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مطار رأس الخيمة
يعزز حضور اإلمارة
كوجهة جاذبة
للسياحة والتجارة

المملكة العربية
السعودية
فرصة استثمارية
المحدودة

كلمـــة رئيــس التحريــر

CUSTOMSWindows
تصــدر عــن دائــرة الجمــارك بــرأس الخيمــة

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

فريق عمل نيو جينيريشن ميديا

خـولة إبراهيـم
عبدالعزيز العليوي
زينب شيحـــة
ماهر صفي الدين

الجمارك  ..في مواجهة كورونا
أدت

دورا بـ ً
الجمــارك ً
ـارزا وحيويـ ًـا خــال جائحــة كوفيــد –  19فــي تمكين االقتصاد الوطني
واســتدامة مســيرة التنميــة وضمــان اســتمرارية األعمــال وتيســير حركــة التجــارة

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

األعلــى حاكــم رأس الخيمــة ومتابعــة ســمو الشــيخ محمــد بــن ســعود بــن صقر القاســمي ولي عهد
رأس الخيمــة رئيــس المجلــس التنفيــذي والشــيخ أحمــد بــن صقــر القاســمي رئيــس دائــرة الجمــارك،
تضافــرت جهــود دائــرة الجمــارك مــع جهــود حكومــة رأس الخيمــة والشــركاء اإلســتراتيجين كافــة،
للخــروج بحزمــة مــن المبــادرات والحوافــز التــي مــن شــأنها التخفيــف مــن وطــأة تأثيــرات الجائحــة علــى
الشــركات والمســتهلك واالقتصــاد المحلــي بوجــه عــام ،مــن خــال التركيزعلى تحقيق الســيولة لدى
الشــركات خــال هــذه الفتــرة وذلــك بتأجيــل مســتحقات الدائــرة لــدى المتعامليــن من  3إلى  6أشــهر،
كمــا أعــادت الدائــرة مبالــغ التأميــن التــي تحتفــظ بهــا إلــى شــركات التخليــص والشــركات التــي تتولــى
إتمــام المعامــات الجمركيــة بنفســها وغيــر هــذا مــن المبــادرات التــي تدعــم الشــركات واألعمــال.
وبفضــل إســتراتيجيتها ونظرتهــا المســتقبلية الســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة وتقنيــة المعلومــات
الذكيــة ،عــززت الدائــرة مــن دور خدماتهــا اإللكترونيــة ووفــرت أفضل الخدمات والتســهيالت الجمركية
للمتعامليــن داخــل الدولــة وخارجهــا خــال مرحلــة العمــل عــن ُبعــد ،والتــي أظهــرت قدراتهــا علــى
االســتمرار فــي تلبيــة متطلبــات العمــاء وفــق أعلــى معاييــر الجــودة لضمــان اســتمرارية األعمــال
وإنجــاز المعامــات وتذليــل العقبــات والعراقيــل التــي مــن شــأنها أن تؤخر إتمــام العمل كما ينبغي.
كمــا كان للتعــاون المســتمر بيــن دائــرة جمــارك رأس الخيمــة والهيئــة االتحادية للجمــارك في مختلف
مجــاالت العمــل الجمركــي الســيما المتعلــق منهــا بأجهــزة التفتيــش الجمركــي الحديثــة وتدريــب
ً
ً
بــارزا فــي تعزيــز أمــن وســامة إمــارة رأس الخيمــة بشــكل خــاص ودولــة
دورا
الكــوادر البشــرية
اإلمــارات بشــكل عــام.
ـتكماال لنهجنــا ورســالتنا ســنعمل فــي جمــارك رأس الخيمــة علــى تحقيــق الريــادة الدائمــة فــي
واسـ
ً
تقديــم الخدمــات الجمركيــة الداعمــة لمجتمع اقتصادي آمن وفق التشــريعات الجمركية والمســاهمة
فــي دعــم األمــن واالقتصــاد مــن خــال االســتثمار األمثــل للمــوارد إلعادة رفع مســتوى التجــارة إلى
ســابق عهــده قبــل جائحــة كوفيــد  19والعمــل معـ ًـا علــى زيــادة هــذه المســتويات دون أي تهــاون فــي
تطبيــق اإلجــراءات االحترازيــة لحمايــة مجتمــع اإلمــارة مواطنيــن ومقيميــن ،وســنواصل االســتعداد
للخمســين مــن خــال تحفيــز االبتــكار وتعزيــز المبــادرات الخالقــة ،واعتمــاد أحــدث وأفضــل االبتــكارات

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

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

الجمركيــة لترســيخ المكانــة المرموقــة لدولــة اإلمــارات علــى خريطــة التجــارة العالمية.
رئيس التحرير
د .محمد عبدالله المحرزي
المدير العام لدائرة جمارك رأس الخيمة

ا ملحتــو يــــا ت

 15.7 | 06ألف ضبطية مخدرات في  5سنوات
%51نسبة الضبطيات من مخدر حبوب الكبتاجون
بما يعادل  1.4طن.

 4.1 | 12مليارات درهم التجارة عبر رأس الخيمة في النصف األول تواكب الطفرة االقتصادية في اإلمارة
تســتحوذ الموانــئ البحريــة فــي الدولــة علــى نحــو  % 60مــن إجمالــي حجــم مناولــة الحاويــات والبضائــع والمتجهــة إلــى
دول مجلــس التعــاون ،ويعــد مينــاء صقــر أكبــر الموانــئ البحريــة فــي مجــال الشــحن بالجملــة فــي منطقة الشــرق األوســط.

 | 24دور الجمارك في حماية حقوق الملكية الفكرية
الجمــارك هــي خــط الدفــاع األول للملكيــة الفكريــة
بدورهــا الرقابــي فــي عمليــات االســتيراد والتصديــر.
 | 16االتحادية للجمارك تطلق بوابة اإلمارات الجمركية

ً
نموا %6
 | 18الصادرات اإلماراتية تحقق

تهــدف البوابــة إلــى تمكيــن الشــركاء والمســتخدمين

خالل الفترة الممتدة من يناير إلى أغســطس ،2020

مــن إنجــاز العمليــات والمهــام في أســرع وقت ممكن.

مقارنــة مع الفترة نفســها مــن العام الماضي.

 | 26مطار رأس الخيمة ..

 | 28المملكة العربية السعودية ..فرص استثمارية المحدودة

 463.3 | 38مليون درهم

يعزز حضور اإلمارة كوجهة جاذبة للسياحة والتجارة

تصنــف المملكــة كواحــدة مــن أقــوى االقتصــادات

قيمــة الرســوم الجمركيــة المحولــة بيــن دول التعــاون

نظـ ًـرا لموقعــه االســتراتيجي وجــد المســافرون مطــار

فــي العالــم ،حيــث تحتــل المرتبــة الـــسابعة بيــن

فــي النصــف األول مــن 2020

رأس الخيمــة وجهــة توقــف هادئــة وجذابــة.

مجموعــة دول العشــرين.
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للدعم واالستفسار عرب مراكز العمليات بدائرة الجمارك برأس الخيمة

جرمكالمطــار
AIRPORT- OPERATION

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

جرمك ميناء صقر
SAQR PORT- OPERATION

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

جرمكالمناطقالحرةالشمالية
NORTH FZ CUSTOMS

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

info.northfz@customs.rak.ae

جرمك الربيـــد

+971 56 4020478
+971 7 2333 733

Ext. 504

جرمك المناطق الحرة الجنوبية
SOUTH FZ CUSTOMS

+971 50 9966548
+971 7 2333 733

Ext. 401

Ext. 528

info.emiratesposts@customs.rak.ae

جرمك الدارة

ALJAZEERA PORT

info.ajp@customs.rak.ae

Ext. 292

info.rakport@customs.rak.ae

POST OFFICE- OPERATION

جرمك ميناء الجزيرة الحرماء

+971 50 9966249
+971 7 2333 733

RAK PORT- OPERATION

+971 50 9966528
+971 7 2333 733

Ext. 444 - 444 - 446 - 447

info.airport@customs.rak.ae

جرمك ميناء رأس الخيمة

AL DARA CUSTOMS

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

info.darah@customs.rak.ae

info.southfz@customs.rak.ae

جرمك المنطقة الحرة بالغيل
ALGHAIL FZ CUSTOMS

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

info.alghailfz@customs.rak.ae

WWW.RAKCUSTOMS.RAK.AE

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

 15.7ألف
ضبطية مخدرات في  5سنوات
ً
ً
كبيـرا فـي عـدد
نمـوا
حققـت الهيئـة االتحاديـة للجمـارك ودوائـر الجمـارك المحليـة

ذاتــه مــدى يقظــة قطــاع الجمــارك بالدولــة وأهميــة الــدور الكبير الذي

ضبطيـات المـواد المخـدرة فـي المنافـذ الحدوديـة خلال السـنوات الخمـس

يقــوم بــه فــي مكافحــة تهريــب المخــدرات”.

الماضيـة (.)2019 – 2105وأشـارت إحصائيـات الهيئـة إلـى ارتفـاع عـدد تلـك

وأشــار معاليــه إلــى أنــه فــي ظــل توجيهــات وحــرص القيــادة

الضبطيـات إلـى أكثـر مـن  15ألـف و 764ضبطيـة خلال تلـك الفتـرة بمعـدل 16
ً
يوميـا ،وقـد أسـفرت جهـود الهيئـة ودوائـر الجمـارك
ضبطيـة فـي المتوسـط

الرشــيدة علــى اســتمرار تلــك اليقظــة ورفــع مســتوى كفــاءة رجــال
ً
ً
ملحوظــا فــي
تراجعــا
الجمــارك فــي المنافــذ الحدوديــة نتوقــع

المحليـة ،بالتنسـيق مـع وزارة الداخليـة والجهـات األمنيـة ذات العالقـة ،عـن ارتفـاع

عمليــات تهريــب المخــدرات عبــر منافــذ الدولــة خــال الفتــرة المقبلــة

نسـبة مسـاهمة قطـاع الجمـارك فـي مؤشـر زيـادة نسـبة ضبطيـات المخـدرات

بعــد نجــاح قطــاع الجمــارك فــي ترســيخ مفهــوم الــردع الجمركــي عبــر

علـى مسـتوى الدولـة مـن  %33فـي عـام  2018إلـى  %39فـي عـام .2019

تكثيــف عمليــات ضبــط المخــدرات وتطبيــق مبــادرات وآليــات جديــدة
تحقــق هــذا الهــدف.
أمن المجتمع
وأوضــح معالــي علــي ســعيد النيــادي أن الهيئــة ودوائــر الجمــارك
ـتراتيجيا رئيسـ ً
ً
ـيا
المحليــة اتخــذت مــن حمايــة أمــن المجتمــع هدفـ ًـا اسـ
لقطــاع الجمــارك فــي الدولــة ،ومنحــت هــذه المهمــة أوليــة كبيــرة
فــي ظــل المخاطــر المتزايــدة ،التزامـ ًـا بدورهــا الوطنــي وإيمانـ ًـا منها
بالضــرر البالــغ للمخــدرات علــى أمــن وصحــة المجتمــع والمواطــن،
وقناعــة منهــا بدورهــا الهــام فــي مواجهــة تلــك الجريمــة المنظمــة
وحمايــة أمــن المجتمــع واســتقراره بالتعــاون مــع الجهــات ذات
العالقــة فــي الدولــة.
وأشــارت البيانــات اإلحصائيــة للهيئــة إلــى أن إجمالــي عــدد
ضبطيــات المخــدرات التــي تــم تنفيذهــا بواســطة قطــاع الجمــارك
فــي الدولــة فــي عــام  2019وحــده بلــغ  4451ضبطيــة مقارنــة بـــ

ً
وفقا

لقاعــدة البيانــات اإلحصائيــة بالهيئــة ،ارتفعــت كميــة
المخــدرات التــي تــم ضبطهــا بواســطة قطــاع

الجمــارك فــي الدولــة فــي عــام  2019وحــده لتصــل إلــى حوالــي
 2.1طن من المواد المخدرة.
وقــال معالــي علــي ســعيد مطــر النيــادي ،مفــوض الجمــارك رئيــس
الهيئــة االتحاديــة للجمــارك ،إن قطــاع الجمــارك فــي الدولــة والعالــم
يواجــه مجموعــة مــن المتغيــرات والتحديــات المتصاعــدة علــى
الصعيــد األمنــي واالقتصــادي والتجــاري ،نتيجــة التطــورات األمنيــة
واالقتصاديــة فــي المنطقــة والعالــم.
ـا“ :تعكــس هــذه األرقــام والمؤشــرات مــدى
وأضــاف معاليــه قائـ ً
خطــورة عمليــات االســتهداف التــي تقــوم بهــا عصابــات الجريمــة
المنظمــة ألبنــاء المجتمــع اإلماراتــي ،كمــا أنهــا تعكــس فــي الوقــت
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% 51

نسبة الضبطيات
من مخدر حبوب
الكبتاجون بما
يعادل  1.4طن

% 19

نسبة مخدر
الكريستال المخدر
والذي جاء في
الرمكز الثاني بوزن
 492ألف جرام

 3332ضبطيــة فــي العــام الســابق ،بــوزن إجمالــي  2.1طنـ ًـا ،ممــا
يعكــس مــدى تطــور الجهــود المبذولــة مــن قبــل جمــارك الدولــة في
مجــال مكافحــة تهريــب المخــدرات.
نوعية الضبطيات
وفيمــا يتعلــق بنوعيــة الضبطيــات ،كشــفت البيانــات اإلحصائيــة
للهيئــة أن ضبطيــات حبــوب الكبتاجــون جــاءت فــي مقدمــة
ضبطيــات قطــاع الجمــارك مــن المخــدرات لعــام  2019مــن حيــث
الــوزن بنســبة  %51مــن إجمالــي وزن الضبطيــات بمــا يعــادل
 1.4طنـ ًـا تقريبـ ًـا ،وحلــت ضبطيــات الكريســتال المخــدر فــي المركــز
الثانــي بنســبة  %19وبــوزن  492ألــف جــرام ،بينمــا جــاءت ضبطيات
ً
الحشــيش
ثالثــا بنســبة  %11وبــوزن إجمالــي  294ألــف جــرام،
تليهــا ضبطيــات الكوكاييــن بنســبة  %7وبــوزن  168ألــف جــرام ،ثــم

املختــر املفيــد
الترامــادول بنســبة  %6وبــوزن  144.2ألــف جــرام مــن إجمالــي وزن
الضبطيــات ،فــي حيــن تراوحــت نســبة ضبطيــات القــات والهيرويــن
واألفيــون والقنــب والحبــوب واألدويــة األخــرى ،بيــن  %2وأقــل من
 %1لــكل منهــا.
وأكــد معالــي علــي ســعيد النيــادي أن االســتراتيجيات والمبــادرات

أظهرت تحليالت ضبطيات المخدرات خالل السنوات األخيرة
أن أكثر الوسائل المستخدمة لتهريب المخدرات هي الحقائب
الشخصية بصحبة المسافرين ،تليها وسائل النقل ،ثم الطرود،
ً
وأخيرا أحشاء المسافرين
والمالبس ،والحاويات،

الجديــدة التــي تــم تنفيذهــا بواســطة قطــاع الجمــارك فــي مجــال
مكافحــة تهريــب المخــدرات عبــر المنافــذ الحدوديــة خــال الســنوات
األخيــرة وارتفــاع مســتوى التعــاون بيــن الهيئــة ودوائــر الجمــارك
المحليــة والجهــات األمنيــة ذات العالقــة ،كان لــه أبلــغ األثــر في رفع
كفــاءة وقــدرات قطــاع الجمــارك فــي مواجهــة اإلرهــاب والجريمــة
المنظمــة وأهمهــا تهريــب المخــدرات ،وذلــك بالتــوازي مــع التــزام
الهيئــة ودوائــر الجمــارك المحليــة بتنفيــذ واجباتهــا كاملــة فــي إطــار
الــدور االقتصــادي والتجــاري الــذي تقــوم بــه المؤسســات الجمركيــة
فــي تعزيــز إيــرادات الدولــة وتيســير التجــارة مــع العالــم الخارجــي.
استراتيجية متكاملة
وذكــر معاليــه أن الهيئــة تقــوم بتنفيــذ اســتراتيجية متكاملــة لتعزيــز
جهــود الدولــة فــي مكافحــة المخــدرات ومنــع تهريبهــا عبــر المنافــذ
الجمركيــة الحدوديــة ،وذلــك بالتعــاون مــع دوائــر الجمــارك المحليــة
والشــركاء االســتراتيجيين مــن الــوزارات والجهــات الحكوميــة ذات
العالقــة.
وتتضمــن تلــك االســتراتيجية مجموعــة مــن المحــاور الرئيســية
مــن أبرزهــا مشــاركة مراقبــي ومفتشــي الجمــارك فــي الهيئــة
( 64مراقبـ ًـا ومفتشـ ًـا جمركيـ ًـا) المنتشــرون فــي المنافــذ الجمركيــة
بالدولــة نظرائهــم فــي دوائــر الجمــارك المحليــة عمليــات ضبــط
تهريــب المــواد المخــدرة ،وكذلــك المعلومــات المســبقة حــول
عمليــات التهريــب المزمــع القيــام بهــا.
وقــال معاليــه أن الهيئــة تقــوم بدعــم المنافــذ الجمركيــة بأحــدث
أجهــزة الفحــص والتفتيــش عــن المــواد المخــدرة والخطــرة ،وبلــغ
إجمالــي قيمــة األجهــزة التــي زودت بهــا الهيئــة المنافــذ الجمركيــة
فــي اإلمــارات المختلفــة حوالــي  66مليــون درهــم ،هــذا إضافــة
إلــى تشــكيل فــرق مشــتركة لرصــد التحديــات األمنيــة المتوقعــة
وعالجهــا ،وتفعيــل التنســيق والتعــاون مــع الشــركاء االســتراتيجيين
والجمــارك المحليــة مــن خــال اللجــان العليــا والفــرق المشــتركة

معالي علي سعيد مطر النيادي ،مفوض الجمارك رئيس الهيئة االتحادية للجمارك

وتبــادل المعلومــات والخبــرات والتدريــب ،وإنشــاء وحــدة التفتيــش
مشاريع مستقبلية

الجمركــي األمنــي  K9بالهيئــة وتوفيــر فــرق الــكالب الجمركيــة لدعــم
المنافــذ الحدوديــة علــى مســتوى الدولــة فــي عمليــات التفتيــش.

