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رئيس هيئة اجلمارك يلتقي
السفريين املاليزي واإليطالـي

فــي إطــار عالقــات الجمــارك الســودانية مــع نظيراتهــا فــي العالــم التقــي الســيد اللـواء شــرطة د.بشــير
الطاهربش ــير رئي ــس هيئ ــة الجم ــارك الس ــودانية بالس ــفير المالي ــزي بالس ــودان لبح ــث س ــبل التع ــاون
بي ــن الجم ــارك ف ــي البلدي ــن وتب ــادل الخب ـرات والتج ــارب والمع ــارف والتدري ــب ورف ــع الق ــدرات .وعل ــي
صعي ــد آخ ــر س ــجل الس ــفير اإليطال ــي زي ــارة لرئاس ــة الجم ــارك واجتم ــع برئي ــس الهئي ــة وق ــدم تنوي ــر
ع ــن مس ــاهمات ب ــاده ف ــي مج ــال العم ــل التطوع ــي والعم ــل اإلنساني.بالس ــودان وبح ــث االجتم ــاع
أدوار الجم ــارك والدف ــع به ــذا العم ــل حت ــي يحق ــق أهداف ــه الموضوع ــة.

إدارة مجارك مطار اخلرطوم تبيد ( )47طن من

السلع والبضائع املهربة والغري مطابقة للمواصفات

أب ــادت هيئ ــة الجم ــارك ممثل ــة ف ــى ادارة
جم ــارك مط ــار الخرط ــوم بم ــردم ابوولي ــدات
بالري ــف الش ــمالى بامدرم ــان ع ــدد( )47ط ــن
مــن الســلع والبضائــع المهربــة والغيــر مطابقــة
للمواصف ــات واالس ــتخدام االدم ــى .
وأوضــح العميــد شــرطة محمــد البــدر مصطفــى
الســنارى مديــر إدارة (جمــارك مطــار الخرطــوم
ل ـ «الجمــارك اآلن» ان اإلبــادة تأتــى فــي إطــار
إنف ــاذ السياس ــة العام ــة للدول ــة والخاص ــة
باالس ــتيراد والتصدي ــر وحماي ــة المجتم ــع
إضافــة لــكل األدوار االقتصاديــة المنوطــة بهــا
هيئ ــة الجم ــارك قام ــت بتل ــك اإلب ــادة بمعي ــة
كل الجه ــات ذات الصل ــة باب ــادة بضائ ــع
واألدوي ــة المهرب ــة وخض ــر وفواك ــه وخم ــور
ومالب ــس مس ــتعملة ومس ــتحضرات تجمي ــل
عب ــارة ع ــن كريم ــات بعضه ــا غي ــر مطاب ــق

للمواصفاتوبعضه ــا محظ ــور دخول ــه وفق ــا
لقـ ـ اررات و ازرة التج ــارة خاص ــة األدوي ــة الغي ــر
مس ــجلة وف ــق قوائ ــم و ازرة الصح ــة وقان ــون
الصيدل ــة والس ــموم  ،مضيف ــا ان األدوي ــة
المهربــة تعتبــر مهــدد خطيــر لصحــة الإلنســان
والمجتمــع  ،مؤكــدا ان هيئــة الجمــارك تحــرص
علــى اســتيفاء كل الشــروط المتعلقــة باســتيراد
األدوي ــة وكاف ــة مس ــتحضرات التجمي ــل ،
مضيف ــا ان ادارةجم ــارك مط ــار الخرط ــوم
ســتظل عيــن ســاهرة ويــد امينــه لحمايــة أرواح
وممتل ــكات المواطني ــن م ــن كاف ــة المه ــددات
الت ــى يس ــعى ضع ــاف النف ــوس ال ــى ض ــرب
اإلقتص ــاد الوطن ــى ه ــذا وكان العمي ــد ش ــرطة
طــارق عبدالحميــد نائــب مديــر جمــارك مطــار
الخرط ــوم ق ــد وق ــف عل ــى عملي ــة اإلب ــادة
بمعي ــة بقي ــة أعض ــاء اللجن ــة .

رئيس اجلمارك :مؤشرات األداء من يناير وحتى سبتمرب مبشرة وداعمة للربنامج االقتصادي
أش ــاد اللـ ـواء ش ــرطة د .بش ــير
الطاه ــر بش ــير رئي ــس هيئ ــة
الجم ــارك بقوات ــه المنتشـ ـرة
ف ــي كل المحط ــات الجمركي ــة
و الموان ــئ والمط ــارات وقـ ـوات
مكافح ــة التهري ــب بالخرط ــوم
والواليــات واالرتــكازات المتقدمــة .
ج ــاء ذل ــك ل ــدى اطالع ــه عل ــي
التقري ــر الع ــام ألداء الجم ــارك
لثــاث اربــاع العــام مــن أول ينايــر
إل ــي اخ ــر س ــبتمبر و ق ــال إن
مؤش ـرات األداء بالجم ــارك مبش ـرة
و ج ــاءت النتائ ــج وف ــق الخط ــط
المس ــتهدفة وأض ــاف ان ذل ــك
يأتــي دعم ـاً للبرنامــج االقتصــادي
للدول ــة .وحس ــب التقري ــر ف ــإن
هيئ ــة الجم ــارك ق ــد حقق ــت الرب ــط
المق ــدر له ــا م ــن و ازرة المالي ــة
بنس ــبة  %117الجدي ــد بالذك ــر
أن الض ارئ ــب الجمركي ــة تش ــمل
(رس ــم الـ ـوارد – رس ــم الص ــادر –
الرس ــم اإلضاف ــي) كذل ــك تش ــمل
ض ارئ ــب اإلنت ــاج عل ــي الس ــلع
المحلي ــة وايــرادات رس ــوم التركي ــز
وف ــق اش ــعار المحروق ــات وكذل ــك
القيم ــة المضاف ــة عل ــي الـ ـواردات
الت ــي تحصله ــا الجم ــارك لصال ــح
ديـ ـوان الض ارئ ــب كم ــا تش ــمل
تحص ــل لوح ــدات اخ ــرى .وف ــي

