرةفاعلي



االستمرارية في التنازل

-الدافعةقو

ةالفرص-التبرير

يستمرار فاال

الفسادةممارس



:ثالثا

تقسيم قطاع الجمارك الى نقاط قرار



يالعمل الجمرك

:الىيينقسم العمل الجمرك

–ةقانوني–ةداريا–ةون ماليؤش)داعم يعمل جمرك-1
....(.ةموارد بشري

(صادر بأنواعه–وارد بأنواعه )يتنفيذيعمل جمرك-2



                                           
            

       

               

           

                         

                    

                      

              

              

للقطاع ويتم تنفيذ المهام عن يبالهيكل التنظيمةأهداف قطاع الجمارك تتحقق من خالل الوظائف المحدد

تحقيق األهداف على ةكفاءةوتتوقف درج...ةالممنوحةمن القرارات وفقا للسلطةتخاذ مجموعإطريق 

. القرار المتخذ وتحقيقه للصالح العامةمدى فاعلي



يالتنفيذيالعمل الجمرك

يحكمه قانون متخصص ويرتبط به العديد من القوانين األخرى ذات يالعمل الجمرك

.ةالصل

.لقانون الجمارك من خالل الوزير المختصةتنفيذيةصدار الئحإيتم 

جراءات صدار دليل لإلإبةالمختصةدارتقوم االيوفقا لتقسيمات الهيكل التنظيم

ةاألفراج عن الواردات وكذلك مراحل عمليةيحدد مراحل عمليةالجمركي

.ةالتصدير بأنواعه المختلف

.  (flow chart)جراءات تدفق االةهذه الخطوات يتم تمثيلها على شكل خريط

يجمركفى كل نظامةالتاليةالى المرحلةنتقال من مرحلااليفنقاط القرار وتحدد  





-مستورد

مصدر

موظفو 

الجمارك 
مراحل عملية )

(االفراج

سلعة

له صالحية لها محددات  

ومواصفات 

تتطلب مخلص —خطوات متتالية

تخاذ القرار امناطق جمركى
(وارد-صادر)

مستندات الشحن



تجاربغرض اإليالوارد النهائ

التعريف بهذا النظام

ةقانون الجمارك والئحته التنفيذي

والقرارات ةالمحتملفراج وتحديد نقاط القراراإلةمراحل دور

بغرض يفراج عن الوارد النهائاإل"فى مجال ةغير الرشيد
".تجاراال



فراجاإلةمراحل دور

دات أدراج بيانات البضائع وتقديم ملف المستنةبمرحلةتبدأ الدور

.ول الجماركؤالى مس

تسلم اذن األفراج وخروج البضائع من ةبمرحلةهذه الدوريتنته

.ةالجمركيةالدائر

هذه المراحل؟يماه

؟ةالمستندات المطلوبيماه

العرض عليها قبل األفراج؟ يهل توجد جهات ينبغ



 المرحلة األولى )المستورد( 

 تجهيز وتسليم ملف المستندات مرحلة أساسية 

 م

 

 

 

 

 المرحلة األخيرة

 السما  بخروج البضائع

 



حتمال خطر الفسادانقاط القرار و

اء ستيفإال بعد إةالتاليةالى المرحلةنتقال من مرحليجوز االال

.ةمتطلبات هذه المرحلةكاف

قبل تنفيذ ةالسابقةللمرحلةالكافيةجراء المراجعإالبد من 
.ةالحاليةالمرحل



حتمال وقوع خطر الفسادانقاط القرار و

ةالقرارات غير الرشيد

حتماالت الخطرإ-

أفعال الفساد نقاط القرار ول ؤالمس

عنها

ةالمرحل مسلسل

المستورد أدراج البيانات

تقديم ملف المستندات

1

ةمستندات غير كافيقبول

ةقبول مستندات غير صحيح

ةطلب مستندات غير ضروري

ةوصحةكفاي

المستندات

الجمارك فحص ملف المستندات 2

3



ةغير الرشيدالقرارات

ال
فع
أل
ا

دة
س
فا
ال

القرارنقطة

خروج 

البضائع

تالقرارااستنتاج

ةغير الرشيد

ةنقطعندالمحتملة

:القراراتخاذ
خروج البضائع من

الجمارك

المخاطرةى مصفوفعلة وتمثيلهوأثرالخطرحتمالالتقييمتدريبيمثال



غير الرشيدهالقرارات

ال
فع
أل
ا

دة
س
فا
ال

القرارنقطة

ذن األفراج إدون بالخروجالسما 

.المعتمد

ذن إةالسما  بالخروج دون مطابق

البضائع المفرج عنهامع األفراج 

خروج 

البضائع

تالقرارااستنتاج

ةغير الرشيد

ةنقطعندالمحتملة

:القراراتخاذ
خروج البضائع من

الجمارك

المخاطرةى مصفوفعلوتمثيلههوأثرالخطرحتمالألتقييمتدريبيمثال



تأثرتلتياالقطاعيةاألهدافعدد. 1

التأثيرحجم. 2

   .

