اإلفتتاحيــــــــــــــة

مرحلة جديدة
لتعزيز الأداء ومواكبة الإجنازات

نفخ���ر �أن تعزز �شئون اجلمارك من مكانتها كم�ؤ�س�سة وطنية رائدة تنه����ض مب�س�ؤوليتها الأ�سا�سية يف تنمية
الإقت�ص���اد الوطن���ي وحفظ �أمن الوطن ،مب���ا يرقى �إلى تطلع���ات قيادتنا احلكيمة وفق���اً لتوجيهات معايل وزير
الداخلية .ويف هذا ال�سياق ي�أتي تد�شني �إ�سرتاتيجية �شئون اجلمارك للأعوام  2020 - 2017يف حفل كبري
تزام���ن مع منا�سبة يوم اجلمارك العاملي والذي يوافق ال�ساد�س والع�رشين من يناير من كل عام ،والذي �أقيم
حتت رعاية الفريق الركن معايل ال�شيخ را�شد بن عبداهلل �آل خليفة وزيرالداخلية.
لق���د حر�صنا ونحن نر�سم معامل �إ�سرتاتيجيتنا اجلديدة �أن تواك���ب ر�ؤية مملكة البحرين  ،2030وكذلك
م���ا ا�شتمل عليه برنامج عم���ل احلكومة خالل امللتقى احلكومي الأول العام املا�ض���ي� ،إ�ضافة �إلى توجهات منظمة
اجلمارك العاملي���ة للأعوام القادمة .ولقد جاءت الإ�سرتاتيجية نتاج درا�س���ة علمية ومهنية تلبي متطلبات العمل
وت�ضع اخلطوط العري�ضة والأ�س�س العامة للعمل اجلمركي ،من خالل الرتكيز على عدد من املبادئ �أهمها التوثيق
والو�ض���وح يف تدوين الإجراءات العملية لتكون الإ�سرتاتيجية مرجع���اً معتمد ًا بهدف �إر�ساء ال�شفافية وامل�ؤ�س�سية
يف العمل.
ولق���د تلقينا �إ�ش���ادة معايل وزير الداخلية ب�إطالق هذه الإ�سرتاتيجية بكل فخ���ر واعتزاز ،وتنويه معاليه ب�أن
الإ�سرتاتيجية اجلديدة تنتقل من العناوين �إلى �إجراءات عمل ،ويفهمها العاملون من م�سئولني �إلى �أ�صغر �شخ�ص
يعمل يف امل�ؤ�س�سة.هذه الأ�شادة تزيد من �إ�رصارنا على م�ضاعفة اجلهود من �أجل القيام بواجبنا على �أكمل وجه،
وخا�صة فيما يتعلق باجلانب الأمني� ،إلى جانب دعم النمو الإقت�صادي وتعزيز ال�رشاكة مع القطاع اخلا�ص وزيادة
�إن�سيابية حركة الب�ضائع والركاب عرب املنافذ احلدودية.
وجن���دد ت�أكيدنا هنا �أن هذه الإ�سرتاتيجية جعل���ت من بناء ورفع قدرات املوظف اجلمركي �أ�سا�ساً  ،والتميز
يف خدم���ة العمالء وال�رشكاء هدفاً  ،وتلبية تطلعات القيادة الر�شيدة واحلكومة املوقرة �شعار ًا ،خا�صة و�أن م�شاركة
كاف���ة الإدارات اجلمركية يف بناء هذه الإ�سرتاتيجية يجعل من منت�سبي �شئون اجلمارك �أكرث فهماً لها و�أكرث قدرة
عل���ى تنفيذها .كما ت�أتي ه���ذه الإ�سرتاتيجية �إمياناً منا ب�أهمية و�رضورة تعزي���ز العمل امل�ؤ�س�سي ليواكب متطلبات
املرحلة املقبل���ة ،ذلك �أن التحدي الأكرب يكمن يف كيفية تطبيق مفاهيم تي�سري حركة ال�سفر والتجارة امل�رشوعة
من جانب ،وتعزيز الأمن وحماية املجتمع من جانب �آخر.
ونحن نطمح لبلوغ �أهداف �شئون اجلمارك مع حلول عام  2020لتحقيق املهمة املرجوة من الإ�سرتاتيجية،
وذل���ك من خالل تقدمي الإهتم���ام والرعاية لكافة منت�سبيه���ا بهدف تطوير قدراتهم وتوف�ي�ر احتياجاتهم ،وهو
الإ�ستثمار الأكرب الذي نع ّول عليه لتحقيق التطور املن�شود والإ�ستدامة يف الأعوام املقبلة .وال بد هنا من الإ�شادة
بال���دور احليوي الذي يقوم به جميع �رشكاء �شئون اجلمارك يف كافة القطاعات لإكمال و�إجناح مهتمنا يف تطوير
العمل اجلمركي وفقاً لأعلى املعايري العاملية.
و�أع���ود لأ�ؤكد هن���ا على الدور الكبري جلميع منت�سب���ي �شئون اجلمارك على اخت�ل�اف م�ستوياتهم الإدارية
ومهامه���م الوظيفية ،وما يقوم���ون به من جهود �أ�سهمت يف حتقيق قفزات كبرية ج���د ًا على �صعيد رقي العمل
اجلمرك���ي يف مملكة البحرين .نحن اليوم على �أعتاب مرحلة جدي���دة من العمل اجلمركي يف مملكة البحرين،
مرحل���ة عنوانها مواكبة التطورات الأمنية والقيام بالدور املطلوب من �شئ���ون اجلمارك على �أكمل وجه ،ومن جهة
�أخرى ت�سهيل الإجراءات اجلمركية وبناء ال�رشاكات املثمرة مع القطاع اخلا�ص مبا ي�سهم يف رفد الإقت�صاد الوطني
والو�صول �إلى معدالت التنمية املن�شودة مبا يعزز من �إزدهار ورخاء مملكة البحرين العزيزة.
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خالل الإحتفال مبنا�سبة يوم اجلمارك العاملي

الغالف

معايل وزير الداخلية :دور اأمني
واإقت�سادي مهم ل�سئون اجلمارك

�أ�صدقاء
اجلمارك

بانـــــورامـــــــا

رئي�س اجلمارك ي�ؤكد �أهمية دعم وم�ساندة معايل وزير الداخلية ل�ش�ؤن اجلمارك

معايل وزير الداخلية ي�شيد ب�إ�سرتاتيجية
�شئون اجلمارك للأعوام 2020-2017

�شه���د الفريق الركن معايل ال�شي���خ را�شد بن عبداهلل �آل خليفة وزير الداخلية ،الإحتف���ال الذي نظمته �شئون اجلمارك
مبنا�سب���ة يوم اجلمارك العاملي ،والذي يوافق ال�ساد�س والع�رشين من ينايرمن كل عام ،وذلك بح�ضور نائب وزير الداخلية
ووكيل وزارة الداخلية ل�ش�ؤون اجلن�سية واجلوازات والإقامة ،ورئي�س الأمن العام ،ووكيل وزارة الداخلية.
وت�ضمن الإحتف����ال ،تد�شني �إ�سرتاتيجية �شئون
اجلم����ارك للأع����وام  ،2020 - 2017والتي روعي
فيها الإن�سجام م����ع الر�ؤي����ة الإقت�صادية  2030وما
ا�شتم����ل علي����ه برنامج عمل احلكومة خ��ل�ال امللتقى
احلكومي الأول العام املا�ضي ،بالإ�ضافة �إلى توجهات
منظمة اجلم����ارك العاملية للأع����وام القادمة ،وجاءت
الإ�سرتاتيجي����ة نت����اج درا�سة علمي����ة ومهنية ،تلبي
متطلب����ات العمل وت�ضع اخلط����وط العري�ضة والأ�س�س
العام����ة للعم����ل اجلمركي ،م����ن خ��ل�ال الرتكيز على
عددم����ن املبادئ� ،أهمه����ا التوثي����ق والو�ضوح يف
تدوين الإجراءات العملية لتكون الإ�سرتاتيجية مرجعاً
معتمد ًا بهدف �إر�ساء ال�شفافية وامل�ؤ�س�سية يف العمل.
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وبهذه املنا�سب���ة� ،أعرب وزي���ر الداخلية عن يف حتقي���ق الأه���داف الت���ي و�ضعت م���ن �أجلها

�شك���ره وتقديره للجهود املخل�ص���ة التي تقوم بها الإ�سرتاتيجية.

�شئون اجلم���ارك ،م�ضيفاً �أن للجم���ارك دور ًا �أمنياً

و�أعرب الوزير عن ت�شجيعه نخبة من العاملني

وتطوير التج���ارة ودعم النم���و الإقت�صادي ب�شكل

مبادرات �أو تو�صي���ات من �ش�أنها رفع م�ستوى الأداء

مهم���اً ،و�آخر يتعل���ق بت�سهيل حرك���ة امل�سافرين

عام.

يف اجلمارك ،ه���ذه امل�ؤ�س�سة العريقة ،للتقدم ب�أي

اجلمركي ،يف �إطار امل�شاركة املهنية.

و�أ�ش���اد الوزير مبب���ادرة �إط�ل�اق �إ�سرتاتيجية
و�شدد الوزير على �أهمية ا�ستمرار عجلة التطوير
�شئون اجلمارك للأعوام  ،2020 - 2017والتي يف اجلم���ارك ،وخ�صو�صاً �أن �إع���ادة هيكلة وتنظيم
تنتق���ل من العناوين �إلى �إج���راءات عمل ،يفهمها

اجلم���ارك وتطبيق هذه الإ�سرتاتيجي���ة �سيكون لها

يف امل�ؤ�س�س���ة ،م�ؤكد ًا �أن ه���ذه اخلطوة �ست�سهم

ع���ن �شكره لرئي����س اجلمارك على مايق���وم به من

العاملون من م�س�ؤولني �إل���ى �أ�صغر �شخ�ص يعمل دور �إيجاب���ي يف تطوي���ر م�ستوي���ات الأداء ،معرباً

جهود طيبة يف رفع م�ست���وى اجلمارك ،وتقدميه
�إ�سرتاتيجي���ة جدي���دة متث���ل قاعدة ونقل���ة طيبة
للتطوير ،كما �أعرب عن �شك���ره لفريق العمل القائم
على و�ضع الإ�سرتاتيجية.
من جهته عرب معايل ال�شيخ �أحمد بن حمد�آل
خليفة رئي�س اجلم���ارك يف الكلمة التي �ألقاها بهذه
املنا�سبة عن خال����ص ال�شكر والتقدير لوزير الداخلية
عل���ى دعمه وم�ساندته ل�شئون اجلمارك ،مو�ضحاً �أن
ه���ذه الإ�سرتاتيجية جعلت من بن���اء ورفع قدرات
املوظف اجلمركي �أ�سا�ساً ،والتميز يف خدمة العمالء
وال��ش�ركاء هدفاً ،وتلبية تطلع���ات القيادة الر�شيدة
واحلكومة املوقرة �شعار ًا.

و�أ�ض���اف �أن الإ�سرتاتيجية ،مت �إعدادها داخلياً
ومب�شارك���ة بناءة م���ن كل الإدارات اجلمركية� ،إمياناً
ب�أهمية و�رضورة تعزيز العمل امل�ؤ�س�سي ليكون مواكباً

ملتطلب���ات املرحل���ة املقبلة ،ك���ون التحدي الأكرب
يكمن يف كيفية تطبيق مفاهيم تي�سري حركة ال�سفر
والتجارة امل�رشوعة من جانب ،وتعزيز الأمن وحماية
املجتم���ع من جانب �آخر ،وم�شي���د ًا بالدور احليوي
ال���ذي ي�ؤديه ��ش�ركاء اجلم���ارك يف كل القطاعات
لإكمال و�إجناح مهمة �شئون اجلمارك.

و�أ�شار رئي�س اجلم���ارك �إلى �أن �شئون اجلمارك
تطم���ح �إلى بلوغ �أهدافها م���ع حلول عام 2020
لتحقيق املهمة املرجوة م���ن الإ�سرتاتيجية ،وذلك
من خالل تقدمي االهتم���ام والرعاية لكل منت�سبيها
بهدف تطوير قدراتهم وتوفري احتياجاتهم ،وهو
نع���ول عليه لتحقيق التطور
الإ�ستثمار الأكرب الذي
ّ
املن�شود واال�ستدامة يف الأعوام املقبلة.
وق���د مت خالل االحتفال ،عر����ض فيلم وثائقي
ح���ول �إ�سرتاتيجية �شئون اجلم���ارك والأهداف التي
ت�سعى �إل���ى حتقيقها ،انطالقاً م���ن املبادئ التي
تق���وم على �أ�سا�سها ،و�أهمي���ة التوا�صل امل�ستمر مع
�رشكاء اجلم���ارك يف �إطار العمل عل���ى تعزيز مبد�أ
ال�رشاكة املجتمعية.
وق���د ق���ام وزي���ر الداخلية بتك���رمي عدد من
اجلهات ذات العالقة بعمل �شئون اجلمارك و�أع�ضاء
فري���ق عمل �إعداد الإ�سرتاتيجية وعدد من موظفي
�شئ���ون اجلمارك ،حي���ث �أ�ش���اد الوزيربجهودهم،
متمنياً لهم التوفيق يف خدمة الوطن.

الجمـــــــارك
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جتارب بحرينية ناجحة يف العمل اجلمركي والأمني اخلليجي

معايل وزير الداخلية ي�شيد بالدور الفاعل
جلمارك دول جمل�س التعاون

�أ�ش����اد الفريق الركن معايل ال�شيخ را�شد ب����ن عبداهلل �آل خليفة وزير
الداخلي����ة بالدور الفاعل الذي ت�ؤديه جم����ارك دول جمل�س التعاون فيما
يتعل����ق بتي�سري حركة ال�سفر والتج����ارة جنباً �إلى جنب م����ع تعزيز الأمن
اجلمرك����ي ،ونوه معالي����ه �إلى� أهمي����ة العمل املتوا�ص����ل يف �إطار امل�سرية
املباركة لدول جمل�س التعاون ،مبا يتنا�سب مع امل�ستجدات الراهنة والتي
تتطلب املزيد من التع����اون والتن�سيق بني كافة الأجهزة بدول املجل�س،
والذي ميكنن����ا ب�إذن اهلل ،من الت�صدي لكافة التحديات من خالل توحيد
املواقف واجتماع الكلمة وت�ضافر اجلهود.
ج����اء ذل����ك خ��ل�ال ا�ستقب����ال مع����ايل وزي����ر الداخلي����ة لأ�صح����اب
ال�سعادة ر�ؤ�ساء وم����دراء عامي اجلمارك ب����دول جمل�����س التع����اون لدول
اخللي����ج العربي����ة ،مبنا�سبة عقد االجتم����اع الثامن ع���ش�ر لهيئة االحتاد
اجلمركي يف مملكة البحرين ،وذلك بح�ضور معايل ال�شيخ �أحمد بن حمد
�آل خليفة رئي�س اجلمارك.

ويف م�ستهل اللق����اء ،رحب معايل الوزير بر�ؤ�ساء ومدراء عامي جمارك
دول املجل�س ،معرب����اً عن �شكره وتقديره مل����ا يبذلونه من جهود متميزة
وتطوي����ر م�ستمر فيما يتعلق بتبادل املعلومات واخلربات وتعزيز الإجراءات
اجلمركية املتبعة ،وهو ما ينعك�س ب�ش����كل �إيجابي على احلركة التجارية
والن�ش����اط اال�ستثم����اري والتو�سع العم����راين واالقت�صادي ال����ذي ت�شهده
دول املجل�س.
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ويف ه����ذا املجال� ،أ�ش����ار معايل الوزير �إلى ق����رار املجل�س الأعلى يف
دورت����ه الـ  37ب�ش�أن حركة ال�شاحنات بني ال����دول الأع�ضاء ،وتطور العمل
ب�آلي����ة التحويل الآيل املبا�رش للر�سوم اجلمركية يف االحتاد اجلمركي لدول
املجل�س ،ونتائ����ج اجتماعات اللجنة املكلفة مبراجع����ة القانون اجلمركي
املوحد.

من جهتهم� ،أعرب �أ�صحاب ال�سعادة ر�ؤ�ساء ومدراء عامي اجلمارك بدول
جمل�س التعاون ل����دول اخلليج العربية عن �شكره����م وتقديرهم ملعايل
وزير الداخلية وتوجيهاته ال�سدي����دة ،م�شيدين مبا تقدمه مملكة البحرين
م����ن م�شاركة �إيجابية ومقرتح����ات بناءة وجتارب ناجح����ة يف جمال العمل
اجلمرك����ي ،وما تبديه م����ن روح التعاون  مع الأ�شق����اء يف كافة جماالت
العم����ل الأمني ،معربين ع����ن �شكرهم وامتنانهم ملا حظي����ت به الوفود
امل�شاركة من ح�س����ن اال�ستقبال وكرم ال�ضيافة ،ومتنياتهم ململكة البحرين
بدوام الأمن والتقدم واالزدهار.

معاليه ي�ؤكد �أهمية املتوا�صل مبا
يتنا�سب مع امل�ستجدات الراهنة

برئا�سة معايل ال�شيخ �أحمد بن حمد �آل خليفة رئي�س اجلمارك

هيئة الإحتاد اجلمركي اخلليجي جتتمع يف البحرين
ملتابعة تقارير فرق العمل واللجان الفنية

تر�أ�س مع����ايل ال�شيخ �أحمد ب����ن حمد �آل و�سعيها �إلى دعم العم����ل امل�شرتك بني دول
خليف����ة رئي�س اجلمارك االجتم����اع الثامن ع�رش املجل�س.
لهيئة االحتاد اجلمركي لدول جمل�س التعاون،
ومت خ��ل�ال االجتم����اع ا�ستعرا�ض عدد من
مب�شاركة �أ�صحاب املعايل وال�سعادة �أع�ضاء الهيئة املو�ضوعات املهم����ة ومن �أبرزها ق����رار املجل�س
و�سع����ادة الأ�ست����اذ خليفة ب����ن �سعيد العربي
الأعلى يف دورت����ه ال�سابع����ة والثالثني ب�ش�أن
الأم��ي�ن العام امل�ساع����د لل�شئ����ون االقت�صادية
انتقال ال�شاحنات بني الدول الأع�ضاء ،حيث مت
والتنموي����ة وبح�ضور ممثلني م����ن جميع الدول
االتفاق على ت�شكيل فريق لإعداد تقرير ب�ش�أن
الأع�ضاء.
معاجل����ة هذا الأمر بي�رس و�سهول����ة متهيد ًا لرفعه
وي�أتي هذا االجتماع يف �إطار متابعة نتائج
لهيئة ال�شئون االقت�صادية والتنموية.
وتقارير فرق العمل واللج����ان الفنية ،وا�ستكما ًال
كما اطلع �أ�صحاب املعايل وال�سعادة ر�ؤ�ساء
ملناق�ش����ة املو�ضوع����ات التي �سب����ق بحثها يف
اجلمارك على تقرير الأمانة العامة ب�ش�أن التحويل
االجتماعات ال�سابقة.
الآيل املبا�رش ،ونتائ����ج التحويالت املالية بني
ورحب مع����ايل رئي�س اجلم����ارك يف بداية
الدول الأع�ض����اء ،واتفقوا عل����ى اعتماد الدليل
االجتماع بالوف����ود امل�شاركة ،منوهاً �إلى تقدمي
ر�ؤ�س����اء الوفود ال�سابقة كاف����ة اجلهود التي من اال�سرت�ش����ادي لآلي����ة التحوي����ل الآيل املبا���ش�ر
�ش�أنها تطوير العمل اجلمركي ،ومعرباً عن ال�شكر للر�سوم اجلمركية   .

اجلزيل للجه����ود التي قامت بها اململكة العربية
ال�سعودية ال�شقيقة خالل رئا�ستها الدورة املا�ضية

تو�صل����ت �إلي����ه ب�ش�����أن اعتماد بع�����ض املنافذ
اجلمركي����ة كمنافذ �أول����ى لالحت����اد اجلمركي،
واتخاذ اخلطوات التنفيذية نحو الإجراءات التي
يتم تطبيقه����ا يف املنافذ الأول����ى مع العامل
اخلارج����ي بحيث ال يت����م تكراره����ا يف املنافذ
البيني����ة و�أن يقت�رص الدور اجلمركي يف املنافذ
البينية على الإج����راءات التي مل تتم يف نقاط
الدخول الأولى.

واتفق �أ�صح����اب املع����ايل وال�سعادة على
ترتيب زيارة جلمهورية تركيا بهدف االطالع عن
قرب على �أ�سلوب التعامل مع احلاالت اجلمركية
ذات ال�صلة بال�سكك احلديدية كمرحلة �أولى نظر ًا
ملا تتمتع ب����ه تركيا من خطوط �سكك حديدية
مع الدول املج����اورة من جه����ة ،وارتباطها يف
احتاد جمركي مع االحت����اد الأوروبي من جهة
�أخرى ،كما اتفقت الهيئة على عقد اجتماعها الـ
وا�ستذك����رت هيئ����ة االحت����اد اجلمركي يف  19يف مايو  2017مبق����ر الأمانة العامة لدول
اجتماعه����ا ،موافق����ة جمل�����س التع����اون على ما جمل�س التعاون يف الريا�ض.
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رئي�س اجلمارك يد�شن نظام دفع �إلكرتوين
جديد ي�سهل دفع امل�ستحقات اجلمركية

د�شن معايل ال�شيخ �أحمد بن حمد �آل خليفة
رئي�س اجلمارك نظام الدفع الإلكرتوين عرب النظام
اجلديد “فواتري” والذي ي�سهل على العميل دفع
كل امل�ستحقات اجلمركية.

جاء ذلك خالل امل�ؤمتر ال�صحفي الذي عقدته
�شئ���ون اجلم���ارك بح�ض���ور ال�سي���د يو�سف حممد
النفيع���ي نائب مدير عام �رشك���ة “بنفت” ،حيث
�أ�شار رئي�س اجلمارك �إل���ى احلر�ص على مواكبة �آخر
التط���ورات احلديثة يف العمل اجلمركي ،واهتمامها
بت�سهي���ل كاف���ة الإج���راءات واخلدم���ات اجلمركية
املقدم���ة ،مو�ضح���اً �أن تد�ش�ي�ن نظ���ام الدفع
الإلك�ت�روين ،يحقق �أهداف �شئ���ون اجلمارك يف
ت�سهيل الإج���راءات اجلمركية اخلا�صة بعملية دفع
كل الر�سوم اجلمركية �س���وا ًء من املخل�ص اجلمركي
�أو امل�ستورد.

وتط���رق رئي�س اجلمارك �إل���ى مزايا ا�ستخدام
النظ���ام للم�ؤ�س�س���ات التجارية و��ش�ركات التخلي�ص
واملتمثلة يف ال�رسع���ة يف �إجناز املعاملة اجلمركية
من حيث �إنهاء الإجراءات املالية للمعاملة من خالل
ثالث ط���رق متطورة وهي تطبيق���ات الهاتف النقال
التابعة للبنوك ،وفرع البنك ،واملوقع الإلكرتوين
للبنك ،والذي بدوره �سيعمل على زيادة ان�سيابية
العمل وع���دم احلاجة للوق���وف وانتظ���ار �إجراءات
الدفع باملنفذ.
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و�أك���د رئي�س اجلم���ارك �أن النظ���ام �سي�سهم
يف تقليل اجلهد وامل���وارد الب�رشية واملالية الالزمة
مقارنة بطرق الدفع الأخ���رى ،بحيث يتيح �إجراء
عملية الدف���ع يف فرتة ال تتج���اوز دقيقة واحدة
وب���دون �أي تكاليف �إدارية على امل�ستفيد ،والذي
ب�إمكان���ه االنتقال يف �إجراءات ال���دورة امل�ستندية
للمعامل���ة اجلمركية الالزمة والت���ي ت�ستغرق دقيقة
واحدة.
و�أ�ض���اف �أن النظ���ام ميكن تفعيل���ه من قبل
جميع البنوك بكافة و�سائلها الإلكرتونية ،بالإ�ضافة
�إلى تع���اون امل�ستفيدين من خالل �إدخال جميع
البيانات والرتاخي����ص املطلوبة �إلكرتونياً يف نظام
�أفق قب���ل الدفع الإلك�ت�روين للو�ص���ول �إلى حد
كبري لهدف رئي�سي وهو �أمتت���ة الدورة امل�ستندية
اجلمركية مم���ا �سريفع من كفاءة وج���ودة التبادل
التجاري والتطور امل�ستم���ر يف االقت�صاد البحريني
ب�ش���كل عام وهو جزء من ر�ؤي���ة البحرين ،2030
باعتبار �أن جناح هذا النظام يكون بالدرجة الأولى
عن طريق ا�ستخدام التجار واملخل�صني له بالطريقة
ال�صحيحة واال�ستفادة من كافة الإمكانيات املتوفرة
فيه.

خدمات الدفع املبا�رشة والآمنة عرب خدمة “فواتري”
الوطنية وهي اخلدمة املميزة والرائدة على م�ستوى
اململكة ،والتي َ
متكن �أي جهة �سوا ًء كانت م�ؤ�س�سات
حكومي���ة �أو خا�ص���ة م�صدرة للفوات�ي�ر من حت�صيل
ر�سومه���ا ،عن طريق القن���وات الإلكرتونية والفروع
التابعة جلميع البنوك التجارية العاملة يف مملكة
البحري���ن ،م�ضيفاً �أن خدم���ة “فواتري” َ
متكن من
جم���ع الفواتري ال�صادرة وامل�ستحقة من عدة جهات
م�ص���درة للفواتري وعر�ضها �إلكرتوني���اً ب�صورة مبا�رشة
ّ
جلميع عمالء البنوك التجارية يف مكان واحد ،كما
مُت ّكن هذه اخلدمة العمالء م���ن اال�ستف�سار ودفع
فواتريهم امل�ستحقة بكب�سة زر واحدة.

و�أ�شار �إلى �أن “فواتري” تقدم خدمة اال�ستقطاع
املبا�رش ،والتي َ
متكن اجلهات امل�صدرة للفواتري من
ا�ستقطاع املبالغ امل�ستحقة من احل�سابات البنكية
للعمالء بح�س���ب تواريخ اال�ستحق���اق ،منوهاً �إلى
�أن خدم���ة اال�ستقطاع املبا�رش ت�ش���كل حلقة و�صل
بني العمالء من خالل بنوكهم التجارية ،واجلهات
امل�صدرة للفواتري.

ويف خت���ام امل�ؤمتر ،تقدم رئي����س اجلمارك
بال�شك���ر ل�رشكة “بنف���ت” وفريق العم���ل ب�شئون
من جهته� ،أ�شار ال�سيد يو�سف حممد النفيعي اجلم���ارك اللذين عم�ل�ا معاً على تطوي���ر وتنفيذ
نائب مدير عام �رشكة “بنفت” �إلى �أن ال�رشكة تفخر النظام ،وللمخل�صني اجلمركيني على تعاونهم يف
بالتع���اون مع �ش�ؤون اجلم���ارك يف جمال تفعيل جتربته.

اجتماع تن�سيقي للوقوف على �إجراءات ت�شغيل النقطة الواحدة على ج�رس امللك فهد

ُعقد مببنى �شئون اجلمارك اجتماع تن�سيقي
برئا�سة مع����ايل ال�شيخ �أحمد بن حم����د �آل خليفة
رئي�س اجلمارك مع �سعادة ال�شيخ �أحمد بن عي�سى
�آل خليف����ة الوكي����ل امل�ساعد للجن�سي����ة واجلوازات
والإقامة وبح�ض����ور �سعادة ال�شيخ �سلمان بن حممد
�آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتقنية املعلومات
بهيئ����ة املعلومات واحلكوم����ة الإلكرتونية والعقيد
خالد ربيع����ة �سنان مدير مديرية �رشطة ج�رس امللك
فهد وعدد من املعنيني ب����وزارة الداخلية وذلك
للوق����وف على �آخ����ر املتطلبات الإجرائي����ة والتقنية
ب�ش�أن البدء الفعلي لتطبيق نقطة الدخول الواحدة
عرب امل�سار اخلا�ص يف ج�رس امللك فهد.

وتخلل االجتماع عر�ض مرئي من جانب كلٍ من الفني����ة املتبقية لإمتام عملي����ة التبادل حالت دون
�شئون اجلن�سية واجلوازات والإقامة وهيئة املعلومات ذلك حيث تعترب العملية يف املراحل النهائية .
واحلكوم����ة الإلكرتوني����ة� ،أو�ضح جاهزي����ة اجلانب
ومت الإ�شادة خالل االجتماع باجلهود املبذولة
البحريني ملتطلب����ات الربط من الناحي����ة التقنية ،لكافة الفرق م����ن اجلانبني ،خالل الف��ت�رة املا�ضية
وبانتظار الفري����ق الفني ال�ستكمال بع�ض املتطلبات واحلالية بالإ�ضافة �إل����ى الت�سهيالت املقدمة لتذليل
لإمتام عملية تبادل املعلومات بني اجلانبني ،علماً العقب����ات التي ت�ص����در من اجله����ات الفنية للربط،
ب�أن االتفاق الر�سمي لتطبيق نقطة الدخول الواحدة حي����ث مت قطع �شوط كبري لإج����راء الربط من خالل
مع امل�سار اخلا�ص خالل � 3شهور من االتفاق الذي �إنهاء بع�ض الأمور الفنية .واجلدير بالذكر ب�أن هذا
�أعلن عنه بتاريخ  15فرباير املا�ضي ،على �أن يتم الإج����راء جاء تنفي����ذ ًا لتوجيهات القي����ادة احلكيمة
بعد � 3شهور التطبي����ق يف امل�سار العام ،كما مت يف البلدي����ن ال�شقيقني و�سينتج عنه دفع عجلة
االتف����اق على �أن يكون تاري����خ  6مار�س هو البدء التنمي����ة االقت�صادية يف مملك����ة البحرين وت�سهيل
الفعلي لتبادل املعلوم����ات �إال �إن بع�ض الإجراءات وتي�سري التجارة العاملية .

