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الجمارك تكرم 
موظفيها 

المشاركين في 
تنظيم الفورموال )1(..

مركز العمليات 
الجمركية متخصص 
في المتابعة والرصد 

الجمركي..

إجراءات استيراد 
السيارات عبر 
المنفذ البري..



Customs Magazine    2



www.bahraincustoms.gov.bh    3

اإلفتتاحية

خطوة مهمة يف تاريخ البلد
يطيب يل يف مستهل هذا العدد من مجلة شئون الجامرك بحلتها الجديدة واإلصدار الثامن منها، أن أتقدم 

بن  حمد  امللك  الجاللة  صاحب  حرضة  قيادة  ظل  يف  الرشيدة  للحكومة  والتربيكات  التهاين  آيات  بأسمى 

 عيىس بن سلامن آل خليفة ورئيس الوزراء املوقر سمو األمري خليفة بن سلامن آل خليفة وويل العهد األمني

سمو األمري سلامن بن حمد آل خليفة عىل نجاح سباق جائزة البحرين الكربى )الفورموال1( للعام 2012 م، كام 

أشكر معايل وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة عىل دوره الكبري يف توفري  األمن 

واألمان لزوار هذا السباق الكبري.

ويف هذا اإلطار شارك وفد من ضباط الجامرك يف التنظيم لسباق جائزة البحرين الكربى )الفورموال1(، بإعتبار 

أن دورهم أسايس يف اإلرشاف عىل عملية دخول سيارات ومعدات السباق، وحامية الحدود ومكافحة عمليات 

التهريب الجمريك بشتى أنواعها، باإلضافة إىل تسهيل الحركة التجارية بتطبيق أفضل املامرسات العاملية املتبعة. 

وسوف تظل مملكة البحرين بإذن اهلل يف ظل السياسة املتوازنة والحكيمة التي تنتهجها القيادة وجهة إقليمية 

ٍطيبٍة  سمعة  من  به  تتمتع  ملا  نظراً  املتنوعة  والسباقات  واملعارض  املهرجانات  إلقامة  دامئاً  مرغوبة  وعاملية 

للضيوف، وملا ميتلكه شبابها  الرتحيب وحسن اإلستقبال  املحافل، وملا ُجبل عليه شعبها من صفات  يف هذه 

الفعاليات.. هذه  مثل  تنظيم  نجاح  يف  وفعال  إيجايب  بشكل  ساهمت  السنني  مدى  عىل  تراكمية  خربة   من 

 وما شئون الجامرك إال يد متتد بالرتحيب واملساعدة والحامية لهذه الفعاليات يك تحقق أهدافها يف منتهى 

اإلطمئنان واألمان.

مواقع  مختلف  يف  الجامرك  شئون  يف  العاملني  جميع  جهود  عىل  أثُني  أن  يل  يطيب  املناسبة  وبهذه 

العاملية.. املعايري  وفق  الجمريك  العمل  تطوير  يف  ونجاح  تقدم  من  يحققونه  ما  لهم  وأبارك   عملهم 

 وفقكم اهلل جميعاً لكل ما فيه الخري لهذا الوطن وقيادته وشعبه.. واهلل ويل التوفيق.

حممد بن خليفة بن علي آل خليفة
 رئيس الجامرك
املرشف العام
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 املشرف العام
 الشيخ حممد بن خليفة بن علي  آل خليفة

رئيس اجلمارك

 رئيس التحرير:
مالزم أول / وعد راشد النجم

مدير التحرير: رئيس عرفاء / هالة صالح الزومان

MJB 566 :رقم التسجيل

21 السرية الذاتية للمرحوم 
بإذن اهلل تعاىل السيد أحمد 

جاسم محمد.

22  األمن والتنمية يف مملكة البحرين.

ومضه عىل نص.  24

دور القيادة يف تعزيز الرضا الوظيفي.  25

الفرق بني الباركود والكيو آر كود وطرق استعاملهام.  27

28 ضبطيات مميزة.

إدارة الجودة الشاملة والتغيري.  29

مسابقة مجلة الجامرك.  30

الخطوبة ومفهومها للنظرة الرشعية.  31

شئون الجامرك تطلق   32
ً  نظاماً جمركيا

متطوراً ألعامل التخليص 

الجمريك.

33  أفق .. نقلة نوعية يف العمل الجمريك.

المجتمع

 34  الفائزون يف مسابقة
مجلة الجامرك.

 جميع املراسالت توجه
 إىل شعبة اإلعالم والعالقات العامة

 ص.ب 15، املنامة - مملكة البحرين
 هاتف: 17359773، فاكس: 17359794

 موقع شئون اجلمارك يف اإلنرتنت:
www.bahraincustoms.gov.bh 

 الربيد اإللكرتوين:
public.relation@customs.gov.bh

 اإلعالن والتنفيذ
 سيتي سكرين للدعاية واإلعالن
 تليفون: 8666 3777 973+

 الربيد اإللكرتوين:
mayaanassif@hotmail.com

تصميم وإخراج
آمواج للدعاية واإلعالن

هاتف:  882 324 17  973+

أالخبار

اإلعالن رسميّاً عن إنطالق أعامل   07
هيئة اإلتحاد الخليجي.

رئيس الجامرك يُكرم املتقاعدين 

وموظفي الجامرك املتميزين .

التحقيقات الصحفية

08 إجراءات استرياد السيارات عرب املنفذ الربي.

10 حيايت املهنية 
بدأتها بعام 1971م 

وخدمة الوطن الهدف 

الذي عملت ألجله.

مجلة الجامرك تستضيف السيد إسامعيل   13
حسني أكرب - املدير العام التنفيذي 

ملبيعات رشكة إبراهيم خليل كانو.

14 شئون الجامرك تكرم موظفيها 
املشاركني يف تنظيم سباق جائزة 

البحرين الكربى )الفورموال1(.

مقاالت ودراسات

اإلدارة اإلسرتاتيجية بني النظرية ومعوقات   16
التطبيق.

مضمون المجلة
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تعيين وزاري الترقيات إلى رتبة مالزم أول

قرار وزاري

تعيينات إدارية

  السيد ناصر عبداحلميد حسني
مدير إدارة جمارك املنافذ اجلوية

مالزم أول / حممد بن فيصل آل خليفة
ملحق لشعبة الشئون القانونية

السيد وليد عبدالعزيز الصباغ
مدير إدارة التخليص اجلمركي 

واملتابعة

مالزم أول/  جمعة علي العجالن
مشرف مركز العمليات اجلمركية

السيد باسم يوسف السعدي
رئيس شعبة الشئون القانونية

 السيد  حمد خليل املالود
رئيس شعبة الشئون اإلدارية

 السيد علي إبراهيم الذوادي
القائم بأعمال رئيس شعبة الدورات والتطوير

 السيدة بسمة صالح عاشري
رئيس شعبة مراقبة األداء واجلودة

 السيد خليفة حسن العماري
رئيس االتفاقيات

 السيد عبدالعزيز أحمد حممد
رئيس املتابعة والتحقيقات اجلمركية "الريلو"
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أالخبار

شارك سعادة الشيخ محمد بن خليفة بن عيل آل خليفة رئيس الجامرك 

مع إخوانه أصحاب السعادة رؤساء ومدراء عامي الجامرك بدول مجلس 

اإلتحاد  لهيئة  األول  اإلجتامع  أعامل  يف  العربية  الخليج  لدول  التعاون 

الجمريك، والذي تم فيه اإلعالن رسمياً عن إنطالق أعامل هيئة اإلتحاد 

والثالثني  الثانية  دورته  يف  األعىل  املجلس  لقرار  تنفيذاً  وذلك  الجمريك 

بإنشاء هيئة اإلتحاد الجمريك لدول مجلس التعاون، والتي من مهامها 

الخطوات  وإتخاذ  املجلس  بدول  الجمريك  اإلتحاد  متطلبات  استكامل 

التنفيذية نحو اإلجراءات التي يتم تطبيقها يف املنافذ األوىل مع العامل 

إلعالن  متهيداً  وذلك  للهيئة  الداخيل  النظام  إقرار  تم  حيث  الخارجي، 

اإلتحاد الجمريك الخليجي يف األول من شهر يناير للعام 2015م.

والعالقات  التطوير  رئيس  من  كالً  اإلجتامع  يف  الرئيس  سعادة  رافق 

الجمركية ، ورئيس االتفاقيات الدولية ، وعدد من املسئولني.

اإلعالن رسمّيًا عن إنطالق أعمال 
هيئة اإلتحاد الخليجي

من  املتميزين  واملوظفني  املتقاعدين  بتكريم  الجامرك  شئون  إحتفلت 

أوضح  حيث  بعطائكم(،  الوطن  )شموخ  شعار  تحت  وذلك  منتسبيها 

رئيس الجامرك أن تكريم املتقاعدين واملتميزين من منتسبي الجامرك 

الجمريك،  العمل  مبثابة شكر وعرفان عىل عطاءهم خالل مسريتهم يف 

حيث كانوا خري نرباس ألقرانهم يف العمل.

تطوير  حيث  من  إنتقاليه  مرحلة  اليوم  تعيش  الجامرك  أن  إىل  وأشار 

اإلجراءات الجمركية وعمليات التخليص يف كافة املجاالت والتي بدأت 

تطبيق  من حيث  الحكومية  والجهات  املؤسسات  من  مثيالتها  تواكب 

الدول  مصاف  ضمن  لتكون  الوظيفي  األداء  جودة  وأنظمة  معايري 

السباقة يف كافة املجاالت الجمركية، معرباً عن متنياته باملزيد من التقدم 

والرفعة ملا فيه مصلحة وطننا الغايل.

رئيس الجمارك يكرم المتقاعدين 
وموظفي الجمارك المتميزين
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التحقيقات الصحفية

استرياد  إمكانية  حول  املواطنني  من  الكثري  يطرحه  سؤال 
املنافذ  عرب  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  من  السيارات 
الجمركية وعىل وجه التحديد املنفذ الربي )جرس امللك فهد(، 
وماهي اإلجراءات املتبعة و املستندات املطلوبة من املستورد 
حتى تتم عملية استرياد السيارات بسهولة ويرس، باإلضافة إىل 
التابعتني  املرور  وإدارة  الجامرك  شئون  من  كل  تعاون  مدى 

لوزارة الداخلية ودورهم يف تسهيل عملية اإلسترياد.

بداية وضح ضابط الجامرك عبدالرحمن عبدالله سلامن مرشف اإلفساح 

واملعاينة بجرس امللك فهد، بأن عملية اإلسترياد تتم عرب شئون الجامرك 

الداخلية، وأنه يف حال وصول  لوزارة  التابعتني  للمرور  العامة  واإلدارة 

السيارات املستوردة من قبل املستورد أو من ينيب عنه، يتم إستدعاء 

وبعدها  بالسيارات  املحملة  الشحنة  لتفتيش   )K9( األثر  وحدة جناح 

املمنوعات  من  خلوها  من  للتأكد  األشعة  لجهاز  الشحنة  تحويل  يتم 

يتم  )املبديئ( وأخرياً  الفني  الفاحص  الشحنة عىل  املقيدات، ثم متر  أو 

إستيفاء رسومها وتحديد ما إذا كانت تستحق الرضيبة .

كام أفاد أن نسبة الرسوم الجمركية املفروضة عىل جميع أنواع السيارات 

اململكة  املصنعة يف  الباصات والصهاريج  باستثناء  والشاحنات هي %5 

دولة  يف  واملصنعة  راكب   50 تسع  التي  والباصات  السعودية  العربية 

اإلمارات العربية املتحدة.

أما بالنسبة للمستندات املطلوبة إلسترياد السيارات فهي براءة الذمة،  

شهادة تصدير، بيان إحصايئ أو املنافيست.

الربي  املنفذ  عرب  اإلسترياد  عملية  تواجه  التي  باملشاكل  يتعلق  وفيام 

)جرس امللك فهد(، فقد أفاد أنه عند استرياد السيارات ال يقوم البعض 

من  اإلنتهاء  عملية  فتتأخر  السيارة  لقيمة  الحقيقي  السعر  بإعطاء 

للسيارة من  الصحيحة  القيمة  التأكد من  يتم  اإلسترياد حتى  إجراءات 

قبل الوكيل املعني.

كام أنه عىل املستوردين التأكد قبل اإلسترياد والرشاء من إجراء عملية 

املستعملة  السيارات  وخاصة  السيارة  عىل  الورش  يف  املسبق  الفحص 

للتأكد من سالمتها وخلوها من الحوادث.

اإلجراءات املتبعة إلسترياد السيارات عرب املنفذ الربي
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أنواع  لجميع  يسمح  بأنه  املاليك  عبدالله  الجامرك  ضابط  وأضاف 

السيارات باإلسترياد ما عدا الدراجات ذات األربع عجالت أو السيارات 

رقم  الوزاري  القرار  وبحسب  الداخلية  وزير  لتعاليم  تطبيقاً  الرسيعة 

وزير  قبل  من  ترخيص  عىل  الحاصلني  بإستثناء  لسنة2010م،   )55(

الداخلية.

وأكد بأنه يسمح لكل مستورد استرياد عدد )3 (سيارات كحد أقىص فإذا 

تعدى ذلك يجب أن يكون حاصالً عىل رخصة )سجل استرياد( من غرفة 

تجارة وصناعة البحرين.

