


اإلفتتاحيــــــــــــــة

زيارة ميمونة.. 
ومستقبل زاهر

خطوات مبارك���ة وزيارة ميمونة حظيت بها �شئون اجلمارك من الفريق الركن معايل ال�شيخ 
را�ش���د بن عبداهلل اآل خليفة وزي���ر الداخلية، نعتربها نحن يف �شئون اجلمارك حافزًا لنا ملزيد 
م���ن البذل والعطاء، وو�شاماً على �شدورنا، نرفعه معاهدين اهلل، على اأن نحافظ على م�شتوى 
الأداء بكاف���ة املنافذ اجلمركية، واأن نرتقي اأكرث واأكرث يف التعامل مع املنظومة اجلديدة يف 

جمال التفتي�س اجلمركي، مبا تتطلبه من ح�س وطني عال ويقظة دائمة.
اإن ه���ذه الزي���ارة يف هذا التوقيت هي ر�شالة اإيجابية وقوي���ة، تعنى اأننا حماطون برعاية 
تدفعن���ا لأداء الواجب الوطن���ي بكل حب واإخال����س وتفان، كما تعن���ي يف الوقت ذاته اأن 
توف���ر الإمكانيات م���ن الأجهزة احلديثة والتدريب واإعداد الك���وادر هي حمل ت�شجيع ودعم 
م���ن امل�شئولني، مبا »ي�شه���ل الإجراءات الأمني���ة واجلمركية على من�شوب���ي �شئون اجلمارك 
واملواطن���ني واملقيمني وكافة املتعاملني، ويعمل على حتقيق الن�شيابية املطلوبة يف حركة 
عب���ور املركبات وال�شاحنات وي�شهم يف الوقت ذاته يف حفظ الأمن«، وفقاً ملا تف�شل به معايل 

وزير الداخلية من توجيهات اأثناء الزيارة.
كانت الزيارة �شهادة تقدير لكل العاملني باجلم���ارك، وا�شتح�شاناً جمياًل للدور الذي تقوم 
به �شئون اجلمارك، وبف�شل اهلل ثم بف�شل م�شاندة ودعم  معاليه، متكنت �شئون اجلمارك من 
حتقيق الإرتقاء بالعمل اجلمركي، والو�شول اإلى م�شاف الدول املتقدمة يف هذا ال�شاأن، وذلك 
بتلبية كافة احتياجات ومتطلبات تطوير اإدارات املنافذ اجلمركية، بنقل اخلربات وتوفر الكوادر 

الب�رشية الوطنية املوؤهلة، و التزود باأحدث ما تو�شلت اإليه التكنولوجيا يف هذا املجال.
ول �ش���ك اأن حر�شنا على اأن نواكب ما ي�شتجد من اأنظم���ة جمركية عاملية، ب�شكل م�شتمر 
ودائم، وحتول اجلمارك البحرينية من النظام اليدوي اإلى النظام الآيل، اإمنا ي�شكل نقلة نوعية 
فيم���ا يتعلق بالت�شهيالت للتج���ارة املحلية والدولية وجتارة الرتانزي���ت، ويحقق اإرادة القيادة 
احلكيمة يف اأن تكون مملكة البحرين من الدول التي تعتلي قمة هرم الأداء اجلمركي، وي�شار 

اإليها بالبنان عاملياً.
اإن �شئ���ون اجلمارك البحرينية وهي تخطو �رشيع���اً نحو التقدم، ل تغفل يف الوقت ذاته 
�شن���وات التدرج يف اخلطوات، وم���ن ذلك ما نتبعه يف تطبيق النظ���ام اجلمركي اخلليجي 
املوح���د، ل�شمان تطبيقه الفاعل وحتقي���ق اأهدافه، ومبا ي�شمن يف الوق���ت نف�شه اأمن مملكة 
البحري���ن وا�شتقرارها القت�شادي، ولذل���ك فاإننا عندما ننظر اإلى الأم���ام، نبداأ خطواتنا بعد 
درا�ش���ة وافية م�شتفي�شة، نتحلى فيها ب�شئ من احلكم���ة وُبعد النظر، حتى تقف اأعمالنا على 
اأر�س �شلبة وحتظى بالقبول العام وبالحرتافية التي حتول بيننا وبني الوقوع يف التق�شر اأو 

اخلطاأ ل قدر اهلل.
حتي���ة خا�شة ملعايل وزير الداخلية و�شكرًا له على زيارته الغالية، وحتية لكل العاملني يف 
�شئ���ون اجلمارك ومن�شوبيها، على جهودهم النبيلة يف خدمة هذا الوطن العزيز، وال�شهر على 
مناف���ذه اأداًء لواجب عظيم واإرتق���اء باأهداف �شامية، تر�شم طريقاً نح���و م�شتقبل زاهر ململكتنا 

احلبيبة.
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بانـــــورامـــــــا

الجمـــــــارك

قام الفريق الرك���ن معايل ال�شيخ را�شد بن 
عب���داهلل اآل خليف���ة وزير الداخلي���ة، بزيارة اإلى 
�شئون اجلمارك، بح�شور �شع���ادة ال�شيخ را�شد 
بن خليفة اآل خليفة وكيل وزارة الداخلية ل�شئون 
اجلن�شي���ة واجلوازات والإقام���ة، و�شعادة ال�شيخ 
حمم���د بن خليف���ة اآل خليفة رئي����س اجلمارك، 
و�شعادة اللواء طارق ح�شن احل�شن رئي�س الأمن 
العام، و�شعادة اللواء خالد �شامل العب�شي وكيل 

وزارة الداخلية.
ويف م�شتهل الزيارة ، اأعرب معايل الوزير عن 
�شكره وتقدي���ره لرئي�س اجلمارك وكافة العاملني 
فيها عل���ى جهوده���م املخل�ش���ة واملتميزة وما 
حققوه م���ن م�شتويات متقدمة يف جمال تقدمي 
اخلدمات اجلمركية بكافة منافذ مملكة البحرين، 
واإتباعه���م نهج���اً احرتافي���اً يف التعام���ل مع 
امل�شتفيدين من اخلدمات اجلمركية، �شواء على 
م�شتوى الأ�شخا����س اأو ال����رشكات، بالإ�شافة اإلى 
تطوير اأ�شلوب العمل مبا يتما�شى مع التحديات 

واملتغ���رات الأمنية يف اإطار العم���ل املتوا�شل 
على رفع م�شتويات الأداء، وت�شهيل حركة عبور 

الأ�شخا�س ونقل الب�شائع.
واأكد معاليه اأهمية املحافظة على امل�شتوى 
العايل من الإج���راءات اجلمركية بكافة املواينء 
واملنافذ، مو�شحاً اأننا نتعامل اليوم مع منظومة 
جديدة يف جمال التفتي����س اجلمركي، وخا�شة 
يف املنفذ الربي، الأمر الذي يتطلب منا يف ظل 
الأخطار الراهنة، اليقظة والوعي يف اأداء الواجب 
الوطني مدعوماً بتنظيم حركة امل�شافرين وتوفر 
الأجهزة احلديثة وتدريب واإعداد الكوادر، م�شرًا 
اإلى �رشورة الهتم���ام امل�شتمر بتوظيف التقنيات 
احلديثة لت�شهي���ل الإجراءات الأمنية واجلمركية، 
مب���ا يعمل على حتقيق الإن�شيابية املطلوبة يف 
حركة عب���ور املركبات وال�شاحن���ات وي�شهم يف 

الوقت ذاته يف حفظ الأمن.
واأك���د معاليه اأن العم���ل اجلمركي، جزء ل 
يتج���زاأ من املنظوم���ة الأمنية و�رشي���ك اأ�شا�شي  

م���ع الأجهزة الأمني���ة واملوؤ�ش�ش���ات املجتمعية 
يف مكافح���ة الإرهاب، م�شي���دًا يف هذا ال�شياق 
بال�شبطي���ات الأخ���رة ل�شئون اجلم���ارك والتي 
عززت دوره���ا يف اجلهود املخل�ش���ة حلفظ اأمن 
وا�شتقرار الوطن وحماية ال�شالمة العامة للمواطنني 

واملقيمني.
كما وجه معايل وزي���ر الداخلية اإلى موا�شلة 
التعاون والتن�شيق مع اجلهات املعنية، ودرا�شة 
الثغرات اإن وجدت والعمل على معاجلتها باأ�رشع 

وقت ممكن.
من جهته، ثّمن رئي�س اجلمارك زيارة معايل 
وزي���ر الداخلية وما متثله من اهتمام بالدور الذي 
تقوم به �شئون اجلم���ارك، منوها اإلى اأنه بف�شل 
م�شان���دة ودعم  معايل وزي���ر الداخلية، متكنت 
�شئ���ون اجلمارك من حتقيق م���ا تهدف اإليه من 
اإرتق���اء بالعمل اجلمركي، والو�ش���ول اإلى م�شاف 

الدول املتقدمة والرائدة يف هذا ال�شاأن.
واأ�ش���ار اإلى ما �شهدته �شئ���ون اجلمارك منذ 

معايل وزير الداخلية يف زيارته ل�شئون اجلمارك :

العمل اجلمركي جزء ال يتجزاأ من املنظومة 
االأمنية و�شـريك اأ�شا�شي يف مكافحة االإرهاب
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عام 2008 من نقلة نوعية وح�شارية، من خالل 
ان�شمامها لوزارة الداخلية، وما حظيت به من دعم 
غر حم���دود وتوجيهات من قب���ل معايل وزير 
الداخلية، نح���و تلبية كافة احتياجات ومتطلبات 
تطوي���ر اإدارات املنافذ اجلمركية، من حيث نقل 
اخلربات و�ش���خ كوكبة م���ن الك���وادر الب�رشية 
الوطنية املوؤهلة، وكذلك التزود باآخر ما تو�شلت 

اإليه التكنولوجيا احلديثة يف هذا املجال.
ت�شمنت زيارة معايل وزي���ر الداخلية، عر�س 
فيل���م تو�شيحي ع���ن تاريخ العم���ل اجلمركي 
واآليات���ه واجله���ود املتوا�شلة لتطوي���ره يف اإطار 
احلر�س على جتويد اخلدمات اجلمركية املقدمة 
مبا ي�شمن اأداءها باأعلى م�شتويات الدقة والكفاءة 

املطلوبة.
وق���ام معايل وزي���ر الداخلية خ���الل الزيارة 
بتكرمي عدد م���ن املوظفني املتميزين ب�شئون 
اجلم���ارك مم���ن اأخل�ش���وا يف عمله���م و�شاهموا 
باأدائه���م املن�شب���ط يف حتقي���ق ر�شالة �شئون 
اجلمارك، كما اطلع على عر�س عملي عن �شعبة 
جن���اح الأث���ر K9  ووحدة الأ�شع���ة بالقرب من 
معهد التدري���ب اجلمركي، م�شي���دا مبا �شاهده 
من تطوي���ر يف الأداء ومتابعة اأعم���ال التطوير 

والتحديث.



بانـــــورامـــــــا

الجمـــــــارك 8

اأبطال �شبطية »حقيبة املتفجرات«:

تكرمينا من معايل وزير الداخلية 
�شيظل و�شاما على �شدورنا

 كتب- مدير التحرير:

�إنه���ا ق�شية نوعية كانت حديث �ل�شارع �لبحريني باأ�رسه، وب�شببها مت تكرمي �أبطالها، وهم جمموعة من �شباط  ومفت�شي 
�إد�رة جم���ارك �ملناف���ذ �لربية، �لذي���ن متكنو�- بتوفيق من �هلل- م���ن �إحباط عملية تهريب م���و�د ت�شتخدم يف ت�شنيع 
املتفج���رات اإلى داخل البالد، ب�شبطهم حقيبة حتتوي على خم�شة طرود وج���دت بداخل با�س قادم من جمهورية العراق 

عن طريق دولة الكويت.
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يف ال�شطور التالية يتح���دث هوؤلء الأبطال، 
ملجلة » اجلمارك« حول هذه ال�شبطية، موؤكدين 
اأن تكرمي مع���ايل وزير الداخلي���ة الفريق الركن 
معايل ال�شيخ را�شد بن عب���داهلل اآل خليفة لهم 

�شيظل و�شاما على �شدورهم.
 يقول مفت�س اجلمارك، نائب عريف، عبداهلل 
را�ش���د بوقم���رب : يف ي���وم الأح���د، 15 مار�س 
5:40 �شباحاً، كنت  2015م ويف متام ال�شاعة 
�أن���ا وزمالئي من �شباط �جلم���ارك موجودين على 
الواج���ب يف �شاحة التفتي�س عن���د �شالة تفتي�س 
البا�شات، وو�شل با�س م���ن نوع مر�شيد�س قادم 
من جمهوري���ة العراق عن طري���ق الكويت، مرورًا 
باململكة العربية ال�شعودية وعلى متنه 55 راكباً.

 وي�شي���ف: عن���د تفتي�ش���ي للحقائب بجهاز 
الأ�شع���ة، ا�شتبه���ت بحقيبة بنية الل���ون كانت 
حتتوي عل���ى 3 اأجهزة )ر�شيف���رات( و2 )مدفاأة 
كهربائية( و اإناء يو�ش���ع فيه )ماء ورد(، وتبني 
اأن بداخلها اأج�شام غريب���ة ذات كثافة عالية من 
�حلديد، عندها مت �ش���وؤ�ل �مل�شافرين حول هذه 
احلقيب���ة، فاأفادوا بعدم معرفته���م بها، مبا زاد 
من �شكي بوجود اأ�شي���اء ممنوعة فيها، فتم باأمر 
من م�شئول ال�شاحة فتح احلقيبة يف وجود �شائق 

البا�س )م�شئول احلملة(.
 وبفتح اإحدى املدافئ، تبني وجود اأج�شام 
غريبة مغلفة بورق ر�شا�س»ق�شدير«، وعند فتح 
اأحد هذه املغلفات تبني وجود اأ�شالك كهربائية 
مغلفة بكي�س نايلون �شفاف، فتم ال�شتباه  باأنها 
مواد تتدخ���ل يف ت�شنيع املتفجرات. ويتابع: 
ا�شتباه���ي يف هذه املواد جاء ح�شب خربتي من 
خالل اإحدى الدورات التدريبية التي �شاركت فيها 
حول املتفج���رات وهي » دورة املتفجرات«، فتم 
اإخالء �شال���ة التفتي�س وا�شت�ش���ارة م�شئول النوبة 

وتفتي�س كل من يف البا�س تفتي�شاً دقيقاً.
من جانبة يقول �شابط جمارك اأول، زكريا جا�شم 
هجر�س - ح���ول تفا�شيل �لق�شي���ة: كنت �مل�رسف 
املوجود على النوبة يف تلك الليلة، وقد ح�رش يل 
�شابط اجلمارك عب���داهلل بوقمرب لينقل يل �شكوكه 
يف اإح���دى احلقائب التي كانت على منت احلافلة 
القادمة من جمهورية العراق، عندها قمت مبعاينة 
احلقيب���ة بعدما قام نائب عري���ف عبداهلل بوقمرب 
ونائ���ب عريف اأحمد يحي���ى الرقابي بفتح اإحدى 
الدفايت���ني من الأعل���ى، حيث وج���دوا بداخلها 
ربط���ات اأ�ش���الك كهربائي���ة مغلفة ب���ورق نايلون 
�شف���اف وبورق ق�شدي���ر، وعن���د ا�شتف�شاري منهم 
عن �شاح���ب احلقيبة اأفادوين ب���اأن كل من على 
منت احلافل���ة اأنكروا معرفتهم بها، واأن بني ركاب 
البا�س �شيدتان حتم���الن جوازات بحرينية خا�شة، 
ف�شاأل���ت �شائق البا�س فتعل���ل باأنه من املمكن اأن 
تكون هذه احلقيبة تابع���ة لبا�س اآخر، وقد نقلت 
اإل���ى با�شه عن طريق اخلطاأ، وعند معاينتي لأحد 
الر�شيفرات م���ن دون فتحة تبني يل اأن وزنه غر 
طبيعي، فقمت بو�شعه يف جهاز الأ�شعة، وتبني 
يل من خالل حتليل ال�شورة اأنه يحتوي على نف�س 

الربطات التي وجدناها يف اإحدى الدفايات.
كل ه���ذه املوؤ�رشات جمتمع���ة، بالإ�شافة اإلى 
خربتي املتوا�شعة، جعلتني اأ�شك اأن حمتويات 
احلقيبة لها عالقة باملتفجرات، فقمت بطلب فريق 
�شعبة جناح الأثر )K9( التابعة ل�شئون اجلمارك 
لفح�س احلقيبة عن طريق كالب املتفجرات لكنهم 

اأفادوا بعدم وجود اأي موؤ�رش.
وبدورهم���ا رفع كل من �شاب���ط جمارك اأول: 
نا����رش ح�ش���ني الف�شل���ي، ونائب عري���ف: اأحمد 
يحيى الرقابي »مفت�س جمركي«، امل�شاركان يف 
�إحب���اط عملية �لتهريب من خ���الل فح�س وتفتي�س 
امل�شبوط���ات، نيابة عنهما وع���ن زمالئهما للفريق 
الرك���ن معايل ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل خليفة 
جزي���ل ال�شكر وعظي���م المتنان لرعايت���ه الكرمية 
وتكرميه لهم، وقال: اإن التكرمي �شيكون حافزًا لنا 
ولزمالئنا لبذل املزيد يف �شبيل احلفاظ على اأمن 
مملكتن���ا الغالية، و�شيظ���ل يف ذاكرتنا اإلى الأبد 
حر�س معاليه على احل�شور �شخ�شياً لتكرمينا، وهذا 
�رشف لنا �شيظ���ل و�شاماً على �شدورنا نفتخر ونعتز 

به. 
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اإ�شت�شاف  للجمارك،  العاملي  اليوم  مبنا�شبة 
برنام����ج  الأمن الإذاع����ي الذي تع����ده اإدارة 
الإعالم الأمني بالتعاون م����ع اإذاعة البحرين، 
�شع����ادة ال�شيخ حمم����د بن خليف����ة اآل خليفة 
رئي�س اجلمارك، وذلك للحديث حول الإجنازات 
الت����ي حققته����ا �شئون اجلم����ارك وجهودها يف 

جمال العمل اجلمركي.
ويف بداية احللقة، اأع����رب رئي�س اجلمارك 
عن �شكره وتقدي����ره ملعايل وزير الداخلية على 
اجلمارك،  ل�شئون  الالحمدودة  وم�شاندته  دعمه 
وعل����ى اعتماده الحتفال بي����وم  26 يناير يوم 
اجلمارك العامل����ي وهي حتية لرج����ال اجلمارك 
على جهودهم يف حماية احلدود واحلفاظ على 

الأمن وال�شالمة الوطنية.
واأو�ش����ح رئي�س �شئون اجلم����ارك اأن �شعار 
ه����ذه ال�شنة » تن�شي����ق اإدارة احلدود .. نهج 
�شام����ل لتوا�شل ال�����رشكاء« كان روؤي����ة ا�شتباقيه 
لتن�شي����ق اإدارة احلدود عل����ى م�شتوى العامل، 
وذلك لتغطي����ة متطلبات املجتم����ع العاملي، 
فكان لبد من وجود تن�شيق وتدفق للمعلومات 
عرب احل����دود ل�شمان ال�شالم����ة امل�شبقة والردع 
لأي اأمر خمالف، ث����م نقلها  حتى ل يتم الإ�رشار  

بال�شحة والبيئة.

وحول ح�شول �شئون جمارك البحرين على 
من�شب نائ����ب رئي�س منظمة اجلم����ارك العاملية 
ورئي�س لإقلي����م منطقة �شم����ال اأفريقيا وال�رشق 
الأدن����ى والأو�ش����ط يف منظمة اجلم����ارك ، قال 
رئي�����س اجلم����ارك: اإنه وهلل احلم����د، فالبحرين 
�شمعتها طيبه يف جمال العمل اجلمركي، وجاء 
ه����ذ� �الختيار بع����د عقد �الجتماع����ات، ثم مت 

تكلي����ف مملكة البحرين من قبل منظمة اجلمارك 
العاملية بقيادة املنطقة وحتقيق اأهداف منظمة 

اجلمارك العاملية.
واأ�ش����اف ال�شيخ حممد بن خليفة اأن �شئون 
اجلمارك ا�شتحدث����ت اإدارة باإ�شم اإدارة املخاطر 
حيث تقوم بتحليل جميع الوقائع واملخالفات 
وتنظمه����ا يف قاع����دة للبيانات، وق����د اأ�شدرت 

قدم ال�شكر ملعايل وزير الداخلية على دعمه الالحمدود..حممد بن خليفة لربنامج »االأمن االإذاعي«:

�شمعة البحرين الطيبه »جمركيا« 
وراء اختيارها لقيادة املنطقة 

وحتقيق االأهداف العاملية

الثقة املتبادلة مع 
التجار واملخل�صني 

تاأتي من خالل اإعطاء 
املعلومة والإف�صاح 

ال�صحيح
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ه����ذه الإدارة )121( بياناً ملعايري خطرة، ومت 
اإدخ����ال ذل����ك يف اآلي����ة عمل نظ����ام »اأفق«، 
مو�شح����اً اأن اجلم����ارك انتقلت اإل����ى العمل يف 
النظام الإلكرتوين للب�شائع القادمة والذي يركز 
عل����ى املعاير التي يجب عل����ى اأي  مفت�س اأن 
يرك����ز عليها، م�شريً� �إلى �أن����ه مت �ال�شتفادة من 
معاي����ر اخلطر يف اكت�ش����اف الأ�شاليب احلديثة 
يف عملي����ة التهريب اجلمرك����ي اأو التحريف يف 

املح����ررات الر�شمية. وقال رئي�����س اجلمارك: اإن 
هناك �شوابط �شحي����ة وبيئية، حيث يتم اإحالة 
عين����ات اإل����ى املخترب، حتى يت����م ال�شماح لها 
بالدخ����ول، فعمل اجلمارك ه����و حماية التاجر اأو 
امل�شتهلك  والت�شهي����ل عليهما، �شواء من غ�س 
جتاري اأو اإدخال اأ�شياء ممنوعة داخل الب�شاعة، 
فهو يعترب نظام متكامل حلماية اجلميع، م�شرًا 
اإل����ى اأن  اإح�شائية املعام����الت قد زادت ب�شكل 
ملحوظ نتيجة اأن البحرين اأ�شبحت عن�رش جذب 
يف جمال ال�شتراد والرتانزيت للدول املجاورة، 
كما اأن ال�����رشكات املوج����ودة يف البحرين قد 
بداأت يف العتماد علينا. واأكد �شعادة ال�شيخ 
حممد بن خليف����ة اآل خليفة على اأهمية تكوين  
ثقة متبادل����ة مع التج����ار واملخل�شني، وذلك 
من خالل اإعطاء املعلوم����ة والإف�شاح ال�شحيح 
لت�شهي����ل الإج����راءات وقد تفهم����ت ذلك عدة 

�رشكات. 

حتية لرجال اجلمارك 
على جهودهم يف حماية 

 احلدود واحلفاظ 
على الأمن

�صعار»تن�صيق اإدارة 
احلدود .. نهج �صامل 
لتوا�صل ال�رشكاء«.. 
روؤية عاملية لردع 

املخالفني



�شمل برامج وجم�شمات تو�شيحية وكتيبات مبنا�شبة »يوم اجلمارك العاملي«

املعر�ض التوعوي بـ»�شيتى �شنرت« 
يربز اإجنازات »�شئون اجلمارك«

حت����ت رعاية �شع����ادة ال�شيخ حممد بن خليف����ة اآل خليفة رئي�����س اجلمارك، 
اختتم����ت فعاليات املعر�����س التوعوي مبنا�شبة يوم اجلم����ارك العاملي حتت �شعار 
»تن�شيق اإدارة احل����دود ..نهج �شامل لتوا�شل ال�����رشكاء«، والذي اأقيم مبجمع 
»�شيتى �شنرت«، بح�شور عدد من مدراء اجلمارك مبملكة البحرين واململكة العربية 

ال�شعودية.
وقد ا�شتمل املعر�س على عر�س لأهم الإجنازات التي حققتها �شئون اجلمارك، 
والربامج امل�شتخدمة يف جمال العمل اجلمركي،مثل عملية الربط الإلكرتوين بني 
جمارك مملكة البحرين وجمارك اململكة العربية ال�شعودية من خالل نظام التخلي�س 
الإلكرتوين»اأفق«، والذي يهدف اإلى ت�شهيل الإجراءات اجلمركية بني اململكتني  
ال�شقيقتني، بالإ�شافة اإلى جم�شمات تو�شيحية ل�شبطيات املنافذ اجلمركية، وتقدمي 
كتيبات تو�شيحية لطبيع����ة عمل اجلمارك وجهودها يف حماية اململكة من عمليات 

التهريب والغ�س التجاري. 
جدي����ر بالذكر اأن  فكرة �شعار يوم اجلم����ارك  العاملي والذي يتم اإختياره من 
قبل منظمة اجلمارك العاملية يه����دف اإلى اإبراز اأهمية الربط ما بني اإدارات احلدود 

عرب ج�رش امللك فهد.

بانـــــورامـــــــا
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�شاركت �شئون اجلمارك مبملكة البحرين  يف 
اأعمال الجتماع العا�رش لهيئة الحتاد اجلمركي، 
مبق����ر الأمان����ة العامة ل����دول جمل�����س التعاون 

اخلليجي يف مدينة الريا�س.
تراأ�س وف����د البحرين �شعادة ال�شيخ حممد 
بن خليف����ة اآل خليفة رئي�����س اجل��مارك، ح�يث 
قدم �شعادت����ه التهنئة لرئي�����س هيئة ج��مارك 
دول����ة قطر عل����ى تروؤ�شه ال����دورة احلالية لأعمال 

الهيئة.
واأ�شار اإل����ى اأن الجتم����اع ناق�س عدد من 
املوا�شي����ع املتعلق����ة بنظام التحوي����ل الآيل 
املبا�رش للر�شوم اجلمركي����ة، ح�شب موافقة اأعمال 
املجل�س الأعلى يف دورت����ه اخلام�شة والثالثني 
عل����ى و�ش����ع خط����ة دول املجل�����س وتكثيف 

الجتماع����ات لالن�شم����ام والب����دء يف ا�شتكمال 
تطبيق الآلية .

واأ�ش����اف اأن اأ�شح����اب املع����ايل وال�شعادة 
روؤ�شاء وم����دراء عموم اجلمارك اعتم����دوا تقارير 
جلنة الإجراءات اجلمركية واحلا�شب الآيل، حول 
ا�شتكمال وحتديث املتطلبات اجلمركية مل�رشوع 
�شك����ة حدي����د دول جمل�س التع����اون ملحطتي 
الركاب والب�شائع، والإجراءات اجلمركية بالتزامن 

مع الأعمال املنجزه  يف هذا امل�رشوع.
ومت �لتباح����ث يف �إمكاني����ة �ال�شتفادة من 
العاملي����ة املتعلق����ة بالعمل اجلمركي  التجارب 
يف حمطات قطار و�شكك احلديد الدول الرائدة 
يف هذ� �ملجال، كم����ا مت �عتماد حما�رس �للجنة 
املكلف����ة مبراجعة القانون وجلنة النظام واإدراج 

عدد من  البنود لبع�س ال�شلع وتعديل بع�س 
ن�شو�شها. 

