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كلمة المدير العام

نضـــع بـــن أيديكـــم خطـــة اســـرتاتيجية ت�توافـــق مـــع رؤيـــة حضـــرة صاحـــب الســـمو أمـــري البـــالد المفـــدى 
ــاريع  ــع مشـ ــم مـ ــام 2035،  وت�توائـ ــاه لعـ ــه اهلل ورعـ ــاح حفظـ ــر الصبـ ــد الجابـ ــاح األحمـ ــيخ / صبـ الشـ
ـــًا الـــى جنـــب مـــع شـــركاء  ـــة والعمـــل جنب ـــ�ري منظمـــة الجمـــارك العالمي خطـــط التنميـــة ووفـــق معاي
العمـــل بمـــا يكفـــل للمجتمـــع التجـــاري مـــن زيـــادة القـــدرة علـــى التنبـــؤ والشـــفافية. حيـــث تســـعى 
اإلدارة العامـــة للجمـــارك للعمـــل وفـــق المنظومـــة العالميـــة مـــن خـــالل اســـت�كمال مســـريتها فـــي 

ـــ�ر خدماتهـــا بت�كاتـــف موظفيهـــا الذيـــن يتميـــزون بدرجـــة عاليـــة مـــن الكفـــاءة والمهنيـــة. تطوي

حيـــث أن اإلدارة العامـــة للجمـــارك تعمـــل علـــى توفـــري المنـــاخ والبيئـــة الالزمـــة لدعـــم تحقيـــق 
نهضـــة اقتصاديـــة والمســـاهمة فـــي زيـــادة معـــدالت النمـــو اإلقتصـــادي مـــن خـــالل التبـــادل 
التجـــاري وصـــوالً إلـــى رفـــع مؤشـــر التجـــارة عـــر الحـــدود لدولـــة الكويـــت إلـــى مســـتوى يجعلهـــا 
ت�تبـــوأ مراكـــز متقدمـــة فـــي التقاريـــ�ر الســـنوية الدوليـــة لجـــذب اإلســـت�ثمار ، مـــن خـــالل تحســـن 
بيئـــة األعمـــال وميكنـــة العمـــل الجمركـــي ودورهـــا المحـــوري فـــي دفـــع عجلـــة تطويـــ�ر قطـــاع 
الشـــحن والتجـــارة والمنافـــذ الجمركيـــة وجعـــل الكويـــت منطقـــة خدمـــات لوجســـتية ت�تميـــز بالريـــادة 

الجمركيـــة.

كمـــا ت�تضمـــن هـــذه التوجيهـــات االســـرتاتيجية مـــا يكفـــل لـــإدارة العامـــة للجمـــارك زيـــادة حصيلـــة 
ـــال للقوانـــن والنظـــم وتوفـــري الخدمـــات  اإليـــرادات األمثـــل واالســـتخدام األمثـــل للمـــوارد واالمت�ث
والرقابـــة  األمـــن  مـــن  عاليـــة  مســـتويات  علـــى  وشـــفافية  فاعليـــة  أكـــر  نحـــو  علـــى  العامـــة 

الحكوميـــة.

انطالقـــًا مـــن إيماننـــا الكامـــل بأهميـــة العمـــل وفـــق خطـــة اســـرتاتيجية مت�كاملـــة األركان نســـتطيع 
مـــن خاللهـــا وضـــع أهـــداف نســـعى لتحقيقهـــا بخطـــة تنفيذيـــة خـــالل فـــرتة زمنيـــة محـــددة للعمـــل 
علـــى أســـس علميـــة تمكننـــا مـــن إعـــادة التقي�يـــم والمراجعـــة لخططنـــا التطوي�ريـــة ســـعيًا للوصـــول 

للريـــادة الجمركيـــة والمنافـــذ الذكيـــة

المستشار/ جمال الجالوي
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نبذة تاريخية

 تميـــز حـــكام الكويـــت علـــى مـــر الســـنن بالحكمـــة والحنكـــة 
االقتصاديـــة والتجاريـــة، فكانـــوا حريصـــن علـــى اســـتقالل 
الكويـــت وعـــدم الســـماح ألي قـــوة إقليميـــة أو عالميـــة 
ـــة، وظلـــت هـــذه السياســـة  بالتدخـــل فـــي شـــؤونها الداخلي
قائمـــة حتـــى ظهـــور النفـــط، فتدفقـــت عائداتـــه حيـــث تطـــور 
حركـــة  وزادت  الموانـــئ  ومقـــدرة  االقتصـــادي  النشـــاط 

ــاري. ــادل التجـ التبـ

منظمـــة  دائـــرة  أول  و  عامـــا  وعشـــرون  مائـــة  فمنـــذ 
للجمـــارك فـــي الكويـــت التـــي أمـــر بإنشـــائها المغفـــور لـــه 
بـــإذن اهلل الشـــيخ مبـــارك الصبـــاح بعهـــده فـــي عـــام ١٨٩٩ 
فـــي  بجذورهـــا  لتضـــرب  والتطـــورات  بالعطـــاء  تحفـــل  م، 
أعمـــاق عشـــرات الســـنن مـــن تطـــور العمـــل الجمركـــي، 
وبهـــذا رســـم ســـجال حافـــال باإلنجـــازات فـــي دعـــم االقتصـــاد 

للوطـــن وآخـــر فـــي الجانـــب األمنـــي.

فتعتـــر الكويـــت معـــرا أمنـــا للقوافـــل الريـــة والبحريـــة، 
الشـــرق  بـــن  األولـــى  الوصـــل  همـــزة  أصبحـــت  وبذلـــك 
والغـــرب، وبـــن الجزيـــ�رة العرب�يـــة وبقيـــة األقاليـــم المحيطـــة 
وحـــب  والنشـــاط  بالحيويـــة  أهلهـــا  امتـــاز  وقـــد  بهـــا، 
المغامـــرة، فكونـــوا أســـطوال بحريـــا ضخمـــا حمـــل التجـــارة 
ســـواحل  إلـــى  الهنـــدي  والمحيـــط  العربـــي  الخليـــج  عـــر 
أفريقيـــا الشـــرقية وبـــالد الهنـــد، وصاحـــب هـــذا النشـــاط 
الواســـع وضـــع القوانـــن الخاصـــة بفـــرض الرســـوم الجمركيـــة 
ــة  ــادرة والعـــرة وعلـــى بقيـ ــع الـــواردة والصـ علـــى البضائـ
األنشـــطة الريـــة والبحريـــة حيـــث تميـــزت التجـــارة الكويتيـــة 

بالريـــادة.
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ــدأت  ــل بـ ــدة مراحـ ــائها بعـ ــذ إنشـ ــارك منـ ــرت إدارة الجمـ ومـ
قواعـــد  نظـــم  والـــذي  للجمـــارك  قانـــون  أول  بصـــدور 
الجمـــارك بموجـــب المرســـوم األمـــريي لعـــام 1951م وبـــدأ 

العمـــل بـــه اعتبـــارا مـــن 15 مايـــو 1951.