وأكــد معالــي علــي ســعيد النيــادي أن الهيئــة تعمــل علــى تنفيــذ

كمــا حرصــت الهيئــة ودوائــر الجمــارك المحليــة ،فــي إطــار تنفيذهــا

مجموعــة مــن المشــاريع االســتراتيجية المســتقبلية التــي ترفــع
مســتوى جاهزيــة قطــاع الجمــارك فــي الدولــة وتســاهم فــي

الســتراتيجية مكافحــة تهريــب المخــدرات عبــر المنافــذ الحدوديــة،
علــى رفــع مســتوى االلتــزام فــي المنافــذ الجمركيــة باإلجــراءات
الجمركيــة المعتمــدة ،وضمــان صحــة تطبيــق اإلجــراءات الجمركيــة
ً
معيــارا للتدقيــق تتعلــق
فــي المنافــذ الجمركيــة عبــر تطبيــق 218
بأجهــزة ومواقــع التفتيــش واألمــن والســامة والتحقيــق والضبــط
والمحجــوزات ،إضافــة إلــى تطبيــق أفضــل الممارســات والمعاييــر
فــي مجــال التفتيــش الجمركــي ،واســتخدام األســاليب الحديثــة
فــي االســتخبارات الجمركيــة فــي تحليــل البيانــات ومحــرك المخاطــر
الســتهداف الشــحنات.

علي سعيد النيادي:
الهيئة تقوم بدعم
المنافذ الجرمكية
بأحدث أجهزة الفحص
والتفتيش عن المواد
المخدرة والخطرة،
واليت بلغ إجماليها
 66مليون درهم

تمكينــه وبنــاء قدراتــه فــي مواجهــة الجريمــة المنظمــة وعمليــات
تهريــب المخــدرات ،مشـ ً
ـيرا إلــى أن مــن تلــك المشــاريع توحيــد نظام
التخليــص الجمركــي اإللكترونــي علــى مســتوى الدولــة ،ونظــام
تتبــع الشــحنات والشــاحنات إلكترونيـ ًـا ،وغرفــة العمليــات الجمركيــة
المركزيــة ،وتوحيــد نظــام محــرك المخاطــر الجمركــي ،والرقــم
الوطنــي الموحــد للمتعامليــن مــع جمــارك الدولــة ونظــام الرقابــة
والتفتيــش اإللكترونــي ،ومشــروع رأس كارجــو الخــاص بوحــدة
التفتيــش الجمركــي األمنــي.
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دور الجمارك

ً
ثانيا :حماية البيئة :

في حماية االقتصاد الوطني
يتصـور البعـض أن الجمـارك يقتصـر دورهـا علـى تحصيـل الضرائب الجمركية على السـلع
ً
جـزءا مـن الحقيقـة وليـس كلهـا ،فالدوائـر الجمركيـة فـي
والبضائـع الـواردة ،وهـذا يمثـل
ً
ً
ً
مهمـا ولكـن ال تحتـل
ماليـا
دورا
الدولـة وعلـى رأسـها الهيئـة االتحاديـة للجمـارك تـؤدي
المرتبـة األولـى فـي سـلم مهـام الجمـارك و مسـؤلياتها ،فهنـاك الـدور األمنـي الـذي
يتمثـل فـي دعـم المنظومـة األمنيـة فـي الدولة عبـر حماية الحدود ووقايـة المجتمع من
الممارسـات التجاريـة غيرالشـرعية ومنـع المواد الخطرة والسـلع الممنوعـة وكذلك مراقبة
السـلع ذات االسـتخدام المـزدوج ( السلائف الكيميائيـة).

• تســاهم الجمــارك مــع الشــركاء فــي المنافــذ
الجمركيــة فــي مراقبــة دخــول المــواد الضــارة بالبيئــة
مثــل:
• مراقبــة دخــول أو خــروج النفايــات الســامة ،المــواد
المســتنفذة لطبقــة األوزون عبــر المنافــذ الحدوديــة.
• مكافحة التجارة غير المشروعة للحيوانات والنباتات
المهــددة باالنقــراض ،وتشــديد الرقابــة علــى اســتيراد
المــواد الكيميائيــة الخطــرة وطــرق تداولهــا وشــروط
استيرادها.
ً
ثالثا :دور الجمارك في مكافحة غسيل األموال :
• تهــدف عمليــة غســيل األمــوال الخفــاء المصــدر
الحقيقــي لألمــوال المكتســبة بوســائل غير مشــروعة

تعد

الجمــارك خــط الدفــاع األول عــن المجتمــع ،كمــا تمثــل فــي نفــس

ومحاولــة إصفــاء الشــرعية علــى تلــك األمــوال ،ومــن

الوقــت الواجهــة الحضاريــة للدولــة؛ حيــث أن تزايــد التهديــدات

أهــم مصــادر هــذه األمــوال (تجــارة المخــدرات ،اإلتجــار

األمنية يحتم على اإلدارات الجمركية في الدولة أن تبذل:

بالبشــر ،تجــارة األســلحة ،تهريــب البضائــع).

• مزيـ ً
ـدا مــن التدريــب و التطــور فــي العمــل الجمركــي باســتخدام أجهــزة الكشــف

وجريمة غســيل األموال لها أثر بالغ على المعامالت

الحديثــة واســتخدام المعاييــر الدوليــة فــي العمــل الجمركــي والتركيــز علــى البضائــع

االقتصاديــة فــي الدولــة ،وهنــا يتجلــى دور الجمــارك

والمســافرين األكثــر خطــورة مثــل( إدارة المخاطــر ونظــام التســريب اآللــي ).
• توسـ ّـيع آفــق التعــاون فــي مجــال تبــادل المعلومــات والخبــرات ومراقبــة الحــدود
والتنســيق مــع الدوائــر الجمركيــة األخــرى بمــا يعــرف إدارات الحــدود الجمركيــة
المنســقة.
مهام و اختصاصات الجمارك.
• تحصيل اإليرادات الجمركية.
• توفير االحصائيات عن التجارة الخارجية (استيراد وتصدير).
• مكافحة التهريب الجمركي.
• حماية المجتمع.
• حماية الحدود .
• تنفيذ القوانين ذات الصلة .
• تنفيذ االتفاقيات الثنائية واالقليمية ذات العالقة بالتجارة الدولية .
وســوف نركــز هنــا علــى دور الجمــارك فــي حمايــة المواطــن والمقيــم والبيئــة
واالقتصــاد الوطنــي:
أوال :دور الجمارك في حماية المواطن والمقيم على أرض الدولة:
ً
• تســاهم الجمــارك بشــكل أساســي بالتعــاون مــع الشــركاء مثــل الشــرطة والدوائــر
الحكوميــة العاملــة فــي المنافــذ الحدوديــة فــي الحفــاظ علــى األخالقيــات واألمــن
وصحــة المواطــن والمقيــم بمراقبــة الــوردات والصــادرات واتخــاذ التدابيــر الصحيــة
والبيطريــة والنباتيــة ،وكذلــك حمايــة الملكيــة الفكريــة ومكافحــة الغــش التجــاري
والحــد مــن التجــارة غيــر المشــروعة للســلع التــي مــن شــانها تهديــد الصحــة واألمــن
العــام (المخــدرات ،الســلع المزيفــة ،األســلحة والمتفجــرات والمــواد التــي ال تلبــي
المعاييــر الصحيــة المطلوبــة).
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تساهم الجمارك
في الحفاظ على
األخالقيات واألمن
وصحة المواطن
والمقيم برماقبة
الوردات والصادرات
واتخاذ التدابري الصحية
والبيطرية والنباتية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للجمارك دور حيوي
في الحفاظ على البيئة
تتمثل في مراقبة
دخول المواد الضارة
بالبيئة والرقابة
على استرياد المواد
الكيميائية الخطرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التدقيق على
مستندات االسترياد
والتصدير من قبل
الهيئات الجرمكية
يحد من عمليات
غسيل األموال
وبالتالي تساهم
الجمارك في حماية
االقتصاد الوطين

فــي التدقيــق علــى مســتندات االســتيراد والتصديــر
والتعــرف علــى أســاليب الغــش التجــاري فــي غســيل
األمــوال مثــل:
 .1رفــع قيمــة فواتيــر البضائــع المصــدرة لجلــب أمــوال
داخــل الدولــة .
 .2تحويــل أمــوال إلــى الخــارج عــن طريــق اســتيراد
بضائــع بفواتيــر ذات قيمــة مرتفعة مثــل الماس الخام
ثــم إعــادة تصديــره مــرة أخــرى بقيــم أقــل وهــذا واضــح
أننــا أمــام عمليــة غســيل أمــوال.
 .3نقــل األمــوال فــي شــكل ســلع لتجنــب المســاءلة
مــن جانــب الجهــات المختصــة.
ً
رابعا :دور الجمارك في حماية االقتصاد الوطني:
• تشــجيع االســتثمار و تعزيــز قــدرة الصناعــة المحليــة
علــى المنافســة.
• حماية اإلنتاج الوطني وتشجيع الصناعة المحلية.
• تشــجيع التصديــر وإعــادة التصديــر بإيجــاد أســواق
خارجيــة.
• تســهيل وتيســير التبــادل التجــاري مــن خــال
االتفاقيــات االقتصاديــة الثنائيــة واإلقليميــة.
• مراقبــة حركــة العبــور بالتعــاون مــع الدوائــر الحكوميــة
األخرى.
• تبســيط االجــراءات الجمركيــة بالتعــاون مــع منظمــة
الجمــارك العالميــة ومنظمــة التجــارة العالميــة.

املختــر املفيــد

ً
حلوال مستقبلية لتحديات
البلوك تشين يوفر
“كوفيد ”19في قطاعات التجارة والتوريد العالمية
مجموعة أدوات مبتكرة ترتكز على توظيف تكنولوجيا “البلوك تشين” لتوفير حلول جديدة للشركات والمؤسسات لمساعدتها في
مواجهة التحديات التي تشهدها سالسل التوريد على مستوى العالم منذ تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد ،)19أطلقها مركز
الثورة الصناعية الرابعة في اإلمارات بالتعاون مع المنتدى االقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل.

تتمثل

هــذه الحلــول الجديــدة فــي مجموعــة مــن األدوات
والمــوارد واألفــكار المبتكــرة وأفضــل ممارســات

المؤسســات الهادفــة إلــى إيجــاد طــرق لتحســين قدراتهــا فــي
المتابعــة ،وتعزيــز مســتويات الشــفافية والمســؤولية ،وتكثيــف
التواصــل المباشــر بيــن مختلــف األطــراف فــي سالســل التوريــد
لمعالجــة التحديــات التــي طــرأت أمــام الشــركات بمختلــف أحجامهــا
ً
خصوصا في ظل الظروف العالمية الراهنة.
المعمــق لعــدد مــن
وتــم تطويــر األدوات باالعتمــاد علــى التحليــل
ّ
المشــروعات ،ودراســة نمــاذج ألكثــر مــن  100مــن المؤسســات
المتخصصــة بتكنولوجيــا “البلــوك تشــين” ،وتجــارب مــا يزيــد عــن  60جهة
مختلفــة مــن القطاعيــن الحكومــي والخــاص فــي جميــع أنحــاء العالــم.
وأكــد عبــد العزيــز الجزيــري نائــب الرئيــس التنفيــذي لمؤسســة دبــي
للمســتقبل أهميــة تعزيــز الشــراكات العالميــة فــي مختلــف مجــاالت
توظيــف التكنولوجيــا الحديثــة بهــدف مســاعدة صانعــي القــرار ورواد
األعمال والشــركات في تحديد اســتراتيجياتهم المســتقبلية ،مشـ ً
ـيرا
إلــى ضــرورة تطويــر قاعــدة عالميــة الختبــار االبتــكارات واألفــكار
التكنولوجيــة التــي تعــزز التحــول فــي القطاعــات الحيويــة وتعــزز مــن
القــدرة علــى تجــاوز تحديــات المرحلــة الحاليــة
وقــال الجزيــري إن توفيــر مجموعــة أدوات البلــوك تشــين فــي هــذه
المرحلــة المحوريــة يمثــل تجربــة ناجحــة لتوظيــف الجهــود والخبــرات

عبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل

العالميــة فــي تطبيــق مختلــف األدوات التقنيــة الحديثــة وتطويــر
الحلــول المالئمــة للتحديــات والتوجهــات المســتقبلية ،وإتاحــة فرص

دعــم مختلــف التوجهــات المســتقبلية المعتمــدة عــل التكنولوجيــا.

للمؤسســات للنمــو علــى مســتوى المنطقــة والعالــم”.

وأضافــت“ :ســببت التحديــات العالميــة الحاليــة ضغوطـ ًـا كبيــرة علــى

اختبارات شاملة قبل اإلطالق
وعمــل مركــز اإلمــارات للثــورة الصناعيــة الرابعــة بالتعــاون مــع هيئــة
أبوظبــي الرقميــة ،علــى اختبــار مجموعــة األدوات قبــل إطالقهــا
بهــدف تقييــم جــدوى اســتخدامها وفعاليتهــا ومــدى توافقهــا مــع
اســتراتيجية تطويــر البنيــة التحتيــة لقطــاع البلــوك تشــين فــي دولــة
اإلمــارات ،كمــا تمــت مشــاركة النتائــج واألفــكار المســتمدة مــن
التجربــة وتضمينهــا فــي تقريــر “دراســات حالــة وتجــارب مســتفادة
مــن دولــة اإلمــارات فــي تطبيــق البلــوك تشــين”.
وقالــت مريــم المهيــري المســؤولة عــن مركز الثــورة الصناعيــة الرابعة
ً
رئيســيا
فــي اإلمــارات إن دور تكنولوجيــا البلــوك تشــين ســيكون
وحاسـ ً
ـما فــي مرحلــة مــا بعــد “كوفيــد ”-19التــي ستشــهد تغيــرات
كبيــرة فــي قطاعــات االقتصــاد واألعمــال ،وســيعمل المركــز علــى

إطالق مجموعة
أدوات لتوظيف
تكنولوجيا البلوك
تشني لتحسني البنية
التحتية التكنولوجية،
وقد تم تطويرها
بالتعاون بني مركز
الثورة الصناعية
الرابعة في اإلمارات
ومؤسسة دبي
للمستقبل والمنتدى
االقتصادي العالمي

سالســل التوريــد بســبب االفتقــار إلــى الشــفافية والوضــوح ،والقدرة
علــى متابعــة البضائــع المنقولــة حــول العالــم” ويمكــن للحلــول التــي
توفرهــا تقنيــة البلــوك تشــين أن تســهم بشــكل كبيــر بإتاحــة الفرصــة
للشــركات للنمــو خــال مرحلــة االنتعــاش بعــد أزمــة كورونــا.
ومــن جهتهــا ،قالــت ناديــا هيويــت رئيســة مشــروع البلــوك تشــين
والعملــة الرقميــة فــي منتــدى االقتصــادي العالمــي“ :إن تبــادل
المعرفــة والتعــاون أمــر أساســي فــي حوكمــة التقنيات الناشــئة من
قبل الجهات الحكومية والمؤسســات والشــركات الناشــئة والهيئات
األكاديميــة والمجتمــع المدنــي والمنظمــات الدوليــة والخبــراء مــن
جميــع أنحــاء العالــم ،مشــيدةً بــدور مركــز الثــورة الصناعيــة الرابعــة
فــي اإلمــارات فــي دعــم نشــر اســتخدام تكنولوجيــا البلــوك تشــين
ومشــاركة التجــارب والممارســات الناجحــة.
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مصطلحــات جمركيــة

مصطلحات جمركية
استكماال للمصطلحات الجمركيـــة
ً

	“ 23.األشــخاص المرتبطون بعالقة “يقصد بهم
مــا يلي:
 الشركاء بصفة قانونية في العمل .-موظفون أو مديرون أحدهم لدى اآلخر .

	 32.المنطقـــة الحــرة  :جــزء مــن أراضــي الدولــة

تجــاوزات جمركيــة غيــر قانونيــة؟ إو أن كنــت
تبحــث عــن مكافــأة ماليــة مجزيــةً ،
إذا ســاهم

علــى وســائل النقــل المختلفــة.
تمـــارس فيــه األعمــال التجاريــة أوالصناعيــة

صاحب العمل وموظفوه . كل شــخص يملــك أو يتحكـــم أو يحتفــظ ـ بشــكلمباشــر أو غيرمباشــر ـ ب ـ  %٥مــن الحصــص أو

تلــك البـــضائع لإلجــراءات الجمركيــة المعتــادة.
	 33.الســـوق الحــرة  :البنــاء أو المــكان المرخــص لــه

 -إذا كان أحدهما يشرف أو يهيمن على اآلخر.

