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 تمھید

للدول التجاري التبادل لتعزیز ممّیزة أداة  البیضاء بالدار مقره  یوجد الذيو ) C.I.D.C( التجارة لتنمیة اإلسالمي  المركز یمثّل
 اإلسالمي.  التعاون لمنظمة األعضاء

یلي:  فیما أھدافھ  وتتمثل

 ؛ األعضاء الدول  بین المنتظم  التجاري التبادل تنمیة على التشجیع •
 ؛ ةالتجاری  مبادالت ال تنمیة إلى الرامیة  االستثمارات تعزیز •
 ؛الخارجّیة األسواق  ولوج  وتسھیل األعضاء الدول  إنتاج تعزیز في  اإلسھام •
   ؛التجاریّة المعلومات تعزیز •
 ؛لیّةالدو التجاریة  والمفاوضات  التجاري الترویج مجال  في  األعضاء الدول مساعدة •
 االقتصادّیین. فاعلینوال  المقاوالت مساعدة •

تطبیقھ. عند تباعھاا  الواجب الجّیدة الممارسات  مختلف تبیّن أنّھا غیر  الوحید الشباك نجاح  سر  كشف  تّدعي ال الدراسة  ھذه إن
في یأخذ  أن علیھ  ولكن الدراسة  ھذه  في  المذكورة الجّیدة الممارسات من یستلھم أن ینبغي التطبیق حّیز  الجدید الوحید الشباك فوضع 

 . افرید یعتبر وحید شباك  كلّ  ألنّ  ،محیطھِب  خاّصة  ھي التي األخرى المتغیرات كلّ  االعتبار
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الوحید الشباك مفھوم األول: الفصل

 الوحید الشباك تعریف-أ

:/ONU CEFACT تعریف مثل تعریفات وقّدمت الوحید الشباك موضوع الدولیّة الھیئات من العدید تناولت

 النقل  وفي التجارة في یساھمون الذین تعاملینللم یسمح نظام إلى التوجیھیة لخطوطا ھذه في المعني الوحید الشباك "یشیر 
دة ووثائق معلومات بتقدیم   حالة  في المطلوبة اإلجراءات جمیع استیفاء قصد وذلك وحیدة دخول نقطة إلى موحَّ

 مّرة سوى الفردیّة البیانات تقدیم یتعیّن فال ،إلكترونیّة دعامة على المعلومات كانت إن و. والترانزیت والتصدیر،االستیراد
 )/ONU CEFACT لمركز  33 (التوصیة فقط"  واحدة

 الحكومیّة  للبنیات تطور إلى تؤدي للحكامة "فلسفة أنّھ على حیدالو الشباك )WCO( للجمارك العالمیة نظمةالم عرفتو
 عرض  سیتم ،الوحید"  «الشباك مقاربة فيفوالمقاوالت. المواطنین لحاجیات أكثر تستجیب جدیدة اتفاقیات نحو التقلیدیّة

 التنظیم طرائق ستكونو رة.اإلدا تجاه وحیدة واجھة بواسطة التجاریّین تعاملینالم لىعو المواطنین لىع الحكومیّة الخدمات
 التكالیف تخفیض مع الفعالیة  زیادة  من سیَمّكن مّما ،الخدمات ھذه عمليلمست شفّافة الخدمات توفیر علیھا یرتكز الذي  المعقّدة

 .لصفقات" ا حول ةالقانونی باألنظمة المرتبطة

  الجانب على أكیدالت تانالھیئ ھاتان تستطع لم  ،الوحید الشباك تعریف على  ممكن عامّ  طابع أقصى  إضفاء محاولة ومع
 الحكومیّة. والھیاكل االقتصادي المتعامل بین بادالتمال ثنائیة  على المرتكز التعاقدي وجانبھا حالیا الوحیدة للشبابیك االفتراضي

 شباكال أنّ  NetPort عتبریَ و  ،أوسع صدى لھما المغربیة للمملكة الوحید شباكوال اإللكترونیّة للتجارة األفریقي االئتالف
 . السیادیة غیر أو السیادیة سواء إلجراءاتا أو الشكلیات كافّة تحقیق تیحیُ  أن ینبغي الوحید

 

 

 

 الحالیة یةالوضع دراسة -ب

 تنوعا تبدي والتي حیدالو شباكال إنشاء في اإلسالمي التعاون لمنظمة األعضاء الدول جھود تقدیم ھو الفصل ھذا موضوع
 اإلعالم. وتكنولوجیا والتنظیم ،التقدم إحرازب یتعلّق فیما كبیرا

إشارة  رھن ُوِضع تدخلي غیر إلكتروني نظام ھو  ،أخرى  ارةب بعو الدولّیة للتجارة اإلیكولوجیة للمنظومة شامل جادمإ أداة الوحید "الشباك
العمومیة  الخدمات ورديوم اإلدارات لدى السیادیة وغیر السیادیة اإلجراءات أو الشكلیات مجموع إنجاز من مّكنھمت  والمصدرین یندستورالمُ 

 تصدیر"  أو استیراد عملیة إطار في والخاصة
  بورتنیت

تسھیل  بغرض خاصة سلطة أو حكومة أطلقتھا معلوماتیة منصة حول أساسا تتمحور جھویة أو وطنّیة آلیة :الخارجّیة للتجارة الوحید شباك"ال
كافّة  استیفاء قصد الموّحدة والوثائق المعلومات لتقدیم وحیدة نقطة توفیر مع والترانزیت والتصدیر الستیراد،ل الشكلیة جراءاتاإل إنجاز

 "كاللوجیستی  وتسھیل الرسمّیة المتطلبات
  لكترونّیةإلا للتجارة األفریقي االئتالف
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 التقییم إطار -1

 مقارنا: یزال ال ولكنّھ مفّصل مستوى على  ومقارنة بوصف یسمح مّما ،أبعاد خمسة وفق الجھود ھذه مقارنة تّمت

رؤیة  من لالنتقال عدیدة سنوات یستغرق قد وھذا لالطوی المدى على تطورات ھي الوحیدة الشبابیك التنفیذ: مستوى •
 . عملي وحید شباك إلى سیاسیّة

 المستخدم یُعدّ  الوحید. الشباك في المدَمجة والتجاریّة القانونیّة اإلجراءات/المساطر وتصف التنظیمّیة: التغطیة •
 أنّھا أو التقنیّة القیود بسبب ألماكنا بعض في إال متوفّرة لیست الخدمات بعض ألنّ  ،مھّما جانبا الجغرافیّة والتغطیة

 بحریّة. مؤّسسة ھو الذي ،معینا موضعا تحدیدا تخصّ 
 من  المقدَّمة الخاّصة التشغیلیة والوظائف الخدمات واصفا التنظیمیّة التغطیة تمُّ یُ  معیارال ھذا :العمل إجراءات تسییر •

 خدمات إلى الخدمات ھذه تجمیع یمكن ،المقارنة أجل منو كبیرا. فرقا الوحیدة الشبابیك تقّدمو الوحید. الشباك طرف
   الدعم. وخدمات المكتب

 الترتیبات یتضّمن وھذا الوحید. الشباك تشغیل ضمان أجل من المعتمدة التنظیمیّة الترتیبات یصف التنظیمي: الجانب •
 مع المقاوالت توافقو ؛والكفاءات البشریة الموارد ؛ للجودة الداخلیة اإلدارة ؛الوحید للشباك القانوني الوضع ؛المالیّة

 المعلوماتیّة. االستراتیجیة
 مواءمة وتحقیق ،التحتیة بنیةوال المعلوماتیّة المعماریةب تتعلّق جوانب تجمع وھي والتكنولوجیة: التقنّیة الجوانب •

 االلكتروني. والتوقیع والمقاوالت البیانات

 المقارنة النتائج -2

والمجموعة  ،األفریقیة المجموعة اإلسالمي: التعاون لمنظمة األعضاء الدول بین مختلفة میّةإقلی مجموعات ثالثة تمییز یمكن
الدخل  ذات البلدان نجد حیث ،االقتصادیة للتنمیة مختلفة مستویات الثالثة المجموعات ولھذه ،العربیّة والمجموعة اآلسیویّة

 المرتفع. الدخل  ذات والبلدان ضعیفال

 الوحید. شباكھ لتطویر األخیر ھذا طرف من المبذول والجھد للبلد االقتصادیّة التنمیة بین معین باطارت إلى اإلشارة وتجدر

إلى التنفیذ مستوى یرفع ما ، وحید شباك على تتوفر اإلسالمي التعاون منظمة في  األعضاء 57الدول  من فقط دولة  22
 %فقط. 39
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 وحید شباك على تتوفر التي اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول عدد :1 رسم

 22من الدول األعضاء تتوفر على شباك وحید عملیاتي   

U  35من الدول األعضاء بدون شباك وحید 

 عملیّاتي:  حیدو شباك على تتوفر التي اإلسالمي التعاون منظمة  في األعضاء 22  الدول بین من

 ؛عملیّاتي  أول جیل على  تتوفر األعضاء  الدول  من دولة 15 •
   ؛الثاني الجیل  من الوحید شباكال نحو انتقالیة فترة في ھي  أعضاء  دول 6 •
 الثاني.  الجیل من عملیّاتي وحید شباك على  بالفعل تتوفر عضو واحدة دولة  1 •

