2018  –  

customs.gov.sa



    

 
 

–

    

         

           


       .

اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻹرﺳﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ

اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻹذن اﻟﻤﺴﺒﻖ

ﺷﺤﻨﻬﺎ إﱃ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ )ﻧﻮع ،وزن،

ﻟﻼﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﻴّﺪ ﺑﺎﻟﻤﺪة

اﻟﻜﻤﻴﺔ ،ﺑﻠﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄ(.

اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻹﺧﺮاج اﻹرﺳﺎﻟﻴﺔ.

ﻋﺪم اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﻹرﺳﺎﻟﻴﺔ أو ﺑﺠﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪ

اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ إذن اﻻﺳﺘﻴﺮاد

ﻓﺴﺤﻬﺎ ﺑﺘﻌﻬﺪ إﻻ ﺑﻌﺪ ورود ﺧﻄﺎب رﺳﻤﻲ

اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﻸﺻﻨﺎف اﻟﻤﻘﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ

ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺮك اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺈﺟﺎزة اﻟﻔﺴﺢ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ.

ذﻟﻚ )ﻛﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﺎﺋﻴﺔ واﻷدوﻳﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ(.

ﺣﻔﻆ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ﻟﻤﺪة ) (5ﺳﻨﻮات
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ أﺣﻜﺎم ﻧﻈﺎم

اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم اﺣﺘﻮاء
اﻹرﺳﺎﻟﻴﺔ ﻋﲆ أي ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ

اﻟﺠﻤﺎرك اﻟﻤﻮﺣﺪ وﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.

أو اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ.

ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟﻤﺨﻠﺺ اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ واﻟﻮﻛﻴﻞ

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات

اﻟﻤﻼﺣﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ وﺗﺠﻨﺐ ﻣﺆﺳﺴﺎت

اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻗﺒﻞ وﺻﻮل

اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة.

اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻟﻤﻨﻔﺬ اﻟﺪﺧﻮل.

/KSACUSTOMS

إضاءة

أحمد بن عبد العزيز الحقباني
محافظ الهيئة العامة للجمارك

الجمارك إلى
آفاق جديدة
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األخوة واالخوات موظفي الجمارك السعودية
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
باسمكم جميعا ً أتقدم لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده األمين صاحب السمو
الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز-حفظهما هللا-
بالشكر الجزيل عىل الموافقة السامية عىل تحول الجمارك
السعودية من مصلحة عامة إىل هيئة حكومية ،مما يعكس
حرص قيادتنا الرشيدة عىل دعم ما من سبيله تحقيق رؤية
المملكة بأن تكون المركز األول إقليميا ً في الخدمات اللوجستية
والرقي بمستوى العمل الجمركي.
كما يسرني أن أهنئ جميع منسوبي الجمارك السعودية ،لما
سيعكسه هذا التحول من أثر إيجابي  -بإذن هللا تعاىل -عىل بيئة
العمل والمزايا التي ستقدم لموظفي الجمارك والذي بال شك
سينعكس إيجابا ً عىل مستوى تنفيذ األعمال والرقي بمستوى
الخدمات المقدمة لعمالء الجمارك والتعامل الراقي مع حركة
الشحن والعبور للركاب والمسافرين من مواطنين وزوار ،بما
يعطي االنطباع الحسن عن المملكة العربية السعودية وشعبها،
كقبلة للمسلمين ومنطقة جذب للمستثمرين وواحة أمن
وأمان ألبنائها والمقيمين.
ستعمل جميع اإلدارات ذات العالقة ،بكل جد وإخالص لتسريع
استكمال اإلجراءات النظامية الالزمة للتحول إىل الهيئة والتي
منها تشكيل مجلس إدارة الهيئة وتصميم واعتماد الهياكل
التنظيمية واعتماد اللوائح المالية واإلدارية ،من قبل مجلس
إدارة الهيئة ،كما أننا سنعلن وفي حينه عن كامل التفاصيل
المتعلقة بعمليات ومتطلبات التحول ،متى ما اكتمل ذلك وت َّم
اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.
وفي الختام اتقدم بالشكر لجميع موظفي وموظفات الجمارك
عىل ما يبذلونه من جهود ،متطلعا ً إىل تحقيق المزيد من
األهداف االستراتيجية -بإذن هللا.-
مع التمنيات للجميع بالتوفيق.

دورية متخصصة بالشأن الجمركي
تصدرها هيئة الجمارك العامة

المشرف العام

أحمد بن عبد العزيز الحقباني

المحتويات
تغطية خاصة 04
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معالي محافظ هيئة
الجمارك العامة

المقاالت المنشورة في
المجلة تعبر عن رأي كتابها وال
تعبر بالضرورة عن رأي الجمارك
المراسالت
المملكة العربية السعودية
الرياض هيئة الجمارك العامة
العالقات العامة
ص.ب3483 :
الرمز البريدي 11197
هاتف  - 4013334داخلي 1228

الرياض  -واس

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -رعاه هللا  -عىل
تحويل مصلحة الجمارك العامة إىل هيئة باسم «هيئة
الجمارك العامة».

مكة المكرمة -واس
رعى صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل بن عبد
العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة
المكرمة ،خالل الفترة الماضية فعاليات منتدى منطقة
مكة المكرمة االقتصادي.

عنوان موقع الجمارك
على شبكة االنترنت
www.customs.gov.sa
عنوان البريد اإللكتروني
للمراسالت على اإلنترنت
pr@customs.gov.sa
رقم اإليداع

بمكتبة الملك فهد الوطنية
1428/1768
الهاتف الجمركي

1918

@KsaCustoms

الناشــــر

يةلريا�ض
بيةل�سعود ا-
ململكةلعر ا
ا
ا
هاتف 00966 114033100
�ص.ب240050الريا�ض11322
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ّ
وقعت هيئة الجمارك العامة وهيئة المنافذ الحدودية
بجمهورية العراق مذكرة تفاهم لتطوير منفذ «عرعر»
العراقي وذلك بمدينة الرياض ،وبحضور معالي األستاذ

14
وزير المالية:

المملكة تتمتع بثقل اقتصادي كبير
عىل المستويين اإلقليمي والدولي

أحمد بن عبد العزيز الحقباني محافظ هيئة الجمارك
العامة وسعادة الدكتور كاظم بن محمد العقابي رئيس
هيئة المنافذ الحدودية بجمهورية العراق.

18
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تعزيز للقدرات..وضمان
للتنمية المستدامة
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مجلس الوزراء

يوافق على تحويل مصلحة الجمارك
العامة لهيئة باسم
«هيئة الجمارك العامة»

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -رعاه هللا -خالل ترؤسه مجلس الوزراء
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تغطية خاصة

إحدى جلسات مجلس الوزراء

الرياض  -واس
وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
آل سعود -رعاه هللا  -عىل تحويل مصلحة الجمارك العامة إىل هيئة باسم «هيئة
الجمارك العامة» .وفيما يلي نص القرار الملكي:
بعد االطالع عىل المعاملة المرفوعة من وزارة االقتصاد والتخطيط  ،وبعد االطالع
عىل التوصيات المعدة في مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية رقم (  1ـ 39 / 22
 /د ) وتاريخ 1439 / 1 / 5هـ  ،ورقم  2ـ  / 39 / 24د ) وتاريخ 1439 / 5 / 20هـ ،
ورقم (  33ـ  / 39 / 3د ) وتاريخ 1439 / 6 / 19هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة عىل
تحويل «مصلحة الجمارك العامة» إىل هيئة عامة باسم «الهيئة العامة للجمارك»
والموافقة عىل تنظيمها .

نقل نوعية للجمارك السعودية

من جانبه رفع معالي األستاذ أحمد بن عبد العزيز الحقباني محافظ هيئة الجمارك
العامة  -نيابة عن منسوبي الجمارك السعودية  -شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي األمير
محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

 حفظهما هللا -عىل موافقة مجلس الوزراء بتحويل مصلحة الجمارك العامة إىلهيئة عامة باسم « الهيئة العامة للجمارك» والموافقة عىل تنظيمها ،وهو القرار الذي
يُجسد ما تحظى به الجمارك السعودية من دعم متواصل وعناية واهتمام من قيادة
هذه البالد المباركة.

انطالقة جديدة

وأضاف معاليه :أن هذا القرار يُعد نقلة نوعية في مسيرة الجمارك السعودية ،كما
أنه يُمثل انطالقة نحو مرحلة جديدة في تاريخ الجمارك تحمل في طياتها مستقبال ً
أفضل  -بإذن هللا ،-مؤكدا ً أن ذلك سيُسهم  -بمشيئة هللا -في تعزيز ما تعمل عليه
الجمارك في مساهمتها الفاعلة نحو تحقيق رؤية المملكة  2030وبرنامج التحول
الوطني  2020وسعيها المتواصل إىل تقديم خدمات جمركية متميزة تُحقق  -بإذن
ً
ً
لوجستية عالمية.
منصة
هللا -ما تسعى إليه الجمارك نحو جعل المملكة
كما ق ّدم معالي محافظ هيئة الجمارك العامة شكره لمعالي وزير المالية األستاذ
محمد الجدعان عىل دعمه المتواصل وتوجيهاته السديدة ،سائال ً هللا العلي القدير أن
يوفق بالدنا ووالة أمرها ،لما فيه تقدم وازدهار لها في شتى المجاالت.

أبرز مزايا تحويل مصلحة الجمارك العامة إلى هيئة عامة
سرعة اتخاذ القرارات
وتطوير العمل واألداء

إتاحة المجال لتطبيق رؤية
وأهداف أشمل

تطبيق شامل لالستقالل
المالي واإلداري

تسريع الربط مع الجهات
الحكومية وغيرها

هيكلة األنظمة والتشريعات
الالزمة لعمل الهيئة

سهولة تنفيذ برامج وخطط
رفع قدرات منسوبي الهيئة

التنسيق والتكامل في العمل
مع الهيئة العامة للموانئ

تحديث األنظمة الجمركية
لمواكبة الوضع الجديد

تحفيز منسوبي الهيئة
لالرتقاء باألداء باحترافية

5

ً
ً
ً
ً
بمشاركة
ودوليا
محليا
ومتحدثا
60خبيرا

األمير خالد الفيصل يرعى النسخة األولى
لمنتدى مكة المكرمة االقتصادي
مكة المكرمة -واس
رعى صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين
الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ،خالل الفترة الماضية فعاليات منتدى منطقة
مكة المكرمة االقتصادي تحت شعار “من الرؤية إىل اإلنجاز  ..استثمر في مكة” ،بحضور
صاحب السمو الملكي األمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة وصاحب السمو
الملكي األمير عبدهللا بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة
االشرافية للمنتدى وعدد من أصحاب السمو األمراء والمعالي الوزراء ،وأطلق سموه خالل
المنتدى استراتيجية المنطقة للعشر سنوات المقبلة وذلك وسط مشاركة عريضة ضمت
 60خبيرا ً ومتحدثا ً محليا ً وإقليميا ً ودولياً.

سمو األمير خالد الفيصل بن عبد العزيز يفتتح المؤتمر
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تقرير

محافظ هيئة
الجمارك العامة:
المملكة تمضي
ً
قدما لتصبح
مركزا لوجستياً
ً
ً
رائدا بمنطقة
الشرق األوسط

معالي محافظ هيئة الجمارك العامة يلقي كلمته في المؤتمر

ألقى سمو أمير منطقة مكة المكرمة كلمة بهذه المناسبة قال
فيها :أقول شكرا ً للحضور لكل مواطن غيور أراد التزود بالسؤال
عن حقيقة كانت خيال ..إنها رؤية الحالمين القادرين عىل تحويل
الخيال إىل يقين يا أهل منطقة مكة  ..نحن عىل مشارف نُقلة
فهل نُشعل لها ُشعلة  ..أيها المشارك المنتظر ماذا تقول لقائ ٍد
ظفر كأني أسمعك تقول  :أيها السلمان العظيم وابن سلمان
الكريم اضرب بنا البحر والبر ستجدنا الشريك األبر إن شاء هللا
وعىل بركة هللا .

المملكة نموذج رائد

من جهته ،ألقى نائب أمير منطقة مكة صاحب السمو الملكي
األمير عبدهللا بن بندر بن عبدالعزيز كلمة بهذه المناسبة رحب
فيها بالحضور في النسخة األوىل من منتدى منطقة مكة المكرمة
االقتصادي الذي تنظمه إمارة منطقة مكة المكرمة بالشراكة
والتنسيق مع الغرف التجارية الصناعية بجدة ومكة المكرمة
والطائف الذي سيحقق أهم األهداف التي يسعى لتحقيقها
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
 حفظه هللا  -بأن تكون المملكة نموذجا ً ناجحا ً ورائدا ً في العالمعىل كافة األصعدة.وأضاف سموه :منذ انطلقت عقارب ساعة
الزمن لم تتوقف عند حد بل كانت تشكل منعطفا ً عند كل
فترة من فتراته وال يخفى عىل كل ناظر ما يشكله ذلك في هذه
الحقبة من تاريخ وطننا الحبيب  ،منذ نشأته عىل قواعد من نور
مستمدة من شريعته اإلسالمية الغراء .وأضاف سموه :من مكة
المكرمة  ...ورحلة الشتاء والصيف ..ومن زمزم والحطيم بدأت
قبل نحو 1440عاما ً رحلة اإلسالم فكانت أعظم رحالت التاريخ
عىل اإلطالق ،حيث التاريخ العريق ،من جدة التاريخية ..من الهدا
والشفا ،من كل هذا الماضي ومن حاضرنا الذي نحن فيه  ،حاضر
رؤية المملكة  2030التي أدرك القائمون عليها أهمية أن تكون
أهدافها طموحة ومالمحها في غاية الوضوح وأنها ليست رؤية
جهة أو مجموعة أفراد بل هي رؤية وطن سيشارك جميع أبنائه
في وضعها وتأسيسها وستنفذ بإذن هللا بسواعدهم.

وقال سموه  :وألنها رؤية رُسمت ليصحبها االنجاز ،وهذا ما أراد
لها سمو ولي العهد (أمير الرؤية واإلنجاز) فنحن في منطقة
مكة المكرمة نؤكد من خالل إقامة هذا المنتدى أننا ولله
الحمد بدأنا نقطف ثمار هذه الرؤية االستثنائية في هذا الوطن
االستثنائي وخلف قائد استثنائي ،حيث استشعرنا جميعا ً أهمية
دور المنطقة في دفع عجلة تحقيق برامج الرؤية ومن ذلك ما
هو متصل بالمجال االقتصادي والعمراني بمنطقة مكة المكرمة
خاصة مع ما تتمتع به من مقومات اقتصادية ومميزات تنافسية
ولتكون جميع فعاليات وأنشطة المنطقة االقتصادية محققة
ألهداف رؤية  ،2030من كل هذا وأكثر جاءت فكرة إقامة منتدى
منطقة مكة المكرمة االقتصادي في نسخته األوىل لهذا العام
1439هـ 2018 /م تحت شعار (من الرؤية إىل اإلنجاز  ..استثمر
في مكة) بعد موافقة كريمة من صاحب السمو الملكي األمير
خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين
أمير منطقة مكة المكرمة ،وأضاف سموه :في هذا المنتدى
وبمشاركاتكم وخبراتكم أطلقنا منصة إلكترونية وهي جاهزة
لعرض جميع الفرص االستثمارية

سمو أمير
منطقة مكة
المكرمة يطلق
خالل المنتدى
استراتيجية
المنطقة للعشر
سنوات المقبلة

المملكة مركز لوجستي

من جهته ،أكد معالي محافظ هيئة الجمارك العامة األستاذ
أحمد عبدالرحمن الحقباني ،أن المملكة تمضي قدما ً لتصبح
مركزا ً لوجستيا ً رائدا ً في منطقة الشرق األوسط ،جاء ذلك خالل
جلسة بشأن « القطاع اللوجستي « ضمن فعاليات المنتدى،
مفيدا ً أن المملكة تهدف إىل استكمال اإلجراءات اإللكترونية
وتطبيق التحول الرقمي في جميع اإلدارات والسلطات الجمركية
بهدف تسهيل التبادل التجاري ،وإشراك أكبر شريحة ممكنة من
القطاع الخاص ،وأن التركيز حاليا ً ينصب عىل تحقيق التميز في
كفاءة إدارة المخاطر من خالل تطوير البنية التحتية الرقمية ،الفتا ً
االنتباه إىل أن التحول الرقمي يعمل عىل تحسين األمن والشفافية
والتحكم في عمليات وإجراءات االستيراد والتصدير من وإىل
المملكة العربية السعودية.

7

أشاد بجهود الجمارك

سمو أمير منطقة القصيم يستقبل معالي
محافظ هيئة الجمارك العامة
استقبل صاحب السمو الملكي األمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود آل سعود
أمير منطقة القصيم بمكتبه سموّه ،مؤخرا ً معالي األستاذ أحمد بن عبد العزيز
الحقباني محافظ هيئة الجمارك العامة والوفد المرافق له الذي قام بزيارة لمنطقة
القصيم.
وقد ر ّحب سموّه الكريم بمعالي محافظ الهيئة وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها
الجمارك السعودية عبر كافة منافذها الجمركية البرية والجوية والبحرية ودورهم
الفاعل في حماية الوطن ومقدراته من كل ما من شأنه اإلضرار به ،ومساهمتها
أيضا ً في تعزيز نمو اقتصاد المملكة ،سائال ً هللا العلي القدير أن يوفق جميع
منسوبي الجمارك لما فيه خير لهذه البالد المباركة.
من جانبه ق ّدم معالي محافظ الهيئة شكره وتقديره باسمه وباسم منسوبي
الجمارك السعودية لسموّه الكريم ،عىل حرصه واهتمامه ومتابعته للجهود التي
تبذلها الجمارك في سبيل تحقيق دورها األمني واالقتصادي نحو المملكة ،مؤكدا ً
أن الجمارك السعودية تسعى في هذه المرحلة إىل المساهمة في تحقيق رؤية

سمو أمير منطقة القصيم يستقبل بمكتبه محافظ هيئة الجمارك العامة
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المملكة والتحول الوطني ،وذلك من خالل تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات
التي تدعم تحقيق أهداف هذه الرؤية.
من جهة أخرى ،قام معاليه والوفد المرافق له بااللتقاء برجال األعمال بالمنطقة
وذلك من خالل اللقاء المفتوح الذي نظّمته اللجنة التجارية بمقر الغرفة
التجارية الصناعية بمنطقة القصيم ،حيث تض ّمنت محاور اللقاء استعراض
أهم البرامج التي أطلقتها الجمارك السعودية التي ساهمت في تسهيل التجارة
وتبسيط اإلجراءات الجمركية ،ومن ذلك برنامج الفسح خالل  24ساعة وبرنامج
المشغل االقتصادي المعتمد ،باإلضافة إىل مبادرة تقليص عدد المستندات
الالزمة لالستيراد والتصدير ،كما تض ّمن اللقاء مناقشة العديد من اآلراء
والمقترحات التي ت َّم طرحها خالل اللقاء.
واشتملت زيارة معالي محافظ الهيئة للمنطقة قيامه بزيارة تفقدية لجمرك مطار
األمير نايف بمنطقة القصيم ،التقى خاللها مسؤولي الجمرك ومنسوبيه ،واطلّع
خالل جولته عىل سير العمل في كافة أقسام الجمرك ومرافقه.

أخبار

المملكة توقع على اتفاقية التعاون الجمركي
تسهيال للتجارة البينية
ً
العربي
القاهرة-واس
وقعت المملكة العربية السعودية عىل اتفاقية التعاون الجمركي العربي التي
تستهدف تعزيز التعاون بين اإلدارات الجمركية العربية لتبادل المعلومات وتسهيل
التجارة البينية بين الدول العربية ،لتكون بذلك الدولة الثانية التي توقع عىل االتفاقية
بعد األردن .
جاء ذلك عىل هامش أعمال الدورة الـ 101للمجلس االقتصادي واالجتماعي العربي،
التي انعقدت بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة عىل المستوى
الوزاري ،برئاسة السودان .
وقع االتفاقية عن المملكة معالي نائب وزير المالية حمد بن سليمان البازعي وعن
الجامعة العربية مدير إدارة المعاهدات والقانون الدولي باإلدارة القانونية بالجامعة
العربية ،المستشار إيهاب مكرم .
وأكد األمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون االقتصادية بالجامعة العربية

السفير كمال حسن علي أن هذه االتفاقية تهدف لتوثيق أوجه التعاون بين
إدارات الجمارك في الدول العربية لما لهذا التعاون من تأثير فعال عىل المجاالت
االقتصادية والتجارية واالجتماعية ،من خالل إعداد قواعد تعاون جمركي وإداري
تمكن الجمارك من االستجابة للتغيرات والتطورات التي تطرأ عىل التجارة الدولية
.وأوضح أن االتفاقية تشمل أوجه التعاون في جميع المجاالت الجمركية من خالل
المساعدة اإلدارية المتبادلة بشأن البضائع واألشخاص ووسائط النقل وتبادل
المعلومات بين اإلدارات الجمركية ،فضلاً عن تقديم المساعدة الفنية في مجال
تبادل الدراسات والبحوث والتدريب والخبرات وبناء القدرات وحماية حقوق الملكية
الفكرية ومكافحة الغش التجاري والتقليد ومكافحة غسل األموال .ولفت السفير
كمال حسن علي ،االنتباه إىل أن هذه االتفاقية ستسهم عند دخولها حيز النفاد
في معالجة العقبات التي تواجه نفاذ المنتجات العربية لألسواق العربية وتيسير
اإلجراءات الجمركية فيما بينها ،موضحا ً أن االتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بعد توقيع
سبع دول عربية عليها.

الجمارك السعودية ونظيرتها العراقية
توقعان مذكرة «تعاون جمركي»
دعما ً لتطوير أوجه التعاون المشتركّ ،
وقعت الجمارك
السعودية والهيئة العامة للجمارك بجمهورية العراق
مذكرة تفاهم حول التعاون الجمركي بينهما ،وذلك
بمدينة الرياض ،وبحضور معالي األستاذ أحمد بن
عبد العزيز الحقباني محافظ هيئة الجمارك العامة
وسعادة السيد منذر عبد األمير حيدر مدير عام الهيئة
العامة للجمارك العراقية.
وتهدف االتفاقية إىل تطوير أوجه التعاون المشترك
بين البلدين الشقيقين في المجال الجمركي ،حيث
اشتملت االتفاقية عىل التعاون الجمركي ،بكافة
مجاالته االقتصادية واألمنية والتنظيمية وذلك بما
يُساهم في تعزيز العالقات الثنائية بين المملكة
العربية السعودية وجمهورية العراق ،وبما يحقق نمو
العالقات االقتصادية بين البلدين من خالل تنظيم
وتسهيل التبادل التجاري وفقا ً لألنظمة والقوانين
واالتفاقيات الجمركية.
كما نصت االتفاقية عىل إيجاد تعاون بين جمارك
البلدين يهدف إىل تنمية المهارات الجمركية ،من خالل
تبادل الخبرات الفنيّة واإلدارية ،األمر الذي من شأنه
أن يعمل عىل تطوير العمل الجمركي ،وبما يساهم في
انسيابية حركة التجارة البينية ووسائط النقل والركاب.

معالي محافظ هيئة الجمارك العامة ونظيره سعادة مدير عام الهيئة العامة للجمارك العراقية عقب توقيع المذكرة

9

معالي األستاذ أحمد الحقباني وسعادة الدكتور كاظم العقابي رئيس هيئة المنافذ الحدودية بالعراق يوقعان مذكرة التفاهم

لتطوير منفذ «عرعر» العراقي

مذكرة تفاهم بين الجمارك السعودية
وهيئة المنافذ الحدودية العراقية
ّ
وقعت هيئة الجمارك العامة وهيئة المنافذ الحدودية بجمهورية العراق مذكرة
تفاهم لتطوير منفذ «عرعر» العراقي وذلك بمدينة الرياض ،وبحضور معالي
األستاذ أحمد بن عبد العزيز الحقباني محافظ الهيئة العامة للجمارك وسعادة
الدكتور كاظم بن محمد العقابي رئيس هيئة المنافذ الحدودية بجمهورية العراق.
ويأتي توقيع االتفاقية امتدادا ً للتعاون المشترك بين البلدين وذلك بما يُساهم
في تسهيل حركة المسافرين وتسهيل التجارة المتبادلة بينهما ،وتعزيزا ً للعالقات
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ً
ومساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية
الثنائية المميزة
السعودية وجمهورية العراق ،وإدراكا ً من الجانبين للحاجة إىل تعزيز التعاون الدولي
المشترك بينهما.
وتهدف مذكرة التفاهم إىل تنظيم العالقة بين الجمارك السعودية وهيئة المنافذ
الحدودية العراقية وتحديد التزامات كل منهما فيما يتعلق بمشروع تطوير منفذ
«عرعر» العراقي.

انتخاب «الذكير» من الجمارك السعودية

ً
نائبا لرئيس لجنة أمن وتسهيل سلسلة
التوريد بمنظمة الجمارك العالمية
أق ّرَت لجنة أمن وتسهيل سلسلة التوريد في التجارة الدولية التابعة لمنظمة
الجمارك العالمية انتخاب مرشح الجمارك السعودية سعادة مستشار محافظ
هيئة الجمارك العامة والمشرف العام عىل شؤون المخاطر في الجمارك
المهندس عبد الرحمن الذكير وذلك لتولي منصب نائب رئيس اللجنة عىل
أن يتم انتخابه رئيسا ً للجنة في عام 2020م ،بحسب نظام االنتخاب الذي
تعمل به اللجنة ،حيث يتوىل نائب الرئيس رئاسة اللجنة بعد سنتين من توليه
للمنصب ،وبذلك تُعد المملكة العربية السعودية أول دولة عربية في منصب
نائب الرئيس في هذه اللجنة التي تُعد من أهم اللجان في منظمة الجمارك
العالمية ،وقد تعاقب عىل رئاستها العديد من الدول مثل الواليات المتحدة
األمريكية واستراليا واالتحاد األوروبي .وفي هذا الجانب للجمارك السعودية
جهود كبيرة بذلتها في سبيل تحقيق متطلبات ومرتكزات اتفاقية أمن وتسهيل
التجارة ،حيث حرصت الجمارك السعودية منذ إقرار منظمة الجمارك العالمية
«لالتفاقية اإلطارية المتعلقة بأمن وتسهيل سلسة التوريد في التجارة الدولية»
عىل تفعيل جميع مرتكزات ومتطلبات االتفاقية التي تشمل مرتكز العالقة بين
الجمارك وجمارك الدول األخرى ،من خالل عقد اتفاقيات تعاون جمركي
وتبادل معلومات تساعد في أمن وتسهيل حركة التجارة الدولية ومرتكز تفعيل
التعاون بين الجمارك والقطاع الخاص وتفعيل التعاون والتنسيق المستمر بين
الجمارك والجهات الحكومية ذات العالقة.

