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معايل وزير الداخلية يوجه إىل ضرورة االلتزام باللغة 
املسئولة والنهج االحرتايف يف األداء اجلمركي.

 مركز العمليات اجلمركيةحيظى بافتتاح رسمي
من معايل وزير الداخلية.



زيارة معالي وزير الداخلية 
�إن زيارة معايل �لفريق �لركن �ل�شيخ ر��شد بن عبد�هلل �آل خليفة وزير 

على  معاليه  حر�ص  على  دليل  �إال  هو  ما  �جلمارك  ل�شئون  �لد�خلية 

�إد�ر�ت وز�رة �لد�خلية بهدف �شمان  متابعة متطلبات كافة �أجهزة و 

�شري �الإجر�ء�ت �ملعمول بها �شمن �الأطر �ل�شحيحة .

�أتقدم ملعايل وزير �لد�خلية  �أن  ويطيب يل من خالل جملة �جلمارك 

�جلمارك  ل�شئون  �مليمونة  بزيارته  �لكرمية  �للفتة  على  �ل�شكر  بجزيل 

ومبثابة  �جلمارك  �شئون  من�شوبي  كافة  لدى  �الأثر  عظيم  لها  و�لتي 

�حلافز لهم لبذل �ملزيد من �جلهد و�لعطاء يف �شبيل خدمة مملكتنا 

�حلبيبة ، و�إننا كما عاهدنا �هلل وعاهدنا قيادتنا �ملوقرة على �لت�شحية 

وبذل �لغايل و�لنفي�ص خدمًة ململكتنا �لغالية فاإننا �شنظل �إىل �الأبد على 

�لبالد  ملك  خليفة  �آل  عي�شى  بن  حمد  �مللك  جلاللة  و�لطاعة  �ل�شمع 

�آل  �شلمان  بن  خليفة  �الأمري  �مللكي  �ل�شمو  �شاحب  وتوجيهات  �ملفدى 

خليفة رئي�ص �لوزر�ء �ملوقر وحكمة �شاحب �ل�شمو �مللكي �الأمري �شلمان 

بن حمد �آل خليفة ويل �لعهد نائب �لقائد �الأعلى .

زيادة اإليراد الجمركي
ومكافحة  حماية  �حلدود  على  يقت�شر  ال  �جلمارك  �شئون  دور  �إن 

على  �حلر�ص  لي�شمل  يت�شع دورها  بل  �جلمركي  �لتهريب  عمليات 

�لتجارية  تن�شيط �حلركة  �أجل  �لعاملية من  �ملمار�شات  �شرورة تطبيق 

يف مملكة �لبحرين ، وقد �ت�شح ذلك من خالل �رتفاع حجم �الإير�د�ت 

�حلايل  �لعام  من  �الأول  �لن�شف  خالل  �لبحري  باملنفذ  �جلمركية 

مقارنًة   %32 ن�شبتها  بلغت  بزيادة  دينار(،   55،399،143.090( �إىل 

بنف�ص �لفرتة من �لعام �ملا�شي ، وما كان هذ� ليتاأتى لوال جهود �شباط 

�جلمارك �ملخل�شني يف كافة �إد�ر�ت �ملنافذ �جلمركية ، �آملني من �هلل 

�لعلي �لقدير �أن يوفقهم يف خدمة وطنهم �لغايل .

اهتمام بالكادر الوظيفي 
بيئة عمل  نوؤكد على حر�ص و�هتمام �شئون �جلمارك بتوفري  �أننا  كما 

منا�شبة لكادرها �لوظيفي ،  مع �إعطاءهم كافة م�شتحقاتهم �لوظيفية 

�لرتقيات  عدد  بلغت  حيث   ، �لعمل  من  �ملزيد  على  حتفزهم  �لتي 

�أي �لعام ولغاية 1 يونيو 2012م ) 300 ترقية(   �لوظيفية  منذ بد�ية 

ما ميثل 42% من عدد �لقوى �لعاملة يف �شئون �جلمارك ، وذلك طبقًا 

�لتنفيذية  �لالئحة  مع  يتما�شى  ومبا  بها  �ملعمولة  و�الأنظمة  للقو�نني 

لديو�ن �خلدمة �ملدنية .

مجلة الجمارك 
للتطور�ت  �نعكا�ص  �إال  هو  ما  دوري  ب�شكل  �إ�شد�ر جملة �جلمارك  �إن 

هدف  على  موؤكدين   ، �أيديكم  بني  تكون  �أن  ي�شرفنا  �لتي  �جلمركية 

�جلودة من  عال  م�شتوى  ذ�ت  �ملتميزة  �جلمركية  �خلدمات   تقدمي 

و ب�شورة حتقق ر�شاء �لعمالء. 

�إننا  حيث  �جلمارك  جملة  يف  �ملعلنة  �ل�شركات  دعم  على  نثني  كما 

�خلا�ص، و�لقطاع  �حلكومي  �لقطاع  بني  �ل�شر�كة  مبد�أ  على   نوؤكد 

دعم  �أجل  من  �لتو��شل  ج�شور  مد  يف  ت�شاهم  �جلمارك  جملة   و 

�القت�شاد �لوطني .

                 حممد بن خليفة بن علي آل خليفة
                                                                رئي�ص �جلمارك

                                                                 �مل�شرف �لعام

إضاءات جمركية
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أخبار الجمارك

قام �لفريق �لركن معايل �ل�شيخ ر��شد بن عبد�هلل �آل خليفة وزير �لد�خلية بزيارة تفقدية �إىل مبنى �شئون �جلمارك، حيث كان يف ��شتقباله �شعادة 

�ل�شيخ حممد بن خليفة �آل خليفة رئي�ص �جلمارك و�ل�شادة �ملدر�ء �لعامني ومدر�ء �الإد�ر�ت.

و�أو�شح معاليه �أن هذه �لزيار�ت �مليد�نية، تهدف �إىل �لوقوف على �حتياجات كافة قطاعات �لوز�رة ومتابعة �أعمال �لتطوير و�لتحديث مبا ي�شهم 

يف تقدمي �أف�شل �خلدمات للمو�طنني و�ملقيمني، معربًا عن �شكره وتقديره لرئي�ص �جلمارك وكافة �لعاملني فيها على �جلهود �ملتميزة فيما يقدمونه 

من خدمات جمركية بكافة منافذ �ململكة، وما حققوه من م�شتويات متقدمة يف جمال �شرعة �إجناز �ملعامالت.

ووجه معاليه �إىل �شرورة �اللتز�م باللغة �مل�شئولة و�لنهج �الحرت�يف يف �الأد�ء، خالل �لتعامل مع �مل�شتفيدين من �خلدمات �جلمركية �شو�ء على 

م�شتوى �الأ�شخا�ص �أو �ل�شركات ، منوهًا يف �لوقت نف�شه �إىل �أهمية متابعة �أعمال �ل�شيطرة على كافة �ملو�نئ و�ملنافذ �جلمركية يف �ململكة بالتعاون 

و�لتن�شيق مع �جلهات �ملعنية ، ودر��شة �لثغر�ت �إن وجدت و�لعمل على معاجلتها باأ�شرع وقت.

و�أكد معاليه على �أهمية و�شع برنامج تدريبي ملن�شوبي �جلمارك لتقدمي �خلدمات بال�شرعة و�لكفاءة �ملطلوبة، وذلك من خالل تنظيم �لدور�ت 

�ملتخ�ش�شة يف كافة �ملجاالت �جلمركية، �لهادفة �إىل تطوير �أ�شلوب �لعمل مبا يتما�شى مع �لتحديات �ملتغرية ، موجهًا معاليه �إىل �ال�شتعانة 

باخلرب�ت و�لكفاء�ت �ملطلوبة �لتي ت�شاهم يف تطوير �لعمل وكفاءة �الأد�ء.

�ملرحلة  يف  �إطالقها  تعتزم  �لتي  �مل�شاريع  �إىل  باالإ�شافة  تنفيذها  مت  �لتي  �مل�شاريع  و�أهم  باجلمارك  �لتوظيف  خطة  على  معاليه  لع  �طَّ وقد 

وي�شر. بفعالية  �خلدمات  وتقدمي  �الأد�ء  كفاءة  ت�شمن  �جلمارك،  من�شوبي  لكافة  و�لعالو�ت  للحو�فز  �آلية  و�شع  �إىل  موجهًا   �ملقبلة، 

�أهمية حتديث �الإجر�ء�ت �ملعمول بها مبا  �إىل  �آلية �شري �لعمل و�الإجر�ء�ت �ملتبعة يف خمتلف �ملنافذ �جلمركية، وجه   وخالل �طالع معاليه على 

و�ملقيمني. �ملو�طنني  وحماية  �لوطن  و��شتقر�ر  �أمن  حفظ  جهود  يف  �جلمارك  دور  �إىل  �ل�شدد  هذ�  يف  منوهًا  �لعاملية،  �ملتغري�ت  مع   يتالءم 

وفيما يتعلق مب�شروع تطوير ج�شر �مللك فهد ، وجه معاليه �إىل متابعة �الإجر�ء�ت �الإد�رية و�لفنية الإمتام �مل�شروع وتزويده باأحدث �الأجهزة �لتي 

ت�شمن ت�شيري �حلركة و�حلد من �أعمال �لتهريب .

اإلعالن والتنفيذ:
سييت سكرين للدعاية واإلعالن

هاتف: 8666 3777 973 +
الربيد اإللكرتوين:

mayaanassi@hotmail.com

تصميم وإخراج:
شركة إنفنيت أدفرتايزينغ

هاتف: 318 16634   973+
 MJB 566 :رقم التسجيل
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أجرت المقابلة : ر/ع هالة الزومان

ت�سعى  الذي  الأ�سمى  الهدف  هو  عنه  والذود  الوطن  حماية 

لتحقيقه من خالل مراقبة  بكافة قطاعاتها  �سئون اجلمارك 

اأنواعها،  ب�ستى  اجلمركي  التهريب  عمليات  ومكافحة  احلدود 

لتحقيق  ال�سرتاتيجية  اخلطط  اجلمارك  �سئون  و�سعت  وقد 

هذا الهدف، فقد �سرعت اإىل تطوير اإمكانيات املوارد الب�سرية 

من خالل خطط التدريب النظرية والعملية وا�ستخدام اأف�سل 

الو�سائل، وتعترب وحدة جناح الأثر )K9( التابعة لالإدارة العامة 

لالأمن واملتابعة ركيزة من ركائز الك�سف عن عمليات التهريب 

وقد مت اإن�سائها يف عام 2007م.

تم وضع رؤية لوحدة جناح 
األثر حسب توجيهات سعادة 

رئيس الجمارك 
كان ملجلة �جلمارك لقاء مع مدير �إد�رة 

�لنقيب  �جلمركية  و�لتقنيات  �لعمليات 

�أنه ح�شب  �أكد  و�لذي  �شيار  وليد خالد 

بن  حممد  �ل�شيخ  �شعادة  توجيهات 

فقد  �جلمارك  رئي�ص  خليفة  �آل  خليفة 

�لدعم  تتمثل بتقدمي  و�لتي   )K9(الأثر� روؤية لوحدة جناح  مت و�شع 

�لفني للك�شف عن عمليات �لتهريب من خالل ��شتخد�م كالب �الأثر 

وكفاءة  وبحرفية  �شاعة   24 �لــ  مد�ر  على  �جلمركية  �ملنافذ  لكافة 

�لد�خلي  �جلمهور  ر�شاء  على  �ملحافظة  مع  قيا�شي  زمن  عالية يف 

و�خلارجي. 

�لتوظيف وخطط  بو�شع خطط  قمنا  فقد  �لروؤية  لهذه  ن�شل  ولكي 

  ”Impact K9 Solution“ لتدريب، كما قمنا بالتعاقد مع �شركة�

لتدريب �شباط �جلمارك للو�شول �إىل �حلرفية يف �لعمل، وقد القت 

لالأمن  �لعامة  �الإد�رة  عام  مدير  من  �الهتمام  �الأثر  جناح  وحدة 

على  حر�ص  و�لذي  خليفة  �آل  حممد  بن  علي  ركن  �ملقدم  و�ملتابعة 

متابعة �أمور �لوحدة عن كثب وتقدمي �لدعم �مل�شتمر للو�شول بوحدة 

�الأثر �إىل �أعلى �مل�شتويات.   

يواجه ضباط جمارك وحدة 
جناح األثر تحديات يومية 

�ل�شيد  �الأثر  و�أفاد م�شرف وحدة جناح 

جناح  وحدة  هدف  باأن  �شلمان  حممد 

�الأثر يتمثل يف �إحباط عمليات �لتهريب 

و�شبط �ملهربني من خالل وجود كالب 

�ملمنوعات  عن  �لك�شف  يف  متخ�ش�شة 

طرق  من  ي�شتحدث  ما  على  وتدريبها 

جناح  وحدة  يف  �لعاملني  �جلمارك  �شباط  يو�جه  حيث  �لتهريب، 

�لتهريب  وو�شائل  لطرق  �لت�شدي  يف  تتمثل  يومية  حتديات  �الأثر 

�مل�شتحدثة من قبل �ملهربني، يف ظل وجود عدد هائل من �مل�شافرين 

و�لب�شائع.

أول ضابطة جمارك بوحدة جناح األثر: القيت 
بعض المعارضة في بادئ األمر

�أول �شابطة جمارك تعمل يف وحدة جناح  وكان لنا وقفة مهمة مع 

�الأثر وهي �الآن�شة �شبيكة م�شعل �خلجم ، وقد �أفادت �أنها وبالرغم 

من �شعوبة �لعمل يف مثل هذه �لوحدة �إال �أنها �أحبت �لعمل يف هذ� 

قدرتها  تثبت  �أن  و��شتطاعت  �ملتعة  من  �لكثري  فيه  ووجدت  �ملجال 

�إليها  �ملوكلة  باالأعمال  بالقيام  �جلمارك  �شباط  تناف�ص  �أن  على 

بحرفية و�إتقان كونها ��شتطاعت �شبط �لعديد من عمليات �لتهريب 

هذ�  يف  �لعمل  الختيارها  �ل�شخ�شية  جتربتها  وحول  �جلمركي. 

�أنها القت بع�ص �ملعار�شة من قبل  �أو�شحت �الآن�شة �شبيكة  �ملجال، 

�الأهل و�الأ�شدقاء يف بادئ �الأمر، حيث بينو� لها خطورة �لتعامل مع 

وعلى  لكنها  �ملجال،  هذ�  �لنجاح يف  ت�شتطيع  لن  و�أنها  �الأثر  كالب 

و�لتغلب على خوفها من  �مل�شي قدمًا  �أ�شرت على  �لرغم من ذلك 

�شابط  لكل  �إن  قائلة:  حديثها  وو��شلت  �الأثر،  كالب  مع  �لتعامل 

جمارك كلب �أثر خا�ص به يقوم باالعتناء به وتدريبه ب�شكل يومي مما 

يوؤدي �إىل �الألفة بني �شابط �جلمارك وكلب �الأثر �لذي يعمل معه.

عمليات  عن  �لك�شف  عمليات  يف  �ملهمة  �الأمور  من  باأن  و�أ�شارت   

�لتهريب �جلمركي هو �لعمل بروح �لفريق �لو�حد بني �ملدرب وكلب 

�الأثر)�لعملية �لتفتي�شية(، حيث �أن �لعاطفة بينهم حتفز كلب �الأثر على 

�لعمل باإخال�ص وتفاين لنيل ر�شى مدربه، وال يخفى عليكم باأن �ملدرب 

 من دون كلب �الأثر �لذي يتبعه كال�شخ�ص �الأعمى �لذي ال يرى �أمامه، 

من  زميالتها  دعت  وقد  �لبع�ص  لبع�شهما  مكمالن  �إنهما  حيث 

�شابطات �جلمارك باالن�شمام لهذه �لوحدة ملا لها من �أهمية بالغة يف 

�لت�شدي ل�شتى �أنو�ع �لتهريب، كما وجهت جزيل �ل�شكر �إىل  �لنقيب 

وليد �شيار على دعمه �مل�شتمر وحثه موظفي وحده �الأثر بالعمل بروح 

�لفريق �لو�حد وذلك لنيل �شرف خدمة �لوطن وحماية حدوده.

