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 الجمارك
تمد جسورها

بعد فرتة من التوقف تعود جملة » اجلمارك « لل�ص���دور من جديد، لتوا�صل 
دورها كج�رس من ج�ص���ور التوا�ص���ل مع جمهورها الداخلي وهم موظفي ومن�صوبي 
�ص���ئون اجلمارك، وبينها وبني جمهورها اخلارجي ، م���ن املتعاملني مع اجلمارك 

واملهتمني ب�صئونها. 
بني �صفحاتها �صيتعرف املهتمون ب�صئون اجلمارك على كل جديد ، من خالل 
الأخبار واحلوارات والتقارير التي تن�رسها املجلة عن �صئون اجلمارك، وذلك لت�صهيل  
التعام���ل مع اجلمارك يف كافة املنافذ مبملكة البحرين، ول�ص���مان تقدمي اأف�ص���ل 

خدمة باأقل جهد من املتعاملني.
ففي  زمن اأ�ص���بح الإع���الم جزءًا ليتجزاأ من احلياة التي نحياها، اأ�ص���بح من 
ال�رسوري اأن تكون هناك نافذة اإعالمية لكل منظومة تتعامل مع اجلمهور، تطل من 
خاللها عليهم وجتعله���ا مراآة تعك�س روؤاهم وتطلعاتهم حول مايقدم من خدمات، 
وما تقدمه لهم من مزايا وت�ص���هيالت ،وهاهي جملة » اجلم���ارك« تتهياأ لأن تقوم 
بهذا الدور من خالل فريقها الإعالمي، الذي ي�ص���عى لتقدمي ر�ص���الة اإعالمية تقوم 
على مبداأ التفاعل بني املر�ص���ل وامل�صتقبل من اأجل تقريب وجهات النظر وتذويب 

مظاهر الختالف يف الروؤى. 
ويف هذا العدد نك�ص���ف عن اجلديد خلطط تطوير �صئون اجلمارك من خالل 
عدة �ص���بل وعلى اأكرث من حمور، واملزايا التي يحققها م�رسوع اأفق ، وكيف يدعم 
هذا امل����رسوع تطلعات مملكة البحري���ن للتحول اإلى مركز للتج���ارة الإقليمية، كما 
يتحدث الرئي�س التنفيذي لغرفة جتارة و�ص���ناعة البحرين يف حوار مطول معه عن 
كيفية تدعيم ج�ص���ور التوا�ص���ل مع �ص���ئون اجلمارك ، وكذلك من خالل الأبواب 
الإخبارية يتعرف القارئ على اجلديد الذي تقدمه �صئون اجلمارك للمتعاملني من 
ت�صهيالت ومزايا، وعلى اجلديد من امل�رسوعات وال�صبطيات واأعمال التطوير يف كافة 
املنافذ اجلمركية، هذا اإ�ص���افة اإلى املقالت والتحليالت التي يكتبها املتخ�ص�صون 
يف �ص���ئون اجلمارك وال�صئون القت�ص���ادية واجلمركية، بالإ�صافة اإلى اأبواب تعني 

بن�رس اأخبار علمية و�صحية وترفيهية، وتقدمي وجبة اإعالمية متكاملة العنا�رس.
نتمن���ى اأن تك���ون جملة » اجلم���ارك« يف ثوبها ال�ص���حفي اجلديد، ج�رسًا 
للتوا�صل من خالل الأخبار واحلوارات والتعليقات والتحليالت ، ونتمنى اأن ن�صتقبل 
اقرتاحاتكم لت�ص���يء الأب���واب القادمة باإذن اهلل، واأن يج���د كل املتعاملني مع 

�صئون اجلمارك �صالتهم على �صفحات املجلة التي ت�صدر من اأجلهم. 
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بانـــــورامـــــــا

 م�شـروع اأفق يدعم تطلعات البحرين 
للتحول اإلى مركز للتجارة الإقليمية

حوار- النقيب وعد را�شد النجم:

اأك���د رئي�س اجلمارك ال�ص���يخ حممد بن خليف���ة اآل خليفة، اأن 
العمل م�صتمر على مدار ال�ص���اعة لتطوير اجلمارك البحرينية، وفقا 
لأحدث الأنظمة العاملية، حتى تتمكن من اأداء ر�ص���التها يف 
تطبيق القوانني والأنظمة اجلمركية املحفزة اإلى ت�ص���هيل 
حركة تبادل ال�ص���لع واخلدم���ات وعنا�رس الإنتاج الأخرى 
من مملك���ة البحرين و اإليها ، وكذلك اإتباع ال�صيا�ص���ات 
والإجراءات اجلمركية التي تدع���م مملكة البحرين كمركز 

جتاري و حمور ا�صتقطاب لروؤو�س الأموال وامل�صاريع.

وقال ال�ص����يخ حممد بن خليف����ة اآل خليفة، يف حوار مع 
جملة » اجلمارك«، اإن العام 2014 �صهد اإدخال العديد 
م����ن التقنيات احلديث����ة واملعدات اجلديدة �ص����من 
خط����ط التطوير امل�ص����تمرة، والتي تت����م بالتعاون 
م����ع اإدارات وزارة الداخلية وال����وزارات املختلفة 
ومنظمة اجلمارك العاملي����ة، وكان من بينها 
جهازي����ن جديدي����ن اأحدهم����ا لفح�����س 
املواد الكيميائية وك�ص����ف املتفجرات 
الكيميائية  املواد  لك�ص����ف  والآخر 
املخ����درة،  ف�ص����اًل ع����ن اإجراء 
الربط الإلكرتوين بني جمارك 
وجم����ارك  البحري����ن  مملك����ة 
اململكة العربية ال�ص����عودية 
لت�صهيل  وذلك  ال�ص����قيقة 
عملي����ة خ����روج ودخ����ول 
املركبات ع����ر ج�رس امللك 
فهد، م�ص����رًا اإل����ى اأن هناك 
عمليات تدريب م�صتمرة تتم  بالتعاون 

رئي�س اجلمارك .. ال�شيخ حممد بن خليفة اآل خليفة :
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مع اإدارات وزارة الداخلي����ة والوزارات املختلفة 
ومنظمة اجلمارك العاملية.

 ••   ما هو دور �شئون اجلمارك يف حماية 
توفــر  وكذلــك  الوطنــي  القت�شــاد 

الدعم الالزم يف هذا ال�شاأن؟ 

 اإن �ص����ئون اجلم����ارك ت�ص����هم يف حماية 
القت�ص����اد الوطني من خالل تطبي����ق القيود 
ال�صادرة من اجلهات الرقابية يف مملكة البحرين 
مث����ل » الهيئ����ة العامة حلماية ال����رثوة البحرية 
والبيئة واحلياة الفطرية، وزارة الأ�صغال و�صوؤون 
البلديات والتخطي����ط والعمراين، هيئة تنظيم 
املهن واخلدمات ال�ص����حية، الخ« وهذا ي�صهم 
يف حماية امل�صتهلك من دخول �صلع مغ�صو�صة 
اأو مقلدة ، فدور �ص����ئون اجلم����ارك يكمن يف 
تطبي����ق القوانني والأنظم����ة اجلمركية املحفزة 
اإلى ت�ص����هيل حركة تبادل ال�ص����لع واخلدمات 

وعنا�رس الإنت����اج الأخرى من مملك����ة البحرين 
واإليها، وكذل����ك اإتباع ال�صيا�ص����ات والإجراءات 
اجلمركي����ة التي تدعم مملك����ة البحرين كمركز 
الأموال  لروؤو�����س  ا�ص����تقطاب  جت����اري وحم����ور 
وامل�ص����اريع، بالإ�ص����افة اإلى حتدي����ث الأنظمة 
والإجراءات اجلمركية ب�صورة م�صتمرة مبا يتالءم 
مع املتغرات العاملية، مع الأخذ يف العتبار 
تقدمي خدمات جمركية متميزة على م�ص����توى 

عاٍل من اجلودة وب�صورة حتقق ر�صاء العمالء.
تقنيات ومعدات حديثة

تقنيــات  2014م  العــام  يف  اأدخلتــم     ••

حديثــة ومعدات جديــدة �شمن خطط 
التطوير .. هل حتدثنا عن هذا الأمر؟.

من اأهم التقنيات امل�صتحدثة يف املنافذ 
اجلمركي����ة » تفعيل ا�ص����تخدام م�رسوع اأفق« 

ربط �إلكرتوين مع 
�جلمارك �ل�سعودية 

لت�سهيل خروج ودخول 
�ملركبات عرب ج�رس 

�مللك فهد
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والذي يهدف اإلى دعم تطلعات مملكة البحرين 
لت�ص����بح مرك����زًا للتج����ارة الإقليمي����ة، واللتزام 
مبتطلب����ات الأم����ن الوطن����ي وال����دويل، واإلى 
ت�ص����هيل التجارة املتزايدة بني مملكة البحرين 
والأو�س����اط التجاري����ة الوطني����ة والدولية بدون 
امل�صا�س بالتح�صيل ال�رسيبي، وذلك عن طريق 
تعزيز قدرة اجلم����ارك يف النتقال اإلى معامالت 
اإلكرتوني����ة، حي����ث متكن من �ص����بط الإيرادات 
التهريب و�ص����مان المتث����ال للقوانني  ومكافحة 
من خالل نظ����ام اإدارة املخاطر، بالإ�ص����افة اإلى 
اإن�ص����اء نافذة اإلكرتونية موحدة ل����دورة التجارة 
الدولية يف مملكة البحرين ت�ص����م كافة الأطراف 
ذات ال�ص����لة �ص����من بوابة للخدمات الإلكرتونية 

املتكاملة. 
ال�ص����تعانة   وي�ص����تطرد قائال: كذلك متت 
بعدد م����ن التقنيات الأمنية امل�ص����تحدثة يف 
املناف����ذ اجلمركية خالل 2014، وذلك  لتعزيز 
امل�صتوى الأمني مثل : تفعيل الكامرات الأمنية 
يف املناطق ال�ص����ناعية بالإ�صافة اإلى اإن�صاء �صور 
�ص����بكي يف املنطقة ال�ص����ناعية ب�ص����مال �صرتة 

وذلك لتعزيز الأمن والرقابة واأحكام ال�صيطرة من 
خالل البوابات التي تخ�ص����ع للحرا�صة على مدار 

ال�صاعة.

ومن جهة اأخرى، ا�ص����تخدمت اإدارة جمارك 
املناف����ذ الري����ة، جهازين جديدي����ن اأحدهما 
الكيميائية وك�ص����ف املتفجرات  امل����واد  لفح�س 
والآخر لك�ص����ف املواد الكيميائية املخدرة  ف�صاًل 
عن اإجراء الرب����ط الإلكرتوين بني جمارك مملكة 

البحري����ن وجمارك اململكة العربية ال�ص����عودية 
ال�صقيقة وذلك لت�ص����هيل عملية خروج ودخول 
املركبات ع����ر ج�رس امللك فه����د، واإلغاء نظام 
البطاقات لل�صاحنات ال�صادرة واإن�صاء �صاحة انتظار 
ونقطة جديدة بالقرب من ميناء خليفة لتفويج 

ال�صاحنات اإلى ج�رس امللك فهد.
لالأم����ن  العام����ة  الإدارة  ا�ص����تحدثت  كم����ا 
واملتابع����ة، نظام����اً جدي����دًا يف ج�����رس امللك 
فهد ملتابعة دخول ال�ص����احنات الواردة ململكة 

البحرين مبا�رسة مع مركز العمليات اجلمركية.
 ••   هنــاك اأي�شا تقنيات حديثــة ومعدات 
جديدة، مت اإدخالها لتطوير العمل يف 
اإدارة التخلي�ــس اجلمركــي واملتابعة، 

هل ميكن اإلقاء ال�شوء عليها؟

يقول رئي�س اجلمارك: قامت اإدارة التخلي�س 
اجلمركي واملتابعة باإ�ص����تحداث و�صائل حديثة 
واأجهزة جديدة ملواكبة التطور العاملي لت�ص����هل 
عملي����ة الإج����راءات اجلمركي����ة على امل�ص����توى 

الداخلي واخلارجي.

عمليات �لتدريب 
م�ستمرة بالتعاون 

مع �إد�ر�ت �لد�خلية  
و�لوز�ر�ت �ملختلفة 

ومنظمة �جلمارك 
�لعاملية
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ففي فرع الإعف����اءات والمتيازات اجلمركية: 
اإدارة التخلي�����س اجلمرك����ي واملتابعة  تق����دم 
بالتعاون مع وزارة ال�صناعة والتجارة الت�صهيالت 
والمتي����ازات اجلمركية اإلى امل�ص����انع وال�رسكات 
الوطنية وذلك بال�ص����ماح لهم با�صتراد املواد 
اخلا�ص����ة  الغيار  وقط����ع  الأولي����ة ملنتجاته����م 
مب�صانعهم دون دفع ال�رسيبة اجلمركية. ولكي 
يتم اإجناز املعامالت اجلمركية ب�رسعة وب�ص����هولة 
مت اإدخال النظام الآيل لت�صنيف امل�صانع التي 
ت�ص����تحق الإعفاء من ال�رسيبة اجلمركية ح�ص����ب 

املواد املتفق عليها.     
ويف ق�ص����م القيود اجلمركية ت�صنف املواد 

امل�صتوردة اإلى ثالث فئات على النحو التايل:
 ••    مواد ي�ص����مح لها بال�ص����تراد دون قيد اأو 

�رشط.
 ••   مواد ي�س����مح له����ا بال�س����ترياد ب�رشوط من 

اجلهات ذات ال�صلة.
 ••   مواد ل ي�صمح لها بال�صتراد. 

ويعمل ق�صم القيود اجلمركية على احلفاظ 
على مراقبة املواد الكيماوية امل�ص����توردة، ففي 
ال�صنوات املا�ص����ية كانت مراقبة املواد الكيماوية 
امل�ص����توردة خمتلفة عما هي علي����ه الآن، فحالياً 
هن����اك مراقبة �ص����ديدة على امل����واد الكيماوية 

اخلطرة التي تدخل اإلى مملكة البحرين.
  وم����ن قبل، كان����ت ال�رسكات واملوؤ�ص�ص����ة 

ت�ص����تورد مواد كيماوية بكمي����ات كبرة تفوق 
الطاقة الإنتاجية، حي����ث اأن هذه املواد اخلطرة 
ا�ص����تغلت لغر الغر�س التي ا�صتوردت من اأجله 
ت�ص����بح مواد خط����رة ت�رس ب�ص����المة املواطنني 
واملقيمني لذلك مت و�صع اإجراءات �صارمة مثل:

 ••   التفتي�س املفاجئ لل�رسكات امل�صتوردة.

 ••   مراقبة املواد اخلطرة.

 ••   تع����اون اإدارة التخلي�س اجلمركي واملتابعة 
م����ع ال����وزارات والإدارات والهيئات احلكومة 

ذات ال�صلة.
 ••   ال�صتراد ح�صب الطاقة الإنتاجية.

ولأن حج����م التبادل التج����اري بني الدول 
يقا�س من خالل الت�صنيف العاملي لبند التعرفة 
اجلمركي����ة، ف����اإن  اإدارة التخلي�����س اجلمرك����ي 
واملتابع����ة تتابع با�ص����تمرار حتديث����ات بنود 
التعرف����ة اجلمركية عل����ى امل�ص����توى املحلي، 
وم�صتوى دول اخلليج العربي، والدول العربية 
وعلى امل�صتوى العاملي، وكذلك تقدمي الدعم 

قدمنا كافة 
�لت�سهيالت لإجناح 

�ملعار�ض و�لفعاليات  
�لدولية و�آخرها �سباق 

�لبحرين للتحدى 
»�لرت�ثليون«
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اإل����ى امل�ص����تورد واملخل�س اجلمرك����ي يف حال 
تعذرعليه ت�صنيف الب�صاعة. 

وبالن�صبة لق�صم املعار�س والإدخال املوؤقت 
وال�ص����مانات،  حتر�س اإدارة التخلي�س اجلمركي 
واملتابع����ة ممثلة بق�ص����م املعار�����س والإدخال 
املوؤقت وال�صمانات بتقدمي الت�صهيالت واخلدمات 
املمي����زة لكل من امل�ص����تثمرين وامل�ص����توردين 
عند قيام املعار�����س املحلية، العربية والدولية 
بحيث يعمل ق�ص����م املعار�س والإدخال املوؤقت 
وال�ص����مانات على م����دار ال�ص����اعة بالتعاون مع 
املنافذ اجلمركية » البح����ري، اجلوي والري« 
لت�صهيل خروج الب�ص����ائع من املنفذ اجلمركي 

اإلى مكان العر�س بي�رس و�رسعة.
م�شـروعات جديدة

••   ماهــي  امل�شاريع التــي �شاركت اإدارة 

التخطيط وال�شيا�شات اجلمركية بها 
خالل عام 2014 ؟

هن���اك العدي���د م���ن امل�رسوع���ات التي 
اأجنزتها اإدارة التخطيط وال�صيا�صات اجلمركية، 
فق���د مت النته���اء من ن����رس النظ���ام الآيل 
للتخلي����س اجلمرك���ي »اأف���ق« يف جمي���ع 
املواقع الثالث الرئي�صية )املنافذ اجلمركية(. 
كذل���ك البدء يف تنفيذ املنافي�ص���ت يف كل 
من املنفذ البح���ري واجلوي يف النظام الآيل 
للتخلي�س اجلمرك���ي »اأفق« قرب النتهاء من 
تركيب نظام كام���رات اأمنية جديدة لتغطي 
ال�ص���ارع الرئي�صي واملرافئ اخلا�صة يف منطقة 
�ص���رتة ال�ص���ناعية، كذل���ك مت العم���ل على 
ربط موقع �ص���رتة ال�ص���ناعية ب�صبكة اجلمارك 
املعلوماتية، والعم���ل على ربط موقع منطقة 
البحرين اللوج�صتية )BLZ( ب�صبكة اجلمارك 
املعلوماتية، والعمل على تنفيذ م�رسوع نظام 
كام���رات اأمنية يف �ص���احة الق���دوم يف مطار 

البحرين الدويل.
ويف خالل الع���ام املن�رسم مت البدء يف 
العم���ل على تنفيذ نظام احل�ص���ور والن�رساف 

ل�صئون اجلمارك ب�صكل كامل ومركزي.
وقمنا بتحديث جهاز التخزين املركزي يف 
�صئون اجلمارك، وتو�صيل مركز املعلومات ومركز 
العمليات يف �ص���ئون اجلمارك مبولد كهربائي 

احتياطي لتفادي انقطاع التيار الكهربائي.

اخل���وادم  اأنظم���ة  حتدي���ث  مت  كم���ا 
 Windows Servers( الرئي�ص���ية اإل���ى
جمي���ع  وكذل���ك حتدي���ث   ،)2008 R2
اإلى  اأجهزة احلوا�ص���يب يف �ص���ئون اجلمارك 

)Office 2010(و )Windows 7(
خطة تدريبية �شاملة

••   هنــاك تن�شيــق م�شرتك مــع الأجهزة 

الأمنيــة عنــد �شبط املــواد املمنوعة 
مثـــــل املخــدرات.. مــــاهــي الآليــــــة 

املعمول بها؟

ح�صب الإجراءات املتبعة يتم �صبط املتهم 
مع امل�ص���بوطات »املخ���درات« يف املنافذ 
اجلمركية، ث���م يتم ت�ص���ليم املتهم واملواد 
امل�صبوطة اإلى اإدارة مكافحة املخدرات بالإدارة 
والأدلة اجلنائية، ل�ص���تكمال  للمباحث  العامة 
الإجراءات وذل���ك متهيدًا للعر�س على النيابة 

العامة لتخاذ الالزم يف هذا ال�صاأن .
••   عملية التدريب عن�رص مهم يف عمل 

اجلمــارك .. ماذا حتقــق خالل 2014 يف 
هذه الناحية؟

عملت اإدارة التدريب والتطوير على اإعداد 
اخلطة التدريبية لعام )2013 – 2014م( 
مراعية التنوع يف الدورات التدريبية وتعددها 
لتطوير ثقافات املتدربني اجلمركيني ومنحهم  
القدرة على التعامل مع كافة امل�ص���تحدثات 
الأمنية، بهدف اإعداد كوادر ب�رسية ومتكينهم 
من تطوي���ر اأدائهم مبا يتنا�ص���ب مع طبيعة 
عملهم يف �ص���ئون اجلمارك ، كما اأن تنظيم 
الدورات يتم بالتعاون مع العديد من اإدارات 
وزارة الداخلي���ة ووزارات خمتلفة بهدف تبادل 
اخلرات، بالإ�ص���افة اإلى التع���اون مع منظمة 
اجلمارك العاملية حيث مت موؤخرًا عقد ور�ص���ة 

عمل امل�صغل القت�صادي واإدارة املخاطر.
كما مت موؤخ���رًا تخريج الدفعة الأولى من 
خريجات الدورة التاأ�صي�صية الأولى للم�صتجدات 
الع�صكريات، مب�صاركة )38( متدربة ع�صكرية، 
حيث ت�ص���منت الدورة 11 مادة نظرية متثلت 
يف التعري���ف باأ�صا�ص���يات العم���ل اجلمركي، 
والأ�ص���اليب احلديث���ة يف مكافح���ة التهريب 
اجلمركي وتزويد املتدربات مبعلومات �ص���املة 
حول ا�ص���تخدام نظام النافذة الواحدة )اأفق( 
، وتعريفه���م مبواد القان���ون اجلمركي، ومن 

املوؤم���ل اأن ت�ص���كل ه���ذه الدرا�ص���ات اللبنة 
العملي���ة يف �ص���ئون  الأ�صا�ص���ية حلياته���م 

اجلمارك.
ت�شجيــع املعــــار�ــس والفعـاليــات 

الدولية

اأر�ــس  كيــف ٌتفعــل اجلمــارك علــى     ••

الواقــع دورهــا املهــم يف ت�شهيــل 
عقد املعار�س والفعاليات الإقليمية 

والدولية يف البحرين ؟ 

املعار����س  يف  اجلم���ارك  �ص���ئون  دور   
اإج���راءات دخول  والفعالي���ات ه���و ت�ص���هيل 
الب�ص���ائع اإل���ى مملك���ة البحرين م���ن خالل 
التعاون مع كافة اجله���ات املعنية ، فتعمل 
�صئون اجلمارك على تخلي�س الب�صائع القادمة 
وحتويلها مبا�رسة اإلى مقر املعر�س، لتتم عملية 
اجلرد واأخذ ال�ص���مانات واإمتام كافة الإجراءات، 
من خالل تخ�س���ي�ص عدد معني من �س���باط 
اجلم���ارك للقيام باإنهاء الإج���راءات اجلمركية. 
وكمثال على ذلك فاإن معر�س اجلواهر العربية 
الذي يقام �ص���نوياً اأو �ص���باق جائزة البحرين 
الكرى الفورمال1 وغرها من املعار�س، وتعمل 
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�ص���ئون اجلمارك �صنوياً على ا�صتحداث بع�س 
الإج���راءات يف اخلدمات اجلمركي���ة املقدمة 
للم�صاركني مما ي�ص���هل عليهم عميلة امل�صاركة 
وبالتايل اإجناح مثل هذه املعار�س وانتعا�س 

اقت�صاد مملكة البحرين.
يف  اجلمــارك  �شئــون  دور  هــو  مــا     ••

ت�شهيــل اإجــراءات �شبـــــاق البحريــــن 
للتحدى »الرتاثليون«  ؟

قام���ت �ص���ئون اجلم���ارك بتق���دمي كافة 
لتقدمي اخلدم���ات اجلمركية  ال�ص���تعدادات 
املنا�صبة، والكفيلة بتقدمي  اأف�صل الت�صهيالت 
للم�ص���اركني يف معر�س الرتايثلون امل�صاحب 
لل�ص���باق والذي اأقي���م يف حديقة الرتايثلون 
بحلبة البحرين الدولية، حيث مت توفر عدد 
4 موظفني موزعني على 4 نوبات على مدار 
ال�صاعة للقيام مبهام عملهم يف املعر�س بدءًا 
من تاري���خ 3 ولغاية 7 دي�ص���مر مع وجود 
التن�ص���يق امل�ص���تمر مبختلف املنافذ من اأجل 
�ص���مان ان�صياب �ص���ل�س ملا يتم ا�صتراده من 

اخلارج.
كما اأن مهام موظفي اجلمارك تندرج يف 

ا�ص���تالم ما يتم حتويله من املنافذ اجلمركية 
»اجلوية والبحرية والرية«، واإنهاء الإجراءات 
اجلمركي���ة من تفتي�س ومعاينة للم�ص���توردات 
بحلبة البحرين الدولية وعلى مدار ال�ص���اعة، 
وذلك �ص���ماناً لتقدمي خدمة جمركية مميزة ملا 
قد يتم ا�ص���تراده ب�صورة فجائية اأو ا�صطرارية 
اأو مل�صتلزمات الفرق، كما اأن من مهام موظفي 
اجلمارك الإ�رساف اجلمركي على اإعادة �ص���حن 
كافة املواد خلارج مملكة البحرين، وا�ص���تيفاء 
ال�رسيب���ة اجلمركية امل�ص���تحقة يف حالة عدم 

�صحنها للخارج.

••    كــــــيــف يتــم توعيــــــة اجلمهــــــور 

واملتعاملني مع اجلمارك، باخلدمات 
لت�شــهيـــــل  اجلـــــديدة  والإجـــراءات 

املعامالت اجلمركية؟

  التوعي���ة تتم بو�ص���ائل عديدة، فنحن 
نعمل على اإ�ص���دار برو�صورات توعوية ونحاول 
م���ن خالله���ا اأن نغطي كاف���ة اجلوانب، مثل 
كتي���ب دليل امل�ص���افر وال���ذي يحتوى على 
تعليمات عن امل���واد املمنوعة، واملواد التي 
يجب الإف�ص���اح عنها واإر�ص���ادات للم�صافرين، 
وتوزع يف كافة املنافذ اجلمركية ويتم تكثيف 
توزيعه���ا اأثن���اء احلمالت التوعوي���ة، وكذلك 
توج���د اإعالن���ات ثابتة يف املناف���ذ حتتوي 
على نف�س املعلومات، اأما بالن�ص���بة للمعامالت 
برو�ص���ورات تت�صمن  ن�ص���در  اجلمركية فنحن 
معلومات عن نظ���ام م�رسوع الربط الإلكرتوين 
»اأفق«، ت�ص���اعد العمالء التع���رف على اآخر 
امل�صتجدات يف امل�رسوع، بالإ�صافة اإلى اإ�صدار 
برو�صورات توعوية خا�صة باحلجاج لنبني لهم 
التعليمات التي ت�صهل عليهم عملية الإجراءات 

اجلمركية اأثناء ال�صفر.

 مر�قبة �سديدة على 
�ملو�د �لكيماوية 
�خلطرة حتى ل 

ت�ستخدم �سد �ملجتمع
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د�صن �صعادة رئي�س اجلمارك ال�صيخ حممد بن 
خليفة اآل خليف���ة، والنائب الثاين لرئي�س غرفة جتارة 
و�ص���ناعة البحرين جواد احلواج موؤخرًا، اتفاقية دفرت 
الإدخال املوؤقت للب�صائع، مبا ي�صمح باإ�صتراد �صلع 
معينة ملدة ع���ام واحد على الأك���رث دون فر�س اأية 

�رسائب اأو ر�صوم. 
وقال رئي�س اجلمارك خالل موؤمتر �ص���حايف اأقيم 
مبطار البحري���ن الدويل، اإن دف���رت الإدخال املوؤقت 
للب�صائع )ATA Carnet(، وثيقة جمركية دولية 
ت�صمح بال�ص���تراد املوؤقت للب�صائع ملدة عام واحد 

على الأكرث دون فر�س اأية ر�صوم اأو �رسائب.
واأك���د اأن مفهوم دور اجلمارك يف الوقت احلا�رس 
تغر عن ال�صابق، اإذ اقت�رس �صابقاً على دور التفتي�س 
وحت�ص���يل ال�رسائب، بينما تع���دى املفهوم احلايل 
لدور اجلمارك اإلى العمل على جذب ال�صتثمار ودعم 

القت�صاد الوطني يف البحرين.