األثر
غيرالقرارات

ةالرشيد

ال
فع
أل
ا

دة
س
فا
ال

القرارنقطة

خروج 

البضائع

جدا  ضعيف ضعيف معتدل قوي جدا  قوي

األثرمقياس

خروج البضائع:القرارنقطةحولاألثرتقييم

:راجع

محاضر التهريب

ةالحصيل

المصدر فى األسواقةبضائع مجهول



تأثرتلتياالقطاعيةاألهدافعدد1.

د منيؤثر على العديةغير طبيعيةخروج البضائع بطريق

:األهداف

(يراداتاإلةحماي-ة العدال-ة الحصيل)يالهدف المال

يعتشج–األحصائيات-التهريبةمكافح)ي الهدف التجار

(الملتزمين

المخدرات-ي الغش التجار-أمن المجتمع)ي جتماعالهدف اإل

(المفرقعات-

(ةدخول مواد تؤثر على البيئ)الهدف البيئى

األثر
غيرالقرارات

ةالرشيد

ال
فع
أل
ا

دة
س
فا
ال

القرارنقطة

ةالحصيل

األمن

ةالبيئ

ةالتجار

السما -

بالخروج بدون

فراج ذن اإلإ

المعتمد

السما  -

دون بالخروج 

ذن إمطابقه 

فراج اإل

بالبضائع 

المفرج عنها

خروج 

البضائع

جدا  ضعيف ضعيف معتدل قوي جدا  قوي

األثرمقياس

خروج البضائع:القرارنقطةحولاألثرتقييم

:راجع

محاضر التهريب

ةالحصيل

المصدر فى األسواقةبضائع مجهول

خروج البضائع

"جدا  قوي"المحددةالقرارة نقطفيثراأل



ةحتمالياإل

تقييم الضوابط-1

تقييم الدوافع-2



ين بةفراج أو بدون المطابقإذن إذا كان خروج البضائع بدون إ

الجماركةمن بوابةالبضائع الخارجةفراج ونوعيذن االإ

ةكنالمميوغير ةجراء متكرر وخصوصا فى المواقع النائيإ

.ةاألوقات المتأخريوف

خلق مما ي( ضعف الضوابط)ةن هذا يعكس غياب نظم الرقابإف
(.  الدوافعةقو)الفساد ةوفرصا لممارسةمهيئةبيئ



