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خالل االحتفال بيوم اجلمارك العاملي

معايل وزير الداخلية ي�شيد بالأداء اجلمركي الرفيع

اإلفتتاحية

الأداء اجلمركي الرفيــع
ي�ستمر العمل واجلهد طوال العام يف �شئون اجلمارك ،يف كافة املنافذ وعلى مدار ال�ساعة،
ونحن ندرك �أن هناك حلظة للتقييم هي �أ�شبه بلحظة احل�صاد ،التي يقف فيها اجلميع يراقبون
جزاء ما �صنعت �أيديهم وما قدموا لوطنهم.
وال �ش���ك �أن كافة العاملني يف �شئون اجلمارك ،قد �شعروا بالفخر وهم ي�ستمعون �إلى كلمة
الفري���ق الركن معايل ال�شيخ را�شد بن عبداهلل �آل خليف���ة وزير الداخلية  ،خالل االحتفال الذي
نظمته �شئون اجلم���ارك ،مبنا�سبة يوم اجلمارك العاملي  ،والذي يوافق ال�ساد�س والع�رشين من
يناي���ر من كل عام  ،عندما �أ�شاد معاليه مبا تتمتع به جمارك البحرين من كفاءة و �إن�ضباط و�أداء
جمركي رفيع ،ين�سجم مع �إ�سرتاتيجية �شئون اجلمارك للأعوام . 2020 - 2017
� إن ه���ذه الإ�ش���ادة و�سام على �صدر العامل�ي�ن يف �شئون اجلمارك ،وال���ذي يعملون بكل
الإخال����ص وفقا لتوجيهات معايل وزير الداخلية ،لق���د كان �أداء اجلمارك البحرينية هذا العام –
واحلمد هلل -متميزا من كافة النواحي ،التي نذكر منها على �سبيل املثال ال احل�رص:

أحمد بن حمد آل خليفة
رئيس الجمارك

•فقد ارتفعت الإيرادات اجلمركية الفعلية بن�سبة  %6لت�صل �إلى �أعلى م�ستوى �إيرادات
جمركية منذ انتقال تبعية �شئون اجلمارك �إلى وزارة الداخلية.
• تد�شني نظام الدفع الإلكرتوين و تطبيق مبد�أ التخلي�ص امل�سبق يف املنفذ البحري
 ،بحيث تبد�أ عملية التخلي�ص قبل و�صول الب�ضاعة.
•مت���ت تر�سية �أكرب مناق�صة يف تاريخ �شئون اجلم���ارك ال�ستبدال �أجهزة الأ�شعة اخلا�صة
بال�شاحنات واحلاويات  ،و�ستقوم الأجهزة اجلديدة مب�سح � 120شاحنة يف ال�ساعة بد ًال
من  20للأجهزة القدمية.
•تفعيل دفع الر�سوم وال�رضائب اجلمركية الكرتونياً،وتفعيل التخلي�ص امل�سبق جليمع
الب�ضائع الكرتونياً ،ومتت مت جتربة املعاينة اجلمركية الكرتونياً.
•ت�سهي���ل عملية دخول الب�ضائع وامل�شاركني يف  61معر�ضاً �أقيمت على �أر�ض البحرين
خالل العام املا�ضي .
• الإنتهاء من ترقية وتو�سعة نظام «�أف���ق» وخطوط االت�صال مع ال�شبك���ة احلكومية
اخلليجي���ة ،وتكثي���ف التفتي����ش املفاج���ئ للم�سافري���ن ،ومرافق���ة ال�شاحن���ات
وتعزيزاملنافذ بالقوى الإحتياطية.  
•�ضبط مبال���غ كبرية يف ق�ضايا غ�سل �أم���وال وق�ضايا جلب وتهريب خمدرات ،و�إجناز �أكرث
م���ن 875ق�ضية جمركية يف ف���رع النيابة واملحاكم و�إحال���ة  14ق�ضية جمركية � إلى
املحاكم املدنية.
�إن���ه جهد كب�ي�ر وعمل خمل�ص ي�ؤكد �أن رج���ال اجلمارك البحرينية ،يعمل���ون بروح الفريق
الواح���د ،ويدركون �أنهم �أحد اخلطوط الأمامية للدفاع عن مملكة البحرين ،وللم�ساهمة يف تنمية
�إقت�صاده���ا ،وت�سهيل دخول ال�سائحني وامل�سافرين �إل���ى �أرا�ضيها ..وهم جاهزون ملوا�صلة العمل
وبذل املزيد من اجلهد من �أجل �إعالء راية مملكة البحرين.

الجمـــــــارك
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�أ�صدقاء اجلمارك
يف املخيم ال�سنوي

بانــورامــــا

خالل االحتفال بيوم اجلمارك العاملي  

معايل وزير الداخلية ي�شيد بالأداء اجلمركي الرفيع
�أعرب الفريق الركن معايل ال�شي���خ را�شد بن عبداهلل �آل خليفة وزير الداخلية عن �شكره وتقديره للجهود
املخل�صة التي تقوم بها �شئون اجلمارك  ،وما تنه�ض به من م�سئوليات �أمنية وكذلك ت�سهيل حركة امل�سافرين
وتطوير التجارة ودعم النمو الإقت�صادي  ،مثمنا معاليه ما تتمتع به جمارك البحرين من كفاءة وان�ضباط و�أداء
جمركي رفيع ،ين�سجم مع �إ�سرتاتيجية �شئون اجلمارك للأعوام . 2020 - 2017
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جاء ذلك خالل االحتفال الذي نظمته �شئون
اجلمارك ،مبنا�سبة يوم اجلمارك العاملي  ،والذي
يوافق ال�ساد�س والع�رشين من يناير من كل عام ،
وذلك بح�ضور معايل نائب وزير الداخلية ومعايل
وكيل وزارة الداخلي���ة ل�شئون اجلن�سية واجلوازات
والإقامة و�سعادة رئي�س الأمن العام ومعايل وكيل
وزارة الداخلية.
و�أ�ش���ار مع���ايل الوزير �إل���ى �أن موا�صلة عملية
التطوي���ر يف اجلم���ارك  ،وتنفي���ذ �أه���داف هذه
الإ�سرتاتيجي���ة ،يعك����س اجلدي���ة يف الإرتق���اء
ب���الأداء وحتقي���ق الأهداف املرج���وة ،معرباً عن
�شكره لرئي�س اجلمارك على ما يقوم به من جهود
طيبة يف رفع م�ستوى اجلمارك وتطوير الكفاءات
التدريبية على كافة امل�ستويات.
الجمـــــــارك
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بانــورامــــا

وخ�ل�ال االحتفال  ،وال���ذي �أقيم حتت �شعار
«بيئ���ة عمل �آمن���ة للتنمي���ة الإقت�صادية»�،ألقى
مع���ايل ال�شيخ �أحمد بن حم���د �آل خليفة رئي�س
اجلم���ارك  ،كلم���ة  ،تخلله���ا عر����ض مرئي حول
�إجنازات �شئون اجلم���ارك ،حيث �أعرب عن خال�ص
ال�شك���ر والتقدير ملعايل وزير الداخلية على دعمه
وم�ساندت���ه ل�شئون اجلم���ارك  ،مو�ضح���اً �أن هذا
االحتفال ي�أتي بعد عام من تد�شني �إ�سرتاتيجية
�شئ���ون اجلم���ارك للأع���وام ،2020-2017
وقد بلغ���ت ن�سبة الإجن���از يف الأه���داف الثالثة
الإ�سرتاتيجية ب�شكل �إجمايل  %33وجاري العمل
على تنفيذ باقي املتطلبات  ،ح�سب اخلطة الزمنية
املعتمدة  ،منوها �إلى �أن �شئون اجلمارك تعاملت
خ�ل�ال  2017م���ع �أكرث من ن�ص���ف مليون بيان
بزيادة  %3عن عام  2016وارتفعت الإيرادات
اجلمركية الفعلية بن�سبة  %6مقارنة بعام 2016
لت�صل �إل���ى �أعلى م�ستوى �إي���رادات جمركية منذ
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و�ضباط ال�ص���ف املتميزين وكذلك امل�ساهمني يف
�إعداد الكتيب���ات اجلمركية ،حي���ث �أ�شاد معايل
الوزير بجهودهم  ،متمنياً لهم التوفيق يف خدمة
الوطن.

انتقال تبعية �شئون اجلمارك �إلى وزارة الداخلية ،
كما �أ�ش���ار �إلى �أنه على م�ستوى تخلي�ص ال�شاحنات
الواردة وال�ص���ادرة للب�ضائع على ج�رس امللك فهد
 ،فقد بلغ ع���دد ال�شاحنات الواردة 198.486
�شاحنة مبعدل � 544شاحنة يومياً بزمن عبور �أقل
ومن جانبه عرب ال�ضابط اجلمركي نبيل ب�شري
من � 6ساع���ات ،وبلغ عدد ال�شاحن���ات ال�صادرة عبداهلل – رئي����س القيمة اجلمركية عن �سعادته
� 206.446شاحنة مبع���دل � 566شاحنة يومياً بهذا التك���رمي حيث قال � :إن ح�صويل على هذا
بزمن عبور مبعدل � 10ساعات لزمن العبور.
ال�رشف الكبري بتكرميي م���ن �سيدي معايل وزير
وت�ضمن االحتفال  ،عر�ض فيلم تعريفي حول الداخلية ،حدث �س���وف �أفخر به طوال حياتي �أنا
�إ�ص���دارات الكتيبات اجلمركية “دلي���ل الإجراءات وكل �أف���راد �أ�رستي ،و�سوف يك���ون هذا التكرمي
اجلمركية  ،دليل امل�شغ���ل الإقت�صادي املعتمد ،دافع���اً يل لبذل مزيد من اجلهد وتطوير �أدائي
توثي���ق و�أ�سا�سي���ات ق�سم تراخي����ص املخل�صني من �أج���ل خدمة �شئون اجلمارك ،وهي واحد من
�أهم خطوط الدفاع عن مملكة البحرين احلبيبة.
والأفراد وكتيب مهارات التحليل” .
و�أ�ضاف :لق���د كنت �أتاب���ع كل عام تكرمي
وق���د قام مع���ايل وزي���ر الداخلي���ة بتكرمي
ع���دد م���ن اجله���ات ذات العالق���ة بعم���ل زمالئ���ي من قبل �سيدي مع���ايل وزير الداخلية،
�شئون اجلمارك بالإ�ضافة ،بجانب عدد من ال�ضباط وكن���ت �أمتنى �أن �أنال ه���ذا ال�رشف ،وبحمد اهلل
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وبعد اجتهاد يف العم���ل نلت هذا ال�رشف وهذا
التكرمي الذي �سيظل و�ساماً على �صدري.
�إما م�ساعد م�ل�ازم �أمينة عبداهلل يو�سف فقد
ع�ب�رت عن فرحها بتكرميها من قبل معايل الوزير
حيث قالت :ال �أجد م���ن الكلمات ما ي�صف حقيقة
م�شاعري ومقدار �سعادتي بنيل �رشف التكرمي من
�سيدي معايل وزي���ر الداخلية ،لكن ما �أ�ستطيع
�أن �أقول���ه �إنه �رشف عظيم ودفع���ة للأمام لبذل
مزيد من اجلهد من �أجل خدمة مملكتنا احلبيبة.
وا�ستط���ردت قائلة :كن���ت �سعيدة و�شعرت
�أنني �أمث���ل املر�أة البحريني���ة ،يف هذه اللحظة
خا�صة و�أن �شئ���ون اجلمارك تفت���ح كافة �أبواب
التمي���ز للم���ر�أة البحريني���ة ،وتتيح له���ا العمل
واكت�ساب اخلربات وني���ل الدورات التدريبية يف
الداخل واخلارج من �أجل حت�سني ورفع م�ستوى
�أداءها .
�إنني لن �أن�سى هذا اليوم ما حييت و�أمتنى
�أن �أن���ال �رشف الوق���وف لنيل ه���ذا التكرمي مرة
�أخرى ،و�سوف �أعمل عل���ى حتقيق �أمنيتي هذه
مبزيد من اجلهد واملثابرة يف عملي اليومي.
الجمـــــــارك
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معايل وزير الداخلية يكرم �صاحبي

ال�ضبطيات «الأكرب» ..و «الأكرث» متيـزا ً
تزامن���اً مع االحتفال بيوم اجلم���ارك العاملي الذي �أقيم هذا العام حتت �شع���ار «بيئة عمل �آمنة للتنمية
الإقت�صادي���ة» ،ومن مبد�أ التحفيز والتكرمي ،كرّم الفريق الركن مع���ايل ال�شيخ را�شد بن عبداهلل �آل خليفة
وزي���ر الداخلية  ،اثنان من رجال اجلمارك حققا جناحات متميزة ،تع�ب�ر عن مدى يقظة العاملني يف �شئون
اجلمارك ،وعن مدى الإعداد اجليد لهم ملواجهة �أحدث الأ�ساليب  التي يلج�أ �إليها املهربني.
وك����رم مع����ايل الوزي����ر �صاحب �أك��ب�ر عدد
�ضبطيات وهو نائب عريف هيثم عبدالكرمي علي
لعام 2017م من �إدارة جمارك املنافذ الربية،
حيث تنوعت �ضبطيات����ه ما بني مادة احل�شي�ش
املخدرة وعدد من الأقرا�����ص املخدرة بالإ�ضافة
�إلى مبالغ نقدية.
كم����ا ومت تك����رمي �صاحب ال�ضبطي����ة الأكرث
متيز ًا لعام 2017م ،نائب عريف حممد فرحان
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العن����زي – ق�سم الطرود الربيدية ب�إدارة جمارك
املناف����ذ اجلوية .وهي �أكيا�����س نايلون حتتوي
على حبوب الكبتاج����ون املخدرة عدد 9870
حبة تزن  2.162كيلو ج����رام حم�شوة بداخل
قطع غيار تر�س �آالت ثقيلة بداخل الطرد .
وقد ع��ب�ر املكرمان ع����ن �سعادتهما لهذه
اللفت����ة الكرمي����ة ،م�ؤكدي����ن �أن كل النجاحات
التي يحققه����ا رجال اجلم����ارك البحرينية ،هي

ثم����رة للدعم الالحمدود ملع����ايل وزير الداخلية
للجم����ارك ،وحر�صه على توفري كاف����ة الإمكانات
املادية والب�رشية لهم ،وكذلك نتيجة لتوجبهات
معايل رئي�����س اجلمارك ال�شيخ �أحمد بن حمد
�آل خليفة ،ال����ذي يحر�ص عل����ى تطوير مهارات
رجال اجلم����ارك ،من خالل ال����دورات التدريبية
يف الداخ����ل واخلارج ،و�إطالعه����م على �أحدث
الأ�ساليب املتبع����ة يف جمارك العامل ،من �أجل

�أن يقوموا بر�سالتهم على خري وجه  .
وقال نائ����ب عريف هيث����م عبدالكرمي� :إن
تكرمي معايل وزير الداخلية �سيكون حافز ًا كبري ًا
يل ولكل زمالئي من �أج����ل موا�صلة بذل اجلهد
وحماية حدود الوطن.
فيا �أكد نائب عريف حممد فرحان العنزي،
�أنه عا�ش حلظة ال تن�س����ى وهو ينال تكرميه من
معايل وزير الداخلية ،وكانت فرحته كبرية بعد
الته����اين التي انهالت علي����ه نتيجة هذا ال�رشف
الكبري الذي ناله يف يوم اجلمارك العاملي.

امل�ضبوطات التي �ضبطت من قبل رجال اجلمارك املكرميني

مادة احل�شي�ش
�سجائر حم�شوة مبادة احل�شي�ش
�أقرا�ص كبتاجون
�أقرا�ص زنك�س
�أقرا�ص خمدرة غري معروف
�أقرا�ص ترامادول
مبالغ نقدية

الجمـــــــارك
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اجلمارك حترز جائزة التميز يف �إدارة املوارد

للعام 2018

�أكد معايل ال�شيخ �أحم����د بن حمد �آل خليفة
رئي�����س اجلمارك ب�أن �شئون اجلم����ارك فازت بجائزة
التميز يف �إدارة املوارد الب�رشية للعام  ،2018يف
امللتقى اخلليجي اخلام�س لتنمية املوارد الب�رشية ،
وذلك تقدير ًا لدورها يف االهتمام بالعن�رص الب�رشي
والعمل على رفع قدرات كافة منت�سبيها.
و�أهدى معايل رئي�س اجلم����ارك  ،هذا الإجناز
�إلى الفريق الركن معايل ال�شيخ را�شد بن عبداهلل
�آل خليفة وزير الداخلية لدعم����ه �إ�سرتاجتية �شئون
اجلم����ارك  2020-2017وكاف����ة �أعم����ال �شئون
اجلمارك ،معرباً يف الوقت ذاته عن �شكره وتقديره
للقائمني على تنظيم امللتقى.
و�أ�شار �إلى �أن طبيع����ة العمل و�إن وجدت فيها
التكنولوجيا احلديث����ة واملتمثلة يف �أجهزة الأ�شعة الأ�سا�س����ي يف عملية التقدير واحلكم النهائي على  ، 2020-2017والتي تعتمد على بناء القدرات
و�أنظم����ة التخلي�����ص الإلك��ت�روين وكل التقني����ات �إمتام املعامالت والإج����راءات اجلمركية ،وهو ت�أكيد ملنت�سب����ي املناف����ذ اجلمركية يف جم����ال املعارف
امل�ستحدث����ة � ،إال �أنه يبقى �ضابط اجلمارك العن�رص ملا جاء يف اخلطة الإ�سرتاتيجي����ة ل�شئون اجلمارك واملهارات والقدرات .

رئي�س اجلمارك يبحث مع وكيل وزارة التجارة وال�صناعة متابعة تنفيذ �إجراءات اتفاقية ت�سهيل التجارة

عاملي����ة ويف ازدي����اد ملحوظ ،مما
اجتم����ع مع����ايل ال�شي����خ
يتطل����ب التن�سي����ق امل�ستمر بني
�أحم����د بن حم����د �آل خليف����ة رئي�س
وزارة التجارة وال�صناع����ة وال�سياحة
اجلمارك و�سعادة ال�سيد نادر خليل
و�شئون اجلمارك يف جمال التجارة
امل�ؤيد وكيل وزارة التجارة وال�صناعة
الإلكرتونية ،بهدف و�ضع احللول
وال�سياح����ة ل�شئون التج����ارة وذلك
املنا�سب����ة ل�ضم����ان حماي����ة الإيراد
مببن����ى �شئ����ون اجلم����ارك ملتابعة
العام ،مع العلم ب�أن هذا اجلانب
تنفي����ذ �إج����راءات اتفاقي����ة ت�سهيل
يت����م البحث عن حل����ول حملية له
التجارة.
يف كاف����ة دول الع����امل ومل يتم
و�رصح معايل رئي�����س اجلمارك
التوافق على نظام عاملي للتعامل
�أن االجتم����اع  ،تخلله عر�����ض مرئي
مع هذا النوع م����ن التجارة التي
قبل الو�صول ودلي����ل امل�شغل االقت�صادي املعتمد
م����ن قب����ل �شئ����ون اجلم����ارك حول
املو�ض����وع  ،ومناق�شة املتطلب����ات التي يجب على وغريها م����ن املتطلبات ،م�ؤكد ًا �أن الهدف هو قيا�س �أ�صبحت واقعا عامليا.
�شئ����ون اجلم����ارك تنفيذها يف �إط����ار اعتماد مملكة مدى التقدم الذي و�صلت له الإجراءات اجلمركية من
ويف اخلت����ام  ،تقدم مع����ايل رئي�س اجلمارك
البحري����ن اتفاقي����ة تي�س��ي�ر التج����ارة املنبثقة من االلتزام قبل املواعيد املحددة ال�ستكمال تنفيذها .بخال�����ص ال�شك����ر والتقدير لوزارة التج����ارة وال�صناعة
كم����ا مت مناق�شة الزي����ادة واالرتف����اع احلا�صل وال�سياحة على التع����اون امل�ستمر ،داعياً �إلى مزيد ًا
منظم����ة التج����ارة العاملية ،حي����ث مت �إطالع وكيل
وزارة التج����ارة وال�صناعة وال�سياح����ة ل�شئون التجارة يف ن�سبة اال�سترياد ع��ب�ر املواقع الإلكرتونية وهو من االجتماعات التي م����ن �ش�أنها خلق بيئة تعاون
عل����ى كل ما قامت به �شئون اجلم����ارك من �إجراءات ما يندرج حت���ت م�سمى التج���ارة الإلكرتونية ،وكيفية م�ستم����ر ب��ي�ن اجلانبني.ح���ض�ر االجتم����اع الوكيل
يف �إط����ار تنفي����ذ املتطلبات وااللت����زام مبا جاء يف مواجه����ة التحدي����ات احلا�صلة يف ه����ذا املو�ضوع امل�ساع����د للتجارة اخلارجية وع����دد من املدراء من
االتفاقية وم����ن �ضمنها الناف����ذة الواحدة واملعاجلة عل����ى امل�ستوى املحلي خ�صو�ص����اً و�أن هذه الظاهرة وزارة التجارة وال�صناعة وال�سياحة و�شئون اجلمارك.
12

الجمـــــــارك

بعد جتديد الثقة من قبل مدراء عامي اجلمارك بدول �شمال �أفريقيا وال�رشقني الأدنى والأو�سط

معايل رئي�س اجلمارك نائبا ً لرئي�س منظمة اجلمارك العاملية للدورة القادمة

املعلومات واخلربات من خالل جتاربهم يف تطبيق
بنود االتفاقية.

الأم�ي�ن العام ملنظم���ة اجلمارك العاملي���ة الدكتور
كوني���و ميكوريا والأم�ي�ن العام امل�ساع���د للقطاع
الإقت�ص���ادي بجامعة الدول العربي���ة الدكتور كمال
ح�سن علي.

و�شدد املجتمع���ون على �أهمية تو�سيع نطاق
ا�ستخدام اللغ���ة العربية يف �أعمال منظمة اجلمارك
العاملي���ة ل�ضم���ان م�شاركة �أك�ب�ر لأع�ض���اء املنطقة
يف اجتماع���ات املنظمة و�أن�شطته���ا  ،معربني عن
ت�أييدهم  ،تو�صي���ات االجتماع الثالث ملن�سقي بناء
القدرات و�أهمه���ا دمج �أعمال الفريق املكلف ب�إعداد
اخلطة الإ�سرتاتيجية والفريق املكلف ب�إعداد اخلطة
التدريبية بفريق من�سقي بناء املقدرة بهدف زيادة
فعالي���ة الفريق وجتنب ازدواجي���ة املهام والنتائج
عل���ى �أن يتم و�ضع ال�رشوط املرجعية ملهام الفريق
وعر�ضها لالعتماد يف االجتماع القادم.

جدد مدراء عام���ي اجلمارك بدول �إقليم �شمال
�أفريقي���ا وال�رشقني الأدنى والأو�س���ط ثقتهم وللمرة
الثالثة عل���ى التوايل مبع���ايل ال�شي���خ �أحمد بن
حم���د �آل خليفة رئي�س اجلمارك ملن�صب نائب رئي�س
منظم���ة اجلمارك العاملية واملمث���ل الإقليمي وذلك
وا�ستعر�ض م���دراء اجلمارك خالل االجتماع �أهم
ً
وبدعوة من معايل رئي�س اجلمارك � ،شارك يف
للدورة القادمة  2020 - 2018تقديرا للدور البارز تو�صيات ونتائج اجلل�س���ة الثامنة وال�سبعني للجنة
بتمثيله دول الإقليم يف فعاليات و�أعمال املنظمة .ال�سيا�س���ات العامة مبنظمة اجلم���ارك العاملية والتي االجتماع املر�شحون ملن�ص���ب الأمني العام ملنظمة
وق���د مت اتخاذ الق���رار يف االجتم���اع ال�سابع ُعق���دت يف مدين���ة الأق�رص امل�رصي���ة يف دي�سمرب اجلم���ارك العاملي���ة  :الدكتور كوني���و ميكوريا من
والأربع�ي�ن ملدراء عام���ي اجلمارك ب�إقلي���م �شمال املا�ض���ي وكان �أهمها دخول اتفاقي���ة تي�سري التجارة اليابان وال�سيدة بيالر ج���واردو بوريغو من �أ�سبانيا
�أفريقي���ا وال�رشقني الأدنى والأو�س���ط والذي تر�أ�سه ملنظمة التج���ارة العاملية حيز النف���اذ و�أهمية ت�ضافر وقدموا مل���دراء عامي الإقلي���م مرئياتهم وخططهم
معايل رئي�س اجلمارك  ،م�ؤخر ًا يف القاهرة  ،بح�ضور اجله���ود ب�ي�ن دول الإقليم فيما يتعل���ق بتبادل حول م�ستقبل املنظمة.

رئي�س �شئون اجلمارك يبحث التعاون امل�شرتك مع وفد من اجلمارك الأردنية

ا�ستقب���ل معايل ال�شيخ �أحمد بن حم���د �آل خليفة رئي�س
اجلمارك  ،وفد ًا م���ن دائرة اجلمارك والأجه���زة الأمنية العاملة
يف مرك���ز حدود العمري باململكة الأردنية الها�شمية واملحاذي
للمملكة العربية ال�سعودية.
ويف بداية اللقاء  ،رحب معايل رئي�س اجلمارك بالوفد ،
مقدما نبذة تعريفية عن عم���ل كبائن جمارك مملكة البحرين
بالدخ���ول واخلروج ومهام �ساح���ة التفتي�ش باملنفذ الربي يف
ج��س�ر امللك فهد ،كما قدم نبذة تاريخية عن ج�رس امللك فهد
من���ذ افتتاحه ومراحل التط���ور والطموح���ات امل�ستقبلية للج�رس
 ،كم���ا مت خالل اللق���اء ا�ستعرا�ض جتربة اجلم���ارك البحرينية
وال�سعودي���ة يف جم���ال التفتي�ش عرب الكبائ���ن املطبق بني
البلدين ال�شقيقني يف املنفذ الربي بج�رس امللك فهد.

م���ن جهت���ه� ،أع���رب وف���د دائ���رة اجلم���ارك الأردني���ة
ع���ن خال����ص �شك���ره و تقدي���ره ل�شئ���ون اجلم���ارك مبملك���ة
البحري���ن عل���ى تعاونه���م يف تب���ادل اخل�ب�رات والتجارب
به���دف االرتق���اء بالعم���ل اجلمرك���ي ب�ي�ن البلدي���ن.
ح�رض اللقاء عدد من املدراء العامني واملدراء ب�شئون اجلمارك.
الجمـــــــارك
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يبد�أ تطبيقه يف الأول من �أبريل القادم
رئي�س اجلمارك يعلن عن انطالق نظام التخلي�ص امل�سبق على ج�رس امللك فهد

حتت رعاي���ة معايل ال�شيخ �أحمد بن حمد �آل
خليفة رئي�س اجلمارك � ،أقامت �شئون اجلمارك اللقاء
الت�شاوري ب�ش�أن التخلي�ص امل�سبق مع املخل�صني
اجلمركيني  ،وذلك ب�إدارة جمارك املنافذ الربية.
وقد �أ�شار معايل رئي�س اجلمارك ب�أن هذا اللقاء
جاء بالتزام���ن مع احتفال �شئ���ون اجلمارك بيوم
اجلمارك العاملي والذي ي�صادف  26يناير من كل
عام  ،وذلك ت�أكيد ًا على مب���د�أ ال�رشاكة وال�سعي
الدائم للتوا�ص���ل مع كافة الأط���راف ذات العالقة
لبح���ث كل ما م���ن �ش�أنه تطوير العم���ل اجلمركي،
واحلر����ص على الت�ش���اور لتي�سري الإج���راءات وذلك
م���ن �أجل خدم���ة التجار واملخل�ص�ي�ن اجلمركيني
وامل�ساهم���ة يف رفعة الإقت�ص���اد الوطني  ،م�ؤكد ًا
معاليه ب�أن ه���ذا اللقاء يهدف �إل���ى �إتاحة الفر�صة
للتعرف على �آراء املخل�ص�ي�ن اجلمركيني وتبادل
وجه���ات النظ���ر به���دف تطبيق نظ���ام التخلي�ص
امل�سبق على ج�رس امللك فهد بال�شكل ال�صحيح.

اجلمرك���ي ب�إع���داد البيان اجلمرك���ي قبل و�صول
ال�شاحن���ة  ،وال���ذي تكم���ن �أهميته ل���دى �شئون
اجلم���ارك يف حتديد ما �إذا كانت هناك حاجة �إلى
امل�سح ال�ضوئ���ي �أو التفتي�ش الي���دوي �أو الإفراج
عنها ب�شكل مبا�رش.

ون���وه معايل رئي����س اجلمارك  ،ب����أن �شئون
اجلمارك جتاوزت الكثري من امل�شاكل ومنها تكد�س
ال�شاحنات والتي �ساهمت يف �إيجاد حلول لتقلي�ص
امل���دة الزمنية لكافة الإجراءات  ،بالإ�ضافة �إلى تطور
ح��ض�ر اللق���اء  ،عدد م���ن امل���دراء العامني
التكنولوجيا الذي �سه���ل يف و�صول املعلومة قبل
و�صول الب�ضاع���ة  ،فكل هذه العوامل �ساعدت على وامل���دراء ب�شئون اجلمارك وع���دد من املخل�صني
تطبيق فك���رة التخلي�ص امل�سب���ق ،والتي تهدف اجلمركيني.
ب�شكل كبري �إل���ى تقلي�ص املدة الزمنية امل�ستغرقة
لبق���اء ال�شاحنة يف املنفذ حل�ي�ن الإفراج عنها ،
يهدف �إلى تقلي�ص
حيث تتطلع لهذا الهدف كافة �أنواع الواردات �إلى
بقاء ال�شاحنة يف
مملكة البحرين.

ويف اخلت���ام � ،أكد معايل رئي����س اجلمارك
و�أو�ضح معاليه ب�أن نظ���ام التخلي�ص امل�سبق ب�أن �شئون اجلمارك �ستعم���ل خالل الأيام القادمة
يقوم على ا�ست�ل�ام ال�رشكة امل�ستوردة للم�ستندات على �إ�صدار القرار املتعلق بتطبيق نظام التخلي�ص
م���ن ال�رشك���ة امل�ص���درة  ،وعليه يق���وم املخل�ص امل�سبق والعمل م���ع اجلهات الرقابية لتذليل كافة
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العقبات التي تواجه عملية التطبيق ،حيث �سيبد�أ
تطبي���ق النظام يف الأول من �شه���ر �أبريل القادم
 ،وت�صاحب���ه تنفيذ حمل���ة توعوي���ة موجهه لكافة
امل�ستوردي���ن والأفراد واملخل�ص�ي�ن والتجار خالل
الأ�سابي���ع القادمة  ،م�شدد ًا معالي���ه على �رضورة
تعاون املخل�صني اجلمركيني مع �شئون اجلمارك
وح��ص�ر امل�ستوردي���ن غري امللتزم�ي�ن يف تقدمي
املعلوم���ة ال�صحيحة ،حتى يت���م اتخاذ الإجراءات
الالزمة حيالهم.

