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تطوير اخلدمات اجلمركية لتتما�شى
مع  اإ�شرتاتيجية �شئون اجلمارك

�سهدت  �سئون اجلمارك ومنذ اإن�سائها العديد من التطورات، على امل�ستويات الفنية، والعمليات اجلمركية، واتخذت خطوات 
جب����ارة لتحقيق ر�سا ال�رشكاء والعمالء من ناحية، وحماية البالد من ناحية اأخ����رى، واأحد اأهم التطورات ما مت اإقراره موؤخرًا من حزمة 
ت�سهيالت جمركية، �ساهمت يف اخت�سار الوقت واجلهد لرجال اجلمارك واملتعاملني معها من اجلمهور.فقد مت اإ�سدار القرار رقم )8( 
ل�سنة 2017م ، بتقلي�ص عدد املرفقات للبيان اجلمركي من 6 اإلى 3 مرفقات فقط، بالإ�سافة اإلى اإيقاف ا�ستالم املبالغ النقدية 
يف اإدارة اجلم����ارك وا�ستخدام الدفع الإلكرتوين، وتقلي�ص �سل�سلة الإجراءات اجلمركية لالإفراج عن الب�سائع من »5« مراحل اإلى 

مرحلتني.
وتاأت����ي هذه الت�سهيالت انطالقا من روؤية القيادة الر�سيدة ب�س����اأن مواكبة حت�سني وت�رشيع اخلدمات احلكومية لكافة ال�رشكاء 
والعم����الء وامل�ستفيدين من اخلدم����ات العامة للدولة ، وتنفيذ لتوجيهات الفريق الركن معايل ال�سيخ را�سد بن عبد اهلل اآل خليفة 
وزي����ر الداخلية، بت�رشيع وحت�سني وتطوي����ر اخلدمات اجلمركية للم�ستفيدين يف القطاعني الع����ام واللوج�ستي، مبا يتما�سى مع  
اإ�سرتاتيجي����ة �سئون اجلمارك 2017-2020.كما قامت �سئ����ون اجلمارك بتفعيل م�سار لل�ساحنات الفارغة يف املنفذ الربي، يعمل 
عل����ى مدار 24 �ساعة لتفوي����ج ال�ساحنات الفارغة من النقطة الأولى يف ميناء خليفة بن �سلمان اإلى ج�رش امللك فهد وذلك لتنظيم 
احلرك����ة املرورية لل�ساحنات عرب بوابة الر�سوم ملنع تكد�ص ال�ساحنات.ونه����دف يف روؤيتنا امل�ستقبلية، اإلى النتقال لنظام النافذة 
الواح����دة، وال����ذي �سي�سهم يف الرتقاء بالعمل اجلمركي م����ن خالل حت�سني جودة العمل وت�رشي����ع وتطوير اخلدمات اجلمركية، 

وتفعيل دور رقابي اأكرث احرتافية على امل�ستوي املايل والإداري.
وجمي����ع تلك اخلط����وات املباركة التي اتخذت موؤخرا، تهدف اإل����ى تذليل ال�سعوبات اأمام املتعامل����ني، وت�سهيل ا�ستكمال 
اإجراءاتهم، الأمر الذي ي�ساهم يف تنويع م�سادر الدخل، وجعل البحرين اخليار الأول يف تقدمي اخلدمات اللوج�ستي يف املنطقة، 
خ�سو�س����ا بعد تد�سني منطقة البحرين اللوج�ستية، الأمر الذي جعل عدد م����ن اأبرز ال�رشكات العاملية تقيم فروع اإقليمية لها على 
اأر�����ص البحرين. كما اأن �سمعت البحري����ن الطيبة يف املجال اجلمركي عامليا، دفعت منظمة اجلمارك العاملية، اإلى اختيار البحرين 
لإقام����ة الور�سة الإقليمية حول اجلمارك الرقمية والتجارة الإلكرتونية، والتي �س����ارك فيها ثالثني متدرباً من دول اإقليم �سمال اأفريقيا 
وال�رشق الأدنى والأو�سط. وقمنا من خالل الور�سة، باإطالع امل�ساركني على التجربة البحرينية النموذجية، يف �سبل حت�سني املعرفة 
اجلمركي����ة، بهدف تعزيز قدرات �سئ����ون اجلمارك يف الإقليم،  وتعريفها بالق�سايا املتعلقة بالتقنيات احلديثة يف العمل اجلمركي 

والتجارة الإلكرتونية عرب احلدود، والتي تعترب البحرين �سباقة فيه، وذلك من واقع خربتنا يف هذا املجال.
وعل����ى م�ستوى العمل اجلمركي الإقليمي والعربي، جنحنا موؤخرا بالعمل امل�سرتك مع اإخواننا مدراء اجلمارك بدول الإقليم، 
بتثبي����ت واإدراج اللغة العربية يف اأعمال منظمة اجلمارك العاملية كلغة ر�سمي����ة، وذلك يف اجتماع مدراء اجلمارك بدول الإقليم 
ال����ذي عق����د يف بروك�سل على هام�ص اجتماعات منظمة اجلمارك العاملية للجنة ال�سيا�س����ات ال�سابع وال�ستني والدورة 129 / 130 
ملجل�ص املنظمة.كما قمنا يف هذا  الإجتماع املبارك، باعتماد و�سع خطة تنفيذية ملكافحة التدفقات املالية الغري م�رشوعة، بهدف 
مكافحة متويل الإرهاب، ودرا�سة م�رشوع م�سودة اخلطوط الإر�سادية لتعزيز التعاون وتبادل املعلومات بني �سلطات اجلمارك و�سلطات 

ال�رشائب على امل�ستوى الوطني.
اإننا يف �سئون اجلمارك، ناأخذ على عاتقنا الو�سع  الإقت�سادي يف الإقليم، ونعيد النظر يف اخلدمات التي نقدمها ونطورها 
ب����كل ال�سب����ل املنا�سبة، بهدف زيادة كفاءتها، وقمنا موؤخرًا باإ�سدار قرار وزاري رقم )80( ل�سنة 2017م ، بتحديد ر�سوم اخلدمات 

اجلمركية، لت�سبح ر�سوم التخلي�ص اجلمركي يف البحرين هي الأقل خليجياً.
اإن جمي����ع م����ا نقدمه من ت�سهيالت، ياأتي من منطل����ق املهمة التي و�سعتها �سئون اجلم����ارك يف اإ�سرتاتيجيتها 2017 – 
2020م والت����ي تن�ص على تقدمي خدمات جمركية متميزة على م�ستوى الإقلي����م من خالل تي�سري حركة ال�سفر والتجارة امل�رشوعة 
وتعزيز اأمن اململكة وحماية املجتمع، وتوفري خدمات جمركية هي الأف�سل من ناحية اجلودة والأقل �سعرًا من ناحية مبداأ التناف�سية.
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   ق���ال معايل ال�سيخ اأحمد بن حمد اآل خليفة 
رئي����ص اجلم���ارك اإن ن�سبة النخفا����ص يف الوقت 
امل�ستغرق لإنهاء الإج���راءات اجلمركية مبيناء خليفة 
بن �سلم���ان بلغ 64 دقيق���ة، واأن معدل الإفراج 

املبا�رش 84.4 % من اإجمايل احلاويات اليومية.
و اأ�س���ار رئي����ص اجلمارك اإل���ى اأن اإدارة جمارك 
املناف���ذ البحري���ة، قام���ت بتطبي���ق العديد من 
الإج���راءات اجلمركي���ة امل�ستحدثة لتق���دمي اأف�سل 
بالعتم���اد على  واملتمثل���ة  اخلدم���ات اجلمركي���ة 
جمموعة من التغيريات التنظيمية والإجرائية بهدف 
رفع كفاءة اإجراءات التدقي���ق والتفتي�ص من خالل 
والأمني،  والإداري  امل���ايل  الدورالرقاب���ي  اإح���كام 
والتاأكد من اإغ���الق دورة النظام وتطبيق التخلي�ص 
امل�سب���ق وال�ستفادة من الدف���ع الإلكرتوين دون 
احلاجة لقي���ام املخل�ص بالتدقي���ق اجلمركي،حيث 
بلغ���ت ن�سبة النخفا�ص يف الوقت امل�ستغرق لإنهاء 
الإج���راءات اجلمركية مبيناء خليف���ة بن �سلمان  64 

دقيقة.
واأو�سح رئي����ص اجلمارك اأنه اأهم نتائج تنفيذ 
الإجراءات امل�ستحدث���ة هي خف�ص وقت الإفراج عن 
الب�سائع، ودمج الإجراءات اجلمركية، وتطبيق نظام 
م�سارات التدقيق والتفتي�ص اجلمركي ح�سب معايري 
وموؤ�رشات نظام املخاط���ر، بالإ�سافة اإلى تعزيز الدور 
الرقاب���ي »الإداري واملايل واإغ���الق دورة النظام«، 
وتطوير الوحدة املالية »الدفع الإلكرتوين«،وتعزيز 
م�ساركة العمالء يف م����رشوع التطوير، بالإ�سافة اإلى 
ت�سكيل فرق عمل لالإ�رشاف العام على اخلطة وفريق 

للدعم واملتابعة والتدريب.
واأكد معايل ال�سي���خ اأحمد بن حمد األ خليفة 
اأن تطبي���ق م�سارات الإجراءات اجلمركية امل�ستحدثة 
ال�ساملة ج���اء ح�سب املعايري العاملية بالعتماد على 
موؤ�رشات نظام املخاطر دون تدخل العن�رش الب�رشي 
يف عملية حتوي���ل امل�سارات، بالإ�ساف���ة اإلى عدم 
حتمي���ل �سئون اجلمارك اأي كلف���ة ت�سغيلية اإ�سافية 
اأو اأي تاأخري يف عملية الإفراج، حيث تقل�ست عملية 
الإج���راءات اجلمركي���ة من 5  مراح���ل اإلى مرحلتني 
هما،)اإج���راء جمركي واح���د قبل الإف�س���اح واإجراء 

جمركي اأخر بعد الإف�ساح(.

 واأك���د رئي�ص اجلم���ارك اأن متو�س���ط اإجمايل 
احلاوي���ات اليومي���ة املفرج عنها مبين���اء خليفة بن 
�سلم���ان يبل���غ 450 حاوية يومي���اً، وهي مبعدل 
الإف���راج املبا����رش 84.4 % من اإجم���ايل احلاويات 
اليومي���ة التي يتم فح�سها م���ن خالل جهاز الأ�سعة، 
وي�ستغرق فح����ص احلاوية الواح���دة بجهاز الأ�سعة 
ح���وايل 4دقائ���ق، يف ح���ني اأن 15.6 % م���ن 
اإجمايل احلاويات اليومية )70 حاوية( يتم حتويلها 
اإل���ى اإجراءات الفح�ص الي���دوي م�ستغرقة زمن يقدر 
ب��� 60 دقيقة للحاوي���ة الواحدة، ويبداأ العمل من 
قبل ال�رشكة امل�سغلة للمين���اء لتفريغ الب�ساعة ومن 
ث���م يبداأ عمل اجلمارك والذي ي�ستغرق 20 دقيقة 

لعمليات الفح�ص والإف�ساح. 
واأ�س���اف رئي�ص اجلم���ارك اأن الإح�سائيات ت�سري 
اإل���ى من���و يف عملي���ات الدف���ع الإلكرتوين،حيث 
بلغت ن�سبة عدد عمليات الدفع الإلكرتوين مقارنة 
مبختلف اأنواعه���ا 28 % والتي تعد موؤ�رش اإيجابي 
يب�رش مبزيد م���ن النمو يف الأ�سه���ر القليلة القادمة 

لكونها فرتة ابتدائية لتطبيق امل�رشوع.
وت�س���ري الإح�سائيات اأن ع���دد عمليات الدفع 
النقدي قبل تنفيذ م�رشوع التطوير تقدر ب� 8344 
عملي���ة وعدد م���رات الدفع الإلك���رتوين ب� 288 
عملية، وبعد تنفيذ امل�رشوع انخف�ست عدد عمليات 
الدف���ع النقدي اإلى 1666 عملي���ة بفارق 6678 
عملي���ة، مع ارتف���اع معدلت الدف���ع الإلكرتوين 
ب���� 4774 عملية اأي بف���ارق 4486 عملية، وهو ما 

ي�س���كل ما ن�سبت���ه 94% ما ب���ني العمليتني قبل 
وبعد تنفيذ امل�رشوع، مع بقاء عدد مرات الدفع 
بالن�سبة لباقي و�سائ���ل الدفع على نف�ص املعدل، 
مما ميك���ن اعتباره موؤ�رش اإيجابي يبني مدى اأريحيه 
هذه الو�سيلة بالن�سبة للمتعاملني يف الفرتة املقبلة.
وبينت الإح�سائيات اأن بداية القفزة الإلكرتونية 
بداأت ب�س���كل تدريجي خالل �سهر ماي���و املا�سي، 
حيث مت تهيئة البيئ���ة الداخلية واملحيط اخلارجي 
متهيدًا للدخول التدريجي اإلى حيز التنفيذ الفعلي 
للم�رشوع، حيث ب���داأ التطبيق الفعلي من منت�سف 

�سهر يونيو هذا العام.
واأ�س���اف معايل رئي�ص اجلمارك ب���اأن اأثر تعزيز 
ال���دور الرقاب���ي )امل���ايل والإداري ودور املراجعة 
النهائية( اأدى اإل���ى اكت�ساف العديد من املخالفات 
اجلمركي���ة مبختلف اأنواعها والتي بلغت عدد 120 
خمالف���ة خ���الل فرتة �سه���ر واحد، حي���ث مت حترير 
خمالف���ات جمركية يف املنفذ البحري بالتن�سيق مع 
اإدارة املعلوم���ات والتحقيق���ات اجلمركية، ومن ثم 
يتم حتويلها اإلى �سعبة ال�سئون القانونية ل�ستكمال 

الإجراءات القانونية. 
وتقدم معايل رئي�ص اجلم���ارك بخال�ص ال�سكر 
والتقدير ملدي���ر اإدارة جمارك املنافذ البحرية وكافة 
العامل���ني نظ���ري جهوده���م التي �ساهم���ت ب�سكل 
اأ�سا�سي يف اإجناح تنفيذ امل�رشوع ، كما اأثنى على 
التج���اوب الإيجابي للم�رشوع من قب���ل املخل�سني 

اجلمركيني واملتعاملني مع �سئون اجلمارك.

زيادة ملحوظة يف املتعاملني بالدفع الإلكرتوين .. رئي�س اجلمارك:
 انخفا�س الوقت امل�شتغرق لإنهاء الإجراءات اجلمركية مبيناء خليفة
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تفقد معايل ال�سيخ اأحمد بن حمد اآل خليفة رئي�ص اجلمارك،الأ�ستعدادات 
والتجهي���زات التي هيئتها �سئون اجلمارك خالل فرتة اإجازة عيد الأ�سحى املبارك 

بزيارة تفقدية جل�رش امللك فهد باجلانب البحريني ومطار البحرين الدويل. 
وا�ستملت الزيارتني على جولة يف املرافق والوقوف على كافة  الأ�ستعدادات 

والتجهيزات التي هيئتها �سئون اجلمارك خالل فرتة اإجازة عيد الأ�سحى املبارك. 
وا�ستمع رئي�ص اجلمارك اإلى �رشح مف�سل يف املنفذ الربي واجلوي لت�سهيل 
حرك���ة النقل والتنقل للم�سافري���ن والعابرين بج�رش امللك فه���د ومطار البحرين 

الدويل يف مواجهة الإزدحام. 

قامت �سئون اجلم���ارك بتوزيع هداي���ا تذكارية 
عل���ى امل�سافرين القادمني عرب ج�رش امللك فهد ومطار 
البحرين الدويل وذلك مبنا�سبة عيد الأ�سحى املبارك.

وق���ال رئي�ص اجلم���ارك معايل ال�سي���خ اأحمد 
ب���ن حمد اآل خليف���ة  اإن اإدارة جمارك املنافذ قامت 
بتوزي���ع الهداي���ا وكذلك كتيب���ات توعوية حتمل 

ر�سومات تو�سيحية ت�ساهم يف تعريف خمتلف الفئات 
العمري���ة امل�ستهدفة بكيفية عم���ل �سباط اجلمارك 
ودوره���م يف حماية املجتمع من خ���الل الت�سدي 
لدخول املمنوعات عرب املناف���ذ اجلمركية ،وكذلك 
اإلقاء ال�سوء على طبيعة العمل اجلمركي ب�سكل عام 
واأنواع املواد املقيدة واملمنوعة عرب خمتلف اإدارات 

املنافذ اجلمركية.
واأكد رئي�ص اجلمارك على ا�ستمرار هذه النوعية 
م���ن احلمالت التوعوية، جنب���اً اإلى جنب مع العمل 
املي���داين ف�سال عن ال�سعي الدوؤوب نحو اإبتكار كل 
ما هو جدي���د ويخدم �سئون اجلم���ارك واملجتمع 

البحريني يف اآٍن واحد.

رئي�س اجلمارك يتفقد اإ�شتعدادات »عيد الأ�شحى«

تعرف ال�ضيوف على كيفية عمل �ضباط اجلمارك ودورهم يف حماية املجتمع
»اجلمارك« ت�ضتقبل �ضيوف البحرين بالهدايا التذكارية
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بحث معايل ال�سي���خ اأحمد بن حمد اآل خليفة 
رئي�ص اجلم���ارك واأحمد بن عب���د العزيز احلقباين 
مدير عام جم���ارك اململكة العربية ال�سعودية، اأوجه 
التعاون القائم بني جم���ارك  البلدين ال�سقيقني، 
وال�سبل الكفيلة بتطويرها وقام رئي�ص اجلمارك برفقة 
مدير عام اجلم���ارك ال�سعودية بزي���ارة ا�ستطالعية 
اإل���ى مين���اء خليفة ب���ن �سلمان. وبح���ث اجلانبان 
خ���الل الزيارة، اأوج���ه التعاون القائ���م بني جمارك  
البلدين ال�سقيق���ني، وال�سبل الكفيل���ة بتطويرها، 
بهدف الرتق���اء بالعمل اجلمركي ب�سكٍل عام وزيادة 
ان�سيابي���ة حرك���ة امل�سافرين عرب ج����رش امللك فهد 
ب�سكٍل خا�ص. وت�سمنت الزي���ارة ، الإطالع على اآلية 
عمل ال���دورة امل�ستندية مبيناء خليف���ة بن �سلمان 
والإج���راءات املتبعة يف عملية التخلي�ص اجلمركي، 
بالإ�سافة اإلى زيارة املكتب امل�سرتك لرتخي�ص املواد 
الكيميائية والذي مت اإن�س���اوؤه بناًء على قرار اللجنة 
التن�سيقية برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 
بن حمد اآل خليف���ة ويل العهد نائب القائد الأعلى 
النائ���ب الأول لرئي�ص جمل�ص ال���وزراء ورئي�ص جمل�ص 
التنمي���ة اإلقت�سادي���ة. ويهدف املكت���ب امل�سرتك 

لرتخي�ص امل���واد الكيميائية لتذليل كافة ال�سعوبات 
التي تواجه حركة الإ�ست���رياد والت�سدير وما يرافقها 
م���ن ا�ستيف���اء ملوافقات اجله���ات الرقابي���ة وذلك 
بالتن�سي���ق مع جميع اجلهات ذات العالقة. وخالل 
زي���ارة مركز العملي���ات اجلمركية باملبن���ى الرئي�سي 
ل�سئون اجلمارك، مت الإطالع على اآلية العمل والربط 

بني املركز وخمتلف اإدارات املنافذ اجلمركية وذلك 
يف �سبيل تق���دمي الدعم وامل�سان���دة للمنافذ من 
خ���الل املتابعة احلثيثة بكام���ريات املتابعة الأمنية 
وكذلك ت�سري الدوريات الأمنية والتدقيق على حركة 
امل�سافري���ن والب�سائع با�ستخدام اأح���دث الأنظمة 

الإلكرتونية امل�ساندة. 

رئي�س اجلمارك يبحث اأوجه التعاون مع مدير اجلمارك ال�ضعودية

اأقام���ت �سئون اجلمارك بالتعاون مع منظمة اجلمارك العاملية ، الور�سة 
الإقليمية حول اجلمارك الرقمية والتجارة الإلكرتونية حيث اأقيمت الور�سة حتت 
رعاي���ة معايل ال�سيخ اأحمد بن حمد اآل خليف���ة رئي�ص اجلمارك، ومب�ساركة 
ثالث���ني متدرباً من دول اإقليم �سم���ال اأفريقيا وال����رشق الأدنى والأو�سط.
وتهدف الور�س���ة اإلى حت�سني املعرفة وتعزيز ق���درات اإدارات اجلمارك يف 
الإقليم ح���ول الق�سايا املتعلق���ة بالتقنيات احلديث���ة يف العمل اجلمركي 

والتج���ارة الإلكرتوني���ة عرب احلدود.وتاأت���ي الور�سة تطبيق���اً ل�سعار منظمة 
اجلم���ارك العاملية لعام 2016 )اجلمارك الرقمي���ة - امل�ساركة املتقدمة(، 
وال���ذي يهدف اإلى تعزيز ا�ستخدام احلل���ول الرقمية املختلفة مع الوكالت 
احلكومي���ة ال�رشيكة يف اإدارة احلدود لأ�سح���اب امل�سلحة، من خالل تعزيز 
اعتم���اد التكنولوجيا احلديث���ة، وبالتايل يرتقى ال�سفافي���ة وتقليل الأعباء 

الإدارية.

30 متدرباً من �شمال اأفريقيا وال�رشق الأدنى والأو�شط بـ »�شئون اجلمارك«
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البحرين تقود دفة اإقرار اللغة العربية يف منظمة اجلمارك العاملية
اتفق مدراء عامي اجلمارك بدول الإقليم خالل 
الإجتماع الذي تراأ�سه معايل ال�سيخ اأحمد بن حمد 
اآل خليفة رئي�ص اجلمارك نائب رئي�ص منظمة اجلمارك 
العاملية لدول اإقليم �سم���ال اإفريقيا وال�رشق الأدنى 
والأو�س���ط والذي عق���د يف بروك�سل عل���ى هام�ص 
اإجتماع���ات منظمة اجلمارك العاملية للجنة ال�سيا�سات 
ال�ساب���ع وال�ست���ني وال���دورة 129 / 130 ملجل�ص 
املنظمة ، عل���ى تثبيت اإدراج اللغ���ة العربية يف 
اأعم���ال املنظمة كلغة ر�سمية بهدف مواجهة امل�ساكل 
التي تعرت����ص امل�ساركة الفعال���ة يف الإجتماعات ، 

والتاأكي���د على توحيد املواق���ف يف امل�سائل التي 
تعر�ص يف اجتماعات املنظمة.

حي���ث مت بالجتماع مناق�س���ة  موا�سيع عدة  
من اأهمها كيفية قيام دول الإقليم بتطبيق اتفاقية 
تي�سري التجارة ملنظم���ة التجارة العاملية ل�سيما بعد 
دخولها حي���ز النفاذ يف فرباي���ر 2017 ، بالإ�سافة 
للعم���ل على و�سع خط���ة لرفع اجلاهزي���ة يف اإطار 
التطلع لتعزيز التج���ارة البينية بني دول الإقليم. 
ف�س���ال عن مو�سوع اخلطة التدريبي���ة ال�سنوية لبناء 
القدرات والتي تاأتي يف اإط���ار اهتمام دول الإقليم 

بالعن����رش الب�رشي واإميانها باأهمية رفع قدرات �سباط 
اجلمارك الذين يعدون العن�رش الأ�سا�سي يف العمل 
اجلمركي. كم���ا مت بحث مو�س���وع مراجعة اإجراءات 
الإن�سم���ام لع�سوية املنظمة وم�ساأل���ة موعد انتخاب 
الأمني الع���ام امل�ساعد للمنظم���ة ، وتاأييد م�رشوع 
اعتم���اد و�سع خط���ة تنفيذية ملكافح���ة التدفقات 
املالية الغري م�رشوعة بهدف مكافحة متويل الإرهاب. 
ودرا�سة م�رشوع م�سودة اخلط���وط الإر�سادية لتعزيز 
التعاون وتبادل املعلومات ب���ني �سلطات اجلمارك 

و�سلطات ال�رشائب على امل�ستوى الوطني.

رئي�س اجلمارك يوؤكد خـالل لقائه ال�شفري الأردين 
على تعزيز اخلربات اجلمركية بني البلدين

ا�ستقبل معايل ال�سيخ اأحمد بن حمد اآل خليفة رئي�ص اجلمارك،�سعادة ال�سيد رامي �سالح 
الوريكات العدوان �سفري اململكة الأردنية الها�سمية ال�سقيقة اجلديد لدى مملكة البحرين.

ويف بداي���ة اللقاء،رحب معايل رئي����ص اجلمارك ب�سع���ادة ال�سفري،متمنياً له التوفيق 
والنجاح يف مهام عمله مبا ي�سهم يف خدمة وتطوير العالقات بني البلدين ال�سقيقني.

وخالل اللقاء،مت بحث عدد من املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك بني البلدين،وخا�سة 
فيم���ا يتعلق بالتن�سيق يف املجال اجلمركي،حيث اأكد معايل رئي�ص اجلمارك على ال�سعي 

نحو تعزيز وتبادل اخلربات اجلمركية بني مملكة البحرين واململكة الأردنية الها�سمية .
 كم���ا ا�ستعر�ص معايل رئي�ص اجلمارك،اآخر التط���ورات املتعلقة ب�سئون اجلمارك،ومن 
اأهمه���ا اإ�سدار اإ�سرتاتيجية �سئون اجلم���ارك 2017 – 2020 وتط���ور الأنظمة الإلكرتونية 
يف جم���ارك مملكة البحرين والتي تهدف اإلى ت�سهيل التج���ارة الدولية ومنها عملية الدفع 

الإلكرتوين ، بالإ�سافة اإلى اخلدمات احلديثة يف جمال التخلي�ص اجلمركي.
من جهته اأعرب �سعادة ال�سف���ري الأردين عن �سكره ملعايل رئي�س اجلمارك،معربا عن 

اأمله  يف ا�ستمرار كافة اأوجه التعاون بني البلدين فيما يخدم امل�سالح امل�سرتكة. 
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 حتت رعاية العميد عبداهلل حمد الكبي�سي  مدير 
ع���ام الإدارة العامة للتخلي����ص والتفتي�ص اجلمركي 
عق���دت �سئون اجلمارك ور�سة عمل بعنوان »تفعيل 
امل�س���ار ال�رشي���ع لإنهاء كاف���ة الإج���راءات اجلمركية 
ملتطلبات الف�سح ل�س���ادرات اأكرب 10 �رشكات لل�سلع 
الوطنية« وذل���ك بح�سور عدد من م���دراء الإدارات 
ب�سئ���ون اجلمارك، وممثل���ي كبار ال����رشكات مبملكة 

البحرين.
 واأك���د مدي���ر ع���ام الإدارة العام���ة للتخلي�ص 
والتفتي�ص اجلمركي باأنه نظ���رًا لزدهار وتطور حركة 
التج���ارة ب���ني مملكة البحري���ن واململك���ة العربية 
ال�سعودي���ة ال�سقيقة ع���رب ج�رش املل���ك فهد �سواء 
لل�ساحن���ات ال�سادرة اأو الواردة للمملكة ، والذي اأدى 
اإل���ى زيادة يف عدد ال�ساحنات ب�س���ورة م�ستمرة مما 
ت�سب���ب يف تكوين م�سكلة تكد����ص ال�ساحنات عرب 
املنف���ذ الربي )ج�رش امللك فه���د( ، وكاأحد احللول 
ملعاجلة هذه امل�سكلة اأو تقليلها اإلى اأدنى م�ستوياتها 
م���ع مراعاة املخاطر التي قد تنت���ج عنها ،فقد قرر 
املجل�ص الأعلى لهيئة ال�سوؤون القت�سادية والتنموية 
ملجل�ص التعاون فيم���ا يتعلق بانتق���ال ال�ساحنات 
بني ال���دول الأع�ساء باأن تعم���ل املنافذ اجلمركية 

ال�رشيع)Fast  Track(  اعتبارا  بالنظام  البينية 
من 1 �سبتمرب 2017 ل�سادرات اأكرب )10( �رشكات 
لل�سلع الوطني���ة على امل�ستوى الثنائي بني الدول 

الأع�ساء.
واأ�سارالعميد عبداهلل حمد الكبي�سي اأن الور�سة 
تعت���رب من ركائ���ز ال�رشاكة املجتمعي���ة يف �سئون 
اجلمارك، وكاأحد �سبل دعم ت�سهيل التجارة من خالل 
تقليل مدة الف�سح والذي ي�سمح للتاجر امللتزم عبور 
�ساحنات���ه اإلى بلد املق�سد ب�سورة �رشيعة وبكل ي�رش 
انطالقاً م���ن التخلي�ص امل�سبق اإلى و�سول ال�ساحنة، 

مما يوفر على هذا التاجر عناء وتكلفة النتظار.
وخالل الور�سة قدم امل�رشف على اإدارة املخاطر 
والتقييد النقيب حمم���د ال�سيخ عر�ص مرئي تطرق 
في���ه اإلى اإن الهدف من تفعي���ل امل�سار ال�رشيع هو 
�رشعة وان�سيابية حرك���ة الب�سائع وتدفق ال�ساحنات 
ع���رب ج�رش املل���ك فهد لل����رشكات الأعل���ى ت�سديرًا 
وامللتزم���ة باملتطلبات وال�سرتاط���ات املو�سوعة من 
قبل جمارك مملكة البحرين وجمارك اململكة العربية 

ال�سعودية ال�سقيقة. 
واأو�سح النقيب حممد ال�سيخ باأن هناك �رشوط 

لقب���ول ال�رشكات نحو تفعيل هذا النظام باأن تكون 
الوطنية امل�سدرة لعامي  اأكرب ال�رشكات  من  ال�رشكات 
ملتزم���ة  تك���ون  واإن  -2016م  2015م
بالأنظمة والتعليم���ات اجلمركية، م���ع عدم وجود 
اأية اإدانة مع جهات القيد، على اإن تلتزم ال�رشكات 
بتوقي���ع اتفاقية امل�س���ار ال�رشيع )والت���ي ت�سمل 
م�سوؤوليات ال����رشكات امل�سدرة وال����رشكاء( بالإ�سافة 
اإل���ى حتديد �سابط ات�سال م���ع اجلمارك، وتقدمي 
البيان اجلمركي م�سبق���اً مع اأ�سماء ال�سائقني واأرقام 
ال�ساحنات، مع تقدمي اأ�سماء �رشكات النقل و�سور من 
العقود )اإن اأمك���ن(، واللتزام با�ستخراج ت�ساريح 
وموافقات جهات القي���د م�سبقاً، مع تزويد اجلمارك 
باأ�سم���اء ال����رشكات امل�ستوردة مع اأرق���ام ال�سجالت 

التجارية ال�سعودية.
 واأختت���م النقي���ب ال�سي���خ اأن م���ن التزامات 
ال����رشكات الناقلة اإخط���ار �سائقي ال�رشك���ة باللتزام 
بامل�سار املحدد ل�رشكات امل�س���ار ال�رشيع، والتاأكيد 
عل���ى ال�سائق���ني ب�سالحي���ة التاأ�س���ريات واإتب���اع 
التعليم���ات اجلمركية وعدم خمالفته���ا، مع تزويد 
اجلم���ارك مبعلوم���ات ال�سائقني واأرق���ام ال�ساحنات 

التابعة ل�رشكات امل�سار ال�رشيع.

