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كلمـــة رئيــس التحريــر

CUSTOMSWindows
تصــدر عــن دائــرة الجمــارك بــرأس الخيمــة

املشرف العام
رئيس التحريـر د .محمد عبداهلل احملرزي
هيئة التحرير  :غاية بن سعيد بن درويش الشامسي
خولة جاسم خميس السويدي
الشيخ أحمد بن صقر القاسمي

فريق عمل نيو جينيريشن ميديا

خـولة إبراهيـم
عبدالعزيز العليوي
زينب شيحـــة
ماهر صفي الدين

منظومة أمنية جمركية مستدامة
تواصل
الرسالة:
حمايــة املجتمــع مــن املمنوعــات وتســهيل حركــة التجــارة املشــروعة وضمــان اقتصــاد
تنافســي إلمــارة رأس اخليمــة مبــا يُحقــق الســعادة للمتعاملــن.
الرؤيــــة:
إدارة جمركيــة رائــدة يف حمايــة املجتمــع ،داعمــة لالقتصــاد التنافســي املســتدام بــأدوات
مبتكــرة وشــراكات متميــزة.
القيــم املؤسسيــــة:
 الريــادة :ندعــم بقدراتنــا وكافــة مواردنــا احتــال مكانــة عامليــة ذات ريــادة يف كافــة
العمليــات واخلدمــات.
احلوكمــة :املســائلة والشــفافية والنزاهــة ســتكون املعاييــر احلاكمــة جلميــع عملياتنــا
وعالقتنــا مــع كافــة املعنيــن.
االبتــكار :نعــزز ثقافــة االبتــكار يف بيئــة العمــل وندمــج أدواتــه يف كافــة عملياتنــا وانشــطتنا
اليومية.
الســعادة واإليجابيــة :احلفــاظ علــى بيئــة عمــل تتســم باإليجابيــة تعززهــا قــدرات
مؤسســية تتفانــى يف إســعاد املتعاملــن.
اإلســتدامة :التركيــز علــى حتقيــق نتائــج رائــدة تتســم باالســتقرار واالســتدامة حتركهــا
قــدرات مؤسســية مرنــة ذات كفــاءة وفعاليــة.
التوافــق اإلســتراتيجي :ســنعمل كفريــق واحــد لتحقيــق أهدافنــا مبــا يتماشــى مــع رؤيــة
احلكومــة ويضمــن تعزيــز مســتهدفاتها اإلســتراتيجية.
األهداف اإلستراتيجية :
 .1تعزيز املنظومة األمنية اجلمركية لضمان استدامة أمن املجتمع.
 .2تطوير العمل اجلمركي وزيادة اإليرادات وتعزيز التنافسية.
 .3تعزيــز حســن التصــرف للمــوارد املاليــة واملمتلــكات ودعــم توجــه احلكومــة يف توفيــر
النفقــات وتطبيــق احلوكمــة املؤسســية.
 .4حتقيق منوذج حكومي رائد يف استثمار رأس املال البشري واالنفتاح على املجتمع.
 .5ترسيخ ثقافة االبتكار واستشراف املستقبل بالدائرة.

دائــرة الجمــارك فــي إمــارة رأس الخيمــة مســيرتها فــي االســتعداد للخمســين
بالعمــل علــى االرتقــاء بجــودة خدماتهــا ،مســتلهمة توجيهــات قيادتنــا الحكيمــة

ورؤيتهــا الطموحــة التــي تستشــرف اآلفــاق وترســخ ثقافــة التميــز لتحقيــق قفــزات نوعيــة فــي
شــتى المجــاالت ،وذلــك مــن خــال تصميــم الخمســين عامـ ًـا القادمــة لألجيــال الجديــدة ،وهنــا
تتضافــر جهودهــا لتكــون جـ ً
ـزءا مــن منظومــة وطنيــة متكاملــة تواصل العمل الخالق لتعزيز مســيرة
ً
ً
عالميــا يحتــذى فــي
نموذجــا
وطــن فتــي اســتطاع خــال ســنوات قصيــرة مــن عمــره أن يكــون
التجارب التنموية الرائدة والتي صاغت بإبداع قصة نجاح وعطاء فاقت التوقعات .
وتبــرز جمــارك رأس الخيمــة كأيقونــة فــي الفسيفســاء اإلماراتــي الــذي قــدم خــال الثمــان
واألربعــون عامـ ًـا الفائتــة أنموذجـ ًـا للعطــاء واالبتــكار ،وتتكامــل جهودهــا مــع جهــود باقــي دوائــر
الجمــارك فــي دولتنــا الحبيبــة لتؤكــد أن الجمــارك الحصــن الــذي يعــزز أمــن وأمــان الدولــة ،ونحــن إذ
نفخــر بمــا وصلنــا لــه ،نجــدد العهــد والوعــد علــى متابعــة مســيرة اآلبــاء المؤسســين واســتكمال
مســيرة البنــاء واالزدهــار.
وتوفــر جمــارك رأس الخيمــة بيئــة مثاليــة ومحفــزة لنمــو األعمــال مــن خالل تيســير التجارة وتبســيط
اإلجــراءات الجمركيــة وأتمتــة العمليــات الجمركيــة ،وتتضافــر جهــود العامليــن فــي الدائــرة مــن قــادة
وإدارييــن وموظفيــن ومفتشــين بالتعــاون مــع الشــركاء اإلســتراتيجيين مــن الجهــات الحكوميــة
ومؤسســات القطاع الخاص والتجار والمصدرين والمســتوردين والمخلصين الجمركيين من أجل
االرتقــاء بمســتوى األداء فــي المنافــذ الجمركيــة بالدولــة وتطبيــق أفضــل الممارســات العالميــة.
ونســعى إلن نؤكــد حضورنــا كإدارة جمركيــة رائــدة فــي حمايــة المجتمــع ،داعمــة لالقتصــاد
التنافســي المســتدام بأدوات مبتكرة وشــراكات متميزة تعزز المنظومة األمنية الجمركية لضمان
اســتدامة أمــن المجتمــع حمايــة المجتمــع مــن الممنوعــات وتســهيل حركــة التجــارة المشــروعة
وضمــان اقتصــاد تنافســي إلمــارة رأس الخيمــة بمــا ُيحقــق الســعادة للمتعامليــن.

إن ّ
تطلعاتنــا ليــس لهــا حــدود ،وهــي مرتبطــة بشــكل أساســي بحرصنــا علــى أمــن الوطــن وعلــى
ّ

كمــل منظومــة النجــاح لدولــة اإلمــارات العربيــة المتّ حــدة ويضعهــا
دعــم النظــام االقتصــادي الــذي ُي ّ
علــى قائمــة الــدول األكثــر تقدمـ ًـا فــي العالــم.

+971 50 690 0399
+971 7 222 999 5
info@ngmedia.ae

املوضوعــات الــواردة تعبــر عــن رأي كاتبهــا ،وال متثــل بالضــرورة رأي دائــرة
اجلمــارك بــرأس اخليمــة .ورغــم اجلهــود لتحــري الدقــة ،فــإن املجلــة ال
تتحمــل مســؤولية أيــة أخطــاء يف املعلومــات الــواردة.

رئيس التحرير
د .محمد عبدالله المحرزي
المدير العام لدائرة جمارك رأس الخيمة

ا ملحتــو يــــا ت

 | 06إستراتيجية جمركية لمواجهة أزمة كورونا
خطط الستمرارية األعمال وإجراءات جمركية ووقائية
في المنافذ لحماية المجتمع والموظفين.

 | 12موانئ رأس الخيمة  ...تواكب الطفرة االقتصادية في اإلمارة
تســتحوذ الموانــئ البحريــة فــي دولــة اإلمــارات علــى نحــو  %60مــن إجمالــي حجــم مناولــة الحاويــات والبضائــع
والمتجهــة إلــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

 | 08الجواز اللوجستي العالمي..
المبــادرة التــي أعلنــت عنهــا دولــة اإلمــارات علــى
هامــش الــدورة الخمســين للمنتــدى االقتصــادي
 | 18جمارك اإلمارات ..تتخطى أصعب التحديات

 | 20الملكية الفكرية؟

تَ َمكّن القطاع من النجاح الالفت في تحقيق المعادلة

بهدف إرســاء توازن ســليم بين المبتكرين والجمهور،

الصعبة بتسهيل التجارة وحركة المسافرين.

وإتاحــة بيئة تســاعد على ازدهار اإلبــداع واالبتكار.

ً
مؤخــرا بدافــوس.
العالمــي والتــي عقــدت

 | 09نظام إلكتروني جمركي موحد

 | 26كيف تساعد دولة اإلمارات رواد األعمال؟

 | 28سنغافورة ..من آسيا إلى العالم

تعــد اإلمــارات واحــدة مــن أفضــل الــدول فــي العالــم،

تعــد واحــدة مــن أصغــر دول العالــم إال أنهــا تمكنــت

من شأنه تحويل أهداف اإلستراتيجية الجمركية

ألنهــا عملــت بجــد من أجل تهيئة بيئة جاذبة لالســتثمار.

مــن أن تكــون بيــن أكبــر االقتصاديــات العالميــة.

الموحدة إلى واقع ،وتطوير العمل الجمركي.
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للدعم واالستفسار عرب مراكز العمليات بدائرة الجمارك برأس الخيمة

جرمك المطــار
AIRPORT- OPERATION

+971 50 9966847
+971 7 2333 733
Ext. 542

جرمك ميناء صقر
SAQR PORT- OPERATION

+971 50 9966371
+971 7 2333 733
info.saqrport@customs.rak.ae

جرمك المناطق الحرة الشمالية
NORTH FZ CUSTOMS

+971 50 9966257
+971 7 2333 733
Ext. 465 - 466

info.northfz@customs.rak.ae

جرمك الربيـــد

+971 56 4020478
+971 7 2333 733

Ext. 504

جرمك المناطق الحرة الجنوبية
SOUTH FZ CUSTOMS

+971 50 9966548
+971 7 2333 733

Ext. 401

Ext. 528

info.emiratesposts@customs.rak.ae

جرمك الدارة

ALJAZEERA PORT

info.ajp@customs.rak.ae

Ext. 292

info.rakport@customs.rak.ae

POST OFFICE- OPERATION

جرمك ميناء الجزيرة الحرماء

+971 50 9966249
+971 7 2333 733

RAK PORT- OPERATION

+971 50 9966528
+971 7 2333 733

Ext. 444 - 444 - 446 - 447

info.airport@customs.rak.ae

جرمك ميناء رأس الخيمة

AL DARA CUSTOMS

+971 50 9966183
+971 7 2333 733
Ext. 424

info.darah@customs.rak.ae

info.southfz@customs.rak.ae

جرمك المنطقة الحرة بالغيل
ALGHAIL FZ CUSTOMS

+971 50 9966317
+971 7 2333 733
Ext. 482 - 483

info.alghailfz@customs.rak.ae

WWW.RAKCUSTOMS.RAK.AE

أطلقت دائرة جمارك رأس الخيمة موقعها االلكرتوني الجديد ليتماشى مع احتياجات وتطلعات
الجمهور ،وتجسيدا ألهدافها االسرتاتيجية وحرصها على تحقيق التواصل الفعال مع الجمهور

اإلصابــة بالفيــروس باتخــاذ التدابيــر االحترازيــة ،وإصــدار التعاميــم
الخاصــة بكيفيــة التعامــل مــع الشــحنات الــواردة وآليــات العمــل
واإلرشــادات الصحيــة ،وإطــاق المبــادرات التوعويــة والصحيــة
لموظفــي القطــاع وأفــراد المجتمــع ،وجمــع البيانــات اإلحصائيــة عن
حركــة الســلع والبضائــع وتحليلهــا وتزويــد الجهــات المختصــة فــي
الدولــة بهــا ،األمــر الــذي دعــم عمليــة اتخــاذ القــرار علــى مســتوى

إستراتيجية جمركية
من ثمانية محاور
لمواجهة أزمة كورونا

وأشــار معاليــه إلــى أن اســتجابة قطــاع الجمــارك فــي الدولــة بمجــرد

نجـح قطـاع الجمـارك فـي الدولـة فـي تنفيـذ إسـتراتيجية متكاملـة لمواجهـة التداعيـات

ظهــور المؤشــرات األولــى ألزمــة كورونــا كانــت ســريعة وإيجابيــة

الخاصـة بفيـروس كورونـا “كوفيـد ،”-19ممـا سـاهم فـي حمايـة المجتمـع وموظفـي
الجمـارك فـي المنافـذ الحدودية والمراكز الرئيسـية وضمان توفير السـلع واالحتياجات
األساسـية ألفـراد المجتمـع بأمـان وفـي الوقت المناسـب.

الدولــة.
وقــال معالــي علــي ســعيد النيــادي ،مفــوض الجمــارك رئيــس الهيئــة،
إن توجيهــات القيــادة الحكيمــة لدولــة اإلمــارات وســرعة إدراكها لتداعيات
ومخاطــر أزمــة تفشــي فيــروس كورونــا فــي وقــت مبكــر ســاهم
فــي تجنــب الدولــة لمخاطــر كبيــرة ،وأطلــق جــرس اإلنــذار المكبــر فــي
ً
اســتعدادا لمواجهــة تلــك األزمــة ،ورفــع مــن
القطاعــات الحكوميــة
مســتوى الوعــي لــدى أفــراد المجتمــع.

للغايــة ،وقامــت الهيئــة والدوائــر الجمركيــة المحليــة كافــة باتخــاذ
إجــراءات جمركيــة وصحيــة وأمنيــة حاســمة لمنــع تفشــي الفيــروس،
وفــي الوقــت نفســه ضمــان توفيــر متطلبــات المجتمــع مــن
االحتياجــات األساســية.
ً
ً
كبيرا
تحديا
وأضــاف معاليــه أن أزمــة تفتشــي فيــروس كورونا تمثــل
لقطــاع الجمــارك فــي الدولــة ،لمــا لهــا مــن تداعيــات صحيــة وأمنيــة
واقتصاديــة واجتماعيــة ،وفــي الوقــت ذاتــه تمثــل فرصــة كبيــرة
لتعزيــز قــدرات هــذا القطــاع فــي مجــال إدارة األزمــات والطــوارئ
والكــوارث والعمــل عــن بعــد ،كمــا تعــد فرصــة إلطــاق الطاقــات
الكامنــة لــدى هــذا القطــاع مــن أجــل استشــراف المســتقبل واإلبداع
واالبتــكار فــي وضــع اإلســتراتيجيات المســتقبلية التــي تكفــل
مواجهــة مثــل هــذه األزمــات والتحديــات.
وتضمنــت إســتراتيجية قطــاع الجمــارك فــي الدولــة فيمــا يتعلــق
بمحــور إنهــاء اإلجــراءات وإنجــاز المعامــات الجمركيــة بســهولة
ويســر ،مجموعــة مــن اإلجــراءات والمبــادرات مــن أهمهــا تخليــص
المعامــات عــن بعــد وإدراج جميــع األوراق المطلوبــة فــي نظــام
التخليــص اإللكترونــي مــن دون تالمــس مــع المراجعيــن ،وتوفيــر
أجهــزة كشــف حراريــة للمتعامليــن قبــل الدخــول إلــى مراكــز الخدمــة
وللمســافرين وســائقي الشــاحنات ،وتزويــد المراكــز الجمركيــة

تضمنت

إســتراتيجية الجمــارك فــي مواجهــة كورونــا،
التــي تنفذهــا الهيئــة االتحاديــة للجمــارك ودوائــر

الجمــارك المحليــة 8 ،محــاور رئيســية تمثلــت فــي إنهــاء اإلجــراءات
وإنجــاز المعامــات الجمركيــة بســهولة ويســر مــع اتخــاذ التدابيــر
واإلجــراءات االحترازيــة كافــة ،وتطبيــق خطــط اســتمرارية األعمــال
وآليــة العمــل عــن بعــد وتســهيل إنجــاز معامــات التخليــص
الجمركــي عبــر التطبيقــات الذكية ،وتشــديد الرقابة على الشــحنات
الــواردة ،واتخــاذ إجــراءات األمــن والســامة كافــة لضمــان عــدم تأثر
الشــحنات التــي يتــم الســماح بدخولهــا إلــى الدولــة بحمــل
الفيروس أو التأثر به.
واســتهدفت إســتراتيجية قطــاع الجمــارك فــي الدولــة كذلــك ،حماية
موظفــي الجمــارك فــي المقــرات الرئيســية والمنافــذ الجمركيــة من
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بمعــدات الســامة الوقائيــة كأدوات التعقيــم والتطهيــر.
كمــا حرصــت المراكــز الجمركيــة علــى تســهيل مــرور البضائــع الــواردة
للســوق المحلــي ،وإيقــاف التعامــل مــع المركبــات الســياحية
خطط السترمارية
األعمال وإجراءات
جرمكية وقائية
في المنافذ لحماية

المجتمع والموظفني

 29.5مليار درهم حجم
تجارة اإلمارات من
المواد الغذائية مع دول
العالم في  4أشهر

والســفن الخشــبية مــا عــدا الحــاالت االســتثنائية ،إضافــة إلــى
تقليــل عــدد ســاعات الــدوام وأيــام العمــل للمخلصيــن الجمركييــن،
ومنــع دخــول الشــاحنات (الكســارات) إلــى الدولــة والســماح
بالشــاحنات التجاريــة فقــط ،وكذلــك منــع دخــول البحــارة للموانــئ
أو الذهــاب لألســواق الحــرة ،ووضــع خطــط الســتمرارية األعمــال
وضمــان عــدم تأثــر العمــل.
وفــي هــذا الســياق ،أشــارت البيانــات اإلحصائيــة األوليــة للهيئــة
إلــى أن اإلجمالــي العــام لحجــم تجــارة المــواد الغذائيــة لدولــة
اإلمــارات مــع دول العالــم (تجــارة مباشــرة ومناطــق حــرة) بلــغ 29.5
مليــار درهــم خــال الفتــرة مــن شــهر ديســمبر  2019وحتــى نهايــة

املختــر املفيــد
مــارس  ،2020حيــث بلغــت قيمــة الــواردات منهــا حوالــي  20مليــار
درهــم ،والصــادرات  5.1مليــار ،بينمــا بلغــت قيمــة إعــادة التصديــر
 4.4مليــار درهــم.
وفــي محــور تطبيــق آليــة العمــل عــن بعــد وتســهيل إنجــاز معامــات
التخليــص عبــر التطبيقــات الذكيــة ،قامــت الهيئــة ودوائــر الجمــارك
المحليــة باعتمــاد منهجيــة العمــل عــن بعــد علــى مراحــل ،وتضمنــت

تشديد الرقابة على الشحنات الواردة باستخدام أجهزة الكشف
باألشعة السينية والفحص اإلشعاعي ،والتواصل مع الجهات
األمنية والصحية المختصة في حالة االشتباه بإحدى الشحنات،
وتعقيم الشحنات القادمة من الدول المصابة بشكل دوري،
ً
وصوال إلى تعليق بعض التعامالت مع بعض الدول المصابة

المرحلــة األولــى الوظائــف اإلداريــة وموظفــي األمــراض المزمنــة
والســيدات الحوامــل ،لتتســع فيمــا بعــد لتشــمل اإلدارات كافــة
باســتثناء مفتشــي الجمــارك الذيــن يمارســون مهــام التفتيــش
فــي المراكــز الجمركيــة ،حيــث تــم تقليــل عــدد ســاعات العمــل فــي
بعــض المنافــذ وزيــادة عــدد النوبــات لتحقيــق التباعــد الجســدي بيــن
المفتشــين والعامليــن ،وتخصيــص بريــد إلكترونــي لــكل منفــذ
جمركــي وإنجــاز معامــات التخليــص عبــر التطبيقــات الذكيــة.
وأكــد معالــي مفــوض الجمــارك رئيــس الهيئــة أن اإلنجــازات الكبيــرة
التــي حققهــا قطــاع الجمــارك فــي الدولــة فــي مجــال تطويــر
الخدمــات وإنجــاز المعامــات ورفــع مســتوى الكفــاءات المواطنــة
والبنيــة التحتيــة والبرامــج واألنظمــة اإللكترونيــة والذكيــة المتميــزة
التــي يتمتــع بهــا القطــاع ،خاصــة فــي مجــال التخليــص الجمركــي
اإللكترونــي المســبق وأجهــزة التفتيــش المتطــورة ،تعــد مــن أهــم
العوامــل التــي ســاعدت القطــاع علــى مواجهــة تحديــات أزمــة
كورونــا والتعامــل معهــا باحترافيــة ومهنيــة كبيــرة.

