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اجلمـــــــارك

اجلمارك  ..محاية
املجتمع اولوية قصوى ..

زيارة رئيس هيئة اجلمارك للوالية الشمالية
الزي ــارات التفقدي ــة سياس ــة اتبعته ــا القي ــادة العلي ــا
لهيئــة الجمــارك وذلــك لتفقــد ســير العمــل والوقــوف
عل ــي الصع ــاب وتذليله ــا ورف ــع ال ــروح المعنوي ــة
للقـــوات وزيـــارة الواليـــة الشـــمالية تعـــد ضربـــة
البداي ــة لبرنام ــج الزي ــارات التفقدي ــة للس ــيد رئي ــس
الهيئ ــة ،حي ــث ب ــدأت الزي ــارة بتفق ــد جم ــارك الدب ــة
وكان فـــي اســـتقبال الوفـــد معتمـــد المحليـــة ،ثـــم
إدارتــي مكافحــة التهريــب والجمــارك بمدينــة دنقــا،
وكانــت المحطــة الثالثــة واالخيـرة مدينــة وادي حلفــا
وكان به ــا العدي ــد م ــن الفعالي ــات المه ــة.
*إستقبال رسمي وشعبي*
اســتقبلت مدينــة وادي حلفــا رئيــس هيئــة الجمــارك
والوف ــد المراف ــق ل ــه اس ــتقبال رس ــمي تمث ــل ف ــي
األس ــتاذ /محم ــد عب ــد اهلل وداب ــوك والعمي ــد رك ــن
د .األمي ــر محم ــد ط ــه دي ــاب معتم ــد حلف ــا ومدي ــر
شـــرطة المحليـــة كذلـــك مديـــر األمـــن ومـــدارء
االدارات واالفـــرع الجمركيـــة وكان العيـــان مدينـــة
وادي حلفـــا حضـــور مميـــز عنـــد مدخـــل مدينـــة
وادي حلفـــا.
*افتتاح صالة االسيكودا وتدشين المخاطر*
بتشــريف االســتاذ محمــد عبــد اهلل ود ابــوك ـ ممثــل
وال ــي الوالي ــة الش ــمالية ورئي ــس المجل ــس األعل ــى
للســـياحة والمعابـــر والعميـــد ركـــن /د .األميـــر
محم ــد ط ــه دي ــاب ـ معتم ــد محلي ــة حلف ــا والدكت ــور
اش ــرف ش ــيحة قنص ــل جمهوري ــة مص ــر العربي ــة
بمدينـــة حلفـــا وحضـــور كل مـــن اللـــواء شـــرطة
اس ــماعيل بابك ــر ـ مدي ــر اإلدارة العام ــة للعملي ــات
الجمركيـــة وقيـــادات األجهـــزة األمنيـــة و والعدليـــة
بالمحليـــة وقيـــادات العمـــل الجمركيـــة ومواطنـــي
محلي ــة وادي حلف ــا افتت ــح س ــعادة اللـ ـواء ش ــرطة
د .بش ــير الطاه ــر بش ــير ـ رئي ــس هيئ ــة الجم ــارك
صالـــة االســـيكودا وتدشـــين العمـــل بنظـــام إدارة
المخاط ــر ب ــإدارة جم ــارك وادي حلف ــا (ف ــرع جم ــارك
اشـــكيت) وذلـــك لمواكبـــة التطـــور التقنـــي لهيئـــة
الجم ــارك حي ــث تع ــد الصال ــة م ــن اح ــدث الص ــاالت
الموجــودة فــي خمســة دول فــي العالــم مــن ضمنهــا
الســودان وتعمــل باخــر اصــدارة لبرنامــج االســيكودا
باإلضافـــة إلـــى تدشـــين نظـــام المخاطـــر بمحطـــة
وادي حلفـــا الحدوديـــة يعـــد نقلـــة نوعيـــة بالعمـــل