س ــيبل تحقي ــق الجم ــارك لهدفه ــا
األول وهــو تســهيل حركــة التجــارة
تس ــاهم الجم ــارك بش ــكل واض ــح
ف ــي حرك ــة الص ــادر والـ ـوارد
للس ــلع والخدم ــات الت ــي تدخ ــل
الب ــاد أو عابـ ـرة حي ــث انه ــا
تس ــاهم ف ــي تس ــهيل إجراءاته ــا
بس ــرعة انس ــياب حي ــث تعامل ــت
الجم ــارك ف ــي فتـ ـرة م ــن (اول
يناي ــر ال ــي ثماني ــة س ــبتمبر م ــع
ع ــدد ( )157.907حاوي ــة واردة
للس ــودان وم ــع ()74.371
حاوي ــة ص ــادر .وف ــي مج ــال
عرب ــات االفــراج المؤق ــت تعامل ــت
الجمــارك ( )11531عربــة صــادر

ووارد كم ــا تعامل ــت م ــع ()453
عرب ــة س ــياحة واردة وص ــادرة،
حيــث طبقــت الجمــارك نظــام إدارة
المخاط ــر ال ــذي يس ــاهم بس ــرعة
اإلجـ ـراءات والتعام ــل االلكترون ــي
لتحديــد مســرب البضاعــة (أحمــر،
أصف ــر ،أخض ــر) ويش ــير التقري ــر
ال ــي أن الجم ــارك تمكن ــت م ــن
ضب ــط ع ــدد ( )85كيل ــو ذه ــب
خــال فت ـرة التقريــر وكذلــك ضبــط
( )2963.578دوالر امريك ــي
مه ــرب .وع ــدد ()1411.030
مه ــرب.
س ــعودي
لاير
كم ــا ف ــي مج ــال تحقي ــق الجم ــارك
ألهدافه ــا المجتمعي ــة وحمايت ــه

فقــد ضبطــت الجمــارك ()1.200
قن ــدول حش ــيش وع ــدد ()2273
حب ــة ت ارم ــدول وع ــدد ()1105
حب ــة كبتاج ــون وع ــدد ()105
ط ــن قن ــب هن ــدي وكذل ــك ()3.5
ط ــن مخ ــدرات ف ــي محتوي ــات
حاوي ــة ( )20ق ــدم .وف ــي
مج ــال حماي ــة مق ــدرات وخيـ ـرات
الب ــاد تفي ــد متابع ــات (المكت ــب
الصحف ــي للش ــرطة) أن الجم ــارك
ضبط ــت ( )2148برمي ــل وق ــود
مهرب ــة للخ ــارج وع ــدد ()3612
جـ ـوال س ــكر مه ــرب لخ ــارج
الب ــاد كم ــا ت ــم ضب ــط ع ــدد
( )616رأس ماش ــية مهرب ــة،
كم ــا يبل ــغ ع ــدد الس ــيارات الت ــي
ت ــم حجزه ــا ( )6417عرب ــة.
أم ــا ف ــي مج ــال تنفي ــذ الجم ــارك
لقواني ــن الصح ــة والصيدل ــة
والس ــموم فق ــد ضبط ــت الجم ــارك
ع ــدد ( )3292كرتون ــة كريم ــات
مختلف ــة بعضه ــا منتهي ــة
الصالحي ــة ع ــاوة عل ــي
( )70.000ش ــريط حب ــوب
مختلف ــة ،كم ــا ش ــمل التقري ــر
ضب ــط ع ــدد ( )20.000جه ــاز
موباي ــل مه ــرب لداخ ــل الب ــاد
تفادي ــا للرس ــوم الجمركي ــة
والضواب ــط االخ ــرى.

رئيس هيئة اجلمارك يتفقد معسكر سندس
تفق ــد الس ــيد اللـ ـواء ش ــرطة /د.بش ــير الطاه ــر
بشــير رئيــس هيئــة_ الجمــارك معســكر ســندس
لتدري ــب ضب ــاط الص ــف والجن ــود بمنطق ــة
(جب ــل أولي ــاء) وق ــف م ــن خ ــال الزي ــارة عل ــي
المس ــتوى التدريب ــي للدفع ــة ( )43مس ــتجدين
مــن خــال عــروض (البيــادة الصامتــة ،الســاح
االســتعمالي التربيــة البدنيــة ،التايكونــدو) وفــي
كلمت ــه للدفع ــة اوصاه ــم بتق ــوي اهلل والمحافظ ــة
علــي ارث الجمــارك التليــد الســيما ان الجمــارك
تعم ــل عل ــي حماي ــة ح ــدود الب ــاد ومحارب ــة
ضعــاف النفــوس مــن المهربيــن وتجــار الســاح
والبش ــر واع ــداً بتوفي ــر كاف ــة المعين ــات الت ــي
يحتاجه ــا المعس ــكر ليك ــون م ــن اه ــم المواعي ــن
التدريبي ــة بالب ــاد مش ــيدا بدائـ ـرة التدري ــب
وقي ــادة المعس ــكر والمعلمي ــن م ــن الضب ــاط
وص ــف الضب ــاط والجن ــود وفرق ــة موس ــيقي
الجمــارك التــي تشــارك فــي كل احتفــاالت البــاد
وادارة اإلع ــام الحاضـ ـرة ف ــي كاف ــة مناش ــط
الهيئ ــة متابع ــة لالح ــداث .واوضح ــت العمي ــد
زين ــب يوس ــف هبان ــي مدي ــر دائـ ـرة التدري ــب
س ــعادتهم بزي ــارة رئي ــس الهيئ ــة للوق ــوف عل ــي
عم ــل المواعي ــن التدريبي ــة .مبين ــة ان الدفع ــة
تع ــد م ــن اكب ــر دفع ــات المس ــتجدين بمرك ــز

