اإلفتتاحيــــــــــــــة

عهدنا للقيادة الحكيمة
أن نكون عند ثقتها بنا
ال ي�سعن���ي ،و�أن���ا يف م�ستهل حتملي له���ذه امل�س�ؤولية الوطنية اجلليل���ة� ،إال �أن �أتوجه بجزيل
ال�شكر وعظيم االمتنان �إلى مقام �سيدي ح�رضة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل
الب�ل�اد املفدى حفظه اهلل ورعاه ،و�سي���دي �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة ب���ن �سلمان �آل خليفة
رئي�س الوزراء املوقر ،و�سيدي �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل العهد نائب
القائ���د الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء ،على الثقة الغالي���ة ب�إ�صدار املر�سوم امللكي رقم
« »37ل�سنة  2016بتعين���ي رئي�ساً للجمارك ،داعياً املولى عز وجل �أن يوفقني يف حتمل املهام
التي �أوكلتها قيادتنا احلكيمة يل ،و�أن �أوا�صل م�سرية العطاء التي �سبقني �إليها الرعيل الأول ب�شئون
اجلمارك وذلك من �أجل خدمة وطننا الغايل.
كم���ا �أود �أن �أتوجه بخال�ص ال�شكر والتقدير واالحرتام �إلى معايل الفريق الركن ال�شيخ را�شد بن
عب���داهلل �آل خليفة وزير الداخلية ،و�أن �أعرب عن الفخر والإ�شادة مبا قدمه معاليه من �إجناز على مدى
ال�سن���وات الأثني ع�رش املا�ضية يف �سبيل التقدم والنهو�ض ب���وزارة الداخلية مما من �ش�أنه تعزيز �أمن
مملكتنا الغالية على خمتلف الأ�صعدة.

كم���ا و�أن لزيارة معالي���ه الأخرية ل�شئون اجلمارك بالغ الأث���ر يف حتفيزنا ودفعنا لتقدمي وبذل
املزيد من العمل والعطاء ،وما تخللها من �إ�شادة ب�أداء �شئون اجلمارك؛ الأمر الذي ُيعزز من م�س�ؤوليتنا
نح���و م�ضاعفة اجله���ود يف �سبيل الإرتقاء بالعمل اجلمركي ورفع م�ساهمت���ه يف تعزيز الأمن وخدمة
االقت�صاد الوطني ،وا�ضعني ن�صب �أعيننا توجيهات معاليه نحو املزيد من الإخال�ص يف العمل والتميز
يف الأداء ،و�أن يك���ون هن���اك ح�س فكري و�أمني يف املراقبة ومبزيد م���ن اليقظة والوعي يف �أداء
الواجب الوطني ،والتعامل الفعال مع التحديات واملتغريات الأمنية.

كم���ا �أنتهز ه���ذه الفر�صة لأتوجه بال�شكر والتقدير �إلى معايل ال�شي���خ حممد بن خليفة �آل خليفة
رئي�س اجلمارك ال�سابق ملا قام به من جهود جبارة �أ�سهمت يف حتقيق قفزات كبرية جد ًا على �صعيد
رقي العمل اجلمركي يف مملكة البحرين مما بو�أها تويل من�صب نائب رئي�س منظمة اجلمارك العاملية،
ّ
كما �أتقدم بخال�ص ال�شكر �إلى �أخواين و�أخواتي من منت�سبي �شئون اجلمارك على اختالف م�ستوياتهم
الإدارية ومهامهم الوظيفية.

وب�ل�ا �شك �أن حتمل م�س�ؤولية رئا�سة م�ؤ�س�سة وطنية من���وط بها مهام ج�سام على ر�أ�سها حفظ �أمن
الوط���ن واملواطن ودعم االقت�صاد ،يتطلب عم ًال د�ؤوباً وجه���ود ًا حثيثة لي�س لت�سيري الأعمال اليومية
املطلوب���ة فقط ،و�إمنا لتطوير �إ�سرتاتيجية العمل والو�صول ب�شئ���ون اجلمارك �إلى م�صاف نظرياتها يف
الدول املتطورة ،ون�ضع يف اعتبارنا �أي�ضاً ال�سعي ب�شكل دائم لتعزيز التعاون والتن�سيق مع الأخوة
التج���ار وامل�ستوردين وامل�صدرين لت�سهيل �أعمالهم و�إ�ضفاء املزي���د من ال�رسعة واملرونة على عمليات
تخلي����ص ب�ضائعهم ،وذلك �إدراكاً منا لدورن���ا يف خدمة االقت�صاد الوطن���ي وتعزيز ريادة البحرين
كواحدة من �أكرث البيئات اجلاذبة لال�ستثمارات اخلارجية يف املنطقة.

�إن كل ما ذكرته �سابقاً ي�شكل جانباً من �إ�سرتاتيجية طموحة ل�شئون اجلمارك يجري ترجمتها �إلى
خطة عمل تخ�ضع دائماً للتطوير والتقييم ،ونعمل يف �شئون اجلمارك على تطبيقها جميعناً كفريق
عمل واحد يعم���ل ب�إخال�ص وتفاين لتحقيق تطلعات القيادة احلكيم���ة يف جلب املزيد من االزدهار
والتطور ململكة البحرين العزيزة.
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خالل زيارته للجمارك ..معايل وزير الداخلية

ي�شيد باأداء �شئ�ن اجلمارك وي�ؤكد اأهمية

الغالف

احل�س الفكري والأمني يف احل�ش�ر واملراقبة

مملكة البحرين

وزارة الداخـليـــة
شئون الجمارك

شعبة جناح األثر
فــي المقدمـــة دائـمــــًا

بانـــــورامـــــــا
خالل زيارته للجمارك

معايل وزير الداخلية ي�شيد بجهود
منت�سبي �شئون اجلمارك و�إجنازاتهم
ق���ام الفريق الركن معايل ال�شي���خ را�شد بن عبداهلل �آل خليفة وزير الداخلية بزي���ارة �إلى �شئون اجلمارك حيث كان يف
ا�ستقبال معاليه �سعادة رئي�س اجلمارك �سعادة ال�شيخ �أحمد بن حمد �آل خليفة وعدد من املدراء العامني ومدراء الإدارات.
و�أعرب معايل وزير الداخلية عن خال�ص تهانيه ل�سعادة ال�شيخ �أحمد بن حمد �آل خليفة على الثقة امللكية ال�سامية ،بتعيينه
رئي�سا للجمارك ،متمنياً له التوفيق وال�سداد للنهو�ض بامل�س�ؤوليات واملهام املوكلة �إليه ملا فيه خدمة الوطن واملواطنني.

م���ن جانبه �أعرب رئي�س اجلمارك �سعادة ال�شيخ �أحمد بن
حمد �آل خليفة عن بالغ فخره واعتزازه بالثقة امللكية ال�سامية،
معرباً عن �شك���ره وتقديره ملعايل وزير الداخلية على تهنئته
وتوجيهاته ال�سديدة لتطوير العمل ورفع معدالت الأداء.
و�أ�شاد معايل وزير الداخلية خالل الزيارة باجلهود املتميزة
للعاملني يف �شئون اجلمارك كم�ؤ�س�سة عريقة تتمتع ب�سمعة
طيبة ،وما حقق���وه من م�ستويات متقدم���ة يف جمال تقدمي
اخلدمات اجلمركية بكافة املنافذ ،داعياً معاليه �إلى الإخال�ص
يف العم���ل والتمي���ز يف الأداء ،و�أن يكون هناك ح�س فكري
و�أمن���ي يف احل�ض���ور واملراقب���ة ،الأمر الذي يتطل���ب اليقظة
والوع���ي يف �أداء الواجب الوطني ،مب���ا ي�ضمن ت�سهيل حركة
عب���ور الأ�شخا�ص ونقل الب�ضائع وتق���دمي اخلدمات اجلمركية
والتعامل الفعال مع التحديات واملتغريات الأمنية.
و�أكد مع���ايل الوزير �أهمية املحافظة على امل�ستوى العايل
من الإج���راءات اجلمركية بكافة املوان���ئ واملنافذ مو�ضحاً �أن
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اجلمارك متثل بوابة البلد حيث نتعامل
اليوم مع منظوم���ة جديدة يف جمال
التفتي�ش اجلمركي.
وثم���ن رئي����س �شئ���ون اجلم���ارك
�سع���ادة ال�شي���خ �أحمد ب���ن حمد �آل
خليفة زي���ارة وزي���ر الداخلي���ة الفريق
الركن معايل ال�شيخ را�شد بن عبداهلل
�آل خليف���ة وزي���ر الداخلية،منوه���اً �إلى
�أن اجلم���ارك �أ�صبحت بف�ض���ل الرعاية
الكرمية والدعم الالحمدود من القيادة
احلكيم���ة واالهتم���ام واملتابع���ة من
معايل وزير الداخلية �إ�ضافة �إلى اجلهود
املبذولة م���ن قبل كافة منت�سبيها �سد ًا
منيعاً حلماية �أمن املجتمع من الآفات
املختلف���ة واملواد املمنوع���ة واملقيدة
من جان���ب ،والعباً رئي�سي���اً يف تنمية
االقت�صاد الوطني من جانب �آخر.
و�أ�شار �إلى �أن املرحلة املقبلة حتمل
الكثري م���ن الر�ؤى والأف���كار والأهداف،
وقال «�إننا ووفق توجيهات معايل الوزير
قررنا الب���دء بتقيي���م الو�ضع احلايل
عل���ى كافة الأ�صع���دة م���ن الإجراءات
واخلدمات �إلى تنظيم املوارد الب�رشية
والتجهيزات ،ومقارنتها ب�إحدى التجارب
الناجح���ة �سواء يف ال��ش�رق �أو الغرب،
متطلع�ي�ن �إل���ى �إع���داد ا�سرتاتيجية
�شاملة ،ن�أمل �أن يتزامن �إطالقها ك�إحدى
الفعاليات امل�صاحب���ة� ،ضمن احتفاالت
الوزارة بيوم ال�رشطة واحتفاالت اململكة
بالأعياد الوطنية نهاية العام».
ه���ذا وت�ضمن���ت زيارة مع���ايل وزير
الداخلي���ة ،االطالع عل���ى عر�ض مرئي
ت�ضمن مراحل مهمة م���ن تاريخ العمل
اجلمرك���ي ورجاالته و�آليات���ه واجلهود
املتوا�صلة لتطويره يف �إطار احلر�ص على
جتويد اخلدمات اجلمركية املقدمة.
الجمـــــــارك
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بانـــــورامـــــــا
بح�ضور معايل وكيل وزارة الداخلية ل�شئون اجلن�سية واجلوازات والإقامة

�شئون اجلمارك تقيم حفل تكرمي ملعايل
ال�شيخ حممد بن خليفة �آل خليفة تقديرا
ملا قدمه خالل رئا�سته للجمارك
حتت رعاية �سعادة ال�شيخ �أحمد بن حمد �آل خليفة رئي�س اجلمارك  ،وبح�ضور معايل ال�شيخ را�شد بن خليفة �آل خليفة
وكيل وزارة الداخلية ل�شئون اجلن�سية واجلوازات والإقامة� ،أقامت �شئون اجلمارك حفل تكرمي ملعايل امل�ست�شار ال�شيخ حممد
بن خليفة �آل خليفة مببنى �شئون اجلمارك.
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ويف بداية احلفل ،رحب �سعادة رئي�س اجلمارك
بامل�ست�شار ال�شيخ حممد بن خليفة �آل خليفة معرب ًا
عن �شك���ره وتقديره على كل ما قدمه معاليه خالل
رئا�ست���ه ل�شئون اجلم���ارك يف اخلم����س ال�سنوات
املا�ضي���ة ،حيث مت خ�ل�ال احلف���ل ا�ستعرا�ض �أبرز
املحطات املهمة يف م�سريت���ه يف �شئون اجلمارك
من خالل عر�ض فلم ق�صري يلخ�ص �إجنازات معاليه.
و�ألق���ى مع���ايل امل�ست�شار ال�شي���خ حممد بن
خليف���ة �آل خليفة كلمة بهذه املنا�سبة� ،شكر خاللها
كاف���ة من�سوبي �شئ���ون اجلمارك الذي���ن �ساندوه
خ�ل�ال فرتة عمله ،منوهاً بالتع���اون البناء من قبل
كافة املوظفني يف �سبيل �إبراز الدور املهم ل�شئون
اجلم���ارك عل���ى امل�ستوي���ات املحلي���ة والإقليمية
والدولية ،متمنياً ل�سعادة رئي�س اجلمارك التوفيق
والنجاح يف املهام املنوطة �إليه.
ويف ختام احلفل ،قام �سعادة رئي�س اجلمارك
بتقدمي هدية تذكارية ملع���ايل امل�ست�شار ال�شيخ
حممد بن خليفة �آل خليفة بهذه املنا�سبة ،متمنياً
ملعاليه التقدم والنجاح يف حياته امل�ستقبلية.
ح��ض�ر احلفل عدد م���ن ال���وكالء امل�ساعدين
واملدراء يف وزارة الداخلية.

فيلم وثائقي ي�ستعر�ض �أبرز �إجنازات
معايل ال�شيخ حممد بن خليفة يف �شئون
اجلمارك
معايل ال�شيخ حممد بن خليفة ي�شكر كافة
من�سوبي �شئون اجلمارك الذين �ساندوه
خالل فرتة عمله
الجمـــــــارك
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بانـــــورامـــــــا

ال�شيخ �أحمد بن حمد يتقدم بجزيل ال�شكر وعظيم الإمتنان
�إلى القيادة احلكيمة لتعيينه رئي�س ًا للجمارك
تقدم �سعادة ال�شيخ �أحمد بن حمد
بن �أحمد �آل خليفة رئي�س اجلمارك بجزيل
ال�شكر وعظيم االمتن���ان �إلى مقام ح�رضة
�صاحب اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�سى
�آل خليفة ملك الب�ل�اد املفدى حفظه اهلل
ورعاه ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة
بن �سلمان �آل خليفة رئي�س الوزراء املوقر،
و�صاحب ال�سمو امللك���ي الأمري �سلمان بن
حم���د �آل خليفة ويل العه���د نائب القائد
الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي����س جمل����س
ال���وزراء ،على الثق���ة الغالي���ة بتعيينــه
رئي�ساً للجمارك ،داعي���اً املولى عز وجــل
�أن يوفقــ���ه يف مهامه و�أن يوا�صل م�سرية
العط���اء التي �سبق���ه فيها الرعي���ل الأول
ب�شئ���ون اجلمارك وذلك م���ن �أجل خدمة
الوطن الغايل.

كم���ا توجه �سع���ادة ال�شيخ �أحمد بن
حمد بن �أحم���د �آل خليفة رئي�س اجلمارك
بخال�ص ال�شكر والتقدير �إلى الفريق الركن
مع���ايل ال�شي���خ را�شد بن عب���داهلل �آل
خليف���ة وزير الداخلية م�شيد ًا مبا قدمه من
�إجناز على م���دى ال�سنوات الأثنتي ع�رشة
املا�ضي���ة يف �سبي���ل التق���دم والنهو�ض

بوزارة الداخلية مبا م���ن �ش�أنه تعزيز �أمن
مملكتنا الغالية.
جاء ذلك خالل عقد �سعادته اجتماعه
الأول مبكتبه مع املدراء العامني ومدراء
الإدارات ومن�سوب���ي �شئ���ون اجلم���ارك،
وذل���ك يف اليوم الأول لت���ويل �سعادته
رئا�سة اجلمارك.

رئي�س اجلمارك ي�شارك يف االجتماع امل�شرتك لهيئة االحتاد اجلمركي بالريا�ض
�ش���ارك �سعادة ال�شيخ �أحمد بن حم���د بن �أحمد �آل خليفة
رئي�س اجلمارك يف االجتم���اع امل�شرتك لهيئة االحتاد اجلمركي
وجلنة وكالء وزارات املالية وجلنة ر�ؤ�ساء ومدراء الإدارات ال�رضيبية
بدول جمل����س التعاون لدول اخلليج العربية وذلك مبقر الأمانة
العامة مبدينة الريا�ض.
وت�ضمن جدول �أعمال االجتم���اع مناق�شة بنود مذكرة الأمانة
العام���ة ب�ش����أن اتفاقيت���ي �رضيب���ة القيمة امل�ضاف���ة ()VAT
والـــ�رضيــبة االنتقـــائية ( ،)Excise Taxومذكرة �إن�شاء مركز
معلومات �رضيب���ي وت�شغيل موقع �أو نظ���ام �إلكرتوين مركزي،
بالإ�ضافة �إلى مناق�شة بنود مذكرة الأمانة العامة ب�ش�أن املقرتحات
املقدم���ة من اململكة العربية ال�سعودية ح���ول تطبيق ال�رضائب
والر�سوم اجلمركية يف دول املجل�س.
وق���د �شاركت جمارك مملك���ة البحرين بعدد م���ن املرئيات
كان �أهمه���ا حتديد قيمة ال�سلع االنتقائية امل�ستوردة �إلى �إقليم
دول املجل����س من ناحية �أ�سا�س القيم���ة اجلمركية املحددة وفقاً
لأحكام نظام (قانون) اجلم���ارك املوحد ،وحتديد قيمة ال�سلع
االنتقائي���ة املنتجة حملي���اً على �أ�سا�س �سع���ر البيع الأول لهذه
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ال�سلع عند طرحها لال�ستهالك ،ويحق للجنة الوزارية و�ضع �أ�س�س
�أخرى لتحديد قيم���ة ال�سلع االنتقائية .وقد نتج عن االجتماع
عدد من التو�صيات التي �سوف ترفع �إلى املجل�س الأعلى وجلنة
التعاون املايل واالقت�صادي لإعتمادها يف الفرتة القادمة.
رافق �سعادة رئي�س اجلمارك مدير �إدارة التخطيط وال�سيا�سات
اجلمركية وعدد من امل�سئولني ب�شئون اجلمارك.

رئي�س اجلمارك ي�شارك يف اجتماع املدراء العامني جلمارك الدول العربية

�شارك �سعادة ال�شي����خ �أحمد بن حمد
�آل خليف����ة رئي�����س اجلم����ارك يف االجتماع
ال�ساد�س والثالثني للمدراء العامني جلمارك
ال����دول العربية وال����ذي عقد مبق����ر الأمانة
العام����ة للجامع����ة العربية بالقاه����رة  ،حيث
�أح����ال االجتم����اع م�سودة البي����ان اجلمركي
العربي املوحد ودلي����ل الإجراءات اجلمركي
العربي املوحد �إلى جلن����ة القانون العربي

ملراجعته من الناحي����ة القانونية ليتم عر�ضه
يف االجتم����اع القادم مل����دراء عامي جمارك
الدول العربية.
كما مت خالل االجتماع ،الإ�ستجابة لدعوة
جمل�س وزراء الداخلي����ة العرب لعقد اجتماع
م�شرتك لر�ؤ�ساء �أجهزة �أمن احلدود واملطارات
واملوان����ئ و�أجه����زة اجلم����ارك يف ال����دول
العربية ،يف �ض����وء التحديات الأمنية التي

تواجهه����ا املنطقة العربي����ة  ،وتقرر تقدمي
ورقة عمل جمركية م�شرتكة .وناق�ش االجتماع
م�ؤ���ش�رات الع�رشي����ن لقيا�����س الأداء والتي
�صدرت ع����ن منظمة اجلم����ارك العاملية ومت
و�ضعها كم�ؤ�رشات قيا�����س الربنامج الإقليمي
لإطالق الربنامج املتكامل الإقليمي بالتعاون
مع ( )UNDPح����ول ت�سهيل التجارة يف
الإدارات اجلمركية يف الدول العربية.

م�صنع موندليز ي�شكر « اجلمارك » على الإجراءات اجلمركية امل�ستحدثة
ا�ستقب����ل �سعادة ال�شيخ �أحمد بن حمد �آل خليفة رئي�س اجلمارك،
ال�سيد حممد �شلب����ي مدير م�صنع موندليز البحري����ن ل�صناعة الأجبان
والع�صائر ،والذي عرب عن خال�ص �شكره وتقديره لكافة اجلهود املبذولة
من قب����ل �شئون اجلم����ارك ،وخا�صة الإج����راءات امل�ستحدثة يف عملية
تفويج ال�شاحنات عرب ج�رس امللك فهد.
و�أو�ض����ح �أن هذه الإجراءات كان لها دور كبري يف حتقيق الأهداف
املرجوة لل�رشكة ،حيث ا�ستطاعت توفري ما يقارب مليوين دوالر من تكلفة
ال�شحن ب�سبب ال�رسعة يف عملية تفويج ال�شاحنات ،مما �سهل ان�سيابية
حركة الب�ضائع اخلا�صة بال�رشكة بح�سب الإ�سرتاتيجية املر�سومة لها ،على
اعتبار �أن اجلهة امل�رشفة على عملية تفويج ال�شاحنات هي �إدارة جمارك
املنافذ الربية التي خ�ص�صت فريق عمل معني بهذه العملية ،بالإ�ضافة
�إلى املتابعة احلثيثة من مكتب �سمو النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء
والتن�سيق م����ع جمل�س التنمي����ة االقت�صادية .وب����دوره � ،أكد �سعادة
رئي�س اجلم����ارك �أن التطورات يف الإج����راءات اجلمركية مطلوبة ب�شكل

م�ستمر بهدف امل�ساهمة يف دع����م اقت�صاد مملكة البحرين ومواكبة �آخر
التطورات العاملية على ال�صعيدين اجلمرك����ي والأمني ،منوهاً �إلى �أن
�شئون اجلمارك الزالت تتطلع �إلى املزي����د من الإجنازات ،ومن �ضمنها
تقلي�ص املدة امل�ستغرقة لعبور ال�شاحنات من خالل املزيد من التعاون
والتن�سي����ق مع اجلهات ذات العالقة ،حتى تبقى �شئون اجلمارك عند
ح�سن ظن عمالئها من ال�رشكاء وامل�ستفيدين من القطاع اخلا�ص.
الجمـــــــارك
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�إ�شهار �إحتاد وكالء ال�شحن البحرينية

رئي�س اجلمارك ي�ؤكد التن�سيق مع
ال�شـركاء لتطوير �إجراءات العمل اجلمركي

�أو�ضح وزير املوا�صالت واالت�صاالت �سعادة
املهند�س كم���ال بن �أحمد حمم���د �أن حركة
ال�شح���ن خ�ل�ال العام املا�ض���ي  2015منت
بن�سبة  ،%41مما يدل على انتعا�ش الن�شاط
االقت�صادي والتعامالت التجارية وحركة االعمال
يف املوانئ ومناولة احلاويات .جاء ذلك خالل
رعاية �سعادته حفل الإ�شه���ار الر�سمي لإحتاد
وكالء ال�شحن البحريني���ة ،والذي يعترب �أول
�إحتاد من نوعه عل���ى م�ستوى منطقة ال�رشق
االو�س���ط ،ويه���دف �إل���ى الإرتق���اء مب�ستوى
اخلدم���ات اللوج�ستي���ة يف �صناع���ة املالحة
البحرية واملوانئ.

و�أع���رب الوزير املهند����س كمال بن �أحمد
ع���ن �أمل���ه يف �أن يتم تعزي���ز التعاون بني
�شئ���ون املالحة اجلوية يف ال���وزارة واالحتاد
اجلدي���د ،والتن�سي���ق مع �ش����ؤون اجلمارك
وغريها م���ن اجلهات ذات ال�صل���ة .والفتاً �إلى
انه �سيتم عق���د اجتماعات معهم على �أ�سا�س
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اللوج�ستي ،لو�ضع الأ�س����س ال�سليمة وتطوير
دوري ملناق�شة جميع التحديات.
و�أكد �أن احت���اد وكالء ال�شحن اجلديد� ،إجراءات العم���ل ،التي ت�صب يف �صالح اجناز
من �ش�أن���ه �أن يعزز قنوات التن�سيق واملتابعة املعامالت ،وتخلي�ص الب�ضائع ب�شكل �رسيع
بني كافة الأطراف املعنية بعملية ال�شحن ،مبا و�سل�س.
و�أب���دى رئي����س اجلم���ارك تفا�ؤل���ه من
يخدم االقت�صاد الوطني ،وزيادة فاعلية قطاع
النقل واملوا�صالت ،م�شري �إلى �أن �إ�شهار احتاد التن�سيق امل�ستقبل���ي املرتقب بني اجلمارك
وكالء ال�شح���ن ،ي�أتي يف وق���ت ي�شهد فيه واالحتاد ووزارة املوا�ص�ل�ات والأطراف املعنية
قطاع ال�شحن من���و ًا قوياً مبختلف تخ�ص�صاته ،الأخ���رى ،بغية خدمة جمي���ع وكالء ال�شحن
مدعوماً بالنم���و االقت�صادي القوي وا�ستقطاب والقطاع اللوج�ستي بوجه عام.
اململك���ة للمزيد م���ن اال�ستثم���ارات الأجنبية
من جانبه �أكد رئي�س جمل�س �إدارة �إحتاد
املبا�رشة وغري املبا�رشة ،وذلك رغم التحديات وكالء ال�شح���ن البحريني���ة مايك كم���ارا� ،أن
املالية التي متر بها املنطقة والعامل.
االحتاد �سيعمل جاه���د ًا يف املرحلة املقبلة،
من جانبه ،قال رئي����س اجلمارك �سعادة
ال�شي���خ �أحمد بن حم���د �آل خليفة �إن احتاد
وكالء ال�شحن البحرينية �سيكون �إ�ضافة نوعية
للعمل اللوج�ست���ي يف اململكة على م�ستوى
القط���اع البحري ،وعرب ع���ن تطلعه للتعاون
م���ع االحت���اد وبقي���ة ال��ش�ركاء يف القطاع

عل���ى زي���ادة فاعلية القط���اع اللوج�ستي يف
املالح���ة البحرية ،من خ�ل�ال تعزيز الت�شبيك
بني وكالء ال�شح���ن الأع�ض���اء ،بالإ�ضافة �إلى
التن�سيق واملتابعة مع كافة الأطراف املعنية
بعملي���ة ال�شحن عرب املوان���ئ على م�ستوى
اململكة.

هيئة االحتاد اجلمركي توافق على تفعيل
دور منافذ الدخول الأولى بني دول اخلليج

�شارك �سع����ادة ال�شيخ �أحمد بن حمد �آل
خليفة رئي�س اجلمارك ،يف االجتماع الــخام�س
ع�رش لهيئة االحتاد اجلمركي ،والذي عقد يف
باململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة.
وق����د ت�ضمن ج����دول �أعم����ال االجتماع،
ا�ستعرا�����ض تقري����ر الأمانة العامة ب�ش�����أن �آلية
التحوي����ل الآيل املبا���ش�ر للر�س����وم اجلمركية،
وطرق حت�س��ي�ن �أداء املناف����ذ اجلمركية يف
االحتاد اجلمركي وتفعيل دور منافذ الدخول
الأولى بدول جمل�س التع����اون ،بالإ�ضافة �إلى
متابعة درا�سة معاملة منتجات امل�صانع املقامة
يف التجمع����ات االقت�صادية ب����دول املجل�س
با�ستثمارات خليجية.
و�أ�سفر االجتماع عن موافقة هيئة االحتاد
اجلمرك����ي عل����ى تفعيل دور مناف����ذ الدخول
الأولى بدول املجل�س ،وهي جمرك ميناء جدة
الإ�سالمي باململكة العربية ال�سعودية ،وجمرك

مين����اء خليفة ب����ن �سلمان مبملك����ة البحرين،
وجم����رك مين����اء ال�شوي����خ بدول����ة الكويت ،
وجمرك مين����اء الدوحة بدولة قط����ر ،وجمرك
ميناء خليفة بدولة الإمارات العربية املتحدة،
وجمرك مين����اء �صحار ب�سلطنة عم����ان كمنافذ
�أول����ى للإحت����اد اجلمركي اخلليج����ي ،حيث
حتدد موعد التفعيل يف  1نوفمرب ،2016

مما يعني �أن تفعيل����ه �سيكون له �أثر �إيجابي
كبري على ان�سيابية احلركة بالن�سبة لل�شاحنات
على ج�رسامللك فهد وانتعا�ش التجارة البينية
يف دول املجل�س ،بالإ�ضاف����ة �إلى عدم تكرار
الإجراءات اجلمركي����ة يف املنافذ البينية بني
دول املجل�����س وذل����ك �إنفاذ ًا لق����رار املجل�س
الأعلى يف دورته الثانية والثالثني .

م�ؤكدا على رفع م�ستوى الوعي وامل�سئولية لدى �أولياء الأمور  ..رئي�س اجلمارك :

� 355ضبطية خمدرات خالل الربع الأول من 2016

�أكد �سع����ادة ال�شيخ �أحمد بن حمد �آل خليفة رئي�س اجلمارك
�أن �ضبطيات جمارك املنافذ الربية واجلوية والبحرية ،بلغت خالل
الربع الأول من العام  2016نحو � 355ضبطية يف جمال مكافحة
املخدرات ،وهو ما ي�ؤكد على الدور املتنامي للجمارك يف مكافحة
عملي����ات تهريب املخ����درات وب�سط الرقابة و�إح����كام ال�سيطرة على
املنافذ اجلمركية ،منوها يف هذا ال�صدد �إلى �رضورة العمل امل�ستمر
عل����ى تفعيل �إ�سرتاتيجية ال�رشاكة املجتمعية التي �أر�سى دعائمها
الفري����ق الركن مع����ايل ال�شيخ را�شد بن عب����داهلل �آل خليفة وزير
الداخلي����ة مبا ي�سهم يف الت�صدي لآفة املخ����درات وال�سيطرة على
خماطرها.
و�أ�شار رئي�س اجلمارك يف ت�رصي����ح له مبنا�سبة اليوم العاملي
ملكافحة املخدرات والذي يوافق ال�ساد�س والع�رشين من يونيو من
كل عام� ،إلى �أن �ضباط اجلمارك ،يبذلون �أق�صى الطاقات للت�صدي

لهذه الظاهرة يف �إطار احليلول����ة دون دخول املواد املمنوعة �إلى
الب��ل�اد ،بالإ�ضافة �إلى موا�صلة اجلهود ملد ج�سور التعاون مع كافة
اجلهات ذات العالقة ،منوها يف الوقت ذاته �إلى التعاون اجلمركي
بني مملكة البحرين واململكة العربي����ة ال�سعودية ال�شقيقة ل�ضبط
املهربني واملخالفني عرب ج�رس امللك فهد.