ومت خالل �الجتماع در��ش����ة تو�شية �لهيئة 
ب�شاأن العمل على جتربة تبادل املوظفني بني 
دول املجل�����س يف املنافذ اجلمركي����ة الأولى، 
والآلية الت����ي �شيتم من خالله����ا معاملة ال�شلع 
الأجنبية التي تخ�شع حلماية جمركية يف بع�س 
ال����دول الأع�ش����اء، والتي �شيت����م انتقالها بني 
اأ�شواق دول املجل�س ، وكذلك اآخر امل�شتجدات 

حول درا�شة حماية الوكيل املحلي .
�ش����ارك يف اأعم����ال الجتماع مدي����ر اإدارة 
�شعبة  ورئي�س  وال�شيا�شات اجلمركي����ة  التخطيط 
ال�شئون القانونية وعدد من امل�شئولني ب�شئون 

اجلمارك.

ناق�ض املتطلبات اجلمركية مل�رشوع �شكة حديد دول جمل�ض التعاون

 البحرين ت�شارك يف االجتماع العا�شـر 
لهيئة االحتاد اجلمركي اخلليجي
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حتت رعاية �شعادة ال�شيخ حممد بن خليفة 
اآل خليف����ة رئي�س اجلمارك، اأُقي����م حفل تكرمي 
لعدد من املوظفني املتميزي����ن من من�شوبي 
�شئون اجلمارك، وذل����ك مبنا�شبة يوم اجلمارك 
العاملي الذي يقام حتت �شعار » تن�شيق اإدارة 
احل����دود .. نهج �شام����ل لتوا�ش����ل ال�رشكاء«،  

والذي ي�شادف 26 يناير من كل عام.
واأك����د �شع����ادة رئي�����س اجلم����ارك اأن هذا 
التك����رمي للموظف����ني املتميزين م����ن من�شوبي 
�شئ����ون اجلمارك ما ه����و اإل تقدي����ر جلهودهم 
وعملهم الدوؤوب والذي �شاهم يف حت�شن الأداء 
وزي����ادة يف اإنتاجية العم����ل اجلمركي ، متمنياً 
للجمي����ع املزيد من التقدم والرفعة ملا فيه من 

خر وم�شلحة لهذا الوطن .

 

مبنا�شبة يوم اجلمارك العاملي وذلك حتت �شعار »تن�شيق اإدارة احلدود .. نهج �شامل لتوا�شل ال�رشكاء«

 تكرمي املوظفني املتميزين
يف �شئون اجلمارك



بانـــــورامـــــــا

الجمـــــــارك 16

يف اجتماع رئي�ض اجلمارك مع نائب مفو�ض م�شلحة جمارك كوريا اجلنوبية

مناق�شة توقيع مذكرة تفاهم لتبادل 
اخلربات وتطبيق اأف�شل املمار�شات اجلمركية

ناق�س ال�شيخ حممد بن خليفة اآل خليفة 
رئي�س اجلمارك نائب رئي�����س منظمة اجلمارك 
العاملية واملمثل الإقليمي لدول منطقة �شمال 
اأفريقيا وال�����رشق الأدنى والأو�شط، مع ال�شيد 
دون هي����و يل نائب مفو�����س م�شلحة جمارك 
جمهورية كوريا اجلنوبي����ة والوفد املرافق له، 
ال�شعوبات الت����ي تواجه جمارك دول الإقليم، 
بالإ�شاف����ة اإلى التن�شيق ب����ني �شئون جمارك 

مملك����ة البحري����ن وم�شلحة جم����ارك جمهورية 
كوريا اجلنوبية ، مبا ي�شهم يف دعم التعاون 
والتن�شيق بني البلدين ال�شديقني خا�شة يف 

املجال اجلمركي والقت�شادي.

كما متت مناق�شة مو�ش���وع توقيع مذكرة 
تفاهم بني اجلانبني يف �شبيل ال�شتفادة من 
جتارب اجلمارك يف البلدين، من خالل تبادل 

اخلربات وتطبيق اأف�شل املمار�شات اجلمركية .

ورح���ب رئي�س اجلمارك بالوفد الكوري يف 
هذه الزيارة التي تناولت املوا�شيع امل�شرتكة.

ح�رش الجتم���اع ال�شيد جونهاي���و ال�شفر 
اجلمهوري���ة الكوري���ة لدى مملك���ة البحرين ، 
وع���دد م���ن امل���دراء العامني ومدي���ر اإدارة 

التخطيط وال�شيا�شات اجلمركية .  
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اجتماع لفريق االإعداد ملوؤمتر املانحني وور�شة عمل حول »تعبئة املوارد«

و�شع اآليات لتمويل م�شاريع تطوير 
العمل اجلمركي بدول االإقليم

افتتح �شع����ادة ال�شيخ حمم����د بن خليفة 
اآل خليفة رئي�س اجلم����ارك، نائب رئي�س منظمة 
اجلمارك العاملية واملمثل الإقليمي ملنطقة �شمال 
اأفريقيا وال�رشق الأدنى والأو�شط، اجتماع فريق 
العمل املكلف بالإع����داد ملوؤمتر املانحني ، كما 
افتتح ور�ش����ة العمل امل�شاحب����ة لالجتماع حول 
تعبئة امل����وارد، على اأن يتم رف����ع التو�شيات 
التي �شيتم التو�شل اإليه����ا اإلى موؤمتر املانحني 
املرتقب.  وياأتي هذا الجتماع تنفيذًا لتو�شيات 
م����دراء عم����وم اجلم����ارك ب����دول الإقلي����م يف 
اجتماعهم التا�ش����ع والثالثني املنعقد يف 29 
يناير 2014م مبدينة مراك�س باململكة املغربية 
ال�شقيقة . ويكت�شب ه����ذا الجتماع اأهميته من 
حيث حتديد اجلهات املانحة املحتملة، وكيفية 
و�ش����ع الآلي����ات للتوا�شل معه����ا واعتمادها يف 
متوي����ل م�شاريع تطوير العم����ل اجلمركي بدول 
الإقليم . وق����د قدم ال�شيد ريت�ش����ارد ت�شوبرا، 
اخلب����ر اجلمركي ملنظم����ة اجلم����ارك العاملية، 
�رشحاً تف�شيلياً لالإج����راءات والآليات التي تعتمد 

يف تنظي����م موؤمت����رات املانح����ني، وذلك يف 
�شبيل تنفيذ اخلطط التي تتوافق مع الأهداف 

الإ�شرتاتيجية للمنظمة.

�شارك يف الجتم����اع فريق عمل مكون من 

مكتب املمث����ل الإقليمي ملنطقة �شم����ال اأفريقيا 
وال�����رشق الأدنى والأو�شط، واملكت����ب الإقليمي 
لبن����اء املقدرة، وجم����ارك دولة قط����ر، وجمارك 
اململكة العربي����ة ال�شعودية، وعدد من املدراء 

ب�شئون اجلمارك.



بانـــــورامـــــــا

الجمـــــــارك 18

تباحثا حول الربط االإلكرتوين لل�شحن اجلمركي وحل م�شاكل »املقا�شة«

 �شئون اجلمارك ت�شت�شيف 
وفداً من جمارك اململكة العربية ال�شعودية

عقد �شع����ادة ال�شيخ حممد بن خليفة اآل خليفة رئي�س 
اجلم����ارك، اجتماع عم����ل مع الأ�شتاذ �شي����ف اهلل بن بندر 
العتيب����ي، مدي����ر عام جم����ارك ج�رش امللك فه����د باململكة 
العربي����ة ال�شعودية، مبنا�شب����ة زيارة وفد جم����ارك اململكة 

العربية ال�شعودية، ل�شئون اجلمارك مبملكة البحرين.
تخلل الزيارة عدة اجتماعات حول نظام الربط الإلكرتوين 
لل�شحن اجلمركي بني جمارك البلدين ال�شقيقني، بالإ�شافة 
اإل����ى طرح موا�شي����ع متعلقة باملقا�ش����ة، والعمل على حل 

امل�شاكل التي تعرت�شها.
 ومت عق����د �جتماع م����ع �إد�رة �ملخاطر و�لتقييد و�إد�رة 
املعلومات والتحقيقات اجلمركي����ة التابعتني لالإدارة العامة 
لالأمن واملتابعة ب�شئون اجلمارك البحرينية، بهدف التعرف 
على طبيعة العمل لدى الإدارتني، وتبادل كل ما من �شاأنه 

خدمة العمل اجلمركي على كافة الأ�شعدة .
كم����ا مت خالل �لزي����ارة �لتطرق �إلى �لقو�ن����ن و�الأنظمة 
املعم����ول بها فيم����ا يتعل����ق بالأنظمة اجلمركي����ة وعمليات 
التهريب والت�شدي لها، ع����ن طريق التعاون امل�شرتك بني 
جمارك البلدين، وتبادل الأفكار حول اإقامة ور�س العمل التي 
من �شاأنها دع����م الكوادر اجلمركي����ة. كان من بني اأهداف 
الزي����ارة التعرف عن قرب على طبيعة عمل جمارك البلدين، 
وال�شعي لتبادل اخلربات والتجارب والإطالع على الإجراءات 
التي يتم من خاللها تي�شر العمل اجلمركي خدمًة ملرتادي 

ج�رش امللك فهد .
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 �شئون اجلمارك تقيم خميمها ال�شنوي 
ملن�شوبيها وعوائلهم الكرام

ال�شنوي  �شئ����ون اجلمارك خميمه����ا  اأقامت 
مبنطقة ال�شخر ملن�شوبيه����ا وعوائلهم الكرام، 
وذل����ك يف اإطار تعزي����ز روح الأ�����رشة الواحدة 
وزيادة م�شاحة التوا�شل الجتماعي بني جميع 
والعمل عل����ى تعزيز  من�شوبيه����ا وعوائله����م، 
اجلان����ب الإجتماعي، والرتوي����ح عن العاملني 
بعي����دًا عن اأج����واء العمل املعت����ادة، وذلك 
كجزء من �لن�شاط �الإجتماعي، تعبريً� عن �ل�شكر 
والتقدي����ر للموظفني عل����ى جهودهم املخل�شة 
واملتمي����زة وعملهم الدوؤوب خالل العام. ت�شمن 

املخيم  اأن�شطة ترفيهية للكبار وال�شغار.
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رئي�ض �شعبة التفتي�ض باملناطق ال�شناعية واللوج�شتية يف حوار �شامل:

ح�شول امل�شتثمر على ترخي�ض اأمر اأ�شا�شي 
للعمل مبنطقة البحرين اللوج�شتية

حوار-  النقيب وعد را�شد النجم :

اأك���د ال�شيد فهد اإبراهيم جالل، رئي�س �شعب���ة التفتي�س باملناطق ال�شناعية واللوج�شتي���ة، اأن ال�شرتاطات واملتطلبات 
اجلمركي���ة مبنطقة البحرين اللوج�شتي���ة، التي ت�شمل الأر�س امل�ش���ورة الواقعة مبنطقة احلد ال�شناعي���ة، تتمثل يف التزام 
امل�شتثمر، قبل مبا�رشة العمل باحل�شول على ترخي�س بال�شتثمار من �شئون اجلمارك، واحل�شول على  ترخي�س من قبل اجلهة 
املكلفة باإدارة املنطقة، مو�شحاً اأنه يتم اإلغاء الرتخي�س يف حالة ا�شتعمال املن�شاأة يف غر الغر�س الذي اأن�شئت من اأجله. 

وقال- يف حو�ر خا�س ملجلة »�جلمارك«: 
يج���ب اأن تتوافر يف املن�ش���اأة ا�شرتاطات الأمن 
وال�شالم���ة واأن تك���ون مع���دة ب�ش���كل ي�شمح 
با�شتقب���ال الب�شائع ح�ش���ب طبيعتها، ويكون 
ت�شميم امل�شتودع وتخزين الب�شائع مبا ميّكن 
موظفي اجلم���ارك من اإج���راء عملية اجلرد يف 
�أي وقت، وكذل���ك �إن�شاء مكاتب ونقاط جمركية 
على نفقة امل�شتثمر تت�شم���ن كافة امل�شتلزمات 
من اأثاث مكتبي واأجهزة وكافة امل�شتلزمات التي 

تعزز الأمن والرقابة اجلمركية.
واأ�شاف اأن مدة الإي���داع �شنة واحدة قابلة 
للتجدي���د مبوافق���ة �شعادة رئي����س اجلمارك. 
وامل�شتثم���ر غ���ر معفي م���ن دف���ع ال�رشيبة 
اجلمركي���ة على املعدات والأجه���زة امل�شتوردة 
من اخل���ارج لال�شتعمال يف املن�ش���اأة، وتعترب 
اجلهة امل�شتثم���رة م�شئولة عن الب�شائع، وعند 

فقدانها يجب اإ�شعار �شئون اجلمارك مبا�رشة.
كم���ا ل يت���م ال�شم���اح بدخ���ول اأو خروج 
الب�شائ���ع  اإل وفقاً لإجراءات التخلي�س اجلمركي 
املتبعة يف ه���ذا ال�شاأن من خ���الل ا�شتخدام 
احلا�شب الآيل يف عملية حركة الب�شائع، والربط 
مع نظ���ام التخلي�س الآيل للجم���ارك وال�شماح 
ملوظفي �شئون اجلم���ارك بدخول املن�شاأة  يف 

اأي وقت.
وبني اأنه على امل�شتثم���ر اأن يقدم ك�شف 
باملعلوم���ات التي تطلبه���ا �شئون اجلمارك عن 

العامل���ني، كما يحظر اإيداع الب�شائع املمنوعة 
وفق���اً للقوان���ني النافذة، ول ت���ودع الب�شائع 
املقي���دة اإل برتخي�س من جه���ات الخت�شا�س، 

وكذلك الب�شائع املخالفة للملكية الفكرية.
وت�شم���ن احل���وار تفا�شي���ل متنوع���ة حول 
منطق���ة البحري���ن اللوج�شتية وكيفي���ة العمل 
بها، واإجراءات التفتي����س املتبعة، وغر ذلك 
من الأمور ذات العالق���ة... وفيما يلي تفا�شيل 

احلوار:
البحريــن  منطقــة  تت�شمــن  مــاذا   

اللوج�شتية حاليًا؟

تت�شم���ن حالياً عدة م�شتودع���ات م�شتثمرة 
من قب���ل )7( ����رشكات متخ�ش�ش���ة يف جمال 
التخزين واللوج�شتي���ات، ويقت�رش ن�شاطها حالياً 
على عمليات التخزين والتي تتم  مبوجب بيان 

املنافي�شت.
وت�شتغ���رق عملية التخزين من اأ�شبوع اإلى 
اأ�شبوعني على اأق�شى تقدي���ر لإ�شتكمال اإنهاء 
الإجراءات اجلمركية املتعلقة بعمليات الإ�شتراد 
والت�شدي���ر، وكذل���ك اإل���ى التخزي���ن  بنظام 
 ،)Bonded( ال�رشيب���ة اجلمركي���ة املعلق���ة
وبالإ�شافة  اإلى �رشك���ة »بيتومينا« التي تقوم 
بتحويل مادة الأ�شفلت م���ن احلالة ال�شائلة اإلى 
احلال���ة ال�شلب���ة وتعبئته���ا يف اأكيا�س بغر�س 

الت�شدير اإلى خارج مملكة البحرين.
ال�شم���اح  يت���م  �ش���وف  امل�شتقب���ل  ويف 

مبمار�ش���ة ن�شاطات القيم���ة امل�شافة يف املنطقة 
اللوج�شتي���ة مث���ل التغليف واإع���ادة التغليف، 
وجتميع املكون���ات والوزن وامل���زج والتعبئة 
والتفري���ق والفرز والختب���ار والت�شليح وبطاقات 
التعري���ف بطاقات الأ�شعار والرم���وز )الت�شعرة( 
وتكوي���ن املجموعات وجتمي���ع الب�شائع على 
من�شات نقال���ة والطباعة والتغلي���ف بالأملنيوم 
وخدمات تخزين املواد اجلافة واملربدة وكذلك 
الثال���ث وال�شحن والتخلي�س  الطرف  لوج�شتيات 
وخدم���ات �شل�شل���ة التوري���د، اإذ تعترب منطقة 
اإمت���داد اإلى ميناء خليفة  البحرين اللوج�شتية 

بن �شلمان.
ماهــي طبيعة العمل يف املنطقة 

اللوج�شتية؟

تقوم اإدارة جمارك املنافذ البحرية بالعمل 
على م���دار ال�شاع���ة يف املنطق���ة اللوج�شتية، 
حي���ث ت�رشف عل���ى عمليات التخزي���ن، وعند 
عملية خ���روج الب�شاعة من م�شتودعات املنطقة 
اللوج�شتي���ة وحتويل الب�شاع���ة من م�شتودعات 
املنطق���ة اللوج�شتي���ة اإلى النقط���ة اجلمركية، 
وت�شدي���ر الب�شاع���ة اإلى دول جمل����س التعاون 

والدول الأخرى.
 ومــا هــي اخلدمــات التــي تقدمها 
اإدارة جمــارك املنافــذ البحريــة يف 

املنطقة اللوج�شتية؟

 �شم���ن �شيا�ش���ة الإدارة العلي���ا ب�شئ���ون 
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�جلم���ارك- وعلى ر�أ�شها �شعادة رئي�س �جلمارك 
م���ن خ���الل توجيهات���ه وتعليمات���ه ال�شديدة 
و�ملبا�رسة يف هذ� �ل�شاأن- وبدعم وم�شاندة من 
املدير العام لالإدارة العامة للتخلي�س والتفتي�س 
اجلمرك���ي يف ب�ش���ط املزيد م���ن الت�شهيالت 
وخلق بيئ���ة جاذبة للم�شتثمري���ن يف املنطقة 
اللوج�شتي���ة،  اإمياناً منهما باأهمي���ة دور �شئون 
اجلم���ارك يف دوران عجل���ة التنمي���ة وتن�شيط 
اقت�ش���اد اململك���ة من خ���الل اإزال���ة العوائق، 
ويت���م توفر اخلدم���ات املتمي���زة للم�شتثمرين 
واملتعاملني مع �شئ���ون اجلمارك وب�رشعة يف 
الإجناز، وجميع هذه العوامل تف�شي اإلى �رشعة 
حركة تنقل الب�شائع من واإلى مملكة البحرين.

 ماهي االإجراءات املتبعة يف عملية 
التفتي�ــض بهــذه املنطقــة وغريها 

من املناطق؟

ح�ش���ول املعلوم���ة قب���ل )24( �شاعة من 
و�شول القطعة البحري���ة، وقيام �شابط اجلمارك 
بعملي���ة التفتي�س املبدئي، ويت���م التن�شيق 
مع مرك���ز العمليات اجلمركية عن عملية اإف�شاح 
الدخول،لإبالغ اجلهات املعنية الأخرى والتاأكد 
من جمي���ع امل�شتندات املطلوب���ة من قبطان 

القطعة البحرية.
كم���ا يتم �شوؤال قبط���ان الباخرة عن وجود 
اأي ممنوع���ات اأو مقيدات، وعلي���ه تبداأ عملية 
التفتي�س لكافة مرافق القطعة البحرية، واملتمثلة 
يف خمازن الباخرة، غرفة القيادة، غرف البحارة، 

املطابخ، غرف حمركات الباخرة.
ويف ح���ال ال�شماح بر�ش���و القطعة البحرية 
عن���د الر�شيف يت���م الإ����رشاف عل���ى عمليات 
التفريغ، كما تتم الإ�شتعانة بوحدة جناح الثر 
) K-9 ( عند اإرتف���اع املخاطر واأحياناً ب�شورة 

ع�شوائية.
التالية  وكذلك يت���م طل���ب امل�شتن���دات 
�لبحري���ة-�إذن �ملغادرة  �لقطع���ة  من قبطان 
 PERMATION( مين����اء  اآخ������ر  م���ن 
 )FOR VESSEL TO DEPART
 TUG( وبي���ان حمول���ة الباخ���رة اأو القاط���رة
وبيان���ات   )CARGO MANIFEST
 )BILL OF LADING ( تف�شيل احلمولة
 وت�رشيح ع���دم وجود ممنوع���ات اأو حمظورات
) NIL LIST ( واأي�ش���اً طل���ب قائمة البحارة 
)CREW LIST( وم���ن ثم قي���ام قبطان 
الباخرة بالت�شديق على ا�شتمارة قائمة الب�شائع.

يف حــــال وجــــود ب�شاعـــــة، ماهــي 
االإجــراءات املتبعة مــن قبل �شئون 

اجلمارك؟

قي���ام املخل�س باإنه���اء اإ�ش���دار امل�شتندات 
والتاأكد من البي���ان اجلمركي وكافة املرفقات من 
الفات���ورة، قائم���ة املحتويات، و�شه���ادة املن�شاأ، 
 APPLICATION( وا�شتمارة �شحن وتفريغ
FORM ( القط���ع البحري���ة، يف حال وجود 
ب�شاعة م�شدقة م���ن قبل �شئون املالحة واملوانئ 

البحرية واإدارة جمارك املنافذ البحرية.
حالة  فــي  املتبعه  االإجــراءات  وماهي   

اإلغاء الرتخي�ص حال 
ا�صتعمال املن�صاأة 

يف غري الغر�ص الذي 
اأن�صئت من اأجله
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اإفـــ�شاح مغادرة القطع البحرية؟ وماهي 
امل�شتندات املطلوبة يف املنفذ؟

قيام املخل�س باإنه���اء اإجراءات اإ�شدار اإذن 
املغادرة من �شئون املالح���ة واملوانئ البحرية 
) باخ���رة( اأو اإ�شدار بي���ان منافي�شت ) قاطرة ( 
من اإدارة جمارك املنافذ البحرية، وكذلك قيام 
�شاب���ط اجلم���ارك بالتاأكد بع���دم فتح اخلتم 
اجلمرك���ي ) SEAL ( املوج���ود على خمازن 
الباخ���رة، والتاأكد من مطابق���ة البيان اجلمركي 
الفات���ورة   املتمثل���ة يف  امل�شتن���دات  وبقي���ة 
 ،قائمة املحتويات، ا�شتم���ارة ال�شحن والتفريغ
) APPLICATION FORM ( ودفع 
كاف���ة الر�شوم يف حال وجود ب�شاعة، وبالإ�شافة 
اإلى التاأكد من ا�شتيف���اء ال�رشيبة اجلمركية يف 
ح���ال ت�شديرها اإل���ى دول جمل����س التعاون، 
والتاأك���د من ع���دم وجود حجز م���ن املحكمة 

والت�شديق على اإذن املغادرة.
كم���ا يق���وم �شب���اط �جلم���ارك بتفتي����س 
امل�شافرين وفح����س متعلقاتهم عند الدخول، 
والقيام بالدوريات على مدار ال�شاعة يف املناطق 
ال�شناعية، والتي نتج���ت عنها عدة �شبطيات، 
والتدقيق على املواد املدعومة وعدم ال�شماح 
بت�شديرها اإلى اخل���ارج للمحافظة على مقدرات 

مملكة البحرين.
اخلــربات  مــن  اال�شتفــادة  مامــدى 

العلمية يف جمال العمل؟

نظرًا ل�شنوات اخلدمة التي ناهزت 28 عاماً، 

مت �كت�ش���اب �لعدي���د من �لتج���ارب و�الإطالع 
على الإجراءات يف خمتل���ف املنافذ اجلمركية، 
وبالإ�شاف���ة اإلى ح�شور ع���دة ور�س عمل ودورات 
تدريبي���ة يف املج���ال الإداري واجلمركي، مما 
�شاهم���ت يف �كت�شابي �خلربة �لكافية، وكما مت 
ا�شتغالل تلك املكت�شبات من خالل هذه التجارب 
�شو�ء �لعملية �أو �لعلمية بحيث مت توظيفها على 
اأر����س الواقع، والتي اأ�شهم���ت  يف رفع كفاءة  
الإنتاجية ح�شيلة العمل الدوؤوب مع كافة الزمالء 
م���ن م�شئويل ومنت�شب���ي اإدارة جمارك املنافذ 
البحرية، كما ت�رشف �شعبة التفتي�س على عدد 
)6( م�شتودعات خا�شة يتم من خاللها التخزين 

بنظام ال�رشيبة اجلمركية املعلقة.
 يف اخلتــام... هــل مــن كلمــة تــود 

اإ�شافتها؟

ل ي�شعن���ي اإل اأن اأتق���دم بال�شكر اجلزيل 
ل�شعادة رئي�س اجلم���ارك واملدير العام لالإدارة 
العام���ة للتخلي����س والتفتي����س اجلمركي على 
الدعم املتوا�شل لإدارة جمارك املنافذ البحرية 
من خالل التوا�ش���ل واملتابعة امل�شتمرة، والتي 
له���ا بالغ الأث���ر يف رفع معنوي���ات منت�شبي 
الإدارة وال�شك���ر مو�شول لكاف���ة منت�شبي اإدارة 
جم���ارك املناف���ذ البحرية على اجله���ود التي 
يقومون به���ا واملخاطر الت���ي تواجههم حر�شاً 

منهم على اأمن و�شالمة اململكة.

على امل�صتثمر اأن يقدم 
ك�صفاً باملعلومات التي 
تطلبها �صئون اجلمارك 

عن العاملني
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اأكدت اأن تو�شعة املوانئ اأهم تطور يهم التاجر.. ال�شيخة هند بنت �شلمان اآل خليفة:

ر�شوم اجلمارك يف البحرين 
طبيعية مقارنة بالبلدان االأخرى

 حوار- م�شاعد مالزم / هالة الزومان:

اأكدت رئي�شة الحتاد العاملي ل�شاحبات الأعمال واملهن البحرينية، ال�شيخة 
هن���د بنت �شلم���ان اآل خليفة، اأن م���ا تفر�شه البحرين م���ن ن�شبة جمارك 
اأنخف�شت ب�شكل كبر، واأن هذه الر�شوم طبيعية جدًا مقارنة بالبلدان 

الأخرى.
وقال���ت  يف ح���وار �شامل: اإن �شوؤون اجلم���ارك عملت على تطوير 
تقنياته���ا امل�شتخدمة يف املنافذ اجلمركي���ة يف البحرين من اأجل 
جعل اململك���ة مركزًا للتجارة الإقليمي���ة، فاأدخلت تقنيات م�شتحدثة 
منها »تفعيل ا�شتخ���دام م�رشوع اأفق«، والذي يهدف اإلى ت�شهيل 
�لتجارة �ملتز�يدة ب���ن �لبحرين و�الأو�شاط �لتجارية �لوطنية و�لدولية 
دون امل�شا�س بالتح�شيل ال�رشيب���ي، كما متت ال�شتعانة بعدد من 
التقنيات الأمنية امل�شتحدثة يف املنافذ اجلمركية خالل عام 2014م.

