


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
لمنظمة   هي تمثل ذراع التنمية اإلقليمية لمنظمة األمم المتحدة التابعة (UNESCAP) اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ

تتمثل  و آسيا والمحيط الهادئفي كمركز رئيسي للتنمية االقتصادية واالجتماعية لالمم المتحدة  وتخدم آلسيا والمحيط الهادئ األمم المتحدة

الرابط االستراتيجي بين   ESCAPتقدم. أعضاء منتسبين لهال دو ٩دولة عضو و ٣٥مهمتها في تعزيز التعاون بين الدول األعضاء، 

وتدعو إلى إتباع نهج إقليمي  توحيد المواقف اإلقليمية تدعم حكومات دول المنطقة في انها والعالمي البرامج والقضايا على المستوى القطري

  للتغلب على التحديات االجتماعية واالقتصادية الفريدة من نوعها في المنطقة في عالم تسوده العولمة

 ,لمزيد من المعلومات ,في بانكوك، تايالند ESCAP جنةلليقع مقرا

 www.unescap.orgفي  ESCAPيرجى زيارة الموقع  

 

 
 

                                                 

 
.منطقة المظلمة من الخريطة األعضاء واألعضاء المنتسبين للجنةالتمثل   

 

 

 

 

 

 

مجتمع المعرفة والممارسة للخبراء من  وه  (UNNEXT).الهادئشبكة األمم المتحدة للخبراء في التجارة الالورقية في آسيا والمحيط 

وتسهيل التجارة, البلدان النامية واالقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية من آسيا ومنطقة المحيط الهادئ المعنية بتنفيذ نظم التجارة اإللكترونية 

   UNECE)(ألوروباولجنة األمم المتحدة االقتصادية  UNESCAP اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ والتي أنشأتها

(UNNEXT)   تهدف إلى دعم النافذة الواحدة الوطنية ودون اإلقليمية والعابرة للقارات 

 المعلومات حولالمعايير الدولية لتسهيل التجارة. لمزيد من  التدريب وتبادل المعرفة وتطبيقوتركز على والمبادرات التجارية غير الورقية. 

(UNNEXT)  يرجى زيارة .www.unescap.org/unnext. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unescap.org/
http://www.unescap.org/unnext


 

                                                            في آسيا والمحيط الهادئ ورقيةالال كة خبراء األمم المتحدة للتجارةشب

والمحيط الهادئ االقتصادية واالجتماعية آلسيااألمم المتحدة لجنة                          

 لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 دليل تحليل العمليات التجارية



 

 

شبكة األمم المتحدة للخبراء في ترجمة جزئية من دليل تحليل العمليات التجارية لتبسيط إجراءات التجارة المقدم من 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ ,(UNNEXT) التجارة الالورقية في آسيا والمحيط الهادئ

(UNESCAP) ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا (UNECE) 

 نت قنديل،تم إعداد هذه الترجمة غير الرسمية إلي اللغة العربية من قبل السيدة بس

 ، أثناء عملها كمتدربة في قسم التجارة واالستثمار باللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ4102ديسمبر 

(UNESCAP) التابعة لمنظمة األمم المتحدة 

 غربي آسياتمت مراجعة الترجمة من قبل السيد عادل الغبري، كل اإلمتنان والتقديرلللجنة االقتصادية واالجتماعية ل

(ESCWA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مقدمة     

 
ومخاوف من أمن  سالمة المنتجات ،لجديدة  تواجه سالسل التوريد الدولية اليوم بيئة تنافسية بشكل متزايد، مع لوائح

بشكل سريع ودقيق  , والوثائقيةلمتطلبات اإلجرائية والتنظيمية، جميع ال إلمتثالل ,صبحت الحاجة للتجار,االحدود المكثف

كفاءة وفعالية العمليات وتدفق المعلومات في جميع  تحسينل المنافسةفي غاية األهمية من أجل البقاء في دائرة  ,ورخيص

 تفهم  جيدا، قبل تنفيذ إصالحات تسهيل التجارة." ُ هيبأن الشروط القائمة "كما   ,.فمن األهميةأنحاء سلسلة التوريد،

من تقنيات نماذج العمليات التجارية  الذي مأخوذ ,اإلجراءات التجارية لتبسيطدليل تحليل العمليات التجارية , دليلال هذا 

العمليات توفير منهجية بسيطة لتوثيق هدف إلى ي التي تم تطبيقها في األصل في مجال أتمتة عمليات األعمال الميكانيكية،

والدروس المستفادة في  مةقي  ال   تجارب البلدان الدليل أيضا يعرض.  "هي"كما   التجارية في المعامالت التجارية الدولية

معلومات هامة كبار المسؤولين في الحكومة ل ستوفر  في التجارة  الحالية اإلجراءاتو مجال. رؤى حول العملياتهذا ال

  ضرورية.التحسينات ال تكمن حول أين

 

الحكوميين كأداة تسهل تحديد العقبات في العمليات التجارية واإلجراءات وتحديد خدم المسؤولين ينأمل أن هذا الدليل 

تحليل العمليات  دليلليمكن في النهاية، , أولويات مجاالت التحسين، ووضع استراتيجيات للقضاء على هذه العقبات

 للبقاء على والتي هي بدورها مفاتيحإحداث قدر أكبر من الشفافية، وتحسين الكفاءة، وقدرة أكبرعلى االبتكار،  التجارية

 .في األسواق العالمية اليوم المنافسة 

 

 

 

 

 
 

               Virginia Cram-Martos       Ravi Ratnayake 

                                                                                        مدير                        مدير                                                                                

 قسم التنمية المستدامة والتجارة                                          قسم التجارة واالستثمار                                       

   UNECEاللجنة االقتصادية ألوروبا                        المحيط الهادئ  اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا و

UNESCAP 

 
 

 

 

 

 

                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شكر وتقدير

 

 
 فريق منالكون ويت Shamika Sirimanne,  و التجارة،رئيس قسم تسهيل  نسقهالدليل من قبل فريق  تم إعداد النسخة األصلية من هذا

  Maria Misovicova, Peng Bin of ESCAP, Markus Pikart of UNECE and Somnuk Keretho and Thayanan 

Phuaphanthong from the Institute for Information Technology Innovation, Kasetsart University. 

 .  .Nikolaus Sahling (consultant)ة بواسطة وقُدمت مدخالت موضوعي

 Yann Duval, Sang Won Lim (ESCAP) and Tom Butterly (UNECE)   مساهمات قيمة من وقُدمت

Dorothy Van Schooneveld تم تقديم التحرير الخارجي من قبل      

 تحت إشراف يان دوفال,  Thayanan Phuaphanthong  دليل تحليل العمليات التجارية المعدلة و الموسعة من قد قام بإعداد هذه النسخة

Yann Duval  ، قسم تيسير التجارةرئيس ,UNESCAP.. 

عملية االستيراد  تحليل دليل في إجراءطبقوا منهجية ال وقدمت التعديالت واإلضافات على أساس التعليقات الواردة من المستخدمين الذين

 )كمبوديا(,   Sok Siphana ، بما في ذلك4100و  4101دول في آسيا والمحيط الهادئ بين عامي  01في أكثر من والتصدير 

 Prabir De الهند(), Somnuk Keretho , (تايالند(. 

 الذين   UNNExT  العمليات التجاريةعملية تحليل ل االستشاري فريقت والمقترحات الواردة من أعضاء  الالمدخالتم األخذ بعين االعتبار 

   بل دمت من ق  بما في ذلك إلسهامات المفيدة التى قُ في سيول، جمهورية كوريا الجنوبية,  4100اجتمعوا في أكتوبر 

Ian Watt, Applied Electronic Commerce, Australia. Sangwon Lim (ESCAP), Christian Ksoll (ESCAP) and 

Markus Pikart (UNECE).  

 .الدليل  تحديث تهيئةإعادة  وفي وضع الصيغه النهائية   Bonkojmanee Kohsuwan شكر خاص ل

 

 ,UNESCAP, لتبسيط إجراءات التجارة كجزء من مشروع المساعدة التقنية المشترك من قبلدليل تحليل العمليات التجارية  تم تطوير 

UNECE    تحت رعاية شبكة األمم المتحدة للخبراء في التجارة الالورقية في آسيا والمحيط الهادئUNExT  ويهدف المشروع إلى رفع .