يف �إطار التن�سي���ق امل�ستمر بني وزارة املوا�صالت
واالت�ص���االت  ،و�رشكة مطار البحري���ن و�شئون اجلمارك
 ،عقد �سعادة املهند�س كم���ال بن �أحمد حممد وزير
املوا�صالت واالت�صاالت  ،اجتماع عمل مع معايل ال�شيخ
�أحمد بن حم���د �آل خليفة رئي�س اجلم���ارك  ،بح�ضور
�سع���ادة ال�سيد حمم���د بن ثامر الكعب���ي وكيل وزارة
ل�ش�ؤون الطريان املدين بوزارة املوا�صالت واالت�صاالت ،
وال�سيد حممد بن يو�سف البنفالح الرئي�س التنفيذي

ل�رشك���ة مطار البحرين  ،حيث تلعب تلك الأطراف دور ًا
تكاملي���اً ي�سهم يف ت�سهي���ل التجارة وتعزي���ز الرقابة
لدف���ع عجلة التنمي���ة الإقت�صادي���ة والب�رشية.وخالل
الإجتم���اع جرى بحث عدد م���ن املو�ضوعات املهمة ،
�أبرزها الأنظمة والإجراءات اجلمركية املتبعة عرب املنفذ
اجلوي ململك���ة البحرين  ،واملتمثل يف مطار البحرين
ال���دويل  ،م�شيدا باجلهود املبذولة م���ن �رشكة مطار
البحرين و�شئون اجلمارك ب���وزارة الداخلية  ،وم�ؤكدا

املوا�صالت تناق�ش الأنظمة اجلمركية املتبعة يف مطار البحرين

على �أهمي���ة الأدوار املناطة بكاف���ة الأطراف يف دعم
املركز التجاري ململك���ة البحرين وتعزز مكانتها كمحور
ال�ستقط���اب ر�ؤو�س الأم���وال و امل�شاريع .كما مت خالل
االجتماع مناق�شة املهام والإجراءات اجلمركية املتبعة
يف مط���ار البحرين الدويل ،والتي م���ن �ش�أنها تعزيز
عمل �شئ���ون اجلمارك يف مط���ار البحرين الدويل مبا
ي�سهم يف رفع وحت�سني موقع مملكة البحرين على
امل�ستوى الدويل والإقليمي يف هذا املجال.
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اجلمارك بوابة البحرين التي تعزز منوها كمركز عاملي
للن�شاط الإقت�صادي وجذب الإ�ستثمارات

�  أكد مع���ايل ال�شيخ �أحمد بن حمد �آل خليفة رئي����س اجلمارك �أن �شئون
اجلمارك  ،بوابة مملكة البحرين التي تعزز منوها كمركز عاملي للن�شاط الإقت�صادي
وج���ذب الإ�ستثمارات الأجنبي���ة  ،ويف الوقت نف�سه حتم���ي حدودها واقت�صادها
�ض���د املخاط���ر  ،منوهاً �إلى �أن �شئ���ون اجلمارك � ،سعت جاه���د ًا ملواكبة التطور
التكنولوجي والأنظمة املتطورة بهدف ت�سهيل املعامالت التجارية التي تقوم بها
 ،م�ستعر�ض���اً يف هذا ال�صدد تطبي���ق خطة امل�شاركة لكاف���ة الإدارات والأق�سام
ب�شئون اجلمارك من خالل �إ�سرتاتيجيتها للأعوام .2020 – 2017

جاء ذلك لدى افتتاح معايل رئي����س اجلمارك  ،الور�شة الإقليمية املتعلقة
بالإج���راءات املتبعة لتفعيل اتفاقية منظمة التجارة العاملية ب�ش�أن تي�سري التجارة
والتي تعقدها �شئون اجلمارك بالتعاون م���ع الوكالة الأمريكية للتنمية مب�شاركة
 15موظف���اً من اجلمارك بالإ�ضافة �إلى م�شاركني من دول عربية ،وتعنى الور�شة
ب���دور احلكومة الفعال يف تعزيز التن�سيق مع القطاع اخلا�ص يف كافة املجاالت

به���دف ت�سهيل التجارة  ،حيث تعد الور�شة ثم���رة التن�سيق امل�ستمر بني �شئون
اجلم���ارك وال�سفارة الأمريكية بالبحرين .و�أ�ش���ار رئي�س اجلمارك �إلى �أهمية م�شاركة
ودع���م القطاع اخلا�ص لتطوير الإقت�صاد  ،خا�صة يف جمال الإ�سترياد والت�صدير ،
وهو ما يعك�س �أهمية عقد مثل هذه الور�شة بني القطاعني العام واخلا�ص لتفعيل
مبد�أ امل�شارك���ة واملنفعة املتبادلة من جهة وتطوير الإقت�صاد البحريني من جهة
�أخرى .وتق���دم رئي�س اجلم���ارك بال�شكر واالمتنان لل�سيد ويلي���ام روبوك �سفري
الواليات املتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين على ما يبديه من تعاون ب�ش�أن
كل م���ا يتعلق بتعزيز العالقات بني البلدي���ن يف ال�ش�أن اجلمركي والإقت�صادي
 ،كما تق���دم بال�شكر ملدير �إدارة �أوروبا الغربية و�ش����ؤون ال�رشق الأو�سط  ،مكتب
املمث���ل التجاري للواليات املتح���دة  ،وفريق الوكالة الأمريكي���ة للتنمية وجميع
امل�س�ؤول�ي�ن مل�ساهمتهم يف �إجناح هذه الور�شة ،وكذلك القائمني على تنظيم
الور�شة وكافة امل�شاركني  ،متمنياً �أن حتقق الور�شة الفائدة املرجوة منها.

رئي�س اجلمارك يلتقي الأمني العام لإحتاد غرف دول جمل�س التعاون

ا�ستقبل مع���ايل ال�شيخ �أحمد بن حمد �آل خليفة
رئي�س اجلم���ارك � ،سعادة ال�سي���د عبدالرحيم ح�سن
نقي الأمني العام لإحتاد غرف دول جمل�س التعاون.
ويف بداي���ة الإجتماع  ،رحب مع���ايل رئي�س اجلمارك
بال�سيد عبدالرحيم نقي  ،م�ؤكد ًا � أن �شئون اجلمارك
ت�سع���ى دائماً للت�شاور والتن�سيق امل�شرتك مع القطاع
اخلا����ص ب�ش�أن ت�سهي���ل وتي�سري احلرك���ة االقت�صادية
مبملك���ة البحرين ب�شكل خا�ص ودع���م اقت�صاد الدول
اخلليجية ب�شكل عام .
و�أ�شار �إلى �أن ت�شكيل هيئ���ة ال�شئون الإقت�صادية
والتنموي���ة الت���ي �أقرها ق���ادة دول جمل����س التعاون
اخلليج���ي يف (يونيو) م���ن الع���ام املا�ضي ،بهدف
تذلي���ل املعوقات الت���ي تواجه التكام���ل الإقت�صادي
اخلليج���ي ،تعترب الدافع الأك�ب�ر لل�سعي نحو تعزيز
البيئة الإقت�صادية .ومت خالل االجتماع  ،مناق�شة عدد
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م���ن املو�ضوعات ذات االهتمام امل�ش�ت�رك  ،من بينها
الأم���ور املتعلقة بالقطاع اخلا����ص املحلي واخلليجي،
من �أجل زيادة وت�رسيع احلركة التجارية البينية والعمل
عل���ى تنميتها من خ�ل�ال تذليل العقب���ات ،ومعاجلة
امل�شاكل التي تطر�أ يف حركة ال�صادرات والواردات بني
دول املجل�س.كما مت خالل الإجتماع  ،ا�ستعرا�ض الدور

املهم واحليوي لإحتاد الغرف اخلليجي الداعم لل�سوق
اخلليجية امل�شرتكة والتع���اون البناء مع كافة الوزارات
ذات االخت�صا�ص يف هذا ال�ش�أن ،و�أعرب �سعادة الأمني
الع���ام لإحتاد الغرف عن �شكره اجلزيل ملعايل رئي�س
اجلم���ارك على دعمه للقطاع اخلا����ص مبملكة البحرين
والإ�ستجابة ال�رسيعة حلل كافة امل�سائل العالقة .

رئي�س اجلمارك يرت�أ�س الإجتماع الإقليمي ملنظمة
اجلمارك العاملية مبقر جامعة الدول العربية بالقاهرة

م�ضاعفة اجله���ود لتحويل التزاماتها بهذه الإتفاقية
�إلى �أفعال ،و�أن تبادل اخلربات و�أف�ضل املمار�سات
بني دول الإقليم يف ه���ذه املرحلة � ،سيكون له
ت�أثري مبا�رش على عمل اجلمارك.

تر�أ����س مع���ايل ال�شيخ� أحم���د ب���ن حمد �آل
خليفة رئي�س اجلمارك نائب رئي�س منظمة اجلمارك
العاملي���ة واملمث���ل الإقليمي ل���دول منطقة �شمال
�أفريقي���ا وال��ش�رق الأدن���ى والأو�س���ط  ،االجتماع
الإقليم���ي اخلام�س والأربعني مبق���ر الأمانة العامة
م���ن جهته � ،ألق���ى الأمني الع���ام امل�ساعد
جلامعة الدول العربي���ة بالقاهرة  ،بح�ضور الدكتور
لل�شئ���ون الإقت�صادي���ة بجامعة ال���دول العربية ،
كمال ح�سن علي الأمني الع���ام امل�ساعد لل�شئون
كلمة رحب فيها باملدراء العامني  ،وتقدم بال�شكر
االقت�صادي���ة بجامعة الدول العربية وال�سيد كونيو
للأمني العام ملنظمة اجلمارك العاملية على دعمه
ميكيوري���ا الأمني ع���ام ملنظمة اجلم���ارك العاملية
امل�ستم���ر للعمل اجلمرك���ي العرب���ي  ،مبيناً � أن
واملدراء العامني للجمارك بدول الإقليم.  
هذه الإجتماعات � ،ساهمت يف بلورة �أهداف العمل
وقد ا�ستهل معايل رئي�س اجلمارك  ،الإجتماع
امل�شرتك و�أدت �إلى حتقيق نتائج �إيجابية لتطوير
بكلم���ة تقدم خاللها بال�شك���ر والتقدير �إلى جامعة
العمل اجلمركي على امل�ستوى العربي.
ال���دول العربي���ة وم�صلحة اجلم���ارك امل�رصية على
وخالل كلم���ة الأمني العام ملنظم���ة اجلمارك
ح�سن اال�ستقبال وال�ضيافة ،منوها �إلى �رضورة العمل
على تعزي���ز التعاون ب�ي�ن دول الإقليم يف ظل العاملي���ة ال�سي���د كوني���و ميكيوريا  ،تط���رق �إلى
التطورات الأخرية على ال�ساحة الدولية ،والتي من م�ستوى التقدم الذي مت �إحرازه منذ انعقاد دورة
�أهمها دخول اتفاقية ت�سهيل التجارة ملنظمة التجارة جمل�س املنظمة يف يوليو 2016م ،م�شدد ًا على
العاملية حيز التنفيذ والت���ي ت�ستوجب من الدول خم�س �أولويات رئي�سية ،وهي الدور الهام للجمارك

يف الأمن ومكافحة الإرهاب ،ودخول اتفاقية تي�سري
التجارة ملنظمة التجارة العاملية حيز النفاذ والفر�ص
التي تفر�ضها على اجلم���ارك ،والتجارة الإلكرتونية
و�أثره���ا على املعامالت عرب احلدود من املنظورين
الإقت�صادي والأمن���ي ،بالإ�ضافة �إلى التعاون بني
هيئتي اجلم���ارك وال�رضائ���ب ،ودور اجلمارك يف
مكافحة التدفقات املالية غري امل�رشوعة.

وقد اتفق امل���دراء العام���ون خالل االجتماع
على �أهمية تفعي���ل دور الهياكل الإقليمية املتمثلة
يف املكتب الإقليمي لبناء املقدرة ومراكز التدريب
الإقليمي���ة يف �سبي���ل تطوي���ر اخلط���ة التدريبية
ملواكبة التطورات احلديثة يف اجلمارك ،بالإ�ضافة
�إلى الإتفاق عل���ى توحيد الر�أي بعد الت�شاور حول
مو�ض���وع احلوكمة وال���ذي �سيت���م مناق�شته خالل
جل�س���ات جمل�س املنظم���ة القادم���ة ،ويف �سبيل
دعم عمل منظمة اجلمارك العاملية ،وافق املدراء
العام���ون عل���ى ا�ستم���رار عمل امللح���ق الإقليمي
العربي باملنظمة بتمويل من دول الإقليم.
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يف اجتماع هيئة االحتاد اجلمركي بني دول جمل�س التعاون برئا�سة معايل رئي�س اجلمارك ...

�إقرار �آلية ت�ساعد يف �رسعة مرور ال�شاحنات اعتبارا ً من يوليو

اتفق �أ�صحاب املعايل وال�سعادة ر�ؤ�ساء ومدراء
عام���ي اجلمارك ب���دول جمل�س التع���اون  ،خالل الإ
جتماع التا�سع ع��ش�ر لهيئة االحتاد اجلمركي بدول
املجل�س والذي تر�أ�سه معايل ال�شيخ �أحمد بن حمد
�آل خليفة رئي�س اجلمارك  ،على عدد من التو�صيات
ب�ش����أن متابعة قرار املجل�س الأعلى املتعلق بانتقال
ال�شاحن���ات بني الدول الأع�ض���اء  ،حيث �أقروا و�ضع
�آلية ت�ساع���د يف �رسعة مرور ال�شاحن���ات تتمثل يف

�أنه اعتب���ار ًا من 1يوليو القادم �س���وف تكون هناك
م�سارات خا�صة مب���رور ال�شاحنات الفارغ���ة وال�شاحنات
املحملة ب�سل���ع �رسيعة التلف ،وكذل���ك ال�شاحنات
املنتقلة من اح���دى الدول الأع�ض���اء بدول جمل�س
التعاون �إلى دولة �أخرى ع�ضو باملجل�س عرب املنافذ
البيني���ة ،كم���ا مت الإتفاق على �إن�ش���اء م�سار �رسيع
يف كل منف���ذ بيني يتم ا�ستخدام���ه من قبل �أكرب
ع�رشة م�صدري���ن من البلد الذي �س���وف تخرج منه

ال�شحنات على �أن يبد�أ العمل بهذا امل�سار يف الأول
م���ن �سبتمرب القادم.كما مت الإتف���اق على �إ�ستكمال
املتطلب���ات ال���واردة يف تقرير جلن���ة التقييم التي
قامت بتقييم منافذ الدخول الأولى متهيد ًا لتفعيل
تلك املناف���ذ عل���ى �أن ت�ستكمل تل���ك املتطلبات
م���ع نهاية �شهر �أغ�سط����س القادم .وخالل الإجتماع
 ،اطلع���ت الهيئ���ة على عر����ض مت تقدميه من قبل
ال�رشك���ة الإ�ست�شارية فيم���ا يتعلق بحماي���ة الوكيل
املحل���ي واحللول املقرتحة من خ�ل�ال الدرا�سة التي
�أعدته���ا وتهدف �إلى تقييم النظ���ام احلايل حلماية
الوكال���ة التجارية بدول جمل����س التعاون اخلليجي.
وكان جدول �أعمال الإجتماع قد ا�شتمل على متابعة
قرار املجل�س الأعلى يف دورت���ه ال�سابعة والثالثني
ب�ش�أن انتقال ال�شاحنات بني الدول الأع�ضاء ،وكذلك
الإطالع واعتم���اد حما�رض الإجتماعات للجان التحويل
الآيل املبا�رش للر�سوم اجلمركية وجلنة النظام املن�سق
لت�صنيف وتبويب ال�سلع بدول املجل�س بالإ�ضافة �إلى
املوا�ضي���ع املتعقلة بتفعيل مناف���ذ الدخول الآيل
بدول املجل�س ودرا�سة حماية الوكيل املحلي ،و�آخر
م�ستجدات �إعداد درا�س���ة معاملة منتجات امل�صانع
املقام���ة يف التجمعات الإقت�صادي���ة بدول املجل�س
ب�إ�ستثمارات خليجية.

معايل رئي�س اجلمارك يبحث مع �سفري اململكة املتحدة تعزيز التعاون
وتبادل اخلربات امل�شرتكة يف املجال اجلمركي

ا�ستقبل معايل ال�شيخ �أحمد بن حمد �آل خليفة رئي�س اجلمارك �  ،سعادة ال�سيد
�ساميون مارتن �سفري اململكة املتحدة لدى مملكة البحرين.وقد مت حالل االجتماع بحث
عدد من املو�ضوع���ات ذات االهتمام امل�شرتك يف املجال اجلمركي  ،حيث �أكد معايل
رئي�س اجلم���ارك � أهمية العمل على تعزي���ز التعاون وتبادل اخل�ب�رات امل�شرتكة بني
البلدي���ن ال�صديقني  ،م�شيدا بالربامج التدريبية وخربات الأمن اجلمركي املتاحة لدى
اململكة املتحدة  ،ومنوها �إلى �أهمية االطالع على التجربة الربيطانية يف جمال «اجلهاز
احلدودي « و�إج���راءات التعامل مع امل�سافرين والب�ضائ���ع يف النقاط احلدودية.من
جهته � ،أعرب �سف�ي�ر اململكة املتحدة عن ترحيبه بالتعاون مع جمارك مملكة البحرين
للو�ص���ول �إلى �أف�ضل املمار�سات اجلمركية  ،يف �إطار العمل على تعميق العالقات الوثيقة
بني اململكة املتحدة ومملكة البحرين يف كل املجاالت وعلى كافة الأ�صعدة.
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رئي�س اجلمارك يبحث مع ال�سفري الأمريكي �سبل تعزيز التعاون بني البلدين يف جمال التدريب

ا�ستقبل مع���ايل ال�شيخ �أحمد بن حمد �آل خليفة رئي����س اجلمارك� ،سعادة
ال�سيد ويليام روبوك �سفري الواليات املتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين.

ومت خ�ل�ال اللقاء بحث عدد من اجلوان���ب املتعلقة بال�شئون اجلمركية بني
البلدي���ن ال�صديقني ،ومن بينها �سبل تعزي���ز التعاون يف جمال التدريب ،حيث
�سيتم عقد دورة تدريبية �إقليمية ،ترك���ز على الإجراءات املتبعة لتفعيل اتفاقية
منظم���ة التجارة العاملي���ة ب�ش�أن تي�س�ي�ر التجارة ،والتي تع���د الأحدث من بني
اتفاقيات منظمة التج���ارة العاملية ،خ�صو�صاً و�أن الدوائ���ر اجلمركية يف كافة دول
العامل تعترب من �أهم الأجهزة املعنية بتفعيل هذه الإتفاقية.
من جهته� ،أ�شاد ال�سفري الأمريكي بامل�ستوى املهني املعمول به يف �شئون
اجلمارك ،م�ؤكد ًا �أهمية التعاون بني جمارك البلدين ال�صديقني من �أجل مزيد من
التطور والإرتقاء يف املجال اجلمركي.

ال�سفري الإيطايل ي�شيد بامل�ستوى املتقدم للجمارك البحرينية

بحث معايل ال�شيخ �أحمد بن حمد �آل خليفة رئي�س اجلمارك مع �سعادة ال�سيد
دومينكو بيالتو �سفري جمهور ّية �إيطالي���ا لدى مملكة البحرين ال�سبل الكفيلة بتبادل
اخلربات بني البلدين ال�صديقني ،خ�صو�صاً فيما يتعلق بال�شئون اجلمركية ،والعمل
على تعزيز التعاون الثنائي يف هذا املجال ،كما تطرق اجلانبان �إلى �أهمية التبادل
التجاري بني البلدين.

و�أك���د معايل رئي�س اجلم���ارك ،ا�ستعداد �شئون اجلم���ارك للتعاون يف جمال
م�شارك���ة التجار ورجال الأعم���ال الإيطاليني مبنتجاته���م يف املعار�ض ،التي تعقد
بالبحرين ،وتي�سري الإجراءات املتعلقة بالإدخال امل�ؤقت يف مثل هذه املعار�ض .من
جهته� ،أكد �سعادة ال�سف�ي�ر الإيطايل على �أهمية التعاون بني جمارك البلدين ،مبا
فيه م�صلحتهما امل�شرتكة ،م�شيد ًا بامل�ستوى الذي و�صلت �إليه جمارك مملكة البحرين.

رئي�س اجلمارك ينقل طلب دول جمل�س التعاون بالإطالع على التجربة اجلمركية الرتكية

ا�ستقبل مع���ايل ال�شيخ �أحم���د بن حم���د �آل خليفة رئي�س
اجلمارك� ،سعادة ال�سيدة هاتون دميرير �سفرية اجلمهورية الرتكية
لدى مملك���ة البحرين ،ومت خالل اللقاء بح���ث عدد من اجلوانب
املتعلقة بال�شئون اجلمركية بني البلدين ال�صديقني.

ونقل رئي�س اجلمارك خ�ل�ال اللقاء طلب دول جمل�س التعاون
اخلليجي بالإطالع على �آلية العمل يف اجلمارك الرتكية ،وحتديد ًا
يف جمال ال�سكك احلديدية ،وكيفية تعاملها مع الب�ضائع القادمة
من داخل وخارج الإحتاد الأوروبي ،على �ضوء ان�ضمام تركيا �إلى
الإحتاد اجلمركي الأوروب���ي ،وكون مملكة البحرين ،تتولى رئا�سة
الدورة احلالية ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية .و�أ�شار رئي�س
اجلمارك� إل���ى �أهمية التعاون يف تبادل اخل�ب�رات والإ�ستفادة من
التجارب الدولية ،بهدف الو�صول �إلى �أعلى امل�ستويات.
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تنفيذ توجيهات معايل وزير الداخلية بت�سهيل مرور ال�سياح والتجهيزات

�شئون اجلمارك �رشيك �أ�سا�سي يف جناح
�إ�ست�ضافة البحرين للفورموال1

16
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انطالقاً من توجيه���ات وزير الداخلية الفريق
الرك���ن معايل ال�شي���خ را�شد بن عب���داهلل �آل
خليفة ،باتخ���اذ كامل الإج���راءات الهادفة �إلى
ت�أم�ي�ن �إ�ست�ضافة مملك���ة البحري���ن ،فعاليات
احل���دث الريا�ض���ي العاملي «جائ���زة البحرين
الك�ب�رى ل�سباقات الفورم���وال  »1وامل�ساهمة يف
�إجناح���ه ،تعم���ل �شئون اجلمارك عل���ى �إتخاذ
كافة الرتتيبات والإ�ستعدادات والتدابري ،التي
ت�ضمن ح�س���ن ال�سباق وت�سهيل �إجراءات دخول
وخروج املعدات والتجهيزات ،خ�صو�صاً �أن مملكة
البحرين� ،إعتادت �إ�ست�ضافة هذا احلدث� ،سنوياً،
ب�إعتباره���ا موط���ن ريا�ضة ال�سي���ارات يف ال�رشق
الأو�سط .وتعمل �شئون اجلمارك بالتعاون التام
والتكامل مع الإدارات املعنية بوزارة الداخلية،
على توفري اخلدمات الأمنية و�إتخاذ ما يلزم من
�إجراءات وو�ضع خطط الطوارئ واخلطط البديلة
وحتقيق �رسعة الإ�ستجاب���ة املطلوبة وال�سيطرة
على �أي طارئ و�إنهائه يف حينه.
الجمـــــــارك
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بالواجبات املناطة بها يف مثل هذه ال�سباقات.

وحتر����ص �شئون اجلم���ارك عل���ى ت�سهيل مهمة
تنظيم �سباقات الفورم���وال ،1وخ�صو�صاً جلهة ت�سهيل
دخ���ول جميع التجهيزات واملع���دات اخلا�صة بالفرق
وامل�ؤ�س�س���ات التابع���ة للفوم���ورال ،1وتعم���ل �شئون
اجلمارك على فح�ص جميع القطع اخلا�صة بالفورموال1
�س���واء كانت ل�سي���ارات ال�سباقات �أو مع���دات تقنية �أو
حتى املعدات الرتفيهية وغريها من القطع التي يتم
وتلعب �شئون اجلم���ارك ،و�ضمن توجيهات وزير �إدخالها للبحرين خالل فرتة �سباقات الفورموال.1
الداخلي���ة الفريق الرك���ن معايل ال�شي���خ را�شد بن
ويعم���ل موظف���و �شئون اجلمارك عل���ى ت�سجيل
عب���داهلل �آل خليفة ،على النهو����ض مب�س�ؤوليتها كاملة جميع القط���ع وتوثقها يف �سجل كام���ل للت�أكد من
يف �إجناح �إ�ست�ضافة وتنظيم مملكة البحرين ل�سباقات خروجها بع���د ذلك ،وعلى رغ���م الكمية الكبرية من
الفورم���وال ،1وحتر����ص �شئون اجلم���ارك ،منذ �إطالق الأدوات والقط���ع واملعدات التي يت���م �إدخالها �إلى
الن�سخ���ة الأولى من ه���ذا ال�سب���اق يف � ،2004أي الب�ل�اد يف ف�ت�رة ق�ص�ي�رة �إال �أن الإدارة حتر�ص على
قب���ل  13عاما ،على على التواجد يف حلبة البحرين ت�سهيل عملية الدخول واخل���روج ،وخ�صو�صاً �أن فرق
الدولية يف ال�صخ�ي�ر من خالل موظفيها وذلك للقيام الفورموال 1تعتم���د يف عملها على عامل الوقت الذي

ت�سهيل �إجراءات
دخول وخروج
املعدات والتجهيزات
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يعترب بالن�سبة لها حا�سماً متاماً.

وحتر�ص �شئ���ون اجلم���ارك على �إنه���اء جميع
الإجراءات املتعلقة بالفرق ومعداتها يف �أوقات زمنية
قيا�سي���ة ويف �أوقات خمتلفة م���ن اليوم وهو ما ي�سهل
عملية الإ�ست�ضافة وميك���ن الفرق من �أداء جتاربها يف
الوقت املحدد ،وكذلك اخلروج من البالد يف الوقت
املح���دد �أي�ضاً م���ن دون ت�أخري لنقل �إل���ى بلد �إقامة
الن�سخة الثانية من �سباق الفورموال.1

ومن املع���روف �أن عملية تنقل ف���رق الفورموال1
وامل�ؤ�س�سات التابعة له���ذه الريا�ضة هي عملية معقدة
ج���د ًا وتتطلب دق���ة كب�ي�رة ،وخ�صو�ص���اً مع حجم
املعدات الكبري واملتنوع والتي تقدم �إلى البالد يف
فرتة حمددة وتخ���رج �أي�ضاً بعد �أيام معدودة ،هذه
العملية التي �شهدنا الكثري من تفا�صيلها بعد �إ نتهاء
ال�سباق النهائي تتطلب ت�ضافر الكثري من اجلهود من
الكثري م���ن امل�ؤ�س�سات يف البالد لتظهر �صورة ال�سباق

بامل�شهد الذي يطلع عليه اجلماهري يف النهاية.

وت�ض���ع �شئون اجلم���ارك خططا يت���م تنفيذها
بكل مهنية بعب���د �أن متت درا�ستها والتدريب عليها
ب�شكل دقي���ق ،ويف �ضوء اخلربات املرتاكمة ،وذلك
بالتن�سي���ق م���ع اجلهة املنظم���ة ب�ش����أن الرتتيبات
الأمني���ة� ،سواء داخ���ل احللبة �أو من خ�ل�ال عمليات
التفتي����ش الدقيقة وتنظيم الدخ���ول وامل�شاركة يف
الفعاليات.

وتعم���ل اجلمارك عل���ى تي�سري التنق���ل دخ ً
وال
وخروج���اً من املنافذ الربية والبحرية واجلوية ،لتكون
بذلك جزء ًا من ق�صة جناح مملكة البحرين ،وت�أكيدها
جمدد ًا �أنه���ا ما�ضية قدماً يف ت�سجي���ل العديد من
ق�ص�ص النجاح على ال�صعيد الدويل ،و�إذا كان جمرد
�إنعقاد ه���ذه الفعالية الدولية عل���ى �أر�ض البحرين،
م�ص���در فخر واعتزاز ،ف�إن التمي���ز يف ح�سن التنظيم
ي�شكل قيمة م�ضافة ملكانة البحرين الدولية.

الجمـــــــارك
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�أ�صبحت الأف�ضل بني نظرياتها دوليًا ..ال�شيخ �أحمد بن حمد �آل خليفة:

مملكة البحرين ممثلة ب�شئون اجلمارك

�أ�صبحت رائدة عامليا ً يف العمل اجلمركي
		

حاوره – النقيب وعد را�شد النجم:

�أك���د معايل ال�شيخ �أحمد بن حم���د �آل خليفة رئي�س اجلم���ارك �أن تد�شني �إ�سرتاتيجية
ان�سجاما مع ر�ؤية مملكة البحرين ،2030
�شئون اجلمارك للأعوام  2020 – 2017ي�أتي
ً
وم���ا ا�شتمل عليه برنام���ج عمل احلكومة خ�ل�ال امللتقى احلكوم���ي الأول العام املا�ضي،
بالإ�ضاف���ة �إلى توجهات منظمة اجلمارك العاملية للأع���وام القادمة ،الف ًتا معاليه �إلى �أن هذه
الإ�سرتاتيجي���ة الطموحة جاءت نتاج درا�س���ة علمية ومهنية تلبي متطلب���ات العمل وت�ضع
اخلط���وط العري�ضة والأ�س�س العامة للعمل اجلمركي ،من خالل الرتكيز على عدد
من املبادئ� ،أهمه���ا التوثيق والو�ضوح يف تدوي���ن الإجراءات العملية
لتكون الإ�سرتاتيجية مرجعاً معتمد ًا بهدف �إر�ساء ال�شفافية وامل�ؤ�س�سية
يف العمل.
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و�أعرب رئي����س اجلمارك ع���ن خال�ص ال�شكر
والتقدي���ر ملعايل وزي���ر الداخلي���ة على دعمه
وم�ساندت���ه ل�شئون اجلم���ارك ،مو�ضحاً �أن هذه
الإ�سرتاتيجي���ة جعل���ت من بناء ورف���ع قدرات
املوظ���ف اجلمرك���ي �أ�سا�ساً ،والتمي���ز يف خدمة
العمالء وال��ش�ركاء هدفاً ،وتلبية تطلعات القيادة
الر�شيدة واحلكومة املوقرة �شعاراً.

�أم���ن و�سالمة احلدود .و�شدد على �أنه من خالل
نظام حتديث وا�سع النطاق والإ�ستثمار امل�ستمر
يف التكنولوجي���ا وامل���وارد الب�رشي���ة� ،أ�صبحت
جمارك البحرين واحدة من الأف�ضل بني نظرياتها
يف العامل ،فلم تعد تلعب الدور «التقليدي»
�إمنا تت�شارك مع �أجهزة �إنفاذ القانون الأخرى يف
حماية �أمن و�أمان الوطن.

على �صعيد �آخر �أكد معايل رئي�س اجلمارك
�أن ح�صول �شئون اجلمارك على ثقة مدراء عامي
اجلمارك للإ�ستمرار يف من�صب نائب رئي�س منظمة
اجلمارك العاملية وممث ًال �إقليمياً للمرة الثانية على
التوايل يعد مك�سب���اً مهماً ململكة البحرين على
امل�ستوى الإقليمي وال���دويل ،الفتاً �إلى �أن هذا
يعترب دلي ًال دامغ���اً واعرتافاً دولياً مبدى التطور
الذي حققت���ه �شئون اجلم���ارك يف عملها على
خمتلف امل�ستويات.