وفيم����ا يتعلق باجلان����ب التوعوي� ،أ�شار رئي�����س اجلمارك �إلى
�إ���ش�راك �إدارة مكافح����ة املخ����درات يف املعر�����ض ال�سنوي الذي
تقيم����ه �شئون اجلم����ارك مبنا�سبة يوم اجلم����ارك العاملي ،بهدف
رفع م�ستوى الوع����ي وامل�سئولية واحل�س الأمني لدى �أولياء الأمور
واجلهات املعنية ،م�ؤكدا على حر�ص اجلمارك على تطوير الكوادر
الب�رشي����ة وتوفري كاف����ة التقنيات احلديثة به����دف االرتقاء بالعمل
اجلمركي ب�شكل عام.

الجمـــــــارك
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مدير عام الإدارة العامة للأمن واملتابعة
يكرمي املوظفني املتميزين من من�سوبي الإدارة

حت���ت رعاية مدير ع���ام الإدارة
العام���ة للأم���ن واملتابع���ة العقيد
الركن علي بن حمم���د �آل خليفة،
�أقي���م حف���ل تك���رمي لع���دد من
املوظفني املتميزين من من�سوبي
الإدارة العام���ة للأمن واملتابعة يف
�شئون اجلمارك.
و�أكـــد مــدير عام الإدارة العامة
للأم���ن واملتابعة �أن ه���ذا التكرمي
للموظفني املتميزين من من�سوبي
الإدارة العام���ة للأمن واملتابعة يف
�شئ���ون اجلم���ارك ما ه���و �إال تقدير
جلهوده���م وعملهم الد�ؤوب والذي
�ساهم يف حت�سن الأداء وزيادة يف
�إنتاجي���ة العمل اجلمرك���ي ،متمنياً
للجميع املزيد من التقدم والرفعة
ملا في���ه من خ�ي�ر وم�صلح���ة لهذا
الوطن.
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فـــي ضـيـــافتـهم
�ضبط  1060ق�ضية خمدرات يف  2015تورط فيها � 1254شخ�ص ..العقيد بن حويل:

�شئـون اجلمـارك �شــريـك �أ�سـا�سي
فــي مكــافحــة املخــدرات
حاورته – النقيب وعد را�شد النجم:

�أكد مدير �إدارة مكافحة املخدرات يف الإدارة العامة للمباحث والأدلة اجلنائية العقيد مبارك بن حويل املري �أن �شئون
اجلمارك �رشيك �أ�سا�سي يف مكافحة �آفة املخدرات عرب الت�صدي ملحاوالت تهريبها من خالل املنافذ احلدودية وتزويد عنا�رص
اجلمارك باملعارف واملهارات والأجهزة الالزمة لك�شف املهربني.
و�أ�ش����ار العقيد مبارك ب����ن حويل يف حوار
مع����ه �إلى �أن مملك����ة البحرين جنحت يف ح�رص
�آفة املخ����درات لناحية التهريب والتعاطي �ضمن
�أ�ضي����ق احل����دود ،الفت����اً �إلى تع����اون اململكة
مع خمتلف دول الع����امل للم�ساهمة يف مالحقة
املهربني دولياً وتخلي�ص العامل من �رشورهم.
ماهي اال�سرتاتيجية التي طبقتها �إدارة
مكافحة املخدرات يف مكافحة هذه
الآفة؟

م�س�أل����ة معرفة اال�سرتاتيجي����ة التي طبقتها
�إدارة مكافحة املخدرات حي����ال تعداد الق�ضايا
مو�ض����وع يف غاية ال�صعوب����ة ،فالبد يف بداية
الإجابة ه����ذا ال�س�ؤال حتديد م�شكلة املخدرات،
فهي م�شكلة دولي����ة ولي�ست �أمر ًا حملياً ،وكما هو
معل����وم للجميع ف�أن هذه الآف����ة بتزايد م�ستمر
على ال�ساحة الدولية ،ونحن يف مملكة البحرين
�ضم����ن املنظومة الدولي����ة ونت�أثر مب����ا يت�أثر به
الباقون ،ولكن نح����ن نقي�س عملنا بال�ضبطيات
الت����ي يتم �ضبطها مع العل����م �أن هناك و�سائل
تهريب حديثة جداً.
و�أود �أن �أق����ول �إن زي����ادة ال�ضبطيات دليل
وا�ضح على يقظة رجال مكافحة املخدرات وخفر
ال�سواحل و�شئون اجلمارك ،وهناك مقيا�س عملي
رشا ذو داللة �أكي����دة على انخفا�ض
نعت��ب�ره م�ؤ� ً
انت�شار هذه الآفة لدينا وهو مراقبة �أ�سعار املواد
املخ����درة يف ال�س����وق املحلي����ة للمملكة ،حيث
رشا
�أن ارتف����اع �سعر املواد املخ����درة يعترب م�ؤ� ً
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على جناح خط����ة العمل� ،أم����ا انخفا�ضه فيدل
على العك�س ،وحينه����ا نقوم على الفور ب�إعادة
ترتي����ب اجلهود وخطة العمل ،وبحمد اهلل جند
�أن مملك����ة البحرين توجد به����ا املواد املخدرة
ب�أ�سعار مرتفعة جد ًا مقارنة بالدول الأخرى ،وهذا
ما يطمئنن����ا حول �صعوبة العث����ور على جرعات
تعاطي املخدرات.
هذا وحتر�����ص �إدارة مكافحة املخدرات على
�إخ�ض����اع من�سوبيها ل����دورات وور�ش عمل ب�شكل
دوري ،وق����د جرى ابتع����اث العديد منهم �إلى
دورات تدريبية يف اخل����ارج ملعرفة كافة �سبل

مكافحة هذه الآفة وك�سب وتبادل اخلربات بني
جميع الأجهزة الأمنية من ذات االخت�صا�ص ،كما
�إننا ن�ضع ا�سرتاتيجيات �إدارة مكافحة املخدرات
وهي مكافح����ة طلب املواد املخ����درة من خالل
تكثي����ف الفعاليات واملحا���ض�رات التوعوية التي
من �ش�أنها تثقيف الفئة امل�ستهدفة يف املجتمع
وهي �رشيحة املراهقني الذين يجري ا�ستغاللهم
م����ن قبل مروجي املواد املخ����درة عرب �إغوائهم
مب�ستلذات احلياة ،ومبا يف�ضي بهم �إلى الوقوع
يف براثن هذه الآف����ة ،وجتري هذه املحا�رضات
بالتن�سيق مع �شعبة الوقاية والتوعية.

كما تنه�ض �شعبة البحث والتحري مب�س�ؤولية
كبرية تقع على عاتقها يف حماية املجتمع من
�أ�رضار املخدرات واحلد من عملية تداولها.
كما �أن وحدات املناف����ذ يف مطار البحرين
ال����دويل وج���س�ر امللك فهد ومين����اء خليفة بن
�سلمان مزودة بالكوادر امل�ؤهلة والأجهزة احلديثة
التي ت�ساع����د على ك�شف عمليات تهريب املواد
املخ����درة وكافة �أنواع اجلرمي����ة للحد منها قدر
الإمكان ،والت�صدي لو�سائل تهريبها.
م��اه��ي �أن����واع ال��ق�����ض��اي��ا ال��ت��ي �شهدت
انخفا�ض ًا يف معدالتها ،وماهي ن�سبتها؟

ي�سعني القول �إن الق�ضايا الذي باتت ت�شكل
انخفا�ضاً مقارنة ب�سائ����ر الق�ضايا امل�ضبوطة خالل
الثالث الأعوام الفائتة ه����ي ق�ضايا «التهريب»،
حيث �أن معدلها تراجع مقارن ًة بالعام املن�رصم
بن�سب����ة  %7تقريب����اً ،وهذا ي����دل على جناح
جه����ود وتكاتف رج����ال �إدارة مكافحة املخدرات
مع �ضباط �شئون اجلم����ارك وخفر ال�سواحل يف
احلد من تهريب املواد املخدرة من خالل منافذ
مملكة البحري����ن ،واجلدير بالذكر حر�ص �سيدي
معايل وزير الداخلية على تطوير �شئون اجلمارك
من خالل تزويدها ب�أحدث الأجهزة الأمنية الالزمة
للك�ش����ف عن طرق �إخفاء امل����واد املخدرة �سواء
كانت خمب�أة ع��ب�ر الأح�شاء �أو العف�ش �أو الطرود
الربيدية وغريها.

ما هي ق�ضايا امل��خ��درات التي
�ضبطت يف املطار والتي كان
امل��ه��رب��ون فيها يبتلعون
ك��م��ـ��ـ��ي��ات ك��ب��ي��ـ��ـ��رة م��ن
الكب�ســوالت؟ وهــل هناك
عالمات معينة متيز من
يبتلـع تلك الكب�سوالت؟

بالطب���ع هن���اك ع���دة
عالمات تربز على مهرب املواد
املخدرة بداخ���ل �أح�شائه،
وتك���ون ه���ذه العالم���ات
ظاهرة عليه ،ومــن �أبرزها
�شح���وب الوجـ���ه
والعيـنيـــ���ن
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و�إ�صفرار ال�شفتني وال�ضع���ف العام ،نتيجة عدم
قدرة املهرب على تن���اول الطعام وال�رشاب طيلة
� 24ساعة ب�سبب تعب�أة �أح�شائه بتلك الكب�سوالت،
�إ�ضاف���ة �إلى خط���وات �سريه غ�ي�ر املنتظمة التي
يكت�شفها مفت�ش اجلمارك يف بداية الأمر وارتباكه
وحتركاته غري الطبيعية التي تثري ال�شك والريبة.
هل لنا التعرف على �إح�صائية �ضبطيات
املخدرات يف العام املا�ضي 2015؟

غالء املواد املخدرة يف
البحرين دليل ندرتها
ودليل على جناح
ا�سرتاتيجية مكافحتها

يعت�ب�ر الع���ام  2015ه���و الأك�ب�ر م���ن
حيث ع���دد �ضبطيات املخ���درات ،حيث بلغت الفئة العمرية م����ن  18و�إلى  40عاما فقد بلغ
الق�ضاي���ا امل�ضبوط���ة م���ا جمموع���ه ( )1060عدد املواطنني من الذكور ( )447ومن الإناث
ق�ضي���ة منها ( )608تعاط���ي و( )277ترويج �سبعة� ،إ�ضافة �إلى( )569من الذكور و ( )4من
و( )27ق�ضي���ة تهري���ب� ،إ�ضاف���ة �إل���ى( )148الإن����اث من دول جمل�س التع����اون ،ومن الدول
ق�ضي���ة جمهول���ة ال�صاحب�.أم���ا ع���ن مناط���ق العربية فقد بلغت( )36من الذكور وثالثة من
�ضب���ط للق�ضايا فمنه���ا ( )335داخ���ل البالد ،الإناث ،وم����ن اجلن�سيات الأجنبي����ة فقد بلغت
و( )640ق�ضية عرب املنفذ الربي ،و( )85ق�ضية ( )150م����ن الذكور و( )38م����ن الإناث .وعن
�أعداد الوفي����ات نتيجة تعاطي جرعة زائدة من
عرب املنفذ اجلوي.
وع���ن ع���دد الأ�شخا����ص امل�ضبوط�ي�ن املواد املخدرة فقد بلغت جمموعها ( )23وفاة
وجن�سياته���م فقد بلغ���وا( )1202من الذكور جميعها من الذكور.
و( )52من الإناث ،كما مت ت�صنيفهم جرمياً �إلى
دائ���م��� ًا ن�����س��م��ع ع���ن وف����اة متعاطني
( )734متعاطي و( )440مروج و( )28مهرب للمخدرات بجرعة زائدة ،فما هو مفهوم
وجميعهم م���ن الذكور�.أما من الإناث فقد بلغن اجلرعة الزائدة؟
هن���اك ع���دة مفاهي���م خاطئة ع���ن اجلرعة
( )52ق�ضية موزعة على( )12متعاطية و()37
الزائ���دة للمواد املخ���درة التي ت�سب���ب الوفاة،
مروجة وثالث ق�ضايا تهريب.
وعن �أعداد الأ�شخا�ص امل�ضبوطني بح�سب ويرتكز مفهومها العام عل���ى �أن يتناول الإن�سان
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خمدرة �أكرب من �أن يحتملها قلبه ومبا ي�ؤدي
مادة ّ
ّ
�إلى وفاته ،وه���ذا هو املفهوم العلمي وال�صحيح
تقريباً.
لك���ن يف ع���امل الإدم���ان جن���د �أن هناك
ع���دة مفاهيم يجب علين���ا تو�ضيحه���ا ،فهناك
ملدة
يومياً ّ
كمية معينة مت�ساوي���ة ّ
م���ن يتعاطى ّ
الكمية يف تلك املدة
طويلة ج���د ًا ويتناول ذات ّ
ال�سبب؟ من املمكن �أن
ورغم ذل���ك يتوفّى ،فما ّ
يكون قد �أ�صي���ب مبر�ض ع�ضوي قبل �أيام وجيزة
وه���و ما زال ال يدرك ذل���ك �أو مل ي�شعر به ولكن
التحمل باتت �أق���ل فعندما تعاطى
قدرت���ه على
ّ
الكمي���ة ت���ويف ،فل���و �أ�ضفنا �إل���ى ال�س�ؤال
ذات
ّ
ال�ساب���ق عب���ارة� :أ ّنه مل يكن ق���د �أ�صيب مبر�ض
الكمي���ة لك ّنه تويف ..فما
ع�ض���وي وتناول نف�س ّ
ال�سبب؟ فمن املمك���ن �أ ّنه غيرّ منط التعاطي من
ّ
اال�ستن�ش���اق �إل���ى احلقن بالإبر ،وهن���ا بالت�أكيد
ي�صبح الأم���ر �أخطر وي�صبح ت�أث�ي�ر اجلرعة على
اجل�سد �أكرب ومل يعد قادر على التحمل فتحدث
ال�سابق عبارة:
«الوفاة» .ول���و �أ�ضفنا �إلى ال�س�ؤال ّ
�أ ّنه مل يق���م بتغيري منط التعاط���ي و�أخذ ذات
الكمية ومل ي�صب مبر�ض ع�ضوي ،لك ّنه تويف ،فما
ّ
املخدرة مبواد
ال�سبب؟ �أ ّنه دوماً يتم خلط املواد
ّ
ّ
الكم ّية وهي عادة من ج�شع جتار
�شبيهة لزيادة ّ
املواد املخدرة ،وعملية اخللط هذه تتم باليد �أو
با�ستخ���دام ملعقة �أو ما �شاب���ه فال يكون اخلليط
متجان�س وتختل���ف ن�سبة ال ّنقاوة من جهة لأخرى
يف ذات اخللي���ط� ،أي من املمكن �أنه قد �أ�شرتى
مروج ميلك خليط وتكون ن�سبة نقاوته
جرعة من ّ
ثالث�ي�ن باملائة مث ًال فيحتمله���ا قلبه ويف اليوم
ال ّتايل ا�شرتي من م���روج �آخر مل تتعر�ض مواده
للخلط جيد ًا فتك���ون ن�سبة نقاوته عالية جد ًا فال
يحتملها اجل�سد وتكون النتيجة الوفاة.
وباخت�صار � ّإن �أي جرع����ة قد تكون اجلرعة
القاتلة وقد تكون الأخرية.
ماهي الإج���راءات التي تتخذ بعد �ضبط
امل��ه��رب�ين واع�ت�راف���ه���م ب��ارت��ب��اط��ه��م
ب�رشكاء لهم يف اخلارج؟

ال ميك����ن الت�ص����دي لأي م�شكل����ة كم�شكلة
املخدرات يف �أي م����ن بلدان العامل �إال بت�ضافر
العديد من الدول ملواجهة خطر هذه الآفة ،و�إن
مت ب�شكل منفرد �سيق�ضي متاماً على قوة وعزمية
املكافح يف مواجهة كي����ان ع�صابات املخدرات

�أعداد الأ�شخا�ص امل�ضبوطني وجن�سياتهم

الهائل يف احلج����م وما يتفننون به من عمليات
التهري����ب مدعوم��ي�ن من قبل ع�صاب����ات دولية
و�شبكات ال يعيقها املال �أو �أية عوائق.
لذا تعتمد �أجهزة مكافحة �آفة املخدرات يف
جميع الدول العربي���ة والأجنبية على التن�سيق
والتع���اون املتب���ادل فيها بينه���ا لر�صد جميع
حتركات امل�شبوهني يف حق���ل املخدرات ،وقد
برهن ذلك التعاون م���ن خالل �ضبط عدة ق�ضايا
متمي���زة متت عرب عملي���ات «الت�سليم املراقب»،
عالوة عل���ى �أف�ضل ال�سبل الت���ي ينظمها املكتب
العربي ل�شئون املخ���درات والأمانة العامة لدول
جمل�س التعاون اخلليجي للت�صدي الدويل لهذه
الآفة ،وكم���ا يتم التوا�صل دولي���اً عرب االنرتبول
مبكت���ب الأم���م املتح���دة املعن���ي باملخدرات
واجلرمي���ة يف حال اع�ت�راف �أي متهم على ممول
�أو م���روج يقي���م بدولة �أخرى .وميك���ن الت�أكيد
�أن �إدارة مكافحة املخ���درات ال تتوانى �أبد ًا عن
بذل كل اجله���ود لإر�ساء مبادئ و�أ�س�س التعاون
الدويل مع ال���دول ال�شقيق���ة وال�صديقة حولها
ملكافح���ة هذه امل�شكلة ع�ب�ر االجتماعات الدورية
وامل�ؤمترات اخلارجية وتب���ادل املعلومات ب�شتى
الطرق االلكرتونية احلديثة.
هل يقف دورك��م يف الإدارة عند �ضبط
املجرمني �أو املتهمني� ،أم تهتمون �أي�ض ًا
بعالج املدمنني؟

بالطبع ال يقف دورن���ا عند �ضبط املجرمني
فقط ،ولكن ال ي�سعني تقدمي العون لأي متورط
�إال �أن �أب���دى ل�ل��إدارة رغبته بالع�ل�اج من مر�ض
الإدمان لكون �إرادته هي املبد�أ الأ�سا�سي لبداية
ال�شفاء ،وقد �شهدت �إدارة مكافحة املخدرات عدة
حاالت وقدمت العون لكل من تقدم تطوعاً بطلب
م�ساعدة عالجه من مر����ض �إدمان املواد املخدرة

وذل���ك ع���ن طري���ق وزارة ال�صح���ة وبالتحديد
م�ست�شفى الطب النف�سي (وح���دة امل�ؤيد لعالج
ماذا عن التعاون القائم بني �إدارة مكافحة
الإدم���ان) ،حيث من���ذ ن�ش�أة ه���ذه الوحدة مت
املخدرات و�شئون اجلمارك يف جمال �ضبط
مهربي املخدرات عرب املنافذ احلدودية؟
التن�سي���ق معها على عالج م���ن وقع يف براثن
ال يخفى على �أح���د �أن �شئون اجلمارك هي
ه���ذه الآف���ة ،وهناك ع���دة ح���االت تعافت من
�إدمانها بف�ضل اهلل �سبحانه وتعالى وف�ضل الأطباء واجه���ة البالد يف ا�ستقبال كل م���ا يرد �إليها من
الذين يكدح���ون بكل جهد لعالجهم وعودتهم اخل���ارج ،ومن ه���ذا املنطلق فق���د وجه �سيدي
طبيعيني خلدم���ة جمتمعهم ك�أي مواطن يعمل مع���ايل وزير الداخلي���ة بعقد اجتماع���ات دورية
لبح���ث �أف�ض���ل ال�سب���ل ملكافحة تهري���ب املواد
على ازدهار بلده.
فم���ا على من لدي���ه الرغبة بالع�ل�اج �إال �أن املخدرة ،و�آخر ما مت ا�ستحداثه يف جمال مكافحة
ي�أت���ي �إلينا يف �إدارة مكافحة املخدرات ،وبدورنا املخدرات واجلهود الت���ي نبذلها لدرء هذه الآفة
�سنعم���ل على اتخاذ كافة الإج���راءات الالزمة مع هو ع���زم وزارة الداخلية ممثل���ة يف �إدارة مكافحة
امل�ست�شفي���ات اخلا�ص���ة لع�ل�اج الإدم���ان �سواء املخ���درات وبالتعاون مع �شئ���ون اجلمارك على
كانت يف البالد �أو باململك���ة العربية ال�سعودية تركي���ب وت�شغيل �أح���دث ما تو�ص���ل �إليه العلم
مب�ست�شف���ى الأمل لعالج الإدم���ان ،و�سوف يتم احلديث يف جم���ال الك�شف ع���ن املخدرات عرب
نقل���ه عن طريق رجال هذه الإدارة لت�سهيل عملية (جهاز الأ�شعة للك�شف عن املخدرات داخل ج�سم
الإن�س���ان) ،وبالفعل فقد ب���د�أ العمل على ذلك
عالجه من هذه الآفة.
يف ظل هذه احلقائق عن جتارة املخدرات اجله���از حالياً يف نقاط التفتي����ش اجلمركي مبطار
يتم احلديث عن �أهمية جتفيف املنابع ،البحرين ال���دويل ب�شكل حم���دود ك�أف�ضل بيئة
فكيف يحدث ذلك الآن؟
لتجربة هذه النوعية من التكنولوجيا احلديثة.
كم���ا مت الرتكي���ز يف الآون���ة الأخ�ي�رة على
�أن جتفيف منابع املخ���درات هو من �أ�س�س
نهج �إدارة مكافحة املخ���درات ،وبالطبع ال تتم مراقب���ة �رصف الأدوية من قب���ل ال�صيادلة و�رشكات
تلك العمليات �إال بالتعاون الأمني مع عدة �أجهزة الأدوية يف مملك���ة البحرين ملكافحة اال�ستخدام
من ذات االخت�صا�ص املت�شابه وهي الإدارة العامة غري امل��ش�روع لتل���ك العقاقري والأدوي���ة الطبية
ملكافحة الف�ساد االقت�صادي والإلكرتوين ملا تعمل العالجية ،فيما تعمل �أجهزة املكافحة كذلك على
عليه هذه الإدارة من احلد بالإجتار بالب�رش وغ�سيل مراقبة ا�سترياد وت�صدير ال�سالئف الكيميائية والتي
ت�ستخ���دم يف بع�ض الأحيان ب�شكل غري قانوين
الأموال.
واجلدي���ر بالذك���ر �أن جتار امل���واد املخدرة وت���درج �ضم���ن �صناع���ات وا�ست���زراع املخدرات
ميتهن���ون الكثري من الأمور غ�ي�ر امل�رشوعة ،وقد كاملواد الكيميائية التي ت�ستوردها �رشكات الأدوية
علمنا م���ع �إدارة مكافحة الف�ساد االقت�صادي على وال�صناعات الأخرى كالأ�صباغ والغراء ومواد البناء،
�ضب���ط العديد من ق�ضايا املخ���درات التي رافقها وبالطب���ع ال يتم ح��ص�ر وتطبيق كل م���ا ذكر �إال
�ضب���ط �أ�سلحة نارية وج���رم غ�سل الأم���وال ممولة بالتعاون والتن�سيق امل�سبق مع �شئون اجلمارك.
ب�شكل رئي�سي من جتارة املواد املخدرة.
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� 708ضبطيات يف املوانئ البحرية عام  .. 2015ال�شوملي :

عدد كبري من ال�شحنات تدخل البحرين عن طريق
املوانئ البحرية واملناطق ال�صناعية

تعم���ل جمارك املنفذ البحري على م���دار ال�ساعة ويبذل منت�سبوهاجهود ًا كبرية من �أج���ل حماية �أمن الوطن واملواطن
و�ضب���ط وردع كل من ت�سول له نف�سه الإ��ض�رار باململكة من خالل حماوالت تهريب املواد املمنوعة واملقيدة التي قد ت�ساهم
يف الإ��ض�رار ب�أمن ومكت�سبات الفرد واملجتمع على كافة الأ�صع���دة ،هذا بالإ�ضافة �إلى اجلهود التي يبذلها �ضباط اجلمارك
يف ت�سهيل انهاء اجراءات دخول امل�سافرين.
وللحديث عن جهود رجال اجلمارك كان لإدارة الإعالم الأمني هذا اللقاء مع ال�سيد خليفة عبداهلل ال�شوملي مدير �إدارة
جمارك املنافذ البحرية مبيناء خليفة بن �سلمان.
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�أدت �إلى رفع كف����اءة الأداء من خالل �إح�سا�س
�ضب����اط اجلمارك مبدى حجم امل�س�ؤولية املنوطة
به����م وحر�صهم عل����ى �أمن بلده����م ومقدراته
و�إخال�صهم املتناه����ي يف عملهم وجميع هذه
اجلهود انعك�ست بالإيج����اب ،حيث بلغ عدد
ال�ضبــطي����ات املخالفة للقان����ون � 602ضبطية،
�إ�ضافة �إلى � 106ضبطيات ا�سترياد مواد مقلدة،
ومبجم����وع كلي هو � 708ضبطي����ات خالل عام
.2015
م��ا ه��ي �أن�����واع امل����واد املمنوعة
وال��ب�����ض��ائ��ع ال��ت��ج��اري��ة ال��ت��ي يتم
�ضبطها؟

ا�ستن����اد ًا �إل����ى قانون اجلم����ارك املوحد،
وقانون العالم����ات التجارية يف مملكة البحرين،
و�إدراكاً م����ن �إدارة جم����ارك املناف����ذ
البحـــري����ة ب�أهميــ����ة ال�شــراك����ة
املجتمعية يف حفظ املجتمع
من دخول املواد املمنوعة،
فقد حددت القوانني قائمة
باملواد املمنوعة كاملخدرات

ه���ل حت��دث��ن��ا ع���ن ج���ه���ود رج���ال
اجلمارك يف �ضبط املهربني واملواد
املمنوعة؟

بداية� ،إن املهام امللقاة على عاتق �ضباط
اجلمارك عديدة ،حيث يقومون بجهود كبرية
وحثيث����ة ل�ضبط امل����واد املخ����درة واملمنوعة
واملقي����دة ،ويت�ضح ذلك جلي����اً من خالل
فح�����ص الكم الكبري م����ن ال�شحنات التي
ت����رد �إلى مملكة البحري����ن عرب جميع
املوان����ئ التجارية واملناف����ذ البحرية
باملناط����ق ال�صناعي����ة ،وبن����اء على
توجيهات معايل وزي����ر الداخلية
و�سع����ادة رئي�س اجلمارك ف�أنه
مت توفري البيئة ال�سليمة
م����ن خ��ل�ال تطبي����ق
�سيا�سات �إدارية حديثة

متابعة حثيثة من
قبل كافة امل�س�ؤولني
لتمكني �ضباط
اجلمارك من النهو�ض
مب�س�ؤولياتهم

ب�أنواعها ،والأ�سلحة ،والل�ؤل�ؤ الزراعي ،والطائرات
الال�سلكية ،واملواد املخلة بالآداب.
وعل����ى كل حال ميكن االط��ل�اع على قائمة
املواد املمنوعة م����ن الدخول للمملكة من خالل
زيارة املوقع الإلك��ت�روين ل�شئون اجلمارك� ،أما
بالن�سب����ة ل�ضبط امل����واد املقلدة فان
الإدارة عل����ى تع����اون وات�صال
م�ستمر مع �أ�صحاب العالمات
التجاري����ة م����ن خ��ل�ال
وكالئه����م القانونيني يف
مملك����ة البحرين بهدف
ا�ستكم����ال االج����راءات

حــــــــــــوار

القانوني����ة وتق����دمي اال�ست�ش����ارات الفنية حول
ال�سل����ع ال����واردة والتي حتمل عالم����ات جتارية
عاملية ي�شتبه بكونها مقلدة.
ك��ي��ف ي��ت��م ت���أه��ي��ل وت��دري��ب رج��ال
اجلمارك ل�ضبط هـــذه املخـــالفات
خا�صـــة و�أنها تتطــلب يقظة وح�س
�أمني عايل و�رسعة بديهة؟

د�أب����ت الإدارة العليا وعل����ى ر�أ�سها معايل
وزير الداخلي����ة و�سعادة رئي�����س اجلمارك على
توفري فر�����ص التدريب ملنت�سبي �شئون اجلمارك
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�إميان����اً منه����م يف اال�ستثمار بامل����وارد الب�رشية
لكونها الرثوة احلقيقة ل�صون واحلفاظ على �أمن
ومقدرات اململكة وتوفري كافة احتياجات عمليات
التدريب.
لذا مت ت�أ�سي�س معه����د التدريب اجلمركي
الذي و َّفر الدورات املتخ�ص�ص����ة ل�ضباط اجلمارك
�سواء داخل اململكة �أو يف اخلارج ،والتي �ساهمت
باالرتقاء بقدرات و�إمكانيات �ضباط اجلمارك وكان
لها �أبلغ الأثر يف تعزيز عمليات �ضبط املمنوعات
واملقيدات ،كالدورات املتخ�ص�صة يف الأ�ساليب

القانون حدد قائمة
باملواد املمنوعة
ومن بينها املخدرات
والأ�سلحة والل�ؤل�ؤ
الزراعي والطائرات
الال�سلكية واملواد
املخلة بالآداب وغريها
احلديث����ة يف مكافحة التهري����ب ،وطرق الك�شف
ع����ن التزيي����ف والتزوير ،و�أ�سالي����ب الك�شف عن
املخ����درات واملتفجرات وغريها الكث��ي�ر� ،إ�ضافة
�إلى عمليات املتابع����ة من قبل كافة امل�س�ؤولني
يف �شئون اجلم����ارك للت�أكد من �صحة الإجراءات
املطبق����ة والعمل عل����ى معاجل����ة العوائق �إن
وجدت �أو ًال ب�أول ل�ضم����ان خلق بيئة عمل متكّن
�ضباط اجلمارك من القيام بالواجب وامل�س�ؤوليات
املنوطة بهم على الوجه الأكمل.

