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القطاع اللوج�ستـي
 وم�ســتقبل البحــرين

أحمد بن حمد آل خليفة
رئيس الجمارك

اإلفتتاحية

ت���ويل �للجنة �لتن�سيقية برئا�سة �ساحب �ل�سمو �مللك���ي �لأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة 
ويل �لعه���د نائ���ب �لقائد �لأعلى �لنائ���ب �لأول لرئي�س جمل�س �ل���وزر�ء، �أهمية كربى لتنمية 
وتطوير �لقطاع �للوج�ستي يف مملك���ة �لبحرين باعتباره �أحد �لقطاعات �حليوية �لتي ت�سكل 
7% من �لناجت �ملحلي �لإجمايل، كما �أنه يلعب دور� �أ�سا�سيا يف حتفيز قطاعات �أخرى على 

�لنمو، منها �لقطاع �ل�سناعي و�لتجاري وكذلك �لقطاع �ل�سياحي.
وه���ذ� �لهتمام يعك�س طموحا ل حمدود� من �حلكوم���ة �ملوقرة، �لتي توؤمن باأن مملكة 
�لبحرين ه���ي �ملكان �لأمثل لتكون مركز� �إقليميا للعمليات �للوج�ستية، من خالل ما متلكه من 
مي���ز�ت تف�سيلية، وهو ما يوؤهلها لأن تكون �ملركز �لذي ي�ستقبل م�ستودعات �ل�رشكات وتوزع 

منها على �لدول �ملختلفة بح�سب �لطلب.
و�أهم �ملقومات �لتي توؤهل مملكة �لبحرين للقيام بهذ� �لدور، تتمثل يف �ملبنى �جلديد 
يف مط���ار �لبحرين �لدويل، وم�ستودعات �ل�سحن يف �ملط���ار، و�ملنطقة �للوج�ستية �ملعلقة 
�ل�رشيب���ة، كما �أن مملك���ة �لبحرين تتمتع مبوقع جغر�يف يتو�س���ط منطقة �خلليج �لعربي 
يجعله���ا �لأقرب �إل���ى �ملدن �لرئي�سية يف �ملنطق���ة كالريا�س و�لكوي���ت وبقية دول جمل�س 
�لتع���اون، بالإ�سافة �إلى ميزة �أخرى للمملكة وهي �أن �سغر م�ساحتها يوفر �لرت�بط بني �ملنافذ 
وي�سمح ب�سهولة �لو�سول �إلى كل منافذها ب�سكل �سل�س و�سهل، حيث �أن مطار �لبحرين قريب 
م���ن ميناء خليفة بن �سلمان، وكالهما يقعان بالقرب من �ملناطق �ل�سناعية ومو�قع �لتخزين 
�للوج�ستي، وميك���ن �لنتقال عن طريق و�حد رئي�سي �إلى �ململك���ة �لعربية �ل�سعودية عرب 

ج�رش �مللك فهد.
وق���د ربطت �للجنة �لتن�سيقية تطوير هذ� �لقطاع بروؤي���ة �لبحرين  �لقت�سادية 2030، 
لأن ��ستد�م���ة تطوير �لقطاع تعني تعزيز تناف�سي���ة موقع �لبحرين يف جذب �ل�ستثمار�ت، 

وتر�سيخ �لعد�لة عرب �لت�رشيعات و�لقو�نني و�لإجر�ء�ت �مل�ساندة لنمو هذ� �لقطاع.
ول�س���ك �أن زي���ارة �ساحب �ل�سمو �مللكي ويل �لعهد �إلى ج����رش �مللك فهد يف 2013، 
كانت حمطة هامة يف تعزيز قوة �لقطاع �للوج�ستي، حيث وجه �سموه بو�سع حلول م�ستد�مة 
على ج�رش �ملل���ك فهد ل�سمان �ن�سيابي���ة حركة �ل�ساحنات، وخف�س مع���دلت �نتظارها على 
�جل����رش، لفتا �إلى �أنه يف �سوء هذه �لزيارة تو�لت �خلطو�ت لتنمية �لقطاع، حيث مت تعيني 
�رشك���ة متخ�س�سة من قبل جمل�س �لتنمي���ة �لقت�سادية يف ماي���و 2015 لإجر�ء م�سح على 
�لقط���اع �للوج�ستي للتعرف على مو�طن �لقوة و�ل�سعف وفر�س �لنمو، وقد خل�ست �للجنة �إلى 
ع���دة تو�سيات من �أهمها ����رشورة ت�سكيل فريق عمل بني �جله���ات �ملعنية يف هذ� �لقطاع 

لتن�سيق �جلهود.
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»اجلمارك« تتفاعل و مبادرة ويل العهد

يف �إط���ار تفاعل �سئون �جلم���ارك مع مبادرة 
�ساحب �ل�سم���و �مللكي �لأمري �سلم���ان بن حمد �آل 
خليفة ويل �لعهد نائب �لقائد �لأعلى �لنائب �لأول 
لرئي�س جمل����س �لوزر�ء، و�لتي �ساركت فيها �لوز�ر�ت 
و�جله���ات �حلكومية و�ملوؤ�س�س���ات مبملكة �لبحرين 
حتت و�سم#فريق_�لبحري���ن يف خدمتكم، قام 
فريق �سئ���ون �جلمارك يتقدمهم مع���ايل �ل�سيخ 
اأحم���د بن حمد اآل خليفة رئي����س اجلمارك بالتقاط 

�سورة تذكارية لهذه �ملنا�سبة و�إطالق و�سم

#جم���ارك مع���ززة لالزده���ار و�لأم���ن و�لنمو 
�لقت�سادي.

#نح���ن _وبقي���ة _منت�سبين���ا _يف _
خدمتكم

#Customs enhancing prosperity, 
security and economic growth

#We_and_the_rest_of_our_
team_are_at_your_service

و�لتز�مه  دعمه  على  �جلمارك  رئي�س  و�أكد 
�لوقت  يف  معرباً  �لوطنية،  �مل��ب��ادرة  بهذه  
ذ�ته عن �عتز�زه وفخره بكافة منت�سبي �سئون 
وملا  �لبحرين  فريق  يف  كاأع�ساء  �جل��م��ارك 
�لتنمية  عجلة  دفع  يف  فاعل  دور  من  لهم 
�لقت�سادية يف ظل قيادة ح�رشة �ساحب �جلاللة 
�لبالد  �آل خليفة عاهل  �مللك حمد بن عي�سى 

�ملفدى حفظه �هلل ورعاه. 
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اإدارة جمارك املنافذ البحرية

اإدارةالإت�سال والتن�سيق اإدارة جمارك املنافذ الربية

اإدارة جمارك املنافذ اجلوية
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��ستكماًل لالجتماع �لثنائي �لثاين بني جمارك 
مملك���ة �لبحرين و�لهيئة �لعام���ة للجمارك باململكة 
�لعربي���ة �ل�سعودي���ة و�لذي عق���د يف �سهر مار�س 
�ملا�س���ي، وتنفيًذ� مل���ا جاء يف �لجتم���اع ب�ساأن 
ت�سكيل فريق عمل برئا�س���ة �سئون �جلمارك لإجناز 
بع�س �مله���ام ومنها مر�جعة قو�ئم �ل�سلع �ملقيدة 
متهي���دً� لعتمادها وتطبيقه���ا يف منافذ �لدخول 
�لأولى يف �لبلدين، ��ستقبلت �سئون �جلمارك وفًد� 
م���ن �لهيئة �لعامة للجمارك وبع�س �جلهات �لرقابية 
بال�سعودية لزي���ارة �ملنافذ �جلمركية و�جلهات ذ�ت 

�لعالقة بال�سلع �ملقلدة مبملكة �لبحرين.
وق���د رحب معايل �ل�سيخ �أحم���د بن حمد �آل 
خليفة رئي�س �جلمارك بالوفد، موؤكدً� حر�س �سئون 
�جلمارك على ت�سهيل كل ما من �ساأنه تطوير �لعمل 
بني جمارك �لبلدي���ن �ل�سقيقني ، مبا ي�سهم يف 
اإجناز كافة امله���ام املتعلقة بتطبيق نقاط الدخول 
�لأولى م���ع �ل�سقيقة �ململكة �لعربي���ة �ل�سعودية 
، متهي���دً� لبدء �لتطبي���ق يف �لأول من يناير عام 

2019م.

وتاأت���ي هذه �لزي���ارة ��ستجاب���ة لطلب �جلهات 
�لرقابية باململك���ة �لعربية �ل�سعودي���ة للتاأكد من 
�لإجر�ء�ت �ملتبعة لدى مملكة �لبحرين، يف �سبيل 
قيام �جلهات �لرقابية بتطبيق منفذ �لدخول �لأول 
يف �ململكت���ني �ل�سقيقت���ني، بحي���ث تقوم هذه 

�جلهات بفح����س �لب�سائع �ملتجهة للمملكة �لعربية 
�ل�سعودي���ة دون قي���ام �جله���ات �لرقابية بفح�س 
�ل�سحن���ة على ج����رش �مللك فهد، بحي���ث يتبقى 
فقط �لتفتي����س �لأمني �إذ� ما دع���ت �حلاجة �إليه، 
�إذ �سي�سه���م ذل���ك باإذن �هلل يف �رشع���ة �ن�سياب 
�ل�ساحنات و�ل�سلع، و�سيك���ون له �أثر �إيجابي على 

حركة �لتجارة بني �لبلدين �ل�سقيقني.
وتخللت �لزيارة ، قيام �لوفد بجولة ��ستطالعية 
يف �ملنافذ �جلمركية ، وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة، وز�رة 
�ل�سحة، �لهيئة �لوطني���ة لتنظيم �ملهن و�خلدمات 
�ل�سحية، بهدف �لطالع و�ل�ستفادة من �سري �لعمل 

يف �ملنافذ �جلمركية و�جلهات �لرقابية.
زيارة منافذ اجلمارك ال�سعودية

و يف �إط���ار توجيهات معايل �ل�سيخ �أحمد بن 
حم���د �آل خليفة رئي�س �جلم���ارك، ومعايل �لأ�ستاذ 
�أحمد بن عبد�لعزيز �حلقباين حمافظ �لهيئة �لعامة 
جلمارك �ململكة �لعربية �ل�سعودية �ل�سقيقة، وعلى 
�سوء خمرجات �لجتماع �لثنائي �لذي عقد مبملكة 
�لبحري���ن خالل �سهر مار�س �ملا�س���ي ب�ساأن ت�سهيل 
�لتجارة �لبينية و�لعم���ل بنقطة �لدخول �لأولى وما 
�أعقب���ه من ت�سكي���ل فريق عمل برئا�س���ة �جلمارك 
وع�سويه �جلهات �لرقابية بالبلدين �ل�سقيقني ، قام 
وفد من �سئون �جلم���ارك و�جلهات �لرقابية مبملكة 
�لبحرين بزيارة �إلى مين���اء �مللك عبد�لعزيز ومطار 

�مللك فهد يف مدينه �لدمام.
وتخلل���ت �لزي���ارة ، �جتماع���ات ب���ني خمتلف 
�جلهات �لرقابية به���دف توحيد �لإجر�ء�ت �ملتبعة 
وقيام ه���ذه �جلهات بالتاأكد م���ن �سالمة �ل�سحنات 
�ملتجه���ة من �ملنفذ �لأول �إلى �لبلد �لآخر دون �أن 
يتم فح�سها على ج�رش �مللك فهد مما �سينتج عن 
ذلك �سهول���ة يف �ن�سياب �لب�سائ���ع بج�رش �مللك 

فهد.
 وجاءت هذه �لزي���ارة ��ستكماًل لالجتماع �لذي 
ُعقد مبدينة �لريا�س وهدف �إلى �لبحث حول �أف�سل 
�لطرق �ملوؤدية لتطبيق منف���ذ �لدخول �لأول بني 
�لبلدين، حيث مت رفع تو�سيات �لزيارة �إلى �أ�سحاب 
�ملعايل روؤ�ساء �جلمارك بالبلدين،  مع �لإ�سارة �إلى 
وجود تو�فق كب���ري يف �لآر�ء بني خمتلف �جلهات 

حول �أهمية �ملو�سوع.
 وقد �سبق للجمارك و�جلهات �لرقابية باململكة 
�لعربية �ل�سعودي���ة �لقيام بزيارة للمنافذ �جلمركية 
يف مملكة �لبحرين ، �طل���ع فيها �مل�ساركون على 
�لإج���ر�ء�ت �ملتبعة �لت���ي حتكم �لرقاب���ة و�لتاأكد 
من �سالمه �ل�سل���ع �مل�ستوردة و�لت�سهيالت �ملقدمة 
من قبل �سئون �جلم���ارك و�جلهات �لرقابية. �سارك 
يف �لجتماع م���ن �جلانب �لبحرين���ي مدير �إد�رة 
�لتخلي����س �جلمرك���ي و�ملتابعة ووف���د من بع�س 

�جلهات �لرقابية.

» اجلمارك«: تطبيق نقاط الدخول الأولى لل�شاحنات على ج�رس امللك فهد
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رئي�س اجلمارك ي�شارك يف اجتماع هيئة الحتاد اجلمركي بالكويت
تر�أ�س معايل �ل�سيخ �أحمد بن حمد �آل خليفة 
رئي�س �جلمارك ، وفد جمارك مملكة �لبحرين  يف 
�لجتم���اع �لع�رشي���ن لهيئ���ة �لإحت���اد �جلمركي 

بالكويت.
وم���ن بني �لق�سايا �لت���ي ناق�سها �لجتماع ، 
مذكرة �لأمان���ة �لعامة حول ق���ر�ر �ملجل�س �لأعلى 
يف لقائه �لت�س���اوري �ل�سابع ع�رش ب�ساأن ��ستكمال 
متطلبات �لحت���اد �جلمركي  و�نتق���ال �ل�ساحنات 
�ل�سعوبات �لتي  �ل���دول �لأع�ساء ومعاجل���ة  بني 
تعرت�س �نتقال �ل�ساحنات من خالل تطوير �ملنافذ 
�جلمركية ب�سكل مدرو����س ووفق �أف�سل �ملمار�سات 
�لعاملية ،  كم���ا مت مناق�سة تقري���ر �لأمانة �لعامة 
حول �لتحويل �لآيل �ملبا����رش للر�سوم �جلمركية ، 
ومتابعة قر�ر�ت هيئة �لحتاد �جلمركي ذ�ت �ل�سلة 
بالإ�ساف���ة �إلى مناق�سة مذك���رة �لأمانة �لعامة حول 

�لتفاق على قائمة موح���دة لل�سلع �لتي تخ�سع 
لل�رشيبة �لنتقائية .

 و�أك���د مع���ايل رئي�س �جلمارك عل���ى �أهمية 
�لق�ساي���ا �ملطروح���ة يف �لجتماع وم���ا ميكن �أن 

يحققه من نتائ���ج �إيجابية ملمو�سة �سينتج عنها 
�سهولة �ن�سياب �لب�سائع من خمتلف �ملنافذ بدول 
�ملجل�س و�إجر�ء�ت جمركي���ة وغري جمركية موحدة 

يتم تطبيقها مبختلف �ملنافذ �جلمركية للدول.

حتت رعاية معايل �ل�سي���خ �أحمد بن حمد �آل 
خليفة رئي�س �جلمارك وبح�س���ور �سعادة �ملهند�س 
ن���ادر خليل �ملوؤيد وكي���ل وز�رة �ل�سناع���ة و�لتجارة 
و�ل�سياح���ة ل�سئ���ون �لتجارة ، عق���دت ور�سة �لعمل 
�لوطنية »در��سة زم���ن �لإفر�ج«  على مدى خم�سة 
�أي���ام وذلك مبعهد �لتدري���ب �جلمركي وبالتعاون 

مع منظمة �جلمارك �لعاملية.
وق���د �ألق���ى مع���ايل رئي����س �جلم���ارك كلمة 
للم�سارك���ني عرب فيه���ا عن �أهمية در��س���ة �آلية زمن 
�لإف���ر�ج و�لت���ي تتعل���ق بقيا����س �لأد�ء �لفعلي 
لعمليات تخلي����س �لب�سائع يف �سل�سلة �لتوريد يف 
�ملنافذ �جلمركية ومدى �رتباطه���ا بتنفيذ �لتز�مات 

مملكة �لبحرين باتفاقي���ة ت�سهيل �لتجارة و�مل�ساهمة 
يف جذب �ل�ستثمار�ت �خلارجية �إلى مملكة �لبحرين.

كم���ا �أ�سار �إل���ى �لدور �ملهم للجه���ات و�لهيئات 
�لرقابي���ة ومقدمي �خلدم���ات باملنافذ �جلمركية من 
�جلهات �لتنظيمية للتعامل مع در��سة زمن �لإفر�ج، 
كل فيما يخ�سه من �إجر�ء�ت بهدف حتديد �لعو�ئق 
و�لختناق���ات يف �سل�سة �لتوريد و�لعمل على و�سع 
ت�س���ور�ت للقر�ر�ت �لتي من �ساأنه���ا حت�سني �لعمل 

وتنفيذه ب�سورة فاعلة.
وتهدف �لور�سة �لت���ي �سارك فيها )45( موظفاً 
م���ن �سئون �جلم���ارك و�جلهات �لرقابي���ة و�ل�رشكات 

�مل�سغل���ة مليناء خليفة بن �سلم���ان ومطار �لبحرين 
�لدويل،  �إل���ى بناء قدر�ت مملك���ة �لبحرين لإجر�ء 
در��س���ة زمن �لإفر�ج عل���ى �أ�سا�س منتظ���م كما هو 
مطلوب من قب���ل منظمة �لتج���ارة �لعاملية ، بحيث 
مت �إط���الع �مل�ساركني على منهجية منظمة �جلمارك 
�لعاملية يف �إج���ر�ء�ت �آلية زمن �لإف���ر�ج و�ملر�حل 
�ملختلفة م���ن در��ستها ، بالإ�ساف���ة �إلى �لتحديات 
و�لفر�س �ملتاحة �أمام مملكة �لبحرين لتطبيق �لآلية ، 
كما حتر�س �سئون �جلمارك على �إ�رش�ك �رشكائها يف 
�سل�سلة �لتوريد للو�سول �إلى تي�سري �لإجر�ء�ت و�رشعة 
�إجناز �ملعامالت مبا ي�سهم يف رفع وترية �لقت�ساد 

�لبحريني.

بالتعاون مع منظمة اجلمارك العاملية وبح�شور 45 موظفاً .. 
اجلمارك تنظم الور�شة الوطنية لقيا�س زمن الإفراج
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بعد 4 اأ�شهر من تنفيذ عمليات التخلي�س امل�شبق 
رئي�س اجلمارك:ان�شياب حركة ال�شاحنات على اجل�رس وتناق�س �شاعات النتظار

�رشح مع���ايل �ل�سيخ �أحمد بن حمد �آل خليف���ة رئي�س �جلمارك �أن 
عملي���ة �لتخلي�س �مل�سب���ق لل�ساحنات على ج�رش �مللك فه���د و�لتي بد�أ 
تطبيقه���ا منذ �لأول م���ن �أبريل، بلغت 37.7 % خ���الل �لأ�سبوع �لأول 
و67.5 % يف �لث���اين، و87.7 % خ���الل �لأ�سبوع �لثالث، مع حدوث 
نقل���ة نوعية خالل �لأ�سب���وع �لر�بع و�سلت �إلى ما يق���ارب 94 % ح�سب 

�لإح�سائيات �لأولية ل�سهر �أبريل.
وبالن�سبة ملتو�سط مدة �نتظار �ل�ساحنات، فقد كانت يف �سهر مار�س - 

�أي قبل تطبيق �لنظام �مل�سبق - من �ساعة ون�سف �إلى �ساعتني تقريباً، 
وعن���د تطبيق �لنظام يف �أبريل �أ�سبحت م���دة �لنتظار من 30 �إلى 45 
دقيقة تقريباً، بينما بلغ �إجمايل �ملعامالت �لو�ردة يف �أبريل )12004( 
وبلغ ع���دد معامالت �لتخلي�س �مل�سب���ق )8728( مبا يعادل تخلي�س 
�ساحن���ات �لو�رد ب���ني �ملحمل و�لفارغ مبع���دل 653 �ساحنة يومياً، يف 
حني بلغ ع���دد �ملعامالت �لو�ردة يف �سهر مار����س )11148( معاملة 
و�ردة وعدد )32( معاملة تخلي�س م�سبق فقط، مبا يعادل تخلي�س عدد 

575 �ساحنة يومياً.

عق���دت �للجن���ة �لإ�رش�في���ة مل����رشوع تطوير 
نظام �لناف���ذة �لو�حدة )�أفق2(  �جتماعها ب�سئون 
�جلمارك ، بح�سور معايل �ل�سيخ �أحمد بن حمد �آل 
خليفة رئي�س �جلم���ارك و�ل�سيد حممد علي �لقائد 
�لرئي����س �لتنفي���ذي لهيئة �حلكوم���ة �لإلكرتونية 
وعدد م���ن �ملعني���ني ب�سئون �جلم���ارك وهيئة 

�حلكومة �لإلكرتونية.

ومت خالل �لجتم���اع مناق�س���ة مو�سوع طرح 
مناق�س���ة �مل�رشوع خ���الل �لأيام �لقليل���ة �لقادمة، 

و�أه���م �ملو�سوع���ات �ملتعلقة مبيز�ني���ة �مل�رشوع 
وطلب �لعرو�س  بجان���ب �آلية عمل �جلهات �لرقابية 

�حلكومية مع �سئون �جلمارك.

ويعترب م�رشوع نظام �لناف���ذة �لو�حدة بو�بة 
�إلكرتونية ت�سم �خلدم���ات �لإلكرتونية ذ�ت �ل�سلة 
بذوي �مل�سلحة من )وكالء �لبو�خر، وكالء �ل�سحن، 
�ملخل�سني �جلمركي���ني، ومالكي �لب�سائع(، ومن 
�أهم مميز�ته ، حتقيق �لتكامل �لإلكرتوين وتبادل 
�لبيان���ات بني �لنظ���م �لإلكرتوني���ة �لعاملة د�خل 

�لد�ئرة �جلمركية وتنظيم �إجر�ء�ت �ملو�عيد و�إيقاف 
�ملعامالت �لورقية �ملتد�ول���ة بني �سئون �جلمارك 
و�ل����رشكات �مل�سغلة. �إ�سافة �إل���ى ��ستخد�م �أف�سل 
�حلل���ول �لذكية، تطبيق���ات �ل���ذكاء �ل�سطناعي 
وت�سم���ني معاي���ري �لعم���ل يف قو�ع���د �لنظ���ام 
و�ملتعلقة بكاف���ة �جلهات �لرقابي���ة، تنويع طرق 
تقدمي �خلدمات عن طريق �لهاتف �لنقال ووحد�ت 
�خلدم���ة �لذ�تي���ة »Kiosks«، تطبي���ق تقنية 
�لبل���وك ت�سني، بالإ�سافة �إل���ى �لعديد من �ملز�يا 

�لتي تخدم كافة �جلهات �مل�ستفيدة من �لنظام.

مب�شاركة اجلمارك واحلكومة الإلكرتونية
اللجنة الإ�رسافية تعقد اجتماعها الأول مل�رسوع نظام النافذة الواحدة »اأفق 2«
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 من خمتلف اإدارات �شئون اجلمارك
SLA تكرمي 23 م�شاركاً يف دورة اإعداد وتنفيذ ومتابعة اتفاقيات م�شتوى اخلدمة 

حت���ت رعاية مع���ايل �ل�سيخ �أحم���د بن حمد 
�آل خليف���ة رئي�س �جلمارك، �أقام���ت �سئون �جلمارك 
حف���ل تك���رمي �ملوظف���ني �مل�سارك���ني يف دورة 
“�إع���د�د وتنفي���ذ ومتابع���ة �تفاقي���ات م�ست���وى 
�خلدم���ة    SLA”  و�لتي مت عقدها بالتعاون مع 
�رشك���ة Orient Middle East، حيث �سارك 
يف �ل���دورة عدد )23( موظفاً م���ن خمتلف �إد�ر�ت 

�سئون �جلمارك.
وبهذه �ملنا�سبة ،�أكد مع���ايل رئي�س �جلمارك 
خالل �حلفل على حر�سه على رفع �لكفاءة �لوظيفية 
�إل���ى �أف�سل  ملن�سوب���ي �جلم���ارك بغية �لو�س���ول 
م�ستوي���ات �لأد�ء، كما �أثن���ى معاليه على �لقائمني 

على هذه �ل���دورة �ملهمة، و�لت���ي �ستخدم �سئون 
�جلمارك يف �إعد�د مدربني وطنيني ي�ساهمون يف 
خدمة �إد�رة معهد �لتدريب �جلمركي بكفاءة عالية.

و��ستهدف���ت �ل���دورة �ملوظف���ني يف �لإد�ر�ت 
ذ�ت �لعالقة �ملبا����رشة بالتفاقيات و�لعقود �ملربمة 
بني �سئون �جلمارك و�لأطر�ف �لأخرى، وقد تناولت 
�ل���دورة عدد م���ن �ملو��سيع مثل �سع���ف �أو ف�سل 
تق���دمي �لأد�ء و�لإج���ر�ء�ت �لت�سحيحي���ة و�حللول 
�ملنا�سبة �لو�جب �تخاذها يف حال وجود �أي تق�سري، 
بالإ�سافة �إلى عمل تدريب���ات تطبيقية ت�ساعد على 
فهم و�إدر�ك متطلبات �لدورة ب�سكل حريفيّ و�أن�سطة 
تفاعلية تتعلق مب�ستويات �خلدمة وموؤ�رش�ت �لأد�ء.

وتهدف �ل���دورة �إلى �إع���د�د �ملتدربني على 
�إعد�د وتنفيذ ومتابعة �تفاقي���ات م�ستوى �خلدمة 
ب�س���كل م�ستقل، و�لق���درة على حتدي���د موؤ�رش�ت 
�لأد�ء �لرئي�سية ملر�قبة ومتابعة �أد�ء �أطر�ف �لتفاقية 
وخ�سو�ساً مقدم���ي �خلدم���ات و�ملقاولني ، و�رشح 
�ملدفوعات و�لغر�مات �جلز�ئي���ة و�ملكافاآت �ملرتبطة 

ببنود �لتفاقية.
ويف ختام �حلفل مت توزي���ع �ل�سهاد�ت على 
�مل�سارك���ني و�ملحا�رشين ، حيث ح�رش حفل �لتكرمي 
 Orient Middleل�رشك���ة �لتنفي���ذي  �لرئي�س 
East ، ومدر�ء عام���ي �جلمارك وعدد من �ملدر�ء 

و�لروؤ�ساء.

 

و�أكد معايل رئي�س �جلم���ارك �أن هذه �لن�سب تدل 
على �نعكا����س تطبيق �لنظ���ام ب�س���ورة �إيجابية نحو 
ت�سهيل وترية �لعمل �جلمركي و�ن�سياب حركة �ل�ساحنات 
ب�سكل فع���ال و�لذي ب���دوره �أدى �إلى ع���دم تكد�س 
�ل�ساحنات يف �ل�ساح���ة �جلمركية، مما يثبت �أن �لعملية 
ب���د�أت بتحقي���ق �لأه���د�ف �ملرجوة منها، م���ع �لأخذ 
بالعتب���ار �أنها ماز�لت يف بد�ي���ة �لتطبيق ومن �ملوؤمل 
زيادة �لن�سب خالل �لأيام �لقادم���ة، د�عياً كافة �لعمالء 
باللتز�م بتطبيق �لتخلي�س �مل�سبق للم�ستوردين على 
جمي���ع و�رد�تهم، م�سيفا �أن �سئ���ون �جلمارك يف طور 

تطبيق نظام �لتخلي�س �مل�سبق ب�سورة �إلز�مية.



بانــورامــــا

الجمـــــــارك 12

رئي�س اجلمارك ي�شارك باجتماع جمل�س منظمة اجلمارك العاملية ويرتاأ�س الإجتماع الإقليمي
�أكد رئي�����س �جلمارك �ل�سي����خ �أحمد بن حمد 
�آل خليف����ة، �عتم����اد م�س����ودة �إط����ار �ملعايري حول 
�لتج����ارة �لإلكرتوني����ة عرب �حل����دود و�ملو�فقة على 
توقي����ع مذكرة تفاهم مع �سن����دوق �لنقد �لدويل 
تتعلق بالتعاون ب����ني �جلمارك و�ل�رش�ئب، بجانب 
�إن�ساء فريق عمل للمر�جع����ة �ل�ساملة لتفاقية كيوتو 

�ملعدلة.
و�س����ارك رئي�س �جلمارك يف �جلل�سة �لفتتاحية 
للدورة �ل�����132 ملجل�س منظمة �جلم����ارك �لعاملية 
يف بروك�سل، حي����ث قدم ورقة عم����ل عن مرئيات 
م�ستقب����ل �لعم����ل �جلمرك����ي م����ن منظ����ور �لتطور 
�حلا�س����ل يف تقنية �ملعلومات وم����ا نتج عنها من 
ث����ورة يف ع����امل �لبيان����ات وزيادة حجمه����ا ب�سبب 
�لنمو �ملطرد للتج����ارة �لإلكرتونية يف جميع �أنحاء 
�لع����امل مما �أ�سبح من �لالزم عل����ى منظمة �جلمارك 
�لعاملي����ة �إن تفك����ر يف �إن�ساء من�س����ة رقمية عاملية 
يتم م����ن خاللها تب����ادل �ملعلومات ب����ني �سلطات 
�جلم����ارك با�ستخد�م تقنيات حديث����ة مثل �سل�سلة 
�ل�سطناعي  و�ل����ذكاء   )Blockchain( �لكت����ل 

لت�سهيل  وذلك   )Artificial intelligence(
عملية �لتدقيق و�ملر�قبة �جلمركية.

