
ــو 2022   [ ــو ـ يونيـ ــدد )25(،  مايـ ــة، العـ ــرأس الخيمـ ــارك بـ ــرة الجمـ ــن دائـ ــدر عـ ]   تصـ

المخــدرات 
َمهلكــــــة

 للعقـــل والجســـــد

البــرازيــل
عمــالق اقتصــادات
 أمريكــا الجنوبيــــة

التجارة العالمية
في عصــر جديــد 

من تعـدد األطــراف

جمارك رأس الخيمة
تحصــل على شهــادة 

أيزو استمــرارية األعمــال

الشيخ المهندس 
سالـــم بن سلطـــان بن صقــر القاسمــــي :

أولوياتنــا توفيــر أجـواء 
آمنة بطرق حديثـة ومبتكرة

أولوياتنــا توفيــر أجـواء 
آمنة بطرق حديثـة ومبتكرة



flydubai.com

منذ اللحظة التي تصعد فيها على متن الطائرة، يبذل طاقم 
الطائرة لدينا جهدهم لتستمتع وأحبائك برحلة مريحة.

ومع شبكتنا التي تضم أكثر من 90 وجهة، هنالك الكثير من 
الوجهات الرائعة لالختيار من بينها عند حجز رحلتك القادمة.

احجز اليوم.

استمتع برحلة رائعة
مع فالي دبي.
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الموضوعــات الــواردة تعبــر عــن رأي كاتبهــا، وال تمثــل 
ورغــم  الخيمــة.  بــرأس  الجمــارك  دائــرة  رأي  بالضــرورة 
الجهــود لتحــري الدقــة، فــإن المجلــة ال تتحمــل مســؤولية 

ــواردة. ــات ال ــاء فــي المعلوم ــة أخط أي

الرسالة:
حمايــة المجتمــع مــن الممنوعــات وتســهيل حركــة التجــارة المشــروعة بأســاليب 

مبتكــرة لتنميــة اقتصــاد تنافســي مســتدام.

الرؤية:
إدارة جمركية رائدة في حماية المجتمع وداعمة لالقتصاد التنافسي.

القيم المؤسسية:
* الرؤية الطموحة.
* القيادة والريادة.

* الرشاقة المؤسسية.
* السعادة وجودة الحياة.

* الوعي المعرفي.

األهداف االستراتيجية :
* تعزيز األمن الجمركي.

* اإلسهام في توسيع حجم التجارة.
* تحسين جودة الخدمات.

* ضمان ااالرتقاء المؤسسي.

CUSTOMSWindows

+971 50 690 0399 
ngmedia.ae@gmail.com

المشرف العام 
الشيـخ أحمد بن صقـر القاسمـي

رئيس التحرير 
د. محمــد عبداللـه المحـرزي

هيئة التحرير 
غايـة سعيـد بن درويش الشامسـي 

خولـة جاسـم خميس السـويــدي

فريق عمل شركة نيو جينيريشن ميديا 
خــولة إبراهيـم 

عبدالعزيـز العليـوي 
زينـب شيحـــة 

ماهــر صفي الديـن 

الموقع اإللكتروني لدائرة الجمــــارك

rakcustoms.rak.ae

تابعونا على منصات التواصل للدائرة

@rakcust

ص ب: 8 ـ رأس الخيمة 
اإلمارات العربية المتحدة

هاتف: 97172333733+ ــ فاكس: 97172330233+

تصـــدر مجلـــة نوافـــذ جمركيـــة عـــن دائـــرة الجمـــارك 
الجمركيـــة  بالشـــؤون  وتعنـــى  الخيمـــة،  بـــرأس 
ــادل  ــر والتبـ ــتيراد والتصديـ ــارة واالسـ ــة التجـ وحركـ
التجـــاري، وتســـلط الضـــوء علـــى أفضـــل الممارســـات 
منـــاخ  علـــى  الضـــوء  تســـلط  كمـــا  الجمركيـــة، 
االســـتثمار والخدمـــات اللوجســـتية المعـــززة لنمـــو 
ــي رأس الخيمـــة، إضافـــة لتعزيـــز  قطـــاع األعمـــال ـف

وعـــي المجتمـــع بالثقافـــة الجمركيـــة. 



عتبــة  علــى  اليــوم  اإلمــارات  تقف
ترســيخ  مــن  جديــدة  مرحلــة 
اإلنجــازات التــي أرســى أسســها اآلباء المؤسســون، 
وتمضــي قدمــًا تحــت قيــادة صاحــب الســمو الشــيخ 
ــة، حفظــه  ــان رئيــس الدول ــد آل نهي ــن زاي محمــد ب
ــا  ــدود لطموحاته ــتقبلية الح ــاق مس ــو آف هللا، نح
ورؤيتــه  الرشــيدة  توجيهاتــه  مســتلهمة 
اإلمــارات  دولــة  لتكــون  الثاقبــة  المســتقبلية 
للقيــادة  عالميــًا  نموذجــًا  المتحــدة  العربيــة 
عينيهــا  نصــب  اإلنســان  تضــع  التــي  الوطنيــة 
ــى  ــدة عل ــتقر، مؤك ــق والمس ــو المنطل ــون ه ويك
ضــرورة تذليــل الصعوبــات كافــة وتجــاوز التحديات 
المختلفــة لتأميــن جــودة الحيــاة لــكل مــن يعيــش 
علــى أرضهــا، ال وبــل تنطلــق لتمد يدهــا المعطاءة 
لــكل محتــاج ـفـي مختلــف بقــاع العالــم انطالقــًا 

من التزامها اإلنساني العالمي. 
دولــة  ـفـي  متكاملــة  منظومــة  مــن  وكجــزء 
القطــاع  يتمثــل   المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات 
الجمركــي التوجيهــات الحكيمــة لصاحــب الســمو 
ــة،  ــان رئيــس الدول ــد آل نهي ــن زاي الشــيخ محمــد ب
مســيرة  لمواصلــة  قدمــًا  والمضــي  هللا،  حفظــه 
الــدؤوب  والعمــل  الرائــدة  التنمويــة  اإلنجــازات 
القطــاع  وجاهزيــة  تنافســية  مســتوى  لرفــع 
الجمركــي وتحقيــق التــوزان بيــن الحفــاظ علــى 

التجــارة. وتيســير  المجتمــع  أمــن 

القيادة 
الملهمــــــة

متسلحة بخربات طويلة 
وإنجازات عديدة تميض دولة 

اإلمارات نحو اخلمسني اجلديدة 
يق  خلف قيادة ملهمة لمتابعة طر
التقدم واالزدهار تعزيزاً لمكانتها 

الرائدة كمركز تجاري عالمي

]  كلمــة رئيـس التحريــر [

محمــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب  وبمايمتلكــه 
بــن زايــد آل نهيــان، مــن شــخصية قياديــة فــذة 
وحنكــة وخبــرة وســمعة عالميــة مميــزة، تؤكــد 
وتعــزز  العالميــة  اإلمــارات  دولــة  مكانــة  علــى 
عمــر  مــن  الجديــدة  الخمســين  نحــو  انطالقهــا 
وخبــرات  كبيــرة  بإنجــازات  متســلحين  الدولــة 
عديــدة، نســير معــه ومــن خلــف قيادتــه الملهمــة 
ــق التقــدم واالزدهارمــع االســتفادة  لمتابعــة طري
مــن الفــرص  الواعــدة والتــي تفتــح آفاقــًا واســعة 
الجهــود  ومضاعفــة  واإلبــداع،  نحواالبتــكار 
ومبــادرات  أفــكار  لخلــق  وإبــداع  بجــد  والعمــل 
ملهمــة تستشــرف مســتقبل قطــاع الجمــارك فــي 
ــة حتــى عــام 2071، وتعــزز دوره فــي تأكيــد  الدول
المكانــة الرائــدة لإلمــارات كمركــز تجــاري إقليمــي 
منفتــح علــى العالــم ويوفــر تنافســية عاليــة علــى 

العالميــة[[ التجــارة  خارطــة 



RAK PORT- OPERATION 

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

info.rakport@customs.rak.ae

ALGHAIL FZ CUSTOMS 

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

info.alghailfz@customs.rak.ae

AIRPORT- OPERATION 

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

info.airport@customs.rak.ae

ALJAZEERA PORT

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

info.ajp@customs.rak.ae

جمرك ميناء رأس الخيمة

جمرك المنطقة الحرة بالغيل

جمرك المطــار

جمرك ميناء الجزيرة الحمراء

SAQR PORT- OPERATION 

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

info.saqrport@customs.rak.ae

جمرك ميناء صقر

AL DARA CUSTOMS    

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

info.darah@customs.rak.ae

جمرك الدارة

SOUTH FZ CUSTOMS 

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

info.southfz@customs.rak.ae

جمرك المناطق الحرة الجنوبية

NORTH FZ CUSTOMS 

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

info.northfz@customs.rak.ae

جمرك المناطق الحرة الشمالية

POST OFFICE- OPERATION 

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

info.emiratesposts@customs.rak.ae

جمرك البريـــد

] مراكــز العمليـــات [

 للدعم واالستفسار عبر مراكز العمليات بدائرة الجمارك برأس الخيمة
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06
175 ألف معاملــة إعفـاء جمـركي 

استفادت منها مصانع الدولة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

07
ممر افتراضي بين اإلمارات 

والكويت لتسهيل التجارة عبر 
الحدود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 08
اتفاقية كيوتو لتبسيط وتنسيق 

اإلجراءات الجمركية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  10
اإلمارات الثانية 

كأفضل مراكز تجارة السلع في 
العالم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12
المخدرات...

َمهلكة للعقل والجسد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  14
إسماعيل إبراهيم...

ـــة والموثوقيـــة والكفـــاءة هـــي  األمان
أخالقيـــات المخلـــص الجمركـــي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

15
خدمــات تسجيل شركات 

التخليص الجمركي إلكترونيًا.
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175 ألف معاملــة إعفـاء جمـــــــريك
 استفادت منها مصانع الدولة   

العالــم،  فــي  واألنشــط  األفضــل  االقتصــاد  لبنــاء  الخمســين”  “مشــاريع  مــع  انســجامًا 
وترســيخ الســمعة العالميــة لدولــة اإلمــارات، وانطالقــًا مــن مبــادئ التكامــل والتعــاون 
ــتثمارية  ــة االس ــس البيئ ــارزة لعك ــة الب ــية اإلماراتي ــدرات الدبلوماس ــف الق ــي وتوظي الثنائ
ــن.  ــة للمســتثمرين إلــى جانــب االرتقــاء بالخدمــات المقدمــة للمتعاملي ــات الجاذب والممكن

ـي،  الدوـل والتعــاون  الخارجيــة  وزارتــا 
تتعاون 

المتقدمــة،  والتكنولوجيــا  والصناعــة 
ــز المنــاخ االســتثماري وتوفيــر خدمــات رقميــة داعمــة،  لتعزي
وتبســيط اإلجــراءات المتعلقــة بممارســة األعمــال وخفــض 
التكاليــف علــى المســتثمرين وأصحــاب المنشــآت الصناعيــة 
ويتضمــن التعــاون الثنائــي مشــاركة المعلومــات المتعلقــة 
بخدمــة اإلعفــاء الجمركــي للعمــالء علــى البضائــع المســتوردة 
والمســتخدمة ـفـي التصنيــع داخــل الدولــة، وبــذل الجهــود 
المصادقــة  آليــة  عمــل  واســتمرارية  انســيابية  لضمــان 
مــع  والمســاندة  والدعــم  التدريــب  وتوفيــر  اإللكترونيــة، 

العمالء الرئيسيين للخدمة. 
وبموجــب هــذا التعــاون، ســتتم مراجعــة رســوم التصديقــات 
المقدمــة للمســتثمرين فــي القطــاع الصناعــي، كمــا ســتدعم 
وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولــي تقديــم خدمــات التصديقات 
للمصانــع مــن خــالل منصــة الخدمــات الرقميــة لــوزارة الصناعــة 

والتكنولوجيــا المتقدمــة. 
وأكــد فيصــل عيســى لطفــي، الوكيــل المســاعد للشــؤون 

فيصل عيسى: 
ستشهد المرحلة 

القادمة سهولة في 
خدمات التصديقات 
الرقمية للمتعاملين 

لتعزيز البيئة التنافسية 
المحفزة الستقطاب 

أصحاب األعمال 
والكفاءات والمواهب 

حول العالم

ـي، أن وزارة  القنصليــة، ـفـي وزارة الخارجيــة والتعــاون الدوـل
الخارجيــة والتعــاون الدولــي تحــرص علــى التكامــل والتعــاون 
مــع مختلــف الجهــات الحكوميــة فــي الدولــة لالرتقــاء بــأداء 
ومســتوى الخدمــات المقدمــة، حيــث تعمــل علــى تحســين 
تجربــة المتعامــل وتســهيل األعمــال مــن خــالل حزمــة مــن 
التغييــرات تضمنــت التحــول الرقمــي انســجامًا مــع توجهــات 

ــارات.  ــة اإلم ــة دول حكوم
والتكنولوجيــا  الصناعــة  وزارة  مــع  التعــاون  أن  وأضــاف 
ــوزارة  ــة ول ــتراتيجية للدول ــات االس ــم التوجه ــة، يدع المتقدم
الخارجيــة والتعــاون الدولــي علــى صعيــد تعزيــز ريــادة دولــة 
بيئــة  كونهــا  األعمــال  تســهيل  مؤشــرات  ـفـي  اإلمــارات 
األســواق  ـى  إـل بســهولة  الوصــول  فــرص  تخلــق  تنافســية 

العالميــة. 
الــوزارة  وكيــل  فضــل،  أميــر  أســامة  أكــد  جهتــه،  مــن 
وزارة  ـفـي  الصناعيــة،  المســرعات  لقطــاع  المســاعد 
ــالت  ــة، أن إجمالــي معام ــا المتقدم ــة والتكنولوجي الصناع
اإلعفــاء الجمركــي والتصديــق علــى الفواتيــر وشــهادات 
معاملــة،  ألــف   175 الماضــي  العــام  خــالل  بلــغ  المنشــأ 
أن  ـى  إـل مشــيرًا  الدولــة،  ـفـي  المصانــع  منهــا  اســتفادت 
علــى  التصديــق  خدمــات  وتســهيل  اإلجــراءات  تبســيط 
الفواتيــر للمصنعيــن، يعــزز إمكانيــات المنــاخ االســتثماري 
المتطــورة فــي الدولــة، ويســهل ممارســة األعمــال، بصــورة 
والتكنولوجيــا  للصناعــة  الوطنيــة  لالســتراتيجية  داعمــة 
300 مليــار”، لضمــان نمــو وازدهــار  المتقدمــة “مشــروع 
وتعزيــز  الدولــة  ريــادة  وترســيخ  األعمــال،  قطاعــات 
تنافســيتها، ودعــم عمليــات التحــول الرقمــي فــي اآلليــات 

المطبقــة[[  واإلجــراءات 

ُيمنح اإلعفاء الجمركي 
لتشجيع إقامة المشروعات 
الصناعية، ويشمل واردات 

المشاريع الصناعية /
مدخالت الصناعة/ لآلالت 

والمعدات وقطع الغيار 
التي تحتاجها، والمواد 

األولية والوسيطة 
والبضائع نصف المصنعة 

ألغراض االنتاج
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ممر افرتايض بني 
اإلمارات والكويت 

لتسهيل التجارة 
عرب احلدود

مذكــرة  أبوظبــي«  موانــئ  »مجموعــة  وقعــت 
تفاهــم مــع اإلدارة العامــة للجمــارك فــي الكويــت، 
ــي  ــن دولت ــي بي ــاري افتراض ــر تج ــاء مم ــدف إنش به
ــة  ــرة التنمي ــراف دائ ــت إش ــت، تح ــارات والكوي اإلم

االقتصاديــة فــي أبوظبــي.

»بوابــة  قيــام  علــى  المذكــرة  تنــص  تنص
المقطــع«، الــذراع الرقميــة لـ»مجموعة 
المتقدمــة  المنصــة  خــالل  ومــن  أبوظبــي«،  موانــئ 
للتجــارة والخدمــات اللوجســتية )أطلــب(، بتطويــر الممــر 
التنميــة  دائــرة  إشــراف  تحــت  االفتراضــي،  التجــاري 

االقتصادية في أبوظبي.
وســيتم بموجبهــا إرســاء سياســات وإجــراءات وأنظمــة 
التجــاري  الممــر  جديــدة ومتكاملــة مــن شــأنها دعــم 

وتســهيل  تبســيط  ـفـي  يســهم  الــذي  االفتراضــي 
التجــارة عبــر الحــدود.

االفتراضــي  التجــاري  الممــر  هــذا  تأســيس  ويتيــح 
الجديــد، وتطبيــق الحلــول المرتبطــة بــه، إمكانــات 
لهــا  تضمــن  البلديــن،  ـفـي  القيــد  لجهــات  متميــزة 
بالشــحنات  المتعلقــة  المعلومــات  علــى  الحصــول 
الدوليــة والبضائــع قبــل وصولهــا مــا يســهل عمليــات 
وفــورات  وتحقيــق  للشــحنات  المســبق  التخليــص 
كبيــرة فــي الوقــت والكلفــة الالزميــن إلتمامهــا، كمــا 
توفــر مذكــرة التفاهــم العديــد مــن المزايــا التــي تســرع 
وتقليــص  للتلــف  القابلــة  البضائــع  شــحن  عمليــات 
المنافــذ  عبــر  لالنتظــار  الالزمــة  الزمنيــة  المــدة 

الجهتيــن. ـفـي  الحدوديــة 
وقــال ســفير الدولــة لــدى الكويــت، الدكتــور مطــر 
حامــد النيــادي، إن مــن شــأن التعــاون بيــن مجموعــة 
ـفـي  للجمــارك  العامــة  واإلدارة  أبوظبــي  موانــئ 
الكويــت، ـفـي إنشــاء أول ممــر افتراضــي، أن يســهم 
البلديــن  بيــن  التجــاري  التبــادل  تعزيــز  ـفـي  أكثــر 
الشــقيقين، ويخــدم أهدافهمــا فــي التحــول الرقمــي، 
ــأنه أن  ــن ش ــو م ــى نح ــحن عل ــراءات الش ــهيل إج وتس

يخفــض أكثــر تكاليــف النقــل والشــحن، ويســاعد علــى توســيع آفــاق التعــاون االقتصــادي ويســهل 
حركــة سالســل التوريــد ويشــجع رجــال األعمــال علــى المزيــد مــن االســتثمار باســتخدام أفضــل الحلــول 
الرقميــة والخدمــات اللوجســتية التــي يوفرهــا الممــر التجــاري االفتراضــي بيــن اإلمــارات والكويــت.