واأ�شاف����ت اأن تو�شعة املوانئ من �شاأنه����ا اأن ت�شتقطب عددًا كبرًا من 
الب�شائع و تخدم جميع التجار. وقالت: لقد تعاملنا مع اجلمارك منذ41 

�شنة ومل جند اإلى الآن اأي عقبات اأو �شعوبات.  
و�ش����ددت عل����ى اأن رواد الأعم����ال هم الأك����رث احتياجاً 
للدع����م وامل�شاندة واأن ما يهمه����ا يف القطاع ال�شناعي 
ه����و الت�شدير، م�ش����رة اإلى اخلدم����ات التي تقدمها 
الدول����ة وغرفة �شناعة وجت����ارة البحرين والحتاد 
العاملي ل�شاحبات الأعم����ال واملهن البحرينية 
من م�شاندة للم�شتثمري����ن ال�شغار، مو�شحة 
اأن تبني املقبلني على �شوق العمل اأهم 

اأهداف الحتاد.
وقالت: اإن اتفاقي����ة التجارة احلرة 
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ب����ني البحرين واأمري����كا حققت فوائ����د �شخمة 
لل�رشكات يف البحرين.  وفيما يلي ن�س احلوار:

يف البدايــة .. حدثينــا عــن بدايــات �رشكة 
الرا�شــد التي ت�شغلني فيها من�شب رئي�ض 

جمل�ض االإدارة؟

تاأ�ش�شت �رشك����ة الرا�شد بني املرحوم زوجي 
ال�شيخ را�شد ب����ن ح�شن اآل خليف����ة واملرحوم 
هري�����س جاكتياين، وهو اأحد اأ�شدقائه منذ وقت 
الدرا�شة، وبعد وفاة الثنني ا�شتلمت زمام الأمور 
عن زوجي، وا�شتلم زمام الأمور عن �رشيكه اأخوه 
العالقة  وا�شتمرت  الأ�شغر موكي�س جاكتي����اين، 

بتفاهم وتعاون كبر و�شفافية يف العمل.
وكان����ت بداي����ة ال�رشاك����ة عب����ارة عن حمل 
�شغر جدًا مبنطقة الق�شيبي����ة، وملا قرر �شاحب 
العقار هدم املبنى واإن�شاء اآخر جديد كان هذا 
القرار »فاحتة خر على ال�رشكة«، رغم اأن اأغلب 
النا�����س كانوا متاأ�شفني عل����ى انتقال املحل من 
هذا املبنى، وهذا م����ا دفعنا اإلى تطوير العمل 
وال�شع����ي اإلى النهو�س ب����ه يف اأي مكان كان، 
فتوجه زوجي اإلى هيئة البلديات والتقى رئي�شها 

يف ذل����ك الوقت املرحوم ال�شيخ 
عبداهلل ب����ن حمم����د اآل خيلفة، 
وت�شهيل  تع����اون  هنال����ك  وكان 
لقطاع التجارة، ولأي �شخ�س يرغب 
ب����اأن ي�شتثمر باأي عم����ل جتاري 
عل����ى اأر�س م����ن البلدي����ة، فتم 
ا�شتئج����ار اأر�س يف منطقة ال�شقية 
واأن�شاأن����ا عليها املحل، ومازلنا اإلى 

الآن حمتفظني بهويته، وجددنا عقد ا�شتئجار 
الأر�س ملدة اأخرى، ومن ثم تطورت جتارتنا اإلى 
اأن فتحنا فروعا يف جممعات اللولو و مارينا مول و 
�شتي �شنرت، والآن لنا وجود يف املحرق والرفاع 
اأي�شاً، وبداأنا مبحالت �شغرة حتى �شارت كبرة 
ومنت�رشة مبجمعات البحرين يف خمتلف مناطق 
اململك����ة، ومازلنا نحر�س اأن يكون لنا وجود يف 
كل املناطق، ومنها اجلفر و اأي منطقة جديدة.

ما هي نظرتك العامة لل�شوق املحلي؟

ال�ش����وق املحل����ي تناف�شي ب�ش����كل كبر، 
ولكي ي�شتطي����ع الفرد اأن يعي�����س يف اأجواء 
املناف�ش����ة فذل����ك يتطل����ب منه ال�ش����رب، وُبعد 

النظر، والتخطيط الإ�شرتاتيجي لأو�شاع ال�شوق، 
وجميع ه����ذه الأمور ل تغيب عن بالنا كاأ�شحاب 
ال�رشكة، وذلك لتطوي����ر ال�رشكة وجعلها تواكب 

مناف�شيها يف ال�شوق.
كيــف تخدمني قطــاع ال�شناعــة والتجارة 

من خالل موقعك بالغرفة؟

بالن�شبة يل ف����اإن خدمة القط����اع التجاري 
من موقعي بالغرفة هي م�شوؤولية حديثة، ومن 
موقعي اأجد اأن الفئة التي اأتعامل معها اأغلبها 
من املوؤ�ش�شات ال�شغ����رة واملتو�شطة، واحلقيقة 
اأن رواد الأعم����ال هم من يحتاجون اإلى تقدمي 
الدعم وامل�شاندة، حيث اأن الغرفة ت�شع نف�شها 
مو�شع امل�شئولية للنهو�س باملوؤ�ش�شات ال�شغرة 

  تعاملنا مع اجلمارك 
منذ 41 �شنة ومل جند 

 اإلى االآن اأي عقبات
اأو �شعوبات
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تق����دم  فه����ي  واملتو�شط����ة، 
وامل�شورات  وامل�شان����دة  الدعم 
من  املوؤ�ش�شات  له����ذه  الفني����ة 
واللجان  الإدارة  خالل جمال�����س 
م����ع  وبالتع����اون  املخت�ش����ة، 
املوؤ�ش�ش����ات واجلهات املعنية، 
وال�شعوب����ات  حل����ل امل�ش����اكل 
الت����ي تواجه ه����ذه املوؤ�ش�شات 
واإيجاد  واملتو�شطة،  ال�شغ����رة 
املنا�شبة  واملقرتح����ات  احللول 
اإلى بذل جمهود  لها، بالإ�شافة 

يف تخفيف الأعب����اء املالية وت�شهي����ل اإجراءات 
عم����ل هذه املوؤ�ش�ش����ات وم�شاعدتها يف ت�شويق 

منتجاتها.
اإن اأك����رث ما يهمني يف قط����اع ال�شناعة هو 
عملية الت�شدير، حيث اأننا يف بلد يعتمد على 
ال�شت����راد يف الأغلب، ولكن ل مينع ذلك اأن 
ينم����و ويتطور قطاع الت�شدير يف اململكة وياأخذ 
�ش����كاًل اأكرب، غ����ر اأن برامج دع����م املوؤ�ش�شات 
ال�شغرة ورواد الأعمال ك����� »ريادات« و»بل�س 
973« وبرنامج احلكومة »متكني« كلها ت�شهم 
يف تق����دمي امل�شاندة لهم والعمل على تخفيف 
الأعباء وال�شعوبات التي قد تواجههم يف بداية 
م�شوراهم التجاري مما �شيفت����ح لهم اآفاقاً اأرحب 

يف هذا املجال.
كم����ا اأن املجل�����س الأعل����ى للم����راأة ي�شند 
»ري����ادات« وبنك البحري����ن للتنمية، ومتكني 
تقدم اأي�شاً برامج متنوع����ة تخدم هذا القطاع 
وتق����دم جوائز لتحفي����ز امل�شتثمري����ن ال�شغار، 
وكذل����ك وزارة التج����ارة لديها اهتم����ام وتدعم 
امل�شاريع ال�شغرة، وكل هذه امل�شادر موجودة 
لل����ذي يبحث عنه����ا ويود اأن تك����ون له جتارة 
ممي����زة �شي�شتفيد من الدع����م واخلدمات التي 

يقدمونها.
حدثينــا عــن اأبرز اأهــداف االحتــاد العاملي 
البحرينــي  واملهــن  االأعمــال  ل�شاحبــات 

كونك رئي�شة له؟

تبن����ي املقبلني على دخ����ول �شوق العمل 
كرواد الأعمال واأ�شح����اب امل�شاريع ال�شغرة من 
اأه����م اأهداف واأن�شطة الن����ادي، وتوفر احلا�شنة 
لهم ليبداأوا عملهم بتكاليف اأقل، لتخفيف جزء 

من الأعب����اء املالية عليهم، وذل����ك كله ح�شب 
ما يتوفر لدينا من طلب����ات، وقد جنحنا بتلبية 
طلبات الأغلبي����ة اإل اأنه مازال هن����اك رواد على 

قائمة النتظار.
كما ن�شهل لهم املك����وث يف احلا�شنة بني 
�شنة اإلى ثالث �شن����وات، بحيث ت�شكل احلا�شنة 
مرحل����ة انتقال مير فيها كل حم����ل جتاري، ومن 
ثم يف�شح املجال لغ����ره لي�شتفيد من مكانه، 
ومن املف����رح اأنه خالل ال�شنت����ني اللتني د�شنا 
فيها هذه احلا�شنات وجدنا اأن اأكرث املوجودين 
يتطلع����ون اإلى ال�شتقاللية باأعمالهم خارج هذه 
احلا�شنات، وقد حتقق على اأر�س الواقع مثالني 
له����ذا، اأحدها يف جم����ال الت�شوي����ر والآخر يف 
جمال تدوير املخلفات، وبه����ذا نتو�شل اإلى اأن 
احلا�شنة حققت اأهدافها، غر اأن الذين نتبناهم 
ه����م النخبة الذين جند لديهم املوهبة والقدرة 
على التطوي����ر والدافع للعمل والإنتاج والدفع 
بعجل����ة القت�شاد الوطني، وه����ذا ما دعانا اإلى 

الإ�رشار على فكرة احلا�شنة.
واأي�شاً يهتم الن����ادي بتقدمي ور�س تدريب 
ودورات وموؤمت����رات، ت�شب جميعها يف النهو�س 
باإقت�شاد الب����الد، واإيجاد خمرج����ات من الرواد 

قادرين على املناف�شة يف هذا القطاع.
ما مدى مالءمة ر�شوم اجلمارك املفرو�شة 

على الب�شائع امل�شتوردة؟

م����ن الطبيع����ي اأن تفر�����س جم����ارك على 
الب�شائ����ع امل�شت����وردة، واأعتقد اأن م����ا تفر�شه 
البحري����ن من ن�شب����ة جمارك والت����ي انخف�شت 
ب�شكل كبر، هي ر�ش����وم طبيعية جدًا، مقارنة 
بالبلدان الأخرى التي ر�شوم اجلمارك فيها اأعلى 
من����ا، ونحن را�ش����ون عنها لأنها اأم����ر معمول به 

يف جميع دول الع����امل، كما اأن هنالك اتفاقية 
التجارة احل����رة التي تعفي الب�شائع القادمة من 

اأمريكا من دفع اأي ر�شوم جمركية. 
وفتح����ت اتفاقية التجارة احل����رة بني مملكة 
البحري����ن والولي����ات املتح����دة الأمريكية الباب 
لتحقيق فوائد �شخمة لل�����رشكات يف البحرين، 
ف�شاًل عن توقع املزيد من املنافع م�شتقباًل مع 
تط����ور الإتفاقية، وعلى الرغم م����ن الأزمة املالية 
التي اأ�شابت العامل، ف����اإن التجارة الدولية بني 
مملكة البحرين والولي����ات املتحدة الأمريكية ما 

زالت يف تطور وازدهار.
التي  ــل  ــعــراقــي وال الــ�ــشــعــوبــات  مــاهــي 

تواجهكم مع �شئون اجلمارك؟

مل نواجه يف م����دة عملنا منذ41 �شنة اإلى 
الآن اأي عقب����ات اأو �شعوب����ات يف تعاملنا مع 
�شئ����ون اجلم����ارك، فالعملية تتم ب����كل �شال�شة 
من����ذ اأن ت�ش����ل الب�شاعة اإلى البحري����ن اإلى اأن 
نودعها املخازن، و�شئ����ون اجلمارك متعاونون 
ويحر�شون اأن تك����ون اإجراءاتهم ب�شورة �رشيعة 
و�شل�شة، وعدم تاأخر الب�شاعة يف اأر�س اجلمارك 

  »اجلمارك« طّورت 
تقنياتها يف املنافذ 

جلعل اململكة مركزاً 
للتجارة االإقليمية
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كله مراع����اة مل�شلحة التاجر، ه����ذا بالن�شبة اإلى 
قطاعن����ا اخلا�س، اأما بالن�شب����ة اإلى العالقة بني 
غرف����ة التج����ارة وال�شناع����ة و�شئ����ون اجلمارك، 
فهناك تع����اون كبر بني اجلهت����ني خ�شو�شاً 
ب�شاأن الق�شايا املتعلقة بالت�رشيعات القت�شادية 
وال�ش����وؤون اجلمركي����ة من اأج����ل الدفع بعجلة 
الإقت�شاد الوطني وجذب ال�شتثمارات اخلارجية. 
�شئــون  �شهدتــه  الــذي  التطــور  مــا 
اجلمــارك بــني االأم�ــض واليــوم مــن 

وجهة نظرك؟

اإن تو�شع���ة املوانئ بحيث ت�شتقطب عددًا 
كبرًا م���ن الب�شائع لتخدم جمي���ع التجار هي 
اأهم تطور يهم التاجر، وذلك لإ�شهامها يف �رشعة 
تخلي�س الب�شائع امل�شتوردة، اأما �شئون اجلمارك 
فتعمل عل���ى تطوير تقنياته���ا امل�شتخدمة يف 
املناف���ذ اجلمركية يف البحري���ن من اأجل جعل 
البحرين مركزًا للتجارة الإقليمية، فاأدخلت تقنيات 
م�شتحدثة يف املناف���ذ اجلمركية منها »تفعيل 
ا�شتخ���دام م����رشوع اأفق« والذي يه���دف اإلى 
ت�شهيل �لتجارة �ملتز�يدة بن �لبحرين و�الأو�شاط 

الوطني���ة والدولية دون  التجارية 
امل�شا����س بالتح�شي���ل ال�رشيبي، 
كما مت���ت ال�شتعان���ة بعدد من 
التقني���ات الأمني���ة امل�شتحدث���ة 
يف املنافذ اجلمركي���ة خالل عام 
امل�شت���وى  لتعزي���ز  2014م، 
الكامرات  تفعي���ل  مث���ل  الأمني 
الأمني���ة يف املناط���ق ال�شناعية، 
اإن�ش���اء �شور �شبكي  اإلى  بالإ�شافة 

يف املنطق���ة ال�شناعي���ة ب�شمال �ش���رتة، لتعزيز 
الرقاب���ة واإحكام ال�شيطرة من خالل البوابات التي 

تخ�شع للحرا�شة على مدار ال�شاعة.
ونحن نتطل����ع دائماً اأن نكون على عالقة 
قوي����ة مع اجلم����ارك، خ�شو�شاً واأنن����ا مل نلم�س 
اإل كل التع����اون والت�شهيالت منه����م، منذ اأن 
كانت تابعة لوزارة املالي����ة اإلى انتقال تبعيتها 
ل����وز�رة �لد�خلي����ة، خ�شو�ش����اً و�أن �الإجر�ء�ت مت 
تطويره����ا والتعجيل بها، مب����ا يعك�س اهتمام 
�ململكة بالنو�ح����ي �الأمنية و�لتطوير يف �لن�شاط 
الإقت�شادي، بحيث اأن التاجر ل يخ�رش اأي مبالغ 

ب�شبب تاأخر الب�شائع.
وماذا عن اال�شترياد؟

الب�شاع����ة تاأتينا م����ن منطقة جبل علي يف 
اأبوظبي، وهذه العملية تقدم ت�شهيالت لإنتقال 

الب�شاعة بني دول جمل�س التعاون. 
كلمة اأخرية تودين توجيهها؟

البحري����ن بلد اأمان وا�شتق����رار، وامتنى اأن 
تقدم حت����ت قيادتنا الر�شي����دة الدعم جلميع 
القطاعات مبا فيها التجارة، لكي ينمو الإقت�شاد، 
ويع����ود على الف����رد وعلى م�شت����وى املعي�شة 

بالنفع واخلر.

  تبني املقبلني على 
�شوق العمل اأهم 

اأهداف االحتاد العاملي 
ل�شاحبات االأعمال 

واملهن
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)96( دورة حملية وخارجية مب�شاركة )772( من من�شوبي �شئون اجلمارك

معهد التدريب اجلمركي.. 
جهود متميزة يف عام 2014م

يقع على عاتق معهد التدريب اجلمركي يف �صئون اجلمارك العديد من الواجبات 
وامل�صوؤوليات، لغر�ص حتقيق اأهداف اإدارة التدريب والتطوير، املنبثقة من 
اأهداف ومهمة �صئون اجلمارك الرامية اإلى دعم الإقت�صاد وحماية املجتمع، 

وتقدمي اأف�صل اخلدمات اجلمركية يف ظل الأنظمة احلديثة.
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من ه����ذا املنطلق، حقق معه����د التدريب 
اجلمركي خالل ع����ام 2014م، اإجنازات كبرة 
متيزت يف نوعية الربام����ج التدريبية التي من 
�شاأنها اأن حتقق اأهداف اإدارة التدريب والتطوير.

وهذه الأهداف تتمثل يف:
• امل�شاهم����ة الفاعلة يف بناء قوة عمل ذات 

كفاءة عالية يف جمال العمل اجلمركي.
• اإعداد وتاأهيل كوادر جمركية قادرة على 

ت�شلم م�شئوليات قيادة العمل يف امل�شتقبل.
• تنمية املهارات الإدارية واملالية والقانونية 

وتاأهيل واإعداد �شف اأول من املدربني.
• تنمي����ة املعرفة ل����دى العاملني باأحدث 
الأ�شالي����ب والتقنيات وتنمية مه����ارات احلا�شوب 

امل�شتخدمة يف العمل اجلمركي.
• تبادل اخلربات الفنية واملعرفية من خالل 

ال�رشاكة مع دول الإقليم واملنظمات الدولية.
• تنمية ال�شلوكيات اخلا�شة بالولء والإنتماء 
الوظيفي واأخالقيات و�شلوكيات العمل واملهارات 

اللغوية.
• دع����م �شيا�ش����ة بن����اء املق����درة وتوفر 
التجهي����زات والأدوات الالزم����ة، وتفعيل قنوات 

الت�شال والتعلم بني املوظفني.
وقد بل����غ عدد الدورات املنجزة )96( دورة، 
مت عقد )37( منه����ا يف معهد التدريب اجلمركي 
و )59( ك����دور�ت خارجي����ة �أو دور�ت مت �بتع����اث 
موظفني لها، فقد بلغ امل�شاركني يف تلك الدورات 

)772( موظف من من�شوبي �شئون اجلمارك.
وفيم����ا يل����ي تف�شي����اًل لإجن����ازات املعهد 

اجلمركي خالل العام املا�شي : 
اأواًل: برامــج تدريــب امل�شتجديــن يف 

�شئون اجلمارك :

حتقيق����اً للهدف الأول املتعل����ق ببناء قوة 
عمل ق����ادرة على القيام بالعم����ل بكفاءة، اأقام 
معه����د التدري����ب اجلمرك����ي برام����ج تدريبية 
للم�شتجدين تقوم على عدة حماور اأ�شا�شية، من 
�شاأنه����ا اأن تعمل على تاأهيلهم ليكونوا قادرين 

على �لقيام باالأعم����ال �جلمركية، و�النخر�ط يف 
العمل اجلمركي، وذلك على عدة مراحل.

وق����د قامت �شئ����ون اجلم����ارك بعقد عدة 
برام����ج  تدريبي����ة للم�شتجدي����ن يف �شئ����ون 
اجلمارك، ومب����دة زمنية ت�شل اإلى ث����الث اأ�شهر 

للربنامج الواحد  ح�شب املراحل التالية: 
املرحلــة االأولى : تاأهيــل امل�شتجدين يف 
املهارات االأ�شا�شية يف االعمال اجلمركية.

ويت���م م���ن خ���الل ه���ذه املرحل���ة تدريب 
املوظف���ني امل�شتجدي���ن على مه���ارات تدقيق 
الوثائ���ق والق���درة عل���ى القيام باأعم���ال الدورة 
امل�شتندي���ة، لغايات التخلي����س على الب�شائع، 
والتدرب على اأح���دث الأنظمة يف الت�رشيح عن 
الب�شائ���ع، وتدري���ب امل�شاركني عل���ى التعرفة 
الأنظمة   والقيم���ة اجلمركية ح�ش���ب  اجلمركي���ة، 
الدولي���ة، والإجراءات اجلمركي���ة، والتعرف على 
اإج���راءات املناف���ذ الربي���ة والبحري���ة واجلوية، 
والتع���رف على القانون اجلمرك���ي املوحد لدول 
جمل�س التعاون، واملهارات الأ�شا�شية يف تفتي�س 
امل�شافرين، من خالل تق���دمي عرو�س ل�شبطيات 

مت �شبطها يف �شئون �جلمارك.

  تاأهيل مدربني كمحا�رشين ولالإ�رشاف الرباجمي 
والتدريب على اأجهزة الفح�ص بالأ�صعة
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 املرحلة الثانيــة: تاأهيل  امل�شتجدين يف 
املهارات امل�شاندة لالأعمال اجلمركية.

وت�شمل هذه املرحلة تدريب املوظفني على 
امله����ارات الأ�شا�شية، الت����ي ت�شاند املوظف يف 
اأعماله، مث����ل التدريب على مه����ارات ا�شتخدام 
احلا�ش����وب، ومه����ارات ا�شتخ����دام اأجهزة فح�س 
الأ�شع����ة، وكذل����ك الت����درب عل����ى اأ�شا�شي����ات 

املحادثة يف اللغة الإجنليزية.
املرحلــة الثالثــة : التدريــب العملــي يف 

املنافذ اجلمركية.

وتت�شم����ن ه����ذه املرحلة اأ�شل����وب التطبيق 
العمل����ي عل����ى اأف�شل املمار�ش����ات اجلمركية يف 
احلدود، من خالل الإ�رشاف على املتدربني من 
قبل مدربني يف املناف����ذ اجلمركية، ومدربني 
م����ن معهد التدريب اجلمركي، بق�شد اإدماجهم 
يف بيئة العمل اجلمركي����ة، من خالل التطبيق 

العملي.
باملهـــــارات  املتعلقـــــة  الــدورات  ثانيــًا: 
االأ�شا�شية لالأعمــال اجلمركية للموظفني 

العاملني يف اجلمارك :

عقد املعه����د دورات يف جم����ال بناء قوة 
جمركية ق����ادرة على القي����ام بالأعمال اجلمركية 

وهي كالتايل:
دورة رفـــــع احلـــ�ــض اجلمركــي وتدريــب 

مدربني:

 ويتم خاللها التع����رف على مهارات تدريب 
املدرب، والتعرف على امله����ارات الأ�شا�شية يف 
جمال احت�شاب القيمة واكت�شاف الغ�س التجاري، 
ومعرفة القواعد التف�شري����ة للتعرفة اجلمركية، 
والتع����رف على اأ�شا�شي����ات اإدارة املخاطر، وعلى 

اأ�ش�س ومفاهيم جمركية متطورة.
دورة اأ�شاليــب التهريــب  احلديــث وطــرق 

مكافحتها:

ويتم من خالل حماورها  التعرف على نظام 
اإدارة املخاط����ر، والتعرف عل����ى و�شائل اأو طرق  
الغ�س التجاري، وعلى طرق غ�شل الأموال، وعلى 
طرق متعددة يف التهريب واأ�شاليب مكافحتها، 

والتدرب على معرفة اأماكن تهريب الب�رش.
 دورة يف اأ�شا�شيات املخاطر:

وتت�شم����ن حماور هذه ال����دورة التعرف على 
اتفاقية كيوتو املعدلة لعام 2006م، ومعرفة 
اأ�ش�����س التحلي����ل ومعرف����ة م�ش����ادر املعلومات  
للمخاط����ر، والتع����رف على خطوات نظ����ام اإدارة 
املخاطر، والتعرف على كيفية ا�شتفادة املخاطر 
من املعلوم����ات املتوفرة ل����دى منظمة اجلمارك 

العاملية، والتعرف على اأدوات نظام املخاطر.
دورة القيمة اجلمركية:  

 وتتن����اول الدورة املوا�شي����ع الرئي�شية يف 
التعرف على ط����رق التقييم اجلمركية، والتعرف 
على كيفية  خطوات �شعر ال�شفقة، والتعرف على 

�رسوط �لت�شليم و�لتعرف على كيفية �خلروج من 
�شعر ال�شفق����ة، والتعرف على كيفية بناء قاعدة 

القيمة اجلمركية.
دورة كيفيــة كتابة حم�رش ال�شبط ودورات 

تعريفية بواجبات املخل�شني.

دورة التعرفة اجلمركية.

وللتعرف على القواع����د التف�شرية للتعرفة 
اجلمركي����ة، والت����درب عل����ى كيفي����ة الت�شنيف 
ومعرفة املالحظات واأ�ش�س الت�شنيف، يتم طرح 

الدورات وور�س العمل التالية:
دورة التدقيق والرقابة اجلمركية:

 ويت����م من خاللها التعرف عل����ى الإجراءات 
اجلمركية ومهارات واأ�شا�شيات التدقيق اجلمركي.

دورة  فح�ض االأ�شعة: 

وتت�شم����ن الت����درب على مه����ارات اكت�شاف 
الأج�شام من خالل فح�س الأ�شعة، والتدرب على 
كيفية التعام����ل مع جهاز فح�����س الأ�شعة  يف 

اعمال التفتي�س. 
• دورة يف التخطيط الإ�شرتاتيجي يف عام 

2014م.
• دورة اأم����ن الوثائق من خ����الل مدربني 

معتمدين يف وزارة الداخلية. 
• ور�شة عمل عن احلقوق الد�شتورية للمراأة 

البحرينية لعام 2014م.



31الجمـــــــارك

ثالثا: الربامج امل�شاندة لالأعمال اجلمركية:

اأم����ا يف جم����ال التدري����ب عل����ى املهارات 
�الأ�شا�شية �مل�شان����دة لالأعمال �جلمركية، فقد مت 
اإر�شال موظف����ي �شئون اجلم����ارك للم�شاركة يف 
دورات معه����د الإدارة العام����ة يف البحرين، اأو 
معاهد جمركية خمت�ش����ة اأو معاهد دولية خارج 
مملكة البحرين، مثل دورات يف »اأ�رشار معاجلة 
البيان����ات وط����رق حتليليه����ا« و»اإدارة الغياب 
املر�شي«، و»مه����ارات تتعلق بالأعمال الإدارية 
والإ�رشافية واملحا�شبي����ة« و»طرق التعامل مع 

اجلمهور« و»القيادة  والإبداع« .
رابعًا: الوظائف االإ�رشافية:

 يت����م يف برامج تدريب الوظائف الإ�رشافية 
متك����ني املوظف����ني العامل����ني يف الوظائ����ف 
الإ�رشافي����ة من م�شاندة املعه����د التدريبي يف 

اإقامة الربامج التدريبية.
وقد قام معهد التدريب اجلمركي من خالل 
دورات رفع احل�س اجلمركي واإعداد املدربني، 
من تاأهيل مدربني قادرين على اإعطاء املحا�رشات 
والإ�رشاف على الربامج التدريبية بفعالية ومبهارة 
عالية، وكذلك اإعداد مدربني يف جمال التدريب 

على اأجهزة الفح�س للب�شائع بالأ�شعة. 
خام�شًا: اإعداد املناهج اجلمركية:

ق����ام املعه����د باإع����داد مناه����ج تدريبية  
تتعلق باملوا�شيع التالية :

منهج  �لقيمة �جلمركية.   - 1
ومهار�ت  مفاهي����م جمركي����ة   منهج   - 2

الدورة امل�شتندية.
منهج رفع �حل�س �جلمركي.    - 3

و�الإج�������ر�ء�ت  �لتدقي�������ق  4 -  منه����ج 
اجلمركية.  

منهج �إد�رة �ملخاطر وتطبيقاتها.   - 5
�حلديث  �لتهري����ب  �أ�شاليب  منه����ج   - 6

وطرق مكافحتها. 
منهج  �لتعرفة �جلمركية.   - 7

�شاد�شًا:  الــدورات واالإجنازات على م�شتوى 
االإقليم » 2014 « وحماورها االأ�شا�شية:

 ،»CEN « دورة  اإقليمي����ة يف نظ����ام •
مب�شاركة م����ن دول جمل�س التع����اون اخلليجي 

ومن قبل منظمة اجلمارك العاملية.

