قراؤنا األكارم

مض��ى ع��ام وطوي��ت صفحات��ه وه��ا حن��ن يف ع��ام جدي��د صفحات��ه حبل��ى ب��كل م��ا ه��و
جدي��د حيف��ه األم��ل والتف��اؤل والطموح��ات للوص��ول إىل تنفي��ذ الربام��ج واخلط��ط
للع��ام 2017م.
أف��ل الع��ام 2016م ب��كل م��ا في��ه م��ن ع��دم اس��تقرار وعقب��ات اقتصادي��ة،
إال أنن��ا اس��تطعنا العب��ور وحتقي��ق الرب��ط.
ورغم��ا ع��ن ه��ذا
م��ع إطالل��ة الع��ام اجلدي��د جدي��ر بن��ا أن نق��ف ملراجع��ة م��ا أجنزن��ا وم��ا ينبغ��ي
علين��ا إجن��ازه ،يف مؤسس��ة ليس��ت كس��ابق عهده��ا تتس��م بأعماهل��ا وإجراءاته��ا
الكث�يرة املتش��عبة ،فه��ي تكاف��ح وحت��رس وتراق��ب ،يف اجلان��ب اآلخ��ر تس��عى لتوف�ير
إي��رادات للدول��ة .وم��ا ب�ين ه��ذا وذاك متطلب��ات تعيه��ا القي��ادة والقاع��دة وينبغ��ي
عل��ى اجلمي��ع أن ال يس�ير بغ�ير ه��دى؛ فالب��د أن نع��ي م��اذا علين��ا م��ن واجب��ات ومت��ى
علين��ا إنفاذه��ا؟ وكي��ف ننجزه��ا؟ ومل��اذا علين��ا إجنازه��ا وم��ا يرتت��ب عل��ى اإليف��اء به��ا
أو ع��دم تنفيذه��ا ؟ وال يتأت��ى ه��ذا إال بوج��ود قي��ادة رش��يدة وفاعل��ة وك��ودار مؤهل��ة،
مس��لحة بالعل��م واملعرف��ة مقرتن��ة بالنه��ج العلم��ي التخصص��ي باجلوان��ب اإلداري��ة
والفني��ة وم��زودة بالقوان�ين واللوائ��ح والنظم احلديثة  .كل ذلك من أجل التحديث
والتطوي��ر واملواكب��ة ليذه��ب ذل��ك كل��ه يف النم��اء ودع��م الدول��ة ومس��اندتها .
أحباؤنا....

يف بواك�ير ه��ذا الع��ام أجي��زت كل م��ن اخلط��ة االس�تراجتية الرباعي��ة املرحلي��ة
للهيئ��ة للع��ام (  ) 2020- 2017وأيض��اً اخلط��ة الس��نوية للهيئ��ة للع��ام  2017م
أم��ا مالم��ح الع��ام  2017م مبوجهاته ومتطلباته رمسه الس��يد وزي��ر املالية والتخطيط
االقتص��ادي بزيارت��ه هليئ��ة اجلم��ارك م��ع وف��د م��ن وزارة املالي��ة يف / 2يناي��ر  2017م
كم��ا ج��اء االحتف��ال بالي��وم العامل��ي للجم��ارك للع��ام  2017ممتف��ردا ومتمي��زا ب��دأ
بع��رض عس��كري وإظه��ار الق��وى واختت��م بزيارة الس��يد رئي��س اهليئة م��ع وفد رفيع
جلمارك والية نهر النيل متفقدا كل من مجارك أبو محد  -العبيدية  -وعطربة .

قراؤنا....

هنال��ك الكث�ير يف دف�تر اإلجن��ازات ال جم��ال لس��ردها واخل��وض يف
تفاصيله��ا لك��ن الس��فر  99مح��ل الكث�ير م��ن األخب��ار واإلجن��ازات
واألعم��ال وه��ذا غي��ض م��ن في��ض نتمن��ى أن تن��ال رضاءك��م .
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والي البحر االمحر يفتتح جناح اجلمارك باملعرض التجاري

افتت��ح الس��يد وال��ي والي��ة البح��ر األمح��ر د.عل��ي أمح��د
حام��د وأعض��اء حكومت��ه واألجه��زة التنفيذي��ة حبض��ور
الس��يد مدي��ر دائ��رة مج��ارك البحر األمح��ر باالنابة وعدد
م��ن الس��ادة الضب��اط جن��اح هيئ��ة اجلم��ارك باملع��رض
التج��اري املصاح��ب ملهرج��ان الس��ياحة والتس��وق العاش��ر

ال��ذي تش��هد فعاليات��ه ه��ذه األي��ام حاض��رة الوالي��ة
مدينة بورتس��ودان وس��ط اهتمام إعالمي وحضور
مجاه�يري كثي��ف وط��اف الس��يد الوال��ي بالنواف��ذ
اجلمركي��ة املختلف��ة ووق��ف عل��ى آخ��ر التقني��ات
اليت توصلت هلا اجلمارك واليت من شأنها تبسيط
اإلج��راءات وتس��هيل حرك��ة التج��ارة م��ع الرقاب��ة
اجلمركي��ة الفاعل��ه ومث��ن س��يادته ال��دور الكب�ير
ال��ذي تق��وم ب��ه هيئ��ة اجلم��ارك جت��اه اجملتم��ع
وتنوي��ر املواطن�ين  -م��ن خ�لال املع��رض -باآلث��ار
الضارة للتهريب والسلع والبضائع املقلدة واملضرة
بصح��ة اإلنس��ان وأش��اد الس��يد الوال��ي وأعض��اء
اللجن��ة املنظم��ة للمهرجان باملس��توى الرفيع الذي
ظه��رت ب��ه اهليئ��ة.
اجلدي��ر بالذك��ر أن مش��اركة اجلم��ارك ه��ذا الع��ام
تأت��ي م��ن خ�لال مخس��ة نواف��د يف جناحه��ا (االج��راءات
اجلمركية -مكافحة التهريب  -املعامل والبيئة  -تقنية
املعلوم��ات  -واالتص��ال والطاق��ه الشمس��ية )

رئيس هيئة التدريب يشيد بدائرة التدريب باجلمارك

4

أش��اد س��عادة الفريق ش��رطة د.اهل��ادي جم��ذوب الطاهر رئيس
هيئ��ة التدري��ب بدائ��رة التدري��ب بهيئ��ة اجلم��ارك وذل��ك ل��دى
زيارت��ه الي��وم للدائ��رة يرافق��ه الس��يد الل��واء إمساعي��ل الس��يد
بك��ري مدي��ر اإلدارة العام��ة لتدري��ب الضب��اط والس��يد الل��واء
حمم��ود قس��م الس��يد حمم��ود مدي��ر اإلدارة العام��ة لتدري��ب
ضب��اط الص��ف واجلن��ود حي��ث كان يف اس��تقباهلم الس��يد
اللواء خليل باش��ا س��ايرين مدير االدارة العامة للشؤون العامة
والس��يد العمي��د زين��ب يوس��ف هبان��ي مدي��ر دائ��رة التدري��ب
وضب��اط الدائ��رة وص��ف الضب��اط واجلن��ود.
وق��ال س��عادة الفري��ق أن الزي��ارة تأت��ي يف إط��ار س��عي هيئ��ة
التدري��ب الوق��وف عل��ى أنش��طة التدري��ب الذات��ي يف اإلدارات
الش��رطية املختلف��ة الس��يما يف هيئ��ة اجلم��ارك ال�تي متث��ل
أهمي��ة كب�يرة للش��رطة والقتص��اد الب�لاد ،مؤك��داً أهمي��ة
التنس��يق والتع��اون ب�ين اإلدارت الش��رطية املختلف��ة لك��ي
يتماش��ى ذل��ك م��ع السياس��ات العام��ة ال�تي تضعه��ا رئاس��ة
الش��رطة ،مش��يداً بالعم��ل الكب�ير الذي تق��وم به الدائ��رة والذي
يتناس��ب وأهمي��ة اجلم��ارك كإدارة ش��رطية فني��ة معني��ة
برف��د االقتص��اد الوط�ني ،مبين��اً أن نتائ��ج الزي��ارة كانت طيبة
وحقق��ت األه��داف املرج��وة.
م��ن جانب��ه وص��ف س��عادة الل��واء خلي��ل باش��ا س��ايرين مدي��ر
اإلدارة العام��ة للش��ؤون العام��ة دائ��رة التدريب بالنش��طة وأنها
العمود الفقري لكل جناحات هيئة اجلمارك وذلك من خالل
عمله��ا يف تأهي��ل وبن��اء ق��درات ال��كادر البش��ري اجلمرك��ي يف
كل املس��تويات وتزويدهم باملعارف واخلربات الفنية واملهنية
ال�تي تس��اعد عل��ي أداء امله��ام بكفاءة عالية  ،موضح��اً أن الزيارة
يف اط��ار التنس��يق والتع��اون ب�ين الوحدات الش��رطية املختلفة

ومؤسس��ات التدري��ب عل��ي وج��ه اخلص��وص لتوحي��د املعاي�ير
التدريبية واألسس العامة مع االحتفاظ خبصوصية اإلدارات
الفنية مثل اجلمارك ،وكذلك لالستفادة من تبادل اخلربات
ال س��يما وأن اجلم��ارك هل��ا الكث�ير م��ن اخل�برات ال�تي تفي��د
الوح��دات الش��رطية األخ��رى،
وق��د ذك��رت الس��يد العمي��د زينب هباني مدي��ر دائرة التدريب
اهتم��ام هيئ��ة اجلم��ارك بالتدري��ب وبن��اء ق��درات منس��وبيها
مبختل��ف املواق��ع ويف كاف��ة اجملاالت مش�يرة ال��ي تنفيذ خطة
الع��ام 2016م بنس��بة  %100وذل��ك بتضاف��ر جه��ود منس��وبي
الدائ��رة والرعاي��ة املباش��رة م��ن الس��يد رئي��س هيئ��ة اجلم��ارك
الذي رفع ش��عار (عام التدريب) خلطة العام 2017م من خالل
خط��ة طموح��ة ته��دف الي ترقي��ة األداء وبناء ق��درات العاملني
يف ختصص��ات خمتلف��ة وب��أدوات تدريب��ة حديث��ة باملرك��ز
والوالي��ات ،وق��د أكمل��ت الدائ��رة كاف��ة الرتتيب��اب لتحقي��ق
تل��ك األه��داف ،موك��د ًة أن الزي��ارة خرج��ت بتوصي��ات ناجحة
تص��ب يف مصلح��ة العم��ل اجلمرك��ي.
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رئيس هيئة اجلمارك يتفقد مجارك البحر االمحر
ل��دى زيارت��ه لدائ��رة مج��ارك البح��ر األمح��ر
تفق��د س��عادة الل��واء ش��رطة د.عب��د احلفي��ظ
ص��احل عل��ي رئي��س هيئ��ة اجلم��ارك يرافق��ه
السيد العميد شرطة عبد احملسن سيد داوؤد
مدي��ر دائ��رة مج��ارك البح��ر األمح��ر وع��دد
م��ن الس��ادة الضب��اط س�ير العم��ل بالدائ��رة
ووق��ف عل��ى تنفي��ذ خط��ة الدائ��رة يف خواتي��م
الع��ام  2016كم��ا تفق��د س�ير العم��ل باملين��اء
الش��مالي ،واملين��اء اجلنوب��ي ،ومين��اء عثم��ان
دقن��ة ،ودمادم��ا  .وأطم��ان س��يادته عل��ي س�ير
األداء بق��وات مكافح��ة التهري��ب قط��اع البح��ر
األمحر والنيابه وأشاد سعادته بالقوة وحجم
العم��ل الكب�ير ال��ذي تق��وم ب��ه هيئ��ة اجلم��ارك
بثغ��ر الس��ودان ويف خت��ام زيارت��ه افتت��ح نقط��ه
ال��رادار ،ومي��زان الرتناط��ة للص��ادر وال��وارد
ال وتبس��يطاً
مبين��اء عثم��ان دقن��ة تس��هي ً
لالج��راءات اجلمركي��ة ومواكب��ة للمعاي�ير
الدولي��ة .اجلدي��ر بالذك��ر أن الزي��ارة تأت��ي
يف إط��ار تفق��د رئي��س اهليئ��ة للمحط��ات
اجلمركي��ة ،واللق��اءات بالق��وة وحثه��م عل��ي
املزي��د م��ن مضاعفة اجله��ود من أجل حتقيق
األه��داف.

هيئة اجلمارك ختتتم ورشة عمل تسهيل التجارة واالعمال اإللكرتونية
ل��دى تش��ريفه خت��ام فعالي��ات ورش��ة تس��هيل التج��ارة
واالعمال اإللكرتونية أعرب االستاذ الصادق حممد على
وزي��ر الدول��ة ب��وزارة التج��ارة اهتم��ام وزارت��ه بالعمل على
تسهيل حركة التجارة والتنسيق مع اجلهات ذات الصلة
دفعا لالقتصاد الوطنى ،وأوضح أن وزارته وضعت العديد
من اخلطط اخلاصة باإلصالحات اليت من شأنها تسهيل
حرك��ة التج��ارة داخلي��اً وخارجي��اً م��ن خ�لال اللجن��ة
ال�تي مت تكوينه��ا خصيص��اً هل��ذا الغ��رض ،مش��يداً بالدع��م
املتواص��ل ال��ذي ظل��ت تقدم��ه منظم��ة االم��م املتح��دة
للتج��ارة والتنمي��ة ع�بر االنكتاد للفريق الوطنى لتس��هيل
التج��ارة م��ن خالل الورش اليت مت عقدها جبانب تدريبها
للمدرب�ين مب��ا يس��هم ف��ى رف��ع ق��درات الفري��ق الوطن��ى.
م��ن جانب��ه أش��اد الل��واء ش��رطة حمم��د حمج��وب أمح��د
مدي��ر اإلدارة العام��ة لاللت��زام والتس��هيل ممث��ل رئي��س
هئي��ة اجلم��ارك بال��دور الكب�ير ال��ذي ق��ام ب��ه فري��ق العمل
الوطن��ى لتس��هيل التج��ارة والتنس��يق والتع��اون وتب��ادل
اخل�برات مب��ا يع��زز م��ن احلرك��ة التجاري��ة ووض��ع
خارط��ة طري��ق تس��اعد عل��ى انس��ياب التج��ارة ال�تي تص��ب

ف��ى مصلح��ة ودع��م االقتص��اد ،مؤك��داً ح��رص هيئ��ة
اجلم��ارك وس��عيها احلثي��ث لتطوي��ر ق��درات منس��وبيها
م��ن خ�لال االهتم��ام حبوس��بة العمل اجلمرك��ي والربط
الش��بكي م��ع كل اجله��ات ذات الصل��ة وص��و ً
ال لربنام��ج
الناف��ذة الواح��دة الت��ى حقق��ت النج��اح املطل��وب م��ن خ�لال
من��وذج القالب��ات واملتم��ه ،والتع��اون والتنس��يق مع منظمة
اجلم��ارك العاملي��ة وجمهوداته��ا ف��ى دع��م فري��ق العم��ل
الوطن��ى لتس��هيل التج��ارة.
رئي��س فري��ق العم��ل الوطن��ى لتس��هيل التج��ارة العمي��د
ش��رطة عل��ى ج��دو آدم أوض��ح أن الس��ودان يعترب أول دولة
تقوم بوضع خارطة طريق لتسهيل التجارة ،مشيداً بدور
منظمة اجلمارك العاملية واخلبرية أرانشا سانشيز ممثل
االنكت��اد ف��ى تدري��ب عناص��ر الفري��ق الوطن��ى مم��ا س��اعد
عل��ى تأهي��ل ع��دد 15م��درب أصبح��وا جاهزي��ن لتدري��ب
املدربني وتنفيذ كل الربامج املوكلة هلم .ويف اخلتام مت
تقدي��م ش��رح توضيح��ي م��ن أعض��اء فري��ق العم��ل الوطنى
واس��تعراض أله��م البن��ود يف خارط��ة الطري��ق املتعلق��ة
بتس��هيل التج��ارة واألعم��ال اإللكرتوني��ة.
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زيارة لالكادميية القومية للعلوم اجلمركية من وفد اجلمارك اإلثيوبية
تش��رفت األكادميي��ة القومي��ة
للعل��وم اجلمركي��ة والتكنوجلي��ا
مببانيه��ا بالعمارات بزيارة كرمية
م��ن وف��د اجلم��ارك اإلثيوبي��ة
برئاس��ة نائ��ب مدي��ر اجلم��ارك
اإلثيوبي��ة الس��يد موكي��ف دلش��ا،
والتق��ى الوف��د بالس��يد رئي��س هيئة
اجلمارك السودانية باإلنابة سعادة
الل��واء ش��رطة خلي��ل باش��ا س��ايرين
وسعادة اللواء د .بشري الطاهر بشري
مدي��ر اإلدارة العام��ة للعملي��ات
اجلمركي��ة والل��واء حمم��د
حمجوب امحد مدير االدارة العامة
لاللتزام والتس��هيل وأعضاء اللجنة
اللجن��ة الس��ودانية اإلثيوبي��ة وع��دد م��ن م��دراء الدوائ��ر
واإلدارات  ،وتأتي الزيارة يف إطار خمرجات أعمال اللجنة
السودانية اإلثيوبية العليا وتوصيات اللجنة اجلمركية
املش�تركة للوق��وف عل��ى جترب��ة اجلم��ارك الس��ودانية
ف��ى جم��ال أكادميي��ة اجلم��ارك ،واملعام��ل اجلمركي��ة،
وتقني��ة املعلوم��ات ،ومناه��ج التدري��ب ،و بن��اء الق��درات
ونق��ل التجرب��ة اجلمركي��ة الس��ودانية للج��ارة الش��قيقة

أثيوبي��ا .ومت خ�لال الزي��اره تقدي��م ع��رض تعريف��ي ع��ن
نش��أة األكادميي��ة والربام��ج ال�تي تدرس بها وش��هد الوفد
خ�لال الزي��اره برنام��ج احتف��ال اس��تقبال الط�لاب اجل��دد
للع��ام الدراس��ي 2017- 2016م.
كم��ا ق��ام الوف��د بزي��ارة إلدارة مج��ارك احلاوي��ات
س��وبا ومرك��ز املعلوم��ات برئاس��ة اهليئ��ة للوق��وف عل��ى
آخ��ر التط��ورات التقني��ة واالنظم��ة والربجمي��ات ال�تي
تس��تخدمها اجلم��ارك الس��ودانية.

إشادة مبجهودات مكافحة التهريب بعد عدد من الضبطيات الكبرية
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الرقاب��ة اجلمركي��ة الفاعل��ة إح��دى األه��داف
اإلس�تراجتية هليئ��ة اجلم��ارك وتعت�بر اإلدارة العام��ة
ملكافح��ة التهري��ب م��ن األذرع اهلام��ة يف ه��ذا العم��ل
باجلم��ارك ،وتق��ف س��داً منيع��اً ف��ى وج��ه كل املتالعب�ين
وضع��اف النف��وس الذين يس��عون للكس��ب الس��ريع وتبديد
ث��روات الب�لاد والتالع��ب باقتص��اد الوط��ن واملواط��ن دون
أي وازع دي�ني أو أخالق��ي ،وق��د أش��اد الس��يد مدي��ر ش��رطة
الوالية الش��مالية ،والس��ادة أعضاء جملس قيادة الشرطة
بالوالية مبجهودات مكافحة التهريب بالوالية الشمالية
الحباطه��ا ع��دة حم��اوالت لتهري��ب العرب��ات والبش��ر
والس�لاح والبضائ��ع املختلف��ة ويف اجن��از آخ��ر متكن��ت
مكافحة التهريب بوالية مشال كردفان من ضبط عدد
 2عربة  zyحتمل كمية كبرية من الكرميات واحلبوب
املنش��طة خمب��أة داخ��ل ج��واالت أمب��از كم��ا مت ضب��ط

عرب��ه دف��ار حتم��ل م��واداً مض��رة بالصح��ة  ،وعل��ى صعي��د
آخ��ر متك��ن ف��رع مكافح��ة التهريب باخلرط��وم حبري من
ضب��ط عرب��ه دف��ار حتم��ل عل��ى متنه��ا كمية م��ن الطرود
به��ا كرمي��ات حمظ��وره كان��ت يف طريقه��ا إىل الس��وق،
هك��ذا ه��ي اجلم��ارك تتاب��ع وتضب��ط كل م��ا يض��ر بأم��ن
اجملتم��ع وحتم��ي االقتص��اد م��ن خط��ر التهري��ب

اجازة أهداف اجلمارك
أج��از اجتم��اع هيئ��ة القي��ادة يف جلس��ة بداي��ة الع��ام كل
م��ن اخلط��ة االس�تراتيجية املرحلي��ة الرباعي��ة -2017
 2020م ،واخلط��ة الس��نوية للع��ام  2017م باربع��ة
أه��داف رئيس��ية متثل��ت يف :
 -1تسهيل التجارة وتبسيط اإلجراءات
 -2التحصيل العادل والفعال لاليرادات
 -3محاية اجملتمع واالقتصاد
 -4تعزيز بناء القدرات

تقرير

السيد وزير المالية يحتفل مع
منسوبي هيئة الجمارك
بالذكرى  61لالستقالل

احتفل��ت هيئ��ة اجلم��ارك بالعي��د  61لالس��تقالل برئاس��ة اهليئ��ة وق��د تضم��ن االحتف��ال
ع��رض عس��كري وفرق��ة إنش��ادية إختت��م مبخاطي��ة الس��يد /وزي��ر املالي��ة ال��ذي أش��اد ب��األدوار
واجملهودات اليت تبذهلا قوات اهليئة يف محاية اجملتمع وحراسة احلدود ورفد خزينة الدولة.
يف صبيح��ة ي��وم 2017/1/2م وبع��د انقض��اء
إج��ازة االحتف��ال بأعي��اد االس��تقالل والس��نة
امليالدي��ة تش��رفت اهليئ��ة بزي��ارة كرمي��ة
م��ن الس��يد /وزي��ر املالي��ة االس��تاذ بدرالدي��ن
حممود ،والسيد /وزير الدولة باملالية د .عبد
الرمحن ضرار  ،والس��يد /وكيل وزارة املالية
جمدي حممود ،والسيدة /منى أبو حراز حيث
اس��تقبلتهم هيئ��ة اجلم��ارك بقياداته��ا وبع��د
حتية الكركون توجهو إىل قاعة اإلجتماعات

حي��ث اس��تهل الس��يد /رئي��س اهليئ��ة د .عب��د
احلفي��ظ ص��احل عل��ي حديث��ه مرحب�اً بالس��يد/
وزي��ر املالي��ة والتخطي��ط االقتص��ادي ووف��ده
امليم��ون حي��ث هنأ اجلميع باألعياد يف ظل عام
جدي��د وإج��ازة موازن��ة الع��ام 2017م .
حيث أبان س��عادته أن العام 2016م ش��هد كثري
م��ن اإلجن��ازات يف ظ��ل منعطف��ات اقتصادي��ة
عاملي��ة وإقليمي��ة وحملي��ة .لك��ن م��ن نع��م اهلل
وبفضل وقوف وزارة املالية مت إجتياز العقبات
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وأوض��ح س��عادته أن األداء الضري�بي جت��اوز %90
وأن هذه نس��بة املقدرة مل تتأتى بس��هولة ويس��ر
وإمن��ا ه��ي نت��اج جمه��ودات العامل�ين باهليئ��ة.
ولكن��ه اس��تعرض ش��ارحاً األوض��اع احمليط��ة
والظ��روف ال�تي يعم��ل به��ا منس��وبو اهليئ��ة م��ن
ضع��ف يف الق��وة برغ��م انتش��ارها عل��ى كل
ح��دود الس��ودان واحلوج��ة للمزيد م��ن التدريب
والتأهيل خاصة قوات مكافحة التهريب اليت ما
عادت كما من قبل بل أصبحت جمابهة بكثري
م��ن التحديات واملهددات االجتماعية ومكافحة
املخ��درات  ،مه��ددات تس��تهدف الث��روات املعدنية
والزراعي��ة .
وأب��ان س��عادته أن خط��ة هيئ��ة اجلم��ارك للع��ام
2017م تس��تهدف التص��دي ل��كل ه��ذه التحدي��ات
وفق برنامج طموح بزيارة احملطات اجلمركية
الوالئي��ة وق��د ب��دأت بالفعل بالواليات الش��رقية
متت��د إىل والي��ات غ��رب الس��ودان للوق��وف عل��ى
املش��اكل والعقب��ات وتذليله��ا إلنس��ياب العم��ل.
وذكر سعادته من الرتتيبات والدعم اللوجسيت
ال��ذي س��وف يق��دم خاص��ة ملكافح��ة التهري��ب
ه��و تزويده��ا بال��زوارق ملراقب��ة الس��احل وذلب��ك
بالتع��اون م��ع ح��رس احل��دود الس��عودي  ،وأيضاً
االس��تعانة بطائ��رة ب��دون طي��ار ملراقب��ة احل��دود
وتعق��ب املهرب�ين ووض��ع قاع��دة بيان��ات تعتم��د
عل��ى املعلوم��ات املوثوق��ة الصحيح��ة.
ووع��د س��عادته بب��ذل أقص��ى اجله��ود قي��ادة
وقاع��دة .واجلاهزي��ة ملس��اعدة الدول��ة يف توف�ير
املوارد واإليرادات .ويف ختام حديثة قدم السيد/
الوزي��ر ملخاطب��ة قي��ادات اجلم��ارك.
خاط��ب الس��يد /وزي��ر املالي��ة والتخطي��ط
االقتص��ادي منس��وبي اهليئ��ة وهنأه��م
باالس��تقالل وال��ذي أوض��ح أن��ه مناس��بة طيب��ة
وذك��رى باقي��ة ننش��د فيها توف�ير احلياة احلرة
الكرمي��ة وحتقي��ق الرفاهي��ة والعي��ش الكري��م
ملواط�ني أه��ل الس��ودان .وذك��ر س��عادته أن ه��ذه

الزيارة ليست صدفة وإمنا مقصودة لذاتها ألن
اعتماد الدولة دوماً على اهلل ثم على اجلمارك .
ومثن س��عادته دور اجلمارك ومس��اندتها لوزارة
املالي��ة يف حتقي��ق الرب��ط املق��در رغ��م الظ��روف
االس��تثنائية ال�تي صاحب��ت موازن��ة الع��ام 2016م
م��ن ش��ح امل��وارد والتدني العاملي ألس��عار البرتول
وعدم اس��تقرار س��عر الصرف إال أنه قال أن هذا
اإلجن��از كان دافع �اً لن��ا يف موازن��ة الع��ام 2017م
لزي��ادة الرب��ط هل��ذا الع��ام بنس��بة .%15
وق��د رس��م س��عادته مع��امل الطري��ق مع��دداً
بع��ض املوجه��ات واإلرش��ادات والنصائ��ح ال�تي
تع�ين يف حتقي��ق الرب��ط واملتمثل��ة يف تقوي��ة
املق��درات وامله��ارات والتأهي��ل والتدري��ب للق��وة
لزيادة كفاءة التحصيل  ،واستخدام التقنيات
احلديث��ة يف العم��ل  ،وقد أبدى س��عادته إهتماماً
خاص�اً مبكافح��ة التهري��ب وركز س��عادته على
تطوي��ر اآللي��ات  ،وس��بل مكافح��ة التهري��ب
وحماصرت��ه.
وذك��ر أن أح��د أس��باب التطوي��ر ورف��ع كفاءة
األداء ه��و التنس��يق وتب��ادل املعلوم��ات وتضاف��ر
اجله��ود ب�ين اجله��ات ذات الصل��ة وخاص��ة يف
املوان��ئ واملعاب��ر احلدودي��ة م��ع وزارة التج��ارة،
وبن��ك الس��ودان ،ووزارة الصناع��ة ،ووزارة
االس��تثمار وذل��ك م��ن أج��ل اح��كام الرقابة وس��د
الثغ��رات وضم��ان ع��دم ه��در امل��وارد الدول��ة يف
أم��س احلاج��ة إليه��ا.
وأوص��ى س��عادته منس��وبي اهليئ��ة بالرص��د
واملتابع��ة اللصيق��ة حلرك��ة التج��ارة يف
الص��ادرات وال��واردات والرتانزي��ت.
وم��ن جانب��ه أوضح س��عادته ب��أن وزارة املالية ال
تألوا جهداً يف دعم اجلمارك ومساندتها وتنفيذ
متطلباته��ا م��ن حتس�ين بيئ��ة العم��ل وظ��روف
العامل�ين باهليئ��ة .وأيض�اً يف التأهي��ل والتدريب
وس��وف تق��دم كل م��ا يس��هم ويس��اعد يف تق��دم
اجلمارك ومنس��وبيها.
***

أضواء

جمعيــة القــرآن الكريم
بهيئــة الجمارك

مجعي��ة الق��رآن الكري��م
بهيئة اجلمارك تسري قافلة
دعوي��ة إعالمي��ة اجتماعية
للوالي��ة الش��مالية
برعاي��ة كرمي��ة م��ن الس��يد رئي��س
هيئة اجلم��ارك ويف إطار برناجمها
الدع��وي االجتماع��ي س�يرت األمان��ة
العام��ة جلمعي��ة الق��رآن الكري��م
باهليئ��ة قافل��ة للوالي��ة الش��مالية
تنفي��ذاً خلط��ة هيئ��ة اجلم��ارك
فيم��ا خيت��ص بربنام��ج املس��ؤولية
ً
االجتماعي��ه ،اصطحب��ت فيه��ا اجلمعي��ة ع��ددا م��ن العلم��اء
األج�لاء ،وب��دأ الربنام��ج مبحلي��ة وادي حلف��ا ومت��ت إقام��ة
ع��دد م��ن احملاض��رات بلغ��ت  55حماض��رة مشل��ت مس��اجد
املدين��ة واجلم��ارك والق��وات النظامي��ة األخ��رى ،والش��باب
والط�لاب واجلامع��ات ودور الق��رآن الكري��م كم��ا مت ب��ث
م��ادة علمي��ة بإذاع��ة وادي حلفا ،وتواصل الربنامج مبس��اجد
وجتمعات املعدنني كما مشل مدينة عربي ومس��اجدها ثم
البقي��ق وطاف��ت عل��ى مس��اجدها
حترك��ت القافل��ة حمللي��ة ُ
ودور الق��رآن الكري��م مبنطق��ة كرم��ه البل��د وكرم��ه النزل
وأب��و حج��ار ث��م منطق��ة الس��ليم وبعده��ا إىل حملي��ة دنق�لا
حاض��رة الوالية حي��ث أقيمت احملاضرات بداخليات الطالب
والطالب��ات وامل��دارس الثانوي��ة للبن�ين و البن��ات وع��دد م��ن
مس��اجد املدين��ة وزي��ارات خل�لاوي الق��رآن الكري��م ودور
الرعاي��ة االجتماعي��ة ويف خت��ام برنام��ج القافل��ة التق��ى وف��د
األمان��ة العام��ة للجمعي��ة بالس��يد وال��ي الوالي��ة وع��دد م��ن
التنفيذي�ين وق��ادة األجه��زة األمني��ة بالوالي��ة وق��د ق��دم
رئي��س الوف��د ش��رحاً ضافياً ألهداف الربنام��ج ومامت تنفيذة
م��ن خ�لال القافل��ة وحت��دث وال��ي الوالي��ة ش��اكرا هيئ��ة
اجلم��ارك وجهوده��ا الكب�يرة جت��اه الوطن .ويف ذات الس��ياق
ج��ددت هيئ��ة اجلم��ارك اهتمامه��ا بالربام��ج الروحي��ة ال�تي
ته��دف إىل تزكي��ة النف��س وال��روح م��ن خ�لال غ��رس القي��م
الديني��ة وحتفي��ظ الق��رآن الكري��م وس��ط ط�لاب م��دارس
وري��اض اهليئ��ة ،وأوض��ح العمي��د ش��رطة جب��ارة اهلل العوض
ممث��ل رئي��س هيئ��ة اجلم��ارك ل��دى خماطبة خت��ام فعاليات
برنام��ج مس��ابقة الق��رآن الكري��م الثالث��ة مبدرس��ة ح��راء
القرآني��ة وال�تي ج��ات حت��ت ه��دي (إن ه��ذا الق��رآن يه��دى
لل�تي ه��ي أق��وم ) حبض��ور ممث��ل األمان��ة العام��ة جلمعي��ة
الق��رآن الكري��م االحتادي��ة  ،مش�يراً إىل أن هيئ��ة اجلم��ارك

اعداد عقيد شرطة سعد موسى
ت��وىل اهتمام��ا متعاظم�اً بنش��ر تعالي��م الدي��ن اإلس�لامى ف��ى
حفظ القرآن الكريم حفظاً وتالوة من أجل جمتمع رسالي
م��درك لواجبات��ه ،مؤك��داً أن اجلم��ارك س��تظل حريص��ة
عل��ى اس��تمرار تل��ك املس��ابقات ب�ين الط�لاب والطالب��ات الذين
أظه��روا مس��توى متمي��زاً ف��ى احلفظ والتالوة ،وس��تقدم هلم
كل ما يعينهم على احلفظ والتالوة والتجويد وغرس روح
التناف��س بينه��م.
م��ن جانب��ه ذك��ر العمي��د /أزه��ري حس�ين الش��ريف مدي��ر
دائ��رة التوجي��ة واخلدم��ات أن الدائ��رة تعم��ل عل��ى تقدي��م
العدي��د م��ن اخلدم��ات الصحي��ة والتعليمي��ة إىل جان��ب
قيامه��ا بالتكاف��ل ع�بر ف��رع التوجي��ة ،مع��دداً األدوار الكب�يرة
جلميعة القرآن الكريم بهيئة اجلمارك من خالل أنشطتها
العظيمة باملركز والواليات ،مشيداً مبدرسة حراء القرآنية
ومتيزها على مستوى السودان كذلك عمل اللجنة املنظمة
لالحتف��ال ،مؤك��داً اس��تمرار مث��ل تل��ك الفعالي��ات لتزكي��ة
النف��س وال��روح م��ن خ�لال غ��رس القي��م الديني��ة .
ويف ذات الس��ياق أب��ان العقي��د ش��رطة د .س��عد موس��ى
رئي��س ف��رع اإلع�لام أمني ع��ام مجعي��ة القرآن الكري��م بهيئة
اجلم��ارك أن املس��ابقة يت��م تنظيمه��ا س��نوياً برعاي��ة رئي��س
هيئ��ة اجلم��ارك و ُتعن��ى باالهتم��ام بالط�لاب والطالب��ات
وحفظه��م لكت��اب اهلل تع��اىل حت��ى يتعلم��وا أم��ور دينه��م .
مضيف�اً أن اجلمعي��ة درج��ت عل��ى االهتم��ام حبفظ��ة كت��اب
اهلل وكرم��ت الفائزي��ن م��ن خ��ارج الب�لاد ف��ى مس��ابقة حفظ
الق��رآن الكري��م االحتادية جبان��ب تكريم الدعاة واحلفظة ،و
دع��م اخل�لاوى باملركز والواليات يذكر أن االحتفال ش��هد
تكريم الفائزين من الطالب والطالبات وتقديم اجلوائز هلم
جبان��ب تكري��م مدي��ر مدرس��ة ح��راء القرآني��ة والش��يوخ م��ن
أس��اتذة املدرس��ة.
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تقرير
كلمة االمين العام لمنظمة الجمارك العالمية
كلمة رئيس هيئة الجمارك باإلنابة
كلمة اللجنة المنظمة
الجمـــارك والتحديث
ماذا تعني الحدود وأين تكون
اليوم العالمي بعيون الصحافة
أسماء المكرمين
اعداد املقدم شرطة
سوسن علي صاغة
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تقرير

هيئة الجمارك تحتفل
باليوم العالمي تحت شعار
تحليل البيانات من أجل إدارة
فاعلة للحدود

