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إن أهــم أولوياتنــا فــي هــذه المرحلــة رعايــة هــذا الجيــل الواعــد   «

واإلخــاص،  بالحيويــة  المفعمــة  طاقاتهــم  وتســخير  شــبابنا،  مــن 

بأفضـــــل  ت�أهيلهــم  خــال  مــن  أمامهــم  المســتقبل  آفــــاق  وفتــح 

ــة، وغــرس القيــم الكويتيــة  ــاديمية الحديث ــة واألكــ الوســائل العلمي

األصيلــة المتجــذرة فــي ثقــــــافتنا وتراثنــــا ليشــاركوا فــي مســيرة 

الحقيقيــة. « الوطــن وثروتــه  ... فهــم مســتقبل  التنميــة والبنــاء 
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» اإلنجــازات ال ت�تحقــق إال بالعطــاء والتضحيــات والوصــول الــى المجــد 

يلزمــه الصبــر والمثابــرة والجــد واالجتهــاد. «
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السيد / سليمان عبد العزي�ز الفهد
مدير عام اإلدارة العامة للجمارك
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» إن مــن ركائــز رؤيتنــا فــي العمــل علــى تطويــ�ر العمــل المؤسســي 

هــو  تطويــ�ر  الكــوادر  الوطنيــة ، إننــا فــي إطــار  عملنــا علــى  تطويــ�ر  

بيئــة  وتصميــم  الجمركــي  العمــل  ورقمنــه  اإللكترونيــة  الخدمــات 

عمــل جمركيــة حديثــة ذات مميــزات تنافســية  ، تهــدف الــى تســهيل 

وتيســير  التجــارة وجــذب االســت�ثمارات ، فإننــا علــى إيمــان كامــل أن 

ــ�ر الجمــارك ينطلــق مــن  ــات تحديــث وتطوي المحــرك الرئيســي لعملي

تطويــ�ر مهــارات مواردنــا البشــرية  وتزويدهــم بمقومــات المهــارة 

والمعرفــة المتطــورة ، ففــي الوقــت الــذي نقــوم فيــه  ببنــاء بيئــة 

عمــل جمركيــة ت�كنولوجيــة متطــورة ، فإننــا ننطلــق ونرت�كــز  ببنــاء 

قدراتنــا البشــرية. «
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التدري�بي لشهر 

أكتوبر 2022
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مجال الربنامج التدري�بي 

إعداد وكتابة التقاري�ر من المهارات األساسية في العمل، ويتطلب 
العمل في القطاع الهندسي إعداد ومتابعة التقاري�ر الهندسية 
بهدف متابعة األعمال والتعرف على حالة الفعاليات واألنشطة، 

فما هي األطر األساسية إلنشاء التقاري�ر الهندسية وماهي أهم 
محاورها. 

إعداد وكتابة 
التقاري�ر الفنية 

الهندسية

16



<  
أهداف 

الربنامج 
شكل وطبيعة التقري�ر الفني   •

الهندسي. 
أنواع التقاري�ر الفنية وحاالتها.   •

عناصر التقري�ر الفني.   •
مراحل إعداد التقري�ر الفني.  •

أساليب عرض البيانات والمعلومات   •
بيانيًا وإحصائيًا.  

s
الفئة 

المستهدفة
موظفي اإلدارة الهندسية.

المدة الزمنية 
للربنامج  

األحد  2 أكتوبر - الخميس 6 أكتوبر 2022.

أكتوبر 2022
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مجال الربنامج التدري�بي 

التوثيق للمعلومات هو من أهم العمليات في العمل الجمركي 
لما يترتب عليه من أعمال مختلفة منها تسجيل المحاضر القانونية، 

وارشفة معلومات خاصة بمدخات المحاضر الجمركية، فما هي 
أساليب كتابة المحضر الجمركي بالشكل العلمي الصحيح في ظل 

توافر األنظمة اآللية باإلدارة العامة للجمارك وكيفية ضمان كتابة 
المحضر طبقًا لإلجراءات الجمركية والقانون الجمركي.

إعداد وكتابة 
محاضر الضبط 

الجمركية
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<  
أهداف 

الربنامج 
معلومات محضر الضبط  •

    والهيكل الكتابي للمحاضر .
أساليب كتابة ومراجعة المحاضر.  •

المعلومات التي يجب توافرها في   •
محاضر الضبط.

الخطوات والعمليات األساسية في   •
توثيق المحاضر.

كيفية استخدام األنظمة األلية في   •
التوثيق.

s
الفئة 

المستهدفة
موظفي التفتيش الجمركي. 

المدة الزمنية 
للربنامج  

األحد 16 أكتوبر - الثاثاء 18 أكتوبر 2022.

أكتوبر 2022
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مجال الربنامج التدري�بي 

إن اإلجتماعات واللجان وكذلك ورش العمل ُتعد من النشاطات 
المهمة في عمل المؤسسات وهي وسيلة من وسائل االتصال 

والتفاعل بين الموظفين في المؤسسات  يمثل مقرري اللجان 
عنصر هام لنجاح فاعليات اللجان  لذلك هناك مهارات وصفات خاصة 

يجب ،أن ت�توفر لدي مقرري اللجان.

ت�أهيل
وتطوي�ر أداء

مقرري اللجان 
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<
أهداف 

الربنامج 
أهمية عمل مقرري اللجان   •

ومدي أهمية الدور المناط به 
في نجاح المهمة.

المهارات الخاصة بمقرري اللجان   •
وكيفية تطوي�رها.

التواصل والتفاعل مع األعضاء وكيفية   •
بلورة األفكار.

مراحل إعداد التقري�ر الفني.  •
طرح الرؤى واألفكار التي تم مناقشتها.  •

s
الفئة 

المستهدفة
مقرري اللجان.

المدة الزمنية 
للربنامج  

األحد 23 اكتوبر - الخميس 27 أكتوبر 2022.

أكتوبر 2022
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مجال الربنامج التدري�بي 

  مهارات اإلتصال الفعال لمفتشي الجمارك للتعامل مع 
المسافري�ن في الموانئ، المطارات والمنافذ، حيث التحديات بين 
الترحيب بالمسافري�ن وتطبيق اإلجراءات الجمركية بشكل إحترافي، 
وزيادة القدرة على التعامل مع المسافري�ن وطرح اإلستفسارات 

ومساعدتهم في إنجاز الخطوات الازمة إلنهاء اإلجراءات. 

فن التعامل مع 
المسافري�ن في 

المطارات، الموانئ 
والمنافذ
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<
أهداف 

الربنامج 
تمكين المشاركين من  •
    التعرف على األنماط 

السلوكية للعماء والجمهور 
وتدري�بهم على طريقة 

التعامل مع كل نمط.
إدارة الوقت والعمل في بيئة ضغط العمل.  •

تنمية مهارات التحاور والمناقشة مع المسافري�ن .  •
إكساب المشاركين جميع المهارات الازمة من   •

مهارات إتصال واستقبال و نقاش و حوار  .
التوجيه الصحيح وإبت�كار الوسائل .  •

الشعور بأهمية األدوار الوظيفية المختلفة.       •

s
الفئة 

المستهدفة
مفتشي اإلدارة العامة للجمارك .

المدة الزمنية 
للربنامج  

األحد 30 أكتوبر - الخميس 3 نوفمبر 2022

أكتوبر 2022
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الربنامج 
التدري�بي لشهر 

نوفمرب 2022





مجال الربنامج التدري�بي 

ت�كوي�ن مهارة لدي موظفي األمن والسامة فيما يختص بمتابعة 
إجراءات األمن والسامة بالمناطق الجمركية، وكذلك مهارة التعامل 

األولي في حاالت حدوث كوارث وماهي الخطط والعمليات الواجب 
اتباعها بمهنية وإحترافية في أداء تلك المهمة لحين تعامل 

الجهات المختصة مع الحاالت.تجنيد مصادر، كيف ت�تم عمليات تجنيدها 
وضمان جودة تلك المعلومات التي يتم الحصول عليها وكيفية 

التفاوض مع تلك المصادر.  

إجراءات األمن 
والسالمة في 

المناطق الجمركية
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<
أهداف 

الربنامج 
أهمية متابعة إجراءات   •

األمن والسامة.
المعاي�ير األساسية إلجراءات األمن   •

والسامة. 
اإلسعافات األولية في حاالت الكوارث   •

وكيفية التعامل مع المواقف واألزمات.
وضع خطط اإلخاء السريع واتخاذ اجراءات   •

سريعة في حاالت الكوارث الطبيعية. 

s
الفئة 

المستهدفة
موظفي األمن والسامة.  

المدة الزمنية 
للربنامج  

االثنين 7 نوفمبر - األربعاء 9 نوفمبر 2022.

