
العامة للج�رك سعادة  الهيئة  الج�ل رئيس  / أحمد بن عبدالله  السيد  استقبل سعادة 

السف�ة / غريتا هولتز القائم باألع�ل بسفارة الواليات املتحدة األمريكية بدولة قطر، يف 

زيارة تستهدف تعزيز التعاون ب� الهيئة العامة للج�رك و وزارة األمن القومي األمريكية.

الجانب  عىل  بالرتكيز  البلدين  ب�  التجاري  التعاون  آليات  مناقشة  اللقاء  خالل  وجرى 

الجمر¬، و سبل تسهيل اإلجراءات الجمركية املشرتكة ، ك� تم التطرق إىل دور الج�رك يف 

تنشيط حركة التجارة ب� الجانب� بشكل عام وغ�ها من األمور ذات العالقة . 
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2020
ظعشمئر

شارك سعادة السيد/ أحمد بن عبد الله الج�ل رئيس 

اإلدارات  مدراء  من  عدد  و  للج�رك  العامة  الهيئة 

لدول  الجمر¬  األتحاد  لهيئة  اإلجت�ع 24  ، يف  بالهيئة 

وسائل  عرب  عقد  والذي  الخليجي،  التعاون  مجلس 

خالل  العامة  الصحة  تداعيات  بسبب  املر·  األتصال 

الفرتة الحالية.

وقد ناقش اإلجت�ع العديد من املوضوعات عىل رأسها 

الجمر¬  بالقانون  املتعلقة  املستجدات  آخر  متابعة 

املوحد لدول مجلس التعاون، وسبل تسهيل وإنسيابية 

املقبلة،  الفرتة  خالل  املجلس  دول  ب�  السلع  إنتقال 

االقتصادي  املشغل  أع�ل  نتائج  متابعة  إىل  إضافة 

واملقيدة. املمنوعة  السلع  قوائم  ومراجعة  املعتمد، 

واإلدارات  الهيئات  رؤساء  ناقش  اإلجت�ع  وخالل 

إجت�عات  نتائج وتوصيات  املجلس،  لدول  الجمركية 

من   الجمركية  املوضوعات  من  بعدد  املتعلقة  اللجان 

تحويل   ، اآليل  والحاسب  الجمركية  اإلجراءات  ضمنها: 

إىل عرض   إضافة   ، املنسق  النظام    ، الجمركية  الرسوم 

اإلتفاقيات  بعض  إىل  املجلس  دول  إنض�م  مستجدات 

الجمركية الدولية املنبثقة عن منظمة الج�رك العاملية ، 

ومذكرة األمانة العامة بشأن اللقاء املشرتك السادس ب� 

من  وغ�ها   ، الخاص  والقطاع  الجمر¬  االتحاد  هيئة 

املوضوعات املدرجة عىل جدول األع�ل .

بها  تشارك  التي  الدورية  اإلجت�عات  ضمن  ذلك   Ìيأ

تعزيز  يف  تفيد  والتي  الخليجية،  الجمركية  الهيئات 

التعاون ب� دول املجلس يف جميع املجاالت الجمركية 

من  وغ�ها  والتصدير  اإلست�اد  بآليات  يتعلق  وما 

الدولية  بالتجارة  املرتبطة  واملشاريع  املوضوعات 

واإلجراءات التنظيمية املشرتكة ب� دول الخليج.

طظ أعط طاططئات الظةاح..
السسغ الثائط لطاطعغر

 رئغج الةمارك غساصئض الصائط
بافسمال بالسفارة افطرغضغئ

تضاسغ صطر  جمارك 
العردي بالطعن 

الةمارك تحارك شغ ا�جاماع
الرابع والسحرغظ لعغؤئ اقتتاد الةمرضغ

ُسصث سظ ُبسث وظاصح أبرز المعضعسات الةمرضغئ المحارضئ بغظ دول المةطج

بعثف تسجغج الاساون بغظ الةاظئغظ 

لثغظا ظصاط جمرضغئ تسمض سطى 
طثار 24 جاسئ شغ طراشص

الطائرات الثاخئ

سةإ طظخعر الصتطاظغ .. طثغر إدارة جمارك ططار تمث الثولغ:

رغط المساضغث ... خئغر إداري شغ صسط الثثطات ا�دارغئ:

تداطظًا طع الحعر السالمغ لسرذان البثي
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سةإ طظخعر الصتطاظغ .. طثغر إدارة جمارك ططار تمث الثولغ:

قسم  يف  متمثلة  حمد  مطار  يف  الخاصة  الطائرات  مرافق 

جميع  عىل  ويرشف  لإلدارة  التابع  الخارجية  الصاالت 

اإلجراءات وتنفيذها يف املرافق املذكورة .

ماهي أحدث األجهزة املستخدمة يف فحص األمتعة وكم 

عددها؟

كث�ة  أجهزه  الدويل  حمد  مطار  ج�رك  إدارة  يف  لدينا 

التفتيش  أجهزة  من  املستويات  أحدث  وعىل  مستخدمة 

األجهزة  قسم  عليها  ويرشف  الحقائب  فحص  أجهزة  منها 

اليدوية  الحقائب  فحص  وأجهزة  لإلدارة  التابع  والسيطرة 

يف  الركاب  قسم  عليها  ويرشف  األحشاء  فحص  وأجهزة 

اإلدارة . 

لح�ية  الجمركية  املنافذ  عىل  حدودية  تداب�  هناك  هل 

اإلنتهاك  من  بالبضائع  املتصلة  الفكرية  امللكية  حقوق 

والقرصنة؟

جميع اإلجراءات والقوان� الخاصة بحقوق امللكية الفكرية 

العمليات  قسم  طريق  عن  منها  والتأكد  تطبيقها  يتم 

الجمركية التابع إلدارة ج�رك مطار حمد وذلك بالتنسيق 

مع الجهات اإلعالمية والجهات األخرى من ذات اإلختصاص 

تكون  التي  الجمركية  للرسوم  الخاضعة  البضائع  ماهي 

الخاصة  الجمركية  اإلجراءات  وماهي  املسافرين  برفقة 

بالتخليص عليها؟

جميع البضائع التي تخضع للرسوم الجمركية حسب ما نص 

تحويلها  يتم  التنفيذية  والئحته  الج�رك  قانون  عليها 

وإÕام  الجمركية  العمليات  قسم  إىل  الركاب  قسم  من 

إجراءات إستيفاء الرسوم ، ويتم اإلفراج عنها بعد إنهاء 

نوع  تطلب  إذا  اآلخرى  القيد  جهات  مع  إجراءاتها 

البضاعة ذلك . 

يف ظل جائحة كورونا (كوفيد – 19) كيف تتم مراقبة 

أو  الركاب  صالة  يف  كانت  سواء  املسافرين  حركة 

الوزارية  الركاب  صاله  طريق  عن  أو  الرتانزيت 

وتفتيشهم ومعاينة أمتعتهم وفقاً ألحكام القانون ؟

تتطلب أخذ  املتبعة يف ظل جائحة كورونا  اإلجراءات 

جميع التداب� اإلحرتازية لسالمة املسافرين واملوظف� 

للج�رك  العامة  الهيئة  قامت  وقد  سواء  حد  عىل 

الهيئة ومساعديه  مشكورة وعىل رأسها سعادة رئيس 

تطبيقاً  وذلك   ، الوقائية  املستلزمات  كافة  بتوف� 

لتعلي�ت اللجنة العليا إلدارة األزمات ، م� ضمن لنا 

تطبيق  مع  سليم  بشكل  وتطبيقه  العمل  إنسيابية 

اإلجراءات اإلحرتازية.