احتفل��ت هيئ��ة اجلم��ارك يف ي��وم 2017/1/26م
بالي��وم العامل��ي للجم��ارك حت��ت ش��عار ( حتلي��ل
البيان��ات م��ن أج��ل إدارة فاعل��ة للح��دود) وق��د
أقام��ت اللجن��ة املنظم��ة احتف��ا ً
ال به��ذا الي��وم وف��ق
برنام��ج حيت��وي عل��ى ع��رض عس��كري صباح��ي
برئاس��ة هيئ��ة اجلم��ارك ث��م تنوي��ر م��ن امل��دراء
ح��ول الش��عار ومدلوالت��ه وماهيت��ه ملنس��وبي
اهليئ��ة باملرك��ز والوالي��ات .وأيضاً م��رور ميداني
م��ن م��دراء احملط��ات اجلمركي��ة ملواق��ع العم��ل
واالجتم��اع بش��ركاء العم��ل والضباط املس��ؤولني
باملواق��ع املختلف��ة لتفق��د س�ير العم��ل ،وق��د تق��رر
بن��اء عل��ى ذل��ك زي��ادة س��اعات العم��ل مل��دة أس��بوع
والوق��وف عل��ي املعوق��ات واملش��اكل وتذليه��ا.
وتأت��ي ه��ذه الرتتيب��ات يف بداي��ة هذا الع��ام متهيداً
لإلطمئن��ان عل��ى س�ير األداء اإلداري واإلج��راءات
اجلمركي��ة لبقي��ة الع��ام ،وهدف��ت اللجن��ة بهذه
الرتتيب��ات رف��ع ش��عار تعظي��م الوق��ت وإع�لاء قيم
العمل انفاذاً للرقابة الفاعلة وتس��هيل اإلجراءات

ال�تي ه��ي ه��دف أمس��ى للجم��ارك وختلي��داً هل��ذا
الي��وم ق��ام الس��يد /رئي��س اهليئة يرافق��ه عدد من
القي��ادات اجلمركي��ة جبول��ة تفقدي��ة لوالي��ة
نه��ر الني��ل مج��ارك أب��و مح��د العبيدي��ة عط�برة
ولتحقي��ق ش��عار الع��ام (حتلي��ل البيان��ات من أجل
إدارة فاعل��ة للح��دود) أطلق��ت هيئ��ة اجلم��ارك
خدم��ة حج��م العم��ل الكرتوني��اً بثوبه��ا اجلدي��د
للس��ادة املتعامل�ين م��ع اجلم��ارك م��ن وكالء
ختلي��ص ،موردي��ن ،مصدري��ن وكل أصح��اب
املصلح��ة.
وق��د أختت��م االحتف��ال حبف��ل مس��ائي خاطب��ه
الس��يد /الل��واء خلي��ل باش��ا س��ايرين نائ��ب رئي��س
هيئ��ة اجلم��ارك ومت توزي��ع ش��هادات تقديري��ة
ممه��ورة بتوقي��ع الس��يد كوني��و ميكوري��ا مدي��ر
منظم��ة اجلم��ارك العاملي��ة لع��دد م��ن منس��وبي
اهليئ��ة يف رت��ب خمتلف��ة تقدي��راً الس��هامتهم
واجنازاته��م يف تطوي��ر وترقي��ة اداء العم��ل
اجلمرك��ي.
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كلمة السيد
األمين العام
لمنظمة الجمارك العالمية

إنه ملن دواعي سروري أن أنقل إليكم أن مفتوح��ة املص��در مث��ل الس��جالت الرقمي��ة
ي��وم اجلم��ارك العامل��ي يف /26يناي��ر2017/م العاملي��ة العام��ة ومص��ادر األخب��ار متع��ددة
س��وف يت��م ختصيص��ه ملوض��وع حتلي��ل اللغ��ات.
البيان��ات حت��ت ش��عار «حتلي��ل البيان��ات وع�لاوة عل��ى ذل��ك ف��إن العناص��ر املادي��ة يف
إلدارة فعال��ة للح��دود» وبالتال��ي فإن لدى وقتن��ا الراه��ن ق��د ص��ارت ج��زءاً ال يتج��زأ م��ن
أعضاء املنظمة الفرصة لتطوير جهودهم االلكرتونيات والربجميات وأجهزة االستش��عار
وأنشطتهم يف قطاع أصبح عنصراً أساسياً ع��ن بع��د والرب��ط الش��بكي ال��ذي ميك��ن م��ن
يف عملية حتديث العمل اجلمركي وهو خالل��ه هل��ذه العناص��ر تب��ادل البيان��ات فيم��ا
مج��ع وحتلي��ل البيانات.
يع��رف (بالش��بكة العاملي��ة)
إن ل��دى اجلم��ارك كمي��ة ضخم��ة م��ن وببس��اطة ف��إن مج��ع البيان��ات يف ح��د ذات��ه
البيان��ات حت��ت تصرفه��ا ب��دءاً م��ن البيانات مهم��ا يك��ن لي��س باألم��ر ال��كايف فق��د تواج��ه
اخلاص��ة بعملي��ة التخلي��ص اجلمرك��ي اإلدارات اجلمركية خبطر اإلغراق بكم هائل
وع�لاوة عل��ى ذل��ك ميك��ن للجم��ارك م��ن البيان��ات .فالبيان��ات هل��ا قيمة فق��ط عندما
االس��تفادة م��ن البيان��ات م��ن املؤسس��ات يت��م اس��تخدامها بكف��اءة وفاعلي��ة .وبالتال��ي
احلكومي��ة األخ��رى ،وقواع��د البيان��ات فم��ن امله��م بالنس��بة ل�لإدارات اجلمركي��ة
املتاح��ة جتاري��اً ،ومنص��ات املعلوم��ات تقوي��ة البيان��ات للحص��ول عل��ى قرارات تس��تند
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على املعلومات وخاصة عند الوضع يف األذهان وحتدي��ات تقني��ة املعلوم��ات باإلضاف��ة إىل
التحدي��ات املعق��دة واملتطورة املاثلة اليت تواجه أهمية احرتام قوانني الس��رية واخلصوصية.
اإلدارات اجلمركي��ة كل ي��وم.
س��تتم مناقش��ة حتدي��ات حتلي��ل البيان��ات
ميك��ن لتحلي��ل البيان��ات أن يدف��ع اجلم��ارك
ملستويات جديدة من النجاح يف جمال االلتزام
والتس��هيل مع�اً وذلك من خ�لال التمكني من:

بص��ورة ش��املة خ�لال فعالي��ات منظم��ة
اجلم��ارك العاملي��ة للع��ام 2017م ويف مؤمت��ر
تقني��ة االتص��االت واملعلوم��ات واملؤمت��ر
الدول��ي للرتانزي��ت والندوة الدولية لالبتكار
والتقان��ة.

* حتسني إدارة املخاطر والذي يدعم تعزيز
كش��ف املخالف��ات ،الش��حنات غ�ير املش��روعة،
التح��ركات املش��بوهة لألش��خاص والتدفق��ات ه��ذا وس��وف تع��زز منظم��ة اجلم��ارك
العاملي��ة ،كج��زء م��ن مبادرته��ا لتحدي��ث
املالية وتس��هيل التجارة املش��روعة.
* التعلم من األنش��طة على مدى التاريخ يف اآللي��ات االتي��ة:
* ش��بكة اإلنف��اذ اجلمركي��ة ملنظم��ة
التنبؤ بسلوك التجار واملسافرين
* املش��اركة م��ع املؤسس��ات احلكومي��ة اجلم��ارك العاملي��ة وال�تي ه��ي قاع��دة بيان��ات
عاملي��ة للمحج��وزات اجلمركي��ة
األخ��رى لتعزي��ز التج��ارب واخل�برات
* القي��ام بالبح��وث الكمي��ة ألغ��راض بن��اء * دراسة زمن التخليص ملنظمة اجلمارك
العاملي��ة وه��ي دراس��ة منهجي��ة لقي��اس زم��ن
املعرف��ة
التخليص باحملط��ات احلدودية
* تعزي��ز قي��اس األداء لتحس�ين مه��ام
* ( Mirror analysisالتحلي��ل
العامل�ين وم��ن اج��ل النزاه��ة
االنعكاس��ي ملقارن��ة البيان��ات )وال��ذي يتعل��ق
وبذل��ك ف��إن عملي��ة حتلي��ل البيان��ات تدع��م باس��تخدام رم��وز النظ��ام املنس��ق للمقارن��ة
األه��داف اجلمركي��ة األساس��ية يف حتصي��ل ب�ين ال��واردات أو الص��ادرات املدفوع��ة م��ن قبل
اإليرادات ومجع اإلحصاءات التجارية وتسهيل الش��ركاء التجاري�ين للكش��ف ع��ن اخلل��ل
ً
التجارة .وحتقيقا هلذه املكاسب جيب أن تضع فيم��ا يتعل��ق باألن��واع وال��وزن أو القيم��ة ال�تي
اإلدارات اجلمركي��ة حتلي��ل البيان��ات ضم��ن ق��د تكش��ف ع��ن التح��ركات املش��بوهة أو
أولوياته��ا اإلس�تراتيجية وجي��ب أن حتص��ل املمارس��ات غ�ير الش��رعية
عل��ى اح��دث التقني��ات وتض��ع سياس��ات آلي��ة
مناس��بة تع�ين اخل�براء عل��ى حتصي��ل وحتلي��ل * اس��تخدام مقي��اس األداء لتطوي��ر
البيانات والعمل وفقاً للبيانات املتحصل عليها .اإلج��راءات اجلمركي��ة والنزاه��ة مث��ل
التقنيات املوجودة يف مرشد تعاقدات منظمة
بالطب��ع هن��اك عقب��ات حمتمل��ة لالس��تخدام اجلم��ارك العاملي��ة لقي��اس األداء
األمث��ل للبيان��ات م��ن قبي��ل نق��ص البيان��ات
النوعي��ة والبيان��ات غري املكتملة أو غري املوحدة * برنام��ج بيان��ات منظم��ة اجلم��ارك
ونقص تنسيق البيانات بني اجلهات احلدودية العاملي��ة وال��ذي يع��زز حتلي��ل ومج��ع وتب��ادل
ذات الصل��ة ونق��ص الك��وادر البش��رية املدرب��ة املعلوم��ات ب�ين اجلهات احلكومية ذات الصلة
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كلمة السيد
رئيس الهيئة باإلنابة

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
اليوم العاملي للجمارك
ـ ف��ى مث��ل ه��ذا الي��وم األغ��ر الس��ادس
والعش��رون م��ن يناي��ر م��ن كل ع��ام ظ��ل
اجملتم��ع الدول��ي اجلمرك��ى وحت��ت رعاي��ة
منظم��ة اجلم��ارك العاملي��ة من��ذ الع��ام 1953م
حيتفل باليوم العاملي للجمارك حتت ش��عار
حم��دّد تتوح��د اإلدارات اجلمركي��ة ف��ى
مجي��ع الع��امل لتحقي��ق أهدافه باتب��اع تطبيق
النظ��م واآللي��ات وتأهي��ل ال��كادر اجلمركى
م��ن أج��ل غاي��ة الش��عار للع��ام احمل��دد
ـ يأت��ى ش��عار ه��ذا الع��ام متش��ياً م��ع توج��ه
منظم��ة اجلم��ارك العاملي��ة وال��ذي مت
ختصيص��ه ملوض��وع حتلي��ل البيان��ات حت��ت
ش��عار (( حتلي��ل البيان��ات الدارة فعال��ة

للحدود )) ولعــل الشـــعار جيسد أهمية البيانات
وال�تي ه��ى أص� ً
لا متوف��رة ألي إدارة مجركي��ة
أو ل��دى اجله��ات احلكومي��ة الش��ريكة أو ل��دى
قواع��د البيان��ات املتاحة جتارياً وقواعد املعلومات
مفتوح��ة املصدر مثل الس��جالت الرقمية العاملية
العام��ة ومص��ادر األخب��ار املتع �دّدة  ،لك��ن تظ��ل
البيان��ات أي�اً كان مصدره��ا ليس��ت باألهمي��ة إذا
مل يصاحبه��ا حتلي��ل وه��ذا التحلي��ل للبيان��ات
أصب��ح ه��و القيم��ة احلقيقي��ة ال�تي تس��اعد عل��ى
اخت��اذ الق��رارات الس��ليمة والصحيح��ة والت��ى
تك��ون مبثاب��ة داف��ع ألي إدارة مجركية لالرتقاء
ملس��تويات جدي��دة م��ن النجاح فى جم��ال االلتزام
والتس��هيل وذل��ك م��ن خ�لال تعظي��م وتفعي��ل
دور إدارة املخاط��ر وه��ى حم��ور حتلي��ل البيان��ات
ومبثاب��ة جتس��يد لش��عار ع��ام2017م0

إدارة املخاط��ر ه��ذا املعي��ار ضمن معايري تس��هيل
التج��ارة أينم��ا طب��ق يع��د مبثاب��ة نقل��ة نوعي��ة ف��ى
كفاءة وفاعلية اإلدارة اجلمركية عند احلدود
مل��ا هل��ا م��ن آلي��ات حتليلي��ة لقواع��د البيانات تكش��ف
املخالفات ألى رس��ائل غري مش��روعة أو حتركات
وتنق�لات مش��بوهة للمس��افرين أو العابري��ن ع�بر
احلدود
ـ هيئ��ة اجلم��ارك الس��ودانية حبم��د اهلل ب��دأت
تطبي��ق نظ��ام إدارة املخاطر منذ مطلع العام 2016م
نظ��ام إدارة املخاطرال��ذي انتهجت��ه هيئ��ة
اجلم��ارك الس��ودانية ث��ورة ونهض��ه م��ن خ�لال
فاعلي��ه نظ��م اإلدارة اجلمركية على احلدود وإن
كان��ت هيئ��ة اجلم��ارك الس��ودانية ب��دأت تطبي��ق
نظ��ام املخاطر ب��إدارة مجارك مطار اخلرطوم فإن
العام 2017م سوف يشهد التطبيق فى إدارة مجارك
احلاوي��ات س��وبا ودائ��رة مج��ارك البح��ر األمح��ر
ويس��تمر تباع�اً لبقي��ة احملط��ات اجلمركي��ة إمياناً
م��ن اجلم��ارك الس��ودانية ف��ى االنتق��ال إىل نظ��م
اإلدارة الذكي��ة ملواكب��ة االدارات اجلمركي��ة
العاملي��ة0
ـ إن ش��عار حتلي��ل البيان��ات باتب��اع نظ��ام إدارة
املخاط��ر ميت��د إىل حتقي��ق أه��داف ومي��زات أخرى
تتمث��ل ف��ى-:
1ـ االس��تفادة م��ن البيان��ات يف التنب��ؤ بالس��لوك
املخال��ف الس��ترياد البضائ��ع واملس��افرين غ�ير
امللتزم�ين بضواب��ط الدول��ة االس��تريادية
2ـ املشاركة مع الوحدات واملؤسسات احلكومية
األخ��رى والش��ركاء لتعزي��ز التج��ارب واخل�برات
ملصلحة انس��ياب وتس��هيل التجارة
3ـ إج��راء وإع��داد البح��وث الكمي��ة ألغ��راض بناء
املعرفة من أجل تس��هيل التجارة
4ـ تعزي��ز قي��اس إدارة العامل�ين ورف��ع وتعظي��م
االيرادات
 5ـ الس��عى ال��دؤوب م��ع الش��ركاء احلكومي�ين

لتطبي��ق نظ��ام احملط��ة احلدودي��ة الواح��دة (
)OSBP
إن عملي��ة حتلي��ل البيان��ات تدع��م أه��داف
اجلم��ارك األساس��ية ذل��ك بالطب��ع إذا توف��رت
هذة البيانات وبصورة مكتملة أما من الناحية
األخ��رى ف��إن نق��ص البيان��ات النوعي��ة والبيان��ات
غ�ير املكتمل��ة إن كان��ت غ�ير موج��ودة أو هن��اك
ع��دم تنس��يق هل��ذه البيان��ات ب�ين اجله��ات ذات
الصل��ة أو حت��ى نق��ص ال��كادر البش��ري امل �دّرب
فه��ذه ج��اءت حس��ب وص��ف منظم��ة اجلم��ارك
العاملي��ة ممث� ً
لا ف��ى كلم��ة االم�ين الع��ام ملنظمة
اجلم��ارك العاملي��ة هل��ذا الع��ام ج��اءت بوص��ف
حتديات حتليل البيانات فأصبحت بهذا املس��مى
حتدي��ات حتلي��ل البيان��ات ـ عنوان��اً ملؤمت��رتقني��ة االتص��االت واملعلوم��ات واملؤمت��ر ال��دوىل
للرتانس��يت ـ والن��دوه الدولية لالبت��كار والتقانة
كل تلك املؤمترات ستناقش من خالهلا مشكلة
حتدي��ات البيان��ات ف��ى ه��ذا الع��ام  2017م
ـ وحن��ن نهن��ئ اجلمي��ع احتف��اءاً بالي��وم العامل��ي
للجم��ارك ونؤك��د أن ه��ذا الع��ام س��يكون
احتف��ا ً
ال مصحوب��ا بب��ذل اجله��د وزي��ادة س��اعات
العم��ل خ�لال أس��بوع إىل الس��اعة اخلامس��ة
مس��اء الس��تقبال مجه��ور املتعامل�ين ف��ى مجي��ع
حمطاتن��ا احلدودي��ة وم��ن هن��ا ف��إن هيئ��ة
اجلم��ارك الس��ودانية تناش��د مجي��ع الش��ركاء
احلكومي�ين ف��ى احل��دود لتوحي��د اجله��د ف��ى
تب��ادل املعلوم��ات والنه��وض بال��كادر البش��رى
ال من أجل محاية حدودنا حفاظاً
تدريباً وتأهي ً
لس��يادة ه��ذا البل��د ال��ذي يستبش��ر خ�يراً برف��ع
عقوب��ات احلظ��ر االقتص��ادي والتج��اري مبطل��ع
ه��ذا الع��ام وال��ذي الش��ك س��يفضي إىل تدف��ق
وزي��ادة حج��م التج��ارة ع�بر احل��دود األم��ر الذى
يتطل��ب تضاف��ر اجله��ود رفع� ً�ة لوطنن��ا وخدم��ة
للعب��اد والب�لاد
واهلل املوفق
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كلمة السيد
رئيس اللجنة المنظمة

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
نلتق��ي ف��ى ه��ذا املس��اء الطيب فى رحاب
احتف��اء هيئ��ة اجلم��ارك الس��ودانية ضم��ن
االدارات اجلمركي��ة ف��ى الع��امل بالي��وم
العامل��ى للجم��ارك0
احلض��ور الكري��م إن إرادة الفع��ل تبق��ى
ه��ى املعي��ار ف��ى نه��ج خط��ى التحدي��ث
والتطوير واملواكبة ،فاملواكبة تستدعى
ح��زم االرادة واجل��رأة ب��دون خم��اوف او
ش��كوك وامن��ا التطبي��ق االمث��ل والق��درة
عل��ى مواجه��ة التح��دى هك��ذا كان دي��دن
ه��ذه اهليئ��ة فى نهج إدائها أس��وه بنظرائها
م��ن االدارات اجلمركي��ة ف��ى احملي��ط

16

اإلقليم��ى فمهم��ا جاء ش��عار منظمة اجلمارك
العاملي��ة مب��ا ل��ه م��ن حت��دى جن��د ان اجلم��ارك
الس��ودانية مرحب��ة ومبتس��مه هل��ذا الش��عار مل��ا
هل��ا م��ن ثق��ة واعت��زاز بالنف��س م��ن امكاني��ات
التح��دى0
ف��ان ج��اء ش��عار ه��ذا الع��ام « حتلي��ل البيان��ات
من اجل إدارة احلدود فاعلة « فهيئة اجلمارك
الس��ودانية محل��ة ل��واء حتلي��ل البيان��ات بارف��ع
واح��دث النظ��م وه��و نظ��ام إدارة املخاطر0
وإن كان الش��عار ف��ى إدارة احل��دود ف��ان
املناف��ذ اجلدي��دة واتب��اع نه��ج احلداث��ة جعل هلا
إدارات فعال��ة0
حضورن��ا الكري��م ش��هر يناي��ر ج��اء ببش��ريات

اخل�ير للس��ودان ب��ل ه��و الف��اءل احلس��ن هل��ذه
األم��ه ،ش��هر يناي��ر ه��و ش��هر االس��تقالل االول
عندم��ا توح��دت ارادة الش��عب الس��ودانى حت��ت
قي��ادة حمم��د أمح��د امله��دى ف��كان حتري��ر
اخلرط��وم ف��ى /26يناي��ر وغاب��ت الش��مس عند
امرباطوري��ة ظ��ن الع��امل وقته��ا ان ال تغيب عنها
الش��مس  ،ويناي��ر ه��و ش��هر االس��تقالل الثان��ى
للس��ودان 1956م ث��م ك�برى البش��ريات ه��و رف��ع
العقوب��ات االقتصادي��ة والتجاري��ة ع��ن الس��ودان
ف��ى يناي��ر 207م وتعلم��ون م��اذا يعن��ى االقتص��اد
والتج��ارة للجم��ارك وم��اذا تعن��ى اجلم��ارك
لالقتص��اد والتج��ارة فهنيئ�اً للس��ودان
واخ�يراً /26يناي��ر الي��وم العامل��ى للجم��ارك
فهنيئ �اً للجم��ارك ان ج��اء عيده��ا ضم��ن اعي��اد
وطنه��ا وه��و م��ا انفردت ب��ه اجلمارك الس��ودانية
دون س��واها م��ن االدارات اجلمركي��ة ف��ى ع��امل
منظم��ة اجلم��ارك العاملي��ة0
اخوت��ى :اللجن��ة املنظم��ة تتق��دم لك��م بامس��ى
آي��ات الش��كر والتقدي��ر حلضورك��م وتش��ريف
هيئ��ة اجلم��ارك تلبي��ة لدعوته��ا ف��ى يومه��ا
العاملى بل وان كان من شكر فنتقدم به لقيادة
اجلمارك التى وقفت وساندت وتابعت واشرفت
ولك��ن يظ��ل الش��كر هلل م��ن قب��ل وم��ن بع��د0
حضورن��ا الكريم جيئ احتف��ال اجلمارك بهذا
الي��وم عادة مصحوب�اً بتكريم منظمة اجلمارك
العاملية لرموز من منسوبى االدارات اجلمركية
فى العامل واجلمارك السودانية نالت حظها من
هذا التكريم بتكريم عدد عشرون
ضاب��ط م��ن خمتل��ف الرت��ب واإلدارات  ،وم��ن
هن��ا أهن��ئ مجي��ع الس��ادة املكرم�ين م��ن الضب��اط
وأس��رهم به��ذا التمي��ز وأن يك��ون دفع��اً هل��م
ولغريه��م م��ن الزم�لاء وان كان اختياره��م جاء

الداءهم فال يعنى ان األخرين ليس��وا كذلك
ب��ل اليقل��وا ف��ى عطائه��م ع��ن ه��ؤالء املكرم�ين
لكنها الرمزية لتمثل اآلخرين وهذه الشهاده
الت��ى متن��ح م��ن املنظمة
مل تك��ن للتباه��ى ب��ل ه��ى امان��ه يش��هد عليها
احلض��ور للتفان��ى واالخ�لاص ونك��ران الذات
وعط��اءاً بهم��ة  ،نعل��م أنك��م مجيع �اً أه� ً
لا هل��ا
فهنيئ�اً وأل��ف م�بروك0
احلض��ور الكري��م ج��اء االحتف��ال احتف��ا ً
ال
ايض�اً للمتعامل�ين م��ع اجلم��ارك م��ن مجه��ور
املوردي��ن واملصدري��ن ووكالء التخلي��ص
ومنس��وبيهم فس��اعات العم��ل متت��د اىل
اخلامس��ة مس��اء وإداراتن��ا ف��ى مجيع احملطات
تق��ف معه��م تتلم��س ماه��و عالــ��ق0
حضورن��ا الكري��م ختامن��ا يك��ون بوقف��ة
إجالل وتقدير لكل منسوبى اجلمارك الذين
ترجّل��وا فه��م م��ن ش��يدوا لن��ا ه��ذا الص��رح .
نســ��أل اهلل هلــ��م دوام الصحــ��ة والعــ��افية
وم��ن ذه��ب منه��م اىل لقـــ��اء رب��ه نســ��أل اهلل
ل��ه الرحــ��مة  ،وميت��د ش��كرنا إىل الس��يد/
رئي��س اهليئة والس��ادة م��دراء االدارات العامة
لوقفته��م املس��اندة مله��ام اللجن��ة0
كم��ا أش��كر االخ��وة ف��ى أجه��زة االع�لام
جبمي��ع انواع��ه ونتق��دم بالش��كر لزمالئ��ي
يف اللجن��ة املنظم��ة جلهده��م املتواص��ل
وإجتهاده��م املش��فوع ب��إرادة النج��اح والتوفيق
والش��كر للجمي��ع احلاضري��ن أمام��ى ب��ل
ملنس��وبي اجلم��ارك أمج��ع وه��م عل��ى بق��اع
السودان يسدون منافذها وحيرسون مداخلها
حفاظ�اً ملق��درات وم��وارد البل��د فله��م التحي��ة
من هنا نبعثها مصحوبة بدعوات التوفيق يف
أداء مهامه��ا............0واهلل املوف��ق
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الجمـــارك
والتحديث

اجلم��ارك الس��ودانية لي��س مبع��زل م��ن موض��وع املنظم��ة هل��ذا الع��ام حتلي��ل البيان��ات م��ن أج��ل
إدارة فاعل��ة للح��دود فق��د اهتم��ت بتطبي��ق املعاي�ير الدولي��ة ورف��ع كف��اءة العم��ل وجتوي��ده

وذل��ك بتطبي��ق اآلت��ي:

 /1نظ��ام اإلس��كودا العامل��ي وهو نظام تقين متطور
يه��دف إىل تقلي��ل زم��ن التخلي��ص وس��رعة
اإلج��راءات.
 /2تطبي��ق نظ��ام إدارة املخاط��ر ( القائم��ة
الذهبي��ة).
 /3الرب��ط اإللكرتون��ي ب�ين اإلدارات اجلمركية
باملركز والواليات.
 /4الدف��ع اإللكرتون��ي للرس��وم اجلمركي��ة ع�بر
البنوك.
 /5دراسة زمن التخليص.
 /6دراس��ة ح��ول حتدي��ث إدارة احملط��ات
اجلمركي��ة احلدودي��ة.
 /7الرب��ط الربجم��ي حس��ب طبيع��ة اإلدارات ذات
الصل��ة ( وزارة اإلس��تثمار  -وزارة املالي��ة  -وزارة
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املع��ادن  -وزارة اخلارجي��ة  -وزارة الداخلي��ة (
الس��جل املدن��ي وامل��رور )  -وزارة التج��ارة  -بن��ك
الس��ودان املغرتب�ين ،دي��وان الضرائ��ب).
 /8التتب��ع اإللكرتون��ي للعرب��ات والش��احنات
مس��تقب ً
ال .
 /9الربيد اإللكرتوني للهيئة.
 /10حجم العمل اإللكرتوني
 /11مرك��ز املعلوم��ات ال��ذي يرب��ط كل ه��ذه
اإلجن��ازات ال�تي حققته��ا اجلمارك تتضمن ش��عار
هذا العام ألن جل هذه الربامج تعتمد على تقنية
املعلومات ،ووجود بيانات سليمة واجلمارك تعترب
رائ��دة يف جم��ال العم��ل التق�ني المتالكها بنيات
حتتي��ة باإلضاف��ة إىل ك��وادر بش��رية مؤهلة.
***
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ماذا تعني الحدود !
وأين تكون؟
شعار العام 2017

حتليل البيانات من اجل إدارة فاعلة للحدود
تغ�ير مفه��وم احل��دود مؤخ��راً ،وماع��اد يش��مل احل��د
الفاص��ل للس��يادة ب�ين دولت�ين جماورت�ين ،وعل��ى البح��ر
ليش��مل املي��اه اإلقليمي��ة أيض��ا ،ولك��ن إن ج��از التعبي�ير
ميكن أن تكون املطارات وحمطات للس��كه حديد واملوانئ
النهري��ة عل��ى ط��رق املي��اه الدولي��ة حمط��ات حدودي��ة،
ويف ظ��ل ث��ورة املعلوم��ات واالتص��االت والتكنولوجي��ا
ال�تي يش��هدها الع��امل والتب��ادل الواس��ع للس��لع واخلدمات
واملنتج��ات ،ورؤوس األم��وال تع��ددت أدوار اجلمارك من
العم��ل التقلي��دي إىل حتدي��ات جدي��دة وأدوار متعاظم��ة
إذ أصبح��ت اجلم��ارك تواج��ه جبرمي��ه عاب��رة للح��دود
وجرائ��م غس��ل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب واالجت��ار
بالبش��ر ومحاي��ة حق��وق امللكي��ة الفكري��ة واالزدي��اد يف
حج��م التج��ارة الدولي��ة ،وذل��ك باعتباره��ا البواب��ة ال�تي
تل��ج م��ن خالهل��ا التج��ارة الدولي��ة ال�تي من��ت وتدفق��ت
بص��ورة مذهل��ة .وللتص��دي هل��ذه التحدي��ات كان الب��د
م��ن حتدي��ث وتأهيل وتطوير احملطات احلدودية للقيام
باملهام املنوطة بها ،وذلك حلماية اقتصاد البالد واخالق
وقيم افراد اجملتمع ،ولتوفري هذه املطالب البد من اختاذ
تدابري حدودية لتنس��يق اإلجراءات للتوفيق بني تس��هيل
التج��ارة والرقاب��ة الفاعل��ة وال�تي أح��د أه��م املرتك��زات
األساس��ية هل��ا ه��و توف��ر البيان��ات وبناء قاع��دة معلوماتية
س��ليمة.
ماذا تعين إدارة فاعلة للحدود؟
عملي��ة إدارة احل��دود تع�ني إدارة اإلج��راءات ال�تي يت��م
تطبيقه��ا علي األش��خاص واألش��ياء والبضائ��ع اليت تعرب
احل��دود تت��م وف��ق القوان�ين املنظم��ة ل��كل منه��م ،وأن
متتلك الس��لطات اليت على احلدود أدوات منظمة وبيئة
مهيأة حول إدارة احلدود باإلضافة الي أنها تعين كيف
يتم تصميم إدارة البيانات األساس��ية املادية اليت تش��غلها
ه��ذه الس��لطات وه��ذا ي��ؤدي لضم��ان اآلتي:
ً
* أن يت��م عب��ور األش��خاص واألش��ياء وفق��ا للقوان�ين
واللوائ��ح واإلج��راءات اخلاص��ة بالدول��ة.

*يت��م تش��جيع مس��تخدمي احل��دود عل��ي االلت��زام ويف
مقابل ذلك تقدم هلم تس��هيالت اللتزامهم .ويف اجلانب
األخر يتم حتديد األشخاص املخالفني منهم وتوقيفهم
وللقي��ام به��ذه امله��ام ب��دون تعطي��ل التج��ارة املش��روعة أو
التس��بب يف التأخ�ير علي احل��دود واالزدحام علي الطرق
املؤدي��ه ال��ي ال��دول اجمل��اورة أو داخل الدولة نفس��ها جيب
أن توف��ر اآلتي:
*توفر البيانات واملعدات لدعم اإلجراءات.
*وجود تشريعات وقوانني وطنية سليمة.
*التع��اون والتنس��يق املش�ترك ب�ين الس��لطات املتواج��دة
عل��ى احل��دود( األم��ن ،واجل��وازات ،واهلجرة،والتج��ارة
اخلارجي��ة ،واحملاج��ر الصحي��ة البيطري��ة منه��ا و
الزراعية ،وشؤون البيئة ،ومحاية املستهلك ،و املواصفات
واملقايي��س).
وتعت�بر اجلم��ارك واح��دة م��ن أه��م الس��لطات املوج��ودة
عل��ي احل��دود ال�تي تق��ع عل��ي عاتقه��ا محاي��ة الثغ��ور اذ
ه��ي اجله��ة األصيل��ة اليت تقوم برقاب��ة حركة البضائع
الص��ادرة وال��واردة وه��ي اجله��ة املن��وط به��ا فني�اً تصنيف
ه��ذه البضائ��ع ومايتخ��ذ حياهل��ا م��ن إج��راءات الحق��ة
والميك��ن تقدي��م اخلدم��ات للملتزم�ين م��ن األش��خاص
واملوردي�ين ،واحل��د م��ن اجلرائ��م العاب��رة وكل مايتعل��ق
حبرك��ة البضائ��ع واألش��خاص ،ووس��ائل النق��ل م��امل
تتوف��ر البيان��ات واملعلوم��ات الس��ليمة واإلحص��اءات
الدقيق��ة ال�تي تتطل��ب قاع��دة بيان��ات صحيح��ة وتدف��ق
ك��م هائ��ل للمعلوم��ات.
وم��ن أج��ل ذل��ك ج��اء موض��وع ي��وم اجلم��ارك العامل��ي هلذا
الع��ام جتس��يداً هل��ذا املع�ني حت��ت ش��عار حتلي��ل البيان��ات
م��ن اج��ل إدارة فاعل��ة للح��دود .وبالتال��ي فم��ن امله��م
ل�لإدارات اجلمركي��ة تقوي��ة البيان��ات للحص��ول عل��ي
ق��رارات تس��تند عل��ي معلوم��ات وخاص��ة عن��د الوض��ع يف
االذه��ان للتحدي��ات املعق��دة املاثل��ة ال�تي تواج��ه اإلدارات
ا جلمر كي��ة .
***
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اليوم العالمي بعيون
الصحافة

االحتف��ال بالي��وم العامل��ي للجم��ارك ه��ذا الع��ام وج��د االهتم��ام م��ن كاف��ة وس��ائل االع�لام املختلف��ة
(املرئية ،املسوعة ،املقروءة) عرب مساحات متنوعة  ،وقد تناولت صحف اخلرطوم يف طياتها االحتفال
بأش��كال صحفي��ة خمتلف��ة ،يف ه��ذه املس��احة نس��تعرض بع��ض مم��ا كت��ب يف تل��ك الصفح��ات لكت��اب
األعمدة ....

اندياح  :داليا الياس
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جمارك سودانية ..حدود محمية!
توافق��اً م��ع الش��أن
العامل��ي احتفل��ت هيئ��ة
اجلم��ارك الس��ودانية
بيومه��ا العامل��ي حت��ت
ش��عار(حتليل البيان��ات
م��ن أج��ل إدارة فاعل��ة
للح��دود) ويف العب��ارة
إشارة واضحة للحرص
الشديد على استصحاب
العومل��ة واحلوس��بة
التط��ور
ومواكب��ة
م��ن أج��ل تأم�ين احل��دود الس��ودانية املمت��دة واملتباين��ة.
وق��د اتس��ع مفه��وم احل��دود مؤخ��راً وماع��اد يقتص��ر عل��ى
احلد الفاصل للس��يادة بني دولتني متجاورتني فحس��ب،
واليقتصر على وجود البحر كحد متاخم ليشمل املياه
اإلقليمي��ة ،ولكن��ه يس��تصحب اآلن املط��ارات وحمط��ات
الس��كة حدي��د واملوان��ئ النهري��ة على طرق املي��اه الدولية
كمحط��ات حدودية.واحل��دود الس��ودانية املختلف��ة
تعت�بر البواب��ة ال�تي تل��ج م��ن خالهل��ا التج��ارة الدولي��ة
ال�تي من��ت وتدفق��ت بص��ورة مذهل��ة ،واختلف��ت أش��كاهلا
املبتك��رة ،ووس��ائل التحاي��ل ومع��دالت اخلط��ورة فيه��ا،
وحت��ى يت��م التص��دي هل��ذه التحدي��ات كان الب��د م��ن
حتدي��ث وتأهي��ل وتطوي��ر احملط��ات احلدودي��ة للقي��ام
بامله��ام املنوط��ة به��ا كم��ا جيب وبأح��دث الوس��ائل وأميز
األف��راد ،وذل��ك حلماي��ة اقتص��اد الب�لاد وأخ�لاق وقي��م
اجملتمع اليت باتت تتأثر بشكل مباشر وسريع مبدخالت
االخ�تراق اجلمرك��ي .ولتوف�ير ه��ذه املطال��ب الب��د م��ن

اخت��اذ تداب�ير حدودي��ة لتنس��يق اإلج��راءات للتوفي��ق
ب�ين تس��هيل التج��ارة والرقاب��ة الفاعل��ة ال�تي ه��ي أح��د
أه��م املرتك��زات األساس��ية هل��ا توف��ر البيانات وبن��اء قاعدة
معلوماتي��ة س��ليمة وه��و ماحت��اول اجلم��ارك الس��ودانية
القي��ام ب��ه وترفع��ه ش��عاراً واضح�اً الحتف��االت ه��ذا الع��ام.
ودائم�اً وأب��داً تعت�بر اجلم��ارك واح��دة م��ن أهم الس��لطات
املوج��ودة عل��ي احل��دود ال�تي تق��ع عل��ي عاتقه��ا محاي��ة
الثغور .إذ هي اجلهة األصيلة اليت تقوم برقابة حركة
البضائ��ع الص��ادرة وال��واردة .وه��ي اجلهة املن��وط بها فنياً
تصني��ف ه��ذه البضائ��ع ومايتخ��ذ حياهل��ا م��ن إج��راءات
الحق��ة والميك��ن تقدي��م اخلدم��ات للملتزم�ين م��ن
األش��خاص واملوردي��ن واحلد م��ن اجلرائم العابرة وكل
مايتعلق حبركة البضائع واالش��خاص ووس��ائل النقل
م��امل تتوف��ر البيان��ات واملعلوم��ات الس��ليمة واإلحص��اءات
الدقيق��ة ال�تي تتطل��ب قاع��دة بيان��ات صحيح��ة وتدف��ق
ك��م هائ��ل للمعلوم��ات.

