نشأة الهيئة


الهيئة التحادية للجمارك هيئة اتحادية مستقلة تتبع مجلس الوزراء الموقر ،وهي الجهة المعنية بالشؤون
الجمركية بالدولة ،والمسؤولة عن رسم السياسة الجمركية ،وإعداد تشريعات موحدة لتنظيم العمل
الجمركي ومكافحة عمليات التهريب الجمركي والغش ،وضمان تنفيذها من قبل الجهات المختصة.



أنشئت الهيئة التحادية للجمارك في عام  2003بموجب القانون التحادي رقم ) (1لسنة 2003م
الصادر من صاحب السمو /الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ) -طيب ال ثراه(  .واقتصرت صلحياتها
على اقتراح التشريعات الجمركية والتنسيق بين إدارات الجمارك المحلية والتمثيل الخارجي للدولة في
الطار الجمركي.



انتقلت الهيئة التحادية للجمارك إلى مرحلة جديدة في العمل الجمركي في الدولة بعد صدور القانون
التحادي رقم  8لسنة  2015بشأن الهيئة التحادية للجمارك ،حيث منحها المشرع الماراتي صلحية
الرقابة والتفتيش على البضائع الواردة والصادرة والعابرة لمنافذ الدولة ،وأسبغ عليها صفة الضبطية
القضائية ،كما منحها صلحية إدارة وتشغيل الجمارك المحلية في الدولة عند الطلب



الهيئة هي الجهة المعنية بالشؤون الجمركية في الدولة ،وهي المسؤولة عن رسم السياسة
الجمركية ،وإعداد تشريعات موحدة لتنظيم العمل الجمركي ،ومكافحة عمليات التهريب
الجمركي والغش ،وضمان تنفيذها من قبل الجهات المختصة وفقا للقانون رقم ) (8لسنة
 2015بشات الهيئة التحادية للجمارك ،وللقوانين والنظمة والقرارات النافذة.

التختصاصات والمهام



حددت المادة ) (5من القانون التحادي رقم ) (8لسنة  ،2015بشان الهيئة
التحادية للجمارك ،اختصاصات الهيئة على وجه الدقة في العناصر التالية:



وضع السياسة العامة للشؤون الجمركية في الدولة والرشراف والرقابة على
تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.



اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالشؤون الجمركية في الدولة والرقابة
والتدقيق والتفتيش على تنفيذها من قبل الدوائر الجمركية بعد صدروها.



إعداد اللوائح والنظمة والقواعد والجراءات المنظمة للعمال الجمركية في
الدولة والرقابة والتفتيش على تنفيذها.



إعداد وتوحيد واعتماد معايير إدارة المخاطر الجمركية في الدولة والرقابة
والتفتيش على تطبيقها.



اعتماد أفضل الممارسات والمعايير في العمل الجمركي والرقابة على تطبيق
الدوائر الجمركية لها.



اقتراح الرسوم المتعلقة بالخدمات الجمركية بالتنسيق مع الدوائر الجمركية،
ورفعها لمجلس الوزراء الموقر لصدارها والتدقيق على تنفيذها.



وضع اعتماد إجراءات جمركية موحدة للتفتيش والتعرفة الجمركية والبيانات
والتراخيص الجمركية والرقابة والتفتيش على تطبيق تلك الجراءات من قبل
الدوائر الجمركية.



الرقابة والتفتيش على البضائع الواردة والصادرة والعابرة )ترانزيت( في
المنافذ الجمركية للدولة بالتنسيق مع الدوائر الجمركية.



التنسيق مع الجهات المختصة لتخاذ ما يلزم لمنع دخول البضائع والرشياء
الممنوع دخولها إلى الدولة.



إدارة وتشغيل الدوائر الجمركية في منافذ الدولة في حال الطلب.



جمع وإعداد ونشر البيانات والمعلومات والحصائيات ذات الطابع الجمركي
في الدولة.



تمثيل الدولة في المؤتمرات والجتماعات العربية والقليمية والدولية التي
يتصل نشاطها بالشؤون الجمركية ،ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات
بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.



تنفيذ إجراءات انضمام الدولة للتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية وأية اتحادات جمركية أخرى.



وضع واعتماد وتنفيذ آلية مركزية بالتنسيق مع الدوائر الجمركية لتحصيل
وتوزيع الرسوم الجمركية مع دول مجلس التعاون ،وفقا للقوانين والمعاهدات
النافذة.



وضع واعتماد خطة للتدريب والتطوير المشترك لموظفي الجمارك في الدولة.



تقديم الدعم اللزم للدوائر الجمركية في الحالت التي تتطلب ذلك.



أية مهام أخرى تكلف بها الهيئة من قبل مجلس الوزراء الموقر.