مــن ناحيتــه، أكــد وكيــل دائــرة التنميــة االقتصاديــة فــي أبوظبــي رئيــس 
لجنــة تطويــر القطــاع اللوجســتي، دائرة التنميــة االقتصاديــة - أبوظبي، 
راشــد عبدالكريــم البلوشــي، أن تأســيس الممــر التجــاري االفتراضــي 
ـي علــى تنميــة االقتصــاد الوطنــي ـفـي  يســهم ـفـي إحــداث أثــر إيجاـب
البلديــن، ويدعــم الجهــود التــي تبذلهــا القيــادة فــي كل مــن اإلمــارات 
ــة  ــات األخوي ــة والعالق ــط التجاري ــز الرواب ــة إلــى تعزي ــت الرامي والكوي
ــة  ــيخ مكان ــاًل فــي ترس ــؤدي دورًا فاع ــا ي ــقيقين، كم ــن الش ــن البلدي بي

ــًا للتجــارة والخدمــات اللوجســتية. إمــارة أبوظبــي مركــزًا عالمي
فــي الســياق نفســه، قــال المديــر العــام لــإلدارة العامــة للجمــارك فــي 
الكويــت، ســليمان عبدالعزيــز الفهــد، إن مذكــرة التفاهــم تأتــي ضمــن 
إطــار خطتنــا االســتراتيجية لتطويــر قــدرات منظومــة العمــل الجمركــي 
المراجعــات  مــن  والحــّد  األعمــال،  تســهيل  بهــدف  الكويــت،  ـفـي 
علــى  والتيســير  والجمركيــة،  اإلداريــة  اإلجــراءات  إلنجــاز  اليدويــة 
ــة تســتفيد مــن  ــن مــن خــالل اتفاقي المجتمــع التجــاري فــي كال البلدي

مزايــا الجــواز اللوجســتي العالمــي.
أمــا رئيــس القطــاع الرقمــي - مجموعــة موانــئ أبوظبــي، والرئيــس 
التنفيــذي لـ»بوابــة المقطــع«، الدكتــورة نــورة الظاهــري، فقالــت: 
تطويــر  ـى  إـل االفتراضــي  التجــاري  الممــر  هــذا  خــالل  مــن  »نســعى 
ـى  السياســات واإلجــراءات وتكامــل األنظمــة الرقميــة، بمــا يــؤدي إـل
تســريع التجــارة الثنائيــة بيــن البلديــن وتســهيل حركــة البضائــع”[[

نورة الظاهري :
رئيس القطاع الرقمي 

والرئيس التنفيذي 
لـ»بوابة المقطع: 
نسعى من خالل 

هذا الممر التجاري 
االفتراضي إلى تطوير 

السياسات واإلجراءات 
وتكامل األنظمة 

الرقمية، بما يؤدي إلى 
تسريع التجارة الثنائية 
بين البلدين وتسهيل 

حركة البضائع.
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اتفاقية كيوتو 
لتبسيط وتنسيق 
اإلجراءات 
الجمركية

اتفاقيــة  إصــدار  العالميــة  الجمــارك  منظمــة  تبنت
أهــم  أحــد  اعتبــرت  والتــي  المعدلــة،  كيوتــو 
انجــازات العمــل الجمركــي فــي القــرن الحــادي والعشــرين حيــث 
ســاهمت ـفـي إيجــاد لغــة جمركيــة موحــدة وحّولــت اإلجــراءات 
جمركيــة  وممارســات  أعــراف  تحكمــه  عمــل  مــن  الجمركيــة 
ــًا أخــرى، إلــى  ــًا والتســاهل أحيان ــد أحيان ــة يشــوبها التعقي متوارث

عمل يقوم على أسس ومعايير دولية قابلة للقياس. 
ـفـي تبســيط  اإلتفاقيــة  لــدور  المقالــة  ـفـي هــذه  ســوف نشــير 
ـى تيســير حركــة  وتســهيل اإلجــراءات الجمركيــة ممــا يــؤدي إـل
التجــارة الدوليــة. لذلــك تعتبــر اتفاقيــة كيتــو المعدلــة المرجعيــة 
الوحيــدة التــي تضــع المعاييــر الدوليــة الواجبــة التطبيــق مــن قبــل 

الجمركيــة. اإلدارات 

إعداد/ 
 يوسف محمود أبو رومي
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تهدف اتفاقية كيوتو المعدلة إىل تيسري 
التجارة عن طريق توحيد اإلجراءات 
والممارسات اجلمركية وتبسيطها، 

ولتحقيق ذلك توفر االتفاقية المعايري 
والممارسات الُمعتمدة لإلجراءات 

واألساليب اجلمركية احلديثة.

وقــد تــم االبــدء ـفـي تحديــث وتطويــر االتفاقيــة منــذ عــام 
1974 لتتمشــى مــع متطلبــات الحكومــات والتجــارة الدوليــة، 
وفــي عــام 1999 اعتمــد مجلــس منظمــة الجمــارك العالميــة 
الجمركيــة  اإلجــراءات  لوضــع  المعدلــة  كيوتــو  اتفاقيــة 
الحديثــة والفعالــة للقــرن الحــادي والعشــرين وقــد دخلــت 

حيــز التنفيــذ 2006 وأصبــح األعضــاء أكثــر مــن 82 دولــة.

برامــج  لتنفيــذ  المبــادئء  مــن  االتفاقيــة مجموعــة  وتضــع 
تهــدف إلــى تحديــث اإلجــراءات الجمركيــة بصــورة مســتمرة 
ممــا يرفــع مــن الكفــاءة والفعاليــة ومــن أهم هــذه المبادىء:

• استخدام التكنولوجيا الحديثة.
• تطبيق أساليب وإجراءات جديدة في الرقابة ا لجمركية.

• رغبــة أصحــاب العالقــة مــن القطــاع الخــاص للعمــل مــع 
ـفـي العمليــة الجمركيــة.  الجمــارك كشــركاء 

اإلجــراءات  تكــون  بــأن  الجمركيــة  اإلدارات  التــزام   •
الشــفافية  مــن  عاليــة  درجــة  علــى  الجمركيــة  والعمليــات 
بالتجــارة  والمهتميــن  الجمــارك  مــع  للمتعامليــن  والتنبــؤ 

كافــة.  الدوليــة 
مــع  المخاطروالتعــاون  إدارة  أســاليب  اســتخدام  ضــرورة   •
العالميــة  الممارســات  وتطبيــق  العالقــة  ذات  الجهــات 

المثلــى.
• إلزاميــة التطبيــق حيــث يتوجــب علــى األطــراف المتعاقــدة 

كافــة القبــول بهــا دون تحفــظ.

القواعد الرئيسية التي تحكم عمل هذه االتفاقية:
1. المعيــار: وهــو الحكــم الــذي يجــب أن تلتــزم الدولــة العضــو 
بتنفيــذه خــالل 36 شــهرًا مــن تاريــخ إيــداع وثيقــة االنضمــام 

فــي مقــر المنظمــة.
ـي: وهــو الحكــم الــذي يجــب أن تلتــزم  2. المعيــار االنتقاـل
الدولــة العضــو بتنفيــذه خــالل 60 شــهرًا مــن تاريــخ إيــداع 

وثيقــة االنضمــام ـفـي مقــر المنظمــة.
ـفـي  الــواردة  التطبيقــات  وهــي  بــه:  موصــى  تطبيــق   .3
العضــو  الدولــة  تلتــزم  أن  يجــب  والتــي  الخاصــة  المالحــق 
بتنفيذهــا خــالل 36 شــهرًا مــن تاريــخ إيــداع وثيقــة االنضمــام 
فــي مقــر المنظمة.مــا لــم يكــن هنــاك تحفظــات علــى واحــد 

أو أكثــر مــن هــذه التطبيقــات.

]  المختـصـــر المفيــــد [

انضمام دولة اإلمارات إلى اإلتفاقية:
دولــة اإلمــارات حققــت التزاماتهــا ـفـي إطــار دول التعــاون 
االتفاقيــة  ـى  إـل باالنضمــام  الخليجــي  الجمركــي  واالتحــاد 
قبــل الوقــت المحــدد بنهايــة يونيو/حزيــران 2010،  لتكــون 
الدولــة الثانيــة مــن دول التعــاون التــي تنضــم إلــى االتفاقيــة 

رســميًا بعــد قطــر.   
ــة للجمــارك فريــق  وبعــد االنضمــام شــكلت الهيئــة االتحادي
عمــل وطنــي يضــم ممثليــن عــن الجمــارك المحليــة والــوزارات 
االتفاقيــة  لتنفيــذ  الالزمــة  اإلجــراءات  التخــاذ  المختصــة 
بعــد  دراســة مــواد االتفاقيــة والملحــق العــام والملحــق/
ــراءات  ــق اإلج ــدى تطاب ــى م ــوف عل ــا للوق ــق به ــه/ المرف اي
متطلبــات  مــع  الدولــة  ـفـي   ً حاليــا  تنفــذ  التــي  الجمركيــة 
خطــة  ووضــع  والضعــف  القــوة  نقــاط  وتحديــد  االتفاقيــة 
عمــل لتنفيــذ االتفاقيــة ـفـي ضــوء القــراءة العمليــة لواقــع 

الجمركيــة. اإلجــراءات 

فوائد االنضمام التفاقية كيوتو:
1. تســهيل حركــة التجــارة الدوليــة و دعــم الجهــود الراميــة 

إلــى رفــع مســتوى التنافســية للدولــة .
عــن طريــق  ـي  الدوـل األمــن  مبــادرات  وتطبيــق  تحقيــق   .2

. المخاطــر  إدارة  تطبيــق 
معاييــر  لتطبيــق  مســبقا  المطلوبــة  البيانــات  اســتالم   .3

الخطــورة. عاليــة  التجاريــة  الصفقــات  تحديــد 
4. تطبيــق األنظمــة التقنيــة األكثــر أمنــا ً فضــاًل عــن تســهيل 
اإلجــراءات الجمركيــة مــن خــالل إلغــاء السياســات واإلجراءات 
التــي تعيــق النفــاذ لألســواق وتــؤدي إلــى ارتفــاع المصاريــف 

غيــر الضروريــة.
5. تســهيل التعريــف بمنتجــات الســوق مــن خــالل ترميــز 

. بالبضائــع  الخاصــة  الجمركيــة  اإلجــراءات  وتســهيل 
ــض  ــالل تخفي ــن خ ــة م ــراءات الجمركي ــة اإلج ــز فاعلي 6. تعزي
عــدد الخطــوات التــي تبطــئ عمليــات التخليــص الجمركــي[[
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الواليــات  حافظــت   ،2022 مؤشــر  لنتائــج 
وفقًا  

ترتيــب  بصــدارة  موقعهــا  علــى  المتحــدة 
مراكــز التجــارة العالميــة بنســبة 58 %، وحلــت اإلمــارات ثانيــة 
قائمــة  ـى  إـل ـى  األوـل للمــرة  وانضمــت هولنــدا   ،%  50 مســجلًة 
أفضــل ثالثــة مراكــز عالميــة لتجــارة الســلع بعــد أن حققــت نســبة 
البلــدان العشــرة  %، ولــم يطــرأ تغييــر ُيذكــر علــى قائمــة   48
األوائــل بيــن عامــي 2020 و2022، إال أن الفــارق قــد توســع بيــن 
ــرة، مــا يشــير إلــى أن الجائحــة أســهمت  المراكــز األولــى واألخي

في تعميق الفجوات بين الدول.
علــى  رئيســية  مراكــز   10 أبــرز  لــدور  تقييمــًا  المؤشــر  ويضــع 
خارطــة التجــارة الدوليــة، ويعمــل علــى تقييــم هــذه الــدول وفقــًا 
ألهميتهــا ـفـي قطــاع تجــارة الســلع العالميــة،  وجــاء تقييــم 
 3 عبــر  مؤشــرات  لعشــرة  شــامل  تحليــل  علــى  بنــاًء  المراكــز 
مجــاالت رئيســية وهــي: عوامــل الشــراكة الموقعيــة والتجاريــة، 

وعوامــل المــوارد الســلعية والعوامــل المؤسســية.
ـفـي  للعمليــات  التنفيــذي  الرئيــس  أحمــدي،  فريــال  وقالــت 
علــى  الســلع  أســواق  تأثــرت  المتعــددة:  للســلع  ـي  دـب مركــز 

اإلمارات الثانية 

كأفضل مراكز تجارة السلع يف العالم

ــة بشــكل  ــة الماضي مــدى الســنوات القليل
ــن  ــة ع ــكاليات المترتب ــاء واإلش ــر بالوب كبي
وتفاقمــت  التوريــد،  سالســل  علــى  ذلــك 
إضافيــة  عوامــل  بســبب  التأثيــرات  هــذه 
الكلــي  االقتصــاد  علــى  بظاللهــا  ألقــت 
ــة.  ــية المتنامي ــرات الجيوسياس ــل التوت مث
درجــة  أعلــى  علــى  اإلمــارات  وحصلــت 
 ،)%  74( الســلعية  المــوارد  لعوامــل 
متفوقــة بشــكل واضــح علــى جميــع مراكــز 
النفــط  لكميــة  نظــرًا  األخــرى  التجــارة 
كمــا  بتصديرهــا،  تقــوم  التــي  الكبيــرة 
احتلــت المرتبــة الثالثــة مــن حيــث العوامــل 
ـى  إـل ذلــك  وُيعــزى   ،)%  72( المؤسســية 
واألداء  المناســبة  الضرائــب  معــدالت 
للتجــارة.  اللوجســتية  للخدمــات  القــوي 
ـى كاًل  وتضــم بقيــة المراكــز العشــرة األوـل
مــن سويســرا )48 %( والمملكــة المتحــدة )45 %( وهونــغ كونــغ 
أفريقيــا  وجنــوب   )%  32( والصيــن   )%  41( وســنغافورة   )%  44(

.)%  16( ونيجيريــا   )%  21(
ويضــّم تقريــر »مســتقبل التجــارة« مجموعــًة مــن وجهــات النظــر 
ـى األبحــاث والبيانــات والمقابــالت التــي  العالميــة اســتنادًا إـل
ُأجريــت مــع قــادة األعمــال وخبــراء التجــارة. وتتنــاول نســخة 
2022 موجــات التغييــر فــي التجــارة العالميــة. ويســتند المؤشــر 
إلــى 10مؤشــرات فرعيــة، عبــر 3 مجــاالت رئيســية لتجــارة الســلع:

أ. عوامل الشراكة الموقعية
1. مواقع المقرات الرئيسية لمراكز تجارة السلع الرئيسية
2. القرب من األسواق )استنادًا إلى بيانات تصدير السلع(

المفروضــة  الســلع  تجــارة  لشــركاء  الجمركيــة  التعريفــات   .3
البضائــع. علــى 

ب. عوامل الموارد السلعية
4. أطنان النفط المصدرة سنويًا

القهــوة  مــن  العالميــة  الســلع  تجــارة  مــن  المركــز  حصــة   .5
ــا والشــاي  والحبــوب والســكر والذهــب والمــاس وفــول الصوي
الحيوانيــة  والمنتجــات  والحيوانــات  والفضــة  والقطــن 

ســتيك لبال ا و
الناتــج  ـي  إجماـل مــن  كنســبة  الطبيعيــة  المــوارد  عائــدات   .6

لمحلــي ا
ج. العوامل المؤسسية

7. البنية التحتية للخدمات المالية
8. جاذبية النظام الضريبي

9. قوة إنفاذ العقود
10. أداء الخدمات اللوجستية[[

الســلع،  لتجــارة  العالميــة  المراكــز  أفضــل  ضمــن  الرياديــة  مكانتهــا  اإلمــارات  عــززت 
إصــدار  أحــدث  تضمنــه  الــذي  الســلع  تجــارة  مؤشــر  مــن  الثالثــة  للنســخة  وفقــًا  وذلــك 
المتعــددة.  للســلع  دبــي  مركــز  عــن  الصــادر   »2022 التجــارة  »مســتقبل  تقريــر  مــن 

فريال أحمد: 
بّين مؤشر تجارة 

السلغ األخير المكانة 
الراسخة لدولة اإلمارات 

كمركز تجاري عالمي 
رائد، وسيواصل مركز 
دبي للسلع تسهيل 

ممارسة األعمال وتعزيز 
اإلمكانات التجارية 

الضخمة التي تمتلكها 
دبي
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ـي الفريــق ضاحــي خلفــان تميــم، نائــب رئيــس الشــرطة واألمــن العــام  معاـل
ترأس 

ــاع  ــة االجتم ــتوى الدول ــى مس ــدرات عل ــة المخ ــس مكافح ــس مجل بدبــي، رئي
الثالــث للعــام الجــاري 2022م، الــذي عقــد عــن بعــد بحضــور العميــد ســعيد عبــد هللا الســويدي، 
مديــر عــام اإلدارة العامــة لمكافحــة المخــدرات االتحاديــة نائــب رئيــس المجلــس، ورؤســاء 
اللجــان الوطنيــة العليــا المنبثقــة مــن المجلــس، وعــدد مــن المســؤولين ومديــري مكافحــة 

المخدرات بالدولة.
واســتعرض المجلــس نتائــج مؤشــرات األداء االســتراتيجية إلدارات وأقســام مكافحــة المخــدرات 
فــي الدولــة خــالل الربــع األول للعــام الجــاري 2022م، كمــا ناقــش المجلــس نتائــج مبــادرة اإلطــار 
المشــترك للرقابــة علــى ضبــط المخــدرات فــي المنافــذ خــالل الربــع األول للعــام الجــاري 2022م، 
والتــي تشــترك فيهــا الجهــات المعنيــة بمواجهــة محــاوالت تهريــب المخــدرات إلــى الدولــة، 
المســلحة، وجمــارك  بالقــوات  والســواحل  المنشــآت  الداخليــة، وجهــاز حمايــة  وزارة  وهــي 

الدولــة.
ــارك فــي  ــة للجم ــه اإلدارة العام ــذي قدمت ــر ال ــى التقري ــه عل ــس فــي اجتماع ــع المجل ــا اطل كم
ضبطيــات  نتائــج  حــول  المنافــذ،  وأمــن  والجمــارك  والجنســية  للهويــة  االتحاديــة  الهيئــة 

2022م. المخــدرات ـفـي الدوائــر الجمركيــة خــالل الربــع األول للعــام الجــاري 
ــال ظاهــرة إســاءة اســتخدام  ــة المجتمــع، حي واســتعرض المجلــس جهــود وزارة الصحــة ووقاي
ــراءات  ــرى، واإلج ــراض أخ ــتخدم ألغ ــى وتس ــا للمرض ــم صرفه ــي يت ــة الت ــر الطبي ــض العقاقي بع

ــك الظاهــرة.[[ ــم اتخاذهــا بشــأن تل التــي ت

مجلس مكافحة المخدرات
 يبحث سبل تطوير العمل والمؤرشات االسرتاتيجية

ــج مؤشــرات األداء االســتراتيجية  ــة، نتائ بحــث مجلــس مكافحــة المخــدرات علــى مســتوى الدول
إلدارات وأقســام مكافحــة المخــدرات فــي الدولــة خــالل الربــع األول للعــام الجــاري 2022م، 
وناقــش نتائــج مبــادرة اإلطــار المشــترك للرقابــة علــى ضبــط المخــدرات فــي المنافــذ خــالل نفــس 

المــدة.