المهندس عبد الرحمن الذكير

الهيئة العامة للجمارك..

تستطلع مرئيات عمالئها وشركائها حول
شروط مناطق اإليداع
طرحت هيئة الجمارك العامة عبر بوابتها اإللكترونية استطالعا ً ترغب من
خالله التعرّف عىل مرئيات عمالئها وشركائها في العمل الجمركي وذلك بشأن
« قواعد وشروط مناطق ومستودعات اإليداع ،وفقا ً لنظام الجمارك الموحد
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية « التي تمت مراجعتها مؤخرا ً
وإجراء مجموعة من التعديالت عليها .وتض ّمنت القواعد والشروط الخاصة
بمناطق اإليداع والمستودعات تحديد الشروط الالزمة إلنشاء المستودعات
داخل الدوائر الجمركية وخارجها ،وتحديد متطلبات ومواصفات المستودعات

الجمركية ،والوثائق المطلوبة إلنشاء المستودعات ،باإلضافة إىل إيضاح آلية
إدارة المستودعات ،وتحديد التزامات الجمارك نحو البضائع الموجودة في
المستودعات ،كما تضمنت القواعد والشروط بيان العمليات المسموح بها لمالك
البضاعة ،أو من يفوضه ،وإيضاح سياسة االستيراد والتصدير وإعادة التصدير في
مناطق اإليداع .ودعت هيئة الجمارك العامة جميع عمالئها وشركائها في العمل
الجمركي إىل المشاركة في هذا االستطالع وإبداء المقترحات التي من شأنها أن
تُساهم في تعزيز جودة الخدمات التي تُقدمها.

11

عبر األجهزة الذكية

«المعاين» لتسريع الفسح
إطالق خدمة
ُ
ودعم قدرات المراقب الجمركي
تسريعا ً لخدمة الفسح ،أطلقت هيئة الجمارك العامة المرحلة األوىل لمشروع
خدمة «المُعاين» عبر األجهزة الذكية الذي يستهدف تطوير بيئة العمل الجمركي
في مجال معاينة اإلرساليات الواردة للمملكة وذلك باستخدام أجهزة «لوحية»
مرتبطة إلكترونيا ً بنظام الجمارك السعودية ،لتسريع خدمة الفسح ودعما ً
لقدرات المراقب الجمركي في مجال الرقابة عىل حركة السلع والبضائع وفسحها
مباشرة عبر الساحة الجمركية ،حيث تسمح له الخدمة باالطالع عىل كافة تفاصيل
المعاملة الجمركية وهو بالميدان وتعد هذه الخدمة جزءا ً من الخدمات التي
تطورها اإلدارة العامة للتقنية وذلك لرقمنة العمليات وأتمتتها عبر أنظمة
إلكترونية تسمح للمعاين بإتمام إجراءات عمله بطريقة سلسة.

أحد منسوبي الهيئة يطبق خدمة «المُعاين» عبر األجهزة الذكية
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حيث شهدت المرحلة األوىل والتي بدء العمل بها في جمرك الرياض  -الميناء
الجاف -إضافة مميزة تعزز استراتيجية الجمارك السعودية في تقديم خدمات
مميزة لعمالئها وشركائها ،في العمل الجمركي ولتحقيق أهداف الجمارك في
أتمتة كافة اإلجراءات الجمركية ،تنفيذا ً لمبادراتها والتزاماتها نحو برنامج التحوّل
الوطني ورؤية المملكة  2030من خالل اختيار أفضل المعايير والممارسات
العالمية بما يتالءم ويتوافق مع تسهيل التجارة عبر الحدود ،ورفع مستوى
اإلجراءات الرقابية والتقنيات األمنية  ،للوصول إىل الغاية التي تسعى الجمارك
إليها بأن تتبوأ المركز األول إقليميا ً في تقديم خدمات جمركية متميزة لتصبح
المملكة منصة لوجستية عالمية.

إصدار النسخة الجديدة من دليل مزاولة
مهنة التخليص الجمركي
أصدرت هيئة الجمارك العامة النسخة الجديدة من دليل مزاولة مهنة التخليص
الجمركي المتضمنة للعديد من التعديالت الجديدة التي طرأت عليه وذلك ليكون
مرجعا ً شامال ً ومتكامال ً لجميع شركاء الجمارك السعودية من مزاولي مهنة
التخليص الجمركي وحددت الجمارك موعدا ً للعمل به بعد ستين يوما ً من تاريخ
الموافقة عىل اإلصدار الذي ت َّم بتاريخ 20-6-1439هـ .
ويتضمن الدليل بنسخته الجديدة ( )23مادة تُقدم توثيقا ً إرشاديا ً مفصالً ،حول
مهنة التخليص الجمركي وآلية مزاولته وكافة اإلجراءات الجمركية والقانونية
المتعلقة به ،ويهدف الدليل إىل تنظيم مزاولة مهنة التخليص الجمركي ،وتنظيم
آلية إجراءات إصدار وتجديد وإلغاء رخص التخليص الجمركي ،باإلضافة إىل ضبط
ومراقبة نشاط التخليص الجمركي عىل حركة البضائع الواردة والصادرة والعابرة،
والح ّد من المخالفات الجمركية ومعالجة الخالفات التي قد تحدث عند ممارسة
النشاط بين المخلصين وأصحاب الشأن ،كما يُساهم الدليل في زيادة االمتثال

الطوعي وتوضيح اإلجراءات التي ينبغي اتباعها لتحقيق وإدارة عملية االمتثال.
وتأتي هذه التعديالت الجديدة التي طرأت عىل دليل مزاولة مهنة التخليص
الجمركي تماشيا ً مع إعادة هندسة اإلجراءات الجمركية التي عملت عليها الجمارك
السعودية مؤخرا ً وذلك بما يتواءم مع تسهيل التجارة عبر الحدود ،باإلضافة إىل أن
هذه التعديالت تأتي متوافقة مع رؤية الجمارك السعودية ،المتمثلة في سعيها
بأن تتبوأ المركز األول إقليمياً ،في تقديم خدمات جمركية متميزة لتصبح المملكة
ً
منصة لوجستية عالمية.
العربية السعودية
الجدير بالذكر أن هيئة الجمارك العامة أتاحت لجميع عمالئها وشركائها في العمل
ً
نسخة إلكترونية من الدليل عبر موقعها عىل اإلنترنت ،كما دعت الجمارك
الجمركي
جميع شركائها في العمل الجمركي من المخلصين الجمركيين ،إىل ضرورة اإلطالع
عىل الدليل بنسخته الجديدة وااللتزام بما تضمنه من مواد تنظيمية لمهنة
التخليص الجمركي.

منع دخول أكثر من  363ألف منتج كهربائي
لعدم مطابقته للمواصفات القياسية
منعت الجمارك السعودية بالتعاون والتنسيق مع شركائها من الجهات الحكومية
ذات العالقة دخول ( )363.299ثالثمائة وثالثة وستين ألف ومائتبن وتسع وتسعين
سلعة من منتجات «كفاءة الطاقة» وذلك خالل الفترة من 1-1-2018م حتى تاريخ
30-4-2018م وشملت هذه المنتجات (أجهزة تكييف ،غساالت ،ثالجات ،إنارة،
محركات كهربائية ،إطارات) وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية
اإللزامية لمنتجات كفاءة الطاقة وأوضحت الجمارك أنه تم تكليف مستوردي
هذه المنتجات بإعادة تصديرها إىل بلد المصدر ،حيث تُعد هذه السلع مخالفة
للمواصفات القياسية ويُمنع دخولها إىل المملكة.
وحول أعداد تلك المنتجات التي تم منع دخولها خالل تلك الفترة المشار إليها
أوضحت الجمارك أنه بلغ عدد ما تم ضبطه من منتجات اإلنارة ( )292.916منتجاً،
فيما بلغت أجهزة «المكيفات والغساالت والثالجات» التي تم منع دخولها إىل
المملكة ( )24.421منتجاً ،وبلغ مجموع المحركات الكهربائية ( )333محركا ً كهربائياً،
باإلضافة إىل منع دخول ( )45.629منتجا ً من اإلطارات .وأكدت الجمارك السعودية
أن هذه الجهود المبذولة تمت بالتعاون والتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة
الطاقة « كفاءة « ووزارة التجارة واالستثمار ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ،حيث تُمثل هذه الشراكة بين
هذه الجهات المعنية منهجا ً يعمل المركز السعودي لكفاءة الطاقة عىل تطبيقها
مع تلك الجهات ،وذلك في سبيل ضمان منع دخول السلع المخالفة للمواصفات
القياسية المعتمدة والتي تأتي من أهمها السلع التي تستهلك قدرا ً كبيرا ً من الطاقة.
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معالي وزير المالية يخاطب الجلسة االفتتاحية لمؤتمر يوروموني السعودية

خالل مخاطبته «يوروموني السعودية»

وزير المالية :المملكة تتمتع بثقل اقتصادي
كبير على المستويين اإلقليمي والدولي
الرياض  -واس
أكد معالي وزير المالية األستاذ محمد بن عبد هللا الجدعان أن المملكة تتمتع
بثقل اقتصادي كبير عىل المستوى اإلقليمي والصعيد الدولي ،ولديها فرص
استثمارية ضخمة وواعدة وهي محط األنظار والمتابعة من قبل كبرى الشركات
والمستثمرين والمؤسسات المالية .
وقال معاليه في كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال مؤتمر “يوروموني السعودية
 ،”2018الذي نظمته ،مؤخرا ً بالرياض ،مؤسسة يوروموني العالمية بالشراكة مع
وزارة المالية “ إن العالم يشهد تقدما ً واعدا ً لوجود توقعات إيجابية لمعدالت
النمو في الدول المتقدمة واألسواق الناشئة ،مما يعزز التفاؤل بنمو اقتصادي
أفضل في المملكة ،رغم وجود بعض المخاطر حول بعض األسواق العالمية،
فضال ً عن التغييرات الكبيرة والمتسارعة في سوق النفط “ ،مشيرا ً إىل أن االقتصاد
السعودي ليس بمعزل عن االقتصاد العالمي ولفت معاليه النظر إىل إشادة
صندوق النقد الدولي في تقريره األخير حول مشاورات المادة الرابعة للمملكة
بحجم اإلصالحات االقتصادية الهيكلية التي تقوم بها المملكة وتحسين بيئة
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األعمال وحول التقدم اإليجابي الذي تحرزه حكومة المملكة في برامج اإلصالح
االقتصادي والهيكلي بما فيها التدابير المالية ،أفاد معاليه أن إعالن الميزانية
العامة للدولة للعام الجاري ،التي بُنيت ضمن إطار متوسط المدى وفق أفضل
الممارسات الدولية ،تؤكد فاعلية تلك اإلصالحات ،خاصة أنها تُعتبر أكبر ميزانية
توسعية مخططة في تاريخ المملكة ،حيث بلغ إجمالي اإلنفاق الحكومي
ً
إضافة إىل اإلنفاق عن طريق صناديق التنمية الصناعية
المخطط  978مليار ريال،
والعقارية ،وكذلك من خالل صندوق االستثمارات العامة الذي خصص له لهذا
العام  133مليار ريال سعودي ،وتركز عىل القطاعات االستثمارية االستراتيجية،
مؤكدا ً أن المملكة وبمنطق األرقام استطاعت خالل عامين بين 2015م و 2017م
تخفيض العجز بنسبة ( )% 40لتصل إىل ( )% 9من الناتج المحلي اإلجمالي بنهاية
العام 2017م وسيقل  -بمشيئة هللا تعاىل  -إىل ( )% 7تقريباً ،بنهاية العام الجاري
2018م ،مستشهدا ً بتقرير وكالة (موديز) للتصنيف االئتماني األخير الذي برهن
عىل الثقة في برامج اإلصالح في المملكة واستعراض معاليه عددا ً من إنجازات
حكومة المملكة التي تثبت فعاليتها وكفاءتها.

نائب أمير منطقة مكة المكرمة يطلق
تسهيال لالستثمار
ً
تطبيق «مراس»
دعما ً وتعزيزا ً لقطاع االستثمار في منطقة المدينة المنورة ،أطلق صاحب السمو
الملكي األمير عبد هللا بن بندر بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس
اللجنة اإلشرافية لمنتدى منطقة مكة المكرمة االقتصادي عىل هامش أعمال
المنتدى الذي انعقد مؤخرا ً بالمدينة المنورة ،تطبيق «مراس» الذي يهدف إىل
التسهيل عىل المستثمرين الراغبين في ممارسة األعمال التجارية واالستثمارية
المختلفة .ويتيح تطبيق «مراس» جميع الخدمات والتسهيالت لمالك المنشآت

الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين ورجال وسيدات األعمال الراغبين في
المشاركة في االستثمارات ،كما يعزز تحسين وتعزيز البيئة االستثمارية والخدمية
كونه يضم خدمات عدد من الجهات ذات العالقة  ،حيث يسهل من إنهاء إجراءات
المستثمرين .يذكر أن منتدى منطقة مكة المكرمة االقتصادي أقيم مؤخراً ،برعاية
صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين
الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

نائب أمير منطقة مكة المكرمة يطلق منصة «مراس»

دعوة عمالء الجمارك السعودية لتحديث
بيانات منشآتهم عبر منصة فسح
دعت الجمارك السعودية جميع عمالئها ،بكافة فئاتهم إىل اإلسراع لتحديث بيانات
منشآتهم التجارية وذلك عبر بوابة االستيراد والتصدير «منصة فسح» من خالل
ً
مبينة أن عدم تحديث البيانات قبل  1أغسطس 2018م
الرابط www.fasah.sa
سيترتب عليه إيقاف جميع التعامالت الجمركية.
وتهدف الجمارك السعودية من خالل ذلك إىل تمكين جميع عمالئها من االستفادة
الكاملة التي تُقدمها «منصة فسح» التي أطلقتها الشركة السعودية لتبادل

المعلومات «تبادل» مؤخرا ً بالتعاون مع الجمارك السعودية حيث تتضمن المنصة
الكثير من الخدمات ذات العالقة بعمليتي االستيراد والتصدير إلكترونياً ،كما ستُغني
«منصة فسح» بخدماتها المتعددة عمالء الجمارك المستفيدين عن مراجعتها
أو مراجعة منافذها في كثير من الخدمات الجمركية التي تُقدمها ،وستكون هذه
ً
متضمنة ألكثر من 20
الخدمات متاحة من خالل البوابة اإللكترونية لشركة «تبادل»
خدمة جمركية.
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نافذة عالمية

السعودية

ً
عربيا
«موانئ» تحقق درع الحكومة الذكية
لعام 2018م
حققت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) ممثلة في
اإلدارة العامة لتقـنية المعلومات جائزة (درع الحكومة
الذكية) في دورتها العاشرة لعام 2018م والتي تنظمها
أكاديمية جوائز التميز في المنطقة العربية ،إذ فاز
الموقع اإللكتروني الرسمي للهيئة (www.mawani.gov.
 ) saبجائزة (اإلبداع التقني) عىل مستوى قطاع النقل
في السعودية ،بحسب المعايير التي اعتمدتها اللجنة
التنظيمية لمسابقات أكاديمية جوائز التميز ،ضمن عدة
جهات قد شاركت بالجائزة.
وأقيمت مراسم التكريم ،لتسليم الجوائز للفائزين بمدينة
القاهرة ،تحت رعاية وحضور معالي الدكتورة هالة
السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري
بجمهورية مصر ،وتسلم الجائزة سعادة مدير عام اإلدارة
بالهيئة العامة للموانئ األستاذ مساعد الدريس ،مؤكدا ً
أن حصول الموقع اإللكتروني للهيئة عىل هذه الجائز يمثل
شهادة عىل تميز الموقع وتحقيقه ألفضل المعايير.

سعادة مدير عام اإلدارة بالهيئة العامة للموانئ يتسلم الجائزة

أمريكا-الصين

خالفات تجارية عالمية بين الصين والواليات
المتحدة قدرت بعشرات المليارات
اندلع خالف تجاري عالمي ،بين الصين وأمريكا ،حول الصادرات
والواردات المتبادلة بين البلدين ،وذلك خالل األسابيع القليلة
الماضية ،وتصدرت أخباره االهتمامات االقتصادية العالمية،
ومازالت المداوالت مستمرة بين العمالقين للوصل لحل في
هذا الصدد.
من جانبها ،قالت السلطات األمريكية إن هناك نية لفرض رسوم
جمركية إضافية بقيمة  100مليار دوالر ،عىل واردات البضائع
الصينية إىل أمريكا ،وذلك بعد فرضها« -أي أمريكا « -رسوما ً
جمركة عىل وارداتها من الصلب واأللمونيوم بنحو  25%و.10%
وفي المقابل ،أشارت الصين في ردها ،إىل أنه من المحتمل أن
تقوم بفرض رسوم عىل  106سلع أمريكية بقيمة  50مليار دوالر،
أبرزها قطع غيار الطائرات وسلع أخرى مهمة ،موضحة بأن
الخطوة جاءت لحماية مصالحها وتعويض الخسائر الناتجة عن
الرسوم األمريكية .وفي هذا اإلطار ،حذر محللون اقتصاديون من
خطر اندالع أزمة تجارية عالمية شاملة.
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الرئيسان األمريكي والصيني عقب جلسة مباحثات مشتركة

اإلمارات

ميناء
موانئ دبي العالمية تشغل ()78
ً
بمختلف قارات العالم
استطاعت «موانئ دبي العالمية» أن تحقق
توسعا ً كبيراً ،انطالقا ً من رؤيتها التجارية من
خالل شبكتها العالمية ،حيث تدير وتشغل
حاليا ً عددا ً من الموانئ العالمية ،تقدر بنحو
( )78مينا ًء ومحطة بحرية موزعة عىل قارات
العالم الست.
ونجحت (موانئ دبي العالمية) خالل
السنوات القليلة الماضية ،أن تبرم عددا ً من
العقود الدولية ،في مجال إدارة وتشغيل
موانئ ومحطات برية وبحرية عالمية ،وذلك
وفقا ً الستراتيجيتها التي ترتكز عىل الريادة في
تحفيز التجارة العالمية ،التي من شأنها أن
تجعل اإلمارات العبا ً أساسياً ،في المجموعات
االقتصادية الكبرى وفي مجال التجارة
العالمية  ،لتحتل موقعا ً متقدما ً في صدارة
دول العالم الكبرى.

منظر عام لمدينة دبي

الكويت

جمارك الكويت تطور آلياتها بمساعدة
منظمة الجمارك العالمية
ر َّحب األمين العام لمنظمة الجمارك العالمية الدكتور كونيو
ميكوريا بالخطوة التي اتخذتها جمارك الكويت ،لتطوير
وتحديث آلياتها واعتماد معايير منظمة الجمارك العالمية،
بما في ذلك انضمامها إىل اتفاقية كيوتو المعدلة واتفاقية
اسطنبول.
جاء ذلك خالل االجتماع الذي تم عقده بين وزير المالية
الكويتي الدكتور نايف الحجرة مع األمين العام لمنظمة
الجمارك العالمية بالكويت  ،وأكد كونيو دعم منظمة
الجمارك العالمية لجمارك الكويت ،عبر تبادل أفضل
الممارسات وتقديم المساعدة ،وناقش االجتماع إدخال نظام
استهداف الشحنات لحماية المجتمع من التهديدات األمنية.
كما اتفق الجانبان عىل تعزيز التعاون بينهما ،لتحسين قدرات
إدارة المخاطر لدى الجمارك الكويتية ،عىل ضوء التطورات
والخطط في البنية التحتية للنقل البحري والجوي بالكويت.

تكريم األمين العام لمنظمة الجمارك العالمية خالل زيارته للكويت
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البيانات المفتوحة..

تعزيز للقدرات..وضمان
للتنمية المستدامة
في ظل التطورات المتالحقة في شتى المجاالت ،أصبح من الضروري أن
تتبنى المنظمات والمؤسسات مبادرات تسهم في إحداث تغيير جذري في
بيئة األعمال ،ومن هذه المبادرات البيانات المفتوحة ،أو البيانات المتاحة
والتي يت ّم تقاسمها دون مقابل ومن شأنها أن تقلّل من الوقت والكلفة للتاجر
والمستثمر ،ولكل الجهات ذات الصلة.
تسهم البيانات المفتوحة في تعزيز قدرات البلدان لتوفير الوصول إىل
المعلومات ،من أجل التنمية المستدامة من خالل توسيع البيانات الحكومية،
وفتح البيانات الحكومية هي حول استخدام أكثر كفاءة للموارد العامة
وتحسين تقديم الخدمات للمواطنين.
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فتح البيانات يعزز
من قدرة صانعي
السياسات
والباحثين في
المجال العلمي
ورجال األعمال

كما أ َّن آثار استخدام البيانات المفتوحة مهمة ومفيدة للتنمية
المستدامة وذات تأثير إيجابي عىل االبتكار ،والشفافية والنمو
االقتصادي .ويمكن للبيانات المفتوحة الحكومية مساعدة
البلدان عىل تحسين برامج التنمية وتتبع التقدم ،ومن فوائد
البيانات المفتوحة تحسين الوصول إىل المعلومات العامة
واكتساب المزيد من وضوح الرؤية.

حلول للمشكالت

تسهم البيانات
المفتوحة في
تعزيز قدرات
البلدان لتوفير
الوصول إلى
المعلومات من
أجل التنمية
المستدامة

ويعزّز فتح البيانات ،قدرة صانعي السياسات والباحثين في
المجال العلمي ورجال األعمال إليجاد حلول لمشاكل التنمية
المعقدة إذا ت ّم فتحها بصورة شاملة وبأشكال ّ
مبسطة تمكن
من تحليلها ومقارنتها ودمجها .وذلك ألن البيانات المفتوحة
هي البيانات التي يمكن استعمالها وإعادة استعمالها وتوزيعها،
من طرف أي مستعمل وبكل حرية.

مبادرة الجمارك السعودية

ومن هذا المنطلق تسعى هيئة الجمارك العامة السعودية
لتوفير خدمة البيانات المفتوحة لكافة عمالئها وشركائها ،وذلك
لتوفير حلول مبتكرة لكافة المشكالت وتقديم بدائل جديدة
تسهم في تحسين األداء والخدمات واإلنتاجية.
وتأتي هذه الخطوة متسقة مع مبادرات الجمارك السعودية
لتحقيق أهدافها المنبثقة من رؤية المملكة  ،2030وتعتبر
هذه المبادرة ضمن مشروع الجمارك السعودية في التحول
االستراتيجي ورسم االتجاه المستقبلي لها ،للمساهمة في بناء
منظمة متطورة تنافس نظيراتها حول العالم لتحقيق التطلعات
المستقبلية التي يطمح لها منسوبو الجمارك ،كافة.

االطالع على البيانات

يهدف مشروع البيانات المفتوحة في هيئة الجمارك العامة
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إىل تمكين كافة الجهات وخصوصا ً رجال األعمال والشركات
والمؤسسات االقتصادية من االطالع عىل كافة البيانات
والمعلومات التي تتعلق باألنشطة االقتصادية والتجارية
المختلفة ،باإلضافة إىل اإلجابة عىل االستفسارات الالزمة ،في
الوقت المناسب وذلك لتوفير الوقت والجهد والمال عىل رجال
األعمال ،وسوف ينعكس ذلك عىل حركة التجارة ومسيرة
التنمية الوطنية وخصوصا ً في التطورات التقنية المتالحقة والتي
رفعت سقف المنافسة ورفعت معايير جودة السلع والخدمات
وطرق تقديمها.

مركز لوجستي

وتسعى هيئة الجمارك العامة من خالل إتاحة البيانات لكافة
عمالئها إىل تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بأن تصبح المملكة
مركزا ً لوجستيا ً رائداً ،مع المحافظة عىل األمن وزيادة تحقيق
اإليرادات ،بجانب حماية الحدود والمجتمع ،مع تقديم خدمات
جمركية بكفاءة عالية وشفافية واالهتمام أكثر بحركتي الصادر
والوارد والعميل ،لتمكين المملكة العربية السعودية من تحقيق
أهدافها االقتصادية والتنموية التي خططت لها.
كما أن البيانات المفتوحة تعتبر من المبادرات المهمة ،ستوفر
تتيح لكافة المستفيدين نقطة مركزية تمكنهم من الدخول
عىل قواعد البيانات الخاصة الجمارك السعودية واستخدامها
وفق حاجة كل جهة ،وسوف تتاح العديد من المعلومات
من خالل هذه المنصة الهامة ،عىل سبيل المثال البيانات
األساسية المتعلقة بالقطاع االقتصادي واالستثمار مثل بيانات
الناتج المحلي اإلجمالي سوف تكون موجودة ،وكذلك بيانات
سوق العمل ،باإلضافة عرض كافة المعلومات عن الصادرات
والواردات بأنواعها ،وبكل األرقام واإلحصائيات التي تخص
حركة التجارة .

عمل استراتيجي

تعمل هيئة الجمارك العامة عىل تقديم خدمات جمركية
بكفاءة عالية وشفافية واالهتمام أكثر بحركتي الصادر والوارد
والعميل ،لتمكين المملكة العربية السعودية من تحقيق
أهدافها االقتصادية والتنموية التي خططت لها ،ولذلك فإن
إتاحة البيانات والمعلومات يعد جزءا ً من استراتيجية الجمارك
السعودية في المرحلة القادمة ،فإ َّن الهيئة تمضي قدما ً في
عال من الجودة ،وتخصيص أولوية
توفير خدمات عىل مستوى ٍ
لخدمة العمالء وتيسير التبادل التجاري ،باإلضافة لضمان
المستوى المالئم من األمن والحماية والمساهمة في تحقيق
اإليرادات الجمركية المستحقة.
وتوفر منصة البيانات المفتوحة ،لجميع األطراف المهتمة
سهولة الوصول إىل ثروة من البيانات الرسمية المستمدة من
سائر الجهات الحكومية بناء عىل مهامها ومسؤولياتها ووضعها
عىل منصة البيانات المفتوحة ،في صيغ إلكترونية متعددة.