التداب� اإلحرتازية املستخدمة من قبل اإلدارة  ماهي 

واملوظف³ للحفاظ عىل سالمتهم من اإلصابة بف�وس 

كورونا؟

مناسبة  كميات  برصف  للج�رك  العامة  الهيئة  قامت 

الكامل  الواقي  واللبس  الك�مات  من  للموظف� 

املوظف�  سالمة  من  والتأكد  واملعق�ت  للموظف� 

باملوظف� بشكل  الخاص  برنامج إحرتاز  وذلك Ûراقبة 

يومي وتغي� نظام عمل الورديات العاملة يف املنفذ Ûا 

يتناسب مع توجيهات اللجنة العليا إلدارة األزمات.

أكد السيد / عجب منصور القحطا¸ ، مدير إدارة ج�رك مطار حمد الدويل أن 
هناك نقاط جمركية تعمل عىل مدار 24 ساعة يف مرافق الطائرات الخاصة يف 
مطار حمد متمثلة يف قسم الصاالت الخارجية التابع لإلدارة ويرشف عىل جميع 

اإلجراءات وطرق تنفيذها يف املرافق. 
ولتوضيح دور ج�رك مطار حمد وما تقوم به من مهام ، تم إجراء حوار مع 
إختصاصات  بأهم  بتزويدنا  قام  والذي  الدويل  إدارة ج�رك مطار حمد  مدير 
اإلدارة وكيفية التعامل مع البضائع التي يتم ضبطها من قبل مفتيش املنفذ ، 

وغ�ها من األمور التي تجدونها يف الحوار التايل :

لثغظا ظصاط جمرضغئ تسمض سطى طثار 24 جاسئ شغ طراشص الطائرات الثاخئ

تماطك جمارك ططار تمث أجعجة تثغبئ وطاطعرة لافاغح وشتص الئدائع
شغ ظض جائتئ ضعروظا .. جمارك ططار تمث تائع ضاشئ الاثابغر ا�تارازغئ

لسقطئ المساشرغظ والمعظفغظ

 

أبرز  عىل  نتعرف  أن  ويسعدنا  بكم  نرحب  البداية  يف 

إختصاصات إدارة ج�رك مطار حمد وأقسامها؟ 

املسافرين  حركة  Ûراقبة  حمد  مطار  ج�رك  إدارة  تقوم 

دخول  حركة  ومراقبة   ، أمتعتهم  ومعاينة  وتفتيشهم 

التهريب  ومكافحة   ، الركاب  برفقة  الواردة  البضائع 

الجمر¬ ، باإلضافة إىل مراقبة إنتقال العمالت أو املعادن 

حسب  إجراءاتها  وإنهاء  الكرÜة  األحجار  أو  الثمينة 

وÕويل  األموال  غسل  Ûكافحة  الصلة  ذات  اإلتفاقيات 

اإلرهاب وغ� ذلك من اإلختصاصات العديدة التي تتوىل 

اإلدارة اإلرشاف عليها وتطبيقها.

املواد  ضبط  يتم  التي  البضائع  مع  التعامل  يتم  كيف 

املمنوعة بها؟

الضبط  محارض  بتحرير  املمنوعة  املواد  مع  التعامل  يتم 

الخاصة بالواقعة ثم إستك�ل باقي اإلجراءات مع الجهات 

نوع  حسب  عىل  وذلك   ، يخصه  في�  كالً  املختصة  

املضبوطات.

ما هي الجهات الرئيسية التي تتعاونون معها إلÇام مهام 

الضبط ؟

اإلجراءات   إستك�ل  يتم  الضبط  محارض  إستك�ل  بعد 

الهيئة  يف  القانونية  الشؤون  إدارة  طريق  عن  القانونية 

مثل  املختصة  الخارجية  اإلدارات  وباقي  للج�رك  العامة 

اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات وإدارة أمن العاصمة و 

إدارة أمن املطار والجهات األمنية األخرى .

املخصصة  املرافق  عىل  جمركية  مراقبة  هناك  هل 

للطائرات الخاصة يف مطار حمد ، وماهي اإلجراءات التي 

يتم اتخاذها لذلك؟

نعم هناك نقاط جمركية تعمل عىل مدار 24 ساعة يف  



نطاق العمل باملرشوع: 

تصميم البنية التحتية للموقع اإللكرتوâ طبقاً ألفضل امل�رسات والتي تضمن 

املوقع عىل  لزوار  املقدمة  والخدمات  املعلومات   إىل جميع  الوصول  تحقيق 

مدار الساعة ودون توقف

تطبيق أفضل السياسات وامل�رسات العاملية لح�ية املوقع اإللكرتوâ والبيانات 

من االخرتاق

األجهزة  أتصال  أمكانية  للحصول عىل  أزور  منصة  الالزمة عىل  الشبكة  إنشاء 

بالداخل وشبكة األنرتنت

املوقع  السضافة  الالزمة  للمواصفات  طبقاً  والتخزين  الخادم  وحدات  إنشاء 

âاإللكرتو

âإنشاء النسخ االحتياطي للموقع اإللكرتو

إنشاء الربيد النشط لحسابات املستخدم� 

وشبكه  الحكومية  بالشبكة   âاإللكرتو املوقع  ألتصال  الالزمة  الشبكة  إنشاء 

الج�رك 

تفعيل خاصية االشعار بالربيد اإللكرتوâ يف حالة وجود أعطال

التحديثات  وتطبيق   âاإللكرتو للموقع  التحتية  البنية  ألخرتاق  املحاكاة  إجراء 

املمكنة ألنظمة التشغيل

املعلومات  تأم�  سياسة  ذلك  يف  Ûا  الصلة  ذات  السياسات  جميع  مع  توافق 

الوطنية واللوائح ذات الصلة

وض�ن  تنوًعا،   æأك إقتصاد  لخلق   2030 قطر  رؤية 

اإلكتفاء الذاÌ واإلستدامة لألجيال املقبلة، وإنشاء منصة 

فقد   والزوار,  واملقيم�  املواطن�  حياة  وتحس�  لالبتكار 

اإلتفاقية  للج�رك ومن خالل هذه  العامة  الهيئة  سعت 

وأنشاء    السحابية  الحوسبة  خدمات  من  اإلستفادة  إىل 

تم تنفيذ املرشوع بنجاح  يف فرتة زمنية قص�ة ال تتجاوز 3 أشهر ، وتهيئة البينة التحتية للموقع اإللكرتوâ الجديد والذي تم تدشينه خالل العام الحايل 2020.

3Qatar customs www.customs.gov.qa

ظثوة تعل ا�لغات التثغبئ شغ الدئط الةمرضغ
نظمت الهيئة العامة للج�رك ندوه تعريفية لتعزيز خربات موظفيها بشأن 

إدارة مكافحة  ب�  بالتعاون  ، وذلك  الجمر¬  الضبط  الحديثة يف  اآلليات 

التدريب  منصة  عرب  الجمر¬  التدريب  مركز  و  الجمر¬  واألمن  التهريب 

والتعليم االلكرتونية.

وتأÌ هذه الندوة التي شارك بها مدراء و رؤساء أقسام Ûختلف اإلدارات 

الجمركية ، يف إطار  تعزيز االستفادة م� حققته ج�رك قطر بحصولها عىل 

املركز األول عاملياً يف عدد الضبطيات الجمركية املتعلقة Ûكافحة تهريب 

التطه�  كمواد   ، كورونا  بأزمة  الخاصه  والعالجية  الوقائية  املنتجات 

واملعق�ت واألقنعة الطبية وغ�ها ، م� عزز مكانة قطر ب� الدول الفاعلة 

يف مجال إنفاذ القانون والتعاون الدويل .