املنفذ حلني

الإفراج عنها

�شئون اجلمارك ت�ست�ضيف رئي�س االحتاد العربي للمخل�صني اجلمركيني

التخلي�����ص اجلمركي باعتبارها �رشي����كاً هاماً يف
التجارة العربي����ة والدولية ،و�أعرب عن �سعادته
باالحت����اد و�أهدافه التي تخ����دم العمل العربي
امل�شرتك.
و�أ�شاد الرفاعي باجلهود والدور الكبري الذي
تق���وم به �ش����ؤون اجلمارك دفاعاً ع���ن مقدرات
االقت�صاد البحريني ،و�إ�سهاماتها يف تعزيز العمل
اجلمركي العربي امل�شرتك والتجارة العربية.

كما تقدم رئي�س االحت���اد العربي مب�سودة
برتوكول تع���اون م�شرتك مع �ش����ؤون اجلمارك
لتعزيز وتي�سري التج���ارة العربية البينية ،وخدمة
املواطن العربي.
ا�ستقب����ل مع����ايل رئي�س اجلم����ارك ال�شيخ وكيفية تعزيز وتنمي����ة التجارة العربية البينية،
�أحم����د ب����ن حم����د �آل خليف����ة ،رئي�س االحتاد و�أهمي����ة دور اجلم����ارك يف الت�ص����دي لعمليات
العربي للمخل�صني اجلمركيني الدكتور ممدوح الغ�����ش والتهريب اجلمركي وحمارب����ة االقت�صاد
املوازي.
الرفاعي.
وخ��ل�ال اللق����اء ،ع����رف الرفاع����ي باالحتاد
و�أهداف����ه ون�شاطه وخطوات����ه التي اتخذت يف
الف��ت�رة املا�ضية من خ��ل�ال التوا�صل مع اجلهات
وامل�ؤ�س�س����ات والأ�شخا�ص يف ال����دول العربية،

و�أ�شار معايل رئي�س اجلمارك �إلى اال�ستفادة
م����ن التط����ور التكنولوجي املت�س����ارع من خالل
الربط االلكرتوين بني اجلمارك العربية واجلهات
ذات العالقة ،و�أبدى دعمه الكامل لتطوير مهنة

وبحث معاليه مع الدكتور الرفاعي عدد ًا من
الق�ضاي���ا الإقت�صادية العربي���ة املهمة.ح�رض اللقاء
مدير ع���ام الإدارة العامة للتخلي����ص والتفتي�ش
اجلمرك���ي العميد عب���د اهلل الكبي�سي ،وممثل
االحتاد ل���دى اململكة عب���د الغف���ار الب�ستكي
ورئي����س نقابة البحرين اللوج�ستي���ة ،وع�ض���و
اجلمعية العمومية باالحتاد عبد اهلل التويجري،
ونائب رئي�س نقابة البحري���ن اللوج�ستية يو�سف
احلايكي.

رئي�س اجلمارك ي�شيد بدور جمعية املخل�صني اجلمركيني

ا�ستقبل معايل ال�شي����خ �أحمد بن حمد �آل
خليف����ة رئي�س اجلمارك  ،ال�سي����د يا�رس عبداهلل
الأم��ي�ن رئي�س جمعي����ة املخل�صني اجلمركيني
و�أع�ض����اء جمل�����س �إدارة اجلمعي����ة  ،حي����ث هن�أ
الأع�ض����اء مبنا�سبة فوزه����م يف انتخابات الدورة
اجلديدة.
وخ��ل�ال اللقاء  ،تطرق رئي�����س اجلمارك �إلى
�أهمي����ة دور جمعية املخل�ص��ي�ن  ،والتي تعترب
ج����زءا ال يتجز�أ من �شئ����ون اجلمارك ،من خاللها
عملها الدائ����م يف اجتاه دفع عجل����ة التطوير
بالعمل اجلمركي.

والتي ت�سم����ح ببحث املو�ضوعات ذات االهتمام
من جهته � ،أعرب رئي�س جمعية املخل�صني امل�شرتك  ،كما �أثن����ى الأع�ضاء على دور معهد
اجلمركيني عن خال�ص �شك����ره ل�شئون اجلمارك التدري����ب اجلمركي من خ��ل�ال تنظيمه للدورات
عل����ى االجتماعات الدورية القائمة بني اجلهتني التدريبي����ة اخلا�ص����ة باملخل�ص��ي�ن اجلمركيني،

وامل�ساهم����ة يف �إ�ص����دار الرخ�����ص اجلمركية ،مبا
يهيئهم لالنخراط يف العم����ل اجلمركي ب�شكل
مهني .ح�رض االجتماع عدد من املدراء العامني
واملدراء ب�شئون اجلمارك.
الجمـــــــارك
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�أكد �أن انخفا�ض حاالت التهريب دليل على يقظة رجال اجلمارك

رئي�س اجلمارك :ل�سنا معنيون برفع �أ�سعار اجلمارك عن طريق
ال�رضيبة الإنتقائية �أو القيمة امل�ضافة
وال�ضبطيات املوجودة فيه تتعلق بال�سلع املقلدة،
مث���ل احلقائ���ب واملالب�س غري الأ�صلي���ة ،وكذلك
بع�ض املواد التي تتحف���ظ اجلهات الرقابية على
�إدخالها �إلى الب�ل�اد؛ لعدم مطابقتها للموا�صفات،
ويف كثري من الأحيان يعاد ت�صدير هذه املواد،
معت�ب�را �أن �أبرزالإجن���ازات التي مت���ت خالل عام
ً
2017ه���ي انخفا�ض �أرقام حاالت التهريب ،وهذا
دلي���ل على مدى يقظة رجال اجلمارك يف املنافذ
التي تزداد فيه���ا حاالت التهري���ب التي يعتقد
البع�ض �أنها �سهلة االخرتاق.

منه���ا التقييم ث���م الرت�سية ،وم���ع نهاية العام
احلايل �سيتم تر�سي���ة املرحلة الثانية من النظام،
�أ�ضافة �إلى ما ن�صت علي���ه الإ�سرتاتيجية لتحقيق
�أهدافها حتى عام .2020

وب�ي�ن رئي�س اجلم���ارك �أن الإجناز الذي مت
خ�ل�ال الع���ام  2017هو تب�سيط �إج���راءات نظام
التخلي�ص اجلمركي ،كما مت تد�شني نظام الدفع
اجلمركي ،ويف منفذ مين���اء خليفة خف�ضنا املدة
امل�ستغرقة للتخلي�ص �إلى �أزمنة تعد دوليا قيا�سية
مقارن���ة بدول الع���امل وذلك منذ ف�ت�رة ،ولذلك
القط���اع اللوج�ستي يف اململك���ة والإقليم ي�شهد
كبريا ،ونوا�صل عملن���ا يف حتقيق �أزمنة
تناف�س���ا ً
ً
قيا�سية �أف�ضل وتخفي�ض الكلفة على امل�ستثمرين،
م�شددا عل���ى �أن طبيعة العمل يف اجلمارك هي
ً
الرتكيز على �أمن و�سالمة املجتمع وذلك بتي�سري
التج���ارة لدين���ا ،ولذلك م�ستم���رون يف حتقيق
التوازن بني زيادة التي�سري مع احلفاظ على الأمن
وال�سالمة.

�أكد مع���ايل رئي�س اجلم���ارك ال�شيخ �أحمد
حاليا
ب���ن حم���د �آل خليف���ة� ،أن اجلمارك تنف���ذ ً
الإ�سرتاتيجي���ة الت���ي �أطلقته���ا يف مطل���ع عام
 ،2017والت���ي متتد �إلى ثالثة �أعوام حتى عام
نافيا �أن تك���ون �شئون اجلمارك معنية
ً ،2020
وردا على �س����ؤال حول �أبرز املنافذ التي يتم
ً
برفع �أ�سعار اجلمارك� ،س���واء عن طريق ال�رضيبة فيها حاالت التهريب ،قال معايل ال�شيخ �أحمد بن
الإنتقائية� ،أو كذلك ما يتداول عن �رضيبة القيمة حمد �آل خليفة :تختلف طبيعة التهريب من منفذ
امل�ضافة ،فهي لي�ست �أمور جمركية.
لآخر ،وبالن�سبة �إلى امل���واد املخدرة فال�ضبطيات
وك�شف �أن العام احلايل �سوف ي�شهد تد�شني الأك�ث�ر ح�س���ب االح�صائيات ه���ي يف ج�رس امللك
وتركيب  4اجهزة ا�شعة للحاويات ،بواقع جهازين فهد ،وتتم ال�ضبطيات تقريبا مبعدالت �أ�سبوعية،
للأ�شع���ة يف ميناء �سلم���ان ،وجهازين �آخرين يف وهناك رقابة تامة من �ضب���اط اجلمارك ،ثم هناك
و�أك���د مع���ايل ال�شي���خ �أحمد ب���ن حمد �آل
أي�ضا كالب الأث���ر التي يف هذا
ج�رس املل���ك فهد ،وذل���ك بع���د �أن مت تر�سية دور كبري تلعب���ه � ً
كبريا من
دعما ً
خليفة �أن �شئون اجلم���ارك تلقى ً
مناق�ص���ة هذه الأجه���زة ،كما �أن الرب���ع الأول من ال�ش�أن.
القي���ادة الر�شيدة واحلكومة املوق���رة ،و�أن هناك
كبريا يف �إجراءات
العام احلايل �سي�شه���د
تطويرا ً
ً
وتاب���ع� :أما بالن�سب���ة �إل���ى مطار البحرين ،متابع���ة وتوجيه���ا م�ستمري���ن من مع���ايل وزير
و�سيعلن
التخلي�ص اجلمركي بج��س�ر امللك فهدُ ،
فال�ضبطي���ات الت���ي �شهدها املنف���ذ اجلوي هي الداخلية ،الفتا �إلى �أن جميع االحتياجات اخلا�صة
عنه يف حينه.
�ضبطيات ت�أتي «ترانزي���ت» ولي�س البحرين هي ب�شئون اجلمارك قي���د التوفر وال يوجد �شيء من
كما ك�ش���ف رئي����س اجلمارك ع���ن �أن العام املق�ص���د النهائي ،ون�سهم ب�شكل كبري بالتن�سيق التحديات �أو الثغ���رات ،والعن�رص الأهم الذي من
اجلديد � 2018س���وف ي�شهد املرحلة الثانية من مع دول املق�ص���د النهائي لتو�صي���ل الإخباريات املمكن ت�سليط ال�ضوء عليه هو عملية ا�ستمرار بناء
مناق�صة م�رشوع الناف���ذة الواحدة ،معربا عن �أمله املطلوبة عن هذه املحاوالت.
قدرات �ضباط اجلم���ارك التي هي م�ستمرة ومت�أ�صلة
بتد�شني �أو طرح تل���ك املناق�صة يف �شهر يونيو
و�أ�ضاف :وعن املنفذ البح���ري ميناء خليفة ،يف �أ�سا�س عمل اجلم���ارك من حيث التطوير وبناء
م�شريا �إلى �أن املناق�صة متر بعدة مراحل ،ال توج���د في���ه ح���االت متعلقة مب���واد خمدرة ،القدرات ل�ضابط اجلمارك.
القادمً ،
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رئي�س اجلمارك يجتمع مع رئي�س العمليات ب�رشكة  UPSللنقل ال�رسيع
اجتم���ع مع���ايل ال�شيخ �أحمد ب���ن حمد �آل
خليف���ة رئي�س اجلم���ارك  ،مع رئي����س العمليات
ب�رشكة  UPSللنقل ال�رسي���ع ملنطقة �شبه القارة
الهندي���ة وال��ش�رق الأو�سط و�أفريقيا ال�سيد جني
فران�سوا وع���دد م���ن املدراء العام�ي�ن بال�رشكة،
وذل���ك من �أج���ل ا�ستعرا�ض �سب���ل التعاون بني
ال�رشكة و�شئ���ون اجلمارك لكل ما من �ش�أنه حتقيق
التطور للجانبني.
وخالل اللق���اء  ،قام مع���ايل رئي�س اجلمارك
ب��ش�رح نب���ذة تعريفية ع���ن عملي���ة التخلي�ص
اجلمركي وال�رسعة يف �إجن���از املعامالت اجلمركية
و�آخر امل�ستجدات التي طر�أت يف العمل اجلمركي
والأمني ب�شئون اجلمارك  ،وكيفية �إعداد البيانات
اجلمركي���ة عن طري���ق التخلي�ص امل�سب���ق و�إنهاء
الإجراءات اجلمركية ال�صادرة لدول جمل�س التعاون
اخلليج���ي يف مملكة البحري���ن  ،م�ؤك���د ًا معاليه
من جانبه� ،أبدى ال�سيد جني فران�سوا �شكره على التعاون مع �شئ���ون اجلمارك وتقدمي كافة
ا�ستعداد �شئون اجلمارك لتقدمي كافة الت�سهيالت
التي من �ش�أنها امل�ساهم���ة يف تطوير �أداء ال�رشكة وتقديره ملع���ايل رئي�س اجلم���ارك على التعاون اخلدمات امل�ساهمة يف دعم العمل امل�شرتك بني
املثمر  ،م�ؤكد ًا حر�ص �رشكة  UPSللنقل ال�رسيع الطرفني.
وزيادة عملية اال�سترياد ململكة البحرين.

تدعيم وتطوير التعاون اجلمركي بني البحرين وكوريا
اجلمركي،والعمل على تبادل اخلربات بني
البلدين وتعزيزها ب�شكل م�ستمر.
و�أ�ستعر�����ض مع����ايل رئي�����س اجلمارك
خالل اللقاء �آخر التط����ورات املتعلقة ب�شئون
اجلمارك ،ومن �أهمه����ا تد�شني �إ�سرتاتيجية
�شئون اجلم����ارك  2020 – 2017وكيفية
تطبيقها خالل ال�سن����وات القادمة ،بالإ�ضافة
�إلى تط����ور الأنظم����ة الإلكرتونية يف جمارك
مملك����ة البحرين والتي ته����دف �إلى ت�سهيل
التج����ارة الدولي����ة ومنه����ا عملي����ة الدف����ع
الإلكرتوين.
ومن جهته �أعرب �سعادة �سفري جمهورية
وخ��ل�ال اللق����اء ،مت تب����ادل �أوج����ه كوري����ا عن �شكره ملع����ايل رئي�س اجلمارك ،
ا�ستقبل معايل ال�شيخ �أحمد بن حمد �آل
خليفة رئي�س اجلم���ارك� ،سعادة ال�سيد بارك التعاون القائم ب��ي�ن البلدين ال�صديقني ،منوه����ا �إلى �أهمية ا�ستمرار كافة �أوجه التعاون
هو �سفري جمهورية كوريا لدى مملكة البحرين .وال�سب����ل الكفيل����ة بتطويره����ا يف املج����ال بني البلدين مبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة.
الجمـــــــارك
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معايل ال�شيخ �أحمد بن حمد �آل خليفة:

بدء العمل يف م�شـروع تو�سعة بوابة حت�صيل الر�سوم بج�سـر امللك فهد

�ضمن اخلطة متو�سطة امل���دى لتي�سري �إجراءات
العبور بج�رس امللك فهد ،والتي ُي�رشف عليها �صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ي�ر �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل
العهد نائ���ب القائد الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�س
جمل�س ال���وزراء� ،رصح معايل ال�شيخ �أحمد بن حمد
�آل خليفة رئي�س اجلم���ارك نائب رئي�س جمل�س �إدارة
امل�ؤ�س�س���ة العامة جل�رس امللك فه���د ،ب�أن العمل قد
بد�أ يف م��ش�روع تو�سع���ة بوابة حت�صي���ل الر�سوم
بج�رس املل���ك فهد ،اعتب���ارا من نوفم�ب�ر املا�ضي،
وذلك ا�ستنادا عل���ى تطبيق م�شاريع تطوير وزيادة
القدرة اال�ستيعابية لكبائ���ن وم�سارات بوابة الر�سوم
باجلانب�ي�ن البحريني وال�سع���ودي ،بحيث ي�شمل
عدد ( 9م�سارات)،منه���ا  6م�سارات تقدم خدماتها

عن طري���ق موظف ،و 3م�س���ارات �إلكرتونية بالإ�ضافة
�إل���ى عدد 2م�س���ار لل�شاحن���ات ،حيث ب���د�أ تنفيذ
امل�رشوع من���ذ �شهر مار�س املا�ض���ي و�سي�ستمر لغاية
�أبريل القادم.
وفيم���ا يتعلق بامل�رشوع الث���اين واملتمثل يف
تطوير وزيادة الق���درة اال�ستيعابية لكبائن وم�سارات
اجلوازات باجلانبني البحرين���ي وال�سعودي لي�شمل
(ع���دد  37م�س���ار خدم���ة ) يف ح�ي�ن كانت عدد
امل�سارات ( 17م�سار) م���ع الأخذ باالعتبار �أنه و�أثناء
�سري العمل �سيت���م ت�شغيل الكبائ���ن التي �ستجهز
تباعاً ،بهدف ت�سهيل حركة امل�سافرين وامل�ساهمة يف
�إنهاء االزدحام وتقدمي الراح���ة ملرتادي اجل�رس من
خالل تقليل الفرتة الزمنية لعبور ج�رس امللك فهد.

ويف ذات ال�سياق �أ�شاد معايل رئي�س اجلمارك
بجهود موظفي �شئون اجلن�سية واجلوازات والإقامة
على قدرتهم ال�رسيعة يف الت���درب على النظام
اجلديد من خالل ا�ستحداث قارئ للبطاقة الذكية،
وبنا ًء عل���ى ذلك انخف�ضت م���دة االنتظار ب�شكل
ملحوظ ومتكنوا م���ن حتقيق �أزمنة �رسيعة مطابقة
للإجراءات الواجبة الإتباع يف هذا ال�ش�أن.
كما ثمن مع���ايل رئي�س اجلم���ارك ،جهود
مع���ايل ال�شيخ را�شد بن خليف���ة �آل خليفة وكيل
وزارة الداخلية ل�شئون اجلن�سية واجلوازات والإقامة
نحو تطوي���ر منظوم���ة العمل ب�شئ���ون اجلوازات
وخ�صو�صاً تفعيل النظام احلديث الذي يعمل على
خدمة امل�سافرين على املدى البعيد.

رئي�س اجلمارك يبحث التعاون امل�شرتك مع الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�سياحة واملعار�ض
ا�ستقبل معايل ال�شيخ �أحمد بن حمد �آل خليفة رئي�س اجلمارك � ،سعادة ال�شيخ خالد
بن حمود �آل خليفة الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�سياحة واملعار�ض.
ومت خالل اللق���اء ا�ستعرا�ض �أوجه التعاون امل�شرتك ب�ي�ن اجلانبني من خالل تب�سيط
الإجراءات املقدم���ة يف كافة املنافذ اجلمركية ،وامل�ساهمة يف دع���م القطاعات الإقت�صادية
وال�سياحية املختلفة ملا له من �أثر �إيجابي على ال�صعيد الإقت�صادي وال�سياحي ململكة البحرين
وذلك متا�شياً مع الإ�سرتاتيجية الوطنية التي �أطلقتها هيئة البحرين لل�سياحة واملعار�ض.
و�أك���د معايل رئي�س اجلمارك  ،حر�ص �شئون اجلمارك عل���ى العمل مع كافة القطاعات
وامل�ؤ�س�سات املحلية وت�سخ�ي�ر اجلهود والإمكانيات لتعزيز مكانة مملكة البحرين والإرتقاء بها
كوجهة �سياحية �إ�ستثماري.
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مدير عام الإدارة العامة للتخلي�ص والتفتي�ش اجلمركي :

املخل�صون هم حلقة الو�صل بني �شئون اجلمارك والتجار

حتت رعاية العميد عب���داهلل حمد الكبي�سي
مدي���ر ع���ام الإدارة العامة للتخلي����ص والتفتي�ش
اجلمرك���ي ،اختتم���ت �شئون اجلم���ارك الربنامج
التدريبي الأول لت�أهي���ل املخل�صني اجلمركيني،
والذي ُعق���د يف معهد التدريب اجلمركي ،حيث
مت اعتم���اد ت�سجيل  25خمل�ص���ا جمركيا متدربا
حل�ضور الربنامج.
و�أ�شار العمي���د الكبي�سي �إل���ى �أن الربنامج
التدريب���ي ي�أتي يف �إطار �سع���ي �شئون اجلمارك
للإرتق���اء مب�ستوى هذه املهن���ة املهمة ،من خالل
تدري���ب املخل�صني امل�ستجدي���ن على متطلبات

العمل اجلمركي احلديث ،متهيد ًا لإنخراطهم يف
العمل ب�صورة مهني���ة �صحيحة ،مع مراعاة مواكبة
كل ما هو جديد م���ن القرارات ال�صادرة من �شئون
اجلمارك والعمل على تطبيقها.
وت�ضم���ن الربنام���ج م���واد تدريبي���ة ت�شمل
�إجراءات التخلي�ص اجلمرك���ي والدورة امل�ستندية
والقان���ون اجلمركي املوح���د والتعرف���ة والقيمة
اجلمركي���ة ،بالإ�ضافة �إلى التدري���ب العملي على
ا�ستخدام برنامج التخلي�ص الإلكرتوين “ �أفق ”،
كما �سيتم �إخ�ضاع املتدرب�ي�ن المتحان يتم من
خالله اعتماد الناجحني كمخل�صني جمركيني.

و�أك���د مدير ع���ام الإدارة العام���ة للتخلي�ص
والتفتي����ش اجلمركي� ،أن �شئون اجلمارك تتطلع
لأن ت�شه���د املرحل���ة القادم���ة تط���ور ًا ملحوظ���ا
يف �أ�سل���وب العم���ل اجلمركي مبن���ي على الثقة
املتبادلة ،ويهدف �إلى تعزيز ال�رشاكة مع العمالء
باعتب���ار �إن قطاع املخل�ص�ي�ن اجلمركيني حلقة
الو�صل بني �شئون اجلمارك والتجار ،منوها �إلى �أن
ت�أهيلهم وتزويدهم باملعرفة والت�رشيعات الواجبة
�سي�سه���م يف �إمت���ام عملية التخلي����ص اجلمركي
للب�ضائ���ع ب�صورة مي�رسة و�آمن���ة وفعالة ترفع من
�ش�أن احلركة التجاري���ة ململكة البحرين يف �سبيل
دعم الإقت�صاد الوطني.

حما�رضة حول �إجراءات نقل وا�سترياد الب�ضائع والتخلي�ص اجلمركي

تعزيز ملبد�أ ال�رشاكة املجتمعية� ،أقامت �شئون
اجلم���ارك وبالتعاون مع املجل����س الأعلى للمر�أة،
حما��ض�رة توعوية حول �إج���راءات نق���ل وا�سترياد
الب�ضائع والتخلي�ص اجلمركي  ،مب�شاركة عدد من
رائدات الأعمال يف مركز «ريادات».
وت�ضمنت املحا�رضة والتي قدمتها رئي�س �شعبة
�إدارة املخاط���ر� ،رشحا لطبيعة عمل �شئون اجلمارك

و�إ�سرتاتيجيته���ا لع���ام  ،2020-2017ومفهوم الإقت�صادي املعتمد.
القي���ود اجلمركية و�أنواعه���ا و�إجراءاته���ا بالإ�ضافة
يذكر �أن هذه املحا�رضة تع���د بداية ل�سل�سلة
�إلى التطرق �إل���ى �إدارة املخاطر اجلمركية بجانبيها م���ن املحا��ض�رات التوعوي���ة التي تعت���زم �شئون
الإداري والفني ،والتدقيق اجلمركي الالحق.
اجلمارك تقدميها لعدد من اجلهات ذات العالقة،
كم���ا ت�ضمن���ت نبذة ع���ن برنام���ج امل�شغل حيث ت�سع���ى من خالله���ا لإي�صال �أك�ب�ر قدر من
الإقت�ص���ادي املعتمد وال�رشوط والت�سهيالت الواجب املعلوم���ات التي ت�ساه���م يف احل�صول على �أف�ضل
تقدميه���ا حل�ص���ول ال�رشكة على �شه���ادة امل�شغل اخلدمات اجلمركية.
الجمـــــــارك
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متابعات

لتحقيق الهدف الإ�سرتاتيجي الثاين من اخلطة الإ�سرتاتيجية 2020-2017م

ا�ستخدام �أحدث الأجهزة لفح�ص ال�شاحنات
واحلاويات بالأ�شعة ال�سينية

خليفة الشوملي

و�أو�ضح �أن���ه بتوجيهات من الفريق الركن معايل
ال�شي���خ را�شد بن عب���داهلل �آل خليفة وزي���ر الداخلية
ومبتابعة من معايل رئي�س اجلمارك ال�شيخ �أحمد بن
حم���د �آل خليفة ،تعـتزم �شئون اجلم���ارك ا�ستخدام
�أح���دث الأجه���زة للك�ش���ف بالأ�شعة ال�سيني���ة لفح�ص
ال�شاحنات واحلاويات ،مبا ب�سهم يف �رسعة �إجناز �أعمال
التفتي����ش والفح�ص اجلمركي ،به���دف ت�رسيع حركة
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�رصح مدير �إدارة جمارك املنافذ البحرية خليفة ال�شوملي ،ب�أن �شئون
اجلمارك ب�صدد �إطالق منظومتها اجلديدة لتحقيق الهدف الإ�سرتاتيجي
الثاين من اخلط���ة الإ�سرتاتيجية ل�شئون اجلمارك 2020-2017م،
واملتمثل يف حتقيق الإكتفاء الكلي من املوارد املادية والتكنولوجية
املنا�سبة والكافية لتجنب تعطيل الب�ضائع والركاب.
التجارة امل�رشوعة وخف�ض زم���ن الإفراج اجلمركي عن
الب�ضائع.
و�أ�ض���اف مدير �إدارة جم���ارك املنافذ البحرية ب�أن
�شئون اجلمارك ت�سعى �إلى دمج �أ�ساليب تكنولوجية
متع���ددة �ضمن منظوم���ة تقنية متكامل���ة ت�ستخدم
�أحدث الأجهزة املتط���ورة للتفتي�ش اجلمركي ،مو�ضحا
�أن املنظوم���ة اجلدي���دة لأجه���زة الك�ش���ف والفح�ص

اجلمركي �إ�ضاف���ة نوعية �إلى البني���ة التحتية ل�شئون
اجلمارك ،كما تعمل على دع���م التوازن بني احلفاظ
على �أمن املجتمع وتي�سري التجارة عبـر ت�أمني �سل�سلة
الإمداد التجاري ،وتعزيز منظوم���ة الأمن يف املنافذ
اجلمركية.
و�أ�ش���ار �إلى �أن �شئون اجلم���ارك �ستقوم بتثبيت
�أجهزة حديثة يف املنفذين (البحري والربي) مبعدل

جهازين لكل منفذ ،و�ستك���ون بديلة للأجهزة احلالية
املوج���ودة يف املنفذي���ن ،و�سيكون اجله���از الأول
لفح����ص احلاويات يف �إدارة جم���ارك املنافذ البحرية،
حيث �سيكون له دور كبري يف مواكبة الزيادة امل�ستمرة
يف الطاقة الإ�ستيعابية للحاويات يف ميناء خليفة بن
�سلمان كم���ا �سي�ساهم يف زي���ادة الإن�سيابية لعمليات
الإف�ساح اجلمركي وخف�ض زمن الإفراج عن الب�ضائع،
م���ع العمل على خف�ض ن�سب���ة التفتي�ش اليدوي يف
املنفذ وامل�ساهمة يف ارتفاع ن�سبة التعامل ب�شكل �آمن
م���ع املواد امل�شعة ،للحفاظ عل���ى �سالمة املتعاملني
مع اجلهاز ،كما �سي�ساعد يف احلد من عمليات تهريب
امل�شع���ة واخلطرة،
امل���واد غـ�ي�ر امل�رشوعة وامل���واد
ّ
واملحظورة عاملي���اً ،وكذلك املواد اخلطـرية املزدوجة
اال�ستعمال واملمنوعة مبوجب القوانني الدولية ،وهو ما
ير�سخ م���ن مكانة مملكة البحرين كمركز جتاري عاملي
ّ
�آمن ،و�سيكون اجلهاز الثاين يف �إدارة جمارك املنافذ
الـربية ال���ذي ي�شهد حركة مكثف���ة لل�شاحنات بهدف
ت�رسيع عمليات التفتي�ش اجلمركي ،وتعزيز الإمكانيات
الأمني���ة حلدود اململكة ،واحلد م���ن دخول الب�ضائع
املحظورة واملمنوعة.
و�أكد �أن الأجه���زة احلديثة قابلة للربط مع نظام
التخلي����ص اجلمركي “ �أفق ” ونظ���ام �إدارة املخاطر،
بالإ�ضافة �إلى الربط مع مركز العمليات اجلمركية وذلك
به���دف �أن تكون املعاينة من �أك�ث�ر من جانب ويف
نف�س الوقت ،مما �سي�ؤدي �إلى احلد من م�شكلة تكد�س
احلاويات وال�شاحنات يف املنافذ اجلمركية ،و�ستدعم
هذه الأجهزة القدرات العالية الـتي يتمتع بها مفت�شو
�شئون اجلم���ارك ،حي���ث �سيتم �إخ�ض���اع املوظفني

لدورات تخ�ص�صية متوا�صل���ة يف حتليل وقراءة ال�صور،
و�سيت���م تدريبهم م���ن خاللها عل���ى مقارن���ة ال�صور
امل�أخ���وذة من �أجهزة امل�س���ح باملعلومات الواردة يف
البيان اجلمركي لنوعية الب�ضاعة �أو حمتويات احلاوية،
م���ع مراعاة دق���ة الأداء و�رسعة الإجن���از ،وت�أتي هذه
اخلطوة يف �إطار عمليات التحديث والتطوير املتوا�صلة
الـتي تبذله���ا �شئون اجلمارك لتطوير العمل اجلمركي
وفق �إ�سرتاتيجي���ة متكاملة لتق���دمي �أف�ضل اخلدمات
والت�سهيالت اجلمركية للمتعاملني ،والتي تنطلق بنا ًء
على توجيهات معايل رئي�س اجلمارك.
و�أ�ضاف مدي���ر �إدارة جمارك املناف���ذ البحرية �أن
اخلطة الت�شغيلية لتطوير الإجراءات اجلمركية يف ميناء
خليفة ب���ن �سلمان ت�سري بخطى ثابت���ة ور�ؤية وا�ضحة
لي�صب���ح امليناء �أح���د املوانئ الكبـ���رى الرائدة يف
منطقة �شمال اخلليج العربي ،لكونه �أحد �أهم م�سارات
التجارة البحري���ة نظر ًا ملوقعة الإ�سرتاتيجي يف و�سط
اخلليج العربي بالإ�ضافة �إل���ى ات�صاله املبا�رش ب�شبكة
خطوط بري���ة مبا�رشة �إلى اململك���ة العربية ال�سعودية
ودول اخلليج ،ومن طموح �شئون اجلمارك الرئي�سية
امل�ساهم���ة ب�شكل كبـ�ي�ر يف تعزيز ال���دور الإقليمـي
والدويل ململكة البحرين يف جمال التجارة واخلدمات
اللوج�ستية وال�شحن البحري.
ويف اخلت���ام �أكد مدي���ر �إدارة جم���ارك املنافذ
البحري���ة ب�أن �شئ���ون اجلمارك ،حتر����ص على تعزيز
ق���درات املنافذ اجلمركية يف اململك���ة ورفع م�ستوى
كفاءة العنا�رص الب�رشي���ة والإ�ستعانة ب�أحدث التقنيات
يف الع���امل بهدف تقليل م�ست���وى املخاطر اجلمركية
وت�سهيل �سل�سلة الإمداد يف التجارة الدولية.
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اإلعالمي
تحقيق
التقرير