نوفمرب 2022
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مجال الربنامج التدري�بي 

إعداد التقاري�ر الرسمية وصياغتها واحدة من المهام األساسية 
، وتعتبر عمليات إعداد التقاري�ر والمراسات اإلدارية أداه هامة 

للتواصل بين الوحدات اإلدارية المختلفة في القطاعات الوظيفية ، 
فما هي أهم األسس والمعاي�ير المطلوبة إلعداد التقاري�ر الرسمية 

وكذلك المراسات اإلدارية . 

إحرتافية كتابة 
التقاري�ر والمراسالت 

اإلدارية
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<
أهداف 

الربنامج 
هيكل التقاري�ر الرسمية   •

والمراسات اإلدارية.
محاور التقاري�ر  وكيفية صياغة   •

المراسات اإلدارية . 
الجوانب الفنية في إعداد التقاري�ر   •

الرسمية . 
عناصر التقري�ر  الفني .   •

إستخدام تطبيقات الحاسوب في عرض   •
التقاري�ر.

s
الفئة 

المستهدفة
جميع موظفي اإلدارة العامة للجمارك. 

المدة الزمنية 
للربنامج  

األحد 6 نوفمبر  - الخميس 10 نوفمبر 2022.

نوفمرب 2022
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مجال الربنامج التدري�بي 

طرق ووسائل تفتيش السيارات للمسافري�ن في ظل حركة السيارات 
بالدخول والخروج بالمنافذ البرية، تحتاج الى مهارة من مفتشي المنافذ 

الحدودية للتعرف على كيفية تفتيش السيارات وأماكن التخبئة وكذلك 
التعرف على تحليل المواد والبضائع داخل السيارات لمنع التهريب 

الجمركي والت�أكد من السامة األمنية، وفي ظل اإلحتياج لتسهيل حركة 
البضائع عبر المنافذ الجمركية أصبح إستخدام أدوات ت�كنولوجيا التفتيش 

من أدوات التفتيش وأجهزة المسح اإلشعاعي أمر حتمي إلنهاء اإلجراءات 
مع الت�أكد من سامة عمليات التفتيش الجمركي. ممنوعة أو نفايات خطرة 

وسامة أو كائنات حية نادرة أو مهددة باالنقراض أو معدلة وراثيًا.

طرق تفتيش 
السيارات..

دور أجهزة المسح 
اإلشعاعي وأدوات 

التفتيش الجمركي
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<
أهداف 

الربنامج 
الحس األمني.  •

أهمية إستخدام أجهزة المسح   •
اإلشعاعي في التفتيش الجمركي. 

طرق وأساليب تفتيش السيارات.  •
التهريب الجمركي وكيفية ضبط البضائع.  •

أماكن التخبئة في السيارات.  •
كيفية استهداف السيارات وتوثيق   •

المعلومات.

s
الفئة 

المستهدفة
موظفي التفتيش الجمركي)الموظفين 

الجدد(.

المدة الزمنية 
للربنامج  

االثنين 14 نوفمبر  - األربعاء 16 نوفمبر 2022.

نوفمرب 2022
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مجال الربنامج التدري�بي 

تطبيقًا إلتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتطبيقًا لقانون الجمارك 
الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، مساعدة الموظفين على 

استخدام الرمز الموحد بأسلوب علمي مبسط والتعرف على أهم 
التحديثات الصادرة لرمز النظام المنسق 2022 وتحليل التغيرات 

ومدى أثرها على العمل الجمركي. 

تحديثات رمز 
النظام المنسق 

2022
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<
أهداف 

الربنامج 
اتفاقية التجارة العالمية   •

وتعريف رمز النظام المنسق.
الت�أكيد على استخدام الرموز طبقا   •

للتصنيفات الدولية والمعاي�ير المحلية.
احصائيات رمز النظام المنسق.  •

اقسام رمز النظام المنسق ومراجعتها.  •
أهم التحديثات والتعديات الخاصة برمز   •

النظام المنسق 2022.

s
الفئة 

المستهدفة
موظفي التدقيق الجمركي.

المدة الزمنية 
للربنامج  

االثنين 14 نوفمبر - األربعاء 16 نوفمبر 2022.

نوفمرب 2022
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مجال الربنامج التدري�بي 

التفكير اإلبداعي  والفعال هو الدافع الرئيسي للنجاحات ، اإلبت�كار  
هو الذي يخلق لألفراد أفاق ابداعية تقود نحو التميز وتحقيق 

األهداف، سنتعرف على ماهية التفكير االبداعي وكيفية التخطيط 
بنطاق اإلبت�كار لإلنطاق في حياتنا وكيف يمكن لذلك أن يكون مؤثر 

في األداء والوصول الى تحقيق التميز . 

اإلبداع في 
تطوي�ر العمل 

المؤسسي

34



<
أهداف 

الربنامج 
ماهي الفروقات الرئيسية  •

   بين التفكير التقليدي والتفكير 
    اإلبداعي .

كيفية طرح األفكار الجديدة وكيفية قياسها.   •
التخطيط الصحيح لتنفيذ األفكار بإبداعية.   •

كيفية خلق بيئة إبداعية ومتميزة .   •
اإلستخدام األمثل لإلمكانيات وتحقيق اإلبداع .  •

•  إظهار الطاقة الكامنة للوصول إلى النجاح تحقيق 
التميز . 

s
الفئة 

المستهدفة
جميع موظفي اإلدارة العامة للجمارك .

المدة الزمنية 
للربنامج  

األحد  20 نوفمبر - الخميس 24 نوفمبر 2022.

نوفمرب 2022

35



مجال الربنامج التدري�بي 

  word،Excel ، PowerPoint تطبيقات مايكروسوفت المكتبية من
لها إستخدامات كثيرة في المهام اليومية التي يقوم بها العديد 

من الموظفين ومن خال ذلك البرنامج سوف يتم رفع المهارة 
الخاصة بالمستخدمين والتعرف على كافة ميزات البرامج وكيفية 

إستخدامها بشكل أكثر فاعلية .

تطبيقات الحاسب 
اآللي إلدارة 

األعمال المكتبية

36



<
أهداف 

الربنامج 
التعرف على المحاور  •

    الرئيسية األكثر إستخداما ً
    إلعدادات برامج

.word، Excel، PowerPoint    
كيفية إعداد الصفحات  •

.Word المختلفة والتنسيق من خال    
 . Excel التعرف على تصميم الجداول ومختلف مميزات  •

إدارك أهمية تصميم العروض التقديمية بشكل   •
أكثر جاذبية .

التمكن من تصميم العروض التقديمية .      •

s
الفئة 

المستهدفة
موظفي اإلدارة العامة للجمارك.

موظفي السكرتارية
* يتطلب حضور البرنامج معرفة المتدرب بمبادئ إستخدام الحاسب اآللي 

المدة الزمنية 
للربنامج  

األحد 20 نوفمبر - الخميس 24 نوفمبر 2022.

نوفمرب 2022
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مجال الربنامج التدري�بي 

تعتبر إدارة المخاطر أداة فاعلة في منظومة العمل الجمركي حيث 
أنها تساعد في العمل على تسهيل وتيسير اإلجراءات الجمركية 

وذلك طبقًا لقواعد إحكام الرقابة الجمركية، وكذلك سرعة تسهيل 
اإلجراءات ومعرفة منظومة العمل في ظل تفعيل إدارة المخاطر 

واآلليات الخاصة بها وكيفية تقي�يم وتحليل وقياس الخطر وأيضًا 
كيفية تقي�يم مجموعة تعمل على إدارة المخاطر. 

إدارة المخاطر 
الذكية وإحكام 

الرقابة الجمركية

38



<
أهداف 

الربنامج 
إدارة المخاطر  •

   وإتفاقية كيوتو المعدلة.
إدارة المخاطر أداة فاعلة   •

لتسهيل وتيسير التجارة. 
منظمة الجمارك العالمية وأدواتها   •

وإدارة المخاطر.
كيفية اإلستفادة من تطبيق منظومة إدارة   •

المخاطر وتطوي�ر العمل الجمركي. 
المخاطر اإلقليمية والدولية واستراتيجية التعامل مع الخطر.   •

األساليب الت�كنولوجية والحاسب اآللي للتحكم في األخطار.   •

s
الفئة 

المستهدفة
موظفي قطاع البحث والتحري. 

موظفي التدقيق الجمركي.
موظفي التفتيش الجمركي. 

المدة الزمنية 
للربنامج  

االثنين 28 نوفمبر - األربعاء 30 نوفمبر 2022.

نوفمرب 2022

39



مجال الربنامج التدري�بي 

تنمية مهارات المشاركين وإحاطتهم بأهم طرق التقاضي 
وإجراءاتها وأنواع القضاء ودرجاته وما هي سبل إقامة الدعاوى 

وأنواعها، وما هي أهم القواعد واألصول الواجب مراعاتها عند 
الترافع أمام القضاء، وما هي أنواع المذكرات القانونية أمام 

القضاء والجهات األخرى واألصول النموذجية لتحضيرها. 

اإلحرتافية في
صياغة المذكرات 

القانونية ومذكرات 
الدفاع وصحائف الدعوى

40



<
أهداف 

الربنامج 
التعرف على المحاور   •

الرئيسية إلعداد المذكرات 
القانونية. 

