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الشركاء:

ساهم تطبيق أسيكودا وارلد بشكل كبير 
الجمركي  التخليص  وقت  تقليص  في 
وتسهيل التجارة من خالل تنفيذ وظيفة 
الدفع اإللكتروني التي تتيح لنا الوصول 

إلى أهدافنا

الدفع اإللكتروني السودان
لتسهيل التجارة

اإللكتروني  المصرفي  الدفع  آلية  السودانية  الجمارك  طورت 
الدفع  خدمة  تقديم  أجل  من  وارلد  أسيكودا  على  باالعتماد 

اإللكتروني عن بعد للمشغلين االقتصاديين

الحل
مع  وبالتنسيق  أسيكودا  خبراء  بمساعدة  الجمارك  وأطلقت  طورت 
27 مصرفًا سودانيًا واجهة دفع إلكتروني على أسيكودا وارلد لتبادل 
هذه  تسمح  البنوك.  مع  والمدفوعات  البيانات  حول  المعلومات 
الواجهة بالدفع المباشر للرسوم من خالل المواقع اإللكترونية للبنوك 
وأجهزة الصراف اآللي والصرافين. وتم توسيع آلية الدفع اإللكتروني 

هذه لتشمل اإلدخال الالحق الذي يتطلب دفًعا إضافًيا.

النتيجة
إن أتمتة دفع الضرائب والرسوم مفيدة وفعالة لدرجة أن الجمارك 
)تكاليف  مدفوعاتها  جميع  لتشمل  اإللكتروني  الدفع  آلية  وسعت 
التخزين والغرامات وتحليل العينات وما إلى ذلك( مع النتائج التالية:

الجمركي   التخليص  وقت  تقليص 
و 48% زيادة اإليرادات الجمركية 

في 2018-2019

الدكتور بشير الطاهر بشير
مدير عام الجمارك السودانية

الحالة  
الضرائب  لجباية  إلكترونية  آلية  تطبيق  السودانية  الجمارك  طلبت 
التجارة  وتسهيل  الدفع  إجرائية  تبسيط  أجل  الجمركية من  والرسوم 
وارلد  أسيكودا  نظام  يفعل  السودان  تشريعات  مع  تماشيًا  الدولية. 
الملغاة  البيانات  لتقليل عدد  والضرائب  الرسوم  دفع  بعد  االنتقائية 
نفس  عن  للبيانات  المتعدد  التقديم  وتجنب  للتفتيش  االختيار  بعد 
البضائع. وعلى الرغم من فعاليتها،  تتطلب هذه اآللية  دفًعا إضافًيا 
في حالة اإلدخال الالحق للبيانات مما يؤدي إلى إبطاء إجراءات 

التخليص.

توفر خدمة الدفع الفوري 24/7: في عام 2019 تم إنجاز 28% من 
المدفوعات اإللكترونية عن بعد بين الساعة 4 مساًء و7 صباحا

بين  الوقت  متوسط  انخفض  الجمركي:  التخليص  وقت  تقليص 
تصفية البيان ودفعه من 8.5 يوًما في عام 2016 إلى 5.6 يوًما 

في عام 2018 و 3.9 يوًما في عام 2019
زيادة عائدات الجمارك وكفاءة تحصيل الضرائب: زيادة اإليرادات 

بنسبة 48% في 2018-2019
 البنوكتخفيض المدفوعات النقدية

27السودانية

أخذت هذه الصورة قبل جائحة كوفيد-19



الدفع اإللكتروني السودان
لتسهيل التجارة
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 ب�انات الحمولة الجمر��ة
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 بوالص الشحن الجمر�ي
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