وفـــي عـــام 1961 تـــم دمـــج الجمـــارك وإدارة المينـــاء فـــي 
دائـــرة واحـــدة ســـميت )إدارة الجمـــارك والموانـــئ( وكان 
ذلـــك بموجـــب المرســـوم االمـــريي رقـــم )8 لســـنة 1961(، 
وقـــد أدى هـــذا الدمـــج إلـــى تطويـــ�ر العمـــل فـــي اإلدارة 
تطـــورا كبـــريا وتبســـيطه ، كمـــا أدى إلـــى تخفيـــض فـــي عـــدد 
الموظفـــن األمـــر الـــذي خفـــف عـــن كاهـــل الدولـــة بعـــض 

ــا. ــن ورائهـ ــل مـ ــات التـــي ال طائـ المصروفـ

ثـــم صـــدر بعـــد ذلـــك مرســـوم بتشـــكيل وزاري تضمـــن وزارة 
المهـــام  تمـــارس  كانـــت  والتـــي  والموانـــئ  للجمـــارك 
بهـــا  تقـــوم  التـــي  نفســـها  االختصاصـــات  ولهـــا  نفســـها 

والموانـــئ. الجمـــارك  إدارة 

وفـــي الثامـــن والعشـــري�ن مـــن شـــهر ينايـــر مـــن عـــام 1963 
صـــدر مرســـوم امـــريي بضـــم اختصاصـــات وزارة الجمـــارك 

والموانـــئ الـــى وزارة الماليـــة والصناعـــة.

صـــدر   1975 عـــام  ابريـــ�ل  شـــهر  مـــن  عشـــر  الرابـــع  وفـــي 
المرســـوم االمـــريي بإلحـــاق اإلدارة بـــوزارة المواصـــالت.

وفـــي عـــام 1977 صـــدر مرســـوم بقانـــون رقـــم )133 لســـنة 
وإنشـــاء  الجمـــارك  إدارة  عـــن  الموانـــئ  بفصـــل   )1977

للموانـــئ. العامـــة  المؤسســـة 

وفـــي 27 ديســـمر 1980 اصـــدر وزيـــ�ر الماليـــة القـــرار رقـــم 
إدارة  للجمـــارك  العامـــة  اإلدارة  باعتبـــار   )1980 لســـنة   1(

ــه. ــى تاريخـ ــة حتـ ــ�ر الماليـ ــة لوزيـ تابعـ
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ريـادة جمـركية ومنـافذ ذكــية
للمساهــــمة الفـعــــالة فـــــي 
تحــــويــــل الكويـــــت إلـــى مـركــــز 

مالـــي وتجـــــاري.

األهدافالرسالةالرؤية

ـــة الحديثـــة  اإلرتقـــاء فـــي الخدمـــات الجمركي
 وفـــق أفضـــل الممارســـات الدوليـــة تحقيقـــًا

ألمن التجارة وتيسريها.

تقديـــم ميـــزة تنافســـية وقيمـــة 
اآلمــنـــــة للتــجـــــارة   مضــــــــــــافة 
 عـــر الحـــدود مـــن خـــالل اإلدارة
 المت�كاملـــة للحـــدود المنســـقة
والت�كنولوجيا الحديثـــة والموارد 

البشـــرية الوطنية.



النزاهة

العدالة

اإلبداع

اإلنتماء

االحرتام

المهنية

التميز

الشفافية

القيم
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النزاهة: االلتزام بأعلى المبادئ األخالقية واألمانة وتحّمل المسؤولية.

الشفافية: العمل بشفافية بما يعزز الثقة والمصداقية، وتوفري القدر المناسب من المعلومات لألطراف ذات الصلة.

العدالة: تطبيق القوانن والتعليمات واإلجراءات بدون تمي�يز أو تفضيل.

اإلبداع: تنمية روح االبت�كار والمبادرة والتميز، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

االنتماء: ترسيخ االعتزاز والفخر بالعمل في اإلدارة لخدمة الوطن والسعي لإرتقاء بأدائها.

االحرتام: التواصل الفعال والواضح وتسخري كافة اإلمكانيات والطاقات لتقديم الخدمات.

المهنية: المعاي�ري االحرتافية الحاكمة لجميع عملياتنا وعالقتنا والعمل كفري�ق واحد لتحقيق األهداف المنشودة.

التميز: تطبيق أفضل الممارسات العالمية في جميع أعمال ومهام اإلدارة.
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دد

الركائز التى ساهمت في إعداد 
االسرتاتيجية

نقاط القوة

الفرص

نقاط الضعف

التحديات
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د

الركائز التى ساهمت في إعداد االسرتاتيجية

نقاط القوة
المصادر والقدرات المتوفرة،

والتي يمكن استخدامها إليجاد ميزات 
تنافسية

• توفر منصة إلكرتونية حديثة 
• توفر بنية شبكية وت�كنولوجية حديثة 

• توفر الموارد البشرية
• الشراكة مع القطاع الخاص

• القرارات الحكومية التى تدعم اإلدارة العامة للجمارك
• توفر عوامل بناء المقدرة

الفرص
ظروف أو اتجاهات خارجية وداخلية 

ذات أثر إي�جابي لتيسري عمليات التطور

•  التوجه الحكومي لدعم تحسن بيئة األعمال
• دخول العديد من اإلتفاقيات الدولية حيز التنفيذ

• إستعداد المجتمع التجاري للتحول اإليجابي
    وتغي�ري العمليات وتسهيلها

• معاي�ري منظمة الجمارك العالمية 
• مذكرات التعاون الفني  مع الجهات الحكومية

التحديات
ظروف أو اتجاهات خارجية أثرت

أو قد تؤثر بشكل سلبي
•  تعدد األطراف وشركاء العمل 

•  بطء عملية التغي�ري  والت�كيف اإلجرائي
   للعمليات بشكل عام

•  بطء العمليات المشرتكة مع السلطات
   األخرى بشكل خاص

• ضعف البنية التحتية
 • ضعف االستجابة للقرارات الصادرة

 • قلة المباني وزيادة عدد الموارد البشرية 

نقاط الضعف
ظروف وعوامل داخلية وخارجية 

موجودة فعالً تعيق القدرة على 
استغالل الفرص

• إزدواجية العمل وإستخدام المستندات الورقية
• تعدد القواعد والقوانن وتشابكها 

• عدم اإلستخدام األمثل للموارد
• التعقيد اإلجرائي لبعض العمليات

• المراسالت والخطابات الورقية

الخطة االسرتاتيجية
2019-2022
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دد

الموارد البشرية
موازنـــــة حجـــم العمـــل بالمـــوارد البشــــرية الحاليــــة والمطلوبـــة، 
الدولـــة  االقليمـــي وميزانيـــات  التدريـــب  مركـــز  مـــن  واالســـتفادة 

الدوليـــة. المنظمـــات  فـــي  والمهـــام  بالتدريـــب  الخاصـــة 

ترشـــيد المصروفـــات وزيـــادة االيـــرادات مـــن خـــالل التخطيـــط المالـــي 
المتـــوازن والـــذي يتوافـــق مـــع الخطـــة االقتصاديـــة للدولـــة.

 البيئة المؤسسية
لمواكبـــة  الحدوديـــة  للمراكـــز  التحتيـــة  البنـــى  وت�كي�يـــف  توظيـــف 
األهـــداف الموضوعـــة لتطـــورات العمـــل وت�أهيـــل المنافـــذ األولـــى 

وفـــق المعاي�يــــر الدوليـــة.

النظام اآللـــي
 االســـتفادة مـــن توافـــر المنصـــة اإللكرتونيـــة والشـــبكات واألنظمـــة 
المســـتخدمة ومـــدى مالءمتهـــا لخطـــة التطبيـــق الشـــامل لألنظمـــة 

اآلليـــة اإللكرتونيـــة والميكنـــة الشـــاملة لنظـــام العمـــل.

تحليل البيئة الداخلية

الخطة االسرتاتيجية
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ـــة  ـــة فـــي المنافـــذ الحدودي ـــة والمشـــاريع الحكومي ـــة اإلنمائي  االســـتفادة مـــن خطـــط الدول
وقيـــاس مـــدى مالئمـــة المشـــاريع الجمركيـــة ووضعهـــا بشـــكل متـــوازي مـــع خطـــط الدولـــة.