»اجلمارك« تُعرف ال�رسكات على »امل�ضار ال�رسيع«

امل�ضار يهدف لت�رسيع الإجراءات اجلمركية 
ل�ضادرات اأكرب 10 �رشكات لل�شلع الوطنية
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�ضئون اجلمارك ت�ضدر )مطوية( اإر�ضادات احلجاج واملعتمرين

نظــام الدفـع الإلكتــرونـي
لل�ضـريبــة والر�ضــوم اجلمــركيـة

�شئون �جلمارك تد�شن قناة دفع �إلكرتوين جديدة عرب 
�شبكة �شركة »بنفت« وعليه نرجو من عمالئنا �لكر�م 

�لتو��شل مع بنوكهم �لتجارية للتاأكد من �أن �لبنك 
�ن�شم لهذه �خلدمة »�لفو�تري«

تزامن���اً مع مو�سم احلج، قام���ت �سئون اجلمارك 
بتنظي���م حمل���ة توعوي���ة للحجاج، والت���ي ت�سمنت 
اإ�سدار مطوي���ة توعوية حتتوي على اإر�سادات جمركية 
للحجاج واملعتمرين، حيث مت توزيعها على احلجاج 
امل�سافري���ن ع���رب ج�رش املل���ك فهد ومط���ار البحرين 

الدويل.
م���ن جانبه، اأكد معايل ال�سي���خ اأحمد بن حمد 
اآل خليف���ة رئي�ص اجلم���ارك اأن املطوي���ة تهدف اإلى 
اإلق���اء ال�سوء عل���ى اأنواع املواد املقي���دة واملمنوعة 
عرب خمتلف اإدارات املنافذ اجلمركية، واإر�سادات عامة 
للحجاج من �ساأنها ت�سهيل عملية مرورهم ب�ساللة دون 

عوائق.
ون���وه معاليه عل���ى �سعي �سئ���ون اجلمارك يف 
ال�ستم���رار نحو تنظيم مثل ه���ذه احلمالت التوعوية، 
جنباً اإلى جنب مع العمل امليداين اجلمركي والأمني، 

مبا يخدم �سئون اجلمارك واملجتمع البحريني.
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 املخل�ضني اجلمركيني يعربون عن اإرتياحهم للإجراءات امل�ضتحدثة
اجلمارك تطلق حزمة من الت�ضهيلت 

متهيداً لالإنتقال اإلى نظام النافذة الواحدة
د�سن���ت �سئ���ون اجلمارك ، حزم���ة من الت�سهي���الت يف اإدارة جم���ارك املنافذ 
البحرية،ت�ساهم يف تقلي�ص اجلهد والوقت  على ال�رشكاء والعمالد املخل�سني 

اجلمركني.
وت�سمل حزمة الت�سهي���الت تقلي�ص عدد املرفقات للبيان 
اجلمرك���ي من 6 اإل���ى 3 مرفقات فق���ط، وتقلي����ص �سل�سلة 
الإج���راءات اجلمركية لالإفراج عن الب�سائع من “5” مراحل اإلى 
مرحلتني، واإيقاف ا�ستالم املبالغ النقدية يف �سئون اجلمارك 
واإ�ستخدام الدف���ع الإلكرتوين.وبينت �سئون اجلمارك اأنه �سيتم 

تنفيذ حزمة الت�سهيالت قريباً يف كافة املنافذ اجلمركية. 
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وتاأتي هذه الت�سهيالت انطالقاً من روؤية القيادة 
الر�سيدة ب�س���اأن مواكبة حت�سني وت�رشيع اخلدمات 
ال�رشكاء والعم���الء وامل�ستفيدين  احلكومية لكاف���ة 
م���ن اخلدمات العامة للدول���ة ، وتنفيذًا  لتوجيهات 
وزيرالداخلي���ة الفريق الركن مع���ايل ال�سيخ را�سد 
بن عبداهلل اآل خليف���ة بت�رشيع وحت�سني وتطوير 
القطاعني  للم�ستفيدي���ن يف  اخلدمات اجلمركي���ة 
العام واللوج�ستي ، مب���ا يتما�سى مع  اإ�سرتاتيجية 

�سئون اجلمارك 2020-2017.
ومت تقلي����ص عدد املرفق���ات للبيان اجلمركي 
م���ن 6 اإلى 3 مرفقات )بولي�س���ة ال�سحن، الفواتري، 

�سهادة املن�ساأ (.
وذلك وفق قرار رئي�ص اجلمارك رقم )8( ل�سنة 
2017م ب�ساأن الوثائق الواجب اإرفاقها مع البيانات 
اجلمركية، واملعلومات التي يجب اأن تت�سمنها هذه 

الوثائق وال�رشوط الواجب اإتباعها يف هذا ال�ساأن.
 كما اأنه وبناًء على تد�سني خدمة نظام الدفع 
الإلك���رتوين للتخلي�ص اجلمركي ، فق���د مت اإيقاف 

ا�ست���الم املبالغ النقدي���ة يف اإدارة جمارك املنافذ 
البحرية.

الإفراج عن الب�ضائع

  من جهته،ك�سف مدي���ر اإدارة جمارك املنافذ 
البحري���ة خليف���ة ال�سوملي اأنه مت تقلي����ص �سل�سلة 
الإج���راءات اجلمركية لالإفراج عن الب�سائع من “5” 

مراحل اإجراءات جمركية اإلى مرحلتني.
وقال مدي���ر اإدارة جمارك املناف���ذ البحرية اإن 
الروؤية  “حزم���ة الت�سهيالت ، تاأت���ي متوافقة م���ع 
امل�ستقبلي���ة ملع���ايل رئي����ص اجلم���ارك ، والتي 
�سهلت عملية النتق���ال اإلى املركز اجلمركي املوحد 
الإلك���روين ، متهيدًا لالإنتقال اإل���ى نظام النافذة 
الواح���دة، والذي �سي�سه���م يف الإرتق���اء بالعمل 
اجلمرك���ي م���ن خالل ج���ودة وحت�س���ني وت�رشيع 
وتطوير اخلدمات اجلمركية”، بالإ�سافة اإلى “حتقيق 
ال���دور الرقاب���ي على امل�ست���وي امل���ايل والإداري 
وتفعي���ل دور املراجعة النهائية واكتمال دورة نظام 

العمل يف املنافذ البحري” .

�شهولة اكت�شاف 
الأخطاء وعمليات 
التدقيق وقلة ن�شبة 

الفروقات املالية لدى 
اأمناء ال�شناديق

تقلي�ص �شل�شلة 
الإجراءات اجلمركية 
للإفراج عن الب�شائع 
من »5« مراحل اإلى 

مرحلتني
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واأ�س���اف: “من مميزات الإج���راءات امل�ستحدثة 
، تقلي����ص �سل�سل���ة الإج���راءات اجلمركي���ة لالإفراج 
ع���ن الب�سائع م���ن “5” مراحل اإج���راءات جمركية 
اإل���ى مرحلتني،  بحيث تق���دم املرحلة الأولى قبل 

الإف�ساح اإجراءات التدقيق والتفتي�ص والف�سح”.
واملرحل���ة الثاني���ة بح�سب مدي���ر اإدارة جمارك 

املناف���ذ البحرية، “بع���د الإف�ساح ع���ن الب�ساعة 
وتتمثل يف املراجعة النهائية واإغالق دورة النظام”، 
حيث اأ�سفر ذلك  ع���ن تقلي�ص عدد املوظفني من 
17 اإلى 8 موظفني ، يقومون بالإ�رشاف على �سل�سة 
الإج���راءات امل�ستحدثة، حي���ث مت ا لإ�ستفادة من 

طاقاتهم يف اأعمال اأخرى يف املنفذ.
واأعرب مدي���ر اإدارة جمارك املنافذ البحرية عن 
اأمله يف اأن تنعك�ص حزم���ة الت�سهيالت والإجراءات 
وبالتع���اون مع ال�رشكة امل�سغل���ة مليناء خليفة بن 
�سلم���ان )APMT(، على تقلي����ص املدة الزمنية 

لالإفراج عن الب�سائع.
�ضهولة ومرونة

من جهته ، أكد مششرف أمناء الصناديق بإدارة 

جامرك املنافذ البحرية شششهاب الرويعي أنه “يف ظل 

التحديثات األخرية إلجراءات تسششيري العمل الجمريك 

فششإن عملية تحصيششل الرضائب والرسششوم الجمركية 

أصبحت أكرث سهولة ومرونة من ال�سابق”.

وياأتي ذل���ك بح�سب م�رشف اأمن���اء ال�سناديق 

باإدارة جم���ارك املنافذ البحرية: “نظ���رًا ل�ستكمال 
املخل�ص اجلمركي لعمليات دفع الر�سوم وال�رشائب 
اجلمركي���ة ع���ن بع���د وبوا�سط���ة قن���وات الدفع 
الإلكرتوني���ة املختلفة ، ناهيك ع���ن �سغط العمل 
على اأمناء ال�سناديق الذي انخف�ص ب�سكل اإيجابي 
وملح���وظ ، نظرًا للتعامل ع���ن بعد مع املخل�سني 

اجلمركيني”.
وبني م����رشف اأمناء ال�سناديق ب���اإدارة جمارك 
املنافذ البحري���ة اأن الت�سهيالت �ساعدت يف “اأتاح 
الفر�س���ة اجليدة للعاملني يف ق�سم اأمناء ال�سناديق 
العمل بكفاءة وفعالية اأكرث من ال�سابق، وبالتحديد 
فيما يخ�ص عملية مراقبة املبالغ النقدية املوجودة 
يف الق�سم واإقفال احل�ساب اليومي و�سهولة اكت�ساف 
الأخط���اء وعملي���ات التدقيق وقلة ن�سب���ة الفروقات 

املالية”.
ل تعامل مبا�رش

ويف ه���ذا ال�سياق، اأ�سارت �ساب���ط جمارك اأول 
حن���ان بوجريي اإلى اأن »الإج���راءات امل�ستحدثة ، 
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شهاب الرويعي

حنان بوجيري

عبدالغفار البستكي



�سهلت عمل املدقق اجلمركي  اإذ لي�ص هناك تعامل 
مبا�رش مع املراجعني«. 

وك�سف���ت بوجريي اأنه مت حتوي���ل الق�سم اإلى 
املراجع���ة النهائية عل���ى كافة الإج���راءات ال�سابقة 
والتاأكد م���ن كاف���ة البيانات املدخل���ة يف النظام 
لالأغرا����ص الإح�سائية ،الأمر الذي جعل الق�سم عبارة 
عن بيئ���ة عمل �سحية وهادئة ب�س���كل اأكرث فعالية 
ودقة، وذلك ل�سمان �سح���ة املعلومات الواردة يف 
البي���ان اجلمركي والتحقق من وجود كافة املرفقات 

ال�رشورية واملتطلبات الأخرى.
 كما اأ�سبحت بح�سب بوج���ريي عمليات حتليل 
البن���ود التعرف���ة �سهلة، وكذلك ميك���ن التاأكد من 
ا�ستيفاء كافة القرارات املتعلقة بالتعليمات الواردة من 
خالل الأنظمة الداخلية واخلارجية، »متمثلة يف اإدارة 

املخاطر والقيود واجلهات املعنية يف النظام .
 وبعد التاأكد من اكتمال الدورة الإجرائية لعمل 

اجلمارك يتم اإغالق البيان اجلمركي”.
اإرتياح لدى املخل�ضني 

م���ن جهته ، ق���ال رئي�ص جمعي���ة املخل�سني 
اجلمركي���ني عب���د الغف���ار الب�ستك���ي اإن »جميع 

اإرتياحهم  املخل�س���ني اجلمركي���ني ع���ربوا ع���ن  
لالإجراءات امل�ستحدثة التي وفرت الوقت واجلهد«.

يذكر اأن امل�رشوع وقب���ل البدء بتنفيذه ، مت 
عر�سه على املخل�سني اإنطالقا من مبداأ ال�رشاكة بني 
املخل�س���ني واإدارة املنافذ، بهدف ت�سهيل اإجراءات 

التخلي�ص اجلمركي. 
واأ�سبح بالإم���كان الآن اإمتام اإجراءات ت�سجيل 
البيانات اجلمركية وا�ستيفاء الر�سوم وال�رشائب دون 
احلاجة للح�سور ال�سخ�سي للمنفذ اجلمركي والإكتفاء 
باحل�سورلإ�ستكم���ال اإج���راءات التفتي����ص واملعاينة 

اجلمركية فقط.

اإيقاف اإ�شتلم
 املبالغ النقدية 

يف �شئون اجلمارك 
وا�شتخدام الدفع 

الإلكرتوين

الإف�شاح عن الب�شاعة

الإف�شاح عن الب�شاعة

املراجعة النهائية
واإغلق دورة النظام

اإجراءات 
التفتي�ص
والف�شخ

اإجراءات 
ال�رشكة
امل�شغلة

اإجراءات 
ال�رشكة
امل�شغلة

اجلهات 
الرقابية

التحويل
اللكرتونية

اإجراءات 
جمركية
م�شتنديه

اجلهات 
الرقابية

اإجراء غري جمركي

اإجراء غري جمركي

اإجراء غري جمركي اإجراء جمركياإجراء غري جمركي اإجراء جمركياإجراء جمركي

اإجراء جمركي

اإجراءات
وكيل
الباخرة

منافي�شت

اإجراءات
وكيل
الباخرة

منافي�شت

دفع 

الر�شوم

اجلمركية

اإجراء
خمل�ص
جمركي

عند و�شول
ال�شفينة

اإجراء
خمل�ص
جمركي

عند و�شول
ال�شفينة

خدمة العملء 
للح�شول على 
بطاقة التدقيق

خدمة العملء 
للتاأكد من
املرفقات

واحل�شول على
بطاقة دفع الر�شوم

اإجراءات 
التفتي�ص
والف�شخ

�شل�شلة الإجراءات اجلمركية »الإجراءات اجلمركية ال�شابقة«

الإجراءات اجلمركية امل�شتحدث »مت دمج اخلدمات اجلمركية«
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قال النقيب جمعه عل���ى عجالن - رئي�ص فرع 
تفتي����ص ال�سحن بج�رش امللك فه���د، اإنه مت البدء 
فعلي���اً يف تخ�سي�ص م�س���ار لل�ساحنات الفارغة يعمل 
على مدار 24 �ساعة ب�سكل جتريبي وبالتن�سيق مع 

جمارك اململكة العربية ال�سعودية.
و�سيت���م تفويج ال�ساحن���ات الفارغة من النقطة 
الأولى يف مين���اء خليفة بن �سلمان اإلى ج�رش امللك 
فه���د لتنظيم احلركة املروري���ة لل�ساحنات عرب بوابة 
الر�س���وم ملنع تكد����ص ال�ساحنات عل���ى البوابات 

وان�سيابية حركة ال�ساحنات.

حي���ث اأكد رئي����ص فرع تفتي����ص ال�سحن، اأن 
الأمر لقى جناحاً ملحوظاً يف حتقيق الهدف املرجو 
منه، وهو احليلولة دون تكد�ص ال�ساحنات وحتقيق 

الإن�سيابية وت�سهيل الإجراءات املتعلقة بذلك.

واأو�س���ح اأن ال�ساحن���ات كان���ت تق���وم �سابقاً 
بتفري���غ حمولتها �سباحاً وتنتظ���ر اإلى امل�ساء حتى 
تعود عرب ج�رش امللك فهد مبا يقارب )10( �ساعات 
انتظ���ار تقريباً، اأم���ا الآن ومع ب���دء تطبيق امل�سار 
اخلا�ص بال�ساحنات الفارغة على مدى 24 �ساعة، من 
املتوقع وج���ود انخفا�ص كبري يف مدة زمن العبور 
حي���ث اأ�سبح���ت العملية مي�رشة بحي���ث ميكن لأي 
�ساحن���ة تفريغ حمولتها ومن ثم ال���دوران والتوجه 
اإلى ج�رش امللك فهد ع���ن طريق النقطة الأولى يف 

ميناء خليفة بن �سلمان.
واأ�ساف اأنه �سيت���م فيما بعد تخ�سي�ص م�سارات 
اإ�سافية لل�ساحنات املحمل���ة بالب�سائع �رشيعة التلف 

والعابرة )ترانزيت( .
واأك���د اأنه �سيتم اإ�سافة م�سار �رشيع يعمل على 
مدار 24 �ساعة لأكرب 10 م�سدرين والذين ي�سكلون 
الثقل الأكرب يف عدد ال�ساحنات يف طابور النتظار، 

يخت�رس امل�ضار اجلديد  وقت اإنتظار ال�ضاحنات مبتو�ضط 10 �شاعات

م�شار جديد لل�شاحنات الفارغة
 على مدار ال�شاعة بج�رش امللك فهد

  امل�شار يعمل على 
مدار 24 �شاعة 

مبيناء خليفة وج�رش 
امللك فهد

النقيب جمعة عجالن
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  تفويج ال�شاحنات 
الفارغة من النقطة 

الأولى يف امليناء
 اإلى اجل�رش

بحيث �سينعك�ص اإيجابا عل���ى بقية ال�ساحنات يف 
امل�سار العادي لتقلي�ص طابور النتظار، وذلك بدءًا 
من ال����رشكات امل�سدرة للمملك���ة العربية ال�سعودية 

ومن ثم دول اخلليج.
واأ�سار رئي�ص فرع تفتي�ص ال�سحن بج�رش امللك 

فهد، اإل���ى اأن �سئون اجلم���ارك ما�سية يف تنفيذ 
توجيهات مع���ايل وزير الداخلية مبتابعة حثيثة من  
رئي�س اجلمارك و�رشورة اإمتام العمل على قدم و�ساق 
لتحقيق النم���و الإقت�سادي وا�ستقط���اب املزيد من 
الإ�ستثم���ارات باإعتبار ج�رش امللك فهد اأحد املقومات 

اجلاذبة لالإ�ستثمار اإلى مملكة البحرين.
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اأ�س���درت �سئون اجلمارك ق���رار وزاري بتحديد 
ر�سوم اخلدمات اجلمركية، لت�سبح ر�سوم التخلي�ص 

اجلمركي يف البحرين هي الأقل خليجياً.
ومبوج���ب الر�س���وم اجلدي���دة اأ�سبح���ت ر�سوم 
التخلي�ص امل�سبق 3 دنان���ري فقط، لت�سجيع التجار 
عليه، فيم���ا اأ�سبحت ر�س���وم التخلي����ص العادي 5 
دنانري، فيما ت�س���ل اإلى  15 دينار يف بع�ص الدول 

اخلليجية.

كما تعترب  ر�سوم املناولة )تنزيل / حتميل / فك / 
تربيط( يف البحرين الأقل خليجياً، فيما تعترب ر�سم 
خدم���ة اإ�سدار وتعديل البيان اجلمركي املوحد اأقل 

بثالثة اأ�سعاف من الر�سوم يف دول اخلليج.
  ويحمل الق���رار الوزاري ل�سئ���ون اجلمارك رقم 
)80( ل�سن���ة 2017م يف �س���اأن ر�س���وم اخلدمات 
اجلمركي���ة ، وياأتي من منطلق املهمة التي و�سعتها 
 –  2017 اإ�سرتاتيجيته���ا  اجلم���ارك يف  �سئ���ون 
2020م والتي تن�ص على تقدمي خدمات جمركية 
متميزة عل���ى م�ستوى الإقليم من خالل تي�سري حركة 
ال�سفر والتجارة امل�رشوعة وتعزيز اأمن اململكة وحماية 

املجتمع. 
و�سعت �سئون اجلمارك من خالل توفريها لهذه 

اخلدم���ات اأن تكون الأكرث ج���ودة والأقل �سعرًا من 
ناحية مبداأ التناف�سية بني اخلدمات اجلمركية والتي 
تعترب الأف�سل يف اأغلب الأ�سعار مقارنة بدول جمل�ص 

التعاون.
ومبوج���ب القرار ، وعلى �سبي���ل املثال، اأ�سبح 
ر�سم البيان اجلمرك���ي للتخلي�ص امل�سبق بقيمة )3 
دينار(، ور�سم البي���ان اجلمركي للتخلي�ص العادي 
بقيمة )5 دينار( حيث بلغت يف بع�ص دول جمل�ص 
التعاون اخلليجي )15 دينار(، وتاأتي هذه العملية 
لت�سجي���ع امل�ستوردي���ن من ����رشكات وجتار على 
اللج���وء لعمليات التخلي����ص امل�سبق، والذي بدوره 
�سينعك�ص على ان�سيابية حركة ال�سترياد يف مملكة 

البحرين.

ر�ضوم التخلي�س اجلمركي 
يف مملكة البحرين الأقل خليجياً

اجلمارك تاأخذ اأقل 
ن�شبة متح�شله من 

القيمة اجلمركية 
للب�شائع خليجيًا



كذلك تعت���رب خدمة ر�سوم املناول���ة )تنزيل /
حتميل /  فك / تربيط( وخدمة املعاينة خارج الدائرة 
اجلمركي���ة اأقل ن�سب���ة ر�سم، مقارن���ة بالر�سوم التي 
تفر�سها بع�ص دول جمل����ص التعاون، ويعترب ر�سم 
خدم���ة املعاينة اخلارجية الأق���ل تكلفة بني بع�ص 

دول جمل�ص التعاون.
اأما بالن�سبة لر�سم خدمة اإ�سدار وتعديل البيان 
اجلمرك���ي املوحد، فاإنه اأقل بثالث���ة اأ�سعاف مقارنة 
ببع�ص دول جمل�ص التعاون مب���ا يعادل دينارين 

فقط.
وفيما يتعل���ق بخدمة التحديد امل�سبق للقيمة 
اجلمركية للب�ساعة، )لأغرا�ص القيمة، لأغرا�ص التبنيد 
اجلمرك���ي ولأغرا�ص املن�ساأ(، ف���اإن �سئون اجلمارك 
تاأخذ اأقل ن�سب���ة متح�سله من اخلدمة مبعدل ثالث 

اأ�سعاف مقارنة ببع�ص دول جمل�ص التعاون. 
 اجلدي���ر بالذك���ر اأن جمارك مملك���ة البحرين 
تعت���رب الأف�س���ل من ناحي���ة خدمة ر�س���وم املناولة 
وخدم���ة احل�سول عل���ى ن�سخة التعرف���ة اجلمركية 
املوح���دة وخدمة اإ�سدار وتعدي���ل البيان اجلمركي 

املوح���د وخدمة البطاق���ة اجلمركي���ة لو�سائط النقل 
وخدمة املعاينة اخلارجية وخدم���ة مرافقة الب�سائع 
وخدمة حتدي���د م�سبق للقيمة اجلمركي���ة للب�ساعة 
وذلك »لأغرا����ص القيمة ولأغرا�ص التبنيد اجلمركي 

ولأغرا�ص املن�ساأ«.
وتاأتي ر�س���وم اخلدمات اجلمركية من باب فكرة 
) اإ�سرتداد الكلفة ( واملتمثلة يف العمل الذي يقوم 
به �سباط اجلم���ارك والأدوات امل�ستخدمة يف اإجناز 
اخلدم���ة مع الو�سع بع���ني العتبار جودة اخلدمة 
و�رشعة اإجنازه���ا بالإ�سافة اإلى خف����ص قيمة الر�سوم 

مقارنة بدول جمل�ص التعاون.
واأخ���ذت �سئ���ون اجلمارك على عاتقه���ا مراعاة 

الو�سع الإقت�س���ادي يف الإقليم، واإعادة النظر يف 
اخلدمات التي تقدمه���ا، وال�سبل املنا�سبة لتطويرها 
وزي���ادة كفاءتها، ومب���ا يكفل الإبق���اء على الو�سع 

التناف�سي للمملكة على م�ستوى دول املنطقة. 

5 دنانري يف 
البحرين و 15 
دينار يف بع�ص 
الدول اخلليجية
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تعتمد معظ���م الأجه���زة الأمنية يف دول 
العامل على ال���كالب البولي�سية يف الك�سف عن 
املخ���درات واملتفجرات واأعم���ال تقفي الأثر، ملا 
متلكه ه���ذه احليوانات م���ن خ�سائ�س متعددة 
من تكوين ج�سماين قوي ي�ساعدها على العمل 
ال�س���اق، وحا�سة �س���م قوية متيزه���ا عن غريها، 
ككالب الرعي الأملانية »اجلرمن�سيربد« والكالب 

الإ�سبانية«الكوكر ا�سبانيول« و«اللربادور«.
ويتم ا�ستخدام ال���كالب البولي�سية ب�سئون 
اجلمارك يف اإجراء امل�س���ح الأمني على املنافذ 
اجلمركية خ���الل الأربعة وع�رشون �ساعة، للك�سف 
عن املخدرات واملتفجرات ومروجيها واملمنوعات 
الأخ���رى، ومت اإن�س���اء جناح الأث���ر يف جمارك 
البحرين يف ع���ام 2007م، و�سهد هذا الق�سم 
احليوي تطورًا ملحوظاً، وذلك تنفيذًا لتوجيهات 

معايل ال�سيخ اأحمد ب���ن حمد اآل خليفة رئي�ص 
اجلمارك ودعم العميد الركن علي بن حممد اآل 
خليفة مدير عام الإدارة العامة لالأمن واملتابعة.

