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بسم اهلل الرحمن الرحيم

موجهات خطة العام 2017م
المقدمـــــة:
تواجــ��ه اإلدارات اجلمركـي��ة ف��ي دول العالــ��م ضغوطــا ش��ــديدة ومتزاي��دة
م��ن اجملتـم��ع التجــاري ف��ي ظـل عص��ر العوملة وحتــري��ر التجـ��ارة ،واصبحت مهـ��ام اجلمــارك
معقــ��دة ومتجـ��ددة ودور اجلمــ��ارك املتعاظـم أوج��ب مواكب��ة املعـايير الدوليـ��ة للخدمــ��ة
اجلمركيـ��ة حتــديث��ا ً وتطــوي��ر ا ً مس��تمــر ا ً ألدوات وأس��ـاليـب العــم��ل اجلمركــ��ي لتقــلي��ل
الزمــ��ن املس��تغرق ف��ي تخلي��ص الرس��ــائل وتقــلي��ل تكلفــ��ة االس��ـتيراد .باإلضافـــة إل��ي
ذل��ك تق��وم هيئة اجلم��ارك بتأمـني مورد مال��ي هـــام خلزين��ة الدولـة م��ن عائـ��دات الضــرائب
اجلمركـي��ة الت��ي تقـ��وم بتحصــيله��ا ذل��ك ألن االهتمــ��ام بالضـــرائ��ب اجلمركــي��ة نتيجــة
حتمي��ة لــتزاي��د األنش��طة املالـي��ة واالقتصــــادي��ة الت��ي تقــ��وم بهـا الدولــ��ة .فمهمــ��ة
الدولــ��ة (املتمــي��زة) الس��ــعي إلقامــ��ة الـت��وازن االقتصـــ��ادي واالجتـماعـ��ي باجملتـمــ��ع
وتش��ـجيع اإلنت��اج مبجاالت��ه اخملتلفــ��ة.
وقــي��ام الـدول��ة بدورها املال��ي أوجــ��د حوجــه مس��تمرة في النفق��ات العامة ممـ��ا يتطلب
احلوجــ��ة أل��ي توفيــ��ر إيرادات كبي��رة لتغطية ه��ذه النفقــ��ات حي��ث تس��ــاهم الضـــرائ��ب
اجلمركي��ة بقس��ط واف��ر منه��ا .
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م��ن املهــام التي تقــــوم بها اجلمــارك مكافحة التهــريب س��ـواء الى الداخـل او خــارج الب�لاد
عب��ر احلـــدود مع دول اجلـ��وار املنافــذ اجلمركية البحـرية او اجلـوية او الـبري��ة وتركـز اجلمــارك جهودها في
متابع��ة جمي��ع املنافـذ التي يتوقــع ان تتم من خاللـها انش��طة التهريب التي تت��م بهـدف التهرب من دفع
الرس��وم والضرائب او بهدف ادخال اخملــدرات او املمنوعات الى البالد او مخالفة التش��ـريعات اجلمركية .وفى
س��بيل ذلك تقـوم هيئ��ة اجلمارك مبعـاونة اجلهـات الرقابية االخرى في احكام الرقاب��ة على البضــائع الواردة
و الص��ادرة .
في اطار س��عى هيئة اجلمــارك لتقــدمي خدمـة جمركية متمـي��زة فقد قامــت بانتهاج منظومـــة
متكاملـة من االجـــراءات اجلمركــية املتطـورة التي حتقـق تيس��ير التجـ��ارة دون االخــالل بأحكـام الرقــابة
اجلمركي��ة مبا ينعكـس على كفـاءة حتصـيل الضريب��ة اجلمركية وحتقيق العدالة الضريبية وتتلخص آليات هذا
النظ��ام ف��ي االت��ي:
•

تطبـيق احـدث املمارســات اجلمركية العاملـية (نظـام ادارة اخملاطـر -نظام االفــراج املسبق – نظــام
املراجعة الالحقة بعد االفراج) والتي من شانها اختصار زمن االفراج عن الرســائل املسـتوردة وتقـليل
التكالـيف .

•

التوسـع في انشـاء احملطـات واملعـابر اجلمركـية احلـدودية.

•

تطـبيق نظـام النافـذة الواحــدة.

تتمث��ل امله��ام الرئيس��ية لهيئ��ة اجلم��ارك ف��ي االت��ي -:
 .1تس��هيل التجارة.
 .2تنفي��ذ السياس��ات اإلقتصادي��ة.
 .3حتصي��ل اإلي��رادات.
 .4مكافح��ة التهري��ب وحماي��ة اجملتم��ع .
 .5حماي��ة حق��وق امللكي��ة الفكري��ة.
 .6مكافح��ة غس��ل األم��وال واجلرائ��م العاب��رة.
 .7حماي��ة اإلقتصادي��ات الوطني��ة م��ن اإلغ��راق.
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مرجعـيات خطـة العـام 2017م:
 .1دس��تور الس��ودان االنتقـالي لس��نة 2005م املعـدل2011م
 .2اخلطـ��ة االس��ـتراتيجية القومـي��ة رب��ع القرني��ة (2007م – 2031م)
 .3اخلطـ��ة االس��تراتيجية رب��ع القرني��ة للجم��ارك (2007م – 2031م)
 .4اخلطـ��ة االس��تراتيجية القومـي��ة املرحلي��ة الرباعي��ة ( 2017م – 2020م)
 .5اخلط��ة االس��ـتراتيجية االقتصـادي��ة املرحلي��ة الرباعي��ة (2017م – 2020م)
 .6اخلط��ة املرحلي��ة الرباعي��ة ل��وزارة الداخلـي��ة (2017م – 2020م)
 .7اخلط��ة االس��ـتراتيجية املرحلي��ة الرباعي��ة للجم��ارك ( 2017م – 2020م)
 .8خطـ��ة هـيئ��ة اجلم��ارك للع��ام 2016م
 .9البرنام��ج اخلماس��ى لالصـ�لاح االقتصـ��ادى 2015م2019 -م
 .10دراس��ـة االصـالح الضريبى و اجلمركـى فى الس��ـودان 2014م
 .11مقـ��ررات اجتم��اع امل��دراء العام�ين ملنطق��ة ش��مال افريقي��ا والش��رق االدنـ��ى واالوس��ـط
 .12اتفاقـي��ات املنظمـ��ات االقليمـي��ة والدولـي��ة والتجـاري��ة
 .13اهـ��داف وموجهـ��ات املـوازن��ة العـام��ة للعـ��ام 2017م
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الرؤيـــــة ()Vision
ان نكـون مؤسس��ـة جمركـية حـديثة متمـيزة ورائـدة .

