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ــّال •  ه ــان..  عدن ــتاذ  أس ــة  بداي
ــيل  العم ــع  الواق ــن  ع ــا  حدثتمون
ــا  وم ــارك..؟  الجم ــة  ملصلح
ــت  الوق يف  ــل  العم ــات  أولوي ــي  ه

الحارض..؟ 
ــدر  ــورة" ونق ــة "الث ــب بصحيف ــة نرح - بداي
ــطة مصلحة الجمارك،  اهتمامها بأعمال وأنش
ــي الجمركي  ــس ثقافة الوع ــهم يف تكري بما يس
ــا  وصحي ــا  أمني ــة  اليمني ــوق  الس ــة  وحماي
ــارك  ــة الجم ــاً.. مصلح ــتهالكيا واقتصادي واس
ــا تدخل كل  ــة التي عربه ــة الرئيس ــرب البواب تعت
ــم عمليات الدولة  ــد، ومن خاللها تت واردات البل
ــتهالكي  الهامة الخاصة باألمن الصحي واالس
ــراق، وكذلك  ــج الوطني من اإلغ ــة املنت وحراس
ــة  الدول ــق  ومراف ــزة  ألجه ــرادات  اإلي ــري  توف
ــي للمجتمع  ــة دورها الخدم ــتمرار مواصل الس
ــز العالج،  ــفيات أو مراك ــواء املستش اليمني، س
ــاً لذلك فإن  ــا. وتبع ــرق، وغريه ــم والط والتعلي
ــارض  ــت الح ــة يف الوق ــيل للمصلح ــع العم الواق
ــتوى القطاعات،  ــاطاً كبرياً عىل مس ــهد نش يش
ــب اإليرادي، أو  ــواء عىل صعيد تعزيز الجان س
ــز آلياته الضبطية  ــد الرقابي وتعزي عىل الصعي
والتدقيقية لكل ما يدخل السوق اليمنية، أو عىل 
صعيد استكمال مشاريع البنية التحتية ألتمتة 
ــز  ــة واملراك ــز املصلح ــي يف مرك ــل اإلجرائ العم
ــات، حيث تجري عملية  التابعة لها يف املحافظ
ــتكمال مرشوع الربط الشبكي لفروع ومراكز  اس
ــات  ــي يف محافظ ــل الجمرك ــة والتحصي الرقاب
ــة، باملركز األم (مصلحة الجمارك يف  الجمهوري

صنعاء).. 
ــوض يف ملف •  ــاً- قبل الخ مقاطع

ــبكي.. ما هي  ــة والربط الش األتمت
ــة يف املصلحة  ــل املتبع ــات العم آلي
ــة  التابع ــدات  والوح ــر  والدوائ

لها..؟ 
- املصلحة بكافة مرافقها ودوائرها ومراكزها 
ــة والجمركية التي تم تفعيلها منذ بداية  الرقابي
ــات حديثة  ــل وفق آلي ــار، تعم ــدوان والحص الع
ــة تحقق االنتصار  يف مواجهة  ووفق رؤية واقعي
ــذي فرضه تحالف  ــرادي الصعب ال الواقع اإلي
ــدوان والحصار بقصفه املرافق املتصلة  دول الع
ــة والبحرية والجوية (املطارات)،  باملنافذ الربي
ــترياد ويف نفس الوقت  وبحصاره للبلد من االس
ــكال التهريب  ــه ألش ــىل مرصاعي ــاب ع ــح الب فت
ــات  ــري مقوم ــي وتدم ــج الوطن ــة رضب املنت بغي
ــلعية، وحرمان  البلد اإلنتاجية والصناعية الس
ــاً لذلك فإن  ــة من اإليرادات.. وتبع خزينة الدول
ــذ خطة  ــة هو تنفي ــي للمصلح ــل اإلجرائ العم
ــة الجمركية  ــة املتمثلة يف تفعيل الرقاب الحكوم
ــا  ــي اعتمدته ــدة الت ــز الجدي ــيط املراك وتنش
ــة يف صنعاء وإب وذمار والبيضاء وعمران  الدول
ــة الجمركية،  ــن تفعيل الرقاب ــدة، كجزء م وصع
ــد من التهريب  ــتدعته رضورة الح وكإجراء اس
ــتحقاق الجمركي لخزينة  واستيفاء فارق االس
ــالزم للبيانات  ــة، والتمحيص القانوني ال الدول
ــلعية اآلتية من املنافذ  الجمركية والكميات الس
ــدوان  ــل الع ــن قب ــا م ــيطر عليه ــة املس اليمني