فيما �أع����رب �أمني عام �ملنظمة عن تاأييده هذ� 
�لتوجه، مو�سحاً يف �لوقت نف�سه �أنه ذو �أهمية عالية 

و�سيجرى �لعمل على در��سة تطبيقه.
كما تر�أ�س رئي�س �جلم����ارك نائب رئي�س منظمة 
�جلمارك �لعاملية لدول �إقليم �سمال �أفريقيا و�ل�رشق 
�لأدنى و�لأو�س����ط، �لجتماع �لإقليمي �ل�48 ملدر�ء 
عامي �جلمارك بدول �لإقليم، على هام�س �جتماعات 
منظمة �جلم����ارك �لعاملية، حيث نوه باأهمية توحيد 
�ملو�ق����ف وتقريب وجه����ات نظ����ر دول �لإقليم يف 
�ملو��سي����ع �لتي �ستط����رح على جمل�����س �ملنظمة 

�لقادم.
و�أو�سح �عتم����اد جلنة �ل�سيا�سات، �إدر�ج لغات 
�إ�سافي����ة يف �أعمال جلان �ملنظم����ة ب�سكل جتريبي 
مل����دة عامني �بتد�ء من يولي����و، ومن �سمنها �للغة 
�لعربي����ة، مطالب����اً �ل����دول بامل�سارك����ة �لفعالة يف 
�جتماع����ات �للج����ان ��ستخد�م �للغ����ة �لعربية يف 

�ملد�خالت وطرح �لت�ساوؤلت حتى يتم تاأكيد �أهمية 
�للغة �لعربية وتثبيت وجودها كلغة ر�سمية معتمدة 

يف �أعمال �ملنظمة.
كما �طلع �ملدر�ء �لعامون بالإقليم، على تقرير 
من �ملكت����ب �لإقليمي لبناء �لق����در�ت ومن �مللحق 
�لفني لالإقليم مبنظمة �جلمارك �لعاملية حول �خلطة 
�لتدريبية �ل�سنوي����ة لبناء �لقدر�ت ب����دول �لإقليم 
/ 2018، و�لت����ي �رتك����زت عل����ى �أن�سطة   2019
تتعلق بجميع جمالت �خلطة �لإ�سرت�تيجية ملنظمة 

�جلمارك �لعاملية.
يذكر �أن دول �لإقلي����م قررت بالإجماع ��ستمر�ر 
�ل�سيخ �أحم����د بن حم����د �آل خليفة نائب����اً لرئي�س 
منظم����ة �جلمارك �لعاملي����ة وممثاًل �إقليمي����اً لالأعو�م 
2018/2020. ومت �نتخ����اب د.كوني����و ميكوريا 
�لأمني �لعام �حلايل، �أمين����اً مالياً للمنظمة لل�سنو�ت 
�خلم�����س �لقادمة خ����الل �نعقاد �جلل�س����ة �ل�132 
ملجل�س �ملنظم����ة بعد ف����وزه يف �لنتخابات على 

بيالر خور�دو مر�سحة �إ�سبانيا و�لحتاد �لأوروبي.
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حتقيقاً للهدف الثاين من اإ�شرتاتيجية �شئون اجلمارك 2017 - 2020:
�شئون اجلمارك تد�شن منظومة اأجهزة اأ�شعة متطورة يف مطار البحرين الدويل

قام مع���ايل رئي�س �جلم���ارك �ل�سيخ �أحمد بن 
حم���د �آل خليفة بزي���ارة �إلى مط���ار �لبحرين �لدويل 
)ق�سم �مل�سافرين(، وذلك لتفقد جهاز �لأ�سعة ثنائية 

�لأبعاد و�لذي مت تثبيته موؤخرً� .
 وكانت �سئون �جلم���ارك قامت بتوريد 6 �أجهزة 
كمرحل���ة �أولى من �إ�ستبد�ل كافة �لأجهزة لديها لكافة 
�ملناف���ذ �جلمركية، وتعترب �لأجهزة من �أحدث �أجهزة 
�لأ�سع���ة للك�سف ع���ن �ملمنوعات من خ���الل �لأ�سعة 
�ل�سينية ثنائية �لأبعاد و�لتي ت�ساعد �سابط �جلمارك 
بالك�سف عن �ملو�د �ملمنوعة بكل �سهولة ودقة، من 
خالل وج���ود �أكرث من 13 �أد�ة تقنية ملعاجلة �ل�سور 
وحتليلها، و�لت���ي تتو�فق مع �ملتطلب���ات �لعاملية 

�خلا�سة باأمن �ملطار�ت و�لطري�ن ونقل �لب�سائع.
 وياأت���ي ذلك يف �إطار حتقي���ق �لهدف �لثاين 
من �خلط���ة �لإ�سرت�تيجية ل�سئون �جلمارك 2017-

2020 و�ملتمثل يف حتقيق �لإكتفاء �لكلي بالن�سبة 
للمو�د �ملادية و�لتكنولوجيا و�لأمتتة، و�لذي تندرج 
من���ه �ملب���ادرة �لثانية وهي »�سم���ان ح�سول �سئون 
�جلمارك على �ملو�د �ملادية و�لتكنولوجية �ملنا�سبة 
و�لكافية لتجنب تعطي���ل �لب�سائع و�لركاب«، حيث 

و�سعت �سئون �جلمارك برنام���ج لإ�ستبد�ل �لأجهزة 
�حلالية باأجهزة ذ�ت منظومة �لأ�سعة �ملتطورة بهدف 
مو�كب���ة �لتطوي���ر يف تكنولوجيا �لك�س���ف بالأ�سعة 
�ل�سيني���ة، و�لذي �سوف ينعك����س على رفع معدل 

�سبط �ملو�د �ملمنوعة.
 و�أ�س���اد معايل رئي�س �جلم���ارك، خالل �لزيارة، 

باجله���ود املبذولة ل�ضب���اط جمارك مط���ار البحرين 
�لدويل، موؤكدً� على �أهمية �ملحافظة على �مل�ستويات 
�ملتقدمة �لتي و�سلت �إليه���ا �سئون �جلمارك مبملكة 
�لبحري���ن، حيث �أن كفاءة �لأجه���زة �حلديثة تقا�س 
مبدى كفاءة �لعاملني عليها و�لعمل على �لرتقاء بها 

�إلى م�ساف �لدول �ملتقدمة يف هذ� �ملجال.
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   �س����ارك رئي�س �جلم����ارك معايل  �ل�سيخ �أحمد 
بن حمد �آل خليفة يف �لجتم����اع �لدويل مل�سوؤويل 
�حلدود و�ملنافذ �جلمركية و�لذي �أقيم يف �لعا�سمة 
�لأمريكية و��سنطن مب�ساركة دولية و��سعة �سمت كبار 
�مل�سوؤولني و�أ�سحاب �لق����ر�ر، حيث �أطلع �مل�ساركني 
 على جترب����ة �لبحرين يف تطوي����ر �لعمل �جلمركي.

   و�سه����دت جل�س����ات �لجتم����اع، مناق�س����ة �لعديد 
م����ن �ملو��سي����ع �ملهمة وعل����ى ر�أ�سه����ا �لتهديد�ت 
و�لتحدي����ات �لت����ي تو�ج����ه تل����ك �لأجه����زة وكيفية 
��ستخ����د�م �لتقني����ات �حلديث����ة ومنه����ا �لقيا�س����ات 
لتي�س����ري حرك����ة �مل�سافري����ن. و�لب�سم����ة   �حليوي����ة 

   كما ناق�����س �مل�ساركون طرق �ل�سته����د�ف للمخاطر 
وحتلي����ل �لبيان����ات وط����رق �ل�ستفادة م����ن تقنيات 
�ل����ذكاء �ل�سطناع����ي يف تعزي����ز �جلان����ب �لأمن����ي 
 لالإج����ر�ء�ت وتي�س����ري �حلركة للم�سافري����ن و�لب�سائع.

   و�أطلع رئي�س �جلمارك �مل�ساركني على خطط �سئون 
�جلمارك يف تطبيق �ملفاهيم �جلديدة �لتي من �ساأنها 
تطوير �لعمل �جلمركي وتعزيز �جلانب �لأمني يف كافة 
 �لعمليات و�خلدمات �لتي تقدمه����ا �سوؤون �جلمارك.

   ومت تقدمي جمموعة من �لتو�سيات �ملتعلقة بتطوير 
عمل �أجهزة �حلدود و�جلمارك، و�لتي �ستتم مناق�ستها 
خالل �جتم����اع منظم����ة �جلم����ارك �لعاملي����ة و�ملقرر 

�نعقادها يف مقر �ملنظمة يف مدينة بروك�سل.

رئي�س اجلمارك يطلع امل�شاركني على جتربة البحرين يف تطوير العمل اجلمركي

رئي�س اجلمارك يبحث التعاون وتبادل اخلربات 
مع وفد من دائرة امليناء واجلمارك بحكومة عجمان

��ستقب���ل �ل�سيخ �أحمد بن حمد �آل خليفة رئي�س �جلمارك، �ل�سيخ حممد بن 
عبد�هلل �لنعيمي رئي�س د�ئرة �مليناء و�جلمارك بحكومة عجمان و�لوفد �ملر�فق له.

ورحب رئي�س �جلمارك برئي�س د�ئرة �مليناء و�جلمارك بحكومة عجمان و�لوفد 
�ملر�ف���ق، وزيارتهم �لت���ي تاأتي يف �إط���ار تر�سيخ �لعمل �مل�س���رتك بني �إد�ر�ت 
�جلمارك يف دول جمل�س �لتعاون وتبادل �خلرب�ت مبا يحقق �مل�سلحة �مل�سرتكة.

وتخل���ل �لجتم���اع، تقدمي فيلم تعريف���ي حول �إجناز�ت �س���وؤون �جلمارك، 
وعر����س مرئي لآخر �مل�ستج���د�ت �جلمركية ومن �سمنها تد�س���ني نظام �لتخلي�س 
�مل�سبق لل�ساحنات “دربك خ�رش” مع تو�سي���ح �لآلية و�لهدف منه، �إ�سافًة لعر�س 

�آخر م�ستجد�ت نظ���ام �لتخلي�س �لإلكرتوين “�أفق” و�لتعري���ف باآلية عمل �لنظام 
ومميز�ت���ه منذ تطبيقه، كما مت عر�س �أهم �لإجن���از�ت �لتي قامت بها �إد�رة �ملخاطر 

ب�سئون �جلمارك.
بعد ذلك، قام �لوفد بجولة ��ستطالعية مبيناء خليفة بن �سلمان لالطالع على 
�آلية �س���ري �لعمل يف �مليناء ب�سكل عام، و�إج���ر�ء�ت �لعمل يف �لدورة �مل�ستنديه 

ب�سكل خا�س.
ح�رش �لجتماع عدد م���ن �ملديرين و�مل�ست�سارين ب�سئ���ون �جلمارك ود�ئرة 

�مليناء و�جلمارك بحكومة عجمان.
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رئي�س اجلمارك يبحث مع ال�شفري ال�شيني جمالت التعاون يف املجال اجلمركي

»اجلمارك« ت�شارك يف اللقاء الثاين للتجارب الإدارية الناجحة يف الأردن 

��ستقب���ل مع���ايل �ل�سي���خ �أحم���د ب���ن حم���د �آل خليف���ة رئي�س �جلم���ارك ، 
 �سع���ادة �ل�سي���د �آن و�ئ���ر �سفري جمهورية �ل�س���ني �ل�سعبية ل���دى مملكة �لبحرين.
وخ���الل �للقاء ، مت بحث جمالت �لتعاون �لقائم ب���ني �لبلدين يف �ملجال �جلمركي 
و�سب���ل تطويرها مبا يخدم �مل�سالح �مل�سرتكة، كما مت بحث تبادل �خلرب�ت و�لتجارب 
وعدد م���ن �ملو�سوع���ات ذ�ت �لهتمام �مل�س���رتك ، حيث ��ستعر����س معايل رئي�س 
�جلمارك ، �آخر �لتط���ور�ت �ملتعلقة ب�سئون �جلمارك، ومن �أهمها تد�سني �إ�سرت�تيجية 
 �سئ���ون �جلم���ارك 2017 – 2020 وكيفي���ة تطبيقه���ا خ���الل �ل�سن���و�ت �لقادمة.
م���ن جهته ، �أعرب �سعادة �ل�سف���ري �ل�سيني عن �سكره ملعايل رئي�س �جلمارك ، منوهاً 
�إل���ى �هتمام بالده بتنمية وتطوير �لعالقات �لطيبة مع مملكة �لبحرين و�أهمية مو��سلة 

�لتعاون يف كافة �ملجالت.

�سارك���ت �سئون جم���ارك يف �للق���اء �لثاين 
للتجارب �لإد�ري���ة �لناجحة لعام 2018 باململكة 
�لأردني���ة �لها�سمي���ة ، وذل���ك تلبي���ة لدع���وة 
من �ملنظم���ة �لعربي���ة للتنمي���ة �لإد�رية �لتابعة 
جلامع���ة �ل���دول �لعربي���ة، حيث قام���ت �سئون 
�لإ�سرت�تيجية  م����رشوع �خلط���ة  �جلمارك بعر�س 
لالأعو�م 2017 – 2020 �سمن �لتجارب �لناجحة 

بالوطن �لعربي.
وقدم ع�س���و فريق �لإ�سرت�تيجية �ل�سيد علي 
عبد�حل���ي �لعو�سي ، عر�س���ا مرئيا  حول جتربة 
�سئ���ون �جلمارك �لناجح���ة يف �إن�س���اء وتطبيق 
خطته���ا �لإ�سرت�تيجية لالأعو�م 2017 – 2020 
و�لتي مت تد�سينه���ا بتاريخ 26 يناير 2017م 
برعاية كرمي���ة من �لفريق �لرك���ن معايل �ل�سيخ 
ر��سد بن عبد�هلل �آل خليفة  وزير �لد�خلية وروعي 
فيها �لن�سجام مع �لروؤية �لقت�سادية 2030 وما 
��ستمل عليه برنامج عمل �حلكومة، بالإ�سافة �إلى 
توجهات منظمة �جلمارك �لعاملية لالأعو�م �لقادمة.
�أن  �لإ�سرت�تيجي���ة  فري���ق   و�أ�س���اف ع�س���و 
�لإ�سرت�تيجي���ة ، مت �إعد�دها د�خلي���اً ومب�ساركة 
بناءة من كاف���ة �لإد�ر�ت �جلمركية، �إمياناً باأهمية 
و�رشورة تعزي���ز �لعمل �ملوؤ�س�س���ي ليكون مو�كباً 
ملتطلب���ات �ملرحلة �ملقبلة ك���ون �لتحدي �لأكرب 
يكم���ن يف كيفية تطبيق مفاهي���م تي�سري حركة 
�ل�سف���ر و�لتج���ارة �مل�رشوعة من جان���ب، وتعزيز 
�لأم���ن وحماي���ة �ملجتم���ع من جان���ب �آخر، مع 

�لأخذ بالعتبار �لدور �حليوي �لذي يوؤديه �رشكاء 
�جلم���ارك يف كافة �لقطاعات لإكمال و�إجناح مهمة 
�سئون �جلم���ارك ولذلك مت �إ����رش�ك �ملخل�سني 

و�لتجار و�لهيئات �حلكومية يف �إعد�د �خلطة. 
وب�س���اأن ما تو�سل���ت �إلي���ة �لإ�سرت�تيجية من 
خطو�ت فيت���م حالي���اً تطبيق مب���ادر�ت �خلطة 
�لإ�سرت�تيجية من قبل ع�رش فرق عمل مت ت�سكيلها 
خ�سي�ساً لهذه �ملهمة، بالإ�ساف���ة �إلى فريق �إد�رة 
�مل����رشوع و�مل�سئول عن متابع���ة تطبيق �خلطة 
�لإ�سرت�تيجية من خالل �ملتابعة و�لتن�سيق ورفع 

�لتقارير �إلى معايل رئي�س �جلمارك .

و�أك���دت �سئون �جلم���ارك �أن �أهم ما تو�سلت 
�إليه من خالل هذه �لتجربة هو ر�سم خارطة طريق 
لتحقيق �ملهم���ة و�لروؤية و�لأهد�ف �لإ�سرت�تيجية، 
و�أن جترب���ة �إعد�د وتطبيق ه���ذه �خلطة ، �أدت 
�إل���ى تطوير �أد�ء كافة منت�سب���ي �سئون �جلمارك 
م���ن �لفرق �ملذكورة وكو�درها وبناء قدر�تهم يف 
فن حل �مل�ساكل و�لتفك���ري �ل�سرت�تيجي �لأمثل 
و�لعمل ب���روح �لفريق �لو�حد. وكان �ل�سيد علي 
�لعو�س���ي قد تر�أ����س �جلل�سة �لأول���ى يف �للقاء 
بعن���و�ن »دور �لربنامج �لإمنائي لالأمم �ملتحدة 

يف ت�سهيل �لتجارة باملنطقة �لعربية«.
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نظم معه����د �لتدريب �جلمرك����ي حفل تكرمي 
�ملوظف����ني �مل�سارك����ني يف دورة )تنمية �لقياد�ت 
�ملتقدمة لروؤ�ساء �ل�سعب و�لفروع و�لأق�سام( مب�ساركة 
)20( موظفاً، حت����ت رعاية مدير عام �لإد�رة �لعامة 
للتخطي����ط و�ل�سئ����ون �لإد�رية ب�سئ����ون �جلمارك، 

�ل�سيخ تركي بن دعيج �آل خليفة.

روؤ�ساء  �أ�سا�س����ي  ب�س����كل  �لدورة  و��ستهدف����ت 
�لأق�سام، �إذ ركزت حماورها على قيادة �لذ�ت، قيادة 
فريق �لعمل، حل �مل�سكالت بطرق �إبد�عية، �لإر�ساد 
و�لتوجيه، �أ�سا�سيات �لتخطيط �لت�سغيلي، بالإ�سافة 
�إلى �سياغة �لأه����د�ف �لذكية. كما ومت �حلر�س من 
خالل هذه �لدورة على �أن يكون للم�ساركني �لقدرة 

على و�سع خطط لتطوير �ل�سفات �لقيادية، و�لتعرف 
على �أن����و�ع �لقياد�ت و�لق����ادة وم�ستوياتهم وحل 
�مل�سكالت بطرق �إبد�عي����ة، بالإ�سافة �إلى متكينهم 
من �لتعرف عل����ى �أ�سا�سيات �لتخطي����ط �لت�سغيلي 
و�سياغة �لأه����د�ف �لذكي����ة. ويف ختام �حلفل مت 

توزيع �ل�سهاد�ت على �مل�ساركني .

»اجلمارك« تختتم دورة تنمية القيادات املتقدمة لروؤ�شاء ال�شعب والفروع والأق�شام

حتت رعاية �لعميد عب���د�هلل حمد �لكبي�سي 
مدير ع���ام �لتفتي�س و�لأم���ن �جلمركي، �ختتمت 
�سئ���ون �جلمارك، ور�سة عمل حول »�لتدريب على 

�لن�سخ���ة �ملط���ورة لنظام �لتحوي���ل �لآيل �ملبا�رش 
للر�س���وم �جلمركية« بالتعاون م���ع �لأمانة �لعامة 
ملجل����س �لتعاون لدول �خللي���ج �لعربية، وذلك 

مبعهد �لتدريب �جلمركي مب�ساركة 27 موظفا من 
من�سوبي �سئون �جلمارك .

وتخل���ل �لور�س���ة ، عر����س مرئي م���ن مركز 
�ملعلومات للن�سخ���ة �ملطورة لنظام �لتحويل �لآيل 
�ملبا�رش، كما ق���ام �لفريق �لوطن���ي مل�رشوع �أفق 
بعر����س لأهم م���ا مت �إجنازه من تو�سي���ات للزيارة 
�مليد�نية ململكة �لبحرين و�لتي متت خالل �لفرتة 
�ملا�سية، كما تطرقت �لزيارة �إلى عر�س لال�ستف�سار�ت 
�ملتعلق���ة بالإجر�ء�ت �ملالي���ة و�لتقنية و�لإجر�ئية 
و�لت���ي مت طرحها من قب���ل �مل�ساركني و�ملقدمة 

�إلى مركز �ملعلومات �جلمركي.
وته���دف �لور�س���ة �إل���ى ت�سليط �ل�س���وء على 
�لتح�سين���ات �لتي طر�أت على نظام �لتحليل �لآيل 
�ملبا�رش و�لتدريب �لفعلي للمخت�سني على �لن�سخة 
�ملطورة، بالإ�سافة �إل���ى ��ستعر��س نتائج �لزيار�ت 
�لفنية ل���دول جمل����س �لتعاون وعك����س نتائج 

مالحظات مملكة �لبحرين.

مب�شاركة 27 من من�سوبي اجلمارك
ور�شة عمل للتدريب على الن�شخة املطورة لنظام التحويل الآيل املبا�رس للر�شوم اجلمركية
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�أن���اب مع���ايل �ل�سيخ �أحمد بن حمد �آل خيفة رئي�س �جلمارك، مدير عام �لإد�رة �لعام���ة للتخطيط و�ل�سئون �لإد�رية �ل�سيخ تركي بن دعيج �آل خليفة، 
حل�سور نهائي بطولة �سئون �جلمارك �لرم�سانية لكرة �لقدم لعام 2018.

ويف �خلتام قام مدير عام �لإد�رة �لعامة للتخطيط و�ل�سئون �لإد�رية بتتويج فريق �إد�رة جمارك �ملنافذ �جلوية �لفائز بالبطولة و�مل�ساركني فيها، م�سيد� 
بالتنظيم �ملتميز للبطولة معربا عن �سكره للجنة �ملنظمة.

فريق جمارك املنافذ اجلوية يفوز ببطولة �شئون اجلمارك الرم�شانية
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�أختتم معهد �لتدريب �جلمركي دورة تدريبية يف �لتعرفة �جلمركية و�لنظام 
�ملن�سق و�لتي تهدف متكني �ملوظفني من معرفة �لقو�عد �لعامة لتف�سري �لنظام 
�ملن�سق و�لتعرف على �لت�سنيفات �جلمركية. و�سارك يف �لدورة )13( موظفاً من 
خمتلف �لإد�ر�ت �جلمركية بالإ�سافة �إلى )8( موظفني من �إد�رة �لتنمية �ل�سناعية 
بوز�رة �ل�سناعة و�لتج���ارة و�ل�سياحة، تنفيذً� ملبد�أ �ل�رش�كة ولأهمية هذ� �ملو�سوع 

يف مهامهم �لوظيفية من �أجل تعزيز �لرقابة وتقليل �ملخاطر.
 وخ���الل حفل توزيع �ل�سهاد�ت على �مل�ساركني، �أو�سح �مل�رشف على �إد�رة 

�لتدري���ب و�لتطوير  ب�سئون �جلمارك �ل�سيد وليد �أج���ور �أن �لدور�ت �ملقامة يف 
معه���د �لتدريب �جلمركي تاأتي بناء على توجيهات ودعم معايل �ل�سيخ �أحمد 
ب���ن حمد �آل خليفة رئي�س �جلم���ارك حول تعزيز �سبل �لتع���اون من خالل نقل 
�لعلوم و�ملعارف �جلمركية �إلى �جله���ات �ملعنية و�ل�رشكاء، كم�ساهمة يف تطوير 
�لعمل لدى تل���ك �جلهات، وجت�سيدً� ملا ت�سمنه �لهدف �لإ�سرت�تيجي �لثالث من 
�خلط���ة �لإ�سرت�تيجية ل�سئون �جلم���ارك 2017 / 2020 يف تعزيز �ل�رش�كة مع 

�ل�رشكاء و�لعمالء من �أجل زيادة �لإير�د�ت وتقليل �ملخاطر.

مب�شاركة 21 موظفاً ..معهد التدريب اجلمركي يختتم دورة يف التعرفة اجلمركية

�شئون اجلمارك ت�شتقبل وفداً من جمارك ال�شعودية ملتابعة 
اأعمال التقييم امل�شرتك لربنامج امل�شغل القت�شادي

�إ�ستكم���اًل لالجتماع �لثنائي �لث���اين بني جمارك 
�ل�سعودية  �لعربي���ة  مملكة �لبحرين وجمارك �ململك���ة 
و�ل���ذي ٌعقد يف �سهر مار�س �ملا�س���ي، وتنفيذً� ملا جاء 
يف �لجتم���اع ب�س���اأن �لإط���الع على �آخ���ر م�ستجد�ت 
تطبي���ق برنامج �مل�سغ���ل �لقت�س���ادي �ملعتمد فيما 
يتعلق بخط���و�ت توقي���ع �تفاقية �لع���رت�ف �لدويل 
�ملتب���ادل ب���ني �جلانب���ني يف �ل�س���اأن �جلمرك���ي ، 

��ستقبل���ت �سئون �جلم���ارك وفدً� من جم���ارك �ململكة 
�لعربي���ة �ل�سعودية ملتابعة �أعم���ال �لتقييم �مل�سرتك 
لربنامج �مل�سغل �لقت�سادي �ملعتمد.وقد مت تقدمي 
عر�س تف�سيلي عن برنامج �مل�سغل �لقت�سادي �ملطبق 
يف مملكة �لبحرين ، ومن ثم زيارة ميد�نية �إلى �إحدى 
�ل����رشكات �حلا�سلة عل���ى �سهادة �مل�سغ���ل �لقت�سادي 
�ملعتم���د لالإطالع على �آلية �لعمل فيها ، بهدف مو�ئمة 

�لربناجمني مع معايري منظمة �جلمارك �لعاملية وتبادل 
�خلرب�ت و�أف�سل �ملمار�سات يف هذ� �ل�ساأن .

كم���ا مت زي���ارة �ملنفذ �ل���ربي بج����رش �مللك فهد 
و�ملنف���ذ �لبحري مبين���اء خليفة بن �سلم���ان ، بهدف 
�لتع���رف ب�سكل مف�سل على �آلي���ة �لعمل يف �ملنفذين 
�جلمركيني ومدى تطبيق برنامج �مل�سغل �لقت�سادي 

�ملعتمد فيها .
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قام���ت �سئون �جلمارك باإبتع���اث فريق فن�ي 
من منت�سبيها للعا�سمة �ل�سينية »بكني« ملعاينة 
و�ختب���ار )4( �أجهزة مل�س���ح �حلاويات و�ل�ساحنات 
   NUCTUCH مب�سن���ع �رشك���ة نيوكت���ك
و�لتاأك���د م���ن مطابقتها للمتطلب���ات و�ل�سرت�طات 
�ملذك���ورة يف عقد �لتوريد لتل���ك �ملا�سحات من 
 »SGS « خالل حتال���ف �رشكة نيوكت���ك و�رشكة
�ل�سوي�رشي���ة ، و�لذي مت توقيع���ه منت�سف �لعام 
�حلايل لتوريدها ل�سئون �جلمارك مبملكة �لبحرين، 
باعتبار �أن تلك �لأجهزة هي �لأحدث على م�ستوى 
�ل�سوئية للحاوي���ات و�ل�ساحنات عاملياً،  �ملا�سحات 
حيث �نتهت  جت���ارب �لختبار بنجاح، وذلك من 
خالل �لتجارب �لنهائية �لتي قام بها �لفريق، بعد 
�لتدريب �ملكثف على ��ستخد�م �لأجهزة �ل�سينية.

ومتثل���ت �لتج���ارب يف �ختبار تقني���ة خا�سة 
بنظ���ام ت�سغيل �لنظ���ام و�لأدو�ت �لالزمة لتحليل 
ومعاجل���ة �سور عمليات �مل�س���ح �ل�سوئي، و�لفرتة 
�لزمني���ة �لالزمة لذل���ك بالإ�سافة �إل���ى �لتطبيقات 
�ملرتبطة بالنظام، بالإ�سافة �إلى �ختبار�ت لإجر�ء�ت 
ومعد�ت �أدو�ت �ل�سالمة م���ن �لإ�سعاعات �ل�سادرة 

من �أجهزة �مل�سح �ل�سوئي.  
وتوؤكد �سئون �جلم���ارك حر�سها �لد�ئم على 
مو�كبة �آخر �لتطور�ت �جلمركية و�لأمنية يف �لأجهزة 
�لتكنولوجية على �مل�ست���وى �لعاملي، كما توؤكد 
��ستمر�ري���ة �لعتماد على �لكو�در �لب�رشية �لوطنية 
يف �لأ�سا����س وذل���ك لبل���وغ �أعل���ى �مل�ستويات 
�ملن�سودة عل���ى كافة �لأ�سع���دة ، وتعترب �أهمية 

�عتم���اد �سئون �جلم���ارك على �لك���و�در �لوطنية 
لالختبار�ت بع���د �أن مت تاأهيلهم على هذ� �لنوع 
من �لعلوم �لتقنية �جلمركي���ة، على عك�س ما هو 
متع���ارف عليه يف �لكثري من �لدول و�لتي تعتمد 
على خرب�ت خارجي���ة �أجنبية متخ�س�سة يف جمال 

تقييم �ختبار�ت �لأجهزة. 
و�أن �سئ���ون �جلمارك �س���وف ت�ستمر يف رفع 
كف���اءة منت�سبيه���ا �لعاملني على كاف���ة �لأجهزة 
�ملختلفة ل�سمان ح�سوله���م على �أعلى �ل�سهاد�ت 
�ملعتمدة دولياً يف ه���ذ� �ملجال.ومن �ملوؤمل �أن 
يتم و�س���ول �لأجهزة وتركيبها عل���ى عدة مر�حل 
تب���د�أ خالل �سهر �أكتوب���ر 2018م وتنتهي خالل 

�سهر مار�س 2019م.

كوادر جمركية وطنية تنهي التجارب النهائية لأجهزة الأ�شعة بنجاح
تركيب اأحدث ما�شحات �شوئية للحاويات وال�شاحنات يف العامل بالبحرين



بانــورامــــا

الجمـــــــارك 20

عق���دت �سئون �جلم���ارك ، �جتماعاً مع وفد 
مركز �لتجارة �لدولي���ة ، بح�سور ممثلني عن وز�رة 
�ل�سناعة و�لتج���ارة و�ل�سياحة ومتكني، وذلك يف 
�إطار �ل�ستعد�د�ت لإن�ساء مكتب تنمية �ل�سادر�ت 

مبملكه �لبحرين.

ويهدف �ملركز �إلى م�ساعدة �لدول على تنمية 
�سادر�ته���ا وتقدمي مو�ق���ع �إلكرتونيه معلوماتية 
مت�سمن���ة معلوم���ات ع���ن �ل���و�رد�ت و�ل�سادر�ت 
و�لقو�نني �ملتبع���ة، بالإ�سافة �إلى تقدمي بر�مج 

معلوماتية ب�س���ورة جمانية. ويف ه���ذ� �ل�سياق، 
�أبدت �سئون �جلمارك ��ستعد�دها و��ستجابتها يف  
تدريب موظفي �ملكتب و�إعطائهم كافة �ملعلومات 
�ملطلوبة عن �لعمل �جلمركي و�لقو�نني �ملعنية 
بال�ستري�د و�لت�سدير و�لأنظمة �لتي تتبعها �سئون 
�جلمارك ، كما �أب���دت ��ستعد�دها  لتقدمي ور�س 
عم���ل يف خمتلف �ملجالت يف معه���د �لتدريب 
�جلمركي ب�سئون �جلمارك، حيث �أو�سحت �سئون 
�جلم���ارك �أن معه���د �لتدري���ب �جلمركي يقيم 
�لعديد من �ل���دور�ت �لتدريبية �سو�ء ملن�سوبي 

�سئون �جلمارك �أو �ملخل�سني �جلمركيني بالإ�سافة 
�إلى �جلهات �خلارجية �لتي تقوم بتنظيم دور�ت 

تدريبية يف �ملعهد.

من جهة �أخرى ، قدمت �سئون �جلمارك  خالل 
�لجتماع �رشح���اً مف�ساًل  عن خطته���ا يف تطوير 
نظام �لتخلي�س �جلمركي، مو�سحة �أنه �سوف يتم 
طرح مناق�س���ة )RFP( لنظام �أفق )2( لت�سبح 
�لإجر�ء�ت �ملطبقة م���ن �أف�سل �ملمار�سات �لعاملية 

يف عمليات �ل�ستري�د و�لت�سدير.

�رشح مدير عام �لتفتي�س و�لأمن �جلمركي �أن �سئون �جلمارك ، �أ�رشفت 
عل���ى �إنهاء كافة �لإج���ر�ء�ت �ملتعلقة بالإدخال �ملوؤق���ت للمعد�ت �ملتعلقة 
بفعالي���ة جتارب قيادة �لبور�س و�لت���ي  نظمتها حلبة �لبحرين �لدولية حيث 

يتواجد �ضباط اجلمارك يف حلبة البحرين الدولية ل�ضباق ال�ضيارات.
 و�أ�س���اف �أن م�ساركة �سئون �جلمارك تاأتي �سم���ن �سميم عملها �ليومي 
حي���ث مت تخلي�س �ملعد�ت �ملتعلق���ة ب�سيار�ت �لبور����س باملكتب �خلا�س 
ل�سئ���ون �جلمارك بحلبة �لبحري���ن �لدولية، وبلغ عدد �لط���رود �لتي قام 
بتخلي�سها موظفو �سئون �جلمارك )369( طرد� تزن 79،128.00 مببلغ 
�إجمايل 1،762،945،37  دينار بحريني، ومت تخ�سي�س ٤ �ضباط جمارك 

مق�سمني على ٤ نوبات متو�جدين باحللبة.
جدي���ر بالذكر �أن �أحد مهام �سئون �جلمارك ، �مل�ساهمة �لكبرية و�لفعالة 
يف �إجن���اح كل ما هو د�عم لقت�ساد مملكة �لبحرين ، وتاأتي هذه �مل�ساركة 

�سمن �سل�سلة من �لفعاليات �ملهمة �لتي تقام على �أر�س �ململكة.

»اجلمارك« تعقد اجتماعاً مع وفد مركز التجارة الدولية 
ا�شتعداداً لإن�شاء مكتب تنمية ال�شادرات بالبحرين

»اجلمارك« ت�شارك بتخلي�س369 طرداً يف فعالية »جتارب قيادة البور�س«
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�أقامت �سئ���ون �جلمارك بالتع���اون مع معهد 
�لإد�رة �لعام���ة »بيبا« دورة تدريبية حول �ملفاهيم 
�ملتقدم���ة يف �لتخطي���ط و�لتفك���ري �ل�سرت�تيجي 

مب�ساركة عدد من من�سوبي �سئون �جلمارك .