نبذة عن منظمة الجمارك 
العالمية

وحدة جناح األثر هدفها حماية الحدود من عمليات التهريب الجمركي 
اآلنسة سبيكة الخجم:أول ضابطة جمارك بوحدة جناح األثر

مبادرات

نضال عبداهلل الموسى
 �شابط جمارك �أول 

 وقد �فتتح معايل وزير �لد�خلية خالل �لزيارة مركز �لعمليات �جلمركية و�لذي يعد نقلة نوعية يف �إد�رة �ملنافذ �جلمركية، و�لذي يعمل كمركز

معلومات و��شتعالمات جمركية على مد�ر �ل�شاعة، باالإ�شافة �إىل ر�شد حركة �مل�شافرين و�لب�شائع، ومتابعة ت�شيري دوريات �الأمن على كافة �ملنافذ 

للحد من �رتكاب عمليات �لتهريب.

هذ� �أن  على  موؤكدً�  �جلمارك،  به  تقوم  �لذي  بالدور  �هتمام  من  متثله  وما  �لد�خلية  وزير  معايل  زيارة  �جلمارك  �شئون  رئي�ص  ثّمن  جهته،   من 

  �جلهاز �حليوي �شيو��شل �أد�ء �لر�شالة و�ملهام �ملوكلة �إليه من �أجل �شالح �لوطن و�ملو�طن ، و�شواًل �إىل حتقيق �ملزيد من �الإجناز�ت و�لنجاحات 

يف �مل�شتقبل.

�لعاملية  �جلمارك  منظمة  ن�شات 
ُ
�أ

1952م  عام  يف  ر�شميًا   )WCO(
ودخلت حيز �لتنفيذ ومقرها بروك�شل 

�حلكومية  �ملنظمة  وهي  بلجيكا،  يف 

ح�شرً�  ُتركز  �لتي  �لوحيدة  �لدولية 

�التفاقية  يف  جاء  وقد   . �جلمركية  �الإجر�ء�ت  وتي�شري  تب�شيط  على 

�إن�شاء جمل�ص �لتعاون �جلمركي )CCC( بح�شور)178( ع�شوً� ممثاًل 

عن �شبعة ع�شر دولة �أوروبية ، و يف �الأول من يناير 2009م مت تعيني 

�ل�شيد كونيو ميكوريا كاأمني عام ملنظمة �جلمارك �لعاملية �لذي �حتل 

بدوره جمموعة متنوعة من �لوظائف �لعليا �لتي �أعطت له خربة و��شعة 

يف �جلمارك و�لتجارة و�مليز�نية، و�ل�شيا�شات �ملالية. 

  و�ل�شيد كونيو حا�شل على �شهادة �لبكالوريو�ص يف �لقانون من جامعة 

كينت  �لدولية من جامعة  �لعالقات  و�لدكتور�ه يف  )�ليابان(،  طوكيو 

تاأمني  �إىل  �لعاملية  �جلمارك  منظمة  وتهدف  �ملتحدة(.  )�ململكة  يف 

�الإجر�ء�ت  وتب�شيط  �لعاملية،  �ملعايري  بو�شع  وذلك  و�حلدود  �ملناطق 

�جلمركية مع مالئمتها ب�شل�شلة �الأمن و�لتوريد �لتجارية، كما حتتفظ 

كما  �ملن�شق،  �لنظام  يف  �ل�شلع  بت�شميات  �لعاملية  �جلمارك  منظمة 

تهدف �ملنظمة يف تعزيز �لنز�هة و�أن�شطة �المتثال،  ومكافحة �لتزوير 

و�لقر�شنة، وتعمل على تطوير بر�مج بناء �ملقدرة، كما تويل �ملنظمة 

)منظمة  مثل  �التفاقيات  تقنية  يف  �حلديثة  �لتقنية  بتطوير  �هتمامًا 

�لتجارة �لعاملية WTO( �خلا�شة يف �لقيمة �جلمركية و قو�عد �ملن�شاأ.

وحماية  تعزيز  هو  �لعاملية  �جلمارك  منظمة  مهمة  �أن  و�خلال�شة، 

�الأمن و�الأر��شي  �القليمية، و تاأمني وت�شهيل �لتجارة �لدولية.
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معالي وزير الداخلية خالل إفتتاحه مركز العمليات الجمركية

التحقيقات الصحفية



برأيك ومن واقع مسؤولياتكم وخبراتكم العملية،   .1
لتعاطي  الشخص  تدفع  التي  األسباب  أهم  ما 
من  كثير  عند  الرغبة  تجدون  وكيف  المخدرات؟ 

المتعاطين لإلقالع؟
ماز�لت �الأ�شباب �لرئي�شية لتعاطي �ملو�د �ملخدرة و�ملتعارف عليها   

و�إر�دة  �شخ�شية  على  وبقوة  نف�شها  تفر�ص  �ملخدر�ت  جمال  يف 

للتعاطي،  و�ملنجرفني  عر�شة  �الأكرث  �الأ�شخا�ص  �أو  �ملتعاطني 

فغياب �لو�زع �لديني يعترب �ل�شبب �الأكرث تاأثريً� لتعاطي �ملر�هقني 

و�ل�شباب للمو�د �ملخدرة وعدم �إدر�كهم ملدى �لذنب �لكبري �لذي 

، ويظهر  �الآفة �خلطرة  تلك  وتد�ولهم  بتعاطيهم  �أيديهم  تقرتفه 

�أهمية  تقل  ال  �أخرى  �أ�شباب  نتيجة  �لديني  �لو�زع  نق�ص  �شبب 

يعي�شه  �لذي  و�لفر�غ  �لتعليم  �الأ�شري ونق�ص  عن ذلك فاالإهمال 

تعد  نق�شها  �أو  �ملادية  �ل�شيولة  تو�فر  مع  �شباب هذ� �جليل  �أكرث 

وناق�شي  �حليلة  قليلي  باالأ�شخا�ص  تدفع  �لتي  �الأمور  �شمن  من 

�إر�دة �الإقالع  �الإر�دة �إىل تعاطي تلك �ملو�د �ملخدرة. ولكن تبقى 

موجودة يف ذهن كل متعاطي مهما طالت �أو ق�شرت فرتة تعاطيه 

خارجية  عو�مل  �إىل  وحتتاج  لفتيلها  و�إ�شعال  الإثارة  حتتاج  ولكن 

لدفعها �إىل �الأمام ، و�أهم تلك �لعو�مل تتمثل يف عائلة �ملتعاطي 

دور  ياأتي  ثم  ومن  حياته  يف  �الأهم  يعتربهم  �لذين  و�الأ�شخا�ص 

�ملجتمع ومدى وقوفه �إىل جانب هذه �لفئة من �الأ�شخا�ص.

هل نعتبر أن كل مادة يصنفها العلم والطب على   .2
أنها مؤثر عقلي تعتبر من ضمن الممنوعات؟

�أم طبيعية لها جانبني  ب�شكل عام تعترب كل مادة كيميائية كانت   

تلك  ت�شتخدم  وفيما  كيفية  على  ذلك  ويعتمد  و�إيجابي  �شلبي 

�ملو�د، تلك  تعاطي  �شرورة  �أو  �الإ�شتخد�م  حجم  وكذلك   �ملادة، 

�شلبي  �أثر  تاأكيد  بكل  �شي�شبب  له  �أعد  ما  غري  يف  ي�شتخدم  فما 

عك�شي، ومبعنى �آخر �أي �أن �ملنع مل ي�شدر بحق �ملادة بحد ذ�تها 

و�إمنا جاء ملنع �شوء �الإ�شتخد�م غري �مل�شروع.

وحمالت  وبرامج  خطط  وفاعلية  نجاح  مدى  ما   .3
إطار  في  بها  تقومون  التي  واإلعالنات  التوعية 

جهود إدارة مكافحة المخدرات والوقاية منه؟
يتم تقييم مدى جناح �لرب�مج وحمالت �لتوعية و�الإعالنات مبدى   

ويقا�ص  �مل�شاركة فيها  و�إقبالهم على  لها  و�ملجتمع  تقبل �جلمهور 

�الإح�شائيات  على  �أي�شًا  باالإعتماد  ذلك  على  ف�شلها  �أو  جناحها 

�أو  �لنق�ص  ومقد�ر  �ملخدر�ت  مكافحة  �إد�رة  عن  ت�شدر  �لتي 

تاأثر  تاأكيد رقميًا عن مدى  �لزيادة بتلك �الإح�شائيات يعرب بكل 

�ملجتمع باجلهود �لتي تبذلها هذه �الإد�رة يف �شبيل توعية و�إعالم 

فئات �ملجتمع حول �آثار وخماطر �ملخدر�ت.

ولعل �لفعاليات �لتي تنظمها هذه �الإد�رة بالتعاون مع �لعديد من   

�ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�ملدنية خالل فرتة �الإحتفال باليوم �لعاملي 

وب�شكل  عليها  ت�شرف  و�لتي  �لرب�مج  �أهم  من  �ملخدر�ت  ملكافحة 

مبا�شر جلنة �لتح�شري لفعاليات �ليوم �لعاملي ملكافحة �ملخدر�ت 

حمافظ  خليفة  �آل  ر��شد  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شعادة  ير�أ�شها 

�ملحافظة �جلنوبية ، و �لذي يقدمون جهودً� م�شكورة بالتعاون مع 

باقي حمافظات مملكة �لبحرين.

أجرت المقابلة : م 1 /  وعد النجم

تقوم إدارة مكافحة المخدرات باإلدارة 
العامة للمباحث واألدلة الجنائية 

بجهود جبارة وكبيرة تستحق 
الثناء في التصدي لظاهرة تعاطي 

المخدرات والتي انتشرت مؤخراً في 
مجتمعاتنا.

وفي هذا الشأن كان لنا لقاء مع مدير 
 إدارة مكافحة المخدرات 

المقدم مبارك عبداهلل بن حويل  
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تقومون بجهود كبيرة ومتنوعة في إطار التعريف   .4
أفراد  بين  انتشارها  من  والحد  المخدرات  بأضرار 
والتعاون  التنسيق  ومدى  حجم  ما  المجتمع، 
ومؤسسات  الوزارات  مختلف  وبين  بينكم 
تحبون  التي  الرسالة  وما  المدني؟  المجتمع 

إيصالها للجميع في هذا الجانب؟
  �إن ما تبديه وز�ر�ت وموؤ�ش�شات �لدولة من تعاون وتن�شيق مع �إد�رة 

وفئات  للجمهور  و��شحة  و�آثاره  نتائجه  تظهر  �ملخدر�ت  مكافحة 

يف  �الإد�رة  تقيمها  �لتي  �مليد�نية  فالفعاليات   ، �الأخرى  �ملجمتع 

و�للقاء�ت  �لتوعوية  و�ملحا�شر�ت  �ململكة  حمافظات  خمتلف 

�لتلفزيونية و�الإذ�عية باالإ�شافة �إىل م�شاركات �الإد�رة يف جماالت 

�لتي  �الإ�شافة  حجم  على  دليل  كلها  و�الإعالم  و�لثقافة  �لريا�شة 

تبديها هذه �لوز�ر�ت و�ملوؤ�ش�شات يف عملية ن�شر �لتوعية حول �آفة 

�ملخدر�ت �إىل فئات �ملجتمع كاًل يف جماله وباأ�شلوبه �ملتميز يجمع 

بينهم �لتن�شيق و�لتعاون و�مل�شري �مل�شرتك.

�شاهم يف لكل من  وعرفان  وتقدير  �شكر  ر�شالة  نوجه  فاإننا  ولذ�    

يف  �شو�ًء  �ملخدر�ت  �آفة  مكافحة  بهدف  �الإد�رة  هذه  فعاليات 

، د�عني  �آخر  �أي جمال  �أو  �لثقافة  �أو  �لريا�شة  �أو  �الإعالم  جمال 

وكما   ، ح�شناتهم  ميز�ن  يف  ذلك  يجعل  باأن  �لقدير  �لعلي  �ملوىل 

مل  �لتي  �الأخرى  و�لوز�ر�ت  �ملوؤ�ش�شات  لدعوة  �لفر�شة  ننتهز 

نحظى ب�شرف م�شاركتها معنا يف مثل هذه �لفعاليات �إىل �ملبادرة 

بامل�شاركة وتقدمي �لعون ملكافحة هذه �الآفة �ل�شيطانية وما ينعك�ص 

ذلك بالطبع �إيجابيًا على �مل�شاركني و �مل�شاهمني يف هذ� �مل�شروع 

�الإ�شالحي �ل�شليم حتت ظل قائدنا ومليكنا عاهل �لبالد �ملفدى.

هل هناك تعاون بينكم وبين القضاء البحريني، وما   .5
المتخذة  واإلجراءات  القانونية  األسس  أهم  هي 
في حالة القبض على المتهم أو المشتبه بهم أو 

المرّوجين ؟
�إد�رة  �لد�خلية ومنها  وز�رة  بناء ومثمر بني  تعاون  .. هناك  نعم   

�لعامة و�ملحاكم  بالنيابة  �لعدل ممثلة  مكافحة �ملخدر�ت ووز�رة 

�ملختلفة كاًل ح�شب �إخت�شا�شه، فكما يعلم �جلميع �أنه ال ميكن �أن 

يوجد �أمن يف �أي بلد مامل يتو�فر ق�شاء عادل ونزيه وفعال يف�شل 

يف �لق�شايا ويعيد �حلقوق �إىل �أهلها ، كما �أن ثمرة �الأحكام هي 

�لتنفيذ و�إن مل توجد �شلطة تنفيذية تقوم بتنفيذها عمت �لفو�شى 

و�شادت �الإختالالت و�شاعت �حللول.

�ل�شلطتني  بني  فيما  و�إلتز�م  تعاون  عالقة  وجود  يحتم  ذلك  وكل   

و�لتي  �ملخدر�ت  ق�شايا  ومنها  �حل�شا�شة  �لق�شايا  يف  وخ�شو�شًا 

ت�شتدعي وجوبًا �أو�مر قب�ص وتفتي�ص ودخول منازل �ملتهمني بحثًا 

عما بحوزتهم من خمدر�ت، فال ميكن لرجال �ملكافحة �أن يقومو� 

باأد�ء مهمتهم بالوجه �الأكمل و�لقانوين ل�شالح ق�شايا �ملكافحةة 

مامل يوجد هناك تعاون على مد�ر �ل�شاعة من �جلهاز �لق�شائي، 

وهلل �حلمد نلقى من �ل�شلطة �لق�شائية �شو�ًء كانو� رجال �لنيابة 

�لعامة �أم �لق�شاة كل �لدعم و�مل�شاندة وفقًا للقانون فلهم جزيل 

�ل�شكر على جهودهم يف حتقيق �لعد�لة.

القانون،  في  الدكتوراه  شهادة  مؤخراً  نلت  لقد   .6
الدراسة،  موضوع  عن  تحدثنا  أن  لك   هل 
التطبيق  في  منها  االستفادة  إمكانية  مدى  وما 

العملي بإدارة مكافحة المخدرات؟
تاأتي هذه �لدر��شة حول »�أ�شباب �لرب�ءة يف جر�ئم �ملخدر�ت« لنيل   

درجة �لدكتور�ه �شمن �جلهد �لعلمي �لذي �شعيت لتاأديته �إ�شهامًا 

يف رفد �ملكتبة �لبحرينية خدمة للباحثني و�ملهتمني و�لعاملني يف 

�لبحث  �ملو�شوع ملزيد من  �إخ�شاع هذ�  الأهمية  �ملجال نظرً�  هذ� 

كما  �ملجرم  تربئة  �لب�شرية  على  �جلور  من  �أنه  �إميانًا  و�لتق�شي 

�أنه من �لتجني عليها جترمي �لربيء فكال �الأمرين جدير بالعمل 

�ل�شاهر على حتا�شيه ت�شريعًا وتطبيقًا.