خصائص البيانات المفتوحة

تمثل البيانات المفتوحة أهمية بالغة ،في ظل التوجه العالمي
نحو االعتماد الكلي عليها في شتى المجاالت ،وهي تلك البيانات
التي تنتجها وتجمعها الجهة المعنية لتتاح للعموم دون أي
قيد أو شرط يحول دون االطالع عليها واستعمالها ونشرها ،مع
ضرورة االلتزام بحقوق الخصوصية واألمن والسرية أثناء نشرها.
وللبيانات المفتوحة خصائص عديدة ،وهي في مجملها تعد
ميزة تنافسية وخدمة متطورة ومن أهم هذه الخصائص:
•متاحة عىل الخط.
•استيعاب أكبر عدد من المستعملين واالستعماالت.
•رخصة استغالل مفتوحة ألي مستعمل لالستعمال

وإعادة االستعمال.
•مقروءة آليا ً والبيانات مهيكلة بصورة تمكن من تحليل
عدد مهم بصورة ف ّعالة.
•متوفرة في رزمة واحدة ويمكن تحميلها كرزمة واحدة
وتحليلها بسهولة بصورة آلية .
•مجانية ..ويمكن ألي شخص الوصول إليها بغض النظر
عن ميزانيته.

مزايا البيانات المفتوحة

تسعى هيئة
الجمارك
العامة لتوفير
خدمة البيانات
المفتوحة
لكافة عمالئها
وشركائها

إ َّن مشاريع البيانات المفتوحة والبيانات الضخمة تسهم بشكل
مباشر في توفير الميزانية والوقت والجهد المطلوب إلصدار
هذه البيانات ،والبحث فيها ،وتحليلها ،كما أ َّن الحصول عىل
البيانات بكل سهولة ويسر يعد ميزة إيجابية ،وهناك العديد من
الميز اإليجابية للبيانات المفتوحة أهمها:
•توحيد البيانات ذات الصلة والتي تأتي من مصادر متعددة
ضمن تطبيق واحد
•استكشاف الترابط في البيانات.
•تمكين اتخاذ قرارات التواصل االجتماعي من خالل تعاون
آمن وضمن وقت حقيقي .
•تصور البيانات مع إشراك الرسومات الفنية.
•البحث في جميع البيانات بشكل مباشر وغير مباشر.
•التفاعل مع التطبيقات الحيوية ومع اللوحات
والتحليالت.
•الوصول والتحليل والحصول البيانات من األجهزة الذكية
النقالة (.)Mobile

تعمل الجمارك
السعودية على
تقديم خدمات
جمركية بكفاءة
عالية وشفافية
واالهتمام أكثر
بحركتي الصادر
والوارد
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األمن الجمركي

إسهام كبير في حماية

أمن المجتمع بأكفأ العناصر
وأحدث التقنيات

يضطلع األمن الجمركي بهيئة الجمارك العامة بعدة مهام ،أبرزها تحقق سياسة
الضبط األمني من خالل المهام األمنية الموكلة له ،حيث تعنى بتوفير الوسائل
المساندة للمراقب الجمركي ودراسة الثغرات األمنية وسدها بكافة المنافذ الجمركية
«البرية والجوية والبحرية» إضافة لمهام التحري االستخباري وتحليل المعلومة
والتواصل مع الجهات األمنية المختصة ،وهناك عدة أنظمة وأجهزة مساعدة ،أبرزها
أنظمة فحص الحاويات والشاحنات الثابتة والمتحركة ،وأجهزة فحص الحقائب
والطرود ،وكشف أثر المخدرات والمتفجرات والتي تغطي كافة المنافذ الجمركية،
إضافة للوسائل الحية.

أحد منسوبي الهيئة يجري فحصا ً دقيقا ً للسلع الواردة
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أمن جمركي

غرفة فحص الشاحنات

ومن أبرز اإلدارات التي تختص مباشرة بشؤون األمن الجمركي :إدارات الوسائل
الرقابية ،شؤون الحراسات والسالمة بالمنافذ الجمركية ،وحدة غسل األموال
ومكافحة اإلرهاب ،إضافة لوحدات :تطوير المشاريع المتعلقة باإلستراتيجية،
العمليات األمنية الميدانية ،المراقبة المركزية وكذلك وحدة التتبع.
وتقوم شؤون األمن الجمركي بجهود كبيرة ومقدرة تتمثل في إدخال القضايا
إىل شبكة المكافحة الجمركية اإلقليمية «  «، »CENسن» وهي شبكة تختص
بالمكافحة الجمركية لحماية المجتمع ومكافحة الجريمة الدولية المنظمة،
عىل أساس قواعد إدارة المخاطر وكذلك تقوم شؤون األمن الجمركي بإعداد
التعاميم للمنافذ الجمركية والتحذيرات التي يطلقها المكتب اإلقليمي « »CEN
والمشاركة بالعمليات مع دول اإلقليم المختلفة.

أبرز المهام والواجبات

تختص اإلدارات والوحدات التابعة لشؤون األمن الجمركي بعدة مهام وواجبات،
تتمثل أبرزها في تحقق سياسة الضبط األمني الجمركي ،من خالل المهام األمنية
الموكلة إليها ،حيث تعمل عىل توفير الوسائل المساندة للمراقب الجمركي بشتى
المجاالت ودراسة الثغرات األمنية في كافة المنافذ الجمركية «البرية والجوية
والبحرية»والعمل عىل سدها ،إضافة إىل مهام التحري االستخباري وتحليل
المعلومة والتواصل مع العديد من الجهات األمنية المعنية.
باإلضافة إىل اإلشراف عىل البرامج الخاصة بالوسائل الحية ،وكذلك اإلشراف عىل
الوسائل الحية الخاصة بالجهات األمنية األخرى ذات العالقة ،شاملة الدعم الفني
خالل فترة االتفاقية ،وتقوم شؤون األمن الجمركي أيضا ً بمهام إدخال القضايا إىل
شبكة المكافحة الجمركية اإلقليمية ،باإلضافة إىل مهام إعداد التعاميم وإرسالها
إىل المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية وكذلك إرسال التحذيرات التي
يصدرها المكتب اإلقليمي والمتعلقة بالعمليات مع دول المنطقة.

شبكة مراقبة شاملة

كما تختص شؤون األمن الجمركي بمتابعة العمل الجمركي والساحات
الجمركية بكافة المنافذ الجمركية وذلك من خالل شبكة كاميرات المراقبة
المركزية وعبر الدوائر تلفزيونية عىل مدار الساعة وتوجيه المنافذ عن أي
مالحظة أو مخالفة يتم رصدها ،كما تقوم بمراقبة شاحنات الترانزيت عن طريق
نظام التتبع باألقمار الصناعية والبت في حوادث ومخالفات الترانزيت وتسديد
قيودها.
وتعمل اإلدارات والوحدات الرقابية التابعة لشؤون األمن الجمركي أيضا ً عىل
إعداد احتياجات المنافذ الجمركية «البرية والجوية والبحرية» من أنظمة
الفحص باألشعة وكاميرات المراقبة ،إضافة إىل أجهزة الفحص باألحشاء
وغيرها من األجهزة األمنية األخرى ،كذلك التنسيق مع المنافذ الجمركية حول
احتياجاتها من الموظفين في موسم العمرة والحج وتوزيعها عىل المنافذ
الجمركية المعنية وذلك حسب االحتياج.

خطط أمنية ونشرات توعوية

ومن أبرز مهام شؤون األمن الجمركي إعداد الخطط ورسم السياسات
واإلجراءات الفنية واألمنية الخاصة بأعمال الحراسات والسالمة بالمنافذ
الجمركية ووضع خطة لعمل المناوبات وذلك من خالل التنسيق مع مديري
المنافذ الجمركية ،وكذلك التنسيق مع معهم حيال سير عمل أقسام
الحراسات والسالمة بالمنافذ الجمركية ومراجعة التقارير المتعلقة بأعمال
الحراسات والسالمة الصادرة من المنافذ الجمركية والرفع عنها والتواصل مع
الجهات األمنية ذات العالقة فيما يخص األمن والسالمة للمنشآت وتحديد
االحتياجات التدريبية والفنية وإعداد النشرات التثقيفية والتوعوية بالتنسيق
مع اإلدارات ذات العالقة وكذلك إعداد خطة الطوارئ واإلخالء لجميع المنافذ
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إجراء عملية الفحص إلحدى الشاحنات

أنظمة الكشف
والفحص
المتطورة
وكاميرات
المراقبة تسهل
عمل شؤون
األمن الجمركي
وإحكام الرقابة
الجمركية

الجمركية ودراسة احتياجات أقسام الحراسات والسالمة
من القوى العاملة والمشاركة مع اإلدارة العامة للتقنية في
اإلشراف عىل اختيارهم وكذلك المشاركة في إجراء االختبارات
والمقابالت الشخصية لهم.

منظومة أمنية متكاملة

تعتبر إدارات ووحدات شؤون األمن الجمركي ذات منظومة
أمنية متكاملة وذلك نسبة إىل وجود نظام أمني محكم لحفظ
األمن وتتمثل في:نظام برنامج الوسائل الحية ووجود أنظمة
ثابتة ومتنقلة لألشعة وأجهزة تفتيش مساندة ،وكذلك وجود
أجهزة للكشف عن المواد المشعة والنووية ،فضال ً عن تطبيق
نظام نبراس للتتبع اآللي لشاحنات الترانزيت وتطبيق أنظمة
المخاطر اإللكترونية.

الربط اآللي وكاميرات مراقبة

باإلضافة إىل توفر األنظمة والتطبيقات اآللية ،فهناك أيضا ً
الربط اآللي مع الجهات ذات العالقة والدول المجاورة ،حيث
يعد الربط اآللي مشروعا ً متكامال ً يخدم الجمارك والجهات
ذات العالقة ،سواء داخل المملكة أو مع دول الجوار ،وذلك
من خالل التواصل وتبادل المعلومات ،حيث ال يقتصر الربط
اآللي فقط عىل نقل البيانات ،بل يسهم أيضا ً وبشكل كبير في
تبادل المعلومات حول المخالفين والمهربين بقصد مراقبتهم
والتحري عنهم وبالتالي القضاء عىل أساليب التهريب والغش
والتقليد ،باإلضافة إىل الفوائد الكبيرة األخرى للربط اآللي
والمتعلقة بتوفير اإلحصاءات الخاصة بالبضائع والمركبات
والركاب بصور شاملة.
كما تتوفر كاميرات مراقبة أمنية بكافة المنافذ الجمركية عىل
مدار الساعة وهي مرتبطة بغرفة المراقبة المركزية بشؤون
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األمن الجمركي ،إضافة إىل وجود نظام خاص بالمشبوهين،
وتفعيل إجراءات القبض عىل مهربي (المخدرات  -الخمور) في
الداخل من خالل إجراءات التسليم المراقب.

أجهزة الكشف ووحدات التحري

تمتلك إدارات ووحدات شؤون األمن الجمركي عددا ً من أنظمة
وأجهزة الفحص المتطورة بكافة المنافذ الجمركية ،باإلضافة
إىل وحدات التحري والضبط ،ومن أبرز هذه األجهزة واألنظمة:

•أنظمة فحص الحاويات والشاحنات باألشعة السينية.
•أجهزة فحص الحقائب والطرود.
•أجهزة كشف أثر المخدرات والمتفجرات.
•غرفة فحص الشاحنات باألشعة.
وتلك األجهزة تغطي كافة المنافذ الجمركية البرية والجوية
والبحرية ،كما يتوفر بجميع المنافذ الجمركية وحدات للتحري
والضبط تقوم باستخدام أساليب تقييم المخاطر والنظرة المسبقة
النتقاء األشخاص واإلرساليات األعىل خطورة والبعد عن العشوائية

عىل أيادي كوادر سعودية  . % 100وبهذا التطبيق العملي المتكامل
تسهم شؤون األمن الجمركي في توفير الحماية للمجتمع وإحكام
الرقابة األمنية عبر كافة المنافذ الجمركية ،كما تعمل حاليا ً عىل
مشاريع تطويرية تهدف إىل سد الثغرات األمنية وتطوير اإلجراءات
ومراقبة المنافذ وتعزيز التعاون والربط مع الجهات األمنية
واألجهزة الحكومية ذات العالقة.

مشاريع األمن الجمركي

ومن أبرز مشاريع شؤون األمن الجمركي مشروع تطوير مركز
العمليات الميدانية والذي يهدف إىل تطوير آليات العمل وحوكمة
المركز والفروع المحلية التابعة له في المنافذ وإدارة األداء
الميداني.
ويهدف المركز إىل تحقيق أربع أهداف أساسية وهي تفعيل الرقابة
عىل جميع المناطق في المنافذ التي تحتاج إىل مراقبة وتوثيق
المالحظات ومتابعتها مع الجهات أو اإلدارات المعنية وتمكين
االستجابة الفورية ،تطوير مستمر آلليات تتبع شاحنات الترانزيت
وتدوير أجهزة التتبع والقدرة عىل تحديد مواقع الشاحنات بشكل
فوري ودقيق ،وكذلك معالجة اإلخباريات والبالغات األمنية،
والمعالجة الفورية لألمور الحساسة والمستعجلة من قبل مكتب
المديرين المناوبين الذي يعمل عىل مدار الساعة.

يضطلع األمن
الجمركي
بتوفير الوسائل
المساندة
للمراقب
الجمركي لسد
الثغرات األمنية
بكافة المنافذ
الجمركية

معايير األمن والسالمة

تعمل شؤون األمن الجمركي عىل دراسة الثغرات األمنية وتقييم
معايير األمن والسالمة الموجودة في المنافذ الجمركية المختلفة
والموزعة توزيعا ً جغرافيا ً بمناطق المملكة وتطوير وذلك من
أجل العمل عىل الحلول لمعالجتها وتحسينها ،من خالل تطوير
اإلجراءات األمنية وتوحيدها ورفع كفاءة الوسائل الرقابية لموظفي
الجمارك وتقليل المخاطر الموجودة .وترتكز تطلعات وجهود
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شؤون األمن الجمركي عىل مبدأ حماية المجتمع ووقايته
وتوعيته وأيضا تمكين أفراد المجتمع من المساهمة في ذلك.

توعية وإرشاد

لم تغفل شؤون األمن الجمركي الجانب التوعوي واإلرشادي
الذي يستهدف كافة فئات المجتمع ،حيث ظلت وبالتعاون من
الجهات المختصة بالجمارك السعودية تقوم بنشر النشرات
والكتيبات التوعوية واإلرشادية ،أبرزها التالي:
 كتيبات عن األمن الجمركي مثل :دليل مهام األمن الجمركيبالمنافذ الجمركية.
 دليل إجراءات أقسام الركاب في المنافذ الجمركية. كتيبات نظام تتبع مركبات الترانزيت.دليل نظام المراقبة المركزية بالكاميرات. دليل اإلجراءات الجمركية وما يتضمنه من خرائط تدفقلإلجراءات الجمركية تعين الموظف الجمركي لمراقبة سالمة
اإلجراءات الجمركية التي تم اتخاذها.

رفع قدرات الكوادر الجمركية

تحرص الجمارك السعودية حرصا ً كبيرا ً برفع قدرات كوادرها
الجمركية لتضطلع بدورها الرقابي واألمني وتنمية مهارات كافة
منسوبي الجمارك في مجال التحليل السلوكي وذلك من أجل
رفع قدراتهم في اكتشاف أساليب التهريب وتعزيز مهارات
المراقبة.
وفي هذا الصدد يقوم معهد التدريب الجمركي التابع للجمارك
السعودية بعقد عدة دورات تدريبية وتأهيلية ،أبرزها:
 دورات التحليل السلوكي والقدرة عىل اكتشاف أساليب التهريب. برامج خاصة حول قواعد السلوك الوظيفي في التعامل معالجمهور( ،قواعد السلوك الوظيفي في بيئة العمل)

تتميز إدارات
ووحدات شؤون
األمن الجمركي
بمنظومة أمنية
متكاملة نسبة
لوجود نظام
أمني ورقابي
محكم

فحص شامل إلحدى الشاحنات الواردة
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 ندوات ودورات عن أساليب تهريب المخدرات ومهارات التفتيش. ورش عمل ودورات تدريبية وتأهيلية حول استخدام لغةالجسد في عمليات التفتيش الجمركي.
 دورات تدريبية حول أساليب مكافحة الغش التجاري والتقليد. دورات وبرامج متخصصة في مهارات وتقنيات التحريوالضبط الجمركي.
 برامج عمل حول مهارات التعامل مع الجمهور في العملالجمركي.
باإلضافة إىل ذلك تقوم اإلدارة المختصة بشؤون األمن
الجمركي باإلدارة العامة للوسائل الرقابية بإصدار تعاميم حيال
أساليب التهريب الجديدة والتي تتم في المنافذ الجمركية،
باإلضافة إىل مشاركة منسوبي الجمارك في ورش العمل
والمعارض التوعوية واإلرشادية التي تختص بنشر الجانب
التوعوي واإلرشادي وسط الفئات المختلفة للمجتمع.

مكافحة أساليب الغش والتقليد

كما يقوم معهد التدريب الجمركي بعقد عدة دورات تدريبية
حيال مكافحة الغش التجاري والتقليد ،بمشاركة موجهة إىل
منسوبي الجمارك السعودية والكوادر األخرى ذات العالقة
بالعمل الجمركي.

مذكرات تفاهم

وتعزيزا ً لهذا الجانب فقد وقعت هيئة الجمارك العامة عددا ً
من مذكرات التفاهم مع الشركات االستشارية التي يمثل
أصحابها العالمات التجارية في مجال مكافحة الغش التجاري
والتقليد وتعتبر الهيئة العامة للجمارك أن أي منتجات تشكل
انتهاكا ً لحقوق الملكية الفكرية عمال ً خطرا ً عىل كافة أفراد
المجتمع ،لذلك تقوم الهيئة بحجزها.

استخدام الوسائل الحية في الفحص الجمركي

جار مع وزارة التجارة واالستثمار لتوقيع اتفاقية تنسيق
والعمل ٍ
وتعاون مشترك في مجال تبادل المعلومات فيما يتم ضبطه،
سوا ًء في األسواق المحلية أو عبر الحدود أو في مجال حماية
المستهلك ،ومكافحة الغش التجاري ،وحماية حقوق الملكية
الفكرية وفقا ً لألنظمة السارية في المملكة.
وبحكم أعمال شؤون األمن الجمركي ،فإن مهامها تتركز حول
حماية أمن المجتمع وتعمل جاهدة عىل تنفيذ عدة مشاريع
ذات أولوية ،تتمثل أبرزها في منظومة الربط اآللي مع الجهات
الحكومية  ،وتوفير التقنيات األمنية الالزمة في أعمال شؤون
األمن الجمركي مع المنافذ الجمركية ،وذلك بما تمتلكه من
عناصر بشرية من ذوي الكفاءة.

أهدافه التدقيق الجمركي بعد الفسح

تأتي مبادرة التدقيق بعد الفسح في إطار تحقيقرؤية المملكة
العربية السعودية  2030ومُ بادرات الجمارك السعودية في
التحول الوطني  2020والتي تهدف إىل-:
 اإلسهام في تحفيز بيئة العمل االستثمارية عن طريق تقديمخدمة متميزة للمستوردين والمصدرين.
 تسهيل جميع إجراءاتهم بكل احترافية. أن تكون المملكة العربية السعودية من المراكز اللوجستيةالمتميزة بين دول العالم.
 تحقيق قيمة مضافة لل ُعمالء المرتبطين بعمليات االستيرادوالتصدير لإلسهام بتعزيز خدمة االقتصاد الوطني.
 رفع مزايا نسبة دعم مؤشر التنافسية بين كافة شركاء العملالجمركي.

ماهو التدقيق بعد الفسح؟

هو فحص منظم للنظم التجارية وعقود البيع والسجالت المالية
وغير المالية والمخزون وغيره من األصول كوسيلة لقياس
وتحسين االمتثال بالمتطلبات النظامية ويتم تطبيقه عالميا ً في
أكثر من  160دولة من دول أعضاء منظمة الجمارك العالمية
في سبيل تسهيل عمليات الفسح والتجارة.

ويخضع لعمليات التدقيق بعد الفسح عدد من الكيانات
المختلفة وهي:
• المستوردون ومن في حكمهم.
• المصدرون.
• المخلصون الجمركيون
• أشخاص/شركات أخرى مشاركة بشكل مباشر أو غير
مباشر في معاملة البضائع المستوردة.
•ووردت أحكام تطبيق التدقيق بعد الفسح في سياق نظام
“ قانون” الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية والئحته التنفيذية ومذكرته اإليضاحية.
حيث ينص نظام “ قانون” الجمارك الموحد أنه لموظفي
اإلدارة الحق في االطالع عىل األوراق والمستندات والسجالت
والمراسالت والعقود التجارية والوثائق أيا كان نوعها ،المتعلقة
بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية ،وضبطها
عند وجود مخالفة وذلك لدى مؤسسات المالحة والنقل
وجميع األشخاص الطبيعيين واالعتباريين الذين لهم صلة
بالعمليات الجمركية وعىل المؤسسات واألشخاص حفظ
جميع األوراق المشار إليها مدة خمس سنوات من تاريخ إتمام
العمليات الجمركية.

تنفذ الجمارك
السعودية دورات
تأهيل وتدريب
للكادر الجمركي
لتنمية مهاراته
وقدراته ليضطلع
بدوره الرقابي
واألمني

أهداف عامة

•التأكد من صحة قيمة الصفقة المصرح عنها لما تم
استيراده وأن األسعار تمثل جميع الدفعات ،سواء تمت
بشكل مباشر أو غير مباشر ،بما في ذلك عموالت البيع
والتصاميم وحقوق الملكية الفكرية.
•التأكد من أن جميع البيانات الجمركية قد اكتملت وفقا ً
للمتطلبات الجمركية ،من خالل فحص أنظمة المستورد
والمصدر والسجالت المحاسبية ومواقع العمل.
•تحقيق اإليرادات المستحقة نظاماً.
•التأكد من أن البضائع التي تخضع لضوابط استيراد أو تصدير
خاصة قد تم اإلفصاح عنها بالشكل الصحيح.
•تيسير حركة التجارة الدولية للمستوردين الممتثلين.
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فيصل بن سعود المجيش
مدير عام العالقات العامة
بالجمارك السعودية

إنجازات
الجمارك
السعودية
وتطلعاتها
المستقبلية
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تعد الجمارك السعودية واحدة من أعرق الهيئات الجمركية عىل مختلف
المستويات العربية واإلقليمية والعالمية ،وذلك من حيث اإلنجازات التي
حققتها والخبرات التي اكتسبتها عبر تاريخها العريض الذي يمتد لنحو 90
عاماً(2018-1927م) ،حيث شهدت خالله تطورا ً مطردا ً عىل كافة األصعدة.
وقد ازداد طموح الجمارك السعودية وتطلعاتها المستقبلية بعد القرار
الملكي الكريم بتحويلها من مصلحة عامة إىل هيئة عامة وال شك أن هذا القرار
يؤكد مدى ما تحظى به الجمارك السعودية من اهتمام ودعم وعناية من
قيادة الدولة ،حيث يعتبر هذا القرار بمثابة نقلة نوعية في مسيرة الجمارك
السعودية ،ويمهد لها الطريق لالنطالق بقوة الرتياد مراحل جديدة تتطلع خاللها
لتحقيق إنجازات جمركية أكثر تقدما ً وتطورا ً وبصورة شاملة تعزز من مكانتها
العربية واإلقليمية والدولية ،باإلضافة إىل ذلك فإن تحول الجمارك السعودية
إىل هيئة عامة سيزيد من دورها الرائد ليصبح أكثر فاعلية لإلسهام في برنامج
التحول الوطني  2020المنبثق عن رؤية المملكة  ،2030حيث يزيد ذلك من
مسؤولياتها وأعبائها المتواصلة لتقديم خدمات جمركية أكثر تميزا ً وتفرداً ،تعزز
من جهود تحول المملكة إىل منصة لوجستية عالمية.
لقد ظلت الجمارك السعودية طوال تاريخها الممتد لنحو  90عاما ً تحقق إنجازا ً
تلو اإلنجاز ،وتسير بخطى ثابتة وواثقة حتى صارت صرحا ً شامخاً ..والمتتبع
للتطور التاريخي المتواصل للجمارك السعودية يدرك مدى عراقتها ،حيث
صدر أول نظام للجمارك في السعودي ة بموجب األمر السامي الكريم رقم 326
وتاريخ 1349/2/3هـ لتنطلق أوىل خطواتها في شكل مجموعة من األمانات ،تم
توزيعها توزيعا ً جغرافيا ً بمناطق المملكة المختلفة ،لتكون كل أمانة مسؤولة
عنمجموعة من النقاط والمراكز الجمركية في محيطها وكانت كل هذه
األمانات مرتبطة مباشرة بوزارة المالية واالقتصاد الوطني.
وتواصل التحديث والتطوير اإلداري للجمارك السعودية ،ليشهد عام 1372هـ
إنشاء المديرية العامة للجمارك وبالتالي إلغاءديوان الجمارك ،لتواصل توسعها
وتطور من آلياتها بصورة أكثر شمولية ،كما صدرت في نفس العام الموافقة
الملكية برقم  425وتاريخ 1372/3/5هـ عىل نظام الجمارك وكلف معالي وزير

مقال

الماليةواالقتصاد الوطني بوضع الئحة تنفيذية للنظام .وجاءت االنطالقة
الكبرى للجمارك السعودية في 1391/8/1هـ عندما تحولت لمسمى
مصلحة الجمارك العامةوتم نقلها من جدة إىل الرياض .وتواصل التطور
الهيكلي للجمارك السعودية ،ليتم في عام 1405هـ مراجعة الهيكل
التنظيمي الرئيس للجمارك السعودية وإعداد هياكل تفصيلية للوحدات
اإلدارية.
وشهدت الجمارك السعودية نقلة كبرى هيكليا ً وإداريا ً وذلك في
1423/11/3هـ متمثال ً في صدور نظام الجمارك الموحد ،ليجئ بعده عام
1428هـ لتشهد نقلة أخرى أكثر توسعا ً وذلك باعتماد معالي وزير المالية
تحديثا ً جديدا ًللهيكل التنظيمي الرئيس للجمارك الذي اشتمل عىل إداراتها
الرئيسة والمنافذ الجمركية المرتبطة بها.
هذه التطور الهيكلي واإلطار القانوني أتاح للجمارك السعودية العمل
عىل تطوير اإلجراءات الجمركية وتبسيـطها تحقيقا ً لعمليات فسح
البضائع المستوردة أو المصدرة أو العابرة (ترانزيت) لتطبق تنفيذ األعمـال
الجمركية باستخدام الحاسب اآللي والتوسع في تطبيق التقنية المتطورة
من خالل تعميم الحاسب اآللي في ديوان الجمارك وكافة الفروع التابعة
لها ،ليتم تطبيق اإلجراء الجمركي الخاص بفسح البضائع آليا ً في مختلف
المراحل الشاملة :االستيراد والتصدير والتعريفة ،اإلعفاءات ،اإليرادات،
االتفاقيات الدولية ،بيانات المخلصين والمستوردين ،والبطاقة الجمركية
للسيارات وحركة الركاب والمركبات ،واألنظمة المالية واإلدارية (كالرواتب،
شؤون الموظفين ،االتصاالت اإلدارية ،والتعاميم ) ،واألنظمة القانونية.
ولم تقف الجمارك السعودية عند ذلك الحد ،لتشهد بعدها تأسيس
بنية تحتية أكثر تطورا ً لمواكبة التطور االقتصادي الكبير بالمملكة ،حيث
تم في مرحلة وجيزة تعميم شبكات الحاسب اآللي لتطبيق األنظمة اآللية
في جميع المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية والتي تم ربطها
بالشبكة باستخدام كيابل األلياف البصرية مما ساعد في اختزال الوقت
والجهد وبالتالي انسياب اإلجراء الجمركي بسهولة ،لتحقق بعد ذلك إنجازا ً