كي��ف ت�ستطي��ع �شـــئ��ون اجلم��ارك

من جهة و�أبرز �صورة ح�ضارية عن اململكة وعك�س

الأعـــ��داد املتـــــزاي��دة للم�سـافري��ن

�أو املغادرة للمملكة.

�سعت �شئون اجلمارك من خالل �إدارة جمارك
املنافذ البحرية �إلى توفري �أجهزة م�ساندة جلهود
�ضباط اجلم����ارك يف عمليات تفتي�ش امل�سافرين
الذين يح�رضون �إلى اململكة من خمتلف املنافذ
البحري����ة� ،سواء من خ��ل�ال املوان����ئ التجارية
وخ�صو�صاً خالل املو�س����م ال�سياحي ،حيث ي�صل
م����ا ال يقل عن �ألفي م�سافر عل����ى منت ال�سفينة
ال�سياحية الواح����دة ،و�أحياناً يرتفع العدد �إلى
�ست����ة �آالف و�أكرث ،هذا �إ�ضاف����ة �إلى ال�سفن التي
تر�سو يف املناطق ال�صناعية ،حيث قامت الإدارة
العلي����ا ب�شئون اجلمارك بتوف��ي�ر �أجهزة الك�شف
احلديثة لفح�ص متعلق����ات امل�سافرين وكذلك
مت توف��ي�ر �أجهزة الفح�����ص للأ�شخا�ص مما �أ�سهم
يف ت�سهيل وتي�سري ان�سي����اب حركة امل�سافرين

ما هي التقنيات والأجهزة التي يجري

تطوي��ر �أدائه��ا ملهــامه��ا يف ظ��ل
والب�ضائع؟

ارتي����اح امل�سافرين على حد �سواء عند القدوم

ا�ستخدامها يف تفتي�ش امل�سافرين
والأمتعة ؟

يجري ا�ستخ����دام �أجه����زة اال�شعة لفح�ص

احلقائ����ب والأمتع����ة ال�شخ�صي����ة ،وكذلك يتم

الإرتقاء بقدرات
و�إمكانيات �ضباط
اجلمارك �أ�سهم يف
تعزيز عمليات �ضبط
املمنوعات واملقيدات

فح�ص امل�سافرين من خالل جهاز فح�ص الأفراد،
�أما بالن�سب����ة للأجهزة امل�ستخدم����ة يف عمليات
التفتي�ش الدقيق للأمتع����ة فهناك العديد من

الأجه����زة كجهاز فح�ص املواد الكيماوية وال�سائلة

وجهاز املا�سح ال�ضوئي للحاويات وجهاز الك�شف
عن املعادن ،وجه����از فح�ص املخدرات� ،إ�ضافة

�إلى جهاز مل�سح الأماكن ال�ضيقة ،وجهاز فح�ص

الب�ضائع والطرود.

الإدارة العليا للجمارك
د�أبت على توفري فر�ص
التدريب ملنت�سبي
�شئون اجلمارك
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اإلقتصــــــــــاد
تقلل فر�ص املخاطر

درا�سة اجلدوى حتدد �أهمية
امل�شـروع وقدرته على حتقيق الأرباح

تعتمد امل�شاري���ع الريادية احلديثة على الفكرة اجليدة التي ت�ساه���م يف تقدمي �أف�ضل املنتجات واخلدمات
املنا�سب���ة للأ�سواق والزبائ���ن ب�شكل يحاكي متطلبات ال�سوق وي�ساهم يف حل امل�ش���اكل العالقة التي يعاين منها
القيمة ال�ستمرارية ال�رشكات يف املناف�سة.
الزبائن ،والتي بدورها تعد من العالمات ّ
ونق��ل� ًا عن جري����دة الأنب����اء الكويتية ،ف�إن
درا�سة اجلدوى الإقت�صادية تعترب من العالمات
املهم����ة يف حتديد م����ا �إذا كان للم�رشوع قيمة
م�ضافة للزبائ����ن �أم ال ،و�أي�ضا مدى وجود فر�صة
مالية جيدة لال�ستثم����ار وحتقيق النتائج املالية
و�ست�ستعر�����ض �رشك����ة اك�س��ب�ر للإ�ست�شارات
والأرباح املرج����وة ،وتعتمد درجة النجاح على
تقييم درا�س����ة اجلدوى االقت�صادي����ة للح�صول الإدارية � EXCPRأهم البيانات الالزمة لتغذية
عل����ى البيان����ات واملعلومات املنا�سب����ة ،والتي درا�سة اجلدوى االقت�صادي����ة للم�شاريع ،وذلك
من �ش�أنها كذلك �أن تدع����م عملية اتخاذ القرار من خ��ل�ال بوابة اجلان����ب الت�سويقي ،حيث �إن

وتقليل فر�����ص املخاطر وبالت����ايل �ضياع م�صادر دقة الق����رارات التي تتخذه����ا الإدارة التنفيذية
الإنتاج ،ومن تل����ك املعلومات الأ�سا�سية درا�سة يف امل���ش�روع تعتمد ب�ش����كل كبري على نوعية
ال�سوق وحتليالته ،والت����ي تعتمد ب�شكل كبري البيانات الت�سويقية املقدمة.
على البيانات الت�سويقية املجمعة.
فمهما كان حجم امل�رشوع �صغرياً� ،أي بر�أ�س
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املال �أقل من � 50أل����ف دينار� ،أو كبرياً ،والذي
يكون ر�أ�س املال فيه �أكرث من مليون دينار ،ف�إن
كال م����ن البيانات التالي����ة �ست�ساهم يف حتقيق
قيمة م�ضافة للم�رشوع وبالتايل جناحه :

حاجات الزبائن
احلج����م �أو النم����و� ،إذ �إن التخ�ص�ص يف تقدمي
كما �أنه كلم����ا ت�أثرت القدرة ال�رشائية للزبائن
كما هو مو�ضح �سابق����اً ف�إن �أحد �أهم عوامل جزئية حم����ددة يف ال�سوق الكب��ي�ر ،تعد من القتناء املنت����ج� ،أثر ذلك عل����ى عملية جناح
جن����اح �أي م���ش�روع جت����اري هو وج����ود فكرة اال�سرتاتيجي����ات املهم����ة الت����ي تعتم����د عليها العمل التجاري.
ريادية غ��ي�ر م�سبوقة يف ال�سوق ذاته ،وتعتمد ال�رشكات العاملية الكربى اليوم يف �إدارة اعمالها
كما �أن من����و املناف�س��ي�ن املتواجدين يف
فل�سفة النج����اح يف فكرة قي����ام امل�رشوع على ومناف�ستها يف الأ�سواق.
ال�س����وق احلايل� ،أث����ر على امل���ش�روع وجناحه
احلاج����ات والرغبات الرئي�سية للزبائن يف ال�سوق
امليزة التناف�سية
ب�شكل كبري ،وال����ذي ي�ستوجب تتبع حتركات
امل�ستهدف.
ويعترب العام����ل الب�رشي �أهم عالمات جناح املناف�س��ي�ن ومعرفة �أه����م ا�سرتاتيجيات العمل
فبعد حتدي����د نوعية ال�رشيحة امل�ستهدفة العمل امل�ؤ�س�سي ،مبا يحمله من قدرات ورغبات لديهم ب�شكل م�ستمر.
م����ن الزبائن يف ال�سوق (النوع ،العمر ،املوقع داخلية ت�سهم يف تطوير الإنتاج ب�شكل جيد.
نظرية marketing mix
اجلغ����رايف ،وغريه����ا) ،يتوجب عل����ى الإدارة
وتعت��ب�ر املي����زة التناف�سية م����ن العالمات
وتعتمد نظرية  marketing mixعلى
التنفيذي����ة للم�رشوع البحث ع����ن �أهم احلاجات
واخلوا�����ص التي البد من اال�ستثم����ار بها ب�شكل
 4عنا�رص ت�سويقية رئي�سية تبد�أ جميعها بحرف
الرئي�سية غري امل�شبعة يف ال�سوق ذاته ،والتي
جي����د� ،إذ انه ميكن اعتباره����ا املولد الرئي�سي
 Pباللغة الإجنليزية ،كما يطلق عليها .P’s 4
�ستق����وم عنا���ص�ر وخوا�����ص املنت����ج �أو اخلدمة
لقيام امل�رشوع الناج����ح ،وتقليل خماطر دخول
املقدمة من تغطيته.
فالعن���ص�ر الأول يتكون م����ن �سعر املنتج
مناف�سني الى ال�سوق ذاته.
كما ميك����ن بناء فكر امل���ش�روع على �أ�سا�س
 ،priceوالذي يت�ضمن �أ�س�س اختيار وحتديد
وميك����ن �أن تك����ون املي����زة التناف�سية من
امل�ش����اكل وال�صعوب����ات التي تواج����ه الزبائن،
�سعر املنتج والذي عادة ما تكون �إما عن طريق
ال�صف����ات واملهارات التي يتحل����ى بها وتتواجد
وتقدمي احلل����ول املنا�سب����ة واملتمثلة باملنتج يف �شخ�صية فري����ق العمل امل�ؤ�س�س ،كما ميكن تكلفة ت�صنيع املنتج و�إخراجه م�ضافا �إليه هام�ش
املقدم.
�أن تك����ون بع�ض الظروف التي وجدت ليمتاز به الربحي����ة ،و�إم����ا �أن يتم ذلك م����ن خالل قيا�س
القيم����ة امل�ضافة التي يحققه����ا املنتج بالن�سبة
حجم ال�سوق
امل�رشوع عن غريه من املناف�سني.
للزبائن ،كما ميك����ن �أن تكون من خالل معرفة
وبعد حتدي����د نوعية ال�رشيحة امل�ستهدفة القوة اخلما�سية
�سعر املنتج املناف�س يف ال�سوق.
م����ن ال�س����وق ،ي�ستوجب العم����ل على حتديد
وت�أت����ي املرحلة الرابعة م����ن خالل تقدمي
وقيا�س حج����م ال�سوق الكلي ،وذل����ك للوقوف
�أم����ا العن���ص�ر الثاين م����ن عنا���ص�ر نظرية
وحتقيق نظري����ة  five forcesوالتي تعتمد
عل����ى مدى وج����ود فر�ص����ة لنج����اح امل�رشوع ،على فكرة القوى الرئي�سي����ة اخلما�سية التي من  marketing mixفيتن����اول حم����ور خطوط
وميكن قيا�����س حجم ال�سوق م����ن خالل معرفة �ش�أنها الت�أثري على جناح و�سري عمل امل�رشوع .الإنتاج او املنتج  ،productوالذي يت�ضمن
كمية املبيع����ات ال�سنوية� ،أو �أعداد الزبائن من
خط����وط الإنت����اج الرئي�سية التي يق����وم عليها
وتعترب املنتج����ات البديل����ة للم�رشوع من
م�ستخدمي تلك اخلدمات �أو املنتجات.
امل���ش�روع ،وال�صفات الفنية ل����دى املنتج ذاته
القوى الت����ي ق����د تعار�ض حج����م الطلب على
وت�أت����ي بع����د ذلك مرحل����ة تقدي����ر النمو
وطريقة ت�صنيعه او ا�سترياده.
منتجات امل�رشوع ،والتي البد �أن يتم التعامل
ال�سن����وي لل�سوق يف امل�ستقب����ل ،والتي ميكن
�أم����ا العن�رص الثال����ث فهو وج����ود العرو�ض
معها ب�شكل احرتايف نحو تقليل فر�ص حدوثها
قيا�سها بالن�سبة املئوية.
الرتويجي����ة والت�سويقية  promotionوالتي
وكيفية التعامل معها عند قيامها.
وت�ش����كل عنا���ص�ر حتدي����د حج����م ال�سوق
�سيت����م ا�ستخدامه����ا يف حتقي����ق عملية بيع
كما �أن دخول مناف�سني جدد بعد حتقيق
امل�سته����دف ومن����وه ال�سنوي����ن �أهمي����ة كبرية ،النج����اح هو �أم����ر يف غاي����ة اخلط����ورة بالن�سبة املنتج �أو اخلدمة يف ال�سوق امل�ستهدف.
كونها �إحدى ال����دالالت الرئي�سية الأولية لنجاح
للأعم����ال� ،إذ ي�ستوجب عل����ى الإدارة التنفيذية
وتعتم����د فل�سف����ة الرتوي����ج امل�ستخدم����ة
وقيام امل�رشوع ب�ش����كل جيد ،فكلما كان حجم
ال�سوق امل�ستهدف كب��ي�راً ،قلت ن�سبة املناف�سة ر�سم كاف����ة ا�سرتاتيجيات التعامل مع مثل تلك يف �إدارة امل���ش�روع عل����ى ا�سرتاتيجي����ة العمل
احلاالت.
امل�ستهدفة لدى �إدارة العمل يف النمو وحتقيق
في����ه وبالت����ايل زاد حجم املبيع����ات وحتقيق
كما يتوجب على �إدارة امل�رشوع من البحث الأرباح.
الأرباح ،كم����ا �أنه كلما كان من����و ال�سوق كبرياً،
دل ذل����ك على زي����ادة حجم ال�س����وق ،وعدم على �أكرب قدر ممك����ن من م�صادر الإنتاج الالزمة
وي�أتي بعد ذلك �آخر عنا�رص النظرية والذي
ت�شبعه ،وبالتايل احلاجة امل�ستمرة لتقدمي تلك لقيام املنتج.
يتن����اول موقع امل�رشوع  ،placeوالذي �سيتم
املنتجات على املدى الطويل.
�إذ �أنه كلما �شح ال�سوق عن عدد املوردين اختي����اره على �أ�سا�س �أماك����ن وجود الزبائن يف

وال يعن����ي ذل����ك ترك �أي �س����وق حمدود ومواد الت�صنيع� ،أثر ذلك �سلباً على امل�رشوع.

ال�سوق ب�شكل مبا�رش.
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الدراسات والبحوث

مبحاربة التهريب و�إ�شاعة الأمن والإ�ستقرار

جهود ال�شـرطة ت�سهم يف �إزدهار الإقت�صاد
�إعداد  -الدكتور �أحمد وفا:
ع�ضو هيئة التدري�س بالأكادميية امللكية لل�شرطة

بات���ت ال�رشطة تلعب دور ًا اقت�صادياً مهم���ا يف الع�رص احلديث� ،سواء فيما يتعلق

باملحافظة على حالة الأم���ن وا�ستتبابه ،و�إ�شاعة جو من الهدوء الالزم ملمار�سة الأفراد

للأن�شط���ة االقت�صادية يف حرية دون خوف �أو تهدي���د� ،أو عن طريق ت�صديها ملنع

ومكافحة اجلرائم ذات الطاب���ع االقت�صادي والتي منها جرمية التهريب اجلمركي� ،إذ
اال�ستقرار االقت�صادي يف الدولة ي�ؤدي �إلى ا�ستقرارها اجتماعياً و�سيا�سياً.

د� .أحمــد وفــــا

وتعد جرمية التهري���ب اجلمركي ودور ال�رشطة
يف مكافحتها م���ن �أهم املو�ضوع���ات التي تفر�ض
نف�سها عل���ى جمريات الأح���داث ،ال�سيما يف هذه
الآونة التي تركزت فيها اهتمامات الكثري من الدول
على �إ�ص�ل�اح امل�سار االقت�ص���ادي ،خا�صة يف ظل
تطبيق �آليات ال�سوق املفتوحة ،وعوملة االقت�صاد،
وزيادة الن�شاط اال�ستثماري والذي تزداد معه تبعاً
لذلك حرك���ة التبادل التج���اري ،وان�سياب وتدفق
الب�ضائع وال�سلع واخلام���ات عرب املنافذ اجلمركية
وخروجا .ومع هذه الزيادة يف حجم التبادل
دخو ًال
ً
التج���اري املتوقع ت���زداد �أي�ضاً و�سائ���ل التحايل
والتهريب من قب���ل بع�ض �ضعاف النفو�س لتحقيق
�أرباح طائلة على ح�ساب االقت�صاد الوطني.
و�إذا كان���ت �أجهزة ال���دول  -مبا فيها اجلمارك
و�أجه���زة املكافح���ة و�أجهزة الرقاب���ة يف املنافذ -
تخو����ض حرباً �رش�سة م���ع املهرب�ي�ن واملزورين،
فه�ؤالء ال يكفون عن ابتكار و�سائل جديدة للتهريب
وتزوير الفواتري بالإتف���اق مع املوردين ،والتحايل
عل���ى اجلهات الر�سمي���ة ،مما ي�ؤثر عل���ى االقت�صاد
القومي وال�صناعة الوطنية.

وم���ن �أخطر التحديات الت���ي تواجه االقت�صاد
القومي لأي���ة دول���ة ،تهريب ال�سل���ع والب�ضائع
الأجنبية �إلى داخل الب�ل�اد ،دون �سداد ال�رضائب
والر�سوم ،لت�صل �إل���ى الأ�سواق املحلية ب�أ�سعار �أقل
من مثيالتها من ال�سلع واملنتجات – التي تتحمل
�أعب���اء وتكالي���ف الإنتاج ،والت�صني���ع ،وال�رضائب
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والر�سوم اجلمركية على ال�سل���ع الر�أ�سمالية ،وعلى
م�ستلزم���ات الإنت���اج والتي ال تتحمله���ا املنتجات
املهرب���ة .وال ريب �أن هذا الو�ضع يخلق نوعاً من
املناف�س���ة غري العادلة ل�صال���ح املنتجات الأجنبية
املهربة والت���ي يقبل عليه���ا امل�ستهلك النخفا�ض
ثمنه���ا ،مما يعر�ض بع����ض ال�صناع���ات ومنتجاتها
ملوجات عنيفة من الك�س���اد� .إ�ضافة �إلى �أن ازدياد
موجات تهريب ال�سل���ع والب�ضائع الأجنبية ي�ؤدي
�إل���ى �إه���دار ا�ستثم���ارات �ضخم���ة مت �إنفاقها على
�صناع���ات عديدة ،مما ي�ضطر �أ�صحاب هذه امل�صانع
�إل���ى �إغالقها ،والتح���ول عن الت�صني���ع – الذي
ي�ساهم يف خلق فر�ص عمل للحد من م�شكلة البطالة
– �إل���ى اال�سترياد واالجتار يف ال�سلع امل�ستوردة،
حيث يرون �أن ذلك �أرب���ح و�أقل عبئاً من ال�صناعة
الأكرث تكلفة والكثرية امل�شاكل.

ي����ؤدي �إل���ى خ�س���ارة فادحة يف الدخ���ل القومي
الأهمية القانونية
عاقبت غالبية الت�رشيعات على جرمية التهريب ويف العمال���ة ،وي�سب���ب انته���اكاً للنظ���ام العام،
اجلمركي بفر����ض عقوبات جنائي���ة �سالبة للحرية ،فتع���م الفو�ضى وتف�سد الأخ�ل�اق وتنت�رش البطالة.
وغرام���ات مالي���ة على مرتكبي تل���ك اجلرمية ،مع ويرتبط التهريب بجرائم الر�شوة وتقا�ضي العموالت
الو�ضع يف االعتبار �أن جرمية التهريب من اجلرائم واال�شرتاك يف اجلرائم املنظمة ،كجرائم املخدرات
التي تختل���ف النظرة �إليها باخت�ل�اف املرحلة التي والأ�سلحة املهربة ،وتهريب الآثار ،والرقيق الأبي�ض،
يجتازها املجتمع ،وما يكتنفها من ظروف ،ويختلف والنق���ود املزيف���ة ،والغ�ش يف امل���واد الغذائية
والأدوية وغريها من امل���واد اال�ستهالكية ،والغ�ش
تبعاً لذلك تقدير امل�رشع خلطورتها وعقوبتها.
يف بيان �أ�سعار تكلفة ه���ذه املواد� ،سعياً خلف�ض
وحر����ص امل��ش�رع يف كثري من ال���دول على
ال�رضائب اجلمركية ،وت�ضخيم هام�ش الربح.
و�ض���ع �أحكام خا�ص���ة جلرمية التهري���ب اجلمركي
ال�رضيبة اجلمركية
و�سلخها من املجموع���ة اجلنائية حتى ي�سهل عليه
تع���رف ال�رضيب���ة اجلمركية ب�أنه���ا �رضيبة غري
تناولها بالتغي�ي�ر والتبديل كلما ارت�أى ذلك ح�سب
مبا��ش�رة تفر�ض على ال�سلع عن���د اجتيازها حدود
مقت�ضيات العمل واملتغريات االقت�صادية.
ً
خروجا بهدف حتقيق نفع عام.
وق���د تعر�ض���ت تل���ك الأح���كام لكث�ي�ر من الدولة دخوال �أو ً

التعديالت الت�رشيعية والأحكام الد�ستورية ،والتي
ه���ذا بالإ�ضافة �إل���ى �أن اخلزان���ة العامة التي
كان له���ا بالغ الأثر يف �إيج���اد ثغرات قانونية جل�أ
ي�ضيع عليها ح�صيلة ال�رضائ���ب والر�سوم اجلمركية
�إليه���ا اجلناة يف جرمي���ة التهري���ب اجلمركي ،مما
امل�ستحقة على الب�ضائ���ع التي يتم تهريبها ،وهو مكنهم من احل�صول عل���ى �أحكام الرباءة يف كثري
ما ميثل �أهم �أنواع الإي���رادات العامة التي تعتمد من الق�ضايا بدرجة ملفت���ة� ،أ�صابت �أجهزة املكافحة
عليها الكثري من الدول يف متويل نفقاتها.
بال�شل���ل الت���ام يف عملها يف كثري م���ن الأحيان،
وقد ت�شكل جرمية التهري���ب اجلمركي خطورة و�أغرق���ت البل���دان بالب�ضائع املهرب���ة ،و�أوجدت
�شدي���دة على االقت�ص���اد وال�صحة العام���ة والأمن طائفة من امل�ستوردين واملهربني يتمتعون برثاء
العام ،وذلك �إذا كانت الب�ضائع حمل التهريب من فاح�ش نتيجة تهربه���م من �أداء ال�رضيبة اجلمركية
الأ�صناف املحظور دخولها للبالد� ،أو املقيدة ب�رشوط وهم مبن�أى عن العق���اب م�ستغلني تلك الثغرات،
ا�سترياد معينة.
ولكن يبقى حق الدول ثابت يف مكافحة التهريب
وحماربت���ه يف كل �صوره باعتباره �سلوكاً ا�ستغاللياً،
دور اقت�صادي لل�رشطة
ومتثل ال�رشط���ة مكوناً هاماً من مكونات ال�سلطة يف بقائ���ه ما يه���دد �سالم���ة البن���اء االقت�صادي
التنفيذية ،تعتمد عليه���ا الدول يف حل امل�شكلة واالجتماعي .فاملهرب���ون يف الواقع �صورة لطبقة
االقت�صادي���ة والتخفيف من حدته���ا .ويظهر ذلك منحرف���ة م�ستغل���ة يج���ب العمل عل���ى مطاردتها
جلياً يف ال���دور االقت�صادي ال���ذي ت�ؤديه ال�رشطة والق�ضاء عليها.
ف�ض ًال عن امل�ش���كالت القانونية والعملية التي
يف معظ���م دول الع���امل يف الع��ص�ر احلدي���ث،
�سواء فيم���ا يتعل���ق باملحافظة على حال���ة الأمن مت���ت مواجهتها خ�ل�ال العمل الطوي���ل يف جمال
وا�ستتبابه ،و�إ�شاعة جو م���ن الهدوء الالزم ملمار�سة مكافحة تلك اجلرمية ..لكل ه���ذه االعتبارات كان
الأفراد للأن�شط���ة االقت�صادية يف حرية دون خوف لزام���اً �أن يتم تناول هذا املو�ضوع بالدرا�سة لعر�ض
�أو تهديد� ،أو عن طري���ق ت�صديها ملنع ومكافحة خمتل���ف اجلوان���ب القانونية والق�ضائي���ة املتعلقة
اجلرائم ذات الطابع االقت�صادي والتي منها جرمية بجرمية التهريب اجلمركي.
التهريب اجلمركي� ،إذ �إن اال�ستقرار االقت�صادي يف
الأهمية ال�شـرطية
الدولة ي�ؤدي �إلى ا�ستقرارها اجتماعياً و�سيا�سياً.
ت�ستمد جرمية التهري���ب اجلمركي �أهميتها من
وم���ن هنا تب���دو �أهمي���ة العالقة ب�ي�ن الأمن
االقت�ص���ادي والأم���ن االجتماع���ي وال�سيا�سي يف
املجتمع.

وه���ي تتمثل عملياً يف ذل���ك اجلزء من املال
الذي تقوم اجلمارك بتح�صيله على ال�سلع الواردة
�إلى داخل الدولة (�رضائب واردات)� ،أو التي تخرج
من الدول���ة (�رضائب �صادرات) ،وهي بذلك ت�شكل
�أحد مكونات الهي���كل ال�رضيبي ،ت�ستمد طبيعتها
من عن�رصين:
•• �رضيبة غري مبا�رشة :وتفر�ض على الدخول
والرثوات مبنا�سبة �إنفاقها على اال�ستهالك ال�سلعي.

•• �رضيبة عينية :وتفر�ض على نوعية معينة
من ال�سل���ع وهي �سلع اال�ست�ي�راد والت�صدير ،وال
تعن���ى ب�شخ�ص املمول �أو ظروف���ه ،وهي �إن كانت
عينية الوعاء �إال �أنها نقدية التح�صيل.
ومن ث���م يك���ون لل�رضيب���ة اجلمركي���ة ذات
اخل�صائ�ص وال�سمات التي تت�سم بها ال�رضائب ب�صفة
عامة ،فهي فري�ضة مالية حت�صلها الدولة من رعاياها
جرب ًا بقوة القانون بهدف حتقيق نفع عام.

و�إلى جانب اخل�صائ�ص العامة ال�سابقة -والتي
ت�شاركه���ا فيه���ا كافة �أن���واع ال�رضائ���ب -جند �أن
لل�رضيب���ة اجلمركي���ة خ�صائ�ص ذاتي���ة ت�ستقل بها
وترتبط بطبيعته���ا وبالغر�ض منه���ا وب�آثارها على
امل�ستوى املحلي وعل���ى امل�ستوى الدويل ،فهي
ذات �صلة وثيق���ة مبجال التج���ارة اخلارجية ،التي
ت�ؤثر فيها زي���ادة �أو نق�صاناً وذلك تبع���اً لل�سيا�سة
التجاري���ة التي تنتهجها الدول ،حيث �أنها من �أهم
الوجه���ة ال�رشطية م���ن �أنها عامل ه���ادم لالقت�صاد القي���ود اجلمركية التي ت�ستخ���دم لتقييد التجارة
القوم���ي ،ملا ينتج عنها من �ضياع حلقوق اخلزانة الدولي���ة يف ظ���ل ال�سيا�سات احلمائي���ة ،ومن �أهم
العامة ،وق�ضاء على ال�صناعات الوطنية ،الأمر الذي و�أول الأدوات التي ت�ستخدم لتي�سري انتقال ال�سلع
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الدراسات والبحوث
واخلدمات يف ظل �سيا�سة احلرية التجارية.

كم���ا �أن ال�رضيب���ة اجلمركية تعك����س طبيعة
النظ���ام ال�رضيب���ي ال���ذي يختلف من دول���ة �إلى
تبعا لتف���اوت الظروف التاريخية واالقت�صادية
�أخرى ً
واالجتماعية وال�سيا�سية والإدارية.

وتت�سم ال�رضيبة اجلمركية باملرونة وا�ستمرارية
ح�صيلتها وذلك ل�سهولة دف���ع املمول الفعلي لها
(امل�ستهلك)� ،إذ �إن �سعرها ال يظهر ب�صفة م�ستقلة
عن ثم���ن ال�سلعة ولكنه يختف���ي يف هذا الثمن،
ويدفعه امل�ستهلك ،عند ال�رشاء الأمر الذي ي�ؤدي
�إل���ى �ضعف �شع���ور الأفراد بعبئه���ا ،وهي كذلك
�سهلة الدفع بالن�سبة للممول القانوين (امل�ستورد)
الذي يلزمه امل�رشع بتحم���ل مبلغها ب�صفة م�ؤقتة،
فهو يدفعها بطيب خاطر لأنه يعلم متاماً �أنه �سوف
ي�سرتدها عن طريق �إ�ضافتها �إلى ثمن ال�سلعة حيث
يتحمل عبئها ب�صفة نهائية املمول الفعلي الذي هو
امل�ستهلك النهائي لل�سلعة.