عــن بعــد وتقليــص عــدد الموظفيــن وأيــام

وقامــت الهيئــة ودوائــر الجمــارك المحليــة بتشــديد الرقابــة علــى

العمــل لتقليــل تجمعــات الموظفيــن ،وإلغــاء

ً
خصوصــا مــن الــدول المصابــة بالفيــروس ،مــن
الشــحنات الــواردة

نظــام البصمــة اليدويــة ،وتوفيــر أدوات التعقيم

خــال تقليــل التفتيــش اليــدوي ،وزيــادة التفتيــش باســتخدام أجهــزة

والقفــازات والكمامــات ،إضافــة إلــى أجهــزة

الكشــف باألشــعة الســينية والفحــص اإلشــعاعي ،والتواصــل مــع

الفحــص الحــراري للموظفيــن والمراجعيــن،

الجهــات األمنيــة والصحيــة المختصــة فــي حالــة االشــتباه بإحــدى

وتطهيــر مواقــع العمــل وتعقيمهــا باســتمرار،

الشــحنات ،وتعقيــم الشــحنات القادمــة مــن الــدول المصابــة بشــكل

وتوزيــع منشــورات توعيــة علــى الموظفيــن

وصــوال إلــى تعليــق بعــض التعامــات مــع بعــض الــدول
دوري،
ً

ووضــع ملصقــات ولوحــات إرشــادية خاصــة

المصابــة.

بالوقايــة بمــرض كورونــا ،ومنــع دخــول أكثــر مــن

كمــا تــم اتخــاذ إجــراءات األمــن والســامة كافــة لضمــان عــدم تأثــر

مراجــع إلــى مراكــز ســعادة المتعامليــن فــي

الشــحنات التــي يتــم الســماح لهــا بدخــول الدولــة ،حيــث تــم تعزيــز

وقــت واحــد وتوزيعهــم علــى مســافات فــي

التعــاون مــع الجهــات المختصــة ،وبمســاندة العديــد مــن تلــك

حالــة الزحــام.

الجهــات يتــم تعقيــم الشــحنات والطــرود البريــة والمكاتــب وســاحات

كمــا أصــدرت الهيئــة ودوائــر الجمــارك المحليــة

التفتيــش والمبانــي وغيرهــا مــن أماكــن العمــل الجمركــي.

عـ ً
ـددا مــن التعاميــم لموظفيهــا حــول كيفيــة التعامــل مــع الشــحنات،

وقــال معالــي علــي النيــادي إن الهيئــة االتحاديــة للجمــارك قدمــت

والوقايــة مــن مــرض كورونــا ،والتعريــف بالتدابيــر االحترازيــة التــي

أوجــه الدعــم المطلوبــة للهيئــة الوطنيــة إلدارة الطــوارئ واألزمــات

يجــب تطبيقهــا ،إضافــة إلــى إرشــادات الصحــة والســامة واألمــن

والكــوارث منــذ اللحظــة األولــى وشــاركت بفعاليــة فــي اجتماعاتهــا

ومعــدات الوقايــة الشــخصية ،وآليــة التعامــل مــع الموظفيــن

كافــة ،كمــا تعاونــت مــع الجهــات كافــة ذات العالقــة فــي الدولــة،

القادميــن مــن رحــات أو مهمــات ســفر خارجيــة.

بهــدف التخفيــف مــن تداعيــات تفتشــي فيــروس كورونــا فــي
الدولــة.
وفــي هــذا الصــدد ،قــدم معاليــه الشــكر لجميــع الدوائــر الجمركيــة
ومفتشــي ومنتســبي قطــاع الجمــارك فــي الدولــة والجهــات
المختصــة ذات العالقــة علــى مــا قدمــوه مــن جهد ملموس ســاهم
فــي تعزيــز قــدرة قطــاع الجمــارك والدولــة علــى مواجهــة األزمــة.
وفــي مجــال حمايــة موظفــي قطــاع الجمــارك مــن اإلصابــة
ً
عــددا مــن
بالفيــروس ،تبنــت الهيئــة ودوائــر الجمــارك المحليــة
المبــادرات ،مــن بينهــا اعتمــاد خطــة اســتمرارية األعمــال والعمــل

علي سعيد النيادي:
“أزمة تفتشي
فريوس كورونا
تمثل تحدي ًا كبري ًا
لقطاع الجمارك
في الدولة ،ولذا
فهي فرصة لتعزيز
قدرات الجمـــــارك
في إدارة الطوارئ
والكـــــوارث”

ومنــذ بدايــة األزمــة ،أطلقــت الهيئــة والدوائــر المحليــة مجموعــة
مــن المبــادرات الصحيــة والجمركيــة ،والتــي تمثلــت فــي إقامــة
ورش تدريبيــة حــول العمــل عــن بعــد وخطــط اســتمرارية األعمــال،
وإطــاق تطبيقــات االتصــال المرئــي بيــن الموظفيــن ،وإقامــة
الــدورات التدريبيــة المتخصصــة عــن بعــد ،وكذلــك اتخــاذ اإلجــراءات
الصحيــة االحترازيــة للحفــاظ علــى كبــار المواطنيــن وأصحــاب الهمــم
ومــن لديهــم أمــراض مزمنــة ،وتوجيــه الموظفيــن إلــى عــدم الســفر
للخــارج ،وإنشــاء لجــان لمتابعــة الحــاالت الصحيــة ،وتجهيــز غرفــة
طبيــة وحجــر صحــي للحــاالت المشــتبه فيهــا.
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بدبــي الرئيــس األعلى لطيــران اإلمــارات والمجموعة،
بمشــاركة معالي وزير االقتصاد ســلطان المنصوري،
وســعادة ســلطان بــن ســليم رئيــس مجلــس اإلدارة

الجواز اللوجستي العالمي..
تميز للنموذج اإلماراتي في
دعم التجارة الدولية
رحبت  20دولة باالنضمام إلى مبادرة الجواز اللوجستي العالمي ،المبادرة التي أعلنت
عنها دولة اإلمارات على هامش الدورة الخمسين للمنتدى االقتصادي العالمي والتي
ً
مؤخرابدافوس.
عقدت

أكد

معالــي المهنــدس ســلطان بــن

لجعــل دبــي عاصمــة االقتصــاد الجديــد فــي المنطقــة

ســعيد المنصــوري وزيــر االقتصــاد أن

وبلــوغ تريليونــي دوالر كمســتهدف طمــوح للتجــارة

مبــادرة الجــواز اللوجســتي العالمــي التــي أطلقتهــا

الخارجيــة غيــر النفطيــة لدبــي فــي عــام .”2025

حكومــة دبــي خــال المنتــدى االقتصــادي العالمــي

وكانــت دولــة اإلمــارات شــاركت فــي جلســة حواريــة

ـاال متميـ ً
ـزا عــن النمــوذج الرائــد الــذي
 ،2020تقــدم مثـ ً

حــول “خــط دبــي للحريــر ..إعــادة اختــراع التجــارة

تتبعــه دولــة اإلمــارات لتحقيــق رؤيتهــا التنمويــة
القائمــة علــى االنفتــاح والتعــاون مــع مختلــف دول
العالــم” .و تثبــت المبــادرة عــزم دولــة اإلمــارات علــى
دفــع جهــود التنميــة االقتصاديــة عالميـ ًـا مــع شــركائها،
واســتمرارها فــي إنشــاء روابــط جديــدة لدعــم التجــارة
علــى المســتوى الدولــي ،مــن خــال تعزيــز ممكنــات
التجــارة وال ســيما فــي القطــاع اللوجســتي وتســهيل
حركــة البضائــع وخدمــات النقل والشــحن واإلمــداد عبر

واللوجســتيات” ،بحضــور ســمو الشــيخ أحمــد بــن
ســعيد آل مكتــوم رئيــس هيئــة الطيــران المدنــي

يهدف خط دبي للحرير إلى إعادة
رسم خارطة التجارة العالمية ،بفضل
الحلول التكنولوجية والتوظيف األمثل
للقدرات والتدابري اللوجستية

والرئيــس التنفيــذي لموانــئ دبــي العالميــة ،وناديــة
كمالــي المديــر التنفيــذي للجمــارك العالميــة بدبــي.
وقــد اســتعرضت ناديــة كمالــي ،المديــر التنفيــذي
للجمــارك العالميــة بدبــي ،والمشــرفة علــى مبــادرة
الجــواز اللوجســتي العالمــي ،كيــف يمكــن لهــذا
الجــواز الــذي يعــد برنامــج مكافــآت مســتدامة للشــحن
العالمــي ،أن يســاعد فــي إعــادة اختــراع التجــارة ،مــن
خــال برنامــج يســهم فــي تيســير حركــة التجــارة وتنمية
حجمهــا وزيــادة كفاءتهــا بيــن األطراف المعنية وســرعة
تعقــب حركــة الشــحن وتخفيــض التكاليــف اإلداريــة
وتقديــم معلومــات الشــحن المتقدمــة وتوفيــر
الوقــت المطلــوب لحركــة وتخليــص البضائــع ،وذلــك
مــن خــال عضويتــه التــي تأتــي علــى ثــاث فئــات،
فضيــة وذهبيــة وبالتينيــة توفــر حتــى  %72فــي
إجــراءات الشــحن والتخليــص وحركــة البضائــع.
وصممــت مبــادرة “الجــواز اللوحســتي العالمــي”؛
لتخطــي الحواجــز التجاريــة غيــر الجمركيــة ،ومنهــا ،عــدم
ً
حاليــا مــن
كفــاءة الخدمــات اللوجســتية ،والتــي تحــد
نمــو التجــارة بيــن األســواق الناميــة.
وتحفــز المبــادرة ،التــي ُصممــت كبرنامــج والء،
الشــركات والتجــار علــى اســتخدام مرافــق الخدمــات
اللوجســتية العالميــة الرائــدة فــي دبــي مقابــل توفيــر
التكاليــف والوقــت وتحســين عمليــات التخليــص
الجمركــي ،ولــن تقتصــر مزايــا هــذه المبــادرة علــى
تســهيل نقــل البضائــع فــي دبــي فحســب ،بــل تعــزز
أيضــا الطــرق التجاريــة المباشــرة بيــن أمريــكا الالتينيــة
ً
وأفريقيــا وآســيا.

ممــرات التجــارة العالميــة مــن خــال توظيــف البنــى
التحتيــة المتطــورة وتطبيقــات التكنولوجيــا الحديثــة
التــي تتميــز بهــا دبــي ودولــة اإلمــارات العربيــة
المتحدة ،لتطوير شــبكة فعالة لخدمة التجارة العالمية
وربط المراكز التجارية بكفاءة أعلى”.
وتابــع معاليــه بالقــول“ :يمكــن للمبــادرة أن توفــر
القيمــة للعديــد مــن الــدول علــى مســتوى العالــم
وتغييــر تطــور صناعــة الشــحن مــن خــال إنشــاء
التقنيــات والقــدرات الالزمــة وتطويــر مســارات جديــدة
للتجــارة تربــط الشــرق بالغــرب وتعزز مكانة دبــي ودولة
اإلمــارات فــي دعــم التجــارة واالقتصــاد العالمييــن،
األمــر الــذي يمثــل محـ ً
ـورا مهمـ ًـا فــي اإلســتراتيجيات
التنمويــة التــي تتبناهــا دولــة اإلمــارات ،وينســجم مــع
التوجيهــات الجديــدة التــي أعلــن عنهــا صاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتوم نائــب رئيس الدولة
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي ،رعــاه اللــه ،بالعمــل
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الحرة جعلتها جسراً يربط الشرق بالغرب
أحمد بن سعيد أكد في “دافوس” أن االستثمارات في مطارات دبي وموانئها ومناطقها ّ

املختــر املفيــد

نظام إلكتروني جمركي موحد ..
لضمان استدامة أمن المجتمع

ً
خصوصا ما يتعلق منها بهدفي
النظام الجمركي الموحد الجديد من شأنه تحويل أهداف اإلستراتيجية الجمركية الموحدة إلى واقع،
تعزيز المنظومة األمنية الجمركية لضمان استدامة أمن المجتمع ،وتطوير العمل الجمركي لتسهيل التجارة وحركة المسافرين.

بعــد

موافقــة مجلــس الــوزراء فــي شــهر يونيــو 2019
علــى تطبيــق نظــام إلكترونــي جمركــي موحــد فــي

جميــع اإلدارات الجمركيــة فــي الدولــة والمنافــذ التابعــة لهــا تحــت
إشــراف الهيئــة االتحاديــة للجمــارك ،باشــرت الهيئــة االتحاديــة
للجمــارك خــال الفتــرة الماضيــة وبالتعــاون مــع دوائــر الجمــارك
المحليــة ،اإلجــراءات التنفيذيــة لتوحيــد األنظمــة الجمركيــة فــي دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة واعتمــاد نظــام إلكترونــي جمركــي موحــد
فــي إدارات الجمــارك المحليــة والمنافــذ الحدودية كافة ،بما يســاهم
فــي دعــم المنظومــة األمنيــة وتيســير التجــارة وتبســيط إجــراءات
التخليــص وســرعة تبــادل البيانــات والمعلومــات .وتحقيــق األهــداف
اإلســتراتيجية لرؤيــة اإلمــارات  2021فــي محوريــن مــن محاورهــا
األساســية ،وهمــا إرســاء قواعــد وسياســات المجتمــع اآلمــن وبنــاء
اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة.
ويســاهم تطبيــق هــذا النظــام فــي اســتكمال متطلبــات االتحــاد
الجمركــي الخليجــي مــن خــال دعــم آليــة التحويــل اآللــي المباشــر
للرســوم الجمركيــة بيــن دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة
التــي تــم تطبيقهــا بمبــادرة إماراتيــة فــي نوفمبــر  .2015كمــا أن
أن تطبيقــه سيســاهم فــي إنجــاز مخرجــات خلــوة العــزم بيــن دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية عبــر تنفيــذ
المبــادرات الخاصــة باالتحــاد الجمركــي والســوق الخليجيــة المشــتركة
وتذليــل معوقــات التبــادل التجــاري بيــن البلديــن والعمــل علــى تنفيــذ
مبــادرة (جمــارك بــا أوراق) مــن خــال تفعيــل وتطويــر آليــة الربــط
اإللكترونــي بيــن الجمــارك فــي البلديــن وتطبيــق نافــذه واحــدة لكافــة
الجهــات المتواجــدة فــي المنافــذ البينيــة ،وتنفيــذ برنامــج المشــغل
االقتصــادي المعتمــد.
وســيعزز تطبيــق النظــام اإللكترونــي الجديــد مســتوى األداء واالرتقــاء
بمســتوى اإللتــزام باإلجــراءات الجمركيــة والمعايير األمنية في المنافذ
والبضائــع وتطبيــق االلتزامــات الدوليــة المتعلقــة بالتجــارة والجمــارك.

الحدوديــة ،بمــا يعــود بالنفــع علــى دوائــر الجمــارك المحليــة والتجــار
والمســتوردين والمصدريــن ووكاالت الشــحن مــن خــال تبســيط
اإلجــراءات وتقليــص زمــن التخليــص الجمركــي وســرعة تبــادل بيانــات
الشــحنات وإنجــاز عمليــات التخليــص الجمركــي المســبق واالســتفادة
القصــوى مــن المــوارد البشــرية المتاحــة لــدى الدوائــر المحليــة
واســتغالل الطاقــة الكامنــة لديهــا ،فــي نفــس الوقــت الــذي يســاهم
فيــه فــي تعزيــز منظومــة التفتيــش والمعاينــة للشــحنات الــواردة
والصــادرة ومكافحــة التهريــب واالتجــار غيــر المشــروع فــي الســلع

سيعود النظام اإللكرتوني
الجديد بالنفع على
الدوائر الجرمكية
المحلية والتجار
والمستوردين
والمصدرين ووكالء
الشحن

ويعــزز النظــام اإللكترونــي الجمركــي الموحــد المنظومــة االتحاديــة
لتتبــع شــحنات الطيــران والســفن بشــكل دقيــق علــى مســتوى
الدولــة ،إضافــة إلــى تعزيــز منظومــة اإلفصــاح المبكــر ،ويقلــل
نســبة الخطــأ البشــري ،كمــا يرفــع مســتوى األداء فــي مجــال تتبــع
المســافرين فــي نقــاط الدخــول والخــروج البريــة والجويــة والبحريــة،
هــذا وســيتم تطبيــق النظــام بالكامــل علــى كافــة الدوائــر المحليــة
ً
ً
شــهرا.
وفقــا للبرنامــج الزمنــي المقتــرح سيســتغرق 26
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مصطلحــات جمركيــة

مصطلحات جمركية
المادة ()1
يســمى هــذا النظــام “القانــون “ (نظـــام “قانــون”
الجمــارك الموحــد لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج
العربيــة).
المادة ()2
هــذا النظــام “القانون”والئحتــه التنفيذيــة ومذكرتــه
االيضاحيــة ،المعانــي الموضحــة أمــام كل منهــا مــا لــم
يقتضــي الســياق معنــى آخــر:
1.المجلس  :مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
 2.الوزير  :الوزير الذي تتبعه اإلدارة العامة للجمارك
3.الجهــة المختصــة :الســلطة التــي تتبعهــا اإلدارة
العامــة للجمــارك.
4.المدير العام  :مدير عام الجمارك.
5.المدير  :مدير الدائرة الجمركية .

مقابــل أداء خدمــة.
زراعــي أو صناعــي أو فكــري.
	 15.نــوع البضاعــة  :التســمية الــواردة فــي جــدول
التعرفــة الجمركيــة.
	16.الثمــن المدفــوع فعـ ًـا أو المســتحق دفعه  :يعـــني
إجمالــي المبلــغ المدفوع أو المســتحق دفعه للبائع
 ســواء أكان بشــكل مباشــر أم غيــر مباشــر -عــنالبضاعــة التــي يســتوردها المشــتري أو لمصلحتــه .
	17.البضائــع المســتوردة قيــد التثميــن  :تعنــي تلــك
البضائــع التــي يجــري تحديــد قيمتهــا لألغــراض
الجمركيــة.
	18.البضائــع المتطابقــة  :تعنــي تلــك البضائــع التــي

6.اإلدارة  :اإلدارة العامة للجمارك.

تتطابــق مــع بعضهــا فــي كل النواحي،بمــا فــي

7.الدائــرة الجمركيــة :النطــاق الــذي يحــدده الوزيــر فــي

ذلــك الخصائــص الماديــة والنوعيــة والشــهرة

كل مينــاء بحــري أو جــوي أو بــري أو فــي أي مــكان

التجاريــة ،وال تــؤدي االختالفــات الطفيفــة فــي

آخــر يوجــد فيــه مركــز لــإدارة يرخــص فيــه بإتمــام كل

المظهــر إلــى اســتبعاد البضائــع المطابقــة.

اإلجــراءات الجمركيــة أو بعضهــا.

	 19.البضائــع المتماثلــة :تعنــي تلــك البضائــع التــي

8.النظــام “القانــون “ :القواعــد واألحــكام التــي تنظم

تكــون لهــا ـ وإن لــم تكــن متماثلــة مــن كل النواحــي

العمــل الجمركــي وأيــة قواعــدأو أحــكام أخرى مكملة

ـ خصائــص متماثلــة ومكونــات ماديــة متماثلــة

أو متممــة أو معدلــة لــه.