الرسالـــة ()Mission
حماية اجملتمع وصـون القيم وحتقيق التنمية االقتصـادية وتس��هيل التجارة وفق املعايير
الدولـية وذلك باتخـاذ املعرفـة والتحـديث مس��ربا ً إلرضاء الش��ركـاء واملتعاملني.

القيــــــــــم :
في مس��يرتنا نحو رؤيتنا االس��تراتيجية ولتحقيق رس��التنا على كافة املس��تويات فاننا نحتكم
الى منظومة قيمنا املش��تركة التى س��تبقى دوما املرجعية االساس��ية وهى-:
 .1ح��ب الوط��ن  :انتمـ��اء وعطـ��اء وتضـحي��ة .
 .2االنتماء والوالء :االعتزاز والفخر بالعمل فى هيئة اجلمارك والس��عى لالرتقاء بادائها وس��معتها
وصورته��ا .
 .3العـدالة  :املس��اوة في التعامل واتخاذ قرارات متزنة ومنطقية وغير منحازة .
 .4التركيز علي العميل  :ارضاء العميل هو من اهم االولويات  ،ونؤمن بان لديه احتياجات اساس��ية
نس��عى الى حتقيقها .
 .5الـريادة  :ان نطبق افضل املمارس��ات العاملية في العمل اجلمركي والتي من ش��انها اعالء س��معة
الس��ودان كدولة محورية جتارية
 .6النزاهـ��ة  :الترفــــع عــن أي س��ــــلوك يخـالــف أحكــام الوظــــيفة بقصـــ��د حتـــقي��ق
املكاس��ـب الش��خصـية .
 .7الش��فافية :الوضـوح في التعامــل واالفصـاح عـن القرارات التى تهم العمل ومتلقى اخلدمة
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 .8روح الفريق  :أن نعمل كفــريق واحــد لتحـقيق الـرؤية والرس��ـــالة واالهـداف
االس��تراتيجية لهيئة اجلمارك الس��ودانية .
 .9االبـــ��داع  :ان نعمــــ��ل علـى خلــ��ق بيئــ��ة عمــ��ل محـفــ��زة تنمــ��ى املـب��ادرات
االبداعـية وتعــــزز الــوالء املؤسس��ـي وتقــدمي أفكـــار إبداعــية تس��ـاهم فـي
تطـــوير العمــل وحـــل املش��كــالت .
.10

املعرفة  :اخلبرات واملهارات املكتس��بة من خالل التجربة او التعلم.

 .11املهنية :التعامل باحترافية وفق اللوائح والنظم دون تأثير النزعة الش��خصية.
.12

احليادية :التوس��ط في التعامل وعدم االنحياز.
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التحليل البيئي لهيئة الجمارك :

تقـوم هـيئة اجلمـارك بأعمال إدارية وفـنية ومهنية لتوظف إمكاناتها إلحــداث التوازن بني هـــذه
األعمال اخلاصــة ببنيتها الداخلية ومحيطها اخلارجـــي من املـؤثرات السياسية واإلقتصـادية واإلجتماعية
والتقـنية والتشريعية والتي تؤثر ايجابا ً أو ســلبا ً علي حتقيق الرسالة املؤسسية لهيئة اجلمارك .
ونتع��رض بالذكــر لهذه العوامــل لتعــزيز نقـاط القـوة فيها والفـرص ومعاجلة نق��اط الضعف
وامله��دداتاخلارجي��ة.

فيمايلــي تحلــيل لـبيئة العمــل :
ً
أوال :نقاط القوة في البيئة الداخلية :
 .1وجود تشريعات جمركية مواكبة .
 .2خبرات فنية وجمركية متراكمة وإرث جمركي عريق من االحترافية واملهنية في العمل.
 .3إستخدام التقنيات احلديثة .
 .4توفر فرص التدريب والتأهيل للكادر البشري .
 .5إنضباط القوة البشرية .
 .6االلتزام بالشفافية والنزاهة في العمل اجلمركي.
 .7االستفادة من تطبيقات االيزو واجلودة الشاملة.

ثانياً :نقاط الضعف في البيئة الداخلية :
 .1ع��دم كفاي��ة امل��وارد املالي��ة املتاح��ة .
 .2إزدواجي��ة اإلنتم��اء اإلداري ل��وزارة الداخلي��ة ووزارة املالي��ة .
 .3ع��دم اس��تيعاب الهي��كل التنظيم��ي لكاف��ة املتطلي��ات اجلمركي��ة.
 .4ضعف التنس��يق مع املؤسس��ات واالجهزة األخري ذات الصلة .
 .5نقص القوة املادية والبش��رية وعدم القدرة على االنتش��ار الكافي في احلدود .
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ثالثاً :الفرص المتاحة في البيئة الخارجية :

 .1التطبيق��ات احلديث��ة لتكنولوجي��ا املعلوم��ات واإلتص��االت.
 .2الدعم السياس��ي واملس��اندة من كافة مس��تويات الدولة الدوار هيئة اجلمارك.
 .3الدع��م الفن��ي املت��اح م��ن املنظم��ات اإلقليمي��ة والدولي��ة .
 .4االتفاقي��اتالدوليةوالثنائي��ةللتع��اوناجلمرك��ي.
 .5تطبيقات النظم اجلمركية احلديثة واالس��تفادة من التجارب العاملية .
 .6الش��راكة علي املس��توي الوطني واالقليمي والدولي مع اجلهات ذات الصلة والقطاع اخلاص
واجملتم��ع االقليم��ي والدول��ي .