عز الكالم :أم وضاح

الجمارك السودانية االبن البار !!
الب��د لن��ا أن نلتف��ت إىل
اجلندي اجملهول والبطل
احلقيق��ي ال��ذي يلع��ب
دور احل��ارس األم�ين،
ف�لا تغفل عينيه يف غفوة
أو يصيب��ه تث��اؤب عاب��ر
لتخ��رج م��ن ب�ين أصابع��ه
هف��وة أو غلط��ة تكل��ف
البل��د ماتكل��ف ،والبط��ل
احلقيق��ي ال��ذي اعني��ه
ه��ي هيئ��ة اجلم��ارك

الس��ودانية ال�تي يق��ف جنودها حراس الثغ��ور كما صقور
اجل��و اجلارح��ة يف كل املوان��ئ واملط��ارات والثغور يبطلون
حم��اوالت التهري��ب ويداوون اجل��راح اليت يفتعلها عدميو
الضم�ير م��ع س��بق اإلص��رار والرتص��د ،والب��د لن��ا أن نق��ف
حتي��ة إج�لال وتقدير هلذه املؤسس��ة الكبرية وهي حتتفل
حتت شعار(حتليل البيانات من اجل إدارة فاعلة للحدود)
لتدخ��ل بذل��ك هيئ��ة اجلم��ارك عه��داً وثاب �اً م��ن العومل��ة
والتط��ور التكنولوج��ي ملواجه��ة األس��اليب املس��تحدثة يف
ع��امل اجلرمي��ة والتهري��ب وال��ذي ل��وال أن واكبت��ه بش��كل
حم�ترف ،فانه��ا س��تقف مكتوف��ة األي��دي ملش��اهدة أش��كال
وأل��وان م��ن االف�لام س��يئة الس��معة ال�تي يت�برع بعضهم يف
اختاذه��ا كوس��ائل لتهري��ب ماه��و حم��رم وممن��وع .ولع��ل
الش��عار املرف��وع م��ن قب��ل منظم��ة اجلم��ارك العاملي��ة وج��د
التج��اوب والتفه��م ،ب��ل والتنفي��ذ م��ن قبل هيئ��ة اجلمارك
الس��ودانية ال�تي اهتم��ت بتطبي��ق املعاي�ير الدولي��ة ورف��ع
كف��اءة العم��ل وجتوي��ده.
يف كل األح��وال التحي��ة لرج��االت الش��رطة الس��ودانية
يف كل مكان والتحية لرجاالت اجلمارك يف كل الثغور
وه��م ي��ؤدون الواج��ب حراس �اً للث��روة وللهيب��ة وملق��درات
البل��د االقتصادي��ة ،وس��يظلون كم��ا العه��د به��م حم�لا
للثق��ة يف كل البواب��ات ممس��كني باملفاتي��ح حرصا وأمانة
وكم��ا االب��ن البار.

حدث وحدث :رجاء منر

بوليصة جمركية
اعتق��د أن ش��عار
اجلم��ارك هل��ذا الع��ام
ال��ذي يقول(:حتلي��ل
البيانات من اجل إدارة
فاعل��ة للح��دود) ج��اء
مواكب��اً للظ��روف
ال�تي يش��هدها الع��امل
واإلقلي��م من حركة
نش��طة للتهري��ب
مبختل��ف أنواع��ه
وأش��كاله ،وم��ن خالل
ماقام��ت ب��ه اجلم��ارك
مؤخ��راً م��ن اجن��از ه��و ضبطه��ا ملخ��درات بالغ��ة اخلط��ورة
خمبأة داخل ش��واحن موبايالت ،وكانت العملية األغرب
مما دفع االنرتبول الي إصدار نشرة (برتقالية) حتذيرية
للتنبي��ه م��ن خط��ورة أس��اليب مهرب��ي املخ��درات ،واعتق��د
أن ه��ذا االحتف��ال فرص��ة للجم��ارك مبراجع��ة إداراته��ا
احلدودي��ة والوق��وف عل��ي ماحتتاج��ه ،ألن احل��دود ه��ي
أك�بر مه��دد أم�ني لالقتص��اد وصح��ة املواط��ن م��ن خ�لال
الس��لع املس��مومة ال�تي تدخ��ل ع�بر التهري��ب،
وستطلق هيئة اجلمارك خدمة حجم العمل الكرتونياً
بثوبه��ا اجلدي��د للمتعامل�ين م��ع اجلم��ارك م��ن وكالء

التخلي��ص ،موردي��ن ،مصدري��ن وكل أصح��اب املصلحة.
جمل��س الصم��غ العرب��ي كش��ف خ�لال تصرحي��ات
س��ابقة أن ثل��ث إنت��اج الس��ودان م��ن الصم��غ العرب��ي يه��رب
ال��ي بع��ض دول اجل��وار اإلفريق��ي ال�تي بدوره��ا تهربه��ا
وتصدره��ا وتتحص��ل عل��ي عائداته��ا م��ن العمل��ة األجنبية
ال�تي حي��رم منه��ا الس��ودان وهي حس��ب األرقام ت��در عليهم
قرابة الستني مليون دوالر .هذا أمنوذج لسلع اسرتاتيجية
أخ��ري ته��رب ع�بر احل��دود مبعاون��ة مهرب�ين س��ودانيني،
وبالتأكي��د أن هنال��ك ثغ��رات حتت��اج إل��ي اإلغ�لاق.
رغم االس��تهداف الذي تعرضت له اجلمارك الس��ودانية
خ�لال الف�ترة املاضية إال أنها تعت�بر قوة نظامية حدودية
تق��دم خدم��ة عام��ة متخصص��ة للمجتم��ع تتماش��ي م��ع
املعايري اجلمركية العاملية وتسهم يف التنمية االقتصادية
وتتلخ��ص رس��التها يف قي��ادة العم��ل اجلمرك��ي بنزاه��ة
وعدال��ة واح�تراف حن��و تبس��يط وتس��ريع اإلج��راءات
والتص��دي ألنش��طة التهري��ب ومحاي��ة احل��دود.
حديث أخري
إدارة مكافح��ة التهري��ب يق��ع عل��ى عاتقه��ا تأم�ين
(بوليص��ة) احل��دود.

أفق أخر :علي الصادق البصري

الجمارك ..ثغرة الحدود
اجلم��ارك يف الس��ودان
يف ظ��ل ه��ذا التح��ول
الكب�ير والش��عار العمي��ق
جت��د نفس��ها أم��ام حت � ٍد
كب�ير فتحلي��ل البيان��ات
يع�ني النظ��م احلديث��ة
املتط��ورة
والربام��ج
يف اجلم��ع االحصائ��ي
واملقارن��ات واملفارق��ات
واحلس��ابات والتدقي��ق
وف��ق املعاي�ير العاملي��ة،
ان اجلم��ارك بالس��ودان حتت��اج ال��ي دعوم��ات لوجس��تية
متط��ورة م��ن طائ��رات بكام�يرات حوام��ة وغ��رف س��يطرة
وحتك��م وق��وات مدرب��ة عل��ي مكافح��ة اإلره��اب واجلرائ��م
العاب��رة للح��دود ،فض�لا ع��ن اس��نادها بتقني��ات التتب��ع
الرقمي��ة ،فاجلم��ارك تتج��اوز مبهامه��ا مس��ألة اإلي��رادات
وض��خ الس��يولة للخزان��ة العامة الي محاي��ة البالد والعباد
وحفظ كليات الدين.واجلمارك مبا متتلك من مقدرات
وق��درات فني��ة وعملياتي��ة حتت��اج ال��ي تفه��م الدول��ة هل��ذه
امله��ام اجلس��ام ،فالع��ام 2017م ع��ام بش��ريات بف��ك احلظ��ر
األمريك��ي عل��ي الس��ودان ،وال��ذي يتوق��ع أن تنش��ط بع��ده
حرك��ة التج��ارة ويش��هد االقتصاد الس��وداني الذي يرتكز
عل��ي اجلم��ارك انتعاش��ا كب�يراً.
***
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ملـــــــف
اليــــــوم
العالـمي
للجمارك

اسماء المكرمين
في اليوم العالمي
للجمارك 2017م

عميد شرطة /يسن مصطفى حممد يسن
عقيد شرطة /الفاتح حممد أمحد سامل
عقيد شرطة /عمر حممد أمحد األنصاري
عقيد شرطة /أمري عبد الوهاب متولي
عقيد شرطة /هند ربيع إبراهيم أمحد
مقدم شرطة /عثمان الضوء سليمان الشوبة
مقدم شرطة /آمنة جعفر حممد علي
مقدم شرطة /عمر أمحد خري السيد
مقدم شرطة /بهجة حممد كرار طه
مقدم شرطة /أمرية حممد علي
رائد شرطة /سر اخلتم عبد العزيز
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رائد شرطة /الدليل فاروق الدليل
رائد شرطة /سامر عبد اهلل اجلاك
رائد شرطة /ساتي السر حممد حممود
نقيب شرطة /حممد شيخ الدين إبراهيم
م�لازم أول ش��رطة /الولي��د عب��د احلفي��ظ عب��د
الرمح��ن
مالزم أول شرطة /حممد صديق عبد العزيز
مالزم أول شرطة /الطاهر السر إبراهيم
م�لازم أول ش��رطة /حمم��د كم��ال عب��د اهلل
موس��ى
مالزم أول شرطة /حازم حممود عبد الرمحن
***

نقيب شرطة:
التجاني الطيب عبد املاجد

45
م��ع إطالل��ة الع��ام اجلدي��د وكم��ا العه��د به��ا ه��ا ه��ي
اجلمارك السودانية تزهو بكل عنفوانها مشمرة عن ساعد
اجل��د وه��ي ترمق املس��تقبل ب��كل األمل واإلش��راق البهي يف
بداي��ة عامه��ا اجلدي��د وه��ي بلبس��ها اجلديد قد ش��دت املئزر
وربط��ت اجل��أش وبرحاب��ة ص��در وبع��د الت��وكل عل��ى اهلل
قبل��ت التح��دي لتحق��ق اآلم��ال املرج��وة ،وذل��ك بوضعه��ا
خط��ة علمي��ة مدروس��ة وحمكم��ة لتنفي��ذ م��ا عليه��ا م��ن
ره��ان وكس��بها ل��ه أال وه��و حتقي��ق الرب��ط املق��در عليه��ا
وزي��ادة ب��أذن اهلل مع مراعاتها لتحقيق املتطلبات األخرى ,
وكيفية حتقيق األمن واالستقرار وتضييق اخلناق على
التهري��ب ب��كل أنواع��ه واش��كاله .
ويف ه��ذا اخلص��وص أكمل��ت اهليئ��ة رب��ط الكث�ير م��ن
احملط��ات اجلمركي��ة بالش��بكة التقني��ة لتدخ��ل ضم��ن
منظوم��ة العم��ل وتس��هيل التعامل واإلج��راء يف زمن وجيز
ويف ذات الوق��ت أكمل��ت به��ذا الوص��ف م��ن اإلج��راءات
اجلمركي��ة والفني��ة البحت��ة اكتمل��ت معه��ا عمليات درء
اجلرمية ونظام املخاطر الذي زاد من أسباب جناح هيئة
اجلم��ارك يف الوق��وف عل��ى أدق التفاصي��ل املختلف��ة بأنواع
البضائ��ع ومعرف��ة م��ا ق��د حيم��ل احتم��ال وج��ود جرمي��ة
كاملخ��درات ب��كل أنواعه��ا
والوق��وف أيض��ا عل��ى كل ح��االت التهريب املتع��ارف عليها
أو عرب املس��تندات املقدمة من أصحاب الش��أن وفضحها يف
حينها .

23

ش��هد عاملن��ا احلدي��ث كث�يراً م��ن املفاهي��م اجلدي��دة
ال�تي تدع��م معان��ي اجل��ودة الش��املة وبرام��ج اجل��ودة .
وال�تي تدع��و يف معظمه��ا النته��اج فك��رة ومفه��وم  .يدع��و
للتجوي��د واالتق��ان ال��ذي حثن��ا دينن��ا احلني��ف علي��ه.
وتعت�بر ه��ذه الفلس��فة م��ن االجتاه��ات احلديث��ة يف
االدارة  .وأصبح��ت هل��ا م��دارس ونظ��م وبرام��ج تتط��ور
تدرجيي��اً بالتجرب��ة حت��ى تص��ل إىل مرحل��ة الرض��ى
م��ن طريق��ي تعام��ل املؤسس��ة ،وأصح��اب املصلح��ة
املتعامل�ين معه��ا  .وذل��ك ألن اجل��ودة فلس��فة تق��وم عل��ى
ارض��اء العمي��ل .مبقابل��ة متطلبات��ه يف املنت��ج أو اخلدم��ة
باستمرار لذا ينظر إليها دائماً على أنها تبدأ من العميل
مبعرف��ة متطلبات��ه وتنته��ى عند مقابلة تل��ك املتطلبات .
واجلمارك كواحدة من املؤسس��ات الرائدة واليت تس��عى
للتمي��ز يف جتوي��د براجمه��ا وإجراءاته��ا اجلمركي��ة
س��عت لنش��ر ه��ذا املفه��وم وس��ط العامل�ين ليك��ون ثقاف��ة
س��لوكية مس��تمرة تذه��ب م��ع اجلمرك��ي أينم��ا عم��ل
 .ينعك��س ذل��ك يف س��لوكه وعمل��ه  .واحرتام��ه للوق��ت
واملتعامل�ين وهم��ت كل ادارة عام��ة يف اجلم��ارك
لتحظ��ي بش��هادة اآلي��زو  .2008/9001وبالفع��ل حصل��ت
إدارات عل��ى ه��ذه الش��هادة ب��ل ه��ى يف ط��ور االنتق��ال اىل
النس��خة ال�تي تليه��ا آي��زو 2015م .واإلدارات األخ��رى على
نف��س النه��ج واملن��وال  .و ه��ذا ش��يء رائ��ع جيعلن��ا نفاخ��ر
بأنن��ا نع��د يف ع��داد املؤسس��ات ال�تي تعن��ى باجل��ودة معن��ى
وعم�ل ً
ا وحصل��ت عل��ى ه��ذه الش��هادات بع��د عم��ل ش��اق
ومراجع��ة داخلي��ة وخارجي��ة
ً
واس��تمراراً يف ه��ذا النه��ج القوي��م وتفهم �ا م��ن االدارة
العلي��ا للجم��ارك  ،فق��د أصب��ح اجملل��س األعل��ى للج��ودة
الش��املة ليس جس��ماً ادارياً داخل هيئة اجلمارك امتثا ً
ال
ألراء ذوي االختص��اص  .ليك��ون أكث��ر فاعلي��ة و عل��ى
قمت��ه رئي��س اهليئ��ة ومق��رر متف��رغ هل��ذا العم��ل برتب��ة
عقي��د ش��رطة وامعان �اً يف أم��ر اجل��ودة ،ولك��ي نعيش��ها
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بقلم عقيد شرطه
د /جماهد الشيخ الفادنى

الجودة ليســـت شـهـادة

مفهوم��اً مقتن��ع ب��ه ،وس��لوكاً ينعك��س عل��ى أداء كل
العامل�ين .
ال يكف��ي أن تك��ون ش��هادات اآلي��زو مزين��ة عل��ى املكات��ب
فق��ط  .ب��ل جي��ب أن يكون َه ُم اجلودة ه� َ�م كل العاملني،
ٌ
كل يف جمال عمله ،يهتم به ويطوره برعايته واطالعه
 .ومواكب��ة اجلدي��د في��ه وه��ذا األم��ر أصب��ح س��ه ً
ال يف
ظ��ل جت��دد املعلوم��ات ع�بر االنرتن��ت ووس��ائل التواص��ل
االجتماع��ي فاجل��ودة الش��املة ليس��ت جم��رد ش��عارات
ولي��س جم��رد ش��هادات ج��ودة ومتي��ز للمؤسس��ة ب��ل يقرأ
يف عي��ون املتعامل�ين  .ويع��رف بأدوات قياس اس��تطالعية
ع��ن م��دي رض��ي الزب��ون ع��ن املؤسس��ة وإجراءاته��ا م��ن
ناحي��ة االنس��يابية والسالس��ة واختص��ار الوق��ت .
إذاَ األمر حيتاج الستيعاب املفاهيم املتجددة يف اجلودة
م��ن االتق��ان والتمي��ز واالس��تمرار واملواكب��ة .وليس��أل
كل م ّنا نفس��ه أين هو من اجلودة وما هي مس��اهمته يف
اجل��ودة وحتس�ين الص��ورة الذهني��ة ع��ن اجلم��ارك ل��دى
اجلمه��ور الع��ام واخل��اص  .وه��ل رض��ا الزب��ون عندن��ا ه��و
األول  .فاجلودة ليس��ت ش��هادات فحس��ب فلنعمل مجيعا
لنك��ون جمودي��ن ومتميزي��ن مفهوم�اً وس��لوكاً عملي�اً .
وم��ا الربام��ج املختلف��ة م��ن آي��زو وبرام��ج التمي��ز األوربي
وغريه��ا إال أدوات معاي�ير وقي��اس ت��ؤدي إىل اهل��دف
املنش��ود فلنك��ن مجركي�ين جمودي��ن متميزي��ن دوم �اً .
واهلل املوف��ق .

الجمارك وقبول التحدي

ه��ذه االش��ادة مل ت��أت م��ن ف��راغ وم��ن خ�لال متابعتن��ا
لنش��اط اجلم��ارك يف كل منافذه��ا وحمطاته��ا
أس��همت وتس��هم يف انف��اذ اللوائ��ح واخلط��ط بكف��اءة
عالي��ة ومس��ئولية كب�يرة فكان��ت اجلم��ارك يف مقدم��ة
املؤسس��ات واهليئ��ات احلكومي��ة ال�تي حقق��ت ربطه��ا .
ال��وزارة أي املالي��ة اذ تض��ع ه��ذا الرب��ط تعي متام�اً بقدرة
اجلم��ارك يف تنفي��ذ سياس��اتها املالي��ة واإلجرائي��ة وتعلم
أن للجم��ارك ضواب��ط ومع��دات حديث��ة تعم��ل عل��ى
من��ع التهري��ب والته��رب م��ن دف��ع اجلم��ارك م��ن خ�لال
م��ا مت م��ن تطوي��ر وحتدي��ث ألجهزته��ا ولعل��و كعبه��ا
يف اس��تخدام التقان��ة والتكنولوجي��ا احلديث��ة يف مجي��ع
حمطاته��ا ومنافذه��ا وفروعه��ا.

بدر الدين اخلليفة

االش��ادة ال�تي ج��اءت على لس��ان وزير املالي��ة والتخطيط
االقتص��ادي بهيئ��ة ش��رطة اجلم��ارك ،ودوره��ا الطليع��ي
واملتق��دم يف دع��م املوازن��ة العام��ة ،واحلف��اظ عل��ى صح��ة
وممتل��كات املواطن�ين تض��ع عل��ى عات��ق منس��وبيها
مس��ئولية كب�يرة وتدفعه��م ملزي��د م��ن اجله��د لتحقي��ق
الرب��ط ال��ذي وض��ع عل��ى اجلمارك يف موازن��ة هذا العام.
عملي��ات االص�لاح .

اجتم��اع وزي��ر املالي��ة والتخطي��ط االقتص��ادي بق��ادة
هيئ��ة ش��رطة اجلم��ارك واس��تماعه ملدي��ر اهليئ��ة الل��واء
عب��د احلفي��ظ ص��احل عل��ي أك��د التنس��يق الكب�ير ب�ين
أجه��زة الدول��ة واملض��ي قدم��ا يف برام��ج اصالحه��ا
االقتصادي وقائدها يعلن أن االدارات والفروع مس��تعدة
ل��كل موجه��ات الدول��ة وق��ادرة عل��ى تنفيذه��ا مب��ا هل��ا م��ن
امكاني��ات وكف��اءات مت تدريبه��ا عل��ى أح��دث الط��رق
احلديثة يف العمل اجلمركي هذا التأكيد جاء نتيجة
معرفت��ه برجال��ه ضباط�اً وجن��وداً م��ن أداء مهامه��م عل��ى
م��ا ش��هدته اجلم��ارك من عملي��ات تطوي��ر أدى إىل زيادة الوج��ه األكم��ل ؛ ويبق��ى التح��دي مس��تمراً يف حتقي��ق
موارده��ا دون ش��ك وأس��هم يف تعزي��ز جه��ود الدول��ة يف ربط هذا العام ويف تقدريري هم على ذلك قادرون واهلل
املوفق
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خصائص وسلبيات الضريبة على
القيمة املضافة
مفهوم القياس احملاسيب
ا
نظرية القياس :
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املس��تخدمة ووح��دات القي��اس ،وبه��ذا
املفه��وم املط��ور لعملي��ة القي��اس صارت
نظري��ة القي��اس احلديث��ة ممت��دة
تشمل اخلواص املعنوية بعد أن كانت
النظري��ة الكالس��يكية مقص��ورة عل��ى
اخل��واص الطبيعي��ة فق��ط وبذل��ك
أحلق��ت جم��االت القي��اس إىل العل��وم
االجتماعي��ة بع��د أن كان��ت
حمص��ورة يف العل��وم الطبيعي��ة
فق��ط بع��د أن أش��ار ()steven
عل��ى ش��رطني هم��ا )3( -:

كان القي��اس عن��د بدايت��ه كمفه��وم
مرتبط�اً بالعل��وم الطبيعي��ة التجريبية
يف ش��كل نظريت��ان كالس��يكية
وحديث��ة  ،وكان��ت النظري��ة
عميد شرطة
ً
الكالس��يكية ذات إط��ار حمص��ورا
أمحد سبت
يف اخل��واص الطبيعي��ة امللموس��ة
دائرة التخطيط
كالط��ول وال��وزن واحلج��م
أ .الثب��ات الرياض��ي بالنس��بة
ومل يك��ن للخ��واص املعنوي��ة
كمس��توى الذكاء ومعنوي��ات العاملني وجود داخل لوح��دة القي��اس.
ه��ذا اإلط��ار فه��ي غ�ير قابل��ة للقي��اس وكان��ت بداية ب .الثب��ات يف تطبي��ق قواع��د االق�تران يف قي��اس
ه��ذه النظري��ة عل��ى ي��د ع��امل الفيزي��اء جاليل��و ال��ذي اخل��واص.
ح��دد عناصره��ا وم��ن ث��م ط��ورت عل��ى ي��د ع��امل آخ��ر
يدع��ى ( )campellوال��ذي يعت�بر املنظ��ر األساس��ي مفهوم القياس احملاسيب
هل��ذه النظري��ة)1(.
إن القي��اس يف العل��وم التطبيقي��ة س��بق القي��اس يف
بقيت مفاهيم النظرية الكالسيكية للقياس حتكم العل��وم االجتماعي��ة حي��ث كان عل��م احملاس��بة آخ��ر
عملي��ة القي��اس يف العل��وم الطبيعي��ة حت��ى  1946العل��وم دخ��و ً
ال إىل جم��ال القي��اس بواس��طة الباحثني
mattessich)hamburger
حي��ث ج��اء ( )SS.Stevenمبفاهي��م جدي��دة ب��دل (,chamber.
مفه��وم خاصي��ة اإلضاف��ة الطبيعي��ة أو التجريبي��ة  Bierman , Jaedick ,Ijiri ,Dean -etcحي��ث
إذا اس��تبدل مبفه��وم آخر وه��و قابلية عملية القياس مت تطوي��ر ط��رق وأس��اليب القي��اس املس��تخدمة يف
إلج��راء مقابل��ة أو اق�تران ب�ين عنص��ر مع�ين ه��و اجمل��االت احملاس��بية.
اخلاصي��ة حم��ل القي��اس بعنص��ر آخ��ر يف جم��ال
قدم الباحثون تعريفات متعددة منها-:
آخر هو عدد أساسي ( )cardinal Numberميثل
احملت��وى الكم��ي للخاصية حم��ل القياس وذلك دون يتمث��ل القي��اس بش��كل ع��ام يف ق��رن األعداد باألش��ياء
ض��رورة متت��ع اخلاصي��ة حم��ل القي��اس خباصي��ة للتعبري عن خواصها وذلك بناء لقواعد طبيعية يتم
اإلضاف��ة الطبيعي��ة )2(.وكان��ت ه��ذه املفاهي��م اكتش��افها إم��ا بطريق��ة مباش��رة أو بطريق��ة غ�ير
مبثاب��ة األس��اس مل��ا يع��رف حالياً بالنظري��ة احلديثة مباش��رة ( )campellأم��ا ( )Stevenعرف القياس
للقي��اس ( .)modern measurement theoryباآلت��ي (يتمث��ل القي��اس يف املطابق��ة ب�ين اخل��واص
أو العالق��ات مبوج��ب من��وذج رياض��ي) ،أو (ينط��وي
أحدث��ت ه��ذه النظري��ة تغ�يرات هام��ة يف املفاهي��م
القي��اس احملاس�بي عل��ى حتدي��د القي��م املتعلق��ة ب��كل
الس��ائدة لنظري��ة القي��اس يف جان��ب مقوم��ات عملية
م��ن العناص��ر األساس��ية ال�تي تش��ملها القوائ��م املالي��ة
القي��اس أو اخل��واص حم��ل القي��اس واملقايي��س
ملنشأة معينة) .وتعريف آخر ( :يتمثل القياس بشكل

ع��ام يف ق��رن األع��داد باألش��ياء للتعب�ير ع��ن خواصه��ا أ -اخلاصي��ة حم��ل القي��اس Property to be
وذل��ك بنـ��اء لقواع��د طبيعي��ة يت��م اكتش��افها ،إم��ا measured
بطريق��ة مباش��رة أو بطريق��ة غ�ير مباش��رة ).
ب -املقياس املناسب للخاصية حمل القياس Scale
لك��ن  Stevenأض��اف بع��داً رياضي��اً إىل تعري��ف or measure
عملي��ة القي��اس حني عرفها مبا يلي ( :يتمثل القياس
يف املطابق��ة ب�ين اخل��واص أو العالقات مبوجب منوذج ج -وح��دة القي��اس املمي��زة للخاصي��ة حم��ل القي��اس
Measurement Unit
رياض��ي ).
وهنال��ك م��ن يع��رف القي��اس احملاس�بي عل��ى أن��ه :د -الشخص القائم بعملية القياس Measurer
(عملي��ة مبقتضاه��ا تس��تطيع إدارة الش��ركة أن
وم��ن تعريف��ات القي��اس أيض�اً ( :التقييم هو حتديد
تتع��رف عل��ى أث��ر األح��داث االقتصادي��ة واألنش��طة قي��م بن��ود املركز املالي ،والقياس هو حتديد قيم بنود
اإلنتاجي��ة ال�تي مت��ت خ�لال الف�ترة الس��ابقة عل��ى قائمة الدخل ).
مرك��ز الش��ركة املال��ي وحق��وق مالكه��ا).
للقي��اس احملاس�بي مفاهي��م مث��ل مفه��وم الوح��دة
ولع��ل أكث��ر التعريف��ات حتدي��داً للقي��اس احملاس�بي احملاس��بية  ،ومفه��وم اس��تمرارية املنش��أة  ،ومفه��وم
ما جاءت به مجعية احملاس��بة األمريكية  )) A.A.Aوح��دة القي��اس احملاس�بي  ،مفه��وم إع��داد التقاري��ر
الدوري��ة ،مفه��وم اإلثب��ات احملاس�بي  ،مفه��وم أس��اس
حيث عرفت القياس احملاسيب مبا يلي:
القي��اس ومفه��وم املضاه��اة  ،إال أن ه��ذه املفاهي��م هل��ا
( يتمث��ل القي��اس احملاس�بي يف ق��رن األع��داد بأح��داث افرتاض��ات ترتك��ز عليه��ا مث��ل ارت��كاز مفه��وم الوح��دة
املنش��أة املاضي��ة ،واجلاري��ة ،واملس��تقبلية ،وذل��ك بن��ا ًءا احملاس��بية عل��ى اف�تراض أن الوح��دة قائم��ة بذاته��ا ،
عل��ى مالحظ��ات ماضي��ة ،أو جاري��ة ،ومبوج��ب قواع��د منفصلة ومتميزة عن أصحابها  ،أما مفهوم استمرار
حم��ددة ).
الوح��دة احملاس��بية ومفه��وم إع��داد التقاري��ر الدوري��ة
فإنهم��ا يرتك��زان عل��ى ف��رض أن للوح��دة احملاس��بية
وبوج��ه ع��ام تق��وم عملي��ة القي��اس احملاس��بية عل��ى
عم��ر أط��ول م��ن العم��ر اإلنتاجي لألصل م��ع إفرتاض
أربع��ة أركان رئيس��ية ه��ي:
ع��دم الني��ة لتصفي��ة الوح��دة احملاس��بية .
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أن القياس احملاسيب هو اعتماد وحدة النقد والوحدات
العددية كمقياس لقياس العناصر الكمية واملعنوية
داخ��ل الوح��دة االقتصادي��ة بع��د مقارنته��ا بعناص��ر
مش��ابهة م��ع اس��تعمال قواع��د ثابت��ة للوص��ول لنتائ��ج
موضوعي��ة ،أم��ا القي��اس يف مفهوم عل��م الضرائب فهو
ال خيتلف عن مفهوم القياس احملاس�بي إال مبقدار أو ي��رى الدكت��ور ولي��د احليال��ي أن��ه بتحلي��ل اآلراء
عدد العناصر املقبولة داخل إطار القياس أو املستبعدة املذك��ورة أع�لاه ح��ول عالقة عملي��ة التبويب بعملية
م��ن ذل��ك اإلط��ار مع تأث��ر اإلط��ار باجلانب التش��ريعي القي��اس احملاس�بي «أن عملي��ة التبوي��ب ه��ي ج��زء م��ن
عملي��ة القي��اس احملاس�بي أو خط��وة م��ن خطواته��ا «
والقانون��ي واإلداري لتل��ك الضرائب.
ولك��ن الف��رق األساس��ي بينهم��ا ه��و املقي��اس املس��تخدم
أش��ارنا أع�لاه إىل اخت�لاف تعري��ف القي��اس يف تنفي��ذ كل منهم��ا إذ بينم��ا يس��تخدم احملاس��ب يف
احملاسيب عن القياس الضرييب والذي سوف يتعرض عملي��ة القي��اس احملاس�بي خاصي��ة التع��دد النق��دي
ل��ه الباح��ث خ�لال ه��ذا املبح��ث.
للح��دث االقتص��ادي مقياس �اً نس��بياً()Ratio Scale
ه��و وح��دة النق��د  ،أم��ا يف تبوي��ب ه��ذا احل��دث فإن��ه
خطوات القياس احملاسيب:
يس��تخدم مقياس �اً أمسي �اً ( )Nominal Scaleوه��و
للقي��اس احملاس�بي خط��وات ع��دة كم��ا أن لعملي��ة اخلاصي��ة املتخ��ذة أساس �اً للتبوي��ب.
القي��اس مس��ار إال أن اخلط��وات واملس��ار يتوقف��ان عل��ى
يتف��ق الباح��ث م��ع م��ا ذه��ب إلي��ه الدكت��ور ولي��د
األغ��راض ال�تي م��ن أجله��ا تس��تخدم املخرج��ات ال�تي
احليال��ي (م��ن أن عملي��ة التبوي��ب ه��ي ج��زء م��ن
مت التوص��ل إليه��ا بواس��طة ه��ذا القي��اس فأختل��ف
عملي��ة القي��اس احملاس�بي أو خط��وة م��ن خطواته��ا)
علم��اء عل��م احملاس��بة يف ع��دد اخلط��وات ال�تي تنف��ذ بها
فالقي��اس احملاس�بي ألي عنص��ر م��ن عناص��ر الوح��دة
عملية القياس وكذلك مدى مراحل عملية القياس
احملاسبية يبدأ بالتبويب حبيث تصنف كل األحداث
احملاس�بي.
االقتصادي��ة حت��ت مس��ميات حم��ددة او جتم��ع إىل
إال أنه وقبل الذهاب إىل حتديد اخلطوات األساسية جمموع��ات كاملصروف��ات واألص��ول أو املبيع��ات أو
لعملي��ة القي��اس احملاس�بي ت�برز بع��ض التس��اؤالت األرب��اح وبعده��ا ينتق��ل احملاس��ب إىل عملي��ة القي��اس
وال�تي بع��د اإلجاب��ة عليه��ا تظه��ر اخلط��وات األساس��ية بط��رق خمتلف��ة وذل��ك الخت�لاف املفاهي��م يف الفك��ر
ال  :م��ا عالق��ة عملي��ة التبوي��ب يف احملاس��بة احملاس�بي ً
للقي��اس أو ً
فمث�لا ل��و كلف��ت جمموع��ة م��ن احملاس��بني
بعملي��ة القي��اس احملاس�بي ؟ ثاني�اً  :ه��ل تعت�بر عملي��ة بقياس عنصر األصول لكان اخلالف حول أي من قيم
تش��غيل القياس��ات احملاس��بية جزءاً من عملية القياس األص��ول تأخ��ذ يف االعتب��ار ه��ل هي القيم��ة التارخيية
احملاسيب؟ ثالثاً  :هل تدخل التنبؤات أو التقديرات يف لألص��ل أم القيم��ة احلالي��ة أم القيم��ة اجلاري��ة أو
غريها  ،وهذا االختالف يف حتديد قيمة األصل يؤدي
إط��ار عملي��ة القياس احملاس�بي؟
ً
أيض�ا إىل االخت�لاف يف قي��م وط��رق حس��اب اإله�لاك
ي��رى الدكت��ور ولي��د احليال��ي خبص��وص عالق��ة وال�تي يف النهاي��ة تفض��ي إىل نتائ��ج خمتلف��ة  ،ويظهر
عملي��ة التبوي��ب ( )classificationبعملي��ة ذلك اخلالف جلياً يف قياس ربح الوحدة االقتصادية
القي��اس احملاس�بي أن احملاس��بون متفق��ون باعتبارهم��ا في�برز االخت�لاف أو ً
ال ح��ول مفه��وم الرب��ح وم��ا يرتت��ب
مرتابطت�ين ،مث��ال عل��ى ذل��ك ( )Devineوال��ذي عل��ى ذل��ك م��ن ط��رق وأس��اليب قياس��ية هل ه��و الربح
ال يكتف��ي به��ذا ال��رأي ب��ل يذه��ب إىل أبع��د م��ن ذل��ك باملفه��وم االقتص��ادي أم ه��و الرب��ح باملفه��وم احملاس�بي
ويعتربهما مرتادفني فيقول « :احلقيقة اليت ال ميكن أم الرب��ح مبفهوم��ه القانون��ي أم مبفهوم��ه اإلداري  ..؟
نكرانه��ا  ،ه��ي أن كل عملي��ة قي��اس ه��ي يف األص��ل وه��ذا االخت�لاف يف مداخ��ل عملي��ة القي��اس احملاس�بي
عملي��ة تبوي��ب»
للرب��ح ال ب��د أن تنعك��س يف نتائ��ج القي��اس ،فتس��مية
كم��ا يؤي��د ه��ذا ال��رأي ( )stevenويدع��و إىل العنصر املراد قياسه هو التبويب ومن ثم القياس ،إذن
اس��تعمال مصطل��ح ( )scalingب��د ً
ال م��ن مصطل��ح التبوي��ب خط��وة م��ن خط��وات القي��اس احملاس�بي.
( )classificationإلب��راز البع��د القياس��ي لعملي��ة
***
التبويب فيقول « :يعترب التبويب العملية األساسية يف
نواصل باذن اهلل
القي��اس» ويف نف��س االجتاه س��ارت مجعية احملاس��بني
األمريكي��ة (« )A.A.Aيعت�بر التبوي��ب احملاس�بي يف
الغال��ب نوع�اً م��ن القي��اس بالرغ��م م��ن ع��دم اس��تخدام
األرق��ام في��ه.
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المنافسة غير المشروعة