ومت تاأهي���ل واإخ�س���اع الأف���راد العامل���ني 
جن���اح الأثر للعديد من الدورات التاأهيلية، ومت 
تزويدهم بكاف���ة احتياجاتهم لأداء عملهم على 
اأكمل وج���ه، بالإ�سافة اإل���ى ال�ستعانة مبجموعة 
خمتلف���ة من الكالب املدرب���ة يف جمال التعامل 
م���ع هذه النوعية م���ن الق�ساي���ا، ومتابعة كافة 

هل تدمن الكلب 
البولي�ضية على 

املخدرات؟

متتد فرتة تدريب 
الكلب اإلى اأربعة 

اأ�شهر

اإعداد:
اأحمد عبدالإله بوكمال

K9 شعبة جناح الأثر�
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التطورات العاملية يف هذا املجال.
وتوج���د ع���دة ا�سرتاطات يج���ب توفرها يف 
املدربني، واأهمها ال�س���رب وقوة التحمل اأثناء فرتة 
التدريب الطويلة، والقوة اجل�سمانية لل�سيطرة على 
الكلب عند اللزوم، ويجب توافر ميول ورغبة لدى 

املدرب لتدريب الكلب وق�ساء وقت طويل معه.
ومن املعروف اأن الكلب تتمتع بحا�سة �سم 
قوية، ويعترب الكلب �سديقاً وفياً وخمل�ساً لالإن�سان 
ومطيع���اً له وميلك دقة كبرية يف حا�سة ال�سمع، 
ويتميز بالنوم اخلفيف ج���دًا طوال �ساعات الليل 
والنهار، والكلب حيوان جريء و�سجاع وي�ستطيع 

اأن مييز الروائح وتتبع اآثار الأقدام.
 وهن���اك عدة اأنواع من ال���كالب البولي�سية 
امل�ستخدم���ة يف جم���ال العم���ل الأمن���ي مثل 
»جريمن�سي���ربد« والذي ي�ستخ���دم يف تقفي 
الأث���ر، »والبرادور« املخت����ص يف الك�سف عن 
املتفج���رات، »والكوكرا�سبناي���ول« للك�سف عن 

املخدرات. 
وحول ط���رق تدريب الكالب البولي�سية، يتم 
الهتمام بالكل���ب وتكوين عالقة قوية معه حتى 
ت�سهل عملية تدريبه، حيث يتم مكافاأة الكلب اإذا 
اأح�سن الت�رشف عن طريق ت�سجيعه باللعبة وهي 
)الكرة( وبال���كالم، وعندما يت�رشف الكلب ب�سكل 
خاطئ يكون هناك تاأنيب ب�سيط له من خالل �سد 
وثاقه، اأو بال�سوت الع���ايل والإمياء له ليعلم اأنه 

ارتكب خطاأ.  
 وتب���داأ مرحل���ة تدريب ال���كالب للبحث عن 
املواد املخدرة مثاًل من خالل ثالث مراحل، اأولها 
تت���م بعد اختي���ار الكلب املنا�س���ب الذي ميتاز 
باملوا�سفات واملميزات املطلوب توافرها يف الكلب 

البولي�سي.
اأم���ا املرحلة الثانية فهي املثل���ى واملنا�سبة 
للتعليم، وتك���ون عن طريق اللعبة التي يحبها 
ويتعل���ق به���ا الكل���ب، بحيث تك���ون املفتاح 
اإلى دخول���ه للعملية التدريبي���ة بنجاح، حيث 
يت���م ح�سوها باملادة املطلوب من���ه البحث عنها 
كاملخ���درات، في�سم���ح للم���درب بالإحتفاظ بها 
وثم يقوم باللعب معه بها ويخبئها عنه ويرتكه 
يبح���ث عنها اإل���ى اأن يجده���ا، ويقذفها له مرة 
اأخرى ليم�سكها ويح�رشها للمدرب، وبهذه الطريقة 
تتك���ون �سلة وثيقة وقوية ويب���داأ الكلب بتمييز 

رائحة املخدرات ويبحث عنها.
ويف املرحلة الثالثة والتي تاأتي بعد تعلق 

الكلب باللعبة ومتيي���زه لروائح املخدرات، تبداأ 
عملية التهيئة والتدري���ب للبحث عن املخدرات 
يف اأماكن خمتلفة كما هو واقع العمل ال�رشطي، 
يف البح���ث عن املخ���درات ومالحق���ة مهربيها 
والو�سائل امل�ستخدم���ة يف عملية التهريب، عن 
طريق املطارات ومراكز احل���دود الربية والبحرية 
واجلوية، ومتتد فرة التدريب من �سهر اإلى اأربعة 
اأ�سهر على ح�سب ن���وع التدريب، وذلك للتغلب 
على كافة ال�سعوبات ل���دى الكلب ليتم اختباره 
بعد ذل���ك من قبل امل�ست�ساري���ن املخت�سني، 
لتقدير مدى كفاءته يف اأعمال البحث وال�ستفادة 

من قدراته.
 ويظ���ن البع�س اأن الكالب البولي�سية تدمن 
على املخدرات م���ع مرور الوق���ت، اإل اأنها على 
عك�س ذلك، فالكلب يقوم بعملية متييز الرائحة 
املطلوبة منه وهو يقوم بالبحث عن هذه الروائح 
عل���ى اأ�سا�ص اأنه لعبه، لأن���ه مت تدريبه واعتاد 
عل���ى اللعب بها، وكونه مدرباً على هذه الطريقة 
من الأ�سا����س، وعند متييزه لتلك الرائحة يح�سل 

على املكافاأة.
وترتاوح امل���دة الزمنية التي يق�سيها الكلب 
يف اخلدمة من 8 اإلى 10 �سنوات مع العلم اأن 
ال�سنة من عمر الكلب تعادل تقريباً 7 �سنوات من 
عم���ر الإن�سان، ويتم اإعط���اء كل كلب اأ�سم مييزه 

عن الكلب الآخر. 
ويت���م الإعتن���اء باحلالة ال�سحي���ة والبدنية 
للكالب ب�س���كل يومي، من خ���الل تفقد الكالب 
والإ�رشاف عليها من الناحية ال�سحية، وكل مدرب 
ي�ستطيع اكت�ساف امل�ساكل ال�سحية التي مير بها 
الكلب، وذلك من خ���الل عني الكلب التي تعد 
مراآته التي يكت�سف م���ن خاللها املدرب امل�ساكل 

ال�سحية التي متر بالكلب.
 واإذا تعر����ص الكلب اإل���ى وعكة �سحية يتم 
معاجلت���ه ومتابع���ة حالت���ه، وكذل���ك الإهتمام 
بنظافت���ه، وغ�س���ل وتنظي���ف حظائ���ر ال���كالب 
البولي�سية ب�س���كل يومي، وكذلك يتم حت�سني 
الكالب من خالل التطعيمات ال�سنوية اخلا�سة بها.
ويف اخلتام فاإن �سعب���ة جناح الأثر تراعي 
حقوق احليوان يف جم���ال تعاملها مع الكالب، 
وت�سعى اإلى متابعة كافة التطورات العاملية يف 
هذا املجال، لتح�سني البحرين وابنائها من �رشور 

املخدرات واآثارها الهدامة على املجتمعات.

مت اإن�شاء جناح الأثر 
يف جمارك البحرين 

يف عام 2007م

تخدم الكلب من 8 
اإلى 10 �شنوات يف 
البحث عن املخدرات
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ومن ال�سعب القيام باأية جتارٍة عامليٍة �سواًء كانت ا�ستريادًا اأم ت�سديرا، 
اأو عمليًة لنقل الب�سائع واملوارد املختلفة دون دعٍم لوج�ستٍيّ احرتايّف.

وتت�سم���ن اخلدمات اللوج�ستية عّدَة حماور من �سمنها: النقل، واجلرد، 
والتخزين، واملعاجلة املادية، والتغليف اأو ال�سندقة.

 وتهدف اخلدمات اللوج�ستية اإلى حت�سني التدفق املادّي من املنبع 
وحّتى امل�سب، و التعريف بربامج ال�رشاء، والإنتاج املوجودة يف دولٍة ما.

كم���ا تهدف اخلدمات اللوج�ستية اإلى تنظي���م خدمات ما بعد البيع، 
وتوزي���ع قطع الغيار املختلفة، بالإ�سافة اإل���ى تقدمي امل�سورة للم�سئولني 

لتمكينهم من حتقيق ال�ستفادة الق�سوى من العمليات التجارية. 
كما ت�ساعد اخلدم���ات اللوج�ستية يف حتقي���ق ال�ستفادة املثلى من 
ال�ستثم���ارات، وت�ساع���د املنظمات على ال�سيطرة عل���ى التعقيد وامل�ساكل 
املختلف���ة، وت�ساه���م يف خلق جٍو من التناف�ص م���ن خالل تقدمي خدمات 

اأف�سل. 

اخلدمات اللوج�شتية..
الو�شلة بني املنتج وامل�شتهلك

تعترب اخلدمات اللوج�ستية هي نقطة الو�سل بني املنتج لل�سلعة اأو اخلدمة وامل�ستهلك، فما هي اخلدمات 
اللوج�ستية؟ وملاذا نحتاجها؟ وما هي اأهدافها؟ وما هي اأنواعها؟

اخلدمات اللوج�ستية هي علم اإدارة تدفق امل���وارد املختلفة كالب�سائع، والطاقة، واملعلومات، واخلدمات 
الب�رشية املختلفة من منطقة الإنتاج وحّتى منطقة ال�ستهالك.
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اأ�ضل الت�ضمية

 ويع���ود اأ�س���ل كلمة اللوج�ستي���ة اإلى اللغة 
الإغريقي���ة القدمية والتي كان���ت تعني ح�ساباً، 
اأو �سبب���اً اأو خطاباً، وانتقل هذا امل�سطلح نتيجة 
حاجة اجلي�ص اإلى الت���زود بالإمدادات املختلفة 
بهدف م�ساعدته على التح���رّك من قواعده اإلى 

املواقع الع�سكرية.
العربي���ة، تع���رف اخلدم���ات  اللغ���ة  ويف 

اللوج�ستية بفن ال�سوقيات.
اإدارة  1991م ع���رّف جمل����ص  ويف ع���ام 
ال�سوقيات يف الوليات املتح���دة الأمريكية كلمة 
لوج�ستية على اأّنه���ا عمليُة التخطيط، والتنفيذ، 
والتحكم بالتدفق، والتخزين ال�رشورّي للب�سائع 
واخلدمات واملعلومات املختلفة من نقطة املن�ساأ 

وحّتى نقطة ال�ستهالك.
 اأّما بالن�سبة ملعجم اأك�سفورد للغة فقد عرّف 
هذه الكلمة باأّنها فرٌع من العلوم الع�سكرية التي 
تخت����صّ بنقل وتدبري امل���واد املختلفة واحلفاظ 

عليها.
اأنواع اخلدمات اللوج�ضتية

 هناك خم�سة اأنواع اخلدم���ات اللوج�ستية، 
هي اخلدم���ات اللوج�ستية الإداري���ة، ولوج�ستية 
الطرف الثال���ث، ولوج�ستية الأعم���ال، ولوج�ستية 

الإنتاج، ولوج�ستية الطوارئ.

مكماًل  الإدارية  اللوج�ستي���ة  تعترب اخلدمات 
للخدم���ات اللوج�سية املعروفة م���ن نقل وتوريد 
امل���واد املختلف���ة، ويق���وم عل���ى التخطي���ط، 
والتطبي���ق، والتدقي���ق، والتحك���م بتخزي���ن 

الب�سائع املختلفة ب�سكٍل مرٍن.
 اأما بخ�سو�ص لوج�ستية الطرف الثالث، يقوم 
الط���رف الأّول يف ه���ذا النوع م���ن اللوج�ستيات 
با�ست���الم ب�ساع���ٍة ل�رشك���ٍة معين���ٍة وترتيبه���ا، 
وتخزينه���ا، وحفظه���ا، ونقله���ا، وتوزيعها، ثّم 
يقّدم الطرف الثاين اأو الذي يعرف باإ�سم )مطّور 
اخلدمات( خدمات متقدمة اإ�سافية للزبائن، مثل: 

البحث، واملتابعة والتغليف اخلا�ص.
اأّما بالن�سبة للط���رف الثالث فهو الذي يتولى 
الن�ساط���ات اللوج�ستية لل�رشكة لكن���ه ل يطّورها، 
والطرف الرابع فهو ال���ذي يتولى تطوير اأن�سطة 

اخلدمات اللوج�ستية املعمول بها يف ال�رشكة.
واخلدمات اللوج�ستية املقدمة يف جمال عمٍل 
معنٍي، مث���ل �رشكات الط���ريان، ت�سمى خدمات 

لوج�ستية الأعمال.
واخلدم���ات اللوج�ستي���ة املتعلقة يف �سلك 
الإنتاج من نقل الب�سائع، وتوريدها، وتوزيعها، 

ت�سمى خدمات لوج�ستية الإنتاج.
اأما لوج�ستية الطوارئ فه���ي اخلدمات التي 
تك���ون يف حال نقل الب�سائ���ع اأو املنتجات يف 

حالت الطوارئ.

اخلدمات اللوج�شتية 
هي امل�شئولة عن  

النقل، واجلرد، 
والتخزين، والتغليف

تهدف اخلدمات 
اللوج�شتية اإلى 

حت�شني التدفق املادّي 
من املنتج وحّتى 

امل�شتهلك

بدء اإ�شتخدام 
اللوج�شتية عند نقل 
الإمدادات الع�شكرية 

يف احلروب
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تع���رف الكويت منذ اأوائل القرن ال�سابع ع�رش بالقرين، وت�سمية القري���ن اأو الكويت هي ت�سغري من قرن وكوت، والقرن 
تعني التل اأو الأر�ص العالية والكوت القلعة اأو احل�سن املبني بجانب املاء.

وتقع دولة الكويت جغرافياً على الطرف ال�سمايل الغربي للخليج العربي الذي يحدها من ال�رشق، وحتدها من اجلنوب 
الغرب���ي اململكة العربية ال�سعودية ومن ال�سمال اجلمهورية العراقي���ة وهي بحكم موقعها تعترب منفذًا ل�سمال �رشق اجلزيرة 

العربية.

اجلمارك الكويتية..
 حر�س اجلبهة اخلليجية ال�ضمالية
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الريادة اجلمركية

ب���دء م�سوار اجلمارك يف الكويت منذ ما يزيد عن قرن من الزمان، وظل 
تاريخ الإدارة العام���ة للجمارك يحفل بالعطاء والتط���ورات، واحتلت الكويت 
موقع���اً ريادياً يف العم���ل اجلمركي وبهذا ر�سم �سج���اًل حافاًل بالجنازات يف 

دعم القت�ساد للوطن واآخر يف اجلانب الأمني.
كانت الكويت معربا اآمنا للقوافل الربية، وعملت كهمزة الو�سل الأولى بني 
ال�رشق والغرب وبني اجلزيرة العربية وبقية الأقاليم املحيطة بها �رشقاً و�سماًل.

بحرياً امتاز اأهلها باحليوي���ة والن�ساط وحب املغامرة فكونوا اأ�سطول بحريا 
�سخم���ا حمل الب�سائ���ع التجارية عرب اخلليج العرب���ي واملحيط الهندي اإلى 

�سواحل اإفريقيا ال�رشقية وبالد الهند.
�ساح���ب هذا الن�س���اط الوا�سع و�س���ع القوانني اخلا�س���ة بفر�س الر�سوم 

اجلمركية على الب�سائع الواردة وال�سادرة والعابرة وعلى بقية الأن�سطة الربية 
والبحري���ة ، مبا يفي وحاجه الدولة من الدخل لكي تنفق على املرافق العامة 

وتوفر احلماية الالزمة حلدودها وتوؤّمن �سفنها التجارية وقوافلها.
�رشيبة 4% فقط

قانونياً، روعي يف فر�ص الر�سوم وال�رشائب اجلمركية حد الكفاية، وعدم 
اإره���اق املواطنني بفر�ص الر�سوم العالي���ة، وكانت معدلتها يف حدود %4 
اأو تزي���د قلياًل، كما اأن حكام الكويت كان���وا حري�سني على ا�ستقالل الكويت 
ال�سيا�س���ي والقت�سادي، وعدم ال�سماح لأي ق���وة اإقليمية اأو عاملية بالتدخل 
يف �سوؤونه���ا الداخلية، وظلت هذه ال�سيا�سة قائمة اإلى ظهور النفط، ومت اإلغاء 
جميع ال�رشائب، فيما ع���دا �رشيبة الدخل على الهيئات املوؤ�س�سية وال�رشكات 

الأجنبية ، و�رشيبة جمركية مقدارها 4% فقط. 
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مل���ا تط���ور الن�س���اط القت�س���ادي وتعددت 
املوانئ وكرثة حركة التب���ادل التجاري مت و�سع 
قوانني ولوائح حديث���ة لتنظيم العمل اجلمركي 
و�سبط احلركة التجارية ال�سادر منها والوارد، وظلت 
موانيه���ا ومنافذها عامرة باحلركة منذ عهد ال�سفن 
ال�رشاعية واإلى عهدنا احلا�رش، ويحكم هذه احلركة 
قان���ون ولوائح حم���ددة �رشعت كله���ا من اجل 
م�سلحة الكويت والوف���اء بحاجات التنمية واحلفاظ 
على ا�ستق���الل البالد وحماي���ة حدودها لتحقيق 

الأمن والرفاهة.
اأول دائرة يف الكويت

تاأ�س�ست الإدارة العام���ة للجمارك يف الكويت 
�سنة 1899، يف عهد ال�سي���خ مبارك ال�سباح، 
وتعت���رب بذل���ك اأول دائرة اأن�س���اأت يف الكويت، 
وهي اجلهة التي تتولى القيام بكافة الأعمال ذات 
ال�سلة بال�س���وؤون اجلمركية، وتقوم كذلك بتنفيذ 
كافة الق���رارات ال�سادرة من وزارات الدولة والهيئات 

احلكومية.

وتعترب الإدارة العام���ة للجمارك يف الكويت 
خ���ط الدف���اع الأول حلماية اأم���ن واقت�ساد البالد 
م���ن الطامع���ني واأ�سح���اب ال�سل���وك الإجرام���ي 
القوان���ني. حرم���ة  انته���اك  اإل���ى   وال�ساع���ني 
تقوم اجلم���ارك الكويتية بتنفي���ذ كافة القوانني 
والقرارات والأحكام ال�س���ادرة من اجلهات الر�سمية 
باعتبارها جه���ة تنفيذية، وفور ورود تلك القرارات 

والأحكام اإلى الإدارة، يتم اإ�سدار التعليمات الالزمة 
اإل���ى الإدارات لتق���وم بتنفيذها ح�س���ب الأنظمة 

املتبعة.

حتديات جديدة

يف الوق���ت احلا����رش، تق���وم اإدارة اجلمارك 
بالكوي���ت بعملي���ة حت�سني اإجراءاته���ا اجلمركية 

الكويت البوابة 
الربية ال�شمالية 
للتجارة اخلليجية 

عرب الع�شور

اإدارة اجلمارك اأول 
دائرة حكومية اأن�شاأت 

يف الكويت عام 
1899

ال�رشيبة اجلمركية 
يف الكويت 4% ومل 

تتغري منذ ما قبل 
النفط



الق���رن احل���ادي والع�رشين  ملواجه���ة حتديات 
واقت�ساد العوملة املعا�رش.

القف���زات  الكويتي���ة  اجلم���ارك  وتواك���ب 
التكنولوجي���ا يف جمالت الت�س���الت وتكنولوجيا 
املعلوم���ات والتي ت�سبح �رشوري���ة حتمية لإدارة 
الكويتية  وتنف���ذ اجلم���ارك  جمركي���ة ع�رشي���ة، 
واإدارة  التجاري���ة  وال�سيا�سة  التج���ارة  التفاقي���ات 
احل�س�ص وتطبيق القيود، ومراقبة الهجرة، ومراقبة 

احلج���ر ال�سح���ي وت�سنيف وتوزي���ع الإح�سائيات 
الع�رشية والدقيقة.

وبالإ�سافة اإلى ذلك تتابع اجلمارك بالكويت 
الطلبات التجارية اخلا�س���ة بخدمات اإ�سافية، مثال 
املدخ���ل ال�رشيع واملبا����رش للتج���ار، واملخال�سة 
والدفع���ات الإلكرتوني���ة، واإدارة اآليات رد الر�سوم 

وغريها. 

وكخط���وة جت���اه جمابهة التحدي���ات، تقوم 
اإدارة اجلمارك بالكويت مب�ساعدة فريق ا�ست�ساري 
واإع���ادة هند�سة  اإلكرتوني���ة، ملراجعة  مبب���ادرة 
اإج���راءات اجلمارك املطبقة حالي���اً لديها، باختيار 
ون����رش تكنولوجي���ا عاملي���ة مثالية لأج���ل دعم 

الإجراءات التي اأعيد هند�ستها.
نقاًل- املوقع الإلكرتوين

الإدارة العامة للجمارك الكويتية
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تاريخ الإدارة العامة للجمارك يف الكويت
اإن�شاء دائرة اجلمارك ودائرة امليناء يف عهد املغفور له ال�شيخ مبارك ال�شباح

دمج دائرة اجلمارك ودائرة امليناء يف اإدارة اجلمارك واملوانئ

�شم اإدارة اجلمارك واملوانئ اإلى وزارة املالية وال�شناعة
اإحلاق اإدارة اجلمارك واملوانئ بوزارة املوا�شلت

ف�شل املوانئ عن اإدارة اجلمارك واإن�شاء املوؤ�ش�شة العامة للموانئ
اعتبار الإدارة العامة للجمارك اإدارة تابعة لوزير املالية

1899

1961

1963

1975

1977

1980
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بلغت واردات مملك���ة البحرين من ال�سلع غري 
النفطي���ة نح���و 506.1 مليون دين���ار )1.3 مليار 
دولر( يف ماي���و املا�سي، فيم���ا بلغ ال�سادرات غري 
النفطية للبحرين 232.9 ملي���ون دينار )619.5 
ملي���ون دولر(، لتبل���غ قيمة العج���ز يف امليزان 
التجاري خ���الل �سهر مايو املا�س���ي 273.1 مليون 

دينار.
واأظهر تقرير التجارة اخلارجية ال�سادر من �سئون 
اجلم���ارك اأن بنما جاءت يف املرتبة الأولى من حيث 
حجم ال���واردات التي بلغت قيمته���ا 84.7 مليون 
دينار يف مايو 2017، تليها جمهورية ال�سني بقيمة 
59 مليون دين���ار، ثم الإم���ارات العربية املتحدة 
ب���� 44.9 مليون دين���ار، وجاءت اململك���ة العربية 
ال�سعودية يف املرتبة الرابع���ة، حيث مت ا�سترياد 
كميات بقيم���ة 33.6 مليون دينار، وجاءت اأ�سرتاليا 

يف املرتبة اخلام�سة بقيمة 25.6 مليون دينار.

وجاءت اململك���ة العربية ال�سعودية يف املرتبة 
الأولى من حيث حجم ال�سادرات التي بلغت قيمتها 
72.2 ملي���ون دينار يف ماي���و 2017 ثم الإمارات 
العربي���ة املتحدة ب���� 28 مليون دين���ار، وجاءت 
الوليات املتح���دة الأمريكية يف املرتب���ة الرابعة، 
حيث مت ت�سدير كميات بقيمة 22.1 مليون دينار، 
وجاءت �سلطنة عم���ان يف املرتب���ة اخلام�سة بقيمة 

12.5 مليون دينار.

وح���ول اأه���م ال�سل���ع الت���ي ا�ستوردتهامملكة 
البحري���ن، اأو�سح���ت البيان���ات اأن “من�س���ات حفر 
عائم���ة اأو غاط�سة” جاءت يف املرتب���ة الأولى كاأكرث 
ال�سلع ا�سترياد بقيم���ة 84.7 مليون دينار، يليها 
يف املرتب���ة الثانية اأوك�سيد اأملني���وم اآخر ب�21.1 
مليون دينار، وجاء يف املرتبة الثالثة خامات حديد 
ومركزاتها غ���ري مكتله بقيم���ة 13.5 مليون دينار، 

ورابًعا �سيارات جيب، موديل �سنة التخلي�ص اأو التي 
تليها، تتج���اوز 3000 �سم مكع���ب مببلغ وقدره 
12.6 ملي���ون دين���ار، وجاء يف املرتب���ة اخلام�سة 

�سبائك الذهب بقيمة بلغت 9.4 مليون دينار.

1.3 مليار دولر واردات البحرين 
من ال�شلع غري النفطية

 
من�شات احلفر العائمة 

اأوك�شيد الأملنيوم 
خامات احلديد   
�شيارات اجليب  

�شبائك الذهب

  اأهم الواردات..
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اأعلنت �سئ���ون اجلمارك اأن معام���الت ال�رشكات 
والتج���ار املتعامل���ني م���ع �سئ���ون اجلم���ارك عرب 
نظ���ام الدف���ع الإلك���رتوين لعملي���ات التخلي����ص 
اجلمركي »فواتري«،بلغ���ت 39،718معاملة بقيمة 
الف���رتة من يناير ولغاية  1،794،904دينار خالل 

اأغ�سط�ص 2017م.
وت�س���ري الإح�سائي���ات اإل���ى وج���ود طف���رة يف 

املعام���الت عرب نظام فواتري يف الفرتة ما بني �سهري 
يولي���و واأغ�سط�ص من العام اجلاري، حيث بلغ عدد 
املعامالت يف �سه���ر يوليو  8،706معامالت، وعدد 
املعامالت يف �سهر اأغ�سط�ص13،647 معاملة باإرتفاع 

ن�سبته %57. 
اأما بالن�سبة لقيمة املعامالت يف �سهر يوليو فقد 
بلغ���ت 476،605 دينار، ويف �سه���ر اأغ�سط�ص ما 

قيمته 846،589  دينار باإرتفاع ن�سبته  %78.
ويحقق ارتفاع ن�سبة التعامل مع نظام الدفع 
الإلك���رتوين، اأهداف �سئون اجلم���ارك التي ت�سعى 
دائماً اإلى اتخاذ خطوات حمددة لتذليل ال�سعوبات 
وت�سهيل ا�ستكمال اإج���راءات املتعاملني معها، على 
النحو ال���ذي يعك�ص ب�سورة اإيجابية جناح اخلدمات 

التي تقدمها.

خالل  الفرتة من يناير اإلى اأغ�شط�س 2017
اإجناز 40 األف معاملة قيمتها  1.7 مليون دينار 

عرب نظام »فواتري«
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وياأتي التطبيق متا�سياً مع اإ�سراتيجية حتويل 
دبي اإل���ى مدينة ذكي���ة وجعل خدماته���ا مي�رشة 

ومتاحة عرب الهواتف الذكية.
وقامت دبي التجارية  بت�سميم واجهة التطبيق 
لتكون منا�سبة للهواتف الذكية و�سهلة ال�ستخدام، 
كم���ا ميكن التعامل مع اخلدمة ب�سهولة عرب املوقع 

.www.logiGate.ae الإلكرتوين
ويقدم تطبي���ق “لوجي غي���ت للنقل الربي” 
�سوق���اً افرتا�سية متكاملة تعر�ص م���ن خاللها �رشكات 
النقل الربي اأ�سعار خدم���ات نقل احلاويات لل�رشكات 
التجارية ووكالئها املعتمدي���ن الذين يرغبون يف 
�سحن الب�سائع اأو احل�سول على خدمات النقل الربي 

للحاويات.
وي�ستطيع ُماَلك الب�سائع احل�سول على خا�سية 
اختي���ار عرو�ص الأ�سعار املف�سلة التي تقدمها �رشكات 
النقل امل�سجلة يف اخلدمة، ف�ساًل عن اإمكانية تتبع 
خط �سري مركبات النق���ل با�ستخدام النظام العاملي 
لتحديد املواقع GPS ملعرفة مكان وموعد و�سول 
ب�سائعهم ب�سكل ح���ي ومبا�رش، بالإ�سافة اإلى توفري 
خدمة اإمت���ام عمليات الدفع من خالل بوابة الدفع 

الإلكرتوين الآمن »ر�سوم«.
م���ن جانب اآخر يقدم التطبي���ق ل�رشكات النقل 
الربي خدم���ة ال�ستفادة من �سم���ان احل�سول على 
م�ستحقاته���م املالي���ة الت���ي ي�سدده���ا لهم مالك 
الب�سائع عرب خا�سية الدف���ع الإلكرتوين املتكاملة 
ة  مع التطبيق، بالإ�سافة اإلى ا�ستالمهم اإ�سعارات اآنيَّ
ح���ال توافرت اأية فر�سة عمل وطلبات لنقل الب�سائع؛ 
ما يتيح لل�رشكات تقدمي عرو�ص النقل للفوز باملزيد 

من الفر�ص.

يوفر التطبيق �ضوقاً افرتا�ضية لعر�س اأ�ضعار خدمات النقل

تطبيق »لوجي غيت« الذكي كمن�ضة حلجز
 خدمات النقل الربي وامل�ضتودعات

اأطلقت دبي التجارية، تطبيق »لوجي غيت« الذي يعمل با�ستخدام احلا�سب الآيل والهواتف الذكية بنظام اآي اأو اإ�ص 
واأندروي���د، ليوفر خدمتني ذكيتني هم���ا “لوجي غيت للنقل الربي” و “لوجي غيت للم�ستودعات”. ويتيح التطبيق مزايا 
مبتكرة لقطاع التجارة واخلدمات اللوج�ستية يف دبي كما يفتح لل�رشكات القائمة يف اإمارة دبي والعاملة يف هذا املجال اآفاقاً 

جديدة لتعزيز ربحيتها وتو�سيع اأعمالها.



“لوجي غيت للم�ضتودعات”

و�سيوفر تطبي���ق “لوجي غي���ت” قريبا خدمة 
ذكي���ة تربط مالكي امل�ستودع���ات ومزودي خدمات 
التخزي���ن بالعم���الء الذين يبحثون ع���ن م�ساحات 
تخزين �ساغرة ل�سحناتهم ما يتيح لهم اإمكانية حجز 
امل�ستودعات اأو امل�ساحات املتاحة وخدمات التخزين 
الأخ���رى ع���رب موقع الإنرتن���ت اأو تطبي���ق الهاتف 

املحمول. 
 اجلدي���ر بالذكر اأن كلي اخلدمتني الذكيتني 
“لوج���ي غي���ت للنق���ل ال���ربي” و “لوج���ي غيت 
للم�ستودعات” توف���ران لعمالئهما ال�ستغالل الأمثل 

لأ�ساطيلهم وحتقيق اأعلى معدلت الكفاءة.

وق���ال رئي�ص جمل�ص الإدارة والرئي�ص التنفيذي 
ملجموع���ة موان���ئ دب���ي العاملية رئي����ص موؤ�س�سة 
املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة، �سلطان اأحمد بن 
�سليم: “يعزز تطبيق “لوجي غيت” البنية التحتية 
التجاري���ة املتط���ورة يف الإم���ارة خا�س���ة يف جمال 

ال�سترياد والتخزين واإعادة الت�سدير برًا وبحرًا”.
واأ�س���اف �سلي���م : »يع���د التطبي���ق م�ساهمة 
فعالة يف  اإث���راء القدرات القت�سادية لدولة الإمارات 
مب���ا ين�سجم مع الأجن���دة الوطنية وروؤي���ة الإمارات 
2021” ويتما�س���ى مع جه���ود حتويل دبي اإلى 
“مدين���ة ذكية”  من خ���الل ت�سخ���ري التكنولوجيا 
ل�سن���ع واقع جديد وحياة خمتلفة ومنوذج جديد 

يف حتقيق التنمية، وبن���اء اقت�ساد م�ستدام قائم 
على املعرفة وفقا لتوجيه���ات �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص 

جمل�ص الوزراء حاكم دبي”.
من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لديب التجارية، 

املهندس محمود البستيك: “يساهم التطبيق الجديد 

“لوجششي غيششت” يف تطويششر التجارة الذكيششة لإلمارة 

حيث اإنه يوفر فر�ساً جتارية جديدة غري م�سبوقة، اإذ 
ي�سمح التطبيق بالربط املبا�رش بني التاجر ومزودي 
خدمات النقل اأو م�ستودعات التخزين بطريقة ت�سمن 
احل�س���ول على اأف�س���ل العرو�س للتاج���ر وا�ستقطاب 
املزيد من العم���الء. لذلك، نتطل���ع لروؤية عرو�ص 
واأ�سعار تناف�سية تت�سدر الأ�سواق بحيث ُي�ستدل بها 

يف احلركة التجارية”.
واأ�ساف الب�ستك���ي: “ يف دبي التجارية نعمل 
دوماً على تعزيز خدماتن���ا الإلكرتونية حتى نواكب 
التطورات من حولن���ا ون�سبقها. كما اأننا ن�سع ن�سب 
اأعيننا “عمالوؤن���ا اأوًل” ون���درك احتياجاتهم ونوفر 
لهم جميع اخلدمات الذكي���ة التي جتعل اأعمالهم 
اليومية اأ����رشع واأكرث كف���اءة. لذلك ف���اإن جناحنا 
املتمث���ل يف ترحيل غالبية الأن�سط���ة التجارية اإلى 
نافذتن���ا الإلكرتونية مثال عملي عل���ى ريادة دولة 

الإمارات يف املبادرات الذكية دولياً”.
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التطبيق ي�شاعد 
ال�رشكات على تعزيز 

ربحيتها وتو�شيع 
اأعمالها

واجهة التطبيق 
منا�شبة للهواتف 
الذكية و�شهلة 

الإ�شتخدام



الدراسات والبحوث
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حترير الت�رسفات التجارية من التقييد واإجازة كل الطرق لإثباتها

ف�ضل الأعمال التجارية عن املدنية
 ي�ضمن احلقوق ويب�ضط الإجراءات

فطن امل�رشع البحريني اإلى اأهمية الف�سل بني العمال املدنية والتجارية بهدف 
ت�سهيل الج���راءات التجارية و�سمان احلقوق، اإذ حرر القان���ون التجاري البحريني 
الت�رشف���ات التجارية من اأي �سكل من ا�س���كال التقييد، واتاح اثبات هذه الت�رشفات 
بكل الطرق، كما �سخر كل ال�سبل ل�سمان حقوق الدائنني والتي�سري على املدينني 

واملع�رشين. 