تمكنهامــن أداء وظائفهــا ،وأن يحــل بعضهــا محــل

9.النطــاق الجمركــي  :الجــزء مــن األراضــي أو البحــار

ً
تجاريــا ،كمــا أن نوعيــة البضائــع
بعضهــا اآلخــر

الخاضعــة لرقابــة وإجــراءات جمركيــة محــددة فــي

وشــهرتها ووجــود عالمــة تجاريــة مــن بيــن العوامــل

هــذا النظــام “ القانــون” ويشــمل:
( أ ) النطــاق الجمركــي البحــري  :ويشــمل منطقــة
البحــر الواقعــة بيــن الشــواطئ و ايــة حــدود الميــاه

التــي ينبغــي بحثهــا عند تحديد مــا إذا كانت البضائع
متماثلــة .
	20.عمولــة البيــع  :تعنــي العمولــة المدفوعــة إلــى

اإلقليميــة.

وكيــل البائــع الــذي يرتبــط بالمصنــع أو البائــع أو

(ب) النطــاق الجمركــي البــري :ويشــمل األراضــي

يخضــع لــه أو يعمــل لمصلحتــه أو بالنيابــة عنــه.

الواقعــة مــا بيــن الشــواطئ أو الحــدود البريــة مــن

	21.تكاليــف التعبئــة  :تعنــي تكلفــة جميــع األوعيــة (مــا

جهــة وخــط داخلــي مــن جهــة أخــرى يحــدد بقــرار مــن

عــدا الحاويــات) واألغطيــة مهمــا كانــت نوعيتهــا

الوزيــر أو الجهــة المختصــة.
	 10.الخط الجمركي  :الخط المطابق للحدود السياســية
الفاصلــة بيــن الدولــة وبيــن الــدول المتاخمــة لهــا
وشــواطئ البحــار المحيطــة بالدولــة.
	11.التعرفــة الجمركيــة  :الجــدول المتضمــن مســميات

والعبــوات ،ســواء كانــت عــن العمالــة أو المــواد
المســتخدمة لوضــع البضاعــة فــي العبــوات
الصالحــة لشــحنها إلــى دول المجلــس.
	22.ســعر الوحــدة بأكبــر كميــة إجماليــة  :يقصــد الســعر
الوحــدة الــذي تبــاع بــه بضاعــة معينــة ألشــخاص غيــر

البضائــع وفئــات الضريبة“الرســوم” الجمركيــة

مرتبطيــن بعالقــة ،علــى أول مســتوى تجــاري بعــد

التــي تخضــع لهــا ،والقواعــد والمالحظــات الــواردة

اإلســتيراد ،بحالتهــا عنــد اإلســتيراد ،أو بعــد إجــراء

فيهاألنــواع البضائــع وأصنافهــا.

مزيــد مــن التجهيــزات أو التصنيــع عليهــا إذا طلــب

	12.الضريبــة “الرســوم” الجمركيــة  :هــي المبالــغ
التــي تحصــل علــى البضائــع وفــق أحــكام هــذا
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النظــام “القانــون.
13.الرســوم  :هــي المبالــغ التــي تحصلهــا الجمــارك
	 14.البضاعــة :كل مــادة طبيعيــة أو منتــج حيوانــي أو

يكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة حيثمــا وردت فــي

CustomsWindows

April-May 2020

خدمات

المســتورد ذلــك .
يتبع في العدد القادم

جمارك رأس الخيمة تنجز 7396
خدمة إلكترونية خالل العمل
عن بعد
أنجــزت دائــرة الجمــارك بــرأس الخيمــة
خــال تطبيقهــا العمــل عــن بعــد ألغــراض
الطــوارئ مــن تاريــخ  22/3/2020وحتــى
 30/3/2020مجموعــة مــن الخدمــات
اإللكترونيــة بلــغ عددهــا  7396خدمــة؛
ممــا يعكــس االســتفادة الكبيــرة التــي
باتــت تحققهــا الخدمــات اإللكترونيــة
للمتعا مليــن .
وتنوعــت الخدمــات اإللكترونيــة لدائــرة
الجمــارك بيــن مجموعــة التســجيل
ومجموعــة

والتراخيــص

التخليــص

الجمركــي ومجموعــة اإلعفــاء الجمركــي
ومجموعــة الرقابــة والتفتيــش الجمركــي
ومجموعــة

رد

الضمانــات

النقديــة

واإلفــراج عــن الضمانــات المصرفيــة.
وأكــد ســعادة الدكتــور محمــد المحــرزي
المديــر العــام ،إمكانيــة المســتفيدين
إنجــاز هــذه الخدمــات دون الحاجــة إلــى
الحضــور للدائــرة أو المراكــز التابعــة
لهــا ،حيــث يســتطيع العميــل اســتخدام
البوابــة اإللكترونيــة الخاصــة بالدائــرة فــي
طلــب الخدمــات وتوفيرهــا ،مثــل خدمــات
إصــدار رمــز المســتورد ،وإصــدار البيــان
الجمركــي وبيــان الحمولــة وتصريــح
الدخــول والخــروج ،وإصــدار اإلعفــاء
الجمركــي والمعاينــة والتفتيــش وخدمــة
رد الضمانــات النقديــة واإلفــراج عــن
الضمانــات المصرفيــة بشــكل إلكترونــي
كامــل وبطريقــة ميســرة ،فــي ظــل
االحتــرازات الوقائيــة التــي تتخذهــا
الدائــرة لمواجهــة هــذا الفيــروس حفاظـ ًـا
علــى الســامة والصحــة العامــة.

ضبطيــات

مسافر يحاول تهريب حبوب مخدرة في علبة حلويات

تمكــن أحــد ضبــاط العمليــات الجمركيــة بجمــرك مطــار رأس الخيمــة الدولــي مؤخـ ً
ـرا مــن ضبــط شــاب مــن جنســية دولــة

عربيــة قــادم عبــر مطــار رأس الخيمــة الدولــي ،وبحيازتــه كميــة كبيــرة مــن الحبــوب والمــواد المخــدرة حــاول إدخالهــا إلــى
البــاد عــن طريــق إخفائهــا فــي علبــة حلويــات ،حيــث أظهــر جهــاز فحــص الحقائــب إشــارة تبيــن وجــود عقاقيــر طبيــة،
األمــر الــذي أثــار شــكوك ضبــاط التفتيــش ،ليتــم تحويلــه إلــى التفتيــش اليــدوي والتأكــد مــن ذلــك حيــث تبيــن وجــود
حبــوب ومــواد مخــدرة أســفل العلبــة بكميــة كبيــرة ،فأحيــل إلــى الجهــات المختصــة إلتخــاذ االجــراءات القانونيــة الالزمة
بحقه..
وقــال الدكتــور محمــد المحــرزي مديــر عــام دائــرة الجمــارك فــي رأس الخيمــة ”:إن يقظــة مفتشــي جمــرك مطــار رأس
الخيمــة الدولــي والحــس األمنــي العالــي لديهــم إضافــة إلــى إلمامهــم بلغة الجســد أتاحت ضبط الشــاب الــذي حاول
إخفــاء المــواد المخــدرة فــي صنــدوق مبهــم الهويــة يوحــي بأنــه علبــة حلويــات”.

تبلغ قيمته  90ألف دوالر
ً
إفريقيا يخفي
“الجمارك” تضبط
 297جرام ألماس في أحشائه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلقت الهيئة االتحادية للجمارك قبل
عدة أيام إخبارية من مركز االستعالم
المبكر التابع للهيئة العامة ألمن المنافذ،

سر مسافر قدم إلى دبي بـ  200دوالر ودون حقيبة سفر
انتبــه مفتــش فــي جمــارك دبــي إلــى أن مســافر

يفيد بمحاولة مسافر إفريقي يعمل
بتجارة الهواتف المتحركة تهريب كمية
من األلماس الخام في أحشائه خالل

قــادم إلــى الدولــة عبــر مطــار دبــي لقضــاء شــهر كامــل

قدومه من إحدى الدول اإلفريقية إلى

حســب تأشــيرة الســياحة التــي حصــل عليهــا ،ال يحمــل

دولة اإلمارات عبر مطار الشارقة الدولي،

حقيبــة ســفر ،وال يحــوز أمــوال ســوى  200دوالر

وعلى الفور تم التنسيق مع دائرة الموانئ

أميركــي ،فاشــتبه فيــه ليكتشــف أنــه أخفــى فــي

البحرية

ً
ً
كبيــرا مــن الكبســوالت المخــدرة.
عــددا
أحشــائه

والجمارك

بالشارقة

واتخاذ

اإلجراءات الالزمة ،وبمجرد وصول الراكب

ووفقـ ًـا “لإلمــارات اليــوم” ،قضــت محكمــة الجنايــات

على الرحلة القادمة من دولة إفريقية إلى

فــي دبــي بالســجن  10ســنوات وغرامــة  50ألــف

منطقة الجوازات في مطار الشارقة تم

درهــم واإلبعــاد بحــق زائــر آســيوي يبلــغ مــن العمــر

التحفظ على جواز سفره وتحويله إلى

 25عامـ ًـا بعــد إدانتــه بارتــكاب جنايــة جلــب وإحــراز مــادة

جمارك الشارقة التي قامت بتفتيشه

مخــدرة بقصــد الترويــج ،بعــد العثور في أحشــائه على

وكذلك الحقائب التي كانت بحوزته.

 38كبســولة بالســتيكية .

وأضافت الهيئة ،في بيانها ،أنه بعد عرض

وقــال مفتــش جمــارك بــاإلدارة العامــة لعمليــات
المســافرين فــي جمــارك دبــي ،إنــه تولــى تســجيل

بغــرض الســياحة ،وســوف يمكــث لمــدة شــهر ،فأخذه

الواقعــة ،التــي كشــفها أحــد زمالئــه حيــن اشــتبه فــي

مباشــرة إلــى جهــاز فحــص األحشــاء وتبيــن لــه وجــود

مســافر قــادم إلــى الدولــة عبــر مطــار دبــي وال يحمــل

أجســام غريبــة فــي أمعائــه ،فســأله عــن طبيعتهــا لكن

ً
ً
بســيطا مــن
مبلغــا
أي حقيبــة أمتعــة ويحمــل معــه

أنكــر المتهــم ،فتــم إحالتــه إلــى الجهــات المختصــة

المالــي نحــو  200دوالر أميركــي علــى الرغــم مــن أنــه

وتنزيــل الكبســوالت مــن أحشــائه ،ومــن ثــم أحالتــه

قــدم بتأشــيرة ســياحة لمــدة شــهر كامــل ،فطلــب مــن

شــرطة دبــي إلــى النيابــة العامــة ومنهــا إلــى محكمــة

الشــاهد اســتيقاف الراكــب وتفتيشــه.

الجنايــات التــي قضــت بســجنه  10ســنوات وغرامــة

وأضــاف المفتــش أنــه أوقــف المتهــم ودقــق علــى

 50ألــف درهــم باإلضافــة إلــى اإلبعــاد بعــد قضــاء

جــواز ســفره ،وســأله عــن ســبب قدومــه ،فأفــاد بأنــه

فتــرة العقوبــة.

المسافر على جهاز كشف األحشاء من
قبل جمارك الشارقة تبين قيامه بإخفاء 3
قطع بالستيكية في أحشائه تحتوي على
 297جرام من مادة األلماس الخام تبلغ
قيمتها حوالي  90ألف دوالر أمريكي،
حيث تم التحقيق معه ومصادرة األلماس
المضبوط وإحالته إلى الجهات المختصة
في الدولة التخاذ اإلجراءات الالزمة.
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طاقة استيعابية ضخمة ومزيات تنافسية استثنائية
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طاقة استيعابية ضخمة ومزيات تنافسية استثنائية

موانــئ رأس الخيمة

تواكــب الطفــرة االقتصاديــة في اإلمارة
تسـتحوذ الموانـئ البحريـة فـي دولـة اإلمـارات علـى نحـو  %60مـن إجمالـي حجم مناولـة الحاويات
والبضائـع والمتجهـة إلـى دول مجلـس التعـاون الخليجـي  .ويعـد مينـاء صقـر فـي رأس الخيمـة أكبر
الموانـئ البحريـة فـي مجـال الشـحن بالجملـة فـي منطقـة الشـرق األوسـط ،مجلـة نوافـذ جمركيـة
تسـلط الضـوء فـي هـذا العـدد على الدور اإلسـتراتيجي الذي تلعبه موانـئ رأس الخيمة في نجاح
الخطـط التنمويـة واالقتصادية فـي اإلمارة.
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خمسة موانئ ..ونجاح متكامل

رصيفيــن ميــاه عميقــة بعمــق  8أمتــار
االنتهــاء مــن مشــروع إنشــاء
ْ
ً
حجمــا فــي
فــي مينــاء صقــر لتأهيلــه الســتقبال الســفن األكبــر

خمســة موانــئ تشــكل مجتمعــة موانــئ رأس الخيمــة وهــي( :ميناء
الجيـــر) فــي الشــمال ،وباالتجــاه جنوبـ ًـا بامتــداد الشــريط الســاحلي

العالــم والتــي يطلــق عليهــا فئــة (كيبســايز) .

(مينــاء صقــر) وتجــاوره ُمباشــرة (مدينة رأس الخيمــة المالحية) ،وفي

أمــا المينــاء الــذي يقــع فــي مركــز مدينــة رأس الخيمــة يخــدم الكثيــر

مركــز المدينــة (مينــاء رأس الخيمــة) ،وهنــاك (مينــاء الجزيــرة) فــي

مــن أعمــال تأجيــر المســتودعات وتخزيــن الســفن علــى أرصفــة

الجزيــرة الحمــراء ،ويعــد المينــاء األكبــر ســلطة (مينــاء صقــر) أكبــر ميناء

أن الســفن التــي ليــس لهــا عمــل فــي الوقــت الراهــن
المينــاء ،حيــث َّ

لمناولــة الحمــوالت الســائبة فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا

تأتــي إلــى المينــاء للتخزيــن.

علــى اإلطــاق ،فهــو يصــدر مــا يناهــز الـــ 70مليــون طن مــن منتجات

ومؤخـ ً
ـرا تــم بنــاء صالــة صغيــرة لمســافري الســفن الســياحية ،وفــي

تكسيــــر الحجــارة التــي تأتــي مــن شــركة (ســتيفن روك) وشــركة (أحجار

األول مــن ديســمبر الماضــي اســتقبل المينــاء أولى رحالت الســفن

رأس الخيمــة) حيــث المحاجــر األكبــر علــى مســتوى العالــم ،ويعمــل

الســياحية وهــي ســفينة (ســيبورن) والتــي يبلــغ طولهــا  220متـ ً
ـرا،

ً
ً
تقريبــا مــن
1400موظفــا
فــي مجموعــة موانــئ رأس الخيمــة

ً
حاليــا علــى تطويــر المنطقــة الســتقبال الســفن
ويجــري العمــل

مختلــف الجنســيات .

الســياحية لتفعيــل الســياحة البحريــة فــي المســتقبل ،وأخيـ ً
ـرا هنــاك

أمــا الموانــئ األخــرى كمدينــة رأس الخيمــة المالحيــة ،فهــي منطقــة

مينــاء فــي المركــز وهــو (مينــاء الجزيــرة) الــذي يقــع فــي منطقــة

حــرة فــي حــد ذاتهــا ،وهنــاك ســلطة المنطقــة الحــرة لمدينــة رأس

الحمــراء و هنــاك يجــري بنــاء وإصــاح الســفن .وتلــك هــي باختصــار

الخيمــة المالحيــة وهــي ســلطة منفصلــة تمامـ ًـا عــن هيئــة مناطــق
َ
أرضا مســاحتها  8مليون
رأس الخيمة االقتصادية (راكــــز) ،وتشــغل
ً
متـ ً
ـتأجرا لألرصفــة البحريــة كشــركة
ـراا مربعـ ًـا ،وفيهــا حاليـ ًـا  22مسـ
(بوســكاليس) وشــركة (فان أورد) وشــركة (آير ليكويد) ،وهذه األخيرة
هــي شــركة فرنســية كبيــرة تعمــل فــي تصنيــع أوعية الغــازات لقطاع
النفــط والغــاز البحــري .وغيرهــا مــن الشــركات األخــرى ،وقــد تم توقيع
ُمذكــرة تفاهــم مــع الهيئــة االتحاديــة للكهربــاء والمــاء (فيــوا) لحجــــز
قطعــة أرض لمــدة  3ســنوات مــع احتماليــة بنــاء محطــة عليهــا .وكمــا
أنهــم بصــدد توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع شــركة مــن بنجالديــش تُ دعى
ـروعين
(بهاشــا غونــدرا) إلنتــاج  20مليــون طــن ،وتبلغ قيمة كال المشـ ْ
أن يكتمــل ذلــك
أكثــر مــن مليــار دوالر للمشــروع الواحــد ،وبمجــرد ْ
ســتصبح أراض مدينــة رأس الخيمــة المالحيــة مشــغولة بالكامــل،
وعندهــا ســتتجه فــي التفكيــر نحو اســتصالح أراض جديــدة من البحر.
وفــي عــام  2019و بتكلفــة إجماليــة قدرهــا  500مليــون درهــم تــم
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موانــئ رأس الخيمــة .
ميناء صقر
أكرب ميناء لمناولة
الحموالت السائبة
في الرشق األوسط
وشمال إفريقيا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يصدّر الميناء 70
مليون طن وتبلغ
القدرة االستيعابية ما
يناهز  100مليون طن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعمل في مجموعة
موانئ رأس الخيمة
 1400موظف ًا تقريب ًا
من مختلف الجنسيات

ميناء صقر و أهميته اإلستراتيجية
يعــود تاريــخ المينــاء إلــى عــام  ،1974حيــن قــرر المغفــور لــه الشــيخ
صقــر بــن محمــد القاســمي ،رحمــه الله ،والد صاحب الســمو الشــيخ
ســعود بــن صقــر القاســمي عضــو المجلــس األعلــى ،حاكــم إمــارة
رأس الخيمــة ،بنــاء هــذا الميناء لتصدير موارد رأس الخيمة الطبيعية،
ً
دورا رئيسـ ًـا فــي اإلســهام فــي الناتــج المحلــي
ويلعــب مينــاء صقــر
اإلجمالــي إلمــارة رأس الخيمــة .فهــو قريــب جـ ً
ـدا مــن المحاجــر األكبــر
علــى مســتوى العالــم ،وهــو أكبــر مينــاء لمناولــة الحمــوالت الســائبة
فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،ويســهم بقــدر كبيــر مــن
إيــرادات حكومــة رأس الخيمــة ،وبالطبــع يشــكل أهميــة إســتراتيجية
إلمــارة رأس الخيمــة إلــى جانــب بعــض الجهــات األخــرى كهيئة مناطق
رأس الخيمــة االقتصاديــة (راكــز) ورأس الخيمــة للضيافــة ..وغيرهــا

لقــــاء

ً
ً
ً
ً
ملحوظا في
ونموا
كبيرا في الفترة األخيرة،
تحوال
“شهدت رأس الخيمة
مجاالت عديدة ،وباتت شركات االستثمار األجنبي المباشر ترغب في القيام
بمزيد من المشاريع ،وعليه فالمستقبل مشرق”
تحميلهــا فهنــاك ســفن الـ(باناماكــس ) ،وحمولتهــا 50

إلكترونيــة موحــدة ُيطلــق عليهــا  ،ONE RAKوالجمــارك

إلــى  60ألــف طــن ،وســفن الـ(كيبســايز) وحمولتهــا

ـدال مــن مراجعــة
ـزء مــن هــذا ،فبـ ً
والجــوازات تشــكل جـ ً

 150ألــف طــن للســفينة الواحــدة ،إضافــة إلى محطة

مختلــف الجهــات فــي رأس الخيمــة ســوف تتعامــل

حاويــات تبلــغ قدرتهــا االســتيعابية الحاليــة  350ألــف

فقــط مــع  ONE RAKبقيــادة هيئــة مناطــق رأس

حاويــة قياســية  ،TEUووحــدة الـــ TEUهــي (الوحــدة

الخيمــة االقتصاديــة (راكــز) ،وتبــذل إمــارة رأس الخيمــة

ويصــدر المينــاء اليــوم حوالــي  70مليــون طــن ،وتبلغ

المكافئــة لعشــرين قــدم) ،وذلــك بموجــب امتيــاز تــم

بتوجيهــات مــن صاحــب الســمو الشــيخ ســعود بــن

الجديدين
الرصيفيــن
القــدرة االســتيعابية بعــد إضافة
ْ
ْ

منحــه إلــى شــركة (موانــئ هاتشيســون رأس الخيمة)

صقــر القاســمي عضــو المجلــس األعلى،حاكــم إمارة

منــذ ينايــر  ،2018وتدفــع الشــركة لنــا سـ ً
ـنويا رســوم

رأس الخيمــة ،الكثيــر مــن الجهــود لجــذب ’ االســتثمار

كبيــرة عندمــا يتعلــق األمر بموانئ الحموالت الســائبة

امتيــاز لكنهــا تقــوم بتشــغيل المحطــة ،وهــذا أمــر جيــد

األجنبــي المباشــر’ فــي اإلمــارة ،التــي شــهدت

علــى مســتوى العالــم ،وهنــاك عــدد قليــل مــن

ألن القطاعــات الصناعيــة فــي رأس الخيمــة
لإلمــارة َّ

نمـ ً
ـوا ضخمـ ًـا فــي التصديــر وفــي منتجــات المحاجــر

الموانــئ التــي لهــا قــدرة اســتيعابية أكبــر مــن ذلــك.

