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طار العاماإل

ةالتعريفات المستخدم: أوال

(الفساد–المخاطر –التقييم )

قطاع الجمارك : ثانيا

(خصوصيه القطاع–األهداف وآليه تحقيقها –الوظائف )

تقسيم قطاع الجمارك الى نقاط قرار: ثالثا

التعريف بمفهوم دوره أداره المخاطر: رابعا



التعريفات المستخدمه: أوال

عملية تقييم احتمال وقوع الحدث الذي قد يؤدي إلى الفساد وأثره على المنظمةهى
.فحص دقيق لما يمكن أن يؤدي إلى الفسادوتشمل

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

مدى تأثيره على  النتائج المستهدفه-2

(  مصفوفه مخاطر الفساد الملونه) ويتم توضيح نتيجه التقييم من خالل

heat map matrix

.ةنقاط القرار المحددووهناك عالقه وثيقه بين تقييم مخاطر الفساد 

(تأثير+ حتماليه ا)التقييم -1



ةحتمالياإل

الدوافعو الضوابطالعالقه بين 

؟الضوابطما هي

؟الدوافعما هي

أمثلة



لدوافعا
السياسيةواالجتماعية

العالقات والمعارف القبلية والعائلية

االنتماء السياسي او الفئوي

االقتصادية والمالية

لزيادة الدخلشرعيه ساليب 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



االحتماليةتقييم

Drivers'Controls'

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

طالضواب

محصله = األحتماليه 

الضوابط والدوافع

الدوافع



وقوع الحدثةحتماليإتحديد 

الضوابط والدوافعةحتماليه تقاس بمحصلاإل

: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 وفقا لدرجه القويحتماليه على المحور الرأسويتم رصد اإل

.  الترتيب تصاعديا ويكتسب اللون األحمر



تحديد تأثير الحدث

:الحدث علىثيرأيعتمد تحديد ت

ثيرأالتةنتشار التأثير وقوامدى 

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

مدى الخساره التى تحدث أذا ما وقع هذا الحدث فعليا؟ما

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



بعض الفوائد

:يتفيد ف

.نهاالتي يمكن أن تبطئ أداء الجمارك وتعطي صورة سلبية عتحديد المخاطر -1

كون قد يبدو أن قرارا صادرا عن إدارة ما قد يمثالن عملية صنع القرار يحست-2

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

تيجيات إرساء استرايكمل الدليل على الفساد المتصور في سياق معين من أجل -3
.وسياسات مكافحة الفساد

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

بما وتركيز جهودها لمكافحة الفساد على تلك المناطقاألكثر عرضة للفساد، 
.يسمح بأيجاد الحلول للتخفيف من تلك المخاطر

نعالكشفتصورا لكيفية تحديد أولويات المخاطر، ولى وضعإضافه باإل

التي تتطلب اهتمام اإلدارة العلياالتهديدات



تقييم المخاطر المرتبطه بالفساد تستوجب تحديد األولويات
.ةوالتركيز على أكثر العناصر خطور



المخاطر-2

ما مفهوم المخاطر؟

مصادر تحديدها؟يماه



المخاطر؟يماه

حتماليه وقوع حدث أثناء ايتعن–فى جوهرها –المخاطر 

نه يؤثر على نتيجه هذه إذا وقع هذا الحدث فإما وةعملي
.سلبياةالعملي



بعض مصادر رصد المخاطر

ةعناصر المكافحه الجمركيتقارير(1)

تقارير الرقابه الداخليه( 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 الذهنوورش عمل ( 8)

ةالمحليةتقارير الجهات الخارجي(9)

أساليب المراقبة المباشرة( 10)

ةالتقارير الدولي( 11)



الفساد-3

.ادالى الفسييجب أن نفرق بين الفساد نفسه والعوامل التى تؤد

:مفهوم الفساد من منظور المخاطر

:ةتيستخالص النقاط اآلإيمكن 



القرار

ةمستهدفةنتيجدالقرار الرشي

ةمشوهةنتيجالقرار غير الرشيد



القرار

المستهدفةالنتيجة

العامالصالحمع

مشوهةنتيجة

سلبياثر

العامالصالحضد

شخصيةمنفعةيوجدال
الكفاءةعدم

المعلوماتنقص

اخريجرائم

فاسدفعل

قرار
ف
حر

من

شخصيةمنفعة



قطاع الجمارك:  ثانيا

ةالوظيف-1

ئع وخروج البضا( الواردات)الوحيده لدخول البضائع ةالبوابيالجمارك ه

.وظيفتهايوهذه ه(الصادرات)