رابعاً :المهددات من البيئة الخارجية :

 .1عدم إس��تقرار السياس��ات اإلقتصادية والتجارية والنقدية .
 .2الزيادة املضطردة في مؤش��رات االعفاءات اجلمركية والضريبية وسوء اس��تغاللها من بعض اجلهات.
 .3تطور وس��ائل التهريب اجلمركي والغش التجاري
 .4احلظر االقتصادي على الس��ودان وتداعياته.
 .5املهددات االمنية الناجتة عن الظروف احمليطة بالبالد واثارها الس��لبية على االقتصاد .
 .6اجلرائ��م العاب��رة للح��دود واثاره��ا االقتصادي��ة واالجتماعي��ة واألمني��ة.

اعداد وتصميم :ادارة التخطيط والتحديث
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التحديات (:)Challenges

عم��ل اجلم��ارك محاط بجملة م��ن التحديات والعقب��ات التي تلق��ي ع��بء كبي��ر عل��ي اإلدارات
اجلمركي��ة للتص��دي لهذه التحدي��ات والتقليل من آثارها الس��البة وذل��ك ف��ي إطـ��ار حتقي��ق الرؤي��ة
والرس��الة .

ومن أهــم هذه التحـــديات :
 .1العومل��ة اإلقتصادي��ة والتجاري��ة .
 .2التط��ور املتنام��ي لتكنلوجي��ا املعلوم��ات و اإلتص��االت .
 .3إس��تمرار وتفاقم التهريب اجلمركي .
 .4اآلثار الس��البة لإلزمة املالية العاملية .
 .5تنام��ي األدوار الريادي��ة للجم��ارك ف��ي حماي��ة اجملتم��ع والبيئ��ة واالس��تجابة لألزم��ات .
 .6زي��ادة الوع��ي بأهمي��ة اجلم��ارك كأداة رئيس��ية للنم��و اإلقتص��ادي والتنمي��ة اإلجتماعي��ة
واالم��ن الوطن��ي .
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موجهات موازنة العام املالي 2017م

ً
أوال :المرتكزات العامة :
 .1اإللتزام مببادئ إقتصاديات السوق وحرية النشاط والعمل اإلقتصادي امللتزم بحاكمية ومبادئ
الشريعة اإلسالمية .
 .2بسط األمن وسيادة الدولة .
 .3اإللتزام مببادئ احلكم الرشيد وتطبيق ضوابط الرقابة املالية واملؤسسية والشفافية واملساءلة
واملراجعة واحملاسبة .
 .4تعزيز متطلبات إستدامة برامج إصالح الدولة .
 .5ربط األداء بأهداف البرنامج الرباعي واخلطة العامة الثالثة (-2020 - 2017م) .
 .6تعزيز دور الشراكة مع القطاع اخلاص بإنفاذ املشروعات اإلستراتيجية والتنموية وفقا ً ملا ورد فى
أهداف البرنامج اخلماسي .
 .7اإللتزام بتنفيذ مخرجات احلوار الوطنى لتحقيق الوفاق الوطنى وحتقيق وتعميم السالم واإلستقرار
السياسي والتعايش السلمى ووقف النزاعات املسلحة والقبلية وحتقيق التوافق حول مبادئ اإلصالح
اإلقتصادي .

اعداد وتصميم :ادارة التخطيط والتحديث

17

خطة هيئة اجلمــارك للعــام 2017م
ثانياً :الموجـهات العامـة ذات العالقة بإختصاصات مهام الجمارك:
 .1زيادة اإلنتاج ومعاجلة معوقاته و تنويع مصادر متويله بتحريك وتش��غيل الطاقات العاطلة من خالل
إعداد وتنفيذ البرنامج الس��نوي القطاعى من قبل اجلهات املعنية .
 .2اإلس��تمرار فى تنويع مصادر الدخل القومى وقاعدته اإلنتاجية .
 .3تطوير وتفعيل وس��ائل وأدوات وسياس��ات محاربة اإلحتكار واإلغراق فى مجاالته اخملتلفة .
 .4توس��يع ودعم مجاالت الش��راكة اإلس��تراتيجية مع القطاع اخلاص .
 .5اإلس��تفادة من نتائج ومستجدات األبحاث العلمية والتقانة واملعرفة وإس��تخدامها لتحقيق أهداف
التنمية القومية والنمو املس��تدام .
 .6تق��وم وزارة املالية بإعداد املوازن��ة اجملمع��ة للدول��ة ( )Consolidated Budgetإلظه��ار حج��م
اإليراد الكلى واإلنفاق الكلى للدولة ممثلة فى مس��تويات احلكم اخملتلفة والهيئات والش��ركات
احلكومي��ة وصنادي��ق الضم��ان اإلجتماع��ى وال��زكاة واالوق��اف .
 .7اإلس��تمرار فى التحرير الكامــل للس��لع األولية التى متولها الدولة مع تطبيق السياس��ات الالزمة
لتخفيف اآلثارالتضخمية الناجتة عن التحرير وتخصيص موارد لدعم الش��رائح الضعيفة .
 .8حتقيق اإلس��تقرار اإلقتصادي .
 .9معاجلة عجز امليزان التجارى كهدف إس��تراتيجي .
 .10ترش��يد الطلب الكلى فى اإلقتصاد القومي وزيادة العرض الكلى .
 .11تهيئة املناخ اجلاذب لإلس��تثمار احمللـــى واألجـنبي ومتكـني القطاع اخلـاص الوطني من املس��اهمة
الفاعلة فى حتقيق أهداف البرنامج اخلماس��ي .
 .12حتس�ين مؤش��رات بيئة األعمــال وفق املعايير الدولية إلزالة معوقـات تدفق اإلس��تثمارات االجنبية .
 .13زي��ادة الصـــادرات وبدائل الــواردات من خالل زيادة اإلنتاج وتنويعه وحتــدي��د أولويات��ه وقطاعــات��ه
بالتركيز على أولويات املش��روعات فى البرنامج اخلماس��ي .
 .14خف��ضعج��زاملوازن��ةليك��ونف��ىاحل��دوداآلمن��ة.
 .15حش��د املوارد القومية وتعظيم اإليرادات القومية من موارد حقيقية.
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 .16متتني دعائم التحصيل والدفع اإللكتروني واإلس��تمرار فى حوس��بة النظم املالية واحملاس��بية فى
إطار إيرادات مش��روع احلكومة اإللكترونية وبرنامج إصالح الدولة فى مس��تويات احلكم الثالثة .
 .17رفع القدرات البش��رية واملؤسس��ية والتقنية فى مجال املالية العامة والتنمية وإعداد املش��روعات .
 .18توفير املوارد لبس��ط األمن والس�لام ودعم األجهزة األمنية .
 .19إس��تكمال حترير الس��لع التى متولها احلكومة والعمل على زيادة القدرات الوطنية فى إنتاج تلك
الس��لع فى القطاعات اإلنتاجية .