الــذي تــودع فيــه البضائــع فــي وضــع معلــق

ً
خـــاضعا بشــكل مباشـــر أو غيــر
 -أو كان كالهمــا

للرســوم “الضرائــب” الجمركيــة لغايــات العــرض

مباشــر إلشــراف شــخص ثالــث .

والبيــع.
	 34.البيــان الجـــمركي  :بيــان البضاعــة أو اإلقـــرار

علــى شــخص ثالــث .

الــذي يقدمــه صاحبهــا أو مــن يقــوم مقامــه،

 -أو كانا من أفراد أسرة واحدة .

المتضمــن تحديــد العـــناصر المميــزة لتلــك

	 24.اتفاقيــة القيمــة  :تعنــي اتفــاق تطبيــق المــادة

البضاعــة المصــرح عنهــا وكمياتهــا بالتفصيــل

الســابعة مــن االتفــاق العام للتعريفــات والتجارة
لعــام ١٩٩٤م .

وفــق أحــكام هــذا النظــام “القانــون“ .
	35.المخـــزن  :المــكان أو البـــناء المعــد لخــزن البضائــع

	 25.منشــأ البضـــاعة  :هــو بلــد إنتاجهــا ســـواء أكانــت

ً
مؤقتــا بانتظــار ســحبها وفــق أحــد األوضــاع

مــن الثــروات الطبيعيــة أم المحصــوالت الزراعيــة

الجـــمركية ،ســواء أكانـــت اإلدارة تديــره مباشــرة

أم الحيوانيــة أم المنتجــات الصناعيــة .
	 26.البضائــع الممنوعــة  :البضائــع التــي تمنــع

أوالمؤسســات الرســمية العامــة أو الهيئــات
المســتثمرة.

الدولــة اســتيرادها أو تصديرهــا باالســتناد إلــى

	36.المســتودع  :المكـــان أو البنــاء الــذي تــودع فيــه

أحــكام هــذا النظــام “ القانــون” أو نظــام “

البضائــع تحــت إشــراف اإلدارة فــي وضــع معلــق

قانــون” آخــر.
	 27.البضائــع المقيـــدة  :البضائــع التــي يكـــون
اســتيرادها أو تصديـــرها مقيـ ً
ـدا بموجــب أحــكام
هــذا النظــام “القانــون “ أو أي نظــام “قانــون”
آخــر.
مصدر  :البلد الذي استوردت منه البضاعة.
	ُ 28.ال
ّ

	 29.المســتورد  :الشــخص الطبيعي أو االعتباري
الــذي يقــوم باســتيراد البضاعة.
المصــد ر  :الشــخص الطبيعــي أو االعتبــاري
	30.
ِّ
الــذي يقــوم بتصديــر البضاعــة.
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هــل لديــك الرغبــة فــي خدمــة أمــارة رأس
الخيمــة؟ أو هــل لديــك معلومــات عــن

داخلة إليها خارج المنـــطقة الجمركـــية .وال تخضع

 أو كانـــا ًمعا يشــرفان بشــكل مبـــاشر أو غير مباشــر

خدمة “عاون” اإللكترونية

ً
شــامال للبضائــع المشــحونة
وصفــا
يتضمــن
ً

بموجــب األنـــظمة الخاصــة بها ،وتعــد أي بضاعة

األســهم التــي لهــا حــق التصويــت أو كليهمــا.
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	 31.بيان الحمولة “المانيفســت “ :المـــستند الذي

خدمات

للضرائــب “الرســوم” الجمركيــة وفــق أحكام هذا
النظــام “ القانــون”
	37.الناقـــل  :مالــك وســيلة النقــل أو مــن يقــوم
مقامــه (بموجــب تفويــض رســمي).
	38.الطــرق المعيـــنة  :الطــرق التــي يحددهــا الوزيــر
أو الجهــة المختصــة لســير البضائــع الــواردة إلــى
الدولــة أو الصــادرة منهــا أو المــارة عبرها بموجب
قــرار.
	 .39.يتبع في العدد القادم

معنــا فــي حمايــة إمــارة رأس الخيمــة،
وتضمــن لــك هيئــة جمــارك رأس الخيمــة
ســرية اإلجــراءات.
تهــدف خدمــة “عــاون” اإللكترونيــة إلــى
تفعيــل المســاهمة المجتمعيــة مــع
الحكومــة والتــي تمثلهــا دائــرة الجمــارك
بــرأس الخيمــة ،وتوفــر هــذه الخدمــة
إمكانيــة اإلبــاغ عــن حــاالت التهريــب
ضــد القضايــا المتعلقــة بمصلحــة دائــرة
الجمــارك أو خدماتهــا .يمكــن للفــرد مــلء
التقريــر وتحميــل الوثائــق و الصــور الداعمــة
للقضيــة و ســيتم إرســال رســالة نصيــة
وبريــد إلكترونــي إلخطــار المســتخدم برقــم
البــاغ كرقــم مرجعــي.
فــي ثــاث خطــوات بســيطة يمكنــك
مســاعد هيئــة رأس الخيمــة وهــي كاآلـــي:
الخطوة األولى:
 .١قــم بتســجيل الدخــول كمســتخدم
مســجل أو اســتخدام الخدمــة مباشــرة
كشــخص غيــر معــرف واضغــط علــى رابــط
الخدمــة مــن الصفحــة الرئيســية.
 .٢دخــال جميــع الحقــول المطلوبــة وتقديــم
النمــوذج .يمكنــك دعــم التقريــر الخــاص بــك
عــن طريــق تحميــل مرفقــات مثــل الصــور
والوثائــق.
 .٣إرســال النمــوذج وســوف تتلقــى
تأكيــد عمليــة االرســال مــن خــال البريــد
اإللكترونــي و رســالة نصيــة قصيــرة.

ضبطيــات

ضبط  16محاولة تهريب مواد مخدرة في أحشاء مسافرين خالل  9شهور

أثمــرت جهــود جمــارك دبــي فــي تطويــر قطــاع التفتيــش الجمركــي مــن صقل ضبــاط الجمارك عبــر الــدورات التدريبية

المتخصصــة والمبتكــرة ،وتزويــد المراكــز الجمركيــة بأحــدث أجهــزة الفحــص عــن كشــف  16محاولــة تهريــب مــواد مخدرة
عبــر األحشــاء ،بمطــارات دبــي خــال الشــهور التســعة األولــى مــن العــام الجــاري ،وتعــد ضبطيــات األحشــاء مــن أهــم
الضبطيــات التــي تعتمــد علــى كفــاءة وقــدرة المفتــش الجمركــي في الكشــف عنهــا ،ومهنيته العالية في قــراءه لغة
جســد المســافر؛ حيــث أســفرت هــذه الضبطيــات عــن تحريــز عــدد  1457كبســولة تحتــوي مــواد مخــدرة بــوزن 12285.6
جرام.

ً
نموذجا دوليـ ًـا في التصدي للمخــدرات ومخاطرها
ومــع تقــدم دبــي فــي ســباق الريــادة العالميــة أصبحــت اإلمــارة
وأضرارهــا الصحيــة وتشــارك جمــارك دبــي بفاعليــة فــي هــذه الجهــود؛ مــن خالل االســتثمار المســتمر في قطاع
التفتيــش الجمركــي؛ لتحافــظ اإلمــارة علــى موقعهــا كمركــز دولــي للتجــارة العالميــة ،وتتقــدم بخطــى ثابتــه نحــو
االســتعداد للخمســين عامـ ًـا المقبلــة ،وتعــد حمايــة المجتمــع وتعزيــز االســتقرار األمنــي إلمــارة دبــي والدولة من
أهــم محــاور اســتراتيجية جمــارك دبــي باعتبارهــا خــط الحمايــة األول للمجتمع

العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية

شرطة رأس الخيمة
تضبــط  369دراجــة مخالفــة خــال
أســبوعين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كشف العميد الدكتور محمد سعيد
الحميدي مدير عام العمليات المركزية
أن فرق ودوريات شرطة رأس الخيمة
ضبطت  369دراجة هوائية وكهربائية
مخالفة خالل أسبوعين ،وذلك لعدم التزام

«جمارك جبل علي» تضبط حوالي  34ألف كيلو من «خشب الصندل»
نجــح مركــز جمــارك جبــل علــي التابــع إلدارة المراكــز

وأوضح العميد الحميدي أن الحمالت

التهريــب للبضائــع المحظــورة ،حيــث تمكــن المركز في

التفتيشية التي تنفذها الفرق الميدانية في

األشــهر الثمانيــة األولــى مــن ينايــر إلــى أغســطس

مناطق اإلمارة ،تأتي بناء على توجيهات

لعــام  2020مــن إنجــاز  103ضبطيــات ،نفذهــا ضبــاط

قائد عام شرطة رأس الخيمة اللواء علي

التفتيــش الجمركــي فــي مينــاء جبــل علــي مــن خــال

عبدالله بن علوان النعيمي بتكثيف الحمالت

عمليــات المعاينــة والتفتيــش المتقنــة للشــحنات

المرورية

التجاريــة التــي تصــل إلــى المينــاء.

ً
مؤكدا
والتي تشوه المنظر العام لإلمارة،

قبــل المركــز ،حيــث تمكــن ضبــاط التفتيــش الجمركــي

حرص شرطة رأس الخيمة على حماية أرواح

مــن تنفيــذ ضبطيــة لخشــب الصنــدل فــي شــحنة

مستخدمي الطريق.

تجاريــة مخالفــة التفاقيــة تنظيــم التجــارة بالحيوانــات
والنباتــات

على

مستخدمي

الدراجات

الهوائية المخالفة لقانون السير والمرور،

وتنوعــت البضائــع المحظــورة التــي تــم ضبطهــا مــن

المعرضــة

السالمة المتبعة ،ما يعرض حياتهم وحياة
اآلخرين للخطر.

الجمركيــة البحريــة بجمــارك دبــي فــي إحبــاط محــاوالت

لالنقــراض

قائديها بقوانين السير والمرور ،وإجراءات

وأضاف :مثل هذه الحمالت تُ سهم في

«ســايتس»،

تفادي وقوع حوادث الدهس ،والحوادث

ً
33ألفــا و 930كلــغ
وشــملت الضبطيــة كميــة بلغــت

المرورية والحفاظ على األرواح والممتلكات،

مــن خشــب الصنــدل مخبئــة فــي حاويــة تجاريــة ،كمــا
تــم تنفيــذ ضبطيــة لحبــوب المخــدرة جــرى تعبئتهــا في

صنــدوق وضعــت بيــن البضائــع التجاريــة أيضـ ًـا.

 32صندوقـ ًـا مخبــأة بيــن البضائع التجارية احتوت على

وبلــغ عــدد عمليــات التفتيــش المنجــزة فــي المركــز

 53ألفـ ًـا و 760حبــة مخــدرة ،ونُ فــذت كذلــك ضبطيــة

خــال األشــهر الثمانيــة مــن العــام الجــاري  104.74ألف

لمــادة البــان كانــت مخبــأة فــي  5مالييــن و 544ألفـ ًـا

عمليــة ،وبلــغ عــدد الحاويــات التــي خضعــت للمســح

مــن األكيــاس البالســتيكية معبــأة فــي  92ألفـ ًـا و400

بأجهــزة الكشــف اإلشــعاعي  144.25ألــف حاويــة.

بسبب قيادة الدراجات الهوائية والكهربائية
بصورة غير قانونية على الطرق الرئيسية
والفرعية ،وذلك دون ارتداء العاكس
الفسفوري والخوذة.
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لقــاء

الدكتور محمد عبدهللا المحرزي

 4.13مليارات درهم

التجارة عبر رأس الخيمة في النصف األول

تواكب الطفرة االقتصادية في اإلمارة

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

بديلــة لجميــع اإلدارات واألقســام للعمــل عــن ُبعــد ،والتنســيق مــع

رأس الخيمــة ،أن الدائــرة تمكنــت مــن تقديــم أفضــل

الدوائــر المحليــة األخــرى التــي تعمــل فــي نفــس مبنــى الجمــارك

الخدمــات والتســهيالت الجمركيــة للمتعامليــن داخــل الدولــة وخارجهــا

بشــأن تطبيــق اإلجــراءات االحترازيــة ،وإعطــاء دور أوســع إلــى قســم

خالل مرحلة العمل عن ُبعد في زمن «كورونا» ،بفضل إســتراتيجية

العمليــات والتنســيق التابــع للدائــرة ،وتفعيــل الخدمــات اإللكترونيــة

أكد

الدائرة ونظرتها المســتقبلية الســتخدام التكنولوجيا الحديثة وتقنية

المتعلقــة باالستفســارات الجمركيــة واســتقبال طلبــات المتعامليــن

المعلومــات الذكيــة التــي عــززت مــن قدراتهــا علــى االســتمرار فــي

مــن خــال الموقــع اإللكترونــي للدائــرة.

تلبية متطلبات العمالء وفق أعلى معايير الجودة.
وقــال فــي تصريحــات خاصــة لـ«البيــان االقتصــادي» :إن حجــم التجارة
الخارجيــة عبــر المنافــذ الجمركيــة إلمــارة رأس الخيمة بلغ خالل النصف
األول  2020حوالــي  4.13مليــارات درهــم ،بانخفــاض نســبته 6.84
أن حجــم
 %مقارنــة بالنصــف األول مــن العــام الســابق ،فــي حيــن َّ
الــواردات لإلمــارة ارتفــع بنســبة  % 6.61مقارنــة بالنصــف األول مــن
العام الســابق.
وشـ ّـدد علــى أهميــة مواصلــة العمــل مــع الشــركاء اإلســتراتيجيين
ومتعاملــي الدائــرة إلعــادة رفــع مســتوى التجــارة إلــى ســابق عهــده
قبــل جائحــة كوفيــد ،-19والعمــل معـ ًـا علــى زيــادة هــذه المســتويات
دون أي تهــاون فــي تطبيــق اإلجــراءات االحترازيــة لحمايــة مجتمــع
اإلمــارة مواطنيــن ومقيميــن.
آليات
وأكــد المحــرزي أن الدائــرة تعاملــت بأعلــى درجــات المهنيــة
والمســؤولية مــع مرحلــة كورونــا ،حيــث طبقــت جميــع التوجيهــات
الصــادرة عــن حكومــة رأس الخيمــة وهيئــة إدارة الطــوارئ واألزمــات
ووزارة الصحــة ومنظمــة الصحــة العالميــة ،وأصــدرت العديــد مــن
األدلــة المتعلقــة بالتعامــل مــع جائحــة كوفيــد -1مــن بينهــا دليــل
جاهزيــة اســتمرارية األعمــال للدائــرة ،ودليــل خدمــات الدائــرة آلليــة
العمــل عــن ُبعــد ألغــراض الطــوارئ ،واعتمــدت سياســة التخليــص
الجمركــي عــن ُبعــد فــي المراكــز الجمركيــة ،كمــا وضعــت الدائــرة خطــة
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مليار درهم حجم
التجارة الخارجية عرب
المنافذ الجرمكية
إلمارة رأس
الخيمة خال النصف
األول لعام 2020

161000

عدد المعامالت
الجرمكية اإللكرتونية
اليت تم إنجازها
من يناير وحىت
يوليو 2020

165

عدد الضبطيات لدائرة
جمارك راس الخيمة
في النصف األول
من نفس العام
تنوعهت ما بني مواد
ممنوعة ومقيدة
ومواد مخلة لآلادب
وتبغ ومواد أخرى

ً
دورا حيويـ ًـا فــي تعزيــز دور
وأشــار إلــى أن الصناعــات الوطنيــة لعبــت
الدولــة فــي دعــم الســوق اإلماراتــي والدولــي ،ويشــهد علــى ذلــك
تواجــد العديــد مــن الشــركات العالميــة الرائــدة في إمــارة رأس الخيمة
والدولــة ،فاإلمــارة حريصــة علــى مواصلة توســيع قاعدتها الصناعية
وتعظيــم الــدور الــذي تقــوم بــه المصانــع والشــركات الوطنيــة علــى
المســتوى المحلــي والدولي.
معامالت إلكترونية
وأوضــح أن عــدد المعامــات الجمركيــة اإللكترونيــة التــي تــم إنجازهــا
فــي الفتــرة مــن  1ينايــر حتــى  31يونيــو بلــغ نحــو  161ألــف معاملــة
جمركيــة شــملت إصــدار  69ألــف بيــان جمركــي و 11ألــف طلــب
تفتيــش للبضائــع داخــل وخــارج الحــرم الجمركــي ،كمــا بلــغ عــدد
معامــات التســجيل والتراخيــص لــدى الدائــرة حوالــي  626معاملــة
عــن نفــس الفتــرة.
وقــد اســتهدفت هــذه الخدمــات جميــع المتعامليــن لــدى الدائــرة ،بمــا
فــي ذلــك شــركات المناطــق الحــرة فــي اإلمــارة والمتعامليــن مــن
شــركات الســوق المحلي ،ال ســيما المصانع الوطنية الحاصلة على
اإلعفــاء الصناعــي مــن وزارة االقتصــاد والتــي تســتورد المــواد الخام
مــن خــارج الدولــة عبــر منافــذ إمــارة رأس الخيمــة ،ثــم تقــوم بتحويلهــا
إلــى منتجــات وطنيــة تخــدم االســتهالك المحلــي فــي الدولــة أو
تقــوم بتصديرهــا إلــى خــارج الدولــة كمنتــج وطنــي.

