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الهيئة  ..النشأة والتطور والمستجدات

 الهيئة االتحادية للجمارك هيئة اتحادية مستقلة تتبع مجلس الوزراء املوقر
 أنشئت الهيئة االتحادية للجمارك في عام  2003وهي الجهة املعنية بالشؤون الجمركية بالدولة ،واملسؤولة عن
رسم السياسة الجمركية ،وإعداد تشريعات موحدة لتنظيم العمل الجمركي ومكافحة عمليات التهريب الجمركي
والغش
 انتقلت الهيئة االتحادية للجمارك إلى مرحلة جديدة في العمل الجمركي في الدولة بعد صدور القانون االتحادي
رقم  8لسنة  2015بشأن الهيئة االتحادية للجمارك ،حيث تم منحها صالحية الرقابة والتفتيش على البضائع
الواردة والصادرة والعابرة ملنافذ الدولة ،وصفة الضبطية القضائية ،كما منحها صالحية إدارة وتشغيل
الجمارك املحلية في الدولة عند الطلب.
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إنجازات الهيئة
محليا ً وإقليميا ً ودوليا ً
حتى عام 2016
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على املستوى املحلي:
إصدار الئحة الرقابة والتفتيش الجمركي في الدولة :





الرقابة الدورية على إجراءات العمل الجمركي في املنافذ الجمركية.
املشاركة امليدانية ملفتش ي الهيئة مع مفتش ي الجمارك املحلية.
إدارة الهيئة للتفتيش الجمركي في املنافذ الجمركية عند الطلب.,
غرفة عمليات جمركية مركزية للدولة للهيئة للمراقبة الحية
الفورية في املنافذ الجمركية.

نظام مشاركة بيانات الضبطيات الجمركية
 تم إطالقه عام .2012
 يتضمن إدخال البيانات الخاصة بالضبطيات الجمركية عن
طريق الجمارك املحلية والجهات األمنية والهيئة.

نظام الحكومة الذكية
 تم إطالق املشروع بناء على مباردة صاحب الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم للتحول نحو الحكومة الذكية.
 تم إطالق تطبيق الهيئة على الهواتف الذكية ،ويجري حاليا
تقديم خدمتين عبر هذا التطبيق ( االستفسارات الجمركية +
طلب بيانات إحصائية )

نظام اإلفصاح عن املبالغ النقدية
 تم إطالقه عام .2011
 يوفر قاعدة بيانات خاصة باملبالغ النقدية بحوزة املسافرين
التي تزيد عن  100ألف درهم.

مشروع النافذة الجمركية املوحدة
 املشروع خطوة مهمة في إطار الحكومة الذكية ،حيث أطلقت
الهيئة النسخة التجريبية بداية العام الحالي.
 املشروع يشمل نظامين أساسيين ،هما نظام التعاميم ،ونظام
التصاريح.
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على املستوى املحلي:
توحيد اإلجراءات الجمركية على مستوى الدولة
دعم التفتيش في الدوائر الجمركية
 سيتم دعم القدرات التقنية وأجهزة التفتيش والرقابة في الدوائر
املحلية خالل العام الجاري وحسب خطة الدعم ،عبر شراء
أحدث أجهزة التفتيش واملعاينة وتقديمها لعدد من املنافذ
الجمركية في الدولة.

مشروع زمن التخليص الجمركي
 يجري العمل عليه حاليا بالتعاون مع إدارات الجمارك املحلية.
 يهدف إلى رفع مستوى أداء الجمارك في الدولة خالل العملية
التشغيلية واختصار زمن التخليص الجمركي للبضائع بحيث
تصبح جمارك الدولة رقم (  )1على مستوى العالم في هذا املجال.

 إصدار الدليل املوحد لإلجراءات الجمركية في منافذ الدخول
األولى بدول مجلس التعاون.
َ
املوحد لتدابير و إجراءات املعاينة والتفتيش
 الدليل الجمركي
بجمارك دولة اإلمارات العربية املتحدة.

نظام تصنيف السلع االستراتيجية ))ECIT
 يهدف إلى توعية الدوائر الجمركية واملفتشين الجمركيين بالدولة
بالسلع ذات االستخدام املزدوج والقرارات الصادرة حولها في
مجلس األمن ،وتوفر ما يشبه القاموس الخاص بهذه املنتجات
واستخداماتها املتعددة .

الحصول على  5شهادات أيزو

وحدة الكالب البوليسية ( )K9

 حصلت الهيئة على  5شهادات أيزو في مجاالت :العمليات ،رضا
املتعاملين ،نظام الشكاوي واالقتراحات ،التدريب ،وأمن
املعلومات.

 جاري التنسيق مع مكتب صاحب السمو ولي عهد أبوظبي بشان
إنشاء وحدة كالب بوليسية مركزية.
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على املستوى املحلي:
الزي الرسمي للمفتشين واملراقبين الجمركيين
 أطلقت الهيئة الزي الرسمي املعتمد للمفتشين واملراقبين
الجمركيين ملوظفيها العاملين في ميدان املراقبة والتفتيش
الجمركي في جميع منافذ الدولة البرية والبحرية والجوية
اعتبارا من منتصف يوليو املاض ي.

