كل ما تريد معرفته

رامي الجالد

المعتمـــد

الصـادرات في رأس الخيمـة

عن المشغــل االقتصــادي

مينـاء صقــر بوابــة

جمهورية التشيك

جمارك رأس الخيمة

ازدهـــاراً

الحكـومي

أكثــر اقتصــادات أوروبــا

تحصــد جائــزة التميــز

ولي عهد رأس الخيمة
ّ
يتفقد جمرك مينــاء
الجـزيـرة الحمــراء

[ تص ــدر ع ــن دائ ــرة الجم ــارك ب ــرأس الخيم ــة ،الع ــدد ( ،)23يوليــ ــو ـ أغس ــطس ] 2021

أرﺑﺎح ﻋﺎﻟﻴﺔ.
ﻣﺮوﻧﺔ ﻗﺼﻮى.

ﺣﺴﺎب SIB MaxPlus

ﻧﺴﺐأرﺑﺎحﺗﺼﻞإﻟﻰʜʘʩʡʣʣﻟﻔﺘﺮةʦʩﺷﻬﺮاً ʛوʜʘʥʡʧʣﻟﻔﺘﺮةʤʫﺷﻬﺮاً ʛ
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻮدﻳﻌﺔ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ʬʣʘ

اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﻮال ﻓﻲ أي وﻗﺖ دون ﻛﺴﺮ اﻟﻮدﻳﻌﺔ

اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻮدﻳﻌﺔ  10,000درﻫﻢ

ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺳﻤﺎﻳﻠﺰ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ )ﻣﻐﻄﺎة( ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ

06 5999999 www.sib.ae

* ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم

ﺿﺎﻋﻒ أرﺑﺎﺣﻚ ﺣﺘﻰ  6.00%واﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ
ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  90%ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻮدﻳﻌﺔ!

CUSTOMSWindows
تص ــدر مجل ــة نواف ــذ جمركي ــة ع ــن دائ ــرة الجم ــارك
بـــرأس الخيمـــة ،وتعنـــى بالشـــؤون الجمركيـــة
وحركـــة التجـــارة واالســـتيراد والتصديـــر والتبـــادل
التج ــاري ،وتس ــلط الض ــوء عل ــى أفض ــل الممارس ــات
الجمركيـــة ،كمـــا تســـلط الضـــوء علـــى منـــاخ
االس ــتثمار والخدم ــات اللوجس ــتية المع ــززة لنم ــو
قط ــاع األعم ــال فــي رأس الخيم ــة ،إضاف ــة لتعزي ــز
وعـــي المجتمـــع بالثقافـــة الجمركيـــة.

الرسـالــة:
المشرف العام
الشيـخ أحمد بن صقـر القاسمـي
رئيس التحرير
د .محمــد عبداللـه المحـرزي
هيئة التحرير
غايـة بن سعيـد بن درويش الشامسـي
خولـة جاسـم خميس السـويــدي
فريق عمل شركة نيو جينيريشن ميديا
خــولة إبراهيـم
عبدالعزيـز العليـوي
زينـب شيحـــة
ماهــر صفي الديـن

حمايــة المجتمــع مــن الممنوعــات وتســهيل حركــة التجــارة المشــروعة وضمــان اقتصــاد
تنافســي إلمــارة رأس الخيمــة بمــا ُيحقــق الســعادة للمتعامليــن.
الرؤيــــة:
إدارة جمركيــة رائــدة فــي حمايــة المجتمــع ،داعمــة لالقتصــاد التنافســي المســتدام
بــأدوات مبتكــرة وشــراكات متميــزة.
القيــم المؤسسيــــة:

االســتدامة والريــادة :تطبيــق أفضــل الممارســات العالميــة واالبتــكارات فــي العمــل

الجمركــي والتــي مــن شــأنها إعــاء ســمعة الدائــرة.
الحوكمة :الموضوعية والعدالة والشفافية وتغليب المصلحة العامة على الخاصة.
التمكين  :رفع قدرة الجهات الحكومية في تنفيذ سياسات الموارد البشرية.

الشــراكات  :التعــاون والعمــل المثمــر مــع شــركائنا إلنجــاح وإنجــاز أهدافنــا وتحقيــق

طموحاتنــا.
التحفيــز واالبتــكار :خلــق بيئــة عمــل محفــزة ،وابتــكار أســاليب إبداعيــة جماعيــة تنمــي
االفــكار الخالقــة.
الســعادة واإليجابيــة :نشــر الســعادة واإليجابيــة بيــن الموظفيــن والمتعامليــن
والشــركاء.

الموقع اإللكتروني لدائرة الجمــــارك
rakcustoms.rak.ae
تابعونا على منصات التواصل للدائرة
@rakcust

األهـداف االستـراتيجيــة :
* تعزيز المنظومة األمنية الجمركية لضمان استدامة أمن المجتمع.
* تطوير منظومة العمل الجمركي وتنمية االيرادات وتعزيز التنافسية.
* تحسين تجربة المتعامل من خالل تقديم خدمات متميزة.
* تعزيز العالقات والشراكات االستراتيجية.
* إدارة الموارد البشرية بمهنية وكفاءة عالية.
* ترسيخ التميز المؤسسي واالبتكار في الدائرة.
* تحقيق استدامة مالية والحفاظ على الممتلكات.

+971 50 690 0399
info@ngmedia.ae

الموضوعــات الــواردة تعبــر عــن رأي كاتبهــا ،وال تمثــل
بالضــرورة رأي دائــرة الجمــارك بــرأس الخيمــة .ورغــم
الجهــود لتحــري الدقــة ،فــإن المجلــة ال تتحمــل مســؤولية
أيــة أخطــاء فــي المعلومــات الــواردة.

ص ب 8 :ـ رأس الخيمة
اإلمارات العربية المتحدة
هاتف +97172333733 :ــ فاكس+97172330233 :

[ كلمــة رئيـس التحريــر ]

نحو خمسين تعــزز
التنافسية والكفاءة
مــع إعــان صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل
نهيــان رئيــس الدولــة “حفظــه هللا” ،عــام  2021فــي
احتفــاء بالذكــرى
دولــة اإلمــارات “عــام الخمســين”،
ً
الـــ  50لتأســيس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة،

تنطلــق جمــارك رأس الخيمــة كجــزء مــن منظومــة
متكاملــة لتواكــب مســيرة التقــدم فــي القطــاع
الجمركــي الــذي شــهد خــال الفتــرة الماضيــة قفــزات
نوعيــة هائلــة فــي مختلــف أنشــطته بفعــل الخطــط
والبرامــج الطموحــة والتــي أســهمت باالرتقــاء
بالخدمــة الجمركيــة إلــى أفضــل المســتويات ،حيــث
تمكــن قطــاع الجمــارك فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
ّ
المتحــدة مــن النجــاح فــي تحقيــق المعادلــة الصعبــة
بتســهيل التجــارة وحركــة المســافرين وفــي نفــس
الوقــت تأميــن وحمايــة الحــدود.
واحتفــاء بــإرث األبــاء المؤسســين ،تمضــي دائــرة
ً
جمــارك رأس الخيمــة بخطــى مثابــرة نحــو المئويــة،
مستشــرفة آفــاق المســتقبل فــي خططها للخمســين

عامــاً المقبلــة ،وتركــز الدائــرة بالتعــاون مــع الهيئــة
االتحاديــة للجمــارك واإلدارات الجمركيــة علــى
ضــرورة تســريع خطــط التحــول الرقمــي وتوظيــف
التكنولوجيــا فــي تطويــر أفضــل الممارســات العالمية
الرائــدة فــي مفاصــل العمــل الجمركــي وأتمتــة
العمليــات الجمركيــة وتطويــر أنظمــة التخليــص
الجمركــي وتطبيــق نظــام المشــغل االقتصــادي
المعتمــد وتوحيــد وتبســيط اإلجــراءات واختصــار
زمــن التخليــص الجمركــي ،وذلــك لرفــع مســتوى
تنافســية وجاهزيــة القطــاع الجمركــي وتحقيــق
التــوزان بيــن الحفــاظ علــى أمــن المجتمــع وتيســير
التجــارة عبــر ابتــكار أنظمــة وتطبيقــات تســاهم فــي
تعزيــز دور الجمــارك فــي المنظومــة األمنيــة ،كل هذا
بالتزامــن مــع تبســيط وتســهيل إجــراءات اإلفــراج
عــن الســلع والبضائــع ،لتصبــح اإلمــارات بذلــك قبلــة
التجــار والمســتثمرين ورجــال األعمــال ،وتعــزز دورهــا
كوجهــة رائــدة علــى خارطــة التجــارة العالميــة.
ولعــل ماواجهــه العالــم مــن تحديــات جائحــة
كوفيــد –  19واالغالقــات التــي فرضــت نفســها
علــى البــاد قاطبــة ،دعــت إلــى ضــرورة تســريع خطــا

“استطــاع قطاع اجلمارك يف
دولة اإلمارات تحقيق المعادلة
الصعبة بتسهيل حركة التجارة
والمسافرين ،وتأمني وحماية
احلدود يف الوقت ذاته”
التحــول الرقمــي الــذي أدركــت حتميتــه مبكــراً
حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة،وعملــت
علــى االســتثمار فــي تنميــة قدراتهــا فــي مجــاالت
االبتــكار والتحــول الرقمــي وتبنــي أدوات الثــورة
الصناعيــة الرابعــة ،ويبــرز هنــا القطــاع الجمركــي
كواحــد مــن أبــرز القطاعــات التــي وظفــت
التكنولوجيــا وتبنــت تطبيقــات الــذكاء الصناعــي
والتحــول الرقمــي فــي عملياتهــا المختلفــة لتواكب
التوجهــات الحكوميــة والتغيــرات المتســارعة التــي
يشــهدها عالمنــا اليــوم ،مــع االســتفادة مــن الفــرص
الواعــدة والتــي تفتــح آفاقــاً واســعة نحواالبتــكار

واإلبــداع ،ومضاعفــة الجهــود والعمــل بجــد وإبــداع
لخلــق أفــكار جديــدة ومبــادرات نوعيــة ترســم صــورة
مســتقبلية لقطــاع الجمــارك فــي الدولــة حتــى
عــام  ،2071ويعــزز دوره فــي تأكيــد حضــور دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة كواحــدة مــن أقــوى
االقتصــادات علــى مســتوى العالــم.
د .محمد عبدهللا المحرزي

المدير العام لدائرة جمارك رأس الخيمة

WWW.RAKCUSTOMS.RAK.AE

لالطالع على كل جديد فيما يخص جمارك رأس الخيمة ،الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني للدائرة
www.rakcustoms.rak.ae

تصدر عن
دائرة الجمارك برأس الخيمة
العدد ( ،)23يوليو ـ أغسطس 202١

[ المحتـــويـــــــات ]
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نسبة نمو التجارة غير النفطية
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كيــــف تعـــــزز قدرة سالسل
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اإلمداد على الصمــود؟
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كل ما تريد معرفته عن المشغل
االقتصادي المعتمد
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باستخدام الكالب الجمركية

وحدة التفتيش الجمركي األمني

20

 K9تعزز أمن المنافذ الحدودية

والمجتمع
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علــى حركــة التجــارة والنقــل والشــحن وأنشــطة األعمــال عموماً
فــي مختلــف األســواق العالميــة ،ممــا يؤكــد المكانــة الرائــدة
للدولــة كبوابــة تجاريــة حيويــة بيــن الشــرق والغــرب.
وأضــاف معاليــه“ُ :يعــزى هــذا النمــو إلــى كفــاءة النهــج
االســتباقي الــذي اتبعتــه دولــة اإلمــارات بتوجيهــات مــن
قيادتهــا الرشــيدة فــي التعامــل مــع الجائحــة والحــد مــن
تداعياتهــا ،وفعاليــة االســتراتيجيات الوطنيــة لتعزيــز
مرونــة وتنــوع االقتصــاد الوطنــي ،واتســاع نطــاق المبــادرات
والمحفــزات النوعيــة التــي أطلقتهــا الحكومــة لزيــادة زخــم
الحركــة التجاريــة والتدفقــات االســتثمارية مــع الشــركاء
العالمييــن”.

وبحســب تقريــر صــدر مؤخــراً للمركــز االتحــادي للتنافســية

واإلحصــاء ،صنفــت دولــة اإلمــارات ضمــن قائمة الدول العشــرين

الكبــار فــي  16مؤشــراً للتنافســية علــى مســتوى العالــم فــي

%36.5

قطــاع التجــارة الخارجيــة خــال العــام .2020

نسبة نمو التجارة غري النفطية لإلمارات يف
الربع الثالث من 2020
حققــت التجــارة الخارجيــة غيــر النفطيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة نمــواً بنســبة
 % 36.5خــال الربــع الثالــث مــن عــام  2020مقارنــة بالربــع الثانــي مــن العــام نفســه ،وذلــك

علــى الرغــم مــن تداعيــات جائحــة كوفيــد 19التــي ألقــت بظاللهــا علــى التجــارة الدوليــة

وعلــى اقتصــادات العالــم .وتمثــل هــذه النســبة قفــزة فــي النمــو قياســاً علــى فتــرة المقارنــة
نفســها مــن عــام  2019والتــي بلغــت خاللهــا .% 2.3

وتنــدرج  6مؤشــرات مــن أصــل إجمالــي المؤشــرات الـــ  16التــي
أوردهــا التقريــر ،ضمــن األجنــدة الوطنيــة لرؤيــة اإلمــارات ،2021
وذلــك ضمــن  3مؤشــرات رئيســة علــى النحــو التالــي:
 .1تقريــر التنافســية العالميــة  4.0ويضــم المؤشــرات الفرعيــة:
“كفــاءة عمليــة التســوية علــى الحــدود” وحققــت فيــه الدولــة
المرتبــة  15عالميــاً  ،و”واردات الســلع والخدمــات” وحققــت
فيــه الدولــة المرتبــة  19عالميــاً  ،و”قلــة انتشــار الحواجــز غيــر
الجمركيــة” وجــاءت الدولــة فيــه بالمرتبــة  9عالميــاً .

 .2مؤشــر االبتــكار العالمــي ويضــم المؤشــرين الفرعييــن:
“صــادرات الســلع اإلبداعيــة” وحققــت فيــه الدولــة المرتبــة
 8عالميــاً  ،و”األفــام الروائيــة الوطنيــة” وجــاءت فيــه الدولــة

بالمرتبــة  18عالميــاً .

كشفت

 .3تقريــر األداء اللوجســتي ويضــم المؤشــر الفرعــي“ :الجمــارك”

دراســة تحليليــة لــوزارة االقتصــاد حــول

وجــاءت فــي الدولــة فــي المرتبــة  15عالميــاً .

معــدالت التجــارة الخارجيــة غيــر النفطيــة

علــى أســاس ربــع ســنوي ،تمــت خاللهــا مقارنــة نتائــج الربــع

وأوضــح معالــي الدكتــور ثانــي بــن أحمــد الزيــودي“ :اســتطاعت

الثالــث مــع الربــع الثانــي مــن عــام  ،2020أن مســاهمة الصــادرات

دولــة اإلمــارات بفضــل رؤيــة وتوجيهــات القيــادة الرشــيدة أن

زادت خــال الربــع الثالــث بنســبة  %40.8مقارنــة مــع الربــع

تعــزز موقعهــا كأحــد أهــم الممــرات التجاريــة لحركــة الســلع

الثانــي  ،2020لتســتحوذ علــى  %19.9مــن إجمالــي التجــارة

والبضائــع علــى خريطــة التجــارة العالمية ،وتتبــوأ المرتبة الثالثة
عالميــاً فــي إعــادة التصدير ،وضمن العشــرين الكبار فــي صادرات

الخارجية غير النفطية للدولة.
وخــال فتــرة المقارنــة نفســها ،أي الربــع الثالــث مقابــل الربــع
الثانــي مــن  ،2020نمــت الــواردات بنســبة  %23.5مســتحوذة
علــى مــا نســبته  %51.7مــن إجمالــي التجــارة الخارجيــة
غيــر النفطيــة ،فــي حيــن نمــت إعــادة التصديــر بنســبة %64
مســتحوذة علــى .%28.4
وأكــد معالــي الدكتــور ثانــي بــن أحمــد الزيــودي ،وزيــر دولــة

للتجــارة الخارجيــة ،أن هــذه األرقــام تعتبــر مؤشــراً واضحــاً علــى
ســرعة تعافــي التجــارة الخارجيــة لدولــة اإلمــارات ،وتبرهــن
قدرتهــا علــى العــودة الســريعة إلى مســتويات ما قبــل الجائحة،
وتحقيــق معــدالت نمــو قويــة علــى رغــم القيــود التــي فرضتهــا

8

July-August 2021

تبرهن األرقام على
سرعة تعافي التجارة
الخارجية لدولة اإلمارات
وتحقيق معدالت نمو
مرتفعة رغم القيود
التي ُفرضت بعد جائحة
كوفيد  19مما يؤكد
المكانة الرائدة للدولة
كبوابة تجارية حيوية
بين الشرق والغرب

وواردات الســلع .وتوضــح نتائــج دراســة وزارة االقتصــاد وتقريــر
المركــز االتحــادي للتنافســية واإلحصــاء ،أهميــة قطــاع التجــارة
الخارجيــة كمســاهم فــي تحقيــق مؤشــرات األجنــدة الوطنيــة
لرؤيــة اإلمــارات  ،2021وبالتالــي المســتهدفات االســتراتيجية
الوطنيــة فيمــا يخــص التنميــة االقتصاديــة ،وتعكــس كفــاءة
المنظومــة التجاريــة للدولــة وبنيتهــا المتطــورة والمتفوقــة
عالميــاً فــي دعــم وتســهيل التجــارة وتعكــس قدرتهــا علــى
المســاهمة الفعالــة فــي تنميــة التجــارة وتعزيــز زخمهــا إقليميــاً

ودوليــاً حتــى فــي الظــروف االســتثنائية كمــا هــو الوضــع فــي

جائحــة كوفيــد]] ”19
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كيــــف تعـــــزز
قدرة سالسل
اإلمداد على
الصمــود؟
فــي الوقــت الــذي أدت فيــه جائحــة كوفيــد 19إلــى
اضطــراب كبيــر فــي سالســل اإلمــداد العالميــة

ّ
الهشــة ،فوجئــت العديــد مــن الشــركات بمــدى

ضعفهــا فــي ظــل الظــروف الراهنــة .فمخاطــرة
االعتمــاد علــى قاعــدة لإلمــداد تتركــز فــي منطقــة
جغرافيــة واحــدة شــهدت زيــادة مطــردة علــى مــدى
 30عامــاً مضــت ،ولكــن الجائحــة ســرعان مــا أظهــرت

مســتوى الفوضــى واالضطرابــات التــي يمكــن أن
تنجــم عــن حــدث واحــد غيــر متوقــع.

الصدمــات هــي زيــادة مرونتهــا مــن حيــث القــدرة علــى توفيــر الســلع الجاهــزة والمكونــات التــي تحمــل
مخاطــر مرتفعــة .يســاهم ذلــك فــي إتاحــة اإلمكانيــة للشــركات لتســتجيب للتغيــرات قصيــرة األمــد فــي
ظــروف العــرض والطلــب ،إلــى جانــب االســتجابة الفوريــة للتغيــرات الهيكليــة فــي بيئــة سلســلة التوريــد.