والمناطــق الحــرة أصبــح لهــا القــدرة اآلن علــى تصديــر

والموانــئ والســياحةالتي نشــطت بشــكل ملحــوظ

يتصــدى المينــاء لتصديــر كافــة األعمــال التجاريــة التي

منتجاتهــا عبــر مينــاء صقــر فــي حاويــات ،وهــذا لــم

فكانــت الفنــادق الضخمــة والمرافقــة الســياحية

تمــر عبــره بــكل كفــاءة  ،علــى وجه التحديــد  95%منها،

يكــن ُيحــدث قبــل ذلــك ،وبالتالــي فهــذا أمــر جيــد لنمــو

أن شــركات االســتثمار األجنبي
الراقية ،ومن الواضح ّ

مــن الجهــات الحيويــة فــي اإلمــارة.
ً
سنويا
 2500سفينة
ُيمكــن للمينــاء اســتيعاب  18ســفينة فــي نفــس

الوقــت ،ويتعامــل مــع مايناهز  2500ســفينة سـ ً
ـنويا،

مــا يناهــز  100مليــون طــن ،وهــذه قــدرة اســتيعابية

أن منتجــات تكســير الحجــارة مــن
هــي للتصديــر حيــث ًّ
محاجــر جبــل الحجــر هــي لشــركة ســتيفن روك وشــركة

اإلمــارة ،وهــذا تقريبـ ًـا كل مــا يقــوم به المينــاء؛ تصدير

المباشــر باتــت ترغــب فــي القيــام بأعمــال ضخمــة

منتجــات إمــارة رأس الخيمــة بشــكل رئيســي إلــى

فــي رأس الخيمــة ،وعليــه فالمســتقبل ُمشــرق.

أحجــار رأس الخيمــة ومعظمهــا أحجــار الكلــس للتصديــر

المصنعــة
منطقــة الخليــج والهنــد ،وتصديــر البضائــع ُ

إلــى الهنــد التــي تُ ســتخدم فــي إنتــاج الصلــب،

مــن المناطــق الحــرة.

وهنــاك منتجــات ’الجابــرو‘ التــي تتجــه إلــى دول أخــرى
فــي الخليــج كالكويــت والبحريــن ..إلــخ ،وهــذا الصخــر

ميزات تنافسية استثنائية
الميــزة التنافســية التــي تتمتــع بهــا موانــئ رأس

تشجيع وجذب االستثمارات الدولية

الخيمــة احتضانهــا لمينــاء غايــة فــي الكفــاءة ،حيــث

يســتخدم فــي عمليــة تشــييد الطــرق والمبانــي ،كمــا

تعمــل إدارة المينــاء عــن كثــب مــع الجهــات الحكوميــة

يتــم التعامــل بســرعة مــع الســفن بمــا يتعلق بتحميل

تــورد المحاجــر مــا يناهــز  20مليــون طــن إلــى اإلمــارات

والقطاعــات المختلفــة لتشــجيع وجــذب االســتثمارات

وتفريــغ الحمــوالت وهنــاك مــزودون للخدمــات

األخــرى فــي الدولــة ألغــراض البنــاء والتشــييد ،وتلــك

الدوليــة لإلمــارة ،حيــث يجــري اليــوم تســويق مــا

اللوجســتية لنقــل جميــع المنتجــات والحاويــات مــن

هــي نوعيــة البضائــع المختلطــة التــي يتعامــل معهــا

يطلــق عليــه  ،ONE RAKوذلــك يعنــى أنــه عندمــا

الموانــئ إلــى مواقعهــا داخــل الدولــة ،بالطبــع هــذا

المينــاء والمحاجــر .أمــا بالنســبة للســفن التــي يجــري

تأتــي إلــى رأس الخيمــة فســوف تتعامــل مــع بوابــة

كلــه بإشــراف فريــق إدارة علــى أعلــى مســتوى مــن
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الكفــاءة والمســؤولية ،كمــا تتمتــع بتصديــر كميــات

ً
دوريا كل ســتة أشــهر
المينائيــة‘ ،كمــا تخضــع للتدقيق

كبيــرة مــن منتجــات تكســير الحجــارة لموقعهــا القريــب

علــى األقــل مــن قبل’الهيئــة العامــة ألمــن المنافــذ

مــن جبــال الحجــر ،ويتميــز العمــل فــي مؤانــئ رأس
الخيمــة باالحترافية فســلطة المينــاء تعمل بتناغم تام
مــع كل الجهــات التنفيذيــة مــن الجمــارك ،والجوازات،
و الشــرطة ممــا ينعكــس علــى انســيابية العمــل
وكفاءتــه.

لتعزيز حضور رأس الخيمة على
سياحيا ،مستقبالً
ً
الخارطة العالمية
سوف ننظر في بناء صالة مسافرين
للسفن السياحية الكبيرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكاميــرات المراقبــة وتصاريــح الدخــول وكل شــيء،
وفــق المطلــوب ،فمــن أجــل الدخــول إلــى المينــاء
يجــب عليــك طلــب تصريــح دخــول بشــكل مســبق،
ثــم تخضــع للفحــص وبعدهــا تُ منــح التصريــح ،وبــدون

 350,000حاوية قياسية

اســتقبال الســفن الســياحية التــي يبلــغ طولهــا 240

هــذا التصريــح لــن ُيســمح لــك بالدخــول ممــا يعزيــز

يتــراوح حجــم الحاويــات فــي الدولــة بيــن  60إلــى 70

متــر وتحمــل مــا بيــن  600إلــى  800مســافر .بينمــا

مســتوى األمــن العالــي فــي الموانــئ.

مليــون حاويــة قياســية ،والالعــب األكبــر دون منــازع

الســفن الســياحية الكبيــرة تحمــل مــا بيــن  4000إلــى

وفيمــا يتعلــق بالســامة ،تتمتــع موانــئ رأس

هــو مينــاء جبــل علــي ،وثانــي أكبــر الالعبيــن هــو مينــاء

 5000مســافر ،وهــي الســفن التــي يســتقبلها

الخيمــة بســجل ســامة جيــد للغايــة في موانــئ رأس

خليفــة فــي أبــو ظبــي ،فــي محطــة الحاويــات بمينــاء

ـتقبال
مينــاء راشــد فــي دبــي ومينــاء أبــو ظبــي .ومسـ
ً

الخيمــة ،فهــي معتمــدة مــن جمعيــات دوليــة تختــص

صقــر تخــدم قرابــة  350,000حاوية قياســية قطاعات

ســوف يتــم النظــر فــي بنــاء صالة مســافرين للســفن

بالســامة وتقــوم بالتدقيــق كل ســتة أشــهر .وهــي

األعمــال فــي رأس الخيمــة ،وهنــاك خطــط لمزيــد

إن وجــــد هنالــك طلــب.
الســياحية الكبيــرة ْ

علــى وشــك تحقيــق مليــون ســاعة عمــل دون حادثــة

مــن النمــو لتوفيــر مينــاء يمكــن مــن خاللــه لقطاعــات

ويشــكل اســتقبال موانــئ اإلمــارة للســفن الســياحية

واحــدة ،هــذا إلــى جانــب التزامهــا تجــاه البيئــة واألجيال

وخاصــة الصناعيــة تصديــر
ّ
المختلفــة

خطــوة مميــزة نحــو اســتقبال المزيــد مــن الســياح

القادمــة .

األعمــال

بضائعهــا إلــى ســائر أنحــاء العالــم.
استقبال أول السفن السياحية في اإلمارة
تعمــل موانــئ رأس الخيمــة مــه هيئــة تنمية الســياحة

األجانــب لزيــارة أماكــن الجــذب الســياحي فــي رأس
الخيمــة كالجبــال والمســار االنزالقــي والصحــاري

استعداد تام للطوارئ والكوارث

والشــواطئ ..إلــخ ،وبوجــه عــام هــذا األمــر ســوف

تتمثــل حالــة الطــوارئ بالنســبة للموانــئ بصفــة

نعــزز حضــور اإلمــارة علــى خارطةالســياحة الدوليــة.

أساســية فــي حالــة الطــوارئ البحريــة ،فــا أحــد ُيريــد

فــي رأس الخيمــة والجهــات ذات الصلــة علــى تعزيــز
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والحــدود والمناطــق الحــرة” للتأكــد مــن تطبيــق
وأن الســياج فــي موضعــه،
اإلجــراءات األمنيــة كافــةَّ ،

ً
زيتــا علــى الشــواطئ؛ لكــن دعنــا نفتــرض
أن يــرى
ْ

دور القطــاع وجــذب الســفن الســياحية الصغيــرة إلــى

مليون ساعة عمل دون حادثة واحدة

أن ســفينة حــدث لهــا تصــادم وبــدأت فــي تســريب
َّ

رأس الخيمــة ،وحيــث أن عمــق الميــاه فــي مينــاء رأس

تمتثــل جميــع موانــئ رأس الخيمــة لمدونــة دوليــة

الزيــت ،وعليــه فالموانــئ مجهــزة بأحــدث معــدات

الخيمــة هــو  8أمتــار فحســب ،لــذا تســتطيع فقــط

تُ ســمى ’المدونــة الدوليــة ألمــن الســفن والمنشــآت

االســتجابة لتســريبات الزيــت ومســتعدة للتصــدي
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لقــــاء

استصالح مزيد من األراضي ،وبناء
أرصفة جديدة ،وتطوير أنشطة
ترفيهية وسياحية ،والتوسع في
المجال العقاري ،وصناعة بناء
اليخوت الفاخرة ،هي بعض من
الخطط المستقبلية المزمع تنفيذها
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الخططالمستقبلية
تتطلــع ســلطة موانــئ رأس الخيمــة الســتصالح
مزيــد مــن األرض فــي مدينــة رأس الخيمــة المالحيــة،
وســوف يمتــد هــذا المشــروع للخمــس ســنوات
القادمــة ،وســتقوم بــــه ألجــل إنشــاء مزيــد مــن
األرصفــة و أراضــي التخزيــن للقطاعــات التــي لديهــا
اهتمام بالقدوم إلى رأس الخيمة وتأســيس شــركات
صناعيــة ،وفــي مينــاء صقــر حيــث تــم االنتهــاء قريبـ ًـا
رصيفيــن ،وللخمــس ســنوات القادمــة تحتاج
مــن بنــاء
ْ
إلــى شــغلهما باألعمــال ،وبالنســبة لمينــاء الجيــر فــي
الشــمال ،المينــاء ســوف يتــم افتتاحــه قريبـ ًـا ،وتأمــل
أن تقــوم بأعمــال شــحن بســيطة فــي هــذا المينــاء،
ْ

جمارك رأس الخيمة تشارك في
استقبال السفينة السياحية
’سيبورن أوفيشن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لهــذا التســرب ومنعــه مــن االنتشــار والوصــول إلــى

بعــد أن كان ُيســتخدم فــي الســنوات الخمــس أو

الشــواطئ ،كمــا أنهــا مســتعدة لمــا يطلــق عليــه

الســت الماضيــة فــي التعامــل مــع جميــع عمليــات

التعافــي مــن الكــوارث ،وتعمــل بالتنســيق مــع دوائــر

اســتيراد الماشــية إلــى داخــل الدولــة كاألغنــام مــن

بعينهــا فــي رأس الخيمــة تلــك التــي تتعامــل مــع

الصومــال ،لــذا تأمــل فــي اعادتــه للعمــل ،وفــي

شــاركت دائــرة جمــارك رأس الخيمــة ممثلــة

الطــوارئ والكــوارث.

مينــاء مركــز المدينــة ،تتطلــع لتحويلــه إلــى وجهة جذب

بجمــرك مينــاء رأس الخيمــة فــي اســتقبال

للســفن الســياحية ،وســوف ندخل خدمة (العبرة) بين

الســفينة الســياحية العالميــة “ســيبورن

تصدي لمحاوالت التهريب و ادخال الممنوعات

مراكــز التســوق وفــي الخــور ،وتعمــل مــع هيئــة رأس

أوفيشــن” خــال زيارتهــا األولــى لمينــاء

تتمثــل آليــة العمــل عندمــا تصــل ســفينة مــا إلــى

الخيمــة للمواصــات إلنجــاز ذلــك ،كمــا تعمــل علــى

إمــارة رأس الخيمــة فــي شــهر ديســمبر

المينــاء يجــب عليهــا اإلفصــاح عمــا فــي بيــان الحمولة،

ً
موقعا لألنشــطة الترفيهية والســياحية المائية،
جعله

الماضــي ،وذلــك بالتعــاون مــع شــركائها

فــإذا كانــت الســفينة تحمــل أيــة بضائــع خطــرة فعليهــا

أمــا بالنســبة لمينــاء الجزيــرة فــي الجنــوب حيــث

هيئــة رأس الخيمــة لتنميــة الســياحة

اإلفصــاح عنهــا ،ويتــم نقــل هــذه البضائع إلــى النطاق

يقــع المينــاء فــي منطقــة ينتظــر أن يتــم تطويرهــا

ومجموعــة موانــئ رأس الخيمــة ،إلــى

الجمركــي هنــا ،وإذا كان هنــاك اشــتباه فــي وجــود

لألغــراض الســكنية ،فالمينــاء ُمحــاط فعليـ ًـا بمنطقــة

جانــب عــدد من كبار الشــخصيات وممثلين

بضائــع خطــرة كان يجــب التصريــح عنهــا أو بضائــع غيــر

الحمــرا مــن جانــب ومينــاء العــرب مــن الجانــب اآلخــر،

عــن الجهــات الحكوميــة فــي اإلمــارة.

قانونيــة تقــوم االدارة بإبــاغ الجهــات المعنيــة .ويتــم

لــذا يجــري العمــل اآلن علــى الدخــول فــي شــراكة لبنــاء

ويأتــي وصــول الســفينة “ســيبورن

تنســيق العمــل والتعــاون مــع الجمــارك ،وتحــرص

اليخــوت الفاخــرة ،وهــذا أمــر يتــاءم وخصوصيــة هــذه

أوفيشــن” إلــى رأس الخيمــة نتيجــة للجهــود

علــى امتــاك أحــدث الوســائل والتقنيــات للتفتيــش

المنطقــة ،ألنهــا منطقــة أخــرى مــن المزمــع تطويرهــا

المتواصلــة التــي تبذلهــا هيئــة رأس الخيمــة

والتصــدي اليــة محــاوالت غيــر مشــروعة ،كجهــاز

ـتقبال.
مسـ
ً

لتنميــة الســياحة ومجموعــة موانــئ رأس

فحــص الحاويــات حيــث تمــر الشــاحنات مــن خاللــه

الخيمــة فــي تطويــر قطــاع الرحــات البحريــة

ويكشــف الجهــاز ّأيــة بضائــع غيــر قانونيــة ،إضافــة

جوائز دولية مرموقة

الفاخــرة والســياحة المائيــة فــي اإلمــارة.

لنظــم وكاميــرات مراقبــة عاليــة الكفــاءة والجــودة.

حــازت موانــئ رأس الخيمــة علــى العديــد مــن

فخــال العــام الماضــي ،أنهــت مجموعــة

علــى الجانــب البحــري ،هنــاك أحــدث رادارات المراقبــة

شــهادات الجــودة منهــا :شــهادة آيــزو  – 9000نظــم

موانــئ رأس الخيمــة مشــروع تحويــل محطــة

البحريــة ،وأحــدث تقنيــات تحديــد موقــع الســفن..

اإلدارة ،وشــهادة آيــزو  – 15000نظــم الجــودة،

العبــارات الحاليــة إلــى محطــة رحــات بحريــة
ّ

وبالنســبة للســياج ،يوجــد أحــدث كاميــرات المراقبــة،

وشــهادة آيــزو  – 18000النظــم البيئيــة ،إلــى جانــب

فاخــرة حديثــة إضافــة إلــى تطويــر البنيــة

وأحــدث معــدات الكشــف ،وكل هــذا مــن متطلبــات

عــدد مــن شــهادات التقديــر و الجوائــز مــن جهــات

التحتيــة للنقــل البحــري مــن حولهــا.

الهيئــات االتحاديــة.

ً
ً
ودوليــا.
محليــا
ومؤسســات مختلفــة
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ً
عالميا في تطبيق أفضل الممارسات الجمركية
رائدة

جمارك اإلمارات..
تتخطى أصعب التحديات
تمكن قطاع الجمارك في دولة اإلمارات العربية المتحدة من النجاح الالفت في تحقيق المعادلة الصعبة
بتسهيل التجارة وحركة المسافرين ،وفي نفس الوقت تأمين وحماية الحدود.
كانت دولة اإلمارات العربية المتحدة منذ القدم وماتزال همزة وصل بين الشرق والغرب ،بسبب موقعها
الجغرافي المتميز ،وعليه تشكلت مالمح الجمارك فيها منذ القدم ،إال أن مالمح العمل المؤسسي
برزت بوضوح في عهد كل من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله" ،والمغفور له
الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم "رحمه الله".
مــن ضــرورة وجــود قانــون جمركــي موحــد ،وكيــان

وتحقيــق التــوزان بيــن الحفــاظ علــى أمــن المجتمــع وتيســير التجــارة

اتحــادي يســهر علــى تنفيــذ ذلــك القانــون لتحقيــق

عبــر ابتــكار أنظمــة وتطبيقــات ســاهمت في تعزيــز دور الجمــارك في

مزيــد مــن االندمــاج االقتصــادي بيــن إمــارات الدولــة ،وتعزيــز الماليــة

المنظومــة األمنيــة ،بنفــس القــدر الــذي حافظــت فيــه علــى تبســيط

ً
انطالقا

العامــة االتحاديــة ،وتنفيــذ االلتزامــات اإلقليميــة والدولية في مجال

وتســهيل إجــراءات اإلفــراج عــن الســلع والبضائــع ،لتصبــح اإلمــارات

الجمــارك ،صــدر فــي  8ينايــر عــام 2003م ،المرســوم االتحــادي

بذلــك قبلــة التجــار والمســتثمرين ورجــال األعمــال.