واأ�ص���اف اأن النظام اجلدي���د ينعك�س بالإيجاب 
عل���ى قطاع ال�ص���ياحة والنق���ل والرتفي���ه واملعار�س 
والأ�صواق التجارية، مو�صحاً اأن دفرت الإدخال املوؤقت 
ي�ص���مل كافة الب�ص���ائع �ص���من املجموع���ات التالية 
»العين���ات التجاري���ة، املع���دات املهنية، ال�ص���لع 

املخ�ص�صة للعر�س يف املعار�س التجارية«.
ولف���ت اإلى اأن دف���رت الإدخ���ال املوؤقت يغطي 
الب�ص���ائع العتيادية وغ���ر العتيادية، وي�ص���اعد 
امل�صدرين على خف�س التكاليف باإعفائهم من �رسيبة 
القيمة امل�صافة والر�ص���وم اجلمركية، اإذ يعتر النظام 
مثاًل للتعاون الوثيق بني موؤ�ص�صات الأعمال و�صلطات 

اجلمارك يف ت�صهيل التجارة الدولية.
من جانب���ه، اأك���د النائب الث���اين لغرفة جتارة 
و�صناعة البحرين، اأن دفرت الإدخال املوؤقت من �صاأنه 
اإيجاد �ص���مان جلم���ارك الدول���ة الأجنبية، عر دفع 
جميع الر�س���وم وال�رشائب يف حالة انتهاك �رشوط مت 

مبوجبها ال�صماح بدخول الب�صائع.

وق���ال اإن اأهم جزء يف دفرت الإدخال املوؤقت هو 
قائمة الب�ص���ائع، لذلك يجب ذكر جميع تفا�ص���يل 
الب�صائع مع الو�صف اخلا�س بكل �صنٍف فيها، لت�صهيل 
تعرف اجلمارك عليها ومنع تبديل الب�صائع، م�صيفاً 
اأن���ه يجوز فقط اجلمع بني اأ�ص���ناف الب�ص���ائع ذات 

الو�صف املت�صابه يف جمموعة واحدة.

واأو�ص���ح اأن اأ�صهل طريقة للتقدم لإ�صدار الدفرت 
www.bcci. هو الت�صجيل عر املوقع الإلكرتوين
bh، حيث ميكن التقدم ب�صفة مبدئية للح�صول على 
الدفرت، وبعد احل�صول على املوافقة املبدئية، ميكن 
للعمي���ل زيارة غرفة جتارة و�ص���ناعة البحرين لتقدمي 
مزيد من امل�صتندات وا�صتالم الدفرت. ح�رس التد�صني 
الرئي�س التنفيذي لغرفة جتارة و�صناعة البحرين نبيل 

املحمود.

)ATA Carnet( تد�شني اتفاقية دفرت الإدخال املوؤقت للب�شائع
وثيقة جمركية دولية ت�شمح بال�شتراد 
املوؤقت للب�شائع ملدة عام واحد على 

الأكرث دون اأية ر�شوم اأو �رصائب
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حتت �صعادة رعاية رئي�س اجلمارك ال�صيخ حممد 
بن خليف���ة اآل خليفة، مت تخريج الدفعة الأولى من 
خريج���ات ال���دورة التاأ�صي�ص���ية الأولى للم�ص���تجدات 
الع�ص���كريات، والتي نظمها معهد التدريب اجلمركي 
مب�ص���اركة )38( متدربة ع�صكرية. وقد تخللت الدورة 
اإح���دى ع�رس مادة نظري���ة للمتدربات الع�ص���كريات، 
متثلت يف تعريفه���ن باأ�صا�ص���يات العمل اجلمركي، 
واأهمها اأخالقيات الوظيف���ة والتعرفة والقيمة اجلمركية 
بالإ�ص���افة اإلى الأ�صاليب احلديثة يف مكافحة التهريب 
اجلمركي واأ�ص���اليب وطرق تفتي�س امل�ص���افرين، كما 
ت�ص���منت الدورة تزويد املتدربات مبعلومات �ص���املة 
ح���ول ا�ص���تخدام نظ���ام الناف���ذة الواح���دة )اأفق( 
واإجراءات املنافذ اجلوية ب�صكل عام، عالوة على ذلك 
ت�ص���منت هذه املواد القانون اجلمركي وطرق واإعداد 

وكتاب���ة املحا�رس واأ�صا�ص���يات احلا�ص���ب الآيل، ومن 
املتاأمل اأن تكون هذه امل���واد النظرية والعملية هي 
اللبنة الأ�صا�صية حلياتهم العملية يف �صئون اجلمارك. 
ويف بداية احلفل رحب �ص���عادة رئي�س اجلمارك من 
خالل كلم���ه األقاها بهذه املنا�ص���بة، بقرار معايل وزير 
الداخلي���ة الفريق الركن ال�ص���يخ را�ص���د بن عبداهلل 
اآل خليف���ة، نحو ت�ص���كيل وحدة تكاف���وؤ الفر�س يف 
وزارة الداخلية من خ���الل اإدماج احتياجات املراأة يف 
برامج وم�صاريع الوزارات واملوؤ�ص�صات وتفعياًل للخطة 
الوطنية لتنفيذ ا�صرتاتيجية نهو�س املراأة البحرينية، 
وذلك تنفيذًا لالأمر امللكي ال�ص���امي من لدن �صيدي 
ح�رسة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة 
عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه رقم )14( ل�صنة 
2011م باإن�ص���اء وتنظيم اللجن���ة الوطنية ملتابعة 

وتنفي���ذ النموذج الوطني باإدم���اج احتياجات املراأة 
يف برنامج عمل احلكومة. واأكد �ص���عادته باأن املراأة 
البحرينية كانت وما زالت، منوذجاً يفتخر به بني كافة 
الدول اخلليجية والعربية والعاملية ملا تتمتع به من 
عطاءات اأهلتها لبلوغ اأعلى املنا�ص���ب وامل�ص���تويات، 
حيث خا�ص���ت بجدارة العمل يف كافة املجالت ومنها 
ال�صلك الع�صكري واأ�صحت عن�رسًا هاماً يف كل الأق�صام 
التابعة لوزارة الداخلية ومنها �ص���ئون اجلمارك. ويف 
اخلتام قام �صعادة رئي�س اجلمارك بتوزيع ال�صهادات 
على اأع�ص���اء هيئة التدري�س واخلريج���ات كما تقدم 
بال�ص���كر للقائمني على معهد التدريب اجلمركي من 
موظف���ني ومدربني جلهودهم الوا�ص���حة يف تطوير 
الكوادر الب�رسية ب�ص���ئون اجلمارك، متمنياً للخريجات 

التوفيق والنجاح يف حياتهم العملية.

يف حفل تخريج 38 متدربة ع�شكرية
 رئي�س اجلمارك: املراأة البحرينية
كانت ول زالت منوذجًا نفتخر به

هناأ �ص���عادة رئي�س اجلمارك ال�صيخ حممد بن 
خليفة اآل خليفة كل من �صابط جمارك اأول رقية جا�صم 
ال�صعود وال�ص���يد حممد جمال حممد باحث قانوين 
اأول وذلك مبنا�ص���بة ح�صولهم على �ص���هادة اإجتياز 
برنامج تاأهيل واإعداد املحكمني و�ص���هادة الع�صوية 
يف قائم���ة املحكم���ني يف مركز التحكي���م التجاري 

لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

تكرمي �شابط جمارك 
اأول رقية جا�شم 
ال�شعود والباحث 

القانوين حممد جمال
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�رسح �ص���عادة رئي�س اجلمارك ال�صيخ حممد بن 
خليفة اآل خليفة حول الزيادة امللحوظة يف الب�ص���ائع 
ال���واردة عن طريق ����رسكات النقل ال�رسيع بن�ص���بة 
12.4 % خالل عام 2014 وذلك مقارنة بال�صنوات 
املا�صية، وهذا ما يوؤكد التما�صي مع الظاهرة العاملية 
لأهمية التجارة الإلكرتوني���ة والتي تكون اأحيانا ذات 
قيمة مرتفعة، وقد �صكل مطار مملكة البحرين الدويل 
مركزًا متميزًا لل�ص���حن اجلوي خلدمة اأ�ص���واق اململكة 
والدول املجاورة. جاء ذلك خالل الزيارة التفقدية التي 
قام بها �ص���عادة رئي�س اجلمارك ل�صعبة �رسكات النقل 
ال�رسيع باإدارة جمارك املنافذ اجلوية حيث ا�ص���طلع 
على طبيعة العمل بالق�صم، موؤكدًا على التو�صع يف 
اأحجام امل�صتودعات نتيجة لزيادة حجم الواردات يف 
طلب���ات �رسكات النقل ال�رسيع.وق���د تبني من خالل 
الإح�ص���ائيات ال�صادرة من �ص���ئون اجلمارك باأن عدد 
ال�ص���حنات الواردة ململكة البحرين خالل عام 2014 
قد بلغت 121873 اأي بزيادة بلغت 2.4% مقارنة 
بعام 2013 حيث بلغت عدد ال�صحنات 118973 

اأي بزيادة 10% مقارنة بعام 2012.

واأكد �ص���عادة رئي����س اجلمارك باأن���ه بناًء على 
توجيهات معايل وزير الداخلية الفريق الركن ال�ص���يخ 
را�صد بن عبداهلل اآل خليفة نحو احلر�س على متابعة 
كافة جمريات عملية الت�ص���دير وال�ص���تراد وت�صهيل 
التجارة يف منافذ الدخ���ول الأولى مبملكة البحرين، 
وم���ن منطلق دعم مرك���ز البحرين اللوج�ص���تي فيما 
يتعل���ق ب�رسعة اإعادة الت�ص���دير لل���دول املجاورة ، 

فاأن���ه مت الوقوف يف تل���ك الزيارة عل���ى املتطلبات 
والتجهي���زات الت���ي لب���د اأن توفرها جم���ارك مملكة 
البحري���ن خلدمة ه���ذه ال�رسكات والعم���ل على رفع 
كفاءة اخلدمات ل�ص���تقطاب مزيدًا من التجارة اجلوية 
العابرة يف مملكة البحرين �ص���واء من ناحية تدعيم 
الق���وى الب�رسية وتطبي���ق التقني���ة احلديثة وذلك 

بهدف التميز يف اخلدمات املقدمة لتلك ال�رسكات.

رئي�س اجلمارك: ارتفاع يف ن�شبة الب�شائع 
الواردة عن طريق �شـركات النقل ال�شـريع
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افتتح ال�صيخ حممد بن خليفة اآل خليفة رئي�س 
اجلم���ارك، نائب رئي����س منظمة اجلم���ارك العاملية، 
املمثل الإقليمي ملنطقة �صمال اإفريقيا وال�رسق الأدنى 
والأو�صط، اجتماع الفريق املكلف باإعداد خطة التدريب 
التنفيذية الإقليمية لعام 2014 - 2016م، والذي 
�صهدته العا�ص���مة الإماراتية اأبوظبي، كما التقى على 
هام�س الزيارة ال�ص���يد عبيد حميد الطاير، وزير املالية 
بدول���ة الإمارات العربية املتحدة ال�ص���قيقة.  كما قام 
�صعادة الرئي�س والوفد املرافق بلقاء ال�صيد خالد على 
الب�ص���تاين املدير العام للهيئ���ة الحتادية للجمارك 
بدولة الإم���ارات العربية املتحدة، حيث ا�ص���تعر�س 
املجتمعون دور الهيئ���ة الحتادية للجمارك وطبيعة 
عملها وعالقتها باجلمارك البحرينية والتي تتمثل يف 
التبادل التجاري وت�ص���هيل الإج���راءات اجلمركية يف 
كال البلدي���ن، كما عقد اجتماع مع اأع�ص���اء املكتب 
الإقليمي وعدد من امل�صئولني من جمارك اأبوظبي. 
وقد قام رئي�س اجلمارك بزيارة ميدانية مليناء خليفة 
يف اأبوظب���ي، رافقه خاللها مدير ع���ام الإدارة العامة 
جلمارك اأبوظبي، واطلع خاللها على �صر العمل يف 

امليناء والتقنيات امل�صتخدمة.

ا�ص���تقبل �ص���عادة رئي����س اجلم���ارك ال�ص���يخ 
 Professor  حممد بن خليفة اآل خليف���ة مبكتبه
معه���د  رئي����س   -  David Widdowson
التدري���ب اجلمركي الأ�ص���رتايل وذلك �ص���من زيارته 
ملعهد التدريب اجلمركي ب�ص���ئون اجلمارك. و�رسح 
مع���ايل رئي�س اجلمارك باأن ه���ذه الزيارة تهدف اإلى 
تطوير ال�صت�صارات يف جمال اإدارة التدريب والدورات 
التدريبية اجلمركية املتخ�ص�ص���ة واملعتمدة من قبل 
اإلى  العاملية )WCO(،بالإ�ص���افة  منظمة اجلمارك 
تطوير اإدارة وبناء املق���درة ومتكني اإدارة  التدريب 
ورفع م�صتواها وال�صتفادة من الرامج التي يقدمها 
معهد التدريب اجلمركي الأ�ص���رتايل التابع جلامعة 
�ص���ارلز �ص���تارت. وتخللت الزيارة جولة تفقدية لإدارة 
جم���ارك املنافذ البحرية ومعه���د التدريب اجلمركي 
لطرح املوا�ص���يع امل�ص���رتكة واملتعلق���ة بالتدريب 
لتبادل اخل���رات والأف���كار التي من �ص���اأنها تطوير 
خمرجات الك���وادر الب�رسية ب�ص���ئون اجلمارك. واأكد 

�ص���عادة رئي�س اجلم���ارك اأن عمل معه���د التدريب 
اجلمركي ب�ص���ئون اجلم���ارك ياأت���ي يف اإطار اخلطة 
ال�ص���رتاتيجية التي مت اإقرارها بتوجيهات من معايل 
وزي���ر الداخلية والت���ي تهدف اإلى تق���دمي خدمات 

جمركي���ة  مميزة  م���ن جهة، وتعمي���ق التعاون مع 
املوؤ�ص�ص���ات ذات العالقة بال�ص���اأن اجلمركي من جهة 
اأخرى �ص���عياً نحو تعزيز الأهداف امل�ص���تقبلية لروؤية 

البحرين 2030. 

لقاءات وم�شاركات هامة لرئي�س اجلمارك يف الإمارات

رئي�س معهد التدريب اجلمركي الأ�شرتايل يزور 
جمارك املنافذ البحرية ومعهد التدريب اجلمركي
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ا�ص���تقبل رئي�س اجلم���ارك ال�ص���يخ حممد بن 
خليفة اآل خليفة مببنى �صئون اجلمارك، ال�صيد جان 
غورونلي���ان الرئي�س التنفي���ذي ل�رسكة ويب فونتني 
املنفذة مل����رسوع اأفق - الناف���ذة املوحدة للتجارة. 
وقد اأبدى ال�ص���يد غورونليان تقديره للجهد والرعاية 

املقدم���ة من قبل �ص���ئون اجلمارك، به���دف تطوير 
اخلدمات اجلمركية من خالل نظام اأفق الذي ي�ص���ع 
مملك���ة البحرين يف م�ص���اف ال���دول الرائدة يف هذا 
املجال. تناول اللقاء الآفاق امل�ص���تقبلية للتعاون يف 
جمال تطوير الأنظمة املعلوماتية واخلدمات اجلمركية 

يف نظ���ام اأفق وتعزي���ز التوا�ص���ل الإلكرتوين بني 
�صوؤون اجلمارك و الإدارات احلكومية الرقابية املعنية 
بالتجارة الدولية يف اإطار النافذة املوحدة، بالإ�ص���افة 
اإلى ا�صتخدام التطبيقات احلديثة مثل اإدارة املخاطر 

، حت�صني و تب�صيط الإجراءات اجلمركية.

اأكد رئي�س اجلمارك ال�صيخ حممد بن خليفة اآل 
خليف���ة، اأن اإح�ص���ائيات اإدارة جمارك املنافذ اجلوية 
اخلا�ص���ة بدخول ب�ص���ائع امل�ص���اركني يف معر�س 
اجلواه���ر العربي���ة 2014، تو�ص���ح دخ���ول 205 
طرود لعام 2014 من ق�ص���م ال�صحن اجلوي بوزن 
4210.980 كيلو غرام، مقابل 219 طردًا يف عام 
اأما بالن�صبة  2013 بوزن 3974.630 كيلو غرام. 
للطرود املر�ص���لة من خالل ق�ص���م تفتي�س امل�صافرين 
فقد بل���غ عدد الطرود 610 ط���رود، مقابل 496 
طردًا يف عام 2013، ما يوؤكد ارتفاع حجم م�صاركة 
العار�ص���ني باملعر�س لهذا العام والذي ي�ص���ب يف 
خدمة انتعا�س احلركة التجاري���ة باململكة. يذكر اأن 
�ص���وؤون اجلمارك تعمل �صنوياً على تقدمي مثل هذه 
اخلدمات اجلمركي���ة لإجناح املعر����س والذي يقام 
حتت رعاية �ص���احب ال�ص���مو امللكي الأمر خليفة بن 
�صلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء مبركز البحرين الدويل 

للمعار�س واملوؤمترات. 

بحث تطوير اخلدمات اجلمركية من خالل نظام اأفق

 زيادة كبرة يف عدد الطرود الواردة
اإلى معر�س اجلواهر العربية 2014
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�صدر املر�ص���وم رقم )44( ل�صنة 2014 ال�صادر 
عن �ص���يدي جاللة مل���ك مملكة البحري���ن املفدى، 
بتعيني ال�صيخ اأحمد بن حمد اآل خليفة مديرًا عاماً 
لالإدارة العامة للتخلي�س والتفتي�س اجلمركي ب�صئون 

اجلمارك يف وزارة الداخلية.

ن����س القرار رقم )11( ل�ص���نة 2014 ال�ص���ادر 
عن �ص���احب ال�ص���مو امللكي الأمر خليفة بن �صلمان 
اآل خليف���ة رئي�س الوزراء بتعيني ال�ص���يخ تركي بن 
دعي���ج اآل خليفة مدي���رًا لإدارة التدري���ب والتطوير 

ب�صوؤون اجلمارك يف وزارة الداخلية.

ترقيات
ال�شيخ اأحمد بن حمد اآل خليفة مديراً عامًا للتخلي�س والتفتي�س اجلمركي

وال�شيخ تركي بن دعيج اآل خليفة مديراً لإدارة التدريب والتطوير

اأقامت �ص���ئون اجلمارك احتفالها ال�ص���نوي مبنا�صبة يوم 
املراأة البحرينية حتت �صعار املراأة يف املجال الع�صكري وذلك 
حت���ت رعاية العقيد ركن علي بن حممد اآل خليفة مدير عام 

الإدارة العامة لالأمن واملتابعة.
ويع���د ه���ذا الحتفال ال���ذي تقيمه �ص���ئون اجلمارك، 
واملت�ص���من تكرمي املوظف���ات املتمي���زات ولل�ص���نة الرابعة 
على التوايل، تقديرًا مل�ص���رة املراأة البحرينية ب�ص���كل عام 
ومن�صوبات �صئون اجلمارك ب�صكل خا�س، على دورهن الفعال 

يف تعزيز وتطوير العمل اجلمركي يف كافة املجالت.
وق���د تخلل هذا احلف���ل كلمة ملدير ع���ام الإدارة العامة 
لالأمن واملتابعة،  هناأ بها جميع من�ص���وبات �صئون اجلمارك، 
وخ�س بالذكر املوظفات الع�ص���كريات كون الحتفال يف هذا 
الع���ام يحمل �ص���عار »املراأة يف املجال الع�ص���كري«  والتي 
تعتر �رسيكاً اأ�صا�ص���ياً يف منو وازدهار ال�ص���لك الع�صكري يف 

مملكة البحرين .
ويف اخلتام كرم �ص���عادته من�صوبات �ص���ئون اجلمارك 
الع�ص���كريات واملدنيات، كونه���ن �رسياناً مهماً يف م�ص���رة 
التطوير ب�صئون اجلمارك منذ بدء اإلتحاقهن يف  ال�صتينيات 
من القرن املا�صي كمفت�ص���ة باملطار خمت�صًة بتفتي�س حقائب 

ال�صيدات اإلى اأن و�صلت اليوم اإلى اأعلى املنا�صب.

يف الحتفال ال�شنوي بيوم املراأة البحرينية
تكرمي املوظفات املتميزات تقديراً لدورهن الفعال 

يف تعزيز وتطوير العمل اجلمركي 

ال�صيخ تركي بن دعيج اآل خليفةال�صيخ اأحمد بن حمد اآل خليفة
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قامت �ص���ئون اجلمارك يف 18 نوفمر املا�ص���ي 
بتطبي���ق ق���رار املخالف���ات للمخل�ص���ني اجلمركيني 
املتاأخرين عن تخلي�س ب�صائعهم بدون مرر قانوين 
اأكرث من 4 �ص���اعات يف ج�رس امللك فهد، واملت�صمن 
اإلزامهم دفع مبلغ غرامة مقدارها 50 دينار بحريني 
يتحمله���ا كل من مكتب التخلي����س اجلمركي والتاجر 
والناقل متكافلني مت�ص���امنني، مع العلم باأن �صئون 
اجلمارك قامت م�ص���بقاً مبنا�ص���دة جمعية املخل�صني 

اجلمركيني حل�صم مو�صوع املخالفات.
علماً باأنه يف حال حترير املخالفات تقوم �صئون 
اجلمارك باإ�ص���عار مكاتب التخلي����س اجلمركي بذلك 
حيث اأن القانون اأعطاهم احلق بالتظلم اأو ال�صتئناف 
خ���الل 15 يوم من تاريخ �ص���دور املخالفة ، واإل يف 
حال عدم الدفع يت���م اتخاذ الإج���راءات القانونية 
والإداري���ة الالزم���ة بذلك والتي منه���ا يف حال عدم 
التجاوب ودفع قيمة املخالفة بعد م�ص���ي تلك املدة 
يتم توقيف ح�ص���اب امل�ص���تخدم للمخل�س اجلمركي 
عر نظام التخلي�س الإلك���رتوين )اأفق( وذلك لوقف 
اإ�صدار البيان اجلمركي يف نظام اأفق التابع ل�صئون 
اجلم���ارك ، وعليه فق���د قامت �ص���ئون اجلمارك منذ 
تطبيق القرار بتوقيف ح�ص���اب »32« مكتب تخلي�س 

جمركي.
وتاأتي هذه اخلطوة بناًء على تطبيق توجيهات 
اللجن���ة املكلفة بدرا�ص���ة و�ص���ع ج����رس امللك فهد، 
واملعنية بتقدمي كافة الت�صهيالت لتخفيف الزدحام 
والتكد����س يف اجل����رس لتنظي���م عملي���ة التخلي�س 
اجلمرك���ي، والتي نتج���ت منها عدة حل���ول، اأهمها 
انفراج م�ص���كلة تكد�س ال�ص���احنات، من بعد اإلغاء 
اإ�ص���دار الكوبونات من �ص���ئون اجلم���ارك ، وتقلي�س 
مدة انتظار ال�ص���احنات ال�صادرة من 10 �صاعات اإلى 3 
�صاعات ، وتفعيل عملية الف�صح الفوري للب�صائع غر 
امل�ص���تحقة لل�رسائب من دول اخلليج ، كما مت فتح 
املج���ال ملكاتب التخلي�س اجلمرك���ي واإعطائهم اأكرث 
من رخ�ص���ة يف املكتب الواحد، بالإ�صافة اإلى تواجد 

اجلهات الرقابية على مدار ال�صاعة .
وبتوجيه���ات من وزي���ر الداخلي���ة الفريق الركن 
معايل ال�ص���يخ را�ص���د بن عبداهلل اآل خليفة، حول 
اللت���زام بتطبي���ق الأنظمة والقوان���ني املعمول بها 

يف �صئون اجلمارك ، وبتوجيهات من اللجنة املكلفة 
بدرا�صة و�صع ج�رس امللك فهد .

واجلدير بالذكر اإن �ص���ئون اجلمارك �ص���بق واأن 
قامت بتطبيق التعميم رقم» 110« ل�ص���نة 2014 
ال�ص���ادر يف 16 يولي���و 2014 وال���ذي ين�س على 
وجوب تقدمي البيان اجلمركي خالل مدة )4( �صاعات 
من و�ص���ول ال�ص���احنة ومتابعة الإج���راءات اجلمركية 
وبحيث يتوجب النتهاء من اإجراءات البيان اجلمركي 
ومتابع���ة كاف���ة الإج���راءات اجلمركية ، وبن���اًء على 
توجيهات رئي�س اجلمارك ال�صيخ حممد بن خليفة اآل 
خليفة وما جاء يف اللقاء ال���ذي ُعقد يف غرفة جتارة 
و�صناعة البحرين بتاريخ 17 �صبتمر 2014 فقد مت 
اعتبار كافة املخالفات ال�صابقة للمخل�صني اجلمركيني 
كاأن مل تكن وذلك بعد تعهد جمعية املخل�ص���ني 
اجلمركيني يف غرفة جتارة و�ص���ناعة البحرين بعدم 
تكرار نف�س املخالفات، ولكن خالل ال�صهرين املا�صني 
مت ر�ص���د »150« خمالفة جمركي���ة مما يعني عدم 
التزام املخل�ص���ني بالأنظمة والقوانني، مما ي�ص���بب 

تاأخرًا وتكد�ص���اً يف ال�ص���احنات القادم���ة اإلى مملكة 
البحرين، وح�ص���ب النظام فاإن املخل�س هو امل�صئول 
اأمام �صئون اجلمارك بالإ�صافة لكل من التاجر والناقل، 
وحي���ث اإن القان���ون اأوجب على املخل�س التوا�ص���ل 
مع امل�ص���تورد )التاجر( ب�ص���اأن املخالفات القانونية 
املرتتب���ة خالفاً لأح���كام قانون اجلم���ارك املوحد ، 
وبناًء على ذلك فاإن �ص���ئون اجلمارك تكرر منا�صدتها 
لكافة اجلهات ذات العالقة ومنها جمعية املخل�ص���ني 
اجلمركيني للتعاون يف �صبيل ت�صهيل التجارة بالرغم 
من توفر امتيازات جديدة للمخل�ص���ني ومنها تطبيق 

نظام الإف�صاح الفوري عن الب�صائع .

واأخرًا توؤكد �صئون اجلمارك على مبداأ التعاون 
وال�ص���تماع اإل���ى اآراء اجلميع مبا ي�ص���من ت�ص���هيل 
العمل التج���اري يف مملكة البحرين مبا ي�ص���هم يف 
ت�صجيع وجذب ال�صتثمار ب�صكل يوؤدي اإلى الزدهار 
القت�ص���ادي مبملكة البحرين وذل���ك كله مبا ل يخل 

بتطبيق الأنظمة والقوانني . 

50 دينار يتحملها مكتب التخلي�س والتاجر والناقل

 تطبيق املخالفات للمخل�شني املتاأخرين 
عن تخلي�س ب�شائعهم يف ج�شـر امللك فهد
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تنفي���ذا لتوجيه���ات الفري���ق الركن معايل ال�ص���يخ 
را�ص���د بن عب���داهلل اآل خليفة وزير الداخلي���ة حول اإعداد 
اإ�صرتاتيجيات للمرحلة القادمة لتطوير اأنظمة العمل وتوثيق 
الإج���راءات اجلمركية، نظمت �ص���ئون اجلمارك برعاية مدير 
ع���ام الإدارة العامة للتخلي�س والتفتي�س اجلمركي، ور�ص���ة 
عمل حول تطوي���ر النظام اجلمركي وذل���ك بالتعاون مع 

معهد التدريب اجلمركي واجلهاز املركزي للمعلومات.
واأو�ص���ح ال�ص���يخ اأحمد بن حمد اآل خليفة مدير عام 
الإدارة العام���ة للتخلي�س والتفتي����س اجلمركي اأن الهدف 
من الور�صة عمل ا�صت�صاري يتعلق بكتابة وتوثيق اإجراءات 
التخلي�س املوحدة يف املنافذ اجلمركية، مع الأخذ بعني 
العتبار الإجراءات اجلمركية اخلا�ص���ة ل���كل منفذ، وكذلك 
درا�ص���ة مدى اإمكانية تطبيق اإجراءات امل�صغل القت�صادي 
املعتم���د وتطوير فكرة اإن�ص���اء مركز للتخلي����س اجلمركي 
ي�صتخدم يف كافة املنافذ اجلمركية وذلك رغبة من �صئون 
اجلمارك بالنتقال من مرحل���ة التعامل الورقي اإلى التعامل 
الإلك���رتوين مبا فيه عملية الدفع الإلك���رتوين، موؤكدًا اأن 

�صئون اجلمارك ت�ص���عى من خالل تطبيق هذه امل�صاريع 
اإلى ت�ص���هيل اإجراءات ال�صتراد والت�ص���دير وتقدمي قيمة 

م�صافة لعمالء �صئون اجلمارك.