وعالقتها بحقوق الملكية الفكرية
اجلزء الثاني

مقدم شرطة/د .راشد عبد احملسن
التمييز بني املنافسة غري املشروعة
والتصرفات األخرى املشابهة
 إن املنافس��ة املش��روعة فى األس��اس تش��كلضم��ان وص��ول املنتجات ذات اجلودة العالية
ف��ى األنش��طة التجاري��ة واملس��تفيد األول
واألخ�ير ه��و املس��تهلك ،وأصح��اب احلق��وق
للملكي��ة الفكري��ة مث�ل ً
ا املنتج�ين م�لاك
العالم��ات التجاري��ة الت��ى حتملها الس��لع أى
مبعن��ى أوض��ح أن صاح��ب املنتج��ات اجلي��دة
هو الذى يثبت وجوده فى السوق بعد كسبه
لثق��ة الزب��ون ف��ى ج��ودة الس��لعة وإرتب��اط
املستهلك فى عالقة بينه وبني السلعة التى
حتم��ل العالم��ة التجاري��ة املش��هورة س��لعته
املفضل��ة احملددة بع��د .جتربته بالتأكد من
جودته��ا مثل
LG ، NATIONAL ، SAMSUNG ، hp

 علي��ه فإن��ه يف الص��راع املش��روع ب�ين التجارف��ى س��وق العم��ل يط��رح كل ماعن��ده م��ن
س��لعة فصاحب السلعة أو اخلدمات اجليدة
ه��و ال��ذى جي��ذب ويكس��ب أه��م عنص��ر ف��ى
عملية التس��ويق وهو الزبون املس��تهلك فهنا

تك��ون املنافس��ة ف��ى احل��دود املش��روعة.
 أم��ا إذا جت��اوزت املنافس��ة حدوده��اوأصبح��ت ص��راع ب�ين التج��ار يه��زم الق��وي
في��ه الضعي��ف فس��يصبح الس��وق مرتع��اً
حيكم��ه قان��ون الغ��اب وحي��اول كل منه��م
أخ��ذ عم�لاء اآلخر من التجار وقصد إحلاق
الض��رر بط��رق ملتوي��ه غ�ير مش��روعه ،
فهن��ا تصب��ح خمالف��ة للقوان�ين ال�تي حت��دد
كيفي��ة حماربته��ا فتص��ل ملرحل��ة تس��بيب
األضراراجلس��يمة الت��ى ال ميك��ن تداركه��ا
ف��إن مرحل��ة التأثري عل��ى العمالء تعترب من
أوج��ه املنافس��ة غ�ير املش��روعة .
هناك مايعرف باملنافسة املمنوعة :
 وهى اليت تكون فيها املنافسة غري مقبولةالستحالة ذلك بسبب القانون أو التعاقدات.
بص��ورة أوض��ح ه��ي تل��ك املنافس��ة اليت متنع
مبوج��ب قان��ون خ��اص أو ع��ن طري��ق اتف��اق
تعاق��دي ب�ين الطرف�ين ،فاملنافس��ة املمنوعة
بن��ص القان��ون مث��ل مزاول��ة مهن��ه معين��ه
للصيدل��ة مث�ل ً
ا لغ�ير املص��رح هل��م ف��ى ه��ذا
اجمل��ال ملزاول��ة املهن��ه ف��ى غ�ير إختصاصه��م
لع��دم حصوهل��م للمؤه��ل العلم��ى املطل��وب
ملزاول��ة ه��ذه املهن��ه مث�ل ً
ا يك��ون تاج��ر ف��ى
الس��وق فق��ط يواجه��ه هن��ا بدع��وى منافس��ة
ممنوع��ة أم��ا املنافس��ة التعاقدي��ة ه��ى الت��ى
تس��ند عل��ى ش��روط صرحي��ة أو ضمني��ة
للعق��د ه��ذا النق��ض ف��ى ه��ذه احلال��ة يرتتب
علي��ه املس��ؤولية العقدي��ة ألن العق��د في��ه
ال��زام ألطراف��ه فه��و ش��ريعة املتعاقدي��ن
الف��رق ب�ين املنافس��ة غ�ير املش��روعة ودع��وى
انته��اك حقوق امللكي��ة الفكرية-:
 مث�ل ًا تقلي��د العالم��ة التجاري��ة هن��ا تس��ند
دع��وى التقلي��د فى أساس��ها على انتهاك حق
خاص أي املساس حبق املدعى  ،ولكن دعوى
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املنافس��ة غ�ير املش��روعة ينتق��د فيه��ا املدع��ى
أم��ام احملكم��ة املختص��ة موق��ف أو تص��رف
املدع��ى علي��ه ويكون غ�ير الئق أي أن الدعوى
هن��ا تنص��ب عل��ى التص��رف ال��ذي ينتق��ض
املدع��ى علي��ه .
 ف��ى جان��ب آخ��ر ف��إن دع��وى التقلي��د تق��ومعل��ى محاي��ة ح��ق خ��اص ختتل��ف عقوبت��ه
ع��ن عقوب��ة املنافس��ة غري املش��روعة والترقى
ملرحل��ة عقوب��ة دع��وى التقلي��د وذل��ك ألنه��ا
دع��وى خاص��ة تهدف إىل ردع التصرفات غري
املش��روعة ف��ى إط��ار مدن��ى حب��ت .
 كذل��ك دع��وى التقلي��د ه��ى تق��وم على حقخ��اص بينم��ا املنافس��ة غ�ير املش��روعة تق��وم
عل��ى ع��دم اح�ترام املعام�لات .
 أم��ا بالنس��بة إلقام��ة دع��وى التقلي��د فه��يتطلب شروطاً خاصة أما دعوى املنافسة غري
املش��روعة ال تتطل��ب ذات الش��روط كم��ا أن
دعوى التقليد تكون فى نطاق حمدد خيتلف
من املنافس��ة غري املش��روعة .
كي��ف يت��م ج�بر الض��رر الواق��ع ع��ن طري��ق
املنافس��ة غ�ير املش��روعة :
 دائم��اً حي��دث التعوي��ض نتيج��ة الض��ررالواق��ع عل��ى املدع��ى ف��ى دع��وى املس��ئولية
للتعوي��ض مادي��اً بع��د إثب��ات الض��رر أم��ام
احملكم��ة املختص��ة بن��ا ًء عل��ى املس��ئولية
التقصريي��ة حس��ب الظ��روف ل��كل حال��ة على
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ح��ده فالقض��اء لي��س ملزم�اً عن��د التنفيذ ألن
يك��ون التعوي��ض عيني�اً فال يوج��د ما مينع أن
كان ذل��ك باإلم��كان .
ورد ذل��ك بن��ص القان��ون (ل��كل ذى مصلح��ة
املطالب��ة والتعوي��ض عم��ا حلق��ه م��ن ض��رر
نتيج��ة أى منافس��ة غ�ير مش��روعة).
 أيض �اً للمدع��ى علي��ه املطالب��ة بالتعوي��ضف��ى الدع��وى غ�ير املش��روعة عم��ا حلق��ه م��ن
ض��رر إذا ثب��ت أن املدع��ى غ�ير حمق فى طلبه
باخت��اذ اإلج��راءات التحفظي��ة ،أو أن��ه مل
يق��م بدع��وى خ�لال امل��دة املق��ررة إذا مل يق��م
صاحب املصلحة دعواه خالل الفرتة احملددة
بالقان��ون م��ن تاري��خ إجاب��ة احملكم��ة لطلب��ه
فتعت�بر مجي��ع اإلجراءات املتخذة هلذا الش��أن
ملغ��اة .
 علي��ه يك��ون للمدع��ى علي��ه املطالب��هبالتعوي��ض عم��ا حلق��ه م��ن ض��رر إذا ثب��ت
بنتيجة الدعوى أن املدعى غري حمق بدعواه
وفى ذلك للمحكمة املختصة أن تستعني فى
مجي��ع األح��وال بزوى اخلربة واإلختصاص .
وللمحكم��ة أن تق��رر مص��ادرة املنتج��ات
موض��وع املنافس��ة غ�ير املش��روعة وامل��وارد
واألدوات املس��تعملة فيه��ا بص��ورة رئيس��ية
وللمحكم��ة أن تق��رر إت�لاف أي منه��ا أو
التص��رف فيه��ا ف��ى أي غ��رض غ�ير جت��ارى .

زيارة ميدانية
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فرع التعريفة
بالحاويات سوبا

إعداد :مقدم شرطة /هاجر مريغين
اإلعالم والعالقات العامة
م��ن األف��رع املهم��ة ال�تي يق��ع عل��ى عاتقه��ا الكش��ف،
التقيي��م  ،التصني��ف والتبني��د للبضائ��ع وحتت��اج إىل
ضب��اط وضب��اط ص��ف وجن��ود ذو كف��اءة عالي��ة وهم��ة
وعين��ا بص�يرة .
التق��ت به��م اجملل��ة ع��ن ق��رب للتع��رف عل��ى طبيع��ة
عمله��م .
التقين��ا بالعقي��د ش��رطة ابوعبي��دة ع��وض عل��ي رئي��س
قس��م التعريف��ة حي��ث أف��اد أن طبيع��ة البضائ��ع يف
احلاوي��ات :وارد ،وص��ادر ،وعف��ش مش�ترك وتنقس��م
التعريف��ة اىل :
شعبة الكشف
شعبة التقييم والتصنيف
شعبة التصاريح
وكش��ف احلاوي��ة يعن��ى مطابق��ة حمتوي��ات احلاوي��ة
م��ع املس��تندات املرفق��ة ويف حال��ة ع��دم املطابق��ة يت��م
كتاب��ة مذك��رة للمخالف��ة
مت تقس��يم قس��م التعريفة على حس��ب كتاب التعريفة
أ,ب,ج واالمتيازواإلعفاء
ث��م التقين��ا بالعقي��د مج��ال بش�ير عب��د احملم��ود والعقي��د
ش��رطة علي البش��رى والعقيد عبد اجمليد ش��يخ بصالة
اإلس��يكودا حي��ث مت تنويرن��ا بإج��راءات صال��ة اإلس��كودا
باحلاوي��ات .
يق��وم وكيل التخلي��ص نيابة عن
امل��ورد بإعداد الش��هادة اجلمركية
وتأخذ رقماً مسلس�ل ً
ا رقم الشهادة
وال�تي تتك��ون م��ن  52حق�لاً
يق��وم بادخ��ال البيان��ات ال��واردة
باملس��تندات ادخال أرق��ام احلاويات
وس��عتها م��ن وص��ف البضاع��ة
وكميته��ا ووزنه��ا بالط��ن وقيم��ة
البضاع��ة واس��م البن��ك ورق��م IM
واسم املورد والرقم الضرييب واسم
املخل��ص واإلج��راء اجلمرك��ي
 CPCومنش��أ البضاع��ة ون��وع
العمل��ة وذلك من خالل البوليصة
والفوات�ير واس��تمارة  IMوش��هادة

املنش��أ والرقم الضرييب وبوليصة التأمني وإذن التس��ليم
والتصاري��ح الآلزم��ة.
تق��دم إىل قس��م اخلص��م التأم�ين م��ن الطري��ق باجله��از
ويق��وم ضاب��ط التعريف��ة بوض��ع التأم�ين بالعمل��ه
احمللي��ه وتس��رك الش��هادة ال��ي قس��م البضائ��ع وارف��اق
أورني��ك  10م��ن مج��ارك البح��ر األمح��ر يق��وم ضاب��ط
البضائ��ع مبراجع��ة األختام -العامل��ي والداخلي منها -من
بورتسودان ويقوم العمال الكلة باخراج البضائع و ُتسرك
الشهادة إىل الطرنادة ،وادخاهلا إىل رئيس التأمني يقوم
بفحص املستندات ،وحتديد جلنة الكشف يقوم الكشاف
باملراجعه للبضائع من حيث :الصندوق ،والعدد ،والوزن.
ومراجعته��ا م��ع املس��تندات وحتدي��د أي خمالف��ة م��ن
تهريب وأخذ العينات للمعمل ومراجعة قسم املواصفات
واجل��ودة و ُتس��رك إىل قس��م التعريف��ة إىل األقس��ام أ ،ب
وج .واالمتي��از يق��وم املثم��ن بالتقيي��م حس��ب قاع��دة
البيان��ات والس��جالت الس��ابقة لنف��س الس��لعة ،وحتدي��د
البن��د الصحي��ح ،ومراجعتها من كب�ير املثمنني ،وادخال
البيان��ات اجلدي��دة باجله��از وتت��م املراجعة م��ن التعريفة
وترس��ل الش��هادة ال��ي قس��م التصاريح وإرف��اق التصاريح
الآلزم��ة ُتس��رك الش��هادة ال��ي اجله��از ملراجع��ة اس��تمارة
 IMواس��م البن��ك وامل��ورد ورق��م البوليص��ة والتاري��خ
والرق��م الضري�بي ترس��ل للجه��از الس��تخراج اإلش��عار
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 Assesmentال��ذي حي��دد فئ��ة
البن��ك ك��ود يق��وم املخل��ص بتوري��د
الرسوم الي البنك إلكرتوني سيستلم
إيص��ال الرس��وم والتوري��ده إىل
اخلزينه بتسديد االيصال وايداعه يف
حساب اجلمارك واستخراج اإليصال
واإلف��راج ومن��ه إل��ي قس��م العموم��ي
ال��ذي يق��وم مبراجعة كل اإلجراءات
والتأك��د م��ن ختمه��ا والتوقي��ع
عليه��ا وف��ك اإلف��راج قب��ل ذل��ك ترس��ل
إل��ي اس��تخراج ش��هادة ال��وارد خاص��ة
للعرب��ات واملوات��ر ومجي��ع البضائ��ع
التجاري��ة.
بع��د ذل��ك تفك اإلفراج بقس��م املتابعة
وتس��ليمه إل��ي املخل��ص ال��ذي يق��وم
بدف��ع األرضي��ات إىل م��ال اخلدم��ات ورف��ع احلاوي��ة عل��ى
الش��احنة حي��ث تت��م املراجع��ة النهائي��ه بالبواب��ة الش��مالية
مراجع��ة ع��دد وس��عة احلاوي��ات مراجع��ة األرق��ام جيداً.-هنالك بعض اإلجراءات:
* اإلعفاءات :وزارة الدفاع ،وزارة املالية ـ املادة (/186أ).
* العف��ش الش��خصي :م��واد بن��اء  +س��راميك  +أثاث��ات ـ
خمتلف��ة.
* االمتياز :مدخالت إنتاج.
* الدبلوماسيون :عفش دبلوماسي عربات.
* التجاري :إس��بريات ،أجهزة مواد خام ،مالبس ،أحذية،
أثاثات ،عربات ،أقمشة.
* االس��تالم املباش��ر :اس��تالم ش��يك ضم��ان وتكش��ف داخ��ل
احلظرية.
* كش��ف املوق��ع :باس��تالم ش��يك ضم��ان م��ع الكش��ف
باملوق��ع وتع��اد الش��هادة لتكمل��ة اإلج��راءات.
شعبة الكشف
ث��م التقين��ا بضب��اط ش��عبة الكش��ف فهم الذي��ن يعملون يف
الظ��روف املناخي��ة الصعب��ة يف ال�برودة واحل��ر واألمط��ار
ي��ؤدون واجبه��م عل��ى أكم��ل وجه.
والتقين��ا باملق��دم ش��رطة صاب��ر هالل��ي رئي��س ش��عبة
الكش��ف وامل�لازم أول عثم��ان عبد الرمحن الذي��ن أبانوا لنا
يوج��د ع��دد ضب��اط ش��عبة الكش��ف باحلاوي��ات س��وبا م��ن
رتب��ة امل�لازم أول وامل�لازم ش��رطة.
ً
يبدأ العمل من السـ  6:00ـ��اعة صباحا حيث يقوم رئيس
الش��عبة مبراجع��ة الش��هادات وتصنيفه��ا وتوزيعه��ا عل��ى
الس��ادة الضباط.
يق��ع عل��ى ش��عبة الكش��ف مس��ؤولية كب�يرة حي��ث يق��وم
الس��ادة الضب��اط (الكش��افني) بكش��ف احلاوي��ات وتصنيفها
وإن��زال التصني��ف م��ن أورني��ك مج��ارك ( )48وإرس��ال
نتيج��ة الكش��ف إىل الس��ادة املثمن��ون داخ��ل الصالة .لوضع
القيم��ة اجلمركي��ة.
ً
حيرص رئيس الكش��ف بأن يكون الكش��ف صحيحا حتى

توضع القيمة احلقيقية للرسوم اجلمركية.
تق��وم الش��عبة حبماي��ة دخ��ول املمنوع��ات والبضائ��ع الغ�ير
مرغ��وب فيها.
كم��ا ينس��ق رئي��س الش��عبة م��ع بع��ض اجله��ات لس��هولة
اإلج��راء مث��ل الصيدل��ة والس��موم واجل��ودة واحلج��ر
الصح��ي وال��كالب البوليس��ية لتس��هيل االج��راءات
* ب�ين الش��عبة وامل��ورد هنال��ك وس��يط (خمل��ص) يس��اعد
الكش��ف وه��و املس��ئول ع��ن البضائ��ع م��ن دخوهل��ا احلظ�يرة
حت��ى تس��تلم م��ن صاح��ب الش��أن.
إلتقين��ا بضب��اط ف��رع ش��عبة الص��ادر حي��ث مت تنويرن��ا
بعم��ل الص��ادر
* يق��ع عل��ى ش��عبة الكش��ف مس��ؤولية كب�يرة حيث يقوم
الس��ادة الضب��اط (الكش��افني) بكش��ف احلاوي��ات وتصنيفها
وإن��زال التصني��ف م��ن أورني��ك مج��ارك ( )48وإرس��ال
نتيج��ة الكش��ف إىل الس��ادة املثمن��ون داخ��ل الصالة .لوضع
القيم��ة اجلمركي��ة.
* حي��رص رئي��س الكش��ف ب��أن يك��ون الكش��ف صحيح �اً
حت��ى توض��ع القيم��ة احلقيقي��ة للرس��وم اجلمركي��ة.
* مت ضبط بعض الزيادة من فرتات متباعدة.
* تق��وم الش��عبة حبماي��ة دخ��ول املمنوع��ات والبضائ��ع
الغ�ير مرغ��وب فيه��ا.
* كما ينس��ق رئيس الش��عبة مع بعض اجلهات لس��هولة
اإلج��راء مث��ل الصيدل��ة والس��موم واجل��ودة واحلج��ر
الصح��ي وال��كالب البوليس��ية.
* ب�ين الش��عبة وامل��ورد هنال��ك وس��يط (خمل��ص) يس��اعد
الكش��ف وه��و املس��ئول ع��ن البضائ��ع م��ن دخوهل��ا احلظ�يرة
حت��ى تس��تلم م��ن صاحب الش��أن.
ختاما نشكر فرع التعريفة باحلاويات سوبا الستضافتهم
لن��ا لتس��ليط الض��وء عل��ى إجتازاته��م وال يفوتن��ا أن نع��زي
امل�لازم أول عثم��ان عب��د الرمح��ن حمم��د أمح��د يف وف��اة
وال��ده ..ل��ه الرمحة
***

سيكولوجية
العالقة المهنية بين القادة
ماهية مفهوم العالقة املهنية؟
ه��ي تل��ك الق��وة الوجداني��ة ال�تي تنم��و وتتط��ور ب�ين
الق��ادة ٌ
كل حس��ب موقع��ه ..وهي من��ط من العالقات
اإلنس��انية ص��ادق وحم��دود بوق��ت ..وتوص��ف ه��ذه
العالق��ة بأنه��ا التفاع�لات الديناميكي��ة لالجتاه��ات
واألف��كار ب�ين الق��ادة ،رئي��س وم��رؤوس ،به��دف
املس��اعدة عل��ى حتقي��ق تواف��ق أفض��ل بينه��م ..وق��د
اس��تحدث يف ال�تراث امله�ني يف العالق��ة ب�ين الق��ادة
العديد من املسميات لوصف جوهر هذه العالقة مثل:
التفاع��ل ،التب��ادل العاطف��ي ،التفاع��ل الديناميك��ي،
التفاع��ل املتباي��ن ،االرتب��اط ب�ين ش��خصني ،املقابل��ة
املهني��ة والعملي��ة املتبادل��ة ..ولعل مفه��وم التبادل هو
أكثر هذه املفاهيم مشو ً
ال يف وصف جوهر العالقة،
ويوص��ف هذا التب��ادل والتفاعل بأنه ديناميكي يدلل
عل��ى كث�ير م��ن اإلش��ارات ملوض��وع ه��ذه العالق��ة من
حيث:
خصائ��ص العالق��ة املهني��ة ال�تي تتمث��ل يف التبادلي��ة
الواقعي��ة ..الش��عور ..املعرف��ة ..االهتم��ام بالش��خص
اآلخ��ر ..الغ��رض ..أخ��ذ م��كان يف اللحظ��ة احلاضرة..
تقديم شيء جديد مفيد ..أخرياً عدم إصدار األحكام
والتعليم��ات عل��ى عواهنها.
بالطب��ع ه��ذه اخلصائ��ص تؤث��ر حتم��اً عل��ى تطوي��ر
العالق��ة املهني��ة ،حي��ث إن العالق��ة ب�ين الق��ادة ال
تقوم بش��كل تلقائي ،لكنها تنتج من التفاعل بينهم..
ولي��س بالض��رورة أن تك��ون ه��ذه العالق��ة لطيف��ة
وودي��ة ،فف��ي بع��ض األحي��ان يت��م التعام��ل مع بعض
املشاكل يف جو االنفعال والغضب والصراع ..جبانب
املش��اركة والتف��اوض.
إن العالق��ة املهني��ة ب�ين الق��ادة ليس��ت هدف��اً يف ح��د
ذاته��ا ،وإمن��ا ه��ي وس��يلة للمس��اعدة يف التص��دي
للتقاطع��ات ال�تي ت�برز ب�ين الفني��ة واألخ��رى حت��ى

فريق شرطة مسري دهب
ال تنم��و وتتط��ور عندم��ا يربه��ن اجلمي��ع عل��ى حس��ن
الني��ة بالق��ول والفع��ل ..لذل��ك ُو ِضع��ت ح��دود هل��ذه
العالق��ة يف القوان�ين واللوائ��ح بش��كل يتواف��ق م��ع
الطبيع��ة املهني��ة التخصصي��ة والغ��رض ال��ذي
م��ن أجل��ه بني��ت ه��ذه القوان�ين واللوائ��ح س��يزيد
م��ن فعالي��ة العم��ل املش�ترك م��ن واق��ع تأث�ير املوق��ع
ال��ذي يوج��د في��ه الق��ادة ،وه��ذا ب��دوره ي��ؤدي إىل من��و
العالق��ة املهني��ة ويطوره��ا ،ألن املوق��ع يتفاع��ل م��ع
الغ��رض ،حي��ث يتأث��ر الغ��رض باملوق��ع ال��ذي حيتل��ه
القائ��د ،ومرك��زه االجتماع��ي ،ألن ح��دود الغ��رض
ق��د يقرره��ا موق��ع املؤسس��ة ومرك��ز االختص��اص
ال��ذي تتمت��ع ب��ه بن��ص القوانني واللوائ��ح اليت تؤكد
عل��ى ه��ذه اخلصوصي��ة ..وميك��ن اس��تطراداً القول إن
نوعي��ة العالق��ة املهني��ة ال�تي تنم��و ب�ين الق��ادة تعتم��د
وتتأسس على جمموعة معينة من املتغريات والقيم
األخالقي��ة تك��ون فيه��ا ه��ذه القي��م واملث��ل األخالقي��ة
ه��ي املس��يطرة عل��ى الغ��رض ..لذل��ك يع�� ّد الغ��رض
عنص��راً أساس��ياً يف مجي��ع أمن��اط العالق��ات املهني��ة،
فهن��اك عل��ى س��بيل املثال الغ��رض اإلجرائي للعالقة
املهنية الذي يرسم احلدود اخلارجية هلذه العالقة..
فق��د يك��ون الغ��رض املعي��اري للعالق��ة املهني��ة ه��و
زيادة قدرة القائد على القيام بواجباته اإلدارية اليت
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يكفله��ا ل��ه القان��ون واللوائح من ترقي��ات وتنقالت وما
يس��تتبع ذل��ك م��ن أم��ور تؤس��س خلصوصي��ة الغ��رض
ال��ذي م��ن أجل��ه م��ارس ه��ذه املس��ؤوليات.
إن معياري��ة الغ��رض تع��ود بالض��رورة إىل معياري��ة
العالقة املهنية بني القادة ،وذلك من واقعية ما ينبغي
أن يك��ون علي��ه الفك��ر والس��لوك -ولي��س مل��ا ه��و علي��ه
بالفعل -وهنا يسيطر التعامل األخالقي على العالقة
املهني��ة ب�ين الق��ادة ،حي��ث ينبغ��ي أن ينظ��ر للتصرف��ات
واألفع��ال م��ن حي��ث ارتباطه��ا مبثل وقيم علي��ا معينة:
قيمة العلم ..وقيمة األشخاص املنوط بهم االضطالع
به��ذا العمل.
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إذن نس��تطيع الق��ول ب��كل ثق��ة إن التعام��ل األخالق��ي
ه��و مقي��اس كل ش��يء م��ن حي��ث اإلحاط��ة ..وم��ن
حي��ث التفصي��ل والتحدي��د هو مقياس م��ا هو ملموس
م��ن األش��ياء ..ومقي��اس م��ا ه��و غ�ير ملم��وس منه��ا..
أردت م��ن خ�لال ه��ذا التفري��ق ب�ين املقي��اس م��ن حي��ث
اإلحاط��ة ..واملقي��اس م��ن حي��ث التفصي��ل والتحدي��د
الرب��ط ب�ين اإلدراك احلس��ي م��ن ناحي��ة الش��مولية
وس��يكولوجيا العالق��ة املهني��ة ب�ين الق��ادة م��ن خ�لال
مواقعهم يف التكوين اهليكلي ،والواجبات واملس��ؤوليات
م��ن واق��ع الوص��ف الوظيف��ي ال��ذي حي��دد ويقي��د ه��ذه
املس��ؤوليات ،حي��ث يبن��ى ه��ذا الرب��ط عل��ى كيفي��ة
تطوي��ع اإلدراك لينس��جم م��ع س��يكولوجية التعام��ل
األخالق��ي ب�ين الق��ادة خاص��ة إذا كان ه��ؤالء يف قم��ة
اهل��رم الوظيف��ي يف الدول��ة ..كل حس��ب اختصاصات��ه
ال�تي حيدده��ا القان��ون وتفصله��ا اللوائ��ح ،حي��ث ينبغي
أن يك��ون هن��ا التفري��د القانون��ي يف إص��دار التعليم��ات
مبع��زل ع��ن ال��ذات واألنا كحقيق��ة موضوعية حتول
دون التعمي��م ال��ذي خيل باحلق القانوني الذي يتمتع
ب��ه كل قائ��د عل��ى ح��دة ..فلي��س هن��اك مطل��ق يف ذاته
فيم��ا يتعل��ق بإص��دار التعليم��ات ..ذل��ك أن التعليم��ات
املطلقة تأمر بإتباع مس��لك معني دون أن تضع ش��رطاً
لذلك أية غاية أخرى ميكن الوصول إليها عن طريق
هذا املس��لك ..ومن ثم فإن التعليمات املطلقة ال تتعلق
بالفع��ل وإمن��ا تتعل��ق بالص��ورة واملب��دأ اللذي��ن ينت��ج
عنهم��ا ه��ذا الفع��ل ،وهن��ا تتص��ادم القي��م األخالقي��ة
بقانوني��ة إص��دار التعليم��ات خاص��ة إذا كان��ت مقيدة
لس��لطة مص��در التعليم��ات ..يف املقاب��ل لي��س هنال��ك
مقيد لذاته ،فالقائد يف الكثري من املواقف جيد نفسه

أس�يراً ألكث��ر م��ن إل��زام ..وه��ذه اإللزام��ات كث�يراً م��ا
تتع��ارض م��ع حس��ن إدارة الق��وة العامل��ة خاص��ة إذا
كان��ت ق��وات نظامي��ة ..ويف مث��ل ه��ذه املواق��ف ف��إن
الق��ادة املتس��اوين يف إج��راءات التعي�ين اليت حتدد وفق
القان��ون واللوائ��ح املنبثق��ة من��ه مس��ؤوليات وواجب��ات
كل منه��م.
ذك��رت آنف��اً أن لي��س هنال��ك مطل��ق لذات��ه ..ولي��س
مقي��د لذات��ه ..إمن��ا هنال��ك م��ا ه��و منطق��ي ملم��وس
بالعق��ل ..وه��و حال��ة تب��دو فيه��ا التعليم��ات منطقي��ة
تس��تند إىل املس��ؤولية األخالقية قبل القانونية ..ومن
بع��د ت��رد احلجي��ة القانوني��ة يف إص��دار التعليم��ات.
إن إص��دار التعليم��ات يف مي��دان املعرف��ة يك��ون
مقياس��اً للص��واب واخلط��أ ،حي��ث ترموم�تر ذل��ك القيم
األخالقي��ة ..وق��د تك��ون ه��ذه القي��م عن��د بع��ض الق��ادة
قيماً جزئية نس��بية متغرية مرتبطة بزمانها ومكانها
وبالظ��روف ال�تي مير بها أصحابها وحالتهم النفس��ية
«مصدر التعليم��ات ومتلقيها»..
جت��اه بعضه��م البع��ض ُ
وه��ذا يف مي��دان التعام��ل األخالق��ي يقتضي وجود حق
يف ذاته ،ويف املقابل باطل لذاته غري متأثر بقيم احلق
دون أن يتوق��ف ذل��ك عل��ى رغب��ات الق��ادة وأهوائه��م..
واحل��ق يف القوان�ين الوضعي��ة هو املرك��ز املقرر قانوناً
لش��خص ما ،مبوجبه يس��تطيع أن ينفرد به ،واس��تثنا ًء
م��ا يفرض��ه القان��ون عن��د ممارس��ته حلق��ه ..إذن احل��ق
م��ن خ�لال ه��ذا املفه��وم ،ه��و ق��درة إرادي��ة يع�ترف به��ا
القان��ون واللوائ��ح للقائ��د ويكف��ل محاي��ة ه��ذه الق��درة
وذل��ك م��ن أج��ل حتقي��ق مصلح��ة معين��ة عل��ى س��بيل
املث��ال التنق�لات ..هي مصلح��ة حيميها القانون ختول
ملمارس��تها س��لطة القي��ام به��ا خاص��ة إذا من��ح القان��ون
ه��ذه الس��لطة اس��تثنا ًء اعرتاف��اً خبصوصي��ة وفني��ة
الوح��دة ال�تي يت��وىل القائ��د اإلش��راف عليه��ا إداري��اً
وتطبيقي��اً وفني��اً ومالي��اً بص��ورة منف��ردة.
إذن احل��ق ه��و الواج��ب الثاب��ت فعل��ه واملؤك��د وه��و
مصلح��ة خت��ول لصاحبه��ا املتمت��ع به��ا قانون��اً القي��ام
بأعمال ضرورية يرى أنها حتقق مصلحة عليا ..وهو
ثب��وت قيم��ة لش��خص مع�ين مبقتضى القان��ون ..احلق
ه��و وس��يلة لتحقي��ق املص��احل املش�تركة ،والقان��ون هو
ال��ذي يق��رر ه��ذه املصلح��ة ..واحل��ق كم��ا أش��رت آنف��اً
ق��درة إداري��ة يع�بر به��ا القان��ون ع��ن ح��ق الغ�ير ويكف��ل

محايته��ا.
واحل��ق ه��و م��ا يس��تطيع القائ��د القي��ام ب��ه يف إط��ار م��ا
يسمى بالشرعية القانونية ..ويف اصطالح الفقهاء هو
ما منحه الشرع للناس كافة على السواء وإلزام كل
منه��م باحرتام��ه وع��دم االعتداء على ما ه��و لغريه ..هو
الش��يء الثاب��ت هلل ولإلنس��ان عل��ى الغ�ير بالش��رع ..ويف
ذل��ك نق��ول أيهم��ا أدع��ى لالح�ترام التقي��د باألح��كام
الس��ماوية أم القوانني الوضعية؟ اترك اإلجابة ألولي
الع��زم الذي��ن يراع��ون حرمة ح��ق الغري.
إن احل��ق كواج��ب ميي��ز ب�ين مش��روعية العق��ل وب�ين
البواعث املهنية ،وذلك من خالل أداء الفعل طبقاً ملبدأ
الواجب وليس مطابقاً ملبدأ الواجب ،مبعنى آخر جيب
أن يك��ون الباع��ث إلي��ه ه��و باع��ث الواج��ب فق��ط ،وليس
باعثاً آخر أو مي ً
ال آخر ،وهذا مبدأ أخالقي متفق عليه
حتت شعار «إنه ال يكفي أن يفعل املرء واجبه بل عليه
أيضاً أن يفعله بدافع أنه الواجب» ..وهذا الشعار املتفق
علي��ه يق��ول م��ن ناحي��ة أخالقي��ة إن الفع��ل ال��ذي يت��م
ع��ن إحس��اس بالواج��ب ال يس��تمد قيمت��ه اخللقي��ة من
املس��لمة
اهل��دف ال��ذي يرج��ى بلوغ��ه م��ن ورائه ،بل من َّ
ال�تي تق��رر القي��ام ب��ه وفق��اً هل��ا ،وهن��ا يتح��ول الش��عار
املس��لمة ،أن تبي��ح للقائ��د
إىل ح��ق قانون��ي م��ن خ�لال َّ
املس��لمة -ال تتوقف
ممارس��ة حقه القانوني ،فهي -أي َّ
عل��ى واقعي��ة موض��وع الفع��ل ،ب��ل تعتم��د عل��ى مب��دأ
اإلرادة ال��ذي ح��دث الفع��ل مبقتضاه ،بغض النظر عن
التدخالت اليت غاب عن صاحبها أن القانون اجملرد يف
ذاته هو وحده الذي ميكن أن يكون موضوعاً لالحرتام
«وبالتالي أمراً أخالقياً».
ويف ذل��ك نق��ول إن املنه��ج األخالق��ي ه��و م��درج
الواجبات والقرار وااللتزام واملسؤولية ..فالقائد الذي
يلت��زم جان��ب احلي��اة األخالقي��ة جي��د نفس��ه ملتزم��اً
مب��ا يفرض��ه علي��ه موقع��ه يف املؤسس��ة ال�تي يديره��ا
س��واء أكان��ت مدني��ة أو نظامي��ة م��ن واجب��ات جت��اه
األف��راد الذي��ن يعملون حتت إمرته ،إىل جانب ما ينوء
حبمل��ه من مس��ؤوليات يف اجملتم��ع املهين الذي ينتمي
إلي��ه ..والع�برة هن��ا بق��وة الواجب وش��دته ولي��س بتعدد
الواجب��ات ،فلي��س م��ن امله��م أن يك��ون ل��دى القائ��د ع��دد
ال حيص��ى م��ن الواجب��ات ،ب��ل األه��م أن يش��عر بثق��ل
حينئ��ذ فق��ط يك��ون
املس��ؤولية جت��اه ه��ذا الواج��ب..
ٍ

القائ��د ملتزم��اً م��ن الناحية األخالقية ،ومن ثم يظهر
الواج��ب م��ن تلق��اء نفس��ه.
أخت��م ه��ذه املقال��ة مبقول��ة إن لألخ�لاق جانب��اً قبلي��اً..
ومهم��ة هذا اجلانب ،تكوي��ن املبادئ األخالقية العامة،
فه��ذا ال��ذي يض��ع لنا ما ينبغ��ي أن نفعله كما يبني لنا
معن��ى الواجب واحل��ق والباطل.
وهك��ذا ميك��ن أن نقرر أن معرفتنا للمبادئ األخالقية
العام��ة ،ال�تي تض��ع لن��ا من��اذج الس��لوك الصحي��ح،
معرفة أولية قبلية سابقة على كل جتربة ،وهذا ما
يسمى مبيتافيزيقا األخالق ..وهذا يدلل على أنه من
خالصة الفكر والس��لوك اإلنس��اني جاءت القيم واملثل
واألع��راف اخللقي��ة ،وم��ن بعد القوانني ،ويعين هذا أن
البداي��ة م��ن داخ��ل اإلنس��ان وخارج��ة عن��ه كالت��زام
خلق��ي ،ث��م ص��ارت إلزام��اً ص��ادراً عن غريه.
إذن األص��ل يف التعام��ل امله�ني القي��م واملث��ل واألخالق،
وم��ن ث��م يأت��ي القان��ون لينظ��م ه��ذا التعام��ل ويعط��ي
كل ذي ح��ق حق��ه ،م��ن خ�لال أداء األمانات إىل أهلها،
وأع�ني بذل��ك أمان��ة التكلي��ف ال�تي عرضه��ا امل��وىل ع َّ��ز
ّ
وج��ل عل��ى الس��ماوات واألرض واجلب��ال فأب�ين أن
حيملنه��ا ومحله��ا اإلنس��ان ..ويف تقدي��ري ،ه��ذا تكريم
م��ن العل��ي القدي��ر لب�ني اإلنس��ان ..ف�لا يُ��ذل إنس��ان
كرمه ربه بواسطة إنسان مثله ،قد يكون أفضل منه
خلقاً وأدا ًء ومسؤولية!!  ...ويف ذلك نقول لقد حرم اهلل
الظل��م عل��ى نفس��ه وجعل��ه حمرم��اً ب�ين العباد.
في��ا أيه��ا الق��ادة ،أنت��م خلف��اء اهلل يف أرض��ه وحامل��و
أمانته ،خملوقون لعبادته عس��اكم أن تدركوا ذاتكم
وس��ر غفلتك��م وغي��اب منهجك��م ..عس��اكم أن تفهم��وا
دورك��م ومكن��ون رس��التكم ..وتعم��روا األرض بالقيم
واملث��ل األخالقي��ة الفاضل��ة فتحقق��ون بذل��ك خالف��ة
امل��وىل ع��ز وج��ل يف األرض .ف�لا تضيعوا هذه األمانة
فتصبح��و ظامل�ين ألنفس��كم قب��ل ظلمك��م لآلخري��ن.
أخت��م فأق��ول إن االمان��ة ه��ي الس��احة ال�تي تتج��ول
م��ن خالهل��ا القي��م واملثل االخالقي��ة  ..وذلك من خالل
قافل��ة تس�ير ع�بر فص��ول احلي��اة املهنية للق��ادة فأرجو
أن تس�ير ه��ذه القافل��ة م��ن واق��ع ه��ذه األمان��ة ليص��ل
اجلمي��ع ل�بر األم��ان األخالق��ي ال��ذي يع�بر ب��دوره ع��ن
اجلوه��ر ولي��س املظه��ر.
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يع� ّد األرش��يف مبفهومه الع��ام ذاكرة األيام ،املاضي
واحلاض��ر واملس��تقبل ،وال خيتل��ف ه��ذا املفه��وم ل��دى
األش��خاص عنه لدى الوزارات واهليئات والش��ركات
واملؤسسات.
م��ع التزاي��د املس��تمر يف حج��م املؤسس��ات وما حتتوي
عليه من مستندات ووثائق كثرية يف شتى اجملاالت،
تزاي��دت رغب��ة املؤسس��ات يف تنظي��م بياناتها بطريقة
آلي��ة مم��ا يوف��ر كث�يراً م��ن الوق��ت واجله��د ويضم��ن
هل��ا احلفاظ عل��ى هذه البيانات.