وأوضح أن معدل نسبة السيارات املستوردة من بداية عام 2012م إىل 

تاريخ 1يونيو 2012م قد بلغ )7200( سيارة مبعدل شهري )1200( سيارة 

ومبعدل يومي )40( سيارة، وقال أنه يسمح بإسترياد جميع املوديالت 

حسب تعاليم اإلدارة العامة للمرور.

شئون  إنتهاء  بعد  املرور  إدارة  تتبعها  التي  لإلجراءات  بالنسبة  أما 

الجامرك من اإلجراءات الخاصة باإلسترياد، أفاد النقيب حامد املنصوري 

رئيس فرع مرور جرس امللك فهد بأنه يتم عرض املركبة عىل الفحص 

الفني  الفحص  اجتازت  فإن  املركبة،  من صالحية  للتأكد  املبديئ  الفني 

يتم التوجه إىل مكتب لوحات الفحص من أجل أخذ لوحة فحص، ويتم 

الذمة  براءة  أو  التصدير  شهادة  من  التأكد  بعد  الفحص  لوحة  رصف 

للمركبة وشهادة التأمني وبطاقة الهوية، ويدفع مبلغ )30 دينار( تأمني 

لوحة حيث يخصم مبلغ دينار ونصف عن كل يوم ويتم بعدها تسليم 

لوحات الفحص وتسجيل املركبة باإلدارة العامة للمرور.

وأشار بأنه ال يوجد نظام حتى اآلن مينع استرياد مركبة حسب سنة الصنع 

وإمنا حسب صالحية وسالمة املركبة، وأضاف أنه إذا كان االسترياد عن 

طريق الوكالة يجب أن تكون حسب املواصفات والقياسات الخليجية، 

املواصفات  حسب  تكون  أن  يجب  شخص  طريق  عن  كانت  إذا  أما 

الخليجية أو األوروبية أو األمريكية مع رضورة صالحية الهيكل والقاعدة 

وصالحية األرضية وعىل أن يكون مقود السيارة جهة اليسار، أما يف حالة 

فإن  اليمني  املقود جهة  أو وجود  اليسار  إىل  اليمني  املقود من  تعديل 

املركبة تسرتجع.

النقيب  أوضح  الجامرك،  وشئون  املرور  إدارة  بني  التعاون  مدى  وعن 

حامد املنصوري أنه وللّه الحمد نعمل كإدارة واحدة، وقد إزداد التعاون 

هناك  توجد  حيث  الداخلية  وزارة  إىل  الجامرك  شئون  إنضامم  بعد 

اجتامعات وتنسيق مستمر ساهم يف تسهيل اإلجراءات وزيادة اإلنتاج 

وخدمة املواطن، وذلك عىل الرغم من الزيادة الكبرية وامللحوظة لعملية 

استرياد املركبات، كام أشاد مبا يقوم به رجال الجامرك مشكورين بعدم 

السامح ألي مركبة بالدخول إال بعد إمتام اإلجراءات املرورية.

فإنها  اإلسترياد،  مبوضوع  املرور  إدارة  تواجه  التي  للمشاكل  وبالنسبة 

الحاالت  أنه يف بعض  املستورد حيث  بالشخص  األوىل  بالدرجة  تتعلق 

يتم استرياد مركبة ملغية بسبب حوادث بليغة أو عدم صالحية الهيكل 

أو القاعدة أو تآكل األرضية وتم تعديلها بطرق مخالفة لقانون الفحص 

الفني، ويف هذه الحالة يتفاجأ املستورد عند حضوره إلدارة املرور بعدم 

إجتياز مركبته الفحص الفني، فيقوم  بالرتدد املستمر عىل إدارة املرور 

من أجل وضع حل للمشكلة  مام يسبب اإلرباك يف العمل.

وقال أنه عىل املواطنني إتباع اإلرشادات املتعلقة بعملية اإلسترياد، فقبل 

عملية اإلسترياد ميكن للمواطنني التواصل عرب بدالة مرور جرس امللك فهد 

عىل األرقام التالية: 17796575 أو 17796576 للرد عىل اإلستفسارات.

أثناء  واالختصاص  الخربة  بذوي  اإلستعانة  املركبة  رشاء  قبل  نصح  كام 

النواحي، وبعد  املركبة من كل  التأكد من صالحية  ليتم  الرشاء  عملية 

إمتام عملية رشاء املركبة يجب التأكد من وجود األوراق الثبوتية للمركبة 

ولوحات التصدير وشهادة التأمني، كام إقرتح بأن يكون مكتب اللوحات 

ومكتب الجامرك لتصدير املركبات مببنى واحد حتى يسهل عىل املراجع 

إنجاز معاملته بسهولة ويرس.

وأخرياً شكر النقيب حامد املنصوري القامئني عىل هذه املجلة وأثنى عىل 

العيون  كونهم  فهد  امللك  بجرس  والجامرك  األمن  ورجال  املرور  رجال 

الساهرة ألمن هذا الوطن.

النقيب حامد المنصوري
رئيس فرع مرور جرس امللك فهد

يسمح لكل مستورد استرياد عدد "3" سيارات كحد 
أقصى..

 االجتماعات املستمرة ساهمت يف تسهيل 
اإلجراءات وزيادة اإلنتاج وخدمة املواطن..
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ذكريات الرواد

تلك  تفاصيل  وعاشت  1971م،  بعام  الجامرك  يف  املهنية  حياتها  بدأت 

لخدمة  وحبها  لعملها  عشقها  كان  ومرها،  بحلوها  الجميلة  اللحظات 

البحرين هدفاً عاشت من أجله، 32 سنة عمل قضتها يف الجامرك تعترب 

من أجمل سنوات عمرها، جلسنا وتحاورنا معها وكانت تتكلم بكل حب 

وعشق ملهنة بدأتها قبل 40 سنة، وتشجيعها ألبنائها للعمل يف الجامرك، 

لنا  ترسد  وبدأت  بها،  ترتبط  تزال  وال  معها  ارتبطت  التي  املهنة  فهي 

حديث الذكريات.. 

العمل يف املطار، إال أن  الثانوية  أمنيتي وأنا طالبة يف املدرسة  »كانت 

بنظام  العمل  كون  باملطار  العمل  فكرة  عارضوا  قد  البداية  يف  أهيل 

النوبات، إال أنني متكنت من إقناعهم بالرغم من أين كنت أود مواصلة 

دراستي الجامعية تخصص فنون جميلة، إال أن العمل يف املطار استهواين 

وبدأت أشق طريقي املهني بكل جد«. 

حياتي املهنية بدأتها بعام 1971م وخدمة 
الوطن الهدف الذي عملت ألجله

فوزية سلطان مذكور: عميل يف الجامرك أكسبني معرفة الناس وكيفية التعامل معهم
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فرضة املنامة.. كانت البداية
وتواصل فوزية حديثها: »بدأت العمل أوالً يف فرضة املنامة، فقد قام 

والدي بالتحدث مع الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة رحمه اهلل وأخربه 

الوقت  ذلك  تسنح يف  مل  الفرصة  أن  إال  باملطار،  العمل  رغبتي يف  عن 

بالعمل يف املطار، وتوجهت للعمل يف الفرضة فقد كنت أقوم بتفتيش 

من  الزائرين  وأحياناً  البواخر،  طريق  عن  يأتون  كانوا  الذين  الحجاج 

اململكة العربية السعودية و دولة قطر،كام كنت أقوم باملهام املكتبية 

اإلدارية املتمثلة يف تخليص البضائع«. 

الوقت 3 شباب  املطار وكنا يف ذلك  للعمل يف  انتقلت  وأضافت: »ثم 

وفتاة، وكان الرئيس يف ذلك الوقت يوسف ساتر رحمه اهلل، أما زماليئ 

يف املطار فهم: السيد عيل الجودر، السيد أحمد حسني الجودر، السيد 

أحمد يوسف الجودر،السيدة بدرية أحمد خالد، السيدة نعيمة البلويش، 

السيدة زينب عبدالكريم، والسيدة فوزية الباكر«. 

البحرين  التفتيش يف مملكة  وتابعت: »لقد خضعنا لدورات يف كيفية 

وغسيل  املخدرات،  عن  التفتيش  ومنها  السعودية،  العربية  واململكة 

األموال، وحول زراعة املخدرات وبلد املنشأ، كام أننا يف السابق كنا نقوم 

بالتفتيش اليدوي ثم تعلمنا استخدام األجهزة الحديثة للتفتيش والتي 

واجهتنا يف البداية صعوبة يف كيفية إستخدامها والتعامل معها«.

أول عملية خمدرات قمت بضبطها بعد 
خمس سنوات عمل باملطار

وعن أول عملية قامت بضبطها تحدثنا بقولها: »كنت يف بداية حيايت 

املهنية، وذلك بعد 5 سنوات من عميل يف املطار، قمت بضبط كمية كبرية 

من املخدرات فقد طلبوا مني تفتيش إمراة من أحد الدول اآلسيوية، 

دولة  إىل  للتوجه  ترانزيت  زوجها  مع  قدمت  أنها  التحقيق  بعد  وتبني 

الكويت فقد كان زوجها يعمل طباخاً هناك، وكانت تخبأ كميات كبرية 

فإن  والحقيقة  الداخيل،  ردائها  يف  )الحشيش(  نوع  من  املخدرات  من 

أكرث ما يتم ضبطه هو املخدرات والحبوب املخدرة، وتهريب الذهب«.

املرأة املثالية إجناز يل.. والشكر لباسم 
احلمر

وعن األشخاص الذين ساندوها يف عملها بالجامرك قالت فوزية: »الدعم 

والتشجيع كان من قبل مسؤويل يف املطار يف ذلك الوقت السيد أحمد 

الجودر، كام أين أشكر املهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير اإلسكان 

حالياً، عىل دعمه يل وتكرميه من خالل  إختياري املرأة املثالية يف العمل«.

الذكريات اجلميلة التي ال تنسى..
لكراتيش حني  بقولها: »ذهبنا  الجميلة تحدثنا فوزية  الذكريات  وحول 

نزلت أول طائرة من نوع »الكونكورد« يف مملكة البحرين، كام أن أجمل 

ما مييز العمل يف املطار التعرف عىل الناس، وكيفية التعامل مع جميع 

الطبقات االجتامعية املختلفة«.
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التحقيقات الصحفية

حدثنا عن حجم التعاون بني شركة كانو وشئون اجلمارك؟  
ال يخفى عليكم إعتامد رشكتنا بشكل مبارش يف استرياد السيارات عىل شئون 
الجامرك وذلك منذ سنوات مضت حيث إن اإلسترياد يتم عرب املنافذ الجمركية 
املختلفة، والتي من خاللها نستورد السيارات بدفعات كبرية عىل مدار السنة. 

هل الرسوم اجلمركية املفروضة على استرياد السيارات   
مناسبة ؟

الجمركية  الرسوم  من   %5 نسبة  أن  حيث  مناسبة   من  أكرث  أنها  بالطبع، 
املفروضة عىل استرياد السيارات ال تشكل أي مشكلة أمام وكالء السيارات يف 

مملكة البحرين.
من خالل تعاونكم مع شئون اجلمارك، هل هناك أي أمور   

معلقة، وماهي الصعوبات التي تواجهونها؟
ولله الحمد، ال توجد أي أمور معلقة بيننا وبني شئون الجامرك فهناك توازن 
يف العمل وتعاون كبري وكل األمور ميرسة وذلك يرجع لحجم الثقة املوجودة 

بني الطرفني نتيجة سنوات التعاون بيننا.
أما بالنسبة لإلقرتاحات التي نطرحها فهي تتمثل يف الربنامج الجديد لشئون 
الجامرك، فعند اإلسترياد يواجه املوظف صعوبة يف إدخال املعلومات املطلوبة 
من قبل الجهاز والذي يتطلب إدخال كل معلومة عىل حده مثل )رقم الشايص، 
رقم املحرك، اللون، املوديل، سعة املحرك( حيث نرى أنه من األنسب–نظراً 
لكمية السيارات التي نستوردها إسبوعياً- وخاصة يف ميناء خليفة إدخال كل 
هذه املعلومات يف خطوة واحدة لتسهيل اإلجراءات، من جهة أخرى نرغب 
بزيادة عدد أجهزة الكمبيوتر يف دائرة الجامرك حتى نتمكن من رسعة إنجاز 

العمل. 
وفيام يتعلق بالرتانزيت عن طريق جرس امللك فهد فأنه ال ميكن إضافة أو 
تغيري إسم املصدر ألنه يتم تلقائياً أخذ إسم املستورد من بيان التخزين ويظهر 
يف مكان إسم املصدر يف البيان، ويتوجب علينا يف بيان اسرتجاع الرضيبة عمل 

البيانني القديم والجديد حيث أن اإلجراءات الجمركية ال تقبل إال بذلك. 
كيف ترون اإلجراءات املتبعة حاليًا مع شئون اجلمارك فيما   

يتعلق باسترياد السيارات؟ 
إنهاء  يف  األوراق  عىل  السيارات  استرياد  عملية  يف  اإلعتامد  كان  السابق  يف 
شهدته  الذي  الكبري  للتطور  ونظراً  اآلن  أما  باإلسترياد،  املتعلقة  اإلجراءات 
شئون الجامرك فقد سهلت األنظمة اإللكرتونية التي وضعت يف جميع املنافذ 

الجمركية عملية اإلسترياد واخترصت علينا الوقت والجهد ، كام قللت االعتامد 
عىل األوراق.