واأ�صار اإلى اأن �صئون اجلمارك ت�صعي من خالل تنظيم 
هذه امل�ص���اريع اإلى مواكبة التطور احلا�ص���ل يف اخلدمات 
اجلمركية اإقليمياً ودوليا متا�ص���ياً مع روؤية �ص���ئون اجلمارك 
»الريادة يف اخلدمات اجلمركية على امل�ص���توى العاملي« 
وانطالق���ا من مهمة �ص���ئون اجلمارك يف دعم القت�ص���اد 
الوطني وحماية املجتمع من خالل تقدمي خدمات جمركية 

متميزة.

ح����رس الور�ص���ة كل من مدي���ر عام تقني���ة املعلومات 
باجلهاز املركزي للمعلومات ال�ص���يخ �ص���لمان بن حممد اآل 
خليفة ، ع�صو جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�صناعة البحرين يف 
اللجنة امل�صرتكة مع اجلمارك ال�صيد عبداحلكيم ال�صمري، 
ورئي�س جمعية املخل�صني اجلمركيني عبدالغفار الب�صتكي 

بالإ�صافة اإلى ممثلي الإدارات التابعة ل�صئون اجلمارك.

ور�شـة عمـل حول تطويـر النظـام اجلمـركي
ال�شيخ اأحمد بن حمد اآل خليفة: ن�شعى ملواكبة 

التطور يف اخلدمات اجلمركية اإقليميًا ودوليًا
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16 اإلى 45 دقيقة فقط لأي عملية

اأكرث من 450 عملية تخلي�س 
جمركي يـوميـا يف مينــاء خليــفة
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••  مــاذا يقــول املخل�شــون عــن طبيعــة 

الإجــراءات التـــــي يخو�شونهــا لإجنـــــار 
معامالتهــم، كيف يرون نظــام الدورة 
اقرتاحاتهــم  هــي  ومــــا  امل�شتنديــة، 
امل�شتقبليــة، وكيــف يــرى امل�شئولون 
هــذه القرتاحات، وما هــو اجلديد الذي 

�شتحمله الأيام القادمة ؟

تغيرات كبرة

رئي�س جمعية  الب�ص���تكي  يوؤكد عبدالغفار 
املخل�ص���ني والذي ميار�س مهن���ة التخلي�س منذ 
27 �ص���نة، اأن الأم���ور تغرت كثرا لالأف�ص���ل، 
ويقول: الإجراءات تغ���رت كثرًا، فقدمياً كانت 
املعاملة ت�صتغرق معدل خم�صة اأيام، ثم تطورت 
واأ�ص���بحت مبعدل 3 اأيام ث���م يومني، اأما الآن 

ف�45 دقيقة. 
وعن كيفية التعاون بني �ص���ئون اجلمارك 
التعاون  وجمعية املخل�صني اجلمركيني يقول: 
عادة يتم بعقد  اجتماعات مع �صئون اجلمارك 
ح�ص���ب نوع امل�ص���كلة املطروح���ة، و قليل من 
امل�ص���كالت يتم رفعها اإلى الإدارة العليا، اأو اإلى 
مدير ع���ام الإدارة العامة للتخلي����س والتفتي�س 
اجلمركي ال�ص���يخ اأحمد  بن حم���د اآل خليفة، 
واأحياناً اإلى مدي���ر اإدارة جمارك املنافذ البحرية 
ال�ص���يد خليفة ال�صوملي، وهناك مابني 95 اإلى 
98 باملائة من امل�ص���كالت يتم حلها بالإت�ص���ال 

املبا�رس مع املوظفني وروؤ�صاء الأق�صام .

 حوار- هالة �شالح الزومان:

ي���رتاوح عدد معامالت التخلي�س اجلمركي التي يتم اإجنارها يومياً يف ميناء خليفة بن �ص���لمان، بني 450 اإلى 500 
معاملة يومياً، حيث اأن بع�صها كان يحتاج منذ �صنوات قريبة اإلى عدة اأيام لإجنازها، لكن املعاملة الواحدة الآن ت�صتغرق 
ماب���ني 16 اإلى 45 دقيقة فق���ط، لهذا فقد ترى زحاماً كبرًا لدى زيارتك اإلى اإدارة التخلي�س اجلمركي ، لكنك �ص���تالحظ 
ال�رسعة يف اإجناز املعامالت نظرًا لو�ص���وح الإجراءات جلميع املراجعني، وي�ص���ارك املخل�ص���ون باإدخال بيانات ا�صتماراتهم 

وطلباتهم اإلكرتونياً.

ق�سم �ملعامالت 
�ل�رسيعة يبدد خماوف 

م�ستوردي �ل�سلع 
�لقابلة للتلف
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امل�ص���جلني يف  وعن ع���دد املخل�ص���ني 
اجلمعية حالياً يقول الب�صتكي اإنهم حوايل اأكرث 
من 450 خمل�س ولكن امل�ص���جلني 195 فقط، 
م�صرًا اإلى اأن مهنة التخلي�س اجلمركي من اأوائل 
املهن التي مت بحرنتها بالكامل، وهو ما �ص���هل 

عملية تخلي�س املعامالت اجلمركية. 
••  �شاألنــاه:  هل اختلــف التخلي�س الآن عما 

كان يف ميناء �شلمان ؟ فقال: 

كانت اإدارة املوانئ البحرية هي التي تدير 
ميناء �ص���لمان، اأما الآن ف�رسك���ه اآي بي اأم هي 
التي تديره، حي���ث تغرت الإج���راءات كثرًا، 
فقدمياً كانت املعاملة ت�صتغرق اأياماً - كما اأ�رست 
�ص���ابقاً - والآن ت�ص���تغرق دقائق، وهناك اأيام 
ت�صتغرق املعاملة �ص���اعتني نظرًا ل�صغط العمل 
خ�صو�صاً يف املنا�صبات الر�ص���مية وقبل الأعياد، 
واأود الإ�صارة اإلى هناك معلومة يجهلها الكثرون 
وهي اأن �ص���ئون اجلمارك جهة تنفيذية  ولي�صت 
من ي�ص���مح اأو يوجه  فهي جم���رد منفذ لطلبات 
الإدارات الأخ���رى تنفي���ذًا للقوان���ني واللوائح 

اخلا�صة بوزارات اأخرى مثل البيئة اأو ال�صحة .
••  من خالل وظيفتك هل تلتقي باجلمارك 

اأم اجلهات الأخرى التي قد ت�شدر بع�س 
اللوائح التي تعوق عملكم ؟ 

نحن عاده نخاطب اجلهات امل�ص����ئولة �صواء 
�ص����ئون اجلمارك اأو اجلهات الأخرى، اأما مرجعنا 
فهي �ص����ئون اجلمارك، فمع اأي قانون جديد  

نتجه اإليها لنع����رف جوانب هذا القانون واجلهة 
امل�صئولة عن اإ�صداره، �صواء اأكانت وزارة الداخلية  
اأو ال�ص����حة العام����ة اأو وزارة ال�ص����ناعة والتجارة اأو 
الهيئة العامة للبيئة  اأو ق�ص����م الأدوية يف وزارة 

ال�صحة، فاإذا ا�ص����تطعنا حل امل�صكلة عن طريق 
�ص����ئون اجلمارك  كان بها ، اأما اإذا مل ن�صتطع 
فاإننا ن�صطر لأن نلجاأ اإلى الوزارت الأخرى ب�صوره 

مبا�رسة .
زمان .. والآن

وعن اختالف ظــروف وطبيعة املعامالت 
جمعيــة  رئي�ــس  يقــول  والآن  قبــل  بــني 

املخل�شني : الو�صع اختلف كثرًا فهناك بع�س 

الأمور التي اأ�صبحت اأ�صهل والأخرى التي اأ�صبحت 
اأكرث تعقيدًا، فبالن�ص���بة للتعقيدات اأ�ص���بحت 
نتيجة الإجراءات اجلديدة وجهل امل�ص���توردين 

بتلك الإجراءات والأنظمة . 

�أجهزة كمبيوتر 
للمخل�سني لإنهاء 

معامالتهم �إليكرتونيا 
وبرنامج �أفق يخت�رس 

�لوقت و�لإجر�ء�ت
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امل�شئولــني  مــع  لقــاء  اآخــر  مت  ••  متــى 

يف اجلمــارك ومــا امل�شكلــة التــي مت 
طرحها؟ 

من����ذ ف����رتة كانت لدين����ا م�ص����كلة تكد�س 
ال�ص����احنات واإيقاف ح�ص����ابات املخل�ص����ني يف 
اجل�رس، واأثارتها ال�ص����حف وتناق�صت الأقوال من 
�صحيفة لأخرى ومن خمل�س لآخر، حيث ل يخفى 
عليك����م التعاون الكب����ر الذي اأبداه �ص����عادة 
رئي�����س اجلمارك ال�ص����يخ حممد ب����ن خليفة اآل 
خليفة يف حل م�ص����كلة تكد�س ال�صاحنات على 
اجل�رس.  وتكمن م�ص����كلة اإيقاف احل�ص����ابات يف 
تخل����ف بع�س املخل�ص����ني وامل�ص����توردين عن 
دفع ما عليهم من م�صتحقات ، مما ا�صطر �صئون 

اجلمارك لوقف احل�ص����ابات حتى يتم دفع تلك 
املخالفات، حيث اأعطى �صعادة رئي�س اجلمارك 

م�صكورًا مهلة اأ�صبوع حلل م�صكله املخالفات.
••  مــا الر�شالــة التــي ترغــب يف توجيهها 

اإلى رئي�س اجلمارك للم�شاعدة يف عمل 

املخل�س والتغلب على امل�شاكل التي 
يواجهها ؟ 

اأمتن����ى اأن تكون الجتماع����ات دورية مع 
امل�صئولني يف �ص����ئون اجلمارك  لالطالع على 

امل�صكالت  واإيجاد احللول  ال�رسيعة لها.
واأن تعذر وجود امل�صئول لأي ظروف اأمتنى 
وجود من ين����وب عنه ، فاأحياناً ما ن�ص����طر اإلى 
تاأجيل بع�س الجتماعات لأن امل�صئول املخت�س 
غر موجود �صواء لإرتباطه باجتماعات اأو مبقابالت 

اأخرى اأو نظرًا لأي ظروف خا�صة.
وي�صيف : اجلمارك م�صكورة، خ�ص�صت اأماكن 
للمخل�ص����ني لإمتام عملهم وخ�ص�صت لهم اأجهزة 

�لب�ستكي: 195 
خمل�سا م�سجال 

باجلمعية من بني 450 
ميار�سون �ملهنة
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كمبيوت����ر لإمت����ام املعام����الت واملراجعات مع 
�ص����ئون اجلمارك وذلك توفرًا للوقت واجلهد، 
ونتمن����ى توف����ر مكاتب للمخل�ص����ني يف اإدارة 
جم����ارك املنافذ البحرية  ت�ص����مل وج����ود جهاز 
كمبيوتر لإمتام املرا�ص����الت، بالإ�صافة اإلى توفر 
فاك�س واآلة ت�ص����وير يف املنافذ لإمتام املرا�صالت 

مع امل�صتوردين واملتعاملني.
 هدفنا تقدمي خدمة مميزة

ومن جانبه ي�ص���ف حممد علي  عبد العزيز 
م����رسف التخلي�س بال���دورة امل�ص���تندية باإدارة 
جمارك املنافذ البحري���ة، العالقة بني اجلمارك 
واملخل�ص���ني بقوله  املخل�صون هم  عمالءنا يف 
اجلمارك، ومن �ص���من اأهداف �ص���ئون اجلمارك 

تقدمي خدمات متميزة لهم، فقد قمنا بالعديد 
من الأ�ص���ياء لتحقيق مفهوم اخلدم���ة املتميزة 
ومنها : �رسعه اإجن���از املعامالت حيث قمنا بعمل 
ا�ص���تبيان للمخل�ص���ني لقيا�س مدى ر�صاهم عن 
اإجن���از املعامالت  من امل�ص���ئولني  واملوظفني، 
وذلك للم�صاعدة يف فهم احتياجات املخل�صني 
وط���رح القرتاح���ات للتغل���ب عل���ى امل�ص���اكل 
وال�ص���عوبات التي قد تواجههم، وكل ذلك من 

اأجل حت�صني وتطوير اخلدمات املوجودة .
وهناك اجتماع���ات دورية مع املخل�ص���ني 
ملناق�صة م�ص���كالتهم والتعرف على اقرتاحاتهم 
ب�صكل مبا�رس، بالإ�صافة اإلى  الكثر من الت�صهيالت 
التي يت���م تقدميها لهم، فهم يحتاجون ملكان 
خم�ص����س لهم يف مبن���ى التخلي����س ليمكنهم 

من تقدمي البي���ان اجلمركي يف نف�س املكان، 
وذلك لت�ص���هيل العمل فال يحتاج املخل�س لأن 

ياأتي اأكرث من مرة لإنهاء عمله .
ولدينا ق�ص���م ا�ص���تقبال ي�ص���اعد ويو�صح 
للمخل����س نوعيه الإج���راءات املطلوب���ة وكيفيه 
اإمتامه���ا والأوراق املطلوب���ة وترتي���ب الإجراءات 

لي�صهل له القيام بعمله .
وهناك اخلدمه ال�رسيعة »كويك �رسفي�س« 
وذلك بالن�صبة للمعامالت التي لت�صتغرق وقتاً، 
مثل معامالت الت�صدير واملعامالت التي حتتوى 

على نوع واحد من الب�صائع. 
اأو معام���الت الب�ص���ائع �رسيع���ة  التلف، اأما 

النوعيات الأخرى فلها م�صار اآخر .
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واحلم���د هلل كل املعام���الت اليومي���ة يتم 
الإنتهاء منها، ومتو�ص���ط الوقت الذي ت�ص���تغرقه 
العملية م���ن 16 اإيل 20 دقيقة، اأما يف اأوقات 
الذروة فقد ت�صتغرق املعاملة يف حدها الأق�صى 
45 دقيقة، ومتو�ص���ط عدد العمليات اليومية ما 

بني 450 - 500 عملية .
برنامج » اأفق«

بال���دورة  التخلي����س  م����رسف  ويتح���دث 
امل�ص���تندية باإدارة جم���ارك املنافذ البحرية عن 
برنام���ج » اأف���ق« الذي يتم التعام���ل به منذ 
منت�ص���ف عام 2011 عل���ى اأجهزة احلا�ص���وب 
لت�صهيل عمل املخل�ص���ني، فيقول: هو برنامج 
الناف���ذة الواحدة العاملي وه���و موجود يف كل 
دول العامل ولكن ب�ص���كل خمتل���ف، وهو يقوم 
بت�صهيل الكثر من العمليات للمخل�س فعمليات 
احل�ص���اب كانت تتم بالآلة احلا�صبة اأما الآن فكل 

�صيء يتم اأتوماتيكياً .
وي�ص���يف : قدمياً كان يو�صع نوع الب�صاعة 
ويتم البحث عن الإجراءات اخلا�ص���ة كاملوافقات 
م���ن الوزارات،اأم���ا الآن فيدخل ك���ود التعريف 
اخلا�س بالب�ص���اعة فيقدم له النظام املطلوب مما 

�صهل الكثر للمخل�س.
والب�ص���ائع التي عليها قيود �صواء من وزارة 
ال�ص���حة اأو وزارة الداخلية اأو البيئة وكل اجلهات 
الوزاري���ة الرقابي���ة، فيمكنه���م احل�ص���ول علي 
املوافق���ات ب�ص���ورة مبا�رسة و�رسيع���ة يف نف�س 
الوقت. ويوؤك���د حممد علي عبدالعزيز اأن نظام 
»اأفق« حق���ق الكثر من النتائج فذلك النظام 
جعل العملي���ات تتم ب�رسعة وحق���ق طفرة يف 
البيانات الح�صائية  نظرًا لأنها يف ال�صابق كانت 
يدوية اأما الآن فكل �ص���يء موج���ود الكرتونياً، 
مما �ص���اعد على ت�ص���هيل الإجراءات وتب�صيطها 

وحت�صيل الر�صوم.
ت�شهيالت جديدة

وعن اجلديد الذي �صتقدمه �صئون اجلمارك 
من اأجل املزيد من الت�ص���هيل على املخل�صني، 
يق���ول  م�رسف التخلي����س بالدورة امل�ص���تندية 
باإدارة جمارك املنافذ البحرية: كل عام ن�ص���ع 
اأهداف ومعاير واأ�ص����س جديدة لتح�صني الأداء 
ب�صورة م�ص���تمرة، وهدف �صئون اجلمارك حتقيق 
الري���ادة يف اخلدمات اجلمركية على امل�ص���توى 

العاملي.

اخلدم���ة  تق���دمي  نت�ص���اوى يف  ونح���ن 
اجلمركي���ة مع دول جمل����س التع�����اون، وقد 
ح�ص���لنا على الكثر من الإ�ص���ادات من الفري��ق 
امل�صئ��ول عن زيارة امل��ناف���ذ اجلم���ركية، وق��د 
ح��ص���لنا بالفعل عل���ى املرك���ز الأول.  وقد زارنا 
وف��د م���ن دول جمل�س اخللي���ج وتع��رف على 
كيفية �ص���ر الع���مل واأ�ص������اد بالعمل و�رسعته 
ودق���ة الإجراءات وذلك بح�صب دليل الإجراءات 

اخلليجية املعتمدة.
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الرئي�س التنفيذي لغرفة جتارة و�شناعة البحرين لـ .. جملة »اجلمارك«:

حري�شون على التن�شيق 
امل�شرتك مع اجلمارك

 حوار- النقيب وعد النجم:

اأك���د املهند�س نبي�ل بن عبدالرحمن اآل حممود الرئي�س التنفيذي لغرفة جتارة و�ص���ناعة البحرين، حر�س الغرفة على 
ا�ص���تمرار التعاون والتن�صيق مع اجلمارك البحرينية، ب�صاأن الق�ص���ايا املتعلقة بالت�رسيعات القت�صادية وال�صوؤون اجلمركية، 
من اأجل دفع عجلة القت�ص���اد الوطني وجذب ال�ص���تثمارات اخلارجية. وقال يف حوار مطول مع جملة » اجلمارك« اإن كل 
املوؤ�رسات توؤكد اأن القت�ص���اد البحريني، جتاوز اآثار اأزمة اأحداث 2011، حيث ارتفعت حجم تدفقات ال�صتثمارات الأجنبية 
املبا�رسة اإلى مملكة البحرين بنهاية 2013، بن�ص���بة 11% مقارنة مع حجمها يف 2012 ، كما �ص���نف التقرير ال�صادر عن 
البن���ك الدويل لعام 2014 مملكة البحرين يف املرتبة 46 من �ص���من 189 دولة خالل عام 2013 ، وُيفيد هذا املوؤ�رس 

بتمتع مملكة البحرين ببيئة ا�ستثمارية اأكرث ت�سجيعً�ا ملمار�سة الن�ساط القت�سادي ويعك�ص �سهولة اأداء الأعمال.
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واأعرب املهند�س نبيل املحمود عن تفاوؤله باختيار رجل اأعمال 
بحريني بارز، هو ال�ص���يد زايد بن را�ص���د الزياين وزيرًا لل�ص���ناعة 
والتجارة، لأن هذا من �صاأنه اأن ي�صهم يف منو القت�صاد الوط���ني، 
م�ص���رًا اإلى اأن اخل���رات املرتاكمة لدى حكوم���ة مملكة البحرين، 

قادرة على احتواء الآثار الناجمة عن انخفا�س اأ�صعار النفط.
مــا هي اأوجه التعــاون بني �شئون اجلمــارك وغرفة جتارة 

و�شناعة البحرين ؟

العالقة بني غرفة جتارة و�ص���ناعة البحرين يف تطور وتن�صيق 
م�صتمر ب�صاأن الق�ص���ايا املتعلقة بالت�رسيعات القت�صادية وال�صوؤون 
اجلمركية، وهو ما ي�صاهم يف دفع عجلة القت�صاد الوطني وجذب 
ال�ص���تثمارات اخلارجية ملا فيه م�صلحة وخر اململكة، وهذه العالقة 
تنظمها مذكرة التفاهم املوقعة بني اجلانبني بتاريخ 13 �صبتمر 
2011 والت���ي تهدف اإلى عدة اأمور لعل م���ن اأهمها العمل على 
تبادل الدرا�ص���ات والقرتاحات لتطوير البنية الت�رسيعية والقانونية 
املتعلقة بجميع الأمور القت�صادية والتجارية واجلمركية، على اأن 
يتم التن�صيق فيما بينهما للخروج بروؤية موحدة لهذه املقرتحات، 
والتعاون يف تنفي���ذ وتطبيق ما جاء يف اتفاقية الإدخال املوؤقت 
» اتفاقية ا�صطنبول« ب�صاأن اآلية عمل نظام بطاقة الإدخال املوؤقت 
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للب�ص���ائع ) ATA Carnet ( يف اململك���ة 
وفقاً للت�رسيع���ات التي تنظم هذه الأمور. كذلك 
ن�ص���عى اإلى تقدمي املقرتحات والأفكار التي من 
�ص���اأنها امل�ص���اهمة يف توحيد وتطوير الإجراءات 
اإل���ى اإيج���اد احللول  اجلمركي���ة، ومبا ي���وؤدي 
املنا�ص���بة ملعوقات التبادل التجاري بني مملكة 
البحرين والع���امل اخلارجي، والعمل على توعية 
امل�صتفيدين من اخلدمات اجلمركية من القطاع 
العامة  للم�ص���لحة  ال�ص���ناعي والتجاري تنفي���ذًا 
ململكة البحرين، وذلك عن طريق عقد الدورات 
والندوات وور����س العمل وغرها م���ن الفعاليات 
ذات العالقة بالق�ص���ايا القت�ص���ادية واجلمركية. 
ونحن حري�صون على التن�ص���يق امل�صرتك بني 
الطرفني لتوفر الفر�س املنا�صبة لتدريب وتاأهيل 
الكوادر الب�رسية يف قطاع���ي التجارة واجلمارك، 
والعمل على تن�ص���يق اجلهود امل�ص���رتكة بني 
الطرفني لو�ص���ع اآلية حلماية امل�صتهلك وحقوق 
امللكي���ة الفكري���ة وملكافحة الغ����س والتدلي�س 
وتهريب ال�ص���لع وغرها من الق�ص���ايا واملمار�صات 
غ���ر ال�ص���حيحة والتع���اون يف اإيجاد و�ص���ائل 
ملعاجلة هذه الق�ص���ايا واملمار�ص���ات النا�صئة عن 
واجلمركية.  القت�ص���ادية  الت�رسيع���ات  خمالف���ة 
ونهدف كذلك اإلى تبادل امل�صورة والدرا�صة حول 
والت�رسيعات  واخلطط  وال�صيا�صات  الإ�صرتاتيجيات 
القت�ص���ادية واجلمركية احلا�رسة وامل�ص���تقبلية، 
واإل���ى قيام الغرفة بحث اأع�ص���ائها على التعاون 
مع �صئون اجلمارك من خالل تقدمي املعلومات 
املتعلق���ة بال�ص���حنات اأو الب�ص���ائع ال���واردة اأو 
رة، لأج���ل امل�ص���اعدة يف التح���ري عن  امل�ص���دَّ
عمليات التهريب اجلمركي لل�ص���لع متى ما ُطلب 
منه���ا ذلك. مع الو�ص���ع يف العتبار اأن وجود 
جلنة م�ص���رتكة ب���ني اجلانبني قد �ص���اهم يف 
مزيد من التن�صيق بني اجلانبني وحل كثر من 
امل�ص���اكل التي تواجه ال�صارع التجاري لعل اأهمها 
م�صكلة تكد�س ال�صاحنات على ج�رس امللك فهد.

حماية امل�شتثمر والتاجر

 مــع بدء الف�شل الت�رصيعــي الرابع ما هي 
جلعــل   اإقرارهــا  املطلــوب  الت�رصيعــات 
مملكــة البحريــن ذات مكانــة تناف�شيــة 

اأعلى ؟

 اأعتقد اأن قانون حماية امل�ص���تثمر اأو التاجر 
اأ�ص���بح ميثل حاجة ملحة جلعل مملكة البحرين 

ذات مكانة تناف�صية اأعلى على غرار قانون حماية 
امل�ص���تهلك ال�ص���ادر بالقانون رقم )35( ل�ص���نة 
2012، وقانون اإيجار العقارات ال�صادر بالقانون 
رقم )27( ل�ص���نة 2014، وقان���ون رقم )50( 
ل�ص���نة 2014 بتعدي���ل بع�س اأح���كام قانون 
ال�رسكات التجارية ال�ص���ادر باملر�صوم بقانون رقم 
)21( ل�ص���نة 2001، والذي يهدف اإلى م�صايرة 
متطلبات احلركة التجاري���ة على غرار ما هو متبع 
عاملي���اً، وما اأ�ص���تجد من نظم مرن���ة يف عملية 
التجارية وتذلي���ل املعوقات  ال�رسكات  تاأ�ص���ي�س 
يف جمال تاأ�صي�صها، وتعزيز ترتيب البحرين يف 
الت�ص���نيفات واملوؤ�رسات الدولية. ول�صك باأن كل 
تلك القوانني والت�رسيعات �صت�صاهم يف الإرتقاء 
بتناف�صية اململكة وجذب ال�ص���تثمارات الأجنبية 

اإليها.
بع�ــس اأع�شــاء جمل�ــس النــواب هــم يف 

الأ�شــل جتــار ورجــال اأعمــال، هــل هذا يف 
�شالــح الغرفــة، ومــا هــي �شمانــات عــدم 

ت�شارب امل�شالح ؟ 

اأعتقد اأن ذلك �صيكون يف �صالح القت�صاد 
البحريني ب�ص���فة عامة نظرًا لك���ون رجال الأعمال 
هم اأكرث النا�س دراية مب�صاريع القوانني التجارية 
وال�ص���ناعية واخلدمي���ة التي حتتاجه���ا اململكة 
بحكم الواقع العملي وقربهم من التجار ومعرفة 
همومهم، كما اأنني اأ�صتبعد وجود ت�صارب م�صالح 
بني العمل التجاري والعمل ال�صيا�صي نظرًا لوعي 
النائ���ب وهلل احلمد مب�ص���ئولياته واخت�صا�ص���اته 
كع�صو �ص���لطة ت�رسيعية وبني م�ص���احله اخلا�صة 

كرجل اأعمال وع�صوًا بالغرفة.
 منــذ توليــك من�شــب الرئي�ــس التنفيــذي 
لغرفــة جتــارة و�شناعــة البحريــن عقــدت 
العديــد من التفاقيــات الثنائيــة مع دول 

�ساهمنا يف و�سع حلول مل�سكلة تكد�ض 
�ل�ساحنات على ج�رس �مللك فهد
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العــامل خا�شــة الآ�شيويــة منهــا، مــا هــو 
مردود هذه التفاقيات ؟

اأعتقد من وجهة نظ���ري اأن هذه التفاقيات 
الثنائية �صوف ت�ص���هم بفتح اآفاق وا�صعة لتعزيز 
وتنمية وتط���ور وازده���ار العالقات القت�ص���ادية 
بني مملكة البحرين والدول الآ�ص���يوية ال�صديقة 
ب�صفة خا�صة، و�صت�صفر عن نتائج اإيجابية مثمرة 
على �ص���عيد تعزيز التع���اون الثنائي وال�رساكة 
الإقت�صادية مع هذه الدول يف القريب العاجل، 
وزيادة حجم املبادلت التجارية التي مل�صناها من 
خالل الإح�صاءات، ف�ص���اًل عن تنمية الإ�صتثمارات 
واإقامة امل�ص���اريع القت�صادية امل�ص���رتكة، واأود 
اأن اأ�صيد هنا بتوجهات واهتمامات �صاحب اجلاللة 
عاهل البالد املفدى وحكومته الر�ص���يدة بتعزيز 
وتنمية العالقات القت�صادية بني مملكة البحرين 
ودول غرب اآ�ص���يا املزدهرة اقت�صادياً وهو ما يلبى 
اآمال وتطلعات القطاع اخلا�س يف تعزيز التعاون 