كبيرا ً تمثل في تطبيق تقنية فحص الحاويات عن طريق األشعة السينية
(.)X-Ray
وتسارعت خطوات التقنية التي تستخدمها الجمارك السعودية ،فأنشأت
وحدة تتبع الشاحنات باألقمار الصناعية ،لتشمل مختلف منافذها
وذلك عىل مدار الساعة ،باإلضافة لتطبيق نظام لتسجيل عبور الحاويات
والشاحنات في البوابات الجمركية بجمارك الموانئ باستخدام كاميرات
لقراءة رقم الحاوية ولوحة المركبة وتسجيلها آليا ً والتأكد من نظامية
اإلجراء وإكمال عملية الفسح وفتح البوابة إلكترونياً.
فضال ً عن ذلك ،تعد الجمارك السعودية أوىل الهيئات الحكومية التي
بادرت بإطالق عدة مبادرات وفقا ً لبرنامج التحول الوطني  2020الذي يأتي
ضمن رؤية المملكة 2030ومن أبرز مبادراتها :الفسح الجمركي خالل 24
ساعة للشاحنات بدال ً عن أسبوعين ومبادرة التفويض اإللكتروني للمخلص
الجمركي والفسح المسبق والتي تأتي جميعها ،تسهيال ً لإلجراء الجمركي
وكذلك تسهيال ً لحركة التجارة الخارجية.
كما لم تغفل الهيئة العامة للجمارك جانب التأهيل والتدريب ،حيث
حرصت حرصا ً كبيرا ً عىل تطبيق برامج تدريبية متطورة وذلك من أجل رفع
قدرات كوادرها الذين هم عىل رأس العمل ،كل هذه اإلنجازات التي حققتها
الجمارك السعودية طوال تاريخها الممتد لنحو تسعين عاما ً أهلها لتحتل
مكانة مرموقة في صدارة جمارك الدول األعضاء في منظمة الجمارك
العالمية وهي قادرة للمحافظة عىل هذه المكانة بما تمتلكه من كوادر
مؤهلة وإدارة تقود دفة العمل باحترافية ومهنية عالية.
ومما ال شك فيه أن تحول الجمارك السعودية إىل هيئة عامة وضعها
أمام تح ٍد كبير وهي بفضل كوادرها وما تملكه من خبرات تراكمية ستكون
عىل قدر هذا التحدي ،ال سيما وأن وضعها الجديد سيطور من بيئة العمل
وسيمنحها عددا ً من المزايا ،أبرزها استقاللها ماليا ً وإدارياً ،فضال ً عن المزايا
والحوافز التي ستقدم لموظفيها والتي بال شك ستمثل دافعا ً قويا ً لالرتقاء
بالعمل بصورة عامة وبمستوى الخدمات المقدمة للعمالء بصورة خاصة.
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د .حواء القرني
كاتبة صحفية متخصصة في
المجاالت االقتصادية واالستثمارية

تنوع اقتصاد
المملكة
والمزايا
التفضيلية
لجذب
االستثمار
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تمتلك المملكة العربية السعودية عددا ً من المزايا التفضيلية والتنوع
االقتصادي مما جعلها بيئة جاذبة لالستثمار الوطني واألجنبي في مختلف
المجاالت وال غرابة في ذلك فهي عضو ضمن أقوى مجموعة اقتصادية في
العالم ،أال وهي مجموعة العشرين التي تعد األكبر واألقوى اقتصادا ً عالمياً ،كما
تحتل المملكة صدارة دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا اقتصاديا ً
وجذبا ً لالستثمارات المتنوعة والمتعددة.
ومن أبرز مظاهر الجذب االستثماري في المملكة ما تتمتع به من قوى شرائية
هائلة ،فضال ً عن امتالكها لنسبة  25%من أجمالي الناتج القومي العربي،
باإلضافة إىل ما تمتلكه من أكبر احتياطي نفطي في العالم وكذلك من عوامل
الجذب القوية توفر مصادر الطاقة الكهربائية التي تمثل المصدر األساس في
تعزيز المشاريع االستثمارية بأقل األسعار عىل مستوى جميع دول العالم مما
يجعلها الوجهة المثالية للمشاريع التي تعتمد عىل استهالك الطاقة ،باإلضافة
إىل توفر عدد من الموارد الطبيعية في مجال التعدين.
ويعد الموقع الجغرافي االستراتيجي للمملكة واحدا ً من أبرز المزايا التفضيلية
التي تمثل عامل جذب في غاية األهمية لالستثمارات بمختلف أنواعها ،حيث
يمثل هذا الموقع قناة اتصال وتواصل بين ثالث قارات(أسيا وأفريقيا ،وأوروبا)
سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،وهذا الموقع المميز هيأ المملكة
لتكون منفذا ً سهال ً ألسواق القارات الثالث.
أما األمن واالستقرار الذي تتميز به المملكة يعزز من فرصها في توفير بيئة
مثالية لالستثمارات ،حيث تشير أحدث التقارير واإلحصائيات إىل أن مدن
المملكة تعتبر من أكثر مدن العالم أمناً ،وذلك ألن مستوى الجريمة فيها ال
يتجاوز نسبة ( )٠,٨لكل ( )١٠٠,٠٠٠نسمة في السنة ،مقارنة بالمع ّدل العالمي
المق ّدر بـ (.)٧,٦
وجاء تطبيق رؤية المملكة  2030وبرنامج التحول الوطني  2020ليمثل عالمة
فارقة في جذب االستثمارات وابتكار مصادر دخل جديدة غير نفطية ،وأبدت
الرؤية اهتماما ً كبيرا ً باستقطاب رؤوس األموال األجنبية وفتح مجاالت واسعة
لها في مختلف أنواع االستثمار ،مما يخلق المزيد من الفرص الوظيفية لشباب
المملكة ،ويعزز دورها إقليميا ً وعالمياً ،كما يعزز أيضا ً جهودها في التحول إىل
مركز لوجستي إقليمي وعالمي.
كما أن قرار الهيئة العامة لالستثمار في المملكة الذي أصدرته خالل الفترة
الماضية ،والمتمثل في زيادة مدة الترخيص لالستثمار األجنبي إىل خمس
سنوات قابلة للتجديد ،فضال ً عن إعطاء المستثمر فرصة تقليل مدة الترخيص

مقال

بحد أدنى سنة واحدة ،قد عزز من حاضر ومستقبل االستثمار األجنبي
بالمملكة وأعطى حافزا ً مثاليا ً يشجع عىل جذب رؤوس األموال األجنبية
العالمية الرائدة ،لتنفيذ مشروعاتها االستراتيجية الضخمة في السوق
السعودية ،ويعزز ذلك السماح للشركات الهندسية العالمية لتنفيذ
استثماراتها بأرض المملكة باستثمار تصل إىل نسبة تملك  100%في
السوق المحلية وهذا يعد عامال ً مهما ً وقيما ً لجذب االستثمارات
االستراتيجية المتنوعة ،كما يشكل أيضا ً حافزا ً الستقطاب مزيد من
االستثمارات العالمية لداخل المملكة.
والتطور الالفت الذي تتفرد به المملكة في بنياتها التحتية في مختلف
مدنها ،باإلضافة إىل شبكة المواصالت البرية والبحرية والجوية المنفذة
عىل أحدث نظام وكذلك شبكة االتصاالت المتكاملة ،كلها تعمل عىل
تشجيع االستثمارات بأنواعها المختلفة.
ولعل شركات االستثمار الكبرى ال تشعر بأي قلقل تجاه تسويق سلعها
وخدماتها وذلك نسبة إىل توفر كبرى األسواق بمختلف مدن المملكة،
مما يعزز من القوى الشرائية ،كما أن المجال متاح أمام أي مستثمر أجنبي
لتصدير سلعه إىل مختلف دول العالم ،ال سيما مع التطوير الذي تشهده
موانئ المملكة المختلفة البرية والبحرية والجوية ،والذي جاء متزامنا ً مع
تطبيق الخصخصة التي رفعت وتيرة العمل بصورة احترافية مطردة في
عدد من الموانئ التي تمت خصخصتها.
وتوجد بالمملكة عمالة مهرة من المواطنين واألجانب الذين لديهم
خبرات كبيرة نالوها من سوق العمل ،وهذا بدوره يتيح للمستثمر األجنبي
فرصة كبيرة من االستفادة من هذه الخبرات والتي توفر له الوقت والجهد
الذي ربما كان سيبذله ،لو فكر في استجالب أيدي عاملة من الخارج والتي
قد تكلفه الكثير من المال والجهد والوقت.
ويجد المستثمر األجنبي الكثير من التسهيالت التي تمنحها له المملكة،
بدءا ً من إجراءات دخوله للمملكة عبر أربعة طرق من تأشيرات الدخول
وهي تأشيرات المستثمر ،تأشيرات الزيارة التجارية ،تأشيرات التوظيف،
تأشيرات الزيارة العائلية ،فضال ً عن إتاحة الفرصة للمستثمر ورجل األعمال
األجنبي ،بصورة عامة التقدم بطلب للحصول عىل تأشيرات من خالل
شبكة اإلنترنت عبر أقرب سفارة للمملكة في البلد الذي ينتمون إليه (إذا
كانت الوثائق المقدمة مكتملة) حيث يمكن إصدار التأشيرات في غضون
 48ساعة فقط وهذه تسهيالت كبيرة ربما ال يجدونها في بلد آخر.

وإطالق الهيئة العامة لالستثمار ووزارة التجارة واالستثمار لمبادرة
الترخيص الموحد للمستثمر األجنبي في المملكة ،جاءت لتمثل عامال ً
مهما ً في ترسيخ وجذب االستثمارات األجنبية ،حيث تعمل هذه المبادرة
عىل تسهيل اإلجراءات عىل المستثمر األجنبي إلصدار التراخيص وبدء
مزاولة نشاطه االستثماري في المملكة ،وهذه المبادرة المتطورة تتيح
استخراج الترخيص االستثماري والسجل التجاري وتأسيس عقد الشركة
بشكل آلي ،بواسطة جواز سفر المستثمر ،حيث تعد نقلة نوعية تصب في
مجال جذب المزيد من رؤوس األموال والشركات اإلقليمية والعالمية.
وفيما يتعلق بمجاالت االستثمار بالمملكة ،فهي متوفرة بمختلف
أنواعها ،أبرزها المجاالت التجارية والصناعية والخدمية والصحية
والسفر والسياحة وخدمات الصحة والتعليم وتقنيات المعلومات
والبتروكيماويات ،ويعزز ذلك وجود ست مدن اقتصادية تضم اآلالف من
األنشطة االستثمارية المتنوعة وهي مدينة الملك عبد هللا االقتصادية،
مدينة األمير عبد العزيز بن مساعد االقتصادية ،مدينة جازان االقتصادية،
مدينة المعرفة االقتصادية ،المدينة االقتصادية بتبوك ،المدينة
االقتصادية بالشرقية وكلها مزودة بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا ً
المتطورة تقنيا ً وخدمياً.
وتتيح التشريعات المالية واالئتمانية في المملكة للمستثمر األجنبي
المستوفي للشروط الحصول عىل تمويل مشاريعه ،ومن أبرز هذه
المصادر التي تقوم بالتمويل :صندوق االستثمارات العامة ،صندوق
التنمية العقارية ،صندوق التنمية الصناعية السعودي ،إضافة لذلك
فيحق للمستثمر األجنبي أيضا ً الحصول عىل التمويل من العديد من
البنوك التجارية السعودية والمنظمات اإلقليمية والمؤسسات المالية
الدولية في المملكة التي هي طرف فيها.
ونسبة لكل هذا المزايا والحوافز التشجيعية والتفضيلية فقد أفاد عدد
من المختصين والخبراء االقتصاديين أن المملكة العربية السعودية
موعودة خالل الفترة المقبلة بأن تشهد تدفقا ً كبيرا ً لالستثمارات
األجنبية في عدد من المجاالت والتي تنسجم مع أهداف رؤية  2030التي
بدأت تظهر نتائجها اإليجابية ،مع تنفيذ خططها الجاذبة لالستثمارات
المتنوعة ،كمصدر دخل غير نفطي ،مما شجع الكثير من الشركات
العمالقة التي شرعت في التوجه للمملكة لتنفيذ استثماراتها في عدد
من المجاالت الحيوية.
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خدمة العمالء

 %93معدل رضا العمالء

أكثر من  10آالف حالة تستقبلها
ً
شهريا قنوات اتصال عمالء
الجمارك السعودية
ترتكز الجمارك السعودية عىل تحقيق رضا العمالء كأحد العوامل الرئيسة لتحقيق رؤيتها في أن
تتبوأ المركز األول إقليميا ً في تقديم خدمات جمركية متميزة لتصبح المملكة منصة لوجستية
عالمية ولتحقيق رضا العمالء ،حيث دشنت الجمارك السعودية قنوات تواصل جديدة مع
عمالئها من خالل مركز االتصال الهاتفي وقنوات التواصل االجتماعي والبريد اإللكتروني ،حيث
تستقبل شهريا ً هذه القنوات أكثر من  10آالف حالة من مختلف عمالئها.

عمل متواصل لمنسوبي خدمة العمالء
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متابعة ردود عمالء الهئية عبر وسائل التواصل االجتماعي

وفي هذا الصدد ،أوضح سعادة األستاذ سليمان التويجري ،مساعد المحافظ
للشؤون الجمركية بالهيئة العامة للجمارك ،أن كافة الجهود التي يتم بذلها حاليا ً في
الجمارك تهدف إىل تحقيق التوجيهات السامية الكريمة ،في سبيل الوصول بخطى
متسارعة إىل أن تكون المملكة العربية السعودية منصة لوجستية عالمية تضاهي في
خدماتها ما تقدمه دول العالم المتقدم ويحقق طموح قيادتنا الرشيدة.

رفع مستوى رضا العمالء

وأشار األستاذ التويجري في حديثه لمجلة الجمارك السعودية إىل أن الجمارك
السعودية أتاحت خدمات مركز االتصال الهاتفي الذي يعمل  16ساعة يوميا ً
في سبيل رفع مستوى رضا العمالء واإلجابة عن كافة االستفسارات المتعلقة
بعمليات االستيراد والتصدير ،إىل جانب تفعيل استخدام كافة وسائل التواصل
االجتماعي الطالع المستفيدين من الخدمات الجمركية بآخر المستجدات
المتعلقة بالعمل الجمركي.
وأوضح التويجري أن قنوات التواصل تستقبل الحاالت من مختلف عمالء الجمارك،
سوا ًء من مستوردين ،أو مصدرين ،أو مخلصين ،أو أفراد ،حيث يعمل مركز االتصال
الهاتفي من الساعة السابعة صباحا ً حتى الحادية عشر ليالً ،طوال أيام األسبوع.

ً
يوميا
أكثر من  300اتصال

من جهته ،أكد األستاذ محمد بن غنيم ،مدير مركز االتصال الموحد ،أن الهيئة العامة
للجمارك تولي أهمية بالغة بعمالئها ،ولهذا فهي تعمل عىل تعزيز مستوى رضا
العمالء من خالل عدة قنوات متنوعة ،إما عن طريق مركز االتصال الموحد (الرقم

الموحد  ، 1918البريد االلكتروني  care@customs.gov.saأو من خالل مكتب خدمة
العمالء في مبنى الهيئة العامة للجمارك ،أو عبر النماذج المتاحة عىل بوابة الجمارك
عىل االنترنت وكذلك عبر مواقع التواصل االجتماعي ،كما تعمل بشكل مستمر عىل
قياس مستوى رضا العمالء وتحسين المستوى بشكل متواصل.
وبيَّن بن غنيم أن مركز االتصال الموحد يستقبل  300اتصال يومياً ،وتزيد عند إطالق
أو تحديث خدمة جديدة ،حيث وصلت في يوم واحد أكثر من  750اتصاالً ،في حين
أنها تنقص في أيام نهاية األسبوع.

 %93نسبة رضا العمالء

وكشف بن غنيم ،في حديثه لمجلة الجمارك السعودية أن معدل رضا عمالء مركز
االتصال بلغ  %93منذ انطالقه ،وأن معدل سرعة الرد عىل االتصاالت الواردة ال
يتجاوز ثانيتين فقط ،بحيث يتم رصد أي حالة وتوثيقها وتصنيفها وتصعيدها عند
الحاجة بحسب طبيعة الحالة إىل اإلدارات المعنية في الجمارك ،ومتابعة الحالة
حتى إغالقها.

تقييم مستوى الخدمة

وحول تقييم مستوى الخدمة ،أوضح محمد بن غنيم ،بأنه بعد كل مكالمة ترد
إىل مركز االتصال ،يتم التحويل اآللي إىل نظام خاص بتقييم مستوى الخدمة ،كما
يتم التعامل بكل اهتمام مع اختيارات العمالء وقياسها واعتبارها نسبة الرضا أحد
مؤشرات األداء الرئيسية لمركز االتصال ،كما يتم مراجعة مكالمات العمالء غير
الراضين لمعرفة سبب عدم رضاهم ،وقد تم الرجوع لغالب العمالء ،األمر الذي يسهم
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معدل سرعة الرد
على االتصاالت
الواردة من عمالء
الجمارك ال يتجاوز
ثانيتين فقط

منسوبو خدمة العمالء في مركز االتصال الهاتفي وقنوات التواصل االجتماعي

يعمل مركز
االتصال الهاتفي
ً
ً
يوميا
ساعة
16
لإلجابة عن كافة
االستفسارات
المتعلقة
باالستيراد
والتصدير

بشكل إيجابي وملحوظ في تحسين مستوى الخدمة المقدمة.
وبين بن غنيم أن عمالء الجمارك يقومون عبر تويتر بتقييم مستوى
الخدمة عبر تويتر الجمارك نفسه ،وذلك من خالل رابط يتم
تزويدهم به عند إغالق الحالة ،األمر الذي يسهم بشكل ملحوظ في
قياس مستوى الخدمة وتحسينها.

تويتر  ..على مدار الساعة

من ناحيته ،أوضح األستاذ مهند الفايز ،مدير قنوات التواصل
االجتماعي ،أن حساب تويتر الجمارك السعودية يستقبل يوميا ً
معدل  75استفسارا ً أو شكوى عىل مدار الساعة ،ويتم التعامل
معها غالبا ً خالل  5دقائق ،وترد غالبا ً من المسافرين وعمالء المتاجر
اإللكترونية ،وتزداد االستفسارات بالتزامن مع صدور أي تنظيم
جديد ،أو بالتزامن مع إعالنات التوظيف ،األمر الذي دعا إىل تجهيز
كافة ما يلزم من أعمال التوعية تزامنا ً مع صدور أي تنظيم جديد
بعد التنسيق مع اإلدارات ذات العالقة.

توعية وإرشاد

وأضاف الفايز« :نستغل قنوات التواصل االجتماعي في توعية
التجار بكافة اإلجراءات الجمركية وكل ما يتعلق باألنظمة والقوانين
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المستحدثة في عملية االستيراد والتصدير ،باإلضافة إىل اإلعالن
المختلفة عن الوظائف الجديدة والمزادات ،إىل جانب نشر إنجازات
األعمال في مختلف مشاريع الجمارك».

تعاون اإلدارات المختلفة

وأكد كل من الفايز وبن غنيم ،أن تعاون اإلدارات المختلفة في
الجمارك ،وتجاوبهم لما يرد لهم من إحاالت مختلفة أسهم بشكل
أساسي في إنجاح خدمات العمالء ،سوا ًء عىل مستوى اإلدارات
الرئيسية في الهيئة أو عىل مستوى المنافذ.
وتهدف أعمال خدمة العمالء في الجمارك السعودية إىل تحقيق
رضا العمالء وحل مشاكلهم واستفساراتهم عبر التواصل معهم،
إىل جانب سرعة تنفيذ المتطلبات بسرعة عالية ،بحيث تسهم عىل
المدى البعيد في تطوير وتحسين إجراءات العمل من خالل نقطة
اتصال موحدة تعالج الحاالت الواردة من مختلف القنوات.

أحدث الوسائل والتقنيات

وقال األستاذ سليمان التويجري «تعمل الهيئة العامة للجمارك
جاهدة لتسهيل إجراءات والتصدير وتوفير خدماتها الجمركية
لكافة شركائها من القطاعين العام والخاص ومن أحدث الوسائل

تعاون وتجاوب
اإلدارات
المختلفة
بالجمارك أسهم
بشكل أساسي
في إنجاح
خدمات العمالء

والتقنيات المتوفرة بما يحقق التوجيهات السامية الكريمة بأن يتم
التخليص لإلرساليات الواردة خالل  24ساعة وإىل جانب نجاحها في
تقليص المستندات الالزمة للفسح الجمركي».

خدمة العمالء..أولوية

تستهدف خدمة العمالء نيل رضا كافة المتعاملين مع الجمارك،
حيث يعد ذلك إحدى أولويات الهيئة العامة للجمارك ،لذلك
فإن برنامج خدمة العمالء في الهيئة والمنبثق عن خطتها
االستراتيجية يسهم في تطوير هوية الجمارك وتحسين مستوى
االتصال مع العمالء ،إضافة إىل اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ بجدية ومسؤولية ﻣﻊ كافة
اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات واﻟﺸﻜـﺎوى التي ترد من عمالء الجمارك ،حيث يعزز
سرعة الرد من رﺿﺎ اﻟﻌﻤﻼء.

برامج تعزز خدمة العمالء

قامت الهيئة العامة للجمارك ،خالل األسابيع الماضية بإطالق
عدة برامج مبتكرة لتطوير بيئة العمل الجمركي ،حيث يصب ذلك
ضمن إطار تعزيز الخدمات المقدمة لعمالء الهيئة.ومن بين هذه
البرامج والمبادرات المبتكرة :تطبيق المرحلة األوىل لمشروع خدمة
«المُعاين» وذلك عبر األجهزة الذكية ،حيث يستهدف هذا المشروع

تطوير بيئة العمل الجمركي في مجال معاينة اإلرساليات الواردة
للمملكة وذلك باستخدام أجهزة «لوحية» مرتبطة إلكترونيا ً بنظام
الجمارك لتسريع خدمة الفسح ودعما ً لقدرات المراقب الجمركي،
وهذا من شأنه أن يعمل عىل نيل رضا العمالء ،وخاصة وأن البرنامج
يختص بمجال الرقابة عىل حركة السلع والبضائع وفسحها مباشرة
عبر الساحة الجمركية ،حيث تعد هذه الخدمة جزءا ً من الخدمات
التي تطورها اإلدارة العامة للتقنية عبر أنظمة إلكترونية تسمح
للمعاين بإتمام إجراءات عمله بطريقة سهلة.

حساب تويتر
الجمارك
السعودية
ً
يوميا
يستقبل
ً
استفسارا
75
أو شكوى على
مدار الساعة

دعم شركاء النجاح

وفي ذات اإلطار ،قامت الهيئة العامة للجمارك بإصدار النسخة
الجديدة من دليل مزاولة مهنة التخليص الجمركي ،والتي تأتي أيضا ً
تعزيزا ً لخدمة عمالء الهيئة ،حيث تضمنت عدة تعديالت حتى
يكون مرجعا ً شامال ً ومتكامال ً لجميع شركاء الهيئة في النجاح من
مزاولي مهنة التخليص الجمركي ،وتتضمن النسخة الجديدة توثيقا ً
إرشاديا ً مفصال ً حول مهنة التخليص الجمركي وآلية مزاولته وكذلك
اإلجراءات الجمركية والقانونية المتعلقة به وذلك ألجل تنظيم
مزاولة مهنة التخليص الجمركي وضبط ومراقبة نشاطه عىل حركة
البضائع الواردة.
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حقوق الملكية الفكرية
ودورها في تعزيز وتحفيز
اإلنتاج اإلبداعي

وهب هللا تعاىل اإلنسان عقال ً ميزه به عن باقي المخلوقات ،وعبر هذا العقل يستطيع
اإلنسان أن ينتج عمال ً إبداعيا ً وفكريا ً يفيد به اإلنسانية ،لذا كان البد من حفظ الحقوق
الفكرية واإلبداعية ،فجاء إنشاء الهيئات والمنظمات المحلية واإلقليمية والدولية لتوفر
الحماية الالزمة للملكية الفكرية ،لألفراد والمؤسسات تحفيزا َ لإلبداع واالختراع واإلنتاج
الفكري ،حيث يوفر ذلك بيئة محفزة وأرضية صلبة ليقف عليها المبدع والمخترع
ليثري بإنتاجه واختراعاته اإلنسانية ..في التقرير التالي نتناول دور حفظ وحماية حقوق
الملكية الفكرية في تعزيز اإلبداع اإلنساني.