رائد شرطة
جرب اهلل األمني

مشروع األرشفة اإللكترونية
فـــي اجلـمـــارك

وق��د دش��نت هيئ��ة اجلم��ارك يف األي��ام املاضي��ة
مش��روع أرش��فة الش��هادات اجلمركي��ة إلكرتوني �اً،
ع�بر ناف��ذة هل��ا ع��دة أجه��زة حاس��وب تق��وم بربام��ج
الدراس��ة والتحلي��ل واإلع��داد والتس��جيل ،وم��ن
ث��م إدخ��ال البيان��ات واملس��ح الضوئ��ي ل��كل البيان��ات
ومراجعته��ا وأرش��فتها إلكرتوني�اً ث��م حفظه��ا ،حي��ث
يتم بعد ذلك طلب الش��هادة عن طريق رقم الش��هادة
واحملط��ة اجلمركي��ة والع��ام.
خالصة القول ،إن األرشيف اإللكرتوني هو الوسيلة
الناجحة حلفظ وتبويب امللفات واسرتجاعها يف أقل
ول��و رجعن��ا لربنام��ج األرش��يف التقلي��دي ،جن��د أن
وقت ممكن.
هنال��ك ع��دة مش��اكل م��ن بينه��ا تضخ��م الس��جالت
وامللفات وزيادتها بنس��بة ( )%25س��نوياً ،والوقت املهدر
يف اس�ترجاع البيان��ات يف األرش��يف التقلي��دي يك��ون
بنس��بة أك�بر م��ن اإللكرتون��ي ،وكذل��ك األرش��يف
التقليدي حيتاج مساحة أكرب حلفظ امللفات ،كما
توج��د صعوب��ة يف حفظ��ه م��ن الرطوب��ة والس��رقات
ونظ��ام التأم�ين.
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االقتصاد الرقمي
الع��امل يتط��ور ويتق��دم بالعل��م واملعرف��ة ،والتقني��ة
احلديث��ة اآلن مل تك��ن من��ذ الق��دم وإمن��ا ظه��رت
متأخ��راً ،وح��دث التط��ور الكب�ير يف التكنولوجي��ا م��ا
أدى إىل ظه��ور م��ا يس��مى باالقتص��اد الرقم��ي.
االقتصاد الرقمي
ه��و التفاع��ل والتكام��ل والتنس��يق املس��تمر ب�ين
تكنولوجي��ا املعلوم��ات وتكنولوجي��ا االتص��االت م��ن
جه��ة ،وب�ين االقتص��اد القوم��ي والقطاع��ي والدول��ي
م��ن جه��ة أخرى مبا حيقق الش��فافية وإتاحة مجيع
املؤش��رات االقتصادي��ة والتجاري��ة.

بقلم األستاذ/
عبد العزيز محد حممد رمبس

وجن��د أن االقتص��اد الرقم��ي يس��تند إىل ركائ��ز طريق تعلم كيفية حتديد اختيار املصادر املناس��بة
حمص��ورة يف البني��ة التحتي��ة والتجهي��زات التقنية ،للمعلوم��ات األساس��ية ،أي أداء إدارة الص��ادر وال��وارد
وتوف�ير البيئ��ة القانوني��ة املنظم��ة لتأم�ين املنافس��ة م��ن املعلوم��ات بطريق��ة أكث��ر كف��اءة وتأث�ير.
وتوف�ير رأس امل��ال املتمث��ل يف امل��وارد البش��رية ال�تي لذل��ك جن��د أن معظ��م ال��دول املتقدم��ة تتعام��ل
تف��ي بقط��اع التعلي��م والتدري��ب.
مب��ا يس��مى بـ(التج��ارة اإللكرتوني��ة) ،أي أن عملي��ة
وميل��ك االقتص��اد الرقم��ي العدي��د م��ن املزاي��ا البي��ع والش��راء تت��م إلكرتوني�اً ،وه��ذه أمي��ز خصائص
واخلصائ��ص ال�تي عل��ى رأس��ها العم��ل عل��ى نش��ر االقتص��اد الرقم��ي م��ن حي��ث الدق��ة والس��رعة يف
جمتمع املعلومات واملعرفة وتشجيع بناء احلكومات املعلوم��ات وصحته��ا واملس��اعدة يف إقن��اع اآلخري��ن
اإللكرتوني��ة واإلدارة اإللكرتوني��ة ،لذل��ك جن��اح ودع��م الق��رارات يف أي��ة مؤسس��ة أو منش��أة.
االقتص��اد الرقم��ي يعتم��د عل��ى ق��درة األف��راد ويف ظ��ل ه��ذا التط��ور الكب�ير والتح��ول التكنولوج��ي
واملؤسس��ات عل��ى املش��اركة يف ش��بكات املعلوم��ات ،توج��د بع��ض املعوق��ات حت��ول دون ذل��ك ال س��يما يف
ويتطل��ب ذل��ك االش�تراك َّ
الفع��ال يف تل��ك الش��بكة .ال��دول النامي��ة ،منه��ا البني��ة التحتي��ة وع��دم الكف��اءة
يف الك��وادر املدرب��ة يف تلك الدول وعدم االس��تقرار
مس��تقبل االقتص��اد الكل��ي يف ظ��ل االقتص��اد
االقتص��ادي والسياس��ي (احل��روب).
الرقم��ي
تلع��ب تكنولوجي��ا املعلوم��ات دوراً أساس��ياً
يف زي��ادة مع��دالت النم��و االقتص��ادي يف
االس��تثمارات الرأمسالي��ة والتج��ارة
اإللكرتوني��ة الداخلي��ة واخلارجي��ة.
وم��ن ممي��زات االقتص��اد الرقم��ي أن��ه
يوف��ر املعلوم��ات الخت��اذ الق��رارات،
وميك��ن التحك��م يف املعلوم��ات
باالس��تخدام الفع��ال للمعلوم��ات
وتوظيفه��ا خلدم��ة الق��رارات
االقتصادي��ة،
والسياس��ات
وكذل��ك يوف��ر املعلوم��ات ع��ن
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أو ً
ال  :النزاهة
النزاه��ة قيم��ة ديني��ة أخالقي��ة س��لوكية يف املق��ام
األول ،وه��ي ب�لا ش��ك مرتبط��ة باألمان��ة ال�تي أب��ت
الس��موات واألرض واجلب��ال محله��ا  ،وأش��فقن منه��ا
لثقله��ا ،وه��ي ثقافة تس��ود الي��وم اجملتمع��ات الغربية
باهتم��ام كب�ير  ،من منطلق��ات أخالقية واقتصادية
واجتماعية وغريها ،أما حنن املس��لمني فمعنيون بها
م��ن منطل��ق دي�ني قبل كل ش��يء وقوامها الش��فافية
وحمارب��ة الفس��اد ب��كل أنواعة وأش��كاله وطهارة اليد
وع��دم التع��رض للم��ال الع��ام أو املمتل��كات العام��ة .
للنزاه��ة أكث��ر م��ن تعري��ف فه��ي تش��مل تفس�يرات
الحص��ر هل��ا مث��ل نزاه��ة الفك��ر ،ونزاه��ة الوط��ن،
ونزاه��ة العقي��دة ،ونزاه��ة الوظيف��ة ،وغريه��ا .
النزاه��ة ه��ي س��لوك األف��راد واملنظم��ات ال��ذي يتب��ع
حك��م القان��ون
النزاه��ة ه��ي االبتع��اد ع��ن كل مايس��يء للوظيف��ة
العام��ة م��ن قري��ب أو بعي��د م��ن ممارس��ات ت��ؤدي إىل
اإلخ�لال بالواجب��ات وامله��ام احمل��ددة للجه��از والعم��ل
ب��كل جدي��ة وإخ�لاص واستش��عار املس��ؤولية ومح��ل
األمان��ة ال�تي عهده��ا إلي��ه املس��ؤول األعل��ى .
ثانياً  :الشفافية
الش��فافية كلم��ة س��حرية إذا م��ا ارتب��ط الق��ول
بالفعل  ،وهناك العديد من التعريفات والتوضيحات
حول املقصود بالش��فافية فهي يف اللغة تعين :الش��يء
الش��فاف ال��ذي ال حيج��ب م��ا وراءه فمعن��ى ش��ف
أي رق ح�تي ي��رى م��ا خلف��ه أي تع�ني الوض��وح ه��ي
عكس التعتيم والس��رية ولعل اس��تخدام هذه الكلمة
اصطالح��اً الخيتل��ف كث�يراً ع��ن معناه��ا اللغ��وي
فالش��فافية ه��ي الص��دق يف حياتن��ا والص��دق يع�ني
قيم��ة ولي��س ش��عاراً ،وه��ي قيم��ة موج��ودة وجي��ب
أن تك��رس يف حياتن��ا عل��ي صعي��د املن��زل والعم��ل
واجملتم��ع والوط��ن
أهداف الشفافية -:
 -1حتس�ين ص��ورة الوط��ن حملي �اً ودولي �اً يف جم��ال

مالزم أول شرطة
د  .حممد قيدوم موسي علي
اإلدارة العامة ملكافحة التهريب اخلرطوم

في محاربة الفساد

اإلص�لاح ومناهض��ة الفس��اد
 -2نش��ر القي��م الفاضل��ة يف اجملتم��ع وال�تي تدع��و إىل
اإلصالح وحماربة الفس��اد
-3تنمي��ة ثقاف��ة اجملتم��ع يف جم��ال اإلص�لاح ونش��ر
خ��ال
املب��ادي والقي��م الداعي��ة إىل إجي��اد جمتم��ع ٍ
م��ن مجي��ع أش��كال الفس��اد ومناهض��ة س��وء اس��تعمال
الس��لطة
 -4الس��عي إىل تفعي��ل كاف��ة القوان�ين والق��رارات
الداعم��ة للش��فافية
 -5حتدي��د مواط��ن القص��ور التش��ريعي والالئحي يف
اإلصالح وحماربة الفساد
 -6الكش��ف ع��ن موط��ن الفس��اد يف اجملتم��ع،
وتش��خيصها ،ودراس��تها والبحث عن أس��بابها واقرتاح
وس��ائل عالجه��ا وتالفيه��ا
 -7نشر الوعي مباهية الفساد
هن��اك جمموع��ة م��ن العوام��ل لبن��اء اجملتم��ع الداع��م
للش��فافية واملناه��ض للفس��اد ال��ذي ين��ادي ب��ه كل
املخلص�ين م��ن أبن��اء الس��ودان ،وأه��م ه��ذه العوام��ل :
 -1تعزي��ز قيم��ة الص��دق يف حياتن��ا م��ن خ�لال
التأكي��د ب��أن الش��فافية ليس��ت مطلب�اً فق��ط ب��ل ه��ي
قيمة ملتزمة تالزماً مبفاهيمنا الرتبوية والسياسية
واألخالق��ة وقب��ل ذلك هي ج��زء من قيمنا التارخيية
والوطني��ة ويف صل��ب املكون��ات العقائدي��ة يف حياتن��ا
ديني��ة كان��ت أو سياس��ية

 -2تعزي��ز البن��اء الدميقراط��ي يف حياتن��ا عل��ى الف��رد
واجلماعة ومنح املواطن كامل حقوقه ،وأهمها حقه
يف عملية صنع القرار على كافة األصعدة ،وأهم من
ذل��ك اطالعه بصدق وش��فافية عل��ي املكونات الرقمية
ال�تي تلع��ب دوراً أساس��ياً يف عملي��ة صن��ع الق��رار س��واء
االقتص��ادي أو السياس��ي أو حت��ى االجتماع��ي .
 -3التأكي��د عل��ى أن احملاس��بة ه��ي ح��ق م��ن حق��وق
املواطن�ين جت��اه الس��لطة كأح��د الضمانات األساس��ية
لتعزي��ز الدميقراطي��ة يف اجملتم��ع وبن��اء جمتم��ع
ش��فاف.
 -4توف�ير س��يادة القان��ون والفص��ل ب�ين الس��لطات
واح�ترام حق��وق املواط��ن عل��ي اختالفه��ا ال��ذي يعد من
أه��م االس��س ال�تي يعتم��د عليه��ا يف بن��اء بيئ��ة س��ليمة
للش��فافية يت��م إص��دار تش��ريعات وقوان�ين تس��اعد
عل��ي ذل��ك
 -5تعزي��ز دور اإلع�لام الش��فاف نظ��راً مل��ا يلعب��ه ه��ذا
اإلع�لام س��واء كان عام�اً أو ح��زب خ��اص يف حتري��ك
عملي��ة التغي�ير
ثالثة  :الفساد
إن مكافح��ة الفس��اد مس��ؤولية اجلمي��ع فالفس��اد آف��ة
عاملي��ة تش��كو منه��ا كل ال��دول  ،مل��ا ل��ه م��ن خطرعل��ى
األم��ن االجتماع��ي والنم��و االقتص��ادي واألداء اإلداري
تق��ول تقدي��رات البن��ك الدول��ي إن الرق��م املتحف��ظ
للحج��م الس��نوي للرش��اوي يف الع��امل يص��ل إىل
تريلي��ون دوالر س��نوياً (  1000ملي��ار دوالر ) والفس��اد
هن��ا يش�ير إىل ح��االت انته��اك مب��دأ النزاهي��ة وقيمه��ا
ومعايريها  ،ويعين إساءة استعمال الوظيفة العامة يف
حتقي��ق الكس��ب خ��اص .
الفس��اد ظاه��رة اجتماعي��ة قدمي��ة وحديث��ة
انتش��رت ه��ذة الظاه��رة وع�برت ح��دود ال��دول نتيج��ة
للتغ�يرات والتط��ورات املتس��ارعة يف البيئت�ين احمللي��ة
والدولي��ة متمثل��ة يف العومل��ة ،والش��ركات العمالق��ة
ومتع��ددة اجلنس��يات  ،وث��ورة املعلوم��ات واالتص��االت
 ،واالقتص��اد الرأمس��اىل  ،والظ��روف السياس��ية
واالقتصاديةوالتنموي��ة واالجتماعي��ة االخ��ري .
وق��د ارتطب��ت ظاه��رة الفس��اد بع��دة عوام��ل منه��ا غياب
الش��فافية واملس��اءلة وضع��ف األجه��زة الرقابي��ة،
وع��دم خض��وع الس��لطات اإلداري��ة لضواب��ط قانوني��ة
وس��لوكية حت��د م��ن التج��ازوات واملمارس��ات املخالفة
للقان��ون ،واس��تغالل النف��وذ .
تعريف الفساد :

ه��و إس��اءة اس��تعمال الوظيف��ة العام��ة للكس��ب اخلاص
 ،وس��رقة أم��وال الدول��ة وحتقي��ق أرب��اح خ��ارج إط��ار
القوان�ين املرعي��ة .
تعري��ف آخ��ر الفس��اد ه��و كل عم��ل يرتكب��ه املس��ؤول
أو املوظ��ف عل��ي ح��د س��واء باإلخ�لال بالواجب��ات
واملس��ؤوليات س��واء بطريق��ة مباش��رة أو غ�ير مباش��رة
ومنه��ا الرش��وة وإس��اءة اس��تخدام الس��لطة واس��تغالل
النف��وذ واحملاب��اة والرتب��ح م��ن وراء الوظيف��ة وإقص��اء
الكف��اءات املؤهل��ة والتس�تر عل��ي الق��وي املتنف��ذه يف
اجله��از .
أهم عامل يف مكافحة الفساد :
ه��و تنمي��ة ال��وازع الدي�ني مين��ع امل��رء م��ن ممارس��ة
الفس��اد وارت��كاب جرائم��ه ق��ال تع��اىل ( والتفس��دوا يف
األرض بع��د إصالحه��ا وادع��وه خوفاً وطمعاً إن رمحة
اهلل قري��ب م��ن احملس��نني ) س��ورة األع��راف االي��ة 56
ق��ال رس��ول اهلل صل��ي اهلل علي��ة وس��لم ( احل�لال ب�ين
واحل��رام وبينهم��ا مش��تبهات ال يعلمه��ا كث�ير م��ن
الن��اس فم��ن اتق��ى الش��بهات اس��تربأ لدين��ة وعرض��ة .
فهم الفساد :
الفس��اد ظاه��رة حت��دث يف كل ال��دول بغ��ض النظ��ر
ع��ن مس��توياتها االقتصادي��ة واالجتماعي��ة والفس��اد
حال��ة معق��دة ومتع��ددة الوج��وه ومتع��ددة األس��باب
والتأث�ير وتأخ��ذ أش��كا ً
ال وص��وراً متع��ددة وضم��ن
س��ياقات خمتلف��ة  ،وتن��درج جرائ��م الفس��اد م��ن
التج��اوزات الفردي��ة املخالف��ة للقان��ون إىل اجلرائ��م
والتج��اوزات املؤسس��ية واهليكلي��ة يف البنية السياس��ية
والتنظيمية واالقتصادية ،وصور الفس��اد إما أن تكون
ذات ج��ذور ثقافي��ة أو بس��بب تدن��ي املس��توى األخالقي
واملعن��وي للف��رد  .والفس��اد يك��ون ذو أبع��اد اقتصادية أو
اجتماعية  ،والفس��اد االقتصادي هو األكثر ش��يوعاً ذا
طاب��ع م��ادي س��واء كان نقدي�اً أو غ�يره ،أم��ا الفس��اد ذو
الطاب��ع االجتماع��ي فم��ن ص��وره التفضي��ل ،أو احملاباة
عل��ى أس��اس الع��رق ،أو القراب��ة ويق��وم عل��ى أس��س
وخلفي��ات اجتماعي��ة .
وق��د حي��دث الفس��اد ب�ين أف��راد م��ن القط��اع احلكوم��ي
والقط��اع اخل��اص يف حال��ة العق��ود واملش�تريات
واملنافس��ات ،أو ب�ين أف��راد م��ن القط��اع احلكوم��ي
واجملتم��ع م��ن خ�لال تقدي��م اخلدم��ات أو خمالف��ة
األنظم��ة واللوائ��ح وغريه��ا مقاب��ل حص��ول املوظ��ف
العام على رشوة أو خدمات أو أي منافع أخرى  ،وعلي
املس��توى الدول��ي ويف ظ��ل العومل��ة والتج��ارة احل��رة
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والس��وق املفتوح��ة تتوف��ر الفرص��ة لص��ور م��ن الفس��اد
العاب��ر للح��دود م��ن الش��ركات الكب�يرة أو املتع��ددة
اجلنس��يات م��ن أج��ل احلص��ول عل��ى عق��ود وف��رص
جتاري��ة وصناعي��ة مث��ل الرش��وة والق��روض واملناف��ع
األخرى  ،كما أن الفس��اد حيدث بني قطاعات الدولة
لتحقي��ق مص��احل معين��ة وق��د حي��دث الفس��اد ضم��ن
القط��اع اخل��اص واملنظم��ات غ�ير احلكومي��ة .
أسباب الفساد :
 -1أسباب سياسية
تع��ود أس��باب ضع��ف مؤسس��ات اجملتم��ع املدن��ي
وفسادها إىل ضعف تطبيق األنظمة  ،وقلة الشفافية
 ،والتضلي��ل حبق��وق األف��راد وواجباته��م
 -2أسباب اجتماعية
ت��ؤدي األزم��ات والك��وارث داخ��ل اجملتم��ع إىل ترك آثار
مدمرة فيه إضافة إىل العادات والتقاليد االجتماعية
املتوارث��ة  ،كم��ا أن الفق��ر واحلاج��ة الس��بب الرئي��س
لفس��اد اجملتمعات
 -3اقتصادية
ت��ؤدي األوض��اع االقتصادي��ة الصعب��ة ال�تي مي��ر به��ا
اجملتم��ع بس��بب احل��روب إىل ارتف��اع مجي��ع تكالي��ف
احلياة املعيش��ية بالتالي نش��وء الفس��اد اإلداري واملالي .
 -4أسباب دينية
ي��ؤدي ضع��ف ال��وازع الدي�ني واالنصي��اع للش��هوات
األم��ارة بالس��وء إىل توج��ه اإلنس��ان لطري��ق الفس��اد ،
حي��ث أن خماف��ة اهلل تع��اىل مقرتن��ة بالعم��ل الطي��ب .
طرق مكافحة الفساد :
للح��د م��ن تفش��ي ظاه��رة الفس��اد جي��ب عل��ي أف��راد
اجملتم��ع حماربت��ه بش��تى الس��بل واألش��كال عن طريق
االلت��زام الدي�ني واألخالق��ي والوط�ني واإلنس��اني .
طرق معاجلته هي :
 -1س��ن األنظم��ة والتش��ريعات الش��فافة يف األنظم��ة
املض��ادة للفس��اد وتوضيحه��ا وإن��زال أقص��ى العقوب��ات
عل��ى خمالفها
 -2التوعي��ة اجملتمعي��ة هلذه الظاهرة اخلطرية ومدى
تأثريه��ا عل��ى اجملتم��ع واألف��راد وتنمي��ة دوره��م يف
مكافحته��ا والقض��اء عليه��ا .
 -3ختصي��ص مكاف��أة مالي��ة مل��ن يق��وم بالتبلي��غ ع��ن
ح��االت الفس��اد يف الدوائ��ر احلكومي��ة
 -4وض��ع عقوب��ات رادع��ة تناس��ب كل فس��اد  ،وذل��ك
لعدم تكراره  ،بشرط أن تكون معلنة على املأل للعربة
والعظة .

 -5خل��ق ف��رص عم��ل مناس��بة للمواطن�ين م��ن خ�لال
إجي��اد كادر وظيف��ي مناس��ب ل��كل فئ��ة م��ن فئ��ات
اجملتم��ع والبل��د
 -6تطوير االبداع وتنميته لدى املواطنني و مكافأتهم
عليها .
 -7عق��د ن��دوات ديني��ة وتوعي��ة يف الدوائ��ر احلكومي��ة
 ،واملدارس  ،واجلامعات  ،والقنوات املرئية واملس��موعة
حتث للتخلص من الفساد اإلداري ودعمها بالقصص
والعرب من األقوام الفاس��دة الس��ابقة وما حل بهم .
 -8تش��كيل جلن��ة خمصص��ة يف كل دائ��رة لإلص�لاح
اإلداري  ،ودراس��ة الواق��ع اإلداري وس��لوك العامل�ين
حملارب��ة الفس��اد وق��ت اكتش��افه .
 -9تعيني القيادات الش��ابة النش��طة  ،املؤمنة بالتطوير
والتغي�ير  ،ذات الكف��اءة واملؤه��ل واخل�برة العلمي��ة يف
جم��ال العمل .
 -10وضع الشخص املناسب يف املكان املناسب .
 -11عم��ل تنق�لات دوري��ة ل��كل املوظف�ين باملؤسس��ات
احلكومي��ة
ختاماً :
النزاه��ة س��لوك أخالق��ي رفي��ع التس��تقيم احلي��اة
إال ب��ه وه��ي خل��ق متم��م لصف��ات املس��لم وس��لوكياته
اإلجيابي��ة و ترس��يخ مب��دأ مفه��وم النزاه��ة يف اجلي��ل
الق��ادم س��يحمي الب�لاد م��ن آف��ة الفس��اد ال��ذي أصب��ح
مث��ل الس��رطان املنتش��ر يف جس��د الوط��ن عل��ي الدول��ة
تفعي��ل مب��دأ النزاه��ة داخ��ل اجلامع��ات ح�تي تصب��ح
ثقاف��ة جمتم��ع تصطحب الطالب بعد التخرج لتعزز
مؤهالته��م وتضي��ف بعداً مهماً للمخرجات التعليمية
ال�تي تتج��ه إىل س��وق العم��ل بوح��دة م��ن أه��م القي��م
اإلنس��انية واإلس�لامية واألخالقي��ة .
نش��ر الوع��ي مبفه��وم الفس��اد وبن��اء وبي��ان أخط��اره
وآث��اره وأهمي��ة محاي��ة النزاه��ة وتعزي��ز الرقاب��ة
الذاتية وثقافة عدم التسامح مع املفسدين  ،وتشجيع
مؤسس��ات اجملتم��ع املدن��ي ووس��ائل اإلع�لام عل��ي
التع��اون واإلس��هام يف ه��ذا الش��أن
العم��ل م��ع اجله��ات املعني��ة ومؤسس��ات اجملتم��ع املدني
عل��ي تنمي��ة الش��عور باملواطن��ة وبأهمي��ة محاي��ة امل��ال
الع��ام واملراف��ق واملمتل��كات  ،مب��ا حيق��ق حس��ن إدارته��ا
واحملافظ��ة عليه��ا .
تنظي��م املؤمت��رات والندوات وال��دورات التدريبية حول
الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد .

التعريف بفرع مكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب
مقدمة:
 /1تع��د ظاه��رة غس��ل األم��وال م��ن الظواه��ر ال�تي تواج��ه
الكث�ير م��ن دول الع��امل مل��ا حتدث��ه هل��ذه ال��دول م��ن آث��ار
اقتصادي��ة واجتماعي��ة وسياس��ية خط�يرة عل��ى ال��دول
ومكاناته��م يف األس��رة الدولي��ة.
 /2وق��د س��اعد عل��ى انتش��ار ه��ذه الظاهرة س��هولة انتقال
رؤوس األم��وال ال�تي يت��م احلص��ول عليه��ا بطريق��ة غ�ير
مشروعة.
 /3للح��د م��ن ه��ذه الظاه��رة يف الس��ودان أج��از اجملل��س
الوط�ني قان��ون ( غس��ل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب لس��نة
2014م ) ووق��ع علي��ه الس��يد رئي��س اجلمهوري��ة وب��دأ
العم��ل ب��ه م��ن تاري��خ التوقي��ع علي��ه.
 /4بعد إجازة القانون مت إنشاء اللجنة الوطنية ملكافحة
غس��ل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب وال�تي يع��د رئي��س هيئة
اجلمارك عضواً فيها.
 /5أوكل��ت اللجن��ة الوطني��ة مهام��اً وإج��راءات عل��ى
هيئ��ة اجلم��ارك االضط�لاع به��ا وانفاذها وذلك إلش��راف
اجلم��ارك ورقابته��ا عل��ى احل��دود الس��ودانية (اجلوي��ة،
والبحري��ة ،و الربي��ة).
 /6يف ه��ذا كان ال ب��د م��ن إنش��اء ف��رع مكافح��ة غس��ل
األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب حديث�اً يتب��ع لدائ��رة الش��ؤون
القانوني��ة واملخالف��ات برئاس��ة هيئ��ة اجلم��ارك.
مهام الفرع:
تقص��ي احلقائ��ق وصياغة تقارير ع��ن الضبطيات املالية
ال�تي مت��ت .إج��راء التحري��ات الالزم��ة التأكد م��ن وجود
حالة اس��تنباط غس��ل أموال من عدمه.
التنس��يق مع وحدة املعلومات املالية بش��أن احلاالت اليت
مت ضبطها ملزيد من التحريات واإلجراءات طرفهم.
متابع��ة احل��االت ال�تي مت حتويله��ا لنياب��ة مكافح��ة
األح��وال ومتوي��ل اإلره��اب يف كل املراح��ل ـ (التح��ري،
والش��طب ،واحملاكم��ة).
متابع��ة احملط��ات يف توزي��ع فورم��ات اإلفص��اح ع��ن
العم�لات وارس��اهلا للف��رع بع��د إكم��ال اإلج��راءات عليها
ـ بص��دد التحلي��ل ـ واإلحصاي��ات الرص��د.
متابع��ة احملط��ات يف توزي��ع اللوح��ات اإلعالني��ة
واإلرش��ادية ال�تي ته��دف إىل توعي��ة املس��افرين لإلفصاح
ع��ن العم�لات ال�تي حيملونه��ا ووضعها يف املكان املناس��ب.
التنس��يق م��ع إدارة التدري��ب بهيئ��ة اجلم��ارك لتوف�ير
تدري��ب كايف ومتخص��ص ملنس��وبي اجلم��ارك يف جمال
مكافح��ة غس��ل األح��وال ومتوي��ل اإلره��اب.

