اإلفتتاحية

القطاع اللوج�ستـي
وم�ســتقبل البحــرين
ت���ويل اللجنة التن�سيقية برئا�سة �صاحب ال�سمو امللك���ي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة
ويل العه���د نائ���ب القائد الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س ال���وزراء� ،أهمية كربى لتنمية
وتطوير القطاع اللوج�ستي يف مملك���ة البحرين باعتباره �أحد القطاعات احليوية التي ت�شكل
 %7من الناجت املحلي الإجمايل ،كما �أنه يلعب دورا �أ�سا�سيا يف حتفيز قطاعات �أخرى على
النمو ،منها القطاع ال�صناعي والتجاري وكذلك القطاع ال�سياحي.
وه���ذا االهتمام يعك�س طموحا ال حمدودا من احلكوم���ة املوقرة ،التي ت�ؤمن ب�أن مملكة
البحرين ه���ي املكان الأمثل لتكون مركزا �إقليميا للعمليات اللوج�ستية ،من خالل ما متلكه من
مي���زات تف�ضيلية ،وهو ما ي�ؤهلها لأن تكون املركز الذي ي�ستقبل م�ستودعات ال�رشكات وتوزع
منها على الدول املختلفة بح�سب الطلب.

أحمد بن حمد آل خليفة
رئيس الجمارك

و�أهم املقومات التي ت�ؤهل مملكة البحرين للقيام بهذا الدور ،تتمثل يف املبنى اجلديد
يف مط���ار البحرين الدويل ،وم�ستودعات ال�شحن يف املط���ار ،واملنطقة اللوج�ستية املعلقة
ال�رضيب���ة ،كما �أن مملك���ة البحرين تتمتع مبوقع جغرايف يتو�س���ط منطقة اخلليج العربي
يجعله���ا الأقرب �إل���ى املدن الرئي�سية يف املنطق���ة كالريا�ض والكوي���ت وبقية دول جمل�س
التع���اون ،بالإ�ضافة �إلى ميزة �أخرى للمملكة وهي �أن �صغر م�ساحتها يوفر الرتابط بني املنافذ
وي�سمح ب�سهولة الو�صول �إلى كل منافذها ب�شكل �سل�س و�سهل ،حيث �أن مطار البحرين قريب
م���ن ميناء خليفة بن �سلمان ،وكالهما يقعان بالقرب من املناطق ال�صناعية ومواقع التخزين
اللوج�ستي ،وميك���ن االنتقال عن طريق واحد رئي�سي �إلى اململك���ة العربية ال�سعودية عرب
ج�رس امللك فهد.
وق���د ربطت اللجنة التن�سيقية تطوير هذا القطاع بر�ؤي���ة البحرين االقت�صادية ،2030
لأن ا�ستدام���ة تطوير القطاع تعني تعزيز تناف�سي���ة موقع البحرين يف جذب اال�ستثمارات،
وتر�سيخ العدالة عرب الت�رشيعات والقوانني والإجراءات امل�ساندة لنمو هذا القطاع.
وال�ش���ك �أن زي���ارة �صاحب ال�سمو امللكي ويل العهد �إلى ج��س�ر امللك فهد يف ،2013
كانت حمطة هامة يف تعزيز قوة القطاع اللوج�ستي ،حيث وجه �سموه بو�ضع حلول م�ستدامة
على ج�رس املل���ك فهد ل�ضمان ان�سيابي���ة حركة ال�شاحنات ،وخف�ض مع���دالت انتظارها على
اجل��س�ر ،الفتا �إلى �أنه يف �ضوء هذه الزيارة توالت اخلطوات لتنمية القطاع ،حيث مت تعيني
�رشك���ة متخ�ص�صة من قبل جمل�س التنمي���ة االقت�صادية يف ماي���و  2015لإجراء م�سح على
القط���اع اللوج�ستي للتعرف على مواطن القوة وال�ضعف وفر�ص النمو ،وقد خل�صت اللجنة �إلى
ع���دة تو�صيات من �أهمها ��ض�رورة ت�شكيل فريق عمل بني اجله���ات املعنية يف هذا القطاع
لتن�سيق اجلهود.
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مهمتنا حماية احلدود وت�سهيل التجارة

الغالف

#فريق البحرين

#TeamBahrain

مملكة البحرين

وزارة الداخـليـــة
شئون الجمارك

نعتز ونتم�سك بواجباتنا وم�سئولياتنا جتاه ال�شركاء والعمالء ونظام اململكة

بانــورامــــا

«اجلمارك» تتفاعل و مبادرة ويل العهد

#جم���ارك مع���ززة لالزده���ار والأم���ن والنمو
يف �إط���ار تفاعل �شئون اجلم���ارك مع مبادرة
�صاحب ال�سم���و امللكي الأمري �سلم���ان بن حمد �آل االقت�صادي.
خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول
#نح���ن _وبقي���ة _منت�سبين���ا _يف _
لرئي�س جمل����س الوزراء ،والتي �شاركت فيها الوزارات
خدمتكم
واجله���ات احلكومية وامل�ؤ�س�س���ات مبملكة البحرين
حتت و�سم#فريق_البحري���ن يف خدمتكم ،قام #Customs enhancing prosperity,
security and economic growth
فريق �شئ���ون اجلمارك يتقدمهم مع���ايل ال�شيخ
�أحم���د بن حمد �آل خليفة رئي����س اجلمارك بالتقاط
_#We_and_the_rest_of_our
team_are_at_your_service
�صورة تذكارية لهذه املنا�سبة و�إطالق و�سم
6
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و�أكد رئي�س اجلمارك على دعمه والتزامه
بهذه امل��ب��ادرة الوطنية ،معرباً يف الوقت
ذاته عن اعتزازه وفخره بكافة منت�سبي �شئون
اجل��م��ارك ك�أع�ضاء يف فريق البحرين وملا
لهم من دور فاعل يف دفع عجلة التنمية
االقت�صادية يف ظل قيادة ح�رضة �صاحب اجلاللة
امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل البالد
املفدى حفظه اهلل ورعاه.

�إدارة جمارك املنافذ البحرية

�إدارة جمارك املنافذ الربية

�إدارةالإت�صال والتن�سيق

�إدارة جمارك املنافذ اجلوية

الجمـــــــارك
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« اجلمارك» :تطبيق نقاط الدخول الأولى لل�شاحنات على ج�رس امللك فهد

ا�ستكما ًال لالجتماع الثنائي الثاين بني جمارك
مملك���ة البحرين والهيئة العام���ة للجمارك باململكة
العربي���ة ال�سعودي���ة والذي عق���د يف �شهر مار�س
املا�ض���ي ،وتنفيذً ا مل���ا جاء يف االجتم���اع ب�ش�أن
ت�شكيل فريق عمل برئا�س���ة �شئون اجلمارك لإجناز
بع�ض امله���ام ومنها مراجعة قوائم ال�سلع املقيدة
متهي���د ًا العتمادها وتطبيقه���ا يف منافذ الدخول
وفدا
الأولى يف البلدين ،ا�ستقبلت �شئون اجلمارك ً
وتخللت الزيارة  ،قيام الوفد بجولة ا�ستطالعية فهد.
م���ن الهيئة العامة للجمارك وبع�ض اجلهات الرقابية يف املنافذ اجلمركية  ،وزارة ال�صناعة والتجارة ،وزارة
وجاءت هذه الزي���ارة ا�ستكما ًال لالجتماع الذي
بال�سعودية لزي���ارة املنافذ اجلمركية واجلهات ذات
ال�صحة ،الهيئة الوطني���ة لتنظيم املهن واخلدمات ُعقد مبدينة الريا�ض وهدف �إلى البحث حول �أف�ضل
العالقة بال�سلع املقلدة مبملكة البحرين.
ال�صحية ،بهدف االطالع واال�ستفادة من �سري العمل الطرق امل�ؤدية لتطبيق منف���ذ الدخول الأول بني
وق���د رحب معايل ال�شيخ �أحم���د بن حمد �آل يف املنافذ اجلمركية واجلهات الرقابية.
البلدين ،حيث مت رفع تو�صيات الزيارة �إلى �أ�صحاب
خليفة رئي�س اجلمارك بالوفد ،م�ؤكد ًا حر�ص �شئون
املعايل ر�ؤ�ساء اجلمارك بالبلدين  ،مع الإ�شارة �إلى
زيارة منافذ اجلمارك ال�سعودية
اجلمارك على ت�سهيل كل ما من �ش�أنه تطوير العمل
و يف �إط���ار توجيهات معايل ال�شيخ �أحمد بن وجود توافق كب�ي�ر يف الآراء بني خمتلف اجلهات
بني جمارك البلدي���ن ال�شقيقني  ،مبا ي�سهم يف حم���د �آل خليفة رئي�س اجلم���ارك ،ومعايل الأ�ستاذ حول �أهمية املو�ضوع.
�إجناز كافة امله���ام املتعلقة بتطبيق نقاط الدخول
وقد �سبق للجمارك واجلهات الرقابية باململكة
�أحمد بن عبدالعزيز احلقباين حمافظ الهيئة العامة
الأولى م���ع ال�شقيقة اململكة العربي���ة ال�سعودية
جلمارك اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة ،وعلى العربية ال�سعودي���ة القيام بزيارة للمنافذ اجلمركية
 ،متهي���د ًا لبدء التطبي���ق يف الأول من يناير عام
�ضوء خمرجات االجتماع الثنائي الذي عقد مبملكة يف مملكة البحرين  ،اطل���ع فيها امل�شاركون على
2019م.
البحري���ن خالل �شهر مار�س املا�ض���ي ب�ش�أن ت�سهيل الإج���راءات املتبعة الت���ي حتكم الرقاب���ة والت�أكد
وت�أت���ي هذه الزي���ارة ا�ستجاب���ة لطلب اجلهات التجارة البينية والعم���ل بنقطة الدخول الأولى وما من �سالمه ال�سل���ع امل�ستوردة والت�سهيالت املقدمة
الرقابية باململك���ة العربية ال�سعودي���ة للت�أكد من �أعقب���ه من ت�شكي���ل فريق عمل برئا�س���ة اجلمارك من قبل �شئون اجلم���ارك واجلهات الرقابية� .شارك
الإجراءات املتبعة لدى مملكة البحرين ،يف �سبيل وع�ضويه اجلهات الرقابية بالبلدين ال�شقيقني  ،قام يف االجتماع م���ن اجلانب البحرين���ي مدير �إدارة
قيام اجلهات الرقابية بتطبيق منفذ الدخول الأول وفد من �شئون اجلم���ارك واجلهات الرقابية مبملكة التخلي����ص اجلمرك���ي واملتابعة ووف���د من بع�ض
يف اململكت�ي�ن ال�شقيقت�ي�ن ،بحي���ث تقوم هذه البحرين بزيارة �إلى مين���اء امللك عبدالعزيز ومطار اجلهات الرقابية.
اجلهات بفح����ص الب�ضائع املتجهة للمملكة العربية امللك فهد يف مدينه الدمام.
ال�سعودي���ة دون قي���ام اجله���ات الرقابية بفح�ص
وتخلل���ت الزي���ارة  ،اجتماع���ات ب�ي�ن خمتلف
ال�شحن���ة على ج��س�ر امللك فهد ،بحي���ث يتبقى اجلهات الرقابية به���دف توحيد الإجراءات املتبعة
فقط التفتي����ش الأمني �إذا ما دع���ت احلاجة �إليه ،وقيام ه���ذه اجلهات بالت�أكد م���ن �سالمة ال�شحنات
�إذ �سي�سه���م ذل���ك ب�إذن اهلل يف �رسع���ة ان�سياب املتجه���ة من املنفذ الأول �إلى البلد الآخر دون �أن
ال�شاحنات وال�سلع ،و�سيك���ون له �أثر �إيجابي على يتم فح�صها على ج�رس امللك فهد مما �سينتج عن
حركة التجارة بني البلدين ال�شقيقني.
ذلك �سهول���ة يف ان�سياب الب�ضائ���ع بج�رس امللك
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بالتعاون مع منظمة اجلمارك العاملية وبح�ضور  45موظفا ً ..

اجلمارك تنظم الور�شة الوطنية لقيا�س زمن الإفراج

مملكة البحرين باتفاقي���ة ت�سهيل التجارة وامل�ساهمة
يف جذب اال�ستثمارات اخلارجية �إلى مملكة البحرين.

حتت رعاية معايل ال�شي���خ �أحمد بن حمد �آل
خليفة رئي�س اجلمارك وبح�ض���ور �سعادة املهند�س
ن���ادر خليل امل�ؤيد وكي���ل وزارة ال�صناع���ة والتجارة
كم���ا �أ�شار �إل���ى الدور املهم للجه���ات والهيئات
وال�سياح���ة ل�شئ���ون التجارة  ،عق���دت ور�شة العمل
الرقابي���ة ومقدمي اخلدم���ات باملنافذ اجلمركية من
الوطنية «درا�سة زم���ن الإفراج» على مدى خم�سة
اجلهات التنظيمية للتعامل مع درا�سة زمن الإفراج،
�أي���ام وذلك مبعهد التدري���ب اجلمركي وبالتعاون
كل فيما يخ�صه من �إجراءات بهدف حتديد العوائق
مع منظمة اجلمارك العاملية.
واالختناق���ات يف �سل�سة التوريد والعمل على و�ضع
وق���د �ألق���ى مع���ايل رئي����س اجلم���ارك كلمة
ت�ص���ورات للقرارات التي من �ش�أنه���ا حت�سني العمل
للم�شارك�ي�ن عرب فيه���ا عن �أهمية درا�س���ة �آلية زمن
وتنفيذه ب�صورة فاعلة.
الإف���راج والت���ي تتعل���ق بقيا����س الأداء الفعلي
وتهدف الور�شة الت���ي �شارك فيها ( )45موظفاً
لعمليات تخلي����ص الب�ضائع يف �سل�سلة التوريد يف
املنافذ اجلمركية ومدى ارتباطه���ا بتنفيذ التزامات م���ن �شئون اجلم���ارك واجلهات الرقابي���ة وال�رشكات

امل�شغل���ة مليناء خليفة بن �سلم���ان ومطار البحرين
الدويل� ،إل���ى بناء قدرات مملك���ة البحرين لإجراء
درا�س���ة زمن الإفراج عل���ى �أ�سا�س منتظ���م كما هو
مطلوب من قب���ل منظمة التج���ارة العاملية  ،بحيث
مت �إط�ل�اع امل�شاركني على منهجية منظمة اجلمارك
العاملية يف �إج���راءات �آلية زمن الإف���راج واملراحل
املختلفة م���ن درا�ستها  ،بالإ�ضاف���ة �إلى التحديات
والفر�ص املتاحة �أمام مملكة البحرين لتطبيق الآلية ،
كما حتر�ص �شئون اجلمارك على �إ�رشاك �رشكائها يف
�سل�سلة التوريد للو�صول �إلى تي�سري الإجراءات و�رسعة
�إجناز املعامالت مبا ي�سهم يف رفع وترية االقت�صاد
البحريني.

رئي�س اجلمارك ي�شارك يف اجتماع هيئة االحتاد اجلمركي بالكويت

تر�أ�س معايل ال�شيخ �أحمد بن حمد �آل خليفة
رئي�س اجلمارك  ،وفد جمارك مملكة البحرين يف
االجتم���اع الع�رشي���ن لهيئ���ة الإحت���اد اجلمركي
بالكويت.

وم���ن بني الق�ضايا الت���ي ناق�شها االجتماع ،
مذكرة الأمان���ة العامة حول ق���رار املجل�س الأعلى
يف لقائه الت�ش���اوري ال�سابع ع�رش ب�ش�أن ا�ستكمال
متطلبات االحت���اد اجلمركي وانتق���ال ال�شاحنات
بني ال���دول الأع�ضاء ومعاجل���ة ال�صعوبات التي
تعرت�ض انتقال ال�شاحنات من خالل تطوير املنافذ
اجلمركية ب�شكل مدرو����س ووفق �أف�ضل املمار�سات
تخ�ضع
التي
لل�سلع
موح���دة
قائمة
على
االتفاق
يحققه من نتائ���ج �إيجابية ملمو�سة �سينتج عنها
العاملية  ،كم���ا مت مناق�شة تقري���ر الأمانة العامة
.
االنتقائية
لل�رضيبة
�سهولة ان�سياب الب�ضائع من خمتلف املنافذ بدول
حول التحويل الآيل املبا��ش�ر للر�سوم اجلمركية ،
و�أك���د مع���ايل رئي�س اجلمارك عل���ى �أهمية املجل�س و�إجراءات جمركي���ة وغري جمركية موحدة
ومتابعة قرارات هيئة االحتاد اجلمركي ذات ال�صلة
بالإ�ضاف���ة �إلى مناق�شة مذك���رة الأمانة العامة حول الق�ضاي���ا املطروح���ة يف االجتماع وم���ا ميكن �أن يتم تطبيقها مبختلف املنافذ اجلمركية للدول.
الجمـــــــارك
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مب�شاركة اجلمارك واحلكومة الإلكرتونية

اللجنة الإ�رشافية تعقد اجتماعها الأول مل�رشوع نظام النافذة الواحدة «�أفق »2

عق���دت اللجن���ة الإ�رشافي���ة مل��ش�روع تطوير و�أه���م املو�ضوع���ات املتعلقة مبيزاني���ة امل�رشوع
نظام الناف���ذة الواحدة (�أفق )2اجتماعها ب�شئون وطلب العرو�ض  بجان���ب �آلية عمل اجلهات الرقابية
اجلمارك  ،بح�ضور معايل ال�شيخ �أحمد بن حمد �آل احلكومية مع �شئون اجلمارك.
خليفة رئي�س اجلم���ارك وال�سيد حممد علي القائد
ويعترب م�رشوع نظام الناف���ذة الواحدة بوابة
الرئي����س التنفي���ذي لهيئة احلكوم���ة الإلكرتونية �إلكرتونية ت�ضم اخلدم���ات الإلكرتونية ذات ال�صلة
وعدد م���ن املعني�ي�ن ب�شئون اجلم���ارك وهيئة بذوي امل�صلحة من (وكالء البواخر ،وكالء ال�شحن،
احلكومة الإلكرتونية.
املخل�صني اجلمركي�ي�ن ،ومالكي الب�ضائع) ،ومن
ومت خالل االجتم���اع مناق�ش���ة مو�ضوع طرح �أهم مميزاته  ،حتقيق التكامل الإلكرتوين وتبادل
مناق�ص���ة امل�رشوع خ�ل�ال الأيام القليل���ة القادمة ،البيان���ات بني النظ���م الإلكرتوني���ة العاملة داخل

الدائرة اجلمركية وتنظيم �إجراءات املواعيد و�إيقاف
املعامالت الورقية املتداول���ة بني �شئون اجلمارك
وال��ش�ركات امل�شغلة� .إ�ضافة �إل���ى ا�ستخدام �أف�ضل
احلل���ول الذكية ،تطبيق���ات ال���ذكاء اال�صطناعي
وت�ضم�ي�ن معاي�ي�ر العم���ل يف قواع���د النظ���ام
واملتعلقة بكاف���ة اجلهات الرقابي���ة ،تنويع طرق
تقدمي اخلدمات عن طريق الهاتف النقال ووحدات
اخلدم���ة الذاتي���ة « ،»Kiosksتطبي���ق تقنية
البل���وك ت�شني ،بالإ�ضافة �إل���ى العديد من املزايا
التي تخدم كافة اجلهات امل�ستفيدة من النظام.

بعد � 4أ�شهر من تنفيذ عمليات التخلي�ص امل�سبق

رئي�س اجلمارك:ان�سياب حركة ال�شاحنات على اجل�رس وتناق�ص �ساعات االنتظار
�رصح مع���ايل ال�شيخ �أحمد بن حمد �آل خليف���ة رئي�س اجلمارك �أن
عملي���ة التخلي�ص امل�سب���ق لل�شاحنات على ج�رس امللك فه���د والتي بد�أ
تطبيقه���ا منذ الأول م���ن �أبريل ،بلغت  % 37.7خ�ل�ال الأ�سبوع الأول
و % 67.5يف الث���اين ،و % 87.7خ�ل�ال الأ�سبوع الثالث ،مع حدوث
نقل���ة نوعية خالل الأ�سب���وع الرابع و�صلت �إلى ما يق���ارب  % 94ح�سب
الإح�صائيات الأولية ل�شهر �أبريل.
وبالن�سبة ملتو�سط مدة انتظار ال�شاحنات ،فقد كانت يف �شهر مار�س -
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�أي قبل تطبيق النظام امل�سبق  -من �ساعة ون�صف �إلى �ساعتني تقريباً،
وعن���د تطبيق النظام يف �أبريل �أ�صبحت م���دة االنتظار من � 30إلى 45
دقيقة تقريباً ،بينما بلغ �إجمايل املعامالت الواردة يف �أبريل ()12004
وبلغ ع���دد معامالت التخلي�ص امل�سب���ق ( )8728مبا يعادل تخلي�ص
�شاحن���ات الوارد ب�ي�ن املحمل والفارغ مبع���دل � 653شاحنة يومياً ،يف
حني بلغ ع���دد املعامالت الواردة يف �شهر مار����س ( )11148معاملة
واردة وعدد ( )32معاملة تخلي�ص م�سبق فقط ،مبا يعادل تخلي�ص عدد
� 575شاحنة يومياً.

من خمتلف �إدارات �شئون اجلمارك

تكرمي  23م�شاركا ً يف دورة �إعداد وتنفيذ ومتابعة اتفاقيات م�ستوى اخلدمة SLA

حت���ت رعاية مع���ايل ال�شيخ �أحم���د بن حمد على هذه ال���دورة املهمة ،والت���ي �ستخدم �شئون
�آل خليف���ة رئي�س اجلمارك� ،أقام���ت �شئون اجلمارك اجلمارك يف �إعداد مدربني وطنيني ي�ساهمون يف
حف���ل تك���رمي املوظف�ي�ن امل�شارك�ي�ن يف دورة خدمة �إدارة معهد التدريب اجلمركي بكفاءة عالية.
“�إع���داد وتنفي���ذ ومتابع���ة اتفاقي���ات م�ست���وى
وا�ستهدف���ت ال���دورة املوظف�ي�ن يف الإدارات
اخلدم���ة  ”SLAوالتي مت عقدها بالتعاون مع ذات العالقة املبا��ش�رة باالتفاقيات والعقود املربمة
�رشك���ة  ،Orient Middle Eastحيث �شارك بني �شئون اجلمارك والأطراف الأخرى ،وقد تناولت
ً
يف ال���دورة عدد ( )23موظفا م���ن خمتلف �إدارات ال���دورة عدد م���ن املوا�ضيع مثل �ضع���ف �أو ف�شل
�شئون اجلمارك.
تق���دمي الأداء والإج���راءات الت�صحيحي���ة واحللول
وبهذه املنا�سبة �،أكد مع���ايل رئي�س اجلمارك
خالل احلفل على حر�صه على رفع الكفاءة الوظيفية
ملن�سوب���ي اجلم���ارك بغية الو�ص���ول �إل���ى �أف�ضل
م�ستوي���ات الأداء ،كما �أثن���ى معاليه على القائمني

وتهدف ال���دورة �إلى �إع���داد املتدربني على
�إعداد وتنفيذ ومتابعة اتفاقي���ات م�ستوى اخلدمة
ب�ش���كل م�ستقل ،والق���درة على حتدي���د م�ؤ�رشات
الأداء الرئي�سية ملراقبة ومتابعة �أداء �أطراف االتفاقية
وخ�صو�صاً مقدم���ي اخلدم���ات واملقاولني  ،و�رشح
املدفوعات والغرامات اجلزائي���ة واملكاف�آت املرتبطة
ببنود االتفاقية.

ويف ختام احلفل مت توزي���ع ال�شهادات على
املنا�سبة الواجب اتخاذها يف حال وجود �أي تق�صري ،امل�شارك�ي�ن واملحا�رضين  ،حيث ح�رض حفل التكرمي
بالإ�ضافة �إلى عمل تدريب���ات تطبيقية ت�ساعد على الرئي�س التنفي���ذي ل�رشك���ةOrient Middle
فهم و�إدراك متطلبات الدورة ب�شكل يّ
حرف و�أن�شطة  ، Eastومدراء عام���ي اجلمارك وعدد من املدراء
تفاعلية تتعلق مب�ستويات اخلدمة وم�ؤ�رشات الأداء .والر�ؤ�ساء.

و�أكد معايل رئي�س اجلم���ارك �أن هذه الن�سب تدل
على انعكا����س تطبيق النظ���ام ب�ص���ورة �إيجابية نحو
ت�سهيل وترية العمل اجلمركي وان�سياب حركة ال�شاحنات
ب�شكل فع���ال والذي ب���دوره �أدى �إلى ع���دم تكد�س
ال�شاحنات يف ال�ساح���ة اجلمركية ،مما يثبت �أن العملية
ب���د�أت بتحقي���ق الأه���داف املرجوة منها ،م���ع الأخذ
باالعتب���ار �أنها مازالت يف بداي���ة التطبيق ومن امل�ؤمل
زيادة الن�سب خالل الأيام القادم���ة ،داعياً كافة العمالء
بااللتزام بتطبيق التخلي�ص امل�سبق للم�ستوردين على
جمي���ع وارداتهم ،م�ضيفا �أن �شئ���ون اجلمارك يف طور
تطبيق نظام التخلي�ص امل�سبق ب�صورة �إلزامية.
الجمـــــــارك
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رئي�س اجلمارك ي�شارك باجتماع جمل�س منظمة اجلمارك العاملية ويرت�أ�س الإجتماع الإقليمي
�أكد رئي�����س اجلمارك ال�شي����خ �أحمد بن حمد
�آل خليف����ة ،اعتم����اد م�س����ودة �إط����ار املعايري حول
التج����ارة الإلكرتوني����ة عرب احل����دود واملوافقة على
توقي����ع مذكرة تفاهم مع �صن����دوق النقد الدويل
تتعلق بالتعاون ب��ي�ن اجلمارك وال�رضائب ،بجانب
�إن�شاء فريق عمل للمراجع����ة ال�شاملة التفاقية كيوتو
املعدلة.
و�ش����ارك رئي�س اجلمارك يف اجلل�سة االفتتاحية
للدورة ال����ـ 132ملجل�س منظمة اجلم����ارك العاملية
يف بروك�سل ،حي����ث قدم ورقة عم����ل عن مرئيات
م�ستقب����ل العم����ل اجلمرك����ي م����ن منظ����ور التطور
احلا�ص����ل يف تقنية املعلومات وم����ا نتج عنها من
ث����ورة يف ع����امل البيان����ات وزيادة حجمه����ا ب�سبب
النمو املطرد للتج����ارة الإلكرتونية يف جميع �أنحاء
الع����امل مما �أ�صبح من الالزم عل����ى منظمة اجلمارك
العاملي����ة �إن تفك����ر يف �إن�شاء من�ص����ة رقمية عاملية
يتم م����ن خاللها تب����ادل املعلومات ب��ي�ن �سلطات
اجلم����ارك با�ستخدام تقنيات حديث����ة مثل �سل�سلة
الكت����ل ( )Blockchainوال����ذكاء اال�صطناعي
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( )Artificial intelligenceوذلك لت�سهيل املداخالت وطرح الت�سا�ؤالت حتى يتم ت�أكيد �أهمية
عملية التدقيق واملراقبة اجلمركية.
اللغة العربية وتثبيت وجودها كلغة ر�سمية معتمدة
فيما �أع����رب �أمني عام املنظمة عن ت�أييده هذا يف �أعمال املنظمة.
التوجه ،مو�ضحاً يف الوقت نف�سه �أنه ذو �أهمية عالية
كما اطلع املدراء العامون بالإقليم ،على تقرير
و�سيجرى العمل على درا�سة تطبيقه.
من املكت����ب الإقليمي لبناء الق����درات ومن امللحق
كما تر�أ�س رئي�س اجلم����ارك نائب رئي�س منظمة الفني للإقليم مبنظمة اجلمارك العاملية حول اخلطة
اجلمارك العاملية لدول �إقليم �شمال �أفريقيا وال�رشق التدريبية ال�سنوي����ة لبناء القدرات ب����دول الإقليم
الأدنى والأو�س����ط ،االجتماع الإقليمي الـ 48ملدراء  ،2018 / 2019والت����ي ارتك����زت عل����ى �أن�شطة
عامي اجلمارك بدول الإقليم ،على هام�ش اجتماعات تتعلق بجميع جماالت اخلطة الإ�سرتاتيجية ملنظمة
منظمة اجلم����ارك العاملية ،حيث نوه ب�أهمية توحيد اجلمارك العاملية.