 على نحو مشترك. هذه التدابير بعد الطاقة االستيعابية وتسريع اعتماد تدابير تيسير التجارة، وخصوصا في البلدان التي لم تنفذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تمهيد

 
يوجد متطلبات أكثر .  التنظيمية والتجارية ووسائل نقل لب تلبية عدد كبير من المتطلباتنقل السلع عبر الحدود يتط

صرامة بشأن سالمة المنتجات واألمن من المحتمل ان تؤدي إلى عمليات غير فعالة وغالبا ما تخلق التأخير والتكاليف 

في إعداد النقل والوثائق التنظيمية و إجراءات الحدود يرتبط مصدر عدم الكفاءة في الوقت الحاضر،  غير الضرورية.

نظام النافذة الواحدة )انظر مسرد المصطلحات( هي واحدة من تدابير تيسير  .لبضائع ل مفرطال تفتيشالغير واضحة، وال

بمثابة العمود الفقري للتجارة  ما أنهة آسيا والمحيط الهادئ، كالتجارة التي اكتسبت زخما بشكل متزايد، وخاصة في منطق

بمجرد ان يصل لمرحلة التشغيل الكامل فمن المتوقع أن تنخفض التعقيدات بشكل كبير، فضال عن التأخيرات ,  الالورقية

 والتكاليف غير الضرورية في إدارة النقل عبر الحدود للسلع.
 

المصالح في مختلف مراحل سلسلة التوريد الدولية، فمن  للتأكد من أن نظام النافذة الواحدة يستجيب الحتياجات أصحاب

زائدة النشطة باألستتبع ونظرا ألن العمليات التجارية القائمة قد تُ . المهم أن تصميمه يعكس العمليات التجارية الحالية

 لقائمة ومواءمتها،والتعقيدات التي تخلق عدم الكفاءة اإلجرائية واالختناقات، فمن الضروري تبسيط العمليات التجارية ا

 01لتوصية ا UN / CEFACT مع التوصيات الدولية ذات الصلة، وأفضل الممارسات والمعايير مثل عند االقتضاء،

المبادئ , منظمة الجمارك العالميةل اتفاقية كيوتو المعدلة, بشأن التدابير المتعلقة بتسهيل إجراءات التجارة الدولية

لتأمين  عالميةمنظمة الجمارك ال ومعايير , دارة سلسلة التوريد المتكاملةإل الجمارك العالميةمنظمة ل لجماركلالتوجيهية 

ال يمكن تحقيق مواءمة وتبسيط . نظام النافذة الواحدة اعتمادها كأساس لتصميم إطار وتسهيل التجارة العالمية قبل

وتوثيق، وتحليل  ستنباطليل يقدم منهجية بسيطة إلإن الد لممارسات القائمة.لجيد ومتعمق  فهم لعمليات التجارية بدونل

المشاركة في التجارة الدولية ، فضال عن المساعدة في وضع توصيات لمزيد من "كما هي" العمليات التجارية القائمة 

 التحسين.

تخطيط ,الدليل يقترح مجموعة من الخطوات واألنشطة العملية، من تحديد نطاق مشروع تحليل العمليات التجاريةال فإن

 ت التي تم التقاطها من أجل تحديدتحليل البيانال تنفيذها؛ جمع البيانات ذات الصلة؛وعرضها بطريقة يسهل فهمها،ل

هذه الخطوات واألنشطة المقترحة تم  تعميمها من خالل ممارسة عملية تحليل . االختناقات ووضع توصيات للتحسين

النافذة الواحدة اإللكترونية اللوجستية لتايالند، والتي هي  استعدادا لتطويرجريت في تايالند التي أالعمليات التجارية 

ج خطوة بخطوة اتباع نهيتم لشرح التطبيقات العملية من الدليل ،  . واجب وطني في إطار مبادرة النافذة الواحدة آلسيان

مشاركة في التجارة الدولية. بناء على ال هي" لعمليات التجارية القائمة "كما ، وتحليل ا وتوثيق ،حول كيفية استخالص

 النتائج، يتم وضع توصيات لمزيد من التحسن في ظل النظر في االتفاقيات القائمة المحددة في الدليل.
 

 من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص المشاركة في: تزم خدمة الممارسين وصناع القراردليل يعال إن

  الدولية؛مواءمة وتبسيط إجراءات التجارة 

   .مواءمة متطلبات البيانات ذات الصلة مع المعايير الدولية 

  تنفيذ نظام النافذة الواحدة 

  

وإعداد توصيات  لعمليات التجاريةا اتباع نهج خطوة بخطوة لعملية تحليلون الممارس سوف يتعلم الدليل، من خالل هذا

لعمليات افهم أفضل لعملية الربط بين تحليل سوف يستفيدوا من  ى، للتحسين في المستقبل. صناع القرار، من ناحية أخر

 تنفيذ نظام النافذة الواحدةومواءمة البيانات، ,في ذلك تبسيط العمليات التجارية وتدابير تيسير التجارة، بما  التجارية

 .التجارةالخطوات المطلوبة مسبقا والتي يجب أن تؤخذ قبل تنفيذ تدابير تيسير بإلماما  أكثر سيصبحونو

 

 

 



 
 5 .................................................................................................................................................................. مقدمة

وتقدير شكر  .......................................................................................................................................................... 6 
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 12 ........................................................................................................................................................ االختصارات

التجارية العمليات تحليل و التجارة تسهيل -1  ............................................................................................................... 13 

 المشاركين واهتماماتهم

 تحليل العمليات التجارية في إطار تيسير التجارة -

التجارية العمليات لتحليل مقدمة -2 ............................................................................................................................ 16 

 .والنطاقالتعريف  -

 منهجية وضع النماذج العملية التجارية المستخدمة في هذا الدليل -

 الترميزات البيانية المستخدمة في هذا الدليل -

 تجاريةالعملية الأدوات نماذج -

 مخرجات تحليل العمليات التجارية -

التجارة إجراءات لتبسيط التجارية العمليات لتحليل دليل - 3  ............................................................................................. 23 

 مراحل، األطراف المعنية والقضايا ذات الصلةالمقدمة في  -

 الفردية، الخطوات واألنشطةالمراحل  -

 

  المرحلة األولى: إعداد مجال التطبيق

: تحديد نطاق المشروع1الخطوة   

: وضع خطة العمل وتأمين الموارد 2الخطوة   

   

 المرحلة الثانية: جمع البيانات وتوثيق العملية

  معلومات مرجعية : الحصول على3الخطوة 

 توثيق البيانات المرصدة  و : إجراء مقابالت4الخطوة 

 

 المرحلة الثالثة: تحليل العملية ووضع التوصيات

 كما هي"" عملياتال: تحليل 5خطوة 

: وضع واقتراح التوصيات6خطوة   

 

توصيات للتنفيذ -4  

مالحظات ختامية -5  

 قائمة المصطلحات

 المراجع

 الملحق :تحليل العملية التجارية لتصدير أرز الياسمين من تايالند

 

 

 

 

 

 

 



 مربعات
 

 لسلسلة التوريد الدولية CEFACT / نموذج األمم المتحدة 1-1  مربع

 تحديد نطاق المشروع -دراسة حالة   3B-1 مربع

 .نطاق التحليل -دراسة حالة   3B-2مربع 

 تحديد جوهرالعملية التجارية  3B-3 مربع 

 تصور نطاق المشروع -دراسة حالة   3B-4 مربع 

 .. استخدام حاالت العمليات التجارية األساسية في تصدير الروبيان المجمد -دراسة حالة   3B-5مربع 

