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 نقش گمرک الکترونیکی
 در سرعت و شفافیت امور

  

واردات کاال ها را کاهش می تجهیز گمرکات کشور به سیستم هاي پیشرفته از جمله سیستم اسیکوداي جهانی ، ضمن اینکه به میزان قابل توجهی مشکالت مربوط به صادرات و 

، هماهنگی مناسبی نیز بین افغانستان و سایر کشورهاي منطقه فراهم ساخته و تحقق دولت الکترونیک را امکان  کنددهد و سرعت الزم را در ارایه خدمات به مردم فراهم می 

طی مراحل همچنان با نصب این سیستم در مرز هاي گمرکی کشور ، طی مراحل اسناد کاغذي بسیار سریع و آسان صورت گرفته و بروکراسی و فساد ناشی از  .پذیر می سازد

 .زمانگیر اداري کاهش چشمگیري می یابد ذياسناد کاغ

 

وزارت مالیه افغانستان راه اندازي و نصب سیستم هاي الکترونیک در  دستاورد هاي بزرگیکی از 

باعث این وزارت می باشد که بدست آوردن این اولویت هاي وزارت مالیه  و ارگان هاي مهمادارات 

تجارت  بی ثباتفعالیت هاي اقتصادي و امور اداري این وزارت با شرایط بسیار متحول و هم آهنگی 

رکت در این جهت الزم است که انقالب الکترونیکی در تمام سطوح و بدنه جهانی است ، براي ح

  .ادارتیکه وظیفه تجارت افغانستان با سایر واحد سیاسی را دارد در وزارت مالیه بوجود بیایدهاي 

یکی از عرصه هاي که دستخوش تغییرات وسیع شده و بر دامنه تحوالت آن روزمره افزوده میشود 

را به شمول کنترول صادرات واردات ، تطبیق قوانین مختلفی ، که  وظایف  اداره گمرکات است

مربوطه ، مبارزه با قاچاق اقالم تجارتی و آثار باستانی و ده ها وظایف دیگر را به عهده دارد ، در 

قسمت اول مقاله آتی موسسات و نهاد هاي که وزارت مالیه را کمک نمودند تا تغییرات مورد نظر 

را در بخش ادارات اساسی شکل بگیرد مورد بحث قرار گرفت در بخش دوم مقاله این وزارت 

حاضر تالش میگردد که نقش گمرك الکترونیکی در ساده سازي امور ،  شفافیت اداري و دقت در 

  .امور مربوطه مورد تحقیق و بررسی قرار بگیرد

به  افغانستان به رهبري اکلیل حکیمی وظیفه خود میدانست که گمرکات کشور را  وزارت مالیه

هدف مذکور تالش هاي زیادي صورت گرفت و د و براي بدست آوردن اناستاندرد هاي جهانی برس

که نصب سیستم اسیکودا در اداره . قدم هاي بزرگی در مسیر دولت الکترونیکی برداشته شد

با نصب سیتم اسیکودا وزارت مالیه براي اولین بار . راستا قابل بررسی است گمرکات افغانستان در این

موفق شد تا آمار و اطالعات تجاري و مالی را به صورت آنالین مبادله کند ، موضوعی که سرعت 

عمل کار ها را باال برده و در نتیجه  صرفه جویی اقتصادي را براي دولت افغانستان به بار آورده است 

بر آن زمان انجام امور اداري و فعالیت هاي اقتصادي را کاهش داده است ، وقتی تمام پروسه  و عالوه

هاي اداري به صورت آنالین مبادله گردند و ادارات بشکل الکترونیک متصل باشند و اطالعات و 

 ارقام اقتصادي و مالی به صورت الکترونیک تبادله شوند ضمن آنکه سرعت امور فوق الذکر افزایش

  .می یابد روش هاي صادرات ، واردات ، ترانزیت و امور اداري با بهبودي و پیشرفت مواجه می شوند

تجهیز گمرکات کشور به سیستم هاي پیشرفته از جمله سیستم اسیکوداي جهانی ، ضمن اینکه به 

 میزان قابل توجهی مشکالت مربوط به صادرات و واردات کاال ها را کاهش می دهد و سرعت الزم

، هماهنگی مناسبی نیز بین افغانستان و سایر کشورهاي  کندرا در ارایه خدمات به مردم فراهم می 

همچنان با نصب این سیستم  .منطقه فراهم ساخته و تحقق دولت الکترونیک را امکان پذیر می سازد

در مرز هاي گمرکی کشور ، طی مراحل اسناد کاغذي بسیار سریع و آسان صورت گرفته و 

  .زمانگیر اداري کاهش چشمگیري می یابد طی مراحل اسناد کاغذيکراسی و فساد ناشی از برو

  

وزارت مالیه افغانستان به رهبري اکلیل حکیمی براي اینکه با آخرین تغییرات ایجاد شده 

همگام و همراستا حرکت کند و بتواند با پیشرفت سریع در این عرصه کنار بیاید ، تالش هاي 

براي مدرنیزاسیون اداره گمرکات انجام داده و  زیرساخت هاي تخنیکی و بستر وسیعی را 

این بدان معنی است  .هاي الزم را براي متحول ساختن اداره گمرکات ایجاد نموده است

ن در نظر دارد که که تخصصی شدن امور مهم را آکه وزارت محترم مالیه و هیئت رهبري 

  .ت مالیه پیاده سازددر تمام بخش هاي مهم و اساسی وزار

  

که با هوشمند سازي و الکترونیکی کردن گام به گام تمام پروسه  نمود وزارت مالیه افغانستان تالش

هاي تجاري و اداري زمینه هاي تشکیل دولت داري الکترونیک را بوجود اورد که این مساله باعث 

، جلوگیري  زه با تخلفات گمرکیکاهش بروکراسی و فساد اداري ، جلوگیري از اقالم قاچاق و مبار

اصالحات ایجاد شده در اداره گمرکات وسایر ادارت مهم  که نتیجه و پیامد گردید از فرار مالیاتی

میزان عواید وزارت مالیه در کنار سایر سایر عوامل که بعد از آمدن آقاي حکیمی شکل گرفت 

  .امللی پول افزایش دادده توسط صندوق بین هدف تعیین شدولت را باالتر از میزان 

با تطبیق سیستم هاي . قبال امور اداري و جمع اوري مالیات به شکل اسناد کاغذي صورت میگرفت  

ل اسناد به شکل سریع فوق مالیات به صورت الکترونیک پرداخت شده و جواز ها و طی مراح

ي شکل گیري حکومت صورت میگیرد که  شفافیت و دقت در امور اداري را افزایش داده و زمینه ها

داري خوب را عمال فراهم نموده است و به همین دلیل روابط این وزارت با تجار ملی و سرمایه 

  .گزارن به شکل قابل توجهی بهبود یافته است

طوریکه همه میدانیم امروز وظایف گمرکات در عصر انقالب دیجیتالی و جهانی شدن اقتصاد بسیار 

یات ، کنترول امور صادرات و واردات و حمایت از صنایع داخلی در فراتر از تنظیم جمع آوري مال

از الزامات ملی و بین المللی را در رابطه با مبادالت بین المللی و  بسیاريبرابر کاالهاي خارجی بوده و 

تجارت خارجی را شامل می شود وزارت مالیه با درك بلند خود از این مساله اداره گمرکات را 

  .و تالش  این وزارت در انست که این اداره را با تمام استندرد هاي جهانی عیار سازدمدرنیزه ساخته 

  قسمت دوم و پایانی

  