ةتستخدمها الدول بوسائل متعددةمن األدوات الماليةهامةوهى أيضا أدا

.ةبيئيوةتجاريوةجتماعيإوةأقتصاديو ةماليلتحقــــيق أهداف 

.يقهاعن حسن تطبةولؤتتعامل مع العديد من القوانين ومسيوبالتالى فه

.ةحتياجات كل دولفى تحقيق األهداف وفقا إلةولوييتم التوجه نحو األ



مصدر

سلعة

مستورد

سلعة
الجمارك

(بأنواعه)الوارد ةدور-

(بأنواعه)الصادر ةدور-

ةحصيل

ةتيسير تجار

أمن المجتمع



؟ةالمستخدمةأنواع األنظميماه

الواردةأنظم: أوال

الصادرةأنظم:ثانيا

الوارد والصادر؟ةهل توجد عالقه بين أنظم



أهداف قطاع الجمارك-2

ماهى األهداف المطلوب تحقيقها من خالل العمل الجمركى؟

أولويات تحقيق هذه األهداف؟يما ه



األهداف

(العداله–حمايه االيرادات –كفاءه التحصيل )هدف مالى -1

خفض تكلفه –األستثمار –األتفاقيات )هدف أقتصادى -2

(الصفقات 

...(-النظمه الخاصه –تيسيير التجاره )هدف تجارى -3

هدف أجتماعى-4

هدف بيئى-5



مثال توضيحي

األهداف الماليه

:تتحقق من خالل أداء وظائف العمل التنفيذى والتى يترتب عليها 

.تحصيل الضرائب والرسوم وفقا للقوانين

.حمايه ايرادات الدوله من خالل ضمان سداد الرسوم والضرائب المستحقه

تحقيق العداله الضريبيه من خالل المساواه بين المتعاملين

:هذه األهداف تتحقق عن طريق مجموعه من القرارات الرشيده التى تحقق األتى 

.عداله ضريبيه بين كافه المتعاملين–مكافحه التهرب المالى –حصيله جمركيه لصالح الدوله 

:القرارات غير الرشيده تؤدى الى نتائج مشوهه ينتج عنها

.عدم وجود عداله ضريبيه مما يساعدعلى أنتشار الفساد–ذيوع التهرب المالى –نقص الحصيله 

!ونقاط القرار هى مراحل دوره األفراج المحدده

!وهى نفسها نقاط تقييم مخاطرالفساد فى قطاع الجمارك



آليه تحقيق األهداف

.أهداف الجمارك تتحقق من خالل أداء وظائف ومهام

.وتنفيذ هذه المهام يكون من خالل أتخاذ مجموعه من القرارات

القرارات الجمركيه الرشيده تؤدى الى نتائج تصب فى أتجاه الصالح العام وتحقق 

.النتيجه المستهدفه

سواءا كانت بقصد تحقيق أى منفعه شخصيه أم )والقرارات الجمركيه غير الرشيده 

و التصب فى أتجاه الصالح العام وتؤدى الى نتيجه مشوهه تؤثر سلبا بدرجه أ( ال
.بأخرى على كفاءه تحقيق هدف أو أكثرمن أهداف قطاع الجمارك



خصوصيه قطاع الجمارك-3

ما شكل بيئه عمل الموظف الجمركى؟

ما هومجال تعامل الموظف الجمركى؟

الى أى مدى يعتبر قطاع الجمارك عرضه للفساد؟

ماهى الممارسات الفاسده الممكن حدوثها؟

ماهى األثار السلبيه للفساد فى الجمارك؟



مفترق الطريق

اعمال يترتب عليها 

فساد أحتيالى

اعمال يترتب 

عليها فساد منتظم 

وشبكى 

أعمال يترتب عليها 

فساد روتينى

تعيين الموظف 

النزيه

الموظف يظل 

نزيها

الموظف يصبح 

غير نزيه

فاعليه تقييم مخاطر الفساد وأسلوب تخفيض هذه المخاطر



االستمرارية في التنازل

-قوه الدافع

الفرصه-التبرير

األستمرار فى 

ممارسه الفساد



:ثالثا 

تقسيم قطاع الجمارك الى نقاط قرار



العمل الجمركى

:ينقسم العمل الجمركى الى 

–قانونيه –أداريه –شئون ماليه )عمل جمركى داعم -1
....(.-موارد بشريه 

(صادر بأنواعه–وارد بأنواعه )عمل جمركى تنفيذى -2
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أهداف قطاع الجمارك تتحقق من خالل الوظائف المحدده بالهيكل التنظيمى للقطاع ويتم تنفيذ المهام عن 

وتتوقف درجه كفاءه تحقيق األهداف على مدى ..طريق أتخاذ مجموعه من القرارات وفقا للسلطه الممنوحه