كيفية صياغة مذكرات الدفاع واألصول   •
الواجب مراعاتها.

مناقشة سبل إقامة الدعاوي وانواعها.   •
عرض النماذج المختلفة للمذكرات   •

القانونية وسبل اعدادها.    

s
الفئة 

المستهدفة
الباحثين القانوني�ين .

المدة الزمنية 
للربنامج  

األحد  27 نوفمبر - الخميس 1 ديسمبر 2022.

نوفمرب 2022
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الربنامج 
التدري�بي لشهر 

ديسمرب 2022





مجال الربنامج التدري�بي 

الحياة الرقمية أصبحت تمثل جزء رئيسيًا من الحياة الشخصية 
والعملية في عالمنا ، والتي أصبح لها ت�أثير كبير على بيئة العمل و 

إدارة اإلتصال بين األفراد والتي وال ت�توقف فقط على إستخدامات 
مواقع التواصل اإلجتماعي  والتطبيقات و البرامج المختلفة ،حيث  

وصل  األمر الى بيئة العمل بشكل كبير وأثر على وسائل اإلتصال 
الفعال والناجحة في ظل ثورة المعلومات والتقنيات الحديثة وت�أثير 

ذلك على بيئة العمل لزيادة اإلنتاجية . 

مهارات اإلتصال 
وتقديم الخدمات 

اإللكرتونية 

44



<
أهداف 

الربنامج 
اإلتصال اإلداري الفعال .  •
معالجة مشاكل اإلتصال   •

اإلداري وكيفية تطوي�ره .
أثر اإلتصال اإلداري الفعال على   •

بيئة العمل . 
إستخدام الت�كنولوجيا الرقمية لإلتصال الفعالة   •

في بيئة العمل. 
اإلبداع وأفاق سبل تطوي�ر اإلتصال ببيئة العمل .   •

أساليب العمل الحديثة باستخدام الت�كنولوجيا   •
الرقمية. 

s
الفئة 

المستهدفة
جميع موظفي اإلدارة العامة للجمارك  

المدة الزمنية 
للربنامج  

األحد  4 ديسمبر - الخميس 8 ديسمبر 2022.

ديسمرب 2022
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مجال الربنامج التدري�بي 

الجمارك هي الدرع الواقي لعمليات تهريب المخدرات، وهي خط 
الدفاع االول لحماية الوطن، وعليه ت�تضح أهمية الفعاليات التي 

تعمل عليها اإلدارة العامة للجمارك للكشف عن طرق تهريب 
المخدرات ومنعها من دخول الباد، وتحديث أساليب وطرق التفتيش 

للكشف عن المواد المخدرة، وكيفية إستخدام أدوات التفتيش 
الت�كنولوجية وأدوات التفتيش. 

المخدرات... سبل 
المكافحة وآليات 

التفتيش الجمركي

46



<
أهداف 

الربنامج 
تعريف بماهية المواد المخدرة.  •

أنواع وتقسيمات المواد المخدرة.  •
طرق التهريب المختلفة للمخدرات.  •

وسائل التفتيش الجمركي للكشف عن   •
المواد المخدرة. 

s
الفئة 

المستهدفة
موظفي التفتيش الجمركي)الموظفين 

الجدد(.

المدة الزمنية 
للربنامج  

االثنين 5 ديسمبر - األربعاء 7 ديسمبر 2022.

ديسمرب 2022
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مجال الربنامج التدري�بي 

زيادة قدرة الموظفين على االتصال بشكل سليم باللغة اإلنجليزية، 
والتعرف على المصطلحات والمفردات اإلنجليزية التي يتم 

إستخدامها في المستندات والوثائق الجمركية، وزيادة مهارة 
وقدرات الموظفين الجمركي�ين على إستخدام المفردات بشكل أكثر 

طاقة. 

المصطلحات 
الجمركية باللغة 

اإلنجليزية

48



<
أهداف 

الربنامج 
التفاعل مع بيئة العمل   •

بالمصطلحات اللغوية 
اإلنجليزية الصحيحة .

أهم المصطلحات الجمركية  باللغة   •
اإلنجليزية .

زيادة حصيلة المفردات اللغوية باللغة اإلنجليزية.   •
قدرة الموظف علي استخدام مفردات لغوية   •

تناسب بيئة العمل .
قراءة للموضوعات المتعلقة ببيئة العمل بشكل جيد .  •
دقة توسيع المدارك السمعية واللغوية للموظفين .  •

s
الفئة 

المستهدفة
جميع موظفي اإلدارة العامة للجمارك 

المدة الزمنية 
للربنامج  

األحد 11 ديسمبر - الخميس 22 ديسمبر 2022.

ديسمرب 2022

49



مجال الربنامج التدري�بي 

اإلجراءات الجمركية التي يتم إستخدامها في حالة البضائع الواردة 
الى الباد والتي يتم تصنيفها تحت النظم اإلستيرادية ومنها بضائع 

اإلجراءات المختلفة لدخول البضائع من اإلستيراد، اإلدخال المؤقت 
والترانزيت والتي ت�تطلب بعض اإلجراءات فيما يخص المستندات 
والرسوم الجمركية أو اإلجراءات الرقابية لذا تظل تلك البضائع 

معلقة في بعض األمور بالنسبة لإلجراءات الجمركية.  

النظم
اإلستريادية

50



<
أهداف 

الربنامج 
التعرف على النظم   •

اإلستيرادية وأنواعها.
إجراءات النظم اإلستيرادية  •

    حسبما تقتضيه االتفاقيات الدولية
    المتعلقة بالجمارك ومنظمة التجارة

    العالمية وبما يتفق مع القانون الجمركي 
الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.

ماهي اإلجراءات الجمركية لحاالت النظم اإلستيرادية.  •
التوصيات وأفضل الممارسات لتطوي�ر عمليات النظم   •

اإلستيرادية الخاصة.  

s
الفئة 

المستهدفة
موظفي التدقيق الجمركي.

المدة الزمنية 
للربنامج  

االثنين 12 ديسمبر - األربعاء 14 ديسمبر 2022.

ديسمرب 2022
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مجال الربنامج التدري�بي 

تعتبر مهارة متابعة و إدارة المشروعات الهندسية واحدة من 
المهارات المطلوبة لدى مشرفي ومديري المشاريع الهندسية ، 

وت�تطلب منهم المعرفة الكاملة والدراية بمراحل المشاريع وكيفية 
تصميمها ومتابعتها للعمل على تحسين أداء المشاريع وتحقيق 

العائد األفضل من تنفيذ تلك المشروعات .  

المشاريع 
الهندسية بني 

المتابعة والتنفيذ

52



<
أهداف 

الربنامج 
هيكل مراحل إدارة المشاريع.  •

أهمية متابعة المشاريع وأفضل   •
الطرق للمتابعة .

التنسيق واإلتصال مع فري�ق المشروع   •
لتحسين األداء . 

محاور  ترتيب األولويات لتحسين تنفيذ أداء المشاريع .  •
أساليب عرض البيانات والمعلومات بيانيًا و إحصائيًا .    •

الطرق األفضل لمتابعة أداء المشاريع.  •

s
الفئة 

المستهدفة
موظفي اإلدارة الهندسية. 

المدة الزمنية 
للربنامج  

األحد 18 ديسمبر - الخميس 22 ديسمبر 2022.

ديسمرب 2022
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مجال الربنامج التدري�بي 

المواد المتفجرة هي احدى األخطار التي تواجه الدوائر الجمركية، 
منع دخول تلك األخطار الى الباد هي اهداف عليا يسعى لتحقيها 

كافة افراد موظفي الجمارك فماهي طرق تهريب المتفجرات 
وماهي الوسائل للتعرف عليها، وكذلك سبل تهريب بعض المواد 

الممنوعة في حاالت البضائع الواردة والصادرة.  

سبل إحكام
الرقابة الجمركية 

للكشف عن المتفجرات
والمواد المهربة

54



<
أهداف 

الربنامج 
تعريف بماهية المتفجرات.   •

طرق الكشف عن المتفجرات.  •
كيفية التعامل مع المتفجرات.  •

وسائل التنسيق مع الجهات األخرى   •
والضبط.

s
الفئة 

المستهدفة
موظفي التفتيش الجمركي.  

المدة الزمنية 
للربنامج  

االثنين 19 ديسمبر - األربعاء 21 ديسمبر 2022.

ديسمرب 2022
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مجال الربنامج التدري�بي 

مهارات تطوي�ر العمل اإلداري ، إدارة األولويات وترتيبها يساعد 
بشكل كبير على اإلدارة الصحيحة وكذلك إدارة وتنظيم الوقت كما 

يساعد بشكل كبير التخطيط السليم إلنجاز األعمال .

