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كلمة سعادة
المدير العام

علـــى  أبوظبـــي  لجمـــارك  العامـــة  اإلدارة  تحـــرص 
االســـتراتيجية الســـيما  وأهدافهـــا  رؤيتهـــا  تحقيـــق 
فـــي رحلـــة تحولهـــا االســـتراتيجي، لتعـــزز مـــن مكانتهـــا 
عبـــر الصعيديـــن المحلـــي والعالمـــي فـــي القطـــاع 
األســـاليب  أفضـــل  تبنـــي  خـــال  مـــن  الجمركـــي 
ــيًا مـــع توجهـــات حكومـــة دولـــة  والممارســـات، تماشـ

اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة وإمـــارة أبوظبـــي.
شـــركائها  مـــع  أبوظبـــي  جمـــارك  عملـــت  حيـــث 
االســـتراتيجيين فـــي القطاعيـــن الحكومـــي والخـــاص 
علـــى تعزيـــز الشـــراكة والتكامـــل وتطبيـــق أفضـــل 

سعادة راشد الحج المنصوري
المدير العام - اإلدارة العامة للجمارك

أتمتـــــة  فـــي  ســـاهمت  والتـــي  العالميـــة،  الممارســـات 
العمليـــــات واإلجـــــراءات الجمركيـــة مرتكـــزًة علـــى التكنولوجيـــا 
الرقميـــة، لتكـــون شـــريكًا  التعامـــات  المتقدمـــة وتبنـــي 
فاعـــًا فـــي صياغـــة مســـيرة الدولـــة التنمويـــة المســـتدامة 
ـــز  ـــًا القادمـــة بتعزي ـــادئ الخمســـين عام ـــي تتوافـــق مـــع مب الت
التفـــوق الرقمـــي، وبنـــاء االقتصـــاد األفضـــل واألنشـــط 

فـــي العالـــم، وترســـيخ الســـمعة العالميـــة للدولـــة.
 ويشـــكل التحـــول الرقمـــي حجـــر األســـاس فـــي تحقيـــق رؤيـــة 
ــة  ــة المفضلـ ــي الوجهـ ــل أبوظبـ ــر جعـ ــي عبـ ــارك أبوظبـ جمـ
الشـــفافية  بممارســـة  وااللتـــزام  والتصديـــر  لاســـتيراد 

ســـعادة  وتجربـــة  الحكوميـــة،  الخدمـــات  جـــودة  لتحســـين 
المتعامليـــن، وذلـــك مـــن خـــال تطويـــر كافـــة العمليـــات 
واإلجـــراءات االقتصاديـــة والجمركيـــة التـــي تؤثـــر فـــي ســـير 
العمـــل الجمركـــي، فقـــد تمكنـــا مـــن تغييـــر األنمـــاط والطـــرق 
التقليديـــة فـــي تعزيـــز حمايـــة المجتمـــع وتعزيـــز حركـــة التجـــارة 
الريـــادة  لتحقيـــق  حاجـــات شـــركائنا وعمائنـــا  تلبيـــة  إلـــى 
العالميـــة ألبوظبـــي عبـــر االرتقـــاء بجـــودة األنظمـــة الذكيـــة 
ورفـــع كفـــاءة العمليـــات اإللكترونيـــة والرقميـــة بمـــا يحقـــق 
الفعاليـــة والســـرعة فـــي إنجـــاز المعامـــات الجمركيـــة ترجمـــًة 

ألهدافنـــا االســـتراتيجية ورؤيتنـــا العالميـــة. 
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الخطة االستراتيجـيـة 
لجمــــارك أبــوظـــبي

2021



تقود التغيير 
سعيًا لتعزيز األمن وتسهيل التجارة 

وتقديم خدمات متميزة

هيئة جمركية رائدة عالميا، تقود التغيير سعيا لتعزيز األمن وتسهيل التجارة الرؤية
وتقديم خدمات مميزة.

الخطة االستراتيجـيـة 
لجمــــارك أبــوظـــبي

2021

نعمل مع الشركاء لضمان أمن وحماية المجتمع وازدهاره 
االقتصادي من خالل تسهيل التجارة المشروعة عبر جميع 

منافذ اإلمارة بحسب القوانين والتشريعات القائمة 

المسؤوليةالنزاهةالشراكةاالبتكارالتعاون التمكين

هيئة جمركية رائدة عالميا 

المساهمة في جعل 
أبوظبي الوجهة 

المفضلة لاستيراد 
والتصدير

تسهيل التجارة

المساهمة في تحقيق 
األمن للدولة من خال 

اإلدارة الفعالة للتفتيش 
والمخاطر

تعزيز األمن الجمركي

تحصيل اإليرادات 
وتعزيز الشراكات 

مع القطاعين العام 
والخاص 

إدارة اإليرادات 

تحقيق التميز 
المؤسسي 

والتشغيلي في 
العمل الجمركي

التميز المؤسسي

تطوير رحلة عاملين 
محفزة وإيجابية 

استقطاب وتطوير 
والحفاظ على الموارد 

البشرية

رأس المال البشري 

تحصيل اإليرادات 
وتعزيز الشراكات 

مع القطاعين العام 
والخاص 

التحول الرقمي
والتقنيات الذكية 
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مخـرجــــات التحـــــول
االســـتــــراتــيـــجــــي

2021



اإلنجازات 
لرحلة التحول االستراتيجي
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اإلنجازات 
لرحلة التحول االستراتيجي
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اإلنجازات 
لرحلة التحول االستراتيجي
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الربط اإللكتروني مع  الشركاء 
االستراتيجيين