اإعداد:
 الدكتور حممد �شريدة

الأكادميية امللكية لل�شرطة

وتظه���ر اأهمية التفرقة بني الأعمال املدني���ة والأعمال التجارية من الناحي���ة القانونية، باأنه يرتب 
عل���ى اعتبار العمل جتارياً اأن يخ�سع لنظام قان���وين خمتلف – لأحكام القانون التجاري- عن النظام 
القانوين الذي يخ�سع له العمل املدين، ومبا اأن القانون التجاري يعتمد ب�سكل اأ�سا�سي على عن�رشي 
ال�رشع���ة والثقة، جاءت اأحكامه من�سجمة م���ع الطبيعة القانونية والعملية لهذه الأعمال التي تقوم على 
عن����رشي ال�رشعة والإئتمان، كونها تتم بوقت ق�سري وب�رشعة عالية، بعيدًا عن التعقيدات وال�سكليات، 

التي قد تعرقل العمل التجاري.
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ويوؤك���د الأهمية العملية للتفرق���ة بني الأعمال 
املدني���ة والتجاري���ة، مراع���اة امل����رشع  للكثري من 
العتبارات عندما اأفرد لالأعمال التجارية نظاماً قانونياً 
اً، ظهرت في���ه مراعاة الطبيعة القانونية لالأعمال  خا�سًّ

التجارية.
 وت���ربز اأهمية التفرق���ة بني العم���ال املدنية 

والتجارية من جوانب عدة اأهمها:
اأوًل: الإثبات

ويق�سد بالإثبات الق�سائي ب�سفة عامة – » اإقامة 
الدلي���ل يف �ساحة الق�ساء، على ما يدعيه على نحو 
يحدث »اأث���رًا قانونياً«، وميكن تعريف الإثبات يف 
املعامالت املالية – املدنية والتجارية- باأنه » اإقامة 

املدعي«
الدلي���ل اأمام الق�ساء بالط���رق املحددة قانوناً، 
على الواقع���ة املن�سئ���ة للحق املتن���ازع فيه الآن 
احلياة املدنية متتاز بطاب���ع الثبات والإ�ستقرار يف 
املعامالت، لذلك جند غالبي���ة الت�رشيعات املدنية 
توؤك���د هذا الطابع من خالل فر����ص قواعد قانونية 
معين���ة للت�رشف���ات القانوني���ة املختلف���ة، وو�سع 

قواعد معينة لإثباتها، وذل���ك بغر�ص حماية اإرادة 
املتعاقدين وحتذيره���م بخطورة ما يقدمون عليه 
من ت�رشف���ات قانونية، لهذا جن���د قواعد القانون 
امل���دين والقواعد العامة يف الإثب���ات هي بعدم 
جواز  اإثبات الت�رشفات التي تتجاوز قيمتها خم�سمائة 
دين���ار بحريني اأو غري حمدد القيم���ة اإل بالكتابة، 
وع���دم جواز  اإثب���ات ما يخالف الدلي���ل الكتابي اإل 

بالكتابة كذلك.
بينم���ا لو طبقنا تلك املعاي���ري على املعامالت 
التجارية، �سوف توؤدي اإلى عرقلة التجارة وتعطيلها، 
لأن طبيعة الأعم���ال التجارية هدفها حتقيق الربح 
عن طري���ق �رشعة تب���ادل الرثوات، ول���ن يتحقق 
اإجناز الت�رشف���ات القانونية التجاري���ة ب�رشعة اإل اإذا 
حررناه���ا م���ن كل القيود وال�سكلي���ات. لذلك جند 
غالبي���ة الت�رشيعات ومنها امل�رشع البحريني قد حرر 
الت�رشف���ات القانوني���ة التجارية من التقي���د باأ�سكال 
معينة واأجاز اإثباته���ا بكافة طرق الإثبات مهما بلغت 
قيمتها، بالإ�سافة اإلى ج���واز اإثبات ما يخالف الدليل 
الكتاب���ي بكاف���ة طرق الإثب���ات، با�ستثن���اء بع�ص 
الت�رشفات التالية، حيث اأوجب امل�رشع البحريني لها 

الكتابة:
1. ا�س���رط امل����رشع الكتابة يف بع����س العقود 
التجارية مث���ل عقد ال�رشكة، عق���د العمل البحري، 
عقد النق���ل البحري، وكذلك ا�س���رط ال�سكلية يف 
عق���د بي���ع ال�سفينة ورهنه���ا، وعقد بي���ع ورهن 
املتجر لأهميتها بالإ�ساف���ة اإلى اأن مثل هذه العقود 
والت�رشف���ات حتتاج اإلى وقت طويل لإبرامها - حيث 
يكون ل���دى املتعاقدين جم���ال يف الوقت لتحرير 
�سن���د كتاب���ي- وتنفيذها وتت�سم���ن حقوق الغري 
وتكون معدة لفرتة طويلة، قد يتعر�ص اأطراف مثل 
هذه العقود للوف���اة اأو فقدان الذاكرة ويعجزوا عن 
تذك���ر تفا�سيل مث���ل هذه العقود مع م���رور الوقت 
بالإ�ساف���ة اإل���ى اأن عقد ال�رشكة ينت���ج عنه وجود 

�سخ�ص معنوي.

2. ا�سرط امل�رشع اأن تكون الأوراق التجارية )�سند 
لأمر، الكمبيال���ة، وال�سيك( مكتوب���ة باعتبارها اأداة 
وفاء تقوم مقام النقود يف التعامل، حيث ل يت�سور 

وجودها اإذا مل تكن مكتوبة.
3. بالن�سب���ة للدفاتر التجاري���ة، خرج امل�رشع على 
املب���داأ العام باأن ل يجرب عل���ى تقدمي دليل �سد 
نف�س���ه اإذا كان مدعى علي���ه، ول اأن ين�سئ لنف�سه 
دلياًل على الغري اإذا كان مدعياً، حيث اأجاز امل�رشع 
تقدمي الدفاتر التجارية واأ�سبغ عليها حجية معينة 
يف الإثب���ات، و�سوف نتطرق له���ذا بالتف�سيل عند 

بحث الدفاتر التجارية.
وا�سراط الدليل الكتابي لإثبات بع�س الأعمال 
التجارية ل يتعار�س م���ع طبيعة ما يقت�سيه الن�ساط 
التجاري من تب�سيط لالإجراءات لإبرام هذه الت�رشفات 
بال�رشعة املطلوبة، لأن ذلك يهدف اإلى �سبط العمل 
التج���اري وحتديده بدقة ح�سم���اً لأي نزاع قد يثور 
بني الأطراف يف امل�ستقبل ب�سبب ما ي�ستغرقه اأبرام 
العق���د وتنفيذه من وقت طويل ومن ثم فاإن اإثبات 
العمل بدليل كتاب���ي يف مثل هذه احلالت يحقق 

للن�ساط التجاري ال�رشعة املطلوبة.
ثانيًا: الت�ضامن بني املدينني 

املبادئ العامة يف القانون املدين البحريني 
اأنه متى كان الت�سامن بني املدينني بن�ص اأو اتفاق 
ف���اإن للدائن الرجوع عليهم جمتمعني اأو منفردين 
ومطالبتهم بالوفاء بالدين، واأن وفاء اأي واحد منهم 

هو مربئ لذمة الباقني.
اإن هذا املب���داأ يفر�ص على املت�سامنني بدين 
مدين، اأحكاماً قا�سية يف اقت�ساء الدين اأو اأن يقوم 
اأحده���م بتحم���ل كل الدين نتيج���ة لإع�سار باقي 

املدينني، وهذا يعطي �سمانا اأكرث للدائن.
بينم���ا يف اللتزامات التجارية جن���د اأن امل�رشع 
جعل الت�سامن بني املدين���ني بدين جتاري مفرت�ص 
يف امل�سائ���ل التجارية دون احلاج���ة اإلى ن�ص اأو اتفاق 
يف القانون حي���ث يفرت�ص الت�سام���ن بني املدينني 
بدين جتاري  بحكم القان���ون وكذلك احلال بالن�سبة 
للكفالة التجارية عند تعدد الكفالء. حيث جند امل�رشع 
ن�ص �رشاحة على  ذلك يف مادة )73( »امللتزمون معاً 
بدين جتاري يكونون مت�سامنني يف هذا الدين ما مل 
ين�ص القانون  اأو التفاق على غري ذلك«. وي�رشي هذا 

احلكم يف حالة تعدد الكفالء يف دين جتاري. 

الدليل الكتابي 
لإثبات اأعمال جتارية 

ل يتعار�ص مع 
تب�شيط الإجراءات



وه���دف قاعدة فر����ص الت�سام���ن يف امل�سائل 
التجارية تدعي���م الئتمان، حيث ي���وؤدي تطبيقه 
اإل���ى �سم���ان الدائن���ني احل�سول عل���ى حقوقهم 
بورود الت�سامن، حيث ي�ستطي���ع مطالبة اأي واحد 
منهم، وكذلك هو في���ه تي�سري للمدينني اإذا بهذه 
الطريقة ي�ستطيعون احل�س���ول على القرو�ص املالية 

مل�ساريعهم التجارية.
واإذا كان الت�سام���ن ب���ني املدين���ني بدين 
جتاري مفرت����ص دون احلاجة اإلى ن����ص قانوين اأو 
اتفاق علي���ه، فانه يف حالة ع���دم وجود ن�ص يف 
القانون يفر�ص الت�سامن جاز للمدينني التفاق على 
ع���دم الت�سام���ن، وبالتايل هم غ���ري م�سوؤولني عن 
اللتزام���ات التجاري���ة بظل هذا التف���اق اأو ن�ص يف 

القانون مينع الت�سامن.
ومن تطبيقات هذا املبداأ – مبداأ الت�سامن- بني 
املدينني بدين جتاري ما ن�ص عليه قانون التجارة من 
اعتبار املوقعني على الورقة التجارية ملتزمون بالوفاء 
للم�ستفي���د اأو حامل ال�سند على وجه الت�سامن وكذلك 
احلال بالن�سبة اإلى ال�رشكاء يف �رشكة الت�سامن يعتربوا 
مت�سامنني جلمي���ع تعهداتها طبقا للمادة )25( من 

قانون ال�رشكات البحريني.
ثالثًا: اكت�ضاب �ضفة التاجر

عرفت امل���ادة 1/9 من قانون التجارة البحريني 
التاج���ر باأنه كل �سخ����ص يتمتع بالأهلي���ة التجارية 
ومار����ص على وجه الإح���رتاف عماًل جتاري���اً باإ�سمه و 
حل�سابه. ووفقاً لهذا الن�ص فاإنه يعترب ال�سخ�ص تاجرًا 
اأو غ���ري تاجر، اإذا مار�ص الأعم���ال التجارية على وجه 
الحرتاف اأو من عدمه، حيث يعترب تاجرًا يف احلالة 
الأول���ى ويكت�سب �سفة التاج���ر، وتنتفي عنه ال�سفة 

التجارية يف احلالة الثانية.
اإذا معي���ار اإ�سباغ �سفة التاجر على ال�سخ�ص هو 
ممار�سته لالأعمال التجاري���ة ب�سكل دائم وم�ستمر، اأما 
اإذا مل يبا�رشها اأو با�رشه����ا ب�سكل اعتياد ومتقطع ل 

يعترب تاجرًا.

واإ�سب����اغ ال�سف����ة التجارية عل����ى ال�سخ�ص الذي 
ميار�ص الأعمال التجارية ل����ه اأهميته من حيث تطبيق 
قواعد القانون التج����اري اخلا�سة بالتجار مثل الإلتزام 
بقواعد ال�سجل التجاري، اتخاذ عنوان جتاري، م�سك 
الدفات����ر التجارية، اخل�سوع لنظ����ام الإفال�ص...الخ، 

بينما لنطبق مثل هذه القواعد على غري التجار.
رابعًا: الخت�ضا�ص الق�ضائي

تظهر اأهمية التميز بني الأعمال املدنية والأعمال 
التجاري���ة، من ناحية الخت�سا�ص الق�سائي، وتختلف 
ه���ذه الأهمية من دولة اإلى اأخرى، ففي الدول التي 
تاأخذ بنظام ا�ستقالل املحاكم التجارية عن املحاكم  
املدنية مثل فرن�س���ا حيث تخت�ص املحاكم التجارية 
بالف�س���ل بالنزاعات التجارية فقط، واملحاكم املدنية 
يف الق�ساي���ا املدنية فقط، ويرتتب على هذا الف�سل 
بني املحاكم اأنه يجوز الدفع اأمام املحاكم املدنية  

بعدم اخت�سا�سها بنظر النزاعات التجارية.
اأما يف الدول – ومنها ال���دول العربية كمملكة 
البحري���ن  التي تاأخ���ذ بنظام وح���دة الخت�سا�ص 
الق�سائي، اأي ل توج���د حماكم جتارية م�ستقلة عن 
املحاك���م املدنية، ففي هذه ال���دول فان املحاكم 
املدنية هي التي تنظر املنازعات التجارية باعتبارها 
�ساحب���ة الولي���ة العام���ة، فيطبق القا�س���ي اأحكام 
القانون امل���دين على املنازع���ات املدنية واأحكام 

القانون التجاري على املنازعات التجارية.
وقد جرى العمل يف كثري من املحاكم املدنية 
على تاأليف دوائر )غرف جتارية( فيها خم�س�سة فقط 
للنظر والف�سل يف املنازعات التجارية – كما هو احلال 
يف مملكة البحري���ن- غري اأن هذه الدوائر ل تعترب 
ق�ساًء جتارياً م�ستقاًل عن هذه املحاكم املدنية، واإمنا 
ه���و جمرد تنظي���م اإداري داخل���ي يخ�ص املحاكم 
ذاته���ا، ويرتتب على ذلك ع���دم ال�سماح بالدفع 
بع���دم اخت�سا�ص هذه الدوائر عل���ى اأ�سا�ص دخول 

النزاع  يف اخت�سا�ص دائرة اأخرى.
ويج���ب اأن نن���وه اأن الإخت�سا����ص املحلي – 
ويق�سد ب���ه ن�سيب كل حمكمة م���ن حماكم الطبقة 
الواحدة م���ن نظ���ر الق�سية- يك���ون للمدعي يف 
الق�سايا التجارية جمال من اخليارات اأكرث من املدعي 
يف الق�ساي���ا املدنية الذي عادة يرفع الق�سية على 

املدعى عليه يف موطنه.
خام�ضاٍ: الإفال�ص

الإفال����ص هو توق���ف التاجر عن دف���ع ديونه 

التجارية احلالّة. ويحر�ص امل�رشع على زيادة �سمانات 
الوفاء بالإلتزام التجاري ويعاقب التاجر الذي يت�سبب 
يف اإحداث خل���ل يف �سالمة البيئ���ة التجارية التي 
تقوم على ال�رشع���ة والئتمان، بعقوبة قا�سية وهي 

�سهر اإفال�سه.
الإفال�ص نظام قانوين يطبق على التاجر الذي 
يتوقف عن �سداد ديونه التجارية احلالّة، وهو نظام 
قا�سي جدًا، حيث يرتتب على �سدور حكم الإفال�ص 
– مت���ى طلب دائن���وه ذلك من املحكم���ة-  اآثارًا 
خطرية على التاجر املتوقف عن دفع ديونه، ومن 
هذه الآثار غل يده عن الت����رشف باأمواله اأو اإدارتها، 
بالإ�ساف���ة اإلى اإمكانية بي���ع اأمواله باملزاد العلني، 
ويف بع�ص الدول حت���ى يحرم من ممار�سة احلقوق 

ال�سيا�سية.
ولنظام احلكم بالإفال�س �رشوط، حيث  ل ي�سدر 
احلك���م بالإفال�س اإل ب�رشوط منه���ا، وهي اأن يكون 
املدين املتوقف ع���ن �سداد ديونه التجارية تاجرًا، 
بالإ�سافة اأن تكون الديون املتوقف عن الدفع بها 
دي���ون جتارية بالإ�سافة كما ذكرن���ا اأعاله بطلب من 

القانون البحريني 
حدد التاجر مبمار�ص 
الأعمال التجارية 

ب�شكل م�شتمر
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دائني التاج���ر املتوقف عن �سداد ديونه اأو النيابة 
العامة اأو املحكمة، وي�سهر اإفال�سه بحكم ي�سدر بذلك 
م���ن املحكمة املخت�س���ة. ويف هذا ال�س���اأن حكمت 
حمكمة التميز البحرينية اأن املق�سود بالإفال�ص توقف 
التاجر عن الدفع الذي ي���وؤدي اإلى اإ�سهار اإفال�سه، 
وتقدي���ر حالة الوقوف عن الدفع من م�سائل الواقع 
التي ت�ستقل بها حمكمة املو�سوع دون معقب عليها 

متى اأقامت تقديرها على اأ�سباب �سائغة  .
اأم���ا بالن�سبة للمدين بدين م���دين واملتوقف 
ع���ن ال�سداد فاإنه يخ�سع عند عج���زه عن ال�سداد 
اإلى نظام اآخر ي�سمى نظ���ام الإع�سار الذي ل يت�سم 
بال�س���دة وال�رشامة كنظ���ام الإفال�ص اأع���اله، ونظام 
الإع�سار هو احلكم باحلجر على املدين املع�رش بناء 
عل���ى طلب املدي���ن نف�سه اأو بناء عل���ى طلب اأحد 
الدائن���ني وعندئ���ذ ي�سار اإلى حج���ز اأمواله ويبقى 
احلج���ز قائًما مل�سلحة الدائن���ني، وبعد ذلك تباع 
اأم���وال املدي���ن املحجوزة وتق�سم عل���ى الدائنني 
ق�سمة غرماء ويرتك له م���ا يحتاج اإليه لنفقته ونفقة 
من يلزم بالإنفاق عليه. وميكن للتاجر املتوقف عن 
ديونه التجارية احلالّة اأن يتجنب احلكم بالإفال�ص، 

ع���ن طريق ال�سلح الواقي من الإفال�ص – و�سنتناوله 
بالتف�سي���ل خ���الل عر�سنا اإلى الط���الع الكلي على 

الدفاتر التجارية.
نالحظ مما �سبق اأنه اإذا توقف التاجر عن الوفاء 
بالتزامات���ه التجارية يطبق عليه نظام الإفال�ص، واإذا 
توق���ف املدين غري التاجر ع���ن دفع ديون بذمته 
فان���ه يطبق عليه اأحكام الإع�سار الواردة يف القانون 

املدين.
نالحظ اأن هناك ت�سابه بن النظامني ) الإفال�ص 

والإع�سار( من حيث:
1. كل من الإفال�ص واحلجر يكون بحكم من قا�سي 
املو�سوع، وللقا�سي �سلط���ة تقديرية يف احلكم اأو 

عدم احلكم.
2. م���ن اأوج���ه ال�سب���ه اأن كاًل من نظ���ام الإفال�ص 
واحلجر، ل يكون األ بن���اء على طلب من له م�سلحة 

بذلك.
اإل اأن هناك اختالفات وفروق بني كل من نظام 

الإفال�ص واحلجر، من حيث:

1. اإن نظ���ام الإفال�ص  ي�رشي على التاجر اإذا توقف 
عن دفع ديونه، وان كانت اأمواله اأكرث من ديونه، 
اأما اإذا مل يتوقف ع���ن الدفع فال ي�سار اإلى اإفال�سه، 
وان كانت اأمواله اقل م���ن الديون التي بذمته. اأما 
املدين غري التاج���ر فيعترب مع�رًشا اإذا كانت ديونه 
اأكرث من اأمواله، اأو عل���ى الأقل م�ساوية لها، مبعنى 
اأن الإع�س���ار يفرت�ص عدم كفاية اأموال املدين لوفاء 

ديونه.
2. اإن نظ���ام الإفال����ص ه���و نظام جماع���ي هدفه 
حماية م�سال���ح الدائن���ني جميعاً وهدف���ه ت�سفية 
اأموال املدين، وتوزي���ع املبالغ الناجتة عنها على 
الدائن���ني كل بن�سبة دين���ه، اأما الإع�س���ار فيمكن 

مبا�رشته باإجراء فردي من اأحد الدائنني.
3. م���ن اآث���ار احلك���م بالإفال�ص اأنه ق���د يوؤثر يف 
احلق���وق ال�سيا�سية واملالية للمدي���ن التاجر وعقوبة 
احلب�ص اإذا ثبت اإفال�سه ج���راء تق�سريه واإهماله طبقا 
لقانون العقوبات، اأما حكم الإع�سار في�سمل احلقوق 
املالية فقط دون اأن يوؤثر على احلقوق ال�سيا�سية اأو 

املهنية اأو احلرية ال�سخ�سية للمدين.
4. حك���م الإفال�ص ل���ه تاأثري على ت�رشف���ات التاجر 
ال�سابق���ة على الإفال����ص الواقعة خالل ف���رتة الريبة 
اأو ال�س���ك، اأما الإع�سار فال تاأث���ري على اأعمال املع�رش 

ال�سابقة.
وكما نالحظ اأن الإفال�ص يعترب و�سيلة مهمة يف 
دع���م الئتمان التج���اري، لأن التاجر يكون حري�ص 
على الوفاء باإلتزاماته التجارية، لأن توقفه عن الوفاء 

يعر�سه حلكم الإفال�ص واآثار حكم الإفال�ص.
�ضاد�ضًا: انتفاء �ضفة التربع

من البديهيات امل�سل���م بها اأن العمل التجاري 
يقوم لكي يحقق الرب���ح، لذلك من غري املتوقع 
وجود عمل جتاري جماين اأي بال مقابل، وهذا املبداأ 
اأ�سارت اإليه املادة ال�سابعة »كل اإلتزام جتاري يق�سد 
به القيام بعمل اأو بخدمة ل يعد معقودًا على وجه 
جم���اين، واإذا مل يعني الفريقان اأج���رة اأو عمولة اأو 

�سم�رشة في�ستحق الأجر املعروف يف املهنة«.
بينم���ا يف الأعم���ال املدنية جن���د الكثري من 
هذه الأعم���ال والت�رشفات التي يك���ون الق�سد منها 

التربع دون مقابل كالهبة والوكالة بدون اأجر.
�ضابعًا: الفوائد

اأغل���ب الت�رشيعات تقا�س���ي فوائد على  جتيز 
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الديون املدنية والتجارية يختلف �سعرها بح�سب ما 
اإذا كان الدين مدنياً اأو جتارياً. كما تق�سي القواعد 
العامة يف هذه الت�رشيعات باأن املدين ملزم بدفع 
فوائد قانونية عن التاأخ���ري اإذا تخلف عن دفع ما 

بذمته من دين.
ومبوج���ب قانون التج���ارة البحريني يف املادة 
1/81 تن����ص عل���ى ما يل���ي » ت�ستح���ق الفوائد 
ع���ن التاأخري يف الوف���اء بالدي���ون التجارية مبجرد 
ا�ستحقاقها م���ا مل ين�س القانون اأو التفاق على غري 
ذل���ك.  ول يج���وز يف اأي ح���ال اأن يكون جمموع 
الفوائد التي يتقا�ساها الدائن اأكرث من مبلغ الدين 
ال���ذي ح�سب���ت علي���ه الفوائد وذل���ك دون اإخالل 
بالعرف التج���اري . »ويف الفق���رة الثانية من ذات 
امل���ادة »وللدائن حق املطالب���ة بتعوي�ص تكميلي 
ي�س���اف اإلى فوائ���د التاأخري دون حاج���ة اإلى اإثبات 
اأن ال����رشر الذي يجاوز هذه الفوائ���د قد ت�سبب فيه 

املدين بغ�ص اأو خطاأ ج�سيم«.
وبتمع���ن يف هذه املادة جن���د اأن الفوائد ل 
ت�رشي األ اإذا كان حم���ل اللتزام مبلغاً من النقود، 
وتاأخر املدين عن الوفاء بها، والفوائد يف حقيقتها 
هي التعوي�ص عن ال����رشر الذي يلحق بالدائن من 
جراء تاأخر املدين عن الوفاء بالتزاماته بدفع مبلغ 
الدي���ن التج���اري، وهي ت�ستحق ع���ن التاأخري يف 
الوفاء بالدين مبج���رد ا�ستحقاق الدين ما مل ين�س 
القانون اأو التفاق على غري ذلك. واحلكمة من فر�ص 
الفوائد م���ن حلظة ا�ستحقاق الدي���ن ل من تاريخ 
املطالبة به، اأنه يزيد من التعامل ب�سيغة الئتمان، 
ويكون دافعاً للمدين الإ����رشاع يف الوفاء بديونه 
يف وقتها واأل ترتب عليه دفع الفوائد جراء التاأخري.

