
الشركاء:

عن   INRAPE لـ  العام  المدير  يعرب 
واألونكتاد  القمر  جزر  لجمارك  تقديره 
النافذة  في  الترخيص  إجرائية  ألتمتة 
الواحدة التي سمحت بالسيطرة على 70٪ 
عام  في  الغذائية  المواد  مستوردات  من 

2020 مقارنة بـ ٪30 في عام 2019.

النافذة الواحدةجزر القمر
ببناء   2018 سنة  منذ  القمر  جزر  في  الجمارك  تقوم 
لتسهيل  الجمارك  حول  متمحور  الواحدة  النافذة  نظام 
بين  تنسيقي  دور  ولعب  العمل  بيئة  وتحسين  التجارة 

أصحاب المصلحة

الحل
انطلق مشروع النافذة الواحدة للتجارة القائم على أسيكودا في عام 
2018 وتم تموله من قبل COMESA. وسمح منذ عام 2020 بأتمتة 

اإلجراءات ورقمنة بيانات أربع وكاالت حكومية. 

النتيجة
ومصايد  الزراعة  لبحوث  الوطني  المعهد  ويراقب  ويدير  يسلم 
التصدير   / االستيراد  تصاريح   )INRAPE( والبيئة  األسماك 
على  الموافقة  تمت  الزراعية.  والمنتجات  والنباتات  للحيوانات 

1053 طلًبا وتسوية 728 من أذار إلى تشرين أول 2020

تمنح وتدير مديرية التعدين شهادات التسجيل. تمت معالجة 604 
تسجياًل من نيسان إلى تشرين أول 2020

تصرح وتراقب الوكالة الوطنية لألدوية واإلخالء الصحي استيراد 
األدوية وتم التحقق من صحة 158 طلب وتسوية 93 طلًبا من 

حزيران إلى تشرين أول 2020
االتفاقات   )ANPI( االستثمار  لتشجيع  الوطنية  الوكالة  تدير 

المبرمة

ضرائب  تحصيل  كفاءة  زيادة 
INRAPE في 2019-2020

الحالة  
أدى تطبيق واجهات الدفع المصرفي اإللكترونية في أسيكودا وارلد 
خروج  لمراقبة  موروني  محطة  مع  اإلفراج  أمر  معطيات  وتبادل 
الحاويات، إلى قيام الجمارك بطلب إدراج وكاالت حكومية شريكة 
إضافية )PGAs( وأتمتة إجراءاتها في النظام لتوفير نقطة دخول 
واحدة لجميع أصحاب المصلحة وإطار عمل للتعاون لدعم عمليات 

.G2B و B2B و G2G
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رسالة شكر رسمية من المعهد 
الوطني لبحوث الز ا رعة ومصايد 

األسماك والبيئة ألسيكودا 



comorosالنافذة الواحدةجزر القمر
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2016 2017 2018

56 211

 األشخاص المدر�ين

(2019) حجم النشا�

 ب�انات الحمولة الجمر��ة

1,107
 بوالص الشحن الجمر�ي

35,118
 ب�انات االستيراد

81,858 
 ب�انات التصدیر

1,004
 ب�انات الترانز�ت

226

 العدد اإلجمالي لم�اتب الجمارك

(2019)

مليون دوالر أمر��ي مليون دوالر أمر��ي

 المؤتمتة

الصادرات (2019)  الواردات

2 الور��ة

8 10

281186 95

األرقام السنو�ة للجمارك
تطور اإلیرادات

(مل�ار فرنك جزر القمر) 

 نساء رجال