62
جهـــــة

تطبيق منظومة الجمارك
الخفية للمتعامل

1
 دقيقة
أو أقل

مستوى نضج الموارد البشرية على 
حكومة أبوظبي بنسبة 97.5 ٪

1
الجهة 
األولى

تطبيق المساعد الرقمي عالميًا
 Oracle HCM Cloud Digital 

Assistant

1
الجهة 
األولى

مستوى النضج اإلحصائي إلمارة 
أبوظبي بنسبة 98.9%

1
الجهة 
األولى

تطبيق أتمتة شاملة إلدارة 
رأس المال البشري في الشرق األوسط

 Oracle HCM Cloud

1
الجهة 
األولى

الحصول على آيزو
2017:10006 ISO -  2012:21500 ISO 

 تطبيق أفضل الممارسات العالمية في  إدارة المشاريع

المدفوعات اإللكترونية

نسبة التوطين في العمليات 

ترشيد النفقات
وتحقيق الوفورات المالية

شمولية البيانات

التحول الرقمي للخدمات الجمركية 

اإلنجازات 
لرحلة التحول االستراتيجي
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مصــــــــــفـــــــــوفــــــة
الـــــشـــــــــــــركـــــــــــــاء

2021



منظومة جمركية متكاملة 

تعزز الشراكة والتكامل 
مع القطاع العام والخاص بما يحقق 

نتائج مستدامة ورائدة

اتخذت اإلدارة العامة لجمارك أبوظبي إجراءات استباقية لتنظيم وإدارة وحوكمة الشراكات في القطاعين 
العام والخاص،  كما هو مبين أدناه:

فـــي إطـــار ســـعي اإلدارة العامة 
تعزيـــز  إلـــى  أبوظبـــي  لجمـــارك 
الشـــراكات المحليـــة واالقليميـــة 
والعالميـــة ذات االبعاد المتعددة 
التجـــارة  تســـهيل  أجـــل  مـــن 
وتعزيـــز األمـــن الجمركـــي ورفـــع 
الكفـــاءة والفعالية وفـــق أفضل 

العالميـــة. الممارســـات 
تم تشـــكيل فريق إدارة الشراكات 
والمســـؤوليات  األدوار  وتحديـــد 
لضمـــان  لهـــم  المنوطـــة 
 2071 االمـــارات  رؤيـــة  تحقيـــق 
واألهـــداف  أبوظبـــي  وخطـــة 
قانـــون  بحســـب  االســـتراتيجية 
تأسيســـها، وفق المهـــام التالية:

اعتمدت اإلدارة العامة لجمارك أبوظبي على عدة مرتكزات لتعظيم االستفادة من فرص الشراكة والتكامل 
والترابط مع القطاعين العام والخاص وتبني المشاريع والمبادرات المشتركة لتحقيق نتائج متميزة 

ومستدامة ومن أهمها:
ــفافية  ــة والشـ ــى الثقـ ــة علـ ــدى مبنيـ ــة المـ ــة وطويلـ ــراكات قويـ ــاء شـ ــى بنـ ــي علـ ــارك أبوظبـ ــة لجمـ ــل اإلدارة العامـ تعمـ
ـــاز الفـــرص المســـتقبلية  ـــكار بمـــا يضمـــن انته ـــداع واالبت ـــق األفـــكار واالب ـــة الفـــرص لخل ـــال وإتاح ـــاون والتواصـــل الفع والتع

ومعالجـــة التحديـــات والمخاطـــر المحتملـــة لضمـــان اســـتمرارية االلتـــزام بالشـــراكة لتحقيـــق الغايـــات التاليـــة:

للجمـــارك 	  العامـــة  لـــإدارة  الشـــراكات  إطـــار   تطويـــر  
ــركاء  ــد وتصنيـــف الشـ ــات لتحديـ ــل الممارسـ ــق أفضـ وفـ
والمســـؤوليات المناطـــة إليهـــم ومـــدى إســـهامهم فـــي 

تحقيـــق األهـــداف المشـــتركة
الحاليـــة 	  والتوقعـــات  والمتطلبـــات  االحتياجـــات  تحديـــد 

والمســـتقبلية للشـــركاء باختـــاف فئاتهـــم مـــن خـــال 
االجتماعـــات وجلســـات العصـــف الذهنـــي وورش العمـــل 
واللقـــاءات والمقابـــات وغيرهـــا النتهـــاز الفـــرص المتاحـــة 
ورصـــد ومتابعـــة التحديـــات حيـــث تمـــت معالجـــة 90% 

ــام 2021 ــات )بعـــدد 494 تحـــدي( فـــي عـ مـــن التحديـ
الداخليـــة 	  بكافـــة مصادرهـــا  البيانـــات  ودراســـة  تحليـــل 

القـــرار والخارجيـــة لدعـــم صناعـــة 
تطويـــر وتطبيـــق اســـتراتيجية مرنـــة تركـــز علـــى بنـــاء شـــراكة 	 

ــداف  ــع األهـ ــة مـ ــتدامة ومتوائمـ ــة ومسـ ــة وفعالـ إيجابيـ

المشـــتركة بيـــن األطـــراف ذات العاقـــة والمتطلبـــات بمـــا 
يســـهم فـــي تعزيـــز القـــدرات المؤسســـية واالســـتفادة 
الماليـــة والبشـــرية  كالمـــوارد  المختلفـــة  المـــوارد  مـــن 

والمعرفيـــة 
ــز  	  ــتباقي وتحفيـ ــكل اسـ ــركاء بشـ ــع الشـ ــة مـ إدارة العاقـ

هـــم وتمكينهـــم مـــن خـــال اشـــراكهم بفعاليـــة فـــي 
مراحـــل التصميـــم والتنفيـــذ والمراجعـــة والتقييـــم إلبـــراز 
وإجـــراء   المؤسســـي  بـــاألداء  االرتقـــاء  فـــي  دورهـــم 
ومتطلباتهـــم  احتياجاتهـــم  بحســـب  التطويـــر  عمليـــات 

وتوقعاتهـــم
تعزيـــز مفهـــوم المؤسســـة المتعلمـــة مـــن خـــال الـــدروس 	 

المســـتفادة وإتاحـــة الفرصـــة للشـــركاء بابـــداء الماحظـــات 
والمقترحـــات واألفـــكار  