 وحید: شباك على  تتوفر ال التي اإلسالمي التعاون منظمة في عضو دولة 35 بین من

 ؛االستعمال أثناء بالتطویر تقوم أعضاء  دول 5 •
 ؛واحد وحید شباكل معتمدة رؤى  على تتوفر أعضاء  دول 6 •
 وحید. شباك ألجل مبادرة/مخطط  دونب  ةعضو دولة 24 •

   :اإلسالمي التعاون منظمة في  57 ال الدول بین من مختلفة إقلیمیّة مجموعات ثالثة   بین ونمیّز

 الشبابیك من عدد  أكبر على تتوفر األفریقیة المجموعة الثالثة. المختلفة اإلقلیمیّة المجموعات بین التنفیذ مستوى یختلف
 الوحیدة:

 ؛عملیّاتي وحید شباك  على تتوفر األعضاء الدول من %47 األفریقیة: المجموعة •
 ؛ملیّاتيع وحید شباك  على تتوفر األعضاء الدول من  %39 سیویّة:األ المجموعة •
 ؛عملیّاتي وحید  شباك على تتوفر األعضاء الدول  من %32 العربیّة: المجموعة •

من ف الوحید. شباكال إنشاء جھود في االقتصادیة التنمیة مستویات افةك على اإلسالمي التعاون منظمة  في األعضاء الدول لتزمت
 عملیا:  الخدمة  في وحیدا شباكا 22  أصل

 ؛یفضع دخل  ذات   عضو  دولة في 6 •
 ؛أدنى متوّسط دخل  ذات البلدان  في 7 •
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   ؛أعلى متوّسط دخل  ذات البلدان  في 2 •
 الدولي) البنك لتصنیف (وفقا مرتفع. دخل  ذات البلدان  في 7 •

% 100 أنّ  حیث ،مرتفع جد التنفیذ مستوى ذلك  رغم لھا المرتفع الدخل  ذات  اإلسالمي التعاون منظمة في  األعضاء  الدول 
 الوحید.  الشباك لمشروع النھائیة  المرحلة في ھي أو ملیّاتيع وحید شباك لھا منھا

 للتنفیذ مستوى أدنى ونجد %.43 نسبةب ضعیفال الدخل ذات البلدان ثم %44 واقعب األدنى المتوّسط الدخل ذات البلدان تلیھا
 وحید. شباك روعمش أو عملیّاتي وحید شباك لھا فقط %27 منھا ،المرتفع المتوّسط  الدخل ذات  البلدان مجموعة في

 الوحید للشباك المختلفة األنواع-ج

 الحكامة نموذج حسب النوعي التصنیف -1

i- معیّنة: سلطة مستوى على ُوضع الوحید الشباك 

 معیّنة: ھیئة مستوى على وحید لشباك توضیحي رسم :2 رسم

SI Entité accueuillante le guichet unique : SIالو حدة المحتضنة للشباك الوحید 

Administration :  اإلدارة 

Agence : الوكالة 

Autorité : السلطة 

 مع التنسیق بعمل القیام علیھا سیتعیّن حیث نةمعیّ  وحدة معلومات نظام مستوى على الوحید الشباك إنشاء في النموذج ھذا یتمثل
 المصلحة.  أصحاب مجموع

ورغم  الوحید. الشباك عن ولةؤالمس بالوحدة أساسا مرتبطة بمساطر األمر یتعلّق عندما عّالف جدُّ  الغالب في ھو النموذج وھذا
 واألھمیة. األولویات درجة بنفس الخارجیة لتجارةل اللوجستیة بالشبكة المتعلّقة الرسمیّة اإلجراءات باقي معالجة تتم ال ،ذلك
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نفس لھم لیس  المتدّخلین أغلبیة أنّ ب اعتبارا  ،  الشركاء المتعّددة مادیّة ال الصفة تجرید أوراش تقدم بسھولة المقاربة ھذه تعیق وقد
 .  الوحید الشباك تنفیذ نجاح إزاء االلتزام مستوى

ii- الھیئاتالسلطات/ جمیع بین ویربط مستقلّ  وحید شباك 

   الھیئات جمیع بین ویربط مستقلّ  وحید شباكل توضیحي رسم :3 رسم

Guichet unique : الشباك الوحید 

Administration :  اإلدارة 

Agence :الوكالة  

Autorité : السلطة 

من  المسافة نفس على ھي الوحدة ھذه ،وبالفعل الوحید. شباكال وصیانة وإدارة ،بإنشاء مكلّفة وحدة  خلق في المفھوم ھذا یتمثل
   االفتراضي. الوحید شباكال خدمات تغطیة مجال إطار في المتدّخلین جمیع

 الشركاء:  معلومات نُُظم مع لإلدماج أنماط  ثالثة على یتوفر قد ھذا الحكامة نموذج بّقیط  الذي ، االفتراضي الوحید شباكال

 ؛والوثائق المعطیات بنقل سوى میقو وال الشركاء عمل  عدواق الوحید شباكال ) ن.م( معلومات نظام یدمج ال •

 نظام شكل على  مادیةال الصفة من جردةالم المساطر ویدیر الشركاء عمل قاعدة  الوحید شباكال) (ن.م یدمج •

 ؛  القرارات اتخاذ
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 ویعمل الصفقات بذكاء ویدیر ،الشركاء ) (ن.ممعلومات بنُُظم الوحید شباكال) (ن.م معلومات نظام یتّصل •

 األخرى.  الوحدات عمل  واعدق إدماج دون للمعطیات أمثل تدبیر على

 اإلدماج ومحیط األھمیة حسب النوعي التصنیف -2

i- عةمجمول خصصم وحید شباك 

 لنماذج  لیس ،ذلك رغمو المطارات. في أو الموانئ في الوحیدة الشبابیك مثال ھو الدولي المستوى على جّدا سائدال المثال
جزء  سوى الوحید  شباكال یعالج ال ،تغطیتھ بمجال فقط وباھتمامھ الخارجیّة.  للتجارة القیم سلسلة  على  كبیر تأثیر الوحید شباكال

 القیم.   سلسلة على محدود هتأثیر أن حي  الخارجیّة للتجارة لوجیستیةال  السلسلة من جّدا ضئیل

 مجموعة في محدود وحید شباكل توضیحي رسم :4 رسم

قطاعات ألنّ  نظرا النطاق محدود فقط جھزةاأل بعض على أو واحدة مجموعة على یقتصر الذي الوحید شباكال یكون قد وھكذا
  في  الخارجیة للتجارة الكاملة اللوجیستیة  السلسلة  إدماج فعّالیة بالتالي ویتبیّن ،مشتركة تصبح الفاعلین مختلف بین التدخل

 .  الوحید شباكال
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ii- الخارجیّة  للتجارة  اللوجیستیة  للسلسلة  الوحید   شباكال 

طریق عن  ،باإلدماج تسمح المتبادل للتشغیل قابلة افتراضیّة صة من الخارجیّة التجارة لمساطر یستیةاللوج السلسلة  شباك یمثّل
 الخارجیّة. التجارة  في نفاعلیال جمیع معلومات نُُظم ،EDI نظام تنفیذ

 الخارجیّة  للتجارة اللوجیستیة للسلسلة الوحید شباكلل توضیحي رسم :5 رسم

 القیمة سلسلة مراحل جمیع في واإلدماج یراد/التصدیراالست عملیات تجرید في یتمثل ھذا الوحید شباكال لنموذج الرئیس الھدف
   . المادیّة الصفة  من واإلقلیمیّة الوطنیّة اللوجیستیة

 بسیط وبشكل ،یومي استعراض جلأل إلكتروني وحید شباك على االقتصادي فاعلال یتوفر ، الكامل اإلدماج ھذا خالل ومن
   والتصدیر. الستیرادا ضمن اتھعملی لجمیع ،وفعّال

 .  الدولیّة  التجاریة العملیات تتبّع وقابلیة التكالیف في والتحكم ،والتوقّع ،االستباق على كبیرة قدرة تتاح ،المفھوم ھذا  اختیار إن

 مالئمة كامةح مرافقتھ تتم أن ینبغي ،جّدا واسع تغطیة مجال مع الخدمة في الوحید شباكال وضعو نشر فإن ،ذلك من وبالرغم
  اللوجیستیة. السلسلة في المتدّخلین  أغلبیة وإشراك

 
 

 

 : ومنھا العالمي المستوى على الوحیدة للشبابیك النوعي التصنیف من  جدیدة  مفاھیم حالیا وتظھر

 ومزودي  اإلدارات نُظم إلى إضافة  والمصدرین المستوردین معلومات نُظم مع  التامّ  االندماج یعزز وحید عداد إّنھ : تدخلي غیر  الوحید العداد 
 الداخلّیة  عملیتاھم على سلبي  تأثیر دون للمعلومات الخاّصة نُظمھم باستخدام مإجراءاتھ إتمام من ھؤالء الفاعلین مختلف  بذلك امّكن م  الخدمات

 الوحید. للشباك يتنفیذ مشروع كلّ  یمتلكھا أن ینبغي الذي يالنھائ  ھدفبال األمر یتعلّقو أخرى. نُظم إلى للجوء حاجة أو