إعادة دراسـة استراتيجيــــة شبكــــات اإلمداد بالكامل

علــى فــرق القيــادة فــي كل سلســلة مــن سالســل اإلمــداد العمــل علــى تحقيــق التــوازن بيــن المخاطــر

ً
استعدادا

لمرحلــة جديــدة مــن اســتمرار
االضطــراب ،تعيــد كبرى الشــركات

العالميــة التفكيــر باســتراتيجياتها المتعلقــة
بسالســل اإلمــداد لتقليــل مخاطــر انقطاعهــا .وأظهــر
اســتطالع أجرتــه كل مــن شــركة بيــن آنــد كومبانــي

والصمــود بأقــل تكلفــة إجماليــة ممكنــة .يتضمــن ذلــك اتخــاذ القــرار باالســتيراد مــن مصــدر واحــد أو عــدة
مصــادر ،ومــكان التصنيــع فــي كل مرحلــة مــن مراحــل التجميــع واإلنتــاج ،والقــرب مــن العمــاء .كمــا أن

عليهــم تحديــد مــا إن كان اإلنتــاج ســيتم فــي الشــركة أو مــن خــال التعهيــد الخارجــي ،آخذيــن باالعتبــار عــدداً

مــن المتغيــرات كالحوافــز الوطنيــة وانخفــاض تكلفــة التصنيــع .فالشــركات الناجحــة تعيــد دراســة خياراتها
لسلســلة التوريــد بشــكل مســتمر ،وبخاصــة فــي فتــرات االضطــراب.

ومعهــد ديجيتــال ســبالي تشــين حديثــاً  ،وشــمل 200

موازنــة التكلفــة والمخاطــر

شــركة فــي مجــال التصنيــع ،أن المســؤولين

ال ينبغــي أن تغطــي المرونــة والقــدرة علــى الصمــود علــى كافــة

التنفيذييــن يضعــون المرونــة والقــدرة علــى الصمــود

االعتبــارات األخــرى ،ففيمــا تبــدأ فــرق القيــادة بفهــم النقــاط التــي

فــي مقدمــة أهدافهــم المتعلقــة بسلســلة اإلمــداد.

تحتــاج إلــى المرونــة ،تواجــه قــرارات مهمــة لموازنــة التكلفــة .فاســتثمار

وضمــن االســتطالع ،قــال  %36مــن المســؤولين فقــط

مبالــغ أكثــر مــن الــازم للمرونــة قــد يضــع الشــركة خــارج إطــار المنافســة،

أن تخفيــض التكلفــة يقــع ضمــن أهدافهــم الثالثــة

ولهــذا فــإن الشــركات الناجحــة تحــدد مــدى الصمــود والمرونــة الــذي

األولــى ،مقارنــة مــع  % 63ممــن اعتبروهــا أولويــة فــي

تحتاجــه ،وأيــن يلعبــان الــدور األهــم ومــا يمكنهــا أن تتحمــل تكلفتــه

السنوات الثالثة الماضية.
ولتحســين قــدرة سالســل اإلمــداد علــى الصمــود فــي
وجــه االضطرابــات ،يخطــط  %45مــن المشــاركين فــي
االســتطالع لنقــل عمليــات اإلنتــاج إلــى موقــع أقــرب
مــن األســواق المحليــة فــي الســنوات القادمــة.
وفيمــا يلــي  3خطــوات لمســاعدة الشــركات علــى
تحقيــق الريــادة فــي تعزيــز صمــود سلســلة اإلمــداد
وقدرتهــا علــى مواجهــة االضطرابــات:

مرونـــة أكبــر

تــزداد أهميــة مرونــة سلســلة اإلمــداد كعنصــر
يمنحهــا أفضليــة تنافســية بــارزة .فاألولويــة األهــم
لجعــل سالســل اإلمــداد أكثــر قــدرة علــى مقاومــة

كريم شريف ،الشريك لدى
“بين آند كومباني” مكتب
الشرق األوسط

ستساهم ظروف
االضطرابات السياسية
تحول إدارة سالسل
في ّ
اإلمداد خالل العقد
القادم ،وستتمكن فرق
القيادة التي تستثمر
في االستراتيجيات
المناسبة لتعزيز القدرة
على الصمود من
تحقيق أفضلية تنافسية
ملموسة في الوقت ذاته

عندمــا تعيــد تصميــم سالســل اإلمــداد الخاصــة بهــا للمســتقبل.

وتتبايــن االســتثمارات الالزمــة لبنــاء وإدامــة تلــك القــدرات اعتمــاداً علــى

مــدى حاجــة الشــركة للكفــاءة وســرعة االســتجابة ،إلــى جانــب مســتوى
التنافــس فــي القطــاع ،ولهــذا الســبب ال بــد مــن ربــط خارطــة الطريــق
الالزمــة لتعزيــز قــدرة سالســل اإلمــداد علــى الصمــود باســتراتيجية
األعمــال طويلــة األمــد للشــركة؛ علــى ســبيل المثــال يختلــف نــوع مرونــة
سلســلة اإلمــداد فــي القطاعــات عاليــة النمــو التــي تتســم بارتفــاع األربــاح
وقصــر دورة حيــاة المنتــج ،إلــى جانــب االعتمــاد علــى اســتيراد المكونــات
موزعــة علــى نطــاق واســع ،مثــل الهواتــف الخلويــة
والقطــع مــن مصــادر ّ
المتطــورة ،وذلــك بالمقارنــة مــع القطاعــات عاليــة التنافســية ذات
األربــاح المنخفضــة كالمالبــس واأللعــاب ،والتــي تعتمــد علــى الســلع

الجاهــزة المســتوردة ]]
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المشــغل االقتصــادي المعتمــد هــو برنامــج اتحــادي تشــرف
عليــه الهيئــة االتحاديــة للجمــارك ،تــم إطالقــه رسـ ً
ـميا فــي دولــة
اإلمــارات فــي أكتوبــر  ،2016وســيعمل علــى ربــط الدولــة تجاريـ ًـا
ً
وســي َمكّن الشــركات المنضمــة لــه
وجمركيــا مــع دول العالــم،
ُ
مــن ســهولة نفــاذ بضائعهــا إلــى األســواق العالميــة.

تعريـف المشغـل االقتصــادي المعتمـد:
عـــرف إطـــار معاييـــر تأميـــن وتيســـير التجـــارة العالميـــة
ُي ّ

لمنظم ــة الجم ــارك العالمي ــة المش ــغل االقتص ــادي المعتم ــد:
بأنــه "أحــد األطــراف العاملــة فــي حركــة الســلع الدوليــة" ،فــي
أي وظيفــة كانــت ،علــى أن تكــون معتمــدة مــن إدارة جمــارك
وطني ــة ،أو باإلناب ــة عنه ــا.

[ المختـصـــر المفيــــد ]

من هو المشغل االقتصادي المعتمد:
• أصحـاب الصناعـات ،والمسـتوردون ،والمصدرون ،والوسـطاء،
وشـركات النقـل ،ووكاالت تجميـع الشـحنات ،والمسـتودعات،
والموزعون.
شـروط ومتطلبـات الحصـول على شهــادة االعتــماد:
مجموعـــة مـــن الشـــروط والمتطلبـــات يجـــب أن تتوفـــر فـــي
برنامـــج المشـــغل اإلقتصـــادي للحصـــول علـــى االعتمـــاد مـــن

بموجب برنامج المشغل االقتصادي
المعتمد في دولة اإلمارات يتم االلتزام
ً
طوعيا بالمتطلبات الجمركية من قبل
سلسلة شركات التزويد العاملة في
الدولة ،حيث تمنح الشركات و المؤسسات
الملتزمة بتلك المعايير عضوية البرنامج
وبالتالي الحصول على كافة التسهيالت
واالمتيازات المعتمدة

اإلدارة الجمركيــة ،وهــذه الشــروط عرضــة للمراجعــة الشــفافة
م ــن قب ــل الجم ــارك وه ــي:
 .1أن يكون كياناً قانونياً يمارس العمل الجمركي.
 .2طرفاً
فاعال في سلسلة التوريد العالمية.
ً
 .3يزاول أعماله في دولة اإلمارات.

مزايـــا برنامـــج المشـــغل االقتصـــادي المعتمـــد فـــي دولـــة
اإلمـــارات :

• ال حاج ــة لتقدي ــم المس ــتندات الداعم ــة عن ــد تقدي ــم البي ــان
الجمركـــي (إلكترونـــي أو ورقي)مـــا لـــم يطلـــب بالتحديـــد.

 .4له رمز جمركي.

• مهلــة ســماح لتعديــل البيــان الجمركــي بــدون فــرض رســوم

 .5ع ــدم وج ــود تاري ــخ جنائ ــي ألعض ــاء اإلدارة العلي ــا متعلق ــة

أوذذ غرامــات قبــل إحالــة البيــان الجمركــي للمعاينــة.

باألنشـــطة االقتصاديـــة.

• تخفي ــض ع ــدد البيان ــات الت ــي تخض ــع للرقاب ــة لمع ــدل أدنــى

 .6ع ــدم س ــحب ش ــهادة المش ــغل االقتص ــادي المعتم ــد من ــه

م ــع تعدي ــل ملف ــات المخاط ــر وفق ــاً لذل ــك.

خ ــال آخ ــر ث ــاث س ــنوات.

• إلغ ــاء تقدي ــم الوثائ ــق الورقي ــة الداعم ــة بع ــد التخلي ــص م ــع
احتف ــاظ ش ــركة المش ــغل االقتص ــادي بالنس ــخ الورقي ــة.

شـروط اعتمــاد المشغـل االقتصـادي المعتمـد :

• األرشـــفة اإللكترونيـــة للوثائـــق تتـــم فـــي مقـــر شـــركة

• ع ــدم ارت ــكاب اي مخالف ــة للتش ــريعات الجمركي ــة الوطني ــة

المشـــغل اإلقتصـــادي والتـــي يمكـــن الوصـــول إليهـــا.

خـــال فتـــرة يتـــم تحديدهـــا مـــن قبـــل البرنامـــج الوطنـــي

• تعط ــى األولوي ــة لش ــركات المش ــغلين عن ــد تعطي ــل النظ ــم

للشـــركاء االقتصادييـــن المعتمديـــن.

الجمركي ــة او فــي الح ــاالت الطارئ ــة.

• اإلبقــاء علــى نظــام ســجالت ،والتــي تســمح للجمــارك القيــام

• تســريع اإلفــراج الجمركــي لشــحنات المشــغلين المعتمديــن

ب ــأي عملي ــة تدقي ــق لحرك ــة الش ــحن فــي وضع ــي االس ــتيراد

مــن خــال خفــض متوســط زمــن التخليــص.

والتصدي ــر.

• الحص ــول عل ــى األولوي ــة عن ــد التفتي ــش م ــن خ ــال مواقي ــت

• االســـتمرارية الماليـــة للشـــركاء االقتصاديـــن مؤشـــر هـــام

محج ــوزة لش ــركات المش ــغلين.

للق ــدرة عل ــى إبق ــاء معايي ــر وأم ــن سلس ــلة التزوي ــد ويتطل ــب
هـــذا العنصـــر القـــدرة الماليـــة للوفـــاء بالتزاماتهـــم.

ـاء علــى اختيــار العميــل لموقــع التفتيــش،
• إجــراء التفتيــش بنـ ً
مــع إمكانيــة التفتيــش فــي مــكان العمــل.

• بجـــب علـــى الشـــركاء االقتصادييـــن تطويـــر منهجيـــات

• س ــيحظى المش ــغل االقتص ــادي بمعامل ــة كب ــار الش ــخصيات

لتعليـــم وتدريـــب كوادرهـــم علـــى سياســـات أمـــن التجـــارة؛

فــي المناف ــذ الجمركي ــة.

معرفــة البضائــع المشــكوك فيهــا ،وعقــد دورات تدريبيــة فــي

• تخفيـــض نســـبة التدقيـــق الالحـــق للمشـــغلين المعتمديـــن

اإلجـــراءات الجمركيـــة وغيرهـــا.

م ــع تطبي ــق نس ــبة س ــماح لألخط ــاء غي ــر المقص ــودة .

• القـــدرة علـــى اســـتخدام األجهـــزة اإللكترونيـــة لتبـــادل

• ســـيتمتع المشـــغل االقتصـــادي باالمتيـــازات المرتبطـــة

المعلومـــات التـــي لهـــا عالقـــة بالتخليـــص الجمركـــي.

باتفاقـــات االعتـــراف المتبـــادل مـــع الـــدول األخـــرى.

• يج ــب عليه ــم تطوي ــر معايي ــر لضم ــان اإلبق ــاء عل ــى إج ــراءات

• اســـتخدام التفتيـــش غيـــر التداخلـــي لبضائـــع المشـــغلين

النزاه ــة فــي التخلي ــص عل ــى البضائ ــع وكذل ــك الرقاب ــة عل ــى

المعتمدي ــن م ــا ع ــدا الح ــاالت الت ــي تس ــتدعي تفتي ــش كام ــل.

بواب ــات الدخ ــول والخ ــروج فــي مس ــتويات عالي ــة م ــن األم ــن.

• س ــيتم انش ــاء طلب ــات اس ــترداد تلقائي ــاً وس ــتضاف المبال ــغ

• يجـــب علـــى الشـــركاء العمـــل بشـــكل مشـــترك لتطويـــر

المســـتردة لحســـابات المشـــغل االقتصـــادي المعتمـــد.

أنظمـــة فعالـــة للرقابـــة مثـــل الرصـــاص الجمركـــي ،الرصـــاص

• توفيـــر خطـــط تدريبيـــة مـــن قبـــل الجمـــارك للجهـــات التـــي

اإللكترونــي ،ووض ــع معايي ــر لوس ــائط النق ــل للمحافظ ــة عل ــى

ترغ ــب فــي تعزي ــز قدراته ــا فــي مج ــال أم ــن سلس ــلة التوري ــد/

ســـامتها وأمنهـــا.

المواضي ــع المتعلق ــة بالمش ــغل االقتص ــادي المعتم ــد ]]
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وحدة التفتيش اجلمريك األمين تعزز
أمن المنافذ احلدودية والمجتمع
ابستخدام الكالب اجلمركية
تلعــب الــكالب الجمركيــة دوراً حيويــاً فــي مســاندة العمــل فــي القطــاع الجمركــي،

وتجلــى حضورهــا حينمــا أنشــأت وحــدة التفتيــش الجمركــي األمنــي  K9فــي عــام
 2018بدعــم مــن وزارة شــؤون الرئاســة بهــدف تعزيــز الرقابــة علــى المنافــذ الجمركيــة

الحدوديــة للدولــة بأنواعهــا البريــة والبحريــة والجويــة والبريــد.

يعزز

المشــروع حمايــة أمــن المجتمــع مــن خطــر
المخــدرات واألســلحة والمــواد المتفجــرة ،إضافــة

ترســيخ مفهــوم الــردع الجمركــي باســتخدام الــكالب الجمركيــة،
وتعزيــز مكانــة اإلمــارات كدولــة محوريــة فــي حركــة التجــارة
والســفر والعالميــة ،ودعــم مســاعي الدولــة للوصــول إلــى المراكــز
األولى عالمياً  ،وتطبيق أفضل التجارب والممارسات العالمية.

وكانــت الهيئــة االتحاديــة للجمــارك قــد قامــت بإنجــاز وحــدة
الــكالب الجمركيــة التابعــة لهــا علــى عــدة مراحــل بــدأت باختيــار
الــكالب وتنفيــذ برنامــج تدريبــي متكامــل يحاكــي مواقــع وأجــواء
العمــل فــي المنافــذ اإلماراتيــة وفقــاً ألحــدث الممارســات العالمية

فــي هــذا الشــأن ،إضافــة إلــى توفيــر نمــاذج مــن المــواد الممنوعــة
كالمخــدرات والمــواد المتفجــرة مــن الجهــات المختصــة فــي

منظمــة الشــرطة الدوليــة للــكالب البوليســية األميركيــة للمبانــي

فــي العــام  2018باشــرت الهيئــة االتحاديــة للجمــارك أول عمليــة

والــكالب الجمركيــة ،وكانــت الوحــدة قــد حصلــت علــى شــهادة

منفــذ رأس الــدارة التابــع لدائــرة جمــارك رأس الخيمــة.

كلبــاً جمركيــاً فــي عــام .2018

الدولــة للتدريــب عليهــا.
تفتيــش جمركــي باســتخدام الــكالب الجمركيــة االتحاديــة فــي
وخــال فتــرة قصيــرة وبفضــل جهــود القائميــن علــى الوحــدة
ومتابعــة وإشــراف الهيئــة والجهــات ذات الصلــة ،تمكنــت وحــدة
 k9مــن إثبــات جدارتهــا وكفاءتهــا بدعــم العمــل الجمركــي وإنجــاز
العديــد مــن الضبطيــات فــي مختلــف المنافــذ الجمركيــة البريــة
والبحريــة والجويــة.

وحدة  K9تحصل على االعتماد الدولي

تعــد وحــدة التفتيــش الجمركــي األمنــي ( )K9التابعــة للهيئــة
االتحاديــة للجمــارك ،أول مؤسســة فــي الدولــة ومنطقــة الشــرق
األوســط تحصــل علــى شــهادة االعتمــاد الدولــي ( )IPWDAمــن
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ومرافــق التدريــب وكذلــك تجديــد اعتمــاد  50فريقــاً مــن المدربيــن

االعتمــاد الدولــي مــن نفــس المنظمــة لـــ  25مدربــاً إضافــة إلــى 25

الكالب الجمركية تدعم جهـــــود مكافحة كورونا

وكانــت الهيئــة االتحاديــة للجمــارك وكليــات التقنيــة العليــا
قــد نجحتــا فــي إنجــاز أول دراســة علميــة علــى مســتوى العالــم
للكشــف عــن فيــروس كورونــا «كوفيــد »19 -باســتخدام حاســة
الشــم لــدى الــكالب الجمركيــة ،مــن خــال تشــكيل فريــق علمــي
مشــترك مــن خبــراء وباحثيــن ومختصيــن مــن الكليــات ووحــدة
التفتيــش الجمركــي األمنــي /K9/للقيــام بتصميــم وتنفيــذ
الدراســة باســتخدام حاســة الشــم لرائحــة العــرق محققــة نســبة
نجــاح بلغــت  ،% 98.2ممــا يعــد إنجــازاً علميــاً كبيــراً يســاهم فــي

[ المختـصـــر المفيــــد ]

نجحت الهيئة االتحادية للجمارك وكليات
التقنية العليا يف إنجاز أول دراسة علمية
عىل مستوى العالم للكشف عن فريوس
كورونا «كوفيد »19 -ابستخدام حاسة
الشم لدى الكالب اجلمركية

دعــم قــدرات الــدول والحكومــات وتعزيــز الجهــود العالميــة

الشــم لــدى الــكالب الجمركيــة ،ويعمــل مــن خــال تقنيــة حديثــة

لمكافحــة الفيــروس.