  تقييم المشروع واستعراض التقنيات  3B-6مربع

 المسؤوليات والمهارات المطلوبة لمحللي العملية  3B-7مربع 

 2ناتج الخطوة    3B-8مربع 

 ............. أمثلة علي األسئلة إلجراءالمقابلة3B-9 مربع 

        )إلجراء مقابالت مع المصدرين / المستوردين والوكاالت الحكومية(

 مربع 3B-10  كيفية وضع الرسم التخطيطي للنشاط

3B-11 (  " هل تم أخذ عينات من المنتج وفحصها( ""4.0وصف العملية  من " -دراسة حالة    مربع

حالة تصدير الروبيان المجمد من تايالند إلى الواليات المتحدة، ل التجاريةتحليل العمليات  دليل من دراسة استخدام 

 واليابان، واالتحاد األوروبي

 حالة تصدير الروبيان ل تحليل العمليات التجارية دليل من للنشاط ةم التخطيطيولرسل جزئي(إدماج )3B-12  مربع

 .واالتحاد األوروبيالمجمد من تايالند إلى الواليات المتحدة، واليابان، 

 حالة تصدير الروبيان ل تحليل العمليات التجارية دليل من إلجراءات الزمنيةل لرسم التخطيطيا 13B-13 مربع

 .المجمد من تايالند إلى الواليات المتحدة، واليابان، واالتحاد األوروبي

المجمد من تايالند الى أسواق التصدير لتصدير الروبيان  إلجراءات الزمنيةل لرسم التخطيطيا تحليل 3B-14 مربع

 (0الرئيسية بما في ذلك الواليات المتحدة، واليابان، واالتحاد األوروبي )

لتصدير الروبيان المجمد من تايالند الى أسواق التصدير   إلجراءات الزمنيةل لرسم التخطيطيا تحليل 3B-15 مربع

 (4واالتحاد األوروبي ) الرئيسية بما في ذلك الواليات المتحدة، واليابان،

 لعمليات التجارية .اتحليل لأمثلة من األسئلة التوجيهية  3B-16 مربع

 أمثلة لقائمة تحليل العمليات التجارية 3B-17 مربع

 (1) الى اليابانبنجالديش  و لتصدير الروبيان المجمد من تايالند المقارنة المعيارية -دراسة حالة   3B-18مربع

 (2) الى اليابانبنجالديش  و لتصدير الروبيان المجمد من تايالند المقارنة المعيارية -دراسة حالة  3B-19  مربع
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 تسهيل التجارة و تحليل العمليات التجارية -1

 
عبرالحدود والمعامالت التجارية الدولية تشمل جميع األنشطة المتعلقة بإنشاء العقود التجارية )اإلجراءات التجارية(، وترتيب النقل الداخلي  

لتلبية الشروط التنظيمية )اإلجراءات التنظيمية(، و دفع ثمن البضاعة المشتراة ستيراد االتصدير والللسلع )إجراءات النقل(، و إجراءات 

البيانات المطلوبة لحركة البضائع " وتجهيز ,توصيل جمع وتقديم،وتشمل هذه األنشطة " )اإلجراءات المالية(.
1
فهي تتطلب التعاون بين  

 الحكومية ومقدمي الخدمة من مختلف البلدان.العديد من األطراف، بما في ذلك المصدرين / التجار والوكاالت 

 

1-1 UN/CEFACT  مربع    المقدم من ةلدوليا سلسلة التوريدنموذج  

 

دفع )انظر الصورة  -شحن -التوريد الدولية في نموذج شراءمبسط لسلسلة  عرض توضح UN/CEFACT من 11توصية الان 

عديد أدناه(. ويقترح النموذج "سلسلة من األنشطة المجزأة" التي تنفذ كافة أنحاء المعامالت التجارية الدولية. وباإلضافة إلى ذلك، هناك ال

سطاء )أي مقدمي من الجهات الفاعلة الرئيسية في سلسلة التوريد الدولية المرتبطة بأنشطة مختلفة داخلها مثل الوكاالت الحكومية، الو

 الخدمة(، والتجار. 

 

 العميل       -      السلطات    -   الوسيط     -    المورد                                       

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
1
 OECD (2002) .  Business Benefits of Trade Facilitation.  Organization for Economic Co-operation and Development, Paris. 



 
1A المشاركين واهتماماتهم 

 
 إلى الفئات التالية:يمكن تصنيف الجهات الفاعلة في المعامالت التجارية الدولية فقا الهتماماتهم واحتياجاتهم، و

 

 الجهات الحكوميةا(  

 

الصحة، عادة وزارة التجارة، المالية / الجمارك والنقل،  الجهات الحكومية المشاركة في التجارة عبر الحدود تختلف حسب البلد ولكن هي

منهم مسؤوال عن تنفيذ مجموعة و الزراعي. كل  وكاالت الحجر الصحيوالطب البيطري، يا المعلومات واالتصاالت، تكنولوج الزراعة،

كبيرة من سياسات إدارة الحدود مثل منع حدوث النقل غير القانوني لألشخاص والبضائع، وحماية المصلحة العامة الوطنية والدولية في 

شكل كبير في الجمارك هي واحدة من الجهات الحكومية التي تشارك ب مجال الصحة والسالمة واألمن، وتسهيل السفر المشروع والتجارة.

إنفاذ قوانين التجارة، ضمان االمتثال التجاري، إدارة الحدود. تم توسيع دورها من المهام التقليدية مثل التحكم في دخول وخروج البضائع، 

رات المم,  (AEO)  المشغل االقتصادي المرخص  تنفيذ مفهومخدام التصاريح قبل وصولها، جمع اإليرادات لتسهيل التجارة من خالل است

مثل أنظمة نظام النافذة  ( لتمكين حلول تيسير التجارةICTوالمراجعات بعد التخليص، ونشر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ) الخضراء

  الواحدة.

 

 ب( الوسطاء

الشحن، المخلصين الوسطاء هم الذين يقدمون الخدمات المالية، و / أو وسائل النقل التجارية ضمن سلسلة التوريد الدولية، مثل وكالء 

البنوك، شركات النقل، مقدمي الخدمات السريعة، شركات تشغيل الموانئ والمحطات،  الجمركيين، مقدمي الخدمات اللوجستية كطرف ثالث،

ل مقدمي الخدمات ذات القيمة المضافة لتكنولوجيا المعلومات. هم عادة من القطاع الخاص، الذي يحتاج إلى سرعة تبادوشركات التأمين، 

 المعلومات التجارية وبيئة تنظيمية تتسم بالشفافية لكي تتوافق مع متطلبات العمالء.

 

 ج( التجار

تشمل التجار الذين يشترون ويبيعون البضائع. عموما، هم الفاعل الرئيسى لحركة البضائع ومستخدمي الخدمات التي يقدمها الوسطاء. في 

كل من بلد المنشأ، بلد المقصد، و دول ت التنظيمية للجهات الحكومية في م تلبية المتطلباتنفيذ المعامالت التجارية الدولية، يجب عليه

طلبيات. هذا يعني الالقدرات اإلنتاجية للبائعين ، ولكن أيضا, قدرتهم على تلبية  على القدرة التنافسية للبائعين ال تتوقف فقط الترانزيت بينهما.

لمناسب، بالجودة المطلوبة، الكمية المطلوب، وبتكاليف معقولة، وتوفير الخدمات األخرى حسب تسليم المنتجات الى وجهتها في الوقت ا

في اإلجراءات  ولذا فمن المهم أن يتم تعزيز الشفافية وامكانية التنبؤ في سلسلة التوريد الدولية وخاصة االقتضاء مثل إمكانية تتبع الشحنات.

تكاليف المعامالت التجارية وأوجه  حتى يتسنى تخفيض ,ق اإلدارية المتعلقة بالتجارةعلى الوثائ الجمركية والتفتيش العملي للسلع، والحصول

 عدم اليقين في سلسلة التوريد إلى الحد األدنى.