س ــندس نال ــت التدري ــب الكاف ــي لل ــزود به ــا ف ــي
جميــع المنافــذ الجمركيــة المنتشـرة عبــر البــاد.
موك ــدة ان دائـ ـرة التدري ــب تعم ــل وف ــق خط ــط
طموح ــة ف ــي الجان ــب العس ــكري واالكاديم ــي
لتاهي ــل ال ــكادر البش ــري الجمرك ــي .وف ــي ذات

الســياق ذكــر المقــدم عمــر ابراهيــم عبــد الســيد
قائ ــد المعس ــكر ان الدفع ــة عب ــارة ع ــن س ــودان
مصغ ــر انصه ــرت ف ــي بوتق ــه واح ــدة واس ــتعدت
لالنخ ـراط فــي العمــل الجمركــي وذلــك باجتيازهــا
كافــة الب ارمــج التدريبيــة العســكرية واالكاديميــة.
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رئيس التحرير
عقيد شرطة /د .سعد موسى
مدير التحرير
مقدم شرطة /هاجر مريغني
املدير التنفيذي
مقدم شرطة /سوسن صاغه
سكرتري التحرير
مالزم شرطة /حسني عبد الكريم
مالزم شرطة /عمر الســـر
مساعد شرطة /حمزة الرحيمة
رقيب شرطة /محمد جمال الدين
التغطيات
م.أول شرطة /رشا حسني الصادق
النشر اإللكرتوني
م.أول شرطة /نهى محمد خليل
مالزم شرطة /محمد عثمان صديق
العالقات العامة
م.أول شرطة /خالد محمد البشري
رقيب شرطة /ياسر محمد احمد
التصوير
راشد الرشيد  -خالد االمني
محمد مصطفى  -احمد محجوب
محمد أبشر
جمع وطباعة
رقيب أول /عادل عبدالرازق
عريف شرطة /بهاء الدين الهادي
االخراج الفني التصميم

بتشريف والـي والية البحر األمحر و رئيس القضاء يفتتح حمكمة اجلمارك ببورتسودان
بتشـــريف الســـيد والـــي واليـــة البحـــر
األحم ــر األس ــتاذ /اله ــادي محم ــد عل ــي
إفتتـــح الســـيد البروفســـير حيـــدر أحمـــد
دفــع اهلل رئيــس القضــاء محكمــة الجمــارك
ومكافحــة التهريــب بحاضــرة واليــة البحــر
األحمـــر مدينـــة بورتســـودان بحضـــور
الســـيد مديـــر اإلدارة العامـــة للشـــرطة
القضائيـــة والســـيد مديـــر شـــرطة واليـــة
البحـــر األحمـــر اللـــواء شـــرطة عثمـــان
حســـن عثمـــان والســـيد مديـــر دائـــرة
جم ــارك البح ــر األحم ــر باإلناب ــة العمي ــد
شـــرطة /صابـــر ســـعد ومديـــر الشـــئون

القانوني ــة بجم ــارك البح ــر األحم ــر العقي ــد
شـــرطة جمـــال العـــوض ولفيـــف مـــن
قيـــادات الشـــرطة والســـلك القضائـــي.
وتعتبـــر هـــذه المحكمـــة الجمركيـــة
الثانيـــة بعـــد محكمـــة الجمـــارك بواليـــة
الخرطـــوم ومـــن المؤمـــل أن تســـهم فـــي
البـــت الســـريع فـــي القضايـــا التـــي لهـــا
عالقـــة بالعمـــل الجمركيـــة الســـيما أن
دائ ــرة جم ــارك البح ــر األحم ــر به ــا ع ــدد
م ــن االدارات الت ــي تتعام ــل م ــع البضائ ــع
الـ ـواردة والص ــادرة وكذل ــك إدارة مكافح ــة
التهريـــب بالبحـــر األحمـــر.

مجتمع
قال تعالى:

مجتمع
بسم اهلل الرحمن الرحيم

بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره وببليغ الحزن واألسى تنعي إدارة اإلعالم والعالقات العامة المغفور لهم بإذن اهلل
تنعى إدارة االعالم والعالقات العامة المغفور لهم بإذن اهلل
وف ــاة ش ــقيق الرقي ــب ش ــرطة/عثمان عب ــداهلل محم ــد صال ــح
)المكافح ــة نياال)،وف ــاة وال ــدة كل م ــن العمي ــد معاش/ماج ــد
عب ــاس س ــعيد والعقي ــد معاش/س ــعيد عب ــاس س ــعيد ،وف ــاة
والــدة الجنــدى شــرطة/محمد ادم بابكر(التوجيــه والخدمــات-
المش ــغل)يقام المات ــم بشاش ــينه جـ ـوار الس ــوكي ،وف ــاة
وال ــد الوكي ــل عري ــف ش ــرطة/خليل محم ــد احمد(المكافح ــة
الفاش ــر)،وفاة ش ــقيق الم ــازم ش ــرطة/محمد عبدالرحم ــن
الصدي ــق الس ــني(إدارة ش ــؤون القوة-المكت ــب الس ــري)،وفاة
الل ـواء معاش/احمــد ابراهيــم حســين يقــام الماتــم ،وفــاة والــد
النقي ــب ش ــرطة/أحمد دف ــع اهلل أحمد(جم ــارك العبيدية)،وف ــاة
ش ــقيق العري ــف ش ــرطة/نجالء عب ــد الرحم ــن ابراهيم(مط ــار
الخرط ــوم) ،وف ــاة ش ــقيقة الرقي ــب اول ش ــرطة/محمد يوس ــف
س ــليمان(المكافحة الخرطوم)،وف ــاة وال ــد المس ــاعد ش ــرطة/
حم ــاد دل ــدوم كوك ــو كودي(التوجي ــه والخدم ــات) ،استش ــهاد
الجن ــدي ش ــرطة/محمد احم ــد ادم النور(مكافح ــة التهري ــب
دنق ــا)  ،وف ــاة وال ــدة الرقي ــب شرطة/بش ــير أحم ــد عب ــد
الحليم(الشــئون القانونية)،وفــاة شــقيق الرقيــب اول شــرطة/
اســماعيل ادم الجدي(جمــارك العبيديــه) ،وفــاة والــدة الرقيــب
اول شرطة/الرشــيد ســليمان العاقب(المكافحــة البحراالحمــر)،
وفــاة زوجــة الوكيــل شــرطة/أحمد علــي ابشــر احمد(الشــؤون
القانوني ــة -جناي ــات الجم ــارك) ،وف ــاة وال ــدة الم ــازم اول
شرطة/حس ــن عزالدي ــن محمد(جم ــارك البح ــر االحمر)،وف ــاة
وال ــدة المس ــاعد ش ــرطة/عثمان احم ــد محم ــد س ــليمان(مطار
الخرطــوم)  ،وفــاة والــدة كل مــن العقيــد شــرطة/الفاتح محمــد
أحمــد ســالم(اكاديمية الشــرطة)والرقيب شــرطة/الهادي محمــد
أحم ــد س ــالم(المكتب التنفي ــذي لرئي ــس الهيئ ــة) ،وف ــاة وال ــد
الجن ــدى ش ــرطة/محمد ادم بابكر(التوجي ــه والخدم ــات-
المش ــغل)،وفاة وال ــد الم ــازم أول ش ــرطة/عمر عب ــداهلل
اب ــو القاس ــم(البحر االحم ــر) ،وف ــاة ش ــقيق الوكي ــل عري ــف
ش ــرطة/حبيب اهلل العدنان ــي عبدالقادر(المكافح ــة الخرط ــوم)
 ،وفــاة والــد الرقيــب شــرطة/محمد بدرالديــن رمضان(ض ارئــب
االنت ــاج بح ــري) ،وف ــاة وال ــد العري ــف ش ــرطة/الفائز محم ــد
عيســى(المكافحة دنقال-شــعبة الدبــة) ،وفــاة شــقيقة كل مــن

العريــف شــرطة/طلحة علــي طلحة(ض ارئــب البترول)والجنــدي
ش ــرطة/حيدر عل ــي طلحة(المكافح ــة الخرط ــوم) ،وف ــاة
وال ــد الرقي ــب ش ــرطة/ادم اله ــادي حس ــن(المكافحة جن ــوب
دارف ــور) ،وف ــاة وال ــدة الجن ــدي ش ــرطة/راني بش ــير س ــرور
فض ــل لمولى(المكافح ــة الخرط ــوم) ،وف ــاة وال ــدة العقي ــد
معاش/عب ــد المنع ــم عب ــد الرحي ــم  ،وف ــاة ش ــقيق المس ــاعد
شرطة/الس ــر ع ــوض أحم ــد الحاج(التأمي ــن والخدم ــات)،
وفــاة والــدة مســاعد شــرطة/عمار عبــد الحفيظ(المشــروعات)
 ،وف ــاة وال ــدة الرقي ــب اول ش ــرطة/مختار عب ــد الجلي ــل
مختار(نياب ــة الجم ــارك) ،وف ــاة المس ــاعد ش ــرطة/جمال
عثم ــان محمود(جم ــارك الجزيرة)،وف ــاة العمي ــد معاش/فيص ــل
عثمــان محمد(ابــو الشــهيدين)والد المــازم أول شرطة/ياســر
فيص ــل عثمان(االمداد)،وف ــاة ش ــقيقة العري ــف ش ــرطة/أمير
بابك ــر عباس(دائـ ـرة التدري ــب) ،وف ــاة وال ــد المق ــدم ش ــرطة/
خديج ــة أحم ــد محمد(الش ــئون المالية)،وف ــاة ش ــقيق الوكي ــل
عري ــف ش ــرطة/وجدي عب ــد العزي ــز محم ــد س ــعيد(جمارك
البحراألحمــر) ،وفــاة والــدة كل مــن الرقيــب أول/أحمــد حامــد
الدردي ــرى والعري ــف ش ــرطة/جمال حامد(جم ــارك كس ــا)
والعريــف شــرطة/الضو حامد(التأميــن والخدمــات) ،وفــاة والــد
وكي ــل عري ــف ش ــرطة/عبداهلل احم ــد المب ــارك النور(الش ــئون
المالي ــة) ،وف ــاة ش ــقيقة الجن ــدي ش ــرطة/عبدالقادر عب ــد
الرحم ــن محم ــد احمد(مط ــار الخرط ــوم) ،وف ــاة النقي ــب
معاش/د.ناهــد ابراهيــم محمــد حســن ،وفــاة والــد الرقيــب اول
ش ــرطة/الصادق ازي ــد بخيت(جم ــارك كوس ــتي) ،وف ــاة وال ــدة
الرقيــب اول شــرطة/رمضان باشــا ثاني(المكافحــة الخرطــوم)،
وف ــاة ش ــقيق العقي ــد ش ــرطة/مجدي مدن ــي(إدارة االس ــيكودا)،
وف ــاة ش ــقيق العري ــف ش ــرطة/نجالء عب ــد الرحم ــن ابراهي ــم
حمد(مط ــار الخرط ــوم) ،وف ــاة وال ــدة العري ــف ش ــرطة/عوض
خليل(ض ارئ ــب اإلنت ــاج) ،وف ــاة وال ــد الرقي ــب ش ــرطة/محمد
احم ــد حس ــن(جمارك مط ــار الخرط ــوم) ،وف ــاة وال ــد الرقي ــب
اول/عب ــد الرحم ــن الت ــاي محم ــد ابراهيم(ض ارئ ــب انت ــاج
الباقي ــر) ،وف ــاة وال ــد العقيد(م)محاس ــن ع ــوض عبدالمتع ــال
،و ف ــاة وال ــدة المق ــدم ش ــرطة/روضه ن ــور الدين(دائـ ـرة
التوجي ــه الخدم ــات) ،وف ــاة ش ــقيقة العمي ــد ش ــرطة/الفاتح

