
مقدمة

الميزات الرئيسية

 ســيكون إلدخــال شــحن الحاويــات آثــار إيجابيــة كبيــرة علــى التجــارة الفلســطينية، وتحســين القــدرة التنافســية

 للشــركات الفلســطينية، والمســاهمة فــي توســيع حجــم التجــارة وإعــادة توجيــه تدفــق التجــارة العالميــة مــع

 السلع الفلسطينية. وسيساهم أيضًا في توفير السلع للمستهلكين والصناعات الفلسطينية بشكل أسرع

وبجودة أفضل وأسعار أقل، باإلضافة إلى تعزيز مكانة الصادرات الفلسطينية في األسواق الدولية

 أعلن االتحاد األوروبي والسلطات الفلسطينية واإلسرائيلية في 16 كانون األول (ديسمبر) 2021، عن مبادرة

 تجريبيــة جديــدة إلدخــال الشــحن فــي الحاويــات عبــر معبــر جســر الملــك حســين/ اللنبــي الحــدودي/ الكرامــة.

ــادة حجــم التجــارة الفلســطينية، والمســاهمة فــي ــادرة كإجــراء مشــترك للمســاعدة فــي زي  تأتــي هــذه المب

خلق فرص العمل والرفاهية لالقتصاد الفلسطيني وتحسين الظروف االقتصادية العامة للفلسطينيين

 ستســمح المبادرة التجريبية الجديدة ألول مرة للشــركات الفلســطينية بشــحن بضائعها في حاويات حيث

 أنــه فــي  الوقــت الحالــي ال يمكــن شــحن الحاويــات عبــر المعبــر، حيــث تخضــع جميــع البضائــع لعمليــة نقــل مــن

شاحنة لشاحنة على طبليات (المشاطيح

 ســتكون المبــادرة التجريبيــة متاحــة ألي شــركة مهتمــة، وســيكون الشــحن باســتخدام الحاويــات مســموحًا

للواردات والصادرات الفلسطينية المتداولة مع األردن وعبرها

 فــي إطــار المبــادرة التجريبيــة، ســتخضع البضائــع التــي تصــل فــي الحاويــات إلــى إجــراءات فحــص أمنيــة

وتخليص جمركي معتمدة، بما في ذلك التنسيق المسبق وإجراءات يوم العمل

ــات ــات عــن طريــق الماســح الضوئــي حيــث ســيتم فتــح الحاوي ــادرة التجريبيــة بفحــص الحاوي  ســتتيح المب

ألغراض أمنية أو في حالة  وجود مخاطر احتيال  كجزء من الفحص المعتمد

 ســتتيح المبــادرة التجريبيــة للتجــار بشــحن البضائــع فــي حاويــات بحجــم 20 قدمــًا بحيــث ال يتجــاوز وزنهــا

اإلجمالي 30 طنًا

 ســتبدأ المبادرة التجريبية في التاســع من كانون الثاني (يناير) 2022، وستســتمر لفترة أولية مدتها ثالثة 

أشهر، وبعد ذلك سيتم تقييمها وتقييم الخطوات الالحقة

 مــن المتوقــع أن يــؤدي اســتخدام الحاويــات إلــى انخفــاض فــي  تكاليــف الشــحن بحوالــي 300 -150 دوالر

  أمريكــي لــكل حاويــة، إضافــة إلــى التقليــل مــن  األضــرار الناجمــة عــن التالعــب ،التعــرض ألحــوال الطقــس،

النقل والتخزين ، والمصاريف اإلدارية

 خــالل الفتــرة التجريبيــة ولتفــادي أيــة أضــرار للبضائــع أو تكاليــف إضافيــة، يجــب أن يتــم تحميــل البضائــع داخــل

الحاويات على طبليات (مشاطيح)، بحيث ال يتجاوز الوزن  2.3 طن لكل طبلية
 ضمــن المبــادرة التجريبيــة، ســيتم نقــل الحاويــات مباشــرة بيــن الشــاحنات الفلســطينية واألردنيــة باســتخدام 

طريقة رفع وتحميل الحاويات من شاحنة لشاحنة

 بشــكل عــام، مــن المتوقــع أن يكــون لهــذا اإلجــراء تأثيــر إيجابــي علــى الحجــم اإلجمالــي للتجــارة التــي تمــر عبــر

ــرات إلــى أن الشــحن بالحاويــات يمكــن أن يــؤدي إلــى زيــادة  جســر الملــك حســين/ اللنبــي، حيــث تشــير التقدي

 الحجــم اإلجمالــي للتجــارة عبــر المعبــر بحوالــي %30-%20، وتوســيع  نطــاق الســلع المتداولــة واألســواق ممــا

يساهم في  تنويع التجارة الفلسطينية

األثر المتوقع

 ســتعمل اإلجــراءات الجديــدة علــى تقليــص الوقــت الــالزم لإلجــراءات والمســح الضوئــي بشــكل كبيــر، لتصــل

إلى 12-6 دقيقة للشاحنة، والتي تستغرق حاليًا 60 دقيقة للشاحنة المحملة بالطبليات

 الشــحن باســتخدام الحاويــات قــد يفتــح ممــرًا تجاريــًا جديــدًا أرخــص مــع أســواق شــرق وجنــوب شــرق آســيا عبــر

 مينــاء العقبــة ومعبــر األردن الحــدودي، مقارنــة بالطريــق عبــر قنــاة الســويس والموانــئ اإلســرائيلية علــى البحــر

األبيض المتوسط

مبادرة تجريبية لزيادة حجم التجارة الفلسطينية عبر الحدود مع األردن
شحن البضائع في حاويات - توفير الوقت والمال وتعزيز التجارة

