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نشرة إجتماعية داخلية شهرية
تصدر عن إعالم هيئة الجمارك
نوفمرب  2018م

تخريج الدفعة « »24حتمية لرتبة المالزم أول

بحضـــور الســـيد مديـــر عـــام قـــوات الشـــرطة
وأعض ــاء هيئ ــة اإلدارة والقي ــادة برئاس ــة الش ــرطة
و الس ــيد اللـ ـواء ش ــرطة د.بش ــير الطاه ــر بش ــير
رئي ــس هيئ ــة الجم ــارك ت ــم تخري ــج الدفع ــة ()24

حتمي ــة لرتب ــة الم ــازم أول ش ــرطة بمعه ــد إبراهي ــم
محم ــود لتدري ــب الضب ــاط وأش ــاد س ــيادته ب ــأداء
منســـوبي هيئـــة الجمـــارك ومجهـــودات مكافحـــة
التهريـــب بواليـــة القضـــارف .

رئيس هيئة الجمارك يلتقي بالسفير األثيوبي
فـــي إطـــار التعـــاون
الجمركـــي المشـــترك بيـــن
هيئـــة الجمـــارك الســـودانية
ونظيرتهــا فــي العالــم التقــي
اللـــواء شـــرطة د .بشـــير
الطاهـــر بشـــير رئيـــس
هيئـــة الجمـــارك بالســـفير
األثيوبـــي شـــفراو جارســـو
تدشــا لبحــث ســبل التعــاون
بي ــن الدولتي ــن ف ــي المج ــال
الجمرك ــي وتبـــادل الخبـ ـرات
والتجـــارب والتدريـــب ورفـــع
القـــد رات.

رئيس الوزراء ووزير املالية يشيد بأداء العاملني بهيئة اجلمارك
بعـــث الســـيد وزيـــر الماليـــة
والتخطيـــط االقتصـــادي والعامليـــن
والتخطيـــط
الماليـــة
بـــوزارة
االقتصــادي خالــص شــكرهم وعظيــم
تقديرهـــم للجهـــود المقـــدرة التـــي
قدمته ــا هيئ ــة الجم ــارك الس ــودانية
والعمـــل المخلـــص الـــذي بذلـــوه
فـــي أداء الهيئـــة لشـــهر ســـبتمبر
المنصـــرم 2018م ،آمـــاً فـــي
المزيـــد مـــن األداء والتميـــز وأن
يتواصـــل العطـــاء وان يوفقنـــا اهلل
إو�ياهـــم لتحقيـــق مـــا ننشـــده مـــن
دور رائ ــد وانج ــازات لتوفي ــر إحتاج ــات الب ــاد والنه ــوض
باالقتصـــاد الوطنـــي والحفـــاظ علـــى مكتســـبات الدولـــة
وص ــون موارده ــا متمني ــا له ــم دوام التوفي ــق والس ــداد.
هــذا وقــد وجــدت اإلشــادة صــدى طيــب بيــن كل منســوبي

هيئـــة الجمـــارك والتـــي اعتبروهـــا
قـــادة شـــرف فـــي أعناقهـــم.
وتج ــدر اإلش ــارة إل ــى أن الجم ــارك
لديه ــا مس ــيرة طويل ــة ف ــي مس ــألة
الحوس ــبة واس ــتخدام النظ ــم االلي ــه
تمت ــد لحوال ــي  29عام ــا ،تس ــتخدم
الجمـــارك الســـودانية برنامـــج
االس ــكودا العالمي ــة المس ــتخدم ف ــي
أكثــر مــن  100دولــة حــول العالــم
وه ــي اح ــدث نس ــخه م ــن البرنام ــج
وتعتم ــد عل ــى االنترن ــت ف ــي الرب ــط
الشـــبكي مـــع اي جهـــة ويعـــد
برنامجــا شــامالً لمعالجــة اإلجـراءات الجمركيــة وتحصيــل
اإليـرادات آليــا وتوفيــر بيانــات إحصائيــة دقيقــة ،وســاهم
فـــي تقليـــل الوقـــت والجهـــد وحســـم حـــاالت التزويـــر
والمحافظـــة علـــى اإليـــرادات العامـــة بالدولـــة .

االدارة العامة لمكافحة التهريب بهيئة الجمارك تتمكن من
ضبط عدد « »523كرتونة كريمات تجميل بقيمة « »4مليار جنيه

جمارك ارقين تؤكد الجاهزية واليغظة التامة
فـــي انجـــاز جديـــد وخـــال
اســـبوع واحـــد تمكنـــت ادارة
جمــارك معبــر ارقيــن مــن ضبــط
ضبطيتيـــن مـــن الذهـــب بلـــغ
اجماليهمـــا « »13كيلوجـــرام
وقـــد اشـــاد اللـــواء شـــرطة
اســـماعيل بابكـــر مديـــر االدارة
العامـــة للعمليـــات الجمركيـــة
بالجهـــد الـــذي بذلـــه رجـــال
الجمــارك بالمعبــر ،داعي ـاً ببــذل
مزيـــد مـــن الجهـــد فـــي ســـبيل
محاربـــة التهريـــب والمحافظـــة
علـــى ثـــروات البـــاد.

تمكنـــت اإلدارة العامـــة لمكافحـــة
التهريـــب بهيئـــة الجمـــارك (فرعيـــة
امدرمـــان) مـــن ضبـــط عـــدد()523
كرتونــه كريمــات تجميــل تقــدر قيمتهــا
ب( )4مليـــار جنيـــه كانـــت مخبـــأة
داخـــل عربـــة لـــورى محمـــل بشـــحنة
بطيـــخ بغـــرض التمويـــه.
وأوضـــح اللـــواء شـــرطة عيســـى
ادم إســـماعيل مديـــر اإلدارة العامـــة
لمكافحــة التهريــب أن الضبطيــة تأتــى
ف ــي إط ــار الخط ــة الموضوع ــة والت ــي

تهـــدف إلـــى قفـــل المنافـــذ والمعابـــر
للســـلع والبضائـــع المهربـــة والغيـــر
مطابقـــة للمواصفـــات إلـــى داخـــل
البـــاد  ،مشـــي ار إلـــى أن الكريمـــات
المضبوطـــة تبلـــغ قيمتهـــا( )4مليـــار
جنيـــه وهـــى تمثـــل تهديـــدا لصحـــة
المواطـــن بأمـــراض خطيـــرة  ،مشـــيدا
باليقظــة والجاهزيــة التامــة لمنســوبي
المكافح ــة والذي ــن اس ــتطاعوا بعينه ــم
الفاحصـــة كشـــف عمليـــة التهريـــب
وحمايـــة االقتصـــاد بالرغـــم مـــن

اســـتخدام المهربيـــن للتمويـــه عبـــر
شــحنة البطيــخ  ،مؤكــدا جاهزيــة قــوة
المكافح ــة لضب ــط كل م ــن تس ــول ل ــه
نفســـه التالعـــب بـــأرواح المواطنيـــن
عبـــر االنتشـــار الكبيـــر لقـــوات
المكافحـــة فـــي المنافـــذ والمعابـــر .
ويفيـــد أن قـــوات المكافحـــة تمكنـــت
مـــن ضبـــط العربـــة شـــمال امدرمـــان
عبــر عربــة لــورى كانــت فــي طريقهــا
إل ــى داخ ــل الخرط ــوم تحم ــل ()523
كرتون ــه كريم ــات مختلف ــة .
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هيئة التحرير

اجلمارك تقيم يومني عالجيني جمانا بالشراكة مع عافيتنا للخدمات العالجية
أقامـــت شركــــة عافيتنــــا للخدمــــات
العالجيــــة بالتعــــاون مـــع مستشـــفي
« »BLKالتخصصـــي بنيودلهـــي
يوميـــن عالجييـــن مجانـــا بالمجمـــع
الطبـــي لهيئـــة الجمـــارك بالتعـــاون
م ــع ف ــرع الخدم ــات العالجي ــة تح ــت
رعاي ــة الس ــيد رئي ــس هيئ ــة الجم ــارك
إو�شـراف الســيد مديــر دائــرة التوجيــه
والخدمـــات وشـــمل البرنامـــج «»3
عيـــادات فـــي المـــخ واألعصـــاب،

املدير العام

عميد شرطة حقوقي /سليمان الفكي

رئيس التحرير

عقيد شرطة /د .مجاهد الفادني

نائب رئيس التحرير

مجتمع

عقيد شرطة /د .سعد موسى

مدير التحرير

الفقريـــة

والعظـــام،

والسلســـلة
واألطفـــال.
ولقـــد وجـــد البرنامـــج تجـــاوب كبيـــر
م ــن العاملي ــن بالهيئ ــة وأس ــرهم وق ــد
أشــادوا بالتهيئــة التــي تمــت مــن قبــل
الخدم ــات العالجي ــة وتجهي ــز أجه ــزة
التخطي ــط للم ــخ واألش ــعة المقطعي ــة.
وكان البرنام ــج ناج ــح بص ــورة كبي ــرة
و لقـــي قبـــول كبيـــر فـــي أوســـاط
العامليـــن بالهيئـــة.

مجتمع
بسم اهلل الرحمن الرحيم

قال تعالى:

مقدم شرطة /هاجر مريغني

املدير التنفيذي

مقدم شرطة /سوسن صاغه

اعالم جمارك البحر االحمر

مقدم شرطة /خلف اهلل العبيد

سكرتري التحرير

مالزم شرطة /حسني عبد الكريم
مالزم شرطة /عمر الســـر
مساعد شرطة /حمزة الرحيمة
رقيب شرطة /محمد جمال الدين

التغطيات

م.أول شرطة /رشا حسني الصادق

النشر اإللكرتوني

م.أول شرطة /نهى محمد خليل
مالزم شرطة /محمد عثمان صديق

العالقات العامة

م.أول شرطة /خالد محمد البشري
رقيب شرطة /ياسر محمد احمد

التصوير

راشد الرشيد  -خالد االمني
محمد مصطفى  -احمد محجوب
محمد أبشر

جمع وطباعة

رقيب أول /عادل عبدالرازق
عريف شرطة /بهاء الدين الهادي

االخراج الفني التصميم

بقلوب مؤمنة بقضاء هلل وقدره وببليغ الحزن واألسى
تنعي إدارة اإلعالم والعالقات العامة المغفور لهم بإذن هلل
وفـــاة شـــقيقة الرقيـــب شـــرطة/إبراهيم عـــز
الدين(جمــارك دنقــا( وفــاة شــقيقة الرائــد معــاش/
ســـعدية األميـــن وفـــاة والـــد الوكيـــل عريـــف
شرطة/ش ــرف الدي ــن جبري ــل حم ــاد ابراهيم(دائ ــرة
التدريـــب( وفـــاة والـــدة الوكيـــل عريـــف ش ــرطة/
عثمــان عبــاس ســمري(الميناء الجــاف عطبــرة)،
وف ــاة وال ــدة الوكي ــل عري ــف شرطة/حس ــن بش ــير
مائل(المكتـــب التنفيـــذي) ،وفـــاة والـــدة كل مـــن
الرقيـــب شـــرطة/نصر الديـــن عواســـة(مكافحة
التهري ــب) ،والوكي ــل عري ــف شرطة/حس ــن بش ــير
مائل(المكتــب التنفيــذي) ،وفــاة والــد المــازم أول
ش ــرطة /أحم ــد اس ــماعيل أحم ــد صالح(جم ــارك
كوس ــتي) ،وف ــاة الرقي ــب اول معاش/عل ــي كادي
جبوري،وفـــاة شـــقيقة الجنـــدي شرطة/ياســـر
محمــود حقار(المكافحــة حلفــا) ،وفــاة والــدة رقيــب
اول شـــرطة/الهادي محمـــد يوســـف(المكافحة
الخرط ــوم) ،وف ــاة ش ــقيق العقي ــد ش ــرطة/ابراهيم
محمـــد الحاج(مطارالخرطـــوم) ،وفـــاة والـــدة
الســـيد/عبد العزيـــز عكاشـــه الطاهر(جمركـــي
ســـابق) ،وفـــاة والـــدة العريـــف شـــرطة/جمال
برشــم عواســة(المكافحة الخرطــوم) ،وفــاة شــقيقة

الرقيـــب شـــرطة/امين ابراهيـــم عثمـــان (ادارة
البتـــرول) ،وفـــاة والـــدة العريـــف شـــرطة/محمد
عبـــد اهلل الفكي(مطـــار الخرطـــوم) ،وفـــاة والـــد
المس ــاعد ش ــرطة/عبدالناصر ن ــور الدين(محم ــد
مكافح ــة التهري ــب عطب ــرة) ،وف ــاة وال ــدة الجن ــدي
شـــرطة/فاطمه تيـــه عبـــد اهلل(دائـــرة التوجيـــه
والخدمات-المشـــغل) ،وفـــاة والـــدة الجنـــدي
شـــرطة/فاطمه تيـــه عبـــد اهلل(دائـــرة التوجيـــه
والخدمات-المشــغل) ،وفــاة والــد الجنــدى شــرطة/
عم ــر الخات ــم أحمد(التأمي ــن والخدم ــات) ،وف ــاة
والــد الجنــدى شــرطة/عمر الخاتــم أحمد(التأميــن
والخدمـــات) ،وفـــاة والـــدة الرقيـــب شـــرطة/بهاء
الدي ــن هن ــوة محمود(المكافح ــة جن ــوب كردف ــان)،
وف ــاة وال ــدة العري ــف ش ــرطة/عباس عل ــي ي ــس
(المشـــروعات والتنميـــة) ،وفـــاة والـــد الجنـــدي
شـــرطة/مهاجر عبـــد القـــادر حســـين(المكتب
التنفيذي-دائــرة الخرطــوم) ،وفــاة شــقيقة الرقيــب
اول شرطة/ســلوى عبــد اهلل محمد(جمــارك مطــار
الخرط ــوم) ،وف ــاة ش ــقيق العقي ــد ش ــرطة/عوض
عبـــد اهلل(إدارة التفتيـــش) ،وفـــاة والـــد العقيـــد/
ناص ــر عبدالرحي ــم موس ــي(دائرة جم ــارك البح ــر

األحم ــر) ،وف ــاة وال ــد الرائ ــد معاش/ناه ــد عل ــي
عبدالرحم ــن ،وف ــاة وال ــد الم ــازم شرطة/موس ــى
الباهـــي جـــاد الرب(جمـــارك النيـــل االزرق)،
وفـــاة ابنـــة الرائـــد شـــرطة/محب الديـــن عثمـــان
عبدالرحمن(جمـــارك العبيديـــة) ،وفـــاة والـــد
الرقيــب شــرطة/احمد عبــد العطيــم محمد(جمــارك
البحـــر االحمـــر) ،وفـــاة والـــدة العقيـــد شـــرطة/
الطاه ــر وج ــه عل ــي وجه(المكافح ــة الخرط ــوم)،
وف ــاة ش ــقيق العمي ــد معاش/محم ــد ض ــو البي ــت
صالح،وف ــاة ش ــقيق العمي ــد معاش/محم ــد عب ــد
الكريـــم دراج ،وفـــاة والـــد المســـاعد شـــرطة/
ادم مكـــي عبـــد اهلل ادم(التوجيـــه والخدمـــات)،
وف ــاة وال ــد الرقي ــب ش ــرطة/مبارك أحم ــد ضي ــف
اهلل(إدارة الواليـــات) ،وفـــاة والـــدة النقيـــب
معاش/صديـــق محمـــد أحمـــد اإلمام،وفـــاة والـــد
الوكي ــل عري ــف ش ــرطة/خالد قرن ــي بلل(اإلع ــام
والعالقـــات العامـــة) ،وفـــاة شـــقيقة المســـاعد
شرطة/حس ــن حم ــدان حماد(المكافح ــة عطب ــرة)،
وفـــاة شـــقيق الرائـــد معاش/منـــى محمـــد بـــدري
يق ــام المآت ــم ،وف ــاة وال ــد المس ــاعد ش ــرطة/خضر
محمود(جمـــارك كســـا)،

كما تتقدم إدارة االعالم والعالقات العامة بالتهنئة
العمي ــد شرطة/س ــليمان الفك ــي محم ــد أحم ــد (مدي ــر إدارة االع ــام والعالق ــات العام ــة) ،بمناس ــبة زواج
كريمت ــه والعميد(م)/هاش ــم حس ــن محم ــد إدري ــس بمناس ــبة عق ــد قــران كريمت ــه والم ــازم اول ش ــرطة
/محم ــد س ــيد احمد(الحاوي ــات س ــوبا) بمناس ــبة زواج ــه والم ــازم اول ش ــرطة /فيص ــل فت ــح الرحم ــن
الحســين(مطار الخرطــوم) بمناســبة عقــد قرانــه ،واللـواء معاش/علــي عبــد المجيــد بمناســبة عقــد قـران
إبن ــه ،والمق ــدم شرطة/ابتس ــام بش ــير (مط ــار الخرط ــوم) بمناس ــبة زواج ابنته ــا ،والعمي ــد معاش/ان ــور
عب ــداهلل عل ــي بمناس ــبة عق ــد قـ ـران ابنت ــه والم ــازم اول ش ــرطة/بكري ع ــوض اهلل علي(دائ ــرة تقني ــة
المعلوم ــات) ،وذل ــك بمناس ــبة زواج ــه والرائد(م)/بدري ــة عب ــد اهلل الطي ــب بمناس ــبة زواج ابنته ــا.
كمــا تهنــي كل مــن المــازم أول شــرطة/علي بخيت(فــرع االســتخبارات) لنيلــه درجــة الدكتــوراة والمــازم اول/
هبــة محجــوب الرفاعي(دائــرة تقنيــة المعلومــات) والمــازم أول شــرطة /ميســاء عــوض الســيد ســليمان(إدارة جمــارك
مطــار الخرطــوم) ،والرقيــب شــرطة/عوض عبــد الواحــد إبراهيم(التأميــن والخدمــات) ،لنيلهــم درجــة الماجســتير..
ألف مبروك.

3
ضبطيات امليناء اجلاف مدني وادارات املكافحة

* تمكنـــت جمـــارك المينـــاء
الجـــاف مدنـــي مـــن ضبـــط حاويـــة
تحمـــل حبـــوب مخـــدرة داخـــل
الحظيـــرة فـــي مرحلـــة الكشـــف
عــدد( )124كرتونــة ترامــا دول تــم
حج ــز البضائ ــع واتخ ــاذ اإلجــراءات
القانونيـــة
* تمكن ــت إدارة مكافح ــة التهري ــب
نهـــر النيـــل مـــن ضبـــط عـــدد ()6
ل ــوري مص ــري دخل ــت الب ــاد ع ــن

طريــق التهريــب وعــدد ( )5بوكــس
محملـــة بكميـــات مـــن الكريمـــات
والعط ــور وبضائ ــع محظ ــورة وعن ــد
دخـــول القـــوات مدينـــة عطبـــرة
كان ف ــي اس ــتقبالها الس ــيد الوال ــي
ووزيــر الماليــة ولجنــة امــن الواليــة
* كمـــا تمكنـــت إدارة مكافحـــة
التهري ــب الني ــل األزرق م ــن ضب ــط
عـــدد ( )2لـــوري سمســـم مهربـــة
الـــي الخـــارج وضبطـــت مكافحـــة

التهري ــب الني ــل األبي ــض ع ــدد()8
لـــوري تحمـــل بضائـــع مختلفـــة
ووقـــود مهربـــة الـــي الخـــارج
كمـــا تمكنـــت مكافحـــة التهريـــب
القض ــارف م ــن ضب ــط ع ــدد ()60
رأس مــن األبقــار ((كــرور)) داخلــة
للب ــاد .وتمكن ــت مكافح ــة التهري ــب
كســا مــن ضبــط عــدد( )117رأس
مـــن الجمـــال الصوماليـــة مهربـــة
بالحـــدود.

األكادميية القومية للعلوم اجلمركية والتكنولوجيا تستقبل طالبها اجلدد

بحض ــور كل م ــن س ــعادة اللـ ـواء ش ــرطة
أزهـــري حســـين الشـــريف مديـــر دائـــرة
التوجيــه والخدمــات وســعادة اللـواء شــرطة
عبـــد المحســـن ســـيد داؤود مديـــر دائـــرة
الوالي ــات ،وس ــعادة العمي ــد ش ــرطة محم ــد
علـــي ســـعيد شـــهدوا احتفـــال اســـتقبال
الطـــاب الجـــدد لألكاديميـــة القوميـــة
للعلـــوم الجمركيـــة والتكنولوجيـــا ،وأشـــاد
س ــعادة اللـ ـواء ازه ــري ب ــأداء األكاديمي ــة.

عيادات
عبــدون
اسم الطبيب :
د/عمر عثمان
محمد عثمان
طرق الوقاية والعالج ؟
خريج جامعة  :الخرطوم
 -1تجنب أماكن الزحام
التخصص  :طبيب عمومي
 – 2االهتمـــام بالصحـــة الفرديـــة مثـــل
الجدول األسبوعي للعيادة :
غســـيل األيـــدي
كامل األسبوع الفترة الصباحية
 – 3االبتعـــاد عـــن مخالطـــة المصابيـــن
معلومة طبية
حيـــث العـــدوي بالطـــرق المباشـــرة
أمراض الشتاء ؟
نـــزالت البـــرد  +التهـــاب الحلـــق  +واستنشـــاق القطيـــرات الخارجـــة مـــن
االلتهـــاب الرئـــوي الحـــاد  +التهـــاب الغشـــاء المخاطـــي للمصابيـــن فـــي
الهـــواء.
الممـــرات التنفســـية العليـــا

و
ج
و
ه
و
د
و

عشرة ونســـة

الطيب الصديق حسن عبد هلل
ضــيــفــنــا لــهــذا ال ــع ــدد رجــــاً ظل
خلف مقود سيارات الهيئة سائقاً
لــمــخــتــلــف ال ــع ــرب ــات مــنــذ الــعــام
1992م إو�لى يومنا هذا.
االسم:
الطيب الصديق حسن عبداهلل
السكن:
السقاى (السروراب).
الميالد1963 :م.
الرتبة :مساعد شرطة
الحالة االجتماعية:
م ــت ــزوج وأب لــبــنــيــن وبــنــات
وعندي بنت خريجة سيكلوجى
والتانيه تقنية معلومات وعندي
ولد خريج هندسة ميكانيكا
تاريخ التعيين1992 :م.
كان المدير منو عند تعيينك:
الواء شرطة ماهل أبوجنة
أماكن عملت بها:
الـــــرئـــــاســـــة الــــخــــدمــــات
االجتماعية،التفتيش العام في
المنشية بقيادة السيد العميد عبد اللطيف  ،الورشة
ورسوم اإلنتاج بحري ثم قرى الحرة والبترول.
مكان عملك اآلن:
اعمل في فرع البترول (الجيلى) منذ العام 2014م
وحتى اآلن أقوم بقيادة الترحيل الخاص بالسادة
الضباط وغيرها من العربات اإلدارية االخري.

ائر

وجو

ه
و
د
وائر

رائد شرطة مهندس /صابر العوض حاج محمد

و
ج
و
ه

مقدم شرطة حقوقي /د.سعاد محمد علي

الشؤن القانونية واملخالفات

بتتمنى شنو:
عندي أمنية وحيدة أن أحج بيت اهلل الحرام
كلمة اخيرة:
اشــكــر هيئة الــجــمــارك ممثلة فــى إدارة اإلعــام
لزيارتهم لنا.

مالزم شرطة /مصعب ادم

و

ج
و
ه
ود

مجمع ورش البوابة

و
د
و
ا
ئر

مساعد شرطة  /حسن محمود حمدان

رقيب شرطة /عبدو الحاج عبدوش

موسيقي الجمارك

االعالم والعالقات العامة

الشؤن القانونية

وائر
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شخصية العدد
االسم:عميد شرطة على جـــــــــــدو آدم بشر عبيدهتاريخ الميالد1960 :م.الحالة االجتماعية :متزوج وأب لعدد منالبنين والبنات.
المراحل الدراسية:خلوة الفكي على حميدة بمدينة الفاشر 1963م.مدرسة الفاشر الجنوبية األولية – االبتدائية بنين1967م.
مدرسة الفاشر الجنوبية المتوسطة بنين 1973م.مدرسة دارفور الثانوية بنين 1977م.جامعة الخرطوم كلية االقتصاد والدراساتاالجتماعية 1981م.
ماجستير االقتصاد البحت /كلية االقتصادوالدراسات االجتماعية 1995م.
تاريخ التعيين 1986م.الترقيات:رائد شرطة 1996م.مقدم شرطة 2001م.عقيد شرطة 2007م.عميد شرطة 2014م.المحطات الجمركية التي عملت بها:دائرة جمارك البحر األحمر.إدارة جمارك مطار الخرطوم.دائرة الشئون المالية.دائرة التخطيط والتنظيم والبحوث.دائرة جمارك الخرطوم.دائرة الشئون الفنية.الدورات التدريبية:دورات تدريبية بالداخل والخارج نذكر منها علىسبيل المثال:
بالداخل:دورة اإلجراءات الجمركية بمعهد الجمارك.ألسياسات والمفاوضات التجارية  -منظمة التجارةالدولية ومعهد الجمارك.
تدريب مدربين بمعهد الجمارك.دورة التخطيط االستراتيجي بفندق رجنسي(مرديان سابقاً).
فن الخطابة بدار الشرطةإعداد الموازنة بمعهد الدراسات الماليةالفدرالية المالية بالمجلس األعلى للموارد رئاسةالجمهورية (صندوق دعم الواليات).
القيادة الفاعلة معهد إنتان الماليزي ومعهدالجمارك.

عميد شرطة/

على جدو آدم بشر عبيده

إدارة الجودة – معهد إنتان الماليزي ومعهدالجمارك.
بالخارج:الضريبة على القيمة المضافة  -بجمهورية مصرالعربية.
التخطيط اإلستراتيجي المتقدم لتكنولوجياالمعلومات – الشارقة.
إدارة التخطيط االستراتيجي – جمهورية مصرالعربية.
تسهيل التجارة وبرنامج ميركاتور لمنظمة الجماركالعالمية – البحرين.
التفكير اإلبداعي والتخطيط االستراتيجي إو�دارةالتغيير الهيكلي وأدوات التحليل ومشكالت صنع
القرار – بكلية الهندسة بالجامعة اإلسالمية
بماليزيا.
إدارة المخاطر منظمة الجمارك العالمية – لبنان.إجراءات التدقيق الجمركي المكتبي والميداني –منظمة الجمارك العالمية والمعهد المالي – بيروت
لبنان.
دورة منظمة التجارة الدولية المتقدمة لرؤساءاللجان الوطنية لتسهيل التجارة – جنيف -
سويسرا.
دورة تدريبية حول مفاوضات تسهيل التجارة –جنيف  -سويسرا.
المشاركات الداخلية والخارجية:بالداخل:شاركت في مؤتمرات أركويت لهيئة الموانيالبحرية – قدمت عدة أوراق عمل ببورتسودان
حول اإلجراءات الجمركية .
شاركت في عدة مؤتمرات وورش عمل للكوميسابالخرطوم.
شاركت كمنسق لورشة منظمة التجارة الدوليةلتقييم االحتياجات واألولويات بالخرطوم.
شاركت كأحد مؤسسي األكاديمية القومية للعلومالجمركية والتكنولوجيا وعملت منسقاً للجان
اإلنشاء وضع المناهج ومناقشتها بو ازرة التعليم
العالي.
مؤسساُ أو شاركت في تأسيس إدارات ألسياسات،الدبلوماسيين ،البحوث ،المخاطر ،المراجعة
الداخلية ،حساب البنك واإليرادات.
شاركت منسقاً لخطة األنكتاد إلنفاذ مطلوباتتسهيل التجارة بالخرطوم.
شاركت في ورشة االنكتاد لوضع خارطة الطريقلتسهيل التجارة بالخرطوم.

شاركت في عدة ورش عمل حولاإلجراءات الجمركية وتسهيل التجارة وقدمت
العديد من أوراق العمل بالخرطوم وبورتسودان .
شاركت في عدة اجتماعات للمجلساألعلى لإليرادات بو ازرة المالية.
مشاركاً في إعداد تقارير األداء الماليوالعام لفترة طويلة.
شاركت في عدة لجان داخل الجمارك مثل لجانالموازنة والخطة اإلستراتيجية والخطط السنوية
وتعديل اللوائح الجمركية مثل الالئحة العامة
وكتاب تعليمات ضباط الجمارك ،الئحة اإلفراج
المؤقت ،الئحة المناطق الحرة ...الخ.
شاركت في عدة لجان بو ازرة التجارة.نشرت لي عدة مقاالت بمجلة الجمارك الشهريةوكذلك مجلة و ازرة التجارة.
عضواً بفريق اإلنضمام لمنظمة التجارة الدوليةبمفوضية اإلنضمام.
رئيس فريق العمل الوطني لتسهيل التجارة ومقرراللجنة الفنية لتسهيل التجارة واألعمال االلكترونية
بمجلس الوزراء.
شاركت في عدة لجان وورش عمل حول تطبيقضريبة القيمة المضافة.
رئيس لجنة الربط الشبكي والنافذة الواحدة.شاركت في أعمال لجنة أداء األعمال بمجلسالوزراء وعملت نائباً لرئيس مؤشر التجارة عبر
الحدود.
 محاض اًر في أكاديمية الجمارك في تسهيلالتجارة ،وقواعد المنشأ ،والنزاهة في العمل
الجمركي .ومدرباً بمركز التدريب الجمركي
بأكاديمية الجمارك.
بالخارج:شاركت في الملتقى العربي الرابع :مستقبلمفاوضات تحرير التجارة في ظل منظمة التجارة
الدولية العالمية الفرص والتحديات أمام الدول
العربية – صنعاء اليمن.
شاركت في الملتقى العربي الخامس مستقبلمفاوضات تحرير التجارة في ظل منظمة التجارة
العالمية الفرص والتحديات أمام الدول العربية –
عمان األردن.
شاركت في مفاوضات إتفاقية تسهيل التجارةبجنيف خالل الفترة من 2013 – 2008م.
مشاركاً في مفاوضات إنضمام السودان لمنظمةالتجارة الدولية – جنيف.
مشاركاً في مفاوضات الشراكة االقتصادية معاالتحاد األوربي في دول إفريقية تحت مجموعة
ESA
شاركت في المؤتمرات الدولية لألنكتاد لدورتين– بجنيف  -ولدي أعمال منشورة على صفحة
األنكتاد في االنترنت.
عضو فريق العمل لتسهيل التجارة بمنظمةالجمارك العالمية ببروكسل وشاركت في عدة