النقر(الش ــؤون المالية-رئاس ــة الش ــرطة)،وفاة وال ــدة النقي ــب
شــرطة/محمد صالــح الطاهر(دائ ـرة تقنيــة المعلومــات) ،وفــاة
وال ــد العقي ــد شرطة/هش ــام عبدالرحم ــن هارون(الش ــئون
القانونية)،وف ــاة وال ــدة كل م ــن الوكي ــل عريف/مج ــدي محم ــد
س ــعيد(ادارة المخاطر)والجندي/ط ــارق محم ــد س ــعيد(التامين
والخدم ــات) ،وف ــاة وال ــدة المق ــدم ش ــرطة/خيريه محم ــد
فقير(مط ــار الخرط ــوم) ،وف ــاة وال ــد الوكي ــل العري ــف ش ــرطة/
فض ــل محم ــد زين(اس ــتخبارات الرئاس ــة) ،وف ــاة ش ــقيق
الرقيــب اول شــرطة/الخير احمــد الطيب(اســتخبارات مكافحــة
التهريــب) ،وفــاة والــد المســاعد شــرطة/حيدر الطيــب محمــد
االمين(المســتودعات) ،وفــاة شــقيق المســاعد شــرطة/عصام
ابراهي ــم احمد(الحاوي ــات س ــوبا) ،وف ــاة وال ــد المق ــدم ش ــرطة/
خال ــد حس ــن س ــليمان(جمارك البح ــر االحم ــر) ،وف ــاة وال ــدة
الرقي ــب شرطة/س ــالم دل ــدوم جم ــاع (مط ــار الخرط ــوم) ،وف ــاة
وال ــد الجن ــدي ش ــرطة/عمر س ــعيد محمدين(جم ــارك عطب ـرة)،
وف ــاة وال ــدة الم ــازم أول/اس ــحق عثم ــان بوش(الحاوي ــات
س ــوبا) ،وف ــاة وال ــد العري ــف ش ــرطة/محمد ابراهي ــم
عبدالرحيم(المكافحــه الخرطــوم) ،وفــاة ابــن المســاعد شــرطة/
ع ــاء الدي ــن ربي ــع محم ــد عمر(مط ــار الخرطوم-ش ــعبة
المخاط ــر) ،وف ــاة وال ــدة المق ــدم ش ــرطة/صالح خضر(مط ــار
الخرط ــوم) ،وف ــاة وال ــد الوكي ــل عري ــف ش ــرطة/عبد الوه ــاب
مصطف ــى عب ــد الوه ــاب(إدارة البترول-الجيل ــى) ،وف ــاة وال ــد
العري ــف ش ــرطة/مصعب صاف ــي الدي ــن الجاك(الحاوي ــات
س ــوبا) ،وف ــاة وال ــد المس ــاعد ش ــرطة/الهادي مس ــتوره(البحر
االحمــر) ،وفــاة شــقيق المرحــوم عقيــد معاش/مبــارك عبــداهلل
اب ــو التيم ــان ،وف ــاة وال ــد الم ــازم اول ش ــرطة/بريمه الس ــيد
الس ــماني ادم(ض ارئ ــب االنت ــاج بح ــري) ،وف ــاة وال ــدة المق ــدم
ش ــرطة/عبد المل ــك قم ــر عب ــد المل ــك محم ــد ش ــريف(جمارك
مط ــار الخرط ــوم) ،وف ــاة وال ــد المق ــدم ش ــرطة/حمدي ف ــاروق
محم ــد (جم ــارك دنقال)،وف ــاة ش ــقيق العقي ــد ش ــرطة/احمد
ادم منصور(مكافح ــة التهري ــب الفاش ــر) ،وف ــاة ش ــقيق
العميد(م)/عص ــام عب ــد الحمي ــد إم ــام ،وف ــاة زوج ــة الرقي ــب
ش ــرطة/ابراهيم الص ــادق ابراهيم(التوجي ــه والخدم ــات)..
إنا هلل إو�نا إليه راجعون.