 

 

 

1B تحليل العمليات التجارية في إطار تيسير التجارة 
ستراتيجية للقضاء على االختناقات وتعقيدات إالدولية كومن قبل العديد من المنظمات الدولية والمنظمات الحكومية  اتيسير التجارة موصي به

 التجارة الدولية. التعاريف المختلفة التي تم اعتمادها تعكس مختلف تدابير تيسير التجارة. وهي تشمل:

 ؛ ءات التجارية غير ضرورية والمكرر منهاتبسيط اإلجراءات التجارية، وحيثما أمكن، التخلص من اإلجرا 

 المواءمة بين اإلجراءات التجارية مع التوصيات الدولية، وأفضل الممارسات والمعايير؛ 

  الدولية؛ يةلمعامالت التجارلتبسيط وتوحيد المستندات المطلوبة 

  الدولية؛ يةلمعامالت التجارباتنسيق وتوحيد المعلومات وتدفق المعلومات المرتبطة 

 أصحاب المصلحة المعنيين من سلسلة التوريد الدولية؛ التجارة والنقل بينبتتعلق  التى لمعلوماتلتقاسم الفعال والكفء ال 

  والمرافق؛ المادية استخدام، وتوحيد، وتحسين البنية األساسية 

 .ومواءمة القوانين واألنظمة مع المعايير الدولية المعمول بها 

 

 

 

 

 



 
 الالورقيةوالتجارة  نافذة إلكترونية واحدة نهج خطوة بخطوة نحو 1B-1 الشكل

 

التوجهات السياسية باإلضافة إلى  نجاح تنفيذ تدابير تيسير التجارة، ليس فقط يتطلب الدعم السياسي والحكومي من حيث

.الموارد البشرية والمالية بل أيضا  يتطلب فهم متعمق حول العمليات التجارية القائمة  

 

 
من أجل تحسين كفاءة وفعالية العمليات وتدفق المعلومات في جميع أنحاء سلسلة التوريد الدولية، فإنه يوصى بشدة أن تفهم الظروف"كما 

 هي" للعمليات التجارية ذات الصلة قبل اختيار تدابير تيسير التجارة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 تحليل العمليات التجاريةل مقدمة -2

2A  والنطاقالتعريف 
العملية تجارية هي سلسلة من الخطوات، مع بداية ونهاية، من أجل هدف معين. وبناء على هذا التعريف العام، فإن العملية التجارية يمكن 

 تعريفها في إطار تيسير التجارة بأنها:

                         

           طقي لنقل السلع والمعلومات ذات الصلة عبرسلسلة من األنشطة المتصلة بشكل من                             

 الحدود من المشتري إلى البائع وتوفير الخدمات ذات الصلة                                

 

من إيجاد وتقديم القيمة التجارية على النحو الذي حددته األهداف التنظيمية.  مكنتُ قيمة. انها الالعمليات التجارية هي األصول التنظيمية ذات 

تصدير األرز  وغالبا تكون مدفوعة بالمعلومات. في مجال سلسلة التوريد الدولية , حركة الشحن يجب أن يرافقها وثائق الشحن المقابلة لها.

من عناصر  ٠٧٧وثيقة ، و ٤٢طرفاً مختلفة،  ٥٣نطوي على تة في آسيا، على سبيل المثال، قد من بعض أكثر البلدان الصديقة للتجار

يوما لإلمتثال إلجراءات مختلفة وتجهيز  44(،  قد يلزم المصدر ما ال يقل عن UNESCAP 2009البيانات. ووفقا لبنك التنمية اآلسيوي و)

 .الشحنة للتصدير عند أقرب ميناء بحري

في  .عيق حركة البضائعتأحد العوامل التي اصبح  لعمليات التجاريةيز الوثائق أو عدم النزاهة في المعلومات التي تتدفق عبر االتأخير في تجه

في المائة إذا كانت  ٦في المائة على األقل وحوالي  ٥المتوسط، كل يوم إضافي لتأخير البضائع قبل شحنها يقلل من حجم التجارة بنسبة 

 .السلع الزراعية, وقت )القابلة للتلف( المنتجات حساسة لل

عزز القدرة التنافسية على يألن العملية التجارية األساسية لديها تأثير كبير على أداء العمل التجاري عموما، فإن أي تحسين للعملية يمكن أن 

عدة منظمات، القائمة ضمن إحدى أوعبر ات التجاريةتحليل العمليات التجارية هي دراسة العملي مستوى المنظمات وعلى المستوى الوطني.

بينهم. نتائج تحليل  إن الهدف األساسي هو فهم خصائص العمليات التجارية والعالقات. في الحاالت االستثنائية واالعادية سواء في العملية 

 العمليات التجارية قد تخدم كأساس لتنفيذ تدابير تيسير التجارة مثل:

 

 اإلجراءات المالية(؛ )بما في ذلك التجارية والنقل والتنظيمية وتبسيط إجراءات التجارة  -

 

 تبسيط المتطلبات الوثائقية واتساقها مع المعايير الدولية؛ -

 

                        أتمتةةةةةةةةة المعةةةةةةةةامالت التجاريةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة ووثائقهةةةةةةةةا اإللكترونيةةةةةةةةة المرتبطةةةةةةةةة بهةةةةةةةةا مةةةةةةةةن اجةةةةةةةةل نظةةةةةةةةام النافةةةةةةةةذة الواحةةةةةةةةدة   -

 .الورقيةوالتجارة غير 

 

2B منهجية وضع النماذج العملية التجارية المستخدمة في هذا الدليل 
 

العمليات التجارية حيث يتم تمثيل كل عنصر من عناصر العملية التجارية بواسطة الترميزات  التجارية هي تقنية لتوثيق ةالعمليوضع نماذج 

   عتباره نموذجا للعملية التجارية. كل نموذج عملية تجارية يوضح :إالرسومية. ويعرف التمثيل البياني الناتج من عملية تجارية ب

 ؛ونقاط القرار ,معيناألنشطة التي تأتي في ترتيب   -

 هذه األنشطة؛باألطراف الفاعلة الذين يقومون  -

 .مدخالت ومخرجات كل نشاط -

 .معايير للدخول والخروج من العملية التجارية -

 .ط بعضها ببعضكيف الجهات الفاعلة  ترتب -

  كيفية تدفق المعلومات في جميع مراحل العملية التجارية -

 بها؛ القواعد واللوائح المرتبطة  -

 المؤشرات الكمية مثل عدد الخطوات، فضال عن الوقت والتكلفة الالزمة إلتمام عملية تجارية معينة. -

 

يساعد في خلق فهم مشترك بشأن قواعد العمل واإلجراءات  موجزا لها صفاو رسم بياني بسيط ووضع توثيق العمليات التجارية القائمة في

باإلضافة إلى ذلك، فإن الدليل يخدم  التنفيذية بين أصحاب المصلحة المعنيين فضال عن زيادة معرفة الجهات المعنية بشأن العمليات التجارية.

يساعد صانعي السياسات إلعادة تصميم العمليات، وإجراء التعديالت كأساس لتحديد مجاالت التحسين في العمليات التجارية. وبالتالي فإنه 

هذه التغييرات. كما يوفر نظرة ثاقبة حول كيفية اتخاذ سياسات معينة لتحسين الكفاءة التشغيلية  تبريرالالزمة بطريقة مستنيرة وهادفة وكذلك 

 والشفافية والفعالية.

 



الممارسين الذين يتعاملون مع العمليات التجارية الموثقة بشكل يومي,  الخبراء الذين يتم الجهات المعنية في العمليات التجارية تشمل 

إحضارهم  للمساعدة في بدء وتنفيذ برامج تحسين العمليات التجارية، وصناع القرارالذين يتخذوا قرارات مستنيرة بشأن مراجعة اللوائح 

 واإلجراءات ذات الصلة.

 

: يعمل نموذج العملية التجارية كأداة تسهل, ارية على نحو متزايد في تسهيل التجارة، ومن أجل هذا الغرضيستخدم نموذج العمليات التج  

      تحليل األنشطة والوثائق وتدفق المعلومات في إجراءات التجارة الدولية؛ 

      إلى المشتري.تحديد وترتيب أولويات مناطق اإلشكالية التي تسبب التأخير في نقل البضائع من البائع 

 االزدواجية(  تبسيط العمليات والبيانات، والقضاء على  تصميم تدابير التحسين لمعالجة مناطق اإلشكالية  )على سبيل المثال. 

