قراؤنا:
مت��ر علين��ا ه��ذه األي��ام ذك��رى عط��رة وهى مول��د املصطفى صلى اهلل عليه وس��لم ف��كل عام وانتم
واألمة اإلس�ل�امية بألف خري

قراؤنا األعزاء:

ه��ذا الع��دد حاف��ل باملواضي��ع املتنوع��ة واملتع��ددة والت��ى حرصن��ا فيه عل��ى التغطية الش��املة ألخبار
هيئ��ة اجلم��ارك وألول م��رة يت��م إدخال الرتمجة وفن الكاركت�ي�ر وذلك لتنفيذ بعض خمرجات
ورش��ة العم��ل الت��ى اقيم��ت لتقيي��م اجملل��ة والت��ى أقامتها إدارة األع�ل�ام والعالق��ات العامة لتطوير
عم��ل اجملل��ة وق��د اس��تعانت بع��دد م��ن اخل�ب�راء فى اجمل��ال االعالمى وخرج��ت بعدد م��ن التوصيات
املهمة نس��عى تباع�اً لتنفيذها.
*أف��ردت اجملل��ة ملف�اً كام�ل ً
�ا تعريفي��ا وتوثيقيا ألكادميي��ة اجلمارك العليا وذلك مبش��اركتها
ف��ى عيده��ا وه��و االحتفال بتخريج أول دفع��ة لألكادميية فمزيد من التقدم واالجناز العلمي.

*وف��ى خواتي��م ه��ذا الع��ام يت��م اإلع��داد ملوازنة الع��ام  2019وفيها تتحول هيئة اجلم��ارك من موازنة
البنود اىل موازنة الربامج واألهداف والتى حققت جناح كبري فى الدول التى قامت بتطبيق تلك
املوازنة وقد اجرت اجمللة حواراً مطوال مع مدير دائرة الشئون املالية.
اجملل��ة كان��ت حض��ور م��ع دائ��رة التدري��ب عن��د ختري��ج الدفع��ة  43دفع��ة التح��دي وال��ذى كان
خترجي��ا عس��كريا ممي��زاً ن��ال رض��ا احلاضري��ن.
انتم خري سند لنا مبقرتحاتكم القيمة ومشاركاتكم الثرة تدفعنا دوما إىل األمام.

قراؤنا االماجد:

جمل��ة اجلم��ارك إرث قدي��م ورثن��اه م��ن جي��ل عم�ل�اق وض��ع بها عص��ارة فكره وجتارب��ه ،رحم اهلل
من توفى منهم ومتع اهلل بالصحة والعافية من هم على قيد احلياة فلهم منا التجلة واالحرتام.

مع حتيايت

رئيس هيئة التحرير
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الجمارك تدعو لمراجعة تدريجية للدوالر الجمركي في2019
أوض��ح الل��واء بش�ي�ر الطاه��ر بش�ي�ر املدي��ر الع��ام للجم��ارك أن
خط��ة اجلم��ارك للع��ام  2019تنس��جم م��ع أه��داف املوازن��ة ومع
املعايري الدولية والعاملية واستمرار تعزيز التعاون مع القطاع
اخل ��اص ،مؤك ��دا ض ��رورة ختفي ��ض ال ��دوالر اجلمرك ��ي
ومكافح ��ة التهري ��ب ،منبه� �اً إىل أن االعف ��اءات اجلمركي ��ة
ال�ت�ي متن��ح للمس��تثمرين تس��تغل بص��ورة س��البة م��ن البع��ض،
وأض ��اف بش�ي�ر يف حديث ��ه يف جلس ��ة جمل ��س ال ��وزراء ح ��ول
أوض��اع االقتص��اد الكل��ي و رؤي��ة االص�ل�اح وموجه��ات املوازن��ة
 2019أن ال��دوالر اجلمرك��ي قف��ز م��ن  6.8اىل 18جنيهاً مؤخرا
وساهم بصورة كبرية يف التضخم داعياً إىل مراجعته بصورة
واضح��ة .وتدرجيي��ا يف الع��ام  2019ليص��ل إىل رق��م أُح��ادي.
وأك���د رئي���س هيئ���ة اجلم���ارك ض���رورة االعتم���اد عل���ى
الضرائ ��ب املباش ��رة ب ��دال ع ��ن اجلم ��ارك ،ودع ��م اجلم ��ارك
م���ن كل املس���تويات يف الدول���ة وتعزي���ز األدوار لتحقي���ق
االس�ت�راتيجية يف جان���ب االي���رادات .
وش ��دد عل ��ى ض ��رورة ح ��ل مش ��كلة االعف ��اءات اجلمركي ��ة
وض��رورة حماصرته��ا ألنه��ا تس��تغل بص��ورة س��البة من بعض
املس��تثمرين وقال إنها قفزت من  %53يف العام  2017اىل نس��بة
 %66يف الع ��ام  2018وأب ��ان أن  %69منه ��ا متث ��ل إعف ��اءات متن ��ح
ملس ��تثمرين .
وأش��اد س��يادته بدع��م املالي��ة للربط الش��بكي للجم��ارك والذي
أدى إىل الرب ��ط م ��ع القط ��اع اخل ��اص واجله ��ات ذات الصل ��ة،
مش��يدا ب��االداء ال��ذي حققت��ه اجلم��ارك وحتقيقها نس��بة %196

م���ن الرب���ط املق���در
خ�ل�ال الف�ت�رة م���ن
س���بتمرب وحت���ى
م���ن
العش���رين
أكتوب���ر اجل���اري .
واعت�ب�ر م���ا حتق���ق
م���ن رب���ط بش���ريات
وتف���اؤال يف ظ���ل
املوجه���ات العام���ه
للموازن���ة ،وأض���اف
إن ��ه الب ��د م ��ن تنفي ��ذ
متغ�ي�رات
ع���دة
ومعاجل���ات لدع���م
موازن ��ة الربام ��ج ،وأب ��ان أن هنال ��ك تغي�ي�را جي ��ب أن يت ��م يف
تنظي ��م الدخ ��ل املت ��اح واإلنف ��اق واالدخ ��ار واالس ��تثمار ،مبين ��ا
أن��ه يف إط��ار الدخ��ل املت��اح للموازن��ة يأت��ي التغي�ي�ر يف الدخ��ل
يف النظ ��ام الضري�ب�ي واجلم ��ارك والضرائ ��ب حبي ��ث يتناس ��ب
ويتماش���ى م���ع موجه���ات املوازن���ة .
وأش��ار إىل أن التغي�ي�ر يف اإلي��رادات اجلمركي��ة س��يكون ع��ن
طري��ق تغي�ي�ر حج��م ال��واردات والذي يضبط بتغي�ي�ر التعريفة
اجلمركي��ة أو الرس��م اإلض��ايف حس��ب االرتباط��ات اإلقليمي��ة
والعاملي��ة وتغي�ي�ر حج��م االس��تثمار عن طريق من��ح االمتيازات
اجلمركي��ة لالس��تثمار زي��ادة أو نقصان��ا ،مش�ي�را إىل أنه��ا م��ن
ضم��ن املقرتح��ات املقدم��ة للتعديل يف اإلي��رادات اجلمركية .

مدير شرطة والية النيل االبيض يتفقد سير العمل بجمارك كوستي
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تفق��د الس��يد الل��واء حقوق��ي /عصام الدين عل��ي عبد اهلل مدير
شرطة والية النيل األبيض إدارة مجارك والية النيل االبيض
وكان يف اس��تقباله الس��يد مدي��ر إدارة مج��ارك النيل األبيض
العقي ��د ش ��رطة حقوق ��ي /د .حمم ��د نص ��ر عب ��د اهلل وضب ��اط
وضب��اط ص��ف وجن��ود اإلدارة وتفق��د س��يادته مبان��ي االدارة و
وق��ف عل��ى س�ي�ر العم��ل واس��تمع إىل تنوي��ر م��ن مدي��ر مجارك
الني ��ل األبي ��ض ح ��ول التحدي ��ات ال�ت�ي تواج ��ه اإلدارة وال�ت�ي

اس��تطاعت حبم��د اهلل وتوفيق��ه جتاوزه��ا بنج��اح
باعتباره ��ا والي ��ة حدودي ��ة ذات ثق ��ل صناع ��ي
واقتصادي ،كما تعرف على عمل شعبة املعمل
اجلمرك ��ي ومت تنوي ��ره بالعم ��ل ال ��ذي تق ��وم
ب ��ه ش ��عبة املعم ��ل ومت تقدي ��م ع ��رض تعريف ��ي
لسعادته عن إدارة مجارك النيل االبيض بقاعة
االجتماع ��ات حبض ��ور ضب ��اط اإلدارة مج ��ارك
ومكافح��ة التهري��ب بالوالي��ة .واطم��أن س��يادته
عل��ى س�ي�ر العم��ل مبكافح��ة التهري��ب بالوالي��ة
وال�ت�ي يق��ع عل��ي عاتقه��ا كثري من املس��ؤليات يف
احلف��اظ عل��ى اقتص��اد الب�ل�اد ومكتس��باتها وأم��ن
الوالي ��ة وخصوص ��ا بع ��د أن أصبح ��ت والي ��ة حدودي ��ة .ويف
خت��ام الزي��ارة أش��اد الس��يد مدي��ر ش��رطة الوالي��ة بال��دور الذي
تلعب��ه اجلم��ارك يف احلف��اظ على مكتس��بات الوطن كما أش��اد
بالطفرة والتطور الذي وصلت إليه اجلمارك مش��يدا مبهنية
القي��ادة ال�ت�ي مت عل��ى يديه��ا ه��ذا االجن��از مؤك��دا اس��تصحابه
للجم��ارك يف تطوي��ر إدارات الش��رطة بالوالي��ة.

أخبــــــــار

رئيس هيئة الجمارك يتفقد معسكر سندس
تفق��د الس��يد الل��واء ش��رطة /د .بش�ي�ر الطاه��ر
بش�ي�ر رئي��س هيئ��ة اجلم��ارك معس��كر س��ندس
لتدريب ضباط الصف واجلنود مبنطقة (جبل
أولياء) ،و وقف من خالل الزيارة على املس��توى
التدري�ب�ي للدفع��ة ( )43مس��تجدين م��ن خ�ل�ال
عروض (البيادة الصامتة،الس�ل�اح االستعمالي،
الرتبي���ة البدني���ة ،التايكون���دو) ويف كلمت���ه
للدفع��ة أوصاه��م بتق��وي اهلل واحملافظ��ة عل��ى
إرث اجلمارك التليد السيما أن اجلمارك تعمل
عل ��ى محاي ��ة ح ��دود الب�ل�اد وحمارب ��ة ضع ��اف
النف��وس م��ن املهرب�ي�ن وجت��ار الس�ل�اح والبش��ر،
واع��داً بتوف�ي�ر كاف��ة املعين��ات اليت حيت��اج إليها
املعس ��كر ليك ��ون م ��ن أه ��م املواع�ي�ن التدريبي ��ة
بالبالد ،مش��يدا بدائرة التدريب وقيادة املعس��كر واملعلمني من
الضباط وصف الضباط واجلنود وفرقة موس��يقى اجلمارك
اليت تشارك يف كل احتفاالت البالد ،وإدارة االعالم احلاضرة
يف كاف���ة مناش���ط اهليئ���ة متابع���ة لالح���داث .و أوضح���ت
العمي��د زين��ب يوس��ف هبان��ي مدي��ر دائ��رة التدري��ب س��عادتهم
بزي��ارة رئي��س اهليئ��ة للوق��وف عل��ى عم��ل املواع�ي�ن التدريبية.
مبين��ة أن الدفع��ة ،وال�ت�ي تع��د م��ن أك�ب�ر دفع��ات املس��تجدين

مبرك��ز س��ندس ،نال��ت التدري��ب ال��كايف للدف��ع به��ا إىل مجي��ع
املناف ��ذ اجلمركي ��ة املنتش ��رة ع�ب�ر الب�ل�اد .موك ��دة أن دائ ��رة
التدري��ب تعم��ل وف��ق خط��ط طموح��ة يف اجلان��ب العس��كري
واالكادمي ��ي لتأهي ��ل ال ��كادر البش ��ري اجلمرك ��ي .ويف ذات
الس��ياق ذكر املقدم عمر ابراهيم عبد الس��يد قائد املعس��كر أن
الدفع��ة عب��ارة ع��ن س��ودان مصغ��ر ،انصه��رت يف بوتق��ه واح��دة
واس��تعدت لالخن��راط يف العم��ل اجلمرك��ي وذل��ك باجتيازه��ا
كاف��ة الربام��ج التدريبي��ة العس��كرية واالكادميي��ة.

هيئة الجمارك تسير قافلة طبية لوالية كسال

أع��رب األس��تاذ آدم مج��اع آدم وال��ي والية كس�ل�ا عن ش��كره
لقي��ادة هيئ��ة اجلم��ارك مل��ا تبذل��ه م��ن جه��ود كب�ي�رة حن��و
اجملتم��ع .ج��اء ذل��ك ل��دى اس��تقباله مببان��ي أمان��ة احلكوم��ة
وف��د القافل��ة الطبي��ة االجتماعي��ة الثقافي��ة لوالي��ة كس�ل�ا
واليت سريتها رئاسة هيئة اجلمارك حبضور ممثل شرطة
الوالي���ة ومدي���ر اجلم���ارك ومكافح���ة التهري���ب بوالي���ة
كس�ل�ا وق ��ادة االجه ��زة األمني ��ة والتنفيذي ��ة والتش ��ريعية

بالوالي ��ة .وأك ��د مج ��اع أن اجلم ��ارك م ��ن
خ�ل�ال ه ��ذه القافل ��ة تس ��جل هدف ��ا جدي ��دا
ضمن أهدافها الكربى اليت تقوم بها ،مؤكدا
اعتماده���م الكل���ي يف جلن���ة أم���ن الوالي���ة
عل ��ى هيئ ��ة اجلم ��ارك يف مكافح ��ة تهري ��ب
الس��لع والبضائ��ع وتهري��ب البش��ر واملخ��درات
والس�ل�اح.
ويف كلمت���ه أوض���ح العقي���د ش���رطة د.
س ��عد موس ��ى حمم ��د رئي ��س ف ��رع اإلع�ل�ام
باجلم ��ارك رئي ��س الوف ��د أن القافل ��ة تأت ��ى
برعاي ��ة كرمي ��ة م ��ن الس ��يد رئي ��س هيئ ��ة
اجلم��ارك وإش��راف مباش��ر م��ن الس��يد مدي��ر
اإلدارة العام��ة للش��ؤون العام��ة ومدي��ر دائ��رة
التوجيه واخلدمات ،مبينا أن القافلة تاتي يف إطار األدوار
اليت تقوم بها اجلمارك من خالل املسؤولية االجتماعية.
واحت ��وت القافل ��ة عل ��ى أدوي ��ة طبي ��ة ،وأدوات صحي ��ة،
وناموس��يات مش��بعة ضد البعوض ،كما ضم الوفد خنبة
م��ن العلم��اء األج�ل�اء قدم��وا حماض��رات تثقيفي��ة وديني��ة
بع��دد م��ن املس��اجد وقن��اة كس�ل�ا الفضائي��ة.
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مدير اجلمارك :مؤشرات األداء من يناير وحىت سبتمرب مبشرة
ودعمًا للربنامج االقتصادي
أش ��اد الل���واء ش���رطة د .بش�ي�ر الطاه ��ر بش�ي�ر رئي ��س هيئ ��ة
اجلم���ارك بقوات���ه املنتش���رة يف كل احملط���ات اجلمركي���ة
و املوان���ئ واملط���ارات وق���وات مكافح���ة التهري���ب باخلرط���وم
والوالي���ات واالرت���كازات املتقدم���ة .
ج ��اء ذل ��ك ل ��دى اطالع ��ه عل ��ى التقري ��ر الع ��ام ألداء اجلم ��ارك
لثالث��ة ارب��اع الع��ام (م��ن أول يناي��ر إىل آخ��ر س��بتمرب) و ق��ال
إن مؤش ��رات األداء باجلم ��ارك مبش ��رة و ج ��اءت النتائ ��ج وف ��ق
اخلط ��ط املس ��تهدفة وأض ��اف أن ذل ��ك يأت ��ي دعم��اً للربنام ��ج
االقتص ��ادي للدول ��ة .وحس ��ب التقري ��ر ف ��إن هيئ ��ة اجلم ��ارك
ق ��د حقق ��ت الرب ��ط املق ��در هل ��ا م ��ن وزارة املالي ��ة بنس ��بة %117
.اجلدي ��ر بالذك ��ر أن الضرائ ��ب اجلمركي ��ة تش ��مل (رس ��م
ال ��وارد – رس ��م الص ��ادر – الرس ��م اإلض ��ايف) كذل ��ك تش ��مل
ضرائ��ب اإلنت��اج عل��ى الس��لع احمللي��ة وإيرادات رس��وم الرتكيز
وفق أس��عار احملروقات وكذلك القيمة املضافة على الواردات
ال�ت�ي حتصله��ا اجلم��ارك لص��احل دي��وان الضرائ��ب كم��ا تش��مل
التحصيل لوحدات أخرى .ويف سيبل حتقيق اجلمارك هدفها
األول وه��و تس��هيل حرك��ة التج��ارة تس��اهم اجلم��ارك بش��كل
واضح يف حركة الصادر والوارد للسلع واخلدمات اليت تدخل
البالد أو عابرة حيث إنها تس��اهم يف تس��هيل إجراءاتها بس��رعة
و انس��ياب حيث تعاملت اجلمارك يف الفرتة من أول يناير إلي
الثام��ن م��ن س��بتمرب م��ع ع��دد ( )157.907حاوية واردة للس��ودان
وم��ع ( )74.371حاوي��ة ص��ادر.
ويف جم ��ال عرب ��ات اإلف ��راج املؤق ��ت تعامل ��ت اجلم ��ارك م ��ع

( )11531عرب ��ة ص ��ادر ووارد كم ��ا تعامل ��ت م ��ع ( )453عرب ��ة
س ��ياحة واردة وص ��ادرة ،حي ��ث طبق ��ت اجلم ��ارك نظ ��ام إدارة
املخاط��ر ال��ذي يس��اهم بس��رعة اإلج��راءات والتعام��ل الكرتونياً
لتحدي ��د مس ��رب البضاع ��ة (أمح ��ر ،أصف ��ر ،أخض ��ر) ويش�ي�ر
التقري��ر إىل أن اجلم��ارك متكن��ت م��ن ضبط ع��دد ( )85كيلو
ذه��ب خ�ل�ال ف�ت�رة التقري��ر وكذل��ك ضب��ط ( )2963.578دوالر
امريك��ي مه��رب  .و مبل��غ ( )1411.030ري��ال س��عودي مه��رب.
أم��ا يف جم��ال حتقي��ق اجلم��ارك أهدافه��ا اجملتمعي��ة و األمنية
فق��د ضبط��ت اجلم��ارك ( )1.200قندول حش��يش وعدد ()2273
حب��ة ترام��ادول وع��دد ( )1105حبة كبتاجون وعدد( )105طن
قن��ب هن��دي وكذلك ( )3.5ط��ن خمدرات يف حمتويات حاوية
( )20قدم.
ويف جم ��ال محاي ��ة مق ��درات وخ�ي�رات الب�ل�اد تفي ��د متابع ��ات
املكتب الصحفي للشرطة أن اجلمارك ضبطت ( )2148برميل
وق��ود مهرب��ة للخ��ارج وع��دد ( )3612ج��وال س��كر مه��رب خلارج
الب�ل�اد كم��ا مت ضب��ط ع��دد ( )616رأس ماش��ية مهرب��ة ،كم��ا
يبل��غ ع��دد الس��يارات ال�ت�ي مت حجزه��ا ( )6417عرب��ة.
أم ��ا يف جم ��ال تنفي ��ذ اجلم ��ارك قوان�ي�ن الصح ��ة والصيدل ��ة
والس���موم فق���د ضبط���ت اجلم���ارك ع���دد ( )3292كرتون���ة
كرمي��ات خمتلف��ة بعضه��ا منتهي��ة الصالحي��ة ع�ل�اوة عل��ي
( )70.000ش��ريط حب��وب خمتلف��ة ،كم��ا مش��ل التقرير ضبط
عدد ( )20.000جهاز موبايل مهرب لداخل البالد تفاديا للرسوم
اجلمركي��ة والضواب��ط االخ��رى.

إدارة جمارك مطار الخرطوم تبيد ( )47طن ًا من السلع والبضائع المهربة
وغير المطابقة للمواصفات
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أب���ادت هيئ���ة اجلم���ارك ممثل���ة يف إدارة مج���ارك مط���ار
اخلرط��وم مب��ردم «أب��و ولي��دات» بالري��ف الش��مالي بامدرم��ان
ع ��دد( )47طن �اً م ��ن الس ��لع والبضائ ��ع املهرب ��ة وغ�ي�ر املطابق ��ة
للمواصف���ات واالس���تخدام االدم���ي .
وأوض ��ح العمي ��د ش ��رطة حمم ��د الب ��در مصطف ��ى الس ��ناري
مدي��ر إدارة مج��ارك مط��ار اخلرط��وم أن اإلب��ادة تأت��ي يف إطار
إنفاذ السياسة العامة للدولة واخلاصة باالسترياد والتصدير
ومحاي��ة اجملتم��ع إضافة إىل كل األدوار االقتصادية املنوطة
به��ا هيئ��ة اجلم��ارك ،قام��ت بتل��ك اإلب��ادة مبعي��ة كل اجله��ات
ذات الصل��ة بإب��ادة بضائ��ع و أدوي��ة مهرب��ة ومخ��ور ومالب��س
مستعملة ومستحضرات جتميل عبارة عن كرميات بعضها
غ�ي�ر مطاب ��ق للمواصف ��ات وبعضه ��ا حمظ ��ور دخول ��ه وفق ��ا
لق ��رارات وزارة التج ��ارة خاص ��ة األدوي ��ة غ�ي�ر املس ��جلة وف ��ق
قوائ��م وزارة الصح��ة وقان��ون الصيدل��ة والس��موم  ،مضيف�اً أن
األدوية املهربة تعترب مهدداً خطرياً لصحة اإلنسان واجملتمع
 ،مؤك ��داً أن هيئ ��ة اجلم ��ارك حت ��رص عل ��ى اس ��تيفاء كل
الش��روط املتعلق��ة باس��ترياد االدوي��ة وكاف��ة مس��تحضرات
التجمي��ل  ،مضيف��ا أن إدارة مج��ارك مط��ار اخلرطوم س��تظل

عين�اً س��اهر ًة وي��داً أمين� ً�ة حلماي��ة أرواح وممتل��كات املواطن�ي�ن
م��ن كاف��ة امله��ددات ال�ت�ي يس��عى ضع��اف النف��وس م��ن خالهل��ا
إىل ض��رب االقتص��اد الوط�ن�ي .
ه ��ذا وكان العمي ��د ش ��رطة ط ��ارق عبداحلمي ��د نائ ��ب مدي ��ر
مج��ارك مط��ار اخلرط��وم ق��د وقف عل��ى عملية اإلب��ادة مبعية
بقي��ة أعض��اء اللجن��ة .
***

أخبــــــــار

هيئة الجمارك تحتفل
بتخريج دفعة جديدة قوامها ( )1165جندي

إحتفل ��ت دائ ��رة التدري ��ب بهيئ ��ة اجلم ��ارك بكلي ��ة الرتبي ��ة
الرياضي ��ة جامع ��ة الس ��ودان بتخري ��ج الدفع ��ة ( )43حت ��دي
لع���دد( )1165مس���تجد حبض���ور م���دراء االدارات العام���ة
واملتخصص���ة بهيئ���ة اجلم���ارك
وأوض ��ح الفري ��ق ش ��رطة أي ��وب جام ��ع الفح ��ل رئي ��س هيئ ��ة
الش��ئون االداري��ة والتخطي��ط برئاس��ة ق��وات الش��رطة ممث��ل
نائب مدير عام قوات الشرطة املفتش العام أن اجلمارك تعترب
م��ن االدارات اإلقتصادي��ة املهم��ة يف الدول��ة واليت حتافظ على
أرواح وممتل��كات املواطن�ي�ن ومحايته��م م��ن الس��لع والبضائ��ع
املهربة وغري املطابقة للمواصفات  ،مؤكداً أن منح ثناء قيادة
الدول ��ة للجم ��ارك لتحقيقه ��ا الرب ��ط املق ��در يأت ��ى ف ��ى إط ��ار
اجله��ود الكب�ي�رة الت��ى تبذهل��ا اجلم��ارك لرف��د خزين��ة الدول��ة
باالي��رادات جبان��ب محايته��ا ح��دود الب�ل�اد م��ن خط��ر التهري��ب
 ،مش�ي�را إىل أن الدفع��ة املتخرج��ة متث��ل س��ندا وعض��دا لق��وات
اجلم ��ارك املنتش ��رة يف كل والي ��ات الب�ل�اد محاي ��ة ل�ل�أرواح
واملمتل��كات .
الل��واء ش��رطة د  .بش�ي�ر الطاه��ر بش�ي�ر رئي��س هيئ��ة اجلم��ارك
أك ��د جاهزي ��ة الدفع ��ة ( )43حت ��دي للعم ��ل ب ��كل احملط ��ات

اجلمركية بالبالد  ،مضيفا أن الدفعة املتخرجة تعترب أكرب
دفعة يتم خترجيها مبعسكر سندس ومتثل منسوبى مجارك
الوالي��ات والذي��ن متت إجراءات تعيينهم للعمل بتلك الواليات
 ،مشيدا بدائرة التدريب اليت أسهمت يف إعداد وتأهيل الدفعة
وجعله��ا أكث��ر جاهزي��ة لتنفي��ذ كل الواجب��ات اجلمركي��ة
املعني��ة مبحارب��ة وضب��ط املهرب�ي�ن ومحاية االقتص��اد الوطين.
م��ن جانبه��ا ج��ددت العميد ش��رطة زينب يوس��ف هبانى مدير
دائ��رة التدري��ب بهيئة اجلمارك احلرص على تقنية وتطوير
العملي��ة التدريبي��ة مب��ا يواك��ب املس��تجدات العاملي��ة يف جم��ال
التدري��ب ورف��ع الق��درات  ،مبين� ً�ة أن الدفع��ة املتخرج��ة تلق��ت
تدريب ��ا متقدم ��ا مل ��دة ( )6أش ��هر نال ��ت خالل ��ه تدريب �اً عس ��كرياً
يف أعم ��ال املي ��دان والس�ل�اح االس ��تعمالي وأش ��غال الش ��رطة
العملي��ة  .كم��ا نف��ذت الدفع��ة مش��روعا خلوي��ا لض��رب الن��ار
جبانب حماضرات يف العلوم االكادميية يف جمال االجراءات
والقوان�ي�ن اجلمركي���ة املختلف���ة واحملاض���رات الديني���ة
والثقافي ��ة  ،كم ��ا أن الدفع ��ة متث ��ل إضاف ��ة حقيقي ��ة لق ��وات
اجلم ��ارك للعم ��ل يف جم ��ال مكافح ��ة التهري ��ب ع�ب�ر املوان ��ئ
اجلمركي ��ة واملط ��ارات واحملط ��ات اجلمركي ��ة املختلف ��ة.
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News Report
News Report

The Customs Authority celebrates the graduation of anew batch of (1165) Solider
Prepared by: Adil Abdel Razig Saeed

Information and Public Relations Administration

The sun in that day was more shining, more
sparkling and more brilliant announcing anew
morning by sending its golden rays on to the
ground of Sudan University stadium for thee
athletics development to witness the pumping
of anew hot blood into customs artery where
Training Directorate in the Customs Authority
celebrates the graduation of batch (43)
challenge which composed of (1165) new
soldier in the presence of Police Lieutenant
General/ Ayoub Jamaa Elfahal, Head of
the Administrative Affairs and Planning
Authority in Police Forces Headquarters,
representative of the Deputy Director General
of Police Forces, The General Commissioner
in addition to Leader and Head of the Customs
Authority, Major General/ Dr. Bashir Eltahir
Bashir and in the presence of Directors
of specialized and general administrations
and Police Brigadier/ Zainab Yousif Idris
Habani Director of Training Directorate and
her assistant in addition to the officers, noncommissioned officers, soldiers and families
of the graduates. The Administration of
Information and Public Relations was there
beginning from the director who has been
standing behind the microphone describing
every minute in the event, in addition to the
cameramen recording any movement and
editors who are writing every word said to add
anew episode for customs and development
televised program, editing anew edition to
customs magazine and the public newspapers.
Customs in the life line for the economy
and preserves properties:
In this speech to the attendants, Lieutenant
General/ Ayoub Jamaa Elfahal representative
of the Deputy Director General declared
that customs considers as one of the most
important economic administrations in the
country that preserves peoples souls and
properties and protect them against smuggled
goods and goods not matching the standards.

Hed emphasized that customs granted state
leadership praise because the customs achieved
estimated assessment in the framework of the
huge effort exerted by customs to support state
treasury by revenues beside protecting the
borders against smuggling. He indicated that
the graduated batch represents an important
support for customs forces which deployed
around all country states, He also described his
sons in the graduated batch by the “Excellence”
He advised them by fear of God and abide by
time and duty in addition to the good conduct
and to be new addition to customs, He said that
no work could be successful without discipline.
Police Major General/ Dr. Bashir Eltahir
Bashir before the graduation:
He is worried and didn’t slept until the visited
the camp of Sundos for training of noncommissioned officers and soldiers at JabelAwlia
and acquainted with the training level of batch
(43) through the (silent infantry, using weapons,
physical education and the taekwondo) shows,
all this to give them the permission to graduate
the batch and he promised to provide the camp
with all the required assistants to be one of the
most important training centers in the country,
He praised the role of the Training Directorate,
the camp leaders and masters from the officers,
non-commissioned officers and soldiers and
the music band after the Head of the Authority
has been sure that batch (43) challenge is ready
to work in all country’s customs stations, He
emphasized that the graduated batch consider
as the most greater batch to be graduated from
Sandos camp, it represent states customs who
are appointed to work in that states, He again
praised the role of the Training Directorate in
the preparation and qualification of this batch
and to be more ready to carry out all customs
duties by combating and apprehend smugglers
and protection of national economy. He
advised them by fear of God and to preserve
deep-rooted customs heritage particularly that
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customs work in protection country’s border graduating this batch, we have added alighted
and combating weak-willed persons who constellation to the sky of customs and falling
star that observe human devil who wander
trafficking in human and weapons.
aimlessly in the country sky exploiting the
Director of Training Directorate the ferrous apertures to destroy the economy when ever
woman and the “challenge”:
they found a chance. The challenge batch is
added anew guard to cover our borders and to
In this manner her Excellency Police Brigadier/
protect and securing every span of its ground
Zainab Yousif Habani director of Training
and to stand ready as strong block against weak
Directorate called the graduated batch
persons and economic destroyers.
challenge, this is the lovable name she always
calls, she declared that batch (43) challenge Director of White Nile State Police Follows
accounted as the most big new soldiers batch up the Progress of Work in Kosti Customs
graduated from Sundos training centre, the
batch obtained sufficient training for protection Police Major General “jurist”/ Isam Eldin Ali
all customs exits distributed over the country, Abdella, Director of White Nile State police
she emphasized that Training Directorate has visited White Nile State Customs, He was
works in accordance with ambitious plans in received by the director of white Nile Customs
academic and military domains to qualify the Administration Dr. Mohamed Naser Abdella
human resources in the Customs Authority, and the officers, non-commissioned officers and
she added that although we graduated this soldiers of the administration, His Excellency
big number of new soldiers, but this is the has visited the administration buildings and
beginning for graduating the targeted number followed up the progress of work and listened
in the training plan to recruit ten thousand to briefing from the Director of White Nile
customs police to deploy over all country State Customs about the challenges faced
borders with all neighbouring countries. From the administration which the administration
her side, the Police Brigadier/ Zainab Yousif successfully overcome and that the state is
Habani renewed her desire to computerize a border state of industrial and economic
and develop the training process so as to cope significance, He also informed about the work
with the international latest developments in of the customs laboratory section, identification
the training domain and capacity building, show about the work of the laboratory in the
she declared that the graduated batch received meeting hall in the presence of the state customs
advanced training for six months obtaining and smuggling combat officers. His Excellency
military training in field works, using weapons also tranquilled by the progress of work in the
and police practical operations, the batch also Administration of Smuggle Combating in the
carried out field project for guns shooting state which a lot of responsibilities put on its
beside lectures in the academic sciences in shoulders in protecting the economy of the
the field of customs procedures and laws and country and the security of the state, especially
cultural and regulations lectures supervised after it has been border state. At the conclusion
by the Holy Quran Society , she said also that of the visit, Director of the state police praised
the batch represents an important annex to the the role played by the customs in protecting
customs forces working in the field of smuggle the gains of the country. He also praised
combating through ports, airports and the the jump achieved by customs, praised the
professionalism of the leadership that achieved
different customs stations.
this deeds, he ensured his attachment of
Lieutenant Colonel/ Omer Ibrahim:
customs in developing police administrations
in the State.
In the same context, Lieutenant Colonel/ Omer
Ibrahim Abdel Seed, the leader of the camp The Customs Authority Conveys A delegation
mentioned that this batch is considered as little to Kassla
Sudan melted in one pot and is ready to join
in the customs work after preceding all the Mr. Adam Jamae Adam, governor of Kassala
military and academic training programs. By State expressed his gratitude to Customs
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Authority leadership for the huge exerted efforts
directed to society programs. This came during
his receiving in the government buildings the
medical, social and cultural convey delegation
to Kassala State which driven forward from
Customs Authority Headquarters, In the
presence of state police representative, director
of state customs, director of state smuggle
combating in addition to the leaders of the
security, executive and the legislative organs
in the state. Mr. Jamae emphasized that, the
Customs Authority through this convey scored
anew goal within its large objectives which it
carries out, He emphasized that, they are in the
state security committee depends totally on the
Customs Authority in combating the smuggling
of goods, peoples, narcotics and weapons. In
his speech, Police Colonel/ Dr. Saad Musa, the
Head of the Information branch in the Customs
Authority declared that, the Head of the
delegate declared that the delegate is executed
under the sponsorship of the Head of the
Customs Authority and the direct supervision
of the director of the General Administration
of General Affairs and the Director of services
and Guidance Directorate. He explained that
the convoy came in the framework of the roles
played by the Customs Authority through the
social responsibility. The convoy contained
of medicines, sanitary tools and saturated
mosquito net, the delegation also includes
selected number of religion specialists who
delivered religious and cultural lectures in a
number of mosques and Kassla television.
Khartoum Airport Customs Administration
Destroys (47) tons of Smuggled and
Contravened commodities and Goods
The Customs Authority, represented in the
Administration of Khartoum Airport Customs
has destroyed in Abu Wilydat at the northern
part of Omdurman about (47) tons of smuggled
goods and commodities that does not cope with
the standards and human use.
This destruction comes in the framework
of the implementation of the state general
policy regarding importation, exportation
and protection of the society in addition to
all the economic roles played by the Customs
Authority. This destruction took place in the
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presence of all relevant parties. The destroyed
goods included smuggled medicines, wine,
used clothes and cosmetics e.g creams some
of which are not consistent with the standards
and others are prohibited according to the
decisions of the Ministry of Trade, especially
the unregistered medicines according to the
lists of the Ministry of Health and the law of
pharmaceutics and poisons.
Customs Director: Performance Indicators
from January to September are Telling Good
news and Support the Economic Program
Dr. Bashir Eltahir Bashir, the Head of the
Customs Authority praised his forces deployed
overall ports, airports and customs stations
in addition to smuggle combating forces in
Khartoum, States and front stations.
This come upon his acquaintance with the
general report of customs performance for the
(3) quarters of the year from the first of January
to the end of September, He said that the
performance indicators in customs are telling
good news and the results were came pursuant
to the targeted plans, He added that this came
as a support to the economic program of the
country. According to the report, the Customs
Authority has achieved the estimated amount
from the Ministry of Finance by percentage of
117%. It’s worth mentioning that customs taxes
include (import duty – export duty – additional
tax) its also include the excise duty on local
commodities and the revenues of concentration
fees according to fuel notice, also the value
added tax on imports which collected by
customs for the interest of Taxation chamber,
its also includes collection for the interest
of other parties. For the sake of achieving its
first objective which is facilitation of trade
movement, The Customs Authority clearly
contribute in the movement of exports and
imports of commodities and services which
enters the country or in transit, that the Customs
Authority treated with (157.907) containers of
imports and (74.371) containers of exports in
the period from the first of January to the 8th of
September, this reflects the speed of procedures
flow and thus the facilitation of trade movement.
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In the side of temporary release of vehicles, the
Customs Authority dealt with (11531) of export
and import vehicles and dealt also with (453)
tourism vehicles (export – import). The Customs
Authority implemented the system of risk
management which contributed much in hurry
up of procedures and dealing electronically in
determining goods lane (red- yellow- green).
The report indicated that the Customs Authority
has been able to seize (85) kilos of gold during
the said period in addition to (2963.578) USD
and (1411.030) Saudi Riyals
In the side of achieving its social goals, custom
seized (1200) piece of hashish , (2273) tablet
of tramadol, (1105) tablet of captagon, (105)
tons of Ganib and (3.5) tons of narcotics inside
container of (20) feet.
In concerning the protection of the capacities
and wealth of the country, police press office
following up informed that, the customs
authority seized (2148) barrel of fuel ,(3612)
bags of sugar and (616) of cattle’s smuggled out
of the country in addition to seizure of (6417)
vehicles.
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of ministers about the situation of the macroeconomy and reform vision and 2019 balance
guidelines that the customs dollar was jumped
from 6.8 to 18 later, this contributed largely
in the inflation, calling clearly for its gradual
revision in 2019 to reach to monopoly number.
The Head of the Customs Authority emphasized
that its necessary to depend on direct tax
instead of customs duties, He also called for the
support of customs at all levels in the state and
strengthening its roles to achieve the strategy
in the side of the revenues. He focused on the
necessity of solving the problem of customs
exemptions and its confining because its used
negatively by some investors, He said that it
jumped from 53% in 2017 to 66% in 2018, He
explained that 69% of these exceptions granted
to the investors.