عل ــى تس ــهيل وتبس ــيط اإلجـ ـراءات الجمركي ــة* .
*مواصفات عالمية لسرعة االجراءات
الجمركية**
االس ــتاذ محم ــد عب ــد اهلل ود اب ــوك ـ ممث ــل وال ــي
الواليـــة الشـــمالية ورئيـــس المجلـــس األعلـــى
للس ــياحة والمعاب ــر اوض ــح ان ــه م ــن خ ــال الزي ــارة
تعـــرف علـــى العمـــل الجمركـــي واالعبـــاء الملقـــاة
علـــى عاتـــق الجمـــارك مـــن خـــال رفـــد خزينـــة
الدولــة بــاإلرادات المطلوبــة وتســهيل حركــة التجــارة
ومكافح ــة التهري ــب مضيفـ ـاً ان صال ــة االس ــيكودا
ذات مواصف ــات عالمي ــة س ــوف تس ــهم ف ــي س ــرعة
اإلجـــراءات وتبســـيطها وتســـهيل حركـــة التجـــارة
العالمي ــة للمس ــاهمة ف ــي دع ــم اإلقتص ــاد الوط ــن.
مشـــيداً بالتطـــور التقنـــي الكبيـــر الـــذي تشـــهده
الجمـــارك وذلـــك باســـتخدام احـــدث التطبيقـــات
والنظ ــم الحديث ــة وبدوره ــا المجتمع ــي ف ــي محلي ــة
حلف ــا م ــن م ــا انعك ــس ذل ــك عل ــى االداء الجمرك ــي
وســاهم ذلــك بشــكل كبيــر فــي دفــع عجلــة النمــاء.
*صالة االسكودا تقلل زمن المسافرين*
العميـــد ركـــن محمـــد طـــه ديـــاب ـ معتمـــد حلفـــا
ذكـــر ان حوســـبة النافـــذة تعمـــل علـــى تقليـــل
الزم ــن للمس ــافرين وتعتب ــر طف ـرة تقني ــة كبي ـرة ف ــي
مجـــال الحوســـبة وخطـــوة غيـــر مســـبوقة تعمـــل
علـــى تســـهيل وتبســـيط اإلجـــراءات الجمركيـــة

باح ــدث الط ــرق  .مثمن ــا دور هيئ ــة الجم ــارك ف ــي
المس ــئولية اإلجتماعي ــة تج ــاه انس ــان مدين ــة وادي
حلف ــا خاص ــة ف ــي جان ــب العم ــل الصح ــي بالتب ــرع
بماكينـــات لغســـيل الكلـــى لمستشـــفى حلفـــا.
*إجراءات جمركية بتقنية متطورة*
أشــار اللـواء شــرطة د.بشــير الطاهــر بشــير رئيــس
هيئـــة الجمـــار أن صالـــة االســـكودا لالجـــراءات
الجمركي ــة تعم ــل بتقني ــة عالي ــة ومتط ــورة تس ــاهم
ف ــي تيس ــير االجــراءات الجمركي ــة وتس ــهيل العم ــل
للمورديـــن والمصدريـــن وكل المتعامليـــن مـــع
الجم ــارك ف ــي أقص ــر وق ــت وباق ــل جه ــد مبين ــا أن
الجمــارك بمدينــة وادي حلفــا مــن األهميــة بمــاكان
باعتبارهـــا ثغـــر الســـودان مـــع جمهوريـــة مصـــر
العربيـــة وتضـــم ثـــاث محطـــات جمركيـــة هامـــة
تعم ــل الجم ــارك م ــن خالله ــا عل ــي تس ــهيل عملي ــة
التب ــادل التج ــاري بي ــن البلدي ــن خاص ــة ف ــي مج ــال
اس ــتيراد المــواد الخ ــام للمصان ــع لتش ــغيل العملي ــة
االنتاجي ــة ،مؤكدااس ــتم اررالزيارات التفقدي ــة لتذلي ــل
معوقــات العمــل ولمزيــد مــن التنميــة بمحليــة حلفــا.
**احدث اصدارات االسيكودا*
اللـــواء اســـماعيل بابكـــر مديـــر اإلدارة العامـــة
للعملي ــات الجمركي ــة اش ــار ال ــي صال ــة االس ــيكودا
الجمركي ــة ب ــادارة جم ــارك وادي حلف ــا تعم ــل باخ ــر
اصـــدارة لبرنامـــج االســـيكودا ويعـــد ذلـــك طفـــرة