للكشــف عــن المــواد المهربــة تتضمــن ســحب عينــات مــن الهــواء

وقـ�د نشـ�رت دوريـ�ة بيولوجـ�ي كوميونيكيشـ�ن“  “�Communica

داخــل الشــحنات والحاويــات والبضائــع الكبيــرة والســفن الخشــبية

 ”tions Biologyالصــادرة عــن مؤسســة نيتشــر “ “ Natureالعالمية،

والمحــركات واآلليــات ذات األحجــام الكبيــرة والمركبــات

إحــدى أبــرز الدوريــات العلميــة فــي العالــم ،فــي عددهــا رقــم

الصغيــرة والمتوســطة ،والشــاحنات المغلقــة وعرضهــا علــى

( )4:686الصــادر فــي يونيــو  2021ورقــة علميــة عــن نجــاح دولــة

الــكالب الجمركيــة التابعــة لوحــدة التفتيــش الجمركــي األمنــي

اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي إثبــات تفــوق الــكالب الجمركيــة
( )K9فــي الكشــف عــن غيــر المصابيــن بفيــروس “كوفيــد،”-19
وهــو مــا يدعــم ويكمــل تقنيــة الفحــص باســتخدام الـــ .PCR

“راس كارجــو” للكشــف عــن المــواد المهربــة باســتخدام
الــكالب الجمركيــة

يأتــي مشــروع “راس كارجــو” ( )RasCargoالــذي أطلقتــه الهيئــة
االتحاديــة للجمــارك للكشــف عــن المخــدرات والمــواد المتفجــرة
فــي الشــحنات الــواردة بالمنافــذ الجمركيــة باســتخدام حاســة

 K9بالهيئــة ،والتــي تقــوم بدورهــا باســتخدام حاســة الشــم فــي
يمكن للكالب فحص ما

يتراوح بين  20و 30عينة
في الساعة لكل وحدة
تحليل ،مما يعني أن

الكلب الجمركي الواحد

يمكنه فحص ما بين 160
إلى  240حاوية /شاحنة
يومياً في حالة العمل
لمدة  8ساعات يومياً

التعــرف علــى المــواد المهربــة مــن المخــدرات والمــواد المتفجــرة
وإعطــاء إشــارات معينــة فــي حالــة االشــتباه بوجــود تلــك المــواد
ممــا يســاهم فــي زيــادة معــدالت الفحــص والكشــف عــن
المخــدرات والمــواد المتفجــرة التــي تقــوم بهــا ســلطات الجمــارك
يســهم تطبيــق المشــروع فــي دعــم منظومــة األمــن وتعزيــز
ريــادة اإلمــارات فــي مجــال التفتيــش الجمركــي باســتخدام الكالب
الجمركيــة  ،K9ورفــع مســتوى كفــاءة التفتيــش علــى البضائــع
الــواردة واختصــار زمــن التخليــص الجمركــي ]]
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[ يوميــات مفتش جمركــي ]

وليــد الشامســي أثنــاء تنظيــم

المراجعيــن المتوافديــن علــى خيمــة

المســح الوطنــي لفيــروس كورونــا

اكن

المراقب الجمركي وليد الشامسي :

طبيعة عميل ساعدتين عىل
التطـوع لمواجهة كوفيد 19
فــي الوقــت الــذي تحتــم فيــه علــى الجميــع مزاولــة األعمــال مــن
المنــزل وااللتــزام فيــه حرصاً علــى ســامتهم ليأمنــوا جانــب العــدوى

بعــد تفشــي فيــروس كورونــا كجائحــة علــى مســتوى العالــم أجمــع،
فــي هــذا الوقــت شــد المواطــن وليــد الشامســي الحــزام وعقــد العــزم
علــى التطــوع لمواجهــة هــذه الجائحــة بوقتــه وجهــده.
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وليــد الشامســي الموظــف بدائــرة الجمــارك مــن أوائــل
المتطوعيــن مــن أبنــاء الوطــن لدعــم خــط الدفــاع األول،

ـا " :عندمــا تعيــش فــي وطــن معطــاء
ويتحــدث وليــد عــن هــذا األمــر قائـ ً

وفــي ظــل قيــادة حكيمــة ،بــا أدنــى شــك هــذا ســيحفزك علــى العطــاء
ورد المعــروف بالمثــل قــدر اإلمــكان ،وهكــذا أتــت فكــرة التطــوع
تأكيــداً علــى حبــي لوطنــي ورد الجميــل لــه ولقيادتنــا الرشــيدة ،وانطالقا

مــن شــغفي بالعمــل التطوعــي قدمــت طلبــي فــي منصــة المتطوعيــن
والحمــد للــه تــم قبولــي لمرافقــة زمالئــي مــن باقــي المتطوعيــن لتنظيــم
المراجعيــن المتوافديــن علــى خيمــة المســح الوطنــي التــي أمــر صاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب
القائــد األعلــى للقــوات المســلحة ،رعــاه هللا ،بافتتاحهــا فــي جميــع
إمــارات الدولــة وذلــك فــي شــهر أبريــل مــن العــام  ،2020للكشــف عــن
فيــروس كورونــا المســتجد كوفيــد  ،-19وذلــك فــي إطــار الحــرص علــى
ســامة أفــراد المجتمــع ،واإلطمئنــان علــى صحتهــم ،وضمــن التدابيــر
واإلجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا"

“عندما تعيش يف وطن معطاء ويف
ظل قيادة حكيمة ،بال أدىن شك هذا
سيحفزك عىل العطاء ورد المعروف
ابلمثل قدر اإلمكان”
وعــن كيفيــة التنســيق بيــن عملــه والتطــوع يقــول وليد ..":ســاعدني
عملــي كمراقــب فــي الجمــارك ومســؤول مناوبــة فــي دائــرة جمــارك
رأس الخيمــة علــى تخصيــص وقــت كبيــر بشــكل يومــي لمواصلــة
مهامــي التطوعيــة ،حيــث يتمثــل عملــي فــي يوميــن دوام فــي
الفتــرة الصباحيــة ومثلهمــا فــي الفتــرة المســائية ويومــي إجــازة،
وهكــذا يصــادف تواجــدي فــي العمــل التطوعــي عكــس األوقــات
التــي التحــق فيهــا بعملــي الرســمي ،ممــا ســهل علــي تنظيــم وقتي
وتأديــة مهامــي وواجبتــي بــكل أمانــة علــى الجانبيــن ،وأشــكر هنــا
إداراتــي فــي العمــل وعائلتــي علــى تقديــم الدعــم الكبيــر لمواصلــة
مهامــي التطوعيــة بــكل راحــة وشــغف.
أمــا عــن طبيعــة مهامــه التطوعيــة فيقــول :تــم تنظيــم العمــل
فــي مركــز المســح الوطنــي ضمــن فريــق مارشــال وتتركــز المهــام
فــي اســتقبال المراجعيــن الراغبيــن فــي الحصــول علــى أي خدمــة
مــن خدمــات المركــز المختلفــة والتــي تتمثــل فــي مســحة األنــف
أو الــدم أو حجــز المواعيــد الخاصــة بتلقــي لقــاح كوفيــد ،19حيــث
يتــم تصنيــف الســيارات بوضــع الملصقــات عليهــا ثــم توجيههــا
إلــى مواقــع تقديــم الخدمــات المختلفــة التــي يرغبــون بالحصــول
وارشــادهم خــال دخــول منطقــه التســجيل والفحــص إلنهــاء باقــي
اإلجــراءات ،ومســاعدة كبــار الســن وأصحــاب الهمــم".

تأثير الجائحــة على األعمال:

ويتحــدث الشامســي عــن تأثيــر الجائحــة علــى األعمــال وكيــف
قائــا" :تأثــرت كل األعمــال علــى
تغيــرت ظــروف العمــل
ً

المســتويات كافــة بجائحــة كوفيــد ،19وقــد اختلــف العمــل

خــط الدفــاع األول الذيــن قدمــوا جهــوداً جبــارة فــي مواجهــة هــذه

عــن ســابقه فــي المراحــل األولــى مــن الجائحــة مــن حيــث توقيــت
العمــل والحــرص علــى عــدم االختــاط بالمراجعيــن وضــرورة تطبيــق

الجائحــة ،ونحــن اليــوم بــإذن هللا أثبتنــا قدرتنــا علــى المواجهــة

اإلجــراءات االحترازيــة بصرامــة مــن تعقيــم ولبــس الكمامــات

بفضــل هللا والتــزام الجميــع بتوجيهــات الهيئــة الوطنيــة إلدارة

والقفــازات والفحــص كل أســبوع ،ومراقبــة الموظفيــن إن كانــت

الطــوارئ واألزمــات والكــوارث".

ويتابــع  " :ومــن ناحيتــي وإمعانــاً فــي الحــرص علــى عــدم نقــل أي

لديهــم أعــراض فيــروس كوفيــد  19وغيــر ذلــك مــن اإلجــراءات
األخــرى التــي أثــرت علــى ســير األعمــال".

عــدوى لعائلتــي فقــد كنــت أتخــذ إجــراءات احترازيــة عاليــة حيــن

ويؤكــد وليــد الشامســي أن عملــه التطوعــي فــي مركــز المســح

العــودة للمنــزل وقبــل دخولــه واإلختــاط بأفــراد األســرة حيــث

الوطنــي لــم يشــكل لــه أي عامــل قلــق أو خــوف مــن احتماليــة

أقــوم بالتنظيــف والتعقيــم وتغييــر المالبــس ".

انتقــال العــدوى لــه ونقلهــا لعائلتــه حيــث يقــول " :انطالقــاً

مــن إيمانــي بقــدر هللا قبــل كل شــيء وإيمانــي بســمو العمــل
التطوعــي وخصوصــاً فــي هــذه الظــروف الصحيــة القلقــة التــي

يواجههــا العالــم بأســره ،لــم يســاورني الخــوف أو القلــق وكانــت
كل األمــور تســير علــى خيــر مــا يــرام والحمــد للــه ،وذلــك بفضــل
توجيهــات قيادتنــا الرشــيدة بضــرورة تطبيــق اإلجــراءات االحترازيــة
بشــكل صــارم حرصــاً منهــا علــى ســامة أبنــاء الوطــن مــن مواطنيــن

ومقيميــن ،ووجــود بنيــة تحتيــة صحيــة متطــورة ،والننســى أبطــال

ساعدني عملي كمراقب

في الجمارك ومسؤول
مناوبة في دائرة جمارك
رأس الخيمة على
تخصيص وقت كبير
بشكل يومي لمواصلة
مهامي التطوعية

نصــائح للوقايــة:

وعــن النصائــح واإلرشــادات التــي يوجههــا ألفــراد المجتمــع،
يقــول  ":بالرغــم مــن دخولنــا مرحلــة التعافــي والحمــد للــه ،لكــن
أنصــح النــاس بعــدم االســتهتار والتهــاون باإلجــراءات االحترازيــة،
واإللتــزام بتوجيهــات الحكومــة ووزارة الصحــة ،وعــدم مخالطــة
كبــار الســن عنــد اإلحســاس بــأي مــن أعــراض كوفيــد ،19 -واألهــم
الحــرص علــى أخــد التطعيــم وإجــراء الفحــص الــدوري ]]
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[ ضـبطيــــــــات ]
وكتب طالسم وجلود ودم حيوانات
شملت أدوات ُ

جمــارك دبــي تســجل  35محضـ ً
ـرا لتهريــب
مــواد ســحر وشــعوذة
كشــفت جمــارك دبــي أنهــا ســجلت  35محضــراً
لتهريــب مــواد تتعلــق بالســحر والشــعوذة فــي

مطــارات دبــي خــال الســنوات الثــاث الماضيــة،
وبلــغ وزنهــا نحــو  68.4كيلوغرامــاً  ،إذ أكــد مديــر

أول إدارة عمليــات المســافرين مبنــى «المطــار رقــم
 ،»1خالــد أحمــد ،أن جمــارك دبــي تقــف بالمرصــاد
لــكل مــن يحــاول تهريــب أدوات الســحر والشــعوذة
والتعامــل معهــا بمنتهــى االحترافيــة بهــدف منــع
المخالفــة قبــل وقوعهــا.
وقــال أحمــد« :يحظــر دخــول المــواد المســتخدمة
فــي عمليــات الســحر والدجــل والشــعوذة إلــى
الدولــة ،اســتناداً إلــى قــرار لجنــة التعــاون المالــي

واالقتصــادي لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي ،التــي
حــددت قوائــم الســلع الممنوعــة المتفــق عليهــا
بيــن دول المجلــس ،مــن بينهــا الســلع المنافيــة
للعقيــدة اإلســامية واآلداب العامــة التــي منهــا
بالطبــع المــواد المســتخدمة فــي أعمــال الســحر
والشــعوذة».
واعتبــر أن محــاوالت إدخــال هــذه المــواد الممنوعــة
إلــى الدولــة بشــتى الطــرق تُ عــد فــي حكــم التهريــب

الجمركــي وفقــاً لقانــون الجمــارك الموحــد وتتــم
مصادرتهــا وإحالتهــا إلــى الجهــات المعنيــة لإلتــاف،
ويعتمــد كشــف هــذه األدوات بالدرجــة األولــى
علــى فراســة وكفــاءة المفتــش الجمركــي وقــراءة
لغــة الجســد ،حيــث يقــوم بطلــب تفتيــش المشــتبه
فيــه وحقائبــه يدويــاً للكشــف عــن هــذه المــواد،

تتنــوع بيــن الطالســم وجلــود الحيوانــات،
والتــي
ّ
والقصاصــات الورقيــة ،وقطــع معــادن ،ودم حيوانات،

مسافر يحاول تهريب  12كيلوغرام «ماريجوانا» داخل حبوب اإلفطار

َ
وشــعر ،وعظــام وصــور حيوانــات ،وخواتــم وعلــب

كشــفت جمــارك دبــي عــن ضبــط  12كيلوغرامــاً مــن مــادة ماريجوانــا المخــدرة ،حــاول مســافر

تمائــم وإبــر وســكاكين ومــواد ســائلة ،والكتــب

(آســيوي ) تهربيهــا عبــر مطــار دبــي ،مــن خــال إخفائهــا فــي أكيــاس مخصصــة لحبــوب اإلفطــار

المســتخدمة فــي تنفيــذ هــذه األعمــال.

لماركــة شــهيرة .وقــال مديــر إدارة مبنــى المطــار رقــم  2بــإدارة عمليــات المســافرين فــي جمــارك

وأضــاف« :يتــم تدريــب كادر التفتيــش فــي جمــارك

دبــي ،فــاح خليــل الســماك ،لـ«اإلمــارات اليــوم» إن مهــارة موظفــي الجمــارك أســفرت عن كشــف

دبــي علــى التعامــل مــع مثــل هــذه األنــواع مــن

عمليــة تهريــب الماريجوانــا ،حيــث أنــه بعــد االشــتباه بحقائــب المســافرتم تحويلــه إلــى التفتيــش

المضبوطــات بشــكل احترافــي ،مــن خــال محاضــرات

وبتفريــغ أمتعتــه عثــر المفتــش علــى أكيــاس مــواد غذائيــة لحبــوب اإلفطــار وبفتــح إحداهــا تــم

توعيــة وتثقيــف ،بالتنســيق مــع دائــرة الشــؤون

اكتشــاف كيــس ملفــوف بــورق قصديــر يحتــوي علــى عشــبة الماريجوانــا المخــدرة ،فتــم التحقــق

اإلســامية والعمــل الخيــري بدبــي ،كمــا يتــم نقــل

مــن بقيــة األكيــاس وبلغــت الكميــة المضبوطــة  11كيلوغرامــاً و 940غرامــاً .

المضبوطــات المصــادرة إلــى المســتودعات ،ثــم

وتابــع الســماك أنــه «بعــد التحقيــق مــع المســافر مــن قبــل قســم التحقيــق فــي إدارة عمليــات

يتــم عرضهــا علــى مختصيــن للتعامــل معهــا وفــق

ـاء عليــه تــم تســليم المســافر والمعلومــات
المســافرين ،اعتــرف المتهــم بــأن الحقيبــة تخصــه ،وبنـ ً

الطــرق واألســاليب المناســبة» ]

التــي أدلــى بهــا ومحضــر الضبــط والمــادة المخــدرة إلــى اإلدارة العامــة لمكافحــة المخــدرات

بشــرطة دبــي ،التخــاذ اإلجــراءات الالحقــة بحقــه ]
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[

محطات جمركيــة

]

جمــارك رأس اخليمــة

كيفية إصـدار بيـان
جمركـي برا ً وبحرا ً وجوا ً
تتيح

ه ــذه الخدم ــة الس ــماح للمتعاملي ــن

إصــدار بيــان جمركــي بــراً وبحـ ًـر وجــواً

وإتمـــام إجـــراءات التخليـــص وتحصيـــل الرســـوم
الجمركيـــة حســـب قانـــون الجمـــارك الموحـــد لـــدول
مجل ــس التع ــاون لنق ــل البضائ ــع م ــن خ ــارج وداخ ــل
وعبـــر الدولـــة والتـــي تنحصـــر فـــي األنـــواع التاليـــة:
بي ــان اس ــتيراد ( تج ــاري – ش ــخصي –تخلي ــص ط ــرود
بريديـــة – اإلخـــراج مـــن المناطـــق الحـــرة) – بيـــان
تصدي ــر وإع ــادة تصدي ــر (تصدي ــر منتج ــات الوطني ــة –
تصدي ــر مؤق ــت – إع ــادة تصدي ــر البضائ ــع األجنبي ــة –

يتـــم تحصيـــل الرســـوم الجمركيـــة علـــى هـــذا النـــوع

تأميـــن معـــادل لقيمـــة الضريبـــة الجمركيـــة علـــى

إعـــادة تصديـــر مؤقـــت –إيـــداع المناطـــق الحـــرة) –

م ــن البضائ ــع العتباره ــا بضائ ــع ص ــادرة م ــن الس ــوق

القيمـــة اإلجماليـــة للبضاعـــة لضمـــان خروجهـــا مـــن

بيان العبور (الترانزيت) – بيان اإلدخال المؤقت.

المحليـــة محصلـــة الرســـوم أو مصنعـــة محليـــاًّ .

الدولــة خــال المــدة المحــددة ب  30يومــا مــن تاريــخ
إنجـــاز المعاملـــة.

الخدمــات الفرعيــة :

إعــادة تصديــر:

( تجـــاري – شـــخصي –تخليـــص الطـــرود البريديـــة –

ت ــم اس ــتيرادها مس ــبقاً مقاب ــل دف ــع تأمي ــن (ضم ــان

وه ــو عب ــارة ع ــن إدخ ــال للبضائ ــع األجنبي ــة المنش ــأ

اإلخـــراج مـــن المناطـــق الحـــرة):

بنكـــي) بقيمـــة البضائـــع ،ولكـــن بشـــرط أن تكـــون

إلـــى الدولـــة بموجـــب بيانـــات جمركيـــة لغايـــات

هـــي عمليـــة إدخـــال البضائـــع إلـــى الدولـــة ألغـــراض

البضاعــة المــراد إعــادة تصديرهــا هــي نفــس البضاعــة

محـــددة وبموجـــب ضمانـــات ماليـــة عـــن الرســـوم

تجاريـــة أو غيـــر تجاريـــة وذلـــك إمـــا عـــن طريـــق

التـــي تـــم اســـتيرادها مـــن حيـــث النوعيـــة والكميـــة

الجمركي ــة ،ولفت ــرات زمني ــة مح ــددة وم ــن ث ــم إع ــادة

إصدار بيان استيراد

هـــي عمليـــة تصديـــر بضائـــع ذات منشـــأ أجنبـــي قـــد

بيـان اإلدخــال المؤقــت:

تصديـــر تلـــك البضائـــع أو التخليـــص عليهـــا محليـــاً

البحـــر أوالجـــو أو البـــر ،وتقـــوم الدائـــرة الجمركيـــة

وال ــدالالت والعالم ــات والم ــاركات .يج ــب أن ال تزي ــد

بتحصيـــل ضرائـــب “رســـوم” جمركيـــة علـــى البضائـــع

فتـــرة بقـــاء هـــذه البضائـــع فـــي اإلمـــارة عـــن ســـتة

بعــد اســتيفاء الرســوم والضرائــب المســتحقة عليهــا

الـــواردة بموجـــب التعرفـــة الجمركيـــة الموحـــدة،

أشــهر وبعــد خــروج البضاعــة يتــم إعــادة التأميــن ،أمــا

وإبـــراز الموافقـــات الالزمـــة لذلـــك.

إال مـــا اســـتثني بموجـــب أحـــكام نظـــام “قانـــون”

فــي حال ــة بي ــع ج ــزء م ــن البضاع ــة فــي الدول ــة فيت ــم

الجمــارك الموحــد لــدول مجلــس التعــاون أو بموجــب

اســـتيفاء ضريبـــة جمركيـــة علـــى الكميـــة المباعـــة

أن تك ــون الش ــركة مس ــجلة ل ــدى دائ ــرة جم ــارك رأس

االتفاقيــة االقتصاديــة لــدول المجلــس أو أي اتفاقيــة

وإرج ــاع باقــي التأمين،إضاف ــة إلــى البضاع ــة القادم ــة

الخيم ــة (رم ــز المس ــتورد).

دوليـــة أخـــرى فـــي إطـــار المجلـــس.