ثالثـاً :السـياسـات واإلجـراءات :

 .1إعداد مصفوفة تفصيلية للبرنامج اخلماسي لتحديد أولويات البرنامج خالل العام املالي 2017م
وتفعيل بناء آليات متابعة تنفيذ البرنامج اخلماس��ي .
 .2إزالة كافة القيود اإلدراية والهيكلية التي تعيق حركة الصادرات وتنظيم األسواق وتطوير سوق
اخلرطوم لألوراق املالية وإنشاء بورصات للسلع .
 .3معاجلة العقبات التشريعية واإلجرائية بهدف تشجيع األستثمار الوطني واألجنبي .
 .4اإلهتمام مبشروعات تطوير البيئة على املستوى القومي والوالئي.
 .5مساعدة وتشجيع ودعم الدولة لبناء شراكات إنتاجية موجهة لإلنتاج مع القطاع اخلاص احمللى
واألجنبي لترقية الصادرات وإحالل الواردات وزيادة اإليرادات القومية وجلب وتوطني تقانات اإلنتاج .
 .6زيادة وتنمية الصادرات عن طريق املشاركة فى املعارض الدولية لتحقيق نفاذ الصادرات السودانية
لألسواق العاملية .
 .7إكمال حوسبة جميع اخلدمات املقدمة من اجلمهور بواسطة الوزارات والوحدات احلكومية الواردة
فى املرشد القومى لتحسني األعمال .
 .8توسيع استخدام التقنيات احلديثة واجهزة الكشف على البضائع لتقليل الزمن املستغرق في
عمليات التخليص اجلمركي.
 .9االستمرار في تنفيذ وتطبيق توصيات جلان االصالح الضريبي واستكمال حوسبة نظام الضرائب
والفوترة .
 .10إحكام عمليات مكافحة التهرب الضريبي واجلمركي .
 .11اإلستمرار فى محاصرة اإلعفاءات الضريبية واجلمركية واإلستغالل السالب حلوافز قانون
تشجيع اإلستثمار .
 .12توسيع إستخدام التقنيات احلديثة وأجهزة الكشف على البضائع لتقليل الزمن املستغرق
فى عمليات التخليص اجلمركي .
 .13إحكام الضوابط اخلاصة بالواردات عبر املعابر من دول اجلوار .
 .14احلد من إستيراد السلع غير الضرورية عبر السياسات املالية .
اعداد وتصميم :ادارة التخطيط والتحديث
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الفـصــل الثاني
•أهـــداف خطـــــة العـــام 2017م
•األهــداف الفرعية
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أهـــداف خطـة العـــام 2017م
 .1تس��ـهيل التجـارة الدوليـة وتبس��يط اإلجراءات اجلمركية .
 .2التحصي��ل الع��ادل والفع��ال لإلي��رادات .
 .3حماي��ةاجملتمـ��عواإلقتص��اد.
 .4تعزي��زبن��اءالق��درات.

األهداف الفرعية :

.1

تسـهيل التجـارة الدولــــــية وتبسيط اإلجراءات اجلمركية :

• تنفيذ االتفاقيات واالدوات اخلاصـة بأمـن وتسـهيل التجارة.
• تطبيق نظام االدارة املنسـقة للحـدود ( )CBMوكذلك احملطة احلـدودية املشتركة (. )OSBP
• التطبيق املستمر ألحدث تكنولوجيا املعـلومات واإلتصاالت.
• تعميم نظام ادارة اخملاطر بكل احملطات اجلمركية.
• حتديث التشريعات والقوانني مبا يتوافق مع املعايير الدولية.
• إعداد البحوث والدراسات اإلقتصادية واجلمركية.
• إستكمال برامج النافذة الواحدة.
• تقليل زمن اإلفراج عن البضائع.

اعداد وتصميم :ادارة التخطيط والتحديث
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 .2التحصيل العادل والفعال لإليرادات :
• حتقيق االيـرادات اجلمركيـة وغير اجلمركية املتوقعة (الربط).
• التـحديـث املـستـمـر للتـعريـفة اجلمركية ملوائـمـة أي تغـيرات حتدث في القـوانني.
• ترشيد االعفاءات .
• تعميم تقنيات التحصيل االلكترونى.
• تطوير النظام الرقابي املالي واإلداري وتطبيق أسس النزاهة والضبط املالي في هيئة اجلمارك.

 .3حماية اجملتمع واإلقتصاد :
• تطوير وحتديث قدرات وعمليات مكافحة التهريب.
• مكافحة انشطة غسل االموال ومتويل االرهاب.
• حماية حقوق امللكية الفكرية.
• تنفيذ مبادرة اجلمارك اخلضراء.