. فاعليه القرار المتخذ وتحقيقه للصالح العام



العمل الجمركى التنفيذى

العمل الجمركى يحكمه قانون متخصص ويرتبط به العديد من القوانين األخرى ذات 

.الصله

.يتم أصدار الئحه تنفيذيه لقانون الجمارك من خالل الوزير المختص

وفقا لتقسيمات الهيكل التنظيمى تقوم األداره المختصه بأصدار دليل لألجراءات 

الجمركيه يحدد مراحل عمليه األفراج عن الواردات وكذلك مراحل عمليه 

.التصدير بأنواعه المختلفه

وهذه الخطوات يتم تمثيلها على شكل خريطه تدفق األجراءات 

(flow chart)

فى األنتقال من مرحله الى المرحله التاليه فى كل نظام جمركىنقاط القرار وتحدد  
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-مستورد

مصدر

موظفو 

الجمارك 
مراحل عملية )

(االفراج

سلعة

له صالحية لها محددات  

ومواصفات 

تتطلب مخلص —خطوات متتالية

مناطق أتخاذ القرار جمركى
(وارد-صادر)

مستندات الشحن



الوارد النهائى بغرض األتجار

التعريف بهذا النظام

قانون الجمارك والئحته التنفيذيه

مراحل دوره األفراج وتحديد نقاط القرار المحتمله والقرارات 

األفراج عن الوارد النهائى بغرض " غير الرشيده فى مجال 
".األتجار



مراحل دوره األفراج

تبدأ الدوره بمرحله أدراج بيانات البضائع وتقديم ملف 

.المستندات الى مسئول الجمارك

تنتهى هذه الدوره بمرحله تسلم اذن األفراج وخروج البضائع 

.من الدائره الجمركيه

ماهى هذه المراحل؟

ماهى المستندات المطلوبه؟

هل توجد جهات ينبغى العرض عليها قبل األفراج؟ 



 

 المرحله األولى)المستورد(

 تجهيز وتسليم ملف المستندات مرحله أساسيه 

 م
 

 

 

 

 المرحله األخيره

 السما  بخروج البضائع

 



نقاط القرار وأحتمال خطر الفساد

اليجوز األنتقال من مرحله الى المرحله التاليه اال بعد أستيفاء

.كافه متطلبات هذه المرحله

البد من أجراء المراجعه الكافيه للمرحله السابقه قبل تنفيذ 
.المرحله الحاليه



نقاط القرار وأحتمال وقوع خطر الفساد

القرارات غير الرشيده

أحتماالت الخطر-

أفعال الفساد نقاط القرار المسئول 

عنها

المرحله مسلسل

المستورد أدراج البيانات

تقديم ملف المستندات

1

مستندات غير قبول

كافيه

قبول مستندات غير 

صحيحه

طلب مستندات غير 

ضروريه

كفايه وصحه 

المستندات

الجمارك فحص ملف المستندات 2

3



غير الرشيدهالقرارات

ال
فع
أل
ا

دة
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فا
ال

القرارنقطة

خروج 

البضائع

تالقرارااستنتاج

غير الرشيده

ةنقطعندالمحتملة

خروج :القراراتخاذ

البضائع من 
الجمارك

المخاطرى مصفوفهعلة وتمثيلهوأثرالخطرحتمالألتقييمتدريبيمثال



غير الرشيدهالقرارات

ال
فع
أل
ا

دة
س
فا
ال

القرارنقطة

بالخروج بدون أذن األفراج السما 

.المعتمد

السما  بالخروج دون مطابقه أذن 

األفراج بالبضائع المفرج عنها

خروج 

البضائع

تالقرارااستنتاج

غير الرشيده

ةنقطعندالمحتملة

خروج :القراراتخاذ

البضائع من 
الجمارك

المخاطرى مصفوفهعلة وتمثيلهوأثرالخطرحتمالألتقييمتدريبيمثال



تأثرتلتياالقطاعيةاألهدافعدد1.

التأثيرحجم. 2

   .

األثر
غيرالقرارات

الرشيده

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

الحصيله

بضائع مجهوله المصدر فى األسواق



تأثرتلتياالقطاعيةاألهدافعدد1.

