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يف افـتـتـاح الفرتة اخلام�ســــــــــة من جمل�س ُعمـــــــــــــــان



ال يخفـــى اأن التعليـــم اأ�سا�ـــس التنميـــة ففـــي مراحلـــه المتعـــددة ومن خـــال مناهجه 

المتنوعة تعد القوى العاملة الوطنية الازمة الإدارة عجلة التنمية وتنفيذ برامجها 

فـــي �ستـــى الميادين لذلك كان البـــد لنجاح خطط التنمية وبرامجها التنفيذية على 

النحـــو المبتغـــى والم�ستوى المطلوب من �سمان جودة مخرجات التعليم والنهو�س 

بمختلف اأنواعه ومراحله وفقاً لل�سيا�سة العامة للدولة وبما يوؤدي اإلى بلوغ االأهداف 

التي ن�سعى جميعاً اإلى تحقيقها.  

                                                                                       قابو�س بن �سعيد

                                                                                                                                              12  نوفمرب 2012



3العدد 131 نوفمرب 2012م 

ُعمان في عيدها الوطني المجيد الـ )42(

خمتلف  يف  �شاملة  تنموية  نه�شة  ت�شهد  ،وهي  املجيد   )42( الـ  الوطني  بعيدها  الطيبة  الأيام  هذه  يف  ال�شلطنة  حتتفــــل 

الأ�شعدة واملجالت.

داخلية  مطارات  وعدة  مب�شقط  دويل  مطار  يف  متمثلة  �شخمة  تنموية  م�شاريع  هنالك  الأ�شا�شية  البنية  �شعيد  فعلى 

ل�شتيعاب احلركة ال�شياحية والإقت�شادية التي تعي�شها ال�شلطنة بالإ�شافة اإىل تطوير املوانئ التجارية وموانئ ال�شيد وبناء 

�شبكات طرق رئي�شية وخدمية وبناء عبارات بحرية تعمل ك�شرايني تربط بني اأرجاء هذا الوطن العزيز.

ويف املقابل ،تقوم موؤ�ش�شات القطاعني العام واخلا�ص بتوظيف الآلف من ال�شباب لالن�شمام اإىل القوى العاملة العمانية 

يف احلـــــــــكومة وموؤ�ش�شات القطاع اخلا�ص ،وتقوم �شرطة ُعمان ال�شلطانية  �شمن دورها الريادي يف احلفاظ على الأمن العام 

وال�شـــــحة العامة وال�شكينة العامة بتوظيف املئات من » حماة احلق وحرا�ص املبادئ « من حملة دبلوم التعليم العام وخريجي 

هذا  يف  والقانون  العدالة  ومبادئ  الأمن  اأ�ش�ص  اإر�شاء  يف  لي�شهموا  �شهرياً  العلمية  التخ�ش�شات  خمتلف  من  اجلامـــــــــــــــعات 

الوطن الطيب.

قيمت العديد من املوؤمترات واملعار�ص 
ُ
وتوطيداً لعالقات التعاون العلمي والثقايف والإقت�شادي مع خمتلف بلدان العامل، اأ

واملنتديات الثقافية والإقت�شادية ،كما تلعب دار الأوبرا ال�شلطانية مبوا�شمها الثقافية املتعددة دوراً مميزاً كمركز ح�شاري 

وثقايف حتت�شن العديد من الفعاليات الفنية وامل�شـرحية واملو�شيقية التي جذبت اأنظار واهتمامات الكثري من �شكان املنطقة 

من خليجيني وعرب واأجانب.

ويف املجال ال�شحي، تعكف احلكومة حالياً على بناء �شروح طبية متقدمة وم�شت�شفيات مرجعية رائدة كم�شت�شفى ال�شرطة 

اجلديد واملدينة الطبية يف حلبان بالإ�شافة اإىل العديد من امل�شت�شفيات واملراكز الطبية املتخ�ش�شة يف اأمرا�ص الدم الوراثية 

والنخاع ال�شوكي وغريها.

وُتوّج م�شل�شل الإجنازات هذا العام بامل�شاريع التنموية ال�شخمة والطرق ال�شريعة والأنفاق التي اأمر مولنا القائد املعظم 

ببنائها يف حمافظة م�شندم بالإ�شافة اإىل زيارته الهامة لها واأداءه �شالة عيد الأ�شحى املبارك يف جامع ال�شلطان قابو�ص يف 

خ�شب بني اأبنائه من مواطني املحافظة الذين خرجوا يوم و�شوله امليمون على ظهر اليخت اآل �شعيد يف مظهر بهيج ورائع 

يحب�ص الأنفا�ص حيث  ا�شتقلوا ع�شـرات الزوارق مبختلف اأطيافهم وفئاتهم العمرية كما ا�شتقبلوا جاللته برتديد الأنا�شيد 

والأهازيج واأداء الرق�شات ال�شعبية اإبتهاجاً و�شروراً وا�شتب�شاراً باخلري يف مقدم جاللته اإىل هذا اجلزء العزيز والغايل من 

هذا الوطن الطيب.

ختاماً، هنيئاً لعمان هذه الإجنازات العظيمة املتوا�شلة، وهنيئاً لها على قائدها امللهم الذي خطا بوطنه اإىل اأعتاب القرن 

الـ )21( بكل ثقة واقتدار ،وهنيئاً لكم يا مولنا القائد الأعلى العيد الوطني الـ )42( املجيد واأعاده اهلل عليكم وعلى عمان 

وال�شعب العماين الأبي باخلري واليمن والربكات.

العقيد/عبداهلل بن حممد اجلابـــــري

رئي�ص هيئة التحريـــــــــــــــــــــر
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القراء االأعزاء

هـذه دعــوة للـم�ســاركة مـعـنــا

واالإدالء بـاآرائـكم يف القـ�سايا التي تهـم الـمجتمـع.

كمـــــــا نرحب بكتــابــاتــكم، ون�ســعــى للمزيـــــد من

التوا�ســل مـعـكم من خـــــــــلل �سفحـات الـمـجـلــة.

للتوا�سل معنا عرب الربيد االإلكرتوين
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أخبار السلطنة

احتفلت ال�شلطنة بتاريخ  2012/10/26 م باأول اأيام عيد ال�شحى املبارك وقد اأدى ح�شرة �شاحب اجلاللة ال�شلطان 

قابو�ص بن �شعيد املعظم –حفظه اهلل ورعاه- �شالة العيد بجامع ال�شلطان قابو�ص بولية خ�شب مبحافظة م�شندم....

اأدى ال�شالة مبعية جاللته �شاحب ال�شمو ال�شيد هيثم بن طارق اآل �شعيد وزير الرتاث والثقافة ومعايل ال�شيد خالد بن 

هالل بن �شعود البو�شعيدي وزير ديوان البالط ال�شلطاين ومعايل الفريق اأول �شلطان بن حممد النعماين وزير املكتب 

ال�شلطاين ومعايل ال�شيد بدر بن �شعود بن حارب البو�شعيدي الوزير امل�شوؤول عن �شوؤون الدفاع ومعايل ال�شيد حمود بن 

في�شل البو�شعيدي وزير الداخلية ومعايل ال�شيخ عبدامللك بن عبداهلل بن علي اخلليلي وزير العدل ومعايل ن�شر بن حمود 

بن اأحمد الكندي اأمني عام �شوؤون البالط ال�شلطاين ومعايل عبدالعزيز بن حممد الروا�ص م�شت�شار جاللة ال�شلطان 

لل�شوؤون الثقافية ومعايل ال�شيخ عبداهلل بن حممد بن عبداهلل ال�شاملي وزير الأوقاف وال�شوؤون الدينية ومعايل الفريق 

عبداهلل بن را�شد بن عبداهلل الكلباين رئي�ص جهاز الأمن الداخلي ومعايل احمد بن عبداهلل بن حممد ال�شحي وزير البلديات 

القليمية وموارد املياه ومعايل الفريق ح�شن بن حم�شن ال�شريقي املفت�ص العام لل�شرطة واجلمارك والفريق الركن اأحمد 

بن حارث بن نا�شر النبهاين رئي�ص اأركان قوات ال�شلطان امل�شلحة و�شعادة ال�شيد خليفة بن املردا�ص البو�شعيدي حمافظ 

ال�شورى ممثلي وليات  اأع�شاء جمل�ص  ال�شعادة  اأ�شحاب  الدولة وعدد من  اأع�شاء جمل�ص  املكرمني  م�شندم وعدد من 

 حمافظة م�شندم واأ�شحاب الف�شيلة الق�شاة واأ�شحاب ال�شعادة الولة و�شيوخ ور�شداء واأعيان املحافظة وجمع من املواطنني.

وقـــــــد اأمَّ املـــ�ـــشـــلـــني مـــــعـــــايل الـــ�ـــشـــيـــخ عـــــبـــــداهلل بـــــن حمــــمــــد الــــ�ــــشــــاملــــي وزيـــــــــر الوقــــــــــــاف والــــــ�ــــــشــــــوؤون الـــديـــنـــيـــة 

 الـــــــذي األــــقــــى خـــطـــبـــة الـــعـــيـــد ا�ــشــتــهــلــهــا بـــالـــتـــكـــبـــري وذكـــــــر اهلل والــــثــــنــــاء عـــلـــيـــه و�ـــشـــكـــره عـــلـــى نـــعـــمـــائـــه وفــ�ــشــلــه.

جاللة السلطان المعظم 

يؤدي صالة عيد األضحى المبارك بجامع السلطان قابوس بخصب
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أخبار السلطنة

وقد اأقام املواطنون احتفاًل بحرياً �شاركت فيه ع�شرات ال�شفن والقوارب التي التفت حول 

البالد  عاهل  جاللة  ل�شتقبال  خ�شب  مبيناء  ر�شوه  حتى  �شعيد  اآل  ال�شلطاين  اليخت 

املفدى - اأيده اهلل.

و�شارك يف ال�شتقبال خمتلف فئات املجتمع يف حمافظة م�شندم رجاًل ون�شاًء �شيباً و�شباباً 

جاللة  بت�شريف  املحافظة  اأبناء  يعي�شها  التي  الغامرة  الفرحة  عن  معربين  واأطفاًل 

ال�شلطان املعظم ملحافظة م�شندم رافعني �شور جاللته واأعالم ال�شلطنة يف لوحة رائعة 

ر�شمها اأبناء املحافظة.

كما �شاركت فرق الفنون التقليدية البحرية يف تقدمي الأهازيج التقليدية فرحًة و�شروراً 

وابتهاجاً مبقدم ح�شرة �شاحب اجلاللة ال�شلطان قابو�ص بن �شعيد املعظم - اأيده اهلل.

واأن�شد  م�شندم  حمافظة  وليات  بها  تنفرد  التي  التقليدية  فنونها  الفرق  هذه  وقدمت 

ال�شعراء ق�شائدهم التي تفخر بالقائد املعظم الذي قاد البالد اىل مراتب املجد والتقدم 

والزدهار م�شيدين مبا حتقق من اجنازات عظيمة يف ربوع الوطن مت�شرعني اىل اهلل 

النه�شة  ملوا�شلة  الربانية  برعايته  املعظم  ال�شلطان  جاللة  يحفظ  اأن  القدير  العلي 

ال�شاملة وحتقيق طموحات اأبناء �شعبه الويف.

وقد ازدانت جميع وليات وقرى حمافظة م�شندم ب�شور جاللة ال�شلطان املعظم - حفظه 

اهلل ورعاه - واأعالم ال�شلطنة ورفعت الالفتات الرتحيبية فرحًة باملقدم ال�شامي جلاللته 

والتي كتب عليها العديد من العبارات امل�شتب�شرة بهذه املنا�شبة املباركة

م اأهايل املحافظة عدداً من  واحتفاًء مبقدم جاللته - رعاه اهلل - ملحافظة م�شندم ، نظَّ

م�شريات الولء والعرفان جلاللته – اأيده اهلل –. 
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ف���ئ�����������������������ات 
ال��م��ج��ت��م��������ع 
وف����رق ال��ف��ن��ون 
ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة
ب����م����ق���������دم 
ج��������������ال��ت�����ه
رع��������اه ال���ل�������ه
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أخبار السلطنة

تف�شـــل جاللتـــه - اأعـــزه اهلل - فرتاأ�ـــص النعقاد ال�شنوي للفـــرتة اخلام�شة ملجل�ص عمان لعـــام 2012م باملبنى 

اجلديـــد للمجل�ـــص واأكـــد يف كلمتـــه ال�شاميـــة اأن جتربة ال�شورى هـــي جتربة ناجحة جـــاءت مت�شقة مع مراحل 

النه�شة متفقة مع قيم املجتمع ومبادئه متطلعة اإىل بناء الإن�شان الواعي حلقوقه وواجباته املعرب عن اآرائه 

واأفكاره بالكلمة الطيبة واملنطق ال�شليم واحلكمة امل�شتندة اإىل النظرة ال�شائبة لالأمور. 

وقـــال جاللـــة ال�شلطـــان املعظـــم اأن العمانيـــني خـــالل احلقبـــة املن�شرمة متتعـــوا مب�شتوى جيد مـــن الوعي 

والثقافة والإدراك والفهم يف تعاملهم مع خمتلف الآراء واحلوارات والنقا�شات التي تن�شد م�شلحة هذا البلد 

وم�شلحة اأبنائه الأوفياء .

واأكـــد جاللتـــه - اأيـــده اهلل - اأن هـــذا الوعي �شيزداد واأن هذه الثقافة �شـــوف تنمو وترت�شخ » من خالل الدور 

الذي تقومون به اأنتم اأع�شاء جمل�ص عمان يف جمال تبادل الراأي وتداول الأفكار وبف�شل النهج احلكيم الذي 

جتلـــى والـــذي �شوف ي�شتمر بـــاذن اهلل يف تناولكم ملختلف الق�شايا بالدر�ص والتدقيـــق ولكل الآراء بالتمحي�ص 

والتحقيق « .

واأعـــرب �شلطـــان البالد املفدى عن اأملـــه يف اأن ت�شهد قاعات هذا ال�شرح الكبري الذي افتتحه جاللته طرحاً 

بنـــاًء لالأمـــور ومعاجلـــة حكيمة لها وتظهر مـــن خاللهما لكل من يراقـــب هذه التجربـــة يف الداخل اأو اخلارج 

قدرة العمانيني الوا�شحة على امل�شاركة بالفكر امل�شتنري والراأي النا�شج يف �شنع القرارات التي تخدم وطنهم 

وترقى به وحتقق له مكانة بارزة ومنزلة �شامية بني الدول. 

وقـــال جاللتـــه يف كلمتـــه ال�شاميـــة اإن ذلـــك لي�ص بعزيز علـــى اأبناء اأمة ي�شهـــد لها ما�شيها العريـــق ويدفعها 

حا�شرها الزاهر اىل التطلع نحو اآفاق وا�شعة من التقدم والتطور. 

واأ�شـــار جاللـــة ال�شلطان املعظم اإىل ما كانت عمان بحاجة اإليـــه قبل بزوغ فجر النه�شة املباركة خا�شًة فيما 

يتعلق بالتنمية يف �شتى املجالت قائاًل » تتفهمون اأنه كان لبد يف �شبيل حتقيق التنمية الب�شرية والجتماعية 

يف كل مناطق ال�شلطنة املرتامية الأطراف من اإن�شاء بنية اأ�شا�شية قوية ترتكز عليها خطط التنمية وبراجمها 

خا�شة يف جمالت التعليم وال�شحة والتدريب والتاأهيل واإيجاد فر�ص العمل املتنوعة« .

واأكـــد جاللتـــه اأنه بدون هذه البنيـــة ال�شا�شية مل يكن بالإمكان اأن ت�شل التنمية الب�شرية والجتماعية اىل 

التجمعات ال�شكانية يف املدن والقرى وال�شهول واجلبال ويف بطون الودية وفيايف ال�شحاري الوا�شعة .

خطاٌب تاريخي 

لجالة السلطان المعظم
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وّنـــوه �شلطـــان البـــالد املفدى باأن خطط التنمية ال�شابقـــة متكنت - بحمد اهلل - مع ات�شاع عمان و�شعوبـــة ت�شاري�شها اجلغرافية 

ـــل تنفيذ برامج التنمية الجتماعية والب�شرية  مـــن اجنـــاز الكثـــري يف هذا امل�شمار، الأمر الذي غريَّ وجه احلياة يف هذا الوطن و�شهَّ

وتو�شيل اخلدمات ب�شتى �شنوفها واأنواعها اىل املواطنني.

واأكـــد جاللـــة ال�شلطـــان املعظم اأن احلاجة اإىل البنية ال�شا�شيـــة لن تتوقف اأبداً لأنها عملية م�شتمـــرة يحتمها التو�شع العمراين 

ويقت�شيها التطور الجتماعي والقت�شادي وتوؤكدها حاجة الإن�شان اإىل التوا�شل وال�شعي من اأجل حياة اأف�شل وعي�ص اأ�شعد، ولذا 

فهي حتظى بالعناية دائماً يف كل مراحل التطوير والبناء دون ا�شتثناء.
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واأ�شار جاللته - اأعزه اهلل -  اإىل اأن ما يثار اأحياناً من حديث يراه البع�ص مربراً حول الجتاه 

الـــذي اتخذتـــه خطط التنمية ال�شابقة يف عمان من تركيز على البنيـــة التحتية والأ�شا�شية اأكرث 

مـــن التنميـــة الن�شانيـــة اأو الجتماعيـــة يغفل يف الواقع حقائـــق الأ�شياء ويتجاهـــل الأو�شاع التي 

كانت قائمة والأولويات التي ا�شتدعتها هذه الأو�شاع.

وبـــنّي جاللـــة ال�شلطـــان املعظـــم اأن هذا احلديث يتنا�شـــب مع ما �شاحب هـــذا الهتمام بالبنية 

الأ�شا�شيـــة ومنـــذ البدايـــة مـــن اهتمـــام بالتعليـــم وال�شحـــة والتجـــارة وال�شناعة والزراعـــة واملال 

والقت�شـــاد وكلهـــا جمـــالت ترمـــي الدولة مـــن وراء رعايتهـــا وتطويرها اىل توفـــري �شبل احلياة 

الكرمية لالإن�شان  الذي هو كما اأكدنا دائماً هدف التنمية ال�شاملة واأداتها العاملة الفاعلة.

وقال جاللة ال�شلطان املفدى اأنه مت توجيه احلكومة اىل الرتكيز يف خططها امل�شتقبلية على 

التنميـــة الجتماعيـــة خا�شة يف جوانبها املتعلقة مبعي�شـــة املواطن وذلك باإتاحة املزيد من فر�ص 

العمل وبرامج التدريب والتاأهيل ورفع الكفاءة النتاجية والتطوير العلمي والثقايف واملعريف.

ـــد جاللتـــه اأنـــه يتابـــع بدقة ما يتـــم اتخاذه مـــن خطوات و�شـــوف يكون الأمر حمـــل اهتمام  واأكَّ

املجل�ـــص الأعلـــى للتخطيـــط الـــذي يهـــدف اإىل و�شع خطط تنمويـــة مدرو�شة ترعـــى اأولويات كل 

مرحلة وتوازن بني خمتلف اأنواع التنمية مبا يوؤدي اىل بلوغ الغاية املن�شودة باإذن اهلل .

وقـــال �شلطـــان البـــالد املفـــدى اإن مـــا يدعـــو اىل الر�شا اأن عمـــان ت�شري - وهلل احلمـــد - بخطى 

متزنـــة يف الجتـــاه » الـــذي نعتربه هو ال�شحيح وندعو اهلل العلي القدير اأن يوفقنا اىل مزيد من 

النجاح من اأجل عمان واأبنائها الربرة املخل�شني « . 

واأكـــد جاللـــة ال�شلطان املعظـــم اأن القطاع اخلا�ص هو اأحد الركائـــز الأ�شا�شية يف التنمية �شواء 

مبفهومهـــا القت�شـــادي الـــذي يتمثـــل يف تطوير التجـــارة وال�شناعـــة والزراعـــة وال�شياحة واملال 

والقت�شـــاد ب�شـــكل عام اأو مبفهومها الجتماعي الذي يتجلـــى يف تنمية املوارد الب�شرية وتدريبها 

وتاأهيلهـــا و�شقل مهاراتها العلميـــة والعملية وايجاد فر�ص عمل متجددة وتقدمي حوافز ت�شجع 

اللتحاق بالعمل يف هذا القطاع. 

وقـــال جاللتـــه اأنـــه من غري املقبـــول اأن يكون هناك انطبـــاع لدى بع�ص املواطنني بـــاأن القطاع 

اخلا�ص يعتمد على ما تقدمه الدولة واأنه ل ي�شهم بدور فاعل يف خدمة املجتمع ودعم موؤ�ش�شاته 

أخبار السلطنة
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وبراجمـــه الجتماعيـــة واأنـــه ل يهدف ال اىل الربح فقط ول يحـــاول اأن يرقى اىل م�شتوى من العمل اجلاد يخدم به جمتمعه 

وبيئته ووطنه.

واأ�شـــار جاللتـــه اىل اأن مثـــل هـــذا النطباع لن ي�شـــر مب�شتقبل القطاع اخلا�ص فح�شـــب بل اأن اأثره ال�شلبـــي �شوف ميتد اىل 

خطـــط التنميـــة يف البـــالد ل�شيمـــا خطـــط تنويع م�شـــادر الدخل لذلـــك فاإن القطـــاع اخلا�ص مطالـــب بالعمل علـــى اإزالة هذا 

النطباع من الأذهان واتخاذ خطوات عملية مدرو�شة وناجعة يف هذا ال�شاأن.