ماهو معدل استريادكم السنوي للسيارات ؟  
80% معدل إسترياد سنوي للسيارات.

كم عدد السيارات التي يتم شراؤها بقروض أو نقدًا؟   
إن نسبة السيارات التي يتم رشاؤها نقداً )30%( أما بالنسبة للسيارات التي 

يتم رشاؤها بقروض فهي )%70(.
كلمة أخرية إىل شئون اجلمارك؟  

الجامرك  ورجال  الجامرك  شئون  أسسوا  ممن  األول  للرعيل  الشكر  كل 
خليفة  آل  عيل  بن  خليفة  بن  محمد  الشيخ  سعادة  رأسهم  وعىل  األوفياء 
رئيس الجامرك، وشكر خاص للمدير العام لإلدارة العامة للتفتيش والتخليص 
وعىل  الدائم  تعاونه  عىل  خليفة  آل  عبدالرحمن  بن  نارص  الشيخ  الجمريك 

رحابة صدره، وأخرياً نشكر القامئني عىل مجلة الجامرك.

تسعى شئون الجامرك إىل مد جسور التعاون بينها وبني 
الجمريك يف  بالشأن  العالقة  الوزارات واملؤسسات ذات 
مملكة البحرين، ماميسهم يف تحقيق املصلحة املشرتكة 
عالية  خدمات  وتقديم  اإلقتصادي  التعاون  وتعزيز 

املستوى لرشكائها التجاريني واملجتمع بشكل عام.

هذا  يف  الجامرك  مجلة  تستضيف  املنطلق  هذا  ومن 
الجامرك يف  العدد يف حديٍث شامل  عن جهود شئون 

خدمة الحركة االقتصادية يف مملكة البحرين.

السيد إسماعيل حسين أكبر
 املدير العام التنفيذي ملبيعات رشكة إبراهيم خليل كانو

رداً عىل إقرتاح السيد إسامعيل حسني أكرب املدير العام التنفيذي ملبيعات 
رشكة إبراهيم خليل كانو، فبالنسبة لعملية إدخال املعلومات يف الربنامج 
آلية  وضع  تم  الجامرك  لشئون  الحالية  الخطة  ضمن  من  فإن  الجديد 
جديدة لعملية إدخال املعلومات املطلوبة حيث تعترب يف حيز التنفيذ، 
املحرك،  رقم  الشايص،  )رقم  إليها  املشار  املعلومات  كل  نقل  وتتمثل يف 
إىل  مبارشة   )EXCEL / XML( شكل  يف  املحرك(  سعة  املوديل،  اللون، 
البيان الجمريك دون الحاجة إىل اإلدخال اليدوي، كام ميكن إدخال البيان 
به من  بأس  توافر عدد ال  إىل  باإلضافة  املخلصني،  الجمريك من مكاتب 

أجهزة الكمبيوتر باملنفذ البحري.
إال من  البيان  املحفوظة يف  املعلومات  تغيري  إمكانية  لعدم  بالنسبة  إما 
نفس الجهاز املستخدم عند حفظ البيان، فإن الدخول عىل النظام يعتمد 

عىل ترصيح الدخول )Access Profile( وليس عىل الجهاز.
يربط  النظام  فإن  فهد،  امللك  بالرتانزيت عن طريق جرس  يتعلق  وفيام 
بني البيانات التي أدخلت مؤقتاً وما يتم عليها من بيانات يف ترانزيت أو 

إعادة التصدير لتسوية البيان األصيل.
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دور اجلمارك أساسي
 )1( الفورموال  لسباق  التنظيم  يف  املشارك  العمل  فريق  مرشف  أكد 

يف  أساسياً  دوراً   للجامرك  أن  خلفان  خليل  محمد  الجامرك  ضابط 

التنظيم للسباق، بإعتبار أن الحلبة التي يقام فيها السباق منطقة حرة 

السباق  ومستلزمات  معدات  بإستالم  الجامرك  موظفي  خاللها  يقوم 

الحرة  للمناطق  وتخزين  استالم  بيانات  الحلبة مبوجب  إىل  تصل  التي 

اإلستالم  وبعد  مؤقت(،  )إدخال 

واملستلزمات  املعدات  معاينة  تتم 

وصولها  حال  يف  بالسباق  الخاصة 

البيانات  قوائم  حسب  ومطابقتها 

من  خلوها  من  التأكد  ثم  ومن 

وفيام  واملقيدة،  املمنوعة  املواد 

واجهتنا  التي  بالعقبات  يتعلق 

بالرغم  الحلبة  دخول  مشاكل  هي 

التحقيقات الصحفية

من أننا منتلك بطاقات الدخول، ولذا نقرتح املزيد من التعاون للمرات 

القادمة للمساهمة يف تيسري عملية دخولنا وتسهيل مهمتنا العملية.

فريق متخصص
الجامرك   ضابط  قال  الفعالية،  هذه  يف  املتبعة  لإلجراءات  بالنسبة  أما 

يتم  واملرشفني  املدراء  تعليامت  وبحسب  أنه  عبدالكريم،  أمني  أحمد 

أساس  عىل  املختلفة  الجمركية  املنافذ  جميع  من  املوظفني  إختيار 

شئون اجلمارك تكرم موظفيها املشاركني يف تنظيم 
سباق جائزة البحرين الكربى )الفورموال1(

الكربى  البحرين  جائزة  سباق  إقامتها  خالل  من  والصعوبات  التحديات  جميع  ومواجهة  النجاح  عىل  قدرتها  البحرين  مملكة  أثبتت 
)الفورموال1( يف مضامر حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات يف الرشق األوسط، حيث أظهرت من خالل هذا الحدث للعامل أنها 

قادرة عىل إحتضان مثل هذه الفعاليات بشكل مرشِّف يليق مبكانة مملكة البحرين وسمعتها الدولية.

ويف هذا الصدد كان لنا لقاء مع فريق اجلمارك املشارك يف التنظيم لسباق ) الفورموال 1(.
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وبعدها   ،)1 )الفورموال  سباق  مثل  الكبرية  املعارض  يف  خاصة  الخربة 

التفتيش  إجراءات  إنهاء  نوبات مام يسهم يف  أربع  توزيعهم عىل  يتم 

واإلستالم والتسليم يف أرسع وقت ممكن، كام وجه شكره ملدراء املنافذ 

عىل تعاونهم يف تفريغ املوظفني املختارين للتنظيم لهذه الفعالية والتي 

تدعم مكانة مملكة البحرين كمقصد ريايض عاملي.

اإلشراف على عملية تفريغ الشاحنات 
وأضاف ضابط الجامرك هيثم محمد يوسف بأنه مبوجب بيان إستالم 

وتخزين وإجازة اإلنتقال نتوجه نحن فريق العمل إىل موقع الشاحنة 

املحملة باملعدات ونقوم باإلرشاف عىل عملية تفريغ الشاحنة، وبعدها 

نقوم بإدخال املعلومات بجهاز الحاسب اآليل الخاص مبكتب الجامرك 

لعمل إحصائية شاملة تبني لنا عدد الطرود املستلمة والقيمة لكل فريق 

مشارك يف السباق.

وبعد هذه العملية يتم إحصاء جميع املعدات واألدوات ولوازم السباق 

من عدد السيارات املستخدمة وعدد املحركات املوجودة مع التأكد من 

)الربقيات(  اإلرسال واالستقبال  بها وعدد أجهزة  الخاص  التسلسل  رقم 

املرخصة من قبل وزارة الداخلية وتسجيلها بالحاسب اآليل.

اإلشراف على جتهيزات الفرق
وأفاد ضابط الجامرك أحمد البنعيل بأن دور الجامرك يكمن يف اإلرشاف 

)أجهزة  من  السباق  يف  املستخدمة  واملعدات  الفرق  تجهيزات  عىل 

اإلتصال، مكائن السيارات، البرتول ( و يتم تخزينها يف الحلبة إىل أن يبدأ 

السباق، حيث إنها تصل عن طريق املؤاىنء، باإلضافة إىل اإلرشاف عىل 

التجهيزات اللوجستية للحلبة.

شكر وثناء
بن عبدالرحمن  نارص  الشيخ  الحالق عىل  وليد  الجامرك  ضابط   وأثنى 

الجمريك  والتفتيش  للتخليص  العامة  لإلدارة  العام  املدير  خليفة  آل 

لدعمه للفريق وزيارته له يف الحلبة للتأكد من سري العمل، وحثنا عىل 

مضاعفة جهودنا إلمتام العمل عىل أكمل وجه.

وشكر املوظفون املشاركون يف تنظيم )سباق الفورمال 1( سعادة الشيخ 

بتكرميهم  تفضله  عىل  الجامرك  رئيس  خليفة  آل  خليفة  بن  محمد 

 ،)1 )الفورموال  الكربى  البحرين  جائزة  لسباق  التنظيم  يف  للمشاركة 

وخاصة أنها املرة األوىل التي يحضون فيها بهذا التكريم والذي يدفعهم 

ويحفزهم للعمل املثمر والعطاء ملا فيه الخري واملصلحة ململكة البحرين 

امللك حمد بن عيىس آل خليفة  الجاللة  قيادة حرضة صاحب  يف ظل 

ملك مملكة البحرين ورئيس وزرائها املوقر سمو األمري خليفة بن سلامن 

آل خليفة  بن حمد  األمري سلامن  األمني سمو  آل خليفة وويل عهدها 

حفظهم الله ورعاهم.
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دراسات

اإلدارة اإلسرتاتيجية أصبحت من العوامل واإلعتبارات التي يستند عليها 

الفعالة  املامرسة  أن  يفرتض  حيث  املؤسسات،  فشل  أو  نجاح  لتفسري 

نفس  ويف   ، املؤسسات  نجاح  مقومات  أهم  من  اإلسرتاتيجية  لإلدارة 

الوقت فإن غياب املامرسة أو املامرسة غري الفعالة لإلدارة اإلسرتاتيجية 

من أهم أسباب حدوث أو تكرار فشل املؤسسات.

نجاح  مقومات  أهم  من  تعد  اإلسرتاتيجية  اإلدارة  أن  نقول  وعندما 

املؤسسات، نعني بذلك أن املامرسة الصحيحة لإلدارة اإلسرتاتيجية رشطاً 

لبقاء املؤسسة واستقرارها ومنوها ولتحقيق مركزها التنافيس املستهدف.

ويف املقابل عند دراسة ظاهرة إهدار املوارد واإلمكانيات، أو تخصيصها 

أهداف  تحقيق  يف  الفعالية  وعدم   ، إستخدامها  يف  الكفاءة  وعدم 

املؤسسة، يجب أن تتجه األنظار إىل غياب أو عدم فعالية مامرسة اإلدارة 

اإلسرتاتيجية.

ويعد اإللتزام مبنهج التفكري اإلسرتاتيجي أحد املقومات األساسية ملامرسة 

من  أهدافها  للمؤسسة  يحقق  مهني  بأسلوب  اإلسرتاتيجية  اإلدارة 

التخطيط اإلسرتاتيجي ورغم أن بناء وتطبيق منهج التفكري اإلسرتاتيجي 

ذلك  كل  تربر  املنهج  هذا  أن جدوى  إال  وتكلفة،  ووقتاً  يتطلب جهداً 

لضامن أن تحقق اإلدارة اإلسرتاتيجية املنافع منها.

خصائصه  عىل  التعرف  يتطلب  اإلسرتاتيجي  التفكري  منهج  تطبيق  إن 

من  صياغته  يتم  ما  جودة  لضامن  متطلباتها  وتوفري  مراعاتها  وكيفية 

رسالة املؤسسة وغايتها وأهدافها وإسرتاتيجياتها وخططها وبرامجها.

أو عرضية  ليس عملية مرحلية  اإلسرتاتيجي  التفكري  تطبيق منهج  أن 

وإمنا هو عملية مستمرة وشاملة، حيث يتم االلتزام به يف كافة عنارص 

اإلدارة  عملية  مكونات  جميع  يف  تطبيقه  يتم  كام  اإلدارة،  عملية 

اإلسرتاتيجية.

إن منهج التفكري اإلسرتاتيجي  شأنه شأن كافة املناهج ، يتطلب مجموعة 

من املقومات التي تحقق فعالية تطبيقه. كام أن هذه املقومات تساهم 

املؤسسة  جهود  تواجه  أن  ميكن  التي  املعوقات  من  عديد  تجنب  يف 

مامرسة  يف  رئييس  كرشط  اإلسرتاتيجي  التفكري  مبنهج  اإللتزام  لضامن 

اإلدارة اإلسرتاتيجية.

رغم وضوح أهمية وجدوى منهج التفكري اإلسرتاتيجي يف مامرسة اإلدارة 

املؤسسات يؤكد وجود عديد من  إال أن واقع عديد من  اإلسرتاتيجية، 

املؤسسات  تلك  قدرات  من  تقلل  التي  الخاطئة  واملامرسات  املفاهيم 

لتحقيق أهدافها.