 

يف  �لرب�ءة  �أ�شباب  تناق�ص  �أنها  يف  �لر�شالة  هذه  مو�شوع  ويربز 

�أو  مو�شوعية  �الأ�شباب  هذه  �أكانت  �شو�ء   ، �ملخدر�ت  جر�ئم 

تو�فر  عدم  عن  ناجتة  �الأ�شباب  هذه  �أكانت  �شو�ء  �أي   ، �إجر�ئية 

�أحكام �لتجرمي الإنتفاء �لركن �ملادي �أو �ملعنوي �أو �إنتفاء �ل�شرط 

ب�شبب عدم مر�عاة  �أو   ، �ملفرت�ص جلرمية من جر�ئم �ملخدر�ت 

�أو  �لتفتي�ص  �أو  �أو �لقب�ص  �لقو�عد �الإجر�ئية �ملتعلقة باالإ�شتيقاف 

�أو  �أو �لتحقيق �الإبتد�ئي  �إجر�ء�ت �الإ�شتدالل  غريها من �شو�بط 

�ملحاكمة.

�إحرت�م �ل�شو�بط  �إىل عدم  �أ�شباب �لرب�ءة �لتي تعود  و�إذ� كانت   

�ملخدر�ت  جر�ئم  �أن  باإعتبار  �جلر�ئم  كل  يف  و�حدة  �الإجر�ئية 

يكون  �أن  �الإمكان  بقدر  حاولنا  �أننا  �إال  خا�شة،  باأحكام  تتميز  ال 

وما  �ملخدر�ت  بجر�ئم  �خلا�شة  و�الأحكام  �لقو�عد  على  �لرتكيز 

�شدر فيها من �أحكام.

وتاأتي �إمكانية �الإ�شتفادة من هذه �لر�شالة من وجه نظري من خالل   

�لرب�ءة  �أ�شباب  �إىل  ت�شري  ونقاط هامة  نقا�شات  فيها من  ورد  ما 

�لتي توؤدي  يف ق�شايا �ملخدر�ت بهدف حتا�شيها وجتاوز �الأ�شباب 

�إىل حدوثها باالإ�شافة �إىل ما خرجت به من تو�شيات ونتائج تعنى 

بالو�قع مكافحة �ملخدر�ت مبملكة �لبحرين، و�هلل من ور�ء �لق�شد.

كما يتقدم فريق عمل  جملة �جلمارك بخال�ص �لتهاين و�لتربيكات   

للمقدم مبارك بن حويل مبنا�شبة ح�شوله على �شهادة �لدكتور�ه، 

متمنيًا له �ملزيد من �لتوفيق و�لنجاح يف حياته �لعملية و�الأكادميية.

غياب الوازع الديني يعتبر السبب األكثر تأثيراً لتعاطي 
المراهقين والشباب للمواد المخدرة

ندعو كافة المؤسسات والوزارات لتفعيل مبدأ الشراكة 
المجتمعية لمكافحة آفة المخدرات

التحقيقات الصحفية



متقاعد  موظف  �لعليوي،  عمر  جا�شم  ر��شد  �ل�شيد  هو  عددنا  �شيف 

ب�شئون �جلمارك، وحا�شل على لي�شان�ص �آد�ب )�لعلوم �لتاريخية( من 

جامعة بريوت �لعربية ، وعمل ما يقارب 40 �شنة يف �شئون �جلمارك .

1955م  عام  يف  ولد  بنات،  وثالث  ولدين  من  مكونة  عائلة  من  هو 

�لعلمية يف  بد�أ حياته  يف مدينة �ملحرق وهو من )فريج بن هندي(، 

�الإعد�دية  در��شته  �أكمل  ثم   �الإبتد�ئية،  �خلطاب  بن  عمر  مدر�شة 

�لذكريات  �أف�شل  وتربطه  �خلليفية،  �لهد�ية  مدر�شة  يف  و�لثانوية 

وقتنا  حتى  و�الأ�شاتذة  �لطالب  مع  و�لوطيدة  �ل�شادقة  و�لعالقات 

�حلا�شر، ثم �شافر �إىل جمهورية لبنان الإكمال در��شته �جلامعية حيث 

ح�شل على �شهادة �للي�شان�ص من جامعة بريوت �لعربية.

�شهر  من  منذ�الأول  �جلمارك  ب�شئون  �لعليوي  ر��شد  �ل�شيد  �لتحق 

�ملنافي�شت  ق�شم  يف  �لبد�ية  يف  يعمل  وكان   ، 1972م  لعام  �أغ�شط�ص 

�لتفتي�ص  ق�شم  يف  عمل  ثم  �ملنامة،  منطقة  يف  �لبحرين  باب  مقابل 

يف  ل�شنتني  عمل  بعدها  �شنة،   20 يقارب  ما  �لدويل  �لبحرين  مبطار 

�الإف�شاح  للعمل يف ميناء �شرتة يف جمال  �نتقل  �شلمان وبعدها  ميناء 

عن �لبو�خر.

 

�لعمل  �لتعاون و�الإخال�ص يف  غر�ص يف نفو�ص �لذين عمل معهم روح 

و�حرت�م  وتقدير  �أخوة  عالقة  من  معهم  يربطه  ملا  و�لتقدير   و�حلب 

وال ز�لت هذه �لعالقة �الأخوية م�شتمرة �إىل وقتنا �حلا�شر.

 ومن �لهو�يات �ملحببة �إىل قلب �ل�شيد ر��شد �لعليوي ريا�شة كرة �لقدم 

حيث كان يهوى م�شاهدة وممار�شة هذه �لريا�شة، ويعترب نادي �ملحرق 

�لريا�شي لكرة �لقدم من �أهم �الأندية �لتي كان يتابعها وي�شجعها.

رواد الجمارك
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40 عامًا من االخالص 
والتفاني في العمل 

الجمركي
السيد راشد جاسم 

عمر العليوي

غرس في نفوس 
الذين عمل معهم روح 

التعاون واإلخالص



عام  �القت�شادية  �لتنمية  جمل�ص  باإن�شاء  بقانون  �ملر�شوم  �شدور  منذ 

�الأعلى  �لقائد  نائب  �لعهد  �مللكي ويل  �ل�شمو  وتكليف �شاحب  2030م 

�ملجل�ص  هذ�  فاإن  الحق،  وقت  يف  و�القت�شاد  �لتنمية  جمل�ص  برئا�شة 

قد خطا خطو�ت بارزة يف تطوير �لتنمية و�القت�شاد يف �ململكة وكانت 

�أهد�فه وال تز�ل:

ت�شجيع �ال�شتثمار وخ�شو�شًا يف �ملجاالت �القت�شادية �الأ�شا�شية.  

تنظيم �لندو�ت و�ملنتديات �ال�شتثمارية و�ملوؤمتر�ت و�ملعار�ص.  

دعم وت�شهيل �إجر�ء�ت �ال�شتثمار�ت.  

ت�شهيل �إجر�ء�ت �لت�شجيل وم�شاعدة �مل�شتثمرين و�ل�شركات يف   

�إجناز �إجر�ء�ت �لت�شجيل و�لتاأجري .

در��شة �لفر�ص �ال�شتثمارية وتقدمي �لتو�شيات �ملنا�شبة.  

مر�حل  خالل  �شعوبات  �أية  جتاوز  يف  للم�شتثمرين  �مل�شاعدة   

�ال�شتثمار.

لنمو  كبرية  فر�شًا  تتيح  �قت�شادية  قطاعات  على  �لرتكيز   

�قت�شادي طويل �الأمد يف �الإنتاج �ملحلي �الإجمايل وخلق �ملزيد 

من �لفر�ص �لوظيفية وهذه �لقطاعات هي:

·   اخلدمات املالية   ·   ال�سناعات التحويلية   ·   ال�سياحة  

·   اخلدمات التجارية   ·   امل�ساندة اللوج�ستية   ·   ال�سحة  

·   التعليم والتدريب.  

تأثيرات األمن على التنمية  

         يعتقد �لبع�ص باأن �الأجهزة �الأمنية هي �أجهزة م�شتهلكة للدخل 

�لوطني ومردودها ال يحقق �أي �شيء، ال بل هو على ح�شاب بناء 

�أن  و�حلقيقة  �الجتماعية،  و�خلدمات  و�مل�شت�شفيات  �ملد�ر�ص 

�الأمن و�ل�شالم �شرورة حتمية لتطوير �لتنمية لالأ�شباب �لتالية:

�الأمن �شرورة من �شرور�ت �حلياة للفرد و�ملجتمع و�الأمة وهي   

م�شئولية �أ�شا�شية للدولة ال ميكن �لتخلي عنها الأحد.

ن�شبة  فيها  تنخف�ص  و�الأمان  باالأمن  �شعبها  يتمتع  �لتي  �لدولة   

نفقات  �أية  �ملو�طن  فيها  يتكلف  وال  �الأدنى،  �إىل �حلد  �جلرمية 

�إ�شافية للمحافظة على حياته و�أمو�له وممتلكاته.

ترتفع معدالت �الإنتاج �القت�شادي و�ال�شتثماري يف ظل �الأمن.  

ن�شاط  ويزد�د  �الأجنبية  �الأمو�ل  روؤو�ص  ��شتقطاب  ي�شهل   

�مل�شتثمرين يف �ملناخ �لذي يتحقق فيه �الأمن و�ال�شتقر�ر.

ت�شاهم �الأجهزة �الأمنية يف �ال�شتثمار فهي تقوم �أو ت�شرف على   

�لكثري من �أعمال �جلباية وجمع �ل�شر�ئب و�جلمارك للدولة.

و�لعمر�ين  �ل�شكاين  للنمو  طبقًا  تنمو  �لغالب  يف  �الأمن  �أجهزة   

وبناءً� على �حلاجة �الجتماعية و�مل�شاكل �الأمنية �ملتوقعة .

لهروب  مدعاة  �الإرهاب  وعمليات  و�لتخريب  �ل�شغب  �أعمال  �إن   

روؤو�ص �الأمو�ل �الأجنبية و�ملحلية وحتى �ملو�طنني و�أمثلة ذلك ما 

حدث يف �لعر�ق ولبنان و�أفغان�شتان.

�لد�خلية  وز�رة  وخا�شة  �الأمنية  �الأجهزة  بني  �لوثيقة  �لعالقة   

مع �ملجتمع، فال�شرطة لها دور �أ�شا�شي يف ت�شيري �حلياة �ليومية 

وال  ومعامالتهم،  و�أعمالهم  وحتركاتهم  بيوتهم  يف  للمو�طنني 

ميكن �ال�شتغناء عن رجل �ل�شرطة حتى بوجود �الأمن و��شتتاب 

�ال�شتقر�ر و�لهدوء، ومثال على ذلك فاإن تفجري )�أوكالهما(يف 

بب بخ�شارة )250( مليون دوالر يف ب�شع  �لواليات �ملتحدة قد ت�شَّ

�شاعات ب�شبب غياب �ل�شرطة وتعر�ص �ملدينة للنهب و�ل�شلب.

 األمن والتنمية في اإلسالم
ال يتوفر يف �أي نظام دنيوي �أو ديني يف �لعامل �أجمع َرَبط �لتنمية   

باالأمن كاالإ�شالم، وقد وردت �آيات كثرية توثق هذين �لعن�شرين 

تعاىل:  قوله  ففي  �لبع�ص،  ببع�شهما  �لب�شر  حياة  يف  �ملهمني 

ْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َواآَمَنُهْم ِمْن 
َ
“َفْلَيْعُبُدوا َربَّ َهَذا اْلَبْيِت الَِّذي اأ

ليعي�ص  لالإن�شان  3، مطلب حيوي  الآية  قري�ش-  َخْوٍف” �سورة 

حياة كرمية يف ظل �أمن م�شتتب.

َبَح ُمَعاًفى يِف  �سْ
َ
�أما قول �لر�شول )�شلى �هلل عليه و�شلم( “َمْن اأ  

ْنَيا”  ا ِحيَزْت َلُه الدُّ َ نَّ
َ
َبَدِنِه ، اآِمًنا يِف �ِسْرِبِه، ِعْنَدُه ُقوُت َيْوِمِه ، َفَكاأ

قد �أ�شاف عاماًل جديدً� وعن�شرً� ح�شا�شًا وهي �ل�شالمة �لعامة 

و�ل�شحة و�رتباطها مع عو�مل �الأمن و�لتنمية وكاأنها �حلاجات 

)ما�شلو(  �الإد�ري  �ملفكر  عنها  حتدث  �لتي  لالإن�شان  �الأ�شا�شية 

بعد �ألف و�أربعمائة �شنة من قول هذ� �حلديث.

بها  يظفر  �لتي  �لنعم  �أعظم  ملن  و�ال�شتقر�ر  �الأمن  نعمة  �إن    

�الإن�شان فيكون �آمنًا على دينه ونف�شه وماله وولده وعر�شه، قال 

َلُهُم  ْوَلِئَك 
ُ
اأ ِبُظْلٍم  اإِمَياَنُهْم  َيْلِب�ُسوا  َوَلْ  اآَمُنوا  “الَِّذيَن  تعاىل 

ْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن” �سورة الأنعام - الآية 82. 
َ
الأ

�إىل  كثرية  �آيات  ويف  �شريح  ب�شكل  �لكرمي  �لقر�آن  دعا  لقد   

�ملال،  �لنف�ص،  )�لدين،  �خلم�شة  بجو�نبه  �الأمن  على  �ملحافظة 

�الإ�شالمي  �ل�شرع  جاء  �ل�شروريات  وهذه  و�لن�شل(  �لعر�ص، 

حلفظها وكذلك �ل�شر�ئع �ل�شماوية �الأخرى، وتاأمل قول �إبر�هيم 

�أبو �الأنبياء عليه �ل�شالم �إذ قال “َواإِْذ َقاَل اإِْبَراِهيُم َربِّ اْجَعْل َهـََذا 

بَلَداً اآمِناً وَارْزُقْ اأَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ” �سورة البقرة - الآية 126.

       )يتبع يف العدد القادم (

دكتور عبدالرازق إبراهيم قاسم
م�شت�شار رئي�ص �الأمن �لعام - وز�رة �لد�خلية

األمن والتنمية في مملكة 
البحرين )الجزء الثاني(

مقاالت صحفية
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اإلدارة اإلستراتيجية بين النظرية 
ومعوقات التطبيق )الجزء الثاني(

المستويات الخاصة باإلستراتيجيات  :
ما هي �إال �أد�ة لو�شع ر�شالة �لقيادة مو�شع �لتطبيق �لعملي وهي تتكون 

�الإد�رة  ر�شالة  حتقق  �لتي  و�الإجر�ء�ت   ، و�خلطط   ، �الأهد�ف  من 

�لقيادة  م�شتوى  على  تو�شع  �لتي  �الإ�شرت�تيجيات  فاإن  عامة  وب�شفة 

عادة ما تهتم باملجاالت �الآتية : 

طبيعة  هي  ما  حتديد  �أي  باالإد�رة،  �خلا�شة  �لعمليات  نطاق   )1(

ميادين �الأعمال �لتي �شوف تعمل بها �الإد�رة .

تخ�شي�ص �ملو�رد �ملتاحة لالإد�رة وهنا يكون هدف �لتخ�شي�ص   )2(

تركيز �ملو�رد على ميادين �الأعمال �لتي متثل �مل�شتقبل لالإد�رة 

وتقليل �ملو�رد �ملوجهة �إىل ميادين �الأعمال �لتي من �ملحتمل �أن 

تتوقف �الإد�رة عن �ال�شتمر�ر فيها يف �مل�شتقبل .

بني  �لتكامل  عملية  خلق  تتم  �أن  ميكن  �أي   )Synergy( �مل�شاركة   )3(

�الأن�شطة يف ميادين �الأعمال �ملختلفة ل�شالح �الإد�رة ككل .

ميادين  من  ميد�ن  كل  كان  �إذ�  ما  تقييم  ويعني  �ملايل  �الأد�ء   )4(

�الأعمال �لتي تعمل بها �الإد�رة ي�شاهم يف متويل �الإد�رة بالدرجة 

�ملتوقعة منه �أو وفقًا لقدر�ته .

