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 ا�ص�ح الجمر�
وا�يرادات

أفغانستان

الحالة
 احتاجت أفغانستان إ� مجموعة من ا�ليات وا�جراءات ا�عيارية
 ��تة أجزاء مهمة من قطاعها التجاري والذي بجزء منه سيساعدها
ا�عونة من  لكل  الكب�ة  السلع  لكمية  نظراً  ا�يرادات.  زيادة   � 
بشكل سابقا  تعالج  كانت  والتي  العسكرية  وا�غراض   ا�¨ائية 
وبدقة ب©عة  ªكنه  نظام  تطبيق  إ�  حاجة  هناك  كانت   يدوي، 

انجاز عمليات ا�عفاء والتحكم بالقيمة.

الحل
وتسجيل أ�تة  ع²  ال³كيز  مع  العا�ي  أسيكودا  نظام  تطبيق   تم 
أيضا تصميمه  تم  وك¶  والتجارية.  ا�عفاة  الجمركية   ا�عام�ت 
 لحساب القيم الجمركية الدقيقة. وساهم ذلك � توف� بيئة أك·

شفافية لكل من البضائع ا�عفاة والسلع التجارية.

النتيجة
 زود نظام أسيكودا العا�ي إدارة الج¶رك ا�فغانية بعدة تحسينات
ا�وارد ع²  زيادة الطلب  أك¾مع  كفاءة وشفافية   رئيسية ضمنت 

 الجمركية. وتشمل هذه التحسينات ع² وجه التحديد:

نظام  �  Áا�ورو لÂتحاد  ا�تكاملة  التعريفة  تسميات   تطبيق 
وذلك است�اداً  ا�ك·  السلع  أك¾  بشكل  جزأت  التي   �سيكودا، 

�غراض التقييم؛ً

 تطوير إجرائية إعفاء أسيكودا العا�ي التي تغطي جميع
 مراحل ا�عالجة لضبط شهادات ا�عفاء ا�زورة وض¶ن معالجة
 شفافة وتقليل وقت ا�جراءات وزيادة ا�يرادات الجمركية. �

 عام2017، تم معالجة 169'65 شهادة إعفاء � نظام
أسيكودا العا�ي؛

 116مليون
 مقدار زيادة ا�يرادات السنوية الجمركية

Åب Æر ا�مريÇبالدو

.2017-2016

     
 تطبيق أسيكودا العا�ي هو

 خطوة كب�ة نحو تحديث
 الج¶رك وتسهيل التجارة وما
 يعرف باسم تحقيق اÇكتفاء

الذاÌ � Íوط ا�يرادات.

ا�هندس محمد سامي

حاكم محافظة ¨روز

إدارة ج¶رك أفغانستان

طريق ج�ل أباد ، دائرة الج¶رك وا�يرادات

كابول، أفغانستان
@afghan_customscustomscoordination@mof.gov.af

زيادة ع²  تساعد  فعالة  أدوات  العا�ي  أسيكودا  نظام   يوفر 
مستويات ا�يرادات  الوطنية.

 تطوير وبناء نظام التحكم بالتقييم � أسيكودا والتي يغطي ا�ن أك·
من 90 % من القيمة الجمركية للتجارة الدولية � أفغانستان.
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حجم النشاط 2017

 بيانات الحمولة
ا�عالجة

البوالص

ا�عالجة 
 بيانات اÇست�اد

ا�عالجة

 بيانات التصدير
ا�عالجة

 معام�ت ال³انزيت
ا�عالجة

حجم ا�Óوع

 مكاتب مؤ�تة مكاتب ورقية

 العدد ا�ج¶Õ للمكاتب

كمية الصادرات

عدد ا�شخاص ا�دربون

@AsycudaProgramasycuda@unctad.org 

برنامج أسيكودا

مؤ�ر ا�مم ا�تحدة للتجارة والتنمية

ساحة ا�مم منطقة 1211 جنيف 10 سوي©ا

�ÙيÅ الدوÇرات

�ÙيÅ الدوÇرات

كمية الواردات

مؤ�ر ا�مم ا�تحدة للتجارة والتنمية