املواق����ف وتقريب وجه����ات نظ����ر دول الإقليم يف
املوا�ضي����ع التي �ستط����رح على جمل�����س املنظمة
القادم.
و�أو�ضح اعتم����اد جلنة ال�سيا�سات� ،إدراج لغات
�إ�ضافي����ة يف �أعمال جلان املنظم����ة ب�شكل جتريبي
مل����دة عامني ابتداء من يولي����و ،ومن �ضمنها اللغة
العربي����ة ،مطالب����اً ال����دول بامل�شارك����ة الفعالة يف
اجتماع����ات اللج����ان ا�ستخدام اللغ����ة العربية يف

يذكر �أن دول الإقلي����م قررت بالإجماع ا�ستمرار
ال�شيخ �أحم����د بن حم����د �آل خليفة نائب����اً لرئي�س
منظم����ة اجلمارك العاملي����ة وممث ًال �إقليمي����اً للأعوام
 .2018/2020ومت انتخ����اب د.كوني����و ميكوريا
الأمني العام احلايل� ،أمين����اً مالياً للمنظمة لل�سنوات
اخلم�����س القادمة خ��ل�ال انعقاد اجلل�س����ة الـ132
ملجل�س املنظم����ة بعد ف����وزه يف االنتخابات على
بيالر خورادو مر�شحة �إ�سبانيا واالحتاد الأوروبي.

حتقيقا ً للهدف الثاين من �إ�سرتاتيجية �شئون اجلمارك :2020 - 2017

�شئون اجلمارك تد�شن منظومة �أجهزة �أ�شعة متطورة يف مطار البحرين الدويل
قام مع���ايل رئي�س اجلم���ارك ال�شيخ �أحمد بن
حم���د �آل خليفة بزي���ارة �إلى مط���ار البحرين الدويل
(ق�سم امل�سافرين) ،وذلك لتفقد جهاز الأ�شعة ثنائية
الأبعاد والذي مت تثبيته م�ؤخر ًا .
وكانت �شئون اجلم���ارك قامت بتوريد � 6أجهزة
كمرحل���ة �أولى من �إ�ستبدال كافة الأجهزة لديها لكافة
املناف���ذ اجلمركية ،وتعترب الأجهزة من �أحدث �أجهزة
الأ�شع���ة للك�شف ع���ن املمنوعات من خ�ل�ال الأ�شعة
ال�سينية ثنائية الأبعاد والتي ت�ساعد �ضابط اجلمارك
بالك�شف عن املواد املمنوعة بكل �سهولة ودقة ،من
خالل وج���ود �أكرث من � 13أداة تقنية ملعاجلة ال�صور
وحتليلها ،والت���ي تتوافق مع املتطلب���ات العاملية
اخلا�صة ب�أمن املطارات والطريان ونقل الب�ضائع.
وي�أت���ي ذلك يف �إطار حتقي���ق الهدف الثاين
من اخلط���ة الإ�سرتاتيجية ل�شئون اجلمارك -2017
 2020واملتمثل يف حتقيق الإكتفاء الكلي بالن�سبة
للمواد املادية والتكنولوجيا والأمتتة ،والذي تندرج
من���ه املب���ادرة الثانية وهي «�ضم���ان ح�صول �شئون
اجلمارك على املواد املادية والتكنولوجية املنا�سبة
والكافية لتجنب تعطي���ل الب�ضائع والركاب» ،حيث

و�ضعت �شئون اجلمارك برنام���ج لإ�ستبدال الأجهزة باجله���ود املبذولة ل�ضب���اط جمارك مط���ار البحرين
احلالية ب�أجهزة ذات منظومة الأ�شعة املتطورة بهدف الدويل ،م�ؤكد ًا على �أهمية املحافظة على امل�ستويات
مواكب���ة التطوي���ر يف تكنولوجيا الك�ش���ف بالأ�شعة املتقدمة التي و�صلت �إليه���ا �شئون اجلمارك مبملكة
ال�سيني���ة ،والذي �سوف ينعك����س على رفع معدل البحري���ن ،حيث �أن كفاءة الأجه���زة احلديثة تقا�س
�ضبط املواد املمنوعة.
مبدى كفاءة العاملني عليها والعمل على االرتقاء بها
و�أ�ش���اد معايل رئي�س اجلم���ارك ،خالل الزيارة� ،إلى م�صاف الدول املتقدمة يف هذا املجال.

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

ا�ستقب���ل ال�شيخ �أحمد بن حمد �آل خليفة رئي�س اجلمارك ،ال�شيخ حممد بن �آخر م�ستجدات نظ���ام التخلي�ص الإلكرتوين “�أفق” والتعري���ف ب�آلية عمل النظام
عبداهلل النعيمي رئي�س دائرة امليناء واجلمارك بحكومة عجمان والوفد املرافق له .ومميزات���ه منذ تطبيقه ،كما مت عر�ض �أهم الإجن���ازات التي قامت بها �إدارة املخاطر
ورحب رئي�س اجلمارك برئي�س دائرة امليناء واجلمارك بحكومة عجمان والوفد ب�شئون اجلمارك.
بعد ذلك ،قام الوفد بجولة ا�ستطالعية مبيناء خليفة بن �سلمان لالطالع على
املراف���ق ،وزيارتهم الت���ي ت�أتي يف �إط���ار تر�سيخ العمل امل�ش�ت�رك بني �إدارات
اجلمارك يف دول جمل�س التعاون وتبادل اخلربات مبا يحقق امل�صلحة امل�شرتكة� .آلية �س�ي�ر العمل يف امليناء ب�شكل عام ،و�إج���راءات العمل يف الدورة امل�ستنديه
وتخل���ل االجتم���اع ،تقدمي فيلم تعريف���ي حول �إجنازات �ش����ؤون اجلمارك ،ب�شكل خا�ص.
ح�رض االجتماع عدد م���ن املديرين وامل�ست�شارين ب�شئ���ون اجلمارك ودائرة
وعر����ض مرئي لآخر امل�ستج���دات اجلمركية ومن �ضمنها تد�ش�ي�ن نظام التخلي�ص
امل�سبق لل�شاحنات “دربك خ�رض” مع تو�ضي���ح الآلية والهدف منه� ،إ�ضاف ًة لعر�ض امليناء واجلمارك بحكومة عجمان.

رئي�س اجلمارك يطلع امل�شاركني على جتربة البحرين يف تطوير العمل اجلمركي
�ش����ارك رئي�س اجلم����ارك معايل ال�شيخ �أحمد
بن حمد �آل خليفة يف االجتم����اع الدويل مل�س�ؤويل
احلدود واملنافذ اجلمركية والذي �أقيم يف العا�صمة
الأمريكية وا�شنطن مب�شاركة دولية وا�سعة �ضمت كبار
امل�س�ؤولني و�أ�صحاب الق����رار ،حيث �أطلع امل�شاركني
على جترب����ة البحرين يف تطوي����ر العمل اجلمركي.
و�شه����دت جل�س����ات االجتم����اع ،مناق�ش����ة العديد
م����ن املوا�ضي����ع املهمة وعل����ى ر�أ�سه����ا التهديدات
والتحدي����ات الت����ي تواج����ه تل����ك الأجه����زة وكيفية
ا�ستخ����دام التقني����ات احلديث����ة ومنه����ا القيا�س����ات
احليوي����ة والب�صم����ة لتي�س��ي�ر حرك����ة امل�سافري����ن.
كما ناق�����ش امل�شاركون طرق اال�سته����داف للمخاطر و�أطلع رئي�س اجلمارك امل�شاركني على خطط �شئون ومت تقدمي جمموعة من التو�صيات املتعلقة بتطوير
وحتلي����ل البيان����ات وط����رق اال�ستفادة م����ن تقنيات اجلمارك يف تطبيق املفاهيم اجلديدة التي من �ش�أنها عمل �أجهزة احلدود واجلمارك ،والتي �ستتم مناق�شتها
ال����ذكاء اال�صطناع����ي يف تعزي����ز اجلان����ب الأمن����ي تطوير العمل اجلمركي وتعزيز اجلانب الأمني يف كافة خالل اجتم����اع منظم����ة اجلم����ارك العاملي����ة واملقرر
للإج����راءات وتي�س��ي�ر احلركة للم�سافري����ن والب�ضائع .العمليات واخلدمات التي تقدمه����ا �ش�ؤون اجلمارك .انعقادها يف مقر املنظمة يف مدينة بروك�سل.
14

الجمـــــــارك

رئي�س اجلمارك يبحث مع ال�سفري ال�صيني جماالت التعاون يف املجال اجلمركي
ا�ستقب���ل مع���ايل ال�شي���خ �أحم���د ب���ن حم���د �آل خليف���ة رئي�س اجلم���ارك ،
�سع���ادة ال�سي���د �آن وائ���ر �سفري جمهورية ال�ص�ي�ن ال�شعبية ل���دى مملكة البحرين.
وخ�ل�ال اللقاء  ،مت بحث جماالت التعاون القائم ب�ي�ن البلدين يف املجال اجلمركي
و�سب���ل تطويرها مبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة ،كما مت بحث تبادل اخلربات والتجارب
وعدد م���ن املو�ضوع���ات ذات االهتمام امل�ش�ت�رك  ،حيث ا�ستعر����ض معايل رئي�س
اجلمارك � ،آخر التط���ورات املتعلقة ب�شئون اجلمارك ،ومن �أهمها تد�شني �إ�سرتاتيجية
�شئ���ون اجلم���ارك  2020 – 2017وكيفي���ة تطبيقه���ا خ�ل�ال ال�سن���وات القادمة.
م���ن جهته � ،أعرب �سعادة ال�سف�ي�ر ال�صيني عن �شكره ملعايل رئي�س اجلمارك  ،منوهاً
�إل���ى اهتمام بالده بتنمية وتطوير العالقات الطيبة مع مملكة البحرين و�أهمية موا�صلة
التعاون يف كافة املجاالت.

«اجلمارك» ت�شارك يف اللقاء الثاين للتجارب الإدارية الناجحة يف الأردن
الأخذ باالعتبار الدور احليوي الذي ي�ؤديه �رشكاء
اجلم���ارك يف كافة القطاعات لإكمال و�إجناح مهمة
�شئون اجلم���ارك ولذلك مت �إ��ش�راك املخل�صني
والتجار والهيئات احلكومية يف �إعداد اخلطة.

�شارك���ت �شئون جم���ارك يف اللق���اء الثاين
للتجارب الإداري���ة الناجحة لعام  2018باململكة
الأردني���ة الها�شمي���ة  ،وذل���ك تلبي���ة لدع���وة
من املنظم���ة العربي���ة للتنمي���ة الإدارية التابعة
جلامع���ة ال���دول العربي���ة ،حيث قام���ت �شئون
وب�ش����أن ما تو�صل���ت �إلي���ة الإ�سرتاتيجية من
اجلمارك بعر�ض م��ش�روع اخلط���ة الإ�سرتاتيجية
خطوات فيت���م حالي���اً تطبيق مب���ادرات اخلطة
للأعوام � 2020 – 2017ضمن التجارب الناجحة
الإ�سرتاتيجية من قبل ع�رش فرق عمل مت ت�شكيلها
بالوطن العربي.
خ�صي�صاً لهذه املهمة ،بالإ�ضاف���ة �إلى فريق �إدارة
وقدم ع�ض���و فريق الإ�سرتاتيجية ال�سيد علي امل��ش�روع وامل�سئول عن متابع���ة تطبيق اخلطة
عبداحل���ي العو�ضي  ،عر�ض���ا مرئيا  حول جتربة الإ�سرتاتيجية من خالل املتابعة والتن�سيق ورفع
�شئ���ون اجلمارك الناجح���ة يف �إن�ش���اء وتطبيق التقارير �إلى معايل رئي�س اجلمارك .
خطته���ا الإ�سرتاتيجية للأعوام 2020 – 2017
والتي مت تد�شينه���ا بتاريخ  26يناير 2017م
برعاية كرمي���ة من الفريق الرك���ن معايل ال�شيخ
را�شد بن عبداهلل �آل خليفة  وزير الداخلية وروعي
فيها االن�سجام مع الر�ؤية االقت�صادية  2030وما
ا�شتمل عليه برنامج عمل احلكومة ،بالإ�ضافة �إلى
توجهات منظمة اجلمارك العاملية للأعوام القادمة.

و�أك���دت �شئون اجلم���ارك �أن �أهم ما تو�صلت
�إليه من خالل هذه التجربة هو ر�سم خارطة طريق
لتحقيق املهم���ة والر�ؤية والأهداف الإ�سرتاتيجية،
و�أن جترب���ة �إعداد وتطبيق ه���ذه اخلطة � ،أدت
�إل���ى تطوير �أداء كافة منت�سب���ي �شئون اجلمارك
م���ن الفرق املذكورة وكوادرها وبناء قدراتهم يف
فن حل امل�شاكل والتفك�ي�ر اال�سرتاتيجي الأمثل
والعمل ب���روح الفريق الواحد .وكان ال�سيد علي
العو�ض���ي قد تر�أ����س اجلل�سة الأول���ى يف اللقاء
بعن���وان «دور الربنامج الإمنائي للأمم املتحدة
يف ت�سهيل التجارة باملنطقة العربية».

و�أ�ض���اف ع�ض���و فري���ق الإ�سرتاتيجي���ة �أن
الإ�سرتاتيجي���ة  ،مت �إعدادها داخلي���اً ومب�شاركة
بناءة من كاف���ة الإدارات اجلمركية� ،إمياناً ب�أهمية
و�رضورة تعزي���ز العمل امل�ؤ�س�س���ي ليكون مواكباً
ملتطلب���ات املرحلة املقبلة ك���ون التحدي الأكرب
يكم���ن يف كيفية تطبيق مفاهي���م تي�سري حركة
ال�سف���ر والتج���ارة امل�رشوعة من جان���ب ،وتعزيز
الأم���ن وحماي���ة املجتم���ع من جان���ب �آخر ،مع
الجمـــــــارك
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«اجلمارك» تختتم دورة تنمية القيادات املتقدمة لر�ؤ�ساء ال�شعب والفروع والأق�سام

نظم معه����د التدريب اجلمرك����ي حفل تكرمي
املوظف��ي�ن امل�شارك��ي�ن يف دورة (تنمية القيادات
املتقدمة لر�ؤ�ساء ال�شعب والفروع والأق�سام) مب�شاركة
( )20موظفاً ،حت����ت رعاية مدير عام الإدارة العامة
للتخطي����ط وال�شئ����ون الإدارية ب�شئ����ون اجلمارك،
ال�شيخ تركي بن دعيج �آل خليفة.

وا�ستهدف����ت الدورة ب�ش����كل �أ�سا�س����ي ر�ؤ�ساء
الأق�سام� ،إذ ركزت حماورها على قيادة الذات ،قيادة
فريق العمل ،حل امل�شكالت بطرق �إبداعية ،الإر�شاد
والتوجيه� ،أ�سا�سيات التخطيط الت�شغيلي ،بالإ�ضافة
�إلى �صياغة الأه����داف الذكية .كما ومت احلر�ص من
خالل هذه الدورة على �أن يكون للم�شاركني القدرة

على و�ضع خطط لتطوير ال�صفات القيادية ،والتعرف
على �أن����واع القيادات والق����ادة وم�ستوياتهم وحل
امل�شكالت بطرق �إبداعي����ة ،بالإ�ضافة �إلى متكينهم
من التعرف عل����ى �أ�سا�سيات التخطي����ط الت�شغيلي
و�صياغة الأه����داف الذكي����ة .ويف ختام احلفل مت
توزيع ال�شهادات على امل�شاركني .

مب�شاركة  27من من�سوبي اجلمارك

ور�شة عمل للتدريب على الن�سخة املطورة لنظام التحويل الآيل املبا�رش للر�سوم اجلمركية
مبعهد التدريب اجلمركي مب�شاركة  27موظفا من
من�سوبي �شئون اجلمارك .
وتخل���ل الور�ش���ة  ،عر����ض مرئي م���ن مركز
املعلومات للن�سخ���ة املطورة لنظام التحويل الآيل
املبا�رش ،كما ق���ام الفريق الوطن���ي مل�رشوع �أفق
بعر����ض لأهم م���ا مت �إجنازه من تو�صي���ات للزيارة
امليدانية ململكة البحرين والتي متت خالل الفرتة
املا�ضية ،كما تطرقت الزيارة �إلى عر�ض لال�ستف�سارات
املتعلق���ة بالإجراءات املالي���ة والتقنية والإجرائية
والت���ي مت طرحها من قب���ل امل�شاركني واملقدمة
�إلى مركز املعلومات اجلمركي.
وته���دف الور�ش���ة �إل���ى ت�سليط ال�ض���وء على
التح�سين���ات التي طر�أت على نظام التحليل الآيل
املبا�رش والتدريب الفعلي للمخت�صني على الن�سخة
حتت رعاية العميد عب���داهلل حمد الكبي�سي الن�سخ���ة املط���ورة لنظام التحوي���ل الآيل املبا�رش املطورة ،بالإ�ضافة �إل���ى ا�ستعرا�ض نتائج الزيارات
مدير ع���ام التفتي�ش والأم���ن اجلمركي ،اختتمت للر�س���وم اجلمركية» بالتعاون م���ع الأمانة العامة الفنية ل���دول جمل����س التعاون وعك����س نتائج
�شئ���ون اجلمارك ،ور�شة عمل حول «التدريب على ملجل����س التعاون لدول اخللي���ج العربية ،وذلك مالحظات مملكة البحرين.
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فريق جمارك املنافذ اجلوية يفوز ببطولة �شئون اجلمارك الرم�ضانية

�أن���اب مع���ايل ال�شيخ �أحمد بن حمد �آل خيفة رئي�س اجلمارك ،مدير عام الإدارة العام���ة للتخطيط وال�شئون الإدارية ال�شيخ تركي بن دعيج �آل خليفة،
حل�ضور نهائي بطولة �شئون اجلمارك الرم�ضانية لكرة القدم لعام .2018
ويف اخلتام قام مدير عام الإدارة العامة للتخطيط وال�شئون الإدارية بتتويج فريق �إدارة جمارك املنافذ اجلوية الفائز بالبطولة وامل�شاركني فيها ،م�شيدا
بالتنظيم املتميز للبطولة معربا عن �شكره للجنة املنظمة.

الجمـــــــارك

17

بانــورامــــا

�شئون اجلمارك ت�ستقبل وفدا ً من جمارك ال�سعودية ملتابعة
�أعمال التقييم امل�شرتك لربنامج امل�شغل االقت�صادي

�إ�ستكم���ا ًال لالجتماع الثنائي الث���اين بني جمارك
مملكة البحرين وجمارك اململك���ة العربي���ة ال�سعودية
وال���ذي ٌعقد يف �شهر مار�س املا�ض���ي ،وتنفيذ ًا ملا جاء
يف االجتم���اع ب�ش����أن الإط�ل�اع على �آخ���ر م�ستجدات
تطبي���ق برنامج امل�شغ���ل االقت�ص���ادي املعتمد فيما
يتعلق بخط���وات توقي���ع اتفاقية االع�ت�راف الدويل
املتب���ادل ب�ي�ن اجلانب�ي�ن يف ال�ش����أن اجلمرك���ي ،

ا�ستقبل���ت �شئون اجلم���ارك وفد ًا من جم���ارك اململكة الربناجمني مع معايري منظمة اجلمارك العاملية وتبادل
العربي���ة ال�سعودية ملتابعة �أعم���ال التقييم امل�شرتك اخلربات و�أف�ضل املمار�سات يف هذا ال�ش�أن .
لربنامج امل�شغل االقت�صادي املعتمد.وقد مت تقدمي
كم���ا مت زي���ارة املنفذ ال�ب�ري بج��س�ر امللك فهد
عر�ض تف�صيلي عن برنامج امل�شغل االقت�صادي املطبق واملنف���ذ البحري مبين���اء خليفة بن �سلم���ان  ،بهدف
يف مملكة البحرين  ،ومن ثم زيارة ميدانية �إلى �إحدى التع���رف ب�شكل مف�صل على �آلي���ة العمل يف املنفذين
ال��ش�ركات احلا�صلة عل���ى �شهادة امل�شغ���ل االقت�صادي اجلمركيني ومدى تطبيق برنامج امل�شغل االقت�صادي
املعتم���د للإطالع على �آلية العمل فيها  ،بهدف موائمة املعتمد فيها .

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

�أختتم معهد التدريب اجلمركي دورة تدريبية يف التعرفة اجلمركية والنظام
املن�سق والتي تهدف متكني املوظفني من معرفة القواعد العامة لتف�سري النظام
املن�سق والتعرف على الت�صنيفات اجلمركية .و�شارك يف الدورة ( )13موظفاً من
خمتلف الإدارات اجلمركية بالإ�ضافة �إلى ( )8موظفني من �إدارة التنمية ال�صناعية
بوزارة ال�صناعة والتج���ارة وال�سياحة ،تنفيذ ًا ملبد�أ ال�رشاكة ولأهمية هذا املو�ضوع
يف مهامهم الوظيفية من �أجل تعزيز الرقابة وتقليل املخاطر.
وخ�ل�ال حفل توزيع ال�شهادات على امل�شاركني� ،أو�ضح امل�رشف على �إدارة
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التدري���ب والتطوير ب�شئون اجلمارك ال�سيد وليد �أج���ور �أن الدورات املقامة يف
معه���د التدريب اجلمركي ت�أتي بناء على توجيهات ودعم معايل ال�شيخ �أحمد
ب���ن حمد �آل خليفة رئي�س اجلم���ارك حول تعزيز �سبل التع���اون من خالل نقل
العلوم واملعارف اجلمركية �إلى اجله���ات املعنية وال�رشكاء ،كم�ساهمة يف تطوير
العمل لدى تل���ك اجلهات ،وجت�سيد ًا ملا ت�ضمنه الهدف الإ�سرتاتيجي الثالث من
اخلط���ة الإ�سرتاتيجية ل�شئون اجلم���ارك  2020 / 2017يف تعزيز ال�رشاكة مع
ال�رشكاء والعمالء من �أجل زيادة الإيرادات وتقليل املخاطر.

كوادر جمركية وطنية تنهي التجارب النهائية لأجهزة الأ�شعة بنجاح

تركيب �أحدث ما�سحات �ضوئية للحاويات وال�شاحنات يف العامل بالبحرين

قام���ت �شئون اجلمارك ب�إبتع���اث فريق فنـي
من منت�سبيها للعا�صمة ال�صينية «بكني» ملعاينة
واختب���ار (� )4أجهزة مل�س���ح احلاويات وال�شاحنات
مب�صن���ع �رشك���ة نيوكت���ك NUCTUCH
والت�أك���د م���ن مطابقتها للمتطلب���ات واال�شرتاطات
املذك���ورة يف عقد التوريد لتل���ك املا�سحات من
خالل حتال���ف �رشكة نيوكت���ك و�رشكة « »SGS
ال�سوي�رسي���ة  ،والذي مت توقيع���ه منت�صف العام
احلايل لتوريدها ل�شئون اجلمارك مبملكة البحرين،
باعتبار �أن تلك الأجهزة هي الأحدث على م�ستوى
املا�سحات ال�ضوئية للحاوي���ات وال�شاحنات عاملياً،
حيث انتهت جت���ارب االختبار بنجاح ،وذلك من
خالل التجارب النهائية التي قام بها الفريق ،بعد
التدريب املكثف على ا�ستخدام الأجهزة ال�سينية.

ومتثل���ت التج���ارب يف اختبار تقني���ة خا�صة
بنظ���ام ت�شغيل النظ���ام والأدوات الالزمة لتحليل
ومعاجل���ة �صور عمليات امل�س���ح ال�ضوئي ،والفرتة
الزمني���ة الالزمة لذل���ك بالإ�ضافة �إل���ى التطبيقات
املرتبطة بالنظام ،بالإ�ضافة �إلى اختبارات لإجراءات
ومعدات �أدوات ال�سالمة م���ن الإ�شعاعات ال�صادرة
من �أجهزة امل�سح ال�ضوئي  .

وت�ؤكد �شئون اجلم���ارك حر�صها الدائم على
مواكبة �آخر التطورات اجلمركية والأمنية يف الأجهزة
التكنولوجية على امل�ست���وى العاملي ،كما ت�ؤكد
ا�ستمراري���ة االعتماد على الكوادر الب�رشية الوطنية
يف الأ�سا����س وذل���ك لبل���وغ �أعل���ى امل�ستويات
املن�شودة عل���ى كافة الأ�صع���دة  ،وتعترب �أهمية

اعتم���اد �شئون اجلم���ارك على الك���وادر الوطنية
لالختبارات بع���د �أن مت ت�أهيلهم على هذا النوع
من العلوم التقنية اجلمركي���ة ،على عك�س ما هو
متع���ارف عليه يف الكثري من الدول والتي تعتمد
على خربات خارجي���ة �أجنبية متخ�ص�صة يف جمال
تقييم اختبارات الأجهزة.
و�أن �شئ���ون اجلمارك �س���وف ت�ستمر يف رفع
كف���اءة منت�سبيه���ا العاملني على كاف���ة الأجهزة
املختلفة ل�ضمان ح�صوله���م على �أعلى ال�شهادات
املعتمدة دولياً يف ه���ذا املجال.ومن امل�ؤمل �أن
يتم و�ص���ول الأجهزة وتركيبها عل���ى عدة مراحل
تب���د�أ خالل �شهر �أكتوب���ر 2018م وتنتهي خالل
�شهر مار�س 2019م.

الجمـــــــارك
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«اجلمارك» تعقد اجتماعا ً مع وفد مركز التجارة الدولية
ا�ستعدادا ً لإن�شاء مكتب تنمية ال�صادرات بالبحرين

عق���دت �شئون اجلم���ارك  ،اجتماعاً مع وفد
مركز التجارة الدولي���ة  ،بح�ضور ممثلني عن وزارة
ال�صناعة والتج���ارة وال�سياحة ومتكني ،وذلك يف
�إطار اال�ستعدادات لإن�شاء مكتب تنمية ال�صادرات
مبملكه البحرين.
ويهدف املركز �إلى م�ساعدة الدول على تنمية
�صادراته���ا وتقدمي مواق���ع �إلكرتونيه معلوماتية
مت�ضمن���ة معلوم���ات ع���ن ال���واردات وال�صادرات
والقوانني املتبع���ة ،بالإ�ضافة �إلى تقدمي برامج

معلوماتية ب�ص���ورة جمانية .ويف ه���ذا ال�سياق� ،شئون اجلمارك �أو املخل�صني اجلمركيني بالإ�ضافة
�أبدت �شئون اجلمارك ا�ستعدادها وا�ستجابتها يف �إلى اجلهات اخلارجية التي تقوم بتنظيم دورات
تدريب موظفي املكتب و�إعطائهم كافة املعلومات تدريبية يف املعهد.
املطلوبة عن العمل اجلمركي والقوانني املعنية
من جهة �أخرى  ،قدمت �شئون اجلمارك خالل
باال�سترياد والت�صدير والأنظمة التي تتبعها �شئون
اجلمارك  ،كما �أب���دت ا�ستعدادها لتقدمي ور�ش االجتماع �رشح���اً مف�ص ًال عن خطته���ا يف تطوير
عم���ل يف خمتلف املجاالت يف معه���د التدريب نظام التخلي�ص اجلمركي ،مو�ضحة �أنه �سوف يتم
اجلمركي ب�شئون اجلمارك ،حيث �أو�ضحت �شئون طرح مناق�ص���ة ( )RFPلنظام �أفق ( )2لت�صبح
اجلم���ارك �أن معه���د التدري���ب اجلمركي يقيم الإجراءات املطبقة م���ن �أف�ضل املمار�سات العاملية
العديد من ال���دورات التدريبية �سواء ملن�سوبي يف عمليات اال�سترياد والت�صدير.

«اجلمارك» ت�شارك بتخلي�ص 369طردا ً يف فعالية «جتارب قيادة البور�ش»
�رصح مدير عام التفتي�ش والأمن اجلمركي �أن �شئون اجلمارك � ،أ�رشفت
عل���ى �إنهاء كافة الإج���راءات املتعلقة بالإدخال امل�ؤق���ت للمعدات املتعلقة
بفعالي���ة جتارب قيادة البور�ش والت���ي نظمتها حلبة البحرين الدولية حيث
يتواجد �ضباط اجلمارك يف حلبة البحرين الدولية ل�سباق ال�سيارات.
و�أ�ض���اف �أن م�شاركة �شئون اجلمارك ت�أتي �ضم���ن �صميم عملها اليومي
حي���ث مت تخلي�ص املعدات املتعلق���ة ب�سيارات البور����ش باملكتب اخلا�ص
ل�شئ���ون اجلمارك بحلبة البحري���ن الدولية ،وبلغ عدد الط���رود التي قام
بتخلي�صها موظفو �شئون اجلمارك ( )369طردا تزن  79,128.00مببلغ
�إجمايل  1,762,945,37دينار بحريني ،ومت تخ�صي�ص � ٤ضباط جمارك
مق�سمني على  ٤نوبات متواجدين باحللبة.
جدي���ر بالذكر �أن �أحد مهام �شئون اجلمارك  ،امل�ساهمة الكبرية والفعالة
يف �إجن���اح كل ما هو داعم القت�صاد مملكة البحرين  ،وت�أتي هذه امل�شاركة
�ضمن �سل�سلة من الفعاليات املهمة التي تقام على �أر�ض اململكة.
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اجلمارك تنظم دورة تدريبية حول املفاهيم املتقدمة يف التخطيط والتفكري الإ�سرتاتيجي

�أقامت �شئ���ون اجلمارك بالتع���اون مع معهد يتنا�س���ب م���ع طبيع���ة العم���ل الإداري بالقطاع
الإدارة العام���ة «بيبا» دورة تدريبية حول املفاهيم العام من خالل تزويده���م بعدد من النماذج يف
املتقدم���ة يف التخطي���ط والتفك�ي�ر اال�سرتاتيجي التخطيط اال�سرتاتيجي .
مب�شاركة عدد من من�سوبي �شئون اجلمارك .
كم���ا مت خالل  ال���دورة تزوي���د امل�شارك�ي�ن
وي�أتي تنظيم هذه  الدورة بهدف تنمية قدرات باملنهجي���ات واملفاهي���م املتقدم���ة يف التخطيط
امل�شارك�ي�ن يف جم���ال التفك�ي�ر والتخطي���ط اال�سرتاتيج���ي ،بالإ�ضافة�  إل���ى حتلي���ل جمي���ع
الإ�سرتاتيج���ي وم�ساعدتهم  باتخ���اذ الق���رارات مبا املعطي���ات التخاذ الق���رارات ال�صائب���ة يف منظومة

العمل امل�ؤ�س�سي  ،والتع���رف على املعارف اخلا�صة
ب�أنواع القرارات ومراحل اتخاذها و�صناعتها  ،وكذلك
ركزت ال���دورة على �أهمية التفك�ي�ر بالن�سبة للموظف
وم�ؤ�س�سته �  ،إ�ضافة �إلى تزوي���ده بعدد من �أدوات
التفكري التي ت�ساعده لتوليد الأفكار و�إيجاد احللول
للم�ش���كالت الإدارية ف�ضال ع���ن متكينه من حتويل
اخلطط الإ�سرتاتيجية �إل���ى م�شاريع ومبادرات قابلة
للتنفيذ.

