
 

 1 www.dubaicustoms.gov.ae

  2010 مارس 24 -  2طالق مرسال إ -خبر صحفي  

  
  تحت رعاية محمد بن راشد آل مكتوم

  النظام الجمرآي اإللكتروني المتكامل من جمارك دبي".. 2مرسال " مكتوم بن محمد بن راشد يطلق 
  

  :أحمد بطي أحمد خالل حفل اإلطالق
   النظام يهدف لدعم اإلقتصاد وتسهيل الحرآة التجارية

  2015رية إلكترونية تجارية أمنية ويعد أحد مخرجات خطة دبي اإلستراتيجية منظومة إدا
   نظام ذآي يلبي متطلبات منظمة الجمارك العالمية ويراعي اإلحتياجات المحلية والخليجية

   تخليص المعاملة الجمرآية من خالله في أقل من دقيقتين
  وليةنظام متطور لمحرك المخاطر مرتبط مع جهات أمنية محلية ود

  يدعم الميزة التنافسية إلمارة دبي ولدولة اإلمارات العربية المتحدة
  تم تطويره بجهود ذاتية في جمارك دبي بالتعاون مع عمالئها وشرآائها

   2008منذ عام % 100الدائرة تقدم خدماتها للعمالء إلكترونيا بنسبة 
    دورة للموظفين49 تدريبية وورشة لتأهيل العمالء على استخدام النظام ودورة 300
   موظفا بالدائرة120ألف ساعة عمل استغرقها تطوير النظام على أيدي  270

  
  يدب

وزراء حاآم         تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس ال
ي الي                وم نائب حاآم دب ن راشد آل مكت د ب ن محم وم ب شيخ مكت ام سمو ال اه اهللا، ق اء  (وم دبي رع  24األربع

ي      " .. 2مرسال " بإطالق   ) 2010مارس   ارك دب ه جم ذي طورت النظام الجمرآي اإللكتروني المتكامل ال
ر بمستوى              اء أآث سريع إجراءات العمل واإلرتق بهدف دعم اإلقتصاد وتسهيل وانسيابية الحرآة التجارية وت

ي والمصلحة          اريخ العمل         الخدمات المقدمة للعمالء، مع مراعاة البعد األمن ة في ت ة نوعي د نقل ة، ويع  الوطني
الجمرآي نظرا لإلمكانيات الضخمة والتقنيات الحديثة التي يعتمد عليها وشموليته لمختلف إجراءات العمل         

  .الجمرآي
  

ة    سؤولين وشخصيات محلي را بحضور عدد من الم ة جمي ي قاعة الجوهرة بمدين ام ف ل إطالق النظ م حف ت
سجيليا عن مرسال      . في المجال الجمرآي  وإقليمية وعالمية بارزة     ه من    2وشاهد الحضور فيلما ت ا يقدم  وم

  .مزايا للعمالء والشرآاء ودورة العمل الجمرآي من خالله
املتين،           2ويعتبر مرسال   ى مدى سنتين آ ي عل ارك دب ة في جم ة داخلي  نظاما ذآيا وتم تطويره بجهود ذاتي

م       بالتعاون والتنسيق مع العمالء والشرآاء الر    اتهم وإجراءات عمله واءم واحتياج تراتيجيين ليت سيين واإلس ئي
ولتحقيق الهدف المرجو منه سواء في جانب الخدمات المقدمة للعمالء أو التعاون مع الشرآاء آما يوفر بيئة        

   .إلكترونية متطورة لموظفي جمارك دبي ويعمل على تحقيق اإلستثمار األمثل لطاقاتهم
د الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مدير عام جمارك وقال سعادة أحمد بطي أحم

ة تطبيق مرسال                    ا ومع   2دبي في آلمته خالل حفل اإلطالق، إن جمارك دبي أتمت إجراءات وأنظم  داخلي
  . العمالء
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وم نائب  هو تجسيد حي لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكت2إن مرسال : " وقال 
ق أفضل                 اد وتطبي ى اعتم ة والعمل عل ة اإللكتروني ي للحكوم وزراء حاآم دب يس مجلس ال ة رئ رئيس الدول