�لهيكل �خلا�ص  باالإد�رة �أي هل تتكامل وتتو�فق كل �أجز�ء �الإد�رة   )5(

فيما  فعالة  �إت�شال  عملية  توجد  ؟ هل  و�حد  كنظام  لتعمل  معًا 

بني هذه �الأجز�ء ؟  وهل خطوط �ل�شلطة و�مل�شئولية و��شحة ؟ 

وهل توجد مر�كز للح�شاب قد مت خلقها د�خل  �الإد�رة ؟ و�لو�قع 

��شرت�تيجيات  هي  �الإد�رة  م�شتوى  على  �ال�شرت�تيجيات  �أن 

فاأن  هنا  ومن  �لطويل  �الأجل  يف  �لقر�ر�ت  �إتخاذ  ق�شية  تخدم 

هذه  فاأن  وكذلك  د�ئمة  ب�شورة  تتغري  ال  �ال�شرت�تيجيات  هذه 

�ال�شرت�تيجيات تكون عادة م�شاغة ب�شورة عامة وغري حمددة 

�إذ� ما قورنت باالإ�شرت�تيجيات �لتي توجد يف �مل�شتويات �الأخرى. 

 

وضع نظم الرقابة اإلستراتيجية موضع التطبيق :
ميكن �لقول باأن تطبيق �لرقابة �الإ�شرت�تيجية هي م�شئولية كل �الأفر�د 

�لرقابة  نظام  و�شع  م�شئولية  فاإن  �لعملي  �لو�قع  يف  ولكن  �الإد�رة  يف 

رئي�شية  ثالثة جهات  على  قا�شرً�  يكون  �لتنفيذ  �الإ�شرت�تيجية مو�شع 

وهي هيئة �لتخطيط �الإ�شرت�تيجي و�الإد�رة �لعليا و�ملر�قب �ملايل .

دور هيئة التخطيط اإلستراتيجي :    - 1
يتحملون  �لذين  �الأفر�د  يكون  �أن  ينبغي  �ملثالية  �لناحية  من   

�لذين  هم  لالإد�رة  �الإ�شرت�تيجية  �خلطط  و�شع  م�شئولية 

فالتخطيط  �لتطبيق  مو�شع  �خلطط  و�شع  م�شئولية  يتحملون 

 بدون �لرقابة يوؤدي �إىل ��شتبعاد �ملعلومات �ملرتدة عن �خلطط 

وعدم قدرة �أفر�د �لتخطيط على معرفة ما �إذ� كانت �ختيار�تهم   

من  منها  �ملتوقعة  و�لنتائج  �الأهد�ف  حققت  قد  �الإ�شرت�تيجية 

يعمل  عندما  �ملوقف  ذلك  يف  تتحقق  �لنتائج  �أف�شل  فاأن  عدمه 

�الأفر�د  مع  �الإ�شرت�تيجي  �الختيار  تنفيذ  يتولون  �لذين  �الأفر�د 

�لذين يتولون �لقيام بالرقابة و�ملتابعة كفريق و�حد.  

دور اإلدارة العليا :    - 2
على  �لو��شح  تاأثريها  لها  �لعليا  �الإد�رة  �أن  فيه  �شك  ال  مما   

�لقيادة  تعمل  �لتي  �الإ�شرت�تيجية  باالختيار�ت  �ملرتبطة  �لنتائج 

�لعليا يف  �الإد�رة  تاأثري  �أن  و�لو�قع  �لتطبيق  و�شعها مو�شع  على 

مر�حل تطبيق مفهوم �الإد�رة �الإ�شرت�تيجية يكون �أكرث و�شوحًا 

�أثناء مرحلة �لقيام بالرقابة �الإ�شرت�تيجية وهي �أن �أفر�د �الإد�رة 

�لعليا يكونون يف مركز قيادي ي�شمح لهم بالتاأثري على �الآخرين 

�جلديدة  لالإ�شرت�تيجية  و��شتجابتهم  �در�كهم  كيفية  وعلى 

وتع�شيد �الإد�رة �لعليا لالإ�شرت�تيجية �جلديدة يوؤدي �إىل زيادة 

�الأدنى  �مل�شتويات  يف  �الإد�ريني  خا�شة  وب�شفة  �الأفر�د  �هتمام 

بتلك �الإ�شرت�تيجية و�اللتز�م بها . 

 

دور المراقب المالي :    - 3
�ملالية  بالرقابة  �خلا�ص  �ل�شكل  �ملايل  �ملر�قب  يحدد   )1(  

وكذلك درجة تكر�ر هذه �لرقابة خالل �لعام ويف �شبيل 

من  بتحديد  يقوم  �ملايل  �ملر�قب  فاأن  �لدور  هذ�  تنفيذ 

�لذي يقدم تقريرً� ملن وما هو حمتوى هذ� �لتقرير ومتى 

بني  �لتفاعل  منط  فاأن  �آخر  ومبعنى  �لتقرير  تقدمي  يتم 

بو��شطة  تتحدد  �لرقابة  بعملية  قيامهم  �أثناء  �الأفر�د 

�ملر�قب �ملايل لالإد�رة .

يتوىل �ملر�قب �ملايل �مل�شاعدة يف �لقيام بتحليل �لعالقات   )2(  

بني بع�ص �لعو�مل �لتي توؤثر على �أد�ء �الإد�رة .

حيث �أن �ملر�قب �ملايل هو ع�شوً� يف �الإد�رة �لعليا لالإد�رة   )3(  

�الإ�شرت�تيجية  �لبد�ئل  �أي  حتديد  يف  �أي�شًا  ي�شهم  فاأنه 

مل�شاهمته يف حتديد  نظرً�  �الإد�رة  لظروف  �أكرث مالئمة 

�ملحقق  �الأد�ء  وم�شتوى  �لعو�مل  من  عدد  بني  �لعالقة 

مرحلة  يف  بامل�شاركة  يقوم  �أن  �ل�شروري  من  وجتعل 

�لتخطيط و�الختيار فاملتابعة و�لرقابة �لفعالة تتطلب �أن 

�الختيار  ور�ء  �الأ�شا�شية  �الأهد�ف  �ملايل  �ملر�قب  يتفهم 

�الإ�شرت�تيجي �لذي تلتزم به �لقيادة .

) يتبع يف العدد القادم (       
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دراسات

العقيد/عبداهلل عيسى الحادي
مدير �إد�رة �لتنظيم و�لتطوير �الإد�ري

وز�رة �لد�خلية



إدارة التغيير:
�أو  تاأثري على جناح  لها من  �لتغيري عملية ح�شا�شة وذلك ملا  �إد�رة  �إن 

ف�شل جمهود�ت �لتغيري، لذلك على �الإد�رة �أن تعي جيدً� ظروف عملية 

�لتغيري وم�شبباتها و�ن تتخذ �لقر�ر�ت �ملنا�شبة.

مراحل عملية التغيير:

تشخيص الوضع الحالي:   .1
در��شة �أن�شطة وعمليات �ملنظمة.   

حتديد نقاط �لقوة و�ل�شعف.    

تحديد المشاكل الحقيقية:   .2
جمع �لبيانات و�ملعلومات.    

�لتمييز بني �مل�شاكل �حلقيقة و�لعو�ر�ص.    

تخطيط برامج التغيير: ينبغي أخذ العوامل التالية    .3
في الحسبان:

�لتغيري�ت �ل�شابقة )ملعرفة �ملعوقات �لتي �عرت�شت طريقها(.    

�ملتاأثرون بالتغيري، من هم �ملتاأثرين بالتغيري وما هي درجة     

�لتاأثري؟

�ملقاومة �ملتوقعة للتغيري)للتخفيف منها(.     

تاأييد �الإد�رة �لعليا للتغيري.    

اختيار االستراتيجيات المالئمة:   .4
حافزً�  و�ملكافاأة  �لعقاب  ��شتخد�م  القوة:  اإ�سرتاتيجية      

رئي�شًا لعملية �لتغيري.  

اإ�سرتاتيجية الإقناع املنطقي: يعتمد على �ملناق�شة �ملنطقية      

و�ملعلومات �ل�شادقة.  

اإ�سرتاتيجية امل�ساركة: م�شاركة ممثلي �ملجموعات �ملتاأثرة      

يف و�شع �أهد�ف �لتغيري و�لتخطيط له و�لتنفيذ.  

تنفيذ التغيير:   .5
يف�شل �أن تد�ر من قبل �الإد�رة �لعليا.    

�شرورة �لتقيد بامليز�نيات لعملية �لتغيري.    

البد من �إعالم �ملتاأثرين بالتغيري لنجاحه.    

يتم تكوين فرق عمل لتنفيذ م�شاريع �لتغيري.    

التعامل مع مقاومة التغيير:  .6
�خلوف من فقد�ن �لوظيفة.     

تهديد �مل�شالح �ل�شخ�شية )�مل�شلحة �لعامة �أهم(.    

�شغوطات �جلماعة) مثل �لنقابات(.     

مناخ عدم �لثقة) بني �لرئي�ص و�ملروؤو�ص(.     

�شوء فهم مربر�ت �لتعبري)عدم و�شوح �الأهد�ف(.     

�خلوف من �لف�شل.    

أشكال المقاومة للتغيير:   
عدم �ملو�فقة بال�شمت.  .1  

2.  �ملعار�شة �لكالمية.  

3.  �لتباطوؤ يف �لعمل.  

4.  رف�ص تنفيذ �أي �إجر�ء من �إجر�ء�ت �لتغيري.  

5.  �لتخريب و�لعنف �ل�شلبي.  

6.  �إ�شر�ب �لعاملني.  

أساليب الحد من مقاومة التغيير:   
�إعالم �ملوظفني م�شبقًا بالتغيري.  .1  

�شرح فو�ئد �لتغيري للمنظمة و�ملوظفني.  .2  

دعم وتاأييد �لقوى �الإيجابية �ملوؤيدة للتغيري.  .3  

�إ�شر�ك �لقوى �ملعار�شة يف �لتخطيط للتغيري.  .4  

تقدمي حو�فز للقوى �ملعوقة للتغيري ال�شتمالتهم  .5  

باإجتاه �لتغيري.   

تدريب �ملوظفني على �الأ�شاليب �جلديدة.  .6  

��شتخد�م �لتهديد بالعقاب.  .7  

المتابعة والتقييم:   .7
معرفة  �إىل  يهدف  �لنهائي  �لتقييم  و�إجر�ء  متابعة  �إجر�ء      

كفاءة ��شرت�تيجيات �لتغيري �مل�شتخدمة.  

) يتبع يف العدد القادم (       

إدارة الجودة الشاملة والتغيير
)الجزء الثاني(

دراسات

عبداهلل إبراهيم أبوالشوك
رئي�ص �شعبة نظم وتطوير �جلودة- �إد�رة �جلودة و�لرقابة �ملالية 

وز�رة �لد�خلية
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التوعية األمنية وتكوين رأى عام 
ضد الجريمة

بارزً�  دورً�  �خل�شو�ص  وجه  على  �الأمنية  و�لتوعية  �لثقافة  لن�شر  �إن 

وملمو�شًا يف �حلد من �نت�شار �جلرمية مبختلف �أنو�عها �ملتعددة،  حيث 

تقوم �لثقافة بتكوين ر�أي عام م�شاد للجرمية يف �ملجتمع، وت�شمل تلك 

،كما  �جتماعية  كظاهرة  باجلرمية  �ملعنية  �ملجاالت  خمتلف  �لتوعية 

ت�شكل �الأجهزة �ملعنية �مل�شوؤولة فيها جهات معنية مبكافحة �جلرمية 

وتكوين �لر�أي �لعام �مل�شاد لها ، هذ� وال تقت�شر �لتوعية �الأمنية على 

ذ�ت  �الأجهزة  جميع  وتتكاتف  تتعاون  �أن  يجب  بل  فقط  �الأمن  جهاز 

�جلرمية  مكافحة  فى  ت�شهم  �لتي   ، �ملدين  �ملجتمع  فيهم  مبا  �ل�شلة 

ومنها :

المجال التربوي
يعتمد على �الأ�ش�ص �ملعرفية و�ل�شلوكية �لهامة يف مرحلة تكوين �لر�أي 

�لعام ، وهي  �شرورية يف �لبدء برتبية �لن�صء تربية عقالنية و�أخالقية 

�شليمة حت�شن �لفرد من �الإنحر�ف وت�شعه يف مو�شع �لعرف و�لقيم 

و�الأخالق ،  وبذلك متكنه من �الإ�شهام فى مكافحة �جلرمية .

األسرة 
تعترب  حيث   ، �لطفولة  من  �الأوىل  �ملر�حل  يف  تتكون  �لفرد  �شخ�شية 

ومن   ، �لعمرية  �ملر�حل  تلك  فى  �لطفل  يعرفها  �لتي  �لوحيدة  �لبيئة 

و�أفر�د  �خل�شو�ص  وجه  على  �لو�لدين  توعية  �إىل  بحاجة  فاإننا  هنا 

تربية  �إز�ء  وخا�شة  �لرتبوي.  بدورهم  �لعموم  وجه  على  �الأ�شرة 

و�لتدخل عند  �الأطفال   �النحر�ف، حيث يجب مر�قبة  �الأطفال �شد 

مالحظة �أو وجود �أي نزعات عدو�نية دخيلة عليهم وخا�شة �لتي ينتج 

 ، �حلديثة  �لرتبية  و�شائل  �إتباع  يجب  ،كما  �شحيح  غري  �شلوك  عنها 

وعدم ��شتخد�م مبد�أ �لثو�ب و�لعقاب و�حلر�ص على �إي�شال �ملعلومة 

�ملنا�شبة بالو�شيلة �ملنا�شبة �إ�شافة �إىل ت�شجيعه على  قر�ءة �ل�شحف 

على �شبيل �ملثال وم�شاهدة �لتلفاز و�ال�شتماع �إىل �الإذ�عة وغريه من 

�لو�شائل �الت�شالية.

المدرسة 
�لطفل  تتو�شع مد�رك  فيها  و�لتعليم  �لرتبية  وهي مرحلة من مر�حل 

وتزد�د معرفته باحلياة ، وت�شتطيع �ملدر�شة تر�شيخ �لفكر �ل�شليم  يف 

ذهن �لتلميذ وتدريبه على قيم �ملجتمع ، كما تقدم له �الأ�ش�ص �لعامة 

�الأ�شباب �حلقيقية  و  بطبيعة �حلال متكنه من معرفة �جلرمية  �لتي 

لها و �الأ�شر�ر �لتي تلحقها بالفرد و�ملجتمع �إ�شافة �إىل �إبر�ز �جلهود 

فى  و�ملجتمع  �لفرد  م�شئولية  مدى  وبيان  �جلرمية  ملكافحة  �ملبذولة 

مكافحتها ، هذ� وتتطور �ملو��شيع و�لدرو�ص بتطور �ملر�حل �لعمرية ،  

وبهذ� ن�شمن �أن ال تكون �ملدر�شة جهة تعليمية وتربوية فقط  بل  قادرة 

على �أن حت�شن طالبها �شد خمتلف �أنو�ع �النحر�ف .

الجامعة
تعترب �جلامعة موقعًا �أعلى و�أرقى يف م�شتويات �لتعليم و�لرتبية ، حيث 

�إن  و�الكتمال،  �لن�شج  على  �شخ�شيته  �شارفت  �لذي  �لطالب  يفدها 

�ملهمة �الأ�شا�شية للجامعة يف جمال مكافحة �جلرمية هي توفري �لبيئة 

�لتعليمية �ل�شحيحة �لتي ال ت�شكل مناخًا منا�شبًا الأي �شكل من �أ�شكال 

�الإنحر�ف �أما �ملهمة �لثانية للجامعة فهي تو�شيع وتعميق وعي طالبها 

بالظاهرة �الإجر�مية يف �ملجتمع وخا�شة من خالل �لفروع �الإن�شانية 

ما  خا�شة  �الأكادميية  �ملقرر�ت  وتوفري   ، بها  �ملتو�جدة  و�الإجماعية 

�جلرمية  عن  وحما�شر�ت  بر�مج  خالل  من  �أو  �لظاهرة  بهذه  يتعلق 

و�الإنحر�ف ميكن تنظيمها يف خمتلف �لكليات و�لفروع . كما �أن هنالك 

و�لنف�شية  �الجتماعية  �لعلوم  ق�شم  وخ�شو�شًا  للجامعة  �أخرى  مهمة 

�لتي يجب �أن تبني �أ�شباب عو�مل �لظاهرة �الإجر�مية،  و�أن تو�شع تلك 

�لنتائج و�لبحوث حتت ت�شرف �لهيئة �مل�شرفة عليها لالإ�شتفادة  منها 

 . و�لرب�مج  �ل�شيا�شات  وتطوير  ر�شم  �أو  �لقر�ر  �شنع  علمية  يف  �شو�ء 

�إىل  �جلامعة  وتتحول  باملجتمع  �جلامعة  مبد�أ  ربط  يتحقق  هنا  ومن 

و�لوعي  �لثقافة  بن�شر  �ملعنية  و�الأجهزة  �جلهات  د�ئم جلميع  م�شدر 

�الأمني وتكوين ر�أي عام �شد �جلرمية و كما يتعني على هذه �جلهات 

�لطابع  ذ�ت  وترفيهية  ودينية  وتثقيفية  وتربوية  �إعالمية  مو�د  �إنتاج 

باجلرمية  �ملو�طن  تعريف  فى  بفعالية  �الإ�شهام  على  �لقادرة  �الأمني 

وتوعيته بها ودفعه لالإ�شهام فى مكافحتها وبالتايل يف تكوين ر�أي عام 

و�ع وم�شتنري �شد �جلرمية .