تغيـــ�ري  علـــى  والواســـطة  المحســـوبيات  وت�أثـــري  اإلجتماعيـــة  المتغـــريات  ت�أثـــري  دراســـة 
العمـــل. ونزاهـــة  الفعـــال  التطبيـــق  تضمـــن  التـــي  المعايـــ�ري  وتحديـــد  األهـــداف 

ـــد الجهـــات المعنيـــة ، ووضـــع خطـــط العمـــل  المتغـــريات البيئيـــة الحاليـــة والمتوقعـــة وتحدي
ـــات الجمركيـــة. للطـــوارئ والكـــوارث ، وت�أمـــن البيئـــة اإلحتياطيـــة للبيان

القوانـــن والتشـــريعات : وضـــع خطـــة مرنـــة للتـــوازن بـــن المتغيــــرات والتعديـــالت واالمت�ثـــال 
للقوانـــن واإلتفاقيـــات.

االستفادة من الوضع السياسي من استقرار أمني واقتصادي وموقع
جغرافي متميز.

االســـتفادة مـــن االتفاقيـــات ومذكـــرات التفاهـــم واجتماعـــات اللجـــان الثنائيـــة التـــي تعقـــد 
ـــة. ـــة وتجاري ـــا أو فني علـــى مســـتوى لجـــان علي

التوافق مع خطط ومشاريع التنمية.

تحليل البيئة الخارجية

الخطة االسرتاتيجية
2019-2022
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 زيادة
التبادل التجاري

تحسني بيئة 
األعمال

األهداف 
الوطنيـــة 

 المساهمة في تنمية
االقتصاد الوطني

 تحقيق النزاهة
ومحاربة الفساد

 تعزي�ز المسؤولية
المجتمعية

تحقيق التنافسية 
االقتصادية 

 تعزي�ز االستدامة
البيئية

 ترشيد المصروفات
وزيادة االيرادات

الخطة االسرتاتيجية1818
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األهداف
المؤسسية 

النزاهة ومكافحة الفساد

انجاز الهيكل التنظيمي

تنمية الموارد البشرية

زيادة القدرات التنافسية بزيادة فاعلية األداء

تطبيق برنامج كولومبس - المرحلة الثالثة

19 الخطة االسرتاتيجية
2019-2022



تطبيق معاي�ي أمن وتسهيل التجارة

 كاألحكام المسبقة ونشر المعلومات والمشغل االقتصادي المعتمد

ميكنة كاملة للعمل الجمركي

التعاون مع الشركاء وبناء الثقة 

زيادة االيرادات المالية

 مكافحة التجارة الغي مشروعة وفق أفضل الممارسات

تقديم خدمات جمركية تعتمد على الموارد البشرية
المتخصصة والت�كنولوجيا الحديثة

النزاهة ومكافحة الفساد 

تطوي�ر إدارة المخاطر وتبادل المعلومات االستخباراتية

تفعيل وتطبيق االتفاقيات الثنائية والدولية

تطبيق التخليص المسبق

التعاون مع الجهات المعنية إلنشاء المختربات الجمركية

وضع بيئة عمل رقمية

التخليص في المنافذ الحدودية

الربط الشامل مع الجهات المعنية باالفراج

تطبيق الذكاء االصطناعي في األعمال الجمركية

األهداف 
االسرتاتيجية 

الخطة االسرتاتيجية
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تطبيق معاي�ي أمن وتسهيل التجارة

 كاألحكام المسبقة ونشر المعلومات والمشغل االقتصادي المعتمد

ميكنة كاملة للعمل الجمركي

التعاون مع الشركاء وبناء الثقة 

زيادة االيرادات المالية

 مكافحة التجارة الغي مشروعة وفق أفضل الممارسات

تقديم خدمات جمركية تعتمد على الموارد البشرية
المتخصصة والت�كنولوجيا الحديثة

النزاهة ومكافحة الفساد 

تطوي�ر إدارة المخاطر وتبادل المعلومات االستخباراتية

تفعيل وتطبيق االتفاقيات الثنائية والدولية

تطبيق التخليص المسبق

التعاون مع الجهات المعنية إلنشاء المختربات الجمركية

وضع بيئة عمل رقمية

التخليص في المنافذ الحدودية

الربط الشامل مع الجهات المعنية باالفراج

تطبيق الذكاء االصطناعي في األعمال الجمركية

الخطة االسرتاتيجية
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زيادة اإليرادات

حوكمة و تيسري وزيادة اإليرادات الجمركية والغري جمركية

تسهيل التجارة 

تنفيــذ الممارســات اإلجرائيــة والتخليــص المســبق ورقمنــة بيئــة العمــل وتطبيــق معايــ�ري أمــن وتســهيل التجــارة وتفعيــل 
وتطبيــق االتفاقيــات الثنائيــة والدوليــة والربــط الشــامل مــع الجهــات المعنيــة باالفــراج وإلغــاء العمــل بالقوافــل

المستودعات والمناطق الحرة

تطوي�ر وإحكام حركة اإليداع بالمناطق واألسواق الحرة والمستودعات

الموارد البشرية

تنمية العمل اإلداري و الموارد البشرية لزيادة القدرات التنافسية بزيادة فاعلية االداء

أمن التجارة

المخاطـــر وتـــبادل  إدارة  المتخصـصـــة والت�كنولوجيـــا وتطويــ�ر  البشـريــــة  المـــوارد  تقديــم خدمـــات جمركيــةـ تعتمــــد علـــى 
المعلومـــات االستخباراتـــية واســتخدام الـذكـــاء االصـطنـــاعي ومكـــافحة الـتجـــارة الغــري مشـــروعة وفــق أفضـــل الممارســات.

المرافق الجمركية

تطوي�ر وصيانة المرافق الجمركية وخلق البيئة المالئمة لوجود المخترات

االتصال وبناء الثقة

التعاون مع الشركاء وبناء الثقة وتطوي�ر منظومة االتصال لتعزي�ز الثقة الحكومية والمؤسسية في الجمارك.

التطوي�ر اإلداري

التطويــر اإلداري وتعزيــز إجـراءات الحوكمةـ وتعزيـز النـزاهـة ومكافـحـة الفســاد وانـجــاز الهيــكـل التنظيمي وتطبـيق 
برنامــج كولومبس.

محاور األهداف االسرتاتيجية

الخطة االسرتاتيجية
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زيادة االيرادات:

تطوي�ر وتنفيذ السياسات والنظم واإلجراءات المناسبة لضمان أقصى قدر من الكفاءة وسالمة استيفاء وإدارة اإليرادات .

المستودعات والمناطق الحرة:

تطويــ�ر نظــم تدعــم المراقبــة المحكمــة ، وتســهل التجــارة المشــروعة وحركــة البضائــع . واســتخدام الت�كنولوجيــا الحديثــة وتحليــل 
البيانــات إلدارة الحــدود الفعالــة بمــا يحقــق متطلبــات كل مــن اإلدارات الجمركيــة والمجتمــع التجــاري وضمــان سلســلة التجــارة 

والنقــل.

أمن التجارة:

االبتــ�كار مــن أجــل التطــور الجمركــي وتطويــ�ر خدمــات جمركيــة ذات كفــاءة وفعاليــة فــي المكافحــة والمنــع والتحــري عــن 
التهديــدات مبنيــة علــى تقي�يــم المخاطــر واألدوات الت�كنولوجيــة الحديثــة وتســتخدم هــذه المنظومــة أيضــا فــي إلــزام تنفيــذ 

القانــون بكافــة أبعــاده المحليــة واإلقليميــة والدوليــة وصــوالً إلدارة وحــدود جمركيــة ذكيــة.