ـــه جاللتـــه كلمـــة اإىل ال�شبـــاب العمـــاين بهـــذه املنا�شبة وهي اأن العمـــل بقدر ما هو حـــق فهو واجب واأن علـــى كل من اأمت  ووجَّ

تعليمـــه وتاأهيلـــه النخـــراط يف اأي عمـــل مفيـــد يحقـــق فيـــه ذاتـــه وي�شعى مـــن خاللـــه اإىل بلوغ ما يطمـــح اليه وعـــدم النتظار 

للح�شول على عمل حكومي.

كمـــا اأكـــد جاللـــة �شلطان البالد املفـــدى اأن الدولة باأجهزتهـــا املدنية والأمنيـــة والع�شكرية لي�ص مبقدورهـــا اأن تظل امل�شدر 

الرئي�شي للت�شغيل واأن على املواطنني اأن يدركوا اأن القطاع اخلا�ص هو املجال احلقيقي للتوظيف على املدى البعيد .

ونّوه جاللته اإىل اأن التعليم هو اأ�شا�ص التنمية يف مراحله املتعددة ومن خالل مناهجه املتنوعة تعد القوى العاملة الوطنية 

الالزمة لإدارة عجلة التنمية وتنفيذ براجمها يف �شتى امليادين .

ودعـــا جاللتـــه �شائـــر اجلهـــات امل�شرفة علـــى التعليم مبختلـــف اأنواعه وم�شتوياتـــه اإىل التعاون مـــع هذا املجل�ص بـــكل فاعلية 

وجديـــة ومثابـــرة ول يفوتنـــا يف هـــذا املقـــام اأن ندعو جمل�ص عمـــان اىل تقدمي روؤاه واأفـــكاره يف هذا ال�شـــاأن اىل جمل�ص التعليم 

ونحن على ثقة باأن اجلهود امل�شرتكة �شوف توؤدي اىل النتيجة املرجوة مب�شيئة اهلل .

واأكـــد جاللـــة ال�شلطان املعظـــم اأن ال�شيا�شة الداخلية قائمة دائماً على العمل البناء ملا فيـــه ال�شالح العام »مواكبني تطورات 

الع�شر مع املحافظة على هويتنا وثوابتنا وقيمنا التي نعتز بها .. اأما ال�شيا�شة اخلارجية فاأ�شا�شها الدعوة اىل ال�شالم والوئام 

والتعاون الوثيق بني �شائر المم واللتزام مببادىء احلق والعدل والن�شاف وعدم التدخل يف ال�شوؤون الداخلية للغري وف�ص 

املنازعات بالطرق ال�شلمية ومبا يحفظ للب�شرية جمعاء امنها وا�شتقرارها ورخاءها وازدهارها « .

ووّجـــه جاللـــة ال�شلطـــان املعظم يف ختام كلمته ال�شامية خالل انعقاد جمل�ص عمان حتية تقدير واإعزاز اىل كل العاملني من 

اأجل عمان ورقيها يف جميع القطاعات املدنية والع�شكرية والأمنية. 



أخبار الشرطة

بتاريـــخ 2012/10/16م ، نفـــذت كليـــة ال�شلطـــان قابو�ـــص الع�شكريـــة باجلي�ص 

ال�شلطـــاين العماين مبيادين التمارين الع�شكرية التابعة للجي�ص ال�شلطاين 

العمـــاين ختام البيـــان العملي بالذخـــرية احلية للتمرين التعبـــوي لل�شباط 

املر�شحـــني ، حتت رعاية معايل الفريـــق ح�شن بن حم�شن بن �شامل ال�شريقي 

املفت�ـــص العام لل�شرطة واجلمارك.ولدى و�شـــول معايل الفريق املفت�ص العام 

لل�شرطـــة واجلمـــارك اإىل منطقـــة التمريـــن كان يف ا�شتقبالـــه اللـــواء الركـــن 

�شعيـــد بـــن نا�شر ال�شاملـــي قائد اجلي�ـــص ال�شلطـــاين العماين.وا�شتمع معاليه 

راعـــي املنا�شبـــة واحل�شور اإىل اإيجـــاز قدمه نائب اآمر كليـــة ال�شلطان قابو�ص 

الع�شكريـــة ا�شتعر�ـــص فيـــه اأدوار الكليـــة واخلطـــط التدريبية التـــي تنتهجها 

تنفيذ تمرين تعبـوي

المرشحيــن بكليـــة للضباط 

السلطـان قابــوس العسكرية
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تنفيـــذه  مـــن  املرجـــوة  والأهـــداف  املختلفـــة  التمريـــن  ومراحـــل 

مو�شحـــاً ان هـــذا البيـــان يعـــد ختامـــاً ملراحـــل التمريـــن املختلفـــة 

التي بداأت يف ال�شاد�ص والع�شرين من �شبتمرب املا�شي باإ�شناد من 

األويـــة وت�شكيالت ووحـــدات اجلي�ص ال�شلطـــاين العماين الأخرى 

ودعـــم جـــوي بالطائـــرات املقاتلـــة والعموديـــة والنقـــل التعبـــوي 

التابعـــة ل�شـــالح اجلـــو ال�شلطاين العمـــاين وباإ�شناد مـــن البحرية 

ال�شلطانيـــة العمانيـــة و�شرطـــة عمـــان ال�شلطانية.و�شاهـــد معايل 

الفريـــق راعـــي املنا�شبة فعاليـــات البيان العملـــي بالذخرية احلية 

نفذهـــا ال�شبـــاط املر�شحـــون وفق خطـــة التمريـــن املو�شوعة.ويف 

نهايـــة فعاليات البيان العملي، �شافح معايل الفريق املفت�ص العام 

لل�شرطة واجلمارك هيئـــة التدريب بالكلية وال�شباط املر�شحني 

م�شيـــداً مب�شتـــوى تنفيذ التمرين مهنًئاً الكليـــة على هذا الإجناز 

التدريبـــي الـــذي برهـــن علـــى جنـــاح اخلطـــط التدريبيـــة املقـــررة 

واجلهود التي بذلها القائمون عليها.ح�شر املنا�شبة اللواء الركن 

طيـــار قائـــد �شالح اجلـــو ال�شلطـــاين واللـــواء الركن بحـــري قائد 

البحريـــة ال�شلطانيـــة العمانيـــة واللواء الركن اأمـــني عام ال�شوؤون 

الع�شكريـــة باملكتب ال�شلطـــاين وعدد من املكرمني اأع�شاء جمل�ص 

الدولـــة و�شعـــادة حمافـــظ حمافظـــة الداخليـــة وعـــدد مـــن كبـــار 

ال�شبـــاط بقوات ال�شلطان امل�شلحـــة واحلر�ص ال�شلطاين العماين 

و�شرطـــة عمـــان ال�شلطانيـــة وقـــوة ال�شلطـــان اخلا�شـــة والأجهـــزة 

الأمنية الأخرى وعدد من كبار ال�شباط املتقاعدين.
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الفريـــق/  معـــايل  ّوقـــع   ، 2012/10/2م  بتاريـــخ   

ح�شـــن بـــن حم�شـــن ال�شريقي املفت�ـــص العـــام لل�شرطة 

واجلمـــارك بالقيـــادة العامـــة لل�شرطـــة بالقـــرم علـــى 

عقـــد للخدمـــات ال�شت�شاريـــة مل�شـــروع جـــواز ال�شفـــر 

الُعماين الإلكرتوين مع ال�شركة ال�شت�شارية الأملانية 

.)HLPCONSULYING(

و�شيتم مبوجب العقد اإعداد درا�شة ا�شت�شارية فنية 

مل�شـــروع جواز ال�شفـــر العماين الإلكـــرتوين ، وتقدمي 

التطبيقـــات  اإدارة  بنظـــام  اخلا�شـــة  الدرا�شـــة  تقريـــر 

واملوا�شفـــات املتعلقـــة باخلدمـــات ال�شت�شاريـــة اأثنـــاء 

تنفيـــذ امل�شـــروع بالإ�شافـــة اإىل اإعـــداد م�شـــروع العقـــد 

واإكمال املفاو�شات ودعمهـــا وحتليل وتقييم العرو�ص 

فنياً ومالياً.

اجلديـــر بالذكـــر اأن اجلـــواز اجلديـــد يتـــواءم مـــع 

الدوليـــة  املنظمـــة  عـــن  ال�شـــادرة  الدوليـــة  املعايـــري 

بخ�شائ�ـــص  ويتميـــز  )اليـــكاو(،  املـــدين  للطـــريان 

وموا�شفات اأمنية عالية بالإ�شافة اإىل اأحدث املعايري 

الفنيـــة التـــي توؤّمن اجلودة وو�شـــوح البيانات الن�شية 

املطبوعة على �شفحة بيانات حامل اجلواز .

ح�شـــر توقيع العقد عدد مـــن كبار �شباط �شرطة 

ُعمان ال�شلطانية. 

المفتش العام للشرطة والجمارك

يوّقع اتفاقية الخدمات االست��شارية 
لجواز السفر الُع�ماني اإللكتروني
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الفريـــق/   معـــايل  ا�شتــــقبـــل   ، 2012/11/6م  بتـــــــاريـــخ 

لل�شرطـــة  العـــام  املفت�ـــص  ال�شريقـــي  حم�شـــن  بـــن  ح�شـــن 

واجلمـــارك مبقـــر القيادة العامة لل�شرطـــة بالقرم �شعادة/ 

بـــــــــاول اآمـــادي �شــــــــفــــــــرية جمهوريـــة اإيطاليـــا املعتـــــــــمـــدة 

لدى ال�شلطنة.

كمـــا ا�شتقبـــل معـــايل الفريـــق املفت�ـــص العـــام لل�شرطـــة 

واجلمـــارك �شعـــادة / اإيف اأودان، ال�شفـــري الفرن�شي املعتمد 

لدى ال�شلطنة.

بتاريـــخ 2012/11/11م ، ا�شتقبـــل معـــايل الفريـــق/ 

ح�شـــن بـــن حم�شـــن ال�شريقـــي املفت�ـــص العـــام لل�شرطـــة 

واجلمـــارك بالقيـــادة العامـــة لل�شرطـــة بالقـــرم اللـــواء/ 

كينيث اإي.توفو قائد القوات اخلا�شة يف القيادة الو�شطى 

الأمريكيـــة والوفد املرافق له الذي زار ال�شلطنة .ح�شر 

املقابلـــة �شفـــرية الوليـــات املتحـــدة الأمريكيـــة املعتمـــدة 

لدى ال�شلطنة.

ضيوف
شرط��ة ُعم��ان 

السلطانية

وقـــد جـــرى خـــالل تلك املقابالت ا�شتعرا�ص وجهات النظر يف عدد من الأمـــور ذات الهتمام امل�شرتك و�شبل تعزيز التعاون 

ال�شرطي، ح�شر تلك املقابالت عدد من �شباط �شرطة ُعمان ال�شلطانية.
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مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك
يرعى الدورة التدريبية في مجال الحد من اإلصابات

بتاريـــخ 2012/11/3م ، رعـــى اللـــواء الركـــن �شـــامل بـــن م�شلم قطـــن م�شاعـــد املفت�ص العـــام لل�شرطة واجلمـــارك مبعهد 

ال�شالمـــة املروريـــة فعاليـــات الـــدورة التدريبيـــة يف جمـــال احلد من الإ�شابـــات بح�شـــور اأ�شحاب ال�شعـــادة وكالء وزارة 

ال�شحة وعدٍد من اجلهات ذات العالقة بتنظيم من وزارة ال�شحة ممثلًة يف املديرية العامة للتعليم والتدريب بالتعاون 

مع �شرطة ُعمان ال�شلطانية. ا�شتمرت الدورة حتى ال�شابع من �شهر نوفمرب اجلاري  .

ويف بداية الدورة، األقى وكيل وزارة ال�شحة لل�شئون ال�شحية �شعادة الدكتور/ حممد بن �شيف بن �شلطان احلو�شني كلمة 

قال فيها : لقد اأ�شبحت م�شكلة احلوادث باأنواعها م�شكلة توؤرق الكثري من دول العامل ، حيث ت�شري اإح�شاءات منظمة ال�شحة 

العامليـــة املن�شـــورة يف عـــام 2008 اإن احلـــوادث تت�شبـــب يف وفاة اأكرث من خم�شـــة مليون من الب�شر �شنويـــاً ، م�شكلًة حوايل 9% من 

جملـــة الوفيـــات امل�شجلـــة يف العامل ، كما تت�شبب اأي�شاً يف اإ�شابة 50 مليون اآخرين ، كما اإنها ال�شبب الرئي�شي يف الوفاة يف الفئة 

العمرية 10- 24 �شنة ، والأمر املحزن اأن معظم هذه الوفيات والإ�شابات حتدث يف الدول ذات الدخل املتو�شط وال�شعيف ،  هذا 

بالإ�شافة  اإىل العبء املر�شي الكبري الذي ينتج عن هذه  احلوادث حيث اإنها ت�شكل 10% من جمموع كل �شنوات العجز املعدلة 

ال�شائعة )DALYs( ، ويتوقع اأن ترتفع هذه الن�شبة ب�شكل ملحوظ لت�شل ملعدل 20% يف عام 2020 .

أخبار الشرطة
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لقـــد هدفـــت الـــدورة اإىل رفع م�شتوى الوعي لـــدى امل�شاركني فيما يخ�ص مو�شوع الإ�شابات واحلـــد منها ، وتعزيز التعاون 

بـــني وزارة ال�شحـــة واجلهـــات احلكوميـــة واخلا�شـــة ، والتعـــرف على مدى انت�شـــار الإ�شابـــات وم�شبباتها واآثارهـــا على املجتمع 

الُعماين، بالإ�شافة اإىل الرتكيز على اأهمية التثقيف املجتمعي و و�شع اآليات لت�شجيع امل�شاركة الفاعلة على نطاق وا�شع للحد 

من الإ�شابات .

�شـــارك يف الـــدورة عـــدد من خمتلف املوؤ�ش�شـــات احلكومية وم�شت�شفيا جامعـــة ال�شلطان قابو�ص والقـــوات امل�شلحة بالإ�شافة 

اإىل اجلمعيـــة الُعمانيـــة لل�شالمـــة علـــى الطريق و�شركة تنمية نفط ُعمان ، كما حا�شر فيها خـــرباء وا�شت�شاريون من ال�شلطنة 

والكلية امللكية الكندية . 

  ا�شتملت الدورة على )20( وحدة تعليمية تنوعت بني املو�شوعات والإجراءات العامة اإىل التخطيط الإ�شرتاتيجي للحد 

ودرا�شة الإ�شابات على امل�شتوى الوطني.

واأخرياً ، تطرقت الندوة اإىل عدة مو�شوعات من اأبرزها ر�شد الإ�شابة وحتليل البيانات ، والفئات املعر�شة خلطر الإ�شابات، 

والإ�شعافات الأولية من قبل امل�شت�شفى وخدمات احلالت الطارئة لالإ�شعاف اجلوي بالإ�شافة اإىل الإ�شابات وعملية التاأهيل،  

وتطوير قدرات املجتمع ، ودور الناجني من الإ�شابات .

بتاريـــخ 7 /2012/10م  ، ح�شـــر وفد من �شرطة ُعمان ال�شلطانية برئا�شة اللواء الركن/ 

�شـــامل بـــن م�شلـــم  قطـــن م�شاعـــد املفت�ص العـــام لل�شرطـــة واجلمـــارك فعاليـــات معر�ص 

ميليبول قطر 2012م.

ويعتـــرب معر�ـــص ميليبـــول اأحـــد اأهم املعار�ـــص الأمنية علـــى امل�شتوى الـــدويل يف جمال 

معدات الأمن وال�شالمة والتقنيات احلديثة.

وفد من شرطة ُعمان السلطانية

يزور معرض ميليبول              قطر 2012م 
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بتاريـــخ  2012/10/17م ، �شهد ميدان ال�شتعرا�ص الع�شكري 

باأكادمييـــة ال�شلطـــان قابو�ص لعلوم ال�شرطـــة مرا�شم تخريج 

الدفعـــة التا�شعة والأربعني من ف�شائل  ال�شرطة امل�شتجدين  

حتت رعاية اللواء /  نوح بن �شبيل البلو�شي اأمني عام جمل�ص 

الأمن الوطني باملكتب ال�شلطاين.

بـــداأت وقائـــع الحتفـــال لـــدى و�شـــول راعـــي احلفـــل ميـــدان 

ال�شتعرا�ـــص حيث اأدى اخلريجون التحية الع�شكرية لراعي 

املنا�شبـــة ، ثـــم تقـــدم قائـــد الطابـــور م�شتاأذنـــاً راعـــي احلفـــل 

بتفتي�ـــص ال�شـــف الأمامـــي من الطابـــور ، ثم مـــّر الطابور يف 

ا�شتعرا�ص ع�شكري بامل�شري البطئ. 

بعـــد ذلك ، قام اللـــواء اأمني عام جمل�ص الأمـــن الوطني باملكتب 

ال�شلطـــاين بت�شليم جوائـــز الإجادة لأوائـــل الف�شائل املتخرجة، 

ثم األقى كلمة اأعرب  فيها عن �شروره البالغ  برعاية هذا احلفل.

وخاطب اللواء راعي احلفل جموع اخلريجني بقوله :

ال�شلطانيـــة يف  عمـــان  �شرطـــة  دور  اأهميـــة  تدركـــون  اإنكـــم   «

حمايـــة وطننا الغايل و�شـــون منجزاته العظيمة، فهي العني 

ال�شاهـــرة التـــي حتمـــي بالدنـــا العزيـــزة ليهنـــاأ فيهـــا املواطن 

واملقيم بالأمن والأمان «. 

بعـــد  التخـــرج  منا�شبـــة  للخريجـــني  املنا�شبـــة  راعـــي  بـــارك 

اجتيازهـــم الربنامج التدريبي الـــذي ت�شمن خمتلف العلوم 

ال�شرطية وحثهم على النطالق بجد وعزمية نحو امل�شتقبل 

امل�شـــرق  بالإخال�ـــص والتفاين يف اأداء املهـــام والواجبات التي 

�شتـــوكل اإليهـــم ، كمـــا دعاهـــم اإىل تطبيق كل مـــا تدربوا عليه 

واكت�شبوه من معارف على اأر�ص الواقع مع الأخذ بكل ما من 

�شاأنه الرتقاء بامل�شتوى العملي والتعليمي يف اأداء مهامهم.

واختتـــم اللواء راعي احلفـــل كلمته بتوجيه  ال�شكر والتقدير 

لل�شرطـــة واجلمـــارك   العـــام  املفت�ـــص  الفريـــق  معــــــــــايل  اإىل 

لدعوتـــه الكرميـــة له برعايـــة هذا الحتفـــال ، وللعميد قائد 

اأكادمييـــة ال�شلطان قابو�ـــص لعلوم ال�شرطـــة وكافة ال�شباط 

واملدربني على جهـــــــــــودهم وتفانيهم يف اإعداد وتدريب اأفواج 

ال�شرطة امل�شتجدين .

عقـــب ذلـــك، اأدى اخلريجون ن�شيد �شرطة ُعمـــان ال�شلطانية 

)حماة احلق( ثم رددوا ق�شم الولء ونداء التاأييد ، وبعد اأداء 

التحيـــة الع�شـــكريـــة لراعـــي املنا�شبـــة ا�شتاأذنه قائـــد الطابور 

بانتـــــــهـــاء  اإيــــــــــــــذانـــاً  العر�ـــص  ميـــدان  الطابـــــــــــــــــــور  ملغـــادرة 

مرا�شم التخريج .

ح�شـــر حفـــل التخريـــج عـــدد مـــن قـــادة و�شبـــاط الأجهـــزة 

الع�شكريـــة والأمنيـــة  ومديـــري امل�شالح احلكوميـــة وامل�شايخ 

والتدريبـــي  الإ�شـــرايف  والطــــــــاقـــم  الداخليـــة  باملنطقـــــــــــــة 

ومرتب الأكادميية.

شرطة ُعمان السلطانية 

تحتفل بتخريج دفعة جديدة من "حماة الحق"
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وبهـــذه املنا�شبـــة، اأ�شـــار العميـــد / را�شـــد بن �شـــامل البادي 

اأن  ال�شرطـــة  لعلـــوم  قابو�ـــص  ال�شلطـــان  اأكادمييـــة  قائـــد 

الأكادمييـــة ومراكز التدريب الأخرى تبذل جهوداً كبرية 

يف اإعـــداد وتدريـــب الأفـــواج التـــي تلتحـــق بجهـــاز ب�شرطة 

عمان ال�شلطانية، وهي تفخر بتخريج دفعات جديدة من  

حمـــاة احلـــق وحرا�ص املبادئ ب�شـــورة متوا�شلة على مدار 

العـــام ليلتحـــق اخلريجون بزمالئهم الذيـــن �شبقوهم يف 

�شـــرف اخلدمـــة بجهـــاز ال�شرطـــة وحماية مكت�شبـــات هذا 

الوطن الغايل و�شون وحرا�شة مبادئه وقيمه الأ�شيلة. 