 في توجد عدیدة عملیات أو واحدة عملّیة یدیر للبلد الدولّیة التجارة لیات لعم وحید بعداد األمر یتعلّق :عندما النظامیة األھمیة وذ الوحید العداد
 البلد. في الدولّیة للتجارة مھّمة عدیدة مسارات  أو واحد لمسار حاسم طریق
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 الوحید شباكال وجود سبب -د

الوقت في   قتصاداال بفضل الوطنیّة المقاوالت تنافسیّةل الدعم ھو ما بلد  طرف من الوحید شباكال لتنفیذ الرئیس الحافز 
  الحكومیّة. سلطاتال مع القاتھمع في االقتصادیّین فاعلینلل بالنسبة والتكالیف

 مرتبة بلوغ من البلد سیتمّكن ،ھاتصدیر أو للبضائع الستیرادا  عند الضروریّة الشكلیة اإلجراءات وتكالیف اآلجال تقلیص إن
 یة.األجنب المباشرة االستثمارات لجذب الرئیسة المعاییر  أحد یمثل حیث التجاریة  األعمال لممارسة المرجعي  اإلطار في  أفضل

أداة  أنّھ  الوحید شباكال تنفیذ یثبت ،التجارة تیسیر حول العالمیة التجارة منظمة اتفاقیة تطبیق في  أساسیة رافعة أیضا وكونھ
 ولتبسیط ،الترانزیت أو التصدیر أو ،الستیرادا  عند قررةالم البیانات و/أو الوثائق دیمتق ألجل لمبادالتا  تیسیر في مثالیة

  اإلجراءات.

المؤھل  ھذا یساعد كما اللوجیستیة. السلسلة عناصر جمیع أداء لقیاس حقیقیة أداة بامتالك للحكومات أیضا الوحید الشباك تیحیو
 موجودة.ال  تلك في النظر وإعادة الصحیحة للسیاسات التخطیط على

 البیانات/المعطیات عن التوفر حیث من الحكومات تكسب ،المادیة صفةال من اإلجراءات/المساطر تجرید عملیة تتم ما بمجّردو
ً  طبقةالم المساطراإلجراءات/ في اإلنساني للتدخل التحدید ھذا .ھاتتبع وقابلیة أفضل  رؤیة تیحوت الفساد  من أیضا تحدّ  آلیا

 المعنیة. األطراف مجموعل

 الرشوة من والحدّ  المبادالت جمح لزیادة نتیجة )حقوقوال (الرسوم الدولة مداخیل زیادة إلى یرمي الوحید شباكال  تنفیذ إن
 الفساد. و

  نجاحال قصص - ھـ
1- TradeNet : 0لسنغافورة الوحید شباكال

1
F

ً  TradeNet یُدعى نظاما سنغافورة وضعت ،1989 منذ  اإلجراءات بتبسیط العام الھاالنشغ تبعا .EDI نظام على مؤسَّسا
التجار  على  التي أساسا یةالورق الثقیلة المساطرت/اإلجراءا محل  یحل ®TradeNet فإن ،التصدیرو االستیراد شروطو

مع  البضائع عن  اإلفراج الجمركي/ التخلیص لخدمات الوحید"  شباك"ال  ویستخدم ،الجمركیة وثائقھم معالجة قصد  إتباعھا
 . المتعّددة جھزةاأل بین التنسیق ضمان

 التاجر  كان  إنف .TradeNet مدیر إلى  الطلب توجیھ یتم ،اإلنترنت بواسطة أو بالھاتف ترخیص طلب التاجر یقّدم عندماف
 .االستمارة نفس على الطلب تقدیم فبإمكانھ ،البضائع منشأ شھادة إلى  حاجة في وكان التصدیر یعتزم

 یمكن ملفا النظام ئیُنش .ملةالمعا بھدف األخرى الھیئات وإلى  الجمارك إدارة إلى إلكترونیّا الطلب TradeNet یرسل أ)
2المعالجة.  طور في أنّھ أو  مرفوض أو ،علیھ الموافقة تّمت ھل طلبھ:  وضعیة معرفة أجل  من ذلك بعد إلیھ لولوجا للتاجر

1FP 

العالمیة التجارة منظمة - سنغافورة اتّصاالت1



14 

b(  خطأ الطلب في ما خلل ھناك كان إن) وفقا ثم الطلب تصحیح لتاجرل فیمكن ،الخ) ،التعریفة رمز في خطأ ،مطبعي 
 جدیدا. طلبا بصفتھ جدید من یقدمھ ، للخلل

 كلّ  على ینبغي ،…)GST ضریبة أو والخدمات البضائع عن رسوم( والضرائب الرسوم دفع سھیلت بغرض ج)
 إلكترونیّة.  تحویالت إجراء خاللھ من یمكن حیث بنكي حساب لدیھم یكون أن التصریح وأصحاب TradeNet مستخدمي

 .أوتوماتیكي بشكل GSTوضریبة المطبقة الرسوم اقتطاع سیتم الطلب، قبول یتم عندماو

 طبع من یتمّكن أن أجل من  التاجر إلى ترخیص خطاب/رسالة  وتُرَسل رقم لھ یخصَّص ،الطلب على الموافقة بمجرد د)
 إعادة أو تصدیرال أو ،ستیراداال في الشروع لتاجرل یمكن ،الوثیقة وبھذه لبضائع.ل الجمركي تخلیصال بغرض صیرختال

 والتحدیث ،التصدیق لتسھیل اشریطی ارمز TradeNet عن رةالصاد التراخیص كلّ  تحمل ،أخیراو البضائع. شحن
 المراقبة.  نقاط عند  الید رفع/واإلفراج

 الشحن  وكالء ،التجار من 2.400 من أكثر ،الیومو .خدمامست 50 من مجموعة لدى االختبار في TradeNet وضع تم وقد
 أو االستیراد ترخیص طلبات كلّ  معالجة وتتم .TradeNet شباكب رتبطینم أصبحوا ..الخ ،الجوي الشحن وكالء ،البحري
 . السنة/مالیین 8  حوالي أي ،یوم كلّ  طلب 20.000  حوالي النظام یعالج حیث ة؛إلكترونیّ  بطریقة التصدیر

 المغربیة للمملكة الوحید الشباك :PortNet  بورتنیت -2

• Uبورتنیت تقدیم PortNetU U

، الخارجیّة  لتجارةبا ةالمعنی الجھات جمیع مع شامل  تعاون في ،للموانئ الوطنیّة الوكالة طرف من 2008 في بھ العمل  بدأ
التجارة  جراءاتإل الوطني الوحید الشباك سمح فقد ،المقاوالت تنافسیّة من  رفعال ھو PortNet  بورتنیت مشروع ھدفو

 عمومیّة  إدارات 7 ،بنكا 16 ،والمصدرین  المستوردین من 26000 ذلك في بما ،مستعمل 31.000 من  ألكثر الخارجیّة
ھذه  طریق عن  یومیةال معملیاتھ   بتنفیذ ،البحري الشحن  ووكالء الترانزیت وكالء ،  الخواص الفاعلین  من ومئات ووزارات
 المنصة. 

سندات  توطین ،5.72 إلى یوما 13 من انتقلت الحدیدیة الصنادیق/الحاویات لمكوث ةالمتوسط المّدة ،ھذا تدعم واألرقام
. كمعدل الیوم ونصف یوم في حصرھا تمّ  التفتیش مدةو ،المتوسط في  دقیقة 37و ساعتین من أكثر تتطلّب تعد لم االستیراد

 بالتنسیق  مرورا ،والتصدیر االستیراد في البضائع حركات تتبع قابلیةو سالسة ال أیضا PortNet  بورتنیت تنفیذ أتاحو
التجارة  في نفاعلیبال الخاصة عالماإل نُظم جمیع رقمنة بفضل وادبالم ةالمرتبط اتبیانوال المعلومات تبادل ألجل ستباقياال

 فواتیر لكلّ  اإللكتروني الدفع/ألداءبا متعلقة جدیدة آلیات بتطویر الثالث المحور یتعلّق بینما ،الوحید شباكال لغایة الخارجیة
 والتصدیر.  االستیراد بعملیات المرتبطة الخدمات

المقاولة  تنافسیّة تحسین المنصة ھذه إنشاء أتاح وقد األجانب. لمستثمرینا  جذبل أساسیّة قاعدة PortNet بورتنیت یمثّلو
 االعتبار. بعین أخذھا تم والتصدیر االستیراد عند  الضروریّة الشكلیات كلّ  أن حیث المغربیّة.

