
األردن دراسة حالة     

التزاماً  األردنية  الجمارك  أظهرت  األقل،  على  1997م  عام  منذ 
بغرض  الحدودية  والرقابة  الجمركي،  التخليص  عمليات  بتحسين 
تيسير التجارة، ومكافحة التجارة غير القانونية. وقد أُعطيت األولوية 
الستخدام تقنيات المعلومات، وأفضل األساليب، والمعدات، وتحسين 

التنسيق بين السلطات الحكومية والشركات التجارية الدولية.

تنفيذ برنامج لتحديث إدارة الجمارك في األردن
االقتصادية  العقبة  منطقة  »سلطة  وجمارك  األردنية  الجمارك  بدأت 
للبيانات  اآللي  النظام  بتنفيذ  1997م  عام  الجمارك  تحديث  الخاصة« 
التحديث في ذلك الوقت  )ASYCUDATT(. وكان برنامج  الجمركية 
مدفوعاً بحاجة الحكومة إلى زيادة حصيلتها من اإليرادات، وتحقيق 
النزاهة والشفافية في الخدمات الجمركية، وتحويل مبادئها التشغيلية 
بعيداً عن دورها التقليدي بصفتها إدارة لتوليد اإليرادات. وقد أسهمت 
تطبيقات النظام اآللي للبيانات الجمركية المتعلقة بالتخليص الجمركي، 
التي دخلت حيز التشغيل الكامل منذ عام 1999م، في جعل إجراءات 
التخليص أكثر دقة وتحديثاً، واإليرادات أكثر استقراراً رغم االنخفاض 

الملحوظ في معدالت الرسوم الجمركية.

استمرت الجمارك األردنية وجمارك منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 
في برنامج التحديث أواخر عام 2006م. وكان الدافع لذلك هو حاجة 
الحكومة لتعزيز تيسير التجارة وحماية الحدود. وجرى تمويل السنوات 
 Millennium الثالث لتحديث إدارة الجمارك من هيئة تحديات األلفية
Challenge Corporation، وقامت بإدارته الوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية USAID. وتألف البرنامج من أربعة عناصر:

إنشاء مواقع للنافذة الواحدة في عدد من النقاط الحدودية، ومراكز   •
مغلقة،  تلفزيونية  شبكة  تركيب  ذلك  ويشمل  الداخلية،  الجمارك 

ونظم أشعة أكس متطورة لفحص البضائع في المواقع الحدودية.

اآللي  »النظام  من  األردنية  للجمارك  اآللي  التخليص  نظام  ترقية   •

للبيانات الجمركية« إلى »عالم النظام اآللي للبيانات الجمركية«، 
الالزمة:  السلكية  واالتصاالت  المعلومات  لتقنية  التحتية  والبنية 
)1( تشغيل عالم النظام اآللي للبيانات الجمركية، )2( ترقية مركز 
معالجة  مركز  إنشاء   )3( األردنية،  الجمارك  مقر  في  البيانات 
متكاملة  نظم  تركيب   )4( الجمارك،  أنشطة  عن  بعيداً  الكوارث 
من  المركبات  وخروج  بدخول  يسمح  حيث  البوابات،  في  للتحكم 
مستودعات الجمارك فقط، بعد أن تظهر بطاقاتها االلكترونية أنها 

قد أكملت كل المتطلبات القانونية.

بناء القدرات، الذي تضمن )1( توفير التدريب عن كيفية استخدام   •
نظم المعلومات واالتصاالت الجديدة لما يربو عن 1900 موظف 
فضالً  والوسطاء،  األعمال،  أصحاب  من  والمستخدمين  جمارك 
 )2( المجاالت،  مختلف  في  للمآزق  للتصدي  الفنية  المساعدة  عن 
استخدام أجهزة نظام تحديد المواقع العالمي على المركبات العابرة 

لتتبع حركتها عبر المملكة.

عن  األعمال  ومجتمع  األردنية  الجمارك  بين  االتصاالت  تحسين   •
طريق مراكز الخدمات 

العامة،  العالقات  وإدارة  الجمهور،  توعية  وحمالت  الجمركية،   •
ومواقع االنترنت.

الجمارك  للجمارك:  سلطتين  األردنية  الجمارك  تحديث  برنامج  ضم 
األردنية، وجمارك سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة. وجرى 

ترتيب أوجه التعاون بينهما بمقتضى مذكرة تفاهم بين السلطتين.