كبيـرة الدارة جمــارك وادي حلفــا كذلــك تدشــين ادارة
المخاطــر يســاهم بشــكل كبيــر فــي تســهيل العمليــة
الجمركي ــة ،مضيف ــا ان الجم ــارك تس ــتخدم اح ــدث
البرامـــج التقنيـــة فـــي كافـــة المحطـــات الجمركيـــة
لتسبس ــيط االجـ ـراءات الجمركي ــة.
*جمارك حديثة*
وفـــي ذات الســـياق ذكـــر العميـــد شـــرطة الفاتـــح
حســـن دهـــب مديـــر إدارة جمـــارك وادي حلفـــا أن
افتتـــاح (صالـــة اللـــواء د .بشـــير الطاهـــر بشـــير
لالجـــراءات الجمركيـــة ) وتدشـــين العمـــل بنظـــام
المخاطـــر المنظومـــة العالميـــة مكســـب حقيقـــي
إضاف ــة حقيقي ــة للعم ــل الجمرك ــي ب ــادارة جم ــارك
وادي حلف ــا المحط ــة الحدودي ــة وبه ــذا النظ ــام ت ــم
االنتقـــال مـــن الجمـــارك التقليديـــة الـــي الجمـــارك
الحديثـــة.
**مباني جمركية جديدة بوادي حلفا* *
وفـــي إطـــار تحســـين بيئـــة العمـــل وســـعي هيئـــة
الجم ــارك ال ــي توفي ــر أفض ــل الخدم ــات لمنس ــوبيها
والمتعامليـــن معهـــا قـــام رئيـــس هيئـــة الجمـــارك
والوف ــد المراف ــق ل ــه بافتت ــاح مبان ــي ف ــرع مكافح ــة
التهريــب وادي حلفا.كمــا قــام بزيــارة شــرطة محليــة
حلفـــا للوقـــوف علـــي ســـير العمـــل واســـتمع الـــي
شـــرح مفصـــل مـــن مديـــر شـــرطة المحليـــة عـــن
الحالـــة االمنيـــة بالمحليـــة.

*الجمارك والمجتمع عطاء متواصل**
وفـــي جانـــب المســـئوليةاالجتماعية والرتبـــاط
الجم ــارك بمجتم ــع وادي حلف ــا تب ــرع رئي ــس الهيئ ــة
للمناش ــط الصحي ــة والرياضي ــة بالمحلي ــة مش ــاركة
مــن الجمــارك مــع المجتمــع فــي همومــه وقضايــاه،
وقـــد اقيمـــت ليالـــي ثقافيـــة علـــي شـــرف الزيـــارة
بن ــادي دغي ــم ش ــمال ،واخ ــري بن ــادي دغي ــم جن ــوب
بحض ــور ممث ــل الوال ــي ومعتم ــد المحلي ــة وحض ــور
غفي ــر م ــن أعي ــان المدين ــة ومواطنيه ــا.
*الوفاء ألهل العطاء*.
تقدي ـ ارً وعرفان ــا لم ــن بذل ـوا الجه ــد وس ــكبوا الع ــرق
فــي خدمــة البــاد والجمــارك فقــد تــم تكريــم الســادة
الضب ــاط م ــدارء إدارة جم ــارك وادي حلف ــا الس ــابقين
مث ــل اللــواء(م) صدي ــق بش ــري ،عمي ــد (م) محم ــد
س ــيد أحم ــد ،عمي ــد (م) محم ــد عثم ــان وقي ــع اهلل،
عميـــد (م) محمـــد احمـــد الخطيـــب  ،عميـــد (م)
محم ــد عل ــي جاوي ــش ،وتكري ــم خ ــاص للرائ ــد(م)
فري ــدة محم ــد أحم ــد خلي ــل الجمركي ــة الت ــي عمل ــت
بـــادارة جمـــارك وادي حلفـــا منـــذ العـــام -1968
2003وتـــم منحهـــا رخصـــة تخليـــص اكراميـــة
باالضافـــة الـــي تكريـــم ضبـــاط الصـــف والجنـــود
المميزي ــن ب ــاالدارة وهنال ــك لمس ــت وف ــاء لضب ــاط
الص ــف والجن ــود المتعاقدي ــن ب ــادارة جم ــارك وادي
حلف ــا.

