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الشركاء:

إستثمرت AGT في تكنولوجيا المعلومات 
لجعل الخدمات أسرع وأكثر كفاءة وتقليل 
البيروقراطية وتقليل عدد النماذج الورقية 

وتوفير راحة أكبر لدافعي الضرائب.

أخذت هذه الصورة قبل جائحة كوفيد-19

زيادة الدخلأنغوال
لعب نظام أسيكودا وارلد منذ تطبيقه في عام 2017 في 

أنغوال دوًرا رئيسًيا في تسهيل التجارة وزيادة عائداتها.

الحل
األنغولية  اإليرادات  هيئة  مع  بالتعاون  وارلد  أسيكودا  نظام  طبق 
)AGT( ألتمتة الجمارك األنغولية بالكامل وإدخال بيئة غير ورقية 
الخاصة   XML المعايير  دمج  تم  اإلستخدام.  سهلة  إلكترونية 
بالشحن كما حددت من قبل IATA لتمكين اإلتصال اإللكتروني 
بين شركات الطيران والشاحنين ووكالء الشحن والجمارك ووكاالت 
أفضل  مع  متطابًقا  الجمركية  اإلجراءات  تبسيط  تم  كما  األمن. 

الممارسات الدولية. وأخيًرا تم دمج الدفع اإللكتروني بنجاح.

النتيجة
نقاط  عبر  اإليرادات  وتحصيل  التخليص  إجراءات  تحديث  أظهر 

الدخول والخروج في أنغوال النتائج التالية:

زيادة في اإليرادات بعد العام األول 
في  وارلد  أسيكودا  نظام  تطبيق  من 

سنة 2018

سيلفيو فرانكو بورتي
الرئيس السابق لإلدارة العامة 

2018 )AGT( للضرائب

الحالة  
قبل أسيكودا كانت الرقابة الجمركية في أنغوال المركزية، حيث كانت 
تعالج بيانات الشحن والبيانات الجمركية بشكل منفصل ويتم يدوًيا 
مراقبة تصدير النفط وتسجيل المدفوعات الجمركية من إيصاالت 
الدفع الورقية. تمثل العمليات اليدوية الكثيرة تحديات جدية عند تقديم 

التقارير عن النتائج والفوائد وتحصيل اإليرادات.

زيادة اإليرادات بنسبة 44% في عام 2018 بعد العام األول من 
التشغيل و 13% في عام 2019

تخفض األعمال الورقية لتخليص البضائع بنسبة %70
تقليص  الدخول والخروج مع  نقاط  للبضائع عند  تخليص أسرع 

إجراءات التخليص الجمركي من 30 خطوة إلى 7 خطوات
القدرة على معالجة المعلومات إلكترونيًا قبل الوصول 

تعزيز مراقبة اإلجراءات الجمركية والحد من الغش وحماية الموارد 
اإلقتصادية والمالية

التدخل  مع  البضائع  من  المزيد  عن  واإلفراج  متناسقة  رقابة 
الجمركي المبسط

تطبيق المدفوعات المصرفية اإللكترونية
التجميع المبسط إلحصاءات التجارة
تعزيز توافق التقارير إلتخاذ القرار

إتصاالت حديثة ومبسطة عبر سلسلة التوريد
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(2019) حجم النشا�

 ب�انات الحمولة الجمر��ة

43,800
 بوالص الشحن الجمر�ي

525,900
 ب�انات االستيراد

606,400
 ب�انات التصدیر

94,300
 ب�انات العبور

7,732

 العدد اإلجمالي لم�اتب الجمارك

108
(2019)

مليون دوالر أمر��ي مليون دوالر أمر��ي
1,110

 عدد األشخاص المتدر�ين

 رجال
2,0001,300 700

 نساء

 المؤتمتة

الصادرات (2019)  الواردات

300 الور��ة

30

 تطــور إیــرادات الجمــارك
السنو�ة (مل�ار �وانزا أنغولي)

314
452 510
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زيادة الدخلأنغوال