 

توفر اللغة الموحدة للنماذج 
2

(UML)والمقبولة دوليا وتستخدم  ,دة لوضع نماذج العمليات التجاريةمجموعة من الترميزات البيانية الموح

 . على نطاق واسع ليس فقط بين الممارسين في مجتمعات األعمال ولكن أيضا في مجال تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات

 

ستخدام عتمد فقط على قدرته على دقة تمثيل العناصر المختلفة في عملية تجارية، ولكن أيضا على االيجودة نموذج العملية التجارية ال  إن

تحليلها، مقارنتها، والتحقق من صحتها. نتائج يمكن فهمها بسهولة،  تعرض  واالستخدام المستمر لتقنيات النموذج. المالئم للترميزات البيانية

لمستندات التجارة  إذا كان الهدف النهائي للنمذجة وتحليل العملية التجارية هو ألتمتة المعامالت التجارية الدولية وتعزيز التبادل االلكتروني 

وذلك ألن , من خالل نظام النافذة الواحدة، فإن استخدام الترميزات البيانية الموحدة المشتركة في نمذجة العملية التجارية هو أمر حيوي

الفنيين المعنيين الترميزات البيانية الموحدة المشتركة تسمح لخبراء المجال التجاري لتواصل المتطلبات اإلجرائية والوثائقية مع الخبراء 

 لوضع النظم المعمول بها.
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الدليلالترميزات البيانية المستخدمة في هذا   2C 
 

بمثابة إطار مشروع لمرجع. ,  2C-1  ، مثل تلك الموضحة في الشكلستخدام االحالة ل الرسم التخطيطيفي تحليل العملية التجارية،  

فهو يشير إلى  .نظرة عامة للرسوم البيانية للعملية التجارية االساسية التي تخضع لمزيد من الدراسة على عمق أكبر والغرض منه هو تقديم

فهو  جميع أصحاب المصلحة المعنيين هذه العمليات التجارية ويوضح جميع الرابطات الفعلية بين هذه العمليات التجارية وأصحاب المصلحة.

حة المعنيين في هذه العمليات التجارية ويوضح جميع الروابط الفعلية بين هذه العمليات التجارية واألطراف يشير إلى جميع أصحاب المصل

 المعنية

 

 
Source: ESCAP from The Analysis of Frozen Shrimp Export Process in Thailand, Institute for IT Innovation, Kasetsart University 

 

 

 

 

 

 

 

. استخدام الحدود هو أمر عناصر مختلفة من روابط العالقات وحالة االستخدام والفاعلين  ىعلويشمل الرسم التخطيطي لحالة االستخدام 

مجموعة من الترميزات البيانية المستخدمة في الرسم  يمكن أن يكون مفيدا كوسيلة لتنظيم حاالت االستخدام. تم شرح معاني ,اختياري

 2C-1 االستخدام في الجدول التخطيطي لحالة

 

 

 



 

 ستخداماالحالة ل الرسم التخطيطي ترميزات 2C-1 جدول

  
 الستخداماالوصف وتعليمات   الترميزات البيانية

 

 :الحدود

 تمثل مجال العملية  - 

 شمل اسم موضوع الحدود في األعليت  - 

 مثال: شحن  -

 

 :الفاعلةاألطراف 

 يمثل الدور الذي يشارك في عملية تجارية معينة  -

 يمكن أن يكون أي فرد أو منظمة أو قسم، الخ  -

 باسم الدور تسميتهيتم  -

 يتم وضعه خارج حدود الموضوع  -

 على سبيل المثال، مصدر أو الممثل، بنك المصدر -

 

 : حالة االستخدام

 التجارية االساسيةيمثل العملية  -

 الفعل-يتم تسميته بعبارة وصفية/اسم  -

 على سبيل المثال، شراء، تم فحص المنتج -

 
 روابط العالقات

التجارية الحقا(  روابط األطراف الفاعلة مع حاالت االستخدام )العمليات  -

 المشاركين فيها

 

 
التخطيطي للنشاط هو وضع كل العمليات التجارية المعروضة في الرسم التخطيطي لحالة ، الرسم   2C-2 كما هو موضح في الشكل

االستخدام .انه يصور سلسلة من األنشطة وتدفق المعلومات من طرف مسؤول إلى آخر. فإنه يعلم جمهوره ليس فقط من يقوم بماذا وفي أي 

متطلبات مسبقة لألنشطة والمخرجات الوثائقية التي يمكن الحصول عليها عند ترتيب، ولكن أيضا المدخالت الوثائقية التي التي تكون بمثابة 

 االنتهاء من األنشطة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 "إلعداد تصريح تصدير) (2.3  "استخدامرسم التخطيطي النشاط يوضح حالة ال , 2C-2 الشكل

 
  لرسم التخطيطي للنشاطل (UML)اللغة الموحدة   حالة االستخداملرسم التخطيطي لل (UMLاللغة الموحدة )

 

 

 
 

 

 

 
الرسم و( للرسم التخطيطي لحالة االستخدام UMLاللغة الموحدة )

لمعرفة التي تم التقاطها ل تستخدم لوضع تصور التخطيطي للنشاط

 ( للرسم التخطيطي للنشاطUMLاللغة الموحدة ) .من العمليات التجارية

ويوضح الرسم التخطيطي لحالة االستخدام العمليات التجارية  

والجهات الفاعلة المقترنة بكل منها. وهو بمثابة  عالية المستوى

نماذج العملية  عملإطار مرجعي لمزيد من التفاصيل بشأن 

الرسم التخطيطي للنشاط من ناحية أخرى، يصف  .التجارية

ة بكل العمليات التجارية األنشطة، والمدخالت، والمخرجات المقترن

 .المدرجة في الرسم التخطيطي لحالة االستخدام

 

 

 

 

 
. واعتمدت هذه الرموز من اللغة  2C-2 في الجدول للنشاط  مجموعة من الترميزات البيانية المستخدمة في الرسم التخطيطي تم شرح معاني

 . UML الموحدة للنماذج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   للنشاط الترميزات البيانية المستخدمة في الرسم التخطيطي 2C-2 الجدول
 الترميزات البيانية

 
 الستخداماالوصف وتعليمات 

 

 
 

 الحالة األولية

تمثل بداية لمجموعة من األنشطة -  

 كل رسم تخطيطي لنشاط له حالة أولية واحدة فقط -

 

 
 

 حالة التدفق النهائية

 األنشطة تستخدم لوقف تدفق  -

   سياق الوصف نمتابعتها ضمتشير إلى أن المزيد من األنشطة ال يمكن  -

 

 
 

 حالة النشاط األخيرة

 تستخدم لإلشارة إلى االنتهاء من العملية التجارية -

 
 

 مسار العمل

 هذه. إلى أفراد / وكاالت مسؤولة عن تنفيذ فرديةالجراءات اإل يستخدم لتقسيم -

 جراءاتاإل

 بإسم الشخص المسؤول، المنظمة، أو اإلدارةوصفت  -

 على سبيل المثال، المصدر أو الممثل، وزارة الثروة السمكية -

 

 

 النشاط

 يمثل سلوك غيرقابل للتقسيم -

( هو مختصر ويحتوي على 4( يبدأ بفعل وينتهي باسم. و0وصف باستخدام اسم   -

  ما يكفي من المعلومات للقارئ

تحقق من العلى سبيل المثال، إعداد المعلومات الالزمة لطلب تصريح التصدير،  -

 R. 9المعلومات المقدمة وإصدار تصريح التصدير، جمع 

 

 

 الهدف

يمثل الوثيقة أو المعلومات التي تتدفق من نشاط إلى نشاط آخر -  

 وصفت باستخدام اسم وثيقة -

بقى من خالل تايالند ، تعلى سبيل المثال، نموذج طلب تصدير الحيوانات  -

 (R. 9) ، قائمة التعبئة، تصريح تصدير ,(R. 1/1) الفاتورة التجارية

 

 
 

 قرار

   يمثله شكل الماسة -

يشير إلى نقطة حيث البد من إتخاذ قرارا، وهذا يتوقف على نتيجة النشاط  -

 المسبق

القرارومتصلة باألنشطة  انتقالية متعددة خارجة من نقطة اتخاذلديه خطوط  -

 المختلفة

 يخرج من "القرار" مع شرط، مثل صحيح، غير صحيح ,تسمية كل خط انتقال -

 

