
الشركاء:

صرح الوزير بيرموديز أن العمل مستمر 
الجمركية  اإلجراءات  في  الكفاءة  لزيادة 
الدائرة  تقدمها  التي  الخدمة  ولتعزيز 

لمجتمعنا.

الدفع اإللكتروني أروبا
لزيادة الكفاءة

رسوم  دفع  إتاحة  أروبا  في  الجمارك  إدارة  قررت 
وضرائب التجارة الدولية عبر اإلنترنت لخفض تكاليف 
المعامالت وتسريع الوقت المستغرق لتخليص البضائع

الحل
أدخلت جمارك أروبا وسيلة جديدة للدفع اإللكتروني عبر اإلنترنت 
للرسوم والضرائب والتكاليف للتجارة الدولية. تعاونت البنوك التجارية 
تطبيقاتها  خالل  من  التسهيلة  هذه  مثل  توفير  في  الجمارك  مع 
المصرفية عبر اإلنترنت وأجهزة الصراف اآللي مما أدى إلى تسريع 
الحسابات  إلى  األموال  تحويل  وتسريع  اإليرادات  تحصيل  طريقة 
الحكومية. يقوم التجار بإعداد أمر الدفع في أسيكودا وارلد للعديد 
من المعامالت التي يرغبون في دفعها ويتم تجميع  المدفوعات التي 
تتلقاها البنوك وإرسالها دفعة واحدة إلى نظام أسيكودا كل خمس 

دقائق للمعالجة والتسوية اآللية.

من مدفوعات الرسوم والضرائب تتم 
اآلن عبر اإلنترنت

الحالة  
كان التجار في أروبا يستخدمون الدفع في صندوق الدفع لتسوية 
االلتزامات الجمركية على السلع المستوردة والمصدرة. على الرغم 
من منح معظم التجار إمكانية الدفع المؤجل فإن التسوية النهائية 

تتطلب سداد المدفوعات في مكاتب الجمارك.

النتيجة
تعالج حوالي ٪50 من  اإللكتروني  الدفع  قبل  كانت جمارك أروبا 
الشحنات من خالل الدفع المؤجل والتي تم تخفيضها بسرعة إلى 
العام  نهاية  في   8٪ إلى  ثم  ومن  أشهر  بضعة  في غضون   30٪
تمثل  المفضل حيث  الخيار  حاليًا  اإللكتروني  الدفع  يمثل  األول. 
التخليص  تسريع عملية  إلى  الحل  هذا  أدى  الطريقة 99.8٪.  هذه 
للتجار وحّسن التدفق النقدي في تحصيل اإليرادات الحكومية. للدفع 
اإللكتروني تأثير إيجابي في خفض تكاليف المعامالت عن طريق 
تقليل المدفوعات في صندوق الدفع والتكاليف المالية المرتبطة بها 

وتوسيع المعالجة غير الورقية وتقليل التعامل المباشر وجهًا لوجه.

%99.8

بيان صحفي من إدارة الجمارك 

التقطت هذه الصورة قبل جائحة كوفيدـ19
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 ب�انات الحمولة الجمر��ة

7,043
 بوالص الشحن الجمر�ي

182,552
 ب�انات االستيراد

168,544
 ب�انات التصدیر

8,631

 العدد اإلجمالي لم�اتب الجمارك

(2019)

 المؤتمتة

الصادرات (2019)  الواردات

50 الور��ة

5

مليون دوالر أمر��ي مليون دوالر أمر��ي

462  عدد األشخاص المتدر�ين

488 1,690

الدفع اإللكتروني 
لزيادة الكفاءة