وتعك�س ح�صيلة ال�رضيبة اجلمركية  -ك�رضيبة
على اال�ستهالك  -الظروف االقت�صادية واالجتماعية
الت���ي متر بها البالد ،ففي ظ���ل الرخاء واالنتعا�ش
االقت�صادي غالباً ما تتزايد ح�صيلتها على �إثر زيادة
الإنتاج واال�سته�ل�اك و�رسع���ة دوران ر�أ�س املال،
بينما تنخف����ض هذه احل�صيلة �إذا م���ا كانت البالد
تع���اين من ك�س���اد �أو انكما�ش اقت�ص���ادي نتيجة
لإنخفا�ض الإنتاج واال�ستثمار واالئتمان.
ال�رضيبة والر�سوم

وال�رضيب���ة اجلمركي���ة يف النهاية تع���د �أداة
طبيعي���ة يف يد الدولة ت�ستخدمه���ا لتحقيق �آثار
عديدة يف كافة املجاالت االقت�صادية واالجتماعية
وال�سيا�سية.

ويف وق���ت تعن���ى ت�رشيع���ات بالتمييز بني
التهرب م���ن ال�رضيبة اجلمركية والتهرب من الر�سوم
اجلمركية كما يف القانون امل�رصي ف�إن امل�رشع يف
امل���ادة  142من القانون املوح���د للجمارك لدول
جمل����س التعاون ق���د �ساوى يف جرمي���ة التهريب
اجلمركي ب�ي�ن التهرب م���ن ال�رضيب���ة اجلمركية
والر�سوم اجلمركية.

و ال يكون �إن�شاء ال�رضيبة �أو تعديلها �أو �إلغا�ؤها
�إال بقان���ون ،وال يعف���ى �أحد م���ن �أدائها �إال يف
الأحوال املبينة يف القانون ،وال يجوز تكليف �أحد
�أداء غ�ي�ر ذلك من ال�رضائب �إال يف حدود القانون
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– وهو ما يعرف مببد�أ قانونية ال�رضيبة.

وحت�صل ال�رضائب اجلمركية وغريها من ال�رضائب
والر�س���وم التي ت�ستحق مبنا�سب���ة ورود الب�ضاعة �أو
ت�صديرها وفق���اً للقوانني والقرارات املنظمة لها ،وال
يجوز الإفراج عن �أي���ة ب�ضاعة قبل �إمتام الإجراءات
اجلمركي���ة و�أداء ال�رضائب والر�سوم امل�ستحقة ما مل
ين�ص على خالف ذلك يف القانون.

العتبارات �سيا�سية واقت�صادية.

بينم���ا جند امل�رشع اجلمرك���ي اخلليجي يف
القان���ون املوحد للجمارك ل���دول جمل�س التعاون
قد عرف ال�رضيب���ة « الر�سوم» اجلمركية يف الفقرة
« »12من املادة  2من الب���اب الأول على �أنها «
هي املبالغ التي حت�صل على الب�ضائع وفق �أحكام
ه���ذا النظام « القانون» ،وعرف الر�سوم يف الفقرة
« »13م���ن ذات املادة عل���ى �أنها « هي املبالغ
التي حت�صلها اجلمارك مقابل �أداء خدمة» .كما عرف
ذات امل�رشع التعرف���ة اجلمركية يف الفقرة «»11
م���ن ذات املادة عل���ى �أنها «اجل���دول املت�ضمن
م�سمي���ات الب�ضائع وفئ���ات ال�رضيب���ة « الر�سوم»
اجلمركية التي تخ�ض���ع لها ،والقواعد واملالحظات
الواردة فيها لأنواع و�أ�صناف الب�ضائع».

و�أر�س���ى ذلك املب���د�أ امل��ش�رع يف القانون
املوحد للجم���ارك لدول جمل�س التعاون حيث ن�ص
يف امل���ادة  9من الباب الثاين على �أنه « تخ�ضع
الب�ضائع التي تدخل �إلى الدولة للر�سوم اجلمركية
مبوجب التعرفة اجلمركية املوحدة وللر�سوم املقررة
�إال ما ا�ستثنى مبوجب �أحكام هذا النظام «القانون»
�أو مبوج���ب االتفاقي���ة االقت�صادي���ة املوحدة لدول
جمل����س التع���اون لدول اخللي���ج العربي���ة �أو �أية
حتديد الر�سوم «القيمية»
اتفاقية دولية �أخ���رى يف �إطار املجل�س « كما ن�ص
ميكن حت���دد ال�رضيبة او الر�س���وم اجلمركية
يف امل���ادة  11من ذات الب���اب على �أنه «تفر�ض
بطريقت�ي�ن اوالهم���ا ال�رضيبة القيمي���ة� ،إذ يحدد
الر�سوم اجلمركية وتعدل وتلغى بالأداة القانونية
مبقت�ضاها القيمة على �أ�سا�س ن�سبة مئوية من قيمة
املعمول به���ا يف كل دولة من الدول الأع�ضاء مع
ال�سلع���ة .ومث���ال ذلك �أن تفر����ض �رضيبة جمركية
الأخ���ذ باالعتبار الق���رارات التي ت�ص���در عن دول
 %20م���ن قيم���ة ال�سلعة ،وتختل���ف الن�سبة من
املجل�س يف هذا ال�ش�أن و�أحكام االتفاقيات الدولية
�سلعة �إل���ى �أخرى ح�سب ما �إذا كان���ت ال�سلعة من
النافذة».
الكماليات �أو �أنها �سلعة �رضورية.
كما ن�ص امل�رشع يف املادة  63فقرة «�أ» من
وتتميز ه���ذه ال�رضيب���ة ب�أنها تتف���ق و�أهداف
الف�صل اخلام�س ـ الباب ال�ساد�س ـ من ذات القانون
االقت�صاد احلديث حيث ال�سل���ع عديدة ومتنوعة
على �أنه « تكون الب�ضائع رهن الر�سوم اجلمركية،
مم���ا ميكن معه التفرق���ة يف املعاملة ح�سب نوعية
وال ميكن الإف���راج عنها �إال بعد �إمت���ام الإجراءات
ال�سلعة ودرجة جودته���ا ودرجة ا�ستخدامها .فهي
اجلمركي���ة عليه���ا وت�أدي���ة ال�رضائ���ب « الر�سوم»
�أك�ث�ر عدالة وتتما�شى مع ما يطر�أ على الأ�سعار من
اجلمركية و�أية ر�سوم �أخرى وفقاً لأحكام هذا النظام
تقلبات ،وتوفر درجة احلماية املطلوبة تلقائياً دون
« القانون».
احلاجة �إلى تعديالت دورية.
بالإ�ضافة �إلى ذلك يوجد نوع �آخر من ال�رضائب
�إال �أنه ي�صح���ب هذه ال�رضيبة م�ش���اكل تقدير
اجلمركي���ة يع���رف بال�رضيبة الإ�ضافي���ة ،حيث �أجاز
امل�رشع امل�رصي مثال يف املادة ال�سابعة من قانون القيمة واحلاجة امللحة �إلى �أعداد كبرية من اخلرباء
اجلمارك لرئي�س اجلمهورية �أن ي�صدر قرارات ب�إخ�ضاع واملثمنني ذوي اخل�ب�رة والكفاءة ،كذلك يتعني
الب�ضائع التي يكون من�ش�ؤه���ا �أو م�صدرها بالد مل تواف���ر �إح�صاءات متج���ددة عن الأ�سع���ار العاملية
تربم مع اجلمهورية اتفاقيات جتارية تت�ضمن �رشوط لل�سل���ع خ�صو�صاً و�أن ن�سبة كبرية من امل�ستوردين
الدول���ة الأكرث رعاية ل�رضيبة �إ�ضافية تعادل ال�رضيبة يتقدم���ون بفوات�ي�ر ال متثل حقيقة قيم���ة ال�سلعة
املق���ررة يف جدول التعريف���ة اجلمركية على �أن ال بق�ص���د التهرب م���ن جزء من ال�رضائ���ب اجلمركية،
�أو يعط���ون بيانات غري �صادق���ة عن القيمة نتيجة
تقل عن  % 25من قيمة الب�ضاعة.
�أخطاء من جانبهم.
ويرج���ع الهدف من فر�ض تل���ك ال�رضيبة �إلى
ال�رضيبة النوعية
ت�شجي���ع الدول على عقد اتفاقي���ات جمركية مع
من املعروف �أن وح���دات القيا�س يف ال�سلع
م��ص�ر لتو�سيع نطاق التب���ادل التجاري ،وقد ترك
امل�رشع لرئي�س اجلمهورية �سلطة فر�ض تلك ال�رضيبة تختلف عن بع�ضها البع����ض ،فهناك �سلعة تقا�س

بالوزن وغريها بالعدد �أو الطول ،ويف هذه الطريقة مئوية من قيمة الب�ضاعة ) �أو نوعية ( مبلغ على كل اختال�س ،و�إمنا يعد فعله جمرد ا�شرتاك يف جنحة
يتم حتدي���د ال�رضيبة يف �شكل مبلغ معني على وحدة من الب�ضاعة) ،ويجوز �أن تكون هذه ال�رضيبة تهريب جمركي.
كل وحدة من وحدات قيا�س ال�سلعة.
مئوية ونوعية معاً للنوع الواحد من الب�ضاعة».
الإعفاء من ال�رضيبة

وتتمي���ز ه���ذه ال�رضيب���ة بب�ساطته���ا و�سهولة
حت�صيله���ا ،و�إن كان يعيبها �أنها �رضيبة غري عادلة
�إذ �أنها ال متيز بني الأنواع املختلفة ل�سلعة معينة
فيقع عب�ؤها على الأنواع الرخي�صة �أكرث من الأنواع
مرتفعة ال�سعر ،مم���ا يتطلب �إجراء تق�سيمات نوعية
كثرية  -خا�صة مع تنوع الإنتاج وتطوره – لتاليف
هذا العيب.

وت�ستح���ق ال�رضائب اجلمركي���ة مبنا�سبة ورود
الب�ضاعة �إلى البالد �أو ت�صديرها �إلى اخلارج ،ويتم
حت�صيله���ا عن���د الإفراج عن تل���ك الب�ضائع على
�أ�سا����س �أن حت�صي���ل تلك ال�رضائب ميث���ل الإجراء
الأخري يف الإجراءات اجلمركية التي تنتهي بتمامها
�إج���راءات الإفراج ع���ن الب�ضائ���ع ،فالقاعدة يف
الإف���راج اجلمركي �أن يكون م�سبوقاً ب�أداء ال�رضائب
والر�س���وم املقررة ما مل ين����ص القانون على خالف
ذلك.

ويف جمل�س التعاون اخلليجي حتدد ال�رضيبة
اجلمركية عل���ى �أ�سا�س الطريقت�ي�ن ،فت�أخذ مببد�أ
ال�رضيبة القيمية ك�أ�سا�س يف التعريفة اجلمركية مع
فر����ض �رضيبة نوعية على بع����ض الأ�شياء ك�أ�صناف
ال�سجائر فتعامل ب�رضيبة نوعية على �أ�سا�س الوزن.

ويعد مبلغ ال�رضيب���ة عن� ً
رصا من عنا�رص الذمة
املالية بع���د جباي���ة م�صلحة اجلمارك ل���ه ،وتلك
ه���ي واقعة الأداء� ،أما قب���ل حت�صيلها �أي يف طور
اال�ستحق���اق فال تك���ون لها هذه ال�صف���ة ،فال يعد
الته���رب من �أداء ال�رضيبة اجلمركي���ة ا�ستيال ًء على
مال الدولة ،ومن ثم فت�سهيل �أحد موظفي اجلمارك
الإف���راج ل�شخ�ص ع���ن ب�ضائ���ع واردة دون �أداء
ال�رضائ���ب اجلمركية امل�ستحقة عنها ال ي�شكل جناية

وتت�سم ه���ذه ال�رضيبة بثب���ات احل�صيلة رغم
تغري قيمة ال�سلع باالرتفاع من وقت لآخر ،وبالتايل
تعجز عن حتقيق الهدف املايل وال ت�ؤدي مهمتها
الأ�سا�سي���ة يف حماي���ة ال�صناعة الوطني���ة – �إذ �أن
ارتف���اع �سعر ال�سلعة مع ثب���ات املقدار املعرو�ض
منها ي�ؤدي �إل���ى انخفا�ض ن�سبتها مما يجرب الدولة
من وقت لآخر على رفع فئات ال�رضيبة.

وتن�ص املادة  10من الباب الثاين من القانون
املوح���د للجمارك لدول جمل�س التع���اون على �أنه
« تك���ون فئة التعرفة اجلمركي���ة �إما مئوية ( ن�سبة

وهذا يدع���و �إلى عدم اخلل���ط بني واقعتي
ا�ستحقاق ال�رضيبة اجلمركية و�أدائها ،وجتد التفرقة
بينهم���ا �أهميته���ا فيما يرتت���ب عليها م���ن �إ�سباغ
التكييف القان���وين ال�صحيح لكل واقعة ،وبالتايل
و�صف التهرب منها و�صفاً قانونياً دقيقاً.

الأ�ص���ل �أن كل �سلعة تعرب حدود الدولة البد
و�أن حت�صل عنها �رضيبة جمركية� ،إال �أن هذا الأ�صل
الع���ام وردت علي���ه عدة ا�ستثنــ���اءات ترتبط يف
معظمه���ا مبا تتمت���ع به هذه ال�رضيب���ة من ذاتية
خا�صة تتمث���ل يف ات�صالها الوثي���ق بحركة التجارة
اخلارجية والتي تقوم على التبادل ال�سلعي ،فهذه
اال�ستثن���اءات �أو النظم اخلا�صة قد ابتدعتها الدول
بغر����ض ت�شجيع التج���ارة اخلارجية وتخفيف حدة
القيود اجلمركية املفرو�ضة عليها.

ومف���اد ه���ذه اال�ستثن���اءات �أننا نك���ون �أمام
�سلع عابرة حل���دود الدولة دون ت�سديد ال�رضائب
اجلمركية امل�ستحق���ة عليها كما هو احلال يف نظام
التجارة العاب���رة (الرتانزيت) ،وال�سم���اح امل�ؤقت،
واملناطق احلرة ،وامل�ستودعات ،والإفراج امل�ؤقت.
�أو نك���ون �أمام �سل���ع عابرة حل���دود الدولة ومت
ت�سديد ال�رضائب اجلمركي���ة امل�ستحقة عليها على
�أن ي�سم���ح للم�ستورد لهذه ال�سل���ع �أن ي�سرتد ما
�سب���ق �أن دفع���ه من �رضيبة وف���ق �رشوط حمددة
بالقان���ون مثل نظام رد ال�رضائب (الدروباك) .و�أن
نكون �أم���ام �سلع عابرة حلدود الدولة مع متتعها
بالإعفاء الدائم من ال�رضائب والر�سوم اجلمركية.
التجارة العابرة ( الرتانزيت )

تدخل ال�سل���ع طبقاً لهذا النظام �إلى احلدود
اجلمركية للدولة مع �إعفائها من ال�رضائب اجلمركية
املقررة نظر ًا لكونها جمرد �سلع عابرة حلدود الدولة
يف طريقها �إلى دول���ة �أخرى دون �أن تتداول يف
داخل البالد .وقد يك���ون الرتانزيت مبا� ً
رشا �أو غري
مبا�رش .فيكون مبا� ً
رشا (الأقطرمة) يف حالة الب�ضائع
التي ترد �إلى املين���اء ل�شحنها مبا�رشة على و�سيلة
نقل �أخرى حتت م�سئولية الناقل دون ا�ستالمها يف
ميناء العبور �أي دون تو�سيط القطاع املخزين يف
الت�سلي���م والت�سلم ،كما هو احلال يف الب�ضاعة التي
ترد م�شحونة على �سفين���ة �أو طائرة ويتم تفريغها
و�شحنها على �سفينة �أو طائرة �أخرى.
ويك��ون نظ��ام الرتانزي��ت غ�ير مبا�شـ��ر يف

حالتني:

	- 1الب�ضائ���ع التي ترد �إلى امليناء بر�سم
ميناء �آخر خارج الب�ل�اد �أو بر�سم املناطق احلرة �أو
املناطق ذات الطبيعة االقت�صادية اخلا�صة.
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الدراسات والبحوث
 - 2الب�ضائ���ع التي ترد �إلى ميناء ما بق�صد
�إع���ادة �شحنها �إل���ى ميناء �أو موانئ �أخ���رى �أو �إلى
دائرة جمركية داخل الب�ل�اد وجتري عليها عمليات
التفري���غ والنقل واال�ستالم يف املخ���ازن بالدائرة
اجلمركية �أو امل�ستودعات العامة �أو اخلا�صة.

احلال���ة تقع على عات���ق �أ�صحابها .ووفق���اً لنظام
الإي���داع تبق���ى الب�ضاعة امل�ست���وردة يف بع�ض
املخ���ازن دون دف���ع ال�رضيب���ة اجلمركية ،وذلك
حتى يقرر �صاحبها م�صريها النهائي ف�إما �أن ت�سحب
لال�ستهالك فتخ�ضع حينئذ لل�رضيبة اجلمركية ،و�إما
�أن يع���اد ت�صديرها (ترانزيت) ،ويف هذه احلالة ال
ت�رسي عليها �رضائب الوارد.

وتكم���ن احلكم���ة من ع���دم فر����ض ال�رضائب
اجلمركي���ة على ال�سل���ع العابرة فيم���ا يحققه هذا
الإعف���اء من انتعا����ش اقت�صادي داخل���ي نتيجة
ونظم امل�رشع اخلليجي نظ���ام امل�ستودعات
لتن�شي���ط حركة النقل الداخل���ي ،والنقل البحري ،ون����ص عليه يف امل���واد 76،75،74من القانون
وت�شغي���ل للأي���دي العامل���ة الوطني���ة يف ه���ذه املوحد للجمارك لدول جمل�س التعاون.
املجاالت.
املناطق احلرة
هذا بالإ�ضافة �إلى �أن ه���ذه ال�سلع لن تدخل
املنطقة احلرة هي جزء من �إقليم الدولة �إال �أنها
ال�سوق املحلي ،وبالتايل ف�إن �إعفاءها من ال�رضائب تعترب خارج حدودها اجلمركية مع وجودها داخل
اجلمركية لن ي�ؤثر على �سوق ورواج ال�سلع الوطنية احلدود ال�سيا�سية ،ولذلك ي�سمح بدخول ال�سلع
املثيلة لها ،حيث �أنها لن تناف�س ال�سلع الوطنية� .إل���ى هذه املنطق���ة دون �أن يدف���ع عنها �رضيبة

وال يتي���ح الت�رشي���ع امل��ص�ري عل���ى �سبيل
املثال اتخاذ الإجراءات املتعلقة بالب�ضائع العابرة
(الرتانزيت) �إال يف فروع اجلمارك املخ�ص�صة لذلك
وبع���د �إيداع قيم���ة ال�رضائب اجلمركي���ة والر�سوم
الأخ���رى املقررة على الب�ضائع ب�صفة �أمانة� ،أو بعد
تقدمي تعه���دات م�ضمونة ب�إي�ص���ال الب�ضائع �إلى
و�إن�شاء املناط���ق احلرة ي�ؤدي الت�ساع جماالت
وجهتها يف املدة املحددة.
التج���ارة اخلارجية لل���دول وت�سهيلها مل���ا تتميز به
كما نظم امل�رشع اجلمرك���ي اخلليجي �أحكام من مدة �إيداع غ�ي�ر حمددة ف�ض ًال عن �إعفائها من
نظ���ام الرتانزيت حت���ت م�سمى الب�ضائ���ع العابرة ال�رضائب اجلمركية والر�سوم الأخرى ،كما �أنها تعفى
يف الف�صل الثاين من الب���اب ال�سابع من القانون من الإج���راءات الإدارية والت�رشيعات والقرارات التي
املوحد للجمارك لدول جمل����س التعاون اخلليجي ت�صدره���ا الدولة ،وتنق�سم املناطق احلرة �إلى ثالثة
يف املواد �أرقام .73 ،72 ،71 ،70 ،69
�أن���واع :منطقة ح���رة عامة ،ومنطقة ح���رة خا�صة،
جمركية عل���ى �أن يعاد ت�صديرها �إلى اخلارج بعد
�أن يدخل عليها بع�ض التعديل �أو الت�صنيع وعلى
ذلك تتداول هذه ال�سلع الأجنبية فيها دون دفع
ال�رضائب اجلمركية ف�إذا م���ا دخلت �إلى �أر�ض الدولة
ا�ستحقت عليها ال�رضيبة.

نظام امل�ستودعات

يق�صد بامل�ستودعات املخازن التي تقبل فيها
الب�ضائع ال���واردة دون دفع ال�رضائب عنها ملدد
يحددها القانون.

ويك���ون امل�ست���ودع مملوكاً للدول���ة وي�سمى
حينئ���ذ م�ستودع���اً عام���اً ،وم���دة التخزي���ن فيه
حمدودة ،وال يجوز �إطالته���ا �إال يف حاالت ال�رضورة
كحالة احلرب �أو الطوارئ ،مع بقاء م�سئولية الدولة
عن هذه الب�ضائ���ع التي تعترب �ضامن���ة لل�رضائب
اجلمركية �إذا ما ا�ستحقت طبقاً للوائح والأوامر التي
ت�صدرها اجلهات املخت�صة.

�أم���ا امل�ستودع اخلا�ص فهو الذي يقام مبعرفة
الأ�شخا�ص ليخزن فيه �صاح���ب امل�ستودع وارداته
املرخ����ص ل���ه بتخزينها في���ه وامل�سئولية يف هذه
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م�ستحق���ة الأداء .وي�ستهدف نظام ال�سماح امل�ؤقت
الرتويج للمنتجات املحلي���ة يف الأ�سواق الأجنبية
حتى ال يظل اقت�صاد الدول���ة �أ�سري ًا لال�سترياد من
اخل���ارج دون الت�صدي���ر �إلي���ه ،وذل���ك لتح�سني
امليزان التجاري للدولة ،وتنويع ال�صادرات القائمة
على مواد �أولية ال تتوافر بالدولة ،ولتح�سني املواد
الأولية ب�إدخالها يف امل�صنوعات التي ت�ستلزم مواد
�أولي���ة �أجنبية املن�ش����أ ،ف�ض ًال ع���ن �أن هذا النظام
ومنطقة حرة ت�شمل مدينة ب�أكملها.
ي�ساع���د يف خلق فر����ص عمل جدي���دة ،وينمي
ونظم امل��ش�رع اخلليج���ي �أح���كام املناطق
امله���ارات الفنية يف جم���االت الت�صني���ع ،ويزيد
والأ�سواق احلرة يف الف�صل الرابع من الباب ال�سابع
من دخل العملة ال�صعبة للب�ل�اد مما ينعك�س �أثره
يف امل���واد ،83 ،82 ،81 ،80 ،79 ،78 ،77
بالإيجاب على االقت�صاد القومي.
 88 ،87 ،86 ،85 ،84م���ن القان���ون املوحد
ونظم امل�رشع اخلليجي �أحكام نظام ال�سماح
للجمارك لدول جمل�س التعاون اخلليجي.
امل�ؤق���ت حتت ا�س���م الإدخال امل�ؤق���ت وذلك يف
ال�سماح امل�ؤقت
الف�ص���ل اخلام�س من الباب ال�سابع يف املواد ،89
تعفى مبقت�ضى هذا اال�ستثناء ال�سلع  -خا�صة
 94 ،93 ،92 ،91 ،90م���ن القان���ون املوحد
امل���واد الأولية والو�سيطة الالزم���ة للت�صنيع  -من
للجمارك لدول جمل�س التعاون اخلليجي.
ال�رضائب اجلمركية بالرغم من و�صولها داخل الدولة
الإفراج امل�ؤقت (املوقوفات)
ولكن ب�رشط �إع���ادة ت�صديرها مرة �أخرى بعد �إجراء
ً
�أج���از امل��ش�رع ا�ستثن���ا ًء الإف���راج م�ؤقتا عن
بع�ض العمليات ال�صناعية عليها وذلك خالل املدة
التي ين�ص عليها القانون ،ف�إذا انق�ضت هذه املدة الب�ضائ���ع دون حت�صي���ل ال�رضائب املق���ررة وغالباً
دون �إع���ادة ت�صديره���ا تكون ال�رضيب���ة اجلمركية م���ا يتحقق هذا اال�ستثن���اء عند ملكي���ة الدولة �أو

الأ�شخا����ص العامة له���ذه الب�ضائ���ع� ،أو �إذا كانت
الب�ضائ���ع مملوك���ة للأجان���ب املقيم�ي�ن بغر�ض
ا�ستعماله���م ال�شخ�صي �أثن���اء الإقامة وي�شرتط يف
هذه احلالة املعاملة باملثل.

ويهدف الإف���راج امل�ؤقت �أو نظ���ام املوقوفات
�إلى �رسع���ة �سحب الب�ضائع م���ن اجلمارك وت�سوية
ال�رضائب والر�سوم عليها فيما بعد� ،أو ت�سهيل عملية
�إقام���ة الأجانب داخل البالد مع ما يلزمهم يف �أداء
�أعمالهم.
رد ال�رضائب اجلمركية (الدروباك)

يع���د نظام رد ال�رضائ���ب اجلمركية من قبيل
اال�ستثناءات م���ن تطبيق قاع���دة حت�صيل الدولة
لل�رضيب���ة املقررة عن���د دخول ال�سلع���ة �إلى �إقليم
الدولة ،ومبقت�ض���اه ترد الدول���ة ال�رضائب والر�سوم
 كلها �أو بع�ضه���ا  -واملح�صلة على املواد الأوليةامل�ستخدم���ة يف ت�صني���ع ال�سل���ع عن���د �إعادة
ت�صديرها .وي�شبه هذا النظام �إلى حد كبري نظام
ال�سم���اح امل�ؤق���ت ،و�إن كان يختل���ف عنه بتمتع
الب�ضائ���ع يف النظام الث���اين ب�إعف���اء م�ؤقت من

ال�رضائب بحيث ال حت�صل �إال يف حالة عدم الت�صدير
خالل امل���دة املقررة� ،أما يف نظ���ام الدروباك ف�إن
ال�رضائب حت�ص���ل �أو ًال �ش�أنها �ش�أن الأحوال العادية
الت���ي حت�صل فيه���ا ال�رضائب والر�س���وم اجلمركية،
ولك���ن ترد هذه ال�رضائب ثانية كلها �أو بع�ضها عند
�إعادة الت�صدير خالل فرتة زمنية معينة.

ونظم امل�رشع اخلليج���ي �أحكام ذلك النظام
يف الف�ص���ل ال�سابع من الب���اب ال�سابع يف املادة
 97م���ن القانون املوحد للجم���ارك لدول جمل�س
التعاون اخلليجي.
الإعفاءات الدائمة

نظم امل�رشع اخلليج���ي �أحكام الإعفاءات يف
الب���اب الثامن من القانون املوح���د للجمارك لدول
جمل�س التعاون اخلليجي والذي ت�ضمن الإعفاءات
الدبلوما�سي���ة يف الف�ص���ل الث���اين ،والإعف���اءات
الع�سكري���ة يف الف�صل الثالث ،و�إعف���اءات الأمتعة
والأدوات املنزلي���ة يف الف�ص���ل الرابع ،و�إعفاءات
م�ستلزم���ات اجلمعيات اخلريية يف الف�صل اخلام�س،
و�إعفاءات الب�ضائع املعادة يف الف�صل ال�ساد�س.
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هبوط النفط يحفز دول اخلليج على تنويع اال�ستثمارات ودعم ال�صادرات غريالنفطية

دول جمل�س التعاون� ..إجنازات متعددة لتعميق العالقات
ً
قدما يف العمل امل�شرتك
االقت�صادية وامل�ضي
حققت دول جمل����س التعاون لدول اخلليج

العربي���ة اجن���ازات متع���ددة يف �إط���ار �سعيها

تنمية اقت�صادية

وي�سهم العمل االقت�صادي التكاملي يف �إطار

لتعمي���ق ومتانة عالقاتها االقت�صادية ،وذلك يف جمل�س التع���اون ،والتوجيهات احلكيمة من قادة
خطواتها احلثيثة نحو التكامل االقت�صادي ،وكان الدول ،يف حتقي���ق التن�سيق والتكامل والرتابط

لالتفاقي���ة االقت�صادية بني دول جمل�س التعاون بني الدول الأع�ضاء يف خمتلف امليادين و�صو ًال
يف الع���ام � 2002أثره���ا الب���ارز عل���ى ال�ساحة �إل���ى وحدتها ،وفق ما ن�ص عليه النظام الأ�سا�سي
االقت�صادي���ة اخلليجية ،حيث �أنه���ا �أثبتت مبا ال لدول جمل�س التع���اون ،والذي دعا �إلى تعميق
يدع جما ًال لل�شك حر����ص �أ�صحاب اجلاللة وال�سمو وتوثي���ق الروابط وال�صالت و�أوج���ه التعاون بني

قادة دول املجل�س عل���ى ال�سري قدماً يف العمل مواطني دول املجل�س ،والنظام الأ�سا�سي ملجل�س
االقت�ص���ادي امل�ش�ت�رك ،الذي كان م���ن ثمراته التع���اون حدد م���ن �أهدافه حتقي���ق التن�سيق

الروابط بني �شعوبها ،وو�ضع �أنظمة متماثلة يف

خمتلف امليادين االقت�صادية واملالية ،والتجارية
واجلمارك واملوا�ص�ل�ات ،ويف ال�ش�ؤون التعليمية
والثقافي���ة ،واالجتماعي���ة وال�صحي���ة ،والإعالمية
وال�سياحية ،والت�رشيعية ،والإدارية ،ودفع عجلة

التق���دم العلمي والتقني يف جم���االت ال�صناعة
والتعدي���ن والزراعة والرثوات املائية واحليوانية،
و�إن�ش���اء مراكز بح���وث علمية ،و�إقام���ة م�رشوعات

م�شرتك���ة ،وت�شجي���ع تعاون القط���اع اخلا�ص،
ومهمتن���ا هي العم���ل الد�ؤوب لتحقي���ق التكامل

قرارات ،مث���ل �إن�شاء االحت���اد اجلمركي وال�سوق والتكام���ل والرتاب���ط ب�ي�ن ال���دول الأع�ضاء يف االقت�صادي ت�صب يف خدمة دولنا احلبيبة ،ويف
جمي���ع امليادين و�صو ًال �إل���ى وحدتها ،وتوثيق دفعها �إلى الأم���ام ا�ستجاب���ة لتوجيهات قادتنا
اخلليجية امل�شرتكة.
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البحرين الرابعة خليجيا ً
يف حيازة امل�رشوعات
ال�صناعية
التجارة البينية

وب�ش����أن حجم التج���ارة البيني���ة من حيث
ال�صادرات وال���واردات بني دول جمل�س التعاون
للأعوام خالل الأع���وام  ،2014 – 2005فقد
بلغ �إجم���ايل ال�صادرات 15.6ملي���ار دوالر عام
 ،2005لرتتفع ع���ام � 2014إلى  52.1مليار
دوالر ،يف ح�ي�ن كانت الواردات حوايل 1 .16
مليار  2005وارتفعت �إلى  55.2مليارا .2014
م�رشوعات خليجية م�شرتكة

وحتقيقاً لنمو ورفاهية �شعوبنا اخلليجية.