(سادضد الفةورادعةوقائي)ةضوابط ضعيف

(على الفسادةمشجع)ة دوافع قوي

جدا ةأو قويةقويةحتماليذن اإلإ

االحتماليةمقياس

ف
عي
ض

ل
تد
مع

ي
قو

ي
قو

دا  
ج

ف
عي
ض

دا  
ج



ثيرأوالتةحتمالياإل

الدوافع عند ةضعف الضوابط وقوةنتيجيحتمال قواذن هناك إ

قرارخروج البضائع من ةتخاذ قرار غير رشيد عند نقطا

.يالمنفذ الجمرك

تخاذ نفس هذا اذا تم إعلى أهداف المنظمه يثير قوأوهناك ت

.القرار

:كاألتىالمخاطر ةيكون التمثيل على خارطيوبالتال



ضعيف

جدا  

ضعيف معتدل قوي جدا  قوي

ف
عي
ض

دا  
ج

ف
عي
ض

ل
تد
مع

ي
قو

ي
قو

دا  
ج

األثر

ية
مال
حت
ال
ا

منخفضةمخاطر

متوسطةمخاطر

عاليةمخاطر

حرجةمخاطر

خروج البضائع من الجمرك



ضعيف

جدا  

ضعيف معتدل قوي جدا  قوي

ف
عي
ض

دا  
ج

ف
عي
ض

ل
تد
مع

ي
قو

ي
قو

دا  
ج

األثر

ية
مال
حت
ال
ا خروج البضائع 

من الجمارك

منخفضةمخاطر

متوسطةمخاطر

عاليةمخاطر

حرجةمخاطر

بدايه التعامل
مع المخاطر

قد تتطلب 

ةستراتيجيا

الجمارك البدء فى 

ةمعالج

هذا الخطر



المخاطرةدورةداراالتعريف بمفهوم : رابعا

إنجاز األهداف عن طريق األفراد وموارد أخرىياإلدارة بالمفهوم العام ه

:يمن خالل القيام بالوظائف اإلدارية األساسية  وه

(الرقابة–التوجيه –التوظيف –التنظيم –التخطيط  )

التى يتفاعل بعضها مع بعض ةالخطوات المنطقييالمخاطرهةدورةرادإو
لوياتها ووضع ووتقييم آثارها وتحديد أةبغرض تعريف المخاطر المحتمل

...للمخاطرةثار السلبيللتحكم وتقليل اآلةستراتيجيات المطلوباإل

:                                   ةتيعلى الخطوات اآليتحتويفهيوبالتال

تصال والتشاور  اإل–ةالمراجع–الرصد –التخفيض –التقييم –السياق 



المخاطرةدارإ

تحديد مناطق الخطر 

(السياق)ة المحتمل

والتصحيحةالمراجع

يذأثناء التنفةالمتابع

(الرصد)

ةيتنفيذ األستراتيج

فهم وتحديد حجم 

(التقييم)الخطر

ةتصميم أستراتيجي

التخفيض

التقارير

ةدارمداد اإلإل

تخاذ بالمعلومات ال

(تصالاال)القرار

ختيار فريق العملا

وتحديد األهداف



ةعناصر الدور

هم وتمنح لةالتخصصات المطلوبةختيار فريق العمل يجب أن يشمل كافا-1

.لتحقيق األهدافةوالموارد الالزمةالصالحيات الكافي

وكل خطر محتمل يجب أن يتم تعريفه( القرارةنقط)تحديد مناطق الخطر-2

هيل داخل قطاع الجمارك وذلك لتسةوتوصيفه بدقه لتحديد تطوراته المحتمل

.يجراءات التحليل النهائإ

اء ستقصستمارات االاوالمقابالت ويتزيد ورش العمل وعمليات العصف الذهن

.التحليلةوالمقارنات بالجمارك األخرى من دق

ةلمصاحبحتماالت ابمجرد تعريف الخطر يتم تقييم تأثيره المتوقع وتحديد اال-3
.تحديد أولويات التحليليلحدوثه وبالتال



تابع
للتعامل مع ةالمالئمةستراتيجيالمخاطر وتقييمها يتم تصميم اإلةبعد تحديد قائم-4

:ستراتيجيات تهدف الىكل خطر وهذه اال

(حتفاظ بالخطراال)قبول خطر صغير محتمل *

(يقاف نشاط معينإ)تجنب الخطر *

(ةجراءات وقواعد جديدإتطبيق )تخفيض الخطر *

اصل مع ستمرار التوايجب أن تتضمن ب:ةالمختارةستراتيجيتنفيذ االةمرحل-5
.ةوليته المحددؤولين عن التنفيذ كل حسب مسؤالمس

ةرصد مدى الحاجلةيتم المتابعةالمختارةستراتيجيأثناء تطبيق اال: التنفيذةمتابع-6
.تعديالتيجراء أإالى 

ةشراك كافإوةدائمةبصفةستراتيجيعناصر االةينبغى مراجع: ةالمراجع-7
لعمل حتى تصبح هذه العناصر جزءا من دوالب افى التطبيقةاألطراف المعني

.المعتاد



ةالفساد وتيسير التجارةالتوازن بين مكافح

فراط وال تفريطاال 



تنبيه هام

منأساسياجزءاتكونأنيجبالفسادمخاطرةدارإ
مقايالتالمعلوماتفكلالجماركقطاعفىالقرارتخاذا

صنعةمرحلفىأساسياجانباتشكلالعملفريقبتجميعها
.القرار

ةلمترتباالنتائجعلىهوتوقيتالتحديثأسلوبويعتمد
دالرصيمرحلتجراءافيجبالخطرتخفيفةعمليعلى

التصحيحمعدالتعليهايترتبيالتيوهةوالمراجع
.والتحديث



شكرا

ةللمشارك