وتطبيق  إسرتاتيجية  خطة  تضع  أنها  املؤسسة  تعلن  أن  اليسري  فمن 

اإلدارة اإلسرتاتيجية، لكن األهم من ذلك واألصعب هو أن يكون لدى 

تلك املؤسسة، متمثلة يف رئيسها ومسئوليها وإدارتها وموظفيها، منهج 

تفكري إسرتاتيجي يشكل فكر وثقافة وقيم وأخالقيات كل هؤالء، ومن 

ثم يكون كل تفكري وكل قرار وكل ترصف وكل التعامالت مع املواقف 

ومع قضايا التنمية ومع األحداث ومع املشكالت ومع األزمات يتم وفق 

إطار ومتطلبات منهج التفكري اإلسرتاتيجي.

اإلدارة اإلستراتيجية بين النظرية 
ومعوقات التطبيق )الجزء األول(

العقيد/ عبداهلل عيسى الحادي 
مدير إدارة التنظيم والتطوير اإلداري - وزارة الداخلية
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تعريف اإلدارة اإلسرتاتيجية

 )Strategos( أن كلمة اإلسرتاتيجية تستمد جذورها من الكلمة اليونانية

والفنون  املعارك  إدارة  يف  املستخدمة  بالخطط  مفهومها  ارتبط  والتي 

اإلداري وصارت  الفكر  امتدت بعد ذلك إىل مجال  أنها  إال  العسكرية، 

مفضلة اإلستخدام لدى منظامت األعامل وغريها من املؤسسات األخرى 

نشاطها،  مجاالت  يف  والريادة  املبادرة  وتحقيق  بيئتها  بتحليل  املهتمة 

اهتامماً  نالت  التي  الدراسة  مجاالت  من  اإلسرتاتيجية  اإلدارة  وتعترب 

استجابة  وذلك  املنرصم  القرن  من  األخرية  الثالثة  العقود  يف  واسعاً 

ومؤسسات  منظامت  واجهتها  التي  الهائلة  البيئية  واملؤثرات  للضغوط 

األعامل يف تلك الفرتة ومن أحدى التعريفات لإلدارة اإلسرتاتيجية هي 

البعيد، مبا يضمن  التي تقرها املؤسسة عىل املدى  )األنشطة والخطط 

إلتقاء أهداف املؤسسة مع رسالتها، وإلتقاء رسالتها مع البيئة املحيطة 

بها بطريقة فعالة وكفاءة عالية يف ذات الوقت(.

رسم  )عملية  هي  اإلسرتاتيجية  اإلدارة  أن  أخرى  كتابات  ترى  حني  يف 

البعيد، وإختيار  اإلتجاه املستقبيل للمؤسسة وبيان غاياتها عىل املدى 

النمط اإلسرتاتيجي املناسب لتحقيق ذلك يف ضوء العوامل واملتغريات 

البيئية الداخلية والخارجية، ثم تنفيذ اإلسرتاتيجية ومتابعتها وتقييمها(.

ومن التعريفات الشائعة لإلدارة اإلسرتاتيجية ذلك التعريف الذي ينص 

عىل أنها ))مجموعة من القرارات والترصفات التي يرتتب عليها تكوين 

وتنفيذ الخطط املصممة لتحقيق أهداف املؤسسة(( ويشري أيضاً هذا 

التعريف إىل أن اإلدارة اإلسرتاتيجية تنطوي عىل مهام رئيسية هي:

قوى  من  تتضمنه  مبا  للمؤسسة  الخارجية  البيئة  وتقييم  دراسة   .1

ومتغريات تسود بيئتها العامة أو تلك التي تسود بيئتها التنافسية، 

وتحديد ما بها من فرص وقيود وتهديدات.

بناء وتنمية صورة إيجابية وصياغة مهمة أو رسالة املؤسسة، والتي   .2

تعكس غرضها الرئييس وفلسفتها وأهدافها.

تحديد األهداف طويلة األجل واإلسرتاتيجية العامة التي ميكن أن   .3

تساعد يف تحقيق أكرث الفرص جاذبية وتحديد األهداف السنوية 

واإلسرتاتيجية قصرية األجل والتي تنسق مع األهداف طويلة األجل 

واإلسرتاتيجية العامة.

تقييم البدائل اإلسرتاتيجية أمام املؤسسة من خالل إحداث التوافق   .4

أكرث  وتحديد  الخارجية  البيئة  يف  السائدة  والظروف  مواردها  بني 

املؤسسة  رسالة  الجاذبية يف ضوء  اإلسرتاتيجية من حيث  البدائل 

ومواردها  وظروفها البيئية.

تنفيذ الخيارات اإلسرتاتيجية من خالل تخصيص املوارد مع مراعاة   .5

األبعاد الخاصة باملهام، األفراد، الهياكل، التكنولوجيا، وأنظمة الحفز، 

باملعلومات  واإلستفادة  اإلسرتاتيجية  العملية  نجاح  مدى  وتقييم 

املتولدة يف زيادة فعالية القرارات اإلسرتاتيجية املستقبلية.

يتسبب يف عدم  أن  التي ميكن  والتهديد  الخطر  وتنوع مصادر  تعدد 

فعالية اإلدارة اإلسرتاتيجية.

من  الفعالية  عدم  أو  الفشل  احتامالت  اإلسرتاتيجية  اإلدارة  تواجه 

مصادر متعددة غري منفصلة عن بعضها البعض، وفيام ييل أمثلة لهذه 

املصادر:

مصادر املخاطر واألسباب الناتجة عن فلسفة اإلدارة العليا  .1

أهم ما يندرج تحت هذه املصادر اإلعداد الفقري للمديرين التنفيذيني، 

وعدم الوضوح أو الغموض يف صياغة األهداف، مام يؤدي إىل صعوبة 

تحديد مهام الوحدات ومعايري األداء، كام يؤدي عدم مالمئة الربط بني 

الخطط وأنظمة املتابعة والرقابة والتقييم التي تستخدمها اإلدارة العليا 

إىل  التخطيط اإلسرتاتيجي  البيانات ألغراض  قاعدة  وكذلك عدم مالمئة 

تعرض اإلدارة  اإلسرتاتيجية للفشل.

بأن  االفرتاض  العليا  اإلدارة  لدى  الخاطئة  املامرسات  أو  املفاهيم  ومن 

االفرتاض  أو  التخطيط،  بفاعلية  تسمح  ال  والضغوط  والتقلبات  القيود 

بأنه ميكن التخطيط مبعزل عن الظروف البيئية والخارجية، ويؤدي ذلك 

إىل تقليل فرص فعالية اإلدارة اإلسرتاتيجية.

ومن مصادر الخطر املرتبطة بفلسفة اإلدارة العليا، اإلعتقاد بأن نظام 

إيجاد  يف  والفشل  والربامج،  الخطة  إعداد  عملية  ينحرص يف  التخطيط 

مناخ مالئم غري مقيد ألعضاء املؤسسة، فضالً عن املفهوم الخاطئ عن 

عملية املتابعة والرقابة والتقييم ملكونات اإلدارة اإلسرتاتيجية .

مصادر املخاطر وأسباب الفشل الناتجة عن سوء الفهم لطبيعة   .2

وخصائص اإلدارة اإلسرتاتيجية

األزمات  كافة  املؤسسة  يجنب  الفّعال  التخطيط  بأن  اإلفرتاض  يعد 

واملواقف الحرجة، وكذلك اإلعتقاد بأن التخطيط يلغي كافة القيود التي 

تواجه املؤسسة، هذه اإلعتقادات وغريها من مصادر الخطر التي تؤدي 

من  واإلستفادة  التعلم  عملية  تحكمه  التخطيط  نظام  بأن  الجهل  إىل 

املامرسات السابقة واألحداث واملواقف التاريخية.

اإلسرتاتيجي  التخطيط  عملية  أن  تجاهل  املجال  املخاطر يف هذا  ومن 

هي نظام إداري متكامل له مكوناته ومقوماته.
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املرتبطة  العنارص  عن  الناتجة  الفشل  وأسباب  الخطر  مصادر   .3

باملامرسات اإلدارية وأسلوب إعداد الخطة

من أهم هذه املصادر، العجز أو الفشل يف تطوير األهداف والتي عادة 

ويؤدي  التخطيط،  عملية  ومسئوليات  ملهام  الشديدة  باملركزية  ترتبط 

هذا عادة إىل انشغال اإلدارة العليا باملشكالت الجارية من جانب، أو 

قد يحدث عكس ذلك من اإلفراط يف اإلنشغال بالتوقعات طويلة األجل 

وتجاهل األحداث واملشكالت قصرية األجل من جانب آخر.

التمسك  يف  اإلفراط  أيضاً  ذلك  يف  الخاطئة  اإلدارية  املامرسات  ومن 

بالجانب الرسمي للتخطيط واإلخالل مبتطلبات اليرس واملرونة واإلبداع، 

جانب  من  التفاؤل  مؤرشات  بني  التوازن  تحقيق  عىل  القدرة  وعدم 

والحذر من جانب آخر.

الخطط  تنفيذ  عن  الناتجة  الفشل  أسباب  أو  املخاطر  مصادر   .4

والربامج ذاتها وأسلوب وآلية متابعتها وتقوميها

من أهم هذه املصادر تجاهل ردود أفعال املسئولني عن تنفيذ الخطط 

والربامج، والترصف كردود أفعال للنتائج العاجلة دون الربط مع النتائج 

اآلجلة. وتجاهل أو الفشل يف التقويم الدوري واملنتظم لألداء وفق نتائج 

من  بدالً  متواصل  بشكل  تتم  أن  يفرتض  التي  والرقابة  املتابعة  أعامل 

االنتظار إىل حني االنتهاء من العمل واستخدام املوارد.

ومن املامرسات الخاطئة يف مجال املتابعة والتقويم اإلرصار غري الرشيد 

وغري املربر عىل فلسفة التقييم الفردي الرسي السنوي، وعدم استيعاب 

متواصلة  قصرية  فرتات  عىل  الجامعي  املعلن  املقارن  التقييم  فلسفة 

مستمرة، وإغفال أن تحسني القدرات واملهارات اإلدارية بصورة مستمرة 

الخطة  إلنجاز  األساسية  املتطلبات  من  األداء،  تقييم  نتائج  عىل  وبناء 

وفعالية التخطيط.

)يتبع يف العدد القادم(
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4WD supremacy

The New 2012 Land Cruiser takes refined elegance, rugged luxury and supreme power to totally new dimensions. It has 
a newly redesigned futuristic exterior, an ultra-luxurious cabin equipped with innovative features and on top of that extra 
powerful yet more fuel efficient engines.

Test drive and Trade-in facility available.

CRAWL Control with
World 1st Turn Assist Function

5-mode Multi-terrain Select
with Monitor

New Engine 4.6L, V8 308HP 
Developed Engine 4.0L, V6 271HP
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مواليد: 1951م

أبناءه: ولدان و 3 بنات

الهوايات : القراءة والرياضة 

تاريخ الوفاة 12 أبريل 2012م

املشوار اإلداري 
بدء الخدمة  1969/9/13م بوظيفة كاتب   

بإدارة الجامرك واملوانئ  ثم بوظيفة مثمن 

)بقسم التثمني مبيناء سلامن(.

إجتاز االمتحان النهايئ للمعهد الثقايف   

للدراسات الجمركية يوليو 1975م.

وظيفة مرشف التثمني 1976م.  

مراقب التثمني 1982م.  

رئيس قسم التثمني 1984م.  

رئيس التخليص الجمريك 1994م.  

رئيس عمليات التخليص الجمريك 1996م.  

مدير إدارة التخليص الجمريك بالوكالة   

2002/7/1م.

مدير إدارة التخليص الجمريك.  

مدير إدارة العمليات واإلجراءات الجمركية.  

تقاعد مبكر  2009/1/1م من منصب مدير   

إدارة التخليص الجمريك. 

املشوار التحكيمي
بدايته مع التحكيم:  أكتوبر 1972م   

))حكم مستجد((

رقي إىل الدرجة األوىل: 1976م  

ترشح للشارة الدولية: 1983م  

حصل عىل الشارة الدولية: 1985م  

إستلم الشارة الدولية من سمو األمري الراحل   

الشيخ عيىس بن سلامن آل خليفة يف املباراة 

النهائية لكأس األمري موسم 1984-1985 م بني 

الرفاع الغريب والبحرين.

إعتزل التحكيم يف 1994/12/28م وهو الحكم   

الوحيد الذي أقام له اإلتحاد البحريني مباراة 

إعتزال يف مباراة رسمية بني الوحدة – و الرفاع 

الرشقي يف إفتتاح موسم 1994 -1995 م .

هو الحكم الوحيد الذي أدار 4 مباريات نهائية لكأس    

سمو األمري الراحل الشيخ عيىس بن سلامن آل خليفة.

شارك كحكم يف بطوالت آسيوية وخليجية عديدة   

وأدار الكثري من املباريات يف تصفيات كأس العامل.

البطوالت الخارجية
بطولة كأس الخليج سنة 1984م يف سلطنة عامن.  -1

كأس العامل للناشئني يف كندا  12-25 يوليو 1987م.  -2

كأس العامل للشباب يف السعودية من تاريخ  -3

         26 فرباير– 3 مارس 1989م.

مشوار اإلدارة الرياضية
ُعني يف منصب سكرتري لجنة الحكام يف أكتوبر 1984م.    

عضو لجنة الحكام برئاسة األستاذ جاسم مندي من   

سنة1990م– 1996م.

إستلم منصب سكرتري لجنة الحكام مرة أخرى يف   

نوفمرب 1996م برئاسة األستاذ  جعفر الثغفي وإستمر 

حتى 1998م كسكرتري للجنة.