�شئون اجلمارك
يف عام 2017

ك�شف���ت �شئون اجلم���ارك عن قائمة من الإجنازات التي حققتها يف الف�ت�رة الأخرية  ،خالل االحتفال الذي
�أقامت���ه مبنا�سب���ة يوم اجلمارك العاملي وال���ذي يوافق ال�ساد�س والع�رشين من يناي���ر من كل عام  ،و�شهده
الفري���ق الرك���ن معايل ال�شيخ را�شد بن عبداهلل �آل خليفة وزير الداخلي���ة و�أقيم حتت �شعار «بيئة عمل �آمنة
للتنمي���ة االقت�صادية» ت�أكيد ًا على «خلق بيئة عمل حتر�ص على تق���دمي �أف�ضل اخلدمات للأفراد و لل�رشكات
وامل�ؤ�س�سات والتجار  ،حيث �إن املق�صود من كلمة �آمنة  :هي بيئة ممكنة  ..حمفزة  ..عادلة  ..وم�ستدامة ..
موجهه لكافة قطاعات العمل وحتديد ًا امل�ؤ�س�سات املتناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة من �أجل التو�سع يف
ن�شاطاته���م والتحفيز للم�شاركة يف التجارة الدولي���ة  ،وت�شجيعهم على االبتكار وخلق فر�ص العمل واال�ستثمار
يف امل���وارد الب�رشية مما �سوف ي�سه���م يف تعزيز النمو الإقت�صادي ورفع م�ست���وى املعي�شة» وذلك وفق ما
�أو�ضحه معايل ال�شيخ �أحمد بن حمد �آل خليفة رئي�س اجلمارك يف كلمته التي �ألقاها بهذه املنا�سبة.
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و�أ�ش���ار رئي�س اجلم���ارك �إل���ى �أن االحتفال
ي�أت���ي بعد عام من تد�شني �إ�سرتاتيجية �شئون
اجلم���ارك للأع���وام  2020-2017وقد بلغت
ن�سبة الإجناز يف الأه���داف الثالثة الإ�سرتاتيجية
ب�شكل �إجم���ايل %33حيث بلغت ن�سبة الإجناز
يف اله���دف الأول  %38والهدف الثاين %20
والهدف الثالث  ،%40وجاري العمل على تنفيذ
باق���ي املتطلب���ات وذلك ح�سب اخلط���ة الزمنية
املعتمدة.
و�أ�ضاف �أن �شئون اجلم���ارك تعاملت ب�شكل
�إجم���ايل مع �أك�ث�ر من � 500ألف بي���ان بزيادة
بلغ���ت  %3ع���ن ع���ام  ،2016كم���ا ارتفعت
الإيرادات اجلمركية الفعلي���ة بن�سبة  %6مقارنة
بعام  2016لت�صل �إل���ى �أعلى م�ستوى �إيرادات
جمركية منذ انتقال تبعي���ة �شئون اجلمارك من
وزارة املالية �إلى وزارة الداخلية� .أما على م�ستوى
تخلي����ص ال�شاحنات الواردة وال�ص���ادرة للب�ضائع
على ج�رس املل���ك فهد فقد بلغ عدد ال�شاحنات
الواردة � 198.486شاحنة مبعدل � 544شاحنة
يومياً بزمن عبور �أقل من � 6ساعات  ،وبلغ عدد
ال�شاحنات ال�ص���ادرة � 206.446شاحنة مبعدل
� 566شاحن���ة يومي���اً بزمن عب���ور مبعدل 10
�ساعات لزمن العبور.
كما تط���رق رئي�س اجلم���ارك يف كلمته �إلى
ن�سبة ال�ضبطي���ات واملخالف���ات اجلمركية والتي
بلغ���ت � 1665ضبطية وخمالف���ة جمركية بكافة
املناف���ذ اجلمركية  ،وبزي���ادة بلغت  %21عن
عام  2016و %28عن .2015

�إجناز  %33من الأهداف الثالثة لإ�سرتاتيجية وتقلي�ص زمن عبور ال�شاحنات
عدد ال�شاحنات الواردة بلغ  198.486مبعدل � 544شاحنة يومي ًا

و�أ�شار �إلى �أنه خالل عام  ،2017مت البدء
بط���رح مناق�صة ��ش�راء � 6أجهزة �أ�شع���ة لتفتي�ش
� 1665ضبطية وخمالفة جمركية بكافة املنافذ خالل 2017
الط���رود وامل�سافرين يف املناف���ذ اجلمركية يف
ماي���و ،2017ومت تر�سي���ه مناق�ص���ة ا�ستب���دال م���ع هيئ���ة املعلوم���ات واحلكوم���ة الإلكرتونية �أفق دون احلاجة ملراجعة املخل�ص ملبنى اجلهة
�أجه���زة الأ�شع���ة لتفتي�ش ال�شاحن���ات واحلاويات درا�سة وح��ص�ر متطلبات حتديث النافذة الواحدة الرقابية  ،م�شيدا بتوجيهات معايل وزير الداخلية
يف املنفذ البحري وال�ب�ري بواقع جهازين لكل حيث من املتوقع االنته���اء من تقييم وحتليل بتوثيق الإجراءات املعمول بها ولكافة الإدارات ،
ومو�ضحاً �أن �شئون اجلم���ارك ت�شهد تد�شني 4
منفذ ،والذي من امل�ؤمل االنتهاء من تركيبها يف املتطلبات يف الربع الثاين من . 2018
�إ�صدارات قام ب�إعدادها من�سوبو �شئون اجلمارك،
دي�سم�ب�ر  2018م�ضيفاً �أنه لتي�سري الإجراءات ،
ووفق رئي�س اجلمارك  ،ف�إن �شئون اجلمارك وكذل���ك تك���رمي �صاح���ب �أكرب ع���دد �ضبطيات
قام���ت �شئون اجلم���ارك مب��ش�روع تقلي�ص عدد
امل�ستن���دات املطلوب���ة يف عملي���ة التخلي����ص تهدف من خ�ل�ال حتديث نظام النافذة الواحدة لع���ام 2017م ،و�صاحب ال�ضبطي���ة الأكرث متيز ًا
اجلمركي  ،و�إدخال نظ���ام الدفع الإلكرتوين � ،إلى �أمتت���ة كافة �إجراءات التخلي����ص اجلمركية  ،لعام  2017وكذل���ك منح �أول �شهادة امل�شغل
وتطبيق نظام �إجراءات التخلي�ص امل�سبق باملنفذ بالإ�ضاف���ة �إلى م�شاركة كاف���ة اجلهات الرقابية يف الإقت�صادي املعتمد وه���و برنامج دويل يعترب
البح���ري ونتطل���ع لتطبيق���ه يف املنفذ الربي اململكة وذلك لتمكني اجلهات الرقابية من �إ�صدار من �أهم و�سائل ت�سهي���ل التجارة الدولية وتعزيز
خ�ل�ال �أبريل القادم .كما يت���م حالياً وبالتن�سيق املوافقات و الت�صاريح لل�شحنات من خالل نظام الرقاب���ة اجلمركية �ضم���ن �إطار عم���ل معايري �أمن
الجمـــــــارك
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التقرير اإلعالمي

ته���دف �إلى تعزي���ز �أ�سا�سيات العم���ل اجلمركي
وتعري���ف املوظف�ي�ن واملخل�ص�ي�ن اجلمركيني
ب�آخر التطورات اجلمركي���ة  ،بالإ�ضافة �إلى ت�سهيل
الإجراءات اجلمركية املتبعة.
دليل امل�شغل االقت�صادي املعتمد

محمد الخريسات

وت�سهيل �سل�سلة الإمداد يف التجارة الدولية .
كما �أعرب رئي�س اجلمارك عن �شكره للجهود
التي بذلها منت�سبو اجلهات ذات العالقة مقدرين
لهم دعمهم الذي �ساهم خالل الفرتة املا�ضية يف
جناح العمل اجلمركي والأمني.
وجت���در الإ�ش���ارة يف ه���ذه املنا�سب���ة �إلى
لإ�صدار �شئ���ون اجلمارك �أرب���ع كتيبات  :دليل
امل�شغ���ل الإقت�صادي املعتمد  ،مهارات التحليل
 ،دليل الإج���راءات اجلمركية  ،توثيق و�أ�سا�سيات
ق�س���م تراخي�ص املخل�ص�ي�ن والأف���راد  ،والتي
24
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�أك���د امل�ست�شار وخبري املخاط���ر حممد زعل
اخلري�س���ات �أن الدلي���ل  ،برنام���ج يبني �رشوط
و�إج���راءات ح�ص���ول ال��ش�ركات وامل�ؤ�س�سات التي
تعمل يف �سل�سلة التج���ارة الدولية على �شهادة
،ويعرف امل�شغل
امل�شغل الإقت�صادي املعتمد ُ
الإقت�ص���ادي املعتمد عل���ى �أنه �أح���د الأطراف
امل�شاركة يف حركة التج���ارة الدولية مبا يتوافق
م���ع �أنظمة اجلم���ارك العاملي���ة ومعايري ت�أمني
�سل�سل���ة الإم���داد والتزويد املق���ررة والذي يتم
اعتماده لل�رشكات م���ن قبل �شئون اجلمارك بناء
على �رشوط ومتطلبات مبينة يف الدليل ،ويبني
الدلي���ل يف مقدمت���ه مزاي���ا وفوائ���د امل�شغل
الإقت�صادي املعتمد � ،أما الباب الأول فقد ت�ضمن
�رشوط ومتطلب���ات امل�شغل الإقت�صادي املعتمد
وجماالته فيم���ا ت�ضمن الباب الث���اين ت�سهيالت
امل�شغ���ل الإقت�ص���ادي املعتمد مث���ل الإفراج
الفوري عن ال�شحنات يف املنافذ �أما الباب الثالث

فقد و�ض���ح جمموعة الإج���راءات التي يقوم بها
فري���ق متخ�ص�ص م���ن اجلمارك لغاي���ات ح�صول
ال��ش�ركات �أو امل�ؤ�س�س���ات على �شه���ادة امل�شغل
الإقت�صادي املعتمد يف حني �أن الباب الرابع
من هذا الدليل يبني مناذج وا�ستمارات والإلتزام
ومناذج تقيي���م الإلتزام وخطة حت�سني الإلتزام
لغايات ا�ستكمال متطلب���ات امل�شغل الإقت�صادي
املعتمد.
والهدف من �إ�صدار هذا الدليل  ،ن�رش �رشوط
و�إجراءات برنام���ج امل�شغل الإقت�صادي املعتمد
بحيث تطلع عليه جميع القطاعات امل�ستهدفة
تطبيقاً ملبد�أ ال�شفافية بحيث تكون �أية م�ؤ�س�سة
�أو �رشكة تعمل يف القطاعات امل�ستهدفة  ،قادرة
عل���ى االن�ضمام �إلى برنام���ج امل�شغل من خالل
ا�ستكمال �إجراءات و��ش�روط امل�شغل الإقت�صادي
وه���ي االلت���زام مبتطلب���ات جمركي���ة �أ�سا�سية،
وااللت���زام مبتطلب���ات النظام امل���ايل ،االلتزام
مبتطلب���ات نظ���ام الرقاب���ة الداخلي���ة  ،االلتزام
مبتطلب���ات �أنظم���ة معاجلة البيان���ات ،وااللتزام
مبتطلب���ات الأم���ان الدولي���ة التي ت�شم���ل �أمن
املن�ش����آت والأفراد واملعلوم���ات والنقل وال�شحن
وتطبيق التدريب ونظام املخاطر .

محمود صالح

وليد الصباغ

خالد العامري

مهارات التحليل
الكتي����ب �سيك����ون امل�ست����وى الأول من جملد للب�ضائع من خمتلف اجلمارك  ،مما �سيمكن من
� أو�ض����ح �ضابط اجلم����ارك حمم����ود �صالح يت�ضمن عدة م�ستويات ،حيث يركز كل م�ستوى �إنهاء عدد �أكرب من البيان����ات اجلمركية وتركيز
رم�ض����ان �أن كتيب مه����ارات التحليل  ،عبارة عن على مهارة معينة يحتاج لها موظف اجلمارك يف اجلهود على ال�شحنات امل�شبوهة.
منهج تدريبي على حتليل �صور �أجهزة التفتي�ش عمله على هذا النوع من الأجهزة.
ق�سم تراخي�ص املخل�صني والأفراد
بالأ�شع����ة ال�سيني����ة ومت اعتماده م����ن اجلهات دليل الإجراءات اجلمركية
� أك����د خالد حمم����د العام����ري رئي�س ق�سم
الر�سمي����ة ك�أول منهج يتطرق ملث����ل هذا النوع
�أ�ش����ار وليد عبدالعزيز ال�صب����اغ مدير �إدارة تراخي�ص املخل�ص��ي�ن والأفراد �أن كتيب توثيق
من التدريب  ،حي����ث يت�ضمن موا�ضيع عديدة التخلي�����ص اجلمرك����ي واملتابعة �إل����ى �أن هدف و�أ�سا�سيات ق�س����م املخل�صني والأفراد  ،يت�ضمن
�أهمها :جم����االت وخ�صائ�ص الأ�شع����ة ال�سينية  ،الكتيب ت�سهي����ل الإج����راءات اجلمركية املتبعة كل ما يتعلق ب�إج����راءات وتفا�صيل عمل الق�سم،
�رشح تف�صيل����ي ملكونات �أجهزة الأ�شعة ،الوقاية مل����ا لذلك م����ن ت�أث��ي�ر �إيجابي عل����ى ان�سياب حيث �أن����ه يعت��ب�ر املر�شد للموظف��ي�ن اجلدد
من الأ�شع����ة يف موقع العمل ،ط����رق التحليل ومنو التجارة  ،وذلك م����ن خالل و�ضع �إجراءات ومرج����ع للموظف��ي�ن احلالي��ي�ن يف الق�س����م ،
ال�سليم����ة  ...ال����خ  ،كم����ا مت �إدراج الكتي����ب وا�ضحة للجميع وموح����دة بني خمتلف املنافذ ويعترب الكتي����ب دليال �إ�ضافي����اً لتزويد موظفي
�ضمن اخلطة التدريبي����ة ل�سنة 2018م مبعهد اجلمركي����ة لإر�ساء مب����د�أ ال�شفافي����ة وامل�ؤ�س�سية ق�س����م تراخي�����ص املخل�ص��ي�ن والأف����راد بكافة
التدري����ب اجلمرك����ي  ،ويهدف �إل����ى م�ساعدة يف العمل وي�سته����دف الكتيب منت�سبي �شئون �أ�سا�سيات �سري العمل  ،وتنمية املعرفة ملنت�سبي
موظف����ي اجلمارك امل�ستجدي����ن يف فهم �أهم اجلمارك واجله����ات الرقابية وجميع املتعاملني الق�سم يف جمال القدرات واملهارات ،وي�ستهدف
التقنيات امل�ستخدمة يف جميع املنافذ.
مع اجلمارك كاملخل�ص��ي�ن اجلمركيني و�رشكات الكتي����ب املوظفني اجل����دد واملن�ضمني حديثاً

و�أكد �أنه فك����رة الكتيب ت�أتي �ضمن اخلطة
الإ�سرتاتيجية ل�شئون اجلمارك 2017-2020
و�إقام����ة م�ؤ�س�سة تبني قدراته����ا ذاتياً من خالل
خطة تدريب ديناميكية على جميع امل�ستويات،
كما ت�ؤمن �شئون اجلمارك ب�أهمية الإ�ستثمار يف
العن�رص الب�رشي م����ن �أجل التحول �إلى امل�ؤ�س�سة
الق����ادرة على التعل����م والتكي����ف امل�ستمرين ،
و�أك����د �أن الكتيب يتما�شى م����ع الأهداف
كم����ا �أن �إ�صداره جاء التزام����اً من �شئون اجلمارك الإ�سرتاتيجية للجم����ارك كاملراجعة ال�شاملة ل�سري
باملبادرة الثالثة من الهدف الثاين التابع للخطة العم����ل ملطابقته مع املهم����ة وحتقيق االكتفاء
الإ�سرتاتيجية والتي حتث على تدريب و�إعداد الكلي للموارد املالية والتكنولوجيا  ،فتم �صياغة
موظف����ي �شئون اجلمارك على اال�ستخدام الأكف�أ الدليل بطريقه �سهلة متكننا من �إجراء التعديالت
للموارد املادية والفني����ة والتكنولوجية لتعظيم املطلوب����ة للمرحلة الثانية من نظ����ام التخلي�ص
العائد وتقلي�ص املخاطر �إلى احلد الأدنى.
اجلمرك����ي والتي �ست�شهد تغيريات جذرية على
و�أ�ض����اف �أنه ح�سب اخلط����ة املر�سومة  ،ف�إن العمل اجلمركي  ،و�سيكون هناك ان�سياب �سل�س

ال�شحن و�رشكات العاملة بامل�ستودعات  ،م�ضيفاً للق�س����م ،وذلك به����دف ت�سهيل �إي�ص����ال كافة
�أن الكتيب هو دليل الإج����راءات اجلمركية بكل املعلومات والأ�سا�سيات اخلا�صة بالق�سم.
تفا�صيلها الدقيقة  ،ومع �صدوره �ستكون خمتلف
و�أ�ضاف �أن الكتيب يهدف �إلى تدوين كافة
الإج����راءات اجلمركية يف خمتلف املنافذ مكتوبة طلبات الرتاخي�ص للمخل�صني اجلمركيني والأفراد
وموح����دة ووا�ضحة و�سهلة التطبي����ق والأهم هو  ،حي����ث يتن����اول طريقة التق����دمي على طلبات
وجود املرجع الذي ميكن للجميع الرجوع له .الرخ�����ص اجلمركية و�أ�سا�سي����ات �إدخال التفوي�ض
يف نظام �أفق وتعليم����ات امتحانات املخل�صني
اجلمركي��ي�ن ،بالإ�ضافة �إل����ى طريقة عمل ح�ساب
ال���ش�ركات التجاري����ة وطريقة العم����ل على نظام
جن����م (�صالحيات �شئون اجلم����ارك)  ،كما يعزز
احلر�ص على توثيق كاف����ة املعلومات املتعلقة
بطريقة عمل ق�سم تراخي�ص املخل�صني والأفراد،
و�سهولة �إي�صاله����ا للموظفني ،وميكن ا�ستخدامه
كمرجع للإدارة وللموظف ل�ضمان جودة الأداء.
الجمـــــــارك

25

إحصاءات

�أ�رشف عليها ق�سم املعار�ض يف �إدارة التخلي�ص اجلمركي واملتابعة

� 700ألف دينار ح�صيلة �رضائب املعار�ض
والفعاليات وال�ضمانات امل�رصفية يف 2017

قام���ت�  إدارة التخلي�ص اجلمرك���ي واملتابعة منه���ا ،و�أي�ضاً متابعة بع����ض املعار�ض التي يتم و�ستمائة وت�سع���ون دينار ًا و�ست���ة وثمانون فل�ساً
خالل عام 2017م بالإ��ش�راف على عدد ال ب�أ�س ا�ستيف���اء ت�أم�ي�ن عليها من حي���ث الإجراءات يف فقط ) .
به م���ن الفعاليات  املحلية والدولي���ة التي كانت املنافذ اجلمركية.
كما بل���غ املجموع الكلي لل�رضائب امل�ستوفاة
له���ا �أ�صداء ممتازة يف املحاف���ل الدولية ك�سباقات
وبلغ جمم���وع املعار����ض والفعاليات لعام م���ن املعار�ض والفعالي���ات وال�ضمان���ات امل�رصفية
(جائ���زة البحرين الك�ب�رى الفورم�ل�ا )1ومعر�ض
2017م ( )61معر�ض وفعالية ،فيما بلغ جمموع مبلغ وق���درة  700,701.736دينار ًا بحرينياً
اجلواه���ر العربية �إ�ضاف���ة ملعر�ض وم�ؤمتر البحرين
الدويل للدفاع والعديد من املعار�ض  ،حيث كان ال�رضائب امل�ستوفاة من املعار�ض والفعاليات مبلغ (�سبعمائة �ألفاً و�سبعمائة وواحد دينار ًا و�سبعمائة
ملوظفي �إدارة التخلي�ص اجلمركي ح�ضور قوي يف وق���درة  424,011.650دين���ارا بحريني���اً  .و�ستة وثالثون فل�ساً فقط ) .
هذه الفعاليات وقد ن���ال �أدائهم على ا�ستح�سان (�أربعمائة و�أربعة وع��ش�رون �ألفاً و�أحد ع�رش دينار
وق���د ا�ستفاد عدد كبري م���ن موظفي �إدارة
اجلهات املختلفة ذات العالقة والتي �أ�شادت بدور و�ستمائة وخم�سون فل�ساً فقط ) .
التخلي����ص اجلمرك���ي للربام���ج التدريبية والتي
�ضباط اجلمارك املميز يف هذه الفعاليات.
وت�شريالإح�صائيات �إلى �أن ال�رضائب امل�ستوفاة كان لها مردود �إيجاب���ي على �أدائهم وتزويدهم
وقام ق�سم �إدارة التخلي�ص اجلمركي بالإ�رشاف من ال�ضمانات امل�رصفية ،بلغت 276,690.086   باملعارف الالزمة يف العمل اجلمركي ورفع م�ستوى
على املعار����ض والفعاليات وال�رضائ���ب امل�ستوفاة دين���ارا بحريني���اً (مائت���ان و�سته و�سبع���ون �ألفاً الأداء وزيادة �إنتاجيتهم .
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جدول املعار�ض والفعاليات التي مت الإ�شراف عليها ل�سنة 2017م
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إصدارات جمركية

�إ�صدارات لتوثيق و�إثراء

املكتبة اجلمركية

       حتر����ص �شئون اجلمارك بالإحتف���ال بيوم اجلمارك العاملي الذي ي�صادف  26يناير من كل عام  ،وي�أتي �شعار هذا
الع���ام «بيئة عمل �آمنة للتنمية الإقت�صادية» .والذي يهدف �إلى ح���ث �أع�ضاء منظمة اجلمارك العاملية على خلق بيئة عمل
تعزز امل�شاركة يف التجارة العابرة للحدود  ،مما ي�ساعد قطاع الأعمال على تو�سيع ن�شاطاتهم وخلق حوافز للم�شاركة ب�شكل
كام���ل يف التجارة الدولية  ،وت�شجيعه���م على التجديد وخلق فر�ص الإ�ستثمار يف امل���وارد الب�رشية ،وبالتايل تعزيز النمو
الإقت�صادي ورفع معايري احلياة والتي تعود بالفائدة على احلكومات و�رشكائها االجتماعيني على حد �سواء.
اجلمارك يف عام 2017م بعملية التوثيق و�إثراء والت�صدي���ر ومراح���ل التخلي�ص للبي���ان اجلمركي

وبن���اء على
     وحر�ص���ت �شئ���ون اجلمارك
ً
توجيه���ات معايل وزي���ر الداخلية عل���ى الإرتقاء املكتبة اجلمركي���ة  ،و�إنبثق عنها �أربع �إ�صدارات وت�سل�سل الإجراءات يف خمتلف املنافذ اجلمركية
بالعم���ل الإداري وحقوق العمل واملتمثلة ب�رضورة من �إعداد من�سوبي �شئون اجلمارك وهي:
ب�شكل عام بالإ�ضافة �إلى �إجراءات التدقيق وامل�سار
توثي���ق الإج���راءات  ،و�إمياناً ب�أهمي���ة ما جاء يف
كتي���ب دلي���ل الإج���راءات اجلمركي���ة الأخ��ض�ر وم�سار امل�شغ���ل الإقت�ص���ادي و�إجراءات
ر�سال���ة معاليه وملا للتوثيق م���ن دور يف ا�ستمرار
انتقال الإجراءات عرب �سنوات  ،فقد اهتمت �شئون يت�ضمن ه���ذا الدليل ال�ضواب���ط العامة للإ�سترياد البيان اجلمركي املب�سط.

.
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والأف���راد ،حيث تناول الكتي���ب طريقة التقدمي التقني���ات امل�ستخدمة يف كاف���ة �إدارات املنافذ
على طلبات الرخ����ص اجلمركية و�أ�سا�سيات �إدخال اجلمركية.
التفوي�ض يف نظ���ام �أفق وتعليم���ات امتحانات
وعملت �شئون اجلم���ارك جاهدة على ت�أهيل
املخل�صني اجلمركني ،بالإ�ضافة �إلى طريقة عمل ال�رشكة احلا�صلة على �شهادة امل�شغل الإقت�صادي
ح�س���اب ال�رشكات التجاري���ة ( املناف�ست و�شهادة املعتم���د وذلك من خ�ل�ال الزي���ارات امليدانية
املن�ش�أ واجله���ات احلكومية) وطريقة العمل على والتدقي���ق الالحق عل���ى املتطلب���ات اجلمركية
نظام جنم (ك�صالحيات �شئون اجلمارك واملتمثلة الأ�سا�سية ،النظام املايل ،نظام الرقابة الداخلية،
يف �إدارة املخاطر والتقييد).
�أنظم���ة معاجل���ة البيان���ات ،ومتطلب���ات الأمان

كتي���ب امل�شغ���ل الإقت�ص���ادي يت�ضم���ن
صال لدليل امل�شغل الإقت�صادي
الكتيب �رشحاً مف� ً
ب�إعتب���اره �أح���د الأط���راف امل�شارك���ة يف حركة
التجارة الدولية مبا يتواف���ق مع �أنظمة اجلمارك
العاملي���ة �أو ما يعادلها من معايري ت�أمني �سل�سلة
الإمداد والتزويد املق���ررة ،حيث ي�ضم امل�شغل
الإقت�صادي كل م���ن امل�ستوردين ،امل�صدرين،
امل�صنعني ،الو�سط���اء� ،رشكات النقل ،املوانئ،
املط���ارات ،م�شغل���ي املوان���ئ ،امل�ستودعات،
كتيب مهارات التحلي���ل :وي�سلط هذا
واملوزعني.لذا يعد برنامج امل�شغل الإقت�صادي الكتي���ب على خفاي���ا �أجهزة التفتي����ش بالأ�شعة
املعتمد من �أهم و�سائل ت�سهيل التجارة الدولية ال�سيني���ة �أو كم���ا ٌيع���رف ب�أجهزة  X-rayمن
وتعزي���ز الرقابة اجلمركية والذي يعترب من �ضمن الناحي���ة العلمية ،ويتناول الكتي���ب من الناحية
�إط���ار عمل معايري �أمن وت�سهي���ل �سل�سلة الإمداد العملي���ة �أ�سا�سي���ات العمل على اجله���از وطرق
يف التجارة الدولية.
التحليل ال�سليمة من خالل منهج مب�سط وممنهج
كتيب توثيق و�أ�سا�سيات ق�سم تراخي�ص م���ن م�ص���ادر متنوع���ة م�ستوحى م���ن ممار�سات
املخل�صني والأف���راد :والذي يهدف �إلى تدوين وجتارب �شخ�صية وخربات ر�صينة ،والذي يهدف
كافة طلب���ات الرتاخي����ص للمخل�صني اجلمركني �إلى م�ساع���دة املوظف اجلمرك���ي يف فهم �أهم

.

.

الدولية وذلك على م���دى ثالثة �أ�شهر  ،بالإ�ضافة
�إل���ى االرتقاء يف اخلدم���ات امللمو�س���ة املقدمة
للمواطنني واملقيمني والتجار واملتعاملني معها،
و�ستعمل جاهدة على دعم النمو االقت�صادي يف
مملكة البحرين وذل���ك من خالل تطوير خدماتها
و�إمكاناته���ا وكوادرها الب�رشية مب���ا يتما�شى مع
العوامل البيئي���ة امل�ؤثرة� ،آخذي���ن يف االعتبار
التوجيه���ات ال�سديدة من لدن احلكومة الر�شيدة
والدعم الالحمدود من قبل معايل وزير الداخلية  .
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اصـــداء

ي�أتي يف �إطار �سيا�سات مطبقة منذ 2008

الإف�صاح عن الأموال التي يحملها امل�سافر
يف املنافذ اجلمركية �إجباري

�أك���د معايل ال�شيخ �أحمد بن حممد �آل خليفة وزير املالية �أن الق���رار رقم ( )12ل�سنة  2017ب�ش�أن نظام الإف�صاح عن
الأم���وال يف الدوائ���ر اجلمركية ي�أتي يف �إطار �سيا�س���ات مطبقة بالفعل يف اململكة منذ ع���ام  ،2008وهي �سيا�سات يعرب
عنها الق���رار رقم ( )6ل�سنة  2008ب�ش�أن نظ���ام الإف�صاح عن الأموال بالدوائر اجلمركية ،والذي مت حتديث �أحكامه مبوجب
القرار اجلديد.
قب���ل ال�سلطات املعنية وي�شمل ذلك عدم تقدمي
الإف�صاح كما هو مطلوب.
 -3الوحدة املنف���ذة :هي اجلهة املنوط بها
تنفي���ذ �أح���كام القانون رق���م ( )4ل�سنة 2001
ب�ش�أن حظر ومكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
(م :)2عل���ى موظف���ي اجلم���ارك اتخ���اذ
الإجراءات الالزمة لر�ص���د الأموال املنقولة من و�إلى
اململكة عرب املنافذ ويف نطاق الدوائر اجلمركية،
وفق���ا للنظم والإج���راءات اجلمركي���ة املعمول بها
ومبوجب املر�سوم بقانون رقم ( )10ل�سنة 2002
باملوافقة على النظ���ام القانوين املوحد للجمارك
لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
(م :)3ملوظفي اجلم���ارك يف حال اال�شتباه
�أن يطلب���وا من امل�سافرين الإف�ص���اح عن الأموال
التي بحوزتهم �أو تقدمي �إجابة �رصيحة ب�ش�أنها.