وياأتي تنظيم هذه  �لدورة بهدف تنمية قدر�ت 
و�لتخطي���ط  �لتفك���ري  جم���ال  يف  �مل�سارك���ني 
�لإ�سرت�تيج���ي وم�ساعدتهم  باتخ���اذ �لق���ر�ر�ت مبا 

يتنا�س���ب م���ع طبيع���ة �لعم���ل �لإد�ري بالقطاع 
�لعام من خالل تزويده���م بعدد من �لنماذج يف 

�لتخطيط �ل�سرت�تيجي .

�مل�سارك���ني  تزوي���د  خالل  �ل���دورة  كم���ا مت 
باملنهجي���ات و�ملفاهي���م �ملتقدم���ة يف �لتخطيط 
جمي���ع  حتلي���ل  بالإ�سافة  �إل���ى  �ل�سرت�تيج���ي، 
�ملعطي���ات لتخاذ �لق���ر�ر�ت �ل�سائب���ة يف منظومة 

�لعمل �ملوؤ�س�سي ، و�لتع���رف على �ملعارف �خلا�سة 
باأنو�ع �لقر�ر�ت ومر�حل �تخاذها و�سناعتها ، وكذلك 
ركزت �ل���دورة على �أهمية �لتفك���ري بالن�سبة للموظف 
وموؤ�س�سته ،  �إ�سافة �إلى تزوي���ده بعدد من �أدو�ت 
�لتفكري �لتي ت�ساعده لتوليد �لأفكار و�إيجاد �حللول 
للم�س���كالت �لإد�رية ف�سال ع���ن متكينه من حتويل 
�خلطط �لإ�سرت�تيجية �إل���ى م�ساريع ومبادر�ت قابلة 

للتنفيذ.

�ختتم معهد �لتدريب �جلمركي، دورة موؤ�رش�ت 
�لأد�ء �لرئي�سي���ة و�لتي �سارك فيه���ا 20 موظفا من 
روؤ�ساء �لأق�سام و�ل�سع���ب، وقدمها م�ست�سار �لتدريب 

و�لتطوير �ملوؤ�س�سي �لأ�ستاذ خالد �لعيد.

وتهدف �لدورة �إل���ى تعريف �مل�ساركني باأهمية 
موؤ����رش�ت �لأد�ء �لرئي�سي���ة و�أنو�عه���ا و��ستخد�مها، 
بالإ�سافة �إل���ى معرفة �لفروق �جلوهرية بني �لأهد�ف 
و�ملب���ادر�ت وموؤ����رش�ت �لأد�ء �لرئي�سي���ة، وعالق���ة 

موؤ����رش�ت �لأد�ء باملقارنة �ملرجعية، كما تهدف �إلى 
�أف�سل  تزويد �مل�ساركني باملهار�ت �لالزم���ة لتطبيق 
�ملمار�س���ات فيما يتعل���ق ب�سياغة و�ختي���ار ومو�ئمة 

وتوثيق موؤ�رش�ت �لأد�ء �لرئي�سية.
وتعترب هذه �ل���دورة جزء� من �ل���دور�ت �لتي 
يقدمها معهد �لتدري���ب �جلمركي لرفع كفاءة كافة 
من�سوبي �سئ���ون �جلمارك م���ن �لروؤ�س���اء و�ملدر�ء 
وكافة �ملوظفني من خ���الل ��ستقطاب كافة �لدور�ت 
�لتدريبي���ة �جلمركي���ة و�لأمني���ة ب�س���كل خا����س، 
و�ل���دور�ت �لعامة �لتي تهدف �إل���ى تنمية �لقدر�ت 
وتطوي���ر �لأف���كار، بهدف حت�س���ني �لأد�ء و�لرتقاء 
بج���ودة �خلدمات �لت���ي يقدمها من�سوب���و �سئون 
�جلمارك، وذل���ك حتقيقاً للهدف �لإد�ري �لثالث من 
�إ�سرت�تيجية �سئون �جلم���ارك و�لذي يت�سمن تاأهيل 

من�سوبي �سئون �جلمارك.

اجلمارك تنظم دورة تدريبية حول املفاهيم املتقدمة يف التخطيط والتفكري الإ�شرتاتيجي

ً معهد التدريب اجلمركي يختتم دورة موؤ�رسات الأداء الرئي�شية مب�شاركة 20 موظفا
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حوار- هالة الزومان :

�أك����د �سابط �جلمارك باإد�رة جمارك �ملنافذ �لربية �أحم����د علي �ملناعي، �أن تكرمي معايل �ل�سيخ �أحمد بن 
حم����د �آل خليفة رئي�����س �جلمارك، له بعد رف�سه تقا�سي ر�سوة من �أح����د �مل�ستوردين، هو �سيء �أ�سعره بالفخر 

و�لعتز�ز، و�أنه �سيظل د�فعا له ولكل زمالئه يف �جلمارك لأد�ء دورهم بكل �إخال�س وتفاين.
وق����ال �ل�سابط �ملناعي �إنه يعتز بالعدي����د من �لق�سايا �لتي قام ب�سبطها خالل �سنو�ت عمله باجلمارك، فكل 
ق�سي����ة كانت  تعني �أنه �سائر على �لطريق �ل�سحيح، و�أنه يوؤدي عمل����ه باإخال�س حماول رد �جلميل للبحرين، 

موؤكد� �أنه مل يرتدد حلظة يف رف�س �لر�سوة، لأن حبه للبحرين ل يعادله �أمو�ل �لدنيا. 

يذك���ر �أن مع���ايل رئي�س �جلمارك، قد قام بتكرمي���ه بعد رف�سه قبول 
ر�سوة ق���ام بتقدميها له �أح���د �مل�ستوردين من �أجل �لإف�س���اح عن �سحنة 
جتارية لب�ساعة مقل���دة، فيما مت �لقب�س علي �مل�ستورد بالتعاون مع �إد�رة 

�ملعلومات و�لتحقيقات ب�سئون �جلمارك.
وقد �أك���د معايل رئي�س �جلم���ارك خالل �لتك���رمي �أن �سئون �جلمارك 

حتر����س وب�سكل م�ستمر على تكرمي وحتفيز �ملوظفني �ملتميزين بالإخال�س 
و�لأمان���ة يف �ملجالني �لأمني و�جلمركي، معرباً ع���ن �سكره لنز�هة �ملوظف 
و�سجاعته يف رف�س قب���ول �لر�سوة، م�سيفاً باأن ما قام به يعترب قدوة ومثاًل 
يحتذى به ب���ني �أقر�نه من من�سوبي �سئون �جلمارك، متمنياً له �ملزيد من 

�لتوفيق.

ال�شابط اجلمركي الذي كرمه معايل رئي�س اجلمارك

رف�شــت الر�شــوة لأن حبي للبحرين ل يقدر مبال
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جملة “�جلم���ارك” �لتقت ب�ساب���ط �جلمارك 
�أحمد علي �ملناعي، وكان معه هذ� �حلو�ر:

من��ذ مت��ى ب��داأت العم��ل يف �سئ��ون 
اجلمارك..؟

�لتحق���ت بق�س���م �جلم���ارك يف 24 يناي���ر 
2008 ، حتقيق���ا حللمي من���ذ �أن كنت �سغريً� 
وهو �أن �أعمل بوظيفة �أ�ستطيع من خاللها حماية 
�لوط���ن و�لدفاع عنه، و�أن �أك���ون خموًل للحفاظ 
علي���ه وعلى �أنظمت���ه وقو�نينه، حي���ث �أن هذ� 
�حللم يعي����س بد�خل كل ف���رد يع�سق ويحب 

وطنه ويتمنى �لوفاء له.
ماه��ي تفا�سي��ل ق�سية الر�س��وة التي 
رف�سته��ا .. وكي��ف تعاملت م��ع الأمر 
م��ن البداية اإل��ى حلظ��ة القب�ض على 

اجلناة..؟

وفقا لالإجر�ء�ت �ملتبعة مت نقل �لب�سائع من 
ج�رش �مللك فهد �إلى خم���زن �لتاجر )�مل�ستورد( 
�لكائن يف منطقة �حل���د �ل�سناعية، وهناك قمت 
مبعاين���ة �لب�ساعة فاكت�سفت �أنه���ا حتتوي على 
ب�ساعة عبارة مالب����س وعطور�ت و�أدو�ت جتميل، 
حتمل م���اركات عاملية لكنن���ي ��ستبهت يف �أن 

تكون هذه �لعالمات �لتجارية مقلدة.
وتبع���اً لالإج���ر�ء�ت �لقانوني���ة قم���ت باإخبار 
�ل�سائ���ق مبا متت معاينته و�لإج���ر�ء�ت �لقانونية 
�لو�جب �تخاذها يف مثل هذه �حلالة وهي �إرجاع 
�لب�ساعة )�ل�سحنة( �إلى ج�رش �مللك فهد، وهذ� ما 

�أبلغني �مل�سئول �ملبا�رش باإتباعه وقوله.
وعل���ى �لفور ق���ام �ل�سائ���ق باإج���ر�ء �ت�سال 
ب�ساحب �لب�ساعة )�لتاجر( �لذي طلب منه حماولة 
�إقناع���ي مببلغ من �مل���ال ليت���م �لإف�ساح عن 
�لب�ساعة بطريقة غري ر�سمي���ة، وقد فعل �ل�سائق 
ما طلبه منه �لتاجر، ولأن و�جبي �لوطني و�رشيف 
�لوظيفي مينعاين م���ن �أن �أتخاذل يف تطبيق 
�لقو�ن���ني، لذلك قمت بالت�س���ال فورً� بامل�سئول 
�ملبا����رش و�إبالغه باأن���ه مت عر����س �لر�سوة علي، 
فاتفق معي عل���ى م�سايرته���م و��ستالم �ملبلغ 

لإثبات �إد�نة �لتاجر.
قمت بالتو��س���ل �ملبا�رش مع م�سئول �ل�سحن 
�لربي و�طالعه �لتام باملو�سوع مع �إر�سال موقع 
�ملخ���زن و�لتو��سل مع �جله���ات �ملخت�سة ل�سبط 

�لتاجر متلب�س بالق�سي���ة و�إد�نة �ملتورطني حتى 
يك���ون �جلمي���ع يف ه���ذ� �لوطن حت���ت مظلة 

�لقانون.
مق��دم  ل�سب��ط  التن�سي��ق  مت  كي��ف 

الر�سوة؟

مت �لتو��س���ل م���ع �مل�سئ���ول �ملبا�رش �لذي 
ق���ام بتزويدي باأرق���ام �ضباط البح���ث والتحري 
للتو��سل معهم و�إر�سادهم للموقع، وبدوري قمت 
باملماطلة و�لتاأخري م���ع �لتاجر يف �إنز�ل �لب�ساعة 
حتى يت�سنى لهم �لقب�س عليه متلب�س بالق�سية.

 ماذا يعني ل��ك تكرمي معايل رئي�ض 

ه��ذه  يف  موقف��ك  ح��ول  اجلم��ارك 
الق�سية؟

�لتك���رمي كان فخ���ر كبري ود�ف���ع ملو��سلة 
�لعطاء، ودليل على �لتقدير ملا نبذله من جهود 
بالعمل، و�أن كلمة �ل�سكر كفيلة باأن جتدد �لعطاء 
دون �نتظار �ملقابل. كما يعد هذ� �لتكرمي حافز 
لكاف���ة �ملوظفني لبذل �ملزي���د من �جلهود يف 

مكافحة �لف�ساد.
م��ن وجهة نظرتك ومن خالل خربتك 
الت��ي  املوا�سف��ات  العملية ماه��ي 

يجب اأن يتحلى بها �سابط اجلمارك؟

بالطبع لبد �أن تتوفر بع�س �ل�سفات، فالبد 
من �سابط �جلمارك �ملخول حلماية �لوطن و�لنظام 

�لتحل���ي ب�سفة حتم���ل �مل�سوؤولية، كم���ا �نه من 
�ل�رشوري �أن يكون قادرً� على �سبط �لنف�س، و�أن 
يكون موؤهاًل نف�سياً لهذه �مل�سوؤولية �لعظيمة، فهو 
يتعر�س للكثري من �ل�سغوطات و�ملو�قف �ليومية 
فالبد م���ن كظم �لغي���ظ ورباط���ة �جلاأ�س، ومن 
�أهم �ل�سفات �لو�جب تو�فره���ا هي �لنز�هة و�لولء 
و�لنتم���اء للوطن وح�سن �لت�رشف يف �ل�سغوطات 
و�ل�سعوب���ات وحماي���ة �لوطن مبا يكف���ل للوطن 
و�ملو�طن���ني �حلماي���ة و�لأم���ن و�أن ي�سعى كي 

يكون قدوة ح�سنه وممثل جيد لوطنه.
يق��ال اأن الفرا�س��ة م��ن اأه��م عوام��ل 
النجاح ل�سابط اجلم��ارك؟ على يد من 

تعلمت اأ�سول الفرا�سة؟

أوًل �أ�س���ل �لفر��س���ة عل���م عرب���ي تو�رثناه 
ع���ن �آبائن���ا و�أجد�دنا، وقد ��ستف���دت منه يف 
عمل���ي، بالإ�سافة �إلى م���ا �كت�سبته من در��ستي 
كوين حا�س���ل عل���ى �سه���ادة بكالوريو����س يف 
�لقانون، �إ�سافة للخربة �لعملي���ة �لتي �كت�سبتها 
طو�ل �سنو�ت �خلدم���ة، هذه يف �حلقيقة عو�مل 
ت�ساع���دين وتدعمن���ي يف �أد�ء مهامي ك�سابط 

جمارك.
 ه��ل ه��ذه الق�سي��ة تعترب م��ن اأهم 
الق�ساي��ا التي قمت ب�سبطه��ا؟ اأم اإن 

هناك ق�سايا اأخرى تعتز بها؟ 

هن���اك �لعديد من �لق�ساي���ا �لتي �فتخر بها 
فكل ق�سية متث���ل حبي وولئي و�نتمائي ململكة 
�لبحري���ن، وكل ق�سية تعت���رب دفاعا عن �لوطن 
وقو�نين���ه و�أنظمت���ه، فكل ي���وم ق�سية جديدة 
وق�سة حب جديدة للوطن، وهناك ق�سية �سبطت 
فيه���ا 75 �ألف حبة خم���درة و�لت���ي تعترب من 
�أكرب �لق�سايا عل���ى ج�رش �مللك و�أكربها كمية منذ 

�فتتاح ج�رش �مللك فهد.
كذلك هن���اك ق�سية �سبطت فيه���ا كب�سولة 
هريوين يف بطن م�سافر، و ق�سية ب�سائع مقلدة، 
وق�ساي���ا تهريب بان عديدة، كذلك �سبطت عدة 

ق�سايا يف تهريب مادة �حل�سي�س �ملخدرة .
و�لآن وبعد ع�رش �سن���و�ت من بد�ية عملي 
يف �جلم���ارك، فاإنني �أعترب كل ي���وم هو �إثبات 
مل���دى حبي للوطن يف قلب���ي، وكل ق�سية هي 

و�جبي �جتاه �لبحرين ووفائي لها.

املناعي: �ضابط اجلمارك
 البد اأن يتحلى بالنزاهة 
والفرا�ضة ورباطة اجلاأ�ش
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يف ضيافتهم

حوار - حممد ال�ساذيل : 

يوؤكد �لدكتور ممدوح �لرفاعي، رئي�س �لحتاد �لعربي للمخل�سني �جلمركيني  �أن ن�ساأة �لحتاد يف �لعام 
2017 ، مبوجب قر�ر  من جمل�س �لوحدة �لقت�سادية �لعربية �لتابع جلامعة �لدول �لعربية هو مبثابة �خلطوة 
�لأول���ى �حلقيقية لبد�ية �لوحدة �لعربية، م�سدد� عل���ى �أن �ملهمة �لأ�سا�سية لالحتاد، هي مو�جهة �لتحديات 
�لتي تو�جه �ملخل�سني �جلمركيني، وعلى ر�أ�سها �ختالف �لنظم و�للو�ئح �جلمركية يف �لبالد �لعربية، وكذلك 
ع���دم �ل�ستفادة �ملثلى من �لتقنيات �حلديثة باملنافذ �جلمركي���ة �لعاملية، بالإ�سافة �إلى نق�س خرب�ت لدى 

بع�س �مل�سدرين و�مل�ستوردين باآليات �لعمل و�لتعامل مع �جلمارك.
وقال �إن �لحتاد بالتع���اون مع �جلمارك �لعربية، يقوم على �إز�لة جميع �ملعوقات لت�سهيل �إنهاء 
�ملعام���الت �جلمركية يف وقت زمني ق�س���ري ومبا يتنا�سب مع جودة ومعاي���ري �ملو��سفات �لقيا�سية، 
و�أ�سار �إلى �أن �لحتاد ي�سعى حل�رش �أعد�د �ملخل�سني يف �لعامل �لعربي ورفع كفاء�تهم 

�ملهنية و�سن �لت�رشيعات �لتي تنظم عملهم.
فكان معه هذ� �حلو�ر �لذي يك�سف فيه �لكثري من �جلو�نب و�لأهد�ف من ور�ء 

�إن�ساء �لحتاد �لعربي للمخل�سني �جلمركيني .
 بداي��ة ن��ود اأن نتع��رف عل��ى كيفي��ة ن�س��اأة الحت��اد العربي 

للمخل�سني اجلمركيني واأهدافه؟

 فكرة تاأ�سي�س �حت���اد عربي للمخل�سني �جلمركيني ن�ساأت من �أجل 
�سم منظم���ات وموؤ�س�سات و����رشكات �لتخلي����س �جلمركي يف �لوطن 
�لعرب���ي، لتتمكن هذه �ملوؤ�س�سات و�ل����رشكات من �لعمل حتت مظلة 
قانوني���ة وكيان ر�سم���ي معرتف به عربياً؛لتحقي���ق �حلماية لكل من 

�مل�ستثمر �لعربي و�مل�ستهلك �لعربي.
و�لحتاد �لعربي للمخل�سني �جلمركيني هو �حتاد عربي نوعي 
متخ�س�س يعمل يف نطاق جمل�س �لوحدة �لقت�سادية �لعربية �لتابع 
جلامعة �ل���دول �لعربية،مبوجب �لقر�ر �ل���وز�ري رقم 1737/ د104 
بتاريخ 25 /2017/5 �ل�سادر من جمل�س �لوحدة �لقت�سادية �لعربية.
وتتمث���ل �أهد�ف �لحت���اد يف توعية �مل�سدري���ن و�مل�ستوردين 
و�ملخل�س���ني �جلمركي���ني باآليات �لعم���ل د�خل �لدو�ئ���ر �جلمركية 
�ملتع���ددة من خ���الل قي���ام دور�ت وور�س عمل،و�لعم���ل على �إز�لة 
�ملعوق���ات و�مل�ساكل �لإجر�ئية يف �ملنافذ �جلمركية و�لتي تعترب من 
معوقات �لتبادل �لتجاري بني �لدول �لعربية،و�لتن�سيق مع �جلهات 
ذ�ت �لعالق���ة فيما يخ�س تكلف���ة �لنقل �لربي �ملرتف���ع بني �لدول 
�لعربية،و�لدعم �حلقيقي للجمارك �لعربية فيما يخ�س مكافحة �لغ�س 
�لتجاري و�لتهرب �ل�رشيبي،و�إقامة عالقات تعاون مع �لهيئات �لعربية 
�لأخ���رى ذ�ت �لعالقة مبجال عم���ل �لحتاد ون�ساط���ه )هيئة �لغذ�ء 

ممدوح الرفاعي رئي�س الحتاد العربي للمخل�شني اجلمركيني

نعمل على اإزالة التحديات اأمام املخل�شني العرب

الجمـــــــارك
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هدفنا ح�رص اأعداد املخل�ضني يف العامل العربي
 ورفع كفاءاتهم املهنية

و�ل���دو�ء – �ملو��سفات و�ملقايي����س- وغريها( 
،وحتري���ر �لتج���ارة �لبينية �لعربي���ة، وتذليل 
�إل���ى تكامل  �ملعوق���ات و�ل�سعوب���ات للو�سول 
�قت�سادي عربي،و�إن�ساء وتطوير عالقات �إعالمية 
من خالل عمل موقع �إلكرتوين خا�س بالحتاد 
وعمل �سفح���ات للتو��س���ل �لجتماعي يتم من 
خالله���ا مناق�سة �آخر �مل�ستج���د�ت يف �جلمارك 

�لعربية و�جلهات ذ�ت �لعالقة .
تعزيز العالقات اجلمركية

م��ا املح��اور الرئي�سي��ة الت��ي يرتك��ز 
عليها الحت��اد يف اأداء عمله خلدمة 

املواطن العربي؟

يعم���ل �لحت���اد عل���ى تعزي���ز �لعالقات 
�جلمركية بني �لدول �لعربية من جهة، وكذلك 
ب���ني �ملنظمات �لدولي���ة و�لإقليمي���ة من جهة 
�أخرى لدعم �لتنمية �لقت�سادية �لعربية ،وبناء 
�لق���در�ت وتنمية �مل���و�رد �لب�رشي���ة و�ملتعلقة 
بالعم���ل �جلمركي، ون����رش �لوعي و�ملعرفة يف 
جمال �لتخلي����س �جلمركي،و�لو�سول �إلى �حلد 
من �ملخالف���ات �جلمركية،و�سمان حماية حقوق 
�مللكية �لفكرية ،وزيادة حجم �لتبادل �لتجاري 
بني �ل���دول �لعربية وبحث �لرب�م���ج و�لآليات 
�لتي حتق���ق ذلك ،و�لدع���م �حلقيقي حلركة 
�إقام���ة منطقة  �لتج���ارة �لبينية ومنه���ا �تفاقية 
�لتجارة �لعربي���ة �حل���رة �لكربى،و�لو�سول �إلى 
تطبيق م����رشوع �لنافذة �لو�ح���دة يف جميع 
�جلم���ارك �لعربي���ة، و�لتفاق عل���ى �لنموذج 
�لعقبات  �ملوحد،وتذلي���ل  �لعرب���ي  �جلمركي 
و�ل�سعوب���ات �لتي تو�ج���ه �مل�ستثم���ر �لعربي 
ل�سمان عودة �لأمو�ل �لعربية �ملهاجرة �إلى �لدول 
�لأخرى،وت�سهيل �إجر�ء�ت �إ�سد�ر رخ�س �لتخلي�س 
�جلمركي يف �ملنطق���ة �لعربية،و�مل�ساهمة يف 
�حلد من م�سكل���ة �سبكات �لنقل �لربي و�لبحري 
و�ل�سح���ن ملا له���ا من تاأثري و��س���ح يف تعزيز 
�لتجارة �لبينية،و�لتن�سيق مع �جلمارك �لعربية 
وب�س���كل د�ئم فيما يخ����س �لتعريفة �جلمركية    

و�لإعفاء�ت و�لر�سوم �ملقيدة.

الحت��اد  يقدمه��ا  الت��ي  املزاي��ا  م��ا 
لأع�سائه؟

�لعرب���ي  �لحت���اد  يف  ع�س���و  �لحت���اد 
للمخل�س���ني �جلمركيني مع ��ستخ���د�م �سعار 
�لحتاد،وه���ذ� ما يتيح �مل�ساركة يف �جتماعات 
�جلمعي���ة �لعمومي���ة �لعادي���ة وغ���ري �لعادية 
و�لت�سوي���ت فيها، وتر�سي���ح ممثله يف جمل�س 
�لحت���اد  لرئا�س���ة  �لحتاد،و�لرت�س���ح  �إد�رة 
وتقدمي برنامج يخدم �لحت���اد ب�سكل فعال 
،و�حل�سول عل���ى بطاقة تعريفية تفيد بانتمائه 
لالحتاد،وح�س���ور �ملوؤمت���ر�ت و�لن���دو�ت �لتي 
يعقده���ا �لحتاد ،و�حل�سول عل���ى ن�سخة من 
�ملجلة �لت���ي ي�سدره���ا �لحتاد،و�مل�ساركة يف 
�لأبح���اث و�لدر��س���ات �لت���ي يعده���ا �لحتاد 
،و�ل�س���رت�ك بع�سوي���ة �للجان �لت���ي ين�سئها 
، و�أن يبل���غ بالن�رش�ت و�لدر��س���ات و�لأبحاث 
و�لرب�م���ج �لتي ت�س���در ع���ن �لحتاد،وح�سور 
�جتماعات �جلمعية �لعمومية )مرة يف �ل�سنة( �أو 
جمل�س �لإد�رة )مرتني يف �ل�سنة( على ح�ساب 

�لحتاد.
�رسعة وزيادة التبادل

ن�سمع كث��را يف املنافذ اجلمركية 
عن نقطة الدخول الواحدة ومنظومة 

النافذة الواحدة..فما الفرق بينهما؟

نقطة �لدخ����ول �لو�حدة هي �آلية مهمة جد� 
ل�رشع����ة وتي�سري �لإج����ر�ء�ت باملنافذ �جلمركية، 
وجنده����ا تطبق مث����ال يف دول جمل�س �لتعاون 
�خلليج����ي، وتتبلور يف قيام  �أول منفذ جمركي 
باإجر�ء �ملعاينة و�لتفتي�س على �لب�سائع �لو�ردة 
لأي من �لدول �لأع�س����اء، و�لتاأكد من مطابقتها 
للم�ستن����د�ت �ملطلوبة وخلوها م����ن �ملمنوعات، 
�مل�ستحق����ة  �جلمركي����ة  �لر�س����وم  و��ستيف����اء 
عليها،وبالت����ايل عند دخوله����ا لدولة �أخرى من 
�لدول �لأع�س����اء باملجل�س ل حت�سل ر�سوم عليها 
مرة �خرى،وتاأتي �أهمي���ة نقطة �لدخول �لو�حدة 
يف توحي���د �لقي���ود �ملفرو�سة عل���ى �لب�سائع 
امل�ضموح بدخولها بع���د توفر ال�رشوط وال�ضوابط 

�مل�ست���ورد�ت  وتنق���ل  �مل���وحدة ل�ست���ري�د 
�حلكومي���ة و�لإعف���اء�ت �خلا�س���ة �لتي تتمتع 

بالإعفاء من �لر�سوم �جلمركية.
�أما منظوم���ة �لنافذة �لو�ح���دة، فتتلخ�س 
يف توحي���د �لنظ���م و�لإج���ر�ء�ت �جلمركي���ة 
و�ملالية و�لإد�رية �لد�خلية �ملتعلقة بال�ستري�د 
و�لت�سدي���ر و�إع���ادة �لت�سدير من خ���الل نافذة 
و�حدة تقوم باإنه���اء كافة �لإج���ر�ء�ت للر�سائل 
�ملوجودة باملين���اء و�لتي ت�ساه���م يف �رشعة 

وزيادة �لتبادل �لتجاري بني �لدول �لعربية .
املخل�س��ني  احت��اد  ي�سع��ى  كي��ف 
اجلمركي��ني الع��رب للتغل��ب عل��ى 
املناف��ذ  يف  الإج��راءات  معوق��ات 

اجلمركية ؟

تقدم �لحت���اد تقدم بدر��س���ة علمية يف 
�لجتماع �لدوري 47 لالحتاد�ت �لعربية �لنوعية 
�ملتخ�س�سة و�لذي عق���د يف �أكتوبر �ملا�سي من 
عام 2017 باإمارة �لفجرية بدولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة �ل�سقيقة، وته���دف �لدر��سة �إلى تي�سري 
�لإج���ر�ء�ت يف �ملنافذ �جلمركي���ة كاأحد �لآليات 
�لرئي�سي���ة يف حترير �لتج���ارة �لعربية وحتقيق 
عل���ى  �لدر��س���ة  �لقت�سادي،وترتك���ز  �لتكام���ل 
خم����س عنا�رش �أ�سا�سية ه���ي : توحيد �ملقايي�س 
و�ملو��سف���ات ، �لك�س���ف بالأ�سع���ة، وجود هيئة 
للغ���ذ�ء و�ل���دو�ء، توحي���د �ملناف�سات  موحدة 
“�لوكالء �ملالحيني” و�أخري�  �لإعفاء�ت �جلمركية.

فزيادة �لتبادل �لتجاري بني �لدول �لعربية 
ل���ن يتاأت���ى �إل من خ���الل �لتوجه لعم���ل هيئة 
للمو��سف���ات و�ملقايي�س جلميع  عربية موح���دة 
�ملنتجات �لعربية، و�عتم���اد �لنظام �مل�ستندي 
�للك���رتوين بجميع �ملناف���ذ �جلمركية �لعربية 
بدل من �لك�س���ف �لورقي، وتعمي���م ��ستخد�م 
�لك�س���ف بالأ�سعة )�ل�س���كان( مم���ا يوفر �جلهد 
و�لوق���ت وتعجيل �لإفر�ج �جلمركي عن �لو�رد�ت 

و�ل�سادر�ت 
وكذل���ك عمل هيئة عربي���ة م�سرتكة للغذ�ء 
و�لدو�ء لتوفري �ملعلوم���ات و�ل�سرت�طات �ل�سحية 
لل�سلع لإم���د�د �ملوردي���ن و�مل�ستوردين بها، 
مم���ا ي�ساهم يف زي�ادة كف����اءة �ملنافذ �جلمركية 
و�رشع�ة �إج�ر�ء�ت �لإف����ر�ج �جلمركي، مبا ي�ساهم 

�إلى �لو�سول للتكامل �لقت�سادي �لعربي .
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اختالف النظم واللوائح

م��ا التحدي��ات الت��ي تواج��ه املخل�ض 
اجلمركي يف البالد العربية؟

�خت���الف �لنظ���م و�للو�ئ���ح �جلمركي���ة يف 
�لبالد �لعربية �أهم هذه �لتحديات وكذلك عدم 
�ل�ستفادة �ملثلى من �لتقنيات �حلديثة باملنافذ 
�جلمركي���ة �لعاملية، بالإ�ساف���ة �إلى نق�س خرب�ت 
باآليات  لدى بع����س �مل�سدرين و�مل�ستوردي���ن 
�لعم���ل و�لتعامل مع �جلم���ارك، ويقوم �لحتاد 
بالتع���اون مع �جلمارك �لعربية على �إز�لة جميع 
�ملعوقات لت�سهيل �إنهاء �ملعامالت �جلمركية يف 
وقت زمني ق�سري ومبا يتنا�سب مع جودة ومعايري 
�ملو��سفات �لقيا�سية وقد قمنا بعمل �لعديد من 
�لأبحاث و�لدر��سات عن جميع �أ�سباب �لق�سور يف 

عمليه �لتخلي�س.
ما مدى تعاون اإدارات اجلمارك العربية 

مع احتاد املخل�سني اجلمركيني؟

نحن كاحت���اد قمنا بعمل زي���ار�ت ميد�نية 
للعديد من �لإد�ر�ت و�لدو�ئر �جلمركية �لعربية، 
ومل�سنا تعاونا وترحابا للعمل �ملثمر بني �لحتاد 
و�إد�ر�ت �جلم���ارك به���ذه �ل���دول مب���ا يخ���دم 
�ملو�ط���ن �لعربي، ومتت �ملقابل���ة مع �لعديد 
م���ن �ملخل�سني �جلمركي���ني يف خمتلف �لدول 
�لعربية؛ لعر�س �أهد�ف �لحتاد من �أجل توحيد 
�جلهود و�ل���روؤى جلميع �ملتعاملني مع �ملنافذ 
و�لبحوث  �لدر��س���ات  و�ل�ستف���ادة من  �جلمركية 
�لتي قام بها �لحتاد للنهو�س بعملية �لتخلي�س 

�جلمرك���ي، وقد �أب���دى �جلميع تفهم���ا لأهمية 
�لتعاون لتح�سني �لأد�ء �جلمركي. 