التطوي�ر اإلداري:

تحســن مســتويات األداء ورفــع كفــاءة النظــم اإلداريــة والبيئــة التنظيميــة وجعلهــا أكــر مالئمــة مــع التطــور الت�كنولوجــي 
الحديثــة. والممارســات 

تسهيل التجارة:

تطويــ�ر وتنفيــذ آليــات لتيســري التجــارة وتقليــل الت�كاليــف ومتطلبــات التوثيــق واختصــار الوقــت الــالزم إلنهــاء اإلجــراءات الجمركيــة 
وإجــراءات الحــدود بشــكل عــام وزيــادة أمــن سلســلة اإلمــداد اللوجيســتي لتعزيــ�ز الشــراكة بــن الجمــارك والمجتمــع التجــارى 

وبالتعــاون مــع الســلطات الحكوميــة األخــرى بمــا يكفــل بيئــة عمــل آمنــة للتنميــة االقتصاديــة.

الموارد البشرية:

تنمية العمل اإلداري والموارد البشرية التي تدعم اسرتاتيجية العمل باإلدارة ككل .

البنية التحتية:

تطوي�ر وصيانة البنية التحتية وتوفري اإلنشاءات التي تدعم اسرتاتيجية العمل باإلدارة ككل.

االتصال وبناء الثقة:

تحســن كفائــة االتصــال لتعزيــ�ز الثقــة الحكوميــة والمجتمعيــة فــي الجمــارك كمؤسســة خدميــة ، احرتافيــة ، نزيهــة تقــوم بدورها 
بكفائــة وفعاليــة لحمايــة المجتمــع واالقتصــاد مــن التهريــب واالخرتاقــات والتهديــدات للبيئــة أو الثقافــة أو المقدرات/األصول .

الخطة االسرتاتيجية
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دد

 حوكمة و تيسي وزيادة اإليرادات

الجمركية والغي جمركية

زيادة اإليرادات
غري الجمركية

خدمات بوابة الدفع 
اإللكرتونية

التقي�يم الجمركي
 تطبيق اإلجراءات والسياسات

المالية للدولة

الخطة االسرتاتيجية
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نسبة عمليات الدفع اإللكرتوني من 	 
إجمالي عدد عمليات الدفع لتصل إلى 

معدل 100 % من إجمالي عمليات الدفع
تقليل الوقت والت�كلفة لشركاء العمل	 

الدفع اإللكرتوني لمالحق التسوية	 
الدفع اإللكرتوني للغرامات	 
الدفع اإللكرتوني لتجديد الرتاخيص	 
الدفع اإللكرتوني لخدمات الئحة األسعار	 
قبول ودعم المستندات الرقمية 	 

إلسرتداد الرسوم

تطوي�ر اآلليات اإللكرتونية الالزمة لزيادة 
اإليرادات من خالل تفعيل السياسات 

والنظم واإلجراءات واألدوات الالزمة 
لذلك )توسيع نطاق خدمات بوابة الدفع 

اإللكرتوني لتغطي كافة العمليات المالية 
لإيرادات الجمركية والعقود(

المعامالت اإللكرتونية للفصل في 	 
القيمة لتصل لمعدل 100 % من 

المعامالت
زيادة غري مباشرة لإيرادات	 

ت�ثمن البضائع والفصل في القيمة	 
تطوي�ر االجراءات والسياسات الجمركية 	 

حسب المبادىء العامة للنظام الدولي 
GATT للتقي�يم

المحرك اإللكرتوني  لألسعار )قاعدة 	 
بيانات أساليب التقي�يم المت�كاملة

تطوي�ر منظومة التقي�يم الجمركي من خالل 
تحديث اآلليات و وضع اإلجراءات الكامله 

بشـأنها مما يضمن الشفافية ويشجع 
اإللتزام وبالتوافق مع الممارسات الدولية 

لضمان التقي�يم العادل والموحد 

است�كمال التطبيق 	 
اختصار وقت تنفيذ تحديثات التعرفة	 
االمت�ثال للمؤشرات الزمنية  للتحوي�ل	 

اإلدارة اإللكرتونية الذكية إلعدادات 	 
التعرفة

تطوي�ر آليات التحوي�ل اآللي المباشر 	 
لتحوي�ل الرسوم للدول األعضاء

دعم تطبيق اإلجراءات والسياسات المالية 
للدولة من ضرائب ورسوم كضرائب اإلغراق

و الضري�بة اإلنتقائية وضري�بة القيمة 
المضافة

زيادة االمت�ثال للمؤشرات الزمنية 	 
)الشهرية( للتحوي�ل

زيادة عدد الخدمات اإللكرتونية التفاعلية 	 
بشكل سنوى

زيادة اإليرادات الخاصة ببيت المال بنسبة 	 
80 % خالل ثالث سنوات

توسيع نطاق الخدمات )المعلوماتية، 	 
التفاعلية التي تقدم لشركاء العمل

تطبيق الئحة أسعار الخدمات وتحديثاتها 	 
 تحديث وتطبيق معدالت الزيادة بالئحة	 

    أسعار الخدمات
تطوي�ر منظومة بيت المال	 
اإلستغالل األمثل لألراضي والساحات 	 

المخصصة لإدارة العامة للجمارك بكال 
من منطقة الشوي�خ 2،3،4( باإلضافة إلى 

المناطق الصادر بها قرارات من مجلس 
الوزراء

تطوي�ر اآلليات الالزمة لزيادة اإليرادات غري 
الجمركية

 حوكمة وتيسي وزيادة اإليرادات
الجمركية والغي جمركية
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تحديث اإلطار القانوني
الخاص باإلجراءات 

الت�كامل مع سلطات إدارة
الموانئ 

المختربات الجمركية المعتمدة 

الخدمات ذات القيمة المضافة 

نشر وإتاحة المعلومات
وخدمات االستعالم 

الت�كامل مع دول الجوار 

المشغل االقتصادي المعتمد

التشاور ومشاركة اإلجراءات 
مع المجتمع التجاري 

تطوي�ر خدمات ت�كنولوجيا 
المعلومات

المعدالت الزمنية لوقت
التخليص وفسح البضائع 

البضائع المنقولة بالربيد
السريع أو العادي

التعاون مع الجهات الحكومية

النافذة  الواحدة الجمركية 

تسهيل وتنظيم عمليات التصري�ح 
والفسح عن البضائع 

التدقيق الالحق 

 تنفيذ اآلليات اإلجرائية
لتسهيل التجارة 
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عدد الزائري�ن للموقع اإللكرتوني	 
نسبة تغطية نشر كافة نواحي االجراءات 	 

الجمركية لنسبة تصل إلى )100 %(
توافر معلومات محدثة	 

 تطبيق الرسائل التنبيهية لإطالع على 	 
المستجدات

 لقاءات تنوي�رية وورش عمل لتعزي�ز 	 
الشراكة مع القطاع الخاص

تطوي�ر اآلليات المرنة التي تراعي  احتياجات 
شركاء العمل بالتشريعات والتعليمات 

الجمركية  قبل نشرها ودخولها حيز التنفيذ 
لتساهم في وضوح قواعد اإلجراءات 

الجمركية وأسلوب تطبيقها 

توافر مكاتب االستعالم بكافة 	 
المنافذ الجمركية

عدد طلبات االستعالم 	 

تحديثات الموقع اإللكرتوني لإدارة العامة 	 
للجمارك 

إنشاء مكاتب استعالم بالمنافذ الجمركية	 
توفري خدمات إلكرتونية لإستعالم	 

إنشاء خدمات إلكرتونية و نقاط )مكاتب ( 
إستعالمات جمركية مستندة على منهجية 

الشفافية تجاه المجتمع التجاري لنشر 
واتاحة المعلومات التي تمكن توقع 

اإلجراء وخطواته ومتطلباته والقوانن 
المنظمه له لت�تيح لهم المعرفة الكاملة 

بحقوقهم والتزاماتهم الناشئة عن 
العمليات الجمركية

تقليل عدد المستندات المطلوبة 	 
للتخليص عن العدد الحالي بنسبة تزيد 

عن النصف
توحيد االجراءات الجمركية بنسبة 100 %	 
قبول المعامالت اإللكرتونية بنسبة 100 %	 

