
اإلدارة العامة للجمارك

النظام الجمركي 
االوتوماتيكي

الجمارك الموريتانية



البدايات, الجمارك الموريتانية•

++ آسيكودا•

وورلد اسيكودا•

تطوير التطبيقات محليا•

التطلعات•

النتائج •

المحتوى



 ١٩٥٩تأسست عام
 روصو(مكتب وحيد(

المدينة انواكشوطإنشاء مكتب  ١٩٦١

إنشاء مراكز جمارك عند النقاط الحدودية ١٩٦٣

إنشاء أول مدونة للجمارك ١٩٦٦

آسيكودا(اإلجراءات الجمركية  رقمنةبدء  ١٩٨٣(

١النسخة  ١٩٩٨ – ١٩٨٤

٢النسخة  ٢٠١٠ – ١٩٩٨

)٢٠١٠–١٩٥٩(الجمارك الموريتانية 



خوادم  ٣++ ( آسيكودابداية  ٢٠١٠(

مركزة المعلومات في خادم واحد ٢٠١٢
توحيد االعدادات على المستوى الوطني
معايير االنتقاء•
معايير انشاء الرسوم•
قاعدة البيانات المرجعية•

سهولة الحصول على اإلحصاءات
الحماية من ضياع المعلومات

٢٠١٦حتى ٢٠١٠++ آسيكودا



٤٫٢٫٢(وورلد  آسيكودابدء تشغيل  ٢٠١٦(
 الحصول على برمجيات التطبيقات
مما سمح بمواءمة التطبيقات االصلية و تطوير تطبيقات جديدة
واحدة من اللغات األكثر شيوعا, يستخدم لغة برمجة جافا
إنشاء و إدارة الوثائق االلكترونية
الكترونيبشكلالحمولةبيانتحميل

٤٫٣٫٣التحول إلى نسخة  ٢٠٢١
تحميل معلومات التصريح عن طريق ملف اكسل
سهولة إدارة مستخدمي النظام
زيادة معايير البحث عن التصريحات

٢٠٢١-٢٠١٦وورلد  آسيكودا 



 إدارة السياراتتطبيق
إذن مرور موقت•

إصدار شهادة ترقيم السيارات•

تسهيل الحصول على المعلومات اإلحصائية

الحد من تزوير الوثائق المتعلقة بالسيارات

 لصالح وزارة النقلإدارة رسوم النقلتطبيق
السيارات األجنبية العابرة للتراب الوطني•
الحد من الغش و الرشوةمكنت من •

 مانيفست(الحمولةإدارة رسوم بيانتطبيق(
مساهمة في ميزانية إدارة المعلوماتية•

تأطير و تنظيم الناقلين البحريين•

تطوير تطبيقات جديدة



 النزاعات الجمركيةتطبيق
تم تطوير و مواءمة التطبيق مع الحالة الموريتانية•
تسهيل الحصول على المعلومات اإلحصائية
إنشاء قاعدة بيانات مهمة ستساعد في إدارة المخاطر
علوماتيتحسين نوعية المحاضر من خالل دمج النصوص التشريعية في النظام الم

 إدارة النظم االقتصادية و االمتيازاتتطبيق
اإلعفاءات الجمركية•
القرض الجبائي•
الحد من الغش الناجم عن استخدام اإلعفاءات الورقية
متابعة تقدم المشاريع

تطوير تطبيقات جديدة



 بيت المال" نظام المحاسبة الوطنية"
المخالصات•

المكتب الوطني للنقل

"البطاقات الرمادية"اصدار •

ديوان وزير المالية
متابعة المداخيل الجمركية بشكل فوري•

 إلدارة رقم التعريف الضريبي  "الجباية"الربط مع نظام

الربط االلكتروني



خدمة كبار العمالء•

إحالة البضائع لإليداع•

تطبيقات قيد التجربة



إدارة المخاطر•

االنترنت•

المستندات المرفقة رقمنة•

العبور االقليمي•

الدفع الرقمي•

النافذة الموحدة•

تطلعات



الحساب االوتوماتيكي للضرائب و الرسوم الجمركية•

العدالة الضريبية•

زيادة ملحوظة في العائدات و المداخيل الجمركية•

سهولة اعداد اإلحصاءات المتعلقة بالتجارة الدولية•

الجمركية تقليص عبء العمل على المدقق الجمركي نتيجة لتطبيق معايير انتقاء التصريحات•

)ثوانيأيام ٤-١(تسريع اإلجراءات نتيجة للتحميل االوتوماتيكي لبيان الحمولة •

نتيجة لتحميل معلومات التصريح عن طريق ملف اكسل•

اصبح بإمكان المصرح تحضير التصريح في مكتبه•

و مواصلة العمل في حالة أي تعثر للشبكة•

تقليص وقت العملية الجمركية•

النتائج



شكرا