معهد التدريب اجلمركي يختتم دورة م�ؤ�رشات الأداء الرئي�سية مب�شاركة  20موظفا ً

م�ؤ��ش�رات الأداء باملقارنة املرجعية ،كما تهدف �إلى
تزويد امل�شاركني باملهارات الالزم���ة لتطبيق �أف�ضل
املمار�س���ات فيما يتعل���ق ب�صياغة واختي���ار وموائمة
وتوثيق م�ؤ�رشات الأداء الرئي�سية.

وتهدف الدورة �إل���ى تعريف امل�شاركني ب�أهمية
اختتم معهد التدريب اجلمركي ،دورة م�ؤ�رشات
الأداء الرئي�سي���ة والتي �شارك فيه���ا  20موظفا من م�ؤ��ش�رات الأداء الرئي�سي���ة و�أنواعه���ا وا�ستخدامها،
ر�ؤ�ساء الأق�سام وال�شع���ب ،وقدمها م�ست�شار التدريب بالإ�ضافة �إل���ى معرفة الفروق اجلوهرية بني الأهداف
واملب���ادرات وم�ؤ��ش�رات الأداء الرئي�سي���ة ،وعالق���ة
والتطوير امل�ؤ�س�سي الأ�ستاذ خالد العيد.

وتعترب هذه ال���دورة جزءا من ال���دورات التي
يقدمها معهد التدري���ب اجلمركي لرفع كفاءة كافة
من�سوبي �شئ���ون اجلمارك م���ن الر�ؤ�س���اء واملدراء
وكافة املوظفني من خ�ل�ال ا�ستقطاب كافة الدورات
التدريبي���ة اجلمركي���ة والأمني���ة ب�ش���كل خا����ص،
وال���دورات العامة التي تهدف �إل���ى تنمية القدرات
وتطوي���ر الأف���كار ،بهدف حت�س�ي�ن الأداء واالرتقاء
بج���ودة اخلدمات الت���ي يقدمها من�سوب���و �شئون
اجلمارك ،وذل���ك حتقيقاً للهدف الإداري الثالث من
�إ�سرتاتيجية �شئون اجلم���ارك والذي يت�ضمن ت�أهيل
من�سوبي �شئون اجلمارك.
الجمـــــــارك
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وجوه متميزة

ال�ضابط اجلمركي الذي كرمه معايل رئي�س اجلمارك

رف�ضــت الر�شــوة لأن حبي للبحرين ال يقدر مبال
حوار -هالة الزومان :

�أك����د �ضابط اجلمارك ب�إدارة جمارك املنافذ الربية �أحم����د علي املناعي� ،أن تكرمي معايل ال�شيخ �أحمد بن
حم����د �آل خليفة رئي�����س اجلمارك ،له بعد رف�ضه تقا�ضي ر�شوة من �أح����د امل�ستوردين ،هو �شيء �أ�شعره بالفخر
واالعتزاز ،و�أنه �سيظل دافعا له ولكل زمالئه يف اجلمارك لأداء دورهم بكل �إخال�ص وتفاين.
وق����ال ال�ضابط املناعي �إنه يعتز بالعدي����د من الق�ضايا التي قام ب�ضبطها خالل �سنوات عمله باجلمارك ،فكل
ق�ضي����ة كانت  تعني �أنه �سائر على الطريق ال�صحيح ،و�أنه ي�ؤدي عمل����ه ب�إخال�ص حماوال رد اجلميل للبحرين،
م�ؤكدا �أنه مل يرتدد حلظة يف رف�ض الر�شوة ،لأن حبه للبحرين ال يعادله �أموال الدنيا.
حتر����ص وب�شكل م�ستمر على تكرمي وحتفيز املوظفني املتميزين بالإخال�ص

يذك���ر �أن مع���ايل رئي�س اجلمارك ،قد قام بتكرمي���ه بعد رف�ضه قبول
ر�شوة ق���ام بتقدميها له �أح���د امل�ستوردين من �أجل الإف�س���اح عن �شحنة والأمان���ة يف املجالني الأمني واجلمركي ،معرباً ع���ن �شكره لنزاهة املوظف
جتارية لب�ضاعة مقل���دة ،فيما مت القب�ض علي امل�ستورد بالتعاون مع �إدارة و�شجاعته يف رف�ض قب���ول الر�شوة ،م�ضيفاً ب�أن ما قام به يعترب قدوة ومثا ًال
املعلومات والتحقيقات ب�شئون اجلمارك.
يحتذى به ب�ي�ن �أقرانه من من�سوبي �شئون اجلمارك ،متمنياً له املزيد من
وقد �أك���د معايل رئي�س اجلم���ارك خالل التك���رمي �أن �شئون اجلمارك
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التوفيق.

التحل���ي ب�صفة حتم���ل امل�س�ؤولية ،كم���ا انه من
ال�رضوري �أن يكون قادر ًا على �ضبط النف�س ،و�أن
يكون م�ؤه ًال نف�سياً لهذه امل�س�ؤولية العظيمة ،فهو
يتعر�ض للكثري من ال�ضغوطات واملواقف اليومية
فالبد م���ن كظم الغي���ظ ورباط���ة اجل�أ�ش ،ومن
�أهم ال�صفات الواجب توافره���ا هي النزاهة والوالء
واالنتم���اء للوطن وح�سن الت�رصف يف ال�ضغوطات
وال�صعوب���ات وحماي���ة الوطن مبا يكف���ل للوطن
واملواطن�ي�ن احلماي���ة والأم���ن و�أن ي�سعى كي
يكون قدوة ح�سنه وممثل جيد لوطنه.

جملة “اجلم���ارك” التقت ب�ضاب���ط اجلمارك
�أحمد علي املناعي ،وكان معه هذا احلوار:
من��ذ مت��ى ب��د�أت العم��ل يف �شئ��ون
اجلمارك..؟

التحق���ت بق�س���م اجلم���ارك يف  24يناي���ر
 ، 2008حتقيق���ا حللمي من���ذ �أن كنت �صغري ًا
وهو �أن �أعمل بوظيفة �أ�ستطيع من خاللها حماية
الوط���ن والدفاع عنه ،و�أن �أك���ون خمو ًال للحفاظ
علي���ه وعلى �أنظمت���ه وقوانينه ،حي���ث �أن هذا
احللم يعي����ش بداخل كل ف���رد يع�شق ويحب
وطنه ويتمنى الوفاء له.
ماه��ي تفا�صي��ل ق�ضية الر�ش��وة التي
رف�ضته��ا  ..وكي��ف تعاملت م��ع الأمر
م��ن البداية �إل��ى حلظ��ة القب�ض على
اجلناة..؟

وفقا للإجراءات املتبعة مت نقل الب�ضائع من
ج�رس امللك فهد �إلى خم���زن التاجر (امل�ستورد)
الكائن يف منطقة احل���د ال�صناعية ،وهناك قمت
مبعاين���ة الب�ضاعة فاكت�شفت �أنه���ا حتتوي على
ب�ضاعة عبارة مالب����س وعطورات و�أدوات جتميل،
حتمل م���اركات عاملية لكنن���ي ا�شتبهت يف �أن
تكون هذه العالمات التجارية مقلدة.

املناعي� :ضابط اجلمارك
البد �أن يتحلى بالنزاهة

النجاح ل�ضابط اجلم��ارك؟ على يد من
تعلمت �أ�صول الفرا�سة؟

أو ًال �أ�ص���ل الفرا�س���ة عل���م عرب���ي توارثناه
والفرا�سة ورباطة اجل�أ�ش
ع���ن �آبائن���ا و�أجدادنا ،وقد ا�ستف���دت منه يف
عمل���ي ،بالإ�ضافة �إلى م���ا اكت�سبته من درا�ستي
التاجر متلب�س بالق�ضي���ة و�إدانة املتورطني حتى
كوين حا�ص���ل عل���ى �شه���ادة بكالوريو����س يف
يك���ون اجلمي���ع يف ه���ذا الوطن حت���ت مظلة
القانون� ،إ�ضافة للخربة العملي���ة التي اكت�سبتها
القانون.
طوال �سنوات اخلدم���ة ،هذه يف احلقيقة عوامل
كي��ف مت التن�سي��ق ل�ضب��ط مق��دم ت�ساع���دين وتدعمن���ي يف �أداء مهامي ك�ضابط
الر�شوة؟
جمارك.

مت التوا�ص���ل م���ع امل�سئ���ول املبا�رش الذي
ق���ام بتزويدي ب�أرق���ام �ضباط البح���ث والتحري
وتبع���اً للإج���راءات القانوني���ة قم���ت ب�إخبار للتوا�صل معهم و�إر�شادهم للموقع ،وبدوري قمت
ال�سائ���ق مبا متت معاينته والإج���راءات القانونية باملماطلة والت�أخري م���ع التاجر يف �إنزال الب�ضاعة
الواجب اتخاذها يف مثل هذه احلالة وهي �إرجاع حتى يت�سنى لهم القب�ض عليه متلب�س بالق�ضية.
الب�ضاعة (ال�شحنة) �إلى ج�رس امللك فهد ،وهذا ما
ماذا يعني ل��ك تكرمي معايل رئي�س
�أبلغني امل�سئول املبا�رش ب�إتباعه وقوله.
وعل���ى الفور ق���ام ال�سائ���ق ب�إج���راء ات�صال
ب�صاحب الب�ضاعة (التاجر) الذي طلب منه حماولة
�إقناع���ي مببلغ من امل���ال ليت���م الإف�ساح عن
الب�ضاعة بطريقة غري ر�سمي���ة ،وقد فعل ال�سائق
ما طلبه منه التاجر ،ولأن واجبي الوطني و�رشيف
الوظيفي مينعاين م���ن �أن �أتخاذل يف تطبيق
القوان�ي�ن ،لذلك قمت باالت�ص���ال فور ًا بامل�سئول
املبا��ش�ر و�إبالغه ب�أن���ه مت عر����ض الر�شوة علي،
فاتفق معي عل���ى م�سايرته���م وا�ستالم املبلغ
لإثبات �إدانة التاجر.

يق��ال �أن الفرا�س��ة م��ن �أه��م عوام��ل

ه��ل ه��ذه الق�ضي��ة تعترب م��ن �أهم
الق�ضاي��ا التي قمت ب�ضبطه��ا؟ �أم �إن

هناك ق�ضايا �أخرى تعتز بها؟

هن���اك العديد من الق�ضاي���ا التي افتخر بها
فكل ق�ضية متث���ل حبي ووالئي وانتمائي ململكة
البحري���ن ،وكل ق�ضية تعت�ب�ر دفاعا عن الوطن
اجلم��ارك ح��ول موقف��ك يف ه��ذه وقوانين���ه و�أنظمت���ه ،فكل ي���وم ق�ضية جديدة
الق�ضية؟
وق�صة حب جديدة للوطن ،وهناك ق�ضية �ضبطت
التك���رمي كان فخ���ر كبري وداف���ع ملوا�صلة فيه���ا � 75ألف حبة خم���درة والت���ي تعترب من
العطاء ،ودليل على التقدير ملا نبذله من جهود �أكرب الق�ضايا عل���ى ج�رس امللك و�أكربها كمية منذ
بالعمل ،و�أن كلمة ال�شكر كفيلة ب�أن جتدد العطاء افتتاح ج�رس امللك فهد.
دون انتظار املقابل .كما يعد هذا التكرمي حافز
كذلك هن���اك ق�ضية �ضبطت فيه���ا كب�سولة
لكاف���ة املوظفني لبذل املزي���د من اجلهود يف هريوين يف بطن م�سافر ،و ق�ضية ب�ضائع مقلدة،
مكافحة الف�ساد.
وق�ضاي���ا تهريب بان عديدة ،كذلك �ضبطت عدة
م��ن وجهة نظرتك ومن خالل خربتك

ق�ضايا يف تهريب مادة احل�شي�ش املخدرة .

العملية ماه��ي املوا�صف��ات الت��ي
والآن وبعد ع�رش �سن���وات من بداية عملي
قمت بالتوا�ص���ل املبا�رش مع م�سئول ال�شحن يجب �أن يتحلى بها �ضابط اجلمارك؟ يف اجلم���ارك ،ف�إنني �أعترب كل ي���وم هو �إثبات
بالطبع البد �أن تتوفر بع�ض ال�صفات ،فالبد مل���دى حبي للوطن يف قلب���ي ،وكل ق�ضية هي
الربي واطالعه التام باملو�ضوع مع �إر�سال موقع
املخ���زن والتوا�صل مع اجله���ات املخت�صة ل�ضبط من �ضابط اجلمارك املخول حلماية الوطن والنظام واجبي اجتاه البحرين ووفائي لها.
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يف تحقيق

ممدوح الرفاعي رئي�س االحتاد العربي للمخل�صني اجلمركيني

نعمل على �إزالة التحديات �أمام املخل�صني العرب

حوار  -حممد ال�شاذيل :

ي�ؤكد الدكتور ممدوح الرفاعي ،رئي�س االحتاد العربي للمخل�صني اجلمركيني �أن ن�ش�أة االحتاد يف العام
 ، 2017مبوجب قرار من جمل�س الوحدة االقت�صادية العربية التابع جلامعة الدول العربية هو مبثابة اخلطوة
الأول���ى احلقيقية لبداية الوحدة العربية ،م�شددا عل���ى �أن املهمة الأ�سا�سية لالحتاد ،هي مواجهة التحديات
التي تواجه املخل�صني اجلمركيني ،وعلى ر�أ�سها اختالف النظم واللوائح اجلمركية يف البالد العربية ،وكذلك
ع���دم اال�ستفادة املثلى من التقنيات احلديثة باملنافذ اجلمركي���ة العاملية ،بالإ�ضافة �إلى نق�ص خربات لدى
بع�ض امل�صدرين وامل�ستوردين ب�آليات العمل والتعامل مع اجلمارك.
وقال �إن االحتاد بالتع���اون مع اجلمارك العربية ،يقوم على �إزالة جميع املعوقات لت�سهيل �إنهاء
املعام�ل�ات اجلمركية يف وقت زمني ق�ص�ي�ر ومبا يتنا�سب مع جودة ومعاي�ي�ر املوا�صفات القيا�سية،
و�أ�شار �إلى �أن االحتاد ي�سعى حل�رص �أعداد املخل�صني يف العامل العربي ورفع كفاءاتهم
املهنية و�سن الت�رشيعات التي تنظم عملهم.
فكان معه هذا احلوار الذي يك�شف فيه الكثري من اجلوانب والأهداف من وراء
�إن�شاء االحتاد العربي للمخل�صني اجلمركيني .
بداي��ة ن��ود �أن نتع��رف عل��ى كيفي��ة ن�ش���أة االحت��اد العربي
للمخل�صني اجلمركيني و�أهدافه؟

فكرة ت�أ�سي�س احت���اد عربي للمخل�صني اجلمركيني ن�ش�أت من �أجل
�ضم منظم���ات وم�ؤ�س�سات و��ش�ركات التخلي����ص اجلمركي يف الوطن
العرب���ي ،لتتمكن هذه امل�ؤ�س�سات وال��ش�ركات من العمل حتت مظلة
قانوني���ة وكيان ر�سم���ي معرتف به عربياً؛لتحقي���ق احلماية لكل من
امل�ستثمر العربي وامل�ستهلك العربي.
واالحتاد العربي للمخل�صني اجلمركيني هو احتاد عربي نوعي
متخ�ص�ص يعمل يف نطاق جمل�س الوحدة االقت�صادية العربية التابع
جلامعة ال���دول العربية،مبوجب القرار ال���وزاري رقم  /1737د104
بتاريخ  2017/5/ 25ال�صادر من جمل�س الوحدة االقت�صادية العربية.
وتتمث���ل �أهداف االحت���اد يف توعية امل�صدري���ن وامل�ستوردين
واملخل�ص�ي�ن اجلمركي�ي�ن ب�آليات العم���ل داخل الدوائ���ر اجلمركية
املتع���ددة من خ�ل�ال قي���ام دورات وور�ش عمل،والعم���ل على �إزالة
املعوق���ات وامل�شاكل الإجرائية يف املنافذ اجلمركية والتي تعترب من
معوقات التبادل التجاري بني الدول العربية،والتن�سيق مع اجلهات
ذات العالق���ة فيما يخ�ص تكلف���ة النقل الربي املرتف���ع بني الدول
العربية،والدعم احلقيقي للجمارك العربية فيما يخ�ص مكافحة الغ�ش
التجاري والتهرب ال�رضيبي،و�إقامة عالقات تعاون مع الهيئات العربية
الأخ���رى ذات العالقة مبجال عم���ل االحتاد ون�شاط���ه (هيئة الغذاء
24
24

الجمـــــــارك

هدفنا ح�رص �أعداد املخل�صني يف العامل العربي
ورفع كفاءاتهم املهنية

وال���دواء – املوا�صفات واملقايي����س -وغريها)
،وحتري���ر التج���ارة البينية العربي���ة ،وتذليل
املعوق���ات وال�صعوب���ات للو�صول �إل���ى تكامل
اقت�صادي عربي،و�إن�شاء وتطوير عالقات �إعالمية
من خالل عمل موقع �إلكرتوين خا�ص باالحتاد
وعمل �صفح���ات للتوا�ص���ل االجتماعي يتم من
خالله���ا مناق�شة �آخر امل�ستج���دات يف اجلمارك
العربية واجلهات ذات العالقة .
تعزيز العالقات اجلمركية
م��ا املح��اور الرئي�سي��ة الت��ي يرتك��ز
عليها االحت��اد يف �أداء عمله خلدمة
املواطن العربي؟

يعم���ل االحت���اد عل���ى تعزي���ز العالقات
اجلمركية بني الدول العربية من جهة ،وكذلك
ب�ي�ن املنظمات الدولي���ة والإقليمي���ة من جهة
�أخرى لدعم التنمية االقت�صادية العربية ،وبناء
الق���درات وتنمية امل���وارد الب�رشي���ة واملتعلقة
بالعم���ل اجلمركي ،ون��ش�ر الوعي واملعرفة يف
جمال التخلي����ص اجلمركي،والو�صول �إلى احلد
من املخالف���ات اجلمركية،و�ضمان حماية حقوق
امللكية الفكرية ،وزيادة حجم التبادل التجاري
بني ال���دول العربية وبحث الربام���ج والآليات
التي حتق���ق ذلك ،والدع���م احلقيقي حلركة
التج���ارة البينية ومنه���ا اتفاقية �إقام���ة منطقة
التجارة العربي���ة احل���رة الكربى،والو�صول �إلى
تطبيق م��ش�روع النافذة الواح���دة يف جميع
اجلم���ارك العربي���ة ،واالتفاق عل���ى النموذج
اجلمركي العرب���ي املوحد،وتذلي���ل العقبات
وال�صعوب���ات التي تواج���ه امل�ستثم���ر العربي
ل�ضمان عودة الأموال العربية املهاجرة �إلى الدول
الأخرى،وت�سهيل �إجراءات �إ�صدار رخ�ص التخلي�ص
اجلمركي يف املنطق���ة العربية،وامل�ساهمة يف
احلد من م�شكل���ة �شبكات النقل الربي والبحري
وال�شح���ن ملا له���ا من ت�أثري وا�ض���ح يف تعزيز
التجارة البينية،والتن�سيق مع اجلمارك العربية
وب�ش���كل دائم فيما يخ����ص التعريفة اجلمركية
والإعفاءات والر�سوم املقيدة.

م��ا املزاي��ا الت��ي يقدمه��ا االحت��اد
لأع�ضائه؟

االحت���اد ع�ض���و يف االحت���اد العرب���ي
للمخل�ص�ي�ن اجلمركيني مع ا�ستخ���دام �شعار
االحتاد،وه���ذا ما يتيح امل�شاركة يف اجتماعات
اجلمعي���ة العمومي���ة العادي���ة وغ�ي�ر العادية
والت�صوي���ت فيها ،وتر�شي���ح ممثله يف جمل�س
�إدارة االحتاد،والرت�ش���ح لرئا�س���ة االحت���اد
وتقدمي برنامج يخدم االحت���اد ب�شكل فعال
،واحل�صول عل���ى بطاقة تعريفية تفيد بانتمائه
لالحتاد،وح�ض���ور امل�ؤمت���رات والن���دوات التي
يعقده���ا االحتاد ،واحل�صول عل���ى ن�سخة من
املجلة الت���ي ي�صدره���ا االحتاد،وامل�شاركة يف
الأبح���اث والدرا�س���ات الت���ي يعده���ا االحتاد
،واال�ش�ت�راك بع�ضوي���ة اللجان الت���ي ين�شئها
 ،و�أن يبل���غ بالن�رشات والدرا�س���ات والأبحاث
والربام���ج التي ت�ص���در ع���ن االحتاد،وح�ضور
اجتماعات اجلمعية العمومية (مرة يف ال�سنة) �أو
جمل�س الإدارة (مرتني يف ال�سنة) على ح�ساب
االحتاد.
�رسعة وزيادة التبادل
ن�سمع كث�يرا يف املنافذ اجلمركية
عن نقطة الدخول الواحدة ومنظومة
النافذة الواحدة..فما الفرق بينهما؟

نقطة الدخ����ول الواحدة هي �آلية مهمة جدا
ل�رسع����ة وتي�سري الإج����راءات باملنافذ اجلمركية،
وجنده����ا تطبق مث��ل�ا يف دول جمل�س التعاون
اخلليج����ي ،وتتبلور يف قيام �أول منفذ جمركي
ب�إجراء املعاينة والتفتي�ش على الب�ضائع الواردة
لأي من الدول الأع�ض����اء ،والت�أكد من مطابقتها
للم�ستن����دات املطلوبة وخلوها م����ن املمنوعات،
وا�ستيف����اء الر�س����وم اجلمركي����ة امل�ستحق����ة
عليها،وبالت����ايل عند دخوله����ا لدولة �أخرى من
الدول الأع�ض����اء باملجل�س ال حت�صل ر�سوم عليها
مرة اخرى،وت�أتي �أهمي���ة نقطة الدخول الواحدة
يف توحي���د القي���ود املفرو�ضة عل���ى الب�ضائع
امل�سموح بدخولها بع���د توفر ال�رشوط وال�ضوابط

امل���وحدة ال�ست�ي�راد وتنق���ل امل�ست���وردات
احلكومي���ة والإعف���اءات اخلا�ص���ة التي تتمتع
بالإعفاء من الر�سوم اجلمركية.
�أما منظوم���ة النافذة الواح���دة ،فتتلخ�ص
يف توحي���د النظ���م والإج���راءات اجلمركي���ة
واملالية والإدارية الداخلية املتعلقة باال�سترياد
والت�صدي���ر و�إع���ادة الت�صدير من خ�ل�ال نافذة
واحدة تقوم ب�إنه���اء كافة الإج���راءات للر�سائل
املوجودة باملين���اء والتي ت�ساه���م يف �رسعة
وزيادة التبادل التجاري بني الدول العربية .
كي��ف ي�سع��ى احت��اد املخل�ص�ين
اجلمركي�ين الع��رب للتغل��ب عل��ى
معوق��ات الإج��راءات يف املناف��ذ
اجلمركية ؟

تقدم االحت���اد تقدم بدرا�س���ة علمية يف
االجتماع الدوري  47لالحتادات العربية النوعية
املتخ�ص�صة والذي عق���د يف �أكتوبر املا�ضي من
عام  2017ب�إمارة الفجرية بدولة الإمارات العربية
املتحدة ال�شقيقة ،وته���دف الدرا�سة �إلى تي�سري
الإج���راءات يف املنافذ اجلمركي���ة ك�أحد الآليات
الرئي�سي���ة يف حترير التج���ارة العربية وحتقيق
التكام���ل االقت�صادي،وترتك���ز الدرا�س���ة عل���ى
خم����س عنا�رص �أ�سا�سية ه���ي  :توحيد املقايي�س
واملوا�صف���ات  ،الك�ش���ف بالأ�شع���ة ،وجود هيئة
موحدة للغ���ذاء وال���دواء ،توحي���د املناف�سات
“الوكالء املالحيني” و�أخريا الإعفاءات اجلمركية.
فزيادة التبادل التجاري بني الدول العربية
ل���ن يت�أت���ى �إال من خ�ل�ال التوجه لعم���ل هيئة
عربية موح���دة للموا�صف���ات واملقايي�س جلميع
املنتجات العربية ،واعتم���اد النظام امل�ستندي
االلك�ت�روين بجميع املناف���ذ اجلمركية العربية
بدال من الك�ش���ف الورقي ،وتعمي���م ا�ستخدام
الك�ش���ف بالأ�شعة (ال�س���كان) مم���ا يوفر اجلهد
والوق���ت وتعجيل الإفراج اجلمركي عن الواردات
وال�صادرات
وكذل���ك عمل هيئة عربي���ة م�شرتكة للغذاء
والدواء لتوفري املعلوم���ات واال�شرتاطات ال�صحية
لل�سلع لإم���داد املوردي���ن وامل�ستوردين بها،
مم���ا ي�ساهم يف زيـادة كفـ���اءة املنافذ اجلمركية
و�رسعـة �إجـراءات الإفـ���راج اجلمركي ،مبا ي�ساهم
�إلى الو�صول للتكامل االقت�صادي العربي .
الجمـــــــارك
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ن�سعى �إلى تطبيق م�رشوع
النافذة الواحدة يف جميع
اجلمارك العربية
�إن�شاء هيئة عربية موحدة
للموا�صفات واملقايي�س
مطلب �أ�سا�سي لزيادة التبادل
التجاري العربي
اختالف النظم واللوائح
م��ا التحدي��ات الت��ي تواج��ه املخل�ص
اجلمركي يف البالد العربية؟

اخت�ل�اف النظ���م واللوائ���ح اجلمركي���ة يف
البالد العربية �أهم هذه التحديات وكذلك عدم
اال�ستفادة املثلى من التقنيات احلديثة باملنافذ
اجلمركي���ة العاملية ،بالإ�ضاف���ة �إلى نق�ص خربات
لدى بع����ض امل�صدرين وامل�ستوردي���ن ب�آليات
العم���ل والتعامل مع اجلم���ارك ،ويقوم االحتاد
بالتع���اون مع اجلمارك العربية على �إزالة جميع
املعوقات لت�سهيل �إنهاء املعامالت اجلمركية يف
وقت زمني ق�صري ومبا يتنا�سب مع جودة ومعايري
اجلمرك���ي ،وقد �أب���دى اجلميع تفهم���ا لأهمية
املوا�صفات القيا�سية وقد قمنا بعمل العديد من
التعاون لتح�سني الأداء اجلمركي.
الأبحاث والدرا�سات عن جميع �أ�سباب الق�صور يف
ما ال��دول العربية التي ت�ستهدفونها
عمليه التخلي�ص.
ما مدى تعاون �إدارات اجلمارك العربية
مع احتاد املخل�صني اجلمركيني؟

نحن كاحت���اد قمنا بعمل زي���ارات ميدانية
للعديد من الإدارات والدوائر اجلمركية العربية،
ومل�سنا تعاونا وترحابا للعمل املثمر بني االحتاد
و�إدارات اجلم���ارك به���ذه ال���دول مب���ا يخ���دم
املواط���ن العربي ،ومتت املقابل���ة مع العديد
م���ن املخل�صني اجلمركي�ي�ن يف خمتلف الدول
العربية؛ لعر�ض �أهداف االحتاد من �أجل توحيد
اجلهود وال���ر�ؤى جلميع املتعاملني مع املنافذ
اجلمركية واال�ستف���ادة من الدرا�س���ات والبحوث
التي قام بها االحتاد للنهو�ض بعملية التخلي�ص
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كاحتاد ؟

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

ب���كل ت�أكي���د يق���وم املخل����ص اجلمركي
بالتعاون مع اجلمارك العربية واجلهات امل�سئولة
الأخ���رى بدور متعاون وهام م���ع منظومة الأمن
ملكافح���ة التهري���ب اجلمركي والغ����ش التجاري
و�إدارة املخاط���ر اجلمركية،ويقوم االحتاد بعمل
دورات توعي���ة وتدري���ب للمخل�صني اجلمركيني
بالوط���ن العربي للمعرفة وزي���ادة الوعي الأمني
والوطني لدي املخل�ص�ي�ن جتاه اقت�صاد بلدهم
يف املق���ام الأول ومن ثم اقت�صاد وطنهم الأكرب
الوطن العربي.