�إ�سرتاتيجية طموحة

و�أكد معاليه عل���ى املكانة املتميزة ل�شئون
اجلم���ارك يف مملكة البحرين م���ن خالل حر�صها
على التن�سيق الدويل و�رسعة تبادل املعلومات
التي ت�ساهم يف تعزي���ز �إنفاذ القوانني و�ضمان

معايل ال�شي���خ �أحمد بن حم���د �آل خليفة
رئي�س اجلم���ارك؛ ويف �أول حوار �صحفي ملعاليه
خ�ص به جملة «اجلمارك»� ،أو�ضح �أن ا�سرتاتيجية
�شئون اجلمارك للأعوام  2020 - 2017التي
ج���رى تد�شينها م�ؤخر ًا قامت عل���ى �سواعد �أبناء
اجلمارك� ،إذ وجه معايل وزير الداخلية بت�شكيل
فري���ق من جمي���ع الإدارات يف �شئون اجلمارك
لو�ض���ع �أ�س�س هذه الإ�سرتاتيجي���ة والتي روعي
فيها الإن�سجام مع الر�ؤية االقت�صادية  2030وما
ا�شتمل عليه برنامج عمل احلكومة خالل امللتقى
احلكومي الأول العام املا�ضي.
و�أ�ضاف معاليه �أن الإ�سرتاتيجية و�ضعت خطة
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تد�شني �إ�سرتاتيجية
�شئون اجلمارك
املن�سجمة مع
ر�ؤية البحرين
2030
عمل تقوم على حتقيق ثالثة �أهداف رئي�سية هي
�إعادة هيكلة �شئون اجلمارك ومراجعة �آلية العمل
ومطابقتها مع املهام املوكلة ،وحتقيق الإكتفاء
الكلي بالن�سب���ة للموارد املالي���ة والتكنولوجية،
وتعزيز ال�رشاكة مع ال��ش�ركات والعمالء من �أجل
زيادة الإيرادات وتقليل املخاطر.

وقال “لق���د بد�أنا ب�إج���راء تدقيق داخلي
على عمل الإدارات الداخلي���ة ل�شئون اجلمارك،
و�أجرين���ا عملي���ة حتليل دقيق���ة لنق���اط القوة
وال�ضعف والفر����ص والتحديات املوجودة� ،إ�ضافة
�إل���ى عمل مقارن���ة ملالمح منوذج م���ع �إحدى
الدول املتقدمة بهدف مطابقة الأزمنة يف عملية
الإ�سترياد والت�صدي���ر والرتانزيت واحل�صول على
املوافقات م���ن اجلهات املختلفة وكافة الإجراءات
املعمول بها لقيا�سها مع منوذج دويل متقدم
يف جمال اجلم���ارك ،وامل�ضي قدم���اً يف تطوير
الإج���راءات املتبعة مبا يواك���ب �أحدث املعايري
العاملية”.

بلوغ �أهدافها مع حلول ع���ام  2020لتحقيق
املهمة املرج���وة من الإ�سرتاتيجي���ة ،وذلك من
خالل تق���دمي الإهتمام والرعاية ل���كل منت�سبيها
بهدف تطوير قدراتهم وتوفري احتياجاتهم ،وهو
نعول عليه لتحقيق التطور
الإ�ستثمار الأكرب الذي ّ
املن�شود والإ�ستدامة يف الأعوام املقبلة.
تطور املهام

وهي ت�ستخدم الآن التكنولوجيا احلديثة للقيام
باملهام املوكلة �إليها وفقاً لأرقى املعايري العاملية
واملهنية.

و�أو�ضح معاليه �أن �شئون اجلمارك� أ�صبحت
جزء ًا من وزارة الداخلية يف العام  2008مبوجب
مر�سوم ملك���ي بعد �أن كانت يف ال�سابق تتبع
وزارة املالية ،وهذا ما فتح �أمامها �أبواب التوا�صل
مع جميع الأجهزة الأمنية ذات العالقة ،و�شكَّل
�إ�ضاف���ة جدي���دة يف البنى الأمني���ة ،الفتاً �إلى
دور �شئ���ون اجلم���ارك يف الإ�سه���ام يف الأمن
العام والإقت�صاد والتنمية من خالل منع دخول
ال�شحن���ات اخلطرة املمنوع���ة واملحظورةوتهريب
املخ���درات و�إل���زام ��ش�ركات ال�شح���ن بالتقيد
باملعايري املطلوبة.

وحتدث معايل ال�شي���خ �أحمد بن حمد �آل
خليفة عن تط���ور �شئون اجلمارك ،فقال  :خالل
وقت لي�س ببعيد كان يقت�رص دور اجلمارك على
و�أو�ض���ح �أن �إ�سرتاتيجية �شئ���ون اجلمارك جم���ع ال�رضائ���ب والر�س���وم م���ن امل�سافرين �أو
للأعوام  2020 – 2017جرى �إعدادها داخلياً امل�ستوردين ،وكان معظم النا�س يعتقدون �أن
ومب�شاركة بناءة من كل الإدارات اجلمركية� ،إمياناً موظفي اجلمارك يتواجدون يف املطار لتفتي�ش
ب�أهمية و�رضورة تعزيز العم���ل امل�ؤ�س�سي ليكون حقائب امل�سافرين للك�شف عن الأ�شياء التي رمبا
و�أكد �أن جميع املنافذ اجلمركية ومن خالل
مواكب���اً ملتطلبات املرحلة املقبلة ،كون التحدي يح���اول بع�ض امل�سافرون جتن���ب دفع الر�سوم
توجيهات مع���ايل الفريق الرك���ن ال�شيخ را�شد
الأكرب يكمن يف كيفي���ة تطبيق مفاهيم تي�سري عليها.
ب���ن عبداهلل �آل خليفة وزير الداخلية متكنت عرب
حركة ال�سفر والتجارة امل�رشوعة من جانب ،وتعزيز
وب�ي�ن رئي����س اجلم���ارك �أن ه���ذا بالفعل �ضب���اط اجلمارك التابعني لها م���ن �ضبط كميات
الأمن وحماي���ة املجتمع من جانب �آخر ،وم�شيد ًا م���ا كان يفعل���ه موظفي اجلمارك قدمي���اً ،ث���م من امل���واد املخ���درة املهربة �أفلت���ت من رقابة
بال���دور احليوي ال���ذي ي�ؤديه ��ش�ركاء اجلمارك تطورت اجلمارك لت�صبح ق���وة حلماية احلدود ،مط���ارات �أمريكية و�أوروبية معروفة ب�إحكام الرقابة
يف كل القطاع���ات لإكمال و�إجن���اح مهمة �شئون ولعبت دور ًا حا�سم���اً يف �إحباط �إدخال �أي �شيء والتدقي���ق اجلمرك���ي ،ما يدل عل���ى ممار�ستنا
اجلمارك.
غري قانوين للبالد مثل املخ���درات واملتفجرات لأعل���ى املعايري العاملي���ة ب�شه���ادة املنظمات
و�أ�ش���ار �إلى �أن �شئون اجلم���ارك تطمح �إلى واملواد املحظ���ورة واملواد الغذائية غري الآمنة ،الدولي���ة ذات العالقة ،و�أ�ش���ار �إلى �أن هذا ي�أتي
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على �ضوء التطور الكبري للجمارك وت�سخري �أحدث
التقنيات وح�سن ا�ستخدام العن�رص الب�رشي لها.

وق���د جعل���ت كل ه���ذه الإج���راءات البحري���ن
مركز ًا للجمارك يف املنطقة.

فاعلية وجاهزية

و�أ�ش���ار �إلى �أن ك���وادر الق���وى العاملة هي
�أهم م���وارد �شئون اجلمارك ،لذلك هم مو�ضع
الإهتمام والرعاي���ة ،و�أ�صبحوا يتمتعون مبهارات
عالية ،وقد ارتقت البحري���ن لت�صبح ع�ضو ًا هاماً
يف منظمة اجلمارك العاملي���ة لكونها ت�شغ���ل
من�ص���ب نائب رئي����س املنظمة ورئي����س منطقة
ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.

وحول �أب���رز التدابري الت���ي اتبعتها �شئون
اجلم���ارك لتعزي���ز امل�ست���وى الأمن���ي� ،أو�ضح
معايل رئي�س اجلمارك� أن �شئون اجلمارك قامت
بتدريب العن�رص الب�رشي لزيادة كفاءته ،وتوفري
الأجهزة الإلكرتونية املتط���ورة ،م�ضيفاً �أنه خالل
الع���ام 2016م جرى ت�سجيل نحو �ألف �ضبطية
من املنافذ الثالث (اجلوية ،الربية ،البحرية) كما
مت التحكم يف م�شكل���ة تكد�س ال�شاحنات عن
طريق �رسعة �إنهاء الإجراءات ،وتوزيع ال�شاحنات
على فرتات معينة لكل نوع من الب�ضائع.

و�أ�ض���اف مع���ايل ال�شيخ �أحم���د بن حمد
�آل خليف���ة رئي����س اجلم���ارك �أن العاملني يف
�شئون اجلمارك يتمي���زون بالفاعلي���ة واجلاهزية
بف�ض���ل الربام���ج التدريبية الت���ي تقدم لهم
والأجه���زة املتطورة التي ت�ساعدهم يف عملهم،
بالإ�ضاف���ة �إلى فريق من ال���كالب املدربة املهمة
يف العمل اجلمركي ،وقال «بطبيعة احلال ف�إن
الك�شف عن املخدرات واملتفجرات جزء مهم من
�أم���ن احلدود ،ولكن علين���ا �أن نركز كثري ًا �أي�ضاً
على املواد الغذائي���ة والأدوية التي ت�ؤثر على
احلياة اليومية للنا�س».
قوانني و�إجراءات

و�أك���د �أن اجلمارك ه���ي واجه���ة مملك���ة
البحرين ،لذا من املهم �أن تكون هناك قوانني
لإعطاء انطباع جيد عن اململكة ،فالقادمون �إلى
ويف�ضل
البحرين ميرون عل���ى �أق�سام اجلمارك،
ِّ
امل�ستثمرون ممار�سة الأعم���ال التجارية يف دول
تك���ون القوانني فيها �صديقة
للتجارة ،وهناك �سعي دائم
ملراجع���ة القوانني والأنظمة
اجلمركي���ة ،والتي من �ش�أنها
ت�سهي���ل تب���ادل ال�سل���ع
واخلدمات وت�شجيع الأن�شطة
الت�صنيعي���ة يف الب�ل�اد،
وتطوير الإجراءات اجلمركية مبا
يتنا�سب مع التطورات العاملية،

وب�ي�ن مع���ايل رئي����س اجلم���ارك �أن
�شئون اجلمارك ملتزم���ة بتطبي���ق الإتفاقي���ات
التجاري���ة العاملي���ة حلماي���ة �أم���ن املواطنني
واملقيمني واحرتام الإلتزامات الدولية.

ت�سخري �أحدث
الأجهزة لت�رسيع
الإجراءات و�ضبط
املمنوعات

وبني معايل رئي�س اجلمارك �أن �أحد �أف�ضل
وكاالت الت�صني���ف العاملية �صنفت البحرين
م�ؤخ���ر ًا باعتبارها واحدة من الأف�ضل يف
املنطقة ،ومت���ت الإ�شادة بـ %90
من �أعمال �شئون اجلمارك و�أنظمتها
وقانونها ،وتلقت �إر�شادات واقرتاحات
تطويرية على  %10فقط يف التقييم
العامل���ي ،ويتم الآن العم���ل على تنفيذ
تلك الإر�شادات.
وحول تعيني رجال اجلمارك

ق���ال مع���ايل ال�شي���خ �أحم���د بن
حم���د �آل خليف���ة �إن���ه بع���د
تلقيه���م التدري���ب اجلمركي
اخلا����ص �أ�صبحوا حمتـرفيـن
وت���وكل �إليه���م واجبات
وم�س�ؤوليات متخ�ص�صة،
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�شئون اجلمارك
م�ستمرة بثقة يف
من�صب نائب رئي�س
منظمة اجلمارك
العاملية وممثالً
�إقليميا ً
وتوف���ر �شئون اجلمارك برام���ج تدريب متقدمة
جلميع املوظف�ي�ن ،فبعد الإنتهاء من التدريب
يف الأكادميي���ة امللكي���ة لل�رشطة يت���م تدريب
املوظف�ي�ن امللتحق�ي�ن ب�شئون اجلم���ارك يف
معاهد متخ�ص�صة داخل وخارج البحرين.
تقنيات متطورة

و�أ�ش���ار مع���ايل رئي����س اجلمارك �إل���ى �أن
�شئون اجلمارك تطب���ق دائم���اً كل ما هو جديد
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وجيد لتكون عل���ى دراية ب�آخر الإجراءات للقيام
مبهامها على �أكمل وجه ،فالتكنولوجيات املطبقة
يف البحرين هي الأف�ض���ل ،وتتم الإ�ستفادة من
الأجهزة املتطورة لتلبية حاجاتنا اجلمركية ،وقال
�إن ا�ستخدام التكنولوجي���ا املتقدمة �ساهم يف
الك�شف ع���ن التهريب والأن�شطة غ�ي�ر القانونية
الأخرى بفاعلية كبرية .
�أجهزة التحليل املحمولة واحلرارية

وقال �إنه من بني �أحدث املعدات والأجهزة
والأدوات الت���ي ت�ستخ���دم الآن م���ن قب���ل
�شئون اجلمارك ه���ي �أجهزة التحلي���ل املحمولة
و�أجهزة التحليل احلرارية للت�أكد من خلو الب�ضائع
والأمتعة واملركبات من املخدرات ،وهناك �أجهزة
خا�صة لك�ش���ف املواد املمنوع���ة �أو الأ�شخا�ص �أو
الأ�شي���اء ،فالبحرين الآن ج���زء من مراقبة جودة
الأداء ( )KPIوه���ي قاعدة بيان���ات �إلكرتونية
ت�سجل ما يدخل �أو يغادر البالد.

تط���ورت �شئون اجلمارك ب�ش���كل ملح���وظ يف
ال�سن���وات الأخرية ،وخا�صة بع���د تطبيق نظام
التخلي����ص اجلمرك���ي الآيل والتط���ور يف �أداء
العاملني ليتنا�سب مع �أف�ضل املمار�سات اجلمركية
العاملية.
جهاز �أ�شعة الك�شف

وخ�ص معايل رئي����س اجلمارك بالذكر �أهمية
جه���از �أ�شعة الك�شف على املركب���ات وامل�سافرين
الذي بد�أ ا�ستخدامه م�ؤخ���ر ًا يف املنافذ ومدى
مطابقته للمعايري الدولية ،وذلك حر�صاً من وزارة
الداخلية على حماية املجتمع من انت�شار اجلرمية
وت�أم�ي�ن �سالمة املواطن واملقي���م والزائر ململكة
البحري���ن ،وتقوم �شئون اجلم���ارك بدور حيوي
ومهم يف احلفاظ عل���ى �أمن املجتمع من خالل
منع تهريب �أي مواد ممنوعة وذلك باتخاذ كافة
�إجراءات تفتي����ش املركبات وامل�سافرين ،والعمل
على �رسعة تفوي���ج امل�سافري���ن واحلر�ص على
الدقة يف �إجناز العمل بوقت قيا�سي.

و�أك���د معالي���ه �أن ه���ذا كل���ه يرج���ع �إلى
ضال عن �أن
و�أو�ضح �أن هذا اجله���از يقوم ب�إجناز العمل
معدات املراقبة والك�شف املتطورة ،ف� ً
تدريبا
رجال اجلمارك مدربني
عاليا ،وقد يف زمن قيا�س���ي وبدقة �أك�ب�ر لتفويج حوايل
مهنيا ً
ً
ً

� 25أل���ف مركبة ،وم���ا يعادل � 35أل���ف م�سافر
كمعدل يومي ،حيث �أن اجلهاز يعطي عمقاً يف
التفتي�ش مع �إمكانية فح�ص جميع �أجزاء املركبة
والك�شف عليها خ�صو�صاً الأماكن التي ي�صعب على
املوظف الو�صول �إليها بالتفتي�ش اليدوي� ،إ�ضافة
�إلى �رسعة �إجناز العم���ل حيث ي�ستغرق تفتي�ش
املركبة يدوياً ما بني � 5إلى  10دقائق ،واجلهاز
يلزمه م���ن � 30إلى  50ثاني���ة وي�شمل الفح�ص
املركبة وامل�سافرين معاً ،ما يوفر الوقت واجلهد،
ويعطي امل�سافر م�ساحة من اخل�صو�صية وجتنيبه
الإح���راج الذي قد ي�سببه التفتي�ش ال�شخ�صي له
ولعائلته.

و�أ�شار �إلى حر����ص وزارة الداخلية على �سالمة
املواطن واملقيم والزائر للمملكة ،وعليه ال ميكن
�أن يتم ا�ستخدم �أي جهاز بدون الت�أكد من قبل �رشكات ال�شحن وزيادة ع���دد الطرود والب�ضائع
اجلهات املخت�ص���ة ب�أنه ال ي�سب���ب �أي �رضر على ال �سيم���ا طرود �رشكات النق���ل ال�رسيع والطلبات
املدى القري���ب �أو البعيد ،هذا بالإ�ضافة �إلى �أن الواردة عرب الإنرتنت م���ن �ش�أنها �أن ت�ساهم يف
جه���از الأ�شعة مرخ�ص من قب���ل املجل�س الأعلى زيادة ن�سبة ال�ضبطي���ات ،منوهاً يف هذا ال�سياق
للبيئ���ة وهو �آم���ن للم�شغلني والبيئ���ة ويطابق باملوظفني الأكفاء الذي���ن يقومون بواجباتهم
معيار الأنظمة ال�سينية للمعهد القومي الأمريكي
على �أكمل وجه ل�ضب���ط كل ما هو ممنوع� ،إ�ضافة
للمعاي�ي�ر  ،ANSIكما �أن الهيئة العامة للبيئة
�إل���ى �ضب���ط تهريب املخ���درات ،فه���م يقفون
يف البحري���ن �أخ�ضع���ت اجله���از للإختب���ار يف
باملر�ص���اد ملنع دخول الب�ضائ���ع املقلدة التي
�أول يوم م���ن ا�ستخدامه ،للت�أك���د من مطابقته
تخ�ضع لقي���ود وزارات ال�صناعة والتجارة وال�صحة
للموا�صف���ات العاملية ،حيث مت �إ�ص���دار �شهادة
والإعالم� ،إذ �أن كثري ممن يطلبون م�شرتيات عرب
لل�سم���اح ب�إ�ستخدام���ه ،م�ؤكد ًا �أن���ه ال �أ�رضار من
الإنرتنت ال ينتبه���ون �إلى �أهمية �أن تكون هذه
ا�ستخدام اجلهاز يف تفتي�ش امل�سافرين.
امل�شرتيات غري مقل���دة فيخ�رسون ما دفعوه من
زيادة ال�ضبطيات دليل كفاءة العمل
مبالغ ل�رشائها.
و�أو�ض���ح معايل رئي�س اجلم���ارك �أن زيادة
تعاون متبادل
�ضبطي���ات ق�ضايا املخدرات التي يتم ر�صدها يف
و�أكد معايل رئي�س اجلم���ارك على التعاون
املنافذ اجلوية �أو الربية �أو البحرية ال ت�شكل عام ًال
�سلبياً و�إمن���ا تعد من العوام���ل الإيجابية التي امل�ستمر م���ع دول اجلوار ودول ال��ش�رق الأو�سط
تندرج يف �إط���ار احلماية والوقاية املحكمة التي والأق�صى و�أوروبا والواليات املتحدة الأمريكية يف
تتعاون وتتكام���ل الأجهزة املخت�ص���ة يف وزارة كثري من الأم���ور املتعلقة بالعمل اجلمركي العابر
الداخلي���ة يف تنفيذه���ا ويتمثل ذلك يف منع للحدود ،فعندما نكت�شف �أية عملية تهريب عابرة
دخ���ول هذه ال�سموم الفتاكة �إلى البالد ملا متثله للحدود يت���م التوا�صل مع دولة املق�صد املر�سلة
من �أخطار �صحية واجتماعية واقت�صادية.
رقابياً مبرافقة
�إليها الب�ضائع املهربة ويتم ت�سليمها ّ
وق���ال معاليه �إن زي���ادة ال�ضبطي���ات عامل �ضاب���ط جمارك يقوم بت�سلي���م ال�شحنة باليد �إلى
مواكب لزيادة امل�سافرين ،م�شري ًا �إلى �أن تهريب ال�سلط���ة املخت�صة املهربة �إليها املمنوعات وي�سلم
املخدرات ال ينح�رص فق���ط يف امل�سافرين ولكنه املتورطني فيها �أو يلقي القب�ض عليهم على �ضوء
ميثل الن�سب���ة الأكرب ،الفتاً �إلى زي���ادة �شحنات املعلومات امل�ستوفاة.

مراجعة دائمة
للقوانني اجلمركية
و�أنظمتها لت�سهيل
تبادل ال�سلع
واخلدمات

�ضبط مواد خمدرة
�أفلتت من رقابة
مطارات معروفة
ب�إحكام الرقابة
والتدقيق اجلمركي
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اململكة متثل �أحد الأ�سواق املهمة لل�صادرات الإماراتية يف املنطقة

 70مليار درهم حجم التجارة بني البحرين
والإمارات يف � 5سنوات

�شه���دت التج���ارة البينية بني دولة الإم���ارات العربي���ة املتحدة ومملكة
البحري���ن منو ًا ملمو�ساً خالل ال�سنوات اخلم����س املا�ضية لريتفع �إجمال التجارة
الع���ام (التجارة املبا�رشة وجت���ارة املناطق احلرة) لدولة الإم���ارات مع مملكة
البحرين �إلى  70مليار درهم �إماراتي خالل الفرتة من  2012وحتى ،2016
بن�سبة منو تزيد على .%29
و�أظه���رت البيان���ات الإح�صائية للهيئة االحتادية للجم���ارك بدولة الإمارات
العربية املتحدة ارتفاع �إجمايل ال���واردات العام لدولة الإمارات من البحرين
خالل تلك الفرتة �إلى  22مليار درهم ،بينما بلغت قيمة �إعادة الت�صدير 13.7
مليار درهم ،فيما بلغت قيمة ال�صادرات  34.4مليار درهم �إماراتي.
وق���ال مع���ايل املفو����ض علي ب���ن �صبيح
الكعبي ،رئي�س الهيئة االحتادية للجمارك بدولة
الإم���ارات العربي���ة املتحدة� ،إن مملك���ة البحرين
تعد �رشي���كاً �إ�سرتاتيجية رئي�سي���اً لدولة الإمارات
على امل�ستوى ال�سيا�سي والإقت�صادي واجلمركي،
م�ؤك���د ًا �أن هذه ال�رشاكة ت�ستمد وجودها من عمق
العالق���ات التاريخية ووحدة الدين واللغة والهدف
وامل�صري.
و�أكد معاليه حر�ص الهيئة االحتادية للجمارك
الكامل على تعزي���ز عالقات التعاون وال�رشاكة مع
مملكة البحرين ،و�إزالة كل معوقات التجارة البينية
والإرتقاء مب�ستوى التع���اون اجلمركي ،معرباً عن
اعتق���اده بوجود �آفاق وا�سع���ة للتعاون والتكامل
الإقت�ص���ادي واجلمركي بني الإم���ارات والبحرين
عل���ى امل�ستوي�ي�ن اخلليجي والثنائ���ي يف �إطار
االحتاد اجلمركي اخلليجي.
و�أ�شاد معاليه مب�ستوى التعاون من قبل �شئون
اجلمارك البحرينية يف جم���ال ت�سهيل الإجراءات
وتي�سري التجارة البينية مع دولة الإمارات ،مو�ضحاً
�أن مملك���ة البحرين حافظت على مكانتها ك�رشيك
جتاري �إ�سرتاتيجي لدول���ة الإمارات على م�ستوى
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نبذة عن الهيئة ..

الهيئة االحتادي���ة للجمارك هي اجلهة
املخت�صة بال�ش�ؤون اجلمركية بالدولة وتعمل
على توحيد وتطوي���ر وحت�سني ال�سيا�سات
والت�رشيع���ات والنظم اجلمركي���ة والإ�رشاف
واملراقبة على تنفيذها يف �إدارات اجلمارك
املحلية ،وحماية الدولة من عمليات التهريب
والغ�ش بالتع���اون والتن�سيق مع اجلهات
ذات االخت�صا����ص ،كما �أنه���ا ت�سعى للوفاء
بالتزامات الدولة يف املحافل الدولية.

دول جمل�س التع���اون اخلليجي ،ف�ض ًال عن كونها
من �أهم ال�رشكاء التجاري�ي�ن للدولة على م�ستوى
العامل العربي وال��ش�رق الأو�سط من واقع بيانات
و�إح�ص���اءات التجارة اخلارجية غ�ي�ر النفطية لدولة
الإمارات ،حيث تعترب مملك���ة البحرين �سوقاً مهماً
لل�صادرات الإماراتية يف املنطقة.
وق���ال معالي���ه �إن حماية �أم���ن املجتمع من
املمار�س���ات التجاري���ة غري ال�سليم���ة بالتوازي مع
تي�سري التجارة وتعزيز التعاون مع العامل اخلارجي
بهدف بناء اقت�صاد تناف�س���ي قائم على املعرفة
ميثل �أبرز املح���اور الإ�سرتاتيجية للهيئة االحتادية
للجمارك وقطاع اجلمارك يف دولة الإمارات العربية
املتحدة.

و�أن�شئ���ت الهيئ���ة يف ع���ام 2003
مبوج���ب املر�سوم بقانون رق���م ( )1ل�سنة
2003م ،من �سمو ال�شيخ زايد بن �سلطان
�آل نهيان (طيب اهلل ثراه) رئي�س الدولة يف
ذلك الوقت ب�ش����أن �إن�شاء الهيئة االحتادية
للجمارك .ويف  21يوليو من عام ،2015
انتقلت الهيئة �إلى مرحلة جديدة من العمل
اجلمركي يف الدولة بع���د �صدور املر�سوم
االحت���ادي بقانون رق���م  8ل�سنة ،2015
حي���ث �أ�ض���اف القانون �صالحي���ات جديدة
للهيئ���ة ت�ساهم يف حماي���ة �أمن املجتمع
وتي�س�ي�ر التج���ارة وتطوير ودع���م العمل
اجلمركي وتعزي���ز تناف�سية الدولة يف هذا
املجال.

مملكة البحرين �رشيك
�إ�سرتاتيجي رئي�سي لدولة
الإمارات على امل�ستوى
ال�سيا�سي والإقت�صادي
واجلمركي

و�أ�ش���ار معالي���ه �إل���ى �أن الهيئ���ة االحتادية والبحرية واجلوية بجميع �إم���ارات الدولة ،وذلك
للجم���ارك جنح���ت يف تعزيز ح�ضوره���ا يف ظل لأول م���رة يف تاري���خ العمل اجلمرك���ي بالدولة
القانون اجلديد له���ا رقم ( )8ل�سنة  2015يف
حيث �أن جمي���ع املفت�شني العاملني يف املنافذ
جمال حماية �أم���ن املجتمع من خالل العمل على
يتبعون �إدارات اجلمارك املحلية ،الأمر الذي يعزز
جمموعة من املح���اور الرئي�سية ،من �أبرزها توحيد
ال���زي الر�سم���ي للمفت�ش�ي�ن على م�ست���وى دولة م�ستويات الرقابة عل���ى املنافذ اجلمركية وي�ساهم
الإمارات وتعي�ي�ن مفت�ش�ي�ن جمركيني تابعني يف حتقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية للهيئة املتمثلة
للهيئ���ة يف عدد م���ن املنافذ اجلمركي���ة الربية يف حتقيق جمتمع �آمن وجتارة مي�رسة.
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فـي ضيـافتـهـم

ولف���ت معايل املفو�ض �إل���ى �أن الهيئة بد�أت
يف الن�صف الثاين من ع���ام  2016تنفيذ خطة
لدعم املناف���ذ اجلمركية املحلي���ة ب�أحدث �أجهزة
التفتي����ش واملعاينة بدعم م���ن القيادة احلكيمة
للحكوم���ة االحتادي���ة ووزارة �ش����ؤون الرئا�س���ة،
وتت�ضمن اخلطة تزويد خمتلف املنافذ يف الدولة
بحوايل  552جه���از ًا للفح�ص خالل عامي 2017
و ،2018وت�شم���ل تل���ك اخلطة �أجه���زة متحركة
و�أخرى ثابت���ة لك�شف احلاويات واملركبات ،و�أجهزة
ك�شف املخدرات واملتفجرات ،و�أجهزة امل�سح على
املركب���ات واحلقائب والطرود والأح�شاء والإ�شعاع،
�إ�ضاف���ة �إلى �سي���ارات الك�شف اجلانبي���ة ،وحقائب
التفتي�ش.
و�أو�ض���ح معايل عل���ي الكعب���ي �أن الأجهزة
اجلديدة متثل �أحدث ما تو�صلت �إليه التكنولوجيا
يف جم���ال الفح�ص الإ�شعاعي والك�شف عن املواد
املمنوع���ة والأ�سلح���ة واملتفج���رات واملخ���درات
وقد روعي فيه���ا �أحدث تقنيات الأم���ن وال�سالمة
للم�ستخدمني وامل�سافري���ن على حد �سواء ،ومن
ثم فهي ت�ساه���م يف زيادة قدرة �إدارات اجلمارك
املحلي���ة يف جم���ال الرقاب���ة على حرك���ة ال�سلع
والب�ضائع.
و�أك���د معاليه حر�ص الهيئ���ة وقطاع اجلمارك
يف دولة الإمارات على تعزي���ز منظومة الأمن يف

 28الجمـــــــارك

املجتمع من خالل تطبيق ق���رارات جمل�س الأمن كمنفذ دخول �أويل ل���دول جمل�س التعاون لدول
الدويل فيما يتعل���ق بال�سلع املمنوعة واملقيدة ،اخلليج العربي���ة ،والبدء يف تطبي���ق امل�شغل
ومراقبة حركة ال�سل���ع ذات اال�ستخدام املزدوج الإقت�صادي املعتمد.
وامل���واد النووية ،م�ش�ي�ر ًا �إلى �أن دول���ة الإمارات
و�أ�شار معاليه �إلى �أن الهيئة ت�سعى �إلى الإرتقاء
حققت تقدم���اً كبري ًا يف هذا املج���ال الأمر الذي مب�ستوى تناف�سية الدولة عاملياً ،من خالل متكني
كان حم���ل �إ�شادة بعثة اخلدمة اال�ست�شارية لنظام الدولة ورف���ع م�ستواها يف امل�ؤ�رشات ذات العالقة
دولة الإم���ارات حل�ساب املواد النووي���ة ومراقبتها بالعم���ل اجلمرك���ي ،ومن بينها م�ؤ��ش�رات الدعم
التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ،يف تقريرها اللوج�ستي والكف���اءة اجلمركية ،وذلك بالتن�سيق
عن دولة الإمارات العربية املتحدة ،حيث �أ�شادت مع �إدارات اجلمارك املحلية واجلهات ذات العالقة
بامل�ستوى املتقدم الذي حققته الهيئة االحتادية يف الدول���ة .وحتر�ص الهيئة عل���ى �إجناز ومتابعة
للجم���ارك و�إدارات اجلم���ارك املحلي���ة يف مراقبة متطلب���ات حتقيق النتائ���ج امل�ستهدفة مل�ؤ�رشات
عملي���ات اال�ست�ي�راد والت�صدير والعب���ور لل�سلع التناف�سية ب�شكل دوري.
اخلا�ضعة للرقابة النووية.
ويف هذا ال�صدد ،تعمل الهيئة �ضمن «فريق
عمل متابعة تنفيذ م�ؤ�رشات التناف�سية العاملية»،
حيث يق���وم الفريق مبتابع���ة التقاري���ر العاملية
اخلا�صة مب�ؤ�رشات التناف�سية ،والعمل على حت�سني
مرتبة الدولة يف تلك امل�ؤ�رشات ،كما تقوم الهيئة
بتوقيع مذكرات التفاهم والإتفاقيات مع ال�رشكاء
املحليني ،و�إدارة نظام النافذة املوحدة ،وتوحيد
قوائ���م ال�سلع املمنوعة واملقيدة ،وتطبيق نظام
التحويل الآيل املبا�رش للر�سوم اجلمركية بني دول
جمل�س التعاون.