مـــن الســـوق المحلـــي وهـــي ذات منشـــأ أجنبـــي.

بيـان تصديــر وإعـادة تصديــر :

(تصديـــر المنتجـــات الوطنيـــة – تصديـــر مؤقـــت –
إعـــادة تصديـــر البضائـــع األجنبيـــة –إعـــادة تصديـــر
مؤقـــت –إيـــداع المناطـــق الحـــرة).

بيـان العبــور (الترانــزيت):

المستنــدات المطلوبــة:

متطلبــات الخدمــة:

هن ــاك متطلب ــات معين ــة ل ــكل خدم ــة م ــن خدم ــات

إص ــدار البي ــان الجمرك ــي ،يرجــى االط ــاع عليه ــا فــي

هـــي عمليـــة عبـــور بضائـــع مســـتوردة مـــن خـــارج

الموقــع اإللكترونــي لدائــرة الجمــارك بــرأس الخيمــة.

معنونـــة باســـمه أو باســـم الوكيـــل الناقـــل باإلنابـــة

بيان االستيراد للبضائع المعفية  80درهم.

الدولـــة لمصلحـــة مســـتورد خـــارج الدولـــة أيضـــاً

رسـوم الخدمــة:

عن ــه المرخ ــص م ــن قب ــل جه ــات الترخي ــص المحلي ــة

بيان االستيراد المرسمة  70درهم.

المخولـــة .وتكـــون عمليـــة إنجـــاز البيـــان الجمركـــي

بيان التصدير والتصدير المؤقت 100درهم.

هـــي عمليـــة انتقـــال  /بيـــع بضاعـــة مـــن شـــركة

مج ــرد تس ــجيل له ــذه البضاع ــة بس ــبب عبوره ــا إلــى

بيان العبور (الترانزيت)  50درهم.

مرخص ــة فــي الدول ــة إلــى مس ــتورد خ ــارج الدول ــة ،ال

جهــة المقصــد النهائيــة عبــر أراضــي الدولــة ويحصــل

بيان اإلدخال المؤقت  80درهم]].

إصـدار بيــان تصديــر:

July-August 2021
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[ مصطلحـــات جمركيـــة ]

بوليصــة شحــن

المصدر
وثيقــة تصدرهــا الشــركة الناقلــة عبــارة عــن عقــد نقــل بيــن
ّ
والشــركة الناقلــة توضــح مينــاء الشــحن ومينــاء الوصــول ووســيلة
النقــل وأجــرة الشــحن وكيفيــة دفعهــا .وتعتبــر بوليصــة الشــحن
تأكيــداً مــن قبــل الشــركة الناقلــة باســتالم البضاعــة فــي عنابــر

الغرض من هذا الباب
هو تعريف القارئ
العزيز بالمصطلحات

الجمركية المختلفة
حتى يكون على دراية
بها.

الســفينة ،وهــي أيضــا عقــد تملــك للجهــة المصـ ّـدرة إليهــا حيــث

تصــف البوليصــة البضاعــة والجهــة المرســلة إليهــا.
بوليصـة الشحـن الجــوي

الحصــص  -الكـوتــا

الكميــة المســموح بهــا مــن البضائــع المســتوردة بتعريفــة
منخفضــة جــرى التفــاوض عليهــا فــي اتفاقيــة تجاريــة.
الدولــة األكثــر رعايــة

هــو نــص يضــاف إلــى المعاهــدات واالتفاقيــات االقتصاديــة
والماليــة والجويــة والبحريــة ،والــذي تتعهــد بموجبــه كل مــن

وثيقــة تشــكل تأكيــد الناقــل باالســتالم واســتعداده لنقــل
البضائــع.

اإلعفــاءات التــي ســبق أن منحهــا أو قــد تمنحهــا فــي المســتقبل
لدولــة ثالثــة ،وهــو أحــد مبــادئ منظمــة التجــارة العالميــة.

هــي قائمــة مكتوبــة بأســماء وأوصــاف البضائــع المشــحونة علــى
عربــة أو قطــار أو ســيارة ،وهــي الوثيقــة الرســمية التــي تقبــل بهــا

بدل أعطال حاويات

رســوم يدفعهــا المســتورد لتأخــره فــي إرجــاع حاويــات الشــحن فــي

شــركة النقــل فــي حالــة مطالبــة صاحــب البضائــع شــركة النقــل

مينــاء المقصــد بعــد إعطائــه فتــرة أســبوع أو أســبوعين أو حســب

أو شــركة التأميــن باســترداد ثمــن مــا فقــد أو عطــب منهــا أثنــاء

االتفــاق بيــن شــركة الشــحن والمســتورد .وتحســب الفتــرة مــن

الشــحن.

تاريــخ وصــول البضاعــة فــي مينــاء المقصــد لغايــة إعــادة الحاويــات

تسليم على ظهر السفينة

فارغــة إلــى المينــاء.

شــرط تســعير يشــير إلــى أن الســعر يشــمل ثمــن البضاعــة محملــة

رســوم جمـركيــة

عــن البضائــع حــال وضعهــا علــى ظهــر الســفينة فــي مينــاء

المصـ ّـدرة منهــا ،وقــد تكــون هــذه الضرائــب قيميــة تقــدر بنســبة

المصــدر مســؤو ًال
علــى ظهــر الناقلــة فــي مــكان محــدد ،وال يعــود
ّ

هــي ضرائــب تفــرض عــادة علــى الســلع المســتوردة إلــى الدولــة أو

اإلقــاع ،وبذلــك يتحمــل المشــتري جميــع النفقــات واألخطــار التي

مئويــة مــن قيمــة الســلعة ،أو قــد تتخــذ شــكل مبلــغ ثابــت يفــرض

قــد تلحــق بالبضاعــة بعــد وضعهــا بالســفينة.

علــى الســلعة مهمــا كانــت قيمتهــا وتعــرف هــذه باســم الضرائب

كلفة تأمين وشحن

شــرط تســعير يشــير إلــى أن الســعر يشــمل كلفــة البضائــع
والتأميــن وتكاليــف الشــحن حتــى مركــز وصــول البضاعــة إلــى بلــد
المســتورد.
التسليـم في موقــع البائـع

النوعيــة ،وخالفــاً للتعريفــات فــان الرســوم الجمركيــة تســتخدم
أساســاً كأداة لجمــع إيــرادات للحكومــة وكأداة لحمايــة المنتجيــن

المحلييــن مــن المنافســة األجنبيــة.
شهــادة منشــأ

هــي شــهادة تصــدر عــن الغرفــة التجاريــة فــي بلــد المصـ ّـدر تبيــن

مــكان صنــع أو إنتــاج البضاعــة المــراد تصديرهــا ،وتعتبــر وثيقــة

هــو شــرط تســعير تنحصــر فيــه مســؤولية البائــع فــي تحضيــر

ضروريــة للتعــرف علــى جنســية البضاعــة بغيــة تقديــر نســب

البضائــع للمشــتري فــي األماكــن التابعــة للبائــع مثــل المصنــع أو

الرســوم التــي ستســتوفى عليهــا أو المعامــات التفضيليــة التــي

المخــزن ،ويتحمــل المشــتري جميــع تكاليــف نقــل البضاعــة إضافــة

ســتمنح لهــا .ويســتفاد منهــا فــي التحكــم فــي منــع تســرب الســلع

إلــى أيــة مخاطــر تنتــج عــن اســتالم البضائــع مــن أرض البائــع إلــى
أماكــن الوصــول ،ويمثــل هــذا الشــرط الحــد األدنــى مــن االلتــزام
المترتــب علــى البائــع.
التسليم والرسوم مدفوعة إلى مكان الوصول المعين

شــرط تســعير ينــص علــى أن البائــع يفــي بالتزاماتــه بالتســليم

عندمــا يقــوم بتســليم البضاعــة إلــى المشــتري مخلّ صــة لالســتيراد

18

هــذا الشــرط الحــد األعلــى مــن االلتــزام المترتــب علــى البائــع.

الدولتيــن بــان تمنــح األخــرى نفــس االمتيــازات أو التســهيالت أو

قائمــة الشحــن البــري

July-August 2021

غيــر منزلــة عــن وســيلة النقــل فــي مــكان الوصــول المعيــن ،ويمثل

المقاطعــة اقتصاديــاً أو الممنوعــة.
حصــة تصديــر

هــو تقنيــن كميــات البضائــع المســموح بهــا للتصديــر ،وتلجــأ
الحكومــة إلــى هــذا اإلجــراء إمــا بقصــد دعــم الســيطرة علــى
األســعار تجنبــاً الرتفاعهــا ،أو بقصــد الســيطرة علــى الســلع

ألغــراض دفاعيــة]]

] [ مراكــز العمليـــات
للدعم واالستفسار عبر مراكز العمليات بدائرة الجمارك برأس الخيمة

جمرك المطــار

AIRPORT- OPERATION

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

info.airport@customs.rak.ae

جمرك ميناء صقر

SAQR PORT- OPERATION

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

info.northfz@customs.rak.ae

+971 50 9966528
+971 7 2333 733
Ext. 292

info.saqrport@customs.rak.ae

info.rakport@customs.rak.ae

جمرك البريـــد

POST OFFICE- OPERATION

+971 50 9966249
+971 7 2333 733
Ext. 504

info.ajp@customs.rak.ae

جمرك المناطق الحرة الجنوبية

SOUTH FZ CUSTOMS

+971 50 9966548
+971 7 2333 733
Ext. 528

+971 56 4020478
+971 7 2333 733
Ext. 401

info.emiratesposts@customs.rak.ae

جمرك ميناء الجزيرة الحمراء

ALJAZEERA PORT

RAK PORT- OPERATION

+971 50 9966371
+971 7 2333 733
Ext. 444 - 444 - 446 - 447

جمرك المناطق الحرة الشمالية

NORTH FZ CUSTOMS

جمرك ميناء رأس الخيمة

جمرك الدارة

AL DARA CUSTOMS

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

info.darah@customs.rak.ae

info.southfz@customs.rak.ae

جمرك المنطقة الحرة بالغيل

ALGHAIL FZ CUSTOMS

+971 50 9966317
+971 7 2333 733
Ext. 482 - 483
info.alghailfz@customs.rak.ae

ســعادة رامــي جــاد الرئيــس

التنفيــذي لهيئــة مناطــق رأس

الخيمــة االقتصاديــة (راكــز)

[ منـاطــق حـــرة ]

رامـي جـــالد...

مينـاء صقــر
بوابــة الصـادرات في رأس الخيمـة
ـــــ حـوار /خــولة إبراهيــم ـــ

أكد

ســعادة رامــي جــاد الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة
مناطــق رأس الخيمــة االقتصاديــة (راكــز) ،فــي

حديثــه مــع مجلــة نوافــذ جمركيــة أن إمــارة رأس الخيمــة بفضــل
موقعهــا االســتراتيجي أضحــت بوابــة للصــادرات عــن طريــق مينــاء

لتتماشــى مــع متطلبــات المســتثمرين ،وتعمــل الشــركات
المســجلة لديهــا فــي أكثــر مــن  50قطاعــاً منهــا التجــارة والصناعة

واالستشــارات والتعليــم واإلعــام والتجــارة اإللكترونيــة ،ويحتــل

القطــاع التجــاري حاليــاً المرتبــة األولــى بنســبة  %43مــن إجمالــي

صقــر الــذي ُيعــد األكبــر فــي مناولــة الناقــات العمالقــة فــي
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،إضافــة للموانــئ

المســجلة ،يليــه قطــاع الخدمــات بنســبة ، %34
عــدد الشــركات ُ
ثــم التجــارة العامــة بنســبة  ،%7والقطــاع اإلعالمــي بنســبة ،%4

والمراكــز اللوجيســتية وشــبكات الطــرق ،وهــذا ســاعد الشــركات

والقطــاع الصناعــي بنســبة  ،%3.7وغيرهــا.

العاملــة تحــت مظلــة راكــز علــى زيــادة حجــم أعمالهــا إلــى جانــب

وتحتضــن راكــز عــدداً مــن الشــركات الصناعيــة الرائــدة فــي

التســهيالت التــي تقدمهــا دائــرة الجمــارك بــرأس الخيمــة

مجالهــا مثــل :كيرســوفت جلوبــال  -المتخصصــة فــي تقديــم

للشــركات الواقعــة فــي نطــاق مناطــق راكــز الحــرة ومنهــا اســتيراد

خدمــات الهندســة العكســية ،بــوالر مانيوفاكتشــورينج  -الرائــدة

المــواد الخــام بــدون تعرفــة جمركيــة ،وتحــدث عــن العالقــة التــي

فــي مجــال الهندســة المتقدمــة وصناعــة أليــاف الكربــون،

تربط راكز بجمارك رأس الخيمة في حواره اآلتي:

أشــوك ليالنــد – الرائــدة فــي صناعــة الحافــات ،راد أســفالت –
المتخصصــة فــي العمليــات اإلنشــائية الخاصــة بالطــرق ،وإيتالفــود

كيــف تضلــع راكــز بعملهــا كوجهــة جاذبــة لالســتثمارات
الدوليــة؟

نعمــل فــي راكــز علــى جــذب االســتثمارات مــن أنحــاء العالــم كافــة
مــن خــال تســليط الضــوء علــى الفــرص االســتثمارية التــي توفرهــا
إمــارة رأس الخيمــة ،وقــد ســاهمت راكــز فــي تعزيــز مكانــة اإلمــارة
كوجهــة مثاليــة لالســتثمار فــي المنطقــة عبــر ثالثيــة ترســخ قيــم
الحيــاة فيهــا “العمــل والعيــش والمــرح” بفضــل بنيتهــا التحتيــة
المتطـ ّـورة والتــي تالئــم متطلبــات العيــش والعمــل والرفاهيــة،

وهــذا مــا تؤكــده الزيــادة التــي شــهدتها هيئــة مناطــق رأس

– المتخصصــة فــي إنتــاج الجبــن الطــازج ،إلــى جانــب العديــد مــن
الشــركات الصناعيــة العالميــة األخــرى والعاملــة فــي مختلــف
أنشــطة التصنيــع.
وماذا عن التسهيالت المقدمة؟

تتيــح راكــز حزمــاً متعــددة مــن باقــات تأســيس األعمــال التــي
تُ غطــي مختلــف أنــواع رخــص األعمــال ،وتمنــح المســتثمرين عــدداً

كبيــراً مــن األنشــطة التــي تســمح لهــم بمزاولــة أعمالهــم وتأســيس

شــركاتهم بمنتهــى الســهولة ،إلــى جانــب تمكيــن المســتثمرين
مــن تأســيس أعمالهــم إلكترونيــاً وبــكل سالســة والتمتــع بجميــع

الخيمــة االقتصاديــة (راكــز) فــي عــدد الشــركات المســجلة منــذ

المزايــا والتســهيالت والخدمــات وخيــارات متنوعــة مــن المرافــق

عــام  2017إلــى  2021بنســبة بلغــت  ،%15.38وهــي تحتضــن

والمنشــآت ذات الجــودة العاليــة والتجهيــزات الحديثــة مثــل

اليــوم مــا يزيــد عــن  15000شــركة مــن أكثــر مــن  100دولــة أبرزهــا

المســاحات المكتبيــة المشــتركة والمكاتــب والمســتودعات

الهنــد والمملكــة المتحــدة وباكســتان وفرنســا ودولــة اإلمــارات

وغيرهــا مــن التســهيالت التــي تلبــي متطلبــات العمــاء المختلفــة.

العربيــة المتحــدة وغيرهــا.

يتمتــع المســتثمرون فــي راكــز بمرونــة االجــراءات اإلداريــة

ماهي أبرز القطاعات واالستثمارات التي تحتضنها راكز؟

تعمــل راكــز بشــكل دائــم علــى تطويــر منتجاتهــا وخدماتهــا

بســطة إلتمــام جميــع المعامــات تحــت ســقف واحــد ،وتنســيق
ُ
الم ّ

علــى درجــة عاليــة مــن الكفــاءة مــع الجهــات الحكوميــة األخــرى
والبنــوك العاملــة فــي الدولــة.

July-August 2021
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وجديــر بالذكــر افتتاحنــا لمركــز كومبــاس لألعمــال مؤخــراً  ،ليكــون
مقــراً محفــزاً ألصحــاب األعمــال علــى اإلبــداع واالبتــكار حيــث

يمكنهــم التواصــل مــع أعضــاء مجتمــع األعمــال وخلــق شــبكات
تعــارف تخــدم أعمالهــم .والتمتــع بأرقــى المرافــق والتســهيالت
المقدمــة فــي المركــز منهــا مســاحات مكتبيــة مشــتركة وقاعــات
لالجتماعــات والفعاليــات ومرافــق ترفيهيــة واســتوديو.
مــن جهــة أخــرى نعمــل فــي راكــز علــى االرتقــاء بخدماتنــا لتلبيــة
متطلبــات الشــركات الصناعيــة وذلــك بتوفيــر مرافــق تفــي
باحتياجاتهــم المختلفــة منهــا :مســتودعات قابلــة للتخصيــص
والمتاحــة ألغــراض التصنيــع والتخزيــن ،وقطــع أراضــي قابلــة
للتطويــر مــن أجــل إنشــاء مشــاريع صناعيــة علــى نطــاق واســع،
للعمــال الواقعــة ضمــن حــدود مناطــق
إضافـ ًـة إلــى وحــدات ســكن
ّ

راكــز الصناعيــة وبالقــرب مــن مقــر عملهــم.