كما تتقدم إدارة االعالم والعالقات العامة بالتهنئة
لـــكل مـــن أســـرة المرحـــوم النقيـــب معـــاش /بريـــر الصافـــى الشـــيخ بمناســـبة زواج
ابنهم،وللعقيـــد شـــرطة /صـــاح إبراهيـــم الكودابـــي بمناســـبةعقد قـــران أبنائـــه والعقيـــد
شـــرطة/بابكر علي(جمـــارك واليـــة الجزيـــرة) بمناســـبة عقـــد زواج ابنتـــه ،والمـــازم اول
شـــرطة /نصـــر عثمـــان حـــاج رحمـــة (المعمـــل الجمركـــي) بمناســـبة زواجـــه ،وموالنـــا/
محمدأمي ــن حس ــين(وكيل نياب ــة الجم ــارك) ،والم ــازم أول ش ــرطة/صالح حس ــين الطاه ــر
جنيـــه (المكافحـــة الخرطـــوم) ،والمـــازم أول شـــرطة /مهنـــد ســـرالختم الشـــايقي(مطار
الخرط ــوم) ،والم ــازم أول ش ــرطة /أحم ــد إس ــماعيل ش ــاهين(دائرة التخطي ــط -االحص ــاء)
بمناســـبة عقـــد قرانهـــم ،وتتقـــدم بالتهنئـــة للعقيـــد شـــرطة حقوقـــي /د.اخـــاص عبـــده

قناوي(اكاديميــة الجمــارك) لنيلهــا درجــة الدكتــوراة ولــكل
م ــن العقي ــد ش ــرطة /بابك ــر خمي ــس عثم ــان الباش ــا(دائرة
الواليات)،والعقيـــد شـــرطة حقوقـــى /أحمـــد عمـــر أحمـــد
ضرار(جمـــارك البحـــر األحمـــر) ،والمـــازم شـــرطة /ادم
ابراهيـــم بشـــير(جمارك الحاويـــات ســـوبا) ،والمـــازم اول
ش ــرطة /ران ــدي مرس ــي س ــيداحمد (مكافح ــه التهري ــب) ،والم ــازم اول
شــرطة /ســامي كباشــي زيــن العابدين(مطــار الخرطــوم) لنيلهــم درجــة الماجســتير..
ألف مبروك.
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اجلمارك تدعو ملراجعة تدرجيية للدوالر اجلمركي يف 2019
ق ــال اللـ ـواء ش ــرطة د .بش ــير الطاه ــر
بش ــير رئي ــس هيئ ــة الجم ــارك إن خط ــة
الجم ــارك للع ــام  2019تنس ــجم م ــع
اه ــداف الموازن ــة وم ــع المعايي ــر الدولي ــة
والعالمي ــة واس ــتمرار تعزي ــز التع ــاون م ــع
القطــاع الخــاص ،مؤكــداً ضــرورة تخفيــض
ال ــدوالر الجمرك ــي ومكافح ــة التهري ــب،
منبهــا الــى أن االعفــاءات الجمركيــة التــي
تمنــح للمســتثمرين تســتغل بصــورة ســالبة
م ــن البع ــض .
واض ــاف د .بش ــير ف ــي حديث ــه ف ــي
جلس ــة مجل ــس ال ــوزراء ح ــول أوض ــاع
االقتص ــاد الكل ــي ورؤي ــة اإلص ــاح
وموجه ــات الموازن ــة  2019أن ال ــدوالر
الجمرك ــي قف ــز م ــن  6.8ال ــى  18جني ــه
مؤخـ ارً وســاهم بصــورة كبيـرة فــي التضخــم
داعيـ ـاً ال ــى مراجعت ــه بص ــورة واضح ــة
وتدريجيـ ـاً ف ــي الع ــام  2019ليص ــل ال ــى
رق ــم أح ــادي .
واك ــد رئي ــس هيئ ــة الجم ــارك ض ــرورة
االعتم ــاد عل ــى الض ارئ ــب المباشـ ـرة ب ــدالً
ع ــن الجم ــارك  ،ودع ــم الجم ــارك م ــن
كل المس ــتويات ف ــي الدول ــة وتعزي ــز
األدوار لتحقي ــق اإلس ــتراتيجية ف ــي جان ــب
اإليـ ـرادات .
وش ــدد عل ــى ض ــرورة ح ــل مش ــكلة
اإلعف ــاءات الجمركي ــة وض ــرورة
محاصرته ــا ألنه ــا تس ــتغل بص ــورة س ــالبة
مــن بعــض المســتثمرين وقــال انهــا قفــزت
م ــن  %53ف ــي الع ــام  2017ال ــى نس ــبة
 %66ف ــي الع ــام  2018واب ــان أن %69
منهــا تمثــل إعفــاءات تمنــح لمســتثمرين .