واإقامة ال�رساكات مع هذه البلدان. 
مــا هــو العائد مــن النفتــاح يف العالقات 
القت�شاديــة مع رو�شيا، خا�شة مع ت�شغيل 

خط جوي مبا�رص بني البلدين ؟

ينبغي الإ�ص���ارة اإلى اأن ت�ص���غيل خط جوي 
مبا�رس بني البلدين، ه���و اإحدى نتائج الزيارات 
املتعاقبة مل�صئويل مملكة البحرين ويف مقدمتها 
زيارة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل اإلى رو�ص���يا 
موؤخرًا، ومن الطبيعي اأن يكون لهذا الت�ص���غيل 
�صت�ص���هدها  متنوعة  اإيجابية  اقت�ص���ادية  عوائد 
عالق���ات البلدين نظًرا ملا تتمتع به رو�ص���ي�ا من 
اإمكانيات اقت�ص���ادية �صخمة على م�صتوى املوارد 
الطبيعية وال�ص���ناعية وتوافر بيئة خالبة لالأن�صطة 
ال�ص���ياحية واإمكانية تعزيز اآفاق التبادل الثقايف 
واحل�ص���اري، وه���ي يف املقابل ت�ص���كل موردًا 
ا�ص���رتاتيجياً ل�صتقطاب ال�ص���تثمارات واملنتجات 
الرو�ص���ية ململكة البحرين التي تتمتع بعالقات 
وا�ص���عة ومتوازنة مع العامل، وت�صكل همزة و�صل 
بني ال�رسق والغرب وتتو�صط قارتي اآ�صيا واأفريقيا 
مما يجعلها قبلة لإعادة �صادرات املنتجات الرو�صية 
لدول املنطقة، واإقامة م�ص���اريع ا�صتثمارية تكون 
مملوكة بالكامل للم�صتثمر الرو�صي وال�صتفادة من 
اتفاقية التجارة احلرة بني مملكة البحرين واأمريكا 
لت�ص���دير منتجات ال�ص���ناعات التي يتم اإن�صاوؤها 
يف البحري���ن اإلى ال�ص���وق الأمريكي دون قيود 
اأو �رسائب جمركية، بالإ�صافة اإلى اأن ت�صغيل خط 
مبا�رس من �صاأنه ت�صجيع زيارات الوفود ال�صياحية 
واإقامة املعار�س التجارية واملتخ�ص�ص���ة املتبادلة 
وتطوير عالقات التعاون يف املجالت القت�صادية 

املختلفة. 
م�رصوعات متعرثة

هناك بع�س القطاعات القت�شادية تعاين 
املتعــرثة،  العقاريــة  امل�رصوعــات  مثــل 
الثــالث  الفنــادق خا�شــة  وكذلــك قطــاع 
والأربــع جنــوم منهــا، مــا هــو دور الغرفة 
مل�شاعــدة هــذه القطاعــات للخــروج من 

اأزماتها ؟

اأن الغرفة ت�صعى كجهة ا�صت�صارية بالتوا�صل 
م���ع ال�ص���لطة التنفيذي���ة، يف اإط���ار القوانني 
والأنظمة املعمول بها يف اململكة، حلل امل�صاكل 
التي يواجهها ال�صارع التجاري مبختلف قطاعاته، 

وذلك يف اإطار م�ص���ئولية الغرفة والتزاماتها جتاه 
القطاع اخلا����س البحريني، مبختل���ف فئاته وما 
ميك���ن اأن تقوم به لدعم هذا القطاع، ويف ظل 
توجيهات �ص���احب ال�ص���مو امللكي رئي�س الوزراء 
املوقر حفظه اهلل بتقدمي كافة الت�صهيالت للقطاع 
اخلا�س والدفع باحلركة التجارية وال�ص���ناعية يف 
مملكة البحرين والنهو�س بها، واإ�رساك الغرفة يف 
كافة القوانني والقرارات ذات ال�صلة وطلب مرئياتها 
قبل �ص���دورها، وهلل احلمد فقد وا�ص���لت الغرفة 
م�ص���اهمتها منذ بداي���ة ال���دورة احلالية ملجل�س 
الإدارة يف حل العديد من امل�صاكل التي تواجه 
القطاع اخلا�س لعل اأهمها و�ص���ع حلول ملمو�صة 
مل�ص���كلة تكد�س ال�ص���احنات عل���ى ج�رس امللك 
فهد، و�ص���دور املر�صوم بقانون رقم )66( ل�صنة 
2014 ب�ص���اأن ت�صوية م�صاريع التطوير العقارية 
املتعرثة، وتق�صيط متاأخرات الكهرباء على �صغار 
التجار وتبني اإجراءات مرنة لتح�ص���يل م�صتحقات 
الهيئة منهم على مدد زمنية تي�صرًا على هوؤلء 
للموؤ�ص�صات ال�صغرة واملتو�صطة  التجار وت�صجيعاً 
يف اململك���ة. كم���ا اأن الغرفة داأب���ت من خالل 
جلانها الدائمة على تنظيم لقاءات ت�ص���اورية مع 
قطاعات الأعمال باختالفها للتعرف على معاناتها 
والتحدي���ات الت���ي تواجهها ومن اأجل اإي�ص���الها 
للجه���ات املعني���ة لإيجاد حلول لها، ف�ص���اًل عن 
اللجان امل�ص���رتكة بني الغرفة واجلهات الر�صمية 
الت���ي يتم من خاللها التفاع���ل مع العديد من 

التحديات التي تواجه قطاعات الأعمال.
امل�رصوعــات ال�شغرة واملتو�شطة حتتاج 
اإلى املزيد من الدعم، فماذا تقدمون لها؟ 

ت�صع الغرفة نف�صها مو�ص���ع امل�صئولية اإزاء 
عملي���ة النهو�س باملوؤ�ص�ص���ات املتناهية ال�ص���غر 
وال�ص���غرة واملتو�ص���طة، ومن هذا املنطلق فقد 
قامت الغرفة من خالل جمال����س اإداراتها وجلانها 
العامل���ة واإداراته���ا وغره���ا، بجه���ود الدع���م 
املختلف���ة، �ص���واء من خ���الل تق���دمي خدمات 
امل�ص���ورة الفني���ة بالتع���اون م���ع املوؤ�ص�ص���ات 
واجله���ات ذات العالقة، وت�ص���خي�س امل�ص���اكل 
وال�ص���عوبات والظواهر ال�ص���لبية التي تواجهها، 

 �ختيار رجل �أعمال بارز وزير�ً لل�سناعة 
و�لتجارة ي�سهم يف منو �لقت�ساد �لوطني
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وتق���دمي القرتاح���ات واحلل���ول املنا�ص���بة لها، 
وبح���ث انعكا�ص���ات امل�ص���تجدات القت�ص���ادية 
املحلي���ة والإقليمية والدولية على اأو�ص���اع هذه 
املوؤ�ص�صات،  وكذلك  دعم كافة اخلطط والرامج 
وال�صيا�ص���ات التي تهدف اإلى تنمية وتطوير هذا 
القطاع وتنفيذها، والتعاون مع اجلهات الر�صمية 
املعنية لتوفر متطلبات واحتياجات هذا القطاع 
ودعم الق���درات والإمكانيات املادي���ة والب�رسية 
اخلا�صة بهذا القطاع وبذل اجلهود لدى اجلهات 
الر�ص���مية املختلفة، م���ن اأجل تخفي���ف الأعباء 
املالية وت�ص���هيل اإجراءات عمل هذه املوؤ�ص�ص���ات 
وم�صاعدتها يف ت�صويق منتجاتها، وهناك جلان 
مت ت�ص���كيلها يف الغرفة، متخ�ص�صة يف متابعة 
كافة �ص���ئون وق�ص���ايا قطاع املوؤ�ص�صات ال�صغرة 
واملتو�ص���طة ومتناهية ال�صغر، وتقدمي كافة اأوجه 
الدعم وامل�ص���اندة املمكنة لهذا القطاع وتذليل 
ال�ص���عاب اأمام تنميت���ه وتطوي���ره، ناهيك عن 
وجود مركز لتنمية املن�صاآت ال�صغرة واملتو�صطة 
بالغرفة الذي د�ص���ن موؤخرًا برنامج   »املع�صكر 
الريادي« الأول من نوعه والذي يركز على تهيئة 
رواد الأعمال من كاف���ة اجلوانب، ويحتوي على 
5 مراحل اأ�صا�ص���ية، الأولى مع عملية الت�صجيل 
للمرت�ص���حني وللمقابالت ال�صخ�صية، تليها حتليل 
الروؤى والأف���كار وحتويلها خلط���ط ومناذج عمل 

معتم���دة، ومن ث���م البدء باملحا����رسات وور�س 
العمل والتدريب والإر�ص���اد، ويف املرحلة الرابعة 
يتم ال�صعي لتمويل امل�صاريع لتحويلها اإلى عمل 
جتاري مع ح�ص���ولها على ال�ص���جل التجاري يف 

املرحلة اخلام�صة والأخرة. 
اأ�شعار النفط

انخفا�ــس اأ�شعــار النفط اأثــار املخاوف من 
ارتفــاع العجــز املــايل باململكــة، ما هي 
احللــول ال�رصيعــة ملواجهــة ذلــك، وهل 
اأي تقلبــات  البحرينــي  ال�شــوق  �شي�شهــد 

متاأثراً بهذا الرتاجع ؟

ح�صب و�صف العديد من اخلراء واملحللني 
القت�ص���اديني، فاإن هناك خماوف من ا�ص���تمرار 
انخفا�س اأ�ص���عار النفط على اإي���رادات البحرين، 
وح���دوث حال���ة من التباط���وؤ القت�ص���ادي، يف 
جانب اإقامة امل�ص���اريع اأو التو�صع فيها ومواجهة 
امل�رسوفات العامة املتزايدة، كما اأنه من املتوقع 

اأن يرتفع عجز املوازنة العامة اإذا ما وا�ص���ل �صعر 
النفط يف النخفا�س ومالم�ص���ته �صعر 45 دولرًا، 
ونعتق���د اأنه من ال�رسوري التكيف مع الو�ص���ع 
وو�ص���ع اخلط���ط القت�ص���ادية املرن���ة، وكذلك 
العمل على تن�ص���يط دور القطاع اخلا�س ب�صكل 
اأكر لت�رسي���ع عجلة النمو والدورة القت�ص���ادية 
الت���ي ناأمل اأن تكون مرحلي���ة وتفعيل اخلرات 
املرتاكم���ة لدى احلكوم���ة يف مواجهة مثل هذه 

الظروف الطارئة.   
مــا هــو م�شتقبــل العالقــة بــني الغرفــة 
ووزارة التجــارة التــي تولــى مقاليدها اأحد 

رجال الأعمال ؟ 

اأعتقد اأن تعيني �ص���عادة ال�صيد زايد بن 
را�صد الزياين وزيرًا لل�ص���ناعة والتجارة، �صي�صاهم 
يف منو القت�ص���اد الوطني وامل�صي قدماً لإكمال 
الوزارة والرتقاء باملنظومة القت�ص���ادية  اجنازات 
باململكة، حي���ث ُيعد اأحد رجال الأعمال البارزين 
يف اململكة، كم���ا اأن الغرفة �صتوا�ص���ل تعاونها 
بل �رساكته���ا مع الوزارة للرق���ي باخلدمات التي 
يقدمها الطرف���ني لقطاعات الأعمال، هذا ف�ص���اًل 
عن وجود جلنة اقت�ص���ادية م�صرتكة بني الغرفة 
وال���وزارة �صت�ص���اهم بال �ص���ك يف ح���ل وتذليل 
امل�ص���اكل التي قد يواجهه���ا القطاعني التجاري 
والقت�ص���ادي يف مملكة البحري���ن، ناهيك عن 

دخول رجال �أعمال 
�إلى جمل�ض �لنو�ب يف 

�سالح �لقت�ساد
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وجود بع�س امل�رسوعات امل�ص���رتكة حاليا والتي 
ت�ص���ب يف تطوير ومتكني القطاع اخلا�س ب�صكل 
عام واملن�صاآت ال�صغرة واملتو�صطة ب�صكل خا�س.

التجارة العربية
البينية العربية ل تزيــد عن نحــو   التجارة 
العربي التعاون  زيادة  ميكن  كيف   ،%20 

امل�شرتك ؟

بداي���ة ل بد م���ن التغلب عل���ى املعوقات 
التي تواجه عملي���ة زيادة حجم التبادل التجاري 
العرب���ي، اإذ اأن هن���اك العديد من امل�ص���اكل 
والعقب���ات التي حتد من حتقي���ق الزيادة التي 
تتوافق مع طبيعة العالقات العربية والإمكانيات 
املتوافرة، والتي منها على �ص���بيل املثال هيمنة 
املواد اخل���ام والوقود املعدين عل���ى التجارة 
العربية البينية وبن�صبة ت�صكل اأكرث من الن�صف، 
وهو الأمر الذي يعر����س التجارة العربية للرتاجع 
يف حال���ة ح���دوث اأي اأزم���ة توؤثر عل���ى الإنتاج 
والأ�صعار �صواء لأ�صباب داخلية اأو عاملية، وكذلك 
الت�ص���ابه يف منطية الإنتاج ال���ذي يغلب عليه 
امل���واد الأولية، م���ع وجود �ص���عف يف هياكل 
الإنتاج ال�صناعي العربي، وهو الأمر الذي يوؤدي 
اإلى حمدودية ال�صلع واملنتجات القابلة للتبادل 
التجاري فيم���ا بينه���ا، وبالتايل ع���دم اعتماد 
الدول العربية ب�ص���كل رئي�صي على بع�صها يف 
اإلى  ال�ص���لعية، وجلوئها  ال�ص���ادرات واملبادلت 
خارج نطاق منطقة التجارة العربية ل�ص���د معظم 
والراأ�صمالية من  اأ�صواقها ال�ص���تهالكية  احتياجات 
ال���دول الأخرى، وهناك م�ص���اكل تتعلق بقطاع 
النقل واملوا�ص���الت العربية التي حتد من �صهولة 
نفاذ وان�ص���ياب ال�ص���لع والب�ص���ائع بني الدول 
العربي���ة ويع���د ذلك واح���دًا من اأهم اأ�ص���باب 
تدن���ى حركة التجارة البيني���ة، وهو ما يف�رس يف 
الأعم الأغلب، ا�ص���تمرار قيام معظمها على اأ�صا�س 
القرب اجلغرايف، وبالتايل ل بد من التوجه نحو 
اإقامة املزيد من م�صاريع النقل العربي امل�صرتك 
وتنويع اأ�صاليبه، وتوحيد املوا�صفات واملقايي�س 
العربية لت�ص���هيل عملية التبادل التجاري البيني 
مع الهتمام بتطوير وتنويع املنتجات ال�صناعية 
العربي���ة وت�ص���هيل عملية عبور ال�ص���احنات بني 
املناف���ذ العربية، وفت���ح حوار دائم وم�ص���تمر 
بني كافة الأطراف املعنية م���ن اإدارات حكومية 
وممثلي القطاع اخلا�س و����رسكات النقل ملتابعة 

اآخر امل�ص���تجدات على حركة ال�صاحنات واإجراءات 
النقل على املنافذ احلدودي���ة العربية، واأهمية 
توعية وتعريف موؤ�ص�صات و�رسكات القطاع اخلا�س 
العربي، بكاف���ة القرارات القت�ص���ادية املتعلقة 

بتحرير التجارة العربية. 
ج�رص امللك حمد اجلديد

ج�ــرص امللــك فهــد منفذ مهــم للتجارة 
الن�شبــة املتوقعــة  البحرينيــة، مــا هــي 
لهــذه التجــارة بعــد اإن�شــاء ج�ــرص امللك 

حمد اجلديد ؟

بداي���ة نح���ن متفائل���ون ج���دًا بالتاأثرات 
الإيجابية جل�رس امللك حمد اجلديد، اإذ �صتكون 
هناك مردودات وا�صعة ومتعددة ومتنوعة، فهو 
الن���واة الأولى ل�ص���كة القطار الذي �ص���ربط دول 
جمل�س التع���اون اخلليجي مبا يعزز من توجهات 
و�رسعة النتق���ال اإل���ى اإقامة ال�ص���وق اخلليجية 
امل�ص���رتكة واإل���ى �ص���يغة الحتاد القت�ص���ادي 
اخلليجي، وحتقيق املواطنة اخلليجية ومن �صاأنه 
كذلك احَلّد من ال�ص���غط والإزدحام احلا�صل يف 
ج�رس امللك فهد بني حني واآخر، وت�صهيل حركة 
نقل الب�ص���ائع وانتقال اخلدمات بني اململكتني 
ال�صقيقتني ورفع املبادلت التجارية وال�صتثمارية 
بينهما، وزيادة اأعداد انتقال املواطنني وتوافد 
ال�ص���ائحني من اجلانبني البحريني وال�صعودي 
وغرها م���ن املردودات الإيجابي���ة الأخرى التي 
تن�صاأ من اأي م�رسوع احتادي اأخوي، ولو ح�صبنا 
تطور حجم التبادل التجاري بني مملكة البحرين 
واململك���ة العربية ال�ص���عودية، كنموذج ميكن 
قيا�صه على تعامالت البحرين مع اخلارج، فاإننا 
جند مثاًل وح�صب اأحدث اإح�صائيات متوافرة لدى 
اجلهاز املرك���زي للمعلوم���ات، اأن حجم التبادل 
التج���اري غ���ر النفطي بني البلدي���ن اأخذ يف 
التزايد والنمو بني ع���اٍم واآخر، فقد ارتفع على 
�صبيل املثال من 630.8 مليون دينار بحريني 
عام 2010 اإلى 851.4 مليون دينار يف العام 

التايل اأي بزي���ادة ن�ص���بتها 35% لرتتفع مرة 
اأخرى وت�صل اإلى 986.9 مليون دينار بحريني 
عام 2012 وبن�ص���بة زيادة بلغت 16%، ومن 
املالحظ اأن حجم التبادل البيني الرتاكمي خالل 
الثالث �ص���نوات الأخرة بلغت 56%، اأي مقارنة 
ب���ني عامي 2010 و2012، وه���ذا يعني اأن 
هناك منو دائم وتطور م�صتمر يف عالقات التبادل 
التج���اري ب���ني البلدي���ن واأن م����رسوع اجل�رس 
اجلديد �ص���يمثل عامل دفع وقوة �صي�صاهم يف 
دفع عجلة النمو ب�صكل اأكر واأو�صع بني مملكة 

البحرين والعامل اخلارجي. 
 هل ا�شتطاعت مملكة البحرين التعايف 
الناحية من   2011 اأحداث  تاأثرات   من 

 القت�شادية ؟

 دعن���ا ن���رتك املج���ال اأم���ام املوؤ����رسات 
لتتح���دث،  الدولي���ة  والتقاري���ر  والإح�ص���ائيات 
لتعطينا الدلي���ل العملي وامللمو�س لقيا�س مدى 
التع���ايف من تاأثرات اأح���داث 2011، فمثالً ، 
ُت�صر التقارير العاملية اإلى ارتفاع حجم تدفقات 
ال�صتثمارات الأجنبية املبا�رسة اإلى مملكة البحرين 
بنهاي���ة 2013، بن�ص���بة 11% مقارن���ة م���ع 
حجمه���ا يف 2012، كما ُيالحظ اأنه وبالرغم من 
تطورات اأحداث املنطقة العربية والعامل وتقلباته 
ومتغرات���ه ولي�س الأحداث املحلية فقط امُل�ص���ار 
اإليه���ا، اإل اأنه ميكن القول اأن مملكة البحرين قد 
جنحت يف تخطي التداعيات ال�ص���لبية لالأزمات، 
فمنذ ع���ام 2010 وحتى نهاي���ة 2013 وهي 
الفرتة التي تناولها التقرير ال�صنوي ) لالأونكتاد(، 
مل يرتاج���ع حجم تدفقات ال�ص���تثمار الأجنبي 
املبا�رس بل اأخذ يف الرتفاع ب�ص���ورة متتالية، مما 
�صاعد على حتقيق منو واأداء مرتفع وقدرة على 
اإغراء ال�ص���تثمارات الأجنبية للدخول وال�ص���تثمار 
يف البحري���ن، ومن حي���ث بيئ���ة اأداء الأعمال 
و�صهولة ممار�صة الأن�صطة القت�صادية، فقد �صنف 
التقرير ال�ص���ادر عن البنك الدويل لعام 2014 
مملكة البحرين يف املرتبة 46 من �ص���من 189 
دول���ة خالل ع���ام 2013، وُيفيد ه���ذا املوؤ�رس 
بتمتع مملك���ة البحرين ببيئة ا�ص���تثمارية اأكرث 
الن�س���اط القت�سادي ويعك�ص  ت�سجيعً�ا ملمار�سة 

�صهولة اأداء الأعمال. 

حكومتنا قادرة 
بخرب�تها على �حتو�ء 
�آثار �نخفا�ض �أ�سعار 

�لنفط
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 م�شرة العمل اجلمركي 
يف البحرين عمرها مائة عام

 ت�سارك مملكة �لبحرين دول �لعامل �لحتفال باليوم �لعاملي للجمارك �لذي 
ي�سادف 26 من يناير، حيث ياأتي هذ� �لعام حتت �سعار »تن�سيق �إد�رة �حلدود« 

يف �لوقت �لذي ت�سهد فيه جمارك �لبحرين قفزة نوعية يف �لعمل �جلمركي 
وتطور�ت هائلة على �لأ�سعدة �لإد�رية و�لفنية و�ملهنية.



33الجمـــــــارك

ومملك����ة البحري����ن وه����ي حتتف����ل بهذه 
املنا�ص����بة ت�ص����لط ال�ص����وء على العمل اجلمركي 
احلاف����ل وامل�رسف وال����ذي جتاوز املائ����ة عام، 
فاملوق����ع احلي����وي واجلغرايف و�ص����ط اخلليج 
العربي للمملكة  منحها البع����د التجاري الهام، 
لتك����ون حمطة عب����ور مهم����ة على مر الع�ص����ور 
والتاريخ، فالعمل اجلمركي يف اململكة، جاءت 
بدايته منذ منت�ص����ف القرن التا�صع ع�رس، حيث 
تط����ور العمل فيه مع تطور احلياة القت�ص����ادية 
الرعيل  وال�صيا�ص����ية والجتماعية، بف�صل جهود 
الأول م����ن الرجال املخل�ص����ني، حتى اأ�ص����حت 
البحرين بوابة لعبور الب�صائع وحمطة ترانزيت، 
للعديد من الأن�ص����طة التجارية التي مل تتوقف 

حتى يومنا هذا.
اخلطوات الإ�ص����الحية التي اتخذها �ص����احب 

اجلاللة امللك املفدى حمد بن عي�صى اآل خليفة 
حفظه اهلل ورعاه، كان له����ا دور هام يف تنامي 
وتطور احلياة ال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية 
يف اململك����ة، فكان من نتائجها ح�ص����ول مملكة 
البحرين على مركٍز متقدٍم بني اأف�صل ع�رس دول 
يف احلرية القت�ص����ادية على م�ص����توى العامل. 
لذا فاإن مهمة �ص����ئون اجلمارك ه����ي املحافظة 
عل����ى ثب����ات مثل ه����ذه الإجن����ازات، من خالل 
تقدمي خدمات متميزة للمجتمع التجاري ودعم 

الإقت�صاد البحريني بجميع قطاعاته.
 حت�شني الإجراءات اجلمركية

ويعتر نق����ل تبعية �ص����ئون اجلمارك اإلى 
وزارة الداخلي����ة يف عهد مع����ايل الفريق الركن 
ال�صيخ را�صد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية 
مبر�ص����وم ملكي رقم »55« ل�ص����نة 2008م،  

حدث����اً مهم����اً واإ�ص����افة نوعية مل�ص����ئوليات وزارة 
الداخلية من خالل ال�صعي اإلى تطبيق املفهوم 
احلديث للعمل اجلمركي باأعلى درجة ممكنة من 
التكامل والتن�صيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى. 
ولقد تبنت �ص����ئون اجلم����ارك يف عام 2009 
خطة حتديث قامت على ركائز اأ�صا�ص����ية، ت�صكل 
الأ�صا�ص����ي،  ال�ص����تثمار  البحرينية  الكوادر  فيها 
بالإ�ص����افة اإلى حت�صني الإجراءات وتطوير النظم 
اجلمركي����ة م����ن اأجل حتقي����ق تطلع����ات الروؤية 

القت�صادية ودعم حركة التجارة امل�رسوعة.
واإمياناً منه����ا باأن املعرفة ه����ي حافز لتميز 
العمل اجلمركي فاإن �ص����ئون اجلمارك د�ص����نت 
بداية العام 2010 معهد التدريب اجلمركي، 
الذي ي�ص����كل الركيزة الأ�صا�ص����ية لبن����اء الكوادر 
البحرينية املوؤهلة للعمل اجلمركي، وفق اأحدث 

�إد�رة �حلدود �ملن�سقة
�سعار �لحتفال باليوم �لعاملي للجمارك 2015
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الأ�ص�����س واملفاهيم العلمية املعروفة، م�صتندة 
بذلك على مناهج تدريبية يف العمل اجلمركي 
والأمني.وتق����وم الركي����زة الأخ����رى من م�رسوع 
التطوير، على حت�ص����ني الإجراءات اجلمركية من 
خالل تطبيق نظ����ام اإدارة املخاط����ر، وتقلي�س 
مراح����ل التخلي�����س اجلمركي وال����ذي نتج عنه 
زيادة يف عدد املعامالت اجلمركية، وانخفا�س 
يف وقت الدورة امل�ص����تندية من �صاعات طويلة 

اإلى  ما يقارب  20 دقيقة.
تاأمني اأمن  احلدود

وتت����م عملي����ة التخلي�����س اجلمرك����ي من 
خ����الل نظام الكرتوين بداأ العم����ل به منذ عام 
2007م، حي����ث اأح����دث تط����ورًا يف عملي����ة 
التخلي�����س، ونظرًا للروؤية امل�ص����تقبلية للجمارك 
يف املرحلة القادمة القريبة �صوف يتم ا�صتبدال 
هذا النظ����ام،  بنظام جمرك����ي اآيل جديد ذو 
حلول متكاملة، ومن اأهم �ص����ماته تي�ص����ر عملية 
التخلي�س اجلمركي امل�ص����تندية من خالل الربط 
بني اجلمارك واجله����ات ذات العالقة،كالوزارات 
و�رسكات  التخلي�س وال�رسكات امل�صغلة للمنافذ، 
و�����رشكات نق����ل الب�س����ائع وال����ركاب واخلطوط 
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الناقل����ة البحرية واجلوية  والرية، كما �ص����يقوم 
هذا النظ����ام على تزوي����د اجلم����ارك بالبيانات 
والإح�صائيات والتقارير التي تو�صح حجم العمل 
وم�ص����توى احلركة التجارية بني مملكة البحرين 

ودول العامل.
واأما ب�ص����اأن خدمة امل�ص����افرين عر املنافذ 
اجلمركية، فقد حر�ص����ت �ص����ئون اجلمارك على 
انتهاج الأنظمة اجلمركي����ة العاملية مع الرتكيز 
عل����ى تاأم����ني اأم����ن  احل����دود ومن����ع دخول 
املمنوع����ات والأخ����ذ بالعتبار طبيع����ة املنفذ 

اجلمركي واإجراءات التفتي�س املتبعة فيه.
واأم����ام هذا التحدي الذي تفر�ص����ه معادلة 
تعزيز الأمن وحماية احلدود مع تي�صر التجارة 
امل�رسوع����ة، فق����د جنحت �ص����ئون اجلمارك يف 
تطبي����ق تلك املعادلة بف�ص����ل م����ا توفر لها من 
و�صائل ومعدات رقابية �ص����هلت عملية التفتي�س 
اجلمرك����ي الآم����ن دون تعطي����ل حلركة �ص����ر 

الب�صائع اأو امل�صافرين.
اتفاقية التجارة احلرة

وعلى م�صتوى اخلليج العربي فقد وا�صلت 
�ص����ئون اجلمارك بالتعاون مع اإدارات وهيئات 

اجلمارك بدول جمل�س التع����اون القيام بدورها 
الهام من اأجل حتقيق الأهداف التي مت و�صعها 
عند تاأ�ص����ي�س الإحت����اد اجلمركي اخلليجي يف  
عام 2003 والذي ياأتي �صمن م�رسوع التكامل 
الإقت�صادي بني دول جمل�س التعاون اخلليجي،  
حيث �ص����كل هذا الإحتاد اأحد الركائز الأ�صا�صية 
لقيام ال�ص����وق اخلليجية امل�ص����رتكة، والذي مت 

الإعالن عنها يف دي�صمر عام 2007م.
كما داأبت �ص����ئون اجلمارك مبملكة البحرين 
عل����ى عقد العديد م����ن التفاقي����ات اجلمركية 
ومذك����رات التفاهم عل����ى امل�ص����توى الإقليمي 
والعربي والدويل، خا�ص����ة تل����ك التي تخت�س 
بت�صهيل تدفق ال�صلع واخلدمات وتطوير العمل 
اجلمركي، وذلك ح�صب متطلبات ومعاير منظمة 
اجلم����ارك العاملية،ومن اأهمه����ا  توقيع مذكرة 
تفاهم بني �ص����ئون اجلمارك و�صلطات اجلمارك 
الأمريكية،  يف اإطار تنفيذ بنود اتفاقية التجارة 
احلرة م����ع الوليات املتح����دة الأمريكية والتي 
تتيح فر�س ال�ص����تثمار والتب����ادل التجاري بني 

الدولتني.
 روؤية البحرين القت�شادية

اإن الهدف الذي ت�ص����عه �ص����ئون اجلمارك 

ن�ص����ب عينها هو دعم القت�صاد وحماية الوطن 
م����ن جهة، واحلر�س على ت�ص����هيل وان�ص����يابية 
احلرك����ة التجاري����ة وازدهارها من جه����ة اأخرى، 
لتتوافق مع روؤية البحرين القت�ص����ادية 2030 
م����ن اأجل تعزي����ز مكانتها ك�ص����وق ح����رة تتوفر 
فيه����ا جميع ال�ص����مانات القت�ص����ادية لل�رسكات 
واملوؤ�ص�ص����ات الكرى، والتي جتد يف البحرين 
موقعاً وواقعاً منا�ص����باً ملمار�صة اأن�صطتها التجارية 
الدولية، خا�صة بعد اأن ر�صّخت البحرين مكانتها 
كمركز مايل وم�����رسيف رئي�س يف منطقة ال�رسق 
الأو�ص����ط. اإن املنظور امل�ص����تقبلي هو ال�صتمرار 
واملحافظ����ة على دور مملك����ة البحرين الريادي 
يف املنطق����ة، كمركز دويل جتاري وا�ص����تثماري 
و�صناعي رئي�س خلدمات تتطلب مفهوماً جمركياً 

حديثاً، تدعمه القيادة احلكيمة.
وهكذا �صت�صتمر �صئون اجلمارك يف تنفيذ 
خطواته����ا التحديثية من اأجل اإبراز اأهمية العمل 

اجلمركي من خالل ثالثة حماور مهمة هي:
•• تدريب الكوادر الب�رسية الوطنية.