مدير دائرة التوجيه واخلدمات باجلمارك يدشن سلة العاملني

ايمــان منهــا بالمســؤولية المجتمعيــة تجــاه منســوبيها وتحقيق ـاً لمبــداء الرضــي الوظيفــي دشــنت هيئــة الجمــارك ســلة
العاملي ــن م ــن المـ ـواد الغذائي ــة لتخفي ــف االعب ــاء المعيش ــية تح ــت رعاي ــة اللـ ـواء ش ــرطة  /د.بش ــير الطاه ــر بش ــير
الجعل ــي رئي ــس هيئ ــة الجم ــارك وبتش ــريف الل ـواء ش ــرطة  /ازه ــري حس ــين الش ــريف مدي ــر دائ ـرة التوجي ــه والخدم ــات
حي ــث اك ــد س ــعادته ان ادارت ــه ظل ــت تول ــي الف ــرد الجمرك ــي اهتم ــام كبي ــر ومتعاظ ــم ف ــي ش ــتي المج ــاالت خاص ــة بم ــا
يتص ــل بتخفي ــف اعب ــاء المعيش ــة وتذلي ــل الصعوب ــات الت ــي تعتريه ــا بعم ــل كثي ــر م ــن المب ــادرات عب ــر التعاوني ــات
التجاري ــة ف ــي المحط ــات الجمركي ــة وس ــكنات الضب ــاط وضب ــاط الص ــف والجن ــود وتوزي ــع الس ــات الغذائي ــة عل ــي
منس ــوبي الهيئ ــة بم ــا يضم ــن خل ــق صل ــة وعالق ــة وطي ــدة بي ــن الهيئ ــة ومنس ــوبيها مم ــا يص ــب ف ــي تطوي ــر العم ــل
الجمرك ــي ورف ــع روح اإلنتم ــاء للمؤسس ــة الجمركي ــة األم ــر ال ــذي ينعك ــس ايجابــاً ف ــي تحقي ــق اه ــداف الجم ــارك
وش ــكر س ــعادته العاملي ــن بدائـ ـرة التوجي ــه والخدم ــات وم ــال الضم ــان وصن ــدوق الخدم ــات اإلجتماعي ــة لتضامنه ــم
إلنج ــاح ه ــذه المب ــادرة
وق ــد س ــلم س ــعادته نم ــاذج م ــن الس ــلة لبع ــض العاملي ــن م ــن الضب ــاط وضب ــاط ص ــف والجن ــود الجدي ــر بالذك ــر ان
التوزي ــع يش ــمل جمي ــع العاملي ــن بالجم ــارك ف ــي كل االدارات مجانـ ـاً.
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هيئة التحرير
املدير العام

حديث الصور « وادي حلفا»