.4تعزيز بناء القدرات:
• تطوير وحتديث العملية التدريبية .
• تنمية القدرات البشرية.
• اعداد أدوات ووسائل حتقيق درجة النزاهة.
• تطوير اداء االعالم والعالقات العامة.
• توفير االحتياجات من املــــوارد املادية وحتسني بيئة العمل وتقدمي اخلدمات اإلجتماعية.
• تطبيق مفاهيم اجلودة الشاملة لقياس األداء والتحسني املستمر.
• تفعيل وحتديث الهيكل التنظيمي.
• تطوير وحتديث املعامل اجلمركية .
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الفـصــل الثالث
•مصفوفة أهـداف وبرامج خطة العام
2017م

اعداد وتصميم :ادارة التخطيط والتحديث
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ملخص أهداف الخطة

الـبيان

العـدد

الهدف األول  :تسـهيل التجـارة الدولــــــية وتبسيط اإلجراءات اجلمركية
األهداف واألنشطة الفرعية

8

املشاريع والبرامج املرتبطة باألهداف

40

الهدف الثاني  :التحصيل العادل والفعال لإليرادات
األهداف واألنشطة الفرعية

5

املشاريع والبرامج املرتبطة باألهداف

19

الهدف الثالث  :حماية اجملتمع واإلقتصاد
األهداف واألنشطة الفرعية

4

املشاريع والبرامج املرتبطة باألهداف

15

الهدف الرابع  :تعزيز بناء القدرات
األهداف واألنشطة الفرعية

8

املشاريع والبرامج املرتبطة باألهداف

60
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انشاء محطة القالبات املوحدة.

تتعزيز التعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة بالعمل اجلمركي :
االحتاد االفريقي عدد ( )4اجتماع.
منظمة( )WCOعدد ( )20اجتماع.
منظمة الكوميسا عدد ( )15اجتماع.
جامعة الدول العربية عدد ( )30اجتماع.
االسكوا عدد ( )3اجتماع.
املشاركة في انشطة املكتب االقليمي ( )MENAعدد ( )18ضابط.
االنضمام الي شبكة (.)RILO
تكملة االنضمام الي شبكة .N.CEN.
تبادل الزيارات مع اإلدارات اجلمركية بدول اجلوار والعالم:
إثيوبيا  -مصر  -السعودية  -االمارات.

دراسة وتنفيذ اتفاقية كيوتو املعدلة (.)25%

إعداد برامج عمل بشأن تيسير وتسهيل التجارة العاملية.

املشروعات والبرامج

 -1الهدف األول :تسـهيل التجـارة الدوليـة وتبسيط اإلجراءات الجمركية .

األهداف الفرعية

تنفـيذ االتفاقــيات واالدوات اخلاصـة
بأمن وتسـهيل التجارة .تنفـيذ

تنفـيذ االتفاقــيات واالدوات اخلاصـة
بأمن وتسـهيل التجارة.
تنفـيذ االتفاقــيات واالدوات اخلاصـة
بأمن وتسـهيل التجارة .تنفـيذ

تطبيق اإلدارة املنسقة للحدود ()CBM
واحملطة احلدودية املشتركة ()OSBP

التطـبيق املسـتمر ألحــدث
تكنولوجيا املعـــلومات واإلتصاالت.

زيادة كاميرات املراقبة مبطار اخلرطوم.
املرحلة الثانية من مشروع التتبع االلكتروني إدخال عدد ( )1000وحدة.
إدخال نظام الفحص باألش��عة الس��ينية للمحطات واملعاب��ر احلدودية عدد
( )21جهاز.
حتويل البرامج العاملة الي تطبيقات االنترنت.
قواعد البيانات املتجمعة (.)CLUSTER DATA BASE
إكمال حوسبة جميع اخلدمات واالعمال والربط مع اجلهات ذات الصلة
حتويل البرامج الي قاعدة بيانات موحدة.
إنشاء مركز بديل ( )D.Rخارجي.
إكمال مشروع الدومني وتفعيله.
جدار ناري مخصص لصفحات االنترنت واالمييل.
اإلنتقال الي اإلصدارة اجلديدة من نظام االسيكودا العاملية.
الربط مع الدوائر واجلهات األخري بالنافذة الواحدة للجهات ذات الصلة.
ترفيع احملطات العاملة بنظام االسيكودا .+ +
إدخال محطات جديدة.
جتويد وحتسني استخالص املعلومة اإلحصائية وفق االساليب العلمية.
توسيع نطاق استخدام اإلحصاءات.
حتسني جودة اخلدمات املقدمة للعمالء.

الربع�
األول

مدة التنفيذ
�
الربع
الثاني

�
الربع
الثالث

�
الربع
الرابع

اجلهة املنفذة التكلفة
كل اإلدارات العامة

إدارة التعاون
الدولي

اللجنة+املكلفة
التخطيط
دائرة

اإلدارة
العامة للعمليات
اجلمركية

دائرة تقنية
املعلومات
اإلدارة اة للعم

ال إدارة اإلحصاء
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امليناء الشمالي.

عثمان دقنة.

احلاويات سوبا.

تطبيق نظام اإلنتقائية لكل :

املشروعات والبرامج

الهدف األول  :تسـهيل التجـارة الدوليـة وتبسيط اإلجراءات الجمركية .

األهداف الفرعية

تعميم نظــام ادارة اخملــاطر بكــل
احملــطات اجلمركــية.

اشكيت.

تكملة االنضمام لشبكة اإلنفاذ اجلمركي الوطنية (.)n-CEN

برنامج مراقبة الشحنات اجلوية (.)ACP

تطبيق برنامج مراقبة احلاويات(.)CCP

تكملة تطبيق برنامج إدارة اخملاطر واملنفست االلكتروني واملعلومات.