اجتماعات ولدي أعمال منشورة بصفحة المنظمة
على االنترنت.
مشاركاً ومفاوضاً في قواعد المنشأ االتحاداإلفريقي في عدة دول افريقية.
شاركت في اجتماعات الكومسيك في تركيا.شاركت في اجتماع وفد الجمارك مع شبكةالجامعات الجمركية – باستراليا.
شاركت في المؤتمر األول لشبكة الجامعاتالجمركية بباكو – ازربيجان.
شاركت في إجتماع توقيع عقد مشروع االسيكوداالعالمية – بجنيف.
شاركت في إجتماع وفد الجمارك مع نائب رئيسالوايبو – بجنيف.
شاركت في إجتماع وفد الجمارك مع مدير الجماركالسويسري ببيرن.
شاركت في منافسة  Smart lessonsللبنكالدولي تحت رعاية منظمة التجارة الدولية بورقة
حول تجربة السودان في إنشاء لجنة تسهيل
التجارة منشورة في صفحة  IFCللبنك الدولي.
ماذا أضاف لي العمل الجمركي على المستوىالعام والشخصي:
العمل الجمركي فتح لي مجا ًال واسعاً لتوظيفإمكانياتي التي هباني اهلل ومؤهالتي العلمية
مدعومة بالخبرة العملية التي نلتها عبر السنيين
للمشاركة في تطوير وتحديث اإلدارة الجمركية
باالستناد إلى التفكير االستراتيجي والممارسات
الجيدة إو�تباع المعايير الدولية.
كنت منذ أيام التعيين األولى أعتقد أن اإلدارةالجمركية سيكون لها شأن عظيم في مقبل األيام
والحمد هلل صدقت توقعاتي وأصبحت الجمارك
اآلن رقماً ال يمكن تجاوزه في دفع عجلة االقتصاد
والتنمية بالبالد.
وعلى المستوى الشخصي فقد إستفدت فائدةقصوى من المدرسة الجمركية التي علمتني كيف
أعمل على إدارة الحياة من حولي وكيف أتعامل
مع اآلخر في القطاعات الواسعة التي تتقاطع مع
الجمارك كما أنني نلت من المعارف والخبرات التي
لم أكن أجدها في غير الجمارك بحيث تمكنت في
التخصص في مجاالت جديدة ومتفردة متداخلة
بين الجمارك والتجارة الدولية .والبد من إالعتراف
بأنني أدين بالوالء المطلق لهذه المؤسسة العريقة
التي صقلتني وأهلتني للسير في الطريق المهني
لخدمة البالد.
وصية لضباط وصف ضبط وجنود هيئة الجمارك:في هذا المجال أوصي جميع زمالئي وزميالتيبااللتزام بالنزاهة في العمل الجمركي والمهنية
العالية وتطوير األداء والوالء للمؤسسة الجمركية
واإلعتزاز واإلفتخار بها واإلنضباط والتزود
بالمعارف واإلستفادة من خبرات بعضنا البعض
لتسيير دوالب العمل وعدم االلتفات والتجاوب مع
الشائعات وتثبيط الهمم.