كما �أكد الوزير �أن القرار ي�أتي يف �إطار االلتزام للكلمات والعب���ارات التالية املعاين املو�ضحة �أمام
(م :)4يج���ب عل���ى كل �شخ����ص طبيعي
الدائم ململكة البحرين مبواكبة املعايري الإقليمية كل منها:
�أو اعتب���اري عند �إدخال �أو �إخ���راج �أية �أموال من
والدولي���ة املعتم���دة يف جم���ال �إعم���ال مبادئ
 -1الأم���وال :ي�رسي ب�ش����أن تعريف الأموال
املنافذ ويف نطاق الدوائر اجلمركية الإف�صاح عنها
الإف�ص���اح وال�شفافية يف كل ما يتعلق باملعامالت
املالية وحيازة ونقل العم�ل�ات النقدية املختلفة ،املنقولة التي يتم �إدخالها �أو �إخراجها عرب املنافذ عند طلب �ضاب���ط اجلمارك ،م���ع حتديد نوعها
م���ن خالل الدوائر اجلمركي���ة يف نطاق هذا القرار ومقدارها م���ن دون �إخفاء� ،أو نق����ص �أو متويه �أو
�إ�ضافة �إل���ى �أحكام الإج���راءات الرادعة حيال كافة
تعريف الأموال الواردة يف البند (�أ)( ،ب)( ،ج) تقدمي بيانات غري �صحيحة عنها.
املمار�س���ات ذات ال�صلة بعملي���ات متويل الأعمال من امل���ادة ( )1من املر�سوم بقان���ون رقم ()4
ويف حال عدم التقيد مبا ورد بالفقرة الأولى
الإرهابية �أو غ�سل الأموال.
ل�سنة  2001ب�ش�أن حظ���ر ومكافحة غ�سل الأموال
من هذه امل���ادة �أو مت �ضبط ال�شخ�ص من اجلهات
وق���د �صدر عن مع���ايل وزير املالي���ة ال�شيخ ومتويل الإرهاب.
املخت�صة ك�ش�ؤون اجلم���ارك بالأموال التي يف�صح
�أحم���د بن حممد �آل خليفة ق���رار رقم ( )12ل�سنة
 -2الإف�صاح الكاذب :ه���و تقدمي معلومات عنها� ،أو يف ح���ال �أظهرت نتيجة التفتي�ش وجود
 2017ب�شـ����أن نظام الإف�ص���اح عن الأموال يف
مزيفة ع���ن قيمة العملة �أو الأدوات القابلة للتداول ه���ذه الأموال التي مت �إخفا�ؤها ب�أية طريقة كانت �أو
الدوائر اجلمركية.
كذبا �أو متويها ،يقوم موظف اجلمارك
حلاملها التي يجري نقلها �أو �إعطاء معلومات �أخرى �أف�صح عنها ً
(م :)1يف تطبيق �أح���كام هذا القرار يكون غري �صحيحة ذات �صلة مطلوبة يف الإف�صاح �أو من املخت����ص قبل حتريره ملح��ض�ر ال�ضبط بحجز هذه
30

الجمـــــــارك

الأموال و�س����ؤال ال�شخ�ص عن �سب���ب عدم قيامه
بالإف�صاح عنها ،و�سواء كان ذلك عند اخلروج �أو
الدخول �إلى اململكة بها ،ف�إذا تبني له:
�أوال� :أن ال�شخ�ص الذي ارتكب املخالفة لأحكام
هذا القرار ح�سن الني���ة ولي�ست لديه �أية �أ�سبقيات
ب�ش�أن عدم الإف�ص���اح �أو خمالفة �أحكام هذا القرار
يطلب منه �إكمال باقي الإجراءات اخلا�صة بالإف�صاح
وي�سمح له باملغادرة �أو الدخول مبا يحمله ،وذلك
ُ
بعد التن�سيق مع الوحدة املنفذة.
ثانيا :يف حالة عدم تقدمي ال�شخ�ص لأ�سباب
م�ب�ررة ملخالفة �أح���كام هذا الق���رار �أو عدم قناعة
موظف اجلمارك املخت�ص بالأ�سباب التي �أبداها هذا
ال�شخ�ص� ،أو عند اال�شتباه بغ�سل الأموال ومتويل
الإره���اب� ،أو يف حال���ة كان لدى ه���ذا ال�شخ�ص
�أ�سبقي���ات من ه���ذا املجال ،فيت���م حترير حم�رض
ال�ضبط بالواقعة ،و�إحالة هذا ال�شخ�ص وامل�ضبوطات
�إلى الوحدة املنفذة التخ���اذ الإجراءات القانونية
الالزمة.
(م :)5يج���وز ملوظف���ي اجلم���ارك بالتعاون
م���ع اجلهات املخت�صة فح�ص الأموال امل�ستوردة �أو
امل�صدرة عن طريق ال�شحنات �أو الطرود التي تنقلها
َّ
�رشكات خدمات النقل ل�صالح �أ�شخا�ص طبيعيني �أو
اعتباري�ي�ن� ،أو �أية من�ش�آت �أخرى ،ويلتزم ال�شخ�ص
الطبيعي �أو املعن���وي امل�ستورد �أو امل�صدر بذات
االلتزامات املن�صو�ص عليها يف املادة ال�سابقة.

التن�سي���ق م���ع الوحدة املنف���ذة احلق يف طلب املعلومات لت�سهيل التعاون الدويل ،ومنها:
معلوم���ات �إ�ضافية عن م�صدر العم�ل�ات �أو الأدوات
 مبل���غ العمل���ة �أو الأدوات القابلة للتداولالقابل���ة للت���داول ممن ُ�ضبط���ت يف حوزته ،وعن
حلاملها املعلنة املُف�صح عنها �أو املكت�شفة.
�سب���ب دخوله �أو خروجه �أو عب���وره بها من املنافذ
 بيان���ات حتدي���د هوي���ة حام���ل العملة �أووالدوائ���ر اجلمركية ،وعن مالكه���ا وكل من له �صلة
الأدوات القابلة للتداول �أو املنقولة �إلى �صاحله.
بها ،والغر�ض من �إدخالها �أو �إخراجها.
 يتم االحتفاظ بهذه املعلومات ال�ستخدامها(م :)7عل���ى موظف���ي اجلم���ارك ممن لهم
�صف���ة ال�ضبطية الق�ضائية اتخ���اذ جميع الإجراءات من قب���ل ال�سلط���ات املخت�صة لأغرا����ض التعاون
ب�ش����أن التحرِّي ع���ن الأموال امل�شتب���ه بها داخل الدويل.
نطاق الدوائر اجلمركي���ة ،وحترير املحا�رض الالزمة،
(م :)9يعاق���ب كل من يخال���ف �أحكام هذا
والتن�سيق مع اجلهات املعنية الأخرى.
الق���رار بالعقوبات املن�صو�ص عليه���ا يف البندين

(م :)8عل���ى الوحدة املنفذة يف حالة وجود ( )6-3م���ن املادة رقم ( )2من املر�سوم بقانون
(م :)6ملوظف���ي اجلم���ارك ح���ال اكت�ش���اف �إف�ص���اح كاذب� ،أو وجود ا�شتب���اه بغ�سل الأموال رق���م ( )4ل�سنة  2001ب�ش�أن حظر ومكافحة غ�سل
�إف�ص���اح كاذب� ،أو يف حالة عدم الإف�صاح ،وبعد �أو متويل الإره���اب ،االحتفاظ باحل���د الأدنى من الأموال ومتويل الإرهاب.
الجمـــــــارك
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يقبل الدينار البحريني والريال ال�سعودي

تفعيل جهاز الدفع الإلكرتوين يف املنافذ اجلمركية
�أعلن ال�سيد حمد �أحمد بوحجي رئي�س �شعبة
املوارد املالية ب�شئون اجلمارك� ،أن �شئون اجلمارك
قامت بتفعيل جهاز للدفع الإلكرتوين يف منافذها
اجلمركي���ة ،لدفع العملي���ات النقدي���ة بالتعاون
م���ع �رشك���ة Payment International
وكريدي ماك�س ،الفت���ا �إلى �أن هذه اخلطورة ت�أتي
من منطلق املهمة الت���ي و�ضعتها �شئون اجلمارك
يف ا�سرتاتيجيته���ا  2020-2017الت���ي تن�ص
على تقدمي خدم���ات جمركية متميزة على م�ستوى
الإقليم م���ن خالل تي�س�ي�ر حركة ال�سف���ر والتجارة
امل�رشوع���ة وتعزيز �أمن اململك���ة وحماية املجتمع،
تثبيت اجلهاز �إلى القيام بدور املطابقة.
وتوف�ي�ر خدمات جمركي���ة هي الأف�ض���ل من ناحية
و�أ�ش���ار بوحجي �إل���ى توف�ي�ر (� )7أجهزة يف
اجلودة والأقل �سعرا من ناحية مبد�أ التناف�سية.
املنافذ اجلمركية كافة ،كما �أن اجلهاز يقدم خدمات
و�أ�ض���اف �أن جه���از الدفع الإلك�ت�روين يقبل
�إ�ضافية ،مث���ل عمليات الدفع ل��ش�ركات االت�صاالت
الدفع بالدينار البحريني والريال ال�سعودي ،بحد
و�أي�ضا لبع�ض الوزارات.
�أق�صى  500دينار لكل عملية� ،إذ مل تعد املنافذ
كانت �شئون اجلم���ارك قد �أعلنت �أن معامالت
اجلمركي���ة تتلقى املبال���غ النقدية م���ن موظفي
اجلمارك بعد ق�رصها على جهاز الدفع الإلكرتوين ،ال�رشكات والتج���ار ،عرب نظام الدف���ع الإلكرتوين
مما ترتب عليه توفري وقت وجهد كبريين يف عملية لعملي���ات التخلي����ص اجلمرك���ي “فوات�ي�ر”،
التح�صيل و�إيداعها يف البنوك ،بحيث حتول دور �إرتفع���ت بن�سب���ة  %386خالل الف�ت�رة من �شهر
املوظفني املعنيني با�ستالم املبالغ النقدية قبل ماي���و ولغاي���ة �أكتوب���ر 2017م� ،إذ بل���غ عدد

قيمة املعامالت يف عام 2017
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املعام�ل�ات يف �أكتوبر  13,731معامل���ة مقابل
عدد  2,826معامل���ة يف ماي���و ،حي���ث بلغت
قيمته���ا يف �أكتوبر  1,158,740.75دين���ار ًا
مقابل   77,176.06دينار ًا يف مايو.
ويرجع ارتفاع ن�سبة التعامل مع نظام الدفع
الإلك�ت�روين لإزدي���اد عدد البن���وك التي مكنت
عمالئه���ا من اال�ستفادة من هذا النظام ،وذلك من
خالل توف�ي�ر عدد  13جهاز مم���ا انعك�س وب�شكل
مبا��ش�ر على تي�سري عملي���ة التخلي�ص اجلمركي من
حيث تعزيز الثقة وتوفري الوقت امل�ستغرق واجلهد.

جتار ال�سيارات يف املنطقة يف�ضلون ميناء خليفة

البحرين ا�ستوردت �سيارات بـ  23.4مليون دينار خالل يوليو املا�ضي
ث���م جمهورية كوري���ا اجلنوبية بقيم���ة � 161ألف
دينار ،تليها اململكة املتحدة بقيمة � 143.5ألف
دينار ،ثم جنوب �إفريقيا بقيمة � 134ألف دينار،
وال�سويد باملركز العا�رش بقيمة � 105.4ألف دينار.

ا�ست���وردت البحرين ح���وايل � 2.6ألف �سيارة
جي���ب وخا�صة ،من  26دولة بقيمة �إجمالية بلغت
�أكرث من  23.4مليون دينار خالل يوليو ،2017
يف حني �أع���ادت ت�صدير � 771سيارة منها 120
�سي���ارة خا�ص���ة و� 651سيارة جي���ب ،خالل الفرتة
يف حني ا�ستوردت البحرين نحو � 1581ألف
ذاتها ،بقيمة �إجمالية بلغت �أكرث من  12.4مليون �سيارة خا�صة خالل �شهر يوليو املا�ضي مببلغ 9.1
دينار.
ماليني دينار ،وت�صدرت جمهورية كوريا اجلنوبية
وفيما يتعل���ق بال�سيارات امل�ست���وردة ،فقد القائمة بقيمة  1.7مليون دين���ار ،تليها الواليات
أمريكي���ة بقيمة  1.3مليون دينار ،ثم
�أظهرت بيانات ر�سمية �صادرة عن �شئون اجلمارك ،امل ّتحدة ال ّ
واملن�شورة عل���ى موقع هيئة املعلومات واحلكومة تايوان ب���ـ 1.23مليون دين���ار ،فاليابان بقيمة
الإلكرتوني���ة� ،أن حج���م ا�ست�ي�راد البحرين من  1.22ملي���ون دينار ،و�أملاني���ا باملرتبة اخلام�سة
�سي���ارات اجليب خ�ل�ال �شهر يولي���و املا�ضي بلغ بقيمة � 772ألف دينار.
� 1093سي���ارة بقيمة �إجمالية جت���اوزت الـ14.3
ويف املرك���ز اخلام�س جاءت اندوني�سيا بقيمة
مليون دينار.
� 666.9ألف دين���ار ،تليها الهند بقيمة 557.5

وبح�س���ب ت�صنيف الت�صدير وف���ق الدول من
حيث الكمي���ة ،فقد جاءت ال�صني يف املركز الأول
بنحو � 495سي���ارة ،ثم ال�سعودية � 211سيارة،
والإمارات � 30سيارة ،والكويت � 8سيارات ،و�أملانيا
� 6سيارات.
وبح�سب ت�صني���ف ال�سيارات امل�صدرة واملعاد
ت�صديرها وف���ق الدول من حي���ث القيمة ،جاءت
ال�صني يف املركز الأول بقيمة  7.7مليون دينار،
ثم ال�سعودية بقيمة  3.5ماليني دينار ،والإمارات
بقيمة � 986.6ألف دينار ،والكويت بقيمة 131.4
�ألف دينار ،و�أملانيا بقيمة � 32.3ألف دينار.

ي�شار �إل���ى �أن العديد من جتار ال�سيارات يف
املنطقة خ�صو�صا ال�سعوديني ،يف�ضلون ا�سترياد
ال�سي���ارات عرب ميناء خليفة يف البحرين ،ومن ثم
�ألف دينار ،و�أ�سرتاليا �سابعا بـ� 382.9ألف دينار� ،إعادة �شحنها عرب ج�رس امللك فهد؛ وذلك ل�سهولة
وثامن���ا جاءت اململكة املتحدة بقيمة � 263.5ألف ومرونة الإجراءات وتوفري الوقت واجلهد الناجت عن
دينار ،وتايالند باملركز العا�رش بقيمة � 226.8ألف اخلدمات املتطورة التي تقدمها اململكة.
دينار.
وت�سعى البحرين �إلى تطوير مركزها التجاري

و�أو�ضح���ت بيانات اجلمارك� ،أن اليابان جاءت
يف املركز الأول من حي���ث قيمة ا�سترياد �سيارات
اجليب حيث بلغت قيمته���ا  10.8مليون دينار،
أمريكي���ة بقيمة 1.4
تليه���ا الواليات امل ّتح���دة ال ّ
ملي���ون دينار ،ثم �أملانيا ب���ـ� 622.5ألف دينار،
و�أو�ضح���ت البيانات �أن حجم الت�صدير و�إعادة
فال�صني بقيم���ة � 518.8ألف دين���ار ،و�سلوفاكيا الت�صدي���ر يف يوليو املا�ضي بل���غ � 771سيارة،
خام�سا بقيم���ة � 186.5ألف دين���ار ،واندوني�سيا وبلغت قيمة ال�سيارات امل�صدرة واملعاد ت�صديرها
باملرك���ز ال�ساد����س بقيم���ة � 165.8أل���ف دينار ،حوايل  12.5مليون دينار.

يف عملية الت�صدير و�إعادة الت�صدير يف املنطقة،
لتكون بوابة لأ�س���واق دول اخلليج العربية التي
تعتمد ب�ش���كل كبري على اال�ست�ي�راد يف تلبية
احتياجاتها الرئي�سة.
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بزيادة قدرها %60

 400مليون دينار قيمة املعرو�ضات امل�ستوردة يف معر�ض اجلواهر العربية

�أعلنت �شئ���ون اجلمارك� أنه وف���ق �إح�صائيات الإدارة العام���ة للتخلي�ص
والتفتي�ش اجلمركي ،بدخول ب�ضائع امل�شاركني يف معر�ض اجلواهر العربية
. 2017

و�أكدت �شئون اجلم���ارك �أن هذه الزيادة ت�أتي كم�ؤ�رش على زيادة الثقة،
نحو امل�شاركة باملعار�ض املقامة يف مملكة البحرين خ�صو�صاً و�إن عدد الدول
امل�شارك���ة يف املعر�ض لهذا الع���ام زادت مقارنة بالعام املا�ضي بن�سبة ت�صل

مبركز البحرين الدويل للمعار�ض وامل�ؤمترات ،فقد بلغت قيمة املعرو�ضات �إلى � %11.11أكرث من � 600رشكة من  30دولة.
امل�ست���وردة بالدينار البحريني  400مليون  ،كما زادت قيمة املعرو�ضات من
و�أو�ضحت �شئون اجلمارك �أن عدد الطرود امل�شاركة يف املعر�ض ،بلغت
ال�س���وق املحلي بالدينار البحريني حيث بلغ���ت  74مليونا �أي بزيادة ت�صل
�إل���ى  %59.4مقارنة بالع���ام املا�ضي ،وبلغت قيمة املبيع���ات امل�ستوردة  753ط���ردا منق�سمة ما بني  633عن طري���ق امل�سافرين و 120عن طريق
من ال�سوق املحل���ي  10مليون دينار بحريني ،كما بلغ���ت قيمة الإيرادات ال�شحن اجلوي.يذكر �أن �شئون اجلمارك تعمل �سنوياً على تقدمي مثل هذه
اجلمركية املح�صلة حوايل � 410ألف دينار بحريني.
اخلدمات اجلمركية لإجناح معر�ض املجوهرات العربية.

قيمتها 108.3مليون دينار

ا�سترياد  1.190مليون هاتف نقال �أغلبها من ال�صني

ا�ست���وردت البحرين  1.190مليون هات���ف نقال «موبايل» من  9دول� 124.5 ،أل���ف جهاز بـ  9.6مليون دينار ،و� 104.6ألف جهاز يف �أبريل بقيمة
بقيمة  108.3مليون دينار خالل العام  ،2017وكان اال�سترياد الأكرب خالل  9.5ملي���ون دين���ار ،ويف مايو بلغت الكميات � 92.8أل���ف جهاز بقيمة 8.2
مليون دينار ،ويف يونيو � 69.3ألف جهاز بقيمة  5.1مليون دينار.
�شهر دي�سمرب بـ  15.1مليون دينار بح�سب �إح�صاءات ر�سمية.
وبح�سب ت�صنيف الواردات وفق الدول من حيث الكمية ،جاءت ال�صني يف

املركز الأول بعدد � 638.929ألف جهاز ،ثم فيتنام بـ � 529.985ألف جهاز.
ووفق البيانات الر�سمية ،مت ا�سترياد كميات هواتف خليوية يف �شهر يناير

بلغ���ت � 131.2ألف جهاز بقيم���ة  12.9مليون دينار ،وبل���غ عدد الأجهزة

امل�ست���وردة يف فرباير � 81أل���ف جهاز بقيمة  7.3ملي���ون دينار ،ويف مار�س
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فيما مت ا�سترياد كميات بلغت � 100.5ألف جهاز بقيمة  6.8مليون دينار
يف يولي���و ،وبقيمة  5.8مليون دينار ل���ـ� 93.5ألف جهاز يف �أغ�سط�س ،ويف
�سبتم�ب�ر مت ا�سترياد � 65.8ألف جهاز بقيمة  7.4مليون دينار ،و� 102.7ألف
جه���از يف �أكتوبر بقيم���ة  8.7مليون دينار ،و� 99.6أل���ف جهاز بقيمة 11.5
ملي���ون دينار يف نوفمرب ،ويف دي�سمرب كان���ت �أكرب كمية ا�سترياد� ،إذ بلغت
� 124.2ألف جهاز بقيمة  15.1مليون دينار.

مقابل �صادرات بـ 2.6مليار دينار

 4.9مليار دينار قيمة وارداتنا غري النفطية يف 2017
�إل���ى البحرين خالل العام الفائ���ت ،والتي بلغت
 621.818ملي���ون دين���ار ،وج���اءت الإم���ارات
العربية املتحدة يف املرتبة الثانية بـ494.259
مليون دينار ،وحل���ت يف املرتبة الثالثة الواليات
املتحدة الأمريكية ب���ـ 364.281مليون دينار،
�أما يف املرتبة الرابعة فقد جاءت اململكة العربية
ال�سعودية بـ 336.276ملي���ون دينار ،وجاءت
اليابان يف املرتبة اخلام�سة بحجم ا�سترياد بلغ
 303.672مليون دينار.

حديد ومركزاتها غري مكتملة بـ  160.793مليون
دينار ،وثالثا جاءت �سي���ارات جيب ،موديل �سنة
التخلي����ص �أو التى تليها ،تتج���اوز � 3000سم3
بقيمة بلغت  128.492مليون دينار ،ثم رابعا
حلي وجموه���رات و�أجزاءها من ذهب بقيمة تفوق
 116.693مليون دينار ،ثم خام�سا �أجهزة هاتف
لل�شبكات اخلليوية �أوغريها من ال�شبكات الال�سلكية
بـ 109.674مليون دينار.

بلغ �إجمايل ال���واردات ال�سلعية غري النفطية
يف البحرين ،ح���وايل  4.947مليار دينار خالل
العام املا�ضي  ،2017مقابل  4.362مليار دينار
خالل الع���ام � ،2016أي بارتفاع مقداره %11
يف حني بل���غ �إجمايل ال�صادرات غ�ي�ر النفطية
 2.618مليار دينار خالل الفرتة ذاتها ،مما يعني
�أن قيمة العجز يف املي���زان التجاري خالل العام
املا�ضي بلغ���ت  2.329مليار دين���ار �أي بن�سبة
مقدره ت�صل �إلى  ،%50وذلك وفق بيانات �أولية
وح���ول ال�ص���ادرات غ�ي�ر النفطي���ة� ،أظهرت
م�صدرها �شئون اجلم���ارك وين�رشها اجلهاز املركزي
وفيم���ا يتعل���ق ب�أه���م ال�سل���ع الت���ي مت البيان���ات ان �إجمايل �صادرات مملكة البحرين غري
للمعلومات امل�س�ؤول عن الإح�صائيات الر�سمية.
ا�سترياده���ا خ�ل�ال العام املا�ضي ،ج���اء �أوك�سيد النفطية بلغت  2.618مليار دينار ،منها 2.093
و�أ�ش���ارت البيان���ات �إل���ى �أن ال�ص�ي�ن جاءت �ألومني���وم �آخر يف املرتبة الأول���ى بقيمة �إجمالية مليار دينار ل�ص���ادرات وطنية املن�ش�أ و525.304
يف املرتب���ة الأول���ى م���ن حيث حج���م وارداتها بلغت  182.871مليون دينار ،وثم ثانيا خامات مليون دينار لإعادة الت�صدير.

حجم الواردات لل�سلع الغري نفطية لعام 2017

ال�صني
االمارات العربية املتحدة
الواليات املتحدة االمريكية
اململكة العربية ال�سعودية
اليابان

 621.818مليون دينار
 494.259مليون دينار
 364.281مليون دينار
 336.276مليون دينار
 303.672مليون دينار

1
2
3
4
5
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خالل � 10أ�شهر لعام 2017

 565مليون دينار حجم التبادل التجاري
بني البحريــن والواليــات املتــحدة

�أظهرت البيانات الأولية لتقرير التجارة اخلارجية،
لل�سلع غري النفطي���ة والذي ت�صدره �شئون اجلمارك
وتن�رشه هيئة املعلومات واحلكوم���ة الإلكرتونية�،أن
حج���م التبادل التج���اري بني البحري���ن والواليات
املتح���دة الأمريكي���ة ،بلغ �أكرث م���ن 565.820
مليون دينار ،وذلك خالل الأ�شهر الع�رشة الأولى من
العام .2017
وق���د بلغت قيم���ة ال�سل���ع الت���ي ا�ستوردتها
البحرين من الواليات املتحدة الأمريكية ،خالل تلك
الف�ت�رة  270.159مليون دين���ار ،يف حني بلغ
حج���م ال�سلع التي قامت البحري���ن بت�صديرها �إليها
يف نف�س الف�ت�رة  295.661ملي���ون دينار ،منها
 284.061مليون دينار �سلع وطنية املن�ش�أ.
و�أو�ضحت البيانات �أن �أه���م ال�سلع امل�ستوردة
خالل العام  ،2017كان���ت ال�سيارات وقطع غيارها
و�أك�سي���د الأملنيوم ،واملع���دات والآالت ،يف حني
ج���اء الأملني���وم ومنتجاته ك�أهم ال�سل���ع امل�صدرة،
ومنتج���ات احلدي���د وال�صل���ب ،والبرتوكيماوي���ات،
وخامات احلديد ،والأقم�شة واملالب�س اجلاهزة.

ويف �أبري���ل  26.397مليون دينار ،ليرتاجع يف
مايو �إل���ى  25.230مليون دين���ار ،وتعود حركة
اال�ست�ي�راد ارتفاع���اً يف يوني���و لتبل���غ 36.518
ملي���ون دينار ،ثم ترتاجع �إل���ى  21.606مليون
دينار و 28.219مليون دين���ار خالل �شهري يوليو
واغ�سط����س على الت���وايل ،لتوا�ص���ل الرتاجع يف
�شهري �سبتم�ب�ر واكتوبر لي�سجل حج���م اال�سترياد
 22.380ملي���ون دين���ار و 27.032مليون دينار
على التوايل.

وتف�صي ًال للبيانات بح�سب الأ�شهر ،ف�إن البحرين
ا�ستوردت �سلعاً �أمريكية خالل يناير بقيمة 28.781
و�أ�ش���ارت البيانات �إل���ى �إن قيم���ة ال�سلع غري
ملي���ون دينار ،ويف فرباير  22.104مليون دينار،
ومرتفعاً يف �شهر مار�س �إلى  31.887مليون دينار ،النفطية التي ا�ستورته���ا الواليات املتحدة االمريكية

من البحري���ن بلغت خالل يناي���ر بقيمة 42.183
ملي���ون دين���ار ،ويف فرباي���ر  35.665ملي���ون
دين���ار ،ومرتفع���اً مرة �أخ���رى يف �شه���ر مار�س �إلى
 39,837,532مليون دينار ،ليرتاجع يف �أبريل
وماي���و �إل���ى  23.129مليون دين���ار و 22.179
ملي���ون دينار على التوايل ،وتعود حركة ال�صادرات
باالرتفاع يف يونيو لتبلغ  33.461مليون دينار،
ثم ترتاجع �إل���ى  25,192,233ملي���ون دينار
و  32,679,562مليون دينار خالل �شهري يوليو
واغ�سط����س على الت���وايل ،لتوا�ص���ل الرتاجع يف
�شهري �سبتم�ب�ر واكتوبر ليبل���غ  24.070مليون
دين���ار و 17.261ملي���ون دين���ار عل���ى التوايل.

من  27دولة على ر�أ�سها ال�صني

� 111.3ألف دينار قيمة وارداتنا من �أجهزة التدفئة و�سخانات املياه

ك�شف���ت �إح�صاءات �شئون اجلمارك� ،أن البحرين ا�ستوردت نحو � 7.5ألف كهربائي بقيمة � 86ألف دينار.
جهاز تدفئة و�سخان مياه بقيمة تبلغ نحو � 111.3ألف دينار من  27دولة.
ووف���ق ت�صنيف ال���واردات بح�سب الدول من حي���ث الكمية ،فقد جاءت
ووفقا للبيان���ات الأولية التي �أ�صدرتها �شئون اجلم���ارك ،فقد ا�ستوردت ال�ص�ي�ن يف املركز الأول ب���ـ 4739جهازا ،ثم هولندا ب���ـ 650جهازا ،تلتها
اململكة نح���و  2896م�سخنا فوريا للمياه وم�سخن���ات حرارية كهربائية بقيمة جمهوري���ة كوريا اجلنوبي���ة بنحو  600جه���از ،وبعدها الوالي���ات املتحدة
� 25.3أل���ف دينار ،فيما ا�ستوردت حوايل  4587جهاز تدفئة كهربائي وغري الأمريكية بنحو  358جهازا ،ثم �إ�سبانيا بـ  248جهازا.