واأ�شـــاف اأن اخلريجـــني برهنـــوا مـــن خالل هـــذا العر�ص 

التدريـــب وجاهزيتهـــم معنويـــاً  اتقانهـــم مفـــردات  علـــى 

وبدنياً وفكرياً على اأداء املهام الأمنية التي �شتناط اإليهم، 

لوطنهـــم  والـــولء  الإخال�ـــص  اأعينهـــم  ن�شـــب  وا�شعـــني 

و�شلطانهم بعزمية ل تعرف الكلل وامللل . 

وّقـــدم العميد قائـــد الأكادميية ال�شكـــر والتقدير للقيادة 

العامـــة لل�شرطة على دعمها وم�شاندتها ومتابعتها ل�شري 

العمليـــة التدريبية ، كما اأثنى على اجلهود املخل�شة التي 

يبذلهـــا ال�شبـــاط امل�شرفـــون واملدربـــون ل�شمـــان  تنفيـــذ 

الربامـــج بـــكل اإتقـــان وكفـــاءة وهنـــاأ اخلريجـــني مبنا�شبة 

هـــذا اليـــوم امل�شهـــود يف حياتهـــم املهنية يف جهـــاز ال�شرطة 

وحثهـــم على التفـــاين والإخال�ـــص والأمانـــة واجلدية يف 

اأداء واجبهم الوطني املقد�ص.
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بتاريـــخ 2012/9/11م ، عقـــدت �شرطـــة عمـــان ال�شلطانية لقـــاًء تو�شيحًيا عن م�شابقـــة ال�شالمة املروريـــة لأ�شحاب ال�شعادة 

وكالء الوزارات بالوحدات احلكوميـــــــــــــــة  مبعهد ال�شـــــــالمة املروريــــــــــــة بولية ال�شيــــــــب حتت رعاية اللواء الركن / �شامل بن 

م�شلم قطن م�شاعد املفت�ص العام لل�شرطة واجلمارك رئي�ص جلنة م�شابقة ال�شالمة املرورية .

وياأتـــي عقـــد هـــذا اللقـــاء امتثاًل لالأمر ال�شامـــي حل�شرة �شاحب اجلاللـــة ال�شلطان قابو�ص بن �شعيـــد املعظم - حفظه اهلل 

ورعاه - يف احلد من حوادث املرور، وترجمًة للتو�شية الثالثة لندوة ال�شالمة املرورية التي عقدت خالل الفرتة من 15 اإىل 19 

ت على جعل منا�شبة �شدور الأمر ال�شامي بتخ�شي�ص يوم 18 اأكتوبر من كل عام يوًما لل�شالمة  مايو من العام 2010م حيث ن�شّ

املرورية ُتخ�ش�ص فيه جوائز متنح لكل ولية اأو موؤ�ش�شة اأو مبادرة فردية جميدة يف جمال تعزيز ال�شالمة املرورية. 

واأو�شح اللواء الركن / �شامل بن م�شلم قطن م�شاعد املفت�ص العام لل�شرطة واجلمارك رئي�ص جلنة م�شابقة ال�شالمة املرورية 

اأّن الهدف من اللقاء هو التعريف بامل�شابقة وجمالتها و�شوابطها لتحقيق الأهداف والغايات املرجوة من اإقامتها؛وهي غر�ص 

ون�شر ثقافة ال�شالمة املرورية وتفعيل املجتمع وموؤ�ش�شاته واأفراده لبناء �شراكة جمتمعية للحد من حوادث املرور .

واأكـــد اأّن للقطـــاع احلكومـــي دورا كبـــرًيا يف جمال تعزيـــز ال�شالمة املرورية واحلد مـــن حوادث املرور نظًرا لأنـــه ي�شم عدًدا 

كبـــرًيا مـــن املوظفـــني واملركبات مما ي�شع هـــذه الوحدات احلكومية اأمـــام م�شوؤوليات كبرية للقيام بدور فعـــال وملمو�ص لن�شر 

الوعـــي املـــروري بـــني املوظفـــني. واأ�شار رئي�ص جلنـــة م�شابقة ال�شالمة املروريـــة اأّن احلوادث املرورية تعد مـــن امل�شكالت الأكرث 

تعقيـــًدا يف معظـــم دول العـــامل يف ظـــل منـــو �شريع ومتنـــاٍم يف عدد ال�شيـــارات وم�شتخدمي الطريـــق، والذي انعك�ـــص بدوره على 

الزيـــادة الهائلـــة يف احلـــوادث املرورية، وزيادة ما ينتج عنها من وفّيات واإ�شابـــات. موؤكًدا اأّن هذه الزيادة حتتم على جميع فئات 

املجتمـــع مبوؤ�ش�شاتـــه احلكومّيـــة واخلا�شة العمل جنًبـــا اإىل جنب لتحقيق �شالمة مرورية ي�شرتك فيهـــا اجلميع مبا يعرّب عن 

اإح�شا�شهم بامل�شوؤولية.

وقـــّدم العميـــد مهند�ـــص/ حممد بـــن عو�ص الرّوا�ـــص مدير عام املـــرور اإيجاًزا حول م�شابقـــة ال�شالمة املروريـــة، حتدث من 

خالله عن الأهداف العامة للم�شابقة، وجمالتها �شواء للوحدات احلكومية اأو للموؤ�ش�شات الأهلّية، والقطاع اخلا�ص، وكذلك 

الأفراد واملعايري وال�شوابط العامة للم�شابقة، وجلان ال�شالمة املرورية ومهام اللجان بالإ�شافة اإىل جوائز امل�شابقة .

ومّت خـــالل اللقـــاء ال�شتمـــاع ل�شتف�شـــارات اأ�شحـــاب ال�شعـــادة وكالء الـــوزارات وامل�شوؤولـــني بالوحدات احلكوميـــة. واجلدير 

بالذكـــر اأّن اآخـــر موعـــد لتلقي طلبات الرت�شح جلوائز امل�شابقة هـــو 30 يوليو 2013م.. ومن املقرر منح اجلوائز يف يوم ال�شالمة 

املرورّية يف 18 اأكتوبر 2013م .

اللقاء التوضيحي لمسابقة السامة المرورية
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ــاأهــيــل املـــدربـــني،  يف اإطــــــار جـــهـــود �ــشــرطــة عـــمـــان الــ�ــشــلــطــانــيــة لــت

نظمت اإدارة التدريب بالإدارة العامة للموارد الب�شرية ب�شرطة ُعمان 

ال�شلطانية موؤخراً وبالتعاون مع مركز رتاج لتنمية القدرات برنامج 

ال�شرطة. بت�شكيالت  التدريب  اأق�شام  لروؤ�شاء  الدولية  الرخ�شة 

 وقد ت�شمن الربنامج عدة حماور اأهمها مهارات املدرب ال�شخ�شية 

الــتــدريــب. ــالــيــب  واأ�ــش املـــــدرب،  بــنــاء �شخ�شية  والــفــنــيــة، وكــيــفــيــة 

برن����������������ام���ج  اخت�ت��������������ام 
ال������رخ������ص������ة ال����دول����ي���������ة
لرؤساء أقسام التدريب بالشرطة

ال��ش��رط��ة ت���ش���ارك ف���ي االج��ت��م��اع 
ال�����ح�����ادي وال���ع���ش���ري���ن ل��ل��ج��ن��ة 
ال��ت��ع��رف��ة ال��ج��م��رك��ي��ة ب��ال��م��غ��رب

 �شاركـــت �شرطـــة ُعمان ال�شلطانية يف الجتماع احلـــادي والع�شرين للجنة 

التعرفـــة اجلمركيـــة املوحدة الـــذي عقد يف اململكة املغربيـــة خالل الفرتة 

مـــن 1-6  اأكتوبـــر 2012م. وقد �شم الوفد املقدم / �شعيد بن اأحمد ال�شريف 

وال�شابط مدين / �شامل بن ح�شن اليافعي.

وتعتـــرب التعرفـــة اجلمركيـــة مـــن اأهـــم الأ�ش�ـــص والركائز لإقامـــة الحتاد 

اجلمركـــي العربـــي يف املرحلـــة الثانيـــة بعد النتهـــاء من منطقـــة التجارة 

احلـــرة العربية الكـــربى متهيداً للدخول يف املرحلـــة النهائية من حتقيق 

التكامل الإقت�شادي العربي لإقامة ال�شوق العربية امل�شرتكة.

اجلديـــر بالذكـــر اأن �شرطـــة ُعمـــان ال�شلطانية �شاركت  خـــالل الفرتة من 

29 اأكتوبـــر - 10 نوفمـــرب 2012م  يف دورة تدريبية حول جمال نظام �شبكة 

املكافحـــة اجلمركيـــة )CEN( عقدت يف مدينة الريا�ـــص باململكة العربية 

ال�شعوديـــة بتنظيـــم مـــن منظمـــة اجلمـــارك العامليـــة مـــن خـــالل املكتـــب 

الإقليمي لتبادل املعلومات. 

وتاأتـــي هذه امل�شاركة يف اإطار تبادل اخلربات والطالع على امل�شتجدات يف 

جمال نظام �شبكة مكافحة اجلرائم اجلمركية.
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الشرطة تستقبل دفعات جديدة من حماة 
الحق وحراس المبادئ

توجهـــت دفعـــات جديـــدة مـــن املواطنـــني امللتحقـــني بجهـــاز ال�شرطة اإىل 

مراكز التدريب بعدما اأنهوا كافة الإجراءات وخ�شعوا للتقييم واجتازوا 

جميع املراحل مبا فيها املقابالت والفح�ص الطبي.

و�شيخ�شـــع امللتحقـــون للمراحل التدريبية املختلفة التـــي ت�شمل املعارف 

الأ�شا�شية يف علـــوم ال�شرطة والقانون والإ�شعافات الأولية بالإ�شافة اإىل 

التطبيقات العملية ..  

اجلدير بالذكر  اأن عملية التوظيف م�شتمرة يف �شرطة عمان ال�شلطانية، 

حيـــث اأن هنـــاك دفعات اأخـــرى لحقه �شيتم الإعـــالن عنها عرب ال�شحف 

املحليـــة واملوقـــع الإلكـــرتوين ل�شرطة ُعمـــان ال�شلطانية للتقييـــم واإنهاء 

اإجراءات التوظيف.

وتوؤكـــد �شرطـــة عمـــان ال�شلطانيـــة باأنهـــا م�شتمـــرة يف التن�شيـــق مـــع الهيئـــة 

العامـــــــة ل�شجـــل القـــوى العاملـــة حـــول كافة اجلوانـــب املتعلقـــة بالتوظيف 

وعلى خمتلف الفئات من حملة الدبلوم العام والدبلوم العايل وكذلك حملة 

البكالوريو�ص يف التخ�ش�شات التي حتتاجها �شرطة ُعمان ال�شلطانية.
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إدارة التدريب تنظم 
برنامجًا تدريبيًا لكشف أساليب التزييف والتزوير

يف اإطـــار اجلهود التي تبذلها �شرطة ُعمان ال�شلطانية  لتنمية مهارات منت�شبي  

اأفـــراد ال�شرطـــة  مـــن خمتلـــف الت�شكيـــالت، نّظمـــت اإدارة التدريب بـــالإدارة العامة 

للمـــوارد الب�شريـــة برناجمـــاً تدريبيـــاً بعنـــوان » ك�شـــف اأ�شاليـــب تزييـــف وتزويـــر 

امل�شتنـــدات والوثائـــق وجـــوازات ال�شفر والأختام« لعدد من منت�شبـــي الإدارة العامة 

للجوازات والإقامة ا�شتمر ملدة اأ�شبوعني.    

وهـــدف الربنامـــج اإىل تنمية مهـــارات امل�شاركني واإك�شابهم املهـــارات احلديثة يف 

ك�شف اأ�شاليب التزوير والتزييف التي يرتكبها املجرمون من خالل طم�ص حقيقة 

الوثائق وامل�شتندات الر�شمية . 

كمـــا نظمـــت اإدارة التدريـــب برنامـــج اآخـــر ركـــز علـــى  تنميـــة مهـــارات امل�شرفني 

القائمـــني علـــى التدريـــب على راأ�ـــص العمـــل بالإ�شافـــة اإىل تنمية القـــدرات املهنية 

بالإ�شـــراف  للقيـــام  تكليفهـــم  يتـــم  الذيـــن  للم�شاركـــني  والإ�شرافيـــة  والتدريبيـــة 

والتطبيق العملي.
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يف اإطـــار التعـــاون امل�شتمـــر بـــني �شرطـــة ُعمـــان ال�شلطانيـــة و وزارة 

دورة  الإ�شعـــاف  اختتمـــت موؤخـــراً مبقـــر وحـــدة  والتعليـــم،  الرتبيـــة 

)الإ�شعافـــات الأوليـــة ملعلمـــي ومعلمـــات املهـــارات احلياتيـــة( التابعني 

ملديرية الرتبية والتعليم مبحافظة م�شقط. 

ركـــزت الـــدورة علـــى عـــدة اأهـــداف منهـــا تدريـــب معلمـــي املهـــارات 

احلياتيـــة على كيفيـــة التعامل مع احلالت الطارئة املختلفة وتقدمي 

الإ�شعافـــات الأوليـــة بطريقة علمية منظمـــة ، وتدريبهم على مهارات 

اإنعا�ص القلب والرئتني وا�شتخدام  و�شائل التنف�ص ال�شطناعي. 

اآمـــر وحـــدة الإ�شعـــاف بتوزيـــع  ويف نهايـــة الـــدورة ، قـــام العقيـــد 

ال�شهـــادات علـــى امل�شاركني وامل�شـــاركات وحثهم علـــى تطبيق املعلومات 

واملهارات التي اكت�شبوها على اأر�ص الواقع. 

اختتام دورة اإلسعافات األولية

 لمعلمي ومعلمات المهارات الحياتية بوحدة اإلسعاف
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ُنفــــذ موؤخراً مبعهــــد تدريب ال�شبــــاط دورة التدريب على راأ�ص 

العمــــل بهدف اك�شــــاب امل�شاركني اأحدث الأ�شاليــــب والجتاهات 

لإعــــداد وتنفيذ التدريب اأثنــــاء العمل وتنمية املعارف واملهارات 

التــــي متكنهم من القيام بتدريب مروؤو�شيهم اأثناء العمل، وقد 

ناق�شت عدة حماور اأهمها الأداء الب�شري الأمني ، ودور الرئي�ص 

يف تدريب مروؤو�شيه ، وم�شتويات تقييم الأداء التدريبي .

كما عقدت خالل نف�ص الفرتة دورة بعنوان » التدقيق وتقييم  

الأداء « هدفـــت اإىل اإك�شـــاب امل�شاركـــني اأ�شا�شيـــات التدقيق مثل 

مبـــادئ جـــودة التدقيـــق ، واأنـــواع التدقيـــق ، واإدارة نظام جودة 

التدقيق ، بالإ�شافة اإىل قوانني وم�شوؤوليات التدقيق ، وكيفية 

التجهيز لعملية التدقيق وكتابة تقارير التدقيق .

واأمـــا الـــدورة الثانيـــة فكانـــت بعنـــوان » اعرتا�ـــص الأن�شطـــة 

الإرهابيـــة « وهدفـــت اإىل اإك�شـــاب امل�شاركني املعـــارف واملهارات 

يف جمع املعلومات ال�شتخبارية ومناق�شة كيفية منع الإرهاب 

وكيفيـــة  عملهـــم  واأ�شاليـــب  الإرهابيـــني  اأيدلوجيـــات  وفهـــم 

الت�شـــال بهـــم للح�شول علـــى املعلومات بطريقـــة ذكية بدون 

الـــدورة علـــى حمـــاور  التحقيقـــات، وا�شتملـــت  التاأثـــري علـــى 

رئي�شيـــة اأهمهـــا املراقبـــة ، وتطويـــر امل�شـــادر ، وق�شايـــا اأمنيـــة 

بالإ�شافـــة اإىل التعامـــل مع امل�شادر و اإ�شراك اأفراد املجتمع يف 

جهود منع الإرهاب .

معهد تدريب الضباط
ينف��ذ ع��ددًا من الدورات على رأس العمل

تكريم العميد عبداهلل الحوسني من قبل حاكم عجمان
النعيمـــي  را�شـــد  بـــن  حميـــد   / ال�شيـــخ  قـــام 

ع�شـــو املجل�ص الأعلى حاكـــم عجمان بتاريخ 

2012/9/18م بتكـــرمي العميـــد عبـــداهلل بـــن 

حممـــد بـــن �شيـــف احلو�شنـــي قائـــد �شرطـــة 

املتميـــز يف  اأدائـــه  علـــى  حمافظـــة الربميـــي 

خمتلـــف  يف  م�شاركتـــه  خـــالل  مـــن  العمـــل 

الأن�شطة والفعاليات ال�شرطية ودوره الكبري 

واإ�شهاماتـــه الفاعلـــة طـــوال مـــدة خدمته يف 

ال�شرطـــة ، كمـــا ُمنـــح اأي�شـــاً و�شـــام اخلدمـــة 

املتميـــزة وذلـــك لـــدوره يف دعم التعـــاون بني 

ال�شلطنـــة ودولـــة الأمـــارات العربيـــة املتحدة 

حتقيقاً لالأمن وال�شتقرار يف البلدين .



يتطلـــب حتقيـــق اأهـــداف ال�شالمة املروريـــة تكاثف اجلهـــود الوطنية ب�شورة متالئمـــة ومتناغمة 

بحيـــث تاأخـــذ بعني العتبـــار جميع العوامل امل�شببـــة للم�شاكل التـــي تواجه ال�شالمـــة املرورية والتي 

تعمل توؤثر �شلباً على تنظيم العمل املروري ، وي�شتند هذا الأمر اإىل امل�شاركة البناءة املنظمة واملن�شقة 

بـــني القطاعـــني احلكومـــي واخلا�ـــص بالإ�شافة اإىل  الـــدور الفعال التـــي تقوم به اجلمعيـــات الأهلية 

للو�شول اىل الغاية املن�شودة يف العمل املروري األ وهي )جمتمع اآمن بال حوادث(، وهذا ما اأكد عليه 

جاللتـــه يف الكلمـــة التـــي القاهـــا يف �شيح املـــكارم بولية �شحـــار يف 18 اأكتوبر 2009م حيـــث تناولت ما 

يحدث على طرقاتنا من ماآ�ٍص .

مـــن هذا املنطلق واإميانـــاً باأهمية ال�شالمة على الطريق، ُخ�ش�ص يـــوم لل�شالمة املرورية ي�شادف 

18 اأكتوبـــر مـــن كل عام اإحياًء لتوجيهات ح�شرة �شاحب اجلاللـــة ال�شلطان قابو�ص بن �شعيد املعظم 

–حفظـــه اهلل ورعـــاه-، وبهـــذه املنا�شبـــة افتتـــح معر�ـــص ال�شالمة املروريـــة يف ن�شختـــه الثالثة بتاريخ 
2012/10/16م مبركـــز ُعمـــان الـــدويل حتـــت �شعـــار ) ال�شالمـــة املروريـــة م�شوؤولية اجلميـــع( برعاية 

معـــايل الدكتـــور/ اأحمد بن حممد بن �شـــامل الفطي�شي، وزير النقل والت�شالت بتنظيم من  �شرطة 

ُعمان ال�شلطانية بالتعاون مع ال�شركة الُعمانية للمعار�ص والتجارة الدولية.

 تحت شعار
) السالمة المرورية مسؤولية الجميع (

ــرض الــســــــــالمــة الــمـــــروريــة ــع م
فـــــــي نــــســــخــــتــــه الــــثــــالــــثــــة

متابعات
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ا�شتمـــر املعر�ـــص حتى الثامن ع�شـــر من ال�شهر اجلاري و �شارك فيه اإىل جانب �شرطة ُعمان ال�شلطانية، )23( جهة حكومية، 

و)50( من �شركات القطاع اخلا�ص، و)9( جمعيات اأهلية.

وتاأتي اإقامة هذا املعر�ص يف �شياق اجلهود املبذولة لن�شر  التوعية  املرورية يف املجتمع والتاأكيد على اأهمية العمل معاً باجتاه 

خلـــق بيئـــة خاليـــة من احلوادث املرورية يف ال�شلطنة، كما يهدف اإىل اإبراز ما تبذلـــه اجلهات املعنية للحد من احلوادث املرورية 

وكيفية الوقاية منها.

وقد  كانت )جملة العني ال�شاهرة( حا�شرة لر�شد كل ما يجوب يف اأروقة هذا املعر�ص و لت�شليط ال�شوء على اإ�شهامات بع�ص  

الإدارات ال�شرطيـــة التـــي كانـــت لها م�شاركـــة فاعلة وح�شور قوي يف معر�ـــص ال�شالمة املرورية لهذا العام،  فقـــد �شاركت الإدارة 

العامة للمرور من خالل جناح خا�ص ُيعنى بالتوعية املرورية حيث قّدمت جمموعة من اخلدمات  متثلت يف اإدارة هند�شة املرور 

التي قدمت خمططات وم�شاريع هند�شية واآلية و�شع ال�شروط املنا�شبة لتلك املخططات كونها جهة تنفيذية يف جمال الطرق .