بالقانــون رقــم ( )1لســنة 2003م مــن المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن

وحرصــت اإلدارات الجمركيــة علــى تطويــر أنظمتهــا المتنوعــة فــي

ســلطان آل نهيــان "رحمــه اللــه" ،بشــأن إنشــاء الهيئــة االتحاديــة

حمايــة منافــذ الدولــة المتعــددة البريــة والبحريــة والجويــة ،حيــث

للجمــارك ،وتتولــى الهيئــة رســم السياســات الجمركيــة ومراقبــة

زودتهــا بأنظمــة حمايــة عاليــة الدقــة والتطــور بمــا يتماشــى مــع

تنفيــذ القوانيــن والتشــريعات المرتبطــة بالعمــل الجمركــي ،وتمثيــل

أفضــل الممارســات العالميــة ،مثــل أنظمــة المراقبــة التلفزيونيــة

الدولــة فــي الداخــل والخــارج ،بينمــا تقــوم اإلدارات الجمركيــة المحلية

الشــاملة والفحــص والتفتيــش باألجهــزة الحديثــة ،وكذلــك اعتمــاد

بالعمــل التنفيــذي فــي المنافــذ الجمركية ورســم السياســة الجمركية

األســاليب االســتخباراتية الجمركيــة المتطــورة وتحديــث أنظمــة

لــكل إمــارة بمــا ال يتعــارض مــع القانــون الموحــد للجمــارك فــي

تقنيــة المعلومــات ،إلــى جانــب تقديــم أفضــل الخدمــات الجمركيــة

الدولــة ،حيــث تعــد الهيئــة جهــة اتحادية إشــرافية رقابية ،بينمــا إدارات

للمورديــن والمصدريــن والمســافرين.

الجمارك المحلية تعد جهات تنفيذية.
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وتتعــاون الهيئــة ودوائــر الجمــارك المحليــة علــى إزالــة المعوقــات

وبفضــل التوجيهــات الســديدة للقيــادة الحكيمــة ،شــهد قطــاع

والقيــود الجمركيــة التــي تعــوق حركــة التجــارة بيــن اإلمــارات العربيــة

الجمــارك فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة قفــزة نوعيــة هائلــة

المتحــدة ودول العالــم ،وذلــك عبــر العمــل علــى مجموعــة مــن

فــي مختلــف أنشــطته بفعــل الخطــط والبرامــج الطموحــة والتــي

المحــاور مــن بينهــا أتمتــة العمليــات الجمركيــة وتطويــر أنظمــة

أســهمت باالرتقــاء بالخدمــة الجمركيــة إلى أفضل المســتويات ،وقد

التخليــص الجمركــي وتطبيــق نظــام المشــغل االقتصــادي المعتمــد

واصلــت إدارات الجمــارك فــي كل مــن أبــو ظبــي ودبــي والشــارقة

وتوحيــد وتبســيط اإلجــراءات واختصــار زمــن التخليــص الجمركــي،

ورأس الخيمــة وعجمــان والفجيــرة وأم القيويــن ،عمليــات البنــاء

ومنــح القانــون رقــم  8لعــام  2015الهيئــة االتحاديــة للجمــارك المزيــد

والتطــور المؤسســي وتمكنــت مــن تحقيــق إنجــازات الفتــة تحســب

مــن الســلطات فــي الرقابــة والتفتيــش علــى تنفيــذ التشــريعات

لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والتــي باتــت اليــوم تتبــوء مراكــز

والسياســات الجمركيــة ،كمــا منحهــا ،وألول مــرة ســلطة مراقبة حركة

ً
عالميا في اســتخدام التكنولوجيا لتطوير العمل الجمركي،
متقدمة

الســلع والبضائــع والمســافرين فــي المنافــذ المختلفة فــي الدولة،

رشكـــــاء

ونجحــت الهيئــة بالتعــاون مــع إدارات الجمــارك المحليــة فــي توحيــد

التجــارة العالميــة باعتبارهــا مــن أهــم المراكــز التجاريــة والجمركيــة فــي

اإلجــراءات الجمركيــة علــى مســتوى الدولــة ،كمــا أصــدرت الهيئــة

المنطقــة والعالــم.

ً
مؤخـ ً
حاليا على
ـرا الئحــة الرقابــة والتفتيــش الجمركــي ،ويجــري العمل

كمــا تســتعد اإلدارات الجمركيــة المحليــة لمعــرض اكســبو ،2020

تنفيــذ خطــة لدعــم العديــد مــن المنافــذ الجمركيــة فــي الدولــة بأحــدث

بالعمــل علــى توفيــر أفضــل الخدمــات الجمركيــة للمشــاركين فــي

األجهــزة فــي مجــال التفتيــش ،وتتجــه إلــى توحيــد أجهــزة ومعــدات

المعــرض لضمــان أعلــى مســتويات الســرعة والجــودة فــي تقديــم

التفتيــش فــي المنافــذ الجمركيــة المختلفــة ،إضافــة إلــى توحيــد زي

التســهيالت الجمركيــة لتمكيــن المشــاركين مــن تحقيــق أقصــى

مفتشــي الجمــارك علــى مســتوى الدولــة.

الفوائــد مــن مشــاركتهم فــي المعــرض.

ومــع اعتمادهــا علــى تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي والتقنيــات

واليــوم تتضافــر الجهــود لتوحيــد الــرؤى حــول إســتراتيجيات تطويــر

الرقميــة لــم تغفــل االدارات الجمركيــة االهتمــام بالعنصــر البشــري

العمــل الجمركــي فــي دولــة اإلمــارات ،وتطويــر التنســيق والتعــاون

مــن خــال برامــج تدريبيــة متكاملــة ومتطــورة لتدريــب وتأهيــل

فــي المجــال الجمركــي علــى المســتويين االتحــادي والمحلــي

الموظفيــن والمفتشــين لرفــع كفاءتهــم وتحســين مهاراتهــم فــي
التعامــل مــع المســافرين ،إلــى جانــب العمــل علــى اســتقطاب
أفضــل العناصــر المواطنــة ذات الخبــرة والكفــاءة فــي هــذا المجــال.
وهنــاك مشــروع دراســة إلنشــاء مركــز تدريبــي علــى مســتوى الدولــة
يمنــح شــهادة علميــة معتمــدة لترخيــص مفتــش جمركــي.
وتقــدم دولــة اإلمــارات اليــوم مســاهمات كبيــرة فــي مجــال تطبيــق
المبــادرات والبرامــج والخطــط التــي تتبناها منظمة الجمارك العالمية
انطالقـ ًـا مــن ريادتهــا فــي تطويــر العمــل الجمركــي وتبوأهــا للمراكــز
ً
عالميــا فــي العديــد مــن المؤشــرات الجمركيــة والتجاريــة
األولــى
واالقتصاديــة العالميــة ،كمــا بــرزت قدرتهــا علــى تنظيــم واســتضافة
الفعاليــات الجمركيــة الكبــرى علــى مســتوى العالــم ،ويعكــس هــذا
الحــدث التاريخــي الــدور الفاعــل لدولــة اإلمــارات فــي منظومــة
الجمــارك الدوليــة واإلقليميــة ومســاهمتها الكبيــرة فــي حركــة

تتولى الهيئة
االتحادية للجمارك
رسم السياسات
الجرمكية ومراقبة
تنفيذ القوانني
والترشيعات الرمتبطة
بالعمل الجرمكي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
قامت الهيئة بتطوير
أنظمتها المتنوعة
في حماية منافذ
الدولة المختلفة بما
يتماشى مع أفضل
الممارسات العالمية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمواجهــة التحديــات التــي فرضتها االضطرابات الجيوسياســية التي
تمــر بهــا المنطقــة مــن جهــة وتراجــع معــدالت التجــارة العالميــة مــن
جهــة أخــرى ،وتؤكــد الرؤيــة الجديــدة للهيئــة خــال الفتــرة – 2017
 2021علــى الريــادة فــي العمــل الجمركــي لدعــم أمــن المجتمــع وبناء
اقتصــاد تنافســي ،بينمــا تتلخــص الرســالة فــي وضــع السياســات
والتشــريعات الجمركيــة والرقابــة والتفتيــش علــى تنفيذهــا وتعزيــز
التعــاون الدولــي بمــا يحقــق تجــارة آمنــة ميســرة ،وتتضمــن الخطــة
اإلســتراتيجية الجديــدة تتضمــن خمســة أهــداف رئيســة ،هــي تعزيــز
منظومــة المخاطــر الجمركيــة والتفتيــش الجمركــي ،وتطويــر العمــل
الجمركــي فــي الدولــة ،وتعزيــز العالقــات الجمركيــة مــع الــدول
والمنظمــات الدوليــة ،إضافــة إلــى ضمــان تقديــم الخدمــات اإلداريــة
كافــة وفــق معاييــر الجــودة والكفــاءة والشــفافية ،وترســيخ ثقافــة
االبتــكار فــي بيئــة العمــل المؤسســي.
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ما بين اإلبـــداع والتقليــد
ماذا تعرف عن حقـــــــــوق

الملكية الفكرية؟
تشير الملكية الفكرية إلى إبداعات العقل ونتاج فكر اإلنسان من اختراعات ونماذج صناعية ومصنفات أدبية وفنية
ً
قانونا بحقوق كالبراءات وحق المؤلف
وتصاميم وشعارات ورموز وأسماء وصور مستخدمة في التجارة .وهي محمية

والعالمات التجارية ،ويرمي نظام الملكية الفكرية كما ورد في موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى إرساء
توازن سليم بين مصالح المبتكرين ومصالح الجمهور العام ،وإتاحة بيئة تساعد على ازدهار اإلبداع واالبتكار

الفكريــة ليســت وليــدة العصــر

مجــرد فكــرة تطــورت وتجســدت فــي صــورة منتــج

الراهــن إنمــا تمتــد بجذورهــا إلــى

االخرين من التعامل
أو خدمــة .ويحــق للمالــك منــع َ

عام  1474حين أصدرت مدينة البندقية االيطالية

فــي ملكــه دون الحصــول علــى إذن مســبق منــه.

قانــون ينظــم حمايــة االختراعــات ونــص علــى منــح

كمــا يحــق لــه مقاضاتهــم فــي حالــة التعــدي علــى

حــق اســتئثاري للمختــرع ،أمــا نظــام حــق المؤلــف

حقوقــه والمطالبــة بوقــف التعــدي أو وقــف

فيرجــع إلــى اختــراع الحــروف المطبعية والمنفصلة

اســتمراره والتعويــض عمــا أصابــه مــن ضــرر.

الملكية
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وااللــة الطابعــة علــى يــد يوهانــس غوتنبــرغ عــام
َ

وتنقسم الملكية الفكرية إلى فئتين هما:

.1440

الملكيــة الصناعية  :وتشــمل االختراعــات (البراءات)

وفــي نهايــة القــرن التاســع عشــر ،رأت عــدة بلــدان

والعالمــات التجاريــة والرســوم والنمــاذج الصناعيــة

ضــرورة وضــع قوانيــن تنظــم الملكيــة الفكريــة،

وبيانــات المصــدر الجغرافية.

وتــم التوقيــع علــى معاهدتيــن تعتبــران األســاس

وحــق المؤلــف  :ويشــمل المصنفــات األدبيــة

الدولــي لنظــام الملكيــة الفكريــة همــا :اتفاقيــة

والفنيــة كالروايــات والقصائــد والمســرحيات

باريــس لحمايــة الملكيــة الصناعيــة  1883واتفاقيــة

واألفــام واأللحــان الموســيقية والرســوم

بــرن  1886لحمايــة المصنفــات األدبيــة والفنيــة.

واللوحــات

والتماثيــل

ال تختلــف حقــوق الملكيــة الفكريــة عــن حقــوق

والتصميمــات الهندســية .وتتضمــن الحقــوق

الملكيــة األخــرى ،فهــي تمكــن مالــك الحــق مــن

المجــاورة لحــق المؤلــف حقــوق فنانــي األداء

االســتفادة بشــتى الطــرق مــن عملــه الــذي كان

المتعلقــة بأدائهــم ،وحقــوق منتجــي التســجيالت

والصــور

الشمســية

امللكية الفكــــرية
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الصوتيــة المرتبطــة بتســجيالتهم ،وحقوق هيئات
اإلذاعــة المتصلــة ببرامــج الراديــو والتلفزيــون.
امتهنــت شــركات كثيــرة حــول العالــم تقليــد أو تزويــر
المنتجــات والخدمــات لاللتفــاف علــى حقــوق الملكيــة
واالســتفادة مــن شــهرة المنتــج األصلــي ،إذ يشــابه
المنتــج المقلــد المنتــج األصلــي بشــكل كبيــر ،بحيــث
يتــم تبديــل حــرف مــن االســم أو تعديــل جــزء معيــن
مــن المنتــج ،دون أخــذ إذن مــن صاحــب المنتــج أو
الشــركة المنتجــة لــه ،وهــذا غيــر مخالــف لحقــوق
الملكيــة الفكريــة.
الجديــر بالذكــر أن هنــاك فــرق بيــن التقليــد والتزويــر،
فتزويــر العالمــة التجاريــة هــو نقــل كامــل ومطابــق
لألصــل أو نقــل األجــزاء الرئيســية منهــا ممــا يجعــل
العالمــة المــزورة مطابقــة للعالمــة األصليــة إلــى
حــد كبيــر ،وهــذا مخالــف للقانــون ويتــم رفــع دعــاوى
قضائيــة وإنــزال العقوبــة بحقــه .أمــا تقليــد العالمــة
التجاريــة فهــو اصطنــاع عالمــة تماثــل فــي مجملهــا
ـا من شــأنه أن يضلل الجمهور
العالمــة األصليــة تماثـ ً
بخصــوص مصــدر البضاعــة التــي تميزهــا العالمــة.
أهمية الملكية الفكرية في االقتصاد
بســبب التطــور الهائــل الــذي يشــهده العالــم علــى
صعيــد اإلنتــاج فــي شــتى التخصصــات والمجــاالت،
وضــع هــذا عبئً ــا علــى قــدرة األنظمــة المحليــة
والدوليــة بخصــوص إدارة حقــوق الملكيــة الفكريــة
وحمايتهــا ،وتكريســها لخدمــة المجتمــع بفاعلية .فمن

اقتصاديــة جديــدة إلــى جانــب خلــق نصــف مليــون وظيفــة جديــدة حــول العالــم.

شــأن وجــود نظــام يحمــي حقــوق الملكيــة الفكريــة ،أن

قضيــة حقــوق الملكيــة الفكريــة ال تــزال محــل خــاف بيــن أكبــر دولتيــن علــى

يعزز النشــاط التجاري ،ويســتقطب الشــركات العالمية

مســتوى العالــم ،إذ اشــتكت الواليــات المتحــدة مــن فشــل بكين في حماية بــراءات

العاملــة والمســتثمرة إلــى األســواق المحليــة ،بمــا

االختراعــات .ففــي بعــض الحــاالت تفــرض بكيــن علــى المؤسســات أن تشـ ُـارك

يعــود بالنفــع علــى االقتصــاد المحلــي ،ويزيــد الدخــل
القومــي.

لالســتثمار فــي الســوق الصينــي الضخــم وإنشــاء مشــاريع فيــه.

ســنويا
ويذكــر أن العالــم يخســر مليــارات الــدوالرات
ً
ُ

ً
مؤخــرا مذكــرة تتضمــن تعليمــات بــأن يفتــح الممثــل التجــاري
وقــد وقــع ترامــب

بســبب انتهــاكات حقــوق الملكيــة الفكريــة منهــا 3

تحقيقــا للتأكــد مــن السياســات التجاريــة
ً
للواليــات المتحــدة ،روبــرت اليتهايــزر،

مليــارات دوالر علــى الصعيــد العربــي فــي العــام

الصينيــة فيمــا يتعلــق بحقــوق الملكيــة الفكريــة .وقــال اليتهايــزر "ســوف نحمــي

 2009وهــذه االنتهــاكات تعيــق عمليــة التنميــة
االقتصاديــة واالجتماعيــة وتســهم فــي تراجــع المنتــج
الفكــري واإلبداعــي.
وقــد أظهــرت دراســات أجرتهــا غرفــة التجــارة الدوليــة
فــي العــام  2011فــي مجــال حقــوق الملكيــة الفكريــة
أن  205مليــون وظيفــة شــرعية تتعــرض للتهديــد
كل عــام نتيجــة فقــدان ثقافــة حمايــة حقــوق الملكيــة
وأكــدت الدراســة علــى أن حجــم اآلثــار االقتصاديــة
عالميــا عــن قضايــا التقليــد
واالجتماعيــة الناجمــة
ً
والقرصنــة ســتصل إلــى  1.7ترليــون دوالر .ومــن
شــأن العمــل علــى تخفيــض معــدل القرصنــة فــي
جميــع أنحــاء العالــم بنســبة  %10فــي غضــون أربــع
,

ســنوات أن يخلــق  142مليــار دوالر داخــل أنشــطة
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مليون وظيفة رشعية
تتعرض للتهديد كل
عام نتيجة فقدان
ثقافة حماية حقوق
الملكية

1.7

تريليون دوالر حجم
اآلثار االقتصادية
واالجتماعية الناجحمة
عن قضايا التقليد
والقرصنة

التجاريــة واألســرار التجاريــة ،وأي
الفكريــة وبــراءات االختــراع والعالمــات
الملكيــة
ّ
ّ
ّ
ملكيــة فكريــة حيويــة ألمننــا وازدهارنــا" .وأضــاف أن الواليــات المتحــدة لــن تتســامح
ـددا مــع "ســرقة" بكيــن لألســرار الصناعيــة األميركيــة.
مجـ ً
ُيذكــر أن الشــركات األمريكيــة تعانــي مــن السياســة التــي تتبعهــا الســلطات مــع
مشــروعات األعمال التكنولوجية األمريكية منذ ســنوات طويلة ،إذ تجبر الســلطات
هــذه الشــركات ،العاملــة فــي قطــاع التكنولوجيــا منهــا ،علــى عقــد شــراكات مــع
أطــراف صينيــة حتــى يتســنى العمــل فــي الصيــن .وذكــر مايــرون بريلليانــت ،نائــب
رئيــس الغرفــة التجاريــة األمريكيــة ،إن "ال يقــل أهميــة عــن ذلــك أن الصيــن البــد أن
تنهــي ممارســات إجبــار الشــركات األمريكيــة علــى نقــل التكنولوجيا إليهــا وأن تعمل
علــى حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة لألجانــب".
أخيـ ًـرا ،فــإن نتــاج الفكــر واإلبــداع وحمايتــه عــن طريــق الملكيــة الفكرية يعد إحــدى أهم
ركائــز االقتصــاد المعاصــر والجديــد ،فــا يقــوم اقتصــاد بــدون هذه الركيــزة المهمة،
واالســتثمارات األجنبيــة ال تنجــذب إلــى بلــد ال تملك حقــوق الملكية الفكرية.

امللكية الفكــــرية

اتفاقية كيوتو...
و تبسيط اإلجراءات والممارسات الجمركية

• توحيد وتبسيط إجراءات اقرارات السلع والمستندات المؤيدة.