بها ، وحارض   24 شخص  الندوة شهدت مشاركة    أن  بالذكر  جدير 

واالمن  التهريب  مكافحة  إدارة  مدير   ) املعاضيد  محمد  مبارك  السيد/ 

الجمر¬ ) .

يف إطار اإلتفاقية التي Õت ب� حكومة دولة قطر ورشكة 

قطر  دولة  يف  العاملي  أزور  مركز  إلنشاء  مايكروسوفت 

الحوسبة  لخدمات  معتمدة  وطنية  منصة  Ûثابة  ليكون 

لتمك�  األساسية  البنية  Ûثابة  تعترب  والتي   السحابية 

تحقيق  الرقمي عىل مستوى وطني ودعمه يف  التحول 

للهيئة   âاإللكرتو املوقع  الالزمة إلستضافة  التحتية  البنية 

مع ض�ن أعىل درجات الح�ية ألصولها اإللكرتونية. مع 

نهج  للج�رك  العامة  الهيئة  تبنت  الهامة  الخطوة  هذه 

البنية  تفعيل  أزور قطر عرب  أوالً، واألستث�ر يف  السحابة 

التحتية للموقع اإللكرتوâ الجديد للهيئة العامة للج�رك 

طحروع تعغؤئ وتفسغض الئظغئ  الاتاغئ سطى طاغضروجعشئ 
أزور لطمعصع ا�لضاروظغ لطعغؤئ الساطئ لطةمارك

Azure GAC website
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جمارك صطر تضاسغ بالطعن العردي

طظ أعط طاططئات الظةاح .. السسغ الثائط لطاطعغر
رغط المساضغث ... خئغر إداري شغ صسط الثثطات ا�دارغئ:

تداطظًا طع الحعر السالمغ لسرذان البثي

شتى  يف  جدارتها  الدوام  عىل  القطرية  املرأة  أثبتت 

القيادة  وضعتها  التي  الثقة  بحجم  وكانت  املجاالت 

التنمية  مس�ة  يف  كب�ة  بفاعلية  للمساهمة  الرشيدة 

والنهضة الشاملة يف البالد، ويف إطار سعينا لتسليط الضوء 

السيدة/  مع  الحوار  هذا  أجرينا  الفعال،  املرأة  دور  عىل 

اإلدارية)،  الخدمات  إداري يف قسم  (خب�  املعاضيد  ريم 

والتي شغلت العديد من املهام املحورية يف الهيئة العامة 

للج�رك، وكانت لها بصمتها الواضحة يف كالً من الشؤون 

اإلدارية واملالية، والتدريب والعمليات الجمركية.

يف  عملك  طبيعة  وماهي  املهنية  بدايتك  كانت  كيف 

الهيئة العامة للج�رك؟

2005م  عام  للج�رك  العامة  الهيئة  يف  العمل  بدأت   -

واملالية وحدة املرصوفات،  اإلدارية  الشؤون  تحت مظلة 

الهيئة  يف  (التدريب)  قسم  إىل  إنتقلت  2006م  عام  ويف 

) وشغلت  الجمر¬  التدريب  مركز   ) اآلن  يسمى  والذي 

منصب رئيس مركز التدريب حتى عام 2010 ثم إنتقلت 

إىل إدارة الشؤون املالية واإلدارية يف الهيئة وعملت يف 

نداء  وتلبية  املجتمع  ملشاركة  للج�رك  العامة  الهيئة  تسعى 

املسؤولية املجتمعية وذلك من خالل التضامن مع األيام العاملية 

أكتست  حيث  واملعرفة،  الوعي  نرش  يف  تساهم  والتي  التوعوية 

الهيئة باللون الوردي تضامناً مع الشهر العاملي لرسطان الثدي يف 

أكتوبر املايض. 

مع  بالتعاون  توعوية  محارضة  املاضية  السنوات  يف  الهيئة  تنظم 

وزارة الصحة العامة للتوعية برسطان الثدي ويأÌ ذلك عىل  حرص 

املرأة  صحة  ض�ن  وبهدف  موظفاتها  ب�  الوعي  لنرش  الهيئة 

وتشجيعهن للتعرف عىل أعراضه ومسبباته وطرق الوقاية منه.

كورونا  ف�وس  بسبب   íالعا بها  Üر  الذي  الظروف  ظل  ويف 

(كوفيد-19) فإن الهيئة العامة للج�رك تلتزم بالتباعد األجت�عي 

وبكافة اإلجراءات اإلحرتازية، ويف هذا السياق فقد قامت الهيئة 

بهدف  وذلك  الوردي  باللون  ملقرها  الرئييس  املبنى  بإضاءة 

التعريف والتوعية ولفت اإلنتباه بشأن هذا املرض، ولرفع مستوى 

الوعي والوقاية وتسليط الضوء عىل خطورة هذا املرض ورضورة 

من  العديد  مع  املشاركة  إطار  يف   Ìيأ ك�  عنه،  املبكر  الكشف 

املبذولة  الجهود  إلحياء  بالدولة  واملؤسسات  والهيئات  الوزارات 

للتوعية Ûرض رسطان الثدي وذلك لتعزيز دورها املجتمعي.

الرسوم  يف  يختص  الذي  الجمركية  العمليات  قسم 

عام  ويف  الخارجية  والتصديقات  والتأمينات  الجمركية 

2015م أصبحت رئيس قسم العمليات، ويف عام 2016م 

الحالية  ومهامي  اإلدارية  الخدمات  قسم  إىل  نقيل  تم 

الخارجية  والرشكات  الهيئة  ب�  الخدمات  بعقود  ترتبط 

كاملناقصات.

ماهي املهام الوظيفية التي تؤدينها؟

- أقوم بعدة مهام كرؤية إحتياجات كل إدارة من إدارات 

الهيئة واملنافذ الجمركية بشكل عام من ناحية توف� ع�ل 

إىل  إدارة  من  البضائع  وتنزيل  تحميل  ووظيفتهم  مناولة 

مع  العقود  بنود  وتطبيق  األمن،  موظف�  وكذلك  إدارة 

واملعدات  الع�ل  إعداد  من  املتطلبات  كتوف�  الرشكات 

واملواد الالزمة وفرض املستحقات املالية بناء عىل العقود 

ومتابعتها بشكل دوري.

عىل  تطرأ  سوف  التي  املستقبلية  التطورات  ماهي 

الخدمات املتاحة من قبلكم؟

عىل  تكون  للموظف�  ذاتية  خدمة  توف�  بصدد  نحن   -

أرض  تنفذ عىل  إحتياجاتهم وسوف  لتلبية  أعىل مستوى 

من  العديد  توف�  خالل  من  املقبلة  األيام  يف  الواقع 

للج�رك  العامة  الهيئة  ملوظفي  األساسية  اإلحتياجات 

والسي� يف ظل هذه الظروف. 

كورونا  ف�وس  وتفيش  الراهنة  الظروف  ظل  يف 

التي ساهمتهم يف  (كوفيد19-) ماهي الخدمات املتاحة 

توف�ها للحد من أنتشار كورونا ب³ موظفي الهيئة؟

- قمنا بتوف� املعق�ت بسائر أنواعها سواء املعلقة عىل 

اإلدارات  جميع  يف  املكاتب  عىل  تكون  التي  أو  الحائط 

وأبرازها  التوعوية  النرشات  وتقديم  الجمركية  واملنافذ 

للموظف� بالتنسيق مع إدارة العالقات العامة واألتصال، 

واملالبس  واملعق�ت  الك�مات  بتوف�  قمنا  وكذلك 

للمفتش�  الجمركية  للمنافذ  كورونا  لف�وس  الوقائية 

توف�  تم  ك�  ذلك  يتطلب  عملهم  ألن  خاصة؛  بصورة 

بهدف  للموظف�  والشاي  القهوة  لصناعة  حديثة  أجهزة 

الحد من استخدام الع�ل واإلحتكاك بهم.