His Excellency praised the support of the
Ministry of Finance for computerization of
customs which led to connection with the
private sector and relevant parties. He also
praised the performance achieved by customs
by achieving 196% of the estimated amount
during the period from September to the 20th of
In the field of implementation of health, the ongoing October.
pharmaceutics and poisons laws, the Customs
Authority seized (3292) different cartons of He considered the achieved estimated amount
creams, some of which are expired in addition to as happy news and optimism under the general
(70.000) tape of different tablets, the report also balance guidelines. He added that its necessary to
included seizure of (20.000) mobile smuggled implement a number of changes and treatments
into the country in evading the payment of to support programs balance, He explained that
customs duties and against other regulations. there was achange which should be carried out
in regulating the available income, expenditure,
The Customs Authority Calls for gradual savings and investment. He explained that its in
Review of the Customs Dollar in 2019
the framework of the available income of the
balance, come the change in the income in the
Major General/ Dr. Bashir Eltahir Bashir,
taxation system and customs and tax so as to
the Head of the Customs Authority declared
cope and comply with the balance guidelines.
that customs plan for the year 2019 copes with
the balance goals and with the international He referred that the change in customs revenues
standards and enforcement of the on going shall be through change in imports value which
cooperation with the private sector, He should be controlled by change in tariff change
emphasized the necessity for reduction of or the additional tax according to the regional
customs dollar and smuggle combating. He and international relations volume and change
draw the attention to the fact tat the exemptions in investment volume by granting customs
which granted to the investors used negatively concessions to investment increase or decrease,
by some of them. Dr. Bashir added that in his referring to that its included in the introduced
speech today during the session of the council proposals to amend customs revenues.

النزاهة فى العمل الجمركي
()2
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منظمــة الكوميســا مــن جانبهــا وضعــت مدونــة
أخالقيــات وســلوك ضابــط اجلمــارك علــى
هــدي إعــان أروشــا واملدونــة النموذجيــة ملنظمــة
اجلمــارك العامليــة واشــتملت املدونــة علــى اآلتــي:
 .1املسئولية الشخصية:
على ضابط اجلمارك :
 أداء واجبــه بــكل أمانــه ونزاهــة ودرجــة عاليــة مــنالــروح املهنيــة.
 التحلــي باألخــاق والســلوكيات التــي تســموبســمعة اجلمــارك.
 اإلملــام بكافــة اللوائــح والقوانــن ذات الصلــةبالعمــل اجلمركــي.
 اإللتزام بالقيم الدينية الفاضلة. اإلهتمــام باملعــارف والثقافــة العامــة لتطويــرأنفســهم فــي ظــل املتغيــرات العامليــة.
 تقويــة الروابــط والعالقــات االجتماعيــة فيمــابينهــم وتنميــة اإلحســاس بوحــدة اجلســد.
 .2تطبيق وإحترام القانون:
 يجــب علــى ضابــط اجلمــارك إحتــرام القانــونوتطبيقــه بــكل عدالــة وجتــرد.
 .3العالقه مع اجلمهور:
يجب على ضابط اجلمارك:
 التعامل مع اجلمهور بكل عدالة وثقة تامة. التحقــق والتحــري فــي شــكاوى املواطنــن ضــداجلمــارك لكــي ال تتزعــزع ثقتهــم باجلمــارك.
 متييــز نفســه كضابــط جمــارك عنــد التعامــل مــعاجلمهــور.
 -وضــع بطاقــة أو ديباجــه موضــح فيهــا اســمه

عميد شــرطة
علــــى جـــــــدو ادم
مــدير دائرة الشـــئون الفنـية

بالكامــل.
 .4إستالم الهدايا والهبات:
 ال يجــوز لضبــاط اجلمــارك قبــول أي هدايــاأو هبــات حتــى ال يؤثــر ذلــك فــي عملــه أو إتخــاذه
للقــرار.
 .5تضــارب املصالــح الشــخصية مــع املصلحــة
العامــة:
على ضابط اجلمارك:
 حتاشــي التضــارب بــن املصالــح الذاتيــةواملصلحــة العامــة.
 عــدم اســتغالل وظيفتــه واملمتلــكات العامــةملصلحتــه اخلاصــة.
 .6التعامل في الشئون النقدية:
يجب على ضابط اجلمارك:
 حتريــر إيصــال مالــي عــن أي مبلــغ يتــم دفعــهللجمــارك بواســطة جمهــور املتعاملــن.

 احملافظــة علــى املــال العــام والســعي وراء الكســبالشــريف واحلــال.
 أن ال يتأثر عمله بنشاطه املالي اخلاص. .7االعتزاز واالفتخار باالنتماء ملؤسسة للجمارك:
على ضابط اجلمارك:
 االعتــزاز واالفتخــار باالنتمــاء للجمــارك كمؤسســةرائــدة فــي خدمــة الوطــن.
 عــدم اإلســاءة أو التقليــل مــن شــان مؤسســته أوتــداول الشــئون اجلمركيــة بالنقــاش فــي غيــر األماكن
واألوقــات املناســبة.
 تنميــة الشــعور و اإلحســاس بــأن وظيفتــه وظيفــةمرموقــة وذات شــأن عظيــم.
 .8سرية املعلومات:
على ضابط اجلمارك:
 احلفــاظ علــى ســرية املعلومــات وعــدم اإلدالء بهــاإال بتوجيــه مــن اإلدارة.
 عــدم تســريب املعلومــات أو تعديــل أو إبــادةا ملســتند ا ت .
 .9بيئة العمل:
يجب على ضابط اجلمارك:
 -العمل في بيئة صحية ومعافاة.

 منــع االســتيراد والتصديــر للمخــدرات وكلاملمنوعــات واحملظــورات غيــر املشــروعة.
 عدم تعاطي اخلمور و املنشطات أو لعب امليسر. التقيد بارتداء الزي الرسمي اخلاص بإدارته. .10األنشطة السياسية:
يجب على ضابط اجلمارك:
 عــدم الدخــول فــي مناقشــات مــن شــأنها أن تــؤديإلــى انتقــادات لسياســات وبرامــج احلكومــة.
 االلتــزام بتخصصــه كفنــي واالبتعــاد عــن النشــاطالسياســي الــذي يؤثــر علــى أدائــه لوظيفتــه بالوجــه
األكمــل.
فــي اخلتــام يتضــح ممــا ذكــر بعاليــة أن النزاهة في
العمــل اجلمركــي متثــل عنصــراً مــن عناصــر حتديــث
وتطويــر اإلدارة اجلمركيــة كمــا هــو وارد فــي إعــان
أروشــا التــي مبوجبهــا عملــت كثيــر مــن اإلدارات
اجلمركيــة علــى تبنــي برامــج النزاهــة للحــد مــن
الفســاد اجلمركــي .لذلــك نرجــو مــن جميــع العاملــن
باحلقــل اجلمركــي التحلــى بأعلــى قيــم النزاهــة
للحفــاظ علــى ســمعة اجلمــارك لتلعــب دورهــا املنــوط
بهــا لدفــع عجلــة التنميــة االقتصاديــة بالبــاد.
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حـــــــوار

حوار مع

السيد العميد جبارة اهلل العوض
مدير دائرة الشئون المالية
أجراه مقدم شرطة
هاجر مريغين

مقدمة
تس��تعد وزارة املالي��ة ف��ى خواتي��م كل ع��ام بإع��داد ملوازن��ة الع��ام الق��ادم وهيئ��ة اجلم��ارك كغريه��ا م��ن اجله��ات
االيرادية التى تشارك مشاركة فاعلة فى هذه املوازنة  ،وقد اتسمت موازنة العام  2019بتحول هيئة اجلمارك
م��ن موازن��ة البن��ود اىل موازن��ة الربام��ج واأله��داف واليت حققت جن��اح كبري فى الدول التى قام��ت بتطبيقها وحول
ه��ذا املوض��وع التق��ت اجملل��ة برج��ل ضليع فى احلس��ابات نش��أ وترعرع فى هذا القس��م منذ بداية عه��ده باجلمارك اال
وه��و س��عادة العمي��د ش��رطة /جب��ارة اهلل الع��وض مدي��ر دائ��رة الش��ئون املالية فأوضح لن��ا وأفصح ع��ن املوازنة العامة
للدول��ة بص��ورة عام��ة وموازن��ة هيئة اجلم��ارك بصفة خاصة.
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* حدثن��ا ع��ن اهلي��كل التنظيم��ي
لدائ��رة الش��ئون املالي��ة؟
 تتنس��م األم��ة اإلس�لامية ه��ذهاألي��ام نفح��ات إمياني��ة ته��ب عل��ى
األم��ة مجع��ا تزامن��اً م��ع ذك��رى
مو ِل��د أعظ��م خل��ق اهلل أمجع�ين
س��يد الربي��ة خامت النبيني وش��فيع
األم��ة ال��ذي بع��ث للعامل�ين رمح��ة
ليخرجه��م م��ن ظلم��ات الكف��ر
واجله��ل إىل ن��ور اإلمي��ان وح�لاوة
اإلس�لام حمم��د ب��ن عب��د اهلل
ال��ذي ان��زل علي��ه الق��رآن رمح��ة
وه��دى وش��فاء للن��اس فانته��ز هذه
الس��احنة لتهنئة األمة اإلسالمية
به��ذه املناس��بة العظيم��ة واآلن
ندل��ف إىل موضوعنا للتحدث عن
املوازن��ة العام��ة للدول��ة ،حي��ث إنن��ا
اآلن حن��ن نع��د ملوازنة الع��ام 2019م،
ونب��دأ احلدي��ث ع��ن اهليكل التنظيمي لدائرة الش��ئون املالية.
تتب��ع دائ��رة الش��ئون املالي��ة ل�لإدارة العام��ة للش��ئون العام��ة
واليت تتبع مباش��رة للس��يد رئيس هيئة اجلمارك وبالدائرة
املالي��ة س��ت إدارات متخصص��ة وهي:
إدارة اإلي��رادات ـــــ��ـ إدارة التموي��ل واملصروف��ات ــــــ��ـ إدارة
احلسابات ــــــ إدارة املشروعات ـــــــ إدارة فوائد ما بعد اخلدمة
ــــــ��ـ إدارة املش�تريات .وتتف��رع كل إدارة إىل ع��دد م��ن الف��روع
ومنه��ا إىل ش��عب حس��ب الوص��ف الوظيف��ي ل��كل منها.

* حدثن��ا يف إجي��از ع��ن املوازن��ة
العام��ة للدول��ة وعل��ى حن��و
خ��اص املوازن��ة العام��ة هليئ��ة
اجلم��ارك؟
 للحدي��ث ع��ن املوازن��ة العام��ةللدول��ة ال ب��د يف األول م��ن
تعري��ف املوازن��ة العام��ة للدولة
وه��ي:
بي��ان تفصيل��ي يوض��ح
تقدي��رات إي��رادات الدول��ة
ومصروفاته��ا مع�براً ع��ن ذل��ك
يف صورة وحدات نقدية تعكس
يف مضمونه��ا خط��ة الدول��ة
لس��نة مالية مقبلة وهذا البيان
يت��م اعتم��اده م��ن قب��ل الس��لطة
التش��ريعية يف الدول��ة.
كم��ا ن��ود أن نذك��ر أن��واع
املوازن��ات العام��ة وتعري��ف
خمتص��ر ومبس��ط ومزاي��ا كل ن��وع حت��ى يتس��نى للق��ارئ
فهمه��ا ومعرفته��ا.
أو ً
ال :املوازن��ة التقليدي��ة :ترك��ز عل��ى الرقاب��ة عل��ى النفق��ات
العام��ة وتبوي��ب اإلي��رادات والنفق��ات إلح��كام الرقاب��ة
واحملاس��بة وعمل��ت به��ا الوالي��ات املتح��دة ع��ام 1920م وأيض �اً
ال��دول األوربي��ة يف الق��رن التاس��ع عش��ر.
ثاني��اً :املوازن��ة احلديث��ة :ترك��ز عل��ى الكف��اءة اإلداري��ة
وتهت��م بالتخطي��ط وتقيي��م األداء والربامج لقياس فاعليتها

وتس��تخدم لتحقي��ق أغ��راض التخطي��ط قص�ير امل��دى وتهت��م
بقي��اس اإلنتاجي��ة ،طبق��ت يف أمري��كا ع��ام 1939م.
ثالث��اً :املوازن��ة الصفري��ة :موازن��ة تهت��م بفاعلي��ة النفق��ات
العام��ة وحتس�ين اخلدم��ات دون زي��ادة النفق��ات والضرائ��ب
وتؤك��د عل��ى املراجع��ة والتقييم ألوجه اإلنف��اق مجيعاً ابتداءاً
م��ن قاع��دة الصف��ر.
ربع�اً :موازن��ة األداء :ال تقتص��ر عل��ى الرقاب��ة عل��ى النفق��ات ب��ل
تشمل عنصر الكفاءة اإلدارية إلجناز األعمال واستخدام املال
بش��كل رش��يد يؤدي إىل رفع كفاءة األداء.
وأخ�يراً :موازن��ة الربام��ج واأله��داف ال�تي س��وف تطب��ق ألول
م��رة يف الس��ودان ملوازن��ة الع��ام 2019م.
وموازن��ة هيئ��ة اجلم��ارك تق��وم عل��ى ه��ذا األس��اس ال��ذي مت
ذك��ره أع�لاه فبالنس��بة لإلي��رادات تعت�بر هيئ��ة اجلم��ارك
الرافد الرئيس��ي خلزينة الدولة باملال إذ تش��كل أكثر من %50
م��ن إي��رادات الدول��ة الكلي��ة أما بالنس��بة للمصروف��ات فتعتمد
موازن��ة تعويض��ات العامل�ين حس��ب الق��وة املوج��ودة فعلي��اً
باجلم��ارك أم��ا الس��لع واخلدم��ات فتوض��ع حس��ب مؤش��رات
أس��عار الس��وق املتوقع��ة للع��ام املال��ي اجلدي��د ويف موازن��ة الع��ام
2019م إن ش��اء اهلل نطب��ق موازن��ة الربام��ج واأله��داف.
* يف الع��ام  2019س��تتحول موازن��ة البن��ود إىل موازن��ة الربامج و
األه��داف حدثنا عن ذلك؟
 موازن��ة الربام��ج و األه��داف ه��ي تل��ك املوازن��ة ال�تي تب�يناأله��داف ال�تي تطل��ب هل��ا االعتم��ادات املالي��ة وتكالي��ف الربام��ج
املقرتح��ة للوص��ول إىل تل��ك األه��داف واملعلومات والكمية اليت
تقي��س االجن��ازات وكل م��ا أجن��ز حت��ت كل برنام��ج.
خصائصه��ا :ترك��ز عل��ى بي��ان االجن��ازات والنتائ��ج املتوقع��ة
وأنواع املوازنة املرصودة هلا وتشمل السلع واخلدمات اليت جيب
شراؤها وهي ترتكز على املخرجات واملدخالت وتضمن برامج
ومش��روعات و وح��دات إجن��از وأعمال متوقع��ة وتكاليف مالية
الزم��ة إلجنازه��ا وبالتالي اهتمت باجلانب اإلداري واحملاس�بي
حيث أصبحت مهمة احملاسبني وضع معايري وخربات لقياس
العم��ل املنج��ز ومقارنته��ا ب��األداء املتوق��ع ،واملؤش��رات القياس��ية
ممك��ن أن تك��ون وحدات أو نس��ب مئوي��ة أو قيم ...اخل.
وجيب أن تش��تمل أهداف مش��روعات الوزارات و الوحدات على
األهداف اإلسرتاتيجية للحكومة واملتمثلة يف:
حتقيق استدامة النمو االقتصادي.
.1
حتسني معاش الناس.
.2
مكافحة الفساد وسيادة حكم القانون.
.3
تطوير وإصالح اخلدمة املدنية.
.4
ولنج��اح موازن��ة الربام��ج ال ب��د إلدارة التخطي��ط واإلدارة
املالي��ة م��ن العم��ل جنب �اً إىل جن��ب بتنس��يق كام��ل لتحقي��ق
األه��داف م��ن الربام��ج ال�تي نف��ذت وفق املرصود هل��ا من متويل
وق��د جن��ح تطبيقه��ا يف دولة جنوب أفريقيا ودولة موريش��ص.
* م��ن املعل��وم أن م��ن أه��م وظائ��ف اإلدارة املالي��ة توف�ير تقارير

مالي��ة تس��اعد وزارة املالي��ة عل��ى التخطي��ط االقتص��ادي .إىل
أي م��دى توف��ر هيئ��ة اجلم��ارك تقارير مالية أس��بوعية دورية
ل��وزارة املالية؟
 بهيئ��ة اجلم��ارك ف��رع كام��ل يتب��ع إلدارة اإلي��رادات مهمت��هاألساس��ية إع��داد التقاري��ر املالي��ة حي��ث يت��م إع��داد تقاري��ر
يومي��ة مبوقف حتصيل اإلي��رادات والتدفقات النقدية واملبالغ
احملصل��ة حلس��اب وزارة املالي��ة كذل��ك يت��م إع��داد تقاري��ر
أس��بوعية وش��هرية ورب��ع س��نوية ونص��ف س��نوية وس��نوية.
* حدثن��ا ع��ن احلس��اب اخلتام��ي هليئ��ة اجلم��ارك علم �اً ب��أن
هيئ��ة اجلم��ارك ممثل��ة يف إدارة احلس��ابات اخلتامي��ة تتلق��ى
إش��ادات س��نوية م��ن دي��وان احلس��ابات وأنه��ا م��ن أول الوح��دات
احلكومي��ة ال�تي تس��لم حس��اباتها؟
 احلس��اب اخلتام��ي هليئ��ة اجلم��ارك يق��وم بإع��داده إدارةاحلس��ابات اخلتامي��ة وال�تي يتك��ون هيكله��ا م��ن ثالث��ة ف��روع:
ف��رع اإلحص��اء املال��ي ،وف��رع حس��اب البن��ك ،وف��رع ال ُعهَ��د
واألمان��ات ،حي��ث تق��وم إدارة احلس��ابات برص��د احلس��ابات
بالس��جالت والدفات��ر املالي��ة وإع��داد القوائ��م املالي��ة بغ��رض
إعداد احلس��اب اخلتامي هليئة اجلمارك حس��ب النماذج املالية
املع��دة لذل��ك م��ن دي��وان احلس��ابات وتس��لم احلس��ابات ش��هرياً
لدي��وان احلس��ابات ب��وزارة املالي��ة والتخطي��ط االقتص��ادي.
لق��د ظل��ت إدارة احلس��ابات اخلتامي��ة بهيئ��ة اجلم��ارك تتلق��ى
اإلش��ادة تل��و اإلش��ادة م��ن وزارة املالي��ة لع��دة س��نوات مض��ت
كأول وح��دة حكومي��ة تس��لم حس��ابها ل��وزارة املالي��ة و يرج��ع
ذل��ك إىل التزامه��ا باألس��س والضواب��ط احملاس��بية و األوام��ر
و الئح��ة اإلج��راءات املالي��ة و احملاس��بية و اجمله��ود ال��ذي
يبذل��ه العامل��ون ب��إدارة احلس��ابات و اجلرع��ات التدريبي��ة يف
ه��ذا اجمل��ال و ال�تي ناهل��ا منس��وبو الدائ��رة املالي��ة بالتنس��يق م��ع
دائ��رة التدري��ب باجلم��ارك و األكادميي��ة االقتصادي��ة ب��وزارة
املالي��ة و املش��اركة يف ورش العم��ل ال�تي تنفذها وزارة املالية و
التخطي��ط االقتص��ادي يف جم��ال احملاس��بة.
* نري��د أن نطمئ��ن عل��ى س�ير اجلمارك يف اجتاه حتقيق ربط
اإليرادات؟
 تس�ير هيئة اجلمارك خبطى ثابتة يف س��بيل حتقيق الربطاملق��در للع��ام املال��ي 2018م واحلم��د هلل فق��د مت حتقي��ق الرب��ط
املق��در للرب��ط الش��هري بنس��بة تف��وق ال��ـ  %100ل��كل الش��هور م��ن
يناي��ر وحت��ى أكتوب��ر 2018م ،و ب��ذات النه��ج و الوت�يرة يس�ير
التحصي��ل للش��هور املتبقي��ة م��ن الس��نة.
* موازن��ة املصروف��ات أع��دت يف ظ��روف مس��توى األس��عار فيها
أق��ل بكث�ير مم��ا ه��و س��ائد الي��وم م��ن تغ�يرات يف األس��عار إىل أي
مدى تكفي االعتمادات املخصصة للس��لع واخلدمات للصرف
الفعلي؟
 لق��د مت اعتم��اد موازن��ة الس��لع واخلدم��ات للع��ام 2018م وف��قاملق�ترح ال��ذي تقدم��ت ب��ه هيئ��ة اجلم��ارك باملوازن��ة العام��ة
للدول��ة إال أن االرتف��اع املضاع��ف ألس��عار الس��لع أدى إىل أن
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تعج��ز موازن��ة الس��لع واخلدم��ات أن تفي احتياج��ات اهليئة من
الس��لع واخلدمات وقد فرض هذا على الدائرة املالية حتديات
جس��يمة تتمث��ل يف مقابل��ة ش��راء احتياج��ات اهليئ��ة م��ن الس��لع
واخلدم��ات لتقدي��م الدع��م اللوجس�تي لتحقي��ق األه��داف
الرئيس��ية والفرعي��ة خلط��ة اجلم��ارك للع��ام 2018م ،فعمل��ت
الدائ��رة املالي��ة وخاص��ة إدارة التموي��ل واملصروف��ات جاه��دة
على خلق التوازن املطلوب بني الصرف على األنش��طة الكبرية
هليئ��ة اجلم��ارك واملوازن��ة والرقاب��ة ودف��ع عملي��ة حتصي��ل
اإلي��رادات دون توق��ف وق��د جنح��ت إىل ح��د كب�ير يف اخل��روج
م��ن ه��ذا الوض��ع إىل ب��ر األم��ان وحن��ن اآلن يف خواتي��م موازن��ة
الع��ام 2018م واملوق��ف مطمئ��ن واحلم��د هلل.
* اإلعفاءات واالمتياز؟
 للحدي��ث ع��ن اإلعف��اءات ال ب��د م��ن معرف��ة أن��واع اإلعف��اءات،هيئ��ة اجلم��ارك تطب��ق نوع�ين م��ن اإلعف��اءات :إعفاءات حس��ب
قان��ون اجلم��ارك ،وإعف��اءات خصماً على موازن��ة البنود العامة.
ف��إذا أخذن��ا مث ً
ال اإلعفاءات حس��ب قان��ون اجلمارك فنجد املادة
( 54ط) تطبق على واردات الش��ركات اليت لديها اتفاقيات مع
حكومة السودان كشركات التعدين ،أما املادة  186من قانون
اجلمارك (اتفاقيات و منظمات) فتطبق على واردات املنظمات
الطوعي��ة األجنبي��ة املس��جلة لدى حكومة الس��ودان و وكاالت
و منظمات األمم املتحدة كاهلالل األمحر و الصليب األمحر
و أيضاً اتفاقيات تس��يري التبادل التجاري بني الدول العربية و
اتفاقي��ة دول جن��وب و ش��رق إفريقي��ا (الكوميس��ا) و االتفاقي��ة
الثنائية بني الس��ودان و أثيوبيا و إعفاءات الدبلوماس��يني.
أما اإلمتيازات و اإلعفاءات اليت متنح حس��ب قانون اإلس��تثمار

فتطب��ق عل��ى واردات املش��اريع الزراعي��ة ومدخ�لات اإلنت��اج
الصناع��ي واخلدم��ي واملنتجع��ات الس��ياحية.
أما النوع الثاني من اإلعفاء فهو اإلعفاء احلكومي يطبق على
بنود املوازنة ويطبق على واردات احلكومة واألجهزة األمنية و
ال يتجاوز  %20من اإليرادات.
* على ماذا يعتمد الربط املقدر على اجلمارك؟
 الرب��ط املق��در عل��ى اجلم��ارك يعتم��د تقدي��ره بن��اءاً عل��ىً
إضافة للسياسات االقتصادية
التحصيل الفعلي للعام السابق
والنقدي��ة املتبع��ة م��ن قب��ل وزارة املالي��ة والبن��ك املرك��زي
املتوقع��ة يف الع��ام اجلدي��د.
* كلمة أخرية؟
 أو ًال :اش��كر أس��رة اجملل��ة إلتاحته��ا ل��ي الفرص��ة للتح��دث
ع��ن املوازن��ة العام��ة بصف��ة عام��ة وع��ن موازنة الربام��ج واألداء
بصف��ة خاص��ة.
ثاني��ا :وصي�تي للجن��ة الرئيس��ية إلع��داد موازن��ة الع��ام 2019
هليئ��ة اجلم��ارك أن ترك��ز على الربام��ج واألهداف اليت ميكن
حتقيقها وتساهم مساهمة فعالة يف دور اجلمارك الريادي يف
حتقيق الربط ولرفد اخلزينة العامة باملال ودور اجلمارك يف
خدم��ة اجملتم��ع ومحايت��ه من آفة املخدرات والظواهر الس��البة
واختيار الربامج وتنفيذها حسب األولويات مع تنوير منسوبي
اجلم��ارك يف التنوي��ر الش��هري وتعريفه��م مبوازن��ة الربام��ج و
ال�تي س��وف تطب��ق ألول م��رة يف الع��ام الق��ادم 2019م ب��د ً
ال ع��ن
موازنة البنود.