•• حت�صني الإجراءات اجلمركية.

•• تطوير النظم الآلية امل�صتخدمة. 
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وقد ب���داأت اجلمارك بتطبيق الت�ص���هيالت 
يف حركة ا�ص���تراد وت�صدير ومرور الب�صائع يف 
الرتانزيت من خالل الإفراج عن الب�ص���ائع دون 
التدخ���ل يف تفتي�س الب�ص���اعة يدوياً من خالل 

نظام اإدارة املخاطر الذي يقوم على :
•• اإع���داد قوائ���م اللت���زام املبني على 
اأ�ص����س ومعاير اللت���زام  وفقاً لل����رسكات التي 
تلت���زم بالت�رسيعات والقوانني والتعليمات ويتم  
تق�صيم ال�ص���حنات التي ترد عن طريق املنافذ 

الثالث اإلى م�صتويات اخلطورة.
1. عالية اخلطورة.

2. متو�صطة اخلطورة.
3. متدنية اخلطورة.

•• اإع���داد برنام���ج النتقائية اللكرتوين 
الذي يقوم بتحديد ال�ص���حنات التي ت�صتوجب 
ال�ص���تهداف، فال�صحنات التي ل تتطلب التدخل 
املبا�رس يف فح�س الب�صائع ويكتفى الإفراج عن 

الب�صائع هي  ذات اخلطورة املتدنية.
•• اأم���ا ال�ص���حنات الت���ي حتظى وح�ص���ب 
املعاير يف املخاطر على ن�صبة خطورة متو�صطة 
�ص���يكون هنالك تدخل مبا����رس من اجلمارك يف 
تفتي�س بع�س الإر�صاليات وفق نظام النتقائية.

اإدارة املخاطر
ح�شب روؤية منظمة اجلمارك العاملية

    اإعداد: العقيد ركن/ علي بن حممد بن يو�شف اآل خليفة
    مدير عام الإدارة العامة للأمن واملتابعة

يحت���اج تطبيق برامج اإدارة املخاطر اإلى قاعدة معلومات ا�ص���تخبارية 
وكذل���ك �صا�ص���ات اإ�ص���افية، كما يتطل���ب منهجية جدي���دة واإلى تدريب 
للموظف���ني مثل الذي تقدمه منظمة اجلمارك العاملية وذلك لتنظيم اإدارة 
املخاطر، لكنه ينبغي اأي�ص���ا تغير العقلية لدى املوظفني يف فهم اإدارة 

املخاطر وعلى كل �صخ�س اأن يدرك قيمة وفعالية اإدارة املخاطر.
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•• اأم���ا يف حال اأن ال�ص���حنات الواردة اإلى 
البحري���ن تعتر م���ن ال�ص���حنات ذات اخلطورة 
العالية ف���اإن ذلك يتطلب من �ص���ئون اجلمارك 
التدخل بتفتي����س غالبية هذه ال�ص���حنات نظرًا 

خلطورتها العالية .
•• العتم���اد على نظام �ص���بكة املعلومات 
اجلمركية الدويل يف اإعداد الرامج وال�صتهداف 

مل�صادر ال�صحنات ومدى خطورتها.
فوائد ا�شتخدام نظام النتقائية

••  �رسع���ة الإفراج عن الب�ص���ائع وقد مت 

تطبيقه يف املنافذ اجلمركية وقد كان لتطبيق 
نظم املخاط���ر يف املنافذ الدور الرئي�ص���ي يف 

ت�صهيل دخول الب�صائع والإفراج عنها.

•• خل���ق بيئ���ة ا�ص���تثمارية منا�ص���بة يف 
البحرين وذلك ملا تتمتع به البحرين من �رسعة 

يف اإجناز املعامالت اجلمركية.

•• مناف�ص���ة املوانئ الأخرى يف ا�صتقطاب 
حركة ال�ص���فن باإجتاه املوانئ البحرينية وذلك 
ل�رسع���ة اإجناز معام���الت الرتانزيت م���رورا مبملكة 

البحرين.

••   ت�ص���جيع امل�ص���تثمرين عل���ى اعتبار 
البحري���ن مركز لتوزيع كثر من �ص���حنات النقل 
ال�رسيع نظرًا للت�ص���هيالت املقدمة من �ص���ئون 

اجلمارك.
•• الإ�ص���تخدام الأمث���ل للم���وارد الب�رسية 
وذل���ك من خ���الل اأن جهود اجلمارك �ص���ترتكز 
عل���ى تفتي�س الإر�ص���اليات ذات اخلطورة العالية 
واأن الإر�ص���اليات ذات اخلطورة املتدنية لن يتم 
الرتكيز عليها وبالتايل يجعل يف ذلك ا�صتغالل 

للموارد الب�رسية ب�صكل اأمثل.
•• الزي���ادة يف الإي���رادات من خالل قيام 
املخاط���ر يف الرتكيز على ال�رسكات التي تتالعب 
بالت�رسي���ح ول تلت���زم بالت�رسيع���ات والقوانني  
فيت���م التدقي���ق عل���ى وثائقه���م وتفتي����س 

�صحناتهم.
•• الت�ص���جيع عل���ى الإلت���زام بالقوانني 
اخلا����س  القط���اع  اأن  حي���ث  والت�رسيع���ات 
�صيتناف�ص���ون يف الإلتزام وذلك للح�صول على 

الت�صهيالت املقدمة من �صئون اجلمارك.
واأب���ني لكم يف هذه الورقة املن�ص���ورة يف 
منظم���ة اجلمارك العاملية روؤية املنظمة عن اإدارة 

املخاطر يف الأعمال اجلمركية.
ميكن فه���م اإدارة املخاط���ر يف الإجراءات 
اجلمركية مبا يندرج حتت ن�س املادة الثامنة من 
اتفاقية اجلات 1994 والتي تتعلق بالإجراءات 
اجلمركية حلركة ال�ص���تراد والت�صدير وحت�صيل 
الر�ص���وم. وهي تن����س على تقلي���ل وتخفي�س 
التعقيد يف الإجراءات يف ال�صتراد والت�صدير، 
والتب�ص���يط والت�ص���هيل يف مو�ص���وع الوثائ���ق 

واملوافقات املطلوبة.
وهنا نب���ني دور اإدارة املخاطر وما تقوم به 

من اإجراءات وعالقتها بالعمل اجلمركي:
اأوًل: اإن منظمة التج���ارة العاملية قدمت اهتماماً 
كب���رًا ب���اإدارة املخاط���ر يف اجلم���ارك لغايات 
الت�رسيع يف مو�صوع التخلي�س على الب�صائع.

ثانيــًا: ان القا�ص���م امل�صرتك بني عمل اجلمارك 
واإدارة املخاطر ه���و ان هنالك تزايد يف احلجم 
التج���اري وازدياد حركة التج���ارة الدولية وحركة 
الرتانزيت وبالتايل ل ميك���ن اأن تعمل الإدارات 
اجلمركية ع�����لى فح�س جميع امل�صافري���������ن.

 قدمت منظمة �لتجارة �لعاملية �هتماماً 
 كبري�ً باإد�رة �ملخاطر يف �جلمارك لغايات 

�لت�رسيع يف مو�سوع �لتخلي�ض على �لب�سائع
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فاإن اجلمارك �صتواجه  والب�ص���ائع وبالتايل 
حتدي���ات يف تق���دمي الت�ص���هيل للم�ص���افرين 
وحرك���ة الب�ص���ائع ولب���د م��������ن البحث عن 
�ص���وابط لتتمك���ن الإدارات اجلمركي���ة من منع 
الغ����س التج���اري وجرائ���م التهريب، فاأ�ص���بح 
من ال����رسوري اإيجاد نوع م��������ن التوازن بني 
الت�ص���هيل والرقابة. واإن الرقابة اجلمركية يج���ب 
اأن تكون ع�����لى ال�ص�����فن والطائرات واملركبات 
وامل�ص���افرين الذين يعرون احلدود وذل������ك 
ح�ص���ب الأنظم���ة والقوانني املحلي���ة املوجودة 
يف كل دول���ة وعلى التزاي���د يف حركة التجارة 
والرتانزيت وبعد ظه���ور اتفاقية كيوتو املعدلة 
2006 ح�ص���ب املعيار4/6 التي تن�س على انه 
ولغاي���ات تطبيق الرقابة اجلمركي���ة على الدول 
اأن ت�ص���تخدم اأ�ص���لوب حتليل املخاطر وحتليل 
الأ�ص���خا�س وو�ص���ائل النق���ل والب�ص���ائع وذلك 
لتحديد اأي الب�ص���ائع اأو امل�صافرين التي يجب 

اأن تخ�صع للفح�س.
ثالثًا: اإن برنامج النتقائية لال�ص���تهداف يعمل 
�ص�����������من موؤ�رسات تقوم ع����لى اأ�صا�س عملية 

حتليل وتقييم املخاطر وهي كالتايل : 
•• نوع الب�صاعة.

•• معرفة التاجر ومدى التزامه.
•• من�صاأ وم�صدر الب�صاعة.

•• مق�صد الب�صاعة
•• و�صائل النقل الطرق.

ويكون ذلك مبني على ق�صايا اأظهرت عدم 
اللت���زام بالقوانني وبينت اأن هنالك اأ�ص���خا�س 
مهربني.  وقد �ص���اعد التط���ور الكبر عاملياً يف 

جمع وحتليل املخاطر ومنها: 
•• منظمة اجلمارك العاملية وال�ص���تخبارات 
التي ط���ورت كثر م���ن الأدوات التي ت�ص���اعد 
الدول الأع�ص���اء على جم���ع وحتليل املعلومات 

ا�صتخبارياً.
•• قاع�������دة البيانات ل�ص���ب����كة الت���صال 
اجلمرك���ي تفي�������د يف بناء وجمع معل����ومات 

لغ�����اي���ات اإدارة املخاطر.
 CUSTOMS ENFORCEMENT 

 NETWORK CEN

اإن ه���ذه املوؤ����رسات تق���ود اإل���ى برنامج 

النتقائية من خالل البيانات وحتليلها بناًء على 
اأ�ص����س ومعاير يتم حتديدها تبعاً مل�ص���توى 
اخلطر ليتم على �صوء ذلك ا�صتهداف ال�صحنات 

والأ�صخا�س الذين لديهم خطورة.
رابعًا: م�شارب الأنظمة اجلمركية

لغاي���ات تطبيق اإدارة املخاط���ر فاإن النظام 
اجلمرك���ي احلدي���ث  يق���وم باعتم���اد برنامج  

امل�صارب: 
•• امل�رسب الأخ�رس: اإفراج فوري دون معاينة.

•• امل����رسب الأ�ص���فر: تدقي���ق الوثائ���ق دون 
املعاينة.

•• امل����رسب الأحمر: تدقي���ق الوثائق ومعاينة 
ال�صحنة.

خام�شًا: متطلبات التنفيذ

•• اإن تطبيق برامج اإدارة املخاطر يحتاج 
اإلى قاعدة معلومات اإ�ص���تخبارية وكذلك �صا�صات 
اإ�ص���افية بالإ�ص���افة اإلى ذلك يتطل���ب منهجية 
جدي���دة واإلى تدري���ب للموظف���ني مثل الذي 
تقدمه منظمة اجلم���ارك العاملية وذلك لتنظيم 

اإدارة املخاطر.
•• اإن التغي���ر يف النه���ج والنتقال اإلى 
طريقة جديدة من الولي���ة والتفتي�س %100 
لغايات فر�س الرقاب���ة والقتناع بها هي الطريقة 

الوحيدة.
•• اإدارة املخاط���ر والنتقائية يف الفح�س 
يوفر نهج فعال وعملي���ة ناجحة ويتطلب القيام 

بن�صاطات خللق الوعي والفهم لهذا النظام.
بع�ــس الأن�شطة يجب اأن توؤخذ بعني 

العتبار ومنها:

•• تغير العقلية لدى املوظفني يف فهم 
اإدارة املخاطر وعلى كل �ص���خ�س اأن يدرك قيمة 

وفعالية اإدارة املخاطر.
ال�ص���تيعاب  وزيادة  الوعي  •• دورات عن 
للنظام والإج���راءات اجلديدة ودورات للموظفني 

الذين �صيقومون بتطبيق العملية.
•• اإن اإ�صرتاتيجية و�صيا�صة اجلمارك لبد اأن 
تخطط يف ت�صليط ال�صوء على اأهدافها واأولوياتها 

من خالل النظام اجلديد يف اإدارة املخاطر.

اأن تدر�س  ال�صيا�صة اجلمركية لبد  •• اإن 
البيئة الداخلية من خالل جلنة على امل�ص���توى 
املحلي والدويل لتناق�س وتتفق على املعاير 

اجلديدة يف اإدارة املخاطر.
•• يجب اإن�ص���اء وحدة م�صتقلة يف اإدارة 
املخاطر لت�ص���بح م�ص���ئولة عن �ص���يانة وعمل 
النظام، واإن هذه الوحدة �ص���تعمل على جمع 
املعلومات  والر�ص���ومات وحتلي���ل  املعلوم���ات 
ال�صتخبارية يف ال�ص���تراد والنقل من م�صادر 
ذات �صلة يت�ص���من ذلك قاعدة بيانات وتقارير 
دولية من منظمة اجلمارك العاملية واتفاقياتها.

•• اإن قان���ون اجلمارك وتعليماته حتتاج 
اإل���ى مراجعة وتعدي���ل حتى تتمك���ن اإدارة 

املخاطر من تنفيذ تقنياتها قانونياً.
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•• يجب عمل مناف�ص���ت الكرتوين وح�صب 
املعاير الدولي���ة وكي نتمكن من احل�ص���ول 

وتعريف ال�صحنات العالية اخلطورة.
�شـــاد�شــًا: العـــالقــة مــع ت�شهيــل 

التجارة:

•• اإن ا�ص���تخدام اأ�ص���لوب ال�ص���تهداف 
والرقاب���ة يتطلب التدقيق كمنه���اج وكقاعدة 
بيانات وقيا�س اللتزام وبنف�س الوقت ت�ص���هيل 
وتب�ص���يط الإجراءات للتجار امللتزمني. وب�صكل 
خا�س الت�ص���هيل يتطلب �رسعة يف الإفراج عند 

التخلي�س على الب�صائع.
•• اإن مفه���وم ال����رسكات امللتزمة يعني 
التجار وم���ن لهم �ص���لة ب�صل�ص���لة التزويد من 

مقدم���ي اخلدمات اللوج�ص���تية املعرفني ومن 
تثق به���م اجلم���ارك يف ت�رسيحه���م اجليد 
بانتظام �صيح�صلون على  الر�ص���وم  ويدفعون 

�رسعة يف اإجناز معامالتهم واإجراءاتهم اأقل.
•• اإن التدقيق وب�صكل وا�صح للمعامالت 
اجلمركي���ة وبيان مع���دل اللت���زام يقود الى 
تغذية راجعة لبيان اللت���زام وحتديد التجار 
الذين يلتزمون مبتطلبات اجلمارك من اللتزام.

•• اإن التعامل م���ع حركة مرور الرتانزيت 
تختل���ف يف املعاير ع���ن حركة ال�ص���تراد 
والت�صدير فهي ل تعتمد على القيمة اجلمركية 
اأو الر�ص���وم القليلة واإمنا تعتمد على املتطلبات 
لالأ�ص���ناف التي حتتاج مثال ملوافقات الوكالت 
الأخرى  ح�ص���ب القوانني الأخرى مثل موافقات 

ال�صحة والبيئة وغرها من موافقات.
ويف ظ���ل التط���ورات الدولي���ة والإقليمية 
ت�ص���عى �ص���ئون اجلمارك يف البحري���ن اإلى 
تطبي���ق قوائ���م الت�ص���هيل مث���ل امل�ص���غل  
القت�صادي وغرها من قوائم اللتزام والتو�صع 
يف جم���ال التدقي���ق الالحق لتكون �ص���ئون 
اجلمارك البحرينية الرائ���دة يف جمال تطبيق 
نظ���م اإدارة املخاط���ر لهدف عمل الت���وازن ما 
بني الرقابة والت�ص���هيل خللق بيئة ا�ص���تثمارية 
منا�ص���بة وا�ص���تكماًل لتطبيق �صل�ص���لة التزويد 
العاملية بحيث جتعل من مملكة البحرين بيئة 
قادرة على ا�صتقطاب ال�صتثمارات وامل�صي يف 
التقدم والتطور وفق احدث الأ�ص���اليب الدولية 

والإقليمية.
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النظرة امل�شتقبلية 
 من اأج���ل حتقيق املهمة والواجبات التي تدعم 
الروؤية الإ�ص���رتاتيجية للتنمية، فاإن النظرة امل�صتقبلية 

لوزارة الداخلية تتطلب حتقيق ما يلي:
اأ�ص���اليب �رسطية حديثة، وا�صتخدام  •• تطوير 
اأح���دث التقني���ات مبا يتفق مع اأف�ص���ل املمار�ص���ات 
الدولي���ة، لإقامة وتعزيز ال�رساكة الوثيقة مع املجتمع 

وبذلك يتم الوقاية واحلد من اجلرمية.
•• الحتفاظ بقوة متوازنة موؤهلة ومدربة وجمهزة 
» برية، بحرية، وجوية « للت�صدي لالإرهاب وا�صتعادة 

الأو�صاع الطبيعية عندما يتم خرق القانون ب�رسعة.
•• متابع���ة الإ�ص���رتاتيجية الوطني���ة للمرون���ة 
»لتع���ايف« من اأج���ل تعزيز ال�ص���المة العامة والأمن 
والنظام الع���ام. اإن الإ�ص���رتاتيجية الناجحة �ص���وف 
توؤدي اإلى الك�صف وال�ص���تعداد والوقاية واإذا تطلب 
الأمر التعامل والتعايف من جميع املخاطر والتحديات 

التي قد توؤثر على رفاهية جميع ال�صكان. 
ت�ص���عى وزارة الداخلية اإلى حتقي���ق روؤيتها من 

خالل تطوير واملحافظة على املبادئ التالية:
•• �رسعة ال�صتجابة.

•• الفعالية.
•• ال�صفافية.

•• الإن�صانية.
•• امل�صاءلة.

•• ال�رساكة مع املجتمع.
وقد حددت الوزارة لنف�صها اأربعة اأهداف رئي�صية 
هي الحرتافية، ال�رساكة، ال�صتعداد واحلماية وذلك 

من خالل:
•• و�ص���ع واحلفاظ على اأعلى م�صتويات الكفاءة 
املهنية وال�صلوك ال�صخ�صي جلميع اأفراد قوات الأمن 
العام خالل وخارج اأوق���ات الدوام من خالل التوظيف 

والتدريب ومراقبة الأداء.
•• ال�صتجابة للنقد البناء والقابلية للتكيف مع 

التغير.
•• حتقي���ق اح���رتام وثقة املجتم���ع من خالل 
العدل وال�ص���فافية واخل�صوع للم�صاءلة واحرتام حقوق 

الآخرين والتفهم والهتمام باملجتمع.
•• العم���ل بال�رساكة مع املجتمع من اأجل اإقامة 

جمتمع �صحي لتخفي�س ن�صبة اجلرمية.
•• �ص���بط النف����س يف مواجه���ة ال�ص���تفزازات 
وا�صتخدام احلد الأدنى من القوة الالزمة للحفاظ على 

القانون والنظام العام.
•• �ص���مان تقليل التهدي���د الإرهابي اإلى اأدنى 
حد من خ���الل اليقظ���ة والتعاون واتخ���اذ التدابر 

القانونية ال�صتباقية.
•• توف���ر بيئة اآمنة و�ص���ليمة لت�ص���هيل التطور 

ال�صيا�صي والتنمية القت�صادية.
عالقة الأمن بالروؤية القت�شادية

ميكن القول بكل ب�صاطة اأن الأمن وال�صالم يوفران 
الأ�ص����س التي ل ميكن للتنمية القت�صادية اأن تتحقق 
بدونهم���ا. اإن ف�ص���ل وزارة الداخلية يف اأي جمال من 
املجالت التي مت ذكرها يف الروؤية امل�صتقبلية �صيكون 
له تاأثر �صلبي على التنمية، وعلى العك�س من ذلك 
فاإن جناح الوزارة �صوف ي�صمن توفر العنا�رس الرئي�صية 
للمرونة واملوثوقية وال�صمعة والقدرة التناف�صية الدولية 
وهذا بدوره يعطي الفر�صة لالزدهار والتاأثر يف املدى 

البعيد على رفاهية واقت�صاد اململكة.
اإن الروؤية امل�صتقبلية ملجل�س التنمية القت�صادية 
» لعام2030 « واأهدافها املو�ص���وعة والتي ت�ص���مل 
املجالت القت�ص���ادية والجتماعية وحقوق الإن�ص���ان 
ه���ي مدعومة بالكامل من قبل الإ�ص���رتاتيجية والروؤية 

امل�صتقبلية لوزارة الداخلية.
املهام والواجبات

تعت���ر املهم���ة الأ�صا�ص���ية لقوات الأم���ن العام 
»حفظ الأم���ن والنظام العام وال�ص���المة العامة بفر�س 
القان���ون« وعن���د النظر له���ذه املهمة جن���د احلياة 

الأمن والتنمية يف مملكة البحرين
 اخلطة الإ�شرتاتيجية لوزارة الداخلية

لإ�شناد ودعم التنمية القت�شادية
اإعداد - الدكتور عبدالرازق اإبراهيم قا�شم:

م�شت�شار رئي�س الأمن العام -  وزارة الداخلية

تدع���م وزارة الداخلي���ة من خ���الل ا�ص���رتاتيجيتها وروؤيتها امل�ص���تقبلية، الروؤية 
امل�ص���تقبلية ملجل�س التنمية القت�ص���ادية »لعام2030« واأهدافها املو�صوعة والتي 
ت�صمل املجالت القت�صادية والجتماعية وحقوق الإن�صان، ولهذا فاإن  ف�صل الداخلية 
يف اأي جمال من املجالت التي مت ذكرها يف » الروؤية« �صيكون له تاأثر �صلبي على 
التنمية، وعلى العك�س من ذلك فاإن جناحها �ص���وف ي�ص���من توفر العنا�رس الرئي�صية 
للمرونة واملوثوقية وال�ص���معة والقدرة التناف�ص���ية الدولية وهذا بدوره يعطي الفر�صة 

لالزدهار والتاأثر يف املدى البعيد على رفاهية واقت�صاد اململكة.
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الجتماعية �صتكون �صبه م�صتحيلة بدون وجود رجال 
الأمن لدورهم الأ�صا�صي يف تي�صر احلياة الجتماعية 

وتقدمي خدمات �رسورية للمجتمع واأهمها:
الوقايــة مــن اجلرميــة: وتتمث���ل يف اأعم���ال 
الدوريات والتحري واملراقبة والتوعية الأمنية وتدريب 
الكوادر واقتناء الو�ص���ائل الفنية امل�صاعدة على وقف 

اجلرمية والتقليل منها.
مكافحة اجلرميــة: وهي الإجراء العالجي الذي 
يتمث���ل يف التعام���ل مع اجلرائم بع���د وقوعها من 
حي���ث البحث عن املتهمني والقب����س عليهم وجمع 
الأدلة والتحري عن امل�صبوهني ومراقبتهم واإحالتهم 

للق�صاء.
الت�ص���دي للجرائم املخلَّة باأمن الدولة: كجرائم 
خطف الأ�ص���خا�س اأو الطائرات اأو القر�ص���نة البحرية اأو 
عملي���ات الإرهاب اأو احتجاز الرهائ���ن اأو العتداء على 
ال�صخ�ص���يات الهام���ة اأو جرائ���م التج�ص����س اأو توزيع 

املن�صورات املعادية للدولة.
مهــام احلرا�شــة الأمنيــة: وتتمث���ل حرا�ص���ة 
املن�ص���اآت واملباين واملوؤ�ص�صات احليوية وال�صخ�صيات 
الهامة وال�ص���فارات وحرا�ص���ة املنافذ واملوؤمترات واأمن 

احلدود واجلمارك وغرها.
املهــام الطارئــة: وهي معاجلة حالت ال�ص���غب 
واملظاهرات غر ال�صلمية والإخالل بالأمن والعت�صامات 

والأعمال امل�صلحة واملناه�صة للدولة. 
املهــام اخلَدميــة: وهذه تق���دم فائدة عظيمة 
للتنمية القت�صادية حيث متثل الإجراءات وت�صاهم يف 
تي�صر احلياة اليومية وتدعم القت�صاد الوطني ومنها:
ال�شالمــة العامــة: وه���ذه متثل اأعم���ال الدفاع 
املدين واللجنة الوطنية ملواجه���ة الكوارث واإجراءات 

ال�ص���المة العامة يف الأحي���اء ال�ص���كنية واملجتمعات 
الريا�ص���ية، وعن���د ح���دوث الك���وارث الطبيعي���ة اأو 

ال�صناعية.
تنظيــم املرور: وهذا ي�صمل تنظيم ال�صر واإ�صدار 
الرخ�س ومراقبة املخالفني لقانون ال�ص���ر ومالحقتهم 

ق�صائياً.
تنظيــم ال�شفــر والإقامــة: وذل���ك باإ�ص���دار 
جوازات ال�صفر والتاأ�ص���رات والإقامة ومتابعة الوافدين 
والعمال التابعني ل�ص���وق العمل وارتباطهم بالتنمية 

