
 

 ورشة عمل حول 

 دراسة قياس زمن االفراج عن البضائع

 2018تموز  6وحتى  2من 

 معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي

 تسجيل الحضور 9:00 – 8:30

9:00 – 9:40 

 الجلسة االولى

 افتتاح ورشة العمل:

 كلمة ممثل ادارة الجمارك -

 كلمة ممثل منظمة الجمارك العالمية -

 كلمة ممثل معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي -

 تعارف وتوقعات المشاركين 9:50 – 9:40

 جماعية ةصور 10:00 – 9:50

10:00 – 10:40 

  : الجلسة الثانية 

- Ȋتسهيل التجارةلأدوات منظمة الجمارك العالمية  ليات و  

 نقاش مفتوح  -

 خبراء منظمة الجمارك العالمية

 استراحة 11:00 – 10:40

11:00 – 11:40 

 في الجمارك اللبنانية  االصالح والتحديثومبادرات  الثالثة: برامج  الجلسة

تحديث خطة تحديث الجمارك ،  المشاريع التحديثية للجمارك اللبنانيى : عرض  -

  اخرىك، خطط قانون الجمار

 خبراء الجمارك اللبنانية

 نقاش مفتوح 11:40-12:00

 غداء 13:30 - 12:00

13:30 – 14:30 

 الجلسة الرابعة: دراسة منظمة الجمارك العالمية حول قياس زمن االفراج عن البضائع

)( 

 (TRSعرض دراسة منظمة الجمارك العالمية حول قياس زمن االفراج ) -

 العالميةخبراء منظمة الجمارك 

 نقاش مفتوح 15:00 – 14:30

 استراحة 15:30 -15:00

 (TRSعرض تجارب اعضاء ) - 16:30 – 15:30

 نقاش مفتوح 17:00 -16:00

 مراكز  للتخليص الجمركيزيارة الى  12:30 – 9:00

 غداء 13:30 – 12:30

13:30 - 14:00 
 سير عملية االفراج عن البضائعالزيارة الميدانية والجلسة السادسة: نتائج 

 الزيارة الميدانية حول مخرجات  نقاش  -

 سير عملية االفراج عن البضائع   16:00 - 14:30

 2018تموز  2اليوم االول :

 2018تموز  3اليوم الثاني :



 

 (فقط  برنامج منظمة الجمارك العالمية )لموظفي الجماركستخدام التدريب على ا 16:30 – 16:00

9:00 – 10:00 
 قياس زمن االفراج عن البضائعمسار الجلسة السابعة: خريطة 

 عرض الجمارك اللبنانية حول عملية التخليص الجمركي: عملية االستيراد -

 نقاش مفتوح 10:30 – 10:00

 استراحة 11:00 – 10:30

11:00 – 12:00 
 عرض لكامل عملية التخليص الجمركي: عملية االستيراد

 Lebanon Trade stakeholder اللبنانييون المعنيون بالتجارةاصحاب المصلحة 

12:00 – 12:30 

 مسارخريطة  إعدادشرح حول كيفية  -

 مقدمة موجزة حول إعداد المجموعات -

 Lebanon Trade stakeholder اصحاب المصلحة اللبنانييون المعنيون بالتجارة

 غداء 12:30-13:30

 )عمل مجموعات( مسار تمرين : صياغة خريطة 15:00 – 13:30

 استراحة 15:30 – 15:00

 تمرين : صياغة خريطة االجراءات )عمل مجموعات( 17:00 – 15:30

 عرض نتائج عمل المجموعات  )صياغة خريطة االجراءات( - 10:00 – 9:00

 نقاش مفتوح 10:30 – 10:00

 استراحة 11:00 -10:30

 وضع الصيغة النهائية لمسودة خريطة االجراءات مع مراعاة اي مالحظات محتملة 12:30 – 11:00

 غداء 13:30 – 12:30

13:30 – 14:00 

الجلسة الثامنة: خطة عمل لبنان لقياس زمن االفراج عن البضائع، و تقرير موجز عن 

 ورشة العمل 

  عمل لقياس زمن االفراج عن البضائعإعداد خطة  -

 الجمارك العالميةخبراء منظمة 

 نقاش مفتوح 14:30 – 14:00

 توصيات والتقرير النهائي لورشة العمل 16:00 -14:30

 اختتام وتقييم  16:30

9:00 – 12:30 

)لموظفي الجلسة التاسعة التدريب على استعمال برنامج منظمة الجمارك العالمية 

 (فقط  الجمارك

حول خطة العمل لقياس زمن االفراج عن التعاون وتنسيق خارطة طريق لل -

 البضائع في لبنان

 

 2018تموز  4: اليوم الثالث

 2018تموز  5اليوم الرابع :

 مخصص لموظفي الجمارك اللبنانية  – 2018تموز  6اليوم السادس :