سرية ذاتية
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عميد شرطة :جبارة اهلل العوض عبداهلل العركى
تاريخ امليالد  :يناير1958م
احلالة اإلجتماعية  :متزوج واب ألربعة بنات
املراح��ل الدراس��ية  :املدرس��ة األولي��ة الش��رقية  -األمريية
الوس��طي  -الثانوي��ة العلي��ا باملناقل  -كلي��ة األداب جامعة
القاه��رة ف��رع اخلرطوم  -كلي��ة القانون جامعة الرباط
تاريخ التعيني 1978/1/2:م
 J- H - G - DSالرتقي��ات1978/1/2 :م 1992 -م يف
ظ��ل اخلدم��ة املدني��ة
رتبة النقيب شرطة 1993 -م
رتبة الرائد شرطة 1994 -م
رتبة املقدم شرطة 2000 -م
رتبة العقيد شرطة 2006 -م
رتبة العميد شرطة 2013 -م
احملط��ات اجلمركي��ة ال�تي عمل��ت به��ا :رس��وم اإلنت��اج
حب��ري  -مكافح��ة التهري��ب اخلرط��وم  -ادارة املس��تودعات

 دائ��رة مج��ارك البح��ر األمح��ر  -والي��ة الني��ل األزرق -رئاس��ة اهليئ��ة .
ال��دورات التدريبي��ة :مجي��ع ال��دورات ال�تي تتعل��ق بامل��ال
والتقاري��ر املالي��ة واإلحصائي��ة واإلج��راءات اجلمركي��ة.
املشاركات اخلارجية والداخلية:
أوال :اخلارجية:
دورة التخطيط اإلسرتاتيجي (دولة ماليزيا).
االتخطيط اإلسرتاتيجي املتقدم (السعودية جدة) .
التغري اإلسرتاتيجي (مصر شرم الشيخ)
اإلدارة الذكية (الشارقة) .
ثانيا  :الداخلية :
دورات يف املوازنات التقليدية  -املوازنة احلديثة  -موازنة
األداء  -موازنة الربامج .
دورات يف الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض .
ثقافة قانونية .
***

الغش التجاري في القوانين
اإلقليمية والدولية

عميد شرطة حقوقي/
د .عبد الرحيم أبو القاسم حممد علي
دائرة الشئون القانونيــة واملخالفــات
اهتمــت األنظمــة احلديثــة فــي أقســامها في البــاد اخملتلفة
علــى حتــرمي الغــش بأنواعــه اخملتلفــة وصــوره املتعــددة
ووضعــت العقوبــات الرادعــة للمخالفــن وتعمــل هــذه
الــدول جاهــدة علــى مكافحــة الغــش التجــاري مبختلــف
الوســائل املتاحــة خاصــة القانونيــة وذلــك مراعــاة لألخطــار
اجلســيمة علــى الصحــة بــل خلطورتــه علــى احليــاة ذاتهــا
وملنافاتهــا لألخــاق اإلنســانية .
وقننتــه مصــر فــي بدايــة األمــر حيــث ضمنــت عقوبــات
الغــش التجــاري فــي قانــون العقوبــات الفرنســي وكثيــر
مــن األنظمــة ومنهــا فرنســا أصــدرت بعــض النصــوص
ســنة 1851م ملكافحــة الغــش التجــاري ومت تطويــر هــذه
النصــوص فــي قانــون فرنســا أغســطس 1938-1907
واســتمر العمــل فــي مصــر حتــى صــدر قانــون رقــم 48
لســنة 1941م بشــأن قمــع التدليــس والغــش بصــورة تعالــج
املوضــوع بإحاطــة وشــمول ،وفــي عــام 1994م صــدر القــرار
 113والــذي لــه ابلــغ األثــر فــي إعــادة االنضبــاط إلــى الســوق
املصــري حيــث كان الغــش يشــمل اللــن – الشــاي – الدخــان
– الــن  -امليــاه الغازيــة واملثلجــات  -الغــش فــي عقــود
التوريــد وعقــود البيــوع التجاريــة – الكحــول  -والغــش فــي
بــراءات االختــراع والرســوم والنمــاذج و الغــش فــي الصناعــة
واملواصفــات القياســية والــذي أصبحــت صحــة املواطــن

وحياتــه فــي خطــر بســببه ،وصــدر قانــون الغــش رقــم 281
لســنة 1994م الــذي أكــد علــى حريــة الدولــة فــي محاربــة
هــذا النــوع مــن الفســاد وصــدر فــي الســودان قانــون األمــر
باملعــروف والنهــي عــن املنكــر عــام 1983م إثــر تطبيــق
أحــكام الشــريعة اإلســامية ويهتــم بقمــع الغــش التجــاري
وعقوباتــه يعتبــر قســم اخملالفــات مــن العقوبــات التعزيريــة
التــي حددهــا النظــام فــي إطــار فكــرة التعزيــر فــي الشــريعة
اإلســامية ممــا يالئــم ظــروف اجملتمــع وبعــد أن تفشــت
ظاهــرة الغــش التجــاري وأصبحــت خطــراً يهــدد الشــركات
العامليــة الكبــرى و املســتهلكني قامــت بعــض الشــركات
بإنشــاء هيئــة حتريــات خاصــة بهــا تتقصــى عــن الســلع
املغشوشــة ومنتجاتهــا .
وقدمــت دول اإلحتــاد األوربــي مشــروع قانــون دولــي التخــاذ
اإلجــراءات الالزمــة للقضــاء علــى مصانــع الغــش .
أمــا النظــام األمريكــي فقــد أنشــأ هيئــات ومنظمــات
ووكاالت متخصصــة علــى املســتوى الفدرالــي والوالئــي
وأصدرتهــا القوانــن املتعلقــة بشــئون املســتهلك واهتماماتــه
وحقوقــه .
وقــد منحــت هــذه التنظيمــات مــن الصالحيــات مــا ميكنهــا
مــن تفســير هــذه القوانــن واتخــاذ اإلجــراءات الفوريــة
وهــذه ناحيــة مهمــة وأساســية فــي اجلديــة والفاعليــة فــي
رعايــة شــئون املســتهلك وأهــم هــذه الهيئــات :
اهليئـــة الفدراليــة :
وافقــت الســلطة التشــريعية فــي أمريــكا 1914م علــى قانون
إنشــاء الهيئــة ،مهمتــه أمــر مراقبــة وتوجيــه املمارســات
التجاريــة للقطاعــن الصناعــي والتجــاري فــي أمريــكا
وذلــك بقصــد احلــد مــن اســتخدام طــرق غيــر شــرعية فــي
املنافســة .
هيئة أمان السلع االستهالكية :
أُنشــئت هــذه الهيئــة فــي عــام 1972م لإلشــراف علــى
تنفيــذ القوانــن الفدراليــة املتعلقــة بشــروط أمــان الســلع
االســتهالكية باســتثناء األطعمــة ومراقبــة املنشــآت
اإلنتاجيــة فــي تنفيذهــا لهــذه القوانــن ومعاجلــة اخملالفــات
التــي ترتكــب فــي هــذا اجملــال .
إدارة األغذية والعقاقري :
هــذه اإلدارة تابعــة لــوزارة الصحــة األمريكيــة وتعنــى

17

18

مبراقبــة تنفيــذ القوانــن املتعلقــة مبواصفــات األغذيــة
احملفوظــة والعقاقيــر والكيمياويــات وتهتــم  ،مــن طبيعــة
الســلع التــي تتعامــل بهــا اإلدارة ،بــأن جانبــاً كبيــراً مــن
أعمالهــا يتعلــق بالرقابــة احلكوميــة علــى األغذيــة احملفوظــة
والعقاقيــر وذلــك لضمــان حــق العلــم فيمــا يتعلــق بهــذه
األصنــاف الســلعية وعليــه فــإن القوانــن احلكوميــة املتعلقــة
بحمايــة املســتهلك فــي الســلع الغذائيــة تــرد فــي معظمهــا إلــى
شــكل متطلبــات حــول تنظيــم بيانــات أغلفــة الســلع فقانــون
األغلفــة الــذي صــدر فــي أمريــكا عــام 1967م اســتهدف
حتديــد البيانــات اإللزاميــة التــي ينبغــي أن يحملهــا غــاف
الســلعة االســتهالكية موضــع وشــكل وترتيــب هــذه البيانــات
وقــد أعتمــد هــذا القانــون فــي تفعيالتــه علــى وضعيــة وأهمية
الغــاف ودوره املعاصــر .
واتســمت حركــة املســتهلك باجلديــة وجنحــت فــي
دفــع احلكومــة الفدراليــة بأمريــكا إلــى اســتصدار سلســلة مــن
القوانــن وإنشــاء العديــد مــن الهيئــات والــوكاالت املتخصصــة
فــي شــئون املســتهلك واهتماماتــه إال إن فعاليــة هــذه الهيئــات
والــوكاالت الفدراليــة إمنــا تســتمد مــن قــوة قوانــن املنشــأة
لهــا فالقوانــن الفدراليــة بحكــم التصــرف ال تصــدر لتطبــق
علــى واليــة واحــدة معينــة وكذلــك األمــر بالنســبة للهيئــات
الفدراليــة فهــي محكومــة إذاً بالعموميــة وليــس باخلصوصيــة
فــي ممارســتها أعمالهــا .
ومت وضــع اســتراتيجيات بعيــدة املــدى إذ بلــغ حجــم
الغــش التجــاري حجم ـاً كبيــراً ويقــدر بنحــو  %36مــن حجــم
التــداول الســلعي الداخلــي وعلــى مــدى  10ســنوات مت خفــض
هــذه النســبة إلــى  %26مبــا تبلــغ قيمتــه  260مليــار دوالر أي
مبعــدل  %1فقــط فــي الســنة.
املنظمة العاملية للمواصفات اآليزو :
تأسســت هــذه املنظمــة العامليــة للمواصفــات عــام 1946م
وتقــع إدارتهــا فــي سويســرا وتتكــون عضويتهــا مــن الهيئــات
العموميــة املعنيــة باملواصفــات فــي أكثــر مــن  90دولــة ( عضــو
واحــد لــكل دولــة ) وترتبــط األيــزو مــع املنظمــة الدوليــة
الكهربائيــة الفنيــة وهمــا يعمــان معــاً بنظــام مشــترك
لتطويــر إجمــاع عاملــي لعقــد اتفاقيــات معاييــر عامليــة للجــودة
واملنظمتــان غيــر حكوميتــن وليســت لهمــا عضويــة فــي األمم
املتحــدة ولكــن لهمــا عالقــات فنيــة مــع الــوكاالت املتخصصــة
التابعــة لهــا .
وقــد أدركــت الــدول العربيــة منــذ فتــرة أهميــة تنســيق وتوحيد
املواصفــات القياســية فــي اجملــال العربــي وأثــره فــي حتقيــق
مزايــا التعــاون والتكامــل االقتصــادي بــن الــدول ومواكبتهــا
ركــب التطــور العاملــي ومــن أجــل ذلــك أنشــئت املنظمــة العربية
للمواصفــات واملقاييــس بجامعــة الــدول العربيــة طبقــاً
لالتفاقيــات النافــذة فــي /14يوليــو 1976م كمــا بــادرت

الــدول العربيــة منــذ وقــت بعيــد بإنشــاء هيئــات مختلفــة
بأعمــال املواصفــات واملقاييــس  ،مراعــاة ألهميــة املواصفــات
القياســية علــى املشــتري احمللــي والدولــي قامــت املنظمــات
الدوليــة الكثيــرة باالهتمــام بوضــع وتطويــر املواصفــات
العامليــة وانشــات بعــض املنظمــات اإلقليميــة لتنســيق وتطويــر
املواصفــات علــى املســتوى اإلقليمــي واألســواق احملليــة
املشــتركة فــي ظــل التنافــس بــن الشــركات والبحــث عــن
الربــح الســريع.
ميثــل الغــش التجــاري مشــكلة باالقتصــاد الوطنــي وللصحــة
العامــة للمســتهلك ويطــال أثــــره التاجــر األمــن وتكافح الدول
وجمعيــات اجملتمــع املدنــي مــن أجــل التقليــل مــن األضــرار
الناجتــة عــن ذلــك وتشــير اإلحصائيــات إلــى أن تكاليــف
الغــش التجــاري علــى مســتوى العالــم تبلــغ  780مليــار دوالر
مــا يعــادل  %7إجمالــي قيمــة التجــارة العامليــة .وفــي عاملنــا
العربــي تقــدر التكاليــف بحوالــي  56مليــار دوالر وتقــول
بعــض اإلحصائيــات أن  %65مــن حرائــق املنــازل بســبب
األســاك الكهربائيــة املغشوشــة والتوصيــات الكهربائيــة
الرديئــة وأن معظــم التوصيــات الكهربائيــة ال تنطبــق عليهــا
شــروط العالمــة وفق ـاً للمواصفــات واملقاييــس وبالرغــم مــن
ذلــك جندهــا فــي األســواق ومتنــاول اجلميــع وتشــير بعــض
اإلحصائيــات إلــى أن الغــش التجــاري فــي املــواد الغذائيــة
والطبيــة وقطــع غيــار الســيارات تتســبب فــي وفــاة مليــون
شــخص ســنوياً .والغــش التجــاري يطــال جميــع القطاعــات
التجاريــة وعلــى ســبيل املثــال يكــون الغــش التجــاري فــي :
 /1قطاع األدويــة .
 /2قطاع السيارات .
 /3قطاع املواد الغذائية .
 /4قطاع قطع غيار السيارات .
 /5البرمجيات .
واجلديــر ذكــره أنــه ومنــذ مؤمتــر اســتكهولم 1971
ثبــت عــدم كفايــة أحــكام القانــون املدنــي ( قانــون املعامــات
املدنيــة فــي حمايــة املســتهلك) وطالــب املؤمتر بتشــريع جنائي
يكــون أكثــر فاعليــة لتوفيــر هــذه احلمايــة خاصــة فــي مجــال
غــش املــواد الغذائيــة و البيــع واإلعــان وشــروط اإلذعــان
واإلشــراف علــى املنتجــات وإعــام املســتهلك بهــدف قمــع
الغــش فــي بيــع الســلع والتدليــس فــي املــواد الغذائيــة .
وهكــذا ظهــرت العقوبــات حملاربــة هــذه
		
املمارســات غيــر املشــروعة بــن احملترفــن وحمايــة الشــرفاء
منهــم ثــم مــا لبــث أن حتولــت نصــوص هــذه القوانــن إلــى
ميثــاق حلمايــة املســتهلك حتــت تأثيــر تنامــي حركــة الدفــاع
عــن املســتهلكني فــي النصــف الثانــي مــن القــرن املاضــي
بعــد أن ثبــت فشــل النظريــات واألفــكار املدنيــة فــي جنــدة
املســتهلك مــن الغــش الــذي يقــع فيــه .
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نقيب شرطة:
التجاني الطيب عبد املاجد
* والن الشيء بالشيء يذكر.
* س��أكتب هذه املرة عن منظمة اجلمارك العاملية من
حيث تاريخ النشأة والرسالة.
كانت نش��أة هذه املنظمة يف العام 2591م يف بروكس��ل،
كان االس��م ال��ذي نش��أت ب��ه ه��و جمل��س التع��اون
اجلمرك��ي ،وحت��ول االس��م الحق�اً ف��ى الع��ام 4991م إىل
(منظم��ة اجلم��ارك العاملي��ة) ال�تي تض��م يف عضويته��ا
مجي��ع اإلدارات اجلمركي��ة يف مجي��ع أحن��اء الع��امل.
* ومل��ا كان��ت هيئ��ة اجلمارك الس��ودانية إح��دى فصائل
منظم��ة اجلم��ارك العاملي��ة املتقدم��ة وه��ي تنته��ج ذات
نهج املنظمة العاملية فإذن هيئة اجلمارك السودانية قد
ختط��ت احمللي��ة إىل العاملي��ة وه��ي متثل الس��ودان يف هذا
الص��رح االقتص��ادي الكبري الذي ينظ��م حركة التجارة
العاملي��ة والدولي��ة ويؤط��ر لسياس��ات اقتصادية كربى.
* ندل��ف إىل رس��الة منظم��ة اجلم��ارك العاملي��ة ال�تي

تع�ني:
 تعزي��ز الكف��اءة والفاعلي��ة ل�لإدارات اجلمركي��ةاألعض��اء يف جم��االت تطبي��ق تعليم��ات التج��ارة وتطوير
وإدام��ة املعاي�ير األساس��ية لتبس��يط وتوحي��د األنظم��ة
واإلج��راءات اجلمركي��ة ويف ذل��ك جن��د أن منظم��ة
اجلم��ارك العاملي��ة اعتم��دت التقس��يم اجلغ��رايف هل��ا م��ن
ستة أقاليم واختذت يف ذلك إدارة مجركية واحدة من
كل إقلي��م لتق��وم بتمثيله��ا ويك��ون مدي��ر ع��ام مج��ارك
تل��ك الدول��ة ه��و املمث��ل االقليم��ي ونائباً لرئي��س منظمة
اجلم��ارك العاملي��ة يف اإلقلي��م املع�ني.
* ونالح��ظ أن منظم��ة اجلم��ارك العاملي��ة ه��ي منظم��ة
مس��تقلة وتعم��ل بالتع��اون م��ع الش��ركاء احلكومي�ين
وغ�ير احلكومي�ين مث��ل منظم��ة التج��ارة العاملي��ة
ومنظم��ات األم��م املتح��دة والبن��ك الدول��ي واملؤسس��ات
األكادميي��ة الدولي��ة...اخل.
* منظم��ة اجلم��ارك العاملي��ة تق��دم وتس��اهم يف عملي��ات
التدري��ب والتأهي��ل ل��كل اإلدارات اجلمركي��ة األعض��اء
وكان هليئ��ة اجلم��ارك الس��ودانية نصيب��اً كب�يراً يف
ذل��ك الدائه��ا املتمي��ز ودوره��ا الفاع��ل يف تعزي��ز وتطوي��ر
سبل انسياب حركة التجارة الدولية وفق األسس اليت
وضعته��ا املنظم��ة.
* م��ع مالحظ��ة أن هيئ��ة اجلم��ارك الس��ودانية وه��ي
تطب��ق كل األس��س واملعاي�ير يق��ع عل��ى عاتقه��ا دور
احل��ارس الوط�ني ال��ذى يل�بي كل طموح��ات الس��ودان
م��ن ناحية األم��ن واالقتصاد وهاتان متالزمتان مهمتان
لبق��اء الدول��ة متزن��ة يف سياس��اتها الكلي��ة.
وستبقى عظيمة هي اجلمارك.
***
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بيعة العقبة
األولى
والثانية ومن
شهدها
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تناولنــا فــي احللقــة األولي مفهوم البيعــة والتطورات
التــي طــرأت عليهــا وفقاً لتطــور الزمن ،
واخللفيــات التاريخيــة لنشــوء البيعــة فــي الدولــة
اإلســامية وفــي هــذه احللقــة ســوف نســتعرض
بيعــة
العقبة األولى ومن شهدها من األنصار وهم :
أســعد بــن زرارة  ،عــوف ومعــاذ ابنــا حــارث بــن
رفاعــة وهمــا إبنــا عفــراء  ،رافــع بــن مالــك  ،ذكــوان
بــن
عبــد اللــه  ،قيــس بــن عبــادة بــن الصامــت  ،يزيــد
بــن ثعلبــة ،العبــاس بــن عبــادة  ،عقبــة بــن عامــر،
قطبــة بــن عامــر ،أبــو الهيثــم بــن التيهــان ،عوميــر
بــن ســاعدة .
وفــي صحيــح البخــاري عــن عبــادة بــن الصامــت قال
 :قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم )بايعونــي
علــى أن ال تشــركوا باللــه شــيئا و ال تســرقوا و ال
تزنــوا و ال تقتلــوا أوالدكــم و ال تأتــوا ببهتــان تفترونــه

د .حممد نصر عبداهلل نصر
مدير ادارة مجارك النيل االبيض
بــن أيديكــم وأرجلكــم و ال تعصونــي فــي معــروف
فمــن وفــى منكــم فأجــره علــى اللــه ومــن أصــاب مــن
ذلــك شــيئا فعوقــب فــي الدنيــا فهــو كفــارة  ،ومــن
أصــاب مــن ذلــك شــيئا فســتره اللــه فأمــره إلــى اللــه
إن شــاء
عاقبه وإن شاء عفا عنه ( فبايعته على ذلك.
ثــم نزلــت باملدينــة آيــة بيعــة النســاء )يــا أيهــا النبــي
إذا جــاءك املؤمنــات يبايعنــك علــى أال يشــركن
باللــه شــيئا و ال يســرقن و ال يزنــن و ال يقتلــن
أوالدهــن و ال يأتــن ببهتــان يفترينــه بــن أيديهــن و
أرجلهــن
و ال يعصينــك فــي معــروف فبايعهــن و اســتغفر لهــن
اللــه وإن اللــه غفــور رحيــم ( ســورة املمتحنــة االيــة
. 12
أمــا بيعــة العقبــة الثانيــة فقــد شــهدها ثالثــة
وســبعون مــن األنصــار بينهــم امرأتــان همــا نســيبة
بنــت كعــب
أم عمــارة ،إحــدي نســاء بنــي مــازن بــن النجــار،

وأســماء بنــت عمــرو بــن عــدي بــن نابــي إحــدى نســاء
بنــي
سلمة وهي أم منيع.
يقــول عبــادة بــن الصامــت الــذي كان أحــد النقبــاء :
بايعنــا رســول اللــه عليــه الصــاة والســام بيعــة
احلــرب علــى الســمع والطاعــة فــي عســرنا ويســرنا
ومنشــطنا ومكرهنــا وأثــرة علينــا وأن ال ننــازع
األمــر أهلــه وأن نقــول باحلــق أينمــا كان وأن ال نخــاف
فــي اللــه لومــة ألئــم .
قــال فتكلــم رســول اللــه صلــي اللــه عليــه و ســلم فتــا
القــران و دعــا إلــى اللــه و رغــب فــي اإلســام  ،ثــم
قــال :
أبايعكــم علــى أن متنعونــي ممــا متنعــون منــه نســاءكم
وأبناءكــم قــال  :فأخــذ البــراء بــن معــرور بيــده ثــم
قــال  :نعــم و الــذي بعثــك باحلــق لنمنعنــك ممــا مننــع
منــه أزرنــا فبايعنــا رســول اللــه فنحــن واللــه أبنــاء
احلــروب وأهــل احللقــة ورثتهــا كابــراً عــن كابــر  ،قال:
فاعتــرض القــول والبــراء يكلــم رســول الله
صلــي اللــه عليــه وســلم أبــو الهيثــم ابــن التيهــان فقــال
يــا رســول اللــه  :إن بيننــا وبــن الرجــال حبــاالً وإنــا
قاطعوهــا يعنــي اليهــود فهــل عســيت إن نحــن فعلنــا
ذلــك ثــم أظهــرك اللــه أن ترجــع إلــى قومــك

وتدعنــا؟ قــال  :فتبســم رســول اللــه ثــم قــال ( :بــل
الــدم الــدم والهــدم الهــدم  ،أنــا منكــم وأنتــم منــي
أحــارب مــن
حاربتــم وأســالم مــن ســاملتم ( قــال ابــن هشــام  :ويقال
الهــدم الهــدم  :يعنــي احلرمــة  :أي ذمتــي ذمتكم
وحرمتي حرمتكم .
قــال كعــب بــن مالــك  ،وقــد قــال رســول اللــه عليــه
الصــاة والســام  :أخرجــوا إلــي منكــم اثنــي عشــر
نقيبــا ليكونــوا علــى قومهــم مبــا فيهــم ( فأخرجــوا
منهــم اثنــي عشــر نقيبــا  ،تســعة مــن اخلــزرج وثالثــة
مــن
األوس.
هكــذا جنــد أن البيعــة كانــت تنبثــق عــن املوقــف
الزمانــي واملكانــي وتتعــدد وتتنــوع بتنــوع التحديــات
ســلما وحربــا فقــد بــدأت متدرجــة و كان النــاس
يبايعــون علــى اإلســام وشــهادة أن ال إلــه إال اللــه وأن
محمــد رســول اللــه  ،و امتثــال الطاعــات واجتنــاب
املنهيــات ثــم صــارت بيعــة علــى الهجــرة فــي ســبيل
اللــه ثــم علــى اجلهــاد والقتــال والثبــات وعلــى املــوت
فــي ســبيل اللــه.
ســوف نتنــاول فــي احللقــة القادمــة مــا مــدي إلزاميــة
بيعــة احلاكــم إن شــاء اللــه.
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ه��و موس��م احتفالي مبي�لاد املصطفى عليه الصالة والس�لام
ذل��ك املي�لاد ال��ذي أزال ظلم��ة اجله��ل والظل��م والظ�لام
وكذل��ك ظل��م اإلنس��ان لنفس��ه واستش��رف آف��اق اإلمي��ان
ب��اهلل الواح��د األح��د ال��ذي مل يلد ومل يولد وه��و الفرد الصمد
وه��ذه نعم��ة م��ن نعم اهلل على العباد فيها استقرارنفس��ي بأن
اخلال��ق ه��و احل��ق وه��و الع��دل وق��د ح��رم الظل��م عل��ى نفس��ه
وجعل��ه حمرم��اً ب�ين العب��اد كما أنزل على رس��وله صلى اهلل
علي��ه وس��لم قرآن��اً يه��دي لل�تي ه��ي أق��وم ويفصل هل��م حكمة
اهلل يف خل��ق العب��اد ،كم��ا يب�ين هل��م منهج��اً للحي��اة تفض��ي
إىل احلياة اآلخرة واليت هي خري وابقى كما تهدي إلعمار
احلي��اة الدني��ا يف مجي��ع مناح��ي احلي��اة املختلف��ة بالص�لاح
والف�لاح واألخ�لاق الفاضل��ة حت��ى يعي��ش العب��اد يف أم��ان
وس�لام وكذل��ك يف رخ��اء ونعي��م وراح��ة ب��ال وضم�ير ،ترفع
ع��ن العب��اد عن��ت احلي��اة الدنيا من كس��ب العي��ش ومكابداته
ويف ه��ذا كل��ه يك��ون نظ��ر العب��اد مل��ا بع��د احلي��اة الدني��ا.
والناظ��ر إىل حيات��ه صل��ى اهلل علي��ه وس��لم جي��د فيه��ا القدوة
احلس��نة والع�برة والعظة ملن فت��ح اهلل عينيه ملعرفة الطريق
املس��تقيم .فق��د ع��اش ب�ين أهل��ه وعش�يرته حس��ن الس�يرة ومل
يع��رف عن��ه إال الص��دق واخللق العظيم واجل��د والثبات على
احلق وقوة اإلميان مبا يعتقد  ،ومل تهن له عزمية أو تضعف
له همة أمام كل ما واجهه من املخالفني له بل كان رحيماً
حليم��اً جت��اه قس��وتهم وجربوته��م ومل تل��ن ل��ه قن��اة ب��ل ش��ق
طريق��ه بعزم وقوة حت��ى أظهره اهلل.
ومبي�لاده انبل��ج صب��ح احلري��ة واالنعت��اق والتطل��ع للحي��اة
الكرمي��ة املرتبط��ة بقي��م اإلس�لام الس��محة ال�تي تدع��و إىل
للفضيل��ة واالبتع��اد ع��ن الك��ذب واالجته��اد يف حتقي��ق العدل
واملس��اواة ب�ين الن��اس كاف��ة وحماربة الظلم وظ�لام اجلهل
واالعتقاد الفاسد ،فهو باحلق ميالد جديد فتح أبواب اخلري
كله��ا عل��ى مصراعيه��ا للبش��ر كافة.

عبد اللطيف الطاهر
اجلميعابي
مجركي سابق
إن حيات��ه صل��ى اهلل علي��ه وس��لم من��وذج وق��دوة .فعل��ى كل
اللذي��ن اتبع��وه االقت��داء ب��ه ف��ى كل مناح��ي احلي��اة ولي��س
يف العب��ادة فق��ط ،إن اإلس�لام ال��ذي ج��اء ب��ه صل��ى اهلل علي��ه
وس��لم منه��ج كام��ل وش��امل دع��ا للتس��امح واإلخ��اء والع��زة
والكرام��ة ل��كل البش��ر كم��ا إن��ه ينبذ التعص��ب والتقليد ودعا
لالجته��اد وملراع��اة ظ��روف الزم��ان وامل��كان ومل حيم��ل الناس
ف��وق طاقاته��م كم��ا إن��ه تق��دم الصف��وف يف كل معارك��ه
وغزوات��ه .كم��ا إن��ه كان زوج��اً وأب��ا وأخ��ا مل يع��رف عن��ه إال
الرمح��ة والرأف��ة وحس��ن املعامل��ة مع اجلمي��ع كافة وكان
كث�ير العف��و والصف��ح عن اإلس��اءة أو التجريح وعن فاحش
الق��ول وس��يئه وكان عفيف��اً حس��ن الطلع��ة به��ي املنظ��ر فه��و
علي��ه الص�لاة والس�لام من��وذج كام��ل للبش��ر كاف��ة.
كم��ا إن��ه ق��د دع��ا إلعم��ار الك��ون ب��كل م��ا ه��و طيب ،وم��ا ينفع
الن��اس يف الدني��ا واآلخ��رة وأعل��ى م��ن قيم��ة العم��ل والكس��ب
كم��ا إن��ه كان يأخ��ذ ب��آراء أصحاب��ه ف��ى أم��ر الدنيا.
وف��ى اخلت��ام نس��أل اهلل أن يوفقن��ا مجيع��ا إلتب��اع منهج��ه
واس��تخالص الع�بر والعظ��ات م��ن س�يرته لتك��ون لن��ا هادي��اً
يف حياتن��ا الدني��ا ونكس��ب به��ا آخرتن��ا وأن نس��تعيد به��ا جم��د
اإلس�لام وقوت��ه وأن نع��د به��ا أجياال ملواصلة املس�يرة على هذا
الطري��ق القوي��م ال��ذي يتطل��ب اإلع��داد والفه��م الس��ليم هل��ذه
العظ��ات والع�بر م��ن ه��ذه املس�يرة القاص��دة ال�تي تدع��و للعلم
تربية وتأهي ً
ً
ال وإعداداً هلذه املهام الصعبة
والعمل واالجتهاد
وال نق��ول إنه��ا مس��تحيلة.
(وقل أعملوا فسريى اهلل عملكم ورسوله واملؤمنون)
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األكاديمية القومية للعلوم
الجمركية
الفكرة والتأسيس

الفكرة-:
ظل��ت فك��رة إنش��اء أكادميي��ة للعل��وم اجلمركي��ة
حلم�اً ي��راود اجلمركي�ين الس��ابقني طيل��ة العه��ود الت��ى
خل��ت ،وف��ى اكتوب��ر 2004م ح�ين انعقاد املؤمت��ر القطاعي
اخلام��س للجم��ارك ص��درت توصي��ة برتفي��ع املعه��د
اجلمرك��ي املنش��أ يف الع��ام 1963م إىل مرك��ز إقليم��ي
للدراس��ات اجلمركي��ة لص��احل الس��وق املش�تركة
ل��دول ش��رق وجن��وب إفريقيا(كوميس��ا) ليس��اهم يف
تأهي��ل وتدري��ب ضب��اط اجلم��ارك على املس��توى الوطين
واالقليم��ي.
ُحول��ت ه��ذه التوصي��ة ل�لادارة املختص��ة وه��ي إدارة
التخطي��ط ال�تي أولته��ا ُج��ل اهتمامه��ا وظه��رت يف
خططه��ا االس�تراتيجية ،و كان تاري��خ 2008/2/22م
أذان �اً بفج��ر جدي��د وذل��ك عندم��ا ش��كلت جلن��ة خاص��ة
بتطوير املعهد اجلمركى إىل أكادميية قومية فكانت
ومض��ة بري��ق ملس��تقبل يبش��ر ببداي��ة االهتم��ام باجمل��ال
املع��ريف واألكادمي��ي ل��دى اجلمارك بص��ورة علمية ،ثم
أعق��ب ذل��ك الق��رار االدارى رق��م ( )7الذي أصدره الس��يد
الل��واء ش��رطة /س��يف الدي��ن عم��ر س��ليمان رئي��س هيئة

مقدم شرطة /سوسن علي صاغة
اجلم��ارك بتاري��خ /4فرباي��ر 2009م  ،و كان ق��راراً حامس�اً
صائب��ا حي��ث قض��ى بتش��كيل جلن��ة م��ن الس��ادة:
-1عميد ش��رطة /د.بش�ير الطاهر بش�ير  -مدير التدريب
آنذاك رئيسا
-2عقي��د ش��رطة /عل��ى ج��دو ادم -ادارة التخطي��ط
والبح��وث  -عض��وا
-3مق��دم ش��رطة/د.هالة حمم��د البك��رى -ادارة
التدري��ب -عض��وا ومق��ررا
-4د.هادي��ة خلي��ل -رئي��س قس��م االقتص��اد جامع��ة
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اخلرط��وم -عض��وا
-5الس��يد /عص��ام الدي��ن احل��اج مح��د -جامع��ة اخلرط��وم
 عض��وا*ملاذا أكادميية مجركية؟؟
تس��اءل الكث�يرون ع��ن مغ��زى إهتم��ام اجلم��ارك بإنش��اء
أكادميي��ة مجركي��ة ُتعن��ى باألكادميي��ات جبان��ب
أهدافه��ا املعروف��ة اقتصادي�اً ،ولك��ن كان��ت االنطالق��ة من
أرضي��ة ثابت��ة وه��ي توجيه��ات منظم��ة اجلم��ارك العاملي��ة
اليت اهتمت ببناء مقدرات العنصر البشري وإصدار برامج
تعن��ى بوض��ع اإلج��راءات اجلمركي��ة يف إط��ار اكادمي��ي
بتطبي��ق أس��اليب البح��ث العلم��ي يف األعم��ال اجلمركية
وذل��ك مب��ا يس��مى برنام��ج بي��كارد ،ل��ذا ج��اءت األكادميية
متوافق��ة م��ع مق��ررات منظم��ة اجلم��ارك العاملي��ة وال�تي
أنشأت الشبكة الدولية للجامعات اجلمركية ()INCU
ومقره��ا كانب�يرا بأس�تراليا وهل��ا ف��رع آخ��ر يف املاني��ا .
وق��د وض��ع برنام��ج بي��كارد جبان��ب الش��بكة الدولي��ة
للجامعات اجلمركية معايري مهنية اجلمارك تستخدم
إلع��داد برنام��ج تعليم��ي لتأهي��ل منس��وبي اجلم��ارك لنيل
درج��ة البكالوري��وس ،ودرج�تي املاجس��تري والدكت��وراة،
باإلضاف��ة إىل ختري��ج ك��وادر مس��لحة باملع��ارف
اجلمركي��ة لتحقي��ق ش��عار املعرف��ة حاف��زا للتمي��ز
اجلمرك��ي ال��ذي رفعت��ه املنظم��ة .ب��ل إن املنظمة وضعت
مرشدا للجامعات واملعاهد اليت ترغب يف الولوج إىل عامل
اجلم��ارك وبذلك تنال ش��هادة املنظم��ة وقبوهلا يف برنامج
بي��كارد جبان��ب املوضوع��ات ال�تي ت��درس وف��ق الربنام��ج.
*األهداف اإلسرتاتيجية لقيام األكادميية:
/1إع��داد كادر مؤه��ل وم��درب و م��زود باملعرف��ة الكافي��ة
م��ن العل��وم اجلمركية وفق متطلب��ات منظمة اجلمارك
العاملي��ة ومنظم��ة التج��ارة الدولية .
 /2توس��يع قاع��دة خرجي��ي العل��وم اجلمركي��ة مب��د
منظم��ات األعم��ال بك��وادر مؤهل��ة تس��هم يف ترقي��ة بيئ��ة
األعمال من خالل تطبيق األس��اليب العلمية يف األنش��طة
التجاري��ة املختلف��ة .
 /3تطوي��ر اإلدارات اجلمركي��ة ملواكب��ة مج��ارك الق��رن
.21
 /4خف��ض تكلف��ة التدري��ب والتعلي��م املس��تمر باس��تيعاب
كادر مؤه��ل م��ن اخلرجي�ين يف اجمل��االت املختلف��ة .
 /5زي��ادة حج��م اإلي��رادات العامة باس��تخدام كادر مؤهل
.
 /6املس��اهمة يف التنمي��ة املس��تدامة م��ن خ�لال رف��ع

الق��درات .
 /7نشر الثقافة اجلمركية يف أوساط اجملتمع.
*أعمال جلنة التأسيس :
باش��رت اللجن��ة من��ذ إص��دار األم��ر بإنش��ائها عق��د ع��دد
م��ن االجتماع��ات ووض��ع اخلط��ط لالنط�لاق واس��تندت
اللجنة يف مرجعياتها إىل عدد من املؤسسات األكادميية
الس��ودانية العريق��ة كجامع��ة اخلرط��وم وكذل��ك
مؤسس��ات جامعي��ة خ��ارج الس��ودان وق��د مت��ت االس��تعانة
بأه��ل اخل�برة يف ه��ذا اجمل��ال وذل��ك بوض��ع املناه��ج واتب��اع
اإلج��راءات الس��ليمة يف وضعه��ا وإع��داد الربام��ج وإع��داد
دراس��ة اجل��دوى الفني��ة واملالي��ة واالقتصادي��ة للمش��روع.
اس��تقر عم��ل جلن��ة التأس��يس لقي��ام األكادميي��ة عل��ى
ع��دد م��ن األس��باب وامل�بررات ومراك��ز ق��وى تدف��ع مبزي��د
م��ن اجله��د و املواصل��ة واملثابرة واإلصرار والعزمية لقيام
األكادميي��ة متثل��ت يف ع��دد م��ن النق��اط املهم��ة وه��ي:
 /1أهمي��ة رف��ع مق��درات اجلم��ارك ومده��ا بالعل��وم
الضروري��ة لرتقي��ة العم��ل اجلمرك��ي .
 /2االحتياج الفعلي للكادر املؤهل .
 /3تراكم اخلربات لدى قيادات اجلمارك للمس��اهمة يف
قيادة العمل اجلمركي .
 /4تدري��س ختصص��ات اخ��رى ذات صل��ة بالعم��ل
اجلمرك��ي جبان��ب العل��وم اجلمركي��ة .
 /5توف�ير ك��وادر مؤهل��ة باجلم��ارك واملؤسس��ات ذات
الصل��ة .
 /6توف�ير املبان��ي احلالي��ة ملعه��د اجلم��ارك والتوس��ع
مس��تقبال وف��ق خط��ة العم��ل .
 /7املوقع االسرتاتيجي لالكادميية .
وأوضحت الدراسة أن الفرص متاحة لقيام األكادميية
لالتي :
 /1ع��دم وج��ود أكادميي��ة متخصص��ة يف العل��وم
اجلمركي��ة .
 /2األولوي��ة يف ف��رص العم��ل باجلم��ارك خلرجي��ي
األكادميي��ة .
 /3إمكاني��ة تقدي��م ف��رص لل��دول اجمل��اورة يف جم��ال
العل��وم اجلمركي��ة .
 /4احلاج��ة إىل تطوي��ر اخلدم��ات املصاحب��ة للعم��ل
اجلمرك��ي مث��ل التخلي��ص اجلمرك��ي بالتدريب خالل
الربام��ج املختلف��ة باالكادميي��ة.
*اإلجازة من التعليم العالي :
مض��ن اس��تمر كث�يرا ،ج��اءت
بع��د جه��د عظي��م وعم��ل
ٍ