د من خروج البضائع بطريقه غير طبيعيه يؤثر على العدي

:األهداف 

(حمايه األيرادات-العداله-الحصيله)الهدف المالى 

تشجيع -األحصائيات-مكافحه التهريب)الهدف التجارى
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حتماليهاإل

تقييم الضوابط-1

تقييم الدوافع-2



ين فراج أو بدون المطابقه بإذن إذا كان خروج البضائع بدون إ

البضائع الخارجه من بوابه الجماركةذن األفراج ونوعيإ

كنه أجراء متكرر وخصوصا فى المواقع النائيه وغير الممي

.وفى األوقات المتأخره

س ويعك( ضعف الضوابط)ن هذا يعكس غياب نظم الرقابه إف
(.  افعقوه الدو)مما يخلق بيئه مهيئه وفرصا لممارسه الفساد 



(سادضد الفةورادعةوقائي) ةضوابط ضعيف

(على الفسادةمشجع)ةدوافع قوي

جدا ةأو قويةقويةحتماليذن اإلإ
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حتماليه والتاثيراإل

حتمال قوى نتيجه ضعف الضوابط وقوه الدوافع عند اذن هناك إ

تخاذ قرار غير رشيد عند نقطه قرارخروج البضائع من ا

.المنفذ الجمركى

.وهناك تاثير قوى أذا تم أتخاذ نفس هذا القرار

:وبالتالى يكون التمثيل على خارطه المخاطر كاألتى
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التعريف بمفهوم أداره دوره المخاطر: رابعا

اإلدارة بالمفهوم العام هى إنجاز األهداف عن طريق األفراد وموارد أخرى

:من خالل القيام بالوظائف اإلدارية األساسية  وهى 

(الرقابة–التوجيه –التوظيف –التنظيم –التخطيط  )

وأداره دوره المخاطرهى الخطوات المنطقيه التى يتفاعل بعضها مع بعض 
بغرض تعريف المخاطر المحتمله وتقييم آثارها وتحديد ألوياتها ووضع 

..األستراتيجيات المطلوبه للتحكم وتقليل األثار السلبيه للمخاطر

:                                   وبالتالى فهى تحتوى على الخطوات األتيه 

األتصال والتشاور  –المراجعه –الرصد –التخفيض –التقييم –السياق 



أداره المخاطر

تحديد مناطق الخطر 

(السياق)المحتمله

المراجعه والتصحيح

يذالمتابعه أثناء التنف

(الرصد )

يهتنفيذ األستراتيج

فهم وتحديد حجم 

(التقييم)الخطر

تصميم أستراتيجيه 

التخفيض

التقارير

ألمداد األداره 

بالمعلومات ألتخاذ 

(األتصال)القرار

أختيار فريق العمل

وتحديد األهداف



عناصر الدوره

هم أختيار فريق العمل يجب أن يشمل كافه التخصصات المطلوبه وتمنح ل-1

.الصالحيات الكافيه والموارد الالزمه لتحقيق األهداف

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

هيل وتوصيفه بدقه لتحديد تطوراته المحتمله داخل قطاع الجمارك وذلك لتس

.أجراءات التحليل النهائى 

اء تزيد ورش العمل وعمليات العصف الذهنى والمقابالت وأستمارات األستقص

.والمقارنات بالجمارك األخرى من دقه التحليل

لمصاحبه بمجرد تعريف الخطر يتم تقييم تأثيره المتوقع وتحديد األحتماالت ا-3
.لحدوثه وبالتالى تحديد أولويات التحليل



تابع

امل مع كل خطر بعد تحديد قائمه المخاطر وتقييمها يتم تصميم األستراتيجيه المالئمه للتع-4
:وهذه األستراتيجيات تهدف الى 

(األحتفاظ بالخطر)قبول خطر صغير محتمل *

(أيقاف نشاط معين)تجنب الخطر *

(تطبيق أجراءات وقواعد جديده)تخفيض الخطر *

مرحله تنفيذ األستراتيجيه المختاره -5

.ليته المحددهيجب أن تتضمن بأستمرار التواصل مع المسئولين عن التنفيذ كل حسب مسئو

متابعه التنفيذ-6

.ى تعديالتأثناء تطبيق األستراتيجيه المختاره يتم المتابعه لرصد مدى الحاجه الى أجراء  أ

المراجعه-7

ى التطبيق ينبغى مراجعه عناصر األستراتيجيه بصفه دائمه وأشراك كافه األطراف المعنيه ف
.حتى تصبح هذه العناصر جزءا من دوالب العمل المعتاد



التوازن بين مكافحه الفساد وتيسير التجاره

ال أفراط وال تفريط



تنبيه هام

أداره مخاطر الفساد يجب أن تكون جزءا أساسيا من أتخاذ 

القرار فى قطاع الجمارك فكل المعلومات التى قام بتجميعها 

.فريق العمل تشكل جانبا أساسيا فى مرحله صنع القرار

ى ويعتمد أسلوب التحديث وتوقيته على النتائج المترتبه عل

عمليه تخفيف الخطر فيجب أجراء مرحلتى الرصد 

والمراجعه وهى التى يترتب عليها معدالت التصحيح 
.والتحديث



شكرا

للمشاركه