قمن���ا بجول���ة عربي���ة خليجي���ة بد�أنا مب�رص
و�أنهيناه���ا بزي���ارة مملك���ة البحري���ن ،والتقينا
مبعايل ال�شي���خ �أحمد بن حمد �آل خليفة رئي�س
اجلم���ارك البحريني���ة ،وتناول اللق���اء عدد من
الق�ضايا االقت�صادي���ة العربية التي تهم املواطن
العربي،وكيفي���ة تعزيز تنمية التج���ارة العربية
البيني���ة ،و�أهمي���ة دور اجلم���ارك يف الت�صدي
لعملي���ات الغ����ش والتهريب اجلمرك���ي وحماربة
االقت�صاد املوازي.

ه��ل توج��د �إح�صائي��ة ر�سمي��ة جتمع

هل املخل�ص اجلمركي على م�ستوى

�أع��داد العاملني يف جم��ال التخلي�ص

الع��امل العرب��ي يقوم ب��دور تعاوين

اجلمركي يف عاملنا العربي؟

بالتعاون مع اجلهات امل�سئولة بامل�ساهمة وطرح
ر�ؤيتنا لإدخال التعديالت على اللوائح املنظمة
وا�ست�ص����دار ت�رشيعات موح����دة بجميع الدول
العربية تنظم عمل املخل�ص اجلمركي.
ه��ل ت��رى �أن التخلي���ص اجلمرك��ي
تنق�صه مواكبة التكنولوجيا؟

قطاع التخلي�ص اجلمركي يف بع�ض البالد
العربية يعاين من نق�ص يف مواكبة التكنولوجيا
املتط����ورة يف العامل،ويع����د من �أه����م �أهداف
االحتاد يف الفرتة املقبلة هو تعظيم اال�ستفادة
من التقنيات احلديث����ة والتكنولوجيا والتي من
�شانه����ا الإ�رساع يف عملي����ة التخلي�ص اجلمركي
والتوا�صل بني �أطراف العملية اجلمركية.
تعان��ى بع���ض املناف��ذ اجلمركي��ة
العربية من بطء يف �إنهاء الإجراءات..
م��ن وجهة نظرك��م م��ا ال�سبب يف
ذلك ؟

إل���ى الآن ال يوج���د ح�رص دقي���ق لإعداد
املمتهنني للتخلي�ص اجلمركي،ون�سعى كاحتاد
من خالل النقابات القانونية بالدول العربية حل�رص
هذه الإع���داد لتقدمي كافة �أوج���ه الدعم ونقل
اخلربات ب�ي�ن املخل�ص�ي�ن اجلمركيني وبع�ضم
البع�ض واملهتمني بهذا املجال املهم ،فالهدف
لي�س يف �إعداد املخل�صني فقط بل رفع الكفاءة
املهنية واخلربة للمخل�ص�ي�ن والتطوير والتدريب
و�س���ن الت�رشيعات والقوان�ي�ن املنظمة له،ويعد
جمال التخلي����ص اجلمركي ار����ض خ�صبة جلذب
�أيدي عاملة من ال�شباب.
امل��خ��ل�����ص اجل��م��رك��ي يف ال��ع��امل
ال��ع��رب��ي ي��ع��اين م��ن ارت��ف��اع ر�سوم
الرتاخي�ص اخلا�صة مبجال عمله ،فهل
لالحتاد دور يف تخفيف تلك الأعباء؟

ت�شرتط اجلمارك العربية �رشوطا �صعبة لإ�صدار
رخ�صة التخلي�ص؛ نظرا للم�سئولية الكبرية الواقعة
على املخل�ص اجلمرك���ي العربي،وذلك ل�ضمان
ج���ودة اخلدم���ة ،وي�سعى االحت���اد بامل�ساهمة
بدوره م���ن خالل ان�ضمام املخل�صني يف �رشاكات
لعمل كيانات تخلي�ص كربى تكون �أكرث م�سئولية
و�أكرث التزاما باملعايري وال�ضوابط اجلمركية.
ه��ل حتت��اج القوان�ين الت��ي ينظ��م
عمل املخل�ص�ين اجلمركيني العرب،
�إل��ى بع���ض التعدي��ل داخ��ل املنافذ
اجلمركية؟

بالفعل يوجد بع����ض الق�صور يف القوانني
والت�رشيعات التي تنظم عمل املخل�ص اجلمركي،
ويعترب عدم توحيد اللوائ���ح والأنظمة بالدول
العربي���ة �أحد �أوج���ه الق�ص���ور ،ون�سعى كاحتاد

تعانى بع�����ض منافذنا العربي����ة من بطء
وت�أخ��ي�ر يف الإف����راج اجلمرك����ي ع����ن الر�سائل
املوجودة مبوانيها ويرجع ذلك �إلى �أن بع�ض
املناف����ذ اجلمركية العربية ما زالت تعتمد طريقة
الك�شف الي����دوي على الر�سائ����ل والب�ضائع مما
ي�����ؤدي لتعطي����ل الإفراج اجلمرك����ي عن تلك
احلاويات،وال����ذي بدوره يتطلب فح�ص ومعاينة
كل حاوي����ة وما بداخلها عل����ى حده ،في�ستغرق
ذل����ك مزيدا م����ن الوق����ت واجله����د يف عملية
الك�شف.
كيف يت��م ت�أهيل العمال��ة الوطنية
يف مهنة التخلي�ص اجلمركي؟

من خ��ل�ال زيارتن����ا للعديد م����ن قطاعات
التخلي�����ص اجلمرك����ي املوج����ودة يف البلدان
العربي����ة ف�����إن معظ����م العاملني به����ا هم من
املواطنني املحليني ،ويوجد ن�سبة �ضئيلة من
العمالة اخلارجية،ون�سعى كاحتاد لإتاحة الفر�صة
الكامل����ة لهذه الكوادر الوطني����ة والعربية وذلك
من خالل الت�أهيل والتدريب امل�ستمر لرفع كفاءة
مهنة املخل�ص اجلمركي.
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اإلقتصاد

البنك الدويل  :البحــريــن اخلام�ســة عربيـا ً

يف م�ؤ�رش �أداء اخلدمات
اللوجي�ستية

عامليا يف م�ؤ�رش �أداء اخلدمات اللوجي�ستية،
عربيا والـرابعة واخلم�سني ً
 احتل���ت البحرين املرتبة الـخام�سة ً
يف الف�ت�رة من  2012وحتى العام  2018بقائمة ت�ض���م  167دولة ،وذلك وفقًا للتقرير ال�صادر عن وحدة
التج���ارة العاملية والتكامل الإقليم���ي التابعة لمجموعة البنك الدويل.وال تقت��ص�ر اخلدمات اللوجي�ستية على
تو�صيل البنية التحتية ولكنها ت�شمل تنظيم اخلدمات واال�ستدامة واملرونة �أو مبعنى �أو�سع تي�سري التجارة.
ويت�ضمن م�ؤ�رش �أداء اخلدمات
اللـوج�ستية �ست مكــونات
ت���ت���م���ث���ل ف��ـ��ي
اجل��م��ارك،

والبنية التحتية ،و�سهولة ترتيب ال�شحنات ،وجودة
اخلدمات اللوج�ستية ،واملعدالت الزمنية لأدائها،
وتتبعها � -إلى ال�سيا�سات الإجرائية التي ميكن �أن
تدعم حت�سني كل عن�رص على حدة.
وبح�سب التقرير ،ف����إن البحرين �أحلت املرتبة
الـخم�س�ي�ن عامل ًيا من حيث اجلم���ارك والـ
 57من حيث البنية التحتية والـ
 49ب�سهولة ترتيب
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ال�شحنات والـ  51من حيث اجلودة والتناف�سية ،والـ
 66من حيث املعدالت الزمنية.
و�أك���د البن���ك ال���دويل يف تقري���ره �أن قيمة
�صناعة اخلدم���ات اللوج�ستية تبل���غ  4.3تريليون
دوالر وت�ؤث���ر على كل بلدان الع���امل تقري ًبا ،م�ش ًريا
�إل���ى �أن اخلدمات اللوج�ستية ه���ي �شبكة اخلدمات
التي تدعم احلركة املادية للب�ضائع داخل احلدود
وعربه���ا وت�ضم جمموعة من الأن�شطة من بينها النقل
والتخزي���ن والو�ساط���ة والت�سليم ال�رسي���ع وعمليات
املحط���ات النهائية وحت���ى �إدارة البيانات
و ا ملعلو م���ا ت ،

و�أ�ضاف �أن درجة كفاءة نقل ال�سلع عرب هذه الأنظمة
عن�رصا رئي�س ًيا يف �إتاحة
�إل���ى وجهاتها النهائية تعد ً
الفر�ص التجارية للبلد.
و�أ�شارت كارولني فرويند مديرة االقت�صاد الكلي
والتج���ارة العاملي���ة واال�ستثم���ار يف جمموعة البنك
الدويل �إلى �أن اخلدم���ات اللوج�ستية متثل العمود
الفق���ري للتجارة العاملية م�ؤك���دة انه يف ظل زيادة
انت�ش���ار �سال�س���ل التوريد على م�ست���وى العامل ف�إن
جودة اخلدم���ات اللوج�ستية يف بل���د ما ميكنه من
حتدي���د �إمكانية م�شاركته يف االقت�صاد العاملي من
عدمها.
وي�ساعد ه���ذا امل�ؤ�رش احلكوم���ات على قيا�س
تقدمها مع م���رور الوقت ومقارنة ذل���ك مع بلدان
مماثلة �إذ ي�أخذ بعني االعتبار عوامل مثل ا�ستخدام
القدرات واملهارات اللوج�ستية ونوعية البنية التحتية
ذات ال�صلة بالتج���ارة و�سعر ال�شحنات الدولية وتواتر
و�صول ال�شحنات �إلى وجهاتها يف الوقت املنا�سب.
تعاون حكومي

ومن جهة �أخ���رى ،ك�شفت م�ص���ادر مطلعة عن
تكات���ف اجله���ات املعني���ة بالقطاع ،وعل���ى ر�أ�سها
وزارة املوا�صالت واالت�ص���االت و�شئون اجلمارك ووزارة
ال�صناعة والتجارة وال�سياحة �إلى جانب جمل�س التنمية
االقت�صادي���ة وذل���ك به���دف التن�سي���ق والتعاون
الإ�سرتاتيج���ي لتطوير القط���اع اللوج�ستي وم�ستوى
تناف�سي���ة البحري���ن عل���ى ال�صعيدي���ن الإقليمي
والعاملي.

مناط���ق �صناعي���ة ولوج�ستية متقدم���ة ،لتربز كمركز
�إقليم���ي مثايل للخدم���ات اللوج�ستي���ة وال�صناعية،
موقع���ا �إ�سرتاتيجي���ا كبواب���ة حيوية على
وحتت���ل ً
م�ستوى منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا.
 5عوامل جاذبة لال�ستثمار

ثم���ة عوامل كثرية ت�ساه���م يف جعل البحرين
مقرا مف�ض ًال ملختلف �رشكات النقل وال�شحن والت�صنيع
ً
بكاف���ة �أ�شكاله� ،أبرزها املوق���ع الإ�سرتاتيجي ململكة
البحري���ن يف تو�سطه���ا منطق���ة اخللي���ج العربي
وات�صاله���ا املبا�رش مع �أكرب اقت�صاديات املنطقة ممث ًال
بال�س���وق ال�سعودية ،فاململكت���ان ترتبطان ًبرا عن
طري���ق ج�رس امللك فهد ال���ذي يبلغ طوله  25كلم
ويعربه نحو � 1000شاحن���ة يوميا حمملة بت�شكيلة
وا�سعة من ال�سلع والب�ضائع.
فبف�ض���ل �أح���د �أط���ول اجل�س���ور البحرية على
م�ست���وى العامل ،ميكن لل�رشكات نق���ل ب�ضائعها ًبرا
�إلى ال�سعودي���ة يف غ�ضون �ساعات ،كم���ا ب�إمكانها
الو�ص���ول �إل���ى  %75م���ن ال�س���وق ال�سعودي يف
غ�ضون � 24ساعة.

ال�ب�ري بن�سب���ة  ،%50بف�ضل ربط���ه ب�سكة حديد
�ضمن م�رشوع القطار اخلليجي.
�أما العامل الثالث الذي يدع���م ريادة البحرين
اللوج�ستي���ة ه���و �سهولة �إ�ص���دار تراخي����ص الإعمال
للأن�شط���ة اللوج�ستي���ة وب�ساط���ة �إج���راءات ت�سجيل
ال�رشكات� ،إ�ضافة �إلى اجلهود املبذولة من قبل جمل�س
التنمية االقت�صادية والأجه���زة احلكومية الأخرى يف
م�ساعدة ال�رشكات على �إن�شاء مقر لعملياتها يف مملكة
البحرين ،وتقدمي خمتلف �أ�شكال الدعم وامل�ساندة
لل�رشكات القائمة وت�شجيعها على زيادة ا�ستثماراتها.
ويتمث���ل العام���ل الراب���ع يف وف���رة الكفاءات
الوطني���ة امل�ؤهلة واملدربة عل���ى اعلى م�ستوى ،مما
يجعل البحريني خيار امل�ستثمر الأول يف �أي من�ش�أة
�صناعية �أو لوج�ستية ،يف حني يتمثل العام اخلام�س
باملناط���ق اللوج�ستية وال�صناعي���ة التي تلبي كافــة
احتياجات امل�ستثمرين و�أ�صحاب ر�ؤو�س الأموال ،على
ر�أ�سها منطقة البحري���ن اللوج�ستية ومنطقة البحرين
العاملية لال�ستثمار ومر�سى البحرين لال�ستثمار.

عامل �آخ���ر وراء ميزة البحري���ن اللوج�ستية هو
انخفا�ض كلفة الأعمال وبناء العمليات بن�سبة ترتاوح
ما ب�ي�ن � %20إلى  %35مقارن���ة مع باقي دول
املنطقة.كما م���ن املتوقع �أن ي�ساه���م ج�رس امللك
حمد اجلديد الذي يتم التخطيط الكتماله
يف الع���ام  2022يف خف�ض
كل���ف اال�سترياد

و�أك���دت �أن البحرين توا�ص���ل م�ستمرة تطوير
البني���ة التحتي���ة ووج���ود
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ت�أمالت يف انحراف الفكر الوظيفي

ظاهرة املوظف الإرهابي
املوظ���ف املنحرف فكرياً اليقل عن الإرهاب���ي  ،فهو يدمر م�ؤ�س�سته ،
لأنه يف�سد العمل اجلماعي ويلقي م�سئولية �أخطائه على الغري ويت�صيد
الأخط���اء لزمالئ���ه ،ولأنه لي�س لدي���ه القدرة على املناف�س���ة وال يتحمل
الدخول فيها.

با�سم يو�سف ال�سعدي
رئي�س �شعبة ال�شئون القانونية � -شئون اجلمارك
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لذا يلج�أ �إلى ت�شويه عمل الآخرين واجنازاتهم ،و�أهم غاياته الإف�ساد
والإرتقاء على ظهور الغري ،لذل���ك ف�إن ظاهرة املوظف املنحرف فكريا �أو
املوظ���ف الإرهابي حتتاج �إلى عالج  ،وهن���اك عالجات وقائية وعالجات
ت�صحيحية .

للوهلة الأولى ق���د يعرتي ذهن من يقر�أ هذا
العن���وان� ،أين �أحتدث ع���ن الإرهاب الذي يحمل
بني ثناياه ترويع الآمنني وتفجري العبوات وقتل
الأبرياء  ،ف�إن كنت تعتقد يف الإرهاب �أنه ينح�رص
يف تلك الأعمال فنحن يا عزيزي يف حاج ٍة للتنقل
بني ه���ذه ال�سطور  ،لنعلم جميعاً �أن داء الإرهاب
مل ُي�صب ديناً فح�سب �أو �سيا�سة فقط  ،و�إمنا تف�شت
عدواه يف كل مناحي احلياة  ،منتهكة االعتدال ،
�ضاربة باجلدار ال�سلوك القومي والطريق امل�ستقيم.
وكقاع���دة م�سلم بها  ،العالق���ة طردية بني
التفكري وال�سل���وك ،فعندما يتمتع العقل بتفكري
�سلي���م يتولد منه �سلوك �سلي���م ،وعندما ي�سيطر
التفكري غ�ي�ر �سليم عليه ،يتولد من���ه �سلوكاً غري
�سلي���م،و �إذا ما انحرف التفكري عن م�ساره �سيخرج
�إل���ى اجتاهني� :إما للإب���داع والتعمري �أو للتخريب
والتدم�ي�ر ،فالأول���ى �إب���داع واخ�ت�راع و�إنفراد
تتميز ،والثانية �شذوذ وانع���زال وخراب ،وللأ�سف
دخل الإجتاه الثاين يف كث�ي�ر من �شئون احلياة
 ،و�سلك طريق���ه يف �ضواحيها الدينية وال�سيا�سية
واالقت�صادي���ة واالجتماعية حتى الوظيفة مل ت�سلم
منه.
وه���ذا الإرهابي لي����س وليد حلظت���ه ،وامنا
ُزرعت يف عقل���ه �أفكار ًا غري �سليمة  ،تنامت وكربت
وثقل وزنها ،حتى عج���ز عقله منفرد ًا عن حملها،
فحملها جلوارح���ه  ،لتنتقل من مرحلة التفكري �إلى
ّ
ح�سن النظر َ ،يرى عالمات
مرحلة ال�سلوك  ،فمن ُي ُ
الإرهابي يف �أقواله و�أفعاله و�أغلب ت�رصفاته.

يف�سد العمل اجلماعي ويلقي م�سئولية �أخطائه
على الغري ويت�صيد الأخطاء لزمالئه
لي�س لديه القدرة على املناف�سة وال يتحمل الدخول فيها
فيلج�أ �إلى ت�شويه عمل الآخرين و�إجنازاتهم
ن�ص���ل �إلى نتيج���ة �أن الإره���اب �أحد نتائج
الإنح���راف الفكري ،وق���د يعتقد الكث�ي�رون �أن
مو�ض���وع الإنحراف الفك���ري من �إف���رازات الع�رص
احلديث � ،إال �أنن���ا لو رجعنا للخلف زمنياً لوجدناه
ق���د تناوله العدي���د من العلم���اء واملفكرين يف
كتبه���م �آنذاك ،فه���ذا ابن خل���دون يقول يف
مقدمت���ه يف معر����ض و�صف���ه لبع����ض الطوائف
�سمون الغالة
املنحرفة فكرياً ”،ومنهم طوائ���ف ُي َ
جتاوزوا حد العقل ”...و�صف تطرفهم وانحرافهم
الفك���ري ب�أنهم (غُ الة) �أي �أنه���م جتاوزا احلدود
العقلية امل�سموح بها ،وه���ذه الكلمة م�أخوذة من
(غ�ل�ا) �أي ارتفع وجتاوز احلد� ،أمل ت���ر �أنك �إذا
�أردت �أن ت�شرتي �شيئاً ووجدت ثمنه جتاوز قيمته
احلقيقية فتقول عنه (غايل) �أي تعدى حدوده،
وقد ذك���ر ابن منظ���ور يف كتابه ل�س���ان العرب
�رشح ملعاين ه���ذه الكلمة حيث قال يف معانيها
وال�ض ْغ ُن
والع���داوة ِّ
َ
“الغلِي���لُ  - :وه���و -الغِ ُّ�ش َ
واحلقْد واحل�سد” ،بع���د هذا ال�سياق لك عزيزي
القارئ �أن ت�ستنج من هو املنحرف فكرياً ؟ وكيف

ميكن �أن يك���ون؟ وما هي �صفاته!!..كبري لدرجة
�أنه���م مل يجتمعوا على تعري���ف واحد للإنحراف
الفك���ري وال�سبب يع���ود يف ذل���ك �إلى تعدد
م�شاربهم ،وتنوع تخ�ص�صاته���م ،وخ�صو�صية كل
بيئة وطبيعتها وخلفيته���ا وثقافتها ،ولعل �أف�ضل
تعريف وقعت علي���ه عيني هو ما نقل���ه الدكتور
حممد الدغيم ،يف كتابه (الإنحراف الفكري و�أثره
على الأمن الوطني)حيث قال عن االنحراف الفكري
�أنه“ :انحراف االفكار �أو املفاهيم �أو املدركات عن
ما هو متف���ق عليه من معايري وقي���م ومعتقدات
�سائدة يف املجتمع”  ،وب���كل ب�ساطة لو طبقنا
هذا التعري���ف على الفرد غ�ي�ر امللتزم يف بيئة
العمل واملجتمع امل�ؤ�س�سي الذي يجب �أن ت�سود
فيه املفاهي���م واملعتق���دات ال�صحيحة� ،سيكون
املخال���ف منحرفا فكرياً ،وللتو�ضي���ح �أكرث �سنذكر
بع�ض وعندما ننتقل م���ن املفكرين القدماء �إلى
املفكرين املعا�رصين جنده���م �أي�ضاً تناولوا هذا
املو�ض���وع بتف�صيل هذه املفاهي���م واملعتقدات
على �سبيل املثال ولي�س احل�رص.
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مشاركات
�إف�ساد العمل اجلماعي

�أهم غايات املنحرف فكري ًا الإف�ساد والإرتقاء
على ظهور الغري لذا ي�أتي مبربرات مثالية لأفعاله املنحرفة

مفه���وم العم���ل اجلماع���ي م���ن املعتقدات
الرا�سخة التي يجب �أن يعتقد بها اجلميع  ،ف�إذا
م���ا كان �أحدهم معتقد ًا خالف ذل���ك  ،وال ي�ؤمن
تخال���ف املعتقدات ال�سائدة ف�إن���ه بال �شك يعترب ي�ستمر على هذا الإنحراف رغم املقومات التي يتم
بالعمل اجلماع���ي بل ولديه ح�سا�سي���ة منه ،تراه
كلم���ا دخل جمموعة �أف�سد عملها ،لذا ي�ستلزم الأمر �شاذ ًا فكرياً لأنه يخ���رج عن الن�سق العام للتفكري و�ضعه���ا �أمامه م���ن قبل امل�صلحني فكري���اً  ،م� ً
رصا
تهيئته من جدي���د ليقتنع ب�رضورة و�أهمية العمل ال�سل���م يف الو�سط الذي يعي�ش فيه  ،وللأ�سف قد عل���ى تلك الأفكار املنحرف���ة  ،والأدهى �أنه يكون
اجلماعي ،ولعل من �أبرز الأ�سباب التي تدعوه �إلى
كره العمل اجلماعي ،ع���دم ثقته يف �أحد � ،سوء
الظ���ن يف الزمالء  ،ظنه ب�أن���ه هو من يعلم وغريه
ال يعل���م  ،واالعتق���اد ب�أنه عندم���ا ي�ساند الغري
�سيتفوق���ون عليه  ،هذه املعتقدات جتعله �سلبياً
منبوذ ًا  ،بل ي�صبح عن� ً
رصا خمرباً لإف�شال عمل �أي
جمموعة  ،وهذا انحراف فكري وا�ضح.
�إلقاء امل�س�ؤولية على الغري

كل ف���رد م�سئول ،وعلي���ه �أن يتحم���ل امل�س�ؤولية
كاملة ،وم���ن لوازم ه���ذه امل�س�ؤولي���ة �إذا ما بدر
من���ه خط����أ �أو تق�صري عليه �إ�صالح���ه ،ولكنك جتد
بع�ضهم �إذا �أخط�أ فاحلل املف�ضل لديه هو �أن ُيلقي
بامل�سئولية على غريه ب�رسعة ال�ضوء  ،لأنه يعتقد
�أنه �سيحق���ق نتيجتني يف �رضبة واحدة  ،الأولى
تربئة نف�سه ،والثانية االيقاع بالغري  ،تلك الفكرة
ال يتبناه���ا �إال منحرف فكري���اً  ،وتتحتم مواجهته
ومواجهة الفكر الذي لديه.
الت�صيد لأخطاء الزمالء
ّ

قنا�ص حم�ت�رف ،ينتظر اللحظة اللي يخفق �أو
هذا ٌ
يخطئ بها الغري فيقوم بنقلها للم�س�ؤولني معتقد ًا
�أن �أخطاء الآخري���ن وف�شلهم جناحاً له  ،يف حني
كان من املفرت�ض �أن يعتقد �أن جناحاته يجب �أن
تكون مبنية على �إجنازات���ه  ،هذا االعتقاد فا�سد
مدمر للبيئة امل�ؤ�س�سية التي يعي�ش فيها ،لذا فهو
منحرف فكرياً.
ه���ذه املعتقدات التي ذكرناه���ا على �سبيل
املثال فق���ط ولي�س احل�رص ،فاملعتق���دات الفكرية
املنحرف���ة كثرية يتع���ذر �رسدها كامل���ة يف مقالة
مقت�ضبة ،ولكن ليعلم اجلمي���ع �أنها تت�سبب يف
كوارث من النزاعات والتناحر بني الزمالء  ،و�ضعف
يف الإنت���اج  ،وتدمري للم�ؤ�س�سة التي ينتمي �إليها
ه�ؤالء  ،متاماً كالإرهابي الذي يدمر وطنه.
ومل���ا كان املنحرف فكري���اً يعتنق معتقدات
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م���دركاً لهذه الإنحراف���ات  ،ويتع�صب لها ويدافع

تربير الغايات

عنه���ا وك�أنها من �أ�س�س الف�ضيل���ة  ،لذا نراه يت�سم

�أهم غايات املنحرف فكري���اً الإف�ساد والإرتقاء

كانت �صفات فكرية بالأ�سا����س  ،ومنها على �سبيل

عندما يتم تكليفه بعمل �أو مهمه ي�رشك معه �أكرب

ب�صفات معينة وهذه ال�صفات لي�ست �صفات ج�سدية للأعلى على ظهور الغري ،ومن �أجل ذلك تراه ي�أتي
�أو مادي���ة و�إمنا هي �صفات نف�سية �إن �صح التعبري مبربرات مثالي���ة لأفعاله املنحرفة  -والتي منها -
املثال ولي�س احل�رص:

عدد من الزم�ل�اء  ،مدعياً حبه للعمل اجلماعي ،

ولكن احلقيقة لي�س���ت كذلك  ،و�إمنا احلقيقة هي
ليوزع امل�س�ؤولية على اجلميع  ،فعندما يقع خط�أ
ما  ،يرمي ذلك اخلط�أ على غريه  ،ال ي�ستطيع �أن
ينفذ �أي مهم���ة ذات م�س�ؤولية �إال بهذا الأ�سلوب ،
و�إذا ما متت مواجهته بخط�أ هذا الفكر الذي يتبناه
 ،برره بالعمل اجلماعي .
امليل �إلى ال�رصاع

املنح���رف فكري���اً لي����س لديه الق���درة على
املناف�سة ال�رشيفة  ،وال يتحمل الدخول فيها ،فيلج�أ
�إلى ت�شويه عمل الآخري���ن واجنازاتهم ،من خالل
البح���ث عن �أخطائهم  ،ولو رجعنا لطبيعة النف�س
الب�رشي���ة جندها ُجبلت عل���ى حماربة من يعتدي
عليه���ا  ،فمن يرتب�ص بك ويري���د بك الأذى لن
تقف مكت���وف الأيدي �أمامه  ،لذلك جتد املنحرف
فكرياً ال يدخ���ل يف املناف�س���ات ال�رشيفة ليحقق
جناحاته  ،و�إمنا يلج�أ دائماً للمكائد  ،هذا الأ�سلوب
َيخل���ق �رصاعات بني الأف���راد  ،حت���ى ال�شخ�ص
املث���ايل – ودفاعاً عن نف�س���ه – ي�ضطر جمرب ًا �أن
يكون طرفاً فيها.
النزعة �إلى العداء

املنحرف فكرياً لي����س لديه القدرة على تكوين
�صداقات حقيقي���ة �إال ملن هم على نف����س �أفكاره ،
ف�ت�راه ينفر منه الكث�ي�رون  ،ويبتعدون عنه جتنباً
للع���داوات التي ق���د تن�شب بينهم ،ف�ل�ا �أمان يف
التعامل مع الإرهابيني  ،وحتى الإرهابيني �أنف�سهم
و�إن ت�شابهت �أفكارهم �إال �أنهم الي�أمنون من بع�ضهم
على بع�ضهم.
هذه الظاهرة حتتاج �إلى عالج  ،هناك عالجات
وقائية وعالجات ت�صحيحية  ،ومنها ما هو �إجراء �إداري
ومنها م���ا هو �إجراء قانوين � ،أمثلة على ذلك � ،إقامة
دورات متعلق���ة مب�س�ألة الأخالقيات  ،ون�رش ثقافة فن
التعامل مع الزمالء  ،تقوية امل�سار الذي يحمل الفكر
ال�سليم � ،أي�ضا عل���ى الإدارة تقومي الإرهابي وردعه
عن القيام بالأعمال الإرهابي���ة  ،زرع الأفكار ال�سليمة
والت���ي منها ن�رش مبد�أ التعامل مع املهمات والأعمال
ولي����س الأ�شخا����ص  ،بعب���ارة �أخ���رى االبتعاد عن
ال�شخ�صنة ب�شتى �صورها  ،وعند وقوع م�شكلة عملية
يجب العم���ل بتكاتف حللها ولي����س ترا�شق �أ�صابع
الإتهام واحد ًا تلو الآخر  ،اال�ستماع وتنفيذ تعليمات
الإدارة ملا فيه م�صلحة للجميع � ،إيجاد روح التغيري
للأف�ضل  ،االيجابية الدائمة  ،وغريها كثري.
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�إدارة املخاطر
اجلمركية يف البحرين
الن�شـــــ�أة والتــــــوجهـــــات

�إعداد النقيب :زين ال�شوملي
رئي�س �شعبة املخاطر � -شئون اجلمارك

�شه���دت �شئ���ون اجلم���ارك يف
مملكة البحري���ن العديد من التطورات
الإداري���ة والفنية ،التي ع���ززت م�سرية
العم���ل اجلمركي يف البحرين وب�ي�ن �أقرانها يف
الإقليم ،ون�صت ا�سرتاتيجية �شئون اجلمارك على
مهم���ة اجلمارك وه���ي «تقدمي خدم���ات جمركية
متمي���زة على م�ست���وى الإقليم من خ�ل�ال تي�سري
حركة ال�سفر والتجارة امل�رشوعة وتعزيز �أمن اململكة
وحماية املجتمع»� ،أما الر�ؤية فتتمثل يف «جمارك
مع���ززة لالزده���ار والأم���ن والنم���و االقت�صادي».
ومن هذا املنطل���ق �أحرزت �شعب���ة �إدارة املخاطر
املعنية بعملي���ة �إدارة املخاطر تط���ور ًا ملحوظ���اً
منذ ن�ش�أته���ا ب�صورتها الإلكرتوني���ة وذلك ح�سب
التوجهات اجلمركية اال�سرتاتيجية.
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الن�ش�أة

ن�ش�أت فكرة �إدارة
املخاط���ر اجلمركي���ة عموماً
نتيجة لزيادة حركة التجارة عرب املنافذ
اجلمركية وتطور ا�سرتاتيجيات اجلمارك و�إدراك
�رضورة االنتقال من الأ�ساليب الرقابية التقليدية �إلى
الأ�سالي���ب احلديثة والتقني���ات ،الأمر الذي حتث
عليه املنظمات الدولية.
ومواكب ًة لهذا التحدي قامت �شئون اجلمارك

م���ت���م���ث���ل��� ًة
ب������الإدارة ال��ع��ام��ة
ل�ل�أم��ن وامل��ت��اب��ع��ة بتفعيل
نظام املخاطر الآ ّ
يل يف مطلع عام
 ،2013ليكون عبارة عن نظام رقابي يقي�س

مفهوم �إدارة
املخاطر و�أنواعها

تعرف �إدارة املخاطر ب�أنها ممار�سة لعملية اختيار نظامية
لطرائق ذات تكلف���ة فعالة من �أجل التقليل من �أثر تهديد
مع�ي�ن على املنظمة �أو امل�ؤ�س�سة وه���ي عملية مقرتنة مع
مبد�أ ا�ستمرارية العمل  ،وهي عملية قيا�س وتقييم للمخاطر،
وتطوير �إ�سرتاتيجيات لإدارتها.