ما ال��دول العربية التي ت�ستهدفونها 
كاحتاد ؟

قمن���ا بجول���ة عربي���ة خليجي���ة بد�أنا مب�رش 
و�أنهيناه���ا بزي���ارة مملك���ة �لبحري���ن، و�لتقينا 
مبعايل �ل�سي���خ �أحمد بن حمد �آل خليفة رئي�س 
�جلم���ارك �لبحريني���ة، وتناول �للق���اء عدد من 
�لق�سايا �لقت�سادي���ة �لعربية �لتي تهم �ملو�طن 
�لعربي،وكيفي���ة تعزيز تنمية �لتج���ارة �لعربية 
�لبيني���ة، و�أهمي���ة دور �جلم���ارك يف �لت�سدي 
لعملي���ات �لغ����س و�لتهريب �جلمرك���ي وحماربة 

�لقت�ساد �ملو�زي.
هل املخل�ض اجلمركي على م�ستوى 
الع��امل العرب��ي يقوم ب��دور تعاوين 

ملكافح��ة التهرب اجلمركي والغ�ض 
التجاري ؟.

�ملخل����س �جلمركي  يق���وم  تاأكي���د  ب���كل 
بالتعاون مع �جلمارك �لعربية و�جلهات �مل�سئولة 
�لأخ���رى بدور متعاون وهام م���ع منظومة �لأمن 
ملكافح���ة �لتهري���ب �جلمركي و�لغ����س �لتجاري 
و�إد�رة �ملخاط���ر �جلمركية،ويقوم �لحتاد بعمل 
دور�ت توعي���ة وتدري���ب للمخل�سني �جلمركيني 
بالوط���ن �لعربي للمعرفة وزي���ادة �لوعي �لأمني 
و�لوطني لدي �ملخل�س���ني جتاه �قت�ساد بلدهم 
يف �ملق���ام �لأول ومن ثم �قت�ساد وطنهم �لأكرب 

�لوطن �لعربي.
ه��ل توج��د اإح�سائي��ة ر�سمي��ة جتمع 
اأع��داد العاملني يف جم��ال التخلي�ض 

اجلمركي يف عاملنا العربي؟

اإن�ضاء هيئة عربية موحدة 
للموا�ضفات واملقايي�ش 

مطلب اأ�ضا�ضي لزيادة التبادل 
التجاري العربي

ن�ضعى اإلى تطبيق م�رصوع 
النافذة الواحدة يف جميع 

اجلمارك العربية
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إل���ى �لآن ل يوج���د ح�رش دقي���ق لإعد�د 
للتخلي�س �جلمركي،ون�سعى كاحتاد  �ملمتهنني 
من خالل �لنقابات �لقانونية بالدول �لعربية حل�رش 
هذه �لإع���د�د لتقدمي كافة �أوج���ه �لدعم ونقل 
�خلرب�ت ب���ني �ملخل�س���ني �جلمركيني وبع�سم 
�لبع�س و�ملهتمني بهذ� �ملجال �ملهم، فالهدف 
لي�س يف �إعد�د �ملخل�سني فقط بل رفع �لكفاءة 
�ملهنية و�خلربة للمخل�س���ني و�لتطوير و�لتدريب 
و�س���ن �لت�رشيعات و�لقو�ن���ني �ملنظمة له،ويعد 
جمال �لتخلي����س �جلمركي �ر����س خ�سبة جلذب 

�أيدي عاملة من  �ل�سباب.
ال��ع��امل  امل��خ��ل�����ض اجل��م��رك��ي يف 
ارت��ف��اع ر�سوم  ي��ع��اين م��ن  ال��ع��رب��ي 
الرتاخي�ض اخلا�سة مبجال عمله، فهل 

لالحتاد دور يف تخفيف تلك الأعباء؟

ت�ضرتط اجلمارك العربية �رشوطا �ضعبة لإ�ضدار 
رخ�سة �لتخلي�س؛ نظر� للم�سئولية �لكبرية �لو�قعة 
ل�سمان  �لعربي،وذلك  على �ملخل�س �جلمرك���ي 
ج���ودة �خلدم���ة، وي�سعى �لحت���اد  بامل�ساهمة 
بدوره م���ن خالل �ن�سمام �ملخل�سني يف �رش�كات 
لعمل كيانات تخلي�س كربى تكون �أكرث م�سئولية 

و�أكرث �لتز�ما باملعايري و�ل�سو�بط �جلمركية. 
ينظ��م  الت��ي  القوان��ني  حتت��اج  ه��ل 
عمل املخل�س��ني اجلمركيني العرب، 
اإل��ى بع���ض التعدي��ل داخ��ل املنافذ 

اجلمركية؟

بالفعل يوجد بع����س �لق�سور يف �لقو�نني 
و�لت�رشيعات �لتي تنظم عمل �ملخل�س �جلمركي، 
ويعترب عدم توحيد �للو�ئ���ح و�لأنظمة بالدول 
�لعربي���ة �أحد �أوج���ه �لق�س���ور، ون�سعى كاحتاد 

بالتعاون مع �جلهات �مل�سئولة بامل�ساهمة وطرح 
روؤيتنا لإدخال �لتعديالت على �للو�ئح �ملنظمة 
و��ست�س����د�ر ت�رشيعات موح����دة بجميع �لدول 

�لعربية تنظم عمل �ملخل�س �جلمركي.

اجلمرك��ي  التخلي���ض  اأن  ت��رى  ه��ل 
تنق�سه مواكبة التكنولوجيا؟

قطاع �لتخلي�س �جلمركي يف بع�س �لبالد 
�لعربية يعاين من نق�س يف مو�كبة �لتكنولوجيا 
�ملتط����ورة يف �لعامل،ويع����د من �أه����م �أهد�ف 
�لحتاد يف �لفرتة �ملقبلة هو تعظيم �ل�ستفادة 
من �لتقنيات �حلديث����ة و�لتكنولوجيا و�لتي من 
�سانه����ا �لإ�رش�ع يف عملي����ة �لتخلي�س �جلمركي 

و�لتو��سل بني �أطر�ف �لعملية �جلمركية.

اجلمركي��ة  املناف��ذ  بع���ض  تعان��ى 
العربية من بطء يف اإنهاء الإجراءات..
م��ن وجهة نظرك��م م��ا ال�سبب يف 

ذلك ؟

تعانى بع�����س منافذنا �لعربي����ة من بطء 
وتاأخ����ري يف �لإف����ر�ج �جلمرك����ي ع����ن �لر�سائل 
�ملوجودة مبو�نيها ويرجع ذلك �إلى �أن بع�س 
�ملناف����ذ �جلمركية �لعربية ما ز�لت تعتمد طريقة 
�لك�سف �لي����دوي على �لر�سائ����ل و�لب�سائع  مما 
ي����وؤدي لتعطي����ل �لإفر�ج �جلمرك����ي عن تلك 
�حلاويات،و�ل����ذي بدوره يتطلب فح�س ومعاينة 
كل حاوي����ة وما بد�خلها عل����ى حده ،في�ستغرق 
ذل����ك مزيد� م����ن �لوق����ت و�جله����د يف عملية 

�لك�سف.

كيف يت��م تاأهيل العمال��ة الوطنية 
يف مهنة التخلي�ض اجلمركي؟

من خ����الل زيارتن����ا للعديد م����ن قطاعات 
�لتخلي�����س �جلمرك����ي �ملوج����ودة يف �لبلد�ن 
�لعربي����ة ف����اإن معظ����م �لعاملني به����ا هم من 
�ملو�طنني �ملحليني، ويوجد ن�سبة �سئيلة من 
�لعمالة �خلارجية،ون�سعى كاحتاد لإتاحة �لفر�سة 
�لكامل����ة لهذه �لكو�در �لوطني����ة و�لعربية وذلك 
من خالل �لتاأهيل و�لتدريب �مل�ستمر لرفع كفاءة 

مهنة �ملخل�س �جلمركي.
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�خلدمات  �أد�ء  موؤ�رش  ويت�سمن 
مك��ونات  �ست  �لل�وج�ستية 
ت���ت���م���ث���ل ف�����ي 
�جل��م��ارك، 

�ل�سحنات، وجودة  ترتيب  و�سهولة  �لتحتية،  و�لبنية 
لأد�ئها،  �لزمنية  و�ملعدلت  �للوج�ستية،  �خلدمات 
�إلى �ل�سيا�سات �لإجر�ئية �لتي ميكن �أن  وتتبعها - 

تدعم حت�سني كل عن�رش على حدة.
 وبح�سب �لتقرير، ف���اإن �لبحرين �أحلت �ملرتبة 
�ل�خم�س���ني عاملًيا من حيث �جلم���ارك و�ل� 
57 من حيث �لبنية �لتحتية و�ل� 
49 ب�سهولة ترتيب 

�ل�سحنات و�ل� 51 من حيث �جلودة و�لتناف�سية، و�ل� 
66 من حيث �ملعدلت �لزمنية.

 و�أك���د �لبن���ك �ل���دويل يف تقري���ره �أن قيمة 
�سناعة �خلدم���ات �للوج�ستية تبل���غ 4.3 تريليون 
دولر وتوؤث���ر على كل بلد�ن �لع���امل تقريًبا، م�سرًي� 
�إل���ى �أن �خلدمات �للوج�ستية ه���ي �سبكة �خلدمات 
�لتي تدعم �حلركة �ملادية للب�سائع د�خل �حلدود 
وعربه���ا وت�سم جمموعة من �لأن�سطة من بينها �لنقل 
و�لتخزي���ن و�لو�ساط���ة و�لت�سليم �ل�رشي���ع وعمليات 
�ملحط���ات �لنهائية وحت���ى �إد�رة �لبيانات 
 ، ت م���ا ملعلو � و

ً البنك الدويل : البحــريــن اخلام�شــة عربيـا

يف موؤ�رس اأداء اخلدمات 
اللوجي�شتية

 �حتل���ت �لبحرين �ملرتبة �ل�خام�سة عربًيا و�ل�ر�بعة و�خلم�سني عاملًيا يف موؤ�رش �أد�ء �خلدمات �للوجي�ستية، 
يف �لف���رتة من 2012 وحتى �لعام 2018 بقائمة ت�س���م 167 دولة، وذلك وفًقا للتقرير �ل�سادر عن وحدة 
�لتج���ارة �لعاملية و�لتكامل �لإقليم���ي �لتابعة ل مجموعة �لبنك �لدويل.ول تقت����رش �خلدمات �للوجي�ستية على 

تو�سيل �لبنية �لتحتية ولكنها ت�سمل تنظيم �خلدمات و�ل�ستد�مة و�ملرونة �أو مبعنى �أو�سع تي�سري �لتجارة.
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و�أ�ساف �أن درجة كفاءة نقل �ل�سلع عرب هذه �لأنظمة 
�إل���ى وجهاتها �لنهائية تعد عن�رًش� رئي�سًيا يف �إتاحة 

�لفر�س �لتجارية للبلد.
 و�أ�سارت كارولني فرويند مديرة �لقت�ساد �لكلي 
و�لتج���ارة �لعاملي���ة و�ل�ستثم���ار يف جمموعة �لبنك 
�لدويل �إلى �أن �خلدم���ات �للوج�ستية متثل �لعمود 
�لفق���ري للتجارة �لعاملية موؤك���دة �نه يف ظل زيادة 
�نت�س���ار �سال�س���ل �لتوريد على م�ست���وى �لعامل فاإن 
جودة �خلدم���ات �للوج�ستية يف بل���د ما ميكنه من 
حتدي���د �إمكانية م�ساركته يف �لقت�ساد �لعاملي من 

عدمها.
 وي�ساعد ه���ذ� �ملوؤ�رش �حلكوم���ات على قيا�س 
تقدمها مع م���رور �لوقت ومقارنة ذل���ك مع بلد�ن 
مماثلة �إذ ياأخذ بعني �لعتبار عو�مل مثل ��ستخد�م 
�لقدر�ت و�ملهار�ت �للوج�ستية ونوعية �لبنية �لتحتية 
ذ�ت �ل�سلة بالتج���ارة و�سعر �ل�سحنات �لدولية وتو�تر 

و�سول �ل�سحنات �إلى وجهاتها يف �لوقت �ملنا�سب.
 تعاون حكومي

ومن جهة �أخ���رى، ك�سفت م�س���ادر مطلعة عن 
تكات���ف �جله���ات �ملعني���ة بالقطاع، وعل���ى ر�أ�سها 
وز�رة �ملو��سالت و�لت�س���الت و�سئون �جلمارك ووز�رة 
�ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة �إلى جانب جمل�س �لتنمية 
�لقت�سادي���ة وذل���ك به���دف �لتن�سي���ق و�لتعاون 
�لإ�سرت�تيج���ي لتطوير �لقط���اع �للوج�ستي وم�ستوى 
تناف�سي���ة �لبحري���ن عل���ى �ل�سعيدي���ن �لإقليمي 

و�لعاملي.
و�أك���دت �أن �لبحرين تو��س���ل م�ستمرة تطوير 

ووج���ود  �لتحتي���ة  �لبني���ة 

مناط���ق �سناعي���ة ولوج�ستية متقدم���ة، لتربز كمركز 
�إقليم���ي مثايل للخدم���ات �للوج�ستي���ة و�ل�سناعية، 
وحتت���ل موقًع���ا �إ�سرت�تيجي���ا كبو�ب���ة حيوية على 

م�ستوى منطقة �ل�رشق �لأو�سط و�سمال �إفريقيا.
 5 عوامل جاذبة لال�ستثمار

ثم���ة عو�مل كثرية ت�ساه���م يف جعل �لبحرين 
مقًر� مف�ساًل ملختلف �رشكات �لنقل و�ل�سحن و�لت�سنيع 
بكاف���ة �أ�سكاله، �أبرزها �ملوق���ع �لإ�سرت�تيجي ململكة 
�لبحري���ن يف تو�سطه���ا منطق���ة �خللي���ج �لعربي 
و�ت�ساله���ا �ملبا�رش مع �أكرب �قت�ساديات �ملنطقة ممثاًل 
بال�س���وق �ل�سعودية، فاململكت���ان ترتبطان بًر� عن 
طري���ق ج�رش �مللك فهد �ل���ذي يبلغ طوله 25 كلم 
ويعربه نحو 1000 �ساحن���ة يوميا حمملة بت�سكيلة 

و��سعة من �ل�سلع و�لب�سائع.
 فبف�س���ل �أح���د �أط���ول �جل�س���ور �لبحرية على 
م�ست���وى �لعامل، ميكن لل�رشكات نق���ل ب�سائعها بًر� 
�إلى �ل�سعودي���ة يف غ�سون �ساعات، كم���ا باإمكانها 
�لو�س���ول �إل���ى 75% م���ن �ل�س���وق �ل�سعودي يف 

غ�سون 24 �ساعة.
 عامل �آخ���ر ور�ء ميزة �لبحري���ن �للوج�ستية هو 
�نخفا�س كلفة �لأعمال وبناء �لعمليات بن�سبة ترت�وح 
ما ب���ني 20%  �إلى 35% مقارن���ة مع باقي دول 
�ملنطقة.كما م���ن �ملتوقع �أن ي�ساه���م ج�رش �مللك 

حمد �جلديد �لذي يتم �لتخطيط لكتماله 
يف �لع���ام 2022 يف خف�س 

�ل�ستري�د  كل���ف 

�ل���ربي بن�سب���ة 50%، بف�سل ربط���ه ب�سكة حديد 
�سمن م�رشوع �لقطار �خلليجي.

�أما �لعامل �لثالث �لذي يدع���م ريادة �لبحرين 
�للوج�ستي���ة ه���و �سهولة �إ�س���د�ر تر�خي����س �لإعمال 
لالأن�سط���ة �للوج�ستي���ة وب�ساط���ة �إج���ر�ء�ت ت�سجيل 
�ل�رشكات، �إ�سافة �إلى �جلهود �ملبذولة من قبل جمل�س 
�لتنمية �لقت�سادية و�لأجه���زة �حلكومية �لأخرى يف 
م�ساعدة �ل�رشكات على �إن�ساء مقر لعملياتها يف مملكة 
�لبحرين، وتقدمي خمتلف �أ�سكال �لدعم و�مل�ساندة 
لل�رشكات �لقائمة وت�سجيعها على زيادة ��ستثمار�تها.

ويتمث���ل �لعام���ل �لر�ب���ع يف وف���رة �لكفاء�ت 
�لوطني���ة �ملوؤهلة و�ملدربة عل���ى �على م�ستوى، مما 
يجعل �لبحريني خيار �مل�ستثمر �لأول يف �أي من�ساأة 
�سناعية �أو لوج�ستية، يف حني يتمثل �لعام �خلام�س 
باملناط���ق �للوج�ستية و�ل�سناعي���ة �لتي تلبي كاف��ة 
�حتياجات �مل�ستثمرين و�أ�سحاب روؤو�س �لأمو�ل، على 
ر�أ�سها منطقة �لبحري���ن �للوج�ستية ومنطقة �لبحرين 

�لعاملية لال�ستثمار ومر�سى �لبحرين لال�ستثمار.
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تاأمالت يف انحراف الفكر الوظيفي

ظاهرة املوظف الإرهابي

با�سم يو�سف ال�سعدي
رئي�س �سعبة  ال�سئون القانونية - �سئون اجلمارك

�ملوظ���ف �ملنحرف فكرياً ليقل عن �لإرهاب���ي ، فهو يدمر موؤ�س�سته ، 
لأنه يف�سد �لعمل �جلماعي ويلقي م�سئولية �أخطائه على �لغري ويت�سيد 
�لأخط���اء لزمالئ���ه، ولأنه لي�س لدي���ه �لقدرة على �ملناف�س���ة ول يتحمل 

�لدخول فيها. 
لذ� يلجاأ �إلى ت�سويه عمل �لآخرين و�جناز�تهم، و�أهم غاياته �لإف�ساد 
و�لإرتقاء على ظهور �لغري، لذل���ك فاإن ظاهرة �ملوظف �ملنحرف فكريا �أو 
�ملوظ���ف �لإرهابي حتتاج �إلى عالج ، وهن���اك عالجات وقائية وعالجات 

ت�سحيحية .
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للوهلة �لأولى ق���د يعرتي ذهن من يقر�أ هذ� 
�لعن���و�ن، �أين �أحتدث ع���ن �لإرهاب �لذي يحمل 
بني ثناياه ترويع �لآمنني وتفجري �لعبو�ت وقتل 
�لأبرياء ، فاإن كنت تعتقد يف �لإرهاب �أنه ينح�رش 
يف تلك �لأعمال فنحن يا عزيزي يف حاجٍة للتنقل 
بني ه���ذه �ل�سطور ، لنعلم جميعاً �أن د�ء �لإرهاب 
مل ُي�سب ديناً فح�سب �أو �سيا�سة فقط ، و�إمنا تف�ست 
عدو�ه يف كل مناحي �حلياة ، منتهكة �لعتد�ل ، 
�ساربة باجلد�ر �ل�سلوك �لقومي و�لطريق �مل�ستقيم.

وكقاع���دة م�سلم بها ، �لعالق���ة طردية بني 
�لتفكري و�ل�سل���وك، فعندما يتمتع �لعقل بتفكري 
�سلي���م يتولد منه �سلوك �سلي���م، وعندما ي�سيطر 
�لتفكري غ���ري �سليم عليه، يتولد من���ه �سلوكاً غري 
�سلي���م،و �إذ� ما �نحرف �لتفكري عن م�ساره �سيخرج 
�إل���ى �جتاهني: �إما لالإب���د�ع و�لتعمري �أو للتخريب 
�إب���د�ع و�خ���رت�ع و�إنفر�د  و�لتدم���ري، فالأول���ى 
تتميز، و�لثانية �سذوذ و�نع���ز�ل وخر�ب، ولالأ�سف 
دخل �لإجتاه �لثاين يف كث���ري من �سئون �حلياة 
، و�سلك طريق���ه يف �سو�حيها �لدينية و�ل�سيا�سية 
و�لقت�سادي���ة و�لجتماعية حتى �لوظيفة مل ت�سلم 

منه.
وه���ذ� �لإرهابي لي����س وليد حلظت���ه، و�منا 
ُزرعت يف عقل���ه �أفكارً� غري �سليمة ، تنامت وكربت 
وثقل وزنها، حتى عج���ز عقله منفردً� عن حملها، 
لها جلو�رح���ه ، لتنتقل من مرحلة �لتفكري �إلى  فحميّ
مرحلة �ل�سلوك ، فمن ُيح�سُن �لنظر ، َيرى عالمات 

�لإرهابي يف �أقو�له و�أفعاله و�أغلب ت�رشفاته.

ن�س���ل �إلى نتيج���ة �أن �لإره���اب �أحد نتائج 
�لإنح���ر�ف �لفكري، وق���د يعتقد �لكث���ريون �أن 
مو�س���وع �لإنحر�ف �لفك���ري من �إف���ر�ز�ت �لع�رش 
�حلديث ، �إل �أنن���ا لو رجعنا للخلف زمنياً لوجدناه 
ق���د تناوله �لعدي���د من �لعلم���اء و�ملفكرين يف 
كتبه���م �آنذ�ك، فه���ذ� �بن خل���دون يقول يف 
مقدمت���ه يف معر����س و�سف���ه لبع����س �لطو�ئف 
�ملنحرفة فكرياً،” ومنهم طو�ئ���ف ُي�سموَن �لغالة 
جتاوزو� حد �لعقل...” و�سف تطرفهم و�نحر�فهم 
�لفك���ري باأنهم )ُغالة( �أي �أنه���م جتاوز� �حلدود 
�لعقلية �مل�سموح بها، وه���ذه �لكلمة ماأخوذة من 
)غ���ال( �أي �رتفع وجتاوز �حلد، �أمل ت���ر �أنك �إذ� 
�أردت �أن ت�سرتي �سيئاً ووجدت ثمنه جتاوز قيمته 
�حلقيقية فتقول عنه )غايل( �أي تعدى حدوده، 
وقد ذك���ر �بن منظ���ور يف كتابه ل�س���ان �لعرب 
�رشح ملعاين ه���ذه �لكلمة حيث قال يف معانيها 
ْغُن  “�لَغلِي���ُل: - وه���و- �لِغ�سُّ و�لَع���د�وة و�ل�سِّ
و�حلْقد و�حل�سد”، بع���د هذ� �ل�سياق لك عزيزي 
�لقارئ �أن ت�ستنج من هو �ملنحرف فكرياً ؟ وكيف 

ميكن �أن يك���ون؟ وما هي �سفاته..!!كبري لدرجة 
�أنه���م مل يجتمعو� على تعري���ف و�حد لالإنحر�ف 
�لفك���ري و�ل�سبب يع���ود يف ذل���ك �إلى تعدد 
م�ساربهم، وتنوع تخ�س�ساته���م، وخ�سو�سية كل 
بيئة وطبيعتها وخلفيته���ا وثقافتها، ولعل �أف�سل 
تعريف وقعت علي���ه عيني هو ما نقل���ه �لدكتور 
حممد �لدغيم، يف كتابه )�لإنحر�ف �لفكري و�أثره 
على �لأمن �لوطني(حيث قال عن �لنحر�ف �لفكري 
�أنه: “�نحر�ف �لفكار �أو �ملفاهيم �أو �ملدركات عن 
ما هو متف���ق عليه من معايري وقي���م ومعتقد�ت 
�سائدة يف �ملجتمع” ، وب���كل ب�ساطة لو طبقنا 
هذ� �لتعري���ف على �لفرد غ���ري �مللتزم يف بيئة 
�لعمل و�ملجتمع �ملوؤ�س�سي �لذي يجب �أن ت�سود 
فيه �ملفاهي���م و�ملعتق���د�ت �ل�سحيحة، �سيكون 
�ملخال���ف منحرفا فكرياً، وللتو�سي���ح �أكرث �سنذكر 
بع�س وعندما ننتقل م���ن �ملفكرين �لقدماء �إلى 
�ملفكرين �ملعا�رشين  جنده���م �أي�ساً تناولو� هذ� 
�ملو�س���وع بتف�سيل هذه �ملفاهي���م و�ملعتقد�ت 

على �سبيل �ملثال ولي�س �حل�رش.

يف�ضد العمل اجلماعي ويلقي م�ضئولية اأخطائه
على الغري ويت�ضيد االأخطاء لزمالئه

لي�ش لديه القدرة على املناف�ضة وال يتحمل الدخول فيها
فيلجاأ اإلى ت�ضويه عمل االآخرين واإجنازاتهم
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اإف�ساد العمل اجلماعي

مفه���وم �لعم���ل �جلماع���ي م���ن �ملعتقد�ت 
�لر��سخة �لتي يجب �أن يعتقد بها �جلميع ، فاإذ� 
م���ا كان �أحدهم معتقدً� خالف ذل���ك ، ول يوؤمن 
بالعمل �جلماع���ي بل ولديه ح�سا�سي���ة منه، تر�ه 
كلم���ا دخل جمموعة �أف�سد عملها، لذ� ي�ستلزم �لأمر 
تهيئته من جدي���د ليقتنع ب�رشورة و�أهمية �لعمل 
�جلماعي، ولعل من �أبرز �لأ�سباب �لتي تدعوه �إلى 
كره �لعمل �جلماعي، ع���دم ثقته يف �أحد ، �سوء 
�لظ���ن يف �لزمالء ، ظنه باأن���ه هو من يعلم وغريه 
ل يعل���م ، و�لعتق���اد باأنه عندم���ا ي�ساند �لغري 
�سيتفوق���ون عليه ، هذه �ملعتقد�ت جتعله �سلبياً 
منبوذً� ، بل ي�سبح عن�رشً� خمرباً لإف�سال عمل �أي 

جمموعة ، وهذ� �نحر�ف فكري و��سح.
اإلقاء امل�سوؤولية على الغر

كل ف���رد م�سئول، وعلي���ه �أن يتحم���ل �مل�سوؤولية 
كاملة، وم���ن لو�زم ه���ذه �مل�سوؤولي���ة  �إذ� ما بدر 
من���ه خط���اأ �أو تق�سري عليه �إ�سالح���ه، ولكنك جتد 
بع�سهم �إذ� �أخطاأ فاحلل �ملف�سل لديه هو �أن ُيلقي 
بامل�سئولية على غريه ب�رشعة �ل�سوء ، لأنه يعتقد 
�أنه �سيحق���ق نتيجتني يف �رشبة و�حدة ، �لأولى 
تربئة نف�سه، و�لثانية �ليقاع بالغري ، تلك �لفكرة 
ل يتبناه���ا �إل منحرف فكري���اً ، وتتحتم مو�جهته 

ومو�جهة �لفكر �لذي لديه.
الت�سّيد لأخطاء الزمالء

هذ� قنا�ٌس حم���رتف، ينتظر �للحظة �للي يخفق �أو 
يخطئ بها �لغري فيقوم بنقلها للم�سوؤولني معتقدً� 
�أن �أخطاء �لآخري���ن وف�سلهم جناحاً له ، يف حني 
كان من �ملفرت�س �أن يعتقد �أن جناحاته يجب �أن 
تكون مبنية على �إجناز�ت���ه ، هذ� �لعتقاد فا�سد 
مدمر للبيئة �ملوؤ�س�سية �لتي يعي�س فيها، لذ� فهو 

منحرف فكرياً.
ه���ذه �ملعتقد�ت �لتي ذكرناه���ا على �سبيل 
�ملثال فق���ط ولي�س �حل�رش، فاملعتق���د�ت �لفكرية 
�ملنحرف���ة كثرية يتع���ذر �رشدها كامل���ة يف مقالة 
مقت�سبة، ولكن ليعلم �جلمي���ع �أنها تت�سبب يف 
كو�رث من �لنز�عات و�لتناحر بني �لزمالء ، و�سعف 
يف �لإنت���اج ، وتدمري للموؤ�س�سة �لتي ينتمي �إليها 

هوؤلء ، متاماً كالإرهابي �لذي يدمر وطنه.
ومل���ا كان �ملنحرف فكري���اً يعتنق معتقد�ت 

تخال���ف �ملعتقد�ت �ل�سائدة فاإن���ه بال �سك يعترب 
�ساذً� فكرياً لأنه يخ���رج عن �لن�سق �لعام للتفكري 
�ل�سل���م يف �لو�سط �لذي يعي�س فيه ، ولالأ�سف قد 

ي�ستمر على هذ� �لإنحر�ف رغم �ملقومات �لتي يتم 
و�سعه���ا �أمامه م���ن قبل �مل�سلحني فكري���اً ، م�رشً� 
عل���ى تلك �لأفكار �ملنحرف���ة ، و�لأدهى �أنه يكون 

اأهم غايات املنحرف فكريًا االإف�ضاد واالإرتقاء
على ظهور الغري لذا ياأتي مبربرات مثالية الأفعاله املنحرفة
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م���دركاً لهذه �لإنحر�ف���ات ، ويتع�سب لها ويد�فع 
عنه���ا وكاأنها من �أ�س�س �لف�سيل���ة ، لذ� نر�ه يت�سم 
ب�سفات معينة وهذه �ل�سفات لي�ست �سفات ج�سدية 
�أو مادي���ة و�إمنا هي �سفات نف�سية �إن �سح �لتعبري 
كانت �سفات فكرية بالأ�سا����س ، ومنها على �سبيل 

�ملثال ولي�س �حل�رش:

تربير الغايات

�أهم غايات �ملنحرف فكري���اً �لإف�ساد و�لإرتقاء 
لالأعلى على ظهور �لغري، ومن �أجل ذلك تر�ه ياأتي 
مبربر�ت مثالي���ة لأفعاله �ملنحرفة - و�لتي منها - 
عندما يتم تكليفه بعمل �أو مهمه ي�رشك معه �أكرب 
عدد من �لزم���الء ،  مدعياً حبه للعمل �جلماعي ، 

ولكن �حلقيقة لي�س���ت كذلك ، و�إمنا �حلقيقة هي 
ليوزع �مل�سوؤولية على �جلميع ، فعندما يقع خطاأ 
ما ، يرمي ذلك �خلطاأ على غريه ، ل ي�ستطيع �أن 
ينفذ �أي مهم���ة ذ�ت م�سوؤولية �إل بهذ� �لأ�سلوب ، 
و�إذ� ما متت مو�جهته بخطاأ هذ� �لفكر �لذي يتبناه 

، برره بالعمل �جلماعي .
امليل اإلى ال�رساع

�ملنح���رف فكري���اً لي����س لديه �لق���درة على 
�ملناف�سة �ل�رشيفة ، ول يتحمل �لدخول فيها، فيلجاأ 
�إلى ت�سويه عمل �لآخري���ن و�جناز�تهم، من خالل 
�لبح���ث عن �أخطائهم ، ولو رجعنا لطبيعة �لنف�س 
�لب�رشي���ة جندها ُجبلت عل���ى حماربة من يعتدي 
عليه���ا ، فمن يرتب�س بك ويري���د بك �لأذى لن 
تقف مكت���وف �لأيدي �أمامه ، لذلك جتد �ملنحرف 
فكرياً ل يدخ���ل يف �ملناف�س���ات �ل�رشيفة ليحقق 
جناحاته ، و�إمنا يلجاأ د�ئماً للمكائد ، هذ� �لأ�سلوب 
َيخل���ق �رش�عات بني �لأف���ر�د ، حت���ى �ل�سخ�س 
�ملث���ايل – ودفاعاً عن نف�س���ه – ي�سطر جمربً� �أن 

يكون طرفاً فيها.
النزعة اإلى العداء

�ملنحرف فكرياً لي����س لديه �لقدرة على تكوين 
�سد�قات حقيقي���ة �إل ملن هم على نف����س �أفكاره ، 
ف���رت�ه ينفر منه �لكث���ريون ، ويبتعدون عنه جتنباً 
للع���د�و�ت �لتي ق���د تن�سب بينهم، ف���ال �أمان يف 
�لتعامل مع �لإرهابيني ، وحتى �لإرهابيني �أنف�سهم 
و�إن ت�سابهت �أفكارهم �إل �أنهم لياأمنون من بع�سهم 

على بع�سهم.
هذه �لظاهرة حتتاج �إلى عالج ، هناك عالجات 
وقائية وعالجات ت�سحيحية ، ومنها ما هو �إجر�ء �إد�ري 
ومنها م���ا هو �إجر�ء قانوين ، �أمثلة على ذلك ، �إقامة 
دور�ت متعلق���ة مب�ساألة �لأخالقيات ، ون�رش ثقافة فن 
�لتعامل مع �لزمالء ، تقوية �مل�سار �لذي يحمل �لفكر 
�ل�سليم ، �أي�سا عل���ى �لإد�رة تقومي �لإرهابي وردعه 
عن �لقيام بالأعمال �لإرهابي���ة ، زرع �لأفكار �ل�سليمة 
و�لت���ي منها ن�رش مبد�أ �لتعامل مع �ملهمات و�لأعمال 
ولي����س �لأ�سخا����س ، بعب���ارة �أخ���رى �لبتعاد عن 
�ل�سخ�سنة ب�ستى �سورها ، وعند وقوع م�سكلة عملية 
يجب �لعم���ل بتكاتف حللها ولي����س تر��سق �أ�سابع 
�لإتهام و�حدً� تلو �لآخر ، �ل�ستماع وتنفيذ تعليمات 
�لإد�رة ملا فيه م�سلحة للجميع ، �إيجاد روح �لتغيري 

لالأف�سل ، �ليجابية �لد�ئمة ، وغريها كثري.