عميد شرطة حقوقي /سليمان الفكي

رئيس التحرير
عقيد شرطة /د .مجاهد الفادني

نائب رئيس التحرير
عقيد شرطة /د .سعد موسى

رئيس الهيئة والوفد المرافق يتفقد معبر اشكيت الحدودي

جانب من االحتفال الفتتاح صالة االسكودا

مدير التحرير
مقدم شرطة /هاجر مريغني

املدير التنفيذي
مقدم شرطة /سوسن صاغه

اعالم جمارك البحر االحمر
مقدم شرطة /خلف اهلل العبيد

مدير ادارة المخاطر والمعتمد السابق لمحلية وادي حلفا حضورًا

جانب من االحتفال

سكرتري التحرير

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

تكريم من الجمارك لقدامي الجمركيين

تكريم لمدير جمارك وادي حلفا العميد الفاتح دهب

العالقات العامة

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

التصوير

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

تكريم لمدير ادارة الواليات العميد مروان يونس

تكريم للمدير السابق لجمارك وادي حلفا اللواء (م) صديق بشري

جمع وطباعة

رقيب أول /عادل عبدالرازق
عريف شرطة /بهاء الدين الهادي

االخراج الفني التصميم

تكريم للمدير السابق لجمارك وادي حلفا العميد (م) محمد علي جاويش

تكريم للمدير السابق لجمارك وادي حلفا العميد (م) محمد عثمان وقيع الله
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تكريم للمدير االسبق لجمارك وادي حلفا العميد (م) محمد سيد احمد

تكريم للسيد رئيس الهيئة من نادي دغيم جنوب

تكريم خاص للجمركية الرائد (م) فريدة علوش

تكريم المدير االسبق لجمارك وادي حلفا العميد شرطة (م) محمد احمد الخطيب

ترحيب حار من اعيان وادي حلفا

القنصل المصري بوادي حلفا و مدير معبر قسطل يشرفون االحتفال

االعالم يسجل افادات حول الزيارة

ترحيب من اهالي مدينة وادي حلفا

الرائد (م) فريدة علوش حضور لالحتفال

و
ج
و
ه
و
دوائر

عشرة ونســـة

عثمان عباس
محمد ناير
عندما يذكر اسم حضرة صول عثمان عباس يجول
في خاطر كل شخص يعرفه ذلك الوجه الصبوح
دائم االبتسامة وجه محارب وجمركي أصيل
عمل بكثير من المحطات الجمركية اخو
أخـــوان شيال التقيلة كما قــال لنا احد
زمــائــه في العمل جلسة عصرية من
داخــل مكتب التامين والــخــدمــات تعرفنا
أكثر بمحارب هذا العدد
االسم  :عثمان عباس محمد ناير
السكن  :اسكان الجمارك (الكرمتة)
الميالد 1959 :م
الرتبة  :مساعد شرطة
الحالة االجتماعية  :مــتــزوج واب لبنين
وبنات
تاريخ التعيين 1983/2/4 :م
كان المدير منو عند تعينك  :يوسف علي دينار
أماكن عملت بها  :مطار الخرطوم – رسوم اإلنتاج –
إدارة التدريب – مكافحة التهريب الخرطوم – جمارك
جنوب دارفور – إدارة التامين والخدمات اإلدارية
بتتمني شنو  :حج بيت اهلل الحرام و رضاء الوالدين
وصية للزمالء  :أوصي زمالئي بتقوى اهلل عز وجل

و
ج
و
هو

د
و
ا
ئ
ر

مقدم شرطة /نثيبة عبد املجيد محمد
إدارة جمارك دنقال

مقدم شرطة /أمل محمد فتحي
إدارة جمارك دنقال

و
ج
و
هو

د
و
ا
ئ
ر

ومراعاة حقوق الزمالة
كلمة اخيرة  :الشكر أجزله هلل تعالي ان جعلني من
ضمن هــذه المؤسسة واهني إعــام الجمارك علي
العمل الكبير الــذي يقومون به من توثيق لمسيرة
الجمارك السودانية

و
جوه

و
د
و
ا
ئ
ر

مالزم شرطة /مصعب محمد عثمان وقيع اهلل
الشؤن املالية

رقيب شرطة /عوض احمد
التامني والخدمات
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شخصي
العدد
ة