كمـــا احتـــوى جنـــاح الإدارة العامـــة على جمموعة من الن�شـــرات التوعوية كاملطويـــات والكتيبات الإر�شاديـــة والأفالم التي مت 

عر�شهـــا يف ركـــن التوعيـــة املروريـــة ، و�شهد ركن اخلدمات  اإقباًل كبـــرياً نتيجة ما يقدمه من ا�شتف�شـــارات ُتعنى باملركبات واآلية 

ودفـــع املخالفـــات املروريـــة ونقل ملكية املركبات وال�شتف�شار عـــن املخالفات من خالل نظام اخلدمـــة الإلكرتونية بالإ�شافة اإىل 

مجلة 
ترصد كل ما 

يجوب في أروقة 
المعرض

متابعة : 
الضابط المدني/ ثري��ا بنت حمود العيسرية

إدارة العاقات العامة



�شـــرح مف�شـــل عـــن اخلدمـــات التي تقدمهـــا الإدارة يف جمال املرور، كما قـــّدم الركن التوعوي العديـــد من الهدايا 

بهدف ت�شجيع امل�شتفيدين من املعر�ص ون�شر التوعية املرورية بطرق منوعة.

وكانت قوافل التوعية املرورية بانتظار اجلمهور حيث احتوت الأوىل على 21 جهاز حا�شب الآيل،بينما احتوت 

احلافلتان  الأخريتان على قاعة جمهزة ب�شا�شة عر�ص وبرامج توعوية .

ويف اإطار الدور التوعوي الذي تقوم به �شرطة عمان ال�شلطانية لإر�شاد وتوجيه املواطنني واملقيمني والتوعية 

العقلية يف معر�ص  واملــوؤثــرات  املخدرات  ملكافحة  العامة  الإدارة  �شاركت    ، العقلية  واملــوؤثــرات  املخدرات  باأ�شرار 

ال�شالمة املرورية 2012م من خالل ركن ثابت بالإ�شافة اإىل املعر�ص املتنقل ملكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية ، 

وهو عبارة عن حافلة متنقلة حتتوي على مناذج لأنواع املخدرات وبع�ص ال�شور التي تو�شح اآثار واأ�شرار تعاطيها 

بالإ�شافة اإىل عدد من املطويات واللوائح الإر�شادية املوجهة لكافة �شرائح املجتمع،  وقد لقى الركن اإقباًل كبرياً 

من الزوار وحاز على اإعجابهم.

قّدم القائمون على الركن للزوار نبذة عن املخدرات واأنواعها وطرق تهريبها وكيفية و�شول الفرد اإىل مرحلة 

الإدمان وامل�شري الذي ينتظر املتعاطي بالإ�شافة اإىل تو�شيح اأهمية التعاون مع رجال ال�شرطة ، وقد ُعر�شت 

بع�ص الأفالم التوعوية من خالل �شا�شة عر�ص كبرية توجد داخل املعر�ص وُوزعت املطويات الإر�شادية واملقاطع 

الفيلمية التوعوية والهدايا على الزوار .

اجلدير بالذكر اأن كاًل من اإدارة الدفاع املدين واإدارة اخلدمات الطبية ووحدة الإ�شعــــاف كانت �شمن امل�شاركني 

مبعر�ص ال�شالمة املرورية  حيث قدمت العديد من الربامج التوعوية التي لقت ا�شتح�شاًنا منقطع النظري .

اإن تنظيـــم مثـــل  هـــذه املعار�ص من �شاأنه اأن ي�شهم  ب�شكل كبـــري يف زيادة الوعي املروري  من اأجل خلق  جمتمع 

اآمـــن مروريـــاً  خا�شـــًة واأن احلوادث املرورية يف �شلطنـــة عمان باتت عبئاً ينوء بحمله كاهـــل املجتمع العماين، كما 

اأ�شبح  تزايدها من حيث العدد والآثارة خطراً يهدد املجتمع.

متابعات
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ارشادات عملية 
من رجال  

الشرطة  لطاب 
المدارس



املقدم : عبداهلل بن حممد املحرزي 

اأكادميية ال�شلطان قابو�ص لعلوم ال�شرطة

دور جهاز الشرطة في دعم االقتصاد

متثـــل ال�شرطة اأحـــد املكونات الأ�شا�شية لل�شلطـــة التنفيذية ،  وميثل تطور 

احلكومـــات وتقدمهـــا للت�شـــدي لأهم امل�شـــكالت التي تـــوؤرق املجتمع ومنها 

امل�شاكل القت�شادية.

ويوؤدي ذلك بال�شرورة اإىل حتمية  تطور جهاز ال�شرطة يف ع�شرنا احلايل،  

حيـــث اأن جهـــاز ال�شرطـــة مـــن اأهـــم الأجهـــزة يف الدولـــة  التـــي تعـــول عليها 

احلكومات اأهمية كبرية للم�شاهمة يف حل امل�شكالت القت�شادية والتخل�ص 

من تبعاتها.

ويظهر ذلك من خالل املحافظة على حالة ا�شتتباب الأمن و�شمان الهدوء 

الـــالزم ملمار�شـــة اأفراد املجتمع اأن�شطتهم القت�شادية يف حرية تامة ،  اأومن 

خالل مكافحة اجلرائم ذات الطابع القت�شادي.

ولكي نحدد دور جهاز ال�شرطة يف دعم القت�شاد الوطني يجدر بنا اأن نعرف 

القت�شـــاد الوطنـــي مبفهومـــه ال�شامل ،  ونبني ما هو  الأمـــن القت�شادي ،  

وكذلك �شن�شتعر�ص عددا من اجلرائم التي ت�شكل جرائم اقت�شادية ،  ودور 

ال�شرطـــة يف املحافظـــة عليهـــا لتوفـــري الدعم للجهـــات املعنية لإيجـــاد بيئة 

اأمنية ت�شاعد على منو القت�شاد الوطني.

إدارة
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أ- تعريف االقتصاد الوطني االقتصادي:

يتكـــون القت�شـــاد الوطنـــي يفـ  تقديـــريـ   مـــن جماع ما متلكـــه الدولة 

مـــن املـــوارد الطبيعيـــة املتوفرة بها مثل : ) النفـــط ، والغاز ، ومنتجات 

البحـــار  مـــن  ي�شتخـــرج  ومـــا   ، والف�شـــة  والذهـــب  النحا�ـــص  م�شاهـــر 

والأنهـــار، وتنتجه الأر�ص من مزروعات بح�شب الظروف املناخية لكل 

دولـــة ووفـــرة امليـــاه بهـــا ، وخ�شوبـــة الأر�ص اإلـــخ ..  وراأ�ص املـــال املتوفر 

للدولـــة مـــن النقـــد ،  والعمل املنتج نتيجة لذلـــك  ،  اأي اجلهد املبذول 

مـــن اجلهـــات املعنيـــة والطريقة التي يتـــم بها هذا العمـــل  . اأي ما بني 

العوامـــل الأنفـــة من اأجـــل اإنتاج ال�شلـــع واخلدمات والتـــي ُيتطلع اإليها 

مـــن طريقـــة الإنتـــاج والأ�شـــــلـــوب الذي يتـــم به توزيع النـــاجت  ، وميكن 

اخت�شار ذلك يف املعادلة  التالية :ـ 

  عوامل اإنتاج + طرق اإنتاج + طرق التوزيع.

ب- األمن االقتصادي :

     يتمثل الأمن القت�شادي يف �شعور اأفراد املجتمع بالطمئنان من اأن 

حاجاتهـــم الأ�شا�شية يف حا�شرهـــم وم�شتقبلهم اأنه باإمكانهم  حتقيقها 

بدون خوف اأو قلق ي�شيق عليهم �شفو حياتهم . 

    وبذلك فاإن م�شوؤولية حتقيق الأمن القت�شادي ل يقت�شر على جهاز 

ال�شرطـــة فقـــط ، بـــل اأن كل مكونات املجتمع تقع عليـــه تلك امل�شوؤولية، 

ويتبقـــى علـــى جهاز ال�شرطة تهيئة املناخ املنا�شب لُي�شهم اأفراد املجتمع 

كل بواجبـــه مـــن خالل ن�شـــر الأمن الجتماعي ، واإقنـــاع اأفراد املجتمع 

بـــاأن جـــــهـــاز ال�شرطـــة قـــادر علـــى حمايـــة حقوقهـــم وممتلكاتهـــم وبـــث 

ال�شعـــور بالطماأنينـــة بني اأفـــراد املجتمع ب�شكل عـــــــــام من خالل اتخاذ 

املوؤ�ش�شـــات  علـــى  العتـــداء  دون  للحيلولـــة  فعالـــة  �شرطيـــة  اإجـــراءات 

القت�شادية، وت�شتمــــــد ال�شرطة دورها ذلك من الأ�شــــــا�ص الجتماعي 

والأ�شا�ص القانوين . 

يــــاأتــــي مــــن خـــــالل الإجـــــــــــراءات الــتــي  1 ـ فاالأ�سا�ص االجتماعي : 

تــتــخــذهــا الــ�ــشــرطــة لــتــحــفــيــز الأفـــــراد 

لــلــتــقــيــد بــالأنــظــمــة والـــقـــوانـــني الــتــي 

حتـــقـــق املــ�ــشــلــحــة اجلـــمـــاعـــيـــة اأثـــنـــاء 

ممار�شتهم لالأن�شطة القت�شادية . 

ال�شرطة   تقرتحه  مــا  يف  ذلــك  يتمثل  2 ـ واالأ�سا�ص القانوين :  

عـــلـــى الـــ�ـــشـــلـــطـــة الـــتـــ�ـــشـــريـــعـــيـــة لــ�ــشــن 

وتطبيقها  القــتــ�ــشــاديــة  الــتــ�ــشــريــعــات 

عن طريق ال�شلطة الق�شائية ومن ثم 

تنفذ عن طريق ال�شلطة التنفيذية . 
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د � الجرائم التي تشكل جرائم اقتصادية :

    تعددت اجلرائم القت�شادية التي تهدد القت�شاد الوطني 

الأمر الذي ي�شكل خطرا كبريا على كيان الدولة وي�شتنزف 

طاقاتها ومن هذه اجلرائم :  

ـ جرائم غ�شل الأموال . 

ـ جرائم التهرب اجلمركي. 

ـ جرائم �شوق املال . 

ـ جرائم بطاقات الدفع اللكرتونية . 

ولكـــي نتعـــرف باخت�شـــار �شديد علـــى تلك اجلرائـــم نو�شح  

ب�شي من الإيجاز عن  كالآ منها : 

أوال : جرائم غسل األموال :

متثـــل جرائم غ�شل الأموال م�شكلـــة متزايدة باأ�شتمرار من 

حيث احلجم والنوع ، واخلطر التي ت�شببه هذه الأنواع من 

اجلرائم كونها ل ترتبط بدولة واحدة فقط ، فهي جرمية 

ل حتدهـــا حدود �شيا�شيـــة ، اأو جغرافية ، واإمنا تتعدى ذلك 

فهي يخطط لها وتنفذ يف دولة اأو اأكرث ، اأو يتم التخطيط 

لها يف مكان وتنفذ يف مكان اأو اأمكنة متعددة ، وبالتايل فهي 

جرمية تهدد ال�شتقرار ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي 

للمجتمعـــات ، حيـــث اأن املجرمني عابري احلـــدود يتميزون 

بالـــذكاء والدهـــاء ،  بحيـــث با�شتطاعتهم تطويـــر اأ�شاليبهم 

اجلرميـــة ، وقدرتهـــم علـــى ا�شتغـــالل الثغـــرات القانونيـــة 

والأمنية يف ارتكاب جرائمهم واإخفاء معاملها . 

ثانيا: عمليات التهرب الجمركي:

ياأتـــي التهـــرب اجلمركـــي يف �شـــور عـــدة منهـــا التهـــرب من 

�شـــداد الر�شوم اجلمركية املقـــررة ،  وكذلك ادخال الب�شائع 

املمنوعـــة اأو املقيـــدة للدولـــة مبوجـــب القانـــون ،  اأو ت�شدير 

الب�شائـــع املح�شـــور ت�شديرهـــا خارج حدود الدولـــة ،  �شواء 

كان ذلك املنع اأو احلظر دائم مثل : ت�شدير وبيع الغزلن ، 

واملها العمانية ،  اأم ح�شرا موؤقتا لأ�شباب معينة ،   اأو احلظر 

املرتبـــط مبوا�شـــم معينـــة كمو�شم حظـــر �شيـــد ال�شارخة يف 

ال�شلطنة ، وبع�ص اأنواع الأ�شماك  مثال ....... 

اأو    ، اأي�شـــا تهريـــب املخـــدرات والأ�شلحـــة واملتفجـــرات  ومنهـــا 

ادخـــال العمـــالت الورقيـــة الأجنبيـــة املـــزورة  وادخـــال ال�شندات 

والأوراق املاليـــة املـــزورة وادخـــال ال�شلـــع املغ�شو�شـــة والفا�شـــدة ،  

واإدخـــال الأفـــالم واملطبوعات املخلة بـــالآداب ،  وتهريب التبغ  ، 

وتهريب الآثـــار التي متثل خمزون تراثي للدول ل يقدر بثمن،  

والقائمة تطول ......

وياأتــي دور ال�سرطــة يف مواجهات عمليــات التهريب من 

خلل االآتي:

املواجهة الت�سريعية: 

اأي العمل مع اجلهات املعنية لقرتاح و�شن الت�شريعات اخلا�شة 

بهذا النوع من اجلرائم.

التن�شـــق مـــع اجلهـــات املعنيـــة علـــى امل�شتـــوى الـــدويل :    -

للحـــد مـــن ظاهـــرة التهريـــب وتبـــادل املعلومـــات معهـــا 

ب�شورة دائمة.

ت�شاعـــد  التـــي  املنا�شبـــة  والأجهـــــــــزة  الو�شائـــل  ايجـــاد   -

علـــى �شبـــط حـــالت التهـــــــريـــب والك�شـــــــــف عـــن ال�شلع 

والب�شائع املقلدة.

العمل مع اجلهات املعنية بالدولة لن�شر الوعي بخطورة   -

واأ�شرارهـــا  الوطنـــي  القت�شـــاد  علـــى  اجلرائـــم  هـــذه 

ال�شحية والجتماعية .

إدارة
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ر- جرائم سوق المال: 

الـــدول واأ�شبحـــت هـــذه الأ�شـــواق مق�شـــداً  املـــال يف  اأ�شـــواق  انت�شـــرت  اأن  ملًـــا 

للم�شتثمريـــن والعاملـــني فيها ،  اأو ماي�شمى بعوملـــة الأ�شواق وحرية التجارة 

العامليـــة ،  وتاأتـــي اأهميـــة بور�شـــة راأ�ـــص املـــال مـــن كونها املـــكان املنا�شـــب لبيع 

وتـــداول الأ�شهـــم وال�شنـــدات حيـــث ، يلتقـــي فيهـــا البائـــع وامل�شـــرتي لالأ�شهم 

وال�شنـــدات ، وهنـــا جتد اجلرمية مكانا خ�شبا لها ،  من حيث اأن التداول بني 

امل�شاربـــني يتـــم التاأثري عليه  مـــن خالل  اعالن اأرباح ال�شـــركات اأو خ�شارتها 

والأو�شاع ال�شيا�شية ال�شائدة يف الدولة . 

لذلـــك يقـــوم البع�ـــص  با�شتغـــالل تلك املواقـــف لرتكاب  اجلرائـــم التي توؤثر 

على القت�شاد الوطني........

وياأتـــي دور ال�شرطـــة مـــن خـــالل العمـــل والتن�شـــق التـــام مـــع اجلهـــات املعنية 

مبراقبـــة العمليـــات التـــي تتم يف �شوق املـــال و�شبط العمليات غـــري امل�شروعة 

التـــي يرتتب عليها الإخالل بتوازن اأ�شعـــار الأ�شهم وال�شندات وبالتايل ي�شر  

بالقت�شاد الوطني.

س- جرائم بطاقات الدفع االلكترونية:

ُتعد بطاقات الدفع اللكرتوين واحدة من افرازات التطور ال�شامل يف املجال 

القت�شادي والت�شهيالت التي اأوجدها النظام الراأ�شمايل ،  اإل اأنه مع ازدياد 

فوائـــد ا�شتخـــدام بطاقـــات الدفـــع اللكـــرتوين والتـــي منهـــا جتنـــب خماطر 

حمـــل النقـــود و�شرعة املبادلت وال�شتخـــدام العاملي لها فقـــد ازدادت عمليات 

التالعـــب بها وا�شبح الأفراد، وكذلك الع�شابات من خالل ال�شبكات املنظمة 

ترتب�ص ب�شحاياها ب�شتى الطرق . 

الخاتمة : 

ال�شرطة  فــاإن دور جهاز   ، ذلــك  لكل 

يـــتـــعـــاظـــم يــــــوم بـــعـــد يــــــوم ، وجتـــد 

احلــاجــة  اأمــ�ــص  يف  نف�شها  الــ�ــشــرطــة 

اإىل تاأهيل العاملني بها لكي يواكبوا 

امل�شتحدثة،  النوع من اجلرائم  هذا 

ومتــكــيــنــهــم مـــن ا�ــشــتــخــدام اأحــــدث 

التي  والأ�شاليب   ، الفنية  التقنيات 

متكنهم من ر�شدومتابعة هذه الفئة 

مـــن املــجــرمــني ، وكـــذلـــك جمــرمــي 

الياقات  )اأ�شحاب  عليهم  يطلق  ما 

( الذين يتميزون بالدهاء  البي�شاء 

والــتــخــطــيــط املـــتـــقـــن جلــرائــمــهــم، 

امل�شاهمة  على  حر�شهم  وُيظهرون 

بــنــاء وتــطــور املجتمع مــن خالل  يف 

ن�شاطهم الأقت�شادي  وم�شاهماتهم 

الإجتماعية ، اإل اأن الواقع غري ذلك 

كغطاء  ذلــك  كــل  ي�شتخدمون  حيث 

دون  جرائمهم  لأرتكاب  اآمن  ومالذ 

ال�شك فيهم وم�شاءلتهم ، والإفالت 

من قب�شة العدالة . 



الجودة في التعليم العالي

الدكتور/ �شعود بن �شليم ال�شعيلي*

وزارة الرتبية والتعليم

تعترب اجلودة ال�شاملة منهجاً يرتكز على اإمكانية  اإيجاد ثقافة تنظيمية لدى املوؤ�ش�شات التعليمية جتعل العاملني 

والطالب متحّم�شني لكّل ما هو جديد من خالل حتريك مواهبهم وقدراتهم، وت�شجيع فرق العمل، وامل�شاركة يف 

اتخاذ القرار، وحت�شني العمليات مبا ي�شفي تغرياً وا�شحاً نحو الأف�شل لدى خريجي املوؤ�ش�شات.

اّن اجلـــودة ال�شاملـــة يف التعليم عبارة عـــن معايري عاملية للقيا�ص والعرتاف، والنتقال من ثقافة احلّد الأدنى 

اإىل ثقافـــة الإتقـــان والتميـــز، ويعتـــرب امل�شتقبل هدفاً من�شوداً مـــع النتقال من تكري�ص املا�شـــي، والرتكيز على 

امل�شتقبـــل الـــذي نعي�ـــص فيـــه الآن.

اجلـــودة ال�شاملـــة هـــي مفتاح احللول مل�شـــكالت التعليم املختلفـــة واملرتبطة بالأهـــداف، واملعلمني، والطالب، 

ويـــرى   .. التعليميـــة  والإدارة  والب�شريـــة،  املاّديـــة  والتجهيـــزات  التدري�ـــص،  وطرائـــق  املناهـــج،  وحمتـــوى 

اخلـــرباء اأّن توظيـــف مبادئ واأفكار اإدارة اجلـــودة ال�شاملة يف اأنظمـــة التعليم، يعود بالنفـــع على املوؤ�ش�شات 

التعليميـــة؛ اإذ ي�شـــع حجر الأ�شا�ص لروؤيـــة فل�شفية جديدة لأهداف املوؤ�ش�شـــة ور�شالتها، ويرفع معنويات 

العاملـــني، ومينحهـــم فر�شـــة التعبـــري، ويغـــري مفاهيمهـــم واجتاهاتهـــم نحـــو املهنـــة؛ ممـــا ي�شفي على 

البيئـــة التعليميـــة مناخـــاً �شحيـــاً منتجـــاً.

وتطبيـــق اجلـــودة ال�شاملـــة يف املوؤ�ش�شـــة الرتبويـــة يتطلـــب تغيـــرياً �شامـــاًل يف الـــروؤى الفل�شفيـــة، 

واملفاهيـــم، والفرتا�شـــات، واأمنـــاط التفكـــري علـــى جميـــع امل�شتويـــات التعليميـــة والإداريـــة.

دراسات وبحوث
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مفهوم الجودة الشاملة في التعليم الجامعي:

تعرف اإدارة اجلودة ال�شاملة  Total Quality Management فى التعليم اجلامعى باأنها 

» منهـــج عمـــل لتطويـــر �شامـــل وم�شتمر يقـــوم على جهد  جماعى بـــروح الفريق ، منهـــج ي�شمل كافة 

جمـــالت الن�شاط على م�شتـــوى اجلامعة والكلية وي�شمل م�شئولية ت�شامنيـــة لإدارة اجلامعة والكلية 

والإدارات اخلدمية العاملة بها ولالأق�شام العلمية واأع�شاء هيئة التدري�ص وم�شاعديهم «  .