الجمـــــــارك 34

مشاركات

اإعداد النقيب: زين ال�سوملي
رئي�س �سعبة املخاطر - �سئون اجلمارك

اإدارة املخاطر
 اجلمركية يف البحرين 

 الن�ســـــاأة والتــــــوجهـــــات

يف  �جلم���ارك  �سئ���ون  �سه���دت 
مملكة �لبحري���ن �لعديد من �لتطور�ت 

�لإد�ري���ة و�لفنية، �لتي ع���ززت م�سرية 
�لعم���ل �جلمركي يف �لبحرين وب���ني �أقر�نها يف 
�لإقليم، ون�ست ��سرت�تيجية �سئون �جلمارك على 
مهم���ة �جلمارك وه���ي »تقدمي خدم���ات جمركية 
متمي���زة على م�ست���وى �لإقليم من خ���الل تي�سري 
حركة �ل�سفر و�لتجارة �مل�رشوعة وتعزيز �أمن �ململكة 
وحماية �ملجتمع«، �أما �لروؤية فتتمثل يف »جمارك 
مع���ززة لالزده���ار و�لأم���ن و�لنم���و �لقت�سادي«. 
ومن هذ� �ملنطل���ق �أحرزت �سعب���ة �إد�رة �ملخاطر 
�إد�رة �ملخاطر تط���ورً� ملحوظ���اً  �ملعنية بعملي���ة 
منذ ن�ساأته���ا ب�سورتها �لإلكرتوني���ة وذلك ح�سب 

�لتوجهات �جلمركية �ل�سرت�تيجية.

الن�ساأة

�إد�رة  ن�ساأت فكرة 
عموماً  �جلمركي���ة  �ملخاط���ر 

نتيجة لزيادة حركة �لتجارة عرب �ملنافذ 
�جلمركية وتطور ��سرت�تيجيات �جلمارك و�إدر�ك 

�رشورة �لنتقال من �لأ�ساليب �لرقابية �لتقليدية �إلى 
�لأ�سالي���ب �حلديثة و�لتقني���ات، �لأمر �لذي حتث 

عليه �ملنظمات �لدولية. 
�جلمارك  �سئون  قامت  �لتحدي  لهذ�  ومو�كبًة 

م���ت���م���ث���ل���ًة 
ب������الإد�رة �ل��ع��ام��ة 

بتفعيل  و�مل��ت��اب��ع��ة  ل��الأم��ن 
عام  مطلع  يف  �لآيليّ  �ملخاطر  نظام 

يقي�س  رقابي  نظام  عن  عبارة  ليكون   ،2013
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تعرف �إد�رة �ملخاطر باأنها ممار�سة لعملية �ختيار نظامية 
لطر�ئق ذ�ت تكلف���ة فعالة من �أجل �لتقليل من �أثر تهديد 
مع���ني على �ملنظمة �أو �ملوؤ�س�سة وه���ي عملية مقرتنة مع 
مبد�أ ��ستمر�رية �لعمل ، وهي عملية قيا�س وتقييم للمخاطر، 

وتطوير �إ�سرت�تيجيات لإد�رتها. 
وه���ذه �ل�سرت�تيجيات تت�سمن نق���ل �ملخاطر �إلى جهة 
�أخرى، وجتنبها، وتقليل �آثاره���ا �ل�سلبية، وقبول بع�س �أو 
كل تبعاته���ا ، �أما �أنو�ع �إد�رة �ملخاط���ر فيمكن �أن ت�سنف 

وفق معيارين وذلك كما يلي :
�إد�رة �ملخاط���ر  �إن  �إد�رة �ملخاط���ر �لتقليدي���ة :   -1
�لتقليدية تركز على �ملخاط���ر �لناجتة عن �أ�سباب مادية �أو 
قانونية )مثال: �لك���و�رث �لطبيعية �أو �حلر�ئق، �حلو�دث، 

�ملوت و�لدعاوى �لق�سائية(  .
2- �إد�رة �ملخاط���ر �ملالي���ة : هي �أحد �أ�س���كال �إد�رة 
�ملخاط���ر �لتي تركز على تلك �ملخاط���ر �لتي ميكن �إد�رتها 
با�ستخد�م �أدو�ت �ملقاي�سة �ملالية وبيئتها �لرئي�سة �لبنوك .

 3- �إد�رة �ملخاطر �ملثالية : تركز �إد�رة �ملخاطر �ملثالية 
عل���ى �إعطاء �لأولي���ات، بحيث �أن �ملخاط���ر ذ�ت �خل�سائر 
�لكبرية و�حتمالي���ة حدوث عالية تعالج �أول، بينما �ملخاطر 
ذ�ت �خل�سائر �لأقل و�حتمالية حدوث �أقل تعالج فيما بعد.

بغ�س �لنظر عن نوع �إد�رة �ملخاطر، فاإن جميع �ل�رشكات 
�لكربى وكذلك �ملجموعات و�ل�رشكات �ل�سغرى لديها فريق 
خمت�س ب���اإد�رة �ملخاطر. وبينما ت�ستخ���دم �إد�رة �ملخاطر 
لتف���ادي �خل�سائر ق���در �لإمكان فاإن �لتخطي���ط ل�ستمر�رية 
�لعمل وجدت لتعالج نتائج ما يتبقى من خماطر. وتكمن 
�أهميتها يف �أن بع�س �حلو�دث �لتي لي�س من �ملحتمل �أن 
حتدث قد حتدث فعاًل �إن كان هناك وقت كاف حلدوثها. 
�إن �إد�رة �ملخاطر و�لتخطيط ل�ستمر�رية �لعمل هما عمليتني 
مربوطتني م���ع بع�سهما ول يجوز ف�سلهم���ا. فعملية �إد�رة 
�ملخاط���ر توف���ر �لكثري م���ن �ملد�خالت لعملي���ة �لتخطيط 
ل�ستمر�رية �لعمل مثل : )�ملوجود�ت، تقييم �لأثر، �لتكلفة 
�ملقدرة...�ل���خ( وعليه فاإن �إد�رة �ملخاطر تغطي م�ساحات 
و��سع���ة مهمة لعملي���ة �لتخطيط ل�ستمر�ري���ة �لعمل و�لتي 
 تذهب يف معاجلتها للمخاطر �أبعد من عملية �إد�رة �ملخاطر.

مفهوم اإدارة
 املخاطر واأنواعها

�لب�سائع  خ��ط��ورة  درج���ة 
�مل��ن��اف��ذ  ع��ن��ه��ا يف  �مل�������رشح 
معاجلة  ط���رق  وي��ح��دد  �جل��م��رك��ي��ة 
باملخاطر  للتحكم  وذل��ك  �خل��ط��ورة، 

�جلمركية وتخفي�سها.
التوجهات

تهدف �سئ���ون �جلم���ارك يف خطتها 
�ل�سرت�تيجي���ة �إل���ى »تعزي���ز 

�ل�رش�كة م���ع �لعمالء 
�أج���ل  م���ن 

وتقليل  �لإي���ر�د�ت  زي���ادة 
�إد�رة  ته���دف  كم���ا  �ملخاط���ر«، 
�ملخاط���ر و�لتقييد �إلى »�ملو�زنة بني 
�جلمركية  و�لرقابة  �لإج���ر�ء�ت  ت�سهيل 
ح�سب فئات �للتز�م و�خلطورة«، ومن 
هذ� �ملنطلق ت�سع���ى �سعبة �ملخاطر 
�لتجارة �سمن  �إلى �لريادة يف ت�سهيل 
نظ���ام خماطر متط���ور، و�إل���ى مو�زنة 
ب���ني �لرقابة و�لت�سهي���ل ح�سب مدى 
�للتز�م من خالل خطتها �ل�سنوية �لتي 
تغط���ي �لأهد�ف �ملرجوة على �جلانب 
�لفن���ي و�لإد�ري وتدعم عمل �ل�سعبة 
�سئون  �سم���ن  موؤ�س�ساتي���ة  كوح���دة 

�جلمارك.
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ت�سع���ى �حلكومات �حلديثة يف كافة بالد �لعامل من ت�سيري �جلهات 
�لإد�ري���ة خلدماتها، �عتم���ادً� على ما توف���ره من ت�رشيع���ات قانونية 
ت�ساه���م يف رفد �لإقت�ساد �لوطني وحت�س���ني �سورة هذه �لبالد ب�سكل 
ع���ام بالإ�سافة �إلى خدم���ة �لعن�رش �لب�رشي – �ملو�ط���ن – ، ومن هذ� 
�ملنطلق �ساهم �لد�ست���ور �لبحريني �ملعدل ل�سنة 2002م وتعديالته 
على حماية �لقت�س���اد �لوطني من خالل �لوحدة �ملتكاملة لدول جمل�س 
�لتع���اون �خلليجي ،وذلك من خالل �سند �مل�رشوعية يف �ملادة )10( 

منه على �أن :

دور اجلمارك البحرينية 
يف تنمية ال�رساكة املجتمعية

بقلم: الدكتور طارق عبداحلميد
امل�ست�سار القانوين ب�سئون اجلمارك
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�لعد�ل���ة  �أ�سا�س���ه  �لوطن���ي  �لقت�س���اد   - �أ 
الجتماعية،وقوامه التع���اون العادل بني الن�ضاط 
العام والن�ضاط اخلا�س، وهدفه التنمية القت�ضادية 
وفقا خلطة مر�سومة، وحتقي���ق �لرخاء للمو�طنني، 

وذلك �آله يف حدود �لقانون.
ب - تعم���ل �لدول���ة على حتقي���ق �لوحدة 
�لقت�سادية لدول جمل����س �لتعاون لدول �خلليج 
�لعربية ودول �جلامعة �لعربية، و�إلى ما يوؤدي �إلى 
�لتقارب و�لتعاون و�لتاآزر و�لتعا�سد فيما بينها ولذ� 
جاءت �ل�رش�ئب كاأحد مقومات هذ� �لقت�ساد لتعزيز 
مكانه �لإير�د�ت �لعامة ململكة �لبحرين ،وقد ن�ست 

)15( د�ستور على �أن :
�أ- �ل�رش�ئب و�لتكاليف �لعامة �أ�سا�سها �لعد�لة 
�لجتماعية، و�أد�وؤها و�جب وفقا للقانون ،وبالتايل 
�كتمل �ل�سن���د �لقانوين للتح�سي���ل لزيادة مو�رد 
�لدولة للم�ساهمة يف حتقيق �لتنمية �ل�ساملة للملكة 
، وحر�ساً من �لقيادة �لر�سيدة لعاهل �لبالد �ملفدى 
ح�رشة �سي���دي �ساح���ب �جلاللة �ملل���ك حمد بن 

عي�سى �آل خليفة، على حتقيق هذه �ل�رش�كة لدول 
جمل�س �لتعاون من خالل نظام – قانون �جلمارك 
�ملوح���د �لذي مت �لعمل به �عتب���ارً� من �لأول من 
يناي���ر 2002م ،مبوجب �ملر�س���وم بقانون رقم 

)10( ل�سنة 2002م ، وتعديالته .
ونظ���رً� لأن �ملجتمع �لبحرين���ي يوؤمن بهذه 
�ل�رش�كة فقد ر�سخ ميث���اق �لعمل �لوطني حكومًة 
و�سعب���اً، على وح���دة �لعالقات �خلليجي���ة �إميانا 
يقينيا بوحدة �لهدف و�مل�سري و�مل�سلحة �مل�سرتكة 
ل�سع���وب دول جمل����س �لتعاون ل���دول �خلليج 
�لعربية،م���ن خالل دعم ه���ذه �لأو�����رش �لتاريخ 

�مل�سرتك و�لثقافة و�لأعر�ف �ملتماثلة.
و�لب���ني من مطالعة ن�سو����س نظام – قانون 
�جلم���ارك �ملوح���د رق���م ) 10( ل�سن���ة 2002 
�لذي نظم �لإج���ر�ء�ت �لقانونية و�سو�بط حت�سيل 
�ل�رشيبة �جلمركية �ملوح���دة حتقيقاً لل�رش�كة على 
�مل�ستوى �لدويل و�لإقليمي على حد �سو�ء ذلك، 
لأن �ملال �لع���ام ي�ساهم ب�سورة مبا�رشة يف �إعد�د 

�سيا�س���ات �ل�رش�كة �ملجتمعية، ع���رب �لتو��سل مع 
�جلهات �حلكومية ومنظمات �ملجتمع �ملدين يف 
�سوء در��سة �خلطط و�لرب�م���ج و�لطلبات �ملتعلقة 
بتحقيق هذه �ل�رش�ك���ة، و حتديد �آليات ومتابعة 
تنفيذه���ا حفاظاً على �ملحافظ���ة على �ملال �لعام 
وتقنني �رشفه، مبا يكون له عائد �إيجابي ي�ساهم 

يف تنمية �ملجتمع .
ومما ل�س���ك فيه �أن �ل�رشيبة �جلمركية �ساهمت 
يف زي���ادة �لإير�د�ت �لعام���ة للمملكة مبا ين�سجم 
مع �إ�سرت�تيجية �سئ���ون �جلمارك لالأعو�م 2017 
– 2020م حي���ث �رتفعت �لإي���ر�د�ت �جلمركية 
�لفعلي���ة بن�سبة 6% مقارنة بالعام 2016 لت�سل 
�إلى �أعل���ى م�ستوى �إي���ر�د�ت جمركية منذ �نتقال 
تبعية �س���وؤون �جلمارك �إلى وز�رة �لد�خلية وبلغت 
ن�سب���ة �لإجناز يف �لأه���د�ف �لإ�سرت�تيجية ب�سكل 
�إجم���ايل 33 % وج���ار �لعمل عل���ى تنفيذ باقي 
�ملتطلبات، ح�س���ب �خلطة �لزمنية �ملعتمدة ،ومن 
�جلدير بالذك���ر �أن �سئون �جلم���ارك تعاملت يف 
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�لع���ام 2017 م���ع �أكرث من ن�س���ف مليون بيان 
بزي���ادة 3 % عن �لعام 2016،ومما يوؤكد حر�س 
�جلم���ارك عل���ى حتقي���ق �ل�رش�ك���ة �ملجتمعية ما 
ن�سطره م���ن ذكر بع�س �لن�سو�س �لقانونية �لو�ردة 
يف نظام �لقانون �ملوح���د للجمارك لدول جمل�س 
�لتعاون لدول �خللي���ج  �ل�سادر باملر�سوم بقانون 

رقم )10( ل�سنة 2002 على �لنحو �لآتي :
– تن����س �مل���ادة )9( عل���ى �أن تخ�س���ع 
�لب�سائ���ع �لت���ي تدخ���ل �إل���ى �لدول���ة لل�رش�ئب 
“�لر�س���وم” �جلمركية مبوج���ب �لتعريفة �جلمركية 
�ملوحدة، وللر�سوم �ملق���ررة �إل ما ��ستثني مبوجب 
�أح���كام هذ� �لنظام  �لقان���ون  �أو مبوجب �لتفاقية 
�لقت�سادية �ملوح���دة لدول جمل�س �لتعاون لدول 
�خلليج �لعربية �أو �أي �تفاقية دولية �أخرى يف �إطار 
�ملجل�س  ، وبالت���ايل يقنن �لن�س �لقانوين تعزيز 
�ل�رش�كة �ملجتمعية م���ذ دخول كافة �لب�سائع �إلى 
�لدولة تلبية حلاجات �ملجتم���ع وزيادة �لإير�د�ت 

�لعامة .
– تن����س �ملادة )10( عل���ى �أن  تكون فئة 
�رشيب���ة �لتعريفة �جلمركية �إما مئوية ( ن�سبة مئوية 
م���ن قيمة �لب�ساع���ة ) �أو نوعي���ة ( مبلغاً على كل 
وحدة من �لب�ساعة. و يجوز �أن تكون هذه �ل�رشيبة 

مئوية ونوعية معاً للنوع �لو�حد من �لب�ساعة.
و�لب���ني من مطالع���ة �لن�س �أن���ه ي�ساهم يف 
حتديد �لقيم���ة �ل�رشيبية لكافة م���ا يدخل �لدولة 
لزيادة ن�سبة �لإير�د�ت �لعامة �لتي حتقق �ل�رش�كة 

�ملجتمعية و�لتنمية �مل�ستد�مة .
– ن�ست �مل���ادة ) 24( عل���ى �أن: »متنع 
�لإد�رة مبوج���ب �أحكام هذ� �لنظام  �لقانون  �أو �أي 
نظام  قانون  �أو قر�ر �آخر دخول �لب�سائع �ملمنوعة 
�أو �ملخالف���ة �أو خروجه���ا �أو عبوره���ا، كم���ا متنع 
دخول �لب�سائع �ملقي���دة �أو خروجها �أو عبورها �إل 

مبوجب مو�فقة �سادرة ع���ن جهات �لخت�سا�س يف 
�لدول���ة “،ومن ثم حتقق �جلم���ارك هذه �ل�رش�كة 
�ملجتمعي���ة يف منع دخول �لب�سائع �ملمنوعة �أو 
�ملخالف���ة �أو خروجها �أو حت���ى عبورها لأن �جلمارك 
ت�سعي دوماً للمحافظة عل���ى �أمن و�قت�ساد �لدولة 
م���ن خالل �لعم���ل �لرقابي �مل�ستم���ر �لذي يدفع 
�لعامل���ني على تطوير وحت�س���ني �لأد�ء وحتقيق 

�ل�سيا�سة �لعامة للدولة .
–  وم���ن �جلدي���ر بالذك���ر �أن �لإد�رة �لعامة 
للجمارك قام���ت بتطوير نظامها �لإلكرتوين ، �لذي 
ي����رش عم���ل �لعالقات �لعام���ة للم�ساهم���ة يف ن�رش 
كافة �لقر�ر�ت �ل�سادرة م���ن معايل رئي�س �جلمارك 
وكاف���ة �لجن���از�ت �لت���ي حتققه���ا �لإد�رة �سبط 
كاف���ة �ملخالف���ات وتكرمي �لعاملني به���ذ� �ملرفق 
و�إثابتهم مالي���اً ومعنويا؛ولذ� مت ربط هذه �لرقابة 
بالنظ���ام �لإلكرتوين تاأكي���دً� على ه���ذ� �لجناز 
ل���وز�رة �لد�خلية �ل���ذي �ساهم يف �رشع���ة �لأد�ء 
�لرقاب���ي مع خالل تو�جد �آلي���ة تبادل �ملعلومات 
د�خ���ل ه���ذه �ملوؤ�س�س���ات �حلكومي���ة مب���ا يوؤكد 

�لنتقال م���ن �لتفاعل �لورق���ي - �لكال�سيكي �إلى 
�لتفاع���ل �لآيل ،ومن �لأمثل���ة �لد�مغة على تطوير 
�سئون �جلمارك �لبحريني���ة منظومتها و�سع خطة 
ل�ستبد�ل كاف���ة �أجهزة �لأ�سعة ح�سب �لعمر �لزمني 
للجهاز،حي���ث مت موؤخًر� تر�سيه �أك���رب مناق�سة يف 
تاري���خ �سئون �جلمارك ل�ستب���د�ل �أجهزة �لأ�سعة 
�لأجهزة  بال�ساحنات و�حلاوي���ات، و�ستقوم  �خلا�سة 
�جلديدة مب�سح 120 �ساحنة يف �ل�ساعة بدًل من 
20 لالأجهزة �لقدمي���ة، و�ست�سهم هذه �لأجهزة يف 
ت�رشيع �لعملية مع �ملحافظ���ة على دقة �مل�سح 
مم���ا ي�ساهم يف حتقيق �لتو�زن بني �لدور �لأمني 
وتي�سري حركة مرور �لب�سائع و�مل�سافرين ، وكذلك 
نظام  �أفق  �لذي �ساهم يف تي�سري �إجر�ء�ت �لعمل 
بالتخلي�س �جلمركي �مل�سب���ق للمنتجات �خلا�سعة 
لرقاب���ة وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة  مثل �إد�رة 
�ملو��سف���ات و�ملقايي����س ،وتطوير �سبك���ة �سئون 
�جلمارك �للكرتونية �لت���ي كان لها بالغ �لأثر يف 
تق���دمي كافة �خلدمات �للكرتوني���ة وربط �ملوقع 
بكاف���ة �لإد�ر�ت وعلى ر�أ�سه���ا مكتب معايل رئي�س 

قانون اجلمارك املوحد نظم 
االإجراءات وال�ضوابط
حتقيقًا لل�رصاكة على 

امل�ضتوى الدويل 
واالإقليمي
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�جلم���ارك حتقيق���اً لل�رش�ك���ة �ملجتمعية وحتقيق 
الن�ضباط املن�ضود وح�ضن �ضري العمل .

– ن�ست �ملادة ) 80( على �أنه  يحظر دخول 
�لب�سائع �لتالية �إلى �ملناطق و�لأ�سو�ق �حلرة : 

– �لب�سائع �لقابلة لال�ستعال، عد� �ملحروقات 
�لالزمة للت�سغيل �لتي ت�سم���ح بها �جلهة �مل�رشفة 
على املناطق والأ�ض���واق احلرة �ضمن ال�رشوط التي 

حتددها �جلهات �ملخت�سة.
– �ملو�د �مل�سعة.

– �لأ�سلحة �حلربي���ة و�لذخائر و�ملتفجر�ت �أيا 
كان نوعها �إل برتخي�س من �جلهات �ملخت�سة.

– �لب�سائع �ملخالفة لالأنظمة �ملتعلقة بحماية 
�مللكي���ة �لتجاري���ة و�ل�سناعية و�لأدبي���ة و�لفنية، 

�ل�سادر بها قر�ر�ت من �جلهات �ملخت�سة.
– �ملخدر�ت على �ختالف �أنو�عها وم�ستقاتها.

– �لب�سائع �لت���ي من�سوؤها بلد تقرر مقاطعته 

�قت�ساديا«،ومم���ا ل �سك في���ه �أن هذه �ملادة من 
�مل���و�د �لد�عم لتنمي���ة �ل�رش�ك���ة �ملجتمعية ملا 
حتر�س عليه من تر�سيخ �لطرق �ملتعددة للحفاظ 
على �لنظام �لعام من خالل حظر دخول �لب�سائع 
�لقابل���ة لال�ستعال ،و�مل���و�د �مل�سع���ة، و�لأ�سلحة 
و�لذخائر و�ملخدر�ت �لتي تعد �أحد معاول �لهدم 
للبالد و�لتي متار�سها تنظيمات �جلماعات �لإرهابية 
�لتي فر�س���ت نف�سها عل���ى �ملجتمع���ات �لدولية 
و�لإقليمية،و�لتي ما ز�ل���ت حتتاج �إلى ت�سافر قوى 
�ملجتم���ع وموؤ�س�ساته �ملتع���ددة �سو�ء كان ذلك 
د�خل �ململكة �أو م���ن خالل منافذ ودو�ئر �جلمارك 
،وفى ه���ذ� �ل�سياق نذك���ر �أن �سبطي���ات جمارك 
�ملناف���ذ �لربية و�جلوي���ة و�لبحري���ة، بلغت خالل 
�لرب���ع �لأول من �لعام 2016 نحو 355 �سبطية 
يف جم���ال مكافحة �ملخدر�ت، وه���و ما يوؤكد على 
�لدور �ملتنامي للجمارك يف مكافحة عمليات تهريب 
�ملخ���در�ت، وب�سط �لرقابة و�إح���كام �ل�سيطرة على 
�ملناف���ذ �جلمركية،مما يوؤكد تفعي���ل �إ�سرت�تيجية 
�ل�رش�ك���ة �ملجتمعية �لتي �أر�س���ى دعائمها معايل 

وزير �لد�خلي���ة حفاظاً على �لنظام �لعام و�لت�سدي 
لآفة �ملخدر�ت و�ل�سيطرة على خماطرها، ،وتاأكيدً� 
عل���ى ذل���ك وج���ود تب���ادل م�ستم���ر للمعلومات 
و�لبيان���ات على �مل�ست���وى �لإقليم���ي، من خالل 
مكاتب متثيل بجميع �أنح���اء �لعامل منها �ملكتب 
�لإقليمي لتبادل �ملعلومات، و�لذي يتم يف �إطاره 
تب���ادل �أي م�ستجد�ت يف �إط���ار �لعمل �جلمركي، 
و��ستعر��س �أي �سبطيات غري عادية وغري منطية .

– ن�س���ت �مل���ادة ) 90( عل���ى �أن :  للمدير 
�لعام �أن مينح �لإدخال �ملوؤقت ملا يلي :

- �لآلي���ات و�ملعد�ت �لثقيلة لإجناز �مل�ساريع 
�أو لإجر�ء �لتج���ارب �لعملية و�لعلمية �لعائدة لتلك 

�مل�ساريع.
- �لب�سائ���ع �لأجنبية �ل���و�ردة بق�سد �إكمال 

�ل�سنع.
- م���ا ي�ست���ورد موؤقت���اً للمالع���ب و�مل�سارح 

و�ملعار�س وما مياثلها.
- �لآلت و�ملع���د�ت و�لأجه���زة �لتي ترد �إلى 

�لبالد بق�سد �إ�سالحها.
- �لأوعية و�لأغلفة �لو�ردة مللئها.

- �حليو�نات �لد�خلة بق�سد �لرعي.
-�لعينات �لتجارية بق�سد �لعر�س.

- �لعين���ات �لأخ���رى �لت���ي ت�ستدعي ذلك 
ويعاد ت�سدي���ر �لأ�سناف �ملن�سو�س عليها يف هذه 
�ملادة �أو يتم �إيد�عها يف �ملنطقة �حلرة �أو �لدو�ئر 
�جلمركي���ة �أو �مل�ستودع���ات خالل ف���رتة �لإدخال 

�ملوؤقت �لتي حتددها �لالئحة �لتنفيذية.
وق���د تالحظ �أن �مل�رشع من���ح هذه �ل�سلطات 
ملعايل رئي�س �جلمارك بغية �مل�ساهمة يف ت�سجيع 
�ل�ستثمار وحتقيق �ل�رش�كة �ملجتمعية �لتي حتقق 
التوازن بني اأداء ن�ض���اط الدولة والأفراد وحتقيق 
الن�ضباط املن�ض���ود واملحافظة عل���ى املال العام 

ال�رصيبة اجلمركية �ضاهمت 
يف زيادة االإيرادات العامة
مبا ين�ضجم مع اإ�ضرتاتيجية 

�ضئون اجلمارك
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،وق���د و�كبت مملكة �لبحرين كاف���ة هذه �لأن�سطة 
�لت���ي حققت جناحاتها يف ظ���ل قيادتها �لر�سيدة 
حتى �أ�سبحت د�عمة للتخطيط �ل�سرت�تيجي �لذي 
حق���ق �جلودة �ل�ساملة و�ل�رش�ك���ة �ملجتمعية لهذه 
�ملوؤ�س�س���ات �حلكومية ،و�لت���ي تاأتى يف مقدمتها 
وز�رة �لد�خلية �لتي ت�سعى د�ئما لدعم �مل�رشوعية 

�لقانونية و�سماحة تطبيقها .
– ن�ست �ملادة ) 108( على �أن يعد خمل�ساً 
جمركي���اً كل �سخ����س طبيعي �آو �عتب���اري يز�ول 
�إع���د�د �لبيان���ات �جلمركية وتوقيعه���ا وتقدميها 
للد�ئرة �جلمركية و�إمتام �لإجر�ء�ت �جلمركية �خلا�سة 

بتخلي�س �لب�سائع حل�ساب �لغري.
– وتتجل���ى �ل�رش�ك���ة �ملجتمعي���ة للجمارك 
مع �لأف���ر�د و�ل�رشكات لإنهاء �إج���ر�ء�ت �لتخلي�س 
�جلمركي من خالل ما نظم���ه �مل�رشع ملز�وله مهنة 
�ملخل����س �جلمرك���ي و�لرتخي�س له���م وحتديد 
م�سوؤوليته���م عن �أعمالهم و�أعم���ال تابعيهم �أمام 
�مل�ستوردي���ن و�مل�سدري���ن و�لإد�رة يف �سوء ما 
ي�س���دره مع���ايل رئي����س �جلمارك م���ن تعليمات 
لتنظيم هذه �لأعمال مما يحقق ت�سري كافة �لأعمال 
�لتجارية وحتقيق �مل�سلح���ة �لعامة و�خلا�سة على 
حد �سو�ء ؛ولذ� كان لز�ما على �جلمارك �لبحرينية 
تق���دمي �أف�س���ل �خلدم���ات لل����رشكات �لتجاري���ة 
و�ملخل�س���ني �جلمركي���ني و�مل�سافري���ن و�لأفر�د 
عل���ى حد �سو�ء ويتجلى ذلك من خالل �إحاطتهم 
بال�سل���ع �ملمنوع���ة و�ملقيدة عن���د �لدخول �إلى 
�ململك���ة ،ونذكر على �سبي���ل �ملثال عند تقدمي 
�لبي���ان �جلمرك���ي �لكرتونيا،يل���زم �إتب���اع كافة 
�لتعليمات و�لتاأكد م���ن معلومات �ل�سحن - كافة 
تفا�سيل �ل�سحن متوفرة و�سحيحة ودقيقة - وجود 
بولي�سة �ل�سحن/ �ل�سحن �جلوي و�أن رقم �لبولي�سة 
�سحي���ح - معلومات �لتعبئ���ة �ل�سحيحة مبا فيها 
كميات ووحد�ت �لقيا�س ،لأن تقدمي �أي معلومات 
خاطئ���ة �أو غري كاملة يف �لبي���ان �جلمركي يعترب 
خمالفة. ويجوز تطبي���ق �لعقوبات ح�سب ما تقرره 

�ل�سئ���ون �جلمركية. وت�سمل �لعقوب���ات �لغر�مات 
و�سح���ب رخ�سة �لتخلي�س �أو �تخ���اذ �إجر�ء قانوين 

كما ورد يف نظام – قانون �جلمارك �ملوحد .
ُف �لع���امُّ يعد �للِبنَة �لأولى  ونظرً� لأن �ملوظَّ
يف ِبناء �جلهاز �لإد�ريِّ للدولة؛ ملا حتتلُّه �لوظيفُة 
���ة ِمن مكان���ة �سامية د�خل نط���اق �لتنظيم  �لعامَّ
�لإد�ريِّ للدول���ة؛ لتقدمِيه���ا كاف���ة �أن�سطة �لدولة 
���ة للَمر�فق  دة يف �سوء �ملب���ادئ �لعامَّ �ملتع���دِّ
ر�د، ولتحقيِق  ة لدو�م �سريها بانتظ���اٍم و�طيّ �لعامَّ
ة يل���زُم �أْن تكوَن قو�عُد هذه  هذه �مل�سلحة �لعامَّ
َق هذه �ملر�فُق  �لت�رشيعاِت �آمرًة ،ول ميكُن �أْن حتقِّ
���ة �إلَّ �إذ� كانت  فاعليته���ا يف جمال �لوظيفة �لعامَّ
���َق �لتو�ُزَن  ماناِت؛ لُتحقِّ حُماَطًة ب�سياج ِم���ن �ل�سَّ
���ة للدولة، ون�ضاط  الطبيعيَّ ب���ني امل�ضلحة العامَّ
ة يف �سوء  ���ه �خلا�سَّ �ملو�ِط���ن وحاجات���ه، وَم�ساحِلِ
ة �لت���ي ترتِبط بحقوق �لأفر�د  ة �لقانونيَّ �مل�رشوعيَّ
ة وو�جباته���م، وفى هذ� �ل�سياق  وحرياتهم �لعامَّ

