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يغطي الضمان الدولي جميع  •

الرسوم الجمركية والضرائب 

المعرضة للخطر، بحد أقصى من 

 الحماية بما يعادل 100 ألف

يورو لكل عملية نقل

 يساعد على تنفيذ اتفاقية  •

منظمة التجارة العالمية 

بشأن تيسير التجارة واتفاقية 

كيوتو المنقحة

 متوافق مع إطار معاي�ير  •

ت�أمين وتيسير التجارة العالمية 

 لمنظمة الجمارك العالمية 

 )SAFE(

TIR حقائق سريعة حول

 يقلل فترات االنتظار على الحدود •

بشكل ملحوظ 

أكثر من 34 ألف شركة نقل  •

 TIR وخدمات لوجستية تستخدم

لنقل البضائع بسرعة وبشكل 

موثوق به عبر الحدود الدولية

• TIR 1.2 مليون عملية نقل لـ 

في عام 2006

يستخدم ضمان واحد مما يسمح  •

للمشغلين بنقل البضائع عبر 

TIR حدود أي من بلدان

أكثر من 70 بلد من مختلف أنحاء  •

TIR العالم موقعة على اتفاقية

ما هو TIR؟

يسهل التجارة

TIR يوحد اإلجراءات على الحدود، ويخفف 

العبء اإلداري الذي تواجهه سلطات 

الجمارك وشركات النقل والخدمات 

اللوجستية. كما أنه يقلل فترات االنتظار 

بشكل كبير مما يوفر الوقت والت�كلفة. 

يستطيع مشغلوا TIR المعتمدين نقل 

السلع بسرعة عبر المناطق الحدودية 

 وتحت رقابة الجمارك باستخدام 

ضمان واحد. 

أدوات تبادل البيانات والنظم المتناغمة 

تجعل مشغلي TIR ال يحتاجون إال إلى 

تقديم بيانات إعالنهم مرة واحدة خالل 

كامل حركة النقل عبر الحدود.

 كل نموذج نقل لـ TIR من بداية الرحلة 

 إلى نهايتها مدرج على الموقع اإللكتروني،

 لذلك يمكن تعقب البضائع وت�أمينها

أثناء النقل.

ضمان دولي

TIR مطبق عالميًا، ويستخدم ضمان دولي 

واحد، وبالتالي يقضي على الحاجة إلى 

ضمانات مكلفة في كل بلد من بلدان العبور.

يغطي ضمان TIR الرسوم الجمركية 

والضرائب المعرضة للخطر بأقصى 

قدر من الحماية بما يعادل 100 ألف 

يورو لكل عملية نقل، لذلك تستطيع 

السلطات الجمركية الوثوق في 

عملية تحصيل أي رسوم مستحقة. 

في الواقع، تستطيع سلسلة الضمان 

الدولي التعامل مع التعرض للمخاطر في 

أي يوم بما يصل إلى 600 مليون يورو.
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 آمن بدرجة عالية: 
0.01% معدل 

مطالبات من 
إجمالي 1.2 مليون 

عملية نقل في 
عام 2016.

آمن بدرجة عالية

 البضائع التي ت�تحرك بنظام TIR تصل

 على الحدود في حاويات أو مقصورات

 تحميل مختومة من قبل مكتب جمارك

نقطة المغادرة. 

الحاويات ومقصورات التحميل المستخدمة 

للنقل بنظام TIR ت�كون معتمدة مسبقًا 

من الجمارك، لضمان عدم إضافة أو إزالة 

أي شيء دون مالحظة الجمارك. هذا يقلل 

من الحاجة إلجراء عمليات تفتيش فعلية 

روتينية على الحدود على طول الطري�ق. 

 أدوات ت�كنولوجيا المعلومات الحديثة 

لـ TIR تضمن أن جميع الجهات الفاعلة 

من القطاعين العام والخاص المشاركة 

في عملية TIR لديها قدرة الوصول 

إلى البيانات التي يحتاجونها.

 هذه األدوات تسمح بإرسال تفاصيل 

الشحنة إلكترونيًا وفي وقت واحد إلى 

 معابر حدودية متعددة قبل وصول 

 الشاحنة لنقاط المغادرة والدخول. 

 هذا األمر يمكن مسؤولي الجمارك 

من القيام بتقي�يمات أفضل للمخاطر 

 وترتيب الشحنات المقرر فحصها

بحسب األولوية.

كما أنها تجعل من السهل االلتزام 

بالمعلومات اإللكترونية المسبقة عن 

الشحنة، وهذا أمر إلزامي لشحن البضائع 

إلى العديد من الواليات القضائية.