 

 

 مسار اإلنتقال

 لنشاطليشير إلى تدفق متتابع من األنشطة وتدفق المعلومات في الرسم التخطيطي 

 

 
 

 (تقسيم التحكمالشوكة )

 ستخدم لتصور مجموعة من األنشطة الموازية أو تدفق متزامن من األنشطةت

 

 
 

 (االنضمام )تزامن التحكم

يستخدم لإلشارة إلى إنهاء مجموعة من األنشطة الموازية أو تدفق متزامن من 

 األنشطة

 

 

 

 

 

 



2D  تجاريةالعملية النماذج أدوات 
 

)على  أدوات الرسم البسيطة مثل ورقة وقلم، برامج الكمبيوتر التي تستخدم بشكل يوميويمكن تحقيق نمذجة العمليات التجارية من خالل 

على  , امج الرسوم البيانية األساسيةبر(,  Keynote), Microsoft PowerPoint, Open Office Impress, iWork  سبيل المثال،

 .( Smart Draw) Microsoft Visio, Office Draw, Open سبيل المثال

 

جاهزة لالستخدام والتي تم تصميمها خصيصا لتسهيل ليس فقط نمذجة العملية  جارية قد ينظروا في استخدام أداةمحللين العملية الت إن

 .(e.g. Enterprise Architect, Magic Draw, Star UML)التجارية، ولكن أيضا إدارة مستودع  نموذج العمليات التجارية  )مثل 

 لعمليات التجارية يتضمن أنشطة مثل:إدارة مستودع  نموذج ا 

 إنشاء مستودع نماذج العمليات التجارية؛  -

 ؛تخزين نماذج العمليات التجارية والمعرفة  ذات الصلة بالعملية التجارية -

 ؛تحديث تلك النماذج والمعرفة ذات الصلة بالعملية التجارية -

 .التجارية والمعارف ذات الصلة بالعملية وإدارة أية تغييرات يتم إجراؤها والتي ينبغي ادخالها على نماذج العمليات التجارية  -

 

تخزين إن مستودع العمليات التجارية، والتي ساعد في إنشائها أدوات نمذجة العمليات التجارية الجاهزة لالستخدام ، تعد بمثابة موقع مركزيا ل

عن طريق هذه األداة، يكون لمحللين العملية التجارية سهولة الوصول إلى المستودع  العملية.بذات الصلة العمليات التجارية والمعرفة نماذج 

ذج الذي يعرض نماذج العمليات التجارية ككل وكذلك العناصر الفردية التي تشكل نماذج العمليات التجارية. وبالتالي يتم إعادة استخدام نما

يات التجارية، وأنماطها، وأجزائها بكل سهولة. ومع ذلك، فمن المهم أن نضع في اعتبارنا أن محللين العملية التجارية قد يكتسبوا مزيد العمل

 .من التعلم  قبل أن يتمكنوا من اإلستفادة من فوائد أدوات نمذجة العمليات التجارية

 

 

2E مخرجات تحليل العمليات التجارية 

 
 التجارية التي تحتوي على العناصر التالية: تحليل العمليات هي تقاريرتحليل العمليات التجارية في إطار تسهيل التجارة لالرئيسية المنجزات 

 ؛ رسم تخطيطي لحالة االستخدام يبين نطاق مشروع تحليل العملية التجارية  -

لتجارية األساسية التي تمثلها حالة االستخدام في الرسم التخطيطي مجموعة من الرسوم التخطيطية للنشاط، كل واحد منهم يفسرالعملية ا -

 لحالة االستخدام؛

يوفر وصفا نصيا من الرسم التخطيطي للنشاط نفسه والمعلومات ذات الصلة بما في ذلك القوانين ذات  مجموعة من األوصاف للعملية؛ كالً  -

ت والمعايير إلدخال / بدء العملية التجارية، المخرجات والمعايير للخروج من العملية الصلة والقواعد واللوائح، والمتطلبات الوثائقية، المدخال

 التجارية، واإلشارة إلى متوسط الوقت الالزم إلنجازها.

 .النسخ الحقيقية قائمة من نماذج التجارة والوثائق التي قد تكون مصحوبة بعينات من -

 متكامل للنشاط تخطيطي رسم  -

 لزمن اإلجراءاترسم بياني  -

 قائمة من العقبات التي تم تحديدها؛  -

 والتوصيات لتحسين العملية التجارية و / أو ليكون نموذج العملية التجارية. -

 

 تحليل العمليات التجارية عناصر المخرجات تم شرحها  في األجزاء التالية من دليل *           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التجارية لتبسيط إجراءات التجارةتحليل العمليات لدليل  - 3

 

3A األطراف المعنية والقضايا ذات الصلةمراحل، في  مقدمة 

 
 :(3.1 نفذ في تسلسل )انظر الشكليتكون تحليل العمليات التجارية من ثالث مراحل التي يجب أن تُ 

 

 :خطوتينتحديد نطاق المشروع والذي يتضمن              المرحلة األولى:

 تحديد نطاق المشروع - ٥الخطوة                                

 وضع خطة عمل مفصلة وتأمين الموارد - ٤الخطوة                                

 جمع البيانات وتوثيق العملية، والذي يتضمن خطوتين:             المرحلة الثانية:

 الحصول على معلومات أساسية - ٥الخطوة                                

 إجراء المقابالت وتوثيق البيانات - ٢الخطوة                                

 : وضع التوصيات، والذي يتضمن خطوتين و تحليل العملية             المرحلة الثالثة:

                  تحليل العملية "كما هي"             - ٣الخطوة                                

 وضع واقتراح التوصيات - ٦الخطوة                               

 

 

 

 ,  الخطوات الرئيسية واألطراف المعنية في تحليل العمليات التجارية3.1الشكل

 

 
 

 

 



 :أربع مجموعات من األطراف المعنية يشاركون في العملية التجارية

 

 دورا حاسما في إقرار  العمليات التجارية والذي لديه من هيئة رائدة مكلفة بدراسة تحليل مفوضشخص كيعمل راعي المشروع، الذي   - 

 ودفع تنفيذ برنامج تحسين العملية؛

 دراسة العملية التجارية.إدارة إعداد مدير المشروع / رئيس المشروع، الذي هو المسؤول عن التخطيط والتوجيه والتوظيف، و -

 العمليات التجارية وكذلك اقتراح مجموعة من التوصيات حول كيفية تحسينها. عن جمع وتوثيق وتحليل ونهم المسؤول محللين المشروع، -

 .هم الذين ينفذون العمليات التجارية وبالتالي لهم خبرات خاصة ومعرفة بالعملية التجارية, خبراء المجال التجاري / المشاركين في العملية -

 

 3A-1 المراحل المختلفة من تحليل العمليات التجارية في الجدول وتتلخص مسؤولياتهم في

 

ويوصى بشدة أن األنشطة المصادقة , 3Bتتطلب الخطوات في كل مرحلة سلسلة من األنشطة يتم تنفيذها. وسيتم شرح هذه األنشطة في القسم 

تحقيق  المصادقة والتحقق من خالل عدة جوالت من مراجعة والمتحقق منها يتم تضمينها في كل خطوة لضمان دقة وشمولية النواتج. ويمكن 

 ويستمر التحسين حتى تكون النواتج مقبولة. التجارية النظراء التي يقوم بها األطراف المعنية في عملية تحليل العمليات

 

 

 الجدول تقارير تحليل العمليات التجارية، وتتلخص فيمنجزات الخطوات الست تم وصفها في هذا الدليل، بجانب 

 3A-2 ال يفعل"( في إجراء عملية تحليل ما  الجدول أيضا إرشادات بشأن ما ينبغي القيام به )"ما يفعل"( وما ينبغي تجنبه )و" , ويقدم

 العمليات التجارية.
 