نظ���م �مل�رشع عمل رجال �جلمارك من خالل �ملادة 
)116( م���ن نظ���ام - قانون �جلم���ارك �ملوحد 
باعتبارهم م���ن رجال �ل�سبط �لق�سائي وفى حدود 
�خت�سا�سه���م مع �للت���ز�م بالزى �لر�سم���ي �أثناء 
عملهم حماية للمجتم���ع وت�سهياًل للتعاون معهم 
وعلى �ل�سلطات �ملدني���ة و�لع�سكرية وقوى �لأمن 
�لد�خل���ي تق���دمي كل م�ساعدة للقي���ام بعملهم 
مبجرد طلبهم ذل���ك ،�إ�سافة �إلى �لت���ز�م �لإد�رة 
بالتعاون مع �جلهات �لأخ���رى مما يوؤكد �ل�رش�كة 
�ملجتمعية بالتع���اون مع جميع �جلهات حتقيقاً 

لالن�ضباط املن�ضود وح�ضن �ضري العمل .
وف���ى �إطار مو�كبة �لقان���ون ملتغري�ت �حلياة 
وم�ساي���رة هذه �مل�ستج���د�ت كان لبد من و�سع 
�لقو�ع���د �لتي ت�سبط عالق���ات �لأفر�د باملوظفني 
�إز�ء �نتفاعهم بخدمات �ملر�فق �لعامة مع تفعيل 
�لنظ���ام �لتاأديبي بالرقاب���ة �لإلكرتونية لأنها جزءً� 
ل يتج���ز�أ من �لنظام �لوظيفي لأن���ه �أهم �لو�سائل 

اإرتفاع قيا�ضي لالإيرادات 
اجلمركية بعد اإنتقال
تبعية �ضئون اجلمارك
 اإلى وزارة الداخلية
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ل�سم���ان �لتز�م �ملوظف �لع���ام بو�جباته �لوظيفية 
وح�سن  �لن�سباطاملن�س���ود  و�حرت�مها،وحتقي���ق 
�س���ري �لعمل �لإد�ري ،وحماي���ة موؤ�س�سات �لدولة ، 
و�ملحافظة عل���ى �لقت�ساد �لقوم���ي و�ملال �لعام 
،وكيفي���ة �إد�رة �لوقت للمحافظ���ة على دو�م �سري 
�ملر�ف���ق �لعام���ة ،و�لق�ساء على �لف�س���اد �لإد�ري 
بكاف���ة �أطيافه �لتي توؤثر �سلب���اً على نظم �حلكم 
يف �لدولة ؛ولذ� ت�سمو �لرقابة �لذ�تية على غريها 
لأنها �أحد �لعو�م���ل �لرئي�سة لنجاح �لعمل ب�سورة 
عامة و�لعمل �لإد�ري د�خ���ل �أجهزة �لدولة ب�سورة 
خا�س���ة؛ وم���ن ثمار ذل���ك �لتعاون ب���ني �سئون 
�جلم���ارك وكافة �لأ�سخا�س �لطبيعي���ة و�لعتبارية 
تفعيل ن�س �مل���ادة )46( من نظ���ام “قانون” 
�ملوح���د للجمارك لدول جمل����س �لتعاون �ل�سابق 
ذكره عل���ى �أن : “ لالإد�رة �حل���ق يف ��ستخد�م 
�إلكرتونيا بالتخلي�س �جلمركي”  تبادل �ملعلومات 
مل���ا ثبت �أن له �لأثر �لفع���ال على �لأد�ء وحتقيق 
�لأه���د�ف �لتنظيمية ، و�ملحافظة على �ملال �لعام 
خا�سة �أنها تغني عن كثري من �لنظم و�لتوجيهات 
و�ملحا�سبة و�لتدقيق.و�أحد �أبو�ب �لإد�رة �حلديثة 
�ملفتوحة للمو�ط���ن ينهل منها ما يحتاجه ب�سهولة 
وي�رش ،وهذ� م���ا �أيدته �ل�رشيع���ة �لإ�سالمية �لتي 
�سبقت �لقو�نني �لو�سعية ، ونذكر من ذلك نهج 
�لفاروق عمر بن �خلط���اب ر�سي �هلل عنه يف قوله 

لأبى مو�سى �لأ�سعري  »�فتح لهم بابك«  وهى 
�إ�سارة �إلى �إق���ر�ر م�سايرة �لتقدم يف كافة �ملجالت 
�لت���ي ت�ساهم يف �رشعة �أد�ء كافة خدمات �ملر�فق 
�لعام���ة للمو�طنني وذلك ل�ست�سع���ار �ملوظف �أنه 
حما�س���ٌب على عمله ، ل من قبل �لنا�س ، و�إمنا من 
َياَبُهْم  قبل رب �لنا�س لقول���ه تعالى “ �إِنَّ �إَِلْيَن���ا �إِ
نَّ َعَلْيَنا ِح�َساَبُهْم “ �س���ورة �لغا�سية �لآية  – ُث���مَّ �إِ

.)26-25(
وم���ن نافلة �لق���ول يظه���ر دور �جلمارك يف 
حتقيق �لتنمية �مل�ستد�م���ة و �ل�رش�كة �ملجتمعية 
يف حت�سيله���ا �ل�رش�ئب – و�لر�سوم – �لذي �ساهم 
ب�س���كل و��سح يف زي���ادة �لإي���ر�د�ت �لعامة من 
خالل م�رشوعي���ة �لعمل �لإجر�ئ���ي و�لقانوين يف 
ظل �لإد�رة �لر�سي���دة �لتي �ساهمت يف خلق ر�بط 
وجد�ين ب���ني �لعاملني ب�س���وؤون �جلمارك مع 
�للت���ز�م بامل�سوؤولي���ة و�لقدرة عل���ى �لت�رشف يف 
�ملو�قف يف ظل �مل�رشوعية و�خل�سوع للرقابة �لتي 
�ضاهم���ت يف حتقيق الن�ضب���اط املن�ضود وح�ضن 
�سري �لعمل، و حت�س���ني �لأد�ء �لوظيفي و �إثبات 
�ل���ذ�ت ، و�إظهار �لقوه ، وتخفي���ف حدة �لروتني 
و�لعمل ب���روح �لفريق �لو�حد، و�إظهار قيمة �لوقت 
وتقليل �جله���د وزيادة �لإنت���اج ملو�كبة �لتقدم 
�لعلمي و�لتكنولوجي يف جميع �ملجالت حتقيقاً 

للم�سلحة �لعامة.
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املطلب الأول : تعريف جرمية التهريب 
اجلمركي.

املطلب الثاين: امل�سلحة حمل 
احلماية اجلنائية يف جرمية التهريب 

اجلمركي.

املطلب الثالث : اأنواع التهريب 
اجلمركي.

املطلب الأول
 تعريف جرمية التهريب اجلمركي

  مل ي�سع �مل�رشع �مل�رشي و�لبحريني تعريًفا 
عاًم����ا للجرمي����ة، وذلك حتى ل ينح����رف عن غر�سه 
�لأ�سل����ي �ملتمثل يف حتدي����د �جلر�ئم و�لعقوبات 

حتديًد� و��سًحا ل لب�س فيه ول غمو�س.
وق����د �ن�سغل �لفقه �جلنائي وم����ا ز�ل بتعريف 
�جلرمية، وما ز�ل �لتعري����ف �لتقليدي �أقل �لتعاريف 
��ستهد�ًفا للنقد، وهو �أن �جلرمية بوجه عام: » كل 
فعل �أو ترك نهى �مل�رشع عن����ه ور�سد لفاعله جز�ًء 

جنائًيا«. 
  وقد �سل����ك �مل�رشع �جلمركي م�سل����ًكا مغايًر� 

بتعريف���ه جلرمية �لتهريب �جلمرك���ي، حيث ن�ست 
�مل���ادة 121 من قانون �جلمارك �مل�رشي رقم 66 
�سنة 1963 على تعريف �لتهريب �جلمركي باأنه: 
» �إدخ���ال �لب�سائع من �أي نوع �إل���ى �جلمهورية 
�أو �إخر�جه���ا منها بطرق غري م�رشوع���ة بدون �أد�ء 
�ل�رش�ئ���ب �جلمركي���ة �مل�ستحقة كله���ا �أو بع�سها �أو 
باملخالف���ة للنظم �ملعمول به���ا يف �ساأن �لب�سائع 

�ملمنوعة«.
وقد �سار �مل�رشع �خلليجي على نهج �مل�رشع 
�مل����رشي يف تعريفه للتهريب �جلمركي، فن�س يف 
�مل���ادة 142 من �لقانون �ملوح���د للجمارك لدول 
جمل����س �لتعاون على �أن �لتهري���ب �جلمركي هو: 
» �إدخ���ال �أو حماولة �إدخال �لب�سائ���ع �إلى �لبالد 
�أو �إخر�جه���ا �أو حماولة �إخر�جه���ا منها ب�سورة خمالفة 
للت�رشيع���ات �ملعم���ول به���ا دون �أد�ء �ل�رش�ئب« 
�لر�سوم » �جلمركية كلًي���ا �أو جزئًيا �أو خالًفا لأحكام 
�ملنع �أو �لتقييد �لو�ردة يف هذ� �لنظام« �لقانون 

» و�لأنظمة و�لقو�نني �لأخرى« .
  وقد �ختلف���ت �لت�رشيعات �جلمركية ب�ساأن ما 
يعد تهريًبا باختالف �حل���ق �ملعتدى عليه فمنها 

التهريب
 اجلمـركي

بقلم: الدكتور اأحمد وفا
ع�سو هيئة التدري�س بالأكادميية امللكية لل�سرطة

��ستعر�سن���ا يف �جلزء �لأول من �ملقال �ل�سابق ن�رشه يف �لعدد )16( 
تعريف �ل�رشيبة �جلمركية وكيفية حتديدها وحالت �لإعفاء منها، ونتناول 
يف ه���ذ� �جلزء من �ملقال مفهوم �لتهري���ب �جلمركي، و�لذي يك�سف عن 
جتاوز حدود �لدولة مع �إخفاء �لب�سائع عن �ل�سلطات �جلمركية �ملخت�سة.
ويتطل���ب �لأمر �لتعر�س بالدر��سة ملفه���وم �لتهريب �جلمركي فنتناوله يف 

�ملطالب �لثالثة �لآتية:
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من ق�رش نط���اق �لتهريب على �أح���و�ل �لتهرب من 
�ل�رشيبة �جلمركي���ة، وبذلك ف���اإن خمالفة قو�نني 
�ل�ستري�د و�لت�سدير تعترب جر�ئم م�ستقلة ل ينظم 
قانون �جلمارك �أحكامها و�إمنا تتكفل بذلك قو�نني 

�ل�ستري�د و�لت�سدير ذ�تها .
  وتو�س���ع �لبع����س منه���ا فجع���ل �لتهريب 
�جلمرك���ي ي�سمل كل فعل يتعار����س مع �لقو�عد 
�لتي حددها �مل�رشع ب�ساأن تنظيم حركة �لب�سائع 
عرب �حلدود، حتى ولو مل يرتتب على ذلك �لفعل 
�أي ����رشر بحق���وق �خلز�ن���ة �لعامة للدول���ة. فهذه 
�لقو�عد �إم���ا �أن تتعلق مبن���ع �أو تقييد ��ستري�د 
وت�سدي���ر بع�س �ل�سلع �أو بفر����س �رش�ئب جمركية 
على �ل�سلع يف حالة �إدخالها �أو �إخر�جها من �إقليم 
�لدولة ، وهو ما �أخذ به �مل�رشع �مل�رشي و�خلليجي 
فجمع حتت �لتهريب �جلمرك���ي �سورتيه �ل�رشيبية 
وغ���ري �ل�رشيبي���ة بح�سب �حلق �ملعت���دى عليه . 
فتق���ع جرمية �لتهري���ب �جلمرك���ي بالمتناع عن 
دفع �ل�رش�ئب �جلمركية �أو خمالفة قو�عد �ل�ستري�د 

و�لت�سدير.
ومل يجرم �مل����رشع �مل�رشي عب���ور �لب�سائع 
�ملمنوعة �أو �ملقيدة �أر��س���ي �جلمهورية ، وبالتايل 
ل يعد ذلك م���ن قبيل �لتهري���ب �جلمركي حيث 
ن�س���ت �ملادة 65 م���ن قانون �جلم���ارك رقم 66 
ل�سنة 1963 على ع���دم خ�سوع �لب�سائع �لعابرة 
للتقييد و�ملن���ع �إل �إذ� ن�س على خالف ذلك يف 
الق���رارات ال�ضادرة يف هذا ال�ض���دد ، بينما ا�ضرتط 
�مل����رشع �خلليج���ي يف �ملادة 24 م���ن �لقانون 
�ملوحد للجمارك لدول جمل�س �لتعاون على مو�فقة 
جهات �لخت�سا�س يف �لدول �خلليجية على دخول 
�أو خروج �أو عب���ور �لب�سائع �ملمنوع���ة �أو �ملقيدة 
حيث ن�ست على �أنه  متنع �لإد�رة دخول �أو عبور �أو 
خروج �لب�سائع �ملمنوعة �أو �ملخالفة مبوجب �أحكام 
هذ� �لنظ���ام »�لقان���ون«�أو �أي نظ���ام »قانون« 
�أو ق���ر�ر �آخر، كم���ا متنع دخول �أو عب���ور �أو خروج 
�لب�سائ���ع �ملقيدة �إل مبوجب مو�فق���ة �سادرة عن 
جه���ات �لخت�سا�س يف �لدول���ة« ووفًقا لهذ� �لن�س 
فاإن دخ���ول �أو خروج �أو عب���ور �لب�سائع �ملمنوعة 
�أو �ملقيدة لأر��سي دول جمل�س �لتعاون �خلليجي 
دون �حل�سول عل���ى مو�فقة جهات �لخت�سا�س يف 
تلك �لدول يعترب من قبيل �لتهريب �جلمركي وفًقا 
لن�س �مل���ادة 142 من ذ�ت �لقان���ون باعتبار �أن 

ذلك �لفعل خمالف لأحكام �ملنع �أو �لتقييد.

املطلب الثاين
امل�سلحة حمل احلماية اجلنائية 

يف جرمية التهريب اجلمركي

�ختل���ف �لفقه���اء يف حتديد ه���دف �مل�رشع 
من �لعق���اب على جرمية �لتهريب �جلمركي، فذهب 
�لبع����س �إل���ى �أن قانون �جلم���ارك ي�ستهدف �أ�ساًل 
حتقي���ق م�سلح���ة �خلز�ن���ة �لعامة، لذل���ك يعترب 
�أن�سار ذلك �لجتاه جرمية �لتهريب �جلمركي جرمية 

�رشيبية.
وقد �ُنتقد هذ� �لجت���اه باعتبار �أن �لإجر�ء�ت 
�جلمركي���ة ت�ستخدم كو�سيلة م���ن و�سائل �ل�سيا�سة 
�لقت�سادية لتحقيق �أهد�ف حمددة لتلك �ل�سيا�سة، 

و�أن �ملالية �لعامة هي �إحدى هذه �لو�سائل.
ويوؤك���د �لبع�س هذ� �لجت���اه ويذهب �إلى �أن 
غر����س �مل�رشع م���ن �لعقاب على جرمي���ة �لتهريب 
�جلمرك���ي هو غر����س �قت�سادي، حت���ى يف �ل�سور 
�لتي تتخذ �حلماية �جلمركي���ة فيها مظهر �ل�رشيبة 
�جلمركية، �إذ �أن �لباع���ث على فر�س هذه �ل�رشيبة 
لي����س �حل�سول على مورد م���ايل للخز�نة، و�إمنا هو 
و�سيلة فعالة لتحقيق �لأهد�ف �لقت�سادية للدولة، 
وحماية �ل�سناع���ة �لوطنية. ومن ث���م يعترب �أن�سار 
ذلك �لجت���اه جرمية �لتهري���ب �جلمركي من قبيل 

�جلر�ئم �لقت�سادية.
وق���د ذهب �جتاه ثالث �إلى �أن قانون �جلمارك 
يهدف �إلى حماي���ة �مل�سلح���ة �لقت�سادية و�ملالية 
للدولة، وبالتايل فاإن جرمية �لتهريب �جلمركي هي 
جرمية خمتلطة جتمع ب���ني �ل�سفتني �لقت�سادية 

و�ل�رشيبية يف �آٍن و�حد.
ونتف���ق مع هذ� �لجت���اه، حيث �أن���ه لي�ست 
جمي���ع �سور جرمي���ة �لتهريب �جلمرك���ي من قبيل 
�جلر�ئ���م �ل�رشيبية، حيث ل يرتت���ب عليها �لتهرب 
م���ن �ل�رش�ئب �جلمركية بل قد يرتتب عليها خمالفة 
قو�ع���د �ملن���ع �أو �لتقييد، ومثال ذل���ك تهريب 
�لب�سائع �ملمنوع���ة ، فامل�رشع يف جترميه لأفعال 
و�سور �لتهريب �جلمركي �ملن�سو�س عليها يف قانون 
�جلم���ارك �مل����رشي رقم 66 ل�سن���ة 1963، ويف 
�لقان���ون �ملوحد للجمارك ل���دول جمل�س �لتعاون 
، يريد حتقيق جمموعة م���ن �مل�سالح ، �جتماعية 
و�سيا�سي���ة وع�سكرية و�سحية وم�سالح تتعلق باأمن 
�لدولة ومركزها بني �لدول، ولكن �أبرز تلك �مل�سالح 
�لتي يحميها �مل�رشع يف جرمية �لتهريب �جلمركي 

هي �مل�سالح �لقت�سادية و�ملالية .
   وم���ن ناحي���ة �أخرى تع���د جرمي���ة �لتهريب 
�جلمركي خروًج���ا على قانون �جلم���ارك �لذي يعد 
بح�سب �لغاية و�حلكمة منه �أحد �لأنظمة �أو �لقو�نني 

�لتي يقوم عليها �لنظام �لقت�سادي �لعام للدولة.
 فجرمي���ة �لتهري���ب �جلمركي من �أب���رز �جلر�ئم 
�لقت�سادية، و�لعقاب على �أفعال �لتهريب يهدف �إلى 
حماية �لتجارة �لد�خلية وكافة قطاعات �لدولة �ملنتجة 
�سو�ء كانت زر�عية �أو �سناعية من �ملناف�سة �خلارجية، 
وذلك مبنع ��ست���ري�د �أو ت�سدير بع�س �لب�سائع �أو 
بتقييد ذلك عن طريق فر�س �ل�رش�ئب �جلمركية �لتي 
يختل���ف مبلغها طبًقا لل�سيا�سة �لعام���ة للدولة ب�ساأن 
��ستري�د �أو ت�سدير ب�ساعة معينة، فالدولة عن طريق 
منع ��ستري�د �أو ت�سدير بع�س �لب�سائع �أو من خالل 
تقييد ذلك بقو�عد و��سرت�طات ومو�فقات معينة، �أو 
من خالل فر�س �رش�ئب باهظة على ��ستري�د �أو ت�سدير 
ب�سائع معينة، تتمك���ن من حماية �ل�سوق �لد�خلي 

من �لتدفق �خلارجي للب�سائع �لأجنبية.
 فامل�سلحة �لتي يحميها �مل�رشع تتعلق بالنظام 
�لقت�سادي للدولة، �أي �أنها م�سلحة �قت�سادية مبا�رشة 
يحميها �مل�رشع لأن���ه يرتتب على �لتهريب �جلمركي 
يف كافة �سوره تعر�سها للخط���ر، فال�رشيبة �جلمركية 
و�سيل���ة فعالة لتحقيق �لأه���د�ف �لقت�سادية للدولة 
وحماية �ل�سناعة �ملحلية وهذ� يتطلب يف ر�أي �لباحث 

�أمرين:
�أوًل: مالءمة نظ���ام �جلمارك للهيكل �لقت�سادي 
�لعام للدولة، وهذ� من خالل تطوير وتعديل �أ�ساليب 
�لإد�رة �جلمركي���ة مب���ا يتفق و�لتط���ور�ت و�لتغري�ت 
�لهائل���ة يف �لتح���ولت �لقت�سادية وحتري���ر �لتجارة 

�لدولية.  

اختلفت
 الت�رصيعات اجلمركية 

ب�ضاأن ما يعد
تهريًبا باختالف

 احلق املعتدى عليه
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ثانًيا: �لعتد�ل يف حتديد �ل�رشيبة �جلمركية 
لأن �رشيبة جمركية م�ست�ساغ���ة ويف متناول �لكافة 
�أجدى للدولة من �رشيب���ة باهظة يتهرب �لكافة من 
�لوفاء بها، فتغرق �لبالد بال�سلع �لأجنبية �ملهربة 
فت�رش بال�سناع���ة �ملحلية. ولي�س م���ن �ملعقول �أو 
�مل�ست�ساغ �أن ُتدفع �رشيبة جمركية تعادل ثمنني 
�أو ثالثة �أثمان �ل�سلعة �لأجنبية �مل�سرت�ة، بالإ�سافة 
�إل���ى حتميل �ل�سلع���ة �رش�ئب �أخرى �س���و�ء �رشيبة 
مبيعات �أو �أرباح جتاري���ة و�سناعية وخالفه، لذلك 
يجد �لرجل �لعادي نف�س���ه ل ي�ست�سعر يف �أعماق 
�سمريه وجه ��ستهجان عندم���ا يحاول �لإفالت منها 

لعدم �قتناعه �لد�خلي با�ستحقاقها. 

ومن ناحية �أخ���رى تلعب �ل�رشيب���ة �جلمركية 
دوًر� مالًي���ا بارًز� خا�سة يف �لدول �لنامية، �إذ ل تز�ل 
متثل �ملورد �لأ�سا�س���ي للميز�نية وحتى يف �لدول 
�ملتقدمة فال ز�لت متثل بنًد� هاًما من بنود �مليز�نية. 
وجرمي���ة �لتهريب �جلمركي يرتت���ب عليها �مل�سا�س 
مب�سلح���ة �لدولة يف حت�سيل �ل�رشيب���ة �جلمركية، 
فال�رش�ئ���ب �لتي يدفعها �لأفر�د تكون دخاًل ي�ساف 
�إل���ى ميز�نية �لدولة ويوجه �إل���ى �خلدمات �لعامة.

لذلك ت�سكل جرمية �لتهريب �جلمركي عدو�ًنا على 
�سيا�س���ة �لدولة �ل�رشيبية ينت���ج عنها حرمانها من 
�أه���م مو�ردها �لتي ت�ستعمله���ا يف تغطية نفقاتها 
�ل�رشورية وت�سد بها �حتياجات �ملجتمع، فالتهريب 
يلحق �ل����رشر باملجتمع باأ�رشه ويح���رم �لفرد من 

�ل�ستفادة من �خلدمات �لو�جب تو�فرها.
ول ي�ستطيع �أحد �أن يغفل �لأهمية �ملتز�يدة 

لل�رش�ئب يف حياة �لدول حيث ي�ستحيل �ل�ستغناء 
عنه���ا حتى �أن جمي���ع �لدول �أف�سح���ت لأنظمتها 
�ل�رشيبية مكان �ل�سد�رة يف نظمها �لقانونية �لعامة، 
لدرجة �أنه �أ�سبح للتجرمي يف �لت�رشيعات �ل�رشيبية 
ذ�تية خا�سة و�سمات ممي���زة جتعل منها ت�رشيعات 
م�ستقلة له���ا خ�سائ�سها �سو�ء م���ن �لناحية �لعملية 
�أو �لت�رشيعي���ة �أو �لقانوني���ة. وق���د �أبقاها �مل�رشع 
بعي���ًد� عن �أحكام �لقانون �لعام �لذي يرجع �إليه 
فقط ل�سد �لنق����س �أو ��ستجالء �لغمو�س يف قانون 
�لتهريب  �ل�رشيب���ي. وتتمتع جرمي���ة  �لعقوب���ات 
�جلمركي بتلك �لذ�تي���ة �خلا�سة و�لأحكام �ملتميزة 
وذل���ك ملا للخز�نة �لعام���ة يف قانون �جلمارك من 
م�سال���ح مالية �أ�سبغها �مل����رشع باحلماية �لقانونية 
وجعل من �لعتد�ء عليها جرمية تهرب من �ل�رشيبة 
�جلمركية معاقب عليها بذ�ت �لقانون.هذه �لذ�تية 
�خلا�سة �لتي تتمت���ع بها جرمية �لتهريب �جلمركي 
وما يرتتب عليها من �آثار قانونية تلقي بظاللها على 
كافة جو�ن���ب �جلرمية �سو�ء فيم���ا يتعلق بالأركان 
�لعام���ة لهذه �جلرمية �أو �مل�سئولي���ة �جلنائية �لتي 
ترتتب عل���ى مرتكبيه���ا �أو فيما يتعل���ق بالعقاب 
�ملرتتب عليها ، وهذ� ما �سنعر�س له يف حينه عند 

بحثنا لهذه �ملو�سوعات 
املطلب الثالث

اأنواع التهريب اجلمركي

ينق�سم �لتهري���ب �جلمركي �إلى ع���دة �أنو�ع 
مت�سابك���ة ومتد�خلة بحيث يتع���ذر �لف�سل بينها 
يف كثري من �لأحو�ل، كما �أنها تتفاوت يف �أهميتها 

وفائدتها.
اأوًل: من حيث الركن املادي للجرمية:

ينق�سم �لتهريب �جلمركي �إلى تهريب حقيقي 
وتهريب حكمي.

1 – التهريب احلقيقي :

  وهو ما يتحقق �إذ� ما مت للمهرب ما �أر�د، وقام 
باإدخال �أو �إخر�ج ب�ساعة خا�سعة لل�رشيبة �جلمركية 
بطرق غري م�رشوع���ة دون �أد�ء تل���ك �ل�رشيبة، �أو 
ب�ساعة ممنوعة يحظر �لقانون حيازتها وهي �ل�سورة 

�ل�سائعة للتهريب.
2 – التهريب احلكمي:

  وفي���ه ل تكون �لب�ساعة �أو �ل�سلعة قد �جتازت 
اَحَب جلبه���ا �أو �إخر�جها  �لد�ئ���رة �جلمركية ولكن �سَ

�أفعال ن�س عليها �ل�س���ارع باأنها يف حكم �لتهريب 
بح�سب���ان �أن من �ساأنها �أن جتع���ل فعل �لتهريب 
قري���ب �لوق���وع يف �لأغل���ب �لأعم م���ن �لأحو�ل، 
ويدخل يف نطاق �لتهريب �جلمركي �حلكمي تلك 
�حلالت �لتي تكون �ل�سلعة قد �جتازت فيها �لد�ئرة 
�جلمركية وفًقا للنظم �جلمركية �خلا�سة �أو �لإعفاء�ت 
�لتي ت�سمح بذل���ك، ثم �أعقب دخولها �أو �إخر�جها 
�أفعال �عتربها �مل�رشع يف حك���م �لتهريب باعتبار 
�أن من �ساأنها رجحان �لتهريب يف �لأغلب �لأعم.   

فالتهريب �حلكمي هو نوع من �لتهريب �أحلقه 
�مل����رشع بالتهريب �حلقيقي و�أج���رى عليه حكمه، 
رغم �أنه ل تتو�فر فيه بع�س �لعنا�رش �جلوهرية �لتي 
يتكون منه���ا �لتهريب مبعناه �ملاأل���وف، فالتهريب 
�حلقيق���ي و�حلكم���ي و�إن �ختلف���ا يف �ل�سكل �إل 
�أنهما يوؤديان �إل���ى ذ�ت �لنتيجة. وقد وردت �سور 
�لتهريب �جلمرك���ي �حلكمي يف قان���ون �جلمارك 
�مل����رشي رقم 66 ل�سن���ة 1963، وقانون تنظيم 
�لإعفاء�ت �جلمركي���ة رقم 186 ل�سنة 1986 وهي 

كالآتي:
1 – حيازة �لب�سائ���ع �لأجنبية بق�سد �لجتار 

مع �لعلم باأنها مهربة.
2 – تق���دمي م�ستن���د�ت �أو فو�تري م���زورة �أو 
م�سطنعة �أو و�سع عالمات كاذبة �أو �إخفاء �لب�سائع 
�أو �لعالمات �أو �رت���كاب �أي فعل �آخر يكون �لغر�س 
منه �لتخل�س من �ل�رش�ئب �جلمركية �مل�ستحقة كلها 

�أو بع�سها.
3 – ��س���رتد�د �ل�رش�ئب �جلمركية �أو �ل�رش�ئب 
�لأخرى �أو �ملبالغ �ملدفوع���ة حل�سابها �أو �ل�سمانات 
�ملقدم���ة عنها كله���ا �أو بع�سها بطري���ق �لغ�س �أو 

�لتزوير.
4 – �لت�رشف يف �لأ�سياء �ملعفاة من �ل�رش�ئب 

�جلمركية يف غري �لأغر��س �ملعفاة من �أجلها.
كما وردت �سور �لتهريب �جلمركي �حلكمي يف 
�لت�رشي���ع �خلليجي يف ن�س �مل���ادة )143( من 
�لقان���ون �ملوحد للجمارك ل���دول جمل�س �لتعاون 
ل���دول �خلليج �لعربية �ل�س���ادر باملر�سوم بقانون 
رقم )10( ل�سنة 2002 وذلك على �لنحو �لتايل:
�إلى  1-عدم �لتوجه بالب�سائع عند �لإدخال 

�أول د�ئرة جمركية.
�إدخال  �ملحددة يف  �لطرق  �إتباع  عدم   -2

العقاب على
 اأفعال التهريب يهدف 

اإلى حماية التجارة 
الداخلية وكافة 
قطاعات الدولة 

املنتجة من املناف�ضة 
اخلارجية

الدراسات والبحوث
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�لب�سائع و�إخر�جها. 
3- تفريغ �لب�سائع م���ن �ل�سفن �أو حتميلها 
عليها ب�سورة مغايرة لالأنظمة يف �لد�ئرة �جلمركية �أو 
تفريغها �أو حتميلها يف �لنطاق �جلمركي �لبحري. 

4- تفري���غ �لب�سائع من �لطائر�ت �أو حتميلها 
عليها ب�سورة غري م�رشوعة خارج �ملطار�ت �لر�سمية �أو 
�إلقاء �لب�سائع �أثناء �لنقل �جلوى مع مر�عاة �أحكام 

�ملادة )40( من هذ� �لنظام “ �لقانون “.
5- عدم �لت�رشيح يف �لد�ئرة �جلمركية عن 
�لب�سائ���ع �ل���و�ردة �أو �ل�س���ادرة دون بيان حمولة 
“ مناف�س���ت “ ، ويدخ���ل يف ذلك م���ا ي�سطحبه 

�مل�سافرون من ب�سائع ذ�ت �سفة جتارية. 
6- جتاوز �لب�سائ���ع يف �لإدخال �أو �لإخر�ج 

�لد�ئرة �جلمركية دون �لت�رشيح عنها.
7- �كت�س���اف ب�سائع غري م����رشح عنها يف 
�إحدى �لدو�ئر �جلمركية مو�سوعة يف خمابئ بق�سد 
�إخفائه���ا �أو يف فجو�ت �أو فر�غات ل تكون خم�س�سة 

عادة لحتو�ء مثل هذه �لب�سائع. 
8- �لزي���ادة �أو �لنق����س �أو �لتبديل يف عدد 
�لط���رود �أو يف حمتوياتها �مل�رشح عنها يف و�سع 
معلق للر�سوم �ملن�سو����س عليها يف �لباب �ل�سابع 
من ه���ذ� “ �لقان���ون “ و�ملكت�سفة بع���د مغادرة 
�لب�ساع���ة �لد�ئ���رة �جلمركية وي�سمل ه���ذ� �حلكم 
�لب�سائ���ع �لتي عربت �لب���الد تهريًبا �أو دون �إنهاء 
�إجر�ء�تها �جلمركية ويتحمل �لناقل م�سئولية ذلك.