المشغلون المعتمدون

أكثر من 34 ألف شركة نقل وخدمات 

لوجستية في جميع أنحاء العالم تستخدم 

 TIR لنقل البضائع بسرعة وبشكل موثوق 

به عبر الحدود الدولية.

TIR متاح فقط للمشغلين المعتمدين، 

المسموح لهم باستخدام النظام 

من قبل إدارة الجمارك بالتعاون مع 

 .TIR المؤسسة الوطنية التابعة لـ

وتستند معاي�ير االنضمام لـ TIR على 

مستواهم االحترافي وامت�ثالهم، وليس 

على أساس حجم الشركة أو األسطول. 

وTIR متاح للمشروعات الصغیرة 

والمتوسطة فضاًل عن المشغلين الكبار.

يمكن دمج TIR مع نظم المشغلين 

االقتصادية المعتمدة الوطنية واإلقليمية.

سهل التنفيذ

نظام TIR سهل التنفيذ، وكل األطر القانونية 

واإلجرائية والمتعلقة ببناء القدرات 

وت�كنولوجيا المعلومات موجودة بالفعل، 

ويمكن تطبيقها بسهولة في بلدان جديدة 

دون الحاجة إلى است�ثمارات ضخمة. 

يندمج TIR بسالسة مع الُنظم اإللكترونية 

 القائمة للجمارك، مما يجعل ت�كيف البلدان

األعضاء الجدد أمرًا واضحًا.

يستغرق تنفيذ TIR عموما ما بين 6 إلى

 12 شهرًا اعتمادًا على القدرات القائمة

ومدى تعقيد البيئة.
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TIR تاري�خ

قامت المنظمة العالمية للنقل الطرقي IRU بت�أسيس 
نظام TIR عام 1949 لمساعدة أوروبا التي مزقتها 
الحروب في إعادة بناء الروابط التجارية. بحلول عام 
1959، أدى النظام الناجح إلى الوصول إلى اتفاقية 
النقل البري الدولي لألمم المتحدة، التي تضم حاليًا 

أكثر من 70 طرف متعاقد من أربع قارات مختلفة.

1949
أول اتفاقية لـ TIR لزيادة 

وتيرة إعادة بناء أوروبا 
التي مزقتها الحروب

1959
إقرار اتفاقية TIR تحت 

رعاية األمم المتحدة

1975
تحديث اتفاقية النقل البري 

الدولي لألمم المتحدة 
لتغطي النقل بالحاويات

يشتري مشغل TIR ضمان 
TIR ويحمل البضائع في 

حاويات أو مقصورات 
تحميل معتمدة.

يتم تفتيش البضائع 
من قبل مكتب جمارك 

المغادرة، أو جهة شحن 
معتمدة. تختم مقصورة 

التحميل للمركبة أو 
الحاوية بختم الجمارك 
 المعتمد ويفتح الباب 

 أمام عملية العبور. 
بعد ذلك، يتم اإلفراج عن 

البضائع من أجل العبور.

يرسل اإلعالن المسبق 
 TIR اإللكتروني لـ 

)TIR-EPD( في نفس 
الوقت لعدد من مكاتب 

الجمارك بنقطتي 
المغادرة والوجهة بما 

في ذلك المعابر الحدودية 
ذات الصلة خالل الرحلة 

باإلضافة إلى معلومات 
عن البضائع المنقولة. 

تبدأ الشاحنة رحلتها. 
ويمكن تحميل البضائع 
أو تفريغها في أربعة 

 مواقع لكل عملية نقل 
لـ TIR تحت رقابة الجمارك.

TIR لوحة

الشاحنات أو الحاويات 
المزودة باللوحة الزرقاء 

المميزة تقوم بنقل 
.TIR البضائع تحت مظلة

تصل الشحنة إلى حدود 
بلد عبور. ت�تحقق الجمارك 
من إحكام األختام وتفحص 

البيانات. إذا كانت كافة 
البيانات متطابقة، تمر 

الشاحنة لت�كمل طريقها.

TIR نظام عالمي 
متناغم لذلك ليس هناك 

حاجة لوثائق مختلفة 
أو ضمانات منفصلة 

في كل بلد عبور.

TIR كيف يعمل
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2016
تضم اتفاقية TIR أكثر 

من 70 طرف متعاقد

حاليًا
البلدان المنضمة أخيرًا 

الصين وباكستان والهند.

يدمج TIR مع نظم 
ت�كنولوجيا المعلومات 

بالجمارك مما يعني أن 
السلطات يمكنها فحص 

سريان الضمان والبيانات 
األخرى ذات الصلة بالنقل 

في أي وقت من خالل 
النظم الخاصة بها.

نظرًا ألن TIR متعدد 
الوسائط، يمكن نقل 
البضائع عبر السكك 

الحديدية والبحر 
والجو والبر.