لقــــاء

من املفيد أن تعلم!!..
إن الســامة المهنيــة فــي التعامــل اآلمــن
مع المواد الكيميائية الخطرة نظرا لخطورتها
علــى اإلنســان والبيئــة بــدأت تأخــذ إهتمامــا
أكبــر مــن قبــل الحكومات،المؤسســات
الصناعيــة

وذلــك

بإصــدار

القوانيــن

والتشــريعات التــي تتســق مــع اإلتفاقيــات
الدوليــة ذات الصلــة للســيطرة علــى المــواد
الكيميائيــة والحــد مــن خطورتهــا أثنــاء اإلن
تاج،النقل،التوزيع،التفتيش،التعامــل مــع
النفايــات.
• ومــن أهــم مــا قامــت بــه األمــم المتحــدة
والجمعيــة األمريكيــة إلطفــاء الحرائــق

الدائرة تعمل على تطوير عملياتها والعمل بتنسيق تام مع ُمختلف
الجهات المختصة والشركاء اإلستراتيجيين والشركات الموردة ألجهزة
التفتيش الحديثة والمتطورة التي تساعد الجمارك في مكافحة التهريب

تصنيــف المــواد الخطــرة إلــى تســع
مجموعــات بحســب خصائصهــا الفيزيائيــة
والكيميائيــة لتســهيل التعــرف علــى
مخاطرهــا والســيطرة عليهــا أثنــاء الحــوادث.
أهــم طــرق التعــرض لخطر المــواد الكيميائية

ضبطيات

التكنولوجيــة المتعلقــة بأجهــزة ومنظومــات التفتيــش

وأفــاد بــأن دائــرة الجمــارك فــي النصــف األول حققــت

المســتخدمة فــي عمليــات التفتيــش والمعاينــة
ُ

عــدد  165ضبطيــة ،تنوعــت مــا بيــن مــواد ممنوعــة

الجمركيــة التــي تختصــر وقــت العمــاء ،األمــر الــذي

ومقيــدة ومــواد مخلــة بــاآلداب وتبــغ ومــواد أخــرى،

يعــزز مــن قــدرات الدائــرة فــي المنافــذ الحدوديــة علــى

التهــرب
إضافــة إلــى البضائــع المقلــدة ومحــاوالت
ّ

اســتهداف وكشــف المــواد الممنوعــة والمقيــدة،

ـس األمنــي
الضريبــي ،وجــاء ذلــك نتيجــة للوعــي والحـ ّ
العالــي الــذي يتمتــع بــه موظفــو الجمــارك والــذي تــم

وتزويــد المراكــز الجمركيــة بأجهــزة تفتيــش حديثــة تمثل
أدوات هامــة للعمــل الجمركــي الــذي يهــدف إلــى

اكتســابه مــن خــال الــدورات التأهيلية األمنيــة وأجهزة

ضمــان أمــن وســامة الدولــة ،فعلــى ســبيل المثــال

المســح والتفتيــش الحديثــة للمركبــات واألشــخاص

الدائــرة اآلن تقــوم باختبــار أحــد أكثــر األجهــزة حداثــة

التــي تــم تزويــد المراكــز الجمركيــة بهــا.

لفحــص الســيارات بمختلــف أحجامهــا.

استخدام التكنولوجيا

مبادرات

وأوضــح مديــر عــام جمــارك رأس الخيمــة أن اعتمــاد

أكــد مديــر عــام جمــارك رأس الخيمــة أنــه كان مــن

ً
مؤخــرا اســتخدام نظــام تخليــص
مجلــس الــوزراء

الضــروري أن تتضافــر جهــود دائــرة الجمــارك مــع

جمركــي موحــد جــا ٍر تطبيقــه فــي غضــون شــهور

جهــود حكومــة رأس الخيمــة للخــروج بحزمــة مــن

قليلــة ،وهنــاك أهميــة كبيــرة للدوائــر الجمركيــة

المبــادرات والحوافــز تخفــف مــن حــدة ووطــأة تأثيــرات

والمتعامليــن مــن اســتخدام منصــة تخليــص جمركــي

جائحــة فيــروس كورونــا علــى الشــركات والمســتهلك

موحــدة فــي الدولــة تســاهم فــي تعزيــز وتوحيــد

واالقتصــاد المحلــي بوجــه عــام ،فقــد ر ّكــزت الدائــرة

اإلجــراءات الجمركيــة فــي جميــع أنحــاء الدولــة.

علــى تحقيــق الســيولة لــدى الشــركات خــال هــذه

وأشــار إلــى أن الدائــرة تعمــل علــى تطويــر عملياتهــا

الفتــرة وكان ذلــك بتأجيــل مســتحقات الدائــرة لــدى

والعمــل بتنســيق تــام مــع ُمختلــف الجهــات المختصــة

المتعامليــن لمــدد تتــراوح بيــن  3إلــى  6أشــهر ،كمــا

والشــركاء اإلســتراتيجيين والشــركات المــوردة ألجهــزة

أرجعــت الدائــرة مبالــغ التأميــن التــي تحتفــظ الدائــرة

التفتيــش الحديثــة والمتطــورة التــي تســاعد الجمــارك

بهــا إلــى شــركات التخليــص والشــركات التــي تتولــى

فــي مكافحــة التهريــب ،وتواكــب المســتجدات

إتمــام المعامــات الجمركيــة بنفســها.

الخطــرة:
• االستنشــاق:

هــو الطريــق الشــائع

األكثــر أهميــة فــي التعــرض المهنــي حيــث
تدخــل المــواد المحمولــة فــي الهــواء إلــى
الجســم عــن طريــق التنفس.تشــمل المــواد
المستنشــقة (الغــازات واألبخــرة واألغبــرة
واألدخنــة ,الــرذاذ المتطايــر).
• إمتصــاص عــن طريــق الجلــد :يعمــل
الجلــد كحاجــز ألغلــب المــواد الموجــودة فــي
الطبيعــة إال إن كثيــرا مــن المــواد تشــكل
خطــرا كالمذيبــات بســبب اإلمتصــاص
الجلــدي وخاصــة فــي حــال وجــود جــروح
أو خــدوش أو جفــاف الجلــدأو إرتفــاع درجــة
الحــرارة
• الحقــن أو البلــع :يجري دخــول المواد بهذه
الطريقــة إلــى الجهــاز الهضمــي بتنــاول
الطعــام أو الشــراب أو التدخيــن أو طريــق
الحن.غيــاب النظافــة العامــة أو الشــخصية
أو ابتــاع ابخــرة المــواد المستنشــقة الحقــن
الخاطــئ عــن طريــق االصابــة بآلــة حــادة
ملوثــة بمــادة كيماويــة خطــرة.
• عــن طريــق العيــن :طرطشــة المــواد
الكيميائيــة بالعيــن أو دعــك العين بيد ملوثة
بمــادة كيميائيــة.
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االتحادية للجمارك
تطلق بوابة اإلمارات
الجمركية
ً
رسميا بوابة اإلمارات الجمركية كنافذة إلكترونية موحدة تضم جميع
أطلقت الهيئة االتحادية للجمارك
األنظمة التي تطبقها الهيئة .وتهدف البوابة إلى تفعيل التواصل مع الشركاء والمستخدمين وتمكينهم
من إنجاز العمليات والمهام في أسرع وقت ممكن بخاصية الدخول الموحد بجودة تتوافق مع أفضل
الممارسات العالمية.".

معالــي علــي ســعيد مطــر النيــادي ،مفــوض

والربــط اإلحصائــي.

الجمــارك رئيــس الهيئــة ،فــي تصريحــات صحفيــة

وأضــاف معالــي علــي ســعيد النيــادي أن الهيئــة أعــدت خطــة

بهــذه المناســبة ،إن إطــاق بوابــة اإلمــارات الجمركيــة يجســد حــرص

مســتقبلية لتطويــر البوابــة تتضمــن توظيــف التقنيــات الحديثة لرفع

الهيئــة علــى تنفيذ متطلبــات التحول اإللكترونــي الرقمي وممكنات

كفــاءة األنظمــة وتطويــر أدائهــا باســتمرار ،وتطبيــق خاصيــة منصــة

الحكومــة الذكيــة لدولــة اإلمــارات ومبــادئ رؤيــة اإلمــارات ،2021

التقاريــر الذكيــة ( )Dash Boardالتــي تتميــز بتحليــل األنظمــة التــي

إضافــة إلــى تمكيــن المســتخدمين لألنظمــة مــن الجهــات الحكوميــة

تحتــوي علــى البيانــات كبيــرة الحجــم وتحليلهــا واســتخراجها علــى

ودوائــر الجمــارك المحليــة مــن إنجــاز معامالتهــم بســهولة وفــي

شــكل رســومات ديناميكيــة وإصــدار التقاريــر بشــكل مباشــر وحســب

قال

أسرع وقت ممكن من خالل نافذة واحدة تضم كل األنظمة.

ـا عــن إمكانيــة االســتفادة منهــا فــي إدارة المخاطر
المتطلبــات ،فضـ ً

ً
حاليا للبوابة من الهيئة والجهات الحكومية
ويبلغ عدد المستخدمين

الجمركيــة ،ومــن المقــرر أن يتــم إضافــة أنظمــة جديــدة للبوابــة قريبـ ًـا

ً
مســتخدما ،مــن المتوقــع
ودوائــر الجمــارك المحليــة حوالــي 652

مــن بينهــا نظــام التيــر اإللكترونــي ،ونظــام التفتيــش الذكــي.

تضاعــف عددهــم خــال الســنوات المقبلــة مــع إطــاق األنظمــة
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الجديــدة ،كمــا تــم ربــط البوابــة إلكترونيـ ًـا مع  25جهة حكوميــة بالدولة.

 6أنظمة إلكترونية

وأشــار معاليــه إلــى أن بوابــة اإلمــارات الجمركيــة تمثــل خطــوة مهمــة

ويعــد نظــام التحويــل اآللــي المباشــر للرســوم الجمركيــة مــن أهــم

فــي إطــار اســتعداد الهيئــة وقطــاع الجمــارك فــي الدولــة للخمســين

ً
ً
إلكترونيــا يربــط الهيئــة االتحاديــة
نظامــا
أنظمــة البوابــة ،باعتبــاره

عامـ ًـا المقبلــة ،مشـ ً
ـيرا إلــى أن البوابــة نافــذة موحــدة تتميــز بالقابليــة

للجمــارك ودوائــر الجمــارك المحليــة فــي الدولــة مع مركــز المعلومات

الســتيعاب األنظمــة المســتقبلية ،وتتيــح إمكانيــة متابعــة ومراقبــة

باألمانــة العامــة لــدول مجلــس التعــاون ودوائــر الجمــارك الخليجيــة.

عملية تشــغيل األنظمة المختلفة للهيئة بســهولة ،كما أنها تحتوي

ً
ـتخدما .بينمــا يبلــغ إجمالــي قيمــة
ويبلــغ عــدد مســتخدميه  240مسـ

علــى قاعــدة مركزيــة للمســتخدمين مــن الجهــات الخارجيــة.

الرســوم الجمركيــة المحولــة للــدول األعضــاء منــذ إنشــاء النظــام فــي

بــدء العمــل فــي البوابــة مطلــع عــام  2020عبــر دمــج األنظمــة

عــام  2015مــا يعــادل  5مليــارات درهــم.

الجمركيــة المطبقــة فــي البوابــة علــى ثــاث مراحــل ،وتضــم البوابــة

ويقــوم نظــام اإلحصــاء اإللكترونــي بتخزيــن البيانــات اإلحصائيــة

حاليـ ًـا  6أنظمــة هــي اإلحصــاء اإللكترونــي ،والمقاصــة اإللكترونــي،

الخاصــة بالتجــارة الخارجيــة غيــر النفطيــة للدولــة ســواء كانــت تجــارة

والتحويــل اآللــي المباشــر للرســوم الجمركيــة بيــن دول مجلــس

مباشــرة أو مناطــق حــرة أو مســتودعات جمركيــة أو ترانزيــت .وتقــوم

التعــاون ،والتعاميــم الجمركيــة ،واإلفصــاح عــن المبالــغ النقديــة،

 7دوائــر جمركيــة محليــة بتزويــد النظــام باإلحصائيــات ،وتســتفيد منــه

رشكـــــاء

 25جهــة مــن الدوائــر الحكوميــة والخاصــة .كمــا يحتــوي النظــام علــى
ً
تقريــرا
 15مليــون تســجيل إحصائــي .ويتــم مــن خاللــه إصــدار 24

خدمات البوابة اإللكترونية:

شـ ً
ـا عــن
ـهريا حــول التجــارة المباشــرة وتجــارة المناطــق الحــرة ،فضـ ً
ـرا إحصائيـ ًـا سـ ً
 140تقريـ ً
ـنويا حــول بنــود تجاريــة مختلفــة.
ويمثــل نظــام التعاميــم الجمركيــة قاعدة بيانات لكافــة التعاميم التي
تصدرهــا الجهــات الحكوميــة االتحاديــة والجهــات الرقابيــة فــي الدولــة
لمنــع أو تقييــد أو رفــع حظــر باســتيراد أو تصديــر الســلع أو اإلجــراءات
الجمركيــة األخــرى .ويضــم النظــام  304تعاميــم منــذ عــام 2013
وحتــى اآلن .وتــم ربطــه مــع  11جهــة حكوميــة.
ويهــدف نظــام المقاصــة اإللكترونــي الــذي بــدء العمــل بــه مطلــع
ينايــر  2003إلــى اتمــام اجــراءات التخليــص الجمركــي وتحصيــل
الرســوم الجمركيــة لــدى نقطــة الدخــول األولــى بــأي مــن دول مجلس
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة للبضائــع المســتوردة ألي مــن هــذه
الــدول ،إضافــة الــى اعتمــاد مبــدأ إعــادة توزيــع الرســوم الجمركيــة
المحصلــة فــي جميــع المنافــذ الجمركيــة بيــن دول المجلــس وفــق
المقصــد النهائــي للبضائــع المســتوردة حيــن انتقالهــا مــن دولة إلى
أخــرى مــن هــذه الــدول.
أمــا نظــام اإلفصــاح عــن المبالــغ النقديــة فهــو بمثابــة قاعــدة بيانــات
خاصــة بالمبالــغ النقديــة مــن العمــات واألدوات الماليــة القابلــة
للتــداول لحاملهــا والمعــادن الثمينــة واألحجــار ذات القيمــة بحــوزة
المســافرين البالغيــن مــن وإلــى الدولــة والتــي تزيــد علــى  60ألــف
درهــم .وبلــغ عــدد اإلفصاحــات عــن المبالــغ النقديــة علــى مســتوى
ً
إفصاحــا.
الدولــة فــي عــام  2019حوالــي  44ألــف و641

تهدف البوابة إلى
تفعيل التواصل
مع الرشكاء
والمستخدمني
وتمكينهم من إنجاز
العمليات والمهام
في أرسع وقت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تتيح البوابة إمكانية
متابعة ومراقبة
عملية تشغيل
األنظمة المختلفة
للهيئة بسهولة،
كما أنها تحتوي
على قاعدة مركزية
للمستخدمني من
الجهات الخارجية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نظام التعاميم
الجمركية

نظام اإلحصاء
اإللكتروني

نظام المقاصة
اإللكتروني

نظام التحويل
المباشر اآللي

ويعــد نظــام الربــط اإلحصائــي أحــدث األنظمــة التــي تــم إضافتهــا
إلــى بوابــة اإلمــارات الجمركيــة ،وهــو يوفــر أكبــر قاعــدة شــمولية
اتحاديــة لبيانــات التجــارة غيــر النفطيــة ،ممــا يســاهم فــي رســم
السياســات وصنــع القــرار لــدى الجهــات االتحاديــة والحكوميــة ،حيــث
يســاهم النظــام فــي ســرعة إعــداد التقاريــر واإلحصائيــات بشــكل
يومــي ،ويمكــن االســتفادة منــه فــي توفيــر البيانــات واإلحصائيــات
للقطــاع الخــاص والحكومــي فــي أســرع وقــت ممكــن.
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صــادرات

الصادرات اإلماراتية
ً
نموا  % 6رغم
تحقق
تداعيات "كوفيد "19
حققت الصادرات اإلماراتية نمو ًا بمقدار  % 6خالل الفرتة الممتدة من يناير
إلى أغسطس  ،2020مقارنة مع الفرتة نفسها من العام الماضي .2019
وارتفعت مساهمة الصادرات غري النفطية في إجمالي التجارة الخارجية غري
النفطية للدولة من  % 14.3إلى  % 17.5خالل فرتة المقارنة نفسها ،فيما
انخفض العجز في المزيان التجاري للدولة من  % 6إلى  ،% 5وارتفعت
مساهمة الجانب الموجب في التجارة (مجموع الصادرات وإعادة التصدير)
من  % 44إلى .% 5 4

جــــاء

ذلــك فــي دراســة أعدتهــا وزارة االقتصــاد عــن أداء التجــارة الخارجيــة غير
النفطيــة للدولــة خــال الفتــرة مــن ينايــر حتــى أغســطس مــن العــام

الجــاري ،والتــي شــهدت انتشــار جائحــة "كوفيــد "19علــى نطــاق عالمــي ،ومــا أفرزتــه
من تداعيات على واقع التجارة الدولية.
وبينــت الدراســة أن إجمالــي التجــارة الخارجيــة غيــر النفطيــة للدولــة حقــق فــي شــهر
ً
أغســطس  2020وحــده
نمــوا بنســبة  %13.6مقارنــة مــع أغســطس  ،2019وأن
الصــادرات اإلماراتيــة فــي هــذا الشــهر نفســه حققــت قفــزة نمــو كبيــرة وصلــت إلــى
ً
نمــوا بنســبة
 .%46كمــا حققــت الــواردات اإلماراتيــة فــي شــهر أغســطس نفســه
.% 14.9
وقــال معالــي عبــد اللــه بــن طــوق المــري ،وزيــر االقتصــاد" :دولــة اإلمــارات مركــز حيــوي
للتجــارة واألعمــال علــى مســتوى المنطقة والعالم ،وبفضل الدعــم الالمحدود والرؤية
الحكيمــة لقيادتنــا الرشــيدة ،تدخــل التجــارة الخارجيــة غيــر النفطيــة لدولــة اإلمــارات مرحلــة
التعافــي ،حيــث كانــت الدولــة مــن أســرع بلــدان المنطقــة فــي تبنــي منهجيــة واضحــة
لدعــم االقتصــاد فــي مواجهــة تداعيــات جائحــة كوفيــد 19وفــق نمــوذج مســتدام ومــرن
وتنافســي ،والعمــل علــى تنميــة أنشــطة األعمــال المختلفــة ،ومــن أبرزهــا التجــارة
أداء متقدمـ ًـا برغــم اآلثــار الناجمــة عــن الجائحــة".
الخارجيــة غيــر النفطيــة التــي أظهــرت ً
مــن جانبــه أكــد معالــي الدكتــور ثانــي بــن أحمــد الزيــودي ،وزيــر دولــة للتجــارة الخارجيــة
أن " :الجهــود الوطنيــة انصبــت منــذ بدايــة الجائحــة علــى ضمــان اســتمرارية سالســل
التوريــد وتعزيــز نموهــا ،ودعــم الشــركات اإلماراتيــة المنتجــة والمصــدرة ،وتوســيع
الشــبكات اللوجســتية وتنويــع األســواق الخارجيــة للدولــة ،وإطــاق مبــادرات تدعــم
المكانــة الرائــدة للدولــة فــي مجــال التجــارة والخدمــات اللوجســتية".
ً
تراجعــا
وتابــع معاليــه" :فــي الوقــت الــذي تشــهد فيــه معظــم اقتصــادات العالــم
ً
مفهومــا فــي تجارتهــا الخارجيــة نتيجــة القيــود وانخفــاض الطلــب الناتــج عــن انتشــار
فيــروس كورونــا المســتجد عبــر العالــم ،تحقــق دولــة اإلمــارات قفــزات تنمويــة مهمــة
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الجهــود الوطنيــة انصبــت منــذ بدايــة الجائحــة علــى

ضمــان اســتمرارية سالســل التوريــد وتعزيــز نموهــا،

ودعــم الشــركات اإلماراتيــة المنتجــة والمصــدرة ،وتوســيع

الشــبكات اللوجســتية وتنويــع األســواق الخارجيــة للدولــة،

وإطــاق مبــادرات تدعــم المكانــة الرائــدة للدولــة فــي
مجــال التجــارة والخدمــات اللوجســتية.

معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ،وزير دولة للتجارة الخارجية

فــي صادراتهــا غيــر النفطيــة وتدخــل تجارتهــا الخارجيــة مرحلــة

ينايــر وفبرايــر مــن العــام الجــاري مقارنــة بالشــهرين نفســيهما

التعافــي بمعــدالت جيــدة ،مــع نتائــج مهمــة فــي تقليــص عجــز

ً
انخفاضــا بفعــل تداعيــات
مــن العــام الماضــي ،فيمــا شــهدت

الميــزان التجــاري ،وهــذا يعكــس بصــورة عمليــة جــودة وكفــاءة
السياســات التجاريــة المتبعــة فــي الدولــة والثقــة العالية والســمعة
اإليجابيــة التــي تحظــى بهــا فــي األســواق العالميــة ،ودورهــا
المحــوري فــي تيســير التجــارة العالميــة حتــى فــي أوقــات األزمــات
والظــروف غيــر االعتياديــة".
مقارنة شهرية للتجارة الخارجية غير النفطية
وبمقارنــة أشــهر ســنة  2020مــع مــا يقابلهــا مــن أشــهر العــام
الماضــي ،بينــت الدراســة أن إجمالــي التجــارة الخارجيــة غيــر النفطيــة
ً
نمــوا فــي شــهري ينايــر وفبرايــر  2020مقارنــة
للدولــة شــهد
بالشــهرين نفســيهما مــن عــام  ،2019فــي حيــن بــدأ التراجــع الناجــم
عــن الجائحــة العالميــة مــن شــهر مــارس وامتــد إلــى شــهر يوليــو
ليعــاود النمــو فــي أغســطس ،وأعلــى نســبة للتراجــع كانــت فــي
شــهر أبريــل  2020مقارنــة بأبريــل  2019وبنســبة بلغــت .%43.4
وأمــا عــن كامــل الفتــرة مــن ينايــر حتــى أغســطس  2020فســجل
إجمالــي التجــارة الخارجيــة تراجعـ ًـا كليـ ًـا بنســبة  %13.1مقارنــة بالفترة
نفســها مــن العــام الماضــي.
مقارنة شهرية للصادرات غير النفطية
وعلــى صعيــد الصــادرات ،حققــت تجــارة الدولــة نمـ ً
ـوا فــي شــهري
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"كوفيــد "19فــي شــهري مــارس وإبريــل ،وشــهد األخيــر النســبة
ارتفعت مساهمة
الصادرات في
إجمالي التجارة غري
النفطية للدولة إلى
 %17.5خالل األشهر
الثمانية األولى من
 2020مقابل %14.3
خالل الفرتة نفسها
من 2019
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خالل فرتة المقارنة
نفسها انخفض
عجز المزيان التجاري
للدولة من %6
إلى  %5وارتفعت
مساهمة الجانب
الموجب في التجارة
من  %44إلى %45
في أغسطس 2020
ً
مقارنة بأغسطس
2019
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األعلــى مــن التراجــع بنحــو  %28.4مقارنــة بأبريــل  ،2019فيمــا
اقتصــر تراجــع نمــو الصــادرات فــي مايــو علــى نســبة  %0.3فقــط،
لتحقــق نمـ ً
ـوا فــي يونيــو بنســبة  ،%29تالهــا تراجــع طفيف بنســبة
 %0.5فــي يوليــو ،لتعــاود النمــو بقفــزة مهمــة بلغــت  %46فــي
أغســطس.
أهم أسواق التجارة الخارجية غير النفطية في يوليو وأغسطس
2020
ورصــدت الدراســة أهــم أســواق التجــارة الخارجيــة غيــر النفطيــة
لدولــة اإلمــارات خــال شــهري يوليــو وأغســطس  ،2020حيــث
جــاءت الصيــن فــي المرتبــة األولــى واســتحوذت علــى  %11مــن
إجمالــي تجــارة اإلمــارات الخارجيــة غيــر النفطيــة مــع العالــم خــال
هذيــن الشــهرين ،تلتهــا المملكــة العربيــة الســعودية فــي المرتبــة
ً
الثانيــة وبنســبة  ،%6.8ثــم الهنــد
ثالثــة بنســبة  ،%6.4تلتهــا
سويســرا رابعـ ًـة بنســبة  ،%3.7وجــاء العــراق فــي المرتبة الخامســة
ً
مســتحوذا علــى نســبة .%3.6
أهم أسواق الصادرات غير النفطية في يوليو وأغسطس 2020
ومــن حيــث أســواق الصــادرات ،جــاءت سويســرا فــي المرتبــة
األولــى كأكبــر مســتقبل للصــادرات اإلماراتيــة غيــر النفطيــة فــي

صــادرات

 .%44.2فيمــا حققــت صــادرات الدولــة مــن األلمــاس قفــزة كبيــرة

شــهري يوليــو وأغســطس  ،2020مســتحوذةً علــى  %14مــن
إجمالــي الصــادرات اإلماراتيــة للعالــم ،تلتهــا إيطاليــا فــي المرتبــة

خــال فتــرة المقارنــة نفســها مــن  400ألــف درهــم فــي يوليــو

ً
الثانيــة وبنســبة  ،%10.2ثــم الهنــد
ثالثــة بنســبة  ،%8.9وهونــغ

وأغســطس  2019إلــى نحــو  900مليــون درهــم فــي يوليــو

ً
كونــغ
رابعــة بنســبة  ،%8.6وفــي المرتبــة الخامســة المملكــة

وأغســطس .2020

العربيــة الســعودية بنســبة .%8.2
أهم أسواق الواردات في يوليو وأغسطس 2020
مــورد للدولــة
أمــا مــن حيــث الــواردات ،فكانــت الصيــن أكبــر
ِّ
واســتحوذت علــى  %16.3مــن إجمالــي واردات دولــة اإلمــارات من
العالــم ،تلتهــا الهنــد فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة  ،%6.8وجــاءت
الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة ،%6.6
ثــم غينيــا رابعـ ًـة بنســبة  ،%4.5وبعدهــا المملكة العربية الســعودية
ً
خامســة بنســبة .%3.7
أهم أسواق إعادة التصدير في يوليو وأغسطس 2020
إلــى ذلــك ،جــاءت المملكــة العربيــة الســعودية فــي المرتبــة األولى
مــن حيــث األســواق المعــاد التصديــر إليهــا مــن دولــة اإلمــارات،
واســتحوذت علــى  %12.3مــن إجمالــي إعــادة التصديــر اإلماراتيــة
للعالــم ،تالهــا فــي المرتبــة الثانيــة العــراق بنســبة  ،%11.6ثــم
الصيــن فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة  ،%5.4وبعدهــا ســلطنة عمــان
بنســبة  ،%5.1وفــي المرتبــة الخامســة الكويــت بنســبة .%4
أهم سلع الصادرات في يوليو وأغسطس 2020
ً
أيضــا أن الذهــب كان مــن أهــم الســلع المؤثــرة
وبينــت الدراســة
فــي زيــادة الصــادرات اإلماراتيــة حيــث وصــل النمــو فــي صــادرات
الذهــب فــي شــهري يوليــو وأغســطس  2020إلــى  %84مــن حيــث
القيمــة ،و %38مــن حيــث الكميــة ،مقارنــة بالشــهرين نفســيهما
مــن عــام  .2019كمــا حققــت صــادرات الدولــة مــن بعــض منتجــات
البتروكيميائيــات (بوليمــرات البروبيليــن واألوليفينــات) نمـ ً
ـوا بنســبة

نمو التجارة الخارجية
غري النفطية بنسبة
 %13.6ونمو
الصادرات بنسبة
 46%ونمو الواردات
بنسبة 14.9%
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصني والسعودية
والهند وسويرسا
والعراق أهم 5
أسواق للتجارة
الخارجية غري النفطية
للدولة خالل شهري
يوليو وأغسطس
2020
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خالل األشهر الثمانية
األولى من عام 2020
كانت  % 86.6من
الصادرات اإلماراتية
غري النفطية وطنية
المنشأ ،و % 12.6من
المناطق الحرة،
و % 0.8من
المستودعات
الجرمكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توزع التجارة حسب تصنيفها ونوعها
مــن جهــة أخــرى ،بينــت الدراســة أنــه خــال األشــهر الثمانيــة األولــى
مــن عــام  ،2020كانــت  %86.6مــن الصــادرات اإلماراتيــة غيــر
النفطيــة وطنيــة المنشــأ ،و %12.6مــن المناطــق الحــرة ،و%0.8
مــن المســتودعات الجمركيــة .فــي حيــن تتجــه  %66.6مــن واردات
الدولــة إلــى الســوق المحلــي ،و %32.7إلــى المناطــق الحــرة،
و %0.7يذهــب إلــى المســتودعات الجمركيــة .فيمــا توزعــت إعــادة
التصديــر علــى  %40.6يتــم مــن الســوق المحلــي ،مقابــل %59.4
مــن المناطــق الحــرة.
توزع التجارة حسب وسيلة النقل
ووفقـ ًـا للدراســة ،فــإن  %42.3مــن التجــارة الخارجيــة غيــر النفطيــة
لدولــة اإلمــارات خــال األشــهر الثمانيــة األولــى مــن  2020تــم نقلها
جـ ً
ـوا ،مقابــل نحــو  %37.8للنقــل البحــري ،و %20تــم نقلهــا بـ ً
ـرا.
أمــا الصــادرات غيــر النفطيــة للدولــة فبلغــت نســبة المنقــول منهــا
جـ ً
ـوا  ،%46.1ومــن أهــم ســلعها الذهــب واأللمــاس والمجوهــرات،
فيمــا حملــت وســائل النقــل البحــري  %36.9مــن الصــادرات
اإلماراتيــة غيــر النفطيــة إلــى أســواق العالــم ،وأهــم ســلعها اللدائــن
واأللمنيــوم والحديــد والصلــب والنحــاس ،فيمــا تــم نقــل %17.1
مــن صــادرات الدولــة بـ ً
ـرا ،وأهــم ســلعها منتجــات النحــاس والحديــد
واآلالت واألنابيــب وبعــض المنتجــات الغذائيــة وأجهــزة الهاتــف.
وعلــى صعيــد الــواردات ،وصلــت  %40.8مــن واردات الدولــة عبــر
الجــو ،و %40.8بحـ ً
ـرا ،و %18.4بـ ً
ـرا .فــي حيــن توزعــت وســائل نقل
ـوا  %32.2بحـ ً
إعــادة التصديــر علــى  %42.9جـ ً
ـرا و %24.9بـ ً
ـرا.
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امللكية الفكــــرية

الملكية الفكرية
ودور الجمارك في حمايتها
إن موضوع الملكية الفكرية أصبح اليوم الشغل الشاغل لكل الدول لما له من أثر كبير على االقتصادات
الوطنية للدول وتقدمها ونموها االقتصادي ،إذ أصبح مقياس تقدم الدول بعدد براءات االختراعات

ً
سنويا ،وتأتي على رأس هذه الدول الصين وأمريكا ونحن نرى اآلن الحرب التجارية الدائرة
التي تسجل
بينهما ومن أهم أسبابها حماية حقوق الملكية.

إن مفهــوم الملكيــة الفكريــة ليــس مفهومـ ًـا جديـ ً
ـدا

الملكية الفكرية في دولة اإلمارات:

بــل قديمــة قــدم اإلنســان  ،ففــي العهــد الروماني

ســعت دولــة اإلمــارات منــذ تأسيســها فــي عــام

كانــوا يميــزون األوانــي الفخاريــة بعالمــات تجاريــة،

1971م ،إلن يحمــي الدســتور حقــوق الملكيــة

وكذلــك اســتخدمت العالمــات التجاريــة فــي الجزيــرة

الفكريــة بشــكل عــام ،وقــد صــدر أول تشــريع

العربيــة بوســم اإلبــل ،ولكــن ويعتقــد أنهــا بــرزت

بتنظيــم العالقــات التجاريــة علــى المســتوى

بشــكل ملمــوس بعــد قيــام الثــورة الصناعيــة فــي

المحلــي فــي إمــارة رأس الخيمــة عــام ،1974بينمــا

ً
جليــا فــي شــمال إيطاليــا ،وفــي
أوروبــا وظهــرت

علــى المســتوى االتحــادي صــدر أول قانــون عــام

ســنة 1474م ،صــدر قانــون فــي البندقيــة ينظــم

 1992والئحتــه التنفيذيــة  .1993والجديــر بالذكــر أن

حمايــة االختراعــات ونــص علــى منــح حــق اســتئثاري

دولــة اإلمــارات انضمــت إلــى المنظمــة العالميــة

للمختــرع.

للملكيــة الفكريــة فــي عــام .1975

االلــة
أمــا نظــام حــق المؤلــف فيرجــع إلــى اختــراع َ

وفــي عــام  2006صــدر قانــون اتحــادي تــم بموجبــه

الطابعــة علــى يــد يوهانــس غوتنبــرغ عــام 1440م.

تحويــل اختصاصــات الملكيــة الفكريــة فــي الدولــة

وفــي نهايــة القــرن التاســع عشــر رأت عــدة بلــدان

إلــى وزارة االقتصــاد وذلــك لتنســيق مواقــف

ضــرورة وضــع قوانيــن تنظــم الملكيــة الفكريــة.

الملكيــة الفكريــة علــى الصعيــد الداخلــي والخارجــي

ً
دوليــا فقــد تــم التوقيــع علــى معاهدتيــن
أمــا

بمــا يتوافــق مــع التوجــه العالمــي لمنظمــة الويبــو

تعتبــران األســاس الدولــي لنظــام الملكيــة الفكريــة

لحقوق المؤلف واألداء العلني .وتنقســم الملكية

همــا :اتفاقيــة باريــس لحمايــة الملكيــة الصناعيــة

الفكريــة فــي دولــة اإلمــارات إلــى العالمــات

(1883تربــس) واتفاقيــة بــرن  1886لحمايــة

التجاريــة وبــراءات االختــراع وحقــوق المؤلــف

المصنفــات األدبيــة والفنيــة (ويبــو).

والحقــوق المجــاورة.
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مفهوم الملكية الفكرية :
الملكيــة الفكريــة هــي نتــاج فكــر اإلنســان
مــن إبداعــات مثــل االختراعــات والنمــاذج
الصناعيــة والعالمــات التجاريــة واألغانــي
والكتــب والرمــوز واألســماء ،وال تختلــف
حقــوق الملكيــة الفكريــة عــن حقــوق الملكيــة
األخــرى .الــذي كان مجــرد فكــرة ثــم تبلــور إلــى
أن أصبــح فــي صــورة منتــج.
تنقســم حقــوق الملكيــة إلــى قســمين وهمــا
حقــوق الملكيــة الصناعيــة مثــل العالمــات
التجاريــة ،بــراءات االختــراع ،النمــاذج الصناعية،
البيانــات الجغرافيــة وغيرهــا.
والقســم الثانــي حقــوق الملكيــة األدبيــة
والفنيــة وتتمثــل فــي :حقــوق المؤلــف
وحقــوق المجــاورة فــي الكتــب ،النحــت،
التمثيــل ،الموســيقا ،برامــج الحاســوب.
العالمات التجارية:
ً
مميــزا مــن أســماء أو
شــكال
”كل مــا يأخــذ
ّ
ً
كلمــات إمضــاءات أو حــروف أو أرقــام أو رمــوز
أو عناويــن أو دمغــات أو أختــام أو صــور أو
نقــوش أو إعالنــات أو عبــوات أو أيــة عالمــة
أخــرى أو أي مجمــوع منهــا إذا كانــت تســتخدم
أو يــراد أن تســتخدم إمــا فــي تمييــز بضائــع
أو منتجــات أو خدمــات وتنقســم العالمــات
التجاريــة إلــى عالمــة تجاريــة وعالمــة خدمــة
.ومــدة الحمايــة القانونيــة بعــد التســجيل هي
عشــر ســنوات تجــدد إلــى فتــرة مماثلــة.
الهدف من حماية حقوق الملكية الفكرية:

أهمية دور الجمارك في حماية حقوق الملكية الفكرية:

 .1التشــجيع علــى االبتــكار فــي جميــع

 )1ينشــأ دور الجمــارك فــي حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة مــن التواجــد

المجــاالت التكنولوجيــة والثقافيــة وبالتالــي

والجويــة وتعاملهــا مع النشــاط
البريــة والبحريــة
المهــم لهــا فــي المنافــذ
ّ
ّ

يتوجــب علــى الــدول أن تحمــي المبتكــر

التجــاري مــن خــال عمليــات اســتيراد وتصديــر البضائــع ،والتــي مــن

ً
خوفــا مــن هجــرة هــذا المبتكــر
والمؤلــف

الممكــن أن تكــون مــزورة أو مقلــدة وفــي الغالــب تكــون بكميــات تجاريــة

وخســارة هــذه االبتــكارات واإلبداعــات.
 .2التشــجيع علــى االســتثمار بشــكل يــؤدي
إلــى دفــع عجلــة النمــو االقتصــادي ويخلــق
فــرص عمــل صناعــات جديــدة.
 .3تشــجيع المنافســة المشــروعة والقضــاء
علــى المنافســة غيــر المشــروعة .
 .4محاربــة التزويــر والتقليــد وحمايــة
المســتهلك
.5

المحافظــة علــى الصحــة والســامة

العامــة.
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مــن

الغــش.
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كبيــرة.
تعترب الجمارك
خط الدفاع األول
في حماية حقوق
الملكية الفكرية
بتواجدها المهم
في المنافذ الربية
والبحرية والجوية
ودورها الرقابي في
عمليات االسترياد
والتصدير
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )2تعتبــر خــط الدفــاع األول فــي حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة باتخاذهــا
التدابيــر الحدوديــة الالزمــة ،وهــذا مــا يتفــق مــع اتفاقيــة (تربــس) أحــد
مالحــق اتفاقيــة منظمــة التجــارة العالميــة.
 )3تقــوم الجمــارك بتنفيــذ العديــد مــن القوانيــن والتشــريعات المرتبطــة
بالعمليــات التجاريــة وعلــى وجــه الخصــوص االســتيراد ،كمــا يصعــب
علــى ضبــاط الجمــارك كشــف االنتهــاك لحقــوق الملكيــة الفكريــة إذا
ً
متعلقــا ببــراءة اختــراع أو نمــاذج صناعيــة إال إذا تــم تزويــده
كان ذلــك
بمعلومــات وافيــة مــن الجهــات المختصــة (وزارة االقتصــاد والتجــارة) عــن
ذاك المنتــج المحتــوي علــى هــذا االنتهــاك.

امللكية الفكــــرية

جمارك اإلمارات تضبط  168.3ألف قطعة مقلدة
إطــار جهودهــا لمكافحــة انتهــاكات حقــوق الملكيــة

قامت الهيئة االتحادية للجمارك بوضع خطة لنشــر االحصائيات

الفكريــة ،أســفرت جهــود الهيئــة االتحاديــة

والجهــود التــي يعمــل عليهــا قطاع الجمــارك في دولــة اإلمارات

للجمــارك ودوائــر الجمــارك المحليــة فــي دولــة اإلمــارات عــن إنجاز

فــي مجــال حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة بشــكل ســنوي فــي

 67ضبطيــة لبضائــع مقلــدة تنتهــك حقــوق الملكيــة الفكريــة

موقــع الهيئــة ،حيــث نشــر أول تقريــر حــول ضبطيــات الملكيــة

ألصحــاب العالمــات األصليــة خــال عــام  ،2019و ذلــك مقارنة بـ

الفكريــة علــى مســتوى الدولــة لعــام  2019فــي موقــع الهيئــة /

ً
وفقــا لتقريــر حقــوق الملكيــة
 63ضبطيــة فــي عــام ،2018

 /www.fca.gov.aeخــال الفتــرة الماضيــة.

ً
مؤخرا.
الفكرية لعام  2019الذي أصدرته الهيئة

وتنــاول تقريــر الهيئــة تصنيــف الضبطيــات مــن حيــث نوعيــة

ووفقـ ًـا لتقريــر الهيئــة ،بلغــت كميــة البضائــع التــي تــم ضبطهــا

المنتــج ،مشـ ً
ـيرا إلــى أن  % 37.31مــن الضبطيــات تنــدرج ضمــن

في

فــي مجــال الملكيــة الفكريــة لعــام  2019حوالــي  168ألفـ ًـا و251
قطعة ،مقارنة بـ ً 169
ألفا و 587قطعة في عام  .2018ويرجع
االنخفــاض المحــدود فــي عــدد القطــع المضبوطــة إلــى زيــادة
الشــحنات الصغيــرة المضبوطــة بالبريــد العــادي وشــحنات البريــد
الســريع ،فــي ظــل النمــو المتزايد فــي حركة التجــارة اإللكترونية.
وأكــد معالــي علــي ســعيد مطــر النيــادي ،مفــوض الجمــارك
رئيــس الهيئــة االتحاديــة للجمــارك ،حــرص دولــة اإلمــارات علــى
حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة ومواجهــة أيــة بضائــع مقلــدة
تنتهــك حقــوق أصحــاب العالمــات األصليــة مــن الشــركات
الوطنيــة واألجنبيــة ،مؤكـ ً
ـدا التــزام اإلمــارات الكامــل باالتفاقيــات
الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة المعمــول بهــا فــي مجــال حقــوق
الملكيــة الفكريــة.
ومــن منطلــق الشــفافية ونشــر الجهــود الجمركيــة فــي الدولــة،

168.251

عدد القطع المقلدة
اليت تم ضبطها
في العام 2019

% 29.85
نسبة الضبطيات
من حقائب اليد

% 11.94

نسبة الضبطيات من
الهواتف المتحركة
ولوازمها.

فئــة بضائــع أخــرى /متنوعــة ،/بينمــا بلغــت حصــة حقائــب اليــد
حوالــي  %29.85مــن إجمالــي الضبطيــات خــال العــام ،تليهــا
الهواتــف المتحركــة ولوازمهــا بنســبة  ،%11.94ثــم المالبــس
بنســبة  ،% 7.46والعطــور واألحذيــة بنســبة  % 4.48لــكل
منهــا ،وأخيـ ً
ـرا كل مــن اإلكسســوارات ،والعدســات والنظــارات،
والســاعات والمجوهــرات بنســبة  %1.49لــكل منهــا.
وصنــف تقريــر الهيئــة حــول حقــوق الملكيــة الفكريــة لعــام 2019
ً
مشــيرا إلــى أن نســبة
الضبطيــات مــن حيــث وســيلة النقــل،
ضبطيــات البضائــع المقلــدة التــي يتــم نقلهــا بواســطة النقــل
الجــوي مــن إجمالــي الضبطيــات خــال العــام بلغــت  ،33%تليها
ضبطيــات البريــد والبريــد الســريع بنســبة  ،31%والنقــل البحــري
 ،19%وأخيـ ً
ـرا النقــل البــري .16%
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مطار رأس الخيمة  ..يعزز حضور اإلمارة
كوجهة جاذبة للسياحة والتجارة
ونظرا لموقعه الفريد واالستراتيجي بين الشرق والغرب ،وجد
يشكل مطار رأس الخيمة البوابة الجوية لإلمارة على العالم،
ً
المسافرون من أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية والشرق األقصى مطار رأس الخيمة الدولي نقطة اتصال
إضافة إلى وجهة توقف هادئة وجذابة.

تأسس

مطـار رأس الخيمـة الدولـي عـام  1976وبـدأ فـي

الفنـي ،المبنـى اإلداري  /األمـن وإقامـة الموظفيـن .ويوفـر

أبريـل  2007برنامـج توسـعة علـى نطـاق كبيـر

المطـار صرافـة العملات وأجهـزة الصـراف اآللـي وخدمـة الـواي

وشملت ترقية مبنى محطة الركاب والبنية التحتية للنقل العام
وبناء محطة شحن جديدة مع أحدث المرافق.
ً
كيلومتـرا،
يبعـد المطـار عـن مركـز المدينـة حوالـي ثمانيـة عشـر
ً
مدرجـا بطـول
ويسـتوعب جميـع أنـواع الطائـرات ،ويضـم
ً
متـرا ،ويتكـون مـن صالـة للـركاب القادميـن وصالـة
3760
أخـرى للمغادريـن ،كمـا تـم تحديـث منطقـة متاجـر التجزئـة ضمـن
السـوق الحـرة فـي صالتـي المغادريـن والقادميـن ،لالرتقـاء
بتجربـة تسـوق المسـافرين مـن خلال احتضانهـا لمجموعـة
واسـعة مـن أرقـى العالمـات التجاريـة العالميـة المعفـاة مـن
الرسـوم الجمركيـة ،وهنـاك صالـة األعمـال الجديـدة ،ويضـم
المطـار كذلـك محطـة شـحن ،وممرات لسـيارات األجـرة ،ومحطة
وقـود ،وخدمـة مكافحة حريق المطار ،ومرافق صيانة الطائرات،
ومرافـق الدعـم  ،ومواقـف السـيارات ،وبـرج المراقبـة  /المبنـى
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فـاي المجانيـة ومطاعـم وكافيـه.
يشتمل مركز الشحن
في مطار راس
الخيمه في االمارات
على مجموعة ممزية
من الخدمات ،بما في
ذلك استرياد وتصدير
البضائع والتخليص
الجرمكي ومواقف
السيارات المجانية
للمقطورات الكبرية،
إلى جانب مرافق
التخزين البارد وغريها
من الخدمات

تتكـون منطقـة الشـحن فـي المطـار مـن مبنييـن مخصصيـن
لمرافق التخزين ومعدات األشعة السينية ومناطق آمنة خاصة
لتخزيـن البضائـع الخطـرة واألشـياء الثمينـة .يمكـن للمنطقـة
التعامـل مـع البضائـع السـائبة والحيوانـات الحيـة واللحـوم
الطازجة والسـلع الخطرة .وكل هذا تحت نظر مسـؤولو الجمارك
المتواجديـن علـى مـدار السـاعة ،بينمـا يحضـر موظفـو وزارة
الصحـة لإلشـراف علـى التعامـل مـع الماشـية وفحـص واردات
اللحـوم الطازجـة.
مؤخرا “مركز رأس الخيمة للشـحن” الجديد بأحدث
افتتح المطار
ً
معـدات المناولـة  ،واألمـن الشـامل للشـحن الجـوي ،وأرصفـة
التحميـل ،ومعـدات الـوزن اإللكترونيـة المجهـزة بفريـق إدارة
ً
حاليـا علـى زيـادة الشـحن
وعمليـات محتـرف ،بينمـا يتـم التركيـز

املناطــق الحــرة

(التحميـل) التـي حققـت نسـبة نمـو مرتفعة تجـاوزه المئة لتصل

العابـر عبـر شـبكة التغذيـة البريـة إلـى بقيـة اإلمـارات ،كمـا يوفـر

الـى  %148أثنـاء تلـك الفتـرة بمعـدل نمـو سـنوي  ،%58األمـر

المطـار عمليـات مناولـة البضائع والتخليـص الجمركي على مدار

الذي دفع سـلطة المطار الى التحرك السـريع بفتح قاعة جديدة

السـاعة.

خاصـة بالتصديـر نتيجـة زيـادة عـدد رحلات الشـحن التـي قاربـت

ً
ووفقـا لمركـز رأس الخيمـة لالحصـاء فقـد شـهدت حركـة الـركاب

 13ألـف رحلـة عـام  2017بزيـادة قدرهـا  %27عـن عـام ،2015

ً
ً
ملحوظـا خلال الفتـرة 2017-
نمـوا
بمطـار رأس الخيمـة الدولـي

وزيـادة عـدد الـدول المصـدر اليهـا ومنهـا الهنـد واألردن والعـراق

 2015تمثلـت فـي زيـادة أعـداد القادمين والمغادريـن والعابرين

وليبيـا وبعـض الـدول األفريقيـة األخـرى وغيرهـا ،إضافـة الـى

(الترانزيـت) بنسـب  %61 ،%58و %38علـى التوالـي،

السـعودية وعمـان والكويـت ،كذلك العمـل على تحقيق هدفها

كذلـك كان للطفـرة السـياحية الكبيـرة التـي تشـهدها رأس

الرئيسـي المتمثـل فـي رغبـة الجهـات المسـؤولة دائـرة الطيران

الخيمـة فـي إطـار اسـتراتيجية هيئة رأس الخيمة لتنمية السـياحة

ً
ً
ودوليـا مـن أجـل توسـيع حركة الشـحن
إقليميـا
المدنـي بالتحـرك

وزيـادة عـدد السـياح الوافديـن لالمـارة ،األثـر فـي تنشـيط حركـة

يعمل المطار
باسترمار على تطوير
خدماته ومرافقه
لتتماشى وحضور
رأس الخيمة كوجهة
عالمية للسياحة
والمغامرات

الدوليـة عبـره .

تتكون منطقة
الشحن في المطار
من مبنيني مخصصني
لرمافق التخزين
ومعدات األشعة
السينية ومناطق
آمنة خاصة لتخزين
البضائع الخطرة
واألشياء الثمينة

المسـافرين مـن خلال التسـهيالت وتبسـيط اإلجـراءات ،كذلـك
جـرى العمـل علـى عقـد العديـد مـن االتفاقيـات بيـن هيئـة تنمية
السـياحة وسـلطات المطـار وبيـن عـدة دول أوروبيـة لزيـادة عـدد
زوارهـا الـى اإلمـارة عبـر مطـار رأس الخيمـة الدولـي ،وتـم جـذب
عـدة شـركات الطيـران والسـياحة وعقـد الشـراكات معهـا لتتخـذ
مـن مطـار رأس الخيمـة محطـة لهـا وتشـغيل مزيـد مـن الرحلات
واليـزال المطـار يعمـل باسـتمرار علـى تطويـر خدماتـه ومرافقـه
لتتماشـى وحضـور رأس الخيمـة كوجهـة عالميـة للسـياحة
والمغامـرات ،وكمقصـد متنامـي لرجـال األعمـال والشـركات
العالميـة بفضـل بيئـة األعمـال الجاذبـة والتسـهيالت التـي
تقدمهـا لجـذب المسـتثمرين الدولييـن.
وتؤكـد أرقـام مركـز رأس الخيمـة لالحصـاء والمطـار التوسـعة
الكبيـرة التـي شـهدتها حركـة شـحن البضائـع خلال الفتـرة 2015-
ً
خصوصـا فـي جانـب الصـادرات
 ،2017والفتـرة التـي سـبقتها،

فـي المطـار وبمـا يتناسـب والطاقـة االسـتيعابية لـه.
يضـم مطـار راس الخيمـة مطعم ومقهـى والعديد من المرافق
ووسـائل الراحـة التـي تخـدم المسـافرين والـزوار وتضمـن لهـم
تجربـة مريحـة وممتعـة فـي ذات الوقـت.
 صالة  VIPتستوعب ما يصل إلى  60شخص. المناطق المخصصة للتدخين. الغرف المخصصة للصالة. المرافق والخدمات الخاصة بأصحاب الهمم. مركز الشرطة الذي يعمل على مدار  24ساعة. المقهى و مطعم ابيال مطار راس الخيمة. مواقف السيارات في مطار راس الخيمة المجانية. الصرافات اآللية. خدمات األمتعة. خدمة الواي فاي التي توفر إنترنت عالي السرعة. -الخدمات الطبية بما في ذلك سيارات اإلسعاف.
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ســياحة رجــال األعــال

المملكة العربية السعودية ..

فرص استثمارية المحدودة

تصنـف المملكـة العربيـة السـعودية كواحـدة مـن أقـوى االقتصـادات فـي العالـم ،حيـث تحتل المرتبة الــسابعة بيـن مجموعة
ً
ً
عالميـا كأكبـر
عالميـا باالحتياطـي المؤكـد مـن النفـط ،والمرتبـة الخامسـة
دول العشـرين  ،G20وتأتـي فـي المرتبـة الثانيـة
احتياطـي مؤكـد مـن الغـاز الطبيعـي ،وتشـغل الترتيـب الثالـث بعـد روسـيا والواليـات المتحـدة مـن حيـث المـوارد الطبيعيـة
والتـي تقـدر قيمتهـا بنحـو  35تريليـون دوالر أمريكـي ،وتبـوأت المركـز ال  26فـي معيـار التنافسـية العالمـي بحسـب تقريـر
الكتـاب السـنوي للتنافسـية العالميـة 2019م الصـادر عـن المعهـد الدولـي للتنميـة اإلداريـة.
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بيئة جاذبة لالستثمارات األجنبية
يقــوم اقتصــاد المملكــة علــى النفــط باعتبارهــا أكبــر
دولــة مصــدرة للنفــط ؛ وكجــزء مــن توجهــات الحكومــة
ســعت منــذ  2016إلــى وضــع اســتراتيجيات لتنويــع
مصــادر الدخــل غيــر النفطــي ضمــن رؤيــة الســعودية
 2030التــي تضــع نصــب أعينهــا جعــل المملكــة “
قــوة اســتثمارية رائــدة” ،وقــد أدت تلــك اإلصالحــات
إلــى رفــع معــدل النمــو االقتصــادي المتوقــع مــن
 1.8٪عــام  2019ليصــل إلــى  2.1٪عــام .2020
ويشــكل نمــو االقتصــاد الســعودي فــي القطاعــات
غيــر النفطيــة واســتقرار العوامــل االقتصاديــة،
إلــى جانــب زيــادة اإلنفــاق العــام فــي البنيــة التحتيــة
والمشــاريع االقتصاديــة بيئــة جاذبــة لالســتثمار
األجنبــي ،ففــي الســنوات األخيــرة بلــغ متوســط
زيــادة معــدل النمــو الســنوي  ،4%ووصــل إجمالــي
الناتــج المحلــي إلــى  782مليــار دوالر ،وازدادت
التســهيالت المقدمــة للراغبيــن فــي االســتثمار ممــا
جعــل الســعودية واحــدة مــن أكثــر الــدول العربيــة
نمـ ً
ـوا فــي قيمــة تدفــق االســتثمار األجنبــي بنســبة
 ،126%وقــد ارتفــع الرصيــد اإلجمالــي لالســتثمارات
األجنبيــة المباشــرة إلــى  230.79مليــار دوالر.
وبحســب تقريــر الهيئــة العامــة لالســتثمار ،شــهد
عــام  2019زيــادة مضطــردة فــي فــرص االســتثمار
األجنبــي ،فــي قطاعــات التعليــم والبنــاء وتجــارة
التجزئــة والجملــة ،والنقــل والتخزيــن والتصنيــع
واالتصــاالت والمعلومــات ،إلــى جانــب الرعايــة
الصحيــة والتأميــن ،والخدمــات الفندقيــة واإلدارة
والدعــم .وجــاءت الصيــن ودول اإلمــارات العربيــة
المتحــدة واألردن ،ومصــر والواليــات المتحــدة والهند
ً
ـتثمارا فــي
وبريطانيــا وفرنســا ضمــن أكثــر الــدول اسـ
الســعودية خــال الربــع األول مــن عــام .2019
وقــد مكّــن نظــام اإلقامــة المميــزة الــذي تــم
اســتحداثه فــي مايــو  ،2019المســتثمرين مــن
االســتثمار وشــراء األســهم مباشــرة فــي ســوق
المــال الســعودي ،وإنشــاء ومزاولــة األعمــال
التجاريــة بحســب نظــام االســتثمار األجنبــي ،الــذي
يتيــح التملــك األجنبــي الكامــل للشــركات فــي
أغلــب القطاعــات .إضافــة إلــى تملــك العقــارات
لألغــراض الســكنية والتجاريــة والصناعيــة .مــع إلغــاء
هيئــة الســوق الماليــة الســعودية الحــد األعلــى
لتملــك المســتثمرين فــي ســوق المــال ممــا مكّــن
المســتثمرين مــن تملــك حصــص أكبــر فــي الشــركات
المدرجــة فــي ســوق المــال الســعودي ،وبلــغ
إجمالــي اســتثمارات المســتثمرين األجانــب فــي
الســوق خــال النصــف األول مــن عــام 14.4 ،2019
مليــار دوالر أمريكــي.
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مليار درهم حجم
التبادل غري النفطي
بني اإلمارات
والسعودية
اإلمارات تأتي في
الرمتبة الثانية عالمي ًا
واألولى عربي ًا في
صادرات السعودية
غري النفطية
مستحوذة على 13
 %من صادراتها
للعالم و  40%من
صادراتها للدول
العربية

التبادل التجاري بين اإلمارات والسعودية:
تربــط دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية عالقــات تعــاون
وأخــوة وشــراكة اســتراتيجية فــي المجــاالت كافــة ،الســيما على الصعيــد االقتصادي
والتجــاري واالســتثماري ،وقــد كشــف تقريــر صــادر عــن وزارة االقتصــاد فــي دولــة
االمــارات العربيــة المتحــدة ،أن المملكــة تعــد ثالــث أكبــر شــريك تجــاري لدولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة علــى مســتوى العالــم ،واألول عربيـ ًـا ،ويعــد حجــم التبــادل التجــاري
بيــن الجانبيــن األعلــى بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي ليصــل إلــى  113.2مليــار
درهــم.
حيــث تعــد المملكــة أول شــريك تجــاري علــى مســتوى دول العالــم المعــاد التصديــر
إليهــا ،وأول دولــة عربيــة ،بقيمــة  57.2مليــار درهــم ،وبنســبة  11.1%مــن إجمالــي
إعــادة التصديــر اإلماراتيــة إلــى دول العالــم ،وفــي المرتبــة الثامنــة مــن حيــث الــدول
المصــدرة لدولــة اإلمــارات ،وبقيمــة  25.1مليــار درهــم خــال عــام .2019
وتصنــف الســعودية أول شــريك تجــاري مســتورد مــن دولــة اإلمــارات علــى مســتوى
العالــم ،وأول دولــة عربيــة مســتوردة مــن دولــة اإلمــارات لــكل مــن الذهــب ،وأســاك
النحــاس ،والمنشــآت ،واأللبــان والقشــدة ،بقيمــة  30.9مليــار درهــم ،وبنســبة
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 12.8%مــن إجمالــي الصــادرات اإلماراتيــة إلــى دول

العقاريــة ،والصناعــات التحويليــة ،والتشــييد والبنــاء ،والزراعــة ،وصيــد األســماك،

العالــم خــال عــام .2019

والنقــل والتخزيــن وأنشــطة الخدمــات اإلداريــة ،وخدمــات الدعم ،واألنشــطة المهنية

وقــد حقــق مجلــس التنســيق الســعودي اإلماراتــي

والعلميــة والتقنيــة وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت.

نتائــج ملموســة فــي مختلــف القطاعــات واألعمــال،
طفرة سياحية الفتة

وهــدف إلــى تعزيــز األمــن المالــي بين البلديــن وتوفير
بيئــة تقنيــة رقميــة تنافســية وآمنــة ،والتركيــز علــى
التنميــة البشــرية .وتأتــي دولــة اإلمــارات فــي طليعــة
الــدول المســتثمرة فــي الســعودية بقيمــة إجماليــة
تزيــد علــى  34مليــار درهــم ،تعكــس نشــاط مــا يقــارب
ً
ً
اســتثماريا لمــا يزيــد علــى  65شــركة
مشــروعا
122
ومجموعــة اســتثمارية بــارزة فــي دولــة اإلمــارات ،تنفــذ
مشــروعات كبــرى فــي الســعودية ،فيمــا بلغــت قيمــة
اســتثمارات البنــوك اإلماراتيــة فــي الســعودية 53.5
مليــار درهــم فــي النصــف األول مــن عــام .2019
ً
ووفقا للتقرير ،يتجاوز رصيد االســتثمارات الســعودية
المباشــرة فــي دولــة اإلمــارات حاجــز  16مليــار درهــم،
كمــا يوجــد  4459عالمــة تجاريــة ســعودية مســجلة فــي

هناك أكرث من 20
نشاط ًا اقتصادي ًا
وتجاري ًا على قائمة
االستثمارات
المتبادلة بني
البلدين من بينها:
الصناعات التحويلية
والطاقة والخدمات
اللوجستية والنقل
الجوي واألنشطة
المالية وتكنولوجيا
المعلومات
واالتصاالت وغريها

ـوال بـ ً
ـارزا فــي قطــاع الســياحة الســعودية،
شــهد يــوم  27ســبتمبر عــام 2019م ،تحـ ً
وذلــك مــع اســتحداث تأشــيرة ســياحية للمــرة األولــى فــي تاريخهــا ،تتيــح لجميــع
مواطنــي دول العالــم القــدوم إليهــا علــى مــدار العــام وفــق تنظيمــات محــددة
لهــذه التأشــيرة ،والتــي تصــل صالحيتهــا لعــام كامــل ،وتعــول المملكــة علــى زيــادة
مســاهمة قطــاع الســياحة فــي الناتــج الوطنــي حيــث تــم اســتقطاب اســتثمارات تقــدر
بـــ 115مليــار ريــال حتــى وقــت إطــاق التأشــيرة الســياحية ،ويتوقــع فــي عــام 2030
اســتقبال  100مليــون زيــارة سـ ً
ـنويا لتكــون المملكــة وفــق “رؤيــة  ”2030ضمــن أكثــر
ـتقباال للســياح ،حيــث تعمــل حاليـ ًـا علــى زيــادة القــدرة االســتيعابية
خمــس دول اسـ
ً
لمطاراتهــا إلــى  150مليــون راكــب سـ ً
ـنويا ،كمــا تعمــل علــى تطويــر وجهــات ســياحية
جديــدة مثــل مدينــة المســتقبل ”نيــوم“ ،ومدينــة القديــة الثقافيــة قــرب الريــاض،
إضافــة لعــدد مــن المشــاريع الســياحية والترفيهيــة فــي محيــط البحــر األحمــر .ويتوقــع
أن تشــهد أعــداد الغــرف الفندقيــة زيــادة قدرهــا  500ألــف غرفــة إضافيــة.

دولــة اإلمــارات ،و 70وكالــة تجاريــة و 16شــركة مســجلة
تعمــل فــي قطاعــات اســتثمارية مــن بينهــا :التعديــن،
واســتغالل المحاجــر ،وتجــارة الجملــة والتجزئــة،
واألنشــطة الماليــة ،وأنشــطة التأميــن ،وفــي مجــال
صحــة اإلنســان ،والعمــل االجتماعــي والتعليــم،
وأنشــطة خدمــات اإلقامــة والطعــام ،واألنشــطة

اليوجد بلد يوفر خيارات سياحية متنوعة كما في السعودية
عندمــا تختــار الســياحة فــي المملكــة فانــك حتمـ ًـا ســتنعم بخيــارات المحدودة تضعهــا من المتعة والرفاهية وســتختبر
تجربــة ســياحية خارجــة عــن المألــوف فــي بلــد يضــع بيــن يــدك إرثـ ًـا تاريخيـ ًـا وتراثيـ ًـا ضخمـ ًـا يمكنــك االطــاع علــى جــزء
واســع منــه فــي المتاحــف التــي تحتــوي علــى قطــع أثريــة ومقتنيــات تغطــي مختلــف العصــور التاريخيــة التــي مــرت
علــى المملكــة ،إلــى جانــب أكثــر مــن  10آالف موقــع تراثــي وثقافــي فــي البــاد .هــذا إضافــة للتنــوع الثقافــي
والطبيعــي الممتــد علــى مســاحة جغرافيــة واســعة تضــم الشــواطئ المميــزة علــى ســاحلي البحــر األحمــر والخليــج
العربــي ،والسالســل الجبليــة الشــاهقة والســهول الغنيــة والمســاحات الصحراويــة الســاحرة ،وحتمـ ًـا ســتقدم لــك
ميــاه المملكــة الدافئــة وســاعات النهــار الطويلــة فرصــة اســتثنائية لقضــاء لحظــات غنيــة بالمتعــة واالثــارة .
سياحة التسوق تحتل  % 75من اإلنفاق اإلجمالي على األنشطة الترفيهية
وإن كنــت مــن عشــاق التســوق واقتنــاء أهــم العالمــات التجاريــة العالميــة علــى اختالفهــا ،فحتمـ ًـا ســتجد متعتــك
فــي زيــارة مراكــز التســوق الضخمــة المنتشــرة فــي أنحــاء المملكــة ،وتشــير اإلحصائيــات إلــى أن ســياحة التســوق
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تســتحوذ علــى مــا نســبته  75%مــن اإلنفــاق اإلجمالــي علــى
األنشــطة الترفيهيــة هنــاك .هــذا وتتعــدد الخيــارات فــي مجــال
التســوق حيــث توجــد األســواق الشــعبية والبقــاالت التقليديــة
والمتاجــر الكبــرى ومراكــز التســوق التجاريــة الحديثــة ،وتتوافــر فيهــا
العديــد مــن المنتجــات والمــاركات التجاريــة العالميــة .فــي األســواق
الشــعبية تتوفــر العديــد مــن األشــياء كمنتجــات الحــرف اليدويــة
واألثــاث والســجاد والعطــور والبخــور والذهــب والمجوهــرات إضافــة
إلــى التحــف والمشــغوالت الفنيــة والمالبــس وغيرهــا ،وعــادة مــا
تكــون األســواق الشــعبية فــي جميــع المــدن وكذلــك القــرى الكبــرى.
كمــا أن معظــم المــدن الرئيســية تتميــز بوجــود مراكــز تجاريــة حديثــة .
األبواب مشرعة أمام سياحة األعمال
ً
تماشــيا مــع
بفضــل التطــورات الضخمــة التــي تشــهدها المملكــة
“رؤيــة  ،”2030وبفضــل المشــاريع االســتثمارية الضخمــة وفتــح
األبــواب مشــرعة أمــام االســتثمارات االجنبيــة والعالميــة ،بــات هنــاك
ً
ً
ً
ومتصاعــدا فــي مجــال ســياحة األعمــال ،وكل ذلــك
ملحوظــا
نمــوا
ً
ـفوعا بالنهضــة االقتصاديــة والعمرانيــة ومــا توفــره مــن خدمــات
مشـ
ً
ً
مهمــا فــي
رافــدا
وبنيــة تحتيــة متطــورة .وتمثــل ســياحة األعمــال
الســوق الســياحي بالدولــة ،حيــث يبلــغ إنفــاق ســياح األعمــال نحــو 21
 %مــن إجمالــي الســياحة فــي المملكــة .هنــاك أكثــر مــن  100ألــف
ً
ســنويا ،يحضرهــا أكثــر مــن  3.9مليــون ســائح
فعاليــة أعمــال تقــام
بمعــدالت إنفــاق تتجــاوز  4.2مليــار ريــال ،كمــا توجــد أكثــر مــن 600
صالــة معــارض ومؤتمــرات واجتماعــات ،ويتوقــع أن يصــل فــي ســنة
ً
مليــارا.
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بات هناك نمو ًا
ملحوظ ًا متصاعد ًا
في مجال سياحة
األعمال بفضل
“رؤية ”2030
والنهضة االقتصادية
والعرمانية والبىن
التحيتية حيث بلغ
إنفاق سياح األعمال
نحو  ٪ 21من
إجمالي السياحة في
المملكة

 463.3مليون درهم

قيمة الرسوم الجمركية المحولة بين دول
التعاون في النصف األول من 2020

بلــغ إجمالــي قيمــة الرســوم الجمركيــة المحولــة بيــن

الحصــة األكبــر مــن إجمالــي الرســوم الجمركيــة التــي

دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة خــال

حولتهــا دولــة اإلمــارات لــدول مجلــس التعــاون خــال

النصــف األول مــن العــام الجــاري مــا يعــادل 463.3

الفتــرة المذكــورة ،وبلغــت حصتهــا مــن إجمالــي

مليــون درهــم ،عبــر تنفيــذ  77ألــف و 903معاملــة

الرســوم المحولة  216.4مليون درهم تعادل نســبة

(رقــم اســتحقاق) فــي إطــار نظــام التحويــل اآللــي

 ،46.7%ممــا يعكــس عمــق العالقــات االقتصاديــة

المباشــر للرســوم الجمركيــة بيــن دول المجلــس.

بيــن البلديــن الشــقيقين ومكانــة اإلمــارات كبوابــة

وأشــارت بيانــات الهيئــة االتحاديــة للجمــارك إلــى

تجاريــة للمملكــة ،تلتهــا ســلطنة عمــان بحصــة تقــدر

أن قيمــة الرســوم الجمركيــة التــي تــم تحويلهــا مــن

بـــ  112.5مليــون درهــم تعــادل نســبة ،24.3%

قبــل دولــة اإلمــارات لــدول الخليــج العربية عن الســلع

فــي حيــن جــاءت دولــة الكويــت فــي المركــز الثالــث

والبضائــع التــي دخلــت إلــى تلــك الــدول عبــر المنافذ

بحصــة بلغــت  44.7مليــون درهــم تمثــل نســبة

الجمركيــة للدولــة (منافــذ الدخــول األولــى) بلغــت مــا

 ،9.7%وبلغــت حصــة مملكــة البحريــن مــن إجمالــي

يعــادل  415.8مليــون درهــم تمثــل نســبة 89.7%

التحويــات  40مليــون درهــم بنســبة .8.6%

مــن إجمالــي المبالــغ المحولــة خــال النصــف األول

وأكــد معالــي علــي ســعيد النيادي مفــوض الجمارك

مــن العــام ،عبــر تنفيــذ  66.7ألــف معاملــة.