تنقيح التعليمات الجمركية المنظمة للعمل 	 
الجمركي المكتبة القانونية

تقليص عدد المستندات الالزمة للتخليص 	 
الجمركي

تحليل الفجوة حسب دليل االجراءات الموحد 	 
تحليل الفجوة حسب االتفاقيات حيز التنفيذ  	 
التفعيل اإلجرائي للشحن اإلكرتوني 	 

بالتعاون مع إياتا 

تحديث اإلطار القانوني الخاص باإلجراءات 
والحد األدنى من المستندات الواجب 

توافرها ومراجعة فاعلية كافة التعليمات 
الجمركية المنظمة للعمل الجمركي 

لتبسيط اإلجراءات الجمركية مع ترسيخ 
الدعم الالزم للتنفيذ الفعال ألحكام 

إتفاقية تسهيل التجارة

 زيادة وتفعيل مذكرات التعاون الفني 	 
بن الجمارك والجهات الحكومية

 نسبة التصديقات الرقمية )100 %( 	 
مقابل التصديقات اليدوية

 تقليص الوقت والت�كلفة	 

إبرام مذكرات تعاون مع الجهات الحكومية 	 
ذات الصلة بالعمل الجمركي وتعزي�ز 

الشراكة معها 
 التصديقات اإللكرتونية	 
 حجز مواعيد التفتيش	 

تفعيل اآلليات الخاصة بالتعاون بن الجمارك 
والجهات الحكومية ذات الصلة بالعمل 

الجمركي لتسهيل تدفق البضائع وعدم 
ت�كرار العمليات واإلجراءات والعمل على 

مدار الساعة والتواجد المكاني المطلوب 
لجهات التصديق والرتاخيص واإلفراجات  
وتنظيم وحجز وجدولة مواعيد التفتيش
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زيادة نسبة الرتاسل اإللكرتوني من 	 
 اجمالي المراسالت بنسبة تصل

إلى 100%

تطوي�ر وتحديث البنية التحتية لت�كنولوجيا 	 
المعلومات الالزمة للعمل 

التطبيق الشامل – السور للرتاسل 	 
لإلكرتوني 

تطوي�ر خدمات  ت�كنولوجيا المعلومات من 
خالل تطوي�ر وتفعيل الرتاسل اإللكرتوني 

بن اإلدارات الجمركية

اتمام الربط اآللي 	 
ت�كامل االجراءات الرقابية	 

تبادل معلومات الوصول والمغادرة	 
تبادل معلومات حركة تداول الحاويات	 
تبادل معلومات االستعالم واالفراج عن 	 

الحاويات

تطوي�ر خدمات  ت�كنولوجيا المعلومات من 
خالل تطوي�ر وتفعيل واجهة الربط اآللي 
وتبادل المعلومات  الالزمة للت�كامل مع 

أنظمة مؤسسة الموانيء ومشغلي 
المحطات و أنظمة اإلدارة العامة للجمـارك

زيادة عدد الجهات التى يتم الربط اآللي 	 
معها سنويا لإفراجات

تقليص الوقت والت�كلفة غري المباشرة	 
زيادة نسبة استيفاء ايرادات تنفيذ 	 

األحكام

الربط اإللكرتوني من انظمة الجهات 	 
الحكومية لتبادل معلومات االفراجات 

الجمركية
توسيع نطاق استخدام واجهة النظام 	 

الجمركي اآللي من قبل الجهات 
الحكومية

الربط اآللي مع وزارة العدل	 

تطوي�ر خدمات  ت�كنولوجيا المعلومات من 
خالل تطوي�ر وتفعيل واجهة الربط اآللي 

أو تبادل المعلومات  الالزمة لعمليات 
اإلفراجات )النافذة الواحدة الجمركية( 
والت�كامل مع الجهات الحكومية األخرى

وجود مذكرات تعاون فعاله 	 
ت�كامل االجراءات الرقابية	 

ابرام مذكرات تعاون	 
الربط اإللكرتوني لتبادل المعلومات	 

تطوي�ر خدمات  ت�كنولوجيا المعلومات من 
خالل تطوي�ر وتفعيل واجهة الربط اآللي 
وتبادل المعلومات  الالزمة للت�كامل مع 

دول أخرى

تحديث ونشر المتوسط الزمني لإفراج 	 
بشكل دوري

دراسة المعدالت الزمنية لوقت التخليص 	 
وفسح البضائع

تحديد فرص تقليص الزمن المستغرق 	 
للتخليص الجمركي وفسح البضائع

تطوي�ر واجهة إلكرتونية حول نشر المعدالت 	 
الزمنية لوقت التخليص وفسح البضائع

دراسة ونشر المعدالت الزمنية لوقت 
التخليص وفسح البضائع و وضع إطار زمني 

محدد إلنهاء إجراءات التخليص الجمركي
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انشاء وتشغيل المخترات الجمركية 	 
بالمنافذ الرية

انشاء وتشغيل المخترات الجمركية 	 
بالمنافذ الجوي

انشاء وتشغيل المخترات الجمركية 	 
بالموانئ البحرية

تفعيل المعالجة المسبقة قبل 	 
الوصول/ المغادرة

 تفعيل القررات واألحكام المسبقة  	 
)Advance Ruling(

 تفعيل التفويض اإللكرتوني 	 
 توفري آليات للتظلم واإلست�ئناف وفض 	 

المنازعات مع التجار

تطبيق برامج المشغل االقتصادي المعتمد 	 
على مستوى المنافذ الجمركية

 تطبيق برامج المشغل االقتصادي 	 
المعتمد على مستوى المنافذ الجمركية 

بالتعاون مع الجهات الحكومية
اإلعتماد/ اإلعرتاف المتبادل للمشغل 	 

)MRA( اإلقتصادي المعتمد

التخليص الفوري بمقر الوصول	 
تطوي�ر اآلليات والت�كامل مع شركات الريد 	 

السريع
 تطوي�ر اآلليات والت�كامل مع مراكز الريد	 

 

إنشاء وتطوي�ر وتشغيل المخترات 
الجمركية  المعتمدة التي تدعم 

اسرتاتيجية األعمال الجمركية الشاملة  من 
أجل تنفيذ التدابري األمنية وحماية البيئة 

والمواطنن .

تطوي�ر اآلليات واالسرتاتيجيات الخاصة 
بالتصري�ح عن البضائع لتسهيل وتنظيم 
عمليات التخليص والفسح عن البضائع 

تفعيل الرامج الخاصة بالمشغل االقتصادي 
)AEO( المعتمد

تطوي�ر العمليات واآلليات الالزمة لتخليص 
للبضائع)الطرود( بصحبة المسافري�ن او 

البضائع المنقولة بالريد السريع أو العادي

نسبة تشغيل المخترات الجمركية	 
سرعة التخليص والفسح عن البضائع 	 

نسبة المعالجة قبل الوصول/ 	 
المغادرة بنسبة )80 %(

عدد القرارات المسبقة سنويًا	 
عدد التفاويض اإللكرتونية سنويًا	 
عدد التظلمات سنويًا	 

عدد الشركات المنظمة للرنامج سنويًا	 
تقليص الوقت والت�كلفة	 
عدد اتفاقيات االعرتاف المتبادل 	 

التى تم إبرامها

تقليص الوقت بمقر الوصول او مركز   	 
توزيع رئيسي

نسبة الت�كامل مع شركات البـريد السريع	 

تنفيذ اآلليات اإلجرائية لتسهيل التجارة
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تنفيذ اآلليات اإلجرائية لتسهيل التجارة

إعداد برنامج التدقيق الالحق 
)PCA( المبني على مؤشرات 

إدارة المخاطر للتحقق من االلتزام  
بالقوانن والتشريعات الجمركية

تنقيح التعليمات الجمركية بما 	 
يكفل توافقها مع الممارسات 

الدولية للتدقيق الالحق 
تصميم وتهيئة البنية اإلجرائية 	 

واإلدارية للتدقيق الالحق 
تصميم وتهيئة البنية اإللكرتونية 	 

)النظامية للتدقيق الالحق

عدد عمليات التدقيق الالحق سنويًا	 
زيادة اإليرادات	 
زيادة معدل مؤشر اإللتزام	 
تقليص  الوقت والت�كلفة	 

توفري المكونات الالزمة لدعم األنشطة 
الرئيسية الخاصة باستمرارية وإدارة 

)BCP( طوارئ األعمال

تخطيط خدمات الطوارئ الالزمة 	 
للعمليات الرئيسة 

تهيئة وتشغيل وحدة تشغيلية 	 
تغطي العمليات الرئيسية

التنفيذ الدوري لخطط الطوارىء 	 
الحالية ومستحدثاتها

زيادة معدالت االستجابة لحاالت 	 
الطوارئ
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تطوي�ر منظومة المعاينة والرقابة 
والتحريات واإللتزام الجمركي 

التعاون مع 
الجهات األمنية  إدارة المخاطر

التفعيل المت�كامل
لألجهزة واألدوات

المساندة للتفتيش 

تطوي�ر المنظومة 
الرقابية لمكافحة 
البضائع المقلدة 

الخطة االسرتاتيجية
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المبادرات / المشاريعاألهداف التنفيذية

تطوي�ر منظومة المعاينة والرقابة والتحريات واإللتزام الجمركي

مؤشر قياس األداء

تطوي�ر إدارة المخاطر واالستهداف التي  

تساهم في إستخدام إجراءات ذكية تدعم 

إتخاذ القرار المناسب والرقابة الجمركية 

المت�كاملة وتحليل المخاطر

انشاء وحدة متخصصة إلدارة المخاطر  	

تطوي�ر االجراءات والسياسات الجمركية    	

تطوي�ر وتفعيل المنظومة اإللكرتونية   	

إلدارة المخاطر

	 نسبة البيانات الجمركية للتدقيق 

المستندي بناءا على محرك المخاطر

	 نسبة البضائع التى تخضع للتفتيش 

التداخلي بناءا على محرك المخاطر 30 % 

من اجمالي البضائع

التفعيل المت�كامل لإجهزة واألدوات 

المساندة للتفتيش بالمنافذ الجمركية

التفعيل المت�كامل ألجهزة الميزان   	

بالمنافذ الجمركية

التفعيل االجرائي ألجهزة المسح اإلشعاعي  	

أجهزة وبوابات الرصد اإلشعاعي  	

األجهزة المتخصصة لعد الحبوب  	

إدارة وحوكمة المسارات  من خالل البوابات  	 

األوتوماتيكية / المصدات االرضية

أجهزة متخصصة للكشف عن المخدرات  	 

/ المتفجرات /المواد البيولوجية

أنظمة المراقبة بالكامريات ومراكز التحكم  	

نظام ت�تبع شاحنات  	

	 عدد األجهزة واألدوات المساندة 

المتوفرة
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تطوي�ر منظومة المعاينة والرقابة والتحريات واإللتزام الجمركي

مؤشر قياس األداءالمبادرات / المشاريعاألهداف التنفيذية

تطوي�ر المنظومة الرقابية لمكافحة 

البضائع المقلدة

تفعيل وتطوي�ر تعاون دائم مع الجهات 

ذات الصلة بالعمل

• ابرام مذكرات التعاون

 	 العمليات المشرتكة مع منظمة الجمارك

العالمية من خالل نظام شبكة المكافحة 

.CEN الجمركية

	 وجود مذكرات تعاون فعاله 

• ربط المنافذ الجمركية وت�كاملها لتبسيط 

االجراءات بشأن مكافحة البضائع المقلدة

الت�كامل مع الجهات الحكومية وتبادل   •

المعلومات للعالمات والماركات التجارية

•  تعزي�ز التعاون مع القطاع الخاص

	 عدد ضبطيات التجارية

	 سرعة المعاينة والفحص وانهاء االجراء

الخطة االسرتاتيجية
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تطوي�ر وإحكام حركة اإليداع بالمناطق واألسواق الحرة والمستودعات

تطوي�ر وتنفيذ وتجهيز الببيئة القانونية 

والتشغيلية الالزمة والتدابري التنظيمية 

لضمان سهولة ووضوح اإلجراءات 

وتطوي�ر االنظم اآللية فيما يخص 

المستودعات الجمركية العامة

	 تطوي�ر السياسات واالجراءات الجمركية 

والضوابط الخاصة بإيداع البضائع 

بالمستودعات الجمركية العامة

	 مراجعة وتحديث مذكرات التفاهم 

للمستودعات الجمركية العامة

 	 توافر نظم مت�كاملة متطورة تغطي

كافة االجراءات للمستودعات بنسبة تصل 

إلى 100%

	 توافر نظم مت�كاملة متطورة تغطي 

كافة االجراءات للمناطق واألسواق الحره 

بنسبة تصل إلى 100%

	 تطوي�ر السياسات واالجراءات الجمركية 

والضوابط  الخاصة بإيداع البضائع 

بالمناطق الحرة

	 تطوي�ر المنظومة اإللكرتونية الخاصة 

بمعالجة اجراءات دخول وخروج البضائع 

لدعم التوجهات المستقبلية

تطوي�ر وتنفيذ وتجهيز الببيئة القانونية 

والتشغيلية الالزمة والتدابري 

التنظيمية لضمان سهولة ووضوح 

اإلجراءات وتطوي�ر االنظم اآللية فيما 

يخص المستودعات الجمركية العامة 

والمناطق واألسواق الحرة
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المشروعات التطوي�رية والتنموية 
بمنطقة الشوي�خ )3(

مشروعات التنمية

المشروعات التطوي�رية والتنموية 
بمركز العبدلي

المشروعات التطوي�رية والتنموية 
بالموانئ الجنوبية

المشروعات التطوي�رية والتنموية 
بإدارة الجمرك الربي بالصليبية

تطوي�ر الشحن بالجمرك الجوي

المشروعات التطوي�رية والتنموية 
بمركز النويصيب

المشروعات التطوي�رية والتنموية 
بالموانئ الشمالية

المشروعات التطوي�رية والتنموية 
بمركز السالمي

التعاون مع الجهات الحكومية

النافذة  الواحدة الجمركية 

تسهيل وتنظيم عمليات التصري�ح 
والفسح عن البضائع 

تطوي�ر وصيانة المرافق
الجمركية

الخطة االسرتاتيجية
2019-2022
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تطوي�ر وصيانة المرافق الجمركية

 تطوي�ر وصيانة المرافق الجمركية بما
 يتوافق مع احتياجات العمل الجمركي

 والمشروعات التطوي�رية والتنموية بمركز
النويصيب

 	 انشاء مبنى جهاز فحص الشاحنات ورمبة

   التفتيش والمختر والميزان

	 توسعة سكن موظفي الجمارك بإنشاء مبنى

   مكون من دور أرضي ودور أول

	 انارة ساحة انتظار الشاحنات خارج مدخل منفذ

   النويصيب من جهة المملكة العرب�ية 

السعودية ومساحتها 68,370 متـر مربع.