عـد اتفاقيـة كيوتـو المعدلـة االتفاقيـة الجمركيـة الرئيسـة لتيسـير
تُ ّ
التجـارة ،وأعـدت منظمـة الجمـارك العالميـة هـذه االتفاقيـة التـي
محدثة معدلة
حيـز النفـاذ فـي  3فبرايـر 2006م ،وهي نسـخة ّ
دخلـت ّ
لالتفاقيـة الدوليـة لتبسـيط وتنسـيق اإلجـراءات الجمركيـة (اتفاقيـة
كيوتـو) التـي ُأقـرت فـي 1973-1974م.
وقـد أصـدر صاحـب السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـان ،رئيـس
الدولة “حفظه الله” ،المرسوم االتحادي رقم  33لسنة  2010بشأن
انضمـام دولـة اإلمـارات العربيـة المتحدة إلى اتفاقية كيوتو المعدلة
لتبسـيط وتنسـيق اإلجـراءات الجمركيـة ( متـن االتفاقيـة والملحـق
العـام والملحـق  ) Aبعـد التصديـق عليـه مـن أصحـاب السـمو أعضـاء
المجلـس األعلـى لالتحـاد حـكام اإلمـارات .وكلـف المرسـوم فـي
مادتـه الثانيـة رئيـس مجلـس إدارة الهيئـة االتحاديـة للجمـارك باتخـاذ
اإلجراءات الالزمة السـتكمال عملية االنضمام لالتفاقية وتنفيذها.
وتهـدف اتفاقيـة كيوتـو المعدلـة إلـى تيسـير التجـارة عبـر توحيـد
اإلجـراءات والممارسـات الجمركيـة وتبسـيطها ،حيـث توفـر المعاييـر
المعتمـدة لإلجـراءات واألسـاليب الجمركيـة الحديثـة.
والممارسـات ُ

ً
ً
متعاقدا في االتفاقية،
طرفا
ويشترط على أي بلد يرغب أن يكون
ملزمين،
عدان
ْ
الذين ُي ّ
الموافقة على نص االتفاقية وملحقها العام ْ
حيـث ُيلـزم الملحـق العـام لالتفاقيـة األطـراف المتعاقـدة باالنصيـاع
للمبادىء الرئيسة التالية:
• الشفافية والتنبؤ باإلجراءات الجمركية.

تعد اتفاقية كيوتو من
أهم االتفاقيات الدولية
المنبثقة عن منظمة
الجمارك العالمية في
مجال العمل الجرمكي
الدولي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الزتام الدول األطراف
في االتفاقية بتطبيق
نفس المعايري يرفع
درجة كفاءة اإلجراءات
الجرمكية ،ويوفر
الوقت أثناء عمليات
التخليص الجرمكي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تطبيق المعايري
الخاصة للمستوردين
وتصنيفهم وفق
إدارة المخاطر يسهل
على اإلدارة الجرمكية
إيجاد سبل التعامل
المناسبة مع هذه
الرشيحة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المبسطة لألشخاص المعتمدين.
• اإلجراءات
ّ
• االستخدام األمثل لتقنية المعلومات.
ً
ضمانا للتقيد باللوائح.
• رقابة جمركية أقل
• استخدام إدارة المخاطر والرقابة القائمة على المراجعة.
• التدخالت المنسقة مع الوكاالت الحدودية األخرى.
• الشراكة مع التجارة.
يعتبـر األميـن العـام لمنظمـة الجمـارك العالميـة هـو مسـتودع
ويتعين على البلدان أن تُ ودع صك االنضمام لالتفاقية
االتفاقية،
ّ
أو المصادقـة عليهـا لـدى أميـن عـام المجلـس.
اللجنة اإلدارية التفاقية كيوتو المعدلة المؤلفة من
ُ
االتفاقية
َ
تدير
ويحـق لهـذه األطـراف التصويـت
ُّ
أعضـاء مـن األطـراف المتعاقـدة،
ويحضراألطـراف اآلخريـن كافة بصفة مراقبين.
ويذكر أن اللجنة اإلدارية التتمتع بسـلطة إنفاذ أو تسـوية نزاع في
الحـاالت التـي ال ينصـاع فيهـا طـرف متعاقـد للمعاييـر الـواردة في
يتعين على البلدان التي تنضم لالتفاقية أن تنتظر
باالتفاقية.كما
ّ
ثلاث سـنوات قبـل تنفيـذ معاييرهـا ،وخمـس سـنوات قبـل تنفيذ
المعاييـر االنتقاليـة الـواردة فـي الملحـق العـام أو أي مالحـق أخـرى
محـددة توافق عليها.
• وتدعم منظمة الجمارك العالمية تنفيذ االتفاقية من خالل زيادة
الوعي والتدريب ومبادرات بناء القدرات.
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التقت

طاهر شامبيه المحمداني...

التخليص الجمركي
ركن أساسي في التجارة الدولية
تعد شركات الشحن والتخليص الجمركي الساعد األيمن
للمصدرين والمستوردين ،ألن عملية التخليص الجمركي
تكون آخر خطوة في عملية التصدير كذلك آخر خطوة في
ً
ركنا
عملية االستيراد ،وتشكل عملية التخليص الجمركي
ً
أساسيا في تنامي وازدهار المبادالت التجارية الدولية ،ومع

أنه يمكن للمستورد أو المصدر القيام بإجراءات التخليص
الجمركي الخاصة ببضائعه بنفسه دون اللجوء إلى وكيل
التخليص الجمركي ،ولكن خبراء التخليص الجمركي ال

ً
أبدا بهذا ،ألن عدم الخبرة بأعمال التخليص
ينصحون
الجمركي ستؤدي إلى تعطيل الكثير من األمور ،مما
ً
وأيضا مصاريف
يزيد من تكاليف إيجار أرصفة الموانئ

ً
دائما بالتعاقد مع مكتب تخليص
التخزين ،ولذلك ينصح
جمركي مختص في هذه األعمال إلنهائها في أسرع وقت
وتخفيض التكاليف.
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مجلــة نوافــذ جمركيــة مــع المخلــص الجمركــي طاهــر
شــامبيه المحمدانــي الــذي يملــك خبــرة واســعة فــي

هــذا المجــال حيــث تقــدم شــركتهم خدمــات المالحة وقد تحــدث بداية
عــن المهــارات الخاصــة التــي يجــب أن يتمتــع بهــا المخلــص الجمركي
ً
مؤكــدا علــى مهــارات التواصــل الجيــد والســيطرة والقيــادة ،إلــى
جانــب القــدرة علــى اإلبــداع وإيجــاد الحلــول ،و االلتــزام الشــديد
ومهارات التحفيز مع العمل بجد وصبر وتحمل ضغوطات العمل.
ويؤكــد بالقــول أنــه إلــى جانــب كل مــا ســبق البــد أن يتمتــع المخلــص
الجمركــي بأخالقيــات اإلخــاص والتفانــي فــي العمــل والحيوية.
ـا
ويتحــدث شــامبيه عــن التحديــات التــي تواجههــم فــي العمــل قائـ ً
:التحديــات البــد منهــا فــي كل عمــل ،لكــن باإلصــرار والعزيمــة يمكــن
مواجهتهــا ومــن هــذه التحديــات عــدم وجــود خبــرة كافيــة لبعــض
األشــخاص ممــا يــؤدي لعــدم إنجــاز العمــل بالطريقــة المثلــى وعــدم
وجــود اإلمكانيــات الكافيــة التــي تســاعدنا علــى ممارســة العمــل
بالشــكل المطلــوب.
ويوضــح عــن صعوبــات العمــل حســب طبيعيــة المنافــذ والبضائــع
قائــا“ :نعــم  .المنافــذ ،الصــادرات والــواردات والتــي
والشــركات
ً
تعــد أهــم جهــات الفحــص علــى البضائــع قبــل اإلفــراج عنهــا.
الصعوبــات الداخليــة  :النقــل وعدم وجود أســطول نقــل بري كافي،
والزيــادة غيــر المبــررة فــي أســعار النقــل ممــا يؤثــر سـ ً
ـلبا علــى القــدرة
التنافســية للمنتجــات وعــدم التــزام الســائقين بالقواعــد والقوانيــن
وعــدم وجــود َاي رقابــة علــى الســائقين وشــركاتهم.
الصعوبــات الخارجيــة :موانــئ غيــر مؤهلــة لتلقــي الشــحنات

التخليــص الجمــريك

من املفيد أن تعلم!!..
ينصــح الــزوار القادميــن إلــى دولــة اإلمــارات
بتوخــي الحــذر بالنســبة لألدويــة التــي يتــم
جلبهــا مــن بلدانهــم ،فقــد تحتــوي بعــض
تلــك األدويــة علــى مــواد محظــورة فــي
دولــة اإلمــارات ويعاقــب حاملوهــا بالحبــس.
لــذا البــد مــن إبــراز الوصفــة الطبيــة لألدويــة
التــي يتــم إدخالهــا إلــى دولــة اإلمــارات
والتأكــد مــن أن كميــة األقــراص تناســب
المــدة المقــررة لإلقامــة داخــل الدولــة ،كمــا
ينصــح القادمــون إلــى دولــة اإلمــارات أيضــا
بالحصــول علــى شــهادة مــن الســفارات
المعنيــة .وتتعامــل دولــة اإلمــارات بصرامة
مــع القضايــا المتعلقــة بالمــواد المخــدرة

“االعتماد على مخلص جمركي متمرس من شأنه أن يقلل من
التكاليف ،وإنهاء األعمال بسرعة ،وال يُ نصح صاحب البضائع بالقيام
ً
متمرسا في ذلك العمل”
بعملية التخليص الجمركي بنفسه إال إن كان
المصــدرة إليهــا ،طــرق غيــر ممهــدة أو مأمونــة لنقــل

عنــد البــدء فــي إجــراءات التخليــص الجمركــي تأتــي

صــدرة
الم ّ
البضائــع ،عــدم اإللمــام بقوانيــن الــدول ُ

أهميــة التعاقــد مــع إحــدى شــركات التخليص الجمركي

إليهــا المنتجــات ،فــرض رســوم إضافيــة مــن بعــض

الســتغالل خبرتهــم فــي مواجهــة المشــكالت التــي

الــدول علــى الســيارات والحاويــات الصــادرة .

تواجــه اإلفــراج الجمركــي عن الشــحنات لتقليل الوقت
وتوفيــر الكثيــر مــن التكاليــف ،ويمكن اختصــار خطوات

وعــن أهميــة عمــل المخلــص الجمركــي للشــركات

عمليــة التخليــص الجمركــي باآلتــي:

واألعمــال يقــول ":يعــد التخليــص الجمركــي أحــد

 -وصــول الحاويــة او ناقلــة الحاويــات إلــي المينــاء ثــم

الخطــوات األساســية فــي مجــال التجــارة الدوليــة

البــدء بتفريــغ الحاويــات ويســتغرق ذلــك مــن يــوم إلي

(االســتيراد و التصديــر) و هــو عبــارة عــن إجــراءات

يومــي عمل.

يقــوم بهــا المخلــص الجمركــي بغــرض تســهيل عبــور

 -يقوم المخلص بسحب إذن التسليم من الوكيل المالحي .

البضائــع مــن خــال المنافــذ الجمركيــة ثــم دخولهــا إلى

 -يقــوم المخلــص بتقديــم نمــوذج إقــرار القيمــة

البــاد ،ويمضــى المخلــص الجمركــي فــي اإلجــراءات

بنــاء علــي الفواتيــر المقدمــة.
الجمركيــة
ً

بتفويــض مــن مالــك البضائــع يقــوم بموجبــه بتقديــم

 -تقــوم ســلطات الجمــارك بإرســال منــدوب للكشــف

المســتندات الخاصــة بالبضائــع للجهــات الجمركيــة

علــى الســلعة وتثمينهــا.

المختصــة والتوقيــع عليهــا حتــى خروجهــا مــن المنفــذ

 -فــي حالــة احتاجــت الســلعة إلــى موافقــة جهــات

الجمركــي وإيصالهــا للجهــة المحــددة.

العــرض يقــوم منــدوب مــن الجمــارك بأخــذ عينــة
وإرســالها لجهــة العــرض.

اإلجراءات التي تتم بها عملية التخليص الجمركي :

 -يقــوم المخلــص بدفــع الضريبــة الجمركيــة ومصاريــف

تعمــل شــركات التخليــص الجمركــي علــى القيــام

العــرض إن وجــدت.

ببعــض اإلجــراءات الخاصــة باإلفــراج الجمركــي عــن

 -يقــوم المخلــص بالتعاقــد مــع شــركة نقــل داخلــي

البضائــع ،وال تختلــف هــذه اإلجــراءات كثيـ ً
ـرا بين حالتي

وتحمــل الشــحنة ثــم تمــر عبــر أشــعة الكشــف ثــم تخــرج

ً
جــدا فــي
االســتيراد والتصديــر ،ولكنهــا ضروريــة

مــن المينــاء.

الحالتيــن وال يمكــن غــض النظــر عــن أي منهــا.

ســواء كانــت أدويــة خاضعــة للرقابــة،
أو عقاقيــر منشــطة ،وتصنّ ــف بعــض
األعشــاب والمنتجــات الطبيعيــة كالتبــغ،
والخشــخاش ،وبــذور /مســحوق األفيــون،
وأوراق التنبــول ،كمــواد تخضــع للرقابــة
ً
أمــرا
فــي دولــة اإلمــارات ،وتعتبــر حيازتهــا
غيــر قانونــي .كذلــك يتطلــب إدخــال كميــة
كبيــرة مــن األدويــة (التــي تحتوي علــى مواد
محظــورة) إلــى دولــة اإلمــارات الحصــول
علــى إذن مســبق مــن وزارة الصحــة
ووقايــة المجتمــع .وتفــرض الدولــة أقصــى
العقوبــات علــى حيــازة المخــدرات وتداولهــا
واإلتجــار بهــا ،وكذلــك عنــد إثبات وجــود بقايا
مخــدرات فــي مجــرى الــدم حتــى وإن كانــت
بكميــات قليلــة.
والبــد مــن اإلشــارة إلــى أنــه يمكــن
للمرضــى إصــدار إذن اســتيراد أدويــة
ً
ووفقــا لموقــع
لالســتخدام الشــخصي،
وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع ،يمكــن
للمرضــى فــي دولــة اإلمــارات التقــدم
بطلــب للحصــول علــى إذن الســتيراد أدويــة
مــن خــارج الدولــة لالســتخدام الشــخصي
بحيــث ال تزيــد الكميــة المطلــوب اســتيرادها
عــن حاجــة الفــرد لمــدة ثالثــة أشــهر بمــا
يتعلــق باألدويــة الغيــر مراقبــة ،وكميــة
تكفــي لالســتخدام لمــدة شــهر واحــد
فقــط بمــا يتعلــق باألدويــة المراقبــة وشــبه
المراقبــة.
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كيف تساعد دولة اإلمارات
ً
قدما ؟
رواد األعمال على المضي
عندما يتعلق األمر ببدء عمل تجاري ،تعد دولة اإلمارات العربية المتحدة واحدة من أفضل الدول في العالم ،وذلك ألن الحكومة

عملت بجد من أجل تهيئة بيئة جذابة لالستثمار تتمثل في المناطق الحرة والتوفيق بين األعمال التجارية وتمكين دور المرأة،
فهناك فرصة لكل رائد أعمال مبتدئ.

 .1دعم األعمال المستمر:

الوصول للمساعدة التي تحتاجها من مصدر واحد ومتخصص.

بدايـة الحيـاة العمليـة للعديـد مـن رواد األعمال الناشـئين ،تكون

وفـي حـال قمـت بتأسـيس عملـك فـي منطقـة مـن المناطـق

بمثابـة مغامـرة يقـوم بهـا ألول مـرة ،فبعـد التوصـل إلـى فكـرة

الحـرة ،سـيقوم المختصـون بالمنطقـة الحـرة التـي اخترتهـا

المشـروع ،سـتكون بحاجـة إلـى معرفة كيفيـة كتابة خطط العمل

بتوفيـر عـدد ال يحصـى مـن الخدمـات التـي تدلـك علـى الطريـق

وماهـي الطريقـة المناسـبة لتسـويق الخدمـات ،والعمـل علـى

فـي اتبـاع اللوائـح الحكوميـة وطريقـة توظيـف فريـق عملـك

الحصـول علـى الموافقـات والتراخيص الالزمة ،وأن يكون على

ً
أيضـا فـي اختيـار االسـم
وبعـض تلـك المناطـق يسـاعدك

درايـة بسـيطة باألمـور القانونية والمحاسـبية والضريبية.
قليـل مـن رواد األعمـال المبتدأيـن لهـم المعرفة المسـبقة في
تلـك المجـاالت ،وحتـى بعضهـم يملك المـال الكافي لتوظيف
أشـخاص مهنيـون للقيـام بتلـك المهـام ،وفـي حالـة عـدم توفـر
ً
فحتمـا سـتكون هناك مشـكلة.
الدعـم المناسـب
مستمرا؟
تجاريا
دعما
ً
ً
كيف توفر دولة اإلمارات العربية المتحدة ً
هنـاك العديـد مـن الهيئـات والجهـات الحكوميـة والمبـادرات
فضال
التـي تقـدم المشـورة والتوجيـه لرواد األعمال الناشـئين،
ً
عـن الدعـم الفنـي والتسـويقي .وهـذا مـا يسـهل فـي عمليـة
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تصنف هيئة
مناطق رأس الخيمة
االقتصادية “راكز”
ضمن أفضل المدن
العالمية المستقبلية
صغرية ومتوسطة
الحجم من حيث
االستثمار األجنيب
المبارش

والعالمـة التجاريـة للشـركة .كمـا تقـدم العديـد مـن المناطـق
ً
أيضـا مفهـوم “الشـباك الواحـد” ؛ بمعنـى تخليص جميع
الحـرة
الموافقـات واألوراق مـع الدوائـر الحكوميـة األخـرى دون الحاجـة
إلـى زيارتهـا ممـا يوفـر لـك الكثيـر مـن الوقـت والمجهـود.
 .2فرص التواصل
الوصـول والتفاعـل مـع مجتمـع األعمـال الموجـود داخـل دولـة
ً
ً
حيويـا لرجـل األعمـال الناشـئ الـذي يتطلـع
جـزءا
اإلمـارات يعتبـر
إلـى بنـاء عالمـة تجاريـة معروفـة ،وبدونهـا سـتصبح عمليـة

املناطــق الحــرة
ً
ً
معقـدا.
أمـرا
التسـويق والترويـج لمنتجاتـك او خدماتـك
كيف توفر دولة اإلمارات العربية المتحدة الفرصة للتواصل؟
هنـاك العديـد مـن المؤسسـات التـي يمكنهـا مسـاعدة رواد
األعمـال والشـركات الناشـئة مـع الشـركاء اإلسـتراتيجيين
المقيميـن فـي اإلمـارات مـن خلال التوفيـق بيـن األعمـال.
مجتمـع األعمـال اإلماراتـي يحظـى بتواجـد مكثـف على شـبكات
التواص�ل مث�ل  Eventbriteو  Facebookو  LinkedInو �Meet
وغالبـا مـا تجتمـع هـذه المجموعـات التجاريـة
 up.comو ،Twitter
ً

ً
ً
وغالبـا مـا سـتجد مراكـز
بعيـدا عـن الشـبكة العنكبوتيـة،
بانتظـام
أعمـال ذات الصلـة بقطـاع أعمالـك ،وبالنسـبة لغيـر مواطنـي
أيضـا اجتماعـات أعمـال خاصـة ببلـد رجـل
دولـة اإلمـارات ،هنـاك ً
األعمـال األصلـي.
وبفضل التعاون االقتصادي الموجود بين اإلمارات والشـركات
األجنبيـة مـن مختلـف أنحـاء العالـم ،فسـتكون هنـاك فرصـة
لحضـور النـدوات وورش العمـل واللقـاءات الوديـة .وال تغفـل
بنـاء روابـط أعمـال صحية ،والعمل على اكتسـاب احترام الجميع.
 .3خفض التكاليف
يمكـن أن تكـون رسـوم إنشـاء شـركة جديـدة مبالـغ فيهـان؛
فهنـاك تكلفـة تسـجيل األعمـال التجارية وفتح حسـاب مصرفي
للشـركات ،وتأسـيس مقـر الشـركة ،وتكنولوجيـا المعلومـات،
والتأميـن ،وتصاريـح العمـل وغيرهـا ،وأيـة مسـاعدة يمكـن أن

ً
ً
كثيـرا فيمـا يتعلـق بالمسـاواة بيـن الجنسـين.
تغييـرا
كان هنـاك

ً
فرقا
تحصـل عليهـا في بداية مشـوارك التجـاري يمكن أن تحدث

لقـد أكـدت حكومـة اإلمـارات علـى المسـاواة بيـن الجنسـين في

ً
كبيرا .