  • كيفي����ة عم����ل النظ����ام يف دول الإقليم
.»IN&OUT «

• قاعدة املعلومات املتاحة لدول الإقليم.
• دورة اإقليمي����ة يف اإدارة املخاط����ر م����ن 
 ،»WCO « خ����الل منظمة اجلم����ارك العاملية

ومب�شاركة من دول جمل�س التعاون اخلليجي. 
اتفاقية »كيوتو«  • التعرف على معاي����ر 

وخطوات نظام اإدارة املخاطر.
• التدرب عل����ى كيفية الإ�شتهداف ومراقبة 

ال�شحنات وكيفية مراقبة امل�شافرين.
• دورة اإقليمي����ة يف امل�شغ����ل الإقت�شادي 
»AEO«، م����ن خالل منظمة اجلمارك العاملية 

ومب�شاركة دول جمل�س التعاون اخلليجي.
• التع����رف عل����ى امل�شغ����ل الإقت�ش����ادي 
والتع����رف على الإطار الآم����ن يف عمل املخاطر، 
والتعرف على قوائ����م الت�شهيل، والإطالع على 
التجارب اليابانية والهولندية واملاليزية يف عمل 

امل�شغل الإقت�شادي.
• دورة اإقليمية بخ�شو�س اتفاقية �شايت�س، 
للبيئ����ة،  الأعل����ى  بالتع����اون م����ع املجل�����س 
وت�شمنت»ور�ش����ة عمل تنظيم التج����ارة الدولية 
باحلي����اة الفطري����ة وتنفيذ اتفاقي����ة �شايت�س«، 
والتع����رف على الفطري����ات واحليوانات املعر�شة 
لالإنقرا�س واجله����ود الدولية والإقليمية يف هذا 

املجال. 
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اخلبري االقت�شادي الدكتور اأكرب جعفري لـ»اجلمارك«:

 البحرين �شمن االأوائل جمركيا...
و�شوف ن�شل اإلى م�شاف الدول املتقدمة

 وحت����دث عن اأن ح����د الإ�شتق����رار املادي 
لالأ�����رسة- وفق����اً لبع�س �لدر��ش����ات- يقع بن  
ثمانية اآلف دولر كح����د اأدنى وثالثة ع�رش األف 
دولر كحد اأق�شى �شنوياً، ومادون احلد الأدنى 
وف����وق احلد الأق�ش����ى ياأتي بنتيج����ة عك�شية، 
موؤكد� �أنه ال �إرتباط بن �ل�شعادة وبن �لدخل 

املادي.

وقال: اإن التقلبات الإقت�شادية متثل م�شاكل 
طبيعية، لكن التعامل معها هو بيت الق�شيد.

واأكد �����رشورة تاأهيل �شف ث����اين وثالث من 
القي����ادات خ�شي����ة اأن » نح����رق اجل�ش����ور من 

خلفنا«.. واإلى تفا�شيل احلوار:
تتميز مملكة البحرين باالإنفتاح االإقت�شادي 
وقدرتها الكبرية على جذب االإ�شتثمارات..
املحفــزات  ماهــي  نظــرك  وجهــة  مــن 
االإ�شافيــة التي ترى �رشورة وجودها جلذب 

مزيد من اأ�شحاب االأعمال؟

اأرى �رشورة توفر �شئ واحد فقط هو التناغم 

بني اجلهات احلكومية املعنية ب�شاأن الإ�شتثمار 
اأو الت����ي لها عالقة بالتعامل م����ع امل�شتثمرين، 
فالإمكانيات موجودة بف�شل اهلل ثم باجلهد الذي 
تبذله وزارة ال�شناعة وجمل�س التنمية الإقت�شادية 
جلذب الإ�شتثم����ارات جيد جدًا، اإل اأن امل�شتثمر 
ي�شطدم اأحياناً باأمور اإجرائية �شغرة مع وزارات 
ذات �شل����ة بعمله، واملفرو�س ه����و اإتباع �شيا�شة  
»املوظف الواحد« بحيث يتعامل امل�شتثمر مع 
موظف واحد ينجز له كل �شيء من خالل الوزارات 

حوار-  م�شاعد مالزم/ هالة الزومان :

اأكد اخلبر الإقت�ش���ادي والرئي�س التنفيذي ل�شت�ش���ارات جافكون لتح�شني 
الإنتاجي���ة والأداء الدكتور اأكرب جعفري ����رشورة اإتباع �شيا�شة »املوظف الواحد« 
يف التعامل مع امل�شتثمرين لتحفيزهم على ال�شتثمار يف مملكة البحرين، خا�شة 

اأن اململكة منطقة جاذبة جدًا ولديها الإمكانيات الكافية ل�شتثمار جيد. 
و�أ�ش���اف - يف حو�ر خا�س ل���� »�جلمارك« - �أن �لبحري���ن تتميز باأنها �شمن 
الأوائ���ل جمركياً، مطالباً مبزيد من التطوير حتى ن�شل اإلى م�شاف الدول املتقدمة 

جدًا يف هذا ال�شاأن. 
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املعني����ة، فقط تنق�شنا الإرادة لفعل ذلك حتى 
لن�شبح بيئة طاردة لالإ�شتثمارات.

الواحــدة  »النافــذة  نظــام  تنتهــج  اجلمــارك 
االإلكرتونيــة« وتطــور اأداءهــا مبــا يي�رش على 
املتعاملني معها .. كيف ترى هذا االأداء االآن؟ 

وكيف ميكن اأن يتجه اإلى اأعلى م�شتوى؟

�شئ���ون اجلم���ارك مثل غرها م���ن الهيئات 
التى لها عالقة مبا����رشة باحلركة الإقت�شادية يف 
الب���الد واأرى �رشورة اإزالة جمي���ع العوائق اأمامها 
لتعم���ل باأعلى كفاءة وي����رش.. �شحيح اأننا يف 
مرتبة متقدمة دولي���اً ونح�شب �شمن الأوائل يف 
نظام اجلمارك ولكن هناك م���ن ي�شبقنا، لذلك 
اأطال���ب مبزيد من التطوير يف منهجياته واآلياته، 
مثل م���ا يح���دث يف اأمري���كا واملك�شيك حيث 
يعتم���د التفتي�س مثاًل هناك على نظام العينات 
الع�شوائي���ة ويتبع���ون اأ�شلوب���اً اإنتقائياً ي�شمن 
�رشع���ة و�شهولة الإجناز..اأوك���د اأي�شاً على �رشورة 
مواجهة اأي م�شكالت تعوق عمل اجلمارك، ولبد 
من تطوير الت�رشيعات والهتمام القوي بالتدريب 
امل�شتم���ر وتو�شي���ع ال�شالحيات حت���ى يتمكن 
املوظف م���ن اأداء عمل���ه بكل كف���اءة ومعرفة، 
لب���د اأن نكون اإيجابيني ومبادرين بحلول غر 
تقليدي���ة متكن �شئون اجلمارك من الو�شول اإلى 
م�شاف العاملية وهذا ميكن اأن يحدث باإذن اهلل.

حتدثــت كثرياً عن معادلــة الناجت املحلي 
ال�شعــادة  اإن  وقلــت  الفــرد..  ورفاهيــة 
االإقت�شاديــة ال عالقة لها بهذه املعادلة .. 

كيف ذلك؟

هناك فرق ب����ني ال�شعادة والراحة، فالدخل 
املادي قد يعطي درجة كبرة من الراحة واللذة 
الآنية لكن����ه لي�س بال�رشورة ان حتقق ال�شعادة، 
ذلك اأن الراحة تزول بزوال املوؤثر، لكن ال�شعادة 
تاأتى من داخل الإن�شان مهما كانت درجة دخله، 

ويجب حتفيزها با�شتمرار.
�شحي����ح اأن �شح امل����ال يوؤثر �شلب����اً على 
�شع����ادة الإن�شان، لكنه ل يعدمه����ا، وامل�شكلة 
عندن����ا اأننا منتلك الرفاهي����ة وننتمي اإلى ن�شبة 
ال�خم�شة باملائة الأعلى رفاهية يف العامل، لكن 

هذا ل يعني اأننا �شعداء بالكامل.
هناك م����ن الإقت�شاديني من يرجح اأن حد 
الإ�شتق����رار املادي لالأ�رشة يقع بني  ثمانية اآلف 
دولر كحد اأدنى وثالثة ع�����رش األف دولر كحد 
اأق�شى �شنوياً، ومادون احلد الأدنى وفوق احلد 
الأق�ش����ى ياأت����ي بنتيجة عك�شي����ة، اأي ليحقق 
ال�شع����ادة، فالفقر ي�شبب م�شكلة يف الإحتياجات 
الأ�شا�شي����ة للحياة، لكن الرثاء يقود اإلى الرفاهية 
الزائ����دة التي متثل خطرًا حقيقياً على الإن�شان، 
وكال الطرف����ني »الفقر والغن����ي«  يحتاج اإلى 

املال اإم����ا لإ�شباع حاج����ات حقيقي����ة اأو حاجات 
نف�شي����ة، وبالن�شبة للفقر ميك����ن اأن نقول: اإن 
الر�ش����ا احلميد ق����د يدفعه لتح�ش����ني م�شتوى 
معي�شته، اأما الرثاء فظاهرة طبيعية اأزلية موجودة 
لميكن التحكم يف نتائجها اأو توجيهها، فمثاًل 
85 �شخ�شاً يف العامل ميتلكون ما ميتلكه ن�شف 
�شكان الك����رة الأر�شية، اأي ميتلك����ون ما ميتلكه 
3.5 مليار ن�شم����ة، كذلك متتلك خم�س عائالت 
يف بريطاني����ا ما ميتلك����ه 20% م����ن ال�شعب 
الربيط����اين، فهل نح����ارب الأثري����اء؟! ل يجب 
اأن نح����ارب الأثرياء، لأنه����م خارجني عن نطاق 
�شيطرة اأي اأحد، لكن يجب اأن منكن حمدودي 
الدخ����ل ونطور قدراتهم بحيث يح�شنوا م�شتوى 
معي�شته����م، ولبد اأن ت�شان����د ذلك التوجهات 
احلكومية بتوف����ر اخلدمات الأ�شا�شية وكثر من 

التوعية.
اأن  العــام  يتكــرر يف حديثــك  مــا  كثــرياً 
البحريــن دولــة غنية جداً وال خــوف عليها 
من تدهور اأ�شعار النفط، كيف ذلك والكل 

ي�شت�شعر اخلطر؟

  اململكة منطقة جاذبة 
جداً ولديها الإمكانيات 
الكافية لإ�صتثمار جيد
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التقلب����ات الإقت�شادية من وجهة نظري هي 
م�شاكل طبيعية لكن اإمكانية التفاعل اأو التعامل 
معها ه����ي بيت الق�شيد، فف����ي الأربعني �شنة 
املا�شية راأينا كيف تعاملت احلكومة مع الأزمات 
ب�شكل جيد، فلم حتد من اخلدمات ومل تخف�س 
الرواتب ومل ي�شع����ر املواطن البحريني بتقلبات 
الأزمة املالية العاملية التي مرت يف 2008، واأنا 
متاأكد اأن احلكومة لديها احتياطيات واإمكانيات 
ت�شتطي����ع به����ا التغل����ب عل����ى اأي �شعوبات، 

فاملحافظ املالية لدينا مرنة وذكية جدًا.

وم����ن املوؤك����د اأن هذا الو�ش����ع لن يدوم 
و�شوف تتعدل الأمور، لكنن����ا يجب اأن نتعامل 
باآلي����ات جديدة وخمتلفة مع م����ا ي�شتجد، من 
خ����الل ال�شتعانة برجال اأ�شح����اب حكمة ودراية 
�ش����واء من احلكومة اأو القطاع اخلا�س، املهم اأن 
نح�شن الأداء الإقت�شادي ونتابع موؤ�رشات الأداء 
ب�شكل ج����اد. ل�شك اأن انخفا�����س اأ�شعار النفط 
�شيوؤث����ر �شلباً لكن الأم����ور �شتعود اإلى طبيعتها 
خالل اأربع����ة اإلى �شت����ة اأ�شه����ر، وتبقى بع�س 
الأ�رشار التي ميك����ن اأن ت�شتمر لعامني، وترميم 
الأ�����رشار يحتاج اإلى وعي ويقظ����ة، با�شتحداث 
اآليات ل�شد الرتدادات الناجتة عن هذا الو�شع، 
فمن املمك����ن اأن تتاأثر اأ�شعار امل����واد الأ�شا�شية 
واخلدم����ات التعليمية مثاًل، و�شاعتها يجب احلد 
من ه����ذه الإرتدادات. ويف اخلال�ش����ة اأنا ل�شت 
خائفاً من تده����ور اأ�شعار النف����ط، لكن تخويف 
الأ�شا�شي من الف�ش����اد و�شوء الأداء الإقت�شادي، 

وهذا ما يجب التغلب عليه.

قلت اإن البحرين بحاجة اإلى تدريب قيادات 
ال�شف الثاين..هل هناك موؤ�رشات تعك�ض 
ندرة اأو عجز يف قيادات ال�شف الثاين؟ وما 

هو العالج؟

هن����اك قلة قليلة م����ن املوؤ�ش�شات وال�رشكات 
يف مملك����ة البحرين مهتم����ة باإح����الل قيادات 
ال�ش����ف الثاين والثالث، وعنده����ا برامج لذلك، 
اأما الظاهرة املقلقة حقاً هي اأن كثرًا من املدراء 
بعدما يحققون جناح����اً يقعون يف فخ الغرور 

ويفكرون اأنهم من نوعية اأخرى.
امل�شكلة اأن اجلهات وال�رشكات ل تهتم كثرًا 

بهذا امللف اخلط����ر، وبع�شهم يكتفي بالرغبة 
يف ا�شتحداث �شف ث����اين وثالث لكنه ل يفعل 
�شيئ����اً، وبع�شهم يكتفي بح�ش����ن النية، وهذه 
م�شكل����ة لأننا �شوف نحرق اجل�شور من خلفنا وهو 
ما ميثل خطرًا على ال�شعب واحلكومة معاً..يجب 
النتباه لهذا الأم����ر، واأرى اأن ال�رشكات واجلهات 
احلكومية عليها اأن تتخذ برامج جادة ووا�شحة 
لإح����الل ال�شف الثاين والثال����ث، كما يجب على 
الهيئات واجلهات املعني����ة بجودة الأعمال مثل 
متكن و�لبن����وك وغريها �أن ت�ش����رط للح�شول 
عل����ى خدماتها توف����ر برامج لتاأهي����ل قيادات 

جديدة ومتكينها.

  �رشكاتنا وموؤ�ص�صاتنا 
بحاجة اإلى  تاأهيل 

قيادات �صف ثاين وثالث
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وم�شة على ن�ض 

 الطبيعة القانونية للم�شادرة
يف الق�شايا اجلمركية)1(

 ميك���ن القول اإن الطبيعة القانونية للم�شادرة يف الق�شايا اجلمركية كانت ول تزال 
متثل واحدة م���ن اأكرث الق�شايا اختالف���اً بني الأنظمة القانوني���ة،  ففي الوقت الذي 
اعت���ربت فيه بع�س الأنظم���ة القانونية اأن امل�شادرة يف الق�شاي���ا اجلمركية ما هي اإل 
عقوبة )تكميلية( اأو تدب���ر احرتازي، �شاأنها يف ذلك �شاأن امل�شادرة )اخلا�شة(  يف 
الق�شاي���ا اجلزائي���ة الأخرى، ومبا يرتتب عل���ى ذلك من اأثر ي�شتوج���ب تطبيق ذات 
القواعد والأحكام القانونية عل���ى كليهما، مبا يف ذلك دورانهما وجودًا اأو عدماً يف 
بع����س الأحيان مع العقوبة الأ�شلية، جند اأن اأنظمة قانونية اأخرى قد ذهبت مذهباً 

مغايرًا متاماً لهذا الجتاه.
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اإذ ن�ش���ت �رشاحة �شم���ن متونه���ا على اأن 
امل�شادرة املن�شو�س عليها يف قانون اجلمارك ما 
هي اإل تعوي�س مدين لالإدارة، ومبا يرتتب على 
ذل���ك الن�س من اخت���الف يف الأحكام عن تلك 
التي تبناها القانون العام ب�شاأن امل�شادرة واأهمها 
عدم �شقوط �مل�ش���ادرة �ملحكوم بها يف �لق�شايا 

اجلمركية بالعفو العام . 
 وتبع���اً له���ذا الإجت���اه القان���وين فقد ثار 
الت�ش���اوؤل ح���ول ماهي���ة امل�ش���ادرة يف الق�شايا 
اجلمركية، وما هي طبيعتها القانونية، وبالإجمال 
فقد ثار الت�شاوؤل حول امل�شادرة املحكوم بها يف 
هذه الدعاوى، فهل هي من قبيل العقوبات، اأم 

اأنها من قبيل التعوي�س املدين لالإدارة؟
ونتيجة لذلك اأي�شاً، فقد ظهر خالف قانوين 
اآخر حول اجله���ة التي متلك �شلطة فر�س اأو تقرير 
امل�ش���ادرة يف الق�شاي���ا اجلمركية، فه���ل فر�شها 
يف ه���ذه الق�شايا ه���و اأمر من اخت�شا����س الق�شاء 
وحده، ووفق���اً للقواعد العامة الت���ي ن�س عليها 
وتبناها القانون العام يف هذا ال�شاأن، وبحيث ل 
يت�شور وج���ود م�شادرة دون وجود حكم ق�شائي 
نهائي)قطع���ي( يقرره���ا، ومبا يعن���ي اأي�شاً اأن 
امل�شادرة ل تك���ون اإل ق�شائية مبينة على حكم 
ق�شائي �شادر ع���ن �شلطة ق�شائية خمت�شة، ووفقاً 
لأح���كام الد�شت���ور وبناء على القان���ون، وذلك 
من خ���الل ما يطل���ق عليه م�شطل���ح »امل�شادرة 
الق�شائي���ة«، اأم اأن ل���الإدارة اأن ت�شتقل بفر�شها 
على اعتبار اأن فر�شها يف الق�شايا اجلمركية ما هو 
اإل عم���ٌل من اأعمال الإدارة التي ت�شتقل بها دون 
غرها من ال�شلطات الأخرى يف الدولة، وبحيث ل 
حتتاج الإدارة تبع���اً لذلك ل�شدور حكم ق�شائي 
بها، لكونها من الأم���ور التي متلك الإدارة �شلطة 
تقريرها اأو فر�شها، وذلك من خالل ما يطلق عليه 
م�شطلح »امل�شادرة الإدارية«، اأم اأن فر�شها قد 
يك���ون عماًل ذا طبيعة خا�شة ميكن معه لكل من 
الق�ش���اء والإدارة وبح�شب مقت�ش���ى احلال القيام 
بفر�شها و تبعاً لتو�فر �ل�رسوط �ملقررة قانوناً لذلًك. 
وبن���اًء عل���ى ه���ذا الإختالف ب���ني الأنظمة 
القانوني���ة، ن�شاأ خ���الٌف فقهي ب���ني الباحثني 
القانوني���ني يف جم���ال امل�ش���ادرة يف الق�شايا 
اجلمركية، �ش���واًء من حيث طبيعته���ا القانونية 
والأحكام القانونية التي تخ�شع لها تبعاً لذلك، 

اأو من حيث ال�شلطة املخت�شة بفر�شها. 

 واحلقيق���ة اأن هذا الإخت���الف القانوين وما 
ترت���ب عليه من اإختالف فقه���ي، هو ما اأدى اإلى 
اإلقاء ال�شوء على موق���ف قانون اجلمارك املوحد 
م���ن هذا الأمر، �شواء من حيث الطبيعة القانونية 
للم�شادرة يف الق�شايا اجلمركية اأو من حيث اجلهة 
التي متلك قانوناً �شلطة اإيقاعها يف تلك الق�شايا، 
م���ع التاأكيد على وجوب الأخ���ذ بعني العتبار 
بوجود بع�س الإخت���الف يف الن�شو�س القانونية 
بني اأحكام امل�ش���ادرة يف الق�شايا اجلمركية ومبا 
لها من طبيعة خا�ش���ة وفقاً ملا ن�شت عليه بع�س 
الت�رشيع���ات اجلمركي���ة، وبني امل�ش���ادرة التي 
يحكم بها يف اإطار القانون العام وبالأخ�س بناًء 
على القوان���ني اجلزائية املتفرع���ة عنه. فما هو 

موقف قانون اجلمارك املوحد من ذلك ؟. 
اأواًل: الطبيعة القانونية للم�شادرة 

يف الق�شايا اجلمركية:
باإلقاء ال�شوء على ن����س املادة )139( من 

قانون اجلمارك املوحد والتي جاء فيها:
عليه���ا  املن�شو����س  »تعد...امل�ش���ادرات 
يف ه���ذا النظ���ام )القان���ون( تعوي�ش���اً مدنياً 
 ل���الإدارة، ول ت�شمله���ا اأح���كام العف���و العام«.

 ميكن القول اإن قانون اجلمارك املوحد قد ح�شم 
الأم���ر بالن�شبة للطبيعة القانوني���ة للم�شادرة يف 
الق�شاي���ا اجلمركية ب�شورة ل لب�س فيها اأو غمو�س، 
حيث اعترب اأن امل�شادرة يف الق�شايا اجلمركية ما 

هي اإل تعوي�شاً مدنياً لالإدارة .
وقد اأ�شبغ هذا القانون من خالل ن�س املادة 
اآنفة الذك���ر وغرها من ن�شو�ش���ه على امل�شادرة 
خ�شو�شية معينة فيما يتعلق بالق�شايا اجلمركية، 
حي���ث مل يرتكه���ا مبجمله���ا خا�شع���ة لالأحكام 
والقواعد العام���ة الواردة يف القانون العام على 
اإطالقها، واإمنا اأ�شب���غ على تلك امل�شادرات �شفة 
التعوي����س املدين املق�ش���ودة بقانون اجلمارك 
املوحد ومبا يوؤدي خل���روج امل�شادرة من دائرة 
العقوبات اأو التدابر وفقاً ملفهومها يف  القانون 
الع���ام، واأدخلها يف دائ���رة التعوي�س املدين 
مبفهومه البعيد كل البعد عن مفهوم العقوبات 
والتدابر والزواجر املقررة يف القوانني اجلزائية.

هذا من جهة، ومن جه���ة اأخرى فقد اأكدت 
املذك���رة الإي�شاحي���ة لنظام )قان���ون( اجلمارك 
املوح���د لدول جمل����س التعاون ل���دول اخلليج 
العربي���ة، اأن امل���واد التي تناول���ت املخالفات 
اجلمركي���ة وعقوباتها يف هذا القانون، قد عدت 
امل�شادرات املن�شو�س عليها يف النظام )القانون( 
تعوي�ش���اً مدنياً ل���الإدارة ول ت�شملها اأحكام العفو 

العام.
ولك���ن ال�شوؤال ال���ذي يبقى قائم���اً هنا هو: 
هل اأوج���ب قانون اجلمارك املوحد دائماً م�شادرة 
جميع الب�شائع اأو الأ�شياء حمل التهريب ؟ اأم اأنه 
اأجاز يف حالت معينة الإف�شاح عن تلك الب�شائع 

اأو بع�شها؟.
ثانيًا : حمل امل�شادرة يف الق�شايا 

اجلمركية: 
ل�ش���ك اأن امل�ش���ادرة وفقاً لأح���كام قانون 
اجلم���ارك املوح���د تقع فق���ط عل���ى الب�شائع 
والأ�شي���اء حم���ل واقع���ة التهري���ب )الته���رب( 
اجلمركي، بالإ�شافة اإل���ى و�شائط النقل والأدوات 
واملواد التي ا�شتعملت يف التهريب، وذلك فيما 
عدا و�شائط النق���ل العامة، كال�شف���ن والطائرات 
والقطارات وال�شيارات العامة، ما مل تكن قد اأعدت 
اأو ا�شتوؤج���رت لغر����س التهري���ب، وبحيث يجب 
احلكم مب�شادرة تل���ك الو�شائط والأدوات واملواد 

وفقاً للمادة 
)139( من قانون 
اجلمارك املوحد  
تعد امل�صادرات 

املن�صو�ص عليها 
تعوي�صاً مدنياً  لالإدارة  

ول ت�صملها اأحكام 
العفو العام
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يف جمي���ع الأحوال الت���ي تقرر فيه���ا املحاكم 
م�ش���ادرة الأ�شي���اء و/ اأو الب�شائع املهربة، وميكن 
احلكم مبا يع���ادل قيمتها )الب�شائ���ع والأ�شياء 
والو�شائط والأدوات واملواد( عند عدم حجزها اأو 
عند »فرارها« اأو »تهريبها« من احلجز لنعدام 
املح���ل الذي ترد عليه امل�شادرة، وذلك حتى ل 

يفلت املتهم من عقوبة امل�شادرة بفعله.
ولكن م���ا هي احل���الت التي تك���ون معها 
امل�ش���ادرة وجوبي���ة يف الق�شاي���ا اجلمركية، وما 
هي تلك احلالت الت���ي تكون معها جوازية وفقاً 

لأحكام قانون اجلمارك املوحد؟. 
ثالثًا : امل�شادرة الوجوبية:  

وتكون امل�شادرة وجوبية وفقاً لأحكام قانون 
اجلمارك املوحد يف حالتني: 

الأول���ى: عندما تك���ون امل���واد اأو الأ�شياء 
حم���ل التهري���ب اجلمرك���ي ممنوعة بذاته���ا اأو 
بحك���م القانون، فكل الأ�شياء غر اجلائز حيازتها 
اأو التعام���ل بها بناًء على ن����س يف  القانون اأو 
تبع���اً ملاهيتها الذاتية، يكون من الواجب قانوناً 
م�شادرتها حتى يف تلك احلالت التي ي�شدر فيها 
حك���م برباءة املتهم يف الدعوى املقامة عليه اأو 
حتى يف ح���ال �شقوط �لدع���وى �جلمركية لوفاة 
املتهم فيها، وبغ�س النظ���ر فيما اإذا كان احلائز 
له���ذه الأ�شياء اأو املواد ه���و مالكها )احلقيقي اأو 
احلكمي( اأو هو من الغر، �شواء كان ح�شن النية 
اأو �شيئها، فالأمر �شيان من حيث وجوب امل�شادرة 
له���ذه الأ�شي���اء،  فامل�شادرة هن���ا وجوبية لعني 
ال�ش���يء تبعاً لذلك، ذل���ك اأن جمرد حيازتها اأو 
التعامل بها خالف���اً لأحكام القانون ُي�شكل بذاته 
فعاًل جمرماً يعاقب عليه القانون و يتوجب احلكم 
معه بامل�شادرة يف جميع الأحوال،  ولو مل تكن 

تلك الأ�شياء ملكاً للمتهم اأو حلائزها. 
 والثاني���ة: عندم���ا تك���ون الب�شائع حمل 
التهريب هي يف الأ�شل م���ن الب�شائع )الأموال( 
اجلائز قانوناً التعامل بها )وهي كل الأ�شياء التي 
ل تخرج بحكم ماهيتها الذاتية اأو بحكم القانون 
عن دائرة التعامل بها(، ولكنها اأ�شبحت مو�شوعاً 
اأو حم���اًل ملخالف���ة اأو جرمية التهري���ب اجلمركي، 
وكذلك الأ�شياء التي ا�شتعملت لإخفائها، وو�شائط 
النقل م���ن اأي نوع كانت، كالق���وارب وال�شيارات 
واحليوان���ات، عدا البواخ���ر والطائرات واحلافالت 