يف  العمل  وتطوير  لنجاح  تقيسينها  التي  املعاي�  ماهي 

مجال الخدمات اإلدارية؟

نجاح  مقومات  أهم  من  الواحد  الفريق  بروح  العمل   -

املوكلة  املهام  إنجاز  يف  والدقة  املثابرة  وكذلك  العمل 

واألحساس باملسؤولية، والسعي لتطوير القدرات الفردية 

اإلطالع  أو  التدريبية  العملية  الدورات  طريق  عن  سواء 

.Ìالذا

الشهرية  النرشة  يقرأ  من  لكل  توجهينها  أخ�ة  كلمة 

للهيئة؟ 

- أود أن أشكر جميع من ساهم يف تطويري إىل أن وصلت 

أرا·  وسمع  شجعني  من  كل  وإىل  املرحلة،  هذه  إىل 

وتقديم  بنفيس  ثقتي  تعزيز  يف  ساهم  م�   Ìومقرتحا

التي  للموقع  للج�رك  العامة  الهيئة  لتصل  األفضل 

تستحقه من خالل جودة ودقة األع�ل املقدمة.
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الممظعسات  إخفاء  تط   ، أتئطئ تعرغإ تئعب طثثرة 
وسظث   ، الحثخغئ  الطرود  إتثى  شغ  جرغئ  بطرغصئ 
المثثرة  التئعب  طظ  سثد  سطى  السبعر  تط  الافاغح 

طثئأة بطرغصئ جرغئ داخض التثاء.

إدارة جمارك الحتظ الةعي والمطارات الثاخئ

إدارة جمارك ططار تمث الثولغ

الحئع  طادة  تعرغإ  تاول  طساشرًا  ضئطئ   ضما 
المثثرة .

تط إخفاء المادة المثثرة بطرغصئ جرغئ داخض طقبسه 
بطس وزن المادة المدئعذئ 14.0 جرام.

الممظعسئ  المعاد  بسخ  بتعزته  طساشرا  ضئطئ 
بطرغصئ جرغئ  طثئأة  المعاد  اضاحاف  تط   ، والمثثرة 

داخض الةعرب والمقبج،

تط  المثثرة  الاظئاك  طادة  طظ  ضمغئ  تعرغإ  أتئطئ 
حتظئ  داخض  جرغئ  بطرغصئ  الممظعسات  إخفاء 
لطمضاظج الغثوغئ، وسظث الافاغح والمساغظئ تئغظ سظ 

وجعد سثد 4423 ذرد طظ طادة الاظئاك..

إدارة الةمارك الئترغئ 

بطس سثد المدئعذات سثد 7 تئات ، با�ضاشئ إلى 
 10 سثدعا  غئطس  المثثرة  التئعب  طظ  آخر  حرغط 

تئات ، وسطغه تط تترغر طتدر ضئط.

بطشئ المدئعذات 0.8   جرام طظ طادة الضعضاغغظ 
صرص    84 و   المارجعاظا   طادة  طظ  24.7جرام  و 

قرغضا.

 5528.75 الممظعسئ  لطمادة  ا�جمالغ  العزن  بطس 
لمتاولئ  ضئط  طتدر  تترغر  تط  وسطغه  ضغطعجرام 

تعرغإ المعاد سئر طغظاء تمث.  
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طظ ذاضرة الةمارك

إسادة تخثغر الئدائع 
الوثائق املطلوبة إلعداد البيان الجمرÐ املوحد:

 

نسخة من بيان اإلست�اد األول من الضوابط الواردة يف البند.

الفاتورة.

اإلجراءات:

البيان  يقوم املصدر أو من Üثله أو املخلص الجمر¬ (املفوض) بتنظيم وتقديم 

الجمر¬ املوحد آلياً.

تقديم جميع الوثائق و املتطلبات للدائرة الجمركية.

تسديد الرسوم األخرى املستحقة .

تخضع البضاعة للتفتيش و املعاينة وفقاً ملعاي� املخاطر، و لغايات رد الرضائب 

يتم  و  املرصفية  أو  النقدية  الض�نات  عن  اإلفراج   / رد  أو  الجمركية  "الرسوم" 

Ûوجبه  استوردت  الذي  األول  الجمر¬  البيان  مستندات  مع  البضاعة  مطابقة 

البضاعة ، و يتم طباعة البيان الجمر¬ حسب نظام التخليص اآليل املتبع يف الدائرة 

الجمركية.

إصدار إذن املغادرة و فسح البضاعة.

طثاطش الافضغر ا�غةابغ تثطغ  سطى  تساسثه  شعغ  ا�ظسان  تغاة  شغ  طعما  دورًا  ا�غةابغئ  تطسإ 
المحاضض والسصئات الاغ صث تخادشه شغ تغاته وتتمغه طظ العصعع شغ شت الاحاؤم 
شعغ  ضالعصعد  ا�غةابغئ  الطاصئ  وتسائر  التغاة،  شغ  وتصثطه  ظةاته  سطى  غآبر  الثي 
ا�تساس  سظ  بسغثًا  ختغتئ  بطرغصئ  السمض  إلى  وتعجغعه  ا�ظسان  لحتظ  أجاجغئ 
بالدسش وا�جاسقم وصث غساظغ بسخ افحثاص طظ طحضطئ طا وعغ جغطرة افشضار 

السطئغئ وتتضمعا سطغعط

األفكار  وإستبدال  التفك�  تغي� 

السلبية بأفكار أكæ إيجابية

ال تنظر إىل النصف الفارغ من الكأس 

ولكن أنظر إىل النصف املمتلئ
تجاهل كالم اآلخرين

مواجهة اإلجهاد بشكل 

أرسع وأكæ فعالية
صحة أفضل

عالقات أفضل مع 

الناس

أحط نفسك باألشخاص اإليجابي�

مزيد من الثقة

تعلم نسيان املشاعر السلبية وسامح 

اآلخرين

123

123

45

4

التفاعل مع من حولك 6

:Òفوائد التفك� اإليجا

املهارات التي يكتسبها الشخص ليصبح إيجابياً :

1

1
2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

الضوابط: 

يكون إعادة تصدير البضائع للحاالت التالية :

- البضائع املستوردة التي í تسحب من املخازن الجمركية.

- البضائع املدخلة إىل الدولة تحت وضع اإلدخال املؤقت.

- البضائع املودعة يف املستودعات كأحد األوضاع املعلقة للرضائب ”الرسوم“ الجمركية. 

- البضائع األجنبية املدفوعة الرضائب ”الرسوم“ الجمركية.

- البضائع األجنبية من السوق املحيل (بدون مرجع بيان سابق).

- البضائع التي تم رفضها من الجهة املختصة.

- البضائع املستوردة بقصد إعادة التصدير.

يجوز للمصدر أو من Üثله أو املخلص الجمر¬ (املفوض) تقديم الوثائق واملستندات 

و املعلومات الجمركية للدائرة الجمركية إلكرتونياً عىل أن يوايف الدائرة الجمركية قبل 

أو بعد إخراج البضاعة بالوثائق و املستندات األصلية عند طلبها.

إمكانية سداد الرسوم األخرى مسبقاً حسب نظام التخليص اآليل املطبق يف كل دائرة 

جمركية.

دائرة  املطبق يف كل  اآليل  التخليص  نظام  املسبق حسب  الجمر¬  التخليص  إمكانية 

جمركية.