المنظمات األهلية 
�خل�شو�ص  وجه  على  �ملدين  و�ملجتمع  �الأهلية  �ملنظمات  ت�شتطيع 

م�شاد  ر�أي  وتكوين  �الأمنية  �لثقافة  ن�شر  يف  فاعاًل  دورً�  تلعب  �أن 

�جلر�ئم  من  خالية  �شليمة  بيئة  تكوين  �إىل  ت�شعى  حيث  للجرمية، 

�ملعنية  �الأجهزة  مع  و�لتن�شيق  بالتعاون  ت�شعى  كما  و�النحر�ف، 

�ملثال  �شبيل  وعلى  طرق  عدة  عرب  للجرمية  م�شاد  ر�أي  لتكوين 

�شحافة،  �الإعالم،  و�شائل  خمتلف  يف  �جلرمية  مبو�شوع  �الهتمام 

�إذ�عة، تلفاز، مطويات ..�لخ ، كذلك تنظيم �ملحا�شر�ت �لتي ت�شهم 

تنظيم  �إىل  �إ�شافة  �ل�شبل،  مبختلف  وتوعيته  �جلمهور  تعريف  فى 

�حلمالت �الإعالمية فى �ملنا�شبات و�أوقات معينة بهدف تعميق معرفة 

معاد  عام  ر�أي  وتكوين  �جلر�ئم  تلك  �شد  وحت�شينه  �جلمهور  ووعي 

�ملثال  �شبيل  وعلى  �ملكافحة  يف  �لفاعل  لالإ�شهام  �ملجتمع  ودفع   له 

) برنامج �ملخدر�ت ،،،، بر�مج �لتوعية �ملرورية ،،،، مو�شم �لرب ،،،، 

بر�مج �حلريق ،،،، بر�مج مو�شم �ل�شيف ،،،، �لخ.

الجانب الديني
حيث   ، �جلرمية  �شد  عام  ر�أي  تكوين  يف  كبري  بقدر  �لدين  ي�شهم 

�أن للم�شاجد ودور �لعبادة ب�شفة عامة �أهمية ق�شوى يف ذلك  ن�شهد 

�جلمعة  كخطبة  دورية  ر�شائل  تقدم  �مل�شاجد  فاإن  �ملثال  �شبيل  وعلى 

�لتي  ميكن �أن ي�شتفاد منها ، �إ�شافة �إىل بع�ص �ملحا�شر�ت و�لدرو�ص 

�لدينية �لتي تكون غالبًا جمدولة على مدى �الأ�شبوع ، و يف حقيقة �الأمر 

�خلا�شة  �ملكانة  منها  و�لتي  �مل�شاجد  بها  تخت�ص  �أمور  عدة   هنالك 

�جلماعة  وثقة  �ملجتمع  يف  و�لوعاظ  و�خلطباء  �لدعاة  يحتلها   �لتي 

�الإت�شالية  �لر�شائل  �إىل  و�جلماعة  �لفرد  تعر�ص  �إىل  �إ�شافة  بهم، 

للممار�شة  �الأفر�د  على  �شغوط  �أية  وجود  لعدم  نظرً�  طوعًا  �لدينية 

�أح�شن  ما  �إذ�  �خل�شائ�ص  هذه  �شاأن  من  �أن  �لدينية،  �ل�شعائر 

��شتغاللها �أن تقوم بدور فاعل وموؤثر يف �لتوعية �الأمنية وتكوين ر�أي 

عام �شد �جلرمية .

الجانب اإلعالمي
�لتوعية  ن�شر  جمال  يف  مميزة  �أهمية  �ملختلفة  �الإعالم  و�شائل  تلعب 

متعددة  �عتبار�ت  على  وذلك  �ملرجوة  �الأهد�ف  وحتقيق  �الأمنية 

�أبرزها �لتطور يف  �ملجال �الإعالمي و �لتعدد و�لتنوع �لهائل يف  و�شائل 

�كت�شاب  �الإعالمية وجناحها يف  �مل�شامني  تنوع  �إىل  �إ�شافة  �الإعالم، 

و�لعملي  �لنظري  �ل�شعيدين  على  �ملذهل  و�لتطور  كبرية  جماهري 

للر�شائل  طو�عية  يتعر�ص  باأنه  �جلمهور  و�عتقاد  �الت�شال  جمال  يف 

و�مل�شامني �الإعالمية  و كل ذلك وغريه يبني �لدور �لذي يجب �أن تلعبه 

و�شائل �الإعالم �جلماهريي يف جمال �لتوعية �الأمنية وتكوين ر�أي عام 

مناه�ص للجرمية . 

الجانب الثقافي 
�أن تقدم  �لبالد  �أرجاء  �ملنت�شرة يف خمتلف  �لثقافية  �ملر�كز  ت�شتطيع 

م�شاهمة فعالة يف ن�شر ثقافة معادية للجرمية ، وبالتايل يف تكوين ر�أي 

م�شاد للجرمية، حيث تقوم بن�شر �ملعرفة و�لوعي، وذلك مبا تقدمه من 

ن�شاطات وفعاليات ثقافية متنوعة ت�شمل توفري �لكتب وتنظيم �ملعار�ص 

�إ�شافة �إىل تقدمي �لعرو�ص �مل�شرحية وتنظيم �ملحا�شر�ت و�لندو�ت ، 

وت�شتطيع هذه �ملر�كز �أن تقوم بدور هام يف هذ� �ملجال نظرً� ملقدرتها 

على برجمة ن�شاطها وفق �الحتياجات و�لظروف �مللمو�شة ملجتمعاتها 

�ملحلية ، وبالتايل ميكن �الإ�شتفادة من هذه �ملر�كز ملعاجلة �لظو�هر 

و�مل�شاكل �الجتماعية �ملحلية ومنها �جلرمية و�الإنحر�ف ب�شكل عام ،  

�لذين  �ملحليني  �لر�أي  وقادة  و�ملفكرين  �لكتاب  على  باالعتماد  وذلك 

لهم تاأثري ب�شبب ما يتمتعون به من خربة ودر�ية بال�شئون �ملحلية.

 

المجال االقتصادي
توؤكد �لدر��شات �حلديثة يف مكافحة �جلرمية �شرورة ربط �شيا�شات 

مو�جهة �جلرمية ب�شيا�شات �لتنمية ، نظرً� الأن حل �مل�شاكل �القت�شادية 

باجتاه حت�شني �الأو�شاع �ملعي�شية و�حلياتية للفرد ، تعترب عاماًل هامًا 

يف �لق�شاء على �ل�شلوك �الإجر�مي ، وت�شكل �لبيئة �القت�شادية �ملختلفة 

وما ينتج عنها من تخلف وجهل وفقر وبطالة و�شطًا �جتماعيًا منا�شبًا 

للجرمية ولالإنحر�ف ، كما �أن �شوء توزيع �لرثوة يف �ملجتمع من �شاأنه 

�أن يكون م�شدرً� �آخر لنوع �آخر من �جلر�ئم و�الإنحر�فات.  

تفتح  وم�شاكل  �إحباطات  �إىل  �ملدرو�شة  غري  �لتنمية  بر�مج  وتوؤدي 

�الأبو�ب �لو��شعة �أمام �الإنحر�ف مبختلف �أ�شكاله و�أنو�عه ، �أن �نت�شار 

م�شكلة   ) �لخ   ،، دعارة  ـ  قتل  ـ  �شرقة  ـ  تهريب   ( �نحر�فية   ظو�هر 

ال ميكن تف�شريها �إال بربطها باملجال �الإقت�شادي وما يرتتب عليه من 

وو�شع  �مل�شكلة  ت�شخي�ص  يجب  �الأ�شا�ص  هذ�  وعلى   ، �جتماعية  �آثار 

�حلول �ملنا�شبة لها ومعاجلتها يف و�شائل �الإت�شال �جلماهريي .
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مقاالت صحفية

األستاذ /  أحمد ناصر السليمي 
 رئي�ص فرع �لعالقات �لد�خلية - �إد�رة �لعالقات �لعامة

وز�رة �لد�خلية



الطبيعة القانونية للغرامة الجمركية )1(

ومضه على نص

 

ففي  �جلمركية،  للغر�مة  �لقانونية  �لطبيعة  حول  فقهي  خالف  ثار 

�لوقت �لذي ذهب جانب من �لفقه للقول باعتبار �لغر�مة �جلمركية 

وفقًا  �جلز�ئية  �لغر�مة  قبيل  من  �أو  )�جلنائية(  �لعقوبة  قبيل  من 

للحجج و�الأ�شانيد �لتي �شاقوها يف معر�ص �الإقناع و�لتدليل و �لربهنة 

�ملحاكم  �أن  قولهم  منها   و�لتي   ، ر�أي  من  �إليه  ذهبو�  ما  �شحة  على 

من  �جلمركي  �لت�شريع  �أحكام  خمالفة  على  كجز�ء  بالغر�مة  تق�شي 

تلقاء نف�شها وبقوة �لقانون ،جند �أن  �لبع�ص �الآخر من �لفقه يذهب 

�أ�شر�ر  من  حلقها  عما  لالإد�رة  مدنيًا  تعوي�شًا  باعتبارها  للقول 

)و�ملتمثلة مبقد�ر ما حرمت منه �خلزينة  �لعامة من �شر�ئب �أو ر�شوم 

جمركية جر�ء �ملخالفات و�جلر�ئم �جلمركية ( ، وبحيث �أطلق عليها 

م�شتندين   ، �لتعوي�شية  �لغر�مة  ت�شمية  �لفقه  �جلانب من  بع�ص هذ� 

يف ذلك �إىل حجج �شتى �أهمها قولهم �أنها ال ت�شقط بالعفو �لعام ، �إذ 

�أحكام قو�نني �لعفو �لعام وهو ما  لو كانت من قبيل �لعقوبة ل�شملتها 

يعني �أنها لي�شت من قبيل �لعقوبة ، و�إمنا هي من قبيل �لتعوي�ص �ملدين 

لالإد�رة يحكم بها على من يخالف �أحكام قانون �جلمارك .  ويف خ�شم 

للغر�مة  �أن  �لفقه يرى  هذ� �الختالف �لفقهي ظهر جانب  ثالث من 

�لعقوبة  قبيل  من  �عتبارها  معها  ، ال ميكن  �جلمركية طبيعة خا�شة 

وفقا لالأحكام �أو �لقو�عد �جلز�ئية �لعامة  ، كما �أنه ال ميكن معها �أي�شًا 

للم�شوؤولية  �لعامة  للقو�عد  وفقًا  �ملدين  �لتعوي�ص  قبيل  من  �عتبارها 

حجج  �إىل  هذ�  قولهم  يف  �لر�أي   هذ�  �أ�شحاب  ��شتند  وقد   . �ملدنية 

�أ�شحاب كل ر�أي من �لر�أيني �ل�شابقني للتدليل  عدة كان يتم�شك بها 

على عدم وجاهة ما كان ي�شتند �إليه من حجج و�أ�شانيد �أ�شحاب �لر�أي 

ذ�ت  �أنها  �لفقه  من  �جلانب  هذ�  �أبد�  فقد  ولذلك   . لر�أيه  �ملخالف  

طبيعة خا�شة خمتلطة ، جتمع بني �شفتي �لعقوبة و�لتعوي�ص �ملدين يف 

�آن و�حد . فهي وبح�شب قولهم عقوبة يتم �إيقاعها على مرتكب جر�ئم 

تعوي�شًا  �لوقت  بذ�ت  وهي   ، من جهة  �جلمركي  �لتهريب  وخمالفات 

مدنيًا لالإد�رة عما حلقها من �شرر . 

�أمام هذه �الجتاهات �لفقهية �ملختلفة كان البد من �لت�شاوؤل عن موقف 

لدول  �لتعاون  جمل�ص  لدول  �ملوحد  �جلمارك  نظام“قانون”  من  كل 

�خلليج �لعربية ومذكرته �الإي�شاحية من ذلك . فهل �لغر�مة �جلمركية 

من وجهة نظرهما هي من قبيل �لعقوبة، �أم �أنها تعوي�شًا مدنيًا لالإد�رة 

، �أم �أن لها و�شفًا �آخرً� خمتلفًا ومتفردً�  باأحكامه �لقانونية عن هذ� 

�أو ذ�ك . 

ميكن �لقول، �أن نظام“قانون” �جلمارك �ملوحد قد عالج هذه �مل�شاألة 

بن�شو�ص قانونية ُي�شتدل من خالل ظاهر ن�شها على �أنه قد تبنى تلك 

مدنيًا  تعوي�شًا  �إال  هي   ما  �جلمركية  �لغر�مة  �أن  تعترب  �لتي  �لفكرة 

لالإد�رة .  �إذ ن�شت �ملادة )139( منه على �أنه : 

عليها  �ملن�شو�ص  و�مل�شادر�ت  �ملح�شلة  �جلمركية  �لغر�مات  “تعد 
يف هذ� �لنظام “�لقانون” تعوي�شًا مدنيًا لالإد�رة ، وال ت�شملها �أحكام 

�لعفو �لعام”. 

وهو ما ذهبت �إليه �أي�شًا �ملذكرة �الإي�شاحية لنظام“قانون” �جلمارك 

�ملوحد لدول جمل�ص �لتعاون لدول �خلليج �لعربية ، حيث جاء فيها �أن 

�ملو�د �لتي تناولت �ملخالفات �جلمركية وعقوباتها، قد عدت �لغر�مات 

�لنظام  يف  عليها  �ملن�شو�ص  و�مل�شادر�ت  �ملح�شلة  �جلمركية 

�لعام ،  �لعفو  �أحكام  ت�شملها  وال  لالإد�رة  مدنيًا  “�لقانون” تعوي�شًا 
يكتفى  �أن  ، على  �لعقوبة على كل خمالفة على حدة  تقع  �أن  ويتوجب 

بالغر�مة �الأ�شد �إذ� كانت �ملخالفات مرتبطة ببع�شها ب�شكل ال يحتمل 

�لقول  �لن�ص ومن خالل �الإطالع على ظاهره ، ميكن  �لتجزئة، هذ� 

معه �أن �لغر�مة �جلمركية هي تعوي�ص مدين لالإد�رة .   

�لنظام  من   )159( �ملادة  عليه  ن�شت  فيما  �لنظر  وباإمعان  �أنه  غري 

�لغر�مات  �أد�ء  عن  �لورثة  ُي�شاأل  )ال  فيها:  جاء  و�لتي  “�لقانون” 
كانو�  �إذ�  �إال  �لرتكة   من  منهم  كل  ن�شيب  من  �ملتوفى  على  �ملرتتبة 

�شركاء يف �لتهريب ،  وت�شقط �لدعوى يف حالة وفاة �ملخالف (. 