املوافق��ة م��ن وزارة التعلي��م العال��ي والبح��ث العلم��ي
و ّ
مت��ت إج��ازة الربام��ج األكادميي��ة وذل��ك يف اجتماعه��ا
رق��م ( )1ال��دورة ( )20لس��نة 2014م وكان ي��وم 2014/3/10م
يوم��ا مش��هودا يف تاري��خ اجلم��ارك فق��د ق��ررت ال��وزارة
من��ح املوفق��ة املبدئي��ة بقي��ام األكادميي��ة لتنفي��ذ الربام��ج
الدراس��ية اآلتي��ة -:
/1برنامج العلوم اجلمركية
/2برنامج االقتصاد والتجارة الدولية
/3برنامج احملاسبة
 /4برنامج تقنية املعلومات
*إعداد الربامج :
أش��رف عل��ى إع��داد الربام��ج الدراس��ية جل��ان متخصص��ة
أع��دت خط��ة ودراس��ة تس��توعب متطلب��ات العص��ر وغايات
واالكادميي��ة خلص��ت إىل اآلت��ى-:
*اعتم��اد الدراس��ة بالنظ��ام الفصل��ي ونظ��ام الس��اعات
خ�لال أربع��ة أع��وام لع��دد مثاني��ة فص��ول.
*اس��تصحاب املق��ررات الدراس��ية ع��ن التط��ورات العاملي��ة
بالرتكي��ز عل��ى العل��وم اجلمركي��ة
*التدريس باللغة االجنليزية
*دراس��ة أك�بر ق��در م��ن املعرف��ة ال�تي متك��ن م��ن املنافس��ة
يف س��وق العمل
*مقررات الربنامج
/1برنام��ج العل��وم اجلمركي��ة :اُع��د بواس��طة جلن��ة م��ن
املختصني يف العلوم اجلمركية من ذوي اخلربة العلمية
والتأهي��ل االكادمي��ي العالي وقد كان للحضور ممثلني
م��ن اللجن��ة ملؤمت��رات دولي��ة للش��بكة العاملي��ة للجامع��ات
اجلمركي��ة وال�تي انعكس��ت يف إع��داد ه��ذه الربامج.
/2برنامج االقتصاد والتجارة الدولية
أُس��ند إع��داد ه��ذا الربنام��ج إىل قس��م االقتص��اد بكلي��ة
الدراس��ات االقتصادي��ة واالجتماعي��ة جبامع��ة اخلرط��وم
بالتع��اون م��ع قس��م االقتص��اد القياس��ي واإلحص��اء ب��ذات
الكلي��ة ف��كان برناجم �اً متمي��زاً ومتف��رداً.
 /3برنامج تقنية املعلومات
اُع��د بواس��طة تقني��ة املعلوم��ات بكلي��ة العل��وم الرياضي��ة
جبامع��ة اخلرط��وم م��ع اس��تحداث مق��ررات تع��زز البع��د
اجلمرك��ي وتتس��ق م��ع العل��وم اجلمركي��ة مث��ل برام��ج
االس��يكودا العاملي��ة.
 /4برامج التعليم املستمر
وهي برامج تستهدف قطاعات وشرائح اجملتمع املختلفة
من موظفني وطالب تتضمن كورسات قصرية منها-:

برنامج الدراسات اجلمركية والتخليص:
-1
ه��و برنام��ج يس��تهدف كاف��ة املتعامل�ين يف القط��اع
اخلاص من وكالء ختليص ومساعديهم ،وكالء النقل
والش��حن،املوردين،املصدرين باإلضاف��ة إىل املوظف�ين
بالوح��دات ذات الصل��ة وذل��ك به��دف تقدي��م خدم��ات
مجركي��ة جت��اه اجملتم��ع التج��اري.
 -2برنامج االسيكودا العاملي:
برنام��ج خيت��ص باملتعامل�ين م��ع اجلم��ارك (خملص�ين)
ويه��دف إىل معاجل��ة البيان��ات اجلمركي��ة الكرتوني��اً
وذل��ك لتس��هيل وحف��ظ ومتابع��ة ختزي��ن بيان��ات اإلق��رار
اجلمرك��ي.
اهليكل التنظيمي:
اس��تند أم��ر التأس��يس عل��ى قان��ون تأس��يس مؤسس��ات
التعلي��م العال��ي واألهل��ي واألجن�بي لس��نة  2013واش��تمل
اهلي��كل عل��ى األت��ي-:
أ /هيئ��ة التدري��س (م��ن منس��قي الربام��ج  -أس��اتذة -
وظائ��ف إداري��ة ومالي��ة  -ش��ئون علمي��ة ) ومت االس��تعانة
بك��وادر مجركي��ة وغريه��ا .
ب /مركز التدريب اجلمركي
ألهميت��ه يف تأهي��ل الك��وادر وبن��اء الق��درات م��ن أج��ل إعداد
إدارة مجركي��ة ذات كف��اءة عالي��ة لتلع��ب دوراً حموري�اً
يف عملي��ة تس��هيل التجارة وفق مق��ررات منظمة التجارة
الدولي��ة والبن��ك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة
اجلم��ارك العاملية واملؤسس��ات األخ��رى ذات الصلة.
ج /مركز البحوث واالستشارات
مهمت��ه اإلش��راف ودع��م املش��اريع البحثي��ة واملعرفي��ة
اخلاصة بالعلوم اجلمركية ليصبح بيت خربة استشاري
يق��دم خدمات��ه ل��كل ش��ركاء العم��ل اجلمرك��ي وأيض��ا
يرب��ط ب�ين األكادميي��ة والش��بكة الدولي��ة للجامع��ات
اجلمركي��ة إلج��راء حب��وث مش�تركة وإجي��اد قوامة بني
األكادميية واجلامعات واملنظمات السودانية واإلقليمية
والعاملي��ة
منح التصديق بقيام األكادميية
يف  2014/10/19ص��در الق��رار رق��م  211باملوافق��ة النهائي��ة
عل��ى قي��ام األكادميي��ة القومي��ة للعل��وم اجلمركي��ة
والتكنولوجي��ا م��ن الس��يد رئي��س اجمللس القوم��ي للتعليم
العالي والبحث العلمي وهذا القرار كان مبثابة وثبة يف
ع��امل األكادميي��ات ال�تي أصبح��ت الي��وم مكون�اً أصيل� ً
ا يف
العم��ل اجلمرك��ي .
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جاذبية دورات التعليم المستمر
من التأسيس إلى التخريج
و تفرد إعداد برامجها

احلدي��ث هن��ا يرتك��ز عل��ى البداي��ات األوىل لتصمي��م
برام��ج دورات التعلي��م املس��تمر وبداي��ات تنفيذه��ا
وتطبيقه��ا يف كورس��ات تل��ك ال��دورات.
بع��د إج��ازة برام��ج البكالرب��وس الثالث��ة م��ن وزارة
التعلي��م العال��ي و البح��ث العلمي وال�تي بها اكتملت
متطلب��ات فت��ح األكادميي��ة  ،ارت��أت اللجنة املش��رفة
على ش��أن إجناح التجربة (جلنة التأس��يس) وبصرب
حتمد عليه وبتصميم واضح وإملام بأهداف املش��روع
 ،مش��روع ول��وج اهليئ��ة العام��ة للجم��ارك باب الش��أن
األكادمي��ي و العلم��ي يف نش��ر الثقاف��ة اجلمركي��ة
يف اجملتم��ع ويف توس��يع قاع��دة التدري��ب و املعرفة يف
كل م��ا ل��ه صل��ة بالعم��ل اجلمرك��ي مس��تفيدة م��ن
توجه��ات منظم��ة اجلمارك العاملية يف هذا املنحي ،...
وبع��د اإلع�لان ع��ن األكادميي��ة رمسي �اً ومتطلب��ات
التح��اق الدارس�ين به��ا والب��دء يف إج��راءات التس��جيل
والقب��ول...ويف أثن��اء ذل��ك وجه��ت اللجن��ة اإلش��رافية
بإع��داد برام��ج الكورس��ات القص�يرة  ،كورس��ات
التعلي��م املس��تمر يف جم��ال العل��وم اجلمركي��ة ،
وحتديد (برنامج التخيلص والدراسات اجلمركية
وبرنام��ج االس��يكودا) كمتطل��ب عص��ري تكنولوجي
يف جمال عمليات التخليص  ،وباعتباره ميثل توجهاً
معم��و ً
ال ب��ه يف منظم��ة اجلم��ارك العاملي��ة وغريه��ا...
ومت التعام��ل يف إع��داد الربناجم�ين مبث��ل م��ا مت
التعام��ل م��ع إع��داد برنام��ج (العل��وم اجلمركي��ة)
للبكالري��وس  ،فف��ي برنام��ج التخلي��ص مث�لا مت��ت
الدع��وة لبع��ض الرت��ب القيادية م��ن كادر اجلمارك
�ام متنوعة ،روع��ي أن يكونوا من
والذي��ن يش��غلون مه� َّ
امللم�ين مبتطلب��ات التخلي��ص وباملق��ررات الواج��ب
دراس��تها واإلمل��ام به��ا م��ن املخلص�ين وحبض��ور خب�ير
املناه��ج .حي��ث مت االتف��اق عل��ى حتدي��د املق��ررات
الضروري��ة ال�تي تق��دم يف الربنام��ج  ،ويف ع��دة
اجتماعات خصص أغلبها يف تقديم طريقة التعامل

أ.م.د حممد األمني امحد ودودة
أستاذ املناهج وطرائق التدريس املشارك
املشرف على تصميم برامج البكال ريوس
وبرامج التعليم املستمر

يف تنظي��م ذل��ك الربنام��ج ال��ذي حيت��وي عل��ى أهداف
حم��ددة ل��كل مق��رر وحمت��وى ل��ه يرتب��ط باأله��داف
ث��م أنش��طة إن كان��ت ضروري��ة ،ومت االتف��اق عل��ى
س��اعات كل مق��رر واملراج��ع ال�تي ميك��ن الرج��وع
إليه��ا  ....حي��ث اكتمل��ت عناص��ر الربنام��ج ودقق��ت
تلك العناصر ورفع كربنامج تعليمي مكتمل يقدم
يف الكورس��ات القص�يرة ل��وزارة التعلي��م العال��ي حي��ث
مت��ت إجازت��ه.
*أم��ا برنام��ج األس��يكودا العامل��ي (ختلي��ص) وه��و
الربنام��ج الثان��ي م��ن سلس��لة برامج التعليم املس��تمر
ال��ذي صم��م كربنام��ج تدري�بي مل��ا كان يق��دم يف
معه��د التدري��ب اجلمرك��ي س��ابقاَ ،ومس��تهدفاً
فئ��ات بعينه��ا يف اجمل��ال اجلمرك��ي واجمل��االت ذات
الصل��ة ...مت إع��داده بنف��س خط��وات إع��داد برنام��ج
(التخلي��ص والدراس��ات اجلمركية)،حي��ث مت��ت
الدع��وة للقائم�ين بتس��يري دورات االس��يكودا م��ن
ك��وادر اجلم��ارك ك��ي يت��م معه��م إع��داد برنام��ج
تدري�بي منظ��م وحس��ب مواصف��ات تصمي��م الربام��ج

وبالفع��ل ش��كلت األكادميي��ة جلن��ة لذل��ك م��ن -:
العقي��د ش��رطة  /د .هال��ه حمم��د البك��ري أم�ين
الش��ئون العلمي��ة باألكادميي��ة
أ.م .د حممد األمني امحد
وحدة تطوير املناهج  -األكادميية
مالزم أول  /أمحد حسن علي حسن
ماجستري إدارة أعمال  -هيئة اجلمارك
مالزم أول  /حممد أشرف إبراهيم
بكالريوس تقنية معلومات« -
مالزم أول  /معاذ البدري حممد
بكالريوس تقنية معلومات « --
 وق��ام باجلم��ع باحلاس��ب اآلىل م.أ (م) اهل��ام عثم��انالبشري
لق��د قام��ت تل��ك اللجن��ة وف��ى سلس��لة م��ن اجتماعاته��ا
بتحوي��ل م��ا كان يقدم��ه املدرب��ون م��ن م��ادة تدريبي��ة
إىل برنامج له أهدافه وحمتواه (موضوعات)،وأنشطة
وأس��اليب تقوي��م (االختب��ارات) وأه��م املراج��ع..إخل ،ث��م
وض��ع هي��كل للربنام��ج مبين��ا ع��دد الس��اعات املعتم��دة
عل��ى أن تق��دم س��اعات الربنام��ج (احملاض��رات) عمل��ي.
لق��د ج��اء تصمي��م برنام��ج االس��يكودا بش��كل متماس��ك
ومنظ��م مح��ل مواصف��ات تصمي��م الربام��ج العلمي��ة
املدقق��ة وح��ول مادت��ه إىل ك��ورس منضب��ط ،مم��ا
جع��ل وزارة التعلي��م العال��ي والبح��ث العلم��ي تش��يد به
يف رس��الة إجازته كربنام��ج تدرييب وأصبح برناجماً
جاذب��ا وذا خصوصي��ة واضح��ة يف التصمي��م مم��ا جعل
كورس��اته املقدم��ة يف ال��دورات أكث��ر م��ن  120دورة
حت��ى أالن.
*برنامج تنمية قدرات منسوبي اجلمارك:
اُع��د ه��ذا الربنام��ج ف��ى فرباي��ر 2015م وقد ش��كلت جلنة
م��ن اآلتية أمساؤهم:
*د.امحد حممد امحد بابكر
عميد األكادميية
*عقيد شرطة/د.هالة حممد البكرى
أمني الشئون العلمية باألكادميية
*د.حممد االمني امحد
تصميم وتطوير مناهج األكادميية
*مقدم شرطة /ابراهيم يوسف
التعليم املستمر باألكادميية
*حممد فتح الرمحن
شئون الطالب -األكادميية

*م.أ(م) اهلام عثمان البشري
الكمبيوتر
وينقسم هذا الربنامج التدرييب إىل قسمني هما:
أ.برام��ج عام��ة للقطاع�ين الع��ام واخلاص(ويض��م 20
عنوانا)منه��ا-:
 -1تنمية مهارات اختاذ القرارات
 -2فن التفاوض يف العقود العاملية
 -3إدارة املشروعات
 -4إدارة املراسم والربتوكوالت....اخل
ب -برامج تنمية قدرات منسوبي اجلمارك:
 .1أساسيات كشف البضائع.
 .2التعريفة اجلمركية على النظام املنسق.
 .3التقييم اجلمركى
وهنالك دورات تدريبية مقرتحة منها-:
*برامج فنية مجركية
*برامج قانونية
*برامج الرقابة اجلمركية الفاعلة
*برامج املهارات السلوكية واإلدارية
*برام��ج االتفاقي��ات اإلقليمي��ة والدولي��ة وآلي��ات
تس��يري التج��ارة.
وح��ددت أهدافه��ا العام��ة وه��دف
اُع��دت ه��ذه الربام��ج ُ
كل برنام��ج وحمت��واه وأنش��طته ،وم��ا يُتوق��ع ل��ه م��ن
مس��ى املدرب��ون وزم��ن كل برنام��ج
خمرج��ات ،كم��ا ِّ
وطرق تقوميه ،وأصبحت بذلك جاهزة للتنفيذ متى
م��ا أُدرج��ت ضمن خط��ط األكادميية الس��نوية ،حيث
م��ن املتوق��ع أن يك��ون ذل��ك يف الع��ام الق��ادم 2019م حي��ث
يتوق��ع اكتم��ال البني��ة التحتي��ة لألكادميي��ة.
*الدورة املتقدمة لوكالء التخليص ومساعديهم:
تعت�بر ه��ذه ال��دورة املتقدم��ة إح��دى إجن��ازات
األكادميي��ة يف برام��ج التعلي��م املس��تمر ُ
وش��كلت هل��ا
جلن��ة لوض��ع الربنام��ج ( 12عض��و مرف��ق) ومت تصميم
براجمه��ا بنف��س خط��وات وطريق��ة تصمي��م برام��ج
التعلي��م املس��تمر مم��ا أكس��بها وجه��ة علمي��ة ومهنية
أيض��ا ،ويف التنفي��ذ ُقدم��ت دورات وكالء التخلي��ص
ك��دورة منفصل��ة بلغ��ت حت��ى اآلن  7دورات ودورات
مس��اعدي وكالء التخلي��ص لوحده��ا حي��ث بلغ��ت 9
دورات ،وبه��ذا أصبح��ت برام��ج التعلي��م املس��تمر ال�تي
نفذت جاذبة بدليل عدد الدورات التى متت ،ومتفردة
باعتبار أن تصميمها مت مبشاركة كوادر من اهليئة
العام��ة للجم��ارك بص��ورة واس��عة.
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الرقم االسم

لجنة إعداد البرامج

الدرجة العلمية

1

لواء /د.بشري الطاهر

دكتوراة اقتصاد

2

عميد /علي جدو آدم

ماجستري اقتصاد

3

عميد /حسب الكريم آدم

ماجستري اقتصاد

4

عقيد/د .هالة حممد البكرى دكتوراة اقتصاد زراعي

5

عقيد /دفع اهلل حممد

ماجستري حماسبة

6

عقيد /عبد املاجد احلبوب

ماجستري يف املايكروبايلوجى

7

عقيد /فريدة ساتى

ماجستري قانون

8

عقيد /إخالص قناوى

ماجستري قانون

9

مقدم/د.راشد عبد احملسن

دكتوراة (امللكية الفكرية)

10

مقدم /هالة حممد العبيد

ماجستري تنمية اقتصادية وختطيط اسرتاتيجي

11

عميد(م) د.بلة عبد اهلل

دكتوراة يف تكنولوجيا األغذية

إشراف أ.م.د.حممد االمني امحد
م.أ(م) اهلام عثمان البشري
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برنامج الدورة
المتقدمة
لوكالء التخليص
ومساعديهم

/1اسم الربنامج :برنامج الدورة املتقدمة لوكالء التخليص ومساعديهم
(ADVANCED COURSE FOR CUSTUMS CLEARANCE AGENTS AND THEIR
)ASSISTENTS
 /2رمز الربنامج V(CLEA 400) :
 /3اسم الشهادة:

مينح الذى يكمل دراسة هذا الربنامج شهادة متدرب يف الدورة املتقدمة لوكالء التخليص ومساعديهم
وهى:
TRAINING CERTFICATE IN CUSTOMS CLEARANCE
ADVANCED COURSE

/4جلنة إعداد الربنامج:

الرقم االسم
دكتور/امحد حممد امحد بابكر
1
الفريق/عباس عبد الرحيم امحد
2
اللواء /خليل باشا سايرين
3
العميد  /على جدو آدم
4
العقيد/د.هالة حممد البكري
5
أ.م.د.حممد االمني امحد
6
اللواء(م) عبد املنعم طلحة
7
العميد(م) ضيف اهلل حممد عبد اهلل
8
العميد(م) د.بلة عبد اهلل
9
 10العميد(م) خالد حسني حرسي
 11مندوب املواصفات
 12م.أ شرطة(م) إهلام عثمان البشري

البيان
عميد األكادميية
مدير املعهد اجلمركي -األكادميية
عضو جملس األمناء -األكادميية
وكيل جملس األمناء  -األكادميية
أمني الشئون العلمية -األكادميية
وحدة تطوير املناهج -األكادميية
رئاسة اجلمارك
األكادميية
األكادميية
األكادميية
املواصفات
اجلمع باحلاسب اآللي -األكادميية
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تجربة مراحل إعداد برامج
البكالريوس
ألكاديمية العلوم الجمركية
والتكنلوجيا

مقدمة:
أن جترب��ة وض��ع مناه��ج األكادميي��ة القومي��ة للعل��وم
اجلمركي��ة والتكنلوجي��ا كان��ت متمي��زة ،فف��ي الوق��ت
ال��ذى يتخ��ذ تصمي��م أي برنام��ج تنظيم�اً علمي�اً ومتفق�اً
عليه  ،standardويقوم على خربات تنظيمات س��ابقة،
ق��ام به��ا متخصص��ون مقررات تل��ك الربام��ج subjects
...إخل ف��إن جترب��ة إع��داد برام��ج االكادميي��ة ق��ام به��ا
كوادر من االكادميية وبإشراف خبري الربامج وخاصة
م��ن مق��ررات التخص��ص املباش��رة ،العل��وم اجلمركي��ة
 customs sciencesأو املق��ررات ذات الصلة،كم��ا
س��يظهر ذل��ك الحقاً.
أمر مكتيب رقم()1
 /1جمموعة عمل منهج تقانة املعلومات-:
أص��درت جلنة تأس��يس األكادميية أم��راً مكتبياً بالرقم
( )1بتاري��خ 2014/4/2م بتش��كيل جمموع��ات عم��ل لوض��ع
مناه��ج تل��ك الربام��ج الت��ى وافق��ت عليه��ا وزارة التعلي��م
الع��اىل وق��د نف��ذت كل جمموع��ة العم��ل امل��وكل إليه��ا
وأجن��زت مهامه��ا وكان��ت كاآلت��ي :
أ /الس��يد/د .حمم��د حس��ن عب��د اهلل هاش��م -وكي��ل
جامع��ة اخلرط��وم
ب /الس��يد/د .حمم��ود عل��ى أمح��د -عمي��د كلي��ة العلوم
الرياضية(جامع��ة اخلرطوم).
ت /الس��يد/د .حمم��د ع��ز الدي��ن عب��د الرمح��ن-
عمي��د كلي��ة تقان��ة املعلوم��ات جامع��ة العل��وم الطبي��ة
والتكنولوجي��ة.
 /2جمموع��ة عم��ل منه��ج االقتص��اد والعل��وم
ا ال جتما عي��ة - :
الس��يد /د.نادي��ة خلي��ل ب -الس��يد د .كباش��ى
أ-
ت -الس��يد /د .مام��ون امح��د حمم��د
/3جمموعة عمل منهج العلوم اجلمركية-:
أ /لواء شرطة/د .بشري الطاهر بشري ب /عقيد شرطة/
عل��ى ج��دو ادم ت/عقي��د ش��رطة /د.هالة البكرى الزين
ث /مقدم شرطة /ابراهيم يوسف ج /السيد /د .مامون
امحد حممد

أ.م.د حممد االمني أمحد ودوده
خبري مناهج
 /4جمموعة عمل منهج املتطلبات والعلوم املساعدة-:
/1عقيد شرطة /د .بلة عبد اهلل امحد  /2عقيد شرطة/
د.هال��ة البك��رى الزي��ن  /3بروفس�ير /يوس��ف فض��ل /4
بروفسري /توحيدة  /5السيد/د .يوسف حسن مدنى.
 /5جمموعة عمل منهج احلسابات-:
 /1عقي��د ش��رطة /دف��ع اهلل حمم��د دف��ع اهلل  /2الس��يد/
د.امحد بابكر  /3مالزم أول شرطة /رباب شرف الدين.
ل��واء ش��رطة /د.بش�ير الطاه��ر بش�ير -رئي��س جلن��ة
تأس��يس االكادميي��ة القومي��ة
ُ
وكل��ف الدكت��ور /حمم��د االم�ين امح��د مش��رفا عل��ى
إع��داد برنام��ج العل��وم اجلمركي��ة ومتابع�اً لتصميم��ات
برام��ج تقني��ة املعلوم��ات وبرنام��ج االقتص��اد والتج��ارة
الدولي��ة..
لق��د ب��دأت تل��ك اجملامي��ع يف إع��داد الربام��ج املش��ار إليه��ا
مراعي��ة احتواءه��ا عل��ى متطلب��ات التعلي��م العال��ي وه��ي
اللغ��ة العربي��ة ال�تي ُ
كلف بها د .داؤد حممد جرب واللغة
االجنليزي��ة الربوفس�ير توحي��دة والدراس��ات الس��ودانية
الربوفس�ير يوس��ف فض��ل والثقاف��ة االس�لامية د.عب��د
الناص��ر ،وب��دأت تل��ك اللج��ان مبمارس��ة مهامه��ا وإع��داد
براجمها وسنتعرض هنا بصفة خاصة إىل جتربة إعداد
برنام��ج (العل��وم اجلمركي��ة) باعتباره الربنامج املباش��ر
املتص��ل بدراس��ة العل��وم اجلمركي��ة ،وباعتب��ار أن الذين
قام��وا بإع��داده ه��م م��ن كادر هيئ��ة اجلم��ارك ،وباعتب��ار
أن الربنام��ج يف الوط��ن العرب��ي واملنطق��ة يُعن��ى بدراس��ة
العل��وم اجلمركي��ة ليك��ون مرجع�اً يرج��ع الي��ه ،وه��ذا ما

جع��ل أمر إع��داده أمرا متميزاً...لقد بدأت جمموعة إعداد
(برنام��ج العل��وم اجلمركي��ة) وال�تي رف��دت بك��وادر م��ن
ك��وادر اجلمارك ش��أنها ش��أن األقس��ام األخ��رى فقد بدأت
تل��ك اللجن��ة و من��ذ بداي��ة عملها بالس��ادة:
 عقيد /حسب الكريم آدم النور عقيد /إخالص قناوى عقيد( /م) إخالص فرح مق��دم /سوس��ن عل��ي صاغ��ة ،والرائ��د /د.حمم��داملصطف��ى وآخ��رون.
باش��رت تل��ك اجملموع��ة عمله��ا ال��ذي كان فري��داً حي��ث
ش��كلت جمموع��ة عمل متجانس��ة وبإش��راف خب�ير املناهج
ب��دأت يف تس��مية املق��ررات وحتدي��د أه��داف تل��ك املق��ررات
ث��م حمت��وى تل��ك املقررات وتوصيفها واإلش��ارة إىل بعض
األنش��طة املصاحب��ة ،ث��م قام��ت تل��ك اجملموع��ة بتحدي��د
خمرج��ات تل��ك املق��ررات املتوقع��ة ومسي��ت املراج��ع ال�تي
ميك��ن الرج��وع إليه��ا ،وبه��ذا أصب��ح ما توص��ل إليه تصميم
منه��ج (العل��وم اجلمركي��ة) حت��ى اآلن ه��و حمصل��ة
جه��د كادر اجلم��ارك مم��ا جيعلن��ا نق��ول أن ه��ذا الش��كل
يعت�بر فري��داً وجيعل��ه نش��اطاً متميزا...ث��م مت االس��تمرار
يف وض��ع خط��ة الربنام��ج وغ�يره م��ن الربام��ج يف ج��داول
متث��ل فص��ول الدراس��ة الثماني��ة  semesterوصنف��ت
تل��ك املق��ررات ال�تي حتم��ل أوزان��ا خمتلف��ة إىل :مق��ررات
مطلوب��ات التعلي��م العال��ي املش��ار إليه��ا ،ث��م مطلوب��ات
األكادميي��ة ،ومطلوب��ات التخص��ص ،ذل��ك م��ا مت القي��ام
ب��ه يف كل الربام��ج ،ث��م م��ر تصمي��م الربام��ج إىل حتوي��ل
النسخ باللغة العربية -كربنامج (العلوم اجلمركية) -
إىل اللغ��ة االجنليزي��ة.
ه��ذا م��ا خي��ص (برنام��ج العل��وم اجلمركي��ة)  ،ويف أثن��اء
العم��ل عل��ى إكمال��هُ ،رف��د برنام��ج «االقتص��اد والتج��ارة
الدولي��ة» بعناص��ر فاعل��ة ،حي��ث إنض��م الدكت��ور /امح��د
حمم��د امح��د بابك��ر ال��ذى َس��رع م��ن إكم��ال الربنام��ج،
ث��م عم��ل العقي��د دف��ع اهلل ...الحق �اً ،كم��ا كان للعقي��د
آن��ذاك عل��ى ج��دو آدم عض��و جلن��ة التأس��يس دوراً ب��ارزاً يف
متابع��ة جلن�تي االقتص��اد والعل��وم اجلمركي��ة ،ويف نفس
تل��ك املرحلة م��ن اإلعداد كان الدكتور حممد عزالدين
حلق��ة الوص��ل ب�ين جلنة إع��داد برنامج(تقني��ة املعلومات)
وب�ين قي��ادة تصمي��م الربام��ج ،ث��م الفقي��د العقي��د /حممد
االم�ين امساعي��ل (منق��ة ) حت��ى اكتم��ل اإلع��داد الت��ام
وبس��اعات متوازن��ة يف كل الربام��ج وبعالق��ة أُفقي��ة
بينهما ،حتى أصبحت وثائق علمية ومس��توفية لش��روط
الربام��ج العلمي��ة احمل��ددة أهدافها وخمرجاته��ا وحمتواها
ال��ذي مت توصيف��ه بتسلس��ل وتراب��ط .وحينه��ا أصب��ح
م��ن املمك��ن تقدميه��ا إىل وزارة التعلي��م العال��ي والبح��ث

العلمي ،وبالفعل ُقدمت إىل الوزارة ويف اجتماعات عقدت
ب�ين جلن��ة التأس��يس ومتخصص��ي املناه��ج وتصميمه��ا
م��ع جلن��ة تقوي��م الربام��ج بال��وزارة وبع��د اكتم��ال
التدقي��ق الت��ام وإجن��از كل مطلوب��ات التعلي��م العال��ي مت
إج��ازة برام��ج األكادميي��ة الثالث��ة وحينه��ا مت��ت املوافق��ة
عل��ى إنش��اء االكادميي��ة القومي��ة للعل��وم اجلمركي��ة
والتكنلوجي��ا وال�تي كان��ت ق��د أكمل��ت مطلوب��ات البن��ى
التحتي��ة الصاحل��ة للعل��م والتعلي��م.
وأخ�يراً ال ب��د م��ن اإلش��ارة إىل أن تقدي��م ه��ذه الربام��ج
للدارس�ين س��يكون باللغ��ة االجنليزي��ة ،لغ��ة التعل��م
باألكادميي��ة ويف بداي��ة تقديم السمس�تر األول للدراس��ة
ولعل��م اجلمي��ع أن الط�لاب املبتدئ�ين للدراس��ة وه��م
القادم��ون م��ن التعلي��م الع��ام ال ميتلك��ون الق��در املطل��وب
م��ن مه��ارات اللغ��ة االجنليزي��ة كلغ��ة تعل��م ،ق��ادت قي��ادة
االكادميي��ة عملي��ة تأهيله��م لذل��ك ،حي��ث ُش��كلت جلن��ة
م��ن اآلت��ي:
أم��ر تش��كيل جلن��ة لتقيي��م وتدري��س اللغ��ة االجنليزي��ة
لط�لاب االكادميي��ة
إميان��ا من��ا بأهمي��ة التدري��س باللغ��ة االجنليزي��ة يف كل
برام��ج االكادميي��ة وجتوي��داً ل�لأداء اجلامع��ي ملواكب��ة
املعاي�ير الدولي��ة مت تش��كيل جلن��ة م��ن اآلتي��ة أمساؤه��م-:
رئيساً
 -1د .مرجب حممد ماهل
عضواً
 -2د.داؤود حممد جبري
عضواً
 -3د.جنالء باب اخلري ابراهيم
مقرراً
 -4مقدم /ابراهيم يوسف ابراهيم
مهام اللجنة-:
.1تقوي��م االداء االكادمي��ي يف اللغ��ة االجنليزي��ة م��ع
تقدي��م مق�ترح لرف��ع مس��تواهم يف اللغ��ة.
.2تقدي��م خط��ة لل��دورة التاهيلي��ة اجلدي��دة للط�لاب
املقبول�ين ه��ذا الع��ام 2015م – 2016م.
.3أي مهام أخرى تكلف بها اللجنة.
.4على اللجنة االستعانة مبن تراه مناسباً
حي��ث أع��دت تل��ك اللجن��ة اس��تبيانا لتحدي��د املس��توى ونوع
الصعوب��ات الت��ى تواج��ه الدارس�ين،ووضع برنام��ج اس��عايف
س��اهم كث�يراً يف تذلي��ل تل��ك الصعوب��ات وهل��ذا كان��ت
جترب��ة إع��داد برام��ج االكادميي��ة لطلب��ة البكالري��وس
جترب��ة جديرة باإلش��ادة الس��تيفائها ل��كل معايري الربامج
العلمي��ة م��ن جه��ة وملس��اهمة ك��وادر اهليئ��ة العام��ة
للجم��ارك وجلن��ة التأس��يس يف قي��ام ه��ذا الص��رح وال��ذى
يس��تعد ألن خيط��و خط��وات علمي��ة لألمام وذلك بتوس��يع
الربام��ج برامج(مرحل��ة الش��رف) وك��ذا إع��داد برام��ج
لدراس��ات علي��ا.
***
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مقدم شرطة /سوسن علي صاغة
مالزم شرطة /حممد عثمان صديق
مالزم شرطة /حسني عبد الكريم عيسى