“ مركــز كومبــاس لألعمــال محفــزا ً ألصحــاب األعمــال
عــى اإلبــداع واالبتــكار حيــث يمكنهــم التواصــل مــع
أعضــاء مجتمــع األعمــال وخلــق شــبكات تعــارف تخــدم
أعمالهــم ،والتمتــع أبرىق المرافــق والتســهيالت
المقدمــة يف المركــز منهــا مســاحات مكتبيــة مشــركة
وقاعــات لالجتماعــات والفعاليــات ومرافــق ترفيهيــة ”
مخصصــة تهيــئ للشــركات البيئــة المثاليــة
ولــدى راكــز مناطــق
ّ
والمحفــزة لمزاولــة أعمالهــا مثــل مناطــق راكــز لألعمــال ومناطــق

راكــز الصناعيــة فــي الحمــرا والحليلــة والغيــل ومنطقــة راكــز
األكاديميــة ،وهنــاك كذلــك مكاتــب تمثيليــة فــي كل مــن دبــي
وأبوظبــي والهنــد وألمانيــا للوقــوف علــى خدمــة المســتثمرين
والعمــاء فــي أماكــن تواجدهــم.
أطلقتــم باقــة “صناعــة المنتجــات وإدارتهــا ونقلهــا” مــاذا عــن
هــذه المبــادرة ودورهــا فــي تعزيــز حضــور رأس الخيمــة كوجهــة

اســتثمارية جاذبــة وداعمــة لالقتصــاد المحلــي وحركــة التجــارة؟
تعتبــر باقــة “صناعــة المنتجــات وإدارتهــا ونقلهــا” الباقــة األكثــر
فعاليــة فــي الدولــة وبتكلفــة فــي متنــاول المصنعيــن والتجــار
ّ

كيــف ســاهمت راكــز فــي زيــادة الصــادرات وتطويــر الصناعــات

ومــزودي الخدمــات اللوجيســتية ،وتــم إطالقهــا بهــدف تشــجيع
االبتــكار فــي دعــم المســتثمرين ،وهــي مثاليــة للشــركات العاملــة
فــي مجــال التخزيــن والتصنيــع والخدمــات اللوجيســتية كونهــا
ابتــداء مــن المســتودعات واألراضــي
تشــمل العديــد مــن المزايــا
ً
العمــال والموظفيــن ،وصــو ًال إلــى القــرب
القابلــة للتطويــر وســكن
ّ

مــن الموانــئ والمراكــز اللوجيســتية وشــبكات الطــرق ،كمــا
تمنــح خصومــات علــى رســوم الرخــص واإليجــار وتأشــيرات اإلقامــة
وغيرهــا مــن المزايــا والتســهيالت .كمــا تتيــح هــذه الحلــول
تأســيس مشــاريع صناعيــة فــي إمــارة رأس الخيمــة مــن أجــل نقــل
البضائــع إلــى األســواق المزدهــرة بــكل ســهولة.
إن إطــاق باقــات مخصصــة للمصنعيــن كهــذه تســاهم بشــكل
كبيــر فــي دعــم اقتصــاد إمــارة رأس الخيمــة وتنويعــه لتعزيــز
حضورهــا كمركــز عالمــي لجــذب االســتثمارات.
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الموجهــة نحــو التصديــر؟

باقة «صناعة المنتجات
وإدارتها ونقلها”
مثالية للشركات
العاملة في مجال
التخزين والتصنيع
والخدمات اللوجيستية

كونها تشمل العديد
ابتداء من
من المزايا
ً
المستودعات واألراضي
القابلة للتطوير وسكن
العمال والموظفين
ّ
والعديد من المزايا
األخرى

ُيعــد الموقــع االســتراتيجي إلمــارة رأس الخيمــة بمثابــة بوابــة

للصــادرات عــن طريــق مينــاء صقــر والــذي ُيعــد األكبــر فــي مناولــة

الناقــات العمالقــة فــي منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا،
وهــذا ســاعد بشــكل كبيــر الشــركات العاملــة تحــت مظلــة راكــز
علــى نمــو وازدهــار أعمالهــا ،حيــث تــزاول العديــد منهــا أنشــطة
تجاريــة فــي مختلــف المجــاالت والقطاعــات االقتصاديــة ،وتمــارس
أنشــطتها فــي مجــال اســتيراد البضائــع والســلع مــن خــارج الــدول
بغــرض بيعهــا داخــل الدولــة أو إعــادة تصديرهــا ممــا يســاهم فــي
تنشــيط الحركــة التجاريــة وبالتالــي زيــادة فــي كميــة الصــادرات
والــواردات ،مــع توفــر خدمــات مناولــة البضائــع فــي الموانــئ
المنتشــرة فــي اإلمــارة ،وتلعــب التكلفــة الفعالــة لتأســيس

األعمــال ومزاولتهــا دوراً كبيــراً فــي تشــجيع الشــركات علــى

[ مناطـق حــرة ]

تصديــر منتجاتهــا لألســواق المحليــة واإلقليميــة والعالميــة.

مــاذا عــن الشــراكة التــي تربطكــم بدائــرة الجمــارك ،والشــركاء

المســجلة فــي راكــز أنشــطتها
كمــا تــزاول الشــركات الصناعيــة ُ

نحــرص فــي راكــز علــى تعزيــز الروابــط الراســخة التــي تربطنــا

االســتراتيجيين اآلخريــن؟

بشــركائنا االســتراتيجين كافــة ،وتســهم الشــراكة مــع دائــرة

الصناعيــة بمعالجــة المــواد الخــام وتحويلهــا إلــى منتجــات نهائيــة
مثــل البالســتيك والمــواد الغذائيــة ليتــم توزيعهــا داخــل الدولــة أو

الجمــارك فــي تنظيــم اإلجــراءات الجمركيــة لشــركات راكــز

تصديرهــا للخــارج ،وهكــذا تســاهم فــي زيــادة الناتــج المحلــي إلمــارة

وتبســيطها مــن حيــث دخــول وخــروج البضائــع وتســهيل إجــراءات

رأس الخيمــة وزيــادة الناتــج المحلــي اإلجمالــي لدولــة اإلمــارات.
وحيــث أن إمــارة رأس الخيمــة تتمتــع ببنيــة تحتيــة متطــورة تضــم
أهــم المراكــز اللوجيســتية فــي منطقــة الشــرق األوســط مثــل
مينــاء صقــر ومطــار رأس الخيمــة الدولــي ســاعد هــذا الشــركات
المســجلة لــدى راكــز علــى مزاولــة أعمالهــم بــكل ســهولة نظــراً
ُ

لقربهــا مــن هــذه المراكــز الحيويــة ،كمــا ترتبــط إمــارة رأس
الخيمــة بإمــارات الدولــة األخــرى عــن طريــق شــبكة طــرق تســاعد
علــى ســهولة نقــل البضائــع.

إمارة رأس الخيمة
تتمتع ببنية تحتية
متطورة تضم أهم
المراكز اللوجيستية في
منطقة الشرق األوسط
وهذا ما ساعد بشكل
كبير الشركات العاملة
تحت مظلة راكز

الصــادرات والــواردات لــدى الحــدود.
كمــا نرتبــط بشــراكات أخــرى مــع بلديــة رأس الخيمــة للتطويــر
العمرانــي والحضــري وإنشــاء الطــرق الحديثــة لتســهيل عمليــة
النقــل والمواصــات ،ومــع دائــرة الخدمــات العامــة إلدارة بوابــات
المحملــة ببضائــع
الدفــع اآللــي لتســهيل حركــة عبــور المركبــات ُ

العمــاء ،وتمتــد شــراكاتنا مــع االتحــاد للكهربــاء والمــاء وهيئــة
حمايــة البيئــة والتنميــة وإدارة الدفــاع المدنــي وهيئــة الطيــران
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المدنــي ودائــرة الصحــة العامــة ووزارة الصحــة
ووزارة التعليــم ،إلــى جانــب شــراكتنا مــع مختلــف
البنــوك ومــزودي الخدمــات والتي تهــدف جميعها
إلــى خدمــة المســتثمرين فــي رحلــة أعمالهــم ودعــم
نموهــم فــي إمــارة رأس الخيمــة.
مــاذا عــن اإلجــراءات الجمركيــة الخاصــة بالمنطقــة

الحــرة ،والتســهيالت والتعامــات الجمركيــة
الخاصــة التــي تتحلــى بهــا الشــركات العاملــة
تحــت مظلــة (راكــز)؟

تمنــح دائــرة الجمــارك الشــركات الواقعــة فــي
نطــاق مناطــق راكــز الحــرة تســهيالت منهــا
اســتيراد المــواد الخــام بــدون تعرفــة جمركيــة ،وقــد
وضعــت دائــرة الجمــارك مكاتــب تمثيليــة لهــا فــي
نطــاق مناطــق راكــز الحــرة ،يتــم مــن خاللهــا تطبيــق
اإلجــراءات الجمركيــة كافــة ،علــى البضائــع الــواردة
والخارجــة مــن مناطــق راكــز الصناعيــة ،حيــث تشــمل
هــذه اإلجــراءات خضــوع البضائــع إلــى التفتيــش
الجمركــي واإلفصاحــات الجمركيــة وإصــدار بيانــات
الدخــول وفــرض التعرفــة الجمركيــة عليهــا،
كمــا تخضــع البضائــع الخارجــة مــن مناطــق راكــز
الصناعيــة إلــى الســوق المحلــي إلــى رســوم جمركيــة
تقــدر ب %5مــن قيمــة فاتورتهــا اإلجماليــة ،وتعتبــر
الرســوم الجمركيــة المدفوعــة علــى البضائــع المــراد
تصديرهــا خــارج الدولــة بمثابــة ضمــان مســترجع فــي
حــال خروجهــا مــن الدولــة.
مــا هــي الشــروط والضوابــط التــي تحكــم عمــل
الشــركات فــي راكــز بمــا يتعلــق باالســتيراد
والتصديــر واعــادة التصديــر؟ ومــاذا عــن
ا لمحظــو ر ا ت ؟

تخضــع جميــع إجــراءات تخليــص البضائــع لألنظمــة
الخاصــة بدائــرة الجمــارك بــرأس الخيمــة ،كمــا ُيطبــق علــى
الشــركات قوانيــن الجمــارك فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة

وكذلــك فــي صفحاتهــا علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي لتوعيــة
العمــاء حــول القوانيــن المعمــول بهــا فــي الدولــة.

الموحــد لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي ،ويتم
وقانــون الجمــارك
ّ
مناولــة البضائــع جمركيــاً بحســب وجهتهــا النهائيــة ،وتختــص

ما هي أبرز أنشطة االستيراد والتصدير وإعادة التصدير؟

دائــرة الجمــارك بتحديــد المحظــورات واإلفــراج عــن البضائــع بعــد
التدقيــق الشــامل واســتكمال المتطلبــات واإلجــراءات كافــة.
كيــف يتــم توعيــة الشــركات بالقوانيــن الضابطــة للعمــل فــي
الدولــة؟

تــ ِرد التعاميــم والقــرارات المحليــة واالتحاديــة إلــى راكــز بشــكل

دائــم بشــأن المســتجدات حــول القوانيــن واألنظمــة الحديثــة
والمســتحدثة ،والتــي تحتــوي علــى آخــر المســتجدات التــي يجــب
علــى الشــركات االمتثــال لهــا ،وتقــوم راكــز بنشــر هــذه القوانيــن
والتعاميــم فــي قنواتهــا المختلفــة عــن طريــق اإلخطــارات
والتعاميــم والمنشــورات ومــن خــال بوابــة الخدمــات اإللكترونية،
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تمنح دائرة الجمارك
برأس الخيمة الشركات
الواقعة في نطاق
مناطق راكز الحرة
تسهيالت كاستيراد
المواد الخام بدون
تعرفة جمركية ،كما
سهلت الدائرة تخليص
ّ
اإلجراءات الجمركية عبر
مكاتب تمثيلية لها في
نطاق مناطق راكز

شــهدت األنشــطة التاليــة إقبــا ًال كبيــراً مــن قبــل الشــركات

الجديــدة التــي انضمــت إلــى راكــز :التجــارة العامــة وتجــارة المــواد
الغذائيــة والمشــروبات  -تجــارة مــواد البنــاء واإلنشــاءات  -تجــارة
المالبــس الجاهــزة  -تجــارة قطــع غيــار المركبــات ومكوناتهــا
 تجــارة العطــور ومــواد التجميــل  -تجــارة المنتجــات الدوائيــة -تجــارة الهواتــف المتحركــة وإكسســواراتها  -تجــارة المعــدات
الطبيــة.
مــا هــو تأثيــر جائحــة كورونــا علــى االعمــال واســتمراريتها فــي
راكــز ،وكيــف دعمتــم اســتمرارية االعمــال وسالســل االمــداد؟

[ مناطـق حــرة ]

امتــد أثــر جائحــة كوفيــد 19ليشــمل نواحــي الحيــاة الصحيــة
واالجتماعيــة والمهنيــة واالقتصاديــة كافــة فــي العــام الماضــي،
وقــد عملــت راكــز جاهــدة علــى تخفيــف تأثيــر الجائحــة علــى
شــركاتها ،وأتاحــت العديــد مــن التســهيالت والخصومــات
واإلعفــاءات لدعــم العمــاء مثــل تخصيــص مبلــغ  5ميلــون
درهــم علــى هيئــة حــزم مــن الحوافــز لدعــم الشــركات وتخفيــف
عــبء الجائحــة عليهــم ،إلــى جانــب ابتــكار باقــات تأســيس أعمــال

تخطط مجموعة مناطق رأس اخليمة االقتصادية
(راكز) للمستقبل وتضع األهداف اليت من شأنها
تسخري جميع اإلمكانات خلدمة عمالئها ودعمهم يف
بيئة تمارس فيها األعمال بكل يرس ،كما تعمل
عىل التحسني والتطوير للبيئة التحتية لتمكني
الصناعات من النمو والتطور

بتكلفــة فعالــة مثــل باقــة ”أعمالــي“ لتشــجيع رواد األعمــال الجــدد
علــى تأســيس مشــروع أعمالهــم ،وأخــذت راكــز علــى عاتقهــا

جــذب صناعــي فــي المنطقــة للمســاهمة في دفــع عجلــة التنمية

جميــع التدابيــر والمبــادرات لضمــان عــدم تأثــر خدماتهــا المقدمــة

المنســق فــي
االقتصاديــة ،وتوجيــه أنشــطة تشــجع االســتثمار
ّ

اتبــاع التعليمــات واإلرشــادات الصــادرة مــن الجهــات المختصــة

مــن أهــم مــا نخطــط لــه حاليــاً هــو القيــام بمبــادرات وبرامــج

لمجتمــع أعمالهــا بســبب تداعيــات الجائحــة ،مــع الحــرص علــى

إمــارة رأس الخيمــة بمــا يتوافــق مــع رؤيتهــا لعــام  .2030ولعــل

فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

وتســهيالت عــدة لدعــم أعمــال العمــاء الحالييــن ومســاعدتهم

مــن جهــة أخــرى أصبــح بإمــكان العمــاء إتمــام طلبــات خدماتهــم

فــي توســيع نطــاق أعمالهــم ،إلــى جانــب العمــل علــى مخطــط

إلكترونيــاً عــن طريــق بوابــة الخدمــات اإللكترونيــة للحــد مــن

شــامل للمناطــق الصناعيــة الســتقطاب المزيــد مــن الشــركات

التواصــل المباشــر.

الصناعيــة ،وإنشــاء مســتودعات جديــدة فــي المناطــق الصناعيــة

خططكــم وأهدافكــم وتوقعاتكــم لنمــو األعمــال بعــد جائحــة
كورونــا؟

عمــال متعــددة
المخصصــة ،هــذا
ً
ّ
إضافــة إلــى إنشــاء مســاكن ّ

ومجمعــات تجاريــة تخــدم شــريحة األيــدي العاملــة والموظفيــن
العامليــن فــي شــركات راكــز.

نــدرك فــي راكــز أهميــة التخطيــط للمســتقبل واألهــداف

ومــن ضمــن أهدافنــا أيضــاً تحســين بيئــة العمــل بمــا يتالئــم مــع

التــي تعمــل راكــز بجــد علــى تحقيقهــا ،ونعمــل علــى تســخير

ســهولة مزاولــة األعمــال وتطويــر البنيــة التحتيــة للمناطــق

اإلمكانيــات كافــة لخدمــة عمالئنــا ودعمهــم فــي بيئــة تمــارس

الصناعيــة لتمكيــن الصناعــات مــن النمــو ،وإضافــة المزيــد مــن

فيهــا األعمــال بــكل يســر ،وتطمــح راكــز إلــى أن تكــون مركــز

المكاتــب النموذجيــة فــي مراكــز راكــز لألعمــال ] ]
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دليل
المسافرين
من وإلى دولة
اإلمارات لرحلة
ً
أمنا ومتعة
أكثر
أوضحــت الهيئــة االتحاديــة للجمــارك فــي بيــان
صحفــي ،إن المســافرين مــن وإلــى دولــة اإلمــارات

يتمتعــون بالعديــد مــن المزايــا والتســهيالت
الجمركيــة التــي تزيــد مــن متعــة ســفرهم مــن وإلــى

الدولــة ،ســواء فيمــا يتعلــق باألمتعــة أو المــواد
المصــرح بهــا أو الســلع الممنوعــة والمقيــدة

أو المبالــغ النقديــة التــي يحملهــا المســافرون
بصحبتهــم .

الهيئـــة االتحاديـــة للجمـــارك

وخاليـــة مـــن المخاطـــر الجمركيـــة يمثـــل أحـــد

المنظمـــة فـــي الخـــارج اســـتغالل عـــدم الوعـــي

جميـــع المســـافرين مـــن وإلـــى

األهـــداف االســـتراتيجية لقطـــاع الجمـــارك فـــي

الكافــي ل ــدى قل ــة م ــن المس ــافرين ورغب ــة البع ــض

دول ــة اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة ،بض ــرورة االلت ــزام

الدولـــة ،ولـــذا تحـــرص الهيئـــة ودوائـــر الجمـــارك

منهـــم فـــي تحقيـــق الربـــح الســـريع مـــن أجـــل

والتقيــد باإلجــراءات الجمركيــة الــواردة فــي قانــون

المحليـــة علـــى تحقيـــق التواصـــل الفعـــال مـــع

توريطهـــم الرتـــكاب جريمـــة التهريـــب الجمركـــي

الجمـــارك الموحـــد لـــدول مجلـــس التعـــاون
الخليجــي والقواني ــن ذات العالق ــة المعم ــول به ــا

المســـافرين والتجـــار وتوعيتهـــم أو ًال بـــأول بمـــا

للم ــواد الممنوع ــة كالمخ ــدرات والم ــواد الخط ــرة

يســـتجد مـــن إجـــراءات ومتطلبـــات جمركيـــة.

فـــي الدولـــة لضمـــان ســـامتهم وتمتعهـــم برحلـــة

وأش ــار معالي ــه إلــى أن عملي ــات الرص ــد الت ــي تق ــوم

سفر آمنة خالية من المخاطر.

بهـــا الهيئـــة ودوائـــر الجمـــارك المحليـــة فيمـــا
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والحيوانـــات المعرضـــة لالنقـــراض وغيرهـــا مـــن
المـــواد الممنوعـــة والمقيـــدة.

األمتعــة المصــرح بهــا

وق ــال معالــي عل ــي س ــعيد مط ــر الني ــادي مف ــوض

يتعلـــق بمـــدى التـــزام المســـافرين باإلجـــراءات

الجمـــارك رئيـــس الهيئـــة ،إن رفـــع مســـتوى

الجمركيـــة تؤكـــد ارتفـــاع مســـتوى االمتثـــال

نش ــرت الهيئ ــة االتحادي ــة للجم ــارك عب ــر صفحاته ــا

االلتـــزام واالمتثـــال الجمركـــي لـــدى المتعامليـــن

الجمرك ــي ل ــدى معظ ــم المس ــافرين ،عل ــى الرغ ــم

علـــى مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي وموقعهـــا

والمســـافرين وتوفيـــر رحلـــة ســـفر آمنـــة وممتعـــة

مـــن محـــاوالت عصابـــات التهريـــب والجريمـــة
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حدد قانون الجمارك
االتحادي بعض اإلجراءات
الجمركية الخاصة بالسفر
ً
منعا لعدم استغالل
عدم الوعي الكافي
لبعض المسافرين
وتوريطهم الرتكاب جرائم
التهرب الجمركي للمواد
الممنوعة والمقيدة
الخلـــوي،

والتلفزيـــون

وجهـــاز

االســـتقبال

المباش ــر بمع ــدل جه ــاز واح ــد ،وعرب ــات األطف ــال،
والمعـــدات الرياضيـــة الشـــخصية ،والكمبيوتـــر
وآالت الطباعــة النقالــة ،واآللــة الحاســبة ،وكراســي
وعربـــات ذوي االحتياجـــات الخاصـــة ،واألدويـــة
لالســـتعمال الشـــخصي المطابقـــة للتشـــريعات
النافـــذة ،والمالبـــس وأدوات التواليـــت واألمتعـــة
والمجوهـــرات ذات الطبيعـــة الشـــخصية.
وأكـــدت الهيئـــة ،أن قانـــون الجمـــارك الموحـــد
حـــدد مجموعـــة مـــن الشـــروط للتمتـــع بإعفـــاء
الســـلع المذكـــورة أعـــاه ،مـــن بينهـــا أال تزيـــد
قيمـــة الهدايـــا بصحبـــة المســـافر عـــن 3000
درهـــم إماراتـــي ،وأن تكـــون األمتعـــة والهدايـــا
ذات طابـــع شـــخصي وبكميـــات غيـــر تجاريـــة ،وأال
يكـــون المســـافر مـــن المتردديـــن علـــى الدائـــرة
الجمركي ــة أو م ــن ممتهن ــي التج ــارة للم ــواد الت ــي
بحوزتـــه ،وأال تزيـــد الســـجائر عـــن الحـــد المقـــرر
( 200ســـيجارة) ،وأال تزيـــد كميـــة التبـــغ عـــن الحـــد
المق ــرر م ــن التب ــغ المف ــروم للتدخي ــن ،أو التوباك ــو
بث ــاث لغ ــات ه ــي العربي ــة واإلنجليزي ــة واألوردو،

للغالييـــن ،أو التنبـــاك أو المعســـل ،وفـــي حالـــة

لتعريـــف المســـافرين باإلجـــراءات الجمركيـــة

تجـــاوز الكميـــة تخضـــع الكميـــة الزائـــدة للرســـوم

الخاص ــة بالس ــفر والحق ــوق والواجب ــات المتعلق ــة

الجمركيـــة المقـــررة ،وأال يكـــون المســـافر مـــن

بالمســـافرين كمـــا وردت فـــي قانـــون الجمـــارك

أفــراد طاقــم وســائل النقــل ،كمــا ال يســمح بإدخــال
أو إعف ــاء منتج ــات التب ــغ والمش ــروبات الكحولي ــة

الخليجـــي الموحـــد.