القوى العاملة كأحد أهداف التنمية المستدامة  ،حتى أصبحت

كيـف تسـاعد اإلمـارات فـي إبقـاء تكاليـف األعمـال الجديـدة

النسـاء اآلن تقـدن نصـف الشـركات الصغيـرة والمتوسـطة في

منخفضـة ؟

اإلمـارات العربيـة المتحـدة.

ً
مـرارا عـن مبـادرات
تعلـن حكومـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة

ولـم تقـف المناطـق الحـرة مكتوفـة األيـدي جـراء هـذه القضيـة،

وغالبـا
وقـرارات جديـدة لتخفيـض تكلفـة بـدء المشـاريع التجاريـة/
ً

بـل قـد ّطـور بعضهـا حـزم أعمـال مخصصـة للنسـاء ،كالتـي

الناشـئة علـى خفـض التكاليـف ،فهنـاك بعـض المناطـق الحـرة

“راكز”

ً
مؤخـرا فـي هيئـة مناطـق رأس الخيمـة االقتصاديـة
اسـتحدثت

ً
عروضـا ترويجيـة لمسـاعدة الشـركات
مـا تقـدم المناطـق الحـرة
تقـدم حـزم تأسـيس األعمـال للشـركات الصغيـرة والمتوسـطة
والشـركات الناشـئة وحتـى الخريجيـن الجـدد ،إضافـة إلـى الدعـم
المسـتمر وتبسـيط اإلجـراءات للحصـول علـى التأشـيرات
واإلقامـة.

تأسيس رشكتك في
“راكز” سهل للغاية
وما عليك سوى

1

تشـير األرقـام الصـادرة عـن مؤسسـة  Unilever Foundryإلـى

تحديد باقة األعمال
المناسبة باختيار
الكيان القانوني ونوع
الرخصة والمنشأة

في منطقة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا ،فعندما نشـرت

2

 .4تمكين سيدات األعمال
أن النسـاء فـي جميـع أنحـاء العالـم يشـكلن مـا نسـبته %17
فقـط مـن أصحـاب الشـركات الناشـئة الجديـدة ،واألمـر متشـابه
دبي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقريرها بعنوان “حالة

تقديم نموذج الطلب
والمستندات الخاصة
بك

الشـركات الناشـئة فـي جميـع أنحـاء المنطقـة ووجـد أن %14

3

االسـتثمارات الرقميـة فـي الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا
ً
ً
إقليميـا بيـن
اسـتثمارا
 ، ”2018 - 2013حلـل التقريـر 1423
فقـط مـن هـذه الشـركات كان تأسيسـها علـى يـد النسـاء.
كيف تدعم اإلمارات نجاح المرأة في األعمال التجارية؟
األمـر يتطـور طـوال الوقـت ،وفـي اإلمـارات العربيـة المتحـدة

دفع الرسوم واستالم
رخصة األعمال

 .5االستقرار واإلقامة:
واحـدة مـن األسـباب التـي تعـوق رواد األعمال الجدد من إنشـاء
شـركاتهم ،تأميـن التأشـيرات وتصاريـح العمـل والتـي تمثـل
مصـدر قلـق كبيـر.
كيف تبقي دولة اإلمارات العربية المتحدة اإلقامة بسيطة؟
تعمل المحالت التجارية في المنطقة الحرة ( )OSSعلى تبسيط
عمليـة العيـش والعمـل فـي دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة،
ويمكـن الحصـول علـى التأشـيرات وتصاريـح العمـل مـن خلال
مراكـز  OSSالتابعـة لسـلطة المنطقـة الحـرة  ،ممـا يجعـل األمـور
أكثر بسـاطة.
واإلقامـة طويلـة األجـل فـي دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة
مفتوحـة اآلن لعـدد كبيـر مـن النـاس أكثـر مـن أي وقـت مضـى
 ،وذلـك بعـد تطبيـق نظـام التأشـيرات الجديـد المطبـق فـي عام
 .2019ويشـمل هـذا تأشـيرات  5و  10سـنوات لرجـال األعمـال
والمسـتثمرين والمواهـب المتخصصـة مثـل األطبـاء والعلمـاء
والمبدعيـن فـي مجـاالت الثقافـة والفـن والطلاب المتفوقيـن
الذيـن يسـتوفون متطلبـات الهيئـة.
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ســياحة رجــال األعــال

سنغافورة

من آسيا إلى العالم  ..أيقونة اقتصادية فريدة
ً
ً
مربعـا فقـط ،إال أن سـنغافورة تمكنـت مـن حجـز مواقـع متقدمـة
كيلومتـرا
تعـد واحـدة مـن أصغـر دول العالـم بمسـاحة 719
بيـن أكبـر االقتصاديـات العالميـة ،سـاعدها موقعهـا اإلسـتراتيجي وميناءهـا الطبيعـي الـذي يقـع عنـد مضيـق ملقـا ويربـط
ً
ً
بحريـا فـي  120دولـة ،ويمـر عبـره قرابـة  %40مـن التجـارة البحريـة العالميـة ،كمـا سـاعدها موقعهـا
منفـذا
أكثـر مـن 600
ً
مقـرا ألكثـر مـن  37000شـركة عالميـة ،تقـع فـي وسـط سـوق ماليـة كبيـرة تبلـغ أربعـة مليـارات شـخص
اإلسـتراتيجي لتكـون
ً
ً
ً
ً
ً
وعالميا ذي سـمعة طيبة.
إقليميـا
وماليا
تجاريـا
مركـزا
فـي دائـرة نـص قطرهـا رحلـة طيـران مدتهـا سـبع سـاعات ،لتصبـح بذلك
وواحـدة مـن أسـهل األماكـن فـي العالـم لممارسـة األعمـال ،لتعتبـر بمثابـة بوابـة العالـم إلـى آسـيا.
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تلعــب ســنغافورة ً
دورا محوريـ ًـا كمركــز تجــاري فــي قلــب
آســيا وكمركــز عالمــي لألعمــال يتميــز بالبنيــة التحتيــة
المتطــورة واالســتقرار السياســي وسياســات العمــل
المفتوحــة والقــوى العاملــة الماهــرة ،واســتخدام
اللغــة اإلنجليزيــة كلغــة عمــل رئيســية واحتــرام حقــوق
الملكيــة الفكريــة ،ممــا جعــل منهــا رابــع أهــم مركــز مالي
ً
فــي العالــم ،ومدينــة عالميــة تلعــب ً
مهمــا فــي
دورا
االقتصــاد العالمــي.
حجم التبادل بين اإلمارات وسنغافورة:
تشــهد العالقــات االقتصاديــة بيــن اإلمــارات
وســنغافورة تطــورات ملحوظــة ،فــي ظــل اهتمــام
الكثير من الشــركات اإلماراتية الكبرى باالســتثمار في
ســنغافورة والتوســع فــي منطقــة آســيا والمحيــط
الهــادئ آســيا ،كمــا تعــد اإلمــارات بوابــة للكثيــر مــن
الشــركات الســنغافورية للتوســع في منطقة الشــرق
األوســط .ورغــم تباطــؤ االقتصــاد العالمــي العــام
الماضــي إال ان حجــم التبــادل التجــاري بيــن اإلمــارات
العربيــة وســنغافورة ثابــت معــدل  45مليــار درهــم
إماراتــي .وتشــمل أوجــه التعــاون بيــن البلديــن الكثيــر
مــن مجــاالت التجــارة والصناعــة واالســتثمار ،والتنمية
المســتدامة والطاقــة ،والتعليــم وتنميــة المــوارد
البشــرية والتعــاون فــي مجــال الدفــاع واألمــن.
وتتنــوع االســتثمارات اإلماراتيــة فــي ســنغافورة
بيــن مشــروعات فــي قطاعــات النفــط والموانــئ
واالتصــاالت واالســتثمارات العقاريــة والصناعــات
اإللكترونيــة واإلعــام وتجــارة التجزئــة والخدمــات
اللوجســتية والمصرفيــة والتكنولوجيــا المتطــورة ،كما
تزايد حجم النشــاط التجاري بين اإلمارات وســنغافورة
فــي مختلــف القطاعــات كقطــاع اإلنشــاءات والغــاز
والنفــط والتســهيالت اإلداريــة والخدمــات والرعايــة
عوامل الجذب االستثماري لسنغافورة:

الصحيــة وتكنولوجيــا المعلومــات واللوجســتيات
والعقــارات.
مجلس األعمال اإلماراتي السنغافوري:
ً
مؤخــرا ،تــم إنشــاء مجلــس األعمــال اإلماراتــي
تمكيــن الشــركات
الســنغافوري للعمــل علــى ّ
ومجتمــع األعمــال فــي كل مــن اإلمــارات
وســنغافورة مــن االســتفادة مــن عالقــات االتصــال
والخدمــات اللوجســتية بيــن البلديــن والتــي تســهم
فــي استكشــاف الفــرص التجاريــة واالســتثمارية
الواعــدة ،إضافــة إلــى العمــل علــى تنســيق الجهــود
المشــتركة للتعــرف علــى مجــاالت التعــاون فــي
القطاعــات التنمويــة المهمــة مثــل الصناعــة والطاقــة
والمصــارف والخدمــات الماليــة والبنــاء والتعليــم
والغــذاء والكهربــاء وقطــاع التجــارة والخدمــات العامــة
والســياحة والقطــاع الصحــي.
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مجلس األعمال
اإلماراتي
السنغافوري يهدف
إلى تسهيل عمليات
تبادل المعلومات
والتقارير االقتصادية
واالستثمارية وتسليط
الضوء على مناخات
ومزايا االستثمار،
ونظم وأطر تأسيس
الرشاكات وإقامة
المشاريع ،وتنسيق
زيارة الوفود التجارية
وأصحاب األعمال
والمستثرمين،
وتعريفهم بالفرص
المتاحة لالستثمار

عندمــا تفكــر فــي االســتثمار فــي أي بلــد فــا بــد مــن مراعــاة مــدى االســتثمار،
وهنــا تبــرز ســنغافورة بتطورهــا وازدهارهــا الالفــت عامـ ًـا بعــد عــام ،وغالبـ ًـا مــا يشــار
إليهــا باســم سويســرا آســيا بســبب براعتهــا االقتصاديــة ،فالبــاد لديهــا معــدالت
معرفيــة مرتفعــة بمــا يخــص القــراءة والكتابــة إلــى جانــب ارتفاع معــدالت األمن مع
مثاليا
انخفــاض معــدالت الجريمــة والفســاد والمخــدرات فيهــا ،وهــذا يجعلها مكانً ــا
ً
لبــدء االســتثمار حيــث الثقــة عاليــة بحتميــة تحقيــق عائــدات مربحــة للغايــة،
وتوفــر ســنغافورة الكثيــر مــن الفــرص لألشــخاص الذيــن يتطلعــون إلى االســتثمار
بمايحتضنــه اقتصادهــا مــن قطاعــات متنوعــة بمــا فــي ذلــك الشــحن والتمويــل
والســياحة والمســتحضرات الصيدالنية ،وغيرها .كما يمكن االســتفادة من شــبكة
اتفاقيــات ســنغافورة التجاريــة الواســعة وســهولة ممارســة األعمــال التجاريــة
والنظــام الضريبــي الجــذاب والحمايــة الســليمة للملكيــة الفكريــة ،ولذلــك يعتبرهــا
مثاليــا لتنميــة أعمالهــم ويأخذونهــا
أصحــاب األعمــال فــي جميــع أنحــاء العالــم مكانً ــا
ً
كنقطــة انطــاق لالســتفادة مــن األســواق الناشــئة األخــرى فــي آســيا.
ومــن مغريــات االســتثمار األخــرى فــي ســنغافورة تميزهــا ببيئــة أعمــال صديقــة
للمســتثمرين حيث معدل الضريبة على الشــركات منخفض إلى حد ما ومســتوى
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منخفــض للفســاد ،ممــا جعلهــا موطنـ ًـا ل  7000مــن
الشــركات متعــددة الجنســيات مــن الواليــات المتحــدة
األمريكية واليابان ،و 3000شــركة من الهند والصين،
إضافــة إلــى توافــر األيــدي العاملــة الماهــرة .مــع بنيــة
تحتيــة متطــورة وأكثــر مــن  100شــركة طيــران دوليــة
تغطــي جميــع الوجهــات المهمــة حــول العالــم.
قربها من الصين:
علــى اعتبــار الصيــن واحدة مــن االقتصادات العظمى
فــي العالــم ،لهــذا تعتبــر جغرافيــة ســنغافورة مــن
أكثــر المغريــات للمســتثمرين لوقوعهــا بالقــرب مــن
الصيــن وارتبــاط البلديــن بعالقــات تجاريــة قويــة ،ومع

االستيراد والتصدير في سنغافورة:
توفر سنغافورة
الكثري من الفرص
لألشخاص الذين
يتطلعون إلى
االستثمار بما يحتضنه
اقتصادها من
قطاعات متنوعة
بما في ذلك الشحن
والتمويل والسياحة
والمستحرضات
الصيدالنية ،وغريها

اســتمرار الصيــن فــي النمــو سيســاعد ســنغافورة

وفقـ ًـا لســمعة ســنغافورة وبيئتهــا التنظيميــة الصديقــة لألعمــال ،فــإن إجــراءات
وفعالــة ،ويمكــن الحصــول علــى التصاريــح
االســتيراد والتصديــر فيهــا بســيطة
ّ
والتراخيــص الالزمــة فــي وقــت قصيــر وبــكل يســر وســهولة.
أهم صادرات سنغافورة:
تحتــل ســنغافورة المرتبــة الرابعــة عشــرة فــي قطــاع التصديــر حــول العالــم ،وتبلــغ
ً
ً
دوالرا ،ممــا
دوالرا ،والــواردات  259مليــار
حجــم إيرادتهــا الســنوية  316مليــار
يمنحهــا الميــزان التجــاري اإليجابــي بواقــع  55.4مليــار دوالر للعــام  ،2018ويبلــغ
الناتــج المحلــي اإلجمالــي  296مليــار دوالر كمــا أن نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلي
إلجمالــي  87900دوالر.

علــى النمــو فــي نفــس الوقــت.
ازدهار القطاع العقاري:
يعتبــر االســتثمار فــي قطــاع العقــارات بســنغافورة

أبرز خمس سلع لصادرات سنغافورة:

أحــد أفضــل الطــرق لتحقيــق أربــاح جيــدة ،وقــد شــهد
ً
ً
الفتــا فــي الفتــرة األخيــرة ،وهنــاك العديــد
ازدهــارا
مــن األســباب التــي تجعــل العقــارات فــي ســنغافورة
جذابــة للغايــة ،حيــث مــن الســهل العثــور علــى مــا
تبحــث عنــه وعمليــة شــراء العقــارات ميســرة مــع
مفاوضــات مرنــة بشــأن األســعار ،وعليــه فالســتثمار

البترول المكرر

35.5
مليار دوالر

فــي هــذا القطــاع هــو أحــد أفضــل الطــرق لتحقيــق

الذهب

1.91
مليار دوالر

األلماس

1.77
مليار دوالر

النحاس المكرر

القصدير الخام

مليون دوالر

مليون دوالر

578

520

أربــاح جيــدة.

أبرز خمس سلع لواردات سنغافورة:

البترول المكرر

31.5
مليار دوالر

البترول الخام

15.1
مليار دوالر

الذهب

2.22
مليار دوالر

األلماس

1.73
مليار دوالر

النحاس المكرر

1.07
مليار دوالر

ً
سياحيا:
حــان وقــت المــرح ،فبعــد إنتهــاء األعمــال واالجتماعــات ،ال تحــرم نفســك مــن متعــة استكشــاف جمــال
ســنغافورة ،فكمــا هــي بلــد تجاريــة وجاذبــة لالســتثمارات ،فهــي كذلــك دولــة ســياحية مــن الطــراز األول
تجمــع بيــن الثقافــات الصينيــة والهنديــة والماليزيــة مــع لمســة مــن الــذوق األوربــي.
ً
تمامــا عــن بقيــة دول جنــوب شــرق آســيا ،فهــي مدينــة حديثــة منظمــة
تقــدم ســنغافورة تجربــة مختلفــة
تنظيمـ ًـا جيــدا ،والجميــع فيهــا يتحــدث اإلنجليزيــة بطالقــة ،ويمكــن مقارنتهــا بمــدن الواليــات المتحــدة والمــدن
األوربيــة أكثــر منهــا شـ ً
ـبها بالــدول األســيوية.
وعلــى الرغــم مــن أن ســنغافورة مدينــة صغيــرة إلــى حــد مــا  ،إال أنهــا مقســمة إلــى عــدة مناطــق تتمتــع
كل منهــا بأجــواء وثقافــة فريــدة مــن نوعهــا ومختلفــة للغايــة .تبــدو زيــارة  Little Indiaوكأنهــا فــي الهنــد
الحقيقيــة ،فــي حيــن أن جزيــرة  Sentosaتجعلــك تتســاءل عمــا إذا كنــت قــد أتيــت إلــى كاليفورنيــا  ،كمــا أن
المشــي حــول  Gardens by the Bayو  Marina Bayيشــعرك وكأنــك قــد تخطيــت الزمــن إلــى المســتقبل.
أن ســنغافورة بلــد يتألــف مــن مدينــة واحــدة عمالقــة يمكــن استكشــاف معالمهــا فــي مــدة أقصاهــا
وبمــا ّ
ثالثــة أيــام؛ ننصحكــم بــأن تخططــوا لزيــارة الوجهــات الســياحية األخــرى القريبــة منهــا مثــل فيتنــام أو تايلنــد
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أو ماليزيــا ،فهــي ال تبعــد أكثــر مــن  22كــم عــن

فــي جنــوب شــرق آســيا .ويمكــن مقارنتهــا بأوروبــا

مدينــة جوهــور بهــرو الماليزيــة ،وقرابــة  4أو 5

وأســتراليا واليابــان والواليــات المتحــدة األمريكيــة.

ســاعات بالحافلــة أو القطــار عــن العاصمــة الماليزيــة

الطيران

كوااللمبــور.

هنــاك رحــات مباشــرة يوميــا ًبين المطــارات اإلماراتية

تأخــذك هــذه المدينــة الســاحرة فــي عالميــن بــآن

المتعــددة وبيــن ســنغافورة ،وتســتغرق الرحلــة قرابــة

واحــد ،حيــث المتاجــر الكبــرى المتألقــة فــي طريــق

ال  7ســاعات ونصــف الســاعة ،وكذلــك هنــاك العديــد

أورشــارد والفنــادق التاريخيــة والجديــدة علــى حــد

مــن الرحــات الغيــر مباشــرة تربــط بيــن البلديــن.

ســواء  ،قــد تذكــرك أكثــر مــن هيوســتن بتكســاس

التنقل:

أكثــر مــن الشــرق الــذي ال ينســى .والســفر إلــى

التنقــل فــي ســنغافورة مريــح للغايــة وال يمثــل

ســنغافورة يوفــر لــك تجربــة غريبــة ومتفــردة فــي

مشــكلة كبيــرة ،تنطلــق الحافــات والقطــارات عبــر

متاجــر الحــي الصينــي ،وكذلــك معابــد الهنــد

متــرو األنفــاق فــي جميــع أنحــاء المدينــة.

الصغيــرة واألســواق الليليــة فــي المدينــة.

أفضل أماكن الزيارة:
يمكــن زيــارة ســنغافورة طــوال أيــام الســنة ولكــن
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هنا وهناك في كل مكان

أنســبها فــي ينايــر  -فبرايــر  ،يونيــو  -يوليــو ،

يمكــن أن يســتغرق التجـ ّـول حــول ســنغافورة بضــع

وســبتمبر  -أكتوبــر.