درج���ة خ��ط��ورة الب�ضائع
امل�����ص�رح ع��ن��ه��ا يف امل��ن��اف��ذ
اجل��م��رك��ي��ة وي��ح��دد ط���رق معاجلة
اخل��ط��ورة ،وذل��ك للتحكم باملخاطر
اجلمركية وتخفي�ضها.
التوجهات

تهدف �شئ���ون اجلم���ارك يف خطتها
اال�سرتاتيجي���ة �إل���ى «تعزي���ز
ال�رشاكة م���ع العمالء
م���ن �أج���ل

زي���ادة الإي���رادات وتقليل
املخاط���ر» ،كم���ا ته���دف �إدارة
املخاط���ر والتقييد �إلى «املوازنة بني
ت�سهيل الإج���راءات والرقابة اجلمركية
ح�سب فئات االلتزام واخلطورة» ،ومن
هذا املنطلق ت�سع���ى �شعبة املخاطر
�إلى الريادة يف ت�سهيل التجارة �ضمن
نظ���ام خماطر متط���ور ،و�إل���ى موازنة
ب�ي�ن الرقابة والت�سهي���ل ح�سب مدى
االلتزام من خالل خطتها ال�سنوية التي
تغط���ي الأهداف املرجوة على اجلانب
الفن���ي والإداري وتدعم عمل ال�شعبة
كوح���دة م�ؤ�س�ساتي���ة �ضم���ن �شئون
اجلمارك.

وه���ذه اال�سرتاتيجيات تت�ضمن نق���ل املخاطر �إلى جهة
�أخرى ،وجتنبها ،وتقليل �آثاره���ا ال�سلبية ،وقبول بع�ض �أو
كل تبعاته���ا � ،أما �أنواع �إدارة املخاط���ر فيمكن �أن ت�صنف
وفق معيارين وذلك كما يلي :
� -1إدارة املخاط���ر التقليدي���ة � :إن �إدارة املخاط���ر
التقليدية تركز على املخاط���ر الناجتة عن �أ�سباب مادية �أو
قانونية (مثال :الك���وارث الطبيعية �أو احلرائق ،احلوادث،
املوت والدعاوى الق�ضائية) .
� -2إدارة املخاط���ر املالي���ة  :هي �أحد �أ�ش���كال �إدارة
املخاط���ر التي تركز على تلك املخاط���ر التي ميكن �إدارتها
با�ستخدام �أدوات املقاي�ضة املالية وبيئتها الرئي�سة البنوك .
� -3إدارة املخاطر املثالية  :تركز �إدارة املخاطر املثالية
عل���ى �إعطاء الأولي���ات ،بحيث �أن املخاط���ر ذات اخل�سائر
الكبرية واحتمالي���ة حدوث عالية تعالج �أوال ،بينما املخاطر
ذات اخل�سائر الأقل واحتمالية حدوث �أقل تعالج فيما بعد.

بغ�ض النظر عن نوع �إدارة املخاطر ،ف�إن جميع ال�رشكات
الكربى وكذلك املجموعات وال�رشكات ال�صغرى لديها فريق
خمت�ص ب����إدارة املخاطر .وبينما ت�ستخ���دم �إدارة املخاطر
لتف���ادي اخل�سائر ق���در الإمكان ف�إن التخطي���ط ال�ستمرارية
العمل وجدت لتعالج نتائج ما يتبقى من خماطر .وتكمن
�أهميتها يف �أن بع�ض احلوادث التي لي�س من املحتمل �أن
حتدث قد حتدث فع ًال �إن كان هناك وقت كاف حلدوثها.
�إن �إدارة املخاطر والتخطيط ال�ستمرارية العمل هما عمليتني
مربوطتني م���ع بع�ضهما وال يجوز ف�صلهم���ا .فعملية �إدارة
املخاط���ر توف���ر الكثري م���ن املداخالت لعملي���ة التخطيط
ال�ستمرارية العمل مثل ( :املوجودات ،تقييم الأثر ،التكلفة
املقدرة...ال���خ) وعليه ف�إن �إدارة املخاطر تغطي م�ساحات
وا�سع���ة مهمة لعملي���ة التخطيط ال�ستمراري���ة العمل والتي
تذهب يف معاجلتها للمخاطر �أبعد من عملية �إدارة املخاطر.
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دور اجلمارك البحرينية
يف تنمية ال�رشاكة املجتمعية

بقلم :الدكتور طارق عبداحلميد
امل�ست�شار القانوين ب�شئون اجلمارك
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ت�سع���ى احلكومات احلديثة يف كافة بالد العامل من ت�سيري اجلهات
الإداري���ة خلدماتها ،اعتم���اد ًا على ما توف���ره من ت�رشيع���ات قانونية
ت�ساه���م يف رفد الإقت�صاد الوطني وحت�س�ي�ن �صورة هذه البالد ب�شكل
ع���ام بالإ�ضافة �إلى خدم���ة العن�رص الب�رشي – املواط���ن –  ،ومن هذا
املنطلق �ساهم الد�ست���ور البحريني املعدل ل�سنة 2002م وتعديالته
على حماية االقت�ص���اد الوطني من خالل الوحدة املتكاملة لدول جمل�س
التع���اون اخلليجي ،وذلك من خالل �سند امل�رشوعية يف املادة ()10
منه على �أن :

�أ  -االقت�ص���اد الوطن���ي �أ�سا�س���ه العدال���ة
االجتماعية،وقوامه التع���اون العادل بني الن�شاط
العام والن�شاط اخلا�ص ،وهدفه التنمية االقت�صادیة
وفقا خلطة مر�سومة ،وحتقي���ق الرخاء للمواطنني،
وذلك �آله يف حدود القانون.

عي�سى �آل خليفة ،على حتقيق هذه ال�رشاكة لدول
جمل�س التعاون من خالل نظام – قانون اجلمارك
املوح���د الذي مت العمل به اعتب���ار ًا من الأول من
يناي���ر 2002م ،مبوجب املر�س���وم بقانون رقم
( )10ل�سنة 2002م  ،وتعديالته .

ب  -تعم���ل الدول���ة على حتقي���ق الوحدة
االقت�صادیة لدول جمل����س التعاون لدول اخلليج
العربية ودول اجلامعة العربية ،و�إلى ما ی�ؤدي �إلى
التقارب والتعاون والت�آزر والتعا�ضد فيما بينها ولذا
جاءت ال�رضائب ك�أحد مقومات هذا االقت�صاد لتعزيز
مكانه الإيرادات العامة ململكة البحرين ،وقد ن�صت
( )15د�ستور على �أن :

ونظ���ر ًا لأن املجتمع البحرين���ي ي�ؤمن بهذه
ال�رشاكة فقد ر�سخ ميث���اق العمل الوطني حكوم ًة
و�شعب���اً ،على وح���دة العالقات اخلليجي���ة �إميانا
يقينيا بوحدة الهدف وامل�صري وامل�صلحة امل�شرتكة
ل�شع���وب دول جمل����س التعاون ل���دول اخلليج
العربية،م���ن خالل دعم ه���ذه الأوا��ص�ر التاريخ
امل�شرتك والثقافة والأعراف املتماثلة.

�أ -ال�رضائب والتكاليف العامة �أ�سا�سها العدالة
االجتماعية ،و�أدا�ؤها واجب وفقا للقانون ،وبالتايل
اكتمل ال�سن���د القانوين للتح�صي���ل لزيادة موارد
الدولة للم�ساهمة يف حتقيق التنمية ال�شاملة للملكة
 ،وحر�صاً من القيادة الر�شيدة لعاهل البالد املفدى
ح�رضة �سي���دي �صاح���ب اجلاللة املل���ك حمد بن

والب�ي�ن من مطالعة ن�صو����ص نظام – قانون
اجلم���ارك املوح���د رق���م (  )10ل�سن���ة 2002
الذي نظم الإج���راءات القانونية و�ضوابط حت�صيل
ال�رضيبة اجلمركية املوح���دة حتقيقاً لل�رشاكة على
امل�ستوى الدويل والإقليمي على حد �سواء ذلك،
لأن املال الع���ام ي�ساهم ب�صورة مبا�رشة يف �إعداد

�سيا�س���ات ال�رشاكة املجتمعية ،ع�ب�ر التوا�صل مع
اجلهات احلكومية ومنظمات املجتمع املدين يف
�ضوء درا�سة اخلطط والربام���ج والطلبات املتعلقة
بتحقيق هذه ال�رشاك���ة ،و حتديد �آليات ومتابعة
تنفيذه���ا حفاظاً على املحافظ���ة على املال العام
وتقنني �رصفه ،مبا يكون له عائد �إيجابي ي�ساهم
يف تنمية املجتمع .
ومما ال�ش���ك فيه �أن ال�رضيبة اجلمركية �ساهمت
يف زي���ادة الإيرادات العام���ة للمملكة مبا ين�سجم
مع �إ�سرتاتيجية �شئ���ون اجلمارك للأعوام 2017
– 2020م حي���ث ارتفعت الإي���رادات اجلمركية
الفعلي���ة بن�سبة  %6مقارنة بالعام  2016لت�صل
�إلى �أعل���ى م�ستوى �إي���رادات جمركية منذ انتقال
تبعية �ش����ؤون اجلمارك �إلى وزارة الداخلية وبلغت
ن�سب���ة الإجناز يف الأه���داف الإ�سرتاتيجية ب�شكل
�إجم���ايل  % 33وج���ار العمل عل���ى تنفيذ باقي
املتطلبات ،ح�س���ب اخلطة الزمنية املعتمدة ،ومن
اجلدير بالذك���ر �أن �شئون اجلم���ارك تعاملت يف
الجمـــــــارك
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قانون اجلمارك املوحد نظم
الإجراءات وال�ضوابط
حتقيق ًا لل�رشاكة على
امل�ستوى الدويل
والإقليمي
الع���ام  2017م���ع �أكرث من ن�ص���ف مليون بيان
بزي���ادة  % 3عن العام ،2016ومما ي�ؤكد حر�ص
اجلم���ارك عل���ى حتقي���ق ال�رشاك���ة املجتمعية ما
ن�سطره م���ن ذكر بع�ض الن�صو�ص القانونية الواردة
يف نظام القانون املوح���د للجمارك لدول جمل�س
التعاون لدول اخللي���ج ال�صادر باملر�سوم بقانون
رقم ( )10ل�سنة  2002على النحو الآتي :
– تن����ص امل���ادة ( )9عل���ى �أن تخ�ض���ع
الب�ضائ���ع الت���ي تدخ���ل �إل���ى الدول���ة لل�رضائب
“الر�س���وم” اجلمركية مبوج���ب التعريفة اجلمركية
املوحدة ،وللر�سوم املق���ررة �إال ما ا�ستثني مبوجب
�أح���كام هذا النظام القان���ون �أو مبوجب االتفاقية
االقت�صادية املوح���دة لدول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية �أو �أي اتفاقية دولية �أخرى يف �إطار
املجل�س  ،وبالت���ايل يقنن الن�ص القانوين تعزيز مبوجب موافقة �صادرة ع���ن جهات االخت�صا�ص يف
ال�رشاكة املجتمعية م���ذ دخول كافة الب�ضائع �إلى الدول���ة “،ومن ثم حتقق اجلم���ارك هذه ال�رشاكة
الدولة تلبية حلاجات املجتم���ع وزيادة الإيرادات املجتمعي���ة يف منع دخول الب�ضائع املمنوعة �أو
العامة .
املخالف���ة �أو خروجها �أو حت���ى عبورها لأن اجلمارك
– تن����ص املادة ( )10عل���ى �أن تكون فئة ت�سعي دوماً للمحافظة عل���ى �أمن واقت�صاد الدولة
�رضيب���ة التعريفة اجلمركية �إما مئوية ) ن�سبة مئوية م���ن خالل العم���ل الرقابي امل�ستم���ر الذي يدفع
م���ن قيمة الب�ضاع���ة ( �أو نوعي���ة ) مبلغاً على كل العامل�ي�ن على تطوير وحت�س�ي�ن الأداء وحتقيق
ال�سيا�سة العامة للدولة .
وحدة من الب�ضاعة .و يجوز �أن تكون هذه ال�رضيبة
– وم���ن اجلدي���ر بالذك���ر �أن الإدارة العامة
مئوية ونوعية معاً للنوع الواحد من الب�ضاعة.
للجمارك قام���ت بتطوير نظامها الإلكرتوين  ،الذي
والب�ي�ن من مطالع���ة الن�ص �أن���ه ي�ساهم يف
ي��س�ر عم���ل العالقات العام���ة للم�ساهم���ة يف ن�رش
حتديد القيم���ة ال�رضيبية لكافة م���ا يدخل الدولة
كافة القرارات ال�صادرة م���ن معايل رئي�س اجلمارك
لزيادة ن�سبة الإيرادات العامة التي حتقق ال�رشاكة
وكاف���ة االجن���ازات الت���ي حتققه���ا الإدارة �ضبط
املجتمعية والتنمية امل�ستدامة .
كاف���ة املخالف���ات وتكرمي العاملني به���ذا املرفق
– ن�صت امل���ادة (  )24عل���ى �أن« :متنع و�إثابتهم مالي���اً ومعنويا؛ولذا مت ربط هذه الرقابة
الإدارة مبوج���ب �أحكام هذا النظام القانون �أو �أي بالنظ���ام الإلكرتوين ت�أكي���د ًا على ه���ذا االجناز
نظام قانون �أو قرار �آخر دخول الب�ضائع املمنوعة ل���وزارة الداخلية ال���ذي �ساهم يف �رسع���ة الأداء
�أو املخالف���ة �أو خروجه���ا �أو عبوره���ا ،كم���ا متنع الرقاب���ي مع خالل تواجد �آلي���ة تبادل املعلومات
دخول الب�ضائع املقي���دة �أو خروجها �أو عبورها �إال داخ���ل ه���ذه امل�ؤ�س�س���ات احلكومي���ة مب���ا ي�ؤكد
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االنتقال م���ن التفاعل الورق���ي  -الكال�سيكي �إلى
التفاع���ل الآيل ،ومن الأمثل���ة الدامغة على تطوير
�شئون اجلمارك البحريني���ة منظومتها و�ضع خطة
ال�ستبدال كاف���ة �أجهزة الأ�شعة ح�سب العمر الزمني
ؤخرا تر�سيه �أك�ب�ر مناق�صة يف
للجهاز،حي���ث مت م� ً
تاري���خ �شئون اجلمارك ال�ستب���دال �أجهزة الأ�شعة
اخلا�صة بال�شاحنات واحلاوي���ات ،و�ستقوم الأجهزة
اجلديدة مب�سح � 120شاحنة يف ال�ساعة بد ًال من
 20للأجهزة القدمي���ة ،و�ست�سهم هذه الأجهزة يف
ت�رسيع العملية مع املحافظ���ة على دقة امل�سح
مم���ا ي�ساهم يف حتقيق التوازن بني الدور الأمني
وتي�سري حركة مرور الب�ضائع وامل�سافرين  ،وكذلك
نظام �أفق الذي �ساهم يف تي�سري �إجراءات العمل
بالتخلي�ص اجلمركي امل�سب���ق للمنتجات اخلا�ضعة
لرقاب���ة وزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة مثل �إدارة
املوا�صف���ات واملقايي����س ،وتطوير �شبك���ة �شئون
اجلمارك االلكرتونية الت���ي كان لها بالغ الأثر يف
تق���دمي كافة اخلدمات االلكرتوني���ة وربط املوقع
بكاف���ة الإدارات وعلى ر�أ�سه���ا مكتب معايل رئي�س

ال�رضيبة اجلمركية �ساهمت
يف زيادة الإيرادات العامة
مبا ين�سجم مع �إ�سرتاتيجية
�شئون اجلمارك
وزير الداخلي���ة حفاظاً على النظام العام والت�صدي
لآفة املخدرات وال�سيطرة على خماطرها، ،وت�أكيد ًا
عل���ى ذل���ك وج���ود تب���ادل م�ستم���ر للمعلومات
والبيان���ات على امل�ست���وى الإقليم���ي ،من خالل
مكاتب متثيل بجميع �أنح���اء العامل منها املكتب
الإقليمي لتبادل املعلومات ،والذي يتم يف �إطاره
تب���ادل �أي م�ستجدات يف �إط���ار العمل اجلمركي،
وا�ستعرا�ض �أي �ضبطيات غري عادية وغري منطية .
– ن�ص���ت امل���ادة (  )90عل���ى �أن  :للمدير
العام �أن مينح الإدخال امل�ؤقت ملا يلي :
 الآلي���ات واملعدات الثقيلة لإجناز امل�شاريع�أو لإجراء التج���ارب العملية والعلمية العائدة لتلك
امل�شاريع.
 الب�ضائ���ع الأجنبية ال���واردة بق�صد �إكمالال�صنع.
اجلم���ارك حتقيق���اً لل�رشاك���ة املجتمعية وحتقيق
االن�ضباط املن�شود وح�سن �سري العمل .
– ن�صت املادة (  )80على �أنه يحظر دخول
الب�ضائع التالية �إلى املناطق والأ�سواق احلرة :
– الب�ضائع القابلة لال�شتعال ،عدا املحروقات
الالزمة للت�شغيل التي ت�سم���ح بها اجلهة امل�رشفة
على املناطق والأ�س���واق احلرة �ضمن ال�رشوط التي
حتددها اجلهات املخت�صة.
– املواد امل�شعة.
– الأ�سلحة احلربي���ة والذخائر واملتفجرات �أيا
كان نوعها �إال برتخي�ص من اجلهات املخت�صة.
– الب�ضائع املخالفة للأنظمة املتعلقة بحماية
امللكي���ة التجاري���ة وال�صناعية والأدبي���ة والفنية،
ال�صادر بها قرارات من اجلهات املخت�صة.
– املخدرات على اختالف �أنواعها وم�شتقاتها.
– الب�ضائع الت���ي من�ش�ؤها بلد تقرر مقاطعته

 م���ا ي�ست���ورد م�ؤقت���اً للمالع���ب وامل�سارحاقت�صاديا»،ومم���ا ال �شك في���ه �أن هذه املادة من
امل���واد الداعم لتنمي���ة ال�رشاك���ة املجتمعية ملا واملعار�ض وما مياثلها.
حتر�ص عليه من تر�سيخ الطرق املتعددة للحفاظ
 الآالت واملع���دات والأجه���زة التي ترد �إلىعلى النظام العام من خالل حظر دخول الب�ضائع البالد بق�صد �إ�صالحها.
القابل���ة لال�شتعال ،وامل���واد امل�شع���ة ،والأ�سلحة
 الأوعية والأغلفة الواردة مللئها.والذخائر واملخدرات التي تعد �أحد معاول الهدم
 احليوانات الداخلة بق�صد الرعي.للبالد والتي متار�سها تنظيمات اجلماعات الإرهابية
التي فر�ض���ت نف�سها عل���ى املجتمع���ات الدولية
العينات التجارية بق�صد العر�ض.والإقليمية،والتي ما زال���ت حتتاج �إلى ت�ضافر قوى
 العين���ات الأخ���رى الت���ي ت�ستدعي ذلكاملجتم���ع وم�ؤ�س�ساته املتع���ددة �سواء كان ذلك
داخل اململكة �أو م���ن خالل منافذ ودوائر اجلمارك ويعاد ت�صدي���ر الأ�صناف املن�صو�ص عليها يف هذه
،وفى ه���ذا ال�سياق نذك���ر �أن �ضبطي���ات جمارك املادة �أو يتم �إيداعها يف املنطقة احلرة �أو الدوائر
املناف���ذ الربية واجلوي���ة والبحري���ة ،بلغت خالل اجلمركي���ة �أو امل�ستودع���ات خالل ف�ت�رة الإدخال
الرب���ع الأول من العام  2016نحو � 355ضبطية امل�ؤقت التي حتددها الالئحة التنفيذية.
وق���د تالحظ �أن امل�رشع من���ح هذه ال�سلطات
يف جم���ال مكافحة املخدرات ،وه���و ما ي�ؤكد على
الدور املتنامي للجمارك يف مكافحة عمليات تهريب ملعايل رئي�س اجلمارك بغية امل�ساهمة يف ت�شجيع
املخ���درات ،وب�سط الرقابة و�إح���كام ال�سيطرة على اال�ستثمار وحتقيق ال�رشاكة املجتمعية التي حتقق
املناف���ذ اجلمركية،مما ي�ؤكد تفعي���ل �إ�سرتاتيجية التوازن بني �أداء ن�ش���اط الدولة والأفراد وحتقيق
ال�رشاك���ة املجتمعية التي �أر�س���ى دعائمها معايل االن�ضباط املن�ش���ود واملحافظة عل���ى املال العام
الجمـــــــارك
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�إرتفاع قيا�سي للإيرادات
اجلمركية بعد �إنتقال
تبعية �شئون اجلمارك
�إلى وزارة الداخلية
،وق���د واكبت مملكة البحرين كاف���ة هذه الأن�شطة
الت���ي حققت جناحاتها يف ظ���ل قيادتها الر�شيدة
حتى �أ�صبحت داعمة للتخطيط اال�سرتاتيجي الذي
حق���ق اجلودة ال�شاملة وال�رشاك���ة املجتمعية لهذه
امل�ؤ�س�س���ات احلكومية ،والت���ي ت�أتى يف مقدمتها
وزارة الداخلية التي ت�سعى دائما لدعم امل�رشوعية
القانونية و�سماحة تطبيقها .
– ن�صت املادة (  )108على �أن يعد خمل�صاً
جمركي���اً كل �شخ����ص طبيعي �آو اعتب���اري يزاول
�إع���داد البيان���ات اجلمركية وتوقيعه���ا وتقدميها
للدائرة اجلمركية و�إمتام الإجراءات اجلمركية اخلا�صة
بتخلي�ص الب�ضائع حل�ساب الغري.
– وتتجل���ى ال�رشاك���ة املجتمعي���ة للجمارك
مع الأف���راد وال�رشكات لإنهاء �إج���راءات التخلي�ص
اجلمركي من خالل ما نظم���ه امل�رشع ملزاوله مهنة
املخل����ص اجلمرك���ي والرتخي�ص له���م وحتديد
م�س�ؤوليته���م عن �أعمالهم و�أعم���ال تابعيهم �أمام
امل�ستوردي���ن وامل�صدري���ن والإدارة يف �ضوء ما
ي�ص���دره مع���ايل رئي����س اجلمارك م���ن تعليمات
لتنظيم هذه الأعمال مما يحقق ت�سري كافة الأعمال
التجارية وحتقيق امل�صلح���ة العامة واخلا�صة على
حد �سواء ؛ولذا كان لزاما على اجلمارك البحرينية
تق���دمي �أف�ض���ل اخلدم���ات لل��ش�ركات التجاري���ة
واملخل�ص�ي�ن اجلمركي�ي�ن وامل�سافري���ن والأفراد
عل���ى حد �سواء ويتجلى ذلك من خالل �إحاطتهم
بال�سل���ع املمنوع���ة واملقيدة عن���د الدخول �إلى
اململك���ة ،ونذكر على �سبي���ل املثال عند تقدمي
البي���ان اجلمرك���ي الكرتونيا،يل���زم �إتب���اع كافة
التعليمات والت�أكد م���ن معلومات ال�شحن  -كافة
تفا�صيل ال�شحن متوفرة و�صحيحة ودقيقة  -وجود
بولي�صة ال�شحن /ال�شحن اجلوي و�أن رقم البولي�صة
�صحي���ح  -معلومات التعبئ���ة ال�صحيحة مبا فيها
كميات ووحدات القيا�س ،لأن تقدمي �أي معلومات
خاطئ���ة �أو غري كاملة يف البي���ان اجلمركي يعترب
خمالفة .ويجوز تطبي���ق العقوبات ح�سب ما تقرره
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ال�شئ���ون اجلمركية .وت�شمل العقوب���ات الغرامات
و�سح���ب رخ�صة التخلي�ص �أو اتخ���اذ �إجراء قانوين
كما ورد يف نظام – قانون اجلمارك املوحد .

نظ���م امل�رشع عمل رجال اجلمارك من خالل املادة
( )116م���ن نظ���ام  -قانون اجلم���ارك املوحد
باعتبارهم م���ن رجال ال�ضبط الق�ضائي وفى حدود
اخت�صا�صه���م مع االلت���زام بالزى الر�سم���ي �أثناء
عملهم حماية للمجتم���ع وت�سهي ًال للتعاون معهم
وعلى ال�سلطات املدني���ة والع�سكرية وقوى الأمن
الداخل���ي تق���دمي كل م�ساعدة للقي���ام بعملهم
مبجرد طلبهم ذل���ك �،إ�ضافة �إلى الت���زام الإدارة
بالتعاون مع اجلهات الأخ���رى مما ي�ؤكد ال�رشاكة
املجتمعية بالتع���اون مع جميع اجلهات حتقيقاً
لالن�ضباط املن�شود وح�سن �سري العمل .