لمـــن تقـــل أعمارهـــم عـــن  18عامـــاً .

ويتنــاول فيلــم دليــل المســافرين األمتعــة المصــرح
بدخولهـــا بصحبـــة المســـافرين والمعفـــاة مـــن
الرســـوم الجمركيـــة ،وهـــي المناظيـــر البصريـــة،
وأجهـــزة عـــرض األفـــام ولوازمهـــا ،وأجهـــزة
الراديـــو والســـي دي وأســـطواناتها ،وكاميـــرات
الفيدي ــو والديجيت ــال كامي ــرا وأش ــرطة االس ــتخدام
الش ــخصي ،واآلالت الموس ــيقية النقال ــة ،والهات ــف

أحد األهداف االستراتيجية
لقطاع الجمارك في الدولة
هو توفير رحلة سفر آمنة
وممتعة للمسافرين وخالة
من أية مخاطر جمركية

المبالــــغ النقديـــة

وفيمـــا يتعلـــق بالمبالـــغ النقديـــة بصحبـــة
المس ــافرين ،أك ــدت الهيئ ــة فــي الفيل ــم التوع ــوي
أنـــه علـــى جميـــع المســـافرين القادميـــن للدولـــة
والمغادريـــن منهـــا اإلفصـــاح عمـــا بحوزتهـــم مـــن

July-August 2021

27

العمـــات واألدوات الماليـــة القابلـــة للتـــداول
لحاملهـــا أو المعـــادن الثمينـــة أو األحجـــار ذات
القيمـــة التـــي تزيـــد عـــن ( )60ألـــف درهـــم أو مـــا
يعادله ــا م ــن العم ــات األخ ــرى ،وفــي حال ــة تج ــاوز
ذلـــك الحـــد عليهـــم مـــلء النمـــوذج المعتمـــد
لإلفصـــاح عـــن المبالـــغ النقديـــة ،مشـــيرة إلـــى أنـــه
ال يســـمح لمـــن يقـــل عمـــره عـــن  18عامـــاً بإدخـــال

أو إخـــراج مبالـــغ تفـــوق الحـــد المذكـــور وتضـــاف
األمـــوال التـــي بحوزتـــه إلـــى الحـــد المســـموح بـــه
لولـــي أمـــره.

السلــع الممنـوعــة والمقيــدة

لفتــت الهيئــة إلــى وجــود قائمــة بالســلع الممنوعــة

الت ــي تمن ــع الدول ــة اس ــتيرادها أو تصديره ــا وفق ــاً

لقانــون الجمــارك والجهــات المختصــة فــي الدولــة،
وفـــي مقدمتهـــا المخـــدرات بأنواعهـــا ،وأدوات
وآالت ألعـــاب الميســـر والقمـــار ،وشـــباك الصيـــد
المصنوع ــة م ــن النايل ــون ،والحيوان ــات الحي ــة م ــن
فصيلـــة الخنازيـــر ،والعـــاج الخـــام ،وأقـــام الليـــزر
ذات الحزم ــة الضوئي ــة الحم ــراء ،والنق ــود المزيف ــة
والمقلـــدة ،واإلطـــارات المســـتعملة والمجـــددة،
والمـــواد الملوثـــة باألشـــعة والغبـــار النـــووي،
والمطبوعـــات والصـــور والرســـومات والمنحوتـــات
الحجريـــة التـــي تتنافـــى مـــع الديـــن أو اآلداب
العامــة ،ومــادة البــان وورق التنبــول ،أو أيــة بضائــع

مفتــش جمــارك فــي مطــارات
دبــي يســتخدم ســيارة الكاشــف

أخـــرى يمنـــع اســـتيرادها.

عــن الســلع الممنوعــة

وأضافـــت الهيئـــة" :يســـمح بدخـــول عـــدد مـــن
الســـلع المقيـــدة بعـــد الحصـــول علـــى موافقـــة
الجهـــات المختصـــة فـــي الدولـــة ،ومـــن بينهـــا
الحيوانــات الحيــة والنباتــات واألســمدة والمبيــدات
الحشـــرية ،واألســـلحة والذخائـــر والمتفجـــرات
واأللعــاب الناريــة ،واألدويــة والعقاقيــر والمعــدات
واألجهـــزة

واآلالت

الطبيـــة،

والمطبوعـــات

والمنشـــورات والمنتجـــات اإلعالميـــة ،والمنتجـــات
المتعلق ــة بالطاق ــة النووي ــة ،وإط ــارات المركب ــات
الجدي ــدة ،وأجه ــزة اإلرس ــال واألجه ــزة الالس ــلكية،
والمشـــروبات الكحوليـــة ،ومنتجـــات التجميـــل
والعناي ــة الش ــخصية ،واأللم ــاس الخ ــام ،والس ــجائر
المصنعـــة مـــن التبـــغ والمحضـــرة".
وقالــت الهيئــة" :فــي حالــة الســلع المقيــدة ينبغــي
الحص ــول عل ــى موافق ــة الجه ــات المختص ــة ب ــكل

تتراوح عقوبة التهريب
الجمركي بين الغرامة المالية
والحبس مدة من شهر إلى
 3سنوات أو بإحدى هاتين
العقوبتين أو مصادرة البضائع
واألدوات المستخدمة في
التهريب حسب نوع الجريمة
والسلعة المهربة

نـــوع منهـــا ،ومـــن بينهـــا وزارة التغيـــر المناخـــي

الجمركيــة يقفــون بالمرصــاد أليــة محاولــة تهريــب
جمركـــي أو أيـــة مخالفـــة لإلجـــراءات الجمركيـــة
المقـــررة فـــي القانـــون ســـواء فيمـــا يتعلـــق
بالس ــلع المعف ــاة م ــن الرس ــوم أو المبال ــغ النقدي ــة
المســـموح بهـــا بصحبـــة المســـافرين أو الســـلع
الممنوعـــة أو المقيـــدة.
وشـــددت الهيئـــة علـــى أن ارتـــكاب المســـافر
لجريمـــة التهريـــب الجمركـــي يعرضـــه للعقوبـــة
ســواء الغرامــة أو الحبــس أو كليهمــا معــاً  ،مشــيرة

إل ــى أن قان ــون الجم ــارك الموح ــد ع ــرف التهري ــب
الجمرك ــي بأن ــه إدخ ــال أو محاول ــة إدخ ــال أو إخ ــراج
البضائـــع إلـــى أو مـــن الدولـــة دون أداء الرســـوم

والبيئـــة ،ووزارة الدفـــاع والقـــوات المســـلحة

المتقدمـــة ،وهيئـــة تنظيـــم االتصـــاالت ،وشـــرطة

الجمركي ــة كلي ــاً أو جزئي ــاً أو خالف ــاً ألح ــكام المن ــع

ووزارة الداخلي ــة ،ووزارة الصح ــة ووقاي ــة المجتم ــع،

دبـــي ،ومكتـــب كمبرلـــي اإلمـــارات".

أو القي ــد ال ــواردة فــي قان ــون الجم ــارك الموح ــد أو

ووزارة الثقافـــة والشـــباب ،والهيئـــة االتحاديـــة
للطاقـــة النوويـــة ،ووزارة الصناعـــة والتكنولوجيـــا
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التهــريب الجمــركي

وأكـــد معالـــي مفـــوض الجمـــارك رئيـــس الهيئـــة

األنظمـــة والقوانيـــن األخـــرى.
وحـــددت الهيئـــة مجموعـــة مـــن صـــور التهريـــب،

[ شــركــاء ]

عنهــا ،وتقديــم مســتندات مــزورة أو وضــع عالمــات
كاذب ــة للته ــرب م ــن الرس ــوم الجمركي ــة أو لتج ــاوز
أح ــكام المن ــع والقي ــد ،ونق ــل البضائ ــع الممنوع ــة
أو المقيـــدة أو حيازتهـــا دون تقديـــم مـــا يثبـــت
اس ــتيرادها بص ــورة نظامي ــة ،إضاف ــة إلــى اكتش ــاف
بضائـــع مخبـــأة غيـــر مصـــرح عنهـــا.
وفيمـــا يتعلـــق بعقوبـــة جريمـــة التهريـــب ،قالـــت
الهيئـــة أنـــه وفقـــاً لقانـــون الجمـــارك الموحـــد،

تت ــراوح عقوب ــة التهري ــب الجمرك ــي بي ــن الغرام ــة
المالي ــة والحب ــس م ــدة م ــن ش ــهر إلــى  3س ــنوات
أو بإح ــدى هاتي ــن العقوبتي ــن أو مص ــادرة البضائ ــع
واألدوات المس ــتخدمة فــي التهري ــب حس ــب ن ــوع
جريمـــة التهريـــب والســـلعة المهربـــة.

نصائــح ذهـبيــة

قدمـــت الهيئـــة مجموعـــة مـــن النصائـــح الذهبيـــة

ّرد ضريبة القيمة
المضافة للسياح

محتوياته ــا ،وع ــدم القي ــام بحم ــل حقائ ــب وأمتع ــة

رد ضريبــة القيمــة المضافــة
وفقــاً لنظــام ّ

• أن يكــون قصــد الســائح عنــد تاريــخ التوريــد

أمتعـــة الســـفر مـــع األصدقـــاء بحســـن نيـــة دون

اســترداد ضريبــة القيمــة المضافــة التــي

التوريــد مصطحبــاً معــه الســلع التــي قــام

األم ــوال النقدي ــة والم ــواد الثمين ــة أو الت ــردد فــي

فــي دولــة اإلمــارات.

للمســـافرين لضمـــان ســـامتهم وتمتعهـــم برحلـــة
ســـفر آمنـــة ،ومـــن أبـــرز تلـــك النصائـــح عـــدم قيـــام
المســـافر باســـتالم حقائـــب أو أمتعـــة مـــن قبـــل
أشــخاص مجهوليــن فــي دولــة الســفر دون معرفــة

ُمســتثناة مــن االســترداد.

• أن يتــم توريــد الســلع الخاضعــة لنظــام رد
الضريبــة للســياح إلــى ســائح قــادم مــن خــارج
الدولــة ،ويكــون داخــل الدولــة عنــد شــراء الســلع
مــن المــورد

مس ــافرين آخري ــن عل ــى س ــبيل المس ــاعدة أو تب ــادل

للســياح يتمكــن الســياح المؤهلــون مــن

مغــادرة الدولــة خــال  90يومــاً مــن تاريــخ

التأكـــد مـــن محتوياتهـــا ،وكذلـــك عـــدم إخفـــاء

دفعوهــا علــى مشــترياتهم أثنــاء وجودهــم

بشــر ا ئها

اإلفصـــاح عنهـــا إذا بلغـــت حـــد اإلفصـــاح المقـــرر.

الســائح إلــى خــارج الدولــة خــال  3أشــهر مــن

كم ــا تضمن ــت نصائ ــح الهيئ ــة للمس ــافرين تقدي ــم

تاريــخ التوريــد.

مـــا يثبـــت مشـــروعية حيـــازة بعـــض البضائـــع التـــي
ت ــرد بصحب ــة المس ــافرين (وصف ــة طبي ــة معتم ــدة
لألدوي ــة) ،واتب ــاع اإلرش ــادات والتعليم ــات الص ــادرة
مــن شــركات الطيــران وشــركات الشــحن ،واالطــاع
عل ــى القواني ــن المعم ــول به ــا فــي دول ــة المقص ــد
والمتعلقـــة بالمنـــع والقيـــد قبـــل الســـفر إليهـــا،
وتنفيـــذ إرشـــادات وتعليمـــات موظـــف الجمـــارك
فــي الح ــرم الجمرك ــي ومناط ــق التفتي ــش ،إضاف ــة
إلـــى عـــدم التســـتر علـــى األشـــخاص عنـــد علـــم
المســافر بوجــود مــواد ممنوعــة أو مقيــدة بصحبــة
مســـافرين آخريـــن ،وأخيـــراً عـــدم الدخـــول بشـــكل

عشــوائي بيــن المســافرين فــي األماكــن المزدحمــة
لتســـريع عمليـــة االنتهـــاء مـــن إنجـــاز معامـــات

الســـفر ] ]

طالبت الهيئة المسافرين والتجار بزيارة موقعها
االلكتروني www.fca.gov.ae
أو عبر خدمة #استفسارات_جمركية في حالة
الرغبة في معرفة تفاصيل أكثر.

• أن يتــم تصديــر الســلع ذات العالقــة مــن قبــل

يتعين

علــى الســياح والــزوار فــي

أماكن استرداد الضريبة من قبل السياح

دولــة اإلمــارات دفــع ضريبــة

• ســيتمكن الســائح القــادم للدولــة من اســترداد

القيمــة المضافــة علــى مشــترياتهم أثنــاء

الضريبــة المدفوعــة علــى مشــترياته عبــر نظــام

وجودهــم فــي الدولــة ،ولكــن يمكــن للســائح

إلكترونــي متكامــل ،يوفــر الربــط المباشــر بيــن

اســترجاعها عنــد مغــادرة الدولــة مــن خــال

تجــار التجزئــة ومكاتــب رد الضريبــة للســياح

نظــام إلكترونــي متكامــل يربــط بيــن كل منافــذ

بالمطــارات والمنافــذ البريــة والبحريــة.

الخــروج والدخــول لدولــة اإلمــارات مــع كافــة

• تتــم عمليــة اســترداد الضريبــة عنــد مغــادرة

منافــذ مبيعــات التجزئــة والمحــات التجاريــة

الدولــة ،حيــث يقــوم الســائح باســتردادها مــن

المســجلة فــي نظــام رد ضريبــة القيمــة المضافــة

خــال مكاتــب مخصصــة لــرد الضريبــة ،وأجهــزة

للسياح.

آليــة مخصصــة فــي منافــذ مغــادرة الدولــة
مثــل -مطــار أو مينــاء بحــري أو منفــذ حــدودي

الشــروط التــي تؤهــل الســياح الســترداد قيمــة

بــري لمــرور الســياح-وذلك مــن خــال تقديــم

• أن يشــتري الســائح بضائعــه مــن تاجــر تجزئــة

جــواز ســفره وبطاقتــه االئتمانيــة .فــور تقديــم

مشــارك ومســجل حســب األصــول فــي نظــام رد

هــذه المســتندات ،يســتطيع الســياح اســترداد

الضريبــة المضافــة

ضريبــة القيمــة المضافــة للســياح لــدى الهيئــة

الفواتيــر الضريبيــة لمشــترياته ،مرفقــاً معهــا

الضريبــة نقــداً بالدرهــم اإلماراتــي ،أو يمكــن

االتحاديــة للضرائــب.

تحويــل قيمــة الضريبــة القابلــة لالســترداد إلــى

• أال تكــون الســلع التــي اشــتراها الســائح

حســاب البطاقــة االئتمانيــة الخاصــة بالســائح.
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جمارك اإلمارات ..

جهــود مكثفـــــة
لحمــاية حقــــوق
الملكية الفكرية
تنتهــج دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ممثلــة بالهيئــة االتحادية
للجمــارك وإدارات الجمــارك المحليــة والهيئــات واإلدارات ذات
الصلــة ،سياســة ُمحكمــة فــي التصــدي لمحــاوالت تهريــب البضائــع

والســلع المقلــدة حرصــاً منهــا علــى حمايــة أمــن المجتمــع مــن

اآلثــار الضــارة للبضائــع المقلّ ــدة ،والحفــاظ علــى مصالــح أصحــاب
األعمــال مــن الممارســات التجاريــة غيــر المشــروعة ،وتيســير

التجــارة وتعزيــز التعــاون مــع العالــم الخارجــي ،حيــث وضعــت

حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة ومكافحــة الغــش والتقليــد
ضمــن أولوياتهــا االســتراتيجية فــي إطــار رؤيتهــا لبنــاء اقتصــاد
معرفــي تنافســي ضمــن رؤيــة اإلمــارات .2021

أسفرت

جهــود اإلدارات الجمركيــة فــي الدولــة فــي
مجــال مكافحــة الغــش التجــاري والقرصنــة

والتقليــد عــن ضبــط  923.7ألــف قطعــة مقلــدة خــال2020
بحســب تقريــر حقــوق الملكيــة الفكريــة لعــام  2020الــذي أصدرتــه
الهيئة االتحادية للجمارك مؤخراً .

 923.7ألف قطعة مقلدة
تضبطها جمارك اإلمارات خالل2020

بلــغ إجمالــي عــدد البضائــع المقلــدة التــي قــام قطــاع الجمــارك فــي

دولــة اإلمــارات بضبطهــا خــال العــام الماضــي  923ألفــاً و724
قطعــة مقلــدة فــي  41ضبطيــة وذلــك بحســب تقريــر حقــوق
الملكيــة الفكريــة لعــام  2020الــذي أصدرتــه الهيئــة االتحاديــة

للجمــارك مؤخــراً .

وصنــف التقريرعــدد الضبطيــات مــن حيــث وســيلة النقــل مشــيراً
أن نســبة ضبطيــات البضائــع المقلــدة التــي تــم نقلهــا بواســطة
النقــل البحــري مــن إجمالــي الضبطيــات خــال العــام بلغــت
 %70.73تليهــا ضبطيــات النقــل الجــوي بنســبة %19.51
والنقــل البــري والطــرود والبريــد الســريع  %4.88لــكل منهمــا.
وأكــد معالــي علــي ســعيد مطــر النيــادي ،مفــوض الجمــارك
رئيــس الهيئــة فــي تصريحــات لوكالــة أنبــاء اإلمــارات “وام” أن
مكافحــة البضائــع المقلــدة وحمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة
يعــد مــن أولويــات العمــل الجمركــي فــي الدولــة ،حيــث تســاهم
جهــود الهيئــة ودوائــر الجمــارك المحليــة فــي حمايــة المجتمــع
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والمســتهلكين وأصحــاب العالمــات التجاريــة والقطــاع الخــاص مــن
األضــرار األمنيــة واالقتصاديــة والتجاريــة واالجتماعيــة الناتجــة عــن
انتهــاك حقــوق الملكيــة الفكريــة وانتشــار الســلع المقلــدة.
وقــال إن الهيئــة أطلقــت خــال العــام الجــاري مبــادرة تشــكيل
المجلــس االستشــاري الجمركــي مــع القطــاع الخــاص لتعزيــز جهــود
الدولــة فــي العديــد مــن المجــاالت وفــي مقدمتهــا حمايــة حقــوق
الملكيــة الفكريــة وتبــادل المعلومــات والخبــرات بشــأن العالمــات
التجاريــة التــي يتــم انتهاكهــا ،ومــن المتوقــع أن يســفر التنســيق
المتنامــي مــع الجهــات الرســمية والقطــاع الخــاص إلــى زيــادة
مســتوى اإلمتثــال مــن قبــل التجــار والمســتوردين بمعاييــر حمايــة
حقــوق الملكيــة الفكريــة خــال الفتــرة المقبلــة.
وأشــار معالــي النيــادي إلــى أن الهيئــة تطبــق  17اتفاقيــة للتعــاون
الفنــي والمســاعدة اإلداريــة الجمركيــة مــع أبــرز الشــركاء التجارييــن
فــي العالــم بهــدف تبــادل المعلومــات واســتهداف اإلتجــار غيــر
المشــروع فــي البضائــع فــي إطــار سلســلة التوريــد الدوليــة.
ولفــت إلــى أن قطــاع الجمــارك فــي الدولــة عقــد خــال عــام 2020
عــدة اجتماعــات مــع شــركاء دولييــن مثــل الواليــات المتحــدة
األمريكيــة واالتحــاد األوروبــي لتعزيــز التعــاون وتبــادل أفضــل
ممارســات إنفــاذ حقــوق الملكيــة الفكريــة ،كمــا تــم تنفيــذ
أكثــر مــن  124نشــاطاً تدريبيــاً لرفــع قــدرات مفتشــي الجمــارك

والعامليــن فــي مجــال حقــوق الملكيــة الفكريــة علــى الرغــم مــن
تداعيــات جائحــة “كورونــا”.