•االسم  :الطيب هارون داود آدم
•الرتبة  :مقدم شرطة
•الكلية  :العلوم اجلمركية
•تاريخ االلتحاق 2014
•تاريخ التخرج 2018
حدثنا عند الدراسة باالكادميية؟
احلم��د اهلل رب العامل�ين كان��ت ف�ترة وفقن��ا فيه��ا كث�يرا
وأن��ا ش��خصيا اس��تفدت منه��ا كث�يرا خ�لال  4س��نوات
ودرس��نا فيه��ا مص��ارف  -اقتص��اد  -إدارة خماط��ر -
االتفاقي��ات العاملي��ة للمحافظ��ة عل��ى البيئ��ة (اجلم��ارك
اخلض��راء)  -نظ��ام التأم�ين وأنواع��ه  -نظ��ام النق��د
األجن�بي و دور بن��ك الس��ودان يف الس��يطرة علي��ه ع�بر
تقلبات اسعاره واالحتياطي فيه ،وأيضا مبادئ االقتصاد
اجلزئي  -ونظام االسكودا ومراحل تطورها وتطبيقاتها
 قان��ون اجلم��ارك  -املخالفات  -امللكية الفكرية النزاهةوأخالقي��ات املهن��ة.
وكانت الدراسة يف  4فصول يف  8مسسرتات.
*ماذا أضافت لك الدراسة ؟
خرج��ت مبعلوم��ات ذاخ��رة تعرفن��ا خالهل��ا عل��ى أن
اجلم��ارك حتت��ل أهمي��ة عظم��ى يف الوق��ت الراه��ن دولي��ا
يف ظ��ل النظ��ام التج��اري الدول��ي متع��دد اإلط��راف
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أمحد بشري عمر العاقب

أنور حسان ادم حسان

حوار مالزم شرطة :عمر السر عباس
وتعرفن��ا عل��ى املفاهي��م واملصطلح��ات اجلمركي��ة م��ن
خ�لال دراس��ة اآلث��ار االقتصادية السياس��ية اجلمركية
بأبعاده��ا املختلف��ة وم��ا حتتل��ه اجلم��ارك يف املنظم��ة
العاملي��ة وماه��و مطل��وب منه��ا عاملي��ا ودولي��ا وحملي��ا .
*أيهما أفضل الدراسة قبل مدخل اخلدمة أم بعدها؟
كش��خص ميتل��ك خ�برة مجركي��ة متت��د ألكث��ر م��ن
س��تة عش��ر عاما أعتقد أنها لو كانت يف مدخل اخلدمة
لكان��ت أج��دى وأفيد .
ماذا أضافت لك الدراسة على املستوى الشخصي ؟
عل��ى املس��توى الش��خصي أضاف��ت ل��ي الكث�ير كاالنفت��اح
على العامل اخلارجي ومداخل تطوير العمل اجلمركي
يف ظ��ل منظم��ة اجلم��ارك العاملي��ة والتج��ارة الدولي��ة
باإلضافة إىل ورش العمل املصاحبة أثناء الدراس��ة اليت
توس��عت بها معلوماتن��ا ومداركنا على احلاالت االخرى
واالتفاقي��ات الدولي��ة والعاملي��ة واجملاالت ال�تي تعمل من
خالهل��ا اجلمارك .
وأن��ا ش��خصيا اس��تفدت كث�يرا م��ن الدراس��ة باللغ��ة
االجنليزي��ة .
كلمة أخرية
أوص��ي ب��ان تفت��ح لن��ا ف��رص لني��ل درج��ة املاجس��تري
والدكت��وراة ونتمن��ى أن ُتر ّف��ع األكادميي��ة إىل جامع��ة

موسي عبداهلل موسي

أبن الوليد عبد املاجد

خ�لال الف�ترة القادم��ة .
•:االسم :إبن الوليد عبد املاجد حامد عبد اهلادي
•الكلية :اقتصاد وجتارة دولية
•املستوى :خريج
ملاذا التحقت باألكادميية؟
اختي��ار م��ن أراد الري��ادة والتق��دم والرغب��ة يف االط�لاع
أكث��ر عل��ى اجلم��ارك وأدواره��ا
ماذا أضافت لك األكادميية؟
إضاف��ات عملي��ة وثقافي��ة واجتماعي��ة باإلضاف��ة إىل
اللغ��ة االجنليزي��ة
م��ا ال��ذي ميي��ز األنش��طة اخلارجي��ة واملش��اركات وه��ل
ه��ي م��ن وجه��ة نظ��رك ضروري��ة؟
أكثر ما مييز األنشطة اخلارجية روح التعاون واأللفة
واحملب��ة ب�ين الط�لاب واملش��رفني واألج��واء األس��رية اليت
أدت إىل توطي��د العالقات بيننا .
رأيك يف اآلتي-:
أ /البنية التحتية؟
جيدة ومناسبة
ب /احملاضرين؟
أكف��اء وممت��ازون و هل��م ق��درة فائق��ة عل��ى توصي��ل
املعلوم��ة بسالس��ة ويس��ر
ج /كلية االقتصاد والتجارة الدولية؟
االقتص��اد ه��و العم��ود الفقري الذي تقوم عليه أي دولة،
وتق��دم االقتص��اد يف الدول��ة يع�ني ازده��ار وري��ادة ورفع��ة
للدول��ة و رفاهي��ة العي��ش فيه��ا مب��ا يكف��ل لإلنس��ان حياة
رغ��دة و كرمية.
وصي��ة إلخوان��ك الط�لاب الذي��ن مل يلتحق��وا به��ذه
الكلي��ة؟
أوصيه��م بااللتح��اق به��ذه الكلي��ة مل��ا تقدم��ه م��ن عل��م
ونظري��ات وسياس��ات مفي��دة وأعتق��د أنه��ا ل��و أس��قطناها

عواطف عبيد بابكر

حممد مهدي ضوءالبيت

عل��ى أرض الواق��ع تك��ون كفيل��ة بإزالة كافة مش��اكل
االقتص��اد واألزم��ات يف االقتص��اد الس��وداني وأمتن��ى
أن يس��تفيدوا م��ن املكتب��ة مل��ا حتتوي��ه م��ن كت��ب قيم��ة
وجواه��ر مثين��ة تعت�بر درراً.
•االسم :حممد مهدى ضوالبيت آدم
•الكلية :اقتصاد وجتارة دولية
•املستوى :خريج
ملاذا التحقت باألكادميية؟
ألنه��ا قدم��ت علوم��اً جدي��دة مل أجده��ا يف اجلامع��ات
األخ��رى.
ماذا أضافت لك؟
أعت�بر انضمام��ي هل��ذه الكلي��ة نقل��ة حضاري��ة نوعي��ة
فق��د اس��تطعت م��ن خالل الدراس��ة أن أواك��ب العقودات
العاملي��ة يف التج��ارة الدولي��ة.
رأيك يف اآلتي:
األنش��طة واملش��اركات يف الفعالي��ات ال�تي ينفذه��ا
التعلي��م العال��ي؟
مهمة وقد متيزت وتفردت األكادميية مبشاركتها.
البنى التحتية لألكادميية؟
بيئة مهيأة ومرحية ونتمنى التوسع أكثر
احملاضرين؟
أكف��اء وممت��ازون مجع��وا م��ا ب�ين العل��م النظ��ري
والعمل��ي  ،وروع��ة يف التعام��ل
دراسة االقتصاد؟
ض��روري و يس��تند علي��ه العمل يف ش��تى جم��االت احلياة
وخاص��ة تنمية وتطوير الدولة.
الرؤية املستقبلية؟
أح��ب أن أراه��ا جامع��ة رائ��دة يف جم��ال اجلم��ارك
والتج��ارة الدولي��ة.
رسالة للطالب اجلدد؟
أوصيه��م باالهتم��ام وااللت��زام جبمي��ع متطلبات الكلية
والدراس��ة واالجتهاد واالهتمام باللغة االجنليزية.

معاذ حممد عبداملنعم

نهال يعقوب حممد
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االسم :معاذ حممد عبد املنعم حسب اهلل
الكلية :االقتصاد والتجارة الدولية
ملاذا اخرتت الدراسة يف األكادميية؟
رغبة يف التعمق واالطالع واملعرفة أكثر عن اجلمارك
ماذا أضافت لك الكلية؟
أفكاراً جديدة،وعلماً جديداً.
رأيك يف اآلتي:
 البين التحتية لألكادميية ؟ مكتملة من مجيع النواحي. رأيك يف احملاضرين؟ ممت��ازون ،هل��م املق��درة عل��ى تبس��يط وتس��هيل و إيص��الاملعلوم��ة ،حيل��و معه��م ال��درس وفهم املقررات بنس��بة . %100
 دراسة االقتصاد والتجارة الدولية؟ مهم��ة وعل��وم أساس��ية يرتك��ز عليه��ا االقتص��اد والتنمي��ة ،واالنتاج،االس��تهالك للم��وارد ،دراس��ة االقتص��اد
مهم��ة ألن��ه عص��ب احلي��اة.
•االسم :عواطف عبيد بابكر
•الكلية:اقتصاد وجتارة -املستوى الرابع
ملاذا اخرتت االلتحاق باألكادميية؟
ألنها أول أكادميية متخصصة يف العلوم اجلمركية
ماذا أضافت لك على املستوى الشخصي؟
معرف��ة كث�ير م��ن العل��وم وعرف��ت أن اجلم��ارك عل��م
يتطلب تدريس��ه يف اجلامعات  ،بل أمتنى أن ينش��ر وس��ط
العام��ة ألن��ه أيضا ثقاف��ة ومعرفة.أيضا أضافت إلي الثقة
بالنف��س .
أهمية دراسة االقتصاد؟
االقتص��اد عل��م واس��ع ومتج��دد وش��امل واالقتص��اد ه��و
العم��ود الفق��ري للحي��اة.
رأيك فى اآلتي:
 البين التحتية لألكادميية؟ بيئة ممتازة للدراسة والتحصيل والبحث -احملاضرين؟
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زينب عادل الطاهر بشري

مؤيد ازهري حممد

راق مع الطلبة وأسلوب متميز.
 تعامل ٍ•االسم :نهال يعقوب حممد
•الكلية :اقتصاد وجتارة دولية -خرجية
ملاذا اخرتت الدراسة باالكادميية؟
رغب��ة م�ني ث��م إن االس��م متف��رد والتخص��ص ن��ادر ،و ال
يوج��د ف��ى اجلامع��ات الس��ودانية األخ��رى.
ماذا أضافت لك الكلية؟
اس��تفدت الكث�ير م��ن املعلوم��ات ال�تي أمسعه��ا ألول م��رة ،
ومل أك��ن أتوق��ع أن اجلم��ارك هل��ا دور كب�ير يف االقتصاد
الس��وداني ،وأحسس��ت أن�ني أصبح��ت ش��خصية قوي��ة
باملعلوم��ات الث��رة ال�تي اكتس��بتها.
ما رأيك يف االنشطة اليت تنفذها األكادميية؟
أعتقد أن هذه األنش��طة مطلوبة واملش��اركات هذه مهمة
وهل��ا دور فاع��ل يف تنمي��ة الثقافة لدينا من خالل التعرف
عل��ى اجلامعات االخرى واالنش��طة ال�تي تقوم بها وخلقت
ج ّواً تنافس��ياً شريفاً يشعرنا بالفخر واالعتزاز.
رأيك يف اآلتي:
 احملاضرين؟ أس��اتذة أكف��اء ومتمي��زون والتعام��ل م��ع الط�لاب ب��كلُرق��ى ومتواضع��ون ج��دا جدا .
 البنية التحتية لالكادميية؟ مهيأة متاماً للدراسة. دراسة االقتصاد؟ عل��م مه��م يف حي��اة الف��رد واجلماع��ة وه��و م��ن العل��وماالساس��ية ال�تي تق��وم عليه��ا بقي��ة العل��وم وإذا م��ا طبق��ت
بأس��س علمي��ة س��ليمة حلل��ت الكث�ير م��ن املش��اكل
االقتصادي��ة.
 مستقبل االكادميية؟ االكادميي��ة ه��ي مس��تقبل واع��د ألن الدراس��ة مربوط��ةبواق��ع احلي��اة وم��ا ي��دور فيه��ا فه��ي إضاف��ة جدي��دة نتمنى
هل��ا التوفيق.
•اإلسم  :هند حممد عثمان

حممد جماهد برعي االمني

منذر سناري عبيد

•الرتبة  :مقدم شرطة
تاريخ اإللتحاق باالكادميية 2014 :
تاريخ التخرج 2018 :
ماهو انطباعك عن األكادميية ؟
األكادميي��ة القومي��ة للعل��وم اجلمركي��ة هي مؤسس��ة
علمي��ة تربوي��ة متف��ردة كان لي ش��رف االنضم��ام إليها
وأن أك��ون ضم��ن اخلرجي�ين هل��ذا الع��ام كأول دفع��ه
تنض��م لألكادميي��ة واحلم��د هلل رب العاملني اجتزنا هذه
املرحل��ه ال�تي عانينا فيها الكثري ولكن ماجعلنا نواصل أنا
وغريى هو الدعم الال حمدود من إصطاف الكلية الذي
مهم��ا حتدث��ت عنه��م ال أوفيهم حقه��م إطالقا هم الذين
أعطون��ا الداف��ع والدع��م احلقيقي ال��ذي جعلنا ننطلق يف
أرض ثابت��ة وإدارة قوي��ة للمواصل��ة فق��د وجدن��ا منه��م
التشجيع للمواصلة وسهلوا لنا الصعب فلكل من درسنا
وعلمنا هلم الشكر مجيعا د.حممود وابو القاسم  /ضيف
اهلل وراش��د  /د .هال��ه  .وغريه��م
ماذ أضافت لكم املواد اليت درستموها ؟
إنصب��ت امل��واد الت��ى درس��ناها يف جم��ال التطبي��ق العمل��ي
وعل��ى املس��توى الش��خصي ان��ا مل أعم��ل يف اإلدارات
اجلمركي��ة ومل أم��ارس كل العم��ل اجلمرك��ي
كالتعريفة مثال ولكن بعد كل هذه السنني عرفت ما
مل أعرف��ه خ�لال س��نني عمل��ي وأحس��ب أن س��نني اخلربة
يف العم��ل والدراس��ة النظري��ة جعلتن��ى أرى اجلم��ارك
بع�ين أخ��رى فاجلم��ارك ه��ي منظوم��ة متكامل��ة وحلق��ة
تكم��ل بعضه��ا البع��ض
يف رأيك هل جاءت الدراسة يف األكادميية متأخرة ؟
ارى إن��ه ل��و كان��ت ه��ذه الدراس��ة مدخ��ل اخلدم��ة لكانت
أج��دى وأفي��د جتوي��دا ألداء للعم��ل عموم��ا فنح��ن يف
مدخ��ل اخلدم��ة تلقين��ا تدريب��ا ولك��ن لي��س بالتوس��ع
واملنهج العلمي الذي درسناه يف األكادميية ولذا أُوصي
الذي��ن يت��م تعيينه��م يف العم��ل اجلمرك��ي أن يكون��وا

مؤهلني ليمتزج العمل النظري بالعلمي وهذا ما توفره
األكادميي��ة
كلمة أخرية:ـ
الش��كر ثاني��ة ل��كل إصط��اف االكادميي��ة و أود أن
اق��ول حن��ن يف االكادميي��ة كن��ا كأس��رة م��ن دارس�ين
وكلي��ة واصط��اف وه��ذا هو النج��اح احلقيقي يف نظري
فكلن��ا نعم��ل ب��روح الفري��ق الواح��د يف الدراس��ة والش��رح
بالرغ��م م��ن أنن��ا مل نك��ن مجيع��ا ضب��اط ب��ل كان هنالك
طلب��ة كلي��ة االكادميي��ة إال أن ال��روح الواح��دة س��ادت
ب�ين اجلمي��ع كدفع��ة واعتق��د كان هل��ا دور كب�ير يف
االس��تمرارية والتحصي��ل .
•االسم  :أنور حسان ادم حسان
•الكلية  :العلوم اجلمركية
•التخصص  :علوم مجارك
•املستوى  :الرابع خريج
مل��اذا اخ�ترت األكادميي��ة وكي��ف كان��ت طريق��ة
االلتح��اق ؟
اخرتته��ا ألنه��ا ختص��ص جدي��د وقدم��ت م��ن خ�لال
التقدي��م املباش��ر .
اهلدف يف املشاركات واألنشطة اخلارجية ؟
لنع��رف ال��كل واالكادميي��ة الت��ى كان ش��رف االنتم��اء
هل��ا وق��د مت��ت مش��اركتنا يف ث�لاث دورات حتت إش��راف
وزارة التعلي��م العال��ي .
رأيك يف األتي :
الدراسة يف الكلية؟
دراس��ة متمي��زة ول��وال ه��ذه الكلي��ة ملا عرفنا م��ا هو الدور
ال��ذي تلعب��ه اجلم��ارك يف االقتص��اد واجملتم��ع ومحاي��ة
الدول��ة واجلم��ارك ه��ي بوابة الس��ودان .
االنتماء لألكادميية ؟
أكادميي��ة متمي��زة ومتف��ردة واكث��ر م��ا متي��زت ب��ه
الرح�لات العلمي��ة والتدري��ب العلم��ي خاصة لبوس��ودان
وبع��ض املناط��ق اجلمركي��ة احلدودي��ة.

حممد ابكرحممد عبداهلل حممد جالل الدين حممد

هنادي برير عبداحلفيظ

مهند علي جدو ادم
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رسالة تقدمها ملن ؟
إىل زمالئ��ي م��ن بع��دى أوصيه��م بب��ذل كث�ير م��ن اجلهد
واملثابرة والصرب على التحصيل االكادميى ألنه ما مييز
الفرد وسط اجملتمع.
•االسم  :موسى عبداهلل موسى
•الكلية  :العلوم اجلمركية
•املستوى  :األول
اختيارك للكلية كيف مت ؟
ع��ن طري��ق التقدي��م االلكرتون��ي ورغب�تي يف الول��وج إىل
اجلم��ارك كان��ت دافع��اً .
ما متيزت به األكادميية ؟
أوال الدراس��ة يف كلي��ة العل��وم اجلمركي��ة أتاح��ت
ل��ي التع��رف عل��ى اجلم��ارك ،مل أك��ن ادري أن العم��ل
اجلمرك��ي يش��مل كل ش��ئون التج��ارة اخلارجي��ة م��ن
(اس��ترياد) و(تصدي��ر) و(محاي��ة البيئ��ة ) ومحاي��ة اجملتمع
يف أمن��ه وس�لامته وصحت��ه وموروثات��ه ومقدس��اته ،مل
أك��ن اعل��م أن اجلم��ارك ت��ؤدى كل ه��ذه األدوار .
باإلضاف��ة إىل أن الدراس��ة باللغ��ة االجنليزي��ة أتاح��ت لن��ا
الكثري .
•االسم  :امحد بشري عمر العاقب
•الكلية :العلوم اجلمركية
•املستوى  :الرابع
ملاذا اخرتت االلتحاق باالكادميية؟
ألنه��ا كلي��ة جدي��دة تتي��ح دراس��ة العل��وم اجلمركي��ة
والتع��رف ع��ن ق��رب عل��ى اجلم��ارك وم��ا تؤدي��ه يف تغذي��ه
خزين��ة الدول��ة ،أود أن أق��دم خدم��ة للمجتم��ع.
ماذا أضافت لك دراسة العلوم اجلمركية ؟
تعرف��ت م��ن خ�لال الدراس��ة على م��دى التط��ور واملواكبة
يف اجلمارك السودانية ومدى ارتباطها باملنظمات العاملية
يف جم��ال التج��ارة الدولي��ة ودوره��ا يف محاي��ة االقتص��اد
وأدواره��ا اجملتمعي��ة األخرى .
هل كان اختيارك موفقاً لدراسة هذا التخصص ؟
موفق جدا
س /4كلمة أخرية :
أوص��ي م��ن ت��راوده فك��رة االلتح��اق باألكادميي��ة وبه��ذه
الكلي��ة بال��ذات وم�تردد فعلي��ه االلتح��اق مل��ا وجدن��اه م��ن
اهتم��ام وتعام��ل وبيئ��ة ممت��ازة ودراس��ة ممتع��ة تش��عرك
بأهميت��ك وأن��ك ممك��ن أن تق��دم خدم��ة هل��ذا اجملتم��ع.
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•االسم  :حممد أبكر حممد عبدا هلل
•الكلية  :تقنية معلومات
•املستوى :الرابع
ملاذا اختيارك لالنضمام هلذه األكادميية ؟
ألنه��ا مؤسس��ة تعم��ل عل��ي توف�ير خدم��ات متكامل��ة
للطالب وتقدم كل العون واملساعدة يف سبيل التحصيل
األكادمي��ي.
•االسم  :مهند علي جدو ادم
•الكلية  :تقنية املعلومات
•املستوى  :الرابع
ملاذا التحقت باألكادميية؟
ألنه��ا تفت��ح األف��اق وتوفر فرص دراس��ية غ�ير موجودة يف
بقية اجلامعات األخرى
رأيك يف األكادميية وما تقدمه للطلبة ؟
األكادميي��ة ه��ي كلي��ة ول��دت بأس��نانها وأثبت��ت وجودها
بني املؤسس��ات التعليمة من حيث املنهج الدراس��ي والبنية
التحتي��ة واخلدم��ات املقدمة للطالب.
واش��كر كل احملاضري��ن م��ن الدكات��رة واملش��رفني
اإلداري�ين ومجي��ع م��ن أس��دى لن��ا خدم��ة.
حدثنا عن بيئة الدراسة واحملاضرون؟
احلم��د اهلل الدراس��ية حمف��زة للتحصي��ل ومم��ا س��اعدنا
عل��ي ذل��ك اس��تخدام التقنيات واملكتبة اليت تس��ند العملية
التعليم��ة والداف��ع واحملف��ز األك�بر وال��ذي كان ل��ه دور
كب�ير ف��ى التحصي��ل احملاضري��ن املتميزي��ن فه��م دع��م
حقيق��ي لنا.
االسم  :هنادى برير عبد احلفيظ يعقوب
الكلية :تقنية معلومات
ملاذا اخرتت الدراسة فى االكادميية؟
مل��ا تتمي��ز ب��ه م��ن ممي��زات غ�ير متوف��رة ف��ى اجلامع��ات
االخ��رى مث��ل التخصص فى العلوم اجلمركية ،مل اجده
ف��ى اجلامع��ات االخ��رى خاص��ة ان احملاضري��ن مزجوا بني
اخل�برة العملي��ة والدراس��ة النظري��ة .
حدثين��ا ع��ن االكادميي��ة م��ن حي��ث البن��ى التحتي��ة
واخلدم��ات والدراس��ة؟
احلم��د هلل اخلدم��ات التى حنتاجه��ا باالكادميية متوفرة
وبالنسبة للدراسة واملنهج ال استطيع ان اقول فيهم شىء
ولك��ن راضي��ة كل الرض��اء ع��ن التحاق��ي به��ذه الكلي��ة
وس��عيدة اك��ون م��ن اوائ��ل امللتحق�ين به��ذه االكادميي��ة
واش��كر كل اس��اتذتى والقائم�ين عل��ى األكادميي��ة.

إدارة اإلعالم بهيئة الجمارك
واإلعالم الرقمي
أصبح اإلعالم اليوم من أهم الوس��ائل املس��تخدمة للتخاطب
م��ع األف��راد واحلكوم��ات ،وكاف��ة طبق��ات اجملتم��ع عل��ى ح��د
س��واء ،وال��ذي يس��هم يف إيص��ال القضايا املختلف��ة يف اجملتمع
ُعب عن ضعف األمة أو ق ّوتها ،وله
ويف كافة اجملاالت ،وهو ي ّ
تأثري كبري يف أفراد األمة وحياتهم .ومن خصائص اإلعالم
بالص��دق يف كاف��ة األخب��ار واألق��وال ال�تي
اهل��ادف اال ّتص��اف ّ
يت��م عرضه��ا للمش��اهدين ،وع��دم تغي�ير احلقائ��ق وتزييفه��ا،
فالص��دق ي��ؤدّي إىل ح��دوث الثق��ة ب�ين الن��اس وب�ين اإلع�لام
وأيض��ا ي��ؤدي إىل التفكري الس��ليم .
يعتم��د اإلع�لام اإللكرتون��ي بش��كل أساس��ي عل��ى اإلنرتن��ت
وتقنية املعلومات على إختالف مسمياتها  ,ويتميز اإلنرتنت
بالس��رعة يف نق��ل املعلوم��ات ونش��رها وس��هولة اإلس��تخدام
وأغل��ب الن��اس كبارا وصغ��ارا ميتلكون هواتف ذكية وعلى
إتص��ال ش��به دائ��م باإلنرتن��ت وال حيتاج��ون خل�برات تقني��ة
عالي��ة أو أي إختص��اص يف تقني��ة املعلوم��ات إذ ال يتطل��ب
األم��ر س��وى االتص��ال ع�بر اهلات��ف احملم��ول أو ع��ن طري��ق
احلاس��وب خل��وض حمت��وى اإلنرتن��ت  ,وكل ذل��ك جيع��ل
من اإلنرتنت الوسيلة األمثل هلذه املهمة  .وهنالك تساؤالت
خبص��وص املؤسس��ات بش��قيها احلكوم��ي واخل��اص ال�تي
لديها
تكتف��ي باإلع�لام التقلي��دي فق��ط ولي��س
موق��ع الكرتون��ي وحس��ابات عل��ى منص��ات
التواص��ل اإلجتماع��ي  ,تل��ك املؤسس��ات ال
تتناغم مع التقنية وال تس��تغلها لتطور
أدواته��ا ،وحتك��م عل��ى نفس��ها بامل��وت
البط��يء.
إدارة اإلع�لام و العالق��ات العام��ة
م��ن اإلدارات املهم��ة ال�تي يق��ع على
عاتقها اإلتصال املباشر باجلمهور
لذل��ك إس��تخدمت التقني��ات
احلديث��ة لتواك��ب التط��ور
اهلائل يف تكنولوجيا املعلومات

مالزم شرطة/
حممد عثمان صديق البدوي
حي��ث يق��وم املوقع اإللكرتوني اخل��اص باهليئة جبانب الدور
اإلعالمي يف نشر األخبار واألحداث اخلاصة برئاسة اهليئة
مبجموع��ة م��ن اخلدم��ات وم��ن ضمنه��ا اإلج��راءات ال�تي ته��م
املغرتبني عند العودة النهائية من ناحية األمتعة الشخصية
وأيضا كافة إجراءات اإلسترياد والتصدير ،و يعرض املوقع
اإلحصائي��ات اخلاص��ة بالص��ادر وال��وارد خ�لال الع��ام احلال��ي
واألعوام السابقة ،ويعرض جموعة من البحوث والدراسات
اجلمركي��ة  .ويت��م م��ن خ�لال املوقع إس��تخراج حجم العمل
اخلاص باملوردين واملصدرين بسهولة ويسر وهنالك العديد
م��ن اخلدم��ات ال�تي خت��ص التخلي��ص اجلمرك��ي ,أم��ا م��ن
ناحي��ة مواق��ع التواص��ل اإلجتماع��ي فتوج��د صفحة على
موق��ع فيس��بوك بإس��م «إع�لام هيئ��ة
اجلم��ارك الس��ودانية» يت��م
عربها نشر كل ماهو جديد
م��ن أح��داث عل��ى مس��توى
رئاس��ة اهليئ��ة .
بالرغ��م م��ن قي��ام التكنولوجي��ا
خبط��ف االض��واء ف��إن الصح��ف
الورقية واجملالت تظل ذات طابع
خ��اص نتمت��ع بقراءته��ا به��دوء
وإمع��ان .
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قضايا النزوح الداخلي وخيارات الحل
()2-2

عقيد شرطة  /عبد املاجد احلبوب

س��ردنا يف اجل��زء االول جترب��ة الس��ودان الكب�يرة
يف التعام��ل م��ع قضاي��ا الن��زوح الداخل��ي وق��د ب��دأت
يف وق��ت مبك��ر م��ع بداي��ة ح��رب اجلن��وب يف الع��ام
1955م باالضاف��ة إىل موج��ات اجلف��اف يف منتص��ف
الثمانين��ات يف الع��ام  1983و م��ا ت�لاه م��ن أع��وام حت��ى
الع��ام 1985م ،ونس��بة لطبيع��ة التكاف��ل والرتاح��م
ال�تي يتمت��ع بها الش��عب الس��وداني مل تظه��ر تداعيات
للقضية من آثار سياسية و اقتصادية ظاهرة  ،إال إن
الن��زاع يف دارف��ور كان ل��ه آث��ار سياس��ية واقتصادي��ة
كب�يرة عل��ى الس��ودان وذكرن��ا أس��باب ذل��ك .
تطورات القضية :
واف��ق الس��ودان مبب��دأ التدخ��ل األفريق��ي ،ف��كان دور
االحت��اد األفريق��ي يف األزمة مبثاب��ة احلاجز الوحيد
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بني السودان والتدخل األجنيب املفروض ،فقد تدخل
االحت��اد بإرس��ال مراقب�ين وق��وة محاي��ة هل��م وجيه��ز
إلرس��ال ق��وات حفظ س�لام ،وهو إج��راء مقبول دوليا
وميث��ل خمرج��ا م��ن التدخ�لات الدولي��ة وأكث��ر
استقالال وفاعلية وهو املنفذ الوحيد الذي تستطيع
احلكومة عربه التخفيف من هذه األزمة والضغوط
الدولي��ة ووق��ف التهدي��د بالتدخ��ل .وارتف��ع مس��توى
ق��وات بعث��ة االحت��اد األفريق��ي يف الس��ودان تدرجيي��اً
وتزاي��د ع��دد عناصره��ا ،وذل��ك بتموي��ل ومع��دات م��ن
االحت��اد األوروب��ي والوالي��ات املتح��دة وغريهم��ا م��ن
املاحنني
س��عى االحت��اد االفريق��ي للتوس��ط يف اجي��اد اتف��اق
لوق��ف إط�لاق الن��ار من��ذ الع��ام  2004ب�ين احلكوم��ة
الس��ودانية وحركات التمرد يف دارفور ،إىل أن جنح
يف الع��ام  2006يف توقي��ع اتفاقي��ة أبوج��ا ب�ين حكوم��ة
الس��ودان و أه��م فصي��ل يف حرك��ة التحري��ر بقي��ادة
أرك��و م�ني من��اوي وانس��حاب بع��ض احل��ركات
املس��لحة يف اللحظ��ات االخ�يرة م��ن املفاوض��ات وم��ن
ث��م ع��دم توقيعه��ا عل��ى االتفاقي��ة .
برغ��م وج��ود ق��وات م��ن االحت��اد االفريق��ي يف الع��ام
2004م إال أن وت�يرة احلم�لات االعالمي��ة اخلارجي��ة
للمتمردي��ن مبس��اعدة بع��ض ال��دول الك�برى ق��د
زادت ورك��زت عل��ى وج��ود تطه�ير عرق��ي وإب��ادة

مجاعي��ة وعل��ى وج��ود ص��راع عرق��ي ب�ين العناص��ر
العربي��ة واألفريقي��ة مم��ا تس��بب يف حت��رك اجملتم��ع
الدول��ي جت��اه ه��ذا اإلقلي��م ،وبع��د حم��اوالت متك��ررة
وضغ��وط م��ن االم��م املتحدة للتدخ��ل يف االقليم وافق
الس��ودان بتاري��خ  31يولي��و  2007عل��ى ق��رار جمل��س
األم��ن عل��ى نش��ر ق��وة حف��ظ س�لام هج�ين م��ن االم��م
املتح��دة واالحت��اد االفريق��ي تش��مل  26000م��ن العناصر
العس��كرية والش��رطية الدولية مسيت يوناميد (بعثة
األم��م املتح��دة واالحت��اد األفريق��ي يف دارف��ور) وذل��ك
بغ��رض محاي��ة املدني�ين والعامل�ين مبج��ال اإلغاث��ة
اإلنس��انية ،ولإلش��راف عل��ى تنفي��ذ اتف��اق الس�لام.
ش��هدت اآلون��ة االخ�يرة ه��دوءا لالح��وال يف والي��ات
دارف��ور خاص��ة بع��د مح�لات مج��ع الس�لاح والعرب��ات
غ�ير املقنن��ة وباتفاق مع احلكومة الس��ودانية مت إعادة
انتش��ار لبعث��ة األم��م املتح��دة واالحت��اد األفريق��ي يف
دارف��ور حي��ث قام��ت باالنس��حاب م��ن ع��دة مواق��ع يف
دارف��ور متهي��دا للخ��روج النهائ��ى يف الع��ام 2020م.
معسكرات النزوح وخيارات احلل املتاحة
وضع��ت احلكومة الس��ودانية ثالثة خي��ارات للنازحني
داخلي��ا للتوط�ين وذل��ك م��ن أج��ل احلل��ول املس��تدامة
وهي:
 /1ع��ودة النازح�ين إىل جمتمعاته��م األصلي��ة (م��ا
يس��مى بالع��ودة الطوعي��ة) أو
 /2االندماج احمللى (ختطيط املعسكرات) أو