(



تنسيق يوم العمل

محددات يجب أخذها باالعتبار

استنتاج

للتواصل

 تبقــى معظــم إجــراءات االســتيراد والتصديــر، بمــا فــي ذلــك التنســيق والتخليــص المســبق، دون تغييــر، مقارنــة

باإلجراءات المطبقة حالًيا لشحن البضائع باستخدام الطبليات (المشاطيح

الشحن ووسم الشحنة 

 بمــا يتعلــق بالحاويــات الــواردة، يجــب اإلشــارة فــي  بوليصــة الشــحن الــى وجهــة االســتيراد بــأن تكــون "األراضــي 

الفلسطينية" وعبور "األردن" مع وضع رمز معبر جسر الملك حسين / اللنبي الكرامة

 يجب تحميل البضائع في الحاويات باســتخدام الطبليات (المشــاطيح) لتســهيل التعامل مع البضائع في

.الحاالت التي قد يلزم فيها تفريغ الحاوية وفًقا للطريقة المعتمدة للفحص المبني على المخاطر

التنسيق األولي1 

دفع الرسوم الجمركية  قبل 24 ساعة على األقل من وصول الشحنات

 إعــداد الوثائــق الجمركيــة قبــل 24 ســاعة علــى األقــل مــن وصــول الشــحنات، مــع ضمــان االمتثــال للوائــح

االستيراد والجمارك المطبقة

 يجب تقديم إشــعار مســبق - قبل 72 ســاعة على األقل من وصول الشــحنة- وذلك للبضائع التي يرتبط

تخليصها بااللتزام والمواءمة بمقاييس ومواصفات محددة

تقديم قائمة مفصلة بالبضائع ووسيلة الشحن التي سيتم تسليمها في اليوم الذي يسبق الوصول 

التسجيل ومطابقة بيانات البضائع والشاحن مع التفاصيل المقدمة بالتنسيق المسبق 

 نقــل الحاويــات مــن شــاحنة لشــاحنة "بين الشــاحنات الفلســطينية واألردنيــة "من قبل المتعهديــن المعتمدين

مقابل دفع رسوم التحميل والتنزيل

 اجــراء الفحــص األمنــي للبضائــع وفحــص االمتثــال للمتطلبــات الجمركيــة باإلضافــة إلــى التحقــق مــن االمتثــال

للمواصفات والمقاييس أينما تطلب ذلك مقابل دفع رسوم

ــا ليــس جــزًءا مــن المبــادرة التجريبيــة فــي الوقــت الحالــي، وذلــك يعــود الــي   شــحن الحاويــات بحجــم 40 قدًم

محددات تتعلق باالت الفحص  المتاحة

 توفــر التجــارة بالحاويــات عنــد معبــر جســر الملــك حســين / اللنبــي الحــدودي/ الكرامــة مزايــا متعــددة للتجــار

 الفلســطينيين. حيــث أنــه تــم إطــالق المبــادرة التجريبيــة لدراســة وفحــص مــدى الطلــب مــن قبــل القطــاع

 الخــاص واالحتياجــات التشــغيلية المطلوبــة لتســهيل التجــارة باســتخدام الحاويــات وإمكانيــة األخــذ بعيــن

ــاء علــى توفــر حجــم ــر الحــدودي بن ــار المزيــد مــن التعديــالت علــى اإلجــراءات  واالســتثمارات فــي المعب  االعتب

طلب وأداء كاف

 خــالل الفتــرة التجريبيــة ســيعمل المعبــر وفقــًا لســاعات العمــل العاديــة مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا حتــى

ــات ــة بالحاوي ــأن الوقــت المحــدد لدخــول الشــاحنات المحمل ــار ب  الســاعة الثامنــة مســاًء  مــع األخــذ بعيــن االعتب

فقط حتى الساعة الثالثة مساء

المواصفات الفنية

تكــون موصولــة وأن  الرافعــة  بواســطة  برفعهــا  علــى مداخــل خاصــة تســمح  الحاويــات  تحتــوي  أن   يجــب 

 بالشــاحنة بواســطة وصــالت خاصــة (قفــل معكــوف                           يوضــع علــى ســطح الشــاحنة الخلفــي

ــأن يكــون الجــزء الخلفــي للحاويــة علــى نفــس مســتوى حافــة ســطح الشــاحنة. عندمــا يتــم  بشــكل يســمح ب

تحميل الشاحنة بحاويتين، يجب أن يكون باب كل حاوية في مواجهة الجزء الخلفي من الشاحنة

 وزارة االقتصاد الوطني، جواد المعطي، بريد الكتروني

 المكتب التمثيلي لالتحاد األوروبي

قد يكون تفريغ البضائع مطلوًبا بموجب تعليمات أمنية أو جمركية، وفًقا لطريقة الفحص العشوائي

 الحاويات التي اكتمل فحصها األمني فقط يســمح بتخزينها طوال الليل في المعبر. بينما ال يســمح بتخزين

الحاويات الفارغة في المعبر

ال يسمح بنقل الحاويات الفارغة في اتجاه االستيراد. يمكن شحن الحاويات الفارغة في اتجاه التصدير 

jawadm@mne.gov.ps 
 ،Orest Tokač  البريد اإللكتروني

االجراءات المطلوبة

 orest.tokac@eeas.europa.eu
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اإلجراء الرئيسي عند الوصول (4

يتم التنسيق األولي من خالل الوسطاء الجمركيين المؤهلين ، ويمكن توفير قائمة بوسطاء الجمارك المحتملين مع تفاصيل االتصال عند الطلب
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