�
الربع
الثالث
-

�
الربع
الثاني
50%
50%

�
الربع
األول
100%
50%
50%

مدة التنفيذ
�
الربع
الرابع
50%

50%

-

-

اجلهة املنفذة

اإلدارة العامة
للعمليات اجلمركية
+
إدارة اخملاطـر

إعداد البحوث اجلمركية والدراسات
االقتصادية

تطبيق نظام معلومات املسافر املسبقة (. )API

بحوث إقتصادية.
بحوث جمركية.
ورش عمل.

حتديث التشريعات والقـوانني
مبا يتوافق مع املعايير الدولية

إدارة البحوث
والدراسات

مراجعة قـانون اجلمـارك واللوائح ملواكبة املتغيرات.
-

100%

-

تقليل زمن اإلفراج عن
البضائع

استكمال مراحل تنفيذ
مشروع النافذة الواحدة

-

إعداد دراسة عن زمن التخليص.

العم��ل م��ع اجله��ات صاحب��ة الق��رار لتطبي��ق مق��ررات وتوجيهات
االس��كوا ( )ESCWAباسناد اجلانب اإلداري لهيئة اجلمارك واجلانب
اللوجيستي لهيئة املواني.
التنسيق مع اجلهات ذات الصلة.

إدارة الشئون
القانونية
إدارة البحوث والدراسات
+
كل اإلدارات العامة
كل اإلدارات العامة
+
فريق العمل الوطني

التكلفة
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�
الربع
الثالث
25%
25%

�
الربع
الثاني
25%
25%

الربع�
األول
25%
25%

حتقيق الربط املقدر بنسبة .100%

العمل علي ثبات التكلفة اإلدارية في حدود 2.5%

مدة التنفيذ
�
الربع
الرابع
25%
25%

املشروعات والبرامج

-2الهدف الثاني:التحصيل العادل والفعال لإليرادات.

األهداف الفرعية

حتقيق االيـرادات اجلمركيـة وغير
اجلمركية املتوقعة (الربط)

جدولة األداء النقدي وحتديد اجلهد اإلضافي عن كل شهر.
رص��د ومتابع��ة توري��دات احملطات ف��ي أفرع بنك الس��ودان
والبنوك األخري.

سداد املديونيات واحلد من التعهدات باحملطات اجلمركية.

التـحــديـ��ث املـس��ـتـمـر
إصدار النسخة املعدلة 2017م 2020 -م.
للتـعريـــف��ة اجلمركي��ة
ملوائـمـــ��ة أي تغـيرات حتدث
ف��ي القـوان�ين

اجلهة املنفذة

كل اإلدارات
+
دائرة الشئون املالية

ترشـيد االعفـــاءات

دائرة التعريفات

مواكبة األدوات واالساليب املتعلقة باالعفاءات اخملتلفة.
دراسة أوجه منح اإلعفاءات.

تعميم تقــــنيات التحصـيل
االلكــتروني

تطبيق املادة السابعة من اتفاقية القات بشأن التقييم .

دائرة التخطيط
+
دائرة الشئون املالية
+
دائرة االنفاذ

التحصيل اإللكتروني بكافة احملطات اجلمركية.
مراجعة إجراءات نظام الدفع اإللكتروني واحلسابات بالبنوك.

إدارة املراجعة الداخلية

كل اإلدارات
+
دائرة الشئون املالية

تطوير النظام الرقابي املالي
واإلداري وتطبيق أسس النزاهة
والضبط املالي في هيئةاجلمارك

التحقق من ان حتصيل اإليرادات يتم وفق القوانني واللوائح.
كشف اخملالفات املالية والالئحة.
التحقق من أوجه الصرف الصحيحة.
التحقق من سالمة الدورة املستندية.
حتقيق الرقابة اجلمركية الفاعلة.

برنام��ج املراجع��ة العلني واملفاجئ (جرد اخل��زن  4مرات في
الشهر).
قيام عدد ( )8أتيام مامورية.

التكلفة
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املشروعات والبرامج

ضبط البضائع اخلطرة.

تنظي��م برنام��ج  IPMحلماي��ة حق��وق امللكي��ة الفكري��ة
الكترونيا ً.

تنفيذ عدد ( )3ورشة ملكافحة الغش التجاري والتقليد.

تفعيل الش��راكة مع القطاع اخلاص به��دف ايداع أكبر عدد
من العالمات التجارية طرف اجلمارك.

التنسيق مع املنظمات الدولية واإلقليمية واحمللية ملكافحة
غسل األموال.

توعي��ة اجملتم��ع بخط��ورة ظاه��رة التهري��ب ( )20برنامج
تثقيفي.

أطواف برية طويلة ()1000طوف.
أطواف برية قصيرة ( )1500طوف.
أطواف بحرية ( )50طوف.
أطواف مشتركة ( )30طوف.
أطواف نهرية ( )100طوف.
مهمة (حسب احلاجة).
تفتيش (حسب احلاجة).
حمالت ومداهمات (حسب احلاجة).

مراقـبة احلـدود البرية والبحرية والنهرية:

 -3الهدف الثالث :حماية املجتمـع واإلقتصاد .

األهداف الفرعية

تطــوير وحتـــديث آلـــيات
وقدرات مكافحة التهريب

األمـوال ومتــويل االرهـــاب

مكافحـة أنشطة غسـل

حمــاية حقـــوق امللكــية
الفكـرية

تنفــيذ مــبادرة اجلمـــارك
اخلضــراء

التنسيق مع اجلهات ذات الصلة.

�
الربع
األول

-

�
الربع
الثالث

مدة التنفيذ
�
الربع
الثاني

-

-

�
الربع
الرابع

100%

اجلهة املنفذة

اإلدارة العامة ملكافحة
التهريب

اللجنة املكلفة

إدارة امللكية الفكرية

إدارة املعامل اجلمركية

التكلفة
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 .1إصدار اجمللة عدد ( )6نسخ.
 .2الصفحةاجلمركية (الصفحاتاجلمركيةكل أسبوعني
( )24نسخة.