واملرتزقة..
ــز •  املراك ــذه  ه ــت  حقق ــاذا  م

الرقابية والجمركية املستحدثة، 
عىل صعيد الحد من التهريب..؟! 

أو  ــتحدثة  مس ــز  مراك ــت  ليس  : ــًال  مواص  -
ــي انعكاس الهتمام  ــاع، وإنما ه جديدة كما يش
ــلفنا-  الدولة بتفعيل الرقابة الجمركية- كما أس
ــيادة البلد  ــح الناظمة لس ــق القوانني واللوائ وف
ــوارده االقتصادية من آفة  ــة املجتمع وم وحماي
التهريب الذي نشط يف زمن العدوان والحصار.. 
ــارة إىل أن هذه املراكز  ــن األهمية بمكان اإلش وم
ــة العدوان  ــل تحدياً يف بداي ــت تمث ــة كان الرقابي
ــتياء الوسط االقتصادي  والحصار، وأثارت اس
ــا اليوم بما  ــيايس، لكنه ــاري وحتى الس والتج
ــع، قد  ــة عىل الواق ــازات وطني ــن إنج ــه م حققت
ــكوك  ــدع مجاًال للمزايدات والش ــت بما ال ي أثبت
أنها كانت وما تزال وستظل السياج االقتصادي 
ــل  األمث ــي  والصح ــتهالكي  واالس ــي  واألمن
ــج الوطني من طوفان  ــع اليمني، واملنت للمجتم

التهريب الذي تعمدته دول تحالف العدوان.. 
مثل ماذا هذه االنجازات..؟ وما • 

ــوق اليمنية  حقيقة ما يقال يف الس
ــارك مرتني األوىل يف  ــن أخذ الجم م
ــن قبل ما  ــيطر عليه م ــذ املس املنف
يسمى بالرشعية، والثاني يف هذه 

املراكز..؟
- تتمثل هذه اإلنجازات يف أن هذه املراكز التي 
تم تفعيلها عقب بداية العدوان عىل اليمن وحتى 
ــتطاعت  ــوم، نجحت يف ضبط التهريب، واس الي
ــبباً  رفد خزينة الدولة باإليرادات التي كانت س
ــة الحياة  ــة وديموم ــطة الدول ــتمرار أنش يف اس
ــاً وإداريا،  ــاً وتعليمي ــق الخدمية صحي يف املراف
ــة للمجتمع، كما  ــن القاطعات الخادم وغريها م
ــيل الجمركي  ــز يف عملها التحصي أن هذه املراك
ــم تخرج عن اإلطار القانوني املتعارف عليه يف  ل

التعرفة الجمركية.. 
ــول ما  ــؤالك ح ــه يف س ــا ذكرت ــبة مل ــا بالنس أم
ــال، فال صحة ملا يروج له من قبل بعض التجار  يق
لألسف الشديد ووسائل اإلعالم التابعة للعدوان 
ــم مرتني، وهي من  ــن أن الجمركة تت واملرتزقة، م
قبيل املغاالة واملغالطات السياسية، إذ أن العمل 
ــن اللوائح  ــز لم يخرج ع ــي يف هذه املراك اإلجرائ
ــل الجمركي.. وما  ــار العم والقوانني الناظمة ملس
ــتيفاء الفارق الجمركي،  يتم يف هذه املراكز هو اس
والتحقق من صحة البيان الجمركي لكل شاحنة 
ــاحنة، فإن كان  ــه مع ما تحمله هذه الش ومطابقت
ــليماً من املغالطة واملواد املحظورة  مجمركاً وس
ــحنة  واملهربة، فيمر وفق القانون، وإن كانت الش
غري مجمركة أو غري مستوفية للقيمة الجمركية، 
ــتيفاء  ــم اس ــا، يت ــوية م ــرك 50 % بتس كأن يجم
ــت  كان إن  ــا  أم ــتحقة،  املس ــة  الجمركي ــة  القيم
الكميات غري مجمركة وثبت أنها مهربة جمركياً، 
ــات  ــة املوصف ــرب هيئ ــد ع ــا، والتأك ــم ضبطه فيت
ــتهالكية، ثم  واملقاييس اليمنية من صحتها االس