القت�صادية.
برامــج التوعية: وتنظم من قب���ل جميع الأجهزة 
املختلف���ة ب���وزارة الداخلي���ة ومنها الإع���الم الأمني 
ومكافحة املخدرات واملرور وال�ص���المة العامة واإن�ص���اء 

املعار�س الأمنية وغرها.
حمايــة وتنظيــم النتخابــات: حي���ث تتولى 
الأجه���زة الأمني���ة الإ����رساف الأمني عل���ى العمليات 
النتخابي���ة ومراقبة النتائج مع اجلهة املنظمة ومثال 
والنقابات  والبلدي���ات  الرملاني���ة  النتخاب���ات  ذلك 

واجلمعيات وغرها.
اإ�شــدار البطاقــة ال�شخ�شيــة: وه���ي الوثائق 
املنظم���ة من قبل الدولة وهي التي ت�ص���در عادة عن 
طريق دوائر اجلن�ص���ية واجل���وازات والإقامة كالبطاقات 

ال�صخ�صية والبطاقة الذكية.
املهــام الجتماعية: لل�رسطة دور اجتماعي مهم 

وذلك من خالل:
•• التوظيف امل�ص���تمر لرج���ال الأمن يف خمتلف 
الأجه���زة الأمنية وم���ا يتبع ذلك من اإن�ص���اء معاهد 
وكليات وبناء جممعات �ص���كنية وتقليل ن�صبة البطالة 
وتق���دمي الرعاية ال�ص���حية والجتماعي���ة لرجال الأمن 

العام وذويهم.
•• تنفيذ برام���ج الإ�ص���الح الجتماعي داخل 
مراكز الإ�ص���الح والتاأهيل ويتبع ذلك الرعاية الالحقة 
لل�ص���جناء بعد خروجهم من ال�صجن ومتابعتهم من 
قبل �رسطة خدمة املجتمع لعدم العودة اإلى اجلرمية 

وتخطي م�صاعب احلياة الجتماعية.
•• الإ�رساف على دور الرعاية الجتماعية لالأحداث 

والن�صاء.
•• دعم ال�ص���وق الوطني بعمالة مدرَّبة ومنظمة 
وموؤهلة لدع���م وتنمية القت�ص���اد الوطني وذلك من 
خ���الل عمليات الت�رسيح من اخلدمة ح�ص���ب الرغبة اأو 

بعد الإحالة على التقاعد.
املهــام التخطيطية: ت�ص���ارك الأجهزة الأمنية 
موؤ�ص�ص���ات الدول���ة العام���ة واخلا�ص���ة يف التخطيط 
للنواح���ي الأمنية وال�ص���المة العام���ة وتخطيط الطرق 
واملدن ال�صكنية وال�صناعية وبناء املجمعات وتخفيف 
الكوارث ومنع وقوع اجلرائ���م وتخفيف اآثارها وذلك 

على جميع امل�صتويات.
املهام العلمية والفكرية: املوؤ�ص�صات الأمنية 
جزء فاعل يف املجتمع وي�صارك منت�صبوها يف جميع 
الندوات واملوؤمت���رات الفكرية اأو العلمية وي�ص���اهمون 
بتقدمي اأفكار ومقرتحات ت�صاعد على التقدم التنموي 

والعلمي والقت�صادي.
مهــام متفرقــة: تق���دم الأجه���زة الأمنية جماًل 
وا�ص���عاً من اخلدم���ات املتفرق���ة للمواطنني �ص���اماًل 
اخلدمات ال�صخ�ص���ية ومكافحة الر�صوة والف�صاد الإداري 
والت�ص���دي لعملي���ات تزييف العملة وغ�ص���يل الأموال 

واجلرائم اللكرتونية. 
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 تعلمت الفرا�شة
والنزاهة يف جمارك البحرين

بعد رحلة عمل ا�شتمرت 45 عاما.. اأحمد اجلودر:

 حوار- هالة �شالح الزومان:

45 عاما عا�ص���ها اأحد اجلودر يف جمارك البحرين، متنقال بني املنافذ وامل�صئوليات، من موظف �صغر بالثانوية وا�صل 
اللي���ل بالنهار حتى تخرج من جامعة بروت العربية، ونال ثقة روؤ�ص���اءه وكبار رجال الدولة، حتى اأ�ص���بح رئي�ص���ا لعمليات 
التفتي�س اجلمركي، م�ص���ئوًل عن املنفذ اجلوي، واملنفذ البحري واملنفذ الري ويف نف�س الوقت كان مكلفا بالعمل كقائم 

باأعمال مدير اإدارة التفتي�س.
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رحل����ة يعت����ز ب����كل تفا�ص����يلها وذكرياتها 
واإجنازاتها، واأي�صا بال�صداقات القوية التي تكونت 
وتوطدت على مدى �صنواتها.. قلبنا معه اأوراق 
الذكريات وتوقفنا عند بع�س التفا�صيل ، وكانت 

البداية من اأوراق الطفولة.
يق����ول: كان����ت بداي����ات طفولت����ي مليئه 
بالذكريات اجلميله فقد ولدت يف عام 1950، 
بفري����ق العمام����رة باملح����رق من اأ�����رسة فقرة 
وم�ص����تورة احلال واحلم����داهلل جتمعني جمموعه 
من ال�صدقاء تربطنا املحبه واملوده وكنا نق�صي 
وقتن����ا يف املراجعة وحل الواجبات املدر�ص����ية 
معاً وكنا ن�ص����تمتع بالرحالت املدر�ص����ية التي 
كانت ومازالت ترتك ذكريات جميله يف حياتي، 
واأي�صاً نق�ص����ي وقتنا ب�ص����يد الطيور »احلبال« 
ولعب كرة القدم وقد ظهرت علي موهبة الر�صم 
منذ طفولتي، وكثرًا ماكنت اقوم بالر�ص����م عن 
ا�ص����دقائي لواجباته����م املدر�ص����ية، ويف ذاك 
الوقت مل يكن لدينا تلفاز فكانت والدتي رحمها 
اهلل بعد الع�ص����اء، والنتهاء م����ن حل الواجبات 
املدر�ص����ية، تق����وم ب�����رسد الق�ص�����س اخلياليه 

»احلزاوي« حلني وقت النوم.
وماذا عن �شنوات الدرا�شة وذكرياتها؟

التحقت مبدر�صة عمر بن خطاب البتدائية 
باملح����رق وانهيت املرحل����ة البتدائية ومن ثم 
انتقلت ملدر�صة الهداية اخلليفة وانهيت املرحلة 
العدادية مدتها �ص����نتني، من ثم التحقت اإلى 
ق�صم املعلمني مبدر�صة الثانوية باملنامة ومدتها 
�ص����نتني وكان ي�رسف لن����ا راتب رمزي خم�ص����ة 
دنانر لل�ص����نة الأولى و�صبعة دينار ون�س لل�صنة 
الثاني����ة، وكان يتم الختي����ار من قبل جلنة من 
املدر�ص����ني، وبعد التخرج من ق�صم املعلمني 
يف �ص����نة 1966 فتح����ت وزارة الرتبية املعهد 
العايل للمعلمني ومدة الدرا�صة �صنتني اإجباري، 
وب�صبب ظروف عائلتي املعي�صية ا�صطررت لرتك 
الدرا�ص����ة وتوظف����ت ب����الإدارة العام����ة للجمارك 
مل�صاعدة والدي، وقد وا�صلت الدرا�صة باملعهد 
العايل بالفرتة امل�ص����ائية وح�صلت على �صهادة 
املعهد العايل للمعلمني يف �صنة 1968،وقد 
تقدمت بطلب اللتحاق بجامعة بروت العربية 
ومت ال����رد بالرف�����س لعدم اعرتافهم ب�ص����هادة 
املعه����د الع����ايل، مما ا�ص����طررت اأن ا�ص����تكمل 
درا�ص����تي »منازل« ونلت �ص����هادة الثانوية يف 

�صنة 1970 ، ومن ثم التحقت بجامعة بروت 
العربية ونلت �ص����هادة لي�صان�س الآداب يف �صنة 

  .1977

م�شاوري مع اجلمارك

رحلــة العمر مع اجلمارك كيف تراها بعد 
هذه ال�شنني؟

بع����د تخرجي م����ن الثانوية العامة �ص����نة 
1966 التحق����ت باجلم����ارك بجه����ود والدتي 
رحمها اهلل التي كان����ت تربطها معرفة مع زوجة 

مدير اجلم����ارك املرحوم حممد ال�ص����اعي، وقد 
اخترين ال�صيد خليل املطوع رحمه اهلل م�صئول 
املوارد الب�رسية اآنذاك ومت قبويل براتب وقدرة 

ثالثون دينار.
وبع����د التحاق����ي باجلم����ارك مت تعين����ي 
مب�ص����تودع رقم »1« يف املنامة، ومن ثم مت 
نقلي اإلى ق�ص����م » املانفي�ص����ت« وبعدها مت 
نقلي اإلى فر�ص����ة املنامة ق�صم امل�صافرين وبعد 
�ص����نتني مت نقلي اإلى فر�ص����ة ال�صحن، ثم مت 
نقلي اإلى مرفاأ �ص����رتة يف ق�صم البواخر، وكانت 

�جلمارك هي خط �لدفاع �لول و�حل�سن 
�حل�سني لأمن �لوطن
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ت�����رسف لنا ع�����رسون دينار ب����دل نوبات وبعد 
ثالث �صنوات مت نقلي اإلى ميناء �صلمان، و�صنة 
اإلى ق�ص����م التفتي�س مبطار  1972 مت نقل����ي 
البحري����ن ، وبعد م�ص����ي اأربع �ص����نوات متت 
ترقيتي اإلى م�ص����اعد م�رسف نوبة وذلك لكوين 
امتتع بالفرا�صة والنزاهة، وكنت متفانيا وجمتهدًا 
يف عملي، وبعدها بخم�س �ص����نوات تقريباً مت 
ترقيت����ي اإلى م�����رسف جمارك ملدة 19 �ص����نة، 
وبعدها مت ترقيتي اإلى م�رسف املنافذ اجلمركية 
وعددهم 9 منافذ، ومن ثم تدرجت اإلى رئي�س 
عمليات التفتي�س اجلمركي م�ص����ئوًل عن املنفذ 
اجلوي، واملنفذ البحري واملنفذ الري م�ص����ئوًل 
عن 300 �ص����ابط جمارك ويف نف�س الوقت كنت 
مكلف بالقائم باأعمال مدير اإدارة التفتي�س حلني 

اإحالتي على التقاعد بتاريخ 2011/2/1.
درو�س م�شتفادة

مــاذا تعلمــت مــن خــالل تقلــدك لهــذه 
املهام والوظائف يف اجلمارك؟

م����ن اأبرز ال�ص����ياء التي ا�ص����تفدت بها من 
خ����الل عملي باجلم����ارك هي النزاه����ة اجلمركية 
والفرا�ص����ة فالنزاه����ة اجلمركية حت�ص����وا بالهمية 
لإدارات اجلمركي����ة مبختل����ف دول العامل لكون 

اجلمارك هي خط الدفاع الول واحل�صن احل�صني 
لأمن الوطن، واأن تف�ص����ي الف�ص����اد يف الدوائر 
اجلمركية يعر�����س الدولة لدخ����ول املمنوعات، 
وتكون مهددة بزعزعة المن بها، والفرا�صة هي 
�صفة مميزة ا�صتفدنا بها حتى يف حياتنا اليومية 
وكذلك اكت�صبنا التعرف على الب�صائع املقلده 

وح�صن التعامل مع النا�س.
وي�ص����يف: بع����د التحاقي باجلم����ارك عام 
1966 كن����ت �ص����عيدًا جدًا لتخفي����ف العباء 
املعي�ص����ية ع����ن وال����دي واأبدي����ت تفانيا يف 
العم����ل، وكنت جمتهدًا يف عمل����ي ومن خالل 
تنقلي على الق�ص����ام اجلمركي����ة جمعتني مع 
زم����الء كثري����ن بالعمل وه����م ال�ص����يد  خليل 
املط����وع  رحمة اهلل وال�ص����يد  جا�ص����م جم�ص����ر 
وال�ص����يد عبداهلل حمزه وال�صيد  ح�صان املاجد، 
وم�رسفني النوبات الأخ يو�ص����ف احلردان والأخ  

حممد ام����ني والخ عبدالواحد جنم رحمه اهلل 
والخ نا�رس عبداحلميد مدير جمارك املطار حالياً 
والأخ  حممد ا�صحاق والأخ حممد �صاهني والأخ 
حممد ح�ص����ن والأخ  اأحمد بوحمود - والكثر 
من الزمالء وامل�ص����وؤولني الذي يجمعني معهم 

التوا�صل امل�صتمر.
ق�شايا لتن�شى

ماهــي اأهم معامل رحلتــك الطويلة يف 
اجلمارك؟ ومــا هي الق�شايــا وال�شبطيات 

التي تعتز بها؟

خالل 43 �ص����نة ق�صيتها يف اإدارة التفتي�س 
اجلمركي وكنت خاللها من املوظفني املخل�صني 
يف العمل والذين يتمتعون بالفرا�ص����ة والنزاهة 
والولء للوطن وكانت ال�ص����بطيات املميزة ت�صهد 
على فرا�ص����تي يف العمل واعجاب امل�ص����ئولني 
بنباهت����ي مم����ا ادى الى تر�ص����يحي للم�ص����اركة 

ب�سبب ظرويف تركت �لدر��سة و�أ�سبحت 
 موظفا ومل يهد�أ بايل حتى تخرجت

 من جامعة بريوت
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خ����ارج مملكة البحرين يف جم����ارك لندن ملدة 
ثالثة �ص����هور يف �صهر يوليو ل�صنة 1981 ودورة 
اأمنية اإلى ا�ص����رتاليا يف �صنة 1979 ملدة ثالثة 
ا�ص����ابيع ومن �صمن ال�ص����بطيات املميزة، �صبط 
�رسي����ط فيديو مع اأح����د امل�ص����افرين ترانزيت 
الواحدة �ص����باحاً، وكان يف طريق����ه الى اأوروبا 
وعندما طلب منه �ص����ابط اجلم����ارك عارف حممد 
العل����وي �رسي����ط الفيديو لفح�ص����ه، رف�س ذلك 
وبعد اإ�صعاري قمت باإقناعه ووافق على ت�صليمي 
ال�رسيط  وقمت بفح�صه، وكان يحتوي على �صور 
مت�س باأمن و�ص����المة الوطن وبعد مراجعة اجلهة 
اخلا�ص����ة يف املطار، اأب����دو عدم معار�ص����تهم 
يف ت�ص����ليم ال�رسيط ل�ص����احبه، اإل اأنني اوقفت 
امل�ص����افر وحتفظت على جوازه حل����ني النتهاء 
من الإجراءات، وقمت بالت�ص����ال هاتفياً بال�صيد 
عبداهلل حمزة مدير التفتي�س ومت اإبالغه بذلك، 
وح�رس �صخ�صياً وا�ص����طلع على ال�رسيط ومن ثم 
ثم ا�ص����عار املدي����ر العام واتخ����ذت الجراءات 
ب�ص����اأنه ، ومن ثم مت ا�ص����تدعائي مع زميلي 
ع����ارف حممد العلوي ب�ص����حبة مدي����ر اجلمارك 
ال�صيد جا�ص����م جم�صر، ملقابلة �ص����احب ال�صمو 
امللكي الأمر خليفه بن �صلمان ال خليفه رئي�س 
الوزراء حفظه اهلل، و�ص����كرنا على ح�صن الت�رسف 
والجته����اد يف العمل وتكرم علينا مبكرمة مالية 

كحافز لنا  .

واأي�ص����اً من ال�ص����بطيات املميزة التي يجب 
ذكرها لي�س بق�صد التباهي واملديح ل�صخ�صي، 
واإمن����ا لبيان م����دى اهمية الفرا�ص����ة يف التعرف 
على املهربني ل�س����باط اجلم����ارك، فقد جاءتنا 
مالحظ����ه م����ن الإدارة عن امراأة جمهولة ال�ص����م 
تهرب املجوهرات، وكنت اأ�رسف على �صر العمل 
وحمتويات حقائب احلرمي، ويف يوم من الأيام 
�صدين النتباه ملحتويات حقيبة امراأه عبارة عن 
12علب����ه » ميكاب » و6 عل����ب بودره يارديل 
وبال�ص����افة الى 12 �رسوال ن�ص����ائي ومالب�صها، 
وبعد م�صي اأ�ص����بوع ، جاءت نف�س املراأة وقمت 
بتفتي�صها بنف�صي فوجدت نف�س الب�صاعة ال�صابقة 
�صالفة الذكر، بنف�س العدد والنوع ف�صككت يف 
اأمرها وطلبت من �صابطة اجلمارك رقية املعاودة 
اأن تقوم بتفتي�صها تفتي�صا ذاتيا، وبعد حلظات 
ا�صتدعتني ال�صابطة املعنية و�صلمتني رزمة من 

املجوهرات، عب����ارة عن 75 عقدا م����ن اللوؤلوؤ، 
كانت خمباأه بني �صعر راأ�صها ومغطاه بحجابها، 
وعرفنا اأنها كانت تعمل ل�صالح اأحد التجار، وقد 
ا�صتدعاين املغفور له �ص����عادة ال�صيخ دعيج 
بن خليفه ال خليفه رئي�س اجلمارك، و�ص����األني 
كيف مت التعرف على هذه املراأة وال�ص����ك بها؟ 
فاأجبت ب����اأن حمتوي����ات حقيبته����ا التي كانت 
بحوزتها هي نف�س املحتويات ال�ص����ابقة وبنف�س 
الكمية، واكت�ص����فت باأن هذه عملية متويه لرجال 
اجلمارك وقد �ص����ككت يف امرها وقمت بتفتي�صها 
ذاتياً، وقد اعجب �ص����عادة ال�صيخ دعيج بن 
خليفه ال خليفة ، بنباهتي وفرا�صتي اجلمركية.

اختيار ثالثة م�شـــافـــريـــن

 واأي�ص����اً من ال�ص����بطيات الت����ي نالة اعجاب 
امل�ص����ئولني والقيادة الر�صيدة، واأتذكر يف يوم 
من اليام ح�����رس اإلى املطار وف����د من تلفزيون 
البحرين برئا�ص����ة ابراهيم الأن�صاري وكان يقدم 
برنامج عن املخدرات، وكان يريد ت�صوير ق�صية 
خمدرات واإجراء مقابلة مع املهرب، وبعد التاأكد 
من موافق����ة الدارة واجلهات املخت�ص����ة الأخرى 
طلب����ت منه النتظار حلني ن����زول طائرة اخلليج 
من بومبي ويف تلك اللحظه و�صلت الطائرة وبداأ 
امل�ص����افرين بالنزول يف قاع����ة اجلمارك، وكنت 
واقفاً اأراقب امل�صافرين وهو بجانبي وقد اخرتت 
ثالثة م�صافرين �صباب لتطبيق التفتي�س الدقيق 
عليه����م، و�ص����بطنا بح����وزة الول قطعتني من 
احل�ص����ي�س وزنها 500 جرام����ا خمباأه يف �رسواله 
ال����ذي يرتديه والثاين مل نعرث معه اي �ص����يء 
ومن املوؤ�رسات تدل باأنه ي�ص����تعمل، اأما الثالث 
ف�ص����بطنا بحوزته على قطعة اأفي����ون » ترياق 
» خمباأ يف لبا�ص����ه الذي يرتدي����ه وزنها 300 
جرام، وقد اأجرى معهم املقابله وقام بت�ص����وير 
املخ����درات، وق����د اأعج����ب هو ومن مع����ه بقوة 
فرا�صتي التي �صاعدتهم على اإجناح الرنامج . 

ح�شـو اعمدة القف�س

واذكر اي�ص���اً م���ن ال�ص���بطيات التي نالت 
اعجاب امل�ص���وؤولني ب���الدارة ووزارة الداخلية 
والقا�ص���ي باملحكمة، ق�ص���ية ب���داأت باأن اأحد 
امل�ص���افرين ن���زل اإلى قاعة اجلم���ارك وبحوزته 
قف�س خ�ص���بي يتكون من طابق���ني، ومملوء 
بطيور كث���رة من نوع البغبغ���اء ومن النوع 

�سبطت �رسيط فيديو 
فت�رسفت بلقاء �سمو 
رئي�ض �لوزر�ء ونلت 

تكرميه
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الردئ وغر املتداول بالأ�ص���واق، ف�صككت 
يف اأمر القف�س وطلبت من �ص���ابط اجلمارك 
بعد النتهاء من تفتي�س عف�صه بدقه، اأخذ 
جواز امل�ص���افر والقف�س اإلى حجرة التفتي�س 
واأو�ص���ينا الع�ص���كري اأن يراق���ب امل�ص���افر 
املعني، حل���ني النتهاء من فح�س الطيور 
وتفتي�س القف����س، وكنت اأن���ا ا�رسف على 
عملية التفتي�س وبعد اأن انتهينا من فح�س 
الطيور كلها، وكان من �ص���من الطيور �صبع 
بغبغاوات ميتة اأي�صاً قمنا باإخراج اأح�صائهم 
للتاأكد منها، ومن ثم اأح�رست عدة التفتي�س 
فاأخذت املطرق���ة واملفك وعملت فتحه يف 
جوانب القف�س » ال�صاليت » فظهرت بودرة 
وبعد فح�ص���ها باأن تب���ني باأنها خمدرات 
»هروي���ن« وبعد ذلك قمنا با�ص���تخراج 
البودرة كلها فكان وزنها تقريباً 300 جرام، 
وكانت الطريقة التي ا�ص���تغلها املهرب فيها 
براعه ودق���ة يف ابتكارها، فقد قام املهرب 
بحفر اعمدة القف�س اخل�ص���بية » ال�صاليت« 
وح�ص���وها باملخدرات » هروين« ومن ثم 
غط���ى العمدة اخل�ص���بية بطبقة خ�ص���بية 
دقيق���ة من نف�س ن���وع اخل�ص���ب، وترك 
مقدار بو�ص���ة يف الطراف مل حتفر لتثبيت 
امل�ص���امر باعمدة القف�س، وان الغر�س من 
ك���رثة الطيور هو كرثة الروائح والو�ص���اخ، 
لبعاد �س���باط اجلمارك عن فح�ص القف�ص، 
وان نوعية الطيور الرديئة لرخ�س ثمنها وما 
هي العملية متويه لت�سليل �سباط اجلمارك، 
ونالت هذه ال�ص���بطية اعجاب امل�ص���وؤولني 
بالدارة واي�ص���اً وزارة الداخلية بال�صافة الى 
القا�صي باملحكمة ،الذي طلبني عن طريق 
الدارة ، و�صاألني كيف ا�صتبهت يف القف�س 
وكان جوابي باأن املهرب مهما ابتكر طريقة 
التهري���ب لبد ان ي���رتك وراءه موؤ�رس، وان 
فرا�صة �صابط اجلمارك تك�صف املهرب فكمية 
الطي���ور كبرة ومن الن���وع الرخي�س والغر 
مرغوب لدى النا�س ، وقد �صكرين القا�صي 
وكن���ت خالل تل���ك الفرتة مبثاب���ة املعلم 
واملحا�رش ل�س���باط اجلمارك ولكرث من عملوا 
م�صوؤولني  اأ�ص���بحوا  اإدارتي معظهم  حتت 
يو�ص���ف  والخ  ال�ص���باغ  عب���داهلل  كالأخ 
احل���رادن والخ نا����رس عبداحلميد والخ 

عبداللطيف عجالن وغرهم من الخوان.

التــي  اأهــم امل�شاهمــات  ومــا هــي 
تفتخر بها خالل �شنوات عملك؟

اأبرز امل�ص���اهمات الت���ي افتخر بها خالل 
رحلت���ي يف العم���ل 43 �ص���نة يف ادارة 
التفتي�س، فقد كنت رئي�ص���ا للجنة التديب 
واأحد املحا�رسين فيه���ا حيث قامت الدارة 
بعمل جلنة تدريب مهمتها تدريب �س���باط 
اجلم���ارك للتع���رف عل���ى ط���رق التفتي�س 
الطبيعي���ة  املخ���درات  عل���ى  والط���الع 
وامل�ص���نعه وان���واع املتفج���رات وكيفي���ة 
املعاينة والتعرف على الب�ص���ائع املقلدة، 
وكانت جلن���ة التدريب تتكون من روؤ�ص���اء 
املنافذ والق�صام ومتمثلني يف الأخ حممد 
ا�ص���حاق والخ حممد �ص���اهني والخ وليد 
ال�صباغ والخ عبدالكرمي العامر وقد عملنا 
تقريب���اً 12 دورة وكل دورة تتك���ون م���ن 
20 �ص���ابط جمارك، وثالثة من منت�ص���بي 
وزارة الداخلي���ة وكن���ت اأحا�رس فيها عن فن 
التفتي�س اجلمركي والتعرف على املوؤ�رسات 
الدالة على املهربني، وقد ق�صيت قرابة 43 
�صنة يف اإدارة التفتي�س اجلمركي واكت�صبت 
خرة وا�ص���عه يف فن التفتي�س اجلمركي، 
ودور الفرا�ص���ة يف ك�ص���ف املهربني وكثرًا 
ما كنت اأقوم بتوجيه �س���باط اجلمارك لأخذ 
احليطه واحلذر يف التعامل مع امل�صافرين 
امل�ص���بوهة، وكانت  البلدان  القادمني من 
لهذه الدورات م���ردود كبر لتقليل النفاق 

على الدورات اخلارجية.
ن�شائح للجيل اجلديد

ومبــاذا تن�شح املنت�شبــني اجلدد يف 
اجلمارك؟

الن�ص���يحة التي اأقدمها لكل منت�ص���ب 
يف اجلمارك، اأن يك���ون لديه ولء لوطنه 
وان ي�صع النزاهة اجلمركية امام عينه لأنها 
اأمام �صعفاء الأنف�س،  هي املانع احل�صني 
واأن يهتم بالفرا�ص���ة واأن ي�صقلها من خالل 
الدورات والطالع على اجلديد وم�ص���اهدة 
الرام���ج التي تتعل���ق باأم���ور عمله، وان 
يتحلى بالخالق وال�ص���لوك احل�ص���ن واأن 
ب�ص���ورة م�صتحبة،  امل�صافرين  يتعامل مع 
والبتعاد عن العن���ف واأن يعطي انطباعا 

ح�صنا عن جمارك البحرين.

وجدت نف�سي م�سئول 
عن 300 �سابط جمارك 
عندما �أ�سبحت رئي�سا 

لعمليات �لتفتي�ض
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 مــا هــو الفــرق بــني الم�ــس واليــوم يف 
العمل اجلمركي؟   

العمل اجلمرك���ي بالم�س كان بطيئاً وكثر 
الجراءات ومعقدًا وكان���ت العمال تدار يدوياً، 
فكانت تعتمد على اجلهود ال�صخ�صية، اأما اليوم 
فقد تطور العمل اجلمركي بوا�ص���طة احلا�ص���ب 
الالآيل لتخلي�س املعامالت اجلمركية وقد الغيت 
الكث���ر من الاإج���راءات املعقدة، وا�ص���تبدلت 
باإجراءات ب�ص���يطة و�صهلة، ومن خالل ا�صتخدام 
احلا�صب الآيل مت ربط املنافذ اجلمركية بع�صها 
البع����س، للتع���رف عل���ى املهرب���ني ونوعية 

ال�صبطيات اليومية.
لو عــادت عقــارب ال�شاعة اإلى الــوراء هل 

�شتختار نف�س امل�شرة؟

لوعادت عقارب ال�صاعة �ص���وف اأختار العمل 
اجلمركي ، لأنني ا�ص���عر ب�ص���عادة واأنا اأودي 
واجبي الوطن���ي واقف بوج���ه املهربني ملنع 
دخول املمنوعات ال�ص���اره ببلدي حر�ص���اً على 

المن والمان.
كيف تق�شي وقت فراغك بعد التقاعد؟  

يف العبادة وق�ص���اء حوائج البيت املنزلية 
والتن���زه م���ع العائلة وممار�ص���ة الريا�ص���ة، كما 
ا�ص���تمتع بقراءة بع�س الكتب لتثقيف نف�صي، 
مع املتابعة امل�صتمرة على ماهو جديد بجمارك 

البحرين.
هل انت متابع جيد للتلفزيون؟

نع���م اأن���ا متابع جي���د للتلفزي���ون ومن 
الرام���ج املف�ص���لة لدي ه���ي الخب���ار اليومية 
والرام���ج العلمي���ة والأفالم امل�رسي���ة القدمية 

بالإ�صافة للم�صارعة.
وهل هناك كلمة اأخرة تريد اأن توجهها 

لأحد؟

بداي���ًة اأود ان اع���رب عن جزيل �ص���كري 
وتقديري لختياري ك�صيف يف جملتكم املوقرة، 
كما اأرغب يف توجيه كلمة اأخرية لأخواين �سباط 
اجلم���ارك،  حافظوا على ال���ولء واحلر�س على 
الوط���ن،  واأن يتمتعوا بالنزاهة اجلمركية حفاظاً 
على �ص���معة اجلمارك وان يوؤدوا عملهم بكفاءة 

واخال�س . 