النشر الصحفي.

نشر التوعية والثقافة اجلمركية:

جتنيد ( )150سائق.
التجدي��د الس��نوي لبرنامج الس�لاح ومراجعة مس��تندات
االسلحة والزخائر.

استيعاب ( )200مالزم دفعة تأهلية.

جتنيد ( )750مستجد.

جتنيد ( )250شرطي فني.

املشروعات والبرامج

 -4الهدف الرابع :تعزيز وبناء القدرات (حزمة التطوير التنظيمي ).

األهداف الفرعية

تنمية القدرات البشــرية

واملؤسسية

تطــــوير اداء االعــــالم
والعالقات العامة

العمل اإلذاعي:
 .1برنامج عيون الوطن (إذاعة ساهرون) ( )48حلقة.
 .2برنامج عيون الوطن (اإلذاعة القومية) ( )24حلقة.
العمل التلفزيوني :

 .1برنامج اجلمارك والتنمية (قناة النيل األزرق) ( )48حلقة.
 .2علي خطي التنمية (التلفزيون القومي) حلقتني.
 .3التعاون مع الفضائيات لتنفيذ أعمال تلفزيونية.

زيادة الوعي بأهمية اجلمارك في منو االقتصاد وتنمية اجملتمع:
 .1العمل اإلعالمي (ورش وسنمارات للتقييم).
 .2لقاءات صحفية وإذاعية بالواليات.
 .3مناشط مع شركاء العمل لقاءات  +حوارات .
 .4مناشط في التعليم العالي (معارض  +محاضرات).

�
الربع
الثالث
-

�
الربع
الثاني
-

الربع�
األول
100%
100%

مدة التنفيذ
�
الربع
الرابع
100%
100%
-

اجلهة املنفذة

دائرة الشئون
اإلدارية
دائرة اإلمداد

إدارة اإلعالم والعالقات
العامة

التكلفة
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 .1كاميرات فيديو.
 .2كاميرات تصوير فوتغرافي.
 .3وحدات تخزين بسعات عالية.

حتديث فرع التوثيق واملكتبة واملعارض.
إدخال أجهزة ووسائل إعالمية حديثة ومواكبة.

أفالم متخصصة  +أفالم وثائقية.

إنتاج أفالم لوحدات أخري.

إنتاج برامج تلفزيونية وإذاعية.

اإلنتاج البرامجي.

تفعيل العمل اإلعالمي:

املشروعات والبرامج

الهدف الرابع :تعزيز وبناء القدرات (حزمة التطوير التنظيمي ):

األهداف الفرعية

تطــــوير اداء االعــــالم
والعالقات العامة

خلق برامج مع املؤسسات اإلعالمية أقليميا ً وعامليا ً:

 .1تبادل املعلومات محليا ُ وتنوير املؤسسات االعالمية.
 .2التواصل مع اجلمارك في دول األقليم ودائرة الشرق
األوسط واألدني.
 .3التواصل مع . WCO

الرصد الصحفي للنشر السالب واملوجب عن اجلمارك:

 .1حصر النشر السالب.
 .2حصر النشر املوجب.
 .3نشر اإلعالنات.
 .4النشر اإلقتصادي (صادر  +وارد).

�
الربع
األول

مدة التنفيذ
�
الربع
الثاني

�
الربع
الثالث

�
الربع
الرابع

اجلهة املنفذة

إدارة اإلعالم والعالقات
العامة

التكلفة
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مشاريع اإلنشاءات اجلديدة:
 .1تشييد مكاتب وحظيرة رئاسة اجلمارك أرقني.
 .2تشييد مكاتب مكافحة التهريب الفاشر.
 .3تشييد مبني مكافحة التهريب الضعني.
 .4تشييد مبني مكافحة التهريب زالنجي.
 .5تشييد مبني رئاستي اجلمارك مكافحة التهريب سنار.

مشاريع أعمال تكميلية:
.1تكملة اعمال امليناء اجلاف نياال.
.2تكملة اعمال امليناء اجلاف القضارف.
 .3تكملة أعمال رئاسة املكافحة واجلمارك كادوقلي.
..4تكملة اعمال امليناء اجلاف االبيض.
 .5تكملة اعمال املرحلة الثانية املعمل اجلمركي اخلرطوم.

املشروعات والبرامج

الهدف الرابع :تعزيز وبناء القدرات (حزمة التطوير التنظيمي ).

األهداف الفرعية

توفير اإلحتياجات من املوارد
املادية وحتسني بيئة العمل
وتقدمي اخلدمات اإلجتماعية

مخازن السالح واخملالفات باحملطات:
 .1تشييد مخزن االمداد سوبا باألبعاد ( )50x20مع تأهيل اخملازن.
 .2تشييد مخزن ااخملالفات املكافحة عطبرة باألبعاد (.)30x15
 .3توريد كرفانات مبقاسات مختلفة للتأمني بالواليات.
 .4تشييد عدد ( )20مخزن سالح بالواليات (املكافحة
عطبرة  -القالبات  -حمدابيت)....

أعمال التأهيل بوالية اخلرطوم:
 .1تأهيل مبني مكافحة التهريب اخلرطوم.
 .2تأهيل مبني رئاسة اخلدمات والتوجيه والوحدة الطبية.
 .3تأهيل مبني رئاسة ضرائب إنتاج اخلرطوم.
 .4تأهيل مبني رئاسة جمارك مطار اخلرطوم.

أعمال التأهيل باحملطات احلدودية:
 .1تأهيل مبني رئاسة كرمية.
 .2صيانة وتأهيل مجمع أبو حشيش بالبحر األحمر ( )51وحدة.
 .3صيانة وتأهيل مجمع الثورة بورتسودان ( )14وحدة.