ويف جم���ال تي�س�ي�ر التج���ارة ،ق���ال معايل
املفو����ض الكعبي �إن الهيئ���ة االحتادية للجمارك
و�إدارات اجلمارك املحلي���ة ت�سعى دائماً �إلى �إزالة
املعوق���ات والقيود اجلمركية الت���ي تعوق حركة
التج���ارة ب�ي�ن دولة الإم���ارات العربي���ة املتحدة
ودول الع���امل ،وذلك عرب العم���ل على جمموعة
م���ن املحاور من بينها اللج���ان الثنائية امل�شرتكة
مع العديد من دول العامل واملنطقة ،وامل�شاركة
يف الإجتماع���ات اجلمركية اخلليجي���ة والعربية،
واجتماعات منظم���ة التجارة العاملي���ة� ،إ�ضافة �إلى
ولف���ت معايل املفو�ض �إلى �أن تعزيز التعاون
الزي���ارات الفنية اخلليجية ،واعتم���اد ميناء خليفة اجلمركي مع العامل اخلارجي ميثل �أحد الأهداف

الإ�سرتاتيجي���ة للهيئ���ة و�إدارات اجلمارك املحلية
يف دول���ة الإمارات ،م�شري ًا �إلى �سعي الهيئة لرفع
م�ستوى التع���اون مع العامل م���ن خالل توقيع
الإتفاقيات الثنائية للتع���اون وامل�ساعدة الإدارية
املتبادلة يف امل�سائل اجلمركية بني دولة الإمارات
وال���دول الأخ���رى بهدف تب���ادل املعلومات حلل
الق�ضاي���ا اجلمركية العالقة والعقب���ات التي تواجه
حرك���ة ال�سلع والب�ضائ���ع ،ورفع الكف���اءة لدى
موظف���ي اجلمارك م���ن خالل التدري���ب امل�شرتك
والإطالع على �أف�ضل املمار�سات اجلمركية.
ويف ه���ذا ال�ص���دد ،بلغ ع���دد الإتفاقيات
الثنائية التي وقعته���ا الهيئة بنهاية عام 2016
ح���وايل  17اتفاقي���ة ثنائية ،منه���ا  9اتفاقيات
مطبق���ة بالفعل مع كل من باك�ست���ان ،اجلزائر،
�أذربيج���ان ،كازاخ�ست���ان� ،أرميني���ا ،الهن���د،
املالدي���ف ،الأرجنتني ،وكوري���ا اجلنوبية� ،إ�ضافة
�إلى  3اتفاقي���ات مت توقيعها ب�شكل نهائي ويف
انتظ���ار امل�صادق���ة ،كما مت توقي���ع  4اتفاقيات
بالأحرف الأولى مع كل م���ن طاجك�ستان ،تركيا،
�سريالنكا ،و�أثيوبيا ،هذا ف� ً
ضال عن اتفاقية التعاون
اجلمركي العربي.
وتتفاو����ض الهيئة حالياً مع  39دولة ومنظمة
لتوقي���ع اتفاقي���ات ثنائية جمركي���ة معها خالل
ال�سنوات املقبلة ،ومن بني هذه الدول واملنظمات
فرن�سا� ،أمريكا� ،أوكراني���ا� ،أوزباك�ستان ،بريطانيا،
النم�سا� ،أملاني���ا ،الفلبني ،جورجي���ا ،الإكوادور،
موري�شيو����س ،ماليزيا ،جنوب �أفريقي���ا ،اليونان،
م�رص� ،شيلي ،العراق ،اليم���ن ،اليابان� ،إيطاليا،
تايالن���د ،ال�ص�ي�ن ،نيوزيالن���دا� ،أفغان�ست���ان،
تركمان�ستان ،الربازيل ،فيتن���ام� ،إ�سبانيا ،بريو،
�سوي��س�را ،تون����س� ،أ�سرتاليا ،رو�سي���ا� ،سي�شل،
�إندوني�سيا ،بيالرو�سيا ،واملكتب الأوربي ملكافحة
الغ�ش (.)OLAF

علي الكعبي:
حماية �أمن املجتمع وتي�سري التجارة وتعزيز التعاون
اخلارجي وبناء اقت�صاد تناف�سي �أبرز املحاور
الإ�سرتاتيجية للهيئة

و�أ�ض���اف معاليه قائالً« :حر�ص���ت الهيئة على
القيام بدورها املنوط به���ا يف الإتفاقيات الدولية
املتعلقة بالتجارة التي وقعت عليها دولة الإمارات
العربي���ة املتحدة ،وم���ن �أبرزه���ا اتفاقية تي�سري
وت�سهيل التج���ارة ملنظمة التج���ارة العاملية التي
�صادق���ت عليها دولة الإم���ارات يف الن�صف الثاين
من عام 2016م لتكون �أول دولة عربية ت�صادق
على تلك الإتفاقية».
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نحر�ص على مواكبة التطور يف عمليات التفتي�ش اجلمركي ..العميد الكبي�سي :

ت�سهيل الإجراءات على امل�سافرين
و�أ�صحاب الب�ضائع هدفنا الأ�سا�سي

تنه�ض �شئون اجلمارك بدور ب���ارز يف مكافحة تهريب املواد املمنوعة ،وذلك
من خ�ل�ال التدقيق على امل�سافري���ن والب�ضائع الواردة� إل���ى اململكة عن طريق
املناف���ذ اجلمركية ،وبالتع���اون مع اجلهات الرقابية الأخ���رى ،م�سهم ًة بذلك يف
حماي���ة مملكتنا من �أخط���ار العديد من املواد املحظورة ،ه���ذا بالإ�ضافة� إلى دور
اجلمارك يف ت�سهيل� إنهاء� إجراءات امل�سافرين من خالل �رسعة� إجناز املهام الأمنية
املنوط���ة بها .وللحديث حول جهود رجال اجلمارك كان لنا هذا اللقاء مع العميد
عبداهلل حمد الكبي�سي مدير عام الإدارة العامة للتخلي�ص والتفتي�ش اجلمركي.

الوطن

رك

وعة

رج
ه��ل ل��ك حتدثن��ا ع��ن جه��ود رج��ال
اجلمارك يف �ضب��ط املهربني واملواد
املمنوعة؟

�إن �ضباط اجلم���ارك ميثلون بواب���ة الدخول
الأول���ى �إلى مملك���ة البحري���ن ،ويتحملون عبء
م�سئولي���ة حماي���ة �أم���ن اململك���ة واملواطن�ي�ن
واملقيمني وال�سي���اح ،وهم امل�سئولني عن الأمن
الغذائي وال�صحي والبيئ���ي وكافة ما يدخل من
ب�ضائع �إلى مملكة البحرين ،حيث يتم اختيارهم
بعناي���ة بحيث يكون احل����س الأمني لديهم يف
�أعل���ى امل�ستوي���ات ،فهم الدرع ال���ذي يت�صدى
للم���واد املمنوع���ة واملهرب���ة �إل���ى اململكة ،وهم
ي�ستحقون كل الثناء على جهودهم املبذولة يف
�أمن وحماية اجلميع.

فتتم عملية تفتي�ش امل�سافري���ن بكل �سعة �صدر
من قبل �ضباط اجلم���ارك ،كما �أن �شئون اجلمارك
تواك���ب زيادة �أعداد امل�سافرين بر ًا تزويد املنافذ
ب�أق�ص���ى عدد م���ن �ضباط اجلم���ارك يف املنافذ
اجلمركية لت�سهيل الإجراءات على امل�سافرين.
ما هي الإجنازات التي حققتموها
يف جم��ال �ضب��ط عملي��ات تهري��ب
املمنوعات؟

�إن �إجن���ازات اجلم���ارك يف عملي���ات ال�ضبط
م�ستمرة يف �ضب���ط املهربني وامل���واد املخدرة،

كي��ف ت�ستطي��ع �شئ��ون اجلم��ارك
القيام بواجبها يف �إجراءات تفتي�ش
الأعداد املتنامية للم�سافرين؟

�إن وظيف���ة �ضاب���ط اجلم���ارك وجدت
على �أ�سا�س حتمل ال�ضغوط الناجتة عن
العم���ل ،ف�إ�ضافة �إل���ى املواطنني فان
مملك���ة البحرين ت�ستقط���ب الكثري من
ال�سي���اح واملقيمني ،ونحن نعمل على
حمايتهم من �أي م���واد ممنوعة ومهربة،
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يتحلى �ضباط اجلمارك
بح�س �أمني عايل
ويتحملون �ضغوطات
العمل الكبرية

بالتع���اون مع �إدارة مكافح���ة املخدرات وكذلك
�ضب���ط املخالفات اجلمركي���ة والب�ضائ���ع املهربة
واملقل���دة� ،إ�ضافة �إلى حم���اوالت تهريب الب�ضائع
املدعومة من اململكة.
م��ا ه��ي �أن��واع امل��واد املمنوع��ة
والب�ضائع التجارية التي يتم �ضبطها؟

نعمل على حماية
املواطنني واملقيمني
والزوار من املواد
اخلطرة واملمنوعة

ي�ضطلع �ضباط اجلمارك عرب املنافذاجلمركية
ب���دور بارز يف �ضب���ط املواد املمنوع���ة واملخالفة
كي��ف يت��م ت�أهي��ل وتدري��ب رج��ال
للقان���ون ،والتي ق���د تلحق ال��ض�رر وتخل ب�أمن
اجلمارك ل�ضبط هذه العمليات خا�صة
و�سالمة املجتمع البحرين���ي ،لذلك يعمل �ضباط
و�أنها تتطل��ب اليقظة واحل�س الأمني
اجلمارك بكل قدرة وكف���اءة على منع دخول� أي
و�رسعة البديهة؟
م���ن تلك امل���واد املمنوع���ة ،كامل���واد املخدرة
يت���م �إعداد �ضباط اجلمارك من خالل تكثيف
بكافة� أنواعها ،والأ�سلح���ة ،والطائرات الال�سلكية،
واملواد املخلة ب���الآداب العامة ،والل�ؤل�ؤ الزراعي ،ال���دورات التدريبية داخل وخارج اململكة وال�سيما
والأدوي���ة ،واحليوان���ات ب�أنواعه���ا ،والنبات���ات ال���دورات التخ�ص�صية يف عملي���ة ك�شف الب�ضائع
والب���ذور ،واملبال���غ النقدية الطائل���ة واملعادن املهربة والب�ضائع املمنوعة ،مع العلم �أن معهد
النفي�سة ،كما ميكن للجميع التعرف على جميع التدريب اجلمركي هو املخت�ص بت�أهيل املوظفني
املواد املمنوعة ب�شكل تف�صيلي من خالل ت�صفح وتدريبهم حتى يكون���وا على� أعلى امل�ستويات،
املوقع الإلكرتوين التابع ل�شئون اجلمارك.
كما توجد دورة ت�أ�سي�سية للم�ستجدين لتدريبهم

قب���ل خو�ض العمل يف املناف���ذ اجلمركية ،فيتم
تدريبهم على العمل اجلمركي يف املنافذ ب�شكل
مكث���ف بحيث يكون���وا قادرين عل���ى �أداء مهام
وظيفتهم على �أكمل وجه.
ما ه��ي التقنيات والأجه��زة التي يتم
ا�ستخدامه��ا يف تفتي���ش امل�سافرين
والأمتعة؟

�إن �شئون اجلمارك حري�ص���ة على �أن تواكب
التط���ور يف عملي���ات التفتي����ش اجلمركي وذلك
لت�سهي���ل الإجراءات عل���ى امل�سافري���ن و�أ�صحاب
الب�ضائع ،فهن���اك عدة عوام���ل ت�ساعد العن�رص
الب�رشي يف اكت�شاف امل���واد املمنوعة واملقيدة،
ومنه���ا �شعبة جن���اح الأث���ر ( )k9ويعتمد هذا
الفري���ق على حا�سة ال�شم ل���دى الكالب مبا يبني
�أثر وجود مواد خم���درة �أو مواد متفجرة ،بالإ�ضافة
�إلى �أجه���زة املا�سح ال�ضوئ���ي لل�شاحنات املحملة
بالب�ضائ���ع ومركبات امل�سافري���ن ،وما�سح �ضوئي
حلقائب امل�سافرين ،وه���و عامل مهم يف ت�سهيل
�إج���راءات امل�سافرين و�أ�صح���اب ال�شحنات املحملة
بالب�ضائع.
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ي�أتي �إطالق �شئون اجلمارك � إ�سرتاتيجيتها
للأع���وام  2020-2017من�سجم���اً م���ع
تطلع���ات وبرنام���ج عمل احلكوم���ة ومنظمة
اجلمارك العاملي���ة ،وهي �إ�سرتاتيجية طموحة
ته���دف بالدرجة الأول���ى �إلى رف���ع قدرات
�ضباط ومنت�سبي �شئ���ون اجلمارك ب�إعتبارهم
�أ�سا�س هذه الإ�سرتاجتية ،واجلوانب املتعلقة
ب�أ�صح���اب امل�صلحة عل���ى امل�ستوى اخلارجي
للعم�ل�اء وال��ش�ركاء واملواطن�ي�ن واملقيمني
والعمل على االرتقاء باخلدمات املقدمة لهم،
ف�أ�صبح م���ن الأولوي���ات امل�ساهمة يف عملية
النم���و الإقت�صادي م���ن خالل تي�س�ي�ر ال�سفر
والتج���ارة امل�رشوعة من جان���ب ،وتعزيز �أمن
اململكة وحماية املجتمع من جانب �أخر ،وهي
املعادلة الأ�سا�سية التي ت�سري عليها القطاعات
اجلمركية يف كافة الدول.

�شئون اجلمارك والإلتزام بالقيم العليا

الأمانة والنزاهة والإحرتافية
وال�شفافية وامل�ساءلة

ولتق���دمي خدمات جمركي���ة متميزة على
امل�ستوى الإقليمي ،فق���د عملت مملكة البحرين
على تي�سري حركة ال�سفر والتجارة امل�رشوعة وتعزيز
�أمن اململكة وحماية املجتمع ،وامل�ساهمة الفعالة
واملع���ززة لالزده���ار والأمن والنم���و الإقت�صادي،
واعتمدت �شئون اجلمارك قيم الأمانة ،والنزاهة،
واالحرتافي���ة ،وال�شفافي���ة ،وامل�ساءل���ة يف كافة
جم���االت عملها ،وتطبي���ق القوان�ي�ن والأنظمة
اجلمركية املحفزة لت�سهي���ل حركة تبادل ال�سلع
واخلدمات وعنا��ص�ر الإنتاج الأخ���رى من مملكة
البحري���ن و�إليه���ا� ،إ�ضافة �إلى� إتب���اع ال�سيا�سات
والإجراءات اجلمركية التي تدعم مملكة البحرين
كمركز جت���اري وحمور ا�ستقط���اب لر�ؤو�س الأموال
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وامل�شاري���ع م���ع حتديث الأنظم���ة والإجراءات
اجلمركية ب�صورة م�ستمرة مبا يتالءم مع املتغريات
العاملية من اجل تقدمي خدمات جمركية متميزة
عل���ى م�ستوى عال من اجل���ودة و ب�صورة حتقق
ر�ضاء العمالء.

جي���ل جديد م���ن منت�سبيها يتمت���ع باملعرفة
الكافية بكافة نواحي القوانني اجلمركية،وتطوير
مهاراتهم م���ن حيث الك�شف عن املواد املهربة،
وفح�ص احلموالت ،والأمتع���ة والب�ضائع ،و�إجراء
املقابالت ،والتحليل ،واالت�صاالت ،والتعامل مع
امل�سافري���ن ،مما ميكّن منت�سبي جمارك البحرين
من القيام ب�أدوار ومهام حمددة مثل التعامل مع
الكالب البولي�سية والتخفي و�أعمال املراقبة.

ويلتزم موظفو �شئون اجلمارك مبد يد العون
ودع���م ال��ش�ركات التجارية باململك���ة ،والإ�سهام
الفاعل يف الإقت�صاد والإهتمام باملجتمع والعمل
عل���ى حمايت���ه من ال�سل���ع وامل���واد امل�رضة به
ويوفر معهد تدري���ب اجلمارك احلديث �إطار
وبرفاهيته من خالل الإلت���زام بالتفاين والعدالة متخ�ص�ص لأغرا�ض اجلمارك �ضمن بيئة من التقنية
والإن�صاف والنزاه���ة وامل�ساءلة والتمي���ز و�آداب احلديثة واملتط���ورة با�ستخ���دام �أحدث و�سائل
املهنة.
الإي�ض���اح والتعليم به���دف ،كتدري�س الربامج
كما يهدف معهد تدريب اجلمارك �إلى تخريج التدريبية للموظفني احلالني واجلدد،والتدريب

عل���ى ا�ستخدام �أح���دث الو�سائ���ل العلمية من
قبل منت�سبي جمارك البحرين الذين يتمتعون
باخل�ب�رة الكافية يف جم���ال تخ�ص�صهم ،وبعد
التدريب ،يتم منح اخلريجيني اجلدد دبلوماً
دولياً معرتفاً به.
ومتتد فرتة التدري���ب الأولى املكثفة لفرتة
ت�ص���ل �إل���ى ثمانية �شه���ور يتم خالله���ا تعليم
املتدرب�ي�ن على املب���ادئ اجلمركي���ة� ،إ�ضافة
�إل���ى تعري�ضهم للعمل املي���داين يف خمتلف
الأق�س���ام التابعة للجمارك ،مما يتيح لهم فر�صة
حي���ه لتج���ارب حقيقية وتعام�ل�ات واقعيه مع
التحديات وامل�صاعب التي تواجه موظف اجلمارك
الع�رصي ،وبع���د ا�ستكمال برنام���ج التدريب،
يتم تعي�ي�ن اخلريجيني للقي���ام مبهام �ضابط
جمارك ع���ام؛ ويف حال متيزوا يف �أمور حمددة
�أثن���اء التدريب قد يتم تعيينه���م لأداء مهام
متخ�ص�ص���ة ،والتي قد تت�ضم���ن العمل كمحلل
على �أجهزة م�سح احلموالت احلديثة� ،أو ك�ضابط
تقييم خماطر �أو كمدقق.
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K9

ح�ضور يف جميع املنافذ احلدودية
ونهو�ض بامل�س�ؤولية على مدار ال�ساعة
متكنت �شـعـبـة جناح الأثر  K9التابعة ل�شئون اجلمارك منذ قبل ع�رش �سنوات وحتى الآن من النهو�ض مب�س�ؤوليتها
عل���ى �أكمل وجه ومكافحة و�إحباط حماوالت التهريب عرب املنافذ اجلمركية م���ن خالل تكثيف عدد الدوريات والرتكيز
على املنافذ التي ي�ستغلها املهربون لتهريب املمنوعات واملقيدات من خاللها.

وتتعزز كفاءة ال�شعبة وفاعليتها يف الأداء الأمني من خالل اجلهود الد�ؤوبة التي يبذلها موظفو الـ�شـعـبـة� ،إ�ضافة
�إل���ى الدعم ال���ذي حتظى به من قبل امل�سئولني ب�شئون اجلمارك وعلى ر�أ�سه���م معايل ال�شيخ �أحمد بن حمد �آل
خليفة رئي�س اجلمارك.
ر�ؤ�ساء املنافذ حول كيفية تذليل ال�صعوبات وتوفري الت�سهيالت املطلوبة من
�إجنازات �شعبة الأثر لعام 2016
لقد �شهدت الف�ت�رة املا�ضية زيادة يف ع���دد املوظفني لدى ال�شعبة خالل التعاون امل�شرتك.
بن�سب���ة  %100عن ال�سابق ،وزي���ادة عدد ال�ضبطي���ات مبختلف انواعها
ونظم���ت ال�شعبة دورات تدريبية متخ�ص�ص���ة ملوظفي ال�شعبة من قبل
وبن�سبة .%200
م�ست�شاري التدري���ب� ،إ�ضافة �إلى �إعداد قاعدة بيان���ات لتحليل املعلومات
وج���رى توزيع امله���ام وتنظي���م الدوري���ات والتفتي����ش الع�شوائي وتنظيم تقارير �شهرية و�سنوية تو�ضح �أعدادال�ضبطيات واحلمالت التفتي�شية
والإ�سته���داف جلميع املنافذ،واعتماد �آليات عم���ل لل�شعبة بالتن�سيق مع التي تقوم بها ال�شعبة جلميع املنافذ.
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وج���رى �أي�ضا �إن�ش���اء ق�سم للمتابع���ة وتكليف
جمموعة م���ن موظف���ي ال�شعبة بالقي���ام بالأعمال
املكتبية ل�ش�ؤن املوظفني،و�إعداد بيانات مفت�شي
اجلمارك العاملني يف ال�شعبة و�سجالت تدريباتهم،
ومتابعة فح�ص و�صيانة �سيارات ال�شعبة واحتياجات
الق�سم ،وتقدمي عرو�ض تدريبي���ة للوفود الدولية
واملحلية الزائرة ل�شئون اجلمارك.
ومت تكلي���ف امل�ست�شاري���ن ل���دى ال�شعبة
بتق���دمي تقرير مف�صل عن ال���كالب غري ال�صاحلة
للعم���ل ،ومتابعة االحتياج���ات اخلا�صة بالكالب
م���ن املواد الغذائي���ة واملنظف���ات والعالجات،
وا�ستكمال كافة بيانات الكالب وتقاريرهم ال�صحية
و�سج�ل�ات التدريب ،وزيادة عدد عمال التنظيف
للعناية بالكالب واحلظائر.
�إج��راءات التفتي���ش باملنف��ذ البحري
(ميناء خليفة)

ا�ستدعاء �شعـبــة جنـاح الأثـر K9لتفتي�ش
احلاوي���ات والط���رود امل�شتبه بها قب���ل فتحها،
وتفتي����ش ال�سي���ارات امل�ستخدم���ة امل�ستوردة
مع �رضورة و�ضعها يف م���كان �آمن حتت الرقابه

دور بارز يف �ضبط
حماوالت تهريب
املخدرات واملقيدات

والتخلي�ص واخلط اخلا����ص لإ�ستهداف املركبات
امل�شتبه بها وحتويلها للتفتي�ش الدقيق.
املنفذ الربي (ق�سم التخلي�ص)

تقوم ال�شعب���ة بامل�سح الأمن���ي الروتيني
على مدار الأربع وع�رشين �ساعة لتفتي�ش الطرود
والب�ضائ���ع املتنوعة وال�سي���ارات امل�ستوردة من
خارج اململك���ة م�ستخدمة و�سائ���ل الك�شف عن
اجلمركي���ة تفادي���اً لأي عب���ث ق���د تتعر�ض له
املتفجرات واملخدرات.
بامليناء،والرتكي���ز عل���ى تفتي����ش احلاجي���ات
كما جرى و�ضع برنامج ا�ستهداف لل�شاحنات
ال�شخ�صية،وفرز الطرود امل�شتبه بها وو�ضعها على
ارتفاع ال يزيد عن مرت ون�صف لتمكن الكالب من يف منطق���ة الدخ���ول والرتكيز عل���ى ال�شاحنات
الفارغ���ة ب�سبب ع���دم متريرها بجه���از الأ�شعة،
تفتي�شها بدقة.
والرتكيزعلى الفرتة ما بعد منت�صف.
املنفذ الربي (تفتي�ش امل�سافرين)

مط��ار البحري��ن ال��دويل (تفتي�ش

يح�رض موظفي �شعـب���ة جناح الأثر K9يف
تلك املنطق���ة على م���دار الأربع���ة والع�رشين
يتم �إر�سال �شعبة جناح الأثر  K9على مدار
�ساعة ،ويعتمدون يف عملهم على تغري �سلوك
الكل���ب لأي رائحة يتتبعها ويدلهم على ال�سيارة الأربعة والع�رشي����ن �ساعة ح�سب اجلدول املعد
امل�شبوهة ،ولتفعي���ل دور ال�شعبة مت االجتماع لذلك ،حيث تعمل على:
مع مدير املنفذ واالتفاق على �أن تقوم ال�شعبة
•تفتي�ش خا�����ص بالطائرات القادمة من
بحم�ل�ات تفتي����ش روتيني���ة ب�ساح���ة التفتي�ش
الدول امل�شبوهة.
املنفذ اجلوي)
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زيادة عدد
ال�ضبطيات مبختلف
�أنواعها بن�سبة
%200
•تفتي�ش العف�ش امل�شتبه بهم من قبل
موظف����ي املنفذ بع����د متريرهم على
جهاز الأ�شعة.
•تفتي�����ش العف�����ش املفق����ود التابع
ل�رشكة طريان اخلليج.
•تفتي�ش احلاويات قبل �إدخال العف�ش
بجهاز الأ�شعة.
•�إجراء حم�ل�ات تفتي�ش على م�ستودع
العف�ش املفقود.
املنفذ اجلوي(ق�سم �رشكة )DHL

تزويد �شعب���ة جناح الأثر م���ن قبل �رشكة
 DHLج���دول الطائ���رات ال�شهري���ة  ،وذلك
لتتمكن ال�شعبة من حتدي���د الطائرات القادمة
من ال���دول امل�شبوهة وموع���د الو�صول لت�سهيل
عملية و�ضع برنامج الزيارات والتفتي�شات ،حني
و�صول ال�شحنات القادمة.
املنف��ذ اجلوي(��شركات النق��ل
ال�رسيع)GLS

ت�صل ال�شحن���ات جلميع ال��ش�ركات العاملة
بتلك املنطقة من جميع املنافذ اجلوية والربية
والبحرية وفقاً للتفا�صيل التالية:
ال�شحن��ات القادمة عن طريق املنفذ
البحري (ميناء خليفة)

حاويات حمملة بالطرود يتم نقلها بال�شاحنات
يف الفرتة ال�صباحية بع���د متريرها بجهاز الأ�شعة
مبين���اء خليفة ،وق���د مت االتفاق عل���ى تكليف
موظفي اجلمارك العاملني مببنى ال�رشكة بتحديد
الب�ضاع���ة امل�شتب���ه به���ا وا�ستدع���اء �شــعــبــــة
جنــــاح الأثــــــر  K9للقيام بعملية التفتي�ش.
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ال�شحن��ات القادمة عن طريق املنفذ

العامل�ي�ن بتلك املنطق���ة مبعاينة الطرود ويف

الربي (ج�رس امللك فهد)

ح���ال الإ�شتباه يتم ا�ستدع���اء �شعبة جناح الأثر

ومت االتفاق على �أن تق���وم �شـعـبة جنح الأثر

بريــــــد املحـــــرق

ت�ص���ل تلك ال�شحنات بع���د منت�صف الليل ،للقيام مبهامها.

 K9بو�ضع برنامج زيارات ملوقع ال�رشكات يف
تلك الفرتة لتفتي�ش ال�شحنات.

ال�شحن��ات القادم��ة عن طري��ق اجلو
(مطار البحرين الدويل)

مت الأتفاق على �رضورة تواجد �شعبة جناح الأثر

 K9مبنف����ذ بريد املحرق نظر ًا لرتاك����م الطرود �أيام
العطل الر�سمية مبنطقة ال�شحن اجلوي� ،أما باقي �أيام

الأ�سب����وع فيتم ا�ستدعاء ال�شعب����ة للم�سح الروتيني

ت�ضاعف عدد
العاملني يف ال�شعبة
مكّ نها من تعزيز
�أداء املهام
املوكلة �إليها

مت االتفاق عل���ى �أن يقوم موظفو اجلمارك على الطرود ويف حال الأ�شتباه يف �أي طرد.