زيادة 
التعامات 

الجمركية

تعزيز01 
التنافسية

 02

تعزيز 
األمن 

الجمركي
05

االرتقاء 
بالصورة 

المؤسسية 

 03

تسهيل 
العمليات 

الجمركية

 06

رضا 
المتعاملين

 04

توسيع 
شبكة 

الشركاء

 07

دراسة 
القيمة 
المضافة

دراسة األثر 
على السمعة 

والصورة 
المؤسسية

الترابط 
االستراتيجي

تعظيم 
المنفعة 
المتبادلة

استدامة 
العاقة

سرعة 
االستجابة 
والتجاوب 

متابعة 
اتفاقيات 
مستوى 
الخدمة

متابعة 
جودة 
الخدمة

متابعة 
مذكرات 
التفاهم/ 
االتفاقيات

حوكمة إدارة الشراكات 
لتنظيم العمل : تتجزأ مسؤولية إدارة الشراكات إلى ثالث أدوار 

ترتكز كل منها على مجموعة معينة من الشركاء 

تكامل 
العمليات 

وقياس األثر

مهام إدارة
الشراكات

المعادن الثمينة
المواد األغذية 

التبغ والمشروبات الكحولية
المركبات وقطع الغيار

شركاء القطاع 
الخاص 
)التجار(

أهم القطاعات

الجهات الحكومية 
وشبه الحكومية
)االستراتيجيين(

جهات القيد 
الجهات التنظيمة 
مشغلوا المنافذ

الجهات شبة الحكومية

أهم القطاعات
وكاء الشحن

شركات النقل السريع

شركات الشحن 
والتخليص وشركات 

النقل السريع

أهم القطاعات

حصر عدد االتفاقيات ومذكرات التفاهم لجميع 	 
القطاعات

التنسيق مع جميع اإلدارات للتأكد من جميع 	 
االتفاقيات ومذكرات التفاهم ومدى تطبيقها 

واالستفادة منها
تعيين مدراء حسابات لكل قطاع واإلشراف 	 

والمتابعة بتقارير دورية

مركزية التواصل االستراتيجي واالشراف على 	 
التفاعل مع الشركاء

تحديد التحديات وتقديم الحلول ورفع التقارير 	 
والمتابعة 

االشراف على فرق العمل المشتركة ضمن 	 
اللجنة االستشارية

يعمل فريق الشراكات 
االستراتيجية على التالي 

ترتكز خطة العمل 
على التالي

اإلدارات واألقسام في اإلدارة العامة للجمارك

وحدات مستقلةأقسامإداراتقطاعات
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المحليـــة 	  واالتفاقيـــات  التفاهـــم  مذكـــرات  توقيـــع 
وقيـــاس  التنفيـــذ  ومتابعـــة  والعالميـــة  واإلقليميـــة 
ــر 19  ــا حيـــث تـــم حصـ مســـتوى االلتـــزام ببنودهـــا وأثرهـ
اتفاقيـــة مســـتوى خدمـــة و 29 مذكـــرة تفاهـــم ومتابعـــة 

2021 عـــام  فـــي  األداء  مؤشـــرات  مـــن   97%
ــار الشـــركاء 	  اســـتحداث وتطبيـــق معاييـــر لتصنيـــف واختيـ

الشـــركاء  اجمالـــي  بلـــغ  أثرهـــا  وعلـــى  المميزيـــن  
ــة  ــات مختلفـ ــن فئـ ــز مـ ــريك مميـ ــدد 32 شـ ــن عـ المميزيـ
حتـــى عـــام 2021 و كمـــا انهـــم يتمتعـــون بميـــزة مبـــادرة 
ــركاء المتميزيـــن )وعددهـــم 3 مـــدراء  ــر حســـاب للشـ مديـ
حســـاب( بهـــدف االرتقـــاء بالخدمـــات المقدمـــة ورفـــع 

مســـتوى الســـعادة وجـــودة الحيـــاة .
تصميـــم خدمـــات رقميـــة مترابطـــة وسلســـة بالتنســـيق 	 

ــى  ــن علـ ــال المتعامليـ ــادة اقبـ ــة لزيـ ــات المعنيـ ــع الجهـ مـ

الخدمـــات الرقميـــة. كمـــا انتهجـــت اإلدارة آليـــة لزيـــادة 
ـــات واستفســـارات  ـــاوب مـــع طلب ســـرعة االســـتجابة والتج
وشـــكاوى الشـــركاء حيـــث وصـــل معـــدل ســـرعة االســـتجابة 
علـــى االستفســـارات الغيـــر تقنيـــة إلـــى أقـــل مـــن 45 

دقيقـــة فـــي عـــام 2021
للحـــد مـــن االزدواجيـــة 	  تطويـــر اإلجـــراءات والعمليـــات 

والتداخـــل بالتنســـيق مـــع المعنييـــن حيـــث تـــم إجـــراء 12 
تعديـــل علـــى اإلجـــراءات فـــي عـــام  2021. 

كمـــا تـــم  اطـــاق بعـــض المبـــادرات لتحفيـــز التجـــارة  2021 	 
بهـــدف تســـهيل تجربـــة المتعامليـــن.  

لتيســـير 	  المعنيـــة  الجهـــات  مـــع  اإللكترونـــي  الربـــط 
وتســـهيل تجربـــة المتعامليـــن حيـــث تـــم الربـــط اإللكترونـــي 
ــام 2021  ــة( فـــي عـ ــبه حكوميـ ــة وشـ ــات حكوميـ ــع )7 جهـ مـ

شــــركـاؤنـــا

الشركاء 
االستراتيجيين

الشركاء 
المميزين

الشركاء 
الشركاء االعاميين

الدوليين

الشركاء مزودي 
الخدمات

استحدثت اإلدارة العامة لجمارك أبوظبي منهجية لتصنيف واختيار الشركاء المتميزين بهدف تقديم خدمات 
استثنائية وفق المعايير التالية:

حدثت اإلدارة العامة لجمارك أبوظبي منهجية لتصنيف واختيار الشركاء المتميزين بهدف تقديم خدمات 
استثنائية وفق المعايير التالية:

الشركاء 
المتميزين في 
حقائق وأرقام

شركاؤنا المتميزين بحسب الفئات المختلفة

تتمتع الجهات المعنية بنفوذ 
أو مساهمة قوية لتحقيق األهداف 

والمبادرات االستراتيجية لإدارة العامة 
لجمارك أبوظبي 

الجهات المعنية التي يمكن أن يكون لها 
أثر كبير على الصورة المؤسسية لجمارك 

أبوظبي من خال تأثيرها على عمليات 
المؤسسة أو توجهها االستراتيجي أو كاهما

)الجهات/الهيئات( التي يمكن أن يكون 
لها تأثير مباشر على تكامل العمليات 

المؤسسية لجمارك أبوظبي   

مقاييس مبنية العتماد التّجار 
االستراتيجيين بحسب حجم الفاتورة 

والتي تتجاوز قيمة معاماتهم مليار 
درهم سنويًا 

الجهة المعنية هي هيئة تنظيمية تتمتع 
بقدرة على تنظيم السياسات واإلجراءات 

الجمركية

الجهات المعنية / التّجار الذين حددهم 
برنامج المشغل االقتصادي المعتمد 

كهيئات يمكنها أن تسّهل التجارة 
اإلقليمية والدولية

الجهات المعنية التي يمكن أن يكون لها أثر 
كبير على الصورة المؤسسية لإدارة العامة 

لجمارك أبوظبي من خال تأثيرها على عمليات 
المؤسسة أو توجهها االستراتيجي أو كاهما

مقاييس مبنية العتماد التجار االستراتيجيين 
بحسب قيمة الرسوم الجمركية المدفوعة 
والتي تتجاوز قيمة معاماتهم 50 مليون 

درهم سنويًا

األولوية 
االستراتيجية

أثر الصورة 
المؤسسية

الترابط 
والتكامل

حــجــم 
التجارة

هيئة 
تنظيمية

برنامج المشغل 
االقتصادي 

المعتمد 

األثر على 
مهام العمل

االيرادات

شركاؤنا فئة 
شركات التخليص

شركة وضاح 
للتخليص البضائع

مؤسسة زامكي 
للشحن والتخليص

شركة االردن 
وأبوظبي للتخليص 

والشحن البري

مؤسسة بعياء 
للشحن والتخليص

شركاؤنا فئة 
الشحن السريع  

شركاؤنا 
فئة التجار 

 32
إجمالي عدد الشركاء
 المتميزين

 187
عدد مكالمة هاتفية  و رسائل 
بواسطة واتس آب

  %92
معدل سعادة المتعاملين من فئة 
التجار المميزين

  %20
المساهمة في زيادة نسبة التخليص 
المسبق 

  5358
عددالرسائل إلكترونية التي تم 
متابعة مع الشركاء المميزين

  %95
نسبة االجتماعات / ورش المنظمة مع الشركاء

 80
اجتماع تم تنسيقه بين االدارات واألقسام 

  %90
اغاق الماحظات والشكاوي في 

الوقت المحدد

  14
اطاق مبادرات تحفيز التجارة و 

تصحيح االجراءات

  4
دراسة و تحليل حجم عمل 

الشركات و الشحنات

40 دقيقة 
متوسط سرعة االستجابة لاستفسارات 

والشكاوي بواسطة الهاتف
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مــــشــــــــاريـــــــــــــــــــع 
جــمـــارك أبــوظــبــي

2021



التحول 
الرقمي 

والتقنيات 
الذكية

تسهيل
التجارة

التميز المؤسسي

تصميم وتنفيذ أداة ألحكام التصنيف 
Advanced Ruling الُمسبق والمنشأ

نسبة االنجاز
%83

نسبة االنجاز
%22

سكن الموظفين في مدينة 
الظفرة والغويفات

نسبة االنجاز
%83

رفع كفاءة أكاديمية التدريب 
لجمارك أبوظبي 

بناء قدرات وتطوير مناهج تدريية 
للمهام الرئيسية للجمارك

نسبة االنجاز
%100

رفع كفاءة أكاديمية التدريب لجمارك 
أبوظبي - المرحلة الثانية

نسبة االنجاز
%84

تصميم وتنفيذ مركز بيانات 
وهيكل البنية التحتية

نسبة االنجاز
%100

تصميم وتنفيذ مركز بيانات 
وهيكل البنية التحتية

نسبة االنجاز
%100

تطوير نظام 
النافذة الجمركية الموحدة

نسبة االنجاز
%96

مشروع ترقية البنية التحتية 
التقنية في المراكز الجمركية

نسبة االنجاز
%60

التحول الذكي للخدمات تم  نسبة االنجاز
%100

مرحلة تصميم وبناء نظام إدارة 
الوثائق واألرشفة اإللكتروني وتقنيات 

الحفظ الرقمي )المرحلة األولى( 

نسبة االنجاز
%100

تصميم وتطبيق نظام 
إدارة األصول

نسبة االنجاز
%100

استحداث نظام 
التعافي من الكوارث

نسبة االنجاز
%100

تطوير أنظمة أمن المعلومات 
والحماية لبيئة تقنية المعلومات 

نسبة االنجاز
%77

توريد وتركيب أجهزة الكشف 
باألشعة السينية

نسبة االنجاز
%100

توريد وتركيب أجهزة التفتيش غير التداخلية 
في  المنافذ البرية بمدينة العين

نسبة االنجاز
%32

توريد وتركيب أجهزة التفتيش غير  التداخلية 
في  المراكز البحرية

نسبة االنجاز
%24

مشروع محرك 
المخاطر 

نسبة االنجاز
%39

تصميم وتنفيذ
أداة التصنيف الجمركي

نسبة االنجاز
%49

توثيق  وتطوير رحالت 
المتعاملين

نسبة االنجاز
%100

تطبيق برنامج المشغل 
االقتصادي المعتمد

نسبة االنجاز
%100

تمكين االبتكار واستشراف المستقبل 
في اإلدارة العامة للجمارك

نسبة االنجاز
%68
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مشاريع جمارك 
أبوظبي