التميز اإلداري 
وترتيب األولويات

56



<
أهداف 

الربنامج 
تحديد األولويات وترتيبها.  •
كيفية تقي�يم النشاطات   •

وتسلسلها للبدء.
أساليب التخطيط السليم .  •

أهمية ترتيب األولويات على إدارة   •
الوقت .

ترتيب األولويات وحفظ الموارد   •
للمؤسسات. 

كيفية توحيد المفاهيم ودورها في   •
تسهيل اإلجراءات .

s
الفئة 

المستهدفة
جميع موظفي اإلدارة العامة للجمارك

المدة الزمنية 
للربنامج  

األحد 25 ديسمبر - الخميس 29 ديسمبر 2022.

ديسمرب 2022

57



مجال الربنامج التدري�بي 

ت�أهيل الموارد البشرية احدى العناصر المهمة الازمة لضمان 
استمرارية النجاح، ت�أهيل واعداد  الموارد البشرية وتطوي�ر مهاراتها  

لقيادة المؤسسات وتوفير ما يلزم لها من مهارات ومعرفة 
للقيادة هي من المتطلبات األساسية لتحقيق التطور المؤسسي . 

لذلك اعداد موظفين مؤهلين للقيادة هو إحدى األهداف.

النماذج القيادية 
الفعالة ودورها في 

التحفيز الوظيفي
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<
أهداف 

الربنامج 
أنماط القيادة.  •

تعريف القيادة المتميزة.  •
ادارة الضغوط والصراع في العمل.  •

إدارة التغير واألزمات.   •
التخطيط التشغيلي والتخطيط   •

االستراتيجي.
انماط المرؤوسين واسس التعامل   •

معهم.

s
الفئة 

المستهدفة
مدراء اإلدارات الجمركية .

المراقبين ورؤساء األقسام. 

المدة الزمنية 
للربنامج  

األحد 25 ديسمبر - الخميس 29 ديسمبر 2022.

ديسمرب 2022
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الربنامج 
التدري�بي لشهر 

يناير 2023





62

تحديات أعمال 
السكرتارية وبيئة 
األعمال الرقمية 



63

يناير 2023

<
أهداف 

الربنامج 
مهارات أداء مهام اإلدارة المكتبية التي ت�تطلبها   •
أعمال المكاتب في ظل توفير ادوات الت�كنولوجيا. 

مهارات التعامل مع ضغوط العمل ومساعدة المدراء   •
والمسؤولين في اإلنجازات. 

الدور الهام والحيوي للموظفين في منظمات العمل   •
اإلداري على اختاف أحجامها ونشاطاتها.   

تنمية مهارات السكرتارية إلدارة األعمال  باستخدام   •
الحاسب اآللي.

معرفة كاملة بفنون التعامل مع التقنيات الحديثة ورفع   •
معدالت األداء المكتبي باستخدام الت�كنولوجيا ونظم 

المعلومات. 
إكساب المشاركين المعارف و الخبرات و المهارات   •

اإلدارية و الفنية التي تمكنهم من تحقيق فعالية 
اإلتصال و التنسيق. 

إدارة الوقت والعمل في بيئة ضغط العمل.  •

s
الفئة 

المستهدفة
موظفي السكرتارية.

المدة الزمنية 
للربنامج  

األحد 8 يناير - الخميس 12 يناير 2023.

مجال الربنامج التدري�بي 
المكاتب الذكية وت�كنولوجيا المعلومات وأثرها على أساليب  عمل السكرتارية 
التنفيذية ومهارتها في إدارة المكاتب بإحترافية في عصر هندسة المعرفة، 

والمهارات والقدرات الجديدة الواجب توافرها في السكرتير العصري.  أصبح من 
الضرورة إتقان الموظفين لواجباتهم الوظيفية المنوطة بهم لدعم ومساندة 

اإلدارة العليا في سبيل تحقيق أهداف المؤسسات لضمان  تحقيق الدقة 
واإلنسيابية في العمل.



مجال الربنامج التدري�بي 

التوثيق للمعلومات هو من أهم العمليات في العمل الجمركي 
لما يترتب عليه من أعمال مختلفة منها تسجيل المحاضر القانونية، 

وارشفة معلومات خاصة بمدخات المحاضر الجمركية، فما هي 
أساليب كتابة المحضر الجمركي بالشكل العلمي الصحيح في ظل 

توافر األنظمة اآللية باإلدارة العامة للجمارك وكيفية ضمان كتابة 
المحضر طبقًا لإلجراءات الجمركية والقانون الجمركي.

إعداد وكتابة 
محاضر الضبط 

الجمركية

64



<
أهداف 

الربنامج 
معلومات محضر الضبط   •

والهيكل الكتابي للمحاضر .
أساليب كتابة ومراجعة المحاضر.  •

المعلومات التي يجب توافرها في   •
محاضر الضبط.

الخطوات والعمليات األساسية في   •
توثيق المحاضر. 

كيفية استخدام االنظمة االلية في   •
التوثيق.     

s
الفئة 

المستهدفة
موظفي التفتيش الجمركي )الموظفين 

الجدد(.

المدة الزمنية 
للربنامج  

االثنين 9 يناير - االربعاء 11 يناير 2023.

يناير 2023
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مجال الربنامج التدري�بي 

ت�كوي�ن مهارة لدي موظفي األمن والسامة فيما يختص بمتابعة 
إجراءات األمن والسامة بالمناطق الجمركية، وكذلك مهارة التعامل 

األولي في حاالت حدوث كوارث وماهي الخطط والعمليات الواجب 
اتباعها بمهنية وإحترافية في أداء تلك المهمة لحين تعامل 

الجهات المختصة مع الحاالت.

إجراءات األمن 
والسالمة في 

المناطق الجمركية
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<
أهداف 

الربنامج 
أهمية متابعة إجراءات األمن   •

والسامة.
المعاي�ير األساسية إلجراءات األمن   •

والسامة. 
اإلسعافات األولية في حاالت الكوارث   •

وكيفية التعامل مع المواقف واألزمات.
وضع خطط اإلخاء السريع واتخاذ اجراءات   •

سريعة في حاالت الكوارث الطبيعية. 

s
الفئة 

المستهدفة
موظفي األمن والسامة. 

المدة الزمنية 
للربنامج  

االثنين 16 يناير - األربعاء 18 يناير 2023.

يناير 2023
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مجال الربنامج التدري�بي 

التدريب المكثف لزيادة المهارة على كيفية تحديد وتقيم قيمة 
السلع الجمركية طبقا لمعاي�ير اتفاقية القيمة لمنظمة التجارة 
العالمية وتطبيق القيمة حسب التعليمات الصادرة من االتحاد 

الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي والكثير من المحاور، 
باإلضافة الى التعرف على اهم الممارسات في إحتساب القيمة 

الجمركية للبضائع في ظل توافر أدوات ت�كنولوجيا المعلومات. 

القواعد
المنظمة إلحتساب

القيمة الجمركية
ومنشأ البضائع
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<
أهداف 

الربنامج 
محاور وفصول اتفاقية القيمة.  •

طرق حساب قيمة الصفقة.  •
الطرق البديلة لحساب قيمة الصفقة.  •

طرق واساليب احتساب القيمة الجمركية.  •
ت�كنولوجيا المعلومات وإحتساب قيمة   •

البضائع. 

s
الفئة 

المستهدفة
موظفي التدقيق الجمركي.

المدة الزمنية 
للربنامج  

االثنين 16 يناير  - األربعاء 18 يناير 2023.

يناير 2023
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التشريعات 
وإجراءات مكافحة 

غسل األموال
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<
أهداف 

الربنامج 
القوانين والتعليمات الجمركية المنظمة لعمليات   •

مكافحة غسل األموال وتموي�ل اإلرهاب.  
التوصيات الصادرة فيما يخص إجراءات مكافحة غسل   •

األموال وتموي�ل اإلرهاب. 
إجراءات نقل األموال عبر الحدود.   •

المعلومات المسبقة عن المسافري�ن وكيفية قراءتها   •
وتحليلها.

تحليل قاعدة البيانات المتاحة في تقي�يم المعلومات.  •
التعرف على األساليب الحديثة للتحكم في العمليات.  •

مناقشة اإلتفاقيات الدولية والقوانين المنظمة   •
لمكافحة غسل األموال. 

ماهي الطرق الحديثة لضبط األموال المهربة؟  •

s
الفئة 

المستهدفة
موظفي التحريات المالية. 

المدة الزمنية 
للربنامج  

االثنين 23 يناير - األربعاء 25 يناير 2023.

يناير 2023

مجال الربنامج التدري�بي 
التعرف على القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة غسل األموال وكذلك إجراءات 

مكافحة غسل األموال، كيفية تهريب األموال وطرق مكافحتها وماهية أساليب 
التهريب الحديثة لألموال وأثرها على اإلقتصاد، باإلضافة إلى تحليل المعلومات 

وكيفية اإلستفادة من المعلومات المسبقة وتوثيقها.