• Uالوحید شباكال ومقیاس نطاق 

 ، الوطنیّة المینائیة  والسلطة ،  البحر  في الفاعلین بین البیانات لتبادل  إلكترونیّة منصة PortNet بورتنیت الوحید الشباك یعتبر
 األخرى جھزةواأل والوزارات ،التأمین وشركات ،التجاریّة والبنوك ،الترانزیت ووكالء ،الموانئ في  والفاعلین
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 الخارجیّة  التجارة مساطر في ھامة مكانة  لبورتنیت :6 رسم

  مع أوتوماتیكیا البیانات تبادل خاللھا من یتم حیث ،موزعة معلوماتیّة معماریة في PortNet  بورتنیت الوحید الشباك  یعملو 
 المعلوماتي والنظام الشبكة)  عبر للجمارك  اآللیة (القاعدة BADR -بدر الجمارك  إدارة نظام مثل ، خارجیّة معلوماتیة نُظم

 طریق عن  الوثائق لكلّ  شّفاف بتقدیم یسمح ما وھذا الغذائیّة). للمنتجات الصحیّة للسالمة الوطني (المكتب ONSSA لمكتب
 المعنیة. الوكاالت كلّ  مع والبیانات للمعلومات وتبادل PortNet  بورتنیت

• Uالتنظیمیة اإلدارة 

  درھم مالیین 6 ب یقّدر ليأوّ  برأسمال ،PortNet S.A المسّمى الفرع )ANP( للموانئ الوطنیّة الوكالة أنشأت  ،2010 في
 PortNet بورتنیت ملكیّة نقل وتمّ  الوحید. شباكال واستغالل تطویر أجل من ،أمریكي دوالر 700.000 یعادل ما  ،مغربي

 المقاولة.  إنشاء من وجیز وقت بعد الخاص القطاع إلى
.S.A PortNet في -سییرالت في الحكومیّة جھزةواأل البحري النقل قطاع فاعلي مختلف  فیھا یُمثَّل حیث مجتمعیة بنیة یعتبر 

  الوطنیة الھیئةو ،والمناولون ،الجمارك إدارةو ،الترانزیت وكالءو ،الشحن وكالءو ،للموانئ الوطنیة الوكالة الحالة ھذه
 الحدیدیة.  كالسك بواسطة الناقلونو البیضاء للدار  التجاریة الغرفة و ،للتجارة

• Uالتمویل مصادر 

 أمریكي دوالر یینمال 3.8 منھا أمریكي دوالر یینمال 4 مبلغب الوحید شباكال في لالستثمار اإلجمالیّة  التكلفة رتقُدّ  البدایة  في
 وتكلفة الصیانة تكلفة ةتغطی تمتو .S.A PortNet لشباك  ذاتيال  الرأسمال  من ملیون 0.2  ،للموانئ الوطنیة  الوكالة قدمتھا

 . AS. PortNet میزانیة من لّیّاك التشغیل

 واشتراك ؛الوثائق لطلبات خاصا عددا تتضّمن صفقة كلّ  عن ستعمالالا إتاوة طرق: بعّدة PortNet بورتنیت تمویل یتمو
  سنة. كلّ  تُدفع مغربي  درھم  3.000 بمبلغ یقّدر سنوي

• Uلبورتنیت اإلعالم تكنولوجیا معماریةPortNet 

 التي الوكاالت أنّ  یعني ما ،موزع معماري نموذج لىع PortNet لبورتنیت اإلعالم تكنولوجیا معماریة ترتكز
 بورتنیت مع بینھا فیما المشترك للتشغیل  وقابلة مشترك اتصال ذات مستقلّة معلوماتیة أنظمة تستعمل الوحیدة النافذة في تشارك
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PortNet نموذج وھو ؛  BADR نیتتبور فإن  ،الشكل ھذا ووفق الجمارك. طرف من بھ عمولالم PortNet تبادل قةطب 
 منّظم. بشكل والمعلومات للبیانات

 مفتوحة اتّصال قنوات مع فریدة طبقة ذات معماریةك PortNet لبورتنیت اإلعالم تكنولوجیا معماریة تصمیم تمّ  وقد
 بعدو .المعطیات/للبیانات ممركزة غیر ولكن مھیكلة إدارة یقّدم ،المشترك الترابط خدمات  فبفضل .رینآخ مستخدمین  مع
 تقدیمھا خالل من PortNet نیتتلبور البیانات المعلوماتیّة معماریةال وتوّزع الشركاء. مع تقاسمھا تمی البیانات على  تصدیقال

  النھائیین. المستخدمین إلى

 إلى تقدیمھا قصد  وإیصالھا التصدیق)  قواعد ( الوحید الشباك تطبیق طبقة بواسطة واإلدماج البیانات إدخال یتم
 للوكالة المعلوماتي النظام یقّدم ،المعنیة الوكالة  وقرار البیانات معالجة بعدو الحقة. معالجة أجل من النھائیین المستخدمین

 كاللوجیستی الموانئ، سلطات ،الجمارك ،(التجار النھائیین المستخدمین إلى PortNet بورتنیت على والمعلومات البیانات
 تبادل ألجل الویب خدمات  إلى إضافة الویب شبكة تكنولوجیا یستخدم PortNet بورتنیت نظام لكون  واعتبارا الخ.) ،النقل/

 الوحید.  شباكال خدمات الستخدام جغرافیّة حدود من ھناك فلیس ،المعلومات
للتخزین موقع إنشاء حالیا ویتم ،ما دثاح بعد واالستئناف النشاط استمراریة طة لخ النھائیة الصیغة وضع ویتم

 . PortNetلبورتنیت الثاني لالجی مع االحتیاطي

• Uلبورتنیت اإلعالم لتكنولوجیا التحتیّة البنیةPortNet U

 التشغیلیة العناصر تحّددھا خاصّ  نوع من عناصر من أساسیة بنیة  PortNet لبورتنیت اإلعالم تكنولوجیا معماریة تعتبر
وعناصر  التشغیلي. العنصر تطبیق وتكلفة  للخدمة وفقا طبقات ثالث إلى  األساسیّة البنیة نموذج تقسیم تم وقد  الوحید.  شباكلل

 تتكون و والتكوین. واالختبار ،والتطویر ،العطب بعد واالستئناف ،اإلنتاج ھي الوحید شباكال  إعالم لتكنولوجیا األساسیّة البنیة
التي  الخدمة  ناقل  ومن لخارجیّینا المستخدمین من الصادرة  البیانات لتقدیم ویب شبكة بوابة من المعلوماتیة األساسیّة البنیة
 للمستخدمین. البیانات تنشر

 إلى بیانات التبادل طبقة توزع ،تاالبیان تقدیم بمجرد للبیانات. وحیدة إدخال نقطة یعتبر  PortNet نیتتبور الوحید الشباك
 خدمة. ال ناقل في المدمجة التصنیف وقواعد بحث لمحرك وفقا النھائیین المستخدمین

• Uاإللكتروني التوقیع 

من  إضافیّة طبقة توفیر ویتم السّر). وكلمة المستخدم (اسم المستخدم تحدید معلومات على  التصدیق/التوثیق خدمات ترتكز
 - نوفمبر 30 في  53-05 (قانون القانون یتیح وضعھ. تم اإللكتروني للتوقیع القانوني اإلطار الرقمي. التوقیع باستخدام نااألم

 الرقمي.  التوقیع واستخدام  القانونیة للمعلومات اإللكتروني التبادل )2007 الثّاني تشرین

3- GUCE-E : للكامرون الوحید شباكال 

GUCE مھمینال المتدّخلین تجمیع تم حیث دواال في مادي وحید شباكك العمل  في وشرع ،2000 آب - غشت في النور رأى 
 البنایة. نفس في  والتصدیر الستیرادا في

 ھم: أعضاءه أھم ف ،)PPP( والخاصّ  العامّ  القطاعین شراكة ثمرة وكونھ

 والنقل.  والمبادالت ،بالمالیة المكلفة بالوزارات ممثّلة الحكومة •
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 الوطني المكتب الوطني، البحري المجلس ،الموانئ سلطات ،الجمارك مثل ،العملیّاتّیةعملیا/ المشتغلة اإلدارات •
 والبیئة. ،تیةالنبا الصحة ھیئات ،الكاكاو-للقھوة

 ،التأمینات ،المالحة وكاالت )les esclavagistes( المستعبدین مثل مھنیة بمنّظمات ممثّال الخاصّ  القطاع •
 الخ.  المصدرون ،المستوردون ،الترانزیت وكالء ،األبناك

ولم   وبوابة. خاّصة كةلشب أساسّیة وبنیة ،للتبادل منصة مع  الوحید الشباك لنظام األولى الصیغة إنشاء تم ،2004 سنة في
 .ةالتجریبی المرحلة في الوثائق  من قلیل  سوى النظام ھذا یعالج

 ضمان  بغرض الخارجیّة التجارة في نفاعلیال مختلف بین تربط معلوماتیة منصة Guce-e نظام أصبح ،2007 منذ اعملیو
الذي  التقني األساس إنّھ  الحكومة. طرف  من بقّوة المدعومة الخارجیّة  للتجارة الرسمیّة  باإلجراءات المتعلقة المعلومات تبادل

 المادیة.  الصفة من اإلجراءات لتجرید الطموح البرنامج علیھ یرتكز

 مع ،وثیقة 40 من أكثر معالجة وتضمن 2017 في عملیّاتیّة تصبح لكي الوحیدة للنافذة جدید تصمیم إطالق تمّ  ،2014 منذو
 السنة.   نھایة إلى وثیقة 72 إنجاز ھدف

 المنظومة. الناحیة من المھمّ  الوحید الشباك للكامرون الوحید الشباك نظام أصبح ،عرفھ الذي بالنموّ ف

 المتّحدة  العربیة اإلمارات  وفي   دبي في  واللوجیستیة للتجارة الوحید شباكال : TRADE-DUBAI التجاریة دبي -4