جمركتها وفق القانون والسماح لها بالدخول.
ــن تأخر •  ــكون م ــن التجار يش لك

ــابيع بسبب روتني  الشاحنات ألس
ــة.. ما صحة  ــراءات الجمركي اإلج
ــك.. و ما هي جهود املصلحة يف  ذل

هذا االتجاه..؟
ــة تباطؤ نظراً لحجم التحديات  - قد يكون ثم
ــار، واألمر ليس  ــدوان والحص ــي فرضها الع الت

ــة، فنحن هنا نؤكد  ــور العدوان واملرتزق كما يص
أنه ال تتأخر الشاحنات إال التي لديها مشكالت 
تتصل بعدم اصطحاب البيانات الجمركية، وتم 
ــيطر  ــذ البحرية والربية املس ــن املناف ــا م مروره
ــلع  ــزاة وفيها س ــل املرتزقة والغ ــن قب ــا م عليه
ــىل بضائع مهربة،  ــة أو بضائع مموهة ع ممنوع
ــون وتنطوي عىل مغالطات  فهذه مخالفة للقان
ــات مهربة  ــة كمي ــفت املصلح ــد كش ــرية، وق كب
ــات، حيث تأتي  ــرية تحت غطاء عمل املنظم كب
ــاة بطرابيل منظمة ما  ــاحنات محملة ومغط ش
وداخلها بضائع ال عالقة لها باملنظمة، وبعضها 
ــة  ــة وبقي ــع املنظم ــا يتب ــات العلي ــا يف الطبق م
ــات بضائع أخرى وبعضها ممنوعة.. ومع  الكمي
ذلك تبذل املصلحة جهوداً كبرية من أجل تذليل 
ــور، ولكن بعد الجمركة وبما ال يتعارض مع  العب

القانون..
ــا حالة •  ــالَّ ذكرتم لن ــاً- ه مقاطع

ــة بعينها أو  ــم منظم ما وردت باس
باسم مساعدات..؟ 

ــنا يف مقام قضائي للكشف عن األسماء  - لس
ــب  التهري ــكال  بأش ــل  تتص ــي  الت ــق  والوثائ
ــف  ــتغالل ضعاف النفوس من التجار لألس واس
ــة  اإلغاثي ــات  واملنظم ــاعدات  للمس ــديد  الش
ــرت بها، فال يزال لدينا األمل يف أن الجميع  والتس
ــدم مصلحة املجتمع  ــيلتزم بالقانون بما يخ س
ــعب اليمني، فهذا وطننا جميعاً واإلرضار  والش
ــه تدمري ملقوماتنا ومواردنا  بصناعاته ومنتجات

االقتصادية.. 
ــاً تنفذ مراحل •  واملصلحة حالي

ــا  م ــبكي..  الش ــط  الرب ــرشوع  م
أهمية هذا املرشوع بالنسبة لكبح 
جماح أشكال التهريب وكرس هذا 

الرويتني..؟  
ــبكي يف أنها  - تكمن أهمية مرشوع الربط الش
ــتكمال دوائر تفعيل  ــارة باتجاه اس ــوة جب خط
ــة، خصوصا مع خروج املنافذ  الرقابة الجمركي
ــة الضبط والعبور  الجمركية التي كانت محكم
ــيطرة  ــريه من املوانيء عن س ــاء عدن وغ كمين
ــزو القائم  ــدوان والحصار والغ املركز بفعل الع
ــذا املرشوع  ــن، ويأتي ه ــن الوط ــزاء م ــىل أج ع
ــارك لتوجيهات  ــذ مصلحة الجم ــار تنفي يف إط
ــي أكدت فيها  ــة العليا، والت ــة االقتصادي اللجن
ــتكمال مشاريع األتمتة والربط  عىل رضورة اس

