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 الكوميسا تُطلق تطبيق الضمان اإلقليمي للمرور العابر الجمركي على الهاتف المحمول 

 
اً الضمان اإلقليمي( تطبيق بطاقةأطلق برنامج الضمان اإلقليمي للمرور العابر الجمركي ): 0202سبتمبر  11الجمعة  –لوساكا 

 آنيّاً. للمعلومات وكالء التخليص والشحن على الهاتف المحمول تم تصميمه خصيصاً ليسهل وصول 
 

ويشكل هذا التطبيق الذي يمكن الحصول عليه عبر "جوجل بالي ستور" و"آبل ستور" مركزاً جامعاً للتزود بالمعلومات يسمح 
وص والبطاقات القائمة وتلقي اإلخطارات بخصلوكالء التخليص والشحن في الدول األعضاء باالطالع على رصيد السندات القائم 

  سندات الضمان اإلقليمي للمرور العابر الجمركي.  اإلفراج عن البطاقات وانقضاء صالحية
 

والبطاقة هي وثيقة ضمان تُستخدم في جميع إجراءات المرور العابر كدليل على صالحية الضمان/السند وكتعهد باالمتثال 
 لاللتزامات الجمركية المفروضة داخل كل قطر من أقطار المرور العابر. 

 
ماً للمرور العابر الجمركي تمت صياغته بهدف تيسير حركة السلع بموجب األختام الجمركية ويمثل برنامج الضمان اإلقليمي نظا

التأمين والضمان الجمركيين المطلوبين في بلدان المرور العابر. ومن مزاياه الرئيسية أنه يعمل  ؛ فهو يوفرفي إقليم الكوميسا
  كالء.  على تخفيض تكلفة السندات/الضمانات التي تُدفع للضامنين والو

 
"إنني على يقين من أن وجود هذا التطبيق على الهاتف وقد قالت السيدة/ تشيليشى مبوندو كابويبوى، أمين عام الكوميسا: 

المحمول يشكل وسيلة عملية جداً لوكالء التخليص والشحن تمكنهم من الوصول إلى المعلومات اآلنية ذات الصلة بسنداتهم 
 الخاصة ببطاقة الضمان اإلقليمي أينما كانوا دون الحاجة إلى عروجهم على مكاتب السلطات الجمركية." 

 
ي على الطرق للنقل الدول ة"البطاقة األوروبي العالم بعد على مستوىد بطاقة الضمان اإلقليمي بالكوميسا هي الثانية من نوعها وتع

 البرية"، والوحيدة على مستوى اإلقليم والقارة األفريقية كلها، وُمعترف بها من منظمة الجمارك العالمية. 
 

 ر،ومدغشق وإثيوبيا، الديمقراطية، والكونغو وجيبوتي، بوروندي، وهي: فقط، دولة 31 البطاقة هذه برنامج عضوية في ويشترك
 يف يعمل البرنامج فإن حالياً، ولكن وزيمبابوي. وأوغندا، وتنزانيا، والسودان، السودان، وجنوب ورواندا، وكينيا، ومالوي،

 الذيو الرقمي بالنظام كليّةً  الضمان بطاقة وتعمل وأوغندا. وتنزانيا، ورواندا، وكينيا، ندي،بورو وهي: فقط، منها بلدان خمسة
  بالجمارك. الخاصة الوطنية المعلومات تكنولوجيا أنظمة مع يتكامل

 
الضمان اإلقليمي للمرور العابر الجمركي بالكوميسا  ةبطاق من دوالر مليار 8 ةقيم نم يقرب ما إصدار تم ،8132 عام وخالل

للرسوم الجمركية والضرائب على السلع في مناطق المرور العابر في بلدان الممر الشمالي واألوسط. ويمكنكم الحصول على 
 عبر "جوجل بالي ستور" من خالل الرابط: التطبيق ، يمكنكم 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comesa.rctgmobile 
 وعبر "آبل ستور" من خالل الرابط: 

30035067#?platform=iphonehttps://apps.apple.com/us/app/id15  
 
برنامج الضمان اإلقليمي للمرور العابر الجمركي،  رئيس ،Giday Berhane Mr جيداي برهانى السيد/  معنا: للتواصلو

، Nampito Muzinge، أو السيدة/ موزينجى نامبيتو rctg@comesa.intعلى البريد اإللكتروني: 
 . mnampito@comesa.intمن وحدة العالقات العامة واالتصال المؤسسي، على البريد اإللكتروني: 

 
 https://twitter.com/comesa_lusakaتويتر:  - www.rctg.comesa.intويمكنكم متابعتنا على: موقعنا اإللكتروني: 

  /https://www.facebook.com/ComesaSecretariatفيسبوك: 
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