تعد هيئات ومنظمات حقوق الملكية الفكرية المحلية واإلقليمية والدولية
جهات مرجعية ،فكريا ً وقانونيا ً تسهم في حماية حقوق الملكية الفكرية لألفراد
والمؤسسات والكيانات االعتبارية ،كما تسهم في رفع مستوى الوعي للمخترعين
والمبدعين حول كيفية حفظ وحماية حقوقهم الفكرية واإلبداعية مما يخلق بيئة
محفزة وقوية ينطلق من خاللها المخترع أو المبدع ليثري بإنتاجه وفكره اإلنسانية،
فعندما يحس المبدع والمخترع بأن عمله الذي بذل فيه خالصة جهده وفكره في
أي ٍد أمينة فإن ذلك يجعله يشعر باالطمئنان واألمان ،ليبدع أكثر وأكثر.
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تضافر جهود الحماية

تتضافر الجهود المحلية واإلقليمية والدولية لتوفر حماية فكرية وقانونية وذلك
حفاظا ً للحقوق الفكرية واألدبية والثقافية لبراءات االختراع ،مما يخلق مجاال ً
رحبا ً لإلنسان المبدع للشروع في اإلنتاج والعطاء ،فضال ً عن ذلك فإن هذه
الهيئات والمنظمات تقوم أيضا ً بحماية العالمات التجارية وحقوق المؤلف.
وحرصا ً من المملكة عىل التواصل مع الهيئات والمنظمات اإلقليمية الدولية فقد
انضمت للمنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية ()WIPOفي مايو 1982م

توعية
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يمثل حفظ
حقوق الملكية
ً
حافزا
الفكرية
ً
كبيرا لتعزيز
إبداع المبدعين
ورعايتهم بصورة
قانونية

وأصبحت عضوا ً فاعال ً في هذه المنظمة العالمية ،حيث تكفل
المنظمة حماية حقوق المخترع والمؤلف والعالمات التجارية،
وكل ذلك له أثر إيجابي عىل مستقبل التنمية والتطور في
المملكة.
أما مكتب براءات االختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
فيؤدي دورا ً هاما ً في حماية حقوق الملكية الفكرية وبراءات
االختراع ،وقد تم إنشاؤه عام 1992م ،ويُعنى بتطبيق نظام قانون
براءات االختراع لدول المجلس ،ويقوم المكتب باستقبال طلبات
براءات االختراع التي يتم إيداعها لديه ويتم فحص تلك الطلبات
للتأكد من استحقاقها للحماية ومن ثم يقوم بإصدار قرارات
تختص بمنح براءات االختراع أو رفض الطلب.
وبراءة االختراع التي يمنحها المكتب سارية المفعول داخل
دول مجلس التعاون ويتوىل إدارة المكتب مجلس إدارة وجهاز
تنفيذي ويضم أربع إدارات هي :وحدة الشؤون القانونية وإدارة
الفحص الفني(الموضوعي) وإدارة الفحص الشكلي وإدارة
الخدمات اإلدارية.

دور توعوي وإرشادي

وفي ذات السياق ،يقدم االتحاد العربي لحماية حقوق الفكرية
عددا ً من الخدمات لألفراد والمؤسسات التي تحت لواء
عضويته ،حيث يعمل عىل تطوير وتقديم أساليب العمل لتحقيق
أفضل مردود فكري وتبادل الخبرات بين األعضاء وكذلك إجراء
األبحاث والدراسات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية ونشر
مواد توعوية وإرشادية لتثقيف األعضاء حول كيفية الحفاظ
عىل حقوقهم الفكرية ،إضافة لقيامه بحل المشكالت الفنية
والتجارية المتعلقة بالملكية الفكرية والمحافظة عىل حقوق
األعضاء في ذلك الشأن والعمل عىل حماية أعضاء االتحاد ضد
أي مواضيع لها ارتباط بالملكية الفكرية ،كما يعمل االتحاد عىل
إقامة عالقات تعاون مع الهيئات والمؤسسات األجنبية ذات
العالقة بمجال حماية الملكية الفكرية وبراءات االختراع ،إضافة
إىل قيامه بوضع برامج للتدريب والتأهيل لرفع كفاءة أعضائه
العاملين في مجال الملكية الفكرية ،بمساعدة الجهات األخرى
المعنية بالملكية الفكرية في تنفيذ تلك البرامج.

حماية األفراد والمؤسسات

وتختص هيئات ومنظمات وكيانات حماية حقوق الملكية

إحدى فعاليات مركز تحكيم االتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية
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الفكرية المحلية والدولية بتوفير الحماية الالزمة لألفراد
والمؤسسات والكيانات ،لتخلق لهم بيئة جاذبية لالختراع
واإلبداع ،فضال ً عن ذلك فهناك جانب تسويقي لبراءات االختراع
تقوم به هذه الجهات لدعم أصحابها في مختلف البلدان
وتشدد هذه الهيئات والمنظمات عىل حفظ حقوق الملكية
الفكرية المحلية واإلقليمية والدولية ،حرصا ً منها عىل حماية
اإلنتاج الفكري واإلبداعي للفرد والكيانات ،كما تحث الدول عىل
سن التشريعات والقوانين.

واجهات الحماية المحلية

تعتبر مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية هي المؤهلة
علميا ً وعمليا ً لمتابعة ما يتعلق ببراءات االختراع عىل اعتبار أن
موضوع الملكية الفكرية يتعلق أساسا ً بتسجيل براءات االختراع
وتنظيم أمور نقل التقنية ،لذلك فإن المدينة تختص بهذه
المهمة لما تمتلكه من خبرات تراكمية في هذا المجال.
ويعمل مكتب براءة االختراع التابع للمدينة عىل بناء وتطوير
قواعد معلومات وطنية لوثائق الحماية المتعلقة ببراءات
االختراعات المختلفة وكذلك نشر وثائق الحماية لـ«البراءات»
وذلك من أجل اإلسهام في رفع مستوى اإلبداع واالبتكار
بين المواطنين ،كما يعمل المكتب عىل إيداع وفحص طلبات
الحصول عىل براءات االختراعات.

أعضاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية

الهيئة السعودية للملكية الفكرية

وفي ذات اإلطار ،فإن الهيئة السعودية للملكية الفكرية تعمل
عىل تعزيز االستفادة من اإلنتاج الفكري واإلبداعي بالمملكة؛
إسهاما ً منها في بناء اقتصاد متقدم قائم عىل المعرفة ،كما
تعمل عىل إنشاء قواعد للمعلومات في هذا المجال لتبادل
المعلومات مع الجهات المحلية واإلقليمية والعالمية ،كما
تقوم الهيئة بالترخيص لألنشطة ذات العالقة بمجال عملها
وكذلك تتوىل مهمة تمثيل المملكة في المنظمات الدولية
واإلقليمية ذات العالقة بحقوق الملكية الفكرية والدفاع عن
مصالحها ،وإبداء الرأي في شأن االتفاقيات الدولية المتعلقة
بحقوق الملكية الفكرية ،باإلضافة إىل متابعة تنفيذ االلتزامات
المترتبة عىل انضمام المملكة إىل االتفاقيات الدولية المتعلقة
بالملكية الفكرية وتضم الهيئة في عضويتها ممثلين من عدة
وزارات وهيئات ذات عالقة بالعمل الفكري واإلبداعي واالختراع
والتخطيط ،بجانب العمل الثقافي والتقني.

بيئة المملكة محفزة لإلبداع

لقد حرصت المملكة عىل توفير بيئة محفزة لإلبداع الفكري
لإلنسان السعودي ،مما أهلها بأن تحقق قفزات هائلة في
تسجيل براءات االختراع متفوقة عىل دول كثيرة وذلك وفقا ً
لألرقام الصادرة من مكتب براءات االختراع األمريكي «»USPTO
التابع لوزارة التجارة األمريكية الذي أوضح أن المملكة احتلت
المرتبة الـ 23عالميا ً من بين  92بلدا ً وذلك خالل عام 2017م
حيث بلغ عدد براءات االختراع السعودية  664براءة اختراع ،وهو
ضعف عدد البراءات التي حصلت عليها الدول العربية مجتمعة.

ولم تغفل «رؤية المملكة  »2030مجال االبتكار واإلبداع
واالختراع ،حيث أعطته ما يليق به من اهتمام وعناية ،فكان
نتيجة ذلك التفوق الكبير الذي حققته المملكة عالمياً ،مما
يؤكد أن والة األمر  -حفظهم هللا -يحرصون كل الحرص بأن
تتبوأ المملكة مكانة مرموقة إقليميا ً وعالمياً.

أبرز الهيئات والمنظمات
•المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية (. )WIPO
•االتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية.
•مكتب براءات االختراع لدول مجلس التعاون الخليجي.
•الهيئة السعودية للملكية الفكرية ( ت َّم إنشاؤها بقرار
ملكي ).
•األهداف والتطلعات
•حماية حقوق الملكية الفكرية لألفراد والشركات
والكيانات وحفظ الجانب األدبي لها.
•التنسيق في مجال تبادل المعلومات مع المهتمين
بحقوق الملكية الفكرية بمختلف دول العالم.
•نشر أبحاث ودراسات الحقوق العامة للملكية الفكرية
وكيفية التعامل مع اإلنتاج الفكري باحترافية.
•توفير نظم وبرامج معلوماتية في مجال الملكية الفكرية
لالرتقاء بثقافة األفراد والمؤسسات.
•إعطاء الفرصة لصاحب اإلنتاج الفكري واإلبداعي لعرض
منتجه في حضور من يعنيهم هذا األمر.
•نشر الوعي المعرفي في مجال حقوق الملكية الفكرية
وتوضيح كيفية حمايتها والحفاظ عليها.

هيئات
ومنظمات
حماية الملكية

تشدد الهيئات
والمنظمات المحلية
واإلقليمية والدولية عىل
توفير حماية شاملة وآمنة
لحقوق الملكية الفكرية
( قانونيا ً وفكريا ً وأدبياً)
وتشمل الحماية براءات
االختراع وحقوق المؤلف
والعالمات التجارية .
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التجارة اإللكترونية بالمملكة
وتسهيالتها من منظور
خدمي وجمركي
تطور كبير ومطرد حققها سوق التجارة اإللكترونية في السعودية من حيث التقنيات
والحراك التجاري ،خاصة خالل العشر سنوات األخيرة ،فقد شهد نموا ً مطردا ً في ظل تزايد
عدد المتسوقين عبر اإلنترنت ،حيث سجل قطاع التجارة اإللكترونية نموا ً بنسبة  %20بشكل
سنوي ،لكن رغم ذلك تشكل نسبة المبيعات للمواقع اإللكترونية داخل المملكة نسبة %3
من حجم المبيعات ،فيما تستحوذ مبيعات المواقع العالمية عىل  ،%97بحسب إحصائية
عام 2017م .في التقرير التالي نتطرق للتجارة اإللكترونية  ..تسهيالتها من منظور خدمي
وجمركي والشركات العاملة في هذا المجال ،وأبرز مزاياها.
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تجارة إلكترونية

جانب من نشاطات شركة فيدكس العالمية

شهدت معدالت التجارة اإللكترونية بالمملكة ،نموا ً مطرداً ،لكن ال تزال دون
الطموح مقارنة بالتجارة اإللكترونية في بقية دول العالم خاصة ،الغربية،
وتستحوذ حجوزات السفر والسياحة وسلع اإللكترونيات واألجهزة السياحة،
النصيب األكبر المبيعات بالمملكة ،وكذلك المبيعات الرقمية كعامل مسرع
رئيس لتطوير قطاع التجزئة بسبب انخفاض متطلبات نفقات رأس المال
والنفقات التشغيلية مقارنة بالمتاجر التقليدية ،إضافة إىل تجارة السلع عبر
الطرود البريدية ،أو الطرود عبر شركات الشحن اإلقليمية والعالمية ،فضال ً عن
ذلك توفر التجارة اإللكترونية فرصة الوصول األسرع إىل السوق مع إمكانية
تحقيق تأثير كبير ضمن إطار زمني قصير.

دعم لوجستي للمملكة

ومن شأن تسارع حركة التجارة اإللكترونية بالمملكة أن تعمل عىل تعزيز جهودها
في تحويلها إىل مركز لوجستي إقليمي وعالمي ،حيث إن ذلك يعتبر أولوية
رئيسة في رؤية السعودية  .2030والعامل الرئيس لتحقيق ذلك يكمن في توفير
ظروف عمل تدعم تطور آليات التجارة اإللكترونية في المملكة ،وتعتبر المهارات
متساو لدعم تطوير
والتكنولوجيات المطلوبة للتجارة اإللكترونية مناسبة بشكل
ٍ
قطاعات رقمية أخرى ،في حين أنه يمكن االستفادة من خدمات انتشار وسائل
التقنية المساعدة للتجارة اإللكترونية لدعم مكانة المملكة لتحقيق هدفها في
تحويلها لمركز لوجستي إقليمي وعالمي.

توفير فرص عمل

كما يوفر قطاع التجارة اإللكترونية العديد من فرص التوظيف لعدد كبير من
الشباب السعودي الذي يمتلك مهارات تقنية عالية ،فضال ً عن المهارات اإلدارية
والتشغيلية ،حيث يعتبر قطاعا ً جاذباً ،نسبة لقلة تكاليف تجهيزاته ،كما يوفر
مزايا وصول فعالة للسوق أمام منتجات استهالكية جديدة ،فضال ً عن أنه يحفز
تطوير نطاق منوّع من مزوّدي الخدمات التكنولوجية المطلوبة لتطوير الحلول
التكنولوجية في منصات الدفع ،وتصميم المواقع اإللكترونية ،وبرمجيات التطوير.
وعىل الرغم من نمو قطاع التجارة اإللكترونية بسرعة في المملكة ،لكنه ال يزال
مقارنة ببقية دول العالم دون التطلعات ،ففي العام الماضيّ ،
سجلت المبيعات
اإللكترونية بالمملكة نحو  % 0.8من إجمالي مبيعات التجزئة ،وهو رقم أقل
بكثير من أسواق التجارة اإللكترونية الرائدة وغيرها من األسواق اإلقليمية ذات
الصلة ،مثل اإلمارات التي سجلت فيها أسواق التجارة اإللكترونية  .1.5%كما أن
الشركات العالمية تستحوذ عىل النسبة األكبر من هذا السوق ،وكمثال آخر ما
حققه موقع شركة أمازون خالل العام الماضي ،بحصوله عىل نسبة كبيرة من
سوق التجارة اإللكترونية في المملكة بلغت  % 15.2رغم عدم امتالك الشركة
ألي مكتب محلي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
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شهدت
مبيعات التجارة
اإللكترونية
ً
نموا
بالمملكة
مطردا وتطوراً
ً
ً
الفتا خالل العشر
سنوات الماضية

ساحة الشحن في مطار الملك خالد الدولي بالرياض

تخضع سلع
التجارة
اإللكترونية كافة
لإلجراء الجمركي
وتطبيق
مواصفات
الجودة
والمقاييس
لحماية
المستهلك

خدمات النقل وجمرك البريد

تؤدي شركات النقل المحلية واإلقليمية والعالمية ،دورا ً كبيرا ً
وبارزا ً في تسهيل حركة التجارة اإللكترونية ،فضال ً عن الدور
الالفت الذي يقوم به جمرك مؤسسة البريد السعودي في
تسهيل اإلجراء الجمركي وإنهاء تسليم سلع الوارد من مختلف
دول العالم لعمالئها في المملكة.
ووفقا ً لإلجراء الجمركي الذي تتبعه الهيئة العامة للجمارك،
فإن البضاعة الشخصية تعفى من الرسوم الجمركية عند الشراء
من المتاجر اإللكترونية من الخارج في حال أن إجمالي قيمة
المشتريات أقل من  1000ريال (تحتسب القيمة اإلجمالية
بحيث تشمل قيمة البضاعة وأجور الشحن والتأمين) ،مع عدم
وجود متطلب إذن فسح من أي جهة أخرى.
وعند الشراء عبر شركات النقل السريع ،تلتزم هذه الشركات
بإنهاء اإلجراء الجمركي من خالل مخلصيها المعتمدين لدى
الجمارك ،أما في حال االستيراد عبر البريد السعودي ،فيقوم
العميل نفسه بزيارة الجمرك إلنهاء إجراءاته شخصياً ،حيث ال
يقدم البريد السعودي خدمة التخليص الجمركي.

خدمات شحن محلية ودولية

وهناك العديد من الشركات المحلية الدولية التي تقدم
خدمات شحن الطرود والبضائع داخل المملكة ومختلف دول
العالم ،ومن أبرز الشركات العالمية التي لها فروع بالمملكة
وتعمل عىل نقل الطرود والبضائع ( ،ومن بينها بضائع وسلع
التجارة اإللكترونية) فيديكس اكسبريس وهي شركة عالمية
للنقل السريع ولها فرع بالمملكة ،ومقرها الرئيس في الواليات
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المتحدة األمريكية ،دي اتش أل وتعتبر من أشهر شركات
الشحن العالمية ،يو بي اس وهي من الشركات العالمية للشحن
الدولي ومتخصصة بإيصال الطرود والبضائع إىل أي مكان بالعالم،
ريتيكس شركة شحن جوي وبري عالمية ،أرامكس تقدم
خدمات النقل السريع لنقل الطرود والوثائق داخل المملكة
وكذلك لمختلف أنحاء العالم ،شركة ناقل وتعد من أكبر
شركات نقل البضائع عىل مستوى الشرق األوسط ،داخل وخارج
المملكة ،إضافة إىل مؤسسة البريد السعودي التي تعمل عىل
إرسال واستالم البضائع والطرود وتوزيعها عىل عمالئها ،داخل
وخارج المملكة ،سواء كانت هذه الطرود والبضائع يتم تسويقها
عن طريق التجارة اإللكترونية أو غيرها.

نظام التجارة اإللكترونية بالمملكة

حرصا ً عىل حماية المستهلك ،فقد فرغت وزارة التجارة
واالستثمار من إعداد مشروع نظام التجارة اإللكترونية ويهدف
إىل تعزيز الثقة بالمعامالت اإللكترونية ودعم أنشطة التجارة
اإللكترونية وتطويرها وتوفير الحماية الالزمة لتعامالت التجارة
اإللكترونية من الغش والخداع والتضليل واالحتيال.
وظلت الوزارة تدعم بشكل متواصل آلية التجارة اإللكترونية،
بهدف تعزيز الثقة بصحة معامالت التجارة اإللكترونية
وسالمتها ،وتوفير الحماية الالزمة .ومن أبرز أحكام مشروع نظام
التجارة اإللكترونية اإلفصاح عن بيانات التاجر كاسمه ووسائل
االتصال به واسم السجل المقيد به ،وإلزامه بتقديم بيان بأحكام
وشروط العقد للمستهلك ،وكذلك فاتورة تبين تكاليف الشراء
شاملة جميع الرسوم ،وتاريخ التسليم.

منصة «معروف»

من أبرز المبادرات التي أطلقتها وزارة التجارة واالستثمار لضبط
التجارة اإللكترونية مبادرة «معروف» وهي منصة إلكترونية
مجانية تسمح ألصحاب المتاجر اإللكترونية واألسر المنتجة
الذين يمارسون نشاطاتهم التجارية عبر المواقع اإللكترونية
بإصدار شهادة معروف لتوثيق تسجيلهم وتتيح الخدمة
الجديدة للبائع الوصول لشريحة أكبر وتعطي صورة واضحة
عن خدمات المتجر اإللكتروني ،إىل جانب أنها تمكن المشتري
من كتابة تعليقاته في صفحة التاجر وتقييم التجربة ،كما
تمكن المنصة البائع من التسويق لمتجره ،وإضافة جميع
حساباته بوسائل التواصل االجتماعي وموقعه اإللكتروني
ووسائل التواصل معه ،إىل صفحته في الموقع ،مما يسهل عىل
المشترين الوصول إليه ،ويستطيع تمييز متجره بعدة وسائل
أهمها ربطه بسجل تجاري يمنحه شهادة معروف الذهبية.

إيجابيات وسلبيات

هناك العديد من اإليجابيات والسلبيات التي تظهر لدى
المتعاملين مع التجارة اإللكترونية أبرزها:

اإليجابيات:

•إتاحة العديد من الخيارات للمشتري مع إمكانية مقارنة
األسعار.
•بقاء المتاجر مفتوحة طوال الوقت مع إمكانية البيع
والشراء للبيع والشراء واالستبدال.
•القدرة عىل تقديم عروض أسعار بكل سهولة
للمستهلكين والوكالء.
•الوصول للمتاجر حول العالم بسهولة وفي أسرع وقت.
•شراء البضائع األصلية من مصدرها أو الوكيل المباشر.

تطور التجارة
اإللكترونية
بالمملكة يعزز
الجهود المختلفة
لتحويلها لمركز
لوجستي عالمي
ً
وفقا لرؤية
2030

السلبيات:

•التأخر أحيانا ً في استالم السلع ،خاصة ذات القيمة العالية.
•صعبة الكشف أحيانا ً عن بعض السلع المزورة ،فبعض
المواقع المزورة قد تبدو حقيقية.
•عدم القدرة عىل معاينة المنتج بطريقة فعالة قبل
شرائه.
•معاناة المستهلكين والشركات عىل حد سواء من
االحتيال عىل بطاقات االئتمان.

تتعاون عدة
جهات لتسهيل
حركة التجارة
اإللكترونية
كوزارة التجارة
والجمارك
السعودية
واالتصاالت
وتقنية
المعلومات

منظر عام ألحد أسواق الخليج
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استثمار

المناطق الحرة ودورها في
جذب االستثمار ودعم االقتصاد
تكتسب المناطق الحرة أهميتها انطالقا ً من دورها االقتصادي وإسهامها في تنمية االقتصاد المحلي ،وجذب
االستثمارات األجنبية ،إضافة إىل توفيرها ألكبر عدد ممكن من فرص العمل ،فضال ً عن قيامها بتعزيز العالقات
اإلقليمية والدولية ،وكذلك ترويج السياحة في البلد المقامة عليه ،واإلسهام بصورة مباشرة وكبيرة في تحويلها إىل
مركز لوجستي إقليمي وعالمي ،ألجل كل هذه المزايا اتجهت الكثير من دول العالم إىل إنشاء العديد من المناطق
الحرة ،بمختلف أنواعها وجميعها تمتلك تقريبا ً نفس المزايا وتحقق نفس األهداف..في التقرير التالي نتناول،
بصورة عامة ،دور المناطق الحرة في جذب االستثمار ودعم االقتصاد المحلي.
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يعد السبب الرئيس النتشار المناطق الحرة في مختلف أنحاء العالم ،إىل
إحداثها ألكبر عدد ممكن من فرص العمل ،وجلب االستثمارات األجنبية،
والمساهمة في عملية التنمية ،وفتح المجال واسعا ً لشراكات محلية
وأجنبية ،وهذا بدوره يتيح الفرص للقطاعين العام والخاص الكتساب خبرات
عريضة من الشركات اإلقليمية والعالمية .كما يعزز نشاط المناطق الحرة
من التنمية في المناطق ذات التطور المنخفض ،مما يسهم في خلق مركز
حضاري يخفف من مشكلة الهجرة الداخلية للمدن الكبرى ،ومازالت المناطق
الحرة في تطور مستمر ،من حيث مفهومها وآلياتها ومجاالت عملها.

مفهوم المناطق الحرة

رغم االنتشار الواسع للمناطق الحرة ،لكن ال يوجد تعريف موحد لها ،أو متفق
عليه ،إنما وضع تعريف لحدود نطاقها ،أو إلجراءات والتنظيمات الجمركية
التي يخضع لها نظام العمل بداخلها ،ونجد أن لجنة اإلحصاء التابعة لمنظمة
األمم المتحدة عرفت المنطقة الحرة عىل أنها« :مجال جغرافي حدوده ثابتة
ومدخله مراقب من طرف الجمارك ،حيث يمكن للسلع القادمة من الخارج

عبور الحدود الجمركية دون الخضوع للحقوق أو للمراقبة ،ماعدا تلك التي
يمنع دخولها من طرف القانون ،ثم تستطيع الحقا ً الخروج دون أن تخضع
لحقوق أو مراقبة الصادرات».
فيما يقوم مفهوم المناطق الحرة عىل إيجاد مناطق  ،FTZمعفاة من الرسوم
الجمركية  Duty-freeوالمستودعات وكذلك مرافق التوزيع والتصدير ،أو
مناطق تجهيز الصادرات  EPZالتي تهدف إىل جذب االستثمارات ،المحلية
والدولية ،القائمة عىل عمليات التصدير ،بكل سهولة ويسر ،وغالبا ً ما تشمل
مجموعة واسعة من الصناعات التحويلية ،أو حتى المناطق االقتصادية
الخاصة  ،SEZوالتي هي في حد ذاتها تعتبر مدناً ،ألنها تشمل كل قطاعات
الصناعة والخدمات ،وتستهدف األسواق المحلية واألجنبية ،بصورة عامة.

حيوي لالقتصاد
ّ
شريان

ويصف الكثير من الخبراء االقتصاديين بأن المناطق الحرة تعد بمثابة شريان
حيوي ّ لالقتصاد ،حيث تلجأ إليها مختلف دول العالم ،من أجل تعزيز مكانتها
التنافسية في اإلنتاج غير التقليدي ،وتوفير فرص العمل لتخفيف مشاكل
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توفر المناطق
الحرة فرص
عمل إضافية
للمواطنين
وترفع من
كفاءتهم
وقدراتهم

إحدى المناطق الحرة بمدينة دبي

اإلسهام في
تنشيط حركة
التجارة الداخلية
والخارجية أبرز
فوائد المناطق
الحرة

البطالة ،وجذب االستثمار األجنبي المباشر  FDIكوسيلة لتحفيز
نقل التكنولوجيا وكذلك كمشجع للشركات المحلية واألجنبية.
والمناطق الحرة توجد في جميع دول العالم ،تقريبا ،أما عربيا ً
فتوجد في عدد من دول منطقة الخليج وإفريقيا.

وسيلة ناجعة لجذب االستثمار

أدركت مختلف دول العالم ،وبقناعة تامة أن المناطق الحرة وسيلة
ناجعة لجذب االستثمارات األجنبية وتعزيز وتطوير اإلنتاج المحلي
وتنمية صادراتها ،إضافة إىل إتاحة الفرصة لحصول الناتج المحلي
عىل التكنولوجيا الحديثة والمتطورة وزيادة إيرادات الدول من
العملة الصعبة عند قيامها بإنشاء مناطق حرة لها ،حيث ينجم عن
ذلك زيادة ترابط االقتصاد المحلي مع االقتصاد العالمي وتحقيق
النمو االقتصادي المستمر ،فضال ً عن ذلك تعتبر المناطق الحرة
نوعا ً من أنواع االستثمار األجنبي المباشر ،لذلك تسعى معظم
الدول السيما النامية منها إىل جلب هذا النوع من االستثمار باعتباره
المحرك الرئيس القتصادها ،و ذلك لما تقدمه هذه المناطق من
تسهيالت وامتيازات متنوعة ،كالحوافز الضريبية والجمركية ،إضافة
إىل العمالة الرخيصة نسبياً ،مما يمكنها من تحقيق ميزة تنافسية
ذاتية .ومن الواضح أن أي تقييم حقيقي ألثار المناطق الحرة عىل
التنمية المحلية واإلقليمية يتطلب دراسة حاالت لهذا المناطق وفي
الدول المقامة فيها.