إدارة برنامج تحديث الجمارك 2006م
النظام  لتنفيذ  وبخاصة  الضرورية،  المؤسسية  الترتيبات  ُوضعت 
عن  المسؤولة  التسيير  لجنة  وأُنشئت  الجمركية،  للبيانات  اآللي 
وتوجهها،  المشروع،  خطط  واعتماد  الالزمة،  الموارد  تخصيص 
التركيز  قبل  ومعالمها،  ونطاقها، 
أُختير  كما  العمل.  ورشة  على 
ومديرو  للمشروع،  وطني  مدير 
عناصر المشروع، وفرق عناصر 

المشروع بعد فترة وجيزة.

لتنفيذ  المؤسسية  الترتيبات 
للبيانات  اآللي  النظام  عالم  نظام 

الجمركية
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الترتيبات المؤسسية لتنفيذ نظام عالم النظام اآللي للبيانات الجمركية

المسؤوليات األساسيةاألدوار

المدير الوطني 
للمشروع

العمل على نحو وثيق مع مديري عناصر المشروع 
لتيسير المشروع وعناصره الفرعية لتحقيق نتائج 

األعمال المرجوة )تنسيق المشروعات الفرعية 
وتكاملها(

ضبط المشروع
العمل على ضمان اتساق أهداف المشروع مع 

استراتيجية األعمال الكلية، وتطابقها مع الجدول 
الزمني، والميزانية، ومعايير الجودة

مديرو عناصر 
المشروع

ضمان توصيل المنتجات أو الخدمات المتفق عليها 
في حدود الميزانية، والجدول الزمني، ووفقاً لمعايير 

الجودة.
إرسال تقارير عن التقدم المحرز، والمسائل، والمخاطر 

إلى المدير الوطني للمشروع.

فرق عناصر 
المشروع )تتألف 

من أصحاب 
األعمال وخبراء 
تقنية المعلومات(

مراجعة إجراءات الجمارك وجعلها متسقة مع اتفاقية 
كيوتو المعدلة، ومع معايير األمن، والمعايير اإلطارية 

لمنظمة الجمارك العالمية.
تركيب، وتشكيل، واختبار، وصيانة أجهزة الحاسوب 
وبرامجه، بما في ذلك النظام اآللي للبيانات الجمركية.

تنظيم الدورات التدريبية

لتقديرات الكلفة األولية من الجمارك األردنية، وجمارك منطقة  وفقاً 
اآللي  النظام  عالم  تنفيذ  تكاليف  بلغت  الخاصة،  االقتصادية  العقبة 
للبيانات الجمركية 6 ماليين دوالر أمريكي، وتكاليف التشغيل للسنة 

األولى 900.000 دوالر. وُصرف نحو 6 ماليين دوالر علي:

للتجارة  المتحدة  االمم  لمؤتمر  دفعت  أمريكي  دوالر  مليون   1.8  •
والتنمية )أونكتاد( الذي وفر برنامج النظام اآللي للبيانات الجمركية؛

االستثمار بمبلغ 4.5 مليون دوالر أمريكي في ترقية البنية التحتية   •
مقر  في  حديث  بيانات  مركز  إنشاء  ذلك  في  بما  لالتصاالت، 
الجمارك األردنية، ومركز لمعالجة الكوارث، وتركيب نظم أمن 

آلية تم ربطها الحقاً بعالم النظام اآللي للبيانات الجمركية.

تنفيذ »النافذة الواحدة« – ما أُنجز حتى اآلن
جاء تنفيذ نوافذ وحيدة في عدد من النقاط الحدودية، ومراكز الجمارك 
الداخلية في إطار جهود الجمارك األردنية لتوفير نقطة وحيدة )نافذة( 
إلى  المطلوبة  المعلومات  تقديم  التجارة  في  للمشتغلين  يمكن  حيث 
النوافذ  يّسرت  وقد  الحدود.  عبر  بالتجارة  المعنية  الحكومية  اإلدارة 
الحكومية  الوكاالت  مختلف  جمعت  إذ  المعلومات،  تقاسم  الواحدة 
المعنية بالمعامالت التجارية في موقع واحد. فحالما تقدم المعلومات، 
يجرى تمريرها بسهولة إلى الوكاالت ذات الصلة التي تقوم بعمليات 

الفحص والتدقيق الضرورية.