نشر مراقبين جمركيين تابعين للهيئة في بعض املنافذ الجمركية



ألول مرة في تاريخ العمل الجمركي في الدولة يتم نشر مراقبين جمركيين
تابعين للحكومة االتحادية في املنافذ الجمركية تنفيذا ملقتضيات
القانون الجديد للهيئة بالتعاون والتنسيق مع إدارات الجمارك املحلية.
تعيين املراقبين الجمركيين في املنافذ يعزز الرقابة ويدعم منظومة األمن.

توحيد رسوم الخدمات الجمركية في الدولة :

شؤون جمركية :


إدارة خدمة الرد على االستفسارات الجمركية




إدارة خدمة طلب البيانات اإلحصائية.




مشروع تتبع حركة الشاحنات الكترونيا

املشغل االقتصادي املعتمد ( .) AEO

نظام اإلحصاء واملقاصة االلكتروني :
•

قامت الهيئة بتوحيد رسوم الخدمات الجمركية في جميع منافذ الدولة
وصدر قرار مجلس الوزراء املوقر باالعتماد.
تشمل تلك الرسوم كافة الخدمات الجمركية ( كاملناولة والتحميل والتنزيل
والترصيص )..

نظام الكتروني لتجميع وإصدار بيانات التجارة الخارجية للدولة وتجارة
املناطق الحرة والشاحنات وتدقيقها واإلفصاح عنها شهريا.



مشروع وطني يقوم على تصنيف التجار وشركات االستيراد والتصدير وفق
معايير اقتصادية وأمنية ومنحهم شهادة االمتثال وحصولهم على معاملة
تفضيلية في التخليص الجمركي.
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على املستوى اإلقليمي :
االتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون :
 أشرفت الهيئة على قيام االتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون
والوفاء بمتطلباته اإلقليمية ،السيما نقطة الدخول األولى لدول
املجلس والسعي إلزالة الحواجز الجمركية البينية بين دول
املجلس مع االحتفاظ بنقاط التفتيش األمني للبضائع.

نظام التحويل اآللي للرسوم الجمركية بين دول التعاون
 تم إطالق النظام على مستوى دول مجلس التعاون بناء على
مبادرة الهيئة في عام .2015
 النظام يساهم في تيسير التجارة البينية عبر تقليل اإلجراءات
الجمركية في املنافذ البينية ،وإلغاء األعمال اليدوية املرتبطة
بمقاصة الرسوم الجمركية بين الدولة ودول مجلس التعاون.

اعتماد ميناء خليفة كمنفذ دخول أولى
 تم اعتماد ميناء خليفة في أبوظبي كمنفذ دخول أولى لدول مجلس
التعاون الخليجي ،وعدم تكرار املنافذ البينية الخليجية لإلجراءات
التي تمت في منفذ ميناء خليفة.

تعزيز الدور الريادي للدولة إقليميا كبوابة رئيسية لدول املجلس
 ) % 70 ( من التجارة البينية لدول مجلس التعاون تأتي عن
طريق اإلمارات.
 تفاعل الهيئة خليجيا ضمن لجان وآليات العمل الجمركي
الخليجي عزز املكانة االقتصادية املرموقة للدولة ،وفقا ملؤشرات
ودراسات األمانة العامة عن أثر االتحاد الجمركي في هذا املجال.

إزالة معوقات التبادل التجاري
 حلت الهيئة الكثير من معوقات التبادل التجاري بين الدولة والدول
املجاورة ،وأبرزها « تكدس الشاحنات» في الحدود مع السعودية.
 شكلت الهيئة لجنة ثنائية جمركية عليا بين اإلمارات العربية املتحدة
واململكة العربية السعودية لحل قضايا التهريب والغش.
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على المستوى الدولي :
 تمثــل اتفاقيــات التعــاون الفنــي واإلداري الجمركــي أحــد املحــاور الرئيســية فــي امللــف الــدولي للهيئــة خــالل
مسيرتها.
 تتميــز خريطــة االتفاقيــات الثنائيــة بــالتنوع الجغرافــي ،كمــا تشــمل االتفاقيــات أفضــل الش ـركاء التجــاريين
للدولة في ضوء مؤشرات التجارة البينية بين الدولة وهؤالء الشركاء.
 9اتفاقيات مطبقة بالفعل
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اتفاقية
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(باكستان ،الجزائر ،أذربيجان ،كازاخستان ،أرمينيا  ،الهند  ،املالديف
– األرجنتين – كوريا الجنوبية )

 3اتفاقيات تم توقيعها بشكل نهائي وفي انتظار املصادقة
( املغرب – سوريا – هولندا )

 5اتفاقيات تم توقيعها باألحرف األولى
( طاجكستان– تركيا– سيرالنكا – أثيوبيا  -تنزانيا )
 1اتفاقية التعاون الجمركي العربي
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اتفاقية قيد التفاوض

(فرنسا – أمريكا – أوكرانيا – أوزباكستان –
بريطانيا – النمسا – أملانيا – الفلبين – جورجيا –
اإلكوادور – موريشيوس – ماليزيا –جنوب أفريقيا
– اليونان – مصر – إيران – شيلي – العراق –
اليمن – اليابان – ايطاليا – تايالند – الصين –
نيوزيالندا -أفغانستان –تركمانستان – البرازيل –
فيتنام – إسبانيا  -بيرو – سويسرا – تونس –
استراليا –روسيا – سيشل – إندونيسيا –
بيالروسيا – املكتب األوربي ملكافحة الغش )OLAF

9

شكراً جزيلً