ال�صم : اأحمد يو�صف احمد اجلودر.
احلالة الجتماعية : متزوج

مكان امليالد : املحرق  
تاريخ امليالد : 1950/1/1 

اجلن�صية: بحريني 
املوؤهل الدرا�صي: جامعي

املوؤهالت العلمية :

•• ال�صهادةالثانويةالعامة.

•• دبلوم املعهد العايل للمعلمني.

•• ال�صهادةاجلامعية لي�صان�س اآداب جامعه بروت العربية.
الدورات التدريبية :

•• دوره امنيه يف )�صيدين( يف ا�صرتاليا تاريخ 1976/12/1 الى 1976/12/15.

••  برنامج تبادل الزيارات بني موظفي اجلمارك بدول جمل�س التعاون مب�صقط تاريخ 
1988/10/1 الى 1988/10/21.

 CARBY HOUSEدوره يف بريطاني����ة لالط����الع على نظام اجلم����ارك يف  ••
TRAINING CENTER تاريخ  4/18 /1991  الى  10/ 7 /1991.

•• دوره يف ديوان اخلدمةاملدنية كتابه التقارير من 1992/9/14 الى 1992/9/17.

•• دوره التح�صيل  �صنه 1996.

•• دوره يف ديوان اخلدمةاملدنية التحفيزوالقيادة 1997/6/15 الى 1997/6/17.

••  دورة المن اجلمركي ل����دول جمل�س التعاون يف مبنى الإدارةالعامة للجمارك وانا 
احد املحا�رسين فيها وذلك خالل الفرته من 2002/2/16 الى 2002/2/18.

اخلربةالعملية:

••  خدمه 43 �ص����نه باإدارة التفتي�س اجلمركي منها 19 �ص����نه م�رسف نوبه يف املطار 
 و 5 �ص����نوات رئي�س املنافذ البحرية و 7 �ص����نوات رئي�س عمليات التفتي�س و منها 
3 ُكلفت القائم باأعمال مدير اداره التفتي�س بالإ�صافة لعملي و10 ال�صنوات موزعه 

على املنافذ اجلمركيةاملختلفة ك�صابط جمارك و حتى نهايةاخلدمة 2011/2/1.
الهوايات:

•• الر�صم .

•• القراءة.

•• ال�صفر.

بروتـــريـــة
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اأك����د تقري����ر بريط����اين جدي����د اأن تذمر 
الأّم وقلقها ب�ص����بب عجزها ع����ن حتقيق بع�س 
طموحاتها الوظيفي����ة والأ�رسية، ميكن اأن يدمرا 

حياة اأبنائها. 
وعر اخلراء عن قلقهم ب�ص����اأن الر�ص����ائل 
املحبط����ة الت����ي ميك����ن اأن تبثه����ا الأّم القلقة 
يف اأطفاله����ا، وما لها من خملف����ات وخيمة على 
حباط �سلوك  نف�سيتهم، موؤكدين اأن ال�سعور بالإل
مكت�ص����ب، وقد ينتقل من الآباء اإلى الأبناء مثل 
الوباء املعدي، ومع الوقت ي�ص����بح �ص����مة يف 

�صخ�صية الفرد. 
ونوهوا بقيم����ة العالقة الدقيق����ة بني الأّم 
واأطفالها، م�ص����رين اإلى مدى تاأثر الأّم نف�صيا 

على اأطفالها، وهم اأجنة ور�صع ومراهقون. 
وربطت درا�صة بريطانية بني �صعور الأطفال 
بالقلق ون�صبة التوتر التي تعاين منها الأّم اأثناء 
احلمل، مو�صحة اأن اجلنني ي�صعر بتوتر اأّمه وهو 
ل يزال يف رحمها، ثم ي�صاحبه هذا ال�صعور يف 

حياته ويجعله اأكرث قلقا. 
وقال امل�رسفون على الدرا�ص����ة اإن امل�صيمة 
عادة ما حتم����ي الطفل من هرمونات ترتاكم يف 
دم الأّم عندما ت�صعر بالتوتر، لكن هذه احلماية 
تك����ون �ص����عيفة عند بع�����س الن�ص����اء فتنتقل 

الهرمونات ال�صارة من الأّم اإلى الطفل. 
ولفتوا اإلى وجود اإنزمي مب�ص����تويات مرتفعة 
يف امل�ص����يمة ومخ الطف����ل، يعمل على حمايته 
من هرمونات التوتر، ويف حال تعطل هذا احلاجز 
فاإن الأطف����ال يولدون ب����وزن منخف�س وتتغر 

ا�صتجاباتهم للتوتر.
ويعتقد العلم����اء اأن هذا الإنزمي ميكن اأن 
يتعر�س لأ�رسار ب�ص����بب ارتفاع م�صتويات التوتر 
اأثناء احلمل، كما تعجز بع�س الن�صاء عن تكوين 
هذا الإنزمي الواقي ب�صورة كافية.واأ�صاروا اإلى اأنه 

الكتئاب
مر�س ينتقل بالعدوى من الآباء اإلى الأبناء
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فور انتهاك هرمونات التوت����ر لهذا احلاجز، فاإنها 
�ص����توؤثر على مخ اجلنني اأثن����اء منوه وحتدث 
تغيرات جتعل الطفل عر�صة للقلق وامل�صكالت 

ال�صلوكية اأثناء مراحل منوه. 
واأكد الباحث ديرت وولك من جامعة ووريك 
اأن تعر�س الأم للتوتر والقلق من �صاأنه اأن ينقل 
كميات كبرة من الهرمونات الع�صبية اإلى جمرى 

ال����دم، وهذا يوؤث����ر على منو نظام ال�ص����تجابة 
للتوتر والقلق لدى اجلنني. 

وق����ال اإن التغرات التي تط����راأ على نظام 
ال�ص����تجابة توؤث����ر على الأطفال يف امل�ص����تقبل 
وعلى كيفي����ة تعامله����م عاطفيا حي����ال التوتر 
والقلق، في�ص����عرون كم����ا لو كانوا يتعر�ص����ون 
ملعاملة قا�ص����ية. كما اأ�صارت العديد من البحوث 

اإل����ى اأن قلق الأّم وتوترها اأثن����اء فرتة احلمل ل 
يوؤثران مبفردهما يف الطباع املزاجية والنف�صية 
للطفل، ولكن البيئة التي يرتبى فيها الطفل لها 
الأثر الأكر يف بناء �صخ�صيته، فالأّم التي ت�صكو 
من مزاج م�ص����طرب ميك����ن اأن تنقل م�ص����اعرها 
اإل����ى ابنها وهو يف عام����ه الأول. وقال نيمور�س 
كري�ص����تا�س، عامل الجتماع بجامعة هارفارد اإن 
م�صاعر ال�صخ�س ال�صلبية تنتقل اإلى الآخرين من 
حيث ل يعلمون، نتيجة وجود عدوى عاطفية 
جتعل املرء ي�ص����عر بذات امل�صاعر التي ي�صعر 
بها الآخرون.  ويرى علماء النف�س اأن امل�ص����اعر 
ال�صلبية املنت�رسة يف �صفوف الأطفال توؤثر على 
حياته����م الجتماعية والأكادميي����ة، وجتعلهم 
عاجزي����ن عن م�ص����اركة اأقرانهم م�ص����اعر الفرح 
وال�رسور نتيجة لنزوائهم وانطوائهم، م�صرين 
اإلى اأن حالت الكتئاب والقلق تاأتي يف مقدمة 
الأ�صباب الرئي�صية التي ميكن اأن توؤ�ص�س لنزعة 
عدواني����ة ت�ص����ل اإلى حد النتح����ار يف مراحل 

املراهقة والبلوغ.
وحتدث����ت منظم����ة ال�ص����حة العاملية عن 
ارتفاع معدلت ال�سطرابات النف�سية يف اأو�ساط 
الأطفال واملراهقني، م�ص����رة اإلى اأن الكتئاب 
هو ال�صبب الرئي�صي لالإ�صابة باملر�س والعجز يف 
�ص����فوف الفتيان والفتيات على حد ال�صواء مّمن 
ترتاوح اأعمارهم بني 10 و19 عاما. كما نوهت 
بقيمة احل�ص����ول على الرعاية يف ال�صغر ودورها 
ال����ذي يكمن يف احليلول����ة دون وقوع وفيات 
يف �ص����فوف املراهق����ني وجتنيبه����م املعاناة 

النف�صية التي ميكن اأن تدوم مدى احلياة. 
وقدرت درا�صة دولية عدد الأطفال الذين 
يعانون من ا�ص����طرابات �صلوكية باأكرث من 27 
باملائة، وخا�ص����ة يف �ص����فوف الفئة العمرية من 
12 وحتى 17 عاما وب�صكل اأقل حدة يف الفئة 

العمرية من 5 اإلى 11 عاما. 
وميكن اأن يوؤدي القلق اإلى عواقب وخيمة 
طويلة املدى، خا�ص����ة اإذا �ص����احبه ا�ص����طراب 
نف�ص����ي اآخر مثل الكتئ����اب، حيث يرفع ذلك 
م����ن مع����دلت حم����اولت النتح����ار. ويعاين 
الأطفال واملراهقون امل�ص����ابون بالقلق غالبا من 
بع�س الأمرا�س النف�صية الأخرى، مثل الو�صوا�س 

القهري واملخاوف غر املررة.
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 التحـري
عـن التـهـريـب

اإعداد :الباحثان القانونيان
م�شعب �شاكر ويو�شف بوادي

اإذا كان القانون قد الزّم موظفي الإدارة مكافحة التهريب، فاإنه يف نف�س الوقت منحهم ال�ص���الحيات والآليات املنا�ص���بة 
للقي���ام بذلك، فقد تناول قان���ون اجلمارك املوّحد من املادة 122 الى املادة 128 القواعد التي ُت�ص���ّر عملية التحري، 
وذلك لأن حتديد مفهوم التحري عن التهريب مهم جدًا لدقة هذه امل�س���األة وانعكا�س���اتها اخلطرية،  حيث اأن �ُسلطة �سباط 

اجلمارك يف التحري عن التهريب مقيدة بعدة قيود، وهذا ما �صُنبينه  تباعاً.
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ن�ّس قان����ون اجلمارك املوح����د يف املادة 
116عل����ى اعتبار اإن موظفي الدارة  من رجال 
ال�ص����بط الق�ص����ائي فلهم اأن ير�ص����دوا حتركات 
ال�صخا�س امل�صتبه فيهم،اأو الب�صائع  او و�صائط 
النقل التي ي�صتبه انها ت�صتعمل يف التهريب،  
ولهم اي�ص����اً ان يفت�صوا ال�ص����خا�س – تفتي�س 
الن�ص����اء ل يكون اإل من قبل مفت�صات جمركيات  
كما لهم ح����ق تفتي�س البي����وت واملخازن بعد 
احل�صول على اإذن من النيابة العامة مع عدم 
حتمل اأي ا�رسار قد تن�صاأ عن ممار�صتهم لعملهم. 
ول تقت�رس ال�ص����الحيات على ذل����ك، بل ومتتد 
لت�صمل حق الطالع على امل�صتندات وال�صجالت 
واملرا�صالت وغرها املرتبطة بالعمليات اجلمركية 
واخذ ن�صخة عنها، وُتعاَمل الوثائق  واملعلومات 
التي يطلع عليها �س����باط اجلمارك  اثناء عملهم 

معاملة �رسية ل يجوز اف�صاوؤها.
كما يجوز ل�س����باط اجلمارك التحفظ على اأي 
�صخ�س  ُي�ص����تبه اأن له  عالقة بجرمية تهريب اأو 
نقل اأو حيازة  ب�ص����اعة مهرب����ة، وذلك بعد اأن 
ُيحرَّر حم�رس  �ص����بط ا�صتنادًا لن�س املادة رقم 6 
من القرار رقم 7 ل�ص����نة 2003 ب�ص����اأن قواعد 
التح����ري عن التهري����ب داخل وخ����ارج الدائرة 

اجلمركية.             
وجميع ما مت ِذكره من �صالحيات ل تتمتع 
بال�صفة القانونية اإل اإذا كانت �صمن اخت�صا�صهم، 

وُيَحَدد اخت�صا�صهم تبعاً لثالثة حماور:
اأوًل: الخت�ص����ا�س امل����كاين: وه����و عب����ارة عن 
والبحري، وجميع  الري  النطاقني اجلمركيني 
الدوائ����ر اجلمركي����ة يف املوان����ئ واملط����ارات، 
والماك����ن اخلا�ص����عة للرقاب����ة اجلمركية وخارج 

النطاقني الري والبحري عند متابعة ومطاردة 
الب�صاعة املهربة.

ثانيًا: الخت�صا�س الزماين: وهو عبارة عن �صاعات 
العمل املحددة ل�سباط اجلمارك التي يتمتعون 

اثناءها ب�صفة ال�صبطية الق�صائية.
ثالثــًا: الخت�ص����ا�س النوعي: ويق�صد به طبيعة 

العمال املوكلة ل�سباط اجلمارك ونوعها.

وبناء على ما �ص����بق، يت�صح اإن �صالحيات 
وقيود �صابط اجلمارك تدوران يف فلٍك واحد، 
فه����و لديه من ال�ص����الحيات ما تخول����ه للتحري 
عن جرمي����ة التهريب �رسيطة اأن ل يجاوز القيود 
املن�ص����و�س عليها يف القانون، فالقانون هو ما 
يبني �صحة الإجراءات املتبعة من عدمها، وهذا 
امل�صلك هو ال�ص����ائد يف مملكة البحرين ودول 

القانون واملوؤ�ص�صات.

موظفو �لد�رة من رجال �ل�سبط �لق�سائي 
لهم ر�سد حتركات �مل�ستبه فيهم وتفتي�ض 

�ل�سخا�ض و�لبيوت و�ملخازن باإذن من �لنيابة

لهم حق �لطالع على 
�مل�ستند�ت و�ل�سجالت 
و�ملر��سالت �ملرتبطة 
بالعمليات �جلمركية 

ول يجوز �إف�ساء 
حمتوى هذه �لوثائق  

و�ملعلومات 
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 امل�شغل
القت�شادي املعتمد

اإعداد : اإدارة املخاطر

برنامج »�مل�سغل �لقت�سادي �ملعتمد« هو �أهم بر�مج منظمة �جلمارك 
�لعاملية �لتي ت�ستند على ركيزة »�ل�رس�كة بني �جلمارك و�لقطاع 

�خلا�ض«، و�لتي �سممت حتى ت�سمن عملية ت�سهيل و�أمن �ن�سياب حركة 
�لب�سائع يف �سل�سلة �لتجارة �لعاملية.
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ويتناف�س م�ص���غلو القطاع اخلا����س يف ال�ص���تفادة من الفر�س 
املتاح���ة التي قد متكنهم م���ن تقليل عاملي الوقت والتكلفة �ص���واء 
عند الت�صدير اأو ال�صتراد ب�صكل عام، ومن البديهي اأن اأي اقت�صاد 
يف اأي دول���ة يتاأثر بدرجة كبرة بحرك���ة التجارة اخلارجية، وبحجم 
ال�ص���تثمارات وامل�رسوعات الداخلية، كم���ا ل يخفى على اأحد اأن اأول 
ما يجتذب هذه ال�ص���تثمارات وي�صجع انتعا�س التجارة هو اآلية العمل 
اجلمركي، عن طريق اإيجاد اإجراءات ب�صيطة ووا�صحة و�صفافة متعلقة 
بال�ص���تراد والت�صدير مما ي�ص���جع على اإقبال امل�صتثمرين يف ظل 

الت�صهيالت ووفرة التكاليف يف امل�رسوفات املبا�رسة وغر املبا�رسة. 
من هنا ارتاأت �ص���ئون اجلمارك يف تبني برامج منظمة اجلمارك 
العاملية التي ت�ص���تند على ركيزة »ال�رساكة ب���ني اجلمارك والقطاع 
اخلا�س« والتي �ص���ممت حتى ت�ص���من عملية ت�ص���هيل واأمن ان�صياب 
حركة الب�ص���ائع يف �صل�ص���لة التجارة العاملية. ولع���ل من اأهم هذه 

الرامج هو برنامج »امل�صغل القت�صادي املعتمد«. 
ن�ص���تطيع ان ن�ص���ر الى اأب�ص���ط مفه���وم ل�رنامج امل�ص���غل 
القت�ص���ادي املعتمد على اأنه  اأي طرف م�ص���ارك يف حركة الب�صائع 
والتجارة الدولية يتم اعتماده وقبوله من قبل �ص���ئون اجلمارك لنيل 
�ص���هادة »امل�ص���غل القت�ص���ادي املعتمد«، بناًء على جمموعة من 
ال�ص���رتاطات واملتطلبات واملعاير التي لبد ان تتوفر لدى امل�صغل 
القت�ص���ادي حتى يعتمد. وه���ذه الأطراف من املمك���ن اأن تكون:  

»امل�صنعني، امل�صتوردين، امل�صدرين، اأو �رسكات التخلي�س« . 
ولبد للقطاع اخلا�س ان ي�ص���تفيد من هذه الفر�صة ليطرق اأبوابا 
جديدة للتعاون مع اجلمارك، من خالل تقدمه لطلب العتماد ووفائه 
باحلد الدنى من ال�ص���رتاطات واملتطلبات واملعاير املوؤهلة حل�صوله 
على ال�ص���هادة املعتمدة حتى يتمكن من جن���ي وحتقيق الفوائد 

التالية: 
باقة من الت�شهيالت اجلمركية تت�شمن:

•• الأولوية يف اجراءات التخلي�س
 •• الأولوية يف اجراءات الف�صح

•• خف�س معدلت التفتي�س الدقيق 
 •• معلومات حمدثة و�رسيعة و�رسية تامة 

 •• مركز ات�صال خا�س لال�صتجابة واملتابعة 
 •• م�صاركتهم يف ندوات وور�س تثقيفية وتدريبية ذات �صلة 

 •• العرتاف الدويل املتبادل »على املدى البعيد«
ح�شولهم على ال�شمعة املرموقة: 

من خالل امليزة التناف�صية املنفردة يف ال�صوق باعتبارهم حاملي 
لتلك ال�صهادات املعتمدة التي متكنهم من زيادة وا�صتقطاب الزبائن 

مما يوؤدي الى تعظيم الرباح.
يف اخلتام، لبد اأن يدرك القطاع اخلا�س اأن الأ�ص���ا�س املبني 
لتحقي���ق التعاون وال�رساكة يتم عن طري���ق  تعزيز اللتزام الطوعي 

الذاتي والذي هو نواة امل�صغل القت�صادي املعتمد.  
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جنح رج����ال اجلمارك يف �ص����بط كمية كب����رة من مادة 
املاريجوانا املخدرة، داخل اأدوات لعبة الكريكيت.

كان املهربون فيما يبدو قد اأعدوا هذه الو�صيلة املبتكرة 
لتمرير �ص����فقة من املواد املخدرة، دون اأن يدركوا اأن هناك 
عيوناً �صاهرة يف اجلمارك البحرينية، تر�صد بعناية كل الطرود 

الواردة بحثاً عن املمنوعات.

ت�ص����ر اأوراق الق�صية اإلى اأنه اأثناء التفتي�س واملعاينة من 
قبل �ص����ابط اجلمارك ملجموعة من الط����رود الواردة اإلى مملكة 
البحرين، عن طريق جهاز الأ�ص����عة مت ال�ص����تباه بطرد قادم 
من بنغالد�س يحتوي على اأغرا�س �صخ�صية، فتم فتح الطرد 
للتاأك����د، فوج����دت حمتوياته عبارة عن ل����وازم لعبة الكريكت 
)م�ص����ارب وكرات وقواعد خ�ص����بية( ، حم�ص����و بداخل القواعد 
اخل�ص����بية مادة املاريجوانا، وبعد اإتخاذ الإجراءات القانونية، 
مت تفتي�س الأدوات ليتم العثور على 2801  جراًما من مادة 

املاريجوانا املخدرة، وعلى الفور مت اإتخاذ الإجراءات الالزمة.

 رجال اجلمارك ي�شبطون 2.8  كيلو 
من املاريجوانا يف اأدوات الكريكيت   
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بحوزة م�شافرة
جمارك املطار ت�شبط اأكرث من 40 األف حبة من حبوب كبتاجون

متكنت اإدارة جم����ارك املنافذ اجلوية مبطار 
البحري����ن ال����دويل م����ن القب�س على م�ص����افرة 
بحوزته����ا ح����وايل 40669 حب����ة م����ن حبوب 

الكبتاجون املخدرة .
 وعند و�ص����ول املذكورة اإلى قاعة اجلمارك، 
ا�ستبه �س����باط اجلمارك بها، وبتفتي�ص اأمتعتها 
مت �ص����بط حبوب الكبتاجون داخ����ل احلقيبة، 
حيث مت لفها بورق الق�ص����دير وو�ص����عها داخل 

عدة علب .
وح�ص����ب الإجراءات املتبعة فقد مت ت�صليم 
املتهمة واملواد امل�ص����بوطة، اإل����ى �رسطة اإدارة 
مكافح����ة املخدرات ب����الإدارة العام����ة للمباحث 
والأدلة اجلنائية ل�صتكمال الإجراءات القانونية، 

متهيدًا لإحالة الق�صية اإلى النيابة العامة .

 جنحت �سئون اجلمارك يف اإلحباط حماولة تهريب مادة املاريجوانا 
وحبوب الرتام����ادول داخل اأحد طرود ال�ص����احنة ال����واردة اإلى مملكة 
البحرين. وت�ص����ر التفا�صيل اإلى اأنه اأثناء التفتي�س واملعاينة من قبل 
�صابط اجلمارك من الطرود عن طريق جهاز الأ�صعة، مت ال�صتباه بطرد 

قادم من اإحدى الدول العربية، يحتوي على اأغرا�س �صخ�ص����ية، فتم 
فت����ح الطرد للتاأكد فوج����دت حمتوياته عبارة عن » نعال« حم�ص����و 
بداخلها مادة املاريجوانا، والتي بلغ وزنها  131.90 جرام ، كما مت 

العثور على 63 قر�صاً من اأقرا�س الرتامادول املخدرة.   

ماريجوانا وترامادول داخل نعال اأحذية
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يف القهوة �شبع فوائد 
تخف�ض خطر �لإ�سابة �ل�سكري و�أمر��ض �لقلب 

و�سغط �لدم وحماية �ل�رس�يني و�لأوردة 

 بّينت درا�ص����ة طبية �ص����وي�رسية اأن القهوة 
مفيدة جدًا يف الوقاي����ة من خطر التعر�س لداء 

ال�صكري بن�صبة 25 باملائة تقريباً. 
ه����ي  املق�ص����ود  اأن  الدرا�ص����ة  واأو�ص����حت 
القه����وة اخلالية من الكافي����ني، وتكون مبعدل 
اأربعة اأكواب متو�ص����طة احلج����م يومياً، وذكرت 
الدرا�ص����ة التي اأجريت يف معه����د اأبحاث الطب 
العام بجنيف يف �ص����وي�رسا باأن مركبات القهوة 
احلرارية هي املق�ص����ودة به����ذا التاأثر.  وتزيد 
هذه املركبات من ا�ص����تهالك ال�صعرات احلرارية 

وبالتايل حرق ن�ص����ب عالية للجلوكوز مما يوؤدي 
لزيادة اإفراز الأن�ص����ولني. وت����وؤدي هذه العملية 
م����ع تكرارها روتيني����اً اإلى خف�س اأ�����رسار تناول 
ال�ص����كريات العالية بنتيجة عك�ص����ية تقي على 
امل����دى البعيد من الإ�ص����ابة بالنوع الثاين من 
داء ال�ص����كري.  واعتمدت الدرا�صة يف نتائجها 
على اأبحاث امتدت لأكرث من اأربع �ص����نوات يف 
مناطق جغرافية خمتلفة تتب����ع اأنظمة غذائية 
متباينة ل�صمان ح�صول فائدة �رسب القهوة ب�صكل 
عام.  وجاء يف الدرا�ص����ة اأن ه����ذه الفوائد هي 
من التبعات الإيجابية ملركبات القهوة، ول تاأثر 

وا�ص����ح لختالف الأنظمة اأو الأن����واع الغذائية 
يف حتقيق نتائجها املفيدة.  وذكرت الدرا�صة 
اأي�ص����اً باأن م����ن الفوائد الإ�ص����افية التي تبينت 
اأثن����اء الأبحاث، هي نفع القهوة يف الوقاية من 
اأمرا�س القلب و�ص����غط الدم وحماي����ة ال�رسايني 
والأوردة ب�ص����كل عام، وتخفي�س ن�صب الإ�صابة 
بال�ص����كتات الدماغي����ة والقلبية وبع�����س اأنواع 
الأورام ال�رسطاني����ة، كما اأن م����ن الآثار الإيجابية 
بعيدة املدة ل�رسب القهوة بانتظام امل�ص����اعدة 
على املحافظة على وزن �ص����حي مثايل ب�ص����كل 

عام يكون معززًا باإتباع برامج غذائية �صحية.
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قولوا لكل النا�س
وداعا لآلم الظهر مع الأنانا�س 

بعدما كانت اآلم الظهر حالة تقت�رس على امل�ص����نني 
من قبل، باتت اأكرث �ص����يوعاً يف اأيامن����ا هذه لدرجة ان 
8 من كل 10 اأ�ص����خا�س ي�ص����كون منه����ا، واأفاد موقع 
»رابيد ه����وم رمييديز« اأن اآلم الظهر حتول احلياة اإلى 
جحي����م، وقد متنع من القيام باأ�ص����غر الواجبات، ولذا 
ي�ص����تحيل غ�س النظر عنها ول بد من عالجها باأق�ص����ى 
�رسع����ة ممكنة. ولف����ت اإل����ى ان ثمة عالج����ات طبيعية 
متنوعة للتخل�س من اآلم الظهر، اأب�ص����طها واأ�صهلها اأكل 
الأنانا�س، واأو�ص����ح اأن الأنانا�س هو طريقة فعالة ولذيذة 
للتخل�س من اآلم الظهر، فهو يحتوي على اأنزمية تعرف 
ب«bromelain«، التي حتارب اللتهابات طبيعياً. 
ون�ص����ح باإدخال الأنانا�س على النظ����ام الغذائي بغية 
التمتع بفوائده، واحل�صول على هذه الأنزميات املفيدة 

طبيعياً ومن دون عناء.