و  لإلتفاقيات  الخاضعة  أو  دولياً  أو  محلياً  املمنوعة  السلع  تصدير  إعادة  يحظر 

املعاهدات الدولية النافذة.

يجوز للدائرة الجمركية طلب ترجمة الفوات� / املستندات األجنبية إىل اللغة العربية.
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إسقن أروحا المسثل لمظزمئ الةمارك السالمغئ

تسلط هذه املقالة الضوء عىل أهمية املبادئ 
أنها  وكيف  املنقح  أروشا  إعالن  يضمنها  التي 
الدوافع  معالجة  من  الج�رك  إدارات  Õكن 
املختلفة للفساد مع ض�ن األمتثال لإللتزامات 

الدولية األخرى املتعلقة بالنزاهة.

                دوافع مختلفة للفساد

واملبادئ  العمل  مجاالت  إىل  إشارة  يف 
أو  معالجتها  يجب  التي  وامل�رسات 
القضاء  أو  الفساد  فرص  لتقليل  استخدامها 
حيث  محددة  مجاالت  اإلعالن  يرسد  عليها. 
لتغي�  إجراءات  إتخاذ  الج�رك  عىل  يجب 
السياق الذي يعمل فيه ضباط الج�رك أثناء 
منظمة  برنامج  إطار  يف  األنشطة  تنفيذ 
وتعزيز  الفساد  ملكافحة  العاملية  الج�رك 
النزاهة، حيث أكد الخرباء مدى مالءمة مبادئ 
الدوافع  مكافحة  يف  الج�رك  إلدارات  أروشا 
املختلفة بعبارة أخرى أسباب وفرص وحوافز 
الفساد. ثم حددوا خمسة دوافع أطلقوا عليها 
و  "انتهازي"  و  "متوقع"  و  "وظيفي"  اسم 
"يائس" و "قرسي"، سيتم رشح برامج التشغيل 

هذه Ûزيد من التفصيل أدناه: 

يف  القضايا  هذه  املنقح  أروشا  إعالن  يعالج 
"الشفافية"  و  التنظيمي"  "اإلطار  عامل  إطار 
تتعامل  التي  العوامل  واإلصالح"  و"التحديث 
استخدام  ذلك  يف  Ûا  املعلومات،  توافر  مع 
تستهدف  التي  الحديثة  واإلجراءات  األنظمة 
وفعاليتها،  العملية  كفاءة  التحديد  وجه  عىل 
ب�  ملموًسا  رابطًا  ينشئ  اإلعالن  أن  حيث 

 اللجنة الفرعية للنزاهة، ونتيجة لذلك تقوم
التابعة  املعلومات  إلدارة  الفرعية  اللجنة 
املوضوع  بإدراج  العاملية  الج�رك  ملنظمة 
بهدف  إجت�عاتها  أع�ل  جداول  يف  بانتظام 
املعلومات  تكنولوجيا  ب�  الروابط  إستكشاف 
احتفلت  ك�  النزاهة،  ومسائل  واإلتصاالت 
الدويل  باليوم  العاملية  الج�رك  منظمة  أمانة 
ملكافحة الفساد يف 9 ديسمرب 2019 من خالل 
فهم  بناء  إىل  يهدف  ملوظفيها  حدث  تنظيم 
مشرتك ملختلف محركات وجوانب الفساد، Ûا 
يف ذلك تأث� الفساد عىل عمل الج�رك وكذلك 
النزاهة  قضايا  دمج  فيها  Üكن  التي  الطرق 
عمل  وبرامج  مسارات  يف  الفساد  ومكافحة 

األمانة. 

من  العاملية  الج�رك  منظمة  أعضاء  طلب 
مجاالت  ضمن  النزاهة  إدراج  العامة  األمانة 
للفرتة  للمنظمة  االسرتاتيجية  األولوية 
األدوات  من  العديد  تتوفر   ،2019-2022
إلدارات الج�رك الراغبة يف مراجعة م�رساتها 
ودليل  النزاهة  تطوير  دليل  مثل  الحالية، 
تخطيط مخاطر الفساد. عالوة عىل ذلك، تظل 
ترصف  تحت  العاملية  الج�رك  منظمة  أمانة 
هذا  يف  املساعدة  تطلب  جمركية  إدارة  أي 
املجال. تم اقرتاح أنواع مختلفة من األنشطة، 
لتقديم  والبعثات  النزاهة،  تقييم  بعثات  مثل 
األداء،  قياس  أنظمة  إدخال  بشأن  التوجيه 
والبعثات املخصصة لتقديم الدعم يف مراجعة 
مدونة قواعد السلوك ، أو اسرتاتيجية النزاهة  
مخاطر  خرائط  رسم  أو  التدريب  خطة  أو 

الفساد

Üكن  الفساد.  مكافحة  وسياسات  اإلصالحات 
بأن  الشعور  من  السلوك  هذا  يُستمد  أن 
الجميع يتوقع أن تكون الج�رك فاسدة، أو أن 
موظفي الج�رك ال يستغلون مناصبهم بشكل 
فوائد غ� رسمية، حيث  يجنوا   í إذا  صحيح 
يف  القضايا  هذه  املنقح  أروشا  إعالن  يعالج 
"العالقة مع  السلوك" و  إطار عوامل "مدونة 
و  البرشية"  املوارد  "إدارة  و  الخاص"  القطاع 
ويعالج  التنظيمية"  والثقافة  املعنوية  "الروح 
تحت  القضايا  املنقح هذه  أروشا  إعالن  أيضاً 
و  "األÕتة"  و  والتحقيق"  "التدقيق  عوامل 

"القيادة وااللتزام".

   إجت�ع اإللتزامات الدولية ملكافحة الفساد

 
يف  الحالية  الفساد  دوافع  معالجة  جانب  إىل 
ملنظمة  املنقح  أروشا  إعالن  يساعد  الج�رك، 
األمتثال  عىل  أيًضا  البلدان  العاملية  الج�رك 
الفساد  مكافحة  إتفاقيات  Ûوجب  إللتزاماتها 
لألمم  املستدامة  التنمية  هدف  وتحقيق 
والعدالة  "السالم  بـ  املتعلق  املتحدة، 
واملؤسسات القوية"، يتضمن الهدف إلتزامات 
ومعالجة  الشفافية  وزيادة  الفساد  Ûكافحة 
وتحس�  املرشوعة  غ�  املالية  التدفقات 

الوصول إىل املعلومات.

                     قضية شاملة

 
منظمة  وأمانة  قضية مستعرضة  النزاهة هي 
الج�رك العاملية تضمن أن املناقشات حول

الفساد ال تقترص عىل لجنة بناء القدرات أو 

 



  

2,300  

199

 299,899

27,614

24,261

25,502

 

99%

1
ا�شراججاسئ
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الةمرضغ السمض  إتخائغات  أبرز 
2020 خقل حعر اضاعبر 

جرام

العغروغظ وزارة الئغؤئ إدارة المتمغات والتغاة الصطرغئطادة 

سثد الئغاظات الُمتعلئ
لةعات تضعطغئ

العقغات الماتثة

أشدض جعئ تضعطغئ شغ زطظ ا�شراج



299,899
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H.E. Mr. Ahmed bin Abdullah Al-Jammal, Chairman of the 
General Authority of Customs, received his Excellency Ambassa-
dor Grita Holtz, office-in-charge of the Embassy of the United 
States of America in Qatar, in a visit aimed at strengthening 
cooperation between the General Authority of Customs and the 
United States Department of National Security.
The two countries' trade cooperation mechanisms were 
discussed during the meeting with a focus on the customs side 
and ways of facilitating the joint customs procedures, and the 
role of customs in activating trade between the two sides in 
general and other related matters was also discussed.