36

الجمـــــــارك

خالل � 11شهر

 4.8مليون دينار قيمة واردات البحرين من ال�سجائر

بلغت قيم���ة ورادات البحرين م���ن ال�سجائر
والتب���غ  4.8ملي���ون دينار خالل �شه���ر نوفمرب
املا�ضي ،بانخفا�ض قدره  % 8.6مقارنة بوارداتها
م���ن نف�س ال�سلعة خالل �شهر �سبتمرب والتي بلغت
 5.3ملي���ون دينار ،ويذكر �أن البحرين قد بد�أت
يف تطبيق �رضيبة ال�سلع االنتقائية والتي بلغت
الن�سبة . % 50
وك�شف التقري���ر الر�سمي ال�ص���ادر عن �شئون
اجلمارك م�ؤخ���را� ،أن ال�سجائرق���د احتلت املرتبة
الثاني���ة ع�رش ،من بني �أهم � 50سلعة غري نفطية
مت ا�سترياده���ا ل�شهر نوفم�ب�ر  2017وي�صل وزن
الكميات امل�ستوردة �إلى� 915.6ألف كيلوغرام.
و�أو�ضحت الإح�صائي���ات �أن ا�سترياد ال�سجائر
احتل املرتب���ة الثامنة خالل �سبتم�ب�ر املا�ضي من
بني �أهم � 50سلعة غري نفطية مت ا�ستريادها � ،إذ
بلغت  5.3مليون دين���ار وتزن الكميات 909.7
�ألف كيلوغرام.
وبح�س���ب ت�صنيف ال���واردات وفق الدول من
حي���ث الكمية ،فقد جاءت تركي���ا يف املركز الأول
بـ � 634.5ألف �سيج���ارة ،ثم �سوي�رسا بـ187.9
�ألف �سيجارة ،تليه���ا �أملانيا بـ� 45.7ألف �سيجارة،
ورابع���ا الهند بعدد � 28.6ألف �سيجارة ،فبولندا
باملرتبة اخلام�سة بعدد � 14.8ألف �سيجارة.
وبح�سب ت�صنيف واردات ال�سجائر وفق الدول
من حيث القيمة ،فقد جاءت تركيا يف املركز الأول
بقيمة  2.2مليون دينار ،ثم �سوي�رسا بقيمة 1.8
مليون دين���ار ،تليها �أملانيا بقيم���ة � 607.8ألف
دينار ،ورابعا الهند بـ� 139.5ألف دينار ،وبولندا
باملرتبة اخلام�سة بقيمة � 138.5ألف دينار.
و�أ�ش���ارت الإح�صائي���ات �إل���ى �أن البحري���ن
ا�ستوردت �سجائ���ر بقيمة �إجمالية ت�صل �إلى 48.4
مليون دينار خ�ل�ال � 11شهر من  2017وبكمية
ت�صل �إلى  10.2مليون كيلوغرام.
و�أو�ضح���ت البيانات �أن حج���م اال�سترياد يف
يناي���ر بلغ  1.4ملي���ون كيلوغرام م���ن ال�سجائر
بقيمة  6ماليني دين���ار ،ويف فرباير مت ا�سترياد
� 1.3أل���ف كيلوغ���رام بقيمة  5.4ملي���ون دينار،

امل�رشوبات الغازية بن�سبة «»%50
التبغ بن�سبة «»%100
م�رشوبات الطاقة بن�سبة «»%100

وبلغ ع���دد ال�سجائر امل�ستوردة يف مار�س حوايل
� 904ألف كيلوغرام ب���ـ  4.5مليون دينار ،ويف
�أبريل � 799.4ألف كيلوغرام بـ  3.9مليون دينار،
مت ا�سترياد  1.1مليون كيلوغرام من ال�سجائر يف
مايو بقيمة  4.5مليون دين���ار .و�أظهرت البيانات
�أنه مت ا�سترياد � 730.4ألف كيلوغرام من ال�سجائر
يف يونيو بقيمة  3.4ملي���ون دينار ،ويف يوليو
بلغ���ت الكمي���ات � 440.2ألف كيلوغ���رام بـ 2.3

مليون دينار ،وبلغ حجم كميات ال�سجائر الواردة
للبحري���ن خالل �أغ�سط����س � 811.6ألف كيلوغرام
ب���ـ  4.5مليون دين���ار� 826.8 ،أل���ف كيلوغرام
يف �سبتم�ب�ر بقيمة  3.9ملي���ون دينار .من جهة
�أخ���رى ،بد�أ تطبيق قانون ال�رضيبة االنتقائية منذ
 30دي�سم�ب�ر 2017اذ مت فر�ضه���ا على التبغ
وم�شتقاته وم�رشوبات الطاقة بن�سبة  % 100وعلى
امل�رشوبات الغازية بن�سبة .%50
الجمـــــــارك
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بعد رحلة عطاء ا�ستمرت  45عاما ً

  جمارك البحرين تودع عبداهلل حمزة

عندما يذكر ا�سم عبداهلل عبدالعزيز حمزة ،يف �أي مكتب من مكاتب « جمارك البحرين» ،تقفز �إلى الذهن ق�صة رجل من
اجليل الذهبي ،مار�س عمله بكل احلب والإخال�ص ،وقاد فريقاً من العاملني واملوظفني  ،ناق ًال �إليهم بخرباته التي اكت�سبها
عاما على تقاعده ،ظل ا�سمه يرتدد داخل �شئون اجلمارك ،بني زمالئه
عل���ى م���دى  45عاماً ،ولذلك فرغم مرور حوايل ً 17
وتالميذه الذين تعلموا منه الكثري.
ول���د عب���داهلل عبدالعزيز حم���زة يف العام
 1937م باملنام���ة ،وعندما بل���غ الثامنة ع�رش
تخرج من املدر�سة الثانوي���ة ،ليلتحق باجلمارك
البحرينية ،وظ���ل يعمل بها بكل احلب والإخال�ص
لأكرث م���ن �أربعة عقود ،حتى �أ�صبح مدير ًا لإدارة
التفتي�ش اجلمركي ،وا�ستمر يف عمله حتى تقاعد
عن العمل يف العام .2000
مدير و�صديق

يقول مب���ارك العماري (رئي�س �ضباط اجلمارك
�سابقا)  ،ت�رشفت بزمالة « بوخالد» يف العمل ملدة
� 35سنة  ،من العام  1965وحتى تقاعده عام
 ،2000و�أ�صبح���ت م�ساعد ًا له بحكم وظيفتي،
لكن �صداقتنا ا�ستمرت بعد التقاعد وكنت �أ�سعد
بلقائ���ه ،و�أعتربه �أخاً و�صديقاً ال �أ�ستغني عن ر�أيه
�أو ن�صائحه.
وي�ستط���رد قائالً :كان رحمة اهلل عليه منوذجاً
لرج���ل اجلمارك وما يج���ب �أن يك���ون عليه ،من
اجتهاد و�صرب ود�أب وحر����ص على القيام بواجبه
يف حماي���ة �أم���ن البحرين ،واحلر����ص على منع
دخول م���ا يكدر �أمنه���ا �أو ا�ستقراره���ا ،وكان يف
�أ�صعب الظروف مثابر ًا ال ينفعل وال يفقد هدوءه.
وكان حم���ل ثق���ة اجلمي���ع يف كل موق���ع
تقلده ،ويحر�ص على �أن يتطور منت�سبي اجلمارك
يف �أداء �أعمالهم ،من خالل اكت�ساب اجلديد من
اخل�ب�رات النظرية والعملية ،لذل���ك كان ي�شجع
على �إيف���اد مر�ؤ�سيه �إلى ال���دورات التدريبية يف
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مبارك العماري

احمد الجودر

فؤاد مندي

مبارك العماري� :أحب عمله و�أخل�ص له ونقل خرباته �إلى اجليل اجلديد
�أحمد اجلودر :كنا نقبل ر�أ�سه كلما التقيناه بعد خروجه للتقاعد
ف�ؤاد مندي :رحيله دفعني ال�ستكمال لوحة بد�أت ر�سمها له منذ � 15سنة
الداخل ،ويف كاف���ة دول العامل ،لي�أتوا باجلديد
ويطالبه���م بتطبيق ه���ذه امله���ارات يف عملهم
اليومي ،وكمدي���ر كان يحر�ص على �أن يظل بابه
مفتوح���ا دائما لكل موظ���ف ،ي�ستمع �إلى �شكاوى
اجلميع ويعمل على حله���ا ب�صدر رحب وب�صرب ال
ينفذ.
ولأنه كان حمل ثق���ة اجلميع فقد كان يحل
حم���ل مدير اجلم���ارك عند غياب���ه ،يف الإجازات
�أو يف امل�أموري���ات اخلارجي���ة ،وكان عل���ى ق���در
امل�سئولية دائماً.

وال ميل من �أجل نقل خربته ،بل ب�أنه كان يحمي
مر�ؤ�سيه ،ف�إذا �أخط�أ �أحدهم� ،أو تعر�ض لأي موقف،
وجده يداف���ع عنه ويقول �أن���ا امل�سئول عما قام
به ويدافع عنه حت���ى النهاية ،ويف �آخر املطاف
ي�أخذ هذا املوظف �إلى مكتبه وقد ي�ؤنبه �أو يلومه،
بعيد ًا عن الأعني حتى ال يجرحه ليعلمه �أنه و�إن
كان قد حماه ،فهو حري�ص على �أن يعلمه حتى ال
يكرر نف�س اخلط�أ.

التقاعد ،لكننا مل نن�ساه ومل نفقد حمبتنا له ،بل
كنا نحر�ص �أن نقبل ر�أ�سه كلما التقيناه ،لأنه رجل
ي�ستحق احلب واالح�ت�رام و�أن نذكره دائماً بكل
اخلري.
�صداقة ب�سبب �شعار اجلمارك

املقرب���ون م���ن الراحل عبداهلل حم���زة كانوا
يعرفون جيدا �أنه كان يتمتع بح�س فني وتذوق
ويبت�س���م قائالً :له���ذا خرج �أب���و خالد �إلى عال للفنون ،وكان يحب اخلط العربي ويكتبه.

الفرا�سة والنزاهة

يف بداي���ة حديثه عن الراح���ل احتار �أحمد
يو�سف اجلودر (رئي�س عمليات التفتي�ش اجلمركي
ال�ساب���ق) كيف يبد�أ  ،وقال � :أخ�شى �أن يخونني
التعب�ي�ر �إذا حاولت �أن �أ�ص���ف مديري و�صــديقي
«ب���و خالد» ،فهو م���ن �أر�شدنا ومنحن���ا خرباتنا
اجلمركية ،و�أهم ما تعلمنا من���ه النزاهة والفرا�سة،
وهما �صفت���ان يجب �أن يتحلى بهم���ا �أي جمركي
حتى ي�صل �إل���ى الإحرتافية وي����ؤدي عمله على
�أح�سن وجه.
وي�ضيف :يف �سنوات عملي حتت رئا�سته ،كنا
ن�شعر� -أنا وغريي  -ب�أنه لي�س فقط معلم ال يكل
الجمـــــــارك
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يقول الفنان ف����ؤاد مندي والذي عمل م�رشفاً
يف �إدارة اجلم���ارك ( قي���ود اال�ست�ي�راد ) ملدة
� 34سنة ،وا�شتهر ب�أنه ر�سام وخطاط قام بتنفيذ
�شعار اجلم���ارك� :صداقتي بالراحل الغايل طويلة
لكنه���ا تعمقت �أك�ث�ر عندما ا�سن���د �إيل ت�صميم
�شعار اجلمارك الأخ�ي�ر ،وقد ر�شحت من املرحوم
جا�سم جم�شري مدير عام اجلمارك �آنذاك لت�صميم
ال�شعار ،وكان بوخالد هو الذي يتابع الت�صميم،
وكن���ت حري�صاً عل���ى �أن �أعرف ر�أي���ه با�ستمرار ،
ملعرفت���ي بذائقت���ه الفني���ة العالي���ة ،وب�سبب
ت�شجيعه يل ظهر ال�شعار ب�صورته النهائية والتي
حازت الر�ضا.
وي�ستطرد قائالً :من يومها تعمقت ال�صداقة
بينن���ا  ،فق���د كان رج ًال ذو هيب���ة  ،وكان يف
الوق���ت نف�س���ه حمبوباً م���ن اجلمي���ع  ..من
امل�سئول�ي�ن واملوظفني على ح���د �سواء ،وهو
�صاحب يد طاهرة نظيفة.
و�أذكر �أنه بعد خروجه للتقاعد طلب مني
�أن �أر�س���م له �ص���ورة ،وقد ب���د�أت ر�سمها بالفعل
من���ذ � 15سنة ،وب�سبب م�شاغل احلياة مل تكتمل
اللوحة ،و كان ي�س�ألن���ي عنها كلما التقينا فكنت
�أخربه �أنها حتت���اج �إلى بع����ض اجلهد لتكتمل
على �أف�ضل وجه ،وعندما �سمعت باخلرب احلزين،
توجه���ت �إلى اللوحة وب���د�أ �أ�ستكمله���ا و�أهديها
لأبنائ���ه للتعبري عن حمبتي لرج���ل �أحببته حيا
و�سوف �أذكره باخلري ما حييت.
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نواف حمزة

محيي الدين بهلول

نواف حمزة :والدي علمنا معنى طهارة اليدو�أن حمبة النا�س ن�صيبنا يف احلياة
حميي الدين بهلول :يف منزله ت�أ�س�س فريق الن�سور الذي حتول �إلى النادي الأهلي
موج���زة ،الزلت اذكره���ا رغم مرور �سن���وات طويلة
در�س يف طهارة اليد
عليه���ا ،ق���ال يل « �شيئ لي�س ل���ك ال ت�أخذه وال
ويتحدث امل�ست�شار ن���واف حمزة رئي�س هيئة ت�أت���ي �صوبه» و�أدرك���ت املعنى ال���ذي �أراد �أن
الإفتاء والت�رشيع عن والده ،فيقول :كان بالن�سبة يعلمني �إياه ،وهو طه���ارة اليد ،وهي قيمة كبرية
يل �أن���ا و�شقيقي و�شقيقت���ي منوذجا يف احلياة� ،أعلمها لأبنائي كما علمني �إياها والدي رحمه اهلل.
حري�ص عل���ى �أن ينقل لنا خربت���ه التي اكت�سبها
ولأنه كان حمباً للنا�س ،حري�صاً على �أن يقدم
على مدى �سنوات.
ي���د امل�ساعدة للجمي���ع دون �أن يك�رس الئحة �أو
والزل���ت �أذكر �أول يوم عمل يل ،فقد وجدته يخالف قانوناً ،كذلك كان يزرع فينا مبد�أ االقرتاب
يجل�سن���ي �أمام���ه ويقدم يل ن�صيح���ة يف كلمات من النا�س وك�سب حمبتهم ،بقوله «ن�صيبكم يف

الدنيا حمبة النا�س».
وي�ستط���رد امل�ست�شار نواف حم���زة قائالً :كان
تليفون���ه يف البي���ت ال يه���دا ،ومل يكن يطلعنا
على �أ�رسار عمله ،لكننا كنا ندرك من ردوده على
الهاتف �أحياناً �أنه يتاب���ع ق�ضية مهمة� ،أو �ضبطية
كب�ي�رة ،وكان يفع���ل ذلك به���دوء ويتابع كل
�صغرية وكبرية بنف�سه.
وي���روي الإبن ( امل�ست�شار ن���واف حمزة ) �أن
اجلان���ب الأك�ث�ر و�ضوحا يف حياة وال���ده بالن�سبة
للأ��س�رة ،كان اجلانب الريا�ضي فقد كان حمباً لكرة
القدم وبد�أ حياته كحار����س للمرمي ،وقد ت�أ�س�س
« نادي الن�س���ور» يف بيتهم يف فريق الفا�ضل،
وكان متعلق���اً بهذا النادي كث�ي�ر ًا  ،حتى �أ�صبح
نواة للنادي الأهلي ،والذي �أ�صبح ع�ضوا مبجل�س
�إدارته ،وع�ضو ًا مبجل����س �إدارة االحتاد البحريني
لكرة القدم لأكرث من دورة.
  العب وحكم و�إداري

وي�ستكم���ل حميي الدي���ن بهلول احلديث
ع���ن حي���اة الراحل ،عب���داهلل عبدالعزي���ز حمزة
فيقول :رح���ل عنا �أعز النا����س الذي �ستظل ذكراه
دفين���ة يف قلوبن���ا ،لقد عا����ش «�أبوخالد» جل
حيات���ه العائلي���ة والدرا�سي���ة واالجتماعي���ة وفياً
معطا ًء ،ذا ابت�سامة ووجه �سمح ،ترتاح له النف�س
و�أنت حتادثه �أو ت�ست�أن�س ب�آرائه وخربته يف �شتى
ثقافيا
املجاالت ،كان �شام�ل�اً ملماً بالكتابة والقلمً ،
حمبا لكل الأندية ،عا�شقاً لبلده البحرين،
ريا�ضياًً ،
�أفنى عمره �إخال�ص���اً لوظيفته يف اجلمارك ،موظفاً
وم�س�ؤوالً ،وق���د تبو�أ منا�صب عدي���دة يف ال�ش�أن
الريا�ضي ،العباً وحكماً و�إداري���اً ناجحاً ،وقد قدم
ع�صارة جهده وحبه بالع���زم واجلدية والإخال�ص،
وكان  -رحم���ه اهلل  -فنان���اً ذواق���اً بكل معاين
الكلمة ،كان �إن�ساناً يتميز بالب�ساطة ودماثة اخللق
والتوا�ضع ،وبه���ذه ال�صفات واخل�صال ا�ستطاع �أن
يلم الكثري من البحريني�ي�ن والأجانب من حوله.
�إن �أي كلمة تقال فيه �أو حتكى عنه ال تفي بحقه،
و�ستظل ذكرى رحيله مبنزلة غر�سة وفاء.
وي�ستط���رد قائ�ل�ا :يل مع الراح���ل حكايات
ومواق���ف ،كنا جرياناً ،بيتن���ا مال�صق لبيته �إن مل
يكن مبنزلة بيت واحد ،وكان �سكننا يف « فريق
الفا�ضل « ،ويف بيته ت�أ�س�س فريق الن�سور ،الذي
هو من �أطلق عليه ه���ذا اال�سم وبقي لفرتة طويلة

م���ن الزمن �إلى �أن ُدمج يف ناد واحد هو النادي
الأهلي �إلى اليوم ،وقب���ل الدمج كان حتت ا�سم
ن���ادي الن�سور وتك���ون من �ساكن���ي «الفريق»،
من �أبناء تقي وبهل���ول وحمزة ،ثم توالت الأ�سماء
لالنتماء �إلى فريق الن�سور� ،أوالد الزامل ،ويا�سني،
والعجاجي ،وغريهم ،ثم ج���اء �إلى فريق الن�سور
املرحوم جا�سم �سلمان املعاودة الذي �أحب الفريق
واهت���م به ب�صفته ريا�ضياً دار�س���اً يف هذا ال�ش�أن،
و�شعار الن�سور �سابقاً والأهل���ي حالياً و�ضعته ري�شة
عبداهلل حمزة ،ومازال باقي���اً لأنه تاريخ ،كنا فيه
يف فرتة ال�ستين���ات وال�سبعينات يحت�ضننا دكان
�صغري حم���اذ ملدر�سة «عائ�ش���ة �أم امل�ؤمنني»،
اتخذن���اه مقر ًا لن���ا يف ترتيب �إع���داد املباريات
والرح�ل�ات ،ث���م انتقلن���ا �إل���ى دكان �آخر حماذ
ملدر�سة الرجاء ،ميلكه �إبراهيم اخلاجة� ،إلى �أن مت

اال�ستقرار �إلى الدمج مع الأهلي ،و�أذكر هنا �شيئا
من الطرافة ،كان فريقنا يالعب فريقا �أجنبيا ،وكان
�آنذاك على ملعب خارجي جماور ملدر�سة الثانوية
للبنني ،وعن���د نهاية املباراة ،طلب مني عبداهلل
�أن �أ�س����أل احلكم «هل الت�سدي���دة الأخرية على
املرمى هدف؟» كان الرد« :لي�ست هدفاً».
ويختتم حمي���ي الدين بهلول حديثه قائال:
�إذن ذكرى عب���داهلل حمزة �ستبق���ى باقي���ه يف
قلوبنا ونفو�سنا ،و�سيكون الغائب احلا�رض ،ول�سوف
وحبا ووفا ًء ،وك�أنه يعي�ش
نربا�سا ً
دائما ً
تظل ذكراه ً
بيننا ،و�إن العني لتدم���ع والقلب ليحزن ،و�إننا
على فراقك ملحزونون ،وال نقول �إال ما ير�ضي ربنا
«يا �أيتها النف�س املطمئنة ارجعي �إلى ربك را�ضية
مر�ضية ،فادخل���ي يف عبادي وادخلي جنتي»،
�صدق اهلل العظيم.
الجمـــــــارك
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نوافذ

�سبـع جمـارك يف الإمـارات

الهيئة االحتادية للجم���ارك هي اجلهة املخت�صة بال�ش�ؤون
اجلمركي���ة بالدولة وتعم���ل على توحي���د وتطوير وحت�سني
ال�سيا�سات والت�رشيعات والنظ���م اجلمركية والإ�رشاف واملراقبة
عل���ى تنفيذها يف �إدارات اجلمارك املحلي���ة ،وحماية الدولة
من عمليات التهريب والغ�ش بالتعاون والتن�سيق مع اجلهات
ذات االخت�صا�ص ،كما �أنها ت�سعى للوفاء بالتزامات الدولة يف
املحافل الدولية.
و�أن�شئ���ت الهيئة يف عام  2003مبوجب املر�سوم بقانون رقم ( )1ل�سنة
2003م ،من �سمو ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان (طيب اهلل ثراه) رئي�س
الدول���ة يف ذلك الوقت ب�ش����أن �إن�شاء الهيئة االحتادي���ة للجمارك .ويف 21
يوليو من عام  ،2015انتقلت الهيئة �إلى مرحلة جديدة من العمل اجلمركي
يف الدولة بعد �صدور املر�سوم االحتادي بقانون رقم  8ل�سنة  ،2015حيث
�أ�ض���اف القانون �صالحيات جدي���دة للهيئة ت�ساهم يف حماي���ة �أمن املجتمع
وتي�سري التج���ارة وتطوير ودعم العمل اجلمركي وتعزي���ز تناف�سية الدولة يف
هذا املجال.
جمارك �أبوظبي

تعت�ب�ر دولة الإمارات العربية املتحدة منذ القدم همزة و�صل بني ال�رشق
والغ���رب ب�سبب موقعها اجلغرايف املتميز ،و�أثبتت الأبحاث التي �أجرتها بعثة
الآثار الدامناركية يف جزيرة �أم النار املتاخمة جلزيرة �أبوظبي� ،أن هذه املنطقة
كان���ت مينا ًء مزدهر ًا منذ حوايل خم�سة �آالف �سن���ة ،وكانت مركز ًا لتجارة ن�شطة
مع �شبه الق���ارة الهندية ،ومن منطلق هذه املقومات كان���ت الر�ؤية ال�سديدة
للقي���ادة احلكيمة يف تكوين الأجهزة اجلمركي���ة واالهتمام بها وتطويرها منذ قوية ت�ضاف �إلى دخل الإمارة .ويفوق عدد موظفيها  1500موظف الآن.
القدم.
وته���دف الإدارة العامة للجمارك ب�أبوظب���ي �إلى تنفيذ ال�سيا�سة اجلمركية
وتعت�ب�ر جمارك �أبوظبي من �أقدم الدوائ���ر احلكومية يف الإمارة ،وذلك املق���ررة م���ن ال�سلطة املخت�صة ،والإ��ش�راف على دخول الب�ضائ���ع �إلى البالد
بع���د �أن �أ�صدر املغفور ل���ه ال�شيخ زايد بن �سلط���ان �آل نهيان  -رحمه اهلل وخروجها منها ،وحت�صيل الر�سوم اجلمركية املقررة على الب�ضائع وفقا للقوانني
تعال���ى ،مر�سوماً �أمريياً يف عام  1966ب�إن�شاء عدة دوائر حكومية ،وعني لها والأنظمة املعمول بها بالدولة.
ر�ؤ�ساء من �شيوخ �آل نهيان و�أ�صح���اب اخلربة ،لي�شاركوا يف حتمل م�س�ؤوليات
وت�ستخدم الإدارة العام���ة للجمارك �أحدث �أجهزة الك�شف و�أنظمة احلا�سب
الوطن واملواطن ،ومن �ضمن هذه الدوائر «دوائر املالية واجلمارك واملوانئ» .الآيل ،لأج���ل تطوي���ر العم���ل وت�سهيل عملي���ات التفتي�ش اجلمرك���ي و�إجناز
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وتر�أ����س ال�شيخ حممد بن خالد �آل نهي���ان  -رحمه اهلل تعالى – دائرة
اجلم���ارك ودائرة املوانئ ،حيث كان املوظفون ثالث���ة فقط ،ومل يكن يومها
يوجد ر�صيف للمحامل ( ال�سفن) ،بل كانت براميل مملوءة بالإ�سمنت ،مما ت�ضطر
املحامل الوقوف بعي���د ًا عن الياب�سة ليقوم العمال بخو����ض مياه البحر لنقل
الب�ضائع .ويف �سبتمرب 1968م ات�سع نطاق العمل ،وو�صل عدد املوظفني
يف دائرة اجلمارك �إلى خم�سة ع�رش موظفاً.

املعامالت ب�رسعة ودقة� ،إذ تتباين الأجهزة امل�ستخدمة يف املراكز اجلمركية،
والتي ت�ستخدم يف تفتي�ش ال�شاحنات والبا�صات وال�سيارات ال�سياحية والأمتعة
والأفراد .ك�أجهزة تفتي�ش ال�شاحن���ات املتحركة والثابتة والتي تعمل بالأ�شعة
ال�سينية و�أجه���زة الك�شف الثابتة للبا�ص���ات وال�سيارات ال�سياحي���ة� ،إ�ضافة �إلى
�سيارات الك�ش���ف املتنقلة التي ت�ستخدم لل�شاحنات والأمتعة ال�شخ�صية ،ف�ض ًال
عن �أجهزة التفتي�ش يف املطارات ومراكز الربيد.

وخالل ال�سنوات الأخرية ،حقق���ت الإدارة العامة جلمارك �أبوظبي �إيرادات

وحقق���ت الإدارة العامة جلمارك �أبوظبي �إجن���از ًا متثل يف ت�أ�سي�س معهد

الجمـــــــارك

جمارك �أبوظبي ،حي���ث مت توقيع مذكرة تفاهم
وتعاون بني �إدارة جمارك �أبوظبي و�سلطة اجلمارك
والهج���رة الأمريكية ،لت�ضع الأخ�ي�رة الأطر الر�سمية
ملقدرته���ا على تقدمي الن�ص���ح التقني ،واخلربة
يف ت�أ�سي�س �أكادميية جمركية يف �أبوظبي.

ال�سل���ع امل�ستوردة ،ونظر ًا لعراق���ة اجلمارك �أطلق
عليها البع����ض «�أم الدوائر» ،خا�صة و�أن العديد
من الدوائر احلكومي���ة الراهنة اتخذت يف ال�سابق
مكات���ب لها يف مبن���ى اجلمارك الق���دمي وكانت
متول من االيرادات التي حت�صلها اجلمارك �إلى �أن
َّ
تطورت تلك الدوائر واتخذت مبان م�ستقلة لها.

يف �أبوظبي �أن�شئت
يف  1966واعتربت
�أقدم الدوائر
احلكومية

كما مت توقي���ع مذكرة تفاه���م بني جمارك
�أبوظبي وكلي���ات التقنية العليا ب�أبوظبي ،لتطوير
مرت جم���ارك دبي عرب تاريخه���ا الذي ميتد
املوظف�ي�ن اجلمركي�ي�ن ،و�إك�سابه���م امله���ارات لأكرث من مائة عام بع���دة مراحل� ،إلى �أن دخلت
املطلوب���ة لتح�س�ي�ن الأداء الوظيف���ي ومنحه���م بدايات التوج���ه امل�ؤ�س�سي يف عهد ال�شيخ را�شد
�شهادات �أكادميية.
ب���ن �سعي���د �آل مكت���وم «رحم���ه اهلل» ،والذي
كم���ا تع���د ا�ست�ضاف���ة الإدارة العامة جلمارك ا�ستخدم ال���دور الأول من مبنى اجلم���ارك مكتباً
�أبوظبي للمكتب الإقليمي لبن���اء املقدرة من �أهم ر�سمياً له لإدارة �ش����ؤون دبي ،الأمر الذي يعك�س
الإجن���ازات ،بع���د �أن مت توقيع مذك���رة تفاهم �أهمية اجلمارك ومكانتها يف �إمارة دبي التي عرفت
ب���د�أت جم���ارك دب���ي بتكيي���ف �أو�ضاعه���ا
بهذا ال�ش�أن بني منظمة اجلمارك العاملية والهيئة وا�شتهرت بتجارتها وجتارها.
اجلدي���دة ،كجزء م���ن م�ؤ�س�سة تعت�ب�ر من �أكرب
االحتادي���ة للجم���ارك والإدارة العام���ة جلم���ارك
وا�صل���ت جمارك دب���ي عملية البن���اء والتطور امل�ؤ�س�س���ات امل�ساهم���ة يف احلي���اة االقت�صادي���ة
�أبوظبي.
امل�ؤ�س�س���ي ،وحظي���ت ب�سمع���ة ايجابي���ة عل���ى يف الإم���ارة ،وكان البد من �إج���راء مراجعة �شاملة
وت�ستم���ر الإدارة العام���ة للجم���ارك ب�أبوظبي ال�صعيدين االقليمي والدويل ،و�صارت حمط �أنظار للدائرة وتقييم ال�سرتاتيجيتها وتوجهاتها وهيكلها
خط���ى ثابت���ة نحو حتقي���ق ر�ؤيتها التج���ار وامل�ستثمري���ن ورجال الأعم���ال ملا تتمتع التنظيم���ي وعملياته���ا اجلمركي���ة .وخ�ل�ال هذه
ب�سريه���ا يف
ً
إدارية،
�
وت�سهي�ل�ات
متطورة
حتتي���ة
بنية
من
به
املراجعة ،خرجت الدائرة بتقرير تف�صيلي حددت
لوط���ن �آم���ن واقت�ص���اد مزدهر ،كم���ا ت�سعى �إلى
تعزي���ز التعاون مع الإدارات اجلمركية يف خمتلف وخدمات ع�رصية.
فيه جوانب القوة وال�ضعف.
�أنحاء العامل ،من خالل دمج االبتكارات احلديثة
وبتاري���خ  ،2001/4/1دخل���ت جمارك دبي
و�شكل هذا التقرير نقطة االنطالق لإعادة النظر
والتكنولوجي���ا مل�ساي���رة تطورات الع��ص�ر ،فكانت
مرحلة جديدة من مراح���ل م�سريتها ،عندما �أ�صدر يف اال�سرتاتيجية والأهداف والعمليات والإجراءات،
�إجنازاتها ح�صاد ًا ي�ضاف �إلى مكانتها املرموقة بني
املغف���ور له ال�شيخ مكتوم ب���ن را�شد �آل مكتوم ،ومبعن���ى �آخر اع���ادة هيكلة الدائ���رة من خمتلف
نظرياتها.
حاكم دب���ي ،القان���ون رق���م ( )1ل�سنة  2001جوانبه���ا ،ومت التو�صل �إل���ى ا�سرتاتيجية جديدة
جمارك دبي
ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة ،وهي���كل تنظيمي معا��ص�ر وتوجه���ات م�ستقبلية
تعت�ب�ر جم���ارك دب���ي م���ن �أق���دم الدوائر �أي دمج جمارك دبي مع �سلطة املوانئ واملنطقة تن�سجم م���ع ر�ؤية دبي وتطلعاته���ا والتو�سعات
احلكومية ،وعرفت �سابقاً با�سم «الفر�ضة» �أي جمع احلرة يف جبل علي يف م�ؤ�س�سة واحدة.
امل�ستقبلي���ة املخط���ط له���ا .ومت تبن���ي برنامج
ُ
ال�رضائب والر�سوم التي كانت تفر�ض وحت�صل على
وبتاري���خ � ،2001/5/1أ�ص���در �صاحب ال�سمو «التطوير والتحديث» ال���ذي يعترب الطريق نحو

ال�شيخ حمم���د بن را�شد �آل مكت���وم نائب رئي�س
الدول���ة ،رئي�س جمل�س الوزراء ،حاكم دبي ،وكان
يف حينه���ا ويل عهد دبي وزي���ر الدفاع ورئي�س
م�ؤ�س�سة املوانئ واجلم���ارك واملنطقة احلرة� ،أ�صدر
قرار ًا بتعي�ي�ن �سلط���ان �أحمد بن �سلي���م رئي�ساً
تنفيذ ًا للم�ؤ�س�سة.
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نوافذ
حتقيق ر�ؤية جمارك دبي «كدائرة جمركية رائدة
يف العامل» وحتقيق �أهدافها العامة التي تتطلع
�إليها.
جمارك ال�شارقة

ت�أ�س�ست جمارك ال�شارقة عام  ،1976مبوجب
مر�سوم �أ�ص���دره �صاح���ب ال�سمو ال�شي���خ الدكتور
�سلطان بن حمم���د القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
لالحت���اد حاك���م ال�شارقة ،وق���د عرف �آن���ذاك بـ
(مر�سوم اجلمارك) ،وعمل���ت الدائرة منذ ت�أ�سي�سها
على �ضم���ان �سال�سة انتق���ال الب�ضائ���ع التجارية
وامل�سافرين عرب موانئها اجلوية والربية والبحرية.
وعززت الدائ���رة تواجدها يف الإم���ارة ،حيث
افتتح���ت نحو  10مراكز لتقدمي خدماتها معتمدة
عل���ى �أف�ض���ل الك���وادر الب�رشي���ة املتخ�ص�صة يف
القط���اع ،كما طورت الدائرة م���ن خدماتها ملواكبة
النم���و يف حرك���ة التب���ادل التج���اري يف الإمارة،
ب�إدخال خدم���ات �إلكرتونية �رسّعت من وترية �إجناز
املعامالت ب�شكل يزيد من جاذبيتها للم�ستثمرين،
ويكفل احلد من عمليات التهريب.
وتبا��ش�ر جم���ارك ال�شارقة دور ًا مهم���اً يف دعم
االقت�صاد الوطن���ي ،من حيث ج���ذب امل�ستثمرين
وحماية املنتج املحلي ،والت�صدي لعمليات التهريب
يف املنافذ الربية والبحرية واجلوية.
و�شهد قطاع اجلم���ارك يف ال�شارقة تطور ًا كبري ًا
وقف���زة نوعي���ة هائل���ة يف خمتلف �أن�شطت���ه بفعل
اخلط���ط والربامج الطموحة الت���ي و�ضعتها الدائرة،
والتي �أ�سهمت باالرتقاء باخلدمة اجلمركية �إلى �أف�ضل
امل�ستويات.
وتعمل املراك���ز اجلمركية بال�شارقة على تقدمي
�أف�ضل اخلدم���ات اجلمركية للموردي���ن وامل�صدرين
وامل�سافرين ،م�ستفيدة من اخلربات العالية ملوظفيها
الأكفاء ،وم�ستعينة بالتقنيات احلديثة املتطورة يف
�إجناز املعامالت وتخلي�ص الب�ضائع جمركياً ،والك�شف
على الب�ضائع ع�ب�ر املنافذ البحرية والربية واجلوية
للإمارة.