مجال الربنامج التدري�بي 

عمليات وإجراءات تسهيل وتيسير التجارة واحدة من األهداف 
اإلستراتيجية الجمركية، وهناك العديد من الوسائل والوسائط التي 

تستخدم لنقل البضائع، وتعتبر الحاويات بكافة أحجامها واحدة من 
الوسائل الرئيسية لنقل البضائع وخصوصا بالموانئ البحرية، لذا 
يعمل موظفي الجمارك على إستخدام األساليب والت�كنولوجيا 

الازمة للكشف عن المواد الممنوعة وعمليات التهريب الجمركي. 

ت�كنولوجيا 
التفتيش الجمركي 
وتفتيش الحاويات
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<
أهداف 

الربنامج 
أهمية تطبيق الوسائل   •

الحديثة في التفتيش.
آليات وطرق التفتيش والضبط  •

    بالحاويات.
مناقشة وتحليل حاالت التهريب عن   •

طري�ق الحاويات. 
كيفية تحليل معلومات البضائع الوارد   •

بالحاويات. 
إستخدام أجهزة الفحص باألشعة عن   •

البضائع الواردة بالحاويات.

s
الفئة 

المستهدفة
موظفي التفتيش الجمركي.  

المدة الزمنية 
للربنامج  

االثنين 23 يناير - األربعاء 25 يناير  2023.

يناير 2023
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مجال الربنامج التدري�بي 

إدارة الذات وإخضاعها  للعديد  من  القواعد المنظمة ألدائها مع 
الشعور واإلحساس الدائم لتقي�يم األفعال ومحاولة تطوي�رها بشكل 
إي�جابي يمنح الشخص المقدرة على التواصل مع المحيط بشكل فعال 
والذي سيكون له أثر في مرونة الشخص وقدرته على إدارة أهدافه 

بالحياة .  وفي ظل بيئة العمل الرقمية يتطلب من الموظف العمل 
على التعرف على كيفية إدارة الذات وتطوي�رها .

تطوي�ر المهارات 
الذاتية في بيئة 

العمل الرقمية 

74



<
أهداف 

الربنامج 
ما هو إدارة الذات وأثره على   •

تطوي�ر بيئة العمل.
كيفية اتخاذ القرارات نحو إحداث التغي�ير.  •
است�ثمار  المهارات والطاقات الداخلية   •

واالستفادة منها لتحقيق النجاح .
تطوي�ر الذات ومواجهة التحديات .  •

األساليب المختلفة لحل المشكات .   •

s
الفئة 

المستهدفة
جميع موظفي اإلدارة العامة للجمارك.

المدة الزمنية 
للربنامج  

األحد  29 يناير - الخميس 2 فبراير 2023.

يناير 2023
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مجال الربنامج التدري�بي 

محاور تسهيل وتيسير التجارة تعتمد بشكل أساسي على كيفية 
اإلستفادة من الت�كنولوجيا الحديثة لتحسين اإلجراءات والعمليات 
الجمركية، وهنا سيتم تناول أفضل الممارسات واإلجراءات التي 

يمكن تطبيقها لمعالجة البضائع ومنها معالجة البضائع قبل 
الوصول، إنشاء الخدمات اإللكترونية لتقديمها للمتعاملين. 

الجمارك الرقمية
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<
أهداف 

الربنامج 
الوثائق الرقمية وتحميل   •

المستندات آليًا.
مراجعة الوثائق اإللكترونية.  •

دور األرشفة اإللكترونية.  •
السداد اإللكتروني للرسوم والضرائب   •

الجمركية. 
اإلجراءات الجمركية لتحسين عمليات   •

معالجة البضائع قبل الوصول. 

s
الفئة 

المستهدفة
موظفي التدقيق الجمركي.  •

موظفي التفتيش الجمركي.    •

المدة الزمنية 
للربنامج  

االثنين 30 يناير - األربعاء 1 فبراير 2023.

يناير 2023
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الربنامج 
التدري�بي لشهر 

فرباير 2023





مجال الربنامج التدري�بي 

مهارات التفاوض واألنماط الشخصية وأسلوب التفاوض والقدرة 
على اإلقناع ، يتطلب العمل إقناع زماء العمل والمدراء بوجهات 
النظر أثناء عمليات النقاش، نحتاج الى مهارات التفاوض واإلقناع 

في حياتنا اليومية ، فماهي المهارات المطلوبة للتفاوض وإقناع 
اآلخري�ن .    

مهارات
التفاوض واإلقناع
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<
أهداف 

الربنامج 
األنماط الشخصية المختلفة .  •

تحديد  وترتيب األهداف .   •
أساليب وطرق التفاوض .  •

أهمية التفاوض واإلقناع في الحياة   •
العملية . 

صفات المفاوض الناجح .   •

s
الفئة 

المستهدفة
جميع موظفي اإلدارة العامة للجمارك. 

المدة الزمنية 
للربنامج  

األحد  5 فبراير - الخميس 9 فبراير 2023.

فرباير 2023
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مجال الربنامج التدري�بي 

في إطار ما تشهده اإلدارات الجمركية من التوسع في إستخدام 
الخدمات اإللكترونية عبر المنصات اإللكترونية المختلفة، حيث يتطلب 

العمل الجمركي تسهيل اإلجراءات مع ضمان جودة المستندات 
وصحتها عند عمليات االستخدام وتقديمها إلنهاء اإلجراءات الخاصة 

بالبضائع.  فما هي الوسائل التي يمكن أن يستخدمها المدقق 
الجمركي للت�أكد من صحة المستندات. 

المستندات 
الجمركية اإللكرتونية 

وأساليب التزوي�ر
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<
أهداف 

الربنامج 
التعرف على الوثائق الواجب   •

تقديمها عند إنهاء المعامات.
اإلجراءات الجمركية والمستندات   •

المرفقة. 
التعرف على طرق وأساليب التاعب في   •
المستندات الجمركية المحملة الكترونيًا.

طرق التهريب الجمركي وتزوي�ر   •
المستندات. 

s
الفئة 

المستهدفة
موظفي التدقيق الجمركي.

المدة الزمنية 
للربنامج  

االثنين 6 فبراير - األربعاء 8 فبراير 2023

فرباير 2023
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إتفاقية سايتس 
للحماية البيئية
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مجال الربنامج التدري�بي 
الدور الحيوي لرجال الجمارك في مراقبة وضبط المواد والسلع التي يطلق عليها 

»السلع الحساسة بيئيًا »، حيث أن بعضًا منها ضارة بصحة اإلنسان والنظم البيئية، 
وذلك بسبب خواصها الخطرة المت�أصلة فيها، أو بسبب سوء استخدامها المحتمل، 

وبعضها اآلخر يسبب خلل بالتنوع والنظام الحيوي�ين مما يؤدي إلى انقراض بعض 
األنواع من النباتات والحيوانات، وت�تضمن هذه المواد والسلع مواد كيميائية 
محظورة أو ممنوعة أو نفايات خطرة وسامة أو كائنات حية نادرة أو مهددة 

باالنقراض أو معدلة وراثيًا.

<
أهداف 

الربنامج 
•  بناء وتعزي�ز قدرات موظفي الجمارك واألشخاص 

اآلخري�ن المعني�ين بمراقبة وترخيص ورصد والتحكم في 
السلع الحساسة بيئيا والتي ت�تضمن األنواع المهددة 

باالنقراض. 
التعريف باالتفاقيات الدولية المعنية باإلدارة السليمة   •
المتعلقة باألنواع المهددة باالنقراض والتنوع الحيوي 

وااللتزامات المترتبة على دول المنطقة كون معظمها 
أطراف في كثير من تلك االتفاقيات. 

مهارة رصد وتسهيل االتجار المشروع، ومنع االتجار غير   •
المشروع بتلك األنواع للوقاية من آثارها السلبية على 

البيئة.  
استخدام األدلة اإلرشادية مثل دليل الجمارك الخضراء.   •

s
الفئة 

المستهدفة
جميع موظفي اإلدارة العامة للجمارك.

المدة الزمنية 
للربنامج  

االثنين 13 فبراير - األربعاء 15 فبراير 2023.

فرباير 2023



مجال الربنامج التدري�بي 

  مهارات اإلتصال الفعال لمفتشي الجمارك للتعامل مع 
المسافري�ن في الموانئ، المطارات والمنافذ، حيث التحديات بين 
الترحيب بالمسافري�ن وتطبيق اإلجراءات الجمركية بشكل إحترافي، 
وزيادة القدرة على التعامل مع المسافري�ن وطرح اإلستفسارات 

ومساعدتهم في إنجاز الخطوات الازمة إلنهاء اإلجراءات. 