H E Mr. Ahmad bin Abdulla Al-jamal , the 
chairman of GAC and a number of 
directors participated in the 24th  online 
meeting of customs union authority of 
GCC, which was held via visual communi-
cation means due to the public health 
implications during the current period.

The meeting discussed several issues, 
such as the follow-up of the latest develop-
ments related to the unified customs law 
of GCC, and ways to facilitate and smooth 
the movement of goods between the GCC 
countries during the coming period, in 
addition to following up the results of the 
work of the approved economic operator, 
and reviewing the lists of prohibited and 
restricted goods.

During the meeting, the chairmen of 
authorities  and heads of customs  depart-
ments of the Council countries discussed 
the results and recommendations  of the  

committees' meetings related to a 
number of customs issues, including 
customs proce dures and computer, 
customs duties  transfer, harmonized 
system, as well as the update on the 
Council's countries' accession to some of 
the international customs agreements 
emanating from the World Customs 
Organization, the memorandum of the 
General Secretariat on the sixth joint 
meeting between the Customs Union 
Authority and the private sector, and other 
topics on the agenda.

This comes within the periodic meetings 
in which the Gulf customs authorities 
participate, which are useful in strengthen-
ing cooperation between the GCC 
countries in all customs fields and in 
relation to import and export mechanisms 
and other issues and projects related to 
international trade and joint regulatory 
procedures between the Gulf countries. 

GAC PARTICIPATED IN THE 
24TH MEETING OF CUSTOMS 

UNION AUTHORITY

ONE OF THE MOST IMPORTANT
REQUIREMENTS OF SUCCESS..
 THE CONSTANT PURSUIT FOR

 DEVELOPMENT

QATAR CUSTOMS IS
COLOURED WITH PINK

AJAB MANSOUR ALQAHTANI ... 

REEM ALMADEED.. ADMINISTRATIVE EXPERT IN 
ADMINISTRATIVE SERVICES DEPARTMENT:

GAC’S CHAIRMAN RECEIVES THE 
OFFICE-IN-CHARGE OF US EMBASSY

DIRECTOR OF CUSTOMS
DEPARTMENT IN HAMAD
INTERNATIONAL AIRPORT

IN SOLIDARITY WITH THE WORLD
MONTH OF BREAST CANCER
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AJAB MANSOUR ALQAHTANI ... DIRECTOR OF CUSTOMS DEPARTMENT IN HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT:

24 hours a day in the private aircraft 
facilities at Hamad Airport, in the external 
lounges section of the administration, and 
they supervise all procedures and their 
implementation in the facilities listed.
What are the latest equipment used for 
checking baggage and how many are 
they?

We have in the Customs Department of 
Hamad International Airport many used 
and state-of-the-art inspection devices, 
including baggage checking devices 
which supervised by the Department of 
Devices and Control , hand baggage 
inspection devices, and viscera inspection 
devices, which are supervised by the 
Passenger Section of the Administration.
Are there border measures at customs 
ports to protect intellectual property rights 
related to goods from violation and piracy?
All procedures and laws related to intellec-
tual property rights are implemented and 
verified by the Customs Operations 
Section of the Hamad Airport Customs 
Department in coordination with the 
media authorities and other bodies of the 
same competence.
What are the goods subject to customs 
duties that are accompanied by travel-
lers, and what are the customs proce-
dures for clearance?
All goods that are subject to customs 
duties as provided by the Customs Law 
and its implementing regulations are 
transferred from the Passenger Depart-
ment to the Customs Operations Departre

restricting authorities if the type of goods 
requires it.

In light of  Corona pandemic (Covid-19), 
how is the movement of travellers 
monitored, whether in the passenger 
terminal, transit or through the ministeri-
al passenger terminal, and how they are 
inspected and their luggage examined in 
accordance with the provisions of the 
law?
The procedures followed considering the 
Corona pandemic require taking all precau-
tionary measures for the safety of travellers 
and employees alike. The General Authori-
ty of Customs , headed by His Excellency 
the chairman of the GAC and his assistants 
provided all preventive requirements, in 
implementation of the instructions of the 
Supreme Committee for Crisis Manage-
ment, which ensured  the flow of work and 
its proper application With the application 
of precautionary measures.

What are the precautionary measures 
used by the administration and employ-
ees to keep them safe from infection 
with Coronavirus?
The General Authority of Customs distribut-
ed appropriate quantities of masks, full 
protective clothing for employees, and 
sanitizers, and made sure of the safety of 
employees by monitoring the employees' 
Ehtiraz application daily  and changing the 
system of working shifts in the port in line 
with the directives of the Supreme 
Committee for Crisis Management

WE HAVE CUSTOMS POINTS OPERATING 24 HOURS IN PRIVATE AIRCRAFT FACILITIES

HAMAD AIRPORT CUSTOMS HAVE MODERN AND SOPHISTICATED EQUIPMENT TO
INSPECT AND EXAMINE GOODS

UNDER THE CORONA PANDEMIC .. HAMAD AIRPORT CUSTOMS FOLLOWS ALL 
PRECAUTIONARY MEASURES FOR THE PASSENGERS AND EMPLOYEES SAFETY 

Mr. Ajab Mansour Alqahtani, Director of the Customs Department in Hamad 
International Airport, confirmed that there are customs points operating 24 
hours in the private aircraft facilities at Hamad Airport, represented by the 
department's external lounges section which supervises all procedures and 
the ways of implementing them in the facilities.
In order to clarify the role of Hamad Airport Customs and the tasks , a dialogue 
was held with the Director of the Customs Department in Hamad Internation-
al Airport, who provided us with the most important functions of the depart-
ment and how to deal with the goods that are seized by the inspectors of the 
port, and other matters that you will find in the following dialogue:

 we welcome you and we are glad to learn 
about the most prominent functions of 
Hamad Airport Customs Department and 
its sections?
The Customs Department at Hamad 
Airport monitors the movement of passen-
gers, inspects them and inspects their 
luggage, monitors the entry of goods with 
passengers, and combats customs smug-
gling, in addition to monitoring the 
movement of currencies, precious metals 
or gemstones and terminating their proce-
dures according to the agreements related 
to anti-money laundering, terrorist financ-
ing and other specialties that the adminis-
tration supervises and implements.
How to deal with the goods that you find 
the prohibited materials inside it? 
By writing the seizure reports related to 
the incident and then completing the 
remaining procedures with the relevant 
authorities , according to the type of 
seizures.
What are the main authorities you work 
with to complete the seizure tasks?
After completion of the seizure reports, 
legal procedures are completed through 
the Legal affairs Department of GAC and 
other competent external departments 
such as the Public Administration for Drug 
Control, the capital Security Department, 
the Airport Security Department and other 
security services. 
Is there customs control over the private 
aircraft facilities at Hamad Airport, and 
what are the measures taken for that?
Yes, there are customs points that operate 



Design the infrastructure of the website with high availability 
in accordance with best practices, which ensures achieving 
access to all information and services provided to website 
visitors around the clock and without interruption.
Apply the best global policies and practices to protect the 
website and data from hacking
Create the necessary network on the Azure platform to obtain 
the capability to connect devices internally and to the internet.
Create server and storage units according to the necessary 
specifications to host the website
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A SEMINAR ON MODERN MECHANISMS IN CUSTOMS CONTROL
The General Authority of customs has organized an introductory 
seminar to enhance its staff' experience on modern customs 
control mechanisms, in cooperation between the Anti-smuggling 
and Customs Security Department and the Customs Training 
Centre through the Training and eLearning Platform.