وا�سع من الدوائر احلكومية ذات العالقة ،كالإدارات
ال�صحية واملحاجر البيطرية وال�رشطة وحر�س ال�سواحل
والإعالم وغريها من الدوائر.
وتن�س���ق جم���ارك ال�شارقة �أعماله���ا مع جميع
الإدارات اجلمركي���ة يف الدولة من خ�ل�ال التوا�صل
امل�ستمر مع الهيئة االحتادية للجمارك.

وتعم���ل جمارك ال�شارقة عل���ى حماية املجتمع
ومن���ذ ن�ش�أتها تب���ذل جمارك ال�شارق���ة جهود ًا
م���ن املخالفات املتمثلة بالتهري���ب اجلمركي للمواد
املمنوعة ،كاملخدرات ،وحماية امل�ستهلك عرب ك�شفها م�ستمرة يف تطوير مرافقها من �أجل ت�أمني ان�سيابية
لتهريب املواد التجارية املقل���دة �أو امل�رضة بال�صحة �سل�سل���ة حلرك���ة الب�ضائ���ع والركاب ع�ب�ر احلدود،
العام���ة ،وتقوم بهذه الإجراءات بالتعاون مع طيف ويف الوق���ت نف�سه تعنى كث�ي�ر ًا بتطبيق القانون
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اجلمركي ،والت�رشيع���ات املتعلقة به بالتعاون مع
الإدارات احلكومية ذات العالقة.
جمارك عجمان

تقع �أ�صغ���ر �إمارة بني الإم���ارات ال�سبع لدولة
الإم���ارات العربي���ة املتح���دة على �ساح���ل اخلليج
العرب���ي �ضمن الإم���ارات ال�شمالي���ة ،ومب�ساحة تقدر
ب���ـ  260كيلوم�ت�ر مربع ،وت�ض���م مدينة عجمان،
العا�صمة و�أكرب امل���دن ،ومدينتي م�صفوت واملنامة
اللتان تتميزان ببيئة زراعية غنية.

منذ ن�ش�أتها تطبيق قوان�ي�ن و�أنظمة الدولة اخلا�صة
بالعمل اجلمركي وال�سيا�سات اجلمركية املتفق عليها
بني دول جمل�س التعاون اخلليجي ،وتنظيم عملية
التبادل التجاري ورفع احلواجز التي تعيق ان�سياب
ال�سلع ،بالإ�ضافة �إلى مكافحة عمليات الغ�ش التجاري
وغ�سل الأموال ،واحلد من ت�رسب املخدرات وال�سلع
املقل���دة والعم�ل�ات الزائفة ومراقبة دخ���ول املواد
املقيدة واملحظورة و�ضبطها.

وتتوزع خدمات الدائ���رة على اثنى ع�رش مركز ًا
جمركياً منت��ش�رة يف �أرجاء الإم���ارة ،ما بني املنافذ
جتم���ع عجمان ب�ي�ن تراث عري���ق ميتد عرب الربية والبحرية واجلوية� ،إ�ضافة للمناطق احلرة.
�سن���وات طويلة من تاريخ االمارة ،وبني حا�رض يلهث
وت�سع���ى دائرة جم���ارك ر�أ�س اخليم���ة لتطوير
جري���اً وراء حتقيق �أكرث �صور التط���ور منو ًا وحداثة،
واعتماد ًا عل���ى تو�سط موقع عجم���ان بني �إمارتي البنية التحتية والهيكلي���ة لتتوافق مع الت�رشيعات
ال�شارق���ة و�أم القيوين وكذلك قربها من �إمارة دبي ،و�سيا�س���ة العم���ل اجلمركي لتنمية البني���ة البيئية،
تنطل���ق نه�ضة �صناعية وجتارية ومعمارية تتمثل يف واملجتمعي���ة ،ف�ض ًال عن امل�ساهمة يف تعزيز التنمية
النمو الهائل للبنية التحتية والن�شاط التجاري وارتفاع االقت�صادي���ة ،وتوف�ي�ر وا�ستقط���اب �أف�ض���ل املوارد
معدل اال�ستثمارات العقارية خالل ال�سنوات الأخرية .الب�رشي���ة والتقنية ،وتطوير وحت�س�ي�ن ر�ضا العمالء
ومع تزايد حركة ال�سفن والتبادل التجاري عرب ميناء واالرتقاء بوالئهم ،واعتماد وتبادل �أف�ضل املمار�سات
عجمان الذي يحوي �أكرب ور�شة ل�صيانة ال�سفن ،ف�إن فيما يتعلق ب�إجراءات ونظم العمل.
العني ال ميكن �أن تخط���ىء توجهات عجمان نحو جمارك الفجرية
حتقيق منو �شامل يف كل املجاالت.
�إمارة الفجرية هي �إحدى �إم���ارات دولة الإمارات
العربية املتحدة .وه���ي الوحيدة من بني الإمارات
جمارك �أم القيوين
تقع �إم���ارة �أم القيوين عل���ى ال�ساحل الغربي ال�سبعة الت���ي ال تقع �أرا�ضيها على �سواحل اخلليج
العربي فهي تقع على خليج عمان.
على �شواطئ اخلليج العربي.

وهو ما �ساع���د مينائها على النمو واالزدهار نظر ًا
ويع���ود تاريخ املنطقة �إل���ى �أكرث من 7000
�سنة ،وقد دلت الآث���ار على عالقتها بح�ضارة ما بني لأهمية موقع���ه اال�سرتاتيج���ي يف املنطقة والذي
النهرين ،وح�ض���ارة �أم النار؛ حيث تعد ميناء جتاريا يعترب ملتقى خطوط املالح���ة بني ال�رشق والغرب،
ّ
ً
ويق���دم حمور ًا هاماً لأن�شطتها نحو �أ�سواق �شبه القارة
هاما على �سواحل اخلليج العربي.
ً
الهندية و�رشق �أفريقيا.
�شه���دت التج���ارة اخلارجية لإم���ارة �أم القيوين
مين���اء الفج�ي�رة ه���و املنفذ الوحي���د متعدد
تطورات م�ستمرة نتيجة ل�سيا�سة االنفتاح على العامل
التي انتجتها احلكومة لتتما�ش���ى مع توجه الدولة الأغرا�ض على ال�ساحل ال�رشقي لدولة الإمارات العربية
املتح���دة ،ما يقرب من ً 70
مي�ل�ا بحرياً من م�ضيق
يف ه���ذا املجال ,وق���د �ساهم املوق���ع اجلغرايف
املتميز للإمارة يف تن�شي���ط العمل التجاري مبختلف هرم���ز ،بد�أ البناء الأويل للمين���اء يف عام 1978م
�صوره �إل���ى جانب املراف���ق اخلدمية الت���ي ت�ساند كجزء من التنمية االقت�صادية لدولة الإمارات العربية
التج���ارة املنت�رشة على طول �سواحل الإمارة وطرقها  ،املتحدة .وبد�أت العملي���ات الكاملة يف 1983م.
كاملناطق احلرة وو�سائل االت�صال احلديثة وغريها  .ومن���ذ ذلك احلني �رشع ميناء الفجرية على ا�ستمرار
عملية تعزيز لكل م���ن من�ش�آتها وجمموعة �شاملة من
جمارك ر�أ�س اخليمة
الوظائف.
تع���د دائرة اجلمارك �إحدى �أق���دم امل�ؤ�س�سات
نق ًال -املوقع االلكرتوين
احلكومي���ة يف �إمارة ر�أ����س اخليمة ،حي���ث �أن�شئت
الهيئة االحتادية للجمارك
الدائ���رة يف ع���ام 1930م ،وحملت عل���ى كاهلها
الجمـــــــارك
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رئي�س مكتب التحري اجلمركي يف اجلمارك الكويتية

كالب �صغرية لتفتي�ش الأمتعة يف منافذ الكويت
�أك���د رئي�س مكتب التحري اجلمرك���ي يف الإدارة العامة للجمارك الكويتية را�شد الربكة� ،إن الأ�ستعانة بالكالب البولي�سية
للتدقيق على امل�سافرين والأمتعة ،ت�ستهدف حماية البالد من كل عمليات التهريب ،م�شريا �إلى �أنه مت اختيار كالب �صغرية
تتمت���ع مبظهر جي���د للتجول بني امل�سافرين لردع �ضعاف النفو�س ،الذين يقوم���ون ب�إخفاء ممنوعات يف مالب�سهم �أو يف
�أمتعتهم املحمولة ،الفتا �إلى �أن الكالب تعمل داخل املطار وبقية املنافذ اجلمركية برفقة كوادر وطنية تلقت تدريبات عالية
امل�ستوى.
بامل�سافرين حتى من بحوزتهم ممنوعات ،ويقت�رص
دورها عل���ى �إعطاء �إ�شارات ا�شتب���اه �إلى امل�رشفني
حول �أ�شخا�ص معينني التخاذ الإجراءات القانونية
بحقهم و�إخ�ضاعهم للتفتي�ش.

راشد البركة

46

الجمـــــــارك

و�أ�ش���ار الربكة يف ت�رصيح �صح���ايف ل�صحيفة
الأنباء الكويتية �إلى �أن اال�ستعانة بالكالب املدربة
معمول ب���ه يف جميع بلدان الع���امل ،م�ؤكدا �أنه
مت ت�أهيلها وتدريبها عل���ى اكت�شاف جميع �أنواع
امل���واد املخدرة وامل�ؤثرات العقلي���ة ،بالإ�ضافة �إلى
وذكر مدير مكت���ب التحري اجلمركي بالكويت
املخدرات امل�صنعة مث���ل «الكيميكال» واكت�شاف �أن �رشكة جلوبل قامت بتوفري  70كلبا مدربا تلقت
الأموال املهربة و�أي مواد متفجرة.
تدريبات على م�ستوى عال �إلى جانب توفري كوادر
ولفت الربكة �إلى �أن عمل الكالب البولي�سية يف تدريبية وخدمات �أخ���رى مرتبطة بالإعا�شة وبتنقل
الإدارة العامة للجم���ارك الكويتية ،لي�س م�ستحدثا تل���ك الكالب بني املنافذ اجلمركية ،م�شريا �إلى �أن
بل معمول به منذ الع���ام ، 2006ولكن اجلديد نطاق عمل تلك الكالب يت�شعب بني مطار الكويت
ه���و جتوالها ب�ي�ن امل�سافرين ،الفت���ا �إلى �أن هذه ومطار �سعد العبداهلل ومنافذ ال�ساملي والنوي�صيب
ال���كالب مت تدريبه���ا ،بحيث ال تلح���ق �أي �أذى والعبديل واملوانئ البحرية و�شربة اخل�ضار وال�شحن

اجلوي والطرود الربيدية.
ولفت �إلى �أن �إدارة �رشكة جلوبل تقوم بزيادة
هذه الكالب �سنويا مبعدل  %10مبا يتما�شى مع
زيادة حركة الب�ضائع وامل�سافرين �إلى الكويت وتوفر
التدريب املنا�سب للمتعاملني يف هذه اخلدمة.
و�أ�شار �إل���ى وجود جلنة تق���وم مبهام مرتبطة
بفرقة الأثر وبعمل الكالب بحيث تقوم هذه اللجنة
باختب���ارات لقيا����س الكف���اءة بالن�سب���ة للمدربني
وللكالب معا �أو �إخ�ضاعه���ا لـ  3حماوالت للت�أكد من
جدارته���ا وكف���اءة عملها وكذلك متابع���ة الدورات
املتعلق���ة بت�أهيل الك���وادر الوطني���ة والتي ت�صل
�إلى  55مفت�ش���ا و�إذا ف�شل���ت يف االختبارات يتم
ا�ستبدالها �أو �إحلاقها يف دورات تدريبية �أخرى.

�إحدى و�سائل الأمان ولك���ن ال يعول عليها ب�صورة
كاملة حيث تتوافر لدى الإدارة العامة للجمارك �أف�ضل
التقنيات القادرة عل���ى اكت�شاف �أي ممنوعات وهي
مبنزلة �إحدى و�سائ���ل التفتي�ش التي �أثبتت كفاءة
جيدة ،م�شيدا بحر�ص املدير العام امل�ست�شار جمال
اجلالوي ونائ���ب املدير العام لل�ش����ؤون اجلمركية
الكويتية �أ�سامة الروم���ي على توفري �أحدث الأجهزة
املتقدمة وكل م���ا من �ش�أنه �أن تقوم الإدارة العامة
للجم���ارك بدورها على �أكمل وجه وحماية البالد من
تهريب جميع املمنوعات.

ولفت �إلى �أن �إعداد ال���كالب امل�ستخدمة من
قب���ل الإدارة العام���ة للجمارك الكويتي���ة ،منا�سبة
ويتم توظيفها ب�ش���كل ال يعر�ضها للإرهاق وال ي�ؤثر
على كفاءتها ،وتوفري البيئة املنا�سبة لها �سواء يف
وحول �آلية تدريب الكالب ،قال الربكة ان هناك
�أماكن �إقامتها �أو خالل �أداء مهام عملها ،معتربا �أن
خطوات �إجرائي���ة تتمثل يف تدريبها على اكت�شاف
م���ا ي�شاع عن �إدمان ال���كالب لتقوم مبهام مرتبطة
املمنوع���ات ب�أنواعها من خالل �إج���راء جتارب بهذا
باكت�شاف املخدرات كالم غري علمي.
ال�ش����أن ،الفتا �إل���ى �أن اكت�شافها للم���واد املخدرة
وق���ال ان هناك رحالت تو�ص���ف باخلطرة حيث
واملتفج���رات يقوم على مقومات علمي���ة وبالن�سبة
للأم���وال املهربة يتم من خالل امل���واد الكيميائية توف���ر مناخا للم�سافري���ن لتهري���ب ممنوعات وهذه
التي تدخل يف ت�صنيع الأموال ،م�شريا �إلى وجود الرحالت يت���م تكثيف العمل فيها كما تزيد عمليات
�أنواع كب�ي�رة احلجم من الكالب متوافرة لدى فرقة التفتي����ش والتدقيق �سواء من قب���ل املفت�شني �أو
�أثر اجلمارك ولكن تت���م الأ�ستعانة بها يف �أماكن الأجهزة والكالب �أي�ضا.
بعيدة عن امل�سافرين.
وردا عل���ى �س����ؤال �إذا م���ا كان���ت الإدارة
وا�شار الربك���ة �إلى �أن ال���كالب البولي�سية هي

خ�ضعت للت�أهيل
والتدريب لإكت�شاف
جميع �أنواع املخدرات
وامل�ؤثرات العقلية
ال تلحق �أي �أذى
بحائزي املمنوعات
وتعطي �إ�شارات
ا�شتباه �إلى امل�رشفني

الداخلية ،قال الربك���ة �إن هناك تعاونا وثيقا بني
«الداخلي���ة» و«اجلم���ارك» ،الفتا �إل���ى �أن �رشكة
جلوبل وفرت الأعداد الكافية من الكوادر املتعاملة
مع الكالب ،كما قامت ال�رشكة بعمل دورات تدريب
للك���وادر الوطني���ة وبالتايل مل تع���د هناك حاجة
لال�ستعانة ب�إدارة الأثر التابعة للداخلية ،م�شريا الى
ان هن���اك خطوات �رسيعة لتزويد �أي منفذ بالكالب
العام���ة للجم���ارك ت�ستعني ب����إدارة الأثر يف وزارة املدربة يف حال اال�شتباه.
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الدفوع القانونية
يف جرائم القتل العمد
ح���دد امل�رشع البحريني �أن عقوبة القتل العمد هو ال�سجن امل�ؤبد �أو امل�ؤقت ،ت�صل �إلى الإعدام يف حاالت
حم���ددة �أما �إذا وقع الفعل م���ع �سبق الإ�رصار والرت�صد �أو كان مقرتناً بجرمية �أخرى �أو �إذا وقع على �أحد �أ�صول
اجلاين �أو �إن كان وقع على موظف عام �أو مكلف بخدمة عامة �أثناء �أو ب�سبب ت�أديته وظيفته �أو خدمة �أو �إن كان
القتل م�ستخدماً فيه مادة �سامة �أو مفرقعة.
بحك���م ن�صو�ص القان���ون وبتطبي���ق �أحكام
ال�رشيعة الإ�سالمية وانتفاء كافة الإجراءات القانونية
املعم���ول به���ا قانون���اً يف القان���ون البحرين���ي
والقوان�ي�ن الأخ���رى املرتبة به وب�سم���اع ال�شهود
وتق���دمي الدف���وع وكاف���ة �أوجه البين���ة وباطالع
قا�ضي احلكم���ة اجلنائية على كاف���ة �أوراق الق�ضية
وم�ستنداتها:
(حكم��ت املحكم��ة الك�برى اجلنائي��ة
ح�ضوريا على املتهم ------بالإعدام)

مرمي جا�سم اجلودر
باحث قانوين � -شئون اجلمارك
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على موكل����ي املتهم بق�ضية القت����ل العمد ،عبارة
تربك املحامي ،ت�شل املته����م وذويه ت�شد ا�سماع
احل�ضور ملا لها من �أث����ر �شديد علي النف�س الب�رشية
عب����ارة تنقل املته����م من احلي����اة ايل غرفة تنفيذ
الإعدام لينهي حياته هناك.
تتن����وع اجلرائم وتزداد ب�شاع����ة و�شدة ،لكن
تبقى جرمية القتل العمد لها وقع اليم يف النف�س
لعظمته����ا ولب�شاعتها ،ف�إزه����اق روح ب�رشية ب�شكل
متعمد ال تقارن وال تت�ساوى ب�أي جرمية �أخرى.

وهي بال �شك من اجلرائم التي حرمتها ال�رشيعة
عب����ارة �سمعته����ا يف قاع����ات املحاك����م وعلى
املن�صة ،وت�سببت بتوت����ر �شديد قبل �سماع احلكم الإ�سالمية حفاظاً على النف�س ،قال تعالى يف حمكم

الفعل م����ع �سبق الإ�رصار والرت�صد (ويق�صد بالإ�رصار
هو ت�صميم اجلاين قبل �إتيان الفعل الرتكاب جرمية
القتل �أما الرت�ص����د فهو ترب�ص اجلاين للمجني عليه
فرتة م����ن الزمن ومراقبته لي�ص����ل �إلى قتل املجني
عليه) �أو كان مقرتناً بجرمية �أخرى �أو �إذا وقع على
�أحد �أ�صول اجلاين �أو �إن كان وقع على موظف عام
�أو مكلف بخدمة عامة �أثناء �أو ب�سبب ت�أديته وظيفته
�أو خدم����ة �أو �إن كان القتل م�ستخدماً فيه مادة �سامة
�أو مفرقعة تكون العقوبة الإعدام.
�سن�ستعر�ض الدف����وع اجلنائي����ة والتي ميكن
الدف����ع بها �أمام املحكمة اجلنائية يف جرمية القتل
العمد.
�أوالً :الدفع با�ستحالة وقوع اجلرمية

من امل�ستقر عليه فقهاً وقانوناً �أن �إتيان الفعل
من قبل اجلاين ال يعد جرمية يف حد ذاته �إذا كان
الفعل بطبيعته ي�ستحيل معه وقوع اجلرمية  ،كمن
ي�صوب �سالح فارغ �ضد �شخ�ص هنا تكون اال�ستحالة
مطلق����ة لوق����وع اجلرمي����ة لأن الأداة امل�ستخدم����ة
ي�ستحيل معها ا�ستحال����ة مطلقة يف �إتيان النتيجة
املرجوة ،وتبعاً لذل����ك ال تعرب هذه الأفعال جرمية
قتل �أو ���ش�روع يف القتل� ،أو �أن قد تكون ا�ستحالة
ن�سبي����ة وهنا يك����ون للجاين ق�ص����د جنائي بقتل
املجني عليه وي�صيبه لكن ه����ذه الإ�صابة ال ت�ؤدي
الَ ْر ِ�ض �إلى قت����ل املجني عليه  وتعرب جم����رد �رشوع يف
ْ�س �أَ ْو ف ََ�سادٍ فيِ ْ أ
(م ْن َق َتلَ َنف ًْ�سا ب َِغيرْ ِ َنف ٍ
كتابه َ
ً
ِيعا َو َم ْن �أَ ْح َي َاه����ا ف ََك�أَنمَّ َ ا َ�أ ْح َيا القتل كم����ن ميلك �سالح لأداء اجلرمية جاهال كيفية
ا�س َجم ً
ف ََك�أَنمَّ َ ����ا َق َتلَ ال َّن َ
ا�ستخدام����ه فال تتجه الطلقة نح����و املجني في�سلم
ِيعا) [�سورة املائدة ـ الآية . 32
ا�س َجم ً
ال َّن َ
من القتل  ففي هذا الو�ض����ع يعاقب اجلاين على
وبا�ستعرا�����ض القان����ون الو�ضع����ي املتمث����ل
ال�رشوع يف القتل ولي�س القتل .
يف  قان����ون العقوبات البحرين����ي ال�صادر مبر�سوم
�إذا فعل����ى �سبي����ل الفر�ض اجل����ديل الذي ال
رق����م ( )15ل�سن����ة  1976بقان����ون يف الب����اب
الثام����ن – يف اجلرائم الواقعة عل����ى الأ�شخا�ص  -نق����ره وال ن�سلم به عند توجيه تهمة للجاين بالقتل
املتعلقة يف امل�سا�س بحياة الإن�سان و�سالمة بدنه العم����د مع �سبق الإ�رصار والتعم����د من قبل النيابة
– ن�صت املادة رقم ( )333على  (:من قتل نف�ساً العامة وتتم �إحالة املتهم للمحكمة اجلنائية وتكون
عمد ًا يعاقب بال�سجن امل�ؤب����د �أو امل�ؤقت  ،وتكون الو�سيلة امل�ستخدم����ة يف القتل هي �سالح فارغ �أو
العقوب����ة الإع����دام �إذا وقع القتل م����ع الرت�صد �أو �سالح �أخفق يف توجيه����ه للمجني عليه هنا يكون
م�سبوقاً ب�إ�رصار �أو مقرتن����اً �أو مرتبطاً بجرمية �أخرى �أو �أول دف����ع قانوين �أمام هيئ����ة املحكمة هو الدفع
�إذا وق����ع على �أحد �أ�صول اجل����اين �أو على موظف با�ستحال����ة وقوع اجلرمية ومن ثم الإ�رصار على طلب
ع����ام �أو مكلف بخدمة عامة �أثن����اء �أو ب�سبب ت�أديته براءة املتهم من التهمة املن�سوبة �إليه.
وظيفت����ه �أو خدمة �أو �إذا ا�ستعمل����ت فيه مادة �سامة ثانيا :الدفع بعدم توافر ظرف �سبق الإ�رصار
�أو مفرقعة).
بادى ذي بدء �سبق الإ�رصار هو ظرف م�شدد يف
فامل���ش�رع البحريني ب��ي�ن �أن عقوب����ة القتل جرائم القتل ترف���ع بالعقوبة من ال�سجن امل�ؤبد �أو
العم����د هو ال�سجن امل�ؤب����د �أو امل�ؤقت� ،أما �إذا وقع ال�سجن امل�ؤقت �إلى عقوبة الإعدام ،ويق�صد بالإ�رصار

هو ت�صميم اجلاين قبل �إتيان الفعل الرتكاب جرمية
القت���ل ،والت�صمي���م على �إتيان فع���ل القتل العمد
بعيد ًا ع���ن حالة الغ�ضب الآني���ة لي�أتي بها بهدوء
وبتفكري م�سبق بالطريق���ة والو�سيلة املناط بها �أداء
اجلرمي���ة وو�ضع خط���ة مدرو�سة�  سابقة بعيدة من
ث���ورة الغ�ضب لدى اجلاين  ،وال ي�شرتط يف  الإ�رصار
ط���ول الفرتة �أو ق�رصها ،وكذلك ق���د ا�ستقرت �أحكام
النق�ض يف �أنه ال ي�شرتط الإ�رصار على �شخ�ص معني
فقد يك���ون الإ�رصار يف قتل �شخ�ص معني ومن ثم
تتجه �إرادة اجلاين يف قتل �شخ�ص �آخر ،ومما جتدر
الإ�ش���ارة �إليه �أن القا�ض���ي اجلنائي هو من ينظر يف
وقائ���ع الدعوى والظروف واملالب�سات ومتى ما �ستقر
يف يق�ي�ن وقناع���ة القا�ضي اجلاين م���ن كل ذلك
بتواف���ر ظرف �سبق الإ�رصار  ،حي���ث �أنها حالة ذهنية
ت�ستخل�ص من ظروف الدعوى وعنا�رصها .
�إذا بالإم���كان الدفع �أمام القا�ضي بعدم توافر
حالة الإ�رصار وت�أييد ذل���ك بالأدلة والثبوتيات التي
تنف���ي ق�صد اجلاين امل�سبق ونيت���ه القدمية بقتل
املجن���ي عليه ونف���ى كل من �ش�أن���ه قيام اجلاين
بالتخطي���ط امل�سب���ق للقتل والتفك�ي�ر يف الو�سيلة
امل�ستخدمة لإتيان الفع���ل خا�صة و�أن �سبق الإ�رصار
لي�س ب�أفعال حم�سو�سة تدل مبا�رشة بل ت�ستفاد من
الوقائ���ع والظروف املحيطة باجلرمي���ة ف�إذا ما تبني
م���ن ظروف ومالب�س���ات الدعوى بع���دم توافر ظرف
�سب���ق الإ�رصار هنا البد من الدف���ع من عدم توافر
ه���ذا الظرف ومن ثم النيل بتحلل املتهم من جرمية
القتل العمد.
ثالثا :الدفع بانتفاء عالقة ال�سببية

جرائ���م القتل يف القانون ه���ي جرائم نتيجة
تتمث���ل يف حتقيق نتيجة وهو �إزه���اق روح �إن�سان
حي ،وقد بني امل��ش�رع البحريني �أن جرمية القتل
كغريها من اجلرائم تتطلب توافر ركنني �أولها الركن
امل���ادي املتمثل يف �إتي���ان اجلاين فع���ل القتل
والركن الثاين وهو الق�صد اجلنائي املتمثل يف نية
�إتيان فعل القتل العم���د و�أن تتوافر عالقة ال�سببية
�أي �أن الب���د �أن يكون القتل نتيج���ة للفعل ارتباط
العلة باملعلول.
فال ميكن �إ�سناد واقعة معين���ة �إلى �شخ�ص �إال
�إذا كان���ت ناجتة عن �سلوكه ،عليه فالعالقة ال�سببية
تنتفي �إذا مل يكن الفعل هو من �ساهم يف �إحداث
الوف���اة �أو �إذا �أثبت اجلاين �أن���ه لي�س يف ا�ستطاعة
الجمـــــــارك
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 -1فعل يخ�شى منه املوت �أو اجلراح البالغة.