عميد شرطة/

معتصم أحمد عثمان المحجوب
االســم  :عميد شرطة /معتصم أحمد
عثمان المحجوب
تاريخ الميالد  :أبريل 1958م
الحالة االجتماعية  :مــتــزوج وأب لولدين
وبنتين .
المراحل الدراسية  :القراصة االبتدائية – الشهيد
القرشي الثانوية العامة – القطينة الثانوية –
جامعة الرباط الوطني (كلية القانون) .
تاريخ التعيين  :أكتوبر 1979م .
الترقيات 1993 :م االستيعاب في
رتبة النقيب شرطة
 1995لرتبة الرائد شرطة .
 2001لرتبة المقدم شرطة .
 2007لرتبة العقيد شرطة .
 2014لرتبة العميد شرطة .
المحطات الجمركية  :البحر
األحمر – رئاسة الجمارك
– الحاويات سوبا – البحر
األحمر – رئاسة الجمارك
.
الـــدورات التدريبية
 :دورة الــعــلــوم
الــمــحــاســبــيــة –
ال ــت ــخ ــط ــي ــط
الــمــالــي –
م ـ ـ ـوازنـ ـ ــة
ا أل د ا ء
والــب ـرامــج

عيادات
عبــدون
اسم الطبيب  :لواء طبيب القاسم الزين النقر بانقا

خريج جامعة :الخرطوم 1981م
اذن انف وحنجرة – رأس وعنق – دبلن جمهورية ايرلندا التخصص :
من الساعة  10صباحا إلي الساعة  12ظه ار
الجدول األسبوعي للعيادة  :األحد
الثالثاء من الساعة  10صباحا إلي الساعة  12ظه ار
كلمة اخيرة :
العمل في هذه المؤسسة  :عمل تعاوني بين قوتين نظاميتين
الخدمة  :تقدم لمنسوبي الجمارك ضباط وضباط صف وجنود  +الجمهور
الغرض  :تخفيف معانات المواطن السوداني أيا كانت شاكلته راجين من اهلل القبول و
حسن الخاتمة

– دور منظمة الجمارك في تنفيذ تسهيل التجارة .
المشاركات الخارجية  :دورة التخطيط االستراتيجي لتكنولوجيا
الــمــعــلــومــات (جــمــهــوريــة مــصــر  ،ش ــرم الــشــيــخ) – التخطيط
االستراتيجي المتقدم لتكنولوجيا المعلومات (األمــارات العربية
المتحدة  ،الشارقة) – إدارة التغيير االستراتيجي (األم ــارات
العربية المتحدة  ،الشارقة) – االنتقال من بيئة العمل الرقمية
إلي بيئة العمل الذكية (األمارات العربية المتحدة  ،الشارقة) .
المشاركات الداخلية  :دورة فن ومهارات إدارة الوقت والتعامل
مع ضغوط العمل باستخدام تكنولوجيا المعلومات (الخرطوم)
– ورشة عمل بعنوان استدامة الدين الخارجي (وزارة المالية)
– لجنة حصر المبالغ المحولة للواليات من المالية االتحادية
(مفوضية تخصيص ومراقبة اإليرادات) – لجان إعداد الموازنات
– لجنة التحصيل االلكتروني – لجان الرد علي تقارير المراجع
العام ومناقشتها بالمجلس الوطني .
م ــاذا أضــافــت إلــيــك الــعــمــل الــجــمــركــي عــلــي الــمــســتــوي الــعــام
والشخصي :
علي المستوي العام فالجمارك هي مدرسة متفردة في كل شئ
نهلنا من معينها الكثير والذي ال يمكن سرده في هذه العجالة
ويكفي أنها قد أتاحت لنا الدخول للمجتمع الجمركي الراقي والذي
قل أن يوجد في أي مجتمع آخر .
علي المستوي الشخصي لها الفضل بعد اهلل في إكمال نصف
الدين وتربية األبناء خير تربية .
وصية لضباط وصف ضباط هيئة الجمارك :
مخافة اهلل واالعتصام بحبله المتين والحرص علي أداء الواجب
واإلخالص فيه .
احترام الوقت وعدم تأجيل عمل اليوم لغد .
الــحــرص علي متانة الــعــاقــات االجتماعية التي تميزت بها
الجمارك دون غيرها .