العامة املعدة لنقل الركاب، اإل اإذا اأعدت خ�شي�شاُ 
لغر�س التهريب، فهذا النوع من الب�شائع  التي 
ع يف تهريبها �أو مت تهريبها يجب من حيث  ����رسرُ
الأ�شل واملب���داأ م�شادرته، اأو الطل���ب من الق�شاء 
احلك���م مب�شادرته، ما مل جت���ر اأ وتتم امل�شاحلة 
ب���ني املتهم���ني بالتهريب )اأو الته���رب ( لتلك 
امل���واد، وبني �ش���وؤون اجلم���ارك يف الدعاوى 
املقام���ة بهذا ال�شاأن من قب���ل الإدارة، فالقانون 
اأوجب يف غر تل���ك احلالة احلكم مب�شادرة تلك 

الب�شائع واملواد.
  وقد اأكد اأي�شاً قانون اجلمارك املوحد هذه 
احلقيقة م���ن خالل العديد م���ن ن�شو�س مواده  
ومنه���ا ما ن�شت عليه امل���ادة )145( منه والتي 

جاء فيها :
 » مع عدم الإخالل باأي عقوبة اأ�شد تق�شي 
به���ا ن�شو�س اأخرى نافذة يف الدولة يعاقب على 
التهري���ب وما يف حكمه، وعل���ى ال�رشوع يف اأي 

منهما، مبا يلي:  
1. م�شادرة الب�شائع حمل التهريب اأو احلكم 

مبا يعادل قيمتها عند عدم حجزها.
2. م�ش���ادرة و�شائط النقل والأدوات واملواد 

الت���ي ا�شتعمل���ت يف التهري���ب، وذل���ك فيما 
عدا و�شائط النق���ل العامة، كال�شف���ن والطائرات 
والقطارات وال�شيارات العامة، ما مل تكن قد اأعدت 
اأو ا�شتوؤج���رت لهذا الغر�س، اأو احلكم مبا يعادل 

قيمتها عند عدم حجزها. 
وبن���اًء على ه���ذا الن�س ميكن الق���ول: اإن 
قانون اجلمارك املوحد قد اأوجب احلكم مب�شادرة 
جمي���ع الب�شائع مو�شوع اأو حم���ل التهريب )اأو 
الته���رب( يف حال �شبطها اأياً كان نوعها اأو مكان 
�شبطه���ا، و�شواء كان���ت تلك الب�شائ���ع مملوكة 
للمتهم، اأو املتهمني يف تلك الدعاوى اجلمركية 
اأم لغرهم  حتى ولو كان هذا الغر ح�شن النية،  
فامل�شادرة وفق���اً لقانون اجلمارك املوحد ل تقع 
من حيث الأ�شل واملبداأ اإل على ذلك اجلزء الذي 

مت تهريبه من  �لب�شائع و�الأ�شياء. 
عل���ى اأن���ه و�شن���دًا لن�س امل���ادة ) 145( 
املذك���ورة ميك���ن احلكم مبا يع���ادل قيمة هذه 
الب�شائع عند عدم حجزها وكذلك عند تهريبها 

قانون اجلمارك 
املوحد يعترباأ�صحاب 
و�صائط  نقل الركاب 

العامة و�صائقيها 
ومعاونيهم م�صئولني 
عن خمالفات  وجرائم 

 التهريب اجلمركي
مامل يثبتوا عدم علمهم 

باملخالفة



39الجمـــــــارك

)فرارها( من احلجز )مع اختالف يف الآراء الفقهية 
والق�شائي���ة حول ما يتوجب عل���ى الق�شاء احلكم 
به يف حال فرارالب�شاعة م���ن احلجز اأوعند عدم 
حجزها ابتداًء، فهل يتم احلكم بغرامة امل�شادرة 
كبدي���ل عن امل�شادرة؟ اأم اأن���ه لبد من احلكم 
بامل�شادرة على اعتب���ار اأن الب�شاعة املهربة التي 
مت حجزها وتكفيله���ا تكون يف حكم �ملوجودة 
مبا ينبغي معه احلكم مب�شادرتها ولي�س احلكم 

ببدل امل�شادرة؟..الخ. 
ولكن ما موقف قان���ون اجلمارك املوحد من 
م�ش���ادرة و�شائل النقل والتغليف امل�شتخدمة يف 
عملية التهريب للب�شائع و/ اأو الأ�شياء حمل جرمية 

اأو خمالفة التهريب؟.
ميكن الق���ول: اإن قانون اجلم���ارك املوحد 
ق���د اأوجب احلكم مب�شادرة و�شائل وو�شائط النقل 
امل�شتخدمة يف التهريب )وللفقه تف�شيل يف هذا 
الأمر( والتي يثبت علم اأو »ق�شد« اأ�شحابها على 
ارتكاب اأي فعل من الأفعال التي كونت املخالفة 

اأو جرمي���ة التهريب اأو ت�شببت يف وقوعها اأو اأدت 
اإل���ى ارتكابها، كما اأن امل�شوؤولية املدنية ت�شمل، 

وفقاً لأحكام امل���ادة )154( من قانون اجلمارك 
املوحد، بالإ�شافة اإلى مرتكبي املخالفة اأو جرائم 
التهريب )لطف���اً: اأنظر امل���ادة 144 من قانون 
اجلم���ارك املوحد(، كل من ال����رشكاء واملمولني 
والكف���الء واملنتفع���ني والو�شط���اء واملوكل���ني 
واملتربع���ني والناقل���ني واحلائزي���ن ومر�شل���ي 
الب�شائ���ع، والذين يتوجب عليهم ووفقاً لأحكام 
القانون اإثبات ع���دم علمهم اأو اإقدامهم على اأياً 
مما مت �الإ�شارة �إليه �شابقاً الإعفائهم من �مل�شوؤولية 
املدنية عن تل���ك املخالفات اأو اجلرائم و�رشيطة 
عدم وجود اأي م�شلحة مبا�رشة اأو غر مبا�رشة لهم 
بذلك. ومتتد هذه امل�شوؤولي���ة لت�شمل م�شوؤولية 
الأ�شخا�س عن اأفعال تابعيه���م، اإذ اأن اأ�شحاب 
الب�شائع واأرباب العمل وناقلي الب�شائع م�شئولني 
ع���ن اأعم���ال م�شتخدميه���م وجمي���ع العاملني 
مل�شلحته���م، فيم���ا يتعلق بالر�ش���وم وال�رشائب 
والغرامات  الدائرة اجلمركي���ة،  ت�شتوفيه���ا  التي 
وامل�شادرات املن�شو�س عليها يف قانون اجلمارك 

املوحد والناجتة عن تلك الأعمال.

هناك من يرى اأن 
امل�صادرة  اإجراء  

ُيتخذ يف بع�ص 
الأحيان بهدف اإيالم 

امل�صئولني  عن 
التهرب ال�رشيبي يف 

الق�صايا اجلمركية
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 وا�شتنادًا لأحكام الفقرة ال�شاد�شة من املادة 
)145( ميك���ن الق���ول: اإنه ينطب���ق اأي�شاً ذات 
احلكم ال�شاب���ق، واملقرر ب�ش���اأن الب�شائع التي 
فلتت من احلجز نتيجة للقيام بتهريبها )فرارها(، 
اأو نتيج���ة لعدم حجزها ابت���داًء على حالة عدم 
حجز اأو ف���رار اأو تهريب و�شائ���ل النقل من احلجز 
)م���ع الأخذ بعني الإعتب���ار الإختالف يف الآراء 
الفقهي���ة والق�شائية املثارة ب�شاأن ما ميكن احلكم 
به يف ه���ذه احلالة(، وذلك م���ع التاأكيد اأي�شاً 
على اأن قانون اجلمارك املوحد قد اأوجب احلكم 
مبا يعادل قيمة ه���ذه الو�شائط والأدوات واملواد 
الت���ي ا�شتعمل���ت يف التهريب واجلائ���ز حجزها 
وم�شادرته���ا قانون���اً عند عدم حجزه���ا )اأو عند 

فالتها من احلجز(. 
للب�شائع  وهذا احلكم )وج���وب امل�ش���ادرة 
والأ�شياء اأياً كان نوعه���ا وو�شائل النقل غر تلك 
امل�شتثناة بحكم القانون( يكون وجوبياً يف كل 
الأحوال يف حال عدم اإبرام عقد ت�شوية �شلحية 
م���ع الإدارة )�شوؤون اجلمارك( يف تلك الدعاوى 

اجلمركية.  
رابعــًا: امل�شــادرة اجلوازيــة  وفقــًا 

لقانون اجلمارك املوحد:  
وتك���ون امل�ش���ادرة جوازي���ة وفق���اً لأحكام 
امل���ادة )152( من قان���ون اجلم���ارك املوحد 
يف ح���ال كون الب�شائع حم���ل التهريب م�شموح 
به���ا و�رشيطة قيام املتهم���ني اأو امل�شئولني عن 
الق�شايا اجلمركية اأو م���ن ميثلهم قانوناً بتقدمي 
طلب خطي لالإدارة لعق���د الت�شوية ال�شلحية مع 
اإدارة �شوؤون اجلمارك ب�شاأن تلك احلالت التي ل 
تتعلق بامل���واد املمنوعة اأو املقيدة و�رشيطة اأن 
ل تك���ون تلك املواد اأي�شاً  �ش���ارة اأو غر مطابقة 

للموا�شفات. 
ويكون تقدمي طلب عقد الت�شوية ال�شلحية 
اإما قب���ل رفع اأو حتريك الدع���وى اجلمركية، اأو 
خالل النظر فيها وقبل �ش���دور احلكم البتدائي 
يف تلك �لدع���اوى- و�أن كانت بع�س �لقو�نن 
ق���د اأجازت ال�شماح بتقدمي طل���ب عقد الت�شوية 
حل���ن �شدور حكم نهائي-  م���ن قبل �ملحاكم 
املخت�ش���ة،  ويرتت���ب عل���ى قبول طل���ب عقد 
الت�شوي���ة ال�شلحية يف الق�شاي���ا اجلمركية خالل 
املدة املحددة قانوناً لتقدمي ذلك الطلب اإعطاء 

احلق ل�شوؤون اجلمارك بالإ�شتعا�شة عن امل�شادرة 
الوجوبية لتلك امل���واد والب�شائع اجلائز التعامل 
بها قانوناً:   اإما  » مب�شادرة الب�شائع املهربة« اأو  
»الف�شح عنها اأو اإعادة ت�شديرها كلياً اأو جزئياً«.

وه���ذا احلك���م هو م���ا ن�ش���ت علي���ه الفقرة 
)5( من  امل���ادة  )152( من نظ���ام )قانون( 
اجلمارك املوحد اإذ اأعطيت لالإدارة مبوجب ذلك 
احلكم ال�شلط���ة التقديرية، واحلق تبعاً لطبيعة 
الب�شاع���ة املهربة، يف الإتفاق م���ع امل�شوؤولني 
واملتهمني يف الق�شاي���ا اجلمركية على ا�شتبدال 
عقوب���ة امل�ش���ادرة للب�شاعة وفقاً مل���ا ورد بن�س 
الفق���رة اخلام�شة من املادة )145( �شالفة الذكر، 
بالف�ش���ح عن تلك الب�شاعة بع���د اإمتام اإجراءات 
التخلي�س عليها اأو اإع���ادة ت�شدير تلك الب�شائع 
املهربة كلياً اأو جزئي���اً كنتيجة للت�شوية ال�شلحية 
من قبل اأولئك الأ�شخا�س اأو ممثليهم القانونيني 
بعد اإمتام عق���د الت�شوية م���ع الإدارة وموافقة 

ال�شلطة املخت�شة خطياً عليها.
 هذا فيما يتعلق بالآث���ار القانونية املرتتبة 
عل���ى عقد الت�شوية ال�شلحي���ة بالن�شبة للب�شائع 
غر املمنوع���ة اأو املقيدة و اجلائ���ز التعامل بها 
بحكم ماهيته���ا الذاتية اأو بحك���م القانون، اأما 
فيما يتعلق بو�شائل اأو و�شائط النقل )ومع الأخذ 
بعني العتب���ار الختالف يف احلك���م القانوين 
والفقهي ب���ني م�شوؤولية الناقل للم���واد املهربة 
يف و�شائ���ط النقل اخلا�ش���ة و العامة يف كل من 
النقل الداخل���ي والدويل(،  فق���د ن�شت الفقرة 
ال�شاد�شة من املادة )152( من قانون اجلمارك 
املوح���د على »م�شادرة و�شائ���ط النقل والأدوات 
واملواد التي ا�شتعملت يف التهريب،وذلك فيما 
عدا و�شائط النق���ل العامة، كال�شف���ن والطائرات 
والقطارات وال�شيارات العامة ما مل تكن قد اأعدت 

اأو ا�شتوؤجرت لهذا الغر�س«.
واحلقيقة اأن اإعداد و/ اأو جتهيز و/ اأو ا�شتئجار 
و�شائل وو�شائط النقل للتهريب من خالل ا�شتحداث 
فج���وات اأو و�شع حواجز وهمي���ة ...الخ، وذلك 
لإخفاء املواد املهربة بها مثاًل  اإمنا هو اأمر  ي�شت�شف 
منه �ن�رس�ف نية �أو �إر�دة �شاحبه الرتكاب- �أو على 
�الأق���ل ت�شهيل �رتكاب- �الأفع���ال �لتي كونت �أو 
التي �شتتكون منه���ا املخالفة اجلمركية اأو جرمية 
التهريب ومبا ميكن القول معه اأي�شاً اإن الق�شد قد 
توافر لديه لرتكاب جرمية التهريب، وبالتايل فاإنه 

لبد من م�شادرة تلك الو�شائط اأو الو�شائل، �شواًء 
منها ما كان ي�شتعمل اأو ي�شتخدم ب�شورة مبا�رشة 
اأو غ���ر مبا�رشة )وفق���اً ملا ذهب اإلي���ه جانب من 
الفقه(، لنقل تلك الب�شائع املهربة اأو ي�شتخدم 
لتغليقها، وينطب���ق ذات احلكم حتى يف حال 

ال�رشوع يف التهريب اأي�شاً.  
ويف جميع الأحوال املق���ررة قانوناً، فاإنه ل 
يوجد ما مينع ح�شني الني���ة من مالكي و�شائط 
وو�شائ���ل التغليف والنقل من الرجوع قانوناً على 
تابعيهم اأو على غره���م من الأ�شخا�س حال اأن 
ت�شبب���وا اأو ترت���ب على اأفعالهم غ���ر امل�رشوعة 
م�ش���ادرة تلك الو�شائ���ل اأو الو�شائ���ط، وذلك ما 
مل يثب���ت اأن مالكي و�شائ���ط النقل  كانوا �رشكاء 
يف التهري���ب، اأو اأنهم كانوا ق���د قاموا بتاأجرها 
اأو اإعداده���ا لهذه الغاية فاإنه���م عندئذ يكونوا 

�رشكاء يف امل�شوؤولية اأي�شاً . 
وقد اعترب قانون اجلم���ارك املوحد اأ�شحاب 
و�شائط نقل ال���ركاب العامة و�شائقيها ومعاونيهم 
م�شئولون عن خمالفات وجرائم التهريب اجلمركي 
التي ترتكب بها ما مل يثبتوا عدم علمهم بوجود 
الب�شائ���ع مو�شوع املخالف���ة اأو التهريب و�رشيطة 
ع���دم وجود م�شلحة مبا����رشة اأو غر مبا�رشة لهم 

بذلك. 
عل���ى اأن الجته���اد الق�شائ���ي العربي قد 
ذه���ب للتميي���ز يف م�شوؤولية الناق���ل يف ق�شايا 
نقل الأ�شخا�س، ب���ني م�شوؤولية الناقل يف النقل 
الداخل���ي، وب���ني م�شوؤوليته ع���ن التهريب يف 
ح���الت النق���ل الدويل، حيث ذه���ب يف بع�س 
اأحكام���ه للقول اإن انتف���اء م�شوؤولية ال�شائق )يف 
النقل العام الداخل���ي( ي�شتتبع عدم م�شادرة 
و�شيل���ة النق���ل، وق���د ورد يف خال�ش���ة الفقرة 
�حلكمي���ة �ملتعلقة بذل���ك �ل�شاأن �أن���ه ي�شرط  
لرتتي���ب امل�شوؤولية على ناق���ل الب�شائع املهربة 
اأن يثبت رك���ن العلم قبل النقل اأو اأثناء حتميل 
امل���ادة املهربة، ول يتوجب عل���ى ال�شائق )يف 
النقل الداخلي لالأ�شخا����س( اأن يتحقق مثال من 
حمتوي���ات ال�شندوق���ني اللذين نقلهم���ا خا�شة 
واأنهما يعودان لرجل اأم���ن ل يتطرق اإليه ال�شك 
يف مثل هذ� �لت�رسف، و�أن علم )�ل�شائق( قد مت 
اأثناء الطريق...من خالل قيام رجل الأمن بفتح 
ال�شندوق اأثن���اء ال�شر واإخف���اء الدخان املهرب 
حت���ت مقاعد ال�شي���ارة، وبذلك يعت���رب ال�شائق 
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�شحي���ة لظروف قاه���رة تنتفي معه���ا م�شئوليته، 
وعل���ى املحكم���ة اأن تقررع���دم م�شوؤوليته، واأن 
احلكم مب�ش���ادرة وا�شط���ة النق���ل يتوجب عند 
احلكم باإدان���ة الناقل، وحيث انتف���ت م�شوؤولية 
�شائق ال�شي���ارة فاإن ذلك ي�شتتبع عدم م�شادرة 

ال�شيارة. 
ويف حكم اآخ���ر اأ�شاف اأن���ه لي�س من واجب 
الناق���ل اأن يتحرى حقيقة الب�شاع���ة التي ينقلها 

يف ق�شايا النقل الداخلي.
هذا فيم���ا يتعلق مب�شوؤولية ناقل الركاب يف 
ق�شاي���ا النقل الداخلي، اأما فيما يتعلق مب�شوؤولية 
الناقل )للب�شائع والأ�شخا����س( يف ق�شايا النقل 
الدويل، فقد ذهب اإجتاه ق�شائي عربي يف اأحد 
اأحكام���ه اإلى القول باأن الناق���ل يتحمل م�شوؤولية 
الب�شائع التي عربت البالد تهريباً اأو دون معاملة 
جمركية ويكون م�شت���ورد الب�شاعة م�شوؤوًل مدنياً 

عن النق�س احلا�شل بها. 
خام�شًا : امل�شادرة االإدارية: 

ميكن الق���ول اإن قانون اجلم���ارك املوحد، 
ومن خالل اعتباره امل�شادرة يف الق�شايا اجلمركية 
ما ه���ي اإل تعوي�ش���اً مدنياً ل���الإدارة، يكون قد 
اأوجد ال�شند القان���وين لالأخذ بفكرة » امل�شادرة 
الإدارية« يف الق�شاي���ا اجلمركية امل�شار اإليها يف 
املادتني )146( و)152( من���ه، اإذ لول ذلك 
لكان���ت املادت���ني املذكورت���ني خمالفتني ملا 

 اأوجبت���ه القاعدة الد�شتوري���ة املبينة يف املادة
)9/ د( م���ن د�شتور مملكة البحري���ن والتي جاء 

فيها :
»امل�شادرة العامة لالأموال حمظورة، ول تكون 
عقوب���ة امل�شادرة اخلا�ش���ة اإل بحكم ق�شائي يف 

الأحوال املبينة بالقانون«. 
 وبن���اًء على ه���ذا يرى البع����س اأن قانون 
اجلمارك املوحد قد تبنى ذلك الجتاه القانوين 
الذي اأ�شبغ �شفة خا�شة على امل�شادرة يف الق�شايا 
اجلمركي���ة، ومل يخ�شعها بالت���ايل اإلى القواعد 
العامة املبينة يف منت القوانني العامة وبالأخ�س 
اجلزائية منه���ا، ومبا يرتتب على ذلك من اإعطاء 
احلق لالإدارة ملمار�شة حقها )�شلطتها( يف م�شادرة 
وبي���ع الب�شائع وو�شائ���ط النقل امل�شبوطة )يف 
احل���الت التي اأجازه���ا القان���ون( وبالأخ�س يف 
حالة فرار املهربني اأو ع���دم ال�شتدلل عليهم، 
وكذلك يف حالة قبول الإدارة طلب عقد الت�شوية 
ال�شلحية، �شواء قبل رفع الدعوى اأو خالل النظر 
فيها، وقبل �ش���دور احلك���م الإبتدائي، وذلك 
بال�شتعا�ش���ة عن اجل���زاءات والغرامات اجلمركية 
املن�شو�س عليها يف امل���ادة )145( من قانون 
اجلم���ارك املوح���د، اإم���ا  »مب�ش���ادرة الب�شائع 
املهرب���ة« اأو » الف�شح عنه���ا اأو اإعادة ت�شديرها 
كلي���اً اأو جزئي���اً« و »مب�ش���ادرة و�شائ���ط النقل 
والأدوات واملواد الت���ي ا�شتعملت يف التهريب، 
وذل���ك فيما عدا و�شائط النق���ل العامة، كال�شفن 

والطائرات والقطارات وال�شيارات العامة ما مل تكن 
قد اأعدت اأو ا�شتوؤجرت لهذا الغر�س«.

وي�شتدل م���ن خالل ذلك عل���ى اأن قانون 
اجلمارك املوحد، ومن حي���ث النتيجة، قد اأجاز 
الإطالق«  امل�شادرة بنوعيه���ا »الق�شائية عل���ى 
و»الإداي���ة« يف حالت معين���ة، ووفقاً للقواعد 
وال�شواب���ط الد�شتورية والقانونية املقررة يف هذا 

ال�شاأن. 
وخال�شة الأمر: اأن جانب من الفقه ما زال يرى 
باأن للم�شادرة يف الق�شايا اجلمركية طبيعة خا�شة 
متيزها ع���ن غرها من التداب���ر والعقوبات من 
جه���ة، وعن التعوي�س امل���دين مبفهومه القائم 
عل���ى جرب ال����رشر اأو التعوي�س م���ن جهة اأخرى، 
فامل�شادرة هنا ما ه���ي اإل اإجراء ُيتخذ يف بع�س 
الأحيان به���دف اإيالم امل�شئول���ني عن التهرب 
ال�رشيب���ي يف الق�شاي���ا اجلمركي���ة، وذلك عماًل 
بالقاعدة القائل���ة: »اإن العقاب يكون من جن�س 
العم���ل«، كما يك���ون هذا الإج���راء عند خمالفة 
قواعد املنع اأو القيد واجبة املراعاة والتقيد وفقاً 
لقانون اجلم���ارك املوحد، اأو اأي نظام »قانون« 
اأو ق���رار اآخر اأو ملنع وقوع ال�رشر، وهو ما تقت�شيه 
ال����رشورة، اإما لكون تل���ك الب�شائ���ع اأو الأ�شياء 
ممنوعة بذاته���ا اأو لكونها م����رشة اأو غر مطابقة 
للموا�شف���ات املعتمدة، طبقاً لالأنظم���ة والقرارات 

املعمول بها يف اململكة . 
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 التخطيط اال�شرتاتيجي
ودوره يف حت�شني االأداء »3«

اإعداد - العقيد: عبداهلل عي�شى احلادي
مدير اإدارة التنظيم والتطوير الإداري

 ،، ي�شاع���د التخطيط الإ�شرتاتيج���ي على توجيه وتكام���ل الأن�شطة الإدارية 
والتنفيذية للو�شول اإلى النتائج املرغوب���ة، لكن يجب الإ�شارة اإلى اأن الإ�شرتاتيجية 
واخلطط والربامج وال�شيا�شات لي�شت بال�رشورة اأن تكون هي ال�شبيل املنا�شب ملواجهة 
امل�شكالت اأو ال�شعوبات اأو الأزمات. بل قد يكون الإ�رشار على اللتزام باخلطة املعتمدة 
اأو الربنامج املعتم���د هو ال�شبب احلقيقي يف �شياع الفر�س وظهور العقبات وحدوث 

امل�شائب والكوارث،،.
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التخطيط االإ�شرتاتيجي ودوره يف 
حت�شني االأداء :

1.  ي����زود التخطي����ط الإ�شرتاتيج����ي املنظمات 
بالفكر الرئي�شي له����ا )Theme(: وميكن 
الق����ول باأن ه����ذا الفكر الرئي�ش����ي هو �شيء 
نافع يف تكوين وتقييم كل من الأهداف، 
ف����اإذا مل تك����ن  وال�شيا�ش����ات،  واخلط����ط، 
الأهداف، اأو اخلط����ط اأو ال�شيا�شات متما�شية 
مع مالمح الفكر الأ�شا�شي لالإدارة فال بد من 

تعديلها.
2.  ي�شاع����د الإدارة عل����ى توق����ع اأي تغي����ر 
حمتمل يف البيئة الت����ي تعمل بها وو�شع 
الإ�شرتاتيجي����ات الالزم����ة للتعام����ل مع هذا 

التغير.
3.  وجود هذا التخطي����ط ي�شاعد على حتديد 
اأولويات الأهداف املتعددة واملتداخلة ومن 
ثم توجيه املوارد اإل����ى تلك الأهداف ذات 

الأهمية الأكرب لالإدارة.
4.  ي�شاعد التخطيط الإ�شرتاتيجي على توجيه 
وتكامل الأن�شطة الإداري����ة والتنفيذية ومن 
خالل توجيه الأفراد داخل الإدارة اإلى الطريق 

اإلى النتائ����ج املرغوبة  ال�شحيح للو�ش����ول 
كذلك يوؤدي التخطي����ط الإ�شرتاتيجي اإلى 
تكامل الأهداف ومن����ع ظهور التعار�س بني 
اأهداف التق�شيم����ات الفرعية لالإدارة والرتكيز 
عليها بدًل من الأهداف العامة لالإدارة ككل.

مديري  يعرَّ�س  الإ�شرتاتيج����ي  5.  فالتخطي����ط 
الإدارات الوظيفية لن����وع التفكر وامل�شاكل 
التي ميك����ن مواجهتها عندما يتم ترقيتهم 
اإل����ى منا�ش����ب الإدارة العلي����ا باملنظم����ة.

كذلك ي�شاع����د م�شاركة هوؤلء املديرون اإلى 
التخطي����ط الإ�شرتاتيجي عل����ى تنمية الفكر 
ال�شام����ل لديهم من خ����الل روؤيتهم لكيفية 
خلق التكام����ل بني تق�شيماتهم الفرعية مع 

اأهداف الإدارة.
ك����ن التخطيط الإ�شرتاتيج����ي من زيادة  6.  ميَّ
الت�ش����ال باملجموعات  القي����ادة على  قدرة 
املختلف����ة داخل بيئ����ة الإدارة : فالتخطيط 
الإ�شرتاتيج����ي ي�شاعد عل����ى و�شوح �شورة 
الإدارة اأم����ام جمموع����ات امل�شالح واملخاطر 

املختلفة والتي تعمل مع الإدارة.  
املفاهيم واملمار�شات اخلاطئة 

يف عملية التخطيط:

الوجه االأول: غياب حتديد االأهداف اأو 
عدم دقة �شياغتها

يعد عدم حتديد الأه����داف اأو عدم دقة 
�شياغته����ا وفق اأ�ش�����س مهنية، وع����دم و�شوح 
الإتف����اق عليه����ا، ظاه����رة �شائع����ة عل����ى كافة 
امل�شتويات التنظيمي����ة والإدارية مما ينتج عنه 
حالة من الالوع����ي اأو الالو�ش����وح اأو ب�شاأن ماذا 

تريد؟ ومن امل�شئول عن ماذا؟ وكيف؟ ومتى؟

التخطيط الإ�صرتاتيجي 
ي�صاعد على توجيه 
وتكامل الأن�صطة 

الإدارية والتنفيذية
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الوجه الثاين: وجود قدر من الغمو�ض 
وداللـــة  مــفــهــوم  يف  االلــتــبــا�ــض  اأو 

ا�شطالح االأهداف

يع����د ع����دم و�ش����وح ا�شط����الح الأهداف 
وغمو�س دللتها، والختالف����ات اجلوهرية بينها 
وبني الإ�شطالح����ات الأخرى يف جم����ال الإدارة 
ب�شف����ة عام����ة ويف جم����ال الإدارة الإ�شرتاتيجية 
ب�شفة خا�شة، م����ن الأمور ال�شائع����ة التي توؤكد 
وجود عديد م����ن املفاهيم واملمار�شات اخلاطئة 

يف عملية التخطيط الإ�شرتاتيجي.