املتهم يتوقع بع�ض العوامل الأخرى التي �ساهمت
يف �إحداث الوفاة  ،وعليه لو كان الفعل املرتكب من
 -2جناي���ة اغت�صاب �أو اعتداء عل���ى العر�ض �أو
اجلاين لي����س هو الذي �أدى لوفاة املجني عليه هنا اعتداء على احلرية.
تنتفي عالقة ال�سببي���ة ومن ثم ميكن الدفع بهذا
 -3جناية حريق �أو �إتالف �أو �رسقة.
الدفع.
 -4جرمي���ة الدخ���ول لي ًال يف من���زل م�سكون �أو
رابعا :الدفع بانتفاء الق�صد اجلنائي
ملحقاته.
تتطل���ب جرائم القت���ل نية خا�ص���ة وهي نية
واجلدير بالذك���ر �أن ن�ص امل���ادة رقم ()334
�إزه���اق الروح وهو ما يطلق علي���ه بالق�صد اجلنائي
وهي تختلف عن الق�ص���د اجلنائي العام يف بقية من ذات القانون �أنه يعاق���ب باحلب�س من فاج�أ زوجه
اجلرائم الأخ���رى ،وعليه يج���ب �أن ينعى احلكم متلب�سا بجرمية الزنا فقتله و�رشيكه يف احلال �أو اعتدى
ال�ص���ادر بالإعدام ب�إظهار الق�ص���د اجلنائي املتمثل عليهما اعت���داء �أف�ضى �إلى موت �أو عاهة ،وي�رسي هذا
يف العل���م والإرادة ومب���ا �أن القان���ون تطلب هذا احلك���م على من فاجا �أحد �أ�صول���ه �أو فروعة �أو �أخواته
الق�صد جلرمية القتل العمد فعند انتفاء هذا الق�صد متلب�س���ة بجرمية الزنا وال يج���وز ا�ستعمال حق الدفاع
يتطلب الدفع به �أمام النيابة العامة و�أمام املحكمة ال�رشعي �ضد من ي�ستفيد من هذا العذر.
اجلنائية.
يت�ض���ح مما �سبق بيان���ه �أن القانون �أباح القتل
العم���د يف احل���االت ال�سابق���ة ومن ث���م التحلل من
خام�سا :الدفع بقيام حالة الدفاع ال�رشعي
العقوب���ة املن�صو�ص���ة وعليه وجود حال���ة من حاالت
الدف���اع ال�رشعي هو ح���ق �أباحت���ه الت�رشيعات الدف���اع ال�رشع���ي �أو احلال���ة املن�صو�صة بحال���ة الزنا
اجلنائية ل���كل �شخ�ص يواج���ه عدوانا عل���ى النف�س املن�صو�ص عليها يف امل���ادة (� )334أن يتم الدفع
�أو امل���ال ،وله احلق يف ا�ستعمال الق���وة الأزمة لدرئه
بتوافر حال���ة الدفاع ال�رشعي �أم���ام القا�ضي اجلنائي الت���ي متلك حمكمة املو�ضوع كام���ل احلرية يف تقدير
يف ح���ال تعذر عليه اللج���وء لل�سلطات العامة ،فنجد
وبداهة البد م���ن الدفع بتوافر حالة الدفاع ال�رشعي �صحتها وقيمتها يف الإثب���ات والبحت يف �صحة �إدعاء
الت�رشي���ع البحريني ن�ص يف املادة رقم ( )108من
ليتح���ول الفعل من فعل معاقب عليه قانوناً �إلى فعل املتهم.
قانون العقوبات البحريني على ما يلي:
م�رشوع وال يرتب �أي �أثر جنائي �رشيطة �إلتزام املدافع
�إذ ًا فالقان���ون ا�ش�ت�رط �أن يكون ه���ذا الإعرتاف
(يج���وز ملن وج���د يف حالة دف���اع �رشعي �أن يف احلدود واال�شرتاطات التي ر�سمها القانون.
�صحيح قانوين وال ي�شوبه البطالن ،والعك�س �صحيح
يدفع اخلطر مبا يلزم لرده وبالو�سيلة املنا�سبة).
�ساد�سا :الدفع بتناق�ض الدليل الفعلي مع الدليل القويل ف�إعرتاف املتهم الناجت عن �إك���راه مادي �أو معنوي �أو
هذا من جهة م���ن جهة �أخرى فق���د �أ�سبغ هذا
من الدفوع القانوني���ة ال�شائعة والبديهية يف لأي �سبب �آخ���ر كان ال يعتد به ويجوز الدفع ببطالن
القانون من خالل ن�ص امل���ادة رقم ( )17من قانون املرافعات اجلنائية والتي تظهر التناق�ض الفعلي من هذا الإعرتاف �إذا كان وليد �إكراه مادي �أو معنوي.
العقوبات البحريني ف�رشوط توافر حالة الدفاع ال�رشعي بعد االطالع عل���ى �أوراق الدعوى وحما�رض اال�ستالل
والتعذي���ب املق�صود به هنا هو م���ا عرفته اتفاقية
هي :
و�أقوال املتهم يف النيابة العامة مع الواقع الفعلي
مناه�ضة التعذيب وغريه من �رضوب املعاملة �أو العقوبة
� -1إذا واجه املدافع خطر ًا حا ًال من جرمية على فعل���ى �سبيل املثال وباالطالع عل���ى �أقوال ال�شهود
القا�سية �أو الال�إن�ساني���ة �أو املهنية ،ب�أنه �أي عمل ينتج
النف�س �أو على امل���ال �أو اعتقد قيام هذا اخلطر وكان �أم���ام لنيابة العام���ة �أفادوا ب����أن الأداة امل�ستخدمة
عن���ه �أمل �أو عذاب �شديد ج�سمانياً كان �أم عقلياً يلحق
يف القتل ه���ي امل�سد�س ومبطالع���ة التقرير الطبي
اعتقاده مبنياً على �أ�سباب معقولة.
عم���د ًا ب�شخ�ص م���ا يق�صد احل�صول من ه���ذا ال�شخ�ص
� -2أن يتعذر عليه االلتجاء �إلى ال�سلطات العامة للجثة تبني �أن اجلرح ال���ذي �أدى للقتل هو �سالح
�أو م���ن �شخ�ص ثالث على معلوم���ات �أو على اعرتاف �أو
لإتق���اء هذا اخلطر يف الوق���ت املنا�سب وي�ستوي يف �أبي����ض (�سكني) هذا التناق����ض �أن دل يدل ب�شكل
معاقبة على عم���ل ارتكبه �أو ي�شتبه �أن���ه ارتكبه هو �أو
قيام هذه احلالة �أن يكون التهديد باخلطر موجهاً �إلى بات ونهائي برباءة املتهم مما يجدر الدفع به �أمام
�شخ�ص ثالث �أو تخويفه �أو �إرغامه هو �أو �أي �شخ�ص ثالث
نف�س املدافع �أو ماله �أو موجهاً �إلى نف�س الغري �أو ماله .املحكمة.
�أو عندم���ا يلحق مثل ه���ذا الأمل �أو العذاب لأي �سبب
هذا من جهة ومن جهة �أخرى فيما يتعلق بحالة �سابعاً :الدفع ببطالن اعرتاف املتهم من الأ�سباب يقوم على التمييز �أياً كان نوعه �أو يحر�ض
االع�ت�راف �سيد الأدلة  ،واالعرتاف هو �إقرار املتهم علي���ه �أو يوافق عليه �أو ي�سكت عنه موظف ر�سمي �أو �أي
الدفاع ال�رشعي يف جرمية القتل العمد فقد �أو�ضحت
املادة رقم ( )20من ذات القانون احلاالت التي يجوز على نف�سه ب�صحة ارتكابه للتهمة املن�سوبة �إليه وهو من �شخ����ص �آخر يت�رصف ب�صفت���ه الر�سمية وال يت�ضمن ذلك
فيها الدفاع ال�رشعي عل���ى �سبيل احل�رص ولي�س على �أقوى الأدلة ت�أثر ًا يف �سري الدعوى اجلنائية ،ومن املقرر الأمل �أو الع���ذاب النا�شئ فقط ع���ن عقوبات قانونية �أو
قانون���اً �أن الإعرتاف يدخل من �ضمن امل�سائل اجلنائية املالزم لهذه العقوبة �أو الذي يكون نتيجة عر�ضية لها.
�سبيل املثال:
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�سبق الإ�رصار

هو ظرف م�شدد

يف جرائم القتل

ترفع العقوبة من
ال�سجن امل�ؤبد �أو
امل�ؤقت �إلى الإعدام

بوا�سطة وزي����ر العدل وال ينفذ الإعدام �أال
مبوافقة امللك.
• يودع املحكوم عليه يف ال�سجن ب�أمر من
النيابة العامة وفق����اً للنموذج الذي يقرره
وزير العدل �إلى �أن ينفذ احلكم.
• لأق����ارب املحكوم علي����ه مقابلته يف يوم
تنفيذ احلك����م ب�رشط �أن يك����ون املكان
بعيد ًا عن مكان تنفيذ احلكم و�إذا كانت
ديان����ة املحكوم عليه تفر�����ض عليه فر�ض
دين����ي قبل املوت وجب �إجراء الت�سهيالت
الالزمة لتمكني رجال الدي����ن من مقابلته
مامل يكن متعذر ذلك.
• يت����م تنفيذ حك����م الإع����دام يف مكان
م�ستور بناء عل����ى طلب كتابي من النائب
العام �إلى مدي����ر ال�سجن يت�ضمن ا�ستيفاء
الإجراءات القانونية.

فالد�ست���ور البحريني كفل هذا اجلانب ون�ص يف مواده
على حرية ال�شخ�ص ومنع التعذيب والإكراه يف مادته
يف الفق���رة(  ب ود  )  19على �أن���ه (ال يجوز القب�ض
على �إن�س���ان �أو توقيفه �أو حب�س���ه �أو حتديد �إقامته �أو
تقييد حريته يف الإقامة �إال وفق �أحكام القانون وبرقابة
من الق�ضاء).
( ال يعر����ض �أي �إن�س���ان للتعذي���ب امل���ادي �أو
املعنوي �أو الإغراء �أو للمعاملة اخلا�صة بالكرامة ويحدد
القان���ون عقاب من يفعل ذلك كم���ا يبطل كل قول �أو
اع�ت�راف يثبت �صدوره حتت وط�أ التعذيب �أو بالإغراء �أو
لتلك املعاملة �أو التخدير ب�أي منها ).
�أما بالن�سبة �إلى العه���د الدويل اخلا�ص باحلقوق
املدنية وال�سيا�سية فقد بني ب�أنه ال يجوز �إكراه ال�شخ�ص
على �أن ي�شهد �ضد نف�سه �أو يكره على الإعرتاف بذنب
يف املادة رقم ( )14منه.
وب�إلق���اء ال�ضوء على قان���ون العقوبات البحريني
فقد كفل كذاك حق املتهم احلرية يف االعرتاف وعدم
تعر�ضه لأي التعذيب �س���واء �أن كان مادي �أو معنوي
م���ن خالل ن�ص امل���ادة رقم ( )61عل���ى �أنه (ال يجوز
القب����ض على �أي �إن�سان �أو حب�س���ه �إالب�أمر من ال�سلطات
املخت�صة بذل���ك قانونا ً كما يج���ب معاملته مبا يحفظ
عليه كرامة الإن�سان وال يجوز �إيذاءه بدنياً او معنوياً).

وبتمعن امل����واد ال�سابقة ،مت����ى ما كان اعرتف
املته����م �س����واء كان ولي����د �إك����راه م����ادي كال�رضب
والتعذيب �أو �إكراه معن����وي كتهديد املتهم وذويه
جاز بطالن االعرتاف وت�شكيك عدالة املحكمة باعرتاف
املتهم والدفع ببطالنه.
�إذ ًا املته����م بريء حتى تثب����ت �إدانته ،و�ضمري
القا�ضي اجلنائي ه����و �أ�سا�س العدل ،واجلدير بالذكر
�أن الأح����كام اجلنائي����ة تبنى على اجل����زم واليقني
ال عل����ى ال�شك والتخمني فتوافر ه����ذه الدفوع ف�إنها
ت�ش����كك يف يقني القا�ضي ووجدان����ه في�صبح  لزاماً
علي����ه �إذا ثبتت �صحة ه����ذه الدفوع  وت�شكك �صحة
ثبوت الواقعة حمل التداعي �أن يق�ضي بالرباءة  من
تهمة القتل العمد.
�إذ ًا انتف����ى وجود هذه الدفوع �أو مل يتم �إثبات
�صح����ة هذه الدفوع وكانت جمرد ق����ول مر�سل مفتقد
لدعم����ه بالدليل ومن ثم عدل����ت املحكمة عن الأخذ
به وثبتت التهمة على املتهم  ،و�صدر حكم الإعدام
علي����ه �سنتطرق �إلى الأح����كام اخلا�صة بتطبيق حكم
الإع����دام وف����ق الت�رشيع البحرين����ي يف املواد من
( )335-328من قانون العقوبات  كالتايل :
•عن����د �صدور حك����م الإع����دام ب�شكل بات
وجب رف����ع �أوراق الدعوى فور ًا �إلى امللك

• يجب �أن يتم تنفيذ حكم الإعدام بح�ضور
قا�ضي تنفيذ العقاب ،و�أحد �أع�ضاء النيابة
العام����ة وم�أم����ور ال�سجن وطبي����ب ال�سجن
�أو �أي طبي����ب �آخر تندب����ه النيابة العامة
وواعظ ال�سج����ن ،وال يجوز لغري من ذكرو
ح�ضور تنفيذ احلكم �إال ب�إذن خا�ص �صادر
من النائب لعام ويج����ب دائماً �أن ي�ؤذن
للمداف����ع عن املحكوم عليه باحل�ضور �إذا
طلب ذلك.
• يج����ب �أن يتل����ى على املحك����وم عليه
منطوق احلكم والتهمة امل�سندة يف مكان
التنفيذ وعلى م�سم����ع احل�ضور و�إذا رغب
املحكوم عليه يف �إبداء �أقوال حرر قا�ضي
تنفيذ العقاب حم�رض بذلك.
• عند مت����ام الإعدام يح����رر قا�ضي تنفيذ
العقاب حم�رض يثب����ت فيه �شهادة الطبيب
ال�رشعي و�ساعة الوفاة.
• مل يجز القانون تنفي����ذ احلكم يف �أيام
الأعياد الر�سمية لديانة املحكوم عليه.
• ال يج����وز تنفيذ حكم الإعدام على املر�أة
احلامل �إال بعد م�ضي � 3شهور من الو�ضع
• يتم دفن اجلثة عل����ى نفقة الدولة مامل
يت����م طلب الدفن من قب����ل �أقارب املتهم
ويجب �أن يكون الدفن بدون احتفال.
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تكنولوجيــا

برنامج ي�ساعدك يف � 8أيام على ا�ستك�شاف حياتك الرقمية وتنظيمها

«داتا ديتوك�س»دليلك �إلى حياة رقمية �آمنة

مع انت�شار ن�سب التحر�ش عرب مواقع التوا�صل االجتماعي وارتفاع عدد االخرتاقات الإلكرتونية ،حاولت �صحافية بريطانية
عر����ض دليل حلياة رقمية �آمنة ،من خالل تقدميها ليومياتها مع جتربتها لتطبي���ق ي�ساعد م�ستخدميه ،على حفظ �أ�رسارهم
ال�شخ�صية على الإنرتنت حتى يكونوا يف م�أمن من �أي جت�س�س.
وفقا ملوق���ع بي بي �س���ي الربيطاين ،تعرف
التطبيق���ات وحم���ركات البحث،و�شب���كات التوا�صل
االجتماع���ي �أ��س�رار م�ستخدميها� ،أكرث مم���ا يعرفها
�أ�صدقا�ؤهم املقربون ،لذلك حتاول ال�صحافية �صوفيا
�سمي���ث غيلر جترب���ة برنامج جدي���د ي�سمى «داتا
ديتوك�س» لت�ستك�شف ما الذي تعرفه هذه املواقع
والتطبيقات عن حياتها ال�شخ�صية.

و�أ�ضافت «�إذا حذف���ت �سجل الت�صفح ،وبحثت الآخرون على عاداتنا و�سلوكياتنا الرقمية».
ع���ن ا�سمك يف حم���رك بحث مثل غوغ���ل� ،سرتى
اليوم الثاين :كل �شيء يف مكان واحد
جمي���ع ال�صور والروابط التي له���ا عالقة با�سمك على
قال���ت غيلر ي�س�ألك الربنام���ج يف اليوم الثاين
الإنرتنت ،كما يراه���ا الآخرون .وحتى هذا احلد ،مل
ت�ث�ر النتائج خماويف ،لأين ن�رشت بنف�سي كل هذه «هل ُتعد غوغل �صديقك احلميم؟» .و «اكت�شفت
�أن غوغل هو بالفعل �أقرب �صديق يل».
املعلومات تقريبا».
و�أ�ضافت «ثم ي�س�أل���ك الربنامج عن املعلومات
وتابع���ت «�إال �أن الأمر تغ�ي�ر عندما بحثت يف
حمركات بحث �أخرى ،مثل داك داك غو ،وهو موقع التي ت�شاركها مع غوغ���ل ،وهل �ستف�صح عن نف�س
بحث ال يه���دف �إلى الربح ،وهذا يعن���ي �أنه على املعلومات ل�صديقك املقرب؟»

و�أو�ضح���ت «غيلر» عندما قر�أت يف البداية عن
برنامج دات���ا ديتوك�س� ،أو التخل�ص م���ن البيانات
التي قد ي����ؤدي تراكمها على امل���دى الطويل �إلى عك�س غوغل لي�ست ل���ه م�صلحة من جمع املعلومات
عواقب �سلبية ،ظننت �أن���ه دليل لالنقطاع متاما عن من �سج���ل الت�صف���ح اخلا�ص ب���ك ،وال من تقدمي
الإنرتن���ت ،وهذا يعن���ي بالن�سب���ة يل الق�ضاء على نتائج بحث تنا�سبك على وجه اخل�صو�ص».
م�ستقبلي املهن���ي .لكن هذا الربنامج الذي ي�ستمر
و�أكدت «ب�إم���كان هذا املحرك �أن يكمل اجلملة
على م���دار ثمانية �أيام ي�ساع���دك ،يف واقع الأمر،
التي تبحث عنها تلقائيا ،باال�ستعانة مب�صادر �أخرى،
على ا�ستك�شاف حياتك الرقمية وتنظيمها”.
مثل مواقع ياه���و ،وبينغ ،ويانديك����س .وعندما
اليوم الأول :اال�ستك�شاف
كتبت ا�سمي يف حمرك غوغل تنب�أ ،بناء على �أبحاث
�أو�ضحت غيلر �أن اليوم الأول «يهدف �إلى تنبيه الآخرين يف هذا املح���رك� ،أين �أعمل لدى بي بي
امل�ستخ���دم �إلى ك���م املعلومات املتاح���ة عنه عرب �سي ،على عك�س حمرك داك داك غو .وقد ت�ساءلت
حمركات البحث .وبطبيعة احلال ،لأين �صحافية ومن عل���ى الفور مل قد يبحث �شخ����ص ما عن ا�سمي؟ هل
�أبناء جيل الألفي���ة ،اكت�شفت �أن الكثري من تفا�صيل ب�سبب مقاالت���ي� ،أم اجلهة التي �أعمل لديها؟ �إال �أن
ه���ذا يربز مدى ت�أثري املو�ضوع���ات التي يبحث عنها
حياتي متاحة على الإنرتنت».
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ولأين �أ�ستخ���دم من منتجات وتطبيقات غوغل
مت�صفح الويب كروم ،وتطبيق امل�ستندات ،والربيد
الإلك�ت�روين جيميل ،والرتجم���ة ،وتطبيق يوتيوب،
واخلرائط ،فه���ذا يعني �أن غوغ���ل يعرف مكاين،
واجلهاز ال���ذي �أ�ستخدمه والأ�سئلة الت���ي تطر�أ على
بايل ،والعمل الذي ُكلفت به.

وتابعت «�أ�ضف �إلى ذل���ك الر�سالة التي �أكتبها
على الربيد الإلكرتوين ،وحتى امل�رصف ،والطبيب،
وموفر خدمة الهاتف ،الذين �أتعامل معهم ،والكلمات
الت���ي ال �أعرفها بلغ���ات �أخرى ،وكل م���ا �أ�شتهيه� ،أو
�أتعلمه� ،أو �أحب �أن �أ�ستمع �إليه ،والأماكن التي زرتها
يف املا�ضي ،وعدد املرات التي زرتها فيها ،وتفا�صيل

�إعداد :ق�سم احلا�سب الآيل
بك .لك���ن هناك الكثري من �أنظمة التعقب امل�سترتة
التي تراق���ب عاداتك وميولك ع�ب�ر الإنرتنت .و�إذا
كانت ال�رشك���ة متتلك �أنظمة تعق���ب يف الكثري من
املواقع ،ف�سيك���ون لديها �سجل �شامل عن عاداتك
يف ت�صفح مواقع الإنرتنت».

التوا�صل االجتماعي ،فيمكن���ك �أن تعدل �إعدادات
اخل�صو�صية فيها .وهناك �أي�ضا تطبيقات بديلة تتيح
لك التوا�ص���ل مع الآخرين من دون �أن جتني املال
من بيع معلومات���ك ،مثل �سكاي���ب ،بالإ�ضافة �إلى
تطبيقات �أخرى مثل جيت�سي وميت و�سيغنال ،وكلها
ال تهدف �إلى الربح ،وجمانية ومفتوحة امل�صدر.

ف�ض�ل�ا ع���ن �أن املواق���ع التي يب���د�أ عنوانها
بربوتوك���ول ‘ ،’httpsولي�س ‘ ،’httpت�ضمن لك اليوم ال�سابع :ن�شاطك على غوغل
�أن املعلومات املنقولة من جهازك �ستكون م�شفرة”.
وت�ستطردغيل���ر قائلة « ت�ست���دل كل من من�صة
وتابع���ت “ينب���ه الربنامج �أي�ضا �إل���ى �أن “الت�صفح في�سبوك وغوغل على موا�صفاتك بناء على ن�شاطك
اخلا����ص �أو اخلفي يحج���ب بع����ض معلوماتك عن على الإنرتنت لكي تف�شي �أ�رسارك لل�رشكات املعلنة،
املواقع الأخ���رى و�أنظمة التعق���ب ،ولكنه ال يخفي وميكنك االطالع على هذه املوا�صفات التي ت�سجلها
هويتك عن الآخرين على الإنرتنت».
غوغ���ل وفي�سب���وك عن���ك من خ�ل�ال التوج���ه �إلى
تنقالت���ي من مكان �إلى �آخر� ..صحيح �أن �صديقتي
�إعدادات الإعالنات املوجهة لتنا�سب امل�ستخدم».
املقربة تعرف عني الكثري ،ولكنها ال تعرف كل هذه اليوم اخلام�س :االت�صال
املعلومات».
و�أ�ضاف���ت «رغم ذل���ك ،ف�إن غوغ���ل ال تعرف
يق���ول الربنامج يف اليوم اخلام�س �إن «هاتفك
�س���وى عمري ،وفي�سبوك �أي�ضا ال يعرفني مبا يكفي،
وعر�ض معلومات خاطئة عن عملي وهواياتي ،ولكنه
ع���رف الأجهزة التي �أملكها ويظ���ن �أين �أحب امتالك
الأجه���زة التكنولوجية احلديثة والت�سوق .ال �شك �أن
هذه املعلومات ت�ساعد في�سبوك يف حتديد نوعية
الإعالنات الت���ي توجه �إليك ،وله���ذا عندما حتدث
بياناتك على موقع في�سب���وك ،كلما طر�أ حدث هام
يف حياتك ،كتغيري الوظيفة �أو الزواج� ،أو الإجناب،
ف�أنت تخ�ب�ره �أي�ضا ب�أن عاداتك يف الإنفاق �ستتغري
قريبا».

املحم���ول ي�سعى لإثبات وجوده م���ن خالل الإر�سال
اليوم الثالث :موقع في�سبوك؟
الدائ���م للإ�شارات كلما �أتيحت ل���ه الفر�صة ،والتوا�صل
�أكدت غيلر «كان هذا الي���وم الثالث �أف�ضل من
مع �أي �إ�شارات ي�صادفها يف طريقه».
�سابقي���ه ،لأنني �أدركت �أنني مل �أعد �أن�رش �أي �شيء
و�أو�ضحت غيل���ر «تبحث هواتفنا ط���وال الوقت
على موقع في�سبوك ،وهذا يرجع �إلى ظاهرة انهيار
ال�سي���اق االجتماع���ي ،التي تعن���ي تداخل جميع ع���ن �شبكات �إنرتنت ال�سلكي �أو �شبكة بلوتوث ،و�إذا
ال�سياق���ات االجتماعية مع بع�ضه���ا ،بحيث يتعذر �أطلق���ت ا�سمك على جهازك عند االت�صال بالإنرتنت،
ت�صني���ف اجلمه���ور ال���ذي تخاطبه وال�سي���اق الذي فلتتخيل ع���دد الأ�شخا�ص الذي���ن تف�صح لهم عن
ا�سمك”.و�أ�شارت �إلى �أن “بيانات املوقع اجلغرايف
تخاطبهم فيه».
للجهاز تعد م�صدرا �آخر للقلق».
وه���ذه الظاه���رة �أ�صبح���ت م�صدر قل���ق ل�رشكة
وتابع���ت «ب�إمكانك احلد من املعلومات الق ّيمة
في�سب���وك .وبينم���ا كن���ت �أن�رش يف �س���ن املراهقة
اليوم الثامن :تغري �أ�سلوب احلياة الرقمي
جميع �أخباري و�أن�شطتي مع �أ�صدقائي على موقع عن موقع���ك اجلغرايف التي متنحها جمانا لل�رشكات
�أ�ش���ارت غيلر �إلى �أن الربنام���ج «ين�صح بو�ضع
في�سب���وك ،ف�إنني الآن �أن�رش �صور الأماكن التي زرتها التي جتم���ع البيانات ،كما ميكن���ك �إيقاف االت�صال
عل���ى موقع �إن�ستغ���رام ،واملق���االت الإخبارية على بال�شب���كات الال�سلكية ،حينما ال حتت���اج �إليها .ورمبا �أه���داف �أ�سبوعية �أو �شهرية لتاليف تراكم البيانات مرة
ت�ستدع���ي خدم���ات تعقب موق���ع الهات���ف الت�أمل �أخ���رى .وميكنك �أن ت�ستع�ي�ن بخا�صية التذكري يف
موقع تويرت.
واحلذر ،ملا تك�شفه م���ن معلومات عن مكان �سكنك الهات���ف لتغري الرقم ال�رسي ،وحتذف �سجل الت�صفح،
و�أف���ادت «ق���د بات���ت �صفح���ات الكث�ي�ر من
وعمل���ك ،والأماك���ن الت���ي ترتدد عليه���ا يف وقت وتق ّي���م ا�ستخدامك ملواقع التوا�صل االجتماعي بني
م�ستخدم���ي في�سب���وك تغ�ص بال�ص���ور والتعليقات
الف���راغ ،ومنط احلياة الت���ي تعي�شها ،لكل من لديه احلني والآخر .كما عر����ض الربنامج قائمة بالتطبيقات
املحرجة من قبل �أ�صدقا�ؤه���م يف �أيام الطفولة ،وال
البديل���ة التي توفر ل���ك خ�صو�صية و�أم���ان �أعلى من
حق يف الو�صول �إلى هذه املعلومات».
تزال باقية يف �سجله���م الرقمي .فهل �آن الأوان �أن
غريه���ا ،وين�صح ب�إن�ش���اء ح�سابات بري���د �إلكرتوين
حتذف ا�سمك من هذه ال�ص���ور والتعليقات �أو تطلب اليوم ال�ساد�س :التخل�ص من الزائد
منف�صلة لكل جانب من جوانب حياتك الرقمية».
من �أ�صدقائك حذفها؟».
بح�سب غيل���ر تنتج التطبيقات التي ميتلئ بها
وقالت يذكرك الربنام���ج يف ذلك اليوم الثامن
هاتفك �أي�ضا الكثري من البيانات الزائدة عن احلاجة،
اليوم الرابع:ت�صفح املواقع
ب�أنه «لكي ينجح �أ�سل���وب حياتك الرقمي اجلديد،
ك�شف���ت غيلر �أن���ه «يف كل م���رة ت�ضغط فيها وكلم���ا زادت التطبيقات عن  40تطبيقا� ،رصت هدفا
حاول �أن جت���ذب �أ�صدقاءك و�أف���راد عائلتك لتجربة
عل���ى زر الإعج���اب يف موق���ع في�سب���وك وتويرت� ،أ�سهل للباحثني عن البيانات.
الربنامج ،لأن ن�شاطهم عل���ى الإنرتنت ي�ؤثر عليك.
جتمع �رشكات �أخرى ،من خالل �أنظمة التعقب التي
والطريق���ة الأب�سط لتنظي���م بياناتك هي حذف فكلما ذكرك �أ�صدقا�ؤك يف �صورهم� ،أو �أر�سلوا معلومات
متتلكها ،معلومات عن ال�صفحات التي زرتها والأ�شياء التطبيق���ات التي ال ت�ستخدمه���ا� .أما عن التطبيقات عنك على املواقع ،زادت البيانات املتاحة عنك على
التي ت�ستهويك ،وعنوان بروتوكول الإنرتنت اخلا�ص الت���ي ال ت�ستطيع اال�ستغناء عنه���ا ،مثل تطبيقات �شبكة الإنرتنت ،مهما كنت حري�صا على �إخفائها».
الجمـــــــارك
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الكويت � :ضبط  6مروجني
للحبوب املخدرة

�ضب����ط رجال الأم����ن يف الكويت ت�شكيال ع�صابي����ا مكونا من 6
�أ�شخا�����ص ،يقوم بجلب احلبوب املخدرة من احدى الدول االوروبية
وادخاله����ا الى الب��ل�اد بق�صد االجتار ،و ك�شف����ت التحقيقات �أن من
ب��ي�ن �أفراد الت�شكيل مواطنني يعمل �أحدهما يف اجلمارك و�آخر يف
الطريان املدين.
كانت معلومة ق����د وردت من �أحد م�صادرالإدارة العامة ملكافحة
املخ����درات بالكويت ،تفيد بقي����ام �أحد الأ�شخا�����ص بجلب كميات
كب��ي�رة ،من امل�ؤث����رات العقلية واحلب����وب املخ����درة (كبتاغون)،
ع����ن طريق ال�شحن اجل����وي ومب�ساعدة جمموعةم����ن الأ�شخا�ص من
جن�سي����ات خمتلفة ،حيث مت �ضبط املتهم يف �أحد الفنادق مبنطقة
الفحيحيل ،وعرث بحوزته على كمية من املواد املخدرة.
ومبواجهة املته����م باملعلومات والتحريات �أق����ر واعرتف بقيامه
بهذه الأفع����ال ،و�أن هناك �شحنة كبرية من امل����واد املخدرة يتم
االنته����اء من �إج����راءات خروجها من املط����ار دون ك�شفها عن طريق
���ش�ركاء له وهم مواطنان �أحدهم يعم����ل يف الإدارة العامة للجمارك
(�إدارة ال�شح����ن اجلوي) ،حيث مت �ضبطهم وعرث يف مزرعة �أحدهم
مبنطقة الوفرة ،على كمية كبري من حبوب الكبتاغون املخدرة تقدر
بـ � 30ألف حبة.
واعرتف املتهمون بقيامهم بجلب املواد املخدرة بهذه الطريقة
ومب�ساع����دة جمموعة من اال�شخا�����ص ،وان ال�شحنة التزال يف مبنى
ال�شحن اجلوي ،حيث مت الك�شف عن ال�شحنة وتبني انها عبارة عن
جمموع����ة من احلقائب (�أمتعة �شخ�صي����ة) وبداخلها كمية كبرية من
احلبوب املخدرة تقدر بحوايل  2مليون حبة.
ومت �ضب����ط جميع املتهم��ي�ن واحالتهم ال����ى اجلهة املخت�صة
التخاذ االجراءات القانونية بحقهم.

البحرين� :إحباط حماولة تهريب
حوايل � 20ألف حبة خمدرة

���ص�رح مدير �إدارة جمارك املنافذ اجلوي����ة ب�شئون اجلمارك �أن �ضباط جمارك
مط����ار البحرين ال����دويل  ،متكنوا من �إحباط حماولة تهري����ب حوايل � 20ألف حبة
بداخل طرد  ،تزن  4كيلو جرام تقريباً ،ي�شتبه ب�أنها حبوب الكبتاجون املخدرة.
و�أو�ض����ح �أن �ضابط اجلمارك وعند معاينته للطرود القادمة من �إحدى الدول
العربية  ،ا�شتبه ب�شحنة �أخ�شاب  ،حم�شوة �أحداها باحلبوب املذكورة.
و�أ�ش����ار مدير �إدارة جمارك املنافذ اجلوية ب�شئون اجلمارك �إلى �أنه مت حتويل
املواد امل�ضبوطة �إل����ى �إدارة مكافحة املخدرات ب����الإدارة العامة للمباحث والأدلة
اجلنائي����ة التخاذ الإجراءات القانونية الالزمة  ،متهي����د ًا لإحالة الق�ضية �إلى النيابة
العامة.

«�أمازون» توزع احل�شي�ش على زبائنها!