عقيد شرطة حقوقي/
أمحد عمر أمحد ضرار

متابع��ة أي توجيه��ات ،أو تعليم��ات ص��ادرة م��ن رئاس��ة
اهليئ��ة فيم��ا يتعل��ق مبكافح��ة غس��ل األم��وال ومتوي��ل
اإلره��اب.
مج��ع ـ ورص��د ـ وحتلي��ل البيان��ات ـ ؟؟؟؟؟ املخاط��ر ـ
واملعلوم��ات ـ واحلل��ول ـ والتطوي��ر والتحدي��ث.
املش��اركة يف االجتماع��ات وال��ورش م��ع اجله��ات ذات
الصل��ة للوق��وف عل��ى س�ير العم��ل ومطلوب��ات املتابع��ة
والتنس��يق والتنفي��ذ والتدري��ب.
إع��داد تقاري��ر ش��هرية ـ س��نوية ملعرف��ة حج��م العم��ل
(املنج��ز  ،و املتبق��ي).
لدينا خطة عمل جاري اإلعداد والتنفيذ هلا ـ تتمثل يف:
تكثي��ف اإلع�لام والتوعي��ة يف املط��ارات ،والص��االت،
واملناف��ذ ،واملعاب��ر ـ ع�بر اللوح��ات اإلعالني��ة املتحرك��ة،
وادخ��ال م��واد توعي��ة يف شاش��ات الع��رض يف الص��االت،
وعرب اس��تعالمات املطار ع��ن ضرورة اإلفصاح بالعمالت
احملمول��ة للمس��افرين ،والعقوب��ة املرتتب��ة ع��ن ع��دم
اإلفص��اح ،واإلفص��اح ال��كاذب.
عق��د حلق��ة تفلزيوني��ة ع��ن دور اجلم��ارك يف مكافح��ة
غس��ل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب.
إح��كام التنس��يق م��ع اجله��ات ذات الصلة املنف��ذة للقانون
لغ��رض فرض هيبة القانون.
مأموري��ات للوالي��ات املس��تهدفة (البح��ر األمح��ر ـ
الش��مالية ـ الغربي��ة الش��رقية) وتأس��يس ش��عب ومكات��ب
خاص��ة مبكافح��ة غس��ل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب.
الربط الش��بكي بكل احملطات واملناطق مع فرع مكافحة
غسل األموال برئاسة اهليئة بغرض اإلشراف واإلحصاء
ـ واملتابعة وتسهيل اإلجراء.
عم��ل كورس��ات خارجي��ة وداخلي��ة ملنس��وبي اجلم��ارك
ملزي��د م��ن اخل�برة والكف��اءة يف جم��ال غس��ل األم��وال
ومتوي��ل اإلره��اب.
نواصل
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حتدثن��ا يف احللق��ة الس��ابقة ع��ن أح��زاب
اليس��ار و ظاه��رة االنقس��ام ،وق��د كان
انقس��امهم ح��ول ال��رؤى السياس��ية والقضاي��ا
الفكري��ة وأيض��ا أح��زاب اليم�ين كان س��بب
انش��قاقهم باس��م هيئ��ة ديني��ة ،ولي��س حزب��ا
سياس��ياً وس��وف نتن��اول يف ه��ذه احللق��ة
االنقس��ام وس��ط حرك��ة اإلخ��وان املس��لمني .
تعرض��ت حرك��ة اإلخ��وان املس��لمني يف
الس��ودان إىل ع��دة انقس��امات ،ويرج��ع األم��ر
يف بدايت��ه إىل طبيع��ة تك��ون حكوم��ة اإلخ��وان
املس��لمني يف الس��ودان إذ أن نش��أتها أت��ت م��ن
ثالث��ة تي��ارات كم��ا عل��م .أول انش��قاق فيه��ا
كان خب��روج بابك��ر الطاه��ر وعبد اهلل زكريا
ومريغ�ني النصري عن املرش��د الع��ام باإلخوان
املس��لمني يف مص��ر ،ح��دث ذل��ك يف ع��ام 1954
م عق��ب م��ا مس��ي مبؤمت��ر العيد حي��ث متايزت
ثالث��ة تي��ارات اإلخ��وان املس��لمني باالس��تقالل
ع��ن مص��ر واجلماع��ة االس�لامية بقي��ادة
مريغ�ني النص��ري وخ��روج عل��ي طال��ب اهلل
لتمس��كه باالرتب��اط باملرك��ز الدولي لالخوان
املس��لمني  ,ث��م ح��دث انقس��ام آخ��ر ق��اده الرتابي
ض��د الرش��يد الطاه��ر ال��ذي كان معتق� ً
لا
بسس��ب مش��اركته الفردي��ة يف انق�لاب عل��ي
حام��د ض��د نظام عبود وكان الرش��يد الطاهر
ق��د ق��دم اس��تقالته قب��ل أن خيرج علي��ه الرتابي
ويت��وىل منص��ب األمان��ة العام��ة وق��د نش��رت
ذل��ك جري��دة امليث��اق باخل��ط األمح��ر ع��ام

عقيد شرطة حقوقي
د .حممد نصر عبد اهلل نصر
األكادميية القومية
للعلوم اجلمركية والتكنولوجيا

 1965م ولقد ظلت مجاعة اإلخوان املسلمني
عل��ى منهاجه��ا التقلي��دي املتع��ارف علي��ه حت��ى
ع��ام  1964م كدع��وة إس�لامية تدع��و إىل
اإلس�لام عل��ى أصول��ه الكلية املعروف��ة من غري
ش��ذوذ ولك��ن م��ن غ�ير تفصي��ل إىل أن ج��اء د.
حس��ن الرتاب��ي
وأدخ��ل مفه��وم ( العنصري��ة ) حينم��ا ب��دأ
الص��راع ب�ين املدرس��تني مدرس��ة العصراني��ة
بقي��ادة حس��ن الرتاب��ي ومدرس��ة اإلخ��وان
التقليدي��ة بقي��ادة حمم��د ص��احل عم��ر وجعفر
ش��يخ ادري��س وطائف��ة م��ن الش��باب منه��م
س��ليمان اب��و ن��ارو ومل يتط��ور اخل�لاف آن��ذاك
إىل انقس��ام بس��بب انق�لاب ماي��و  1969حي��ث
اق�تراح الدكت��ور حمم��د صاحل عم��ر العمل يف
جبه��ة واح��د ض��د الش��يوعني وتأجي��ل اخل�لاف
إل��ي حني س��قوط نظام ماي��و1969م وبالفعل
توحداإلخوان وش��اركوا يف معركة اجلزيرة
أب��ا ض��د نظ��ام من�يري ويف ع��ام 1977م ح��دث

اإلنش��قاق الثال��ث يف حرك��ة اإلخ��وان املس��لمني
بالس��ودان ب�ين جمموع��ة ص��ادق عب��داهلل
عبداملاج��د واحل�بر يوس��ف ن��ور الدائ��م وعص��ام
أمحد البش�ير وس��ليمان أبو نارو وبني املصاحلة
مع نظام مايو 1977م واليت أحدثت مترداً مع
الط�لاب.
اإلس�لاميني الذي��ن كان��و يس��يطرون عل��ى
جامع��ة اخلرط��وم ويتول��ون احتاده��ا وكان
يقوده��م أم�ين بنان��ي والدردي��ري حمم��د
أمح��د وكان��و يرفض��ون املصاحل��ة الوطني��ة
واملش��اركة مع نظام منريي  ،عملت جمموعة
ص��ادق عب��داهلل
عبداملاج��د واحل�بر
يوس��ف ن��ور الدائ��م
يف إط��ار التنظي��م
العامل��ي لألخ��وان
املس��لمني بينم��ا
عمل��ت جمموع��ة
الرتاب��ي باس��م
اإلخ��وان املس��لمني
بالس��ودان ويفص��ل
ه��ؤالء تس��مية التنظي��م
باس��م احلرك��ة اإلس�لامية
ويس��تخدمون اإلس��م كتميي��ز هل��ا
ع��ن تس��مية التنظي��م باس��م احلرك��ة
اإلس�لامية التقليدي��ة بالس��ودان كذل��ك
ف��إن جمموع��ة اإلخ��وان الذي��ن رفض��وا املنه��ج
العصران��ي مل يكون��وا عل��ى رؤي��ة واح��دة املنه��ج
وإن كان��وا متفق�ين م��ن حي��ث العم��وم عل��ى
التزام منهج الس��لف الصاحل املنصوص عليه يف
ميثاقهم الرمسي وقد كان بعضهم يرى أن ما
علي��ه اإلخ��وان هو املنهج الصاحل والبعض اآلخر
ي��رى وج��وب تأصي��ل املنه��ج اإلس�لامي وتقنين��ه
مبي��زان الس��نة واجلماعة فوقع��ت املفالصة بني
تيار يدعو لإلصالح وبني التيار العام للجماعة
حي��ث خ��رج عنه��ا س��ليمان اب��و ن��ارو وثالث��ة م��ن

قيادي��ي اإلخ��وان ( التنظي��م العامل��ي ) وعمل��وا
باس��م اإلخ��وان املس��لمني يف كي��ان منفص��ل
ح�تي أص��در التنظي��م العامل��ي لالخوان املس��لمني
ق��رارا بفصله��م م��ن عضوي��ة اجلماع��ة وكان��ت
املفاصل��ة ع��ام  1991م ك��ون اجلن��اح املفص��ول
مجاع��ة اإلص�لاح وه��ي ختتل��ف م��ن اإلخ��وان
املس��لمني التنظي��م العامل��ي (القط��ر الس��ودان)
يف املؤسس��ية يف العم��ل حي��ث ف��از يف انتخاب��ات
 1991م أبونارو باإلمارة كما أن جناح صادق
عبد اهلل عبد املاجد شارك ضمن حكومة اإلنقاذ
بينم��ا رف��ض جن��اح اإلص�لاح املش��اركة يف
السلطة دون انتخابات شعبية وانشقت مجاعة
اإلص�لاح ع��ن نفس��ها ع��ام  2000م
خب��روج أب��و ن��ارو أيض��ا حي��ث
يطالب��ون
ع��ادوا
بضرورة تأصيل
منه��ج اإلخ��وان
وف��ق الكت��اب
والس��نة ومس��و
انفس��هم مجاع��ة
ا ال عتص��ا م
بالكت��اب والس��نة
و خيتلف��و ن
ع��ن مجاع��ة
يف
اإلص�لاح
رفضه��م املطل��ق
للد ميقر ا طي��ة
كم��ا أنه��م حيص��رون العم��ل اإلس�لامي يف
العمل الشرعي ويهملون اجلوانب األخرى مثل
السياس��ة واالقتص��اد ومجاع��ة االعتص��ام لي��س
ذات وج��ود يذك��ر لتش��بثها باخلي��ار الس��لفي
املتش��دد كذل��ك تعرض��ت احلركة اإلس�لامية
احلديث��ة إىل االنقس��ام ع��ام  2000م وال��ذي
أص��اب واجهته��ا االساس��ية ( املؤمت��ر الوط�ني)
وسوف نتناول يف احللقة اخلامسة االنقسام يف
حزب البحث ومجاعة انصار السنة احملمدية .
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مفهوم اإلبداع اإلداري
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ينطل��ق مفه��وم اإلب��داع اإلداري م��ن املفاهي��م العام��ة
لإلب��داع ذاته��ا ،فاإلب��داع يف اإلدارة متعل��ق باألف��كار
اجلدي��دة يف جم��ال اإلدارة وتطوي��ر املنتج��ات وقيادة
ف��رق العم��ل وحتس�ين اخلدم��ات للعم�لاء ،وكل
وظائ��ف املعرف��ة ،وهن��اك تع��دد وتباي��ن يف وجه��ات
النظ��ر ح��ول حتديد مفهوم اإلبداع اإلداري وماهيته
ف�لا يوج��د اتف��اق ب�ين العلماء حول تعريف��ه وماهيته
ويع��ود ذل��ك إىل تعقد الظاهرة اإلبداعية نفس��ها من
جهة وتعدد اجملاالت اليت انتش��ر فيها مفهوم اإلبداع
م��ن جه��ة أخ��رى مم��ا أدى إىل اخت�لاف املنطلق��ات
النظري��ة ملوض��وع اإلب��داع بس��بب تباي��ن اجته��ادات
العلم��اء والباحث�ين واخت�لاف اهتماماته��م وكذل��ك
مناهجه��م العلمي��ة والثقافي��ة ومدارس��هم الفكرية .
وم��ن جه��ة ثاني��ة تواج��ه الباحث�ين مش��كلة
أخ��رى ح��ول موض��وع اإلب��داع اإلداري ،وه��ي تع��دد
املصطلح��ات املرادف��ة ل��ه مث��ل االبت��كار واالخ�تراع
والعبقري��ة وال��ذكاء إىل درج��ة يصعب معها اختيار
التعريف املناسب له .وعلى الرغم من غياب اإلمجاع
على تعريف حمدد لإلبداع اإلداري فإن ذلك ال يعد
غريب�اً حس��ب م��ا ي��راه (عب��د احلميد) ،حي��ث يقول إن
حماول��ة الوص��ول إىل إمج��اع عل��ى تعري��ف حم��دد
هل��ذا املصطل��ح رمبا يتعارض م��ع فكرة اإلبداع ذاتها.
ويش�ير قام��وس (ويبس�تر) إىل اإلب��داع اإلداري عل��ى
أن��ه (احلال��ة ال�تي ت��ؤدي إىل تقدي��م ش��يء يتمي��ز
باإلب��داع) .ويع�ني ذل��ك ض��رورة أن يب��دو العم��ل
اإلبداع��ي عل��ى ش��كل أصي��ل مل يك��ن معروف��اً م��ن
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قب��ل ،س��واء كان ذل��ك يف جم��ال اإلنت��اج العلم��ي أو
امليكانيك��ي أو الف�ني جبمي��ع أش��كاله.
كم��ا ي��رى (درك��ر) أن اإلب��داع اإلداري مصطل��ح
اقتص��ادي أو اجتماع��ي أكث��ر من��ه مصطلح �اً فني �اً.
وبن��اء عل��ى ذل��ك ع��رف اإلب��داع اإلداري بأن��ه تغي�ير
وتعظي��م حصيل��ة ونت��اج امل��وارد واإلمكان��ات ،علم��اً
ب��أن التغي�ير ه��و ال��ذي يتي��ح دائم�اً الف��رص لتحقي��ق
اجلديد ،فاإلبداع املنظم يتكون من البحث والتحليل
اهل��ادف للفرص ال�تي يتيحها إلبداعات اقتصادية أو
اجتماعي��ة.
واإلب��داع اإلداري كم��ا عرف��ه كل م��ن (ش��رمريون
وهن��ت وأوس��بورن) فإنه (القدرة عل��ى تقديم إجابات
فري��دة ملش��كالت مطروح��ة واس��تغالل الف��رص
املتاح��ة).
وت��رى (نادي��ة أي��وب) أن اإلب��داع اإلداري ه��و (الق��درة
عل��ى إجي��اد أش��ياء جدي��دة قد تك��ون أف��كاراً ،أو حلو ً
ال،
أو منتج��ات ،أو خدم��ات ،أو ط��رق وأس��اليب عم��ل
مفي��دة).
وي��رى (القامس��ي) أن اإلب��داع اإلداري ه��و (األف��كار
واملمارس��ات ال�تي يقدمه��ا املدي��رون).
ويش�ير (أب��و بك��ر) لإلب��داع اإلداري بقول��ه (ق��درة
الف��رد عل��ى اس��تخدام إمكانيات��ه الذهني��ة أو العقلي��ة
واالستفادة من اإلمكانيات واملوارد املتوفرة أو املمكنة
لتقدي��م أداة أو وس��يلة أو فك��رة أو منت��ج جدي��د ناف��ع
للمنظم��ة وأعضائه��ا وعمالئه��ا).
وبالرغ��م م��ن تع��دد التعريفات اليت وضع��ت لتحديد
مقص��ود مبفه��وم اإلب��داع اإلداري ،إال أنن��ا ن��رى أنه��ا
مجيع �اً تص��ب يف بوتق��ة واح��دة وتتف��ق عل��ى فك��رة
مؤداه��ا أن اإلب��داع اإلداري ببس��اطة ه��و التوص��ل
لش��يء جدي��د ق��د يك��ون خدم��ة أو س��لعة أو نظري��ة
أو أس��لوباً إداري�اً أو اخرتاع�اً جدي��داً .كم��ا أن��ه لي��س
من الضروري أن تكون مجيع عناصر الش��يء املبتكر
جدي��دة متام�اً ،وإمن��ا يكف��ي أن يك��ون اإلب��داع جم��رد
تألي��ف ألش��كال قدمي��ة ،فاملب��دع ق��د يس��تفيد م��ن
أف��كار غ�يره ولكن��ه يوظفه��ا توظيف �اً جدي��داً وي��رى
فيه��ا معان��ي جدي��دة مل يس��بقها إلي��ه أح��د .وبالرغ��م

م��ن أن مصطل��ح اإلب��داع اإلداري يع��د م��ن ب�ين أكث��ر
املصطلحات شيوعاً يف الوقت الراهن يف أدبيات اإلدارة
إال أن��ه عندم��ا يس��تخدم مقرون �اً باملنظم��ة أو اإلدارة
كاإلب��داع اإلداري ،فإن��ه حيم��ل مضام�ين وتفس�يرات
متع��ددة لألف��راد املبدع�ين إىل جان��ب املتغ�يرات
التنظيمي��ة ال�تي متي��ز كل منظمة ع��ن غريها .وذلك
جيعل من الصعب الوصول إىل تعريف حمدد لإلبداع
اإلداري يقبل��ه كل الباحث�ين يف ه��ذا اجمل��ال ،إال أن
ه��ذه الصعوب��ة ال تعف��ي الباح��ث من صياغ��ة التعريف
اإلجرائ��ي للمفه��وم ال��ذي يتعام��ل مع��ه.
وميك��ن للباح��ث أن يع��رف اإلب��داع بأن��ه (مزي��ج م��ن
الق��درات ال�تي متك��ن الف��رد م��ن إنت��اج فك��رة جدي��دة،
متمي��زة ،قابل��ة للتطبيق بهدف حل مش��كلة أو تطوير
نظ��ام قائ��م أو إجي��اد مفه��وم أو أس��لوب عمل��ي لتنفي��ذ
أعم��ال املنظم��ة بش��كل يكف��ل حتقيق األه��داف بكفاءة
وفاعلي��ة).
القدرات اليت يعنيها الباحث يف هذا التعريف هي:
(األصال��ة ،الطالق��ة ،املرون��ة ،احلساس��ية للمش��كالت،
قب��ول املخاطرة ،التحلي��ل والربط).
أهمية اإلبداع اإلداري:
ميك��ن إمج��ال اإلجيابي��ات اليت توفرها ظاه��رة اإلبداع
يف التنظيم��ات على النحو التالي:
 .1الق��درة عل��ى االس��تجابة ملتغ�يرات البيئ��ة احمليطة،
مم��ا جيع��ل التنظي��م يف وض��ع مس��تقر إذ يك��ون لدي��ه
االس��تعداد ملواجه��ة ه��ذه التغ�يرات بش��كل ال يؤث��ر على
س�ير العملي��ات التنظيمية.
 .2حتس�ين خدم��ات التنظي��م مب��ا يع��ود بالنف��ع عل��ى
التنظي��م والف��رد.
 .3املس��اهمة يف تنمي��ة الق��درات الفكري��ة والعقلي��ة
للعامل�ين يف التنظي��م.
 .4االس��تغالل األمث��ل للم��وارد املالي��ة ع��ن طري��ق
اس��تخدام أس��اليب علمي��ة تتواك��ب م��ع التط��ورات
احلديث��ة.
 .5الق��درة عل��ى إحداث التوازن بني الربامج اإلمنائية
املختلفة واإلمكانيات املادية والبشرية املتاحة.
العوامل املؤثرة على اإلبداع اإلداري باملنظمات:
ميثل املدخل اإلبداعي سر جناح الكثري من املنظمات،
ذل��ك أن��ه ب��دون تب�ني املدخ��ل اإلبداع��ي ف��إن املنظم��ات
ستس��تمر يف أداء العم��ل احلال��ي بنفس األس��لوب الذي
كان��ت تق��وم ب��ه يف املاض��ي ،وه��ذا يع�ني الرك��ود أو
االضمح�لال ال��ذي ي��ؤدي يف نهاي��ة املط��اف إىل زوال
املنظم��ة أو إضع��اف دوره��ا.
وعندم��ا نتح��دث ع��ن املدخ��ل اإلبداع��ي وأهميت��ه

بالنس��بة للمنظم��ة ،فإمن��ا نتح��دث ع��ن اإلب��داع املفي��د
والعمل��ي ال��ذي ميكن أن يع��ود على املنظمة والعاملني
به��ا واملس��تفيدين م��ن خدماته��ا أو منتجاته��ا بالنف��ع
الكب�ير .ونش��اط املنظم��ات غالب�اً ما ين��درج حتت ثالثة
مس��تويات( :املس��توى التخطيط��ي اإلس�تراتيجي،
اإلداري واملس��توى التش��غيلي).
واإلب��داع ميك��ن أن يك��ون ماث�ل ً
ا يف املس��تويات اإلداري��ة
الثالث��ة فعل��ى املس��توى التخطيط��ي ميك��ن الق��ول إن
هن��اك ع��دداً م��ن اجمل��االت ال�تي ميك��ن أن يوظ��ف فيه��ا
اإلب��داع وه��ذه اجمل��االت ه��ي:
 .1توضيح وتطوير مهمة املنظمة.
 .2توضيح وتطوير جمال نشاط املنظمة.
 .3توضيح أهداف املنظمة.
 .4تطوير وتعزيز أهداف املنظمة.
 .5توضيح وتعزيز نظام القيم السائد يف املنظمة.
 .6حتس�ين ص��ورة املنظم��ة ل��دى العم�لاء الداخلي�ين
واخلارجي�ين.
 .7حتسني وتوطيد بناء املنظمة.
 .8البحث عن خطط وإسرتاتيجيات جديدة.
 .9البحث عن التميز مقارنة باملنظمات األخرى.
 .10توفري الثقافة املالئمة لإلبداع.
أم��ا عل��ى املس��توى اإلداري فهن��اك ع��دداً م��ن اجمل��االت
اليت ميكن أن يوظف فيها اإلبداع ،وهذه اجملاالت هي:
 -1القوى البشرية.
 .1تطوي��ر املزي��د م��ن سياس��ات وإج��راءات العم��ل
وتبس��يطها.
 .2إجي��اد ط��رق جدي��دة للتعي�ين واالختي��ار أكث��ر
فاعلي��ة وأق��ل تكلف��ة.
 .3احلد من التسرب الوظيفي.
 .4حتسني مستوى وفعالية االتصال بني األفراد.
 .5تطوير نظام التدريب.
 .6حتسني وسائل تقويم أداء املوظفني.
* اإلنتاج واخلدمات:
 .1إجي��اد البدائ��ل لتحس�ين مس��توى ج��ودة اخلدم��ات
أو املنتج��ات ال�تي تقدمه��ا املنظمة.
 .2حتسني إجراءات العمل.
 .3اس��تخدام الوس��ائل التكنولوجي��ة يف تقدي��م
اخلدم��ات.
 .4إجياد خطط التحسني املستمر.
واجلم��ارك الس��ودانية اآلن تس�ير عل��ى خط��ى اإلب��داع
اإلداري بفض��ل إدارته��ا الفعال��ة املؤمن��ة حبتمي��ة
التغي�ير واإلب��داع.
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عــــــــــا م
افــــــــــــل
و عــــــا م
ا طـــــــــل
أف��ل ع��ام واط��ل اخ��ر اف��ل وط��وى خلف��ه صفح��ات مطمئن��ة حيفه��ا االم��ل والتطل��ع ال��ي غ��داً افض��ل.
واح��داث وتي��ارات التزال تزل��زل الكيان مرارات بقية
بعضه��ا يف اللس��ان  ,وس��حب كثيف��ة مثقل��ة قامت��ة علي املستوى الوظيفي:
نغم��ض أعينن��ا لك��ي ال نرى ما خلفه��ا .هي صفحات انقض��اء ع��ام يع�ني نقص��ان م��ن عمرن��ا امله�ني
يف املاض��ي ولك��ن ذكراه��ا قابع��ة أمامن��ا.
والوظيف��ي يع�ني اغ�لاق دفاترع��ام وفت��ح دفات��ر
وملف��ات جدي��دة.
على املستوى الشخصي:
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مرع��ام وكان��ه مل ينقض��ي م��ن من��ا مل يق��ف م��ع يقول الكثري اجلمارك قدمت لنا ؟؟؟
ذات��ه وحت��دث معها وناقمها وعاتبه��ا وانتقدها ...ملاذا؟ فماذا قدمت انت هلا ؟
النن��ا اختلفن��ا ومل نئتل��ف  ..قصرن��ا يف التواص��ل م��ع
م��ن حنبه��م أي كان��وا ومل نعت��ذر  ....أس��ئنا الظ��ن ه��ل اس��توقفتك الرس��الة  -الرؤي��ة  -االه��داف  -ه��ل
ومل نصطل��ح ...أمرن��ا ومل نط��ع ...غضبن��ا وثورنا ومل وعيتها؟
نتصاف��ى ...وجهلن��ا ومل نتس��امح  ...جتربن��ا وتكربن��ا ه��ل انطلق��ت م��ن ثواب��ت -ه��ل أضف��ت؟ أم العم��ل
ومل نتواض��ع ....ع ِلمن��ا ومل نتعل��م  ...أخطاءن��ا ومل الروتي�ني ال��ذي تربجمن��ا علي��ه ه��و قائدن��ا ؟
نصح��ح  ....مجعن��ا ومل جنتم��ع  ...حتاكمن��ا ومل
�ض ماذا تعلمت وماذا أعطيت غريك؟.
حنتك��م  ...ظلمن��ا ومل نع��دل  ...وتقاضين��ا ومل نق� ِ
باحل��ق  ...وغريه��ا وغريه��ا م��ن الواقف��ات
حن��ن نعط��ي لزمانن��ا غ�ير زمانن��ا فالب��د ان جيل��س
جملس��نا أجي��ا ً
عام أفل وعام اطل
ال قادم��ة فق��دم هل��ا  ...ال تك��ون امللتق��ي
ً
دوم��ا  ،ثاب��ر وك��ن ذو رأي ثاق��ب وبص�يرة متق��دة
ل��كل ه��ذا وم��ع إنقض��اء ع��ام وإطالل��ة اخ��ر البد من وع�ين فاحص��ة وفك��ر متج��دد وعقلي��ة مس��تنرية
الوقف��ة م��ع ال��ذات والنض��ال والعزمي��ة وال ب��د م��ن باإلط�لاع والعل��م واملعرف��ة  ...وأجع��ل دوم�اً ال��والء ثم
التنظي��م والنظ��ام والربجم��ة  ,الب��د من إع�لاء القيم ال��والء هل��ذه املؤسس��ة أو املصلح��ة.
النبيل��ة وإعم��ار الوج��دان بالذك��ر ومراقب��ة اهلل.
وجنتهد لكي ال تطغي املاديات على حياتنا فتفقدها أع��رف م��اذا نق��دم ألنفس��نا وللمجتم��ع التج��اري
رونقه��ا ورقيه��ا وابداعه��ا  ...البد من التغيري والس��مو ولش��ركآء العم��ل وأصح��اب املصلح��ة واملواطن�ين
الروح��ي والفك��ري والوجدان��ي لنحي��ى حي��اة آمن��ة ك��ن حب��راً يف العل��وم اجلمركي��ة وأقن��ع غ�يرك مب��ا

تقدم��ه اجلم��ارك.
عام أفل وعام أطل
هيئة اجلمارك هذا اإلسم العمالق:
إن وج��دت رمس��اً يف أي زم��ان وم��كان ال مت��ر علي��ه
مروراً عابراً بل قف عنده مراراً وتكراراً وأسأل نفسك
م��ا ه��ي اجلم��ارك وم��اذا تق��دم وأي��ن وصل��ت وماه��ي
أهدافه��ا وبراجمه��ا وأي��ن ه��ي م��ن مؤسس��ات الدول��ة
وأي��ن كان��ت قب��ل ق��رن م��ن الزم��ان وني��ف وأي��ن ه��ي
اليوم.
إعلم��وا إخوت��ي إن اجلم��ارك لي��س ه��ي كم��ا كان��ت
م��ن قب��ل ب��ل هي كي��ان ومؤسس��ة حكومي��ة إينما متد
بص��رك وأينم��ا تق��ف يف كل ح��دود الوط��ن املرتام��ي
األط��راف جتده��ا

ت��زال مرارته��ا يف اللس��ان وذكراه��ا يف القل��وب فقدن��ا
يف ه��ذا الع��ام أخ��وة كرام روحا وجس��دا ول��ن نفقدهم
ألنه��م س��يبقوا خالدي��ن م��دى الده��ر مب��ا ترك��وه م��ن
إرث وأعم��ال جليل��ة نذك��ر منه��م:
العمي��د ش��رطة( /م) فيص��ل حمم��ود - .العمي��د
ش��رطة( /م) خت��م عم��ر -عقي��د ش��رطة( /م) حمم��د
أمح��د اخللي��ل -.عقي��د ش��رطة( /م) مام��ون من��ر.
 عقي��د ش��رطة /م حمم��د بابكرعصمل��ي .عقي��دش��رطة( /م) فتح��ي اجلم��ري  -عقي��د ش��رطة( /م)
مج��ال عب��د الرمح��ن العم�يري - .عقي��د ش��رطة /عب��د

جتده��ا دول��ة جتده��ا أش��خاص جتده��ا مداف��ع جتدها
آلي��ات جتده��ا مبان��ي جتده��ا حمط��ات جتده��ا أع�لام.
أع�لام ترف��رف يف مس��اوات الع�لاء وأع�لام باألق�لام
والفكر املس��تنري باخلرباء واملختصني وأصحاب الرأي
جتده��ا يف احل��دود يف البح��ار يف الصح��اري يف املوان��ي
يف املط��ارات يف العاصم��ة والوالي��ات ترف��د اخلزين��ة
العام��ة وحت��ارب وجتاه��د وتكاف��ح وحتم��ي وتراق��ب
وتق��دم الش��هداء وكث�ير وكثريه��ذه ه��ي اجلم��ارك
فه��ل عرفته��ا؟...
عام أفل وعام أطل
م��ر ع��ام تيارات��ه متثل��ت يف وض��ع إقتص��ادي عامل��ي
وإقليم��ي وحمل��ي ورغ��م ه��ذا الوض��ع اإلس��تثنائي م��ن
ش��ح امل��وارد وع��د إس��تقرار س��عر الص��رف إس��تطاعت
اجلم��ارك حتقي��ق الرب��ط .وأجن��زت يف التطور التقين
والتحصي��ل اإللكرتون��ي وكان جله��ود اإلدارات
اجلمركي��ة الق��دح املعل��ى يف حتقي��ق اإلجن��ازات
فالتحي��ة والتهنئ��ة ل�لإدارة العام��ة ملكافح��ة التهري��ب
واإلدارة العام��ة لإللت��زام والتس��هيل واإلدارة العام��ة
للعمليات اجلمركية واإلدارة العامة للشئون العامة
ومجي��ع احملط��ات اجلمركي��ة مبختل��ف الوالي��ات ...

الرمح��ن أن��ور حممد  -املقدم ش��رطة /كوثر حس�ين
حمم��د ع��وض - .مق��دم ش��رطة /لؤي جم��ذوب حيي.
 رائ��د ش��رطة /حس��ن عيس��ى حمم��د ع��وض - .رائ��دش��رطة/م .مدين��ة مخي��س - .مجرك��ي /عب��د املنع��م
عب��د احلمي��د - .مجرك��ي /عب��د اهلل حس�ين س��عيد
النجوم��ي - .مس��اعد ش��رطة /س��عاد بش�ير حس��ن.
اإلدارة العام��ة ملكافح��ة التهري��ب  ...ودائ��رة التدري��ب  -مس��اعد ش��رطة /اجلم��ري حمم��د نعي��م - .مس��اعد
ش��رطة /داؤد ك�ير داو - .رقي��ب أول ش��رطة /صديق
 ...مزي��داً من اإلجنازات
مريس��يل - .رقي��ب ش��رطة /ياس��ر ب�لال قس��م الس��يد.
عام أفل وعام أفل
 عري��ف ش��رطة /النم�يري عثم��ان جل��ود - .جن��ديش��رطة (الش��هيد) جماه��د أمح��د الس��يد.
م��رارات وأح��زان وس��حب س��وداء كثيف��ة قامت��ة ال
***
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يف هذا اجلزء بأذن اهلل سوف استعرض معكم كتاب( :اجلمارك
العشور بني الوضع الشرعي واآلثار االقتصادية)
للكاتب :د /بدر الدين طه أمحد

وذل��ك ألهميت��ه وتوضي��ح قص��ة اإلي��رادات يف الدول��ة اإلس�لامية
واعتربه��ا م��ن املس��ائل املهم��ة ألنه��ا مت��س الدول��ة من جه��ة توفري
امل��وارد الالزم��ة لتس��يريها ،وكذل��ك ماحتق��ق ب��ه م��ن العدال��ة
االجتماعي��ة وحاج��ات الن��اس لتأث��ر الف��رد واجله��ات الدافعة بها
ممايؤث��ر عل��ى أوضاعه��م املالي��ة وممارس��اتهم ألعماهل��م وأثرها
عل��ى االقتص��اد الكل��ي وعل��ى النم��و والدخ��ل القوم��ي.

من بطون
الـكـــتـب

ويش��تمل الكت��اب عل��ى الفص��ل األول الضرائ��ب يف اإلس�لام
وال��ذي حت��دث يف مبحث��ه األول ع��ن أن��واع الضرائ��ب يف اإلس�لام،
ويف املبحث الثاني عن العش��ور والفرق بني الزكاة ،والضرائب،
واجلم��ارك والفص��ل الثان��ي حيت��وي عل��ى املبح��ث االول
أنواع الضرائب يف اإلسالم:

تنقسم الضرائب يف اإلسالم إىل عدة أقسام:
أم��وال كان حمقق��اً فيه��ا النم��اء يف عه��د الن�بي صل��ي اهلل علي��ة
وسلم
أموال مستحدثة يف هذا العصر وختضع للزكاة

القسم الثاني الفيء ويشمل اآلتي:

للكاتب
د /بدر الدين طه احمد

اخلراج

اجلزية
العشور

القسم الثالث اخلمس ويشمل:

مخس الغنائم

مخس املعادن والركاز

مخس املستخرج من البحار واالنهار
أنواع الزكاة:

 - 1األموال اليت كان حمققا فيها النماء يف عهد الرسول صلي
اهلل عليه وسلم
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اعداد/
االستاذة مسية عيسى

-2األموال املستغلة يف هذا العصر
أوال :األموال اليت كان حمققاً فيها النماء يف عصر النبوة
النعم ( اإلبل ،البقر ،الغنم)

-الذهب والفضة (النقدين)

اخل��ارج م��ن االقص��ي كالرب��ع  ،الثل��ث  ،اخلم��س مثال

ثاني��ا  :اجلزي��ة تع��رف اجلزي��ة بأنه��ا الضريب��ة ال�تي
 عروض التجارةيلت��زم بدفعه��ا م��ن دخ��ل يف ذم��ة املس��لمن م��ن أه��ل
 الزروع والنماءالكت��اب وغريه��م
ثانياً :األموال املستغلة يف هذا العصر
 /1املصان��ع  /2العم��ارات  /3األس��هم  /4كس��ب ثالث��اً :عرف��ت مالي��ة الدول��ة اإلس�لامية ه��ذا الن��وع
العمل واملهن احلرة  /5كل املستغالت اليت تستحدث م��ن الضرائ��ب يف عه��د عم��ر ب��ن اخلط��اب رض��ي اهلل
عن��ه وم��ن تطبي��ق ه��ذه الضريبة يف النظام اإلس�لامي
شروط املال املوجب للزكاة:
ميك��ن اس��تخالص بع��ض القواع��د ال�تي تنظ��م عملي��ة
يشرتط يف املال الذي جيب على املسلم أن يزكيه
االس��ترياد والتصدي��ر
امللك التام
النماء

بلوغ النصاب

الزكاة إالبعد احلوائج االصلية
فراغ مال الزكاة من الدين

حوالن احلول

الفرع الثالث اخلمس:

وهو نوعان /1 :مخس الغنائم  /2مخس املعادن
أو ً
ال مخ��س الغنائ��م :املع�ني الش��ائع أنه��ا غنيم��ة

حربوالتعري��ف ع��ن الغنيمة أنها األم��وال املنقولة اليت
أخ��ذت م��ن املش��ركني بالقت��ال
ثانياً :مخس املعادن والركاز واملستخرج من البحار:

الف��رع الثان��ي الف��يء  -:كل م��ال وص��ل م��ن غ�ير املع��دن لغ��ة :ماخ��وذ م��ن (الع��دن) وه��و م��ا خلق��ة اهلل
املس��لمني عق��دا م��ن غ�ير قت��ال وأقس��ام الف��يء ثالث��ة تعال��ي يف األراض��ي م��ن ذه��ب ،وفض��ة ،أوكربي��ت  ،أو
وه��ي:
نفط
اخلراج
وال��ركاز  :مأخ��وذ م��ن الركز  :مبعين االثبات أما عن
اجلزية
املع��ادن فاملقص��ود به��ا الذه��ب والفض��ة وعليه��ا زكاة
ح�ين تص��ل النص��اب وحكمه��ا خيتل��ف ع��ن ال��ركاز
العشور
ال  :اخل��راج :ه��ي األراض��ي يف الدول��ة اإلس�لامية ويش�ترط فيه��ا ح��والن احل��ول.
أو ً
بالنس��بة للمس��تخرج من البحار فقد اختلفت األقوال
وتنقس��م م��ن حي��ث االلت��زام املال��ي ال��ي قس��مني:
أ -أراض��ي العش��ر  :وه��ي أراض��ي مل��ك املس��لمني يف املستخرج من جواهر أو أمساء أوغريها

فنج��د م��ن ذل��ك أن املع��ادن ،وال��ركاز واملس��تخرج م��ن
وختض��ع لل��زكاة
ب -أراض��ي خ��راج وه��ي أراض��ي مل��ك غ�ير املس��لمني البح��ر اس��تناداً ال��ي ما أقره اإلم��ام أبو حنيفة النعمان .
بالنس��بة للمع��ادن وال��ركاز :ختم��س اذا كان��ت عل��ى
وختض��ع لضريب��ة اخل��راج
أراض مملوك��ة ألف��راد وت��ؤول للدول��ة إذا كان��ت يف
أنواع اخلراج:
أراض غ�ير مملوك��ة .
 -1يوج��د يف النظ��ام اإلس�لامي نوع��ان م��ن أن��واع
بالنس��بة للبح��ار واألنه��ار والصح��ارى فه��ي مل��ك
اخل��راج
الدول��ة ب��كل م��ا فيه��ا م��ن ث��روات وميك��ن إعط��اء ح��ق
أ .خ��راج الوظيف��ة أو املس��احة  :وه��و أن يك��ون الواج��ب
االمتي��از لألف��راد لالنتف��اع ومقاب��ل ه��ذا احلق خبمس
قدراً معيناً على املسافة مساحة معلومة من األراضي
املس��تخرج .
ب.خ��راج املقامس��ة :وه��و أن يك��ون الواج��ب بع��ض
***
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الركشات الخطر البيئي الحاضر
التلوث الناتج من آليات النقل ثنائية األشواط

50

مصادر تلوث اهلواء :
املص��ادر الثابت��ة :مداخ��ن ،وحمط��ات تولي��د الطاق��ة
الكهربائي��ة ،و املنش��آت الصناعي��ة (املصان��ع) ،وحم��ارق
القمام��ة.
املص��ادر املتحرك��ة :حم��ركات الس��يارات ،واملركب��ات
البحري��ة ،والطائ��رات .
املواد الكيماوية :املواد املنبعثة من مواد الطالء ،ومثبتات
الشعر ،والورنيش ،واأليروسوالت .
األنش��طة العس��كرية وذل��ك مث��ل اس��تخدام األس��لحة
النووي��ة والغ��ازات الس��امة واحل��روب اجلرثومي��ة
املص��ادر الطبيعي��ة  :الغب��ار ،وغ��از امليث��ان ال��ذي ينبع��ث
م��ن هض��م احليوان��ات للطعام  ،وغاز ال��رادون املنبعث من
التحل��ل اإلش��عاعي يف القش��رة األرضي��ة -ويعت�بر غ��از
ال��رادون م��ن الغ��ازات ال�تي متثل خطورة عل��ى الصحة إذ
حيتل املركز الثاني يف قائمة مس��ببات مرض س��رطان
الرئ��ة وذل��ك بع��د تدخ�ين الس��جائر (الدخ��ان)، -و وأول
أكس��يد الكربون املنبعثني من حرائق الغابات.األنش��طة
الربكاني��ة ال�تي يص��در عنه��ا الكربي��ت والكلوري��ن
وجس��يمات الرم��اد.
متث��ل الركش��ة خط��را بيئي��ا ي��زداد االم��ر خط��ورة م��ع
ازدي��اد ع��دد الركش��ات اذ تكم��ن اخلط��ورة يف ك��ون
الركش��ة حم��رك ثنائى األش��واط حيت��اج خللط الوقود
مع الزيت مما خيلف ضرراً بيئياً واس��ع املدى .وكذلك
عن��د فك��ش الع��ادم (او عملي��ة ف��ك الع��ادم للصيان��ة) البد
م��ن ح��رق الع��ادم عل��ى الله��ب لتبخ�ير كل العوال��ق و
الرواسب املتكونة من احرتاق زيوت التزييت احرتاقا غري
كام��ل وتنت��ج م��واد عضوي��ة آحادية األكس��جني وهذه
األخ�يرة أكث��ر ض��رراً عن��د دخوهل��ا اجلس��م وت��ؤدي عند

رائد شرطة /د .حممد علي ابنعوف
إدارة املعامل اجلمركية والبيئية
فرع اليئة
استنش��اقها إىل أم��راض خط�يرة وتل��وث اهل��واء والرتب��ة.
املادة العلمية :
تكتس��ب الركش��ة والدراج��ات البخاري��ة اس��تخداماً
أك�بر نظ��راً لرخصه��ا إضاف��ة لتم��دد امل��دن وس��هولة
حركته��ا يف الط��رق الضيق��ة وغ�ير املخطط��ة.
إضاف��ة لع��دم الس�لامة والضوض��اء هن��اك خط��ر كب�ير
يتمث��ل يف خلط
الزيت (غري املطابق) مع الوقود ما يؤدي إىل تلوث بيئي

خطري.
اس��تخدام الزي��ت الصحي��ح واس��تخدام مواصف��ة عاملي��ة
تعم��ل عل��ى خف��ض التل��وث البيئ��ى.
منو وازدياد استرياد الركشات:
يف األع��وام األخ�يرة تالح��ظ ازدي��اد اس��ترياد الركش��ات
إذ ب��ات واضح��اً ازدح��ام واكتظ��اظ العاصم��ة حبرك��ة
امل��رور وص��ارت الط��رق مليئ��ة بالركش��اتواليت ص��ارت
ذات اس��تخدام متزايد يف الس��ودان نظرا لرخصها وسهولة
حركته��ا كوس��يلة مواص�لات داخ��ل األحي��اء الس��كنية.
ارتف��ع اس��ترياد ه��ذه الدراج��ات البخاري��ة والركش��ات
م��ن  50,000وح��دة يف ع��ام  2012اىل أكث��ر م��ن
 300,000وح��دة يف ع��ام .2016
خماطر الركشات االجتماعية:
س��ائقو الركش��ات معظمه��م م��ن صغ��ار الس��ن تنقصه��م
اخل�برة والدراي��ة و يق��ودون بتهور.
مت ضب��ط ع��دد م��ن اجلرائم تدوال اخلمور وجتارة البنقو
وكان النقل يتم بالركشات.
عمليات اختطاف األطفال والسرقات.
بعضه��م يتخذه��ا مكان��اً ومرتع��اً للممارس��ات اخلاطئ��ة
واألعم��ال الفاضح��ة.
الضوضاء واالزعاج طوال ساعات اليوم.
أخط��ار ح��رق الوق��ود املخل��وط بزي��وت التزيي��ت :اخلاص��ة
بالعرب��ات رباعية األش��واط
يف دراس��ة ع��ن تل��وث اهل��واء يف إفريقي��ا أوضح��ت صحيف��ة
القاردي��ان الربيطاني��ة (دراس��ات ال  )UNEPيف عدده��ا
الص��ادر 23.10.2016اآلت��ي:
عدد املتوفني من تلوث اهلواء =  712,000نسمة .
عدد املتوفني من تلوث املاء =  514,000نسمة.
عدد املتوفني من سوء التغذية =  275,000نسمة.