رئيــس الهيئــة أن ارتفــاع حجــم الرســوم الجمركيــة

بينمــا بلغــت قيمــة الرســوم الجمركيــة المحولــة مــن

التــي حولتهــا دولــة اإلمــارات إلــى دول مجلــس

دول مجلــس التعــاون لدوائــر الجمــارك المحليــة فــي

التعــاون خــال النصــف األول مــن العــام الجــاري عبــر

الدولة  47.5مليون درهم كرســوم جمركية عن ســلع

نظــام التحويــل اآللــي المباشــر للرســوم الجمركيــة

وبضائــع دخلــت إلــى الدولــة عبــر المنافــذ الخليجيــة،

يعكــس الــدور االســتراتيجي لدولــة اإلمــارات فــي

وذلــك مــن خــال تنفيــذ  11.2ألــف معاملــة ،وهــي

تطبيــق النظــام ،كمــا يؤكــد مكانــة الدولــة ببوابــة

تمثــل نســبة  10.3%مــن إجمالــي المبالــغ المحولــة

دخــول أولــى لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج

عبــر النظــام خــال النصــف األول مــن .2020

ً
مركزا
العربيــة فــي مجــال التجــارة ،إضافــة إلى كونهــا

ً
ووفقــا لبيانــات الهيئــة االتحاديــة للجمــارك ،فقــد

تجاريـ ًـا إقليميـ ًـا لمنطقــة الشــرق األوســط والمناطــق

اســتحوذت المملكــة العربيــة الســعودية علــى

المجــاورة.

وتــم تطبيــق نظام التحويل اآللي المباشــر للرســوم
الجمركيــة بيــن دول مجلــس التعــاون فــي أكتوبــر
بنــاء علــى مبــادرة إماراتيــة تــم طرحهــا فــي
2015
ً
إطــار االتحــاد الجمركــي الخليجــي بهــدف تطويــر
نظــام المقاصــة الجمركيــة بيــن دول المجلــس.
وأضــاف معاليــه أن نظــام التحويــل اآللــي المباشــر
للرســوم الجمركيــة يســاهم فــي تعزيــز التعــاون
الجمركــي الخليجــي مــن خــال اختصــار زمــن تحويــل
الرســوم الجمركيــة مــن مــدة تصــل إلــى  12شـ ً
ـهرا
فــي ظــل نظــام المقاصــة اليدويــة الســابق إلــى 30
يومـ ًـا فقــط فــي ظــل النظــام اإللكترونــي للتحويــل
المباشــر ،حيــث يتضمــن النظــام آليــة متطــورة
النتقــال بيانــات الســلع والبضائــع الــواردة عبــر
المنافــذ الجمركيــة البينيــة بيــن دول مجلــس التعــاون
الخليجــي مــن خــال نظــام إلكترونــي يربــط نظــام
الهيئــة االتحاديــة للجمــارك وأنظمــة دوائــر الجمــارك
المحليــة فــي الدولــة مــع مركــز المعلومــات باألمانــة
العامــة لــدول المجلــس ودوائــر الجمــارك الخليجيــة.
كانــت الهيئــة االتحاديــة للجمــارك قــد فــازت بجائــزة
أفــكار اإلمــارات  2017فــي فئــة اإلبــداع فــي مجــال
الحكومــة الذكيــة عــن فكــرة نظــام التحويــل اآللــي
المباشــر للرســوم الجمركيــة بيــن دول مجلــس
التعــاون الخليجــي.
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(بــاور ســكان) الصينيــة والــذي يعــــد األول مــن نوعــه في
الدولــة ومنطقــة الشــرق األوســط.
وخــال اليــوم الثانــي مــن الزيــارة قــام فريــق الهيئــة
باالختبــارات العمليــة والميدانيــة علــى الجهــاز وقد شــمل
التقييــم اختبــارات قــدرة األشــعة علــى االختــراق والتمييــز
بيــن المــواد واختبــارات التســرب اإلشــعاعي فــي محيــط
الجهــاز ،واختتــم الفريــق زيارته إلى جمرك الــدارة الحدودي
باجتمــاع مــع جمــارك رأس الخيمــة والشــركة المصنعــة
أن النتائــج المبدئيــة للتقييــم
للجهــاز ،حيــث أوضــح الفريــق ّ
أن الجهــاز مطابــق للمواصفــات العالميــة
تشــير إلــى ّ
ومواصفــات الهيئــة االتحاديــة للجمــارك.
وقــد أكــد ســعادة الدكتــور محمــد عبــد اللــه المحــرزي
مديــر عــام دائــرة جمــارك رأس الخيمــة أنّ ــه بفضــل
رعايــة وتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ ســعود بــن

ً
تقييمــا لجهــاز فحــص المركبــات فــي
االتحاديــة للجمــارك تجــري
جمــرك الــدارة الحــدودي

يستند نظم الفحص

فــي إطــار التعــاون المســتمر بيــن دائــرة جمــارك رأس الخيمــة والهيئــة االتحاديــة

تصميم وحدات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للجمــارك فــي مختلــف مجــاالت العمــل الجمركــي الســيما المتعلــق منهــا
بأجهــزة التفتيــش الجمركــي ،أنجــزت الهيئــة خــال الفتــرة الماضيــة ،اختبــار القبــول
والتقييــم الفنــي لجهــاز فحــص المركبــات الخفيفــة والثقيلــة الجديــد فــي جمــرك
المعتمــدة
الــدارة الحــدودي .وذلــك بهــدف إضافتــه إلــى قائمــة أجهــزة التفتيــش ُ
لــدى الهيئــة االتحاديــة للجمــارك والتحقــق مــن معامــات الســامة واألمــان أثنــاء
اســتخدام الجهــاز فــي فحــص المركبــات الثقيلــة والخفيفــة بما يحقق ســامة وأمن
المســافرين والجمهــور.
حيــث اســتعرض فريــق التقييــم الفنــي التابــع للهيئــة االتحاديــة للجمــارك فــي اليــوم
ـي المواصفــات الفنيــة للجهــاز الجديــد الذي تنتجـــــه شــركة
األول مــن زيــارة التقييــم الفنـ ّ

صقــر القاســمي عضــو المجلــس األعلــى حاكــم رأس
الجديد إلى مبدأ
فحص يسهل

دمجها مع األجهزة

األخرى في المنافذ
الجرمكية كأجهزة
مُ راقبة اإلشعاع

وأجهزة قارئ لوحات
أرقام السيارات

وأرقام الحاويات

وكامريات الرماقبة

الخيمــة وســمو الشــيخ محمــد بــن ســعود القاســمي
ولــي عهــد رأس الخيمــة ومتابعــة الشــيخ أحمــد بــن
ّ
ـإن الدائــرة
صقــر القاســمي رئيــس دائــرة الجمــارك ،فـ ّ
تواصــل البحــث والتحديــث فــي أجهزتهــا الجمركيــة
المســتخدمة فــي التفتيــش الجمركــي وتوريدهــا إلــى
ُ
المراكــز الجمركيــة التابعــة لهــا تعزيـ ً
ـزا ألمــن وســامة

إمــارة رأس الخيمــة ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
أن هــذا النــوع مــن نظــم الفحــص
وأضــاف ســعادته َّ
يســتند إلــى مبــدأ تصميــم وحــدات فحــص يســهل
دمجهــا مــع األجهــزة األخــرى فــي المنافــذ الجمركيــة
كأجهــزة ُمراقبــة اإلشــعاع وأجهــزة قــارئ لوحــات أرقــام
الســيارات وأرقــام الحاويــات وكاميــرات المراقبــة.

جمارك رأس الخيمة تنفذ عملية وهمية بمنفذ الدارة الحدودي
جمــارك رأس الخيمــة بالتعاون مع

األمنيــة والجمركيــة المحتملــة .وشــارك فــي

خــارج الدولــة عبــر المنفــذ ،واســتمرت العمليــة

الجهــات التنفيذيــة فــي منفــذ

العمليــة العديــد مــن الجهــات التنفيذيــة فــي

 4ســاعات تضافــرت خاللهــا جهــود الجهــات

الــدارة الحــدودي بيــن اإلمــارات وســلطنة عمــان

المنفــذ ،وفــي مقدمتهــا الهيئــة العامــة ألمــن

التنفيذيــة المعنيــة إلنجاحهــا وقيــاس كفــاءة

الشــقيقة ،عمليــة وهمية اســتهدفت رفــع الحالة

الموانــئ والمنافــذ والمناطــق الحــرة وشــرطة

العمليــات فــي المنفــذ أثنــاء وبعــد العمليــة.

األمنيــة فــي المنفــذ وزيــادة معـ ّـدل االســتهداف

رأس الخيمــة ممثلــة فــي شــرطة منفــذ الــدارة

وأعــرب الدكتــور محمــد عبــد اللــه المحــرزي ،المديــر

والتفتيش للســيارات والمســافرين عند دخولهم

الحــدودي.

العــام لدائــرة جمــارك رأس الخيمــة ،عــن ســعادته

الدولة.

بــدأت العمليــة بتلقــي جمــرك الــدارة الحــدودي

بمــا تحقــق خــال العمليــة الوهميــة وســرعة

وجــاءت العمليــة للوقــوف علــى المســتوى الــذي

إفــادة مــن غرفــة العمليات والتنســيق في المركز

اســتجابة جمــرك الــدارة ،وقيــام الجميــع بــاألدوار

وصــل إليــه المفتشــون في جمــارك رأس الخيمة

الرئيســي لدائــرة جمــارك رأس الخيمــة بوجــود

المكلفيــن بهــا ،كمــا أثنــى علــى دور الشــركاء

وتحديـ ً
ـدا فــي منفــذ الــدارة الحــدودي ،والتحقــق

متطلــب عاجــل لرفــع الحالــة األمنيــة فــي المنفــذ

االســتراتيجيين للدائــرة فــي المنفــذ ،وعلــى

مــن جاهزيــة وكفــاءة أجهــزة التفتيــش الموجــودة

وتشــديد إجــراءات المعاينــة والتفتيــش علــى

أن
الدعــم الــذي قدمتــه خــال العمليــة .وأكــد ّ

فــي الجمــرك للتعامــل مــع التهديــدات والمخاطــر

الســيارات والبضائــع والمســافرين القادميــن من

العمليــة كانــت ناجحــة بــكل المقاييــس.

نفذت
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أخبــار وفعاليــات

دائرة الطيران المدني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أكــدت دائــرة الطيــران المدني في رأس

“االتحادية للجمارك” تقرر تشكيل المجلس االستشاري مع القطاع الخاص

الخيمــة الســماح بدخــول المقيميــن عبــر
مطــار رأس الخيمــة الدولــي اعتبـ ً
ـارا مــن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاريــخ  15أكتوبــر  2020دون الحاجــة

أصـدر معالـي علـي سـعيد مطـر النيـادي ،مفـوض

بالدولـة ،ومعرفـة توجهـات التجـارة الدوليـة ومواكبـة

للحصــول علــى الموافقات المســبقة،

ً
قـرارا
الجمـارك رئيـس الهيئـة االتحاديـة للجمـارك،

التغيـرات التـي تطـرأ عليها لالسـتفادة منها عند صياغة

وذلــك وفــق اإلجــراءات المعتمــدة فــي

بتشـكيل المجلـس االستشـاري الجمركـي مـع القطـاع

فضال
االستراتيجيات الجمركية ،ودعم تنافسية الدولة،
ً

الدولــة المتضمنــة إجراء فحص مســبق

الخـاص بهـدف تعزيـز الشـراكة والتعـاون بيـن الهيئـة

عـن االسـتماع إلـى مالحظـات ومرئيات القطـاع الخاص

قبــل القــدوم إلــى الدولــة بمــا ال يتجاوز

االتحاديـة للجمـارك والقطـاع الخـاص فـي الدولـة

بشـأن األعمـال والممارسـات والمبـادرات والبرامـج

 96ســاعة مــن تاريــخ الســفر علــى أن

لمناقشـة المواضيـع الجمركيـة والمشـاريع والمبـادرات

والمشـاريع الجمركيـة ،ومعرفـة التحديـات والعقبـات

تكــون نتائــج الفحــص ســلبية.

التـي تهـدف إلـى تطويـر العمـل الجمركـي واالرتقـاء

الجمركيـة التـي تواجـه القطـاع الخـاص ،وتبـادل األفـكار

والســماح بدخــول الســياح مــن جميــع

ً
عالميـا.
بمسـتوى تنافسـيته

واالقتراحات والخبرات التي تساهم في تطوير العمل

الــدول عبــر مطــار رأس الخيمــة الدولــي

وقـال معاليـه ،إن القطـاع الخـاص شـريك اسـتراتيجي

الجمركـي فـي الدولـة

بشــرط اســتيفاء شــروط الدخــول

فـي مسـيرة التطويـر الجمركـي والتنميـة المسـتدامة

اختيار المرشحين

التاليــة ،ومنهــا حجــز تذاكــر الســفر

التـي تتبناهـا دولـة اإلمـارات ،كمـا أنـه شـريك فاعـل

وحـول آليـة اختيـار المرشـحين مـن القطاع الخـاص ،نص

وضــرورة الحصــول علــى تأميــن صحــي

فـي تنفيـذ مبادئ ومسـتهدفات رؤية اإلمـارات ،2020

القـرار علـى أن تقـوم الهيئـة بفتـح بـاب الترشـيح أمـام

للســائح قبــل قدومــه إلــى البــاد،

وتعـول عليـه القيـادة الحكيمـة لدولـة اإلمـارات فـي

األعضـاء الراغبيـن مـن القطـاع الخـاص فـي الترشـح،

كمــا يجــب علــى الســائح الحصــول

القيـام بـدور رئيسـي فـي تحقيـق مشـاريع ومبـادرات

ً
وفقا لإلجراءات والمدة الزمنية التي تحددها الهيئة مع

علــى نتيجــة الفحــص المختبــري//PCR

خطـة االسـتعداد للخمسـين ومئويـة اإلمـارات .2071

األخذ بعين االعتبار أسـبقية الترشـح ،حيث سـيتم اختيار

قبــل أربعــة أيــام مــن وقــت الســفر

ً
وطبقـا للقـرار ،يتـرأس المجلـس السـيد /سـعود سـالم

األعضـاء مـن القطاعـات المختلفـة أو المجموعات التي

مــن بلــد المغــادرة وإظهــار مــا يثبــت

العقروبـي مديـر إدارة العالقـات الدوليـة بالهيئـة ،كمـا

تمثلهم ،على أن يكون لهم تعامل مباشر مع الجمارك

ذلــك عنــد دخولــه عبــر مطــار اإلمــارة

يتولـى ممثـل عـن القطـاع الخـاص ،منتخـب مـن قبـل

فـي الدولة.

مــع إجــراء نفــس الفحــص مــرة أخــرى

أعضـاء المجلـس ،منصـب نائـب رئيـس المجلـس،
ً
شـخصا مـن
ويضـم المجلـس فـي عضويتـه 20

ابتـداء مـن اليـوم
وأعلنـت الهيئـة عـن فتـح بـاب الترشـيح
ً

عنــد الوصــول للقادميــن ،وكذلــك

ولمـدة  3أسـابيع أمـام ممثلـي القطاع الخـاص الراغبين

يجــب التوقيــع علــى التعهــد وتعبئــة

منتسـبي القطـاع الخاص كحد أعلـى ،يتم اختيارهم عن

في المشـاركة في المجلس لترشـيح أنفسـهم وتعبئة

نمــوذج اإلفصــاح الصحــي للقادميــن

ً
وفقـا للشـروط والضوابـط التي حددها
طريـق الترشـيح

اسـتمارة الترشـيح عبـر الموقـع اإللكترونـي الخارجـي

مــن جميــع الوجهــات وتســليمه إلــى

القرار ،باإلضافة إلى كل من مديري إدارات السياسات

للهيئـة ،ويمكـن للراغبيـن فـي الترشـح االطلاع علـى

الجهــات المختصــة فــي المنفــذ،

والشـؤون الجمركيـة ،والشـؤون القانونيـة ،والعمليـات

المزيـد مـن التفاصيـل والشـروط واألحـكام عبـر موقـع

وضــرورة تحميــل تطبيــق الحصــن

والسـيطرة الجمركيـة ،والتطويـر الجمركـي ،والرقابـة

الهيئـة الخارجـي .www.fca.gov.ae

وتســجيل بياناتهــم فيــه لتســهيل

والتفتيـش الجمركـي بالهيئـة.

ً
ووفقا للقرار ،تستمر عضوية منتسبي القطاع الخاص

إمكانيــة التواصل مــع الجهات الصحية،

فـي المجلـس لمـدة سـنتين ،ويمكـن تجديدهـا لمـدة

وســوف يكــون العــزل الصحــي بشــأن

أهداف المجلس

مماثلـة .كمـا يتـم انتخاب نائب رئيس المجلس من قبل

الحــاالت اإليجابيــة حســب اإلجــراءات

وحـدد القـرار أهـداف المجلـس ومهامـه األساسـية في

أعضاء المجلس من القطاع الخاص لمدة سنة ،ويمكن

المعتمــدة بالدولــة.

إشـراك القطاع الخاص في رسـم السياسـات الجمركية

إعـادة انتخابـه لفترة مماثلة.
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