و�شياغة  حتديد  خطاأ  الثالث:  الوجه 
الفر�شيات التخطيطية

م����ن الأخطاء واملمار�ش����ات اخلاطئة ال�شائعة 
من ممار�ش����ة عملي����ة الإدارة الإ�شرتاتيجية عدم 
الإهتمام مبا يطلق عليه »الفر�شيات التخطيطية« 
والتي متث����ل الت�شورات والتوقعات لدى قيادات 
املوؤ�ش�ش����ة واأع�شائها ب�ش����اأن خ�شائ�س واإجتاهات 
عنا�رش البيئة الداخلي����ة اأو البيئة اخلارجية التي 

�شتواجهها عند تنفيذ خططها.

و�سيا�سات  �أمن����اط  �ل���ر�ب���ع:  �ل��وج��ه 
التعامل مع االأزمات والكوارث

التفكر  الإلت����زام بتطبيق منه����ج  تفعيل 
الإ�شرتاتيج����ي يج����ب اأن يكون م����ن ُم�شلَّمات 
التعامل م����ع امل�شكالت والأزم����ات ونقول ذلك 
تنبيه����ا للمديري����ن وامل�شئول����ني الذين ميكن 
الق����ول عنهم اأنهم يخطط����ون للف�شل والإفال�س 
من خالل حر�شه����م دون وعي، للتخطيط جللب 
الأزم����ات وا�شتعج����ال الكوارث ث����م الف�شل يف 

اإدارتها.
ونريد بذلك الإ�ش����ارة اإلى اأن الإ�شرتاتيجية 
واخلطط والربامج وال�شيا�شات لي�شت بال�رشورة اأن 
تكون ه����ي ال�شبيل املنا�شب ملواجهة امل�شكالت 
اأو ال�شعوب����ات اأو الأزمات. ب����ل قد يكون الإ�رشار 
عل����ى الإلتزام باخلط����ة املعتم����دة اأو الربنامج 
املعتمد ه����و ال�شبب احلقيقي يف �شياع الفر�س 

وظهور العقبات وحدوث امل�شائب والكوارث.
معوقــات تفعيل االإلتزام مبنهج 

التفكري االإ�شرتاتيجي

العائــق االأول : يع����د غي����اب اأو عدم مالئمة 
الر�شيد املع����ريف املتاح ل����دى املخت�شني اأو 

امل�شئول����ني ع����ن املمار�ش����ات الفعلي����ة لعملية 
اأحد  م����ن  الإ�شرتاتيج����ي ونتائجها  التخطي����ط 
املعوق����ات الرئي�شي����ة لتفعيل الإلت����زام مبنهج 
التفك����ر الإ�شرتاتيج����ي، حي����ث ترك����ز معظم 
الكتاب����ات يف جم����ال التخطي����ط الإ�شرتاتيجي 
عل����ى املعارف والأ�ش�س النظري����ة دون الهتمام 
والنماذج  املمار�ش����ات  والرتكيز عل����ى  الكاف����ى 
والتجارب العملية وتزويد املديرين واملمار�شني 
لعملية التخطيط بنم����اذج واقعية ميكنهم من 
خالله����ا اكت�شاب املهارات الفني����ة لو�شع اخلطط 
الإ�شرتاتيجية وتنفيذه����ا بكفاءة وفعالية، ف�شاًل 
ع����ن تعميق الثق����ة والقناعة بج����دوى التفكر 

والتخطيط الإ�شرتاتيجي.

العائــق الثاين: عدم مالئم����ة النمط ال�شائع 
يف تقدمي الإ�شت�ش����ارات الإدارية التي يقدمها 
اخل����رباء اأو املوؤ�ش�ش����ات الإ�شت�شارية يف جمالت 
التخطي����ط الإ�شرتاتيج����ي. حي����ث يقت�رش عادة 
دور غالبية اخل����رباء اأو املوؤ�ش�ش����ات الإ�شت�شارية 
على جم����رد تقدمي راأى اأو ت�ش����ور بالإطار العام 
لإع����داد اخلطط الإ�شرتاتيجي����ة، اأو على اأح�شن 
الأح����وال، ينتهي دورها مبج����رد �شياغة اخلطط 
الإ�شرتاتيجية دون اأن ميتد دورها وم�شئولياتها 
اإلى ت�شحيح املفاهي����م والت�شورات لدى اأع�شاء 
املوؤ�ش�ش����ة وتنمي����ة معرفتهم مبنه����ج التفكر 
الإ�شرتاتيج����ي قب����ل البدء يف اإع����داد اخلطط 
والربام����ج، وكذلك يتوقف دور ه����وؤلء اخلرباء 
عند تنفي����ذ هذه اخلطط وع����دم امل�شاركة يف 
حتّمل ع����بء جناحها. وه����ذا النمط يف تقدمي 
الإ�شت�شارات يف جمالت الإدارة ب�شفة عامة ويف 
جم����ال الإدارة الإ�شرتاتيجية ب�شف����ة خا�شة اأدى 
اإلى تعميق الإجتاه بعدم الثقة لدى املديرين 
وموظفيها يف  املوؤ�ش�شات  وقيادات  التنفيذيني 
جدوى منهج التخطي����ط الإ�شرتاتيجي والإدارة 
الإ�شرتاتيجية، اأو �شعف ثقتهم يف قدرة اخلرباء 

والإ�شت�شاريني لتقدمي منافع وا�شحة ملمو�شة.

العائــق الثالــث : يعترب عم����ق الفجوة بني 
الإعرتاف باأهمية و�رشورة التخطيط الإ�شرتاتيجي 
من قب����ل املمار�شني، وب����ني حتم�شهم الفعلي 
واإ�شتعدادهم لتحم����ل عبء متطلبات ومعوقات 
التفك����ر والتخطي����ط الإ�شرتاتيج����ي من جانب 
اآخر، من العوائق الأ�شا�شية اأمام تفعيل الإلتزام 
الإ�شرتاتيج����ي. وترجع هذه  التفك����ر  مبنهج 

الفجوة اإل����ى عديد من الأ�شب����اب يف مقدمتها 
اإدراك املبالغ فيه بامل�شتوى املرتفع للتقلبات 
ال�شديدة وعدم التاأكد يف بيئة الأعمال ب�شورة 
ي�شع����ب تقدير اإجتاهاتها، مم����ا اأدى اإلى تزايد 
تركيز املمار�شني ومتخذي القرارات على املدى 

من نتائجه و�صوح 
�صورة الإدارة اأمام 
جمموعات امل�صالح 
واملخاطر املختلفة
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الزمن����ي الق�ش����ر يف عملية التخطي����ط و�شعف 
الهتم����ام باملدى الزمني الطوي����ل، ومن جانب 
�آخ����ر، �أدى تر�كم حاالت �شع����ف �الرتباط بن 
ممار�شة عملية التخطي����ط الإ�شرتاتيجي وجناحها 
واملنافع التي يح�شل عليه����ا اأع�شاء املوؤ�ش�شة، 
نتيج����ة غياب منهج التفكر الإ�شرتاتيجي، اإلى 
اإنخفا�س اأو انعدام الثقة يف اأهمية بناء وتنمية 

مهارات التطبيق الفعال للتفكر الإ�شرتاتيجي.

العائــق الرابــع: لقد �شاهم غي����اب اأو عدم 
و�ش����وح، الأدوات املهني����ة التي ت�شتخدم يف 
ممار�شة عملي����ة الإدارة الإ�شرتاتيجية، اإلى عدم 
تفعيل الإلتزام مبنه����ج التفكر الإ�شرتاتيجي، 
حي����ث يالحظ الدار�����س واملمار�س ظاه����رة تركيز 
الكتاب����ات يف هذا الأمر عل����ى اإي�شاح املفاهيم 
والأ�ش�����س النظرية واملراح����ل واخلطوات وغرها 
من النواح����ي الإجرائية، دون اأن يتم تو�شيح 

الأدوات املهنية ملمار�ش����ة التفكر الإ�شرتاتيجي 
والت����ي ميك����ن اإ�شتخدامها للقيام ب����كل مرحلة 
اأو خط����وة اأو جان����ب من جوانب عملي����ة الإدارة 

الإ�شرتاتيجية.

اأمــــــام  املحتملــة  العقبــــــــات 
ا�شتخدام التخطيط االإ�شرتاتيجي:

1.  وجود البيئة التي تت�شف بالتعقد والتغير 
امل�شتمر قد جتعل م����ن التخطيط تخطيطاً 
متقدم����اً قبل اأن يكتم����ل فالتغير ال�رشيع 
للبيئ����ة ل يدعو فقط اإل����ى الأخذ بالتخطيط 
الإ�شرتاتيج����ي ولكنه قد ي����وؤدي اإلى عدم 
ق����درة املنظمة على التخطيط كذلك ي�شفي 
ه����ذا التغير بع����دًا هاماً على م����ن يقوم 
بالتخطي����ط الإ�شرتاتيج����ي األ وه����و �رشورة 
متابعته للبيئة عن ق����رب وب�شورة م�شتمرة. 
ول �ش����ك اأن هذه املتابعة توؤدي اإلى زيادة 

تكلفة هذا التخطيط. واملدير الذي يتجاهل 
هذه احلقيقة جتعل تخطيط����ه غر واقعياً 
ويوؤدي اإلى ف�شلة دائماً. ومن هنا فاإن على 
املدير اأن يقوم هذه التغرات املحتملة يف 
البيئة واأن ي�شع ت�شورًا حمتماًل ملواجهة هذا 

التغير.
2. هن����اك العدي����د م����ن املديري����ن الذي����ن 
يرتددون يف و�شع اأهداف لهم ولوحداتهم 
التنظيمي����ة والواق����ع اأن مثل ه����ذه العقبة 
تاأتي من منط تفكر بع�س الإداريني الذين 
يعتقدون باأنهم لي�س لديهم الوقت الكايف 
للقيام بالتخطي����ط. والواقع اأن تلك الظاهرة 
ت�شر اإلى حاجة ه����وؤلء املديرين اإلى القيام 
بتفوي�س بع�س الأعمال اإلى بع�س املروؤو�شني 

حتى يت�شنى لهم القيام بالتخطيط.
3.  ت����وؤدي وج����ود امل�ش����اكل اأم����ام التخطيط 
الإ�شرتاتيج����ي اإلى انطب����اع �شيئ عنه يف 
ذهن املديرين فعندما يواجه املدير بع�س 
امل�ش����اكل اأمام التخطي����ط الإ�شرتاتيجي، اأو 
اأثن����اء تطبيق هذا التخطي����ط فاإن ذلك قد 
يوؤدي اإلى اعتقاده باأن التخطيط لي�س هاماً 

واأنه لن يوؤدي اإلى حت�شني اأداء املنظمة.
 4.  ق�شور امل����وارد املتاح����ة للمنظمة قد تكون 
عقب����ة اأمام ا�شتخ����دام مفه����وم التخطيط 

الإ�شرتاتيجي.
5.  التخطيط الفعال يحت����اج اإلى تكلفة ووقت 
كبر فالواقع اأن و�شع ر�شالة الإدارة تتطلب 
مناق�شات فل�شفي����ة ونظرية عديدة من رجال 

غياب الر�صيد 
املعريف اأحد املعوقات 

الرئي�صية لتفعيل 
منهجية التفكري 

الإ�صرتاتيجي
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الإدارة العلي����ا. وقد ي����رى بع�س املديرون 
يف ه����ذا م�شيع����ة للوق����ت حي����ث ل توجد 
خالل هذه الفرتة م����ن املناق�شات اأي نتائج 
مادية ملمو�ش����ة. كذلك يتطل����ب التخطيط 
الإ�شرتاتيج����ي كم����اً هائ����اًل م����ن املعلومات 
والإح�ش����اءات والت����ي قد ل تك����ون متوافرة 
ل����دى املنظمة ومن ثم يكون لزاماً عليها اأن 
تقوم بجمعها واإعداده����ا. وبطبيعة احلال 
ي�شتغ����رق ذلك زمناً طوياًل كما يتطلب اإنفاقا 
كبرًا عليها. وقد تكون تكلفة احل�شول على 
هذه املعلومات والإح�شاءات كبرة بحيث ل 
ت�شتطيع بع�����س الإدارات ال�شغرة احلجم 
حتملها. وحتى يف الإدارات الكبرة احلجم 
فقد يرتدد الإداري يف تخ�شي�س هذا القدر 
من الإنف����اق على جمع املعلوم����ات لأنه ل 
ي�شتطي����ع اأن يثبت – ب�شورة موؤكدة – اأن 
وجود ه����ذه املعلوم����ات والإح�شاءات �شوف 

يوؤدي اإلى زيادة ربحية املنظمة.

تنفيذ وتقومي االإ�شرتاتيجيات

تتوقف فعالية الإدارة الإ�شرتاتيجية بدرجة 
اأ�شا�شي����ة على دقة ومو�شوعي����ة مراجعة البديل 
�الإ�شر�تيج����ي �لذي مت �ختي����اره قبل تنفيذه، 
بجان����ب و�شع اآلي����ة منهجية متكامل����ة لتنفيذ 

البديل الإ�شرتاتيجي.
ويق�ش����د باملراجع����ة الإ�شرتاتيجية للبديل 
الإ�شرتاتيجي اأن تتاأكد اإدارة املوؤ�ش�شة من جودة 
منهجيته����ا يف حتديد البدائ����ل الإ�شرتاتيجية 
واملفا�شلة بينها واختيار اأكرثها مالئمة واأن تكون 
اإدارة املوؤ�ش�ش����ة على يقني من اأن هذا البديل 
الإ�شرتاتيجي تتوفر فيه مقومات حتقيق اأهداف 

املوؤ�ش�شة ور�شالتها.
ومن الق�شايا اجلوهري����ة الهامة يف مكونات 
الإدارة الإ�شرتاتيجية، كما �شبق الإ�شارة اإليه، اأن 
منه����ج التخطيط الإ�شرتاتيجي يت�شمن منهجية 
وج����ودة التفكر مع منهجية وج����ودة الت�رشف 
والتحرك للتنفيذ، ويوؤكد هذا اأن فعالية الإدارة 
الإ�شرتاتيجية تتطلب و�شع اآلية منهجية متكاملة 
حتدد من امل�شئول عن ماذا وملاذا وكيف ينفذه 
ومتى ومع من وباأي و�شيلة. وتلك هي مكونات 

الربامج الزمنية لتنفيذ اخلطة الإ�شرتاتيجية.
غالبي����ة  اأن  العملي����ة  ال�شواه����د  وتوؤك����د 

املوؤ�ش�ش����ات تعطى جهدًا ووقت����اً لعملية �شياغة 
الأهداف وو�شع اخلط����ط والربامج ب�شورة ت�شل 
اإلى املغالة توحى باأنه قد توفر لتلك الأهداف 
واخلط����ط والربامج مقوم����ات حتقيقها بنجاح، 
اإل اأن الواق����ع العلم����ى حلقيق����ة غالبي����ة تلك 

�ملوؤ�ش�شات توؤكد �حلقائق �لتالية :-
1 -  عادة م����ا تواج����ه تلك الأه����داف واخلطط 
والربام����ج قي����ود وتهدي����دات وعقب����ات 
و�شعوبات تقلل من فر�س جناحها، اإن مل 

تكن عائقاً لإمكانية تنفيذها اأ�شا�شاً.
2 -  عادة م����ا تبداأ تل����ك املوؤ�ش�ش����ات باإتخاذ 
خط����وات اإجرائي����ة تنفيذية ب�ش����اأن هذه 
اخلطط والربام����ج، دون اأن يكون لديها 
روؤية وا�شح����ة عن اإط����ار ومتطلبات تنفيذ 
تلك اخلطط والربامج، مما يرتتب عليه اأن 
ي�شبح التح����رك التنفيذي يف واد و تلك 

اخلطط والربامج يف واد اآخر.
3 -  ع����ادة ما يدرك اأف����راد املوؤ�ش�شة اأنهم من 
خالل املراحل التنفيذية ق����د ا�شطروا اإلى 
اأه����داف جدي����دة وو�شع  اإع����ادة �شياغة 
بع�����س الربامج املحدودة لي�س مبا يحقق 
الأهداف ال�شابق حتديدها، واإمنا اإ�شتجابة 
لظ����روف واإمكانيات الواقع العلمي للتنفيذ 

الذي تواجهه املوؤ�ش�شة.
4 -   �شي����وع الإعتق����اد ب����اأن عملي����ة التحفيز 
والتهيئة لتنفيذ اخلط����ط والربامج تقت�رش 
على جمرد توف����ر الإمكانيات واملتطلبات 
املادي����ة واملالي����ة، دون اإدراك اأن هناك 
جوانب اأخ����رى يتطلب حتديدها وتهيئتها 
وخا�شة ما يتعلق باملوارد الب�رشية والأنظمة 
وال�شيا�شات الإدارية مبا ي�شاهم يف فعالية 
تنفيذ اخلطط والربامج وحتقيق الأهداف.
5 -  وتتمثل احلقيق����ة اخلام�شة، والأكرث خطورة 
يف هذا ال�ش����اأن، اأن املديرين غر اأكفاء، 
يجدون يف ه����ذا املناخ ملجاأً منا�شباً لهم 
يحتمون فيه،  من خالل الإجتاه اإلى اإعادة 
�شياغة الأهداف واخلطط والربامج مبا يالئم 
ما هو متاح ومي�رش من اإمكانيات وكاأن الأمر 
اأ�شبح متمث����اًل يف م�شئولياتهم يف جمرد 
التي ميكن  اإ�شتخدام املوارد والإمكانيات 
توافره����ا، دون اأن يق����ع عليه����م ع����بء 

م�شئولية البحث ع����ن الإمكانيات واملوارد 
الالزم توافرها لتحقيق النتائج امل�شتهدفة 

وفق اخلطط والربامج املعتمدة.

يتطلب تنفيذ البديل االإ�شرتاتيجي 
حتديد ما يلي :

1 -  �مله���ام �لرئي�شي���ة �لفرعية �لالزم���ة لتنفيذ 
البديل الإ�شرتاتيجي.

و�لتز�ماتها  وم�شئولياتها  �ملخت�ش���ة  2 -  �الأطر�ف 
لتنفيذ البديل الإ�شرتاتيجي.

لتنفيذ  �لزمن���ي  و�لتوقيت  �لزمني���ة  3 -  �ملدة 
املهام وامل�شئوليات.

4 -  �لتاأك���د من و�شوح ودقة �ش���كل �لعالقات 
بني مهام تنفيذ البديل الإ�شرتاتيجي، وما 

اإذا كانت عالقات تتابع اأو تالزم وتوازى.
5 -  حتديد �ال�شر�طات �أو �ل�شو�بط �لعامة �لتي 
تي�رش وتدعم القيام باملهام الالزمة لتنفيذ 

البديل الإ�شرتاتيجي.
ومن ال����رشوري اأن يتم اإعداد برنامج زمني 
لكل م���ن مكون���ات البدي���ل الإ�شرتاتيجي على 
م�شت���وى �ملوؤ�ش�شة ككل ولكل ن�شاط من �الأن�شطة 
الرئي�شي���ة للموؤ�ش�ش���ة ولكل وظيف���ة ذات عالقة 

بالبديل الإ�شرتاتيجي املعتمد.
من الناحية النظري���ة، جتمع الكتابات على 
اأنه بعد الإنتهاء من اإعداد اإ�شرتاتيجية املوؤ�ش�شة 
والأن�شطة والوظائف، يتم البدء يف اإعداد خطة 
التنفيذ كرتجمة تف�شيلي���ة لتطبيق اإ�شرتاتيجية 
الوظائ���ف والأن�شطة واملوؤ�ش�ش���ة. لكل من وجهة 
نظ���ر الواقع العلمي، فاإن ذلك ل يتم من خالل 
اأ�شل���وب التتابع املطلق، واإمن���ا هناك جزء كبر 
من الت���وازي والتداخل يف اإع���داد اإ�شرتاتيجية 
املوؤ�ش�شة والأن�شطة والوظائف مع التجهيز لعملية 

التنفيذ.
كذل���ك فاإن عملي���ة املراجع���ة والتقييم ل 
تتاأج���ل اإلى الإنتهاء من و�شع الإ�شرتاتيجية يف 
�شورتها النهائية، واإمن���ا تتم ب�شكل متوازي مع 

اإعداد الإ�شرتاتيجيات.
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والعقود التي تربمها الإدارة باأ�شلوب القانون اخلا�س، هي تلك العقود التي تتخلى 
فيها الإدارة عن �شف���ات ال�شلطة العامة وتتعامل مع الأفراد اأو ال�رشكات، كما يتعاملون هم 
فيم���ا بينهم، حيث تعترب العقود يف هذه احلالة عق���ودًا مدنية تخ�شع للقانون اخلا�س 
ويخت����س بها الق�شاء العادي. وعندما تتعاقد الإدارة طبقاً لقواعد القانون اخلا�س، بحيث 
تت�شاوى اإلتزاماتها وحقوقها مع اإلتزامات وحقوق املتعاقد معها، ول تظهر فيها باأي �شلطة، 
فاإنها يف هذه احلالة تخ�شع عقودها لإخت�شا�س املحاكم العادية ولي�شت املحاكم الإدارية، 
وعادة ما يتم التعاقد وفقاً لهذه الطريقة بالن�شبة للم�رشوعات التجارية وال�شناعية ال�رشفة، اأو 
عندما يتعلق العقد باإ�شتغ���الل الأموال اخلا�شة للدولة. ولكن حينما ت�ّشمن الإدارة عقدها 
�أي م���ن �ل�رسوط �خلا�ش���ة �الإ�شتثنائية �لتي تتميز بها عن �ملتعاق���د معها، �أو حن ت�شع 
�رشوطاً معينة ل�شال���ح هذا املتعاقد، بحيث ل ميكن اأن تقدم له يف العقود اخلا�شة باأي 
ح���ال من الأحوال، فاإنه يف هذه احلالة تعترب عنا�رش العق���د دلياًل وا�شحاً على نية الإدارة 
يف التعاق���د طبقاً للقانون الع���ام. ويكون هذا العقد عقدًا اإداري���اً. وعقود الإدارة التي 
تخ�شع لأحكام القانون العام هي العقود التي تربمها بو�شفها �شلطة عامة، وتهدف بها اإلى 
تنظيم مرفق عام وت�شيره، وتخ�شع تلك العقود لقواعد خا�شة يف القانون الإداري ومن 
ثم يخت�س الق�ش���اء الإداري بهذه العقود يف الدول التي تاأخذ بنظام الإزدواج الق�شائي 
»الإداري والع���ادي«، وهي الأكرث عددًا بني العقود الت���ي تربمها الإدارة والأكرث �شيوعاً 
يف الوق���ت احلا�رش. وجهة الإدارة لي�شت ملزمة باتب���اع اأ�شلوب معني يف اإبرامها لعقودها، 
�ش���واء الإدارية اأو املدنية، واإمنا تتمتع ب�شلطة تقديرية يف اختيار الأ�شلوب الذي تتعاقد 
ب���ه، ولكن اأغلب القوانني واللوائح تل���زم الإدارة بالإلتجاء اإلى اأ�شاليب حمددة يف ال�رشاء 
يف حالت معينة، حيث اأنه اإذا خالفت الإدارة ذلك، يكون قرارها قاباًل للطعن فيه بالإلغاء. 
وبناًء على ما تقدم فاإن العقود التي تربمها اجلهة الإدارية، �شواء مع اأ�شخا�س عامة اأخرى 
اأو اأ�شخا����س خا�شة، لي�شت كلها عقودًا اإدارية، وه���ذه الأخرة هي التي ت�شتهدف حتقيق 

م�شلحة عامة جتد مربراتها يف تنظيم وت�شير املرافق العامة بانتظام واإطراد، حيث تتمتع 
الإدارة فيه���ا ب�شلطات ا�شتثنائية ل مثيل لها يف عالق���ات الأفراد يف ظل القانون اخلا�س. 
وعل���ى الرغم من هذه ال�شلطات املمنوحة لالإدارة يف ه���ذا النوع من العقود، اإل اأنه لي�س 
لها مطل���ق احلرية يف ذلك، اإمنا تتقيد مب���ا تن�س عليه القوانني والق���رارات واللوائح مبا 
ي�شمن حقوق املتعاقدين معها. وحيث اأن العقود الإدارية تت�شل باملرفق العام، وتربمها 
�شلط���ة عامة لت�شير هذا املرف���ق، فالبد اإذًا من وجود متيز ب���ني املركز القانوين لطريف 
العق���د، حيث تتفوق الإدارة على الأفراد، وذل���ك بحكم م�شئوليتها عن حتقيق امل�شلحة 
العام���ة، وبذلك فاإنها تتمت���ع ب�شلطات اإ�شتثنائية وخطرة، مث���ل �شلطة توقيع اجلزاءات 
و�شلطة تعديل العقد واإنهائه دون موافقة املتعاِقد معها، واإْن كان هذا ل مينع من متتع 
املتعاق���د معها ببع�س احلقوق مثل التوازن امل���ايل للعقد وحقه يف التعوي�س. وبالتايل 
فاإن قيام الإدارة بالإ�رشاف على دوام �شر وانتظام املرافق العامة بانتظام واإطراد هو الذي 
ي���ربر �شلطتها الإ�شتثنائي���ة، حيث يجوز لها اأن تعدل يف العق���د ملواجهة ما قد يطراأ من 
ظروف اأثناء تنفيذه، دون اأن يحتج املتعاقد معها مببداأ العقد �رشيعة املتعاقدين. كما 
اأن لالإدارة اأن توقع اجلزاءات عل���ى املتعاقد معها مبا�رشة دون حاجة للجوء اإلى الق�شاء، 
كم���ا اأن لها اأن تنِهي العقد يف اأي وقت دون اأن يحتج املتعاقد معها بوجوب تنفيذه، 
ذلك �أن ����رسط �لعقد �رسيعة �ملتعاقدين و�حر�م �لعقد مين���ع �الإد�رة يف هذه �حلالة، 
من احلفاظ على مبداأ دوام ح�شن �شر املرفق العام، حيث ت�شتطيع ممار�شة �شلطتها جتاه 

املتعاقد معها املتقاع�س يف اأي وقت اأخذًا باعتبارات امل�شلحة العامة.
معايري متييز العقد االإداري

يتميز العقد االإداري عن العقد املدين يف االأمور االآتية:
1 -  �أن تكون �الإد�رة طرفاً يف �لعقد.