ــة العمل  ــني بيئ ــأنه تحس ــن ش ــا م ــبكي مل الش
ــق  ــة تدف ــهيل عملي ــه، وتس ــر منظومت وتطوي
املعلومات والبيانات بني األطراف واملركز للحد 
ــتقات  ــي للبضائع واملش ــن التهريب الجمرك م
ــريات للمواقع  ــب كام ــالل تركي ــة من خ النفطي
ــز  بمرك ــا  وربطه ــات  املحافظ يف  ــة  الجمركي

املصلحة.. 
ــل •  وص ــن  أي اآلن..  ــى  حت

ــهام  ــن إس ــاذا ع ــرشوع..؟ وم امل
املصلحة يف مكافحة التهريب..؟

ــن وصلت،  ــددة اآلن أي ــة مح ــد نقط - ال توج
ــاق، وقد تجاوزت  ــن العمل جار عىل قدم وس لك
ــواء العمل  ــات إىل أج ــات البداي ــة عتب املصلح
ــي للنظام  ــف فريق فن ــث تم تكلي ــي، حي امليدان
ــب  لرتكي ــذة  املنف ــة  والرشك ــة  باملصلح اآليل 
ــرث  ــه يف أك ــق  عمل ــارش الفري ــد ب ــريات، وق الكام
ــبكة إىل  ــيتم إيصال الش ــن موقع جمركي وس م

املصلحة خالل األسابيع القادمة.. 
ــة يف مكافحة  ــهام املصلح ــبة إلس أما بالنس
ــب  ــايس إىل جان ــوري وأس ــو مح ــب، فه التهري
ــة،  ــوزارة الداخلي ــة ل ــة التابع ــات األمني الجه
ــاء وحدة  ــك وزارة النقل.. وحاليا تم إنش وكذل
مكافحة التهريب الجمركي بالرشاكة مع وزارة 
ــن أجل ضبط   ــك أمنيا م ــة بذل ــة املعني الداخلي
ــه تهريب البضائع   ــكل عام بما في التهريب  بش
منتهية الصالحية  واملبيدات الحرشية املحرمة 
ــتقات النفطية غري املطابقة للمواصفات  واملش
ــان. وذلك وفق برامج  والتي ترض البيئة واإلنس
ــاً عىل  ــة تقوم أساس ــا املصلح ــة تنتهجه عملي
ــة الحقيقية مع كل أجهزة الدولة املعنية  الرشاك
ــك  ــوق اليمنية، هذه الرشاكة تضمن بال ش بالس
ــة..  ــة كاف ــذ الجمركي ــة يف املناف ــديد الرقاب تش
ــارك هي جانب أمني، وصحي،  فمصلحة الجم
ــة  ــن جمرك ــب كل يشء وال يمك ــي، تراق وغذائ
ــا باملواصفات  ــن مروره ــد م ــلعة دون التأك الس
ــة… فمثًال التمر  واملقاييس والجهات املختص
ــارك قبل  ــرب مصلحة الجم ــر ع ــتورد ال يم املس
ــن وزارة الزراعة.. وال يمكن أن يتم  أخذ اإلذن م
الرتسيم لكميات األدوية حتى نحصل عىل إذن 
ــذا املنتج أو ذاك..  ــالمة ه من الجهة املعنية بس
ــتهداف لالقتصاد اليمني عرب  ما يجري من اس
ــراء العدوان  ــق باالقتصاد ج ــب وما لح التهري
ــة الجمركية،  ــا لتحريك الرقاب والتهريب دفعن
ــا خارج  ــزاز أصحابه ــلع أو ابت ــع الس ــس ملن لي

القانون.. ولكن عىل األقل تأمني صحة املجتمع، 
ــة،  ــات الوطني ــن املنتج ــى م ــا تبق ــة م وحماي
ــتحقاقاتها  وتوريد حصة خزينة الدولة من اس
ــب  ــلعة تدخل البلد، وبحس ــكل س ــة ل القانوني