صدر قرار بتعيينه عضواً يف مجلس إدارة اإلتحاد   

البحريني لكرة القدم من رئيس املؤسسة العامة  

للشباب والرياضة يف عام 1998م وأصبح رئيساً للجنة 

الحكام بعد تعيينه مبارشة.

إستمر كرئيس للجنة الحكام حتى أبريل 2008م   

وإستلم منصب أمني الرس العام يف اإلتحاد من عام 

2000م حتى نوفمرب  2008م.

عني يف منصب األمني العام لالتحاد كموظف من   

ديسمرب 2008م - قدم إستقالته من اإلتحاد يف يوليو 

2010م.

ُعني عضواً يف لجنة الحكام اآلسيوية يف سبتمرب 2002م   

وعضواً يف لجنة الحكام الدولية FIFA  واإلتحاد العريب 

يف نفس التاريخ .

شارك يف بطولة كأس العامل لعام 2006 م يف أملانيا   

وبطولة كأس العامل 2010 م يف جنوب أفريقيا كعضو 

يف لجنة الحكام ومراقباً للمباريات.

السيرة الذاتية للمرحوم بإذن اهلل 
تعالى السيد أحمد جاسم محمد
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))الذين آمنوا ومل يلبسوا إميانهم بظلم أولئك لهم األمن وهم 
مهتدون(( اآلية رقم )82( سورة األنعام

مفاهيم عامة

وقد  الخوف،  نقيض  هو  الذي  باألمن  البقاء  حب  غريزة  ترتبط   

إستطاع اإلنسان من خالل رصاع البقاء مع الطبيعة والظروف املحيطة 

أن يؤمن لنفسه الدميومة واألمن بالرغم من الكم الهائل من األخطار 

صغريا،ً صار  يكّون مجتمعاً  أن  اإلنسان  إستطاع  أن  وبعد  به.  املحدقة 

بإمكانه أن يّوفر األمن الجامعي لهذه املجموعة التي متُّت إليه بصله، 

ومع تطّور املجتمعات وظهور الكيانات املجتمعية والسياسية إىل حيِّز 

مختلفة  مدلوالت  تعطي  والتي  الجديدة  املصطلحات  ظهرت  الوجود 

اإلقتصادي  واألمن  السيايس  واألمن  الوطني  واألمن  القومي  كاألمن 

وغريها.

والشعور  الخوف  وزوال  النفس  طأمنينة  يعني  اللغة  يف  األمن   

باألمان، وإصطالحاً هو إحساس الفرد والجامعة البرشية بإشباع دوافعها 

والنفيس  املادي  مبظهريه  األمن  دافع  قمتها  وعىل  والنفسية  العضوية 

واملتمثلني يف إطمئنان املجتمع وزوال ما يهدد ظواهر هذا الدافع املادي 

كالسكن الدائم املستقر والرزق الجاري والتوافق مع اآلخرين، وبشكل 

حاجات  من  أساسية  حاجة  يعترب  اإلدارة  علم  حسب  األمن  فإن  عام 

اإلنسان للحياة.

أما مفهوم التنمية فتعني لغًة الزيادة والنامء، ولها أشكال مختلفة   

منها التنمية السياسية والتنمية اإلقتصادية والتنمية اإلجتامعية، وتعترب 

عىل  املبارش  لتأثريها  نظراً  األشكال  تلك  بني  األهم  اإلقتصادية  التنمية 

األفراد واملجتمعات.

األمن والتنمية كلمتان مرتابطتان يؤثر كل منهام يف اآلخر، فبوجود   

الرفاهية  وتتحقق  اإلقتصاد  وينمو  التنمية  ترتعرع  والسالم  األمن 

واإلزدهار، وبوجود التنمية املستدامة وظهور عوامل الرخاء يتعزز األمن 

مادياً ومعنوياً وتنخفض الجرمية وتتحرض املجتمعات وتقل الحاجة إىل 

إستخدام عنارص األمن للواجبات الرشطية.

األمن الوطني البحريني

الوطنية يف  القوة  لعنارص  لة  البحريني محصَّ الوطني  األمن  يعترب   

مملكة البحرين، ويرتبط التطور يف كل املجاالت مبدى قدرة اململكة عىل 

توفري بيئة أمنية مستقرة.

لقد وعت القيادة السياسية يف مملكة البحرين هذه املعادلة وعىل   

رأسها صاحب الجاللة امللك املفدى حمد بن عيىس آل خليفة حفظه 

اللّه ورعاه فأطلق املرشوع اإلصالحي يف بداية هذا العقد، وتم إجراء 

إصالحات سياسية ودميقراطية وإجتامعية لتدعيم األمن الوطني ورص 

الصفوف حول القيادة السياسية. 

جرت العادة أن يُنظر إىل األمن من خالل املنظور العسكري واألمني   

تطور  مع  ولكن  املواطن،  تواجه  التي  والتحديات  التهديدات  ملواجهة 

الجرمية واإلرهاب عرب الحدود فإن املسألة مل تعد شأن حكومي فقط بل 

تعدته إىل جميع النشاطات اإلنسانية واملجتمع املدين والقدرة الدفاعية 

واألمنية والعمل املشرتك عىل املستوى اإلقليمي والدويل ملواجهة هذه 

املخاطر الخارجية والداخلية وكل ما يِّعكر صفو األمن واإلستقرار.

يعترب املطلب الوطني ململكة البحرين هو املحافظة عىل اإلستقالل   

للجميع،  األفضل  والحياة  والحرية  الوطنية  الوحدة  واإلستقرار وصيانة 

وترتكز املصالح الوطنية عىل:

تحقيق العدالة اإلجتامعية والرخاء للمجتمع.  

والرثوات  املوارد  إستغالل  عىل  يعتمد  قوي  بحريني  إقتصاد  بناء   

الوطنية. 

مقاالت صحفية

املستشار الدكتور عبدالرزاق إبراهيم قاسم
مستشار رئيس األمن العام - وزارة الداخلية

 األمن والتنمية
في مملكة البحرين 

)الجزء األول(
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دعم وإسناد مجلس التعاون لتحقيق أهدافه املرجوة.  

عالقات  وبناء  الشقيقة  العربية  الدول  مع  األخوية  العالقة  متتني   

اإلقليمية  والهيئات  واملنظامت  العامل  دول  باقي  مع  ومتزنة  سليمة 

والدولية.

إن مفهوم األمن الوطني يرتبط بكيان الدولة السيايس، وهو تعبري   

لشعبها  واألمان  األمن  توفري  عىل  البحرين  مملكة  مقدرة  عن  واضح 

وأرضها وسامئها وبحرها وحدودها اإلقليمية وقرارها السيايس، وهذا ال 

يتأىت إال من خالل جملة من العوامل السياسية واإلقتصادية واإلجتامعية 

والعسكرية التي تؤدي إىل درجة من القناعة والوضوح بأن األمن الوطني 

للمملكة مصان أو مّهدد.

فقد  القاعدة،  هذه  عن  يخرج  ال  البحريني  الوطني  األمن  إن   

الجغرايف  املوقع  وكذلك  للمملكة  السيايس  التاريخ  عوامل  به  ارتبطت 

والدميوغرافيا، بحيث أصبحت بعض العوامل ذات تأثري واضح عىل األمن 

بعض  وأطامع  الجغرايف  واملوقع  والسكان  السياسية  كالقيادة  الوطني 

الدول يف هذا املوقع اإلسرتاتيجي والهام، مام أدى بالتايل إىل بروز عوامل 

تحليلية  قراءة  يتطلب  واستقراره وهذا  البحريني  الوطني  األمن  تّهدد 

لهذه العوامل وإيجاد الوسائل لرفع كفاءة ومستوى األمن الوطني.

العوامل التنموية املؤثرة عىل األمن الوطني.

عاملة  أو  برشية  موارد  إىل  تحتاج  التنمية  بأن  فيه  الشك  مام   

لتنفيذها، وقد تم تنظيم سوق العمل يف البحرين ضمن إطار التخطيط 

اإلقتصادي، ومن املعروف بأن العاملة األجنبية يف اململكة حالياً تشكل 

ما نسبته 50% وأكرث من إجاميل السكان، وبالرغم من اإليجابيات الكثرية 

ة لخدماتها إال أن وجودها بهذا الحجم  للعاملة الوافدة والحاجة املاسَّ

الكبري يعترب بحد ذاته خطراً كامناً يف املستقبل قد يؤثر عىل دميوغرافية 

السكان إضافة إىل بعض السلبيات ومنها:

وإنعكاسها  األجنبية  العاملة  تجلبها  التي  االجتامعية  املشاكل   

السلبي عىل السكان.

الضغط عىل املوارد اإلقتصادية والخدماتية للمملكة.  

عدم تجانس بعض فئات العاملة مع الثقافة اإلجتامعية للسكان.  

واملخدرات  كالقتل  جنائية  قضايا  يف  العامل  من  الكثري  تورط   

والدعارة وغريها.

مبارشاً  تأثرياً  تؤثر  املقنَّعة  والبطالة  الفردي  الدخل  مستوى  تدين   

الجرمية وخاصة الرسقات والرشوة والنصب  األمن وتزيد من نسبة  يف 

واإلحتيال.

بالتطور  قياساً  األمنية  األجهزة  حجم  زيادة  مجاراة  صعوبة   

واملجتمعات  السكان  عدد  زيادة  إىل  األخري  يؤدي  حيث  اإلقتصادي 

السكنية مام يتطلب زيادة عدد الرشطة والذي يتطلب ميزانية مالية 

جديدة.

العاملة  ذلك  ،ومثال  األمن  مستوى  عىل  الرخيصة  العاملة  تأثري   

الوطني يف  املستوردة من بعض دول رشق آسيا وانعكاسها عىل األمن 

دول الخليج العريب.

مرتكزات األمن الوطني البحريني

تعترب القيادة السياسية يف مملكة البحرين: وعىل رأسها صاحب   

عنرص  الله  حفظه  خليفة  آل  عيىس  بن  حمد  املفدى  امللك  الجاللة 

دعم ومرتكز أسايس لألمن الوطني، ويف ظل النهضة التنموية والتوجه 

الدميوقراطي فإن العنارص التالية تساعد يف تثبيت دعائم األمن.

املرشوع اإلصالحي لجاللة امللك: وهذا يتضمن منظوراً شامالً من   

اإلصالحات السياسية واإلجتامعية واإلقتصادية بدأت منذ التصويت عىل 

امليثاق وستستمر وتنمو يف ظل هذا التوجه الدميوقراطي.

املواطنني  لجميع  الباب  فتح  تم  حيث  السياسية:  اإلصالحات   

بناء  الحريات واملشاركة يف  السياسية وفتح باب  العملية  للمشاركة يف 

اململكة يف شتى املجاالت.

اإلجراءات  من  عدداً  الدولة  اتخذت  لقد  اإلقتصادية:  اإلصالحات   

املتعلقة بتحسني الدخل الفردي ومحاربة البطالة وزيادة معدل التنمية 

وتطوير املشاريع اإلسكانية بحيث تطال هذه التحسينات جميع طبقات 

املجتمع.

الوعي الوطني ألهمية األمن وتأثريه عىل التنمية: تساهم جميع   

األمن  بعالقة  الوعي  نرش  يف  واألهلية  الحكومية  اإلعالمية  املؤسسات 

والقضاء  األموال  اإلستقرار يساعد يف جذب رؤوس  أن  بالتنمية، حيث 

عىل البطالة وزيادة الدخل، وعكس ذلك فإن رأس املال جبان فأعامل 

الشغب وعدم استتباب األمن يؤدي إىل هروبه.

وعىل  األجهزة  هذه  وجاهزية  إستعداد  إن  األمنية:  األجهزة   

واملتابعة  العام  والنظام  األمن  عىل  املحافظة  يف  الداخلية  وزارة  رأسها 

واإلرشاف وتخفيف وقوع الجرمية ومكافحتها سيساهم بشكل كبري يف 

إستقرار األمن وبالتايل إستقطاب رؤوس األموال وتحقيق الرخاء والرفاه 

اإلقتصادي للمواطنني. 

دعم ومساندة الدول الشقيقة والصديقة: تحظى مملكة البحرين   

بدعم من جميع الدول الشقيقة يف توجهاتها األمنية الداخلية وكذلك 

الدول الصديقة ودليل ذلك عقد املؤمترات املتعددة يف املنامة يف جميع 

املجاالت السياسية واألمنية واإلقتصادية.

دعم ومساندة املؤسسات الدولية: بدأت البحرين نشاطاً ملحوظاً   

يف إبراز دورها يف تنمية حقوق اإلنسان وقد حظيت مبقعد يف اللجنة 

تتعامل  التي  الدول  قامئة  إسمها من  اإلنسان وشطب  لحقوق  الدولية 

واملؤسسات  الرشكات  استقطاب  يف  أيضاً  يسهم  وهذا  بالبرش  باإلتجار 

اإلقتصادية واإلجتامعية للتعامل مع مملكة البحرين.

)يتبع يف العدد القادم(
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 الجهل بالقانون وُحسن النية يف جرائم التهريب الجمريك )1(

يعترب الدفع بالجهل بالقانون وكذا اإلدعاء بحسن النية من أكرث الدفوع 

هو  فام  فيها،  املتهمني  قبل  من  الجمريك  التهريب  قضايا  يف  شيوعاً 

لدول  التعاون  مجلس  بدول  املوحد  الجامرك  »قانون«  نظام  موقف 

الخليج العربية من ذلك؟.