ـفـي الصبــاح الباكــر بــكل نشــاط وحيويــة 
عائشــة حســن  الجمركــي  الضابــط  تتوجــه 
مبيــوع، إلــى مقــر عملهــا فــي جمــرك الــدارة، 
حيــث تقــوم بترتيــب جــدول أعمالهــا وتطلــع 
اســتعدادًا  إليهــا  الموكلــة  المهــام  علــى 
فعائشــة  وإخــالص،  جــد  بــكل  لتنفيذهــا 
تشــعر بالفخــر حيــال المســؤولية الملقــاة 
ــان  ــن واألم ــق األم ــا  فــي تحقي ــى عاتقه عل

للدولــة.
وحــس  كبيــرة  بيقظــة  عائشــة  وتتحلــى 
أمنــي عالــي، وتؤكــد علــى أهميــة التفتيــش 
الجمركيــة  الرقابــة  وتعزيــز  الجمركــي 
الفاعلــة علــى البضائــع والحاويــات والطــرود 
الجمركيــة  المنافــذ  بيــن  النقــل  ووســائط 
)الترانزيــت(  العبــور  لبضائــع  الدولــة  ـفـي 
بيــن مختلــف منافــذ  المنقولــة  والبضائــع 
لــكل  التصــدي  لضمــان  وذلــك   .. الدولــة 
والمحافظــة  المشــروعة  غيــر  المحــاوالت 

علــى أمــن الدولــة وأمانهــا.
الجمــارك  وتقــول عائشــة يتعــرض ضابــط 
والمفتــش الجمركــي للعديــد مــن المواقف 
الطريفــة خــالل عملــه، ومــن أبــرز المواقــف 
“موقــف  تقــول:  معهــا  حصلــت  التــي 
حــدث عــن إمــرأة  مــع زوجهــا ســيوصلون 
ـى شــعم ومــن  شــخص لــه عالقــة بهــم إـل
ثــم ســيعودون والمــرأة كانــت جالســة فــي 

.. الخلــف 
للطــرف  فذهبــت  يفتــح  يكــن  لــم  البــاب 
الثاـنـي ففتحــت الســيدة النافــذة وكانــت 
حركاتهــا تجعــل الشــخص الواقــف أمامهــا 
ــألتها  ــة، فس ــت خائف ــا كان ــا ألنه ــك به يش
هــل عنــدك أغــراض أو أي شــيئ آخــر توديــن 
شــيئًا  رأيــت  ثــم  ال،  قالــت  عنــه،  اإلفصــاح 
تبتعــد  بــأن  لهــا  فقلــت  ورائهــا  أســودًا 
قليــاًل ظنــًا منــي بأنهــا حقيبــة، ثــم اتضــح 
تغطــي  كانــت  التــي  عباءتهــا  بأنهــا  ـي  ـل
تحتهــا العصافيــر حتــى ال  يشــك بهــا أحــد..  
فعــاًل  الجســد  لغــة  بــأن  فأدركــت حينهــا 
التعامــل مــع األشــخاص  ـفـي  فعالــة جــدًا 
وأدركــت ضــرورة  والمهربيــن،  المخالفيــن 

دراســتها واإللمــام بهــا ـفـي عملنــا [[

يوميات مفتش جمركي 

]  المختـصـــر المفيــــد [
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]   ضـبطيــــــــات   [

إحــدى أفضــل الطــرق لمحاربــة مشــكلة تعاطــي  تتمثل
المخــدرات المتزايــدة ـفـي منطقتنــا بتثقيــف 
الفــرد  علــى  التعاطــي  وعواقــب  مخاطــر  حــول  المجتمــع 
والمجتمــع، وهنــا يلعــب اآلبــاء دوًرا حيوًيــا باتخــاذ اإلجــراءات 
ــتمرار  ــم باس ــم وتذكيره ــم وتنبهي ــى أبناءه ــاظ عل ــة للحف الالزم
الجســدية  بأشــكالها كافــة علــى صحتهــم  المخــدرات  بأضــراء 
والعقليــة، وكآبــاء، مــن المهــم أن نتبــع نهًجــا اســتباقًيا ونضمــن 
أال يتعــرض أطفالنــا لخطــر تعاطــي المخــدرات، والتحــرك الســريع 
فــي حــال مالحظــة تغييــر فــي ســلوك األبنــاء كالعدوانيــة والعزلة 
وضعــف التحصيــل الدراســي، والعصبيــة فــي التعامــل مــع األخــوة 

أو األقارب. 
دولــة  وتقــدم  الجميــع،  مســؤولية  هــي  المخــدرات  مكافحــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي مكافحــة المخــدرات تســير وفــق 
التــي  القضيــة  تأخــذ بعيــن االعتبــار هــذه  إســتراتيجية شــاملة 
تشــكل خطــرًا جســيمًا يهــدد دول العالــم أجمــع ولقــد عملــت 
الدولــة بشــكل مســتمر علــى تحديــث القوانيــن والتشــريعات 
ــد  ــي، فق ــد األمن ــى الصعي ــا عل ــدرات، أم ــة المخ ــة بمكافح الخاص
عملــت الجهــات الشــرطية واألمنيــة علــى قــدم وســاق، مــن خــالل 
اســتراتيجيتها األمنيــة الشــاملة لترســيخ حالــة األمــن واالســتقرار،  
ــاع األول  ــط الدف ــة  هــي خ ــارك فــي الدول ــلطات الجم ــر س وتعتب
بعــض  هنــا  ونذكــر  البــالد،  ـى  إـل الســموم  تلــك  دخــول  لمنــع 

الضبطيــات ـفـي األســهر القليلــة الماضيــة.

تبــذل جمــارك اإلمــارات جهــودًا مضاعفة فــي مكافحة 
المخــدرة  المــواد  التهريــب الســيما  أشــكال  كافــة 
حمايــة  علــى  تعمــل  إذ  الجمركيــة  منافذهــا  عبــر 
المجتمــع واالقتصــاد الوطنــي مــن آثارهــا الســلبية 
تهريبهــا.  لمحــاوالت  التصــدي  خــالل  مــن  وذلــك 

المخدرات...
َمهلكة للعقل 

والجسد

جمـــارك رأس الخيـــــمة
تحبط محاولة تهريب 20 كيلوغرامًا من المواد المخدرة

 تمكنــت دائــرة جمــارك رأس الخيمــة مــن إحبــاط محاولــة تهريــب 
أكثــر مــن 20 كيلوغرامــًا مــن المــواد المخــدرة وردت عبــر أحــد 
ــط التنســيق  ــة الضب ــث جــرى بعــد عملي ــة، حي مراكزهــا الجمركي
التخــاذ  الخيمــة  رأس  بشــرطة  المخــدرات  مكافحــة  إدارة  مــع 

اإلجــراءات الالزمــة.
دائــرة  عــام  المحــرزي، مديــر  عبــد هللا  الدكتــور محمــد  وأثنــى 
الضبــط  ـفـي عمليــة  المركــز  علــى جهــود موظفــي  الجمــارك، 
ــاظ  ــع والحف ــة المجتم ــدًا أن حماي ــي، مؤك ــهم األمن ــز حس وتعزي

علــى صحتهــم وســالمتهم مــن أهــم أولويــات الدائــرة.

جمارك دبي
 تسجل  936 ضبطية مخدرات خالل 4 أشــهر

ـفـي  936 ضبطيــة مخــدرات  إنجــاز  عــن  ـي  دـب كشــفت جمــارك 
جميــع المنافــذ الجمركيــة »البريــة، البحريــة، الجويــة وعمليــات 
ـى مــن العــام 2022،  المســافرين« خــالل األشــهر األربعــة األوـل
مقابــل 558 ضبطيــة فــي الفتــرة ذاتهــا مــن العــام 2021 وبزيــادة 

378 ضبطيــة.
وتــم إحبــاط محاولــة تهريــب 2968 علبــة علــى شــكل مبيــض 
القهــوة، تحتــوي علــى مخــدر األمفيتاميــن فــي مينــاء جبــل علــي، 
ـي، أوقــف ضبــاط جمــارك دـبـي مســافرًا؛  وـفـي مطــار دـبـي الدوـل
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ـى جهــاز كشــف األحشــاء تــم  لالشــتباه فيــه، وبعــد تحويلــه إـل
كشــف 97 كبســولة تــزن 955 جرامــًا مــن الهيرويــن، وفــي المراكز 
ــة تــم ضبــط 10 ضبطيــات خــالل األشــهر األربعــة  الجمركيــة البري
األولــى مــن العــام الجــاري جميعهــا لمــادة الكريســتال المخــدرة.
وقــال أحمــد محبــوب مصبــح، المديــر العــام لجمــارك دبــي الرئيــس 
التنفيــذي لمؤسســة الموانــئ والجمــارك والمنطقــة الحــرة: »مــع 
تقــدم دبــي فــي ســباق الريــادة العالميــة أصبحــت اإلمــارة نموذجــًا 
ــة،  ــا الصحي ــا وأضراره ــدرات ومخاطره ــدي للمخ ــًا فــي التص دولي
ـي بفاعليــة ـفـي هــذه الجهــود، مــن خــالل  وتشــارك جمــارك دـب
الجمــارك،  البشــرية، وبخاصــة ضبــاط  قــدرات مواردهــا  تطويــر 
وفقــًا ألفضــل المعاييــر فــي التفتيــش الجمركــي؛ لتحافــظ اإلمــارة 

علــى موقعهــا مركــزًا دوليــًا للتجــارة العالميــة”.
مــادة  مــن  كــم   42 تهريــب  إحبــاط  تــم  نوعيــة  ضبطيــة  وـفـي 
الماريجوانــا المخــدرة قادمــة مــع مســافر إفريقــي، عبــر مطــار دبــي 
الدولــي، كانــت مخبــأة داخــل أكيــاس مــن الفلفــل الحــار المجفف.

ــا« فــي عجينــة الفــول  إفريقــي يحــاول تهريــب »ماريغوان
ــوداني الس

ضبــط  ـفـي  ـي،  الدوـل ـي  دـب مطــار  ـفـي  الجمــارك  ضبــاط  نجــح 
تهريــب  إفريقيــة  دولــة  مــن  قــادم  مســافر  محاولــة  وإحبــاط 
ــة  ــل الدول ــات إلــى داخ ــوزن 5.95 كيلوغرام ــا ب ــدر الماريغوان مخ
ــة الفــول الســوداني بقصــد  ــر إخفائهــا فــي أكيــاس مــن عجين عب

التمويــه، وبعــد االشــتباه فــي الحقيبــة أثنــاء مرورهــا علــى جهــاز 
الفحــص باألشــعة الســينية ورصــد عالمــات القلــق واالرتيــاب علــى 
المســافر، وبإخضــاع حقيبتــه للتفتيــش اليــدوي، تــم العثــور علــى 
ســت لفافــات مــن عجينــة الفــول الســوداني مخبــأة بداخلهــا 

مــادة الماريغوانــا.

مسافرة  سبعينية 
تحاول تهريب 8.3 كلجم من مخدر الكريستال 

ضبطــت جمــارك دبــي امــرأة فــي العقــد الســابع مــن العمــر، قادمــة 
مــن إحــدى دول أمريــكا الوســطى فــي طريقهــا إلــى آســيا، تدخــل 
إلــى الدولــة بهــدف التضليــل لكونهــا تريــد المغــادرة بتذكــرة مــن 
ــة أســيوية عبــر مطــار دبــي الدولــي، ومــن خــالل يقظــة  دبــي لدول
ضبــاط تفتيــش جمــارك دبــي تــم االشــتباه فــي الحقائــب والتحفــظ 
عليهــا، واســتدعاء المســافرة التــي كانــت داخــل الدولــة و طلبــت 
مــن شــركة الطيــران أن توصــل لهــا حقائبهــا، وبســؤالها نفــت 
أنهــا تحمــل مــواد ممنوعــة، وبفتــح حقائبهــا و تفتيشــها عثــر 
ضبــاط الجمــارك علــى ألــواح ســوداء مغطــاه بالكربــون كجــزء مــن 
دعائــم الحقيبــة إضافــة إلــى ألــواح أخــرى مخبــأة بطريقــة احترافيــة 
إيجابيتهــا  أثبتــت  بيضــاء  مــادة  بداخلهــا  الحقيبــة  زوايــا  ـفـي 
مخــدر  أنهــا  ليتضــح  المخــدرة  المــواد  الختبــار  خضوعهــا  بعــد 
ــم تســليم المســافرة  ــه ت ــو جــرام، وعلي ــوزن 8.3 كيل الكريســتال ب

مــع المضبوطــات إلــى شــرطة دبــي الســتكمال اإلجــراءات[[

]ضبطيـــات [
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]   مصطلحـــات جمركيـــة  [

النظام الموحد
نظــام تصنيــف دولــي متعــارف عليــه للبضائــع التــي تتاجــر دوليــًا 
بموجــب رمــز ســلعي واحــد، حيــث توضــع المــواد فــي مجموعــات 

وفقــا لطبيعــة المــواد المصنوعــة منهــا.  

شهادة صحة نباتية
شــهادة تنــص علــى أن الحبــوب أو البــذور أو األشــتال النباتيــة 

المصــدرة خاليــة مــن األمــراض.  

شهادة الوزن
للبضاعــة  وتطلــب  للبضاعــة  الحقيقــي  الــوزن  تبيــن  شــهادة 
المتجانســة التــي تعتمــد علــى الــوزن مثــل األرز والســكر والحديــد.  

بيان المواصفات
وثيقــة تبيــن مواصفــات وأحجــام ومقاييــس البضاعــة مــن حيــث 
الطــول والعــرض والســماكة وأيــة مواصفــات أخــرى، وتبيــن أيضــا 
للبضائــع  عــادة  المكعبــة، وتســتخدم  باألمتــار  البضاعــة  كميــة 
التــي تعتمــد علــى الحجــم والقيــاس وليــس الــوزن أو التعبئــة 

ــد . ــواع الحدي ــض أن ــاب وبع ــل األخش مث

شهادة المعاينة أو التفتيش
لويــدز   شــركة  مثــل  مختصــة  شــركات  عــن  تصــدر  شــهادة 
ــل  ــع قب ــش البضائ ــة وتفتي ــم معاين ــث يت LLOYDS  أو  SGS حي
كمــا  المذكــورة،  مواصفاتهــا  مــن  للتأكــد  مباشــرة  الشــحن 
ــة  ــت قابل ــول إذا كان ــاء الوص ــة فــي مين ــة البضاع ــن معاين يمك

للتلــف خــالل فتــرة الشــحن.  

شهادة التحليل
تطلــب هــذه الشــهادة للمــواد التــي تحتــاج إلــى تحليــل لمعرفــة 
نســبة مكوناتهــا ويجــب أن تكــون صــادره عــن جهــات متخصصــة 

مثــل المختبــرات.  

أوراق تخليص
هــي األوراق التــي تعطيهــا الســلطات الجمركيــة ـفـي المينــاء 
ـى أن الســفينة قــد وفــت بمــا  ـى قبطــان الســفينة لإلشــارة إـل إـل

عليهــا مــن التزامــات ولهــا حــق مغــادرة المينــاء.  

تصريح جمركي
لــدى مــرور البضائــع المســتوردة أو المصــّدرة علــى نقــاط التفتيش 
بتصاريــح  مــزودة  تكــون  أن  ينبغــي  الجمركيــة  التخليــص  أو 
لتســهيل مرورهــا، والتصاريــح الجمركيــة عــدة نمــاذج تتناســب 

مــع العمليــة الجمركيــة المحــددة.  

تعهد جمركي
وأصحــاب  المســتوردين  مــن  تقديمــه  يطلــب  تعهــد  هــو 
يقومــون  الذيــن  واألشــخاص  النقــل  وشــركات  المســتودعات 
باســتيراد ومناولــة بضائــع خاضعــة للرســوم الجمركيــة، والغــرض 
وجــود  أثنــاء  الحكومــة  مصلحــة  حمايــة  التعهــد  هــذا  مــن 
هــذه البضائــع ـفـي المســتودعات أو أثنــاء مناولتهــا وتخليــص 

 . عنهــا  الجمركيــة  الرســوم  تخليــص  قبــل  معامالتهــا 

وسيط أو مخلص جمركي
المعامــالت  تخليــص  ـى  يتوـل معنــوي  أو  طبيعــي  شــخص  هــو 
الرســمية الخاصــة بالبضائــع المســتوردة وتخليصهــا مــن الجمــرك 
وإعــداد أوراق البضائــع المعــّدة للتصديــر وتقديمها إلى الســلطات 
ــرى التــي  ــق األخ ــتندات والوثائ ــم المس ــك تقدي ــة، وكذل الجمركي

ــة.   ــدان األجنبي ــة فــي البل ــلطات الحكومي ــا الس تطلبه

تخليص جمركي
هــي المعامــالت والشــكليات التــي تتضمــن دفــع الرســوم وإبــراز 
بضاعــة  لتخليــص  الالزمــة  الجمركيــة  والمســتندات  الوثائــق 
مســتوردة بعــد إنزالهــا ـفـي نقطــة تفتيــش جمركيــة جويــة أو 

بحريــة أو بريــة.  

ضرائب جمركية مميزة
معينــة  دولــة  مــن  واردات  علــى  تفــرض  التــي  الضرائــب  هــي 
بالــذات بســعر ضريبــة أعلــى مــن ذلــك الســعر الــذي يفــرض علــى 

الــواردات المماثلــة مــن دول أخــرى.  

تجارة الترانزيت
وموانــئ  مراكــز  ـى  إـل اإلرســال  مراكــز  مــن  الســلع  نقــل  هــي 
عمليــات  بعــض  إجــراء  أو  مؤقتــا  إيداعهــا  بقصــد  االســتقبال 
التصنيــع عليهــا أو تغليفهــا أو تعبئتهــا ثــم إعــادة تصديرهــا دون 

تــؤدى عنهــا رســومًا جمركيــة.   أن 

الحواجز غير الجمركية
هــي الحواجــز التــي تمنــع حريــة التجــارة خــالف الرســوم الجمركيــة 
كالقيــود األخــرى علــى الســلع األجنبيــة مثــل الدعــم المحلــي 

ــة . ــلع الوطني ــض الس لبع

بطاقة البضاعة - بيان الصنف 
ــة أو  ــة معدني ــوع أو قطع ــان مطب ــورق أو بي ــن ال ــة م هــي قطع
ــاء  ــى الوع ــة أو عل ــى البضاع ــق عل ــك تلص ــابه ذل ــا ش ــة أو م جلدي
الــذي تعبــأ فيــه البضاعــة لوصــف محتويــات الوعــاء وذكــر الجهــة 

ــان منشــأها وســعرها [[ التــي تشــحن البضاعــة إليهــا ولبي

الغرض من هذا الباب 
هو تعريف القارئ 

العزيز بالمصطلحات 
الجمركية المختلفة 

حتى يكون على دراية 
بها.
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] جمركيــة  محطات     [

تسجيل شركات 
التخليص الجمركي

دائـــرة جمـــارك رأس الخيمـــة باقـــة 
ُتقدم

مـــن الخدمـــات اإللكترونيـــة الشـــاملة 
والمتميـــزة بهـــدف إتاحـــة الفرصـــة للراغبيـــن ـفــي 
العمـــل فـــي مجـــال التخليـــص الجمركـــي مـــن تســـجيل 
والمندوبيـــن  المخلصيـــن  واعتمـــاد  شـــركاتهم، 
الجمركييـــن إلنجـــاز المعامـــالت الجمركيـــة ومراجعـــة 

دائرة الجمارك والمراكز التابعة لها.

