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موريتانيا

تسوية ا�نازعات

إ� الجمركية  الغرامات  وجباية  تحقيق  تحويل  أجل   من 

 عملية آلية، قامت الج�رك ا�وريتانية بتبسيط ا�جراءات

مؤسسات ب�  ا�علومات  تشارك  وتحس�   الداخلية 

الحكومة.

الحالة
الج�رك مكاتب   مع  بالتعاون  موريتانيا  ج�رك   قررت 
النزاعات تسوية  إجراءات  أ�تة  ا�الية  ووزارة   الحدودية 
القضية، إغ�ق  وحتى  ا�خالفة  تحقيق  من  ابتداًء   اليدوية 
 وذلك من أجل إدارة وتتبع أفضل ل¤جراءات ا�عنية والتحرك

نحو بيئة ¨ ورقية.

الحل
نظام مع  �اما  متكاملة  جديدة  مخالفات  إجرائية  تطوير   تم 

ذلك  ° ±ا  ا�خالفات  ومعالجة  لتسجيل  العا�ي   أسيكودا 

وتتبع ا�خالفات  تلك  ع³  ا�طبقة  الغرامات  ومبالغ   معد¨ت 

ا�يصا¨ت وتسجيل ا�بالغ التي تم احتسابها وتسديدها.

النتيجة
الشفافية الج�رك من خ�ل تحس�  ا�جرائية �كاتب   تسمح 

 ±راقبة أداء وك�ء الج�رك وا�كاتب. وقد لعب هذا دوًرا مهً�

° تعزيز إدارة ا�خاطر وساهم °:

 التقدم 8 مراتب ° تقرير البنك الدو¼
 لسهولة م�رسة ا½ع�ل ب� عامي

 2016-2017 بعد إط�ق نظام
 أسيكودا العا�ي.

 تلعب ا�جراءات ا�بسطة وا�ؤ�تة
 ° ا�ؤسسات الحكومية ا�عنية

 بالتخليص الجمر¾ دوراً هاماً °
 خلق بيئة جمركية ودودة لÀع�ل
 التجارية والتي Áكن أن يكون لها

 تأثÃ إيجاÂ ع³ التنمية
̈قتصادية للب�د.  ا

ا�ديرية العامة للج�رك

891 PB ، الجمهورية ا�س�مية ا�وريتانية

نواكشوط ، موريتانيا

 التقدم ب8 مراتب ° تصنيف البنك الدو¼ ��رسة ا½ع�ل
ب� عامي 2016 و2017؛

زيادة ° ا�يرادات الجمركية؛

 تعزيز تدفق ومشاركة ا�علومات ب� ا�ؤسسات ا�شاركة °
 تحقيق وتحديد وجباية الغرامات الجمركية.
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عدد ا½شخاص ا�دربون
تطور ا�يرادات السنوية للج�رك ا�وريتانية

(±�ي� ا½وقية ا�وريتانية)

تسوية ا�نازعات
مؤ�ر ا½مم ا�تحدة للتجارة والتنمية

انط�ق أسيكودا

 يعد تطبيق نظام أسيكودا العا�ي من ب� العديد من العوامل مثل اتفاقيات التجارة ا�قليمية، أو
ا�ص�ح الجمر¾، أو أ�تة ا�جراءات، وما إ� ذلك التي Áكن أن تؤثر ع³ ا�يرادات

@AsycudaProgramasycuda@unctad.org 

برنامج أسيكودا

مؤ�ر ا½مم ا�تحدة للتجارة والتنمية

ساحة ا½مم منطقة 1211 جنيف 10 سويÓا