لدول  التعاون  مجلس  لدول  املوحد  الجامرك  »قانون«  نظام  أن  الشك 

الخليج العربية قد عالج ذلك األمر بنص قانوين رصيح ال لُبس فيه أو 

واملبدأ مبثل هذه  األصل  يُعتد من حيث  أنه ال  تأويل، بني من خالله 

إذ  فيها،  املتهمني  مسؤولية  لدفع  الجمريك  التهريب  قضايا  يف  الدفوع 

نصت املادة 1/154 منه عىل أنه:

التهريب  املدنية يف جرائم  املسؤولية  املخالفة كام ترتتب  تتكون    )1(

بتوافر األركان املادية لها، وال يجوز الدفع بحسن النية أو الجهل، إال أنه 

يعفى من املسؤولية من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة. وكذلك من 

أثبت أنه مل يقدم عىل إرتكاب أي فعل من األفعال التي كونت املخالفة 

أو جرمية التهريب أو تسبب يف وقوعها أو أدت إىل ارتكابها ...« .

وحسن فعل القانون الجمريك املوحد بنصه رصاحة عىل عدم اإلعتداد 

أو األخذ مبثل هذه الدفوع كأصل عام أو مبدأ للتملص أو اإلعفاء من 

العامة يف  الخزينة  لحق  الجمركية وكذلك حفظاً  القضايا  املسؤولية يف 

مجرد  أن  املرشوع  إعترب  الجمركية، حيث  »الرسوم«  الرضائب  إستيفاء 

توافر األركان املادية لجرمية التهريب يؤدي إىل تحققها وهو ما يوجب 

ُمساءلة من يتهم بإرتكابها، مامل يُثبت توافر سبب أو أكرث من األسباب 

قاهرة  لقوة  كان ضحية  أنه  يثبت  كأن  املسؤولية،  من  إلعفائه  املربرة 

أو جرمية  املخالفة  منها  تتكون  التي  األفعال  من  أياً  يرتكب  مل  أنه  أو 

التهريب الجمريك.

للبضائع  املتهم  حيازة  مجرد  أن  القانوين  املرشوع  إعترب  فقد  وعليه 

الجمريك  التهريب  لجرمية  املادي  الركن  يوافر  مثالً  املهربة  و»األشياء« 

هذه  بأن  العلم  عدم  إدعاءه  حال  لديه  النية  بحسن  يعتد  أن  دون 

البضائع هي من البضائع املمنوعة أو املقيدة، أو حال إدعاءه عدم العلم 

أن البضائع التي استخدمت سيارته الخاصة يف نقلها هي من البضائع 

املقيدة أو »االشياء« املمنوعة مثالً ما دام أنه هو من يتوىل قيادتها وما 

دام أنها مل تخرج من حيازته)2(، أو أنها من األموال أو األشياء التي يجب 

الترصيح عنها يف الدوائر الجمركية وأداء الرضائب »الرسوم« الجمركية 

عنها.  وكذا الحال لو إدعى جهله أن القانون يُجرم أو مينع حيازة هذه 

األشياء ... الخ.

الحاالت  من  وغريها  الحاالت  تلك  يف  للمسؤولية  ترتيبه  وعند  املرّشع 

الجمريك،  التهريب  والتي تدخل ضمن مفهوم  الحرصية  الصور غري  أو 

يقينياً  إمنا يكون قد إستند يف ذلك عىل فرض مفاده علم الكافة علامً 

بأحكام القانون الجمريك وسائر الترشيعات واألنظمة والقرارات املرتبطة 

أو املتصلة  به أو الناشئة أو املتفرعة عنه ما دام أنه قد تم نرشها حسب 

األصول، ولذلك فإن املرّشع لن يعتد مبثل هذه الدفوع ممن يتمسك 

أخرى  الجمريك، هذا من جهة  التهريب  قضايا  لدفع مسؤوليته يف  بها 

إلفرتاضه وجود قصد التهريب لدى املتهم فيها وبحيث ال يجديه عند 

ذلك نفعاً مجرد اإلدعاء بحسن النية أو الدفع بالجهل بالقانون للتنصل 

من املسؤولية عن جرم التهريب الجمريك. فام عليه إن أراد ذلك وفقاً 

ألحكام قانون املوحد إال أن يثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة، أو أنه مل 

يقدم عىل إرتكاب أي فعل من األفعال التي كونت املخالفة أو جرمية 

التهريب أو تسبب يف وقوعها أو أدت إىل إرتكابها.

املراجع:  

أنظر يف ذلك تفصيالً كل من: النظرية العامة للجرمية الجمركية د.شوقي رامز   -1

مكربل،  فكتور  د.  املحامي  الجمريك  القانون  النرش،  دار  دون  ط1،  شعبان، 

طبعة 2002 بدون دار نرش.

ولذلك تفصيل لدى الفقه سيتم بيانه الحقاً عند إلقاء الضوء عىل مسئولية   

الناقل للمواد املهربة يف كل من النقل الدويل والداخيل. وكذا النقل بواسطة 

وسائل النقل العامة أو الخاصة. 

ومضه على نص

د.حممد إبراهيم التميمي
املستشار القانوين بشئون الجامرك
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غموضاً،  اإلدارة  علم  مواضيع  أكرث  من  يعترب  والذي  الوظيفي  الرضا 

ولعل هذا الغموض أدى إىل ظهور املئات من البحوث والدراسات حول 

هذا املوضوع، فام هو الرضا الوظيفي وما هي آثاره وما هي العوامل 

املسببة له وكيف ميكن قياسه؟ ثم ما عالقته بالتنظيم غري الرسمي؟.

يعرف  كام  ميارسه  الذي  عمله  إىل  الفرد  من  اإليجايب  اإلتجاه   « فهو 

بالفرق بني ما ينتظره الفرد من عمله وبني اليشء الذي يجده فعال ً«.

فام هي آثار الرضا وعدم الرضا الوظيفي؟

من  تظهر  والتي  املنظامت،  عىل  سلبية  آثار  الوظيفي  الرضا  لعدم 

اإلرضاب  الشكاوى،  اإلصابات،  التامرض،  العمل،  دوران  الغياب،  خالل 

والالمباالة. 

ويقود التفكري املنطقي إىل افرتاض أنه كلام زاد رضا الفرد الوظيفي، زاد 

الدافع لديه إىل البقاء يف هذا العمل، وقل إحتامل تركه للعمل بطريقة 

إختيارية، فمن أجل القضاء عىل هذه اآلثار أو عىل األقل التخفيف منها، 

وجب اإلهتامم بتحسني الظروف املادية املحيطة بالعامل وبيئة العمل 

هذه  ألن  ورغباته  وحاجاته  العمل  بواقع  يتعلق  ما  وكل  اإلجتامعية، 

اآلثار تؤدي إىل إضعاف املؤسسة.

آثار الرضا الوظيفي  
وميكن  عام،  بشكل  املنظامت  بالغة عىل  إيجابية  آثار  الوظيفي  للرضا 

عالقة  والرضا  لألداء  وإن  الوالء،  و  األداء  عىل  أثره  يف  أهمها  تلخيص 

وطيدة مام يجعل للرضا أكرب أهمية يف حياة املؤسسة ومهام كان إتجاه 

هذه العالقة فإنه ال ميكن الفصل بينهام فكلام شعر الفرد يف أي منظمة 

بالنسبة للمجتمع كان  أنه يعمل من أجل أهداف ذات قيمة أو نفع 

لذلك أثر ال ميكن إنكاره عىل رضاه ألنه يشعر يف هذه الحالة بأنه يعمل 

من أجل يشء يستحق الجهد والعرق.

أثر القيادة عىل الرضا الوظيفي  
لكل منا عيوباً وفينا نقص، وهذا جامل الحياة فال يوجد شخص كامل 

الجوانب اإليجابية والسعي إىل تنميتها وإبرازها  النظر إىل  فال بد من 

السلبية يف  الجوانب  للتعامل مع  أسلوبان  فهناك  النقص،  دون إهامل 

عمل  وبيئة  مسيطرة  إدارة  خالل  من  الضغوط  مبامرسة  إما  اآلخرين 

ميكن  برشية  طبيعة  هذه  أن  إىل  النظر  أو  صارمة  إجراءات  تسودها 

السلبي  أثرها  وإضعاف  تجاهلها  خالل  من  معها  والتعايش  التعامل 

وتنمية إيجابياتها وتطويرها.

بني  اإلحباط  ثقافة  تفعيل  إىل  يلجأون  املسؤولني  بعض  أصبح  لقد 

بل  شأنها،  من  والتقليل  النجاح  قصص  إخفاء  خالل  من  موظفيهم 

التشكيك فيها، ويف املقابل يسعون إىل تضخيم الفشل وتوضيح أسبابه 

وقته  ويضيع  يجتهد  داعي ألن  ال  وأنه  وإبرازه،  املجهر  تحت  ووضعه 

يف التحسني فالفشل هو مصريه الوحيد. كام يلجأ آخرون إىل إستخدام 

تقييم  أو  لهم  مراجعة  أي  توجد  فال  البعض  مع  التهميش  إسرتاتيجية 

تغييبهم  يتم  بل  مناسبة،  أو  إجتامع  أي  يف  إرشاكهم  يتم  وال  ألدائهم، 

وحجب املعلومات عنهم مع عدم اإلهتامم مبقرتحاتهم وتعمد نسيانهم. 

يساهم  مؤسساتهم  داخل  اإلحباط  ثقافة  نرش  إىل  البعض  لجوء  إن 

وتقنني  عليهم  والسيطرة  طموحاتهم  وتقييد  املوظفني  جامح  كبح  يف 

أهدافهم بحيث ال تصبح لهم أي قيمة وال يكون لهم أي تأثري أو دور 

يف نجاح املؤسسة مام يساهم يف قتل الثقة يف أنفسهم وشعورهم بأنهم 

سبب كل فشل يف املؤسسة، فيكونون يف موضع الضعيف الذي ال ميكنه 

إبداء أي رأي أو املطالبة بيشء حتى لو كان من حقه. 

إن علينا واجباً كبرياً يف أن نراعي األمانة التي بني أيدينا، وأن نعطي كل 

ذي حق حقه، وأن نسعى إىل إنجاح اآلخرين، ففي نجاحهم نجاح لنا، 

دليل عىل  لديهم هي  ما  أفضل  وإبراز  تطويرهم  مقدرتنا عىل  إن  بل 

كفاءتنا وستساهم يف زيادة إنتاجيتهم مام سينعكس عىل أداء املؤسسة 

وتطويرها وإيجاد بيئة عمل صحية متميزة ومنتجة .

دور القيادة في تعزيز الرضا 
الوظيفي السيد وليد عبدالعزيز الصباغ

مدير إدارة التخليص الجمريك واملتابعة
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ما هو الباركود؟
هو امللصق أو الطبعة التي فيها خطوط 
ومن  منتج  كل  خلف  وتوجد  عمودية 
خالله يتعرف أمني الصندوق عىل السعر.

ما هو الـ كيو آر كود QR Code؟
الـ كيو آر كود فهو عبارة عن مربعات صغرية  إما 
بيانات  عىل  وتحتوي  كبري  مربع  داخل  يف  وكبرية 
بحيث إن أي قارئ كيو آر كود يستطيع قراءتها أو 

من برامج خاصة خالل الهواتف الذكية.

تاريخ و أصل الـ كيو آر كود؟
املسمى جاء من Quick Response Code مبعنى رمز 

.QR Code االستجابة الرسيعة، وتم إختصاره إىل

فكرة الـ كيو آر كود بدأت عام 1994م تحت إسم 
رشكات  بعض  إستخدمتها  وقد  الحايل،  للمسمى  تغريت  ثم  )دينسو(، 

السيارات اليابانية يف التعرف عىل قطع الغيار.

الصناعية  الثورة  ومع  اليابان،  يف  إستخدامها  ازداد  2002م  عام  ويف 
بإنتاج  الهواتف  النقالة فقد قام مصنعوا  الهواتف  والجيل الجديد من 

برامج تعمل كقوارئ وذلك لتمكني املستخدمون من االعتامد عليها.

مميزات الـ كيو آر كود عن الـ باركود؟
الباركود يلزم أن يكون الجهاز القارئ مربوط بقاعدة 
استخراجها، ليتم  املعلومات  عىل  تحتوي   بيانات 

)مثل السعر(.

ميزة الـ كيو آر كود إنه ال يلزم ربطه بقاعدة بيانات، 
لديه معرفه عن  القارئ  يكون  إن  يحتاج  يعني ال  أي 
املنتج ألن الـ كيو آر كود يتضمن كل املعلومات داخله 
فاملربعات الكثرية واملتعددة واملختلفة األشكال تخفي 

تحتها الكثري من املعلومات.

من  أكرث  إحتواء  يستطيع  أنواعه  بعض  إن  أيضاً  كود  آر  كيو  يف  امليزة 
7000 حرفاً داخله، بينام الباركود ال يتعدى العرشات.

العربية  ومنها  اللغات  من  الكثري  إحتواء  كود  آر  كيو  الـ  يستطيع  كام 
ويتم قراءته من أي جانب وبأي شكل، بحيث لو وقعت عدسة القارئ 

عليه لقرأته بدون موازنة، بينام الباركود البد من موازنته عىل القارئ.