9- عدم تق���دمي �لإثبات���ات �لتي حتددها 
�لإد�رة لإب���ر�ء بيان���ات �لأو�س���اع �ملعلقة لل�رش�ئب 
“ �لر�سوم “ �جلمركي���ة �ملن�سو�س عليها يف �لباب 

�ل�سابع من هذ� “ �لقانون “. 
10- �إخ���ر�ج �لب�سائع من �ملناطق و�لأ�سو�ق 
�حل���رة �أو �ملخ���ازن �جلمركي���ة �أو �مل�ستودعات �أو 

�ملناطق �جلمركية دون �إنهاء �إجر�ء�تها �جلمركية.
11- تق���دمي م�ستند�ت �أو قو�ئ���م كاذبة �أو 
م���زورة �أو م�سطنعة �أو و�سع عالم���ات كاذبة بق�سد 
�لتهريب م���ن تاأدية �ل�رش�ئب “ �لر�سوم “ �جلمركية 
“ كلًي���ا �أو جزئًيا �أو بق�سد جت���اوز �أحكام �ملنع �أو 

�لتقييد. 
12- نق���ل �أو حي���ازة �لب�سائ���ع �ملمنوعة �أو 
�ملقيدة دون تق���دمي �إثباتات توؤي���د ��ستري�دها 

ب�سورة نظامية.
13- نقل �أو حيازة �لب�سائع �خلا�سعة ل�سلطة 
�جلم���ارك �سمن �لنط���اق �جلمرك���ي دون م�ستند 

نظامي.
�إعادة ��ستري�د �لب�سائع �ملمنوع  14- عدم 

ت�سديرها و�مل�سدرة موؤقًتا لأية غاية كانت.
ثانًيا: من حيث احلق املعتدى عليه:

ينق�سم �لتهريب �جلمركي �إلى تهريب �رشيبي 
وغري �رشيبي.

1 – التهريب ال�رسيبي:

في ه���ذ� �لن���وع من �لتهري���ب يكون �حلق 

�ملعتدى علي���ه هو �ل�رشيب���ة �جلمركية، ويتحقق 
ذلك عندما يرتتب على �إدخال �لب�سائع �أو �إخر�جها 
بطري���ق غري م�رشوع ع���دم �أد�ء �ل�رشيبة �جلمركية 
وغريها م���ن �ل�رش�ئب �لأخرى، فال����رشر يتعلق هنا 
مب�سلح���ة �لدولة �ل�رشيبية وذلك بحرمانها من تلك 
�ل�رش�ئب، فاحلق �ملعتدى عليه هو حق مايل ميثل 

�أحد مو�رد �لدولة �ل�سيادية.
2 – التهريب غر ال�رسيبي:

يتحقق عندما ل يك���ون هناك �إ�رش�ر مب�سلحة 
�لدول���ة �رشيبًيا، ويك���ون �ملق�سود م���ن �لتهريب 
�إدخ���ال �أو �إخ���ر�ج ب�سائع حمظ���ور ��ستري�دها �أو 
ت�سديرها باملخالفة للقو�نني و�للو�ئح �ملعمول بها 
يف �ساأن �لب�سائع �ملمنوعة، فاحلق �ملعتدى عليه 

هو حق غري �رشيبي.
ويهدف �مل�رشع من ور�ء �لعقاب على �لتهريب 
غري �ل�رشيبي حماي���ة م�سالح �لدولة �ملختلفة �سو�ء 
كانت �قت�سادي���ة �أو �سحية �أو �أخالقية �أو �سيا�سية �أو 

غريها.
ثالًثا: من حيث ال�رسر الذي اأ�ساب

 اخلزانة العامة:

ينق�س���م �لتهريب �جلمركي �إل���ى تهريب كلي 
وتهريب جزئي.

1 – التهريب الكلي:

وهو يتحقق �إذ� مت �لته���رب من كل �ل�رش�ئب 
�جلمركي���ة، ويرتتب عليه �أن تفق���د �خلز�نة �لعامة 
للدول���ة كامل �ل�رشيبة �جلمركي���ة. ومثال ذلك: �أن 
يق���وم �ملهرب باإدخال �ل�سلع���ة عرب �حلدود دون 

�ملرور على �ملكاتب �جلمركي���ة �أو �أن تكون خمفية 
عن �أعني �ل�سلطات �جلمركية.

2 – التهريب اجلزئي:

   وه���و يتحق���ق �إذ� مت �لته���رب من جزء من 
�ل�رش�ئ���ب �جلمركية، فاخلز�نة �لعامة للدولة ل تفقد 

كل �ل�رشيبة �جلمركية ولكن جزًء منها.
مثال ذلك قي���ام �مل�ستورد بتق���دمي فو�تري 
مثب���ت بها قي���م �أقل م���ن �لقيم���ة �حلقيقية عند 
�لإفر�ج عن م�سمول ر�سائله �جلمركية بغر�س �لتهرب 
من جزء من �ل�رش�ئب و�لر�سوم �جلمركية وغريها من 
�ل�رش�ئب �لأخرى �ملق���ررة قانوًنا و�مل�ستحقة للخز�نة 

�لعامة.
وجت���در �لإ�سارة �أن ه���ذ� �لتق�سيم ل يكون �إل 
يف ح���الت �لتهريب �ل�رشيبي �أو �لتهريب �حلقيقي 
�أو �حلكمي ول يت�سور وج���وده يف حالت �لتهريب 

غري �ل�رشيبي .
وق���د �سوى �مل�رشع �مل����رشي و�خلليجي بني 
�لتهري���ب �لكل���ي و�لتهريب �جلزئ���ي فيما يتعلق 
بالتج���رمي و�لعقاب ، حيث ن�س���ت �ملادة 1/121 
م���ن قانون �جلم���ارك �مل�رشي على �أن���ه » يعترب 
تهريًبا �إدخال �لب�سائع من �أي نوع �إلى �جلمهورية 
�أو �إخر�جه���ا منها بطرق غري م�رشوع���ة بدون �أد�ء 
�ل�رش�ئ���ب �جلمركية كلها �أو بع�سه���ا » ، كما ن�ست 
�مل���ادة 142 من �لقان���ون �ملوحد للجمارك لدول 
جمل�س �لتع���اون على �أن �لتهري���ب �جلمركي هو: 
» �إدخ���ال �أو حماولة �إدخال �لب�سائ���ع �إلى �لبالد 
�أو �إخر�جه���ا �أو حماولة �إخر�جه���ا منها ب�سورة خمالفة 
للت�رشيع���ات �ملعم���ول به���ا دون �أد�ء �ل�رش�ئب« 

�لر�سوم » �جلمركية كلًيا �أو جزئًيا«.

جرمية التهريب 
اجلمركي خروج على

قانون اجلمارك وهو اأحد 
االأنظمة اأو القوانني

التي يقوم عليها النظام 
االقت�ضادي للدولة
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ح���اول م�ساف���ر تهري���ب 4.9 جر�مات، م���ن مادة 
�حل�سي����س �ملخدر د�خل �لكبو����س �خلا�س به معتقد� 

بذلك �أن حيلته �ستنطلي على �سابط �جلمارك.
اإل اأن اأح���د �ضباط اجلمارك قد �ض���اوره ال�ضك يف 
قبع���ة �لر�أ�س »�لكبو����س« �لتي �ألقاه���ا �ملتهم خلف 
�ملقعد �خللف���ي لل�سيارة من �لأعلى فتم تفتي�سه وعرث 
على قطعة من مادة �حل�سي����س �ملخدرة بد�خله تزن 

4.9 جر�مات.

متكن رج���ال �جلم���ارك باملنفذ �جل���وي- ق�سم 
الط���رود الربيدية من اإحباط حماول���ة تهريب كمية من 

�ملو�د �ملخدرة د�خل �لأ�سماك �ملجففة. 
حي���ث ع���رث بد�خل �أح���د �لطرود عل���ى 21 من 
كب�س���ولت �لفنتاني���ل )INN( بالإ�ساف���ة �إلى حبوب 
غري معروفة بل���غ عددها 52 حبة، د�خل ورق جر�ئد 
وبد�خله���ا �سمك جمفف وبد�خل �ل�سمك �ملجفف �أور�ق 

كربون حتتوي على �حلبوب و�لكب�سولت.

احل�شي�س داخل » الكبو�س«

اإحباط تهريب خمدرات 
داخل اأ�شماك جمففة

توه���م �آ�سيوي قدرته على �إخفاء �أكرث من كيلو جر�م من خمدر �ملاريجو�نا د�خل كتب 
ديني���ة، واعتقد اأن حيلته �ضتنطل���ي على �ضباط جمارك املناف���ذ اجلوية و�ضيتمكن من 

تهريب 1787 غر�ما من �ملخدر بعد �أن جلبهم من بلده لآخر يف للبحرين.
�إل �أن يقظ���ة �سابط �جلمارك يف مطار �لبحرين �لدويل كانت حا�رشة عندما ��ستبه يف 
�لكارت���ون �لذي يحت���وي على كتب لتف�سري �لقر�آن �لكرمي بد�خ���ل حقيبة مالب�س �مل�سافر 
�لقادم م���ن دولة �آ�سيوية، فانتظر حلني ��ستالم �ملتهم �لأول للحقيبة ومت حتويله للم�سار 
�لأحم���ر، وبتفتي�س �لكتب مت �لعثور على 1787 غر�ما م���ن �ملاريجو�نا خمباأة بني �أغلفة 

�لكتب.
وعل���ى �لرغم من نفيه معرفة م���ا بد�خل �حلقيبة و�دعائ���ه �إن 3 من رجال �لدين ل 
يعرفهم قد �لتقو� به يف مطار بالده قبل �سفره، وطلبو� منه تو�سيل �لكتب �لدينية ل�سخ�س 
و�أعطوه ��سمه ورقم هاتفه، موؤكدين له �أن هذ� �لعمل �سيدخله �جلنة وبعد �ل�ستعالم عن 
�مل�ستلم و�سبطه، �إل �أنه �أنكر معرفته باملو�د �ملخدرة ول �لذي جلبها، فتم �إحالتهما جلهات 

�لتحقيق لإتخاذ �لالزم مع �ملتهمني.

يقظة �شباط اجلمارك باملطار حتبط تهريب 
املاريجوانا داخل كتب دينية
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متك���ن �ضب���اط جمارك بج�رش امللك فهد بف�ضل يقظتهم من اإحباط حماولة تهريب 6 طرود حتتوي على ورق »بان« طازج �أ�سفل �ملقاعد �خللفية ويف 
�ل�سندوق �خللفي ل�سيارة م�سافر .

�أحب���ط رجال �جلمارك بج����رش �مللك فهد حماولة تهريب مادة �حل�سي�س �ملخدرة تزن 2.5 جر�م بالإ�سافة �إلى عدد من حبوب �لكبتاجون، د�خل علبة 
»ال�ضامبو« التي عرث عليها داخل حقيبة ظهر ملقاة يف ال�ضيارة.حيث �ضك اأحد ال�ضباط يف �ضكل علبة ال�ضامبو خا�ضة اأن �ضكلها يوحي باأن ما بداخلها لي�س 

�سائال فتم �لتاأكد وبالفعل ثم �لعثور على �ملمنوعات بد�خل �لعلبة.

علبة »ال�شامبو« بحبوب الكبتاجون

طرود حتتوي على ورق “بان”

اأرتبك .. فعرث بحوزته 2 كيلو ح�شي�س
�أحبط �سابط �جلمارك عرب �ملنفذ �لربي بج�رش �مللك فهد حماولة م�سافر تهريب 2 كيلو جر�م من خمدر �حل�سي�س. 

�إذ ��ستبه �سابط �جلمارك باأحد �مل�سافرين لدى و�سوله �إلى �ساحة �لتفتي�س بج�رش �مللك وب�سوؤ�له عما �إذ� كان يحوز �أي ممنوعات ظهرت عليه 
عالم���ات �لرتب���اك فتم تفتي�س �سيارته و�ل�ستعانة بجناح �لأثر، ومت �لعثور على قطعتني ي�ستبه يف �أنهما من خمدر �حل�سي�س ويبلغ وزنهما 

حو�يل 2 كيلو جر�م وقد �أخفاهما د�خل غطاء �سندوق �سيارته.
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�سعت �جلمارك �ل�سعودية يف حتقي���ق روؤيتها و�أهد�فها 
�ملتو�فقة م���ع روؤية �ململكة، وحتولها �إل���ى قطاع ريادي يف 
رفع �خلدمات و�لإير�د�ت، و�لذي ي�ساهم يف منو �قت�ساديات 
�ململك���ة، لت�سبح بيئ���ة جتاري���ة �إقليمية وعاملي���ة جاذبة، 
ومن ع���دة جو�نب بت�سخ���ري جميع �لإمكاني���ات و�ملتطلبات 
�لت���ي ت�ساهم يف حتقيق برنامج �لتح���ول �لوطني 2020، 
له���دف �لو�سول �إل���ى روؤية �ململك���ة 2030، وذلك بدء� من 
رفع �لكفاء�ت و�لق���در�ت و�لرقي بكاف���ة من�سوبيها ومنافذها 
�حلدودية وتهيئتها للم�ستفيدين منها وعلى درجة عالية من 
�لحرت�فية و�لتف���اين و�لت�سهيالت يف �سبيل تقدمي �خلدمات 
و�رشع���ة �لإجن���از، وتر�سيخ مفهوم �لروؤية ل���دى �لعاملني بها 
بالتع���اون مع �لقطاع���ات �مل�سرتك���ة ذ�ت �لعالقة يف عملية 
�لإجن���از، ولقد حققت �جلمارك يف ذلك نقلة نوعية ��ستباقية 
يف حتوله���ا �لإ�سرت�تيج���ي ويف فرتة وجي���زة �سملت جو�نب 
عدي���دة يف قطاع �جلمارك و�لذي كان لقمة هرم �لقيادة يف 
ه���ذ� �لقطاع و�إد�ر�ته ومن�سوبيه �لب�سمة �مل�سرتكة يف حتقيق 
ه���ذ� �لنجاح يف �لتقدم ح�سب �خلط���ط و�لأهد�ف �ملر�سومة، 
و�لتي عم���ل عليها كفاء�ت �إد�رية متخ�س�سة مبنهجية �لإد�ر�ت 
�حلديثة بتنفيذ ور�س �لعمل و�لن���دو�ت و�ملوؤمتر�ت، و�لعمل 
عل���ى �إعد�د �لكو�در �لإد�رية و�ل�ستف���ادة من كربى �لرب�مج 
�لعاملي���ة و�لتحدي���ث عليها، مبا يتو�فق م���ع �أنظمة وقر�ر�ت 
�لدول���ة ووز�رة �ملالية ممثلة يف قطاع �جلم���ارك، ومبا ي�سبو� 
برقي �خلدم���ات لالأف�سل وم�سلحة �لعم���ل وتطبيق �لإجر�ء�ت 
�لتطويرية على مناذج جمركية لتح�سينها، قبل تعميمها على 

�ملنافذ �جلمركية �لأخرى.
 وق���د متيزت ه���ذه �ملرحل���ة بعملية �لإع���د�د و�لتنفيذ 
و�ملتابع���ة و�لتقيي���م و�لتقومي مما �أ�سه���م يف جناحها ويف 
م���دة زمنية ي�ضرية، واإميان من هذا القطاع بالدور املناط على 
عاتق���ه و�ملخول عليه وثق���ة معايل مدير ع���ام �جلمارك يف 
من�سوبي���ه وقدر�تهم، مما كان له �لأث���ر �لإيجابي و�لفاعل يف 
تنفيذ �ملهام و�لتقدم يف �إجناز �خلطو�ت لالأمام، و�لتي يليها 
خطو�ت ماأمولة �أكرب لالإرتقاء به���ذ� �لقطاع و�لذي يعول عليه 
�لكثري يف �سبيل تطوير ه���ذ� �لقطاع �حليوي، و�لذي يعترب 
ج���زء رئي�سي ��سرت�تيجي يف �سري دف���ة روؤية �ململكة �لعربية 

اجلمارك ال�سعودية
خطوات جادة للم�شاهمة يف حتقيق روؤية 2030

متعب الكليب
�سحيفة الأح�ساء نيوز الإلكرتونية
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�ل�سعودية لهدف �لو�سول �إلى �قت�ساد �أمان ومزدهر 
باإذن �هلل.

و�ملتابع ل�سيا�سة هذ� �لقطاع ي�ساهد �لتغيري 
يف مو�كب���ة �حلد�ثة، و�لتطوير و�لتي تبد�أ بالآلية 
يف تطبيق �لأعم���ال وحت�سني �خلدم���ات و�إر�ساء 
قو�عدها �ملتين���ة، ومن جان���ب �ل�سعي لتحقيق 
�لرفاهي���ة و�لأم���ان وعلى درجة عالي���ة من �ل�رشعة 
و�لدقة و�لإتقان و�لتي تنطلق منها تدعيم �إ�رش�ق 
�لأهد�ف و�أ�ستثم���ار �لإمكانيات يف �لتنمية �ملوؤدية 
لو�سول �ململكة �إلى من�سة لوج�ستية جتارية حمورية 

عاملية لتحقيق روؤية �لوطن.
وتركز غاية م�سلحة �جلمارك بجانب �إ�ستقطاب 
و�تب���اع �ملعاي���ري �لدولي���ة، و�أف�س���ل �خلدم���ات 
و�ملمار�س���ات �لعاملية، عل���ى �لتو��سل مع عمالئها 
و�إ�رش�كه���م يف تق���دمي كل ماي�سهم يف حتقيق 
�أف�س���ل معاي���ري �جل���ودة يف �خلدم���ات، وتوفري 
�خلدمات �لإلكرتونية لكافة �ل�رشكاء و�مل�ستفيدين، 

و�ل�سع���ي �إلى تقلي�س �مل�ستن���د�ت �لالزمة لعملية 
�ل�ستري�د و�لت�سدير و�لتحول �إلى بيئة عمل خالية 
م���ن �لأور�ق، و�آلي���ة �إد�رة �ملخاطر و�رشع���ة �إنهاء 
�إج���ر�ء�ت �لتفتي�س وبدقة عالية �آمن���ة عرب �أجهزة 
�لك�س���ف �ل�سيني���ة ) �لأ�سعة ( و�لو�سائ���ل �لرقابية        
) �لبولي�سي���ة ( وتوف���ري جمي���ع �ملتطلب���ات مبا 
يخدم يف تق���دمي �أف�سل �خلدمات وتوفري جميع 
�ملتطلبات مبا يخ���دم يف تقدمي �أف�سل �خلدمات 
وبدق���ة وجودة عالي���ة ومل تقفل �جلم���ارك �أهمية 
دور من�سوبيه���ا يف هذ� �جلان���ب و�لذين ميثلون 
�لركي���زة �لأ�سا�سية يف حتقي���ق �لأهد�ف و�لنجاح 
م���ن حثهم عل���ى �مل�ساهم���ة و�مل�ساركة يف طرح 

�آر�ءهم ومرءياته���م و�أفكارهم عن طريق �لدر��سات 
�ل�ستبياني���ة �لتي تق���وم �جلم���ارك بطرحها عرب 
�ملوقع �لإلكرتوين ب�سفحة �جلمارك و�خلا�سة بكل 
موظف �أو ع���رب بريد �ملوظف �لإلكرتوين )�لأمييل(
و�لتي �أتاحتها م�سلحة �جلمارك ملوظفيها يف �سبيل 
رفع قيمة عمل قطاع �جلمارك وتعزز قيمة �ململكة 

�لإقت�سادية يف �لعامل.
فق���د خطت �جلمارك خط���و�ت جوهرية كبرية 
بني �لأم�س و�لي���وم للو�سول لغ���د م�رشق مزدهر 
و�قت�ساد عامل���ي، يحقق روؤية �ململكة 2030 يف 
ظل قيادتنا �حلكيمة حفظها �هلل ورعاها و�أد�م على 

مملكتنا �لأمن و�لأمان و�لرخاء و�لإزدهار.

جنحت يف 
حتقيق نقلة 

نوعية اإ�ضتباقية
يف عدة جماالت

 خالل فرتة وجيزة
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�ألق���ت ف�سيحة في�سبوك �ملتعلقة بتد�ول بيانات 
�سخ�سي���ة، لنحو 87 ملي���ون م�ستخ���دم مع �رشكة 
كامربي���دج �أناليتيكا لال�ست�س���ار�ت �ل�سيا�سية، �ل�سوء 
على ق�سية تعقب �سبكات �لتو��سل  �لجتماعي �لأكرث 
�سعبي���ة يف �لع���امل خلطو�تنا ع���رب �لإنرتنت، لكن 
عم���الق �لتو��س���ل �لجتماعي في�سب���وك لي�س وحده 

�لكيان �لذي يفعل ذلك.
وخطو�تن���ا يف �لعامل �لرقم���ي مر�قبة، من قبل 
ع����رش�ت �ل����رشكات �لتي جتم���ع �لبيان���ات، وتقريبا 
ف���اإن كل �ملو�قع �لإلكرتونية �لأك���رث زيارة من جانب 
�مل�ستخدمني، وكذلك �لتطبيق���ات �لأكرث ��ستخد�ما 

جتمع معلومات حلظية عن �سلوك �مل�ستخدمني.
ول يرتب���ط كل �ملتعقب���ني بال����رشورة ب�رشكات 
تبح���ث يف عاد�ت���ك يف �لت�سفح، لك���ن كثري� من 
�لنا����س ل يع���ون �إلى �أي مدى ه���م »مر�قبون«، �أو 
من لديه قدرة عل���ى �لو�سول لبياناتهم، ويف ما يلي 
 تو�سيح للكيفية �لتي يجري بها تتبع حياتنا �لرقمية.
هن���اك �لعديد من �لط���رق لتعقب حياتن���ا �لرقمية. 
ت�سفحن���ا لالإنرتنت ير�قب عن كثب من جانب ما ميكن 
ت�سميته »تر�سانة �لتج�س�س«، ومنها على �سبيل �ملثال 
ل احل�رش: تقنيات ملف���ات تعريف الرتباط »كوكيز«، 

وويب بيكونز، وفال�س كوكيز، وبيك�سل تاغ.
وهذه »�لأ�سلحة للجمع �ل�سامل للبيانات« جتمع 

نطاقا من �لبيانات من خ���الل �أن�سطتنا، مثل �ملو�قع 
�لتي نزوره���ا، وحتى �أنو�ع �لأجهزة �لتي ن�ستخدمها. 
و�أحيانا يكون لدى بع�س �ملو�قع ع�رش�ت من �أدو�ت 

�لتعقب، ولأغر��س متنوعة.
و�إح���دى هذه �لأدو�ت رمبا ته���دف لإعطاء مالك 
�ملوق���ع فكرة عن عدد زي���ار�ت �ملوقع، لكن �أغلبها 
ي�ستخ���دم من جان���ب �رشكات جلم���ع معلومات عن 
هويتنا، وعمرنا، ومكان معي�ستنا، وماذ� نقر�أ، وما هي 

�هتماماتنا.
ويف عام 2010، �أفاد حتقي���ق �أجرته �سحيفة 
»وول �سرتي���ت جورن���ال« �لأمريكية ب���اأن �خلم�سني 
موقعا �لأكرث �سعبية يف �لوليات �ملتحدة ميتلك كل 
و�حد منها يف �ملتو�سط 64 �أد�ة من �أدو�ت �لتعقب.
ملاذ� يفعلون ذلك؟ لأن هذه �لبيانات ميكن �أن 
تتح���ول �إلى �سلعة. وتباع �إلى معلنني و�رشكات، بل 
وحتى حكومات يف بع����س �لأحيان. و�إحدى و�سائل 
جمع �لبيانات ه���ي فح�س �سندوق �ملر��سالت �لو�ردة 
للم�ستخدم، يف مو�قع �لربيد �لإلكرتوين �ملجانية، 
مثل »ج���ي ميل« من غوغ���ل. ويف يونيو �ملا�سي، 
�أعلنت �ل�رشكة �أنها �ستتوق���ف عن تلك �ملمار�سة �لتي 
كانت ت�ستخدمها من �أجل ت�سميم خدمتها لال�ستهد�ف 

�لإعالين.

وهذ� �لتعقب يكون غري مرئي بالن�سبة لنا، يف 
�لتعرف  ي�سهل  متعقبني  هناك  لكن  �لأوقات،  �أغلب 
للريبة.  مثريين  غري  يبدون  قد  �أنهم  رغم  عليهم، 
بذلك«،  »غرد  خيار  فيها  �سفحة  قبل  من  تزر  �أمل 
متعقب. هذ�  �إذ�  نعم،  تويرت«؟  على  »تابعني   �أو 
يف �ل���ع���ام �مل���ا����س���ي، �أع��ل��ن��ت ����رشك���ة ت��وي��رت 
تتعقب«،  »ل  مل���ب���ادرة  دع��م��ه��ا  �أوق���ف���ت  �أن��ه��ا 
�سلوك  لإب���ق���اء  ت��ه��دف  ت��ط��وع��ي��ة  م���ب���ادرة  وه���ي 
�لتعقب. عن  بعيد�  �لإنرتنت  على   �مل�ستخدمني 
بع�س  �أن  للجدل  �إث���ارة  �أك��رث  �لأم���ور  يجعل  وم��ا 
مر�قبة  يف  و�سي�ستمرون  »ل�سوقون«،  �ملتعقبني 
�أن�سطتنا عرب �لإنرتنت مع مرور �لوقت، وهو ما يتجاوز 

جمرد مر�قبة عاد�تنا يف �لإنفاق.
هاتفك يتج�س�ض عليك

�أغلبنا مي�سي �أوقات طويلة هذه �لأيام يف ��ستخد�م 
 تطبيقات �لهو�تف �لذكية، �لتي ي�سيع فيها �لتج�س�س.
�أك���ادمي���ي���ان يف  �ل���ع���ام �مل��ا���س��ي، ن�����رش  ويف 
رودري��غ��ز  فالينا  نار�سيو  وه��م��ا  �مل��ت��ح��دة،  �ل��ولي��ات 
�أن  ملخ�سها  در�����س���ة  و���رشي��ك��ان��ث�����س��ن��د�ري�����س��ان، 
ت��ت��د�ول  ذك��ي��ة  ه��و�ت��ف   10 ك��ل  ب��ني  م��ن   7
ث��ال��ث. ل��ط��رف  خ��دم��ات  م��ع  �سخ�سية   ب��ي��ان��ات 
�لأ�سخا�س  يثبت  �أن  مبجرد  فاإنه  �لدر��سة،  وبح�سب 
�لت�سغيل  بنظام  تعمل  �لتي  �لهو�تف  على  تطبيقا 

في�س بوك لي�س املتهم الوحيد
»تر�شانة جت�ش�س« ت�شتهدف حياتنا واأ�رسارنا ال�شخ�شية 
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�أندرويد �أو »�أي �أو �إ�س«، تطلب تلك �لتطبيقات مو�فقة 
 من �لأ�سخا�س على �لو�سول �إلى بياناتهم �ل�سخ�سية.

ت�رشيح  على  �لتطبيق  يح�سل  �أن  مبجرد  و�أ�سافت: 
بياناتك  يتد�ول  �أن  ميكنه  �لبيانات،  هذه  بجمع 
مع �أي �سخ�س يرغب فيه مطور �لتطبيق، كما ي�سمح 
ل�رشكات �لطرف �لثالث بتعقب مكانك وحتركاتك وماذ� 

تفعل.
مكتبة رقمية 

عملية جمع �لبيانات معقدة: فكثري من �ملو�قع 
وتطبيقات �لهو�ت���ف يجري �إعد�دها عرب جمع بر�مج 
خمتلفة، مت تطويرها من جانب �رشكات �أخرى، وهو ما 
يوفر �لوقت و�مل���ال �لذي قد ينفق على �إن�ساء بر�مج 
جديدة متاما. وه���ذه �لرب�مج و�لتطبيقات تخزن يف 
مكتبات رقمية، لكن ه���ذه �لرب�مج ميكنها �أن جتمع 
كميات هائلة من �لبيانات �حل�سا�سة، وتقود يف �لنهاية 
�إلى تطوير ملفات رقمية تف�سيلية للم�ستخدمني، حتى 
م���ن دون مو�فقته���م. كيف؟ ح�سنا نف����س �ل�رشكات 
�مل�سوؤول���ة ع���ن هذه �ملكتب���ات �لرقمي���ة رمبا تخدم 
�لعديد من �لعم���الء. وهذ� قد يعن���ي �أنه �إذ� كان 
���ع تطبيق م���ا، يرغب مث���ال يف �حل�سول على  ُم�سنيّ
مو�فقتنا ليطلع عل���ى مكان وجودنا وُم�سنيّع تطبيق 
�آخر – يرغ���ب يف ��ستخد�م جه���ات �لت�سال �خلا�سة 
بن���ا – يعتمد�ن عل���ى نف�س �ملكتب���ة �لرقمية، فاإن 
مزيد� م���ن �لبيانات، �أكرث من تل���ك �لتي تقدم بها 
�مل�ستخدم طوعا يف �ملرحلة �لأولى، رمبا تكون متاحة 

للمكتبة على وجه �لعموم.
توقيع على بيا�ض

�لتطبيق����ات �لتي تعل����ن عن �سيا�سته����ا ب�ساأن 
خ�سو�سية �مل�ستخدمني عادة ما تفعل ذلك بطريقة 
مبهمة وعرب ن�سو�����س تت�سمن �آلف �لكلمات. لكن من 
�سيق����ر�أ كل ذلك؟ �أظهرت در��س����ة �أمريكية كندية �أن 
�أغلب �لنا�س لي�س لديهم در�ية مب�سمون ما يوقعون 

عليه.
ويف عام 2011، ك�سف ��ستطالع بريطاين �أن 
7 يف املئ����ة فقط من امل�ضتخدم����ني يقروؤون �رشوط 
وبن����ود �لإنرتنت عندم����ا يوقعون عل����ى ��ستخد�م 

منتج �أو خدمة ما.
خطواتك حم�سوبة 

�لهو�تف �لنقالة و�أجهزة �لكمبيوتر �للوحية ميكنها 
�أن تتعق����ب حتركاتنا با�ستمر�ر، ورمبا �أن ت�ساركها مع 

�أطر�ف �أخرى �أي�سا.
وميك����ن للم�ستخدم����ني حتدي����د م����ا يريدون 
تفعيله من �لتطبيق����ات �لتي ت�ستخدم بيانات نظام 
حتدي����د �ملو�ق����ع �لعاملي »جي ب����ي �إ�س«، مثل 
تطبيقات �خلر�ئط. وميكنه����م �أي�سا تعطيل �خليار�ت 
�لت����ي تر�ق����ب �لأماكن �لت����ي نرتدد عليه����ا كثري�، 
 بالإ�ساف����ة �إل����ى تعطيل خدمات �ملو�ق����ع بالأ�سا�س.
وغالب����ا ما ين�سح خرب�ء �أم����ن �لإنرتنت بتعطيل هذه 
�خلدمات. غري �أن عدد� من �لدر��سات �أظهر �أن هاتفك 

�ملحمول �سي�ستمر يف �إر�سال بيانات عن موقعك.
و�سية هامة

�لد�ف����ع �لأ�سا�س����ي ور�ء كل ذلك �لتعقب قد ل 
يتجاوز تو�سيل �لإعالنات �إلينا، لكن بالن�سبة لالأ�سخا�س، 
 �لذين ينزعجون من ذلك، هناك طرق للتقليل منه.
�لو�سيل����ة �لفورية هي تفعي����ل خا�سية »ل تتعقب«، 
و�إخبار �ملو�ق����ع �أنك ل ترغب يف �أن يتتبعك �أحد، 
لكن نظ����ام �ل�ستجابة لطلبك �أم����ر طوعي من جانب 
�ل�رشكات. كم����ا ميكنك �أي�سا تفعي����ل خدمات ك�سف 
�ملتعقبني د�خل مت�سفح �لإنرتنت �لذي ت�ستخدمه.
ويف ح����ال �لتطبيقات، فاإن �لأمور تكون معقدة 
ن�سبي����ا، حي����ث �إن حج����ب بيانات ح�سا�س����ة ومنعها 
م����ن مغادرة هاتفك ميك����ن �أن يوؤثر �سلب����ا يف �أد�ء 
�لتطبي����ق، وعل����ى جترب����ة �مل�ستخدم ل����ه. كما �أنه 
ميك����ن �أن ي�رش مبدى تو�فر تطبيق����ات جمانية، عرب 
�إغالق �لإعالنات، وهي م�سدر رئي�سي للدخل بالن�سبة 

ملطوري �لتطبيقات.
ويو�س����ي ن�سط����اء يف جم����ال �خل�سو�سية، مثل 
منظمة »تاكتي����كال تيك كوليكت����ف«، ب�سل�سلة من 
�خلطو�ت، تن�س����ح �مل�ستخدمني مبعرفة ما يوقعون 
علي����ه. كما تعر�س ه����ذه �ملنظمة ملخ�س����ا ل�سيا�سات 
�لتو��س����ل  ومو�ق����ع  �أدو�ت  ملعظ����م  �خل�سو�سي����ة 
�لجتماعي �لأكرث ��ستخد�ما. لكن ل يوجد حل �سهل 

مل�سكلة معقدة.
فف����ي مق����ال ُن�����رش يف موق����ع »ليفه����اك«، 
كت����ب �ل�سح����ايف �لأمريك����ي �أ�سلي �أوم����ر 12 و�سية 
 مل����ن يرغب����ون يف �أل يتم تعقبهم ع����رب �لإنرتنت.
و�آخر تلك �لو�سايا كانت و��سحة متاما ومميزة: بالن�سبة 
له����وؤلء �مل�ساب����ني بجن����ون �ل�سك: تخ����ل عن كل 
�لتقنيات، ��ستخدم فقط �لورقة و�لقلم، �لآلة �لكاتبة، 
و�ملحادثة مع �لأ�سخا�س وجها لوجه، وم�ساركة �ل�سور 

بالطرق �لقدمية.