دقائــق وذلــك بفضــل أحــد أكثــر أنظمــة النقــل العــام

اإلقامة:

ً
وانتشــارا فــي العالــم .لــن تبــذل الكثيــر مــن
كفــاءة

ً
بعضــا مــن أفضــل الفنــادق
تحتضــن ســنغافورة

العنــاء أو الوقــت حيــن البحــث عــن الفطــور الهنــدي

وفنــادق البوتيــك فــي العالــم بجــودة ومعاييــر عاليــة

المميــز ومــن ثــم زيــارة المعابــد فــي الحــي الصينــي

جــدا .فهــي مدينــة الســياحة واألعمــال التجاريــة
ً

قبــل الغــداء ،فأنــت ســتكون هنــاك فــي لمــح البصــر

والمؤتمــرات العالميــة ،لذلــك يجــب عليــك التفكيــر

باســتخدام نظــام متــرو االنفــاق المتأللــئ ،وعليــه

ً
مســبقا،
فــي حجــز فندقــك فــي ســنغافورة

البــد لــك مــن التوقــف عنــد خليــج مارينــا وزيــارة مركــز

فالفنــادق األكثــر شــعبية تميــل إلــى أن تكــون

تســوق فــي طريقــك.

محجــوزة بالكامــل خاصــة خــال مواســم الــذروة.

تعــد ســنغافورة مدينــة آمنــة للغايــة حيــث أن

اللغة:

معــدالت الجريمــة فيهــا تعــد مــن أدنــى المعــدالت

اللغــات الرســمية األربــع فــي ســنغافورة :اإلنجليزيــة

العالميــة ،لــذا فهــي صديقــة للســياح وهنــاك

والصينيــة والماليزيــة والتاميلية.

العديــد مــن اللغــات التــي يتــم التحــدث بهــا ســكان

اللغــة اإلنجليزيــة هــي األكثــر شــعبية ورســمية

وزوار المدينــة الدوليــة ،لكــن الجانــب الســلبي هــو

لمؤسســات الدولــة حيــث يجيــد حوالــي  %80مــن

أن ســنغافورة أغلــى مــن الــدول المجــاورة لهــا

ســكان ســنغافورة اللغــة اإلنجليزيــة.
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منصة المشغل االقتصادي ..

تواكب تطورات الثورة الصناعية الرابعة

وافقــت منظمــة الجمــارك العالميــة علــى مبــادرة

علــى تصنيــف مؤسســة رائــدة ( )Leaderفــي االبتكار

فــي التجــارة الدوليــة ( ،)SAFEوبلــغ عــدد الشــركات

جمــارك دبــي بتأســيس منصــة عالميــة تضــم

مــن المعهــد العالمــي لالبتــكار ( )GInIفــي الواليــات

األعضــاء فــي البرنامــج حاليـ ًـا  70شــركة.

أفضــل الممارســات واتفاقيــات االعتــراف المتبــادل

المتحــدة األمريكيــة لتقييــم المؤسســات (.)CInOrg

وأظهــرت إحصــاءات حديثــة لجمــارك دبــي أن عــدد

ألعضــاء برنامــج المشــغل االقتصــادي المعتمــد،

وقــال أحمــد محبــوب مصبــح المديــر العــام لجمــارك

المعامــات الجمركيــة التــي تمت عــن طريق البرنامج

فــي خطــوة تعكــس ســمعة دولــة اإلمــارات الدوليــة

دبــي« :نشــعر بالفخــر الختيــار جمــارك دبــي لتطويــر

ســجلت  5.6ماليين معاملة مســتحوذة على نســبة

ومكانتهــا الرائــدة فــي تقديــم خدمــات جمركيــة

منصــة عالميــة تُ عنــى ببرنامــج المشــغل االقتصادي

 43%مــن إجمالــي عــدد المعامالت ،والتي ســجلت

مبتكــرة ،حيــث ســتقود جمــارك دبــي زمــام العمــل

المعتمــد الــذي يمثــل مســتقبل التجــارة العالميــة،

 13مليــون معاملــة فــي العــام  2019الماضــي.

فــي تســهيل تبــادل البيانــات اآلمنــة بيــن منظمــة

وفــق رؤيــة الدائــرة الخاصــة بالمشــغل االقتصــادي

و قالــت إيمــان بــدر الســويدي مديــر إدارة القيمــة

الجمــارك العالميــة وإدارات الجمــارك األعضــاء فيهــا

المعتمــد  ،2.0بمــا يحقــق رؤيــة صاحــب الســمو

الجمركية مدير برنامج المشغل االقتصادي المعتمد

بمــا يســهم فــي التحســين المســتمر للمشــغل

الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس

فــي جمــارك دبــي :إن برنامــج المشــغل االقتصــادي

االقتصــادي علــى مســتوى العالم من خــال االبتكار

الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي ،رعــاه اللــه،

المعتمــد يمثــل أحــدث حلقــة فــي سلســلة األنظمة

المدعــم بالبيانــات.

بتعزيــز موقــع دبــي وريادتهــا العالميــة ،مشـ ً
ـيرا إلــى

والبرامــج التــي يتبناهــا قطــاع الجمــارك فــي دولــة

جــاء ذلــك خــال مشــاركة جمــارك دبــي فــي االجتمــاع

ً
ً
رئيسيا في تطبيق برنامج
دورا
أن جمارك دبي أدت

اإلمــارات ،كمــا يمثــل البرنامج أحــد متطلبات اتفاقية

الــدوري لمجموعــة عمــل « ،»SAFEوالتــي عقدت في

المشــغل االقتصــادي المعتمد في دولــة اإلمارات،

منظمــة التجــارة العالميــة لتيســير التجــارة ،التــي

المقــر الرئيســي لمنظمــة الجمــارك العالميــة بمدينــة

ـا عــن
تحــت مظلــة الهيئــة االتحاديــة للجمــارك ،فضـ ً

صادقــت عليهــا دولــة اإلمــارات ،كأول دولــة عربيــة

بروكســل ببلجيــكا شــهر أكتوبــر الماضــي.

دورهــا الريــادي فــي تطبيــق أحدث األنظمــة والبرامج

تصــادق علــى هــذه االتفاقيــة ،مشــيرة إلــى أهميــة

وتــم اختيــار جمــارك دبــي لتطويــر هــذه المنصــة التــي

المتعلقــة بعمليــات التخليــص الجمركــي والتفتيــش

التعــاون بيــن دوائــر الجمــارك والقطــاع الخــاص فــي

تواكــب تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة ،لريادتهــا

والمعاينــة ،وأثبتــت تجربــة جمــارك دبــي بالفعــل

تعزيــز تيســير التجــارة الخارجيــة ،وســرعة اإلفصــاح عن

فــي االبتــكار الجمركــي ،حيــث حــازت الدائــرة العديــد

نجــاح البرنامــج فــي تحقيــق األهــداف المرجــوة منــه،

البضائــع المســموح بهــا ،فــي إطــار مصفوفــة مــن

مــن الجوائــز فــي هــذا المجــال ،كان آخرهــا حصولهــا

وفــق إطــار ومعاييــر أمــن وتيســير سلســلة اإلمــداد

الحوافــز وفوائــد التســهيل.
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فإن
أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجماركَّ ،
الدائرة تواصل البحث والتحديث في أجهزتها الجمركية
المستخدمة في التفتيش الجمركي وتوريدها إلى
ُ
ً
نظرا لما يقتضيه من أمن
المراكز الجمركية التابعة لها

وسالمة إمارة رأس الخيمة ودولة اإلمارات العربية
المتحدة.
أن الجهاز الجديد ُيناسب تفتيش أغلب أنواع
وأضاف َّ
وسائط النقل والمركبات كالحاويات والشاحنات الكبيـرة،
وجميع أنواع سيارات الركاب والحافالت الصغيرة
والسيارات العائلية متعددة االستخدامات لدى عبورها
الحدود أو وصولها إلى الموانئ البحرية والجوية.
أن الصور التي يوفرها جهاز الفحص
كما أكد سعادته َّ
المتطورة لهذا
أن البرمجيات ُ
الجديد عالية الجودة ،و َّ
النظام تقدم العون الالزم إلى المفتشين الجمركيين
الكتشاف البضائع المهربة داخل المركبات دون الحاجة

جمارك رأس الخيمة تفتتح جهـاز فحص الحاويات الجديد

أن هذا االستثمار يتضمن تدريب
إلى فتحها ،وأكد َّ
وصوال إلى
الموارد البشرية على تشغيل الجهاز
ً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
افتتح سعادة الدكتور محمـد عبد الله المحرزي ،مدير عام دائرة جمارك رأس
ً
الخيمة،مؤخرا جهاز فحص الحاويات الجديد في جمرك ميناء صقر ،وذلك بحضور
عدد من مدراء اإلدارات واألقسام والمراكز الجمركية وممثلين عن شركاء الدائرة
المصنعة والموردة للجهاز.
اإلستراتيجيين والشركة ُ
وقام المحرزي برفقة السيد أكرم كوي المدير العام لشركة نيوكتك الشرق األوسط
لمنشأة الجهاز وشهد نظام الفحص
وممثلين الشركاء اإلستراتيجين بجولة تفقدية ُ
الجديد أثناء العمل ،كما اطلع على آخــر الترقيات والتحسينات التي تم إدخالها على
ً
فنيا
المتقدمة
أنظمة الفحص بالدائرة من خالل استخدام أحدث أجهزة التفتيش ُ
المفتشين على تأدية مهامهم.
لمساعدة ُ
وأكد سعادة الدكتور محـمد المحرزي أنّ ه بفضل رعاية وتوجيهات صاحب السمو
الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم رأس الخيمة
ولي عهد رأس الخيمة ومتابعة الشيخ
وسمو الشيخ محـمد بن سعود القاسمي
ّ

مستويات العمل المنشودة.
يُمثل جهاز الفحص

الجيل الجديد من

أجهزة الفحص عالية

الطاقة المستخدمة

في تفتيش الحاويات
والشاحنات وسيارات

الركاب بفضل ما

توفره من طرق فحص
فعالة وصورة عالية
الجودة

ً
أن هذا النوع من نظم الفحص يستند
وأضاف
أيضا َّ
إلى مبدأ تصميم وحدات فحص يسهل دمجها مع
األجهزة األخرى في المنافذ الجمركية كأجهزة مراقبة
اإلشعاع وأجهزة تفتيش أسفل السيارات وأجهزة قارئ
لوحات أرقام السيارات وأرقام الحاويات وكاميرات
المراقبة ونظم تحديد الهوية بموجات الراديو.
ُ
و تأتي ترقية أجهزة التفتيش الجمركي في ميناء صقر
في إطار تمكّين الدائرة من القيام بعمليات التفتيش
الجمركي وفق أعلى المستويات بما يحقق سالمة
ويقدم تسهيالت للتجارة من خالل
وأمن حدود الدولةُ ،
استخدام طرق التفتيش التي ال تعيق حركة البضائع.

جمارك رأس الخيمة تنفذ التمرين األول إلستمرارية األعمال بتفعيل المركز البديل
التي تفيد (توجه الجميع إلى العمل في المركز

مع أعضاء فريق استمرارية األعمال ،والخطط

البديل لوجود طارئ في المكتب الرئيسي ).

والبرامج التوعوية التي زودت موظفي الجمارك

ً
مؤخرا
حاالت لطوارئ واألزمات والكوارث ،نفذت

وجه المحرزي مكتب العمليات
وبعد انتهاء التمرين ّ

باإلرشادات الالزمة حول كيفية التعامل مع

دائرة جمارك رأس الخيمة بالتعاون مع الهيئة

الرسال رسالة نصية للجميع تبلغهم بانتهاء الطارئ

األمورالطارئة خالل ساعات الدوام الرسمية وفق

بهدف
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قياس مدى قدرة الدائرة على
مواصلة أنشطتها الحيوية في

الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث ،تمرين

والعودة للحالة الطبيعية ،وأعرب عن مدى سعادته

أعلى المعايير العالمية.

استمرارية األعمال األول والذي استهدف المكتب

لما تحقق من خالل هذا التمرين وسرعة االستجابة

وتعد دائرة الجمارك األولى على مستوى إمارة

الرئيسي بجميع فئاته (موظفين ،متعاملين ،

وقيام الجميع باألدوار المكلفين بها ،ومدى

رأس الخيمة وربما الدولة في تطبيق سياسة

مستخدمين)

استيعاب الموظفين لخطة استمرارية األعمال.

استمرارية األعمال في المركز البديل .ووجه

وقد أطلق سعادة الدكتورمحمد المحرزي مديرعام

وأصاف سعادته إن عملية االنتقال كانت ناجحة

أعضاء وموظفي الجمارك الشكر لفريق استمرارية

دائرة الجمارك ،رئيس فريق استمرارية األعمال،

بكل المقاييس ،من خالل تواجد موظفي اإلدارة

األعمال على دورهم في التثقيف ونشر الوعي

التمرين من خالل إرسال الرسالة الفرضية إلى

ً
وفقا ألماكنهم
في المركز البديل وبدء عملهم

حول كيفية التعامل مع الظروف الطارئة والحث

مكتب العمليات والذي قام بدوره بتفعيل خطة

المخصصة دون أي صعوبات ،ويعود ذلك إلى

على سرعة االستجابة لتنفيذ عملية االخالء في

اإلستدعاء لجميع الموظفين عبر الرسائل النصية

االستعداد المسبق من خالل االجتماعات المتكررة

وقت مثالي.
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أخبــار وفعاليــات

األول من نوعه في اإلمارات

جمارك رأس الخيمة تدشن جهـاز فحص السيارات الخفيفة والثقيلة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
افتتـح سـعادة الدكتـور محمــد عبـد اللـه المحـرزي ،مديـر
عـام دائـرة جمـارك رأس الخيمـة نيابـة عـن الشـيخ أحمـد
ً
مؤخـرا جهاز
بـن صقـر القاسـمي رئيـس دائـرة الجمارك،
فحـص السـيارات الخفيفـة والثقيلـة في جمرك الـدارة،
وذلـك بحضـور عـدد مـن مـدراء اإلدارات واألقسـام
والمراكـز الجمركيـة وممثليـن عـن شـركاء الدائـرة
المصنعـة والمـوردة للجهـاز.
اإلسـتراتيجيين والشـركة ُ

يُمثل الجيل الجديد من أجهزة الفحص
عالية التقنية المستخدمة في تفتيش
السيارات الخفيفة والثقيلة ،والذي من
شأنه مساعدة المفتشني الجرمكيني
الكتشاف البضائع المهربة داخل
الرمكبات دون الحاجة إلى فتحها

وأكـد سـعادة الدكتـور محمــد عبـد اللـه المحـرزي،
مديـر عـام دائـرة جمـارك رأس الخيمـة أنّ ـه بفضـل

الجديـد مـن أجهـزة الفحـص عالية التقنية المسـتخدمة

رعايـة وتوجيهـات صاحـب السـمو الشـيخ سـعود بـن

فـي تفتيـش السـيارات الخفيفـة والثقيلـة بفضـل مـا

صقـر القاسـمي عضـو المجلـس األعلـى حاكـم رأس

توفـره مـن طـرق فحـص فعالـة وصـورة عاليـة الجودة.

الخيمـة وسـمو الشـيخ محــمد بـن سـعود القاسـمي

أن الجهاز الجديد ُيناسـب تفتيش أغلب أنواع
وأضاف َّ

ولـي عهـد رأس الخيمـة ومتابعـة الشـيخ أحمـد بـن
ّ

وسـائط النقـل والمركبـات كالحاويـات والشـاحنات

فـإن الدائـرة
صقـر القاسـمي رئيـس دائـرة الجمـاركَّ ،

الكبيــرة ،وجميـع أنـواع سـيارات الـركاب والحافلات

تواصـل البحـث والتحديـث فـي أجهزتهـا الجمركيـة

الصغيـرة والسـيارات العائليـة متعـددة االسـتخدامات

المسـتخدمة فـي التفتيـش الجمركـي وتوريدهـا إلـى
ُ

لـدى عبورهـا الحـدود أو وصولهـا إلـى المنفـذ البـري

ً
نظـرا لمـا يقتضيـه أمـن
المراكـز الجمركيـة التابعـة لهـا

أن الصـور التـي يوفرهـا جهاز الفحص
وأكــــد المحـرزي َّ

وسلامة إمـارة رأس الخيمـة ودولـة اإلمـارات العربيـة

المتطورة لهذا
أن البرمجيات ُ
الجديد عالية الجودة ،كما َّ

أن هـذا النـوع مـن األجهـزة هـو األول
المتحـدة .وذكـر َّ

النظام تقدم العون الالزم إلى المفتشين الجمركيين

مـن نوعـه كجهـازة لفحـص السـيارات فـي دولـة

الكتشـاف البضائـع المهربـة داخـل المركبـات دون

أن ترقية أجهزة
اإلمـارات العربيـة المتحـدة ،وأشـار إلى َّ

أن هـذا االسـتثمار يتضمـن
الحاجـة إلـى فتحهـا ،وأكـد َّ

التفتيـش الجمركـي فـي جمـرك الـدارة يأتـي فـي

وصوال
تدريـب المـوارد البشـرية على تشـغيل الجهـاز
ً

إطـار تمكيـن الدائـرة مـن القيـام بعمليـات التفتيـش

أن هـذا
إلـى مسـتويات العمـل المنشـودة .وأضـاف َّ

الجمركـي وفـق أعلى المسـتويات بما يحقق سلامة

النـوع مـن نظـم الفحـص يسـتند إلـى مبـدأ تصميـم

ويقـدم تسـهيالت للتجـارة مـن
وأمـن حـدود الدولـة ُ

وحـدات فحـص يسـهل دمجهـا مـع األجهـزة األخـرى

خلال اسـتخدام طـرق التفتيـش التـي ال تعيـق حركـة

في المنافذ الجمركية كأجهزة مراقبة اإلشعاع وأجهزة

البضائـع محققـة الدائـرة بذلـك سـعادة مجتمـع دولـة

تفتيـش أسـفل السـيارات وأجهـزة قارئ لوحـات أرقام

اإلمـارات العربيـة المتحدة على اختالف فئاته .وأشـاد

المراقبة وجهاز
السـيارات وأرقـام الحاويـات وكاميـرات ُ

المحـرزي بجهـاز الفحـص الجديـد الـذي ُيمثـل الجيـل

فحص األحشاء ونظم تحديد الهوية بموجات الراديو.

وتطلق برنامج حافز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اضمن مبادرات السعادة التي تقدمها
الدائــرة لموظفيهــا ،أطلقــت دائــرة
جمــارك رأس الخيمــة ،برنامــج صنــدوق
المكافــآت الجمركيــة الداخلي”حافــز”،
وذلــك بعــد أن تــم تحويلــه بالكامــل
إلــى برنامــج إلكترونــي ،جــاء ذلــك
خــال اجتمــاع القيــادات الــدوري الــذي
عقــده ســعادة الدكتــور محمــد المحرزي،
مديــر عــام دائــرة الجمــارك مــع مــدراء
اإلدارات واألقســام والمراكــز الجمركيــة
بإســتخدام تقنيــة االجتمــاع عــن بعــد،
حيــث بــدأ ســعادته حديثــه بنقــل تحيــات
رئيــس الدائــرة الشــيخ أحمــد بــن صقــر
القاســمي وثنــاءه علــى الجهــود
المبذولــة مــن جميــع قيــادات الدائــرة
وحرصــه علــى متابعــة ســير العمــل
فــي ظــل هــذه اإلجــراءات اإلحترازيــة،
ومــن ثــم قــام المعنيــون عــن البرنامــج
بشــرح أهميــة البرنامــج والنقلــة النوعية
التــي ســوف يحدثهــا مــن خــال
ً
تمامــا
التخلــص مــن العمــل الورقــي
واالنتقــال للعمــل اإللكترونــي ،إضافة
إلــى التقاريــر المختلفــة التــي يعطيهــا
هــذا البرنامــج والتــي مــن تســهم فــي
مراقبــة ومتابعــة ســير العمــل فــي
جانــب الضبطيات الجمركيــة والمكافأت
الجمركيــة بشــكل دقيــق.
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