[

الملكيــة الفكريــة

]

الرائــدة فــي حمايــة ســامة وأمــن المجتمــع ،وتيســير حركــة التجــارة
المشــروعة ،بمــا يحقــق اســتدامة النمــو االقتصــادي إلمــارة
أبوظبــي.
وأشــار الشامســي إلــى أن عــدد الضبطيــات المقلــدة التــي أنجزتهــا
جمــارك أبوظبــي خــال عــام  2017بلــغ نحــو  13ضبطيــة ،تضمنــت
أكثــر مــن  2,787قطعــة مقلــدة ..فيمــا بلــغ عــدد الضبطيــات
خــال عــام  2018نحــو  15ضبطيــة ،تضمنــت مــا يزيــد علــى 2,455
قطعــة مقلّ ــدة ،فــي حيــن وصــل عــدد ضبطيــات البضائــع المقلــدة

والمغشوشــة خــال عــام  2019نحــو  14ضبطيــة ،تضمنــت 14,265

قطعــة مقلّ ــدة ..بينمــا بلــغ عــدد الضبطيــات فــي عــام  2020نحــو
 3ضبطيــات ،تضمنــت  380قطعــة مقلّ ــدة ،فــي حيــن بلغــت خــال

الربــع األول مــن العــام الجــاري  3ضبطيــات ،تضمنــت  362قطعــة
مقلــدة.

جمــارك دبي
تحبط محاولة إدخال  17280عبوة “فازلين” مقلدة

وقــد تمكنــت إدارة االســتخبارات الجمركيــة ومفتشــو إدارة المراكز
الجمركيــة الجويــة بالتنســيق مــع إدارة حقــوق الملكيــة الفكريــة
فــي جمــارك دبــي مــن إحبــاط محاولــة إدخــال شــحنة تحمــل عالمــة
تجاريــة “فازليــن” مقلــدة بكميــة  17ألفــاً  280عبــوة قادمــة مــن

دولــة آســيوية عبــر الشــحن الجــوي تقــدر قيمتهــا الســوقية بنحــو
 400ألــف درهــم ،فــي التعامــل مــع هــذه الشــحنات حيــث تــم
التحفــظ علــى المضبوطــات التخــاذ اإلجــراءات القانونيــة بشــأنها .
وقــال مديــر إدارة االســتخبارات الجمركيــة فــي جمــارك دبي،شــعيب

وأوضــح معاليــه أن الهيئــة ودوائــر الجمــارك المحليــة تراعــي األثــر

محمــد الســويدي ،إن الدائــرة نجحــت فــي تحويــل المنافــذ

البيئــي فــي التعامــل مــع البضائــع المقلــدة التــي يتــم ضبطهــا،

الجمركيــة إلمــارة دبــي إلــى ســد منيــع فــي مواجهــة كل محــاوالت

مشــيراً إلــى أنــه تــم إتــاف جميــع المضبوطــات وإعــادة تدويرهــا

الغــش التجــاري أو تهريــب البضائــع المقلــدة والممنوعــة وذلــك

بحضــور ممثلــي وزارات االقتصــاد والصحــة والبيئــة ووســائل اإلعالم

جمــارك دبــي بإطالقهــا وتحديثهــا الدائــم لمحــرك المخاطــر

وفــق المعاييــر البيئيــة والجمركيــة المعتمــدة فــي هــذا الشــأن
وأصحــاب العالقــات التجاريــة والجمهــور.

جمــارك أبوظبي
 48ضبطيــة بضائـع مقلــدة

مــن خــال النظــام المحكــم لرصــد المخاطــر مســبقاً والــذي طورتــه

جمارك أبوظبي

48

واحتفلــت اإلدارة العامــة لـ«جمــارك أبوظبــي» باليــوم العالمــي

ضبطية لبضائع
مقلدة

بمشــاركة عــدد مــن الشــركاء االســتراتيجيين وأصحــاب العالمــات

20200

للملكيــة الفكريــة ،الــذي يوافــق  26إبريــل /نيســان مــن كل عــام،
التجاريــة والمســؤولين فــي اإلدارة ،بهــدف توحيــد الجهــود
للتصــدي لــكل محــاوالت تهريــب البضائــع المقلــدة والمغشوشــة.

قطعة مغشوشة

ونجحــت جهــود مراقبــي ومفتشــي اإلدارة فــي إنجــاز  48ضبطيــة

جمارك دبي

خــال الفتــرة مــن عــام  2017حتــى نهايــة الربــع األول مــن العــام

17280

لبضائــع مقلّ ــدة ،تضمنــت أكثــر مــن  20.2ألــف قطعــة مغشوشــة،

الجــاري ،بمــا يســهم فــي حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة ألصحــاب

قطعة مقلدة

وقــال فهــد غريــب الشامســي ،المديــر التنفيــذي لقطــاع الخدمــات

بقيمة

الفكريــة فــي التجــارة الدوليــة العابــرة للحــدود يعــد أحــد أهــم

درهم اماراتي

العالمــات األصليــة داخــل الدولــة ،وخارجهــا.
المســاندة فــي «جمــارك أبوظبــي» :إن حمايــة حقــوق الملكيــة
األهــداف االســتراتيجية لجمــارك أبوظبــي والــذي يجســد جهودهــا

400000

الذكــي مدعومــا بالقــدرات المتقدمــة لموظفــي إدارة االســتخبارات
الجمركيــة والتــي تمكنهــم مــن تحليــل المخاطــر بكفــاءة عاليــة
لتحديــد مســتويات الخطــورة فــي الشــحنات القادمــة والرصــد
المســبق للشــحنات الخطــرة وفقــا لخطــط مدروســة بالغــة الدقــة
ويعمــل فريــق المهــام الخاصــة وغرفــة التحكــم والســيطرة علــى
رصــد وتتبــع البضائــع الممنوعــة والمقيــدة والســلع المقلــدة قبــل
وصولهــا إلــى المنافــذ الجمركيــة إلمــارة دبــي.
وقــال مديــر إدارة حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة فــي جمــارك
دبــي ،يوســف عزيــز مبــارك ،إن البضائــع المقلــدة تتســبب بأضــرار

كبيــرة للمجتمــع واالقتصــاد معــاً حيــن يســتهدف التقليــد والغــش
التجــاري العالمــات التجاريــة لمنتجــات حيويــة ولذلــك أولــت اإلدارة
كامــل اهتمامهــا للمعلومــات التــي وصلتهــا حــول محاولــة إدخــال
بضائــع مقلــدة لشــحنة قادمــة مــن دولــة آســيوية لعبــوات تحمــل
شــعار “فازليــن” وهــي عبــوات مقلــدة وتــم اكتشــافها مــن ضبــاط
جمــارك دبــي بالرغــم مــن حرفيــة التقليــد وبالتعــاون والتنســيق
مــع إدارة االســتخبارات الجمركيــة وضعــت خطــة محكمــة لضبــط
الشــحنة ومنــع دخولهــا إلــى الدولــة لحمايــة مجتمعنــا مــن المخاطر

الصحيــة الناجمــة عــن اســتخدام هــذه المــواد المقلــدة ] ]
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استعرضت

الهيئــة االتحاديــة للجمــارك خــال دورة االبتــكار “اإلمــارات لالبتــكار  ”2021ثالثــة
مشــاريع جمركيــة متطــورة هــي وحــدة تفتيــش المســافرين المتنقلــة ،نظــام

الرقابــة والتفتيــش الذكــي “رامــس” ،إضافــة إلــى نظــام تتبــع الشــاحنات والشــحنات إلكترونيــاً الــذي
يجري تنفيذه حالياً .

تتبع الشاحنات والشحنات إلكترونياً

يعــد مــن أحــدث مشــاريع الهيئــة ،وهــو نظــام إلكترونــي لتتبــع وســائط النقــل (الشــاحنات التــي
تنقــل البضائــع) إلكترونيــاً عبــر تركيــب أجهــزة تتبــع عليهــا لمراقبتهــا مــن منفــذ الدخــول األول إلــى

مقصدهــا النهائــي فــي الدولــة ،وذلــك مــن خــال غــرف عمليــات تتيــح المتابعــة المباشــرة واللحظيــة
لتلــك الشــاحنات باســتخدام األقمــار الصناعيــة أو عــن طريــق شــبكة االتصــاالت علــى مــدار الســاعة.
ويهــدف المشــروع إلــى تعزيــز المنظومــة األمنيــة الجمركيــة مــن خــال تتبــع حركــة الشــحنات
الخطــرة والحساســة وذات المخاطــر العاليــة واألوضــاع المعلقــة للرســوم الجمركيــة ،والتأكــد مــن
وصولهــا للمقصــد النهائــي عــن طريــق الربــط اإللكترونــي مــع الجهــات المعنيــة فــي المنفــذ .كمــا
يهــدف النظــام إلــى دعــم أمــن سلســلة اإلمــداد مــن خــال توفيــر بيانــات ومعلومــات الشــحنات
ومراقبــة حركتهــا ،إضافــة إلــى تنفيــذ متطلبــات االتحــاد الجمركــي الخليجــي برفــع مســتوى انســيابية
حركــة التجــارة البينيــة واالســتغناء عــن دور الجمــارك فــي المنافــذ البينيــة.
نظام “رامس”

وهــو نظــام ذكــي ابتكرتــه الهيئــة االتحاديــة للجمــارك إلدارة وحوكمــة العمليــات اليوميــة التــي
تقــوم بهــا إدارة الرقابــة والتفتيــش ووحــدة التفتيــش الجمركــي األمنــي  K9بالهيئــة فــي التفتيــش
والرقابــة علــى المنافــذ الجمركيــة بالدولــة.

[

الملكيــة الفكريــة

]

من املفيد أن تعلم!!..
شــروط استيـراد الحيـوانـات األليفــة
ـــــــــــــــــــ

ال يمكنــك اســتيراد القطــط والــكالب إلــى دولــة
اإلمــارات إال بعــد الحصــول علــى تصريــح مــن

وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة ،والحصــول علــى
إذن اســتيراد صالــح لمــدة  30يومــاً مــن تاريــخ

اإلصــدار ومــن ثــم فحــص هــذه الحيوانــات فــي

منفــذ الدخــول عنــد وصولهــا إلــى الدولــة واإلفــراج
عنهــا بعــد التأكــد مــن مطابقتهــا إلذن االســتيراد

واالشــتراطات والمواصفــات الفنيــة الالزمــة.
شروط االستيراد:

ــــ الحصــول علــى إذن اســتيراد مســبق مــن خــال

الموقــع اإللكترونــي لــوزارة التغيــر المناخــي
والبيئــة (صالحيــة إذن االســتيراد  30يومــاً فقــط،

وال يســمح باســتيراد الحيوانــات باســتخدام إذن
اســتيراد منتهــي الصالحيــة).ـ

ــــ يتــم شــحن القطــط والــكالب وفقاً لشــروط IATA
لنقــل الحيوانــات األليفة.

ــــ يجــب أن تكــون القطــط والــكالب معرفــة
بشــريحة إلكترونيــة دائمــة ،وأن يتطابــق رقــم
الشــريحة المذكــور فــي الشــهادة الصحيــة مــع رقــم

الشــريحة التــي يحملهــا الحيــوان.

يجــب أن تكــون القطــط والــكالب المســتوردة
مصحوبــة بالمســتندات التاليــة:

ويعمـ�ل نظـ�ام “رامـ�س” عـ�ن طريـ�ق األجهـ�زة اللوحيـ�ة التـ�ي تعمـ�ل بنظـ�ام تشـ�غي ل  IOSو�AN
 ،DROIDويتضمــن النظــام توزيــع المهــام علــى المراقبيــن وفــرق العمل بــإدارة الرقابــة والتفتيش
الجمركــي ووحــدة التفتيــش الجمركــي األمنــي  ،K9فــي مواقــع العمــل الخارجيــة وتســهيل
تبــادل المعلومــات بطريقــة آمنــة ورفــع التقاريــر اليوميــة ومراقبــة حالــة المراكــز الجمركيــة

 .1شــهادة صحيــة بيطريــة مصدقــة صــادرة عــن

الســلطات البيطريــة المختصــة فــي دولــة التصديــر
تتضمــن اإلفــادات الصحيــة بمــا فــي ذلــك بيــان أنــه

تــم فحــص الحيــوان ظاهريــاً ولــم تظهــر عليــه أيــة
أعــراض مرضيــة.

بشــكل يومــي وتقديــم الدعــم الــازم مــن قبــل الوحــدات المســاندة ،وإدارة الحضــور واالنصــراف

 .2وثيقــة التحصينــات أو جــواز ســفر علــى أن

أتمتــة عمليــة تفتيــش المركبــات المعتمــدة ضمــن نظــام النقــل الدولــي الطرقــي (.)TIR

 ،)crochipوالوصــف الكامــل للحيــوان (النــوع،

بواســطة النظــام بالربــط مــع نظــام بياناتــي المعتمــد لموظفــي الحكومــة االتحاديــة ،إضافــة إلــى

يتضمـ�ن رقـ�م الشـ�ريحة اإللكترونيـ�ة للحيـ�وان( (�Mi

ويتميــز نظــام “رامــس” بأنــه يســتحدث خوارزميــات خاصــة بالهيئــة يمكــن مــن خاللهــا التعــرف

اللــون ،الجنــس ،تاريــخ الميــاد) واســتيفاءه

علــى حالــة المنافــذ وقيــاس درجــة خطورتهــا ،ورفــع تقاريــر يوميــة للقيــادة العليــا وأصحــاب
القــرار التخــاذ القــرارات بشــأنها .ويهــدف إلــى تعزيــز الرقابــة علــى المنافــذ الجمركيــة فــي

التحصينــات كافــة.

 .3شــهادة فحــص صــادرة مــن مختبــر معتمــد مــن

الســلطات المختصــة فــي دولــة التصديــر فــي حــال

الدولــة ،وتطويــر العمــل الجمركــي لتســهيل التجــارة وحركــة المســافرين ،وتطبيــق أفضــل

االســتيراد مــن الــدول ذات المخاطــر العاليــة.

المنافــذ والشــاحنات المعتمــدة فــي نظــام التيــر.

الــكالب إلــىال دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة:

وحدة تفتيش المسافرين

ســتافورد شــاير تيرييــر االمريكــي ،االمريــكان بولي،

الممارســات الجمركيــة وتوظيــف التكنولوجيــا فــي أتمتــة عمليــات الرقابــة والتفتيــش علــى

يحظــر دخــول الســاالت أو األنــواع التاليــة مــن
ســتافورد شــاير تيرييــر ،البيتبــول االمريكــي،

تــم ابتــكار تصميمهــا وآليــة عملهــا بواســطة الهيئــة ،وهــي وحــدة تفتيــش متنقلــة متكاملــة
ومــزودة بجهــاز المســح الجانبــي لتفتيــش األمتعــة والكشــف عــن المخــدرات والمــواد المتفجــرة

ماســتيف البرازيلــي (الفيالبراســيليو) ،ماســتيف

االرجنتينــي (دوقــو ارجنتينــو) ،أي كلــب ماســتيف

أو هجيــن ،توســا اليابانــي أو الهجيــن ،فصائــل

والمشــعة والمســتندات المــزورة وكذلــك األجهــزة اليدويــة األخــرى المســاندة لعمليــات

الروتوايلــر أوالهجيــن ،الدوبرمــان ،بريســا كاناريــو،

علــى الحاويــات والشــاحنات والمركبــات الصغيــرة ،وإمكانيــة فحــص مــا يقــارب  100مركبــة فــي

االصنــاف أعــاه.

التفتيــش .ويتميــز جهــاز المســح الجانبــي الموجــود فــي الوحــدة بقدرتــه الفائقــة علــى الكشــف

البوكســر ،الــكالب الهجينــة مــن عــدة فصائــل مــن

الســاعة ،وحفــظ رقــم لوحــة المركبــة وربطهــا بصــور األشــعة مــع مالحظــات محلــل الصــورة] ]
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جمهورية التشيك ..

أكثر اقتصادات
ً
ازدهارا
أوروبا
تعــد جمهوريــة التشــيك واحــدة مــن أســرع
االقتصــادات نمــواً خــال الســنوات األخيــرة ،بعــد
أن نجحــت فــي التحــول مــن االقتصــاد الموجــه
والمركــزي الــى اقتصــاد ســوق مزدهــر وأكثــر
انفتاحــاً وقــدرة علــى جــذب االســتثمارت..
تقــع فــي وســط أوروبــا وتتشــارك حدودهــا مــن الجهــات األربــع
مــع بولنــدا وألمانيــا والنمســا وســلوفاكيا ،وقــد انضمــت
إلــى االتحــاد األوروبــي فــي عــام  ،2004وكانــت أول دولــة
فــي أوروبــا الوســطى والشــرقية تــم قبولهــا فــي منظمــة
التعــاون االقتصــادي والتنميــة ،كمــا أنهــا عضــو فــي منظمــة
التجــارة العالميــة وصنــدوق النقــد الدولــي والبنــك األوروبــي
إلعــادة اإلعمــار والتنميــة والوكالــة الدوليــة لضمــان االســتثمار
( )MIGAوهــي جــزء مــن مجموعــة البنــك الدولــي وصنــدوق
النقــد الدولــي.

الصناعــة رائدة االقتصــاد

يعــد اقتصــاد جمهوريــة التشــيك موجــه للتصديــر مــع صناعــة
عاليــة التطــور فــي جميــع القطاعــات ذات الصلــة ،وبعــد قطــاع
الخدمــات يأتــي القطــاع الرائــد فــي االقتصــاد التشــيكي وهــو
الصناعــة وتتمتــع البــاد بهندســة متطــورة وخاصــة إنتــاج
الســيارات فهــي واحــدة مــن  20دولــة تنتــج أكثــر مــن مليــون
ســيارة ســنوياً  ..ورائــدة صناعــة الســيارات فيهــا هــي شــركة

أيضــا القطــارات الكهربائيــة،
ســكودا الشــهيرة والتــي تصنــع ً
وال تقتصــر الصناعــة التشــيكية علــى الســيارات بــل تشــمل
تصنيــع المعــدات اآلليــة والمعــادن وصناعــة الدفــاع ،وتعتبــر
الصناعــات الزجاجيــة مــن الصناعــات التقليديــة فــي الجمهورية،
خاصــة مقاطعــة بوهيميــا.
تتمتــع البــاد بمعــدالت بطالــة منخفضــة للغايــة بيــن دول
االتحــاد األوروبــي ،ويعتمــد هيــكل االقتصــاد التشــيكي
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بشــكل كبيــر علــى الصــادرات ،إذ تمثــل صادراتهــا مــا

مميزات تنافسية عالمية

قطاعــات التصديــر التشــيكية التقليديــة هــي :صناعــة

إال أنهــا لــم تنضــم بعــد إلــى منطقــة اليــورو ،ومازالــت

يقــرب مــن  %80مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي وأبــرز
الســيارات ،صناعــة الطيــران الصناعــات الهندســية
التكنولوجيــات البيئيــة ،الهندســة االلكترونيــة
والكهربائيــة الصناعــات الكيميائيــة والدوائيــة
صناعــة الزجــاج والســيراميك قطــاع تكنولوجيــا
المعلومــات واالتصــاالت.