تنفيذ »النوافذ  األلفية من  تحديات  المقدم من هيئة  المالي  الدعم  مّكن 
الواحدة« في مرحلتها األولية. وقد أسهم في هذا الدعم:

ترميم مكاتب الجمارك وتجديدها لتالئم جريان العمل بالنظام اآللي   •
للبيانات الجمركية، واستيعاب موظفين من أربع وكاالت حكومية 
شملت الجمارك األردنية، ووزارة الزراعة، ومؤسسة المواصفات 

والمقاييس األردنية، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء.

تنظيم العمليات اليدوية بين هذه الوكاالت الستيعاب جريان العمل   •
بالنظام اآللي للبيانات الجمركية، والعمليات الالورقية )بما في ذلك 

العمليات الحالية، وتصميم العمليات المستقبلية(.

توفير التدريب أثناء العمل لمسؤولي الحكومة األردنية، والموظفين،   •
كما هو مجدول في خطة التدريب السنوية.

الشحن  بيان  تقديم  لتيسير  الجمركية  للبيانات  اآللي  النظام  إطالق   •
وإدارة  الجمركي،  واإلفراج  الجمركي،  والتخليص  )مانفيستو(، 
المخاطر، وإدارة المستودعات الجمركية، والعبور عند ستة مواقع 
للنافذة الواحدة بتشغيل آلي إلجراءات الجمارك منذ منتصف عام 

2009م.

استطاع األردن، بمساعدة من وكالة التنمية الدولية األمريكية لمشروع 
اإلصالح المالي 2 )الذي بدأ في نوفمبر 2009م( االستمرار في مبادرة 
النافذة الواحدة. وفي عام 2010م، فتح األردن موقعين للنافذة الواحدة. 
وفي عام 2011، أشركت ثالث وكاالت حكومية إضافية )هي وزارة 
ومنذ  األردنية(،  الذرية  الطاقة  وهيئة  األردنية،  واالتصاالت  البيئة، 
ذلك الحين، بذلت جهود كبيرة نحو أتمتة النوافذ الواحدة للتمكين من 
مراجعة معلومات اإلقرار الجمركي في الوقت نفسه إلكترونياً من أي 

وكالة حكومية مشاركة.

أبرمت مذكرات تفاهم بين الجمارك األردنية، والوكاالت الحكومية   •
الشحنات  معالجة  تنظيم  هو  المذكرات  هذه  وهدف  المشاركة. 
التشغيلي،  والتنسيق  اإلدارة،  في  والسيما  وحيدة،  نافذة  إطار  في 
يُسمح  المذكرات،  هذه  على  وبناًء  المعلومات.  تبادل  ووظائف 

للجمارك األردنية بما يلي:

الوكاالت  بها  تقوم  التي  األنشطة  على  اإلداري  باإلشراف  القيام   .1
الحكومية المشاركة؛

تعزيز تبادل المعلومات بين الوكاالت الحكومية المعنية؛  .2

أداة  بصفته  األمام  إلى  الجمركية  للبيانات  اآللي  النظام  تبني  دفع   .3
لتيسير تبادل المعلومات خالل عمليات إدارة المخاطر؛

البيانات  ِحزم  تطوير  المشاركة  الحكومية  الوكاالت  كل  أكملت   •
لألمم  التجارة  بيانات  عناصر  دليل  على  تقوم  التي  بها  الخاصة 
المتحدة UNTDED. وستكون الخطوة التالية استحداث آلية للتعريف 
بالكيفية التي يتحقق بها تبادل مثل هذه البيانات والمعلومات، وتحديد 
المعلومات التي يمكن تبادلها، وتوقيت التبادل، وكيفية استخدام هذه 

المعلومات.

البيانات  بتبادل  المتعلقة  الوطنية  والنظم  للقوانين،  مراجعة  جرت   •
والمعلومات. وقد أشارت نتيجة المراجعة إلى عدم وجود عقبات 
قانونية تعترض ترتيب كل إجراءات الوكاالت الحكومية المشاركة 
والتقاسم االلكتروني للمعلومات المقدمة من التجار. بيد أن الحكومة 
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كما  االلكتروني.  التوقيع  باستخدام  اآلن  حتى  تأذن  لما  األردنية 
للبيانات  اآللي  النظام  مثل  نُظم  من  االلكترونية  البيانات  تزال  ال 
الجمارك  وتعي  المحاكم.  في  قانوناً  بها  معترف  غير  الجمركية 

األردنية هذه المسألة جيداً وتعمل لحلها.