ماهية العقد االإداري
   االإدارة تتمتع ب�شلطة تقديرية يف اإبرام عقودها االإدارية

اأو املدنية ولي�شت ملزمة باأ�شلوب معني
بقلم:  امل�شت�شار الدكتور: مال اهلل احلمادي

مدير اإدارة الت�شريع واجلريدة الر�شمية
 هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين

تلجاأ الإدارة » الوزارة اأو الهيئة اأو املوؤ�ش�شة العامة اأو اأي جهة حكومية اأخرى« يف 
ممار�شتها لن�شاطها اإلى عدة و�شائل، منها القرار الإداري واإبرام العقود، وت�شتطيع 
الإدارة تقدي���ر متى واأين ت�شتخدم اأياً م���ن الو�شيلتني، اإذ اأنه لي�س يف جميع 
الأح���وال ميكنها اإ�شدار القرارات الإدارية، واإمنا قد تلجاأ يف حالت حمددة اإلى اأن 
تتف���ق ودياً مع الأفراد اأو ال�رشكات اإذا ما قدرت اأن هذه الطريقة حتقق اأهدافها، 
ومن ثم امل�شلحة العامة، وذلك عن طريق اإبرام عقد ُتو�شح فيه اإلتزامات وحقوق 

كل طرف.
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يتمث���ل �ل�رسط �الأول �أو �ملعيار �الأول �ملميز للعق���د �الإد�ري يف �رسورة �أن يكون �أحد 
طريف العقد اأحد الأ�شخا�س املعنوية العامة، ويعترب من هذه الأ�شخا�س: الدولة وما ت�شمله 
من وزارات وم�شالح واإدارات تابعة لها، الهيئات واملوؤ�ش�شات العامة، املجال�س والهيئات التي 
متار����س جانباً من امتيازات ال�شلطة العامة التي ي�شفي عليها الق�شاء �شفة ال�شخ�س املعنوي 

العام، اإ�شافة اإلى املحافظات واملراكز واملدن والقرى والأحياء.
2 - �أن يت�ش���ل �لعقد بن�ش���اط مرفق عام، �شو�ء من حيث �لتنظي���م �أو �لت�شيري �أو 

الإدارة اأو ال�شتغالل اأو املعاونة اأو امل�شاهمة فيه.
وتتمثل �شور ات�شال العقد باملرفق العام، يف ا�شرتاك املتعاقد مع الإدارة يف اإدارة 
املرف���ق العام مثل عقد اللت���زام، واإ�رشاك املتعاقد يف ت�شير املرف���ق العام مثل عقود 
التوري���د وعقود النقل وعقود  اإيج���ار اخلدمات، واأن يكون مو�ش���وع العقد تنفيذ هدف 
املرفق الع���ام، وهذا يف حالة اإلتزام الإدارة – بنف�شها – ِقب���ل اجلمهور بتقدمي �شلعة اأو 
خدم���ة معينة، وذلك مبوجب عقود يربمها املرفق العام مبا�رشة مع املنتفعني بخدماته، 
حيث �إن هذه �لعقود �الأخرية تكون عقودً� �إد�رية �إذ� �حتوت على �رسوط �إ�شتثنائية وظهرت 
فيها الإدارة ك�شلطة عامة ل كفرد عادي.  وهناك عقود اإدارية بطبيعتها مثل عقد اإلتزام اأو 
اإمتي���از املرفق العام، عقد الأ�شغال العامة، عقد التوريد، عقد ا�شتغالل الرثوات الطبيعية 
واملناج���م واملحاجر، عقود اإيجارات كافتري���ات اأو مقا�شف تابعة لإحدى اجلهات الإدارية، 

وعقود تاأدية خدمة لإحدى اجلهات الإدارية.
واإن تقدي���ر م�شاألة مدى ات�ش���ال العقد باملرفق العام هي م�شاأل���ة مو�شوعية يراعيها 
الق�ش���اء الإداري يف كل حالة على ح���دة، واإذا ما انقطعت �شلة العقد باملرفق العام اعُترِب 

العقد عقدًا خا�شاً.
3 - �أن تظه���ر ني���ة �الإد�رة يف �الأخذ بو�شائل �لقانون �لع���ام، وذلك �إما بت�شمن 
العق���د �رشوط���اً اإ�شتثنائية غر ماألوفة يف عق���ود القانون اخلا�س، واإم���ا باإ�رشاك املتعاقد 
مبا����رسة يف تنفيذ وت�شيري �ملرفق �لعام ذ�ته. وتتمثل �أغلب �ل�رسوط �الإ�شتثنائية يف منح 

جه���ة الإدارة اإمتيازات تفوق تلك املمنوحة  للمتعاقد معها، ومنها حق الإدارة يف تعديل 
اإلتزام���ات املتعاقد معها باإرادتها املنفردة، اأو �شلطته���ا يف اإنهاء العقد باإرادتها املنفردة 
دون حاج���ة اإلى ر�ش���اء الطرف املتعاقد معه���ا، وحقها يف تغير طريق���ة تنفيذ العقد، 
وحقه���ا يف توقيع اجلزاء عل���ى املتعاقد معها اإذا اأخل باإلتزامات���ه دون حاجة للجوء اإلى 
�لق�ش���اء، �إ�شافة �إلى �شلطتها يف �لتوجيه و�لرقابة طو�ل مدة تنفيذ �لعقد. �أما �ل�رسوط �لتي 
تت�شم���ن منح املتعاقد مع الإدارة �شلط���ات معينة جتاه الغر، فاإنها تتحقق عندما تقوم 
الإدارة مبن���ح املتعاق���د معها �شلطات حمددة يف مواجهة الغ���ر الذي ل يكون طرفاً يف 
العق���د، وذلك لدواعي ح�شن التنفيذ، فعلى �شبيل املثال، قد مينح عقد اإلتزام املرافق 
العام���ة املتعاقد مع الإدارة حق ممار�شة بع�س �شلطات البولي�س اأو حق حت�شيل ر�شوم من 
املنتفع���ني بخدمات املرفق العام.  وقد مينح عقد الأ�شغال العامة املقاول املتعاقد مع 
الإدارة حق �شغل بع�س العقارات اململوكة ملكية خا�شة دون توقف هذا على ر�شا اأ�شحابها، 
وقد يخول���ه حق الإ�شتيالء اجلربي عل���ى بع�س املنقولت يف �شبي���ل تنفيذ العقد مع 
�الإد�رة، وحق �الإحتكار �لفعلي �لذي يحد من حرية �ل�رسكات �ملناف�شة. وعليه فاإن  �ل�رسوط 
الإ�شتثنائي���ة هي تلك الإمتيازات وال�شالحيات املن�شو�س عليها يف العقد الإداري، واملقررة 
ل���كل من جهة الإدارة واملتعاقد معها، �ش���واء اأكانت منظمة بقانون اأو وفق املبادئ العامة 
للقان���ون الإداري والتي ل تتوافر عادة يف عقود القانون اخلا����س نظرًا لطبيعتها اخلا�شة 

املرتبطة باملحافظة على ح�شن �شر وانتظام املرفق العام.
ومن اأنواع العقود االإدارية التي تربمها االإدارة:

عق���د امتياز املرفق العام، عق���د الأ�شغال العامة، عقد التوري���د، عقد النقل، عقد 
تقدمي املعاونة اأو امل�شاهمة يف م�رشوع عام، عقد القر�س العام، عقد التوظيف اأو العمل، 
عق���د التعهد بالإنتظ���ام يف الدرا�شة وخدم���ة الدولة، عقد اخلدم���ات الإ�شت�شارية، عقد 

الت�شنيع،  عقد التاأمني، عقد �شغل الأموال العامة.
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رحلة عمر مع » �شئون اجلمارك «.. لبنى الوزان:

ق�شيت اأحلى �شنوات حياتي 
يف العمل اجلمركي

لبنى ال���وزان، عملت يف �شئون اجلمارك ملدة )28( عام���اً بني يناير1987 ويناير 
2015م، وت���رى اأن هذه ال�شنوات كانت من اأحلى واأ�شعد اأيام حياتها، تلقت تعليمها 
يف مدار�س البحرين اإلى اأن ح�شلت على ال�شهادة الثانوية، وخالل عملها باجلمارك تلقت 
العديد من الدورات يف وزارة املالية حول القيادة، ودورات اأخرى يف الكمبيوتر، و»املراأة 

يف العمل«، وبجانب ذلك اكت�شبت العديد من اخلربات اخل�شال اجليدة.
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تقول: 
اإن هواياتها 
ءة  ا لق���������ر ا
لطب�������خ،  ا و
لك���ن م���اذا عن 
رحل���ة عمره���ا م���ع » �شئون 
اجلمارك«؟ هذا ما نتع���رف عليه خالل ال�شطور 

التالية:

كيف ترين رحلة عمــرك مــع �شئــون 
اجلمارك ؟

ق�شي���ت معظم �شنوات عم���ري يف العمل 
اجلمرك���ي، وقد كانت من اأحل���ى واأ�شعد اأيام 
حيات���ي احلافلة بالعط���اء والت�شحي���ة لبلدي 
احلبي���ب مملكة البحرين، فبع���د تخرجي من 

الثانوي���ة العام���ة التحقت 
بالعم���ل اجلمركي، وكانت 

ت�شمى اإدارة اجلمارك.
كموظف���ني  كن���ا  وق���د 
وكنا  ومتحاب���ني،  متعاون���ني 
يف الإج���ازة الأ�شبوعية متلهفني 
لالإلتقاء  ملوعد عودتن���ا لأعمالن���ا 

بزمالئنا ومبا�رشة عملنا.
 ول اأن�شى م�شئويل �شديد الطيبة 
ال�شي���د » �شا�شي بر�ش���ومن«، والذي 
كان معن���ا كالأب احلن���ون، وجلمي���ع 

امل�شئولني واملوظفني خالل فرتة عملي.

ـــن �ـــشـــنـــوات الـــدرا�ـــشـــة  مـــــاذا ع
وذكرياتها؟

التحق���ت مبدر�شة خديجة بن���ت خويلد، 
وكانت �شن���وات الدرا�شة �شن���وات حلوة متتلئ 
بال���رباءة واجلد يف الدرا�ش���ة، وكنا �شغوفني 
خلو����س احلي���اة العملية، حيث كان���ت احلياة 
تت�ش���م يف ذاك الوق���ت بالرتاب���ط والتعاون 

والب�شاطة بني جميع الطالبات.

ماذا تعـــلمت من خـــالل تقلـــــدك 
للمهام والوظـــــائـف فـــــي �شئــون 

اجلمارك؟

تعلمت العديد م���ن اخل�شال اجليدة من 
خالل عمل���ي ب�شئون اجلمارك، ومنها اأن اأكون 
متفاني���ة يف عملي وخمل�شة لوطني، كما اأنني 
اكت�شبت العديد م���ن ال�شداقات مع موظفي 
وموظفات اجلمارك وما زلت على توا�شل معهم.

ماهي اأهم معامل رحلتك الطويلة 
ــدرو�ــض  يف اجلـــمـــارك؟ ومــاهــي ال
هذه  طوال  العمل  من  امل�شتفادة 

ال�شنوات؟

اأهم مرحلة يف حياتي هي بداية توظيفي 
يف �شئون اجلم���ارك، يف يناير 1987، وقد 
ب���داأت يف العمل بق�شم الرقابة واملتابعة، ثم 
ق�شم املخازن اخلا�شة، وبعدها عملت كمحا�شبة 
يف ال���دورة امل�شتندية، واأخرًا يف ق�شم اأمناء 

ال�شنادي���ق، وم���ن خ���الل العم���ل يف �شئون 
اجلم���ارك تعلمت درو�شاً عدي���دة، منها كيفية 

�شبط الأع�شاب وال�شرب والدقة يف اأداء العمل.

مـــا هــــي ال�شعوبات التي واجهتك 
اأثناء فرتة عملك؟

ح���اول امل�شئول���ون يف �شئ���ون اجلمارك 
توف���ر البيئة املنا�شب���ة للعم���ل وتهيئة كافة 
الظروف املواتي���ة، ولكن ل يوجد عمل ل يخلو 
من ال�شعوبات والعوائق، وهلل احلمد متكنا من 
خالل تكاتف كافة املوظفني من تخطي جميع 

ال�شعاب.

ما هو الفرق بني االأم�ض واليوم يف 
العمل اجلمركي؟

من وجهة نظري، �أرى �أن �لن�شاط �جلمركي 
بالأم����س كان اأف�شل م���ن الآن من ناحية كون 
املعام���الت ُتخل�س يدوي���اً ولي����س اإلكرتونياً، 
حيث كنا ننجز املعامالت من بدء الدوام حتى 
نهايته، وكان العم���ل مكثف واملعامالت كثرة 
والعم���ل متوا�شل، وامل���ردود اجلمركي يعج 
باخل���ر، وكان العم���ل ممتعاً يتمي���ز بب�شاطة 
الإجراءات اجلمركية و�شهولتها، حيث كنا ن�شعر 
اآنذاك بالر�ش���ى والقناعة وال�شع���ادة باإجنازنا 

الأعمال املوكلة اإلينا.  

كيف تق�شني وقـــت فــــراغك بعـــد 
التقاعد؟

بحك���م كوين اأم خلم�شة اأبن���اء – ابنتان 
وثالثة اأولد – فوق���ت فراغي اأق�شيه بالإهتمام 
به���م ورعايتهم والقيام باأم���وري املنزلية على 
اأكمل وجه، وموؤخرًا التحقت مبركز لتعلم جتويد 

القراآن الكرمي.

هل هناك كلمة اأخرية؟

لك���م جزيل ال�شك���ر لإهتمامك���م بزمالئكم 
ال���ذي عملوا ب�شئ���ون اجلمارك،  املتقاعدين 
ومتنيات���ي القلبي���ة باخلر جلمي���ع زميالتي 
وزمالئي املوظفني من �شئون اجلمارك، وخا�شة 
ً ق�ش���م التخلي�س اجلمركي بكافة موظفيه، واأن 

ي�شلوا لأعلى املراتب واملنا�شب. 
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 اأك����دت درا�شة ميدانية جامعية �رشورة ربط 
احلواف����ز واملكافاآت بتقيي����م الأداء للموظفني، 
واتخ����اذ نتائج تقيي����م الأداء منطلق����ا رئي�شيا 

للنقل والرتقية.
وذكرت �لدر��ش����ة- �لتي قدمها �ملالزم �أول 
عبدالرحمن جا�شم هرم�س، رئي�س فرع العمليات 
�جلمركية ب����االإد�رة �لعامة لالأم����ن- �أن حتديد 
امل�شئوليات والواجبات لكل موظف ب�شكل دقيق 
ومعروف، يوؤدي اإلى حتقيق الدقة املطلوبة يف 
العمل وي�شاعد يف ع����دم تداخل الإخت�شا�شات 

بني الوظائف املختلفة.
وته����دف الدرا�ش����ة، التي قدمه����ا الباحث 
ا�شتكم����ال ملتطلب����ات من����ح درج����ة املاج�شتر 
يف اإدارة اجلودة من ق�ش����م الإدارة والت�شويق 
بكلية العلوم الإداري����ة واملالية بجامعة دملون 
للعل����وم والتكنولوجيا، اإلى معرف����ة دور عملية 
العامل����ني  اأداء  الأداء يف حت�ش����ني  تقيي����م 
ب�شئون اجلمارك بوزارة الداخلية، ملا له من دور 
مهم يف الوقوف على م����دى  تقدم الأداء نحو 
حتقيق املعاير والأهداف املو�شوعة، ومعاجلة 

امل�شاكل الناجمة من هذه العملية، بالإ�شافة اإلى 
بيان العالقة بني املتغرات ال�شخ�شية )ال�شن، 
اجلن�س، امل�شمى الوظيف����ي ، املوؤهل العلمي، 

اخلربة( يف اإطار تقييم الأداء. 
وق����د �شمم �لباح����ث ��شتبان����ة مت توزيعها 
على )220( موظفاً م����ن العاملني يف املنافذ 
�جلمركي����ة وموظفي مبنى �شئون �جلمارك، ومت 
لبيانات  التحليلي  الو�شف����ي  ا�شتخدام املنهج 
�لدر��شة �لذي مت جمعه����ا من خالل �ال�شتبانة، 
و�لتي مت �لتعامل مع مدخالتها بربنامج حتليل 
اخل�شائ�س K(SPSS( ومت ��شتخد�م مقايي�س 
اإح�شائي����ة لتحليل البيان����ات متثلت يف حتليل 
  )T( و حتليل اختبار قيمة ) Perso بر�شون(
وحتليل اختبار قيم����ة )F(،  والتاأكد من �شدق 
الإت�شاق الداخل����ي لالإ�شتبانة با�شتخدام معامل 

الثبات )األفا كرونباخ(.
واأثبتت الدرا�شة، من خ����الل النتائج التي 
تو�شل اإليها الباحث، اأن متغر النوع لي�س لديه 
اأي تاأثر على تقييم م�شتوى اأداء العاملني يف 
 �شئون اجلم����ارك واأن الن�ش����ب املئوية متقاربة،

اأجراها املالزم اأول عبدالرحمن هرم�ض واأو�شت 
باتخاذ التقييم منطلقا للنقل والرتقية

درا�شة جامعية 
بـ»اجلمارك« توؤكد �رشورة 

ربط احلوافز باالأداء
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اأما الفئة العمرية فلها تاأثر على تقييم م�شتوى 
الأداء، حي����ث اأن اأغلبية اأف����راد العينة العمرية 
الذين اأجابوا على ال�شتبيان هم الفئة اأقل من 
)25( وه����ي الن�شبة الأكرب وهي ذات التح�شيل 
الدرا�شي الذي انح�رش يف �شهادة البكالوريو�س 
وكذلك هي نف�����س العينة التي امتدت خربتها 
م����ن 1 اإل����ى اأقل م����ن 5 �شنوات. كم����ا اأثبتت 
الدرا�ش����ة اأن  تقيي����م الأداء احل����ايل ل يهدف 
اإل����ى تزويد العاملني باملعلوم����ات املرتدة، مبا 
ي�شاعدهم عل����ى تنمية مهاراته����م وخرباتهم، 
كم����ا اأنه ل ي�شاهم يف تطوير نظم العمل داخل 

الأق�شام املختلفة.
واأو�ش����ت الدرا�ش����ة ب�رشورة اهتم����ام الإدارة 
العليا يف �شئون اجلم����ارك يف مملكة البحرين 
ب�ش����كل اأكرب بوظائف واأن�شط����ة املوارد الب�رشية 

والتوظي����ف واحلوافز  اأداء املوظفني  كتقيي����م 
واملكافاآت والتعوي�شات.

كم����ا اأو�شت ب�رشورة رب����ط احلوافز واملكافاآت 
بتقييم الأداء للموظفني واإتخاذ نتائج تقييم 
الأداء منطلق����اً رئي�شي����اً للعديد م����ن العمليات 

كالنقل والرتقية.
واأك����دت اأن حتديد امل�شئوليات والواجبات 
لكل موظف يف الهي����كل الإداري ي�شهم ب�شكل 
دقيق ومعروف يف حتقيق الدقة املطلوبة يف 
العمل، وي�شاعد يف عدم تداخل الخت�شا�شات 
ب����ني الوظائ����ف املختلف����ة، كما اأن����ه لبد من 
وجود مراجعة م�شتمرة ملعاير ومعدلت الأداء 
وتعديلها وف����ق اأهداف كل مرحل����ة من مراحل 

الأداء.  

املالزم اأول عبدالرحمن هرم�ض
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ا�شتباه يف با�ض يحمل مواد متفجرة
متكن �شباط �إد�رة جم���ارك �ملنافذ �لربية 
بج�رش املل���ك فهد من �شب���ط حقيبة حتتوي 
عل���ى خم�س طرود م�شتبهه باأنها حتتوي على 

مواد متفجرة.

عن���د و�ش���ول البا����س وتفتي����س حقائب 
امل�شافرين باملنطقة اجلمركية عن طريق جهاز 
�الأ�شع���ة، ��شتب���ه �شباط �جلم���ارك يف �إحدى 
احلقائب، فتم تفتي�شه���ا وتبني اأنها حتتوي 
عل���ى 3 ري�شيفرات ومدفاأت���ني، وبفتح غطاء 
�إح���دى �ملدفاأتن مت �لعث���ور على عدد من 
لفات الق�شدي���ر، وعند فت���ح اإحداهما تبني 
وجود عدد من الأ�ش���الك ي�شتبه باأنها تابعة 

ملواد متفجرة.

مت ت�شلي���م �لبا����س و�مل�شافري���ن م���ع 
جوازاته���م واأمتعته���م اإل���ى الإدارة العام���ة 
الإجراءات  للمباحث والأدلة اجلنائية لإ�شتكمال 
القانوني���ة متهيدًا لإحالة الق�شي���ة اإلى النيابة 

العامة .
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متكن �شباط �إد�رة جم����ارك �ملنافذ �جلوية 
مبطار البحرين الدويل من القب�س على م�شافرة 
اآ�شيوي����ة اجلن�شية بحوزته����ا 807.2 غرام من 

مادة ال�شبو املخدرة.
عند و�ش����ول املذكورة اإل����ى قاعة اجلمارك 
��شتبه بها �شباط �جلم����ارك، وبتفتي�س �أمتعتها 
مت �شب����ط مادة �ل�شبو �ملخ����درة بد�خل �أكيا�س 
من النايلون خمباأًة بقاع احلقيبة، بالإ�شافة اإلى 
عدد م����ن الأدوات التي ت�شتخدم يف تعاطي 

مادة ال�شبو.
مت ت�شلي����م �ملتهمة و�ملو�د �مل�شبوطة �إلى 
�رشطة اإدارة مكافحة املخ����درات بالإدارة العامة 
للمباحث والأدلة اجلنائية، ل�شتكمال الإجراءات 
القانوني����ة، متهيدًا لإحالة الق�شي����ة اإلى النيابة 

العامة.

م�شافرة »ال�شبو«!

جمارك املطار ت�شبط اآ�شيوية بحوزتها 
اأكرث من 800 جرام »�شبو« خمدر

�شبط م�شافرا بحوزته )17( كيلو غراما 
من حبوب » الكبتاجون «

متكن �شب����اط �إد�رة جمارك �ملنافذ �جلوية 
مبط����ار البحرين الدويل من القب�س على م�شافر 
عربي، بحوزته 16.828 كيلو غراماً من حبوب 
 99457 يع����ادل  املخ����درة، مبا  الكبتاجون 

حبة. 
��شتبه �شب����اط �جلم����ارك باملذكور مبجرد 
و�شوله اإلى �شالة اجلم����ارك، وبتفتي�س اأمتعته 
مت �شب����ط حب����وب �لكبتاجون د�خ����ل حقيبة 

مالب�شه.
ومت ت�شليم �ملتهم و�ملو�د �مل�شبوطة �إلى 
اإدارة مكافحة املخدرات بالإدارة العامة للمباحث 
والأدلة اجلنائية لإ�شتكمال الإجراءات القانونية، 

متهيدًا لإحالة الق�شية اإلى النيابة العامة .
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 »االألعاب االإلكرتونية«..

�شالح ذو حدين!
ممار�شة االألعاب االإلكرتونية »ب�شكل معتدل« قد تكون مفيدة يف التح�شيل الدرا�شي

الألع���اب الإلكرتونية تلقى رواجاً ل مثيل له خا�شة بني �شف���وف الأطفال واملراهقني، واتفقت الدرا�شات التي اأجنزت حول 
م���دى تاأثريها عليهم، على �رسورة عدم �الإف���ر�ط �أو �لتفريط يف ممار�شتها. و�أظهرت در��ش���ة �أجرتها منظمة �لتعاون و�لتنمية 
يف املي���دان الإقت�شادي، �شملت 65 دولة ومنطقة، اأن ممار�شة الألعاب الإلكرتونية »ب�شكل معتدل« قد تكون مفيدة يف 

حت�شيل نتائج اأف�شل يف املدر�شة ول �شيما يف جمال الريا�شيات.
و�شددت الدرا�شة عل����ى اأن الإفادة الفعلية 
تاأت����ي من خالل ممار�شة املراهقني لهذه الألعاب 

ب�شكل منفرد ولي�س �شمن �شبكة. 
واأو�شح املحل����ل يف املنظمة، فران�شي�شكو 
اأفي�شاتي، خالل موؤمتر �شحفي اأن »الإ�شتخدام 
املعتدل لالألع����اب الإلكرتونية« ميكن اأن يفيد 
يف اكت�ش����اب »معرف����ة اأف�شل للبع����د املكاين 
والتوجه اجلغ����رايف وقراءة اخلرائ����ط وم�شاعدة 
التالمي����ذ على حت�شيل نتائ����ج اأف�شل يف حل 
التماري����ن«. واعت����رب اأفي�شات����ي اأن الفتي����ات 
�شي�شتف����دن، اإن مار�ش����ن هذه الألع����اب اأكرث، 
على �شعيد اكت�شاب »الثقة بالنف�س« و»قبول 
الأخطاء«. وق����ال اخلب����ر: اإن ال�شبيان الذين 
يفرطون يف ممار�شة هذه الألعاب »مييلون اأكرث 
اإلى الو�شول متاأخرين اإلى املدر�شة« اأو التغيب 
عنها. وا�شتندت الدرا�ش����ة على بيانات جمعت 
يف اإط����ار درا�ش����ة »بيزا« يف الع����ام 2012، 
الت����ي ا�شتطلع����ت راأي 510 اآلف مراهق يف ال� 
15 من العمر يف ال����دول الأع�شاء يف املنظمة 
اأو متطوعني.  وتو�شل����ت درا�شة حديثة اأجرتها 
جامعة اأوك�شفورد اإلى اأن ممار�شة الأطفال لألعاب 
الفيديو لفرتة ق�ش����رة يوميا قد يكون لها تاأثر 
قلي����ل، لكنه اإيجاب����ي على التواف����ق النف�شي 
والجتماع����ي لهوؤلء الأطف����ال.  وبني الباحثون 
اأن الأطف����ال الذين يق�شون اأقل من �شاعة يومًيا 
يف ممار�شة األعاب الفيديو كانوا اأف�شل من حيث 
التكيف مع حياتهم مقارن����ة بالأطفال الذين ل 
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يلعب����ون مطلقاً. واأ�ش����ارت الدرا�شة التي ن�رشت 
يف دوري����ة »بدياتريك�س« لط����ب الأطفال اإلى 
اأن الأطفال الذي����ن اعتادوا على اللعب باأجهزة 
األعاب الفيدي����و لأكرث من ث����الث �شاعات يومًيا 
كانوا ي�شجل����ون ر�شا اأقل ع����ن حياتهم ب�شكل 

عام. 
وك�ش����ف اأن����درو برزبل�شك����ي، اأ�شتاذ علم 
النف�����س التجريب����ي، اأن����ه �ش����ارك يف حتليل 
ال�شتطالع����ات الت����ي �شمل����ت 5000 طفل يف 
بريطاني����ا، ت����رتاوح اأعمارهم ب����ني 10 و15 
عاما، وقال نح����و 75 باملئة من الأطفال الذين 
�شارك����وا يف ال�شتطالعات اإنه����م ي�شتخدمون 
األع����اب الفيديو ب�شكل يوم����ي. ووجهت اأ�شئلة 
لالأطفال حول الوق����ت الذي يق�شونه يف ممار�شة 
األع����اب الفيديو يف الي����وم الدرا�شي املعتاد، 

�شواء با�شتخ����دام اأجهزة الألع����اب احلديثة اأو 
الكمبيوتر.  و�شنف الباحثون عددًا من العوامل 
التي ت�شمنت ر�ش����ا الأطفال عن حياتهم ب�شكل 
عام، وح�ش����ن عالقاتهم م����ع اأقرانهم، ومدى 
اإمكانية م�شاعدة النا�س الذين يواجهون مواقف 