حوافز جاذبة لالستثمارات األجنبية

فــي العــام  2020احتلــت التشــيك المرتبــة 41
(ســهل جــداً ) فــي مؤشــر ســهولة األعمــال ،وقــد

ســاعدت قوانيــن االقتصــاد واالســتثمار التشــيكية
فــي جــذب رؤوس األمــوال األجنبيــة ،هــذا إلــى
جانــب واالســتقرار السياســي واالقتصــادي وتقديــم
العديــد مــن الحوافــز والتســهيالت وعــدم التمييــز
بيــن المســتثمرين التشــيك واألجانــب ،كمــا تتســم
اللوائــح الجمركيــة النافــذة باالنفتــاح ،وال تفــرض
رســوم اســتيراد إضافيــة فــوق العــادة ،وال تفــرض
أيــة قيــود خاصــة علــى التصديــر ،وقــد تبنــت
جمهوريــة التشــيك مســتوى متوســطاً للتعرفــة
الجمركيــة هــو  %4.6بينمــا تطبــق نظامــاً جمركيــاً

أكثــر ليونــة مــع الــدول الشــريكة فــي اتفاقيــة
التجــارة الحــرة لــدول وســط أوروبــا.

تحتفــظ بعملتهــا الكرونــة والتــي اعتبــرت واحــدة
مــن أقــوى العمــات فــي العالــم عــام  ،2017وقــد
خلقــت جمهوريــة التشــيك ظــروف عمــل جذابــة
لمختلــف الشــركات كمــا إن الظــروف الضريبيــة
الجيــدة والشــفافة وتوافــر الموظفيــن المؤهليــن
وموقعهــا الجغرافــي الحيــوي جــذب إليهــا العديــد
مــن الشــركات والعالمــات العالميــة ،وتحتضــن اليــوم
مكاتــب كبيــرة لـــ  Microsoftو  IBMو  HPو  Ciscoو
 SAPوباناســونيك ،كياموتــورز وهيونــداي وغيرهــا،
وكذلــك هنــاك مركــز توزيــع ومســتودعات ضخمــة
ألمــازون ،ويتــم التعامــل مــع الكيانــات األجنبيــة
والمحليــة بشــكل متماثــل علــى مختلــف الصعــد مــن
حوافــز االســتثمار وحمايــة الملكيــة فالتشــيك هــي
إحــدى الــدول الموقعــة علــى اتفاقيــات بــرن وباريــس
واتفاقيــات حقــوق الطبــع والنشــر العالميــة،
ويضمــن التشــريع الحالــي حمايــة جميــع أشــكال
الملكيــة بمــا فــي ذلــك بــراءات االختــراع وحقــوق
النشــر والعالمــات التجاريــة وتصميــم تخطيــط رقائــق
أشــباه الموصــات.

العالقات اإلماراتية التشيكية

وتحتــل البــاد المرتبــة الثانيــة فــي تدفقــات

تشــهد العالقــات الثنائيــة واالقتصاديــة بين التشــيك

ويعــد قطــاع الصناعــة أهــم قطــاع لالســتثمار

فــي ســبل تعزيــز العالقــات االقتصاديــة والتجاريــة

االســتثمار األجنبــي إليهــا فــي أوروبــا الوســطى،
األجنبــي كصناعــة الســيارات والتعديــن.
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واإلمــارات نمــواً كبيــراً فــي مختلــف المجــاالت،
بيــن البلديــن علــى مســتوى القطاعيــن الحكومــي

والخــاص بمــا يخــدم األهــداف االقتصاديــة للبلديــن.
وتعــد دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الشــريك
التجــاري األكبــر لجمهوريــة التشــيك فــي المنطقــة
العربيــة ،ونظــراً لموقعهــا اإلســتراتيجي والمزايــا

اللوجســتية التــي توفرهــا للمســتثمرين فهي تشــكل
قاعــدة للشــركات التشــيكية الراغبــة فــي الدخــول
إلــى أســواق المنطقــة والشــرق األوســط وجنــوب
شــرق آســيا والقــارة اإلفريقيــة ،كمــا تشــكل التشــيك
بوابــة للصــادرات وإعــادة الصــادرات اإلماراتيــة إلــى
دول وســط أوروبــا.
وتتوفــر فــرص عديــدة للمســتثمرين فــي البلديــن فــي
قطاعــات التجــارة والخدمــات اللوجســتية والســياحة
والخدمــات المصرفيــة والزراعــة والصناعــة علــى
اختالفهــا ،ويلعــب  CzechTradeمكتــب التجــارة
التشــيكية الــذي افتتــح مكتــب دبــي فــي عــام
 2007دوراً هامــاً فــي التعريــف بالفــرص التجاريــة

واالســتثمارية المتاحــة بيــن البلديــن ومضاعفــة
أرقــام التبــادل التجــاري بينهمــا ،كمــا توفــر وكالــة
 czechinvestقاعــدة بيانــات وقنــوات اتصــال
للمســتثمرين عنــد البحــث عــن الشــركات المصنعــة
وموفــري الخدمــات المؤهليــن فــي التشــيك ،عبــر
الموقــع اإللكترونــي ()www.czechinvest.org
حيــث يمكــن العثــور علــى جميــع المعلومــات
المتعلقــة باالســتثمار فــي جمهوريــة التشــيك
والشــروط المطلوبــة.
وترتبــط دولــة اإلمــارات وجمهوريــة التشــيك
بالعديــد مــن االتفاقيــات الهامــة التــي تشــكل
أســاس التعــاون الثنائــي ومنهــا :

[

بفضل المميزات التي توفرها
اإلمارات للمستثمرين فهي بمثابة
قاعدة للشركات التشيكية الراغبة في
الدخول إلى أسواق الشرق األوسط
وجنوب شرق آسيا والقارة اإلفريقية
 اتفاقية تعزيز وحماية االستثمارات. اتفاقيــة تجنــب االزدواج الضريبــي ومنــع التهــرب المالــي فيمــايتعلــق بالضرائــب علــى الدخــل ورأس المــال.
 -اتفاقية النقل الجوي.

أبــرز الصــادرات التشــيكية إلــى اإلمــارات :تقنيــات تكنولوجيــا

المعلومــات ،االتصــاالت الســلكية والالســلكية ،أنظمــة التحكــم،

قبلة عالميــة للسياحــة العالجيــة

تعــد جمهوريــة التشــيك وجهــة ســياحية ومنتجــع مثالــي ،وعلــى الرغم
مــن كونهــا وجهــة داخليــة ال تتوفــر فيهــا الشــواطئ البحريــة ،إال أنهــا

الصادرات التشيكية
إىل اإلمارات
تقنيات تكنولوجيا
المعلومات،
االتصاالت السلكية
والالسلكية ،أنظمة
التحكم ،السيارات،
صناعة الدفاع ،المواد
الغذائية

الســيارات ،صناعــة الدفــاع ،المــواد الغذائيــة.

يربــط كل مــن اإلمــارات والتشــيك عبــر عــدد مــن الرحــات المباشــرة
علــى مــدار األســبوع إضافــة إلــى وجــود العديــد مــن الرحــات
العارضــة ،ويقــدر عــدد زوار بيــن التشــيك اإلمــارات والعكــس
بعشــرات اآلالف ســنوياً قبــل جائحــة .COVID-19

أحضــان الطبيعــة أو الباحثيــن عــن المغامــرة فــي أحضــان الجبــال ،حيــث
تلتــف البــاد بسالســل مــن الجبــال والتــال ،وتتميــز بمنــاخ دافــئ
صيفــاً مــع تســاقط األمطــار ،وبــارد شــتاءاً مــع تســاقط الثلــوج وخاصــة

علــى المناطــق المرتفعــة الجبليــة ،وأفضــل وقــت للزيــارة فــي الفتــرة
مــن فبرايــر إلــى مايــو ومــن أغســطس إلــى نوفمبــر.
تعــرف التشــيك بمصحاتهــا ومنتجعاتهــا المتعــددة والخدمــات
العالجيــة الطبيعيــة مــع أكثــر عــن  38مصحــاً للعــاج الطبيعــي

إلــى جانــب مئــات مــن الينابيــع الغنيــة بالطيــن والطمــي المعالــج
للكثيــر مــن األمــراض ،وأشــهرها يقــع مــدن كارلوفــي فــاري،
الكثيــر مــن المرضــى طلبــاً لالستشــفاء الطبيعــي.

العنصــر الرئيســي للــواردات منــذ فتــرة طويلــة منتجــات األلمنيــوم
ولتســهيل حركــة رجــال األعمــال بيــن البلديــن ،هنــاك خــط جــوي

توفــر متعــة فــوق العــادة لــكل الســياح الباحثيــن عــن اإلســترخاء فــي

ماريانســكي الزنــي ،فرانتيشــكوفيالزني ،ياخيمــوف ،ويقصدهــا

أبــرز الــواردات التشــيكية مــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة :كان
شــبه المصنعــة والبوليمــرات البالســتيكية التــي يســتخدمها.

سيــاحة رجــال األعمــال

]

الواردات التشيكية
من اإلمارات هي
منتجات األلمنيوم
شبه المصنعة
والبوليمرات
البالستيكية

أين تذهب في التشيــك ؟

بــراغ :عاصمــة البــاد وأكبــر مدنــه ،تزخــر بالقــاع والقصــور والجســور

المثيــرة والكاتدرائيــات المهيبــة ذات التاريــخ العريــق والتــي
تشــكل أبرزعوامــل الجــذب الســياحي فيهــا بفضل بفضل هندســتها
المعماريــة الجميلــة .يوجــد فــي بــراغ العديــد مــن خيــارات التســوق
مــن متاجــر البوتيــك واألســواق الشــعبية والمراكــز التجاريــة
الفخمــة التــي توفــر أرقــى المــاركات العالميــة ،واذا كنــت تفكــر
فــي اقتنــاء هدايــا تذكاريــة مــن هنــاك عليــك باألوانــي الزجاجيــة
والمجوهــرات المصنعــة محليــاً  ،فــي بــراغ التنســى زيــارة جســر

ـي أعلــى نهــر فلتافــا ويزينــه ثالثــون تمثــا ًال فــي غاية
تشــارلز الــذي ُبنـ َ
الروعــة ،وقلعــة بــراغ التــي تحتضــن أبهــى القصــور والمبانــي التــي
ُبنيــت علــى الطــراز الرومانســكي والقوطــي ،و البلــدة القديمــة فــي

بــراغ التــي تضــم العديــد مــن المــزارات الســاحرة.

مدينــة كارلوفــي فــاري  :تقــع غــرب العاصمــة بــراغ ،وتشــتهر
بمنتجعاتهــا العالجيــة حيــث تحتــوي  13ينبوعــاً إضافـ ًـة إلــى نهــر

تيبــا الــذي يتميــز بمياهــه الدافئــة ً
ونهــارا ،إلــى جانــب عــدد
ليــا
ً
كبيــر مــن الكنائــس العريقــة.

مدينــة برنــو  :وتعــرف بمدينــة المعــارض العريقــة ،وهــي عاصمــة

واليــة مورافيــا وثانــي أكبــر مدينــة ســكاناً فــي البــاد بعــد مدينــة
بــراغ ،تقــع عنــد إلتقــاء نهــري ســفراتكا وســفيتافا فــي الجــزء
الجنوبــي الشــرقي مــن التشــيك .وتحتضــن العديــد مــن المواقــع
التاريخيــة الرائعــة والمعالــم الســياحية وأهمهــا قلعــة ســبلبيرك
وقصــر ديتريشــتاين وكاتدرائيــة القديــس بيتــر وبــول.

مدينــة تشيســكي كروملــوف  :تتمتــع بإطاللــة رائعــة علــى العديــد

مــن الوديــان والتــال مــن جهتــي الجنــوب والغــرب ،وتقــع علــى
بعــد  200كــم جنــوب بــراغ وجنــوب بوهيميــا حيــث تُ زيــن ضفــاف
نهــر فاتافــا .وتتميــز بتعــدد األســواق و المتاجــر الكبــرى.

مدينــة أوســترافا :تقــع فــي منطقــة شــلزيه شــمال شــرق البــاد

وهــي ُملتقــى لثالثــة أنهــار ،وتُ عــد مدينــة صناعيــة وتجاريــة حيــث

تضــم العديــد مــن مناجــم الفحــم ،التفــوت فرصــة زيــارة هــذه

المدينــة لالســتمتاع بالعــدد مــن األنطــة الســياحية] ]
July-August 2021

37

[

أخبــار وفعاليــات

]

ولي عهد رأس الخيمة
يتفقد جمرك ميناء "الجزيرة الحمراء"
تفقــد ســمو الشــيخ محمــد بــن ســعود بــن صقــر

القاســمي ولــي عهــد رأس الخيمــة ،مؤخــراً مركــز
جمــرك مينــاء الجزيــرة الحمــراء .وكان في اســتقبال
ســموه الدكتــور محمــد عبــدهللا المحــرزي مديــر
عــام دائــرة الجمــارك بــرأس الخيمــة ،وعــدد مــن
المســؤولين فــي الدائــرة ،واطلــع ســموه علــى
ســير العمــل فــي المركــز واســتمع إلــى شــرح عــن
آليــة العمــل وخدمــات المعامــات اإللكترونيــة
والتســهيالت الجمركيــة للمتعامليــن بمــا يعــزز
مــن مكانــة الدولــة كمركــز اقتصــادي وتجــاري.
وأشــاد ســموه بالكــوادر البشــرية فــي مركــز جمــرك
المينــاء ودورهــا فــي ســرعة إنجــاز المعامــات،
وكذلــك دور الجمــارك فــي توفيــر أحــدث األجهــزة
الجمركيــة لمــا يقتضيــه أمــن وســامة دولــة
اإلمــارات بشــكل عــام وإمــارة رأس الخيمــة بشــكل
خــاص .وقــد رافــق ســموه فــي الجولــة الشــيخ
ارحمــة بــن ســعود بــن خالــد القاســمي مديــر القســم
اإلعالمــي لمكتــب ســمو ولــي عهــد رأس الخيمــة
والشــيخ الدكتــور محمــد بــن ســعود بــن خالــد
القاســمي.
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محمد أحمد الكويتي يزور منفذ الدارة الحدودي
زار ســعادة محمــد أحمــد الكويتــي مديــر عــام الهيئــة العامــة ألمــن المنافــذ والحــدود والمناطــق
الحــرة ،منفــذ الــدارة الحــدودي لإلطــاع علــى ســير العمــل واإلجــراءات المتخــذة فــي المنفــذ .حيــث قــام
موظفــو العمليــات الجمركيــة بشــرح آليــة العمــل واإلطــاع علــى أحــدث اآلليــات واألجهــزة للتفتيــش.
وتقــدم ســعادة الدكتــور محمــد المحــرزي مديــر عــام دائــرة جمــارك رأس الخيمــة بالشــكر لســعادته
علــى هــذه الزيــارة المفاجئــة ،مــع تمنياتــه بتكــرار مثــل هــذه الزيــارات التــي تؤكــد علــى التواصــل
وحــرص العمــل والتعــاون مــع الشــركاء لمــا فيــه أمــن وأمــان المجتمــع والدولــة.
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و تنال الدرع الذهبي في جائزة الشراكة المتميزة في األداء المالي
كمــا نالــت الدائــرة الــدرع الذهبــي كأفضــل شــريك متميــز فــي األداء
المالــي علــى مســتوى الحكومــة فــي جائــزة الشــراكة المتميــزة فــي األداء
المالــي “الــدورة الثانيــة” المنبثقــة مــن جائــزة جلفــار الماليــة للتميــز “الــدورة
الرابعــة” .وهنــئ ســعادة يوســف البلوشــي المديــر العــام لدائــرة الماليــة
دائــرة الجمــارك متمنيــاً لهــا المزيــد مــن التقــدم واالزدهــار.

وبــدوره قــدم ســعادة الدكتــور محمــد المحــرزي مديــر عــام دائــرة جمــارك
رأس الخيمــة ،الشــكر والثنــاء لفريــق قســم المــوارد الماليــة ومديــر إدارة
الخدمــات المســاندة علــى حرصهــم لتقديــم أفضــل الخدمــات والتعــاون مــع
الشــركاء والمتعامليــن فــي إنجازاألعمــال فــي الوقــت المطلــوب.

جمــارك رأس الخيمــة تحصــد جائــزة التميــز الحكومــي األولــى
فــي فئــة اســتمرارية األعمــال وإدارة األزمــات
حصلــت دائــرة جمــارك رأس الخيمــة علــى المركــز األول فــي فئــة اســتمرارية
األعمــال وإدارة األزمــات لجائــزة التميــز الحكومــي لســنة  2020فــي دورتهــا
الخامســة عشــرة.
وأشــاد ســعادة الدكتــور محمــد المحــرزي مديــر عــام دائــرة جمــارك رأس
الخيمــة ،بفريــق اســتمرارية األعمــال علــى جهــوده المبذولــة فــي تطويــر
العمــل واســتمراريته فــي ظــروف جائحــة كورونــا ،مــن خــال اتخــاذ اإلجــراءات
االحترازيــة فــي الدائــرة للموظفيــن والمتعامليــن ،وضمــان اســتمرارية األعمال.

بفضــل االســتثمارات األخيــرة فــي البنيــة التحتيــة
الشــاملة فــي موانــئ رأس الخيمــة بقيمــة إجماليــة
بلغــت أكثــر مــن  250مليــون دوالر أميركــي ،فــإن
شــبكة رأس الخيمــة الحديثــة والمرنــة والمكونــة مــن
أربعــة موانــئ باتــت تلعــب دوراً محوريــاً ضمن سالســل

التوريــد آلالف الشــركات مــن جميــع أنحــاء العالــم.
وقــال روجــر كالســكين الرئيــس التنفيــذي لموانــئ
رأس الخيمــة« :نظــراً لموقعنــا االســتراتيجي الفريــد

كبوابــة مركزيــة لــدول الخليــج ،وباعتبارنــا أقــرب
مينــاء إلــى مضيــق هرمــز ،فــإن موانــئ رأس الخيمــة
تتمتــع بموقــع مثالــي يؤهلهــا لتكــون مركــزاً مهمــاً
لعمليــات التزويــد بالوقــود».
وقــال الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة مونجاســا،

موانئ رأس الخيمة و«مونجاسا» توقعان شراكة استراتيجية
في مجال خدمات الوقود البحري
وقعــت إدارة موانــئ رأس الخيمــة ،وشــركة مونجاســا العالميــة للنفــط والشــحن،
شــراكة اســتراتيجية تتيــح بموجبهــا تقديــم مجموعــة متكاملــة مــن خدمــات
الوقــود البحــري ،ســواء داخــل المينــاء أو فــي منطقــة مرســى موانــئ رأس الخيمــة
التــي تســمح بدخــول ســفن يصــل عمقهــا تحــت المــاء إلــى  60متــراً .

أنــدرس أوســترجارد« :بصفتنــا جــزءاً
فاعــا مــن
ً

النشــاط البحــري اإلماراتــي ،فإننــا فخــورون بهــذه

بلغت االستثمارات
األخيرة بموانئ رأس
الخيمة أكثر من 250
مليون دوالر أمريكي مما
جعلها تلعب دورا ً محوريا ً
لسالسل التوريد حول
العالم

الشــراكة مــع موانــئ رأس الخيمــة ،والتــي تهــدف
نحــو التطويــر المســتمر لصناعــة الوقــود».
تتكــون أنشــطة مونجاســا فــي الشــرق األوســط
مــن أربــع ناقــات حديثــة ( 10,000 - 4,000طــن
مــن الــوزن الســاكن) وحجــم إمــداد إجمالــي يبلــغ
 700,000طــن مــن الوقــود البحــري فــي عــام .2020
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