يتم فحص األختام، 
بمكتب جمارك الوجهة، 

للت�أكد من عدم حدوث 
تالعب بها. ترفع األختام 

وتفحص البضائع ويتم 
إنهاء عملية TIR. ثم 

يرسل ت�أكيد إلكتروني 
إلى IRU وكافة األطراف 

المعنية عبر الجمارك.

تصل الشاحنة إلى الوجهة 
النهائية ومقصورة 

التحميل مختومة.

خمس جهات فاعلة رئيسية

األمم المتحدة

تراقب لجنة األمم المتحدة االقتصادية 

 .TIR تطبيق اتفاقية )UNECE( ألوروبا

 ،TIR وتدرس وكاالت األمم المتحدة لـ

المت�ألفة من األطراف المتعاقدة، أي 

تعديالت مقترحة وتنظر في التدابير الوطنية 

لاللتزام وتقدم الدعم لتطبيق االتفاقية.

IRU

 TIR سلسلة الضمان الدولي لـ IRU تدير 

 وتوزع ضمانات TIR على المؤسسات 

التي تحمل عضويتها كما تراقب العمليات 

 اإلدارية وت�كنولوجيا المعلومات. وتقوم

 IRU أيضًا بتطوي�ر خدمات وموارد ابت�كارية

 TIR وجديدة تعمل جنبًا إلى جنب مع

لتيسير التجارة ونقل البضائع.

سلطات الجمارك

تقوم سلطات الجمارك بتنفيذ TIR على 

المستوى الوطني، بما في ذلك رقابة 

 TIR الحدود، واعتماد مركبات ومشغلي

الوطني�ين. ويمكنها أيضًا أن تساهم في 

.TIR التعديالت الواردة على اتفاقية

مؤسسات ضمان TIR الوطنية

تصدر مؤسسة معتمدة في كل بلد ضمانات 

TIR لمشغلي النقل المعتمدين. وتعمل 

المؤسسات مع سلطات الجمارك الوطنية 

لتسوية أي مخالفة تحدث على أراضيها.

شركات النقل والخدمات اللوجستية

بعد اعتمادها من قبل الجمارك والمؤسسات 

التي تحمل العضوية، تستطيع شركات 

النقل والخدمات اللوجستية شراء 

 .TIR ضمانات والبدء في عمليات نقل
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 هل ترغب في معرفة المزيد؟
tir@iru.org اتصل بنا على

عالمي 

قيادة النمو 

TIR هو أداة مجربة ومختربة تيسر التجارة 

والتنمية الشاملة. وهو حل ممتاز لالقتصاد 

الرقمي ويستخدم يوميًا من قبل آالف 

من شركات النقل والخدمات اللوجستية، 

والسائقين، ومسؤولي الجمارك.

يساهم TIR أيضًا بشكل مباشر في تنفيذ 

األهداف الرئيسية التفاقية منظمة التجارة 

 )TFA( العالمية بشأن تيسير التجارة

مثل تدابير تعزي�ر الشفافية والتخليص 

الجمركي للبضائع وحرية العبور والتعاون 

الجمركي ونشر المعلومات وإتاحتها.

TIR يربط القارات ببعضها البعض

ت�تطلع العديد من البلدان في إفريقيا وآسيا 

والشرق األوسط وأمريكا الجنوبية إلى 

اإلنضمام إلى TIR لإلستفادة من المميزات 

التي حققها في أوروبا وآسيا الوسطى 

على مدار العقود السبعة المنصرمة. 

وي�ربط TIR في الوقت الحالي المزيد من 

القارات والبلدان أكثر من أي وقت مضى. 

شراكة عالمية ناجحة

 ت�أسس TIR في عام 1949 للمساعدة 

في إعادة بناء أوروبا التي مزقتها 

 الحروب، وقد أثبت نفسه كأداة لبناء 

روابط تجارية دولية. 

 

 في عام 1959، دعمت األمم المتحدة 

اتفاقية TIR كأساس ألحد أكثر الشراكات 

نجاحًا بين القطاعين العام والخاص ووضعت

 القواعد لنظام الترنزيت العالمي الوحيد

المعمول به. 

 

اليوم أصبح TIR يضم أكثر من 70 بلد متعاقد 

من شتى بقاع العالم، ويتوسع سريعًا 

حيث يتطلع أكثر من 20 بلد إلى اإلنضمام.

TIR هو أداة 
مجربة ومختبرة 

تيسر التجارة من 
أجل قيادة النمو 

العالمي والتنمية 
الشاملة.
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TIR البلدان المتعاقدة بـ  
TIR البلدان المهتمة بـ  2017 بدءًا من أغسطس
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