ميكن �لقول هنا �أن وجود هذ� �لن�ص  ووفق هذه �ل�شياغة قد يوؤدي 

�إىل  ذهاب  �لبع�ص للقول  �أن  نظام “قانون” �جلمارك �ملوحد ومن 

خا�شًا  حكمًا  �أفرد  قد   ، �آنفًا  �إليها  �مل�شار   )159( �ملادة  ن�ص  خالل 

خمتلفًا عن �لقو�عد �لعامة يف �لقانون �خلا�ص وذلك فيما يتعلق مبدى 

�لرجوع على �لورثة ويف حدود �أن�شبتهم من �لرتكة  ال�شتيفاء �لديون 

وهو  �لدين”،   �شد�د  بعد  �إال  تركة  “ ال  لقاعدة  ووفقًا  عليها  �ملرتتبة 

لذلك ال  و  تورث  �أنها عقوبة �شخ�شية ال  �لبع�ص  ي�شت�شف منه  قد  ما 

�لتعوي�ص  فاإنها ال حتمل معنى  ، وبالتايل  �لورثة  ميكن حت�شيلها من 

ومبا   ، �ملدين  �لقانون  يف  �لعامة  للقو�عد  وفقًا  �ملطلق  مبعناه  �ملدين 

�لغر�مة من  لهذه  �أن  للقول  �أي�شًا  �لبع�ص  معه  �إىل ذهاب   يوؤدي  قد 

وجهة نظر نظام “قانون” �جلمارك �ملوحد طبيعة خا�شة متيزها عن 

غريها، فالتعوي�ص �ملدين يف مطلقه يهدف �إىل جرب �ل�شرر �لنا�شئ 

قانونًا،  �أو  �تفاقا  �ل�شخ�ص  عاتق  على  �مللقى  بااللتز�م  �الإخالل  عن 

تركته حتى  ي�شتقطع من  وباأنه   ، �ل�شرر  به على حُمدث  يحكم  وباأنه 

�لرتكات  وتوزيع  �شبط  يف  �الأعمال  �لو�جبة  للقو�عد  وفقًا  وفاته  بعد 

“قانون”  نظام  �ملادة )159( من  لن�ص  وفقًا  هنا  �ملتعذر  �الأمر  وهو 

�جلمارك �ملوحد، ما يعني �أن للغر�مة و�شفًا قانونيًا �آخر يجعلها ذ�ت 

طبيعة خا�شة خمتلفة عن غريها.  

لطفًا :أنظر ذلك تفصياًل : 
�أ�شعد  م�شباح  ‘�لقا�شي  �جلمركية  للغر�مة  �حلقوقية  �لطبيعة   )1(

ذياب،من�شور�ت جملة نقابة �ملحامني �الأردنية ، ملحق �لعدد 12 لعام 

، د.�شوقي ر�مز  �لعامة للجرمية �جلمركية  �لنظرية  ، �ص9.  1993م 

فكتور  د.  �ملحامي  �لقانون �جلمركي،   . ن�شر  د�ر  دون  ، ط1،  �شعبان 

مكربل ، ط/2002 ،بدون د�ر ن�شر. جر�ئم �لتهريب �جلمركي، در��شة 

و�لتوزيع،  للن�شر  �لثقافة  د�ر  ،من�شور�ت  �حلياري  معن  �أ.   ، مقارنه 

عمان – �الأردن ،�ص 139. جرمية �لتهريب �جلمركي يف �شوء �لفقه 

و�لق�شاء، د.�شخر عبد�هلل �جلنيدي، موقع �لكرتوين “منتدى �لقانون 

�لعماين ،�ص63 . 

د. محمد إبراهيم التميمي
�مل�شت�شار �لقانوين 

�شئون �جلمارك
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أمن سلسلة التزويد في التجارة الدولية 
Supply Chain Security

للعامل  �القت�شادي  �الزدهار  �لعاملية يف حتقيق  �لتجارة  الأهمية  نظرً� 

�أجمع ونظرً� الزدياد �لتهديد�ت �الإرهابية لن�شاطات �لتجارة �لعاملية 

�أن  �لعاملية  �جلمارك  منظمة  �أع�شاء  ر�أى  فقد  �الأخرية،  �الآونة  يف 

ويتج�شد  وتي�شريها،  �لعاملية  �لتجارة  �أمن  تعزيز  يف  بدورهم  يقومو� 

هذ� �لدور يف ما يطلق عليه »�إطار منظمة �جلمارك �لعاملية« �ملتعلق 

باأمن وتي�شري �شل�شلة �لتزويد يف �لتجارة �لدولية.

سلسلة التزويد في التجارة الدولية:   .1
�ملن�شاآت  من  �شل�شلة  هي  �لدولية  �لتجارة  يف  �لتزويد  �شل�شلة   

و�الأ�شخا�ص مدعومة باملو�رد و�لتقنيات و�ملعلومات و�لتي جتتمع 

�مل�شتهلك  �إىل  �مل�شنع  �أو  �ملورد  من  �خلدمة  �أو  �ملنتج  لتو�شيل 

�ملنتج  �إىل  �خلام  �ملو�د  حتّول  �ل�شل�شلة  هذه  ن�شاطات  �لنهائي، 

�لنهائي يف يد �مل�شتهلك. 

ع،  �مل�شنِّ �ملورد،  هم  �أطر�ف  عدة  من  �لتزويد  �شل�شلة  وتتكون   

بامل�شتهلك،  و�نتهاًء  جتزئة(  �أو  )جملة  �لبائع  �ملوزع،  �أو  �لناقل 

وللموؤ�ش�شات �ملالية دور يف هذه �ل�شل�شلة متعلق بتنقل �لنقد. 

إطار منظمة الجمارك العالمية وأهدافه:   .2
�إطار معايري تاأمني وتي�شري �لتجارة �لعاملية �لذي مت �عتماده من   

قبل منظمة �جلمارك �لعاملية ي�شمى باإطار تاأمني �شل�شلة �لتزويد 

�لتجاري – �أو ي�شار �إليه بـ »�الإطار«، وهذ� �الإطار يت�شمن كافة 

ب�شورة  �لب�شائع  ونقل  توريد  توؤمن  �لتي  و�ملعايري  �الأحكام 

برتتيبات  يتعلق  �أي�شًا  وهو  �لنقل،  و�شائط  وجلميع  متكاملة 

�لربط بني �الإد�ر�ت �جلمركية لتح�شني قدرتها على �لك�شف عن 

�لتعاون  وي�شجع  �خلطر،  من  �لعالية  �مل�شتويات  ذ�ت  �ل�شحنات 

بني �جلمارك وجمتمع �الأعمال.

يهدف هذا اإلطار إلى:  
�إعد�د معايري ت�شمن تي�شري �شل�شلة �لتزويد وتعزيز �أمنها على     

�لنطاق �لعاملي.  

ت�شهيل �إد�رة �شل�شلة �لتزويد ب�شورة متكاملة بني كافة �أنو�ع     

و�شائط �لنقل.  

تقوية دور �جلمارك ووظائفها وقدرتها على مو�جهة      

�لتحديات.   

توطيد �لتعاون بني �إد�ر�ت �جلمارك.  

توطيد �أو��شر �لتعاون بني �جلمارك و�ل�شركات.   

ت�شجيع حترك �ل�شلع �مل�شتمر على طول �شل�شلة تزويد عاملية    

�أكرث �أمنًا.  

منافع اإلطار:   .3
�لكبرية  بالفائدة  �ل�شحيح  وتنفيذه  �ملعايري  �إطار  �عتماد  يعود   

و�الأو�شاط  �إد�ر�ت �جلمارك  �الأمم )�حلكومات(،  كل من  على 

وتي�شريها  �لتجارة  �أمن  فاإن  للحكومات  فبالن�شبة  �لتجارية. 

�لعو�ئد،  وحت�شني  و�لتنمية  �القت�شادي  �لنمو  حتقيق  يف  ي�شهم 

للجمارك  وبالن�شبة  �لوطنية،  �لت�شريعات  تطبيق  �شي�شمن  كما 

فاإن �الإطار ميكن �جلمارك من �لقيام بعملها ب�شورة �أكرث فاعلية 

يف  �لتزويد  �شل�شلة  ومر�قبة  �ملخاطر  باإد�رة  يتعلق  فيما  خا�شة 

بيئة  ي�شهل على �جلمارك مو�جهة حتديات  كما  مرحلة مبكرة 

تطبيق  فاإن  لل�شركات  وبالن�شبة  ومو�كبتها،  �جلديدة  �لتجارة 

�الإطار ي�شمن توفري بيئة مالئمة للتجارة �لدولية باالإ�شافة �إىل 

�المتياز�ت �لتي يح�شل عليها �لفاعلني �القت�شاديني �ملعتمدين.

العناصر الجوهرية األربعة لإلطار:    .4
عنا�سر  اأربعة  على  العاملية  اجلمارك  منظمة  اإطار  ي�سمل   

اأ�سا�سية هي:

�أن  يجب  �لتي  �ل�شحن  لت�شريح  �مل�شبقة  �ملعلومات  توحيد     

تر�شل �إلكرتونيًا .  

�لتز�م كل بلد ي�شادق على �الإطار بتنفيذ منهجية ر�شيدة     

ب�شاأن �إد�رة �ملخاطر بغية مكافحة �لتهديد�ت �الأمنية .  

يطالب �الإطار �إد�رة �جلمارك للبلد �ملٌْر�ِشْل بعد تلقي طلبًا     

مقبواًل من �لبلد �ملق�شود، �أن تقوم بتفتي�ص �حلاويات عند    

با�شتعمال  �خلطورة  �شديدة  �ل�شحنات  وخا�شة  �ملن�شاأ    

�أجهزة �لت�شوير باالأ�شعة �ل�شينية و�أجهزة �لك�شف باالأ�شعة.   

�المتياز�ت �لتي �شتمنحها �جلمارك لل�شركات �لعاملة مثل     

�ل�شر�كة و�العتماد .   

ركيزتا اإلطار:   .5
�أواًل: ركيزة �لتعاون بني �إد�ر�ت �جلمارك .   

ثانياً: ركيزة �لتعاون بني �جلمارك و�ل�شركات.    

مقاالت صحفية

المالزم/ زين عبداهلل الشوملي
فريق عمل م�شروع �أفق



بقلم /الدكتور خالد بن عبدالرحمن العوهلي
رئي�ص جامعة �خلليج �لعربي

جمال الياقوت
ع�شو هيئة �ل�شحفيني �ل�شعوديني

ع�شو �الحتاد �لدويل لل�شحفيني 

�لتقريب بني �الأمم و  �إن �جلمارك ت�شطلع مبهمة حيوية و رئي�شة يف 

�لع�شر  يف  مثمرة  جتارية  عالقات  نحو  �لو�شل  حلقة  هي  و  �ل�شعوب 

�لتطور  ظل  يف  م�شتمرة  و  متز�يدة  �شعوبات  تو�جه  �أنها  كما  �حلايل 

�ملتنامي و �ملت�شارع يف و�شائل �الت�شاالت و �لتكنولوجيا وحترير �لتجارة 

عامليًا . و من هنا �أ�شبحت مهمات �ملوؤ�ش�شات �جلمركية �خلليجية �أكرث 

تعقيدً� وت�شهد جتددً� م�شتمرً� خا�شة يف ظل مطالبات منظمة �لتجارة 

�إيجاد  يتطلب  �لذي   �الأمر  �لدولية  �لتجارة  حركة  ت�شهيل  يف  �لعاملية 

تو�زن بني �لعملية �لرقابية كاأحد �ملهام �لتقليدية للجمارك من جهة  

وت�شهيل عمليات �لنقل �لتجاري كمهمة جديدة من جهة �أخرى ناهيك 

عن  تب�شيط ومرونة �الإجر�ء�ت ، مما �أ�شبح معه لز�مًا �إيجاد فر�ص 

�لتعاون �لدويل يف �لعمل �جلمركي يف مو�جهة �لنمو �ل�شريع يف حركة 

�نتقال �ل�شلع و�الأفر�د عرب دول �لعامل .

و قد حر�شت دول جمل�ص �لتعاون �خلليجي يف دعم فر�ص �لتعاون بني 

�ملجال  هذ�  يف  �خلليجي  �لتعاون  �شهد  قد  و   ، �جلمركية  موؤ�ش�شاتها 

يف  �جلمركية  �أجهزتها  بني  �لتن�شيق  جمال  يف  خا�شة  و��شحًا  تطورً� 

�إطار تفعيل �لتعاون �مل�شرتك بني دول �ملجل�ص ، و قد �شهد هذ� �جلانب 

لدول  �الأعلى  �ملجل�ص  قرر  عندما   �خلليجي  �جلمركي  �الحتاد  قيام 

عقدت  �لتي  و�لع�شرين  �لثالثة  دورته  يف  �خلليجي  �لتعاون  جمل�ص 

بدولة قطر يومي من 21 و 22 دي�شمرب 2002م مباركة قيام �الحتاد 

�تفقت  �لتي  و�خلطو�ت  �الإجر�ء�ت  و�إقر�ر   ، �ملجل�ص  لدول  �جلمركي 

عليها جلنة �لتعاون �ملايل و�القت�شادي لقيام �الحتاد �جلمركي لدول 

�ملجل�ص. و قد مت �إطالق هيئة �الحتاد �جلمركي باالأمانة �لعامة ملجل�ص 

�إقر�ر  بعد  2012م  يونيو  بد�ية  ر�شميًا  �لعربية  �خلليج  لدول  �لتعاون 

تطبيق  �أجل  من  �لد�خلي  نظامها  و�القت�شادي  �ملايل  �لتعاون  جلنة 

�لتكامل �القت�شادي وتفعيل �الحتاد �جلمركي بني دول جمل�ص �لتعاون 

�خلليجي.

�إن هذ� �الحتاد ي�شعى �إىل تفعيل �لتعاون بني دول �ملجل�ص و يدعم دور 

�جلمارك و�الأجهزة �لرقابية يف ت�شهيل �لتجارة بني دول �ملجل�ص و دول 

�لعامل من خالل �لطرق و�لو�شائل �ملتطورة وتطبيق �الآليات و�الأنظمة 

�لبيانات وتبادلها بني �الأطر�ف �ملعنية وتاأ�شي�ص  �الإلكرتونية  ملعاجلة 

�لرقابة على مفاهيم ومعايري تقومي �ملخاطر ونظام �لنافذة �لو�حدة 

ال�شتالم �لبيانات و �ملعلومات وتد�ولها بني �الأجهزة �لرقابية �حلكومية 

�خلليجية ون�شر كل �لت�شريعات و�للو�ئح �ملنظمة للن�شاط �لتجاري يف 

دول �ملجل�ص. 

و من بني �الأهد�ف �الأخرى  �لتي ت�شعى �إليها هيئة �الحتاد �جلمركي 

�جلمركية  �حلماية  ودر��شة  �جلمركية  �حل�شيلة  توزيع  �خلليجي 

و�أ�شاليب تطبيقها، وتطبيق �ملو��شفات و�ملقايي�ص �ملطلوبة و�الإجر�ء�ت 

�جلمركية، ومر�جعة حماية �لوكيل �ملحلي ومنتجات �مل�شانع �لوطنية 

�لتحتية  �لبنية  و��شتكمال  �ملجل�ص  بدول  �حلرة  �ملناطق  يف  �ملقامة 

ل�شبكات �حلا�شب �الآيل بالدول �الأع�شاء و�لربط بني �شلطات �جلمارك 

وتقدمي �مل�شاعدة �لفنية لها. 

لعل من �أبرز �الأهد�ف �لتي ر�شمها �أ�شحاب �جلاللة و �ل�شمو قادة دول 

جمل�ص �لتعاون �خلليجي من خالل �إيجاد �الحتاد �جلمركي بني دول 

ب�شكل  �القرت�ب  �خلليجي  �القت�شادي  �لتكامل  فر�ص  تفعيل  �ملجل�ص 

�ملجاالت  كافة  يف  �لتعاون  جمل�ص  دول  بني  �لكامل  �الحتاد  نحو  �أكرب 

كما �أننا نتطلع �إىل ذلك �ليوم �لذي ت�شبح �جلمارك بني دول جمل�ص 

�لتعاون غري موجودة و �أن تكون كيانًا جمركيًا و�حدً� ميثل دول جمل�ص 

�لتعاون �خلليجي. 