األنشطة المستقبلية
اإلجراءات  في  القصور  أوجه  إزالة  في  األردنية  الجمارك  ستستمر 
الوكاالت  نفوذ  أو  نفوذها،  مناطق  في  الحدودية  بالرقابة  المتعلقة 
الجازة  الالزمة  والقانونية  الفنية  الترتيبات  وضع  وسيتم  األخرى. 
التوقيع االلكتروني، والسماح بتحويل األموال إلكترونياً لدفع الضرائب 
المعنية  الوكاالت  بين  إلكترونياً  البيانات  وتقاسم  الرسوم،  وسداد 
ليشمل  االلكتروني  الترابط  شبكات  توسيع  وسيتم  الحدودية.  بالرقابة 
سوريا،  مثل  المجاورة  والدول  األردن  بين  إلكترونياً  البيانات  تقاسم 
والسعودية، والعراق، وقطر. كما تدرس الجمارك األردنية استخدام 

تقنيات مثل الحاسوب السحابي في مبادرتها الجمركية االلكترونية.

للبيانات  اآللي  النظام  تعزيز  في  كذلك  األردنية  الجمارك  تخطط 
الجمركية بإضافة وحدات جديدة مثل التقدير الميّسر للرسوم الجمركية 
وأرشفة  السلع،  وضبط  الركاب،  دخول  وإجراءات  السلع،  على 
اإلقرارات الجمركية. وستستمر في رصد عمل الشركات، وستدرج 

في »القائمة الذهبية« تلك التي تمتثل للمتطلبات الجمركية.

آثار برنامج تحديث الجمارك
أدى تحديث الجمارك األردنية - الذي تم بدعم من الوكالة األمريكية 
وبرنامج  األلفية،  تحديات  هيئة  برنامج  إطار  )في  الدولية  للتنمية 
اإلصالح المالي2(، ويشمل النوافذ الواحدة التي تغطي حالياً 80% من 
جميع المعامالت الجمركية في األردن – أدى إلى تحسين أداء الوكاالت 
اختصار  في  التحديث  أسهم  وقد  الحدودية.  بالرقابة  المعنية  الحكومية 

الوقت الذي كانت تستغرقه عمليات التصدير واالستيراد بأيام كثيرة.

200620072008200920102011

الوقت الالزم للتصدير
281919171413)باأليام(*

الوقت الالزم لالستيراد
282222191815)باأليام(**

http://data.worldbank.org/indicator/IC.ex.DURS*
http://data.worldbank.org/indicator/IC.IMP.DURSS*

الدروس المستفادة
يعود نجاح المشروع إلى العوامل التالية:

األردنية،  الجمارك  مديري  كبار  من  المقدم  التام  والدعم  االلتزام   •
وسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة؛

العقبة  منطقة  وسلطة  األردنية،  الجمارك  مكنت  التي  اآللية   •
االقتصادية الخاصة من المحافظة على عالقات عمل سليمة على 

مستوى األعمال والمستوى الفني كليهما؛

التمويل الكافي؛  •

وشبكة  األكفاء،  الجمارك  مسؤولي  وتشمل  الكافية،  الموارد   •
اتصاالت حديثة؛

• االطار القانوني السليم؛

المشتركة  األعمال  ومجاالت  المشروع،  لنطاق  الواضح  التحديد   •
بين الجمارك األردنية وسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة؛

اتباع الممارسات األفضل في إدارة المشروع – أي اتباع »المرشد   •
إدارة  معهد  إعداد   – المشروعات«  إدارة  معرفة  عناصر  إلى 

المشروعات؛

العالقة الودية مع الجمهور الناشئة عن االتصال الوثيق معهم بشأن   •
التقدم المحرز في برنامج التحديث عن طريق المواقع االلكترونية؛

المشاركة الفاعلة في االتفاقيات الدولية، ومنظمة الجمارك العالمية.  •
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معلومات االتصال:
خلود حبايبة

مساعد المدير لشؤون االلتزام والتسهيل
الجمارك األردنية

kholoud.Habaibeh@customs.gov.jo :بريد الكتروني
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