في واللوجیستیة التجاریّة الخدمات مزّودي  مختلف إلى  ةمدمج إلكترونیّة خدمات قدیمت قصد  2003 في  التجاریة  دبي إنشاء تمّ 
 وحید. شباك خالل من دبي

محطة  65 من ألكثر محفظة یمتلك الذي العالمي فاعلال ،World DP العالمیة دبي موانئ التجاریة  دبي شباك أدمج ،وھكذا
 ؛ الكامل المعلوماتي اآللي التشغیل اعتمدت دبي لحكومة وزارة أول دبي جمارك وكانت ؛الستّة  القاّرات مدى على بحریّة

 المساھمین  أھم أحد ،علي لجبل الحرة المنطقة ذلك في بما ،االقتصادیة للمناطق العالمي فاعلال ،العالمیة االقتصادیّة والمناطق
 لدبي.  اإلجمالي النموّ  في

 النموّ  ویتواصل سنویّا ملیون 20 اآلن االنترنت على الصفقات عدد تجاوز فقد ؛یعینسر وتوسع تحویل ھناك كان ،2003 منذ
 %. 4 إلى 2 من السنوي

 التجاریة. دبي بوابة طریق  عن المقدَّمة اإللكترونیّة الخدمات الساعة  مدار وعلى اآلن مقاولة 100.000 من أكثر تستخدمو

ضروریة  منصة سریعا وأصبحت "Rosoom" "رسوم"  اإللكتروني الدفع/لألداء طریقة التجاریة دبي أطلقت ،2008 فيو
 للتجار. 

 ترشیدھا  تمّ  التي الخدمات من بسیل وتزّود المعنیة لألطراف االنترنت على للخدمات وحیدا شباكا التجاریة  دبي بوابة تقّدمو
  حالیّا وتتضّمن مستمّرة نموّ  ةحال البّوابة خدمات وتعرف  إرضاءھم. مستھدفة العمالء/الزبناء لحاجیات وفقا یمھاوتصم

 بما  ، الحرة المنطقة رخصة وحاملي النقل   وشركات ،واإلرسال التعویض وعاملي ،والعاملین الشحن وخطوط ،للتجار خدمات
 وخدمات والدفع الفوترة خدماتو ،والنقل غاثةاإل خدماتو ،الشحنات ومناولة المناولة خدماتو ،البحریّة الخدمات ذلك في

 الحرة.  المنطقة
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 الوحید شباكال تنفیذ فشل عوامل- و

سیاسي بدعم مرافقتھ یتم أن ینبغي معین بلد مستوى على وحید شباك إنشاء : الحقیقّیة السیاسیّة اإلرادة غیاب -1
 ؛ الضروریة التحكیم  إجراءات في والشروع تنفیذه تسریع قصد  الدولة لھیئات

 شباك ال یدیرھا التي المساطراإلجراءات/ مستوى على المعنیة افاألطر جمیع تسھم أن ینبغي : السیّئة الحكامة -2
 من جزء طرف من الوحید شباكال تدبیر یتم أن ینبغي ال .اإلستراتیجیة المشاریع وأولویة السیاسات تحدید في الوحید

شباك ال على  یحصلوا  أن الشركاء على ینبغي الجمارك. مستوى على الكائنة وتلك ، CCSوPCS نظم غرار على المجموعة
 تنفیذه. إبراز من التمكن قصد  الوحید

 التنفیذ طریق خارطة على الموافقة منح الشركاء جمیع على ینبغي للتنفیذ: وقابلة واضحة طریق خارطة غیاب -3
 المنظومة  نضج مستوى على ومتكیّفة للتنفیذ قابلة الطریق خارطة  تكون أن وینبغي المادیة. الصفة  من اإلجراءات تجریدو
 بیئیّة.ال

 الوحید شباكلل االفتراضیّة للمنصة التقنیّة معماریةال تسمح  أن ینبغي :تطابقةم وغیر صلبة  ووظیفیّة تقنیة معماریة -4
 .الزمن مع علیا تطّوریّة قدرة لھا تكون أن وینبغي متجانسة غیر معلومات نظم مع والترابط باالندماج

كافة  مع بتشاور صیاغتھا تتم النشاط استمراریة خطة الوحید باكشلل یكون أن ینبغي النشاط: استمراریة خطة غیاب -5
 المشروع. ونجاح صورة تمس قد التي  الخدمة انقطاعات تفادي ھو المقاربة  ھذه من والھدف الشركاء.

الوحدة  تمتلك أن ینبغي الوحید. شباكال نجاح في حاسمة نقطة األّولي االستثمار یمثل  كافیة: غیر مالیّة قدرة -6
 االفتراضیّة.  المنصة وصیانة النتشار الضروریّة المالیة  الموارد الوحید الشباك إدارة عن  ولةؤالمس

كي المادیة الصفة من المجردة جراءاتلإل جید تصمیم یتم أن ینبغي : االقتصادیّین فاعلینال كاھل على األعباء زیادة -7
 المطلوبة.  البیانات مضاعفة أو إدخال  في عبء زیادة تسبّب ال

 الوحید شباكال مراریةالست الضامنة العوامل-ز

اجل  من دورھا لعب في تستمرّ  أن   الوحید شباكلل  الحكامة ھیئات على یتعیّن ،تنفیذه بعد : وفعّالة قّویّة حكامة -1
 شباكال مشروع یقتصر وال االقتصادیّین. فاعلین ال لحاجات واستجابتھ الدولة  الستراتیجیات  الوحید شباك ال مسایرة ضمان
  مستمر. تحسن منطق إطار  في یدخل ھلكن إحداثھ، على  فقط الوحید

 شباكال یقودھا التي األوراش تسلسل على الشركاء جمیع یتفق أن ینبغي األوراش: أولویات لتحدید الجیّدة اإلدارة -2
 ؛الشركاء مختلف إسھام على الحفاظ قصد  الوحید

محّدثة  النشاط الستمراریة خطتھ  على دائما الوحید شباك ال یحافظ أن ینبغي النشاط: استمراریّة  خطة صیانة قابلیة -3
 بنشاطھ. المرتبطة  المخاطر  من الحد قصد

 لتمویل الضروریّة  المالیة  الموارد الوحید الشباك إدارة  عن  المسؤولة  الوحدة تمتلك أن ینبغي كافیة: مالیّة قدرة -4
 استدامتھا. وضمان االفتراضیّة المنصة صیانة
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، الوحید  شباكلل المستمر التحسین وقیاس المجموعة إلى المقّدمة الخدمات جودة ضمان قصد  األداء:  شرات مؤ إنشاء -5
 الحكامة.  ھیئات طرف من وفحصھا األداء مؤشرات من   عدد وضع ینبغي

 اإلسالمي التعاون لمنظمة الوحیدة الشبابیك-ح

 الحكومیة. والھیئات والجمارك ماجاإلد تشمل الخدمات من أنواع عّدة إدماج الوحید شباكلل یمكن

 ،اللوجیستیة شركات ،المیناء سلطة ،الحكومیّة جھزةاأل ،الجمارك ھي: الدراسة موضوع للشركاء   الستة المختلفة األنواعو
 والتأمینات. البنوك

 الشركاء صنافأ لكلّ  المدمج الوحید شباكال

 الشركاء  من أنواع لخمسة المدمج الوحید الشباك

 الشركاء من أنواع ربعةأل المدمج الوحید لشباكا

 الشركاء من أنواع لثالثة المدمج الوحید لشباكا

 الشركاء من لنوعین المدمج الوحید لشباكا

 الشركاء من فقط واحد لنوع المدمج الوحید لشباكا
 الوحید شباكال حول المعلومات غیاب
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وحید ال شباكال  تفعیل الثاني: الفصل
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وحید شباك عیلتف الثاني: الفصل

لألعضاء  تكون  ،الحاالت أغلب وفي للمشروع. المستقبلة للھیئة فحسب ولیس كاملة لمجموعة ھدفا  وحیدال شباكال تفعیل یمثّل 
لكافة  شامال تعاونا یتطلّب الظروف ھذه في مشروع فقیادة .ةتباینم مصالح وأحیانا مختلفة مھام المجموعة لھذه المكونة

 الفصل.  ھذا في سنفّصلھا التي التوصیات من مجموعة تطبیق إلى ضافةإ المعنیة األطراف

 الحكامةب المختصة وھیئاتھ الوحید شباكال حكامة نموذج صیاغة-أ

 توافق إیجاد تدیره. التي الھیئة حكامة في تدبیرھا المتعیّن المساطراإلجراءات/ في نفاعلیال بانخراط رھین وحید شباك نجاح
 المختلفة.  الوزارات أو للھیئات وتبعیتھم الفاعلین لتعدد اعتبارا التحقیق صعب أحیانا ھو معنیةال األطراف ھذه بین

 والتدبیر بالنشر المكلفة الوحدة  البدایة في  تحّدد التي  ھي الجیّدة الحكامة

 أدناه:  الحالة نمیّز الوحید شباكال استخدام  حول الدولي المستوى على التجارب بعض وبفحص