تسجيل شركات التخليص الجمركي
الجمركـــي  التخليـــص  مكاتـــب  عمـــل  تنظيـــم 
للمخلصيـــن  الترخيـــص  إجـــراءات  وتوثيـــق 
مكاتـــب  وتمنـــح  ومندوبيهـــم،  الجمركييـــن 
ـــن  ـــة م ـــنة ميالدي ـــة س ـــدة صالحي ـــص المعتم التخلي

الرخصـــة. إصـــدار  تاريـــخ 

الخطوة 1
1.  قـــم بتســـجيل الدخـــول كمســـتخدم مســـجل 
وانقـــر علـــى رابـــط الخدمـــة مـــن الصفحـــة الرئيســـية.

الخطوة 2
األخـــرى  والحقـــول  المســـتورد  رمـــز  أدخـــل   .2
ـــم الطلـــب. يمكنـــك دعـــم  ـــم قـــم بتقدي ـــة ث المطلوب
طلبـــك عـــن طريـــق تحميـــل المرفقـــات مثـــل الصـــور 

والمســـتندات.

الخطوة 3
ـــة /  ـــالة نصي ـــتتلقى رس ـــب س ـــم الطل ـــد تقدي 3. بع
ــي يحتـــوي علـــى الرقـــم المرجعـــي  بريـــد إلكتروـن
“الطلبـــات”  ــى  إـل الذهـــاب  ويمكنـــك  للطلـــب 

لتتبـــع طلبـــك.

اعتماد مخلص جمركي )جديد( 
ـــع  ـــذي يتب ـــم طلبهـــا للمخلـــص الجمركـــي العـــام وال يت
شـــركات التخليـــص ويصـــرح لـــه بإنجـــاز المعامـــالت 
والمراكـــز  الجمـــارك  دائـــرة  ومراجعـــة  الجمركيـــة 

ــا. ــة لهـ ــة التابعـ الجمركيـ
الخطوة 1

قـــم بتســـجيل الدخـــول كمســـتخدم مســـجل وانقـــر 
علـــى رابـــط الخدمـــة مـــن الصفحـــة الرئيســـية.

الخطوة 2
أدخـــل رمـــز المســـتورد والحقـــول األخـــرى المطلوبـــة 
ثـــم قـــم بتقديـــم الطلـــب. يمكنـــك دعـــم طلبـــك عـــن 
طريـــق تحميـــل المرفقـــات مثـــل الصـــور والمســـتندات.

الخطوة 3
ــالة نصيـــة / بريـــد  بعـــد تقديـــم الطلـــب ســـتتلقى رسـ
إلكتروـنــي يحتـــوي علـــى الرقـــم المرجعـــي للطلـــب 
ــك. ــع طلبـ ــات” لتتبـ ــى “الطلبـ ــاب إـل ــك الذهـ ويمكنـ

الخطوة 4
حضـــور صاحـــب الطلـــب أو وكيـــل عنـــه )حســـب نـــوع 

ــة. ــتالم البطاقـ ــم المختـــص السـ الطلـــب( للقسـ

اعتماد مندوب جمركي )جديد(
التخليـــص  شـــركات  منـــدوب  قبـــل  مـــن  تطلـــب 
الجمركـــي والـــذي يتبـــع شـــركات التخليـــص ويصـــرح لـــه 
بمراجعـــة الجمـــارك دون إنجـــاز المعامـــالت الجمركيـــة 

علـــى نظـــام ظبـــي.
الخطوة 1

قـــم بتســـجيل الدخـــول كمســـتخدم مســـجل وانقـــر 
علـــى رابـــط الخدمـــة مـــن الصفحـــة الرئيســـية.

الخطوة 2
أدخـــل رمـــز المســـتورد والحقـــول األخـــرى المطلوبـــة 
ثـــم قـــم بتقديـــم الطلـــب. يمكنـــك دعـــم طلبـــك عـــن 
طريـــق تحميـــل المرفقـــات مثـــل الصـــور والمســـتندات.

الخطوة 3
ــد  ــة / بريـ ــالة نصيـ ــتتلقى رسـ بعـــد تقديـــم الطلـــب سـ
إلكتروـنــي يحتـــوي علـــى الرقـــم المرجعـــي للطلـــب 
ــك. ــع طلبـ ــات” لتتبـ ــى “الطلبـ ــاب إـل ــك الذهـ ويمكنـ

الخطوة 4
حضـــور صاحـــب الطلـــب أو وكيـــل عنـــه )حســـب نـــوع 

ــة[[ ــتالم البطاقـ ــم المختـــص السـ ــب( للقسـ الطلـ

خدمــة
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بــن  ســالم  المهنــدس  الشــيخ 
القاســمي  صقــر  بــن  ســلطان 



التقــت مجلــة نوافــذ جمركيــة ســعادة المهنــدس الشــيخ ســالم 
بــن ســلطان بــن صقــر القاســمي رئيــس دائــرة الطيــران المدنــي 
ـي لتســليط الضــوء  بــرأس الخيمــة ومطــار رأس الخيمــة الدوـل
علــى دور الدائــرة فــي تعزيــز حضــور رأس الخيمــة كوجهــة جاذبــة 

لألعمــال والســياحة وكان الحــوار اآلتــي:

ــي رأس  ــي ف ــران المدن ــرة الطي ــخ دائ ــى تاري ــرف عل ــة نتع بداي
الخيمــة؟

تحــت رعايــة المغفــور لــه بــإذن هللا الشــيخ صقــر بــن محمــد 
رؤيــة  دمــج  بغــرض   1976 عــام  المرســوم  صــدر  القاســمي، 
الحــكام لبنــاء قطــاع الطيــران ـفـي إمــارة رأس الخيمــة حيــث 
َوضــع األســاس إلقامــة مطــار دولــي وإنشــاء دائــرة طيــران مدنــي 
ومبادئهــم  الحــكام  وإيمــان  حكمــة  بســبب  بالحيــاة  نابضــة 

الراســخة. 

ــة  ــارة رأس الخيمـ ــه إمـ  الوقـــت الـــذي تمضـــي فيـ
في

قدمـــًا فـــي تأكيـــد موقعهـــا الرائـــد كوجهـــة رائـــدة 
ـــى  ـــة إل ـــي رأس الخيم ـــي ف ـــران المدن ـــرة الطي ـــعى دائ ـــة، تس وجاذب
االرتقـــاء بقطـــاع النقـــل الجـــوي فـــي اإلمـــارة إلـــى آفـــاق جديـــدة 
مـــن التميـــز، والحفـــاظ علـــى االســـتمرار فـــي ترويـــج سياســـة 
الســـماء المفتوحـــة، وتعـــد دائـــرة الطيـــران المدنـــي فـــي رأس 
الخيمـــة )RAKDCA( الجهـــه الحكوميـــة المســـؤولة عـــن جميـــع 
المســـائل المتعلقـــة بالطيـــران فـــي إمـــارة رأس الخيمـــة، وتتصـــدى 
ـــب  ـــران والجوان بشـــكل رئيســـي للحفـــاظ علـــى ســـالمة وأمـــن الطي
التنظيميـــة للطيـــران فـــي اإلمـــارة مـــع التركيـــز علـــى الحفـــاظ علـــى 
أعلـــى معاييـــر الجـــودة تحـــت إشـــراف الهيئـــة العامـــة للطيـــران 

المدني بدولة اإلمارات العربية المتحدة

صقــر  بــن  ســعود  الشــيخ  الســمو  صاحــب  ســاعد  ـي،  وبالتاـل
القاســمي، عضــو المجلــس األعلــى، حاكــم رأس الخيمــة، رعــاه 
التطــور  علــى  تحــث  جديــدة  بــرؤى  الرؤيــة  تطويــر  ـفـي  هللا، 
المســتمر لتطويــر إمــارة موازيــة ألفضــل المــدن فــي العالــم. وقــد 
شــملت هــذه الرؤيــة مجــاالت تطويــر الطيــران المدني والســياحة 
ــاة  ــة واألعمــال واالســتثمارات وتطويرجــودة حي ــة التحتي والبني

الســكان.
وتتصــدى الدائــرة للعديــد مــن المهــام األخــرى كاســتقطاب 
منظمــي الرحــالت والفنــادق فــي المنطقــة والتنســيق معهــم، 
مــدارس  مثــل  األعمــال  مــن  جديــدة  أشــكال  علــى  والتركيــز 
الطيــران وصيانــة الطائــرات حيــث ســيخلق ذلــك مكانــًا مناســبًا 
لنــا فــي المنطقــة. إلــى جانــب التنســيق مــع مطــار رأس الخيمــة 
وهيئــة تنميــة وتطويــر الســياحة وغرفــة رأس الخيمــة و منطقــة 
رأس الخيمــة االقتصاديــة ودائــرة التنميــة االقتصاديــة بــرأس 
الخيمــة للترويــج لــرأس الخيمــة كوجهــة مفضلــة، كمــا نركــز 
علــى تنفيــذ حمــالت توعيــة ـفـي رأس الخيمــة تشــمل جميــع 
ــات  ــفر والمؤسس ــك وكاالت الس ــا فــي ذل ــارة بم ــات اإلم قطاع
التعليميــة وكذلــك أصحــاب المصلحــة الداخلييــن والخارجييــن.

اآلمــن والريــادي والمســتدام،  الطيــران  الدائــرة هــي  رؤيــة 
كيــف تعملــون علــى تحقيــق هــذه الرؤيــة؟

نعمــل علــى تحقيــق هــذه الرؤيــة مــن خــالل تطويــر نظــام طيــران 
وطنــي آمــن وفعــال حيــث نركــز علــى جميــع البرامــج المتعلقــة 
تصميــم  ومعاييــر  التفتيــش  وعمليــات  المطــارات  بســالمة 
المطــارات وبنائهــا وتشــغيلها. هنــاك بعــض العناصر الحاســمة 
ــع  ــات م ــة واالجتماع ــالغ  المنتظم ــر االب ــل تقاري ــل مث فــي العم
المســؤولين بالتعــاون مــع الجــوازات بالمطــار وإدارة البحــث 

]   منـاطــق حـــرة  [

ــ ـــــــ حــوارـ  خولة إبراهيــــم ـ 

الشــيخ المهنــدس ســالم بــن ســلطان بــن صقــر القاســمي :

أولوياتنـا توفيــر أجــواء آمنـــــة 
بطرق حديثة ومبتكرة
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الجنائــي والجمــارك / مكافحــة المخــدرات وأمــن الحــدود وإدارة 
المطــارات، الســالمة واألمــن للتأكــد مــن اتخــاذ جميــع اإلجــراءات 
الالزمــة لضمــان ســالمة وأمــن اإلنســان وكذلــك البنيــة التحتيــة. 
نحــن نســتثمر بكثافــة ـفـي مختلــف المعــدات والتكنولوجيــا 
الضوئيــة  والماســحات  المغلقــة  التلفزيونيــة  الدوائــر  مثــل 
مســتوى  ذات  أمنيــة  تدريبــات  تقديــم  ـى  إـل إضافــة   ،CCTV(  (

ــر األمــن. ــى معايي عالمــي لضمــان أعل

انطالقــًا مــن رؤيــة رأس الخيمــة  2030 تؤكــدون علــى دوركــم 
ــج  فــي خلــق قيمــة للمســتثمرين المحلييــن واألجانــب والتروي

لإلمــارة كوجهــة جاذبــة كيــف تعملــون علــى تحقيــق ذلــك؟ 
ــارة  ــات اإلم ــع طموح ــاواة م ــدر المس ــى ق ــون عل ــتثمرنا، لنك اس
ـفـي ذلــك محطــة  بمــا  الشــاملة  التحتيــة  البنيــة  ـفـي تطويــر 
بالســوق  خاصــة  ومنطقــة  الــركاب  ومحطــات  جديــدة  شــحن 
الحــرة ومناطــق طيــران الشــركات والمرافــق األمنيــة لتلبيــة 
التميــز  تقديــم  ـفـي  خبرتنــا  وتضيــف  عمالئنــا.  احتياجــات 
اللوجســتي مســتوى جديــدًا لخدمتنــا، ونقــدم أســعارًا تنافســية 
ومزايــا أخــرى لشــركات الطيــران بمــا فــي ذلــك مفهــوم المحطــة 
الواحــدة حيــث يخــدم موظفونــا عمالئنــا وركابهــم بأقصــى قــدر 

مــن العنايــة واالهتمــام الشــخصي.

كيــف  اإلمــارة  فــي  الجــوي  المنفــذ  الخيمــة  رأس  مطــار 
درجــات  أقصــى  ضمــن  لتشــغيله  الشــركاء  مــع  تتعاونــون 

؟ عليــة لفا ا
كمــا ذكــرت ســابقًا، نحــن نديــر عمليــات التشــغيل الحساســة 
ـى  إـل إضافــة  مــع جميــع األقســام واإلدارات  بتنســيق منتظــم 
ــر  ــم الخدمــات عب ــا مــن خــالل األجهــزة وتقدي دمــج التكنولوجي
اإلنترنــت حيــث تضمــن معالجــة جميــع عملياتنــا ـفـي الوقــت 

المطلــوب دون مجــال للخطــأ.

هنــاك معادلــة الزالــت غيــر متكافئــة لألمانــة، وهــي أن اإلمــارة 
تمــر بطفــرة تنمويــة وســياحية هائلــة، ولكــن الزالــت الحركــة 
ــة  ــران العامل ــركات الطي ــة وش ــار رأس الخيم ــي مط ــة ف خجول
مــن خاللــه محــدودة، ماهــي خططكــم حتــى يكــون المطــار 

بوابــة تــوازي تطــور اإلمــارة؟
يجــري حاليــًا تنفيــذ برنامــج توســعة واســعة النطــاق تتضمــن 
ــل  ــة للنق ــة التحتي ــركاب والبني ــة ال ــى محط ــرة لمبن ــة كبي ترقي
العــام وبنــاء محطــة شــحن جديــدة مــزودة بأحــدث المرافــق 
والرحــالت  المتزايــدة  الشــحن  لطلبــات  المجــال  إلفســاح 

أوروبــا. مــن  القادمــة  الســياحية 
ــن  ــخاص المقيمي ــى األش ــة عل ــا فــي البداي ــا ركزن ــًا لخططن وفق
وذلــك لضمــان  ســير رحالتهــم إلــى بلدانهــم األصليــة خــالل فتــرة 
ــران والخطــوط  ــة للطي إجازتهــم، وبالتالــي  فــإن خطــوط العربي
الجويــة الدوليــة وطيــران الهنــد إكســبريس هــي بعــض شــركات 
بــدء  بصــدد  اآلن  ونحــن  الخدمــات.  هــذه  تقــدم  التــي  النقــل 
رحــالت طيــران الخليــج التــي ســتربط البحريــن وجميــع أنحــاء 

العالــم لجميــع المواطنيــن اإلماراتييــن والمقيميــن لدينــا.

ــغلين  ــن المش ــد م ــتقطاب المزي ــى اس ــون عل ــف تعمل إذًا، كي
الجوييــن الفاعليــن لمطــار رأس الخيمــة؟

ــع  ــل جمي ــن قب ــدة م ــل المعتم ــركات النق ــر ش ــا هــي توفي أولويتن
ووكالــة  الفيدراليــة  الطيــران  إدارة  مثــل   الفيدراليــة  الســلطات 
ســالمة الطيــران األوروبيــة والهيئــة العامــة للطيــران المدـنـي. 
لذلــك، يمكننــا بهــذه الطريقــة التأكــد مــن أن شــركات النقــل تتبــع 
القواعــد واللوائــح الصارمــة للحفــاظ علــى أمــن وســالمة الــركاب.

يعـــد الشـــحن الجـــوي مكونـــًا هامـــًا فـــي شـــبكة التجـــارة 
ــدولي، كيــف تتعاونــون مــع  ــدني الـ ــران المـ ــة والطيـ العالميـ

الجــوي؟ الشــحن  أمــن  لتعزيــز  الشــركاء 
جميــع  مــع  وبجــد  بانتظــام  ننســق  فإننــا  ســابقًا،  ذكــرت  كمــا 

يجري حاليًا تنفيذ 
برنامج توسعة تتضمن 

ترقية كبيرة لمبنى 
محطة الركاب والبنية 

التحتية للنقل العام 
وبناء محطة شحن 

جديدة مزودة بأحدث 
المرافق إلفساح 

المجال لطلبات الشحن 
المتزايدة والرحالت 

السياحية القادمة من 
أوروبا

تصدرت اإلمارات المركز 
األول على مستوى 

العالم في مؤشر 
فعالية هيئات الجمارك 
حسب الكتاب السنوي 

للتنافسية العالمية

يشهد العالم تغيرًا سريعًا في 
التقدم التكنولوجي وأدوات 

تحليل البيانات الضخمة وأنظمة 
الذكاء االصطناعي مما يوفر 

إمكانات جديدة لمواجهة التحديات 
والتغلب عليها بطرق استباقية
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األطــراف وأصحــاب المصلحــة، وينــص هــذا التنســيق فــي المقــام 
نقــاط  بتقييــم  نقــوم  حيــث  الجــوي.  الشــحن  أمــن  علــى  األول 
الضعــف ومتابعــة عمليــات التفتيــش علــى شــركة النقــل وكذلــك 
تطويــر االجهــزة وتدريــب المســوولين للكشــف عــن أثــر المتفجرات 
وتتبــع بطاريــات الليثيــوم غيــر المصــرح بهــا مــن خــالل توفيــر فــرق 
ــات  ــم بيان ــى الكشــف عــن المتفجــرات وتقدي ــة عل ــكالب المدرب ال
الشــحن الجــوي المطلوبــة قبــل الوصــول واســتخدام آالت األشــعة 
الســينية المطــورة حيــث أنهــا قــادرة اآلن علــى اختــراق أجســام 

ــة. ــات مختلف ــدة جه ــن ع ــرة م ــة كبي ذات كثاف
ومــن حيــث أمتعــة الــركاب، فنعلــم جميعــًا أن البضائــع تأـتـي 
بأشــكال وأحجــام وكثافــات مختلفــة ويتطلــب ذلــك نهجــًا أكثــر 

ــًا للمخاطــر.  إبــداع ومســتويات متعــددة مــن الفحــص تجنب
وتعــد عمليــة التعبئــة والتغليــف عنصــرًا مهمــًا للغايــة مــن 
أجــل تجنــب دخــول المــواد الخطــرة وغيــر القانونيــة. وقــد تكــون 
الســلع فــي بعــض األحيــان  ذات حجــم كبيــر وكثيــف وقــد تكــون 
حيوانــات حيــة  لذلــك جهزنــا منصــات وأدوات وأجهــزة مناســبة 
لتقنيــات الفحــص، لفحــص هــذه العناصــر والتأكــد مــن عــدم 
وجــود المــواد المتفجــرة قبــل نقلهــا علــى متــن رحلــة الــركاب.

مــا دور الطيــران المدنــي في حماية سلســلة إمـــدادات الشـــحن 
ــن  ــالمة وأم ــان س ــي  ضم ــدور ف ــذا ال ــة ه ــا أهمي ــوي، وم الجـ

ــران المدنــي؟ الطي

مــن  جديــدة  تدريبيــة  دورات  تقديــم  ـفـي  بجــد  نســتثمر  نحــن 
ـي  مؤسســات موثوقــة مثــل منظمــة الطيــران المدـنـي الدوـل
للتأكــد مــن أننــا علــى مــوازاة مــع أفضــل المطــارات فــي العالــم، 
ــن  ــة، ولك ــارة رأس الخيم ــن إم ــالمة وأم ــط س ــل فق ــا ال نمث ألنن

أيًضــا ســالمة وأمــن بلدنــا اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

مــع  جهودكــم  تنســقون  كيــف  موقعكــم،  مــن  انطالقــًا 
والســـلع  المســافرين  تحـــرك  لضـــمان  والشــركاء  الجمــارك 

وكفــاءة؟ وأمــن  بســـالمة 
كمــا أكــدت ســابقًا، إننــا نســير بموجــب نهــج اســتباقي لــذا نحــن 
نتأكــد بصفــة دوريــة مــن أن التنســيق والرقابــة وضمــان الجــودة 
ــالل  ــن خ ــن م ــع المعنيي ــل جمي ــن قب ــه م ــرف ب ــا معت ــاص بن الخ
االجتماعــات المنتظمــة وإمكانيــة الوصــول إلــى أعلــى مســتوى 
والمعــدات  الجديــدة  التقنيــات  ـفـي  واالســتثمار  اإلدارة  مــن 

ــة. ــدورات التدريبي وال

ــي  ــة ف ــات الذكي ــول للخدم ــر والتح ــور التقنــي الكبي ــع التط م
اإلمــارات كيــف وظفتــم هــذه التقنيــة فــي تطويــر خدمــات 

الطيــران المدنــي فــي رأس الخيمــة؟
شــهد العالــم مؤخــرًا تغيــرًا ســريعًا ـفـي التقــدم التكنولوجــي 
مــع ظهــور ماســحات التصويــر المقطعــي بالكمبيوتــر عاليــة 
الســرعة وثالثيــة األبعــاد )CT( وأدوات تحليــل البيانــات الضخمــة 

]  مناطـق حــرة [

االستثمار في تطوير 
البنية التحتية الشاملة 

بما في ذلك محطة 
شحن جديدة ومحطات 
الركاب ومنطقة خاصة 
بالسوق الحرة ومناطق 

طيران الشركات 
والمرافق األمنية 

لتلبية احتياجات عمالئنا
 

نستثمر في تقديم 
دورات تدريبية من 
مؤسسات موثوقة 
للتأكد من أننا على 

موازاه مع أفضل 
المطارات في العالم
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ونقلهــا  البيانــات  جمــع  علــى  القــادرة  الذكيــة  واألنظمــة 
االصطناعــي  الــذكاء  وأنظمــة  اآلليــة  واألجهــزة  عبرالشــبكة 
وغيرهــا. ويوفــر ذلــك إمكانــات جديــدة لمواجهــة التحديــات 
ــا نســير علــى  ــرى أنن ــذا ن والتغلــب عليهــا بطريقــة اســتباقية. ل
الطريــق الصحيــح مــن خــالل اســتخدام هــذه األدوات والــدورات 
لنــا. ويمكــن لعمالئنــا مــن  المتاحــة  التكنولوجيــة  التدريبيــة 
خــالل خدماتنــا الذكيــة التواصــل معنــا علــى مــدار الســاعة طــوال 
أيــام األســبوع، 365 يومــًا فــي الســنة مــن أي مــكان فــي العالــم. 
يمنحنــا هــذا الفرصــة لالبتــكار وتلبيــة رغبــات العمــالء وذلــك 
لتحقيــق زيــادة فــي اإليــرادات مــع الحفــاظ و التركيــز علــى أمــن 

وســالمة المســافرين. 

كيف يتقاطع دور الطيران المدني والجمارك ؟ 
كالهمــا مســؤول عــن ســالمة وأمــن المطــار. عــادة مــا يشــمل 
عبــور الحــدود الدوليــة علــى نــوع مــن نقــاط التفتيــش - وبمــا 
ــد  ــول األولــى إلــى اي بل ــة الدخ ــة هــي نقط ــارات الدولي أن المط
ــد، فيجــب أن يكــون لديهــا نقــاط تفتيــش يمــر مــن خاللهــا  جدي
المســافرون والبضائــع قبــل مغادرتهــم المطــار. نظــرًا ألننــا أحــد 
بوابــات الدولــة فمــن المهــم التأكــد مــن وجــود تنســيق دائــم بيــن 
الطيــران المدنــي والجمــارك فــي جميــع األوقــات. وذلــك، لتوفــر 
طيــران مدـنـي يحقــق األمــن واألمــان لدولــة االمــارات العربيــة 

ــة. ــك البواب ــة تل ــب حماي ــة فيج ــارة رأس الخيم ــدة وإم المتح

هــل يمكــن تزويدنــا بــأي أرقــام واحصائيــات عــن أعمــال مطــار رأس الخيمــة، ودائــرة 
المدنــي؟ الطيــران 

الخدمــــات
االحصائية 

السنوية 2021
831إذن هبوط 

22الموافقة على اختبار المحرك
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2شهادة عدم ممانعة للتصوير الجوي
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7شهادة عدم ممانعة لوكالء السفر والشحن الجوي )جديد(
49شهادة عدم ممانعة لوكالء السفر والشحن الجوي )تجديد(
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إحصاءات مطار رأس الخيمة الدولي 2021

نحن مستعدون لنكون من بين 
أفضل المدن في العالم ونتطلع 

إلى جعل دولتنا ومواطنينا 
والمقيمين على أرض الدولة 

فخورين بنا جميعًا

ماذا عن خططكم المستقبلية ؟
قــدم صاحــب الســمو الشــيخ ســعود بــن صقــر القاســمي، عضــو 
قيــادة ورؤيــة واضحــة  الخيمــة،  رأس  األعلــى،  حاكــم  المجلــس 
للعمــل علــى التنميــة ـفـي إمــارة رأس الخيمــة. وقــد تــم تكليــل 
الجهــود مــن خــالل القيــادة الديناميكيــة والشــابة لســمو الشــيخ 
محمــد بــن ســعود القاســمي، ولــي عهــد إمــارة رأس الخيمــةـ فقــد 
دعــم ســمو ولــي العهــد عوامــل النمــو والتنميــة فــي رأس الخيمــة 
مــن خــالل التركيــز علــى أحــدث التقنيــات لتطويــر قطــاع الطيــران 
ــة  ــة اإللكتروني ــق الحكوم ــن طري ــات ع ــول للخدم ــهيل الوص وتس

لتوفيرالســهولة والراحــة لــزوار هــذه اإلمــارة العظيمــة.
ـى نمــو غيــر مســبوق، ســتكون تحديــات توفيــر  بينمــا ننتقــل إـل
عملياتنــا  تنفيــذ  خــالل  مــن  أولوياتنــا  رأس  علــى  آمنــة  أجــواء 
بطــرق مبتكــرة الســتكمال طريــق ســير نمــو اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة إلــى حقبــة جديــدة مــن اإلبــداع والتميــز، ونــروج ونســوق 
الســتقطاب شــركات طيــران أخــرى لتشــغل عملياتهــا داخــل مطــار 
رأس الخيمــة، حيــث نقــدم حلــواًل مالئمــة وفعالــة مــن التركيــز 
علــى التكلفــة المالئمــة للــركاب مــع ضمــان االلتــزام بعــدم التأخيــر 
فــي الوقــت، ومــع نمــو عــدد المشــغلين ســنرى المزيــد مــن النمــو 
فــي عــدد الفنــادق ومراكــز التســوق والدوائــر الحكوميــة وازديــاد 
نشــاط المنطقــة الحــرة والعديــد مــن العناصــر األخــرى التــي تجلــب 
النمــو واالقتصــاد المزدهــر وتســاهم فــي جعــل امــارة رأس الخيمــة 

ــاع [[ ــذا القط ــة فــي ه ــارة المفضل اإلم

حركــة المسافــرين  
القادمون                                         334,328 
المغادرون                                          152,032 
عبور                                            19,734 

حركــة الشحــن  
دخول )كغ(                                     5,681,097 

خروج )كغ(                                          411,573 
عبور )كغ(                                           90,327 

حركة الطائرات  
مجدول  

الهبوط                                              1,346 
اإلقالع                                               1,322 

غير مجدول
الهبوط                                               1,574 
اإلقالع                                               1,601 

الجيش
الهبوط                                              1,088 
اإلقالع                                              1,086 

التدريب المدني
الهبوط                                              3,757 
اإلقالع                                              3,757 
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]   تخليــص جمــركي  [

إمـــارة رأس الخيمـــة بمجتمـــع أعمـــال وتجـــارة  تتمتع
ــى  إـل تحتـــــاج  الُمصنعـــة  والشـــركات  كبيـــــر 
ــم إذ يكمـــن  ــا حـــول العالـ ــا بزبائنهـ ــتية تربطهـ ــات لوجسـ خدمـ
ـــد الجوهـــري لشـــركة ’دانـــزاس‘ فـــي تحقيـــق الربـــط بيـــن  المقصــ
النـــاس وتحســـين جـــودة الحيـــاة، وقـــد افتتحـــت شـــركة ’دانـــزاس‘ 
مكتبـــًا لهـــــا لخدمـــة مجتمـــع أعمـــال إمـــارة رأس الخيمـــة وتقديـــم 
أحـــدث الخدمـــات اللوجســـتية العالميـــة مـــن خاللـــه، ولمعرفـــة 

المزيـــد عـــن دور ومهـــام المخلـــص الجمركـــي  كان اللقـــاء اآلتـــي 
ــزاس”  ــركة “دانـ ــرع شـ ــر فـ ــم مديـ ــيد إســـماعيل إبراهيـ ــع السـ مـ

برأس الخيمة.

 عرفنا بنفسك وبخدمات شركة “دانزاس”.
شـــركة  لفـــرع  مديـــرًا  وأعمـــل  إبراهيـــم‘  ’إســـماعيل  اســـمي 
’دانـــزاس‘ فـــي رأس الخيمـــة. وقـــد بـــدأُت مســـاري الوظيفـــي فـــي 
مجـــال الخدمـــات اللوجســـتيات فـــي عـــام 2010؛ أّي أننـــي أعمـــل 

لـــدى شـــركة ’دانـــزاس‘ منـــذ 11 عامـــًا.
ـــد وأْن أنتقـــل فـــي  ـــح فـــرع الشـــركة الجدي كان شـــرفًا لـــي أّن أفتت
ــى إمـــارة رأس الخيمـــة التـــي اعتبرهـــا بيتـــي اآلن.  عـــام 2018 إـل
وعندمـــا أنظـــر إلـــى تلـــك األعـــوام األربعـــة، أشـــعر بالفخـــــر تجــــــاه 

إسماعيل إبراهيم...

األمانة والموثوقية 
والكفاءة هي أخالقيات 

المخلص اجلمريك
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]  تخليــص جمركــي [

تمتلك “دانزاس إيه إي آي” وتشغل أكثر من 20 محطة 
متطورة عبر دبي واإلمارات الشمالية، وتتمتع بمواقع 

استراتيجية في كل من المنطقة الحرة في جبل علي، ودبي 
ورلد سنترال )مطار آل مكتوم الدولي( والمنطقة الحرة بمطار 
دبي. على أن يتم افتتاح محطة جديدة في إمارة رأس الخيمة.

ــي شركـــــة  الفريـــق اللوجســـتي واختصاصـــي الجمـــارك لدينـــا ـف
ـــة  ـــزاس‘ التجاري ـــاء عالمـــة ’دان ـــزاس‘ لدورهـــم الفاعـــل فـــي بن ’دان

ـــارة. ـــال فـــي اإلم ـــع األعم ـــط مجتم ـــا وس ـــيخ وجوده وترس
أمـــا عـــن شـــركة ’دانـــزاس‘ فهـــي شـــركة محاصـــة بيـــن مجموعـــة 
ــي‘، والشـــركة  ’الطايـــر‘ وشـــركة ’دي اتـــش ال للشـــحن الدوـل
تقــــــدم حلـــواًل رائـــدة ـفــي النقـــل الجـــوي والبحـــري والبـــري، 
ـــة فـــي  ـــأة حديث ـــى 20 منش ـــد عل ـــا يزي ـــزاس‘ م ـــك ’دان ـــث تمتل حي
ــى تشـــغيلها مـــع وجـــود  ــي واإلمـــارات الشـــمالية تتوـل إمـــارة دـب
ــي  ــي المنطقـــة الحـــرة بجبـــل علـــّي ودـب أهـــم تلـــك المواقـــع ـف
ــّي(، والمنطقـــة الحـــرة  وورلـــد ســـنترال )مطـــار آل مكتـــوم الدوـل

ــارة رأس الخيمـــة. ــي، وإمـ ــار دـب لمطـ
ـــن  ـــمالية م ـــارات الش ـــا فـــي اإلم ـــزاس‘ خدماته ـــركة ’دان ـــدم ش تق
أربعـــة مواقـــع ـفــي رأس الخيمـــة )المنطقـــة الحـــرة بالحمـــرا، 
ومدينـــة رأس الخيمـــة المالحيـــة ومينـــاء صقـــر، ومطـــار رأس 
ـــوق  ـــدة فـــي س ـــركة الرائ ـــزاس‘ الش ـــد ’دان ـــة الدولـــي(. وتع الخيم
التخليـــص الجمركـــي وهـــذا مـــا يؤكـــده فـــوز الشـــركة بجوائـــز 

ــرة الذكيـــة وخدمـــات التخليـــص. المناطـــق الحـ

هـــل هنـــاك مهـــارات خاصـــة يجـــب أْن يتمتـــع بهـــا المخلـــص 
ـــن  ـــر ع ـــض النظ ـــع بغ ـــة للجمي ـــة متاح ـــا مهن ـــي، أم أنه الجمرك

ــارات والمؤهـــالت؟ المهـ
ـــن  بشـــكل عـــام، يعمـــل المخلـــص الجمركـــي كجهـــة تســـهيل بي
المســـتوردين والمصدريـــن مـــن طـــرف والجهـــات الجمركيـــة 
مـــن طـــرف آخـــر. ومعرفـــة المخلـــص بالقوانيـــن والعمليـــات 
ــي سلســـلة اإلمـــداد  ــى خبرتـــه العمليـــة ـف الجمركيـــة إضافـــة إـل
الدوليـــة يعـــــد أمـــرًا جوهريـــًا لكافـــة األطـــراف المشـــاركة ـفــي 
االمتثـــال  والخبـــرة  المعرفـــة  تلـــك  تضمـــن  حيـــث  العمليـــة، 
وااللتـــزام التـــام بالقوانيـــن واإلجـــراءات الجمركيـــة. وشـــركة 
ُمتواصـــاًل  دعمـــًا  تقـــدم  جمركـــي،  كمخلـــص  ’دانـــزاس‘، 
للمســـتوردين والمصدريـــن مـــن خـــالل توفيـــر كافـــة عمليـــات 
ــة  ــراءات المتعلقـ ــام اإلجـ ــن إتمـ ــاًل عـ ــي فضـ ــق اإللكتروـن التوثيـ
ــيًا  ــا تلعـــب الشـــركة دورًا أساسـ ــع الشـــحن، كمـ بتخليـــص بضائـ
فـــي الحفـــاظ علـــى مصالـــح الحكومـــة مـــن خـــالل ضمـــان االمتثـــال 
ــى جانـــب  للمتطلبـــات الجمركيـــة والتنظيميـــة األخـــرى؛ هـــذا إـل
ــة. ــور الصحيحـ ــب واألجـ ــوم والضرائـ ــل الرسـ ــي تحصيـ ــا ـف دورهـ
كمـــا أّنـــه علـــى شـــركة التخليـــص االلتـــزام بالقواعـــد واللوائـــح 
المنافـــذ  الخارجـــة مـــن  أو  الداخلـــة  البضائـــع  بنقـــل  الخاصـــة 
اللوائـــح والقوانيـــن  أّن  ـفــي االعتبـــار  الجمركيـــة مـــع األخـــذ 
ـــر  ـــة التغّي ـــع دائم ـــر البضائ ـــتيراد وتصدي ـــة باس ـــة المعني الجمركي
ـــر بشـــكل يومـــّي. ـــًا يكـــون التغّي ـــم، وأحيان فـــي شـــتى بقـــاع العال

ما هي األخالقيات التي يجب أْن يتحلى بها المخلص الجمركي؟
ــي كل  ــح ـف ــيء الصحيـ ــام بالشـ ــي القيـ ــزاس‘ هـ ــة ’دانـ إّن سياسـ
باألمانـــة  تتعلـــق  التـــي  فالممارســـات  الوقـــت،  طـــول  مـــرة 
والموثوقيـــة والكفـــاءة والشـــفافية يجـــب أْن تكـــون المبـــادئ 
الموجهـــة للمخلصيـــن الجمركييـــن عنـــد مباشـــرة أعمالهـــم، 
ـــات  ـــاق أخالقي ـــزام بأحـــكام ميث ـــه االلت ـــص الجمركـــي علي فالمخل

ــو  ــن ذلـــك هـ ــم مـ ــارك، واألهـ ــرة الجمـ ــن دائـ ــادر عـ ــل الصـ العمـ
يتصـــرف  شـــخص  ألّي  المشـــورة  إعطـــاء  أو  مســـاعدة  عـــدم 

بطريقـــة تضـــر بنزاهـــة وســـالمة العمليـــات الجمركيـــة.

ـــركات،  ـــة والش ـــذ والبضاع ـــب المناف ـــات حس ـــف الصعوب ـــل تختل ه
أم ال؟

نعـــم، تختلـــف حســـب المنافـــذ، فـــكل مركـــز جمركـــي لـــــه 
مجموعـــة اإلجـــراءات الخاصـــة بـــه، والمســـتندات المطلوبـــة 
ـــان الجمركـــي مختلفـــة فـــي كل مركـــز  ـــوع البي لتخليـــص نفـــس ن
ـــن حســـب المنفـــذ. ـــف أيضـــًا إجـــراء رد التأمي جمركـــي، كمـــا يختل

ما أهمية عمل المخلص الجمركي للشركات واألعمال؟
التـــزام  ضمـــان  عـــن  مســـؤول  الجمركـــي  المخلـــص  يعتبـــر 
األخـــرى  والمتطلبـــات  والقوانيـــن  باللوائـــح  الشـــركات 
ــي قانـــون الجمـــارك. وبإمـــكان المخلـــص  المنصـــوص عليهـــا ـف
الجمركـــي تقديـــم العـــون الـــالزم للمتعامـــل ـفــي المســـائل 
ــى اإلجـــراء الصحيـــح، بـــــل وقـــد يعمـــل  المعقـــدة وتوجيهـــه إـل
ـفــي  المســـاعدة  يمكنـــه  كاستشـــاري  الجمركـــي  المخلـــص 

تحســـينها[[ ــى  إـل ســـعيًا  الشـــركات  عمليـــات  مراجعـــة 

دانزاس‘ هي شركة 
محاصة بين مجموعة 
’الطاير‘ وشركة ’دي 

اتش ال للشحن الدولي
 
تمتلك ’دانزاس‘ ما يزيد 
على 20 منشأة حديثة 

في إمارة دبي واإلمارات 
الشمالية

تعد ’دانزاس‘ الشركة 
الرائدة في سوق 

التخليص الجمركي 
وهذا ما يؤكده 

فوز الشركة بجوائز 
المناطق الحرة الذكية 

وخدمات التخليص
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التجارة العالمية
في عصر جديد من 

تعدد األطراف
ـي للســلع المتعــدد عــن نتائــج أحــدث   مركــز دـب

كشف
والتــي   ،"2022 التجــارة  "مســتقبل  تقاريــره 
توّقعــت أن تواصــل التجــارة العالميــة، التــي ســجلت فــي عــام 2021 
ــالل  ــرد خ ــا المط ــون دوالر،]1[ نموه ــغ 28.5 تريلي ــيًا بل ــًا قياس رقم
العــام 2022 واألعــوام القادمــة بالتزامــن مــع دخولهــا عصــرًا جديــدًا 
مــن تعدديــة األطــراف، التــي ترتكــز علــى التوجــه اإلقليمــي وتجــارة 
األثــر  مواجهــة  ـفـي  المســتدامة،  والتجــارة  واالبتــكار  الخدمــات 

المتباطئ لالقتصاد العالمي.
 بينمــا مــن المتوقــع أن تحقــق التجــارة العالميــة نمــوًا بوتيــرة أبطــأ 
خــالل العــام 2022 بالمقارنــة مــع العــام الســابق، مــا تــزال النظــرة 
مشــهد  تتصــدر  التــي  القضايــا  مــن  بالرغــم  موجــودة  التفاؤليــة 
الســاحة العالميــة حاليــًا مثــل تداعيــات الحــرب في أوكرانيا وتفشــي 

مركز دبي للسلع المتعدد يكشف عن نتائج أحدث تقاريره "مستقبل التجارة 2022 "

الوبــاء. وتشــهد تجــارة الســلع حاليــًا نمــوًا يقــوده الطلــب المكبــوت 
الناجــم عــن الصدمــة بعــد تفشــي الجائحــة، ومــن المتوقــع أن يتبــع 

ذلــك انتعــاش فــي تجــارة الخدمــات.
 وقــال أحمــد بــن ســلّيم، الرئيــس التنفيــذي األول والمديــر التنفيــذي 
لمركــز دبــي للســلع المتعــددة: " نتوقــع أن تحافــظ التجــارة العالميــة 
علــى نموهــا المــرن خــالل العــام الحالــي، وإن كان بوتيــرة أبطــأ نوعــًا 
مــا عــن العــام 2021 الــذي حققــت خاللــه نتائــج قياســية. وباإلضافــة 
إلــى االنتعــاش الحاصــل فــي الطلــب المكبــوت الناجــم عــن الصدمــة 
طويلــة  الحاليــة  التغييــرات  مــن  العديــد  ســتدعم  الجائحــة،  بعــد 
األجــل التجــارة عبــر الحــدود خــالل الســنوات القادمــة، والتــي تتضمــن 
تنامــي التوجــه اإلقليمــي، والقــوة فــي تجــارة الخدمــات، واالبتــكار، 
ــا القيــام بهــا مــن  وسياســات المنــاخ. هنــاك جهــود مشــتركة علين
أجــل مســتقبل التجــارة وبنــاء اقتصــادات أكثــر مرونــة تجــاه األزمــات، 
أال وهــي ســد فجــوة التمويــل فــي البنيــة التحتيــة وتمويــل التجــارة، 
ومــن المهــم أن ُننجــز ذلــك بطريقــة أكثــر اســتدامة مــن الناحيــة 
البيئيــة. كمــا أن ســد الفجــوة الرقميــة بيــن البلــدان والقطاعــات 

ســيعود بأثــر إيجابــي علــى التجــارة العالميــة لجميــع األطــراف".
 

عصر جديد من تعددية األطراف
دائمــًا مــا تحــدد العوامــل الجيوسياســية مشــهد النمــو التجــاري 
والعشــرين،  الحــادي  القــرن  عشــرينيات  ـفـي  هــذا  وسيســتمر 
ــة،  ــات اإلقليمي ــدة فــي التوجه ــورات الجدي ــى التط ــاًء عل ــك بن وذل
والتجــارة الثنائيــة، وتدفقــات االســتثمارات العالميــة. ومــن المرجــح 
أن تواصــل سياســات القوميــة التجاريــة – ـفـي مقابــل الحمائيــة 
المتوقــع أن  العالميــة. ومــن  التجــارة  – هيمنتهــا علــى مشــهد 
تتالشــي أشــكال التعدديــة القديمــة ويحــل محلهــا نمــط جديــد 
مــن تعدديــة األطــراف. وســتقود توجهــات جديــدة، مثــل النزعــة 
اإلقليميــة المتناميــة، موجــة التجــارة عبــر الحــدود ـفـي قطاعــات 

جديــدة، بمــا ـفـي ذلــك ـفـي الرقمنــة واالســتدامة.
 ومــع تنامــي الصفقــات التجاريــة الثنائيــة واإلقليميــة والمتعــددة 
األطــراف، تســتهدف حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
ــركاء  ــع ش ــاملة م ــة ش ــة ثنائي ــراكة اقتصادي ــة ش ــع 27 اتفاقي توقي
تجارييــن رئيســيين، ثمانيــة منهــا هــذا العــام، دعمــًا لمســاعيها 
الراميــة إلــى تعزيــز التجــارة واالســتثمار األجنبــي المباشــر. تقدمــت 
ــاملة  ــة الش ــام إلــى االتفاقي ــًا لالنضم ــوان طلب ــن وتاي ــن الصي كل م
والمتقدمــة للشــراكة عبــر المحيــط الهــادئ، بينمــا تجــري حاليــًا 
عمليــة انضمــام المملكــة المتحــدة إلــى االتفاقيــًة، ممــا يعــزز فــرص 

التجــارة واالســتثمار الثنائــي.
 وستســهم التطــورات التــي طــرأت علــى األصــول االفتراضيــة، بمــا 
فــي ذلــك العمــالت الرقميــة للبنــوك المركزيــة، فــي إعــادة تشــكيل 
العالــم. وتواصــل  التمويــل والتجــارة واالســتثمار علــى مســتوى 
والتنميــة  اإلنتاجيــة  مكاســب  عجلــة  دفــع  المبتكــرة  التقنيــات 
ــار  ــم، مــع األخــذ باالعتب ــع أنحــاء العال المســتدامة والنمــو فــي جمي
األهميــة الكبيــرة لتحقيــق أوجــه التــآزر والتضافــر بيــن التكنولوجيــا 

ــده. ــا بع ــام 2022 وم ــالل ع ــارة خ والتج
 وبدورهــا، قالــت فريــال أحمــدي، الرئيــس التنفيــذي للعمليــات فــي 
مركــز دبــي للســلع المتعــددة: "ستســهم التجــارة العالميــة القويــة 
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]  تقــريــر [

ـفـي مســاعدة البلــدان علــى بنــاء المرونــة واالســتدامة وتحقيــق 
النمــو االقتصــادي خــالل عــام 2022 ومــا بعــده مــن خــالل تزويدهــا 
القيمــة  سالســل  هيكلــة  إعــادة  وتمثــل  والخدمــات.  بالســلع 
العالميــة مصــدرًا مســتمرًا لتحريــر التجــارة وتنشــيط االنتعــاش فــي 
ــر الحــدود، وذلــك مــن خــالل تســهيل  النمــو العالمــي والتجــارة عب
التنويــع االقتصــادي مــا يتيــح للبلــدان تقليــل االعتمــاد علــى مصــادر 

ــات". ــن والقطاع ــتوردين والمصدري ــن المس ــدودة م مح

يقــدم تقريــر مســتقبل التجــارة 2022 عــدة توصيــات رئيســية 
للحكومــات والشــركات:

توصيات سياسة التجارة للشركات
- زيــادة تبــادل المعلومــات مــن خــالل االتصــاالت )بمــا فــي ذلــك مــن 
خــالل التقنيــات التقليديــة والجديــدة علــى حــد ســواء(. ويســاعد 
ذلــك فــي االســتعداد لمواجهــة الصدمــات غيــر المتوقعــة وإدارتهــا 
بأســلوب صحيــح )بمــا فــي ذلــك التوتــرات الجيوسياســية والكــوارث 

الطبيعيــة(.
إجــراءات  التجاريــة ورقمنتهــا. يجــب تبنــي  - تبســيط العمليــات 
وعمليــات جمركيــة ســريعة ومؤتمتــة بشــكل متنامــي لتعويــض 

الزيــادة المســتمرة ـفـي تكاليــف التجــارة.
ـفـي  ذلــك  يســهم  الشــركات.  بيــن  االئتمــان  وتنويــع  توســيع   -
تخفيــف التأثيــرات المترتبــة علــى المخاطــر. يجــب علــى الشــركات 
والوســطاء المالييــن التنســيق فيمــا بينهــم لمواجهــة التعــرض 
ــن  ــد مــن خــالل االئتمــان المعــزز بي للمخاطــر ضمــن سالســل التوري

الشــركات.
ــاون  ــادي بالتع ــع االقتص ــى التنوي ــتراتيجي عل ــكل إس ــز بش -التركي
مــع الحكومــات بهــدف دعــم المرونــة والمبــادرات المســتدامة فــي 
مواجهــة الصدمــات الناجمــة عــن تغيــر أســعار النفــط وأوجــه عــدم 

اليقيــن المرتبطــة بالمنــاخ أثنــاء اإلنتــاج.

توصيات للحكومات بشأن السياسات
- مواصلــة منــح األولويــة لســد فجــوات التمويــل التجــاري، بمــا فــي 
ذلــك مــن خــالل وكاالت ائتمــان التصديــر، وتوســيع برامــج رأس 
المــال العامــل، وتســهيالت جديــدة لدعــم المصّدريــن مــن الشــركات 

ــطة. ــرة والمتوس الصغي
- النهــوض بالتجــارة والترويــج لهــا كأولويــة قصــوى. يجــب إعطــاء 
التدفقــات  زيــادة  زخمــًا ألن  األقــل  التجاريــة  للعالقــات  األولويــة 
التدفقــات  تراجــع  ـى  إـل الغالــب  ـفـي  تــؤدي  الثنائيــة،  التجاريــة 

التجاريــة الثنائيــة مــع بلــدان أخــرى.
- يجــب اســتخدام القــروض المصرفيــة التــي تضمنهــا الحكومــة 
لشــراء المســتحقات التجاريــة وضــخ النقــد ـفـي سالســل التوريــد. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، يمكــن تحويــل هــذه القــروض المضمونــة إلــى 

ــزي. ــك المرك ــالل البن ــن خ ــا م ــة وتمويله ــندات مالي س
- تحســين األداء اللوجســتي. خفــض تكاليــف التجــارة مــن خــالل 
الحــدود،  عنــد  والتخليــص  الجمركيــة  المعامــالت  كفــاءة  زيــادة 
وتحســين جــودة البنــى التحتيــة للتجــارة والنقــل، وتســهيل إرســال 

الشــحنات بأســعار تنافســية.

ثالث تحوالت أساسية
أظهــر التقريــر أن مالمــح عصــر التعدديــة الجديــد سترســمها ثالثــة 

تحــوالت أساســية ـفـي االقتصــاد العالمــي.
ــة  ــز التجاري ــع الحواج ــو رف ــي نح ــكل طبيع ــدان بش ــتتجه البل - أواًل، س
ــا،  ــبب تكاليفه ــة بس ــن الحمائي ــل م ــا فــي التقلي ــع رغبته ــن م بالتزام
التجــارة  تجميــد  ـى  إـل الوبــاء  أدى  عندمــا  بالفعــل  حــدث  مــا  وهــو 

العالميــة.
المركزيــة  البنــوك  وســتصبح  باالرتفــاع  التضخــم  سيســتمر  ثانيــًا،   -
وهــذا  األســعار.  ارتفــاع  لمكافحــة  سياســاتها  ـفـي  تشــددًا  أكثــر 
ــؤدي  ــم، ممــا ي ــع أنحــاء العال ــر تكلفــة فــي جمي ــراض أكث يجعــل االقت
التنافســية  القــدرة  الــواردات وتدهــور  علــى  الطلــب  انخفــاض  ـى  إـل

للصــادرات.
علــى  ســواء  المنــاخ،  بأزمــة  العالميــة  التجــارة  ســتتأثر  ثالثــًا،   -
ــا  ــتجلبها. فبينم ــي س ــرص الت ــة أو الف ــات االقتصادي ــد الصدم صعي
قــد تكــون هنــاك حاجــة للتدخــل الحكومــي للحــد مــن الخســائر 
علــى  الطلــب  ـفـي  زيــادة  نــرى  أن  يجــب  المحتملــة،  االقتصاديــة 
الســلع المســتدامة ضمــن االقتصــادات المتقدمــة والناميــة علــى 

حــد ســواء، ممــا يخلــق فرصــًا جديــدة للتجــارة المســتدامة[[

ستتجه البلدان 
بشكل طبيعي نحو 

رفع الحواجز التجارية 
بالتزامن مع رغبتها في 

التقليل من الحمائية 
بسبب تكاليفها

سيستمر التضخم 
باالرتفاع وستصبح 

البنوك المركزية أكثر 
تشددًا في سياساتها 

لمكافحة ارتفاع األسعار

تتأثر التجارة العالمية 
بأزمة المناخ، سواء 

على صعيد الصدمات 
االقتصادية أو الفرص 

التي ستجلبها

 أحمد بن سلّيم

نتوقع أن تحافظ التجارة العالمية على نموها المرن 
خالل العام الحالي، وإن كان بوتيرة أبطأ نوعًا ما عن 

العام 2021 الذي حققت خالله نتائج قياسية
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]   الملكيــة الفكرية   [

الالئحــة التنفيذيــة األســاس القانوـنـي المحفــز  توفر
واختراعــات  وابتــكارات  بأفــكار  التقــدم  علــى 
جديــدة مــن األفــراد والشــركات، وتــم مــن خاللهــا توضيــح مختلــف 
المتعلقــة  والضوابــط  والمتطلبــات  واالشــتراطات  اإلجــراءات 
توضيــح  مــع  ومضمونهــا،  الصناعيــة  الملكيــة  طلبــات  بتقديــم 
لكافــة األدوار والمراحــل التــي يمــّر بهــا دراســة طلــب حــق الملكيــة 
ـى تســجيل حــق الملكيــة  الصناعيــة مــن مرحلــة تقديــم الطلــب إـل
أو  وامتيــازات  حقــوق  مــن  ذلــك  علــى  يترتــّب  ومــا  الصناعــة 
ــة  ــات المطبق ــل الممارس ــع أفض ــق م ــا يتواف ــك بم ــات، وذل اعتراض
عالميــًا فــي مجــال حقــوق الملكيــة الصناعيــة. وتحديــدًا المتعلقــة 
المنفعــة  وشــهادات  الصناعيــة  والنمــاذج  االختــراع  ببــراءات 

والدوائر المتكاملة وحماية المعلومات غير المعلن عنها.
ــا فــي  ــوص عليه ــكام المنص ــم األح ــة أه ــة التنفيذي ــي الالئح وتراع
االتفاقيــات الدوليــة المرتبطــة بحقــوق الملكيــة الصناعيــة وبمــا 
يضمــن عوامــل الســرعة والمرونــة والفعاليــة ـفـي عمليــة فحــص 
وتســجيل طلبــات الملكيــة الصناعيــة وتوفيــر الحمايــة ألصحــاب 
إضافيــة  ومرونــة  تســهيالت  ومنــح  واالختراعــات،  االبتــكارات 
ـفـي مجــال بــراءات االختــراع والملكيــة الصناعيــة لقطــاع ريــادة 
األعمــال، والشــركات الصغيــرة والمتوســطة، والمشــاريع الناشــئة، 
والمؤسســات األكاديميــة، والمنشــآت والشــركات التــي تحتــوي 

الالئحة التنفيذية لقانون 
الملكية الصناعية الجديد 

ُتكمل المنظومة التشريعية 
لبراءات االختراع في الدولة

ــم  ــأن تنظي ــي ش ــنة 2021 ف ــم )11( لس ــادي رق ــون االتح ــة للقان ــة التنفيذي ــدور الالئح ــاب ص ــي أعق ف
وحمايــة حقــوق الملكيــة الصناعيــة الجديــد فــي الدولــة وذلــك بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 6 
لســنة 2022. قــال معالــي الدكتــور أحمــد بالهــول الفالســي، وزيــر دولــة لريــادة األعمــال والمشــاريع 
ــز  ــكار وتعزي ــم دور االبت ــي تعظي ــرًا ف ــوطًا كبي ــت ش ــارات قطع ــة اإلم ــطة، إن دول ــرة والمتوس الصغي
منــاخ الملكيــة الفكريــة وتشــجيع المبتكريــن والمخترعيــن، وحققــت الدولــة نقلــة جوهريــة فــي هــذا 
ــوة  ــجل خط ــوم نس ــي، والي ــر الماض ــي نوفمب ــد ف ــة الجدي ــة الصناعي ــون الملكي ــدور قان ــع ص ــدد م الص
ــتكمااًل  ــل اس ــي تمث ــون والت ــة للقان ــة التنفيذي ــدور الالئح ــع ص ــاه م ــذا االتج ــي ه ــدة ف ــة جدي مفصلي
للمنظومــة التشــريعية لحقــوق الملكيــة الصناعيــة عمومــًا وبــراءات االختــراع علــى وجــه الخصــوص فــي 
الدولــة مــن خــالل تطويــر آليــات واضحــة لتســهيل تقديــم طلبــات بــراءات االختــراع وتســريع منــح هــذه 

البــراءات وإحــداث قفــزات نوعيــة فــي أعدادهــا خــالل المرحلــة المقبلــة.