إمكانياتنا املحدودة يف ذلك..
ــح خطة عمل •  ــي أبرز مالم ما ه

املصلحة يف العام 2019م..؟ 
ــام  الجديد 2019م-  ــرتكز املصلحة  يف  الع - س
ــة والربط  ــرشوع األتمت ــتكمال م ــب اس إىل جان
ــبكي، وتعزيز الجهود لحشد املوارد املالية  الش
لخزينة الدولة- عىل  تحسني بيئة األعمال وفقا 
ــطة بعيداً عن الروتني  لألنظمة اإلجرائية املبس
ــال داخل املصلحة  ــد  وأتمتة جميع األعم املعق
ــهيل  ــرض تس ــة  لغ ــة اآللي ــا  باألنظم وربطه
ــاز املعامالت   ــات  وإنج ــىل املعلوم ــول ع الحص
ــط ودقيق ،كما أن املصلحة تسعى  ــكل مبس بش
ــتوردين من  ــف  املس ــني إىل تصني ــرب املختص ع
التجار  امللتزمني  ملنحهم امتيازات يف اإلجراءات 
ــهيل يف عمليات التخليص خالفا للتجار  والتس
ــن يحصلوا  ــري امللتزمني الذين ل ــتوردين غ املس
ــتخدام تحليل  ــك االمتيازات.. ضمن اس عىل تل
ــري عمليات  عمليات األعمال يف مرشوعات تيس
ــل عمليات  ــد تحلي ــترياد، إذ ُيع ــارة واالس التج
ــري التجارة  ــادرات تيس ــة ملب ــال أداة مهم األعم
ــراءات والعمليات.  ــري اإلج ــتلزم تغي ــي تس الت
ــيناريوهات  عديدة يف سياق  ولهذه املنهجية س
ــوة مهمة عند  ــارة، وهي أيضاً خط ــري التج تيس
تصميم املرشوع والحلول كونها توفر فكرة عامة 
ــع الراهن)،  ــع (الوض ــة الوض ــًال لحقيق وتحلي
ــأن  ــراف يف الوصول إىل قرار بش ــاعد األط وتس
ــق الفائدة لجميع  ــني العمليات وبما يحق تحس

األطراف.
تجرى حملة الرتسيم الخاصة • 

ــا األهمية  ــات النارية.. م بالدراج
ــة..؟  ــذه الحمل ــبها ه ــي تكتس الت
ــذه  ه ــى  حت ــال  اإلقب ــدى  م ــا  وم

اللحظة..؟
ــة ما دون  ــات الناري ــيم الدراج ــة ترس - حمل
ــة لتنفيذ  ــاعي املصلحة الحثيث ــن مس 2018م م
ــيايس األعىل ممثًال برئيس  توجيه املجلس الس
ــد من  ــرضورة الح ــاط، ب ــدي املش ــس مه املجل
ــات املرورية التي  ــة واالختناق الحوادث األمني
ــة هذه الحملة  ــببها الدرجات.. وتكمن أهمي تس

ــاب  ــة أصح ــاه حماي ــوة أوىل باتج ــا خط يف أنه
ــا أولئك  ــة بالقانون خصوص ــات الناري الدراج
ــن صارت الدراجة مصدر رزقه وأرسته، هذا  الذي
ــن ناحية مرورية ضبط  ــية، وم من ناحية معيش
ــن حوادث  ــة وتأمني املجتمع م ــة املروري الحرك
ــروري، كل من  ــقيها األمني وامل ــات بش الدراج
ــمة ومرقمة  يقود دراجة يعرف أن دراجته مرس

لدى أجهزة الضبط األمنية واملرورية.
ــاك إقبال كبري  ــدى اإلقبال، فهن ــبة مل وبالنس
ــي لدى املواطن  ــتوى عالياً من الوع يعكس مس
بانتهاز هذه الفرصة املقرونة بما قدمته مصلحة 
ــوم الجمركية إىل  الجمارك من تخفيض يف الرس
ــغ ثالثة آالف ريال فقط انطالقا من حرصها  مبل
ــها  ــية التي يعيش ــىل مراعاة الظروف املعيش ع
الشعب اليمني جراء العدوان والحصار.. ونظرا 
لذلك فإن هذه املرحلة طوعية وستستمر شهراً 
ــرب الجهات  ــيم الجربي، ع ــم الرتس ــًال، ثم يت كام