تنت����رش �لأخب���ار �لكاذب���ة �أ�رشع من 
�حلقيقية، وفق باحثني �أكدو�، �نه خالفاً 
لل���ر�أي �ل�سائ���د، فاإن �لنا����س هم �لذين 
ين�رشون هذه �لأخبار �إلى حد كبري، ولي�س 

�لروبوتات.
و�لتقرير �لذي ن�رشت���ه جملة �ساين�س 
�لعلمية هو �لأ�سم���ل، ويتناول نحو 126 
�ألف مو�س���وع على تويرت من 2006 �إلى 

.2017

وقام ثالث���ة ماليني �سخ����س باإعادة 
تغري���د ه���ذه �لق�س����س �لإخباري���ة غري 

�ل�سحيحة �أكرث من 4.5 ماليني مرة.
�أو �سح���ة �خلرب،  ولتحدي���د ك���ذب 
�عتم���د �لباحث���ون عل���ى �س���ت منظمات 
م�ستقل���ة للتحقق م���ن �ملعلومات، وكتب 
�لتقري���ر �لذي �أعده باحث���ون من معهد 
ما�سات�سو�ست����س للتكنولوجي���ا �إن �لأخبار 
�لكاذبة حتظ���ى بفر�سة �لنت�سار �سبعني 

يف �ملئة �أكرث من �لأخبار �حلقيقية.
وت�ستغرق �لأخبار �ل�سحيحة مدة �أطول 
ب�س���ت مر�ت للو�سول �إلى 1500 �سخ�س، 
مقارنة مع �لق�س����س �لكاذبة للو�سول �إلى 
�لعدد نف�سه، و�قت�رشت �لدر��سات �ل�سابقة 
حول �ملو�س���وع على ح���الت در��سية �أو 

عينات �أ�سغر.
وقال �لباحث���ون �إن �لق�س�س �لكاذبة 
تنت����رش �أ����رشع عل���ى �أ�سا����س »فر�سية 
�لطر�فة« �لتي تفرت�س �إن �لنا�س ي�ساركون 
هذه �لأخبار لأنها تثري �ل�ستغر�ب �أكرث من 

�لإخبار �حلقيقية.
وقال �لتقرير �إن �لأخبار �لكاذبة حتفز 
على �لرد على تويرت و�لتعبري عن �لده�سة 
و�خل���وف، �أو �ل�سمئز�ز.�أما �حلقيقية فاإنها 
تثري م�ساعر �حلزن و�لرتقب و�لفرح و�لثقة.

الكاذبون اأكرث حظا 
على و�شائل التوا�شل

إعداد: قسم الحاسب اآللي
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وبناء عل���ى ذلك، فقد ل ميي���ل �ملرء �لى 
�لت�سدي���ق باأن���ه قد حتم���ل بع����س �لتقنيات 
�جلدي���دة، و�لت���ي ل تز�ل قيد �لإختب���ار حاليا، 
ب���اد�رة حت�سن فيم���ا يتعلق بتب�سي���ط �إجر�ء�ت 

�لأم���ن، وجعله���ا �أكرث�رُشع���ة و�سهول���ة، �أو �أقل 
ت�س���ددً�، دون �لإخالل مُب�ست���وى �لتاأمني �لذي 

ُتقدمه .
ولك���ن يف �لو�قع، ف���اإن �سيناريوهات منع 

�إ�سطحاب �لأجهزة �لإلكرتونية كبرية �حلجم على 
منت �لطائ���ر�ت �مُلغادرة من م���دن عديدة يف 
�ملنطقة ُموؤخ���ر�، وتو�رد �أنباء تتعلق باإحتماليات 
�لتو�سع يف �إتخاذ قر�ر�ت ُم�سابهة يف دول �أُخرى 

ُرمب���ا مل ت�سهد �ل�سن���و�ت �خلم�س ع�رشة �ملا�سية بادرة حت�ُسن و�حدة، جتعل من �إج���ر�ء�ت �ل�سفر و�لأمن باملطار�ت �أكرث 
�سهول���ة �أو �أقل ��ستهالكا للوقت، فُمنذ �أحد�ث �سبتمرب 2001 يف �لوليات �مُلتحدة �لأمريكية، وحركة �ل�سفر و�لتنُقل �جلوية 
حول �لعامل تتجه �لى مزيد من �لتعقيد، و�إلى مزيد من �لإجر�ء�ت �لأمنية �مُلتعبة، و�لتي تهدف بطبيعة �حلال �أوًل و�أخريً� 

�لى جعل �ل�سفر جو� �أكرث �أمنا يف ظل تنامي �ملخاطر و�لتهديد�ت �لأمنية �مُلتعلقة بتلك �ل�سناعة حتديدً�.

التقنيات اجلديدة
هل تعيد تب�شيط اإجراءات الأمن يف املطارات ؟
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م���ن �لعامل، �أدت �لى ت�رشيع وترية �لعمل على 
�إختبار تقنيات جديدة لفح�س �لأمتعة و�لركاب.

وتاأت���ي يف ُمقدم���ة تلك �لتقني���ات تقنية 
فح����س �لأمتع���ة �ل�سخ�سية باإ�ستخ���د�م �لأ�سعة 
�ملقطعية، بدل من �أجه���زة �لفح�س باإ�ستخد�م 
�لأ�سع���ة �ل�سيني���ة �لتقليدية، فق���د كانت �إد�رة 
�أم���ن �لنق���ل TSA �لأمريكية ق���د �أعلنتوبعد 
�لب���دء يف تطبيق قر�ر�ت منع �إ�سطحاب �لأجهزة 
�لإلكرتونية كبرية �حلجم يف عدد من �ملطار�ت 
على �لرحالت �مُلتجهة �ل���ى و�لوليات �مُلتحدة، 
ع���ن ت�سغيل �إثنني من �أجهزة �لأ�سعة �ملقطعية 
�سغرية �حلجم �لتي ُت�ستخدم يف م�سح �لأمتعة 
�ل�سخ�سي���ة �لت���ي ي�سطحبها �لر�ك���ب معه على 

منت �لطائرة، وذل���ك ب�سفة جتريبية يف مطاري 
بو�سطن و فينك�س.

وُتقدم تقنية �إ�ستخ���د�م �لأ�سعة �ملقطعية 
يف فح�س �لأمتعة ميز�ت �إ�سافية ُمقارنة بالأجهزة 
�لتقليدي���ة، حي���ث يتمكن �لعامل���ني على �أمن 
�حلقائب من روؤية �سورة ثالثية �لأبعاد مُلحتويات 
�حلقائب، وه���و �أمر ُمفيد ب�سكل خا�س يف فح�س 
�حلقائب �لتي حتتوي على �لأجهزة �لإلكرتونية، 
حيث تت�سبب �ل�رش�ئح �لإلكرتونية �مُلرت��سة فوق 
بع�سها �لبع�س يف حجب حمتويات �حلقائب من 
حتتها، وهو ما يتم تالفيه عند �إ�ستخد�م �لتقنية 

�جلديدة.
وُت�ستخ���دم تلك �لتقني���ة حاليا بالفعل يف 

فح����س �لأمتع���ة و�حلقائب كب���رية �حلجم �لتي 
يتم �سحنها على �لطائ���ر�ت، ولكن كان �حلجم 
�لكب���ري لتل���ك �لأجهزة، وب���طء عملي���ة �لفح�س 
ن�سبيا يق���ف عائقا �أم���ام �إ�ستخد�مها يف فح�س 
�لأمتع���ة �ل�سخ�سي���ة �ل�سغ���رية، ولك���ن �رشكات 
مث���ل Analogicجنح���ت يف تطوير ما�سحات 
با�ستخ���د�م �لأ�سعة �ملقطعي���ة �سغرية �حلجم 
و�رشيع���ة �لأد�ء مُيك���ن ��ستخد�مه���ا يف فح�س 

�لأمتعة �لتي ي�سطحبها �لركاب على �لطائرة.
ويف ح���ني ل ت���ز�ل �لتقني���ة �إختبارية، �إل 
�أن �مُلوؤ����رش�ت و�لأهد�ف �لأولي���ة ت�ُسب يف جهة 
�إحتمالية �إلغاء حظر �إ�سطحاب �لأجهزة �لإلكرتونية 
بكاف���ة �أ�سكالها د�خ���ل كبائن �لطائ���ر�ت، لي�س 
هذ� فح�سب، بل وكذل���ك �ل�سماح للُركاب باملرور 
بحقائبهم �لتي حتتوي على �حلا�سبات �ملحمولة 
وكذل���ك �ل�سو�ئل دون �حلاجة �ل���ى �إخر�ج تلك 
�مُلحتويات خارج حقيبة �ليد �أول لفخ�سها ب�سكل 

ُم�ستقل، كما هو �لو�سع حاليا.
وت�ُسب تلك �لأه���د�ف يف حال حتقيقها يف 
م�سلح���ة �رشعة �إمتام �إج���ر�ء�ت �ل�سفر، و�حلد من 
طو�بري �لإنتظ���ار �أمام بو�بات تاأم���ني �ملطار�ت، 
وكذلك جعل جتربة �ل�سفر �أكرث �سهولة و�أقل �إرهاقا. 
ولكن تقف �لتكلف���ة �مُلرتفعة لتلك �لأجهزة عائقا 
�أمام تعمي���م �إ�ستخد�مها يف مزيد من �ملطار�ت، 

و�لهم يف مزيد من �لدول حول �لعامل.

جتارب لفح�ش االأمتعة 
ال�ضخ�ضية باالأ�ضعة 

املقطعية بدالً من 
ال�ضينية يف مطاري 

بو�ضطن وفينك�ش

جناح التجارب يعني 
اإلغاء حظر ا�ضطحاب
االأجهزة االإلكرتونية 
داخل كبائن الطائرات
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براءات اخرتاع لرجال اجلمارك يف دبي

وق���د كان �ل�سغف �لكبري ل���دى �أحمد عنرب 
جوه���ر �ساب���ط تفتي����س �أول من جم���ارك دبي 
بعمله،�لف�س���ل يف �بتكار وت�سجيل ثالثة بر�ء�ت 
�خ���رت�ع با�سمه ت�سمنت �مل�س���ار �لذكي وتطبيق 

�لعني �لثالثة و�خلارطة �لكريوكية.
و�ساهمت تلك �لبتكار�ت يف حتقيق نتائج 
�إيجابي���ة يف �أعد�د �لق�ساي���ا �مل�سبوطة و�إغالق 
�لثغر�ت �لأمني���ة، �إ�سافة �إلى رف���ع ن�سبة ر�سى 
و�سع���ادة �مل�سافرين عرب حتقيق �لتفتي�س دون 
توقف، وقللت من �لعتماد على �لعن�رش �لب�رشي.

و�أك���د �أحمد جوهر �أن تطبيق �لعني �لثالثة 
عبارة عن تقنية ذكية تثقف �ملوظفني بتحليل 
حقائ���ب �مل�سافرين و�لجر�ء�ت �ملتبعة للحقائب 
�مل�سبوهة، بحيث ت�سه���ل بناء قاعدة معلومات 
�أمني���ة يف �لذهن من ناحية �ملمنوعات �ملقيدة 
و�ملحظورة، وطريق���ة �خفائها يف �حلقيبة، وهو 
م���ا يعترب مقرتحاً فريدً� م���ن نوعه وغري موجود 
يف دول �لعامل من حيث تثقيف تلقائي ودون 
�لعتماد على عملية �لتعليم �أو حما�رش �أو �ملادة.
وح�سد �لتطبيق جائ���زة �أول تطبيق مبتكر  أحمد عنبر

عندما يحب رجل �جلمارك عمله فاإنه ل يوؤديه ب�سكل روتيني، بل يبدع ويبتكر فيه من �أجل �أن يقوم مبهمته 
عل���ى خري وجه، وور�ء �لنجاحات �لر�ئعة جلمارك دبي هناك رجال يعمل���ون ويبدعون يف �سمت، ملو�جهة �أكرب 
حرك���ة للم�سافرين يف �لعامل، حيث تخطت �أعد�د �مل�سافرين يف مط���ار�ت دبي 83 مليون ز�ئر �سنوياً، وبع�س 

هوؤلء �لرجال �بتكر �أ�ساليب جديدة ومتطورة للعمل، �سجلت باأ�سمائهم كرب�ء�ت �خرت�ع.
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عل���ى م�ستوى �لع���امل يف �ملج���ال �جلمركي، 
كما ح�سل على �سهادة ب���ر�ءة �لخرت�ع، لتميزه 
�ل�ستخ���د�م جلمي���ع �ملوظفني  �سهول���ة  يف 
�مليد�ني���ني، و�سهولة �لتحدي���ث و�لن�رش بني 
�مل�ستخدم���ني ل�سبط �أحدث �أن���و�ع �ملمنوعات 
و�أحدث ط���رق �لتهريب على م�ست���وى �لعامل، 
وتدريب �ملوظفني ب�سكل ذ�تي دون �لعتماد 
عل���ى م���درب �أو حما����رش، و�رشعة بن���اء قاعدة 
�ملعلومات يف �لذهن من خالل ��ستخد�مه للمرة 
�لأولى، كما �نه ي�ستخدم كمرجع ملطابقة نوع 

�ملمنوع يف �حلقيبة.
و�أ�س���اف جوه���ر �إن �لبت���كار ح�س����ل على 
تقييم ممت���از ج����دً� بن�سبة 99.9% من خالل 
و�ل�ستفادة  �ل�ستخ���د�م  تقييم �ملوظفني يف 
من���ه، حيث عم���ل على رفع كف���اءة �ملفت�سني 
عل���ى م�ستوى مباين مط���ار�ت دبي، يف �سبط 
و�ملمنوعات ذ�ت  �ملقي���دة و�ملحظ���ورة  �ملو�د 
�لأمنيني  �لعالية، وتاأهي���ل �ملفت�سني  �خلطورة 

يف م������دة زمنية ق�سرية جدً�، وعمل على تو�فر 
مرجع معتم���د للتاأكد من �ل�ستب���اه قبل فتح 

�حلقيب���ة.
و�أ�س���ار جوهر �إلى �أن �لبت���كار �لثاين �لذي 
نف���ذه �أطلق عليه »�مل�سار �لذك���ي«، هو عبارة 
عن تقنية ذكية تتعرف على �حلقيبة �ملطلوبة 
للتفتي�س، بحيث �إنها تر�سد �مل�سافرين مب�سار�ت 
م�سيئة على �لأر����س تو�سح م�سار �مل�سافر ب�سكل 
ذكي وتلقائي ، ومعرف���ة �إن كان يجب عليهم 
�لتوجه لإجر�ء�ت تفتي�س �حلقائب �أو �لتوجه �إلى 
بو�بة �خلروج من �ملطار، وهي �أول فكرة مبتكرة 

على م�ستوى �لعامل.
مو�سح���اً �أن �أ�سب���اب ن�س���اأة �لفك���رة تعود 
�إل���ى تذمر بع����س �مل�سافرين عن���د حتويلهم 

للتفتي����س باعتبارهم �نهم غ���ري مرغوبني من 
قب���ل �ملفت�س���ني، وتكد����س �مل�سافري���ن يف 
�حلرم �جلمركي ب�سب���ب عدم معرفتهم م�سار�ت 

�خلروج.
و����رشورة تفري���غ موظ���ف لعملي���ة توجيه 
�مل�سافري���ن فق���ط، منوهاً �إلى �ن���ه منذ تطبيق 
�لبتكار �رتفع موؤ�رش �ل�سع���ادة عند �مل�سافرين 
�لقادم���ني �إلى دب���ي، وبلغت ن�سب���ة �لتذمر 
0% كم���ا �نه نظم �س���ري �مل�سافرين يف �حلرم 
�جلمرك���ي، م�سريً� �إلى �أن �لفكرة خدمت �أ�سحاب 
�لهمم، كما قللت �جلهد على �ملفت�س يف عملية 

حتويل �مل�سافرين.
و�أفاد جوهر �أن �لبت���كار �لثالث �لذي �أطلق 
عليه �خلارطة �لكريوكية )خارطة �ملر�قب �لأمني(، 

»العني الثالثة«تطبيق ذكي لتحليل حقائب امل�ضافرين
و»امل�ضافر الذكي« رفع موؤ�رص ال�ضعادة 
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عب���ارة عن خارط���ة �لكرتونية ذكي���ة للمر�قبة عرب 
�لكام���ري�ت بحيث يتم متابع���ة �مل�سافرين �لذين 
يت���م �ل�ستب���اه بهم بطريق���ة تلقائي���ة، وت�سهل 
�لإجر�ء�ت من حيث ك�سف جميع مو�قع �لكامري�ت 
للم�سغلني �لأمنيني يف غرفة �لعمليات و�ملر�قبة .
�إل���ى متابع���ة جمي���ع حتركات  وبالإ�ساف���ة 
�حلقائ���ب و�لعامل���ني عليها و�رشع���ة �لتنقل بني 
�لكام���ري�ت ب�رشعة فائقة، م�سري� �إل���ى �نه من �أبرز 
نتائج���ه، �لك�سف عن ق�سية �سارق �حلقائب �لأولى 
عل���ى م�ستوى �خلليج، و�لك�سف ع���ن ق�سايا نزع 
�رش�ئح �أمنية من قبل �ملهربني، كما ك�سف ثغر�ت 

�أمنية يف 84 ق�سية.
ممرا ذكيا

كم���ا �بتكر خال���د �أحمد يو�س���ف مدير �أول 
مبن���ى �ملط���ار رق���م »1« يف دب���ي »�ملمر 

�لذكي« و�لذي يقوم باكت�ساف وف�سل �حلقائب 
�إلى  �مل�سبوه���ة، وتتبعها منذ حلظ���ة �لو�سول 
�لنتهاء م���ن تفتي�سه���ا بعيدً� ع���ن �حلقائب 
�ل�سليمة، ع���رب و�سع �رشيح���ة ممغنطة بطريقة 
�آلية تتلف تلقائياً عند �خلروج، و�لبتكار تكلفته 
ب�سيط���ة جدً� مقارن���ة بفو�ئ���ده و�لنتائج �لتي 

حققها منذ �إطالقه.
و�أك���د خال���د يو�س���ف �أن تز�ي���د �أع���د�د 
�مل�سافري���ن يف مطار�ت دبي و�لتي تخطت 83 
مليون ز�ئر �سنوياً يجع���ل حجم �حلقائب �لتي 
يتم �لتدقيق عليها كبريً�، و�نطالقا من �لت�سهيل 
على �جلمه���ور وحتقيق �أعلى معدلت �ل�سعادة 
دون �إيقافهم ف���رت�ت طويلة، برزت �حلاجة �إلى 
نظام �أمن���ي تفتي�سي للحقائ���ب �رشيع يحقق 
�مل�سافرين  �لناعم وخ�سو�سي���ة  �لأم���ن  منظومة 
�لقادمني �إل���ى �لدولة، ويقوم على �لف�سل بني 
�حلقائب �مل�سبوه���ة و�ل�سليمة عرب ما �أطلق عليه 

»�ملمر �لذكي«.
و�أ�س���ار خالد �إل���ى �أنه يتم و�س���ع �رشيحة 
ممغنطة �سغرية ج���دً� يف �حلقائب للف�سل فيما 
بينها وتتب���ع كافة �أنو�ع �حلقائ���ب �لتي يتم 

تفتي�سها جميعاً مبج���رد �لو�سول، ويتم حتويل 
�حلقائ���ب �مل�سبوه���ة يف م�س���ار خمتل���ف ع���ن 
�ل�سليم���ة، وت�سل �إلى مرحل���ة �لتفتي�س �لنهائية 
عند �ل�ستالم من قبل �أ�سحابها و�تخاذ �لإجر�ء�ت 
�لقانونية وفقا لكل حالة، دون تعطيل �لآخرين.
ولفت خالد يو�سف �إلى �أن �ملمر �لذكي يقوم 
باإح�ساء �أعد�د �حلقائ���ب بنوعيها، مبيناً �أنه مت 
تركيب 25 مم���ر� ذكيا يف كاف���ة مطار�ت دبي 
ويتم زيادة �لعدد وفق���ا للم�ستحدثات، كما �إن 
�لنظ���ام �آيل ول يحتاج �إلى عدد من �ملوظفني 

ما يعني �أنه يوفر �لكلفة �لت�سغيلية.
و�أك���د �أن �لنظ���ام عمل عل���ى �خت�سار زمن 
�لتفتي�س �إلى �سفر للحقائب �ل�سليمة، و�لت�رشيع 
يف �إلق���اء �لقب�س على �ملتهم���ني يف �حلقائب 
�مل�سبوهة، منوهاً بتتبع تلك �حلقائب عرب غرفة 
�لعمليات، و�لك�سف عن �آلف �حلقائب �مل�سبوهة 
بع���د تطبيق �لنظام. و�أ�س���ار خالد �إلى �أن �ملمر 
�لذك���ي عر�س يف �لعديد من �ملعار�س �ملحلية 
و�لعاملي���ة وح���ازت �لفكرة �لعديد م���ن �جلو�ئز 

و�إمكانية تطبيقها يف مطار�ت �أخرى.

خالد يوسف

اخلارطة الكريوكية« ك�ضف ق�ضية
�ضارق احلقائب االأولى على م�ضتوى اخلليج
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يف مطار الكويت
جهاز جديد للك�شف عن املخدرات واملتفجرات

زودت �لإد�رة �لعامة للجمارك �لكويتية 
منفذ �ملط����ار بجهاز جدي����د للك�سف عن 
�ملخدر�ت و�ملوؤثر�ت �لعقلية و�ملتفجر�ت، 
مل�ساع����دة �ملفت�س �جلمرك����ي يف ك�سف 
�ملمنوعات و�مل����و�د و�لأدوية �لتي ي�ستبه 

 يف �أنه����ا خمدر�ت بعد جن����اح جتربته.
و�أو�س����ح مر�قب جم����رك �ملط����ار جلريدة 
»�لر�ي« �أن����ه يف �رشورة تزوي����د �ملنافذ 
بالأجهزة و�أدو�ت �لك�سف �حلديثة مل�ساعدة 
مفت�س����ي �جلمارك يف عملهم يف تفتي�س 

�لإد�رة  زودت  وحقائبه����م،  �مل�سافري����ن 
جم����رك مطار�لكوي����ت بجه����از �لك�سف عن 
�ملخدر�ت و�ملوؤثر�ت �لعقلية و�ملتفجر�ت، 
لفتاً �إل����ى �أن �جله����از ياأخ����ذ م�سحًة من 
�حلقائ����ب و�لأمتع����ة �ل�سخ�سي����ة و�لطرود 
�لربيدية وذل����ك عن طري����ق ��ستخد�مه 
تقنية �لتحليل �لأيوين، معتربً� �أن �جلهاز 
ذ�ت �أد�ة حتليل عالية �لكفاءة وميكن من 
خالله �لك�سف عن جمموعة و��سعة ومتنوعة 

من �ملو�د �ملخدرة و�ملتفجرة.
و�أ�ساف �إن �جلهاز ميتاز ب�سهولة تفتي�س 
�حلقائ����ب و�لأمتع����ة �ل�سخ�سي����ة و�لطرود 
�لربيدية و�مل����و�د �ملخدرة و�ملتفجرة يف 
�لوقت نف�سه، �إ�سافة �إلى تو�فر �سا�سة عر�س 
كبرية تعم����ل باللم�س للتحك����م باجلهاز، 
كما �أن �جلهاز لدي����ه �لقدرة على �كت�ساف 
�لعديد من �ملو�د �ملخدرة و�ملتفجرة مع 

�إمكانية برجمة مو�د �أخرى.
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�شئون اجلمارك  حتتفي مبنت�شبيها يف »الغبقة الرم�شانية«
�أقامت �سئ���ون �جلمارك �لغبق���ة �لرم�سانية جلمي���ع منت�سبيها مبنا�سبة 
�سه���ر رم�سان �ملب���ارك وذلك يف فن���دق جر�ند وينده���ام، بح�سور معايل 
�ل�سيخ �أحمد بن حم���د �آل خليفة رئي�س �جلمارك وكبار �مل�سئولني باجلمارك 

ومنت�سبيها. 

وتاأت���ي �لغبق���ة �لرم�سانية كتقلي���د �سنوي حتر�س عل���ى �إقامته �سئون 
�جلمارك خ���الل �سهر رم�س���ان �ملبارك و�لت���ي �سملت �لعديد م���ن �لأن�سطة 

و�لفعاليات و�لحتفال بليلة �لقرقاعون .

حيث يهدف هذه �لتجم���ع �لأ�رشي لتدعيم �أو��رش �لرت�بط و�لتاآخي بني 
�أبن���اء �لأ�رشة �لو�حدة، ل�سيما و�أنه جاء يف ج���و عائلي مفعم بنفحات �ل�سهر 
�لف�سيل وروحانياته �لد�فئة، بعيًد� عن �سغوطات و�لتز�مات �لعمل، وهو �لأمر 
�لذي يعزز من �لقيم �لروحية له���ذ� �ل�سهر ويدعم روح �لأ�رشة �لو�حدة �لتي 
يتمي���ز بها منت�سبي �سئون �جلمارك وهو �ملعن���ى �لكبري �لذي تاأكد بحر�س 
�جلميع على �حل�سور ليعك�س مدى �لألفة و�ملحبة �لتي ت�سود بينهما، و�لتي 
تظهر جلية مع هذه �لأج���و�ء �لرم�سانية ملا فيها من بعد �جتماعي و�إن�ساين 

بعيًد� عن �أجو�ء �لعمل �ليومية .
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 حملة » احم قلبك« يف �شيافة اجلمارك بالتعاون مع اإدارة ال�شحة العامة 
بوزارة ال�شحة واإدارة ال�شالمة وال�شحة املهنية بوزارة الداخلية  

» اجلمارك« تنظم حملة توعوية للوقاية من �رسطان الثدي
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م�شاركة اجلمارك يف مهرجان �شيف البحرين 2018 » خيمة نخول«

اجلمارك توزع الهدايا الرمزية عرب ج�رس امللك فهد مبنا�شبة عيد الأ�شحى املبارك



آخر المطــاف

النقيب وعد راشد النجم

 تعزيز حركة ال�شفر والتجارة امل�رسوعة 
�لذين يتابعون �لعمل يف �سئون �جلمارك �لبحرينية، يدركون حجم �لطموحات 
�لت���ي ي�سعى �إليها معايل �ل�سيخ �أحم���د بن حمد �آل خليفة رئي�س �جلمارك، لتطوير 

هذ� �ملرفق �حليوي وفق مبادئ روؤية 2030. 
و�لطموحات ل تتحقق غاياتها بال�سدفة و�إمنا من خالل �لتخطيط �ل�سليم، و�لعمل 
�لدوؤوب لتحوي���ل هذه �لتطلعات �إلى و�قع يلم�سه �جلمهور �لذي يتعاون مع �سئون 

�جلمارك من �أفر�د �أو �رشكات.
ول�سك �أن �جلميع قد مل�سو� نتائج م�ساريع �لتطوير �لأخرية، ومنها على �سبيل 
�ملثال - ل �حل�رش - عملية �لتخلي�س �مل�سبق لل�ساحنات على ج�رش �مللك فهد، و�لتي 
ب���د�أ تطبيقها منذ �لأول من �أبريل �ملا�سي، فق���د �أحدثت نقلة نوعية، حيث تقل�س 
متو�سط زمن �نتظار �ل�ساحنات، من �ساعة ون�سف �إلى �ساعتني يف �ملتو�سط، ليرت�وح 
بعد �سه���ر و�حد فقط بني 30 �إلى 45 دقيقة فقط، وهو ما �أدى �إلى ت�سهيل وترية 
�لعم���ل �جلمركي و�ن�سياب حركة �ل�ساحنات ب�سكل فعال وهو ما �أدى بدوره �إلى عدم 
تكد����س �ل�ساحن���ات يف �ل�ساحة �جلمركية، ويف كل يوم ت�سج���ل �لتجربة مزيدً� من 

�لنجاح.
ومن �أج���ل مزيد من �لتي�سري ف���اإن �سئون �جلمارك، ب�س���دد �ل�ستعانة باأجهزة 
متط���ورة ذ�ت طاق���ة ��ستيعابية �أكرب وحتليل �أدق للمعلوم���ات، �ست�ساهم يف عملية 

�ن�سياب �حلركة عرب �ملنافذ �جلمركية كافة. 
كذل���ك مت �لإعالن �لعام �ملا�سي ع���ن تطوير نظام م�سح �حلاويات �ملطبق يف 
مين���اء خليفة بن �سلمان وج�رش �مللك فهد، لأن �لطاق���ة �ل�ستيعابية �حلالية ما بني 
20 �إل���ى 25 حاوية يف �ل�ساعة، �أما �لأجهزة �حلديث���ة �لتي من �ملتوقع �أن تعمل 
نهاي���ة �لعام �حلايل، �ست�ساعف �لعمل من جهاز يف كل منفذ �إلى جهازين، و�أحدهما 
ي�ستطيع م�سح 120 حاوية يف �ل�ساعة �لو�حدة، �أما �جلهاز �لآخر �سيكون من نوعية 
�لأجهزة �لتي ت�ستخدم �لأ�سعة ذ�ت �لخرت�ق �لعايل..�إنه م�رشوع عايل �لقيمة وت�سل 
كلفت���ه �إلى �أكرث م���ن 9 ماليني دينار متت تغطيتها من ر�س���وم �خلدمة وبدعم من 
�للجن���ة �لتن�سيقية برئا�س���ة �سيدي �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأم���ري �سلمان بن حمد �آل 

خليفة ويل �لعهد نائب �لقائد �لأعلى �لنائب �لأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء.
كذلك ف���اإن هناك �هتمام كب���ري مب�رشوع �لناف���ذة �لو�حدة، �ل���ذي ينظر �إليه 
باعتباره م�رشوعاً وطنياً ، حي���ث ت�سارك فيه عدد من �جلهات �حلكومية ذ�ت �لعالقة 
وهو نظام تخلي����س يخ�سع للتحديث و�لتطوير د�ئما به���دف رفع جودة �خلدمات 
�جلمركي���ة �ملقدمة، �إ�سافة �إلى نظام �لدفع �لإلكرتوين و�لذي �سهل على �ملخل�سني 

و�مل�ستثمرين و�ملتعاملني مع �جلمارك عملية �إنهاء �لإجر�ء�ت �جلمركية.