 
 :تحليل العمليات التجارية أدوار ومسؤوليات األطراف المعنية في دليل ,3A-1 جدول
 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى الدور

 

 

 

 

تحديد  - ١الخطوة 

 نطاق المشروع

وضع  - ٢الخطوة 

خطة عمل مفصلة 

 وتأمين الموارد

 - ٣ الخطوة

الحصول على 

 معلومات أساسية

إجراء  - ٤ الخطوة

المقابالت وتوثيق 

 البيانات

تحليل  - ٥الخطوة 

 العملية "كما هي"

وضع  - ٦الخطوة  

 التوصياتواقتراح 

 

 

 

 راعي المشروع

وضع الصيغة 

النهائية وإقرار نطاق 

 المشروع

الموافقة على أي  -

تغييرات على نطاق 

 المشروع

تخصيص موارد  -

 محددة

 توفير الدعم اإلداري والتوجيه عند الحاجة -

التوصيات  الرئيسية بما في ذلكاجعات المشاريع الرئيسية و إقرارالمنجزات المشاركة في مر -

  تجاه المرغوب ليكون في العملية التجارية

 ضمان سرعة حسم القضايا التي تؤثر على نجاح المشروع -

 

 

 

التوصيات  دفع تنفيذ

 المعتمدة

 

مدير المشروع / 

 رئيس المشروع

الحصول على 

المعلومات ذات 

الصلة لتحديد نطاق 

العملية التي قيد 

 التحقيق

وضع خطة  -

 تفصيلية

 المواردتنظيم  -

 إشراف ومراقبة تنفيذ الخطة -

 بما في ذلك المخرجات النهائية بارزة ال المنجزاتالمشاركة في مراجعة  -

 

خطة المراجعة   محللين المشروع

واقتراح التعديل عند 

 الضرورة

إجراء  بحث  -

 َمْكتَب ي  

تقديم اإلعداد  -

الالزم للمقابالت 

 والمالحظات

 إجراء المقابالت -

وتوحيد جمع  -

 البيانات

توثيق العمليات  -

 "كما هي"

تحليل وتحديد 

العوائق وفرص 

 العمليات تحسين

 "كما هي"

وضع توصيات  -

 لتبسيط العملية

إعداد تقرير  -

 المخرجات النهائية

المشاركين في 

خبراء  / العملية

 المجال التجاري

التحقق من نطاق 

 المشروع المقترح

  العملية التي قيد التحقيق بشأنمعارف ذات الصلة التوفير  

 لمطبقةاالمنجزات التحقق من دقة ا

  المشاركة في

المخرجات  مراجعة

 النهائية

 

 

 

 

 

 



   تحليل العمليات التجارية نظرة عامة على دليل , 3A-2 الجدول
 ما ال يفعل" " "ما يفعل" المنجزات اتالخطو

 - ١الخطوة 

تحديد نطاق 

 المشروع

 هووصف لحالة االستخداملرسم التخطيطي ا

 : يوضح

 نطاق األعمال التجارية -

 ()اختياري مناطق العملية التجارية -

 المشاركين في العملية التجارية -

العمليات التجارية األساسية التي يتفاعل  -

 معها هؤالء المشاركين

 التجارية كن دقيقا في نطاق دراسة تحليل العملية -

المحدودة لدليل تحليل العمليات التجارية توجيه الجهود والموارد  -

 إلى المجاالت التجارية التي لديها أهمية إستراتيجية

)على سبيل المثال، مجال األعمال التجارية الذى يتعامل مع  

منتجات التصدير أو االستيراد الرئيسية.(، والتي تواجه أكبر 

رتها التحديات )على سبيل المثال، مجاالت األعمال التي تفقد قد

 التنافسية(، و / أو التي لديها امكانات كبيرة في المستقبل.

تحديد البيئة والظروف التي يعمل فيها مجال األعمال ذات االهتمام  -

مثل وسيلة النقل، وشروط التسليم، وشروط الدفع، بلد المقصد، وبلد 

المنشأ، في المرحلة األولى من مشروع تحليل العمليات التجارية، 

ب أن مختلف وسائل النقل، وشروط التسليم، وشروط الدفع وذلك بسب

لديهم متطلبات إجرائية ووثائقية مختلفة . وينبغي أن تكون البيئة 

 .والظروف المختارة مشتركة بين العمليات التجارية النمطية

تعيين النطاق من وجهة نظر المستفيد. لكن مع محدودية الموارد،  -

العمليات التجارية، على سبيل وضع النماذج المفصلة وتحليل 

المثال، غير ممكنة . إذا كان المستفيد هو المصدر، يتم التركيز على 

ما يجب علي المصدر القيام به من أجل شحن البضائع إلى بلد 

المقصد. إذا كان المستفيد هو الناقل، يتم التركيز على ما يجب علي 

 الناقل القيام به من أجل ترك ميناء المغادرة.

مشاريع فرعية إذا كان نطاق المشروع كبير  المشروع إلى تقسيم -

المشروع يتطلب تحليل عمليات  نسبيا. على سبيل المثال، إذا كان

تجارية لتصدير منتجات إستراتيجية لعشرة دول، يقسم المشروع إلى 

 عشرة مشاريع فرعية وتحديد نطاق للمشروع لكل منهما.

 

ال تضع نطاق واسع أوغامض 

 أو معقد للغايةجدا، 

 - ٢الخطوة 

وضع خطة 

عمل 

مفصلة 

وتأمين 

 الموارد

وع بما في ذلك الموارد خطة مفصلة للمشر

، وبرامج الجداول الزمنية، البشرية

 كمبيوتر مدعمة

تشكيل فريق محللين العملية التجارية يتميزون بالتفكير النقدي، 

 .وشخصيات جيدة، ولديهم مهارات التعامل مع اآلخرين

وجدولة  المبذول قلل من الجهدتال 

مهام معينة، وخاصة تلك المتعلقة 

التفاعالت اإلنسانية، على سبيل ب

 المثال جمع البيانات والتحقق منها.

 - ٣ الخطوة

الحصول 

على 

معلومات 

 أساسية

من المعلومات األساسية التي تحتوي  ملف

 على:

قائمة بضيوف المقابلة المحتملين )مثل  -

الذين يمكن االتصال من أسماء األشخاص 

الهيئات الحكومية والمؤسسات التجارية 

المسؤولة عن تنفيذ األنشطة ذات الصلة 

في العمليات التجارية( ومعلومات االتصال 

 الخاصة بهم.

تدوين شرح تسلسل األنشطة في  -

 .العمليات التجارية االساسية

قائمة من النماذج والوثائق المرتبطة بتلك  -

 وكذلك عينات مناألنشطة 

 .النسخ الحقيقية إذا كان متوفرا

قائمة من األسئلة التوجيهية إلجراء  -
 .المقابلة

ال تشرع في أي دورة مقابلة قبل  قدر اإلمكان من مختلف المصادر المتاحة.  جمع معلومات أساسية

قيام القائمين بإجراء المقابالت 

بإغتنام المعلومات األساسية الكافية 

المنظمة والعمليات واإللمام ب

 التجارية المحددة في سؤال.

 - ٤ الخطوة

إجراء 

المقابالت 

وتوثيق 

 البيانات

مجموعة من الرسوم التخطيطية لألنشطة  

 : توضح

 نقاط البداية والنهاية  -

 مجموعة من األنشطة -

الوثائق المرتبطة بكل المعامالت  -

 التجارية

 العملية تصف: مجموعة من أوصاف

مجال العملية التي تنتمي إليها هذه اسم  -

 العملية التجارية المعينة

 (اسم العملية التجارية )حالة األستخدام -

 القوانين ذات الصلة، والقواعد واللوائح -

 

اسم المشاركين في العملية )األطراف  -

ترتيب دورات المقابلة مع مجموعة متنوعة من المشاركين في  -

العملية يؤدون أدوار مختلفة في نطاق األعمال التجارية  ذات 

مام ، إجراء مقابالت مع المشاركين في العملية / خبراء المجال االهت

األعمال التجارية الذين يؤدون أدوار مختلفة تسمح لمحللين العملية 

 رؤية العمليات التجارية من وجهات نظر مختلفة.