 ــع ــد ــــت ـــــــح ــK9 ــلااــــات
جمموع عدد �ضبطيات �شعبة جناح الأثر  K9منذ ت�أ�سي�سه من عام 2007م الى عام 2016م
2007ما ـ ــ2016م

اـ

ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

 ــداـ ــت

1

2007
2008

29
33

3

2009

62

4

2010

45

5

2011
2012
2013
2014
2015

89
134
193
170
338

10

2016

393

2

6
7
8
9

ا ــ ــع

1486

رداتحلاات
2007ما ــ2016م
 ــد اـــت

393
2016

10

ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

338

170

193

134

89

45

62

33

29

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

9

8

7

6

5

4

3

2

1
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نـــوافـــذ

م�سقط و�صحار و�صاللة �أهم املراكز التجارية الإقليمية والدولية

العمانية ..واحدة من �أعرق
اجلمارك
ُ
امل�ؤ�س�سات اجلمركية يف العامل
املوقع اجلغرايف ل�سلطنة عمان

تقع �سلطنة ُعم���ان يف �أق�صى اجلنوب ال�رشقي
ل�شبه اجلزيرة العربية بني خطي عر�ض 40.16
و� 26.20شم���ا ًال وب�ي�ن خطي ط���ول 50.51
و� 59.40رشق���اً ،وتطل على �ساح���ل ميتد �إلى
 3165كيلومرت ًا يبد�أ من �أق�صى اجلنوب ال�رشقي
حيث بحر العرب ومدخل املحيط الهندي ،ممتد ًا
�إلى بحر ُعمان حتى ينتهي عند م�سندم �شماالً،
ليطل عل���ى م�ضي���ق هرم���ز الإ�سرتاتيجي حيث
مدخل اخلليج العربي.
عم��ان ب�ين املا�ض��ي واحلا��ضر

تعترب عمان على امتداد التاريخ مركزا ح�ضارياً
ن�شطاً تفاعل منذ القدم مع مراكز احل�ضارة يف
العامل القدمي ،وبينما كانت عمان واحدة من
املراكز احليوية على طريق احلرير بني ال�رشق
والغرب ،ف�إنها كانت كذلك مركز ًا جتارياً وبحرياً
مزده����ر ًا يف املحي����ط الهندي حت����ى الن�صف
الث����اين من الق����رن التا�سع ع���ش�ر ،ومن ثم
امتدت عالقاتهــا �إل����ى خمتلف القوى الدولية
منذ وقت مبكر ،وتفاعل����ت بقوة مع حميطها
اخلليجي والعرب����ي والدويل باعتبارهــا مركز ًا
للتــوا�ص����ل احل�ضاري مع ال�شع����وب االخرى.
وانطلقت م�سرية النه�ضـ����ة العمـانية احلديثة
من ه����ذه االر�ضي����ة احل�ضارية وه����ي تتمتع
مبقوم����ات القوة ال�رضورية لبن����اء حا�ضـر مزدهـر
يـربط بيـ����ن املا�ض����ي العرب����ي وامل�ستقبل
امل���ش�رق ،ويف مقـدم����ة ه����ذه املقوم����ات
القي����ادة التاريخية الواعية ،وال�شعب العماين
ال����ذي �صنـع ح�ضارت����ه بي����ده واملوقع ذو
الأهمي����ة احليوي����ة يف تفاعـ����ل عمـيق بني
عبقريـة االن�س����ان ،قياد ًة و�شعب����اً ،وعبقرية
امل����كان ،ومب����ا يجعـ����ل العط����اء احل�ضاري
صال ومتج����دد ًا يف احلا�رض كما
العم����اين متوا� ً
يف املا�ض����ي وكما �سيك����ون يف امل�ستقبل.
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ملاذا �أ�ستثمر يف �سلطنة عمان ؟

•اال�ستقرار ال�سيا�سي والإقت�صادي.
•العمل���ة امل�ستق���رة والقابل���ة للتحويل
بالكامل.

•حرية ترحي���ل وتنقل ر�ؤو����س الأموال
والأرباح دون قيود.

•ال توجد �رضيبة على الدخل ال�شخ�صي.

•ر�س���وم جمركية منخف�ضة على العديد
من الب�ضائع امل�ستوردة.
•ال�سيا�س���ة املتفتح���ة الت���ي تنتهجها
عمان والتي تعتمد على حرية التجارة
وال�سوق احلرة.
•املوق���ع الأمثل مع �سهول���ة الو�صول
�إل���ى الأ�س���واق اخلليجي���ة والأ�سيوية
والأفريقية.

•ع�ضو يف منظمة التجارة الدولية.

•الإ�ستقرار والأمن والأمان.

•�سيا�س���ة ملتزم���ة بتخ�صي����ص املرافق
احلكومي���ة والتع���اون الوثي���ق بني
القطاع احلكومي والقطاع اخلا�ص.

•العدل وامل�صداقية.
•الأنظمة احلديثة والإجراءات املي�رسة.

نبذة عن تاريخ اجلم��ارك العمانية

مميزات ا�ستثمارية
عديدة يف �سلطنة
عمان

   تعت�ب�ر واحدة م���ن ا�سبق مظاه���ر التنظيم
•�إعفاءات �رضيبية جمزية على ال�رشكات
الإداري يف ال�سلطن���ة وم���ن اع���رق امل�ؤ�س�سات
قد ت�صل �إلى ع�رش �سنوات.
اجلمركية يف الع���امل .وت�شري كتب التاريخ �إلى والتجارة ودعم اال�ستثمارات وحماية املجتمع من
�أن م���دن م�سقط و�صح���ار و�صالل���ة و�صور تعترب الأخطار الأمنية وال�صحي���ة والبيئة والإقت�صادية.
م���ن �أهم املراك���ز التجارية الإقليمي���ة والدولية.
الأهداف الإ�سرتاتيجية:
لق���د ظل مبن���ى اجلم���ارك يف م�سق���ط الذي
1.1تعزيز ال�رشاكة مع املجتمع التجاري.
�شي���د عام (� )1624شاهدا عل���ى عراقة تاريخ
2.2م�ساهمة يف �إيجاد بيئة جتارية مناف�سة
اجلم���ارك وريادته���ا باعتبارها م���ن �أوائل مظاهر
لتوظيف وا�ستقطاب ر�ؤو�س الأموال.
التنظيم الإداري يف املنطقة حيث مت ا�ستقطاب
بع�ض اخل�ب�راء من اخلارج للعم���ل على تطوير
3.3اعتم���اد �أف�ض���ل احلل���ول الإلكرتونية
اجلمارك وتنمي���ة الإيرادات اجلمركي���ة باعتباره
لت�سهيل الإجراءات اجلمركية.
امل�ص���در الوحي���د خلزين���ة الدول���ة يف حينه.
4.4دع���م ال�رشاكة مع الدوائ���ر والهيئات
   ويف الع��ص�ر احلدي���ث ت�شه���د الإدارة
احلكومية ذات العالقة باجلمارك.
العامة للجم���ارك نقلة ح�ضارية جت���اه التحديث
5.5تعزي���ز قاع���دة بيان���ات و�إح�صائيات
والتطوي���ر  ،وازده���ار ًا م�ضط���رد ًا كم���ا وكيف���ا
التجارة الدولي���ة وامل�سافرين وو�سائط
 ،يواك���ب يف م�ضمون���ه املنج���زات الت���ي
النقل.
حتققت عل���ى امل�ست���وى املحل���ي والإقليمي.
6.6بناء قاع���دة بيانات جمركي���ة مركزية
   وت�شهد الإدارة العام���ة للجمارك حاليا تنفيذ
جلميع م�ستويات متخذي القرار.
العديد من برامج التطوير والتحديث ،وكذلك
7.7تعزيز العالق���ات اجلمركية مع الدول
�إعداد اخلطط امل�ستقبلية لبناء القدرات اجلمركية
ال�شقيق���ة وال�صديق���ة واملنظم���ات
يف �إطار تطبيق مفهوم احلكومة االلكرتونية.
الدولية.
تخت�ص الإدارة العامة للجمارك مبهمة تنفيذ
8.8تعزيز الإج���راءات الأمنية يف املنافذ
الرقابة اجلمركية والأمني���ة يف �ش�ؤون اال�سترياد
اجلمركي���ة ب�أنظم���ة متط���ورة لإدارة
والت�صدي���ر وحت�صيل الر�س���وم اجلمركية املقررة
املخاطر.
ومكافح���ة التهري���ب ومن���ع دخ���ول الب�ضائع
9.9دع���م امل���وارد الب�رشي���ة بك���وادر
املحظ���ورة  ،وذل���ك وفق���اً للقوان�ي�ن والأنظمة
متخ�ص�صة بجميع املجاالت اجلمركية
واللوائح املعمول بها يف هذا ال�ش�أن .
ورفع كفاءتها.
وملواكب���ة التط���ور ال�رسيع ال���ذي ي�شهده
1010منع عملي���ات التهري���ب والتهرب من
الع���امل يف جم���ال التقني���ات احلديث���ة  ،فقد
دفع ال�رضائب اجلمركية.
•وجود قانون خا�ص باال�ستثمار الأجنبي قام���ت الإدارة العام���ة للجم���ارك بحو�سب���ة
1111تعزيز الإمكانيات الب�رشية والفنية ملنع
حلماية حقوق امل�ستثمرين الأجانب.
الإج���راءات اجلمركي���ة وت�سع���ى �إل���ى توف�ي�ر
عمليات التقليد والغ�ش التجاري.
•قرو�ض مي�رسة مبعدالت فائدة منخف�ضة ه���ذه اخلدم���ة يف كاف���ة املناف���ذ اجلمركية.
1212تعزي���ز كف���اءة التدقي���ق ملراجع���ة
الر�ؤي��ة� :أن نك���ون �ضم���ن �أف�ض���ل ع��ش�ر
وبفرتات �سداد مريحة.
الإي���رادات اجلمركي���ة ل�ضم���ان منوها
مراف����ق جمركي����ة عل����ى م�ست����وى الع����امل.
وازديادها.
•ترحيب ح���ار بامل�ستثمري���ن الأجانب الر�سال��ة :تق���دمي �أف�ضل اخلدم���ات اجلمركية
نق ًال املوقع االلكرتوين
م���ع �سيا�س���ة وا�ضحة ومفتوح���ة �أمام للإقت�ص���اد الوطن���ي والتج���ارة الدولي���ة.
الأ�ستثمارات الأجنبية.
الإدارة العامة للجمارك  -اجلمارك العمانية
اله��دف :امل�ساهم���ة يف التنمي���ة الإقت�صادية
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اإلقتصــــــــــاد

التجارة الإلكرتونية تزيد الطلب على املخازن

مبيعات التجزئة عرب الإنرتنت
تقود الطلب على م�ساحات
التخزين عالية اجلودة
التحول املط���رد ملخازن التوزيع يف واحدة من �أه���م فئات الأ�صول يف
�أوروبا هي مبنزلة ق�صة �سندريال يف اال�ستثمار يف القطاع العقاري.
“حظائ���ر التخزين” التي مل تكن يف ال�سابق حتظ���ي ب�أي �إثارة ،قفزت
بف�ضل التجارة االلكرتونية �إلى بند يجب حيازته يف املحافظ العقارية ،الآن،
وبينما ينظ���ر مالك متاجر البيع بالتجزئة واملكات���ب التقليدية بغرية �إليها،
يريد امل�ستثمرون معرفة ما �إذا كانت جاذبية املخازن وامل�ستودعات �ست�ستمر.
ب�ي�ن عامي  2009و ،2015منت القيم���ة الر�أ�سمالية ملخازن التوزيع ما
يقرب من �ضعف معدل العق���ارات املتخ�ص�صة بتجارة التجزئة عند %34.6
خ�ل�ال تلك الفرتة ،مقارنة مع  %18.8وفقاً مل�ؤ�رش ام ا�س �سي �آي العاملي،
وقد �أدي ذل���ك �إلى توافد م�ستثمرين من قبي���ل لوجيكور وتريتاك�س بيغ
بوك����س ولندن ماتريك لال�ستفادة من ه���ذا االجتاه عن طريق �رشاء م�ساحات
من الأرا�ضي لبناء خمازن كبرية.
ويف حني متت�ل��أ الط���رق ال�رسيعة ب�شاحن���ات النقل ،ف����إن بيانات من
الع���ام املا�ضي ت�ش�ي�ر �إلى �أن الطلب ميك���ن �أن يه���د�أ”،يف الوقت الراهن
النم���و االقت�صادي يف �أوروبا يقوده امل�ستهل���ك” ،بح�سب نيل بليك رئي�س
ق�س���م الأبحاث والتوقع���ات الأوروبية يف �رشكة �سي ب���ي �آر �أي لال�ست�شارات
العقارية”،امل�ساح���ات اللوج�ستية ت�أكل من امل�ساح���ات ال�صناعية” ،و�إذا كان
لدينا ركود لبدت الأمور خمتلفة متاماً.
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النم���و يف القيم���ة الر�أ�سمالي���ة للمخازن يف للم�ست�أجرين الذين ي�ستخدمون م�ساحات املخازن
بريطانيا تباط�أ �إل���ى  %25.3العام املا�ضي وفقاً خلدمة يف عملي���ات التجارة االلكرتونية على وجه
مل�ؤ�رش ام ا�س �سي �آي ،على الرغم من �أنه ال يزال التحدي���د ،وت�ستهدف الأ�صول الت���ي لديها هذا
متقدماً عل���ى العقارات املتخ�ص�صة بتجارة التجزئة النوع من امل�ست�أجرين”.
والتي منت بن�سبة .%12
الع���ام املا�ض���ي ،قام���ت �رشك���ة تريتاك�س،

يقول غاي غريارد مدير اخلدمات اللوج�ستية امل�ستثم���ر الأك�ث�ر ا�ستح���واذ ًا عل���ى العق���ارات
يف �رشك���ة ج���ي ال ال لال�ست�ش���ارات العقارية �إن اللوج�ستية يف بريطانيا يف  ،2015بت�أجري تلك
امل�ساح���ات الت���ي ا�ستخدمها م�ست�أج���رو املخازن العقارات مل�ست�أجرين من هذا النوع مثل �أوكادو،
انخف�ض���ت �أي�ضاً بن�سب���ة  %12يف عام  2015جمموعة البقال���ة التي وقعت عقد ايجار ملدة 30
�إل���ى  19.5مليون قدم مربعة بعد الطلب القوي �سنة مل�ست���ودع يف ايريث و”بي �آند كيو” التي
ب�شكل ا�ستثنائي يف .2014
�أبرمت عقد �إيجار مدته � 16سنة ون�صف ال�سنة يف
ويق���ول �إن بع����ض املواقع مث���ل املخازن وورك�سوب.
ال�صغ�ي�رة على �أط���راف املدن ال ت���زال ت�ستفيد
كما يجذب القط���اع �أي�ضاً اهتمام امل�ستثمرين
من ارتف���اع الطلب م���ن جتار التجزئ���ة العازمني يف الأ�سه���م .عندما �أ�ص���درت تريتاك����س �أ�سهماً
على حت�سني الكف���اءة التوزيعية لعمليات البيع ال�شه���ر املا�ضي ،جت���اوز الطل���ب التوقعات وعمل
بالتجزئة عل���ى االنرتنت ويف املتاج���ر ،وي�ضيف جمل����س �إدارتها على تو�سي���ع الإ�صدار من 100
“�إذا كان هن���اك �شيء واح���د نق�ضي الكثري من ملي���ون جنيه �إ�سرتليني �إل���ى  200مليون جنيه
الوقت ب�ش�أنه فهو العمليات اللوج�ستية للمدينة”� .إ�سرتليني.

وتظه���ر بيانات من جريالد اي���ف لال�ست�شارات
العقاري���ة �أن متو�سط حجم املخ���ازن التي بنيت
بغر�ض امل�ضاربة يف جميع �أنحاء بريطانيا� ،أي من
دون وج���ود م�ست�أجر معني يف االعتبار ،انخف�ض
الى  155396قدم مربعة يف  .2015ويقارن
هذا مع � 197أل���ف قدم مربعة يف  2007قبل
الأزمة املالية العاملية .وتتوقع ال�رشكة �أن ت�ستمر
الفج���وة بني العر�ض والطلب عل���ى امل�ستودعات
الأق���ل جودة يف ج���ذب م�ستثم���ري امل�ؤ�س�سات.
ويح���ذر ،مع ذلك ،م���ن اجلزء الأرخ����ص والأقل
جودة من ال�سوق ميكن �أن يهد�أ.

ويق���ول جيم����س دنل���وب ،ال�رشي���ك يف
“تريتاك�س”� :إن طبيعة امل�ستثمرين يف وحدات
التخزي���ن الكب�ي�رة تختلف عن الذي���ن ي�شرتون
م�ستودع���ات �أ�صغر حجماً خ���ارج املدينة ب�سبب
التقييمات العالية .وي�ضيف “�أنت بحاجة �إلى مالءة
مالية عالي���ة لال�ستثمار يف املخازن الكبرية ،لذلك
جت���د �أن معظمه���ا مملوك من قب���ل امل�ؤ�س�سات،

الت�سوق عرب الإنرتنت
ي�شهد منواً م�ضطرداً
يف الإقت�صادات
الكربى مثل فرن�سا
و�أملانيا
وتكل���ف تلك املخ���ازن م���ن  30ملي���ون جنيه
ا�سرتليني �إل���ى  130مليون جني���ه ا�سرتليني،
كثري م���ن امل�ستثمرين الأجان���ب يجدون �أن هذا
النوع من اال�ستثمارات جذاباً”.
وي�ضي���ف دنلوب �أن امل�ؤ�س�س���ات اال�ستثمارية
من ماليزي���ا و�سنغافورة وكوريا اجلنوبية والرنويج
�أظهرت اهتماماً خا�صا يف امل�ستودعات الكبرية يف
بريطانيا ،والتي ت�سمح لتجار التجزئة ب�أن جتعل
عمليات التوزيع �أكرث كفاءة.
يف ع���ام  ،2013ا�ش�ت�رت تريتاك����س بيغ
بوك����س ريت مرك���ز توزيع كا�سي���ل دونينغتون
التاب���ع ملارك�س �آند �سبن�رس مببلغ  82.7مليون
جنيه ا�سرتلين���ي ،لكن وكما يق���ول دنلوب فان
امل�شهد يتغيرّ م���ع دخول �رشكات جتارة التجزئة
االلكرتونية ال�ساحة.

وي�ضيف جورج �أندروود ال�رشيك يف “جريالد
ايف” �أن امل�ستودعات واملخازن التي لديها عقود
ت�أجري قائمة �سوف تكون �أكرث جاذبية للم�ستثمرين
من امل�ستودع���ات املبنية بغر����ض امل�ضاربة غري
امل�أهولة ،مبيعات التجزئة عرب االنرتنت هي التي
تقود الطلب على م�ساحات التخزين عالية اجلودة
مل�ستوي���ات �أعلى من �أي وق���ت م�ضى ،وبب�ساطة،
لي�س هن���اك ما يكفي م���ن املعرو����ض ،بح�سب
�أندروود.
وي�ضي���ف “هن���اك �أي�ضا �أدلة عل���ى �أن جلان
اال�ستثم���ار للم�ؤ�س�س���ات امل�شرتي���ة ت�شع���ر براحة
متزايدة ،بل يف الواقع لديه���ا تف�ضيل متزايد،
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اإلقتصــــــــــاد

« الرتكيز » هو مفتاح النجاح لأي رجل �أعمال

هذه الأخطاء متنعك من
�إطالق م�رشوعك اخلا�ص
�أوردت �صحيفة “بيزن�س �إن�ساي���در” الأمريكية ،تقرير ًا حول �أنواع النا�س الذين ال ي�ستطيعون بدء �أعمال
خا�صة.

وقال معد التقرير :كل رجال الأعمال الذين �أعرفهم ي�شعرون باال�ستياء من الأ�صدقاء الذين يقرتبون منهم
ب�أفكار مثل «لدي فكرة �أف�ضل من �ش�أنها �أن تغري العامل ،قريباً �سوف �أبد�أ يف عملي اخلا�ص».

ولك���ن مع انخفا�ض تكلفة الب���دء يف الأعمال يف وقتنا احلايل ،ف�إن الع���ذر امل�شرتك واملتعلق بـنق�ص
«التمويل» ال يحظى بالكثري من التعاطف من جانبي.
ي�ستطيع الكثري من الأ�شخا�ص بناء مواقع
كبرية للتج���ارة الإلكرتونية ،ب�أدوات جمانية مثل
تطبيق���ات الهواتف الذكية يف وق���ت فراغهم،
وا�ستخ���دام التموي���ل اجلماعي لتج���اوز عقبات
ونتائج التمويل الر�أ�سمايل.
42
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وا�ستن���اد ًا �إلى جتربت���ي اخلا�صة مع رجال
الأعم���ال احلقيقيني� ،أق���ول �إن هناك ما ال يقل
عن ثمانية فئات للأ�شخا����ص غري القادرين على
البدء يف ممار�س���ة �أعمال خا�صة ،ميكن ت�صنيفها
يف املجموعات التالية:

� -1أ�صحاب الأحالم ولكن دون تنفيذ

ه�ؤالء هم الأ�شخا�ص الذين يحبون التحدث

ع���ن ت�صوراتهم ،وترك الدخ���ول يف التنفيذ،
من خ�ل�ال جتربتي �أجد هناك ث���روة من الأفكار

قناعة بقدرتهم عل���ى النمو والتعلم من النجاح
مثلما يفعلون متاماً مع الف�شل.
ال من
-5الإ��صرار على الكم��ال بد ً
الرباغماتية

�أن���ا �أعرف خمرتع�ي�ن موهوبني ج���دا ظلوا
عاما،
يعمل���ون على نف����س التقنية مل���دة ً 20
ومازال���وا يرغبون يف عمل املزي���د من البحوث،
للت�أك���د من �أنه���ا �أ�صبحت يف �أف�ض���ل حالة قبل
بيع املنتج .ولكن يف �سوق اليوم التي ت�شهد
تغ�ي�ر ًا �رسيعاً ،يعترب الو�ص���ول للكمال هدفاً غري
عمل���ي .الأ�شخا�ص الرباغماتيون ي�صنعون منتجاً
قاب���ل للتطبيق يف ح���ده الأدن���ى ،ويقومون
باختباره يف ال�سوق وتكرار النجاح.
-6ع��دم الق��درة عل��ى احلف��اظ عل��ى
الرتكيز ومقاومة الت�شتت

«الرتكي���ز» هو مفت���اح النج���اح لأي رجل
�أعمال ،فهناك من يحاول �أن يفعل �أ�شياء كثرية
جدا من الأ�س���واق ،وهذا النوع من
لعدد كبري ً
املرجح �أال يتف���وق يف �أي �شيء ويحبط جميع
العمالء املحتملني ،الرتكيز يعني املحافظة على
الأولويات والتنظيم والتفوي�ض.
ال من امل�ساءلة
 -7اللج��وء للأعذار ب��د ً
وامل�س�ؤولية

الأعذار هي اجله���ود املبذولة لتربير الف�شل
يف عدم البدء بالعمل� ،أف�ضل �سمة لرجل الأعمال
دائما بدائل
احلقيقي ،هو قبول حقيقة �أن هناك ً
وحلول خالقة للتغلب على �أي عقبات.

اجليدة ،ولكن اجل���زء الأ�صعب هو حتويل احللم وهذا �شيء جي���د للبقاء على قيد احلياة ،ولكن
رج���ال الأعم���ال الناجحني ه���م �أولئ���ك الذين
�إلى عمل مربح.
يتغلبون عل���ى خماوفهم ويتعاملون مع بع�ض  -8لي�س �صاحب مب��ادرات �أو �شخ�صية
 -2غي��اب اال�ستع��داد وع��دم الق��درة
املخاط���ر والف�شل كج���زء من عملي���ة التعلم� ،أما قيادية �أو �صانع قرار
على اكت�ساب مهارات تنفيذ الأعمال
الآخرين الذين �أ�صابه���م اخلوف فهم يتجنبون
ه���ذه هي منتجات الث���ورة ال�صناعية ،الذين
ثقافتنا ت���روج �أ�سطورة � ّأن مه���ارات الأعمال مواجه���ة املخاطر عل���ى �أي م�ست���وى ،ولذلك ال
ينتظرون الآخرين ليقولوا لهم ما يجب �أن يفعلوه
ميك���ن تعلمها فقط يف الف�ص���ل الدرا�سي �أو يف يبد�أون �أي �أعمال نهائياً.
ويحبون البحث عن �أخط���اء ولعب دور ال�ضحية،
املخترب ،ولك���ن يف عامل اليوم ،م���ع �إمكانية
 -4اخلوف غري املنطقي من التعامل عندما تتبنى �أ�سلوب حي���اة رجل الأعمال ي�صبح
االت�صال ب�شبكة الإنرتنت واملعارف التي توفرها،
مع النجاح
الأمر م�ت�روكا لك التخ���اذ اخلط���وة التالية ،كن
�أ�صبح التعليم الذاتي م���ن خالل ال�شبكة متاحاً
ر�أينا جميعاً �أ�شخا�ص عل���ى �أعتاب النجاح� ،إيجابياً دائماً ،وكن القدوة والقائد.
ب�شكل دائم و�أكرث فائدة.
الذي���ن يبدون �أنه���م يقو�ضون عم���د ًا قوتهم
�إذا كنت تنتظ���ر �شخ�صاً �آخر يق���وم باتخاذ
 -3اخل��وف غري املنطق��ي من الف�شل
الدافعة� ،إال �أنهم يف�شلون قرب و�صولهم للهدف ،القرارات اخلا�صة ب���ك ،وحتمل خماطر وم�س�ؤوليات
�أو الإحراج
بالطبع ميكن �أن يقتل الكثري من النجاح املبكر التنفي���ذ ،فلن ي�أتي لك هذا اليوم ،لذلك عليك
كل �شخ�ص لديه بع�ض اخلوف من املجهول� ،أي عمل ،ولكن رجال الأعمال احلقيقيني ،لديهم بب�ساطة اختيار التوجه ال�صحيح وامل�ساءلة الكاملة.
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الدراسات والبحوث

هل بد�أ جنم و�سائل الإعالم التقليدية بالأفول فعالً؟

م�ستقبل الإت�صال والتوا�صل
عرب قنوات الإعالم اجلديد

مي�ساء جا�سم النعار
رئي�س �شعبة االعالم والعالقات العامة
املن�سقية العامة للمحافظات
وزارة الداخلية

بعد التطور التكنولوجي وظهور �شبكة املعلومات الدولية (الإنرتنت) يف مطلع
ت�سعينات القرن الع�رشين �أتيحت الفر�صة لظهور الإعالم اجلديد املتمثل باملدونات
واملنتديات و�شب���كات التوا�صل الإجتماعي وغري ذلك م���ن الو�سائل املتاحة لأفراد
نظرا لإختالف الر�ؤى بني
املجتم���ع كلهم ،وقدتعددت ت�سميات الإع�ل�ام اجلديد ً
منظري العل���وم الإن�سانية � ،إذ عرف بالإعالم الرقمي لو�صف بع�ض التطبيقات التي
تعتم���د على التكنولوجيا الرقمية  ،ويطلق عليه الإعالم التفاعلي لتوفر حالة التلقي
مي�ساء النعار
والإ�ستجابة بني امل�ستخدمني ل�شبكة الإنرتنت والتلفزيون و�صحافة الإنرتنت وغري
ذل���ك من مظاهر التفاعل الإعالمي اجلدي���د  ،كما ي�سمى بالإعالم ال�شبكي �إ�شارة ل�شب���كات الإت�صال ك�أحد تطبيقات الإعالم
اجلدي���د ويعرف ب�إع�ل�ام الو�سائط ال�سيربونية ،والتعبري م�أخوذ من الف�ضاء ال�سي�ب�روين املعروف عربياً بعلم التحكم الآيل
للإ�شارة �إلى العامل الإفرتا�ضي كما يف �شبكات التوا�صل الإجتماعي.

 44الجمـــــــارك

الإعالم اجلديد ال ي�شبه
و�سائط الإت�صال
التقليدية ال�سيما يف
الو�سيلة والتطبيقات
أي�ضا �إعالم
ويطلق عل���ى الإعالم اجلدي���د � ً
املعلومات للداللة عل���ى الرتابط بني احلا�سوب
ونظم الإت�صال وعلى ظهور نظام �إعالمي جديد
ي�ستفيد م���ن التطور التكنولوج���ي املعلوماتي
ويندمج فيه.
وهناك م���ن يطلق علي���ه �إع�ل�ام الو�سائط
الت�شعبي���ة لطبيعته املت�شابكة و�إمكانية تكوينه
ل�شبك���ة م���ن املعلوم���ات مت�صلة م���ع بع�ضها
البع����ض بو�ص�ل�ات ت�شعبي���ة  ،ويو�صف كذلك
بالإعالم الإجتماعي للإ�ش���ارة �إلى �أحد تطبيقاته
التي تعتم���د على الت�شبي���ك الإجتماعي بني
م�ستخدميها كتكوي���ن ال�صداقات والتفاعل بني
الأفراد وتكاد ت�شبه تكوي���ن العالقات والتفاعل
بالعامل الواقعي.
كم���ا يطلق عليه �إع�ل�ام الو�سائط املتعددة
�إ�شارة حلالة الإندم���اج التي حتدث داخله بني
الن�ص وال�ص���ورة والفيديو،كذلك يعرف بالإعالم
الإلك�ت�روين للتح���ول ال���ذي طر�أ عل���ى النظم
الإت�صالية  ،واعتمادها على الرقمية  ،فقد حتولت
معظم و�سائل الإت�ص���ال التقليدية �إلى ا�ستعمال
النظام الرقمي كال�صحف الإلكرتونية .
ت�أث�ير ظه��ور الإع�لام اجلدي��د عل��ى
الو�سائل التقليدية

وخال�ص���ة ذل���ك ف�إننا جن���د �أن ت�سمية الإعالم
اجلدي���د �أكرث دقة وو�ض���وح  ،لأن هذا الإعالم
ال ي�شب���ه و�سائط الإت�ص���ال التقليدية ال�سيما يف
الو�سيلة والتطبيقات  ،فه���و �إعالم ن�ش�أت داخله
حال���ة تزامن بني الن�ص وال�ص���ورة وال�صوت وهي
فكرة ميكن تعميمها على ظهور �أي ميزة جديدة
يف و�سائ���ل الإعالم  ،فعندم���ا اخرتعت الإذاعة
ف�أنه���ا متثل �إعالم���اً جديد ًا لأنه���ا متيزت بنقل

ال�صوت  ،وه���و ماحدث مع اخ�ت�راع التلفزيون
لأنه نقل ال�صوت وال�ص���ورة  ،وتطلق الآن ت�سمية
الإعالم اجلدي���د على تطبيقات الإعالم اجلديد
لأنه���ا متميزة بخ�صائ����ص مل تتوافر يف الو�سائل
القدمية.

خط�أ تل���ك الإعتقادات،فقدا�ستفادت كل و�سيلة
من الو�سيلة التي تلتها ،فقد تذاع يف الإذاعات
العناوي���ن املهم���ة م���ن ال�صحف وذل���ك �ساعد
ال�صحف على حتقيق �إنت�شار�أكرث،كذلك �ساعدت
القن���وات التلفزيوني���ة الإذاع���ات على حتقيق
�شعبية �أكربعن طريق التنويه �إلى ترددات تلك
الإذاعات والإعالن عن براجمها و�أوقات بثها.