ويعرفهـــا اآخـــر باأنهـــا » ا�شرتاتيجيـــة للتغيري تبداأ مـــن البيئة وتنتهـــى بربنامج حت�شينات م�شتمـــرة لإر�شاء 

الطالب واملجتمع « وهى بهذا تهتم بالطالب وامل�شتفيدين . 

 اعتبار اجلودة جزءاً رئي�شياً من ا�شرتاتيجية اجلامعة .   	 

 اإدارة اجلودة ال�شاملة هى فل�شفة واآليات واأدوات اأ�شا�شية فى الإدارة اجلامعية . 	 

 تركز على م�شاركة العاملني واملديرين وتقوية الطاقات والإمكانات لتنفيذ معدلت اجلودة العالية  . 	 

 اعتبار كل فرد فى اجلامعة اأو الكلية موؤوًل عن اجلودة . 	 

ت�شكل العمليات والأن�شطة التى تطور وتغري ثقافة اجلامعة لرتكيزها على جميع جوانب اجلودة )امل�شادر، 	 

املدخالت ، الت�شغيل ، املخرجات ، ال�شتخدامات ، املقارنات الرقابية ، البيئة ، القيادة ( . 

وي�شـــري مفهـــوم اجلـــودة ال�شاملـــة يف جمـــال التعليـــم العايل اإىل جمموعـــة من املعايـــري والإجراءات التـــي تهدف على 

التح�شـــني امل�شتمـــر يف خمرجـــات النظام التعليمـــي، ويف اخل�شائ�ص واملوا�شفـــات املطلوب توافرهـــا يف تلك املخرجات 

والأن�شطة املختلفة التي ترافقها. ول يعني تطبيق اأ�شلوب اجلودة ال�شاملة يف موؤ�ش�شات التعليم العايل حتويلها اإىل 

موؤ�ش�شـــات ربحيـــة باملعنـــى احلريف للكلمة بل اإىل حتقيـــق الربح الجتماعـــي )Social Profit( عن طريق تطوير 

املخرجات التي يتلقاها املجتمع بكافة موؤ�ش�شاته ب�شفته امل�شتفيد النهائي من املخرجات.

ويعنـــي هـــذا اأن جوهر اإدارة اجلودة ال�شاملة فى التعليم اجلامعى هو ترجمة احتياجات وتوقعات امل�شتفيدين من 

خريجى اجلامعة – كمخرجات لنظام التعليم فى كل كلية – اإىل موا�شفات من خ�شائ�ص ومعايري حمددة فى 

اخلريج تكون اأ�شا�شاً لت�شميم وتنفيذ برامج التعليم والتطوير امل�شتمر لها  .

وتتطلـــب الإدارة الفعالـــة للجـــودة ال�شاملة فـــى التعليم اجلامعي �شـــرورة وجود قاعدة بيانـــات ونظم فرعية 

للمعلومـــات علـــى م�شتـــوى خمتلـــف وحدات العمـــل اجلامعية ، مبـــا يحقق ان�شيـــاب وتبـــادل املعلومات داخل 

�شبكة لالت�شالت من خالل ا�شتخدام احلا�شبات الإلكرتونية تقوم بالربط بني خمتلف الأق�شام العملية 

والإداريـــة داخـــل الكليـــات واجلامعـــات التاليـــة لهـــا وبني اجلامعـــات وبع�شهـــا البع�ص ، مما يتيـــح تبادل 

البيانات واملعلومات والتغذية املرتدة لدعم اتخاذ القرارات .
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أهداف الجودة في مؤسسات التعليم العالي:

بالنظـــر اإىل املفهـــوم العلمـــي للجـــودة ال�شاملـــة .. ميكـــن تعيـــني اأبرز اأهـــداف اجلـــودة ال�شاملة يف 

التعليم العايل كالتايل :

تطويـــر النظـــام الإداري يف اجلامعـــة مـــن خـــالل تو�شيـــف امل�شوؤوليات لـــكل فرد بح�شـــب ال�شفة  -

الوظيفية التي اأ�شندت اإليه .

  الرتقاء مب�شتوى الطلبة الأكادميي والجتماعي والنف�شي . -

حت�شني كفاءة امل�شرفني والأ�شاتذة اجلامعيني . -

تفعيل جو التفاهم بني جميع منت�شبي اجلامعة . -

 رفـــع م�شتـــوى الوعـــي لدى الطلبة جتاه عملية التعلم واأهدافه واإيجـــاد فر�ص حتويل الطالب كطرف فعال يف  -

العملية التعليمية .

ال�شـــــعـــي لزيـــادة التقدير املحلي والوطني باجلامعـــة من خالل ماتقدمه اجلامعة للمجتمع، وك�شب العرتاف  -

ماً  العـــايل باجلامعـــة ، و ا�شتق�شـــاء حاجة امل�شتفيديـــن من خمرجات اجلامعة وال�شعـــي اإىل حتقيق املطلوب » كَّ

ونوعاً« يف املخرجات وا�شتخدام التغذية الراجعة للخريجني .

وي�شاهـــم تطبيـــق مفهـــوم اجلودة يف جنـــاح اخلطط املو�شوعـــة للموؤ�ش�شة التعليميـــة خا�شة اأّن هـــذه املوؤ�ش�شات ت�شّخ 

اإنتاجها من اأبحاث واأفكار وعنا�شر ب�شرية مدّربة وموؤّهلة يف  املجتمع.

اأّن اجلودة ال�شاملة تعنى بالتطوير والتنمية امل�شتمرة لالإن�شان، �شواء كان طالباً اأو اأ�شتاذاً، اأو اإدارياً ميهد الطريق 

اأمام الكيان التعليمي لبناء هيكل وعمليات و�شلوكيات قادرة على مواجهة حتديات القرن

مجاالت الجودة الشاملة فى التعليم : 

تتعدد حماور اإدارة اجلودة ال�شاملة فى التعليم اجلامعى لت�شمل عدداً من املجالت تغطى العملية التعليمية 

بكامل جوانبها ابتداًء من الطالب والربامج التعليمية ومروراً بع�شو هيئة التدري�ص  وطرق التدري�ص 

وميكن  وتقوميه،  بالأداء  وانتهاًء  تنظمها  التى  واللوائح  والت�شريعات  اجلامعية  والإدارة  وم�شتلزماتها 

حتديد اأهم جمالت اجلودة ال�شاملة فى التعليم فيما يلى:

1-   الطالب اجلامعى .  

2-   هيكل الربامج التعليمية على م�شتوى الكلية . 

 3-  ع�شو هيئة التدري�ص  

دراسات وبحوث
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4-  طرق التدري�ص . 

 5-  الكتاب اجلامعي . 

 6-  القاعات التعليمية وجتهيزاتها . 

 7-  الإدارة اجلامعية . 

 8-  الت�شريعات واللوائح اجلامعية . 

 9-  التمويل اجلامعي . 

10- تقييم الأداء اجلامعي . 

فوائد تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم :

ميكن اأن حتقق اإدارة اجلودة ال�ساملة يف التعليم الفوائد التالية للتعليم وهي :

�شبط وتطوير النظام الإداري يف اأي موؤ�ش�شة تعليمية نتيجة لو�شوح الأدوار وحتديد امل�شوؤوليات بدقة .  -1

الرتقاء مب�شتوي الطالب يف جميع اجلوانب اجل�شمية والعقلية والجتماعية والنف�شية والروحية .  -2

زيادة كفايات الإداريني واملعلمني والعاملني باملوؤ�ش�شات التعليمية ورفع م�شتوى اأدائهم.  -3

زيادة الثقة والتعاون بني املوؤ�ش�شات التعليمية واملجتمع   -4

توفري جو من التفاهم والتعاون والعالقات الإن�شانية ال�شليمة بني جميع العاملني باملوؤ�ش�شة التعليمية   -5

مهما كان حجمها  ونوعها .

زيادة الوعي والنتماء نحو املوؤ�ش�شة من قبل الطالب واملجتمع املحلي .  -6

الرتابط والتكامل بني جميع الإداريني والعاملني باملوؤ�ش�شة التعليمية للعمل بروح الفريق .  -7

تطبيق نظام اجلودة ال�شاملة مينح املوؤ�ش�شة املزيد من الحرتام والتقدير املحلي والعرتاف العاملي .  -8

املراجع

1- حممد �شيف الدين :اجتاهات التغري والتطوير ف التعليم اجلامعي وموقف جامعات دول اخلليج جمله 

الرتبية املعا�شرة القاهرة رابطه الرتبية احلديثة العدد الثاين ع�شرمار�ص1991

2-  عبد الفتاح احمد جالل جتديد العملية التعليمية ف جامعه امل�شتقبل جمله الدرا�شات الرتبوية رابطه 

الرتبية احلديثة.

* دكتوراة يف الإدارة الرتبوية
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السرية المصرفية  وغسل األموال 
بين متطلبات المكافحة  ومقتضيات السرية 

يعد مو�شوع �شرية املعامالت امل�شرفية Banking Secrecy من املو�شوعات الهامة واحل�شا�شة 

اإذ  اخلا�شة،   الأفراد  بحياة  املبا�شر  لتعلقها   ، وحملي  واإقليمي  عاملي  باهتمام  حظيت  التي 

يحر�ص الفرد األ يعلم اأحد باأ�شراره املالية ، اأكرث من حر�شه اأحياناً على كتمان اأ�شرار حياته 

اخلا�شة ، هذا من جانب ، ومن جانب اآخر اأ�شحت ال�شرية امل�شرفية ومدى قوة حمايتها 

وات�شاع نطاقها من اأهم عنا�شر جذب روؤو�ص الأموال وال�شتثمارات الأجنبية حيث حتر�ص 

النظم القت�شادية احلديثة على تر�شيخها ب�شكل دائم و م�شتمر ، اإ�شافة اإىل ما  ت�شطلع به 

امل�شارف  من دور فعال يف احلياة الجتماعية والقت�شادية ، حيث ان وجودها  ل غنى عنه 

يف خمتلف ن�شاطات احلياة اليومية ، اإذ تكاد ل تخلو عملية جتارية يف الوقت احلا�شر من 

تدخل امل�شارف ، ول غنى عن هذا التدخل لإمتامها �شواء بفتح احل�شابات اأو فتح العتمادات 

 . 
)1(

 اأو تلقي واإر�شال احلوالت اأو اإجراء ال�شحوبات اأو غريها من العمليات امل�شرفية اليومية 

وعلى الرغم من ال�شرورة القت�شادية والجتماعية لل�شرية امل�شرفية ، اإل اأنها ا�شطدمت 

 The مببداأ اقت�شادي حيوي اآخر ل يقل عنها اأهمية األ وهو مبداأ �شفافية التعامالت املالية

Transparency of Financial Dealings  مبا يعنيه من ك�شف لتفا�شيل التعامالت املالية 
و الإف�شاح عن ببياناتها ، الأمر الذي يتناق�ص مع اللتزام بكتمانها ، وهو ما اأملته املمار�شات 

العملية من اأ�شاليب حديثة ومتطورة يف ارتكاب اجلرائم املتعلقة بالأموال ؛ بحيث يتم ا�شتخدام 

احل�شابات امل�شرفية كاإحدى الو�شائل الفعالة لإ�شباغ امل�شروعية على النقود املتح�شلة من 

اجلرائم ، كالأموال الناجتة من الجتار باملخدرات اأو الأ�شلحة اأو الب�شر اأو غريها من الن�شاطات 

الإجرامية ذات العائد املايل ، بحيث يتم اأوًل �شخ تلك الأموال واإدخالها يف النظام امل�شريف 

التجارية  الأوراق  بها مبختلف  التعامل  بعد ذلك  يتم  امل�شرفية ثم  باإيداعها يف احل�شابات 

 .Money Laundering الأموال  اآخر من طرق غ�شل )تبيي�ص(  باأي طريق  اأو   كال�شيكات 

وبهدف بيان موقف النظام القانوين العماين من مبداأ ال�شرية امل�شرفية ، ومعرفة حدوده 

ــ  الإيجار  من  وب�شئ  ــ  اأوًل  نقوم  �شوف   ، الأموال  غ�شل  جلرائم  ال�شاملة  املواجهة  اإطار  يف 

بتعريف جرمية غ�شل الأموال ومراحل ارتكابها ، ثم النظام املايل ودوره يف مكافحة  جرائم 

غ�شل الأموال ، واأخرياً مبداأ ال�شرية امل�شرفية وتطبيقاته يف الت�شريع العماين .

دراسات وبحوث
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ثانيًا : النظ��ام المالي ودوره في مكافحة  
غسل األموال :

تنق�شم التدابري والإجراءات الرامية لتعزيز دور النظام املايل 

 يف مكافحة جرائم غ�شل الأموال اإىل جمموعتني رئي�شيتني:

اأ ـ اإجراءات منع غ�شل الأموال 

:وهــــي   Prevention of Money Laundering  

الإجــــراءات الوقائيــــة ، التــــي تهــــدف اإىل منــــع ا�شتخــــدام 

امل�شــــارف واملوؤ�ش�شــــات املاليــــة بوجــــه عــــام يف جرائم غ�شل 

الأمــــوال ، وت�شتمــــل على عدد من اللتزامات وال�شوابط 

القانونيــــة التنظيميــــة ، ذات ال�شبغــــة الوقائيــــة ، التــــي 

يتعني على املوؤ�ش�شات املالية )امل�شرفية وغري امل�شرفية( 

التقيــــد بهــــا للحــــد مــــن ا�شتغاللهــــا يف ن�شاطــــات غ�شــــل 

 ، وميكن ح�شر هذه الإجراءات يف الآتي :
)1(

الأموال 

1 ـ اللتــــزام بتوخي اليقظة Duty of vigilance  وذلك من 

خــــالل اللتــــزام مبجموعــــة مــــن ال�شوابــــط والإجراءات 

الوقائيــــة التــــي تتخــــذ يف مواجهــــة العمــــالء وعملياتهــــم 

امل�شرفية ، كالتحقــــق من هوية العمالء تطبيقاً لقاعدة 

بحيــــث   ،  Know your customer عميلــــك«  »اعــــرف 

ل يجــــوز للموؤ�ش�شــــات املاليــــة الحتفــــاظ باأيــــة ح�شابــــات 

. كما 
)2(

ل�شخ�شيــــات جمهولة  الهوية ، اأو باأ�شماء وهمية 

يجــــب عليهــــا الحتفاظ وملــــدة خم�ص �شنوات علــــى الأقل 

بالوثائــــق وامل�شتندات املثبتة للهوية ال�شخ�شية للعمالء، 

وبكافــــة ال�شجالت اخلا�شة بالعمليات املحلية والدولية. 

ويجــــب على املوؤ�ش�شــــات املالية اللتــــزام بتطوير اأنظمتها 

غ�شــــل  عمليــــات  مبنــــع  اخلا�شــــة  الداخليــــة  وبراجمهــــا 

الأمــــوال ، بحيــــث تت�شمــــن كحد اأدنى تطويــــر ال�شيا�شات 

والأنظمة والإجراءات واآليات الرقابة الداخلية .

 وذلــــك بفر�ص جمموعة 
)3(

2 ـ الرقابــــة علــــى حركة الأمــــوال 

مــــن ال�شوابــــط والقيود علــــى حركة الأمــــوال والعمليات 

املاليــــة من خــــالل القنــــوات امل�شرفيــــة وغــــري امل�شرفية، 

عمليــــات  بحظــــر  النقديــــة  املدفوعــــات  قيمــــة  كتحديــــد 

ال�شــــداد النقــــدي لأيــــة مدفوعات تتجــــاوز قيمتهــــا قيمة 

املبلــــغ املحــــدد ، وذلــــك بهــــدف منع غ�شــــل مبالــــغ �شخمة 

مــــن النقود ، وكذلك اإخ�شاع بع�ص العمليات املالية التي 

تتوافر ب�شاأنها خ�شائ�ــــص وظروف معينة لرقابة خا�شة 

 ، ا�شافــــة اإىل تنظيــــم بع�ص املهن املرتبطــــة بالأن�شطة 
)4(

املاليــــة وذلــــك عــــن طريــــق فر�ــــص عــــدد مــــن ال�شوابــــط 

التنظيميــــة والرقابيــــة عليهــــا ، حيــــث تتزايــــد احتمــــالت 

األم��وال  غس��ل  جريم��ة  مفه��وم   : أواًل 
ومراحل ارتكابها :

ـ »اإ�شفـــاء �شفة  ـ بب�شاطـــةـ  يق�شـــد مب�شطلـــح غ�شـــل الأمـــوال ـ 

ال�شرعيـــة بطريقة مـــا على الأموال النقديـــة املتح�شل عليها 

، فجوهر عمليات غ�شل الأمـــوال هو اإخفاء 
)1(

مـــن اجلرائـــم « 

اأو متويه طبيعة الأموال ذات امل�شدر اجلرمي ، ولي�ص جمرد 

 نقل الأموال اأو اإخفائها عن اأعني �شلطات ال�شبط الق�شائي .

اإخفـــاء  علـــى  مق�شـــورة  الأمـــوال  غ�شـــل  عمليـــات  تعـــد  ومل 

امل�شـــروع  غـــري  الجتـــار  جرائـــم  مـــن  املتح�شلـــة  الأمـــوال 

ن�شاطـــات  لت�شمـــل  ذلـــك  جتـــاوزت  واإمنـــا   ، باملخـــدرات 

اإجراميـــة اأخـــرى تـــدر اأرباحـــاً كجرائـــم الجتار غـــري امل�شروع 

الب�شريـــة  الأبي�ـــص والأع�شـــاء  الرقيـــق  بالأ�شلحـــة وجرائـــم 

ال�شيا�شـــي  الف�شـــاد  وجرائـــم  املنظمـــة  واجلرميـــة  والإرهـــاب 

.  
)2(

املـــايل  الطابـــع  ذات  اجلرائـــم  مـــن  وغريهـــا  املـــايل   اأو 

وبهـــدف حتقيـــق امل�شروعيـــة لتلـــك الأمـــوال غـــري امل�شروعـــة 

بتمويـــه م�شدرهـــا اجلرمـــي يعتمـــد غا�شلوا الأمـــوال مراحل 

ثـــالث مرتابطـــة للو�شـــول لذلـــك الهـــدف وهـــي : الإيـــداع 

Placement  بحيـــث يتـــم التخل�ـــص مـــن العائـــدات النقدية 
ال�شخمـــة باإدخالهـــا يف النظـــام املـــايل القائـــم حتـــى ل تكـــون 

، و 
 )3(

عر�شـــة ملخاطـــر ال�شبـــط مـــن قبـــل ال�شلطـــات الأمنيـــة 

تـــربز اأهميـــة هذه املرحلة يف اأنها حتقق غر�شني يف اآن واحد ، 

فهي تخل�ص املجرمني  من �شحنات النقد ال�شخمة ، كما اأنها 

. ثم تاأتي 
)4(

ت�شـــع هـــذه النقود يف اإحـــدى اآليات النظام املـــايل 

بعد ذلك مرحلة التمويه  Layering وتتم عن طريق اإجراء 

�شل�شلـــة من العمليـــات املالية املتعاقبة ، بق�شـــد اإخفاء الأ�شل 

غـــري امل�شروع لالأموال ، من خالل طبقات مركبة وم�شاعفة 

من ال�شفقات التجارية والتحويالت املالية ، التي تكفل اإخفاء 

العائـــدات غـــري امل�شروعة ، ومتويـــه طبيعتها ، وقطـــع �شلتها 

متامـــاً مب�شدرهـــا اجلرمي ، لتجنب اقتفـــاء اأثرها من جانب 

  Integration الأجهزة الأمنية . وكمرحلة نهائية يتم اإدماج

الأمـــوال بعـــد اأن انقطعت �شلتهـــا متاماً مبن�شاأهـــا الإجرامي 

مبزجهـــا ب�شـــكل كلـــي يف القت�شـــاد امل�شـــروع لإك�شابهـــا املظهر 

القانوين وذلك حتت �شتار ال�شتثمارات التجارية وامل�شروعات 

.
)5(

 القت�شاديـــة التـــي تـــدر اأرباحـــاً جديـــدة نظيفـــة امل�شـــدر 

يت�شـــح ممـــا تقـــدم الـــدور الأ�شا�شـــي الـــذي تلعبـــه امل�شـــارف 

وغريهـــا من املوؤ�ش�شات املاليـــة يف ت�شهيل ارتكاب جرائم غ�شل 

الأموال ، بحيث يتم ا�شتغاللها لإخفاء م�شدر الأموال الغري 

م�شروعـــة ، مما يحتـــم الرتكيز عليها كمحور هام من حماور 

املواجهة ال�شاملة ومتعددة اجلوانب جلرائم غ�شل الأموال .

    

41العدد 131 نوفمرب 2012م 



ا�شتخدامها على نحو غري م�شروع يف اأن�شطة غ�شل الأموال، 

 كمهنــــة ال�شرافــــة ، و�شما�شــــرة الأ�شهــــم والأوراق املاليــــة . 

 Detection of Money ب ـ اإجراءات ك�شف غ�شل الأموال

Laundering وهــــي جمموعة  اإجراءات تهدف اإىل �شبط 

وتعقــــب مرتكبــــي جرائــــم غ�شل الأمــــوال وال�شالعــــني فيها 

حــــال اأو عقــــب ارتكابهــــا ، بحيــــث يقــــع اأوًل على عاتــــق كافة 

الأ�شخا�ــــص الطبيعيــــني والعتباريــــني العاملــــني يف جمال 

تلقــــي الأمــــوال اأو نقلها اأو حتويلها، واجــــب الإبالغ عن اأية 

اأمــــوال اأو عمليــــات  ماليــــة ي�شتبــــه يف كونها متاأتيــــة من ، اأو 

م�شتخدمــــة يف ، اأو مت�شلــــة باأيــــة جرمية مــــن جرائم غ�شل 

الأمــــوال ، هــــذا بالإ�شافــــة اإىل التزامهم بالإبــــالغ عن كافة 

املعلومات ، التي ميكن اأن تعزز ذلك ال�شتباه اأو تبطله .