رأس المال 
البشري 

إدارة 
اإليرادات 

 تعزيز األمن
الجمركي



الـــمـــــشـــــــاركــــــــات
المــــجـــتــــمــــعــــيـــــة

2021



المــشــاركات 
المــجــتـمـعــيــة

عيد جلوس المغفور له »بإذن الله« 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

2021/8/6

اليوم العالمي للجمارك

2021/1/26

احتفال دولة اإلمارات 
العربية المتحدة
بوصول مسبار األمل 
إلى المريخ  

2021/2/9-1

أسبوع االبتكار 

2021/2/27-21

يوم السعادة 

2021/3/20

جائزة الصقور

2021/3/31

اليوم العالمي 
لحقوق الملكية الفكرية

2021/4/26

حفل توزيع جوائز ستيفي 2021 

2021/6/2

اليوم العالمي 
لمكافحة للمخدرات

2021/6/26

معرض جايتكس 

2021/10/21-17

يوم العلم 

2021/11/3

يوم الشهيد 

2021/11/30

العيد الوطني 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة

2021/12/2
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الــــســـــيـــــــاســـــــات 
واإلجـــــــــــــــــــــــراءات

2021



لقد تم استحداث وتطوير 
السياسات واإلجراءات الجمركية  
بمشاركة الجهات ذات العاقة 
وباالستناد إلى أفضل المنهجيات 
لضمان تحقيق الكفاءة والفعالية 
و الحوكمة والجودة التنظيمية,  
و ضمان توحيد التطبيق على 
مستوى كافة المنافذ الجمركية 
في اإلمارة .

في إطار حرص اإلدارة العامة لجمارك أبوظبي في االرتقاء بمنظومة العمل الجمركي وتحقيق 
قفزات نوعية بما يتواكب مع التوجهات الحكومية لدولة اإلمارات العربية المتحدة والمتغيرات 

العالمية المتسارعة تم استحداث وتطوير مجموعة من السياسات الجمركية التي  تدعم تحقيق 
مهامها واختصاصاتها و تحقيق أهدافها االستراتيجية. 

سياسات وإجراءات جمركية
داعمة لمنظومة العمل الجمركي ومواكب 

للتوجهات الحكومية وللمتغييرات العالمية 

السياسات

القوانين

التشريعات
منظومة 

العمل الجمركية

> > >

تم اصدار مجموعة من السياسات الجمركية التي تتماشى و تتوائم مع أحكام 
قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون و دليل اإلجراءات الموحد و أفضل 
الممارسات العالمية بهدف ضمان حوكمة اإلجراءات و توحيدها على مستوى 

كافة منافذ اإلمارة. 

ولغايـــات تحقيـــق نقلـــة نوعيـــة فـــي 
تـــم  الجمركـــي  العمـــل  منظومـــة 
فـــي  التشـــاركي  التصميـــم  تطبيـــق 
كافـــة مراحـــل تطويـــر وتنفيـــذ ومراجعـــة 
ـــع  ـــة وبالتنســـيق م السياســـات الجمركي
ــن  ــن والخارجييـ ــركاء الداخلييـ ــة الشـ كافـ
اجتماعـــات  عـــدة  عقـــد  خـــال  مـــن 
وجلســـات  عمـــل  وورش  تنســـيقية 
عصـــف ذهنـــي و اســـتبيانات لدراســـة 
ـــي و االســـتفادة  ـــم الوضـــع الحال وتقيي
الماحظـــات  و  التوصيـــات  مـــن 
الحلـــول  وضـــع  و  التحســـينية 
مائمتهـــا  لضمـــان  االســـتباقية 
وفعاليتهـــا وقيـــاس األثـــر المرجـــو علـــى 

المـــدى القصيـــر والمتوســـط والبعيـــد 
عنـــد اســـتحداث وتطويـــر السياســـات 
الجديـــدة والقائمـــة منهـــا. الجمركيـــة 

رقميـــة  منصـــة  تطويـــر  تـــم  كمـــا 
موحـــدة لضمـــان نقـــل المعرفـــة ونشـــر 
وتبـــادل المعلومـــات وتوثيـــق جميـــع 
ــريعات والقوانيـــن  ــات والتشـ السياسـ
المتعلقـــة  والقـــرارات  واللوائـــح 
بمنظومـــة العمـــل الجمركـــي والـــذي 
يتيـــح لجميـــع موظفـــي اإلدارة العامـــة 
لجمـــارك أبوظبـــي اســـتخدام المنصـــة 
كمصـــدر موثـــوق ومحـــدث للوصـــول 
ـــق  ـــات والمعلومـــات والوثائ ـــى البيان إل

القـــرارات.   ولصناعـــة  المطلوبـــة 

الهدف من السياسةاسم السياسة

سياسة اإليداع واإلخراج من المناطق واألسواق الحرة1
تنظيم و حوكمة حركة وإجراءات اإليداع واإلخراج باإلضافة الى 

عمليات التنازل واالتاف من المناطق واألسواق الحرة

سياسة المستودعات الخاصة2
تنظيم و حوكمة عملية ترخيص المستودعات الجمركية الخاصة و 

اجراءات اإليداع واإلخراج.

سياسة المستودعات العامة3
تنظيم و حوكمة عملية ترخيص المستودعات الجمركية العامة 

واجراءات اإليداع واإلخراج والتنازل واالتاف .

تنظيم و حوكمة إجراءات انتقال البضائع بالعبورسياسة الترانزيت4

5
السياسات واإلجراءات الخاصة باإلدخال المؤقت للبضائع 

األجنبية

تنظيم وحوكمة إجراءات االدخال المؤقت للبضائع األجنبية الى 

الدولة 

سياسة اإلدخال المؤقت بنظام دفتر اإلدخال المؤقت6
تنظيم وحوكمة إجراءات االدخال المؤقت للبضائع األجنبية الى 

الدولة بموجب دفتر االدخال المؤقت.