فالتغ�ي�رات الكب�ي�رة التي متر به���ا و�سائل
االت�ص���ال حالياًه���ي الرابع���ة م���ن نوعه���ا يف
الع�رصاحلديث،وذل���ك عقب اخ�ت�راع املطبعة
ومع ظهور و�سائل الإعالم اجلديدهناك من
على ي���د جوتنبريغ يف منت�صف القرن اخلام�س ي���ردد اعتقاده بقرب �إنتهاء ع�رص و�سائل الإعالم
ع�رش والتي جعلت من توزيع ال�صحف واملجالت التقليدي���ة (�صحافة و�إذاع���ة وتلفزيون) غري �أن
والكت���ب للعام���ة حقيق���ة واقع���ة  ،والإذاع���ة الواقع �أثب���ت العك�س فقدا�ستف���ادت الو�سائل
ع���ام 1920م ،تالها اخ�ت�راع التلفزيون عام التقليدية من �شبك���ة الإنرتنت،و�أ�صبحت بع�ض
1939م .وبعده���ا ظهورالإع�ل�ام اجلديد وهو ال�صحف الورقية توزع يف الدول الأخرى البعيدة
يعن���ي االرتباط بني احلا�سوب و�شبكات الإت�صال من خالل �إر�سال ن�سخ عرب�شبكة الإنرتنت وتطبع
والو�سائل التقليدية .
يف �أماكن �أخرى.
لقدانعك�س���ت تلك التغريات على املجاالت
املختلفة وال�سيما على و�سائ���ل الإت�صال نف�سها،
فمع كل اخ�ت�راع جديد ي�س���ود اعتقاد بقرب
اختف���اء (املخ�ت�رع) ال�ساب���ق ،فعندما ظهرت
الإذاع���ة اعتقد البع�ض بقرب �أختف���اء ال�صحافة
وعلت الأ�ص���وات التي تقولب �إندثار الإذاعة مع
ظهورالتلفزي���ون وانت�شاره غ�ي�ر�أن التاريخ �أثبت

�إ�ضاف���ة �إل���ى �إمكاني���ة �إ�سرتج���اع م�ضامني
ال�صحف عن طريق الأر�شفة الإلكرتونية لل�صحيفة
والإذاعات والقن���وات التلفزيونية،فقدا�ستفادت
القن���وات الف�ضائية لتفعي���ل وجودهاعلى هذه
املواقع،كما �أن القن���وات الف�ضائية اجتهت �إلى
مواق���ع التوا�ص���ل الإجتماعي به���دف الو�صول
ب�ش���كل �أكرب �إل���ى متابعيها حي���ث تعطي هذه
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التغريات الكبرية
التي متر بها و�سائل
الإت�صال حاليا ً هي
الرابعة من نوعها يف
الع�رصاحلديث

الميكننا �أن نعد الإعالم
اجلديد �إعالما ً بديالً
�سيعالج م�شكالت
الإعالم القدمي

�أهم ميزات الإعالم
اجلديد هي التفاعلية
وم�شاركة املتلقي يف
العملية الإت�صالية
املواقع القن���وات الف�ضائية فر�ص���ة للإعالن عن

براجمه���ا وتقدمي الأخبارالعاجل���ة والتفاعل مع
م�شاهديها.

ويعد البع����ض الإعالم اجلديد �إعالماً بدي ًال

نتيجة خ���روج تطبيقاته عن ال�سيط���رة و�إتاحة
الفر�صة للجميع للم�شاركة و�إي�صال �صوتهم ور�أيهم
للجميع �،إال �أنه من اجلانب الآخر هناك من يقول

ب�إنه الميكنن���ا �أن نعد الإع�ل�ام اجلديد �إعالماً

بدي ًال �سيعالج م�شكالت الإعالم القدمي� ،إذ �أن

الإع�ل�ام اجلديد هو الآخر يع���اين من جمموعة
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خطرا عل���ى املجتمعات الت���ي ت�شتغل داخ���ل بيئة توا�صلي���ة  ،متغرية
من امل�ش���كالت جتعله ً
الت���ي تعاين من �ضحالة التفكري جتعل مايطرح ت�سهم يف ت�شكيلها تقنيات املعلومات والإت�صال .
من �آراء �أقرب �إل���ى ال�سطحية والتعميم ومرتبطة
كما عرف الآخرون الإعالم اجلديد ب�أنه نوع
�أكرث بال�شائعات وال�شعارات الأيدلوجية التي قد
من �أنواع الإعالم الرقمي الذي ُيقدم يف �شكل
وال حتى لو مل يق���ف املنطق والعقل
تالق���ي قب ً
رقمي تفاعلي ،وتوج���د حالتان متيزان اجلديد
�إلى جانبها .
من القدمي حول الكيفية التي يتم بها بث مادة
تعريفات الإعالم اجلديد
الإع�ل�ام اجلديد والكيفية التي يتم عن طريقها
وملعرف���ة دور الإع�ل�ام اجلدي���د  ،البد من الو�صول �إلى خدماته  ،فهو يعتمد على اندماج
ضال عن
حتديد تعريف ه���ذا املفهوم وهو «جمموعة من الن����ص وال�صورة وال�ص���وت والفيدي���و ف� ً
الأ�ساليب والأن�شطة الرقمية اجلديدة التي متكننا ا�ستخدام الكمبيوتر ك�آلي���ة رئي�سة له يف عملية
من �إنتاج املحتوى الإعالم���ي ون�رشه وا�ستهالكه الإنتاج والعر�ض � ،أما التفاعلية فهي متثل الفارق
مبختلف �أ�شكال���ه من خالل الأجه���زة الإلكرتونية الرئي�س الذي مييزه وه���ي �أهم �سماته  ،ونالحظ
املت�صل���ة �أو غ�ي�ر املت�صل���ة بالإنرتنت».وهناك �أن هناك اتفاق �شبة ت���ام بني التعريفات التي
من يعرف الإعالم اجلدي���د ب�أنه جملة املمار�سات وردت لأن الإع�ل�ام اجلديد نت���ج عن التزاوج
الإعالمية التي وفرتها الو�سائط الإعالمية اجلديدة بني احلا�سوب وو�سائ���ل الإعالم التقليدية التي

اجلديد بالإنت�شار وو�صوله �إلى �رشائح املجتمع
ضال ع���ن قدرتها يف جتاوز احلدود
جميعها  ،ف� ً
اجلغرافي���ة فلم يع���د املكان وط���ول امل�سافات
ي�ش���كالن عائق���اً يح���ول دون التوا�ص���ل بني
امل�شاركني يف العملية الإت�صالية .
رابعاً :الإندماج:ويق�صد به اندماج و�سائل
الإعالم املختلفة �س���واء كانت مكتوبة �أوم�سموعة
ومرئي���ة مبا يلغ���ي احلدود الفا�صل���ة بني تلك
الو�سائل� ،أي �إن�شاء حالة م���ن التزامن للن�صو�ص
وال�صورة وال�صوت.
خام�س���اً :تغي�ي�ر ال�سلوك:تتطل���ب و�سائل
الإع�ل�ام اجلديد م���ن امل�ستخ���دم درجة عالية
من الإنتباه والفاعلية �إذا م���ا �أراد احل�صول على
حمتوى مع�ي�ن ،فيما ت�شري بحوث لي�ست بقليلة
تناولت الأمن���اط ال�سلوكي���ة مل�ستخدمي و�سائل
الإعالم التقليدية �إلى �أن م�ستخدميها ال يلقون
انتباها كب�ي�ر ًا ملا ي�شاه���دون �أو ي�سمعون ،كما
ً
�أنه���م ال يتعلمون الكثري منها  ،ف�أغلبهم ميرون
مرورا �سطحياً بال تركيز يف فحواها.
ً

متخ�ض عنها حالة اندم���اج بني الن�ص وال�صوت
ضال
وال�ص���ورة و�إنه �إعالم ا�ستعمل و�سيطً ا ناق ًال  ،ف� ً
عن �أنه �إع�ل�ام ميكن الأفراد م���ن ا�ستعماله بال
�رشط �أو قي���د على العك�س م���ن و�سائل الإعالم
التقليدية املغلقة.
خ�صائ�ص الإعالم اجلديد

�ساد�ساً :قلة التكلفة :متت���از و�سائل الإعالم
اجلديد بقلة التكلفة مقارنة بالو�سائل التقليدية
 ،وهن���اك من ي�ضي���ف خ�صائ�ص �أخ���رى لو�سائل
الإعالم اجلديد ك�أت�ص���اف م�ضامينها بالالجودة ،
فالن�صو�ص ذات لغة ركيكة وال�صوت وال�صورة ذات
بحي���ث يرتقى ب���دور املتلق���ى �إل���ى م�ستوى جودة رديئة ب�سبب عدم خربة منتجيها.
امل�شارك���ة بن�سبة كب�ي�رة يف العملية الإت�صالية،
�سابع���اً :املرون���ة � :إذ ميكن نق���ل و�سائل
وقد حققت بذلك �أكرب قدر من التفاعلية .
الإعالم اجلديد بحيث ت�صاحب املتلقي واملر�سل
�أوالً :تفتي���ت اجلمه���ور :ويق�ص���د بتفتيت مث���ل احلا�سوب ال�شخ�صي والهاتف املحمول وغري
اجلمهور هو �إمكانية توجيه الر�سالة الإت�صالية لكل ذلك.
فرد م���ن �أفراد اجلمهور على ح���ده مهما تعدد
ثامن���اً :التخزي���ن واحلفظ:تتي���ح و�سائل
املتلق���ون ليتلقاها كل منهم يف الوقت املنا�سب الإعالم اجلدي���د للمتلقى تخزين وحفظ الر�سائل
له.
الإت�صالية وا�سرتجاعها متى ي�شاء.

ويف مقالن���ا هذا عن الإع�ل�ام اجلديد البد من
تن���اول خ�صائ�ص���ه  ،هذا الإعالم ال���ذي يتمتع
مبجموع���ة من اخل�صائ�ص التي متيزه عما �سبقه ،
ثانياً  :الالزمانية  :ويق�صد بها عدم احلاجة
وهي تتمثل يف دجمه للو�سائل املختلفة القدمية
لوج���ود املر�س���ل واملتلق���ي يف الوق���ت نف�سه
واجلديدة معاً مما قادت �إلى تغيري يف النموذج
 ،فاملتلق���ي ب�إمكان���ه احل�صول عل���ى املحتوى
الإت�ص���ايل  ،مب���ا ي�سمح للفرد الع���ادي ب�إر�سال
االت�ص���ايل يف �أي وقت يريده وه���و ما ي�ؤكد �أثر
ر�سالت���ه �إلى من يريد  ،يف الوقت الذي يرغب ،
الإعالم اجلديد يف تفتيت اجلمهور.
متخطيا بذلك احلدود اجلغرافية والفكرية � ،إال
ً
�أن من �أهم مميزات الإعالم اجلديد هو التفاعلية
ثالث���اً  :الالمكاني���ة :تتميز و�سائ���ل الإعالم

ت�أث�ير الإع�لام اجلدي��د عل��ى عنا��صر
العملية االت�صالية

 -1امل�ص���در :مت���ر الر�سال���ة الإعالمية من
امل�صدر عرب حار�س البوابة ومن �أهم العوامل
الت���ي ت�ؤثر يف عمل حرا�س البوابة الإعالمية
ه���ي معاي�ي�ر املجتم���ع وقيم���ه وتقاليده
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واملعايري الذاتية للقائم بالإت�صال واملعايري
املعنية للقائم بالإت�صال ومعايري اجلمهور ،
فبع���د ظهور و�سائل الإعالم اجلديد �أ�ضحى
ت�أثري تل���ك النظري���ة حم���دود ًا  ،و�أ�صبح
اجلمي���ع ميكن���ه املخاطبة ب�ش���كل مبا�رش
وبعي���د ًا عن مركزية تلك الو�سائل  ،غري �أن
ذلك ال يعن���ي �أختفاء نظرية حار�س البوابة
 ،فامل�ستخدم���ون للو�سائل اجلديدة كذلك
يقوم���ون بدور ي���كاد ي�شبه ت�أث�ي�ر حار�س
البوابة على امل�ضامني الإت�صالية  ،و�أن كان
ت�أثريه �أقل من �سابقه.
 -2الر�سالة� :أحدثت و�سائل الإعالم اجلديد
تغيري ًا جذرياًيف املحتوى الإعالمي وذلك
ع���ن طري���ق خف����ض م�ست���وى الإحرتافية
املطلوب���ة للأع���داد � ،إذ �أ�صب���ح بالإمكان
قيام كل �شخ����ص ب�إنتاج ذل���ك املحتوى
 ،و�إر�سال���ه دون احلاج���ة �إل���ى التعقيدات
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الت���ي تفر�ضه���ا و�سائل الإت�ص���ال التقليدية
 ،وبتكلفة منخف�ضة  ،وق���د �أدى ذلك �إلى

جت���اوز ماي�سمى ب�سيطرة النخب على �أعداد
املحتوى الإعالمي .ولقيام كل فرد ب�إنتاج

املحتوى الإت�ص���ايل �أ�صبح م���ن خ�صائ�ص

ذل���ك املحتوى لغته الركيكة � ،إذ الي�شرتط
حترير اخلرب بطريقة القالب ال�صحفي.

 -3كما عمل���ت و�سائل الإع�ل�ام �إلى �إذابة

الفوا�صل بني املحتوى الإت�صايل الذي كانت
تنتجه و�سائل الإت�ص���ال التقليدية (مقروءة
وم�سموع���ة ومرئية) بع���د�أن �أ�صبحت هناك

حالة تزامن بني الن�ص وال�صورة وال�صوت.

 -4الو�سيل���ة :حتت���اج و�سائ���ل الإع�ل�ام

التقليدي���ة �إل���ى بن���ى حتتي���ة مرتفع���ة
التكالي���ف ،تتمثل يف املحط���ات الإذاعية
والتلفزيوني���ة واملطاب���ع  ،فيم���ا يتعل���ق

ضال عن كوادر متخ�ص�صة ،
بال�صحف الورقية ف� ً
فيما ال يكون الأمر كذلك مع و�سائل الإعالم
اجلديد �،إذ ميث���ل الإنرتنت و�سيلة توزيع
قليلة التكلفة وق���ادرة على الو�صول ب�سهولة
ضال عن �أن التو�سع
�إلى �أنحاء العامل كله ،ف� ً
يف التوا�صل عرب الهواتف النقالة ميثل فر�صة
كب�ي�رة بهذا ال�ص���دد  ،نظر ًا مل���ا تتميز به
تلك الأجهزة من قدرات ات�صالية عالية بعد
اخرتاع �أجيال متطورة م���ن الهواتف النقالة
مثل �أجهزة الآيفون والأندرويد التي ميكنها
ولوج �شبكة الإنرتنت على نطاق وا�سع.
 -5املتلق���ي:مل يع���د دور املتلق���ي يف
العملية الإت�صالية يقت�رص على التلقي  ،و�إمنا
وفرت و�سائل الإع�ل�ام اجلديد له فر�صة الرد
على ماير�سل ل���ه من معلومات  ،ك�أن يكون
تعليق���اً �أو ر�أياً �أو معلوم���ة ميلكها تدعم �أو
تفند ر�أي و�سيلة الإعالم التقليدي  ،بل وقد

يكون ه���و م�صدر املعلوم���ة التي تعتمدها
و�سيلة �إعالمية.

و�ضع تناف�سي  ،وتعد مهمة بناء �صورة امل�ؤ�س�سة
وتعزيزه���ا غاي���ة عمل العالق���ات العام���ة التي
تبذل اجلهود املختلفة م���ن �أجل تكوين �صورة
ح�سنة عن امل�ؤ�س�س���ة يف �أذهان اجلماهري ذات
الإختالفات املتباينة  ،وكما �أن عملية �إدارة �صورة
امل�ؤ�س�سة تقوم على ثالث مراحل وهي :

العملي���ة الإت�صالية ولعل ذل���ك �أكرث مامييز
و�سائل الإع�ل�ام اجلديد الت���ي توفر �رسعة
الإ�ستجاب���ة لر�سال���ة املر�سل عندم���ا يقوم
املتلقي ب�إر�سال ر�سالة متثل ا�ستجابة لر�سالة
املر�سل وهكذا.

�أم���ا املرحلة الثانية :فهي املحافظة على هذه
ال�صورة  ،بعد الإنتهاء م���ن املرحلة الأولى والبد
من العمل عل���ى احل�صول عل���ى ردود الأفعال  ،وجماهريه���ا الأ�سا�سي���ة � ،إذ مل يتم التعامل معها
وبن���اء عليها يتم ت�صمي���م ا�سرتاتيجيات �إت�صالية بطريق���ة �صحيحة ويحد من قدرته���ا على القيام
ت�ستع�ي�ن ب�شب���كات التوا�ص���ل الإجتماعي لتتم مبهمتها واحلفاظ على �سمعتها .
املحافظة على ال�صورة احل�سنة للم�ؤ�س�سة.
ون�ستعر�ض هنا مثل عل���ى �إدارة ناجحة لأزمة
�أم���ا املرحلة الثالثة  :فتعت�ب�ر املرحلة الأولى حدثت من قريب وهي �أزمة �رشكة تويوتا لل�سيارات
لإدارة الأزم���ة وهي مرحلة ا�ستع���ادة �أو ت�صحيح عام 2010م  ،والتي �أعتمدتعلى و�سائل الإعالم
ال�صورة وهي حتدث عندما تع���اين امل�ؤ�س�سةمن اجلديد و�شب���كات التوا�ص���ل الإجتماعي ك�إحدى
�أزمة يف هذه املرحلة البد من ت�صميم �إ�سرتاتيجية و�سائ���ل الإت�صال يف الأزمات � ،إذ عمل فريق �إدارة
ات�صالية لإ�ستعادة �ص���ورة امل�ؤ�س�سة  ،وتعد هذه الأزمة على توظيف تلك ال�شبكات عن طريق و�ضع
املرحلة حرجة نظ���ر ًا لتهديدها ل�ص���ورة امل�ؤ�س�سة بع�ض املعلومات عن ال�رشكة  ،وكذلك بث ملفات
و�إمكانية تعر����ض امل�ؤ�س�سة �إلى �رضر كبري  ،لذلك فيدي���و لإعالنات �أو ح���وارات وخطب امل�س�ؤولني ،
البد من البق���اء والعمل على ت�صميم �إ�سرتاتيجية كما قام���ت ال�رشكة يف �صفحتها عل���ى الفي�سبوك
مواجه���ة الأزمات حت�سباً لأي ط���اريء والعمل على بدع���وة م�شرتكيها على املوق���ع لو�ضع م�ساهمة
تطوير �أ�ساليبها وخرباتهم ملواكبة تطورات الع�رص مكتوب���ة على املوقع يحك���ون فيها ق�صتهم مع
 ،بالإ�ستعانة ب�شب���كات التوا�صل الإجتماعي التي تويوت���ا ودورها يف حياتهم  ،مم���ا يدعم ال�رشكة
تتميز ب�إمكانيات ات�صالية هائلة مبا توفره من عوامل وي�ؤكد على الوالء لها.

 -6وم���ن ذلك جن���د �أن و�سائ���ل الإعالم
اجلديد ق���د عملت على �إذابة الفوارق بني
املٌر�سل واملتلق���ي و�أ�صبح كل منهما م�شاركاً
يف العملي���ة الإت�صالي���ة  ،ومل تعد و�سائل
االع�ل�ام التقلي���دي تنفرد بكونه���ا م�صدر
�أوالً :بن���اء ال�صورة وهي تب���د�أ عندما تكون
املعلومات الوحيد كما يف ال�سابق .
امل�ؤ�س�سة غري معروف���ة  ،ويف تلك املرحلة ف�إن
 -7الإ�ستجاب���ة � :أن عملي���ة الإت�ص���ال عرب امل�ؤ�س�سة البد �أن تعمل على خلق �صورة �إيجابية
و�سائل الإع�ل�ام التقليدية تت���م يف �إجتاه لنف�سه���ا ل���دى اجلمهور  ،وتكون ه���ذه املرحلة
واحد م���ن امل�صدر �إلى املتلقي مع �إمكانية �صعب���ة لأن معظ���م �أفراد املجتم���ع يجهلون
ب�سيطة جد ًا �أو مت�أخرة للتفاعل مع امل�صدر  ،امل�ؤ�س�س���ة  ،لذلك ي�ستعان ب�إ�سرتاتيجة ات�صالية
يف ح�ي�ن �أن و�سائل الإعالم اجلديد تتميز حديث���ة وم�ؤثرة تت�ضم���ن و�سائ���ل حديثة مثل
يف �أنها عملي���ة ات�صالية ت�أتي يف اجتاهني �شبكات التوا�صل الإجتماعي التي حققت انت�شار ًا
 ،فكل من املر�س���ل واملتلقي م�شاركان يف منقطع النظري.

دور الإعالم اجلديد يف �إدارة الأزمات

وبعد تناولن���ا للإعالم اجلدي���د مب�سمياته
وخ�صائ�ص���ه  ،لنا الآن �أن نتط���رق �إلى دور هذه
ال�شب���كات وو�سائ���ل الإعالم اجلدي���د يف �إدارة
الأزم���ات م���ن خالل حت�س�ي�ن ال�ص���ورة الذهنية
والت���ي ّعرفها الدكتور علي عج���وة ب�أنها الناجت
النهائ���ي للإنطباعات الذاتية للأفراد �أو اجلماعات
�أزاء منظم���ات  ،وتتك���ون ه���ذه الإنطباعات من
خالل التجارب املبا��ش�رة �أو غري املبا�رشة وترتبط
هذه التج���ارب بعواط���ف الأف���راد واجتاهاتهم
وعقائدهم.
وكما ي�ؤكد املتخ�ص�ص���ون �أن الكيفية التي
يتع���رف بها الإن�سان عل���ى الأ�شياء تعتمد على
ال�صورة الذهنية التي ميتلكه���ا �إزاء تلك الأ�شياء
 ،و�إن �أي تغي�ي�ر ي�صيب ال�صورة يتبع بال�رضورة
تغي�ي�ر ًا يف ال�سلوك  ،ومب���ا �أن ال�صورة الذهنية
ت�ؤثر يف �سلوك الف���رد  ،ف�إن امل�ؤ�س�سات تكافح
من �أج���ل تطوير �صورتها الذهنية  ،وتعزيز عالقة
�إيجابي���ة مع املجتمع  ،وق���ادة الر�أي من �أجل

ج���ذب لأفراد املجتمع  ،ولتحق���ق غايتها بخلق
�صورة ذهنية ح�سنة للم�ؤ�س�سة.

املرحلة الأخرية  :وهي �صلب و�صميم مو�ضوعنا
وهي �إدارة الأزمة عرب �شبكات التوا�صل الإجتماعي،
فالأزم���ة ح���دث كب�ي�ر يه���دد قواع���د امل�ؤ�س�سة
الأ�سا�سية ولها ت�أثري �شديد على امل�ؤ�س�سة ووظائفها

تتطلب و�سائل الإعالم
اجلديد من امل�ستخدم
درجة عالية من الإنتباه
والفاعلية

متتاز و�سائل الإعالم
اجلديد بقلة التكلفة
مقارنة بالو�سائل
التقليدية

كما عملت تويوتا على ا�ستعمال موقعي تويرت
ويوتيوب للتوا�صل مع اجلمهور وتقدمي �إر�شادات
له���م �إل���ى جنب ن�رش م���واد عل���ى �صفحاتها يف
الفي�سبوك ع���ن �أن�شطتها ملواجهة الأزمة ون�صائح
امل�س�ؤولني بال�رشكة للجمهور وتطمئنتهم وتقدمي
�رشح وتف�سري للموقف.
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ت�شجيع الإ�ستثمار وحفظ احلدود

دور اجلمــارك يف املــوازنـة
بني الأمن والإقت�صاد الوطني

يعترب تطبيق الأنظمة والإجراءات اجلمركية على وجه �سليم من �أهم الدعائم
التنظيمية ،خللق انتاجية تعك�س متيز ًا فريد ًا من نوعه ،ي�ؤدي لإزدهار الدولة
على امل�ستوى الإقت�صادي والإ�ستثماري ،دون الإغفال عن اجلانب الأمني.

�أن تنفي���ذ القانون اجلمركي يحتاج املعرفة والدراي���ة يف موازنة كُ لٍ من
كفتي الإقت�صاد والأمن ،و�أنه من �ش�أن حتقيق هذا الهدف �أن ينتج كفاءة يف
ان�سياب التجارة على امل�ستوى اخلليجي والعاملي.
وحر�صاً على ذلك ،كان لزاماً على املوظف اجلمركي بكافة م�ستوياته الإدارية
�أن يحر����ص على املوازنة القانونية يف ممار�سة �صالحياته الوظيفية املمنوحة له
بقوة القانون.
لأختيار بتنفيذها وفقاً خلربتها اجلمركية ،وتكون بذلك
يف موق���ع احلكم برتجيح كفة ع���ن الأخرى ملا ي�صب
بال�صالح الع���ام ،و ُت َق ِدر ظروف الدولة احلالية من جميع
نواحيها الإجتماعية ،ال�سيا�سي���ة ،الأمنية والإقت�صادية،
لأن���ه من �ش�أن تنفيذ القرار �أن ي�ؤثر اجتماعياً حتى ي�صل
الت�أثري به على املواطن ب�شكل مبا�رش وغري مبا�رش ،وهذا
هو احلال ل���و كان القرار يف�ضي لزي���ادة ر�سوم اخلدمات
بالتايل زيادة الإي���راد العام وذلك ب�سبب رفع م�ستوى
اخلدمات املقدمة وثباتها وا�ستقرارها احلكومي للمواطن،
وبذل���ك ن�صل ملنفعة غري مبا��ش�رة للمواطن ب�سبب قرار
جمرك���ي املو�ضوع ،مما يعن���ي �أن دور �شئون اجلمارك
يت�س���م بالدقة والدراية والنباه���ة جلوانب الدولة ككل،
وتظه���ر هنا �أهمي���ة ال�سلطة التقديري���ة للجمارك وكيفية
تطبيقها ن�صو�ص القانون اجلمركي ب�أف�ضل �صورة ممكنة.
ومن هذا املنطلق ف�إننا �سنتطرق يف مو�ضوعنا �إلى
لكل
الدور القانوين يف تفعيل كفتي امليزان اجلمركي ٍ
من� :أو ًال اجلانب الإقت�صادي ،وثانياً اجلانب الأمني.

و�سياق���اً ملا �سبق ف�إننا الب���د من �أن ال نغفل �أهمية
اجلانب الإقت�ص���ادي للدولة ،ملا يدره ه���ذا القطاع من
�إي���رادات للعائ���د العام،ول�شئون اجلم���ارك دور ي�أخذ
م���ن الأهمي���ة الزماني���ة واملكاني���ة يف تطوي���ر الو�ضع
املايل وتنمية الإي���رادات العامة وت�شجي���ع الإ�ستثمار،
وت�سهيل ان�سياب التجارة التي ت�ؤثر �إيجابياً على الن�شاط
الإقت�ص���ادي يف اململكة وحتفظ الو�ض���ع املايل للدولة
وتعم���ل على حتقي���ق الإ�ستدامة املالي���ة على املدى
البعيد،خا�ص ًة بعد ت�أثر مملكة البحرين بالأو�ضاع املالية
احلالية الت���ي خلفها انخفا�ض �سعر النف���ط ،كون النفط
ي�ش���كل الن�سبة الأكرب من �إيرادات موازنة احلكومة ،ويف
ظل هذا الإنخفا�ض ف����إن الن�سبة الفارقة منه �أ�صبحت غري
موجودة فعلياً ،مما يدفع معه �شئون اجلمارك للمبادرة
بالقيام بواجبها الوطني عل���ى نحو متوازن يعمل على
ت�شجيع اجلان���ب الإقت�صادي لإ�ستقط���اب امل�ستثمرين
دون �إغفال اجلانب الأمني.
�أن قان���ون اجلم���ارك املوحد قد من���ح �صالحيات
ل�شئون اجلم���ارك ب�إ�صدار القرارات مبجال يت�سم بال�سلطة �أو ً
ال:اجلانب الإقت�صادي :
التقديري���ة يف اتخ���اذ �أغل���ب الق���رارات اجلمركية ،مبا
نظ���م قان���ون اجلم���ارك املوح���د الإخت�صا�ص���ات
يتما�ش���ى مع امل�صلح���ة العامة للدولة وفق���اً للمعيارين الإقت�صادية للجم���ارك ،وذلك دعماً للقط���اع التجاري،
الإقت�ص���ادي والأمن���ي ،مبعن���ى �آخ���ر �أن القانون قد ال���ذي يعد �أحد الأ�س�س بالغة الأهمي���ة خلزينة الدولة،
يفر����ض قاعدة ويف ذات الوقت مين���ح اجلمارك مت�سعاً فقد بينت امل���ادة ( )72علىاخت�صا�ص �شئون اجلمارك
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�إعداد – فاطمة حممد علي
باحث قانوين – �شعبة ال�شئون القانونية

الإقت�صادي فيما يتعلق بالب�ضائع العابرة ترانزيت،حيث
�أن���ه يجوز يف حالة النقل من دائ���رة جمركية �إلى �أخرى
�إعف���اء �أ�صحاب العالقة من تق���دمي بيان تف�صيلي يف
مرك���ز الدخول ،وتتم الإحالة وف���ق امل�ستندات وال�رشوط
الت���ي حتددها اجلمارك بق���رار �إداري تف�صيلي ا�ستناد ًا
للقانون،بحي���ث يج���ب �أن يك���ون مف�ص���ل بالقواع���د
والإج���راءات اجلمركية م���ن ماهي���ة الأوراق املطلوبة من
م�ستن���دات ووثائق ر�سمي���ة على التاج���ر تقدميها �أثناء
التخلي����ص اجلمرك���ي ،وي�صل املدى يف ق���رار اجلمارك
�إل���ى الرتتي���ب الت�سل�سلي للإج���راءات اجلمركية� ،أي �أن
القرار يحدد امل���دة الزمنية للإجراءات ،وذلك يدل على
�أن �إتخ���اذ مثل هذا الق���رار بالتف�صيل القانوين املطلوب
ي�ؤثر بالغ الت�أثري على �سمعة الدولة التجارية لدى التاجر
الأجنب���ي ،ما يحدد مع���ه جاذبية البحري���ن للإ�ستثمار
اخلارجي من عدمه.
وقد ركز القانون اجلمركي على �أهمية هذا اجلانب،
و�ص��� ً
وال �إلى�إمكانية ت�أجيل ت�أدي���ة ال�رضيبة اجلمركية ملا
ً
بعد ف�سح الب�ضائع و�إنت�شارها جتاريا على �أر�ض الدولة،
خالف���اً للأ�ص���ل والذي يق�ض���ي ب�إ�ستيف���اء ال�رضائب قبل
ف�سح الب�ضاعة ،كما ه���و احلال ب�صالحية �شئون اجلمارك