ھذه  إسناد و االقتصادیّین. المشغلین إلى  الخدمات وتقدیم المنصة واستدامة لتشغیل مكّرسة وحدة وجود الوحید باكشال یتطلّب  
،المنصة وتشغیل الخاصة األنشطة على أفضل تركیز من یَُمّكن جیّد بشكل واضحة مھام ذات مستقلّة تدبیر وحدة إلى المھمة

 المستمّر. التحسن مستوى وعلى واإلجرائیة وجیةوالتكنول ،العملیّاتیة المستویات كافة  على

 تحدید في المشاركة من تمكینھم قصد الفاعلین أغلبیة تتضّمن حكامة بنیة الھ تكون أن ینبغي الوحید  شباكال تدیر التي الوحدةو
 جراءات.اإل وتبسیط ادیةالم  الصفة بنزع المتعلّقة األوراش أولویات بتحدید یتعلّق فیما رأیھم عن والتعبیر العاّمة السیاسات

إدارة  التالي: یخص فیما كفئة بموارد الوحدة ھذه تزوید ینبغي ،اإللكترونیّة المنصة تدیر التي التقنیّة الفرق إلى  إضافة 
 .المسؤولة للوحدة الجیّدة للحكامة الالزمین المھن  خبراء ،المالي التدبیر ،التغییر  وقیادة التواصل ،المشاریع

 الوحید للشباك االقتصادي ذجالنمو تصمیم -ب

i- والخاصّ  العامّ  لقطاعینا بین شراكة 

، المخاطر تقاسم جانب من مختلفة. توصیفات موضوع تكون وقد مختلفة أشكاال الخاصّ -العامّ  القطاع شراكة عقود  تتّخذ قد
 االمتیاز. وعقود الشراكات عقود كبیرین: صنفین تمییز یمكن

الشباك  وصیانة واالستغالل ،والتمویل ،واإلنجاز ،التصمیم محّددة لمدة  الوكالء أحد  إلى  ولةالد تفوض ،االمتیاز حالة فيو •
أنّ  غیر ، العاّمة السلطة طرف من المشروع استثمار تكالیف لتغطیة المالیة اإلعانات تقدیم الغالب في ویتم الوحید.
من  أیضا ھو المؤّطر ،المنصة مستخدمو یھایؤد التي التسعیرة من تكون االمتیاز صاحب لتعویضات األساسي العنصر
 العاّمة.  السلطة  طرف

 ،وتمویل ،بتصمیم سیقوم الذي خاصّ  مشغل إلى إجمالیّة خدمة العاّمة الشخصیة وكلت ،شراكة عقد في ،العكس علىو•
عاّمة.  خصیةش إلى أو الجمھور إلى المقّدمة الخدمات من لمجموعة كدعم سیُستعمل أصل على والحفاظ واستغالل ،وبناء
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األداء  ألھداف وتخضع العقد مدة  طول على  تمتد ،العاّمة الشخصیة طرف من مباشرة الخاّصة  الوحدة  أجور  دفع یتمو
 …). ،الخدمة نوعیة ،(التوافر

 وراتتط بتمویل المتعلّقة األسئلة أنّ  غیر االمتیاز. فترة انطالق عند قّوي  وحید شباك على التوفر من النموذجان ھذان یَُمّكن
 الشراكات. عقود تصمیم عند جیّد بشكل تصّورھا ینبغي العقد نھایة عند الكفاءة ونقل المنصة

TradeNet، من  حِدثتأ التي والخاصّ  العامّ  القطاعین بین شراكة إطار في وإدارتھ تطویره تم سنغافورة في الوحید شباكال
   لصالح  الشركة ھذه مع العقد مفعول إنھاء تم 2016 في و ،2017 في العقد مدة وتنتھي ، CrimsonLogic شركة أجلھا
 أخرى.  شركة

GCNET، لمدة 2013 في  تفویتھ تمّ  والخاص، العامّ  القطاعین بین شراكة إطار  في  صیاغتھ  أیضا تتم لغانا الوحید شباكال
 سنوات. 5

ii- الخاصّ  لقانونا من عاّمة مقاولة 

 مفترضا المسیطر التأثیر یكونو الوحید. شباكال واستدامة وتطویر ،وإدارة ،لبتشغی مكلفة مقاولة خلق في النموذج ھذا یتمثل
على  تتوفر أو للمقاولة المكتَتب الرأسمال أغلبیة ،المقاولة إزاء مباشر غیر أو مباشر بشكل ،العمومیة السلطات تمتلك عندما
 المقاولة.  مراقبة أو التسییر أو  ،اإلدارة جھاز ضاءأع نصف من أكثر تمثل قد  التي  أو المقاولة بأسھم المرتبطة األصوات أغلبیة

 األّولي التمویل ویتم المقاولة. مساھمي ضمانة أو الدولة ھو عموما الوحید شباكال بإنشاء المتعلّق األّولي التمویل ومصدر
 بعنایة. مدروسة عمل خطة  أساس على عموما

 ،والمستمر األّولي واالستثمار للتشغیل، الالزمة  التكالیف بین دقیق مالي توازن تحقیق تطلّب يالنموذج ھذا مثل نجاح و
 المضافة.  القیمة ذات الممنوحة الخدمات تسویق منتجات وبین الوحید شباكال وتطویر

التكلفة  على المباشر لتأثیره اعتبارا تطویره إلى  إضافة  الوحید شباكال نظام تأسیس لكیفیة الخاّصة العنایة إیالء ینبغي أنھ  غیر
 تصدیر. أو استیراد لعملیة اإلجمالیّة

لھا تكون وقد الحكومة من  بإعالن تعمل مقاوالت خلق  خالل من  امةللحك األسلوب ھذا  السعودیة و تونسو ،المغرب اختارو
 وخاصة   عامة مختلطة ملكیة

iii- خالصة عامة ھیأة 

 الصعوبات  من الكثیر ستواجھ الوحدة ھذه أنّ  غیر ة.حكومیّ  وحدة الوحید الشباك وتشغیل بتدبیر المكلفة الوحدة تكون أن یمكن
 بالمیزانیّة. المتعلّقة النفقات منطق في وستندرج الضروریّة واالستثمارات والتطویر ،تشغیلالب المتعلقة التكالیف استرداد  في

بالقدر  المطورة لكفاءاتا أو الموارد  تعبئة على الوحدة ھذه قدرة على فقط المرونة بعض أو صعوبة النموذج ھذا  یضفي وقد
 شركائھ. أو لزبنائھ  الملّحة الطلبات حالة في  خاصة الوحید شباكال تطویر لصیانة الضروریّة بالمھام للقیام الكافي

 للتنمیة كعائق غالبا استالمھا أو  الخدمات إنجاز مستوى على سواء العمومیة والصفقات الشراء مساطرإجراءات/ تعقید ویُعتبر
 المعنیة. یأةھلل السریعة

وزارة  وصایة تحت یعمل الذي  TULPAR الوحید شباكال  إنشاء خالل  من  للحكامة األسلوب ھذا قرغیزستان واختارت
 االقتصاد. 
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 الوحید شباكال طرف من المقّدمة الخدمات تصمیم -ج

 نطاق حسب التصنیف ليی فیما التغطیة. ومجال وأھمیة ،طبیعة حسب الوحیدة الشبابیك طرف  من المقّدمة الخدمات تتغّیر
  الموجودة: ةدالوحی الشبابیك

i- الجمركي للتخلیص الرسمیة لإلجراءات  الوحید شباكال 

التخلیص  قبل ما إجراءات في المتدّخلین الفاعلین كلّ  بین ،مدمجة أو  وحیدة منصة حول یربط الذي وحید بشباك األمر یتعلّق
 لنفس  تخضع ال وحدات عّدة وتعاون ثقة تطبیقھ ویتضّمن لجمركي.ا التخلیص بعد ما و الجمركي والتخلیص ، الجمركي

  متباینة. مصالح أحیانا لھا تكون قد التي وحتّى بل نفسھا المھنة لھا لیس التي  ،السلطة

 س لی والذي  المصدر أو المستورد أو ،الترانزیت وكیل الغالب في ھو الوحید شباكال من النوع لھذا النھائي الزبون أنّ  اعتباراو
 في الوحید شباكال من النوع ھذا یسھم ،القرارات تتبع وقابلیة الحقیقیّة وتكلفتھا ،العملیات تقّدم مستوى على مباشرة رؤیة لھ

 مساطرإجراءات/و وحید شباكب ةمقارن محدود اللوجیستیة القیمة سلسلة  ىعل تأثیره أنّ  غیر الجمركي  التخلیص  آجال تقلیص
   الخارجیة.  لتجارةا

 الجمركي  الوحید شباكلل   المختلفة  الجوانب :7 رسم
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ii- المطار أو للمیناء الوحید الشباك 

على  نشاطھ یرّكز وھو .  المطار أو المیناء موقع مستوى على  خصوصا ،كاللوجیستی -الوحید شباكال من- النوع ھذا ھمی
 النھائیّین. الزبائن إلى  البضائع تسلیم حتّى ، طائرة وصول برمجة  أو  سفینة عن اإلعالن  منذ اللوجیستیة وموثوقیة سرعة 
الجماعي  النظام :أیضا تُدعى التي األداة ھذه طریق عن الوحیدة الشبابیك إنشاء نحو اتجھت األوروبیّة الموانئ من والعدید
 والبنیات ،مھّما حجمال كان كلما اقّویّ  كاللوجیستی على تأثیره كان وكلّما  .للبضائع الجماعي النظام CCS أو PCSالمینائي