و�أولت حكوم���ات دول جمل�س التعاون لدول
اخللي���ج العربية اهتماماً كب�ي� ً
را بت�شجيع قيام
امل�رشوع���ات اخلليجي���ة امل�شرتكة ،كم���ا �أكدت

االتفاقي���ة االقت�صادية املوحدة بني دول جمل�س
التع���اون من خالل امل���ادة الثاني���ة ع�رشة على
�أهمية اتخاذ التدابري الالزمة لدعم ومتويل و�إقامة
امل�رشوعات امل�شرتكة اخلا�صة والعامة� ،إ�ضافة �إلى
ت�أكيد اال�سرتاتيجي���ة املوحدة للتنمية ال�صناعية
لدول جمل����س التعاون على هذا التوجه ،وال من
الإ�شارة هنا �إلى دور «منظمة اخلليج لال�ست�شارات
ال�صناعية» التي ت�ضمن���ت �أهدافها بنود ًا تن�ص
على تقدمي املقرتحات لإن�شاء م�رشوعات �صناعية
م�شرتكة يف الدول الأع�ض���اء ،وتقدمي تو�صيات
ح���ول و�سائل و�سب���ل التن�سيق ب�ي�ن م�رشوعات
التنمي���ة ال�صناعي���ة ،ف�ض ًال عن ذل���ك فقد قامت
املنظمة بتقدمي العديد من الفر�ص اال�ستثمارية
ذات البعد اخلليجي ،ومت تنفيذ بع�ضها ب�شكل
م�رشوعات �صناعية خليجية م�شرتكة.
وت�ش�ي�ر بيان���ات البوابة التفاعلي���ة املطورة
ملعلومات الأ�سواق ال�صناعية  IMIPLUSيف
«منظمة اخللي���ج لال�ست�ش���ارات ال�صناعية» �إلى
�أن عدد امل�رشوعات ال�صناعي���ة امل�شرتكة بر�أ�س
م���ال خليج���ي م�شرتك بلغ حت���ى عام 2013
نح���و  232م�رشوعاً ،وو�صلت قيم���ة ا�ستثماراتها

نه�ضة �شاملة

و�شهد القط���اع ال�صناعي نه�ضة كبرية خالل
ال�سنوات الع��ش�ر املا�ضية جلهة ع���دد املن�ش�آت
و�إجم���ايل اال�ستثم���ارات وع���دد العمالة ،وجند
�أن دول املجل����س �أول���ت �أهمية ك�ب�رى للتنمية
ال�صناعي���ة ،وقدم���ت لها جمي���ع و�سائل الدعم
والت�شجيع ،ونتيجة لذل���ك فقد خطت ال�صناعة
اخلليجية خط���وات كبرية ،متثلت ب�صورة �أ�سا�سية
يف التط���ور ال���ذي �شهدت���ه �أع���داد امل�صانع
واال�ستثمارات وعدد العاملني ،و�شهدت القاعدة
ال�صناعية يف دول املجل����س تو�سعاً كبري ًا خالل
ال�سن���وات الع��ش�ر املا�ضية ،حي���ث ارتفع عدد
امل�صان���ع من  9862م�صنعاً ع���ام � 2005إلى
 16292م�صنعاً عام  ،2014بينما ارتفع حجم
اال�ستثمارات ال�صناعية من  104.9مليارات دوالر
�أمريكي عام � 2005إلى قرابة  380مليار دوالر،
�أما عدد العمالة فارتفع من  773886عامال يف
� 2005إلى  1,529,012عامال يف .2014
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املرتاكم���ة �إلى نح���و  23ملي���ار دوالر �أمريكي،
وا�ستوعبت نحو � 59.2ألف موظف وعامل ،م�ضيفاً
�أن بيانات البواب���ة التفاعلية ت�شري �إلى �أن عدد
امل�رشوعات ال�صناعية امل�شرتكة بر�أ�س مال خليجي
م�شرتك فقط بلغت حتى عام  2013نحو 232
م�رشوعاً ،وكانت قيم���ة ا�ستثماراتها املرتاكمة نحو
 23ملي���ار دوالر ،وا�ستوعبت نح���و � 59.2ألف
�صناعة كيماوية بال�ستيكية
موظ���ف وعامل ،وذل���ك مقاب���ل  3015م�رشوعاً
ويح���وز قط���اع ال�صناع���ات الكيماوي���ة
�صناعياً مقاماً مب�شاركات خليجية وعربية و�أجنبية،
والبال�ستيكية الع���دد الأكرب من امل�صانع بدول
بلغت ا�ستثماراتها الرتاكمي���ة نحو  150.8مليار
املجل����س وهو  65م�صنع���اً ،وبن�سبة  % 28من
دوالر ،وا�ستوعبت نحو � 360ألف موظف وعامل.
�إجمايل امل�صانع اخلليجية امل�شرتكة ،تاله قطاع
م�شـروعات �صناعية
�صناعة م���واد البناء بع���دد  43م�رشوعاً بن�سبة
وبلغ ع���دد امل�رشوعات اخلليجية امل�شرتكة  ،% 18.5ف�صناعة املواد الغذائية وامل�رشوبات
نح���و  %7.1من �إجمايل امل�رشوع���ات ال�صناعية بن�سبة  ،% 14.2فاملنتجات املعدنية امل�صنعة
امل�شرتك���ة ،كما �أن ر�أ�س املال اخلليجي املرتاكم بن�سب���ة  ،% 11.6فال�صناع���ات املعدني���ة
املوظف يف امل�رشوعات اخلليجية بلغ  %13.2الأ�سا�سي���ة بن�سب���ة  ،% 6و�شكل���ت ال�صناع���ات
من �إجم���ايل الأموال امل�ستثم���رة يف امل�رشوعات الأخرى ن�سب���ة  ،% 21.7م�ش�ي� ً
را �إلى �أن قيمة
ال�صناعية امل�شرتكة ،وحازت دولة الإمارات العربية
املتحدة واململك���ة العربية ال�سعودية �أكرب عدد
م���ن امل�رشوعات ال�صناعي���ة اخلليجية امل�شرتكة،
بن�سبة  % 42.7و % 25على التوايل ،تليهما
�سلطن���ة عم���ان بن�سب���ة  ،% 12.5ودولة قطر
 ،% 11.2ومملك���ة البحري���ن  ،% 7.3ودولة
الكوي���ت  % 1.3م���ن �إجمايل ع���دد امل�صانع
امل�شرتكة املقامة لديها.
 ،2013والتي بلغ���ت  99م�صنعاً� ،أي بن�سبة
 % 42.7من �إجمايل عدد امل�رشوعات ال�صناعية
يف دول املجل����س ،تلته���ا ال�سعودي���ة بن�سبة
 ،%25ثم ُعمان بن�سبة  ،12.5ثم قطر بن�سبة
 ،% 11.2ث���م البحرين بن�سبة  % 7.3و�أخري ًا
الكويت بن�سبة .%1.3

ومن حيث ن�سبة اال�ستثمارات يف امل�رشوعات
اخلليجي���ة امل�شرتكة �إلى امل�رشوع���ات ال�صناعية
امل�شرتكة عموماً يف كل دولة ،فقد حازت اململكة
العربي���ة ال�سعودي���ة على �أعل���ى ن�سبة ،حيث
�أ�سهم���ت بن�سب���ة  ،% 37.6تلته���ا قطر بن�سبة
وعمان
 ،% 19.5ثم البحرين بن�سبة ُ ،%18.8
بن�سبة  ،% 13.9والإمارات بن�سبة  ،%8.9ثم
الكويت بن�سب���ة  ،%1.3كما حازت اململكة على
�أعل���ى ن�سبة من حي���ث العمال���ة ،والتي �شكلت
نحو  % 37.1من �إجم���ايل عدد العاملني يف
امل�رشوع���ات ال�صناعي���ة امل�شرتكة لديه���ا ،تلتها
الإم���ارات بن�سبة  ،% 35.2فبقية دول املجل�س
بن�سبة تقل ع���ن ذل���ك� ،إال �أن الإمارات حظيت
بالن�صيب الأكرب من ع���دد امل�رشوعات ال�صناعية
اخلليجية امل�شرتكة ب���دول جمل�س التعاون عام

 34الجمـــــــارك

اال�ستثم���ارات املرتاكم���ة الإجمالي���ة يف ال�رشكات
اخلليجي���ة امل�شرتك���ة بلغت ع���ام  2013نحو
 23ملي���ار دوالر� ،أي  % 13.2فقط من �إجمايل
الأم���وال امل�ستثم���رة يف امل�رشوع���ات ال�صناعية
امل�شرتكة كافة ،وحظي قطاع الكيماويات واملطاط
والبال�ستي���ك ب�أك�ب�ر ن�صيب م���ن اال�ستثمارات،
بحوايل  11.2ملي���ار دوالر وبن�سبة ،% 48.7
تركز معظمه يف اململكة وقطر ،تاله قطاع �صناعة

تركّ زت اال�ستثمارات
الأجنبية يف �صناعات
املنتجات املعدنية
والآالت والأجهزة
الكهربائية

املع���ادن الأ�سا�سية بحوايل  7.2مليارات دوالر،

وبن�سب���ة  ،% 31.2وتركز �أك�ث�ره يف البحرين

وعمان وال�سعودية ،ثم �صناعة مواد البناء بن�سبة
ُ
 ،% 7.7ثم املواد الغذائية وامل�رشوبات بن�سبة
 ،% 4ثم باقي املنتجات بن�سب تقل عن ذلك.
اال�ستثمارات الأجنبية

وتبل���غ قيمة اال�ستثمارات الأجنبية يف دول

ّ���زت يف �صناعات
اخلليج  53ملي���ار دوالر ،ترك ْ

املنتجات املعدنية والآالت والأجهزة الكهربائية،

ّرت
وال�صناع���ات الكيماوية والبرتوكيماوية ،وقد وف ْ
هذه اال�ستثمارات قرابة � 302ألف فر�صة عملٍ يف
ال�سوق اخلليجي���ة� ،أما ن�سبة ه���ذه اال�ستثمارات
من �إجمايل اال�ستثم���ارات يف ال�صناعة التحويلية

فت�صل �إلى � ،%14أم���ا توزيع هذه اال�ستثمارات
على الن�شاطات ال�صناعية فهي متثلت يف الن�شاط
ال�صناعي.

عقبات وحتديات

لكن تبق���ى هناك بع����ض التحديات التي
ميك���ن تذليله���ا والتغلب عليه���ا ،والتي تتمثل
باملناف�س���ة م���ن املنتج���ات الأجنبي���ة املماثلة،
خ�صو�صاً يف جم���ال ال�صناع���ات الإحاللية ،حيث
�إن ال�سوق اخلليجي���ة مفتوحة بال حواجز جمركية
عالية �أو تقييد كمي ،كما تواجه بع�ض ال�صناعات
الت�صديري���ة مناف�سة غري متكافئ���ة يف الأ�سواق
اخلارجية ،ب�سبب فر�ض قيود ور�سوم على دخول
هذه املنتجات �إلى �أ�سواق الدول الأجنبية ،مثل
الألومني���وم وبع�ض املنتجات البرتوكيماوية ،كما
�أن ال�صناعة الت�صديرية تت�أثر �أحياناً ب�سبب وجود
الأزمات االقت�صادية العاملية ،وتدين �أ�سعار النفط
وامل�شتق���ات النفطية وال�صناع���ات البرتوكيماوية
املرتبطة بها.

قطاع ال�صناعات
الكيماوية والبال�ستيكية
يحوز العدد الأكرب من
امل�صانع بدول التعاون

املنتجات الأجنبية ،وذل���ك بالعمل على تقوية
الروابط الإنتاجي���ة لل�صناعات القائم���ة وتكاملها،
والعمل على خف����ض التكاليف الإنتاجية ،وتعزيز
ال�صناع���ات ذات املي���زة الن�سبي���ة ،وتلك التي
تعتمد عل���ى ا�ستغالل امل���وارد املحلية ،وبذل
اجلهود لتفعي���ل دور مراكز البح���وث والتطوير،
وت�شجي���ع االنتقال �إل���ى ال�صناع���ات املعرفية
ل���ذا ال بد من ب���ذل اجله���ود لتعزيز قدرة واحليوي���ة ذات القيمة امل�ضاف���ة العالية ،والعمل
ال�صناع���ات الوطني���ة اخلليجي���ة عل���ى مناف�سة على تنمي���ة الق���درات الإنتاجية ل���دى الكوادر
الوطني���ة ،والعمل عل زيادة جم���االت التن�سيق
والتكامل ال�صناعي بني دول جمل�س التعاون مبا
يهدف �إلى حت�سني موقفه���ا التفاو�ضي ،وزيادة
فر�ص املناف�سة يف الأ�سواق الأجنبية.
�أ�سعار النفط

ومن املتوقع �أن يكون تراجع �أ�سعار النفط
حافز ًا وم�شجعاً لدول جمل�س التعاون على امل�ضي
يف ال�سيا�س���ات ال�رضوري���ة لتحقي���ق الت�صحيح
الذاتي لبنيتها الهيكلي���ة االقت�صادية ،وتر�شيد
ا�ستخ���دام الطاق���ة ،وتنويع قاع���دة الإنتاج،
والعم���ل عل���ى دع���م وم�ساندة ال�ص���ادرات غري
النفطية ،وتنويع اال�ستثمارات ،ودعم م�رشوعات
البني���ة الأ�سا�سي���ة م���ن طرق و�س���كك حديدية
وموان���ئ وتفعي���ل مراك���ز البح���وث والتطوير،
وت�شجيع االبت���كار ،وتكوين كوادر وطنية عالية
التدريب والت�أهيل ،واال�ستفادة من جتارب الدول
الأخ���رى التي حققت جناح���اً يف عملية التنويع
االقت�ص���ادي ،وتو�سيع م�ساهم���ة القطاع اخلا�ص
يف عملية التنمية ،وتوفري املناخ املالئم جلذب
اال�ستثمارات الأجنبية املفيدة ،وتكوين �رشاكات
ا�سرتاتيجية مع ال�رشكات العاملية.
تقرير عن منظمة اخلليج لال�ست�شارات ال�صناعية ،بت�رصف

الجمـــــــارك

35

أوراق قانونيــــــــة
القانون اجلمركي املوحد ر�سم بدقة �آلية
اتخاذ القرار وجهات االخت�صا�ص واال�ستثناءات

�إلتزام منت�سبي اجلمارك بـ «التدرج
الوظيفي» ي�ضمن �سال�سة �سري
العمل وجناحه

�إعداد -فاطمة حممد علي:
باحث قانوين � -شعبة ال�شئون القانونية

ر�ص���دت القواع���د القانوني���ة قاعدة ُت�سم���ى بالـ
«التدرج الوظيف���ي» ،وذلك بهدف �ضم���ان �سال�سة
العم���ل وجناحه وخلق بيئة عمل �صحية ذات قدر كبري
من الر�صانة ولتنفيذ الواجبات الوظيفية ح�سب الأ�صول،
وتعني هذه القاعدة ب�شكل موجز واجب طاعة املوظف
مل�س�ؤوله ب�ش���كل مت���درج� ،أي وفقاً لله���رم �أو ال�سلم
الإداري للإدارة ككل ،ف�ل�ا ي�ستطيع املر�ؤو�س خمالفة
الرئي�س و�إال ُع َّد فعله غري م�رشوع وتعدي �رصيح على
�صالحيات من يعلوه وارتكاباً ملخالفة قانونية قد ت�صل
مل�ستوى اجلرمية.

وفقاً لذلك �سنتطرق �أو ًال للحديث عن ماهية
االخت�صا�ص الإداري ،وثانياً االخت�صا�ص يف قانون
اجلمارك املوح���د لدول جمل����س التعاون لدول
اخلليج العربية ،و�أخري ًا الآثار املرتتبة على جتاوز
االخت�صا�ص.
�أوالً :ماهية االخت�صا�ص الإداري:

ت�ستم���د اجلهة الإداري���ة اخت�صا�صها ب�إ�صدار
الق���رار الإداري من القانون ال���ذي يحدد ذلك
االخت�صا����ص بالق���رار و�ضوابط �إ�ص���داره ،كما �أن
لالخت�صا�ص م�صادر متع���ددة ،فالت�رشيع يعترب
م�صدر ًا مبا� ً
رشا ملمار�س���ة االخت�صا�ص ب�إ�صدار القرار
الإداري ،وال�سلط���ة الإدارية ت�ستم���د اخت�صا�صها
ب�إ�صدار القرارات الإدارية من الن�صو�ص الت�رشيعية،
كالد�ستور والقوان�ي�ن واملرا�سيم �أو من املبادئ
العامة للقانون وكذا االجتهاد الق�ضائي.
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و�شكلي���ات حم���ددة قانوناً حي���ث يح�صل مانع
لل�سلط���ة الأ�صلية املكلفة باتخاذ ق���رار �إداري� ،أو
حني متتنع عن القيام بذل���ك ،وتكون للجهة
التي حتل حمل غريه���ا نف�س ال�سلطات بخالف ما
عليه احلال يف التفوي�ض ،وهو يتم بقوة القانون
وال يحتاج �إلى قرار خا�ص و�رصيح.

وبالرج���وع �إل���ى كلٍ من القان���ون الإداري
وامل���دين واجلمرك���ي احلاليني جن���د �أنهما قد
حددا جمموعة م���ن االخت�صا�ص���ات ،مثل �سلطة
َّ
رئي�س اجلمارك يف قانون اجلمارك املوحد لدول
جمل�س التع���اون ،وكمثال على ذلك ن�ص املادة
رق���م ( /44ب) من القانون عل���ى �أنه «ال يجوز
جتزئة الإر�سالية الواحدة من الب�ضائع ،وكا�ستثناء ثاني��اً :االخت�صا���ص يف قان��ون اجلم��ارك
لذلك من���ح القانون �سلط���ة االخت�صا�ص لرئي�س املوح��د ل��دول جمل���س التع��اون لدول
اجلمارك ب�أن ي�سمح لأ�سباب مربرة بالتجزئة على اخلليج العربية:
�أال يرتت���ب على هذه التجزئ���ة �أي خ�سارة تلحق
الأ�صل قانوناً �أن القواعد والن�صو�ص القانونية
باخلزينة».
ملزمة وال ميكن جتاوزها ،ولكن قد حت�صل �أ�سباب
كما ميك���ن تفوي�ض االخت�صا����ص ،وهو نقل خارجة ع���ن الإرادة عند تطبيق ه���ذا الن�ص مما
اخت�صا�صات �سلطة معين���ة �إلى �سلطة �أخرى وفق ي����ؤدي ل�رضر يعكر َ�ص ْف َو م�س���ار التنظيم ،ويكون
�رشوط حمددة بن�ص قانوين ،ومنها احللول ،وهو ت�أثري تطبي���ق القاعدة الأ�صلية هن���ا عك�سي �أي
�أن حت���ل �سلطة معينة حمل �أخ���رى وفق �رشوط �سلبي الأثر ،ولذلك قام امل�رشع بر�صد ا�ستثناءات

على الأ�صل يف حالة تعذر تطبيقه �أو �أن تطبيقه
يعيق �سري امل�صلح���ة العامة .وجتدر الإ�شارة �إلى
�أنه حت���ى ت�أخذ ه���ذه اال�ستثناءات ق���وة الن�ص
القانوين الأ�صيل يج���ب �أن ين�ص على �رصاح ًة ال
�ضمن���اً بالقانون ،كما هو احل���ال بقانون اجلمارك
املوح���د لدول جمل����س التعاون ل���دول اخلليج
العربي���ة ،حيث بينَّ جمي���ع القواعد اجلمركية
الالزم���ة التطبيق بالأ�ص���ل ور�ص���د اال�ستثناءات
�رصاح ًة بالن�صو�ص.

املوحد ق���د ر�صد ع���دد( )45اخت�صا�ص رئي�س

اجلمارك ،منها ما ه���و على �سبيل الأ�صــل ومنــها
م���ا هو على �سبي���ل اال�ستثناء ،ذل���ك ما يجعلنا

نـــالح���ظ �أن القان���ون ق���د َو َ�ض َع بي���د رئي�س

اجلمارك �سلطة رئا�سية علي���ا بقمة الهرم الإداري

ب�شئون اجلمارك يف اتخاذ قرارات لها من الأهمية
الزمانية واملكانية ما يخ���دم �صالح الدولة ،ومن

هذه ال�صالحيات هي «�صالحية الرئي�س يف قبول

البيان اجلمرك���ي دون الفواتري الأ�صلية امل�صدقة
والوثائق املطلوبة».

وقد ُي�سبِغ القانون ه���ذه اال�ستثناءات قوة
ال�سلم الإداري
بحيث �أنه ال ي�ضعه���ا �إال بيد قمة ُ
بني القانون اجلمركي وجوب و�إلزامية تقدمي
للم�ؤ�س�سة ،وذلك لكون قرار اتخاذ اال�ستثناء من الفوات�ي�ر الأ�صلية امل�صدق���ة والوثـائق املطلوبـة
عدمه ي�ؤثر على م�صلحة الدولة �سواء اقت�صادياً �أو لقب���ول القيمة كعن�رص ممي���ز للب�ضاع���ة� ،أي �أن
اجتماعياً �أو �سيا�سياً.
�إجراءات تخلي�ص الب�ضاعة حتى ميكن �أن تف�سح

الر�سمية امل�صدقة والوثائ���ق املطلوبة من اجلهة
املخت�صة بذلك ،واملف�صلة تف�صي ًال �شام ًال للب�ضاعة
بحيث ال ي�ؤدي للب����س قانوين بها ،وتعد هذه
الفواتري والوثائق م�ستندات ر�سمية مطلوبة �إلزامياً
لإمت���ام عملية ف�سح الب�ضائ���ع ،بحيث ال ميكن
جتاوزها من الناحيتني املو�ضوعية وال�شكلية.
والتج���اوز املو�ضوع���ي يعن���ي ع���دم اخذ
الفواتري والوثائ���ق ب�إلغائها نهائياً ك�أن مل تكن،
�أي مبرادف �آخر�إمت���ام ف�سح الب�ضاعة دون �إرفاق
الفوات�ي�ر والوثائ���ق الأ�صلية نهائي���اً ،ويعد هذا
الفعل جرمي���ة جمركية يحا�سب عليه���ا امل�س�ؤول
على ارتكاب الفعل لعدم التزامه بالن�ص القانوين
بوجوب �إرفاق هذه امل�ستندات.

�أم���ا التج���اوز ال�شكل���ي يعني ت�أجي���ل �أخذ
�سياق���اً ملا �سبق ،ف����أن القان���ون اجلمركي قانون���اً يجب �أن يرفق �صاحبه���ا الفواتري الأ�صلية الفوات�ي�ر والوثائق بتغي�ي�ر ترتي���ب الإجراءات
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أوراق قانونيــــــــة
اجلمركي���ة القانوني���ة� ،أي �أن الب�ضاع���ة ُتف�سح
وتدخل ال�سوق ويت���م املداولة بها والتجارة فيها
وبعد ذلك ي�أتي �صاحب الب�ضاعة بهذه الفواتري،
وبذل���ك تعد كذلك هذه احلال���ة جرمية جمركية
لعدم التزام امل�س�ؤول عنه���ا بالرتتيب الإجرائي
القانوين.
وق���د ج���اء اال�ستثناء ب�ش���كل �رصيح مبنت
القان���ون اجلمركي فقد ن�ص �رصاح ًة على �صالحية
رئي�س اجلمارك يف �إمتام �إجراءات ف�سح الب�ضاعة
دون تق���دمي الفواتري والوثائ���ق الأ�صلية وباقي
الوثائ���ق امللزمة قانوناً ،وقد منح القانون بذلك
�سلطة رئي����س اجلمارك يف اتخاذ ق���رار ال�سماح
بالف�س���ح دون الأوراق املطلوب���ة وفق���ا خلربته
ور�ؤيت���ه اجلمركية العملية عل���ى �أر�ض الواقع وما
حتكمه الظ���روف احلالية للبلد �سواء ظروف جتارية
�أم اقت�صادي���ة �أم غريه���ا ،وذلك وفق���اً ل�ضمانات
م�رصفي���ة �أو نقدي���ة �أو تعهد خط���ي خالل مدة
حم���ددة قانوناً .ويجدر االنتباه على �أن القانون
قد منح رئي�س اجلمارك �سلطة �إ�ضافية هنا �أال وهو
االخت�صا����ص يف تفوي�ض هذه ال�صالحية للمخت�ص
وفق���اً ل�سلطت���ه التقديرية ،عل���ى عك�س بع�ض
ال�صالحيات التي ح�رص القانون اخت�صا�صها للرئي�س
فقط دون �سلطة تفوي�ضها للغري.

املثال بت�أخر ورود الفوات�ي�ر الأ�صلية ب�سبب عطل
�إلكرتوين خ���ارج ع���ن الإرادة لب�ضاعة م�ستوردة
ميلكه���ا تاجر ذو �سمعة ح�سنة جتارياً بالدولة وذو
ملف ممت���از ب�شئون اجلم���ارك دون �أي خمالفات
�أو �أخطاء �سابق���ة ،في�ستطيع يف هذه احلالة �أن
يقوم رئي�س اجلمارك با�ستثن���اء الأ�صل وال�سماح
ب�إمت���ام الإجراءات دون �إرف���اق الفواتري املطلوبة
مقابل تعه���د مالك الب�ضاع���ة بجلبها خالل مدة
زمنية حمددة ،وذلك وفقا لتقدير الرئي�س مبدى
�أهمية التج���ارة للدولة وت�أثريها عل���ى االنتعا�ش
االقت�ص���ادي داخلي���اً وخارجي���اً وت�سهيل احلركة
التجارية دون العرقلة التامة.