�لتقدير  ��شتحقت  مبادرة  يف 

�لبطويل  بالدور  وعرفانًا  و�لثناء، 

�ل�شعودي  و�الأديب  �ملجاهد  للقائد 

�أطلق   - �هلل  رحمه   - �ملارك  فهد 

حرب بطل  ��شم   �لفل�شطينيون 

على  �ملارك  فهد  �ل�شعودي   )48(

�جلنوبي  طولكرم  مدينة  مدخل 

�لفوج  قيادة  يف  ل�شجاعته  تقديرً� 

�الإ�شر�ئيليني  قاتل  �لذي  �ل�شعودي 

لياأخذ  عامًا،   )60( من  �أكرث  قبل 

�ملنا�شل  )�شارع  ��شم  �ل�شارع 

�ل�شعودي فهد �ملارك(.

�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  يف  فل�شطني  �شفري  �ل�شوبكي  جمال  وقال 

�ل�شعودي فهد �ملارك على مدخل مدينة  �إن تكرمي �ملنا�شل  عن ذلك 

طولكرم ر�شالة وفاء من �ل�شعب �لفل�شطيني �إىل �ل�شعب �ل�شعودي.

منذ  دربهم  رفيق  �شرية  توثيق  �أر�دو�  �لفل�شطينيني  باأن  و�أ�شاف 

�حتالل �إ�شر�ئيل �الأر��شي �لعربية عام 1948م، وليعرف فهد �ملارك 

جانب  �إىل  حارب  �لذي  �ل�شعودي  �لفوج  قائد  كان  باأنه  يعرفه  ال  من 

�لفل�شطينيني قبل 60 عامًا.

له  كان  �ملارك  �إن  قائاًل:  علق  غنيم  زياد  �ملحلي  �حلكم  وز�رة  وكيل 

�مل�شاهمة  جانب  �إىل  �ل�شعبية  �ل�شعودية  �مل�شاركة  و�أثبت  مميز،  دور 

من  ين�شون  ال  �أنهم  �إىل  �إ�شارة  هو  �لفل�شطينيون  فعله  وما  �لر�شمية، 

يقف معهم.

و�ملارك من مو�ليد مدينة حائل �شمال �ل�شعودية، و�أول مندوب لبالده 

للملك  متفرغًا  ممثاًل  وكان  دم�شق،  يف  �إ�شر�ئيل  مقاطعة  مكتب  يف 

في�شل لالت�شال بحركة فتح منذ �نطالقتها �لعام 1965م حتى وفاته 

�لعام 1978.

عن  حتدث  �لذي  �ل�شرف  موؤلفاته  من  �شجل  �ملارك  فهد  و�ملنا�شل 

�إ�شر�ئيل  �شد  �حلرب  يف  �ل�شعوديني  و�لد�عمني  و�جلرحى  �ل�شحايا 

له  �لفل�شطينيون  يرّد  وهنا  حقـها،  نف�شه  يعِط  مل  لكنه  1984م،  عام 

بع�شًا من �جلميل ملو�قفه �لد�عمة لهم على مدى ثالثة عقود.

وللمناضل السعودي المارك سيرة عطرة:
1330هـ  �ل�شعودية  �لعربية  باململكة  حائل  مدينة  مو�ليد  من   

�ملو�فق 1910م.  

�لتحق بد�ر �لتوحيد )كلية �ل�شريعة فيما بعد( بالطائف 1360هـ   

�ملو�فق 1940م.  

�مللك من  فل�شطني  يف  للجــهاد  م�شتاأذنًا  �لدر��شـة  ترك   

تطوعه، بارك  �لذي   - ثر�ه  �هلل  طيب  �شعود  �آل  عـبد�لعـزيز    

�لذين  و�لعرب  �ل�شعوديني  �ملجاهدين  مع  متطوعًاً  فذهب   
 

�الإ�شالمية  �ملقد�شات  عـن  �لدفـاع  يف  للم�شاركـة  جـاوؤو�    

و�لعـربيـة يف فل�شطني عام 1368هـ،  �ملو�فق 1948م.  

عيَّنه �مللك عبد�لعزيز قائدً� للفوج �لعربي �ل�شعودي �شمن جي�ص   

�الإنقاذ �لعربي عام 1948م يف فل�شطني.

�شارك م�شاركة فّعالة يف معارك �ملالكية �شمال فل�شطني.  

عيَّنه �مللك عبد�لعزيز �آل �شعود عام 1370هـ، �ملو�فق 1950م،   

دم�شق  يف  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  �شفارة  يف  عامًا  قن�شاًل 

)�شوريا(، كما كان �أول مندوب �شعودي ملكتب مقاطعة �إ�شر�ئيل 

يف مقرها �لرئي�شي يف دم�شق.

1953م،  �ملو�فق  1373هـ،  عام  �أ�ش�ص  دم�شق  يف  عمله  خالل   

�ل�شعوديني  و�الأر�مل  و�لعجزة  �الأيتام  لرعاية  خريية  جمعية 

�شبيل ذلك على دعم مايل من  �شوريا، وح�شل يف  �ملقيمني يف 

و�لتجار  �الأمر�ء  من  تربعات  على  وكذلك  �ل�شعودية،  �حلكومة 

�ل�شعوديني، وما ز�لت �جلمعية تقوم باأعمالها �خلريية �الإن�شانية 

�إىل �الآن.

عمل يف عدد من �شفار�ت �ململكة يف �خلارج: �شوريا - �ليمن -   

ليبيا - تركيا.

عّينه �مللك في�شل بن عبد �لعزيز �آل �شعود - رحمه �هلل - عام   

ملقابلة  جلاللته  متفرغًا   �شخ�شيًا  ممثاًل  )1966م(  1386هـ 

بع�ص �لقادة و�مل�شوؤولني �لعرب و�الأجانب.

ُتويفِّ - رحمه �هلل - يف �لريا�ص يوم 20/ 5/ 1398هـ.  

الجمارك و فرص التكامل 
االقتصادي الخليجي

إطالق اسم المناضل السعودي فهد المارك 
على مدخل مدينة طولكرم الفلسطينية
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المجاهد والمؤرخ األستاذ فهد 
المارك رحمه اهلل

إضاءات

تم إعداد هذه  المواضيع بالتنسيق مع  السيد جمال الياقوت



  بقلم/  التشكيلية السعودية  صاحبة السمو 
 امللكي األمرية غادة بنت مساعد بن سعود

بن عبدالعزيز آل سعود

ياء الياسمين

كثري من �شعوب �لدول �لعربية و�الإ�شالمية كانت تتلهف منذ زمن �إىل 

عقد قمة �إ�شالمية ملو�جهة �لفنت و�ل�شغائن و�حلروب �لتي متر بها يف 

هذه �لظروف �ل�شعبة فكانت دعوة خادم �حلرمني �ل�شريفني حفظه 

�هلل �إىل عقد قمة �لت�شامن �الإ�شالمي يف مكة �ملكرمة يف وقتها �ملنا�شب 

قادة  لدى  ماألوف  �أمر  وهذ�  �مل�شاعر،  تلك  مع  جتاوبًا  وذلك  متامًا  

�ململكة ما�شيًا وحا�شرً� ي�شت�شعرون د�ئمًا باخلطر �لذي يو�جه �أمتهم 

�لقمم لالجتماع  لعقد مثل هذه  �ل�شباقني  و�الإ�شالمية فكانو�  �لعربية 

على  �حلر�ص  من  �نطالقًا  �الأخطار  �شد  �لدفاع  كيفية  يف  و�لت�شاور 

�لتعاون و�لتكاتف و�لت�شامن مل�شلحة �جلميع.

وال يخفى على �لكثري �أن زمان ومكان عقد �لقمة يف مكة ويف ليلة �لقدر 

بالع�شر �الأخري من رم�شان من �لناحية �الأمنية و�لربتوكولية و�ل�شكنية 

و�ملرورية �أمرً� لي�ص �شهاًل على �الإطالق، نظرً� لتو�فد ماليني �مل�شلمني 

من �لد�خل و�خلارج �إىل مكة �ملكرمة ليحظو� يف �أد�ء منا�شك �لعمرة 

�شكانية  كثافة  ذ�ت  �شيقة  منطقة  ويف  رم�شان  يف  حجة  تعدل  �لتي 

يف  و�الن�شيابي  �ل�شل�ص  �لر�ئع  و�لرتتيب  �لتنظيم  هذ�  فكان  عالية، 

جدة  �إىل  دولة  وخم�شني  �شبع  وم�شئولني  قادة  و�شول  وتنظيم  �إعد�د 

حمل  ق�شرية  زمنية  فرتة  يف  �ل�شريف  �حلرم  ثم  مكة  �إىل  توجهًا 

تنظيم  على  �ململكة  قدرة  مدى  يظهر  وهذ�  �لكثريين،  وثناء  �إعجاب 

من  بف�شل  مت  وقد  حمدودة،  زمنية  فرتة  خالل  �ملوؤمتر�ت  هذه  مثل 

�ملوؤمتر  عن  �مل�شئولني  وحر�ص  �لر�شيدة  �لقيادة  بتوجيهات  ثم  �هلل 

من  للتخفيف  �ملعتمرين  جتاوب  وكذلك  و�هتمام  بدقة  تنفيذها  على 

�الزدحام فلهم كل �ل�شكر و�لتقدير و�المتنان.

وكانت كلمة خادم �حلرمني �ل�شريفني يف �فتتاح �ملوؤمتر ر�ئعة كالعادة 

كلماته  ل�شماع  �ملتدفقة  عو�طفهم  وتختلج  �مل�شلمني  م�شاعر  تالم�ص 

وعبار�ته حفظه �هلل الأنها ت�شدر من قلب موؤمن �شادق ي�شت�شعر د�ئمًا 

�الآالم و�آمال �أمته ،حيث �أكد رعاه �هلل يف كلمته )�أن �حلل �الأمثل النت�شال 

�لفتنة  حالة  ومن  تعرتيها  �لتي  �ل�شعف  حالة  من  �الإ�شالمية  �الأمة 

و�لتفرق �لتي ب�شببها ت�شيل دماء �أبنائها ال يكون �إال بالت�شامن و�لت�شامح 

و�قعية ت�شدر من  �شفافة  �أجملها من عبار�ت �شادقة  ما  و�العتد�ل( 

زعيم يعي�ص د�ئمًا يف هاج�ص م�شلحة بلدة و�أمته �لعربية و�الإ�شالمية.

�الإ�شالمية حل�شورهم  �لدول  بقادة  �ل�شريفني  ورحب خادم �حلرمني 

و�إياهم على قدر  �أن يكونو�  �لقمة �الإ�شالمية و��شتحلفهم باهلل تعاىل 

�ل�شامية  كلمته  يف  جاءت  ما  �أبرز  ومن  بحملها.  وجديرين  �مل�شئولية 

مبادرته حفظه �هلل باقرت�ح �إن�شاء مركز للحو�ر بني �ملذ�هب �الإ�شالمية 

�ملبادرة  �لريا�ص وهذه  �إىل كلمة �شو�ء( يكون مقرة مدينة  )للو�شول 

�لكرمي، كاالقرت�ح يف  ��شتمر�رً� ملبادر�ت طيبة عظيمة �شابقة ملقامة 

�إىل �الحتاد  �لتعاون  بالريا�ص باالنتقال من  �لقمة �خلليجية �الأخرية 

تها �لقمة �لعربية يف بريوت عام 2003م حلل  وكذلك �ملبادرة �لتي تبنَّ

�لق�شية �لفل�شطينية، و�ملبادرة حلو�ر �حل�شار�ت يف مدرير ثم يف مقر 

�الأمم �ملتحدة بنيويورك وغريها.

وويل  ع�شيده  �لتوجيهات  هذه  يف  �ل�شريفني  �حلرمني  خادم  ويدعم 

�الهتمام  يف  �هلل  حفظهما  عبد�لعزيز  بن  �شلمان  �الأمري  عهده 

�أ�شار  حيث  �الإ�شالمية  و�لق�شايا  �الإ�شالمي  �لتعاون  على  و�حلر�ص 

�ألقاها خالل ت�شريفه ماأدبة �ل�شحور  �شموه رعاه �هلل يف كلمة �شافية 

�أن  �إىل  1433/9/23هـ  يوم  مكة  يف  فقيه  عبد�لرحمن  �أقامها  �لتي 

)�لقيادة �لر�شيدة منذ عهد �ملوؤ�ش�ص �مللك عبد�لعزيز طيب �هلل ثر�ه 

حتى عهدنا �لز�هر عهد خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك عبد�هلل بن 

عبد�لعزيز حفظه �هلل تعمل مع �ل�شعب �لكرمي على خدمة هذه �الأر�ص 

�ملباركة �لتي قامت وتقوم على كتاب �هلل �لكرمي و�شنة نبيه �شلى �هلل 

عليه و�شلم ورعاية قا�شدي �حلرمني �ل�شريفني من �لزو�ر و�ملعتمرين 

و�شيوف �لرحمن(.

�إىل  �شلمان  �الأمري  �شمو  �أ�شار  �ملو�شوع  نف�ص  عن  �شابقة  منا�شبة  ويف 

هذه �خل�شو�شية �ل�شعودية �لتي �شرفها �هلل عز وجل للمملكة يف خدمة 

�الأماكن �ملقد�شة وذلك يف �ملحا�شرة �لقيمة �لتي �ألقاها �شموه باملدينة 

�ملنورة يف 1432/3/24هـ حيث ذكر حفظه �هلل �أنه )يف هذه �ملدينة 

و�ل�شنة  �لكتاب  على  �ل�شعودية  �لدولة  نه�شة  بد�أت  �لطيبة  �ملباركة 

تاأ�ش�شت  و�الإ�شالم  �لعروبة  منطلق  �لطيبة  �الأر�ص  هذه  ويف  �لنبوية 

�الإ�شالمية  �لدولة  بتلك  متاأ�شية  نف�شها  �ملبادئ  �ل�شعودية على  �لدولة 

يف  �ل�شعودية  �لدولة  ظهرت  وعندما   ... �لعظيمة  و�أ�ش�شها  �الأوىل 

�لدرعية �أعادت للمنطقة �لدولة �ملركزية �لقائمة على �لدين مثلها مثل 

�لدولة �الإ�شالمية �الأوىل و��شتعادت للجزيرة �لعربية �الأمن و�ال�شتقر�ر 

�لذي فقدته عدة قرون(.

لدى  معروفة  د�ئمًا  كانت  �ملرجتلة  �أو  �ملكتوبة  �شلمان  �الأمري  كلمات   

مبعانيها  باألفاظها،بليغة  ف�شيحة  باأنها  و�خلارج  بالد�خل  �لكثري 

حكيمًة يف �أهد�فها، ت�شدر من م�شئول تاأ�شلت فيه �ل�شفات �لقيادية 

�لعربية  �لتاريخية  �الأجماد  ذ�كرته  يف  تعي�ص  �شبابه  �أو�ئل  منذ 

و�الإ�شالمية وي�شعى �إىل �إعادتها وتن�شئة �أبناءه ومو�طنيه على �لتم�شك 

بذلك  متمثاًل  �الأ�شيلة،  و�الإ�شالمية  �لعربية  و�شيمها  بقيمها  و�لعمل 

بنهج و�شرية �ملوؤ�ش�ص �مللك عبد�لعزيز رحمه �هلل.

�أ�شاأل �هلل عز وجل �أن يحفظ خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك عبد�هلل 

بن عبد�لعزيز و�شمو ويل �لعهد �الأمري �شلمان بن عبد�لعزيز و�أن يدمي 

نعمة �الأمن و�الأمان و�ال�شتقر�ر على �أمتنا �لعربية و�الإ�شالمية.

د/ عبدالمحسن بن فهد المارك
 بقلم / �شفري خادم �حلرمني �ل�شريفني 

لدى  مملكة �لبحرين 

نجاح جديد للدبلوماسية السعودية 
في قمة التضامن اإلسالمي
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خواطر

تم إعداد هذه  المواضيع بالتنسيق مع  السيد جمال الياقوت

إضاءات

�ل�شعادة �حلقيقية لي�شت يف �ملال وال يف �جلمال ... ال يف �لزو�ج وال 

�إجناب �الأطفال ... �ل�شعادة �حلقيقية لي�شت يف حتقيق كل ما ترغب 

�أو �شر�ء كل ما ت�شتهي �أو فعل ما ترغب ... 