	 نسبة االنتهاء من األعمال 100% 

المبنى اإلداري بمنطقة الشوي�خ )3( 

المكون من

	 مركز المعلومات الرئيسي

	 مركز مراقبة الكامريات التليفزي�ونية

	 مركز التدريب الجمركي اإلقليمي
	 الوحدة االست�ثمارية

	 مواقف سيارات

	 جهاز فحص السيارات )CIP( بميناء الشوي�خ

	 رمبة التفتيش

	 المسارات
	 المستودعات

تطوي�ر وصيانة المرافق الجمركية بما 
يتوافق مع احتياجات العمل الجمركي 

والمشروعات التطوي�رية والتنموية 
بمنطقة الشوي�خ )3(

تطوي�ر وصيانة المرافق الجمركية بما 
يتوافق مع احتياجات العمل الجمركي 

والمشروعات التطوي�رية والتنموية 
بالموانئ الشمالية

مؤشر قياس األداءالمبادرات / المشاريعاألهداف التنفيذية

	 نسبة االنتهاء من األعمال 100% 

	 نسبة االنتهاء من األعمال 100% 
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تقديم الخدمات المت�كاملة واالست�ثمارية 
بما يتوافق مع الرؤية المستقبلية للعمل 

الجمركي

	 نسبة االنتهاء من األعمال 100 % 	 مشروع التنمية - جمارك مول

	 نسبة االنتهاء من األعمال 100 %

	 نسبة االنتهاء من األعمال 100 %

تحديث البنية التحتية بما يتوافق مع 
احتياجات العمل الجمركي والمشروعات 

التطوي�رية والتنموية بإدارة الجمرك الري 
بالصليبية

مبنى خدمة المواطن المكون من:
	 مكتب ت�أمني ومكتب تخليص جمركي

	 مكتب الجمارك
	 مكتب الهيئة العامة للصناعة

	 مكتب الفحص الفني
	 مكتب ادارة المرور

	 مركز تصوي�ر
• بيت المال

	 صيانة شاملة لمبنى بيت المال
	 تسوي�ر مناطق التخزي�ن وعمل

    بوابات دخول و خروج

تطوي�ر وصيانة المرافق الجمركية بما 
يتوافق مع احتياجات العمل الجمركي 

والمشروعات التطوي�رية والتنموية 
بالموانئ الجنوبية

مبنى إدارة الموانئ الجنوبيةالمكون من:
	 الدور السرداب

	 الدور األرضي
	 دور الميزانن

مؤشر قياس األداءالمبادرات / المشاريعاألهداف التنفيذية

تطوي�ر وصيانة المرافق الجمركية
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تنمية وتطوي�ر الموارد البشرية

تنمية الموارد البشريةالتطوي�ر والتدريب

الخطة االسرتاتيجية
2019-2022

الخطة االسرتاتيجية
2019-2022
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	 تطوي�ر الخطط التدري�بية بما يتوافق مع

   احتياجات العمل الجمركي ومتطلبات

   منظمة الجمار العالمية

 	 تفعيل الرامج التدري�بية بمذكرة التعاون

الفني مع جمارك األمريكية وحماية الحدود.

	 تهيئة الموظفن للعمل بمنظمة

   الجمارك العالمية

	 عدد الخطط التدري�بية المنفذة

	 عدد المتدرب�ن

	 نسبة المخطط إلى نسبة المنفذ تصل 

إلى 85%

	 عدد الموارد التعليمية

االعتمادات المحلية والدولية  	 

لمركز التدريب

	 تطوي�ر المناهج العلمية والعمليات 

الجمركية

	 تطوي�ر مناهج لشركاء العمل

	 تطوي�ر اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الجهات

   األكاديمية وجمعيات النفع العام

	 اعتماد المدرب�ن

	 حوكمة سياسات، آليات وإجراءات إدارة

   منظومة المعهد الجمركي

	 إعتماد مركز تدريب جمركي اقليمي من 

   منظمة الجمارك العالمية

	 تهيئة الموظفن ليكونوا خراء بالعمل

   الجمركي على المستوى االقليمي

مؤشر قياس األداءالمبادرات / المشاريعاألهداف التنفيذية

تنمية وتطوي�ر الموارد البشرية

تنفيذ الرامج التدري�بية الداعمة 

السرتاتيجية الجمارك ككل والتي تساهم 

في تحسن أداء األعمال من  اإلدارة 

وشركاء العمل إلكساب األفراد المعرفة 

والمهارات وقدرات اإلبداع.  

تنمية الموارد التدري�بية من عناصر بشرية 

وسياسات وأنظمة وإجراءات ودراسات 

وأبحاث ومناهج دراسية ومذكرات تفاهم 

لتسهيل تنفيذ االسرتاتيجية التدري�بية.

الخطة االسرتاتيجية
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التطوي�ر اإلداري وتعزي�ز إجراءات الحوكمة

تطبيق برنامج 
كولمبس

النماذج الحديثة في 
البناء التنظيمي

النزاهة الشاملة
وتعزي�ز إجراءات

الحوكمة

اآلليات اإللكرتونية
للرتاسل

الخطة االسرتاتيجية
2019-2022
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مؤشر قياس األداءالمبادرات / المشاريعاألهداف التنفيذية

التطوي�ر اإلداري وتعزي�ز إجراءات الحوكمة 

تبني النماذج الحديثة في البناء التنظيمي 
وإعادة تصميم الهيكل التنظيمي لتحقيق 

المرونة واالستجابة وتلبي تحديات 
التجارة المعاصرة والمستقبلية وبيئة 

األعمال وت�أخذ بمبادئ الكفاءة والفاعلية 
ومستوى األداء

	 تحديث الهيكل التنظيمي 

	 قياس معاي�ري النزاهة ومدى انسجام أداء 
الجمارك مع المعاي�ري الدولية وخصوصا 

إعالن اروشا المعدل
	 قياس معاي�ري النزاهة ومدى انسجام أداء 
الجمارك مع المعاي�ري المحلية والتوجهات 

الحكومية
	 تطوي�ر وتنفيذ سياسات خاصة باألداء 

االحرتافي والمهني باالدارة
	 تطوي�ر المبادىء التي تعزز السلوك 

األخالقي وتشجع ممارسات العمل 
اإليجابية

 • السور لإلدارة اإللكرتونية
   والموارد البشرية

	 زيادة نسبة المعامالت اإللكرتونية 
بنسبة 100%

	 اكتمال المرحلة الثالثة

	 انجاز الهيكل التنظيمي بنسبة 100 %

	 توافر ونشر المعاي�ري بنسبة 100 %

• تطبيق برنامج كولومبس التابع لمنظمة 
الجمارك العالمية – المرحلة الثالثة

تطبيق النزاهة الشاملة وتعزي�ز إجراءات 
الحوكمة من خالل وضع وتطبيق األسس 

والمعاي�ري لتطبيق الخطط والسياسات 
واتخاذ القرارات وقيم وأخالقيات العمل 

لتحقيق التميز

تطوي�ر وتنفيذ االليات اإللكرتونية  
المتقدمة للرتاسل اإللكرتوني و الموراد 

البشرية

تطوي�ر االليات الالزمة وإست�كمال توصيات 
خراء منظمة الجمارك العالمية  حسب  

الدراسة التشخيصية لرنامج )كولومبس( 

الخطة االسرتاتيجية
2019-2022
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االتصال وبناء الثقة

تطوي�ر منظومة
التواصل

زيادة رضا متلقي الخدمة
وشركاء العمل

الخطة االسرتاتيجية
2019-2022
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تطوي�ر منظومة االتصال لتعزي�ز الثقة الحكومية والمؤسسية في الجمارك