األخذ في األعتبار إجراء مقابلة مع الممارسين علي المستوى  -

كثر دراية من العاملين علي التشغيلي،  من المرجح أن يكونوا أ

المستوى اإلداري عندما يتعلق األمر بالجوانب العملية من العمليات 

 .التجارية

إعالم األشخاص الذين تجرى معهم المقابلة، حول التوقعات العامة  -

 من دورة المقابلة والعملية التجارية المعينة ذات االهتمام

إبدأ مع الرسم التخطيطي للنشاط عند محاولة تحديد العملية  -

باستخدام أجزاء مختلفة من المعلومات التي تم جمعها من مختلف 

ال تحاول خلق العمليات التي تبدو 

"مثالية" من البداية. ال يمثل الكمال 

 ليما يحدث فعال في الواقع، وبالتا

ال يمكن أن تكون بمثابة خط 

 األساس للتحسين



المسؤولة عن تنفيذ بعض األنشطة في 

 .(العملية التجارية

بدء العملية ومعاييراإلدخال /  المدخالت -

 .التجارية

األنشطة والمتطلبات الوثائقية المقترنة  -

 .إلتمام العملية التجارية

المخرجات ومعايير إنهاء العملية  -

 التجارية

متوسط الوقت الالزم إلكمال هذه العملية  -

 .التجارية

 
العمليات يوضح   لنشاطل رسم تخطيطيال

 المتكاملة في نطاق األعمال التجارية
 

يوضح   البياني لزمن اإلجراءات الرسم
العالقات بين العمليات التجارية و الوقت 
الالزم إلتمام كل عملية  تجارية في نطاق 

 األعمال التجارية ذات االهتمام

المقابالت. الرسم يساعد على صياغة األفكار والتسلسل المنطقي 

لألنشطة. على األرجح، وضع الرسم تخطيطي األول سيكون 

يعني مما ، قي ال معنى لهصعب. إذا تم ربط نشاطين في تسلسل منط

 أن بعض األنشطة قد تكون مفقودة بينهم

تأكد من أن "مسار العمل" يسمى بإسم الدور أو اسم الشخص  -

المسؤول، أوالوحدة التنظيمية، أو المنظمة؛ تسمى "األنشطة"    

باستخدام اسم الفعل الذى يحدد اإلجراء. ويسمى  "الهدف" بإسم 

سب للترميزات مهم من أجل جعل الرسوم الوثيقة. االستخدام المنا

 التخطيطية لألنشطة كاملة وذات معنى.

 

 

تأكد من أن يتم تنظيم للرسم التخطيطي للنشاط عدة مرات قراءة ال -

في تسلسل منطقي وأن  يطي للنشاطجميع مكونات الرسم التخط

ير الرسم التخطيطي للنشاط مفهوم. الرسم التخطيطي للنشاط يكون غ

ال تستطيع نقل المعلومات حول كيفية تنفيذ العمليات مجدي إذا 

 .التجارية إلى القراء

كتابة األسئلة التي تظهر عند وضع الرسم التخطيطي واستخدامها  -

لدورة مقابلة أخرى، هيكلة الجولة الثانية من المقابلة تتم بناء على 

 هذه األسئلة.

 .لللممارسات لعملية بطريقة تعكس الوضع الحاليتحديد وتوثيق ا  -

إعادة استخدام نماذج ) الرسم التخطيطي لألنشطة المماثلة( عند  -

في جميع  توفر الوقت وتضمن تناسق العملياتاالقتضاء، حيث أنها 

 أنحاء المجال التجاري.

عقد دورة لتبادل الخبرات بين فريق محللين العملية من وقت  -

مراقبة وتصويرالنماذج آلخر، تبادل الخبرات يسمح لمحللين العملية 

في بعض العمليات في المجال التجاري. على سبيل المثال، فإن 

محللين العملية المسؤولون عن تحديد عمليات مختلف المنتجات 

سوف يكتشفوا  فيما بينهم أنه بغض النظر عن ما هي المنتجات، فإن 

يجب علي التجار االمتثال للوائح الجمركية في تقديم اإلقرارات 

 مركية تتبع بتعليمات مماثلة.الج

تأكد من أن العمليات التجارية األساسية التي تمثلها البارات في  -

الرسم البياني لزمن اإلجراءات تتسق مع العمليات التجارية األساسية 

 .التي تمثلها حاالت االستخدام في الرسم التخطيطي لحالة االستخدام

المثال، متوسط الوقت  أن تعكس بدقة اإلطار الزمني )على سبيل -

المستغرق إلتمام العمليات، على سبيل المثال، في ساعة أو يوم( 

والحدود الزمنية )على سبيل المثال، في الوقت الذي تحدث فيه 

العمليات التجارية االساسية المتعلقة بالعمليات التجارية األساسية 

يات األخرى، أي، متعاقبة أو في وقت واحد( الذي تنفذ فيه العمل

 .التجارية األساسية في الرسم البياني لزمن اإلجراءات

تجميع الحدود الزمنية لعمليات االستيراد والتصدير المختارة في  -

جدول منفصل. وينبغي أن يوفر الجدول الحد األدنى، و األقصى 

ومتوسط الوقت الالزم لكل عملية مختارة )مثل إعداد الوثائق، النقل 

زم للجمارك الداخلية، الوقت الالزم لمناولة الداخلي، والوقت الال

الحاويات في الميناء (. باإلضافة إلى ذلك، يمكن إحتساب الحد 

 األقصى لإلنحراف المطلق لمتوسط الوقت قد يظهر معلومات هامة.

 - ٥الخطوة 

تحليل 

العملية 

 "كما هي"

مجموعة من المالحظات للعمليات "كما 

 هي"  التي تنطوي على إمكانية التحسين

طلب اآلراء والمالحظات من األشخاص أثناء المقابلة،على  -

والتنظيمية العوائق والقضايا المتصلة بالمتطلبات اإلجرائية 

 والوثائقية التي ينبغي تحسينها وكيفية تحسينها.

الإلستماع إلى 'مالم يقال ". والحقيقة أن" المشاركين في العملية   -

التي تم  إجراء المقابالت معهم عن طريق محللين العملية ، وجدواأن 

العمليات المتبعة في إدارة المعامالت التجارية الدولية "السهلة 

ألعمال التجارية" ، ال تعني أنه ال توجد عوائق وليس والصديقة ل

هناك مجال للتحسين. من المهم أن جميع المخرجات المستمدة من 

تتم مراجعتها بدقة عند محاولة تحديد االختناقات وفرص  2الخطوة 

 التحسين.

 تطبيق المنطق السليم عند تحليل العمليات التجارية.  -

ل ال تنتظر حتى النهاية لتحلي -

وتحديد أي اختناقات وتوصيات 

للتحسين. بل، جمعها تدريجيا من 

 المراحل المختلفة

 .لدراسة تحليل العملية 

ال تعتمد فقط على رأي  -

األشخاص التي جريت معهم 

 المقابالت.

 ٦الخطوة  

وضع  –

واقتراح 

 التوصيات

تقريرنهائي مع توصيات لتبسيط العملية ، 

سيكون  والتي قد تشمل مخططات لما "ما

 عليه" العمليات التجارية

استشارة األطراف المعنية لمعرفة محدودية ما يمكن وما ال يمكن  -

 .القيام من توصيات عملية التحسين

تنظيمية، أووثائقية  االستماع إلى أسبابهم لماذا متطلبات إجرائية أو -

 معينة تكون ضرورية

ال تفترض أن كل التوصيات 

 المقترحة يمكن تنفيذها.



 

 3Bالمراحل الفردية، الخطوات واألنشطة 
 

 
وما بعدها(، وهي  06من الدليل )الصفحة  لمناقشة التفصيلية للخطوات واألنشطة المشاركة في كل مرحلة من مراحل التحليل، يرجى الرجوع إلى النسخة اإلنجليزيةل

 متاحة على العنوان التالي:

 

procedures-trade-simplify-guide-analysis-process-http://www.unescap.org/resources/business 

 

 

 

 

http://www.unescap.org/resources/business-process-analysis-guide-simplify-trade-procedures
http://www.unescap.org/resources/business-process-analysis-guide-simplify-trade-procedures
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