�ل�شعادة �حلقيقية يف �لطماأنينة �لناجتة عن �الإميان باهلل و�لر�شا على 

ما ق�شمه و�ل�شالم مع �لنف�ص و�لروح وبالتايل �شحة �لعقل و�لبدن.

�ل�شعادة �حلقيقية عندما ت�شعر بالر�حة على كل ما لديك وما �أبتليت 

و�أمو�لهم  مكانتهم  بلغت  كل من حولك مهما  بالتفوق على  وت�شعر  به 

و�أ�شكالهم فقط �الإح�شا�ص بال�شالم �لروحي �لذي يرتقي بك وبنف�شك 

دره  �شِ يف  يحمل  ال  و�شعيد  مرتاح  �إن�شانًا  منك  لي�شنع  يوم  بعد  يومًا 

..... �لطاعة  و�شماحة  وبيا�ص   ... �لعطاء  وبركة  �ملحبة  �شعة   �شوى 

هلل عز وجل .

�إذ�  �أقوى من نف�شك على نف�شك تعاقبها  �أن تكون  �ل�شعادة �حلقيقية 

�لفر�شة  �ل�شرور دوريًا كل ما �شنحت  ... ومتح�ص عنها كل  �أخطاأت 

حتى تر�شخ لك ولل�شكينة �ملخل�شة هلل �أواًل و�ملوؤمنة بقدره وقدرته ... 

عو�مل  وحتى  عاملك  �لروحي  و�ل�شمو  و�لقناعة  �الإميان  ي�شيء  عندما 

غريك لتعلم �ل�شعادة وتعلمها لالآخرين.

�ل�شعادة �حلقيقية ... ف�شل من �هلل دون موز�نة فمن يوؤمن ويتقي بحق 

يف رحلته �لدنيوية وير�قب كل �شلوكه �لذي ال �شرر وال �شر�ر فيه .. 

ال حقد وال ح�شد ... وال �أكل مال �ل�شعفاء �أو �الإحتيال على �لقوي ... 

وال متلق  نفاق  ال   ... �أدنى  وال كرب على من هم  �الأف�شل  ال غرية من 

وال م�شايرة على �خلطاء ... ال قبول �إال بالذي يرفع همتك يف خلقك 

وتعليمك ودينك و�لباقي يرف�شه �ل�شمري قبل �لعني .

على  ر�أ�شك  ت�شع  عندما  ت�شعره  �لذي  �ل�شالم  هي  �حلقيقة  �ل�شعادة 

خمدة �لنوم تغم�ص عينيك متو�شئ وتغط يف �شبات.
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الشيخ سلطان 
بن دعيج آل خليفة
رئي�س �شعبة �شئون املوظفني

السيد عارف
عبد الغفار العلوي

مدير اإدارة التخطيط 

وال�شيا�شات اجلمركية

-  شرطي أول راشد بوحدود
-  ضابط الجمارك حسن السعدون

تعيينات إدارية قرار وزاري

الفائزون في مسابقة مجلة 
تخريجالجمارك العدد الثامن

جعلهم اهلل من مواليد السعادة وبورك فيهم

كوادرنا

شئون الجمارك تقيم حملة للتبرع بالدم 
  بالتعاون مع مستشفى قوة دفاع البحرين

شئون الجمارك تدشن مجلتها برؤية جديدة

شئون الجمارك تقيم غبقتها الرمضانية

شئون الجمارك تقيم دورة كرة القدم الرمضانية

فعاليات

محمد علي محمد خالد محمدهجرسالجود حمد المضحكي ناصر خلف الدوسري
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حصل النقيب وليد خالد سيار على شهادة 
الماجستير في إدارة األعمال من جامعة نيويورك



بات ناقل �حلركة �الأوتوماتيكي ™Select Shift Automatic نظامًا   

قيا�شيًا يف طر�ز�ت �شيارة �إيدج SE و SEL وليمتد للعام 2012 م ، 

�لقيادة  عجلة  يف  ومثبتتني  �حلركة  لنقل  ح�شريتني  وحدتني  مع 

وخا�شتني بنظام  Select Shift   �لقيا�شي يف طر�ز �إيدج �شبورت.

للعام  �إيدج  فورد  ل�شيارة  �ملتوّفرة  �لرفاهية  جتهيز�ت  تت�شمن   

يز�ل  وال  و�شعيات،   10 تلقائيًا يف  للتعديل  �لقابلة  �ملقاعد   2012

�الأ�شلوب �لت�شميمي �ملمّيز و�لتقنيات �لريادية - وهي خ�شائ�ص 

�شيار�ت  فئة  على  تهيمن  خاللها  من  باتت  �لتي  �إيدج  فورد 

2006 م - ينجح يف  �لعام  منذ  �حلجم  �ملتو�شطة  “كرو�شوفر” 
�جلديد  �لطر�ز  يجلب  فيما  �إيدج،  فورد  عمالء  ر�شى  �كت�شاب 

�ملزيد من �خل�شائ�ص �لتي يحّبونها.

فورد  تقنية  “كرو�شوفر” �إطالق  ل�شيارة  �جلديد  �الإ�شد�ر  �شهد    

تعد  My Ford Touch  و�لتي  باللم�ص   �لعاملة  �ملبا�شر  لالت�شال 

�الأوىل من نوعها يف قطاع �ل�شيار�ت �إذ مت ت�شميمها لتتفاعل مع 

�ل�شائق وتلبي �حتياجاته من حيث �الت�شاالت و�لتحكم بالو�شائط 

، علمًا �أّنه بد�أ �لتد�ول بهذ� �الإ�شد�ر �لذي يتمّيز �أي�شًا بتوفري ال 

ُي�شاهى يف ��شتهالك �لوقود يف �أو�خر �لعام 2010.

�لت�شويقي  �ملدير  غورين،  د�ر�شي  �ل�شيد  قال  �ل�شياق،  هذ�  يف    

منذ  �شيارة   500,000 من  �أكرث  مبيع  “مع  قائاًل:  �إيدج،  ل�شيارة 

�شيارة  القت   ، م   2006 �لعام  �أو�خر  يف  �لطر�ز  هذ�  �إطالق 

�لذي يجمع بني  �لفريد  ب�شبب مزيجها  و��شعًا  �إيدج �شدى  فورد 

�ل�شالمة  ومميز�ت  �لر�ئعة  �لقيادة  وجتربة  �لذكية  �لتقنيات 

�لعالية و�لتوفري �ملذهل يف ��شتهالك �لوقود.

الجودة العالية
�إيدج �جلديدة على تخفي�ص ن�شبة  لقد ركزنا يف ت�شميم �شيارة    

�شجيج �لطريق و�لرياح ، وقد ��شتمّر هذ� �الأمر مع طر�ز �لعام 

يتّم  �لد�خلية،  �ملق�شورة  يف  �لهدوء  تعزيز  �أجل  من    ، م   2012

�شمن  �لنطاق  و��شعة  �إ�شفنجية  �شوت  حارفات  �عتماد  �ليوم 

�مل�شد�ت وعار�شات D ، يف �لوقت �لذي ي�شاعد �لزجاج �الأمامي 

ن�شبة  على خف�ص  لل�شوت  �لعازل  �مل�شّفح  �لزجاج  من  �مل�شنوع 

�شجيج �لرياح يف �ل�شيارة.

مراعاة البيئة
جند  م   2012 للعام  �إيدج  �شيارة  يف  �لقيا�شية  �مليز�ت  بني  من    

حمّرك V6 �شعة 3.5 لرت �لذي يوّلد قّوة �شافية قدرها 285 ح�شان 

، متفّوقًا على غريه من حمّركات V6 �ملناف�شة �لقيا�شية ، كما �أّنه 

19 ميل/غالون  يقّدم توفريً� ال نظري له يف ��شتهالك �لوقود مع 

دفع  )نظام  �ل�شريعة  �لطرقات  على  ميل/غالون  و27  �ملدينة  يف 

�أمامي(. بف�شل �ملحّرك V6 �شعة 3.7 لرت، يتعّزز �أد�ء �شيارة �إيدج 

�شبورت ليكون �الأف�شل يف �لفئة مع قّوة �شافية قدرها 305 ح�شان 

وتوفري ممتاز يف ��شتهالك �لوقود مع 18 ميل/غالون يف �ملدينة 

و25 ميل/غالون على �لطرقات �ل�شريعة )نظام دفع �أمامي(.

�إّن كل حمّرك �شمن جمموعة طر�ز�ت �إيدج م�شحوب بنظام نقل     

حركة �أوتوماتيكي بـ6 �شرعات مقت�شد يف ��شتهالك �لوقود.

يف  �ملتوّفرة  لالحتكاك  �ملنخف�شة  �ملقاومة  ذ�ت  �الإطار�ت  وتعّد    

، وتعّد مقاومة �الحتكاك  �إيدج من �مليز�ت �جلديدة فيها  طر�ز 

��شتهالك  يف  �لتوفري  ن�شبة  تعزيز  يف  ت�شهم  �أ�شا�شية  ية  خا�شّ

�لوقود.

السالمة
تقّدم �شيارة فورد �إيدج للعام 2012 جمموعة من تقنيات �ل�شالمة    

�ملبتكرة ويتوّقع لها، كما ح�شل مع �لطر�ز 2011، �أن تنال جائزة 

�لتاأمني  معهد  من   Top Safety Pick �شالمة  �الأكرث  �ل�شيارة 

.IIHS لل�شالمة على �لطرقات �ل�شريعة

ومن �أجل ��شتحقاق هذه �جلائزة، ينبغي على �ل�شيارة �حل�شول    

عند  �ملحاور  �إز�حة  ن�شبة  �ختبار�ت  يف  “جّيد”  ت�شنيف  على 

�ال�شطد�مات �الأمامية و�جلانبية و�خللفية وتقييمات قّوة �ل�شقف 

و�أن تقّدم حتّكمًا �إلكرتونيًا بالثبات.

بامليالن  �لتحكم  ميزة  مع   ®AdvanceTrac نظام  ويعترب      

�الأنظمة �لقيا�شية �ملتو�فرة يف كافة �شيار�ت  من  RSC®   و�حدً� 

�شلبة  �أحادية  ببنية  �ل�شيارة  تتمّيز  ذلك،  �إىل  باالإ�شافة  �إيدج. 

توؤّمن هيكاًل ممت�شًا لقّوة �ال�شطد�م ي�شاعد على حماية �لركاب. 

يتمّثل دور كّل من �ل�شكك �جلانبية ذ�ت �لت�شميم  �الن�شيابي من 

 ،A وعار�شات  �لبنيوي،  �ل�شيارة  وت�شميم   �مل�شّد،  �إىل  �مل�شّد 

ويتاأّلف حو�يل  �لركاب. هذ�  بعيدً� عن  قّوة �ال�شطد�م  �إبعاد  يف 

ن�شف هيكل �ل�شيارة �ملتني من �أنو�ع �لفوالذ �ل�شلب �لعالية �لقوة 

وزن  وتقليل  �ملتانة  تعزيز  �شاأنها  من  �لتي  �لبورون،  فوالذ  مثل 

�ل�شيارة.

عندما ي�شبح حادث �ال�شطد�م و�قعًا ال مفّر منه، تعتمد عندها     

�شيارة �إيدج على جمموعة من �لو�شائد �لهو�ئية حلماية �لرّكاب. 

�شتائر  من  �ملوؤّلف  لل�شالمة   ®Safety Canopy نظام  يقّدم  كما 

هو�ئية جانبية لركاب �ملقاعد �جلانبية �خللفية و�الأمامية �لدعم 

وو�شادتني  مرحلتني  على  عاملتني  �أماميتني  هو�ئيتني  لو�شادتني 

بنظام  �خلا�شة  �الأمان  �أحزمة  تتمّيز  كما  جانبيتني.  هو�ئيتني 

�شّد  بنو�ب�ص   ™Personal Safety System �ل�شخ�شية  �ل�شالمة 

ميزة  مع  �الأمان  �أحزمة  �شّد  قّوة  ل�شبط  ونظام  �ل�شبط  م�شبقة 

�ملقاعد  D يف  �شكل حرف  على  حلقات  بو��شطة  �الرتفاع  لتعديل 

�الأمامية.

 الذكاء
ة �لتي �نطلق منها الأول مّرة يف عامل  لعبت �شيارة �إيدج دور �ملن�شّ   

�ل�شيار�ت نظام �ملز�منة Ford SYNC® مع تقنية فورد لالت�شال 

بال�شائق.  �خلا�شة   MyFord Touch باللم�ص  �لعاملة  �ملبا�شر 

للو�شول  �شًا  خم�شّ �ال�شتخد�م  �شهل  نظامًا  �لتقنية  هذه  تقّدم 

مت  فيما  �لوظائف  متعّددة  �إحد�هما  ملّونتني  �شا�شتي عر�ص  �إىل 

تخ�شي�ص �الأخرى للرتفيه �ملعلوماتي.

ملّونة   LCD �شا�شة  على   2012 �لعام  طر�ز  يف  �خليار�ت  ت�شتمل    

و�شا�شة  �لقيادة،  وموؤ�شر�ت  عد�د�ت  لوحة  يف  بو�شة   4.2 قيا�ص 

LCD قيا�ص 4.2 بو�شة يف �لّلوحة �ملركزّية، باالإ�شافة �إىل �شا�شتي 

LCD ملّونتني قيا�ص 4.2 بو�شة يف لوحة عد�د�ت وموؤ�شر�ت �لقيادة 

�ملركزّية،  �لّلوحة  بو�شة يف   8 قيا�ص  باللم�ص  LCD عاملة  و�شا�شة 

�أزر�ر  �أو  �ل�شوتية  �الإر�شاد�ت  بها من خالل  �لتحّكم  �لتي ميكن 

�لتحّكم بـ5 �جتاهات �ملثّبتة يف عجلة �لقيادة.

�إّن �أي �شيارة جمّهزة بنظام �ملز�منة SYNC تقّدم ميزة �الت�شال    

 ،Bluetooth®  بتقنية جمهز  هاتف  و�شل  خالل  من  �لال�شلكي 

م�شّغل  خالل  من  ال�شلكيًا  �ملو�شيقى  �إىل  �ال�شتماع  على  و�لقدرة 

�لعمالء  دعم  وخدمة   ،USB منفذ  عرب  مّت�شل  رقمية  و�شائط 

 SyncMyRide.com �ملوقع  عرب  بالرب�مج  �خلا�شة  و�لتحديثات 

للمالكني �مل�شّجلني.

 مكان االنتاج

�أوكفيل  جمّمع  يف  م   2012 للعام  �إيدج  فورد  �شيارة  ت�شنيع  يتّم     

لتجميع �ل�شيار�ت يف �أونتاريو، كند�.

تقرير

إضافة المزيد من التقنيات الحديثة لتعزيز 
الخصائص المميزة لسيارة فورد إيدج 2012
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االسم:                                                            الرقم الشخصي:

اهلاتف:                                                            الربيد االلكرتوين:

مسابقة جملة اجلمارك

س1: أذكر ثالث من أهم االتفاقيات اليت تشرف عليها  
منظمة اجلمارك العاملية؟

س2: أين يوجد املقر الرئيسي للمكتب اإلقليمي 
لتبادل  املعلومات )الريلو(؟

س3:أذكر ثالث من أسس االحتاد اجلمركي لدول 
جملس  التعاون؟

آخر موعد لتسليم االجابات 30 ديسمرب 2012م.

يتم وضع الكوبونات يف الصناديق اخملصصة هلا يف مكتب االستقبال مببىن شذون اجلمارك 
مبنطقة احلد.
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Customs magazine contest

Q 1:  Mention three of the most important 
agreements overseen by the World 
Customs Organization )WCO(?

Q2:  Where is the headquarters of the 
Regional Office for the exchange 
of information )Rilo(?

Q3:   Mention three of the foundations of 
the Customs Union of the GCC?

Deadline for answers: 30 December 2012

Coupons are placed in the allocated boxes at the reception desk at the Customs Affairs building in Hidd area.

Name: CPR No:

Tel: Email:






