الجمارك
الماليةـار «يشيدحدودبأداء
بهيئةالسفر والنقـل»
العاملينالتجارة و
ذكية لسالسة
ووزير تحـت شع
الوزراءللجمارك. .
رئيسالعالمي
اليوم
مخدرة
حبوب
تضبطكبيرةحاوية
مدني
الجاف
نقوم بها احسن قيام
نستطيع معا ان
اعناقنا مسؤولية
ليضع على
الميناءهذا العام
جمارك ياتى شعار
لواء شرطة د/.
بشير الطاهر بشير:

املدير العام

بسم اهلل الرحمن الرحيم

الثاني عشر
عشر
العــدد الرابع
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عقيد شرطة  /د .مجاهد الفادني

اليوم العاملي للجمارك
حتــت �شعـــار

رئيس التحرير

نشرة إجتماعية داخلية شهرية
تصدر عن إعالم هيئة الجمارك
2019م
يناير2018
نوفمرب

أول
المالزم
لرتبة
حتمية
«»24
تخريج
بمناسبة
العالمية
الجمارك
لمنظمة
الدفعة العام
السيد األمين
كلمة
االحتفال باليوم العالمي للجمارك في يوم 2019/1/26

يسعدين أن أطلعمك بان االحتفال
باليوم العاملي للجامرك يف يوم/26
يناير  2019القادم سيخصص حلركة
البضائع والراكب ووسائل النقل عىل
حنو رسيع و سلس.حتت شعار"حدود
ذكية لسالسة التجارة والسفر والنقل"
بعملها م��ع اجل��ه��ات األخ���رى ذات
الصلة تلعب امجل��ارك دورا حموريا
يف تهسيل التجارة والسفر وذلك عرب
تبسيط وتوحيد اإلج��راءات امجلركية
وتنسيقها ويف تامني احل��دود .ول��ذا
من ال�ضروري أن تأخذ امجل��ارك ذمام
املبادرة يف تعزيز ومضاعفة اجلهود
بحضـــور الســـيد مديـــر عـــام قـــوات الشـــرطة
املسمترة لتهسيل انسياب البضائع
وأعض ــاء هيئ ــة اإلدارة والقي ــادة برئاس ــة الش ــرطة
وحركة الراكب عرب احلدود مما يودي
و الس ــيد اللـ ـواء ش ــرطة د.بش ــير الطاه ــر بش ــير
إيل حتويل مفهوم العوملة إيل قوة
رئي ــس هيئ ــة الجم ــارك ت ــم تخري ــج الدفع ــة ()24
اجي��اب��ي��ة.حت��ق��ي��ق��ا هل���ذه ال��غ��اي��ة ف��ان
امجلارك ملزتمة بتطوير حتويل احلدود
إىل  :ح���دود ذكية" م��ع وج���ود دور
امجلارك كنقطة مركزية للربط وحمورا
للتنسيق.
إن مفهوم احل��دود الذكية وال��ذي
يسلط الضوء عىل دور امجل��ارك يف
أجندة األمم املتحدة لسنة2030للتمنية
االق��ت��ص��ادي��ة ي��ع�نى مض����ان تسلمي
امل��واد اخل��ام إيل املصانع يف حينه
وتقليل املنافسة غري العادلة للسلع
يف املجمتعات احمللية وف��ت��ح أف��اق
لملجمتعات املهمشة ل��ل��وص��ول إىل
أس������واق ج���دي���دة ت��أس��ي��س ظ���روف
جتارية عىل حنو يساعد عىل التنبوء
والشفافية وتيسري اإلمع��ال املرشوعة
اليت تودي يف املقابل إىل املسامهة يف
المنو االقتصادي وخلق فرص للعمل.
هنالك شقني هلذا الهنج املبتكر:إعادة
هندسة أنشطة اإلمع���ال م��ع تطبيق
التقنيات اجلديدة والعمل بذاكء حتقيقا
مرتابطة ترىع
جديـــدعاملية
انجـــازتذويد
فـــيلسلسة
وخـــال
ادارةبصورة شاملة.
االقتصادي
المنؤ تمكنـــت
معليةواحـــد
اســـبوع
ضبــطوهيدف مفهوم
اخللفية
هلذةـن مــن
خالفاـر ارقيـ
جمــارك معبـ
بلـــغ ت��ع��ذي��ر اكف��ة
احل��دي��ث��ة إىل
احل����دودمـــن الذهـــب
ضبطيتيـــن
الرامية اىل تهسيل
احلكومية
كيلوجـــرام
املسايع «»13
اجماليهمـــا
وتقليل الهتديدات
وقـــدالتجارة
والسفر شـــرطة
اشـــاد اللـــواء
انسياب البضائع
املصاحبة
لعمليات االدارة
بابكـــر مديـــر
اســـماعيل
الجمركيـــةحركة ال��راكب
للعمليـــاتومعليات
ع�بر احل���دود
العامـــة
مبفهوم احلدود
بذلـــهنعىن
النقل.
ووسائل
رجـــال
الـــذي
بالجهـــد
امجلارك من وضع
احلديثة
تأكد ببــذل
بالمعبــر،
الجمــارك
وجوبداعي ـاً
حم��ور ألتذامها
فـــي يف
امل��رش��دة
ســـبيل
امل��ب��ادئالجهـــد
مزيـــد مـــن
واالمتثال :
معلييتواإلنفاذ
المحافظـــة
وجهودالتهريـــب
محاربـــة
علـــى ثـــروات البـــاد.

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 .

ال�سيد /كيونيو ميكوريا

األثيوبي
رئيس هيئة الجمارك
بالسفيراجلمارك العاملية
يلتقيأمني العام ملنظمة
ال
التعـــاون
قامئة عىلإطـــار
إدارة خماطر فـــي
التقنية أمنة
الجمركـــي المشـــترك بيـــن
قابلة للقياس ومؤمتتة.
الســـودانية
ل�لم��زي��د م���ن هيئـــة
الجمـــاركادع���ومك
امل��ع��ل��وم��ات
التقــي
ـم
ـ
العال
ـي
ـ
ف
ـا
ـ
ونظيرته
لالطالع عىل املرفقات اليت تقدم لمك
بشـــير
عىل د.
شـــرطة
املبادئواء
املزيد عن هذه اللـــ
أدوات
عالوة
هلا .رئيـــس
بشـــير
الطاهـــر
منمظة امجلارك العاملية املعززة
بالســـفير
الجمـــارك
أحث الدول هيئـــة
مضاعفة
األعضاء عىل
جارســـو
او
ر
شـــف
األثيوبـــي
ج��ه��وده��ا وأن��ش��ط�ته��ا ال��رام��ي��ة حنو
وسفرـاون
لتجارةســبل التعـ
ذكية لبحــث
تأسيس "حدود تدشــا
المج ــال
ـي
ـ
ف
ـن
ـ
الدولتي
ونقل عىل حنو بي ــن
سلس ".وان تتبادل
منـرات
غريهاالخبـ
الصلةـــيمعوتبـــادل
امل�مارس��ات ذات الجمرك
ورفـــع
التجـــارب والتدريـــب
االج�تم��اع��ات
ال����دول األع��ض��اءوخ�ل�ال
ات.
القـــد رملنمظة امجلارك
واملؤمترات العديدة
العاملية فضال ع��ن ط��ري��ق إص���دارات
املنمظة.
درج��ت اإلدارات امجلركية بالدول
األعضاء عىل تقدمي هش��ادات تقديرية
مبناسبة اليوم العاملي للجامرك ويه
يف حدها االق�صي عبارة عن عرشين
هشادة تقديرية ميكن تقدميها نيابة عن
السيد األمني العام للعاملني بامجلارك
و ممثلني من القطاع العام والقطاع
اخلاص ممن تعتقد امجل��ارك قيامهم
بااللزتام بتحقيق شعار العام .2019
اود ان أشكرمك مقدما عىل دمعمك
وجهودمك إلجناح هذه املناسبة وعىل
مض��ان االل�ت�زام بتحقيق ه��ذا الشعار
خالل العام.2019

جمارك ارقين تؤكد الجاهزية واليغظة التامة

اجلمـــــــارك
يناير

اجلمارك  ..محاية
حــدود ذكيــة لسـالسة
اولوية قصوى ..
املجتمع
والنقـل
والسفـر
التجـارة

اجلمارك
العاملني بهيئة
هيئةبأداء
رئيس يشيد
ووزير املالية
رئيس
السودانية
الجمارك
الوزراءالسيد
رسالة
اعتبروهـــا
الجمـــارك والتـــي
هيئـــة
بمناسبة الماليـــة
بعـــث الســـيد وزيـــر
2019
/26يناير
يوم الجمارك العالمى
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 شــاماً لمعالجــة اإلجـراءات الجمركيــة وتحصيــل
اإليـرادات آليــا وتوفيــر بيانــات إحصائيــة دقيقــة ،وســاهم
فـــي تقليـــل الوقـــت والجهـــد وحســـم حـــاالت التزويـــر
والمحافظـــة علـــى اإليـــرادات العامـــة بالدولـــة .

والتخطيـــط االقتصـــادي والعامليـــن
الرمحنو الرحمي
بـــوزارةبسم اللـه
التخطيـــط
الماليـــة
وعظيــموالصالة والسالم
العاملني
رب
هلل
امحلدخالــص شــكرهم
االقتصــادي
عىل لوسر اللـه االمني محند اللـه الذى بنعمته
تقديرهـــم للجهـــود المقـــدرة التـــي
تمت الصاحلات.
قدمته ــا هيئ ــة الجم ــارك الس ــودانية
السادة ضباط وضباط صف وجنود هيئة
الـــذي
المخلـــص
والعمـــل
بذلـــوه:
االوفياء
السودانية
امجلارك
ســـبتمبر
لشـــهر
الهيئـــة
أداء
فـــي حنتفل معمك اليوم هبذه املناسبة العظمية
نفوسنااً فـــي
2018م ،آمـــ
المنصـــرم
مجيعا وىه االحتفال
واحلبيبة اىل
أن
و
التميـــز
و
األداء
مـــن
المزيـــد
بيوم امجل��ارك العاملي وىه املناسبة اليت
يوفقنـــا اهلل
العطـــاء و
بشعار خمتلف وتوجه
لكانع��ام
اصـــل تتجدد
يتوظلت
مـــنالرؤية والوسائل
وحيدد
األساس
عاملي يضع
ننشـــده
لتحقيـــق مـــا
إواياهـــم
األه���داف
واج��ب��ة
ـوض
لبلوغـاد والنه ـ
اإلت��ب��اعــات الب ـ
لتوفي ــر إحتاج
واألدواتانج ــازات
دور رائ ــد و
املرجوة .الوطنـــي والحفـــاظ علـــى مكتســـبات الدولـــة
باالقتصـــاد
امجلارك
هيئة
ظلت
وتوفيقه
اللـه
وحبمد
وص ــون موارده ــا متمني ــا له ــم دوام التوفي ــق والس ــداد.
حمل
هيلع
ـوبي
القيادةمنسـ
ىفبيــن كل
طيــب
حننــدى
حنرصـادة ص
ومباــدت اإلشـ
بمكوقــد وج
هــذا
اإلش��ادة والتقدير داخليا وخارجيا ملا ظلت
تقوم ب��ه م��ن ادوار ع�لى ه��دى وب��ص�يرة من
لواء �شرطة د /.ب�شري الطاهر ب�شري
أمرها مطبقة ما استطاعت لك توجهات منمظة
رئي�س هيئة اجلمارك ال�سودانية
امجلارك العاملية وشعاراهتا عىل ارض الواقع.
حنن ىف هيئة امجلارك السودانية واذ نىع
إضافية تمتثل يف -:
دورنا املتعامظ واملتنوع واملتجدد امنا ننطلق
• ت�سه��ي��ل ح���رك���ة ان��س��ي��اب ال��ب��ض��ائ��ع
من واقع سبقنا وماكنتنا املتقدمة والسابقة
واألخشاص .
لكثري م��ن دول حميطنا وإقلمينا العريب
• تامني احلدود واالنتشار اجليد منعا للك
واالفريىق اذ انضمت امجلارك السودانية اىل
معليات الهتريب باكفة انواعه .
منمظة امجلارك العاملية منذ اوائل ستينيات
• املسامهة الفاعلة ىف ماكحفة اجلرمية
القرن املاىض.
العابرة مثل هتريب البرش والقرصنة وهتريب
ه��ذه اخللفية التارخيية العريقة الثابتة
السالح واملخدرات.
والراخسة تدفعنا للتطوير والتحديث املسمتر
• تهسيل إجراءات جتارة الرتانزيت.
االم���ر ال���ذى مكننا ال��ي��وم م��ن ان ن��ك��ون من
• التحصيل الفعال لإليرادات.
املؤسسات الوطنية الرائدة ىف جمال التقنية
خامتة:
وتطبيق احلكومة االلكرتونية واملؤسسة املالية
حنن ىف قيادة هيئة امجلارك لدينا الثقة
وااليرادية ذات الصدقية العالية و ذلك بهشادة
الكبرية ىف منسوبينا وسنعمل بقوة وعمل
امل��ؤس��س��ات ال��دول��ي��ة م��ث��ل منمظة امجل��ارك
واقتدار عىل محايهتم من لك املخاطر الداخلية
العاملية واجلامعة العربية ومنمظة االنكتاد
واخلارجية ووفرنا وسنوفر بيئة معل صاحلة
والبنك الدويل و غريها .
حىت تقوم مجيع القوة بدورها ل�نرى هيئة
ياىت شعار هذا العام ليضع عىل اعناقنا
امجلارك ىف اعىل تصنيف اإلدارات امجلركية
مسؤولية كبرية نستطيع معا ان نقوم هبا
املمتزية.
احسن قيام (حدود ذكية لسالسة التجارة
عبـــر
منمك للتمويـــه
المهربيـــن
اســـتخدام
المعابـــر
جهودناقفـــل المنافـــذ و
تهـــدف إلـــى
وهذا العامـــة
والنقل).اإلدارة
تمكنـــت
متزيوا ىف
كرمنا عدد
املناسبة
وهبذه
لمكافحـــةملواصلة
الشعار يدعونا
مرشفـوة
منوذججاهزيــة قـ
اهنم مؤكــدا
البطيــخ ،
الغيـــر حننشــحنة
المهربـــة و
للســـلع و
الجمـــارك (فرعيـــة
بهيئـــة
التهريـــب
واثقون
امعاهلم
عوائقالبضائـــع اداء
وانسياهبا دون
التجارة
تهسيل
ىف
لزمالهئم .م ــن تس ــول ل ــه
اسوةـة لضب ــط كل
يكونواالمكافح ـ
داخـــل
مطابقـــة للمو
عـــدد()523
امدرمـــان) مـــن
إلـــىحىت
الرقابةاصفـــاتمنمك
بني احاكم
ضبـــط املوازنة
النجاح ىف
ان
التاعـــب بـــأرواح المواطنيـــن
الكريمـــاتوانمتنفســـه
البـــاد ،
كريمــات تجميـ
كرتونــه
بالف خري
مشـــي ار إلـــى أنولك عام
التجارة
قيمتهــاوتهسيل
ـدر��دود
ومحايةـل اتقـحل
امجلركية
وىلصات
الكبيـــر لقـــو
مليـــارعليمكعبـــر
تبلـــغ قيمتهـــا()4
جناحاتمخبـــأة
جنيـــه كانـــت
ب( )4مليـــار
االنتشـــاروبراكته
ورمحة اللـه
والسالم
المضبوطـــةبذل
مهشودة نريد
حققنا فيه
امر
ملسو .
وحصبهالمعابـــر
فـــيالهالمنافـــذ و
المكافحـــة
لصحـــة
لتحقيق هذاجنيـــه
محمـــل بشـــحنة
عربـــة لـــورى
داخـــل
وعىل
سيدنا دمحم
تهديـــداعىل
وهـــى تمثـــل اللـه
الشعار.
اجلهود فهيا
مزيد من
مشـــيدا ويفيـــد أن قـــوات المكافحـــة تمكنـــت
خطيـــرة ،
اطـــن بأمـــ
خالل هذا العام المو
التمويـــه.
وخمتا
جبارةراض بدأ
جهودا
بغـــرضحنن
بطيـــخسنبذل
الجاهزيــة التامــة لمنســوبي مـــن ضبـــط العربـــة شـــمال امدرمـــان
للتجارةـة و
حديثة باليقظـ
حتتيةعيســـى
تأسيسواءبنيةشـــرطة
أوضـــح اللـــ
مبنية
ويف
طريقهــا
بشريكانــت فـ
د /.لــورى
رشطةعربــة
لواء عبــر
للبضائع ــن اس ــتطاعوا بعينه ــم
المكافح ــة والذي
األم���نالعامـــة
االن��س��ي��اب اإلدارة
إســـماعيل مديـــر
ادم
الطاهرـي بشري
وال��س��ل��س
ع�لى
()523
امجلارك تحم ــل
ـل الخرط ــوم
رئيس داخ ـ
كشـــف عمليـــة التهريـــب إل ــى
األم��رتأتــى
الضبطيــة
واألخش���اصـب أن
لمكافحــة التهريـ
السودانية
هيئة
الفاحصـــةجهود
يتطلب ب��ذل
وه��ذا
ف ــي إط ــار الخط ــة الموضوع ــة والت ــي وحمايـــة االقتصـــاد بالرغـــم مـــن كرتون ــه كريم ــات مختلف ــة .

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

اليوم العاملي للجمارك
حتــت �شعـــار
حــدود ذكيــة لسـالسة التجـارة والسفـر والنقـل

هيئة التحرير
املدير العام

عميد شرطة حقوقي /سليمان الفكي

رئيس التحرير

عقيد شرطة /د .مجاهد الفادني

نائب رئيس التحرير

عقيد شرطة /د .سعد موسى

مدير التحرير

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
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اجلمارك تقيم يومني عالجيني جمانا بالشراكة مع عافيتنا للخدمات العالجية

منظمة الجمارك العالمية ...واليوم العالمي للجمارك
الفقريـــة

يه منمظة حكومية دول��ي��ة مقرها يف
بروكسل تأسست يف العام 1950م بامس
جملس التعاون امجلريك انعقد هلا اول
اجمتاع يف العام 1953م بعدد  17دولة
أوروبية – االن تضم عدد  180دولة.
رسالة منمظة امجلارك العاملية
حتسني مطالبة إدارات امجلارك من خالل
وض��ع أدوات قانونية دول��ي��ة لتنسيق
النظم امجلركية واالتصال الفاعل بني
الدول.
تيسري التجارة:
وهو جتنب القيود التجارية الىت ال دايع
هلا وذلك بتطبيق األساليب والتقنيات
احلديثة وزي���ادة ال��ض��واب��ط ع�لى حنو
منسق عامليًا.
وتعد تعالى:
قال
اتفاقية كيوتو للعام 1974م مث
اتفاقية كيوتو املعدلة ىف ع��ام 1999م
األداة الرئيسية لتيسري التجارة ملنمظة
ال��ت��ج��ارة العاملية مك��ا تمشل األدوات
القانونية اهلامة األخرى النظام املنسق
وإطار امن وتيسري التجارة العاملية.
شعار هذا العام جاء حتت ح��دود ذكية
لسالسة التجارة والسفر والنقل انطالقًا
من كوهنا حمور ارتاكز مجليع السلطات
املشاركة واملسامهة ىف التجارة والسفر
اهيمالضؤ
يسلط
الرقيـــبالعامل ان
وهنا عىل
والنقل.
عـــز
شـــرطة/إبر
شـــقيقة
وفـــاة
لاليت:
وذلك
"احلدود"
عىل
الدين(جمــارك دنقــا( وفــاة شــقيقة الرائــد معــاش/
تعرف هبا
الـــد الىت
الطريقة
احلدود ىه
عريـــف
الوكيـــل
وفـــاة و
ان األميـــنســـعدية
وجغرايف
قانوين
شلك
ىف
نفهسا
الدولة
ـرف الدي ــن جبري ــل حم ــاد ابراهيم(دائ ــرة
شرطة/ش ـ
اآلخرين.
ىف
الوكيـــل عريـــف شـــرطة/
مواجهةوالـــدة
التدريـــب( وفـــاة
اى دول���ة ال ميكن هل��ا إدارة احل��دودعثمــان عبــاس ســمري(الميناء الجــاف عطبــرة)،
لوحدها وعلهيا مشاركة دول اجلوار حلل
وف ــاة وال ــدة الوكي ــل عري ــف شرطة/حس ــن بش ــير
مشالك اجلوار.اذن احلدود عىل مستوى
مـــن
الـــدة كل
بالعالقاتوفـــاة و
تدارالتنفيـــذي)،
مائل(المكتـــب
اآلخرين
ومشاركة
الدول
اســـة(مكافحة
و
ع
الديـــن
شـــرطة/نصر
الرقيـــب
مفا بالك ىف إدارة احلدود عىل املستوى
الوطين.الوكي ــل عري ــف شرطة/حس ــن بش ــير
التهري ــب) ،و
أول
لتنسيقـد المـ
حي��ت��اج وفــاة والـ
التنفيــذي)،
مائل(المكتــب
ـازمبني
ع��ايل
األم���ر
هنا
ـارك
صالح(جم ـ
تعملأحم
الىتـماعيل
السلطاتـد اس ـ
ش ــرطة /أحم ـ
احلدود
ىفــدجمال
كادي
معاش/عل ــي
الرقي ـ-ـب اول
وىه وف ــاة
كوس ــتي)،
التجارة-
اجل��وازات –
امجل��ارك
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والعظـــام،

أقامـــت شركــــة عافيتنــــا للخدمــــات والسلســـلة
العاجيــــة بالتعــــاون مـــع مستشـــفي واألطفـــال.
الىت متارس وتراقب احل��دود داخل بلد
« »BLKالتخصصـــي بنيودلهـــي ولقـــد وجـــد البرنامـــج تجـــاوب كبيـــر
املنشأ او بلد املقصد .
يوميـــن عاجييـــن مجانـــا بالمجمـــع م ــن العاملي ــن بالهيئ ــة وأس ــرهم وق ــد
حزمة املعلومات االستخباراتية أصبحت
الطبـــي لهيئـــة الجمـــارك بالتعـــاون أشــادوا بالتهيئــة التــي تمــت مــن قبــل
ىه األمه ىف ض��ب��ط ورق���اب���ة احل���دود
م ــع ف ــرع الخدم ــات العاجي ــة تح ــت الخدم ــات العاجي ــة وتجهي ــز أجه ــزة
حت��ت إدارة امل��خ��اط��ر لتحقيق أه��داف
رعاي ــة الس ــيد رئي ــس هيئ ــة الجم ــارك التخطي ــط للم ــخ واألش ــعة المقطعي ــة.
التهسيل والتيسري حلركة التجارة ونقل
إواشـراف الســيد مديــر دائــرة التوجيــه وكان البرنام ــج ناج ــح بص ــورة كبي ــرة
األخشاص.
والخدمـــات وشـــمل البرنامـــج « »3و لقـــي قبـــول كبيـــر فـــي أوســـاط
امجلارك
بواسطة
التقنيات
عيـــادات فـــي المـــخ انو تطبيق
األعصـــاب ،العامليـــن بالهيئـــة.
ل��ه ن��ت��اجئ خمتلطة وجن����اح أك�ث�ر ىف
ظ��ل جم�تم��ع ال���ك�ت�روين ىف نشاطاته
االقتصادية يساعد عىل ذلك دمع البنية
األساسية من طرق واسرتاحات.
ان مهام امجلارك ىف هذا العرص متعدد
عىل مستوى احلدود فهى تراقب ادارة
بسم اهلل الرحمن الرحيم
احل����دود وسلسلة االف����راد وان��س��ي��اب
البضائع عرب احل��دود ومعرفة وإدارة
املخاطر يرتكز عىل تفعيل املعلومات
واستالمها ومعاجلهتا قبل الوصول
للحدود والربط الشبيك مع الوحدات.
عميد �شرطة /ح�سب الكرمي ادم النور
أيضا متتد مهام امجلارك احلديثة اىل
تطبيق نظم احلداثة من توثيق التعاون
مدير دائرة التخطيط
املشرتك مع دول اجل��وار ال��ذى يفىض
اىل قيام احملطة احل��دودي��ة املشرتكة
النقل – األمن -الرشطة -هيئة املواصفات-
واليت تلقائيا تعمل عرب النافذة الواحدة
احل��ج��ر الزرايع -احل��ج��ر البيطري-
الوطنية ونظم اإلدارة املنسقة للحدود مع
املواين البحرية -سلطات الطريان املدين.
البضائع
استخدام
عثمـــان
اهيـــم
احلديثةـد عل ــي
معاش/ناه ـ
كشف الرائ ــد
نظمـاة وال ــد
ـر) ،وف ـ
بتعاون(ادارة األحم ـ
��دار اال
شـــرطة/امين��دودابرالت
الرقيـــبيعىن ان احل
هذا
املشرتك مع دول
قوانني
وتفعيل
شـــرطة/محمد
العريـــف
الـــدة
وفـــاة و
شرطة/موس ــى
التعاونـد الم ــازم
،وف ــاة وال ـ
عبدالرحم ــن
الدول او عىل
مستوى
عىل
البتـــرول)،سواء
مشرتك
احلدودية.
احلكومية
مستوى الوحدات
الخرطـــوم)،
الفكي(مطـــار
عبـــد اهلل
اجلوار .جـــاد الرب(جمـــارك النيـــل االزرق)،
وفـــاة والـــد الباهـــي
برمزية احلدود ليوم
وفـــاةاألخذ
إذن
ـور امجلارك
للحدود ن ـفان
مبنظورش ـامجل��ارك
الدين(محم ــد
ـرطة/عبدالناصر
المس ــاعد
امجلاركعثمـــان
شـــرطة/محب الديـــن
ابنـــة الرائـــد
مبحور رئيىس
العاملي هو األخذ
وه���ذاـدةيعىن
جي��ب ان
الجن ــدي
اجل��دي��دوف ــاة وال ـ
تتبىنعطب ــرة)،
التهري ــب
مكافح ــة
لالرتقاء والـــد
العبيديـــة) ،وفـــاة
عبدالرحمن(جمـــارك
باالقتصاد ومحاية املجمتع.
اىل
اليدوي
التدخل
عن
بعيدًا
التحرك
شـــرطة/فاطمه تيـــه عبـــد اهلل(دائـــرة التوجيـــه الرقيــب شــرطة/احمد عبــد العطيــم محمد(جمــارك
فوقوف هيئة امجل��ارك السودانية عند
معلومات
و إدارة امل��خ��اط��ر
واس��ت��خ��داموالـــدة
الخدمات-المشـــغل) ،وفـــاة
العقيـــدظلشـــرطة/
الجنـــدي البحـــر االحمـــر) ،وفـــاة والـــدة
ه���ذا ال��ش��ع��ار ل��ه م��دل��ول ك��ب�ير ىف
القانوين
��رور
مل
ا
لتحسني
شـــرطة/فاطمه
الخرط ــوم)،
وجه(المكافح ــة
الظروف وج ــه عل ــي
استخباراتية تيـــه عبـــد اهلل(دائـــرة التوجيـــه الطاه ــر
سياسة
االقتصادية متشيًا مع
وهذا يتطلب:
ـرطة/
ـ
ش
ـدى
ـ
الجن
ـد
ـ
ال
و
ـاة
ـ
وف
ـغل)،
ـ
الخدمات-المش
و
اجل��وار البي ــت
معاش/محم ــد ض ــو
ـد
ـ
العمي
ـقيق
ـ
ش
ـاة
ـ
وف
ال��دول��ة االنفتاحية جت��اه دول
-1كيفية حتليل امل��ع��ل��وم��ات وكيفية
استخدامها.أحمد(التأمي ــن والخدم ــات) ،وف ــاة
عم ــر الخات ــم
االفريىقـد عب ــد
معاش/محم ـ
العمي ــد
ـاة ش ـ
العمق
ـقيق اىل
والقفز
صالح،وف ـبل
واإلقلمي
أحمد(التأميــن
ـم
ـ
الخات
ـرطة/عمر
ـ
ش
والــد-2الجنـ
لالستفادةشـــرطة/
الثنائيةالـــدذلكالمســـاعد
االتفاقيات،وفـــاة و
الكريـــم دراج
عرب
ـدىمعلومات ىف موعد مبكر عن
مجع
الـــدة
و
وفـــاة
الخدمـــات)،
الخدمـــات)،
ادم(التوجيـــه
عبـــد اهلل
م��ن مكـــي
الرقيـــب شـــرطة/بهاء ادم
سبعو دول
احل����دودي ع�بر
اجل���وار
و معليات السفر او احلركة.
جن ــوب كردف ـ
ـة
ـ
محمود(المكافح
الدي ـ-3ـن هن ـ
جماورة.ــد الرقي ــب ش ــرطة/مبارك أحم ــد ضي ــف
احلكوميةـان) ،وف ــاة وال
الوحدات
ـوةالتعاون بني
زيادة

مجتمع

بقلوب مؤمنة بقضاء هلل وقدره وببليغ الحزن واألسى
تنعي إدارة اإلعالم والعالقات العامة المغفور لهم بإذن هلل

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
-1لواء رشطة /دمحم جحموب امحد – مدير
الطاهر(جمركـــي
العامة العزيـــز
الســـيد/عبد
عكاشـــه رئيسًا
للشوئن العامة -
اإلدارة
شـــرطة/جمال
العريـــف
الـــدة
و
وفـــاة
ســـابق)،
-2معيد رشطة /حسب الكرمي ادم النور –
الخرطــوم) ،وفــاة شــقيقة
دائرةواسـ
برشــم ع
ـة(المكافحةعضوًا
التخطيط -
مدير

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
مدير إدارة التامني واخلدمات  -عضوًا
ـرطة/عوض
العقي ـ اـدل��ش
رشطة /ــقيق
-5عقيد وف ــاة ش
الخرط ــوم)،
شـ��ي��خ امح��د
جم��اه��د
العقيـــد/
الـــد
و
وفـــاة
التفتيـــش)،
ة
اهلل(إدار
عبـــد
الفادين – إدارة اإلع�لام والعالقات العامة -
عضوًاـر عبدالرحي ــم موس ــي(دائرة جم ــارك البح ــر
ناص ـ

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
والعاقـــات العامـــة) ،وفـــاة شـــقيقة المســـاعد
شرطة/حس ــن حم ــدان حماد(المكافح ــة عطب ــرة)،
الرشطة األمنية  -عضوًا
محمـــد–بـــدري
معاش/منـــى
شـــقيق الر
إدارة
مويس معر
ائـــد اجلييل
رشطة /
وفـــاة-8مقدم
عضوًاالمس ــاعد ش ــرطة/خضر
ـاة وال ــد
ـ
،وف
ـم
يق ــام
المآت ـالدويل -
التعاون
كســـا)،
محمود(جمـــارك
-9نقيب رشطة /األمني دمحم األمني – إدارة
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-3معيد رشطة /عبد ال��رمح��ن دمحم عبد
الرحمي – مدير املكتب التنفيذي  -عضوًا
-4عقيد رشطة /هشام دمحم احلسن –

-6عقيد رشطة /حسن معر حسن – مدير
إدارة التعاون الدويل – عضوًا ومقررًا
-7مقدم رشطة /مبارك معر التجاين – فرع

التعاون الدويل  -عضوًا
-10نقيب رشطة /خ��ال��د فتيح حسن –
املكتب التنفيذي  -عضوًا

كما تتقدم إدارة االعالم والعالقات العامة بالتهنئة

العمي ــد شرطة/س ــليمان الفك ــي محم ــد أحم ــد (مدي ــر إدارة االع ــام والعاق 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
املرسلفت ــح
فيص ــل
ش ــرطة/
الم ــازم
احمد(الحاوي ــات س ــوبا) بمناس ــبة زواج ــه و
إجراءاتــيد
/محم ــد س
إليهالرحم ــن واليمت اإلفراج عن الضامن إال مبوجب هذه
وعنوان
النقل –اولامس
طريقة
امجلارك - :
مبحطة عقــد قـر
كضامنبمناســبة
مايل المجيــد
ـي عبــد
معاش/علـ
يفـبة عقــد قرانــه ،واللـواء
بمناسـ
الخرطــوم)
ـين(مطار
الحسـ
الوصولان الهشادة
تامني
-5إيداع
امجلارك
إجراءات
تتلخص
ـور -9أال تتجاوز فرتة العبور فرتة ( )6ستة
إيل
السودانية
األرايض
بعبور
التجارة
ـدم وزارة
1موافقة
معاش/ان ـ
العمي ــد
عربابنته ــا ،و
السلعزواج
بمناس ــبة
()Tـار الخرط ــوم)
اسمتارة(مط ـ
ـام بش ــير
شرطة/ابتس ـ
إبن ـ•ـه ،والمق ـ
ـرطة/بكري ع ــوض اهلل علي(دائ ــرة تقني ــة هشور
حمطةش ـاملغادرة
احد
النقل
-2تقدمي
ـازم اول
بواسطةوالم ـ
خمتومران ابنت ــه
ـبة عق ــد قـ ـ
عل ــيعقدبمناس ـ
عب ــداهلل
-6حتديد احملطة امجلركية اليت تعرب عن -10ال يحمس بعبور السلع احملظور دخوهلا
البنوك السودانية
ابنته ــا.
بمناس ــبة زواج
طريقها اهلل الطي ـ
ائد(م)/بدري ــة عب ــد
(ترانسيت)اج ــه
لكمةبمناس ــبة زو
يوضعوذل ــك
المعلوم ــات)،
خبارج السودان أو اليت تنافس الصادرات السودانية
(ترانسيت)
البضائعـبالعابرة
عيلوالرمنفستو
-3أن
اول/
ـازم
ـ
الم
و
اة
ر
ـو
ـ
الدكت
ـة
ـ
درج
ـه
ـ
لنيل
ات)
ر
ـتخبا
ـ
االس
ـرع
ـ
بخيت(ف
ـرطة/علي
ـ
ش
أول
ـازم
ـ
الم
ـن
ـ
م
كل
كمــا تهنــي
مع عدم قبول البضائع املقيدة واحملظورة إال
احلدود وحتديد خط السري
البضائع العابرة
ـارك الرتاخيص من اجلهات املختصة
تقدمي
حمطة
الدخول
الرتحيل من
-7أن يمت
الشأن وفقا
إقرار من
بعد جمـ
ـليمان(إدارة
إيل سـ
الســيد
حمطةــوض
ميســاء ع
أول شــرطة/
لملادةوالمــازم
المعلومــات)
صاحب تقنيــة
الرفاعي(دائــرة
-4تقدميــوب
هبــة محج
موافقة السيد /مدير عام امجلارك
أو
امجلركية
والرقابة
اإلرشاف
حتت
اخلروج
–يمشل
1986م
لعام
امجلارك
قانون
( )63من
الخرطــوم) ،والرقيــب شــرطة/عوض عبــد الواحــد إبراهيم(التأميــن والخدمــات) ،لنيلهــم درجــة الماجســتير..
مطــار
االمس – نوع البضاعة – وزهنا – منشأها – -8إصدار هشادة عبور بواسطة حمطة اخلروج -11حيظر عبور اإلبل
ألف مبروك.

من مرشد إجراءات تجارة العبور

اليوم العاملي للجمارك
حتــت �شعـــار
حــدود ذكيــة لسـالسة التجـارة والسفـر والنقـل

3

ضبطيات امليناء اجلاف مدني وادارات املكافحة

عيادات
انضمام السودان لمجلس التعاون الجمركي
عبــدون
 / 26يناير يوم الجمارك العالمي

جملس ال��ت��ع��اون امجل���ريك مقره
بروكسل وتعود نشأته ايل توقيع
ات��ف��اق��ي��ت��ه يف ب��روك��س��ل يف 15
دي�سم�بر 1950م ك���أول اتفاقية
هل��ي��ئ��ة ال���ق���ات ( )GATTوه��و
منمظة حكومية دول��ي��ة مستقلة
* تمكنـــت جمـــارك المينـــاء طريــق التهريــب وعــدد ( )5بوكــس التهري ــب الني ــل األبي ــض ع ــدد()8
احلكوميني وغري
الرشاكء
تعمل مع
بكميـــات مـــن الكريمـــات لـــوري تحمـــل بضائـــع مختلفـــة
حاويـــة محملـــة
مـــن ضبـــط
الجـــاف مدنـــي
اتفاقية
دخ��ل��ت
مخـــدرةوق��د
احلكوميني
وبضائ ــع محظ ــورة وعن ــد ووقـــود مهربـــة الـــي الخـــارج
العط ــور
داخـــل و
تحمـــل حبـــوب
حزي
ال��ت��ع��اون
ات مدينـــة عطبـــرة كمـــا تمكنـــت مكافحـــة التهريـــب
امجل���ريك القـــو
الكشـــف دخـــول
جم��ل��سمرحلـــة
الحظيـــرة فـــي
ـتقبالها الس ــيد الوال ــي القض ــارف م ــن ضب ــط ع ــدد ()60
1952/11/14م ف ــي اس ـ
يفرامــا دول تــم كان
كرتونــة ت
عــدد()124
وانعقد
التنفيذ
يف ولجنــة امــن الواليــة رأس مــن األبقــار ((كــرور)) داخلــة
الماليــة
ـر
ـ
ووزي
اءات
ر
ـ
ـ
اإلج
ـاذ
ـ
اتخ
و
ـع
ـ
البضائ
حج ــز اول اج�تم��اع هل��ا ي��وم 1953م
تمكنـــت إدارة مكافحـــة للب ــاد .وتمكن ــت مكافح ــة التهري ــب
*
القانونيـــة
وحرضهكمـــاممثلوا
بروكسل ببلجياك
لملنمظة األزرق م ــن ضب ــط كســا مــن ضبــط عــدد( )117رأس
التهري ــب الني ــل
ـب
ـ
التهري
ـة
ـ
مكافح
ة
إدار
ـت
* تمكن ـ 17دولة أوروبية مؤسسة
نهـــر النيـــل مـــن ضبـــط عـــدد ( )6عـــدد ( )2لـــوري سمســـم مهربـــة مـــن الجمـــال الصوماليـــة مهربـــة
ام��ا ال��س��ودان فقد انضم لملنمظة
ل ــوري مص ــري دخل ــت الب ــاد ع ــن الـــي الخـــارج وضبطـــت مكافحـــة بالحـــدود.
عام 1961م ويعترب من اوائل الدول
املنضمة هت��دف إيل إنشاء احتاد
مج��ريك ب�ين ال���دول األع��ض��اء عن
اعداد  :عقيد �شرطة /
موحد للتعريفة
مـــنإنشاء
طريق
جدولشـــرطة
ســـعادة اللـــواء
بحضـــور كل
عن دائـــرة
مديـــر
الشـــريف
أزهـــري حســـين
إجياد تعريف
فضلًا
امجلركية
د.جماهد ال�شيخ الفادين
ـعادة اللـواء شــرطة
موحدـات وسـ
التوجيــه والخدمـ
لألغراض امجلركية
للقمية
ة
دائـــر
مديـــر
داؤود
ســـيد
عبـــد المحســـن
ويتكون املجلس من اربعة جلان يه
احتفلًا وختليدا ليوم التأسيس بدأ
الوالي ــات ،وس ــعادة العمي ــد ش ــرطة محم ــد
:
انضامم الدول من خمتلف القارات
علـــي ســـعيد شـــهدوا احتفـــال اســـتقبال
والنظم
لإلجراءات
:
الفنية
اللجنة
/1
لعضوية هذا املجلس يمنو تدرجييًا
الطـــاب الجـــدد لألكاديميـــة القوميـــة
والترشيعات
مكا ان السودان يعترب من اوائل
والقانون وأشـــاد
امجلركيةالتكنولوجيـــا،
للعلـــوم الجمركيـــة و
جدول التعريفة
اجلدولة :
األكاديمي ــة.
جلنةـري ب ــأداء
/2واء ازه ـ
س ــعادة اللـ ـ
ال���دول ال�تي انضمت ايل جملس
وإع����داد
وت��ف��س�يره��ا
امجل��رك��ي��ة
التعاون امجلريك وذالك بتارخي 8
التوصيات اخلاصة هبا.
يونيو 1968م يف ع��ام 1994م مت
 /3اللجنة املالية  :ألمعال املجلس
تغيري امس جملس التعاون امجلريك
او السكرتارية او شوئن املجلس.
ايل منمظة امجلارك العاملية ليكون
ببحث
 /4جلنة القمية :وختتص
املدلول ذو مشولية ربكا وملواكبة
القمية لألغراض امجلركية.
ازده�����ار ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة وف��ق
منمظة امجلارك العاملية.:
ال��ت��ط��ورات العاملية حيث تعاجل
ضــيــفــنــا لــهــذا ال ــع ــدد رجــــاً ظل
العاملية
امجلارك
بدأ تارخي منمظة
املنمظة ح��وايل  %98من التجارة
خلف مقود سيارات الهيئة سائقاً
يف ع��ام 1947م مكونا م��ن ثالث
الدولية وتتخذ منمظة امجل��ارك
لــمــخــتــلــف ال ــع ــرب ــات مــنــذ الــعــام
ممثلة يف جلنة للتعاون
عرش دولة
العاملية مدينة بروكسل عامصة دولة
1992م إوالى يومنا هذا.
اتفقت
حيث
األورويب
االقتصادي
بلجياك مقرا دامئا هلا ويبلغ عدد
االسم:
عبداهلل تنشئ مجموعة
حسنعيل ان
الدول
هذه
ال��دول األعضاء هبا ( )178عضوًا
الطيب الصديق
السكن:ل��دراس��ة إماكنية تأسيس احت��اد
وت���دار املنمظة ب��واس��ط��ة جملس
للجامرك بني الدول األوروبية
ومفوضيات للسياسات وتضم ()24
مشرتكراب).
السقاى (السرو
لالتفاق
العامة
املبادي
عيل
المياد:يقوم
عضوا مث اللجنة االقتصادية وتضم
1963م.
الرضيبة او التعريفة امجلركية
الرتبة :عيل
مساعد شرطة
( )17عضوا أما السكرتارية فتقوم
انشات
1948م
عام
ويف
والتجارة
االجتماعية:
الحالة
باملهام التنفيذية مبساعدة جلان
إحدامها
جلنتني
الدراسة
مجموعة
م ــت ــزوج وأب لــبــنــيــن وبــنــات
متخصصة رئيسية تنفذ اخلطة
سيكلوجى واالخري جلنة
االقتصادية
اللجنة
خريجة
وعندي بنت
اإلسرتاتيجية لملنمظة واليت جتاز
وعنديت��ط��ورت اللجنة
ح��ي��ث
امجل����ارك
معلومات
والتانيه تقنية
بواسطة املجلس واللجان يه :
ميكانيكا
ولد خريج هندسة
ايل منمظة االقتصاد
االقتصادية
 /1اللجنة الفنية ال��دامئ��ة وتضم
1992م.
تاريخ التعيين:
وت��ط��ورت
()OECO
وال��ت��ع��اون
اللجنة الفرعية إلدارة املعلومات
تعيينك:
عند
منو
كان المدير
جلنة امجل��ارك وأصبحت جملس
 /2جلنة اإلنفاذ
ماهل أبوجنة
الواء شرطة
امجلريك customs Co
التعاون
 /3جلنة ال��ن��ظ��ام املنسق وتضم
بها:
عملت
أماكن
_
operation
CouncilCCO
اللجنة الفرعية ملراجعة النظام
الــــخــــدمــــات
الـــــرئـــــاســـــة
والذي مت إق��راره ودخلت االتفاقية
املنسق واللجنة الفرعية العملية
العام في
االجتماعية،التفتيش
عام 1952م يف يناير
التنفيذ يف
حزي
 /4اللجنة الفنية للتقيمي امجلريك
الورشة
،
اللطيف
عبد
العميد
السيد
المنشية بقيادة
االفتتاحية
اجللسة
انعقدت
1953م
اللجنة الفنية لقواعد املنشأ
بتتمنى/5شنو:
الحرة و
املجلسثم قرى
اإلنتاج بحري
البترول.ل27
ممثلون
حبضور
ورسوم هلذا
الحرام
هيلكأن أحج بيت
ويتكونوحيدة
عندي أمنية
اهللمن
السكرتارية
مكان عملك اآلن:
أوروب��ي��ة وه��و ال��ي��وم
دول���ة
اخيرة:
السكرتري العام
ال��ذي كلمة /1
اعمل في فرع البترول (الجيلى) منذ العام 2014م
العاملية
امجلارك
منمظة
فيه
حتتفل
ـى إدارة اإلعــام
ـ
ف
ممثلة
ـارك
ـ
ـم
ـ
ـج
ـ
ال
هيئة
ـر
ـ
ـك
ـ
اش
 /2نائب السكرتري العام
وحتى اآلن أقوم بقيادة الترحيل الخاص بالسادة
 /3لنا.
بيوم امجلارك العاملي الذي يوافق لزيارتهم
مدير إدارة اإلنفاذ والتهسيل
الضباط وغيرها من العربات اإلدارية االخري.
ال��س��ادس وال���ع�ش�رون م��ن يناير
 /4مدير إدارة تمنية الصادرات

األكادميية القومية للعلوم اجلمركية والتكنولوجيا تستقبل طالبها اجلدد

عشرة ونســـة

 /5مدير إدارة التعريفات وشوئن
التجارة
وال��ل��غ��ات ال��رمس��ي��ة لملنمظة يه
االجن��ل�يزي��ة وال��ف��رن��س��ي��ة جبانب
االس��ب��ان��ي��ة مك��ا مت اع�تم��اد اللغة
العربية اليوم العاملي للجامرك :
يف السادس والعرشون من يناير
من لك عام حيتفل املجمتع الدويل
امجل��ريك بيوم امجل���ارك العاملي
حتت رعاية منمظة امجلارك العاملية
بربوكسل باعتبارها املنمظة اليت
تقود العمل امجلريك عيل الصعيدين
الدويل واإلقليمي لتطويره وترقيته
يف اإلدارات امجلركية املختلفة
وحيمل االحتفال
خريج األع��
للدول
ض��:اءالخرطوم
جامعة
يعرب عن امه
حمددًا
شعارًا
عام
لك
التخصص  :طبيب عمومي
املسائل االقتصادية وامجلركية
الجدول األسبوعي للعيادة :
اليت تظهر عيل نطاق العامل ويعترب
الصباحية
الحتفالع الفترة
كامل األسبو
الستعراض
مناسبة
هذا
طبية
معلومة امجل��ارك املختلفة املهنية
أنشطة
الشتاء ؟
أمراض
واالجمتاعية وإبراز
واالقتصادية
الحلـــق +
جهودها البـــرد +
نـــزالت
التهـــاباملستوي
وخدماهتا عيل

اسم الطبيب :
د/عمر عثمان
محمد عثمان

االلتهـــاب الرئـــوي الحـــاد  +التهـــاب
الممـــرات التنفســـية العليـــا

اإلقليمي وال��دويل لتسري وتهسيل
وت��وح��ي��د اإلج������راءات واألن�ظم��ة
امجلركية بغرض تطوير الكفاءة
والفاعلية.
أمثلة للشعارات السنوية لالحتفال
بيوم امجلارك العاملي :
• ش��ع��ار ع���ام 2009م (امجلارك
والبيئة _ لنيمح ارثنا الطبييع)
• ش��ع��ار ع���ام 2010م (امجلارك
والقطاع اخلاص _ حتسني األداء
عرب الرشاكة)
• شعار عام 2011م (املعرفة حافزا
للمتزي امجلريك)
• شعار عام 2012م (احلدود فاصلة
واصلة)
وامجلارك
العاج ؟
الوقاية و
طرق
الزحام(االبتاكر من
2013م
ع��ام
-1شعار
•
تجنب أماكن
اجل تطوير العمل امجلريك)
 – 2االهتمـــام بالصحـــة الفرديـــة مثـــل
• شعار عام 2014م (االتصال وتبادل
غســـيل
األيـــدياجل تعاون أفضل)
املعلومات من
المصابيـــن
مخالطـــة
عـــن
االبتعـــاد
3
ام��ا– شعار ه��ذا ال��ع��ام 2019م هو
المباشـــرة
حيـــث
بالطـــرقال��ت��ج��ارة
العـــدويل��س�لاس��ة
(حدود ذك��ي��ة
القطيـــرات الخارجـــة مـــن
استنشـــاق
والنقل)
ووالسفر

الغشـــاء المخاطـــي للمصابيـــن فـــي
الهـــواء.

وزير الدولة بالداخلية يشيد بالجمارك
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الطيب الصديق حسن عبد هلل

و
د
و
ا
ئر

و
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هو
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و
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رائد شرطة مهندس /صابر العوض حاج محمد

و
ج
و
ه

مقدم شرطة حقوقي /د.سعاد محمد علي

الشؤن القانونية واملخالفات

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

اليوم العاملي للجمارك
حتــت �شعـــار
حــدود ذكيــة لسـالسة التجـارة والسفـر والنقـل

4

شخصية العدد

اليــوم العــالمــي للجمــارك

عميد شرطة/

االحتفال باليوم العاملي للجامرك
هذا العام حتت شعار حدود زكية
لسالمة التجارة والسفر والنقل
.ال ش���ك أن م��ن�ظم��ة امجل���ارك
العاملية عندما قامت مبراجعة
اتفاقية كيوتو وحتديهثا من
اجل مساعدة اإلدارات امجلركية
ع�لى التكييف م��ع امل�مارس��ات
املستخدمة يف جم��ال التجارة
واألمع����ال وع�ل�ى سبيل امل��ث��ال
ه��ذه التعديالت تضمن إدخ��ال
لنصوص إلدخ���ال تكنولوجية
املعلومات والتجارة االلكرتونية
ومعهديف
الماليزيوذلك
املخاطر
حتديدإنتان
وطرق– معهد
إدارة الجودة
الجمارك.إط���ار إع���ادة هندسة وصياغة
بالخارج:العمليات امجلركية وتبسيط
بجمهورية مصر
الضريبة على القيمة
العاملية
المضافة -امجلارك
اإلجراءات وفيه
العربية .تشري للدور ال��رق��ايب لسلطات
التخطيط اإلستر
لتكنولوجيايف
المتقدم أساسيا
اتيجيواعتباره
امجل��ارك

هذه االتفاقية الفقرة السادسة
رمغ من أهن��ا لتهسيل التجارة
وان حركة األخش��اص والسلع
عرب احلدود السياسية للدول هو
العنرص الرئييس واحلامس يف
اى معامالت يف التجارة الدولية
الرسيع
وان معليات التخليص
شاركت في عدة ورش عمل حول
ج��ودة
الجمركية تعكس
للبضائع
م���دىة وقدمت
وتسهيل التجار
اإلجراءات
إىل
املقدمة
امجلركية
اخلدمةاق العمل بالخرطوم وبورتسودان .
العديد من أور
شاركترينفيواملُ
عدةستوردِ
املُصدِ
ين .للمجلس
اجتماعات
وض�������ع خ��ط��ط
م�����نزارة المالية.
ف��ل��اب�����دادات بو
األعلى لإلير
الدامئ
للتنسيق
األداء المالي
واسرتاتيجيات تقارير
مشاركاً في إعداد
بني األجهزة األمنية
والتعاونطويلة.
والعام لفترة
مسلحة-مثل لجان
داخل الجمارك
الوطنيةلجان
شاركت في عدة
رشطة-
(قوات
مجارك)السنوية
اتيجية والخطط
الخطة اإلستر
الموازنة و
عىل
مباحث-
أمن-
الائحة العامة
مستوىالجمركية
وتعديل اللوائح
تتصف
مثل فميا
احل���دود
امل��س��اف��ري��ن الئحة اإلفراج
ح��رك��ة ضباط الجمارك،
وكتاب تعليمات
والبضائع
النقلة ...الخ.
المناطق الحر
المؤقت ،الئحة
بالتعاون مع
ووس��ائ��ل
ة.
التجار
ة
ار
ز
بو
لجان
عدة
شاركت في
إج�����راءات احل����دود يف ال���دول

امل���ج���اورة واس��ت��خ��دام أج��ه��زة
الكشف احلديثة يف امل��ط��ارات
وامل��وان��ئ واحل��اوي��ات للكشف
ع���ن ال�ت�ه���ري���ب وامل��خ��ال��ف��ات
امجلركية واس��ت��خ��دام وسائل
اتصال متطورة وتبىن أنمظة
الكشف
الكرتونية لتساعد يف
اجتماعات ولدي أعمال منشورة بصفحة المنظمة
البضائع والسلع املغشوشة
على عن
االنترنت.
اجلهات
مع
بالتنسيق
واملقيدة
مشاركاً ومفاوضاً في قواعد المنشأ االتحاد
واستخدام أنمظة
الصلة
دول افريقية.
ذاتفي عدة
اإلفريقي
األمقار
بواسطة
الشاحنات
تتبع اجتماعات الكومسيك في تركيا.
شاركت في
��ات
وفدق��ب��ة
اجتماعمل��را
الصناعية
��ال��يشبكة
إرسمع
الجمارك
شاركت في
الرتانزيت وال��واردات
الصادر(
الجمركية – باستراليا.
الجامعات
األول لشبكة الجامعات
األخرىالمؤتمر
شاركت في
االسرتاتيجيات
ووضع
ازربيجان.
الجمركية بباكو –
امجلركية يف إدارة
لالستخبارات
مشروع االسيكودا
يفتوقيع عقد
إجتماع
شاركت في
السودانية
امجلارك
املخاطر
بجنيف.
العالمية –
لتقوم بدورها يف حتليل ومجع
مع نائب رئيس
إجتماع وفد
شاركت في
البضائع
الجماركعن
املسبقة
املعلومات
بجنيف.
الوايبو –
ذات اخلطورة العاملية.

على جدو آدم بشر عبيده

االسم:
عميد شرطة على جـــــــــــدو آدم بشر عبيده
تاريخ الميالد1960 :م.
الرحيم �منأبو
د.عبد
حقوقي/
الحالة�شرطة
عميد
متزوج وأب لعدد
االجتماعية:
البنين والبنات.القا�سم حممد
الدراسية:
ال�شئون القانونية واملخالفات
المراحلدائرة
مدير
1963م.
الفاشر
بمدينة
حميدة
على
الفكي
خلوة
المعلومات – الشارقة.
بنين
االبتدائية
–
األولية
الجنوبية
الفاشر
مدرسة
إدارة التخطيط االستراتيجي – جمهورية مصر
1967م.
العربية.
1973م.
بنين
المتوسطة
الجنوبية
الفاشر
مدرسة
تسهيل التجارة وبرنامج ميركاتور لمنظمة الجمارك
مدرسة دارفور الثانوية بنين 1977م.
العالمية – البحرين.
اسات
ر
الد
و
جامعة الخرطوم كلية االقتصاد
التفكير اإلبداعي والتخطيط االستراتيجي إوادارة
االجتماعية 1981م.
التغيير الهيكلي وأدوات التحليل ومشكات صنع
ماجستير االقتصاد البحت /كلية االقتصاد
القرار – بكلية الهندسة بالجامعة اإلسامية
والدراسات االجتماعية 1995م.
بماليزيا.
تاريخ التعيين 1986م.
إدارة المخاطر منظمة الجمارك العالمية – لبنان.
الترقيات:
إجراءات التدقيق الجمركي المكتبي والميداني –
1996م.
شرطة
رائد
منظمة الجمارك العالمية والمعهد المالي – بيروت
مقدم شرطة 2001م.
لبنان.
2007م.
عقيد شرطة
دورة منظمة التجارة الدولية المتقدمة لرؤساء
عميد شرطة 2014م.
اللجان الوطنية لتسهيل التجارة – جنيف -
بها:
عملت
التي
المحطات الجمركية
سويسرا.
األحمر.
دائرة جمارك البحر
دورة تدريبية حول مفاوضات تسهيل التجارة –
إدارة جمارك مطار الخرطوم.
جنيف  -سويسرا.
دائرة الشئون المالية.
المشاركات الداخلية والخارجية:
دائرة التخطيط والتنظيم والبحوث.
هتم العمل ومتليق اخلدمة
ومسعهتا
ل�لارت��ق��اء ب��أداهئ��ا
بالداخل:
الرؤيا:
نكونالخرطوم.
جمارك
الفريق:
روح
وصورهتا.
شاركت في مؤتمرات أركويت لهيئة المواني
مؤسسة مجركية
دائرة أن
ان ن��ع��م��ل ك��ف��ري��ق واح��د
العدالة:
الفنية.
الشئون
دائرة
حديثة ممتزية ورائدة
لتحقيقراق عمل
التعاملقدمت عدة أو
البحرية –
ببورتسودان��ة
ال��رؤي��ة وال��رس��ال
امل���س���اواة يف
الرسالة:
التدريبية:
الدورات
اءات الجمركية .
حول اإلجر
واألهداف اإلسرتاتيجية هليئة
ومنطقية
واختاذ قرارات مزتنة
وص��ون
��ج�تم��ع
تدريبيةامل
دوراتمح��اي��ة
على
منها
نذكر
الخارج
و
بالداخل
السودانية للكوميسا
امجلاركوورش عمل
غري منحازة .شاركت في عدة مؤتمرات
ال���ق�ب�م وحت���ق���ي���ق ال��ت�نم��ي��ة
سبيل المثال:
االبداع :
الرتكيز على العميل:
بالخرطوم.
االقتصادية وتهسيل التجارة
ان نعمل ع�لي خلق بيئة
إرضاء العميل هو من امه
بالداخل:املعايري ال��دول��ي��ة وذل��ك
وف��ق
كمنسق لورشة منظمة التجارة الدولية
شاركت
مع��ل حمفزة ت�نيم امل��ب��ادرات
األول��وي��ات ون��ؤم��ن ب��ان لديه
الجمارك.
بمعهد
الجمركية
دورة اإلج
والتحديث
اءاتع��رف��ة
ب��اخت��اذر امل��
بالخرطوم.
األولويات
و
االحتياجات
لتقييم
اإلب���داع���ي���ة وت���ع���زز ال����والء
احتياجات اساسية نسىع اىل
م�س�رب���اوإلرض������اء
التجارة
ال��ش�راكء -منظمة
المفاوضات التجارية
ألسياسات
وت���ق���دمي للعلوم
األكاديمية القومية
شاركت كأحد مؤسسي
أف�ك�ار
امل���ؤس�س�ي
حتقيقها.
واملتعاملني.
الجمارك.
ومعهد
الدولية
العمل
بتطوير
تسامه
إبداعية
الريادة:
الجمركية والتكنولوجيا وعملت منسقاً للجان
القيم:
وحل املشلكات
ان نطبق أفضل املامرسات
الجمارك.
بمعهد
مدربين
تدريبىف مسريتنا حنو رؤيتنا
اإلنشاء وضع المناهج ومناقشتها بوزارة التعليم
املعرفة:
رجنسييف العمل امجل��ريك
ولتحقيق بفندقالعاملية
اإلس�ترات��ي��ج��ي��ةاالستراتيجي
دورة التخطيط
اخل����ب���رات وامل�����ه�����ارات
العالي .مسعة
وال�ت�ي ش��اهن��ا اع�ل�اء
عىلً) .اكفة املستويات
رسالتناسابقا
(مرديان
تأسيسمنإدارات
شاركت في
مؤسساُ أو
ألسياسات،او
خالل التجربة
املكتسبة
حم��وري��ة
ال���س���ودان ك���دول���ة
الشرطةمنظومة
��ت�كم اىل
حن
��ا
فن��أن��ن
ف
الخطابة بدار
جتارية
التعمل المخاطر ،المراجعة
الدبلوماسيين ،البحوث،
قمينا املشرتكة ال�تى ستبىق
وىه:المالية النزاهة:
األساسيةاسات
املرجعيةبمعهد الدر
دوماالموازنة
إعداد
املهنية:ادات.
الداخلية ،حساب البنك واإلير
التعامل باحرتافية وفق
ال�ت�رف���ع ع���ن أي س��ل��وك
رئاسة
ارد
و
للم
األعلى
بالمجلس
المالية
الية
الفدر
حب الوطن:
مطلوبات
تاثري
إلنفاذ دون
األنكتاد النظم
لخطةل��واحئ و
منسق ًا ال��
شاركت بقصد
خيالف أحاكم الوظيفة
إنمتاء وعطاء وتضحية
التجارة بالخرطوم.
الجمهورية (صندوق دعم الواليات) .حتقيق املاكسب تسهيل
الزنعة الخشصية
الخشصية
والوالء:
االنتماء
ومعهد
ي
الماليز
إنتان
معهد
الفاعلة
القيادة
الحيادية :
لوضع خارطة الطريق
الشفافية :شاركت في ورشة االنكتاد
االع�ت�زاز والفخر بالعمل
الجمارك.
التوسط يف التعامل و عدم
لتسهيلع��ام��ل
ال���وض���وح يف ال��ت��
التجارة بالخرطوم.
هيئة امجل���ارك والسيع
ىف

من خطة الجمارك للعام 2019م

واإلفصاح عن القرارات اليت

االحنياز

شاركت في إجتماع وفد الجمارك مع مدير الجمارك
نشرت لي عدة مقاالت بمجلة الجمارك الشهرية
السويسري ببيرن.
وكذلك مجلة وزارة التجارة.
شاركت في منافسة  Smart lessonsللبنك
عضواً بفريق اإلنضمام لمنظمة التجارة الدولية
الدولي تحت رعاية منظمة التجارة الدولية بورقة
بمفوضية اإلنضمام.
ومقرر
ة
التجار
لتسهيل
الوطني
رئيس فريق العمل
والسفر تسهيل
في إنشاء لجنة
السودان
تجربة
حول
والنقل
التجارة
لسالمة
زكية
حدود
اللجنة الفنية لتسهيل التجارة واألعمال االلكترونية
التجارة منشورة في صفحة  IFCللبنك الدولي.
ماذا أضاف لي العمل الجمركي على المستوى
بمجلس الوزر
اء .اللـه الرمحن الرحمي
بسم
العام العام والشخصي:
ه��ذاتطبيق
عمل��ارحول
وورش
لجان
عدة
شاركت في
 /1ج��اء ش��ع
المضافة.امجل�������ارك ال��ع��امل��ي��ة العمل الجمركي فتح لي مجا ًال واسعاً لتوظيف
ضريبة القيمة
مل��ن�ظم��ه
النافذة الو
الشبكي
رئيس لجنة الربط
احدة.امجلارك إمكانياتي التي هباني اهلل ومؤهاتي العلمية
هيئة
مع وخطه
ممتاشيا
بمجلس
واكناألعمال
لجنة أداء
شاركت في أعمال
األول مدعومة بالخبرة العملية التي نلتها عبر السنيين
اهل��دف
السودانية
مؤشر التجارة عبر
وعملت نائباً لرئيس
اإلسرتاتيجية للمشاركة في تطوير وتحديث اإلدارة الجمركية
األهـــــــداف
الوزراء من
الحدود .هليئـــــة امجل��ارك لعام 2019م باالستناد إلى التفكير االستراتيجي والممارسات
الدولية
التجارة
تهسيل
في تسهيل
الجمارك
أكاديمية
محاض اًر في
وتبسيــط الجيدة إواتباع المعايير الدولية.
امجلركية
اإلجراءات
اكنت كنت منذ أيام التعيين األولى أعتقد أن اإلدارة
حيـــثالعمل
اهة في
المنشأ ،والنز
التجارة ،وقواعد
اهل���دف
الجمركي .م��ن
األول الجمركية سيكون لها شأن عظيم في مقبل األيام
الجمركي
مـــرشوعاتالتدريب
ومدرب ًا بمركز
األســـــــكودا
نظام
تطبيـــــق
والحمد هلل صدقت توقعاتي وأصبحت الجمارك
بأكاديمية الجمارك.
بالخارج :العـــــــاملية (النخسة املطورة) اآلن رقماً ال يمكن تجاوزه في دفع عجلة االقتصاد
النــــــظام
شاركت فيويعترب
ابع :منمستقبل
الملتقىهذاالعربي الر
أحدث والتنمية بالباد.
والذي
املعلومات
تقنـــــية
وعلى المستوى الشخصي فقد إستفدت فائدة
برامــجالتجارة في ظل منظمة التجارة
مفاوضات تحرير
التحدياتزمن
هبدف وتقليل
ختليص قصوى من المدرسة الجمركية التي علمتني كيف
أمام الدول
ميتاز الفرص
الدولية العالمية
اإلج�����راءات
ورسع���ة
ال��ب��ض��ائ��ع
أعمل على إدارة الحياة من حولي وكيف أتعامل
العربية – صنعاء اليمن.
العربي��ت��ن��دات
وإرف����اق امل��س
الخامس مستقبل
شاركت في الملتقى
إلكرتونيا مع اآلخر في القطاعات الواسعة التي تتقاطع مع
وهذه
امجلركـــــية
الهشادة
مفاوضات مع
حقوقي\وهبي
�شرطة
عقيد
تحرير التجارة في ظل منظمة التجارة
الجمارك كما أنني نلت من المعارف والخبرات التي
اهلدف
حتقـــــق
جممتـعة
املزايا
احمد
العالمية الفرص والتحديات أمام الدول العربية –
اللـه تمكنت في
دفعبحيث
الجمارك
احلاجغير
لم أكن أجدها في
عمان األردن.
الرئييس لتهسيل وتأمني التجارة التخصص في مجاالت جديدة ومتفردة متداخلة
وت���ؤدى اىل التحصيل ال��ع��ادل
ألحدث
املسمتر
بالتطبيق
��ك
ل
وذ
شاركت في مفاوضات إتفاقية تسهيل التجارة
بين الجمارك والتجارة الدولية .والبد من إالعتراف
للرســــوم وال�ضرائ��ب األخ��رى
املعلومات
تكنولوجيا
بجنيف خال الفترة من 2013 – 2008م.
العريقة
لهذه المؤسسة
تقنياتوالء المطلق
بأنني أدين بال
املفروضة عىل الواردات .
أدارة
نظام
وتطبيق
واالتصال
مشاركاً في مفاوضات إنضمام السودان لمنظمة
التي صقلتني وأهلتني للسير في الطريق المهني
وسالمة
/2كــــــذلك يعترب تأمني
املخاطر ومحاية حقوق امللكية
التجارة الدولية – جنيف.
لخدمة الباد.
التجارة من أمه امل�يزات لزيادة
هيئة��درات
وجنود ال��ق
ضبط بناء
وتعزيز
الجمارك:
الفكرية وصف
وصية لضباط
مشاركاً في مفاوضات الشراكة االقتصادية مع
ال��ن��ش��اط ال��ت��ج��اري األم���ر ال��ذي
زمائي طريق
العاملني عن
كفاءة
لرفع
وزمياتي
أوصي جميع
المجال
في هذا
االتحاد األوربي في دول إفريقية تحت مجموعة
بدورة
داخليا
التدريب
وحتديث
المهنية
الجمركي و
العمل
تطويرزاهة في
بااللتزام بالن
ESA
يؤدى اىل حتسني إقتصادىات
وخارجيا
المؤتم.رات الدولية لألنكتاد لدورتين
العالية وتطوير األداء والوالء للمؤسسة الجمركية
شاركت فيالدول
/4وأصبحت امجلارك السودانية
على صفحة
ة
منشور
أعمال
ولدي
امجلارك واإلعتزاز واإلفتخار بها واإلنضباط والتزود
– بجنيف  /3 -وكذلك بدأت هيئة
من اإلدارات امجلركية إقلمييا
االنترنت.
ت��ط��وي��ر ال��ن��ظ��م امجل��رك��ي��ة بالمعارف واإلستفادة من خبرات بعضنا البعض
األنكتاد فييف
وعامليا مواكبه يف النظم احلديثة
لتسهيل التجارة
عضو فريق العمل
بمنظمةمبا لتسيير دوالب العمل وعدم االلتفات والتجاوب مع
امجل���رك���ي���ة
واإلج���������راءات
وتطبيقا ل�كل ال�ب�راجم احلديثة
التجارة عدة
وشاركت في
ببروكسل
الجمارك العالمية
عامليا الشائعات وتثبيط الهمم.
يتوافق مع تهسيل
تطويرا للعمل امجلريك .

يوم الجمارك العالمى تحت شعار