أقســامًا خاصــة للبحــث والتطويــر واالبتــكار، والشــركات العالميــة، 
لالســتفادة مــن خدمــات الملكيــة الصناعيــة التــي تقدمهــا وزارة 
االقتصــاد بكفــاءة أعلــى وتســجيل بــراءات اختــراع وبــراءات ابتــكار 

ألنشــطتها.
المرتبطــة  المعرفــة  مشــاركة  آليــات  الالئحــة  تضمنــت  كمــا 
لــدى  والتطويــر  البحــث  مــن  الجديــدة واالســتفادة  باالختراعــات 
القطــاع الخــاص والمؤسســات األكاديميــة والمشــاريع الصغيــرة 
خــالل  مــن  وتــم  الدولــة،  ـفـي  الناشــئة  والمشــاريع  والمتوســطة 
ببــراءات  الخــاص  الفحــص  نتائــج  صــدور  فتــرات  تحديــد  الالئحــة 
ـى هــدف الــوزارة مــن هــذه الالئحــة بتقليــل  االختــراع للوصــول إـل
هــذه الفتــرات لتكــون 6 أشــهر مقارنــة بـــ 42 شــهرًا فــي الســابق.
الموضوعــي  الفحــص  آليــات  تحديــد  أيضــًا  الالئحــة  وتضمنــت 
الملكيــة  حقــوق  بطلبــات  المتعلقــة  والمســتندات  والشــكلي 
الصناعيــة، وضوابــط صياغــة مطالــب الحمايــة بمــا يتوافــق مــع 
المتطلبــات الدوليــة، إضافــة إلــى تحديــد األســس الفنيــة والقانونيــة 
ــات  ــراع، ومتطّلب ــم لنفــس االخت ــة التقدي ــدأ أولوي فــي احتســاب مب
وبيانــات ســجّل حقــوق الملكيــة الصناعيــة، فضــاًل عــن تحديدهــا 
حقــوق  طلبــات  بتصحيــح  المتعلقــة  واإلجــراءات  لالشــتراطات 
مختلــف  توضيــح  كذلــك  عليهــا،  والتعديــل  الصناعيــة  الملكيــة 
ــاون  ــدة التع ــب معاه ــب الدولــي بموج ــة بالطل ــب المتعلق الجوان

الالئحة تتوافق مع 
أفضل الممارسات 

العالمية في حقوق 
الملكية الصناعية 

وتخلق مرونة وسرعة 
أكبر وفرصًا أوسع

الالئحة تدعم 
استراتيجيات الدولة في 
جذب االستثمار النوعي 
واستقطاب المواهب 

وتنمية القطاعات 
الصناعية والتكنولوجية 

وزارة االقتصاد تستهدف 
من خالل الالئحة اختصار 
مدة صدور نتيجة الفحص 
الخاص ببراءات االختراع 

إلى 6 أشهر مقارنة بـ 42 
شهرًا في السابق
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]  الملكيــة الفكريــة  [

بشــأن بــراءات االختــراع تحــت مظلــة المنظمــة العالميــة للملكيــة 
)الويبــو(. الفكريــة 

التنفيذيــة تفصيــاًل لإلجــراءات والحقــوق  وقــد تضمنــت الالئحــة 
ــد فــي  ــة الجدي ــة الصناعي ــون الملكي ــدة التــي اســتحدثها قان الجدي
ــة  ــن مدرج ــم تك ــّي ل ــة الت ــة الصناعي ــوق الملكي ــات حق ــف فئ مختل
التصميمــات  حمايــة  ذلــك  ـفـي  بمــا  الســابقة،  التشــريعات  ـفـي 
التخطيطيــة للدوائــر المتكاملــة، وهــذه لهــا أهميتهــا فــي تحفيــز 

وحمايتهــا.  اإللكترونيــة  واالختراعــات  االبتــكارات 
ــة علــى مختلــف األحــكام المتعلقــة  كمــا تضمنــت الالئحــة التنفيذي
بالطلبــات المســتعجلة، وتحويــل طلبــات بــراءة االختــراع إلــى طلبــات 
شــهادة منفعــة، وبالعكــس أيضــًا، وإتاحــة إمكانيــة تقســيم طلبــات 
بــراءات االختــراع وشــهادات المنفعــة والتصاميــم الصناعيــة إلــى عدة 

طلبــات بمــا يســمح بتوفيــر الحمايــة فــي مختلــف مراحــل تقدمــه. 
ــراع وشــهادات المنفعــة المقدمــة  ــراءات االخت ــات ب وحققــت طلب
إلــى الــوزارة بيــن عامــي 2020 و2021 نمــوًا بنســبة 26.7 %، فيمــا 
حققــت نســبة هــذه الطلبــات نمــوًا قــدره 17.8 % خــالل الربــع األول 
مــن عــام 2022، مقارنــة بالفتــرة ذاتهــا مــن العــام 2021. وتمثلــت 
أهــم المجــاالت واألنشــطة التــي تغطيهــا هــذه الطلبــات: )النقــل، 
البنــاء والتعديــن، الكهربــاء، المنســوجات والــورق( وغيرهــا مــن 

المجــاالت الحيويــة[[

استيراد حيوانات الرفقة 
)قطط / كالب(

ـــــــــــــــــــ
ــة  يمكنــك اســتيراد القطــط والــكالب إلــى دول
مــن  تصريــح  علــى  الحصــول  بعــد  اإلمــارات 
وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة والحصــول علــى 
اذن اســتيراد صالــح لمــدة 30 يومــًا مــن تاريــخ 
الحيوانــات  هــذه  فحــص  ثــم  ومــن  اإلصــدار 
ــة  ــا إلــى الدول ــد وصوله ــول عن ــذ الدخ فــي منف
التأكــد مــن مطابقتهــا  واإلفــراج عنهــا يعــد 
والمواصفــات  واالشــتراطات  االســتيراد  إلذن 

الالزمــة، وشــروط االســتيراد هــي: الفنيــة 
مــن  اســتيراد مســبق  اذن  علــى  الحصــول   •
التغيــر  لــوزارة  االلكتروـنـي  الموقــع  خــالل 
االســتيراد  إذن  )صالحيــة  والبيئــة  المناخــي 
باســتيراد  يســمح  وال  فقــط  يومــًا   30 هــي 
الحيوانــات باســتخدام إذن اســتيراد منتهــي 

الصالحيــة(
• يتــم شــحن القطــط والــكالب وفقــًا لشــروط 

IATA لنقــل الحيوانــات األليفــة.
• يجــب أن تكــون القطــط والــكالب معرفــة 
بشــريحة إلكترونيــة دائمــة، وأن يتطابــق رقــم 
الشــريحة المذكــور فــي الشــهادة الصحيــة مــع 

رقــم الشــريحة التــي يحملهــا الحيــوان.
والــكالب  القطــط  تكــون  أن  يجــب   •
المســتوردة مصحوبــة بالمســتندات التاليــة:

1. شهادة صحية بيطرية . 
ــى أن  ــات أو جــواز ســفر عل 2. وثيقــة التحصين
يتضمــن رقــم الشــريحة اإللكترونيــة للحيــوان 
للحيــوان  الكامــل  والوصــف   )Microchip(
الميــالد(  تاريــخ  الجنــس،  اللــون،  )النــوع، 
واســتيفاءه لكافــة التحصينــات الــواردة ـفـي 
القائمــة )أ(  أدنــاه وأن تتضمــن اســم اللقــاح 
والشــركة المصنعــة ورقــم التشــغيلة وتاريــخ 

التحصيــن.
3. شــهادة فحــص صــادرة مــن مختبــر معتمــد 
ــر  ــة التصدي مــن الســلطات المختصــة فــي دول
فــي حــال االســتيراد مــن الــدول ذات المخاطــر 
العاليــة _متضمنــة البيانــات الخاصــة بتاريــخ 
أخــذ العينــة وتاريــخ وطريقــة الفحــص_ تفيــد 
بــأن الحيوانــات قــد أخضعــت قبــل شــحنها 
Anti- )الختبــار المعايــرة لألجســام المناعيــة 
body Titration Test( لمــرض داء الكلــب.       

التغيــر  لــوزارة  اإللكترونــي  الموقــع  زيــارة  يرجــى  للمزيــد: 

والبيئــة. المناخــي 

من املفيد أن تعلم..!!

د. أحمد بهلول 
الفالسي

تساهم الالئحة الجديدة 
في توفير بيئة تشريعية 
متكاملة ومحفّزة على 

االبتكار وستنعكس 
إيجابيًا على تعزيز مكانة 
دولة اإلمارات كوجهة 

للمبتكرين وأصحاب 
االختراعات في مختلف 

المجاالت 
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تعــد البرازيــل خامــس أكبــر دولــة فــي العالــم، وثالــث أكبــر دولــة فــي األمريكيتيــن بمســاحة تبلــغ 8.5 مليــون 
كيلومتــر مربــع، يحدهــا المحيــط األطلســي مــن الشــرق وتحدهــا جميــع البلــدان األخــرى فــي أمريــكا الجنوبية 
ــك  ــو، وتمتل ــاو باول ــًا س ــا اكتظاظ ــا واكثره ــهر مدنه ــا، وأش ــا برازيلي ــيلي، عاصمته ــوادور وتش ــدا اإلك ماع
البرازيــل خطــًا ســاحليًا بطــول 7491 كيلومتــرًا، ويشــمل حوضهــا األمازونــي غابــة اســتوائية شاســعة تمثــل 
موطنــًا لمختلــف أنــواع الحيــاة البريــة والنظــم البيئيــة والمــوارد الطبيعيــة الواســعة التــي تضــم العديــد مــن 

الموائــل المحميــة ممــا يجعلهــا واحــدة مــن بيــن 17 دولــة شــديدة التنــوع بالتــراث البيئــي الفريــد. 

البـرازيــل
عمـــالق اقتصـــادات أمريـــكا الجنوبيـــــــة
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البرازيــل علــى أربــع مناطــق زمنيــة، وهــي أطــول 
تمتد

دولــة والوحيــدة فــي العالــم التــي يمــر فيهــا خــط 
االســتواء ومــدار الجــدي. تتنــوع تضاريســها لتشــمل التــالل والجبــال 
والســهول والمرتفعــات واألراضــي العشــبية، وتمتلــك إحــدى أكثــر 
أنظمــة األنهــار كثافــة وتعقيــدًا واتســاًعا فــي العالــم، مــع ثمانيــة 

أحواض تصريف رئيسة، تصب كلها في المحيط األطلسي. 
نظــرًا لمســاحتها الشاســعة وتضاريســها المتنوعــة تمتلــك البــالد 
مناخــًا متنوعــًا، وهــو بشــكل عــام منــاخ اســتوائي مــع ســتة أنــواع 
القاحــل  وشــبه  والمــداري  واالســتوائي  الصحــراوي  هــي  فرعيــة 

والمحيطــي وشــبه المــداري. 

العالقــات االقتصـــادية اإلمــاراتية البرازيليـــة
البلديــن  بيــن  الثنائيــة  السياســية  العالقــات  ـفـي  التقــدم  شــهد 
تعزيــزًا للعالقــات االقتصاديــة، فمنــذ عــام 2008، أصبحــت دولــة 
اإلمــارات ثانــي أكبــر شــريك تجــاري للبرازيــل فــي الشــرق األوســط، 
أواصــر  تعزيــز  علــى  العمــل  واإلمــارات  البرازيــل  تواصــل  واليــوم 
التعــاون الثنائــي وترســيخ الروابــط االقتصاديــة والتجاريــة حيــث 
تشــمل عالقــات التعــاون بيــن البلديــن قطاعــات حيويــة متنوعــة 
المســتدامة  االقتصاديــة  التنميــة  خطــط  ضمــن  أولويــة  وذات 
والبنيــة  الغذائــي  واألمــن  الزراعــة  مقدمتهــا  وـفـي  للبلديــن، 
التحتيــة والنقــل والطاقــة والطاقــة المتجــددة واالبتــكار والــذكاء 

والفضــاء.  االصطناعــي 
ذات  ودولــة  الجنوبيــة  أمريــكا  اقتصــادات  أكبــر  البرازيــل  وتعــد 

ثقــل إقليمــي وعالمــي بــارز ومؤثــر، وهــي وجهــة رئيســية علــى 
أجنــدة التعــاون االقتصــادي الخارجــي لدولــة اإلمــارات مــع هــذه 
المنطقــة الحيويــة، وقــد وصــل حجــم التبــادل التجــاري غيــر النفطــي 
بيــن البلديــن خــالل عــام 2020 إلــى نحــو 2.8 مليــار دوالر أمريكــي، 
كمــا بلغــت صــادرات قطــاع األعمــال الزراعيــة البرازيلــي إلــى دولــة 
توزعــت  وقــد   .2021 عــام  أمريكــي  دوالر  مليــار   1.4 اإلمــارات 
هــذه الصــادرات  بيــن لحــوم الدواجــن والســكر واللحــوم البقريــة 
المجمــدة والقهــوة. وكانــت دولــة اإلمــارات ثالــث أكبــر وجهــة 
عربيــة للصــادرات الزراعيــة البرازيليــة. وتســتورد اإلمــارات الســكر 
ــل وغيرهــا، بينمــا تســتورد  ــد مــن البرازي واللحــوم والدجــاج والحدي
الكيميائيــة  المــواد  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  مــن  البرازيــل 

والكبريــت بشــكل أساســي.
ونظــرًا لألهميــة التــي تمتلكهــا اإلمــارات كقــوة جــذب عالميــة 
ــر  ــج التصدي ــة لتروي ــة البرازيلي ــت الوكال ــال، افتتح ــة لألعم وأقليمي

دولة اإلمارات ثاني أكبر 
شريك تجاري للبرازيل 

في الشرق األوسط

البرازيل أكبر اقتصادات 
أمريكا الجنوبية ودولة 

ذات ثقل إقليمي 
وعالمي بارز ومؤثر

افتتحت الوكالة 
البرازيلية لترويج التصدير 

واالستثمار”أبيكس” 
مكتبًا لها  في دبي وهو 

المكتب الوحيد في 
الشرق األوسط

دولة اإلمارات ثالث أكبر 
وجهة عربية للصادرات 

الزراعية البرازيلية. 
وتستورد اإلمارات 

السكر واللحوم والدجاج 
والحديد من البرازيل 

وغيرها

اتخذت حكومة البرازيل عدة إجراءات 
تهدف إلى خفض التكاليف 

التشغيلية المرتبطة بممارسة 
األعمال لتحقيق مزيد من النمو 

وجذب االستثمارات األجنبية وزيادة 
مشاركتها في السوق العالمية
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واالســتثمار”أبيكس” مكتبــًا لهــا  فــي دبــي وهــو المكتــب الوحيــد 
العربيــة  التجاريــة  “الغرفــة  لعبــت  كمــا  األوســط.  الشــرق  ـفـي 
ـي دورًا بــارزًا ـفـي ترســيخ   البرازيليــة” مــن خــالل مكتبهــا ـفـي دـب
متانــة العالقــات االقتصاديــة بيــن البلديــن مــن خــالل الفعاليــات 

االقتصاديــة المختلفــة التــي تنظمهــا أو تشــارك بهــا.
وشــكلت مشــاركة البرازيــل فــي جناحهــا المميــز فــي أكســبو دبــي 
2020 فرصــة مثاليــة للشــركات البرازيليــة للتعــرف عــن كثــب علــى 
االبتــكارات العالميــة ذات الصلــة باالســتدامة والتنقــل والفــرص، 
ــل  ــن أج ــا م ــاق أمامه ــت اآلف ــتدام، وفتح ــم مس ــاء عال ــل بن ــن أج م
استشــراف وتعزيــز األعمــال التجاريــة مــع مختلــف الــدول المشــاركة 
إلــى جانــب دولــة اإلمــارات، وفــي تصريحــات صحفيــة توقــع ســيرجيو 
ســيغوفيا، المفــوض العــام لجنــاح البرازيــل فــي إكســبو 2020 دبــي، 
ــاري  ــادل التج ــم التب ــع حج ــل، أن يرتف ــس برازي ــة ابيك ــس وكال ورئي
بيــن البلديــن بنســبة 10 % بعــد المشــاركة فــي إكســبو 2020 دبــي.

تسهيـــالت جاذبـــة لالستثمـــارات األجنبيــــة
ــكا  ــة فــي أمري ــروة العالمي ــر مــن الث ــل الحصــة األكب ــك البرازي تمتل
الالتينيــة، وُيعــد اقتصادهــا اقتصــادًا ناشــئًا متقدمــًا، ويصنفهــا 
البنــك الدولــي علــى أنهــا دولــة صناعيــة حديثــة مــن دول االقتصــاد 
ذي الدخــل المتوســط األعلــى، ولتحقيــق مزيــد مــن النمــو وجــذب 
اجــراءات  البرازيــل عــدة  اتخــذت حكومــة  االســتثمارات األجنبيــة 
بهــدف خفــض التكاليــف التشــغيلية المرتبطــة بممارســة األعمــال 

2.8
مليار دوالر  أمريكي 

حجم التبادل التجاري  
غير النفطي بين 

اإلمارات والبرازيل

1.4
مليار دوالر أمريكي 

صادرات قطاع 
األعمال الزراعية 

البرازيلي إىل دولة 
اإلمارات

ــة،  ــوق العالمي ــاركتها فــي الس ــادة مش ــل وزي ــة فــي البرازي التجاري
وتضمنــت هــذه اإلجــراءات تخفيــض الضرائــب وتقليــل الحواجــز 
البيروقراطيــة وتوســيع مجــال االتفاقيــات التجاريــة لتشــمل المزيــد 

ــة. ــل االقتصادي ــدول والكت ــن ال م

اقتصاد متنوع 
يشــمل االقتصــاد البرازيلــي المتنــوع الزراعــة والصناعــة والتجــارة 
ومجموعــة واســعة مــن الخدمــات، حيــث تســاهم الصناعــة ومنهــا 
صناعــة الســيارات والصلــب والبتروكيماويــات و أجهــزة الكمبيوتــر 
المحلــي  الناتــج  تعزيــز  ـفـي  االســتهالكية  والســلع  والطائــرات 
اإلجمالــي للبــالد، وتعــد البرازيــل المنتــج األكبــر لعــدد مــن الســلع 
الزراعيــة، وهــي إحــدى أهــم الــدول المنتجــة للحبــوب فــي العالــم، 
و أكبــر منتــج للبــن علــى مــدار 150 عامــًا األخيــرة، وتشــكل مصــدرًا 
قطــاع  ـفـي  البرازيــل  تبــرز  الحديــد،  وخــام  الصويــا  لفــول  رئيســًا 
ــب،   ــاس، والذه ــد والنح ــام الحدي ــتخراج خ ــق اس ــن طري ــن م التعدي
ــة  ــكل. إضاف ــوم والني ــر والنيوبي ــز والقصدي ــيت والمنغني والبوكس
ـى مــا ســبق، ُتعــد البرازيــل أكبــر منتــج ـفـي العالــم لعــدد مــن  إـل
األحجــار الكريمــة، مثــل الجمشــت والتوبــاز والعقيــق، وهــي مــن 

أكبــر المنتجيــن للتورماليــن والزمــرد والزبرجــد والغارنيــت. 