 /3التوطني يف مكان آخر من الدولة.
ويع��د االندم��اج احملل��ي خي��ارا حمبب��ا للنازح�ين حي��ث
إن��ه خيتل��ف اختالف��اً نوعي��اً ع��ن الع��ودة الطوعي��ة أو
التوط�ين يف م��كان آخ��ر وذل��ك ألن��ه يراع��ي :
 /1االس��تقرار ال��ذي مت للنازح�ين يف املعس��كرات
(أصبح��ت احي��اء به��ا مجي��ع اخلدم��ات)
 /2ع��دم اهتم��ام صغ��ار الس��ن الذين نزحوا مع اس��رهم
يف بداية النزوح أو ولدوا يف املعسكرات وترعرعوا فيها
مبوضوع العودة إىل مواطن آبائهم ألنهم ال يعرفونها ،
كما إنه أتيحت هلم فرص التعليم والعيش وكسب
الرزق داخل املعسكرات أو خارجها .
بع��ض النازح�ين داخلي��اً يفضل��ون خي��ارا رابع��ا
خمتلط��ا ب�ين التنق��ل م��ن وإىل مناط��ق نش��أتهم
لزراع��ة أراضيه��م وبع��د الفراغ م��ن زراعتها وحصادها
يعودون للمعسكرات داخل املدينة ويواصلون أعماهلم
التجاري��ة االخ��رى
خامتــــه :
للنازح�ين داخلي��اً احل��ق يف احلص��ول عل��ى احلل��ول
املس��تدامة اليت أقرته��ا الدولة وبالنظر إىل الصعوبات
اخلاص��ة بالع��ودة يف العدي��د م��ن املناط��ق ،فإن��ه يل��زم
تولي��ة املزي��د م��ن االهتم��ام والدع��م لالندم��اج احملل��ي
كبدي��ل عمل��ي للعدي��د م��ن النازح�ين داخلي��اً مم��ن
يعيش��ون يف أوض��اع الن��زوح املط�� ّول .كم��ا جيب تزويد
النازح�ين داخلي��اً بف��رص عم��ل ملواصل��ة حياته��م.
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المراجعة الالحقة للتخليص
اإلدارة الفعالة وإزالة معوقات التجارة1-
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تعريف املراجعة الالحقة للتخليص:
ميك��ن تعري��ف املراجع��ة الالحق��ة للتخلي��ص
بأنه��ا التداب�ير واإلج��راءات ال�تي تتخذه��ا اإلدارات
اجلمركي��ة للتثب��ت من صحة ومصداقي��ة البيانات
ع��ن طري��ق فح��ص الدفات��ر والس��جالت ونظ��م
األعم��ال والبيانات التجارية اليت حبوزة األش��خاص
املعني�ين مبق��ر تل��ك اجله��ات.
األس��باب ال�تي أدت إىل تب�ني املراجع��ة الالحق��ة
للتخلي��ص :
بل��غ من��و حج��م التج��ارة العاملي��ة يف الف�ترة م��ن الع��ام
2005م إلي العام 2014م إىل  %35حسب منظمة التجارة
العاملي��ة كم��ا إن مع��دل النم��و الس��نوي للتج��ارة
العاملي��ة يق��در مب��ا ب�ين  %5إىل  %3.5س��نويا ،حس��ب
تقدي��رات منظم��ة التج��ارة العاملي��ة فق��د أضح��ت
التج��ارة ب�ين ال��دول وتب��ادل املناف��ع حس��ب املمي��زات
التفضيلي��ة ل��كل دول��ة م��ن حي��ث املن��اخ وامل��وارد
وتكالي��ف اإلنت��اج عام� ً
لا حيوي��اً لرف��اه الش��عوب ال
حتي��د عن��ه فأصب��ح امل��ورد يعم��ل ب��كل الس��بل لتقلي��ل
تكلف��ة إنت��اج الس��لع للمنافس��ة بدع��م م��ن ال��دول
لتس��هيل االس��تثمار والتب��ادل التج��اري وإزال��ة كل
القي��ود غ�ير اجلمركي��ة أم��ام الص��ادرات ،كل ذل��ك
ش��كل ضغط��ا هائ� ً
لا عل��ى اإلدارات اجلمركي��ة حيال
تدف��ق الش��حنات التجاري��ة بكثاف��ة ع�بر احل��دود
واملوان��ئ اجلمركي��ة وكان الس��ؤال احلي��وي م��اذا
ستفعل حيال تدفق كل هذه الشحنات من البضائع
والس��لع ال�تي تنم��و بس��رعة كل ع��ام م��ع حمدودي��ة
الق��وة البش��رية ل�لإدارات اجلمركي��ة.
املخاطر استنادا للمنهج:
اس��تخدمت اإلدارات اجلمركي��ة نظ��ام حتلي��ل
املخاطر لتحديد الطريقة الفعالة لفحص البضائع
اس��تنادا التفاقي��ة تيس�ير التج��ارة وفق��ا ملنظم��ة

عقيد شرطة
يوسف حسن عبد اهلل عمر
مدير إدارة املشرتيات
اجلم��ارك العاملي��ة ال�تي تتبن��ى ه��ذا النظ��ام ،ويت��م
تقييم املخاطر وفقا ملعايري مالئمة وانتقائية وذلك
لصعوب��ة الفح��ص امل��ادي ل��كل الش��حنات و صعوب��ة
تصحي��ح كل املخالف��ات ولك��ن اإلدارة تعم��ل عل��ى
تقلي��ل املخالف��ات بق��در اإلم��كان م��ع قل��ة امل��وارد،
لتف��ادي وجتن��ب التكالي��ف الكب�يرة للفح��ص امل��ادي
باتب��اع منهجي��ة فعال��ة تق��وم عل��ى إدارة املخاط��ر
لتقلي��ل خماط��ر الش��حنات العاب��رة للح��دود ب��دون
الفح��ص امل��ادي الفيزيائ��ي للش��حنات.
عل��ى اإلدارة اجلمركي��ة وض��ع خط��ة املراجع��ة
الالحق��ة وااللت��زام به��ا وفق��ا للخط��وات واملعاي�ير
والتحق��ق م��ن الش��حنات م��ن خ�لال الوثائ��ق قب��ل
وصوهل��ا إىل احملط��ة اجلمركي��ة وحتدي��د نوعي��ة
املخاط��ر ل��كل ش��حنة .وفق��اً النتقائي��ة املخاط��ر
واالستهداف جيب حتديد نوعية املخاطر اليت جيب
التخطي��ط للح��د منه��ا ع��ن طري��ق حتدي��د األه��داف
األساس��ية واأله��داف الثانوي��ة مث��ل حتدي��د أولوي��ة
تعظي��م العوائ��د اجلمركي��ة علي��ه يت��م اس��تهداف
البضائ��ع ذات العائ��د اجلمرك��ي العال��ي ،وإذا كانت
اإلدارة اجلمركي��ة تعم��ل عل��ى حتس�ين اجل��ودة

لصاحل املس��تهلك ومحاية اجملتمع كأولوية ،أو منشأ
البضائ��ع ،جي��ب معرف��ة نوعي��ة املخاط��ر ال�تي ميك��ن
جتاوزه��ا وال�تي ال ميك��ن جتاوزه��ا ،إذا كانت املخاطر
عالي��ة ال ميك��ن جتاوزه��ا وإذا كان��ت املخاط��ر ضئيلة
ميك��ن جتاوزه��ا ،بذل��ك حن��دد األش��خاص ونصنفهم،
وختط��ط إدارة املخاط��ر حبي��ث ت��وزع  %80م��ن جهده��ا
لتحقي��ق األه��داف األساس��ية و  %20لتحقي��ق األه��داف
الثانوي��ة.
االلتزام الطوعي:
يتمي��ز اجملتم��ع اإلنس��اني ب��ان أف��راده يدرك��ون بفع��ل
غري��زي وم��ن خ�لال جتاربه��م يف احلي��اة يكتش��فون
س��نن وقوان�ين العالقات وميث��ل الوعي مدخال للتمايز
اجملتمع��ي ،حي��ث يدرك اإلنس��ان ذاته وأموال��ه وأفعاله
بشكل مباشر وهو أساس كل معرفة وأفكار و وجهات
نظ��ر ومفاهي��م ،وبذل��ك تبق��ى تنمي��ة الوع��ي ض��رورة
حضاري��ة ،الوع��ي الضري�بي يع�ني اإلدراك الكام��ل م��ن
قب��ل الف��رد للمس��ؤولية املالي��ة جتاه اجملتم��ع الدولة.
م��ن خ�لال فه��م مس��توى إلت��زام التج��ار جي��ب توف�ير
معلومات كافية عن املتداولني املستهدفني ونشاطهم
التج��اري م��ع عم��ل زيارات هل��م يف مواقعه��م والتحقق
م��ن م��دى إلتزامه��م الطوع��ي إذا كان��وا ق��د أفصح��وا
ع��ن القيم��ة األساس��ية والرس��وم احلقيقي��ة اليت جيب
دفعه��ا ،املراجع��ة الالحقة هي وس��يلة لقي��اس االلتزام
وهي فحص لألنظمة التجارية اليت يعمل من خالهلا
املتداول��ون والنظ��ر يف كل البيان��ات والس��جالت.
حتسني االلتزام :
لتحس�ين االلت��زام جي��ب معرف��ة خصائ��ص ومس��ات
املوردي��ن يف البل��د ،يوج��د متداول��ون ال حيب��ون
اجلمارك بل إن منهم من يشكك يف شرعية الضريبة
اجلمركية على أن غالب املتداولني هم من الصادقني
املمتازي��ن ولك��ن كال الصنف�ين على درج��ات ،فكما إن
هنال��ك امل��ورد الس��يئ ال��ذي ال يك��ن للقوان�ين احرتام �اً
و يتعام��ل كلي��ا بالتهري��ب ،و هنال��ك م��ورد ينته��ز
الفرص��ة إذا وج��د ثغ��رة للتهري��ب نف��ذ منه��ا ،كذل��ك
يوجد متداولون خيضعون للقوانني بدرجات متفاوتة
منه��م امللت��زم كلي��ا وامل�تردد.
يتنوع سلوك التجار حيال االلتزام ،فمنهم املاكرون
الذين ال يكرتثون للقوانني ويرغبون يف الربح السريع
ب��أي طريق��ة ،والتج��ار املزاجي��ون ،جت��ار مهمل��ون،

وجت��ار مثاليون يتعامل��ون بالقوانني ومطيعون ،جيب
تصني��ف التج��ار حت��ى نس��تطيع التعام��ل م��ع كل
صن��ف حس��ب معتقداته التجاري��ة ،فالتجار اخلبيثون
املاكرون يتم تفعيل القوانني جتاههم واختاذ كافة
اإلج��راءات والتداب�ير القانوني��ة ال�تي تردعه��م ،التج��ار
الذي��ن ال يرغب��ون يف االلت��زام يت��م ردعه��م بواس��طة
الكش��ف امل��ادي ،التج��ار اللذي��ن يرغب��ون يف االمتث��ال
ولكن ال ينجحون دائما يف إتباع اإلجراءات الصحيحة
يت��م دعمه��م ومس��اندتهم لالمتث��ال ،والتج��ار الذي��ن
يرغب��ون يف إتب��اع اإلج��راءات الصحيح��ة نس��هل هل��م
ط��رق االلتزام.
هرم إدارة االمتثال القائم علي املخاطر
رمسة
يت��م تقس��يم التج��ار وفق��ا إلس�تراتيجية املخاط��ر
كالتال��ي:
يستعمل معه العقاب
 التاجر اخلبيثالعصا واجلزرة
 التاجر املزاجيتعليم وتدريب ومشاورة
 التاجر املهمله��و املس��تهدف ب��كل ه��ذه
 التاج��ر امللت��زماإلج��راءات
جتزئة التجار واإلسرتاتيجية
أس��اس إس�تراتيجية االلت��زام هو الت��درج وفق تصنيف
التاج��ر وندخ��ل اجلمي��ع يف اخلارط��ة االقتصادي��ة
م��ن مب��دأ تبس��يط البي��ان اجلمرك��ي مث��ل اس��تخدام
اإلع�لان املوح��د ونظ��ام الدف��ع املؤج��ل وه��ذه األنظم��ة
متبعة يف اجلمارك الس��ودانية اليت تصنف من أفضل
اإلدارات اجلمركي��ة م��ن حي��ث التقان��ة والتحدي��ث
واتب��اع مناه��ج تس��هيل التج��ارة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املرجع:
 اتفاقية كيوتو املعدلة الئح��ة املراجع��ة اجلمركي��ة الالحق��ة لس��نة2 0 1 0م
 WCO Workshop on Post Clearances Audit For18-2-15-11 Sudan

41

فرع الصاالت والتارمك
ف��رع م��ن ف��روع إدارة مج��ارك مط��ار اخلرط��وم يع��د
م��ن أك�بر أف��رع إدارات هيئ��ة اجلم��ارك وه��و م��رآة
اجلم��ارك يعك��س وجه��اً مش��رفاً هليئ��ة اجلم��ارك ب��ل
جلمهوري��ة الس��ودان عام��ة ،وكذل��ك يع��د أح��د بواب��ات
الب�لاد وصم��ام األم��ان يف محاية وصون الب�لاد اقتصاديا
وأمني�اً واجتماعي��ا وصحي�اً وثقافياً حيث تتم فيه مجيع
اإلج��راءات اجلمركي��ة وتطبي��ق كل القوان�ين ذات
الصلة اليت تصدر من قبل الدولة وهيئة اجلمارك اليت
تنف��ذ كل قان��ون يص��در في��ه محاي��ة للب�لاد واجملتم��ع
وتوف�ير الدع��م ال�لازم واخلزان��ة املركزي��ة للب�لاد.
جن��د أن ه��ذا الف��رع ينقس��م إىل ع��دة ش��عب لتس��هيل
اإلج��راءات ،ن��ود تفصي��ل بع��ض م��ن النم��اذج اإلجرائي��ة
ال�تي تت��م يف ه��ذه الش��عب:
ش��عبة اإلدارة :ختت��ص ب��إدارة الف��رع وتوزي��ع الق��وة على
الش��عب ومتابع��ة احتياجاته��م اإلدارية والفنية
ش��عبة (التارم��ك) :يعن��ى به��ا الس��احات الداخلي��ة للمطار
مهب��ط وم��درج ن��زول الطائ��رات وفي��ه تت��م عملي��ة
مراقب��ة و رص��د الطائ��رات القادم��ة واملغ��ادرة م��ن الب�لاد
حي��ث تعط��ى كل الطائ��رات القادم��ة إىل الب�لاد رقم �اً
مسلسل� ً
ا يبدأ من بداية كل عام حتى نهايته ()KNO
واس��تالم تقرير الطائرة من الكابنت ومنفس��تو الركاب
والبضائ��ع ( )G/Dفي��ه تت��م عملي��ة الرقاب��ة للبضائ��ع
ال��واردة ومتابعته��ا حت��ى تس��لم إىل ش��عبة البضائ��ع
باملخ��ازن ومتابع��ة أمتع��ة ال��ركاب املس��افرين من صالة
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/مقدم شرطة
د .صاحل خضر عمر
املغ��ادرة إىل الطائ��رة وم��ن الطائ��رة إىل صال��ة الوص��ول،
وكذل��ك أمتع��ة القادم�ين م��ن الطائ��رة إىل صال��ة
الوص��ول ،اإلش��راف عل��ى البضائ��ع الص��ادرة ومتابعته��ا
م��ن حظ�يرة الص��ادر إىل الطائ��رة ،اإلش��راف على متويل
الطائ��رات م��ن وق��ود و وجب��ات املس��افرين ()Cattery
والتوقي��ع عل��ى منفس��تو الطائ��رة عن��د اإلق�لاع.
اإلش��راف عل��ى البضائ��ع ال��واردة بنظ��ام الرتانس��يت
وحراس��تها ومتابعته��ا حت��ى تبل��غ حمطته��ا النهائي��ة .يف
هذه الش��عبة ،الش��خص الذي يتوىل مهمة املارش��ال وهو
الدمن��و احمل��رك للتارم��ك ،ويك��ون يف حرك��ة دائبة على
مدار الوردية والعني املراقبة حلركة البضائع و وسائل
النق��ل ال�تي تعم��ل داخل الس��احات.

صال��ة الوص��ول (الق��دوم) :به��ا تت��م عملي��ات خدم��ات
املس��افرين والرقاب��ة عل��ى األمتع��ة ال�تي حتم��ل بصحب��ة
املس��افرين ،وه��ذه الرقاب��ة تت��م بواس��طة أجه��زة األش��عة
الس��ينية وهنال��ك س��تة أجه��زة ملحقة مع الس��يور إلنزال
عف��ش املس��افرين ،كذل��ك هنال��ك ع��دد أثنني جهاز أش��عة
س��ينية يف مقدمة الصالة تس��تخدم للتفتيش الش��خصي.
الصال��ة مقس��مة إىل ع��دة نق��اط ،النقط��ة األوىل نقط��ة
اجل��وازات وتليه��ا النقط��ة الثاني��ة صال��ة اس��تالم األمتع��ة
يف الس��يور ث��م يتج��ه املس��افر أم��ا إىل اس��تالم األمتع��ة أو
تت��م عملي��ة فح��ص م��ا حيمل��ه يف ه��ذه األمتع��ة ،يف ه��ذه
النقط��ة يق��ف أف��راد اجلم��ارك للرقاب��ة وحتديد املس��ارات
وهذه تعتمد اعتمادا كبرياً على الفراسة وقوة املالحظة
والبديه��ة احلاض��رة.
النقط��ة الثالث��ة الكاون�ترات وه��ذه النقط��ة تت��م فيه��ا
عملي��ات الكش��ف والتصني��ف والتبني��د للبضائ��ع وحتدي��د
إذا كان عليها رسوم تستخرج هلا شهادة تفتيش مبوجب
أورني��ك ( )59وإذا كان��ت ممنوع��ة حي��رر هل��ا إعالن حجز
أورني��ك ( )33مج��ارك ،يت��م حتصي��ل الرس��وم بالعم�لات
األجنبي��ة يف اخلزن��ة.
صال��ة املغ��ادرة :اجلم��ارك يف ه��ذه الصال��ة جه��ة رقابي��ة
تق��وم حبماي��ة اقتص��اد البالد منعاُ للتهري��ب وحفاظاً على
ث��روة الب�لاد ،تتكون هذه الصالة من ثالث نقاط ،النقطة

األوىل هي اجلهاز األمامي للرقابة والكشف عن احملظور
واملقي��د .والنقط��ة الثاني��ة اجله��از اخللف��ي و في��ه تت��م
الرقاب��ة النهائي��ة لألمتع��ة ال�تي مت��ر ع�بر مي��زان الطريان،
أم��ا النقط��ة األخ�يرة جه��از الس�لامة وفي��ه تت��م عملي��ات
التفتي��ش الش��خصي وفح��ص األمتع��ة اليدوي��ة والرقاب��ة
النهائي��ة عل��ى املس��افرين.
الصال��ة التش��ريفية وكب��ار ال��زوار والصال��ة القضائي��ة:
ه��ذه ص��االت ملحق��ة يت��م فيه��ا اس��تقبال ومغ��ادرة
الوف��ود الرمسي��ة والش��خصيات املهم��ة ورج��ال األعم��ال
والدبلوماس�ين.
الصال��ة الرئاس��ية :خاص��ة بس��يادة الدول��ة ورؤس��اء ال��دول
والوفود الرئاس��ية.
ش��عبة املخالف��ات :ختت��ص حبف��ظ ومتابع��ة إج��راءات
احملج��وزات ال�تي تت��م داخ��ل ف��رع الص��االت والتارم��ك.
ش��عبة الش��هادات :هذه الش��عبة ختتص مبتابعة الش��هادات
اليت ختتص بش��هادات االس��ترياد املؤقت.
ش��عبة مكافح��ة غس��ل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب :ختت��ص
مبتابع��ة العم��ل اإلعالم��ي وتبص�ير املس��افرين بض��رورة
اإلفص��اح عم��ا حبوزته��م م��ن عم�لات أجنبي��ة ومع��ادن
نفيس��ة ،ومتابع��ة ورص��د ح��االت اإلفص��اح ال�تي تت��م يف
الص��االت ،رص��د ومتابع��ة إعالن��ات احلجز ،والقي��ام بعمل
قوائ��م س��جالت حل��االت التهري��ب ورص��د املهرب�ين.
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آفاق جديدة في القيمة الجمركية
(قراءة حتليلية لرؤية منظمة
اجلمارك العاملية للعالقة بني القيمة
لألغراض اجلمركية والتكلفة
التحويلية
CUSTOMS VALUATION
) TRANSFER PRICING

رائد شرطة /
الرشيد إدريس حلوف
رئاسة هيئة اجلمارك السودانية

(اجلزء األول)

يف الع��ام  2015أص��درت منظم��ة اجلم��ارك العاملي��ة
( )WCOدلي�ل ً
ا حت��ت عن��وان (دلي��ل منظم��ة
اجلم��ارك العاملي��ة لتحدي��د القيم��ة لألغ��راض
اجلمركي��ة والقيم��ة التحويلي��ة WCO GUIDE
AND

VALUATION

CUSTOMS

TO

 )TRANSFER PRICINGلتقديم رؤية تفســيرية

وتوفيقيــة ( )LINKAGESللتقاطع��ات التــي حدثــت

بينهــا و منظمــة  OECDحــول معايري وط��رق حتديد
قيم��ة املعام�لات العاب��رة حل��دود ال��دول(CROSS
 )BORDER TRANSACTIONللش��ركة
الواح��دة أو ب�ين الش��ركات ذات الصل��ة
(ENTERPRISES
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.)ASSOCIATED

ينبغ��ي أن نش�ير لألم��ر ببع��د تارخي��ي
بذك��ر ما أفرزته العومل��ة ()GLOBALIZATION
م��ن وج��ود للش��ركات متع��ددة اجلنس��يات

)MULTINATIONAL
(ENTERPRISES
ال�تي تنج��ز معامالت مالية وجتارية بني أطرافها يف
ال��دول املختلف��ة وه��ي رمب��ا ال تلت��زم مبعايري الس��وق
(  )PARTIES WERE NOT RELATEDوق��د
تس��تغل ه��ذه العالق��ة خلدم��ة مصاحله��ا بإج��راء
معام�لات أو ترحي��ل للرب��ح م��ن الدول��ة ذات نس��بة
الضريب��ة العالي��ة إىل ُ
األخ��رى ذات نس��بة الضريب��ة
املتدني��ة ( .)TAX EVASIONلتحقي��ق مزي��د م��ن
الرب��ح.
مصطلح القيمة التحويلية (TRANSFER
 )PRICINGكتعريــف لتســعيرة المعامــات ب�ين
األط��راف ذات الصل��ة ()RELATED PARTIES
ب��رز أم��ام املهتم�ين بالش��أن اجلمرك��ي بع��د تب�ني
منظم��ة  OECDملب��ادئ وطرق مس��تحدثة حلس��اب
القيم��ة التحويلي��ة للمعام�لات البيني��ة العاب��رة

للحدود للشركات متعددة اجلنسيات  -هذه املنظمة
ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-

( OPERATION AND DEVELOPMENT
الس��ودان ليس عضواً فيها ) تضم  36دولة حول العامل
منها الواليات املتحدة  ,اململكة املتحدة  ,أملانيا  ,فرنس��ا
 ,كن��دا  - ...هدف��ت إىل ضم��ان عدال��ة توزيع الضريبة
لل��دول األعض��اء ومنع��ا للته��رب منه��ا وذل��ك فيم��ا يلي
الضريب��ة عل��ى أرب��اح األعمــال (CORPORATE
.)INCOME TAX

القيم��ة املش��ار إليه��ا يف دلي��ل منظم��ة  OECDمت
أخذه��ا يف احلس��بان طرفه��م وذل��ك عن��د حتدي��د
القيم��ة لألغ��راض اجلمركي��ة وأن هنال��ك تناظ��راً(
 )MARKED SIMILARITIESيف الطرق املطبقة
يف كليهم��ا م��ع تركيزه��ا – منظم��ة اجلم��ارك –
عل��ى قيمــة الصفقــة (TRANSACTION VALUE
 )FIRSTوإن املب��دأ لكليهم��ا – املنظمت�ين  -قائ��م عل��ى
احلرص على أن العالقة بني طريف الصفقة جيب أن
ال تؤث��ر يف تس��عرية املعام�لات.
م��ا تناولن��اه مدخ��ل لي��س تعريف��ا ونق�لا
للمعلوم��ة وحس��ب ب��ل كذل��ك تقدي��م رؤي��ة حتليلية
لتبص�ير الق��ارئ خاص� ً�ة موظ��ف اجلم��ارك مب��ا يت��م
تداول��ه عاملي��ا ح��ول اآلف��اق احملتمل��ة لتحدي��د القيم��ة
لألغ��راض اجلمركي��ة وه��و جم��ال قي��د الدراس��ات
والبحوث (بدأت كثري من الدول تطبيقه) وهو حتما
س��يؤثر يف املس��تقبل القري��ب عل��ى الطريق��ة الطريق��ة
املتبع��ة حالي��ا.

الدراسات اليت تناولت الطريقتني يف حتديد
القيم��ة للبضائ��ع العابرة للح��دود ( الطريقة املعتمدة
يف منظم��ة اجلم��ارك العاملي��ة وطريق��ة منظم��ة
 ) OECDوكذل��ك جول�تي التف��اوض ب�ين املنظمت�ين
خلص��ت إل��ي أن��ه م��ن العس�ير حالي��ا إجي��اد واق��ع عملي
توافقي لتوحيد املدرستني بالوصول إىل قيمة واحدة
متف��ق حوهل��ا هل��ذه البضائ��ع العاب��رة للحدود.
أه��م الصعوب��ات وبإجي��از تتمث��ل يف اهل��دف
ال��ذي تس��عى إليه كل جمموع��ة .عند حتديد القيمة
تس��عى مؤسس��ات القيم��ة لألغ��راض اجلمركي��ة املراجع:
(يتضم��ن ذل��ك القيمة حلس��اب الضريب��ة علي القيمة
*WCO GUIDE TO CUSTOMS
املضافة  )VATإىل جعل هذه القيمة يف حدها األعلى
VALUATION AND TRANSFER
PRICING Version 1.0 – June 2015.
ألجل هدفها بتعظيم اإليراد (الس��ودان مثاال) يف حني
* OECD Transfer Pricing Guidelines
إن دول منظم��ة  OECDويف واقعه��ا التطبيقي ترغب
for Multinational Enterprises and Tax
يف جع��ل القيم��ة يف حده��ا األدن��ى ألج��ل تعظي��م رق��م
Administrations
الرب��ح ال��ذي ميث��ل وع��اء حس��اب الضريب��ة عل��ى أرب��اح
JULY 2017.
األعمال.علي��ه فاخل�لاف منش��ؤه تع��ارض املص��احل

(.)CONFLICT OF INTEREST

* Transfer Pricing, Customs Duties and

ع��دم الوص��ول إىل نقط��ة التق��اء
Ping, World Customs Organization, and
( )ALIGNMENT POINTللمدرس��تني أنش��أ يف
الواق��ع العمل��ي قيمت�ين معتمدت�ين رمسي��ا للس��لعة Caroline Silberstein, OECD Centre for Tax
Policy and Administration.
الواح��دة يف الدول��ة الواح��دة لغ��رض واح��د ه��و رف��د
*Welcome to Transfer Pricing Mbiki
خزين��ة الدول��ة باإلي��راد (.)REVENUE
Kamanjiri. www.grantthornton.co.ke
رؤي��ة منظم��ة اجلم��ارك العاملي��ة
***
ال��واردة بدليله��ا جتن��ح إىل تأكي��د أن بدائ��ل حتدي��د
VAT Rules: Can We Bridge the Gap? Liu
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سلسلة املواد الضارة ىف الغذاء:

الملح الصيني
سموم تهدد حياتنا..
 منتشــرة يف مرقــة الدجــاج واإلندومــيوالتوابــل اجلاهــزة واملعلبــات.
 دراســات :مدمــرة لــو زادت عــن احلــدا ملســمو ح . .
 وخــراء :تؤثــر علــى املــخ والعصــب البصــريوبالهــة األطفــال.
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مقدمة:
ف��ى ع��ام  1866جن��ح الع��امل الكيميائ��ي االملان��ي ريتخ��ا
يف ع��زل احلم��ض االمي�ني اجللوتامي��ك .أم��ا تس��مية
املل��ح باملل��ح الصي�ني فرتج��ع إىل أن الصين�ين كان
يس��تخدمون عش��باً حبري �اً يس��مى الميناري��ا يعط��ي
نكه��ة وطعم �اً مجي�ل ً
ا للوجب��ة ومتك��ن العلم��اء م��ن
فص��ل ه��ذه النكهة فوجدوا أنه��ا جلومتات الصوديوم.
وج��د أن جس��م االنس��ان خيل��ق حوال��ي  50ج��رام م��ن
الغلوتام��ات يوم ًي��ا  ،ويف أي وق��ت حي��وي اجلس��م
البشري بشكل طبيعي حوالي  10جرام من الغلوتامات
احل��رة.
جلوتام��ات أح��ادي الصودي��وم أو املل��ح الصين��ى ،م��ادة
كيميائي��ة تض��اف إىل كث�ير م��ن االغذي��ة مثل -:
 -1اللح��وم املصنع��ة واالغذي��ة املعلب��ة والشيبس��ى
والالنش��ون
 -2الدج��اج املقرم��ش اجلاه��ز و االندوم��ى ومرق��ة
الدج��اج
 -3البه��ارات والوجب��ات الس��ريعة يف املطاع��م الكربى،
كمحسنات للطعم والنكهة
وق��د أثبت��ت الدراس��ات واالحب��اث أن هل��ا خماط��ر
جس��يمة عل��ى صح��ة الكب��ار وتزي��د م��ن الباله��ة
وقل��ة الرتكي��ز ل��دى األطف��ال ،والكارث��ة االخط��ر
أنه��ا ليس��ت موج��ودة فق��ط يف االغذي��ة ب��ل اصبح��ت
تب��اع بش��كل ح��ر يف عب��وات يف الس��وبر مارك��ت عل��ى

رائد شرطة
د .حممد على ابنعوف

انه��ا بوه��رات أو تواب��ل تس��تخدمه رب��ات املن��ازل ب��دال
م��ن املل��ح والتواب��ل املنزلي��ة باضافت��ه عل��ى البطاطس
واالغذي��ة وال يعلم��ن م��دى خطورت��ه عل��ى صح��ة
أطفاهل��ن ...حاولن��ا م��ن خ�لال ه��ذا التحقي��ق إب��راز
تركي��ب ه��ذه امل��ادة ومت��ى ظه��رت وخماطره��ا عل��ى
صح��ة اإلنس��ان.
Mono Sodium Glutamate (MSG) E621
ما خطورة هذه املادة ؟
أن م��ادة « صودي��وم مون��و جلوتامي��ت « ه��ي مرك��ب
كيميائ��ي م��ن األمح��اض األميني��ة يك��ون عل��ى
ش��كل بل��ورات بيض��اء تس��مى باملل��ح الصي�ني وه��و
م��ن اإلضاف��ات الغذائي��ة ال�تي تس��تخدم كمحس��ن
للم��ذاق وهل��ا تاثري مدمر عل��ى خاليا املخ وتؤثر على
العص��ب البص��ري وتس��بب الص��داع وزي��ادة ضرب��ات
القل��ب وتنمي��ل األط��راف وتس��بب الزهامي��ر ،و ه��ذه
امل��ادة توج��د يف معظ��م األغذي��ة ويتناوهل��ا األطف��ال
وهن��ا يكم��ن اخلط��ر ،حي��ث تتده��ور الق��درات العقليه
للطف��ل وتق��ل نس��ب ال��ذكاء وتتأث��ر الكل��ى والكب��د
 ،وتس��بب ه��ذه امل��ادة حساس��ية يف األطف��ال وتس��بب
البدانة يف األطفال والكبار ومن اجلدير بالذكر أن
ه��ذه امل��ادة تس��بب اإلدم��ان ألنه��ا تلع��ب عل��ى كيمي��اء
امل��خ وه��ذا األم��ر يك��ون واضح��ا عن��د إدمانن��ا ملنت��ج
غذائ��ي مث��ل الالنش��ون أو الف��راخ املقرمش��ه اجلاه��زة

أو اإلندوم��ى ومرق��ة الدج��اج والبه��ارات والوجب��ات
الس��ريعه يف املطاع��م الك�برى ،إذ إن امليكاني��زم اخلاص
به��ا أنه��ا تتكس��ر إىل جلوتام��ات وه��و م��ن املوص�لات
العصبي��ة املهم��ة يف امل��خ ولك��ن زيادت��ه ت��ؤدى إىل تل��ف
يف اخلالي��ا العصبي��ة ،ه��ذا إضاف��ة إىل الدراس��ات ال�تي
أثبت��ت بالفع��ل أن��ه س��بب رئيس��ى يف الس��منة.
أحباث ودراسات اجريت عليها أثبتت ضررها:
 هـــ��ذه املـــــ��ادة تــجــعــ��ل املــســتــهــلــ��ك يــتــنــ��اولكــمــيــ��ة كــبــيــ��رة مــ��ن الطع��ام ويش��عر باجل��وع
بفرتة قصرية بعد األكــ��ل  .بدأت تتواىل االعرتاضات
على هذه املادة واكتشاف جمموعة أعراض تصاحب
تن��اول املأك��والت الصيني��ة وأغلبه��ا مض��اف اليه��ا
جلوتام��ات أح��ادي الصودي��وم  MSGبكث��رة مساه��ا
مكتش��فها مان كواك «متالزمة املطعم الصيين» اليت
م��ن أعراضه��ا -:
 الص��داع  -امح��رار الوج��ه  -التع��رق  -اإلحس��اسبالش��د يف منطق��ة الوج��ه  -تنمي��ل وحرق��ة يف الف��م -
زي��ادة نب��ض القل��ب  -أمل يف الص��در  -ضي��ق تنف��س -
غثي��ان  -وق��د وصفه��ا يف حبث منش��ور له أنه إحس��اس
باخلدر يصيبه ً
أول يف رقبته من اخللف ،قبل أن ميتد
إىل ذراعيه وظهره ،وذلك فضال عما يصيبه هو نفسه
م��ن الش��عور بضع��ف ع��ام ،يتزام��ن م��ع خفق��ان للقلب،
وتظهر يف خالل نصف ساعة إىل  6ساعات من تناول
جلوتام��ات أح��ادي الصودي��وم ..MSG
جملة اس��يوط للدؤاس��ات البيئية -د.ف��وزى عبدالقادر
أوضح االتي -:
 ان ملح جلومتات احادي الصوديوم يعيق االستفادةم��ن فيتام�ين ب 6الض��روري وي��ؤدى لتل��ف اخلالي��ا
العصبية