واش ــاد د .بش ــير بدع ــم المالي ــة للرب ــط
الشــبكي للجمــارك والــذي ادى الــى الربــط
م ــع القط ــاع الخ ــاص والجه ــات ذات
الصل ــة ،مش ــيدا ب ــاالداء ال ــذي حققت ــه
الجم ــارك وتحقيقه ــا لنس ــبة  %196م ــن
الرب ــط المق ــدر خ ــال الفتــرة م ــن س ــبتمبر
وحت ــى العش ــرين م ــن اكتوب ــر الحال ــي .
واعتب ــر م ــا تحق ــق م ــن رب ــط بش ــريات
وتف ــاؤال ف ــي ظ ــل الموجه ــات العام ــة
للموازن ــة ،واض ــاف ان ــه الب ــد م ــن تنفي ــذ
ع ــدة متغيـ ـرات ومعالج ــات لدع ــم موازن ــة
الب ارم ــج واب ــان أن هن ــاك تغييــ ار يج ــب أن
يت ــم ف ــي تنظي ــم الدخ ــل المت ــاح واإلنف ــاق
واالدخــار واإلســتثمار ،مبينــا انــه فــي اطــار

الدخــل المتــاح للموازنــة يأتــي التغييــر فــي
الدخ ــل ف ــي النظ ــام الضريب ــي والجم ــارك
والض ارئ ــب بحي ــث يتناس ــب ويتماش ــى م ــع
موجه ــات الموازن ــة .
واش ــار ال ــى أن التغيي ــر ف ــي اإليـ ـرادات
الجمركي ــة س ــيكون ع ــن طري ــق تغيي ــر
حج ــم الـ ـواردات وال ــذي يضب ــط بتغيي ــر
التعريف ــة الجمركي ــة او الرس ــم االضاف ــي
حس ــب االرتباط ــات اإلقليمي ــة والعالمي ــة
وتغيي ــر حج ــم االس ــتثمار ع ــن طري ــق
من ــح االمتي ــازات الجمركي ــة لالس ــتثمار
زي ــادة او نقصان ــا ،مش ــي ار ال ــى أنه ــا م ــن
ضم ــن المقترح ــات المقدم ــة للتعدي ــل ف ــي
اإليـ ـرادات الجمركي ــة .

هيئة اجلمارك تسري قافلة طبية لوالية كسال

اع ــرب األس ــتاذ أدم جم ــاع أدم وال ــي والي ــة
كس ــا ع ــن ش ــكره لقي ــادة هيئ ــة الجم ــارك
ولم ــا تبذل ــه م ــن جه ــود كبيـ ـرة نح ــو
المجتمــع جــاء ذلــك لــدي اســتقباله بمبانــي
امان ــة الحكوم ــة لوف ــد القافل ــة الطبي ــة
االجتماعي ــة الثقافي ــة لوالي ــة كس ــا والت ــي
س ــيرتها رئاس ــة هيئ ــة الجم ــارك بحض ــور
ممث ــل ش ــرطة الوالي ــة ومدي ــر الجم ــارك
ومكافح ــة التهري ــب بوالي ــة كس ــا وق ــادة
األجهـ ـزة األمنيةوالتنفيذي ــة والتش ــريعية
بالوالي ــة .وأك ــد جم ــاع أن الجم ــارك م ــن
خ ــال ه ــذه القافل ــة تس ــجل هدف ــا جدي ــدا
ضم ــن أهدافه ــا الكب ــرى الت ــي تق ــوم به ــا
مؤك ــدا اعتماده ــم الكل ــي ف ــي لجن ــة أم ــن
الوالي ــة عل ــى هيئ ــة الجم ــارك ف ــي مكافح ــة
تهري ــب الس ــلع والبضائ ــع وتهري ــب البش ــر
والمخ ــدرات والس ــاح .وف ــي كلمت ــه اوض ــح
العقي ــد ش ــرطة د.س ــعد موس ــى محم ــد
رئي ــس ف ــرع االع ــام بالجم ــارك رئي ــس
الوف ــد ان القافل ــة تأت ــى برعاي ــة كريم ــة
مــن الســيد رئيــس هيئــة الجمــارك إو�ش ـراف
مباش ــر م ــن الس ــيد مدي ــر االدارة العام ــة
للش ــؤون العام ــة ومدي ــر دائـ ـرة التوجي ــه
والخدم ــات مبين ــا ان القافل ــة تات ــي ف ــي
اطــار األدوار التــي تقــوم بهــا الجمــارك مــن
خ ــال المس ــؤلية اإلجتماعي ــة .واحت ــوت
القافلــة علــى أدويــة طبيــة ،وأدوات صحيــة،
ونوامي ــس مش ــبعة ض ــد البع ــوض كم ــا
يض ــم الوف ــد نخب ــة م ــن العلم ــاء األج ــاء
قدمـ ـوا محاضـ ـرات تثقيفي ــة وديني ــة بع ــدد
م ــن المس ــاجد وقن ــاة كس ــا الفضائي ــة.

عشرة ونســـة

و
ج
وه

النور ادم النور الحاج
ضيفنــا لهــذا العــدد حــارس مــن حـراس البوابــة
الغربيـــة دارفـــور أرض الخيـــر بلـــد التقابـــة
والقـران حيــث جمــارك جنــوب دارفــور العظيمــة
التضحي ــة و البس ــالة.

اإلسم  :النور ادم النور الحاج
اسم الشهرة  :النور باك
الميالد 1963 :م
الســـكن  :نيـــاال حـــي
الـــوادي
المراحـــل التعليميـــة :
مدرســـة الشـــمالية
اإلبتدائية 1979م
رقيـــب
الرتبـــة:
شـــر طة
تاريـــخ التعييـــن :
1 9 9 9م