    ثالثًا : مبدأ السرية المصرفية :

 من املبادئ الثابتة وامل�شتقرة 
)1(

يعتــــرب مبداأ ال�شرية امل�شرفيــــة 

الل�شيقــــة بعمــــل امل�شارف حيث يعــــرف  باأنه » اأمر غري معروف 

وغــــري �شائــــع بحيــــث يوؤثــــر اطــــالع الغــــري عليــــه تاأثــــرياً ي�شــــر 

 . وال�شر امل�شريف بهذا املعنى 
)2(

مب�شلحة العميل وو�شعه املايل «

ين�شرف اإىل كل اأمر اأو معلومات اأو وقائع تت�شل بعلم امل�شرف 

عــــن عميله مبنا�شبــــة ن�شاطه اأو ب�شبب هــــذا الن�شاط ، وي�شتوي 

يف ذلــــك اأن يكــــون العميل قد اأف�شى بها بنف�شه اإىل امل�شرف ، اأو 

يكــــون قــــد ات�شل علم امل�شرف بها مــــن الغري . اإذ ل ي�شرتط اأن 

 ت�شــــل املعلومــــات اأو الأ�شرار اإىل امل�شــــرف مبا�شرة من العميل .

اأمثلــــة مــــا يعــــد داخــــاًل يف نطــــاق الأ�شــــرار امل�شرفيــــة :  ومــــن 

رقــــم ح�شــــاب العميــــل ، املبالــــغ املقيــــدة يف ح�شاباتــــه �شــــواء دائنة 

 ، للعميــــل  احلديديــــة  اخلزينــــة   ، العميــــل  ودائــــع   ، مدينــــة  اأم 

الت�شهيــــالت الئتمانية والقرو�ــــص املمنوحة له ، مدى التزامه 

ب�شــــداد الأق�شــــاط ومقدارهــــا ، مديونيــــات العميــــل ، ال�شمانات 

املقدمــــة مــــن العميــــل يف الت�شهيــــالت والقرو�ــــص املمنوحة له ، 

ال�شيــــكات التــــي ي�شحبها العميل على امل�شــــرف ، وغري ذلك من 

 املعامــــالت التــــي تت�شل باأعمــــال ون�شاط العميل مــــع امل�شرف .

ويتحــــدد نطــــاق ال�شــــر امل�شــــريف باأطرافــــه وهــــم امل�شــــرف الذي 

وهــــو  العميــــل  و   ، امل�شــــريف  ال�شــــر  كتمــــان  واجــــب  عليــــه  يقــــع 

الطــــرف امل�شتفيــــد مــــن اللتــــزام مــــن خــــالل ات�شالــــه املبا�شــــر 

بامل�شــــرف ولــــو كان لعمليــــة واحــــدة فقــــط ، و مو�شــــوع اللتزام 

وهــــو المتنــــــــــاع عــــن القـــــــيــــام باإف�شــــاء اأ�شــــرار العميــــل املتعلقة 

بن�شاطــــه امل�شــــريف حتقيقــــاً للحـــــرية ال�شخ�شيــــة واخل�شو�شية  

�Protection of privacy rights وتدعيمــــاً لروابــــط الثقــــة.

وتتبلــــور م�شكلــــة ال�شريــــة امل�شرفيــــة بهــــذا املعنــــى يف حماولــــة 

التوفيــــق بني حرمة احلياة اخلا�شــــة لالأفراد وحقهم يف �شرية 

ح�شاباتهــــم امل�شرفية ، وبني امل�شلحــــة العامة يف عدم ا�شتخدام 

النظــــام امل�شريف املــــايل يف ت�شهيل ارتكاب جرائــــم غ�شل الأموال 

جهــــة  مــــن  لأموالهــــم  ح�شانــــة  املجرمــــني  باإعطــــاء  وال�شمــــاح 

، حيــــث تلتــــزم امل�شــــارف مبوجــــب القواعــــد العامــــة يف 
)3(

اأخــــرى

القانون والأعراف امل�شرفية بحفظ اأ�شرار العمالء وعملياتهم 

املاليــــة، مــــا مل يكــــن هنــــــــاك ن�ــــص يف القـــــــانــــون اأو يف التـــــــفــــاق 

. 
)4(

يق�شي بغري ذلك 
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رابع��ًا :  األس��اس القانوني لالتزام بالس��رية 
المصرفية )15 (:

يتاأ�ش�ــــص التــــزام امل�شــــرف باملحافظــــة علــــى اأ�شــــرار عمالئه على 

م�شدرين اأ�شا�شيني هما العقد ، ون�ص القانون .

1 ـ العقد كم�سدر لللتزام بال�سر امل�سريف  :

تتــــم معظــــم عمليــــات امل�شــــارف اإن مل تكــــن جميعها عــــن طريق 

اإبــــرام العقود امل�شرفية باختالف اأنواعها ، وتنعقد هذه العقود 

بر�شــــاء كاًل مــــن الطرفــــني امل�شــــرف والعميــــل ، لذلــــك يقــــوم 

التــــزام امل�شــــرف علــــى اأ�شا�ص تعاقــــدي ، اإذ يفرت�ص اجتــــاه اإرادة 

العميــــل اإىل الأخذ مبا جرى عليه العرف امل�شريف ب�شاأن كتمان 

ال�شــــر . ويقت�شــــر اجلــــزاء املرتتــــب على الإخالل بهــــذا اللتزام 

علــــى امل�شوؤولية املدنية )التعوي�ص( فقط ، دون اأن يرتتب على 

ذلــــك اأيــــة م�شوؤوليــــة جزائية ، وي�شــــاأل امل�شرف عــــن اإف�شاء اأحد 

موظفيــــه لأ�شــــرار العمــــالء علــــى اأ�شا�ــــص م�شوؤوليــــة التابــــع عن 

.
)1( 

الأخطاء ال�شادرة من تابعيه

2 ـ القانون كم�سدر لللتزام بال�سر امل�سريف : 

يلتزم امل�شرف بكتمان ال�شر امل�شريف ا�شتناداً اإىل ن�ص اأو ن�شو�ص 

حمــــددة يف القوانني اجلزائيــــة اأو غريها من القوانني املكملة ، 

والتي يرتتب على خمالفتها قيام امل�شوؤولية اجلزائية ، اإ�شافة 

 اإىل امل�شوؤولية املدنية وذلك اإذا ما توافرت �شروط كل منهما)2(.

ووفقــــاً النظــــام القانــــوين العمــــاين مل يفــــرد امل�شــــرع ال�شريــــة 

بع�ــــص  فعلــــت  مــــا  مثــــل  م�شتقــــل  قانــــوين  بتنظيــــم  امل�شرفيــــة 

الت�شريعات املقارنة )3(، واإمنا عاجلها ون�ص على كل ما يتعلق 

بهــــا وفــــق ن�شو�ــــص قانونيــــة �شريحة جــــاءت متفرقــــة بني عدة 

قوانــــني ، هــــذا بالإ�شافــــة اإىل اإر�شــــاء امل�شــــرع العمــــاين ملجموعة 

مــــن القواعــــد العامة تعنى بحمايــــة ال�شر املهنــــي ول�شك يف اأن 

ال�شــــر امل�شريف �شمن هذه الأ�شــــرار املهنية حيث يطلع موظفي 

املوؤ�ش�شات املالية على ا�شرار عمالئهم املالية بحكم مهنتهم التي 

 تخولهــــم ذلــــك ، وفيما يلي نبذة خمت�شــــرة عن تلك القوانني .

النظام الأ�شا�شي للدولة رقم 101 /1996 م :

لقــــد تكفــــل الد�شتــــور )النظــــام الأ�شا�شــــي( العمــــاين بحمايــــة و 

احرتام احلرية ال�شخ�شية لالأفراد ، حيث اأكدت املادة )18( منه 

على اأن  »احلرية ال�شخ�شية مكفولة »  ول�شك يف اأن الذمة املالية 

لل�شخ�ــــص وكل مــــا يتعلق بها هي جزء هــــام من حياته اخلا�شة، 

 بالتــــايل جــــزءاً مــــن حريتــــه ال�شخ�شيــــة التــــي كفلهــــا الد�شتور.

قانون اجلزاء رقم 7 /1974 م :

جـــرم امل�شـــرع العماين اإف�شاء الأ�شـــرار واإف�شاء ال�شـــر املهني ب�شكل 

خا�ـــص فبموجـــب املادة ) 164( من قانون اجلزاء »يعاقب املوظف 

بال�شجـــن حتـــى ثالث �شنـــوات اأو بغرامة من ع�شريـــن اإىل مائتي 

.
)4(

ريال اأذا اأف�شى بدون �شبب �شرعي �شراً يعلمه بحكم وظيفته » 

قانون العمل رقم 35 /2003 م :

الحتفـــاظ  العامـــل  العمـــل  قانـــون  مـــن  املـــادة )27(  األزمـــت 

بهــــذا  اأخــــل  اإذا  اأنــــه  بحيــــث  بهــــا  يعمــــل  التــــي  املن�شــــاأة  باأ�شــــرار 

اللتــــزام ، فاإنــــه ووفقــــاً للمــــادة )40( يجــــوز ل�شاحــــب العمــــل 

نهايــــة اخلدمــــة. مكافــــاأة  وبــــدون  اإخطــــاره  �شبــــق  دون   ف�شلــــه 

القانون امل�شريف رقم 114 /2000 م :

ن�شــــت الفقــــرة )ب( مــــن املــــادة )70 ( من القانــــون امل�شريف على 

اأنــــه » ل يجــــوز مل�شــــرف مرخ�ــــص اأو اأي ع�شو يف جمل�ــــص اإدارته 

اأو م�شــــوؤول فيــــه اأو مديــــر لــــه اأو م�شتخدم بــــه اأن يف�شح عن اأية 

معلومات تتعلق باأي عميل للم�شرف ....«.

       خامسًا : حاالت رفع السرية المصرفية :

اإذا كان ال�شر امل�شريف مقرر اأ�شاًل حلماية م�شلحة العميل   

يف اأن تبقــــى معامالتــــه مكتومــــة ، فــــاإن هنــــاك حــــالت تعــــد 

مبثابــــة ا�شتثنــــاءات يعفى فيها امل�شرف مــــن اللتزام بال�شر 

امل�شريف ، وهي :

1 ـ ر�شاء العميل نف�شه :

فهــــو �شيــــد �شــــره وهو الذي ميلــــك البوح بــــه والإف�شاح عنه   

باإرادته احلرة ال�شليمة ، لأي �شبب من الأ�شباب .

2 ـ ال�شتعالم امل�شريف عن حالة العميل :

وذلــــك مــــن قبــــل اجلهــــات التــــي يتعامــــل معهــــا ، فامل�شارف   

تقــــدم الئتـــــمــــان والئتمان مرتبط بالثقــــة والثقة ت�شتلزم 

اأن يكــــون مانــــح الئتمــــان على علم حقيقــــي مبركز واأحوال 

طالب الئتمان .

3 ـ اأداء ال�شهادة اأمام الق�شاء :

فال ي�شتطيع امل�شرف الحتجاج بال�شر امل�شريف يف مواجهة   

الق�شــــاء ، حيــــث اأن ذلــــك ممــــا يعيــــق �شــــري العدالــــة وي�شر 

بال�شالح العام .

4 ـ تقدمي الدفاتر والأوراق امل�شرفية لالإطالع عليها :

وذلــــك يف حالــــة اإذا ما ثار نزاع بني عميل و�شخ�ص اآخر من   



الغري ففي هذه احلالة لهذا الأخري اأن يطلب من املحكمة 

الطالع على دفاتر م�شرف العميل لإثبات اإدعائه .

5 ـ حجز ما للمدين لدى الغري :

فالقاعــــدة العامــــة يف القانــــون املــــدين هي اأن جميــــع اأموال   

، بالتــــايل يحــــق للدائــــن  املديــــن �شمانــــه للوفــــاء بديونــــه 

احلجــــز علــــى اأمــــــــوال املدين والتنفيــــذ عليها باأمر ق�شائي 

، بحيـــــــث يقــــوم امل�شــــرف باإفــــراد مــــا للعميــــل املديــــن مــــن 

اأمــــوال وجتـــــــميدها حتى ل يت�شرف بهــــا واإ�شـــــعار املحكمة 

املخت�شة بذلك .

6 ـ ال�شلطــــــــــات ال�شريبيــــة والنقـــــــديــــة وحقــــــهــــا يف الطــــــــــــالع 

على احل�شابات :

وذلــــك يف الــــدول التي يلتزم فيها ال�شخ�ص بــــاأداء ال�شريبة   

ال�شنويــــة حيــــث اأن كل �شخ�ــــص طبيعــــي اأو اعتبــــاري ملــــزم 

بــــالإدلء عن مــــوارده واأمالكه ، وذلك حتــــى تتمكن الدولة 

من حتديد القيمة ال�شريبية امل�شتحقة .

7 ـ املحافظة على امل�شالح امل�شروعة للم�شرف :

كما لو ح�شل نزاع  بني م�شرف وعميله بدعوى رفعت على   

العميــــل ملطالبته بت�شديد املبالغ امل�شتحقة عليه للم�شرف، 

فهنــــا ي�شطــــر امل�شــــرف للك�شــــف عــــن �شــــر عميلــــه وطبيعــــة 

التعامل معه حفاظاً على حقوقه من ال�شياع

سادسًا : الس��رية المصرفية وغسل األموال 
بين اإلطاق والتقييد :

لقد اأحاطت معظم  ت�شريعات دول العامل احل�شابات امل�شرفية 

ب�شيــــاج مــــن ال�شريــــة يختلــــف نطاقهــــا ومداهــــا باختــــالف 

 حــــدود مبــــداأ ال�شريــــة املطبق يف العمل امل�شــــريف لكل دولة . 

فمــــن الــــدول مــــا تعتنــــق مبــــداأ ال�شريــــة املطلقــــة للح�شابات 

امل�شرفيــــة ومل جتــــز اخلــــروج علــــى املبــــداأ اأو ال�شمــــاح بــــاأي 

ــــــ وفقــــاً  ا�شتثنــــاءات اإل يف اأ�شيــــق احلــــدود ، باعتبــــار ذلــــك 

بــــدور فاعــــل يف جــــذب  ي�شاهــــم  ــــــ  ل�شيا�شتهــــا القت�شاديــــة 

روؤو�ــــص الأمــــوال مــــن خــــالل توفري احلمايــــة لهــــا ، ويوؤدي 

اأبــــرز  ومــــن   . الوطنــــي  اقت�شادهــــا  وانتعا�ــــص  ازدهــــار  اإىل 

الــــدول التــــي تتبنــــى هــــذا الجتــــاه �شوي�شــــرا و لوك�شمبورج 

حيــــث توفــــر ت�شريعاتهــــا حماية خا�شــــة ملعلومــــات العمالء 

رجــــال  بوا�شطــــة  ا�شتخدامهــــا  اإ�شــــاءة  تعتــــرب  و  امل�شرفيــــة 

.  
)1(

القانــــون  عليهــــا  يعاقــــب  جنائيــــة  جرميــــة   امل�شــــارف 

ومنهــــا مــــن تبنــــت مبــــداأ ال�شريــــة الن�شبيــــة بحيــــث اأجــــازت 

اخلــــروج علــــى املبداأ حتقيقــــاً لل�شالح العــــام ووفقاً للحالت 

التــــي تن�ــــص عليها القوانني كما يف حــــالت مكافحة جرائم 

غ�شــــل الأمــــوال . ولقــــد تبنــــت ال�شلطنة ــــــ باعتبارهــــا حلقة 

اجلرائــــم  مواجهــــة  يف  الدوليــــة  املنظومــــة  �شمــــن  هامــــة 

ذلــــك  لنــــا  جتلــــى   ، التوجــــه  هــــذا  ــــــ  الــــدويل  الطابــــع  ذات 

مــــن خــــالل �شيا�شــــة جزائيــــة اقت�شاديــــة حكيمــــة ج�شدتهــــا 

ال�شــــادر  امل�شــــريف  القانــــون  اأهمهــــا  ت�شريعــــات  جمموعــــة 

 ، م(   2000/  114( رقــــم  ال�شلطــــاين  املر�شــــوم  مبوجــــب 

وقانــــون مكافحــــة غ�شل الأمــــوال ومتويل الإرهــــاب ال�شادر 

.
)2(

 ) م  رقــــم   )79 /2010  ال�شلطــــاين  املر�شــــوم   مبوجــــب 

�شريــــة  هــــو  العمــــاين  القانــــوين  النظــــام  وفقــــاً  فالأ�شـــــل 

املعامــــالت امل�شرفيــــة ، بحيــــث ل يجــــوز وفقاً لن�ــــص الفقرة 

)ب( مــــن املــــادة )70 ( مــــن القانــــون امل�شــــريف لأي م�شــــرف 

مرخ�ــــص اأو اأي ع�شــــو يف جمل�ــــص اإدارتــــه اأو م�شــــوؤول فيه اأو 

مدير له اأو م�شتخدم به اأن يف�شح عن اأية معلومات تتعلق 

بــــاأي عميــــل للم�شــــرف ..« ، وي�شــــل هــــذا اللتــــزام ا�شتنــــاداً 

اأو  اأو املديــــر  امل�شــــوؤول  اأو  للع�شــــو  للفقــــرة  )د ( م�شاحبــــاً 

امل�شتخــــدم حتــــى بعد انتهاء خدمته بامل�شــــرف. وح�شناً فعل 

م�شرعنــــا العمــــاين باإيــــراده لهــــذا الن�ــــص وتو�شعتــــه لدائرة 

احلمايــــة مبــــده التــــزام املوظف اإىل مــــا بعد انتهــــاء خدمته 

بحيث ل ي�شبح يف حل من هذا اللتزام بعد انتهاء الرابطة 

 الوظيفيــــة ممــــا ي�شــــكل حمايــــة اإ�شافيــــة لل�شــــر امل�شــــريف .

وتاأكيداً على ذلك ن�شت الفقرة )اأ ( املادة ال�شابقة باأنه » ل 

يجــــوز لأيــــة جهة حكومية اأو اأي �شخ�ــــص اأن يطلب مبا�شرة 

من م�شرف مرخ�ص الإف�شاح عن اأية معلومات اأو اتخاذ اأي 

اإجراء يتعلق باأي عميل بل يقدم هذا الطلب يف كل احلالت 

اإىل البنك املركزي ، وت�شكل جلنة يف البنك املركزي لتقرير 

.
)3(

 الإف�شاح عن املعلومات اأو اتخاذ الإجراء من عدمه .. » 

وا�شتثنــــاءاً مــــن ذلــــك الأ�شل اجــــازت املــــادة )14( من قانون 

مكافحــــة غ�شــــل الأمــــوال ومتويــــل الإرهــــاب اخلــــروج علــــى 

مبــــداأ ال�شريــــة امل�شرفيــــة بقولهــــا » ا�شتثنــــاء مــــن الأحــــكام 

املتعلقة ب�شرية املعامالت امل�شرفية وال�شرية املهنية ، تلتزم 

املوؤ�ش�شــــات املاليــــة والأعمال واملهن غــــري املالية واجلمعيات 

والهيئات غري الهادفة للربح باإبالغ الوحدة عن املعامالت 

  

دراسات وبحوث
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فــــور ال�شتباه يف اأنها تتعلــــق بعائدات اجلرمية اأو ي�شتبه يف 

�شلتها اأو ارتباطها بالإرهاب اأو اجلرمية الإرهابية اأو تنظيم 

ارهابــــي اأو اأنهــــا تت�شمن غ�شل اأموال اأو متويل اإرهاب �شواء 

.
)4(

 متت هذه املعامالت اأم مل تتم اأو عند حماولة اإجرائها .. 

ورغــــم اأن امل�شــــرع قــــد اأجــــاز اخلــــروج علــــى مبــــداأ ال�شريــــة 

امل�شرفيــــة ا�شتثناءاً ، اإل اأنه مل يفتح الباب على م�شراعيه، 

لقانــــون  التنفيذيــــة  الالئحــــة  مــــن   )7( املــــادة  فبموجــــب 

غ�شــــل الأمــــوال ال�شادرة مبوجــــب املر�شــــوم ال�شلطاين رقم 

 يجــــب علــــى اجلهــــات املعنيــــة عنــــد طلــــب 
)5(

)2004/72 م ( 

املعلومات ال�شرية التقيد بالآتي :

اأـ  اأن تكــــون املعلومــــات ال�شريــــة املطلوبــــة يف حــــدود مــــا هــــو لزم 

 ملتطلبات الإبالغ والتحقيق والتحري عن املعاملة امل�شبوهة .

ب ـ عـــــدم تداول املعلومات امل�شبوهة اإل بوا�شطة الأ�شخا�ص 

املعنيني واللتزام بعد الإف�شاح عنها لأي جهة اأخرى .