عدد املتوفني من الصرف الصحي =  319,000نسمة .
بين��ت الدراس��ات اخلط��ورة الكب�يرة خلل��ط زي��وت التزييت
العام��ة م��ع الوقود وحرقها ويتمث��ل هذا يف اآلتي:
وج��ود م��واد خط��رة غ�ير قابل��ة للح��رق كعوال��ق ذات
أحج��ام صغ�يرة م��ن املمك��ن أن ت��ؤدي إىل أم��راض خطرية
جدا.
ً
اإلنبعاث��ات تت��م بص��ورة كبرية جدا ،وأثرها يف تغري املناخ
معروف.
االح�تراق غ�ير الكام��ل للزي��ت ( امل��واد العضوي��ة) تنت��ج منه
مواد كيميائية مس��ببة للس��رطان.
ه��ذا وش��ارك ف��رع البيئ��ة ف��ى ورش��ة عم��ل بعن��وان »:
دور مواصف��ة زي��وت احمل��ركات ثنائي��ة االش��واط يف
خف��ض التل��وث البيئ��ي» وال�تي انعق��دت يف ي��وم اخلمي��س
 2016/12/22يف قاع��ة ب��رج املواصف��ات حبض��ور
األم�ير امح��د س��عد وزي��ر جمل��س ال��وزراء ،و مدي��ر هيئ��ة
املواصف��ات ،ووزي��ر البيئ��ة البيئ��ة د .حس��ن عب��د الق��ادر
ه�لال حي��ث تناول��ت الورش��ة خط��ر الركش��ات عل��ى
البيئ��ة واإلنس��ان ووع��د األمري أمحد س��عد بتنفيذ كافية
التوصي��ات ال�تي خرج��ت به��ا الورش��ة للح��د م��ن ه��ذا النوع
م��ن التل��وث
توص��ي الدراس��ة بالعم��ل عل��ى من��ع ه��ذا الن��وع ثنائ��ي
األش��واط تدرجيياً و اس��تبداهلا باحملركات الكهربائية أو
اهلج�ين أو بالن��وع رباع��ي األش��واط (ال خيلط فيه الزيت)
والعم��ل عل��ى حتدي��د مواصف��ات للزي��وت املس��تخدمة
للراكش��ات تت��وأم م��ع املواصف��ات العاملي��ة ومن��ع عملي��ة
خل��ط البنزي��ن م��ع زي��وت التزيي��ت املخص��ص لآللي��ات
رباعي��ة األش��واط وذل��ك باتب��اع إج��راءات حم��ددة.
هن��اك حاج��ة ملح��ة إلدخ��ال زي��وت خاص��ة الس��تخدام
الركش��ات والدرج��ات البخاري��ة ال�تي تس��تخدم زي��وت
الس��يارات يف ظ��ل زي��ادة
اس��تخدام ه��ذه اآللي��ات.
تكثي��ف مح�لات التوعي��ة
العامة بأخطار هذه الزيوت
الرس��وم
مضاعف��ة
للح��د
اجلمركي��ىة
م��ن دخ��ول الركش��ات او
اص��دار ق��رار مبن��ع دخ��ول
احمل��ركات الثنائي��ة.
رائ��د ش��رطة /د.حمم��د
عل��ى ابنع��وف  -ف��رع البيئ��ة
والس�لامة املهني��ة
***
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التواصل
والتشاور
في ظل
نظام
المخاطر

اجلـــزء
الثاني
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عقيد شرطة
عبداملاجد حبوب سليمان

وقفن��ا يف اجل��زء األول عن��د العناص��ر املتصلة بالعملية االس��تريادية واليت قد
تنف��ذ اخلط��ورة م��ن خالهلا وهى البضاعة املس��توردة  ،واملنش��أ ،واملورد ،وميناء
الش��حن ،واملخلص ،ونظام اإلفراج.
هذه العناصر ال ميكن االحاطة باملخاطر اليت تنجم عنها ما مل يتم التعامل
م��ع اجملتم��ع التج��اري لي��س مبب��دأ الن��د ولك��ن وفق�اً ملفه��وم العومل��ة وحتري��ر
التج��ارة الدولي��ة م��ن القي��ود وانف��اذ االتفاقي��ات املتعلق��ة بتس��هيل وتبس��يط
اإلجراءات اجلمركية مثل اتفاقبة كيوتو وبناء جس��ور التواصل والتش��اور
والتع��اون وبن��اء الش��راكات م��ع اجملتمع التجاري لتحقي��ق األهداف املرجوة.
ل��ذا يصب��ح حتمي �اً عل��ى اجلم��ارك أن تق��وم ببن��اء الش��راكات ع�بر توقي��ع
مذك��رات تفاه��م وتكوي��ن جل��ان استش��اريه رمسي��ه مع الش��ركات التجارية
والناقل�ين وال��وكالء والبن��وك ،وال يقتص��ر بن��اء الش��راكات والتع��اون
والتنس��يق م��ع اجملتم��ع التج��اري فق��ط ب��ل ميت��د إىل القط��اع احلكوم��ي مث��ل
الش��راكات م��ع القائم�ين عل��ى إدارة العم��ل باملط��ارات واملوان��ئ والضرائ��ب،
وهيئ��ة املواصف��ات وإدارة الصيدل��ة والس��موم ووقاي��ة النبات��ات واحلج��ر
الزراع��ي مل��ا في��ه املصلح��ة العام��ة للبل��د خاص��ة وأن اجلم��ارك تطب��ق أكث��ر
م��ن س��تني قانون �اً ملؤسس��ات وإدارات حكومي��ة ،ويتلخ��ص دور تل��ك اللج��ان
يف إج��راء مناقش��ات ح��ول إج��راء بع��ض التغي�يرات يف اإلج��راءات الرقابي��ة ،
وحتدي��د الصعوب��ات ال�تي يواجهونه��ا خ�لال تطبي��ق اإلج��راءات اجلمركي��ة،
والتوص��ل إىل حل��ول يتف��ق عليه��ا مجي��ع األط��راف  .وق��د خط��ت اجلم��ارك
خط��وات عملي��ة يف تطبي��ق الش��راكات بتوقي��ع مذك��رات تفاه��م مث��ال ذل��ك
م��امت م��ع احت��اد اصحاب العمل الس��وداني وذلك للتواصل والتش��اور معهم يف
كل م��ا م��ن ش��أنه تعزيز وتبس��يط اإلج��راءات اجلمركية النس��ياب حركة
التج��ارة ،كذل��ك توقي��ع مذك��رات تفاه��م م��ع جل البن��وك التجاري��ة للعمل
عل��ى حتصي��ل الرس��وم اجلمركي��ة إلكرتوني �اً.
س��يكون لبن��اء الش��راكات والتواص��ل والتش��اور أث��ر عظي��م عل��ى ً
كل م��ن
اإلدارات اجلمركي��ة م��ن ناحي��ة وأصح��اب العم��ل والش��ركات التجاري��ة
ووكالء الش��حن وادارات املوان��ئ والبن��وك م��ن ناحي��ة أخ��رى وذل��ك يف توف�ير
االستش��ارات الفني��ة للجم��ارك والتدري��ب واالتص��ال وتوفرياملعلوم��ات وال�تي
تغ��ذى به��ا قاع��دة البيان��ات اخلاص��ة بعم��ل إدارة املخاط��ر مثال االنش��طة غري
املش��روعة كتج��ارة املخ��درات والبضائ��ع اخلط��رة والرقاب��ة عل��ى النفاي��ات
الس��امة والغ��ش التج��اري والتقلي��د اخل ،باملقاب��ل تكون هن��اك فوائد عديدة يف
التعام��ل م��ع اجلم��ارك لتل��ك اجله��ات وميك��ن امجاهل��ا يف اآلت��ي:
 اإلسراع يف اإلفراج عن البضائع (تقليل زمن اإلفراج) تقليل التدخل اجلمركي يف التجارة إىل احلد األدنى. ختفيض تكلفة التخليص على البضائع. زي��ادة الش��فافية ب�ين اجلم��ارك واملتعامل�ين معه��ا يف القطاع�ين الع��امواخل��اص.
 تعاون بني اجلمارك و جمتمع األعمال يعود بالفائدة علي الطرفني.يف اخلت��ام يع��د التنس��يق والتع��اون والتواص��ل والتش��اورمع األط��راف ذات
العالق��ة بالعم��ل اجلمرك��ي أداة م��ن األدوات الفعال��ة يف عم��ل إدارة املخاطر
اجلمركي��ة وال�تي بدوره��ا تس��اعد يف دع��م اإلدارة العلي��ا للجم��ارك يف اختاذ
الق��رارات الفعال��ة ووض��ع إس�تراتيجيات العم��ل اجلمرك��ي.

الـمــــصـيـر

أس�ير عل��ى درب أرى في��ه منته��ى
ألح�لام الكب��ار ك��ن باألم��س مرجت��ى
ف�لا النف��س ترض��ى دون املعالي مطمحاً
وال ال��درك يطغ��ى واملس��امي ترجت��ي
فالده��ر يعط��ي م��ن يش��اء ن��داوة
ف�لا احلس��ب جي��دي وال احلل��م واحلج��ا
وامل��ال ص��رح وج��ل اخلالئ��ق ظل��ه
مت��ى يس��تقر الظ��ل والص��رح مائج��ا
فم��ن كان ذو م��ال ي�لاذ حبمي��ه
وم��ن كان ذو عل��م فم��ا في��ه م��ن رج��اء
ويأت��ي زم��ان في��ه ال يفه��م الفت��ى
أيف اهلل م��ات ام يف الش��عر واهلج��اء
ويعقب��ه زم��ان هلل في��ه مأخ��ذا
يس��ربله العصي��ان والس��فك أهوج��ا
أال ي��ا أه��ل ب��در ب��اهلل خ�بروا
أه��ل الب��وادي وم��ن ج��اء خارج��ا
ب��أن فج��ر الصح��وة ال��ذي ب��دأ
أفل��ت قس��ماته وق��د ش��ارف الدج��ى
ف��إن الرعاي��ا عل��ى أدي��ان ملوكه��ا
فكي��ف يك��ون الرش��د واملل��ك هائج��ا
فم��ن ق��ال يف احل��ق ن��ال مالم��ة
وصم�تي عن��ه عن��د الرمح��ن أحرج��ا
في��ا ويلن��ا ان مل نقل��ه ويس��معوا
مس��اع قب��ول والس��عري موجح��ة
أال أس��الك يوم��ا ب��اهلل مرش��دي
أته��دي اىل الرش��د ام اىل درب املعارج��ا

رائد شرطة (م)
عبد الرحيم أبكر

ف��إن كن��ت تب��غ رض��اء اهلل غاي��ة
تذك��ر احلش��ر والنش��ر وميت��ة الفج��اة
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عبد اللطيف اجلميعابي
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اجلمعي��ة اخلريي��ة لضب��اط اجلم��ارك من��ذ تأسيس��ها
ن��ص نظامه��ا األساس��ي عل��ى رعاي��ة الس��يد مدي��ر ع��ام
اجلمارك(مدي��ر اجلم��ارك س��ابقا ) ويف ه��ذا إش��ارة
واضح��ة للعالق��ة الت��ى ترب��ط ه��ذه اجلمعي��ة بهيئ��ة
اجلم��ارك ،وه��ي عالق��ة تواص��ل ممت��دة وص�لات ال
تنقط��ع حبك��م الرابط��ة العملية اذ أن معظ��م املتفاعدين
اجلمرك�ين اآلن وكالء ختلي��ص مجرك��ي يف
حمط��ات اجلم��ارك املنتش��رة يف الس��ودان وم��ن نافل��ة
الق��ول أن م��ن ه��م باخلدم��ة اآلن س��يكونوا أعض��اء ه��ذه
احلاضن��ة االجتماعي��ة بع��د التقاع��د فه��ي به��ذا املفه��وم
عالق��ة إس�تراتيجية هلا فوائد إجيابي��ة عديدة للطرفني
فه��ي أداة للتواص��ل واالس��تفادة م��ن ق��درات املتقاعدي��ن
يف التدري��ب والتاهي��ل بأكادميي��ة اجلم��ارك كم��ا
أن اجلمعي��ة اخلريي��ة تضم��ن للعامل�ين باهليئ��ة اآلن
حاضن��ة اجتماعي��ة ملس��تقبلهم ع�بر أنش��طتها التكافلي��ة
واالجتماعي��ة مم��ا يس��اعد عل��ى إس��تقرار أداء االعامل�ين
وه��م مطمئن�ين ملس��تقبلهم .
علي��ه الب��د للطرف�ين م��ن التع��اون والش��راكة يف
جم��االت عدي��دة خصوص��ا يف جمال اإلعالم فقد فتحت
لن��ا هيئ��ة اجلم��ارك جم��ا ً
ال واس��عا يف جمل��ة اجلم��ارك
لتغطي��ة كل مناش��ط اجلمعي��ة اإلعالمي��ة والتواص��ل
م��ع أعضاءه��ا وكذل��ك العم��ل عل��ى اجملايل��ة ورب��ط
األجي��ال م��ع بعضه��ا واالس��تفادة م��ن خ�برات الطرف�ين

اذ أن اجلم��ارك ق��د تقدم��ت يف جم��ال احلوس��بة وتقان��ة
املعلوم��ات وه��ذا يتطل��ب املواكب��ة هل��ذ التط��ورات الت��ى
قام��ت عل��ى التج��ارب الس��ابقة واخل�برات وعلي��ه الب��د
م��ن التالق��ح ب�ين احلداثة والتط��ور واملعاص��رة والعراقة
واالصال��ة
وس��تكون ه��ذه العالق��ة م��ن آج��ل املصلح��ة العام��ة علم��ا
ب��أن ه��ذه اجمل��االت واس��عة وتس��توعب كل طاق��ات
الطرف�ين لإلس��تفادة منه��ا يف التط��ور واحلداث��ة ورف��ع
الق��درات إذ إن اخل�برات املكتس��بة م��ن العمل اجلمركي
متع��ددة اجلوان��ب وش��املة للعم��ل اإلداري واحلس��ابي
واجلمرك��ي بش��قيه القانون��ي والف�ني وبطبيعت��ه
املش�تركة م��ع جه��ات أخ��رى مث��ل (:ش��ركات الط�يران
 هيئ��ة املؤان��ي  -التخزي��ن  -مكافح��ة التهري��ب -واملواصف��ات واملقايي��س  -الصيدل��ة والس��موم  -احلج��ر
الزراع��ي والبيط��ري  -الصحافة واملطبوعات  -األس��لحة
والذخائ��ر )
إضاف��ة اىل اهميته��ا كمص��در إي��رادي للدول��ة إذ يق��ع
على عاتقها حتصيل الرس��وم اجلمركية على الواردات
والص��ادرات كم��ا أنه��ا تتحص��ل للضرائب ضريب��ة ارباح
االعم��ال  -ضريب��ة القيم��ة املضاف��ة ه��ذه األعب��اء أهل��ت
ضب��اط اجلم��ارك واكس��بتهم خ�برات ومع��ارف جليل��ة
ميك��ن االس��تفادة منه��ا يف كل اجمل��االت إضاف��ة لدوره��ا
األخالق��ي حلماي��ة اجملتمع نتمنى هل��ذه العالقة التطور
والتق��دم والنماء
وق��د أث��ار املراج��ع القانون��ي موض��وع م��ال اخلدم��ات
االجتماعي��ة وكأن��ه جتني��ب م��ال ع��ام لص��احل اهليئ��ة
وعلي��ه نوض��ح احلقائ��ق اآلتي��ة ه��ذه النس��بة املق��ررة مل��ال
اخلدم��ات ليس��ت م��ن اإلي��رادات املق��ررة واجمل��ازة يف
امليزاني��ة
م��ال اخلدم��ات ه��و قيم��ة البضائ��ع املص��ادرة حس��ب ن��ص
املادة  220من قانون اجلمارك والذي نص على نسبة % 50
للعاملني باجلمارك
مت تقن�ين ه��ذا احل��ق يف الع��ام  1968م م بأس��تجابة الس��يد
وزي��ر املالي��ة أنذاك املرحوم الش��ريف حس�ين اهلندي بعد
قناعت��ه بعدالة هذا احلق
قان��ون  1968ن��ص عل��ى ه��ذا احل��ق للعامل�ين باجلم��ارك
والذي وقع عليه املش�ير عبدالرمحن حممد حس��ن س��وار
الدهب
كم��ا أج��از املؤمت��ر الوط�ني مؤخ��را يف  2015م عندم��ا أث��ار
بع��ض اعضائ��ه هذا املوض��وع وقد متت إجازته كحق
إن ختصيص مثل هذا النس��بة عرف عاملي تتبعه معظم
الدول لتحفيز العاملني
ومن��ذ ختصي��ص ه��ذه النس��بة ملال اخلدمات ظل يس��اهم
يف تهيئة بيئة العمل من مباني إدارية وسكن للضباط .

نافذة على متقاعد
االسم  :البدوي علي بيومي
س��أبدا ه��ذا اللق��اء مبجل��ة اجلم��ارك ال�تي اتيح��ت ل��ي
فرصة إنشاء هذه اجمللة وذلك عندما مت تكليفي بإصدار
ه��ذه اجملل��ة يف ع��ام  1976وكن��ت وقته��ا مدي��راً للمعه��د
اجلمرك��ي أيض��ا وكان ذل��ك بع��د عودت��ي م��ن مجهورية
مصر العربية حيث نلت دراسات مجركية بالقسم املتقدم
باملعهد الثقايف للدراسات اجلمركية باإلسكندرية  ,وقد
ش��هد املعه��د يف ذل��ك الوق��ت البداي��ات العلمي��ة والتعليمي��ة
فقد أشرفت على إصدار العدد االول والثاني والثالث من
هذه اجمللة والتى كانت تصدر ربع سنوية بعد أن كانت
نش��رة يف وريق��ات قليل��ة تنش��ر أخب��ارك اجلم��ارك  .بعدها
مت انتداب��ي إىل مج��ارك اململك��ة العربي��ة الس��عودية وذلك
يف الع��ام  1977م حت��ى  1980م  ,وكان املعه��د اجلمرك��ي
آن��ذاك عب��ارة ع��ن فص��ل مبعه��د العل��وم املالي��ة واحملاس��بية
التاب��ع ل��وزارة املالي��ة فوضعن��ا ل��ه االس��س والقواع��د ليكون
معهدا متخصصا يف أعمال اجلمارك واختذ مقرا له بدار
العامل�ين باجلم��ارك بالعم��ارات ش ( ) 11
السرية الذاتبة
بكالريوس جتارة ش��عبة احملاس��بة جامعة القاهرة  ,دبلوم
الدراس��ات اجلمركي��ة االس��كندرية  -دورات تدريب��ة لكل
م��ن كن��دا اهلن��د مرك��ز تطوي��ر اإلدارة جامعة اخلرطوم
 كلي��ة الش��رطةالوظايف اإلدارية
ضاب��ط مج��ارك  -مدي��ر إدارة التدري��ب والعالق��ات العامة
 -مدير املعهد اجلمركي  -مدير إدارة مجارك اخلرطوم

 مدير إدارة التهريب  -مدير إدارة مجارك الوالياتكما عمل بالسعودية بالفرتة  1977م  1980 -م
لق��د ش��هدت إدارة التدري��ب باجلم��ارك طف��رة كب�يرة
حي��ث اتيح��ت ل��ي ف��رص التدري��ب والزي��ارة للعدي��د م��ن
املعاه��د اجلمركي��ة يف ال��دول املتقدم��ة وال��دول النامي��ة
كاململك��ة املتح��دة واملاني��ا وكن��دا واهلن��د ومجهوري��ة
مص��ر العربي��ة ( معه��د اجلم��ارك باإلس��كندرية ) ع�لاوة
عل��ى التع��اون والتنس��يق م��ع معاه��د التدري��ب الداخل��ي ,
كمرك��ز تطوي��ر اإلدارة وكلي��ة الش��رطة ايض��ا  .عالوة
عل��ى حض��ور مسن��ارات التدري��ب اجلمرك��ي ال�تي نظمه��ا
جمل��س التع��اون اجلمرك��ي
ولعل��ي يف ه��ذا اجلان��ب ق��د أف��دت واس��تفدت كث�يراً
م��ن التج��ارب اجلمركي��ة العاملي��ة يف جم��ال التدري��ب
والتطوي��ر
أم��ا يف اجلان��ب العلم��ي م��ن عم��ل اجلم��ارك فق��د اتي��ح
ل��ي العم��ل يف كل إدارات وأفس��ام اجلم��ارك وحمطاته��ا
املختلف��ة يف بورتس��ودان واخلرط��وم ويف إدارة الوالي��ات
واملكافح��ة والعالق��ات العام��ة .
لق��د كان��ت جترب��ة ث��رة ب��كل املقايي��س  ,فاجلم��ارك هذا
البح��ر الزاخ��ر بالعل��وم املالي��ة واإلقتصادي��ة والتجاري��ة
فإنك تنهل منه وال يزال ملئ ويف كل يوم تتعلم اجلديد
واملفي��د مم��ا يعني��ك يف حيات��ك العام��ة ويث��ري عقل��ك
وفك��رك .
ومل��ا كان عم��ل اجلم��ارك مرتب��ط يف كث�يرا من االحيان
بتنفي��ذ قوان�ين أخ��رى كث�يرة ف��إن ذل��ك ق��د
أت��اح ل��ي عالق��ات واس��عة م��ع العامل�ين باملص��احل
وال��وزارات ذات الصل��ة به��ذه القوان�ين .
ان يف ذل��ك كل��ه توس��يع للم��دارك واملع��ارف
فاحلدي��ث ع��ن اجلم��ارك يط��ول وق��د حيت��اج
إىل جمل��دات وآم��ل ان يس��عفين الزم��ن ان اج��د
الفرص��ة للتفصي��ل .
هذه مقدمة بسيطة لعلها تكون بداية لسلسلة
من املقاالت حتت عنوان جتربيت باجلمارك
وباهلل التوفيق
ودمتم
عميد شرطة (م)
البدوي علي بيومي
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الرقابة اجلمركية الفاعل��ة ملكافحة التهريب
وحماربة املخدرات ودع��م االقتصاد الوطين
إدارة مجارك مطار اخلرطوم تضبط
أجهزة موبايل

أحبط��ت إدارة مج��ارك
مط��ار اخلرط��وم (وردي��ة
الك��رار) حماول��ة تهري��ب
كمي��ات م��ن أجه��زة
مب��اركات
املوباي�لات
خمتلف��ة حوال��ي ()1000
جه��از موباي��ل مبلحقاته��ا
قادم��ة م��ن إح��دى ال��دول
العربي��ة ع�بر إح��دى
الرح�لات .وق��د مت احب��اط
العملي��ة بيقظ��ة وفطن��ة
ق��وات اجلم��ارك .كذلك بفضل األجه��زة احلديثة بإدارة مجارك
.املط��ار م��ن أجه��زة كش��ف وكم�يرات املراقب��ة

املكافحة تضبط حبوب ممنوعة داخل برسيم
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هيئة اجلمارك تضبط شحنة حبوب خمدرة
بالبحر األمحر
إث��ر توف��ر معلوم��ة وبع��د متابع��ة دقيقة وتنس��يق تام م��ع األجهزة
األمني��ة األخ��رى متكن��ت دائ��رة مج��ارك البحر األمح��ر من ضبط
براد فواكه  40قدم اثناء عملية الكشف بامليناء اجلنوبي واسفرت
نتيج��ة الكش��ف ع��ن ضب��ط ع��دد( )155كرتون��ه حتتوت��ي كل
واح��دة عل��ى ( )4اكي��اس س��عة كل كي��س ( )340ج��رام م��ن
ال�تي تع��ادل الكبتاقون يف قائمة املخدرات من  Imvaetaminحب��وب
حي��ث اخلط��ورة واألث��ر وه��ي م��ن حب��وب اإلدم��ان واهللوس��ه وذلك
حس��ب نتيج��ة املعم��ل اجلمرك��ي بدائ��رة مج��ارك البح��ر األمح��ر
من املؤث��رات العقلية ومن )(Bكم��ا تدخ��ل ضم��ن قائمة اجلدول
املمنوع��ات حبس��ب قان��ون املخ��درات لع��ام 1994م .كان��ت خمب��أة
بعناي��ة داخ��ل أكي��اس بالس��تيك وس��ط ش��حنة تف��اح ،وتق��در
.كمي��ة احلب��وب املضبوط��ة ب  410كيل��و ج��رام
مت فت��ح ب�لاغ حت��ت م��واد قان��ون اجلم��ارك وقان��ون املخ��درات
واملؤثرات العقلية يف مواجهة ثالثة متهمني وحجزت املعروضات
.عل��ى ذم��ة الب�لاغ توطئ��ة لتقدميه��م للمحاكم��ة

متكن��ت اإلدارة العام��ة ملكافح��ة التهري��ب بهيئ��ة اجلم��ارك م��ن
إحب��اط حماول��ة تهري��ب كمي��ات كب�يرة م��ن احلب��وب املمنوع��ة
خمتلفة األصناف تضر بصحة اإلنسان  ،تقدر قيمة املضبوطات
بقيم��ة ( )1.812ال��ف جني��ه قادم��ة م��ن إح��دى دول اجل��وار يف
طريقه��ا ال��ي والي��ة اخلرط��وم حممل��ة يف عربتني (دف��ار) خمبأة
.داخ��ل أع�لاف وبرس��يم بغ��رض التموي��ه
وق��د أوض��ح س��عادة الل��واء ش��رطة /رزي��ن س��ليمان مصطف��ي
مدي��ر اإلدارة العام��ة ملكافح��ة التهري��ب أن الضبطي��ة مت��ت بع��د
رص��د ومتابع��ة املعلوم��ة م��ن قب��ل منس��وبي اإلدارة وق��د تكلل��ت
اجله��ود بالنج��اح يف ضب��ط املهرب�ين واحب��اط احملاول��ة مش�يراً
إىل أن الضبطي��ة تأت��ي يف إط��ار جه��ود اإلدارة العام��ة ملكافح��ة
التهري��ب حلماي��ة االقتص��اد واجملتم��ع م��ن كل مايض��ر بصح��ة
اإلنس��ان واحلف��اظ علي��ه مش�يراً ال��ي أن املضبوط��ات غ�ير مطابق��ة
لش��روط االس��ترياد وغ�ير مس��جلة طبي �اً ،مؤك��دا انتش��ار ق��وات هيئة اجلمارك تضبط كميات كبرية من ورق اللعب
اإلدارة العام��ة ملكافح��ة التهري��ب يف كاف��ة أرج��اء الب�لاد حلماي��ة
إث��ر توف��ر معلوم��ات وبع��د الرص��د واملتابع��ة اللصيق��ة متكن��ت
.اإلقتص��اد والوق��وف يف وج��ه املهرب�ين
االدارة العام��ة ملكافح��ة التهري��ب بهيئ��ة اجلمارك م��ن ضبط عدد
 485كرتون��ة وع��دد  31ط��رد م��ن أوراق اللعب(كتش��ينة) داخ��ل
أحد املخازن مبنطقة سوق أمدرمان كما مت القبض متهم واحد
واخت��ذت يف مواجهت��ه االج��راءات القانوني��ة ،وتات��ي الضبطي��ة يف
إط��ار جمه��ودات االداراة العام��ة ملكافحة التهريب يف احلفاظ على
القي��م الديني��ة واملب��ادئ وحمارب��ة كل م��ا ميس املواطن يف نفس��ه
ومال��ه وعقل��ه وعرض��ه ودين��ه .ه��ذا وق��د بلغ��ت قمي��ة املضبوط��ات
 1.00226.جني��ة

جديـــد
الميديا
يس�ير الع��امل م��ن حولنا خبط��وات ثابتة حن��و التطور
والتغي�ير وحن��ن عل��ى أعت��اب مرحل��ة مفصيل��ة يف
حي��اة األش��خاص وتعامله��م م��ع التقني��ات احلديث��ة،
وعم��ا قري��ب س��وف يتج��اوز العل��م أفكارن��ا ويأت��ي
بأش��ياء مل تكن ختطر لنا على بال ،ففي كل س��اعة
يت��م إكتش��اف أش��اء جدي��دًا م��ن ش��أنها أن تيس��ر
حياتن��ا وتع��زز إس��تخدامنا للتكنولوجي��ا بتجرب��ة
أكث��ر س��هولة وبوس��ائل مبتك��رة ،وعل��ى الرغ��م م��ن
كثرة هذه التقنيات وتعددها ،فإن هناك مثة أشياء
دوم��ا يف املقدم��ة مث��ل تقني��ة إنرتن��ت اإلش��ياء
تأت��ي ً
 IOTوه��ي مان��ود احلدي��ث عن��ه هن��ا ،حي��ث يع��د ه��ذا
املصطل��ح م��ن األش��ياء ال�تي ب��رزت حدي ًث��ا بش��كل
مفاج��ئ وتدرجي��ي ً
أيض��ا يف نف��س الوق��ت ،وحبس��ب
تعري��ف موق��ع ويكيبيدي��ا
فإن مفهوم إنرتنت األش��ياء
ه��و ” :اجلي��ل اجلدي��د م��ن
اإلنرتن��ت ال��ذي يتي��ح
التفاه��م ب�ين األجه��زة
املرتابط��ة م��ع بعضه��ا
بروتوك��ول
(ع�بر
اإلنرتن��ت) .وتش��مل
ه��ذه األجه��زة واألدوات
واملستش��عرات واحلساسات
ال��ذكاء
وأدوات
االصطناع��ي املختلف��ة
وغريها ” .وببساطة ،فإن
مصطلح إنرتنت األشياء
يع�ني أن معظم األش��ياء
اليت نس��تخدمها بشكل
يوم��ي ،س��وف تصب��ح
متصل��ة باإلنرتن��ت ،وتعاملن��ا

إعداد :مساعد شرطة فين
محزة الرحيمة

معه��ا س��يكون بش��كل رقم��ي ،وغ�ير تقلي��دي .وتأت��ي
هذه األش��ياء بداية بالس��اعات الذكية اليت أصبحت
متث��ل أهمي��ة كبرية يف حياتنا ،مرو ًرا باملالبس اليت
نرتديه��ا،اىل األث��اث ،واعض��اء جس��م اإلنس��ان ،وحت��ى
فرش��اة األس��نان وأوان��ي الطه��ي ،ونهاي��ة ب��كل ش��ئ
يُس��تخدم بطريق��ة تقليدية،وم��ن املتوقع أنه حبلول
عام  ،2020سيكون حجم سوق إنرتنت األشياء أكرب
م��ن س��وق اهلوات��ف احملمول��ة وأجه��زة احلاس��وب
واألجه��زة اللوحي��ة جمتمع�ين مبق��دار الضعف�ين.
حي��ث س��يصل ع��دد أجه��زة إنرتن��ت األش��ياء إىل 35
ملي��ار جه��از متص��ل باإلنرتن��ت ،وس��تصل إي��رادات
س��وق إنرتن��ت األش��ياء إىل أكث��ر م��ن  600ملي��ار
دوالر حبل��ول الع��ام ذات��ه.
وهنال��ك اآلن مئ��ات املنتج��ات ال�تي تعتم��د عل��ى
نظ��ام “إنرتن��ت األش��ياء” واليت
تؤك��د م��دى س��يطرة ه��ذه
التقني��ة عل��ى املس��تقبل ،منه��ا
عل��ى س��بيل املث��ال ال للحص��ر
ال�تي ش�يرت الرياض��ي وه��و
عب��ارة قمي��ص رياض��ي م��زود
مبستش��عرات تعم��ل عل��ى تتب��ع
النش��اط الرياضي ،وحتليل األداء
واللياق��ة البدني��ة وعملي��ات
التنفس ونبضات القلب وذلك
ع��ن طري��ق إتصال��ه باهلاتف��ك
احملم��ول والعدي��د العدي��د
م��ن املنتج��ات اآلخ��رى ال�تي
تربه��ن م��دى جناح ه��ذه التنقية
وتش��كيلها ،إلجتاه��ات التقني��ات
احلديث��ة.
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املبادرة
نب��دأ أو ً
ال بالتعري��ف اللغ��وي لكلم��ة مب��ادرة كم��ا ورد يف
معج��م املعان��ي اجلام��ع فمب��ادرة (إس��م) ومص��در ب��ادر وه��ي
السبق إىل اقرتاح أمر أو حتقيقه ،ونقول يف يده زمام املبادرة
أي أن األم��ر مف��وض إلي��ه واملب��ادرة يف احل��رب أن يس��بق
قائ��د جي��ش قائ��د جي��ش الع��دو إىل خط��ة حربي��ه متكن��ه م��ن
االنتص��ار علي��ه وب��ادر (فع��ل) ويبادر مب��ادرة وبداراً أس��رع إىل
الش��يء وعموم �اً إن املب��ادرة تع�ني الس��بق واإلس��راع إىل فع��ل
اخل�ير يف أي م��ن األفع��ال احملم��ودة مبختل��ف أنواعه��ا .
ومب��ا أن املب��ادرة لف��ظ مجي��ل ومعن��ى عظي��م توح��ي باجلدية
وتشعر بالعزمية وتدل على علو اهلمة فكان البد أن يدعونا
وحيثن��ا الش��رع للتحل��ي به��ا فاملب��ادرة يف الش��رع وردت مبعنى
املس��ارعة إل��ي اخل�يرات وق��د وردت ع��دة آي��ات قرآني��ة به��ذا
املعنى قال تعاىل « سابقوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها
كع��رض الس��ماء واألرض « (احلدي��د  . )21 :وقول��ه تعال��ي
 « :وس��ارعوا إىل مغف��رة م��ن ربك��م وجن��ة عرضه��ا الس��ماوات
واألرض أعدت للمتقني « ( .آل عمران  . )133 :وقوله تعالي
 « :فاس��تبقوا اخل�يرات « (البق��رة  :م��ن األي��ة . )148
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مقدم شرطة
حممود حممد حممود
مدير فرع العالقات العامة
زمالئي الكرام :
املب��ادرة يف العم��ل م��ن أه��م الصف��ات ال�تي جي��ب أن يتمي��ز به��ا
الفرد ٌ
كل يف مركز عمله وعلى حسب صالحياته ونقصد
هنا بال شك املبادرة اإلجيابية واليت تهدف دائماً للتغيري سواء
كان صغرياً أو كبرياً  ،حمدوداً أو واس��عاً يف جماالت النفع
واخل�ير ف��إن م��ن يب��ادر مب��ادرة معين��ة حتم�اً يك��ون قد الحظ
نقص�اً أو قص��وراً م��ا وأراد تطوي��ر ذل��ك أو خط��رت عل��ى بال��ه
فك��رة لعم��ل ش��يء جدي��د يص��ب يف مصلحة العمل واإلنس��ان
املب��ادر ش��خص يهت��م بالعل��م واملواكب��ة لتك��ون مبادرت��ه ذات
أث��ر وفعالي��ة وه��ذا ب�لا ش��ك يس��هم يف زي��ادة اإلنت��اج وبل��وغ
األه��داف املنش��ودة وعك��س ذل��ك متام�اً م��ا ن��راه م��ن املرتددي��ن
الذي��ن خيش��ون اخت��اذ خط��وات مباش��رة لتحقي��ق منفع��ة أو
الوقاي��ة م��ن ض��رر أو حتس�ين مس��توى وه��م من أنص��ار (قلب
الصفح��ة) وي��ا هل��ا م��ن س��لبية جتعله��م واقف�ين يف أماكنهم
دون التق��دم خط��وة إل��ي األم��ام أو وض��ع بصم��ة يف مراك��ز
عملهم أو إبتكار أو إبداع ليسهموا يف تقدم ورقي املنشأة اليت
ينتم��ون إليها