   ."الممارسات العالمية في مجاالت العمل المختلفة للنهوض باقتصادنا ومجتمعنا
  

افعا قويا لنا في إن هذه الرؤية هي دائما ماثلة أمام أعيننا في الدوائر الحكومية وشكلت د: " وأضاف سعادته 
جمارك دبي لبناء نظام نتوقع أن يؤثر إيجابيا وبشكل آبير ليس فقط على مستقبل الحرآة التجارية في إمارة 

  ."دبي وإنما على الحرآة التجارية للدولة بصفة عامة
  

مما  يتيح للعمالء إجراء خدماتهم إلكترونيا على مدار الساعة ، 2وأوضح مدير عام جمارك دبي أن مرسال 
ادة    ات وزي ل النفق ى تقلي ؤدي إل ا ي د، آم ن الوقت والجه ر م ي الكثي ارك دب وظفي جم ى م يهم وعل وفر عل ي
اإليرادات، وتطوير مهارات موظفيها، مشيرا إلى أن المدة الزمنية إلنجاز المعاملة الواحدة باستخدام مرسال 

  .ر  قد تقلصت إلى أقل من دقيقتين للبيانات التي ال تحتوي على مخاط2
عادته   ال س ال : "وق شرآاء        2إن  مرس الء وال ع العم اون م ي بالتع ارك دب ي جم ا ف اه داخلي ذي طورن   ال

األمن والعدل، :  بفرعيها 2015الرئيسيين واإلستراتيجيين، سيمكننا من دعم وتنفيذ خطة دبي اإلستراتيجية 
  "والتنمية اإلقتصادية

ق رؤ           دة في         آما أآد أن هذا النظام  يساهم أيضا في تحقي ة الرائ أن تكون اإلدارة الجمرآي ارك دبي ب ة جم ي
  .العالم الداعمة للتجارة المشروعة

وألن الحرآة التجارية لدبي على مدار التاريخ ارتبطت بصورة مباشرة بجمارك دبي فقد واآبت الدائرة نمو 
ة ص             أن الخدمات اإللكتروني ا ب ا منه را، إيمان ي مبك دأت المشوار التقن ة، وب ات   هذه الحرآ ارت من المتطلب

ى من نظام مرسال     1995وفي عام   . األساسية للعمل الحكومي   د    .  تم إطالق النسخة االول ال سعادة أحم وق
وم           : " بطي أحمد  ن راشد آل مكت د ب شيخ محم سمو ال ل توجهات صاحب ال أن الدائرة واآبت منذ وقت طوي

ي، الم     اآم دب وزراء ح س ال يس مجل ة رئ يس الدول ب رئ ل    نائ ة عم ق بيئ ة وخل ة اإللكتروني ة بالحكوم تعلق
إلكترونية ناجحة أساسها الكادر البشري المؤهل وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتحقيقا لهذه التوجهات، 

ام            ارك دبي في ع ة، استطاعت جم ة سموه للحكومة اإللكتروني رة   2008وتجسيدا لرؤي  أن تكون أول دائ
  .%100 إلكترونيا بنسبة حكومية في تقديم آافة خدماتها

  
وجود محرك مخاطر به يتم تغذيته بقاعدة عريضة من المعلومات  " 2مرسال " إن ما يميز : "وأضاف قوله

ة وإقتصادية                     ة، أمني ة والدولي ة واإلقليمي ا من عدد من المؤسسات والجهات المحلي تم الحصول عليه التي ي
ل     ن أج ات م ادل للمعلوم ل وتب راآات عم ا ش ا به ردوده   تربطن ن م زز م ا يع ة، بم ة التجاري سهيل العملي ت

اإلقتصادي وحماية المجتمع، ويجعله واحدا من أفضل الممارسات الجمرآية  المطبقة  في العالم، خاصة مع 
ي              ة الت شهادات اإللكتروني ي باستخدام ال وجود ميزة أخرى مهمة وهي مقدرة العمالء على التوقيع اإللكترون

  ."عاملة جمرآية، وهو ما يوفر عامل الحماية واألمان والسرية للبياناتيتطلبها النظام في آل م
  

وم    : " وقال مدير عام جمارك دبي    أنه تنفيذا للتوجيهات الدائمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكت
 2مرسال " بالعمل على تبادل الخبرات وتعزيز مجاالت التعاون للدوائر الحكومية ، فإن جمارك دبي تضع 