ال���واردة باملادت�ي�ن ( )66و ( )67حي���ث يج���وز لها
ال�سماح بف�سح الب�ضائع قبل ت�أدية ال�رضائب “الر�سوم”
اجلمركي���ة عنها وبعد �إمتام الإج���راءات اجلمركية عليها
مبوج���ب �ضمانات م�رصفية �أو نقدية �أو م�ستنديه ،فيمكن
للجم���ارك هنا �أنت�ص���در قرار بف�س���ح الب�ضاعة قبل دفع
املبال���غ امل�ستحقة لها من �رضيبة �أو ر�سم ،وذلك ب�رشط
الحظ هنا �أن امل�رشع ا�ستثنى
تقدمي �ضمان بالدفع ،و ُي َ
القاعدة القانونية �رصاحةً ،بالرغم من �أن ت�أجيل ال�رضائب
لت�أديتها بوقت الحق ي�ؤدي �إلى ت�أجيل �إيرادات الدولة،
�إال�أن ت�أجيل الإي���راد هنا يعد كخطة مل�ضاعفة الإيرادات
م�ستقب ًال ،عن طريق ت�شجيع التج���ار للإ�ستثمار ل�سهولة
و�سال�س���ة الإج���راءات اجلمركية وعدم تعقيده���ا بتاتاً،
وذل���ك دليل على مكان���ة الإقت�صاد العالي���ة والتي قد
ت َُرج���ح على الفكر الأمني يف بع�ض من احلاالت ،ومثال
ذلك ا�سترياد �أحد التجار املحليني ل�شحنة مالب�س خا�صة
بالعيد وح�صل ت�أخري يف ورود �أحد امل�ستندات املطلوبة
م���ن اخلارج ،ف�إتخاذ قرار ت�أجيل ت�أدية ال�رضيبة يف هذه
احلالة ل�سبب عدم �إكتم���ال الأوراق الواجبة قانوناً يكون
�أف�ضل من ت�أخري الب�ضاعة باملنفذ ،وذلك لكون الب�ضاعة
مو�سمية ،كونها عبارة ع���ن مالب�س خا�صة مبو�سم معني

�أي العيد ،فلو ح�صل الت�أخري �سوف تنق�ضي احلاجة منها،
وتب���ات دون قيمة بال�سوق ،ما يق���ود معه �رضر ج�سيم
للتاجر بخ�سارته املادية لقيمة الب�ضاعة وخ�سارته املعنوية
املتمثل���ة يف جهده املب���ذول لإتخاذ كاف���ة الإجراءات
القانونية دون جدوى ،وخلق حاجز ًا وعرقلة ال داعي لها
للتاجر ،والتي قد ت�سبب ه�شا�شة يف الإقت�صاد الوطني.
وان�سجام���اً مع ذلك فق���د �أجاز دلي���ل االجراءات
اجلمركي���ة تطبيق التخلي�ص اجلمرك���ي الإلكرتوين ،مما
يرتتب عليه �إمكاني���ة التخلي�ص اجلمركي امل�سبق ح�سب
نظ���ام التخلي�ص الآيل املطب���ق يف كل دائرة جمركية،
�إ�ضاف��� ًة �إلى تقدمي بي���ان احلمولة املنافي�س���ت للدائرة
�إلكرتونياً.
ثاني ًا :اجلانب االمني :

�أما فيم���ا يتعلق ب�صالحيات �شئ���ون اجلمارك ذات
الطاب���ع الأمني ،فقد جاء قانون اجلمارك املوحد لدول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية بعدة اخت�صا�صات
باجلان���ب الأمني منها ما ورد باملادة ( )116منه ،حيث
بينت �أن ل�شئون اجلمارك احل���ق يف مبا�رشة �صالحيات
ال�ضبط الق�ضائي �أثن���اء قيامها ب�أعمالها وذلك يف حدود
اخت�صا�صه���ا ،كما �أن هذه ال�صالحي���ات م�شتقة من قانون
الإجراءات اجلنائية البحريني لعام  ،2002والذي بني
�أن���ه من حق م�أم���ور ال�ضبط الق�ضائ���ي �أن يقوم بتق�صي
الواقع���ة والبحث ع���ن مرتكبيها وجم���ع الإ�ستدالالت
التي تلزم للتحقيق ،كما ل���ه احلق يف �إجراء املعاينات
الالزمة والإ�ستماع لأقوال من يكون لديهم معلومات عن
الواقعة ومرتكبيها و�أن ي�س�ألوا املخالف عن ذلك.
وم���ن ذلك يت�ضح ال���دور الأمني البال���غ الأهمية
ل�شئ���ون اجلمارك �أثناء عملي���ة التفتي�ش ،مما يعني �أن
هذه ال�صالحيات يف حالة اتخاذها ب�شدة مع كافة التجار
وامل�ستثمرين ف�إنها �ستكون عائق حلركة التجار املحليني
واخلارجي�ي�ن ،مما ي�ؤدي ل�ضعف يف الت���داول التجاري
للدول���ة ،والت�أثري على �إيرادات العائد العام ،وهنا يظهر
الدور القان���وين للجم���ارك يف موازنة اجلان���ب الأمني
املمنوح لها بق���وة القانون واجلانب الإقت�صادي للدولة،
ُفعل �سلطته���ا التقديرية وفقاً
بحي���ث يوجب عليها �أن ت ِ
خلربتها اجلمركية فيما �إذا تقوم بتغليب كفة الأمن على
كفة الإقت�صاد �أو العك�س ،وهل تختار �إحدى الكفتني �أم
تقوم مبعادلة اجلانبني؟.
للحكم على عدة
والإجابة يف هذه احلالة ترج���ع ُ
�أمور ،منه���ا معرفة التاجر امل�ست���ورد �أو ا ُمل َّ�ص ِدر وتاريخه
اجلمركي والتج���اري بالدولة و�سمعت���ه التجارية� ،إ�ضاف ًة
ملاهي���ة وطبيع���ة الب�ضاعة نف�سها هل ه���ي ذات خطورة

الجمـــــــارك

51

أوراق قانونيــــــــة

دور �أمني بالغ
الأهمية ل�شئون
اجلمارك �أثناء عملية
التفتي�ش
�أمنية �أم هي ذات طبيع���ة ال حتتمل الت�أخري ب�إجراءاتها
ل�رسعة تلفه���ا كالفواك���ة� ،أم كونها مو�سمي���ة م�ستوردة
خ�صي�صاً للأعي���اد واملنا�سبات الر�سمية عل �سبيل املثال،
دون الإغفال ع���ن م�صدر الب�ضاعة هل هي دولة م�شبوهة
�أمني���اً �أم ال .م���ن خالل تو�ضي���ح هذه الأم���ور بال�صورة
ور�صده���ا والتحق���ق منها ت�ستطيع اجلم���ارك الت�شديد
�أو الت�سهي���ل يف الإج���راءات اجلمركية من عدمه واختيار
�إحدى اجلانبني الأمني �أو الإقت�صادي وحتقيق املوازنة
املطلوبة ل�صالح الدولة .كمثال على ذلك  :و�صول �شحنة
كبرية م���ن اخل�رضوات من �إحدى الدول امل�شبوهة �أمنياً،
يف هذه احلالة على اجلمارك �أن تقوم بالتفتي�ش الدقيق
لل�شحنة كونها من دولة م�شبوهة وبذات الوقت �أن تت�سم
بال�رسعة يف �إجراءاتها ك���ون الب�ضاعة ذات طبيعة قابلة
للف�ساد �أن ظلت مدة زمنية طويلة ،وبذلك يغلب اجلانب
الأمني عل���ى الإقت�صادي لكون �أم���ن الوطن وم�صلحته
�أهم م���ن اقت�صادها بذاك الآن وتتخ���ذ اجلمارك جانب
ال�شدة يف التفتي�ش فيمكنها �أخ���ذ �أقاويل امل�ستورد �أو
املخل�ص�.أما ل���و كانت ذات الب�ضاعة ق���د ا�ستوردت من
�إحدى ال���دول اخلليجية ومن �أحد التجار املعروفني ذو
التاريخ اجلمرك���ي املتفق مع القان���ون ،ف�إن اجلمارك
تُغَ لِ���ب هنا اجلانب الإقت�صادي لكون���ه يف هذه الواقعة
�أه���م من ال�ش���دة الأمني���ة التي �سوف تعك���ر �صفو �سري
التجارة اخلليجية وتخلق تردد للم�ستثمر بعدم ا�ستثمار
�أمواله يف مملكة البحري���ن ،وبهذا يتحقق ميزان الأمن
والإقت�ص���اد اجلمركي عن طري���ق تقدير �شئون اجلمارك
وفقاً ل�سلطته���ا التقديرية القانوني���ة بالإختيار ال�صحيح
الذي ي�صب ب�صالح الوطن ،وذلك با�ستنادها باملالب�سات
والدالئل واخلربة اجلمركية للواقعة التي �أمامها.
كم���ا اتبع امل��ش�رع بالقان���ون اجلمرك���ي �أ�سلوب
التحدي���د لبع����ض ال�صالحي���ات الأمنية،مبعنى مرادف
ال يج���وز القيا�س عليها ملا لها من �ش���دة �أمنية قد ت�صل
لتقيي���د حرية ال�شخ�ص ،كما وق���د قيدها ب�رشوط واجبة
التحقي���ق حت���ى ت�ستطيع اجلم���ارك �إقراره���ا ،كما هو
احل���ال ما جاء باملادة ( )138عل���ى ال�صالحية القانونية
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يف منع املخالف�ي�ن واملتهمني بالتهريب من ال�سفريف
حالة عدم كفاية قيمة املواد امل�ضبوطة لتغطية ال�رضائب
والر�س���وم والغرامات ،والتي تعد م���ن �أخطر ال�صالحيات
الأمني���ة املمنوحة للجمارك ،كونها تقي���د حق االن�سان
يف احلرية ،ولكون هذا الإجراء له من اخلطورة ال�شديدة
ف�إن امل��ش�رع اجلمركي قد منحها ب�شكل غري مبا�رش� ،أي
�أن �شئ���ون اجلمارك ال ت�ستطيع �إق���رار منع ال�سفر على
املخال���ف �إال عن طريق طلب ذلك من ال�سلطات املخت�صة
�أي ال�سلطة الق�ضائية املخت�صة.
وي�ستنت���ج من ق�صد امل��ش�رع الع�ب�رة القانونية
من تقييد ه���ذه ال�صالحية،وهو موازن���ة كفتي امليزان
اجلمركي ،حيث �أن القانون منح �صالحية �أمنية للجمارك
وحدد نطاقه���ا بالتف�صيل دون ت���رك امل�س�ألة لإمكانية
القيا�س القانوين ،مما يفي���د �أن امل�رشع �أ�شاد باجلانب
الإقت�ص���ادي ل�شئون اجلمارك م���ع الت�أكيد على اجلانب
الأمن���ي ،ورك���ز قانوناً عل���ى النظرة التجاري���ة بت�سهيل
وتخفيف حدة القرارات الأمنية.
كما جاءت امل���ادة ( )150م���ن القانون اجلمركي
ب�صالحي���ة �أمنية �أخرى وهي املالحق���ة الق�ضائية جلرائم
التهريب ،حيث �أنهال يج���وز حتريك الدعوى يف جرائم
التهريب �إال بناء على طلب خط���ي من رئي�س اجلمارك،
مم���ا يعني �أنه���ذه ال�صالحية يف حتري���ك الدعوى قد
قيده���ا امل�رشع ب�رشط�ي�ن �أولهما يج���ب �أن يكون الأمر
بالتحريك كتاب���ي �أي خطي ،وثانيهم���ا �أن ي�صدر الأمر
بالتحري���ك من رئي����س اجلمارك نف�س���ه دون غريه� ،أي
�أن القان���ون مل يجيز للرئي�س �أن ُيفو����ض غريه ب�إ�صدار
هذا القرار ،وال �أن ان يق���رره بال�رسعة ال�شفوية بل �أوجب
كتابته ،والعربة من ذل���ك �أن الدعوى الق�ضائية ملا لها
من �أثر على التاجر -املدع���ى عليه -و�سمعته التجارية
و�صيته يف الدولة حملياً وخارجياً ،مما يخيف ذلك �أغلب
التج���ار كون ال�سمع���ة التجارية ت�أخذ حي���ز ًا من الأهمية

لإ�ستثماراتهم وزمناً لإكت�سابه���ا ،وبذلك ي�ستنتج ق�صد
الت�رشيع اجلمركي من تقييد ال�صالحية الأمنية ولو كانت
ت�صب بال�صال���ح العام� ،إال�أنها �سوف تهدم �صالح الدولة
الإقت�صادي ،فيكون القانون اجلمركي بهذا التوجه حقق
التوازن الفعال مل�صلحة الدولة احلالية وامل�ستقبلية.
�أن مملكة البحرين حتتل موقعاً جغرافياً ا�سرتاتيجياً
فري���د ًا بني دول العامل ،ما ي�ؤكد �أهمية حتقيق التوازن
الأمني والإقت�ص���ادي ،خا�ص ًة و�أن الع�رص القادم هو ع�رص
الكيان���ات الإقت�صادية الكبرية م���ع انخفا�ض �سعر النفط
عاملي���اً ،فلم يعد مقب��� ً
وال�أن يك���ون املوظف اجلمركي
بكاف���ة درجاته الإداري���ة دون وعي �إقت�ص���ادي ونظرة
جتارية ودراية بظروف الدولة وما ي�ؤثر عليها.
وال يغف���ل دور اجلمارك يف تط���ور �أوجه التعاون
الإقت�صادي للدولة ،وذلك مع باقي اجلهات احلكومية،
�إال�أن دور اجلم���ارك ي�أخ���ذ بال���غ الأهمية خا�ص��� ًة و�أن
ال�رضائ���ب والر�سوم اجلمركية و�ضمان �رسعة �سري وان�سياب
التجارة تعترب من املوارد الهامة ملوازنة الدولة ،وهي من
الأدوات املهم���ة لتنظيم التجارة اخلارجية و�سد متطلبات
ال�سوق املحلي ،ف� ًضال عن كونها و�سيلة حلماية ال�صناعات
الوطنية ،وكل ذلك يرتبط بالظروف اخلا�صة للدولة.
كما �أن تفعيل امليزان اجلمركي من �ش�أنه �أن يحقق
التوافق القانوين مع مبد�أ حرية التجارة ،وحتقيق ر�ؤية
مملكة البحري���ن الإقت�صادية لعام ،2030والتي تهدف
للإنتقال م���ن اقت�صاد قائ���م على ال�ث�روة النفطية �إلى
اقت�صاد منتج قادرعلى املناف�سة عاملياً ،تر�سم احلكومة
معامله،ويتولى القطاع اخلا�ص الرائدعجلة تنميته ب�شكل
يو�س���ع الطبق���ة الو�سطى من املواطن�ي�ن البحرينيني
الذي���ن ينعمون مب�ستويات معي�شي���ة عالية جراء زيادة
معدالت الإنتاجية والوظائف ذات الأجورالعالية.

�إ�ضــــاءات

حب التحدي وع�شق الإجناز
(وبتكامل اجلهود وبعزمية اجلميع �سنوا�ص���ل م�سرية الإجنازات الوطنية املباركة،ون�ؤكد لكم
اليوم �أننا جميعا لدينا حب للتحدي وع�شق للإجناز).
كلمات رائعة تخللت العر�ض الذي قدمه �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة
ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء،يف امللتقى احلكومي 2016م.
وكم���ا قال �سم���وه �أن بداخلنا جميعاً
ح���ب للتحدي وع�شق للإجناز �أن ه���ذه الكلمات متثالن
ٌ
مبدئان �أ�سا�سيان يف حياة كل �إن�سان.
فالتحدي هو الإرادة القوية التي جتعلك ت�صمم على ما تريد ،وهو �أي�ضاً ال�صرب على ما تواجهه
من عقبات يف �سبيل الو�صول �إلى هدفك.فاجلهد املتوا�صل ولي�س الذكاء �أو القوة هو مفتاح �إطالق
قدراتنا الكامنة.
ت�شويقية ،ف�أف�ض���ل طريقة جلعل حياتِك رائعة �أن
واحلي���اة بدون حتديات تكون مُملّة وغري
ّ
�شيقة ومثرية كي
ت�ستح��ِض رِ �أن ّ
ق�صتك �سريويها من بعدك م���ن النا�س ،واحرِ�ص �أن تكُ ون الق�صة ّ
ٍ
وتفان ومل ت ُرتك للي�أ�س
ق�صتك لأنك عملت بجِ د
تنال �أكرب قدر من الدعاء من الذين
�سي�سمعون ّ
ُ
�أن يت�سلّل لك.

إيمان موسى الحلواجي
إدارة الموارد المالية
شئون الجمارك

للع َمل ،فلوال الأمل مل���ا �أخذت العمل طريقاً كُ ل يوم ،لوال الأمل ملا قام املُقا ِول ب�إن�شاء
�أم���ا ال ّتحفي���ز فهو الأمل ،والأمل ُهو كُ ل ما
ُ
نحتاج ُه َ
م�شاريعِ ه ولوال الأمل ملا كان هناك �إبداعات واخرتاعات �أنارت الب�رشية.
يحتاجه فقط �أ�صحاب الأهداف الذين قرّروا �أن يعي�شوا
اليحتاجون للتحفيز ،فالتحفيز
�إن الأ�شخا�ص الذين لي�س لديهم �أهداف لتحقيقها
ُ
ُ
حياة �أف�ضل هم الأ�شخا�ص الذين �أفنوا �أنف�سهم من �أجل حتقيق غاية عظيمة يف احلياة لي�سعدوا فيها.
والأهداف عبارة عن ُج َمل مك ُتوبة تنتهي فور حتقيقها وهي ما تدف َُعنا للإجناز والنجاح ،فبدون حتقيق الأهداف لن يكُ ون هناك جناحاً
ي�ضعون �أهداف كبرية
وبالتايل �سنعي�ش لنحقّق �أحالم الآخرين ون�ضيع و�سط �أوهام احلياة .فالقادة والأ�شخا�ص الناجحني ُهم �أولئِك الذين ُ
ور�ؤية وا�ضحة ويعق ُِدون العزم على حتقيقها ب�شكل متدرّج فال ُيوجد �أي جناح دفعة واحدة.

وهذا مادعا �إليه �سموه يف هذا امللتقى �أثناء حديثه الى امل�س�ؤولني التنفيذيني حيث دعاهم �إلى العمل بروح الفريق الواحد والإلتزام
بالتن�سي���ق املنظم والإ�ستعانة بالدرا�سات والبحوث لتوحي���د الر�ؤية من �أجل جتاوز التحديات وبخا�صة االقت�صادية ،والعمل على جعل هذه
م�شددا �سموه عل���ى تقييم الأداء احلكومي ب�صورة دورية وم�ستمرة وتفعيل
التحدي���ات حمفّزات للتقدم �إلى الأمام ال للرتاجع �إلى اخللف،
ً
الرقابة واملحا�سبة والإ�ستغالل الأمثل للموارد و�ضمان �سري اخلطط والربنامج وفق الر�ؤية االقت�صادية وبرنامج عمل احلكومة.
اذاً،ماهو دورنا كموظفني للم�شاركة يف هذا التحدي؟
�أن النف�س الطبيعية تخاف من اجلديد ،ولو �أردت الإجناز يجب �أن تبد�أ و�إن كنت ت�شعر باملقاومة.

يحتاج النجاح والتميز يف �أداء املهمات �إلى العمل املتوا�صل والتفاين يف تنفيذ هذا العمل ،لي�س فح�سب بل حب العمل والإخال�ص
يف �أدائ���ه والر�ض���ا مبا يح�صل عليه م���ن مقابل دون النظر �إلى ما يح�صل علي���ه الآخرون ،والقناعة ب�أن لكل جمته���د ن�صيب ،و�أن التفاين
والإخال�ص يف العمل البد �أن ي�ؤدي �إلى نتيجة ت�ستحق املكاف�أة املالية والتقدير املعنوي عاج ًال �أم �آجالً� ،أما الرغبة يف الو�صول دون العمل
ال نتيجة لها ،بل قد يرتاجع ال�شخ�ص �إلى الوراء.
عليك �أن حتب عملك �إذا �أحببت عملك و�أخل�صت فيه البد �أن ت�صل ملا ت�صبو �إليه  ..وحتى لو كان هناك عائقاً للو�صول ملرتبة �أعلى ..
يكفي �أنك �أحببت عملك و�أخل�صت فيه وهذا يعطيك �شعور بالر�ضا عن النف�س واملتعة  ..وهذا بحد ذاته مك�سب.
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البحرين :البتوب وحقائب لتهريب حبوب كبتاجون
�رصح القائم ب�أعمال مدير �إدارة جمارك املنافذ
اجلوي����ة ب�شئون اجلمارك ،ب�أن �ضباط جمارك مطار
البحرين الدويل متكنوا من �إحباط حماولة تهريب
حوايل  2717حبة ي�شتبه ب�أنها حبوب خمدرة.

املناف����ذ اجلوية ب�شئ����ون اجلمارك �إل����ى �أنه مت
حتويل املقبو�����ض عليه وامل����واد امل�ضبوطة �إلى
�إدارة مكافحة املخ����درات بالإدارة العامة للمباحث
والأدل����ة اجلنائية التخاذ الإج����راءات القانونية ،
متهيد ًا لإحالة الق�ضية �إلى النيابة العامة.

و�أو�ض����ح �أن �ضاب����ط اجلمارك ا�شتب����ه ب�أحد
امل�سافرين عند و�صوله ،فتم حتويله للم�سار الأحمر
ويف �سياق م�شابه ق����ال القائم ب�أعمال مدير
لتفتي�شه و�أمتعته ،حيث مت العثور على احلبوب �إدارة جمارك املنافذ اجلوية ب�شئون اجلمارك� ،أن
املخدرة خمب�����أة باحلا�سب الآيل «البتوب» الذي �ضب����اط جمارك مطار البحري����ن الدويل متكنوا من
يحمله.
�إحباط حماولة تهري����ب حوايل  32466حبة من
و�أ�ش����ار القائ����م ب�أعم����ال مدي����ر �إدارة جمارك مادة ي�شتبه �أنها الكبتاجون املخدرة.

و�أو�ض����ح �أن �ضاب����ط اجلمارك ا�شتب����ه ب�أحد
امل�سافري����ن عند و�صول����ه ،فتم حتويل����ه للم�سار
الأحمر لتفتي�ش����ه و�أمتعته بدقة ،حيث مت العثور
على  احلبوب املخ����درة ،خمب�����أة داخل جوانب
حقيبتني كان يحملهما.
و�أ�ش����ار �إلى �أنه مت حتوي����ل املذكور واملواد
امل�ضبوطة �إلى �إدارة مكافح����ة املخدرات بالإدارة
العامة للمباحث والأدلة اجلنائية التخاذ الإجراءات
القانوني����ة ،متهي����د ًا لإحالة الق�ضية �إل����ى النيابة
العامة.

الكويت� :ضبط  20مليون حبة خمدر يف � 8أ�شهر

�أك���د وكيل وزارة الداخلية امل�ساعد ل�ش�ؤون الأمن اجلنائي اللواء الأم���ن يف بع����ض املناطق �ساهم ب�شكل كب�ي�ر يف زيادة حماوالت
عبداحلمي���د العو�ضي يف دولة الكوي���ت �أن الإدارة العامة ملكافحة تهريب املخدرات باجتاه الكويت ودول اخلليج العربي.
املخ���درات متكنت خالل الأ�شهر الـ  8املا�ضية من �ضبط نحو ما يقارب
م�ؤكدا ان املنطقة التزال م�ستهدفة وت�شهد املزيد من حماوالت
 20ملي���ون حبة من املواد املخدرة بالإ�ضاف���ة الى �ضبط ما يقارب االخرتاقات والتدفقات وعمليات التهريب من قبل ع�صابات املخدرات
 420كيلوغراما م���ن مادة احل�شي�ش وكميات كب�ي�رة من امل�ؤثرات الدولية وق���ال :نعمل بكل ما �أوتينا من ق���وة لإ�سقاطهم والت�صدي
العقلية ،م�شريا الى ان عدد الق�ضايا التي مت ت�سجيلها خالل � 8أ�شهر له���م يف �أوكارهم ومنابعهم بالداخل واخلارج بالتعاون مع مكاتب
بلغ  1031ق�ضية ومت حتويل  1374متهما �إلى اجلهات املخت�صة مكافحة املخدرات اخلارجية وبالتعاون والتن�سيق الكامل بني �أجهزة
التخاذ الإجراءات القانونية بحقهم الى جانب �إبعاد  235متهم .مكافحة املخدرات يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ملالحقة ه�ؤالء
و�أ�شار العو�ضي الى ان الأو�ضاع التي ت�شهدها املنطقة وانعدام املجرمني �أمنيا وجنائيا.
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�إحباط تهريب بطاقات �إئتمان مزورة

�رصح مدير ع����ام الإدارة العامة ملكافحة
الف�ساد والأمن الإقت�صادي والإلكرتوين ب�أنه
يف �إط����ار التع����اون املتكامل ب��ي�ن الأجهزة
الأمني����ة يف وزارة الداخلي����ة ،فق����د �أ�سفرت
جهود �ضباط اجلمارك مبطار البحرين الدويل
وبالتن�سيق مع �رشطة الإدارة العامة ملكافحة
الف�ساد والأم����ن الإقت�ص����ادي والإلكرتوين،
ع����ن القب�ض على �شخ�����ص �آ�سيوي اجلن�سية
كان قادم����اً م����ن �إح����دى ال����دول اخلليجية
وبحوزته عدد من البطاقات االئتمانية املزورة
ال�ستخدامها �أثناء �إقامته يف مملكة البحرين.

و�أو�ض����ح �أن الإدارة تلقت بالغاً من �إدارة
جمارك املنافذ اجلوي����ة يفيد بوجود م�سافر
يحم����ل جمموعة م����ن الأجه����زة االلكرتونية
واحلوا�سيب الآلية والهوات����ف الذكية ي�شتبه
ب�أنها ت�ستخدم يف تزوير البطاقات البنكية ،اخلا�صة بهذا امل�سار ،حي����ث مت العثورعلى عمليات �إحتيالي����ة يف تلك الدولة اخلليجية
وبن����ا ًء عليه ق����ام �ضباط اجلم����ارك بتحويله عدد كبري من البطاق����ات االئتمانية املزورة ،ب�إ�ستخدام البطاقات االئتمانية التي بحوزته
�إلى امل�سار الأحم����ر لإتخاذ �إجراءات التفتي�ش وقد تبني ب�أن ال�شخ�ص الآ�سيوي قام بعدة قبل قدومه للمملكة.

بنغايل يحاول تهريب  2.3مليون ريال عرب مطار جدة

متكن موظف���و اجلمارك مبط���ار مدينة �أبها
ال�سعودي���ة م���ن �إحب���اط عملية تهري���ب مبلغ
مليون�ي�ن و� 300أل���ف ريال ،ح���اول مقيم من
اجلن�سي���ة البنغالدي�شية تهريبه���ا خارج البالد
بطريقة غري �رشعية ،وفقاً ل�صحيفة الريا�ض.
وكان الواف���د الآ�سي���وي ق���د وزع املبلغ
ال���ذي و�ضع���ه يف حقيب���ة مالب�س���ه يف �أجزاء
خمتلف���ة م���ن احلقيب���ة ويف جي���وب املالب�س
داخل حقيبته بينما �أخف���ى باقي املبلغ حول
�ساقي���ه وارتدى جوارب لفه���ا حول النقود حتى
ال ينك�ش���ف �أم���ره� ،إال �أن رج���ال اجلم���ارك
ا�شتبه���وا فيه ومت تفتي�ش���ه وحتريز املقبو�ضات
وب���دء التحقيقات مع���ه ملعرف���ة املتورطني.