This seminar, which was attended by directors and heads of depart-
ments in various customs departments, comes within the frame-
work of enhancing the benefit of what Qatar Customs has 
achieved by obtaining the first place in the world in the number of 
customs seizures related to combating the smuggling of preven-
tive and treatment products related to the Corona crisis, such as 
disinfectants , sterilizers, medical masks and others, which 
strengthened Qatar  among the states involved in law enforce-
ment and international cooperation.
24 people have participated in this seminar , the speaker was 
Mr. Mubarak Mohamed Al-Madeed , Director of anti- smuggling 
and Customs Security directorate.

Under the agreement between the Govern-
ment of Qatar and Microsoft to establish the 
Azure Global Centre in Qatar as a certified 
national platform for cloud computing servic-
es, which considers the infrastructure to 
enable digital transformation at a national 
level and support it in achieving the vision of  
Qatar 2030 to create a more diversif ied 

economy, ensure self-sufficiency and sustain-
ability for future generations, and create a 
platform for innovation and improving the 
lives of citizens, residents and visitors,  GAC, 
through this agreement, sought to benefit 
from cloud computing services and create 
the necessary infrastructure to host the 
GAC's website while ensuring the highest  

protection for its electronic assets.

With this important step, the General Authori-
ty of Customs adopted the cloud approach 
first, and investing in Qatar Azure through 
the activation of the infrastructure of the 
new website of the General Authority of 
Customs on the Electronic Cloud, Azure. 

Create a website backup
Create active mail for user accounts and server units
Establishing the necessary network to connect the website 
with the governmental network and the customs network 
Activate the e-mail notification feature in case of malfunc-
tions.
Conduct simulations for hacking the website's infrastructure 
and apply possible updates to operating systems
Compliance with all relevant policies including the National 
Information Security Policy and related regulations

               

A PROJECT TO CREATE AND ACTIVATE THE INFRASTRUCTURE ON 
MICROSOFT AZURE FOR THE GENERAL AUTHORITY OF CUSTOMS WEBSITE

AZURE GAC WEBSITE

PROJECT SCOPE OF WORK:

The project was successfully implemented in a short period of time not more than 3 months, and prepare the infrastructure for the new 
website, which was launched during  2020.
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QATAR CUSTOMS IS COLOURED WITH PINK

ONE OF THE MOST IMPORTANT REQUIREMENTS OF SUCCESS .. 
THE CONSTANT PURSUIT FOR DEVELOPMENT

REEM ALMADEED.. ADMINISTRATIVE EXPERT IN ADMINISTRATIVE SERVICES DEPARTMENT:

IN SOLIDARITY WITH THE WORLD MONTH OF BREAST CANCER

The General Authority of Customs seeks to partici-
pate in the community and meet the call of social 
responsibility through solidarity with the interna-
tional awareness days that contribute to spreading 
awareness and knowledge. GAC was covered in 
pink in solidarity with World Breast Cancer Month 
last October.
In the past years, the GAC organizes an awareness 
lecture in cooperation with the Ministry of Public 
Health to raise awareness of breast cancer, to raise 
awareness of breast cancer among its employees 
with the aim of ensuring the health of women and 
encouraging them to learn about its symptoms,  

causes and prevention.
Under the circumstances of the world as a result of 
the Corona virus (COVID-19), the GAC is committed to 
social distancing and all precautionary measures. In 
this context,  GAC has lit the main building  in pink , 
with the aim of identifying and raising awareness 
about the disease and to raise awareness and preven-
tion and highlight the seriousness of this disease and 
the necessity of early detection, as it comes within 
the framework of participation with many ministries, 
agencies and institutions in the country to revive the 
efforts made to raise awareness of breast cancer in 
order to enhance its societal role.

Qatari women have always proved their 
worth in various fields and they have been 
the confidence that that wise leadership has 
placed to contribute significantly to the 
process of development and the comprehen-
sive renaissance in the country. In the context 
of our endeavour to shed light on the 
effective role of women, we conducted this 
dialogue with Mrs. Reem Al-Madeed (an 
administrative expert in the Administrative 
Services Department), who held  many 
pivotal tasks in the General  Authority of 
customs, and had a clear imprint in both 
administrative and financial affairs, training 
And customs operations.
How did you start your career and what was 
your work in the General Authority of 
customs?
I started working in the General Authority of 
Customs in 2005 under the umbrella of 
Administrative and Financial Affairs and 
Expenses Unit, and in 2006 I moved to the 
(Training) section in the Authority, which is

now called (Customs Training Centre) and 
held the position of Head of the Training 
Centre until 2010. Then I moved to the Finan-
cial and Administrative Affairs Department 
and worked in the Customs Operations 
Department, which specializes in customs  
duties, insurances and external certifications, 
and in 2015 I became the head of the 

Operations Department, and in 2016 I was 
transferred to the Administrative Services 
Department and my current duties are 
related to service contracts between the 
Authority and external companies such as 
tenders.
What are your job functions?
 Check what  each department needs in GAC 
and customs ports in general in terms of 
providing handling workers to load and 
unload goods from one department to anoth-
er, provide workers as well as security person-
nel, and apply the terms of contracts with 
companies such as providing requirements 
for preparing workers, equipment and materi-
als, and imposing financial dues based on 
contracts and follow-up periodically.
What future developments that will occur to 
the available services ?
We are in the process of providing staff 
self-service at the highest level to meet their 
needs and will be implemented on the 
ground in the coming days by providing 
many of the basic needs of the staff of the 
General Authority of Customs, particularly 
under these circumstances.
In light of the current circumstances and the 
outbreak of the Coronavirus (Covid-19), what 
are the available services that you provide to 
limit the spread of Corona among the Authori-
ty's employees?  

We have provided all kinds of sanitizers on 
the offices and hanged on the walls in all 
customs departments and ports, and provide 
awareness leaflets to employees in coordina-
tion with the Public Relations and Communi-
cation Department, as well as masks , protec-
tive clothing for customs ports inspectors 
and modern coffee machines for employees  
with the aim of reducing the use of workers.
What are the criteria that you measure for 
the success and development of work in the 
field of administrative services?
 Working in a team spirit is one of the most 
important components of work success, as 
well as perseverance and accuracy in accom-
plishing the assigned tasks and a sense of 
responsibility, and striving to develop individ-
ual capabilities, whether through practical 
training courses or self-awareness.
A final word for the readers of  the  monthly 
bulletin?
I would like to thank all those who contribut-
ed to my development until I reached this 
stage, and who encouraged me and listen to  
my opinions and suggestions, which contrib-
uted to enhancing my self-confidence and 
providing the best for the GAC to reach the 
place or level that it deserves through  the 
provided works quality and accuracy.



HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT CUSTOMS DEPARTMENT
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The customs of air freight and the 
private airports have foiled the smug-
gling , that were found hidden in a 
secret way in a personal parcel. and 
upon inspection, the narcotic pills 
were found secretly inside the shoes. 
Accordingly, a seizure report was 
issued.

ADMINISTRATION OF AIR CARGO CUSTOMS AND SPECIAL AIRPORTS

MARITIME CUSTOMS ADMINISTRATION

The customs in Hamad international 
airport has seized a passengers with 
some banned and narcotic substanc-
es which were hidden inside the socks 
and clothes,
The Seizures Reached 0.8 G Of 
Cocaine , 24.7 G Of Marijuana And 
84 Larica Tablets.