�شدق اأو ل ت�شدق

ال�شكريات قد جتعل حياتك مرة!
ك�ص����فت درا�ص����ة اأمريكية حديثة اأن اأ�رسار تناول 
ال�ص����كريات ل تقت�رس على ال�ص����منة فق����ط، بل ميكن 
اأن ت�صبب اأي�صاً ال�صعور بال�ص����يق والكتئاب وال�صغط 
النف�ص����ى. واأ�ص����ارت الدرا�ص����ة التى اأجراه����ا باحثون 
م����ن جامعة اإميورى فى اأتالنت����ا، اإلى اأن تناول نظام 
غذائى غن����ى ب�«الفركتوز« فى فرتة املراهقة يجعل 
ال�صيق والكتئاب اأ�ص����واأ ويغر كيفية ا�صتجابة املخ 
لل�س����غوط. و«الفركتوز« �سكر يتواجد ب�سكل طبيعى 
فى الفاكهة واخل�رسوات، لكنه ي�ص����اف اأي�صاً للماأكولت 
وامل�رسوبات امل�ص����نعة من الب�ص����كويت اإل����ى الآي�س 
كرمي. ووجد بع�س العلماء اأن »الفركتوز« قد يكون 
مرتبطاً باأمرا�س ع�رسية خطرة، مثل ال�رسطان واأمرا�س 
القلب والكلى و�صغط الدم املرتفع وال�صكر من النوع 
الثان����ى وحت����ى اخلرف.غر اأن القائم����ني على هذه 
الدرا�ص����ة اأكدوا اأي�ص����ا اأن »الفركتوز« قد يعمل على 

حتفيز م�ص����ارات معينة يف املخ، توؤث����ر على كيفية 
ا�ستجابته لل�سغوط املختلفة، وهو اأمر له تاأثريات مهمة 
على �ص����لوك الإن�ص����ان. وقال الباحثون وفقا ل�صحيفة 
»ديلى ميل« الريطانية، اإن هذا ال�ص����كر ميكن اأن 
يوؤدى لتفاقم الأعرا�س املرتبطة بالكتئاب، مو�صحني 
اأن هذه التاأثرات مقلقة ب�ص����كل خا�س خالل �ص����نوات 
املراهقة، وهى مرحلة تطور ا�ص����تجابة ال�ص����خ�س اإلى 
ال�سغوط. واأ�ساف الباحثون، اأنه اإلذا اأ�سبحت ا�ستجابة 
اجل�سم لل�س����غوط النف�سية ح�سا�س����ة للغاية، يتعر�ص 
املراهقون خلطر النمو، وهم اأكرث عر�ص����ة مل�ص����تويات 
اأعل����ى من الكتئاب. واأو�ص����ح الباحثون اأن التعر�س 
لفرتة طويلة لل�س����غوط ميكن اأن يوؤدى لرتفاع �سغط 
الدم، والإ�رسار بجهاز املناعة، وزيادة معدلت الإ�صابة 
بالأزمات القلبية وال�ص����كتات الدماغية، كما اأنه ي�صعف 

اخل�صوبة ويعجل بال�صيخوخة. 



الصحــــــافـــــــــــــة

الجمـــــــارك 58

اأعلنت �رسطة دبي عن �ص����بط ع�صابة هربت 
كمي����ة كبرة م����ن العقاق����ر املخ����درة، خمباأة 
لتهريب  اأنابيب حديدية م�صممة خ�صي�صاً  داخل 

املخدرات.
وق����ال القائ����د الع����ام ل�رسطة دب����ي اللواء 
خمي�س مطر املزينة اإن ع�ص����ابة خباأت كمية من 
املخدرات تقدر ب�ص����تة ماليني و500 األف حبة 
خم����درة »الكبتاجون« يق����در ثمنها بنحو 65 

مليون درهم » نحو 18 مليون دولر«.
وذكر اأن عملية ال�صبط بداأت حني مت تلقي 
معلوم����ات تفيد باأن �صخ�ص����ني من جن�ص����يات 
عربية يحوزان كمي����ة كبرة من املواد املخدرة 
واملوؤث����رات العقلي����ة، حمملة على �ص����احنة يف 
دبي، ويبحثان لها عن ناقل ليقوم بتخزينها، 

ثم ت�صديرها اإلى اإحدى الدول اخلليجية.

وعلي����ه مت ت�ص����كيل فريق عم����ل، وحترك 
اأف����راد الفريق اإلى مكان وج����ود اأحد املتهمني 
وقاموا مبباغتته واإلق����اء القب�س عليه، وباقتياده 
اإلى مكان ال�ص����احنة ومعاينة حمولتها تبني اأنها 
جمموعة من الأنابي����ب احلديدية عددها 165 
اأنبوب����اً، وقد مت اإخفاء املخ����درات داخلها على 

نحو احرتايف لي�س من ال�صهولة اكت�صافه.
وق����ال الل����واء املزين����ة اإن املتهمني اعرتفا 
باجلرمية، ونيتهما ت�ص����ديرها اإلى اإحدى الدول 
اخلليجية، وقد اأ�ص����ندت ل����كال املتهمني تهمة 
حيازة املواد املخدرة بق�صد الرتويج والت�صدير، 

واأحيال الى اجلهات القانونية.
وقال����ت �رسط����ة دب����ي اإن » الكبتاجون« 
ي�ص����نف على اأنه م����ن املخدرات الت�ص����نيعية، 
ويعاين املدمن عليه من الهلو�ص����ات ال�صمعية 

والب�رسية وا�ص����طراب احلوا�س، فيتخيل اأ�صياء ل 
وجود لها، كما تظهر عليه اأعرا�س ت�ص����به حالت 

مر�س الف�صام اأو جنون العظمة.

 �ص����بطت ال�صلطات امل�رسية يف مطار القاهرة راكبة اأملانية حاولت تهريب عملة معدنية اأثرية 
نادرة تعود للع�رس العثماين داخل حقيبة يدها لدى �صفرها اإلى �صوي�رسا وتنازلت عنها مل�صلحة 

وزارة الآثار مقابل ال�صماح لها بال�صفر.
 وقال العقيد م�ص����طفى عامر رئي�����س نوبتجية ال�رسطة اإنه اأُثناء اإنهاء اإجراءات �ص����فر ركاب 
الطائرة ال�ص����وي�رسية املتجهة اإلى زيوريخ جرى ال�ص����تباه يف حقيبة يد راكبة اأملانية وبفتحها 
عرث على عملة معدنية قدمية جدًا وبعر�صها على م�صئول الوحدات الأثرية باملوانئ واملطارات 
امل�رسي����ة قرر اأنها تعود للع�����رس العثماين عام 1277 هجرية يف عه����د عبدالعزيز خان بن 

حممود املظفر وهي من العمالت النادرة.

دبي ت�شبط اأقرا�س كبتاجون بـ 18 مليون دولر

 اأبلغت اجلمارك �إحباط تهريب عملة �أثرية نادرة
عن زوجها املتعاطي

دفع����ت مواطنة رج����ال اجلمارك اإل����ى اإلقاء 
القب�س على زوجها.املواطنة اأجرت ات�صاًل برجال 
جمارك ال�صاملي، حيث اأبلغتهم اأن �رسيك حياتها 
اأدمن تعاطي املخدرات واأنه ب�صدد العودة اإلى 

الكويت عر املنفذ، واأدلت ببياناته.
اجلمركي����ون وخالل تدقيقه����م على اأمتعة 
القادم����ني من اإح����دى الدول، تب����ني اأن من 
بينه����م من ابلغت عنه زوجته، وبتفتي�ص����ه عرث 
بحوزت����ه على كمية من احلب����وب املخدرة،متت 
م�ص����ادرتها منه واإحالته بها اإل����ى الإدارة العامة 

ملكافحة املخدرات واخلمور.
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 تهريب كب�شولت 
املخدرات يف بطن طفلة

اأدخلت طفلة يف احلادية ع�رسة اإلى امل�صت�صفى 
يف مدينة كايل يف غرب كولومبيا ل�صتخراج 104 

كب�صولت خمدرات، كانت ابتلعتها على ما قالت 
ال�رسطة التي ت�صتبه يف اأن الفتاة ا�صتخدمت من 

قبل جتار خمدرات.  واأو�صح هوفر بينيا قائد �رسطة 
كايل »لقد خ�صعت لعملية جراحية، ومت ا�صتخراج   

الكب�صولت من بطنها، ومت فح�صها الآن ملعرفة اأي 
نوع من املخدرات حتوي. 

وقالت ال�صلطات اإن القا�رس كانت ت�صتخدم على 
الأرجح لتمرير املخدرات اإلى اأوروبا يف كب�صولت 

حتوي وفق التقديرات على 500 اإلى 600 غرام.  
واأ�صاف بينيا »كل املوؤ�رسات تفيد اأنها عملية ا�صتغالل 

منحرفة لهذه القا�رس من قبل بالغني لنقل خمدرات 
من كولومبيا اإلى بلد اآخر«.  وبعدما ذهبت لزيارة 
والدها، عادت الطفلة اإلى والدتها وراحت ت�صتكي 
من اأوجاع يف البطن خالل الليل والنهار، واأدخلت 

ب�صكل عاجل اإلى امل�صت�صفى وهي يف »و�صع 
م�صتقر«.  وقال بينيا اإنها احلالة الأولى امل�صجلة يف 
كايل التي ت�صتخدم فيها قا�رس بهذا العمر من اجل 
تهريب خمدرات،  وتعتر كولومبيا من اكر منتجي 
الكوكايني يف العامل الى جانب البرو، وقد اأنتجت 
العام 2013 حوايل 290 طنا من هذه املخدرات 

بح�صب الأمم املتحدة. 

 �شبط خمدرات
 بقيمة مليار دولر

�صبطت الإنرتبول اأكرث من 27.5 طنا من 
الكوكايني والهروين يف اأمريكا الو�صطى والكاريبي، 
يف عملية وا�صعة النطاق �صاركت فيها ع�رسات الدول، 

بح�صب ما اأعلنت ال�رسطة الدولية يف بيان.  وجاء 
يف بيان اأن كمية الكوكايني امل�صبوطة تبلغ قيمتها 

1.3 مليار دولر، واأطلق على هذه العملية ا�صم 
»ليونفي�س 2«، و�صاركت فيها 39 دولة، واأ�صفرت 

عن توقيف 442 �صخ�صا، و�صبط مبالغ بقيمة 2.2 
مليون دولر، ومائة قطعة �صالح.  وعرث اأي�صا على 

خم�صني خمترا غر �رسعي لت�صنيع املخدرات، وعلى 
غوا�صة ت�صتخدم يف التهريب يف كولومبيا، وطائرتني 

�صغرتني يف الإكوادور، واأكرث من ع�رسين مدرجا 
للهبوط يف الغابات. 

�شبط 3 الآف كيلو من الكوكايني يف ميناء روتردام
اأعل����ن ممثلو الدعاء الهولندي����ون اأن هيئات اجلمارك يف مدينة روتردام ال�ص����احلية 
�صبطت �صحنة من الكوكايني تقدر قيمتها ب 120 مليون يورو » 149.4 مليون دولر«.  
وكانت كمية الكوكايني مو�صوعة يف 3300 عبوة �صغرة، وخمباأة يف حاوية مملوؤة بجذور 
نبات الك�ص����افا، قادمة من كو�ص����تاريكا وذلك ح�صبما ذكر مكتب الإدعاء العام، ومت تدمر 
الكوكايني وجترى حاليا حتقيقات للو�ص����ول اإلى اأي م�ص����تبه بهم حمتملني يف الواقعة .  
وتعد هذه ال�ص����بطية التي متت هي ثاين اأكر �ص����بطية يف تاريخ ميناء روتردام، وكانت 

اأكر �صبطية هي م�صادرة 4200 كيلوجرام من الكوكايني يف عام 2005.

طن من الكوكايني يف مركب �رصاعي
�ص����بطت ال�رسطة الإ�ص����بانية حوايل طنا من الكوكايني، عل����ى منت مركب �رساعي يف 
جنوب جزر كناري.  واأوقف طاقم مركب »ليبرتي بيل«، املوؤلف من اأوكرانيني ورجل اأ�صله 
من �رسبيا، على ما جاء يف بيان الوزارة التي اأو�ص����حت اأن املركب ال�رساعي كان يبحر من 
دون اأي راي����ة.  وكان املركب الذي اأوقف يف اأعايل البحار، على بعد 370 كيلومرتا من 
جنوب الأرخبيل، ينقل 950 كيلوجراما من الكوكايني، بح�ص����ب التقديرات الأولى.  وقد 
نفذت عملية ال�صبط هذه بعد اأقل من 10 اأيام على �صبط 600 كيلوجرام من الكوكايني 
يف مرك����ب �رساعي يرفع العلم الت�ص����يكي وتوقيف طاقمه املوؤلف من اأربعة ت�ص����يكيني.  
ويف مطلع نوفمر، ك�ص����فت وزارة الداخلية الإ�صبانية عن ارتفاع �صديد يف عمليات �صبط 
الكوكايني �صنة 2013، من دون �رسح اأ�صبابه. وتبقى ا�صبانيا املعر الرئي�صي للمخدرات 
املهربة اإلى اأوروبا، وب�صورة اإجمالية، �صجلت 73،7 % من عمليات �صبط القنب و%41،2 

من م�صبوطات الكوكايني املنفذة يف اأوروبا �صنة 2012 يف ا�صبانيا، بح�صب الوزارة. 
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اإحتـــر�س »ال�شيلفي« قد يجعلك 
هدفًا للبلطجة الإلكرتونية

ربحت 16 مليون يورو لت�شرتي هاتفًا جديداً
حملت لنا الأيرلندية ماري هاميلتون ) 65  عاماً ( مفاجاأتني من العيار الثقيل، 
كانت اأولهما فوزها باجلائزة الكرى يف اليان�ص����يب وبلغت م�صتوى قيا�صي ب� 13 
مليون جنيه ا�ص����رتليني، اأم����ا املفاجاأة التي كادت اأن ت�ص����عق الكثرين هو اأن 
اأمنيتها واأهم �ص����يء �ص����تفعله بكل تلك الأموال �رساء هات����ف ذكي جديد، وهو 
احللم الذي كان يراودها منذ فرتة طويلة لعدم متكنها من جتميع بع�س الأموال 
ب�ص����بب فقرها ال�ص����ديد.  اأثارت ت�رسيحات هاميلتون �ص����خرية الآلف على مواقع 
التوا�ص����ل الجتماعي الذين رجحوا عدم ا�صتيعابها للمبلغ النقدي وما ميكن اأن 
تفعله به من �رساء منزل فاخر و�ص����يارة وال�ص����تمتاع بالرح����الت حول العامل. ويف 
احتف����ال كبر واكب احتفال هاميلتون وزوجها بعي����د زواجهما ال� 40، مت تقدمي 
اجلائزة لهما بعد اإجراء �ص����حب اليان�ص����يب، وفور فوزها طرح عليها �ص����وؤال »ما هو 
اأول �ص����يء �ص����تفعلينه بتلك الأموال؟«، حينها ابت�صمت هاميلتون وبدت متوترة 
واأجابت: »�ص����اأنفقها«، ثم ا�صتطردت قائلة اإن اأول �صيء �صتفعله هو �رساء هاتف 
ذكي جديد، حينها ابت�ص����مت مقدمة احلفل مما جعل هاميلتون تتدارك املوقف 
وتقول: »بالطبع اأي�صاً �صاأجعل حياتي مريحة يل ولعائلتي، و�صاأ�صاعد الكثر من 

النا�س يف املجتمع«.  

ل يتحتم عليك عند ن�رس �صور »�صيلفي«، الإف�صاح عن 
التفا�صيل الكاملة حلياتك اخلا�صة، وذلك ح�صبما ذكر موقع 

اإلكرتوين اأملاين لتقدمي الن�صح وامل�صورة للمراهقني.
وميكن لل�صور اأن تك�صف اأي�صاً عن الكثر من املعلومات 

عنك، مثل اأين تعي�س؟ ومع من؟، وهو ما ميكن اأن يتحول 
اإلى م�صكلة للمراهقني الذين ي�صبحون عر�صة لأن يكونوا 

هدفاً للبلطجة الإلكرتونية. ويقدم موقع »هاندي �صيكتور 
دوت دي اإى« الأملاين معلومات لل�صباب ب�صاأن كيفية جتنب 

املكائد ال�صائعة يف ا�صتخدام الهواتف النقالة. ويقول املوقع 
اإلنه ميكنك التقاط �سور »�سيلفي اآمنة« باإلم�ساك هاتفك عند 

زاوية غريبة مثل جانب الوجه اأو من اأعاله. وبهذه الطريقة 
ل ميكن تطبيق برامج امل�صح ال�صوئي للوجه على ال�صورة، 

ولكن �صوف تظل ال�صورة رائعة. وهناك اأي�صا العديد من 
التطبيقات املجانية التي ت�صمح لك باإعادة و�صع التعديالت 

على ال�صور »ال�صيلفي« حتى ل ميكن للقرا�صنة ا�صتخدامها.

بعد 28 عاما من وفاتها فنانة اأمريكية حتطم الرقم القيا�شي لأغلى لوحة
بيعت لوح����ة للر�ص����امة الأمركية الراحلة 
جورجي����ا اأوكيفي، باأكرث م����ن 44،4 مليون 
دولر يف نيويورك، يف رقم قيا�ص����ي عاملي 
جديد للمبيع����ات يف املزادات املخ�ص�ص����ة 
لأعمال ر�ص����امة.  وبح�ص����ب دار »�ص����وذبيز« 
للمزادات فاإن الرقم القيا�ص����ي ال�ص����ابق يف 
املزادات املخ�ص�صة للفنانات، �صجلته الر�صامة 
الأمركية التجريدية جوان ميت�صلز يف عملها 
»انتايتل����د« ال����ذي بيع ب�����11،9 مليون 

دولر يف مزاد لدار »كري�ص����تيز« املناف�ص����ة 
نيوي����ورك.  يف  ماي����و  يف  ل�«�ص����وذبيز« 
واأو�صحت »�ص����وذبيز« اأن لوحة »جيم�صون 
ويد/واي����ت فالور من����ر 1« جلورجيا اأوكيفي 
ق����درت قيمتها قبل البيع ب�15 مليون دولر 
لكنها �ص����جلت ارتفاعا اإلى اأك����رث من 44،4 
مليون دولر اإثر معركة طاحنة من املزايدات 
بني اثنني من امل�ص����اركني املتحم�صني يف 
املزاد. وكانت اللوحة ج����زءا من ثالثة اأعمال 

عر�ص����ها متحف جورجيا اأوكيف����ي يف مدينة 
�ص����انتا بولية نيومك�ص����يكو )جنوب غرب(.  
وتعت����ر الفنانة واح����دة من اأهم الر�ص����امات 
يف القرن الع�رسين، وه����ي جزء من احلركة 
الطليعي����ة الفنية يف نيويورك.  وقد توفيت 
�صنة 1986 واأم�صت الق�صم الأكر من حياتها 
يف نيومك�ص����يكو كما عرف����ت بلوحاتها التي 

تركز فيها على الزهور. 
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ب�شبب »وات�س اآب«
»م�شنة« �شعودية 

تطرد اأبناءها واأحفادها 
من جمل�شها

ت�صبب ال�«وات�س اآب« يف طرد عدد 
من الأبناء والبنات والأحفاد من جمل�س 

ظلت تقيمه والدتهم امل�صنة مبنزلها 
باملدينة املنورة، كل جمعة على مدى 

ع�رسين عاماً.
ويف التفا�صيل اأن امل�صنة »�س. ك«، 
درجت على جمع اأبنائها وبناتها واأحفادها 

اأ�صبوعياً مبجل�صها حيث يتناولون معاً 
وجبة الغداء، يف جو اأ�رسي بهدف تقوية 
العالقات فيما بينهم، واطمئنان كل فرد 

منهم على الآخر، ووفقاً ل�صحيفة »عكاظ«.
اأن يوم  اجلمعة كان مغايرًا ملا 
اعتادت عليه امل�صنة، حيث لحظت 
ان�صغال اجلميع بهواتفهم النقالة، 

والدرد�صة مع اأ�صدقائهم على ال�«وات�س 
اآب« اأثناء حديثها معهم، الأمر الذي 

اأزعجها فطلبت منهم عدة مرات التوقف 
عن ذلك، ولكن دون جدوى الأمر الذي 
اأثار غ�صبها ودفعها لطردهم جميعاً كبارًا 

و�صغارًا من جمل�صها، قائلة »باأن من يريد 
اأن ي�صم ملجل�صها يف املرة القادمة عليه 

اأن يتخلى عن هاتفة«.

لقاء بني اأطول واأق�رص رجلني يف العامل
التقى اأطول رجل يف العامل الرتكي �ص����لطان كو�ص����ان، ةال����ذي يبلغ طوله 
مرتين و51 �ص����نتيمرتًا، م����ع اأق�رس رج����ل يف العامل النيبايل ت�ص����اندرا بهادور 
دانغي، البالغ من العمر 57 �ص����نة، ويبلغ طوله 54.6 �صنتيمرتا، على هام�س 
احتفالية العام ال�ص����تني لتاأ�صي�س مو�صوعة غيني�س لالأرقام القيا�صية، والتي تنظم 
يف العا�ص����مة الريطاني����ة لندن. والتقى الرجالن لأول م����رة يف الحتفالية، التي 
جرت قرب �ص����اعة بيغ بن ال�ص����هرة  ومبنى الرملان الريطاين التاريخي، حيث 
ا�صتعر�ص����ا اأمام الكامرات  ولوحا باأيديهما حميني ال�صحفيني وامل�صورين، الذين 
حر�س����وا على التقاط اأكرب كم من ال�سور لهذا اللقاء النادر. وقال �سلطان البالغ من 
العمر 32 عاما، اإنه يدخل مو�صوعة غيني�س لالأرقام القيا�صي��ة للعام اخلام�س على 
التوايل، م�صيفا اأنه ا�ص����تطاع حتقيق اأكر حلم يف حياته بزواجه العام املا�صي، 

واأعرب عن اأمله يف اإجناب اأطفال من زوجته البالغ طولها 1.75 مرتا.

اأغرب عرو�س يف العامل
اأخ�شعت خطيبا لختبارات ك�شف الكذب ملدة عام!

ن�رست �صحيفة بريطانية ق�صة زفاف ديبي �صتيف اأكرث امراأة غيورة بالعامل، والتي اعتادت اأن جتري 
خلطيبها اختبارا لك�ص���ف الك���ذب يوميا، خوفا من اأن ينظر لمراأة اأخرى.  و�ص���تيف هي امراأة تبلغ من 
العم���ر 42 عاما اعتادت اأن جتر خطيبها ذي الثالثني عاما، على اإجراء اختبار ك�ص���ف الكذب يف كل 
مرة يخرج فيها من املنزل، لتتاأكد من كونه خمل�صا كما متنعه من م�صاهدة التليفزيون يف حالة اإعجابه 
بفتاة اأخرى.  واتبعت دبيبي طيلة فرتة خطبتها اأ�صاليب خمتلفة ومثرة لال�صتغراب، ملنع خطيبها من 
النظر لفتاة اأخرى، بينها تفتي�س هاتفه وبريده الإلكرتوين وامل�رسيف حتى تتاأكد من عدم خيانته لها، 
حيث اإنها ت�صعر بالقلق ال�صديد اأن يبتعد عنها اأو يعجب بفتاة اأخرى، وقالت ديبى لل�صحيفة: »اإنها 
تخ�صي من اأن ينظر خطيبها لإحدى الفتيات يف ال�صارع، وهو ما يدفعها لو�صع فالتر حماية على جهاز 
الكمبيوتر اخلا�س بخطيبها وعلى هاتفه املحمول، كما اأنها متنعه من م�ص���اهدة اأي برامج بها ن�صاء يف 
التلفاز.  واأو�ص���حت ديبي اأنها جاءت للعي�س يف بريطانيا منذ اأربع �صنوات، بعد مرورها بعالقة فا�صلة 

يف اأمريكا، ويظن  عدد من اأقاربها اأنها مري�صة نتيجة ال�صدمة التي تعر�صت لها. 

ل عزاء لل�شباب
ال�شعور بالر�شا يبداأ بعد ال�شتني  

اأظهرت درا�ص���ة قامت بها منظمة ال�ص���حة 
العاملية، اأن ال�ص���عور بالر�صا يتعلق باملنطقة 
التي يعي�س فيها الإن�ص���ان  ومب�ص���توى العمر 

الذي بلغه .
وقالت الدرا�صة اإن الإن�ص���ان يبداأ ال�صعور 
بالطمئنان يف حياته عند و�ص���وله �ص���ن ال 
60 بعد اأن يكون جتاوز اأعباء اأزمة منت�ص���ف 
العمر، ورمبا جتاوز اأي�ص���اً مرحلة ال�صخط وعدم 
الر�ص���ا عن احلياة يف مرحل���ة معينة . وتطرق 
العلماء يف درا�ص���تهم اإلى مرحلة ال�ص���يخوخة 

يف جميع اأنحاء العامل اآخذين بعني العتبار 
خمتلف العوامل املوؤثرة يف ال�صلوك . واعتمد 
الباحثون على بيانات دولية �صملت 150 األف 
�صخ�س من خمتلف اأنحاء العامل، وكانت نتيجة 
الر�ص���ا عن احلياة خمتلفة من بل���د اإلى اآخر، 
فف���ي العامل الغربي يكون الر�ص���ا عن احلياة 
ابتداء من ال 45 ي�ص���ل ذروته عند ال 60 ، 
بينما الر�ص���ا عن احلياة يف �رسق اأوروبا واأمريكا 
الالتينية يكون مرتفعاً يف مرحلة ال�ص���باب ثم 

يهوى اإلى اأ�صفل مع التقدم يف العمر .
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ُعْدنــا.. 
والَعـْوُد أْحَمـُد

تع���ود اإليكم جملة »اجلمارك« بعد توق���ف ق�رسي..ارتاأينا األ نعود اإل بحلة 
وبثوب جديد لفت .. فخالل توقفنا، كنا ن�ص���ع اخلي���ارات املتاحة اإمامنا للخروج 
بتوليفة �صحفية ترتقي مل�صتوى طموحكم، وتلبي تطلعاتكم واحتياجاتكم للنهل 
من منتج اإعالمي متميز.. فعقدنا العزم اأن تكون العودة ت�صاهي م�صاف ال�صحافة 
البحريني���ة، بحيث تكون املجلة اأكرث اإ�رساقاً ومواكبة للمنحى ال�ص���حفي يف فتح 
ذراعيها للتفاعل البناء، وتناول املو�ص���وعات الهادفة التي ت�صهم يف تو�صيع اآفاق 
العمل الت�ص���اركي مع املجتمع���ني الداخلي واخلارجي.. وه���ذا يندرج يف اأطار 
اهتم���ام ومتابعة حثيثة من قبل �ص���يدي رئي�س اجلم���ارك - امل�رسف العام  على 
املجل���ة، الذي كانت توجيهاته امل�ص���تمرة، ال ترى املطبوعة الن���ور اإل ويكون لها 
ب�ص���مة وا�ص���حة يف خماطبة القراء .. وهذا ما ن�صرت�ص���د به، ون�صعه هدفاً حمددًا 

اإمام اأعيننا.
 وطيلة الأ�ص���هر املا�صية من عملية توقف الإ�صدار.. كنا ن�صع الروؤى والت�صورات 
لل�صكل وامل�ص���مون مبا �ص���تخرج به املطبوعة وفق قواعد علمية منهجية، تواكب 
معاير ال�صحافة احلديثة، وت�صاير التطور التقني وع�رس املعلوماتية .. كل ذلك كي 
تكون املجلة م�صدر ثراء نوعي ميكن القراء من �صر اأغوار املعرفة، والتزود مب�صامني 

تعينهم على اأثراء معارفهم، وترفدهم باملعلومات وهم يقلبون �صفحاتها.
م���ع اإطاللة الع���ام اجلديد 2015، تع���اود جملة »اجلمارك« الإ�ص���دار من 
جديد، لتكون هذه ال�صنة فاحتة خر و�صالم لوطننا احلبيب، ولكل اأوطاننا العربية 
والإ�ص���المية .. وكم نتمنى اأن يكون هذه املرة » العود اأحمد«،  وان ن�ص���ل اإلى 

القارئ الكرمي من خالل هذه املطبوعة، ليجد فيها ما ينتظره منها.
كما ارتاأينا اأن ت�ص���در املجلة بحلتها اجلديدة، تزامنن���ا حلملتنا يف الحتفال 
بالي���وم العاملي للجم���ارك، الذي ي�ص���ادف 26 يناير من كل ع���ام، ويحمل هذا 
العام  �ص���عار »تن�صيق اإدارة احلدود«، حيث تهدف احلملة اإلى تعريف املجتمع 
بال���دور الذي تقوم به �ص���ئون اجلم���ارك يف حماية املجتمع واحلف���اظ على اأمنه 
وتعزيز وتر�ص���يخ التعاون بني الطرفني، واإبراز اأوجه التعاون بني �صئون اجلمارك 
والإدارات الأخرى عر احلدود، بالإ�ص���افة اإلى ا�صتح�ص���ار اأبرز جهود جمارك مملكة 

البحرين وخدماتها على امل�صتوى الدويل واآخر تطوراتها.
وياأتي هذا اجلهد ا�صطالعاً مب�صوؤولية اجلمارك امللقاة على عاتقها، للقيام بدور 
اأمني كبر ودور اقت�ص���ادي مهم، ل �ص���يما اأن الدورين متالزمان معنى وحمتوى، 
حيث ل اقت�صاد بال اأمن ول تقدم بال تنمية اقت�صادية تعد ع�صب التطور والزدهار.
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