تنظيم وحوكمة إجراءات االدخال المؤقت للسيارات السياحية سياسة اإلدخال المؤقت للسيارات األجنبية7

تنظيم وحوكمة إجراءات تصدير المنتجات الوطنية سياسة تصدير المنتجات الوطنية8

تنظيم وحوكمة إجراءات استيراد البضائع بهدف إعادة تصديرها.سياسة االستيراد بقصد إعادة التصدير9

تنظيم وحوكمة إجراءات التصدير المؤقت للبضائع.سياسة التصدير المؤقت10

تنظيم وحوكمة إجراءات استيراد البضائع التجارية الى الدولة سياسة االستيراد التجاري11

سياسة التير12
تنظيم وحوكمة إجراءات نقل البضائع بموجب اتفاقية بطاقات 

النقل البري الدولي )التير( 

تنظيم وحوكمة إجراءات استيراد البضائع الشخصية الى الدولةسياسة االستيراد الشخصي 13

تنظيم وحوكمة إجراءات إعادة تصدير المنتجات األجنبيةسياسة إعادة التصدير14

سياسة اإلعفاءات الدبلوماسية15
تنظيم وحوكمة إعفاء البضائع المستوردة من قبل الجهات 

الدبلوماسية في الدولة.

تنظيم وحوكمة إجراءات استيراد وإعفاء االمتعة الشخصية الواردة.سياسة إعفاءات االمتعة الشخصية واالدوات المنزلية16

تنظيم وحوكمة إجراءات اإلعفاء الصناعي للبضائع الواردة سياسة اإلعفاء الصناعي17
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الهدف من السياسةاسم السياسة

سياسة إعفاء مستلزمات ذوي االحتياجات الخاصة 18
تنظيم وحوكمة إعفاءات الواردات من مستلزمات ذوي االحتياجات 

الخاصة.

سياسة اإلعفاءات العسكرية 19
تنظيم وحوكمة إعفاءات الواردات من مستلزمات الجهات 

العسكرية.

20
سياسة اإلجراءات والضوابط الخاصة بنقل وتحويل 

الشحنات المجمعة بين الدوائر الجمركية في إمارة أبوظبي

تنظيم وحوكمة إجراءات نقل الشحنات المجمعة بين الدوائر 

الجمركية في إمارة أبو ظبي.

تنظيم وحوكمة إجراءات المسافرين عبر منافذ إمارة أبو ظبي تعليمات ودليل المسافرين21

تنظيم وحوكمة إعفاء الجمعيات الخيرية.سياسة إعفاءات الجمعيات الخيرية22

تنظيم وحوكمة إعفاء واردات  الجمعيات الخيرية.سياسة إعفاء البضائع المعاد استيرادها23

سياسة اجراءات النقل بواسطة شركات النقل السريع24
تنظيم وحوكمة اجراءات نقل البضائع بواسطة شركات النقل 

السريع

تنظيم وحوكمة إجراءات تخليص الطرود البريدية.سياسة اجراءات تخليص الطرود البريدية25

تنظيم وحوكمة اجراءات تخليص بضائع التجارة اإللكترونية.سياسة التجارة اإللكترونية 26

تـــم اســـتحداث سياســـة اإليـــداع واإلخـــراج مـــن المناطـــق واألســـواق الحـــرة بهـــدف تنظيـــم حركـــة 
ـــرة،  ـــاف مـــن المناطـــق واألســـواق الح ـــازل واالت ـــات التن ـــى عملي ـــراج باإلضافـــة ال ـــداع واإلخ اإلي
حيـــث بلـــغ عـــدد طلبـــات اإليـــداع فـــي المناطـــق الحـــرة 5,682 طلـــب إيـــداع وبلـــغ عـــدد طلبـــات 

ـــراج. ـــن المناطـــق الحـــرة 14,630 طلـــب إخ ـــراج م اإلخ

تـــم اســـتحداث سياســـة المســـتودعات الخاصـــة بهـــدف تنظيـــم عمليـــة ترخيـــص المســـتودعات الجمركيـــة 
الخاصـــة وحركـــة اإليـــداع واإلخـــراج، حيـــث بلـــغ عـــدد المســـتودعات الخاصـــة التـــي تـــم ترخيصهـــــا   
17مســـتودع كمـــا بلـــغ عـــدد طلبـــات اإليـــداع الـــى المســـتودعات الخاصـــة 697 طلـــب إيـــداع وبلـــغ عـــدد 

ــراج . ــة 2,434 طلـــب إخـ ــتودعات الخاصـ ــن المسـ ــراج مـ ــات اإلخـ طلبـ

إطـــاق »سياســـة التجـــارة اإللكترونيـــة« فـــي عـــام 2021 لضمـــان تقديـــم خدمـــات إلكترونيـــة ذات 
جـــودة عاليـــة وفـــق أفضـــل الممارســـات العالميـــة تلبـــي النمـــو المتزايـــد للتجـــارة اإللكترونيـــة 
ــن  ــراج عـ ــة االفـ ــة عمليـ ــراءات ومرونـ ــهيل اإلجـ ــاهم فـــي تسـ ــتوى العالمـــي وتسـ علـــى المسـ

البضائـــع.