وق���ال عي�س���ي العي�س���ى املتح���دث ملديرية
اجلم���ارك �أن���ه و�أثناء تواج���د املراقب اجلمركي
�أم���ام مكتب الإقرار اجلمرك���ي مت اال�شتباه ب�أحد
الركاب املغادري���ن وهو من اجلن�سية البنغالية،
وب�س�ؤال���ه ع���ن وج���ود مبال���غ مالي���ة بحوزته
ف�أجاب���ه بالنفي ،وبتفتي����ش حقيبت���ه اليدوية
مت العث���ور على مبال���غ مالية ب�أماك���ن متفرقة
يف مالب�س���ه مبجموع بل���غ  2.3مليون ريال.
وبح�سب �صحيفة الريا�ض ،مت القب�ض على املتهم
ا�ستناد ًا لنظام مكافحة غ�س���ل الأموال حيث �أن
عدم الإقرار وو�ضعها مبكان خمفي داخل مالب�س
امل�ساف���ر ميثل حال���ة ا�شتباه بالن�سب���ة للجمرك
وبالتايل يتم �ضبط املبالغ املالية وحجزها و�إحالة
امل�ستندات جلهات �إنفاذ القانون.
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تكنولوجيـــــــا

اخل�صو�صية �أ�صبحت �سلعة نادرة ..احذر:

تطبيقات الهاتف اجلوال
جتمع معلومات ح�سا�سة عنك

ك�شف���ت نتائ���ج درا�سة جديدة عن �أن �أكرث من  %60من تطبيقات الت�س���وق الإلكرتوين التي تعمل بنظام �أندرويد
واملتوفرة على متجر «غوغل بالي» تقوم بجمع معلومات �شخ�صية عن امل�ستخدمني.
وذكرت الدرا�سة قامت بها �رشكة «�أوبرا ماك�س» التي توفـــــر تطبيقا لإدارة البيانات على «غوغل بالي» و�شملت �أ�شهر 60
تطبيقا للت�سوق الإلك�ت�روين �أن التطبيقات تقوم بت�سجيل ا�سم امل�ستخدم وعنوان بريده الإلكرتوين وموقعه وم�صطلحات
البح���ث الت���ي ي�ستخدمها بالإ�ضافة �إل���ى رقم هاتفه امل�شرتك ،م�ش�ي�رة �إلى �أن تلك املواقع تقوم بر�ص���د وم�شاركة بيانات
امل�ستخدمني تلك مع �أطراف ثالثة.
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�إعداد :ق�سم احلا�سب الآيل
ولفت���ت ال�صحيفة �إلى �أن���ه وبح�سب الدرا�سة
ف����إن �أكرث من  %96من تطبيق���ات الت�سوق مل
تقم با�ستخدام تقني���ة «الت�شفري الكامل» خالل
ربط التطبيقات �إل���ى خوادمهم احلا�سوبية ،الأمر
الذي يعر�ض خ�صو�صية املت�سوقني عرب الهواتف
الذكية �إلى خط���ر ال�رسقة لدى ا�ستخدامهم تلك
التطبيقات.
وي�شري خرباء �إلى �أن البيانات احل�سا�سة مثل
�أرقام احل�ساب���ات امل�رصفية وغريها من املعلومات
املالي���ة ،التي يتم تخزينها يف ح�سابات التجزئة
�أو تطبيق���ات الت�سوق عرب الإنرتن���ت ،ميكن �أن
يتم اعرتا�ضها وقراءتها م���ن قبل ل�صو�ص الهوية
عرب �شبكات الواي فاي العامة �أو غري امل�ضمونة.
وقال غريب �سعد ،كبري الباحثني يف الأمن
الإلكرتوين ،لدى كا�سرب�سكي الب« :يف الع�رص
الرقمي الذي نعي�شه اليوم ،تعترب زيادة م�شاركة
املعلوم���ات والبيان���ات �أم���را طبيعي���ا� ،أ�صبحت
اخل�صو�صية �سلعة نادرة».
فمجرمو الإنرتنت يف بحث م�ستمر عن نقاط
ال�ضعف ،وينظر ه�ؤالء �إلى االجتاه العام للت�سوق
ع�ب�ر الإنرتنت كفر�صة له���م ،وخا�صة يف الإمارات
حي���ث يتوق���ع �أن ي�ص���ل حجم قط���اع التجارة
الإلكرتونية �إلى  36.7ملي���ار درهم بحلول عام
م���ن �رشاء التطبيقات التي ميك���ن التعرف عليها يف خوارزمي���ات الت�سوي���ق « :ت�ش���كل الهواتف
 2018وفقا ل�رشكة فرو�ست �أند �سوليفان.
النقال���ة الأداة الأولى ملوا�صل���ة النجاح وحتقيق
والوثوق بها.
وغالبا ما تطلب مواق���ع الت�سوق الإلكرتوين
الأهداف يف قطاعي التجارة الإلكرتونية والتجزئة
بالإ�ضاف���ة �إل���ى ذلك ،فمن ال��ض�روري على
من امل�ستهلكني م�شاركة بياناتهم ال�شخ�صية مع
يف الع�رص احلايل».
املواقع والتطبيقات .وق���د بد�أ جمرمو الإنرتنت امل�ستهلكني تثبيت احللول الأمنية على �أجهزتهم
وتق���ود الهوات���ف الذكي���ة الدف���ة يف هذا
با�ستغالل تطبيقات ومواقع الت�سوق الإلكرتونية والتي ت�ضمن حمايتهم �ض���د الفريو�سات وبرامج
لغ���زو املعلوم���ات ال�شخ�صي���ة للم�ستهلك�ي�ن التج�س�س وتعمل على حماية بياناتهم ال�شخ�صية القطاع عل���ى م�ستوى الع���امل .وت�شكل منطقة
عند الت�سوق والقي���ام بالأن�شطة امل�رصفية ملنع ال��ش�رق الأو�س���ط و�أفريقيا ما ن�سبت���ه  %81من
وا�ستخدام بياناتهم بطريقة غري �رشعية.
الهواتف الذكية يف املنطقة ،بينما ي�سجل حجم
ول�ضم���ان ع���دم انته���اك خ�صو�صيتك عند الوقوع �ضحية لأن�شطة جمرمي االنرتنت.
التعامالت يف قطاع التجارة الإلكرتونية التي تتم
الت�سوق عرب تل���ك التطبيقات ،فمن امل�ستح�سن
كما يجب على امل�ستخدمني حماية ح�سابات عرب الهواتف النقالة ما ن�سبته  %43باملقارنة مع
ق���راءة املعلوم���ات حولها قبل ال��ش�روع بتحميل
الت�س���وق عرب االنرتنت اخلا�ص���ة بهم عن طريق  %39عاملياً .
�أي تطبيق ،كما يج���ب عدم ال�سماح للتطبيقات
ا�ستخ���دام كلمات م���رور قوي���ة ،وم�صادقة ذات
و�أكّد دريك هينك���ي �أن رفع م�ستوى �أمن
بالو�ص���ول �إلى معلومات معينة مث���ل املوقع �أو
م�ستوي�ي�ن والت�أك���د من ت�سجي���ل الدخول من
التطبيق���ات �أمر �رضوري لتعزي���ز التجارب املتنقلة
�إمكانية تعديل حمتوى البيانات املخزنة �أو �إر�سال
�أنظمة و�شبكات موثوقة.
عرب الهوات���ف الذكي���ة و�إ�ضفاء جترب���ة الت�سوق
الر�سائ���ل الن�صي���ة ،كما يجب ق���راءة املراجعات.
بدوره ،ق���ال دريك هينكي ،املدير الإداري ال�شخ�صي ع�ب�ر ال�شبكة العنكبوتية ،وتعزيز والء
واالنتقادات والتحقق م���ن ت�صنيفات التطبيقات
قبل �رشائها من ط���رف ثالث ،كذلك يجب الت�أكد للأ�سواق النا�شئة ل���دى �رشكة كريتيو املتخ�ص�صة العمالء للعالمات التجارية.
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أســـــرتي

ح�سا�سية مرحلة املراهقة تفر�ض تبدال ً كبريا ً على ال�سلوك ..درا�سة :

على الأبوين تخفيف دورهم الإجتماعي
ال�سلطوي وك�سب ثقة �أبنائهم
قو����ض خرباء �أمريكيون االعتق���اد ال�سائد ب�أن اخلوف غريزة فطرية يف الب�رش ،م�ؤكدي���ن �أن الأطفال يتعلمون اخلوف
َّ
والفزع منذ مراحل �أعمارهم الأولى من البيئة التي ين�ش�أون فيها .و�أو�ضحوا �أن اخلوف ميكن �أن ينتاب جميع ال�صغار منذ
بلوغه���م �سن الثانية� ،إال �أن درجاته تختلف من طفل �إلى �آخر باختالف املواقف والأ�سباب ،م�شريين �إلى دور الرتبية التي
يتلقاها الطفل داخل �أ�رسته والثقافة االجتماعية التي يكت�سبها من املحيطني به يف ت�ضخيم هذا ال�شعور �أو احلد منه.
متثل ال�سن���وات الأولى من املدر�سة حتديات
بالن�سبة للطفل وبالن�سبة للأهل �أي�ضاً ،وتتعلق هذه
التحديات بالتكيف م���ع بيئة املدر�سة والعالقات
الإجتماعي���ة الأولى باملعلمني ودائ���رة الأ�صدقاء
وا�ستطالع مكونات الع���امل اخلارجي ،والأهم من
ذلك التحديات الأكادميية وطرق التعلم وحماولة
اكت�س���اب امله���ارات اجلديدة وغريه���ا الكثري مما
تن�شط به البيئة املدر�سية الأولية.

�أمهات يعانني

من �أبنائهن املراهقني

ويف ا�ستطالع لل���ر�أي �شاركت في���ه �أكرث من
� 2000أم و�أ�رشفت علي���ه الباحثتان� ،سونيا لوثر
ولو�سيا �سي�سوال من جامعة والية �أريزونا الأمريكية،
تبني ب�أن الأمهات الالت���ي لديهن �أبناء مراهقون
خا�صة يف املرحلة العمري���ة ما بني  12و 14عاماً
يعان�ي�ن من التحدي���ات ب�صورة م�ضاعف���ة مقارنة
وحني يبلغ الطفل مرحل���ة املراهقة ،تتحول ب�أمهات الأطفال الر�ضع و�صغار ال�سن وحتى الأطفال
ه���ذه التحدي���ات �إلى خ���وف وقل���ق كبريين قد يف مرحل���ة الدرا�سة االبتدائي���ة ،ف� ً
ضال عن الأبناء
يعاين فيهما الأهل من �صعوبة الإبقاء على ات�صال الرا�شدين.
م���ع �أبنائهم وحماولة ال�سيط���رة على انفعاالتهم
وع�ب�رت �أمه���ات املراهق�ي�ن ع���ن �شعورهن
وجموحه���م املتوق���ع ،ب�سبب ح�سا�سي���ة املرحلة
بالإحباط امل�ستمر ب�سبب ال�صعوبات التي يواجهنها
العمرية والتغي�ي�رات الف�سيولوجي���ة التي تفر�ض
يف خل���ق حوار مع �أبنائهن وبناتهن ،مع وجود
على �سلوكه���م تبدالًملحوظ���اً ،يف الوقت الذي
احلاجز النف�سي ال���ذي ي�ضعه املراهق يف العادة
يق���ع على عاتق الأبوين حتقيق التوازن املمكن
بوج���ه ال�سلط���ة الأبوية ورف�ض���ه الإن�صي���اع �إلى
بني متتني العالقة ب�ي�ن املراهق و�أ�رسته ودعمه
التعليمات وقواعد البيئة املنزلية.
امل�ستم���ر لتكوي���ن �شخ�صية م�ستقل���ة وبناء ثقته
م�شاكل التكيف
بنف�سه وتعزيز وعيه االجتماعي ،لكن � ّأي من هذه
ووجدت نتائ���ج اال�ستطالع ب�أن �أمناط احلزن
تعد الأكرث حتدياً من وجهة نظر
املراحل العمرية ّ
والإكتئاب ت�ص���ل ذروتها يف الع���ادة عند بلوغ
الآباء واملربني؟
الأبناء مرحلة الدرا�سة املتو�سطة �إذ يعاين الأطفال
بالطبع� ،إن الإجابة على هذا ال�س�ؤال تتعلق
من م�شاكل يف التكي���ف ويت�رصفون �أحيانا بطرق
ب�ش���كل رئي�سي بثالث���ة عنا�رص مهم���ة يف عملية
غري مهذبة وجارحة للآخرين.
الرتبية وهي ،الأبوين والطفل ثم البيئة الإجتماعية
كما �أ�رشن �إلى معاناتهن من ال�ضغوط النف�سية،
والرتبوية التي ين�ش����أ فيها هذا الطفل� ،إ�ضافة �إلى
العوامل الأخرى التي ت�سهم يف ت�شكيل �شخ�صية ال�شعور بالوحدة وع���دم الر�ضا عن النف�س� ،إ�ضافة
الطفل ومنها امل���كان واحلال���ة الإقت�صادية للأ�رسة �إلى ال�شعور بالذنب ب�سبب اعتقادهن ب�أن �سلوك
و�شبكة العالقات العائلية والإجتماعية املحيطة به .الأبن���اء غري ال�سوي وغري املقبول يف هذه املرحلة
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العمرية� ،إمن���ا ت�أ ّتى م���ن تق�صريهن يف تقدمي
الرعاية الالزمة لهم.
تغريات جوهرية

وت�ؤكد الباحثة �إل�ي�ن كيندي؛ وهي طبيبة
نف�سي���ة �أمريكية يف والي���ة نيوجر�سي الأمريكية
ومتخ�ص�ص���ة يف التن�شئة الإجتماعي���ة والعاطفية
للطف���ل ولها م�ؤلفات عدة يف ه���ذا اجلانب ،ترى
ب�أنه لي�س كل املراهقني يعانون هذه التحديات
يف ه���ذه املرحلة العمرية ،ب���ل �إنهم يتخطونها
مب�شكالته���ا ب�سال�س���ة وي�رس ،لكنه���ا يف املقابل
قابل���ت العديد م���ن الأمهات الالت���ي تلب�ستهن
احل�ي�رة وهن يطرحن عليها ه���ذا ال�س�ؤال «ترى،

ماذا حدث لطفلي ال�صغري الوديع؟”.
يف �سنوات املراهقة املبكرة ،ي�صبح الأطفال
�أكرث تركيز ًا على حتقي���ق هوية �شخ�صية م�ستقلة
خارج نطاق الأ�رسة ،كما �أنهم يقعون حتت ت�أثري
النمو مبا تفر�ضه عليهم
تغيري كب�ي�ر يف هرمونات ّ
املرحلة العمري���ة احل�سا�سة� ،إ�ضافة �إلى �أن املرحلة
الدرا�سية يف هذه ال�سن تتطلب جهود ًا �أكادميية
وحتديات �أكرب لتحقيق التقدم الدرا�سي.
كم���ا �أنهم عر�ضة دائماًللإنتقاد �سواء من قبل
البالغ�ي�ن �أو حت���ى رفاقه���م يف املدر�سة ولهذا
حتديد ًا ن���رى �سلوكهم يت�أرج���ح بني رد فعل
متعج���رف ومتهكم م���ع �شع���ور داخلي بعدم
الأمان ،ما يجعلهم يتجنب���ون البقاء يف املنزل
واخل�ضوع لل�سلطة الأبوي���ة ويتحم�سون للإن�ضمام
�إلى حلق���ة الأ�صدقاء ،حيث الت��ص�رف بحرية من
دون اخل���وف م���ن الإنتق���اد �أو الإنتقا����ض من
�سلوكهم ،بح�سب ما يعتق���دون ،وبالطبع ف�إن
الطف���ل احلزي���ن �أو امل�ضطرب عاطفي���اً ينقل هذا
ال�شعور �إلى �أبويه.
م�سافة بني الطفل والأهل

و�أو�ضح���ت كين���دي �أن �صعوبة هذه املرحلة
تكمن يف امل�سافة التي تكرب بني الطفل والأهل،
فيبدو الأمر مربكاً وم�ؤملاً لن���ا عندما يحاول طفلنا
احلبي���ب رف�ض كل م���ا نقوله ونفعل���ه وال يفهم
مقا�صدنا ب�صورة �صحيحة ،فيمنحنا وجهه املتجهم
طوال الوقت بينم���ا يحتفظ بابت�سامت���ه ونظراته
احلنون���ة للآخري���ن ،حينها فقط �سن�شع���ر وك�أننا
نتلم����س طريقن���ا ب�صعوبة يف ظ�ل�ام حالك يف
حماولة ال�ستك�شاف كنه �أمومتنا و�أبوتنا مرة �أخرى،
لتخط���ي هذه املرحلة الع�صيب���ة يف حياة �أبنائنا
ب�سالم وب�أقل اخل�سائر املمكنة.
وترى كيندي ب����أن الأبوين ميكنهما تخطي
ه���ذا التح���دي ،و�أهم خطوة يف ه���ذا الإطار �أن
ي�سعى الأهل �إلى تطوير ذواتهم بالطريقة ذاتها
التي يتبناها املراهق ولكن يف اجتاه ي�سعى �إلى
التخفيف من ال���دور الإجتماعي ال�سلطوي ،وذلك
بخلق عالقة �صداق���ة متبادلة مع الطفل وحماولة
تعد
ك�سب ثقته من جديد ب�شكل ان�سيابي ،كما ّ
هذه املرحلة يف حياة املراهق فر�صة م�شابهة للأهل

ا�ستطالع �شمل �ألفي
والدة و�أظهر �أن
�أمهات املراهقني
�أكرث قلقا ً
تطور عالقة الآباء
ب�أبنائهم وفقا ً
لتبدل املراحل
العمرية
�أمناط احلزن
والإكتئاب ت�صل
ذروتها يف العادة
عند البلوغ
لإن�شاء عالقة م�ستقلة بعيد ًا عن الإ�رشاف امل�ستمر

والقلق املتوا�ص���ل الذي يبدونه يف الغالب جتاه

طفله���م ،كم���ا يتحت���م عليه���م يف املقابل �أن
يتفهم���وا رغبته يف حتقيق الإ�ستقاللية من دون

�أن يقطعوا متاماً اخليط الفا�صل بني حريته وعالقة

الود والإحرتام املتبادلة بني الطرفني.
ّ

يف الوقت الذي يلج�أ فيه الأبوان �إلى بع�ض

الأقرب���اء والأ�صدقاء الذي���ن يواجهون حتديات

م�شابهة يف تربية �أبنائهم ،وهذا الأمر مفيد حتماً
حي���ث �أن تبادل الآراء واخل�ب�رات والن�صائح من
�ش�أنه �أن يرثي التجربة ويقدم حل ً
وال جديدة.
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صحتــــــك بالدنيـــــا

ح�صى الكلى :

الأ�سباب والأعرا�ض والعالج

املاء �أف�ضل دواء
وي�سبب كل منه���ا �أملاً كبرياً .هي عبارة عن كتل �صغرية م���ن مواد �صلبة ُتعرف
ثم���ة �أنواع خمتلف���ة من ح�صى الكلى،
ّ
تتكون يف الكلى التي تعمل عل���ى تنقية الدم من الف�ضالت وال�سموم .تختل���ف «احل�صى» باحلجم وال�شكل،
بالبل���ورات ّ
كحبة الرتاب ،يف حني يكون بع�ضها
بني���ة اللون .على �سبيل املثال ،يكون بع�ضها خ�شناً و�صغري ًا ّ
وتك���ون غالباً �صفراء �أو ّ
ال�صحي
كتلياً بحجم كرة الغولف .ميكن للح�صى �أن تتمرك���ز يف الكلى �أو تنتقل �إلى امل�سالك البولية (�أجهزة ال�رصف ّ
الآخ���ر ّ
م�سببة �أملاً كبري ًا يف البطن �أو جانب الظهر .وقد ت�شمل الأعرا�ض الأخرى الغثيان ،والق�شعريرة،
يف اجل�س���م) ،وتعلق فيها ّ
والدم يف البول.
ح�صى الكلى �أحد �أكرث اال�ضطرابات �شيوعاً الذي
يطاول امل�سالك البولي���ة .تنتج منها ماليني الزيارات القف�ص ال�صدري ،وعل���ى جانبي العمود الفقري خلف
�إلى املراكز ال�صح ّية وغ���رف الطوارئ يف امل�ست�شفيات الأمعاء.
حول العامل .يتعرّ�ض لها الرجال والن�ساء على ال�سواء،
عالو ًة على ذلك ،ت�ساهم الكلى يف منع تراكم
جد ًا ،تعمل يف الدرجة
عدة مه ّمة ّ
للكلى وظائف ّ
�إال �أنّ ح�ص���ى «�سرتوفيت» �أكرث �شيوعاً لدى الن�ساء،
الف�ض�ل�ات وال�سوائ���ل يف الدم ،وحتاف���ظ على ن�سبة
الأول���ى على تنقية الدم من الف�ضالت وال�سموم وكم ّية
يف ح�ي�ن ت�صيب ح�صى «حم����ض اليوريك» الرجال.
الأمالح واملاء يف اجل�سم رغم التغيرّ ات التي يتعرّ�ض
ثم تُفرغ من اجل�سم
املثانة
يف
ن
ز
تتخ
املفرطة،
املاء
ّ
ّ
مع ذلك ،ينت�رش مر�ض ح�صى الكلى لدى الرجال �أكرث
معدل
لها (تناول الأطعمة وامل�رشوبات والأدوية وتغيرّ ّ
من الن�ساء .كذلك ،يتعر�ض الأ�شخا�ص البدينون �أكرث عن طريق جمرى البول .كذل���ك ،تعمل الكلى على
حرارة اجل�سم وغريها.)...
ّ
اجل�سم،
يف
(الكهارل)
إلتكرتوليت
ل
ا
الت
معد
تعديل
ّ
به.
إ�صابة
من غري البدينني لل
ظهور احل�صى
مب���ا فيها ال�صودي���وم والبوتا�سي���وم ،والفو�سفات...
تظهر احل�صى بعد ارتفاع كثافة املواد الطبيعية
ما هي الكلى؟
الكلى جزء من اجلهاز البويل ،حجمها بحجم كفّ للحف���اظ على توازن الأحما�ض يف اجل�سم .تُفرز الكلى يف الكل���ى ب�ش���كل ملح���وظ (خ�صو�ص���اً الكال�سيوم،
اليد ،و�شكله���ا مثل ح ّبة الفا�صولي���ا .تقع يف �أ�سفل
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كذل���ك هرمون���ات تعمل عل���ى تنظي���م �ضغط الدم
واحلفاظ عل���ى م�ستواه الطبيع���ي وت�صنيع الكريات
وقوته.
احلمراء يف الدم ،واحلفاظ على تركيبة العظم ّ

ت�شم���ل ح�ص���ى الكال�سي���وم نوع�ي�ن� :أك�ساالت احلو����ض ،ما �إن تعرب احل�صى من الكلى �إلى امل�سالك
الكال�سي���وم ،وفو�سفات الكال�سيوم .وهي الأكرث �شيوعاً البولية .ن�شري �إلى �أبرز الأعرا�ض يف ما يلي:
بني �أنواع ح�صى الكلى.
•الغثيان والتقي�ؤ.
•الدم يف البول.

يف معظ���م احل���االت ،تظه���ر ح�ص���ى �أك�ساالت
معدالت الكال�سيوم والأك�ساالت
الكال�سيوم �إث���ر ارتفاع ّ
يف الب���ول ب�ش���كل ملح���وظ .لكن يف ح���ال وجود
مع���دالت مرتفعة من الكال�سيوم يف البول ،ويف حال
ّ
ً
كان الب���ول قلوي���ا � ّأي عندما تكون درج���ة احلمو�ضة
جد ًا ،تظهر ح�صى فو�سف���ات الكال�سيوم بد ًال
مرتفع���ة ّ
من �أك�ساالت الكال�سيوم.

•يبدو البول غامق اللون ورائحته كريهة.

•يكون لون الب���ول غري طبيعي :زهري� ،أو
�أحمر� ،أو بنّي.
التبول.
•حاجة مفرطة �إلى ّ

التبول.
•�إيجاد �صعوبة كبرية �أثناء ّ
التبول.
•�شعور باحلريق �أثناء ّ

�أ ّما ح�ص���ى حم�ض اليوريك ،فتظه���ر عند وجود
�إفراط يف كم ّي���ة الأحما�ض يف البولّ � ،أي تكون درجة
تكم���ن �أف�ض���ل طريقة للعالج يف ��ش�رب كم ّيات
حمو�ضت���ه منخف�ضة .ينت���ج ذلك من اتب���اع حمية كبرية م���ن املاء م���ن �ش�أنها ا�ستخ���راج احل�صى عرب
غذائية غن ّي���ة بالبورينات ،م���واد ت�ساعد يف �إنتاج امل�سال���ك البولية� .أ ّما بالن�سبة �إل���ى احل�صى الكبرية،
حم�ض اليوريك وتتوافر بكم ّيات كبرية يف الربوتينات فق���د ي�ستل���زم ا�ستخراجها م���ن اجل�س���م ،يف �أ�سو�أ
احليوانية.
احل���االت ،عملي���ة جراحي���ة �أو �إجراءات �أخ���رى تكون
بالن�سب���ة �إل���ى ح�ص���ى ال�سرتوفي���ت ،تُ�سم���ى �رضورية للتخلّ�ص منها.
العالج

�أحياناً ح�ص���ى االلتهاب ،م�صنوعة م���ن املغنيزيوم،
والأموني���وم ،والفو�سف���ات وتت ّكون ع���ادة يف البول
القلوي.
والأك�س���االت والفو�سفور) .يع���ود �سبب هذه العملية،
«حت�ص���ي الكلى»� ،إلى عوامل
التي تُعرف �أحياناً بـ
ّ
ع���دة ،مبا فيها انخفا����ض كم ّية ال�سوائ���ل� ،أو احلمية
ّ
الغذائي���ة� ،أو تناول بع�ض الأدوي���ة كمدرات البول،
وم�ضادات احلمو�ضة امل�صنوعة من الكال�سيوم.

تتك���ون ه���ذه احل�صى ج���رّاء التهاب���ات ت�صيب
ّ
امل�سالك البولية العليا ،مبا فيها التهاب الكلى ،عندما
تُنتج البكترييا �أنزمي اليورياز الذي ي�ساعد يف تك�سري
اليوريا (كتل بولية) �إلى �أموني���ا وغاز ثنائي �أوك�سيد
الكربون.

عدة خط���ر �إ�صابة الأ�شخا�ص
•ترفع �أ�سباب ّ
�أ ّما يف ما يتعلّق بح�صى ال�سي�ستني ،فتنتج من
بح�صى الكلى ،وت�شمل ما يلي :
ا�ضط���راب وراثي ي�س ّبب �إنتاج ال�سي�ستني ،وهو حم�ض
•التاري���خ العائلي تك���ون الإ�صابة بح�صى �أميني يت�رسّب من الكلى �إلى املجاري البولية.
الكلى وراثية.
الأعرا�ض

معدالت
العار�ض الرئي�س الذي ينتج من ح�صى الكلى �أمل
•الظ���روف ال�صح ّية الت���ي ت�ؤثر يف ّ
مواد اجلهاز البويل.
البطن وجانب الظهر .يكون الأمل العار�ض الأكرث �شيوعاً
•ان�سداد يف جمرى امل�سالك البولية.
خفيفاً يف البداي���ة وي�شمل املناطق التالية :اخلا�رصة،
ومناطق اجل�سم الواقعة ب�ي�ن الأ�ضالع واحلو�ض ،مبا
•م�شاكل يف اجلهاز اله�ضمي.
فيها اجلزء العلوي من البطن و�أ�سفل الظهر.
•التهابات متكرّرة يف اجلهاز البويل.
حاد ًا و�شديد ًا غالباً ،عندما تتقلّ�ص
�أنواعها
ي�صبح الأمل ّ
ثم���ة �أربع���ة �أن���واع �أ�سا�سي���ة حل�ص���ى الكلى :ع�ضالت احلالب (قناة ع�ضلي���ة حتمل البول من الكلية
ح�صى الكال�سيوم ،وح�صى حم����ض اليوريك ،وح�صى �إلى املثانة البولي���ة) وتتال�شى حول احل�صى .ينتقل
ال�سرتوفيت ،وح�صى ال�سي�ستني.
الأمل �إل���ى املنطق���ة ال�سفلى من اجل�س���م � ّأي منطقة

مرور ح�صى الكلى

�أف�ضل طريقة جلعل الكل���ى تخرج عرب امل�سالك
البولي���ة هي �رشب كم ّيات كبرية من املاء ،نحو � 6إلى
� 8أكواب كبرية يومياً .بينما تعرب احل�صى من الكلى
حاد ًا.
�إلى اجلهاز البويل ،يت�شعر ب�أمل غالباً ما يكون ّ
لذلك ،ي�ساع���د تناول الأدوي���ة امل�ضادة للأمل،
كااليبوبروفني (�أدفيل ،مورتني)� ،أو اال�سيتامينوفني
(تايلينول)� ،أو نابروك�س�ي�ن ال�صوديوم (�أليف) ،يف
ح���دة االلآم املعتدلة .ق���د ي�ستدعي الأمل
تخفيف ّ
واحل���اد الذي يطاول البع����ض تناول �أدوية
ال�شديد
ّ
عدة.
خمدرة �أو دخول امل�ست�شفى لأ ّيام ّ
ّ
الأدوية

يف ح���ال �أخفق���ت يف التخلّ����ص م���ن احل�صى
ب�ص���ورة طبيعي���ة ،ق���د ي�صف ل���ك الطبي���ب تناول
حا�رصات �ألفا (�أدوي���ة م�ضادة للم�ستقبالت الإدرينالية)
كالتام�سولو�س�ي�ن مث ًال الذي يرخّ ���ي ع�ضالت امل�سالك
مما ي�سمح مب���رور احل�صى ب�ش���كل �أ�سهل.
البولي���ةّ ،
كذلك ،قد ي�صف لك �أدوية �أخرى ت�ساعد يف تذويب
احل�ص���ى� ،أو تخفي����ض الكتل امل�س ّبب���ة لرتاكمها يف
الكلى� ،أو جتنّب ظهور كم ّي���ات جديدة منها .ال ّ
�شك
يف �أنّ الدواء �سيتما�شى مع الظروف ال�صح ّية التي متّر
بها وينا�سب نوع احل�صى املوجودة يف الكلى لديك.
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املر�أة البحرينية

والعمل اجلمركي
�سجل���ت املر�أة البحرينية ح�ضور ًا متميز ًا يف العم���ل اجلمركي ،وكانت على الدوام �رشيكاً
َّ
�أ�سا�سي���اً يف م�سرية التطور يف �شئون اجلم���ارك ،وجزء ال يتجز�أ من منظومة العمل اجلمركي،
ومتكن���ت املر�أة اجلمركية من تب�ؤ منا�صب مهمة وحيوية ا�ستطاعت �أن تثبت قدرتها على حتمل
امل�سئوليات املنوطة بها �أ�سوة بالرجل.
وحتر����ص �شئون اجلمارك عل���ى امل�شاركة يف كل املنا�سبات الوطني���ة ذات ال�صلة باملر�أة
البحرينية ،وخا�صة منا�سبة يوم املر�أة البحرينية الذي ي�صادف الأول من دي�سمرب من كل عام،
وت�ستثمر �شئ���ون اجلمارك هذه املنا�سبة يف تكرمي كوادرها م���ن املوظفات الرائدات اللواتي
يثبنت جدارتهن يف النهو�ض مبهامهن على �أكمل وجه.
وال �ش���ك �أي�ضاً �أن املر�أة البحرينية �أثبتت كفائته���ا يف حتمل الأعباء الوظيفية حتى يف
بيئ���ات العمل غري الإعتيادي���ة ،ومن بينها بيئة العمل يف �شئون اجلم���ارك ،هذه امل�ؤ�س�سة
الوطنية ذات الأهمية البالغة يف م�سائل حفظ الأمن وتنمية الإقت�صاد.
وت�ضم���ن �شئون اجلم���ارك بيئة عمل ي�سودها مب���د�أ تكاف�ؤ الفر�ص يف �إط���ار من ال�رشاكة
املتكافئ���ة والعادلة بني املر�أة والرجل ،يف جميع الإدارات اجلمركية ،ويف التدريبات وور�ش
العم���ل ،وامل�شاركات الداخلية واخلارجية ،كم���ا �أن املجال مفتوح �أمام املر�أة اجلمركية لترتقى
يف ال�سلم املهني والوظيفي بح�سب كفائتها وقدرتها على �إثبات ذاتها.
وتفخ���ر املر�أة اجلمركية بالوقوف جنبا �إل���ى جنب مع الرجل يف العمل اجلمركي ويعك�س
وجودها يف املنافذ اجلمركي���ة �أو الإدارات الرئي�سية الوجه احل�ضاري ململكة البحرين ،كما �أن
هذا الوجود �رضوري للتعامل مع �أو�ضاع معينة ،مثل �إجراء عملية تفتي�ش دقيقة للم�سافرات.
وت�أتي النجاح���ات التي ت�سطرها املر�أة اجلمركية امت���داد ًا لنجاحات املر�أة البحرينية يف
�شت���ى امليادين ومنذ عقود طويلة ،ون�ؤكد �أن امل���ر�أة اجلمركية �ستوا�صل وت�ستمر يف �أدائها
املتميز لتظل دائماً يف و�ضع اجلاهزي���ة الالزمة للت�صدي لكل التحديات الأمنية والإقت�صادية،
ول���ن يقف �أي عائ���ق �أمامها يعجزها عن الو�ص���ول ملبتغاها حيث �أثبت���ت جدارتها يف �شتى
املواقف واملهام و�سوف توا�صل بعزم ما بد�أته بنجاح ب�إذن اهلل.
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