�
الربع
األول

مدة التنفيذ
�
الربع
الثاني

�
الربع
الثالث

�
الربع
الرابع

اجلهة املنفذة

إدارة املشروعات
والتنمية

التكلفة
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توفير إحتياجات هيئة اجلمارك من الزي الرسمي ومكمالته.

تطوير خدمات التعليم:
بناء مجمعات تعليمية وسكنية مبنطقة (امدرمان  -اخلرطوم
 بحري).زيادة عدد البيوت احملمية الي ( )50بيتا ً محميا ً.
زراعة عدد ( )50فدان لالستزراع السمكي.
تقدمي خدمات طبية بكفاءة عالية وفق معايير اجلودة
الشاملة:
انشاء قسم للطوارئ خالل ( )24ساعة.
تنظيم االسرة والتحسني.
توسعة الصيدلية احلالية.
انشاء عدد ( )2صيدلية في كل من بحري وامدمان.
إنشاء قسم االسنان.
إحياء روح التكافل وسط القوة من خالل برامج التكافل.
تقدمي املنح بكل انواعها بسهولة ويسر.
رفع املشغل الي مصنع للمالبس اجلاهزة .
 شراء عدد ( )10ماكينات تعمل بالكمبيوتر.
االستعانة باخلبرة االجنبية.
توفير االستقرار النفسي واالجتماعي للعاملني باجلمارك.

املشروعات والبرامج

الهدف الرابع :تعزيز وبناء القدرات (حزمة التطوير التنظيمي ).

األهداف الفرعية

توفير اإلحتياجات من املوارد
املادية وحتسني بيئة العمل وتقدمي
اخلدمات اإلجتماعية

تفعيل وحتديث الهيكل
التنظيمي

تطوير وحتديث املعامل اجلمركية

تطبيق مفاهيم اجلودة الشاملة
لقياس األداء والتحسني املستمر

إكمالالهيكلالتنظيميحتياملستوياتالدنيا.
تكملة إعداد الوصف الوظيفي.

تطوي��ر وحتدي��ث أجهزة املس��ح اإلش��عاعي الن��ووي بكافة
احملطات اجلمركية.
تطوي��ر وحتديث أجهزة ف��رع البيئة والس�لامة املهنية بكل
احملطات اجلمركية.
تطوي��ر وحتدي��ث أجه��زة املعام��ل اجلمركية لضم��ان ودقة
الفحص املعملي لكل الواردات والصادرات.

تفتي��ش كل اإلدارات العامة والدوائرة واالفرع التابعة لهيئة
اجلمارك حسب اخلطة تنفيذ ( )25فريق عمل.
 التحس�ين املس��تمر لنظ��ام إدارة اجلودة وتكمل��ة ما تبقي
م��ن إدارات للدخول في نظام اجلودة (االدارة العامة للش��ئون
العامة  +اإلدارة العامة للعمليات اجلمركية).
التأهيل والتدريب ملفاهيم اجلودة.

�
الربع
األول

24%

�
الربع
الثالث

مدة التنفيذ
�
الربع
الثاني

20%
28%

�
الربع
الرابع

28%

اجلهة املنفذة

دائرة التوجية واخلدمات

دائرة اإلمداد
(إدارة اخملازن واملهمات)
إدارةالتخطيطوالتحديث
+
اللجنة املكلفة
إدارة املعامل اجلمركية

إدارة التفتيش
كل اإلدارات
+
جلنة اجلودة

التكلفة
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 .1البرامج التدريبية التخصصية الفنية:
برامج التقييم والتصنيف والترميز ( )41دورة .
برامج اإلجراءات اجلمركية ( )25دورة .
برامج قواعد املنشأ واإلعفاءات ( )13دورة .
برامج الرقابة اجلمركية ( )27دورة .
برامج اإلتفاقيات الدولية واإلقليمية ( )5دورة.
برامج العلوم القانونية ( )22دورة.
برامج لغات اجنبية ( )6دورة.
برامج إعداد مدربني جمركني ( )2دورة.
برامج سلوكية ( )4دورة.
برامج في ظل توجهات منظمة اجلمارك العاملية ( )6دورة.
برامج الصحة والسالمة املهنية ( )15دورة.
دورات خاصة ب��اإلدارة العامة ملكافحة التهريب ( )8دورة غير
عسكرية.
برامج اجلودة الشاملة (وفق االحتياج).
دورات االسيكودا (وفق االحتياج).
الفرق احلتمية (حسب توجيهات رئاسة الشرطة).
 .2التدريب للمتعاونني مع اجلمارك.
 .3الدورات التدريبية للمراكز اإلقليمية.
 .4الورش والسمنارات واملنتديات التي تعقد باالتفاق مع
املنظمات الدولية.

املشروعات والبرامج

الهدف الرابع :تعزيز وبناء القدرات (حزمة التطوير التنظيمي ).

األهداف الفرعية

تطــوير وحتـــديث العملية
التدريبية

برامج املالية:

برامج اإلكادميية.

برامج مالية ( )15دورة .

برامج احلاسب اآللي ( )3دورة.

الدورات العسكرية:

برامج املوارد البشرية ( )11دورة.
برامج القيادات واإلدارات العليا والتنفيذية ( )10دورة.
البرامج الثقافية ( )4دورة.
برامج مش��اركات ل�لإدارات اخملتلف��ة بالتعاون م��ع إكادميية
الدارسات املالية واإلقتصادية ( )12دورة.
برامج دائرة تقنية املعلومات ( )10دورة.
برامج الدراسات اإلكادميية العليا في اجلامعات ( )55دورة.
الدورات اخلارجية( )3دورة.

دورات عسكرية ضباط ( )11دورة.
املشاريع التدريبية (وفق االحتياج).
الدورات العسكرية صف ضباط واجلنود ( )33دورة.

�
الربع
األول

مدة التنفيذ
�
الربع
الثاني

�
الربع
الثالث

�
الربع
الرابع

اجلهة املنفذة

دائرة التدريب
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