وكما يفه���م من ن�ص الفقرة الثاني���ة اأعاله، اأنه 
ل ي�س���رط ل�ستحق���اق الفائدة اأن يثب���ت الدائن 
ان���ه حلقه �رشر من جراء التاأخ���ري و يكفي التاأخر عن 
الوفاء بالدين لإ�ستحقاق الفائدة، لأن جمرد التاأخري 
عن الوفاء بالدين يحدث ����رشرًا للدائن، حيث قد 

يكون بحاج���ة هذه النق���ود وبنتيج���ة التاأخر عن 
الوفاء يلجاأ اإل���ى القرتا�ص وبالت���ايل يدفع فائدة 
الإقرا�س، اأو قد ل يك���ون بحاجة للنقود ولكنه مل 
ي�ستطع ا�ستغالله���ا – لأن النقود عادة ت�ستغل- 
فيك���ون بذلك خ����رش ربح من ج���راء تاأخر املدين 
بالوفاء بالوقت املحدد.، وهذا ماأخوذ به يف اأغلب 

الت�رشيعات العربية.
والفوائ���د القانوني���ة على نوع���ني اأ�سا�سيني 

فوائد قانونية وفوائد تعوي�سية )اتفاقية(:
الفائ���دة القانونية: هي الت���ي ت�ستحق دون 
اتف���اق عليها، كما بين���ا اأعاله نتيجة ع���دم الوفاء 
بالوق���ت املحدد.الفائدة التعوي�سي���ة )التفاقية(: 
فه���ي مق���ررة نتيجة الإنتف���اع مببلغ م���ن النقود 
يكون يف ذمة املدي���ن للدائن، وترك امل�رشع اأمر 
التفاق عل���ى تقديرها لالأطراف عل���ى اأن ل تتجاوز 
احلد القانوين وهذا ما ن�ست عليه املادة 5/76 من 
قانون التجارة البحرين���ي » حت�سب الفائدة بال�سعر 
القان���وين اإل اإذا اتفق على �سع���ر اآخر ب�رشط اأن ل 

جتاوز احلد املن�سو�ص عليه قانوناً.
وجن���د يف مملك���ة البحرين اأن �سع���ر الفائدة 
لي����ص ثابًتا كما يف بع�ص الت�رشيعات العربية  واإمنا 
ترك اأمر حتديده اإلى م�رشف البحرين املركزي الذي 
ي�سدر �سعر الفائ���دة من فرتة اإلى اأخرى وهي بن�ص 
الفق���رة اخلام�سة م���ن ذات املادة اأع���اله » ويحدد 
م����رشف البحري���ن املركزي م���ن وقت لآخ���ر باإعالن 
ي�س���دره، ال�سعر القانوين، واحل���د الأق�سى للفائدة 

املن�سو�ص عليهما يف الفقرة ال�سابقة. 
و�سعر الفائدة املبني على النحو ال�سابق يعترب 
مبثابة احلد الأق�سى ول يجوز جتاوزه لتعلقه بالنظام 
العام، ف���اإن اتفقا الأطراف على اأكرث من ذلك وجب 

تخفي�ص الفائدة للحد القانون.
اأم���ا يف القان���ون املدين فاأننا جن���د القانون 
امل���دين البحريني قد منع الفائ���دة على الديون 
املدني���ة ويف حالة ا�سراط مثل ه���ذه الفائدة على 
عقد القر����س يعترب العقد �سحي���ح و�رشط الفائدة 

باطاًل.
وبالت���ايل ل فائ���دة يف القر�ص امل���دين واأن 
وجدت تعترب باطل���ة، وكذلك يف قانون العقوبات 
جن���د امل�رشع يف املادة )401( ن�ست على عقوبة 
باحلب����ص على كل م���ن اأقر�ص اآخر نق���ودًا بفوائد 
»يعاقب باحلب�ص مدة ل تزي���د عن �سنة وبالغرامة 

التي ل جتاوز مائة دينار م���ن اأقر�ص اآخر نقودًا باأية 
طريق���ة بفائدة ظاهرة اأو خفية جت���اوز احلد الأق�سى 

للفائدة اجلائز التفاق عليها قانونا«.
ثامنًا: الآجل واملهلة الق�ضائية

القواع���د العامة يف الوفاء تق�س���ي باأن الأجل 
يف الديون املدنية مق���رر مل�سلحة املدين، فيحق 
للمدين الوفاء بدينه قبل حلول الأجل، ول ي�ستطيع 
الدائن اأن يرف�ص هذا الوفاء اإل اإذا تبني من الظروف 
اأن الأجل مقرر مل�سلحة الدائن اأو مل�سلحة الطرفني، 
املادة) 337 ( من القانون املدين البحريني« اإذا 
كان الدي�����ن موؤج��اًل »، فللمدي��ن اأن يوفيه قب��ل 
حلول اأجل�����ه اإذا كان الأج���ل مل�سلحته وحده، ول 

يجوز للدائن اأن يرف�ص الوفاء«.
اأم���ا يف الدي���ون التجاري���ة، ف���اإن املدين ل 
ي�ستطي���ع اأن يجرب الدائن عل���ى قبول الوفاء قبل 
حلول الآج���ل، ما مل  يدفع له الفائ���دة امل�ستحقة 
ع���ن الدين حتى اإنتهاء الأج���ل. وقد اأراد امل�رشع 
من هذه الأحكام كفالة حقوق الدائن وتعوي�سه من 
جهة، ومتكني املدين من التخل�س من الدين قبل 

البحرين تاأخذ بنظام 
وحدة الإخت�شا�ص 

الق�شائي
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حلول الأجل وحثه عل���ى تنفيذ  التزامه خالل الآجل 
من جه���ة اأخرى، لأن هذه الأح���كام تتفق وطبيعة 

الأعمال التجارية.
والقاع���دة العام���ة يف الوفاء يتم الوف���اء فورًا 
مبجرد ترت���ب اللت�زام نهائياً يف ذم���ة املدين ما 
مل يوجد اتف���اق اأو ن�س بغري ذلك. ولكن قد تطراأ 
ظروف ويج���د القا�سي يف امل�سائل املدنية اأن حالة 
املدي���ن وظروف���ه ت�ستدعي اأن مينح اأج���اًل للوفاء 
بالتزامه فهنا مينحه القا�سي هذا الأجل اإذا مل يلحق 
الدائ���ن من وراء هذا  التاأجي���ل �رشر ج�سيم وهذا ما 
ن�س���ت عليه امل���ادة )336 /  ب( »ومع ذلك يجوز 
للقا�س���ي ا�ستثناء اإذا مل مينعه ن�س يف القانون اأن 
ينظ���ر املدين اإلى اأجل معق���ول ينفذ به الت�زامه اأو 
يق�سط الدين علي���ه، اإذا ا�ستدعت حالته ذلك ومل 

يلحق الدائن �رشر ج�سيم«.
اأما اإذا كانت املعامل���ة جتارية، فلي�ص للقا�سي 
مثل ه���ذه ال�سلطة ذل���ك لأن املعام���الت التجارية 
مرتبطة بع�سها ببع�ص، حيث اإن عدم وفاء املدين 
بالتزام���ه يف ميعاد ا�ستحقاقه ق���د يوؤدي اإلى عجز 

الدائ���ن بذلك   الدي���ن عن الوف���اء بدينه للغري 
وهك���ذا، لن املعام���الت التجارية – كم���ا بينا يف 
الثقة- تتكون من جمموعة معامالت بني عدة جتار 
فعند توقف اأحدهما عن ال�سداد يتوقف البقية عن 

ال�سداد.
ولك���ن هناك ا�ستثن���اء حي���ث اإذا كانت هناك 
ظ���روف ا�ستثنائية - اأو كما ح�س���ل موؤخًرا يف الأزمة 
املالية العاملي���ة-  جتعل الوف���اء بالدين التجاري 
اأم���رًا خارجاً عن اإرادة املدين التاجر ففي هذه احلالة 
ميك���ن للقا�سي الذي  ينظر ه���ذه الق�سية اأن مينح 

املدين مهلة للوفاء بدينه.
الظ���روف ال�ستثنائية احل���روب والأزمات  ومثال 
القت�سادية حيث قد تلجاأ ال�سلطات العامة يف الدولة 
اإلى اتخ���اذ بع�ص الإجراءات التي جتعل املدينني 
يف و�س���ع ل ي�ستطيعون فيه الوفاء بديونهم عند 
ا�ستحقاقه���ا، كان تق���رر احلكومة مث���اًل منع �سحب 
النقود م���ن احل�سابات من امل�س���ارف اإل يف حدود 
مبالغ معين���ة، فهنا ي�ستطي���ع القا�سي اأن مينح 

املدين مهله حلني الوفاء بدينه.
تا�ضعًا: التقادم )20(

تبع���اً لخت���الف طبيع���ة املعام���الت املدنية 
والتجارية، فاإن مدد التق���ادم تختلف تبعاً لذلك، 
فنجد امل�رشع يقرر مدة تقادم تختلف يف الدعاوي 
املدني���ة عنها يف الدعاوي التجاري���ة والتي تكون 
عادة اأق����رش من تق���ادم الدع���اوي يف املعامالت 
املدني���ة، حيث تكون يف الدع���اوى التجارية ع�رش 
�سن���وات ويف الدعاوي املدنية خم����ص ع�رش �سنة، 
وهذا ما قرره امل�رشع البحريني يف القانون املدين 
يف املادة )365( »ل ت�سمع عند  الإنكار الدعوى 
بح���ق من احلق���وق ال�سخ�سية مب�س���ي خم�ص ع�رش 
�سن���ة، وذلك فيم���ا عدا الأحوال الت���ي يعني فيها 

القانون مدة اأخرى«.
اأما القانون التجاري فقد ن�ص يف املادة )87( 

منه على ما يلي:
 1-  يف املواد التجارية ت�سقط التزامات التجار 
املتعلق���ة باأعمالهم التجارية قب���ل بع�سهم البع�ص 
مب�سي ع�رش �سنوات من تاري���خ حلول ميعاد الوفاء 

ما مل ين�س القانون على مدة اأقل. 
2- وكذل���ك تتق���ادم مب�س���ي ع����رش �سنوات 
الأح���كام النهائية ال�سادرة يف دع���اوى التجار قبل 

بع�سهم البع�ص واملتعلقة باأعمالهم التجارية”.
عا�رشاً: النفاذ املعجل

النف���اذ املعجل يق�سد به تنفي���ذ احلكم رغم 
قابلية احلك���م للطعن فيه بط���رق الطعن العادية 
–ال�ستئن���اف والتميز- اأو خالل مرحل���ة الطعن فيه 
باإحدى ط���رق الطعن، وه���و واجب بق���وة القانون 
لالإحكام ال�سادرة يف املواد التجارية، ولو كانت قابلة 
لال�ستئناف اأو الطعن فيها ب�رشط تقدمي كفالة. وهذا 
ما جاء كذلك يف  قانون املرافعات املدنية والتجارية 
البحريني ال�سادر باملر�س���وم رقم 12 ل�سنة 1971 
حي���ث ن�ست املادة )245( عل���ى ما يلي » ل يجوز 
تنفيذ الأح���كام جربًا مادام الطعن فيها بال�ستئناف 
جائزًا اإل اإذا كان النف���اذ املعجل من�سو�ساً عليه يف 

القانون اأو ماأمورًا به يف احلكم”.

والنف���اذ املعجل واجب بق���وة القانون لالأحكام 
والأوامر ال�سادرة يف امل���واد امل�ستعجلة، وهو واجب 
بقوة القانون ب�رشط تقدمي كفال���ة لالأحكام ال�سادرة 
يف املواد التجارية. بينم���ا يف قانون الإفال�ص يف 
امل���ادة )12( جندها تن�ص �رشاح���ة على اأن اأحكام 
الإفال����ص تكون واجب���ة النفاذ املعجل ب���ال كفالة. 
بينما الأم���ر يختلف يف املعام���الت املدنية، اإذ اأنه 
يف الأ�س���ل ل يجوز احلكم بالنف���اذ املعجل اإل يف 
احل���الت ال�ستثنائية الت���ي وردت يف القانون على 

اأ�سا�ص احل�رش.

و�سب���ب التفرقة هو طبيعة املعام���الت التجارية 
التي تتطلب ال�رشع���ة يف تنفيذ اللتزامات وحتى ل 
تكون و�سيلة للمماطلة للته���رب من تنفيذ الإلتزامات 
باللج���وء اإلى وقف الأحكام ال�س���ادرة بحقه بالطعن 
فيها. وي�ساف الى النتائج املرتتبة على التفرقة بني 
الأعمال املدني���ة والأعمال التجاري���ة، اكت�ساب �سفة 
التاجر، طريق���ة الأعذار، من حي���ث الأهلية وتب�سيط 

اإجراءات التنفيذ يف الرهن التجاري.

الغرف التجارية 
تف�شل باملنازعات 

التجارية لكنها
 لي�شت ق�شاًء جتاريًا
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التع���دي على املوظفني، انتح���ال الوظائف وال�سف���ات، الر�سوة، الختال�ص 
والإ����رشار باملال، اإ�ساءة ا�ستعمال الوظيفة اأو النفوذ، امل�سا�ص بالهيئات النظامية 
وامل�سا�ص بالأختام اأو الأ�سي���اء املحفوظة اأو املحجوزة وغريها من اجلرائم، كلها 
اأعم���ال غري م�رشوعة ومتنافية مع �رشي���ح ن�سو�ص القانون، وعندما ترتكب عن 
ق�سد جنائي وباأهلية جنائية كاملة يق���رر لها القانون عقوبة معينة يطلق عليها 

قانوناً م�سطلح »اجلرمية«. 
القانون هو جمموعة من القواع���د العامة امللزمة والتي حتكم �سلوك الأفراد 
داخل املجتم���ع ويرتتب على خمالفتها جزاء توقعه ال�سلطة العامة، وعليه فقد 
عرف امل�رشع العقوبة اجلنائية باأنها »اجلزاء الذي تقره �رشيح ن�سو�ص القانون 
اجلنائي )قانون العقوبات البحريني( مل�سلحة املجتمع تنفيذًا حلكم ق�سائي 
على م���ن تثبت م�سوؤوليته اجلنائي���ة عن التهمة املن�سوب���ة اإليه، وذلك ملنع 

ارتكابها مره اأخرى وردع الآخرين من اإتيان ذات الفعل«.

مرمي جا�شم اجلودر
باحث قانوين

العقوبات البديلة.. 
عقوبة اأم امتهان؟!



وباإلق���اء ال�سوء على ن�ص امل���ادة )49( من 
قانون العقوبات البحرين���ي ال�سادر مبر�سوم رقم 
)15( ل�سنة 1976، فقد بني القانون اأن عقوبة 
اجلنايات هي الإعدام وال�سجن والتجريد املدين 
الذي تزيد مدته على ثالث �سنني ول تتجاوز 15 
�سنة، وكذلك بني عقوبة اجلنح واملتج�سدة يف 
احلب�ص والغرامة التي يج���اوز فيها حدها الأق�سى 
خم�سة دنانري، والتجري���د املدين الذي ل تزيد 
مدت���ه على ثالث �سنني ول تق���ل عن �سنة، وقد 
اأ�سب���غ هذا القان���ون من خ���الل ن�سو�ص املواد 
م���ن )68-74( على الأع���ذار والظروف املخففة 
التي قد تعفي املجرم م���ن العقاب املفرو�س اأو 
اأن تخفف العقوب���ة املفرو�سة قانوناً، مثل حداثة 
�سن املتهم الذي قد جاوز �سن اخلام�سة ع�رش ومل 
يتم الثامنة ع�رش، وكذلك  عندما ترتكب اجلرمية 
لبواعث اأو غايات �رشيفة اأو بناًء على ا�ستفزاز خطري 

�سدر من املجني عليه  بغري حق.
ومن هذا املنطل���ق ويف اإطار تطلع امل�رشع 
البحرين���ي لتحقيق مبداأ تفريد العقاب يف الفكر 
اجلنائي والعقاب، ومتا�سياً مع املواثيق والعهود 
اإلى اأح���دث النظم الدميقراطية  الدولية للو�سول 
يف ال�سيا�س���ات العقابية الفعالة يف ردع املجرم 
واإعادة تاأهيل���ه واإدماجه مرة اأخرى يف املجتمع، 
ورغب���ة م���ن امل����رشع يف حماي���ة املجتمع من 
اخلط���ر الإجرام���ي امل�ستقبلي، فق���د اأقر امل�رشع 
القانون رقم )18( ل�سنة 2017 ب�ساأن العقوبات 

والتدابري البديلة.
وال�سوؤال الذي يبق���ى قائماً حول حقيقة هذا 
القان���ون: اأهو جزاء ومكاف���اأة للمتهم عند ارتكابه 
اجلرم وخمرج قانوين لالإفالت من العقاب؟ اأم هو 
امتهان حلقوق املجني عليهم واإهدار حلقهم يف 
املطالبة مبعاقبة املتهم؟ ومع �سدور هذا القانون 
هل �ستزيد ن�سبة اخلطورة الإجرامية؟، خا�سة واأن 
املجال مفتوح لعدم تطبيق العقوبة، ومن جهة 
اأخرى، هل �سيهدر حق املجني عليهم من حقهم 
يف املطالبة بعقوب���ات رادعة للمتهم؟ اإن �سدور 
ه���ذا القانون اأث���ار الت�ساوؤل ع���ن ماهيته وكيفية 

تطبيقه .
وباإلق���اء ال�سوء على ن�ص املادة رقم )1( من 
القانون رقم )18( ل�سنة 2017 ب�ساأن العقوبات 
والتداب���ري البديل���ة فقد عرفت كاًل م���ن العقوبة 

والتدبري البديل على النحوالتايل:
عرفت العقوبة البديلة باأنها اإحدى العقوبات 

املن�سو�ص عليها قانوناً والت���ي يجوز للقا�سي اأن 
يق�سي اأو ياأمر بها بدياًل عن العقوبة الأ�سلية يف 
الأحوال املبين���ة يف القانون، كما عرفت التدابري 
البديل���ة كذلك باأنها الإجراء ال���ذي يجوز للنيابة 
العام���ة اأو القا�س���ي الأمر به بدي���اًل عن احلب�ص 

الحتياطي.
ومبعنى اآخر ف���اإن التدبري البديل عبارة عن 
�سلط���ة اأتاحها امل�رشع لوكيل النياب���ة اأو للقا�سي 
اأثناء التحقيق اأو اأثن���اء املحاكمة وقبل البت يف 
الق�سي���ة املنظورة اأمام املحكم���ة بالأمر بها بدياًل 
عن احلب�ص الحتياطي، اأما العقوبة البديلة فهي 
�سلط���ة اأتاحها القانون للقا�س���ي فقط باحلكم بها 

كعقوبة بديلة عن العقوبة الأ�سلية املفرو�سة.
فالعقوب���ات البديلة ذك���رت يف �رشيح ن�ص 

املادة رقم )2( من ذات القانون وهي:
العقوبات البديلة 

العم���ل يف خدمة املجتم���ع: ويكون ذلك 
بتكلي���ف املحكوم علي���ه )املته���م( ومبوافقته 
بالعمل دون اأي مردود مايل ويتنا�سب مع املهنة 
التي ميتهنها املحكوم عليه، حيث حدد القانون 
اأن يكون العمل يف ه���ذا النوع ملدة 8 �ساعات 
فق���ط يومياً ملدة ل تتجاوز العام، وتتخذ اجلهات 
الت���ي متار�س فيها واأنواع الأعم���ال كلها بقرار من 

الوزير املعني ب�سوؤون العدل.
الإقامة اجلربي����ة يف مكان حمدد: ويق�سد بها 
اإلزام املحكوم عليه بع����دم مغادرة حمل اإقامته اأو 
ع����دم مغادرة مكان معني، ويخت�ص وزير الداخلية 
ببي����ان الإجراءات الالزمة لتنفيذها وحتديد احلالت 
والأوقات التي يجوز فيها املحكوم عليه اخلروج من 

حمل الإقامة اجلربية .
حظر ارتياد م����كان اأو اأماكن حمددة: ويكون 
باإلزام املحكوم عليه بحظ����ر ارتياد نطاق جغرايف 
مع����ني ذي �سل����ة باجلرمية، وي�سدر ق����رار من وزير 
الداخلية بالإج����راءات الالزمة لتنفي����ذه وبتحديده 
للحالت والأوقات التي يج����وز فيها للمحكوم ارتياد 

املكان املحظور.
التعهد بعدم التعر�ص اأو الت�سال باأ�سخا�ص اأو 
جهات معينة: ويكون بتعهد املحكوم عليه بعدم 
التعر�����ص اأو الت�سال باأ�سخا�����ص معينني اأو جهات 
معين����ة مادياً اأو قولياً اأو غريها من اأ�سكال التعر�ص، 
ومبنعه من الت�سال والتوا�س����ل باأ�سخا�ص اأو جهات 

ذات �سلة باجلرمية وذلك باأية و�سيلة كانت.
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العقوبة البديلة 
من�شو�ص عليها قانونًا 
ويجوز اإعتمادها بديًل 
عن العقوبة الأ�شلية

العقوبة البديلة فهي 
�شلطة اأتاحها القانون 

للقا�شي فقط
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اخل�س���وع للمراقبة الإلكرتوني���ة: يكون لوزارة 
الداخلية مراقبة املحكوم علي���ه اإلكرتونياً باإحدى 

و�سائل املراقبة الإلكرتونية.
ح�س���ور برام���ج التاأهيل والتدري���ب: هنا يلزم 
املحكوم عليه بح�سور برام���ج التاأهيل يف اإحدى 
املج���الت الطبي���ة اأو النف�سي���ة اأو الجتماعي���ة اأو 

التعليمية اأو احلرفي���ة اأو ال�سناعية، لتقومي �سلوكه 
وي�س���در وزير العدل وال�س���وؤون الإ�سالمية والأوقاف 
بالتن�سي���ق مع وزي���ر الداخلية بتحدي���د برامج 

التاأهيل والتدريب واإجراءات تنفيذها.
اإ�سالح ال�رشر النا�سئ عن اجلرمية: تكون هذه 
العقوبة البديلة اإما ب���رد ال�سيء اإلى اأ�سله اأو جربه 

اأو التعوي�ص عنه.
احلالت التي يجوز فيها 

العقوبة البديلة
1- يجوز للقا�سي عند احلكم بعقوبة احلب�ص 
مل���دة ل تزيد على �سن���ة اأن ي�ستب���دل بها بعد 

حتديد مدة احلب�ص عقوبة بديلة اأو اأكرث.
2- كذل���ك يج���وز للقا�س���ي عن���د احلك���م 
بعقوب���ة احلب�ص ملدة تزيد عل���ى �سنة ول تتجاوز 
خم�ص �سن���وات اأو ال�سجن ملدة ل تزيد على خم�ص 
�سن���وات، اإذا تبني ل���ه من الظ���روف ال�سخ�سية اأو 
ال�سحية للمتهم عدم مالئمة تنفيذ عقوبة احلب�ص 
اأو ال�سجن وفقاً للتقارير الت���ي يطلبها اأو تقدم له، 
اأن ي�ستبدلها بعد حتديده مدة احلب�ص اأو ال�سجن 
بعقوبة الإقامة اجلربية يف مكان حمدد وحدها اأو 
مقرتن���ة باأية عقوب���ة بديلة اأخرى م���ن املن�سو�ص 

عليها �سابقاً. 
3- كذلك اأج���از امل�رشع ملوؤ�س�س���ة الإ�سالح 
والتاأهيل اأن تتقدم بطل���ب لقا�سي تنفيذ العقاب 

بطلب ا�ستب���دال العقوبة الأ�سلي���ة للمحكوم عليه 
بعقوبة بديل���ة اأو اأكرث تت�ساوى م���ع بقية املدة 
املحك���وم بها يف حال تواف���رت ال�رشوط الآتية يف 

املحكوم عليه:
انق�س���اء ن�س���ف م���دة العقوب���ة اأو العقوبات 

املحكوم بها.
اأن يك���ون املحك���وم علي���ه ح�س���ن ال�سرية 

وال�سلوك.
األ يكون الإفراج عنه خطرًا على الأمن العام.

اأن يكون املحكوم عليه ق���د اأدى اللتزامات 
املالي���ة املحك���وم بها علي���ه مامل يك���ن ا�ستحالة 

التنفيذ.
الخت�ضا�ص يف نظر 

طلب لعقوبة البديلة 
يكون لقا�سي تنفي���ذ العقاب الخت�سا�س يف 
الف�سل بجميع املنازعات املتعلقة بتنفيذ العقوبة 
البديلة اأو اإلغاوؤها واإ�س���دار جميع القرارات والأوامر 
املتعلق���ة به���ا بعد �سم���اع اأقوال النياب���ة العامة 
وخا�س���ة الأمر بتنفيذ العقوب���ة الأ�سلية اأو ما تبقى 
منها، اأو اللتزام بعقوبة بديلة يف حالة الإخالل اأو 
عدم تنفيذها، الأم���ر بتمديد املدة التي يتعني 
خالله���ا تنفيذ العقوبة، النظر يف التقارير املتعلقة 
بتنفي���ذ العقوب���ات البديلة ، كاف���ة الخت�سا�سات 

الأخرى املن�سو�سة قانوناً.
ومما جتدر الإ�سارة اإليه اأن القرارات والأوامر التي 

القانون اأقر رغبة من 
امل�رشع يف حماية 
املجتمع من اخلطر 
الإجرامي امل�شتقبلي

العمل يف خدمة 
املجتمع دون مردود 
مايل اأحد العقوبات 

البديلة
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ي�سدرها قا�سي تنفيذ العقاب تكون نافذة فورًا ولو 
مع ح�سول ا�ستئناف اأمام حمكمة ال�ستئناف العليا 
اجلنائية، وتتولى اجله���ة املعنية بوزارة الداخلية 
حتت اإ�رشاف النيابة العامة متابعة تنفيذ العقوبات 
البديلة، واأناطت بوزير الداخلية حتديد تلك اجلهة 

واآلية التنفيذ.
وفيم���ا يتعلق بالتدابري الحرتازية كذلك فقد 
اأو�سح���ت املادة رق���م )18( من القان���ون ال�سالف 
الذكر، التدابري البديلة التي يجوز لع�سو النيابة اأو 
القا�سي من اإلزام املتهم بواحدة اأو اأكرث منها بدًل 
عن احلب�ص الحتياطي، وجاءت كذلك على النحو 

التايل بيانه :
التدابري الحتياطية 

- الإقام���ة اجلربية يف مكان حم���دد والذي 
ت�رشي عليه اأحكام قانون احلب�ص الحتياطي.

- احل�سور ملركز ال�رشطة يف اأوقات حمددة.
- حظر ارتياد مكان اأو اأماكن حمددة.

- التعهد بعدم التعر�ص اأو الت�سال باأ�سخا�ص 
اأو جهات معينة.

- اخل�سوع للرقابة الإلكرتونية. 
ومما جتدر الإ�سارة اإليه اأنه ت�رشى على التدابري 
البديل���ة ذات الأح���كام املنطبقة عل���ى العقوبات 
البديل���ة، كما يجوز للمتهم املل���زم باأحد التدابري 
البديل���ة اأن يتظلم م���ن الأمر ال�سادر م���ن النيابة 
العامة اأمام املحكمة الك���ربى اجلنائية وعند رف�ص 
التظل���م يجوز ل���ه اإعادة التظلم م���ن جديد بعد 
انق�ساء �سهر م���ن تاريخ الرف�ص الأول وتنتهي هذه 
التدابري بانتهاء �ستة اأ�سهر من تاريخ بدء التنفيذ 
مامل حتال الدعوى اإلى املحكمة اجلنائية املخت�سة 
في�سبح فر����ص التدابري اأو اإلغاوؤه���ا من اخت�سا�ص 

املحكمة.
ويف حال فر�ص التدبري البديل من قبل النيابة 
العام���ة، فاإن ذلك ل مينع من اإ�س���دار اأمر جديد 
بالقب����ص على املته���م وحب�سه اإذا وج���دت اأدلة 
جديدة قوية �سد املتهم اأو يف حال هروب املتهم 
من تنفيذ التدابري البديلة اأو امتنع عن تنفيذها 
اأو اأخ���ل بها اأو حدثت ظروف ت�ستدعي اأمر القب�ص، 
ويف ح���ال ما اإذا �سدر اأمر فر�ص التدبري البديل من 
القا�سي فيكون اإعادة اإ�سدار الأمر اجلديد بالقب�ص 
على ذات املتهم اأو حب�س���ه احتياطياً من القا�سي 

الذي اأ�سدر التدبري بدًل عن احلب�ص الحتياطي.

جزاءات عدم التنفيذ 
وفق���اً ل�رشي���ح ن�سو�ص القانون يت���م معاقبة 
املحك���وم علي���ه الذي ه���رب من تنفي���ذ اأي من 
العقوبات البديلة اأو التدابري البديلة اأو كل �سخ�ص 
�ساع���د املحكوم عليه عل���ى الهروب م���ن تنفيذ 
العقوبات والتداب���ري البديلة اأو الإخالل بتنفيذها، 
باحلب�ص مدة ل تزيد على �سنتني اأو بالغرامة التي 
ل تتج���اوز 200 دينار، وبنيَّ القانون اأنه يف حال 
وقعت اجلرمي���ة من �سخ�سني فاأك���رث بالتهديد اأو 
العن���ف على الأ�سخا�ص اأو الأ�سي���اء اأو يف حال اإذا 
وقعت با�ستعمال ال�سالح اأو التهديد با�ستعماله عد 

ذلك ظرفاً م�سددًا.
ويعاقب باحلب�ص مدة ل تزيد على �ستة اأ�سهر 
اأو بالغرامة التي ل جتاوز 100دينار كل من كلفته 
اجلهة املخت�سة مبتابعة تنفيذ اأي من العقوبات اأو 

التدابري البديلة واأخل مبتابعته التنفيذ.
اإذًا فالعقوب���ات والتداب���ري البديلة لي�ست كما 

يظ���ن من ي�سمع عنها اأنه���ا طريقة لإفالت املجرم 
من عقابه واإهدارًا حلق املجن���ي عليه من معاقبة 
املتهم، بل على العك�ص فالقانون بني اأن املتهم 
ل���ن يكون فالت من العقاب ب���ل هو مقيد بعقوبة 
بديل���ة حت���ت رقابة اجله���ة املخت�س���ة، حيث اأن 
اإ�سالح املتهم واإعادة تاأهيل���ه لنخراطه مرة اأخرى 
يف املجتم���ع دون دخوله اأ�س���وار اإدارة الإ�سالح 
والتاأهيل واله���دف الأ�سا�سي خا�سة يف الق�سايا غري 
اجل�سيمة، ل�سيما حداثة �سن املتهم وعدم وجود 
اأ�سبقي���ات عليه،فكله���ا اعتب���ارات ي�ستحق عليها 
اجل���اين العقوبة اأو التدب���ري  البديل منعاً لتفكك 
اأ�رشته وخ�رشان���ه لوظيفته وغريها م���ن العتبارات 
الإن�سانية والجتماعي���ة، ل�سيما اأن مملكة البحرين 
�ستك���ون متما�سي���ة مع اأح���دث النظ���م لإ�سالح 
املحكومني،واإع���ادة اأنخراطهم يف املجتمع من 

جديد.



حديث الذكريات

يف ع���ام 1974 وبعد ا�ستقالل البحري���ن ب�سنوات قليلة، اأن�سم اإلى �سلك العمل اجلمركي �سابط فذ، تدرج 
يف املنا�سب حتى و�سل اإلى رئي�ص نوبة بالتفتي�ص اجلمركي باملطار.

 �سهد اأثناء م�سريته املهنية الطويلة، الكثري من الأحداث، ونال خاللها العديد من �سهادات التكرمي وخطابات 
ال�سك���ر والثناء على اجلهود املثمرة التي قدمها طيلة خدمته يف �سئون اجلمارك اإلى اأن مت قبول طلبه باخلروج 

على التقاعد املبكريف عام 2009 ليرتك وراءه �سرية ذاتية طيبة ي�سار لها بالبنان.

جمل���ة »اجلم���ارك« زارت �ساب���ط اجلمارك 
املتقاع���د �سامي اجلودر، وال���ذي قال: »بداأت 
العم���ل ع���ام 1974 يف ق�سم اجلم���ارك بباب 
البحرين، كنت يف ق�س���م املقاطعة، وهو ق�سم 
خمت�ص ملنع دخ���ول الب�سائع الإ�رشائيلية اإلى 
البحرين، ثم انتقلت اإلى ميناء �سلمان، ثم اإلى 
ق�سم اأمناء ال�سندوق ل�ستيفاء وحت�سيل الر�سوم 

اجلمركية«.
وي�سي���ف: »كان ال�سي���د )ع. اأ.( رئي����ص 
ق�سمنا، وهو �سخ�ص طي���ب الذكر يتحمل الكثري 

تولي���ت من�سب من امل�سئولية، وبعد غيابه 

رئي�ص الق�سم من بعده، ثم انتقلت للعمل يف 
مطار البحرين الدويل، يف املبنى القدمي، قبل 
افتتاح املبنى احل���ايل باأربعة �سنوات، وعملت 
هناك 10 �سنوات قبل اأن اأنقل اإلى ج�رش امللك 

فهد بعد افتتاحه ب�سنتني«.
ويتاب���ع اجل���ودر : »كان اجل����رش جتربة 
جديدة، منفذ ب���ري لأول مرة، نتعامل فيه مع 
�سي���ارات، وكنا نتعاون م���ع اجلانب ال�سعودي 
خلربته���م يف هذا املجال حي���ث متلك اململكة 
العربي���ة ال�سعودية الكثري م���ن املنافذ الربية، 
وبعدها بفرتة ب�سيطة نقلت اإلى ق�سم التخلي�ص 
باجل����رش ملدة �سن���ة، ثم عدت اإل���ى املطار اإلى 
ق�سم ال�سحن اجلوي، وبقيت فيه 9 �سنوات قبل 
اأن اأعود اإلى ق�سم التفتي�ص يف مطار البحرين، 

وبعد 14 �سنة اأ�سبحت رئي�ص النوبة.
 من املالية اإلى الداخلية

ويق���ول اجل���ودر: »عاي�ست قب���ل خروجي 
للتقاعد املبكر انتق���ال اجلمارك من وزارة املالية 
اإل���ى وزارة الداخلي���ة، واأ�سب���ح رئي�ص اجلمارك 
يف ذلك الوقت �سع���ادة اللواء با�سم بن 
يعقوب احلمر وزير الإ�سكان احلايل«.