الع���ام يعد اللبِن َة الأولى
ونظر ًا لأن املوظَّ فُ
ُّ
إداري للدولة؛ ملا حتتلُّه الوظيف ُة
يف بِناء اجلهاز ال ِّ
العام���ة مِن مكان���ة �سامية داخل نط���اق التنظيم
َّ
إداري للدول���ة؛ لتقدميِه���ا كاف���ة �أن�شطة الدولة
ال ِّ
للمرافق
ِّ
العام���ة َ
املتع���ددة يف �ضوء املب���ادئ َّ
بانتظ���ام واطّ راد ،ولتحقيقِ
العامة لدوام �سريها
ٍ
َّ
قواعد هذه
تكون
يل���زم � ْأن
ة
العام
امل�صلحة
هذه
َ
ُ
ُ
َّ
ميكن � ْأن حتقِّقَ هذه املرافقُ
الت�رشيعاتِ �آمر ًة ،وال ُ
وف���ى �إطار مواكبة القان���ون ملتغريات احلياة
العام���ة �إلاَّ �إذا كانت
فاعليته���ا يف جمال الوظيفة َّ
ال�ضماناتِ ؛ ل ُتحقِّ���قَ التوا ُز َن وم�ساي���رة هذه امل�ستج���دات كان البد من و�ضع
محُ اطَ ًة ب�سياج مِ���ن َّ
العام���ة للدولة ،ون�شاط القواع���د التي ت�ضبط عالق���ات الأفراد باملوظفني
الطبيعي ب�ي�ن امل�صلحة َّ
َّ
اخلا�صة يف �ضوء �إزاء انتفاعهم بخدمات املرافق العامة مع تفعيل
ِ���ه
لحِ
ا
�ص
وم
وحاجات���ه،
���ن
املواطِ
َّ
َ
القانونية الت���ي ترتبِط بحقوق الأفراد النظ���ام الت�أديبي بالرقاب���ة الإلكرتونية لأنها جزء ًا
امل�رشوعية
َّ
َّ
العامة وواجباته���م ،وفى هذا ال�سياق ال يتج���ز�أ من النظام الوظيفي لأن���ه �أهم الو�سائل
وحرياتهم
َّ

ل�ضم���ان التزام املوظف الع���ام بواجباته الوظيفية
واحرتامها،وحتقي���ق االن�ضباطاملن�ش���ود وح�سن
�س�ي�ر العمل الإداري ،وحماي���ة م�ؤ�س�سات الدولة ،
واملحافظة عل���ى االقت�صاد القوم���ي واملال العام
،وكيفي���ة �إدارة الوقت للمحافظ���ة على دوام �سري
املراف���ق العام���ة ،والق�ضاء على الف�س���اد الإداري
بكاف���ة �أطيافه التي ت�ؤثر �سلب���اً على نظم احلكم
يف الدولة ؛ولذا ت�سمو الرقابة الذاتية على غريها
لأنها �أحد العوام���ل الرئي�سة لنجاح العمل ب�صورة
عامة والعمل الإداري داخ���ل �أجهزة الدولة ب�صورة
خا�ص���ة؛ وم���ن ثمار ذل���ك التعاون ب�ي�ن �شئون
اجلم���ارك وكافة الأ�شخا�ص الطبيعي���ة واالعتبارية
تفعيل ن�ص امل���ادة ( )46من نظ���ام “قانون”
املوح���د للجمارك لدول جمل����س التعاون ال�سابق
ذكره عل���ى �أن  “ :للإدارة احل���ق يف ا�ستخدام
تبادل املعلومات �إلكرتونيا بالتخلي�ص اجلمركي”
مل���ا ثبت �أن له الأثر الفع���ال على الأداء وحتقيق
الأه���داف التنظيمية  ،واملحافظة على املال العام
خا�صة �أنها تغني عن كثري من النظم والتوجيهات
واملحا�سبة والتدقيق.و�أحد �أبواب الإدارة احلديثة
املفتوحة للمواط���ن ينهل منها ما يحتاجه ب�سهولة
وي�رس ،وهذا م���ا �أيدته ال�رشيع���ة الإ�سالمية التي
�سبقت القوانني الو�ضعية  ،ونذكر من ذلك نهج
الفاروق عمر بن اخلط���اب ر�ضي اهلل عنه يف قوله

لأبى مو�سى الأ�شعري «افتح لهم بابك» وهى
�إ�شارة �إلى �إق���رار م�سايرة التقدم يف كافة املجاالت
الت���ي ت�ساهم يف �رسعة �أداء كافة خدمات املرافق
العام���ة للمواطنني وذلك ال�ست�شع���ار املوظف �أنه
حما�س���ب على عمله  ،ال من قبل النا�س  ،و�إمنا من
ٌ
قبل رب النا�س لقول���ه تعالى “ �إ َِّن �إِل َْي َن���ا �إ َِي َاب ُه ْم
ُ���م إِ� َّن َعل َْي َنا حِ َ�س َاب ُه ْم “ �س���ورة الغا�شية الآية
– ث َّ
(.)26-25
وم���ن نافلة الق���ول يظه���ر دور اجلمارك يف
حتقيق التنمية امل�ستدام���ة و ال�رشاكة املجتمعية
يف حت�صيله���ا ال�رضائب – والر�سوم – الذي �ساهم
ب�ش���كل وا�ضح يف زي���ادة الإي���رادات العامة من
خالل م�رشوعي���ة العمل الإجرائ���ي والقانوين يف
ظل الإدارة الر�شي���دة التي �ساهمت يف خلق رابط
وجداين ب�ي�ن العاملني ب�ش����ؤون اجلمارك مع
االلت���زام بامل�س�ؤولي���ة والقدرة عل���ى الت�رصف يف
املواقف يف ظل امل�رشوعية واخل�ضوع للرقابة التي
�ساهم���ت يف حتقيق االن�ضب���اط املن�شود وح�سن
�سري العمل ،و حت�س�ي�ن الأداء الوظيفي و �إثبات
ال���ذات  ،و�إظهار القوه  ،وتخفي���ف حدة الروتني
والعمل ب���روح الفريق الواحد ،و�إظهار قيمة الوقت
وتقليل اجله���د وزيادة الإنت���اج ملواكبة التقدم
العلمي والتكنولوجي يف جميع املجاالت حتقيقاً
للم�صلحة العامة.
الجمـــــــارك
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التهريب

اجلمـركي

ا�ستعر�ضن���ا يف اجلزء الأول من املقال ال�سابق ن�رشه يف العدد ()16
تعريف ال�رضيبة اجلمركية وكيفية حتديدها وحاالت الإعفاء منها ،ونتناول
يف ه���ذا اجلزء من املقال مفهوم التهري���ب اجلمركي ،والذي يك�شف عن
جتاوز حدود الدولة مع �إخفاء الب�ضائع عن ال�سلطات اجلمركية املخت�صة.
ويتطل���ب الأمر التعر�ض بالدرا�سة ملفه���وم التهريب اجلمركي فنتناوله يف
املطالب الثالثة الآتية:

املطلب الأول  :تعريف جرمية التهريب

بقلم :الدكتور �أحمد وفا
ع�ضو هيئة التدري�س بالأكادميية امللكية لل�شرطة

اجلمركي.
املطلب الثاين :امل�صلحة حمل
احلماية اجلنائية يف جرمية التهريب
اجلمركي.
املطلب الثالث � :أنواع التهريب
اجلمركي.
املطلب الأول

تعريف جرمية التهريب اجلمركي

مل ي�ضع امل�رشع امل�رصي والبحريني تعريفًا
عام����ا للجرمي����ة ،وذلك حتى ال ينح����رف عن غر�ضه
ً
الأ�صل����ي املتمثل يف حتدي����د اجلرائم والعقوبات
وا�ضحا ال لب�س فيه وال غمو�ض.
ً
حتديدا ً

وق����د ان�شغل الفقه اجلنائي وم����ا زال بتعريف
اجلرمية ،وما زال التعري����ف التقليدي �أقل التعاريف
ا�ستهدافًا للنقد ،وهو �أن اجلرمية بوجه عام « :كل
فعل �أو ترك نهى امل�رشع عن����ه ور�صد لفاعله جزا ًء
جنائ ًيا».
وقد �سل����ك امل�رشع اجلمركي م�سل� ً
مغايرا
���كا
ً
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بتعريف���ه جلرمية التهريب اجلمرك���ي ،حيث ن�صت
امل���ادة  121من قانون اجلمارك امل�رصي رقم 66
�سنة  1963على تعريف التهريب اجلمركي ب�أنه:
« �إدخ���ال الب�ضائع من �أي نوع �إل���ى اجلمهورية
�أو �إخراجه���ا منها بطرق غري م�رشوع���ة بدون �أداء
ال�رضائ���ب اجلمركي���ة امل�ستحقة كله���ا �أو بع�ضها �أو
باملخالف���ة للنظم املعمول به���ا يف �ش�أن الب�ضائع
املمنوعة».
وقد �سار امل�رشع اخلليجي على نهج امل�رشع
امل��ص�ري يف تعريفه للتهريب اجلمركي ،فن�ص يف
امل���ادة  142من القانون املوح���د للجمارك لدول
جمل����س التعاون على �أن التهري���ب اجلمركي هو:
« �إدخ���ال �أو حماولة �إدخال الب�ضائ���ع �إلى البالد
�أو �إخراجه���ا �أو حماولة �إخراجه���ا منها ب�صورة خمالفة
للت�رشيع���ات املعم���ول به���ا دون �أداء ال�رضائب»
الر�سوم « اجلمركية كل ًي���ا �أو جزئ ًيا �أو خالفًا لأحكام
املنع �أو التقييد الواردة يف هذا النظام» القانون
« والأنظمة والقوانني الأخرى» .
وقد اختلف���ت الت�رشيعات اجلمركية ب�ش�أن ما
يعد تهري ًبا باختالف احل���ق املعتدى عليه فمنها

من ق�رص نط���اق التهريب على �أح���وال التهرب من
ال�رضيبة اجلمركي���ة ،وبذلك ف����إن خمالفة قوانني
اال�سترياد والت�صدير تعترب جرائم م�ستقلة ال ينظم يف جرمية التهريب اجلمركي
قانون اجلمارك �أحكامها و�إمنا تتكفل بذلك قوانني
اختل���ف الفقه���اء يف حتديد ه���دف امل�رشع
اال�سترياد والت�صدير ذاتها .
من العق���اب على جرمية التهريب اجلمركي ،فذهب
وتو�س���ع البع����ض منه���ا فجع���ل التهريب البع����ض �إل���ى �أن قانون اجلم���ارك ي�ستهدف �أ�ص ًال
اجلمرك���ي ي�شمل كل فعل يتعار����ض مع القواعد حتقي���ق م�صلح���ة اخلزان���ة العامة ،لذل���ك يعترب
التي حددها امل�رشع ب�ش�أن تنظيم حركة الب�ضائع �أن�صار ذلك االجتاه جرمية التهريب اجلمركي جرمية
عرب احلدود ،حتى ولو مل يرتتب على ذلك الفعل �رضيبية.
املطلب الثاين

امل�صلحة حمل احلماية اجلنائية

�أي ��ض�رر بحق���وق اخلزان���ة العامة للدول���ة .فهذه
القواعد �إم���ا �أن تتعلق مبن���ع �أو تقييد ا�سترياد
وت�صدي���ر بع�ض ال�سلع �أو بفر����ض �رضائب جمركية
على ال�سلع يف حالة �إدخالها �أو �إخراجها من �إقليم
الدولة  ،وهو ما �أخذ به امل�رشع امل�رصي واخلليجي
فجمع حتت التهريب اجلمرك���ي �صورتيه ال�رضيبية
وغ�ي�ر ال�رضيبي���ة بح�سب احلق املعت���دى عليه .
فتق���ع جرمية التهري���ب اجلمرك���ي باالمتناع عن
دفع ال�رضائب اجلمركية �أو خمالفة قواعد اال�سترياد
والت�صدير.

ومل يجرم امل��ش�رع امل�رصي عب���ور الب�ضائع
املمنوعة �أو املقيدة �أرا�ض���ي اجلمهورية  ،وبالتايل
ال يعد ذلك م���ن قبيل التهري���ب اجلمركي حيث
ن�ص���ت املادة  65م���ن قانون اجلم���ارك رقم 66
ل�سنة  1963على ع���دم خ�ضوع الب�ضائع العابرة
للتقييد واملن���ع �إال �إذا ن�ص على خالف ذلك يف
الق���رارات ال�صادرة يف هذا ال�ص���دد  ،بينما ا�شرتط
امل��ش�رع اخلليج���ي يف املادة  24م���ن القانون
املوحد للجمارك لدول جمل�س التعاون على موافقة
جهات االخت�صا�ص يف الدول اخلليجية على دخول
�أو خروج �أو عب���ور الب�ضائع املمنوع���ة �أو املقيدة
حيث ن�صت على �أنه متنع الإدارة دخول �أو عبور �أو
خروج الب�ضائع املمنوعة �أو املخالفة مبوجب �أحكام
هذا النظ���ام «القان���ون»�أو �أي نظ���ام «قانون»
�أو ق���رار �آخر ،كم���ا متنع دخول �أو عب���ور �أو خروج
الب�ضائ���ع املقيدة �إال مبوجب موافق���ة �صادرة عن
جه���ات االخت�صا�ص يف الدول���ة» ووفقًا لهذا الن�ص
ف�إن دخ���ول �أو خروج �أو عب���ور الب�ضائع املمنوعة
�أو املقيدة لأرا�ضي دول جمل�س التعاون اخلليجي
دون احل�صول عل���ى موافقة جهات االخت�صا�ص يف
تلك الدول يعترب من قبيل التهريب اجلمركي وفقًا
لن�ص امل���ادة  142من ذات القان���ون باعتبار �أن
ذلك الفعل خمالف لأحكام املنع �أو التقييد.

اختلفت
الت�رشيعات اجلمركية
ب�ش�أن ما يعد
تهريبا باختالف
ً
احلق املعتدى عليه

وقد ا ُنتقد هذا االجت���اه باعتبار �أن الإجراءات
اجلمركي���ة ت�ستخدم كو�سيلة م���ن و�سائل ال�سيا�سة هي امل�صالح االقت�صادية واملالية .
االقت�صادية لتحقيق �أهداف حمددة لتلك ال�سيا�سة،
وم���ن ناحي���ة �أخرى تع���د جرمي���ة التهريب
و�أن املالية العامة هي �إحدى هذه الو�سائل.
خروج���ا على قانون اجلم���ارك الذي يعد
اجلمركي ً
وي�ؤك���د البع�ض هذا االجت���اه ويذهب �إلى �أن بح�سب الغاية واحلكمة منه �أحد الأنظمة �أو القوانني
غر����ض امل�رشع م���ن العقاب على جرمي���ة التهريب التي يقوم عليها النظام االقت�صادي العام للدولة.
اجلمرك���ي هو غر����ض اقت�صادي ،حت���ى يف ال�صور
فجرمي���ة التهري���ب اجلمركي من �أب���رز اجلرائم
التي تتخذ احلماية اجلمركي���ة فيها مظهر ال�رضيبة
اجلمركية� ،إذ �أن الباع���ث على فر�ض هذه ال�رضيبة االقت�صادية ،والعقاب على �أفعال التهريب يهدف �إلى
لي����س احل�صول على مورد م���ايل للخزانة ،و�إمنا هو حماية التجارة الداخلية وكافة قطاعات الدولة املنتجة
و�سيلة فعالة لتحقيق الأهداف االقت�صادية للدولة� ،سواء كانت زراعية �أو �صناعية من املناف�سة اخلارجية،
وحماية ال�صناع���ة الوطنية .ومن ث���م يعترب �أن�صار وذلك مبنع ا�ست�ي�راد �أو ت�صدير بع�ض الب�ضائع �أو
ذلك االجت���اه جرمية التهري���ب اجلمركي من قبيل بتقييد ذلك عن طريق فر�ض ال�رضائب اجلمركية التي
يختل���ف مبلغها طبقًا لل�سيا�سة العام���ة للدولة ب�ش�أن
اجلرائم االقت�صادية.
ا�سترياد �أو ت�صدير ب�ضاعة معينة ،فالدولة عن طريق
وق���د ذهب اجتاه ثالث �إلى �أن قانون اجلمارك
منع ا�سترياد �أو ت�صدير بع�ض الب�ضائع �أو من خالل
يهدف �إلى حماي���ة امل�صلح���ة االقت�صادية واملالية
تقييد ذلك بقواعد وا�شرتاطات وموافقات معينة� ،أو
للدولة ،وبالتايل ف�إن جرمية التهريب اجلمركي هي
من خالل فر�ض �رضائب باهظة على ا�سترياد �أو ت�صدير
جرمية خمتلطة جتمع ب�ي�ن ال�صفتني االقت�صادية
ب�ضائع معينة ،تتمك���ن من حماية ال�سوق الداخلي
وال�رضيبية يف �آنٍ واحد.
من التدفق اخلارجي للب�ضائع الأجنبية.
ونتف���ق مع هذا االجت���اه ،حيث �أن���ه لي�ست
فامل�صلحة التي يحميها امل�رشع تتعلق بالنظام
جمي���ع �صور جرمي���ة التهريب اجلمرك���ي من قبيل
االقت�صادي للدولة� ،أي �أنها م�صلحة اقت�صادية مبا�رشة
اجلرائ���م ال�رضيبية ،حيث ال يرتت���ب عليها التهرب
يحميها امل�رشع لأن���ه يرتتب على التهريب اجلمركي
م���ن ال�رضائب اجلمركية بل قد يرتتب عليها خمالفة
يف كافة �صوره تعر�ضها للخط���ر ،فال�رضيبة اجلمركية
قواع���د املن���ع �أو التقييد ،ومثال ذل���ك تهريب
و�سيل���ة فعالة لتحقيق الأه���داف االقت�صادية للدولة
الب�ضائع املمنوع���ة  ،فامل�رشع يف جترميه لأفعال
وحماية ال�صناعة املحلية وهذا يتطلب يف ر�أي الباحث
و�صور التهريب اجلمركي املن�صو�ص عليها يف قانون
�أمرين:
اجلم���ارك امل��ص�ري رقم  66ل�سن���ة  ،1963ويف
�أو ًال :مالءمة نظ���ام اجلمارك للهيكل االقت�صادي
القان���ون املوحد للجمارك ل���دول جمل�س التعاون
 ،يريد حتقيق جمموعة م���ن امل�صالح  ،اجتماعية العام للدولة ،وهذا من خالل تطوير وتعديل �أ�ساليب
و�سيا�سي���ة وع�سكرية و�صحية وم�صالح تتعلق ب�أمن الإدارة اجلمركي���ة مب���ا يتفق والتط���ورات والتغريات
الدولة ومركزها بني الدول ،ولكن �أبرز تلك امل�صالح الهائل���ة يف التح���والت االقت�صادية وحتري���ر التجارة
التي يحميها امل�رشع يف جرمية التهريب اجلمركي الدولية.
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الدراسات والبحوث
ثان ًيا :االعتدال يف حتديد ال�رضيبة اجلمركية
لأن �رضيبة جمركية م�ست�ساغ���ة ويف متناول الكافة
�أجدى للدولة من �رضيب���ة باهظة يتهرب الكافة من
الوفاء بها ،فتغرق البالد بال�سلع الأجنبية املهربة
فت�رض بال�صناع���ة املحلية .ولي�س م���ن املعقول �أو
امل�ست�ساغ �أن ُتدفع �رضيبة جمركية تعادل ثمنني
�أو ثالثة �أثمان ال�سلعة الأجنبية امل�شرتاة ،بالإ�ضافة
�إل���ى حتميل ال�سلع���ة �رضائب �أخرى �س���واء �رضيبة
مبيعات �أو �أرباح جتاري���ة و�صناعية وخالفه ،لذلك
يجد الرجل العادي نف�س���ه ال ي�ست�شعر يف �أعماق
�ضمريه وجه ا�ستهجان عندم���ا يحاول الإفالت منها
لعدم اقتناعه الداخلي با�ستحقاقها.

العقاب على
�أفعال التهريب يهدف
�إلى حماية التجارة
الداخلية وكافة
قطاعات الدولة
املنتجة من املناف�سة
اخلارجية

لل�رضائب يف حياة الدول حيث ي�ستحيل اال�ستغناء
عنه���ا حتى �أن جمي���ع الدول �أف�سح���ت لأنظمتها
ال�رضيبية مكان ال�صدارة يف نظمها القانونية العامة،
لدرجة �أنه �أ�صبح للتجرمي يف الت�رشيعات ال�رضيبية
ذاتية خا�صة و�سمات ممي���زة جتعل منها ت�رشيعات
م�ستقلة له���ا خ�صائ�صها �سواء م���ن الناحية العملية
�أو الت�رشيعي���ة �أو القانوني���ة .وق���د �أبقاها امل�رشع
بعي���دا عن �أحكام القانون العام الذي يرجع �إليه
ً
فقط ل�سد النق����ص �أو ا�ستجالء الغمو�ض يف قانون
العقوب���ات ال�رضيب���ي .وتتمتع جرمي���ة التهريب
اجلمركي بتلك الذاتي���ة اخلا�صة والأحكام املتميزة
وذل���ك ملا للخزانة العام���ة يف قانون اجلمارك من
م�صال���ح مالية �أ�سبغها امل��ش�رع باحلماية القانونية
وجعل من االعتداء عليها جرمية تهرب من ال�رضيبة
اجلمركية معاقب عليها بذات القانون.هذه الذاتية
اخلا�صة التي تتمت���ع بها جرمية التهريب اجلمركي
وما يرتتب عليها من �آثار قانونية تلقي بظاللها على
كافة جوان���ب اجلرمية �سواء فيم���ا يتعلق بالأركان
العام���ة لهذه اجلرمية �أو امل�سئولي���ة اجلنائية التي
ترتتب عل���ى مرتكبيه���ا �أو فيما يتعل���ق بالعقاب
املرتتب عليها  ،وهذا ما �سنعر�ض له يف حينه عند
بحثنا لهذه املو�ضوعات

�أفعال ن�ص عليها ال�ش���ارع ب�أنها يف حكم التهريب
بح�سب���ان �أن من �ش�أنها �أن جتع���ل فعل التهريب
قري���ب الوق���وع يف الأغل���ب الأعم م���ن الأحوال،
ويدخل يف نطاق التهريب اجلمركي احلكمي تلك
احلاالت التي تكون ال�سلعة قد اجتازت فيها الدائرة
اجلمركية وفقًا للنظم اجلمركية اخلا�صة �أو الإعفاءات
التي ت�سمح بذل���ك ،ثم �أعقب دخولها �أو �إخراجها
�أفعال اعتربها امل�رشع يف حك���م التهريب باعتبار
�أن من �ش�أنها رجحان التهريب يف الأغلب الأعم.
فالتهريب احلكمي هو نوع من التهريب �أحلقه
امل��ش�رع بالتهريب احلقيقي و�أج���رى عليه حكمه،
رغم �أنه ال تتوافر فيه بع�ض العنا�رص اجلوهرية التي
يتكون منه���ا التهريب مبعناه امل�أل���وف ،فالتهريب
احلقيق���ي واحلكم���ي و�إن اختلف���ا يف ال�شكل �إال
�أنهما ي�ؤديان �إل���ى ذات النتيجة .وقد وردت �صور
التهريب اجلمرك���ي احلكمي يف قان���ون اجلمارك
امل��ص�ري رقم  66ل�سن���ة  ،1963وقانون تنظيم
الإعفاءات اجلمركي���ة رقم  186ل�سنة  1986وهي
كالآتي:
 – 1حيازة الب�ضائ���ع الأجنبية بق�صد االجتار
مع العلم ب�أنها مهربة.

 – 2تق���دمي م�ستن���دات �أو فواتري م���زورة �أو
املطلب الثالث
م�صطنعة �أو و�ضع عالمات كاذبة �أو �إخفاء الب�ضائع
�أنواع التهريب اجلمركي
�أو العالمات �أو ارت���كاب �أي فعل �آخر يكون الغر�ض
ينق�سم التهري���ب اجلمركي �إلى ع���دة �أنواع
منه التخل�ص من ال�رضائب اجلمركية امل�ستحقة كلها
مت�شابك���ة ومتداخلة بحيث يتع���ذر الف�صل بينها
�أو بع�ضها.
يف كثري من الأحوال ،كما �أنها تتفاوت يف �أهميتها
 – 3ا�س�ت�رداد ال�رضائب اجلمركية �أو ال�رضائب
وفائدتها.
الأخرى �أو املبالغ املدفوع���ة حل�سابها �أو ال�ضمانات
�أوالً :من حيث الركن املادي للجرمية:
املقدم���ة عنها كله���ا �أو بع�ضها بطري���ق الغ�ش �أو
ينق�سم التهريب اجلمركي �إلى تهريب حقيقي التزوير.
وتهريب حكمي.
 – 4الت�رصف يف الأ�شياء املعفاة من ال�رضائب
 – 1التهريب احلقيقي :
اجلمركية يف غري الأغرا�ض املعفاة من �أجلها.

ومن ناحية �أخ���رى تلعب ال�رضيب���ة اجلمركية
دورا مال ًي���ا بار ًزا خا�صة يف الدول النامية� ،إذ ال تزال
ً
متثل املورد الأ�سا�س���ي للميزانية وحتى يف الدول
هاما من بنود امليزانية.
املتقدمة فال زالت متثل ً
بندا ً
وجرمي���ة التهريب اجلمركي يرتت���ب عليها امل�سا�س
مب�صلح���ة الدولة يف حت�صيل ال�رضيب���ة اجلمركية،
فال�رضائ���ب التي يدفعها الأفراد تكون دخ ًال ي�ضاف
وهو ما يتحقق �إذا ما مت للمهرب ما �أراد ،وقام
كما وردت �صور التهريب اجلمركي احلكمي يف
�إل���ى ميزانية الدولة ويوجه �إل���ى اخلدمات العامة.
لذلك ت�شكل جرمية التهريب اجلمركي عدوا ًنا على ب�إدخال �أو �إخراج ب�ضاعة خا�ضعة لل�رضيبة اجلمركية الت�رشي���ع اخلليجي يف ن�ص امل���ادة ( )143من
�سيا�س���ة الدولة ال�رضيبية ينت���ج عنها حرمانها من بطرق غري م�رشوع���ة دون �أداء تل���ك ال�رضيبة� ،أو القان���ون املوحد للجمارك ل���دول جمل�س التعاون
�أه���م مواردها التي ت�ستعمله���ا يف تغطية نفقاتها ب�ضاعة ممنوعة يحظر القانون حيازتها وهي ال�صورة ل���دول اخلليج العربية ال�ص���ادر باملر�سوم بقانون
ال�رضورية وت�سد بها احتياجات املجتمع ،فالتهريب ال�شائعة للتهريب.
رقم ( )10ل�سنة  2002وذلك على النحو التايل:
يلحق ال��ض�رر باملجتمع ب�أ�رسه ويح���رم الفرد من  – 2التهريب احلكمي:
-1عدم التوجه بالب�ضائع عند الإدخال �إلى
اال�ستفادة من اخلدمات الواجب توافرها.
وفي���ه ال تكون الب�ضاعة �أو ال�سلعة قد اجتازت �أول دائرة جمركية.
 -2عدم �إتباع الطرق املحددة يف �إدخال
وال ي�ستطيع �أحد �أن يغفل الأهمية املتزايدة الدائ���رة اجلمركية ولكن َ�ص َاح َب جلبه���ا �أو �إخراجها
44

الجمـــــــارك

الب�ضائع و�إخراجها.

ب�صورة نظامية.

