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الشركاء:

مفيًدا  المحمول  الهاتف  تطبيق  كان 
ألنشطة  الجمركي  التخليص  لتسريع 
لموظفي  يمكن  حيث  الشرعيين  التجار 
الجمارك إجراء التخليص الجمركي دون 
العودة إلى مكاتبهم بعد الفحص المادي 

للبضائع في الميدان.

تطبيق الهاتف نيبال
المحمول

يوفر تطبيق أسيكودا للهاتف المحمول حالً إلنقطاعات عملية 
التخليص الجمركي

الحل
المدمج مع نظام أسيكودا  المحمول  للهاتف  يوفر تطبيق أسيكودا 
التفتيش بصفة  تقرير  لملء وتحديث  للمفتشين طريقة سهلة  وارلد 
انقطاع  دون  الجمركي  التخليص  عملية  استمرار  أجل  من  حينية 
هذه  امتدت  الميدان.  في  المعدات  إلى  الوصول  محدودية  بسبب 
المبادرة لتشمل ميزات أخرى تقدم طريقة بسيطة وحديثة للمخلصين 
إلسترداد البيانات وعرض  حالتها وتمكن موظفي الجمارك من ملء 
تقرير التفتيش وتحويل البيانات يدوًيا إلى مفتشين آخرين  والتصفية 
وإعادة توجيه البيانات والسماح بخروج البضائع عند البوابة بفضل 
تم  المحمول.  الهاتف  إنشاؤه في تطبيق  تم  الذي  الشريطي  الرمز 
ميزة  إضافة  من خالل  المحمول  للهاتف  أسيكودا  تطبيق  تحسين 

العبور التي تم تطويرها بالشراكة مع جمارك كوسوفو.

النتيجة
سمح إطالق  تطبيق أسيكودا للهاتف المحمول بـ:

مستخدم تم توصيلهم بشكل متزامن 
خالل وقت الذروة ومعالجة 3000 
بيان يومًيا من خالل أسيكودا وارلد

موهان خاجوم تشونغبانغ، مدير 
تكنولوجيا المعلومات، مديرية 

الجمارك

الحالة  
تحتاج مديرية الجمارك في نيبال إلى دعم مفتشي الجمارك أثناء 
انجازهم لمهامهم اليومية خالل تواجدهم في الميدان بسبب محدودية 

الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر لإلبالغ عن فحص البضائع.

زيادة األمن عن طريق ضمان سالمة الوثيقة اإللكترونية باستخدام 
الرمز الشريطي 

تعزيز الوصول إلى المعلومات المتعلقة بعملية التخليص الجمركي 
تمكين المفتشين من تقديم نتائج التفتيش آنيًا أثناء تواجدهم في 

الميدان
تقصير وقت التخليص الجمركي

تفاعل محدود بين المخلصين والجمارك وتقليل استخدام الورق
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التخل�ص الجمر�ي 

استيراد     ساعة        د��قة

تصدیر     ساعة        د��قة1725

(2019) حجم النشا�

 ب�انات الحمولة الجمر��ة

1,503
 بوالص الشحن الجمر�ي

21,810
 ب�انات االستيراد

1,157,045
 ب�انات التصدیر

84,035

 العدد اإلجمالي لم�اتب الجمارك

(2019)

 المؤتمتة

الصادرات (2019)  الواردات

12 الور��ة

25

مل�ار دوالر أمر��ي مل�ار دوالر أمر��ي
1.3 14.5

37

1,114984 130

 األشخاص المدر�ين

 نساء رجال