وعن جترب���ة النتقال من 
وزارة املالية اإلى وزارة الداخلية، 
ي�سيف �سام���ي اجلودر: »قام 
�سعادة رئي�ص اجلمارك اآنذاك 
العملي���ة اجلمركية،  بتطوي���ر 
مفعم���ة  جدي���دة  اأج���واء 

بالتحدي���ث والتطوي���ر، د�سن معه���د اجلمارك 
لتدريب ال�سباط اجل���دد، كما قام برتيب نظام 
يقوم من خالل���ه �سابط اجلمارك اجلديد بالعمل 
يف جميع نقاط اجلمارك بجميع املنافذ، لكي 

ميلك فكرة عامة وتفهم لطبيعة العمل«.
ويتابع اجل���ودر: »اأما جيلنا م���ن ال�سباط 
القدم���اء، فكن���ا ناأخ���ذ تدريب���ات بني احلني 
والآخ���ر، وكنا نعتمد على خربتنا، ومت ابتعاثنا 
اإل���ى الكوي���ت للتدري���ب عل���ى جه���از الأ�سعة 
»الأك�س���رتي«، حي���ث كان���ت تق���ام بالكويت 
جتمعات تدريبية خليجية، كما مت اأي�ساً ابتعاثنا 
اإل���ى الأردن لالط���الع على جتربته���م وعملهم 
اجلمرك���ي يف جميع منافذه���ا، وكنا معجبني 
بتطورهم ومتابعتهم وتنظيمهم، وان�سيابيتهم 

بالعمل، وا�ستفدنا منهم ب�سكل كبري«.
وي�سي���ف اجل���ودر: »كان اعتم���اد الأجهزة 
احلديث���ة نقلة نوعية، وع���رب »الأك�سرتي« قام 
�سباط اجلمارك يف منفذ ج�رش امللك فهد الربي 
بك�سف خم���درات كانت خمبئ���ة يف �سقف اأحد 
ال�ساحنات يقودها اآ�سيوي، وكانت خمبئة بطريقة 
�سعب���ة للغاي���ة، اإل اأن �سب���اط اجلم���ارك كانوا 
مدرب���ني ومتمكنني من عمله���م، وكنا نعتمد 
على ال�سب���اب النوابغ الذين كان���وا متمكنني 

ب�سكل مذهل من عملهم«.
ويتاب���ع : »وكنا نق���وم بالتفتي�ص يدويا 
للم�سافرين، ثم اقرتحنا و�سع اأجهزة »اأك�سرتي« 
لتفتي�ص اأمتع���ة امل�سافرين ب�سكل اأ�رشع واأ�سهل 

الإحرتاف يف العمل اجلمركي هو الت�ضهيل على امل�ضافرين وحماية البلد  .. اجلودر:

الفرا�شة اأطاحت بـ»�شاحب اخلنجر«
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واأك���رث احرتاف���اً، وحازت هذه اخلط���وة على ر�سا 
امل�سافرين، وعززت ه���ذه الأجهزة من الإجراءات 

اجلمركية و�ساعدتنا كثريًا يف عملنا«.
اجلمارك واجهة البلد

ويقول اجل���ودر: »رجال اجلمارك هم واجهة 
البل���د، واأول الأ�سخا�ص الذي���ن يتعرف عليهم 
الزائ���ر ململكة البحرين بع���د موظفي اجلوازات، 
ونح���ن نحر����ص على �س���ورة اململك���ة ونقدم 
امل�ساع���دة جلميع ال���زوار، وه���ذا ب�سبب حبنا 
ململكتنا، حيث كان امل�سافرين يعربون لنا عن 
امتنانه���م واإعجابهم بابت�سامة رج���ال اجلمارك 

وهندامهم املنظم وعملهم الدءوب«.
ويوؤكد اجل���ودر اأن فرا�س���ة �سابط اجلمارك 
يف قراءة وتقيي���م امل�سافر، هي ال�رش وراء تفوق 
رج���ال اجلمارك، »ومن خ���الل اخلربة ن�ستطيع 
معرفة املهرب، ومن اأه���م املالمح التي يبديها 
امله���رب بالغال���ب، الرتب���اك، الهن���دام غ���ري 
املنظ���م، والت�رشف���ات الغريبة، كم���ا اأن طريقة 
الرد عل���ى الأ�سئل���ة توحي بالكث���ري، حيث اأن 
بع����ص امل�سافرين مبجرد اأن تتحدث معه ملدة 
ب�سيط���ة، ت�ستطيع اأن متي���ز ردة فعله، وقبل 
عملي���ة التفتي�ص يف قاعة النتظ���ار، ت�ستطيع 
مالحظة املهرب���ني املحتمل���ني، ينظرون مينة 

وي�رشة، ويبدون الرتباك يف ت�رشفاتهم«. 
ويتاب���ع اجلودر : »كنا ل نراقب امل�سافرين 
فقط، بل اأي�سا العاملني يف املطار، وقد �سبطنا 
بع�ص عملي���ات التهريب عندما قام اأحد موظفي 
البن���وك بالتفاق م���ع م�سافر لتهري���ب �ساعات 
مقل���دة، وا�ستلم املوظف ال�ساع���ات من امل�سافر 
املهرب، حي���ث قام بنقلها ع���رب كميات ب�سيطة 
ظناً منه اأن���ه �سيفلت بذلك، وق���د كان يذهب 
وي�سع ال�ساعات يف �سيارته ثم يعود اإلى عمله، 
حيث لحظنا اأن���ه متكرر اخلروج والعودة، فقمنا 

بتفتي�سه و�سبط ال�ساعات املهربة«.
اأم���ا عن ال�سبطيات وعملي���ات التهريب التي 
يك�سفها رجال اجلمارك، قال اجلودر: »يف اأحد 
الأي���ام، كلمني �سابط اجلم���ارك  )ج.�ص( حول 
روؤيته حلقيبة يوجد بها عالم���ة �سوداء اأ�سفلها، 
فوجهت���ه ان ل ي�س���ع اأي اإ�س���ارة عليها، لرنى 

م���ن �سياأخذها يف �سالة ال�ست���الم و�سنتابعها، 
وا�ستغربت اأن ال���ذي اأ�ستملها �سخ�ص كبري يف 
الثمانيني���ات من عم���ره، ل يب���دوا عليه مالمح 
التهريب، فقلت يف نف�سي، قد ل تكون حقيبته، 
وقد يكون هناك من ينتظر يف اخلارج ل�ستالم 

احلقيب���ة ، فاأخ���ربت مكتب مكافح���ة املخدرات 
التاب���ع ل���وزارة الداخلية املوج���ود يف املطار 
بالق�سة، فقاموا باإر�سال رجلني بلبا�ص مدين اإلى 
خارج املطار للمراقبة، وقمت من جهتي بت�سهيل 
عب���ور احلقيبة اإلى اخلارج، وف���ور خروج الرجل 
كبري ال�سن، فاإذ ب�سابني يتقدمان منه ل�ستالم 
احلقيبة، وفعاًل قام الق�سم باإلقاء القب�ص عليهم 
ومت اكت�ساف كميات من احل�سي�ص خمبئة داخل 

اأر�سية احلقيبة.
ويتاب���ع: ب�س���وؤال الرجل كب���ري ال�سن عن 
احلقيب���ة ، قال اأنه ويف مط���ار الهند كان ميلك 
وزن زائ���د ع���ن امل�سموح ب���ه، ومل يكن ميلك 
املال، فقام رجل بدفع املبلغ عنه، وطلب منه 

منذ ال�شتقلل 
خ�ش�شت البحرين 
ق�شم باجلمارك ملنع 

دخول الب�شائع 
الإ�رشائيلية



خدمة باأن يو�س���ل احلقيبة اإلى البحرين، حيث 
�سيتم ا�ستالمها عن طريق اأحد القارب.

» القان���ون ل يحمي املغفل���ني « ي�سيف 
اجل���ودر: »ع�سابات املخ���درات تعلم باأننا يف 
جم���ارك البحرين مند ي���د الع���ون للم�سافرين 
ون�ساعدهم، وظنوا باأنن���ا �سن�ساعد الرجل دون 
ال�سك في���ه اأو مراقبت���ه، اإل اأن رج���ال اجلمارك 

حذرين جدًا ول ميكن خداعهم«.
الثعلب و�ضاحب اخلنجر

وعن اأغرب ق�سايا ال�سبطيات اجلمركية التي 
مرت عل���ى �سامي اجلودر اأثن���اء �سنوات خدمته 
الطويلة يقول: »كان لنا زميل يعمل يف املطار، 

مدير اأحد ����رشكات الطريان، وم���دراء الطريان 
تربطنا بهم عالقات زمالة بحكم العمل والختالط 
اليومي معه���م، ويف اأحد الأيام كان قادماً من 
م�سقط، دخ���ل لل�سالم علين���ا واحلديث معنا، 
وكان من �سم���ن �سباط اجلمارك الذين يعملون 
مع���ي ال�ساب���ط »ر. ح.« وكان يطلق عليه » 
ثعلب اجلمارك ، »وي�سهد له باحلنكة، واللتزام 
بالعم���ل والتفوق.وقد ح����رش اإيل وقال: »هذا 
ال�سخ�ص الذي يجل�ص معك، قام باإح�سار خنجر 
مع���ه من م�سقط«، ومب���ا ان الأ�سلح���ة البي�ساء 
ممنوعة من الدخول ال بت�رشيح.قلت له، »ملاذا 
اأح�رشت �سيء واأنت تعلم باأنه ممنوع؟«، ومن 
خالل خربتنا يف العمل، نعرف حيل املهربني، 
ونعلم ب���اأن امله���رب ي�سغلك ب�س���يء ب�سيط 
لتهري���ب �سيء اأكرب، فعرف���ت باأنه يخفي �سيء 

اآخر.
ويتابع اجلودر: قمت بالرتبيت على ظهره، 
ف�رشخ خائفاً، عنده���ا تاأكدت باأنه يخفي �سيء 
اأكرب واأخطر من جمرد خنجر، رغم اأنه تربطنا به 
زمالة عمل وال�سكوك بعيدة عنه ويعرف القانون 
جي���دًا، اإل اأن الوطن اأكرب، وحماية الوطن اأهم، 

ونحن دائماً حذرون.
وي�سيف اجلودر: كان هناك لغة اإ�سارات فيما 
بيننا ك�سب���اط جمارك، قمت باإعط���اء اإ�سارة اإلى 
ال�سابط الآخر، ليقوم بتفتي�سه يف غرفة التفتي�ص 
الذات���ي، وف���ور اأن طلب منه ذل���ك، بدء مدير 

�رشكة الطريان بالتفاع���ل والرتباك ب�سكل اأكرب، 
بدء يق���ول: »خذوا اخلنج���ر ول اأريد ر�سيد«، 
وب���دء بعده���ا بالإ�ستعطاف: »اأف���ا يابو حممد 
ت�س���ك فيني« قلت ل���ه »اأنا اأي�س���اً يفت�سوين، 
كموظفني مطار لبد اأن نكون قدوة لغرينا، كما 
اأنني ل اأعتق���د اأن التفتي�ص �سي�رشك«، وقتها 
تاأك���دت ب�سكل قاطع اأن���ه يخفي �سيء، وعند 
تفتي�س���ه، اكت�سفنا باأنه قام بح�سو بطانة �رشواله 

من ناحية احلزام بالهروين.
ويتاب���ع اجل���ودر يف �رشد ه���ذه العملية 
الغريب���ة : »اأ�ست�سل���م الرج���ل وب���دء يرجونا 
مب�ساحمته والت�سرت عليه وعدم ك�سف املو�سوع، 
وقمنا بت�سليم���ه لل�سلطات املعني���ة، وهذه هي 
اأحد ط���رق املهربني، ي�سغل���ك ب�سيء �سغري 
ليخفي ال�سيء الأك���رب، وعندما فح�سنا اأمتعته، 
وجدن���ا يف حقيبته كميات اأك���رب من الهروين، 
واكت�سفنا اأنه كان قادماً من اأحد الدول الآ�سيوية 
اإلى م�سقط، ثم من م�سقط اإلى البحرين، وذلك 

للتمويه علينا«.
باب التفوق اجلمركي

ويوؤكد اجلودر اأن »الفرا�سة يف عمل �سباط 
اجلم���ارك �سيء مه���م جدًا، ول �س���يء اأقوى اأو 
اأف�سل من فرا�س���ة �سباط اجلم���ارك، فال الأجهزة 
ول احليوان���ات تفي بالغر�ص اأك���رث من العن�رش 
الب�رشي، ومن امله���م اأن يتدرب �سباط اجلمارك 
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حديث الذكريات

ل �شيء اأقوى اأو 
اأف�شل من الفرا�شة 

ول غنى لرجال 
اجلمارك عنها

اأجهزة الـ«اأك�شرتي« 
جعلت التفتي�ص 
اأ�رشع واأ�شهل
 واأكرث اإحرتافًا
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ويكت�سب���ون اخل���ربة يف جم���ال الفرا�س���ة قدر 
امل�ستطاع«.

وع���ن ن�سيحته ل�سب���اط اجلم���ارك ال�سباب 
واملقبل���ني على العمل، ق���ال اإن »باب التفوق 
لأي �ساب���ط جم���ارك هو حب الوط���ن، فال �سيء 
يلهم���ك الإبداع �سوى الإخال����ص للوطن، فاأنت 
تقوم باإنقاذ الإن�سانية عرب عملك، وعليك حتمل 
روح امل�سئولي���ة دائماً، كما انه يجب على �سابط 
اجلمارك اأن يعرف من اأين اأتى امل�سافر، فهناك 
دول نح�سبه���ا بوؤرة لعا�سبات تهريب املخدرات، 
وم���ن ال�رشوري ج���دًا اأن نعلم م���ن اأين خرج 
امل�ساف���ر قبل قدومه اإلى البحري���ن، كما انه من 
املهم احلدي���ث للم�سافرين، فهي طريقة تك�سف 

الكثري ل�سباط اجلمارك«.

ويتاب����ع �سام����ي اجل����ودر يف ن�سيحت����ه 
لل�سب����اب: »قمة الح���رتاف يف العمل اجلمركي 
يف البحري���ن هو الت�سهيل على امل�سافرين ويف 
الوق���ت نف�سه حماية البلد م���ن �رشور املهربني، 
ف�سباط اجلم���ارك يف البحرين واعني ومدركني 
وميلكون م���ا يوؤهله���م ليكونوا مب�س���اف الدول 
ال�سب���اب بتطوير  واأن�سح  املتقدم���ة جمركي���اً، 
نف�سهم ب�سكل م�ستمر، فاملهرب بفكره ال�سيطاين 
يقوم كل يوم باخرتاع اأ�ساليب جديدة ومبتكرة 

للتهريب، ويحاول خداع �سباط اجلمارك«.



علـى الـطـــريق
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قال املخل�ص عي�سى الطيار �ساحب 
مكتب رمز الثق���ة للتخلي�ص اجلمركي، 
الت�سهي���الت اجلمركية  اأن���ه وبف�س���ل 
يف البحري���ن، »يق���وم بع�ص التجار 
اخلليجي���ني ، بالإ�سترياد عن طريق 
مين���اء خليف���ة ب���ن �سلم���ان، وذلك 
والت�سهيالت  التعام���ل،  ح�سن  ب�سبب 
الت���ي تقدمه���ا �سئ���ون اجلمارك يف 
البحري���ن، ما جع���ل البحرين ملجئ 
لهم لالإ�سترياد، رغ���م اأن ذلك يزيد 

من تكلفة النقل للب�سائع«.
واأو�سح الطي���ار ملجلة »اجلمارك« 
اأن »اإج���راءات الت�سدي���ر اجلمركية ل 
تاأخ���ذ اأكرث م���ن 10 دقائق يف حالة 
اكتم���ال جمي���ع اأوراق املعامل���ة، اأما 
اإج���راءات التوري���د عرب ج����رش امللك 
فهد، فتاأخذ 15 دقيقة، اإل يف حالة 
التفتي����ص  الإ�ستثنائية، اإما الإجراءات 
الطبيعية للب�سائ���ع العادية ل تاأخذ 

الكثري من الوقت واجلهد«.

الدفع الإلكرتوين اأخت�رس 24 �ضاعة من وقت املخل�س .. الطيار :

10 دقائق للت�ضدير و15 للتوريد 
بف�ضل الت�ضهيلت اجلمركية

وبني الطيار اأن "التخلي����ص ب�سكل عام هو لعب دور يف الو�سط بني 
التج���ار واحلكوم���ة، لإنهاء املعام���الت احلكومية، ويق���وم املخل�ص باإنهاء 

اإجراءات التاجر الر�سمية، وتخلي�ص الأعمال اجلمركية".

واأكد الطيار اأن اجلمارك تتطور يوم بعد يوم، »هناك ت�سهيالت كثري 
مقدمة من اجلمارك ت�ساعدنا يف عملنا وتخت�رش علينا الوقت واجلهد، وهذا 

اأمر مالحظ«.

الدفع الإلكرتوين خطوة مباركة

واأ�س���اف »نقوم بالدفع الإلكرتوين عرب بع�ص البنوك، وهذه اخلطوة 
مباركة، �ساعدتنا يف اإنهاء اإجراءاتنا ب�رشعة، واخت�رشت علينا ما يعادل 24 
�ساعة عمل مقارنة بالنظ���ام القدمي، الآن اأ�سبحنا ن�ستطيع اإنهاء اإجراءاتنا 

والدفع ب�سغطة زر واحدة، عملنا اأ�سبح اأ�سهل ب�سكل كبري«.

وتابع: »كذلك، مل نعد ننتظر كثريًا لفتح احلاويات، نقدم اأوراقنا 



ونق���وم بفح�ص الب�سائ���ع ب�س���كل مبا�رش، ولو 
مت اكت�ساف اأي خطاأ يت���م معاجلة الأوراق، يف 
ال�ساب���ق كان من املمكن اإيقاف الب�سائع ب�سبب 
نق����ص الأوراق اأو وجود اأخط���اء، الآن الإجراءات 

ت�سري بخط م�ستقيم.
واأكد الطي���ار اأن »اجلم���ارك متنع دخول 
اأي ب�سائ���ع مقلدة، وهذا يحفظ ال�سوق وحقوق 
التجار وامل�ستهلكني، وحتميهم من اأي ب�سائع 

رديئة ومقلدة ت�رشهم«.
وقال الطيار اإن الته���رب ال�رشيبي اأحد اأكرب 
امل�ساكل التي تواجه رجال اجلمارك وهي من اأبرز 
املخالفات التي يرتكبها بع�ص التجار، ويف حالة 
اكت�ساف اأي حالة، يك���ون املخل�ص �ساهدًا على 
املو�س���وع وغري متورط، ورج���ال اجلمارك ملمني 
بهذه الأمور ولديهم معلوم���ات بالتطورات حول 

والأ�سعار وبحك���م خربتهم ي�ستطيعون  العامل 
اكت�ساف اأي تالعب.

الت�ضهيالت عرب املوانئ البحرينية

 ، اخلليجي���ني  »التج���ار   : الطي���ار  واأ�س���اف   

ي�ستوردون ع���ن طريق املوان���ئ البحرينية ب�سبب 
�سهول���ة الإجراءات والت�سهي���الت املوجودة، ما جعل 
البحرين ملجئ لهم لالإ�سترياد ، رغم اأن ذلك يزيد 

من تكلفة النقل للب�سائع«.

واأك���د الطيار اأن اإج���راءات الت�سدير اجلمركية ل 
تاأخ���ذ اأكرث من 10 دقائ���ق يف حالة اكتمال جميع 
اأوراق املعامل���ة، اأما اإجراءات التوريد عرب ج�رش امللك 
فه���د فتاأخ���ذ 15 دقيق���ة، اإل يف حال���ة التفتي�ص  
الإ�ستثنائي���ة، اإم���ا الإج���راءات الطبيعي���ة للب�سائع 

العادية ل تاأخذ الكثري من الوقت واجلهد«.
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اإجراءات اجلمارك 
حتفظ ال�شوق 
وحقوق التجار 

وامل�شتهلكني

جتار من اخلليج 
ي�شتوردون عن 
طريق البحرين 

بف�شل الت�شهيلت 
اجلمركية
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توؤثر بع����ص املمار�سات ال�سلبية على الأداء 
كاأفراد،  املوظف���ني  م�ستوى  عل���ى  الوظيفي، 
اأو عل���ى م�ستوى املوؤ�س�سات ب�س���كل عام، الأمر 
الذي يوؤدي اإلى تراجع الإنتاجية والتاأثري على 
حقوق العم���الء، ويكون ال�رشر اأك���رب اإذا كانت 
تل���ك املوؤ�س�سة جزء من  القط���اع العام، الذي 

يهدف اإلى خدمة املواطنني واملقيمني.
ويفرت����ص باملوظ���ف الع���ام البتعاد عن 
ال�سلبي���ة، والتعامل مع املراجعني  املمار�سات 
وزمالئه يف العم���ل وروؤ�سائه باأخالق وم�سوؤولية، 
والأخالق جمموعةمن القواعد واملبادئ املجردة 
التي يخ�سع لها الإن�سان يف ت�رشفاته، وُيحتكم 
اإليه���ا يف تقييم �سلوك���ه، وتو�سف باحُل�سن اأو 

بالقبح.
فاخللق �سفة م�ستقرة ل عار�سة؛ لأن الإن�سان 
قد يتلب�ص ببع�ص ال�سف���ات غري الثابتة ملوقف 
، كالك���رم، اأو اخلوف، اأو الغ�سب، اأو غري  معنَيّ
ذل���ك، يف حني اأنه و بالأحوال العادية، تظهر 
من���ه ال�سف���ات احلقيقية التي ق���د تخالف هذه 

ال�سفات.
ه���ذه ال�سفة امل�ستق���رة لها اآث���ار �سلوكية، 
فال�سل���وك لي�ص هو اخللق، بل ه���و اأثره و�سكله 

الظاهر للعيان، واملب���ادئ تعّد اأ�سا�ساً لل�سلوك 
املطلوب لأف���راد العمل، واملعايري التي تعتمد 

عليها الإدارة يف تقييم الأداء اإيجاباً اأو �سلباً.
وعندم���ا تك���ون املوؤ�س�سة �سم���ن القطاع 
الع���ام، يكون ال����رشر الأو�سح عل���ى املواطن 
املتعام���ل م���ع ه���ذه املوؤ�س�س���ة، واأن كانت 
ال�سلبيات تع���ود بال�رشر على الوطن ككل �سواء 

اأكانت ال�سلبيات يف القطاع اخلا�ص اأو العام.
يف كل موؤ�س�س���ة، توج���د لوائ���ح ونظم 
تكف���ل �سري العمل بال�سكل ال�سليم الذي يحقق 
غاي���ة املوؤ�س�س���ة، وال���ذي يحفظ  اأي�ساً حقوق 
املراجعني، وبنف�ص الق���در حقوق املوظفني، 
ولك���ن اللوائح والأنظمة ق���د ل تطّبق ب�سكلها 

ال�سحيح دوماً من قبل املوظفني.
ول���كل وظيف���ة اأو مهن���ة من امله���ن قيم 
ومبادئ ومعايري اأخالقية ومعرفة علمية واأ�ساليب 
ومه���ارات فنية حتكم عملي���ات املهنة وحتدد 
�سوابطه���ا، وللمهنة جم���الت متعددة ووظائف 
معينة، وق���د تتداخل جمالت العمل والوظائف 
مهن ووظائف  العمل، مع  واأ�سالي���ب  واملهارات 
اأخ���رى، ويف جمي���ع الأحوال عل���ى املوظف 
واجب���ات يجب اأن يقوم بها، ويجب اأن يوؤديها 
لي����ص فقط لأنه يتقا�سى راتباً م���ن اأجل القيام 
باأعماله، ب���ل اأي�ساً ب�سبب اللتزام باأهمية العمل 

الذي يقوم به، ومن هذه الواجبات :
1- اإتقان العمل

على املوظف اأن يوؤدي عمله على خري وجه، 
يف الوقت وامل���كان املنا�سب���ني واملحددين 
لذلك، ويجب عليه اأن يعرف مهامه ب�سكل جيد 
وي�سعى لفهم عمله، والتكيف معه، والجتهاد 
يف تق���دمي اخلدمة من خالل���ه، ول ميكن اأن 
نتوقع اأن يقوم �سخ����ص اآخر بالعمل بدًل من 
العام���ل امل�سمى للعمل، ويج���ب على املوظف 

اأن يعم���ل على تاأهيل نف�س���ه وتطوير مقدراته 
العملية اخلا�س���ة بعمله،  املعرفي���ة ومهارات���ه 
فتطوير نف�سه �سيطور موؤ�س�سته ونوعية اخلدمات 
املتوقعة منه، بالإ�سافة اإلى حتقيقه ال�ستفادة 

ال�سخ�سية.
2- طاعة الروؤ�ضاء

ل بد للعمل من تنظيم اإداري، ومن الطبيعي 
وجود روؤ�ساء للعم���ل ومروؤو�سني، وتوجد عدة 
ط���رق لإدارة الأعم���ال، ولكن امله���م هنا على 
املوظ���ف طاع���ة الروؤ�س���اء وخا�س���ة املبا�رشين 
منهم، والعم���ل بتوجيهاتهم وتنفيذ اأوامرهم، 

واحرتامهم يف جميع الأحوال.
اأما م���ا يخ����ص الروؤ�س���اء يف الإدارة العليا 
والغري مبا�رشي���ن للموظف، يج���ب اأن يوليهم 

الإحرتام واللباقة 
وواجبات املوظف يف العمل

إيمان موسى الحلواجي
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املوظ���ف احرتاماً خا�س���اً، ول يق�سد بهذا الكالم 
النفاق والري���اء يف التعامل، اإمن���ا احرتام هذا 
امل�سئول، خا�سة اأثناء الزيارات التفقدية لالإدارات 
واملكاتب، فم���ن الواجب الوقوف له���م احرتاماً 
وتقديرًا، وترك الن�سغ���ال بالأحاديث اجلانبية 
مع الزم���الء، واإنه���اء اأي مكامل���ات هاتفية  اأن 

�سادف مرور اأحدهم.

احرتام كل ه���ذه الأمور اإمنا ينم عن اأخالق 
املوظف ذات���ه والبيئة التي ن�س���اأ فيها، وعليه 
فاإنه م���ن امل�ستح�س���ن اأن يتناف�ص كل موظف 
على اإظهار اأخالقه العالية وح�سن تربيته، وهذه 
ال�سلوكي���ات الإيجابية ترتك انطباعاً حمبباً على 

جميع الروؤ�ساء املبا�رشين وغريهم .
3- احرتام القوانني

الد�ستور  القانون اح���رتام  ي�سمل اح���رتام 
والت����رشف وف���ق التعليمات والأوام���ر، ول يجوز 

جت���اوز القوانني واللوائح لأي راأي من الآراء، اأو 
ظرف من الظروف.

4- حفظ الأ�رشار

ق���د يتعرف   الوظيفي  العم���ل  بطبيع���ة 
املوظ���ف على بع����ص الأ�رشار امل�سنف���ة كاأ�رشار 
دولة، اأو املجموع���ات اأو الأفراد، وعلى املوظف 
اأن يكون اأمين���اً يف املحافظة على هذه الأ�رشار 
داخل وخارج نطاق العمل،  واأل يحتفظ ب�سكل 

�سخ�سي بوثائق خا�سة بوظيفته.

ويخ�سع تقدير �رشية  املعلومات للقوانني 
املخت�سة  بهذه املعلوم���ات، ويف حال خمالفة 
املوظ���ف لأمانة و�رشي���ة املعلوم���ات، يتعر�ص 

للم�سوؤولية الأخالقية واجلنائية.

5- كرامة الوظيفة

�سلوك وت�رشفات املوظ���ف يف اأثناء تاأدية 
عمله ويف حياته اخلا�س���ة حم�سوبة عليه وعلى 
الوظيفة التي ي�سغلها، ولهذا يجب على املوظف 
اأن ميتنع ع���ن كل ما يخ���ل بال�رشف والكرامة 

اخلا�سة به وبالوظيفة التي ي�سغلها .

6- احرتام الوقت

يجب على املوظف اللت���زام باأوقات العمل، 
فوق���ت العمل للعمل، ولي�ص من حق املوظف اأن 
ي�سيع وقت العمل باأي ان�سغالت اأخرى، ويجب 
اأن يتن����زّه املوظف عن ا�ستغ���الل القانون بغري 
حق، لإ�ساعة الوقت اأو التالعب به، واإن كان ذلك 

ب�سكل قانوين ل�رشف الوقت يف غري حمله .

7- امل�ضلحة العامة

يت���م احلفاظ عل���ى امل�سلح���ة العامة، عرب 
ع���دم التحّيز لأي موقف م�سب���ق يف اتخاذ اأي 
قرار وظيفي، فاخلي���ار الأول للموظف هو م�سلحة 
الوط���ن، ف���ال يتعام���ل املوظ���ف باملح�سوبية 
والوا�سطة، ول يتاأثر بقرار مزاجي اأو موقف عرقي 

اأو غريه.