 تثبي��ط إف��راز هرم��ون االنس��ولني مم��ا يرف��ع نس��بةالس��كر يف ال��دم
 يؤدى لزيادة الدهون يف اجلس��م ( الكلوس�ترول) ممايؤدي إىل أمراض الشرايني
اخلالصة:
أظه��رت األحب��اث أن اجلس��م يس��تخدم الغلوتام��ات
كمرس�لات نبضي��ة عصبي��ة يف الدم��اغ  ،وأن كل
عض��و بش��ري رئيس��ي حيت��وي عل��ى مس��تقبالت
الغلوتام��ات .كم��ا أنه��ا مرتبط��ة باس�ترجاع الذاك��رة.
لك��ن القل��ق الرئيس��ي م��ن الغلوتام��ات ه��و أن��ه يت��م
امتصاصها مبعدل سريع جدًا يف الدم بواسطة القناة
اهلضمي��ة .ه��ذا ميك��ن أن ي��ؤدي إىل ارتف��اع مس��تويات
الغلوتام��ات يف ال��دم بس��رعة كب�يرة يف ف�ترة قص�يرة
من الزمن  ،ويقلق بعض العلماء من أن هذا قد يسبب
ض��ررا ال رجع��ة فيه لبعض أجزاء من الدماغ البش��ري
 ،وذلك بسبب التحفيز املفرط .وقد ثبت أن مستويات
الغلوتام��ات يف ال��دم بنس��بة عالي��ة تتس��بب يف الس��مية
العصبي��ة يف الق��وارض  ،ولك��ن هنالك ج��دل حاد حول
م��ا إذا كان هل��ا نف��س التأث�ير عل��ى البش��ر.
بع��ض الدراس��ات املوج��ودة يف مواق��ع االن�ترت تدع��م
س�لامة هذه املادة وترد على الذين أوصوا حبظر تلك
امل��ادة م��ن االغذي��ة بأنه��م مدع�ين لي��س إال .وإذا كان
ه��ذا صحيح�اً مل��اذا بعض ال��دول االروبية س��حبت هذه
امل��ادة وحظرته��ا كم��ادة مضاف��ة لألغذي��ة .وطامل��ا هل��ا
تأثري على احليوان فمن املؤكد أنها س��وف تؤثر على
االنس��ان ل��ذا علين��ا حن��ن جتنبه��ا لس�لامتنا وس�لامة
أطفالن��ا وألن البدائ��ل الطبيعية غري الضارة بالصحة
كث�يرة ومتوفرة.
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ق��ال تع��اىل ( أومل يس�يروا يف األرض فينظ��روا كي��ف كان
عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا األرض
وعمروه��ا أكثر مما عمروها )
صدق اهلل العظيم سورة الروم األية 9
يعت�بر امل��ال م��ن أه��م العناص��ر ال�تي ال تس��تقيم احلي��اة إال
به��ا ،فه��و الوس��يلة ال�تي ميك��ن به��ا حتقي��ق األه��داف املختلفة
وحتس�ين كاف��ة القطاع��ات فض�لا عن إحداث تنمية ش��املة
ومس��تدامة ق��ادرة عل��ى تلبي��ة احتياج��ات اإلنس��ان ورعايت��ه
وتطلعات��ه دون حرم��ان األجي��ال القادم��ة م��ن حقها يف تلبية
احتياجاته��ا ه��ي األخ��رى و دون األضرار بالنظام البيئي ،جاء
اإلنس��ان مب��ا أعط��اه اهلل م��ن عق��ل فغري يف البيئ��ة احمليطة بة
ليحق��ق الراح��ة والرفاهي��ة لنفس��ه ولتحقي��ق ه��ذا الغ��رض
أخ��ل اإلنس��ان بالت��وازن البيئ��ي وج��ر ذل��ك علي��ه العدي��د م��ن
املش��كالت الكب�يرة ال�تي نتج��ت م��ن تلويث��ه وإفس��اده للبيئ��ة
ال�تي حيي��ا فيه��ا وق��د غفل هذا اإلنس��ان يف جريه وراء حتقيق
غايات��ه املادي��ة م��ن رفاهي��ة وراح��ة وحتقي��ق مكاس��ب ع��ن أن
هنال��ك أجي��اال س��تأتي م��ن بع��ده تري��د أن تس��تفيد مثل��ه م��ن
موارد الطبيعة فماذا هو مبق هلا .نس��لط الضوء على عالقة
املال بالتنمية املستدامة الشاملة  -مفهوم التنمية املستدامة
 تعريف التنمية املستدامة  -خصائص التنمية املستدامة -معوق��ات التنمي��ة املس��تدامة
دور املال يف حتقيق التنمية الشاملة املستدامة
ته��دف التنمي��ة املس��تدامة أساس��ا إىل حتقي��ق العدي��د م��ن
األه��داف املختلف��ة يف كاف��ة اجمل��االت واألصع��دة م��ن تقليل
نس��ب الفقر والبطالة واجلوع إىل حتقيق الرفاه االقتصادي
للن��اس وحتس�ين األوض��اع الصحي��ة والتعليمي��ة وحتس�ين
اإلنت��اج وتأس��يس املش��اريع الك�برى واحملافظ��ة عل��ى النظ��ام

البيئ��ي وع��دم اإلخ�لال ب��ه فض�لا ع��ن العدي��د م��ن األه��داف
األخ��رى املهم��ة
مل��ا كان��ت خط��ط التنمي��ة املس��تدامة ته��دف إىل حتقي��ق
مث��ل ه��ذه األه��داف العظيم��ة فق��د تداع��ت احلاج��ة بش��كل
كب�ير إىل وج��ود كمي��ات كب�يرة م��ن األم��وال الق��ادرة على
حتوي��ل اخلط��ط واألف��كار النظري��ة إىل ش��يء ملم��وس عل��ى
أرض الواق��ع ،فمث�لا حتت��اج املش��اريع االقتصادي��ة والصحية
والتعليمي��ة وغريه��ا إىل أم��وال طائل��ة م��ن أج��ل تنفيذه��ا
وبن��اء املؤسس��ات الق��ادرة عل��ى اس��تيعاب تل��ك األع��داد الكب�يرة
م��ن املس��تفيدين كم��ا أن عملي��ة اإلنت��اج أساس��ا حتت��اج ه��ي
االخ��رى إىل امل��واد األولي��ة والقوى البش��رية املدربة وأماكن
العم��ل والطاق��ة والعدي��د م��ن العناص��ر االخ��رى حت��ى تت��م
بالش��كل املطل��وب وكل ه��ذه العناص��ر ال ميك��ن احلص��ول
عليه��ا دون وج��ود امل��ال
إذا نظرن��ا إىل اجلان��ب البيئ��ي خلط��ط التنمي��ة املس��تدامة
فإننا سنجد أن هذه اخلطط تضع عادة يف اعتبارها احلد من
اآلثار الس��لبية الناجتة عن عمليات اإلنتاج واالس��تهالك إىل
جان��ب احلف��اظ عل��ى امل��وارد غ�ير املتج��ددة وه��ذا كل��ه حيت��اج
إىل أم��وال ،خاص��ة أن بع��ض األف��كار ال�تي تعن��ى بس�لامة
النظ��ام البيئ��ي حتت��اج إىل تكلف��ة عالي��ة إلنزاهل��ا عل��ى أرض
الواقع كما أن التأسيس إلنتاج الطاقة من املصادر املتجددة
كالطاق��ة الشمس��ية وطاق��ة املي��اه كل ه��ذا حيت��اج إىل امل��ال
الكثري
م��ن جان��ب آخ��ر ف��إن للم��ال أث��راً كب�يراً أيض��ا ودوراً فع��ا ً
ال
يف النه��وض باجلان��ب االجتماع��ي ال��ذي تراعي��ه خط��ط
التنمي��ة املس��تدامة وذل��ك م��ن خ�لال قدرت��ه عل��ى حتقي��ق
العدالة االجتماعية واملس��اواة بني الناس وتلبية احتياجاتهم
الصحية والتعليمية أو معتقداتهم أو لغاتهم أو أجناسهم أو
ألوانه��م إىل جان��ب ذل��ك ف��ان امل��ال ق��ادر عل��ى احل��د م��ن تفاقم
مش��كليت الفق��ر والبطال��ة األم��ر ال��ذي ينعكس بش��كل مباش��ر
وملح��وظ عل��ى الوض��ع االجتماع��ي ومع��دالت اجلرائ��م ال�تي
ته��دد أم��ن اجملتمع��ات وس�لامة أبنائه��ا
مفهوم التنمية املستدامة
يتكون اصطالح التنمية املستدامة من لفظني هما «التنمية»
و «املستدامة»
التنمي��ة يف اللغ��ة مص��در م��ن من��ا مبعن��ى زاد وكث��ر يق��ال
مني��ت الش��يء ومنيت��ه جعلت��ه نامي��ا أم��ا لفظ��ة املس��تدامة
مأخ��وذة م��ن اس��تدامة الش��يء أي طل��ب دوام��ه
يف االصط�لاح عرف��ت األم��م املتحدة التنمية املس��تدامة بأنها
التنمي��ة ال�تي تف��ي باحتياج��ات احلاضر دون املس��اس حبقوق

األجي��ال القادم��ة مب��ا يؤثر يف قدراتها عل��ى الوفاء باحتياجاتها
تعرف التنمية املستدامة مبفهومها الشامل والعام
أنه��ا عب��ارة ع��ن نش��اط لكاف��ة القطاع��ات س��واء يف الدول��ة أم يف
املنظمات أم يف مؤسسات القطاع العام أو اخلاص أو حتى لدى
األفراد حيث تشكل عملية تطوير وحتسني ظروف الواقع من
خالل دراسة املاضي والتعلم من جتاربه وفهم الواقع وتغيريه
حن��و األفض��ل والتخطيط اجليد للمس��تقبل وذلك عن طريق
االس��تغالل األمث��ل للم��وارد والطاق��ات البش��رية واملادي��ة مب��ا
القيم��ون
يف ذل��ك املعلوم��ات والبيان��ات واملع��ارف ال�تي ميتلكه��ا ِّ
عل��ى عملي��ة التنمي��ة مع احلرص على األميان املطلق بأهمية
التعل��م املس��تمر واكتس��اب اخل�برات واملع��ارف وتطبيقه��ا
وال تقتص��ر التنمي��ة عل��ى جان��ب واح��د أو جم��ال واح��د فق��ط
م��ن اجمل��االت احلياتي��ة ب��ل تش��مل التنمي��ة االجتماعي��ة
واالقتصادي��ة والسياس��ية والعس��كرية واإلنس��انية والنفس��ية
والعقلي��ة والطبية والتعليمية والتقنية وغريها حبيث تهدف
بش��كل رئيس��ي إىل رفع وحتس�ين مستوى املعيشة لدى األفراد
وضم��ان معيش��ة أفض��ل لألجي��ال القادم��ة
خصائص التنمية املستدامة
من أهم خصائص التنمية املستدامة
 التنمي��ة املس��تدامة تنمي��ة طويل��ة األم��د حي��ث تأخ��ذ بع�يناالعتب��ار حق��وق األجي��ال القادم��ة يف م��وارد األرض وتس��عى
إىل محايته��ا لتل�بي احتياج��ات الف��رد األساس��ية والضروري��ة
من الغذاء والكس��اء واحلاجات الصحية والتعليمية اليت تؤدي
إىل حتسني األوضاع املادية واالجتماعية للبشر دون اإلضرار
بالتن��وع احلي��وي وه��ذا م��ن أولوياته��ا فعناصر البيئ��ة منظومة
متكامل��ة واحلف��اظ عل��ى الت��وازن م��ا ب�ين ه��ذه العناص��ر يوف��ر
بيئ��ة صحية لإلنس��ان
 حتافظ على عناصر احمليط احليوي ومركباته األساس��يةمث��ل اهل��واء وامل��اء حي��ث تش�ترط اخلط��ط ع��دم اس��تنزاف
امل��وارد الطبيعي��ة يف احملي��ط احلي��وي وذل��ك برس��م اخلط��ط
واالس�تراتيجيات ال�تي حت��دد ط��رق اس��تخدام ه��ذه امل��وارد م��ع
احملافظ��ة عل��ى قدرته��ا عل��ى العط��اء
 تعتمد على التنس��يق بني س��لبيات استخدام املوارد واجتاهاتاالس��تثمارات حي��ث تعم��ل مجيعه��ا بانس��جام داخ��ل منظوم��ة
البيئ��ة مب��ا حيق��ق التنمية املتواصلة املنش��ودة
أهداف التنمية املستدامة
 القضاء على الفقر القضاء التام على اجلوع الصحة اجليدة والرفاه التعليم اجليد املساواة بني اجلنسني املياه النظيفة والنظافة الصحية طاقة نظيفة وبأسعار معقولة العمل الالئق ومنو االقتصاد الصناعة واالبتكار واهلياكل األساسية احلد من أوجه عدم املساواة مدن وجمتمعات حملية مستدامة -االستهالك واإلنتاج املسئوالن

 العامل املناخي احلياة حتت املاء احلياة يف الرب السالم والعدل واملؤسسات القوية عقد الشراكات لتحقيق األهداف تغري املناخ عدم املساواة االقتصادية تعزيز االبتكار االستهالك املستدام السالم والعدالةمعوقات التنمية املستدامة
 النم��و االقتص��ادي ويقص��د به��ذا املصطل��ح زي��ادة املص��ادراالقتصادي��ة ال�تي تعن��ى بزيادة الدخل القوم��ي للدول األعضاء
يف املؤمت��ر وفت��ح أس��واق اقتصادي��ة جدي��دة تس��توعب أع��داداً
أك�بر م��ن العمال��ة وتقلي��ص الفج��وة ب�ين األغني��اء والفق��راء
بطرق اقتصادية مدروسة تقوم على تبادل املصاحل بني الدول
املش��اركة يف املؤمت��ر
 الش��مول االجتماع��ي إن س��عي التنمي��ة املس��تدامة إىل مج��عكل العامل حتت مظلة تنموية واحدة ساعد على إلغاء الفرو
ق��ات االجتماعي��ة ب�ين س��كان الع��امل وإلغاء التميي��ز بينهم على
أس��اس ع��رق أو طائف��ة أو دي��ن ومجعه��م يف س��بيل هدف واحد
وه��و حتقي��ق األه��داف املنش��ودة م��ن التنمي��ة املس��تدامة وال�تي
تعود بالفائدة على اجلميع وبالتساوي دون وجود أي فروقات
تذكر
 محاي��ة البيئ��ة لق��د ش��دد أعض��اء مؤمت��ر التنمي��ة املس��تدامةعل��ى أهمي��ة احملافظ��ة عل��ى م��وارد البيئ��ة الطبيعي��ة ووض��ع
سياس��ات مقنن��ة لرتش��يد االس��تهالك وخصوص��ا يف جم��االت
امل��اء والطاق��ة كم��ا رم��ى إىل معاجلة مش��اكل البيئة املتمثلة
يف التل��وث البيئ��ي النات��ج ع��ن فق��ر الوعي البيئ��ي يف العديد من
الب�لاد املش��اركة يف املؤمت��ر وعالج م��ا ميكن معاجلته من هذه
املخاط��ر يف ظ��ل تكات��ف دول��ي وعاملي
ختاما
ينبغ��ي اإلش��ارة إىل أن أف��كار التوج��ه حن��و البيئ��ة والتنمي��ة
املستدامة حمتواة يف الدين اإلسالمي حيث أظهر اهلل سبحانه
وتعال��ي من��ذ أن خل��ق األرض أهمي��ة العناص��ر املوج��ودة عليه��ا
وب�ين لن��ا يف العدي��د م��ن اآلي��ات كي��ف خل��ق األرض وكي��ف
س��خر لن��ا موارده��ا م��ن م��اء ومش��س وقمر إخل
ق��ال تعال��ي( واألنع��ام خلقه��ا لك��م فيه��ا دفء ومناف��ع ومنه��ا
تأكل��ون)
سورة النحل االية 5
حي��ث بين��ت س��ورة النح��ل يف آياته��ا نع��م اهلل املتع��ددة املس��خرة
لإلنس��ان كما أظهر الدين اس��اس العمل مع البيئة ونهى عن
اإلسراف بكل أشكاله ألن اهلل خلق كل شيء بقدر قال تعالي(
والس��ماء رفعه��ا ووض��ع املي��زان* أال تطغوا يف املي��زان* واقيموا
الوزن بالقس��ط وال ختس��روا امليزان ) س��ورة احلمن االية 9-7
دعان��ا ال��ي احملافظ��ة عل��ى البيئ��ة من خالل العدي��د من اآليات
واألحادي��ث النبوي��ة ق��ال رس��ول اهلل صل��ي اهلل عليه وس��لم ( :اذا
قامت القيامة وبيد أحدكم فس��يلة فليغرس��ها)
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الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي

(ICDL)International computer
Driving Licence

ال خيتل��ف اثن��ان إن الع��امل اآلن أصب��ح يعتم��د بدرج��ة
كبرية جدا على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بداية من
اس��تخدام احلاس��ب الع��ادي املع��زول وم��رورا باالنرتنت واآلن
اهلوات��ف الذكي��ة ب��كل أنواعه��ا واخلدم��ات االلكرتوني��ة ،مم��ا
يفرض على الفرد العادي على املس��توى الش��خصي أن يكون
مس��تعدا هلذا الكم اهلائل من التطور وأن يكون على قدر من
امله��ارة للتعام��ل م��ع كل ه��ذه التنقني��ة .ل��كل تل��ك األس��باب
قام��ت منظم��ة اليونس��كو بإص��دار ش��هادة الرخص��ة الدولي��ة
لقي��ادة احلاس��ب اآلل��ي ( )ICDLوه��ي ش��هادات دولية متنح
للش��خص ال��ذي اجت��از كل االختب��ارات املق��ررة بنج��اح.
لق��د أصبح��ت الرخص��ة الدولي��ة لقي��ادة احلاس��ب اآلل��ي
معي��اراً دولي�اً قياس��ياً مله��ارات اس��تخدام احلاس��ب اآلل��ي حي��ث
مت إصدار أكثر من مليوني شهادة على نطاق العامل .واآلن
تت��اح الفرص��ة للمتدرب�ين عل��ى ه��ذه الرخص��ة للحص��ول
عل��ى ش��هادة معتم��دة وموثق��ة ومع�ترف به��ا حملي��ا وعاملي �اً
يف جم��ال تعل��م مه��ارات احلاس��ب اآلل��ي  .جدي��ر بالذك��ر أن
ش��هادة الرخص��ة الدولي��ة لقي��ادة احلاس��ب اآلل��ي ()ICDL
لديه��ا منه��ج دراس��ي موح��د باللغت�ين العربي��ة واالجنليزي��ة
يضم��ن ق��درة حامله��ا عل��ى اس��تخدام احلاس��ب وتطبيقات��ه
باملس��توى املطل��وب إلدارة األعم��ال ،وحي��ث إن الربنام��ج ال
يف�ترض توف��ر خ�برة مس��بقة باحلاس��ب ،فإن��ه يت��م تدري��ب
املتدرب�ين تدرجيي�اً عل��ى مه��ارات احلاس��ب اآلل��ي .
ش��هادة الرخص��ة الدولي��ة لقي��ادة احلاس��ب اآلل��ي ()ICDL
تتمثل فى سبعة اختبارات ،األول نظري يتم مبوجبه تقييم

50

مالزم أول/
عبد القادر عبد العزيز حممد
إدارة التفتيش واملتابعة
م��دى معرف��ة املتق��دم لالختب��ار باملب��ادئ األساس��ية للحاس��ب
اآلل��ي وجم��ال تقني��ة املعلومات ،أما الس��تة اختبارات االخرى
فه��ي عملي��ة لتقيي��م كف��اءة املتق��دم يف اس��تخدام احلاس��ب
اآلل��ي الش��خصي وم��دى معرفت��ه بتطبيق��ات برجمي��ات
احلاس��ب املتع��ارف عليه��ا.
بع��ض احلقائ��ق عن الرخصة الدولية لقيادة احلاس��ب اآللي
(-: ) ICDL
* اعتم��دت املؤسس��ة العام��ة للتعلي��م الف�ني والتدري��ب امله�ني
الرخصة الدولية لقيادة احلاس��ب اآللي حبيث تعترب ش��هادة

كفاءة العاملني س��واء القائمني أو املرتقبني يف اجلهة املعينة.
تعت�بر برام��ج الرخص��ة الدولي��ة لقيادة احلاس��ب اآلل��ي معياراً
عاملي�اً لقي��اس مه��ارات احلاس��ب اآلل��ي ل��دى املوظف�ين وتس��اعد
على القضاء على األمية احلاسوبية لديهم وتؤكد جاهزيتهم
ألداء أعماهل��م تقني �اً وه��ي إح��دى اخلط��وات املهم��ة يف تيس�ير
استخدام احلكومة االلكرتونية واألعمال االلكرتونية .وتعمل
عل��ى تقلي��ل املصاري��ف ال�تي تنف��ق لدع��م اجمل��االت التقني��ة
وتقلي��ل الزم��ن الضائ��ع بس��بب نقص املعرفة وتطبيق أس��اليب
العمل غري الفعالة يف جمال تقنية املعلومات .لقد صمم مقرر
برنامج الرخصة الدولية لقيادة احلاسب اآللي حبيث يغطي
املفاهي��م األساس��ية الس��تخدام احلاس��ب اآلل��ي والتطبيق��ات
العملية يف مواقع العمل وقطاعات اجملتمع االخرى ،وينقس��م
إىل س��بع وح��دات تدريبي��ة كالتالي-:
.1املفاهيم األساسية لتقنية املعلومات
.2استخدام احلاسب الآلي وحفظ امللفات.
.3معاجل النصوص. )Word processing( :
.4جدول البيانات.)Excel( :
.5قواعد البيانات.)Access(:
.6العروض التقدميية.)power point(:
.7املعلومات واالتصاالت.)Internet and E-mail(:
يف الس��ودان املش��غل املعتم��د ه��ي ش��ركة  spectoاألردني��ة
وه��ي املش��غل الوط�ني للرخص��ة الدولية لع��دد  10دول .
املراك��ز املعتم��دة ال�تي تق��دم كورس��ات واختب��ار امله��ارات لنيل
شهادة الرخصة الدولية لقيادة احلاسب اآللي نذكر البعض
منها:

 ICDLمكافئ��ة ل��دورة س��تة أش��هر برق��م اعتم��اد 3001001
وش��هادة  ICDL startمكافئ��ة ل��دورة ثالث��ة أش��هر برق��م
اعتم��اد . 3001002
* معيار عاملي يتم من خالله قياس مهارات احلاسب اآللي.
* اكثر من  2.750.000متدرب حول العامل.
* تطب��ق برام��ج الرخص��ة الدولية لقيادة احلاس��ب اآللي في
أكثر من  90دولة.
* معرتف بها من قبل مجعيات احلاسب اآللي الرائدة عاملياً.
* مع�ترف به��ا م��ن قب��ل احلكوم��ات واملؤسس��ات واملنظم��ات
الرائ��دة.
* تؤك��د املعرف��ة االساس��ية يف جم��ال تقني��ة املعلوم��ات
وامله��ارات املعاص��رة ع�بر س��بعة مق��ررات مت وضعه��ا بواس��طة
خ�براء خمتص�ين.
* مدخ��ل إلج��راء الدراس��ات املتقدم��ة يف جم��ال تقني��ة
املعلوم��ات والتط��ور امله�ني.
لق��د صمم��ت برام��ج الرخص��ة الدولي��ة لقي��ادة احلاس��ب
اآلل��ي لك��ى تس��اعد األف��راد عل��ى إجناز أعماهلم س��واء يف مواقع
العم��ل أو يف منازهل��م  ،كم��ا أنه��ا تؤك��د ألصح��اب العم��ل ب��أن
الش��خص املتق��دم للعم��ل حيمل ش��هاد ًة معرتفاً به��ا وأنه مؤهل
الداء امله��ام املطلوب��ة .أم��ا بالنس��بة لالش��خاص املقبل�ين حديث�اً
عل��ى اس��تخدام احلاس��ب اآلل��ي ،ف��إن برام��ج الرخص��ة الدولي��ة
لقي��ادة احلاس��ب اآلل��ي توف��ر هل��م قاع��دة صلب��ة م��ن امله��ارات
األساس��ية ال�تي تعينه��م عل��ى اس��تخدام مهارات احلاس��ب اآللي
بكف��اءة وثق��ة كاملت�ين.
الش��ك أن أي��ة جه��ة ترغ��ب يف حتس�ين مه��ارات احلاس��ب اآلل��ي
ل��دى العامل�ين لديه��ا ،وم��ن ث��م تطمئ��ن إىل أن م��ا تس��تثمره املراجع-:
س��يعود بالفائ��دة عليه��ا ،ويف هذا اإلطار تلع��ب برامج الرخصة  -1موق��ع  Spectoعل��ى الوي��ب .specto.www
الدولية لقيادة احلاس��ب اآللي دوراً أساس��يا في تأهيل و رفع c o m
 -2موسوعة ويكبيديا
اسم املركز
األكادميية القومية للعلوم اجلمركية والتكنولوجيا
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
جامعة كرري
جامعة كرري  -الكلية البحرية
كلية االمام اهلادي
كلية البيان للعلوم والتكنولوجيا
كلية النور للعلوم والتكنولوجيا
أكادميية سوداتل لالتصاالت -سودا كاد
أكادميية السودان للعلوم املالية واملصرفية
أكادميية هاي لفل للطريان
معاهد التعليم الربيطانية  -مركز التدريب
مركز نولدج للتدريب وتطوير املوارد البشرية
مركز الدراسات اهلندسية والتقنية
مركز احلكيم لدراسات اللغة االجنليزية

املدينة
اخلرطوم
اخلرطوم
امدرمان
بورسودان
امدرمان
اخلرطوم
مدني  -اجلزيرة
اخلرطوم
اخلرطوم
اخلرطوم
اخلرطوم
االبيض  -مشال كردفان
اخلرطوم
اخلرطوم
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تكنولوجيا النشر الصحفي
اللون ىف الصحافة

تناولن��ا يف الع��دد الس��ابق نب��ذة تارخيي��ة
ع��ن تكنولوجي��ا النش��ر الصحف��ي والي��وم
سنس��تعرض الدراس��ات الس��ابقة يف جم��ال
اللون،وخاص��ة فى جم��ال اللون يف اجلرائد.
مالزم شرطة:
حسني عبد الكريم عيسى
م��ن خ�لال الدراس��ات نكتش��ف أن هنال��ك ن��درة
ملحوظ��ة يف ه��ذا الن��وع م��ن الدراس��ات  ،مب��ا جيع��ل
اج��راء مزي��د م��ن األحب��اث ام��را مهم �اً.
وق��د يعتق��د البع��ض أن أدبي��ات البح��وث اإلخراجي��ة
يف الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة تض��م ع��دداً م��ن
الدراس��ات ف��ى جم��ال الل��ون ال س��يما أن الصحاف��ة
األمريكي��ة كان��ت أول م��ن اس��تخدم الل��ون ف��ى

الطباعة أواخر القرن التاس��ع عش��ر ،ويتبني للباحث
املدقق أن معظم األحباث اليت أجريت حول اللون يف
الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة متث��ل اهتمام��ا هامش��يا
للصحفي�ين واملخرج�ين واملصمم�ين فق��د دارت هذه
األحب��اث ح��ول مواضي��ع مث��ل اجلوان��ب الفيزيقي��ة
والبصري��ة واألل��وان يف األزي��اء واألل��وان يف التصميم
الداخل��ي  interior designوه��و أح��د اجلوان��ب
املرتبط��ة بالديكور.وقب��ل أن
نق��وم برص��د االجت��اه حن��و
دراس��ات الل��ون يف الصحاف��ة
جي��ب أن نق��وم بالرتكي��ز
عل��ى القطاع��ات الرئيس��ة
التى انصبت عليها الدراس��ات
الس��ابقة يف جم��ال الل��ون
خاص��ة و أن ه��ذه الدراس��ات
تدع��م الرؤي��ة املس��تقبلية
للبح��وث القادم��ة لل��ون يف
جم��ال الصحاف��ة وه��ذه
القطاع��ات ه��ي  :تفضي�لات
الق��راء ،اإلعالن��ات ،دالالت
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االل��وان ،التأث�يرات
الفسيولوجية،
اخلصائص
الشخصية ،والعوامل
الس��يكولوجية.
القطاع االول:
تفضيالت
reader
الق��راء
preferences
إن أكث��ر األحب��اث
أهمية ،وخاصة فيما
يتعل��ق بالعالق��ات
ب�ين تصميم اجلريدة
والل��ون ،ه��و البح��ث ال��ذي أج��راه (كليك) و(اس��تمبل)
فق��د ق��ام ه��ذان الباحث��ان بدراس��ة اس��تجابة الق��ارئ
لتصمي��م الصفح��ة ُ
األوىل ع��ام 1976م حي��ث مت إعطاء
كل ف��رد أرب��ع صح��ف ،اثنت��ان منهم��ا تنش��ران ص��وراً
فوتوغرافي��ة عادي��ة (أبي��ض وأس��ود) و األخري��ان
تنش��ران ص��وراً ملون��ة ،وق��د ج��اء ترتي��ب الصفح��ات
املصحوب��ة بل��ون قب��ل الصفح��ات العادي��ة (ابي��ض
واسود) يف (19من )20ترتيبا وهكذا فإن القراء يفضلون
الصفحات اليت حتتوي على صور فوتوغرافية ملونة
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عل��ى الصفح��ات ال�تي
حتت��وى عل��ى ص��ور
فوتوغرافي��ة عادي��ة.
كم��ا إن البح��ث ال��ذي
مت إج��راؤه وج��د أن
الل��ون األمح��ر ميتل��ك
ق��وة ج��ذب عالي��ة تف��وق
أي ل��ون آخ��ر وكان��ت
االل��وان االخرى اليت مت
اختباره��ا ه��ي (االصف��ر
واالزرق
والب�ني
واالخضر) وقد حصلت
هذه االلوان على درجات

متفاوت��ة م��ن ق��وة اجل��ذب.
وق��د طل��ب أح��د الباحث�ين م��ن الق��راء االس��تجابة هلذه
العب��ارة (إنن��ى آم��ل أن تس��تخدم الصح��ف مزي��داً م��ن
األل��وان والص��ور امللون��ة) ومم��ا يدع��و للدهش��ة أن %46
ق��د وافق��وا عل��ى ه��ذه العبارة خاص��ة وأن ه��ذه املوافقة
كان��ت أعل��ى يف جمموع��ة الق��راء الذي��ن ت�تراوح
اعماره��م ب�ين(18و )24س��نة.
عموم �اً إن اس��تخدام االل��وان اجلي��دة يس��اعد يف دع��م
الق��راءة الصحفي��ة

دوحة الشعر

كانت األسماء فأال

كانت األمساء فأال
ونقاءا يف السريرة
***
كانت األمساء (خدرا) و (كترية )
كانت األيام  -طبق األصل-
(خدرا) و(كترية)
والرغيفات بقرشني (كترية)
وخطى األحباب لألرحام (خدرا)
وال ُل َقيمات مع الصبح (كترية)
والسالمات طويلة
وابتسامات تالقيك (كترية)
عند باب البيت
يف (الكنتني )
يف الرتحيل
يف (برش املسيد )
ميدح احملبوب يف املأل (..البلولة )
***
كانت األمساء ْ
(بلة ) و(البلولة)
كانت األفعال (بلة) و(البلولة)
والضمائر واحلروف ..كان فيها األصل
(بلة) و(البلولة)
بلسم األشواق بلة
ضمة األحضان بلة
ّ
مقدم الضيفان بلة
رشة األمطار بلة
وامتالء الضرع بلة
واخضرار الزرع بلة
والزغاريد (كترية)
باجلريد وبالعديلة
وهالل وخضاب و(ضريرة )
وحريرة
والعزائم والوالئم
واألهازيج كترية
ِس ْل ُ
كة (الطنبور ) بلة
وزنة اللحن البلولة
والتواقيع (دليب )
ّ
خب ُة العرسان باللنب احلليب
و الشخيب
***
والتبلدي واهلشاب
دهشة (اجلراري واملردوم ) تأخذ باللباب
والصبايا
والشباب

بدر الدين حممد النور
واملوائد والشراب
(والنقاقري ) ُتد ّوي
(والتقاقيب ) كترية
عزة اهلجليج يف نقش الشرافة
سبحة (الاللوب ) خترتق السحاب
ختمة القرآن ختتصر املسافة
للسماء
بعد أخبرة (البليلة )
قبل أذكار (البلولة)
كانت األمساء فأال
ونقاء يف السريرة
كانت األمساء (خدرا ..وكترية)
كانت األمساء (نعمات ونورا)
كانت اخلاالت (طيبة ومدينة)
هجرة املشتاق حبا للمشوق
َلّبيك ..من فج عميق
َلّبيكَ ..لّبيك..الزوادة والرفيق
يف اهلودج احلاجة (طيبة )
يف السفينة
يف الطريق
باليمني اخلطو من باب السالم
يف الصحن ..يف األستار
تدعو وتصلي يف املقام
والتوق للتقبيل (طيبة)
القبة اخلضراء (طيبة)
القرب واملنرب (طيبة)
نسمة (الفردوس) تعبق بالرحيق
بهجة املشتاق يف (الروضة) شوق
كانت األمساء فأال
ونقاءا يف السريرة
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من بطون
الـكـــتـب
الجمارك السودانية
فى العصر الحديث