فن التعامل مع 
المسافري�ن في 

المطارات، الموانئ 
والمنافذ
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<
أهداف 

الربنامج 
تمكين المشاركين من  •
    التعرف على األنماط 

السلوكية للعماء والجمهور 
وتدري�بهم على طريقة 

التعامل مع كل نمط.
إدارة الوقت والعمل في بيئة ضغط العمل.  •

تنمية مهارات التحاور والمناقشة مع المسافري�ن .  •
إكساب المشاركين جميع المهارات الازمة من   •

مهارات إتصال واستقبال و نقاش و حوار  .
التوجيه الصحيح وإبت�كار الوسائل .  •

الشعور بأهمية األدوار الوظيفية المختلفة.       •

s
الفئة 

المستهدفة
مفتشي اإلدارة العامة للجمارك .

المدة الزمنية 
للربنامج  

األحد 12 فبراير - الخميس 16 نوفمبر 2023.

فرباير 2023
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الربنامج 
التدري�بي لشهر 

مارس 2023





مجال الربنامج التدري�بي 

تنمية مهارات المشاركين وإحاطتهم بأهم طرق التقاضي 
وإجراءاتها وأنواع القضاء ودرجاته وما هي سبل إقامة الدعاوى 

وأنواعها، وما هي أهم القواعد واألصول الواجب مراعاتها عند 
الترافع أمام القضاء، وما هي أنواع المذكرات القانونية أمام 

القضاء والجهات األخرى واألصول النموذجية لتحضيرها. 

اإلحرتافية في 
صياغة المذكرات 

القانونية ومذكرات 
الدفاع وصحائف 

الدعوى
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<
أهداف 

الربنامج 
التعرف على المحاور الرئيسية   •

إلعداد المذكرات القانونية. 
كيفية صياغة مذكرات الدفاع واألصول   •

الواجب مراعاتها.
مناقشة سبل إقامة الدعاوي وانواعها.   •

عرض النماذج المختلفة للمذكرات   •
القانونية وسبل اعدادها.    

s
الفئة 

المستهدفة
الباحثين القانوني�ين .

المدة الزمنية 
للربنامج  

األحد  5 مارس - الخميس 9 مارس 2023.

مارس 2023
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مجال الربنامج التدري�بي 

خرجت إتفاقية تسهيل وتيسير التجارة بجهود من منظمة الجمارك 
العالمية ومنظمة التجارة العالمية والتي تهدف الى تسهيل 

التجارة العالمية وتنشيط التبادل التجاري بين الدول وإقامة 
عاقات تجارية دولية، مما يؤدي الى   تسهيل إجراءات دخول 

وخروج وانتقال البضائع عبر الحدود، وفي إطار العمليات المتزايدة 
في تقديم الخدمات الجمركية المختلفة عبر المنصات اإللكترونية 

لتسهيل اإلجراءات على المتعاملين مع اإلدارة العامة للجمارك كان 
للخدمات الجمركية اإللكترونية أهمية خاصة.  

إتفاقية تسهيل 
وتيسري التجارة... 

رقمنة الخدمات 
الجمركية
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<
أهداف 

الربنامج 
محاور إتفاقية تسهيل وتيسير التجارة.   •

كيفية تطبيق بنود اإلتفاقية لتسهيل   •
وتيسير اإلجراءات الجمركية.

اإلجراءات الجمركية وأهمية رقمنتها.   •
دور الخدمات اإللكترونية في تحسين   •

األداء المؤسسي. 

s
الفئة 

المستهدفة
موظفي التدقيق الجمركي.

موظفي التفتيش الجمركي.  

المدة الزمنية 
للربنامج  

االثنين 6 مارس - األربعاء 8 مارس 2023.

مارس 2023
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تحديات أعمال 
السكرتارية وبيئة 
األعمال الرقمية 
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<
أهداف 

الربنامج 
مهارات أداء مهام اإلدارة المكتبية التي ت�تطلبها   •
أعمال المكاتب في ظل توفير ادوات الت�كنولوجيا. 

مهارات التعامل مع ضغوط العمل ومساعدة المدراء   •
والمسؤولين في اإلنجازات. 

الدور الهام والحيوي للموظفين في منظمات العمل   •
اإلداري على اختاف أحجامها ونشاطاتها.   

تنمية مهارات السكرتارية إلدارة األعمال  باستخدام   •
الحاسب اآللي.

معرفة كاملة بفنون التعامل مع التقنيات الحديثة ورفع   •
معدالت األداء المكتبي باستخدام الت�كنولوجيا ونظم 

المعلومات. 
إكساب المشاركين المعارف و الخبرات و المهارات   •

اإلدارية و الفنية التي تمكنهم من تحقيق فعالية 
اإلتصال و التنسيق. 

إدارة الوقت والعمل في بيئة ضغط العمل.  •

s
الفئة 

المستهدفة
موظفي السكرتارية.

المدة الزمنية 
للربنامج  

األحد  12 مارس - الخميس 16 مارس 2023.

مارس 2023

مجال الربنامج التدري�بي 
المكاتب الذكية وت�كنولوجيا المعلومات وأثرها على أساليب  عمل السكرتارية 
التنفيذية ومهارتها في إدارة المكاتب بإحترافية في عصر هندسة المعرفة، 

والمهارات والقدرات الجديدة الواجب توافرها في السكرتير العصري.  أصبح من 
الضرورة إتقان الموظفين لواجباتهم الوظيفية المنوطة بهم لدعم ومساندة 

اإلدارة العليا في سبيل تحقيق أهداف المؤسسات لضمان  تحقيق الدقة 
واإلنسيابية في العمل.



مجال الربنامج التدري�بي 

تفتيش الركاب في ظل زيادة حركة المسافري�ن عبر المنافذ 
الحدودية والمطارات والموانئ، يتطلب مهارة من المفتش 

الجمركي إلنهاء إجراءات تفتيش الركاب باحترافية وإحداث التوازن 
المطلوب بين تسهيل اإلجراءات وإحكام إجراءات التفتيش. لذا التعرف 

على اإلجراءات الجمركية في إطار القانون الجمركي واإلتفاقيات 
الجمركية فيما يخص تفتيش الركاب هو عامل حيوي لكفاءة المفتش 

الجمركي، باإلضافة الى إمكانية إستخدام أساليب الت�كنولوجيا 
والتفتيش في إنهاء إجراءات المسافري�ن. 

الطرق الحديثة 
لعمليات تفتيش 

المسافري�ن 

96



<
أهداف 

الربنامج 
أهمية تطبيق الوسائل   •

الحديثة في التفتيش.
كيفية إستهداف الركاب.  •

التعرف على طرق التهريب.    •
كيفية تحليل معلومات الركاب من خال   •

المستندات.
تعريف أدوات ووسائل التقي�يم لعملية   •

التفتيش.
إستخدام التقنيات للت�أكد والتحكم في   •

المعلومات.

s
الفئة 

المستهدفة
موظفي التفتيش الجمركي.  

المدة الزمنية 
للربنامج  

االثنين 13 مارس - األربعاء 15 مارس 2023.

مارس 2023
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الربنامج 
التدري�بي لشهر 

مايو 2023





مجال الربنامج التدري�بي 

الجمارك هي الدرع الواقي لعمليات تهريب المخدرات، وهي خط 
الدفاع االول لحماية الوطن، وعليه ت�تضح أهمية الفعاليات التي 

تعمل عليها اإلدارة العامة للجمارك للكشف عن طرق تهريب 
المخدرات ومنعها من دخول الباد، وتحديث أساليب وطرق التفتيش 

للكشف عن المواد المخدرة، وكيفية إستخدام أدوات التفتيش 
الت�كنولوجية وأدوات التفتيش. 

المخدرات... سبل 
المكافحة وآليات 

التفتيش الجمركي
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<
أهداف 

الربنامج 
تعريف بماهية المواد المخدرة.  •

أنواع وتقسيمات المواد المخدرة.  •
طرق التهريب المختلفة للمخدرات.  •

وسائل التفتيش الجمركي للكشف عن   •
المواد المخدرة. 

s
الفئة 

المستهدفة
موظفي التفتيش الجمركي.

المدة الزمنية 
للربنامج  

االثنين 1 مايو - األربعاء 3 مايو 2023.

مايو 2023
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مجال الربنامج التدري�بي 

المعلومات المتوفرة عن البضائع أو المسافري�ن هي واحدة من 
العناصر الهامة التي يعتمد عليها ممثلي الهيئات واإلدارات 

الجمركية لضبط المخالفات الجمركية، إن عمليات تبادل المعلومات 
بين اإلدارات الداخلية وكذلك المكاتب اإلقليمية تساهم بشكل فعال 
في تحقيق المزيد من األهداف، إضافة الى ذلك يتم اإلعتماد على 

جمع المعلومات من خال تجنيد مصادر، كيف ت�تم عمليات تجنيدها 
وضمان جودة تلك المعلومات التي يتم الحصول عليها وكيفية 

التفاوض مع تلك المصادر.  

التحري الجمركي 
وتجنيد المصادر
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<
أهداف 

الربنامج 
التعرف على أساليب الحصول  •

    على المعلومات وتنويع المصادر. 
كيفية صياغة المعلومات وتحليلها   •

بشكل علمي.
كيفية تجنيد المصادر البشرية والت�أكد من   •

صحة المعلومات.
التفاوض والمناقشة مع المصدر وكيفية   •

التعامل معه. 

s
الفئة 

المستهدفة
موظفي قطاع البحث والتحري الجمركي. 