يستطيع الـ كيو آر كود إحتواء أنواع من البيانات مثل:
النصوص، األرقام، أرقام الهواتف، رسائل نصية، عنوان إمييل، رابط موقع 

أو صفحة، بيانات بطاقة أعامل، تواريخ وأماكن وغريها.

استخدامات الـ كيو آر كود؟

عليها  والتعرف  املنتجات  جرد  يف  يستخدم 
الطبية  وللمنتجات  واملستودعات  املصانع  ويف 

واإللكرتونية وأيضاً يف التسوق.

العرصية  الطريقة  أصبحت  اآلن  كود  آر  الكيو 
لرشاء املنتجات.

يف بعض الدول يتم وضع صورة املنتج يف سوق أو ممىش 
أو ساحة عامة ويوضع بالقرب منها كيو آر كود حيث 
إن املتسوق يصور هذا الكود ثم يدخل صفحته عىل الشبكة العنكبوتية 
عرب  يشرتيه  إن  أيضاً  ويستطيع  يريده  الذي  الشكل  أو  اللون  فيختار 

الشبكة.

لذلك ال يضع املعلن أو التاجر جميع معلومات املنتج إمنا الكيو آر كود 
سيعمل عىل تعريف املنتج وتسويقه.

وقد بدأت كثري من البلدان استخدامه يف قطاع السياحة 
فهي وسيلة فعالة لتعريف السياح باألماكن مبزيد من 
بحيث  اإلحتفاالت  إقامة  أماكن  أو  والتواريخ  الصور 
تصويره  ومبجرد  الكود  هذا  داخل  املعلومات  توضع 
فإن الهاتف يفتح الرابط املوجود عىل صفحة الشبكة العنكبوتية أيضاً 
يستخدم للتعرف عىل األشخاص، فالبعض اآلن يضعها عىل بطاقة العمل 
مثالً  الذاتية  السرية  معرفة  الشخص  أراد  لو  بحيث   »Business Card«
لصاحب البطاقة أو تصفح موقعه فباإلمكان معرفتها عرب الكيو آر كود 

املوجود عىل البطاقة.

 حممد أديب بلهوان
رئيس قسم تقنية املعلومات

 الفرق بين الباركود
والكيو آر كود وطرق 

إستعمالهما
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78.6 جرام مرجوانا مخبأة داخل علبة بالستيكية 

تحتوي عىل لحوم مطبوخة.

35.5 حبة من الحبوب املخدرة بداخل علبة بالستيكية 

تحتوي عىل جبنة قدمية.

3.43 جرام من مادة الحشيش املخدرة مخبأة بداخل 

كامريا تصوير.

6.39 جرام من مادة الحشيش املخدرة + 9 حبات 

كبتاجون مخبأين تحت مفاتيح زجاج نوافذ السيارة.

0.89 جرام من مادة الحشيش املخدرة مخبأة بداخل 

فردة نعال.

ضبطيات مميزة
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دراسات

أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة يقتيض تغيري إجراءات يف ثقافة املنظمة 
العمليات  وتصميم  اإلبداع  ومناخ  القيادي  والنمط  التنظيمي  والهيكل 

فالتغيري رضوري ملواكبة العرص ومواجهة القوى املؤثرة. 

فأصبح مفهوم التغيري سمة من سامت الحياة املعارصة ، فلم يعد التغيري 
نشاطاً  بات  بل  املعارصة،  املنظامت  حياة  يف  طارئة  أو  استثنائية  ظاهرة 
نتائجها  وتحمل  بها  للقيام  املنظامت  تضطر  مألوفة  ومامرسة  اعتيادياً 
صاغرة كانت لذلك التغيري أم راغبة به متهيأه له ومدركة ملا سيؤول إليه 
أو متفاجأة وغري عارفة بنتائجه أو آثاره املستقبلية )داغر، 2000 ص.134(

أنواع التغيري:

أوالً:  التغيري يف ثقافة املنظمة
 إن مفهوم ثقافة املنظمة مرتبط مبفهوم الثقافة يف علم األجناس البرشية، 
وتتضمن الثقافة كذلك األفكار املشرتكة بني مجموعات األفراد وكذا اللغات 
التي يتم من خاللها إيصال األفكار بها، وهو ما يجعل من الثقافة عبارة عن 
الثامنينات مصطلحات  فرتة  لقد ظهرت خالل  لسلوكيات مكتسبة،  نظام 
املنظمة،  ثقافة  الشاملة،  الجودة  كاملرونة،  باملنظمة  متعلقة  جديدة 
وبالرغم من صعوبة املصطلح األخري وتعدد تعاريفه ظل ذا جاذبية خاصة 

ملا يعتقد يف قدرته عىل تسهيل التغيري والتجديد التنظيمي.

ثانياً: التغيري يف الهيكل التنظيمي
التنظيمي يصبح رضورة يف بعض  الهيكل  نتيجة ألسباب كثرية فإن تغيري 
األوقات فعند توسع املنظمة فإن التغيري قد يكون بإضافة قطاعات جديدة 
التحول من هيكل وظيفي إىل جغرايف أو  وقد يكون أكرب من ذلك فيتم 
قطاعي ونتيجة لوجود مشاكل بريوقراطية أو ضعف يف الرقابة فقد يتم 

التحول جزئياً أو كلياً من هيكل وظيفي إىل قطاعي أو العكس.

ثالثاً: التغيري يف النمط القيادي
من الرضوري إتباع أسلوب قيادي يتناسب مع تطبيق إدارة الجودة الشاملة 
وينبغي أن يكون مرناً ويعطي الحرية بالعمل وزيادة االستقاللية وكذلك 
مشاركة الجميع يف وضع األهداف وإتخاذ القرارات وحل املشكالت ويجب 
الجامعية  فاألهداف  والعاملني  اإلدارة  بني  اإلتصال  أسلوب  تفعيل  كذلك 

يجب أن تحقق من خالل عمل جامعي. 

 عبداهلل إبراهيم أبوالشوك
رئيس شعبة نظم وتطوير الجودة - وزارة الداخلية

تعريف التغيري:
التي  العنارص  كافة  أو  بعض  أو  أحد  تحوالت ألي  يحدث  نشاط  أي  هو 
إىل  اإلستجابة  )مثل  فيها.  املؤثرة  القوى  ملواجهة  املنظمة  منها  تتكون 

متطلبات جديدة للعمالء(.

أسباب التغيري: 
من  منافسني  خروج  أو  دخول  للعمالء،  جديدة  متطلبات  إىل  إستجابة 

السوق، تطبيق فلسفة إدارية جديدة.

أمناط التغيري:
من حيث درجة التخطيط:  .1

التغيري العشوايئ: ويحدث تلقائياً وعشوائياً بدون أي إعداد مسبق    
وتكون آثارة ونتائجه سلبية عىل املنظمة.

التخطيط املخطط: يحدث بعد إعداد دقيق و دراسة.   

من حيث وقت التنفيذ:  .2
بالصدمة  يسمى  ما  أو  وبرسعة،  واحدة  مرة  يتم  الرسيع:   التغيري    
القوية، أو قد يقابل مقاومة للتغيري، أو يحدث عندما يكون صغرياً أو ملحاً.

التغيري البطيء:    
أ- يتم عىل دفعات تالفياً للسلبيات.

ب- يحدث عندما يكون التغيري شامالً أو عندما يتوقع مقاومة قوية.

من حيث درجة الشمولية:  .3
التغيري الجزيئ:    

أ- يشمل جزء من املنظمة أو من العمليات أو من األنشطة.

التغيري الشامل:    

أ- يشمل املنظمة ككل من كافة النواحي )أفراد، دوائر،عمليات..الخ(.

القوى املحركة للتغيري:
1.القوى الداخلية، أي من داخل املنظمة ومن أمثلتها:

- إنخفاض درجة الرضا الوظيفي لدى العاملني.   

- إرتفاع معدل دوران العمل لدى املنظمة مقارنة باملنظامت املنافسة.    

- زيادة معدالت التغيب عن العمل عن الحد الطبيعي.   

- إنخفاض أرباح املنظمة أو تحقيق خسائر فادحة.   

- إنعدام التعاون بني العاملني أو بني الدوائر يف املنظمة.   

2.قوى الخارجية، أي من خارج املنظمة ومن أمثلتها:
-التطورات التكنولوجية ، إصدار قوانني جديدة، التغريات يف النشاط    

اإلقتصادي ككل، تزايد اإلهتامم باملسئولية، التغيريات يف املنافسة.

 إدارة الجودة الشاملة والتغيير
)الجزء األول(

)يتبع يف العدد القادم(
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س1: كم عدد الدوائر الجمركية؟

س2: متى تم التوقيع عىل اتفاقية إعالن النوايا املشرتكة بني إدارة الجامرك 

يف مملكة البحرين و إدارة الجامرك بجمهورية أملانيا اإلتحادية؟

س3:أذكر 3 أنواع من  املستندات الجمركية؟ 

- آخر موعد لتسليم اإلجابات 23 أغسطس 2012م .

- يتم وضع الكوبونات يف الصناديق املخصصة لها يف مكتب اإلستقبال مببنى شئون الجامرك مبنطقة الحد .

الرقم الشخيص: اإلسم: 

الربيد اإللكرتوين: الهاتف: 

مسابقة مجلة الجامرك
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الحمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل نبينا محمد وعىل آله وصحبه 

أن  أجل  من  الزواج  قبل  مخطوبته  رؤية  للرجل  اإلسالم رشع  إن  وسلم، 

يؤدم بينهام كام جاء يف الحديث الصحيح ، وبخاصة أن األرواح قد تتعارف 

وتتآلف وقد تتنافر وتختلف، ملا ثبت من حديث َعائيَِشَة - ريَضيِ اللَّه َعْنَها 

ْعُت النَّبيِيَّ َصىلَّ اللَّه َعلَيْهيِ َوَسلََّم يَُقوُل: )اأْلَْرَواُح ُجُنوٌد ُمَجنََّدٌة،  - قَالَْت : َسميِ

ْنَها اْختَلََف( )متفق عليه(، وقد يؤدي  ْنَها ائْتَلََف، َوَما تََناكََر ميِ فاََم تََعارََف ميِ

عدم رؤية املخطوبة قبل الزواج يف كثري من األحيان إىل الطالق، ألن الرؤية 

فيها فائدة عظيمة، فقد يرتاح الخاطب إىل مخطوبته وتقبلها نفسه زوجة 

له، وقد ال يكون ذلك، ومن هنا جاءت السنة تبيح تلك النظرة.

ومن النًصوص الدالة على جواز النظر إىل 
اخملطوبة ما يلي:

1(  َعْن َجابيِريِ بْنيِ َعبْديِ اللَّهيِ ، قَاَل : قَاَل رَُسوُل اللَّهيِ َصىلَّ اللَُّه َعلَيْهيِ َوَسلََّم: 

ْنَها إيِىَل بَْعضيِ َما يَْدُعوُه  »إيَِذا َخطََب أََحُدكُُم اْمَرأًَة فَإيِنيِ اْستَطَاَع أَْن يَْنظَُر ميِ

ْن بَنيِي َسلََمَة فَُكْنُت أَتََخبَّأُ لََها  يٌَة ميِ َها فَلْيَْفَعْل« . قَاَل: فََخطَبُْت َجاريِ إيِىَل نيَِكاحيِ

َها.  ْنَها َما َدَعاينيِ إيِىَل نيَِكاحيِ تَْحَت الَْكرَبيِ َحتَّى َرأَيُْت ميِ

)صحيح أبو داود رقم 1832 و 1834(.

ْنَد النَّبيِيِّ َصىلَّ اللَّه  2(  » َعْن أيَبيِ ُهَريْرََة – ريض اللَّهيِ عنه - قَاَل : كُْنُت عيِ

لَُه  فََقاَل   ، اأْلَنَْصاريِ  َن  ميِ اْمَرأًَة  تَزَوََّج  أَنَُّه  فَأَْخرَبَُه  رَُجٌل  فَأَتَاُه   ، َوَسلََّم  َعلَيْهيِ 

رَُسوُل اللَّهيِ َصىلَّ اللَّه َعلَيْهيِ َوَسلََّم : ) أَنَظَرَْت إيِلَيَْها ، قَاَل : اَل قَاَل ، فَاْذَهْب 

فَانْظُْر إيِلَيَْها فَإيِنَّ يفيِ أَْعنُييِ اأْلَنَْصاريِ َشيْئًا(. رواه مسلم رقم 1424 والدار قطني 

)34(253/3

َعلَيْهيِ  اللَّه  َصىلَّ   - اللَّهيِ  رَُسوَل  َجاَءْت  اْمَرأًَة  أَنَّ  َسْعٍد  بْنيِ  َسْهليِ  عن    )3

ئُْت ألََهَب لََك نَْفيسيِ فََنظََر إيِلَيَْها رَُسوُل اللَّهيِ  َوَسلََّم -  فََقالَْت يَا رَُسوَل اللَّهيِ جيِ

َرأَْسُه، فَلاَمَّ َرأَتيِ الَْمْرأَُة أَنَُّه لَْم يَْقضيِ  بَُه، ثُمَّ طَأْطَأَ  َد النَّظََر إيِلَيَْها َوَصوَّ فََصعَّ

ْن أَْصَحابيِهيِ فََقاَل: أَْى رَُسوَل اللَّهيِ إيِْن لَْم تَُكْن  فيها َشيْئًا َجلََسْت، فََقاَم رَُجٌل ميِ

ْجنيِيَها(. الحديث أخرجه البخاري 19/7، ومسلم 143/4،  لََك بيَِها َحاَجٌة فَزَوِّ

والنسايئ 113/6 برشح السيوطي، والبيهقي 84/7.