إطـــاق تعليمـــات ودليـــل المســـافرين لارتقـــاء بالخدمـــات وتقديـــم التســـهيات للمســـافرين إلتمـــام 
المعامـــات الجمركيـــة بأقصـــى ســـرعة وبكفـــاءة عاليـــة مـــن خـــال المراكـــز الجمركيـــة المختلفـــة فـــي عـــام 
2021 وفقـــًا للتوجهـــات الحكوميـــة لضمـــان تعزيـــز عملـــة الثقـــة ورفـــع ســـعادة ورفاهيـــة المجتمـــع. حيـــث 

ـــام 2021.  ـــت نســـبة ســـعادة المســـافرين ) 91.5 %( فـــي ع وصل

تـــم اصـــدار مجموعـــة مـــن السياســـات لحوكمـــة عمليـــة اإلعفـــاء مـــن الرســـوم والضرائـــب الجمركيـــة 
اســـتنادًا الـــى أحـــكام قانـــون الجمـــارك الموحـــد ودليـــل اإلجـــراءات الموحـــد لـــدول مجلـــس التعـــاون 
علـــى ســـبيل المثـــال إعفـــاء الجمعيـــات الخيريـــة، البضائـــع المعـــاد اســـتيرادها، العســـكرية، 
الدبلوماســـية، الصناعيـــة، مســـتلزمات ذوي االحتياجـــات الخاصـــة، األمتعـــة الشـــخصية واألدوات 

ـــة.   المنزلي

فـــي عـــام 2019 تـــم اطـــاق »سياســـة االســـتيراد التجـــاري« و »سياســـة االســـتيراد الشـــخصي« بهـــدف 
ـــة  ـــة االســـتيراد علـــى المســـتوى التجـــاري والشـــخصي ووفـــق أفضـــل الممارســـات العالمي حوكمـــة عملي

لضمـــان تســـهيل التجـــارة و تعزيـــز التنميـــة االقتصاديـــة.

تـــم اســـتحداث و اطـــاق »سياســـة الترانزيـــت« و »التـــي تســـاهم فـــي عمليـــة حوكمـــة و تســـهيل 
إجـــراءات العبـــور حيـــث بلـــغ عـــدد بيانـــات العبـــور )دخـــول و خـــروج( خـــال عـــام 2021 ، 173,598بيـــان. 

اطـــاق سياســـة اإلجـــراءات والضوابـــط الخاصـــة بنقـــل وتحويـــل الشـــحنات المجمعـــة بيـــن الدوائـــر 
ـــة انتقـــال الشـــحنات المجمعـــة  ـــام 2019 بهـــدف تســـهيل عملي ـــي ع ـــة فـــي إمـــارة أبوظب الجمركي

بيـــن الدوائـــر الجمركيـــة فـــي اإلمـــارة. 
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استشراف المستقبل 
واالبـــــــتـــــــــــكــــــــــــار
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استشراف 
المستقبل واالبتكار 

ل لجمارك أبوظبي المتوافقة  تماشيًا مع التوجه العام لحكومة دولة اإلمارات وضمن إطار رحلة التحوُّ
مع رؤية أبوظبي، ستعمل جمارك أبوظبي على تطوير استراتيجيتها المستقبلية والنموذج 

التشغيلي المستهدف باستخدام أدوات استشراف المستقبل لاستعداد للخمسين . 

نطاق مشروع استشراف 
المستقبل 

الجاهزية للمستقبل من خال 
تعزيز القدرات لتوقع المستقبل 
وتوقع المتغيرات على المستوى 
العالمي واإلقليمي والمحلي 

نشر ثقافة استشراف المستقبل 
وتمكين اإلدارة العامة للجمارك من 

تطوير االستراتيجية ، السياسات ، البرامج 
والخدمات بناء على استشراف المستقبل 

القريب والمتوسط والبعيد .

الجاهزية واالستعداد بشكل 
يلبي التوقعات للظروف 
المتوقعة والغير متوقعة.

ه واضح حول استراتيجية  تقديم توجُّ
اإلدارة العامة لجمارك أبوظبي 2021-
2071 فيما يتعلق بتسهيل العمليات 
التجارية واإلجراءات األمنية وإدارة 
اإليرادات، إضافة لتحديد الممكنات 
واألولويات والطرق لتحقيق ذلك.

تحديد األدوات ذات الصلة 
الستشراف المستقبل والوقت 

وكيفية االستخدام وتوحيد النماذج 
والتعليمات واإلرشادات .

تحديد السياق المرحلة االولى
والمدى الزمني 

والنطاق 
المستقبلي

تحديد المرحلة الثانية
المحركات ذات 
األولوية وأثرها 
وعناصر الغموض

دراسة المرحلة الثالثة
التوجهات 

العالمية والمحركات 
المستقبلية

المرحلة الرابعة
وضع 

السيناريوهات 
المستقبلية 
وتفصيلها 

تحديد المرحلة الخامسة
التداعيات 
واإلجراءات 
االستباقية 
المستقبلية

مراحل 
استشراف 
المستقبل 

مراحل 
التخطيط 

االستراتيجي

أدوات 
استشراف 
المستقبل
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المستقبل القريب التخطيط قصير المدى

المستقبل المتوسط التخطيط متوسط المدى

المستقبل البعيد التخطيط طويل المدى

االستشارة 
الجماعية

مسح األفق 
المستقبلي

التنبؤات 
المستقبلية 

الكمية

تحديد 
النتائج

تحليل أثر 
التوجهات

تحليل 
المحركات 

المستقبلية

التحليل 
المورفولوجي 

منهجية 
دلفي

سلسلة 
الخيارات

التخطيط 
بالسيناريوهات

تحديد المعالم 
المستقبلية

التحليل المستقبلي 
العكسي

اختبار 
الجاهزية
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إنجــــــازات 
االبـــتـــكــــــــار

المساهمة والمشاركة بجوائز عالمية 
ومحلية لتسليط الضوء على اإلنجازات 

االبتكارية لموظفي اإلدارة العامة لجمارك 
أبو ظبي

منذ إطاق منصة االبتكار الذكية 
حتى اليوم تم رفع أكثر من 

2000 فكرة ابتكارية ومقترحات 
من قبل الموظفين

تم إنشاء منصة ابتكار خارجية للمتعاملين 
والعماء وأصحاب المصلحة الخارجيين 

واستام أكثر من 100 فكرة ومقترح 
خارجي لتطوير اإلدارة العامة لجمارك 

أبوظبي

تم إنشاء 3 مراكز لالبتكار في المبنى الرئيسي في أبو ظبي ومبنى التدريب في العين 
ونادي المفتشين في الغويفات بهدف تأمين بيئة ابتكارية تساهم في رفع ثقافة االبتكار في 