ي        "  تحت تصرف إخواننا وأشقائنا وأصدقائنا في الدوائر الجمرآية المحلية والخليجية واإلقليمية والدولية الت
ه ه أو تطبيق تفادة من ي اإلس ايير  " . ترغب ف ى المع ق وأرق ا يتواف م تطويره بم ام ت ذا النظ ى أن ه ار إل وأش

  ."عي اإلحتياجات المحلية والخليجيةالعالمية بما في ذلك متطلبات منظمة الجمارك العالمية آما يرا
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وفي ختام آلمته أعرب سعادة أحمد بطي أحمد عن شكر جمارك دبي لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد           

  .آل مكتوم على دعمه الالمحدود للعمل الحكومي والخاص
  

ة، وه       2هذا ويعد مرسال     سخة المطورة    نظاما ذآيا بل ومنظومة إدارية إلكترونية تجارية أمنية متكامل و الن
ة    1995 الذي أطلقته جمارك دبي عام       1لمرسال   ارك العالمي  وتم بناؤه على معايير ومتطلبات منظمة الجم

  .وأفضل الممارسات لألنظمة الجمرآية العالمية وخصوصية واحتياجيات دول الخليج
   

د أ              2وينافس مرسال    الم إذا يع ى مستوى الع ا باإلضافة      أآثر األنظمة الجمرآية المطبقة عل حدثها تكنولوجي
ة والمؤتمرات         ارات الثنائي لمزايا عديدة يتمتع بها، وأبدت الكثير من الدول التي تم عرضه عليها خالل الزي
الدولية التي شارآت فيها الدائرة ردود فعل طيبة إزاء هذا النظام واعتبرته واحدا من أفضل ممارسات العمل 

ى استحسان       في األنظمة الجمرآية ألنه مبني على  ا الق ة اإلطراف، آم  قواعد وأسس عمل قوية تراعي آاف
  .منظمة الجمارك العالمية

  
دعم           ة وي ى خارطة التجارة العالمي ويعزز هذا النظام الجمرآي من مكانة دولة اإلمارات العربية المتحدة عل

ة التجار   % 75ميزتها التنافسية، خاصة إذا ما نظرنا إلى أن دبي تساهم بنحو            ة،   من حرآ ة للدول ة الخارجي
سهيل       ي في إطار الت ارك دب ا جم ي توفره سريعة الت سيرة وال إجراءات العمل الجمرآي الي ك ب اط ذل وارتب
ة           وااللتزام وأيضا بسبب الخدمات المتميزة التي يتم تقديمها في الموانئ والمطارات وشبكة الخطوط المالحي

  . العالمالبحرية والجوية التي تربط دبي بمختلف قارات ومناطق
  

وتم تأهيل العمالء للتعامل مع النظام واستخدامه، من خالل اإلجتماعات التي تمت مع مجموعات وقطاعات      
ر من               300العمل وعقد    ا أآث ل، شارك فيه ة وورشة عم راد و    8700 دورة تدريبي ل من األف  6570 عمي

  .شرآة
  

و     ا نح ي حالي ارك دب ي  جم سجلين ف الء الم دد العم صل ع ف عم105وي زوا   أل ؤالء يجب أن ينج ل وه ي
  . باستثناء حاالت محدودة2معامالتهم عبر نظام مرسال 

   
ى تطوير       ر من      " 2مرسال   "وعمل عل ي أمضوا          120أآث ا من جمارك دب  ألف ساعة عمل    270 موظف

  .لتطوير النظام على مدى سنتين، وتم هذا بالتعاون مع العمالء والشرآاء
  

ل   آما تم تأهيل موظفي جمارك دبي للت    دريب والتأهي عامل مع هذا النظام بإعادة الهيكل التنظيمي، وتوفير الت
ع         اءات م د لق ة، وعق سويقية داخلي ة ت ة تعريفي يم حمل ر، وتنظ ة إدارة التغيي ل خط م عم ث ت ين، حي الالزم
أثرين بالنظام           يم الموظفين المت الموظفين، وإعادة صياغة األوصاف الوظيفية لعدد من الوظائف، وإعادة تقي

م   . ردم الفجوة في األداء من خالل التدريب والتأهيل، وعمل تدوير وظيفي داخل الدائرة      و وفي هذا اإلطار ت
  . موظفا545 دورة تدريبية ل49تقديم 

  
  -انتهى-