الضبطية املختصة بوزارة الداخلية.
ــن أن حملة  ــد للمواط ــا أن نؤك ــىس هن وال نن
ــتمر حتى 27  ــات النارية ستس ــيم الدراج ترس
ــا انتهاز  ــي أن عىل مالكه ــر 2019م، ما يعن فرباي
ــة  ــب الرقاب ــع مكات ــه إىل جمي ــة والتوج الفرص
الجمركية يف العاصمة صنعاء، ومكاتب جمارك 
ورقابة كل من : (ذمار، الحديدة، صعدة، عمران، 
ــيم وترقيم  ــك لرتس ــز)، وذل ــة، تع ــران، حج عم
ــة أعمالهم بالقوانني  دراجاتهم النارية، وحماي
واللوائح املرورية السارية، وبما يخدم املصلحة 

العامة.
ــي تواجه •  ــات الت ــي املعوق ما ه

املصلحة..؟!
- التحديات واملعوقات التي تواجه املصلحة 
ــا، ولكن يمكن  ــع املقام لذكره ــي وال يتس ال تنته
ــات مصريية تواجه  ــارة إىل أن هذه التحدي اإلش
ــكل عام، حيث يتعرض وطننا لعدوان  اليمن بش
لم يسبق له مثيل.. ولكننا مع كل ذلك متمسكون 
بإيماننا بالله.. لقد أثبتت هذه الظروف أن إيمان 
ــالح..  ــة قضيتهم أقوى من الس ــني بعدال اليمني
ــذا الوضع  ــب املصلحة ه ــو أن تواك ــرب تحٍد ه أك
ــي اقتصادنا  ــب يحم ــل مواك ــتثنائي بعم االس
ــة  الدفاعي ــات  الجبه ــت  كان ــإذا  ف ــي..  الوطن
ــن الداخيل  ــار.. فاألم ــوط الن ــىل خط ــه ع تواج
والجمارك والصناعة والتجارة تحمي الجانب 
ــع الغذائي  ــن املجتم ــي أم ــادي، وتحم االقتص

والصحي..
ــة  مصلح ــه  تواج ــرية  كب ــات  تحدي ــاك  هن
ــرادات إىل أدنى  ــا انخفاض اإلي ــارك، منه الجم
ــذ  ــم املناف ــة إىل أن معظ ــتوياتها، باإلضاف مس
ــن الحكومة  ــذا املطلوب م ــت ودمرت.. وله انته
ــة  ــي سياس ــب ه ــة التهري ــن أن مكافح أن تعل
ــربى لنحول بني العدوان  عامة وجبهة وطنية ك
والحصار، وأهدافه القذرة التي تسعى لتحويل 
ــاري إنتاجي اقتصادي  اليمن من مجتمع حض
ــوق لدول العدوان..  ــتهالكي وس إىل مجتمع اس
ــا يف  ــه عملن ــل تواج ــات وعراقي ــاك تحدي هن
ــوء الفهم  والضجيج الذي  املصلحة تتمثل يف س
ــخصية والضيقة  يقوم به أصحاب املصالح الش

من التجار..
ــة •  ــل ثم ــاء ه ــذا اللق ــام ه يف خت

رسالة تودون توجيهها..؟!
- رسالتي التي أوجهها لألخوة التجار هي أن 
ــوق اليمنية،  جمركة وارداتهم حماية لها يف الس
وتعزيز لحضورها، وحماية للمستهلك، من أي 
أرضار صحية وهذه مصلحة وطنية ومسؤولية 
ــات األمنية  ــالتي لكافة الجه ــة.. ورس اجتماعي
واملالية والنقل والصناعة والتجارة، ومؤسسات 
القطاع الخاص اليمني وغريها من الجهات التي 
ــوق اليمنية، بأن عىل الجميع أن  لها عالقة بالس
ــاد اليمني  ــتهدف االقتص يدرك أن العدوان اس
ــام، األول، وفرض عىل  ــة يف املق ــوارد اليمني وامل
ــتثنائية  ــة صعبة واس ــني مرحل ــن واليمني اليم
تقتيض تضافر وتالحم الجهود، من أجل حماية 
ــة  ــم الخزين ــاً بدع ــي اقتصادي ــع اليمن املجتم
ــة، وأمنياً من  ــتمرار الحياة الخدمي ــة الس العام
ــا من  ــف وراءه ــا يق ــب، وم ــات التهري ــالل آف خ
ــالم االجتماعي والصحي يف وطننا  تهديد للس

الحبيب.