8- املمتلكات العامة

عل���ى املوظف احلفاظ عل���ى املمتلكات العامة 
كال�سعي يف تخفي�ص الإنف���اق، ولكن لي�ص على 

ح�ساب  نوعية الأداء وال�ستخدام الأّمثل للموارد.
واحلكم���ة يف ����رشف امل���واد ال�ستهالكي���ة، 
و�سيانة امل���واد الثابتة ل�سم���ان ا�ستمرارية الفائدة 
من اإنتاجيتها، وا�ستخ���دام الأدوات ب�سكل ر�سيد 
و�سليم والإمتناع ع���ن ا�ستخدام املواد املوجودة 
يف جهة العمل ملوا�سيع �سخ�سية، اأو غري متعلقة 

بالعمل الذي وجدت من اأجله .
كم���ا يجب عل���ى املوظف تر�سي���د ا�ستخدام 
والتكييف،  ال�سلكية  الكهربائية، والت�سالت  الطاقة 
وا�ستخدام ط���رق املوا�سالت الأك���رث كفاءة والأقل 

كلفة.
9- اللباقة مع املراجعني

املراج���ع �ساح���ب حاجة، والوظيف���ة وجدت  
لتلبية حاجته، وعلى املوظف لي�ص فقط اللباقة مع 
املراج���ع وتلبية حاجته، ب���ل اأي�ساً يجب ان يقوم 
بتوعي���ة املراجع اإلى حقوقه وواجباته، وت�سجيعه 
عل���ى اح���رتام القوان���ني واللوائ���ح  والتعليمات 

ال�سادرة من اجلهات احلكومية .
و يجب على املوظف الع���ام احرتام املراجع 
وم�ساعدت���ه، وع���دم عرقلته لأ�سب���اب �سخ�سية اأو 
لأ�سباب ا�ستغالله، والتعامل مع املراجعني ب�سكل 

ر�سمي  ومو�سوعي دقيق.
10 - اللباقة مع الزمالء

يواجه العديد من الأ�سخا�ص حتدياً كبريًا يف 
بناء عالقات جيدة م����ع زمالئهم يف العمل، الأمر 
الذي يتطلب مهارات خا�س����ة يف التوا�سل، ب�سبب 
وجود ط����رق قليلة لبناء عالقات اأقوى مع الأخرين 
يف اأماك����ن العمل، اإل اأنها من جهة اأخرى، ت�ساعد 
يف توف����ري العديد من الفر�����ص التي ت�سهم يف 
التط����ور املهني وتفتح الأبواب اأمام تنمية وتطوير 
ال�سخ�سية، بالإ�سافة اإلى حت�سني جو العمل واإ�سافة 

قيمة جلهة العمل ب�سكل عام.
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خطوات ت�شاعدك 
على حتمل �ضغط العمل

هن���اك احتمال كبري اأنك تق�سي معظم يومك يف وظيفة مكتبية، وللمخاطر ال�سحية الكثرية التي ت�سمع بها حول اأ�رشار 
العم���ل املكتبي على �سحة الفرد، حتاول خط���اأً الإبتعاد عن القيام باأعمال يدوية وحركية كثرية علّها جتنبك تلك املخاطر 

ال�سحية، اإل اأنك تتجاهل اأن جلو�سك اأمام �سا�سة الكمبيوتر لثماين �ساعات على الأقل يومياً لن يكون بدياًل �سحياً مطلًقا. 
و�س���واء اأكن���ت تعمل من املنزل اأو جتل�ص وراء مكتب، فهناك بع�ص الطرق الواج���ب عليك اتباعها لتجعل مكتبك مكاناً 

اأف�سل ل�سحتك وتقلل من تلك املخاطر، واإليك ثمانية منها: 

8
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1- تنقية الهواء

بيئة العمل تثري ح�سا�سي���ات – ج�سدية اأو 
نف�سي���ة – ل���دى ال�سخ�ص مث���ل احل�سا�سية من 
الط���الء اأو اأثاث املكت���ب اأو امل���واد الكيميائية 
املوج���ودة يف ال�سجاد، وحتى ب���دون اأعرا�ص 
ج�سدية ميكن للهواء املكتوم اأن يثبط قدراتك 

العقلية. 
اإذ تقول درا�س���ة حديثة اأجريت يف جامعة 
هارف���ارد اأن املكات���ب التي بها فتح���ات تهوية 
جيدة وملوث���ات الهواء بها قليلة، يكون م�ستوى 

اأداء العاملني فيها اأف�سل. 
2- املكاتب الواقفة

ا�ساأل م���ا اإذا كان���ت ظروف عمل���ك ت�سمح 
با�ستخ���دام املكات���ب الواقف���ة )املكاتب التي 
ميكن ا�ستخدامها من خ���الل الو�سع واقفاً(، اإذ 

�سي�ساعدك هذا النوع من املكاتب على التحرك 
اأكرث خالل اليوم واجللو�ص لوقٍت اأقل. 

ولأن الوقوف عل���ى قدميك طوال اليوم قد 
ي�سبب اآلماً، ميكنك اأن ت�ستخدم مكتباً ي�سمح 
لك ب�سبطه وقوًفا اأو جلو�ًسا، كما ميكنك ا�ستخدام 
كرة التمرين املطاطية بدًل من الكر�سي اإذا كان 
املكتب الواقف خيارًا غري متاح يف مكان عملك. 

3- �رشب املاء

امل���اء ل ُيح�س���ن الب�رشة فق���ط، بل مينع 
ال�س���داع اأي�ًس���ا خالل درج���ات احل���رارة العالية 
واجلافة، كم���ا اأنه يقلل ال�سهي���ة الزائدة لالأكل، 
واملاء ����رشوري كذلك ليعمل الكب���د والكليتان 
ب�سكل جيد، كما اأنه ي�ساعد على اإخراج ال�سموم 
من اجل�سم، لذا اخرت اإبريق���ا اأو زجاجة مياه 32 

اأون�سة على الأقل لتبق مرتوياً خالل اليوم.
4- اخرت املكتب القريب من النافذة

اأظه���رت درا�سات من جامع���ة نورث و�سرتن 
اأن الأ�سخا�ص الذين لديهم نوافذ يف مكاتبهم 
يكونون اأكرث ن�ساطاً، كم���ا اأنهم يح�سلون على 

نوم اأف�سل.
لذل���ك ح���اول احل�س���ول عل���ى اأك���رب قدر 
ممك���ن من ال�سوء الطبيعي م���ن خالل جلو�سك 
بجوار نافذة، فتعر�سك ل�س���وء النهار الطبيعي 
ي�ساع���دك على اإبق���اء م�ستوى القل���ق منخف�ساً 
وكذلك ُيبقي �ساعتك البيولوجية تعمل ب�سكل 
جيد، و�سيجعلك اأي�ساً ت�سعر بطاقة وحما�ص اأكرب 

خالل اليوم.
اأما اإذا مل يكن لديك نافذة بجوار مكتبك، 
فحاول احل�سول على �سوء بارد مييل اإلى الأزرق 
اإذ اأن���ه �سي�ساعدك يف التفكري التحليلي، بينما 
ال�س���وء الدافئ يك���ون اأف�سل لتن�سي���ط التفاعل 
الإجتماع���ي م���ع الآخرين، لذلك ق���م باختيار 
م�سباح مكتبي بدًل م�سباح ال�سقف للتقليل من 

اإجهاد العني.
 5- ا�ضتخدم زيوًتا عطرية

جت���اوز معط���رات اله���واء وال�سم���وع التي 
تن�رش روائح �سناعي���ة اإذ اإن بع�سها ين�رش مواد 
كيميائي���ة مزعج���ة، واجته بدًل م���ن ذلك اإلى 
موزعات الهواء التي ت�ستخدم زيوتاً عطرية فهي 

تن�رش عبريًا طبيعياً رقيقاً.

اإذ ت�ستطي����ع رائح����ة احلم�سي����ات وحدها اأن 
حت�ّس����ن ذاكرت����ك وتفك����ريك بينم����ا ترف����ع من 
معنوياتك، واإذا كانت معظم الروائح قوية بالن�سبة 
لك، جرب رائحة قريب����ة من رائحة الليمون �ستكون 

اأهداأ واألطف كثرًيا.
6- اخرت الطعام ال�ضحي

قد ت�سبح اآلة البيع مغرية خالل �ساعات النهار 
لت�س����رتي منها الأغذية والع�سائ����ر امُل�سنعة، جتاوز 
هذا الإغراء عايل ال�سعرات باإح�سار طعامك ال�سحي 
اإل����ى العمل، وج����رب الفواكه واخل�����رشاوات الطازجة 

والزبادي واملك�رشات لتظل �سبعاناً.
كما اأن فواكه مثل الربتق����ال والتفاح تتما�سى 
متاماً مع املك�رشات، خا�سة اأن الفواكه حتتوي على 
ن�سبة �سكريات لذا يجب اأن توؤكل مع اأطعمة �سحية 
اأخرى، وميك����ن اأن تختار التفاح مع زبدة اللوز، اأو 
اأعواد اجلزر مع زبدة احلم�ص، فاإنهما ميثالن وجبات 

خفيفة �سحية ت�ساعد على ال�سعور بال�سبع.
7- مت�ضى اأثناء ال�ضرتاحة

اإب����داأ برناجم����اً للم�س����ي اأو الهرول����ة اأثناء فرتة 
ال�سرتاح����ة اأو بع����د انتهاء العم����ل، وحث زمالءك 
يف العم����ل على الإن�سمام ل����ك يف تلك التجربة، 
و�سيوؤدي ذلك اإلى حي����اة �سحية يف املكتب كله، 
فمج����رد امل�س����ي مل����دة 5 اأو 10 دقائ����ق 3 اأيام 
اأ�سبوعي����اً �سيبقي ج�سدك ن�سيط����اً، كما �سي�ساعد 

عملية الأي�ص على العمل ب�سكل جيد.
8- �ضع نباتات يف املكتب

اأظه����رت الدرا�س����ات اأن وج����ود النبات����ات يف 
املكتب اأدى لزي����ادة الإنتاج بن�سبة 38%، ورفع 
الإبداع اإل����ى ن�سبة 45%، و�ساعد اأي�ساً على رفع 

م�ستوى ال�سحة العامة بن�سبة%47. 
و�ست�ساع����د النباتات كذلك عل����ى تنقية هواء 
املكتب، والتقليل من الت�سوي�ص و�سو�ساء املكتب، 
وتاأكد من اختيارك لنبات ميكنه العي�ص يف اإ�ساءة 
خافت����ة ويف اأماكن مغلقة، مثل نب����ات العنكبوت 

وزنبق ال�سالم وال�سبار. 
وعليك اأن ت����درك جيًدا اأن العمل يف وظيفة 
مكتبية ل يعني التخلي عن احلياة ال�سحية، فهذه 
التغي����ريات ال�سغرية يف مكان العمل ويف الروتني 
اليومي �ست�ساعدك على احل�سول على �سحة اأف�سل 

خالل اليوم.
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م���ع ثورة التحول الرقمي التي تعي�سها غالبية القطاعات الإقت�سادية الي���وم اأ�سبحت »البيانات ال�سخمة« واقعاً ملمو�ساً، 
 .tweet حتى اأن قامو�ص اأوك�سفورد اعتمد امل�سطلح واأ�سافه لقامو�ص اللغة مع م�سطلحات م�ستحدثة اأخرى مثل التغريدة
وحتولّ���ت البيانات واملعلومات الت���ي تولّدها ومتلكها ال�رشكات اإل���ى »ثروة« ي�سعها م�رشفيو الإ�ستثم���ار، مبن فيهم حمللو 

الأ�سهم، ن�سب اأعينهم لدى تقييمهم ل�سعر ال�رشكة وقيمتها يف ال�سوق. 
ويع���رّف معهد ماكنزي العامل���ي البيانات ال�سخمة باأنها جمموع���ة من البيانات التي يفوق حجمها ق���درة اأدوات قواعد 

البيانات التقليدية على التقاط، تخزين، اإدارة وحتليل تلك البيانات. 

البيانات ال�ضخمة 
ا�ضتثمار امل�ضتقبل وثروته الكربى



53الجمـــــــارك 

اإعداد: ق�شم احلا�شب الآيل

 وتتاأل���ف البيان���ات ال�سخم���ة م���ن كل من 
املعلوم���ات املهيكلة والتي ت�سكل ج���زءًا �سئياًل 
ي�سل اإلى 10% مقارنة باملعلومات الع�سوائية اأو 
غري املهيكلة والتي ت�س���كل الباقي. واملعلومات 
غري املنظمة هي ما ينتجه الب�رش، كر�سائل الربيد 
التغريدات،  الفيدي���و،  مقاط���ع  الإلك���رتوين، 
من�س���ورات في�ص ب���وك، ر�سائ���ل الدرد�سة على 

الوات�ساب، النقرات على املواقع وغريها.
وي�سري خرباء اإل���ى اأن عام 2017 �سي�سهد 
من���وًا كبريًا يف حجم البيان���ات الكبرية بالتزامن 
مع ا�ستمرار �سخ ا�ستثمارات كربى �رشكات العامل 
مث���ل جوجل، في�سب���وك، بايدو واأم���ازون »اآي 
بي اإم« واإنت���ل ومايكرو�سوفت التي تقوم حالياً 
با�ستثمار مبالغ �سخمة يف جذب اأ�سحاب املهارات 
الذكاء ال�سطناعي،  واإنتاج تطبيقات وبرجميات 
لفتني اإلى اأن البيان���ات ال�سخمة اأدت اإلى بروز 
قطاع »التعل���م العميق« املتف���رع عن قطاع 

الذكاء ال�سطناعي.
 )IIA( ويتوقع املعهد الدويل للتحليالت
اأن ي���وؤدي الهتم���ام وال�ستثم���ار املتزايد يف 
تقني���ات ال���ذكاء ال�سطناعي اإلى ظه���ور اأدوات 
جدي���دة جلمع وحتلي���ل البيانات وب���روز فر�ص 
وظيفية جديدة خالل الثني ع�رش �سهرًا املقبلة.

وبح�س���ب تقري���ر حديث ل�رشك���ة »اآي دي 
�سي« لالأبحاث فاإن منو اإيرادات البيانات الكبرية 
وحتليالت الأعمال عاملياً و�سل اإلى 130.1 مليار 
دولر يف ع���ام 2016، ويتوقع منوه اإلى اأكرث 
من 203 مليارات دولر يف عام 2020، مبعدل 

منو �سنوي مركب قدره %11.7.
فر�ص متاحة

وقال تيد فريدم���ان، نائب الرئي�ص واملحلل 
لدى جارترن لالأبح���اث اإنه ولال�ستفادة من الفر�ص 
املتاح���ة يف �سوق حتلي���ل البيان���ات الكبرية، 
فاإن���ه ينبغي على ال����رشكات يف ال�رشق الأو�سط 
و�سع اإ�سرتاتيجية واأطر عملية تعمل على تطوير 
امله���ارات التقني���ة واملهنية، وتبن���ي املنا�سب 
وامله���ام اجلدي���دة املتول���دة عن ه���ذا الطلب 
والتقنيات،  امله���ارات  املتزايد، وتو�سيع نطاق 
لت�سب���ح هنالك وحدات ومناط���ق اأعمال جديدة 

يف ال�رشك���ة، وحتقي���ق الن�سيابي���ة يف حركة 
البيانات واإيجاد بيئ���ة جتريبية، من اأجل دعم 

عامل البيانات وعمليات التحليل يف كل مكان.
واأ�س���اف: “�سوق البيان���ات يتجه نحو دمج 
التخ�س�سات املختلفة معاً، ف�ساًل عن اأن منهجيات 
البيانات وعملي���ات التحليل اأ�سبحت اأكرث �سمولية 

وقادرة على تغطية كافة مراحل الأعمال”.
وتت�سدر املوؤ�س�سات الرائدة حالياً هذا التوجه، 
فالقيمة املتولدة لديه���ا �ستخلف وراءها ال�رشكات 
املناف�سة الأقل ا�ستع���دادًا، بل و�ستتخطاها يف 
كاف���ة املجالت والتخ�س�سات، ب���دءًا من عمليات 
حتليل العم���الء، و�سوًل اإلى حتويل البيانات اإلى 

خطط للعمليات، وغريها الكثري.
3 توجهات

ولفت فريدمان اإلى اأن هنالك ثالثة توجهات 
رئي�سية �ستقود ه���ذا التغيري اجلذري يف طرق 

ا�ستخدام البيانات وعمليات التحليل، وهي:
 اأوًل: البيان���ات وعملي���ات التحلي���ل الت���ي 
�ستدفع عجل���ة منو عمليات ال����رشكات احلديثة 

ب�سكل كامل.
ثاني���اً: �ستتبنى املوؤ�س�س���ات منهجية �ساملة 
ومتكامل���ة ملعاجلة البيانات وعملي���ات التحليل، 
حيث �ستقوم ال����رشكات باإن�ساء بنى متكاملة من 
النهاي���ة اإلى النهاي���ة، من �ساأنه���ا متكني اإدارة 
البيان���ات وعملي���ات التحلي���ل، بدءًا م���ن مركز 

العمليات يف املوؤ�س�سة و�سوًل اإلى الطرفيات. 

ثالثاً: زيادة اعتم���اد املديرين التنفيذيني 
عل���ى البيان���ات، ما �سيتي���ح خل���رباء البيانات 
وعملي���ات التحلي���ل لع���ب اأدوار جدي���دة يف 

ال�رشكات.

وح���ول اأه���م تو�سيات »جارت���رن« يف هذا 
الإط���ار، قال فريدمان: »تو�س���ي موؤ�س�سة جارترن 
قادة البيانات وعملي���ات التحليل، العمل ب�سكل 
ا�ستباقي م���ن اأجل ن�رش عملي���ات التحليل على 
امتداد اأق�سام املوؤ�س�س���ة، وذلك من اأجل جني 
اأكرب قدر ممكن من الفائ���دة املن�سودة لتمكني 

البيانات بهدف دفع عجلة الأعمال.

90% من البيانات 
ال�شخمة غري مهيكلة 

وع�شوائية و%10 
منها منظمة

توقع ظهور اأدوات 
جديدة جلمع وحتليل 

البيانات وبروز فر�ص 
وظيفية جديدة
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ال�ضـرطة التايوانية توظف فريقاً من اجلراء ال�ضغرية

اإطلق »تقنية �ضحابية« ملتابعة الب�ضائع عالية القيمة

اأعلن���ت �رشكة هانيوي���ل عن تقني���ة �سحابية 
جديدة، متنح �رشكات ال�سحن واخلدمات اللوج�ستية 
ق���درات غري م�سبوقة على مراقب���ة ومتابعة �سحنات 
الب�سائع ذات القيمة العالية وال�سلع القابلة للتلف، 
مما ي�ساع���د على منع حدوث اأ�رشار وخ�سائر مكلفة.  
ويوفر احلل اجلديد “ال�سحن املت�سل” ، الذي ُطور 
بالتعاون مع �رشكة اإنتل وع���دد من ال�رشكات من 
مقدمي اخلدم���ات اللوج�ستية، معلومات يف الوقت 
احلقيقي ح���ول موقع وحالة ال�سحن���ات والب�سائع 

احل�سا�سة اأثن���اء عملية ال�سح���ن، ومت الإعالن عن 
طرح احلل اجلديد خ���الل فعالية الإطالق من ِقبل 

هانيويل حللول ال�سالمة والإنتاجية. 
وتعترب معلوم���ات ال�سحن يف الوقت احلقيقي 
اأمرًا بال���غ الأهمية يف هذا املج���ال، فعلى �سبيل 
املثال، تربز اأهمية هذه املعلومات عند �سحن املواد 
وال�سل���ع القابلة للتلف اأو تتطل���ب التربيد الدائم، 
مثل الأدوية، اأو �سحن املعدات ذات القيمة العالية 

احل�سا�سة لالهتزاز اأو الرجتاج. 

م���ن  املت�س���ل”  “ال�سح���ن  ح���ل  ويتك���ون 
“هانيوي���ل” من بطاقات ا�ست�سع���ار جمدية التكلفة 
تق���وم با�ست�سعار حالة جمموعة من الظروف البيئية، 
مثل درجة احلرارة اأو الهت���زاز. وميكن تثبيت هذه 
البطاق���ات على من�س���ات ال�سحن النقال���ة اأو الطرود 
الفردية. وُتلتقط بيانات ال�ست�سعار عن طريق جهاز 
حممول يو�سع داخل احلافلة اأو حاوية ال�سحن ليتم 
نقله���ا بعد ذلك عرب ال�سب���كات اخللوية اإلى من�سة 

القيادة والتحكم القائمة على التقنيات ال�سحابية. 

ان�سم���ت جمموعة من اجل���راء ال�سغرية حديث���ة الولدة، اإل���ى قوة تابعة 
ل�سل���ك ال�رشطة التايوانية ، بهدف خ�سوعه���ا للتدريب للعمل يف وحدة مكافحة 

املخدرات. 
ن�رشت وكالة ال�رشطة الوطنية التايوانية على �سفحتها على موقع في�سبوك،  
�س���ورًا ل�ستة ج���راء حديثة الولدة �سيت���م تدريبها للعمل برفق���ة رجال ال�رشطة 

لت�سبح جزءًا من وحدة “كي 9” يف البالد.

 وظه���رت بع�ص اجلراء التي ل تتجاوز اأعماره���ا ال�سهر الواحد، وهي ترتدي 
زيه���ا اجلديد برفقة �رشطية �سابة، بينما ظهرت ج���راء اأخرى وهي تعتلي �سقف 
اإحدى �سي���ارات ال�رشطة  ومبجرد اكتم���ال تدريبها �ستن�سم اجل���راء اإلى وحدة 
مكافح���ة املخدرات والقناب���ل يف اجلي�ص ال�سعبي اجلدي���د يف اإقليم تايبيه 
العا�سمة، وهو ذات امل���كان الذي كانت والدة اجلراء تعمل فيه، بح�سب ما ورد 

يف موقع “يو بي اآي” الإلكرتوين. 
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ملاذا الرتكيز على تفتي�س احلا�ضوب املحمول باملطارات؟

يخ�سع ركاب الرح���الت اجلوية لعملية تفتي�س 
دقيق���ة ملقتنياتهم يف املط���ارات، ورغم اأن ذلك 
من اإجراءات الآمان، اإل اأن كرثتها يثري اإزعاج بع�ص 

الركاب. 
ويعترب اإخراج احلا�سوب املحمول ال� »لبتوب« 
من حقيبة ال�سفر اخلا�سة بك وو�سعه يف �سلة خا�سة 
ليتم فح�سه ه���و ثاين الأمور اإزعاجاً للم�سافرين اأثناء 
الفح�ص الأمن���ي يف املطارات، اأم���ا املرتبة الأولى 
لالأك���رث اإزعاجاً فه���ي بال �سك حني ي�سط���ر امل�سافر 
خللع حذائه والبقاء على الأر�ص بقدميه العاريتني 

اأثناء التفتي�ص. 
هن���اك حقائ���ب خم�س�س���ة  ع���ام،  وب�س���كل 
للحا�س���وب املحمول يف مثل ه���ذه الظروف ت�سمى  
 ،CheckPoint Friendly Laptop Bags
وه���ي ب�سيط���ة ج���دًا ول حتت���وي عل���ى م�سابك 

حديدية، وم�سطحة متاماً.
ولكن حت���ى عند �رشائك مثل ه���ذه احلقيبة 
اخلا�س���ة فالأمر لي����ص م�سموناً من اأن���ك لن تخرج 
احلا�سوب املحمول من حقيبتك، فقد يجربك الأمن 
على و�سع احلا�س���وب املحمول يف �سل���ة منف�سلة 

اأي�ساً، رغم وجود هذه احلقيبة.
ويف العادة عليك و�س���ع احلا�سوب املحمول 

يف م���كان �سه���ل الو�سول اإلي���ه يف حقيبتك واأن 
تخرجه قبل اأن تعرب اخلط الأمني.

العجي���ب يف الأمر اأن هن���اك اأجهزة اإلكرتونية 
كالآي باد واأجهزة القراءة الإلكرتونية اللوحية ل يتم 
اإخراجها عادة م���ن احلقيبة ول حتتاج لو�سعها يف 
�سلة منف�سل���ة.. فلماذا يقت�رش الأم���ر على الالبتوب 

وحده؟
ميكن لالأ�سع���ة ال�سيني���ة اأن تخ���رتق اأجهزة 
الق���راءة الإلكرتونية واأجهزة الآيب���اد، وبالتايل فاإن 
الأمر ل ميثل اأدنى م�سكلة وميكن م�سحها من داخل 
احلقيبة دون احلاجة لإخراجها، اأما بالن�سبة لأجهزة 
 DVD احلا�س���وب املحم���ول وم�سغ���الت الأقرا�س
واأجه���زة الألعاب، فه���ي اأجهزة معق���دة الركيب 
وبالت���ايل ميكن اأن تعي���ق روؤية املا�س���ح لالأ�سياء 

الأخرى يف احلقيبة.
لذل���ك، و�س���ع احلا�سوب املحم���ول يف �سلة 
منف�سلة ميكن من م�سحه بكل �سهولة، ويوفر اجلهد 
الالزم لعمليات الفح�ص الأمني، كما يوفر الكثري من 

الوقت، ويقلل من اأعداد الأ�سخا�ص يف الطوابري. 
هل يتوقف الأمر على هذا ال�سبب فقط؟

اإذا كن���ت تتابع عمليات التهريب التي حتدث 
يف املط���ارات �ستج���د غرائ���ب وعجائ���ب فهوؤلء 

املهرب���ون مبتكرون ومبدع���ون للغاية يف اأ�ساليب 
ل تخط���ر على بال رجال الأمن فهن���اك مثاًل تهريب 
لبنادق على �سكل هواتف ذكية، وكتب منحوتة من 

الداخل لتخبئة امل�سد�سات وغريها..
وب�سب���ب حجم���ه، ي�سغل احلا�س���وب املحمول 
م�ساحة كب���رية ن�سبياً، وبالتايل ميك���ن اأن يحاول 
بع�سهم اإخفاء الأ�سياء املهربة داخله بحرفية كبرية 
وكلم���ا ازداد حجم احلا�سوب املحم���ول ازداد الأمر 
خطورة، ما يري���ب رجال الأمن ويجعلهم متوج�سني 

ب�سورة كبرية. 
ولذلك عند و�سع احلا�سوب املحمول يف �سلة 
منف�سل���ة، يتمكن رجال الأمن من اإلقاء نظرة فاح�سة 
عليه والرتكي���ز على حمتواه، وبالتايل منع عمليات 

التهريب. 

حجم وم�شاحة 
احلا�شوب املحمول 

يدفع املهربني 
لإ�شتغللها لنقل 

خمالفاتهم
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اأحبط���ت جمارك مط���ار القاهرة ال���دويل حماولة تهري���ب كمية كبرية 
من تذاكر الأفيون املخ���درة، كانت مع راك���ب اأمريكي من اأ�سل م�رشي، 
اأخفاها داخل حقائبه لت�سليل رج���ال اجلمارك والعبور بامل�سبوطات وبيعها 

داخل الأ�سواق.
و�رشحت م�سادر جمركية باملطار اأن م�رشف جمارك ال�سالة ا�ستبه يف راكب 

اأمريكي م���ن اأ�سل م�رشي يحمل فى يده »كي����ص بال�ستيك«، وبتفتي�ص 
اأمتعة الراكب وبتفتي����ص الكي�ص عرث على زجاجة وي�سكي، وكرتونه خا�سة 

بها حتتوي على 750 تذكرة اأفيون.
ومت حتري���ز امل�سبوط���ات وحترير حم�رش تهرب جمرك���ي واإحالة الراكب 

للنيابة بعد العر�ص على مدير الإدارة املركزية جلمارك مطار القاهرة. 

م�رس.. اأمريكي يجلب 750 تذكرة اأفيون

فرن�شا.. الكالب تك�شف 79 األف يورو فى بطن م�شافر

�سلطن����ة  يف  الربمي����ي  حمافظ����ة  جم����ارك  اإدارة  متكن����ت 
ُعم����ان م����ن �سبط حافل����ة حمملة بكمية م����ن التب����غ وامل�رشوبات 
 الكحولي����ة، اأثن����اء حماول����ة ال�سائ����ق اإدخاله����ا اإل����ى ال�سلطن����ة.

وقال م�سدر م�سوؤول ب�رشطة ُعمان ال�سلطانية اأنه مت العثور على اأكرث 

من خم�س����ة وع�رشين كيلو جراما من التب����غ املم�سوغ وزجاجة بها 
م�رشوب كحويل خمباأة يف ال�سندوق اجلانبي للحافلة.

وق����د مت حتريز امل�سبوطات واإحالة املته����م اإلى الدعاء العام 
للتحقيق.

األقت ال�سلطات الفرن�سية القب�ص على م�سافر 
نيجريي قادماً من �سوي�رشا اأخفى 79 األف يورو 
داخل بطنه، بعدما اكت�سفت الكالب البولي�سية 

املبلغ ال�سخم عن طريقة حا�سة ال�سم. 
وخًبا امل�ساف���ر الأوراق فئتي 500 و 200 
ي���ورو داخل 9 واقي���ات ذكرية خمب���اأة داخل 
معدته، وك�سف الأمر بوابة اأمنية جمهزة خ�سي�ًسا 
ملثل تلك احلالت، ليتم �سجنه بتهمة تبيي�ص 
اأم���وال وتهريب خم���درات ومعار�س���ة القوانني 

اجلمركية.