المؤسسة وتمكن الموظفين من االبتكار باستخدام التقنيات الحديثة

تم تمثيل اإلدارة العامة لجمارك 
أبوظبي لعضوية مجلس االبتكار 

الشبابي التابع لمركز محمد بن راشد 
لابتكار

تم الحصول على اعتراف عالمي من 
قبل مركز االبتكار العالمي لإدارة العامة 

لجمارك أبو ظبي كمؤسسة ممارسة 
لالبتكار على مدى الثاث سنوات الماضية

تم عقد أكثر من 100 ورشة لمواضيع 
خاصة باالبتكار لموظفي اإلدارة العامة 
لجمارك أبو ظبي من قبل متخصصين 

خارجيين وداخليين

البدء بظهور نوعية مشاريع جديدة »مشاريع 
ابتكارية« قائمة على األفكار االبتكارية مقدمة 
من قبل الموظفين كمشروع التفتيش الذكي 

ومشروع الشحن السريع – منصة الحكومة 
الخفية وغيرها من المشاريع االبتكارية األخرى

تم توزيع أكثر من 18 شهادة ملكية 
فكرية داخلية ألصحاب األفكار 

االبتكارية التي تحولت أفكارهم الى 
مشاريع

تمت االستعانة بهيئة خبراء خارجية لتقييم 
نضج االبتكار في اإلدارة العامة لجمارك 

أبوظبي خال الثاث سنوات الماضية التي 
لمحت تطور بنسبة %98 تطور في نضج 

االبتكار بناء على منظومة االبتكار لدولة 
اإلمارات العربية المتحدة

تم اعتماد شارات خاصة لالبتكار ألصحاب 
األفكار االبتكارية قائمة على نظام نقاط 

يتم الحصول عليها من خال التفاعل 
والمشاركة في منصة االبتكار
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الــــــجـــــــــــــوائــــــــــــــز  
واالعترافات الدولية

2021



اإلدارة العامة لجمارك أبوظبي
ISO 14001:2015
شهادة اآليزو 
فى نظام إدارة البيئة

إدارة استمرارية االعمال 
22301:2012ISO

شهادة اآليزو فى 
نظام إدارة استمرارية 
االعمال

إدارة الموارد البشرية 
ISO 30401 :2018
شهادة اآليزو فى 
نظام إدارة المعرفة

اإلدارة العامة لجمارك أبوظبي
ISO 45001:2018

شهادة  اآليزو فى نظام إدارة  
الصحة والسالمة المهنية

إدارة تقنية المعلومات وقسم 
إدارة البيانات
 ISO/IEC 27001:2013

شهادة اآليزو فى إدارة 
ألمن المعلومات

إدارة المشاريع
ISO 10006: 2017

اآليزو فى نظام إدارة الجودة 
في المشاريع

إدارة المشاريع
ISO 21500: 2012

شهادة اآليزو فى نظام إدارة 
المشاريع

إدارة الموارد البشرية 
ISO 30414 :2018
شهادة اآليزو فى نظام إدارة 
شؤون الموظفين

إدارة الموارد البشرية 
ISO 30409:2016

شهادة اآليزو فى نظام إدارة 
تخطيط الموارد البشرية

إدارة الموارد البشرية 
ISO 201630405:

شهادة اآليزو فى 
نظام إدارة التوظيف

إدارة الموارد البشرية 
ISO 30408:2016
شهادة اآليزو فى نظام 
الحوكمة البشرية

إدارة تقنية المعلومات وقسم إدارة البيانات
جائزة »تحول تك 2021«- الريادة في 
توظيف تقنيات التحول التكنولوجي
على مستوى الشرق األوسط

إدارة تقنية المعلومات 
وقسم إدارة البيانات
رسالة شكر - إتمام 
مشروع لوحة متخذ 
القرار

إدارة الموارد البشرية
 IDC الحصول على شهادة

 Digital Excellence Awards
Middle East 2020  فى 

التحول الرقمي

قسم المباني والممتلكات
شهادة شكر -شبكة 

المؤسسات الخضراء من 
هيئة البيئة أبوظبي

مركز جمرك مطار أبوظبي
شهادة شكر من شركة 

مطارات أبوظبي اداك الى 
مركز جمرك مطار أبوظبي

)جودة حركة المسافرين(

قسم االبتكار
 GINI - Authorized

Innovation Provider

إدارة الموارد البشرية
رسالة شكر من هيئة 

الموارد البشرية لتحقيق 
مستوى نضج مرتفع 

فى إجراءات وممارسات 
إدارة الموارد البشرية 

فى الجمارك

إدارة الموارد البشرية
»جائزة االبتكار فى إدارة 
الموارد البشرية والتخطيط 
والممارسات«

عن الجهات الحكومية- 
2021

إدارة الموارد البشرية
»جائزة االنجاز المبتكر« 
ستفي العالمية عن فئة 
الموارد البشرية- 2021

 جوائز 
وشهادات

شكر

قائمة جوائز وشهادة الشكر 
قطاعات وإدارات اإلدارة العامة لجمارك أبوظبي 2021
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أكبر الدول في االستيراد للعام 2021 

أكبر الدول في إعادة التصدير للعام 2021 أهم المؤشرات للعام 2021

السعودية

14.4
مليار درهم

الكويت

5.1
مليار درهم

البحرين

 3.1
مليار درهم

عمان

1.7
مليار درهم

اليمن

1.6
مليار درهم

أكبر الدول في التصدير للعام 2021 

السعودية

 26.1
مليار درهم

الكويت

4.5
مليار درهم

هونج كونج

6.4
مليار درهم

الصين

4.3
مليار درهم

سويسرا

3.9
مليار درهم

 الواليات المتحدة
األمريكية

12.5 مليار

السعودية
الكونغو14.5 مليار

6.3 مليار

الصين
10 مليار

اليابان
6 مليار

حجم التجارة الخارجية

226
مليار درهم

المستودعات الجمركية

17
مستودع

عدد المتعاملين

67,013
مستورد

مؤشرات التجارة الخارجية للعام 2021
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