The maritime customs has foiled 4423 
packages of tobacco ,found hidden in 
a secret way inside  a shipment of 
brooms.
The total weight was 5528.75 kg. 
Accordingly a seizure report was 
issued of the attempt of smuggling 
substances through Hamad port

The customs in Hamad international 
airport has detected a passenger tried 
to smuggle crystal drugs , it was found 
in his clothes, 
The Total Weight Of The Seizure 
Was 14.0g

The smuggling of 7 pills of narcotic 3
drugs and 1 sheet contained 10 pills



DOHA INTERNATIONAL AIRPORT
IN THE PAST
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FROM CUSTOMS ARCHIVES

RE-EXPORT OF GOODS
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POSITIVE THINKING

321

432
65

1
4

THERE ARE SOME SKILLS THAT THE HUMAN CAN ACQUIRE TO BE POSITIVE:

THE BENEFIT OF POSITIVE THINKING :

Facing the stress 
faster and more 
effectively

Best health Best relationship 
with others

Surround yourself 
with positive people

Learn to forget  
negative feelings 
and forgive others

Interacting with 
people around you

Looking at the half 
full of the glass not 
the empty one

Ignoring people’s 
words 

More confidence 

Changing  thoughts 
from negative to 
positive

Positive plays an important role in person’s life, as it helps the person  
getting over the different problems and obstacles he encounter in his life 
as well as protecting him from pessimism which affect his success. 
positive energy is a fuel and necessary to charge the person and guide 
him to work in a correct way, without feeling of weakness and surrender, 
some people may suffer from negative thoughts dominate.

Goods shall be re-exported in the following cases:
-  Imported goods that have not been withdrawn from customs      
warehouses.
- Goods imported into the country under the temporary entry 
status.
- Goods in warehouses as one of the conditions suspending of 
customs taxes “duties”.
- Foreign goods paid customs taxes "duties".
- Foreign goods from the local market (without reference to a 
previous statement).
- Goods rejected by the competent authority.
- Goods imported for re-export.

The exporter, his representative, or customs broker (authorized) 
may submit customs documentation, documents and informa-
tion to the Customs Service electronically, provided that the 
Customs Service is provided before or after the goods are 
removed with the original documents upon request.
Other charges may be prepaid according to the automatic 
clearance system applied to each customs service.
The possibility of  Pre-customs clearance according to  the 

Controls: automatic clearance system applied in each customs service.
Re-exporting of prohibited goods domestically, internationally 
or under international conventions and treaties in force, is 
prohibited. 
The Customs Service may request the translation of foreign 
invoices/documents into Arabic.
Required documents to prepare the unified customs declara-
tion:
A copy of the first import declaration from the controls 
mentioned in item 1
The invoice.
Measures:
The exporter or his representative or the (authorized) customs 
broker shall automatically organize and submit the unified 
customs declaration.
Submit all documents and requirements to the customs service.
Pay the other fees due.
The goods are subject to inspection  according to risk criteria, 
and for the purposes of refunding customs taxes "duties" or 
returning / releasing cash or bank guarantees. The goods are 
matched with the documents of the first customs declaration 
according to which the goods were imported, and the customs 
declaration is printed according to the Automated clearance 
system followed at the customs office.
Issuing the departure permit and clearing the goods.
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WCO REVISED ARUSHA DECLARATION

This article highlights the relevance of the 
principles embedded in the Revised Arusha 
Declaration and how they enable Customs 
administrations to address the different 
drivers of corruption whilst ensuring compli-
ance with other international integrity-relat-
ed obligations.

If the word “factor” is used in the Revised 
Arusha Declaration, it is done so generically, 
referring to work areas, principles and 
practices that must be addressed or used to 
reduce or eliminate opportunities for corrup-
tion. Acknowledging that corruption is a 
human behaviour that is shaped by context, 
the Declaration lists specific areas where 
Customs must take action to change the 
context within which Customs officers 
operate.
While delivering activities under the WCO 
Anti-Corruption and Integrity Promotion 
(A-CIP) Programme, experts confirmed how 
relevant the Arusha principles were for 
Customs administrations in the fight 
against the different drivers of corruption, in 
other words the causes, opportunities and 
incentives for corruption. They identified 
five drivers, which they called “functional,” 
“expected,” “opportunistic,” “desperate,” and 
“coercive.” These drivers are explained in 
more detail below, with examples drawn 
from experience on the ground in A-CIP 
partner administrations. 
The Revised Arusha Declaration addresses 
these issues under the “Regulatory Frame-
work”, “Transparency”, “Modernization and 
Reform” factors, which deal with informa-
tion availability, including the use of modern 

systems and procedures that specifically 
target process efficiency and effectiveness. 
Thus, the Declaration establishes a concrete 
link between reforms and anti-corruption 
policies. 

Expected drivers relate to the social 
pressure that can foster corrupt behaviour. 
This behaviour can be derived from a sense 
that everyone expects Customs to be 
corrupt, or that Customs officers are not 
taking advantage of their position properly if 
they are not reaping off-the-book benefits. 
The Revised Arusha Declaration addresses 
these issues under the “Code of Conduct,” 
“Relationship with the Private Sector,” 
“Human Resource Management,” and 
“Morale and Organizational Culture” factors. 
Temptations to corruption simply happen 
because it is easy to do so. The Revised 
Arusha Declaration addresses these issues 
under the “Audit and Investigation,” 
“Automation,” “Leadership and Commit-
ment,” factors.

MEETING INTERNATIONAL 
ANTI-CORRUPTION OBLIGATIONS

Besides addressing today’s drivers of corrup-
tion in Customs, the WCO Revised Arusha 
Declaration also helps countries to comply 
with their obligations under anti-corruption 
conventions and to meet UN Sustainable 
Development Goal (SDG) 16, which is related 
to “Peace, justice and strong institutions.” 
SDG 16 includes commitments to fight 
corruption, increase transparency, tackle 
illicit financial flows, and improve access to 
information.

A TRANSVERSAL ISSUE

Integrity is a transversal issue and the WCO 
Secretariat has been ensuring that discus-
sions around corruption do not stay limited 
to the Capacity Building Committee or the 
Integrity Sub-Committee. As a result, the 
WCO Information Management Sub-Com-
mittee regularly includes the topic on its 
meeting agendas with the aim of exploring 
the links between ICT and integrity matters.
Additionally, the WCO Secretariat marked 
International Anti-Corruption Day on 9 
December 2019 by organizing an event for 
its staff aimed at building a common under-
standing of the various drivers and aspects 
of corruption, including the impact of corrup-
tion on Customs’ work as well as ways in 
which integrity and anti-corruption issues 
could be integrated into the Secretariat’s 
work streams and programmes.

STRATEGIC PRIORITY

WCO Members have asked the Secretariat to 
include integrity among the Organization’s 
strategic priority areas for 2019-2022.
Moreover, the WCO Secretariat remains at 
the disposal of any Customs administration 
requesting assistance in this area. Various 
types of activities are proposed, such as 
integrity assessment missions, missions to 
provide guidance on the introduction of 
performance measurement systems, and ad 
hoc missions to provide support in revising a 
code of conduct, an integrity strategy, a 
training plan or the mapping of corruption 
risks.

  DIFFERENT DRIVERS OF CORRUPTION



STATISTICS OF CUSTOMS 
WORK DURING OCTOBER 2020

 Number 
 of seizures

reports

Percentage of customs 
declarations released in 

 an hour 

Top exporting country

India

2,300 

199

The largest 
seizure during 

the month
Average 
release 

 time

Top importing country 

United State  

 299,899

27,614

24,261

25,502

Total customs
declarations

released

Best government agency in “time of release”
Hashish

Completed customs 
declarations in air 

cargo customs 

Completed customs 
declarations in  
maritime customs 

Number of customs 
declarations transferred 
 to government agencies

99%

1
Hour

16

Environmental Protection Reserves & 
Wildlife Department