تطوي�ر منظومة التواصل لتساعد وتساهم 

في  فهم الدور الجمركي بشكل أفضل 

وتوظيف التطور المستمر بالجمارك 

في تحقيق ثقة المجتمع بشكل عام  

وإستعراض القيمة المضافة من تطورات 

الجمارك ودور  الجمارك لكافة شرائح 

المجتمع وشركاء العمل  

	 استبيانات دورية لقياس نسبة رضا 

متلقي الخدمة وشركاء العمل 

	 زيادة نسبة تغطية االنجازات 

بالنشرات والوسائل اإلعالمية 

لتصل إلى نسبة 100%

	 زيادة المعدل الدوري لإستبيانات تطوي�ر اآلليات المناسبة للعمل على زيادة 

رضا متلقي الخدمة وشركاء العمل

	 تقاري�ر دورية واحصائيات حول انجازات 

االدارة العامة للجمارك

	 النشر بمختلف الوسائل اإلعالمية

	 زيادة خطوط التواصل )الخطوط الساخنة 

لتلقي المعلومات الهامة من العامة 

والعمالء والرد عليها(

الخطة االسرتاتيجية
2019-2022

الخطة االسرتاتيجية
2019-2022

43



المبادرات واألنشطة
والمشاريع 

تحسن نظام عمليات التدقيق الالحق 

التطبيق الشامل للرتاسل اإللكرتوني بن اإلدارات 

إدارة وثائق األرشفة اإللكرتونية 

إنشاء مباني جديدة 

إنشاء رمبات جديدة 

تطوي�ر البنية التحتية 

البوابات االلكرتونية 

نظام لخدمة الجمهور ) خدمة االستفسارات الجمركية ( 

المطارات 

مبنى خدمة المواطن 

 CIP جهاز فحص السيارات

أجهزة الكشف عن المخدرات / المتفجرات / المواد البيولوجية 

جهاز فحص اشعاعي ثابت للشاحنات 

انشاء اسرتاحة للكالب البوليسية 

البوابات األوتوماتيكية / المصدات األرضية 

التدريب ونقل الت�كنولوجيا 

الخطة االسرتاتيجية4444
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المبادرات واألنشطة
والمشاريع 

تحسن نظام عمليات التدقيق الالحق 

التطبيق الشامل للرتاسل اإللكرتوني بن اإلدارات 

إدارة وثائق األرشفة اإللكرتونية 

إنشاء مباني جديدة 

إنشاء رمبات جديدة 

تطوي�ر البنية التحتية 

البوابات االلكرتونية 

نظام لخدمة الجمهور ) خدمة االستفسارات الجمركية ( 

المطارات 

مبنى خدمة المواطن 

 CIP جهاز فحص السيارات

أجهزة الكشف عن المخدرات / المتفجرات / المواد البيولوجية 

جهاز فحص اشعاعي ثابت للشاحنات 

انشاء اسرتاحة للكالب البوليسية 

البوابات األوتوماتيكية / المصدات األرضية 

التدريب ونقل الت�كنولوجيا 

45 الخطة االسرتاتيجية
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     دد

الخاتمة
اسرتشــادا بمــا ورد برؤيــة الكويــت 2035 و مــع التطــور الت�كنولوجــي الهائــل والمتســارع ومــا يشــهده العالــم مــن 
تحــوالت ودخــول إتفاقيــات تســهيل التجــارة حيــز التنفيــذ وفــى ظــل رغبــة اإلدارة العامــة للجمــارك فــي تحســن 
جــودة الخدمــات وتحســن تقديمهــا فــى صــورة سلســة ومبســطة و الحــد مــن المخاطــر وتحســن معالجــة البيانــات 
وعمليــات الرقابــة والرصــد وتبــادل البيانــات وتعزيــ�ز بنــاء القــدرات وتعزيــ�ز الشــراكات تــم إعــداد الخطــة اإلســرتاتجية 
والتــي تســعى اإلدارة العامــة للجمــارك مــن خاللهــا بــأن توظــف التطــور الت�كنولوجــي وتحقيــق التقــدم والنمــو 

واالزدهــار خــالل الســنوات القليلــة القادمــة وأن تؤســس هــذه المبــادرات لريــادة الجمــارك الكويتيــة .

وقــد إشــتملت هــذة الخطــة علــى مجموعــة األهــداف اإلســرتاتيجية ولــكل هــدف تــم وضــع مجموعــة مــن االهــداف 
الفرعيــة التــي بدورهــا ارت�كــزت علــى مجموعــة مــن المبــادرات لتمثــل فــي مجملهــا ميثــاق التنفيــذ ومــن أجــل 
قيــاس مــدى االلتــزام بتحقيــق أهــداف الخطــة تــم إضافــة مجموعــة مــن مؤشــرات والتــي صممــت جميعهــا 
بمبــاديء ســعى اإلدارة للتقــدم وعــدم انتظــار المســتقبل، بــل الدخــول إليــه وإســتخدام تقنيــات حديثــة ووضــع 
الحلــول الناجحــة لتحقيــق أهدافهــا التنمويــة والمشــاركة بمســؤلية فــي العديــد مــن األهــداف الوطنيــة، فضــال 
عــن دعــم الفــرص للكثــري مــن اإلســرتاتيجيات االقتصاديــة بالدولــة وبطريقــة احرتافيــة تشــارك مــن خاللهــا الجمــارك 

فــي تنفيــذ الرامــج والمشــاريع التنمويــة ومــن خــالل تحقيــق التحــول الذكــي وصــوال إلــي الريــادة.

إن الوثيقــة التــي بــن يدينــا تمثــل اإلصــدار التمهيــدي للوثيقــة اإلســترياتجية األولــي بــاإلدارة العامــة للجمــارك 
للتحــول الذكــي وهــي بوابــة العبــور إلــى مواكبــة الجيــل الجديــد مــن اإلجــراءات والت�كنولوجيــا ومــا تشــهده 
مــن توظيــف فــي كافــة المجــاالت بمــا فــي ذلــك تطبيقــات ت�كنولوجيــا الــذكاء االصطناعــي و ت�كنولوجيــا البلــوك 
تشــن بالخدمــات المقدمــة لشــركاء العمــل لضمــان ممارســة آليــات وتطبيقــات الجمــارك الرقميــة بشــكل فعــال 
واالســتفادة مــن أفضــل الممارســات وأيضــا قــد وضعــت الخطــة علــى نحــو يتــواءم مع الخطــط اإلســرتاتيجية للدولة 

ويكملهــا ويســتفيد منهــا.

ــأن جميــع موظفــي اإلدارة ســتوفر مــا ت�تطلبــة هــذه الخطــة مــن  إن اإلدارة العامــة للجمــارك علــى ثقــة تامــة ب
ت�تطلــب الوثيقــة  معطيــات ودعــم لتنفيــذ برامجهــا ومبادراتهــا تحقيقــا لطموحــات اإلدارة فــي الريــادة، كمــا 
التعــاون اإليجابــي مــع مختلــف الجهــات المقدمــة للخدمــات ذات الصلــة بالعمــل الجمركــي وأيضــا بتظافــر الجهــود 
مــع المجتمــع التجــاري إلنجــاز هــذه األهــداف و أيضــا للوصــول لرؤيــة موحــدة لهــذة الوثيقــة مــن خــالل المراجعــات 
الدوريــة و نتائــج الخطــط التشــغيلية لتحديــد مســتحدثات التوجــة االســرتاتيجي بعناصــره المختلفــة باإلصــدارت 

المســتقبلية.

فــي النهايــة فــإن اإلدارة العامــة للجمــارك ســوف تســعى لنجــاح أهــداف هــذه الخطــة بمــا يســاهم فــي تحقيــق 
الريــادة الجمركيــة والتــي تمثــل ركيــزة مــن ركائــز إلســرتاتيجية العامــة للدولــة لتســاهم بدورهــا فــي تفعيــل رؤيــة 

الكويــت 2035.
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