وكمثال �آخر على ذلك «الب�ضائع املو�سمية»
يف حالة م���ا �إذا ح�صل �سبب خارجي يف تعطيل
ورود الفواتري والوثائق املطلوبة بالوقت املحدد
له���ا ،فبالإمكان �أن يقرر رئي����س اجلمارك ت�أجيل
تق���دمي الأوراق وذل���ك لع���دم ت�أخ�ي�ر دخول
الب�ضاع���ة يف مو�سمها كالب�ضائع اخلا�صة بالأعياد
الوطني���ة والدينية �أو الب�ضائ���ع الرم�ضانية ،لأن
ت�أخ�ي�ر الف�سح هنا من �ش�أنه احل���اق �رضر بالتاجر
وامل�ستهلك لفوات الهدف م���ن ا�سترياد الب�ضاعة
وهو املنا�سبة املو�سمية ،مما ي�ؤدي ذلك لإعدام
قيمته���ا بال�س���وق واله���دم التدريج���ي لتجارة
وه���ذه ال�سلط���ة املمنوح���ة ُتكَ ي���ف قانوناً واقت�صاد الدولة.
«بال�سلط���ة التقديري���ة»� ،أي �أن رئي�س اجلمارك ثالثاً :الآثار املرتتبة على جتاوز االخت�صا�ص:
يك���ون مبثابة القا�ضي يف �إ�صدار احلكم ،فيحلل
�ي�ن القانون ب�ش���كل عام �أهمي���ة ومكانة
َب َ
الواقعة وينظر ملاهيته���ا و�أ�سبابها ومدى �إمكانية «االخت�صا����ص»� ،إال �أنه يف ذات الوقت قد حدد
ت�سهي���ل عملي���ة الف�س���ح �أم ال ،وي�أخ���ذ بعني نطاقه وح��ص�ر املدى ال�ستخدام���ه ،بالتايل ف�أن
االعتبار �أهمية تي�سري حركة التجارة التي ت�ؤثر على مالك االخت�صا�ص عليه �أن يلتزم بالنطاق القانوين
اقت�صاد الدولة وا�ستثماراتها ،ويقوم تاليا بتقدير الخت�صا�صه ،وبالرجوع لقان���ون اجلمارك املوحد
الوقائع وترجيح امل�صلحة العامة للدولة.
لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية فقد

وبهذا املنحى املتخذ من قبل امل�رشع نرى ن�ص على خمتلف االخت�صا�صات الإدارية اجلمركية
�أنه قد قام مبوازنة الأمر ،عن طريق ت�أمني احلماية وحدد نطاقها القان���وين ب�ضمانات حتمي مكانة
لقوة القانون الذي ي�صب يف امل�صلحة التنظيمية القانون ،لأن من �ش�أن التعدي على هذا النطاق
لبيئة العمل ،ويف ذات الوق���ت قام ب�إرخاء زمام �أن ُيرتب ثالثة �آثار وهي على النحو التايل:
هذه القوة القانونية مبنح الرئي�س هذه ال�صالحية
االعت��راض :من���ح القان���ون اجلمرك���ي
وال�سلطة التقديرية ،بهدف ت�سهيل ان�سياب حركة االخت�صا�ص لرئي�س اجلمارك ب����أن ي�صدر القرارات
التجارة عرب احلدود واملنافذ اجلمركية.
الالزم���ة لتح�صيل ال�رضائب «الر�س���وم» اجلمركية
وق���د تتمثل ه���ذه احل���االت عل���ى �سبيل
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الت���ي تخلف املكلف عن �أدائه���ا ،وقيد القانون
ذاته هذا االخت�صا�ص ف�أجاز االعرتا�ض على قرارات
التح�صيل لدى �إدارة �شئون اجلمارك خالل خم�سة
ع��ش�ر يوماً من تاريخ التبلي���غ ،غري �أن ذلك ال
يوق���ف التنفيذ �إال �إذا �أديت عن املبالغ املطالب
بها ت�أميناً مبوجب كفالة بنكية �أو نقدية.
التظل��م :منح القان���ون اجلمركي �صالحية
االخت�صا����ص بفر����ض الغرام���ات اجلمركية لرئي�س
اجلم���ارك �أو م���ن يفو�ضه بذلك ،وق���ام امل�رشع
هنا مبوازنة كف���ي االخت�صا�ص وقوة القانون ف�أجاز
التظلم ل���دى الوزير �أو اجلهة املخت�صة من قرارات
التغ���رمي وذلك خالل خم�سة ع�رش يوماً من تاريخ
التبليغ ،وللوزير �أو اجله���ة املخت�صة تثبيت قرار
التغرمي �أو تعديله �أو �إلغا�ؤه.

اللج��وء للقضاء :يك���ون للم�ستورد احلق
والر�س���وم الأخ���رى والغرامات اجلمركي���ة الثابتة يف اللجوء للق�ضاء ،ومث���ال ذلك ما يتعلق بقرار

ا�ست�شارات قانونية ..
توا�صل جمل���ة «اجلمارك» ن�رش ه���ذه الزاوية بهدف
تعزي���ز الوعي القانوين لدى خمتل���ف �رشائح املجتمع،
ورف���ع م�ست���وى �إدراك الأف���راد ملا لديه���م من حقوق
وم���ا عليهم م���ن واجبات�،إ�ضافة �إلى التعري���ف بتفا�صيل
الأنظمة والقوانني والإجراءات القانونية املرعية يف مملكة
البحرين.

ما املق�صود بالتلب�س باجلرمية؟

ذه���ب امل�رشع يف املادة  51م���ن قانون الإجراءات
اجلنائي���ة �إلى �أن اجل���اين يكون متلب�س���اً باجلرمية حال
�إرتكابها �أو بع���د �إرتكابها بربهة ي�س�ي�رة ،و�أكدت املادة
على �أن اجلرمية تعترب متلب�ساً بها �إذا تبع املجني عليه
مرتكبه���ا� ،أو تبعته العامة مع ال�صياح �إثر وقوعها� ،أو �إذا
وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حام ًال �آالت �أو �أ�سلحة
�أو متاع �أو �أ�شياء ي�ستدل منها على �أنه فاعل �أو �رشيك فيها
�أو �إذا وجدت به يف هذا الوقت �آثار �أو عالمات تفيد ذلك.
متى تنق�ضي الدعوى اجلنائية؟

جلن���ة الف�صل بالقيمة والتي ت�شكل مبوجب قرار م���ن رئي�س اجلمارك ،وتكون مهمتها
حل اخلالفات الت���ي تن�ش�أ بني الدائرة اجلمركية و�أ�صحاب العالقة حول قيمة الب�ضائع
امل�ستوردة ،ف�أجاز القانون اجلمركي للم�ست���ورد حق اللجوء للق�ضاء مت�سق ًة مع الن�ص
الد�ستوري ال�ضامن الأكرب لذلك احلق .وختاماً نقول �إنه ينبغي على اجلميع االلتزام
مببد�أ �أ�سا�سي يف احلياة العملية وهو «عدم الت�رصيح واتخاذ القرارات الإدارية فيما ال
يخ�ص مركزه الوظيفي» فيجب على رئي�س الق�سم �أال يقوم ب�إ�صدار قرار من اخت�صا�ص
مدير الإدارة �أو املدير العام ،لأنه بذلك قد تعدى على اخت�صا�ص من هو �أعلى منه،
كما �أن هذا الفعل قد ي�سبب �أ�رضار ًا من �ش�أنها الإخالل بالنظام العام وح�سن �سري عمل
الإدارة.
�أن مراعاة املوظف الع���ام حلدود اخت�صا�صه يعفيه من حتمل امل�س�ؤولية الإدارية
واملدني���ة واجلنائية التي ق���د ت�صل للمالحقات الق�ضائية برفع دع���اوى �أمام الق�ضاء
املدين لطلب التعوي����ض عن ال�رضر املادي �أو املعنوي ل�ل��إدارة ،والأخطر من ذلك
وقوعه حتت طائلة امل�س�ؤولية اجلنائية وفقاً لقانون العقوبات البحريني كانتحاله �صفة
وظيفية �سواء من ق�صد �أو دون ق�صد يعر�ضه لعقوبة احلب�س �أو الغرامة ،وذلك عندما
يدخ���ل يف وظيفة �أو خدمة عامة �أو يجري عم ًال من �أعمالها �أو من مقت�ضياتها دون �أن
يكون خمت�صا �أو مكلفا بها.

نظ���م قانون الإجراءات اجلنائية يف املواد 20-17
�أحوال �إنق�ضاء الدعوى اجلنائي���ة فذهب �إلى �أن الدعوى
اجلنائية تنق�ضي بوف���اة املتهم �أو ب�صدور حكم بات فيها
�أو بالتنازل عنها ممن له حق فيه �أو بالعفو ال�شامل �أو �إلغاء
القانون الذي يعاقب على الفعل �أو مب�ضي املدة.
وتنق�ضي الدعوى اجلنائية يف اجلنايات مب�ضي ع�رش
�سن�ي�ن ويف اجلنح مب�ضي ثالث �سن�ي�ن ويف املخالفات
مب�ض���ي �سنة واحدة ،وذلك من يوم وقوع اجلرمية ،ما مل
ين�ص القانون على خالف ذلك.
وال يوقف �رسي���ان املدة التي تنق�ض���ي بها الدعوى
اجلنائية لأي �سبب كان ،وتنقطع املدة التي تنق�ضي بها
الدعوى اجلنائية ب�إجراءات التحقيق �أو الإتهام �أو املحاكمة
�أو بالأمر اجلنائي وكذلك ب�إجراءات الإ�ستدالل �إذا اتخذت
يف مواجهة املته���م �أو �إذا �أخطر بها بوجه ر�سمي وت�رسي
مدة جدي���دة من يوم الإنقطاع ،و�إذا تعددت الإجراءات
التي تقطع املدة ف�إن �رسيانها يبد�أ من تاريخ �آخر �إجراء.
و�إذا تعدد املتهم���ون يف جرمية ف�إن انقطاع املدة
بالن�سبة لأحدهم يرتتب علي���ه انقطاعها بالن�سبة للباقني
ولو مل تكن قد اتخذت �ضدهم �إجراءات قاطعة للمدة.
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اصــــــداء

َّ
متكن من �إيالء مهام �إ�ضافية للموظفني
زيادة التدريب

العمل الإ�ضايف واملوازنة بني
م�صلحة املوظف وال�شـركة
م���ن املمكن �أن يكون وقت العمل الإ�ضايف عوناً كب�ي� ً
را ل�رشكة ما خالل الأوقات الع�صيبة التي قد متر بها� ،أو رمبا يعجل
ب�إنحدارها �إلى منطقة اخلطر ،والفرق بني هذين الأمرين هو م�س�ألة لها عالقة بالإ�سرتاتيجية التي تنتهجها ال�رشكة.
يف حني �أن وقت العمل الإ�ضايف غالباً
ما ي�ستخ����دم يف ذروة اللحظات ال�صعبة،
ف�إن����ه ميكن �أي�ضاً �أن ي����درج بنجاح �ضمن
خط����ة عمل ال�رشك����ة ،ف�إذا كان����ت �رشكتك
تعتم����د يف كث��ي�ر م����ن الأحي����ان عل����ى
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املوظف��ي�ن الذي����ن يرغب����ون يف العمل
ل�ساعات �إ�ضافية ،ف�إنه يجب النظر يف �إجراء
عملية مراجعة لأوق����ات العمل الإ�ضايف كما
يتطلب الأمر حتليل كيفية ا�ستخدام العمل
الإ�ض����ايف حالي����اً ،وذلك على ح����د �سواء

اقت�صادي����اً �أم ثقافياً وحتديد عدد �ساعات
العمل الإ�ض����ايف التي ت�ستخدم يف ال�شهر
الواح����د ومعرفة املوظفني الذين يحققون
الإ�ستفادة منها ،ومدى فعالية ذلك ،وهل
�أ�صبح نظام العم����ل الإ�ضايف جزء ًا متوقعاً

من دخل ه�ؤالء املوظفني من عدمه.

بع����د ذلك ،يتطلب حتدي����د الفرتات
الرئي�سي����ة التي يعت��ب�ر فيه����ا ا�ستخدام
العمل الإ�ضايف �أمر ًا �رضورياً ،وبالتايل يجب
و�ضع خطط����ك لل�رشكة وفق����اً لذلك ،فمن
خالل و�ض����ع الإ�سرتاتيجات ب�شكل ر�سمي،
�سي�صبح با�ستطاعتك تفادي عن�رص املفاج�أة
والكثري من ال�ضغوط يف �إطار هذه العملية.

� 300ساعة عمل �إ�ضايف
�سنويا ً حتقق عائداً
جيداً للعامل

� 300إل��ى � 350ساعة عم��ل �إ�ضايف لكل

ال يجب �أن يتحول
العمل الإ�ضايف �إلى جزء
ثابت من دخل املوظف

موظف

عندما يتم عر�ض وقت العمل الإ�ضايف،
ف�إن عدد ًا قلي ًال من املوظفني يف كثري من
الأحي����ان يتحملون طواعية العبء كله ،فما
يرتاوح بني � 300إل����ى � 350ساعة عمل
�إ�ضايف ل����كل موظف �سنوي����اً يعترب معد ًال
يظهر بع����د ذلك �أ�سم املوظف التايل على
معقو ًال بالن�سبة �إلى عمال الورديات.
القائمة والذي يكون م�ؤه ًال للعمل الإ�ضايف.
وفـ����ي مق����ال كتب����ه روجرديكر�س����ون
وه����ذا ي�سم����ح ملجموعة م����ن العمال
بعن����وان «عليك حتقيق الف����وز يف مباراة
الوق����ت الإ�ضايف» يقرتح ديكر�سون عدد ًا بالعم����ل الإ�ض����ايف يف �أي وردي����ة ،كم����ا
من القواعد ب�ش�أن احل����د الأق�صى ل�ساعات مين����ع �أي موظف واحد م����ن حتمل الكثري
العم����ل ،ويق����ول �إن هن����اك قاع����دة عامة م����ن الأعباء مبفرده ،وب����د ًال من ذلك ،قد
�صحيح����ة لتحقيق �أق�صى ق����در من �ساعات ترغب يف عر�ض العم����ل الإ�ضايف وجتعله
العمل املقررة وهو � 72ساعة يف فرتة �سبعة مقت� ً
رصا فق����ط على موظفني �أو جمموعة من
�أي����ام ملدة ت��ت�راوح من �ستة �إل����ى ثمانية
�أ�سابي����ع ،و�إذا احتج����ت العم����ل الإ�ضايف
لفرتة �أطول ،ف�إن احلد املو�صى به ال يجب
�أن يكون �أكرث م����ن � 48ساعة واملقرر على
�أ�سا�س منتظم على م����دى �أربعة �أ�شهر �إلى
� 12شهراً».

املوظف��ي�ن والذين ميكنه����م التعامل مع
�ساع����ات الإ�ضافية هذه دون حدوث تراجع
كبري يف معدل الإنتاجية.

وميك����ن يف كثري من الأحي����ان �إعادة
توزي����ع املوظف��ي�ن ،كم����ا ميك����ن �إعادة
ا�ستخدامه����م يف مكان �آخ����ر� ،أو جنباً �إلى
جن����ب مع العمل الإ�ضايف ،كم����ا �أن زيادة
التدري����ب �ستعمل عل����ى ت�سهي����ل �إعادة
الإنت�شار له�ؤالء املوظفني ،مما ي�سمح لهم
ب�إرت����داء العديد من القبع����ات خالل فرتة
معينة ،ف�إذا ح�صل موظفيك على تدريبهم
مبا فيه الكفاية ،ف�سيمكنك �أن تخطط �أي�ضاً
حلاالت الغي����اب التي تنتج ع����ن الإرهاق
نتيجة العمل الإ�ضايف.

ويف حال ا�ستخدام وقت العمل الإ�ضايف
ب�صورة متكررة يف �رشكتك ،يتعني عليك
معرفة كيف يفك����ر موظفوك ب�ش�أن التعامل
بطريقة �أف�ضل مع نظ����ام العمل الإ�ضايف،
وم����ن املحتمل �أن يتيح م�س����ح �أو درا�سة
معرفة كي����ف ت�شعر الأغلبي����ة حيال ذلك،
كم����ا ميكن �أن يت�ضمن امل�س����ح �أو الدرا�سة
الأ�سئل����ة املفتوح����ة التي رمب����ا تف�ضي �إلى
و�ضع �إ�سرتاتيجيات مبتكرة لثقافة �رشكتك
وامل�صممة خ�صي�صاً لهذا الغر�ض.

م��ن��ع امل��وظ��ف حت��م��ل ال��ك��ث�ير من
الأعباء مبفرده

وثمة ا�سرتاتيجية �أخ����رى للتعامل مع
تقييد �ساعات العم����ل الإ�ضايف تتمثل يف
نظ����ام التناوب ،فف����ي �إطار ه����ذا النظام،
يقوم املوظفون بو�ضع توقيعاتهم ب�ش�أن
الرغبة يف العم����ل الإ�ضايف عل����ى القائمة
املعدة واملخ�ص�صة له����ذا الغر�ض ،وعندما
يعمل موظف ما ع����دد ًا معيناً من ال�ساعات
الإ�ضافية ،يظه����ر �إ�سم����ه �أو �إ�سمها بو�ضوح
يف هذه القائمة ثم يختفي منها ،على �أن
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حديث الذكـريــــــات

تقاعد بعد  34عام ًا من التفاين يف العمل اجلمركي  ..ف�ؤاد مندي :

كان يل �شـرف ت�صميم �شعار اجلمارك ..
وقد متيزت يف املادة الفنية منذ �صغري
حاوره -م�ساعد مالزم ثاين
�أمينةعبداهلل يو�سف

ل���د يف عائل���ة فنية فن�ش�أ على ع�شق الفن وبرع يف الر�سم واخلط حتديد ًا حتى بات ي�شار �إلى �أعماله بالبنان ،و�أ�صبح
ُو َ
م�ش���اركاً دائماً يف العديد من الفعالي���ات واملعار�ض داخل مملكة البحرين وخارجها .ابن مدين���ة احلد ،ذي الـ  55عاما،
ف����ؤاد علي من���دي ،تقاعد من �شئون اجلمارك بعد  34عاماً من العمل املخل�ص ال���د�ؤوب ،وترك �أجمل ذكرى لدى زمالئه
يف العم���ل ،كما ترك ب�صمة وا�ضحة عندما ا�ستثمر موهبته الفنية كر�سام ت�شكيلي وخطاط يف ت�صميم �شعار اجلمارك القدمي
واحلايل ،و�أ��ش�راف على الت�صاميم الفنية لكل ما يتعلق بالن�رشات والإ�صدارات الدوري���ة ،وقدم ا�ست�شاراته الفنية يف الر�سم
واخلط وغريها ،وكان له عدة م�شاركات يف ر�سم الكاركتري يف جملة اجلمارك.
يكفي الق���ول �إنه ل�شدة ولعه و�إخال�صه يف عمله
اجلمرك���ي يف مكتب املقاطعة يقول الآن �إنه لو عاد
الزمن للوراء ملا اختار �إال هذا العمل.
وكمكاف�أة له على �إخال�صه وتفانيه و�سريته العطرة
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يف العمل ح�صل مندي على �شهادة املوظف املتميز ،بال�سعادة والإجناز ،فهو يقول �إن التقاعد بداية حياة
وهو ين�صح الآن زمالئه يف العمل اجلمركي بالإخال�ص جديدة ميار�س فيه���ا هوياته العديدة ويتوا�صل مع
والتفاين يف العمل و�إتقانه واجنازه على �أكمل وجه� .أ�صدقائه الكرث كما مي�ضي وقتاً كبري ًا مع عائلته التي
وبع���د تقاع���ده يوا�صل مندي حيات���ه املليئة تربطه فيها عالقة قوية جدا.

لي����س كل ذلك فح�س���ب ،و�إمن���ا ي�ستثمر وقته
�أي�ضا يف التطوع م���ع م�ؤ�س�سات �أهلية وخريية يقوم
مبعيتها ب�أعم���ال اخلري هنا وهناك ،كم���ا �أنه ميار�س
ريا�ضة امل�شي ال�سفر واال�ستمتاع بالطبيعة.
جملة «اجلم���ارك» التقت بالفن���ان الت�شكيلي
املوهوب ،ومنت�سب �شئ���ون اجلمارك �سابقاً ،واملحب
لأ�رسته و�أ�صدقائه ومدينته ،واملن�شغل بفعل اخلري،
ف�ؤاد علي مندي  ،وعادت باحلوار التايل.
هل لك �أن حتدثنا عن حياة الطفولة،

واحلياة الدرا�سة؟

حياة الطفول���ة ع�شتها مبراحله���ا املختلفة ك�أي
�إن�سان عادي ،وقد ر�سم���ت لنف�س �أمنيات وطموحات
منذ تلك الف�ت�رة و�سعيت لتحقيقه���ا الح ًقاً وع�شتها
بحلوها ومرها.
كن���ت متمي���ز ًا يف امل���ادة الفنية حي���ث �إين
م���ن عائلة تع�ش���ق الفن ،والر�س���م واخلط حتديدا
ك�أحد موروث���ات العائلة� ،أما ع���ن املراحل الدرا�سية
من االبتدائي���ة �إلى الثانوية العام���ة فقد كنت من
املجتهدين واملثابرين ،ودر�ست املرحلة االبتدائية
والإعدادي���ة يف مدر�س���ة احلد للبن�ي�ن ،واملرحلة
الثانوي���ة يف مدر�س���ة الهداي���ة اخلليفي���ة الثانوية
للبن�ي�ن ،وكنت �أواظب على امل�شاركة يف امل�سابقات
الفني���ة التي تقيمها املدر�س���ة وجتهيز احلفالت يف
املنا�سبات الوطنية.
ومب��ا �أن��ك فنان ت�شكيلي وم��ن عائلة
تهوي الفن الت�شكيلي ،ما هي الأعمال
واملعار�ض التي �شاركت فيها؟

ولقد �شاركت يف العديد م���ن املعار�ض الفنية
يف البحري���ن طيلة ال�سنوات املا�ضي���ة ،ويف الوقت
احلايل لدي العديد من الدعوات الر�سمية للم�شاركة
يف املعار�ض الفنية بدولة الأمارات العربية املتحدة
وخا�صة يف �إمارة �أبوظبي ،وكما قمت بتنفيذ العديد
من ال�شعارات للم�ؤ�س�سات واللجان الأهلية.
حدثنا عن م�شوارك بعد التخرج؟

�أنهي���ت درا�ستي الثانوي���ة والتحقت باجلمارك
مبا�رشة �سنة 1978م.

وم��اذا عن بداي��ة م�شوارك م��ع اجلمارك
والزمالء الذي عا�رصوا معك تلك الفرتة؟

ب���د�أت م�شواري يف اجلم���ارك يف مكتب املقاطعة
الذي هو الآن قيود اال�سترياد والت�صدير ب�ش�ؤن التخلي�ص
اجلمرك���ي ،وجمعتني عالقات �أخ���وة و�صداقة وزمالة مع
جميع موظفي الإدارة يف ذلك الوقت ،حيث كان عملنا
مرتابطا من الأعلى �أي الإدارة و�صو ًال �إلى �صالة التخلي�ص.

�أنا من عائلة تع�شق الفن وقد متيزت
يف املادة الفنية منذ �صغري

كما قلت �أنك عملت يف مكتب املقاطعة الدورية ،و�أي�ض���ا كنت �أعطي ا�ست�شارات فنية خمتلفة
و�أنت فــنان ت�شكيلي� ،أال تــــري �أن الوظيفة يف الر�سم واخل���ط وغريها ،وكانت يل عدة م�شاركات
بعيدة كل البعد عن م�سارك الفني؟
يف ر�س���م الكاركتري يف جملة اجلمارك ،وقد كان يل
نعم� ،أن���ا اتفق معك يف ذل���ك ،لكن حينما �رشف احل�صول على �شهادة املوظف املتميز.
عملت يف مكتب املقاطع���ة كنت يف بداية طريقي مـــاه��ي ن�صيحــت��ك الت��ي تقدمه��ا ل��كل
للعمل بعد تخرجي من الثانوية العامة ،وهلل احلمد منت�سبي العمل اجلمركي؟
فقد ا�ستثمرت طاقتي الفنية كر�سام ت�شكيلي وخطاط،
ح���ب العمل واالخال�ص فيه ،خا�ص���ة و�أن العمل
حي���ث كان يل ال��ش�رف يف ت�صميم �شع���ار اجلمارك اجلمركي هو عمل وطني ح�سا�س يتطلب يقظة دائمة
القدمي واحلايل بعد �أن جرى و�ضع �شئون اجلمارك و�سهر على حماي���ة �أمن الوطن واملواطن ،كما �أن�صح
حتت مظل���ة وزارة الداخلية ،وكذل���ك الأ�رشاف على باحلفاظ على عالقات �صحيحة و�أخوية مع الزمالء يف
الت�صاميم الفنية لكل ما يتعلق بالن�رشات والإ�صدارات العمل والر�ؤ�ساء واملر�ؤ�سني ،وكذلك املتعاملني مع
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حديث الذكـريــــــات

العمل اجلمركي عمل
وطني ح�سا�س يتطلب
يقظة دائمة و�سهر
على حماية �أمن الوطن
واملواطن
�ش�ؤون اجلمارك من م�ستوردين وخمل�صني.

ب��ر�أي��ك م��ا ه��ي الأ���س��ب��اب التي ت�ساعد

املوظف على النجاح يف عمله؟

الأ�سباب يف ر�أي���ي ال�شخ�صي املتوا�ضع ميكن
ح�رصها يف ت�أدي���ة العمل باتق���ان تطبيقًا للحديث
ال�رشي���ف�« :إن اهلل يحب �إذا عم���ل �أحدكم عم ًال �أن
يتقن���ه» ،و�أن يعمل املوظف ب�ص���دق و�أمانة ،و�أن
ي�ضع رجل الأمن طاعة اهلل ور�سوله و�أويل الأمر ن�صب
عيني���ه والوالء للقي���ادة والوطن ،والعم���ل ب�شفافية
واحرتام حقوق الآخرين.
ف�ؤاد مندي مع �صديق العمر يف اجلمارك ال�سيد علي بحر.

ما الفرق بني الأم�س واليوم يف العمل
اجلمركي؟

هناك ف���رق كبري بني الأم�س والي���وم ،وهو �أمر
ن���اجت عن التطور الهائل ال���ذي ارتقى باملجتمعات
من ناحية االت�صاالت والتكنولوجيا ،وكان له انعكا�س
�إيجابي على �أداء املوظف يف كافة النواحي.
ولكن مع تنوع �آليات و�أدوات التطور الع�رصية،
يظل الدور املرك���زي والأ�سا�سي هو للعن�رص اجلمركي
العامل على ت�سهي���ل املعامالت الر�سمية و�إن تبدلت
الو�سائل والأدوات ،مما يعن���ي توظيف التكنولوجيا
يف خدمة املواطن وتلبية احتياجاته.
كيف تق�ضي وقت فراغك بعد التقاعد؟

يف مر�سمه ميار�س �أعماله الفنية
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�إن التقاعد هو البداية حلياة جديدة يقوم فيها
بعيدا عن
الفرد ب�أداء املهمات التي تخ�ضع لرغبته ً
التقيد بنظ���ام العمل من ح�ضور وغياب ،حيث تتاح
له حرية احلركة يف املجال الذي ي�ساهم يف ا�ستثمار
وقت الفراغ فيما يعود عل���ى املتقاعد وعلى �أ�رسته
وجمتمعه بالنفع.
أحدا ي�ستمتع ب�أوقات فراغه
و�أنا ال �أعتقد ب����أن � ً
مثلي ،فهواياتي متع���ددة وكثرية ،و�أ�صدقائي كرث
وتوا�صل���ي م���ع معظمهم م�ستمر ،كم���ا �أن ارتباطي
جدا.
ب�أ�رستي قوي ً
كما لدي �أعم���ال تطوعية مع امل�ؤ�س�سات الأهلية

كان يل �رشف احل�صول
على �شهادة املوظف
املتميز

واخلريية لأعمال اخلري ،و�أحب ريا�ضة امل�شي و�أمار�سها
و�أحب ممار�سة الأعم���ال الفنية و�أحب ال�سفر وا�ستمتع
بالطبيعة.

ة

كال

لو ع��ادت عقارب ال�ساعة �إل��ى ال��وراء هل
كنت �ستختار العمل يف اجلمارك ؟

6-

لو عادت عقارب ال�ساعة ع��ش�رات املرات ف�إنني
يف كل مرة �س�أختار العم���ل يف اجلمارك ويف نف�س
الإدارة التي عملت بها.
ملن تقـــر�أ من كتاب الأعمــدة �سواء عرب

ال�صحــافـــة املحليــة �أو اخلليــجيـــة �أو
العربية؟

ف�ؤاد مندي يت�سلم �شهادة املوظف املتميز من مدير عام اجلمارك

للجمي���ع دون ا�ستثناء فكل كات���ب له �أ�سلوبه
يف الكتابة والتعبري ،فبذل���ك �أ�ستطيع اال�ستفادة
من كل ما يكتب وانتقي من كل ب�ستان زهرة.
وماذا يعجبك يف التلفزيون؟

يعجبن���ي امل�سل�س�ل�ات التاريخي���ة والأف�ل�ام
الوثائقية �إ�ضافة �إلى امل�رسحيات الكوميدية واجلادة،
وكذل���ك الربام���ج الإخبارية القائمة عل���ى التحليل
الإخباري ،والربامج احلوارية التي تركز على الأو�ضاع
ال�سائدة يف املنطقة.
هل هناك كلمة �أخرية؟

�إميانك و�إخال�صك يف عباداتك لربك تدفعك
لعم���ل ما هو مطلوب منك ب�إخال����ص وتفاين ،و�أوجه
�شك���ري لكل الذي���ن كان يل ��ش�رف العمل معهم،
ولإخواين العاملني يف �شئ���ون اجلمارك ،و�أحثهم
عل���ى موا�صلة العمل بكل ج���د و�إخال�ص ملا فيه خري
مملكتنا الغالية.

ال�سيد حممد هجر�س م�س�ؤل منفذ اجلمارك باملطار مع ف�ؤاد مندي.

البطاقة التعريفية...