�شعبة، وم�شتويات فرط �لن�شاط وعدم �النتباه.
ووجد الباحثون حينما قارنوا هوؤلء الأطفال 
بكل املجموع����ات الأخ����رى، اأن الأطفال الذين 
يلعب����ون مل����دة تقل ع����ن �شاعة يومي����اً كانوا 
يقولون اإنهم ي�شعرون بالر�شا عن حياتهم، واإن 
لديهم اأعلى م�شتويات يف التفاعل الجتماعي 
الإيجابي. واأظهرت النتائج، اأن الأطفال الذين 
يق�ش����ون اأكرث من ثالث �شاعات يومياً يف األعاب 
الفيدي����و هم الأقل تكيفا م����ن الناحية النف�شية 
والجتماعية. واأو�شح برزبل�شكي اأنه رمبا تكون 

هناك اأ�شباب عديدة وراء تلك النتائج، واأ�شاف 
قائ����ال: »يف بيئ����ة بحثية ت�شه����د يف الغالب 
ا�شتقطاب����ا بني من يعتق����دون اأن الألعاب لها 
دور مفيد للغاية، وم����ن يعتقدون اأنها ترتبط 
باملمار�ش����ات العنيفة، ميكن له����ذه الدرا�شة اأن 

تقدم موقفا جديدًا واأكرث دقة”.
واأ�ش����اف اأن ال�شيا�ش����ات والتوجيهات التي 
تفر�����س قي����ودا عل����ى ا�شتخ����دام مث����ل هذه 
التكنوجلي����ا بحاجة اإل����ى اأن تاأخذ يف العتبار 
هذه الدرا�ش����ة التي تقدم اأدل����ة جديدة. كما 
يعتق����د برزبل�شك����ي اأن����ه بالرغم م����ن اأن اآثار 
األع����اب الفيديو على الأطفال متثل اأهمية كبرة 
يف هذه الدرا�شة، فاإن عوام����ل اأخرى مثل قوة 

العالقات الأ�رشية تلعب دورا كبرا اأي�شا.
وقال����ت اإي����روزي دومونثي����ل م����ن جامعة 
بربيك يف لندن: »اأظهرت درا�شات اأخرى اأن 
ممار�شة األعاب الت�شويب الفردية، ولي�س اأي نوع 
اآخ����ر من الألعاب، ميكن اأن ت����وؤدي اإلى زيادة 

عملية الإب�شار املكاين وقدرات الذاكرة«.  
وك�شف����ت اأن املزيد من البح����وث “�شوف 
ت�شاع����د يف حتديد ما اإذا كان����ت هناك اأنواع 
حمددة من الألعاب ميكن اأن ت�شاعد اأو تعوق 
املراهق����ني خالل تكيفهم م����ع التغرات التي 

ميرون بها خالل النمو«. 
واأكد بحث �شاب����ق اأن ق�شاء الأطفال لوقت 
طويل يف ا�شتخ����دام الإنرتنت واألعاب الفيديو 
واأجه����زة املوبايل ينعك�س �شلب����اً على اأدائهم 
الدرا�ش����ي، كم����ا اأن البتعاد ع����ن ا�شتخدام 
الكمبيوتر ب�ش����كل نهائي يوؤث����ر �شلبا اأي�شا يف 
اأدائهم.  واأجري����ت الدرا�شة يف جامعة اأتونوما 
يف بر�شلون����ة ولحظ الباحث����ون خاللها باأن قلة 
مراقبة الوالدي����ن لأطفالهم يوؤثر على م�شتواهم 
الدرا�شي، حيث تبني اأن ن�شبة الف�شل الدرا�شي 
ت�ش����ل اإل����ى 16 باملئ����ة عند الأطف����ال الذين 
ي�شتخدم����ون الكمبيوتر اأقل م����ن �شاعة واحدة 
يوميا، و17 باملئة لأولئك الذين ي�شتخدمونه 
من �شاع����ة اإلى �شاعت����ني، و20 باملئة للذين 
ي�شتخدمونه ب����ني 2 و3 �شاعات، و29 باملئة 
للذي����ن ي�شتخدمون����ه لأكرث من ث����الث �شاعات 

يومياً.
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املاء املثلج.. خطر على �شحتك!
ال�شيف على الأب����واب، ومعظمنا يلجاأ اإلى �رشب املاء البارد للتخفيف من 
تاأثر حرارة اجلو. ل�ش����ك اأن �رشب املاء البارد اأو املثلج يعطي راحة موؤقتة، 
لك����ن �رشب املاء باردًا بانتظام له اأ�رشار �شحية على اله�شم والقلب والتنف�س، 

واإليك ما حتتاج معرفته عنها:
-  يتد�خ����ل �رسب �مل����اء �لبارد �أو �ملثلج مع �له�ش����م، فيعيق �الأوعية 
الدموي����ة عن التقل�����س ال�شليم، ما يبطئ م����ن عملية اله�ش����م، ويوؤثر على 

المت�شا�س ال�شحيح للمغذيات، وقد يعيق اجل�شم عن الإفادة منها.
- ح����ر�رة ج�شم �الإن�شان 37 مئوية، وعندما تبتلع ماء باردًا اأثناء تناول 
الطعام يت�شبب ذلك يف تربيده، في�شتنزف اجل�شم جهدًا ووقتاً لإعادته اإلى 
درجة احلرارة املنا�شبة له�شمه، م����ا ي�شيع فر�شة اله�شم ال�شحيح، وي�شتنزف 

مغذيات من اجل�شم لبذل هذا اجلهد.
- يت�شب����ب �رسب �مل����اء �ملثلج يف �لتهاب �حلل����ق، وتر�كم �ملخاط يف 

اجلهاز التنف�شي، في�شبح عر�شة لأمرا�س عديدة.
  - �أظهرت در��شات �رسيري����ة �أن �رسب �ملاء �لبارد يحّفز �لع�شب �ملبهم، 
وهو جزء م�شتقل من اجلهاز الع�شبي ي�شيطر على احلركات غر الطوعية داخل 
اجل�ش����م، مثل �رشبات القل����ب. وقد تبني اأن من تاأثرات �����رشب املاء البارد 

واملثلج تقليل معدل �رشبات القلب نتيجة تاأثره على الع�شب املبهم.

يب����دو اأن القه����وة لديه����ا الكثر م����ن الفوائد 
ال�شحية، اإذ ذكرت درا�شات جديدة الفوائد ال�شحية 
للقهوة، مبا يف ذلك احلماية من الكثر من الأمرا�س 
مث����ل مر�س ال�شكري من النوع 2، ومر�س باركن�شون، 
واأمرا�س الكبد، و�رشط����ان الربو�شتاتا ومر�س الزهامير. 
وقد توؤدي القهوة اأي�شاَ اإلى اآثار �شلبية على ال�شحة، 

بح�شب اجلينات، والعمر، وكيفية �شنع القهوة.
واأظهرت درا�شة �شم����ت اأكرث من 25 األف �شخ�س 
ي�رشبون القهوة، يف كوريا اجلنوبية، اأن ال�شتهالك 
اليومي املعتدل، اأي بني ثالث����ة اإلى خم�شة اأكواب 
من القهوة يومياً، يرتب����ط بانخفا�س خماطر التعر�س 

للكال�شيوم يف �رشايني القلب.
ووجدت الدرا�ش����ة اأن اأربعة اأك����واب من القهوة 

ت�شب����ب بانخفا�س التعر�س ل�رشط����ان اجللد، كذلك 
وج����دت درا�شة �شدرت موؤخ����رًا اأن تناول بني 4 و6 
اأكواب م����ن القهوة يومياً، يخف�س م����ن خطر الإ�شابة 
بالت�شلب املتع����دد. وغالباً، ما ربطت درا�شات �شابقة 
بني ال�شلوكيات ال�شحية اخلطرة والتي ترافق تناول 
�لقه����وة مثل �لتدخ����ن وقلة �لن�ش����اط �لبدين، فيما 
يتناول الكثر من الأ�شخا�س القهوة اليوم، بال تبني 

هذه ال�شلوكيات غر ال�شحية.
ورغ����م اأن الكثر من الدرا�ش����ات تناولت الفوائد 
ال�شحي����ة للقهوة، اإل اأن ال�شته����الك املرتفع لتناول 
القهوة يخف�س اأي�ش����اَ من فوائدها ال�شحية، وخ�شو�شاً 
لدى الأ�شخا�����س الذين يعانون م����ن �شعوبات يف 

النوم اأو من مر�س ال�شكري غر املن�شبط.

القهوة..
فوائد 
�شحية 
واآثار 
�شلبية! 
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اأعل����ن باحثون يف جامع����ة بو�شطن الأمركية اأن تن����اول قطعة من 
ال�شوكولتة الداكنة يومياً ميكن اأن يخف�س �شغط الدم املرتفع. 

ويف در��شة �أعدها هوؤالء �لباحثون مت �إجر�ء �ختبار جديد على 120 
رج����اًل و�مر�أة يعانون �رتفاع �شغط �ل����دم، حيث مت �إعطاء كل و�حد منهم 
10 غرام����ات من ال�شوكولتة الداكنة ب�شورة زائدة، وم�رشوباً يحتوي على 

5،2 غرام من م�شحوق الكاكاو يوميا ملدة �شهرين. 
ثم قا�س الباحثون الأمركيون �شغط الدم ولياقة ال�رشايني الدموية، 
وهما موؤ�رش على خماطر اأمرا�س القلب، فاأظهرت النتائج الأولية انخفا�شاً يف 
�شغط الدم لدى املتطوعني، و�شتن�����رش النتائج النهائية يف وقت لحق 

من العام اجلاري. 
وجت����ري حالياً درا�شة على نط����اق وا�شع لختب����ار العنا�رش الغذائية 
املوجودة يف ال�شوكولته ال�شوداء الداكنة ويف مقدمتها الكاكاو للم�شاعدة 

يف احلّد من النوبات وال�شكتات القلبية وتن�شيط املزاج. 
وجت����رى الدرا�شة على اأكرث من 18 األف رجل وامراأة بالوليات املتحدة 

الأمركي����ة، لبيان م����ا اإذا كانت تلك الأقرا�س امل�شغوط����ة �شتثبت فعالية 
ل�شحة القلب. 

وتع����د الدرا�شة اأول اختبار وا�شع النطاق لبع�س عنا�رش الكاكاو، التي 
اأثبت����ت بع�س الدرا�شات ال�شابقة فوائده����ا يف خف�س م�شتوى �شغط الدم 
والكولي�شرتول، وكذلك خف�س احتي����اج اجل�شم من الأن�شولني، بالإ�شافة 

اإلى فوائدها ل�شحة ال�رشايني والقلب ب�شكل عام. 
وكان باحثون من م�شت�شفى جامعة كولوين يف اأملانيا قد ا�شتعر�شوا 
يف درا�ش����ة �شابقة ع�رشة اأبحاث منذ الع����ام 1966 عن اكت�شاف تغرات 

يف �شغط الدم لها عالقة بتناول الكاكاو وال�شاي. 
ووجد الباحث����ون اأن تناول الأطعمة الغنية بال����كاكاو قد ي�شاعد يف 
خف�س �شغط الدم، يف حني تناول ال�شاي على ما يبدو لي�س له اأي تاأثر. 
كم����ا وجد الباحثون اأن مركبات معينة موج����ودة يف منتجات الكاكاو 
تكون اأك����رث ن�شاطاً يف الوقاية من اأمرا�س القلب م����ن املركبات املوجودة 

يف ال�شاي.

ال�شوكوالته الداكنة تخف�ض �شغط الدم

حتى ليزيد وزنك...
جتنب املعجنات والن�شويات يف وجبة الع�شاء

ي�شط����ر الراغبون يف فق����دان الوزن، للتخلي عن العديد م����ن الوجبات ال�شهية 
من بينها �شندوت�����س اجلنب التقليدي على الع�شاء، لكن هذا ل مينع وجود بع�س 

الو�شفات ال�شهلة واللذيذة والتي ل تزيد الوزن يف الوقت نف�شه.
يح����ذر اخلرباء من تناول الكربوهيدرات على وجبة الع�شاء ملن يرغب يف فقدان 
ال����وزن، اإذ اأن اجل�شم يحرق الدهون لياًل ول ميكنه اإمتام هذه املهمة على اأكمل وجه 
اإذا اأغرقناه بكميات كبرة م����ن الكربوهيدرات، لذلك يف�شل جتنب اخلبز واملعكرونة 

والأرز على وجبة الع�شاء وال�شتعا�شة عنها باللحم اأو ال�شمك اأو اخل�رشوات.
وانطالقاً من هذا املبداأ يتعني اأي�شا التخلي التام عن الع�شاء التقليدي املتمثل 
يف �شندوت�س اجلنب والذي قدمت جملة »بريغيت« الأملانية فكرة بديلة له ومنا�شبة 

متاما للباحثني عن الر�شاقة تتمثل يف الطماطم املح�شوة بخلطة �شحية.
وميكن اإعداد الوجبة عن طريق خلط �رشائح الب�شل مع خل البل�شميك والزبادي 
والع�ش����ل وبع�س التوابل وو�شعها على النار حت����ى تن�شح )مع اإمكانية اإ�شافة القليل 
من الكرمية لتما�شك اخلليط(. وبعد ذلك ي�شاف اخلليط كح�شو بني طبقات الطماطم 

التي �شبق تقطيعها.
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40 األف دوالر ثمن ملعقة من »الكافيار الذهبي«!
م����ن املقب����ول دف����ع ب�شع����ة مئ����ات من 
الدولرات يف ع�شاء فخ����م داخل اأحد املطاعم 
الراقي����ة اأو الفنادق الفخمة، ولك����ن اأكرث الأفكار 
جنون����اً حينما نتخذ قرارًا بدف����ع نحو 40 األف 
دولر من اأجل ت����ذوق جمرد ملعقة من »كافيار 
األبينو« اأو الكافي����ار الذهبي كما يطلقون عليه، 
اإل اأن الذهب نف�ش����ه ل ي�شاوي حفنة منه، يعد 
كافي����ار األبينو اأغلى طع����ام عرفته الب�رشية على 
الإطالق، حيث تعدى الو�شف اأنه طعام امللوك 
ليكون غذاء اأثري����اء العامل، حيث يتم �شناعته 
من بي�س اأ�شم����اك ف�شيلة الألبين����و من اأ�شماك 
احلف�س النادرة، ويبلغ �شع����ره نحو 300 األف 
دولر للكيلو الواحد، اأي اأن ملعقة �شاي �شغرة 

منه ت�شاوي نحو 40 األف دولر . 
من الناحي����ة املهنية يطلق عل����ى الكافيار 
اإنتاج����ه  »Strottarga Bianco«ويت����م 
ب�ش����كل رئي�ش����ي يف النم�ش����ا بوا�شط����ة »والرت 
غروي����ل« وابن����ه »باتريك« اللذي����ن ميتلكان 
مزرع����ة لالأ�شماك، ويقول باتريك، اإن هذا النوع 
م����ن الكافي����ار ي�شتخرج من �شم����ك »احلف�س« 
ال�شغ����ر من ن����وع األبين����و الن����ادر للغاية، كما 
ي�شنع كيلو واحد من الكافيار الذهبي بوا�شطة 
5 كيل����و من كافي����ار احلف�س.  وجت����در الإ�شارة 
اإلى اأن احليت����ان البي�شاء التي تعي�س يف بحر 

قزوي����ن تنتج الكافي����ار ب�شكل خا�����س، ولكنها 
تتعر�س خلط����ر النقرا�س ب�شبب �شيدها بكرثة، 
بينما يعي�س �شمك احلف�س عادة اأكرث ب 100 
عام من احليتان البي�شاء، وعدد قليل من هذه 
احليتان ي�شل اإلى هذا ال�شن ب�شبب عيب وراثي 
يق�����رش حياتها . ويق����ول باتري����ك، اإن الكافيار 
املنت����ج يف النم�شا الأف�شل على الإطالق ب�شبب 
نظافته ونقائه ال�شديد، واأو�شح اأي�شاً اأن عملية 
الت�شني����ع تبداأ مبجرد جف����اف ال�شمك وانتزاع 
الكافي����ار الذي يختل����ط مع كمي����ة �شئيلة من 
م�شحوق الذهب عيار،22 حيث تت�شاعف الفائدة 
الغذائية للكافيار ب�شكل يوؤثر ب�شكل مذهل يف 
كفاءة جهاز املناعة الب�رشي على املدى الطويل. 
ل يتم تناول الكافيار الذهبي عادة منفردًا، 
حي����ث اإن الأف�ش����ل تناوله �شم����ن الطعام، مثل 
البا�شتا وغرها من املاأكولت، حيث تكفي اإ�شافة 
�شئيلة من����ه لالإح�شا�س بطعم����ه ووجوده �شمن 
الأكالت كم����ا ميكن تناوله م����ع اخلبز املحم�س 
والزبد ليتم امت�شا�����س عنا�رشه الغذائية ب�شكل 
اأك����رث فعالية، على اجلان����ب الت�شويقي يعرتف 
باتريك ووال����ده باأن الكافيار لي�����س من ال�شهل 
بيعه ب�شبب �شعره الباهظ، حيث ي�شطروا اأحياناً 
لعم����ل تخفي�س لأكرث من 50% لبع�س العمالء 

املختارين لتجربته. 

27% من االأملان 
 يقراأون اأكرث من
 10 كتب �شنويًا

اأظه���ر ا�شتط���الع اأملاين حدي���ث اأن 27 
باملئ���ة من الأملان يقراأون م���ا يزيد على ع�رشة 
كتب �شنوي���اً.  واأو�شح ال�شتط���الع الذي قام 
به معهد »ف���ورزا« لقيا�س موؤ����رشات الراأي اأن 
الن�شاء تفوق���ن على الرج���ال يف ال�شغف نحو 
القراءة، حيث ازدادت هذه الن�شبة بني الن�شاء 
اإل���ى 35 باملئة، بينما بلغ���ت 19 باملئة فقط 
بني الرجال. وقام معهد »ف���ورزا« باإجراء هذا 
الأملانية  ل�شال���ح جملة »�ش���رتن«  ال�شتطالع 
الأ�شبوعي���ة. واأظهر ال�شتط���الع اأن 19 باملئة 
من املواطنني يقراأون ما يرتاوح بني �شتة اإلى 
ع����رشة كتب �شنوي���اً، واأن 39 باملئة يقراأون ما 
ي�شل اإلى خم�شة كتب كل عام. ولكن 14 باملئة 
فقط من املواطنني الأملان هم الذين ل يقراأون 
متاماً، وفقاً لال�شتطالع.  واأو�شح ال�شتطالع اأن 
م�شتوى التعليم يوؤدي دورًا حا�شماً يف معدل 
ق���راءة املواطن يف اأملاني���ا؛ فبينما ل يقراأ ثلث 
خريجي املدار�س املتو�شطة اأي كتب، يقراأ 36 
باملئة من خريجي الثانوي���ة العامة اأو التعليم 

اجلامعي نحو ع�رشة كتب اأو اأكرث كل عام. 
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»رينزي« اعرتف باأنه اليجيد االإجنليزية

62% من االإيطاليني اليتحدثون لغة اأجنبية
اأقر رئي�س الوزراء اليطايل ماتيو رينزي اأنه ل يجيد اللغة الجنليزية خالل طرح اإ�شالحاته ب�شاأن 
التعليم احلكومي. وقال رينزي: »ميكنني اأن اعرتف باحلاجة اإلى تعلم الجنليزية جيدا منذ �شن 
مبكرة. لدينا وزير للتعليم يعمل اأ�شتاذا للغة الجنليزية ورئي�س وزراء، دعونا نقول: يحتاج ب�شدة 

اإلى ا�شتاذ يف اللغة الجنليزية«.
وكان رين����زي يتحدث يف موؤمتر �شحفي بعد اأن وافقت حكومته على حزمة ا�شالحات لتح�شني 
املدار�����س من املتوقع اأن تركز ب�شكل اأكرب على تعليم اللغة الإجنليزية لالطفال قبل �شن املراهقة، 

�شمن ا�شالحات اأخرى. 
وطبقا لدرا�شة اأجراها معهد »يوروباروميرت« ل�شتطالعات الراأي منذ عام 2012، فاإن 62 باملئة 

من اليطاليني ل ميكنهم التحدث بلغة اأجنبية وهي ثاين اأكرب ن�شبة يف الحتاد الوروبي.

ب�شبب »كوب �شاي« !

�شينية حترق 200 األف يوان
اأحرق����ت امراأة �شينية اأك����رث من 200 األف 
ي����وان )34 األف دولر(، ع����ن طريق اخلطاأ، 
عندما اأرادت حت�شر ك����وب �شاي ون�شيت اأن 

زوجها اأخفى النقود يف موقد احلطب.
وكانت »هاو ب����ن« Hao Bin البالغة 
 Wang »من العمر 35 عاماً وزوجها »واجن
قاما باإخف����اء املبلغ يف كي�����س بال�شتيكي، 
ليدفعا اأجور العمال الذين يعملون يف �رشكة 
�شغ����رة للمقاولت ميلكانه����ا، لأنهما ل يثقان 

بالبنوك، حالهما ح����ال الكثر من ال�شينيني، 
وو�شعاه يف املوقد، ويف �شباح اليوم التايل 
قررت الزوج����ة حت�شر ال�شاي فاأ�شعلت النار ومل 
تدرك خطاأها اإل عندما راأت الكي�س وقد احرتق 
بالكامل تقريباً. الزوج قال اإنه حزن كثرًا لكنه 
�شاحمه����ا، لأن حزنها ل يقل ع����ن حزنه اأبدًا، 
م�شرًا اإلى اأنه �شيتغلب على هذه »ال�شائقة«، 
و�شي�شطر لالقرتا�س من الأهل والأ�شدقاء لدفع 

اأجور العمال حلني حت�شن اأحواله.

اإيطايل يف�شح خيانة زوجته 
على املالأ ويطلقها

يف خطوة غر ماألوفة، ا�شرتى رجل اإيطايل 
اإعالن على �شفحة كاملة يف �شحيفة ر�شمية لإدانة 

زوجته ب�شكل علني على خيانتها له، وو�شفها باأنها 
خمادعة حمرتفة واأبلغها باأنه �شيطلقها. وكتب الرجل 

الذي وقع با�شم »اإنزو« اإلى زوجته »لو�شيا« يف 
الإعالن الذي ن�رشته �شحيفة )كورير ديال �شرا( 
»بعد �شبع �شنوات، اأريد اأن اأخرب اإيطاليا كلها 

ب�شاأن خيانتك الدنيئة«. واتهمها باإقامة العديد 
من العالقات غر ال�رشعية من بينها عالقات مع 

اأحد زمالئه يف العمل ومع مدربها ال�شخ�شي ومع 
حمامي ومع �رشيك لها على اأحد مواقع الدرد�شة 

الإلكرتونية. وكتب اإنزو الذي فتح اأي�شا �شفحة 
على موقع التوا�شل الجتماعي )في�س بوك( با�شم 
»تويك�شماريتو« ) زوجك ال�شابق ( والتي اجتذبت 

نحو 4500 معجب يف يوم واحد: »زواجنا 
انتهى. �شاأتركك«. 
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رجال الجمارك.. 
عطاء ال ينضب في خدمة الوطن

يوؤدي رج���ال اجلم���ارك دورًا رائدًا يف حماي���ة القت�شاد الوطني واحلف���اظ على اأمن 
املجتمع، م���ن خالل اإحكام �شيطرتهم على املنافذ اجلمركية مبملكة البحرين، فجهودهم  
تتوا�ش���ل على مدار ال�شاعة ومهامهم تتكلل بالنجاح، بالتدقيق على مراقبة ال�شلع واملواد 
اخلطرة واملحظ���ورة، فهم عني الرقيب للح���د من كافة الأن�شطة غ���ر امل�رشوعة، ويقفون 
باملر�ش���اد �شد كل من ت�شول له نف�شه العبث باأمن املجتمع، وبث �رشوره بانتهاكات �شارخة 

با�شتهداف القت�شاد الوطني بال�شلع املغ�شو�شة اأو تهريب املخدرات اأو الأ�شلحة.
اإن عمليات الر�شد واملتابعة للكم الهائل للب�شائع العابرة عرب املنافذ اجلمركية، و�شبط 
املمنوعات واملخالف���ات اجلمركية، لي�س مبح�س ال�شدفة، واإمنا جاء نتيجة للجهد واملثابرة، 
والقي���ام بعملي���ات فح�س حمك���م ودقيق، وال����رشوع باملعاينة وفق ال�شواب���ط والقواعد 
و�ال�شتعان���ة باالأجه���زة و�ملعد�ت و�لتقني���ات �حلديثة، الإحباط �أية عملي���ة تهريب، وذلك 
بالتزام���ن مع �شمان ان�شيابية الب�شائع بكل ي�رش و�شهول���ة دون الإ�رشار مب�شلحة العابرين 

اأو تاأخرهم.
�إن �الأد�ء �ملتمي���ز �لذي يتوج بن �لفينة و�الأخ���رى باإحباط حماوالت تهريب خمدر�ت 
اأو ته���رب �رشيبي، يدل يف جممله حم�شلة اخلربات الرتاكمية التي اكت�شبها رجال اجلمارك، 
بف�ش���ل توفر كافة الربامج والدورات التدريبية احلديثة الت���ي تتوافق مع اأعلى املعاير 
العاملي���ة يف جم���ال الرقابة اجلمركي���ة وت�شهيل الإج���راءات اجلمركية، والت���زود باملعارف 
وامله���ارات التي ترتقي مبهامه���م وحرفيتهم وتربز كفاءتهم من خ���الل التعرف على هذه 

ال�شلع املحظورة واملواد غر امل�رشوعة وامل�شبوهة.  
وقد �شكلت الإجراءات التي ا�شتحدثتها �شئ���ون اجلمارك والتقنيات التي ا�شتقدمتها، 
قف���زة يف ت�شهيل وتي�شر تخلي�س الب�شائع، بال�رشع���ة التي ت�شاعد يف ان�شياب الب�شائع 
اإلى الأ�شواق، وهي اآلية حتول دون تناق�س ال�شلع وحتد من اللجوء اإلى رفع الأ�شعار على 
قاعدت���ي العر�س والطل���ب، بجانب منع دخول ال�شلع املقلدة والته���رب ال�رشيبي، وكلها 

توؤدي اإلى الإ�رشار بالقت�شاد ومعاير جودة ال�شلع.
�إن �إجن���از�ت رج���ال �جلمارك ملمو�شة من خ���الل �إحباط �لته���رب و�لتهريب، ال�شيما يف 
ق�شاي���ا تهريب املخدرات واملتفجرات، وهو ما يج���د التقدير من لدن �شيدي الفريق الركن 
معايل ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية ،الذي يقدم الدعم الكامل لرجال 
اجلم���ارك، ويكرم من ي�شبطون ق�شاي���ا التهريب ب�شتى اأنواعها، تثمين���اً لدورهم وحتفيزًا 
لزمالئه���م الآخرين، وقد �شكلت زيارة معالي���ه ل�شوؤون اجلمارك، منعطفاً مهماً يف نفو�شهم، 

ودافعاً وحافزًا للمثابرة والجتهاد املتوا�شل لال�شطالع مب�شوؤولياتهم.
لق���د تركت زيارة معاليه اأثرًا طيباً يف نفو�س رج���ال اجلمارك، مما عزز روحهم املعنوية 
لل�ش���ر ُقدماً نحو املزيد من النجاح���ات، ليظلوا العني ال�شاهرة حلماي���ة اأمن حدود مملكة 

البحرين.

النقيب وعد راشد النجم