 الكبرى.  المینائیة لألماكن موجھة باألحرى ھي اآللیة/األداة ھذه فإن ،وھكذا باألدوات. مزودین والفاعلون متوفّرة األساسیّة
 األدنى. النطاق ذات المینائیة األماكن على إیجابي تأثیر مكوناتھا من لبعض یكون أن  یمكن ذلك، من  الرغم وعلى

   للمطار  أو للمیناء الوحید شباكلل  المختلفة المظاھر :8 سمر

iii- الخارجیّة التجارةب الخاصة لمساطرلإلجراءات/ا الوحید شباكال 

 بالعالقة تتعلّق التي المختلفة المراحل بإدماج األمر یتعلّق تجاري. جانب ھناك واللوجیستي، اإلداري الجانب إلى إضافة
 النھائي (الزبون االقتصادي فاعلال مساعدة ھو الوحید شباكال من النوع ھذا من والھدف والممون. العمیل/الزبون بین لتجاریةا

 سیاق في بصعوبة إال وجوده في التفكیر یمكن ال ،وبالفعل كلفتھا. دفعو البضائع تسلیم إلى ووصوال الطلبیة من بدءً  للسلسلة)
   .ةالتجار في  الفاعلین بین توّحد خدمة منصة أيّ  توجد ال حیث
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 الخارجیّة  التجارة  إلجراءات الوحید شباكلل   المختلفة  الجوانب :9 رسم

 التنفیذ وحكامة منھجیّة تعریف -د

i- المعتَمدة المنھجیّة 

الطریقة  ھذه أنّ  غیر التسلسلیة. ةكالطریق المشروع لتدبیر كالسیكیة طرق بإتباع األولى الوحیدة الشبابیك بلورة تمت
من  العدید  تقّدم المرنة  فالمنھجیة وبالفعل المتدّخلین. وتعّدد الدولیّة  للتجارة التطّوري للسیاق اعتبارا ما محدودیة لھا كانت

 المزایا:

 النھائي التسلیم حتّى النتیجة نرى ال كوننا أي ،" الكومي "النفق تفادي من یَمّكن ھذا : والتزایدّیة المتكّررة الطریقة  •
 . V دورة مع التطویرات  في كثیرا المتكّرر ،للتطویر الكامل الطور أثناء شيء ال تقریبا أو والشيء
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أو  تعدیل بإضافة  یسمح  السرعة لمضمون التسلسلي التركیب والتطبیقات: المنتجات لتطویر قصوى تكیّف قابلیة •
 ." "مرنة الطریقة ھذه یجعل ما أساسا وھذا سلفا.  مدرجة غیر تشغیلیة وظیفة

كافة  في   المشاركة یمكنھ كما نفسھ عن للتعبیر مدعو  المجموعة في عضو كلّ   : والشاملة التشاركّیة الطریقة •
 تحفیزا. وأكثر انخراطا أكثر  لذلك فھو المشروع. حول المتّخذة القرارات

ii- االنتشار/النشر مشروع حكامة 

ھي: التي الحكامة ھیئات من مجموعة شكل على التطبیق مشروع تنظیم یمكن

 من  تنظیمھا ویجب للمشروع المعنیة األطراف مختلف على ،الدوریّة اللجنة ھذه تحتوي أن ینبغي التوجیھیة: اللجنة
تقّدم  مستوى واستعراض ،اإلستراتیجیة االختیارات على التصدیق ھو اللجنة  ھذه  وھدف  اللجنة. قائد طرف

 االختالفات. نقاط حول التحكیم وضمان المشروع

 إلى: المشروع فریق من تتكون التي الدوریّة  اللجنة ھذه تھدف التتبع: لجنة
 ؛المشروع تتبع ضمان •
 ؛المشروع  في المساھمة المختلفة الوحدات إلنجازات المفّصل والتقدم نوعیة تقییم •
 ؛ المحتملة العملیّاتیّة المشاكل ومعالجة إحصاء •
 ؛المالَحظ التأّخر أو المطلوب…) التصدیق ،(التطورات الصادرة الطلبات ثلم العالقة  المشاكل معالجة •
    ؛ةالتوجیھی  للجنة  لقرار الخاضعة العملیّاتیّة المشاكل تحدید •
 المشروع. یواجھھا التي المخاطر تدبیر استعراض •

 الوحید للشباك البیئیّة المنظومة كفاءة وزیادة التكنولوجیّة باالختیارات القیام- ھـ

 التشریعیة للتطورات باالستجابة المنصات لھذه تسمح تكنولوجیّة لوسائ على  االفتراضیة الوحیدة الشبابیك تتوفر أن ینبغي
التي  جدیدة) تمدیدات ،جدیدة إلكترونیة وثائق إدماج ،الوحید الشباك من مطلوبة جدیدة تشغیلیة وظائف ،جدیدة (أنظمة القانونیّة

   . یةالخارج التجارة مجال تحكم

 جانبھ باالعتبار األخذ  أیضا ینبغي حیدالو الشباك تصمیم ولدى كافیة. غیر ،وحدھا ،التكنولوجیّة القدرة  ، أخرى جھة ومن
  المطلوبة. التطورات  بكافة التكلف من فعّال بشكل التمّكن قد التطوري

 ینبغي  التغیرات. مواجھة في مرونة  لھ یمنحو لھ یسمح لكي الوحید الشباك (تصمیم) ھندسة في مسبّقا بالتفكیر بالتالي فیوصى
وجود  وضمان النقل وقت تقلیل أجل من أخرى نُظم مع المشترك التشغیل قابلیة اعتبار أجل من الوحید الشباك تصمیم أیضا

 البیانات. تحصیل في إطالة دون وحیدة بیانات

35Tعدم  على  السھر مع التغییر إجراء ھیكلة روري الض ومن بالغة.  أھمیة ذو  أیضا ھو المستویات كلّ  على المعلومات أمنو
 المختلفة األنواع في المتضّمنة للمعلومات المختلفة المجموعات یعوض (الذي Pipeline Data مفھوم المراحل.  تخطي
 إیجابي تأثیر لھ  سیكون الذي للبیانات وحید نفق بضمان یسمح الحاویات) لتتبع وبیانات تجاریّة بیانات الوقت نفس في ،للوثائق

 الخارجیّة.  التجارة سالسة  على

 مجموعة كفاءة وازدیاد ثتحدی الوحید الشباك تطبیق عند المجراة التقنیّة واالختیارات التصمیم یصاحب التكییف استباق 
الوحید. الشباك معھا یتفاعل التي البیئیّة المنظومة
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 الوحید. الشباك طرف من المقّدمة اتالخدم انتشار یصاحب أن ینبغي الذي الحكومي التكییف استباق-و

 الجانب  في التفكیر أیضا ینبغي ،تطبیقھ المتعیّن الوحید الشباك سیعالجھا التي جراءاتواإل الخدمات تصمیم وعند
 لدى مراجعتھا تتم وأن إلجراءاتل مواكبة تكون أن ینبغي والمذكرات االتفاقیات ،األنظمة ،المراسیم ،القوانین القانوني.

 الوحید. الشباك تطبیق
  باآلتي: المتعلقة تلك ھي كثیرا المتكّررة الحاالت

 ؛اإللكتروني التوقیع -
 ؛ اإللكترونیة األرشفة -
 ؛القّوي التوثیق -
 ؛ المادیة الصفة  من  جردةالم الصفقات  على التعرف -
 الحدود.  عند البضائع مراقبة تؤطر التي التنظیمیّة الجوانب -

 رللمخاط دمجنم تدبیر في التفكیر -ز

 یتیح بشكل ، المنظمة لھا تتعرض التي األخطار  فھم أجل من ومتواصلة  منھجیة ،استباقیة عملیة ھو للمخاطر دمجنالم التدبیر
في  تطبیقھ یتم وأن ،العادیة األنشطة في یدخل أن ینبغي و أھدافھا. إنجاز  في تسھم إستراتیجیة قرارات اتخاذ وبالتالي تدبیرھا

 باستمرار. هتجدید یتم وأن وقت أي

 متعھد من  لكلّ  المسؤولیات تحّدد بوضوح محّددة مساطر ىعل المخاطر لتدبیر الحدیثة للطرق العملي التطبیق یتوفر أن ینبغي
  المخاطر. ھذه واحتواء لتدبیر وتدعو وللفاعلین الوحید الشباك

مساطر /إجراءات یحكم الذي والمرن  التطّوري نبالجا البیئیة ومنظومتھ الوحید الشباك تصمیم عند باالعتبار األخذ ینبغي كما
   الدولیّة. التجارة

 التغییر وقیادة للتواصل القّویّة األدوات على التوفر -ح

 إلى:  أساسا یھدف ،للتواصل رسمیّا مخططا الوحید الشباك تطبیق من الناتجة التغییرات إدارة وتتطلب

 ؛المعنیة األطراف ودعم  انخراط  على  الحصول 
 ؛والمخاوف قاوماتالم تجاوز 
 االلتباس.  من والحدّ  الوضوح على  الحفاظ 