أهداف المناطق الحرة

تسعى الدول التي تقيم مناطق حرة لتحقيق عدة أهداف من وراء
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إقامتها ،يتمثل أبرزها في التالي:
إنشاء المشاريع اإلنتاجية ،أبرزها الصناعية حيث يكون الهدف
األساسي من إقامتها هو التصدير ،زيادة رصيد الدولة من العمالت
األجنبية ،إنشاء المشاريع اإلنتاجية التي تعمل عىل سد حاجة
االستهالك المحلي بدال ً من الواردات ،جذب رؤوس األموال
األجنبية والتي تجلب معها التقنيات الحديثة في اإلنتاج و اإلدارة،
اإلسهام في تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية ،الحد من
مشكلة الضغط السكاني عن بعض المدن الكبيرة ،تنمية وتعمير
بعض المناطق ،أو زيادة النمو الحضري لبعض الجهات المتخلفة
نسبياً ،من أجل إيجاد نوع العدالة االجتماعية ،مع خلق فرص عمالة
جديدة للكوادر الوطنية ،ورفع مستوى المهارات الفنية واإلدارية
بما تستحدثه مشاريع المناطق الحرة ،من معرفة فنية حديثة
وتكنولوجيا متطورة وكذلك الحد من مشكلة البطالة ،اإلسهام في
زيادة الدخل الوطني ،وتوزيعه وزيادة التكوين الرأسمالي الصافي
وسد الفجوة بين االدخار واالستثمار ،إيجاد صناعة منتجة تكون
نموذجا ً للصناعة المحلية التي تحاول االلتحاق بالسوق الخارجية
بصورة شاملة.

تصنيفات المناطق الحرة

أبرزها :مناطق حرة خاصة بالموانئ البحرية -مناطق حرة خاصة
بالموانئ الجوية -مناطق التجارة الحرة -مناطق استثمار المؤسسات
المناطق المصرفية الحرة -المناطق الصناعية الحرة -مناطق تصديرالصناعية الحرة -مناطق التخزين ومناطق اإليداع الجمركي -مناطق
التجارة العابرة -المناطق الحرة العامة -المناطق الحرة الخاصة.

مزايا عامة
هناك عدد من المزايا التي توفرها المناطق الحرة للجهات
المستثمرة داخل نطاقها ويتمثل أبرزها في التالي:

إمكانية وصل نسبة تملك
األجانب للشركات لنسبة% 100

حرية كاملة النتقال رأس المال
واألرباح دون قيود

عدم وجود أي قيود عىل صرف
العمالت األجنبية

موقع استراتيجي يربط المستثمر
بأسواق محلية ،إقليمية ،دولية

ميزة اإلعفاء الكامل للشركات
واألفراد من الضريبة

منح إعفاء من التعرفة الجمركية
عىل الواردات

وجود منظومة متكاملة لحماية
حقوق الملكية الفكرية

شبكة عالمية قوية من الخدمات
اللوجستية وخدمات النقل
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جمرك ميناء الملك عبد العزيز بالدمام

يضبط كميات كبيرة
من الحبوب المخدرة والخمور
حقق جمرك ميناء الملك عبد العزيز إنجازات جمركية الفتة ،خالل الفترة من  1438-01-01إىل ،1439-06-20
حيث تمكن من ضبط كميات كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة ،باإلضافة إىل الخمور ،كذلك تمكن الجمرك من
ضبط كمية كبيرة من السلع المقلدة والمغشوشة ..في التقرير التالي نبرز تفاصيل هذه اإلنجازات.
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إنجازات جمركية

حبوب كبتاجون

خمور

واصل جمرك ميناء الملك عبد العزيز إنجازاته
في مجال إحباط المخدرات ،واستطاع أن
يحبط ( )12838250حبة من حبوب الكبتاجون
المخدرة ،كان يستهدف بها المهربون شباب
هذه البالد وتدمير المجتمع.

أما ضبطيات الخمور التي حققها الجمرك فقد
بلغت ( )13824زجاجة وهي من المحاوالت
التي يقوم بها ضعاف النفوس إلفساد العقول.

غش تجاري

انتهاك حقوق ملكية فكرية

تنوعت ضبطيات جمرك ميناء الملك عبد
العزيز ،فيما يتعلق بالغش التجاري وقد بلغت
في مجملها ( )1451محضر ضبط.

نجح الجمرك في ضبط محاوالت عديدة
لتقليد عالمات تجارية ،حيث بلغت ()242
محضر ضبط.
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المدن الذكية..
ً
دعما
تتجه المملكة إلنشائها
ً
وجذبا لالستثمار
للتنمية االقتصادية
يهدف إنشاء المدن الذكية إىل تحقيق زيادة الفاعلية االقتصادية وتوفير بيئة حضرية لجذب
االستثمارات في المناطق التي تقام عليها ،مع توفير حياة ذات رفاهية عالية لسكانها .وتعمل
المدن الذكية أيضا ً عىل تحقيق كفاءة تشغيل الخدمات وشبكات البنية التحتية عبر توفير خدمات
لوجستية ،وهذا ما تسعى لتحقيقه المملكة ،حيث تخطط إلنشاء ( )10مدن ذكية تتمتع بكفاءة
عالية تتماشي مع أهداف برنامج التحول الوطني  ،2020إضافة إىل تحقيق االستدامة واالزدهار
الحضري ،القائمة عىل عمود فقري لشبكات االتصاالت وتقنية المعلومات.
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مدن ذكية

توفر المدن الذكية عدة خدمات متكاملة ومتطورة لسكانها ،حيث تعتمد
عىل فكرة ربط األماكن العامة في المدينة ،كالمطارات واألسواق والحدائق
والمتنزهات والمستشفيات وأماكن التجمع العامة في المدينة عن طرق
استخدام تقنيات اتصال متطورة ،مثل تقنية واي ماكس ونقاط التوزيع
الساخنة (  ،)Hot spotsمما يمكن سكان المدينة الذكية استخدام تقنية
المعلومات والتواصل مع كافة المؤسسات والهيئات في مدينتهم إلنجاز
أعمالهم إلكترونياً ،بسهولة ويسر.

مفهوم وأهداف المدن الذكية

انتشر مفهوم المدن الذكية في معظم مدن العالم ،وطُبق عمليا ً في مدن
متعددة حول العالم ،حيث أصبحت هناك مدن ذكية في أوروبا وأمريكا
وآسيا وأستراليا وإفريقيا ،وأصبح الكثير منا يرى أو يسمع كثيرا ً عن وجود
نماذج لمدن ذكية عالمية ،في مختلف دول العالم .وتتفوق المدينة
الذكية عىل المدينة التقليدية في أن األوىل تعتمد عىل تقنيات المعلومات
واالتصاالت السلكية والالسلكية وشبكات النطاق العريض ،لخدمة سكانها
وقطاع األعمال بها وتعزز بيئة االستثمار بصورة عامة.
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تسعى المملكة
لتنفيذ 10مشاريع
مدن ذكية بعدة
ً
تحقيقا
مناطق
لبرنامج التحول
2020

أما أهداف المدن الذكية ،فإنها تقوم عىل تحقيق جودة
الحياة وزيادة فاعليتها اجتماعيا ً وثقافيا ً واقتصادياً ،في حل
المشكالت الحضرية ،وتحقيق كفاءة تشغيل الخدمات
وشبكات البنية التحتية ،وفاعلية إدارة المدن ،وتحسين
األداء الحضري ،واإلدارة الذكية الستخدامات األراضي والنمو
العمراني ،وتقليص اآلثار السلبية عىل البيئة ،إضافة إىل تحقيق
االستدامة واالزدهار الحضري ،مما يخلق بيئة مثالية تعمل
عىل جذب السكان بما توفره من رفاهية عالية.

10مدن ذكية بالمملكة

وأخذت المملكة في االتجاه نحو إنشاء مدن ذكية ،بعدد
من مناطقها وقد أوكلت مهمة تنفيذ مبادرة المدن الذكية
والتنسيق لمشاريعها إىل وزارة الشؤون البلدية والقروية،
حيث بدأت الخطوات التنفيذية نحو إطالق مشروعات
المدن الذكية بعدد من مناطق المملكة ،عىل أن يتم تنفيذ
هذا المشروع في  10مدن في البالد تحقيقا ً لبرنامج التحول
 .2020وكانت الوزارة قبل ذلك ،قد طرحت عام 2015م
مشروعا ً يحمل عنوان دراسة تطبيق مكونات المدن الذكية
في التخطيط العمراني ،حيث استهدفت الدراسة  17مدينة
رئيسية (إنشاء  10مدن ذكية ،كمرحلة أوىل) ،في المملكة

إنشاء المدن
الذكية بالمملكة
يأتي ضمن
األولويات التي
تستهدف إحداث
نقلة نوعية
بالبالد
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تشمل عواصم المناطق التي يسكنها  75في المائة من
إجمالي سكان المملكة ،حيث تم تقييم جاهزية هذه المدن
وفقا ً لمعايير دولية متفق عليها.

مدينتي ذكية

وسعيا ً لتنفيذ مشاريع المدن الذكية العشرّ ،
دشنت وزرة
الشؤون البلدية ،خالل الفترة الماضية ،هوية المدن الذكية
تحت شعار (مدينتي ذكية) ويأتي ذلك تأكيدا ً عىل أن خطة
التحول الرقمي في قطاع المدن الذكية تعكس تطلعات
القيادة وآمال المواطنين تجاه استخدام أحدث تطبيقات
وتقنيات المدن الذكية.

أذكى المدن في العالم

شرعت دول العالم ،منذ عدة سنوات في إنشاء المدن
الذكية وقطعت شوطا ً كبيرا ً في هذا المجال ،وهناك مدن تم
تصنيفها كأذكى مدن العالم وهي :مدن سنغافورة ونيويورك
وبرشلونة وأوسلو ولندن وسان فرانسيسكو ،وذلك من حيث
البنية التحتية لتكنولوجيا االستشعار عن بعد ،وفقا ً ألحد
تقرير نشرته .Proximity Directory
وارتفعت قيمة سوق تكنولوجيا المدن الذكية العالمية بين

توفر المدن
الذكية فرص
عمل جديدة
وبيئة اقتصادية
واستثمارية
وترفيهية
وخدمات
لوجستية

عامي 2014م و2016م ،بقيمة  3.3مليار دوالر ،حيث ازدادت
من  8.8مليار دوالر في  2014إىل  12.1مليار دوالر في 2016م،
وبحلول عام  2050تصبح نسبة سكان العالم الذين يعيشون في
مناطق حضرية نحو  66في المئة ،ويعيش اليوم نسبة  82.3في
المئة من سكان الواليات المتحدة في المناطق الحضرية .وذكر
التقرير قيام سنغافورة بنشر عدد هائل من أجهزة االستشعار
والكاميرات في جميع أنحاء المدينة ،من أجل تحليل االختناقات
المرورية والكثافة ،مما يمكن الحكومة من تغيير مسار السيارات
في ساعة الذروة وتجنب االختناقات المرورية ،كما أنها قادرة
عىل التنبؤ بالكيفية التي يمكن للمباني الجديدة أن تؤثر فيها عىل
أنماط الرياح ،أو إشارات االتصاالت.

أجهزة استشعار متطورة

ونشرت برشلونة شبكة من أجهزة االستشعار األرضية ،لتنظيم
الري بشكل يتماشى مع تقديرات هطول األمطار المتوقعة
ودرجة الحرارة ،فيما قطعت نيويورك شوطا ً كبيرا في تنفيذ
خدمات النطاق العريض عالية السرعة للمدينة بأكملها ،والتي
تكتمل بحلول عام 2025م ،مما يمكنها من رصد البيانات الخاصة
بنوعية الهواء والمرور واستهالك الطاقة.
بينما تستخدم مدينة لندن هذه التكنولوجيا لمساعدتها عىل
معالجة مشكلة االزدحام المروري وجعل وقوف السيارات أمرا ً
بسيطاً ،وعمد المسؤولون في الحكومة إىل توفير تلك البيانات
للشركات الناشئة والمشاريع ،لالستفادة من هذه البيانات في
بناء منتجاتها.فيما نفذت مدينة سان فرانسيسكو نظام مواقف
سيارات ذكي لمراقبة اإلشغال ،ويمكن استخدام هذه البيانات
بما يخدم نظام وقوف السيارات الديناميكي الذي يعمل عىل
تحديد وتعديل تكلفة وقوف السيارات ،اعتمادا ً عىل ما إذا كانت
المناطق مشغولة أم ال.

ويتجه العالم إىل االعتماد عىل أجهزة االستشعار عىل نحو متزايد،
حيث يجري حاليا ً استعمال ما يصل إىل أكثر من  13مليون جهاز
استشعار ،منها نحو  8ماليين جهاز استشعار منارة و 2مليون
جهاز استشعار لمجال االتصاالت القريبة  NFCو 3ماليين جهاز
استشعار عىل شكل نقاط واي فاي السلكية ،وتزداد هذه األعداد
يوما ً بعد يوم.

أبرز خدمات وأهداف المدن الذكية

•إيجاد اقتصاد رقمي عموده الفقري شبكات االتصاالت
وتقنية المعلومات
• ظهور أسلوب حياة جديدة يتواكب مع اإليقاع السريع
لعصر المعلوماتية
•تقديم خدمات لوجستية متطورة تساعد عىل جذب
االستثمار وريادة األعمال
•تحسين مستوى الخدمات االقتصادية واالجتماعية
والثقافية وزيادة فاعليتها
•إيجاد فرص عمل جديدة وتوفر بيئة اقتصادية مثالية
تختلف عن المدن التقليدية
•تقديم مختلف الخدمات العامة بسهولة ويسر عبر إجراء
التعامالت اإللكترونية.

ً
تنفيذا لمشاريع
المدن الذكية
تم تدشين هوية
المدن الذكية
بالمملكة تحت
شعار (مدينتي
ذكية)
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صناعة الدواء بالمملكة

جهود علمية وعملية لتطويره
وتوطين صناعته ورفع اإلنتاجية
شهدت المملكة خالل الفترة الماضية اهتماما ً كبيرا ً في مجال تطوير وتوطين صناعة الدواء ،حيث
تستهدف مبادرة التحول الوطني  2020رفع إنتاج الصناعات الدوائية بالمملكة لتصل لنسبة % 40
بدال ً عن  ،% 20وقد أطلقت منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مبادرة « تطوير الصناعات
الدوائية » وذلك في مسار « تطوير الصناعات االستراتيجية» ،حيث تضمنت المبادرة تطوير وتوطين
صناعة الدواء واستقطاب خبرات وشركات أدوية عالمية لنقل خبراتها للمملكة لتوسيع االستثمار في
مجاالت هذه الصناعة التي لها أبعاد اقتصادية وأمنية واجتماعية.

عاملة بأحد مصانع األدوية
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صنع في المملكة

عملية فحص األدوية بأحد مصانع المملكة

تأتي جهود « تطوير الصناعات االستراتيجية» ،بالمملكة العربية السعودية من
ضمن أولويات الدولة ،والتي تتضمن « صناعة الدواء» حيث نصت عليها مبادرة
التحول الوطني  2020المنبثقة عن رؤية المملكة  2030والتي تستهدف خلق بيئة
متطورة للصناعات الدوائية وتوسيع مجاالت االستثمار فيها ،إضافة إىل دعمها
بالخبرات والكفاءات الوطنية ،وكذلك استقطاب شركات صناعة الدواء العالمية،
لالستفادة من خبراتها العريضة في هذا المجال الحيوي من أجل رفع اإلنتاجية
وتجويد صناعته المحلية لتصبح عالية الجودة وذات تكلفة مناسبة ،علما ً بأن صادرات
السعودية من األدوية وصلت خالل العام الماضي إىل  34دولة حول العالم وذلك
وفقا ً ألحدث تقرير للهيئة العامة للغذاء والدواء.

مبادرة توطين الدواء

وضعت « منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية» رؤية واضحة لتطوير وتوطين
صناعة الدواء بالمملكة ،وذلك ضمن مسار تطوير الصناعات االستراتيجية  ،حيث
قامت خالل الفترة الماضية بتدشين مبادرة « تطوير الصناعات الدوائية» وفقا ً
لبرنامج التحول الوطني وذلك استهدافا ً لرفع نسبة تصنيع األدوية بالمملكة إىل 40
 ،%بدال ً عن  ،% 20كما هو عليه الحال عىل أرض الواقع.
ويأتي إطالق هذه المبادرة من منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ضمن
حزمة « تطوير الصناعات االستراتيجية» ،حيث تضمنت المبادرة جذب وتشجيع
الواجهات الدوائية العالمية لتصنيع وتسويق مختلف أنواع األدوية ،ونقل خبراتها

للمملكة لالستفادة منها في توطين هذه الصناعة.
وتُحظى منتجات األدوية المختلفة ،سواء كانت المصنعة بالمملكة أو المستوردة
من الخارج بقيمة سوقية مرتفعة جداً ،حيث قال في هذا الصدد رئيس البرنامج
الوطني لتطوير التجمعات الصناعية( :إن توطين وتطوير الصناعات الدوائية يحقق
األمن الوطني تصنيعياً ،لما له من أهمية حيوية للجميع ،فضال ً عما يحققه من
ً
خاصة إذا ما عرفنا أن القيمة السوقية للدواء المُستهلك في
أبعاد اقتصادية مهمة،
المملكة اقتربت من  30مليار ريال سعودي ،تشكل األدوية المستوردة منها نحو 80
في المائة ،األمر الذي يستوجب عمال ً جادا ً إليجاد بدائل دوائية محلية عالية الجودة
وذات تكلفة مناسبة).

تطوير قطاع الدواء

ويأتي تطوير قطاع الصناعات الدوائية عىل رأس المبادرات في منظومة الطاقة
والصناعة والثروة المعدنية ،لما تنطوي عليه من أثر واضح؛ ليس عىل إجمالي
اإلنفاق الدوائي فقط ،ولكن نسبة المتداد أثرها للمواطن وكافة المقيمين عىل أرض
المملكة ،وذلك من خالل توفير األدوية المحلية والبديلة وأشار رئيس البرنامج
الوطني لتطوير التجمعات الصناعية إىل أن الصناعات الدوائية في المملكة تواجه
العديد من التحديات التي يمكن حصرها في ثالثة محاور رئيسة« :األول هو ارتفاع
فاتورة الدواء عىل الدولة ،نظرا ً العتماد المملكة بشكل كبير عىل استيراد األدوية
ذات العالمات التجارية المسجلة والمعروفة بأنها عالية التكلفة ،ومن هذا
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تحليل و فحص األدوية بأحد مختبرات المصانع الدوائية بالمملكة

أطلقت منظومة
الطاقة والصناعة
والثروة المعدنية
مبادرة « تطوير
الصناعات
الدوائية» وفقاً
لرؤية المملكة
2030

المحور ،ينبثق تح ٍد كبير يتمثل في أهمية تشجيع ودعم صناعة
األدوية البديلة ،ذات التركيبة األساس ،محلياً ،وتح ٍد آخر يرتكز
عىل رفع الوعي عند المستهلك بكفاءة هذه األدوية العالجية،
التي تماثل األدوية ذات العالمات التجارية المسجلة المعروفة
عالمياً ،مشيرا ً إىل أن المحور الثاني للتحديات التي تواجهها
صناعة الدواء يتمثل في ضعف تدفق االستثمارات العالمية في
هذا القطاع ،مما يؤدي لنقص إمدادات بعض األدوية المهمة،
ً
استثمارية لبعض المصنعين األجانب».
التي قد ال تشكل أولوية

قطاع اقتصادي وحيوي

يعد قطاع صناعة الدواء وتوطينه أمرا ً حيويا ً واقتصاديا ً وأمنياً ،لذا
فإن مبادرة تطوير وتوطين صناعة األدوية تعمل عىل دعم استعداد
المملكة لمواجهة أي أمراض وبائية ،فضال ً عن استهدافها تطوير
منظومة إجراءات القطاع الدوائي ،وإيجاد البيئة المناسبة لالبتكار
فيها ،كذلك العمل عىل جلب خبرات دوائية عالمية ،لنقل خبراتها
إىل للمملكة ،وذلك يتم عن طريق التنسيق مع العديد من الجهات
الحكومية ذات العالقة بالصناعات الدوائية.

أهداف توطين صناعة الدواء

يحقق توطين صناعة الدواء بالمملكة عدة أهداف ومزايا ،تأتي عىل
رأسها زيادة إسهام التصنيع المحلي الدوائي ،في إجمالي القيمة
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السوقية لقطاع األدوية ،بنسبة  ،% 50وذلك بحلول عام 2020م
 ،وهذا األمر بدوره يسهم في إحداث نقلة قوية نحو اقتصاد
مزدهر ومتنوع ،غير معتمد عىل النفط ومن بين األهداف التي
سيحققها أيضا ً خلق بيئة مناسبة للقطاع الخاص لإلسهام في دفع
كبير من األهمية،
عجلة التنمية في المملكة ،في مجال عىل
جانب ٍ
ٍ
إضافة إىل ذلك فإن توطين وتطوير صناعة الدواء ستعزز من جعل
المملكة بيئة جاذبة الستثمار الشركات الدوائية العالمية لالستفادة
من خبراتها المهنية والتقنية ،والتي تفتح المجال واسعا ً لجلب
أفضل وأحدث ما وصلته له تقنيات صناعة الدواء.
كما سيوفر اتجاه المملكة لتوطين صناعة الدواء آالف فرص العمل
للشباب السعودي ،وهذا بدوره يعد مكسبا ً كبيرا ً في مجال فتح
مجاالت عمل جديدة للكوادر السعودية ،وزيادة محصلة خبراتها
ورفع قدراتها.

تشجيع االستثمار الدوائي

تعزيزا ً لتنظيم وضبط مسألة توطين صناعة الدواء بالمملكة وجذبا ً
لالستثمار ،فقد وضعت الهيئة العامة للغذاء والدواء تسعة شروط
وتنظيمات من شأنها أن تسهم في تشجيع االستثمار األجنبي في
قطاع الدواء ،والتي تتعلق بإدارة التسعيرة واقتصاديات الدواء
بصورة خاصة وبصورة عامة في مجال صناعة الدواء بالمملكة،
حيث تشارك عدة جهات حكومية في هذا الملف البالغ األهمية

تستهدف مبادرة
التحول الوطني
رفع نسبة صناعة
الدواء بالمملكة
من  % 20إلى
% 40

المراحل النهائية لعملية تصنيع األدوية قبل تغليفها

والذي يعد أحد مشاريع التحوّل الوطني ،وهذه الجهات هي وزارات
التجارة واالستثمار والشؤون البلدية والقروية ،والعمل ،باإلضافة إىل
الهيئة العامة لالستثمار ،وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية،
وذلك لتسهيل إجراءات مقدمي طلبات االستثمار داخل المملكة.
إضافة إىل ذلك ،فإن الهيئة العامة للغذاء والدواء أعادت صياغة
بعض فقرات قواعد تسعير األدوية التي من شأنها دعم وتشجيع
االستثمار األجنبي وتوطين الصناعة الدوائية في المملكة ،ومنها:
تشجيع شركات األدوية األجنبية عىل توقيع عقود مع مصانع األدوية
المحلية لتصنيع مستحضراتها في المملكة ،إىل جانب تشجيع هذه
الشركات عىل إنشاء مصانع في المملكة ،وتسهيل إجراءات إصدار
التراخيص الالزمة للمنشآت الصيدالنية ،وهذه التنظيمات الجديدة
تتضمن أيضا ً السماح للشركات األجنبية بالتعاقد مع مصانع محلية،
لنقل أي خطوة تصنيعية لمصنع محلي عن طريق التصنيع التعاقدي
وفي هذه الحالة ال تتم مراجعة سعر المستحضر ،في حين ال
يسمح للمصانع المحلية بالتعاقد مع شركات أجنبية إال بشروط،
أهمها مدى حاجة المملكة إىل المستحضر الدوائي وذلك إضافة
إىل السماح للشركات األجنبية المبتكرة باالتفاق مع مصنع محلي
لتصنيع المستحضر بترخيص ،مع إعطائه ميزة سعرية.
ومن شأن هذه االشتراطات أن تعمل عىل تحفيز القطاعين العام
والخاص وتجذب الخبرات والشركات العالمية لتنفيذ استثمارات
ضخمة في صناعة الدواء بالمملكة بالشراكة مع الجهات المحلية
ذات العالقة ،مما يعزز ويطور من صناعته.

توطين صناعة
الدواء لها أبعاد
أمنية واقتصادية
فضال عن ارتفاع
ً
القيمة السوقية
لمنتجاتها

استخدام األجهزة الحديثة في صناعة الدواء
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مسؤولون في شركات عالمية
تعمل في السعودية

ً
قريبا أكبر عملية
المملكة ستشهد
جذب وتدفق لالستثمارات األجنبية
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قضية العدد

توقع مختصون ومسؤولون في شركات عالمية تعمل في السعودية أن تشهد المملكة في األعوام القليلة المقبلة أكبر
عملية جذب وتدفق لالستثمارات األجنبية في مختلف المجاالت ،في ظل المحفزات والمزايا التي تمنحها المملكة لهم،
لتعزيز وتشجيع االستثمارات األجنبية ،انسجاما ً مع أهداف رؤية  2030الجاذبة لالستثمارات األجنبية كمصدر دخل غير
نفطي ،بجانب جذب الشركات العالمية العمالقة للدخول في استثمارات بالمملكة في المجاالت الحيوية.
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أندي وايت:
المملكة
أصبحت بيئة
استثمارية جاذبة
لالستثمارات
األجنبية في
مختلف المجاالت

منظر عام لمدينة جدة

المملكة كأحد
اقتصاديات
مجموعة
العشرين
العالمية تتمتع
بمجموعة من
أفضل الفرص
االستثمارية
الواعدة

ويأتي ذلك في ظل القرار الذي أصدرته الهيئة العامة لالستثمار
في المملكة ،خالل الفترة الماضية ،بزيادة مدة الترخيص
لالستثمار األجنبي إىل خمس سنوات قابلة للتجديد ،مع إعطاء
المستثمر خيار تقليل مدة الترخيص بحد أدنى سنة واحدة،
األمر الذي يجعل من مستقبل االستثمار األجنبي بالمملكة
مزدهرا ً ومحفزا ً لرؤوس األموال األجنبية الشركات العالمية
الرائدة ،للعمل في السوق السعودية.
فيما يلي إفادات لعدد من قادة ومسؤولين في عدد الشركات
العالمية التي تعمل في السوق السعودية ،توضح أهمية التوجه
السعودي لخلق بيئة استثمارية جاذبة لالستثمارات األجنبية،
ومدى تأثير ذلك عىل ما حققته تلك الشركات من نجاح ،يمثل
أنموذج لجذب غيرها من الشركات األجنبية.