وكيل مصلحة الجمارك عدنان عبد الكريم الغفاري  لـ "ٹ":

حاوره/
محمد محمد إبراهيم

وكيل مصلحة الجمارك عدنان عبد الكريم الغفاري: إن مصلحة الجمارك تعمل جاهدة عىل استكمال مرشوع الربط الشبكي املتمثل يف تركيب كامريات للمواقع قال 
ــبكي (بني األطراف واملركز) سيعزز  ــاق.. مؤكداً أن مرشوع الربط الش الجمركية يف املحافظات وربطها بمركز املصلحة، وإن مراحل املرشوع جارية عىل قدٍم وس

ــامل عىل اليمن، والغزو  ــهم بفاعلية يف مكافحة التهريب الذي ازداد يف ظل العدوان والحصار الش الرقابة الجمركية ويزيد من وتائر تفعيل لوائحها التنفيذية، وسيس
القائم عىل أجزاء من الوطن..

وأوضح الغفاري- يف حوار صحفي لـ الثورة- أّن هذا املرشوع يأتي يف إطار تنفيذ مصلحة الجمارك لتوجيهات اللجنة االقتصادية العليا، حيث أكدت عىل رضورة 
ــهيل عملية تدفق املعلومات والبيانات بني األطراف واملركز  ــبكي ملا من شأنه تحسني بيئة العمل وتطوير منظومتها، وتس ــاريع األتمتة والربط الش ــتكمال مش اس

للحد من التهريب السلعي للسوق اليمنية، والَتهرُّب الجمركي للبضائع واملشتقات النفطية.
ــراءات مراكز الرقابة  ــني.. مؤكداً إن إج ــلع والبضائع تتم مرت ــدوان واملرتزقة من أن جمركة الس ــائل اإلعالم التابعة للع ــة ما تروِّجه وس ــاري ِصحَّ ــى الِغَف ونف
ــتهالكية ومكافحة  ــوق االس ــن القوانني واللوائح الناظمة للصادرات والواردات وحركة الس ــدوان والحصار لم تخرج ع ــي تم تفعيلها منذ بدء الع ــة الت الجمركي
ــات والعراقيل التي فرضها  ــط التنفيذية لقطاعات مصلحة الجمارك، والتحدي ــي.. متطرقاً ملجمل القضايا املتصلة بالخط ــلعي والتهرب الجمرك التهريب الس

العدوان والحصار واألهمية األمنية واملرورية والجمركية لحملة ترسيم الدراجات النارية وغريها من القضايا.. إىل التفاصيل:  

يب كامريات للمواقع 
اف واملركز) سيعزز 

ىل اليمن، والغزو 

ت عىل رضورة 
راف واملركز ز 

كز الرقابة 
 ومكافح    ةة 
تي فرضه اا 

مشروع الربط الشبكي سيعزز الرقابة مشروع الربط الشبكي سيعزز الرقابة 
الجمركية ومكافحة التهريب الجمركية ومكافحة التهريب 

تسعى المصلحة لكسر 
الروتني اإلجرايئ الجمركي 

عرب مشروع األتمتة وتحسني 
بيئة العمل

تحسني بيئة العمل الجمركي 
ستشمل منح تسهيالت 

متعددة للتجار الملتزمني 
باللوائح والقوانني

ال صحة لما يروجه إعالم العدوان 
من أن الجمركة تتم مرتني 

فإجراءات المراكز الجمركية ال 
تخرج عن القوانني السارية

ترسيم الدراجات سيحمي 
أصحابها بالقانون وسيحد 

من الحوادث األمنية 
والمرورية
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