الحالة اإلجتماعية :
متزوج واب لخمسة اطفال ثالثة اوالد وبنتين
مكان العمل :
جمـــارك جنـــوب دارفـــور ســـائق عربـــة مديـــر جمـــارك
جنـــوب دارفـــور
سبب اسم الشهرة (النور باك) :
كن ــت الع ــب ك ــورة ماه ــر وخاص ــة ف ــي خان ــة الدف ــاع
وم ــن هن ــا ات ــي االس ــم
كان دفعتك منو في المعسكر:
ه ــم كث ــر لكي ــن ازك ــر منه ــم حاليـ ـاً الس ــيد الم ــازم اول
زكـــي الديـــن والمـــازم اول متـــوكل حربـــة و الرقيـــب
عبدالرحيـــم عـــوض البرعـــي لهـــم التحيـــة
القادة الذين عملت معهم :
الســـيد العقيـــد اســـامة محمـــد
الن ــور والس ــيد العقي ــد الض ــي
ســـليمان فرحنـــا والســـيد العقيـــد
ادريـــس موســـي شـــدو والســـيد
العقيـــد حســـن جيفـــور ســـليمان
والســـيد العقيـــد عبـــد المنعـــم
ســـليمان
امنية في الخاطر :
ان احـــج بيـــت اهلل وان ينعـــم
بلدنـــا الســـودان بالخيـــر
وا لعا فيـــة
كلمة اخيرة :
اشــكر إدارة اإلعــام والعالقــات
العامــة علــي زيارتهــم وتكبدهــم
المش ــاق وعبرك ــم اح ــي جمي ــع
منســـوبي الجمـــارك وجميـــع
األه ــل بني ــاال.

وجو
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مقدم شرطة /منى مصطفي املبارك
التوجيه والخدمات

ر

م .اول شرطة /مهند محمد جيب اهلل
االلتزام والتسهيل

و
ج
و
هو

دوائر

مساعد شرطة السر العوض
التامني والخدمات

و

م .اول شرطة /عثمان احمد عثمان
الشؤن االدارية

ج
و
ه
ود

رقيب شرطة /امري عثمان ديومه
التأمني والخدمات

وائر

وكيل عريف شرطة /حسن محمد الحسن
التأمني والخدمات

4
شخصية العدد

عميد شرطة/

جبارة اهلل العوض عبداهلل العركى
التهريب الخرطوم – ادارة
االسم  :جبارة اهلل العوض
المستودعات – دائرة جمارك
عبداهلل العركى
تاريخ الميالد  :يناير1958م البحر األحمر – والية النيل
األزرق – رئاسة الهيئة .
الحالة اإلجتماعية  :متزوج
الدورات التدريبية :جميع
واب ألربعة بنات
الدورات التي تتعلق بالمال
المراحل الدراسية:
والتقارير المالية واإلحصائية
المدرسة األولية الشرقية –
واإلجراءات الجمركية.
األميرية الوسطي – الثانوية
المشاركات الخارجية
العليا بالمناقل – كلية األداب
جامعة القاهرة فرع الخرطوم – والداخلية:
أوال :الخارجية:
كلية القانون جامعة الرباط
دورة التخطيط اإلستراتيجي
تاريخ التعيين :
(دولة ماليزيا).
1978/1/2م
االتخطيط اإلستراتيجي المتقدم
الترقيات:
(السعودية جدة) .
1978/1/2م 1992 -م
التغير اإلستراتيجي (مصر
في ظل الخدمة المدنية
رتبة النقيب شرطة – 1993م شرم الشيخ)
اإلدارة الذكية (الشارقة) .
رتبة الرائد شرطة – 1994م
رتبة المقدم شرطة – 2000م ثانيا  :الداخلية :
رتبة العقيد شرطة – 2006م دورات في الموازنات التقليدية
رتبة العميد شرطة – 2013م  -الموازنة الحديثة – موازنة
األداء – موازنة البرامج .
المحطات الجمركية التي
دورات في الشراء والتعاقد
عملت بها:
رسوم اإلنتاج بحري – مكافحة والتخلص من الفائض .

مــــن
األرشيف
الجمركي
مبني
جمارك
ياي في
العام
1995م

ثقافة قانونية .
ماذا اضاف إليك العمل
الجمركي علي المستوي
العام والشخصي :
الجمارك مدرسة تعلمنا منها
الكثير التعامل مع الجمهور
بأدب واحترام والتميز في
األداء واإلخالص وسرعة
انجاز العمل .
وعلي المستوي الشخصي
تربية ابناءنا علي الدين
وحسن الخلق ونال أبناؤنا
الدرجات العلمية العليا
في الهندسة واالقتصاد
والصيدلة وهذا من فضل
ربي ومساهمة الجمارك
في المسيرة التعليمية
فالشكر والحمد أوله هلل رب
العالمين واإلشادة بهيئة
الجمارك .
وصية لضباط وصف ضباط
هيئة الجمارك :
تحب عملك يعطيك
التفاني واإلخالص واألمانة

في أداء الواجب
الحرص علي اداء
فريضة صالة الفجر في
جماعة
اعدلوا وال تظلموا
واعتصموا بحبل اهلل
جميعا وال تفرقوا
وأحسن ظنك في اهلل
وتوكل عليه.

مكافحة التهريب جنوب
دارفور تحقق انجاز جديد

حققــت ادارة مكافحــة التهريــب واليــة جنــوب دارفــور انجازيضــاف
ال ــي انجازاته ــا الس ــابقة حي ــث ت ــم ضب ــط عرب ــة تانك ــر تحم ــل(
 )451كرتونــة كريمــات محظــورة تقــدر قيمتهابمبلــغ 2400000
جنيه (اثنين مليون واربعمائة الف جنيه ).
حي ــث س ــجل الس ــيد وال ــي الوالي ــة زي ــارة كريم ــة لمبان ــي اإلدارة
مثمنــاً عل ــي جهوده ــوم المتواصل ــة ف ــي مكافح ــة التهري ــب وق ــدم
س ــيادته التهنئ ــة به ــذا االنج ــاز.