للكاتب
د /بدر الدين طه احمد

7
إعداد/جندي شرطة
مسية عيسى هارون
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أُنشئت اجلمارك يف السودان يف العام1905م  ،وكان الكابنت هايس
س��ادر أول مدي��ر ل�لإدارة ،إخت��ذت اجلم��ارك م��ن مدين��ة س��واكن
مق��راً هل��ا يف الف�ترة (1906م1909-م) حي��ث افتتحت مجارك ميناء
بورس��ودان رمسي�اً فانتق��ل إليه��ا معظ��م النش��اط اجلمرك��ي  ،ظلت
إدارة اجلم��ارك تنتق��ل ش��تاء لبورس��ودان وصيف�اً لس��نكات القريب��ة
منه��ا إىل أن انتقل��ت إدارة اجلم��ارك اىل اخلرط��وم ف��ى عام 1914م.
ص��در أول قان��ون للجم��ارك ف��ى ع��ام 1905م  ،وكان عب��ارة ع��ن
موجهات مأخوذة أغلبها من اتفاقية احلكم الثنائي يف عام 1899م،
أه��م م��ا ج��اء يف القان��ون ه��و إعف��اء البضائ��ع املس��توردة م��ن مصر من
الرس��وم اجلمركي��ة وختفي��ض الرس��وم اجلمركي��ة عل��ى الس��لع
املتعلق��ة باإلنش��اء والتعم�ير وامل��واد الغذائي��ة.
يف ع��ام 1913م ص��در قان��ون آخ��ر للجم��ارك مع ظه��ور أول ميزانية
حلكوم��ة الس��ودان وتزام��ن إص��داره م��ع توق��ف الدع��م املص��ري
ولتغطي��ة العج��ز يف املوازن��ة العام��ة.
يف ع��ام 1939م ع��دل قان��ون اجلم��ارك ألس��باب أمني��ة خاص��ة وق��د
صدر التعديل مع إرهاصات احلرب العاملية الثانية وآثارها السالبة
عند نشوبها.
اس��تمر العمل بقانون 1939م حتى عام 1984م عندما أمر الرئيس
األس��بق جعفر حممد منريى بالعمل مبوجب الش��ريعة اإلس�لامية
فص��در قان��ون اجلمارك  1404ليحول اجلمارك إىل قوة نظامية.
مل يعم��ل بقان��ون  1404طوي�ل ً
ا وث��ار حوله جدل كبري بعد س��قوط
ماي��و وقي��ام انتفاض��ة أبري��ل ال�تي أعي��دت عل��ى أثره��ا اجلم��ارك
مصلحة مدنية كما كانت سابقاً ،فصدر قانون عام 1986م الذى
يع��د ترمج��ة حرفي��ة يف أغل��ب م��واده لقان��ون 1939م.
كم��ا جن��د يف الفص��ل الراب��ع يف اجلم��ارك وآثاره��ا االقتصادي��ة
واالجتماعي��ة:
هياكل التعريفات قبل تطبيق سياسة التحرير االقتصادي:
التعريف��ة اجلمركي��ة عب��ارة عن قوائم ترصد فيها الس��لع األكثر
تداو ً
ال يف التجارة الدولية وأمام كل سلعة توضع الفئة الضريبية
املق��ررة هل��ا وفق�اً للسياس��ة املالي��ة للدول��ة وم��ن ه��ذه القوائ��م م��ا ه��و
خ��اص بال��واردات ويس��مى جدول أو تعريفة ال��واردات وما هو خاص
بالص��ادرات ويس��مى ج��دول أو تعريفة الصادرات.
تؤثر التعريفة اجلمركية على االقتصاد يف اجملاالت التالية:
اإلي��رادات العام��ة للدول��ة  -الدخ��ل القوم��ي -تش��جيع الص��ادرات-
محاي��ة اإلنت��اج الوط�ني
تنظي��م حرك��ة التج��ارة اخلارجي��ة -مي��زان املدفوع��ات -تش��جيع
وج��ذاب االس��تثمار
ختفيض أعباء املعيشة على املواطن
باإلضاف��ة إىل رس��م ال��وارد كان��ت تف��رض ضرائ��ب عدي��دة عل��ى
ال��واردات مث��ل ضريب��ة االس��تهالك و ضريب��ة اخلدم��ات وضريب��ة
الدف��اع ،ويتض��ح أن النظ��ام اجلمرك��ي قب��ل اإلص�لاح كان متس��ما
باالت��ي:
* تعدد الضرائب على الوعاء الواحد بأمساء خمتلفة.
* كث��رة ع��دد الش��رائح اجلمركي��ة ال�تي ت��وزع عليه��ا الس��لع

اخلاضع��ة للضريب��ة ( )15ش��رحية أو فئ��ة
* اتس��اع الفج��وة ب�ين احل��د األعل��ى ( )%1000واحل��د
األدن��ى صف��ر  %يف ع��ام 1990م
* متوسط الضريبة علي الواردات اكرب من %100
* ه��ذه الس��مات ت��دل على وج��ود درجة عالية من التعقيد
يف سياس��ات الدول��ة و الرتكي��ز الش��ديد عل��ى جباي��ة
اإلي��رادات لص��احل الدول��ة.
اإلص�لاح يف هي��اكل التعريف��ات اجلمركي��ة خ�لال
الف�ترة (:)2007-1990
برام��ج اإلص�لاح الضري�بي يف جم��ال الضرائ��ب غ�ير
املباش��رة و ال�تي ب��دأ إنفاذه��ا بصورة فعلي��ة اعتبارا من عام
1996م اس��تهدفت تقلي��ل ع��دد فئات الضريب��ة على الوارد
و الص��ادر و اإلنت��اج الصناع��ي و ختفي��ض احل��د األعل��ى
و إزال��ة التع��دد الضري�بي عل��ى
الوع��اء الواح��د و ق��د نتج��ت الربام��ج
اإلصالحي��ة التالي��ة:
أوال:يف جان��ب الرس��وم عل��ى
ال��واردات:
تقلي��ص ع��دد الفئ��ات م��ن  12فئ��ة
ع��ام 1992م إىل  5فئ��ات فق��ط ع��ام
2007م.
ش��هد احل��د األعلى للفئ��ات اخنفاضاً
كب�يراً م��ن  %1000فى عام 1992م
إىل  %40ف��ى العام 2007م.
أم��ا احل��د األدن��ى فق��د تذب��ذب ب�ين
 %5وصف��ر %واس��تقر أخ�يرا فى فئة
الصف��ر اعتب��اراً م��ن بداي��ة اإلص�لاح
ع��ام 2001م مقارن��ة بفئ��ة  %5ف��ى
ع��ام 1996م.
أصبح��ت الفج��وة مقبول��ة ب�ين احلد
األعل��ى  %40واحل��د األدن��ى صف��ر %
مقارن��ة بالفئ��ة  %1000والفئة صفر
يف عام 1990م (قبل اإلصالح).
أخنف��ض متوس��ط التعريف��ة عل��ى ال��واردات إىل %20.3
ع��ام 2007م مقارن��ة مبتوس��ط أك�بر م��ن  %100ع��ام
1992م.
يف إط��ار إزال��ة تع��دد الضرائب عل��ى الوعاء الواحد مت إلغاء
الضرائب اآلتية:
 ضريب��ة االس��تهالك ال�تي كان��ت تف��رض على ال��وارداتبفئة %10
 ضريب��ة اخلدم��ات عل��ى قائم��ة تش��مل ( )28س��لعة بفئ��ة%5
 -ضريبة الدفاع اليت كانت حتصل على الواردات بفئات

تراوحت بني  %4إىل  %20خالل 1990م – 2000م حتى
مت إلغاؤها عام 2000م.
 تطبي��ق الضريب��ة عل��ى القيمة املضافة عل��ى الوارد بفئةموحدة ( )%10ثم عدلت اىل  %12عام 2007م.
 اس��تمرت فئ��ات وش��رائح التعريف��ة اجلمركي��ة (%40  - %2 - %10 - %25صف��ر )%خ�لال الف�ترة م��ن -20062007م.
ثانيا :يف جانب الضرائب املفروضة على الصادرات:
* تقلي��ص فئ��ات رس��م الص��ادر م��ن ( )4فئ��ات إىل فئت�ين
(معف��اة) ل��كل الص��ادرات و %15لص��ادرات اجلل��ود اخل��ام.
* ح��دث ختفي��ض تدرجي��ي للحد األعلى بنس��بة  %15يف
عام 1996م وصو ً
ال إىل الفئة صفر لكل الصادرات اعتباراً
من يناير 2000م عدا سلعة واحدة هي اجللود اخلام.
* تعت�بر الفئ��ة %15
املفروض��ة كرس��م ص��ادر
عل��ى س��لعة اجلل��ود اخل��ام
حالة استثنائية وقد فرضت
بغ��رض تش��جيع الصناع��ة
األولي��ة للجل��ود (الدباغ��ة)
لعك��س توج��ه الدول��ة
لتش��جيع ص��ادرات الس��لع
املصنع��ة ب��د ً
ال عن املواد اخلام
.
ثالث��اً :يف جان��ب ضرائ��ب
االنت��اج عل��ى القط��اع
الصناع��ي احملل��ي:
* تقلي��ص ع��دد فئ��ات
ضريب��ة االنت��اج م��ن ()13
فئ��ة ع��ام 1999م إىل  7فئات
يف ع��ام 2000م.
* ظ��ل احل��د األدن��ى صف��راً
دون تغي�ير حت��ى يف ف�ترة
اإلص�لاح بينم��ا ارتف��ع احل��د
األعل��ى املف��روض عل��ى س��لعة الس��جائر م��ن  %15اىل
 %210ألس��باب صحي��ة وإيرادي��ة.
* عند تطبيق الضريبة على القيمة املضافة عام 2000م
مت إلغاء الضرائب اآلتية:
 ضريب��ة اخلدم��ات ال�تي كان��ت حتص��ل جبان��ب ضريب��ةاإلنت��اج بواق��ع  %10على الس��لع الصناعية.
 ضريب��ة اإلنت��اج عل��ى معظ��م الس��لع وإبقاؤه��ا على س��بعسلع منتقاة هي ( السجائر والسكر واالمسنت والبوهيات
وعرب��ات الصال��ون واملي��اه الغازي��ة والعصائ��ر وامل��واد
البرتولي��ة).
***
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ضغـوط
الـعمـل

ال تنق��ل التوت��ر لغ�يرك ،اس�تراتيجية رائع��ة
ابتكره��ا العارف��ون بطب��اع النف��س البش��رية
ال�تي يس��اورها املل��ل والتوت��ر م��ن ح�ين آلخ��ر،
وال ش��ك أن التوت��ر واملل��ل يول��دان اإلحس��اس
بضغ��ط العم��ل ويث�يران الرغب��ة يف الرتاخ��ي
واإلهم��ال وم��ن هن��ا يك��ون البح��ث ع��ن س��بيل
للخ��روج م��ن معضل��ة املل��ل والتوت��ر اللذي��ن
يق��ودان دون إدن��ى ش��ك إىل ضع��ف االنت��اج
وتدهور األداء وإبعاد التميز واالبتكار خاصة
أنن��ا بدأن��ا نس��مع بكثاف��ة ع��ن مصطل��ح املل��ل
الوظيف��ي ال��ذى يُع��رف بأن��ه غي��اب الداف��ع
الداخل��ي للموظ��ف الذي جيعله ميل من أداء
مه��ام وظيفت��ه ووفق�اً للتعري��ف ف��إن املوظف
يفقد احلافز واحملرك االساسي الذي يربط
بين��ه وب�ين وظيفت��ه حبي��ث ال جي��د فيه��ا م��ا
حيق��ق ذات��ه أو طموح��ه الش��خصي حي��ث
تصب��ح الوظيف��ة بالنس��بة إلي��ه عبئ �اً أكث��ر
منه��ا واجب�اً حمبب��ا ينبغى القي��ام به بكل همة
ونش��اط .
وخوف�اً م��ن ه��ذه اآلث��ار ب��دأ اخل�براء مط��ورو
االعم��ال جيابه��ون أع��راض املل��ل ال�تي
تلح��ق بالوظائ��ف واألعم��ال م��ن خ�لال
اجي��اد الوس��ائل الكفيل��ة مبجابهته��ا  ،وهك��ذا
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االسباب والحلول ()1

رقيب شرطة/
خالد صاحل فتاش
اصبحن��ا نس��مع ع��ن أطروح��ات وش��عارات مث��ل
ف��ن التعام��ل وكي��ف تتعام��ل م��ع اآلخري��ن
حت��ت ضغ��وط العمل وإدارة الضغوط واالزمات
وكي��ف تصب��ح ناجح �اً ف��ى عمل��ك،ودع القل��ق
واب��دأ احلي��اة وغريه��ا مم��ا يط��ول ذك��ره بس��بب
هذا الش��بح الذى أصبح يهدد املنش��آت احلكومية
واخلاصة على حد سواء ،وبعض هؤالء اخلرباء
قال��وا إن الع�لاج م��ن ضغ��وط العم��ل والتوت��ر
واملل��ل يكم��ن يف ع�لاج النف��س مبعن��ى أن تط��ور
مهارات��ك وقدرات��ك العملي��ة وتنم��ي ثقافت��ك
حن��و الوظيف��ة حبي��ث تعم��ق ه��ذا االحس��اس
بداخل��ك اس��تناداً إىل قاع��دة (العمل عب��ادة) وأنه
ج��زء م��ن رس��التك يف احلي��اة ودورك يف خدم��ة
جمتمع��ك و وطن��ك وقب��ل كل ش��يء نفس��ك
واهل��ك وبالعم��ل تن��ال اج��راً عظيم�اً م��ن منطلق
أح��ب الن��اس إىل اهلل أنفعه��م للن��اس وم��ن أخ��ذ
األج��ر حاس��به اهلل بالعم��ل.

الرقابة اجلمركية الفاعل��ة ملكافحة التهريب
وحماربة املخدرات ودع��م االقتصاد الوطين

جمارك أرقين
تضبط ( )7كيلو
ذهب

ســعياً لتحقيــق أهــداف هيئــة اجلمــارك
الراميــة الــي احملافظــة علــى االقتصــاد
الســوداني والوقــوف فــي وجــه ضعــاف
النفــوس مــن املهربــن ،متكــن فــرع جمــارك
معبــر أرقــن احلــدودي مــن إحبــاط محاولــة
تهريــب عــدد ( )13ســبيكة ذهــب تــزن
حوالــي ( )7كيلــو ( )315جــرام كانــت فــي
طريقهــا خلــارج البــاد ومت توقيــف عــدد
( )5ســيدات متهمــات حاولــن تخبئتهــا فــي
أجســادهن.

.

ضبط عدد( )523كرتونة كريمات تجميل

االدارة العامــة ملكافحــة التهريــب بهيئــة اجلمــارك تتمكــن مــن ضبــط عــدد( )523كرتونــة كرميــات جتميــل
بقيمــة ( )4مليــار جنيــه
متكنــت االدارة العامــة ملكافحــة التهريــب بهيئــة اجلمــارك (فرعيــة امدرمــان) مــن ضبــط عــدد( )523كرتونــة
كرميــات جتميــل تقــدر قيمتهــا ب( )4مليــار جنيــه كانــت مخبــأة داخــل عربــة لــورى محمــل بشــحنة بطيــخ
بغــرض التمويــه.
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جديـــد
الميديا
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عقــب بلــوغ مســتخدمي التطبيــق إلــى أكثــر
مــن مليــار شــخص حــول العالــم وفــق تقريــر
شــركة فيــس بــوك املالكــة لتطبيــق واتــس آب
 ،عملــت الشــركة علــى حتديــث تطبيقهــا قبــل
فتــرة قليلــة وأضافــت عــدداً مــن املميــزات
املهمــة ملســتخدمي التطبيــق وفــي هــذا العــدد
سنســتعرض عــدداً مــن هــذه املميــزات ،فقــد
أضافــت الشــركة خاصيــة جديــدة تظهــر مصــدر
الرســالة األصلــي ،وهــذا يعنــي أن اخلاصيــة
حتــدد إن كانــت الرســالة مكتوبــة مــن املرســل
نفســه أو قــام يتحويلهــا مــن مصــدر آخــر وتظهــر
الرســالة مبيــزة (رســالة محولــة) و ذلــك للحــد
مــن كميــة الرســائل املرســلة مــن مصــادر غيــر
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إعداد :مساعد شرطة فين
محزة الرحيمة
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والتــي تخبــر مرســل الرســالة بزمــن تســليم
الرســالة وزمــن قراءتهــا
وكــم عــدد املتبقــن
الذيــن لــم يقرؤوهــا،
كمــا وضعــت عقوبــات
لالشــخاص الذيــن
يغــادرون اجملموعــات
فلــم تعــد إضافتهــم
باألمــر الســهل حيــث
يتوجــب عليهــم أخــذ
فتــرة مــن الزمــن حتــى
تتــم إضافتهــم مــرة
أخــرى للمجموعــة.
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إلته��اب األن��ف  Rhinitisال��زكام احل��اد Acute
Coryza
التعريف-:
عدوى نزلية حادة يف املمر التنفسي العلوي تتميز برشح
أنف��ي وعط��اس ودم��اع وتهي��ج البلع��وم االنف��ي وقش��عريرة
ووعك��ة تس��تمر مل��دة  7-2أي��ام واحلم��ى غ�ير ش��ائعة يف
األطف��ال ف��وق س��ن الثالث��ة ون��ادرة يف البالغ�ين ومل يبل��غ
ع��ن ح��دوث وفيات.ولكن العج��ز هام النه يؤثر على إجناز
الف��رد والتغي��ب ع��ن املدرس��ة والعم��ل وق��د يك��ون ال��زكام
مصحوب��اً بالته��اب احلنج��رة والته��اب البلع��وم والته��اب
القصب��ة وي��ؤدى ملضاعف��ات اكث��ر خط��ورة مث��ل الته��اب
اجلي��وب االنفي��ة والته��اب االذن الوس��طى.
العوامل العدوانية-:
الفريوس��ات األنفي��ة ال�تي تع��رف باس��م Rhinovirus
ويعرف منها أكثر من مائة منط هى
العوام��ل املس��ببة الرئيس��ية املعروف��ة
للزكام يف البالغني واملس��ئولة عن %20
  %40م��ن احل��االت وهل��ا أهمي��ة خاص��ةيف فص��ل الش��تاء وأوائ��ل الربيع.
احلدوث-:
امل��رض عامل��ى االنتش��ار بش��كل
مس��توطن وبش��كل وبائ��ى وكث�ير
م��ن األش��خاص باس��تثناء اجملتمع��ات
الصغ�يرة احملصورة يصابون بالزكام
م��ن  6-1م��رات س��نوياً واحل��دوث أكثر
ف��ى االطف��ال حت��ت عم��ر  5س��نوات
وحي��دث اخنفاض تدرجيي�اً بعد تقدم
العم��ر.
املستودع :االنسان

ط��رق االنتق��ال :يتع��رض ل��ه بالتم��اس املباش��ر أو
باستنشاق القطرات احملمولة باهلوا ويتنقل بطريقة غري
مباش��رة باألي��دى واألدوات امللوث��ة حديث�اً بإف��رازات األنف
واحلل��ق بش��خص مصاب بالع��دوى حيث حيمل الفريوس
لألغش��ية املخاطي��ة يف الع�ين واألن��ف.
فرتة احلضانة-:
من  12ساعة إىل  5أيام وعادة  48ساعة
االس��تعداد للع��دوى ع��ام وحت��دث ع��دوى خفي��ة وقص�يرة
األمد.
االجراءت الوقائية-:
 -1تثقي��ف اجلمه��ور حبف��ظ الصح��ة الش��خصية م��ن
تك��رار غس��ل االي��دي وتغطي��ة الف��م عند الس��عال والعطس
والتخل��ص الصح��ي م��ن إف��رازات الف��م واألن��ف
 -2جتن��ب االزدح��ام يف مناط��ق املعيش��ة والن��وم ال س��يما
فى املؤسسات وثكنات اجلنود وعلى منت السفن مع توفري
تهوي��ة كافية.
 -3جي��ب جتن��ب التدخ�ين يف املن��ازل ال�تي به��ا أطفال حيث
يزي��د تعرضه��م خلط��ر اإلصاب��ة بااللته��اب الرئ��وي عن��د
التع��رض للتدخ�ين القس��ري.
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رياضــــة الجمارك

ثقافة رياضية
أهمية ممارسة الرياضة

2

الفوائد الذهنية-:
حتسني املزاج  -زيادة الرتكيز  -التقليل من التوتر
الفوائد اجلسدية-:
التقلي���ل م���ن األم���راض  -خس���ارة ال���وزن  -زي���ادة كتل���ة
العض�ل�ات
الفوائد االجتماعية-:
االنضباط  -التوجيه االجيابي
 /1الفوائد الذهنية-:
*حتسني املزاج:
حتف���ز الرياض���ة امل���واد الكيميائي���ة ف���ى الدم���اغ مم���ا يزي���د
الش ��عور بالس ��عادة واالس�ت�رخاء ويس ��اعد يف احلص ��ول عل ��ى
اللياقة اجلسدية،وتس��مح لك ممارس��ة الرياضة مع اجلماعة
بالتواص��ل م��ع الزم�ل�اء واألصدق��اء واالنضم��ام إىل التحدي��ات
يف بيئ ��ة ترفيهي ��ة.
*زيادة الرتكيز-:
أظه���رت بع���ض الدراس���ات واألحب���اث أن القي���ام بتماري���ن
االيروبك ونشاطات تقوية العضالت مفيدة جداً ،وأن ممارسة
هذه التمارين ملدة  30دقيقة مخسة مرات أسبوعيا تعمل على
تقوية الصحة العقلية ،كما أن االنتظام يف ممارسة النشاط
البدن��ي يس��اعد يف احلفاظ على امله��ارات والقدرات العقلية مع
التق��دم يف العمر.
*التقليل من التوتر-:
إن ممارس ��ة الرياض ��ة تس ��اعد يف التقلي ��ل م ��ن اهلرمون ��ات يف
اجلسم وحتفز إفراز االندروفني الذي يزيد الشعور بالتفاؤل
واالس�ت�رخاء،وبالتالي حتس�ي�ن امل ��زاج والتخل ��ص م ��ن التوت ��ر
واالكتئ��اب ..أثن��اء ممارس��ة الرياض��ة يتش��تت تركي��زك ع��ن
اهلم��وم وتبق��ى بعي��داً ع��ن األفكار الس��لبية.
 /2الفوائد اجلسدية-:
*التقليل من األمراض:
تقل ��ل الرياض ��ة م ��ن خماط ��ر األم ��راض
املزمن���ة وذل���ك ع���ن طري���ق
التقلي��ل م��ن ارتف��اع ضغ��ط
ال���دم والتقلي���ل م���ن
ارتف���اع مس���تويات
ا لكو لس�ت�ر و ل
و ا لس���كر ي
و ا لد ه���و ن
الثالثي���ة،
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رقيب شرطة/
جعفر حممد الطيب قدورة
دائرة التوجيه واخلدمات
حي��ث ترتف��ع ه��ذه املخاط��ر يف حال��ة اخلم��ول وع��دم ممارس��ة
النش ��اط الرياض ��ي ،وم ��ن التماري ��ن املفي ��دة لل ��دورة الدموي ��ة
والقل ��ب الس ��باحة ،ورك ��وب الدراجة،والتجديف،والرك ��ض
الس���ريع واملش���ي.
*خسارة الوزن:
ينص ��ح الط ��ب مبمارس ��ة متاري ��ن متوس ��طة الش ��دة م ��ن - 150
 250دقيق��ة أس��بوعيا لضم��ان خس��ارة ال��وزن والتح��رك مبرونة
أكث ��ر وذل ��ك ألن زي ��ادة ال ��وزن والس ��منة تع ��د أح ��د أس ��باب
االم ��راض املزمن ��ة فالرياض ��ة تعم ��ل عل ��ى ح ��رق الس ��عرات
احلراري��ة بكف��اءة عالي��ة وم��ن الضروري التم��رن ألطول فرتة
ممكن ��ة وبوت�ي�رة متوس ��طة أو عالي ��ة.
زيادة كتلة العضالت:
تس���اعد ممارس���ة النش���اطات الرياضي���ة يف بن���اء كتل���ة
العض�ل�ات مث���ل رف���ع األوزان واس���تخدام اآلالت الرياضي���ة
ومتاري ��ن املقاوم ��ة ال�ت�ي مت ��رن مجي ��ع عض�ل�ات اجلس ��م.
 /3الفوائد االجتماعية-:
*االنضباط :
تعتم��د معظ��م األلع��اب الرياضي��ة عل��ى برنام��ج تدري�ب�ي ح��ازم
وذل ��ك بالتم ��رن بش ��كل دوري،وإتب ��اع ج ��دول متاري ��ن وقض ��اء
وق��ت طوي��ل مم��ا جيع��ل الش��خص ق��ادراً عل��ى حتقي��ق الت��وازن
ب�ي�ن ممارس��تها وب�ي�ن النش��اطات األخ��رى (األعم��ال األخ��رى)
وه��ذا يس��اعد يف زي��ادة االنضب��اط لدي��ه وااللتزام باملس��ئوليات.
*التوجيه االجيابي:
إن ممارس���ة التماري���ن الرياضي���ة يف
فري ��ق م ��ع وج ��ود م ��درب مس ��ئول
يط ��ور العالق ��ة م ��ع امل ��درب
والزم�ل�اء ويك���ون ل���ه
تأث�ي�رات إجيابي���ة يف
حياته ��م ويدفعه ��م
حن���و التطوي���ر
لألفض���ل.

أبوعبي

دة ال
بقاري

ب
ي
ن
األ

(مص��ر ي��ا أخ��ت ب�لادي ي��ا ش��قيقة) كم��ا وصفه��ا
الشاعر تاج السر احلسن يف رائعته « آسيا وأفريقيا»
ال�تي ش��دا به��ا املب��دع عبد الكري��م الكابلي وقصيدة
« مص��ر املؤمن��ة» ال�تي صاغه��ا الش��يخ الع��ارف باهلل
الش��يخ الربع��ي طي��ب اهلل ث��راه مع��دداً فيه��ا كل
األولي��اء و الصاحل�ين و الصاحل��ات الذي��ن هبط��وا
مص��راً عل��ى م��ر التاري��خ القدي��م فبالرغ��م م��ن
عش��رات الزي��ارات ملص��ر إال أنه��ا تتجل��ى يف كل
مرة مجا ً
ال و روعة  ،فمصر هي اجلمهورية ولكن
أُصطل��ح عل��ى القول « أنا ن��ازل مصر» على مجيع
م��دن مص��ر األخ��رى فه��و يع�ني «القاه��رة» فه��ي
عن��دي مس��رح مفت��وح وكت��اب مق��روء عل��ى مدار
الي��وم وثقاف��ة تتج��دد يف كل حلظ��ة لتعم أرجاء
املعم��ورة ع�بر وس��ائل اإلتص��ال  ،ففيه��ا مي��ارس
الناس الرياضة للجميع وال يلجأون للمركبات
العامة واخلاصة إال عند الضرورة ومتتاز القاهرة
جبمال احلياة و سهولتها إذ ميكنك أن تبقى أياماً
داخ��ل مس��كنك وتصل��ك اخلدمات املعيش��ية يف ملح
البص��ر و ه��ذه م��ن البدهي��ات يعلمه��ا كل م��ن زار
مص��ر س��ائحاً و دارس��اً و عام�ل ً
ا و مستش��فياً يف
القاه��رة كل م��ن يراه��ا يتذوقه��ا حس��ب إنطباعه
و اس��تمتاعه ال��ذي قد يص��ل إىل تلميع حذائه من
عامل األورنيش الذي جيلس على ناصية إحدى
الش��وارع أو يف مقه��ى م��ن مقاهيه��ا املنتش��رة يف
كل األحي��اء إىل ه��ذه الدرج��ة تأس��رك القاه��رة
فالس�ير يف املرب��ع الذه�بي بوس��ط القاه��رة متع��ة
يف التس��وق «والفرج��ة» وغس��ل العي��ون م��ن رم��د
و رمض��اء القب��ح فاملرب��ع الذه�بي ال��ذي نعني��ه ه��و
ش��وارع وس��ط املدين��ة  ،عب��د اخلال��ق ث��روت باش��ا
و قص��ر الني��ل و عدل��ي باش��ا ،حمم��د فري��د باش��ا ،
وس��ليمان باش��ا «س��ابقاً» ال��ذي ُس��ي طلعت حرب
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باش��ا ،ش��ريف باش��ا ،عم��اد الدي��ن باش��ا و 26يولي��و
ال��ذي ُس��ي ختليداً للث��ورة املصرية بقيادة ناصر
الذي يقودك إىل حديقة األزبكية وس��ورها الذي
ُتع��رض في��ه الكت��ب القدمي��ة و املس��رح القوم��ي
و مس��رح ج��ورج أبي��ض و متث��ال إبراهي��م باش��ا
ث��م جتل��س تقتف��ي أث��ر التأري��خ تقدي��راً و عرفان�اً
لذل��ك الص��رح اخلش�بي اجلمي��ل ال��ذي التهمت��ه
الن�يران م��ن فج��ر ي��وم  28أكتوب��ر 1971م بع��د أن
ظ� ّ�ل من��ارة ل�لأدب والغن��اء واملس��رح مل��دة  102عام�اً
عندم��ا بن��اه اخلدي��وي وأفتتح��ه يف األول م��ن
نوفم�بر ع��ام 1869م أال و ه��و (دار األوب��را) (أوب��را
عاي��دة) ال�تي كان��ت أول دار لألوب��را يف أفريقي��ا
و الش��رق األوس��ط قب��ل أن تلتهمه��ا الن�يران  ..م��ا
اس��تدعى أن ُيش��يد هل��ا مبن��ى آخ��ر عل��ى الط��راز
املعماري اإلسالمي يف أرض اجلزيرة بالقاهرة ..
و أن جتلس مستذكراً تارخيها وعراقتها تصاب
باإلندهاش إلزالة أعرق الفنادق الذي يطل على
دار األوب��را (اإلزبكي��ة) وه��و فن��دق كونتيننت��ال
ال��ذي أُزي��ل م��ن الوج��ود متام �اً يف أبري��ل 2018م و
عراقت��ه تأت��ي م��ن أن الفن��دق ال��ذي ش��هد أح��داث
عظيمة من توقيع إتفاقات غريت جماري احلياة
السياس��ية و اإلقتصادي��ة وب�ين ردهات��ه جت��ول
سياس��يون كب��ار وكان مق��راً لقائ��د ق��وات األم��م
املتح��دة حلف��ظ الس�لام بعد نكس��ة يوني��و1967م و
دار األوب��را القدمي��ة كان��ت لياليه��ا امل��كان احملبب
لكب��ار ال ُكت��اب و الش��عراء و الباش��وات و أعي��ان
اجملتم��ع ولع��ل عمي��د ف��ن الغن��اء الس��وداني احل��اج
حممد أمحد س��رور ( )1946-1901أُ ُ
فتت بها كثرياً
لدرج��ة أن مس��ى إح��دى كرمياته(أوب��را عاي��دة)
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متعه��ا اهلل بالصح��ة و العافي��ة.
وهنال��ك ش��ارع ش��امبليون  ،وكل ه��ذا املرب��ع
يوصلك مبعامل تارخيية ال يتسع اجملال لذكرها
لك��ن يف كل م��ن ش��وارعها تاري��خ و جم��د وقص��ة و
حض��ارة خلده��ا كت��اب مبدع��ي مص��ر وروائييه��ا
يف جمل��دات  ،فكان��ت القاه��رة يف صي��ف ه��ذا الع��ام
كعه��دي به��ا كتب��ا م��ن الدي��ن و الثقاف��ة و الش��عر
ف��كان فض��ل الكات��ب حمم��د صف��اء عام��ر علين��ا
برواي��ة «غري��ق يف بئ��ر الذهب» و ارتويت من فيض
الس�يرة العط��رة للتق��ي الزاه��د الص��ادق اللهج��ة
«أبوذر الغفاري» وأس��رتين حقاً املسرحية الشعرية
الوزي��ر العاش��ق «إب��ن زي��دون» للكات��ب املص��ري
املع��روف «ف��اروق جوي��دة» ال��ذي أدار فيه��ا ح��واراً
ب�ين األدب و احل��ب و الدي��ن و الكرام��ة و احل��رب و
الش��جاعة و ال��ذي ص��ور رب��وع األندل��س و قرطب��ة
يف ح��وار عمي��ق حك��ى اجمل��د العرب��ي و احلض��ارة
العربي��ة اإلس�لامية ال�تي ازده��رت ث��م ول��ت و دل��ف
عل��ى «والدة» حمبوبت��ه ف��كان ح��واراً ب�ين و الدة و
عشيقها الوزير إبن زيدون بعد أن توىل الوزارة  ،و
كان للش��اعرة األندوس��ية جملس�اً للش��عر واألدب
يف قصرها بقرطبة وهلا بيتان ش��هريان من الش��عر
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كان��ت تكتبهم��ا عل��ى (فتق�تي) ثوبه��ا .
أصلح للمعالي وأمشي مشييت وأتيه تيها
أنا واهلل
ُ
وأُمك��ن عاش��قي م��ن صح��ن خ��دي وأعط��ي قبل�تي
من يش��تهيها
***
من ألف عام أو يزيد
كانت هنا يوماً حضارة
كانت هنا أجماد شعب كان يعرف ما يريد
وعلى ربوع األندلس
وقف املؤذن كي جيلجل باآلذان
اهلل أكرب  ...اهلل أكرب
والدة :
املنصب كاخلمرة تسري
وتدور تدور وحتملنا بني األوهام
توهمنا أنا أصبحنا فوق األشياء
نكرب كالظلل..
نتضخم فوق األرض وبني الناس
نتعلم طعم الكذب  ..نفاق الكلمة
لون الزيف وبهجة األحالم
فالعدل خبور حنرقه عند احلكام
واحلاكم فوق القانون ودمتم،،،،،،،،،