الصادرات البرازيلية
تحتــل البرازيــل المرتبــة 23 ـفـي جميــع أنحــاء العالــم مــن ناحيــة 
قيمــة الصــادرات التــي تشــمل الطائــرات والمعــدات الكهربائيــة 
الحديــد  وخــام  واألحذيــة  والمنســوجات  واإليثانــول  والســيارات 
 . البقــر  ولحــم  الصويــا  وفــول  البرتقــال  والبــن وعصيــر  والصلــب 
وباالنتقــال إلــى صناعــة المــواد الغذائيــة أصبحــت البرازيــل فــي عــام 
2019 ثانــي أكبــر مصــدر لألغذيــة المصنعــة فــي العالــم، ويذكــر أن 
البرازيــل  تعــد أكبــر مصــدري البروتيــن “الحــالل” فــي العالــم، كمــا 
حققــت ارتفاعــًا كبيــرًا فــي تصديــر الســكر وحبــوب الصويــا والقمــح، 

ــة. ــوم البقري ــن واللح ــب الدواج إلــى جان

سياحة على إيقاعات السامبا
عندمــا تقــرر الذهــاب للبرازيــل الكتشــاف الفــرص التجاريــة الكامنــة 
فيهــا وفتــح جســور ألعمالــك، التنســى فــي خضــم كل هــذا أن تمنــح 
نفســك الفرصــة الكتشــاف ســحر هــذه البــالد الالمتناهــي بدايــة مــن 
غابــات األمــازون المذهلــة التــي تحتضــن حيوانــات و أشــجار كثيــرة 
لــن تراهــا إال هنــاك، والتفــوت فرصــة االســتمتاع بســحر شــواطئها 
الممتــدة، وللكثبــان الرمليــة فــي شــمال شــرق البرازيــل ســحر ووقــار 
والثقافيــة   التاريخيــة  المناطــق  تحكيهــا  وللتاريــخ قصــة  خــاص، 
المتراميــة ـفـي مينــاس جرايــس، كمــا تضــع زيــارة البرازيــل بيــن 
يديــك وتحديــدًا ـفـي ريــو دي جانيــرو االســتمتاع بمهابــة  واحــدة 
مــن عجائــب الدنيــا الســبع الحديثــة وهــي تمثــال المســيح الفــادي، 
وإن كان لديــك متســع مــن الوقــت عــّرج علــى  شــالالت إجــوازو فــي 
ــن، وســتكون محظوظــًا إن  ــى الحــدود مــع األرجنتي ــا عل ــة باران والي
تزامنــت زيارتــك للبرازيــل مــع مهرجانــات رقــص الســامبا وحتمــًا 
ــكل  ــون ب ــات يتمايل ــن والراقص ــاهدة الراقصي ــمتع بمش ــوف تس س

رشــاقة مــع اإليقاعــات الصاخبــة التــي تدفعــك للتمايــل معهــا[[
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جمارك رأس الخيمة
ــتمرارية  ــزو اسـ ــهادة أيـ ــى شـ ــل علـ تحصـ

ISO 22301 األعمـــال 

شــهادة  علــى  الخيمــة  رأس  جمــارك  حصلــت   
إدارة  أيــزو  العالميــة  للمواصفــة  المطابقــة 
مــع  بالتعــاون   ،ISO  22301 األعمــال  اســتمرارية 
شــركة جلوبــال بيزنــس بييــرو اإلقليميــة وشــركة 
عمليــة  مراحــل  اجتيازهــا  بعــد  العالميــة،   TUV
تطبيــق  اســتيفاء  مــن  والتأكــد  كافــة  التدقيــق 

كافــة. المواصفــة  معاييــر 
علــى  أيضــًا  الدائــرة  حرصــت  ذلــك،  مــع  بالتزامــن 
تطبيــق المعيــار الوطنــي لنظــام إدارة اســتمرارية 
ـى  األعمــال NCEMA 7000:2021 لتكــون مــن أوـل

الجهــات التــي طبقــت المعيــار المحــّدث. 
وقــد نجحــت الدائــرة بإعــداد اســتراتيجية متكاملــة 
ألفضــل  وفقــًا  األعمــال  اســتمرارية  إدارة  لنظــام 
حــوادث  أيــة  لمواجهــة  العالميــة  الممارســات 
قــدرة  تهــدد  أوأزمــات  العمــل  لســير  معطلــة 
الدائــرة علــى اســتمرارية توفيــر وتقديــم خدماتهــا 
مــن  العالقــة.  ألصحــاب  وأنشــطتها  وعملياتهــا 
المحتملــة  المخاطــر  وتوضيــح  تحديــد  خــالل 
المالئمــة واختياراالســتراتيجيات  وتطويرالخطــط 
زمــن  أو  التعطــل  تأثيــر  لتقليــص  الصحيحــة 
االنقطــاع إلــى الحــد األدنــى. واســتعادة الخدمــات 
كان  الــذي  المطلــوب  بالمســتوى  والعمليــات 

الحــادث. وقــوع  قبــل  يقــدم 

] وفعاليــات    أخبــار     [

الهيئة االتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
 تعقد اجتماعها األول لعام 2022 لمديري عموم الجمارك بالدولة

ــية  ــة والجنس ــة للهوي ــة االتحادي ــام الهيئ ــر ع ــي مدي ــعيد الخييل ــهيل س ــواء س ــعادة الل ــرأس س  ت
ــة  ــارك بالدول ــوم الجم ــري عم ــام 2022 لمدي ــاع األول لع ــة، االجتم ــذ باإلناب ــن المناف ــارك وأم والجم

ــوم بمقــر إكســبو 2020 دبــي. ــاح الي ــذي عقــد صب ال
حضــر االجتمــاع ســعادة أحمــد عبــدهللا بــن الحــج الفالســي مديــر عــام اإلدارة العامــة للجمــارك باإلنابــة، 
وأصحــاب الســعادة مديــري عمــوم دوائــر الجمــارك المحليــة، وعــدد مــن المســؤولين بــاإلدارة العامــة 

للجمارك.
وأكــد ســعادة اللــواء ســهيل الخييلــي، حــرص القيــادة العليــا للهيئــة علــى أن يكــون قطــاع الجمــارك 
فــي الدولــة عنصــرًا فاعــاًل فــي صنــع مســتقبل الجمــارك فــي العالــم عبــر إقامــة المشــاريع المبتكــرة 

وتنفيــذ المبــادرات التطويريــة الرائــدة التــي تســهم فــي تعزيــز األمــن وتيســير التجــارة.
ولفــت ســعادته إلــى أهميــة تفعيــل الشــراكة وتعزيــز التعــاون بيــن الهيئــة ودوائــر الجمــارك المحليــة 
للوصــول إلــى الريــادة عالميــًا وتحقيــق طموحــات القيــادة الحكيمــة وتطلعــات أبنــاء اإلمــارات فــي 

دعــم أمــن المجتمــع والحفــاظ علــى اســتقراره وتســهيل التجــارة مــع العالــم الخارجــي.
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]  أخبــار وفعاليــات  [

االتحـاديــة للهــوية والجنسيــة 
تصـدر الجيـل الجديـد من جواز السفــر اإلمــاراتي بدءًا من سبتمبر

 أ علنــت الهيئــة االتحاديــة للهويــة والجنســية والجمــارك وأمــن المنافــذ 
وذلــك ضمــن  اإلماراـتـي،  الســفر  جــواز  مــن  الجديــد  الجيــل  إصــدار  عــن 
المرحلــة األخيــرة مــن مشــروع تطويــر الجيــل الجديــد مــن جــوازات الســفر 
وبطاقــات الهويــة الــذي جــرى إطالقــه فــي يونيــو 2021 فــي إطــار تحقيق 
المســتهدفات  تعزيــز  مســار  وضمــن  للهيئــة  االســتراتيجية  األهــداف 

ــة. ــية الدولي ــا بالتنافس ــة ورفده الوطني
ــة  ــة للهوي وقــال معالــي علــي محمــد الشامســي رئيــس الهيئــة االتحادي
والجنســية والجمــارك وأمــن المنافــذ، إن الجيــل الجديــد مــن جــواز الســفر 
اإلماراتــي يأتــي فــي إطــار تحقيــق رؤيــة حكومــة دولــة اإلمــارات لترســيخ 
الهويــة اإلماراتيــة ومواكبــة أحــدث التقنيــات فــي مجــال إصــدار جــوازات 
الســفر، وتقديــم خدمــات مبتكــرة للتعريــف بالهويــة الشــخصية وفــق 

المشــروع يســتهدف تعزيــز  ـى أن  إـل الدوليــة، مشــيرا  المعاييــر  أحــدث 
مرونــة ممارســة األعمــال المتصلــة باألفــراد ضمــن مختلــف مؤسســات 
تجربــة  ويوّفــر  المواطنيــن  حيــاة  جــودة  مســتوى  يرفــع  بمــا  الدولــة، 
ــر  ــى تطوي ــة عل ــرص الهيئ ــد ح ــا، وأك ــة وريادته ــة الدول ــزز مكان ــفر تع س
خدماتهــا المســتقبلية تماشــيًا مــع التوجهــات المســتقبلية للحكومــات 
علــى مســتوى العالــم. وســيبدأ العمــل علــى إصــدار جــواز الســفر اإلماراتــي 
ــة  ــزة تقني ــل قف ــا يمث ــبتمبر 2022، بم ــن س ــن األول م ــا م ــد انطالق الجدي
جديــدة تتماشــى مــع توجهــات القيــادة الحكيمــة بتعزيــز المســيرة نحــو 
ــة اإلمــارات العربيــة  ــة لدول ــة الحضاري الحكومــة الذكيــة لتعظيــم المكان
ــًة ألحــدث  المتحــدة ضمــن مختلــف الخدمــات الحكوميــة المقدمــة وتلبي

المتطلبــات األمنيــة والتكنولوجيــة ـفـي إثبــات الهويــة الشــخصية. 
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جمـــارك أبوظبـــي توقـــع مذكـــرة تفاهـــم 
مـــع أصحـــاب العالمـــات التجاريـــة 

  بهــدف تعزيــز التعــاون والتنســيق فــي مكافحــة 
الغــش التجــاري وتقليــد وتزويــر العالمــات التجاريــة، 
مذكــرة  أبوظبــي  لجمــارك  العامــة  اإلدارة  وقعــت 
التجاريــة،  العالمــات  أصحــاب  مجلــس  مــع  تفاهــم 
وتنــص  الفكريــة.  الملكيــة  حقــوق  حمايــة  بشــأن 
المذكــرة التــي وقعهــا مــن جانــب جمــارك أبوظبــي 
المســاندة،  الخدمــات  لقطــاع  التنفيــذي  المديــر 
ومــن جانــب المجلــس رئيــس مجلــس اإلدارة، علــى 
تعزيــز الجهــود لمكافحــة البضائــع المقلــدة والســلع 
المغشوشــة ـفـي األســواق، والتعــاون ـفـي توعيــة 
المســتهلكين بحقــوق الملكيــة الفكريــة وبخطــورة 
والتنســيق  المقلــدة،  البضائــع  تجــارة  أو  اســتخدام 
فــي تنظيــم الحمــالت التوعويــة والبرامــج التثقيفيــة، 
ـى المســاهمة ـفـي إنشــاء قاعــدة بيانــات  إضافــة إـل
توفــر المعلومــات المطلوبــة كافــة بمجــال مكافحــة 
جمــارك  مفتشــي  كفــاءة  ورفــع  التجــاري  الغــش 
أبوظبــي وقدراتهــم علــى التمييــز بيــن المنتجــات 

والبضائــع األصليــة والمقلــدة. 
ــة تكامــل  ــًا بأهمي ــع مذكــرة التفاهــم إيمان وجــاء توقي
األدوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص في مجــال حماية 
المســتهلكين،  حقــوق  وحمايــة  الفكريــة  الملكيــة 
إمكانيــات  مــن  لديهمــا  بمــا  الطرفــان  ســيعمل  إذ 
ــيق  ــاون والتنس ــل التع ــز وتفعي ــى تعزي ــات عل وصالحي
لمكافحــة الغــش التجــاري ومكافحــة تقليــد وتزويــر 
أفضــل  تطبيــق  علــى  والعمــل  التجاريــة  العالمــات 
الملكيــة  حقــوق  لحمايــة  واالجــراءات  الممارســات 
الفكريــة، بمــا يحفــظ حقــوق المســتهلكين ويحمــي 
المصالــح االقتصاديــة إلمــارة أبوظبــي والمســتثمرين 

وفــق القوانيــن واألحــكام النافــذة ـفـي اإلمــارة.

منطقة عجمان الحرة
 تبرم مذكرة تفاهم مع “زاجل” لتوفير خدمات شحن تنافسية لشركاء األعمال

 أبرمــت “منطقــة عجمــان الحــرة” مذكــرة تفاهــم مــع “زاجــل”، الشــركة المتخصصــة ـفـي مجــال 
اللوجســتيات والنقــل، بهــدف توفيــر خدمــاٍت أكثــر تنافســية لشــركاء أعمــال المنطقــة الحــرة، تشــمل 
شــحن وتســليم الطــرود محليــًا وحــول العالــم. ويتيــح هــذا التعــاون الثنائي لشــركاء األعمــال ومتعاملي 
ــة االســتفادة مــن محفظــة الخدمــات المتنوعــة التــي توفرهــا “زاجــل”  منطقــة عجمــان الحــرة إمكاني
علــى المســتويين المحلــي والدولــي، بمــا فــي ذلــك خدمــات وحلــول التوصيــل والتجــارة االلكترونيــة؛ 

ــرًا وبحــرًا وجــوًا.  ــر الدولــي؛ وخدمــات الشــحن ب وخدمــات االســتيراد والتصدي
ووقــع االتفاقيــة كل مــن ســعادة المهنــدس علــي الســويدي، مديــر عــام منطقــة عجمــان الحــرة؛ 

ويوســف الخاجــه، الرئيــس التنفيــذي لـــ “زاجــل”. 

بالشراكة مع "الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة"
"دي يو كيو إي" تنطلق بأعمالها من "سفينة الملكة إليزابيث 2" بدبي

 أعلنــت شــركة "دي يــو كيــو إي" الحــرة )DUQE( بــدء عملياتهــا رســميًا بمقرهــا الرئيســي ـفـي 
ـي  فنــدق ســفينة الملكــة إليزابيــث 2 التاريخــي العائــم؛ لتكــون المنطقــة الحــرة األحــدث ـفـي دـب

ــاه دبــي. ــفينة فــي مي ــن س ــى مت ــا عل ــع مقره ــي يق ــارة الت ــدة فــي اإلم والوحي
وبحضــور نخبــة مــن كبــار الشــخصيات ورجــال األعمــال ـفـي قطــاع تأســيس الشــركات ـفـي دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة، أعلنــت شــركة "دي يــو كيــو إي" الحــرة )DUQE( عــن شــراكتها مــع 
ـي، بشــأن  مؤسســة الموانــئ والجمــارك والمنطقــة الحــرة )PCFC(، إحــدى مؤسســات حكومــة دـب

توفيــر الدعــم المتكامــل لصالــح رواد األعمــال 
التوســع  مــن  الناشــئة  المشــاريع  وأصحــاب 
بأعمالهــم، علــى النحــو الــذي يعــزز مــن مرونــة 
مزاولــة األعمــال فــي الدولــة. وتســعى الشــركة 
ــم  ــن، إلــى تقدي مــن خــالل خبراؤهــا المتخصصي
الشــركات  إطــالق  مرحلــة  تتخطــى  مســاعدة 
وشــاملة  واســعة  مجموعــة  لتقــدم  فحســب؛ 
مــن الخدمــات ذات القيمــة المضافــة، والتــي 
تشــتمل علــى المســاعدة ـفـي فتــح الحســاب 
اللياقــة  وفحوصــات  والمحاســبة،  المصرـفـي، 
والتأميــن  اإلماراتيــة،  والهويــة  الطبيــة 
الصحــي، وعمليــة التســجيل فــي ضريبــة القيمــة 
المضافــة، فضــاًل عــن حلــول مراكــز األعمــال. 
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]  أخبــار وفعاليــات  [

جهـــاز توثيــــق
 لعمليات التفتيش بجمارك رأس الخيمة

جديــدة  آليــة  الخيمــة  رأس  جمــارك  اســتحدثت   
التفتيــش  المفتــش وتوثيــق عمليــة  لضمــان ســالمة 
مثبتــة  كاميــرات  خــالل  مــن  الخاصــة،  للمســتودعات 
ومربوطــة بشاشــات غرفــة العمليــات الخاصــة بالدائــرة. 
العــام  المديــر  المحــرزي  محمــد  الدكتــور  وقــال 
ـى تعزيــز  للدائــرة: “ إن اآلليــة الجديــدة تهــدف إـل
التفتيــش  عمليــة  وتســهيل  الرقابــة  مســتويات 
والمراقبــة اللحظيــة لمســتوى األداء فــي المنافــذ 
عمليــات  عــن  مصــورة  بيانــات  قاعــدة  وتوفيــر 
يمكنهــم  كمــا  التهريــب،  وحــاالت  التفتيــش 
تدريــب  ألغــراض  البيانــات  قاعــدة  اســتخدام 

الواقعــة. وإثبــات  الجــدد  المفتشــين 

مدير عام جمارك رأس الخيمة 
يستقبل مدير عام الجمارك باإلنابة بالهيئة االتحادية 

للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ

 اســتقبل ســعادة الدكتــور محمــد عبــدهللا المحــرزي مديــر عــام جمــارك رأس 
الخيمــة، ســعادة أحمــد عبــدهللا بــن الحــج مديــر عــام الجمــارك باإلنابــة بالهيئــة 
رأس  منفــذ  ـفـي  المنافــذ  وأمــن  والجمــارك  والجنســية  للهويــة  االتحاديــة 
الــدارة الحــدودي، وذلــك لالطــالع علــى إجــراءات العمــل والتأكــد مــن جــودة 
ـى تكريــم المفتشــين  الخدمــات المقدمــة عبــر المنفــذ الحــدودي، إضافــة إـل
ــة فــي الحفــاظ علــى أمــن الحــدود،  الجمركييــن تشــجيعًا لجهودهــم المبذول
حيــث قــام ســعادة أحمــد عبــدهللا بــن الحــج، بتكريــم المفتشــين المســاهمين 
فــي إحبــاط محاولــة تهريــب كميــة مــن المــواد المخــدرة إلــى الدولــة عبــر منفذ 
الــدارة الحــدودي، وأعــرب ســعادته عــن تقديــره لجهــود موظفــي العمليــات 
ودورهــم فــي اإلنجــاز المحقــق فــي التصــدي لعمليــات التهريــب كافــة والتــي 
تمــس أمــن المجتمــع والمحافظــة عليــه. حضــر التكريــم كاًل مــن الســيد متعــب 
محمــد البنــاي - مديــر إدارة الرقابــة والتفتيــش الجمركــي لمنفــذ رأس الــدارة 
الحــدودي والســيد مــروان محمــد دوربينــي مســاعد المديــر العــام للعمليــات 

الجمركيــة وعــددًا مــن الشــركاء الداعميــن فــي المنفــذ.

ملتقى “المبتكرون” في جمارك رأس الخيمة

ــر العقــول، نظمــت  ــكار واالســتثمار فــي تطوي ــز ثقافــة االبت   بهــدف تعزي
جمــارك رأس الخيمــة فعاليــة ملتقــى “المبتكــرون” بالتعــاون مــع ثانويــة 
ـفـي  الطــالب  لثقــة  تعزيــزًا  وذلــك  اإلمــارة،  ـفـي  التطبيقيــة  التكنولوجيــا 
أنفســهم وتبنــي الممارســات المبتكــرة، حيــث اســتعرض الطالب مشــاريعهم 
االبتكاريــة التــي القــت حفــاوة كبيــرة مــن قبــل الحضــور. وقــد حــرص الطــالب 
ــة،  ــات الحديث ــف التقني ــى توظي ــة عل ــاركة فــي الفعالي ــاريع المش فــي المش
الســيما تقنيــات الروبــوت والعلــوم الحديثــة فــي معالجــة عــدد مــن التحديــات 
المرتبطــة بالصحــة والبيئــة والســالمة، وكان مــن بيــن المشــاريع المشــاركة، 
باســتخدام  العكــرة  الميــاه  تدويــر  إعــادة  الجلــد وجهــاز  كاشــف ســرطان 
علــى  التعــرف  تقنيــة  باســتخدام  الحضــور  الحيويــة وتســجيل  المرشــحات 
الوجــوه، ونظــام إســقاط الرفــرف الــذي حصــل علــى جائــزة المشــروع الطالبــي 

ــز التعليمــي. ــة للتمي ــزة راس الخيم ــام 2021 فــي جائ ــر لع المبتك
وقــد أثنــى ســعادة الدكتــور محمــد عبــد هللا المحــرزي مديــر عــام دائــرة 
الجمــارك علــى جهــود الطــالب االبتكاريــة وحثهــم علــى مواصلــة ابتكاراتهــم 

ــع. ــدم المجتم ــا يخ ــتثمارها فيم واس
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