قیمة  اقتراح وصف خالل من كوذل ،المعنیة األطراف من أصناف  إحداث الخارجي للتواصل الرسمیّة المقاربة وتستدعي
 للتواصل.  مستھدفة مجموعات وإنشاء المعنیة، األطراف من نوع لكلّ  المشروع

المشاركة.  المجموعات لدى عاّمة  مرئیة ضمان أجل من للتواصل مخطط صیاغة  رسمي بشكل ینبغي ، أخرى جھة ومن
تدّخل  تستدعي ،معقّدة عملیة الوحید الشباك إقامة فعملیة السواء. على والخارجیة الداخلیة المعنیة األطراف إشراك وینبغي
المخّطط.  ھذا من التواصل أنشطة تنبع أن وینبغي إرضائھا. أجل من مختلفة صیغ إنشاء ویُتطّلب المعنیة األطراف مختلف

 مصداقیة.  ذات بطریقة دائما المھتمة األطراف  روح مراعاة أجل ومن

 المراسالت ثوبع ،نشرات وإصدار  ،للتوعیة أنشطة وتنظیم ،العمل مجموعة كراشوإ ،الدراسیّة بالحلقات بانتظام نستعین قد
 للتواصل.  أخرى بوسائل واالستعانة اإللكترونیّة
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 النظامیة األھمیة ذي الشباك وخصوصا وحید شباك إلدارة األساسیّة ادئالمب -ط

i- المعنیة: األطراف على النظام لتأثیر جیّد فھم

 یفھموا أن ینبغي - الزبائن ذلك في بما ،الحاالت بعض في - المشاركة األخرى  واألطراف الشبكة مستغلّ  ،المعنیة األطراف
أن  ینبغي  المخاطر. لمصدر مھمّ  محّدد ھي  النظام إجراءات/ومساطر قواعد  تفادیھا. یتم وأین النظام مخاطر مختلف بوضوح

ھذه  لكلّ  المحیّنة التفسیریّة الوثائق توفیر ویتعّیّن المعنیة األطراف لكلّ  وااللتزامات الحقوق وضوحتب األخیرة ھذه تحّدد
 بوضوح ومفسَّرة مفھومة تكون أن ینبغي التي القانونیة ئةللبی األخرى والمكونات النظام قواعد بین العالقة وخاصة . األطراف

.         

ii- والقواعد اإلجراءات/للمساطر وفعالة واضحة قاعدة: 

 وصیانتھا تطورھا في  أیضا ھؤالء یساھم أن وینبغي . الفاعلین كافة مشاركةب والقواعد  اإلجراءات/للمساطر قاعدة إنشاء ینبغي
قابلة  المعنیة األطراف مختلف مع الوحید شباكال تفاعل تحكم التي اإلجراءات /والمساطر اعد القو تكون أن ینبغي الدائمة.
 .متوّقعة ونتائجھا للتطبیق

iii- مھّمة: تطّوریّة بقدرة الشریكة والنظم الوحید الشباك تزوید ینبغي 

.  وفعّالة سریعة  تطّوریّة بقدرة كةالشری والنظم الوحید الشباك تزوید یتم أن ینبغي ،التنظیمیة المخاطر على التغلب وقصد
 تعرف البیئة فھذه الدولیّة. التجارة فاعلي عمل أسلوب على تؤثر التي االقتصادیّة و التنظیمیة البیئة من التوصیة ھذه وتصدر
 .  والدولیّة الوطنیّة السیاسیّة التوجھات تملیھا دائمة تغیرات

iv- وحیدة:ال الشبابیك حیاة  دورة في السالمة عنصر إدماج 

أمن  في جیّد بتحكم األداة ھذه تسمح أن وینبغي للمعلومات. لنظامھ المخاطر لتدبیر أداة إنشاء الوحید شباكال على ینبغي
 القائمة. المخاطر مع ومتالئمة الرھانات مع متناسبة حمایة إجراءات تطبیق خالل من المعلومات نُظم وسالمة

 من التأكد من أیضا األداة ھذه تُمّكن أن ینبغي األخطار. ومعالجة والتقدیر ،تحدیدلل منتظمة عملیة  على التدبیر ھذا ویتأسس
 تخفیض مع الناتجة والتكالیف المتوقعة األعمال تناسب من التأكد  مع اإلجراءات ھذه اختیار ویتم السالمة.  إجراءات تكییف

 المخاطر.

v- ومنصفة: ومنشورة ،موضوعیّة ولوج معاییر 

یخدم  أن ینبغي ال ،وبالفعل ومفتوح. منصف بولوج تسمح وشّفافة موضوعیّة انخراط معاییر على  ISWSS یتوفر أن ینبغي
 محدودة. مجموعات مصالح النظام

التكالیف.  منخفضة تجاریة عملیات بإنجاز وتسمح المعنیة األطراف بین المنافسة  تشجیع على المعاییر ھذه  تعمل أن وینبغي
النظام  كامل یعّرض قد عنصر انخراط من الوحید شباكال حمایة بغرض دائم بشكل ھذا االنفتاح مبدأ مراقبة يینبغ ،ذلك ومع

 فعلي.  لخطر
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vi- والنجاعة: ناواألم ،والجودة ،التكلفة بین دقیق توازن ضمان 

 متطلبات ضمان مع ممكنة تكلفة بأقل العملیات إنجاز  في وحید بشباك المرتبطین الفاعلین لمختلف النھائیّة المصلحة وتكمن
   ن.اواألم والجودة ،األمثل التحسین یخص فیما عالیة

 األمن مستوى بزیادة االنشغال مثل ، أخرى وأھداف  أقصى  الحدّ  إلى  التكلفة لتخفیض اإلرادة ھذه بین ذاتھ یفرض توافق
، تأجیرھا المراد الموارد یمةق بین توازنا إجراءھا المتعیّن التكنولوجّیة واالختیارات النظام تصمیم یحقق أن وینبغي .واألمان

 للبلد.   الدولیّة التجارة مجمل على ،للنظام تكون قد التي والتأثیرات الوحید شباكال بخصوصیات المتعلقة المتطلبات

 الوحید شباكال ضمن القرار اتخاذ - ي

 وحید:ال شباكال في داءاأل قیاس -

 ونمیّز ینھا.ب فیما وتتساند المعنیة األطراف كلّ  اجتماع یتم عندما قطف بلوغھ یتم )KPIالتجارة( لتیسیر األساسي األداء مؤشر
 : أصناف  ثالثة في المؤشرات ھذه

 المعلومة  كانت إذا وما االنترنت على المتوفّرة المعلومات جودة بقیاس المعیار ھذا یقوم المعلومات: وتوافر جودة •
 للصفقات.  المقّدر  مالحج  إلى  ةإضاف الفھم، وسھلة جیّد بشكل ومھیكلة ،كاملة

 مجرد (من االنترنت على الرسمیّة اإلجراءات إنجاز إمكانیة مدى  یقیم :االنترنت على  اإلجراءات/المساطر إنجاز •
التي  اآللیات ،المدمجة الجمركي التخلیص عملیات ؛تقّدما) األكثر الویب شبكة تطبیقات  إلى االستمارات تحمیل
 والتفتیش المراقبة تنسیق عملیات  ؛ الصلة ذات واألتعاب بوالضرائ ،الرسوم ودفع بحساب تسمح

طرف  من  البوابة استعمال إمكانیة یقیّم للحدود: العابرین للمستخدمین بالنسبة ذلك  في  بما ،الوصول إمكانیة •
 ازإنج إطار في الوثائق على اإللكتروني التوقیع قبول إمكانیة ،(مثال التقني المستوى على خاصة ،أجانب مستخدمین
 منھم. المطلوبة للشروط األجانب المستخدمین فھم سھولة ومدى ،الرسمیّة) الشكلیات
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 وحید شباك أداء قیاس تسمح التي الثالثة  الجوانب :10 رسم

 بتتبع شھریّا أو وعیّاأسب صیاغتھا تمت سواء ،األداء لتحسین أداة  وتسمح ،قیادة لوحة طریق عن المؤشرات ھذه تقدیم یمكن كما
 المحّددة.  األھداف إزاء الدولي التجاري النشاط تطور

 الوحید: شباكال لدى األعمال میدان ذكاء دور -

 نقل إلى تھدف التي والطرق األدوات مجموع ھو القراریة المعلومات اسم تحت أیضا المعروف ،)BI( لاألعما ذكاء 
 االستراتیجي.  قرارھم اتخاذ في ومرافقتھم بیئتھم فھم على مساعدتھم ھو ھدفھو  المدراء. إلى المعنیة المعلومات

یتم  ،والشكل الجودة من التحقق تمّ  ما بعد ،العمل ذكاء سیستثمره الذي القاعدة  ھو الوحید شباكال طرف من المعطیات تجمیع
 البیانات). (مستودع Datawarehouse یسمى المرجعي اإلطار ھذا ،مرجعي إطار في البیانات ھذه تخزین

 مھنة. كلّ  خصوصیة مع متكیّفة أداة طریق عن الحاجة حسب المستخدمین إلى البیانات ھذه توزیع ذلك بعد ویمكن

 الوحید.  شباكال لتحول أساسیّة  رافعة ھو العمل ذكاء 
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