ج ـ عــــدم ا�شتغــــالل املعلومــــات ال�شرية لأيــــة اأغرا�ص اأخرى غري 

تلك التي طلبت من اأجلها .

د ـ عدم ن�شخ وتداول املعلومات ال�شرية مع اأي جهة اأخرى غري 

تلك املعنية مبكافحة غ�شل الأموال 

هـــــ ـ التحقــــق عند تبادل املعلومــــات ال�شرية مع الــــدول الأخرى 

مــــن املحافظــــة علــــى �شريتهــــا وحمايتهــــا وعــــدم ا�شتغاللها 

اإل يف الأغرا�ــــص التــــي مت التبادل من اأجلهــــا ، ويجوز اإبرام 

اتفاقية لهذا الغر�ص .

بهــــذا يكــــون امل�شــــرع العماين قــــد جنح يف التوفيــــق وحتقيق   

التــــوازن بــــني مقت�شيــــات احــــرتام ال�شريــــة امل�شرفيــــة مــــن 

ناحيــــة ، وبــــني متطلبات مكافحــــة وجترمي غ�شــــل الأموال 

مــــن ناحيــــة اأخــــرى ، حيــــث ا�شتطــــاع ف�ــــص الت�شــــارب بــــني 

م�شلحتــــني متعار�شتــــني همــــا امل�شلحــــة اخلا�شــــة لالأفراد 

املاليــــة،  باحــــرتام حياتهــــم اخلا�شــــة و�شريــــة معامالتهــــم 

امل�شــــريف  النظــــام  ا�شتخــــدام  بـــــــعــــدم  الـعامــــة  وامل�شلحـــــــــة 

وا�شتغالله يف ت�شهيل ارتكاب جرائم غ�شل الأموال وغريها 

من اجلرائــــم اخلطرة ، بف�شل ن�شو�ــــص ت�شريعية حُمكمة 

خ�ش�شها لهذا الغر�ص والتي تفادى من خاللها الوقوع يف 

كثري من املاآخذ التي وقعت فيها الت�شريعات الأخرى .

املراجع 
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)13 (  بداأ اللتزام بال�شر امل�شريف كواجب تدعو اإليه مكارم الأخالق ، ثم اأملته بعد ذلك الأعراف والتقاليد 

امل�شرفية امل�شتقرة بالتعامل ، وتطور بعدها لي�شبح واجباً دينياً مقد�شاً تعلق بالآلهة ثم ا�شتقر يف 

النهاية كالتزام قانوين . حممد عبد الودود اأبو عمر، املرجع ال�شابق ، �ص39 .

)14 (  د . عبد الرحمن �شالح الطويل و املحامي ناجح داود رباح ، الأعمال امل�شرفية واجلرائم الواقعة 

عليها ، وائل للن�شر والتوزيع ، الأردن ، 1999 م ، �ص 28 .
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ال�شوي�شري اخلا�ص ب�شرية امل�شارف ل�شنة 1934 م ، و قانون �شرية البنوك الأمريكي ل�شنة 1970 م 
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)17 (  ن�شت الفقرة الثانية من املادة )154 ( من قانون اجلزاء على اأنه "   ويعترب يف حكم املوظف كل من 

يعمل يف اإحدى املوؤ�ش�شات اأو اجلمعيات اخلا�شة ذات النفع العام اأو يف اإحدى ال�شركات اأو املوؤ�ش�شات 

اخلا�شة اإذا كانت اإحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة ت�شاهم يف راأ�ص مالها اأو مواردها املالية باأية 

�شفة كانت". وامل�شارف بطبيعة احلال تدخل �شمن هذه املوؤ�ش�شات . 
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) 19(  ح�شناً فعل م�شرعنا العماين باإيراده لهذا الن�ص وتو�شعته لدائرة احلماية مبده التزام املوظف اإىل ما 
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ماج�شتري يف القانون اجلزائي*
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مـــع تزايـــد العتمـــاد يوًما بعد يوم علـــى و�شائل تقنيـــة املعلومات يف 

اإدارة واإنفـــاذ الأعمـــال املختلفـــة املدنيـــة منها والتجاريـــة والإدارية، 

ومـــع التوجـــه العاملي نحـــو الرقميات وا�شتخـــدام اأنظمـــة املعلومات 

كبديـــل للبيانـــات املحـــررة، ومتا�شًيا مع مبـــادرة ال�شلطنـــة الرقمية 

لبنـــاء جمتمع عمان الرقمـــي، �شدر قانون املعامـــالت الإلكرتونية 

مبوجب املر�شوم ال�شلطاين رقم 69 ل�شنة 2008 يف 17 مايو 2008. 

والواقع اأن هذا القانون ُيعد نقلة نوعية مهمة يف البنية الت�شريعية 

لنظام املعامالت الإلكرتونية خا�شة يف جمال التوقيع الإلكرتوين؛ 

وذلـــك باإ�شفـــاء احلجيـــة عليه، ومعاملـــة املحرر الإلكـــرتوين الذي 

يت�شمـــن هـــذا التوقيع معاملـــة امل�شتند الورقي مـــن حيث احلجية. 

ول �شـــك اأن هـــذا كله يوؤدي اإىل تطويـــر املعامالت الإلكرتونية على 

ال�شعيد املحلي واخلليجي والعربي على ال�شواء. 

واإذا كان الإثبـــات باملحـــررات يتمحور حول الدليل املكتوب، فاإن هذا 

الدليـــل يتكـــون بـــدوره مـــن م�شتنـــد اأو حمـــرر، وكذلـــك توقيع يرد 

عليه؛ اإذ بدون التوقيع ل يكون للمحرر اأية قيمة قانونية. 

ويت�شمـــن التوقيـــع - مـــن وجهـــة نظرنـــا - عملني مكملـــني: الأول 

الإ�شـــارة اأو العالمـــة املميـــزة ل�شخ�ـــص املوقـــع، والثـــاين و�شـــع هذه 

العالمـــة على املحرر؛ لكي ميكن ن�شبة م�شمون املحرر اإىل �شخ�ص 

املوقـــع. والتوقيـــع الـــذي يحظى بقبول مـــن الق�شاء هـــو الذي يتم 

باليـــد اأو بالب�شمـــة اأو باخلـــامت، ويعتـــرب التوقيـــع باليد اأقـــوى اأدلة 

الإثيـــات علـــى اعتبـــار اأنـــه اأكـــرث حتديـــًدا لهويـــة ال�شخ�ـــص وي�شمح 

بالتاأكد منه ب�شبب ح�شوره املادي لعملية التوقيع. 

اأما التوقيع الإلكرتوين، فهو كما عرفه قانون املعامالت الإلكرتونية 

يف املــــادة الأوىل منــــه »التوقيــــع علــــى ر�شالــــة اأو معاملــــة اإلكرتونية يف 

�شــــكل حــــروف اأو اأرقــــام اأورموز اأو اإ�شــــارات اأو غريها ويكــــون له طابع 

.
)1( 

متفرد ي�شمح بتحديد �شخ�ص املوقع ومتييزه عن غريه«

التوقيع اإللكتروني
ومدى حجيته في اإلثبات وفًقا لقانون المعامات اإللكترونية 

الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 69 لسنة 2008

ال�شابط املدين/ �شامل بن �شالم الفليتي*

الدارة العامة للموارد الب�شرية
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التوقيــع  �سمــات  بع�ــص  يعــدد  اأنــه  الن�ــص  مــن  ويتـــــ�ســح 

االإلكرتوين منها: 

1  �شـــكل التوقيـــع الإلكـــرتوين يختلـــف عـــن �شـــكل التوقيـــع 

العادي، فال نتحدث عن توقيع باليد اأو ب�شمة الأ�شبع 

اأو خـــامت، ولكننـــا نتحـــدث عـــن حـــروف واأرقـــام ورمـــوز 

واإ�شـــارات، وهـــذه جمـــرد اأمثلـــة لأنـــواع التوقيـــع بدليل 

 
)2(

ا�شتخدام القانون للفظ “وغريها”. 

2  ي�شـــري الن�ـــص كذلـــك اإىل التفـــرد والتميـــز يف التوقيـــع، 

الـــذي  والرقـــم  والإ�شـــارة  العالمـــة  التفـــرد  ويخاطـــب 

ي�شتخدمـــه ال�شخ�ـــص للتوقيـــع بـــاأن يكـــون خمتلًفا عن 

هـــو  كمـــا  والعالمـــات  والإ�شـــارات  الأرقـــام  مـــن  غـــريه 

احلـــال يف التوقيـــع العـــادي. ويخاطـــب التميـــز متييـــز 

�شخ�ـــص املوقـــع وحتديـــد هويتـــه بف�شل التوقيـــع الذي 

ي�شتخدمـــه، فتفـــرد العالمـــة والإ�شارة يـــوؤدي اإىل متيز 

من ي�شتخدمها.

التوقي��ع اإللكترون��ي في نص��وص قانون 
المعامات اإللكترونية:

جـــاءت معاجلة قانون املعامـــالت الإلكرتونية رقم 69 ل�شنة 

2008 مل�شاألـــة التوقيـــع الإلكرتوين �شاملـــة ومتطوره؛ فهي 

معاجلـــة �شاملـــة لأنهـــا - كمـــا �شـــرى- عاجلـــت كل امل�شائل 

املرتبطة بهذا النوع من التوقيع، كما اأنه و�شعت من جمالت 

ا�شتخدامـــه ومل تق�شرها على املعامالت التجارية وحدها. 

وتتميـــز هذه املعاجلـــة كذلك باملتطـــورة؛ لأنها تطرقت اإىل 

اأحـــدث مـــا تو�شلـــت اإليـــه الت�شريعـــات العامليـــة والعربية يف 

جمـــال التجـــارة الإلكرتونيـــة والتوقيع الإلكـــرتوين كتلك 

ال�شـــادرة من جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل 

وفرن�شـــا  الأمريكيـــة  املتحـــدة  والوليـــات  )الأون�شـــرتال(، 

وم�شر وتون�ص والإمارات وغريها من الدول. 

ولنــا اأن نلخ�ــص مــا ورد يف هــذا القانــون ويتعلــق بالتوقيــع 

االإلكرتوين يف االآتي: 

1  ات�شـــع نطـــاق التوقيـــع الإلكـــرتوين يف ظـــل اأحـــكام هـــذا 

القانون باأن �شمـــل جميع املعامالت التي تتم اإلكرتونًيا 

اأًيـــا كانـــت طبيعتهـــا مدنيـــة كانـــت اأو جتاريـــة اأو اإداريـــة 

ب�شـــرط اأن يتوافر يف هذا التوقيع ال�شروط وال�شوابط 

التي و�شعها هذا القانون ولئحته التنفيذية. 

الإلكـــرتوين  بالتوقيـــع  املعنيـــة  القانـــون اجلهـــات  األزم    2

باحل�شول علـــى الرتاخي�ص الالزمة لهذا الن�شاط من 

هيئـــة تقنينـــة املعلومات ب�شفتها اجلهـــة املخت�شة، ومبا 

ي�شمن توافر الثقة والرقابة الالزمتني ل�شمان �شحة 

هذا التوقيع.

القانونيـــة للتوقيـــع  القانـــون بتنظيـــم اجلوانـــب  اهتـــم    3

الإلكـــرتوين من حيـــث ال�شروط الواجـــب توافرها فيه 

وقـــوة الإثبات تارًكا ال�شوابـــط الفنية والتقنية املت�شلة 

بهذا التوقيع لتنظيم اآخر األ وهو الالئحة التنفيذية. 

وح�شًنا فعل القانون بذلك؛ نظًرا للطبيعة الفنية لهذه 

امل�شائـــل مما يجعلها عر�شة للتطـــور التنكولوجي، هذا 

بالإ�شافـــة اإىل مرونـــة ن�شو�ـــص الالئحـــة بحيث ميكن 

تعديلها ب�شهولة لتتالءم مع ما ي�شتجد من تكنولوجيا 

قد يف�شح عنها امل�شتقبل. 

4   اهتـــم هـــذا القانون بالتوقيع الإلكـــرتوين الذي يتم من 

جانـــب املوظفني العمومني يف بع�ص اجلهات احلكومية 
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أخبار الشرطة

01
01

01
01

01
01

 0
10

10
10

10
10

1 
01

01
01

01
01

01
 0

10
10

10
10

10
1 

01
01

01
01

01
01

 0
10

10
10

10
10

1 
01

01
01

01
01

01
 0

10
10

10
10

10
1 

01
01

01
01

01
01

 0
10

10
10

10
10

1 
01

01
01

01
01

01
 0

10
10

10
10

10
1 

01
01

01
01

01
01

 0
10

10
10

10
10

1 
01

01
01

01
01

01
 0

10
10

10
10

10
1 

01
01

01
01

01
01

 0
10

10
10

10
10

1 
01

01
01

01
01

01
 0

10
10

10
10

10
1 

01
01

01
01

01
01

 0
10

10
10

10
10

1 
01

01
01

01
01

01
 0

10
10

10
10

10
1 

01
01

01
01

01
01

 0
10

10
10

10
10

1 
01

01
01

01
01

01
 0

10
10

10
10

10
1 

01
01

01
01

01
01

 0
10

10
10

10
10

1 
01

01
01

01
01

01
 0

10
10

10
10

10
1 

01
01

01
01

01
01

 0
10

10
10

10
10

1 
01

01
01

01
01

01
 0

10
10

10
10

10
1 

2

كاجلمارك وال�شرائب والأحوال املدنية، مما ي�شفي على املحررات التي ت�شدرها هذه اجلهات ال�شفة الر�شمية، 

مما يوؤدي اإىل رفع كفاءة العمل الإداري، والرتقاء مب�شتوى اخلدمات احلكومية.

حجية التوقيع اإللكتروني:

تقـــدر احلجيـــة التـــي يتمتع بها التوقيع الإلكرتوين يف �شوء التنظيم الفنـــي لطريقة اإن�شاء هذا التوقيع واحلفاظ 

عليـــه املن�شو�ـــص عليـــه يف املـــواد 8 و 9 و 1/11، و22، و23، و24 مـــن قانون املعامالت الإلكرتونيـــة، واإن كانت الأحكام 

الواردة يف املادة 22 من هذا القانون هي الأحكام الرئي�شية التي تتعلق مبا�شرة بحجية التوقيع الإلكرتوين.

ويت�شـــح مـــن قراءة جمموع هذه الن�شو�ص خا�شة املادة 22، اأنه كي يكون التوقيع الإلكرتوين حممًيا ومعتًدا به يف 

   :
)3(

الإثبات، يجب اأن يتوافر فيه عدة �شروط تتمثل يف الآتي 

يجـــب اأن يكـــون التوقيع الإلكرتوين مرتبًطـــا ب�شخ�ص �شاحبه بدرجـــة ت�شمح بتمييزه عن  ال�سرط االأول : 

غريه من الأ�شخا�ص . 

اأن يكون التوقيع الإلكرتوين كافياً للتعريف ب�شخ�ص �شاحبه.  ال�سرط الثاين : 

ال�سرط الثالث:  ا�شتئثار �شاحب التوقيع بو�شائل خا�شة على منظومة التوقيع. 

ارتباط التوقيع الإلكرتوين باملحرر ارتباطا وثيقا.  ال�سرط الرابع: 

التوثيق املعتمد للتوقيع:  من اأجل احلر�ص على �شالمة التعاقدات الإلكرتونية ، ل بد من  ال�سرط اخلام�ص: 

التاأكد من �شحة التوقيع الإلكرتوين و�شالمته. 

واإذا توافرت هذه ال�شروط ال�شابقة، فاإنه وكما يقول ن�ص املادة 22 يكون التوقيع الإلكرتوين حممًيا ويعتمد عليه 

يف الإثبات. غري اأن الن�ص عاد وذكر اأمًرا مهًما يتمثل يف اأنه يجوز لذوي ال�شاأن اأن يثبتوا بكافة الطرق اأن التوقيع 

جدير باحلماية القانونية، واأنه ي�شلح و�شيلة اإثبات، كما يجوز لذوي ال�شاأن كذلك اأن يثبتوا عك�ص ذلك بكافة طرق 

الإثبات. ونفهم من هذا احلكم الذي ورد يف عجز املادة 22 اأن اإثبات مدى توافر هذه ال�شروط املذكورة يف الن�ص من 

عدمه يتم بكافة الطرق، فالأمر يتعلق بحرية الإثبات، فاإن ثبت توافرها، كان التوقيع حممًيا والعك�ص �شحيح.

تكنولوجيا
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غري اأن ما يلفت النتباه يف هذا املقام ذلك احلكم القانوين 

الـــوارد يف الفقـــرة الثانية من  املـــادة 23 ، وهو حكم يخاطب 

القا�شـــي املنـــوط بـــه تقديـــر مـــدى العتمـــاد علـــى التوقيع 

اأن  يجـــب  القا�شـــي  اأن  احلكـــم  هـــذا  ومفـــاد  الإلكـــرتوين. 

ياأخـــذ يف اعتبـــاره عنـــد تقييمه حلجية وموثوقيـــة التوقيع 

الإلكـــرتوين بع�ص العتبارات والعنا�شر مما يقلل من قوة 

التوقيـــع الإلكـــرتوين  يف الإثبـــات . وتتمثـــل هـــذه العنا�شر 

وتلك العتبارات يف الآتي: 

طبييعةاملعاملة التي ق�شد تعزيزها بالتوقيع   اأ  

الإلكرتوين اأو ال�شهادة.

قيمة اأو اأهمية املعاملة اإذا كان ذلك معلوماً.  ب   

مـــا اإذا كان الطـــرف املعتمـــد علـــى التوقيـــع الإلكرتوين  ج  

اأو ال�شهـــادة قـــد اتخـــذ خطـــوات منا�شبـــة لتقريـــر مدى 

اإمكانية العتماد على التوقيع الإلكرتوين اأو ال�شهادة.

اأية اتفاقية اأو تعامل �شابق بني املن�شئ والطرف املعتمد.  د  

هـ    اأي عامل اآخر ذو �شلة. 

نـــرى اأنه على الرغم من ح�شـــن تنظيم امل�شرع العماين   

مل�شاألة التوقيع الإلكرتوين، اإل اأنه يعن لنا يف هذا املقام 

اأن نبـــدي بع�ص املالحظـــات والنظـــرات القانونية حول 

م�شاألة التوقيع الإلكرتوين بوجه عام، تتمثل يف الآتي:

1     يتماثـــل كل مـــن التوقيع العـــادي والتوقيع الإلكرتوين 

يف الهدف والوظيفـــة ويختلفان يف الو�شيلة والأ�شلوب. 

بيـــان ذلـــك اأن التوقيعني العـــادي والإلكرتوين يهدفان 

اإىل الإف�شـــاح عـــن �شخ�شية املوقع والتعبـــري عن اإرادته 

بقبـــول الت�شـــرف املوقـــع عليـــه، واللتزام مبـــا يت�شمنه 

مـــن �شـــروط واأحـــكام، وكالهمـــا يحقـــق وظيفـــة واحدة 

وهـــي تهيئة املحرر الذي يت�شمن التوقيع كدليل اإثبات 

مقبول غري مطعون يف حجيته. 

غـــري اأنه نظـــًرا لطبيعـــة التوقيـــع الإلكـــرتوين الفنية،   

وتكوينـــه مـــن عـــدة خطـــوات واإجـــراءات يغلـــب عليهـــا 

الطابـــع الفنـــي ل القانـــوين ، فقـــد اأثـــار الت�شـــاوؤل حول 

قدرته على حتقيق الهدف الذي ي�شعى اإليه، والوظيفة 

التي ترجى منه.

2      تكمن امل�شكلة الرئي�شية التي تواجه التوقيع الإلكرتوين 

يف غيـــاب الرتبـــاط املـــادي بـــني هـــذا التوقيـــع واملحـــرر 

الإلكـــرتوين الـــذي يت�شمنـــه، ويرجـــع ذلـــك اإىل غيـــاب 

املوقـــع وعدم ح�شوره مادًيا عند التوقيع بخالل احلال 

يف التوقيـــع العـــادي. ويعترب هذا احل�شـــور املادي ملوقع 

املحـــرر اأحـــد الأ�شبـــاب الرئي�شية يف منـــح الثقة للمحرر 

العـــادي؛ اإذ يتـــم التاأكـــد بوا�شطتـــه مـــن �شخ�شية املوقع 

ون�شبـــه مـــا يت�شمنـــه املحرر اإليـــه. ومبعنى اأو�شـــح، فاإن 

امل�شكلـــة الرئي�شيـــة التي يواجهها التوقيـــع الإلكرتوين 

هـــي الثقـــة التي يبني عليهـــا اأي م�شرع حجيـــة التوقيع 

يف الإثبات.

ولكـــي يحقق التوقيع الإلكرتوين الهدف منه يف تهيئة   

الثقـــة  ويكت�شـــب  اإثبـــات،  كدليـــل  الإلكـــرتوين  املحـــرر 

الالزمـــة، يجب ا�شتخدام تقنية معتمدة من الق�شاء يف 

اإن�شاء وحفظه هـــذا التوقيع، و�شمان ح�شن ا�شتخدامه 

والتاأكد من ن�شبته اإىل املوقع. 

وميكـــن بنـــاء الثقـــة يف التوقيـــع الإلكـــرتوين علـــى عدة   

اأ�ش�ص وعوامل منها:
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اأ      ا�شتخدام تقنية متقدمة لإن�شاء التوقيع ذاته كما هو احلال يف التوقيع الرقمي والتوقيع البيومرتي.