 -3تفريغ الب�ضائع م���ن ال�سفن �أو حتميلها
 -13نقل �أو حيازة الب�ضائع اخلا�ضعة ل�سلطة
عليها ب�صورة مغايرة للأنظمة يف الدائرة اجلمركية �أو اجلم���ارك �ضمن النط���اق اجلمرك���ي دون م�ستند
تفريغها �أو حتميلها يف النطاق اجلمركي البحري .نظامي.
 -4تفري���غ الب�ضائع من الطائرات �أو حتميلها
 -14عدم �إعادة ا�سترياد الب�ضائع املمنوع
عليها ب�صورة غري م�رشوعة خارج املطارات الر�سمية �أو ت�صديرها وامل�صدرة م�ؤق ًتا لأية غاية كانت.
�إلقاء الب�ضائع �أثناء النقل اجلوى مع مراعاة �أحكام
ثان ًيا :من حيث احلق املعتدى عليه:
املادة ( )40من هذا النظام “ القانون “.
ينق�سم التهريب اجلمركي �إلى تهريب �رضيبي
 -5عدم الت�رصيح يف الدائرة اجلمركية عن
وغري �رضيبي.
الب�ضائ���ع ال���واردة �أو ال�ص���ادرة دون بيان حمولة
“ مناف�س���ت “  ،ويدخ���ل يف ذلك م���ا ي�صطحبه  – 1التهريب ال�رضيبي:
امل�سافرون من ب�ضائع ذات �صفة جتارية.
في ه���ذا الن���وع من التهري���ب يكون احلق
 -6جتاوز الب�ضائ���ع يف الإدخال �أو الإخراج املعتدى علي���ه هو ال�رضيب���ة اجلمركية ،ويتحقق
ذلك عندما يرتتب على �إدخال الب�ضائع �أو �إخراجها
الدائرة اجلمركية دون الت�رصيح عنها.
بطري���ق غري م�رشوع ع���دم �أداء ال�رضيبة اجلمركية
 -7اكت�ش���اف ب�ضائع غري م��ص�رح عنها يف
وغريها م���ن ال�رضائب الأخرى ،فال��ض�رر يتعلق هنا
�إحدى الدوائر اجلمركية مو�ضوعة يف خمابئ بق�صد
مب�صلح���ة الدولة ال�رضيبية وذلك بحرمانها من تلك
�إخفائه���ا �أو يف فجوات �أو فراغات ال تكون خم�ص�صة
ال�رضائب ،فاحلق املعتدى عليه هو حق مايل ميثل
عادة الحتواء مثل هذه الب�ضائع.
�أحد موارد الدولة ال�سيادية.
 -8الزي���ادة �أو النق����ص �أو التبديل يف عدد
 – 2التهريب غري ال�رضيبي:
الط���رود �أو يف حمتوياتها امل�رصح عنها يف و�ضع
يتحقق عندما ال يك���ون هناك �إ�رضار مب�صلحة
معلق للر�سوم املن�صو����ص عليها يف الباب ال�سابع
من ه���ذا “ القان���ون “ واملكت�شفة بع���د مغادرة الدول���ة �رضيب ًيا ،ويك���ون املق�صود م���ن التهريب
الب�ضاع���ة الدائ���رة اجلمركية وي�شمل ه���ذا احلكم �إدخ���ال �أو �إخ���راج ب�ضائع حمظ���ور ا�ستريادها �أو
الب�ضائ���ع التي عربت الب�ل�اد تهري ًبا �أو دون �إنهاء ت�صديرها باملخالفة للقوانني واللوائح املعمول بها
�إجراءاتها اجلمركية ويتحمل الناقل م�سئولية ذلك .يف �ش�أن الب�ضائع املمنوعة ،فاحلق املعتدى عليه
هو حق غري �رضيبي.
 -9عدم تق���دمي الإثبات���ات التي حتددها
ويهدف امل�رشع من وراء العقاب على التهريب
الإدارة لإب���راء بيان���ات الأو�ض���اع املعلقة لل�رضائب
“ الر�سوم “ اجلمركي���ة املن�صو�ص عليها يف الباب غري ال�رضيبي حماي���ة م�صالح الدولة املختلفة �سواء
كانت اقت�صادي���ة �أو �صحية �أو �أخالقية �أو �سيا�سية �أو
ال�سابع من هذا “ القانون “.
غريها.
� -10إخ���راج الب�ضائع من املناطق والأ�سواق
ً
احل���رة �أو املخ���ازن اجلمركي���ة �أو امل�ستودعات �أو ثالثا :من حيث ال�رضر الذي �أ�صاب
اخلزانة العامة:
املناطق اجلمركية دون �إنهاء �إجراءاتها اجلمركية.
ينق�س���م التهريب اجلمركي �إل���ى تهريب كلي
 -11تق���دمي م�ستندات �أو قوائ���م كاذبة �أو
وتهريب جزئي.
م���زورة �أو م�صطنعة �أو و�ضع عالم���ات كاذبة بق�صد
التهريب م���ن ت�أدية ال�رضائب “ الر�سوم “ اجلمركية  – 1التهريب الكلي:
“ كل ًي���ا �أو جزئ ًيا �أو بق�صد جت���اوز �أحكام املنع �أو
وهو يتحقق �إذا مت الته���رب من كل ال�رضائب
التقييد.
اجلمركي���ة ،ويرتتب عليه �أن تفق���د اخلزانة العامة

جرمية التهريب
اجلمركي خروج على
قانون اجلمارك وهو �أحد
الأنظمة �أو القوانني
التي يقوم عليها النظام
االقت�صادي للدولة
املرور على املكاتب اجلمركي���ة �أو �أن تكون خمفية
عن �أعني ال�سلطات اجلمركية.
 – 2التهريب اجلزئي:

وه���و يتحق���ق �إذا مت الته���رب من جزء من
ال�رضائ���ب اجلمركية ،فاخلزانة العامة للدولة ال تفقد
كل ال�رضيبة اجلمركية ولكن جز ًء منها.

مثال ذلك قي���ام امل�ستورد بتق���دمي فواتري
مثب���ت بها قي���م �أقل م���ن القيم���ة احلقيقية عند
الإفراج عن م�شمول ر�سائله اجلمركية بغر�ض التهرب
من جزء من ال�رضائب والر�سوم اجلمركية وغريها من
ال�رضائب الأخرى املق���ررة قانو ًنا وامل�ستحقة للخزانة
العامة.
وجت���در الإ�شارة �أن ه���ذا التق�سيم ال يكون �إال
يف ح���االت التهريب ال�رضيبي �أو التهريب احلقيقي
�أو احلكمي وال يت�صور وج���وده يف حاالت التهريب
غري ال�رضيبي .

وق���د �سوى امل�رشع امل��ص�ري واخلليجي بني
التهري���ب الكل���ي والتهريب اجلزئ���ي فيما يتعلق
بالتج���رمي والعقاب  ،حيث ن�ص���ت املادة 1/121
م���ن قانون اجلم���ارك امل�رصي على �أن���ه « يعترب
تهري ًبا �إدخال الب�ضائع من �أي نوع �إلى اجلمهورية
�أو �إخراجه���ا منها بطرق غري م�رشوع���ة بدون �أداء
ال�رضائ���ب اجلمركية كلها �أو بع�ضه���ا «  ،كما ن�صت
امل���ادة  142من القان���ون املوحد للجمارك لدول
جمل�س التع���اون على �أن التهري���ب اجلمركي هو:
« �إدخ���ال �أو حماولة �إدخال الب�ضائ���ع �إلى البالد
�أو �إخراجه���ا �أو حماولة �إخراجه���ا منها ب�صورة خمالفة
 -12نق���ل �أو حي���ازة الب�ضائ���ع املمنوعة �أو للدول���ة كامل ال�رضيبة اجلمركي���ة .ومثال ذلك� :أن للت�رشيع���ات املعم���ول به���ا دون �أداء ال�رضائب»
املقيدة دون تق���دمي �إثباتات ت�ؤي���د ا�ستريادها يق���وم املهرب ب�إدخال ال�سلع���ة عرب احلدود دون الر�سوم « اجلمركية كل ًيا �أو جزئ ًيا».
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ضبطيات مميزة

يقظة �ضباط اجلمارك باملطار حتبط تهريب
املاريجوانا داخل كتب دينية

احل�شي�ش داخل « الكبو�س»

توه���م �آ�سيوي قدرته على �إخفاء �أكرث من كيلو جرام من خمدر املاريجوانا داخل كتب
ديني���ة ،واعتقد �أن حيلته �ستنطل���ي على �ضباط جمارك املناف���ذ اجلوية و�سيتمكن من
تهريب  1787غراما من املخدر بعد �أن جلبهم من بلده لآخر يف للبحرين.

�إال �أن يقظ���ة �ضابط اجلمارك يف مطار البحرين الدويل كانت حا�رضة عندما ا�شتبه يف
الكارت���ون الذي يحت���وي على كتب لتف�سري القر�آن الكرمي بداخ���ل حقيبة مالب�س امل�سافر
القادم م���ن دولة �آ�سيوية ،فانتظر حلني ا�ستالم املتهم الأول للحقيبة ومت حتويله للم�سار
الأحم���ر ،وبتفتي�ش الكتب مت العثور على  1787غراما م���ن املاريجوانا خمب�أة بني �أغلفة
الكتب.
وعل���ى الرغم من نفيه معرفة م���ا بداخل احلقيبة وادعائ���ه �إن  3من رجال الدين ال
يعرفهم قد التقوا به يف مطار بالده قبل �سفره ،وطلبوا منه تو�صيل الكتب الدينية ل�شخ�ص
و�أعطوه ا�سمه ورقم هاتفه ،م�ؤكدين له �أن هذا العمل �سيدخله اجلنة وبعد اال�ستعالم عن
امل�ستلم و�ضبطه� ،إال �أنه �أنكر معرفته باملواد املخدرة وال الذي جلبها ،فتم �إحالتهما جلهات
التحقيق لإتخاذ الالزم مع املتهمني.

ح���اول م�ساف���ر تهري���ب  4.9جرامات ،م���ن مادة
احل�شي����ش املخدر داخل الكبو����س اخلا�ص به معتقدا
بذلك �أن حيلته �ستنطلي على �ضابط اجلمارك.
�إال �أن �أح���د �ضباط اجلمارك قد �س���اوره ال�شك يف
قبع���ة الر�أ�س «الكبو����س» التي �ألقاه���ا املتهم خلف
املقعد اخللف���ي لل�سيارة من الأعلى فتم تفتي�شه وعرث
على قطعة من مادة احل�شي����ش املخدرة بداخله تزن
 4.9جرامات.

�إحباط تهريب خمدرات
داخل �أ�سماك جمففة

متكن رج���ال اجلم���ارك باملنفذ اجل���وي -ق�سم
الط���رود الربيدية من �إحباط حماول���ة تهريب كمية من
املواد املخدرة داخل الأ�سماك املجففة.
حي���ث ع�ث�ر بداخل �أح���د الطرود عل���ى  21من
كب�س���والت الفنتاني���ل ( )INNبالإ�ضاف���ة �إلى حبوب
غري معروفة بل���غ عددها  52حبة ،داخل ورق جرائد
وبداخله���ا �سمك جمفف وبداخل ال�سمك املجفف �أوراق
كربون حتتوي على احلبوب والكب�سوالت.
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علبة «ال�شامبو» بحبوب الكبتاجون

�أحب���ط رجال اجلمارك بج��س�ر امللك فهد حماولة تهريب مادة احل�شي�ش املخدرة تزن  2.5جرام بالإ�ضافة �إلى عدد من حبوب الكبتاجون ،داخل علبة
«ال�شامبو» التي عرث عليها داخل حقيبة ظهر ملقاة يف ال�سيارة.حيث �شك �أحد ال�ضباط يف �شكل علبة ال�شامبو خا�صة �أن �شكلها يوحي ب�أن ما بداخلها لي�س
�سائال فتم الت�أكد وبالفعل ثم العثور على املمنوعات بداخل العلبة.

طرود حتتوي على ورق “بان”

متك���ن �ضب���اط جمارك بج�رس امللك فهد بف�ضل يقظتهم من �إحباط حماولة تهريب  6طرود حتتوي على ورق «بان» طازج �أ�سفل املقاعد اخللفية ويف

ال�صندوق اخللفي ل�سيارة م�سافر .

�أرتبك  ..فعرث بحوزته  2كيلو ح�شي�ش

�أحبط �ضابط اجلمارك عرب املنفذ الربي بج�رس امللك فهد حماولة م�سافر تهريب  2كيلو جرام من خمدر احل�شي�ش.
�إذ ا�شتبه �ضابط اجلمارك ب�أحد امل�سافرين لدى و�صوله �إلى �ساحة التفتي�ش بج�رس امللك وب�س�ؤاله عما �إذا كان يحوز �أي ممنوعات ظهرت عليه

عالم���ات االرتب���اك فتم تفتي�ش �سيارته واال�ستعانة بجناح الأثر ،ومت العثور على قطعتني ي�شتبه يف �أنهما من خمدر احل�شي�ش ويبلغ وزنهما

حوايل  2كيلو جرام وقد �أخفاهما داخل غطاء �صندوق �سيارته.
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نوافذ

اجلمارك ال�سعودية

خطوات جادة للم�ساهمة يف حتقيق ر�ؤية 2030
متعب الكليب
�صحيفة الأح�ساء نيوز الإلكرتونية

�سعت اجلمارك ال�سعودية يف حتقي���ق ر�ؤيتها و�أهدافها
املتوافقة م���ع ر�ؤية اململكة ،وحتولها �إل���ى قطاع ريادي يف
رفع اخلدمات والإيرادات ،والذي ي�ساهم يف منو اقت�صاديات
اململك���ة ،لت�صبح بيئ���ة جتاري���ة �إقليمية وعاملي���ة جاذبة،
ومن ع���دة جوانب بت�سخ�ي�ر جميع الإمكاني���ات واملتطلبات
الت���ي ت�ساهم يف حتقيق برنامج التح���ول الوطني ،2020
له���دف الو�صول �إل���ى ر�ؤية اململك���ة  ،2030وذلك بدءا من
رفع الكفاءات والق���درات والرقي بكاف���ة من�سوبيها ومنافذها
احلدودية وتهيئتها للم�ستفيدين منها وعلى درجة عالية من
االحرتافية والتف���اين والت�سهيالت يف �سبيل تقدمي اخلدمات
و�رسع���ة الإجن���از ،وتر�سيخ مفهوم الر�ؤية ل���دى العاملني بها
بالتع���اون مع القطاع���ات امل�شرتك���ة ذات العالقة يف عملية
الإجن���از ،ولقد حققت اجلمارك يف ذلك نقلة نوعية ا�ستباقية
يف حتوله���ا الإ�سرتاتيج���ي ويف فرتة وجي���زة �شملت جوانب
عدي���دة يف قطاع اجلمارك والذي كان لقمة هرم القيادة يف
ه���ذا القطاع و�إداراته ومن�سوبيه الب�صمة امل�شرتكة يف حتقيق
ه���ذا النجاح يف التقدم ح�سب اخلط���ط والأهداف املر�سومة،
والتي عم���ل عليها كفاءات �إدارية متخ�ص�صة مبنهجية الإدارات
احلديثة بتنفيذ ور�ش العمل والن���دوات وامل�ؤمترات ،والعمل
عل���ى �إعداد الكوادر الإدارية واال�ستف���ادة من كربى الربامج
العاملي���ة والتحدي���ث عليها ،مبا يتوافق م���ع �أنظمة وقرارات
الدول���ة ووزارة املالية ممثلة يف قطاع اجلم���ارك ،ومبا ي�صبوا
برقي اخلدم���ات للأف�ضل وم�صلحة العم���ل وتطبيق الإجراءات
التطويرية على مناذج جمركية لتح�سينها ،قبل تعميمها على
املنافذ اجلمركية الأخرى.
وق���د متيزت ه���ذه املرحل���ة بعملية الإع���داد والتنفيذ
واملتابع���ة والتقيي���م والتقومي مما �أ�سه���م يف جناحها ويف
م���دة زمنية ي�سرية ،و�إميان من هذا القطاع بالدور املناط على
عاتق���ه واملخول عليه وثق���ة معايل مدير ع���ام اجلمارك يف
من�سوبي���ه وقدراتهم ،مما كان له الأث���ر الإيجابي والفاعل يف
تنفيذ املهام والتقدم يف �إجناز اخلطوات للأمام ،والتي يليها
خطوات م�أمولة �أكرب للإرتقاء به���ذا القطاع والذي يعول عليه
الكثري يف �سبيل تطوير ه���ذا القطاع احليوي ،والذي يعترب
ج���زء رئي�سي ا�سرتاتيجي يف �سري دف���ة ر�ؤية اململكة العربية
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جنحت يف
حتقيق نقلة
نوعية �إ�ستباقية
يف عدة جماالت
خالل فرتة وجيزة
ال�سعودية لهدف الو�صول �إلى اقت�صاد �أمان ومزدهر
ب�إذن اهلل.
واملتابع ل�سيا�سة هذا القطاع ي�شاهد التغيري
يف مواكب���ة احلداثة ،والتطوير والتي تبد�أ بالآلية
يف تطبيق الأعم���ال وحت�سني اخلدم���ات و�إر�ساء
قواعدها املتين���ة ،ومن جان���ب ال�سعي لتحقيق وال�سع���ي �إلى تقلي�ص امل�ستن���دات الالزمة لعملية
الرفاهي���ة والأم���ان وعلى درجة عالي���ة من ال�رسعة اال�سترياد والت�صدير والتحول �إلى بيئة عمل خالية
والدقة والإتقان والتي تنطلق منها تدعيم �إ�رشاق م���ن الأوراق ،و�آلي���ة �إدارة املخاطر و�رسع���ة �إنهاء
الأهداف و�أ�ستثم���ار الإمكانيات يف التنمية امل�ؤدية �إج���راءات التفتي�ش وبدقة عالية �آمن���ة عرب �أجهزة
لو�صول اململكة �إلى من�صة لوج�ستية جتارية حمورية الك�ش���ف ال�سيني���ة ( الأ�شعة ) والو�سائ���ل الرقابية
( البولي�سي���ة ) وتوف�ي�ر جمي���ع املتطلب���ات مبا
عاملية لتحقيق ر�ؤية الوطن.
وتركز غاية م�صلحة اجلمارك بجانب �إ�ستقطاب يخدم يف تق���دمي �أف�ضل اخلدمات وتوفري جميع
واتب���اع املعاي�ي�ر الدولي���ة ،و�أف�ض���ل اخلدم���ات املتطلبات مبا يخ���دم يف تقدمي �أف�ضل اخلدمات
واملمار�س���ات العاملية ،عل���ى التوا�صل مع عمالئها وبدق���ة وجودة عالي���ة ومل تقفل اجلم���ارك �أهمية
و�إ�رشاكه���م يف تق���دمي كل ماي�سهم يف حتقيق دور من�سوبيه���ا يف هذا اجلان���ب والذين ميثلون
�أف�ض���ل معاي�ي�ر اجل���ودة يف اخلدم���ات ،وتوفري الركي���زة الأ�سا�سية يف حتقي���ق الأهداف والنجاح
اخلدمات الإلكرتونية لكافة ال�رشكاء وامل�ستفيدين ،م���ن حثهم عل���ى امل�ساهم���ة وامل�شاركة يف طرح

�آراءهم ومرءياته���م و�أفكارهم عن طريق الدرا�سات
اال�ستبياني���ة التي تق���وم اجلم���ارك بطرحها عرب
املوقع الإلكرتوين ب�صفحة اجلمارك واخلا�صة بكل
موظف �أو ع�ب�ر بريد املوظف الإلكرتوين (الأمييل)
والتي �أتاحتها م�صلحة اجلمارك ملوظفيها يف �سبيل
رفع قيمة عمل قطاع اجلمارك وتعزز قيمة اململكة
الإقت�صادية يف العامل.
فق���د خطت اجلمارك خط���وات جوهرية كبرية
بني الأم�س والي���وم للو�صول لغ���د م�رشق مزدهر
واقت�صاد عامل���ي ،يحقق ر�ؤية اململكة  2030يف
ظل قيادتنا احلكيمة حفظها اهلل ورعاها و�أدام على
مملكتنا الأمن والأمان والرخاء والإزدهار.
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تكنولوجيا

في�س بوك لي�س املتهم الوحيد

«تر�سانة جت�س�س» ت�ستهدف حياتنا و�أ�رسارنا ال�شخ�صية
نطاقا من البيانات من خ�ل�ال �أن�شطتنا ،مثل املواقع
التي نزوره���ا ،وحتى �أنواع الأجهزة التي ن�ستخدمها.
و�أحيانا يكون لدى بع�ض املواقع ع�رشات من �أدوات
التعقب ،ولأغرا�ض متنوعة.

�ألق���ت ف�ضيحة في�سبوك املتعلقة بتداول بيانات
�شخ�صي���ة ،لنحو  87ملي���ون م�ستخ���دم مع �رشكة
كامربي���دج �أناليتيكا لال�ست�ش���ارات ال�سيا�سية ،ال�ضوء
على ق�ضية تعقب �شبكات التوا�صل االجتماعي الأكرث
�شعبي���ة يف الع���امل خلطواتنا ع�ب�ر الإنرتنت ،لكن
و�إح���دى هذه الأدوات رمبا ته���دف لإعطاء مالك
عم�ل�اق التوا�ص���ل االجتماعي في�سب���وك لي�س وحده
املوق���ع فكرة عن عدد زي���ارات املوقع ،لكن �أغلبها
الكيان الذي يفعل ذلك.
ي�ستخ���دم من جان���ب �رشكات جلم���ع معلومات عن
وخطواتن���ا يف العامل الرقم���ي مراقبة ،من قبل هويتنا ،وعمرنا ،ومكان معي�شتنا ،وماذا نقر�أ ،وما هي
ع��ش�رات ال��ش�ركات التي جتم���ع البيان���ات ،وتقريبا
اهتماماتنا.
ف����إن كل املواقع الإلكرتونية الأك�ث�ر زيارة من جانب
ويف عام � ،2010أفاد حتقي���ق �أجرته �صحيفة
امل�ستخدمني ،وكذلك التطبيق���ات الأكرث ا�ستخداما
«وول �سرتي���ت جورن���ال» الأمريكية ب����أن اخلم�سني
جتمع معلومات حلظية عن �سلوك امل�ستخدمني.
موقعا الأكرث �شعبية يف الواليات املتحدة ميتلك كل
وال يرتب���ط كل املتعقب�ي�ن بال��ض�رورة ب�رشكات
التعقب.
أدوات
�
من
أداة
�
64
املتو�سط
يف
منها
واحد
هاتفك يتج�س�س عليك
تبح���ث يف عادات���ك يف الت�صفح ،لك���ن كثريا من
ملاذا يفعلون ذلك؟ لأن هذه البيانات ميكن �أن
النا����س ال يع���ون �إلى �أي مدى ه���م «مراقبون»� ،أو
�أغلبنا مي�ضي �أوقات طويلة هذه الأيام يف ا�ستخدام
من لديه قدرة عل���ى الو�صول لبياناتهم ،ويف ما يلي تتح���ول �إلى �سلعة .وتباع �إلى معلنني و�رشكات ،بل تطبيقات الهواتف الذكية ،التي ي�شيع فيها التج�س�س.
تو�ضيح للكيفية التي يجري بها تتبع حياتنا الرقمية .وحتى حكومات يف بع����ض الأحيان .و�إحدى و�سائل ويف ال���ع���ام امل��ا���ض��ي ،ن����شر �أك���ادمي���ي���ان يف
هن���اك العديد من الط���رق لتعقب حياتن���ا الرقمية .جمع البيانات ه���ي فح�ص �صندوق املرا�سالت الواردة ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ،وه��م��ا نار�سيو فالينا رودري��غ��ز
ت�صفحن���ا للإنرتنت يراقب عن كثب من جانب ما ميكن للم�ستخدم ،يف مواقع الربيد الإلكرتوين املجانية ،و��سري��ك��ان��ث�����س��ن��داري�����س��ان ،درا����س���ة ملخ�صها �أن
ت�سميته «تر�سانة التج�س�س» ،ومنها على �سبيل املثال مثل «ج���ي ميل» من غوغ���ل .ويف يونيو املا�ضي 7 ،م��ن ب�ين ك��ل  10ه��وات��ف ذك��ي��ة ت��ت��داول
ال احل�رص :تقنيات ملف���ات تعريف االرتباط «كوكيز»� ،أعلنت ال�رشكة �أنها �ستتوق���ف عن تلك املمار�سة التي ب��ي��ان��ات �شخ�صية م��ع خ��دم��ات ل��ط��رف ث��ال��ث.
وويب بيكونز ،وفال�ش كوكيز ،وبيك�سل تاغ.
كانت ت�ستخدمها من �أجل ت�صميم خدمتها لال�ستهداف وبح�سب الدرا�سة ،ف�إنه مبجرد �أن يثبت الأ�شخا�ص
تطبيقا على الهواتف التي تعمل بنظام الت�شغيل
وهذه «الأ�سلحة للجمع ال�شامل للبيانات» جتمع الإعالين.
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وهذا التعقب يكون غري مرئي بالن�سبة لنا ،يف
�أغلب الأوقات ،لكن هناك متعقبني ي�سهل التعرف
عليهم ،رغم �أنهم قد يبدون غري مثريين للريبة.
�أمل تزر من قبل �صفحة فيها خيار «غرد بذلك»،
�أو «تابعني على تويرت»؟ نعم� ،إذا هذا متعقب.
يف ال���ع���ام امل���ا����ض���ي� ،أع��ل��ن��ت ��ش�رك���ة ت��وي�تر
�أن��ه��ا �أوق���ف���ت دع��م��ه��ا مل���ب���ادرة «ال تتعقب»،
وه���ي م���ب���ادرة ت��ط��وع��ي��ة ت��ه��دف لإب���ق���اء �سلوك
امل�ستخدمني على الإنرتنت بعيدا عن التعقب.
وم��ا يجعل الأم���ور �أك�ثر �إث���ارة للجدل �أن بع�ض
املتعقبني «ل�صوقون» ،و�سي�ستمرون يف مراقبة
�أن�شطتنا عرب الإنرتنت مع مرور الوقت ،وهو ما يتجاوز
جمرد مراقبة عاداتنا يف الإنفاق.

إعداد :قسم الحاسب اآللي
�أندرويد �أو «�أي �أو �إ�س» ،تطلب تلك التطبيقات موافقة �أطراف �أخرى �أي�ضا.
من الأ�شخا�ص على الو�صول �إلى بياناتهم ال�شخ�صية.
وميك����ن للم�ستخدم��ي�ن حتدي����د م����ا يريدون
و�أ�ضافت :مبجرد �أن يح�صل التطبيق على ت�رصيح تفعيله من التطبيق����ات التي ت�ستخدم بيانات نظام
بجمع هذه البيانات ،ميكنه �أن يتداول بياناتك حتدي����د املواق����ع العاملي «جي ب����ي �إ�س» ،مثل
مع �أي �شخ�ص يرغب فيه مطور التطبيق ،كما ي�سمح تطبيقات اخلرائط .وميكنه����م �أي�ضا تعطيل اخليارات
ل�رشكات الطرف الثالث بتعقب مكانك وحتركاتك وماذا الت����ي تراق����ب الأماكن الت����ي نرتدد عليه����ا كثريا،
تفعل.
بالإ�ضاف����ة �إل����ى تعطيل خدمات املواق����ع بالأ�سا�س.

وغالب����ا ما ين�صح خرباء �أم����ن الإنرتنت بتعطيل هذه
مكتبة رقمية
اخلدمات .غري �أن عددا من الدرا�سات �أظهر �أن هاتفك
عملية جمع البيانات معقدة :فكثري من املواقع
املحمول �سي�ستمر يف �إر�سال بيانات عن موقعك.
وتطبيقات الهوات���ف يجري �إعدادها عرب جمع برامج
خمتلفة ،مت تطويرها من جانب �رشكات �أخرى ،وهو ما و�صية هامة
يوفر الوقت وامل���ال الذي قد ينفق على �إن�شاء برامج
الداف����ع الأ�سا�س����ي وراء كل ذلك التعقب قد ال
جديدة متاما .وه���ذه الربامج والتطبيقات تخزن يف يتجاوز تو�صيل الإعالنات �إلينا ،لكن بالن�سبة للأ�شخا�ص،
مكتبات رقمية ،لكن ه���ذه الربامج ميكنها �أن جتمع الذين ينزعجون من ذلك ،هناك طرق للتقليل منه.
كميات هائلة من البيانات احل�سا�سة ،وتقود يف النهاية الو�سيل����ة الفورية هي تفعي����ل خا�صية «ال تتعقب»،
�إلى تطوير ملفات رقمية تف�صيلية للم�ستخدمني ،حتى و�إخبار املواق����ع �أنك ال ترغب يف �أن يتتبعك �أحد،
م���ن دون موافقته���م .كيف؟ ح�سنا نف����س ال�رشكات لكن نظ����ام اال�ستجابة لطلبك �أم����ر طوعي من جانب
امل�س�ؤول���ة ع���ن هذه املكتب���ات الرقمي���ة رمبا تخدم ال�رشكات .كم����ا ميكنك �أي�ضا تفعي����ل خدمات ك�شف
العديد من العم�ل�اء .وهذا قد يعن���ي �أنه �إذا كان املتعقبني داخل مت�صفح الإنرتنت الذي ت�ستخدمه.
ُم�صنّ���ع تطبيق م���ا ،يرغب مث�ل�ا يف احل�صول على
ويف ح����ال التطبيقات ،ف�إن الأمور تكون معقدة
موافقتنا ليطلع عل���ى مكان وجودنا و ُم�صنّع تطبيق
ن�سبي����ا ،حي����ث �إن حج����ب بيانات ح�سا�س����ة ومنعها
�آخر – يرغ���ب يف ا�ستخدام جه���ات االت�صال اخلا�صة م����ن مغادرة هاتفك ميك����ن �أن ي�ؤثر �سلب����ا يف �أداء
بن���ا – يعتمدان عل���ى نف�س املكتب���ة الرقمية ،ف�إن التطبي����ق ،وعل����ى جترب����ة امل�ستخدم ل����ه .كما �أنه
مزيدا م���ن البيانات� ،أكرث من تل���ك التي تقدم بها ميك����ن �أن ي�رض مبدى توافر تطبيق����ات جمانية ،عرب
امل�ستخدم طوعا يف املرحلة الأولى ،رمبا تكون متاحة �إغالق الإعالنات ،وهي م�صدر رئي�سي للدخل بالن�سبة
للمكتبة على وجه العموم.
ملطوري التطبيقات.
توقيع على بيا�ض

التطبيق����ات التي تعل����ن عن �سيا�سته����ا ب�ش�أن
خ�صو�صية امل�ستخدمني عادة ما تفعل ذلك بطريقة
مبهمة وعرب ن�صو�����ص تت�ضمن �آالف الكلمات .لكن من
�سيق����ر�أ كل ذلك؟ �أظهرت درا�س����ة �أمريكية كندية �أن
�أغلب النا�س لي�س لديهم دراية مب�ضمون ما يوقعون
عليه.
ويف عام  ،2011ك�شف ا�ستطالع بريطاين �أن
 7يف املئ����ة فقط من امل�ستخدم��ي�ن يقر�ؤون �رشوط
وبن����ود الإنرتنت عندم����ا يوقعون عل����ى ا�ستخدام
منتج �أو خدمة ما.
خطواتك حم�سوبة

الهواتف النقالة و�أجهزة الكمبيوتر اللوحية ميكنها
�أن تتعق����ب حتركاتنا با�ستمرار ،ورمبا �أن ت�شاركها مع

ويو�ص����ي ن�شط����اء يف جم����ال اخل�صو�صية ،مثل
منظمة «تاكتي����كال تيك كوليكت����ف» ،ب�سل�سلة من
اخلطوات ،تن�ص����ح امل�ستخدمني مبعرفة ما يوقعون
علي����ه .كما تعر�ض ه����ذه املنظمة ملخ�ص����ا ل�سيا�سات
اخل�صو�صي����ة ملعظ����م �أدوات ومواق����ع التوا�ص����ل
االجتماعي الأكرث ا�ستخداما .لكن ال يوجد حل �سهل
مل�شكلة معقدة.
فف����ي مق����ال نُ���ش�ر يف موق����ع «اليفه����اك»،
كت����ب ال�صح����ايف الأمريك����ي �أ�سلي �أوم����ر  12و�صية
مل����ن يرغب����ون يف �أال يتم تعقبهم ع��ب�ر الإنرتنت.
و�آخر تلك الو�صايا كانت وا�ضحة متاما ومميزة :بالن�سبة
له�����ؤالء امل�صاب��ي�ن بجن����ون ال�شك :تخ����ل عن كل
التقنيات ،ا�ستخدم فقط الورقة والقلم ،الآلة الكاتبة،
واملحادثة مع الأ�شخا�ص وجها لوجه ،وم�شاركة ال�صور
بالطرق القدمية.