•• ف�ؤاد علي مندي التميمي
•• العمر� 55 :سنة
•• احلالة االجتماعية  :متزوج ولدي �أربع بنات وولد واحد �أغلبهم فنانني.
•• �سكني وع�شقي  :مدينة احلد
•• مولدي وحبي  :البحرين
•• الدرا�سة  :الثانوية العامة
•• اخلربة العملية � 34 :سنة يف �شئون اجلمارك
•• الهوايات  :الهوايات املتعلقة بالر�سم واخلط والت�صميم
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على الطـــــريـــق

حوار -م�ساعد مالزم ثاين
هاله �صالح الزومان

�أك���د رئي�س جمعية املخل�صني اجلمركي���ة عبدالغفار الب�ستكي �أهمية مبادرة خمتلف ال���وزارات والهيئات التي
تتعامل مع �شئون اجلمارك �إلى تطوير هذا التعامل وجعله �أف�ضل و�أ�رسع ،ومبا ي�سهم يف �رسعة تخلي�ص الب�ضائع
امل�ست���وردة وعدم ترتيب �أعباء مالية �إ�ضافي���ة على امل�ستورد وامل�ستهلك .ودعا الب�ستكي يف حوار مع جملة
«اجلم���ارك» جميع العاملني يف جمال التخلي�ص اجلمركي �إلى العمل يد ًا بيد من �أجل تطوير العمل وجتاوز
التحدي���ات .وا�شار �إلى �أن التخلي�ص اجلمركي يف مملكة البحرين يف تطور �رسيع جد ًا خ�صو�صاً خالل ال�سنوات
ال�ستة الأخرية ،الفتاً �إلى �رضورة �أن يتمتع املخل�ص اجلمركي مبعرفة عميقة لأنواع الب�ضائع امل�ستوردة وطرق
تخلي�صها خ�صو�صاً بعد �أعتماد رقم النظام املن�سق لكل �أنواع الب�ضائع وحتديد م�سارها بعملية التخلي�ص.
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ث�لاث��ون ع��ام�� ًا يف مهنة التخلي�ص

بحثت عن وظيفة ل�ستة
�أ�شهر قبل �أن �أعمل يف
وكالة والدي للتخلي�ص
الب�ستك����ي ،الذي يتمتع بخربة تزيد على
ثالثني عاماً يف جم����ال التخلي�ص اجلمركي منذ
ان�ضمامه �إلى وكال����ة والده «الب�ستكي للتخلي�ص
اجلمركي» وحتى اليوم حت����دث �أي�ضاً يف هذا
احلوار عن جوانب م����ن بدايته الأولى ،وحياته
الأ�رسية ،ور�ؤيته للم�ستقبل.
ك��ل املخل�صني اجل��م��رك��ي�ين يف
امليناء والبع�ض الآخر يعرفون
عبدالغفار الب�ستكي رئي�س
ج��م��ع��ي��ة امل��خ��ل�����ص�ين،
ل���ك���ن���ه���م ي���ج���ه���ل���ون
ع��ب��دال��غ��ف��ار

و�أعترب �أنه على املخل�ص اجلمركي �أال يعمل
ف����وق طاقته ،و�أن يكتفي بعدد العمالء الذين
ي�ستطي����ع خدمته����م ،الفتاً �إل����ى �أن املخل�ص
اجلمرك����ي الذي يعم����ل بالط����رق القدمية غري
املنظمة يواجه الكثري من امل�شاكل مع اجلمارك
ومع عمالئه.

الب�ستكي

الإن�سان ،فلو تقدمه لنا من
منظورك اخلا�ص؟

العب ن����ادي الوحدة واملنتخب
الوطني لكرة اليد �سابقاً ،وقائد فريق
نادي البحرين للدراجات النارية
(�سباق احللبات) حالياً.

اجل��م��رك��ي رح��ل��ة ع��م��ر م���ع ه��ذه
املهنة ،فلو حتدثنا عن ذكرياتك
وكيف دفعت بك الأقدار �إلى مهنة
املخل�ص اجلمركي؟

بعد تخرجي من الثانوية العامة يف العام
1987م كان حايل مثل �أي �شخ�ص يبحث عن
وظيفة ،ولكن للأ�سف مل �أج����د �أي وظيفة طيلة
�ستة �أ�شهر ،وكان والدي يعمل كمخل�ص جمركي
ل����دى �أخوندعو�ض����ى و�أخ����ي الأك��ب�ر عبداهلل
الب�ستكي قد �أ�س�س وكالة الب�ستكي قبل �سنوات
علي الوالد العمل معهم قائ ًال
قليلة ،لذا �أقرتح َّ
�إنه من الأف�ضل �أن �أعمل معهم ولو ب�شكل م�ؤقت
�إلى �أن �أحظ����ى بوظيفة قد تنا�سبني م�ستقبالَ،
لك����ن ما ح�صل ه����و �أنني ا�ستمري����ت يف العمل
يف بوكال����ة الب�ستكي
للتخلي�����ص �إل����ى
يومنا احلايل.

على الطـــــريـــق
بعد �أن تراكم��ت لديك خربة �سنوات يف
جم��ال التخلي���ص اجلمرك��ي و�أ�صبح��ت
تعرف �إيجابيات هذه املهنة و�سلبياتها..
ل��و عاد ب��ك الزم��ان �إلى ال��وراء هل تعيد
اختيار هذه املهنة للعمل فيها؟

من ال�صعب الإجابة على هذا ال�س�ؤال لعدم
ا�ستطاعتنا العودة لل����وراء ،ولكن لو كنت �أعلم
منذ �أيام الدرا�سة �أنني �سوف �أعمل بنف�س املجال
الذي يعم����ل فيه �أبي و�أخ����ي لكنت قد هيئت
نف�سي ب�ص����ورة �أف�ضل من خ��ل�ال درا�سة املهنة
باملعاهد وحماولة التطوير منذ ال�سنوات الأولى،
وعلى كل حل احلمد هلل على �أن وكالة الب�ستكي
حققت �سمعة طيبة ل����دى �إدارة اجلمارك و�إدارة
املوانئ وكل ما يتعلق بالتخلي�ص وامليناء وكالء
ال�شح����ن ،وما ه����ذا �إلى نتائج املب����ادئ التي
و�ضعها الوالد منذ بداية افتتاح امل�ؤ�س�سة ،وهي
ال�صدق والأمانة بالتعامل وااللتزام.
حدثن��ا ع��ن التخلي���ص اجلمرك��ي يف
مملك��ة البحري��ن ب�ش��كل ع��ام وع��ن
ميناء خليفة بن �سلمان ب�صفة خا�صة؟

ع�صارة خربات مرتاكمة
يف مهنة التخلي�ص
اجلمركي متتد
لثالثني عاما ً

بع���ض الرج��ال ت�أخذه��م م�شاغ��ل
احلي��اة وال�سعي وراء لقم��ة العي�ش
عن الأهل والأ�رسة ،فكيف توفق بني
عملك وبيتك؟

�أن التواف����ق ب��ي�ن العمل والأ���س�رة يكون
�صعب فى حي����اة املخل�����ص اجلمركي يف كثري
من الأحيان ،خا�صة بع����د توجه اجلمارك لفتح
املنفذ ال��ب�ري على مدار ال����ـ � 24ساعة� ،إ�ضافة
�إل����ى املنفذ اجلوي ال����ذى ال زال يعم����ل �أي�ضاً
عل����ى مدار الـ � 24ساع����ة� ،إال �أن كل ما يحتاجه
املخل�ص اجلمركي ه����و تنظيم عمله واال�ستعانة
ببحرنة الوظائف واالكتفاء بكمية العمالء الذين
ي�ستطيع خدمتهم ،وتقدمي الأف�ضل لهم ،ومن
يعمل بالطرق التقليدي����ة القدمية غري املنظمة
�سيواج����ه الكثري من امل�ش����اكل مع عمالئه ومع
الإدارات الأخ����رى لع����دم قدرته عل����ى االلتزام
معهم.

التخلي�ص مبملكة البحرين وبر�أيي ال�شخ�صي
يف تطور �رسيع جد ًا جد ًا خ�صو�صاً خالل ال�سنوات
ال�ستة الأخرية ،ف�سابقاً كانت الثانوية العامة تكفي
للمخل�ص اجلمرك���ى ملزاولة هذة املهن���ة ل�سهولة
الإج���راءات وقلة �أنواع الب�ضائ���ع امل�ستوردة وقلة
�أنواع التخلي����ص� ،أم���ا الآن فاملخل�ص اجلمركي ما هي عالقتك مع الأبناء ،وخا�صة
يجب �أن يك���ون �إ�ضافة �إلى ح�صوله على ال�شهادة اختياراتهم الدرا�سية واملهنية؟
احلمدهلل �أن اهلل رزقني بابنة واحدة ا�سمها
الثانوية �شخ�ص مثقف فكرياً وملم ب�أنواع الب�ضائع
امل�ستوردة لكرثة �أنواعها واختالف طرق تخلي�صها �س����ارة ،وقد علمته����ا منذ نعوم����ة �أظافرها على
وتعدد طرق التخلي����ص ،وخ�صو�صاً بعد اعتماد حتديد كل ما يتعلق بحياتها العملية والدرا�سية
رقم النظام املن�سق لكل �أنواع الب�ضائع وحتديد وبامل�ستقبل القريب حياتها املهنية ،وعليها �أخذ
القرارات بنف�سه����ا واال�ستعانة بنا لال�ست�شارة فقط
م�سارها بعملية التخلي�ص.
وعليها �أن تتقبل نتيجة قراراتها مهما كانت.

حققت وكالة
«الب�ستكي» �سمعة
طيبة بف�ضل مبادئ
ال�صدق والأمانة التي
و�ضعها والدي
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الكثري من النا�س يعترب �أن �شباب

عمل املنافذ اجلمركية
على مدار الـ � 24ساعة
ي�ؤثر على احلياة الأ�رسية
للمخل�ص اجلمركي
عليه الآن ،فالإن�سان يكت�سب اخلربة عن طريق
التج����ارب واال�ستفادة من كل م����ا يحدث حوله،
و�إن كانت التجارب التي نعي�شها �أو نراها تنتهي
بنتيجة �سلبي����ة فعليهم معرفة الأخطاء للو�صول
�إلى النتائج الإيجابية ومنها للنجاح.
دع��وة توجهها من �أع��م��اق قلبك..
ملن تهديها؟

ادعوا اجلمي����ع دون ا�ستثن����اء يف جمال
اليوم تنق�صه اخل�برة ،فكيف تنظر
عملي �إلى العمل بيد واحدة وقلب واحد ،فنحن
�إلى هذه النقطة؟
بالنهاية فى طريق واحد ولنرتك ال�شوائب التي
�شب����اب اليوم هو عماد البل����د الذي نعتمد
تعيقنا عن حتقيق �أهدافنا.
عليه م�ستقب ًال لبناء وطن �أف�ضل وم�ستقبل واعد،
�إال �أنهم ينق�صهم احلما�����س ،و�أراهم ال يتحلون لو طلب منك �أن تهدي باقة ورد ملن
مب�ستويات عليا من الإ�رصار والتحدي مثل ما كان تهديها؟
�آبائنا و�أجدادنا الذين لوالهم ملا و�صلنا ملا نحن
�أهديها للوالد والوالدة طبعاً.

املخل�ص اجلمركي الذي
يعمل بالطرق القدمية
غري املنظمة يواجه
الكثري من امل�شاكل مع
اجلمارك ومع عمالئه
كلمة تختم بها احلديث؟

�أمتنى م����ن الوزارات والهيئات املتعاملة مع
�شئ����ون اجلمارك التعاون ب�ص����ورة �أف�ضل و�أ�رسع
مما ه����و عليه الآن كما هو احلال مع �إدارة مراقبة
الأغذي����ة واملوا�صفات واملقايي�����س و�إدارة البيئة
بتواجد مكاتب له����م باملنفذ اجلمركي ،وهو ما
ي�ساه����م يف �رسعة تخلي�ص الب�ضائع امل�ستوردة
ب����د ًال من تعطيله����ا للي����وم الث����اين �أو الثالث
موقف ما زال را�سخ ًا يف ذهنك؟
وتـــوجـــهي ملبن����ى �إدارة اجلــــمارك تعر�ضت واملوافق����ة عل����ى املعاملة بعد ع����دة مراجعات
�إن����ه موق����ف م�ضـــحك ومبك����ي يف نف�س حل����ادث �سيــر من قب����ل �أح����د املوظفني عن معهم مما يت�سبب فى زيادة الأعباء املالية على
الوقت ،فف����ي �أول يــــوم يل بالعـــمل مبيـــناء طريـــق اخلط�����أ وح�صلت حينها عــل����ى �إجـــازة امل�ستورد ،والذي ب����دوره �سوف يقوم بتحميل
�سلم����ان وعن����د و�صـــ����ويل ملوق����ف ال�سي����ارات طبية ملـــدة �أ�سبـــوعني.
هذه الر�سوم الإ�ضافية على امل�ستهلك.
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يف حماولتي تهريب منف�صلتني

«جمارك املطار» ت�ضبط كيلوجرامني
ماريجوانا و 556جرام �شبو

�رصح مدير �إدارة جم���ارك املنافذ اجلوية �أن جمارك
مط���ار البحرين الدويل متكنت من �إحب���اط حماولة تهريب
م���ادة ي�شتبه ب�أنها املاريجوانا املخدرة ،يزيد وزنها عن 2
كيلو جرام ،خمب�أة بداخل �أ�سطوانتني خ�شبيتني.
و�أو�ض���ح �أن امل�سافر ال���ذي يحمل جن�سي���ة �آ�سيوية
توجه عند و�صول���ه �إلى امل�سار الأخ�رض ومعه حقيبة مالب�س
وحقيب���ة يد ،حيث ا�شتبه فيه �ضباط اجلمارك ومت حتويله
�إلى امل�سار الأحمر للدقة يف التفتي�ش ،م�ضيفاً �أنه بتفتي�ش
�أمتعته جرى العثور على املادة املخدرة املذكورة.
ويف �ضبطية �أخرى ��ص�رح مدير �إدارة جمارك املنافذ
اجلوي���ة �أن جم���ارك مط���ار البحرين ال���دويل متكنت من
القب�ض على م�سافر بحرين���ي اجلن�سية بتهمة تهريب نحو
 559.3جرام من مادة ي�شتبه ب�أنها مادة ال�شبو املخدرة.
و�أو�ضح ب�أن �ضباط اجلمارك ا�شتبهوا باملتهم لدى و�صوله
�إلى املط���ار ،وعلى الفور مت حتويله للم�س���ار الأحمر للدقة
يف التفتي����ش ،وبع���د تفتي�ش �أمتعت���ه مت العثور على
امل���ادة املذكورة .و�أ�شار مدير �إدارة جمارك املنافذ �إلى �أنه
ح�سب الإجراءات املتبع���ة ،مت ت�سليم املتهمني واملواد
امل�ضبوطة �إل���ى �إدارة مكافحة املخدرات ب���الإدارة العامة
للمباحث والأدلة اجلنائي���ة ال�ستكمال الإجراءات القانونية،
متهيد ًا لإحالة الق�ضية �إلى النيابة العام.
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ك�شفت عن �ستة م�شاريع تخف�ض تكلفة العمليات التجارية..

ممر افرتا�ضي ونظارة تفتي�ش ذكية يف جمارك دبي
عر�ضت جمارك دب���ي ،يف معر�ض دبي
ال���دويل للإجن���ازات احلكومية�،ست مبادرات
جمركي���ة لت�سهي���ل وت�رسي���ع الإج���راءات
هي«املـــــم���ر االفرتا�ض���ي» ،و«الق���درات
امل�ؤ�سـ�سي���ة الذكيـة»،و«نظ���ام الق�ضاي���ا
اجلمركي���ة الإلك�ت�روين» ،و«م�ساحة العمل
الذكي���ة» ،و«برنامج امل�شغ���ل االقت�صادي
املعتمد» ،و«نظارة التفتي�ش الذكية» التي
متكّن مفت�ش���ي اجلمارك م���ن االطالع على
تفا�صيل البيانات اجلمركية.
وق���ال مدير ع���ام جمارك دب���ي� ،أحمد
حمب���وب م�صبح ،على هام����ش املعر�ض� ،إن
مب���ادرة «املم���ر االفرتا�ضي» تدع���م قدرة
املتعاملني عل���ى تخفي�ض كلف���ة عملياتهم
التجاري���ة ،وحت�س���ن عائده���م امل���ايل من
اختياره���م دب���ي مق�ص���د ًا لأعماله���م ،كما
توف���ر ت�سهيالت متك���ن املتعاملني من نقل
الب�ضائع ب�ي�ن منفذين جمركيني يف دبي
بكل �سهولة ومن دون �أعباء مالية.

و�أو�ضح �أن الدائرة �أطلقت مبادرة «املمر
االفرتا�ض���ي» ،الت���ي �أجنزت م���ا يزيد على
(� )31ألف���اً و ( )626حركة نق���ل للب�ضائع
منذ �أغ�سط�س  2014وحتى نهاية يناير من
العام اجلاري .من جانبه ،قال مفت�ش �أول يف
جمارك دبي ،عم���ر املهريي� ،إن الدائرة �أول
دائ���رة جمركية ت�ستخدم «نظ���ارة التفتي�ش
الذكي���ة» لت�سجي���ل البيان���ات اجلمركي���ة،
وت�سهيل التحقق منها.
و�أو�ضح �أن املب���ادرة تهدف �إلى ت�سهيل

وت�رسيع عملية التفتي�ش امليداين للحاويات
يف املنافذ اجلمركية املختلفة ،بحيث متكن
مفت�شي اجلمارك من االط�ل�اع على تفا�صيل
البيانات اجلمركية� ،إ�ضافة �إلى املخاطر اخلا�صة
بال�شحن���ة ،وكذلك الإطالع على �صور الأ�شعة
ال�سيني���ة للحاويات ،ومنها ي�ستطيع املفت�ش
اجلمركي �إتخاذ الإج���راءات والتدابري الالزمة
يف عملية التفتي�ش ،م�ضيفاً �أن النظارة الذكية
�أ�سهمت يف تقليل �إجراءات التفتي�ش من 15
دقيقة �إلى خم�س دقائق.

فراولة خمدرة خمب�أة يف ق�صب ال�سكر بالكويت

�أحبط رج���ال �إدارة اجلمرك الربي يف دول���ة الكويت حماولة �ضخ
ع�رشات الأالف من حبوب «الفراولة» املخدرة للبالد عن طريق التجويف
يف «ق�صب ال�سكر» ،و�أحيلت و�صاحبها �إلى جهات االخت�صا�ص.
ويف التفا�صي���ل ،قال م�صدر �أمني �إنه تنفيذ ًا لتعليمات مدير عام
الإدارة العام���ة للجم���ارك خالد ال�سيف بتكثي���ف اجلهود يف تفتي�ش
الب�ضائع امل�ستوردة يف املنافذ الربية والبحرية واجلوية ،ا�شتبه رجال

�إدارة اجلم���رك الربي ب�شحنة من ق�صب ال�سكر قادمة من جمهورية م�رص
العربية ،فقاموا بتفتي�شها ومعاينتها ،فتبني �أن الكمية حتتوي على
حبوب خمدرة من نوع «ترام���ادول» واملعروفة بـ«حبوب الفراولة»،
حي���ث بلغت الكمي���ة امل�ضبوطة  13818حبة تقريب���اً خب�أت بطريقة
التجوي���ف ،وعليها �أعطيت �أوام���ر ب�إحالتها و�إحال���ة م�ستوردها جلهات
االخت�صا�ص و�إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه.
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جمارك مطار جدة تك�شف � 65ألف حبة كبتاجون
خمب�أة يف  3م�ضخات مياه

متكّ���ن جمرك مط���ار املل���ك عبدالعزيز
الدويل بجدة من �إحباط حماولة لتهريب كمية
من حبوب الكبتاجون بلغت  65.265حبة،
بالإ�ضافة �إل���ى �إحباط حماولة تهريب كمية من
الهريوين بلغت  699جرام.
و�أو�ضح عبداهلل الفالي مدير عام جمرك
مطار املل���ك عبدالعزيز ب�أن���ه وردت للجمرك
�إر�سالية عبارة عن ثالث «م�ضخات مياه» وعند
قيام املراقب اجلمرك���ي بالإجراءات اجلمركية
للإر�سالي���ة ُعرث على تل���ك الكمية من حبوب
الكبتاجون كانت مخُ ب�أة يف الأجزاء الداخلية
لكل م�ضخة بحيث مت تعبئة جتويف امل�ضخة
باحلبوب ومن ثم جرى �إعادة �إقفالها.
ويف واقع���ة �أخرى قال الف�ل�اي �إنه عند
�إجراء عملية الك�شف واملعاينة املعتادة على
ركاب �إح���دى الرحالت القادم���ة �إلى اململكة عل���ى جهاز فح�ص الأح�ش���اء ،وبالفعل �أكدت جميعها على  699جرام من مادة الهريوين،
وبي الفالي �أنه جرى بعد �إحباط املحاولتني
ا�شتبه املراقب اجلمرك���ي ب�أحد ركاب الرحلة ،نتيج���ة الفح�ص �إيجابيتها ،حيث ُعرث بداخل
نّ
ومت �إخ�ضاعه للتفتي�ش الذاتي وذلك بعر�ضه �أح�ش���اء الراك���ب عل���ى  92كب�سولة حتتوي اتخاذ الإجراءات الالزمة.

قطر� :ضبط  6كغ «مارجوانا» بحوزة �آ�سيوي قادم من دولة خليجية
�أحبطت اجلمارك القطرية ،حماولة �آ�سيوي ،قادم من دولة خليجية،
تهريب كمية كبرية من مادة املاريجوانا املخدرة عرب مطار الدوحة.
وبح�س���ب و�سائل �إع�ل�ام قطرية ،فقد �ضبطت اجلم���ارك القطرية،
يف مط���ار حمد الدويل بالدوح���ة ،كمية كبرية من م���ادة املاريجوانا
املخدرة تزن  6.4كيلوغرام� ،إثر ا�شتباه موظف اجلمارك يف حمتويات
حقيب���ة تخ�ص م�ساف���ر ًا �آ�سيوياً قادماً من بلده ع�ب�ر رحلة ترانزيت من
�إحدى ال���دول اخلليجية .وقال مدير جم���ارك املطار عجب القحطاين
�إن «ال�ضبطي���ة متت بعد ا�شتباه املفت�ش بق�سم الأجهزة اخلارجية يف
حقيبة تخ����ص امل�سافر ،وقام بتحويلها �إلى موظ���ف ال�ساحة اجلمركية
لتفتي�شها والت�أكد من حمتوياتها» .وتابع« :بعد التفتي�ش عرث على
كمية  6.4كيلوغرام من مادة املاريجوانا املخدرة ،التي كانت مق�سمة
�إلى  11قطعة كبرية ملفوفة بالورق ،وخمب�أة يف �أكيا�س حتتوي على
�أ�سماك جمففة ومك�رسات متنوعة ،وقد قامت اجلمارك ب�إتباع الإجراءات
الالزمة لعملي���ة ال�ضبط وحتويل ال�ضبطية وامله���رب �إلى اجلهة الأمنية
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املخت�صة» .و�أ�شار القحطاين �إلى �أن التعاون بني رجال اجلمارك �سبب
يف ت�سهي���ل مهم���ة ال�ضبط ،حيث قام ق�سم الأجه���زة وال�سيطرة وفرقة
اجلوالة اجلمركية مبراقبة احلقيبة امل�شتبه فيها ومتابعتها منذ و�صولها
وحتى تفتي�شها.

اجلمارك العمانية ت�ضبط كميات من امل�ؤثرات
العقلية والب�ضائع واملواد املغ�شو�شة

�أحبط رجال اجلمارك يف عدد من املنافذ اجلمركية حماوالت
�إدخال وتهريب كميات من امل�ؤث���رات العقلية واملواد والب�ضائع
املمنوع���ة واملغ�شو�شة التي يحظر تداولها وحيازتها يف ال�سلطنة
وت�ؤثر على �صحة و�سالمة املجتمع.
وذكر م�س�ؤول م���ن الإدارة العامة للجمارك �أن من �أهم ما مت
�ضبطه �إحباط �إدخال � 6صناديق من املفرقعات النارية وم�سد�سات
�ألع���اب �أطفال ور�صا����ص مل�سد�سات الأطفال ق���ام بها مواطن عرب
مركبته يف منفذ خطمة مالحة مبحافظة �شمال الباطنة .كما �أحبط
رجال اجلمارك مبنفذ خطمة مالح���ة حماولة �إدخال  20عبوة من
التبغ املمنوع من نوع �سباري و� 6صناديق من نوع �أف�ضل قام
بها �شخ�ص من جن�سية �آ�سيوية �أخفاها يف �شاحنة من نوع قاطرة
ومقطورة .ويف منفذ الوجاجة مبحافظة �شمال الباطنة متكن رجال
اجلمارك من �ضبط مواطن ح���اول �إدخال  60عبوة تبغ خمتلفة
الأن���واع و 12علبة وزجاجة من امل�رشوب���ات الكحولية �أخفاها يف
ال�صندوق اخللفي �ضمن الأغرا�ض املوجودة يف املركبة.
وا�ستطاع رجال اجلمارك مبنفذ وادي اجلزي الربي مبحافظة
الربميي من �ضبط  35عب���وة من الأعالف احليوانية ال يوجد بها
ت�صاريح متت تخبئتها �أ�سفل ال�شاحنة.
وم���ن جانب �آخر �أحبط رجال اجلمارك يف مطار م�سقط الدويل
ع���دد ًا من حماوالت �إدخال كميات م���ن امل�ؤثرات العقلية ،حيث
مت �ضب���ط عبوتني من خم���در املارجوانا يبل���غ وزنهما ما يقارب
كيلوجرام ،و 202كب�سولة من املواد املخدرة.
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كاتب وكتاب
هل من ال�رضوري �إثارة خماوف غري مربرة عند كل م�شـروع جديد؟!

ا�سرتاتيجات التغلب
على القلق وحتقيق النجاح
ُيع���د القل���ق العائق الأكرب �أمام حتقيق الإن�سان �آماله وطموحاته� ،إذ تقف خماوف���ه حاجز ًا ي�شعره بالعجز وقلة احليلة ،ما
تو�صلوا �إلى منهج ي�ساعد املرء على حترير
يت�سبب بـ «وفاة» الفكرة حتى قبل والدتها ،لكن خرباء يف جمال تنمية الذات َّ
النف�س من القلق عرب جمموعة ح�سابات منطقية.

عد دي���ل كارنيغي من �أف�ض���ل امل�ؤلفني
ُي ّ
الذي���ن كتبوا يف جمال التنمية الذاتية ،والف�ضل
يف ذلك يعود �إلى كتاب���ه الذي ال يزال يحقق
�أعل���ى املبيعات ويحمل عن���وان «كيف تك�سب
الأ�صدقاء وت�ؤثر يف النا�س» ،الذي ُن�رش لأول مرة
يف العام .1936

ي�ستخدمونه���ا للتخل����ص م���ن القل���ق ،بيد �أن
التجربة الأهم تلك التي �أجراها عملياً على طالبه
م���ن خالل تقدمي بع����ض الن�صائح ،ثم مالحظة
مدى جناحها.

ويف كتاب���ه «دع القل���ق واب���د�أ احلياة»،
بحث كارنيغي خ�ل�ال الأعوام ال�سبعة التي
الذي ُن��ش�ر يف العام  ،1948يع���دد الكاتب �سبق���ت ن��ش�ر الكت���اب يف الفل�سف���ات القدمية،
طرقا ت�ساعد الق���ارئ على حترير نف�سه من القلق وحت���دث مع رج���ال �أعم���ال حول الط���رق التي

 - 1ا�س�أل نف�سك :

 54الجمـــــــارك

ورفع �إنتاجيت���ه .ويعتمد الكت���اب على جتربة
عا�شه���ا كارنيغي خ�ل�ال عمل���ه بتدري�س بع�ض
الدورات التعليمية ،حيث الح���ظ �أن القلق يعد
فكرة �أ�سا�سية بني طالبه بغ�ض النظر عن جمالهم
املهني �أو اخللفية التي قدموا منها ،ومن هنا قرر
يف ما يلي خال�ص���ة اال�سرتاتيجيات اخلم�سة
ت�أليف كتاب يلهمهم ملواجهة و�ساو�سهم النف�سية .الأهم لكتاب «دع القلق وابد�أ احلياة»:
م���ا �أ�س���و�أ االحتم���االت؟ ثمة �أ�سل���وب ب�سيط
يتك���ون من ثالثة خط���وات ت�ساعد على مواجهة

القلق ال�شخ�صي �أو املهني:
�أوالً ،ينبغ���ي على الف���رد �أن ي�س�أل نف�سه
ما �أ�س���و�أ الفر�ضيات القابلة للح���دوث ،يلي ذلك
اال�ستع���داد للتعامل مع تل���ك الفر�ضية ،و�أخري ًا
ينبغ���ي عليه �أن يج���د طريق���ة ت�ساعده على
اال�ستفادة من ذل���ك املوقف ال�سيء وا�ستخال�ص
اجليد منه ،حتى ينتهي الأمر.
يعتم���د هذا الأ�سلوب عل���ى حكاية ملخرتع
تكييف الهواء احلديث ويلي كاريري ،فبينما كان
كاريري يعم���ل يف �رشكة بافلو فورج ،اكت�شف �أن
خدمة تنقية الهواء الت���ي تقدمها �رشكته لي�ست
بالكفاءة التي يرجوها.
وعنده���ا �أدرك كاري�ي�ر �أن �أ�س���و�أ الفر�ضيات
القابلة للح���دوث تكمن يف خ�س���ارة �رشكته 20
تقب���ل الأم���ر من خ�ل�ال تخ�صي�ص
�أل���ف دوالرّ ،
ال�رشكة لذل���ك املبلغ باعتب���اره تكاليف للبحث
عن ا�سرتاتيجية جديدة ،ويف نهاية الأمر متكّن
كاريري من حت�سني املوقف واال�ستفادة منه ،ف�إذا
ا�ش�ت�رت ال�رشكة معدات جدي���دة بقيمة 5000
دوالر� ،ستتالف���ى امل�شكل���ة ،الأمر ال���ذي ج َّنب
�رشكته �إنفاق � 15ألف دوالر.
 - 2جتميع احلقائق مبو�ضوعية

كارينيغي �ألًّف عدة
كتب حول حترر
الإن�سان من القلق ورفع
االنتاجية
 - 3ابتكر حلوال ممكنة

ابتكر املدي���ر العام ل�رشك���ة «�سيمون �آند
�شو�سرت» ليون �شيمك���ن ،طريق ًة الخت�صار الوقت
الذي يق�ضيه يف االجتماعات بن�سبة  75باملئة.
طلب من زمالئ���ه قبل عر�ض امل�شكلة التقدم
مبذكرة جتيب عن � 4أ�سئلة :ما امل�شكلة؟ �سببها؟
احللول املمكنة؟ وما احلل الذي تقرتحه من بني
تلك احللول؟

القانون يكمن يف اكت�شاف م���ا �إذا كان ينبغي
عل���ى امل���رء اخلوف م���ن حدوث���ه �أم ال ،ويذكر
كارنيغي �أن البحري���ة الأمريكية ا�ستعانت بهذا
القانون لرفع معنويات بحاريها.
فالبحارة الذي���ن �أُوكل �إليهم الإبحار بناقالت
حتت���وي على وقود عايل الأوكت�ي�ن ،انتابتهم
خم���اوف م���ن انفجارها ،ل���ذا �أمدته���م البحرية
بالأرقام املحددة املتعلقة باحتمال وقوع ذلك،
فمن ب�ي�ن كل  100ناقلة �أ�صابتها الطوربيدات،
ظل���ت  60ناقل���ة على وجه امل���اء بينما غرقت 5
ناقالت فقط يف �أقل من  10دقائق ،ما يعطيهم
فر�صة ملغادرة الناقلة.