المدة الزمنية 
للربنامج  

االثنين 1 مايو - األربعاء 3 مايو 2023.

مايو 2023
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مجال الربنامج التدري�بي 

إن اإلجتماعات واللجان وكذلك ورش العمل ُتعد من النشاطات 
المهمة في عمل المؤسسات وهي وسيلة من وسائل االتصال 

والتفاعل بين الموظفين في المؤسسات  يمثل مقرري اللجان 
عنصر هام لنجاح فاعليات اللجان  لذلك هناك مهارات وصفات خاصة 

يجب ،أن ت�توفر لدي مقرري اللجان.

ت�أهيل وتطوي�ر 
أداء مقرري 

اللجان  
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<
أهداف 

الربنامج 
أهمية عمل مقرري اللجان   •

ومدي أهمية الدور المناط به 
في نجاح المهمة.

المهارات الخاصة بمقرري اللجان   •
وكيفية تطوي�رها.

التواصل والتفاعل مع األعضاء وكيفية   •
بلورة األفكار.

طرح الرؤى واألفكار التي تم مناقشتها.  •

s
الفئة 

المستهدفة
مقرري اللجان 

المدة الزمنية 
للربنامج  

األحد  7 مايو - الخميس 11 مايو 2023.

مايو 2023
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مجال الربنامج التدري�بي 

تعزي�ز قدرات موظفي الجمارك بمهارات المراقبة والرصد 
والتحكم في السلع التي ت�تضمن مواد كيميائية، بيولوجية أو 

نووية وتعريفهم باإلتفاقيات الدولية المعنية بمراقبة تلك 
السلع وااللتزامات المترتبة على دول المنطقة كون معظمها   

أطرافًا في كثير من تلك االتفاقيات، وتدري�بهم على وسائل 
منع اإلتجار غير المشروع بتلك المواد ذات الخطورة. 

الدور الجمركي 
في حماية البيئة
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<
أهداف 

الربنامج 
تعريف البضائع االستراتيجية  •

    مزدوجة اإلستخدام وتصنيفها. 
نظم مراقبة تجارة المواد  •

    االستراتيجية ذات اإلستخدام المزدوج.
أمن وصحة وسامة القائمين بالتفتيش   •

والفحص.
إحصائيات رمز النظام المنسق.  •

عرض االتفاقيات ذات الصلة وكيفية   •
تطبيقها.

s
الفئة 

المستهدفة
موظفي التدقيق الجمركي.

موظفي التفتيش الجمركي.  

المدة الزمنية 
للربنامج  

االثنين 8 مايو - األربعاء 10 مايو 2023.

مايو 2023
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مجال الربنامج التدري�بي 

زيادة قدرة الموظفين على االتصال بشكل سليم باللغة اإلنجليزية، 
والتعرف على المصطلحات والمفردات اإلنجليزية التي يتم 

إستخدامها في المستندات والوثائق الجمركية، وزيادة مهارة 
وقدرات الموظفين الجمركي�ين على إستخدام المفردات بشكل أكثر 

طاقة. 

المصطلحات 
الجمركية باللغة 

اإلنجليزية
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<
أهداف 

الربنامج 
التفاعل مع بيئة العمل  •

    بالمصطلحات اللغوية
    اإلنجليزية الصحيحة .

أهم المصطلحات الجمركية باللغة  •
    اإلنجليزية .

زيادة حصيلة المفردات اللغوية باللغة اإلنجليزية.   •
قدرة الموظف علي استخدام مفردات   •

لغوية تناسب بيئة العمل .
قراءة للموضوعات المتعلقة ببيئة العمل بشكل جيد .  •
دقة توسيع المدارك السمعية واللغوية للموظفين .  •

s
الفئة 

المستهدفة
جميع موظفي اإلدارة العامة للجمارك 

المدة الزمنية 
للربنامج  

األحد  14 مايو - الخميس 25 مايو 2023.

مايو 2023
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مجال الربنامج التدري�بي 

المواد المتفجرة هي احدى األخطار التي تواجه الدوائر الجمركية، 
منع دخول تلك األخطار الى الباد هي اهداف عليا يسعى لتحقيها 

كافة افراد موظفي الجمارك فماهي طرق تهريب المتفجرات 
وماهي الوسائل للتعرف عليها، وكذلك سبل تهريب بعض المواد 

الممنوعة في حاالت البضائع الواردة والصادرة.  

سبل إحكام
الرقابة الجمركية

للكشف عن المتفجرات 
والمواد المهربة
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<
أهداف 

الربنامج 
تعريف بماهية المتفجرات.   •

طرق الكشف عن المتفجرات.  •
كيفية التعامل مع المتفجرات.  •

وسائل التنسيق مع الجهات األخرى   •
والضبط.

s
الفئة 

المستهدفة
موظفي التفتيش الجمركي.  

المدة الزمنية 
للربنامج  

االثنين 15 مايو - األربعاء 17 مايو 2023.

مايو 2023
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مجال الربنامج التدري�بي 

  مهارات اإلتصال الفعال لمفتشي الجمارك للتعامل مع 
المسافري�ن في الموانئ، المطارات والمنافذ، حيث التحديات بين 
الترحيب بالمسافري�ن وتطبيق اإلجراءات الجمركية بشكل إحترافي، 
وزيادة القدرة على التعامل مع المسافري�ن وطرح اإلستفسارات 

ومساعدتهم في إنجاز الخطوات الازمة إلنهاء اإلجراءات. 

فن التعامل مع 
المسافري�ن في 

المطارات، الموانئ 
والمنافذ
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<
أهداف 

الربنامج 
تمكين المشاركين من  •

    التعرف على األنماط السلوكية
    للعماء و الجمهور و تدري�بهم

    على طريقة التعامل مع كل نمط.
إدارة الوقت والعمل في بيئة ضغط العمل.  •

تنمية مهارات التحاور والمناقشة مع المسافري�ن .  •
إكساب المشاركين جميع المهارات الازمة من مهارات   •

إتصال واستقبال و نقاش و حوار  .
التوجيه الصحيح وإبت�كار الوسائل .  •

الشعور بأهمية األدوار الوظيفية المختلفة.       •

s
الفئة 

المستهدفة
مفتشي اإلدارة العامة للجمارك .

المدة الزمنية 
للربنامج  

األحد  21 مايو - الخميس 25 مايو 2023.

مايو 2023
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مجال الربنامج التدري�بي 

AEO المعتمد يعد واحدًا من البرامج األساسية في إطار الشراكة 
بين اإلدارة العامة للجمارك وشركاء العمل الجمركي من المجتمع 

التجاري، ولذا من المهم جدا التعرف على كيفية تفعيل برنامج 
المشغل اإلقتصادي المعتمد في إطار إتفاقية تسهيل وتيسير 

التجارة. 

الفاعل اإلقتصادي 
المعتمد وتسهيل 
اإلجراءات الجمركية
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<
أهداف 

الربنامج 
إتفاقية تسهيل  •

    وتيسير التجارة ودور
    برنامج المشغل اإلقتصادي

    المعتمد.
كيفية وضع األطر األساسية لبرنامج  •

    المشغل اإلقتصادي المعتمد.
دور برنامج المشغل اإلقتصادي المعتمد  •

    في اإلطار الوطني واإلعتماد اإلقليمي للقوائم. 
مناقشة وتعريف عن أهمية إدارة سلسلة اإلمدادات   •

وخدمة شركاء العمل الجمركي.
أفضل الممارسات في تصميم وإدارة برنامج المشغل   •

اإلقتصادي المعتمد.  

s
الفئة 

المستهدفة
جميع موظفي اإلدارة العامة للجمارك. 

المدة الزمنية 
للربنامج  

االثنين 22 مايو - األربعاء 24 مايو 2023.

مايو 2023
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مجال الربنامج التدري�بي 

طرق ووسائل تفتيش السيارات للمسافري�ن في ظل حركة 
السيارات بالدخول والخروج بالمنافذ البرية، تحتاج الى مهارة من 
مفتشي المنافذ الحدودية للتعرف على كيفية تفتيش السيارات 
وأماكن التخبئة وكذلك التعرف على تحليل المواد والبضائع داخل 

السيارات لمنع التهريب الجمركي والت�أكد من السامة األمنية، 
وفي ظل اإلحتياج لتسهيل حركة البضائع عبر المنافذ الجمركية 

أصبح إستخدام أدوات ت�كنولوجيا التفتيش من أدوات التفتيش 
وأجهزة المسح اإلشعاعي أمر حتمي إلنهاء اإلجراءات مع الت�أكد 

من سامة عمليات التفتيش الجمركي. 

طرق تفتيش 
السيارات...