ُعمان.. 25 كيلو من التبغ املم�ضوغ وزجاجة خمر يف حافلة
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تقبع خل���ف ق�سبان ال�سجون الكثري م���ن الق�س�ص، تروي كيف 
وقع اأ�سحابها يف قب�سة العدالة وتروي اأ�سباب ذلك، ول �سيء يثري 
العج���ب اإذا كان منه���م من هو بريء، ولك���ن ل اأحد ي�ستطيع اأن 
يجزم بذلك، فالقانون ل يعرتف بالأخطاء اأو بح�سن النية، واإمنا مبا 

يوجد اأمامه من اأدلة قطعية. 
ذات يوم حزم �س���اب حقائبه ا�ستعدادًا لل�سف���ر قادماً اإلى اأحد 
الدول، بعد اأن وعده �سديقاه باحل�سول على فر�سة عمل يف اإحدى 
ال�رشكات، وليلة ال�سفر وكما جرت العادة لدى الكثري من املجتمعات، 
ب���داأ اجلريان والأقارب والأ�سدقاء يق�س���دون منزله واحدًا تلو الآخر، 
وجماعة تلو الأخرى، منهم من جاء مهنًئاً ومنهم من جاء يخفف عنه 
�سغ���وط الغربة، ومنهم من و�سف له العي�س الرغيد يف تلك الدولة 
وما توفره من مقومات حلياة هنيئة، واأما اآخر ال�سيوف املحرتمني فجاء 

مودعاً وقا�سدًا خدمة ي�سديها له ال�سخ�ص.
ا�ستقب���ل ال�ساب �سيف���ه الأخري يف تلك الليل���ة رغم قلة املعرفة 
به، اإل اأنها عادة الأحي���اء ال�سغرية يف التوا�سل واملجامالت، وحتى 
يف الإحراج اأحياناً اإن �سح التعبري، وخالل جتاذب اأطراف احلديث 
�رشد ال�سيف ق�س���ة ق�سرية مهد من خاللها لإر�سال بع�ص الأدوية اإلى 
�سقيقته، التي ذكرت كث���ريًا يف �سيناريو الق�سة التي رواها ال�سيف، 
والت���ي اأو�سح فيها اأنها اأ�سيبت مبر�ص ع�سال وترقد يف فرا�سها وهي 
يف حاجة اإلى اإر�سال الدواء لها ب�سكل م�ستمر، لأن زوجها يعاين من 

حالة متعرثة. 
اأم�س���ك ال�ساب بلفاف���ة الأدوية املغطاة ب���ورق ال�سحف وحمكمة 
ب�رشيط ل�س���ق، وحتى ل يتكبد عناء تو�سيله���ا، قال له ال�سيف اإن 
�سخ�ساً يف املط���ار �سي�ستقبله لت�سلُّمها، وو�س���ع ال�ساب الأدوية كما 
ه���ي يف حقيبته، وانهالت دعوات ال�سيف عليه بالتوفيق معربًا عن 

امتنانه و�سكره، حتى اإنه و�سل اإلى الباب مغادرًا وهو يرددها. 
و�س���ل ال�ساب بال�سالمة عندما هبط���ت الطائرة يف الدولة احللم، 
وحينها كان فرحاً م�ستمتعاً، وعند وقوفه لدى موظف اجلوازات اأخرج 
اأوراق���ه وانتظر ختمه���ا ليلحق مبن كان معه يف الطائ���رة اإلى �سالة 
القادم���ني، وعند جهاز التفتي�ص طلب من���ه املوظف فتح احلقيبة، 
وفوجئ باأن املوظف اأخرج لفافة ال���دواء �سائاًل اإياه عن حمتوياتها، 

وعلى الفور اأجابه باأنها ملري�ص اأر�سلها معه �سقيقها.
وب�سوؤاله اإن كان ميلك و�سفة طبية اأجاب بالنفي، واألقي القب�س 
عليه وعلى ال�سخ�ص الذي كان يف انتظاره ومت اقتيادهما للتحقيق، 
ورغم عدم علمه مبا حتتويه ول عالقة له بها، مت تقدميه للمحاكمة، 

فاجلهل بالقانون ل يعفي من العقوبة. 

ً اإزدياد م�ضبوطات الكوكايني 72% عامليا

ذك���ر مكت���ب ال�رشط���ة اجلنائي���ة الحتادي���ة يف اأملانيا اأن 
امل�سبوطات الكبرية من الكوكايني يف اأنحاء العامل زادت 72 يف 

املائة منذ 2012 ليبلغ الإجمايل 576 طنا يف العام املا�سي
وقالت �سلطة اجلمارك الأملاني���ة، اإنها تتوقع تدفق مزيد من 
الكوكايني عل���ى اأوروبا يف امل�ستقبل، واإنه���ا �سبطت نحو خم�سة 
اأطنان من تلك املادة املخدرة يف موانئ بحرية �سمالية منذ بداية 

العام، وهو ما يزيد ثالث مرات عما مت �سبطه يف 2016 باأكمله.
وذكر متح���دث با�سم �سلطات اجلمارك، اأن امل�سئولني �سبطوا 
3.8 طن م���ن الكوكايني تبلغ قيمتها 880 ملي���ون يورو )مليار 
دولر( يف ث���الث عمليات من مار�ص اإل���ى مايو واأنهم يعملون مع 
نظرائهم الهولندي���ني والبلجيكيني الذين ي�سبطون كميات اأكرب 

من الكوكايني.
واأفادت �سحيفة هاندل�ص بالت اأن كمية الكوكايني امل�سبوطة 
يف ميناءي روتردام الهولن���دي واأنتويرب البلجيكي زادت ب�سدة 
يف 2016 لت�سل اإجمال اإلى 41 طنا، وقال األوين بوجان املتحدث 
با�س���م �سلطة اجلمارك املركزية »هذا اجتاه نتوقع قطعاً ا�ستمراره، 
نتوقع ا�ستمرار تدفق الكوكايني الرخي�ص من اأمريكا اجلنوبية على 

ال�سوق الأوروبية«.
وذك���ر مكت���ب ال�رشط���ة اجلنائي���ة الحتادي���ة يف اأملانيا اأن 
امل�سبوطات الكبرية من الكوكايني يف اأنحاء العامل زادت 72 يف 
املائة منذ 2012 ليبل���غ الإجمايل 576 طنا يف العام املا�سي، 
واأفاد م�سئولو ال�رشطة باأن الوفيات الناجمة عن املخدرات يف زيادة 
اأي�سا اإذ ارتفعت من ت�سعة باملائة اإلى 1333 حالة يف 2016. 

اجلهل ..
ً يقود اإلى ال�شجن اأحيانا
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يق���ول املث���ل اإن ر�سا النا�ص غاية ل تدرك، اإل اأن الغاية التي ل تدرك حقا هي ر�سانا عن اأنف�سنا، وال�سوؤال الذي نحا�رش 
�سمائرنا به كل يوم؛ هل نحن اأبوان �ساحلان؟ وهل نعمل على قدر امل�سوؤولية التي منحتنا اإياها احلياة؟ وهل يحبنا اأبناوؤنا 

بقدر ما نحبهم؟
الأبوة والأمومة عم���الن مرهقان بالفعل، وهما 
�سع���ور ل يعرف كنهه اإل من جربه وخا�ص يف جلة 
تفا�سيل���ه اليومية، ول ميكن اأن ي�سبح املرء اأبا اأو 

اأما بالب�ساطة التي قد نعتقدها.
 اإنه طريق طوي���ل ومتعب وهناك من يق�سي 
الطري���ق بال�سك���وى والتذمر وهن���اك من يقطعه 
مب�سّقة وتع���ب كبريين، فيما مي�سي بع�ص النا�ص 
فيه ب�سال�س���ة وي�رش وكاأنه����م ي�ساركون يف نزهة 
حقيقية، فما الذي يجعل من الأبوة اأمرًا �ساقاً مع 

البع�ص اأو نزهة جميلة لدى الب�ع�ص الآخر؟
اأكدت معظم الدرا�س���ات يف هذا الإطار على 
اأن للرتبي���ة التي ح�س���ل عليها الآب���اء يف منزل 
طفولته���م والرعاية التي اأغدقه���ا عليهم اآباوؤهم، 
تع���د عونا كب���ريًا ومرجعاً حقيقي���اً للطريقة التي 
يرّب���ون به���ا اأبناءهم؛ فاأمناط الربي���ة يف مرحلة 
الطفول���ة توؤ�س�ص ملبادئ مهم���ة قد ي�ستعني بها 
الأبناء يف امل�ستقبل لتن�سئة اأبنائهم، اإ�سافة اإلى 
اأن ن�سائح الأجداد ت�سكل خمرجاً مهماً يف بع�ص 
الأحيان للعدي���د من التحديات الت���ي يواجهها 

الأهل.
اإل اأن درا�سة حديثة قدمت فكرة مغايرة لذلك 
متاماً، م�سرية اإلى اأن الأب���وة والأمومة غريزة و�سمة 
طبيعية تولد م���ع �ساحبها ويحملها يف جيناته، 
مث���ل اأي �سفة وراثية اأخرى وه���ي مهارة ل تتعلق 

باخلربة بال�رشورة.

واأ�س���ارت الدرا�سة التي ق���ام بها جمموعة من 
الباحثني يف جامع���ة هارفارد الأمريكي���ة اإلى اأن 
بع����ص النا�ص يحمل���ون جينات “رعاي���ة” خا�سة 
بكيفية رعاية وتربية الأبناء ليكونوا اآباء جيدين، 
وهي الدرا�س���ة الأولى من نوعها الت���ي تثبت اأن 
ال�سفات الأبوية هي �سفات جينية ولي�ست مكت�سبة.

وكان العلم���اء يف ال�ساب���ق يعتق���دون اأن 
اأ�سالي���ب الرتبية ُت���درك من خ���الل الكيفية التي 
ين�س���اأ عليها الأبوان، حيث اأن الآباء الذين يربون 
اأبناءهم على الهتمام والرعاية الدائمة ويغدقون 
عليه���م حناناً وحب���اً متوا�سل���ني، يك�سبون هذه 

ال�سفات لأبنائه���م بعد اأن ي�سبح ه���وؤلء الأبناء 
اأنف�سهم اآباء.

وق���ام الباحث���ون يف جامعة هارف���ارد باإجراء 
جتاربهم على نوعني م���ن الفئران؛ فئران احلقل 
وفئ���ران “الغزال”، الذكور منه���ا والإناث، لتتبع 
�سلوكها يف التعامل م���ع �سغارها وملالحظة مدى 
مطابقة �سلوكها ل�سل���وك اآبائها من ناحية طريقتها 
يف رعاي���ة �سغارها وبناء الأع�سا����ص ولعق ال�سغار 

وو�سعها يف اأماكن منا�سبة.
ووج���دت نتائج التجرب���ة اأن الأمهات من كال 
الف�سيلتني اأجادت يف التعامل بحنو مع �سغارها 

الأمومة والأبوة اجليدة 
جينية اأم مكت�ضبة ؟ هل
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وتقدمي العناي���ة الالزمة له���ا، اإل اأن الأمر اختلف 
قلي���ال يف ما يتعل���ق بالآباء الذك���ور؛ حيث اأظهر 
الآب���اء من فئران احلقل ميول وا�سحة يف م�ساعدة 
الأم للعناية بال�سغار، لك���ن الأمر مل يكن كذلك 
يف ما يتعلق بالآباء من ف�سيلة فئران “الغزال”.

وللتحق���ق من نتائج ه���ذه النتيجة الأولية، 
اأج���رى الفري���ق جترب���ة اأخ���رى ملبادل���ة �سغار 
الف�سيلت���ني مع الآباء؛ فتم و�س���ع �سغار فئران 
احلقل برعاية اأبوين من فئران “الغزال” والعك�ص 
بالعك����س، كما اأن �سل���وك الفريقني متت مراقبته 
بع���د مرور فرتة زمنية ق�س���رية )نتيجة لق�رش دورة 

حياة الفئران(، وبعد اأن اأ�سبح ال�سغار اآباء.
وهكذا تو�سل الباحث���ون اإلى نتائج متنوعة 
بح�سب تاأكيد الدكتور هوبي هوك�سرتا من جامعة 
هارفارد، اأنه لي�ص هناك اأي تاأثري ملمو�ص للطريقة 
الت���ي تربت بها �سغار الفئ���ران من كال النوعني، 

على طريقة تربيتها الالحقة ل�سغارها.
وبني الدكت���ور هك�س���رتا اأن كل �سيء كان 
متعلق���اً بالوراث���ة اأم���ا النتيجة املث���رية لالهتمام 
فتتمثل بكون الوراثة ترتك تاأثريًا وا�سحاً يف جزء 
كبري ج���دًا على ال�سمات ال�سلوكي���ة لرعاية وتربية 
الأبناء، حيث وجد اأن الفئران تتوارث طريقة لعق 
�سغارها واحت�سانها وتوف���ري احلماية لها، بينما مل 

تتعلم من اآبائها �سوى طريقة بناء الع�ص.
وعمد الباحثون اإلى حماولة حتديد اجلينات 
الوراثي���ة التي من املتوقع اأن تكون م�سئولة عن 
ال�سلوك الأبوي، فا�ستطلعوا منطقة ما حتت املهاد 
يف الدماغ، وهي املنطقة املعروفة عادة باأهميتها 
يف �سياغة ال�سلوك الجتماعي، كما �سيتم الرتكيز 
يف الأبحاث املقبلة على بع�ص اجلينات املحتملة، 
اإ�سافة اإل���ى الدوائر الع�سبي���ة امل�سئولة عن هذا 
النوع من ال�سل���وك الجتماعي حيث ميكنهم من 

ا�ستهداف ور�سد جينات حمددة لدرا�ستها.
ومن جانب اآخر، اأظهرت الدرا�سات ال�سابقة اأن 
اأف�سل �سيء ميك���ن اأن يقوم به املرء هو حتقيق 
ذاته وتطوير قدراته ال�سخ�سية، ليقوم بدوره كاأب 
اأو اأم على اأف�سل وجه، فعندما يتعلق الأمر بالأبوة 
والأموم���ة، علين���ا اأن ننظر اإل���ى دواخلنا ونحاول 

معرفة اأنف�سنا اأول.

أ�سارت درا�س���ة اأمريكية �سغرية اإلى اأن 

�سوء �سلوك الأبناء قد يكون ب�سبب اإدمان 
التكنولوجيا وتفقدهم  والأمهات على  الآباء 
الر�سائل  لق���راءة  للهواتف املحمولة  امل�ستمر 

الن�سية ور�سائل الربيد الإلكرتوين.

وفح����ص الباحث���ون بيانات م���ن اآباء 
واأمه���ات يف 170 اأ����رشة اأجنب���ت �سغارًا 
وتو�سل���وا اإل���ى اأن الآباء والأمه���ات الذين 
حتدث���وا ع���ن ت�ست���ت انتباهه���م ب�سبب 
التكنولوجيا كانوا اأك���رث عر�سة للمعاناة من 

م�ساكل �سلوكية مع اأطفالهم.

وقال بران���دون مكدانييل من جامعة 
ولي���ة اإيلين���وي وهو كب���ري الباحثني يف 
الدرا�س���ة “اأظهرت درا�سات �سابقة اأن بع�ص 
الآباء والأمهات ين�سغل���ون متاما باأجهزتهم 
وعندم���ا ين�سغلون يكون من ال�سعب على 

الأطفال جذب انتباههم«.

واأ�ساف “لكن مل تربط اأي درا�سة �سابقة 
ب���ني ا�ستخ���دام الوالدي���ن للتكنولوجيا، 
خا�سة ال�ستخ���دام الذي يقطع اأو يتدخل 
يف التعام���ل ب���ني الوالدي���ن والطف���ل، 
وامل�س���اكل ال�سلوكي���ة للطف���ل عل���ى وجه 

التحديد«.

وت�ساءل���ت الدرا�سة عن ع���دد املرات 
الت���ي اأعاقت فيها الهوات���ف الذكية واأجهزة 
الكمبيوت���ر اللوحي���ة وال�سخ�سية وغريها من 
و�سائل التكنولوجيا الوقت املخ�س�ص لالأ�رشة 
مثل تفقد ر�سائل الهات���ف اأثناء الوجبات اأو 
الرد على الر�سائل الن�سية و�سط املحادثات.

و�سئل الآباء والأمهات عن ا�ستخدامهم 
لأجهزتهم ال�سخ�سية واإلى اأي حد ي�سعرون 

بالقلق ب�ساأن الت�سالت الهاتفية اأو الر�سائل 
الن�سي���ة وم���ا اإذا كان���وا يعتق���دون اأنهم 

ي�ستخدمون الهواتف املحمولة كثريا.

ورغ���م اتف���اق الآب���اء والأمه���ات على 
اأن ا�ستخ���دام و�سائ���ل التكنولوجيا �ستت 
انتباههم عن التواصل مع أطفالهم مرة 
واح���دة يف اليوم على الأق���ل فاإن الأمهات 
ع���ربن اأكرث باملقارن���ة مع الآب���اء عن اأن 
ا�ستخ���دام الهواتف ميث���ل م�سكلة اأكرب يف 

تربية الأبناء.

واأفاد فريق الباحثني يف الدرا�سة باأن 
نح���و 48 باملائة من الآب���اء والأمهات قالوا 
اإن التكنولوجيا ت�سببت يف املقاطعة ثالث 
مرات على الأقل يف اليوم وقالت ن�سبة 24 
باملائة اإن هذا الأمر حدث مرتني يف اليوم 
وقال 17 باملائة اإنه حدث مرة واحدة يوميا.

كما طل���ب الباحثون من الآباء والأمهات 
الإب���الغ ع���ن وت���رية امل�س���اكل ال�سلوكية 
لالأطفال خ���الل ال�سهرين املا�سيني والإجابة 
عل���ى اأ�سئلة عن عدد م���رات تاأفف الأطفال 
وعبو�سهم اأو �سعورهم بالإحباط ب�سهولة وما 
اإذا كانوا قد تعر�سوا لنوبات غ�سب اأو ظهرت 

عليهم اإ�سارات فرط الن�ساط اأو ال�سطراب.

اإدمان الآباء 
للتكنولوجيا و�شلوك الأطفال

الأطفال بطبيعتهم 
يبحون جذب النتباه 

والتكنولوجيا 
تعيقهم
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هذه 
الأ�ضباب 

تزيد 
وزنك..

فاأحذر

الكركم حلماية القلب والقولون

اجللو����س طوال النه���ار من عوامل زيادة الوزن، لكن هن���اك اأ�سباب غري متوقعة 
وراء هذا الرتباط بني مت�سية اليوم يف وظيفة تتطلب اجللو�س ل�ساعات طويلة وبني 

دهون البطن. 
النوافذ، اإذا كنت تعمل يف مكتب بال نوافذ ترى من خاللها �سوء النهار �سيزداد 
وزن���ك مبعدل اأكرب، وفقاً لدرا�سة ُن�رشت يف جملة »اإنفريومنتال هلث«، ت�ساعد روؤية 
�سوء النهار با�ستمرار على تاأخري الإح�سا�ص باجلوع، و�سبط ال�ساعة البيولوجية للج�سم. 
برودة املكتب، بح�سب جملة اأوبي�سيتي” بع�ص املكاتب يتم تربيدها بوا�سطة 
تكييف اله���واء اأكرث من ال���الزم، وي�ستجيب اجل�سم لهذه احلال���ة التي مي�سي فيها 

�ساعات عن طريق زيادة تخزين الدهون وتقليل حرقها.
�ساع���ة الغداء، تناول وجبة الغداء مع الزم���الء من العوامل امل�سّجعة على اأكل 
املزيد، خا�سة احللوي���ات يف نهاية الوجبة، فاإذا كان هذا روتيناً يومياً �سيزداد وزن 

اجل�سم.
التوتر، من اأ�سهر �سمات الوظائف املكتبية التعر�س ل�سغوط وتوتر ب�سبب طبيعة 
الوظيفة، وهو ما يوؤدي اإلى رد فعل من اجل�سم بزيادة ال�سهية، وحماولة تخفيف التوتر 

باأكل حلويات وتناول م�رشوبات �سكرية، بح�سب درا�سة ملجلة »�سبورت ميدي�سن«.

خل�س���ت درا�س���ة، قامت مبراجعة اأك���رث من 12 بحثاً، اإل���ى اأن تناول 
الكرك���م ب�سكل يومي يقلل احتمال الإ�ساب���ة باأمرا�ص القلب ويخف�ص معدل 
الكول�س���رتول ال�سار ومعدل عمليات الأك�س���دة يف الدم، وهي من العوامل 
الرئي�سية التي ت�سبب الرت�سبات، وتل���ف جدارن الأوعية الدموية، وبالتايل 

الإ�سابة بت�سلب ال�رشايني. 
والكرك���م م�سدر غني بفيتام���ني »ب 6« املهم للحف���اظ على �سحة 
القلب، واأي�سا خلف�ص هرمون الهومو�سي�ستني ال�سار بجدارن الأوعية الدموية. 
واملادة الفعالة يف الكرك���م ت�سمى الكركميني وهي من املركبات املن�سطة 
للكبد والتي تزيد فعالية تخل�سه من الكول�سرتول ال�سار وطرده من اجل�سم.

من جانب اآخر، اأ�سارت درا�سة ن�رشتها جملة طب اجلهاز اله�سمي والكبد 
الإكلينيك���ي اإلى اأن الكركم والب�سل يحتوي���ان على م�سادات اأك�سدة قوية 
حتمي خاليا القولون ومتن���ع تكون زوائد القولون اللحمية مبعدل %50 

.%60 –

ويقي يذلك من الإ�سابة ب�رشط���ان القولون، لن هذه الزوائد اللحمية 
هي �سببها الرئي�سي. 

ويرج���ع ذل���ك بح�سب الباحث���ني اإلى احت���واء الكرك���م على مركب 
الكركمي���ني، والب�سل على مركب الكيور�ستني وهم���ا من م�سادات الأك�سدة 
القوي���ة، وذلك يتوافق مع م���ا خل�ست اإليه عدة درا�س���ات �سابقة، اأظهرت 
انخفا�ص ن�سب���ة الإ�سابة ب�رشطان القولون بني م���ن يتناولون كمية كبرية 

من الكاري.
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ً يوميا واحدة  بي�ضة 
التقزم  حتمي الطفل من 

اأظه���رت درا�سة اأمريكي���ة حديثة اأن اإطعام الأطف���ال ال�سغار بي�سة واحدة 
يومّيا �سمن الوجبات الغذائية، يزيد من منوهم ويحارب التقزّم ونق�س الوزن. 

واأج���رى الدرا�سة باحثون بجامعة وا�سنطن الأمريكية، ون�رشوا نتائجها يف 
دورية طب الأطفال الأمريكية.

وللو�س���ول اإلى نتائج البحث، ق���ام الفريق باإجراء جترب���ة ع�سوائية يف 
الإكوادور عام 2015 على جمموعة من الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 6 
و9 اأ�سهر. ومت اإعطاء ن�سف هوؤلء الأطفال بي�سة واحدة يومّيا ملدة 6 اأ�سهر، فيما 

مل يح�سل الن�سف الآخر منهم على البي�س يف نظامهم الغذائي.

واأثبت���ت النتائج اأن معدل انت�سار التقزّم انخف�ص بن�سبة 47% بني من 
تناول���وا البي�ص يومًيا، كم���ا انخف�ص معدل نق�ص ال���وزن اأي�ًسا بن�سبة 74 %  

مقارنة مع الأطفال الذين مل يتناولوا البي�س.

وقالت قائدة فريق البحث، لورا لنوتي، اإن البي�ص م�سدر جيد للمغذيات 
الالزم���ة للنمو عند الأطفال، ومن ال�سهل احل�س���ول عليه ويف متناول اجلميع، 

ويعترب غذاء كامال واآمنا.

واأ�سافت: »ر�سدت درا�ستنا بعناية احل�سا�سية جتاه البي�س، ولكن مل يتم 
ر�سد اأي حوادث اأو الإبالغ عنها من قبل مقدمي الرعاية خالل الزيارات املنزلية 
الأ�سبوعية، يبدو اأن البي�ص م�سدر مهم لتغذية الأطفال يف البلدان النامية«.

ووفًق���ا لإح�سائيات منظم���ة ال�سحة العاملية لع���ام 2013، فاإن 161.5 
ملي���ون طفل دون �سن اخلام�سة يعانون من التقزّم يف العامل، بينهم 50.8 
ملي���ون طفل يعانون من نق�ص الوزن عند امليالد، واأ�سافت املنظمة اأن نق�ص 

التغذية يقف وراء 45 % من وفيات الأطفال.

الأحمر الب�ضل 
ال�رشطانية باخلاليا  يفتك   

اأفادت درا�ص���ة اأمريكية حديثة اأن الب�صل الأحم���ر يحتوي على خ�صائ�ص 
ومركب���ات كيميائية تقتل اخلالي���ا ال�رسطانية، وعلى راأ�صه���ا �رسطاين القولون 

والثدي.

الدرا�صة اأجراه���ا باحثون بجامعة اأوهايو الأمريكي���ة، واكت�صفوا خاللها اأن 
الب�صل الأحمر يحتوي على م�صتوي���ات مرتفعة من »الكري�صيتني« وهو مركب 

كيميائي ينتمي اإلى جمموعة الفالفونويد امل�صادة لالأك�صدة.

وقال الباحثون اإن »الب�صل الأحمر يحتوي اأي�صا على م�صتويات مرتفعة من 
الأنثو�صيان���ني وهو مواد ع�صوية لونية قابلة للذوبان يف املاء، لونها اأ�صود اأو 
اأزرق غام���ق، وتوجد يف العديد من الفواكه واخل�رسوات ويف الأزهار فتعطيها 

لوًنا بنف�صجًيا اأو اأحمر غامق اأو اأزرق«.

و�صمل���ت التجارب و�صع خاليا �رسطان القولون يف ات�صال مبا�رس مع مركب 
»الكري�صيت���ني«، واأظه���رت النتائج اأن الب�صل الأحمر ممت���از يف قتل اخلاليا 

ال�رسطانية، كما اأنه فعال اأي�ًصا يف قتل خاليا �رسطان الثدي.

ووجد الباحث���ون اأي�ًصا، اأن مكون���ات الب�صل الأحمر تعم���ل على تن�صيط 
امل�صارات التي ت�صجع اخلاليا ال�رسطانية على اخل�صوع للموت اخللوي.

وقال���وا اإن »مكون���ات الب�ص���ل الأحمر ت�ص���كل بيئة غري مواتي���ة للخاليا 
ال�رسطانية، وتعطل الت�صالت بني اخلاليا ال�رسطانية، ما يثبط منوها«، واأ�صافوا 
اأن »خطوتهم املقبلة هي اختبار قوة الب�صل الأحمر يف مكافحة ال�رسطان على 

الب�رس«.

وبح�صب بيانات منظمة ال�صحة العاملية، فاإن مر�ص ال�رسطان يعد اأحد اأكرث 
م�صبب���ات الوفاة حول العامل، بنحو 13% من جمم���وع وفيات �صكان العامل 

�صنوياً.

وتت�صب���ب �رسطانات »الرئة واملع���دة والكبد والقول���ون، والثدي وعنق 
الرح���م«، يف معظم الوفي���ات التي حتدث كل عام ب�صب���ب ال�رسطان، وفق 

املنظمة.



آخــــــــــر المطـــــاف

اأنت امل�شئول
 فال تغامر

النقيب وعد راشد النجم

عند دخولك اإل���ى املنافذ اجلوية اأو الربي���ة اأو البحرية، دائماً ما تالحظ 
عب���ارات حتذيرية م���ن نقل اأمتعة الغ���ري، وكثرية هي تل���ك الق�س�ص التي 
تتحدث عن �سخ�ص نقل حقيبة لي�ست له وتفاجئ بوجود ممنوعات بداخلها، 

الأمر الذي اأوقعه يف ورطة، فاإذا كنت اأنت امل�سئول فال تغامر بنف�سك.
يف قوانني اجلمارك، كل م�سافر م�سئول عن ما يحمله من حقائب واأمتعة، 
ف���اإذا مت اكت�س���اف اأي ممنوعات فاإن امل�سافر هو امل�سئ���ول عنها ل من اأعطاه 
اإياه���ا، كما اأن امل�سافر هو امل�سئول عن دف���ع اأية غرامات مالية اإن كان على 

تلك املواد املنقولة غرامات مالية.
ت�ستغل جماعات التهريب اأي منفذ اأو خمرج لنقل ممنوعاتهم من خالله، 
ومن هذه املخارج الطيبة وح�سن النية، ولأن �سعبنا العربي عاطفي بطبعة 
يقع الكثريون يف هذا اخلطاأ، واملمنوعات ل ت�سمل فقط املخدرات والأ�سلحة 
كما يظن الكثريون، بل هناك قائم���ة ببع�ص املواد املمنوع نقلها، واملواد 

التي يجب الإف�ساح عنها و�سنتحدث يف هذا املقال عن بع�سها.
اأوًل: امل���واد املمنوعة: ه���ي الب�سائع التي متنع الدول���ة ا�ستريادها اأو 
ت�سديره���ا بال�ستناد اإل���ى اأحكام الت�رشيعات اجلمركي���ة، ومثال على ذلك: 
جميع اأنواع املخ���درات، الأ�سلحة والطائرات الال�سلكي���ة النموذجية، األبان 

وم�ستقاته، اللوؤلوؤ الزراعي واملواد املخلة بالآداب.
ثانياً: املواد الت���ي يجب الإف�ساح عنها« املواد املقيدة« هي الب�سائع 
التي يعلق ا�ستريادها اأو ت�سديرها على اإجازة اأو رخ�سة اأو �سهادة اأو اأي م�ستند 
من قبل اجلهات املخت�سة اأو مبوجب اأحكام الت�رشيعات اجلمركية، ومثال على 
ذل���ك: الأ�سلحة البي�ساء، كتب واأ�رشطة مرئي���ة و�سوتية، الأدوية، احليوانات 

الأليفة، النباتات الزراعية.
 وتوج���د العديد من الق�سايا باملنافذ اجلمركي���ة التي تثبت �سحة هذه 
الوقائع، وعليه يجب عل���ى كل م�سافر اأخذ احلذر من حمل حقائب يجهل ما 
بداخلها، باإعتباره هو امل�سئول عنها وعن ما بداخلها، ويجب التذكر دائماً باأن 
القانون ل يحمي املغفلني، كما اأن اجلهل بالقانون ل يعفي من  العقوبة.