صناعة المعارض

من ناحيته ،أوضح أندي وايت النائب األول لرئيس دي إم جي
إيفنتس الشرق األوسط وآسيا وإفريقيا ،أن المملكة العربية
السعودية ،أصبحت بيئة استثمارية جاذبة لالستثمارات األجنبية
في مختلف المجاالت والصناعات ،مشيرا ً إىل أن ذلك انعكس
إيجابا ً عىل صناعة المعارض في المملكة ،مشيرا ً إىل أن شركة دي
إم جي العالمية تعمل في مدينة جدة منذ العام 2011م ولقد
شهدنا تطورا ً هائال ً لصناعة المعارض خالل الفترة الماضية.
وقال «وايت» كان تنظيم معرض دولي في عام 2011م ال يتم
بدون تحديات ولقد نجحنا من خالل تبني طريقة عمل جديدة
لتنظيم المعارض ومع ذلك ،أصبح األمر أسهل بكثير هذه األيام،
فقد تحسنت المواقع المخصصة إلقامة المعارض ،وأصبح
من السهل تأمين تأشيرات الدخول للعارضين الدوليين وهناك
المزيد من موردي الخدمات والمقاولين الذين يقدمون خدمات
عالية المستوى وأعتقد أيضا ً أن الشركات السعودية ترغب
أكثر من أي وقت مضى في مقابلة موردين جدد والتعرف عىل
المبادرات الجديدة وتجربة التكنولوجيا الجديدة وهذا ما يؤكده
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حضور فعالياتنا التي ال تزال تنمو بسرعة ،بينما ال يزال نمو الزوار
ثابتا ً في األسواق األخرى».

أكبر سوق

وتابع وايت في عام 2011م لم يكن هناك العديد من المنظمين
العالميين الذين يعملون في المملكة العربية السعودية ومعظم
المنظمين يعملون في وجهات تقليدية مثل دبي آملين في
جذب الزوار من السعودية ،عىل الرغم من أن هذه االستراتيجية
قد حققت بعض النجاح إال أن المملكة العربية السعودية هي
في الواقع أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي ،وإذا
كنت تريد حقا ً جذب المشترين من المملكة العربية السعودية،
فأنت بحاجة إىل إدارة وتنظيم المعارض في المملكة.

أفضل معيار

وقال وايت في هذه األيام ،يعمل العديد من المنظمين
العالميين الكبار مثل  DMG Eventsو  Informaو Messe
 Frankfurtو  Reedبنجاح في المملكة العربية السعودية ،وربما
يكون هذا أفضل معيار لتقييم قطاع المعارض ،حيث لن يكون
أي من هؤالء المنظمين ،بما في ذلك نحن ،موجودا ً هنا إذا لم
تكن هناك فرص حقيقية للنجاح في السوق.
وعن األسباب الرئيسة لالنتقال إىل الرياض والتركيز عليها في
المرحلة المقبلة ،قال وايت»عندما جئنا إىل المملكة العربية
السعودية ألول مرة شعرنا بوجود العديد من الفرص في جدة،
لم يكن هناك معرض عالمي مختص بالبناء عىل الرغم من أن
سوق البناء في المنطقة كان قويا ً جداً ،ومن أجل ذلك أطلقنا
معرض  The Big 5 Saudiففي الوقت الذي يستمر فيه معرض
البيغ فايف في االزدهار في جدة ،إىل جانب بعض المعارض
والفعاليات األخرى التي قمنا بتأسيسها ،فإن بعض الفعاليات
المتخصصة مناسبة أكثر للرياض ،ألنها المكان الذي يتواجد فيه
معظم المشاركين من السوق.

مدينة الملك عبد هللا االقتصادية في الرياض

هدفنا األطول

وأضاف وايت «عىل سبيل المثال ،عندما تحدثنا مع العارضين
في معرض  HVACR Expoو  ، FM Expo Saudiكانت هناك
رغبة عارمة في نقل الحدث إىل الرياض ،ألن السوق فيها أقوى.
لقد اتاح مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض الفرصة
لنا إلحضار فعالياتنا إىل العاصمة ،كما أن هدفنا األطول أجال ً هو
العمل في كل من جدة والرياض وربما في مناطق أخرى إذا كان
هذا هو ما يريده السوق».
وعن الخطط المستقبلية لـ  DMGفي المملكة العربية
السعودية ،قال وايت»حتى عام 2017م كانت DMG Events
تعمل مع شريك محلي في السعودية ومع ذلك ،نظرا ً لتواجدنا
في المنطقة ،شعرنا أنه من الضروري جدا ً تأسيس شركة محلية
وفي عام 2017م ت َّم تأسيس شركة  DMG Events LLCشركة
مسجلة لدى الهيئة العامة لالستثمار».

فهم السوق

وزاد وايت «إن وجود مكتب  DMG Eventsفي السعودية
يمكننا من فهم السوق بشكل أفضل وسيمكننا بال شك من
تطوير معارضنا وضمان أن تظل مفيدة وغنية بالمعلومات .كما
أنه يسمح لنا ببناء عالقاتنا ومعارفنا في السوق ويوفر فرصا ً
لنا لبدء فعاليات جديدة في قطاعات جديدة ،وهو ما يعمل

عليه فريقنا المحلي بالفعل .تغطي فعالياتنا حاليا ً أسواق إدارة
اإلنشاءات والضيافة وإدارة المرافق ولكن عندما نصبح أكثر
رسوخا ً في البالد ،نتوقع التوسع خارج هذه القطاعات».
عن أهمية المملكة العربية السعودية كسوق مهم لصناعة
المعارض الدولية ،حيث قال ليس هناك الكثير من البلدان
التي لديها االقتصاد والسكان واالستثمار الحكومي عىل النطاق
الذي تشاهده في السعودية .تزدهر المعارض في األسواق
التي تتحرك بسرعة ،حيث القيادة فيها لديها رؤية ومستعدة
لالستثمار في بنيتها التحتية وخدماتها .وهذا هو الوضع في
السعودية اآلن ،وعىل الرغم من أن صناعة المعارض السعودية
آخذة في التطور ،فمن المؤكد أنها تقترب من ذروتها .أي منظّم
يعمل في الشرق األوسط سينظر إىل السوق السعودية عىل أنها
تشكل أكبر فرصة ناجحة».
وأضاف النائب األول لرئيس دي إم جي إيفنتس الشرق األوسط
وآسيا وإفريقيا «رغم أن هؤالء المنظمين الذين غفلوا عن
السعودية في الماضي ،معتقدين أنها مكان صعب للعمل،
يتطلعون اآلن عن كثب إىل إقامة معارضهم في المنطقة ،غير أن
الكثيرين منهم سيكون متأخرا ً جداً.

«إس إيه بي»
ً
ً
كبيرا
تقدما
تحرز
في استثماراتها
في المملكة
بوصفها أكبر
مزود لبرمجيات
ّ
الشركات في
العالم

الرقمنة والتحول

من جانبه ،قال أحمد الفيفي ،النائب األول للرئيس والمدير
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الحوافز المقدمة
من الحكومة
السعودية
للمستثمر
األجنبي مشجعة
لجذب االستثمار
األجنبي

معدل نمو
االقتصاد
وعن معدل نمو االقتصاد
السعودي نتيجة معارض
 ،DMGقال وايت « من
المستحيل تحديد مدى
تأثير معارضنا عىل االقتصاد
المحلي بشكل كمي ،ولكن
هناك فوائد إيجابية ،منها
أن معارضنا تجذب اآلالف
من الزوار الدوليين إىل
البالد كل عام ،وهذا له
فائدة للشركات المحلية
مثل الفنادق والمطاعم.
أيضا ً عندما يعرض عمالؤنا
الدوليون في السعودية،
فإنهم إما يتطلعون إىل
توقيع صفقة مع موزع
محلي أو إنشاء شركة
محلية ،وهذا هو المكان
الذي يمكن فيه رؤية
الفائدة الحقيقية لالقتصاد
المحلي .الشركات الدولية
التي تستثمر في السعودية،
سواء من خالل الموزع أو
مباشرة تساهم في تنمية
الثروة عىل المدى الطويل
وإتاحة مزيد من فرص
العمل للمجتمع المحلي».
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مبنى عام بمدينة جدة يضم عددا ً من الشركات االستثمارية

العام لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لدى «إس إيه بي»
التي تشارك الكيانات االقتصادية الرائدة في المملكة في عملية
تدوير عجالت االبتكار« إن مُ ض ّي المملكة ُقدما ً في فتح األسواق
وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص وفتح مراكز
االبتكار المحلية ودمج التقنية في المناهج التعليمية ،عوامل
سوف تساهم مساهمة فعالة في جعل المملكة سوقا ً أكثر
جاذبية للمستثمرين األجانب ،حيث تكمن الرقمنة في صميم
التحوّل االقتصادي الشامل في البالد».

التحول الرقمي

وأضاف الفيفي «يمكن للتقنية وحدها أن تدعم النمو
االقتصادي في المملكة من دون مواصلة المض ّي في مسيرة
شاملة للتحول الرقمي عىل الصعيد الوطني التي ستلعب دورا ً
محوريا ً حيويا ً في نمو البالد عىل المستويات كافة ،وصوال ً إىل
تحقيق أهداف رؤية المملكة  2030الرامية إىل االرتقاء بالبالد

ّ
مصاف االقتصادات العشرة األكثر تنافسية في العالم .حيث
إىل
بلغت استثمارنا  285مليون ريال في المملكة عىل أربع سنوات
ّ
يحفز مبادرات مدينة نيوم الذكية ،في حين إن االستثمار في
الرقمنة يدعم نجاح رؤية المملكة .» 2030
وزاد النائب األول للرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا لدى «إس إيه بي» لقد بات مشهد االعتماد عىل
السيارات ذاتية القيادة في تنقل السكان ،واستخدام الطائرات
المسيرة عن بُعد في توصيل االحتياجات واللجوء إىل تطبيقات
الواقع المعززة الجوالة ،يزداد وضوحا ً وواقعية في المملكة،
حيث يجري الدفع بعجالت التحوّل الرقمي عىل ّ
كل صعيد».

هدف اقتصادي

وعىل هذا الواقع المتصاعد وفق الفيفي ،يحظى ذلك الهدف
االقتصادي االستراتيجي بدعم مزيج من االستثمار األجنبي
المباشر ،المستهدف الوصول به من  3.8بالمئة إىل  5.7بالمئة

من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول العام  ،2030وزيادة تطوير
الصناعات المحلية ،مع رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج
المحلي اإلجمالي من  40إىل  65بالمئة.
وأوضح الفيفي :المملكة كأحد اقتصاديات مجموعة العشرين
العالمية ،باتت تتمتع أكثر من أي وقت مضى بمجموعة من
أفضل الفرص االستثمارية الواعدة في الشرق األوسط والعالم،
ومن المعروف أن السعوديين يتمتعون بدرجة عالية من التعليم
والمهارات الرقمية ،فيما تتسم البالد بنمو سكاني قوي وشريحة
شبابية واسعة تسودها روح األعمال الريادية المؤثرة ،مع ارتفاع
في القوة الشرائية المتزايدة.

استثمارات ضخمة

المبشرةّ ،
ضخ شركات
ووفق الفيفي ،يتواصل عىل هذه الخلفية
ِّ
عالمية كبرى عديدة استثمارات ضخمة في المملكة ،استعدادا ً
لالزدهار المرتقب ،مع اهتمام واضح من شركات التقنية الكبرى،
مثل «إس إيه بي» ،باعتبارها العبا ً عالميا ً بارزا ً في مجال التحول
الرقمي ،والتي ستعرض ابتكاراتها في هذا المجال خالل مؤتمرها
الكبير المرتقب في العاصمة السعودية SAP NOW« ،الرياض».
وقال الفيفي»قد استطاعت «إس إيه بي» ،بوصفها أكبر
مزوّد لبرمجيات الشركات في العالم ،أن تُحرز تقدما ً كبيرا ً في
استثماراتها الموجهة للمملكة العربية السعودية والتي كانت
أعلنت عنها حديثاً ،وتبلغ قيمتها  285مليون ريال وتمتد عىل
أربع سنوات ،كما ّ
تمكنت من إحراز تقدم مماثل في تشييد
المركز العام للحوسبة السحابية في المملكة .وتقوم خطة «إس
إيه بي» عىل أربعة ركائز رئيسة هي إنشاء مركز عام للبيانات
السحابية في المملكة ،ومنصة مفتوحة للمطورين المحليين،
ومركز مشترك لالبتكار لدعم رواد األعمال السعوديين من
الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة عىل حد سواء ،وتعديل

المزيد من حلول «إس إيه بي» لتناسب المتطلبات الخاصة
بالسوق السعودية بما يعزز التنوع االقتصادي واالستثمار
الحكومي في المملكة.

الحلول السحابية

وتابع « إن الحلول السحابية التي تعمل عىل نموذج النفقات
التشغيلية ،وعملية الدفع أوال بأول ،ضرورية لتفعيل أحدث
نماذج األعمال الرقمية وإنترنت األشياء وخدمات المدن الذكية.
ومن المنتظر أن ي ّ
ُمكن االستثمار في التقنيات المستقبلية مدينة
نيوم الذكية المدعومة باستثمارات قدرها  500مليار دوالر ،من
أن تحظى بأساس راسخ إلنترنت األشياء والذكاء االصطناعي
وتعلّم اآلالت والروبوتات والبلوك تشين ،من أجل تطبيق أبرز
االبتكارات الخاصة بالمدن الذكية وجعلها واقعا ً ملموساً».
ووفق الفيفي ،من جانب آخر ،يقوم برنامج «إس إيه بي» للمدن
الذكية بتبادل أفضل الممارسات المتبعة والخبرات الناجحة في
مدن عالمية غدت أمثلة ناجحة ،مثل ميناء هامبورغ في ألمانيا،
الذي يتمتع بقدرات اتصال مرموقة ،والعاصمة األرجنتينية
بوينس آيرس التي بدأت في تخفيف حدة الفيضانات ،فضال ً عن
المشاريع الذكية المرتقبة في إكسبو  2020دبي.»،

حلول عالية
التأثير لتسريع
عملية التصنيع
التجميعي في
كافة القطاعات

تأثير نيوم

وقال الفيفي ّ
«لعل التأثير األكبر لـ «نيوم» سيكون واقعا ً عىل
خمسة قطاعات رئيسية هي الحوكمة فيما يتعلق بتطبيقات
ّ
يختص بضريبة القيمة المضافة
المتعاملين ،واالقتصاد فيما
ودعم رواد األعمال السعوديين ،والبيئة وما يتعلق منها بتلبية
نمو الطاقة والتخفيف من التغير المناخي ،والنقل في تمكين
التنقل الحضري المتصل ،والناس فيما يتعلق بشؤون الرعاية
الصحية والتعليم والفعاليات الضخمة.

أحمد الفيفي:
استثمارنا 285
مليون ريال في
المملكة على
أربع سنوات ّ
يحفز
مبادرات مدينة
نيوم الذكية

جانب من مدينة جدة
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لؤي السامرائي:
سياسة اإلصالح
التي يتبعها ولي
العهد ستجعل
من المملكة
الوجهة المفضلة
الستثمار الدول
والشركات

وجهة مفضلة

إىل ذلك ،تحدث لؤي السامرائي ،المدير الشريك في شركة
آكتيف للتسويق والتواصل الرقمي عن أبرز المزايا والمحفزات
التي تمنحها المملكة تشجيعا لالستثمارات األجنبية ،حيث قال:
من وجهة نظري فإن سياسة اإلصالح التي يتبعها ولي العهد
السعودي األمير محمد بن سلمان ،والتي كانت باكورتها في
إصدار رؤية السعودية  ،2030استعدادا ً لمرحلة ما بعد النفط،
فضال ً عن تواصله مع العالم الغربي وزياراته للواليات المتحدة
األمريكية والمملكة المتحدة وغيرها من الدول ،سيجعل من
المملكة العربية السعودية  -مرة أخرى  -الوجهة المفضلة للدول
وللشركات في أن تستثمر أو تزيد من استثماراتها في سوق
المملكة وخصوصا ً بعد تمكين المرأة في المشاركة في مسيرة
التنمية وبناء الوطن .ولقد حققت السعودية مراكز متقدمة في
نظام تشجيع االستثمار األجنبي.

تحفيز الشركات

ونوه السامرائي أن هيئة االستثمار السعودية ،قررت خالل األيام
القليلة الماضية ،زيادة مدة الترخيص لالستثمار األجنبي إىل
خمس سنوات قابلة للتجديد ،مع إعطاء المستثمر خيار تقليل
مدة الترخيص بحد أدنى سنة واحدة ،مما جعل وجود أثر
إيجابي عىل مستقبل االستثمار األجنبي بالمملكة وجذب هذه
الخطوة رؤوس األموال األجنبية وتحفيز الشركات العالمية
الرائدة ،حيث قال السامرائي « ذات الوقت الذي يتم فيه
حماية االستثمار المؤقت أو القصير األجل الذي يعد بمثابة
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عدم االستثمار عىل اإلطالق .تقوم هيئة االستثمار السعودية
باتخاذ إجراءات إيجابية وهذا هو المفتاح ألي اقتصاد وألي من
القيادات الذين يديرون هذا االقتصاد ويقودونه .ال شك في أن
البنية التحتية وأنظمة الدعم القانونية والتنظيمية التي تتطابق
مع هذه البيئة ستنتقل باستمرار من قوة إىل أكثر قوة».

عامل جذب

وعن تشجيع رؤية  2030لالستثمارات األجنبية كمصدر دخل غير
نفطي ،تمثل عامل جذب للشركات العالمية العمالقة للدخول
في استثمارات بالمملكة ،قال السامرائي « أستطيع القول بأن
تشجيع رؤية  2030لالستثمارات األجنبية كمصدر دخل بعد
النفط يمثل عامل جذب رئيس للشركات األجنبية العمالقة،
لتستثمر في سوق المملكة ولكن ليس من تلقاء نفسها وإنما
بفضل المبادرات والقيادة القوية والحاسمة التي يتم إظهارها،
سيجعل هذا من السوق السعودي سوقا ً جذابا ً لالستثمار
وبناء الشركات وخصوصا ً العالمية منها ،حيث أن حجم الكثافة
السكانية والنمو والعمر كلها عوامل جذابة جدا ً في سبيل
السعي إىل تحقيق أرباح في األسواق».
وعن نوع االستثمار الذي تمارسه شركة آكتيف للتسويق
والتواصل الرقمي ،قال السامرائي « نحن نستثمر في عمالئنا
وندير ونقود استثماراتهم في التسويق ونهجهم االستراتيجي في
عمليات التسويق الخاصة بهم .لقد عملنا في السوق السعودي
منذ أكثر من  16عاما ً ونرى أن المملكة العربية السعودية تتطور
إىل سوق نرغب في تشغيله وأن يكون لنا حضور أقوى».

مزايا جاذبة

ولفت السامرائي إىل أنه تتوفر بالسوق السعودية الكثير من
المزايا الجاذبة ،مثل القوة الشرائية ،والنمو السكاني ،فضال ً عن
توفر األيدي العاملة المؤهلة ،حيث قال «لدى السعودية العديد
من هذه المزايا المذكورة ومع إدخال النساء إىل أسواق العمل،
سيكون لهذا تأثير إيجابي إضافي عىل اإلنتاجية والتنوع واإلبداع
التي تعتبر عوامل هامة جدا ً ألي اقتصاد ناجح .يشكل النمو
السكاني وجانب الشباب عوامل جذابة جدا ً للعالمات التجارية،
كما تتميز السعودية بديموغرافية شابة ديناميكية وحيوية ،األمر
الذي يضمن سهولة قدوم رؤوس األموال وتأسيس الشركات
والمشاريع وحرية إدارتها».
ونوه أن الحوافز المقدمة من الحكومة السعودية للمستثمر
األجنبي بصورة عامة مشجعة لجذب االستثمار األجنبي ،حيث
قال « هناك الكثير من الحوافز المقدمة من الحكومة السعودية
بما فيها حوافز تنظيمية ومالية وضريبية أخص بالذكر منها،
زيادة مدة الترخيص لالستثمار األجنبي إىل خمس سنوات قابلة
للتجديد ،مع إعطاء المستثمر خيار تقليل مدة الترخيص بحد
أدنى سنة واحدة ،والمرونة في منح التأشيرات للمستثمرين
ومن تحتاج أعمالهم إىل استقدامهم سواء للزيارة أو اإلقامة
للعمل ،فضال ً عن األسعار التشجيعية للطاقة ،وسهولة الحصول
عىل التراخيص .مما يتيح زيادة في الفرص المقدمة للشركات
األجنبية وتدفعها إىل المزيد من االستثمارات في المملكة».

أفضل المجاالت االستثمارية

وعن أكثر وأفضل المجاالت االستثمارية الجاذبة للمستثمر
األجنبي بالمملكة ،قال السامرائي « تمثّل القطاعات والمجاالت
االستثمارية كقطاع النقل والقطاع التكنولوجي والتصنيع
والتعليم والرعاية الصحية أبرز القطاعات الجاذبة لالستثمارات،
ولكن برأي الشخصي أرى أن كل قطاع في قطاعات االقتصاد
السعودي ّ
يشكل قطاعا ً جذابا ً لالستثمار واعتقد أن أبرز المرئيات
والمقترحات لتطوير نظام االستثمار األجنبي بالمملكة ،تتمثل
في االستمرار في تعزيز اإلصالحات والتطورات والمبادرات
التي تقدمها القيادة الرشيدة والحكومة .كما أن تطوير الكوادر
البشرية سيشكل العامل الرئيس في تطوير نظام االستثمار
األجنبي في المملكة».

حلول متطورة

وفي هذا السياق قال فيليب لوسن ،مدير قسم الطباعة ثالثية
األبعاد في وحدة تكنولوجيا المواد الالصقة بشركة هنكل
العالمية « إن الرغبة للعمل في السوق السعودية أصبحت
مؤكدة لدى العديد من الشركات التي تعمل في الصناعات
الحديثة وتكنلوجيا األعمال ومن هذا المنطلق ،تتطلع هنكل
إىل المساهمة في تسريع الجهود المستمرة للبالد من خالل
حلولها المتطورة .وتهدف إىل استغالل التكنولوجيا لخدمة
اإلنسانية وتعزيز المكانة السعودية من حيث نقل وتمكين
التكنولوجيا الطباعة ثالثية األبعاد لإلسهام في تحقيق بعض
مستهدفات الرؤية السعودية .»2030
وقال فيليب لوسن ،مدير قسم الطباعة ثالثية األبعاد في وحدة
تكنولوجيا المواد الالصقة « :كلنا ثقة بأن القدرات الكاملة
لتقنيات الطباعة ثالثية األبعاد ستتحقق عىل أرض الواقع عبر
تحديد تطبيقات العمالء المناسبة والتركيز عىل استخدام
المواد وعملية الطباعة الصحيحة واالستفادة من البرمجيات
المناسبة .لذا فقد عقدنا شراكة مع بعض من أبرز األسماء

شارع العلياء العام بمدينة الرياض الذي يضم كبرى الشركات االستثمارية

العالمية في قطاع التكنولوجيا مثل « كاربون» و« إتش بي»
التي قامت بتطوير تقنيات رائعة لحلول الطباعة ثالثية األبعاد.
ومن شأن هذه الشراكات أن ّ
تمكننا من تسخير خبراتنا الواسعة
في مجال المواد وعالقاتنا مع العمالء بهدف تطوير حلول
جديدة لقطاع التصنيع».
وتتعاون هنكل مع «كاربون» لالضطالع بمواد ومعدات توزيع
متخصصة لتقنيات الطباعة ثالثية األبعاد المبنية عىل البلمرة.
وقد طورت الشركتان جهازا ً للقياس والخلط والتوزيع ،ونظام
توزيع الغراء ،وأداة مساعدة لنظام  SpeedCellللتصنيع من
شركة «كاربون» تسمح بالتوزيع المناسب لمواد «كاربون»
بكميات كبيرة .كما بدأت هنكل بتطوير غراء اللوكتيت لمنظومة
مواد «كاربون».

65

عاد للحياة بعد أكثر من ربع قرن

منفذ جديدة عرعر ..دور اقتصادي
واجتماعي كبير بين المملكة والعراق
يعد منفذ جديدة عرعر المنفذ الرسمي ،بين المملكة والعراق الشقيق ،حيث يتبع
إداريا ً لمحافظة عرعر بالحدود الشمالية ،ويقع عىل بعد  60كلم شمال مدينة عرعر،
فيما يبعد نحو  15كلم عن الحدود العراقية ،وظل المنفذ مغلقا ً ألكثر من ربع قرن (27
عاماً) تقريباً ،بسبب عدم استقرار الوضع في العراق ،خالل تلك الفترة،وتم مؤخراً ،إعادة
افتتاحه ،ليضطلع بدوره اقتصاديا ً واجتماعياً ،وعزز ذلك توقيع عدة اتفاقيات جمركية
بين البلدين..التقرير التالي يتناول دور المنفذ االقتصادي واالجتماعي.
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تحقيق

ظل منفذ جديدة عرعر مغلقا ً منذ عام 1991م ،نسبة لعدم االستقرار
األمني بالعراق ،ثم تم إعادة افتتاحه في يونيو 2004م ،لعبور البضائع من
المملكة إىل للعراق ،لكن جرى إغالقه مجدداً .وخالل الشهور الماضية
قرر الطرفان إعادة افتتاحه مرة أخرى ،حتى يقوم بدوره االقتصادي
واالجتماعي ،وتنفيذا ً لهذه الخطوة بدأ المنفذ خالل موسم الحج
الماضي في االضطالع بدوره الرائد في تسهيل دخول الحجاج العراقيين
الذين انسابوا عبره ألداء فريضة الحج.

عودة الحياة للمنفذ

بعد نحو أكثر من ربع قرن ( 27عاماً) من إغالق المنفذ عاد للحياة مرة،
أخرى ،نسبة لما له من دور كبير اقتصادي واجتماعي ،وذلك عقب توافق
الجانبان السعودي والعراقي ورغبتهما األكيدة ،في ضرورة استفادة
الشعبين الشقيقين من الميزة التفضيلية لهذا المنفذ الحيوي .وسيؤدى
افتتاح المنفذ إلعادة تنشيط الحركة التجارية والجانب االقتصادي بين
المملكة والعراق ،من خالل عبور سلع الصادر والوارد والمسافرين بين
البلدين ،بكل سهولة ويسر ،مما يسهم بصورة واضحة في انتعاش الحركة
االقتصادية بصورة تدريجية ،وكذلك رفع مستوى التبادل ،ويعزز ذلك
الموقع االستراتيجي الذي يتميز به المنفذ.