دور أجهزة المسح 
اإلشعاعي وأدوات 

التفتيش الجمركي
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<
أهداف 

الربنامج 
الحس األمني.  •

أهمية إستخدام أجهزة المسح   •
اإلشعاعي في التفتيش الجمركي. 

طرق وأساليب تفتيش السيارات.  •
التهريب الجمركي وكيفية ضبط البضائع.  •

أماكن التخبئة في السيارات.  •
كيفية استهداف السيارات وتوثيق   •

المعلومات.

s
الفئة 

المستهدفة
موظفي التفتيش الجمركي)الموظفين 

الجدد(.

المدة الزمنية 
للربنامج  

االثنين 29 مايو - األربعاء 31 مايو 2023.

مايو 2023

117



مجال الربنامج التدري�بي 

في عصر الثورة المعلوماتية ورقمنه األعمال الجمركية وتقديم 
العديد من الخدمات من خال المنصات اإللكترونية يعتبر المكتب 

اإلقليمي لاستخبارات الجمركية لتبادل المعلومات هو مركز لتجميع 
المعلومات وتوثيقها وتحليلها، حيث يتم من خال ذلك المكتب 

تبادل المعلومات بين الدول األعضاء في منظمة الجمارك العالمية 
حسب التوزيع الجغرافي لألقاليم بمنظمة الجمارك العالمية. هناك 

العديد من األدوات اإللكترونية والتي يمكن أن يكون لها دور في 
عمليات التفعيل لكافة األدوات الت�كنولوجية المتوفرة من خال 
منظمة الجمارك العالمية وتحقيق اإلستفادة من تلك المواقع 

المتوفرة.  

الدور الفعال
لت�كنولوجيا المعلومات 
في إدارة اإلستخبارات 

الجمركية
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<
أهداف 

الربنامج 
طرق مشاركة  •

    المعلومات بين الدول
    في إطار أدوات العمل

 .CEN التنظيمي بشبكة    
CEN أساليب اإلستفادة من شبكة  •

    لعمليات جمع المعلومات.  
.I2C اإلستفادة من المصدر اإللكتروني  •

 .IRIS اإلستفادة من المصدر اإللكتروني  •
نظم جودة المعلومات والمخرجات وآليات مشاركة   •

 .RILO المعلومات في مكتب
التعاون بين األعضاء على كافة المستويات  •

   وتوحيد أطر العمل. 

s
الفئة 

المستهدفة
موظفي اإلستخبارات الجمركية.

المدة الزمنية 
للربنامج  

االثنين 29 مايو - األربعاء 31 مايو 2023

مايو 2023
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الربنامج 
التدري�بي لشهر 

يونيو 2023





مجال الربنامج التدري�بي 

من األهمية حساب زمن اإلفراج، وي�ؤثر ذلك على العمل الخاص 
بتصميم خرائط التدفق المختلفة للعمليات الجمركية وتحديد 

نقاط اإلختناق ومن ثم العمل عليها لتسريع وتيرة اإلجراء وكذلك 
يساهم زمن اإلفراج في الت�أثير على ترتيب وتصنيف الدول من 

حيث تسهيل التجارة. 

قياس
زمن اإلفراج 

122



<
أهداف 

الربنامج 
أهمية إحتساب قياس زمن   •

اإلفراج عن البضائع. 
األدوات الخاصة بحساب زمن اإلفراج   •

وآليات العمل. 
المنهجيات المختلفة لقياس زمن اإلفراج.  •

دراسات الحالة لبعض الدول وتجاربها   •
في قياس متوسط زمن اإلفراج. 

s
الفئة 

المستهدفة
موظفي التدقيق الجمركي.

موظفي التفتيش الجمركي.  

المدة الزمنية 
للربنامج  

االثنين 5 يونيو - األربعاء 7 يونيو 2023.

يونيو 2023
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مجال الربنامج التدري�بي 

إعداد وكتابة التقاري�ر من المهارات األساسية في العمل، 
ويتطلب العمل في القطاع الهندسي إعداد ومتابعة التقاري�ر 

الهندسية بهدف متابعة األعمال والتعرف على حالة الفعاليات 
واألنشطة، فما هي األطر األساسية إلنشاء التقاري�ر الهندسية 

وماهي أهم محاورها. 

إعداد وكتابة 
التقاري�ر الفنية 

الهندسية
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<
أهداف 

الربنامج 
شكل وطبيعة التقري�ر الفني الهندسي.   •

أنواع التقاري�ر الفنية وحاالتها.   •
عناصر التقري�ر الفني.   •

مراحل إعداد التقري�ر الفني.  •
أساليب عرض البيانات والمعلومات بيانيًا   •

وإحصائيًا.  

s
الفئة 

المستهدفة
موظفي اإلدارة الهندسية. 

المدة الزمنية 
للربنامج  

األحد  11 يونيو - الخميس 15 يونيو 2023.

يونيو 2023

125



مجال الربنامج التدري�بي 

عمليات وإجراءات تسهيل وتيسير التجارة واحدة من األهداف 
اإلستراتيجية الجمركية، وهناك العديد من الوسائل والوسائط التي 

تستخدم لنقل البضائع، وتعتبر الحاويات بكافة أحجامها واحدة من 
الوسائل الرئيسية لنقل البضائع وخصوصا بالموانئ البحرية، لذا 
يعمل موظفي الجمارك على إستخدام األساليب والت�كنولوجيا 

الازمة للكشف عن المواد الممنوعة وعمليات التهريب الجمركي.   

ت�كنولوجيا 
التفتيش الجمركي 
وتفتيش الحاويات
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<
أهداف 

الربنامج 
أهمية تطبيق الوسائل   •

الحديثة في التفتيش.
آليات وطرق التفتيش والضبط   •

بالحاويات.
مناقشة وتحليل حاالت التهريب عن   •

طري�ق الحاويات. 
كيفية تحليل معلومات البضائع الوارد   •

بالحاويات. 
إستخدام أجهزة الفحص باألشعة عن   •

البضائع الواردة بالحاويات.

s
الفئة 

المستهدفة
موظفي التفتيش الجمركي.  

المدة الزمنية 
للربنامج  

االثنين 12 يونيو - األربعاء 14 يونيو 2023.

يونيو 2023
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مجال الربنامج التدري�بي 

  word،Excel ، PowerPoint تطبيقات مايكروسوفت المكتبية من
لها إستخدامات كثيرة في المهام اليومية التي يقوم بها العديد 

من الموظفين ومن خال ذلك البرنامج سوف يتم رفع المهارة 
الخاصة بالمستخدمين والتعرف على كافة ميزات البرامج وكيفية 

إستخدامها بشكل أكثر فاعلية .

تطبيقات الحاسب 
اآللي إلدارة 

األعمال المكتبية
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<
أهداف 

الربنامج 
التعرف على المحاور  •

    الرئيسية األكثر إستخداما ً 
    إلعدادات برامج

.word، Excel، PowerPoint    
كيفية إعداد الصفحات المختلفة  •

.Word والتنسيق من خال   
 . Excel التعرف على تصميم الجداول ومختلف مميزات  •

إدارك أهمية تصميم العروض التقديمية بشكل أكثر   •
جاذبية .

التمكن من تصميم العروض التقديمية .      •

s
الفئة 

المستهدفة
موظفي اإلدارة العامة للجمارك 

موظفي السكرتارية 
* يتطلب حضور البرنامج معرفة المتدرب بمبادئ إستخدام الحاسب اآللي  

المدة الزمنية 
للربنامج  

األحد  11 يونيو - الخميس 15 يونيو 2023.

يونيو 2023
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مجال الربنامج التدري�بي 

تفتيش الركاب في ظل زيادة حركة المسافري�ن عبر المنافذ 
الحدودية والمطارات والموانئ، يتطلب مهارة من المفتش 

الجمركي إلنهاء إجراءات تفتيش الركاب باحترافية وإحداث التوازن 
المطلوب بين تسهيل اإلجراءات وإحكام إجراءات التفتيش. لذا التعرف 

على اإلجراءات الجمركية في إطار القانون الجمركي واإلتفاقيات 
الجمركية فيما يخص تفتيش الركاب هو عامل حيوي لكفاءة المفتش 

الجمركي، باإلضافة الى إمكانية إستخدام أساليب الت�كنولوجيا 
والتفتيش في إنهاء إجراءات المسافري�ن. 

الطرق الحديثة 
لعمليات تفتيش 

المسافري�ن 
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<
أهداف 

الربنامج 
أهمية تطبيق الوسائل   •

الحديثة في التفتيش.
كيفية إستهداف الركاب.  •

التعرف على طرق التهريب.    •
كيفية تحليل معلومات الركاب من خال   •

المستندات.
تعريف أدوات ووسائل التقي�يم لعملية   •

التفتيش.
إستخدام التقنيات للت�أكد والتحكم في   •

المعلومات.

s
الفئة 

المستهدفة
موظفي التفتيش الجمركي.  

المدة الزمنية 
للربنامج  

االثنين 19 يونيو - األربعاء 21 يونيو 2023.

يونيو 2023
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