 - 5احلد الأق�صى للخ�سائر

تعتم���د هذه اال�سرتاتيجية على مبد�أ ُيتبع
يف �سوق تداول الأ�سهم ،يقول �أحد امل�ضاربني
�إن���ه ي�ضع حد ًا �أعل���ى للخ�س���ارة يف كل عملية
يق���ول �شيمكن �إنه «من���ذ اللحظة التي بد أ� م�ضاربة ينفذها ،مثال :فلنقل �إنك ا�شرتيت �سهماً
فيه���ا اتباع النظ���ام اجلديد ،قلّ جل���وء زمالئه بقيمة  100دوالر ،وو�ضعت حد ًا للخ�سارة بقيمة
�إليه بحثاً عن ح���ل» ،وذلك بعدما اكت�شفوا �أن  10دوالرات ،فعندما ينخف�ض �سعر ال�سهم لي�صل
الإجاب���ة عن تلك الأ�سئل���ة الأربعة تتطلب منهم �إلى  ،90يجب عليك �أن تبيعه دون مناق�شة.
جتميع كل احلقائ���ق والتفكري يف امل�شكلة من
وميكنك اتباع هذا املبد�أ يف �أن�شطة حياتك
خالل احلقائ���ق التي جمعوه���ا ،وبكلمات �أخرى اليومية ،فعلى �سبيل املـــثال �أراد كارنيغي �أن
«الأفعال ت�ستبدل القلق والكالم».
ي�صري روائي���اً ،لكنه بعد ق�ضاء عامـــني من الكد

�إذا كرّ����س امل���رء وقت���ه لإيج���اد احلقائق
 - 4قانون املتو�سط احل�سابي
دون حتقي���ق جناح ُيذكر قــ���رر خف�ض اخل�سائر
بطريق���ة حيادية ومو�ضوعي���ة ،يختفي قلقه يف
ي�شري قانون املتو�سط احل�سابي �إلى احتمال الت���ي تكبدها والع���ودة مرة �أخ���رى �إلى جمال
�ضوء املعرفة التي «ح�ص���ل عليها» ،تلك كانت
وقوع حدث معني ،وال�سبب وراء اال�ستعانة بهذا التدري�س.
كلمات هريبرت هوك����س ،العميد الأ�سبق جلامعة
كولومبيا ،لكارنيغي.
و�أو�ض���ح كارنيغ���ي طريقت�ي�ن م���ن �أجل
جتميع احلقائ���ق بطريــق���ة مو�ضوعية ،وذلك
مـــن خــــالل التظاهر ب�أنك جتمع تلك احلقائق
ل�شخ�ص �آخر حتى تتمكن م���ن جتنب الت�أثريات
العاطفـــية لها.
كم���ا ميكن اعتب���ار نف�سك حمامي���اً ي�ستعد
للدفاع ع���ن الوجه الآخر للق�ضي���ة ،وعليه ف�إنك
جتمع احلقائق التي ال تدعم موقفك ال�شخ�صي،
يلي ذل���ك ،كتابة احلقائق الت���ي تو�صلت �إليها
وتناوله���ا من اجلانبني ،وعنده���ا �سرتى ال�صورة
�أو�ضح.
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ال�شـركات امل�شغلة للهواتف املحمولة تعرف عنا �أكرث مما ينبغي..

�إخرتاق خ�صو�صيتنا عرب هواتفنا النقالة
يعر�ض �سالمتنا و�سالمة �أبنائنا للخطر
ه����ل �أ�صب����ح الهاتف النقال خط����ر ًا على
خ�صو�صياتن����ا ،بل ه����ل �أ�صبح خط����ر ًا على
حياتن����ا وحياة �أوالدن����ا ،فالول����ع الع�رصي
ب�إبالغ الآخرين بتحركاتنا ونزهاتنا ومغامراتنا
اليومية قد يحمل خماط����ر متعددة ،كما �أن
ال�رشكات امل�شغلة للهوات����ف املحمولة تعرف
ويقوم البع�����ض دون وع����ي باملوافقة
عنا �أكرث مما ينبغي.
على تتبع موقعهم عل����ى مدار اليوم ،غري
يقف الكث��ي�رون على ُبعد خطوة واحدة منتبه��ي�ن ملدى ح�سا�سية ه����ذه املعلومات
من اخ��ت�راق خ�صو�صيات هواتفه����م النقالة ،و�إمكانية بيعها.

�إذ تو�صل����ت التحقيق����ات الت����ي �أجرتها
بع�����ض م�ؤ�س�سات بيان����ات الهاتف النقال �إلى
قيام �شبكات الهواتف وم�شغلي نقاط الإت�صال
الال�سلكية بالإحتفاظ ببيانات العمالء املتعلقة
بتحركاتهم ومنط حياتهم اليومية.

�أ�صحابه����ا .وتت�ضمن املعلومات �أي�ضاً ما ي�شري
�إلى جن�����س العمالء وتوجهه����م وديانتهم،
بالإ�ضافة �إلى العديد من التفا�صيل احلميمة
التي قد ت�ستخدم لإبتزازهم.

وبح�س����ب جيف ريف����ل ،م�ؤ�س�����س حملة
«كراودثين����ك» للخ�صو�صي����ة� ،إح����دى
املجموعات امل�س�ؤولة عن التحقيقات« ،مييل
امل�ستخدم����ون لإختي����ار تتب����ع موقعهم،
مزود اخلدمة يع����رف �أين �أنت
امل�شكل����ة �أن ّ
و�إل����ى �أين �ستذه����ب دون �أن تع����رف �أنت
وح�ص����ول �آخرين عل����ى بياناته����م اليومية،
كما يحذر الن�شطاء من �إمكانية ا�ستخدام ذلك».
بح�سب ما �أ�ش����ار بع�ض الن�شط����اء املهتمني قرا�صن����ة املعلوم����ات واملجرم��ي�ن له����ذه
باخل�صو�صية ،وفق تقرير ن�رشته م�ؤخر ًا�صحيفة املعلومات لإ�ستهداف الأطفال حني ذهابهم فر�صة ذهبية للخاطفني
�أمــــ����ا بــــي����ت وودوارد مــــــ�ؤ�ســـ�����س
للمدار�س �أو ا�سته����داف املنازل عند مغادرة
الغارديان الربيطانية.
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«�سيكيور�س»خلرباء �أم����ن املعلومات فريى
�أن ه����ذه املعلومات �ستبدو مثل غبار الذهب
للمجرم��ي�ن� ،إن وج����دت طريقه����ا لل�س����وق
ال�سوداء.

و�أ�ضاف �أن «املعلومات التي يحتفظ بها
مقدمو اخلدمة التي تتعلق مبواقع العمالء
ت�سه����م يف تطوي����ر م�ساحة خط����رة للجرائم
الإلكرتونية ،ما يوج����ب الإهتمام العاجل من
قبل القائمني على هذه ال�صناعة و�إال �سنواجه
احتمال وقوع ه����ذه املعلومات احل�سا�سة يف
�أيدي املختطفني وغريهم».
يف ه����ذه الأثناء �أ�ش����ارت الأبحاث التي
قام����ت بها جمموع����ة «كراودثينك» �إلى �أن
 %93من م�ستخدمي الهواتف الربيطانيني
مث ًال ،قام����وا بتفعيل خي����ار تتبع مواقعهم
على م����دار اليوم ،ما يتيح ملقدمي خدمات
الهاتف النق����ال الو�ص����ول ملواقعهم يف �أي
وقت.
وبح�س����ب ما ي�ش��ي�ر البحث ،ف�����إن هذه
النتائج تعني �أن املعلومات قد انتقلت من
امل�ساح����ات الإلكرتونية للواق����ع ،ممثلة �أكرث
�أنواع التتبع خطورة.

بتحويلها لبيان����ات جمهول����ة امل�صدر ،لكن مل ي�ستخدموه����ا ،كم����ا �أ�ش����ار حتقي����ق
املجموعات املدافع����ة عن اخل�صو�صية �أثارت «كراودثينك» �إلى �أن العديد من مقدمي
ت�سا�ؤالت ب�ش�أن فاعلية هذا النهج يف احلفاظ اخلدمات ت�ستخدم نف�س �سيا�سة اخل�صو�صية
على البيانات ال�شخ�صية.
لكل م����ن خدمات الهاتف النق����ال واخلدمات
الال�سلكية ،ما يتيح لها نطاقاً �أكرب من تتبع
كيف ميكن تتبعنا؟
العمالء.
كل م����ا يحتاج����ه الأم����ر ه����و �إ�ستخدام
جمموعتني م����ن البيانات جمهول����ة امل�صدر كيف حتمي نف�سك؟
ومقارنته����ا ببع�����ض للح�صول عل����ى هويات
رغ����م ذلك ،يحق للعمالء الإن�سحاب من
النا�س الذين مت تتبعه����م ،وبح�سب جيم
املواقع التي ت�ستخ����دم بياناتهم لأغرا�ض
كيلوك ،املدير التنفيذي ملجموعة احلقوق
ت�سويقي����ة ،واعتم����اد ًا على قان����ون تنظيم
املفتوحة ،ف�إن����ه «يحت����اج مقدمو اخلدمة
حماي����ة البيانات املرتقب�،سيكون من حقهم
للإحتفاظ ببياناتنا ليحا�سبونا على اخلدمات
املقدم����ة ،لكن ه����ذا ال يعطيهم احلق يف املطالبة بحذف بياناتهم من هذه املواقع.
ا�ستخدام ه����ذه البيانات ب�����أي �صورة �أخرى
و حتذ ر « كر و ا د ثينك » و « جممو ع����ة
دون موافقتن����ا ،بل �إن فعلهم لذلك يعني احلق����وق املفتوحة»م�ستخدم����ي الهوات����ف
منعنا م����ن احلفاظ على بياناتن����ا وما يتبع النقالة من ا�ستخدام ال�شبكات الال�سلكية يف
ذلك من خماطر جمة».
اخل����ارج لتجنب الك�شف ع����ن هوياتهم،كما
وتعترب نقاط تق����دمي اخلدمة الال�سلكية حتذرمن �إمكانية تتبع مواقعهم عن طريق
�أي�ض����اً نقاط تتب����ع حمتمل����ة� ،إذ �إنها تقوم ال�صورالت����ي ي�شاركونه����ا ومقاط����ع الفيديو
بت�سجي����ل موق����ع املاري����ن بها حت����ى �إن وحتميل تطبيقات الهاتف النقال.

لك����ن الأبحـــ����اث الت����ي �أجـــرته����ا
«كراودثين����ك» وغريها م����ن املنظمات مثل
جمموعة احلقوق املفتوح����ة ،وجدت �أنه مل
يت����م تقدمي معلومات وا�ضح����ة للعمالء عن
كيفية ا�ستخ����دام البيانات التي يتم جمعها
�أو كيفية وقف هذه الأمر.
و�أو�ضحت الدرا�سات التي �أجريت �أي�ضاً �أن
مقدمي اخلدمة ال يو�ضحون لعمالئهم مدى
تتب����ع مواقعهم وا�ستخدام هذه املعلومات
يف حمالت الت�سويق عن طريق بيعها لطرف
ثالث.

�أم����ا جمموعة احلق����وق املفتوح����ة فقد
توا�صلت مع بع�ض ���ش�ركات الهاتف النقال،
الت����ي �أو�ضحت �أنه����ا لي�ست مطالب����ة قانونياً
باحل�ص����ول عل����ى موافق����ة امل�ستخدم��ي�ن
لإ�ستخ����دام ه����ذه البيان����ات ،لأنه����ا تقوم
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فوائد �صحية جمة ..وقاية من الأمرا�ض وحت�سني �أداء معظم وظائف اجل�سم

فوائد التوت الأزرق..
�أبرزها حماية القلب
والذاكرة

التوت الأزرق فاكهة م�ألوفةُ ،ت�ضاف �إلى احلبوب الكاملة وال�سلطة واحللويات،
�أو ُت�أكل مبفردها ،و ُتعرف �أي�ضاًبالـ «�سوبرفوود» الحتوائها على جمموعة كبرية
�ضد بع�ض الأمرا����ض كال�رسطان و�أمرا�ض
ومتنوعة من
مغذي���ات تو ّفر احلماية ّ
ّ
القل���ب والأوعية الدموية .ويو�ضح الباحثون اليوم � ّأن هذه الفاكهة ت�ؤدي
مهم���اً يف مكافح���ة داء الألزهامي���ر .كذلك ،له���ا فوائد الفتة يف
دور ًا ّ
ال�سن .يعود
حت�سني الذاكرة والوظائف املعرفية لدى الطاعنني يف ّ
اللون الأزرق الغامق يف التوت الأزرق �إلى الأنثو�سيان ،ومواد ع�ضوية
لوني���ة قابلة للذوبان يف املاء ،وهو يحتوي عليها �أي�ضاً بع�ض الفواكه
واخل�رضاوات ب�ألوان مت�شابهة كالتوت الربي وامللفوف الأحمر والباذجنان.
َن�سبت درا�س���ات �سابقة الوقاي���ة من �أمرا�ض
القلب والأوعي���ة الدموية ،والأمرا����ض الع�صبية،
كذلك �أمرا����ض ال�رسطان� ،إلى الأنثو�سيان ،و�أفاد
اخلرباء �إثر درا�س���ات �أجروها �أخري ًا � ّأن هذه املواد
�إ�ضاف���ة �إلى عدد كب�ي�ر من م�ض���ادات الأك�سدة
اجلمة
املتواف���رة يف التوت ،تكم���ن وراء الفوائد ّ
لهذه الفاكهة.
يف ع���ام � ،2015أف���ادت جمعية الألزهامير
� ّأن  3.5مليون �أمريك���ي �أُ�صيبوا مبر�ض الألزهامير
وعان���وا ا�ضطراب���ات ع�صبي���ة بعد م���وت اخلاليا
الدماغية لديهم ،كما عان���وا من فقدان الذاكرة
وانخفا�ضاً
وقدر � ّأن
ح���اد ًا يف الوظائف املعرفيةّ ،
ّ
 5.1ملي���ون من ه����ؤالء الأ�شخا�ص يبلغون 65
ال�سن
عاماً وما فوق ،وترتفع ن�سبة الطاعنني يف ّ
معدل
با�ستمرار ( 65وما فوق) ،فريتفع بالتايل ّ
الإ�صابة بالألزهامير.
وتتوقع جمعية الألزهامير بحلول عام 2025
املعدل بن�سبة  %40فيتجاوز بالتايل
�أن يرتفع
ّ
عدد امل�صابني به���ذا املر����ض ال�سبعة ماليني

 58الجمـــــــارك

�أمريكي.
وحل�سن احل���ظ ،برهنت درا�ست���ان �أجراهما
فريق من اخلرباء � ّأن للت���وت الأزرق �أثر ًا مهماً يف
ت�أخري بداية �أعرا�ض الألزهامير.
يح�سن الوظائف الدماغية
ّ

و�أجري���ت الدرا�سة الأولى عل���ى � 47شخ�صاً
يتخطّ ���ى عمرهم  65عام���اً ،ويعانون �ضعفاً يف
ح�صة من م�سحوق
الإدراك املع���ريف ،وتناول���وا ّ
ح�صة
التوت الأزرق املجفّف الب���ارد � ّأي ما يعادل ّ
من هذه الفاكهة الطازجة� ،أو عقار من دواء وهمي،
يومياً مدة � 16أ�سبوعاً.
مرّة ّ
وبرهن���ت التقاري���ر �أ ّنه من تن���اول م�سحوق
حت�سناً ملحوظ���اً يف الأداء
الت���وت الأزرق �أظه���ر ّ
املع���ريف ،كذلك يف الوظائ���ف الدماغية مقارنة
وهمياً ،و�أكّ���د اخلرباء �أي�ضاً
مع من تن���اول دواء ّ
�أن «م�سحوق التوت الأزرق �أ�سهم يف تعزيز عمل
الذاكرة والتوا�صل مع الكلمات واملفاهيم» ،عالوة
على ذلك� ،أ�ش���ار الت�صوير بالرنني املغناطي�سي

الوظيفي � ّأن امل�سح���وق �ساهم يف زيادة الن�شاط
الدماغي.
ذلك فيما كانت الدرا�سة الثانية �أقلّ ح�سماًن
طبق���ت جمموعة من �أربع���ة عالجات على
حيث ّ
� 94شخ�ص���اً ترتاوح �أعمارهم بني  62و 80عاماً
يعانون �ضعفاً يف الذاكرة ،وتناول ه�ؤالء م�سحوق
التوت الأزرق �أو زيت ال�سمك  -الذي يحتوي على
الأوميغا  3والأحما����ض الدهنية التي ت�ساعد يف
الوقاية من الألزهامير� ،-أو مزيجاً من زيت ال�سمك
وم�سحوق التوت الأزرق� ،أو دواء وهمياً.
«حت�سن الأداء
و�أفادت تقارير اخل�ب�راء عن
ّ
املعريف ل���دى الأ�شخا�ص الذين تناولوا م�سحوق
التوت� ،أو زيت ال�سمك ،على حدة� .إال �أ ّننا �شهدنا
حت�سناً طفيفاً يف الذاكرة».
ّ
و�أكّد الباحث���ون � ّأن نتائج الت�صوير بالرنني
املغناطي�سي الوظيفي ل���دى امل�شاركني الذين
تناولوا م�سح���وق التوت الأزرق كان���ت �أقلّ خطر ًا
باملقارنة م���ع نتائ���ج الدرا�س���ة الأولى .الحظ
اخلرباء حينئذٍ � ّأن امل�شاركني يف الدرا�سة الثانية

كانوا يعانون �ضعفاً يف الإدراك املعريف بن�سب
�أقلّ  ،يف بداية الدرا�سة.
وب�رصف النظر عن النتائ���ج ،ي�ؤمن اخلرباء
ب� ّأن التوت الأزرق قد ال يظهر فوائد قيا�سية لدى
الأ�شخا�ص الذين يعانون م�شاكل ثانوية وب�سيطة
يف الذاك���رة� ،إال �أ ّن���ه قد ي�ساه���م يف معاجلة
من يع���اين ا�ضطراب���ات يف الإدراك املعريف.
وباتت نتائ���ج الدرا�ستني مبثابة �أ�سا�س للبحوث
تتو�صل
امل�ستقبلي���ة� ،إذ ي�أم���ل الباحث���ون �أن
ّ
الأخ�ي�رة �إلى نتائ���ج حت�سم م���ا �إذا كان التوت
�ضد بداية �أعرا�ض
الأزرق قادر ًا على ت�أمني الوقاية ّ
الألزهاميز ،لذلك ت�ستدعي الدرا�سة الثانية ،التي
�أت���ت نتائجها غري قاطعة�� ،ض�رورة خو�ض بحوث
جدي���دة .يف الوق���ت احلا�رض ،ين���وي اخلرباء
�إجراء درا�سات وبحوث وتطبيقها على م�شرتكني
ترتاوح �أعمارهم بني  50و 65عاماً ،من بينهم
من يعاين خطر الإ�صابة بالألزهامير� ،أو البدانة �أو
معدالت مرتفعة من
ي�سجل ّ
ال�ضغط املرتفع� ،أو ّ
الكول�سرتول ال�ضار.
طبية جديدة لدرا�سة
ُ
وي�شار �إلى �أن تقاري���ر ّ
حديث���ة �أظه���رت � ّأن تناول املزيد م���ن الأغذية
مبركب���ات الفالفونويد ق���د يخفّ�ض خطر
الغنية
ّ
ع���دم القدرة عل���ى الإنت�صاب ل���دى الرجال يف
متو�سط العمر.
ّ
�صحة العظام
احلفاظ على
ّ

ي�ساهم غنى التوت الأزرق مبعادن احلديد
والف�سفور والكال�سي���وم واملغني�سيوم واملنغنيز
والزن���ك والفيتامني  ،Kيف احلف���اظ على بنية
وقوته���ا .ي�ؤدي الزن���ك واحلديد دور ًا
العظام ّ

قوة العظ���ام واملفا�صل
حا�سم���اً يف احلفاظ على ّ
�صحة القلب ملا يحتوي
معدالت الفيتامني K
ومرونتها ،كذلك ،ت�ؤدي ّ
يقوي الت���وت الأزرق ّ
ّ
املنخف�ض���ة �إلى زيادة خطر تك��ّس رّ العظام ،فيما علي���ه من �ألي���اف ومعادن البوتا�سي���وم وحم�ض
مغذية ،بالإ�ضافة
معدالته املرتفع���ة امت�صا�ص الكال�سيوم الفوليك والفيتامني  B6ومواد
ّ
حت�سن ّ
ّ
�إلى افتق���اره �إلى الكول�س�ت�رول .كذلك ،ت�ساعد
حتد من خ�سارته.
وبالتايل
ّ
الألياف يف تخفي����ض جمموع الكول�سرتول الكلّي
تخفي�ض �ضغط الدم
الدم وتخفي�ض خط���ر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب
يف ّ
احلفاظ على ّ
معدل �صودي���وم منخف�ض �أمر والأوعية الدموية.
��ض�روري لتخفي�ض �ضغط ال���دم .وملا كان التوت
بدورهم���ا ،مين���ع كل م���ن الفيتامني B6
الأزرق ال يحت���وي بطبيعت���ه عل���ى ال�صوديوم،
معدل الأحما�ض الأمينية
وحم�ض الفوليك ارتفاع ّ
ويتميز بغناه مبع���ادن البوتا�سيوم والكال�سيوم
ّ
مبعدالت
ي�سب���ب تراكمه���ا يف اجل�س���م
ّ
الت���ي ّ
�ضغط
تخفي�ض
يف
ي�ساهم
إن���ه
�
ف
واملغني�سيوم،
مفرطة ب��ض�رر ي�صيب الأوعية الدموية وي� ّؤدي �إلى
الدم ب�صورة طبيعية.
م�ش���اكل يف القل���ب .ووفق درا�س���ة حديثة يف
الوقاية من �أمرا�ض القلب

بال�سكري
التحكم
ّ
ّ

تظهر الدرا�سات � ّأن لدى مر�ضى ال�سكّري من
الن���وع ال ّأول ،الذين يتناول���ون وجبات غذائية
مع���دالت منخف�ضة من الغلوكوز
غنية بالألياف،
ّ
يف ال���دم .ولأن كوباً من ع�ص�ي�ر التوت الأزرق
يحتوي على  3,6غرامات م���ن الألياف ،ين�صح
اخت�صا�صيو التغذي���ة الن�ساء بتناول من � 21إلى
 25غراماً من الألياف يومياً ،والرجال من � 30إلى
 38غراماً.
كذلك ،تقرتح الدرا�سات تناول فواكه معينة
مما ي�ساعد يف تخفي�ض
طازجة ولي�س ع�صريه���اّ ،
خطر الإ�صابة بال���داء ال�سكّري من النوع الثاين.
�إذ �أكّد الباحثون � ّأن تناول ثالثة ح�ص�ص �أ�سبوعياً
م���ن التوت الأزرق �أو العن���ب �أو الزبيب �أو التفاح
�أو الإجا�ص يخفّ�ض خط���ر الإ�صابة باملر�ض بن�سبة
.%7

جامعة هارفرد ،تب�ّي�نّ � ّأن تناول الأغذية الغنية
بالأنثو�سيان بانتظام يخفّ�ض خطر الإ�صابة بنوبة
قلبي���ة بن�سب���ة  32%لدى الن�س���اء يف مقتبل
العمر ومتو�سطه .كذلك �أفاد اخت�صا�صيو التغذية
الذين �شارك���وا يف الدرا�س���ة � ّأن الن�ساء اللواتي
يتناولن ثالث ح�ص�ص من التوت الأزرق �أو الفراولة
يظهرن نتائج �أف�ضل.

الوقاية من ال�رسطان

يعمل الفيتامين���ان  Aو Cوخمتلف املواد
املغذي���ة املتواف���رة يف الت���وت الأزرق مبثاب���ة
قوية ت�ساع���د يف احلماية من
م�ض���ادات �أك�سدة ّ
ال�رضر الأ�سا�سي الذي ي�صيب اخلاليا ،مانعة الورم
من النمو ،وتخفّ�ض الإلتهاب يف اجل�سم ،وتردع
خمتل���ف �أنواع ال�رسطان ،مبا فيها �رسطان املريء
والرئة والف���م والبلعوم وعنق الرحم والبنكريا�س
والربو�ستات والقولون.
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المـجـتـــمــع

زيارة التالميذ الع�سكريني من الأكادميية امللكية لل�رشطة للتعرف على املهام املنوطة لإدارات و�أق�سام �شئون اجلمارك

زيارة طلبة مدر�سة الرفاع ال�رشقي الأبتدائية للبنني للتعرف على مهام جناح الأثر يف التفتي�ش اجلمركي
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النقيب حممد ال�شيخ ينال املاج�ستري
يف العلوم الإدارية والأمنية

ترقيـات

النقيب جمعه علي العجالن

ح�صل النقيب حممد علي ال�شيخ رئي�س
�شعب����ة الرتاخي�ص اجلمركية ب�إدارة املخاطر
والتقييد على درجة املاج�ستري يف العلوم
الإداري����ة والأمنية م����ن الأكادميية امللكية
لل�رشطة  -بعنوان (�شئون اجلمارك ودورها
يف مكافحة جرائ����م تهريب املخدرات عرب
املنافذ اجلمركية).
النقيب حممد في�صل �آل خليفة

العقل ال�سليم يف اجل�سم ال�سليم ..من�سوبو اجلمارك يتفاعلون مع «ال�صحة» يف حملة «احم قلبك»
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االنجازات
آخــــــــــر المطـــــاف

تعزيز مسيرة اإلنجازات
متكَّ���ن معايل ال�شيخ حممد بن خليفة �آل خليفة من �إحداث نقلة نوعية
يف �شئون اجلمارك عل���ى خمتلف الأ�صعدة ،وميك���ن للمتعاملني مع هذه
امل�ؤ�س�س���ة الوطنية �أن يلم�سوا ب�أنف�سهم م���دى التطور الذي حققه خالل فرتة
رئا�سته للجمارك.

فقد تبنى معايل ال�شيخ حممد بن خليفة �آل خليفة ا�ستحداث املناهج
التطويري���ة الداخلي���ة واخلارجية ل�شئ���ون اجلمارك حتى و�صل���ت �إلى م�صاف
امل�ؤ�س�س���ات العاملية وج���رى تعيني معاليه يف من�ص���ب نائب رئي�س منظمة
اجلمارك العاملية.

وبعد قراب���ة خم�س �سنوات م���ن العمل الد�ؤوب والتط���ور الدائم يرتك
مع���ايل ال�شيخ حممد بن خليفة �آل خليفة قيادة دفة �شئون اجلمارك لواحد
م���ن �أبناء هذه امل�ؤ�س�س���ة الوطنية املخل�صني واملتفان�ي�ن يف عملهم ،وهو
�سعادة ال�شيخ �أحمد بن حمد بن �أحمد �آل خليفة مما يب�رش مبزيد من التطور
والتقدم لهذا ال�رصح الوطني.

وب�إ�سم���ي وبا�س���م جميع الزمالء م���ن منت�سبي �شئ���ون اجلمارك نهنئ
�سعادة ال�شي���خ �أحمد بن حمد �آل خليفة على �ص���دور الأمر امللكي بتعينه
رئي�ساً للجمارك ،متمنني ل�سعادته التوفيق يف مهامه اجلديدة ،والتي ت�أتي
بع���د جناح �سعادته يف �إحداث نقل���ة نوعية يف جمال التخلي�ص اجلمركي
عندم���ا كان مدير ًا عاماً للإدارة العام���ة للتخلي�ص والتفتي�ش اجلمركي ،ورفع
ع���دد معامالت التخلي����ص اجلمركي يف ميناء خليفة ب���ن �سلمان �إلى قرابة
 500معاملة بعد �أن كان ي�ستغرق �أياماً عديدة يف ال�سابق ،وهو ما �أ�سهم
يف �إنه���اء ظاهرة االزدحام الكبري يف �إدارة التخلي�ص اجلمركي ،و�رسعة �إجناز
املعامالت نظر ًا لو�ضوح الإجراءات جلميع املراجعني وم�شاركة املخل�صون يف
�إدخال بيانات ا�ستماراتهم وطلباتهم �إلكرتونياً.
ولقد ا�ستهل �سعادته من�صبه اجلديد يف �شئون اجلمارك بعقد اجتماع
مو�سع مع مدي���ري ور�ؤ�ساء ومنت�سبي �شئون اجلمارك� ،أعرب خالله لهم عن
دعم �سعادته لكل ما من �ش�أنه االرتقاء بالعمل اجلمركي.
ويف اخلتام نتمن���ى ل�سعادة رئي�س اجلم���ارك كل التوفيق يف املرحلة
القادمة.

النقيب وعد راشد النجم