واملب��ادرة صف��ة األنبي��اء واملرس��لني كم��ا ج��اء وصفه��م يف
سورة األنبياء  ( :إنهم كانوا يسارعون يف اخلريات ويدعوننا
رغب�اً ورهب�اً وكان��وا لنا خاش��عني) ( .األنبي��اء  :من األية ) 95
 .كما إنها صفة من صفات عباد اهلل املؤمنني ( :إن الذين هم
من خش��ية ربهم مش��فقون × والذين هم بآيات ربهم يؤمنون خالص��ة الق��ول تعت�بر املب��ادرة م��ن أه��م مب��ادئ وأس��س
× والذي��ن ه��م بربه��م ال يش��ركون × أولئ��ك يس��ارعون يف احلي��اة الفعال��ة وصناع��ة النج��اح وم��ن أه��م م��ا جي��ب أن
يتعلم��ه ويرتب��ى علي��ه امل��رء  ،فهي صفة إن س��ادت يف جمتمع
اخل�يرات وه��م هل��ا س��ابقون ) ( .املؤمن��ون . )57 - 61 :
ألصبح��ت س��بباً يف س��عادته وق��د أدرك الغ��رب أهمي��ة املب��ادرة
وكذل��ك جن��د أن الس��نة املطه��رة دع��ت وحث��ت عل��ى املب��ادرة يف حتض��ر األم��م وازدهاره��ا فص��ارت ت��درس يف عل��م اإلدارة .
إىل اخل�يرات يف كثٍ�ير م��ن األحادي��ث النبوي��ة فف��ي صحي��ح وحنن املس��لمني أوىل بذلك فيجب أن حنث على تقوية روح
أب��و داؤود والنس��ائي واب��ن ماج��ة ع��ن أب��ي س��عيد اخل��دري املب��ادرة فيم��ا بينن��ا كما حثنا عليها ش��رعنا القويم يف الكتاب
ً
 :أن الن�بي صل��ى اهلل علي��ه وس��لم رأى يف أصحاب��ه تأخ��را الكري��م والس��نة املطه��رة .
 ،فق��ال  :تقدم��وا فأمت��وا ب��ي  ،ولي��أمت بك��م م��ن بعدك��م  ،وال
ي��زال ق��وم يتأخ��رون حت��ى يؤخره��م اهلل ع��ز وج��ل )  .وهن��اك قال الشاعر :
معن��ى آخ��ر ثب��ت يف الش��رع لكلم��ة (مب��ادرة) وه��و اإلجيابي��ة اعزم وكد فإن مضيت فال تقف
ضد السلبية وتعين أنه جيب أن يكون املسلم إجيابياً يف هذه
وأصرب وثابر فالنجاح حمقق
احلي��اة ومش��اركاً يف بن��اء اجملتم��ع وله أدوار فاعلة تس��هم يف
إعم��ار األرض فه��و خليف��ة اهلل عليه��ا فإن اإلس�لام ال يعرتف ليس املوفق من تواتيه املنى
باإلنس��ان اخلام��ل ال��ذي ال قيم��ة ل��ه وال عم��ل وال أث��ر وأن
لكن من رزق الثبات موفق
جمتمع �اً يش��ارك مجي��ع أف��راده باملب��ادرات اخل�يرة جملتم��ع
جدي��ر بالتقدي��ر والبق��اء .

خليل فرح ..أوالد املوردة  ..اجلاغريو..

أبوعبيدة البقاري:

ثنائيات وألحان
متشابهة
(يولندا..سلبونا..وروزيتا)

الثنائي��ات يف الغن��اء الس��وداني كت��ب عنه��ا الكث�يرون
وفصلوه��ا تفصي�ل ً
ا وال ب��أس أن نعط��ي منوذج��اً لك��ي
نعط��ي معلوم��ة ع��ن ثنائي املوردة ..فمع��روف قبل ثنائي
العاصمة كان هنالك ثالثي العاصمة الذي يتكون من
عثم��ان حس�ين ،والس�ني الض��وي  ،وأمح��د احلوي��ج ف��أراد
اهلل أن يتوف��ى احلوي��ج ويواص��ل عثم��ان حس�ين الغن��اء
مبف��رده وحب��ث الس�ني الض��وي ليج��د رفيق��ه إبراهي��م
أب��و دي��ه ليواص�لا س��وياً ثنائ��ي العاصم��ة  ..وهنال��ك أوالد
مشب��ات ..وثنائ��ي اجلزي��رة ..إخل  ..لك��ن م��ن هم��ا ثنائ��ي
امل��وردة وكي��ف ب��دأ الثنائ��ي .أص��ل ثنائ��ي امل��وردة كان
يتكون من (حس��ن مخيس حممد عمر..املعروف حبس��ن
كو) وحممود عبد الكريم وكان من الش��يالني الش��يال
صدي��ق الكح�لاوي  ..الفن��ان فيم��ا بع��د ،لك��ن حس��ن
الك��و اعت��زل الغن��اء فاس��تعان حمم��ود عب��د الكري��م بعط��ا
كوك��و ال��ذي كان مادح��اً م��ع الش��يخ ج��دو يف امل��وردة
..وكان يعم��ل حالق��اً بس��وق امل��وردة ..وكليهم��ا حممود
عب��د الكري��م وعط��ا كوك��و كان��ا يس��كنان حب��ي املوردة
وحس��ن ك��و ه��و وال��د البس��تاني املع��روف عب��د الرمح��ن
حس��ن مخي��س ..وص��دح أوالد امل��وردة بروائ��ع الغن��اء ..مع
ق��وة الص��وت وس��جلوا أروع األغان��ي لإلذاع��ة ومنه��ا ب��ت
مل��وك الني��ل وي��ا مجي��ل م��ا بص��ح لي��ك تعم��ل ك��ده.
حيك��ى أن الش��اعر خلي��ل ف��رح كان مريض��اً يف إح��دى
املستش��فيات بالعاصم��ة  ،ويف ذل��ك الوق��ت كان��ت مهم��ة
التمري��ض تق��وم ب��ه فتي��ات م��ن اجلالي��ات األرمني��ة
اليونانية السورية املصرية إذ كن متقدمات يف التعليم
فيق��ال أن املمرض��ة ال�تي تتاب��ع حال��ة ش��اعرنا العظي��م
خلي��ل ف��رح كان��ت إغريقي��ة غاي��ة الروع��ة واجلم��ال
واللطاف��ة وآي��ة م��ن اجلم��ال وه��ي مس��يحية الديان��ة
فكت��ب خلي��ل ف��رح أبي��ات غ��زل يق��ال أنه��ا آخ��ر م��ا كت��ب

قب��ل وفات��ه:
تفاحة فوق خدو البلوح
عصروها ناس حنا وطلوح
بتشرح الوجه الكلوح
المين العزول قال لي روح
نار محراء فوق قليب
لكن ترباوي اجلروح
أم��ا الش��اعر أمح��د حمم��د الش��يخ (اجلاغري��و) كت��ب
مئ��ات القصائ��د الغنائي��ة وص��دح به��ا الكثري م��ن الفنانني
 ..أمحد املصطفى  ،سيد خليفة ،خلف اهلل محد  ،مبارك
حس��ن ب��ركات وآخ��رون لكن��ه كت��ب أبي��ات يق��ارن فيه��ا
ب�ين امل��رأة يف وق��ت مض��ى والوق��ت احلال��ي فق��ال:
يا حليل الكان كالمن ومشينت بروقة
الكان نادر الفيهن تشوفو مروقة
يف أديم األرض عينيها دائماً طروقة
جلارتها إن مرقت مشت مسروقة
ما شفت يف جيل الزمن معشوقة
لو ولداً اشتكى طول هجرها ونار شوقه
لذلك تشوف ام قامنت ممشوقة
لكن النعامة ما بتضاري فشوقه
طلعن يف الطريق ساخرات بكل صراحة
نسن احلشمة يف زمن الدروس والراحة
ما دام الواحدة من وليانه القيه الراحة
ما تلوموها إن لفت مع الطراحة!!
وللجي��ل احلال��ي الب��د أن نش��رح معن��ى (الطراح��ة) يف
زم��ن مض��ى كان س��كان العاصم��ة املثلث��ة (اخلرط��وم
،واخلرط��وم حب��ري ،وأم درم��ان) املواص�لات املتاح��ة ه��ي
البص��ات والتاكس��ي (تاكس��ي اخلرط��وم بلونه األصفر
املع��روف ) وبالطب��ع العرب��ات املالكي بأنواعه��ا اهليلمان
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الفيات،الفوكس��ول كورتين��ا ،زفري،تاون��س ،م��ورس،
فلكسواجن ،هنرب،فوجلا،برلينا  ،هنرت ،افنجر ،مرسيدس،
أجنلينا..إخل وكان أي شخص أو جمموعة أسرة إذا أراد
أو أرادو أن يؤج��روا عرب��ة تاكس��ي (مش��وار) أم��ا إذا أراد
أي ش��خص أن يذه��ب مث�ل ً
ا م��ن اخلرط��وم إىل أم درم��ان
فيمكن��ه أن يذه��ب إىل (احملط��ة الوس��طى) باخلرط��وم
ومكانه��ا الس��ابق بش��ارع اجلمهوري��ة احلال��ي جنوب عمارة
كنتوفمال��وس وعم��ارة كم��ال مح��زة  ..لتج��د عرب��ات
التاكس��ي مرتاص��ة والكمنس��جي ين��ادي ألم درم��ان أو
اخلرط��وم حب��ري وعرب��ة التاكس��ي اهليلم��ان  60أو 66
تس��ع خلمس أش��خاص ..إثنان يف األمام وثالثة يف املقعد
اخللفي  ..لكن جتد البعض حيجز املقعد األمامي كام ً
ال
ويدف��ع طرح��ة ش��خصني وباختص��ار ش��اعرنا اجلاغري��و
يص��ف بن��ات الزم��ن ده باهلياف��ة  ..كم��ا كت��ب اجلاغري��و
يف أغنية مسريي اليت أداها الفنان أمحد املصطفى بلحن
مجي��ل واخت��ار بعض��اً م��ن أبياته��ا لك��ن نكت��ب كل أبي��ات
األغنيه
عيونو مبادراني  ،ونظراته مودراني
هو تايه ما دراني يف نور جسمو بشوف الكون بقى
أخدراني
أنا اللي مسرية
ويف اجليل أمرية
املربوم ضمرية
دي زهرة يف نداها
ودي قمرة يف كمريا
بعد ما كنت هاوي
يف قليب قدح زنادي
يا حظي كفاك
عنادي
بقيت كل يوم بنادي
للضوة خديرا نادي
حفلن بشذاها
وبفرح احلزانا
واألخالق مزانا
وضو البدر ساطع
يف فريع خيزرانه
جيب أنا بهوى نونو
هو يزيد يف فنونو
وذي الدر سنونو
وجذابات عيونو
دي أخضر برتقالي وال أصفر تربي لونو
عيوني نزل هميال
نظراتك مجيال
وازور القبة حايف
وأزور قوز الرميلة
لي أيام عديدة
من الناير خديدة
دي الكاتلين ريدة
أمجل غاية شوفتك
يف احللة اجلديدة

 ولع��ل كث�ير م��ن أغنياتن��ا الس��ودانية ال�تي تداولته��ااألجي��ال بعذوب��ة حلنه��ا ورصان��ة كلماته��ا وص��دق
مش��اعرها ..ه��ذه األغني��ات أُلف��ت عليه��ا كلم��ات ُ
..ت��اري
حلنه��ا ..فأغني��ة (اللق��اء األول) أو(أقب��ل اللي��ل) للش��اعر/
قرش��ي حمم��د حس��ن ،أداء الفن��ان عثم��ان حس�ين وم��ن
أبياته��ا:
ي��ا حبي�بي أقب��ل اللي��ل علين��ا ..وارتش��فناها تباع��اً فارتوين��ا
الس��مار يف مطل��ع مخس��ينيات الق��رن
،ه��ذا اللح��ن حول��ه ُ
املاض��ي إىل كلم��ات تق��ول  ،ش��وف يولن��دا بالرباب��ة تغ�ني
لين��ا ،يف اخلف��ة والرش��اقة س��لبونا ،ياروزين��ا ..ي��ا روزين��ا
أكرمين��ا ..والقص��ة أن يف اخلرط��وم القدمي��ة يف أح��د
أزقة ما بني ش��ارع احلرية (نيوبولد) وش��ارع عبد اللطيف
(إمساعيل باشا) غرب عمارة عثمان ألياس احلالية وغرب
مكات��ب هيئ��ة الس��ياحة والفن��ادق س��ابقاً يف ه��ذا (الزق��اق
الضي��ق) كان��ت تس��كن كث�ير م��ن العائ�لات الس��ودانية،
والقبطية ،واحلبش��ية منهم أس��رة املرحوم احلاج س��ليمان
وأس��رة (آل عن��دوم) ال�تي كان يعم��ل والده��م يف مكت��ب
حاك��م ع��ام الس��ودان وم��ن أبنائ��ه (أم��ان) ال��ذي التح��ق
باجلي��ش األثيوب��ي وقاد إنقالباً عس��كرياً على اإلمرباطور
هيالسالس��ي واغتي��ل يف
مابع��د م��ن نائب��ه (تف��ري
بن�تي) ث��م أُغتيل ه��و أيضاً
عل��ى ي��د منقس��تو هايلل��ي
مري��ام الذي توىل احلكم،
وكان يس��كن جبواره��م
املغني��ات الس��ودانيات
(الرضي��ة) (التوم��ة)
العوادي��ة)
(س��عدية
يف من��زل مس��تأجر
لصاحبه (األمني الش��عار)
ويش��اركهن يف الس��كن
ثالثة ش��قيقات أثيوبيات
يف غاية احلسن واجلمال
ه��ن (يولن��دا) (س��لبونا)
وك��ن
و(روزين��ا)
ثالثته��ن يرافق��ن الفنان��ة (س��عدية العوادي��ة) يف حفالتها
وه��ي كان��ت فنان��ة مكتمل��ة تغ�ني بأوكس�ترا كامل��ة يف
(بيوت األعراس) مع الفنانني أمثال (عبد احلميد يوسف)
(حسن عطية) ولعل (سعدية العوادية) أول إمرأة ترتدي
البدل��ة الس��تاتية وأول م��ن عزف��ت على آل��ة العود من على
ظهره��ا واقتب��س منه��ا ه��ذا النوع من الع��زف الحقاً احلكم
الدول��ي (أمح��د قندي��ل) .
وخنت��م بتهانين��ا اخلالص��ة ألس��رة اجلم��ارك واملتعامل�ين
معه��م م��ن وكالء التخلي��ص الذي��ن كان ج��زء كب�ير
منهم يف قوة اجلمارك مبناسبة إحتفال اجلمارك باليوم
العاملي للجمارك الذي يصادف اليوم السادس والعشرون
م��ن يناي��ر من كل عام وكذلك يصادف ذكرى حترير
اخلرط��وم عل��ى ي��د اإلمام حممد أمح��د املهدي.
ودمتم،،،،،

امللف الصحي

إلتهاب الكبد الوبائي النوع (ب)
)Hepatitis (B

د .عمر عثمان حممد
جممع عبدون سيد أمحد

 بول داكن مثل لون الشاي اصفرار متلمعة العنيإذا الحظ��ت ه��ذه األع��راض فينبغ��ي استش��ارة الطبي��ب
ويت��م تأكي��د التش��خيص بعم��ل التحالي��ل الالزم��ة الت��ى
متث��ل ج��ز ًء رئيس��ياً م��ن خط��ة الع�لاج واملتابع��ة

التشخيص -:

الع�لاج باالنتريف�يرون م��ن احتم��االت حت��ول اإللتهاب إىل
م��ن املع��روف أن إلته��اب الكب��د الوبائي  -ب  -منتش��ر عاملياً ،م��رض مزم��ن ق��د ي��ؤدي إىل تلي��ف الكبد بنس��بة ()% 2-1
وتزي��د نس��بة انتش��اره يف منطق��ة الش��رق األوس��ط ( آس��يا  ,م��ن املصاب�ين  ،أم��ا االطف��ال حديث��و ال��والدة  ,فتصل نس��بة
إفريقي��ا )ع��ن غريها م��ن مناطق العامل .
تلي��ف الكب��د اىل  % 90وام��ا املصاب��ون حب��االت مذمن��ة
م��ن التلي��ف فيص��اب منه��م م��ا ي�تراوح ب�ين  % 5-3س��نويا
تعريف إلتهاب الكبد الوبائي -:
بس��رطان الكب��د .

ه��و إلته��اب فريوس��ي يصي��ب الكب��د ويعم��ل عل��ى

تدمري خالياه وقد يؤدي إىل تليف الكبد مما يزيد -يتم العالج حسب حدة أو شدة املرض واالعراض .
انتقال العدوى -:
فرص��ة إصابت��ه بالس��رطان .
ويوج��د جب��دار ف�يروس إلته��اب الكب��د الوبائ��ي .بHBV.
املس��تضد الس��طحي HB<AGهل��ذا الف�يروس  ,وم��ن
املمك��ن أن يوج��د لس��نوات عدي��دة بال��دم وه��و دلي��ل عل��ى
اس��تمرار قابلي��ة الع��دوى .
وه��ذا الف�يروس ميك��ن قتل��ه بالتطه�ير مب��ادة
الفورمالدهيم��ة  Formaldehmyaبرتكي��ز ( 8-3
 )%وبالغلي��ان مل��دة ال تق��ل ع��ن  35دقيق��ة .

مصدر العدوى -:

االنس��ان ( املري��ض أو حام��ل الف�يروس ) ,ال يوج��ده��ذا الف�يروس بال��دم واللع��اب والس��ائل املن��وي للذك��ر
واالف��رازات املهبلي��ة لالنث��ى
إن قابلي��ة اإلصاب��ة مب��رض الكب��د الوبائ��ي (ب) تك��ونعالي��ة ب�ين األش��خاص الذي��ن يتعرض��ون هل��ذا امل��رض .

فرتة حضانة املرض -:

الف�ترة م��ا ب�ين دخول الفريوس للجس��م وظهور األعراض
 .ترتاوح بني ستة أسابيع وستة أشهر .

ظهور األعراض -:
-ارتف��اع درج��ة احل��رارة  -فق��دان الش��هية  -غثي��ان  -ق��ي -

أمل بالبط��ن  -إعي��اء  -دوار -أمل يف املفاص��ل  -حك��ة جبميع
أحناء اجلسم نتيجة زيادة الصبغة وأمالح الصفراء حتت
اجللد
تتفاوت األعراض من مريض الخر .

أهم األعراض -:

تنتق��ل الع��دوى م��ن خ�لال مالم��ة دم او اي س��ائل م��ن
س��وائل ش��خص مص��اب او حام��ل الفريوس ( ال��دم  ,اللعاب
 ,الغ��ي  ,الس��وائل املهبلي��ة ) وم��ن اهم ط��رق انتقال العدوى
حت��دث معظ��م احل��االت بس��بب االتصال اجلنس��ى معش��خص مريض أو حامل فريوس .
م��ن املمك��ن انتق��ال الع��دوى م��ن األم للولي��د اثن��اءال��والدة اذا كان��ت مصاب��ة  ,او حامل��ة للف�يروس .
ثقب االذن أو الوشم إذا كانت اإلبرة ملوثة .أدوات احلالقة .نقل الدم امللوث ومشتقاتهالوخذ باإلبر .تداول حقن املخدرات .الشذوذ اجلنسياحلق��ن واألدوات الطبي��ة امللوث��ة وادوات عي��اداتاالس��نان
احلجامة .أكثر الفئات تعرضاً للمرض -:األطباء وأطباء االسنانهئية التمريضالعاملون باملختربات الطبية وبنوك الدماملصاب��ون بالفش��ل الكل��وي ,ويعاجل��ون ع��ن طري��قغس��يل الكل��ى .
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الفئات التى جيب أن تاخذ اللقاح -:

حس��ب قوان�ين هئي��ة الصح��ة العاملي��ة جي��ب عل��ى الفئ��ات
األكث��ر تعرض �اً للم��رض والفئ��ات املذك��ورة أدن��اه أخ��ذ
اللق��اح .
مربيات األطفالخدم املنازلالسائقون اخلصوصيوناملدرسات ومشرفات احلضانات ورياض األطفالالعامل��ون يف صالون��ات احلالقة والتجميل  .والنواديالصحية
العامل��ون باألغذي��ة  ,ومنه��م الطباخ��ون والعامل��ونباملطاع��م
-األطفال حديثو الوالدة

متابع��ة املخالط�ين واخضاعه��م للفح��ص الط�بيو حتصينه��م
التقصى عن مصدر العدوىحتصني الفئات املعرضة للعدوىتطه�ير وتعقي��م األدوات الطبي��ة ،وم��ن االفض��لاس��تخدام االدوات الطبي��ة املخصص��ة االس��تعمال مل��رة
واح��دة فق��ط
مين��ع أخ��ذ ال��دم م��ن املتربع�ين الذي��ن س��بق إصابتهمباملرض
ع��دم اس��تخدام االدوات الش��خصية لالخري��نكفرشاة االسنان او ماكينة احلالقة او أي شئ يالمس
دم أو س��وائل اجلس��م
جتن��ب الس��باحة يف األح��واض العام��ة إذا كن��تمصاب��ا جب��روج أو تقرح��ات مفتوح��ة .

ق��د ي��ؤدي ه��ذا امل��رض إىل مضاعف��ات خط�يرة عل��ىامل��دى البعي��د ،ومب��ا أن العالج ي��ؤدي إىل تقليل فرص هذه
املضاعف��ات م��ن هن��ا تربز أهمية وقاية النفس بأخذ اللقاح
ضد ه��ذا املرض .
التحص�ين بلق��اح إلته��اب  .ب .ه��و الوس��يلة الوحي��دةوالفعال��ة حلمايت��ك م��ن ه��ذا امل��رض اخلط�ير  ,وم��ن امله��م
ج��دا أعط��اؤه للمخالط�ين والفئ��ات األكث��ر تعرض��ا ل��ه .
إن أخ��ذ ث�لاث جرع��ات م��ن  ---ض��روري حلمايت��كم��ن امل��رض يت��م أخ��ذ اجلرع��ة االوىل بع��د ثب��وت س��لبية
الفح��ص .
وم��ن الضروري جدا أخ��ذ اجلرعتني الثانية والثالثةيف الوقت الذي حيدده الطبيب
الوقاية وسبل مكافحة املرض-:ع��زل املري��ض يف املستش��فى ف��ور كش��ف حالته حتىيتحس��ن سريرياً .

يف احل��االت اخلفيف��ة إللته��اب الكب��د  ,عل��ى املري��ض يف
دور الريق��ان أخ��ذ األغذي��ة الت��ى تتقبله��ا نفس��ه باعت��دال ,
وجتن��ب إره��اق الكب��د ومالزم��ة الف��راش
واذا كان��ت االع��راض بدرج��ة عالي��ة يف احل��دة يدخ��ل
املري��ض اىل املستش��فى ويف ح��االت االس��تفراغ ( الق��ي )
الش��ديد يعط��ى املري��ض تغذي��ة وريدي��ة .
جي��ب أن يك��ون الغ��ذاء متوازن��ا ومستس��اغا للمري��ضم��ع جتن��ب الدهنيات ق��در اإلمكان .
يستبعد من طعام املريض االطعمة املقلية واملدخنةواملخلالت واملشروبات الروحية
جي��ب أن حتت��وي االطعم��ة على كميات كافية منالفيتامينات .
ينصح بش��رب كمبات كافية من الس��وائل من ( لرت 3-لرتات ) يف اليوم .

إجراءات املخالطني
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نصائح ملرضى إلتهاب الكبد الوبائي -:

رياضــــة
اجلمارك تشارك يف بطولة
الشرطة احتفاال بأعياد
االستقالل اجمليد*

إعداد املدرب
خالد هارون (عيشو)
شعبة املناشط الرياضية

ش��ارك فري��ق الك��رة اجلم��ارك يف
بطولة كرة القدم اخلماسية اليت
نظمه��ا االحت��اد الرياض��ي لوح��دات
الش��رطة وكان��ت مش��اركة جيدة
إذ بل��غ الفري��ق دوري األربع��ة
ولتتوق��ف مس�يرته خبروج��ه
عل��ى ي��د الدف��اع املدن��ي حام��ل لق��ب
البطولة  ,اجلدير بالذكر أن هذه
البطول��ة ش��ارك فيه��ا كل م��ن:
االحتي��اط املرك��زي  -املباح��ث -
الس��جل املدني  -املراجع��ة الداخلية
 الش��رطة الش��عبية  -الدفاع املدني -امل��رور  -والي��ة اخلرط��وم .

افتتاح الدورة املدرسية بكوسيت والنائب األول لرئيس اجلمهورية يشيد حبكومة النيل
األبيض والوزارة

هن��أ النائ��ب األول لرئي��س اجلمهوري��ة الفري��ق أول رك��ن بك��ري
حس��ن ص��احل واملعلم�ين و الط�لاب املش��اركني يف ال��دورة املدرس��ية
يف دورتها السادس��ة والعش��رون و اإلحتفال بذكرى أعياد اس��تقالل
الس��ودان .
وقد خاطب س��عادته حش��ود الطالب باستاد كوسيت ودشن فعاليات
الدورة املدرس��ة السادس��ة والعش��رين التى جاءت حتت شعار ( فلتدم
أنت ايها الوطن ) .

وحي��ا س��يادته الط�لاب والطالب��ات
مش�يراً إىل أنه��م يضع��ون الوط��ن يف
حدق��ات العي��ون بالتق��وى واألمي��ان .
وأش��اد حبكوم��ة الني��ل االبي��ض عل��ى
حس��ن الضياف��ة واالع��داد والتنظي��م
ول��وزارة الرتبية والتعليم التى قدمت
لوحة رائعة بقيادة الوزيرة سعاد عبد
الرازق
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باحلـ ــرب املريي
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لس��ت بصدد احلديث عن القوى السياس��ية العاملية العظمى
التى تعبث مبصائر الش��عوب بطرقها احلديثة املبتكرة....وال
عن العدو اإلسرائيلى مبخططاته التخريبيه واالستعماريه
بعي��دة امل��دى ,..ولكن��ى ببس��اطه س��أحتدث عما متارس��ه ضدنا
(الش��غاالت) األجنبي��ات داخ��ل منازلن��ا م��ن س��طوة وس��لطة
مذل��ة فى بع��ض األحيان.
واملعل��وم أن نس��بة اس��تخدام املعاون��ات ف��ى املن��زل ق��د ارتفع��ت
ف��ى الس��نوات األخ�يره بش��كل ملح��وظ ,وت��كاد بن��ات األحب��اش
يس��يطرن عل��ى س��وق الق��وى العامل��ه املنزلي��ه متاماً...وأصبح
وجوده��ن ف��ى حياتن��ا أش��به م��ا يك��ون بالض��روره أو (املوض��ه)
...وال يقتص��ر اس��تخدامهن عل��ى طبق��ه معين��ة م��ن اجملتم��ع
أو فئ��ه خاص��ه م��ن الناس..فه��ن -ك��ن -دائم��اً متاح��ات
حبس��ب الطل��ب .وعل��ى كاف��ة األن��واع واألش��كال واألس��عار
والتخصص��ات املهني��ه.
 #وأصب��ح م��ن الش��ائع ج��داً تكدس��هن ف��ى بي��وت املناس��بات
بش��كل ملح��وظ حي��ث تأت��ى إحداه��ن برفق��ة الواح��ده منا من
باب الربس��تيج أو بس��بب رعايتها لألطفال ,وأحيان يننب َّ
عنا
ف��ى القي��ام بواجب��ات املعاون��ة ف��ى احملاف��ل واألت��راح.
وك��ن حت��ى وق��ت قري��ب يتمتع��ن بق��در واف��ر من االس��تكانة
واألدب واالستس�لام للض��رورة امللح��ة ال�تي دفعتهن للهجره
م��ن بالده��ن طلب �اً لل��رزق ,فتجده��ن حريص��ات ج��داً عل��ى
القي��ام بواجباته��ن عل��ى أكمل وجه مهما تنوعت لنيل ثقتنا
ورضانا.
ً
وأن��ا ش��خصيا ال ميكنن��ى أن أنك��ر فضله��ن من��ذ س��نحت
ظروف��ى باالس��تعانه باحداه��ن لتعاونن��ى عل��ى القي��ام
بالتزامات��ى األس��ريه بع��د أن أعيان��ى التوفي��ق م��ا بينه��ا وب�ين
ه��ذا الره��ق الكتاب��ى اللذي��ذ.
 #ولكن....مؤخ��راً ب��رزت عل��ى الس��طح أزم��ه حقيقيه وفادحه
ف��ى وج��ود (الش��غاالت) ,ويع��زو الكثريي��ن ذلك الرتفاع أس��عار

ال��دوالر حبي��ث مل تع��د التحاوي��ل الت��ى تبعثها ه��ؤالء الفتيات
اىل ذويه��ن مرضيه...فآث��رن البح��ث ع��ن مه��ن أخ��رى أعل��ى
أج��راً -وال تس��ألونى ع��ن ماهي��ة تل��ك امله��ن فاللبيب باإلش��ارة
يفهم -واعتزلن األعمال املنزليه اليت ال تس��من وال تغين من
ج��وع وتركنن��ا هك��ذا فى ح�يرة وقلق بع��د أن اعتمدنا عليهن
كلي�اً ومل نع��د نطيق منازلن��ا دونهن.
والش��اهد أن العدي��د م��ن (الش��غاالت) قد هج��رن البيوت اللتى
يعمل��ن به��ا مؤخ��راً بذرائ��ع خمتلف��ه ليرتك��ن العدي��د م��ن
الس��يدات وه��ن ي��كادن يزرف��ن الدم��وع عل��ى فراقه��ن.
وإذا م��ا فك��رت إحدان��ا للحظة فى البح��ث عن بديله إصدمت
باألرقام الفلكيه التى بنت يفرضنها كمقابل مادي لعملهن
ك(مدي��رات) ملنازلن��ا!!! ويك��دن يكون��ن (معدوم��ات) وغ�ير
موجودات.
 #أح��د األصدق��اء األع��زاء ظ��ل لع��دة أيام يهاتفنى وهو يش��كو
م��ن مأس��اته ه��و وزوجت��ه وأبنائ��ه بع��د خ��روج (الش��غاله)...
ويق��ول أنه��م كادوا يقبل��ون يديه��ا ك��ي تبق��ى...وكادت
زوجت��ه ت��ذرف الدم��وع متوس� ً
�لة هل��ا لتواص��ل (اس��تعمارها)
ملنزهل��ا ولك��ن هيهات....وحينم��ا فك��ر فى إحض��ار أخرى بديله
تفاج��أ بن��درة املع��روض وإرتف��اع رواتبه��ن الش��هريه بص��وره
كبريه حتى كادت إحداهن أن تس��اوى رأس��ها برأس كبار
موظف��ي اخلدم��ه املدني��ه لدين��ا.
وم��ن ب�ين اس��تيائه العظي��م خ��رج عل��ى بفك��رة مقاطع��ة
(الش��غاالت) ف��ى ظ��ل محل��ة مجعية محاية املس��تهلك الكربى
(الغاىل مرتوك)!! وسألنى بامتعاض عن السبب الذى حيول
بينن��ا كرب��ات بي��وت وأمه��ات وب�ين القي��ام بأعبائن��ا املنزلي��ة
وحدنا؟...خصوص�اً وأنن��ا كن��ا نؤديه��ا مجيعاً فى الس��ابق قبل
صرع��ة الش��غاالت ه��ذه ب��كل تف��ان .
ويتس��اءل صديقن��ا ع��ن الفوائ��د الت��ى اكتس��بناها م��ن وراء
االس��تعانه بتل��ك الق��وى االس��تعماريه داخل بيوتن��ا أكثر من
العدي��د م��ن الكيلوه��ات الزائ��ده ف��ى أوزانن��ا والت��ى نله��ث االن
وراء رياضة املش��ي والنوادى الصحيه والتس��كع على الكباري
وش��ارع النيل فى س��بيل أن نفقد بعضها؟....وينصحنا سيادته
حن��ن معش��ر النس��اء بالع��ودة الطوعي��ه اىل وظائفن��ا احلياتي��ه
األساس��يه والتمرد على س��طوة أولئك الفتيات الالئى يعش��ن
بينن��ا ويعلم��ن كل أحوالن��ا وأس��رارنا ثم ال تلب��ث إحداهن أن
تنس��ى قدس��ية امللح واملالح و(تبيعنا) ألول وأفضل العروض
الت��ى تأتيها م��ن آخرين.
واحلقيق��ه إنن��ا فعلياً قد خضعنا متاماً لسيطرة(احلبش��يات)
وأصبحن��ا ال نس��تغين عنهن...وكن��ت فى كث�ير من األحيان
اضب��ط نفس��ى متلبس��ة بالت��ودد للبن��ت الت��ى تعاونن��ى باملنزل
لدرج��ة تص��ل ح��د (كس�ير التل��ج) والنف��اق خش��ية أن تعل��ن
يوم�اً مترده��ا عل��ى فت�ترك ظه��ري مكش��وفاً مل��ا تق��وم ب��ه م��ن
أعم��ال مل يع��د ل��ي ق��درة وال طاق��ة عل��ى القي��ام بالعديد منها
 ,وذل��ك فق��ط بس��بب ال��وزن الزائ��د ال��ذى اكتس��بته فعلي �اً
ومؤخ��راً بس��بب استس�لامى للرك��ون حت��ى ك��دت أك��ون
ضيف��ة عل��ى بيتى!
اخريا»....ه��ل ميكنن��ا أن ننف��ذ ه��ذه املقاطع��ه الغالي��ه...أم أنن��ا
أضع��ف م��ن جم��رد التفك�ير ف��ى ه��ذا الفق��د اجللل
***