مزايا اقتصادية عديدة

يتمتع منفذ جديدة عرعر بعدد من المزايا التفضيلية التي ال تتوافر في
أي منفذ أخر ،مما أعطاه بعدا ً اقتصاديا ً واجتماعيا ً كبيراً ،حيث يمثل
موقعه االستراتيجي أبرز هذه المزايا ،وهناك عدد من الفوائد التي يجنيها
الطرفان من إعادة افتتاحه ،أبرزها:
•زيادة مطردة في حركة التبادل التجاري والحركة االقتصادية بين
الجانبين.
•انخفاض تكاليف التصدير للبضائع التي تصدرها المملكة للعراق
بنسبة .% 20
•تسهيل حركة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين العراقيين.

•اجتماعياً ،يعمل المنفذ عىل تعزيز الروابط األسرية والعشائرية
بين المملكة والعراق.
•إنعاش حركة التجارة في المناطق الحدودية بصورة واضحة.
•تنشيط حركة السياحة من المملكة وإىل العراق ومن العراق
للمملكة.

تعاون جمركي مشترك

أبدى الجانبان السعودي والعراقي حرصهما الشديد ،في إعادة الدور
االقتصادي واالجتماعي الكبير لمنفذ جديدة عرعر ،لسابق عهده والمنفذ
مؤهل لالضطالع بهذا الدور الكبير ،ألنه يمثل أحد أوجه التعاون المشترك
بين الجانبين .لذلك قامت هيئة الجمارك العامة والهيئة العامة
للجمارك بجمهورية العراق ،مؤخراً ،بتوقيع مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون
الجمركي بينهما ،وذلك بمدينة الرياض ،حضره معالي األستاذ أحمد
الحقباني محافظ هيئة الجمارك العامة وسعادة السيد منذر عبد األمير
حيدر مدير عام الهيئة العامة للجمارك العراقية.

تعزيز العالقات الثنائية

وتستهدف االتفاقية التي وقعها الطرفان تطوير التعاون المشترك
وتعزيزه بين البلدين الشقيقين في المجال الجمركي ،وقد تضمنت
بنودها التعاون الجمركي بكافة مجاالته االقتصادية واألمنية والتنظيمية،
وذلك من أجل اإلسهام في تعزيز العالقات الثنائية بين المملكة والعراق،
بما يحقق نمو العالقات االقتصادية ،وهذا بدوره يسهم في تسهيل حركة
التبادل التجاري ً
وفقا ً لألنظمة والقوانين واالتفاقيات الجمركية في هذا
الصدد.كما هدفت االتفاقية إيجاد تعاون بين جمارك البلدين ،لتنمية
المهارات الجمركية ،من خالل تبادل الخبرات الفنيّة واإلدارية ،وذلك
لما يمتلكه الجانبان من خبرات كبيرة في المجاالت الجمركية ،فضال ً عن
تميز كوادرهما وامتالكهما لخبرات تراكمية ،في المجال الجمركي ،وهذا
األمر بدوره يطور من العمل الجمركي وبالتالي يساعد عىل انسياب حركة
التجارة البينية ووسائل نقل والركاب بمختلف أنواعها.
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مدير الجمرك
«العطوى»:
إعادة فتح
المنفذ سيسهم
في زيادة الصادر
والوارد بين
البلدين

مدير عام جمرك منفذ عرعر

يمثل المنفذ أحد
أوجه التعاون
المشترك بين
المملكة والعراق
لما له من مزايا
تفضيلية

تطوير وتأهيل المنفذ

وواصل الطرفان جهودهما في تعزيز التعاون الجمركي
المشترك ،بصورة عامة وتنشيط الحراك ،عبر المنفذ بصورة
خاصة ،فضال ً عن تأهيل وتطويره ،ليضطلع بدوره بصورة شاملة،
ولتنفيذ ذلك األمر وقعت الجمارك السعودية وهيئة المنافذ
الحدودية بجمهورية العراق مذكرة تفاهم حول تطوير منفذ
«عرعر» وذلك بمدينة الرياض ،وقعه عن الجانب السعودي
األستاذ أحمد الحقباني محافظ هيئة الجمارك العامة وعن
الجمارك العراقية سعادة الدكتور كاظم بن محمد العقابي
رئيس هيئة المنافذ الحدودية بجمهورية العراق.

تنظيم العالقة الجمركية

وتهدف مذكرة التفاهم إىل تنظيم العالقة بين الجمارك
السعودية وهيئة المنافذ الحدودية العراقية وتحديد التزامات
كل منهما ،فيما يتعلق بمشروع تطوير منفذ «عرعر» العراقي.
كما تمثل هذه االتفاقية امتدادا ً طبيعيا ً للتعاون المشترك،
وتؤكد أيضا ً حرص الطرفين عىل تأهيل وتطوير آليات المنفذ،
حتى يقوم بدوره ،وبالتالي يُساهم في تسهيل حركة المسافرين
وتسهيل التجارة المتبادلة ،وزيادة حجم التبادل التجاري بين
المملكة والعراق.

دور اقتصادي واجتماعي فاعل

ولتسليط مزيد من الضوء عىل الوضع الحالي للمنفذ ،والخطط
المستقبلية لتأهيله وتطويره ،ليضطلع بدوره اقتصاديا ً
واجتماعياً ،استطلعت (مجلة الجمارك السعودية) رأي أحد
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المسؤولين بالمنفذ وهو مدير عام جمرك جديدة عرعر
األستاذ خالد بن سلمان العطوي ،الذي أكد بدوره عىل الدور
الفعال للمنفذ والجمرك في تسهيل تصدير البضائع والسلع
والمستلزمات الغذائية والدوائية والزراعية ،بشكل مباشر،
وذلك بدال ً من توجيه الصادرات عبر منافذ دول أخرى ،سواء
برا ً أو بحراً ،مشيرا ً إىل دوره أيضا ً في تنشيط الشراكة بين القطاع
الخاص في البلدين ،وقال إن المنفذ يعمل عىل دعم مسيرة
تطوير العالقات السعودية العراقية وأن ذلك يستلزم دخول
القطاع الخاص ليسهم في النهوض بالعالقات االقتصادية
وزيادة حجم التبادل التجاري ،من خالل إقامة شراكات
ومشاريع مشتركة ،خصوصا ً في قطاع الصناعة والطاقة والثروة
المعدنية التي يتميز بها البلدان.
وعن دور المنفذ في تعزيز وتنشيط الشراكة بين القطاع
الخاص في البلدين ،أكد العطوي أن المنفذ من شأنه أن يعمل
عىل إتاحة الفرص لرجال األعمال لفتح مجاالت واسعة للفرص
التجارية واالستثمارية وتعزيز الوسائل الفعالة التي تساهم في
مساعدتهم عىل استغاللها وتكوين قنوات استثمارية جاذبة
لرؤوس األموال ،مما يسهم في تسهيل مجال التعاون عىل
مستوى القطاعين العام والخاص .واجتماعياً ،قال العطوي
إن الشعبين السعودي والعراقي يرتبطان بروابط اجتماعية
ووشائج القربى والدم ،منذ فترات طويلة وخاصة مع المناطق
الشمالية من السعودية ،حيث يرتبط الكثير منهم بعالقات
نسب وقرابات أسرية ،بحكم الجوار ،حيث يمتد الشريط
الحدودي بين البلدين بنحو ( 900كيلو تقريباً) ،لذلك فإن إعادة
فتح المنفذ بمثابة إعادة جريان الدم في العروق بين الشعبين
ويدعم هذا الدوار كثيراً.

زيادة الصادرات

وقال مدير عام جمرك جديدة عرعر األستاذ خالد العطوى «
إن إعادة فتح منفذ جديدة عرعر سيسهم في زيادة الصادرات
السعودية للعراق لما يمثله من سوق كبيرة للمملكة وكذلك
ستزداد واردات المملكة من العراق ،المتالكه مقومات
اقتصادية جيدة ،في مجاالت اقتصادية متنوعة ونعلم أن 85
 ،%من الصادرات السعودية للعراق تتم عن طريق النقل البري،
عبر طريق الكويت واألردن و ،% 15تتم بواسطة النقل البحري
ونتطلع أن يسهم فتح المنفذ في تطوير العالقات والتعاون
االقتصادي وزيادة التبادل التجاري إىل مستويات متقدمة وتدفق
السلع والمنتجات السعودية للسوق العراقية ،في ظل وجود
رغبة كبيرة من المجتمع العراقي للمنتج السعودي وجاهزية
الشركات السعودية لدخول هذا السوق».

خدمة ضيوف الرحمن

حرصت المملكة العربية السعودية عىل انسياب حركة دخول
الحجاج العراقيين عبر المنفذ ،حيث استأنف المنفذ استقبال
أفواج من ضيوف الرحمن خالل العام الماضي ،مع تقديم
أفضل الخدمات لهم ،منذ وصولهم لمدينة الحجاج بالمنفذ
التي تحتوي عىل جميع الخدمات والتسهيالت من الجوازات
والخدمات الجمركية ،إضافة للخدمات الصحية ،وذلك تسهيال ً
عليهم ألداء فريضة الحج ،بكل سهولة ويسر ،حيث يتوفر
بالمنفذ مركز للخدمات الطبية ،تقدم من خالله خدمات طبية
متكاملة للحجاج والمعتمرين العراقيين ،إضافة لمستشفى
حديث مزود بطاقم طبي ،وبأحدث األجهزة الطبية ،مما جعله
قادرا ً عىل استقبال الحاالت الطارئة بصورة عامة.

توقيع اتفاقيات
ومذكرات
«تعاون جمركي»
مشتركة بين
المملكة والعراق
أعادت الحياة
للمنفذ

انسياب حركة
التجارة عبر
المنفذ ستؤدي
إلى خفض
تكاليف النقل
بنسبة  20في
المائة

إحدى إدارات منفذ جديدة عرعر
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الهيئة االتحادية للجمارك اإلماراتية

تسعى لتعزيز أمن المجتمع
وبناء اقتصاد تنافسي

تبذل الهيئة االتحادية للجمارك بدولة اإلمارات العربية المتحدة جهودا ً كبيرة لالرتقاء
بالعمل الجمركي إىل أعىل المستويات العالمية ،للوصول إىل مجتمع آمن وتجارة ميسرة
وذلك من خالل العمل عىل تطوير السياسات والتشريعات الجمركية الفعالة المتعلقة
بدعم التجارة ومكافحة الغش والتهريب .في التقرير التالي نتناول تجربة الهيئة االتحادية
للجمارك اإلماراتية في هذه المجاالت المختلفة وما حققته من إنجازات عديدة.
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تجارب جمركية
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تلتزم الهيئة
االتحادية
للجمارك
اإلماراتية بتنفيذ
وتطبيق معايير
منظمة الجمارك
العالمية
واالتفاقيات
الدولية

نجحت الهيئة في تأسيس منظومة جمركية اتحادية عالية
الكفاءة والجودة ،كما تركت الهيئة بصمات واضحة ومؤثرة عىل
مسيرة العمل الجمركي الخليجي ،فضال ً عن العمل الجمركي
العربي والدولي ،من خالل مشاركتها في اللجان المختلفة
المعنية بالشأن الجمركي.
ورغم ذلك يظل المستقبل مرتبطا ً بمزيد من التحديات عىل
المستوى األمني واالقتصادي ،ومليئا ً في الوقت نفسه بالعديد
من اآلمال والطموحات لرفع راية دولة اإلمارات عالية في ساحة
التجارة العالمية.

نشأة الهيئة

تعتبر الهيئة االتحادية للجمارك هيئة اتحادية مستقلة تتبع
مجلس الوزراء الموقر وهي الجهة المعنية بالشؤون الجمركية
بالدولة ،والمسؤولة عن رسم السياسة الجمركية ،وإعداد
تشريعات موحدة لتنظيم العمل الجمركي ومكافحة عمليات
التهريب الجمركي والغش ،وضمان تنفيذها من قبل الجهات
المختصة.
وقد تم إنشاء الهيئة في عام 2003م ،بموجب القانون االتحادي
رقم ( )1لسنة 2003م الصادر من صاحب السمو /الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان ( -طيب هللا ثراه) .واقتصرت صالحياتها عىل
اقتراح التشريعات الجمركية والتنسيق بين إدارات الجمارك
المحلية والتمثيل الخارجي للدولة في اإلطار الجمركي.

الساحة العامة لمطار دبي
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مرحلة جديدة

انتقلت الهيئة االتحادية للجمارك إىل مرحلة جديدة في العمل
الجمركي في الدولة بعد صدور القانون االتحادي رقم  8لسنة
2015م ،بشأن الهيئة االتحادية للجمارك ،حيث منحها المشرع
اإلماراتي صالحية الرقابة والتفتيش عىل البضائع الواردة والصادرة
والعابرة لمنافذ الدولة ،وأسبغ عليها صفة الضبطية القضائية،
كما منحها صالحية إدارة وتشغيل الجمارك المحلية في الدولة
عند الطلب.
كما أن الهيئة هي الجهة المعنية بالشؤون الجمركية في الدولة،
وهي المسؤولة عن رسم السياسة الجمركية ،وإعداد تشريعات
موحدة لتنظيم العمل الجمركي ،ومكافحة عمليات التهريب
الجمركي والغش ،وضمان تنفيذها من قبل الجهات المختصة
وفقا ً للقانون رقم ( )8لسنة 2015م بشأن الهيئة االتحادية
للجمارك ،وللقوانين واألنظمة والقرارات النافذة.

الرؤية واألهداف

تتمحور رؤية الهيئة في الريادة في العمل الجمركي لدعم أمن
المجتمع وبناء اقتصاد تنافسي ،بينما رسمت األهداف االستراتيجية
لتعزيز منظومة المخاطر الجمركية والتفتيش الجمركي لرفع
مستوى أمن المجتمع ،وتطوير العمل الجمركي في الدولة بما
يخدم تيسير التجارة ،باإلضافة إىل تعزيز العالقات الجمركية مع
الدول والمنظمات الدولية لدعم التنافسية ،وذلك لضمان تقديم

الجمارك
اإلماراتية تطبيق
أحدث األنظمة
والتقنيات في
مكافحة الغش
التجاري مثل
برنامج (IPM
)Mobile

إحدى صاالت مطار دبي العالمي

كافة الخدمات اإلدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية،
وترسيخ ثقافة االبتكار في بيئة العمل المؤسسي ووضع السياسات
والتشريعات الجمركية والرقابة والتفتيش عىل تنفيذها وتعزيز
التعاون الدولي بما يحقق تجارة آمنة ميسرة.

خدمات الهيئة

تقدم الهيئة االتحادية للجمارك اإلماراتية بعض الخدمات التي
من شأنها تسهيل العمل الجمركي أهمها:
برنامج مشاركة البيانات
هو نظام إلكتروني يتم فيه إدخال البيانات الخاصة بمختلف
الضبطيات الجمركية ويتم تغذيته عن طريق الجمارك المحلية
والجهات األمنية والهيئة االتحادية للجمارك لتكوين قاعدة
بيانات موحدة وسهولة لتبادل المعلومات.
فوائده:
•توحيد المعلومات للضبطيات الجمركية عىل مستوى
جميع اإلدارات الجمركية.
•سهولة التنسيق بين إدارات الجمارك المحلية في
التحقيق في الضبطيات.

•التغذية الصحيحة لمعلومات الضبطيات الجمركية عىل
مستوى الجمارك المحلية في الدولة لمنظمة الجمارك
العالمية.
•سهولة إجراء أي تطوير أو توحيد لإلجراءات والسياسات
الجمركية عىل مستوى جميع الجمارك المحلية في
الدولة.
•سهولة التحقيق في الضبطيات ،حيث أن هذا النظام
يتيح المعلومات لمختلف الضبطيات لجميع الجمارك
المحلية في الدولة.

برنامج اإلفصاح عن المبالغ النقدية

يهدف البرنامج الذي تم إطالقه في عام 2012م إىل توفير قاعدة
بيانات الستخدام جهات مثل البنك المركزي ووزارة الداخلية
عن المبالغ التي تمر عن طريق منافذ الدولة ويتكون النظام
من واجهة يقوم المسافرون باإلفصاح عن المبالغ النقدية التي
بحوزتهم ،سواء كانت عىل شكل (حواالت ،أموال محمولة،
شيكات وما إىل ذلك) ويقوم موظف خاص في المنفذ بإدخال
هذه البيانات عىل النظام.

تتيح الهيئة
االتحادية
للجمارك العديد
من البيانات
والمعلومات
المتعلقة بالتجارة
الخارجية غير
النفطية للدولة

فحص أمتعة الركاب في المطارات اإلماراتية
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رئيسة االستثمار من المنزل بغرفة الرياض:

برنامج مستثمرات يستنهض
قدرات المرأة السعودية
ً
وفقا لرؤية 2030
أكدت السيدة هدى الجريسي رئيسة لجنة االستثمار من المنزل بالغرفة التجارية بالرياض
أن فكرة «منتجون» تقوم عىل تقديم الدعم والتشجيع للمستثمرات من المنزل ،وتنسجم
مع االهتمام الذي توليه الدولة لتشجيعهن ،انطالقا ً من كونه نشاطا ً يخص قطاعا ً عريضا ً
من السيدات ويصب في خدمة المجتمع واالقتصاد الوطني ،وينسجم مع أهداف رؤية
المملكة  2030التي تعطي للمرأة دورا ً بارزا ً في عملية التحول الوطني ،وتحدثت خالل
حوارها مع مجلة الجمارك السعودية عن أهداف لجنة االستثمار ودورها في تعزيز
مشاريع المرأة ،كما تطرقت لدور الجمارك وأنظمتها الداعمة لحركتي الصادر والوارد.

منتجات مشروع «منتجون»
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حوار

مشاركة فاعلة للمرأة السعودية في معارض «منتجون»

ما أهداف وثمرات معرض مستثمرات من المنزل
وهل سنشاهد «منتجون  »6ومتى؟

بال شك ،إن األهداف من معرض مستثمرات كبيرة ومهمة ،ويتيح
الفرص الستنهاض قدرات وإمكانيات المرأة السعودية أينما كانت ،حيث
تعمل هذه المعارض مع صاحبات األفكار االستثمارية لدخولهن إىل عالم
األعمال واستغالل الفرص المتاحة وخلق أفكار استثمارية رائدة وناجحة
تنطلق من موقعها بالمنزل ،وهي فكرة يمكن تطبيقها عىل مختلف
المستويات من شريحة السيدات والشابات السعوديات الالئي يعملن
بجد واجتهاد لبلوغ مستوى جيدا ً في خريطة استثمار المرأة السعودية
إلمكانياتها واستغالل ما يتوفر من فرص وأفكار جديدةّ ،
تمكِن من تعزيز
مساهمة المرأة السعودية بقوة في تنفيذ برامج الرؤية  ،2030وبرنامج
التحوّل الوطني .2020

كيف تنظرين إلى تجربة معرض المستثمرات
من المنزل؟

تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز
أمير منطقة الرياض ،وبطبيعة الحال فإن معرض «منتجون ،»5كان ناجحا ً
بكل المقاييس ،وحقق الكثير من المكاسب للمرأة العاملة من المنزل
وزرع الثقة في الالئي يتطلعن إىل مستقبل أفضل في عالم المال واألعمال
من المنزل ،حيث إن الغرفة جهزت نحو  600جناح للمستثمرات الالئي
تم اختيارهن للمشاركة في المعرض ،بعد اجتيازهن للمقابالت الشخصية
التي تتم بشروط وضوابط محددة ،وتم تجهيز األجنحة بكافة المتطلبات
التي تمكن المشاركات من عرض منتجاتهن بصورة متميزة.

هل يتيح برنامج «منتجون» الفرصة للمستثمرات
لعقد صفقات أو اتفاقيات لدعم أعمالهن من
البيت؟

بالفعل فإن «منتجون» يتيح كذلك الفرصة للمستثمرات من المنزل لعقد
شراكات واتفاقات مع الجهات الداعمة والمؤسسات والمنشآت الرائدة
في القطاع الخاص لتبني أفكارهن ومنتجاتهن والمشاركة في تسويقها
ودعمها ،حيث إن المعرض يشكل نافذة تسويقية تشجعهن عىل العمل
من المنزل ،واالرتقاء بمستوى جودة منتجاتهن وخدماتهن واالتجاه
لتوسيع قاعدة اإلنتاج ،وهو ما ينعكس إيجابيا ً عىل اقتصاديات األسر
المستثمرة من المنزل ومن ثم المساهمة في دعم االقتصاد الوطني.

بطبيعة الحال فإن المعرض الذي يعد األكبر من نوعه في المملكة
والشرق األوسط لألسر المستثمرة من المنزل ،نجح عبر دوراته السابقة
في إشاعة وتعزيز ثقافة العمل واإلنتاج من المنزل في المجتمع ،وفتح
فرصة جادة أمام العديد من السيدات واألسر الالئي ينتجن من المنزل
لبناء أساس إلقامة مشروعات صغيرة ناجحة قابلة لالستمرار والتوسع
لتتحول لمشروعات متوسطة ثم كبيرة.

بصفة عامة ما تقييمك للنشاط التجاري

استطاعت غرفة الرياض برعاية كريمة من أمير منطقة الرياض ،أن تنظم
وتطلق «منتجون  »5انطالقة قوية لدعم المستثمرات من المنزل من
خالل معرض المستثمرات من المنزل «منتجون  »5في 2017/12/21م
والذي كان قد أخذ موقعه بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض

وفي إطار االهتمام الذي توليه الدولة للنشاط التجاري واالستثماري للمرأة
السعودية فإن سيدات األعمال السعوديات حققن مستوى ً طيباً ،في
مجال انخراطهن في النشاط التجاري ،حيث بلغ إجمالي السجالت التجارية
المسجلة بأسماء سيدات األعمال في المملكة  87ألف و 575سجال ً

ما ثمرات «منتجون »5؟

واالستثماري للمرأة السعودية؟
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؟؟؟

منتجات شعبية في معارض «منتجون»

«منتجون»
يتيح الفرصة
للمستثمرات
من المنزل
لعقد شراكات
واتفاقات مع
الجهات الداعمة
والمنشآت
الرائدة

تجاريا ً نهاية عام 1438هـ .ونقلت إحصائية «التجارة» أن سيدات
أعمال الرياض تصدرن مناطق المملكة كأكبر حصة في تسجيل
السجالت التجارية بأكثر من  20ألف سجل تجاري ،وتتركز
األنشطة النسائية في الخدمات ،التجارة ،االتصاالت وتقنية
المعلومات ،باإلضافة إىل العقارات واألراضي ،والتشغيل وصيانة
ونظافة المنشآت ،والسياحة والمطاعم وتنظيم المعارض ،وتشير
بعض المصادر إىل أن سيدات األعمال السعوديات يمتلكن ودائع
بأكثر من  10مليارات ريال.

كيف تنظرين إلى دور الجمارك
السعودية وإنجازاتها؟

هناك دور كبير تقوم به الجمارك السعودية ،وتلتقي فيه مع
غرفة الرياض ،يؤسس لتعزيز ثقافة ووعي المستهلك بحقوقه
وواجباته في التصدي لظاهرة الغش التجاري ،كونها تمس صحته
وأمنه بشكل مباشر ،حتى يساهم بجهوده بشكل ملموس في
إنجاح مسيرته الماضية لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية
حقوق الملكية الفكرية.
كما عملت الجمارك السعودية ،عىل إيجاد أنظمة جمركية
تعالج جميع ما يتعلق باالستيراد والتصدير ،بحيث تكون ملزمة
للجميع سواء بالنسبة للجمارك أو المتعاملين معها وهذا بال
شك يمثل ركنا ً مهما ً يؤدي إىل طمأنة المستثمرين وتحفيزهم.
كما حرصت الجمارك السعودية ،عىل تحقيق الشفافية المطلوبة
لهذه األنظمة من خالل نشرها في الجريدة الرسمية عند
إقرارها ونشرها عىل موقع الجمارك عىل شبكة اإلنترنت والذي
يتضمن أيضا ً جدول التعريفة وفقا ً للنظام ،دليل اإلجراءات
الجمركية ،عرض آخر األخبار المتعلقة بالجمارك ،وخدمة
خاصة لالستفسارات والشكاوى ،بجانب اهتمامها بالتواصل
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مع المتعاملين معها من خالل نشر األنظمة وتسهيل الوصول
إليها ،حيث بادرت بتوفير قناة تواصل مباشرة بين الجمارك
والمستوردين من خالل نظام الهاتف الجمركي ( )IVRالذي يتيح
لهم متابعة معامالتهم في الجمارك واالستعالم عنها وما تم
بشأنها من إجراءات.

وماذا عن جهود الجمارك السعودية في
تسهيل حركة التجارة وتبسيطها؟

لقد عملت الجمارك السعودية عىل تسهيل التجارة من خالل
تطوير اإلجراءات الجمركية وتبسيطها وتقليص فترات بقاء
اإلرساليات بالساحات الجمركية من خالل قبول الفسح المباشر
بعد إنهاء اإلجراءات الجمركية لإلرساليات المصحوبة بشهادات
المطابقة الصادرة من جهات معتمدة في بلدان المنشأ والتي
ليس عليها مالحظات من قبل الجمارك أو الجهات المختصة
في المملكة واالستعانة بالمختبرات العامة والمختبرات الخاصة
والشركات االستشارية وفسح اإلرساليات الواردة بتعهد عدم
تصرف لحين ظهور نتائج الفحص واهتمت الجمارك السعودية
بإيجاد بيئة آلية بحيث يتم إنهاء اإلجراءات الجمركية عىل
البضائع الواردة والصادرة والمسافنة والترانزيت آلياً ،مما اختصر
كثيرا ً من الوقت والجهد ،حيث طبقت الجمارك السعودية
مفهوم النافذة الواحدة بشقية المكاني واآللي من خالل تنفيذ
مشاريع مباني النافذ الواحدة في المنافذ الجمركية ،فضال ً
عن التحديث الدائم ألنظمتها اآللية لتواكب أحدث التطبيقات
المستخدمة في هذا المجال بما يخدم ودورها كشريك فاعل
في بناء االقتصاد الوطني ،حيث وظفت الجمارك السعودية
التقنيات واألنظمة الحديثة في إنجاز العمل الجمركي لتقليص
الوقت واختزال اإلجراءات.