وهذه األحاديث وما جاء يف معناها كلها تدل عىل رشعية النظر للمخطوبة 

قبل عقد النكاح، ألن ذلك أقرب إىل التوفيق وحسن العاقبة.

من أقوال العلماء يف حدود الّنظر إىل اخملطوبة:
قال الشافعي - رحمه اللَّهيِ - : »وإذا أراد أن يتزوج املرأة فليس له   )1

أن ينظر إليها حارسة، وينظر إىل وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغري 

إذنها ، قال تعاىل: )وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها( قال: الوجه والكفني 

»)الحاوي الكبري 34/9(

وقال اإلمام النووي يف )روضة الطالبني وعمدة املفتني 19/7-20: »إذا   )2

رغب يف نكاحها استحب أن ينظر إليها لئال يندم، ويجوز تكرير هذا النظر 

له.  وتصفها  تتأملها  امرأة  بعث  النظر  يتيرس  مل  فإن  إذنها،  وبغري  بإذنها 

واملرأة تنظر إىل الرجل إذا أرادت تزوجه، فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها.

سئل العالمة الشيخ عبدالعزيز بن عبداللَّهيِ بن باز عن حدود رؤية   )4

: )فإذا كشفت له وجهها ويديها ورأسها فال  املخطوبة، فأجاب – رحمه اللَّهيِ

بأس عىل الصحيح وقال بعض أهل العلم : يكفي الوجه والكفان، ولكن 

الصحيح أنه ال بأس أن يرى منها رأسها ووجهها وكفيها وقدميها للحديث 

املذكور – حديث مسلم آنف الذكر – وال يجوز ذلك مع الخلوة بها، بل 

ال بد أن يكون معهام أبوها أو أخوها أو غريهام، ألن النبي صىل اللَّهيِ عليه 

اإلمام  )أخرجه  َمْحرٍَم(  ُذو  َوَمَعَها  إيِالَّ  بيِاْمَرأٍَة  رَُجٌل  يَْخلَُونَّ  )اَل  قال:  وسلم 

مسلم يف صحيحه – كتاب الحج – برقم 1341(، وقال أيضاً صىل اللَّهيِ عليه 

يْطَاَن ثَاليِثُُهاَم( )حديث صحيح –  وسلم: )اَل يَْخلَُونَّ أََحُدكُْم بيِاْمَرأٍَة فَإيِنَّ الشَّ

أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده، والرتمذي يف سننه – كتاب الفنت،( )مجلة 

البحوث اإلسالمية – العدد 26، ص 136، 137 – الشيخ ابن باز(

لغريه،  يصفها  وال  عنها،  يتكلم  وال  يسكت  تعجبه  ومل  إليها  نظر  إذا  وأما 

تتأذى مبا يذكر أو يجرح كربياءها أو يثري كوامن  وينسحب بهدوء يك ال 

أشجانها، ولعل الذي ال يعجبه منها قد يعجب غريه، وإذا كانت عادية يف 

نظره فقد تكون ملكة جامل يف نظر غريه، والواقع يشهد لذلك.

ومام تقّدم يتبنّي أن قول جمهور أهل العلم إباحة نظر الخاطب إىل وجه 

املخطوبة وكّفيها لداللة الوجه عىل الدمامة أو الجامل، والكفني عىل نحافة 

البدن أو خصوبته.

حكم مس اخملطوبة واخللوة بها:
: )وال يجوز له أن ميس وجهها وال كفيها - وإن  قال الزيلعي رحمه اللَّهيِ  )1

ن الشهوة - لوجود الحرمة، وانعدام الرضورة أ.هـ، ويف درر البحار: ال  أَميِ

يحل املّس للقايض والشاهد والخاطب وإن أمنوا الشهوة لعدم الحاجة .. 

أ.هـ ( رد املحتار عىل الدر املختار 237/5.

إذن اخملطوبة يف الرؤية: 
يجوز النظر إىل من أراد خطبتها ولو بغري إذنها وال علمها، وهذا الذي دلت 

عليه األحاديث الصحيحة.

الجمهور:  »وقال   :  )157/9( الباري  فتح  يف  حجر  ابن  الحافظ  قال   )1

يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغري إذنها« أ.هـ

يف الختام أسال اللَّهيِ أن  يهدي املسلمني  ويوفقهم ملا يحبه ويرىض وصىل 

اللَّه وسلم عىل نبينا محمد وعىل آله وصحبه وسلم.

مقاالت صحفية

حممد السيد
أخصايئ مشرتيات

الخطوبة ومفهومها 
للنظرة الشرعية
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مبادرات

 عالء بسيوين
 مدير مرشوع أفق

شئون الجامرك

مة عن نظام تسهيل التجارة املتكامل )أفق( مقدِّ  

مملكة  جعل  إىل  الرامية  البحرينيّة  الحكومة  إسرتاتيجيّة  سياق  يف 

شئون  أطلَقت  رئيسيّة،  تجاريّة  وبّوابًة  إقليميًّا  ماليًّا  محَوًرا  البحرين 

الجامرك نظاَماً متكامالً لتسهيل التجارة أطلق عليه إسم »أفــق« وذلك 

قدراتها  تعزيز  عىل  الحرص  مع  التجاري،  للقطاع  خدماتها  لتبسيط 

للتحقُّق والرقابة.          

دة للدورة اإلجرائية الجمركية يف  إعتمد املرشوع أسلوب النافذة املَوحَّ

مملكة البحرين تشتمل عىل جميع الجهات املعنيّة بالتخليص الجمريك 

من خالل بّوابٍة إلكرتونيّة متكاملة، كام يهدف املرشوع إىل تخفيض كلفة 

وزمن املعامالت الجمركية، مع التأكّد من مطابقتها للرشوط القانونيّة 

عرَب إدارة مخاطر ذكيّة.

مراحل املرشوع  

يتم تنفيذ املرشوع عىل ثالث مراحل هى:

يف  والترشيعات  ويتوافق  الجامرك  متطلبات  ليلبي  النظام  ضبط   
مملكة البحرين.

البدء بالتشغيل مبيناء خليفة بن سلامن )تجريبياً ثم رسمياً(.  
نرش التطبيق يف باقي املنافذ الجمركية.  

أن  الثالثة  املرحلة  وتوشك  والثانية  األوىل  مرحلته  املرشوع  إجتاز  وقد 

شهر  من  الثاين  النصف  خالل  ىف  الجوي  بالشحن  التشغيل  ببدء  تبدأ 

يونيو 2012م.

فلسفة النظام وتحديات التطبيق  

الجمريك من  العمل  يعترب تطبيق نظام »أفق« نقلة نوعية ىف فلسفة 

خالل  النواحي التالية:

تطوير اإلجراءات الجمركية، مبا ىف ذلك إنهاء اإلجراءات الجمركية   
بالكامل من مقر الرشكة/ مكتب التخليص، )بيئة عمل ال ورقية(.

بالعملية  الصلة  ذات  والوزارات  الرقابية  الجهات  مع  الربط   
الجمركية والتى لها صلة مبنح الرتاخيص والرقابة عىل املواصفات 

والجودة وما إىل ذلك من إختصاصات تصب ىف خانة تأمني وسالمة 

الوطن واملواطن.

إمكانية الدفع اإللكرتوين.  
توحيد أسلوب العمل بكافة املنافذ الجمركية.  

سيطرة كاملة لشئون الجامرك – عرب موظفيها – عىل إدارة النظام.  

العمل مؤيديها ومعارضيها، وإنتهاج هذا  ولكل عملية تحول يف نظام 

التوجه أو ذاك هو رهن بكل شخص عىل حدة، وبقدر ما سيحقق أي 

نظام جديد من راحة أو مصلحة لشخص ما سيؤيده أو يقاومه.

تدرك شئون الجامرك وإدارة املرشوع هذا األمر جيداً وتتعامل معه مبا 

يؤمن تقدماً سلساً للمرشوع.

 وبفضل دعم شئون الجامرك وجهود الفريق الوطني للمرشوع والرشكة 

يحقق  الجمريك  والتخليص  التجارة  مجتمع  وصرب  ومساندة  املنفذة 

املرشوع يومياً وبفضل اللّه تقدماً ملموساً.

 شئون الجمارك تطلق نظامًا جمركيًا
متطورًا ألعمال التخليص الجمركي
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مبادرات

مملكة  جامرك  يف  »أفـــــــق«  املرشوع  سمى  ملاذا   
البحرين،  ومن أين أىت إسم املرشوع؟

مملكة البحرين جزيرة يحدها أفـــــق من كافة الجوانب وميثل هذا 

األفـــــق تحدي وفرص ملواطنيها، وتاريخياً كانت التجارة الخارجية أو 

تبادل السلع عرب األفـــق هي النبض اإلقتصادي للبلد.

وهنا يأيت دور الجامرك األسايس لتسهيل إنسياب السلع »عرب األفــق« مبا 

ينسجم مع القوانني واألنظمة الوطنية، ومن هنا أىت إسم مرشوع أفـــق  

الرقابة  الدولية وتعزيز دور  التجارة  يف شئون الجامرك كنظام لتسهيل 

الذكية يف إدارة املخاطر.

تطور استعامل أفـــق شهرياً يف ميناء خليفة بن سلامن )عدد البيانات الجمركية(

تقيمون صدى  وكيف  املرشوع،  بدأ  منفذ جمريك  أي  يف   
املرشوع؟

أفــــق مبنفذ ميناء خليفة بن سلامن يف تاريخ   بدأ العمل يف مرشوع 

23 أكتوبر2011م يف عمليات التصدير املحيل وتوسع التطبيق ليشمل 

كافة أنواع العمليات مثل اإلسترياد، املستودعات والعبور.

وكان ألفــق صدى إيجايب مع املخلصني الجمركيني والقطاع التجاري يف 

ميناء خليفة بالرغم من أن التغيري يتطلب دامئاً مجهوداً وتدريباً عملياً، 

وقد لعبت إدارة وموظفي املنفذ البحري دوراً أساسياً يف تهيئة البيئة عرب 

التطبيق التدريجي للنظام.

ملجتمع  الواحدة  الجمركية  النافذة  ستقدمه  الذي  ما   
التجارة واألعامل؟

تقدم النافذة املوحدة ملجتمع التجارة واألعامل بيئة إستثامرية تتوحد 

فيها اإلجراءات واألنظمة بني مختلف املنافذ الجمركية وتتيح للمستورد 

واملصدر تقديم معاملته الجمركية إىل منظومة واحدة يجري تداولها بني 

مختلف الجهات الحكومية املعنية بشكل إلكرتوين مام يخفض من وقت 

وتكلفة أعامل التخليص الجمريك.

ماهي املراحل التالية؟  
املطار  يف  الجوي  الشحن  يف  أفـــق  التحضريات ألطالق مرشوع  بدأت 

الجمركيني  واملخلصني  للموظفني  تدريبييه  لدورات  حالياً  والتنظيم 

بالتنسيق مع إدارة املنفذ الجوي، وبعد اإلنتهاء من املنفذ الجوي سيتم 

اإلنتقال بعون اهلل إىل املنفذ الربي »جرس امللك فهد«  لتتم تغطية كافة 

املنافذ الجمركية يف مملكة البحرين، من أجل تطبيق شعارنا »أفــــق 

بال حدود«.

حممد سليم البلعا
مدير مرشوع أفق 
Webb Fontaine رشكة
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وتتمني شئون الجامرك للسادة املنقولني التوفيق والنجاح.

املنقولون للعمل يف شئون اجلمارك

نائب عريف / إميان بوكمالرئيس عرفاء / هند الظاعنرئيس عرفاء / خولة أحمدمالزم أول / عيسى آل خليفة

تخريج

 رئيس عرفاء/ حممد مريزا بن عيد
ماجستري إعالم وعالقات عامة 

اجلامعة األهلية

السيدة رقية جاسم السعود
 بكالوريوس نظم معلومات إدارية

 AMA جامعة

ضابط اجلمارك بدر أحمد مبارك احلايكي  
 بكالوريوس نظم معلومات إدارية 

 جامعة دملون  

نائب عريف / جمتبى أحمد

جعلهم اهلل من مواليد السعادة وبورك فيهم 

يوسف سامي حممدشيخة خالد اجلودر عيسى وليد احلالق  فاطمة ماجد حميد

الفائزون يف مسابقة جملة اجلمارك
نائب عريف/  عباس مال اهلل، شرطي أول/  علي الشعيبي، السيدة عايدة عبدالنبي

كوادرنا

Great Products
Better Deals
Best Quality

“Al Jazira, proudly serving the Bahrain nation for over 45 years” 
“The finest Supermarkets on the island with the widest range of 

  products sourced from across the world as well as distributors of 
some of the most famous brands on the planet”
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مركز العمليات الجمركية
مركز املتابعة والرصد الجمريك

نحن نرد عىل استفساراتكم عىل مدار الــ 24 ساعة 

 لالتصال هاتف : 17359666 973+

فاكس: 17359995 973+

operation.center@customs.gov.bh :الربيد اإللكرتوين