الكاذبون �أكرث حظا
على و�سائل التوا�صل
تنت��ش�ر الأخب���ار الكاذب���ة �أ�رسع من
احلقيقية ،وفق باحثني �أكدوا ،انه خالفاً
لل���ر�أي ال�سائ���د ،ف�إن النا����س هم الذين
ين�رشون هذه الأخبار �إلى حد كبري ،ولي�س
الروبوتات.
والتقرير الذي ن�رشت���ه جملة �ساين�س
العلمية هو الأ�شم���ل ،ويتناول نحو 126
�ألف مو�ض���وع على تويرت من � 2006إلى
.2017

وقام ثالث���ة ماليني �شخ����ص ب�إعادة
تغري���د ه���ذه الق�ص����ص الإخباري���ة غري
ال�صحيحة �أكرث من  4.5ماليني مرة.
ولتحدي���د ك���ذب �أو �صح���ة اخلرب،
اعتم���د الباحث���ون عل���ى �س���ت منظمات
م�ستقل���ة للتحقق م���ن املعلومات ،وكتب
التقري���ر الذي �أعده باحث���ون من معهد
ما�سات�شو�ست����س للتكنولوجي���ا �إن الأخبار
الكاذبة حتظ���ى بفر�صة االنت�شار �سبعني
يف املئة �أكرث من الأخبار احلقيقية.

وت�ستغرق الأخبار ال�صحيحة مدة �أطول
ب�س���ت مرات للو�صول �إلى � 1500شخ�ص،
مقارنة مع الق�ص����ص الكاذبة للو�صول �إلى
العدد نف�سه ،واقت�رصت الدرا�سات ال�سابقة
حول املو�ض���وع على ح���االت درا�سية �أو
عينات �أ�صغر.
وقال الباحث���ون �إن الق�ص�ص الكاذبة
تنت��ش�ر �أ��س�رع عل���ى �أ�سا����س «فر�ضية
الطرافة» التي تفرت�ض �إن النا�س ي�شاركون
هذه الأخبار لأنها تثري اال�ستغراب �أكرث من
الإخبار احلقيقية.
وقال التقرير �إن الأخبار الكاذبة حتفز
على الرد على تويرت والتعبري عن الده�شة
واخل���وف� ،أو اال�شمئزاز�.أما احلقيقية ف�إنها
تثري م�شاعر احلزن والرتقب والفرح والثقة.
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التقنيات اجلديدة

هل تعيد تب�سيط �إجراءات الأمن يف املطارات ؟

حت�سن واحدة ،جتعل من �إج���راءات ال�سفر والأمن باملطارات �أكرث
ُرمب���ا مل ت�شهد ال�سن���وات اخلم�س ع�رشة املا�ضية بادرة ُ
فمنذ �أحداث �سبتمرب  2001يف الواليات املُتحدة الأمريكية ،وحركة ال�سفر والتن ُقل اجلوية
�سهول���ة �أو �أقل ا�ستهالكا للوقتُ ،
حول العامل تتجه الى مزيد من التعقيد ،و�إلى مزيد من الإجراءات الأمنية املُتعبة ،والتي تهدف بطبيعة احلال �أو ًال و�أخري ًا
الى جعل ال�سفر جوا �أكرث �أمنا يف ظل تنامي املخاطر والتهديدات الأمنية املُتعلقة بتلك ال�صناعة حتديداً.
�إ�صطحاب الأجهزة الإلكرتونية كبرية احلجم على

وبناء عل���ى ذلك ،فقد ال ميي���ل املرء الى الأم���ن ،وجعله���ا �أكرث�سرُ ع���ة و�سهول���ة� ،أو �أقل
الت�صدي���ق ب�أن���ه قد حتم���ل بع����ض التقنيات ت�ش���دداً ،دون الإخالل ُمب�ست���وى الت�أمني الذي منت الطائ���رات املُغادرة من م���دن عديدة يف
اجلدي���دة ،والت���ي ال تزال قيد الإختب���ار حالياُ ،تقدمه .
املنطقة ُم�ؤخ���را ،وتوارد �أنباء تتعلق ب�إحتماليات
ولك���ن يف الواقع ،ف����إن �سيناريوهات منع التو�سع يف �إتخاذ قرارات ُم�شابهة يف دول �أُخرى
ب���ادارة حت�سن فيم���ا يتعلق بتب�سي���ط �إجراءات
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فح����ص الأمتع���ة واحلقائب كب�ي�رة احلجم التي
يتم �شحنها على الطائ���رات ،ولكن كان احلجم
الكب�ي�ر لتل���ك الأجهزة ،وب���طء عملي���ة الفح�ص
ن�سبيا يق���ف عائقا �أم���ام �إ�ستخدامها يف فح�ص
الأمتع���ة ال�شخ�صي���ة ال�صغ�ي�رة ،ولك���ن �رشكات
مث���ل Analogicجنح���ت يف تطوير ما�سحات
با�ستخ���دام الأ�شعة املقطعي���ة �صغرية احلجم
و�رسيع���ة الأداء يمُ ك���ن ا�ستخدامه���ا يف فح�ص
الأمتعة التي ي�صطحبها الركاب على الطائرة.
ويف ح�ي�ن ال ت���زال التقني���ة �إختبارية� ،إال
ت�صب يف جهة
�أن ا ُمل�ؤ��ش�رات والأهداف الأولي���ة ُ
�إحتمالية �إلغاء حظر �إ�صطحاب الأجهزة الإلكرتونية
بكاف���ة �أ�شكالها داخ���ل كبائن الطائ���رات ،لي�س
للركاب باملرور
هذا فح�سب ،بل وكذل���ك ال�سماح ُ
بحقائبهم التي حتتوي على احلا�سبات املحمولة
وكذل���ك ال�سوائل دون احلاجة ال���ى �إخراج تلك
املُحتويات خارج حقيبة اليد �أوال لفخ�صها ب�شكل
ُم�ستقل ،كما هو الو�ضع حاليا.
وت�صب تلك الأه���داف يف حال حتقيقها يف
ُ
م�صلح���ة �رسعة �إمتام �إج���راءات ال�سفر ،واحلد من
طوابري الإنتظ���ار �أمام بوابات ت�أم�ي�ن املطارات،
وكذلك جعل جتربة ال�سفر �أكرث �سهولة و�أقل �إرهاقا.
ولكن تقف التكلف���ة املُرتفعة لتلك الأجهزة عائقا
�أمام تعمي���م �إ�ستخدامها يف مزيد من املطارات،
واالهم يف مزيد من الدول حول العامل.

م���ن العامل� ،أدت الى ت�رسيع وترية العمل على منت الطائرة ،وذل���ك ب�صفة جتريبية يف مطاري
�إختبار تقنيات جديدة لفح�ص الأمتعة والركاب .بو�سطن و فينك�س.
وت�أت���ي يف ُمقدم���ة تلك التقني���ات تقنية
فح����ص الأمتع���ة ال�شخ�صية ب�إ�ستخ���دام الأ�شعة
املقطعية ،بدال من �أجه���زة الفح�ص ب�إ�ستخدام
الأ�شع���ة ال�سيني���ة التقليدية ،فق���د كانت �إدارة
�أم���ن النق���ل  TSAالأمريكية ق���د �أعلنتوبعد
الب���دء يف تطبيق قرارات منع �إ�صطحاب الأجهزة
الإلكرتونية كبرية احلجم يف عدد من املطارات
على الرحالت املُتجهة ال���ى والواليات املُتحدة،
ع���ن ت�شغيل �إثنني من �أجهزة الأ�شعة املقطعية
�صغرية احلجم التي ُت�ستخدم يف م�سح الأمتعة
ال�شخ�صي���ة الت���ي ي�صطحبها الراك���ب معه على

و ُتقدم تقنية �إ�ستخ���دام الأ�شعة املقطعية
يف فح�ص الأمتعة ميزات �إ�ضافية ُمقارنة بالأجهزة
التقليدي���ة ،حي���ث يتمكن العامل�ي�ن على �أمن
احلقائب من ر�ؤية �صورة ثالثية الأبعاد ملُحتويات
احلقائب ،وه���و �أمر ُمفيد ب�شكل خا�ص يف فح�ص
احلقائب التي حتتوي على الأجهزة الإلكرتونية،
حيث تت�سبب ال�رشائح الإلكرتونية املُرتا�صة فوق
بع�ضها البع�ض يف حجب حمتويات احلقائب من
حتتها ،وهو ما يتم تالفيه عند �إ�ستخدام التقنية
اجلديدة.
و ُت�ستخ���دم تلك التقني���ة حاليا بالفعل يف

جتارب لفح�ص الأمتعة
ال�شخ�صية بالأ�شعة
املقطعية بدالً من
ال�سينية يف مطاري
بو�سطن وفينك�س
جناح التجارب يعني
�إلغاء حظر ا�صطحاب
الأجهزة الإلكرتونية
داخل كبائن الطائرات
الجمـــــــارك

53

نيو ميديا

براءات اخرتاع لرجال اجلمارك يف دبي

عندما يحب رجل اجلمارك عمله ف�إنه ال ي�ؤديه ب�شكل روتيني ،بل يبدع ويبتكر فيه من �أجل �أن يقوم مبهمته
عل���ى خري وجه ،ووراء النجاحات الرائعة جلمارك دبي هناك رجال يعمل���ون ويبدعون يف �صمت ،ملواجهة �أكرب
حرك���ة للم�سافرين يف العامل ،حيث تخطت �أعداد امل�سافرين يف مط���ارات دبي  83مليون زائر �سنوياً ،وبع�ض
ه�ؤالء الرجال ابتكر �أ�ساليب جديدة ومتطورة للعمل� ،سجلت ب�أ�سمائهم كرباءات اخرتاع.
وق���د كان ال�شغف الكبري ل���دى �أحمد عنرب
جوه���ر �ضاب���ط تفتي����ش �أول من جم���ارك دبي
بعمله،الف�ض���ل يف ابتكار وت�سجيل ثالثة براءات
اخ�ت�راع با�سمه ت�ضمنت امل�س���ار الذكي وتطبيق
العني الثالثة واخلارطة الكريوكية.

أحمد عنبر
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و�ساهمت تلك االبتكارات يف حتقيق نتائج
�إيجابي���ة يف �أعداد الق�ضاي���ا امل�ضبوطة و�إغالق
الثغرات الأمني���ة� ،إ�ضافة �إلى رف���ع ن�سبة ر�ضى
و�سع���ادة امل�سافرين عرب حتقيق التفتي�ش دون
توقف ،وقللت من االعتماد على العن�رص الب�رشي.

و�أك���د �أحمد جوهر �أن تطبيق العني الثالثة
عبارة عن تقنية ذكية تثقف املوظفني بتحليل
حقائ���ب امل�سافرين واالجراءات املتبعة للحقائب
امل�شبوهة ،بحيث ت�سه���ل بناء قاعدة معلومات
�أمني���ة يف الذهن من ناحية املمنوعات املقيدة
واملحظورة ،وطريق���ة اخفائها يف احلقيبة ،وهو
م���ا يعترب مقرتحاً فريد ًا م���ن نوعه وغري موجود
يف دول العامل من حيث تثقيف تلقائي ودون
االعتماد على عملية التعليم �أو حما�رض �أو املادة.
وح�صد التطبيق جائ���زة �أول تطبيق مبتكر

عل���ى م�ستوى الع���امل يف املج���ال اجلمركي،
كما ح�صل على �شهادة ب���راءة االخرتاع ،لتميزه
يف �سهول���ة اال�ستخ���دام جلمي���ع املوظفني
امليداني�ي�ن ،و�سهولة التحدي���ث والن�رش بني
امل�ستخدم�ي�ن ل�ضبط �أحدث �أن���واع املمنوعات
و�أحدث ط���رق التهريب على م�ست���وى العامل،
وتدريب املوظفني ب�شكل ذاتي دون االعتماد
عل���ى م���درب �أو حما��ض�ر ،و�رسعة بن���اء قاعدة
املعلومات يف الذهن من خالل ا�ستخدامه للمرة
الأولى ،كما انه ي�ستخدم كمرجع ملطابقة نوع
املمنوع يف احلقيبة.

«العني الثالثة»تطبيق ذكي لتحليل حقائب امل�سافرين
و«امل�سافر الذكي» رفع م�ؤ�رش ال�سعادة
يف مـــ���دة زمنية ق�صرية جد ًا ،وعمل على توافر للتفتي����ش باعتبارهم انهم غ�ي�ر مرغوبني من
مرجع معتم���د للت�أكد من اال�شتب���اه قبل فتح قب���ل املفت�ش�ي�ن ،وتكد����س امل�سافري���ن يف
احلرم اجلمركي ب�سب���ب عدم معرفتهم م�سارات
احلقيبـــة.
و�أ�ش���ار جوهر �إلى �أن االبت���كار الثاين الذي اخلروج.
و��ض�رورة تفري���غ موظ���ف لعملي���ة توجيه
نف���ذه �أطلق عليه «امل�سار الذك���ي» ،هو عبارة
عن تقنية ذكية تتعرف على احلقيبة املطلوبة امل�سافري���ن فق���ط ،منوهاً �إلى ان���ه منذ تطبيق
للتفتي�ش ،بحيث �إنها تر�شد امل�سافرين مب�سارات االبتكار ارتفع م�ؤ�رش ال�سع���ادة عند امل�سافرين
م�ضيئة على الأر����ض تو�ضح م�سار امل�سافر ب�شكل القادم�ي�ن �إلى دب���ي ،وبلغت ن�سب���ة التذمر
ذكي وتلقائي  ،ومعرف���ة �إن كان يجب عليهم  %0كم���ا انه نظم �س�ي�ر امل�سافرين يف احلرم
التوجه لإجراءات تفتي�ش احلقائب �أو التوجه �إلى اجلمرك���ي ،م�شري ًا �إلى �أن الفكرة خدمت �أ�صحاب
بوابة اخلروج من املطار ،وهي �أول فكرة مبتكرة الهمم ،كما قللت اجلهد على املفت�ش يف عملية
حتويل امل�سافرين.
على م�ستوى العامل.

و�أ�ض���اف جوه���ر �إن االبت���كار ح�صــــل على
تقييم ممت���از جــــد ًا بن�سبة  %99.9من خالل
تقييم املوظفني يف اال�ستخ���دام واال�ستفادة
من���ه ،حيث عم���ل على رفع كف���اءة املفت�شني
عل���ى م�ستوى مباين مط���ارات دبي ،يف �ضبط
املواد املقي���دة واملحظ���ورة واملمنوعات ذات
و�أفاد جوهر �أن االبت���كار الثالث الذي �أطلق
مو�ضح���اً �أن �أ�سب���اب ن�ش����أة الفك���رة تعود
اخلطورة العالية ،وت�أهيـــل املفت�شني الأمنيني �إل���ى تذمر بع����ض امل�سافرين عن���د حتويلهم عليه اخلارطة الكريوكية (خارطة املراقب الأمني)،
الجمـــــــارك
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اخلارطة الكريوكية» ك�شف ق�ضية

�سارق احلقائب الأولى على م�ستوى اخلليج
الذكي» والذي يقوم باكت�شاف وف�صل احلقائب
امل�شبوه���ة ،وتتبعها منذ حلظ���ة الو�صول �إلى
االنتهاء م���ن تفتي�شه���ا بعيد ًا ع���ن احلقائب
ال�سليمة ،ع�ب�ر و�ضع �رشيح���ة ممغنطة بطريقة
�آلية تتلف تلقائياً عند اخلروج ،واالبتكار تكلفته
خالد يوسف
ب�سيط���ة جد ًا مقارن���ة بفوائ���ده والنتائج التي
عب���ارة عن خارط���ة الكرتونية ذكي���ة للمراقبة عرب حققها منذ �إطالقه.
الكام�ي�رات بحيث يتم متابع���ة امل�سافرين الذين
و�أك���د خال���د يو�س���ف �أن تزاي���د �أع���داد
يت���م اال�شتب���اه بهم بطريق���ة تلقائي���ة ،وت�سهل
امل�سافري���ن يف مطارات دبي والتي تخطت 83
الإجراءات من حيث ك�شف جميع مواقع الكامريات
مليون زائر �سنوياً يجع���ل حجم احلقائب التي
للم�شغلني الأمنيني يف غرفة العمليات واملراقبة .
يتم التدقيق عليها كبري ًا ،وانطالقا من الت�سهيل
وبالإ�ضاف���ة �إل���ى متابع���ة جمي���ع حتركات على اجلمه���ور وحتقيق �أعلى معدالت ال�سعادة
احلقائ���ب والعامل�ي�ن عليها و�رسع���ة التنقل بني دون �إيقافهم ف�ت�رات طويلة ،برزت احلاجة �إلى
الكام�ي�رات ب�رسعة فائقة ،م�شريا �إل���ى انه من �أبرز نظام �أمن���ي تفتي�شي للحقائ���ب �رسيع يحقق
نتائج���ه ،الك�شف عن ق�ضية �سارق احلقائب الأولى منظومة الأم���ن الناعم وخ�صو�صي���ة امل�سافرين
عل���ى م�ستوى اخلليج ،والك�شف ع���ن ق�ضايا نزع القادمني �إل���ى الدولة ،ويقوم على الف�صل بني
�رشائح �أمنية من قبل املهربني ،كما ك�شف ثغرات احلقائب امل�شبوه���ة وال�سليمة عرب ما �أطلق عليه
�أمنية يف  84ق�ضية.
«املمر الذكي».

تفتي�شها جميعاً مبج���رد الو�صول ،ويتم حتويل
احلقائ���ب امل�شبوه���ة يف م�س���ار خمتل���ف ع���ن
ال�سليم���ة ،وت�صل �إلى مرحل���ة التفتي�ش النهائية
عند اال�ستالم من قبل �أ�صحابها واتخاذ الإجراءات
القانونية وفقا لكل حالة ،دون تعطيل الآخرين.
ولفت خالد يو�سف �إلى �أن املمر الذكي يقوم
ب�إح�صاء �أعداد احلقائ���ب بنوعيها ،مبيناً �أنه مت
تركيب  25مم���را ذكيا يف كاف���ة مطارات دبي
ويتم زيادة العدد وفق���ا للم�ستحدثات ،كما �إن
النظ���ام �آيل وال يحتاج �إلى عدد من املوظفني
ما يعني �أنه يوفر الكلفة الت�شغيلية.

و�أك���د �أن النظ���ام عمل عل���ى اخت�صار زمن
التفتي�ش �إلى �صفر للحقائب ال�سليمة ،والت�رسيع
يف �إلق���اء القب�ض على املتهم�ي�ن يف احلقائب
امل�شبوهة ،منوهاً بتتبع تلك احلقائب عرب غرفة
العمليات ،والك�شف عن �آالف احلقائب امل�شبوهة
بع���د تطبيق النظام .و�أ�ش���ار خالد �إلى �أن املمر
ممرا ذكيا
و�أ�ش���ار خالد �إل���ى �أنه يتم و�ض���ع �رشيحة الذك���ي عر�ض يف العديد من املعار�ض املحلية
كم���ا ابتكر خال���د �أحمد يو�س���ف مدير �أول ممغنطة �صغرية ج���د ًا يف احلقائب للف�صل فيما والعاملي���ة وح���ازت الفكرة العديد م���ن اجلوائز
مبن���ى املط���ار رق���م « »1يف دب���ي «املمر بينها وتتب���ع كافة �أنواع احلقائ���ب التي يتم و�إمكانية تطبيقها يف مطارات �أخرى.
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يف مطار الكويت

جهاز جديد للك�شف عن املخدرات واملتفجرات

امل�سافري����ن وحقائبه����م ،زودت الإدارة
جم����رك مطارالكوي����ت بجه����از الك�شف عن
املخدرات وامل�ؤثرات العقلية واملتفجرات،
الفتاً �إل����ى �أن اجله����از ي�أخ����ذ م�سح ًة من
احلقائ����ب والأمتع����ة ال�شخ�صي����ة والطرود
الربيدية وذل����ك عن طري����ق ا�ستخدامه
تقنية التحليل الأيوين ،معترب ًا �أن اجلهاز
ذات �أداة حتليل عالية الكفاءة وميكن من
خالله الك�شف عن جمموعة وا�سعة ومتنوعة
من املواد املخدرة واملتفجرة.

زودت الإدارة العامة للجمارك الكويتية
منفذ املط����ار بجهاز جدي����د للك�شف عن
املخدرات وامل�ؤثرات العقلية واملتفجرات،
مل�ساع����دة املفت�ش اجلمرك����ي يف ك�شف
املمنوعات وامل����واد والأدوية التي ي�شتبه

يف �أنه����ا خمدرات بعد جن����اح جتربته.
و�أو�ض����ح مراقب جم����رك املط����ار جلريدة
«الراي» �أن����ه يف �رضورة تزوي����د املنافذ
بالأجهزة و�أدوات الك�شف احلديثة مل�ساعدة
مفت�ش����ي اجلمارك يف عملهم يف تفتي�ش

و�أ�ضاف �إن اجلهاز ميتاز ب�سهولة تفتي�ش
احلقائ����ب والأمتع����ة ال�شخ�صي����ة والطرود
الربيدية وامل����واد املخدرة واملتفجرة يف
الوقت نف�سه� ،إ�ضافة �إلى توافر �شا�شة عر�ض
كبرية تعم����ل باللم�س للتحك����م باجلهاز،
كما �أن اجلهاز لدي����ه القدرة على اكت�شاف
العديد من املواد املخدرة واملتفجرة مع
�إمكانية برجمة مواد �أخرى.
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مجتمع الجمارك

�شئون اجلمارك حتتفي مبنت�سبيها يف «الغبقة الرم�ضانية»
�أقامت �شئ���ون اجلمارك الغبق���ة الرم�ضانية جلمي���ع منت�سبيها مبنا�سبة

�شه���ر رم�ضان املب���ارك وذلك يف فن���دق جراند وينده���ام ،بح�ضور معايل
ال�شيخ �أحمد بن حم���د �آل خليفة رئي�س اجلمارك وكبار امل�سئولني باجلمارك

ومنت�سبيها.

وت�أت���ي الغبق���ة الرم�ضانية كتقلي���د �سنوي حتر�ص عل���ى �إقامته �شئون

اجلمارك خ�ل�ال �شهر رم�ض���ان املبارك والت���ي �شملت العديد م���ن الأن�شطة
والفعاليات واالحتفال بليلة القرقاعون .
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حيث يهدف هذه التجم���ع الأ�رسي لتدعيم �أوا�رص الرتابط والت�آخي بني
�أبن���اء الأ�رسة الواحدة ،ال�سيما و�أنه جاء يف ج���و عائلي مفعم بنفحات ال�شهر
بعيدا عن �ضغوطات والتزامات العمل ،وهو الأمر
الف�ضيل وروحانياته الدافئة،
ً
الذي يعزز من القيم الروحية له���ذا ال�شهر ويدعم روح الأ�رسة الواحدة التي
يتمي���ز بها منت�سبي �شئون اجلمارك وهو املعن���ى الكبري الذي ت�أكد بحر�ص
اجلميع على احل�ضور ليعك�س مدى الألفة واملحبة التي ت�سود بينهما ،والتي
تظهر جلية مع هذه الأج���واء الرم�ضانية ملا فيها من بعد اجتماعي و�إن�ساين
بعيدا عن �أجواء العمل اليومية .
ً
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مجتمع الجمارك

حملة « احم قلبك» يف �ضيافة اجلمارك بالتعاون مع �إدارة ال�صحة العامة
بوزارة ال�صحة و�إدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية بوزارة الداخلية

« اجلمارك» تنظم حملة توعوية للوقاية من �رسطان الثدي
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اجلمارك توزع الهدايا الرمزية عرب ج�رس امللك فهد مبنا�سبة عيد الأ�ضحى املبارك

م�شاركة اجلمارك يف مهرجان �صيف البحرين  « 2018خيمة نخول»
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آخر المطــاف

تعزيز حركة ال�سفر والتجارة امل�رشوعة

الذين يتابعون العمل يف �شئون اجلمارك البحرينية ،يدركون حجم الطموحات
الت���ي ي�سعى �إليها معايل ال�شيخ �أحم���د بن حمد �آل خليفة رئي�س اجلمارك ،لتطوير
هذا املرفق احليوي وفق مبادئ ر�ؤية .2030
والطموحات ال تتحقق غاياتها بال�صدفة و�إمنا من خالل التخطيط ال�سليم ،والعمل
الد�ؤوب لتحوي���ل هذه التطلعات �إلى واقع يلم�سه اجلمهور الذي يتعاون مع �شئون
اجلمارك من �أفراد �أو �رشكات.
وال�شك �أن اجلميع قد مل�سوا نتائج م�شاريع التطوير الأخرية ،ومنها على �سبيل
املثال  -ال احل�رص  -عملية التخلي�ص امل�سبق لل�شاحنات على ج�رس امللك فهد ،والتي
ب���د�أ تطبيقها منذ الأول من �أبريل املا�ضي ،فق���د �أحدثت نقلة نوعية ،حيث تقل�ص
متو�سط زمن انتظار ال�شاحنات ،من �ساعة ون�صف �إلى �ساعتني يف املتو�سط ،ليرتاوح
بعد �شه���ر واحد فقط بني � 30إلى  45دقيقة فقط ،وهو ما �أدى �إلى ت�سهيل وترية
العم���ل اجلمركي وان�سياب حركة ال�شاحنات ب�شكل فعال وهو ما �أدى بدوره �إلى عدم
تكد����س ال�شاحن���ات يف ال�ساحة اجلمركية ،ويف كل يوم ت�سج���ل التجربة مزيد ًا من
النجاح.
ومن �أج���ل مزيد من التي�سري ف����إن �شئون اجلمارك ،ب�ص���دد اال�ستعانة ب�أجهزة
متط���ورة ذات طاق���ة ا�ستيعابية �أكرب وحتليل �أدق للمعلوم���ات� ،ست�ساهم يف عملية
ان�سياب احلركة عرب املنافذ اجلمركية كافة.
كذل���ك مت الإعالن العام املا�ضي ع���ن تطوير نظام م�سح احلاويات املطبق يف
مين���اء خليفة بن �سلمان وج�رس امللك فهد ،لأن الطاق���ة اال�ستيعابية احلالية ما بني
� 20إل���ى  25حاوية يف ال�ساعة� ،أما الأجهزة احلديث���ة التي من املتوقع �أن تعمل
نهاي���ة العام احلايل� ،ست�ضاعف العمل من جهاز يف كل منفذ �إلى جهازين ،و�أحدهما
ي�ستطيع م�سح  120حاوية يف ال�ساعة الواحدة� ،أما اجلهاز الآخر �سيكون من نوعية
الأجهزة التي ت�ستخدم الأ�شعة ذات االخرتاق العايل�..إنه م�رشوع عايل القيمة وت�صل
كلفت���ه �إلى �أكرث م���ن  9ماليني دينار متت تغطيتها من ر�س���وم اخلدمة وبدعم من
اللجن���ة التن�سيقية برئا�س���ة �سيدي �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر �سلمان بن حمد �آل
خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء.
كذلك ف����إن هناك اهتمام كب�ي�ر مب�رشوع الناف���ذة الواحدة ،ال���ذي ينظر �إليه
باعتباره م�رشوعاً وطنياً  ،حي���ث ت�شارك فيه عدد من اجلهات احلكومية ذات العالقة
وهو نظام تخلي����ص يخ�ضع للتحديث والتطوير دائما به���دف رفع جودة اخلدمات
اجلمركي���ة املقدمة� ،إ�ضافة �إلى نظام الدفع الإلكرتوين والذي �سهل على املخل�صني
وامل�ستثمرين واملتعاملني مع اجلمارك عملية �إنهاء الإجراءات اجلمركية.
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