فوج����ئ زوجان يف والية فلوريدا الأمريكي����ة ،حينما فتحا طردا من �رشكة
�أمازون ليعرثا بداخله على  30كيلو غراما من احل�شي�ش ،ح�سبما ذكرت و�سائل
�إعالم �أمريكي����ة .وحتدث الزوجان ،وهما من مدين����ة �أورالندو ،لو�سائل �إعالم
حملية عن ه����ذه احلادثة ب�رشط عدم الك�شف عن هويتهم����ا ،فقاال �إنهما كانا
قدقاما ب�رشاء �أوعية بال�ستيكية ال�ستخدامها يف التخزين من موقع “ �أمازون”
للتجارة الإليكرتونية ،لكن الطرد الذي و�صل كان �أثقل بكثري مما توقعا.
و�أو�ض����ح االثنان �أن �رشكة �أمازون عر�ض����ت عليهما عرب الربيد الإلكرتوين
تعوي�ض����ا بقيمة  150دوالرا جراء هذه احلادث����ة ،وقالت ال�رشطة يف فلوريدا
ملحط����ة “ دبلي����و اف تي يف  « 9املحلي����ة �إنها �صادرت املخ����درات وبد�أت
التحقيق يف احلادثة ،لكنها �أو�ضحت �أنه مل يجر القب�ض على �أي �شخ�ص.
ونقل����ت تقارير عن �أحد الزوجني قوله“ :حينما و�صلت �ضابطة ال�رشطة �إلى
هنا يف �أول الأمر ،مل تكن ت�صدق ما حدث» ،و�أ�ضاف“ :كنا خائفني جدا من
�أن منزلنا �سيتعر�ض لالقتحام ،ومل ننم هناك لب�ضعة �أيام”.
وقالت �أمازون يف بي����ان لبي بي �سي �إن “فريقنا خلدمة العمالء تعاون
ب�شكل مبا�رش مع العميل ملعاجلة املخاوف و�سيعمل مع جهات �إنفاذ القانون
للتحقيق يف الق�ضية ح�سبما يقت�ضيه الأمر”.
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خوفا من تهريبها �إلى داخل ال�سجون
وزير بريطاين يطالب بحظر هواتف بحجم �أ�صبع اليد

قال وزير الع����دل الربيطاين �إنه يجب حظر بيع
هوات����ف حممولة �صغرية ،قد ال تتج����اوز حجم �أ�صبع
اليد ع��ب�ر الإنرتنت ،حم����ذرا من �أنه����ا م�صممة ليتم
تهريبها �إلى داخل ال�سجون.

و�أ�ضاف ديفيد ليدنغتون �أنه مت الرتويج لبيع
هذه الهواتف ال�صغ��ي�رة ،ب�سبب القدرة على تهريبها
�إل����ى ال�سجون ،م����ن دون �أن تكت�شفه����ا املا�سحات
ال�ضوئية امل�ستخدمة يف �إجنلرتا وويلز.
وق����د يبل����غ �سع����ر ه����ذا الهات����ف  25جنيها �أجهزة الك�شف عن املعادن عند زيارة �أي �سجن.
�إ�سرتليني����ا� ،إال �أنه ي�صل �سعره يف ال�سجن �إلى 500
و�أردف ليدنغت����ون �أن����ه م����ن الوا�ضح �أن هذه
جنيه �إ�سرتليني ،وقال الوزي����ر �إنه مت �ضبط نحو 20
�أل����ف جهاز و�رشائح هاتف هرب����ت �إلى داخل ال�سجون الهواتف يتم الرتوي����ج عنها وبيعها بغر�ض التهريب
خالل  ،2016و�أو�ضح �أن بع�ض هذه الهواتف �صغري �إلى ال�سج����ون ،وقد ت�ستخ����دم يف ت�سهيل تنفيذ
بحجم �أحم����ر ال�شفاه .ويتم الرتوي����ج لهذه الهواتف بع�ض اجلرائ����م �أو تهديد �أ�شخا�����ص خارج ال�سجن،
ب�أنها خالية من املعادن تقريبا ،وبالتايل ال تكت�شفها بح�سب وزارة العدل الربيطاني����ة .و�أكدت الوزارة �أنها

الإمارات�:إحباط حماولة لتهريب
� 1800صندوق �سجائر

ا�ستثم����رت  2ملي����ون جنيه �إ�سرتلين����ي يف معدات
للك�ش����ف عن املع����ادن مبا يف ذلك �أجه����زة يدوية
ت�ستخ����دم للك�ش����ف ع����ن الهوات����ف املحمول����ة يف
ال�سجون .وتباع هذه الهواتف ال�صغرية احلجم على
مواقع كل من �أمازون وغام تري و�إيباي .وقالت �إيباي
�إنها قررت وقف بيع ه����ذه الهواتف عرب موقعها قبل
�أ�شهر.

الريا�ض�:إحباط حماولة
لتهريب  3ماليني ريال

ك�شف مقطع فيديو �صورته جمارك مطار امللك خالد الدويل
بالريا�ض،عن طريقة غري م�ألوفة ابتكرها مقيم خارج عن القانون
لتهريب ثالثة ماليني ريال بحيلة جديدة ،و�أظهر الفيديو كيفية
قيام امله���رب ب�إخفاء املال الذي اكت�سبه من طرق غري �رشعية،
ب�ي�ن طيات �ألواح من الكارتون ،بحيث ال يخطر ببال من يراها
�أن �شيئا ميك���ن �أن يكون بداخلها ،ولك���ن فطنة رجال الأمن
مط���ار امللك خالد الدويل بالريا����ض  ،متكنوا من فح�صها بدقة
واكت�شاف �أمر املهرب و�إلقاء القب�ض عليه

جنح مفت�ش���و الإدارة العامة جلم���ارك �أبوظبي يف مرك���ز جمرك مزيد
احلدودي ،من �إحباطمحاولة لتهريب � 1800صندوق �سجائر.
كان املفت�شون اجلمركيون خالل النوبة امل�سائية ،قد ا�شتبهوايف حمولة
مركب���ة تغادر الدولة ،ويقودها �شخ�ص يحمل جن�سية �إحدى الدول العربية،
ما ا�ستدعى حتويل املركبة �إلى ق�س���م التخلي�ص اجلمركي للتفتي�ش ،ليتم
العثورعل���ى � 1800صن���دوق �سجائر يحوي كل منها عل���ى  10علب ،من
�أنواع خمتلفة خمب�أة حتت �أكيا�س العلف ،و�سجائر �أخرى خمب�أة داخل املركبة
ومغطاة ب�أكيا�س قمامة ،وبناء علي���ه مت حترير حم�رض بالواقعة وعمل ت�سوية
ت�صاحلية بعد دفع الغرامات اجلمركية �أ�صوالً.
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ال تبالغوا
تو�صلت �أح���دث الدرا�سات املتخ�ص�صة يف عالقة الطفل بالألعاب �إلى �أن الأوالد والبنات يختارون الألعاب التي ت�ستهدف
جن�سهم ب�شكل يعتمد على تركيبتهم البيولوجية ،و�إلى �أن هناك ميال فطرياً يدفع الأوالد �إلى تف�ضيل ال�شاحنات وال�سيارات
والألعاب العدوانية ،مثل البنادق �أو العرائ�س على هيئة جنود.
�أجنز الدرا�سة فريق من علماء النف�س يف جامعة
«�سيتي لندن»،وا�ستندت �إلى �أدلة جمعها باحثون
خمتلفون من جميع �أنحاء العامل على مدى عقود،
وبع�ضها يعود �إلى ثالثينات القرن املا�ضي.

فف���ي عام  ،1932تو�صل���ت جتربة علمية �إلى
تعط���ي �أجواء حياة منزلية ،حي���ث بينت �أن البنات
عندم���ا يكربن ،يكن �أك�ث�ر ت�أثرا بالآب���اء والأمهات «�أن الفتي���ات لعنب بلعبة طائرة بنف�س عدد مرات
والبالغ�ي�ن والأطفال حولهن ،ومب���ا ي�شاهدن على لعب ال�صبية بها».
�شا�شة التلفزيون ،يف ح�ي�ن �أن الفتيان يتم�سكون
وقال الباحثون �إن ال�سبب يف ذلك رمبا يرجع
ب�ألعاب الأوالد.
�إل���ى انت�شار �أخب���ار «الطيارين الإن���اث» يف ذلك

وك�شف���ت �أن هن���اك غريزة مماثلة يع���زى �إليها
وذكرت الدرا�سة �أنه حتى قبل �أكرث من  80عاما
ال�سب���ب ،يف �أن البن���ات يرغنب دائم���ا يف اللعب
بالدم���ى وم�ستح��ض�رات التجمي���ل� ،أو اللعب التي كانت البنات يهتممن باللعب ب�ألعاب �أكرث ع�رصية.
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الوقت ،حيث ط���ارت �إميي جون�سون من �إنكلرتا �إلى
�أ�سرتاليا يف ع���ام  ،1930كما طارت �أميليا �إيرهارت

العلماء ي�ؤكدون:

قلة �أعداد الألعاب جتعلهم �أكرث �إبداع ًا
الأطفال امل�صنوعة للذك���ور» .وبالإ�ضافة �إلى ذلك،
الحظ الباحثون �أن الفتيات بد�أن يلعنب ب�شكل �أقل
كث�ي�را بالألعاب امل�صنوعة للإناث على مدى العقود
الأخ�ي�رة ،مما ي�شري �إلى توجه���ات نحو حتقيق قدر
�أكرب من امل�ساواة بني اجلن�سني.

و�أ�ضاف���ت« :عندما يتم توفري ع���دد �أقل من
الألع���اب للطفل ،ف�إن���ه ينخ���رط يف اللعب لفرتات
�أطول م���ن اللعبة الواحدة ،مم���ا ي�سمح له بالرتكيز
ب�شكل �أف�ضل ال�ستك�شاف اللعبة واللعب ب�شكل �أكرث
�إبداعا».

وعل���ى الرغم من االختالف بني �سلوك الفتيان
والفتيات� ،إال �أن الأطفال يخت���ارون ب�أغلبية �ساحقة
اللعب امل�صنوعة لنوع جن�سهم.

يذكر �أن درا�سات ا�ستق�صائية ك�شفت �أن الطفل
النموذجي يف بريطانيا ميل���ك  238لعبة �إجماال،
يف حني �أن الكثري من الآباء يعتقدون �أن �أطفالهم
يلعب���ون مع  12لعبة مف�ضلة فق���ط يف اليوم ،ما
ي�شكل ن�سبة  5باملئة من لعب���ه .وخل�صت الدرا�سة
�إلى �أن ك�ث�رة الألعاب قد تكون �سيئة على الأطفال
و�سلوكه���م وقد تعطّ ���ل �إبداعهم ،عل���ى عك�س ما
يعتقد الكثري من الآباء.

ومن جهة �أخرى ك�شفت درا�سة �أمريكية حديثة
�أنه عل���ى عك�س ما يعتقد الكثري من الآباء �أن كرثة
الألعاب وتنوعها ت�ساعد الأطفال على الإبداع ،ف�إن
كرثة الألعاب قد تكون �سيئة على الأطفال و�سلوكهم
وقد تعيق �إبداعهم.

وحذر اخلرباء من ال��ش�راء الع�شوائي للألعاب،
وتو�ص���ل باحثون من جامعة توليدو يف �أوهايو
بالوالي���ات املتحدة �إلى �أن الأطف���ال الذين لديهم وين�صح���ون بو�ضع العديد م���ن الأمور يف االعتبار
الكثري من الألعاب هم �أقل ا�ستمتاعا بها ،و�أقل �إبداعا قبل وعند ال�رشاء.
عند ا�ستخدامها ،م���ن �أولئك الذين ميتلكون لعبا
ويف ه���ذا ال�سياق قال���ت اجنتواردبامل -فالرت
�أقل .وراقب الباحث���ون  36طفال ،تركوهم يلعبون ع�ضو اجلمعية الأملاني���ة «�إلعب جيدا»� ،إن �ألعاب
مبفرده���ا عرب املحيط الأطل�سي يف عام � ،1932إال
يف غرفة ملدة ن�صف �ساعة .ويف املرة الأولى �أعطوا الأطفال لي�س���ت جمرد و�سيلة ل�شغل ف���راغ الطفل،
�أن الدرا�س���ة �أثبتت �أن الأوالد مييل���ون �إلى اللعب للأطفال � 4ألعاب فقط ،ويف املرة الثانية  16لعبة .لكنها و�سيلة يجب �أن جتلب ل���ه ال�سعادة الدائمة،
بق���وة حتى لو ح�صلوا على �ألع���اب تقليدية تنا�سب
وتو�صل���وا �إل���ى �أن الأطفال كانوا �أك�ث�ر �إبداعا لذا من املهم اختيار �ألعاب م�صنوعة من مواد جيدة
البنات.
بكثري عندما كان���ت لديهم �ألعاب �أقل ،حيث لعبوا مع االهتمام ب����أن تكون منا�سب���ة للمرحلة العمرية
و�أو�ضحت �أن «الألعاب الأخرى ،ولي�س بال�رضورة مع كل واحدة ملدة �أطول ،ومتكنوا من التفكري يف للطفل.
الأنواع التي يختارها الذكور ،ميكن �أن تتيح اللهو املزيد من اال�ستخدامات للعبة الواحدة.
وترى فالرت �إنه من املهم ا�صطحاب الطفل ل�رشاء
بها بعدوانية».
و�أو�صى الباحثون الآباء واملدار�س ودور احل�ضانة اللعب���ة وال�سماح ل���ه باختيار اللعبة الت���ي يحبها،
وقالت درا�س���ة �سابق���ة �إن الأوالد لعبوا بلعبة ب��ض�رورة تقلي�ص ع���دد الألعاب املعط���اة للأطفال واال�ستماع لتربيره لهذا االختيار ،لأن هذا ي�ساعد يف
عل���ى �شكل خالط للع�صائر كما لو كان مدفعا ر�شا�شا ،تدريجي���ا ،لت�شجيعهم على حت�س�ي�ن اهتماماتهم التع���رف على الطفل ب�شكل �أكرب ،لكن هذا ال يعني
بالطبع �رشاء كل ما ي�شري �إليه الطفل ،وعندما يرف�ض
ويف الآونة الأخرية� ،أ�صبحت الفتيات �أقل ميال للعب وتو�سيع نطاق �إبداعهم.
بالدم���ى وغريه���ا من الألع���اب الت���ي كانت تعترب
الأهل �رشاء لعبة ما ،فعليهم تربير قرار رف�ض ال�رشاء.
و�أو�ضح���ت الدكت���ورة كارليدوت����ش قائلة «�إن
للإناث .وف��س�ر الباحثون ذلك ب�أن الفتيات تعر�ضن
وقالت �إنه من املهم �أثن���اء �رشاء �ألعاب للطفل،
الدرا�سة �سعت �إلى حتديد ما �إذا كان عدد الألعاب
على م���ر ال�سنني ل�ضغ���وط متزايدة للع���ب ب�ألعاب يف بيئات الأطفال ال�صغ���ار ي�ؤثر على جودة اللعب مراقبته جيدا ملعرفة املوا�ضي���ع التي تثري اهتمامه
حمايدة ت�صلح للأوالد والبنات.
لديه���م» ،م�ضيفة «يب���دو �أن الع���دد الكبري من يف تل���ك الفرتة ودرجة من���وه يف ه���ذا الوقت�،أما
وم���ن جانبها �أو�ضحت الدكتورة بريندا تود من الألعاب يكون م�ص���درا لت�شتيت تفكري الطفل ،وهذا بالن�سب���ة لالحتف���ال بعي���د ميالد الطف���ل فتن�صح
جامعة «�سيتي لندن»« ،ما تو�صلنا �إليه هو �أنه كلما ي�ؤثر على مدة لعب���ه وعمق تفكريه يف اللعبة� .إن اخلبرية بو�ضع الطفل واالحتفال باملنا�سبة يف مركز
كرب الأطفال الذك���ور يزداد ميلهم �إلى اللعب بلعب الألعاب الكثرية تعترب م�صدر �إلهاء للطفل لي�س �إال» .االهتمام ولي�س الألعاب التي يح�صل عليها كهدايا.
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الربتقال والفراولة والفلفل الأحمر �سالحك يف مواجهة الأنفلونزا
مع ق����دوم ف�صلي اخلريف ،وال�شتاء ،تنت���ش�ر الفريو�سات امل�سببة لنزالت ال��ب�رد ،والإنفلونزا
ب�سب����ب انخفا�ض درجات احلرارة ،ولتقوية جهاز املناعة تن�صح جملة «فرويندين» الأملانية بتناول
الأغذية التالية:
فيتامني �سي :يع����د �سالحاً فعا ًال ملحاربة نزالت الربد .لذا ينبغ����ي الإكثار من الليمون،
والربتقال ،واليو�سفي ،كما يوجد فيتامني �سي يف الفلفل الأحمر ،والفراولة ،والبابايا.
الزنك :يعمل على تقوية جهاز املناعة ويدعم �أي�ضاً بناء كرات الدم البي�ضاء.
وتتمث����ل امل�صادر الغنية بالزن����ك يف املحار ،وحل����م الكابوريا ،والدواجن،
والزبادي ،واحلم�ص ،وبذور القرع الع�سلي.
�أوميغا  :3تتمتع الأحما�����ض الدهنية �أوميغا  3ب�أهمية حيوية للج�سم ،ولكنه
ال ي�ستطي����ع �إنتاجه����ا بنف�سه ،لذا يجب �إمداده بها ع��ب�ر التغذية ،وذلك بتناول
الأ�سم����اك خا�صةً ،مثل ال�سلم����ون ،والتونة ،وال�رسدين ،واملاكري����ل ،ومن امل�صادر
الأخرى الغنية ب�أوميغا  ،3بذور الكتان ،وزيت بذر الكتان.
الأع�شاب والتوابل :ال ت�ضفي الأع�شاب والتوابل نكهة مميزة على الأطعمة فح�سب،
ب����ل تعمل �أي�ضاً على تقوي����ة جهاز املناعة وتعزيز عملية اله�ضم ،لذا ينبغ����ي خالل ف�صل ال�شتاء تدفئة
اجل�سم من الداخل بتناول الكركم ،والزجنبيل ،والفلفل الأحمر احلريف.

ريجيم ال�شاي الأخ�ضـر

ي�أتي ال�شاي على ر�أ����س امل�رشوبات الأكرث ا�ستهالكاً يف العامل .فبالإ�ضافة �إلى
فوائده يف تقوية جهاز املناعة� ،أكدت جمموعة من التجارب �أن �رشب ال�شاي ي�ساعد
�أي�ضاً على التخل�ص من الدهون ،وفقدان الوزن.
عرف ال�شاي بفوائده املختلفة منذ القدم ما جعله يف الكثري من الثقافات �أحد
�أف�ضل الطرق للتخل�ص من الكثري من الأمرا�ض كنزالت الربد و�أمرا�ض الربو وغريها من
الأمرا����ض ،و�أخري ًا �أثبتت الكثري من التجارب �أن ال�شاي ي�ساعد على خف�ض ال�سعرات
احلرارية وبالتايل فقدان الوزن .ويتم ذلك من خالل تعزيزه لعملية حرق الدهون.
لك���ن كيف ومتى يجب �رشبه؟ ..بطبيعة احل���ال �أول خطوة هي اختيار النوع
املنا�سب من ال�ش���اي الذي يحرق الدهون .فلي�س كل �أن���واع ال�شاي تقوم بحرق
ال�سعرات احلرارية.
ومن بني �أنواع ال�ش���اي املنا�سبة خلف�ض الوزن هي ال�شاي الأ�سود ،والأخ�رض،
�أو ال�شاي ال�صيني الأ�سود.
فهذه الأنواع من ال�شاي حتتوي عل���ى الكافيني الذي يدعم عملية التمثيل
الغذائي،وبالن�سب���ة للذين يعتق���دون �أن القهوة كفيلة بدع���م عميلة التمثيل
الغذائ���ي بف�ضل الكوفايني ،عليهم �أن يعرفوا �أن ال�ش���اي لديه خ�صائ�ص �إ�ضافية
ال تتوفر عليها القهوة.
58

الجمـــــــارك

الآي�س كرمي �أ�سهل و�صف للكوابي�س

على الرغ���م من �أن االطفال �أكرث تعر�ضاً للكوابي����س والأحالم املزعجة� ،إال �أن
العدي���د من الكبار يعانون منها �أي�ضاً ،وم���ن بني الأ�سباب املرجحة لذلك الإزعاج
الليل���ي ،تناول بع�ض الأطعمة.وي�ستحب االبتعاد عن �أطعمة حمددة قبل اخللود
�إلى النوم ،لأن للأكل ت�أثريا كبريا على النوم ،ح�سب ما ذكر موقع «بولد �سكاي».
ومن بني الأطعمة التي ن�صح خرباء ال�صحة االبتعاد عنها قبل النوم «الآي�س
ك���رمي» ،نظرا �إلى عمله على حتفيز ن�شاط الدماغ ،وحني يكرث الن�شاط يف الدماغ
ف�إن هناك احتماال كبريا لر�ؤية كابو�س.
ويف�ضل �أي�ضا االبتعاد عن منتجات الألبان مثل اجلنب ،ب�سبب ما حتتوي عليه
من «الأحما�ض الأميبية املتبلرة» ،كم���ا �أن نبات «الكرف�س» يحفز التبول وي�ؤدي
�أي�ضا �إلى �إزعاج النائم.
وقد ت�سب���ب ال�صل�صة احلمراء كوابي�س للنائم ب�سب���ب حتفيزها لنظام التمثيل
الغذائي يف اجل�سم وزيادتها لن�شاط الدماغ .ويو�صي اخلرباء باالبتعاد عن �رشب
الكح���ول قبل النوم� ،إ�ضافة �إلى احللوى� ،إذ �أظه���رت درا�سات طبية �أن  %31من
الكوابي����س تنجم عن احللويات .وحت���ى يقطع من يرغب يف نوم هادئ الطريق
عل���ى الكوابي�س يجدر به �أن يتف���ادى �أكل «البيتزا» قبل النوم ،ف�ضال عن الكوال
والقهوة والثوم.

تناول  5حبات من الفطر حتميك من اخلرف

�أثبتت درا�س����ة �أمريكية جدي����دة �أن تناول 5
حب����ات من الفطر يومياً ،قد تق����ي من �أمرا�ض القلب
وال�رسط����ان وي�ساع����د يف توق����ف م�س����ارات اخلرف
املدم����رة ،وذل����ك الحتوائ����ه اثنني م����ن م�ضادات
الأك�سدة نادرا ما يجمعهما �أي مكون غذائي �آخر.
فالفطر ح�سب م����ا �أكده باحث����ون �أغنى م�صدر
غذائي يجمع بني اثنني م����ن م�ضادات الأك�سدة
التي حتارب ال�شيخوخة وتعزز ال�صحة ،الإرغوثيونني
واجللوتاثي����ون يحاربان اجلزيئ����ات ال�ضارة املرتبطة
باخل����رف و�أ�شكال متع����ددة من ال�رسط����ان وحتى
�أمرا�ض القلب.

ولفت الباح����ث الرئي�سي يف الدرا�سة الربوف�سور
روب����رت بيلمان من جامعة والي����ة بن�سلفانيا �إلى �أن
اجل�سم حني ي�ستخدم الأوك�سجني يفرز جذورا حرة لاللتهاب����ات ت�ستخ����دم ك�أغذية وظيفي����ة ملكافحة
كيميائية تقوم باالقرتان بااللكرتونات م�سببة ال�رضر ارتفاع �ضغط الدم وتعزيز منو الأع�صاب يف الدماغ.
للخاليا والربوتينات واحلم�ض النووي ،لكن جتديد
وح�سب الدرا�سة ف�إن البور�شيني الربي املف�ضل
امل����واد امل�ض����ادة للأك�س����دة يف اجل�سم ميكن من يف �إيطالي����ا ،يحوي �أكرب كميات من هذه امل�ضادات
جتنب هذه اال�رضار .كما �أن خ�صائ�ص الفطر امل�ضادة مقارنة للأنواع الأك��ث�ر �شيوعا لكن رغم ذلك تبقى

غنية بها �أكرث من بقية الأطعمة.
�أما طبخ الفطر فال ي�ؤثر يف حمتوياته ،وح�سب
بيلمان ف�إن الدليل على �صح����ة الفر�ضية �أن �إيطاليا
وفرن�س����ا حي����ث اال�سته��ل�اك الأكرب للفط����ر ،لديهما
م�ستويات �أقل من اخلرف مقارنة بالواليات املتحدة.
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مجتمع الجمارك

تنفيذا ً لتوجيهات �سمو رئي�س الوزراء

مالعب اجلمارك ت�ست�ضيف فعالية اليوم الريا�ضي الوطني

تنفي���ذ ًا لتوجيه���ات �صاح���ب ال�سم���و امللكي
الأمري خليفة بن �سلم���ان �آل خليفة رئي�س الوزراء
املوقر� ،شاركت �شئ���ون اجلم���ارك يف فعالي���ة
اليوم الريا�ض���ي الوطني ،وذلك بتنظيم فعالية
ريا�ضية يف مالعب اجلمارك.

واالجتماعية ب���وزارة الداخلية ،يتقدمهم العميد
عب���داهلل الكبي�س���ي مدي���ر ع���ام الإدارة العامة
للتخلي�ص والتفتي�ش اجلمرك���ي ،وال�شيخ تركي
بن دعي���ج �آل خليفة مدير ع���ام الإدارة العامة
للتخطي���ط وال�شئون الإدارية ،وم���دراء االدارات
وجميع امل�سئولني ومنت�سبي �شئون اجلمارك.

  وتنوعت امل�ش���اركات يف الفعالية بني امل�شي
و�إقامة �سدا�سيات كرة الق���دم وفحو�صات لل�ضغط
و�أ�ش���اد العمي���د عب���داهلل الكبي�سي بهذه
وال�سك���ري مب�شارك���ة ادارة ال�ش����ؤن ال�صحي���ة الفعالية الريا�ضية والتي ت�أتي ا�ستجابة لتوجيهات
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�صاح���ب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل
خليفة رئي�س الوزراء املوق���ر بتخ�صي�ص يوم 13
فرباي���ر ،ن�صف يوم عمل للن�شاط الريا�ضي ،ودعماً
ملبادرة �سم���و ال�شيخ نا�رص بن حم���د �آل خليفة
رئي�س املجل�س الأعلى لل�شب���اب والريا�ضة رئي�س
اللجنة الأوملبية البحرينية بتخ�صي�ص اعتماد يوم
ريا�ضي يف الأ�سب���وع الثاين من �شهر فرباير من
كل عام ،لتحفي���ز املجتمع على ممار�سة الريا�ضة
ون�رش ثقافة احلياة ال�صحية بني �أفراده.

تر�سيخ العالقات وال�شـراكة املجتمعية والإن�سانية بني موظفي اجلمارك

�أقامت �شئون اجلمارك املخيم ال�سنوي ملوظفي الإدارات
التابعة لها وعوائلهم الكرام وذلك يف �سياق توجه اجلمارك
لرت�سي���خ العالقات وال�رشاكة املجتمعي���ة والإن�سانية بينها
وبني موظف���ي �إداراتها ب�صفه خا�صة وبني موظفي �إداراتها
ببع�ضهم البع�ض ب�صفة عامة.

وقد تخلل الفعالية تنظيم العديد من الفقرات الرتفيهية
وامل�سابق���ات للأطف���ال واملوظفني وذل���ك بهدف جتديد
ن�شاطهم يف عطلة نهاية الأ�سبوع وتبادل الأحاديث الودية
يف �إطار توثيق التوا�صل الذي ينعك�س ب�صورة ايجابية على
�أداء العمل والتعاون بني هذه الإدارات.
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آخر المطــاف

النجاح
ال ي�أتي �صدفة
«ال ي�أت����ي النجاح وليد �صدفة� ،إمنا ثمرة جهد وكف����اح طويل» ،وهذا ماثُبت من
خالل �إح�صائيات التقرير ال�سن����وي لإجنازات �شئون اجلمارك لعام2017م ،والذي جاء
نتيجة جلهود كافة العاملني يف �شئون اجلمارك.
لقد كان عاماً حاف ًال بالنجاح����ات التي ما كانت لتتحقق لوال دعم وم�ساندة �سيدي
الفري����ق الركن مع����ايل ال�شيخ را�شد بن عب����داهلل �آل خليفة وزي����ر الداخلية ،ل�شئون
اجلم����ارك وتوفري كافة ال�سبل لأداء ر�سالتها على �أكم����ل وجه ،منذ انتقال تبعيتها �إلى
وزارة الداخلية.
كما كان لتوجيهات معايل ال�شيخ �أحمد بن حمد �آل خليفة رئي�س اجلمارك ،الف�ضل
الكب��ي�ر لدفع العاملني لب����ذل كثري من اجلهد والتفوق ،وحر�����ص معاليه على تطوير
ق����درات ومهارات كافة منت�سبي �شئون اجلمارك ،من خالل �إحلاقهم بالدورات التدريبية
يف الداخل واخلارج ،ملواجهة التطورات املت�سارعة يف العمل اجلمركي ،وكذلك تطوير
الأجهزة والو�سائل التقنية التي تكفل لرجل اجلمارك �أن يقوم بواجبه على �أكمل وجه.
يفخر كل العاملني يف �شئون اجلمارك مبا مت �إجنازه يف العام  ،2017وهو جناح
�أ�شاد به �سيدي معايل وزير الداخلية خالل االحتفال باليوم العاملي للجمارك ،2018
وهي �إ�شادة على قدر ما �أ�سعدتنا ،ف�إنها و�ضعتنا �أمام حتد جديد ،فالنجاح قد يكون
�سه ًال ولكن املحافظة عليه هي الأ�صعب من دون �شك.
ولذل����ك فنح����ن مع بداية الع����ام اجلديد ،حري�ص����ون عل����ى �أن نوا�صل اجلهد
لتحقيق �شع����ار الي����وم العاملي للجم����ارك للع����ام « 2018بيئة عمل �آمن����ة للتنمية
الإقت�صادية» وترجمته على �أر�ض الواقع ،و�سنوا�صل �أي�ضاً العمل من �أجل �إبراز م�ساهمات
اجلمارك يف النمو والإزدهار الإقت�صادي واملجتمعي ،ب�إعتبارها خط الدفاع الأول للبالد
�ض����د املخاطر والتهديدات الأمنية وال�صحية والبيئي����ة والإجتماعية ،والت�صدي جلميع
املواد املمنوعة بالأمن العام والنظام.
� إلى جان����ب �أن �شئون اجلمارك معنية بالأمن اجلمركي الذي يتمثل يف الت�صدي
للب�ضائ����ع واملواد املمنوعة واملقلدة ،ولها دور مه����م يف الإقت�صاد املحلي ،ب�إعتبارها
�أح����د املحركات املهم����ة يف منظومة الإقت�صاد الوطني ،وت�سه����م ب�شكل فاعل ومبا�رش
يف ت�شجيع �أ�صحاب ر�ؤو�س الأموال على الإ�ستثمار وجذب الإ�ستثمارات وت�شجيع رجال
الأعم����ال على ا�ستخدام املنافذ يف عمليات الإ�سترياد والت�صدير وغريها من العمليات
التجارية.

النقيب وعد راشد النجم