ب   تاأمني التوقيع بعد اإن�شائه عن طريق ت�شفريه مبفاتيح عامة وخا�شة

ج      اإ�شـــدار �شهـــادات م�شادقـــة اإلكرتونية من هيئات حمايـــدة معرتف بها تعمل حتت اإ�شراف جهة خمت�شة 

تقوم بدور الو�شيط بني املتعاملني يف املحررات التي تت�شمن توقيعات اإلكرتونية، والتحقق من هويتهم 

و�شمان �شالمة التعامل من الغ�ص والحتيال. 

3      ب�شبب ا�شتخدام التقنية احلديثة يف التاأكد من �شحة التوقيع الإلكرتوين وعدم ا�شتخدامه من الغري، 

فقـــد ارتبـــط التوقيع باملحـــرر الذي يحمله ب�شكل ل ميكن ف�شله، ومن ثـــم ل يجوز لغري �شاحب املحرر 

املوقـــع قانوًنـــا اأن يعدلـــه اأو يغـــري من م�شونه. وعلى الرغم من اأن هذا الربـــط اأمر حممود، اإل اأن قبول 

املحـــرر املوقـــع اإلكرتونًيا من جانب القا�شي كدليل مكتوب يقت�شي اأن يفح�ص القا�شي اأوًل مدى كفاءة 

التقنيـــة امل�شتخدمـــة يف التوقيـــع، ومـــدى ا�شتيفائها ال�شـــروط املن�شو�ص عليها قانوًنا، وهـــو اأمر ي�شعف 

الثقة يف املحرر الإلكرتوين املكتوب. 

ويرتتـــب علـــى ذلـــك، اإننـــا �شـــوف جنـــد اأنف�شنا اأمـــام حقيقـــة موؤداهـــا اأن املحـــرر العـــريف يف الواقـــع املادي   

يتمتـــع بججيـــة كاملـــة يف الإثبات يف حني اأن املحرر الإلكرتوين ولـــو كان ر�شمًيا يخ�شع ل�شلطة القا�شي 

التقديريـــة؛ اإذ قـــد ينتهـــي بـــه املطـــاف اإىل رف�ـــص هذا املحرر كليـــة. ومبعنى اأو�شـــح ، فـــاإن اأي ت�شكيك يف 

التوقيع �شوف يهدر القيمة القانونية للمحرر ذاته حتى ولو كان قد روعي يف هذا املحرر كافة ال�شروط 

الفنية املتطلبة. 
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تكنولوجيا
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ممـــا ل �شـــك فيـــه اأن جهـــود تعزيـــز ال�شالمـــة املروريـــة واحلد مـــن حوادث 

املـــرور يجـــب اأن حتظـــى مب�شاهمـــة جميـــع �شرائـــح املجتمـــع  مـــن جهـــات 

حكوميـــة وخا�شـــة واأفرادحيـــث اأن �شرطـــة عمـــان ال�شلطانيـــة وكمـــا يعلـــم 

اجلميـــع لميكـــن اأن تعمـــل لوحدهـــا حلـــل هـــذه املع�شلـــة، ولعـــل تنظيـــم 

معر�ـــص لل�شالمة املرورية �شاركت فيه اأغلب اجلهات احلكومية واخلا�شة 

واحلمـــالت التوعوية الأهلية يعد مثاًل وجت�شيداً لهذا التعاون والتعا�شد 

بني املوؤ�ش�شات احلكومية القائمة على مو�شوع ال�شالمة املرورية واملجتمع.

ويف الوقـــت الـــذي ل ميكـــن فيه اإغفـــال دور اجلهات احلكوميـــة وموؤ�ش�شات 

القطـــاع اخلا�ـــص يف جمـــال تعزيـــز ال�شالمـــة املروريـــة، فاإننـــي اأود هنـــا اأن 

اأتطـــرق اإىل جهـــود احلمـــالت التوعويـــة الأهلية التـــي يقوم بهـــا اأ�شخا�ص 

متطوعـــون مـــن داخـــل املجتمـــع لن�شـــر الوعي املـــروري متربعـــني بوقتهم 

وجهدهـــم ومالهم انطالقـــاً من اإميانهـــم العميق بهذه الق�شيـــة وال�شعور 

باللتزام جتاه وطنهم.

ولقـــد راأينـــا منـــاذج حلمـــالت توعويـــة اأهليـــة وقفـــت  جنبـــاً اإىل جنـــب مـــع 

اجلهـــات احلكوميـــة املعنيـــة مبو�شـــوع ال�شالمـــة املروريـــة كم�شانـــد وداعم 

لرباجمهـــا التوعويـــة، وتنوعت و�شائل وطـــرق اإي�شال ر�شائلهـــا للمجتمع، 

فبع�ـــص احلمـــالت اأن�شـــاأت مواقـــع اإلكرتونيـــة تعر�ـــص فيه جميـــع جوانب 

ال�شالمـــة املروريـــة مـــن معلومـــات واإح�شـــاءات مروريـــة ومقاطـــع فيديـــو 

توعويـــة بالإ�شافة اإىل اإ�شـــدار مطويات توعوية، واإبتـــكار األعاب لالأطفال 

تعّلـــم مبـــادئ ال�شالمـــة املروريـــة، والتوا�شل مـــع و�شائل الإعـــالم املختلفة 

وتنظيـــم الفعاليـــات وامللتقيـــات التوعويـــة وغريهـــا مـــن الو�شائـــل املبتكره 

لتو�شيل ر�شالة التوعية للجميع. 

وتدعم �شرطة عمان ال�شلطانية كل مبادرة اأو عمل توعوي ي�شعى اإىل ن�شر 

الوعـــي املـــروري بـــني �شرائح وفئـــات املجتمع، كمـــا  تقدر اجلهـــود املخل�شة 

يف هـــذا املجال حيث قامت بتكرمي بع�ـــص احلمالت التوعوية وتقديراً لها 

احلمالت على جهودها املتوا�شلة يف ن�شر الوعي املروري.

وتوؤمن �شرطة عمان ال�شلطانية باأن م�شاهمة املجتمع يف حتقيق ال�شالمة 

علـــى الطريـــق ون�شـــر الوعـــي املـــروري، والعمـــل اجلـــاد علـــى حتقيـــق اأمـــن 

و�شالمـــة املجتمع وامل�شاهمة يف اإيقاف هـــدر مكت�شبات ومقومات البلد من 

جـــراء احلوادث املرورية لهو بحـــق عمل ي�شتحق الإ�شادة والتقدير وواجب 

وطني يجب على املجتمع امل�شاركة فيه.

حمالت توعوية أهلية لها كل 
التحية والتقدير

بان�����ورام����ا

الرائد/ خمي�ص بن علي البطا�شي

الإدارة العامة للمرور
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املراجع

�شخ�ص  عرفت  قد  املادة  هذة  اأن  اإىل  الإ�شارة  جتدر   )1(

توقيع  اإن�شاء  اأداة  على  احلائز  " ال�شخ�ص  باأنة  املوقع 

ويقوم  املخت�شة  ال�شلطة  من  به  خا�شة  اإلكرتوين 

 ." قانوناً  اأو ميثله  يعينه  اأو عمن  نف�شه  بالتوقيع عم 

اأداة   " باأنها  التوقيع  اإن�شاء  اأداة  ذاتها  املادة  وعرفت 

ت�شتخدم لإن�شاء توقيع اإلكرتوين مثل برجمية جمهزة 

اأو جهاز اإلكرتوين" .

خوا�ص  اإ�شتخدام  الإلكرتوين  التوقيع  �شور  من   )2(

بيولوجية اأو ف�شيولوجية فريدة ومميزة لل�شخ�ص كما 

اأمري  اأ.  الأ�شبع.  ب�شمة  اأو  العني  قرنية  يف  احلال  هو 

رقم  امل�شري  القانون  يف  الإلكرتوين  التوقيع  فرج، 

بالقرار  ال�شادرة  التنفيذية  ولئحة   2004 ل�شنة   15

الوزاري رقم 109 ل�شنة 2005، دار املطبوعات اجلامعية، 

2008، �ص 17.

)3(  انظر يف هذه ال�شروط بوجه عام، .ثروت عبد احلميد، 

وكيفية  وخماطره،  ماهيته  الإلكرتوين،  التوقيع 

الإ�شكندرية،  الإثبات  يف  حجيته  ومدى  مواجهتها، 

اأنور  وائل  د.  28؛  �ص   ،2007 اجلديدة،  اجلامعة  دار 

وتكنولوجيا  الإلكرتوين  القانةن  مو�شوعة  بندق، 

اجلديدة  اجلامعه  دار  الأوىل  الت�شالت،الطبعة 

حممد  لوران�ص  د.  173؛  �ص   ،2007 بالأ�شكندرية، 

اإثبات املحرر الإكرتوين، الطبعة الأوىل، دار  عبيدات، 

الثقافة للن�شر والتوزيع، عمان، 2005، �ص 130.

       ماجي�شتري يف القانون التجاري *
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أمن المرافق الحيوية 
يعرف اأمن املرافق باأنه املحافظة على اأمن و�شالمة املرفق بكافة مكوناته من املباين 

والعاملــــني والتجهيزات والأ�شــــول واملخازن وعمليات الإنتــــاج اأو اخلدمات وا�شتمرار 

اأداء وظائفــــه مبــــا يحقــــق الغايــــة مــــن وجوده وذلك من خــــالل توفر غطــــاء تنظيمي 

واإجرائــــي يتــــوىل تطبيقه وحتقيــــق اأهدافه كادر لديــــه القدرة واملعرفــــة املهنية يعمل  

�شمن �شيا�شة املرفق الذي يتحدد منذ الوهلة الأوىل لبناء املرفق على اأر�ص الواقع .

وتعمــــل اإدارةالأمــــن علــــى توفــــري املناخ الأمنــــي  يف املرافق احليوية مــــن خالل تطبيق 

معايــــري احلماية والقيام بعمليات القيا�ص وتقييم املخاطر وتطوير اجلانب النظري 

للتماريــــن والتدريبــــات امل�شتمــــرة بالإ�شافة اإىل العمــــل على اإدارة  ونقــــل املخاطر اإىل 

جهة اأخرى اأوجتنبها وتقليل اآثارها ال�شلبية اأوقبول بع�ص اأو كل تبعاتها . 

وجتــــدر الإ�شــــار اأن الروؤية الأمنية �شبه معدومــــة يف املراحل الأوىل من اإن�شاء  املرافق 

يف اأغلب الدول النامية اإما لوقوعها حتت تاأثري �شغوطات النمو املت�شارع للم�شاريع 

ال�شناعيــــة اأو لفتقارهــــا  للخــــربات العملية للتعامل مع املخاطــــر املختلفة، وبالتايل 

فاإنها ل تويل اهتماماً  بجوانب ال�شالمة والإجراءات الوقائية. 

وتعرف عملية حتليل املخاطر يف هذا ال�شياق باأنها الن�شاط الإداري الذي يهدف اإىل 

التحكــــم باملخاطــــر وتخفي�شهــــا اإىل م�شتويات مقبولــــة اأو هي عمليــــة حتديد وقيا�ص 

املخاطر التي تواجه املرفق. 

املقدم / �شعيد بن �شليمان العا�شمي 

الإدارة العامة للعمليات
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الهدف

توفــــري النظــــام الأمنــــي يف املرافــــق احليويــــة �شمــــن التكلفــــة الراأ�شماليــــة للم�شــــروع 

لتحقيق عمليات اخلدمات و الإنتاج وتقليل املخاطر .

إدارة األمن بالمرفق

ميكن تق�شيم مفهوم الأمن يف املرفق احليوي اإىل حمورين؛ الأول تنظيمي ويتمثل 

يف و�شع ال�شيا�شة العامة للوقاية من املخاطر و التو�شيف الوظيفي وتوفري املوازنة 

الت�شغيلية والتدريب �شمن املوازنة العامة للم�شروع حيث يتم و�شعه من قبل جلنة 

ُتعنــــى بالأمــــن وال�شالمة ت�شم خمت�شــــني من الكادر الفنــــي والإداري يتم اختيارهم 

مــــن قبــــل جمل�ــــص الإدارة ، واأمــــا املحــــور الثــــاين فهــــو مو�شوعــــي ويتمثــــل  يف الإدارة 

الت�شغيليــــة من قبل الكادر الب�شــــري املوؤهل  الذي يتوىل توفري املناخ الآمن لعمليات 

الإنتاج وحماية بيئة عمل املرفق.

ويتــــوىل مديــــر الأمــــن و�شــــع البنيــــة الأ�شا�شيــــة لأمــــن املرفق وجمــــع كافــــة البيانات 

اخلا�شــــة بــــه  مــــن املوظفني بالإ�شافــــة اإىل اإح�شاء كافــــة البيانــــات  اخلا�شة باملباين 

والتجهيزات واملركبات واملعدات املختلفة بق�شد التعرف على اأهميتها، ومن َثم و�شع 

اخلطــــط الأمنية واآليــــة احلرا�شات وحماية املمتلكات اخلا�شــــة باملرفق ، وبعد اإجراء 

امل�شــــح الأمنــــي ال�شامــــل يجــــب و�شع خريطة للموقــــع  بحيث تو�شح  اآليــــة التحكم يف 

عمليــــة  الدخــــول وت�شف املباين واملكاتب ح�شب اأهميتهــــا واأنظمة الإطفاء و ت�شميم 

نظــــام املراقبة بالدوائر التلفزيونية املغلقة والإ�شاءة وحتديد ارتفاع ال�شور ونوعية 

الزجاج امل�شتخدم يف النوافذ .

المخاطر األمنية 

لقــــد فر�ــــص الواقــــع وطبيعــــة احلياة حتميــــة وجود وتنــــوع املخاطر على اعتبــــار  اأنها 

جــــزء مــــن النظام العملي ينبغي علــــى الإن�شان اإدراكها وجتنــــب حدوثها اأو التخفيف 

مــــن اآثارهــــا ، فبيئــــة العمــــل يف امل�شانــــع واملختربات واملعامــــل تكرث فيهــــا العديد من 

املخاطر املختلفة كالتفاعالت ال�شريعة واملواد ال�شامة نتيجة ارتفاع درجات احلرارة 

والرطوبة واأهم هذه املخاطر:

املخاطــــر الب�شريــــة: هي التي ي�شببهــــا الإن�شان  كال�شرقة والف�شــــاد الإداري والإهمال 

و التخريــــب و التج�ش�ــــص بالإ�شافــــة اإىل  الإ�شرابات عن العمــــل و الإرهاب و الن�شاط 

الداخلي الهدام و والن�شاط الفردي املنحرف.

املخاطــــر اأو الأخطــــاء الب�شــــــــريــــة غــــري املق�شــــودة: احلرائــــق و ت�شــــرب  الغــــاز واملــــواد 

اخلطــــرة و ت�شــــرب املــــــــــــواد ال�شامــــة بالإ�شافــــة اإىل  الإهمــــال والف�شــــالت ال�شامــــة 

واحلوادث امليكانيكية.

الطبيعيــــة  الكــــوارث  و  والرطوبــــة  احلــــرارة  درجــــة  اختــــالل  الطبيعيــــة:  املخاطــــر 

كالفي�شانات و ال�شيول و الأعا�شري و الزلزل  والرباكني.



أساليب التعامل مع المخاطر

اإذا اأيقنا بحتمية  وجود املخاطر، وتوفرت لدينا طرق دقيقة لقيا�شها،عندها �شنكون قادرين 

علــــى التعامــــل معها يف كل مرفق على النحو التايل: جتنب املخــــاط: .توزيع نطاق ال�شراكة 

وحتميل الآخرين تكاليف اخلطر.

تقليل املخاطر: تقليلها اإىل اأدنى م�شتوى اأو اإزالتها.

التعاون:م�شاركة الأخرين الذين لديهم القدرة واخلربة للتعامل مع بع�ص املخاطر .

مهام وواجبات إدارة األمن

تتنــــوع وتختلف مهام الإدارة الأمنيــــة ح�شب طبيعة وحجم ومواقع املرافق احليوية، وميكن 

تلخي�ص  مهام دوائر الأمن يف الآتي:-

• اإعداد خطة اأمنية للمرفق.	

• اإعداد خطة الطوارئ لالإطفاء والإخالء.	

• اإعداد دليل الإجراءات الأمنية باملرفق .	

• تطبيق نظام الت�شاريح والتحكم يف الدخول واخلروج .	

• نظام التحكم يف املفاتيح.	

• نظام حماية املعلومات والوثائق.	

• حماية املكاتب والأ�شول ح�شب اأهميتها .	

• مراقبة النظم الأمنية اخلا�شة باملرفق.	

• تاأهيل وتدريب اأفراد الأمن على اإجراءات الأمن وال�شالمة .	

•  التفتي�ص الدوري على اأنظمة الأمن وال�شالمة والتاأكد من اأنها تعمل .	

• ن�شر الوعي الوقائي جلميع  العاملني.	

• التحقيق يف حالت حوادث الأمن وال�شالمة .	

• التعرف على املخاطر التي تواجه املرفق والعمل على احلد من وقوعها .	

• التن�شيق والتعاون مع ال�شلطات الر�شمية فيما يتعلق بالأمن وال�شالمة.	

• رفع التقارير الدورية حول الو�شع الأمني واإقرتاح احللول ح�شب برنامج حتليل املخاطر.	
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ي�شــــود العــــامل �شحــــوة كبرية يف ظــــل التطــــور ال�شناعــــي والعمراين 

القــــدرات   متثــــل  حيــــث  امل�شتدامــــة  التنميــــة  مــــن  جــــزءاً  باعتبارهــــا 

الوطنيــــة، ولــــذا اهتــــم الباحثــــون باملحافظــــة  علــــى بيئــــة العمــــل من 

املخاطر املختلفة، واعتربها البع�ص امتداداً لالأمن القومي. 

ومــــن هــــذا املنطلــــق كان ل بــــد مــــن تقنــــني لوائــــح الأمــــن وال�شالمة 

لالإقت�شــــاد  الدخــــل  م�شــــادر  علــــى  احلفــــاظ  يحقــــق  مبــــا  والبيئــــة 

الوطنــــي وحمايــــة �شـــــــــــالمــــة العاملــــني والأ�شــــول وفــــق الأ�شاليــــب 

العلميــــة والعملية واإعداد خطط  الطـــــــــــوارئ والتعامل مع الأزمات 

العمليــــة وحتقيــــق  املمار�شــــات  اأف�شــــل  اإىل  للو�شــــول  والتدربعليهــــا 

الر�شالــــة الإن�شانيــــة مــــن اأجــــل �شالمــــة العاملــــني والإنتــــاج لتحقيق 

معدلت النمو لالقت�شاد الوطني.

الخاصة



س���ر 
الزوجة المختفية

مـــن واجـــب كل مواطن ووافد يقيم على اأر�ص الدولة اأن يبلغ عن اأي جرمية 

ي�شاهدهـــا اأو يعلـــم بهـــا ، ذلـــك اأن �شالمـــة الوطـــن واأمنه وحمايتـــه من �شرور 

اجلرميـــة ينعك�ـــص علـــي �شالمـــة واأمـــن كل املقيمـــني بالدولـــة وهـــذا الواجب 

تفر�شه ال�شرائع ال�شماوية والقوانني الو�شعية لكل دولة . 

وتت�شمن بع�ص القوانني مواد تن�ص :

   » علـــى كل �شخ�ـــص �شهـــد اإرتـــكاب جرميـــة اأو علـــم بوقوعها اأن يبـــادر باإبالغ 

النيابة العامة ـ  الإدعاء العام ـ اأو اأحد ماأموري ال�شبط الق�شائي عنها « 

   » مـــن اأخفـــى �شخ�شـــا اأو �شاعـــده على التـــواري عن الأنظار بعـــد اأن علم باأنه 

اإرتكـــب جرميـــة اأو اأخفى اأو �شرف الأ�شيـــاء املغت�شبة باأفعال جرمية مع علمه 

باأمرها ... يعد فاعال اأ�شليا جلرمية م�شتقلة يعاقب عليها بال�شجن ..... «

    » اإن كل �شخ�ص لي�ص لديه عذر مقبول ـ عليه برهانه ـ يعلم عن اأي فعل اأو 

التح�شـــري لـــه من �شاأنه خمالفـــة اأحكام قانون العقوبات ، عليـــه اأن يبلغ ذلك 

لل�شرطـــة اأو للقا�شـــي ، ويعاقـــب بال�شجن اأو الغرامة اأو بهمـــا معا كل �شخ�ص 

يرف�ـــص اأو يهمـــل يف تبليـــغ اأي معلومات يلزمه القانـــون تبليغها اىل ال�شرطة 

اأو للقا�شي ...... «

ال�شت�شاري/ بنداري بن اأحمد البنداري* 

قض���اي��ا
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ورغــــــــــــم اأن ال�شرائـــع ال�شماويـــة والقوانـــني الو�شعيـــة يف كل دولـــة تفر�ـــص هـــذا الواجب اإل اأننـــا جند اأن هذا اللتـــزام ل يلقى 

الهتمـــام الـــكايف حيـــث اأننا جند اأن بع�ص الدول ترتكـــب بها اجلرائم جهارا نهارا ومع ذلك ميتنع من �شاهدها اأو �شمع بها عن 

البالغ عنها .

واحلقيقة اأن هذه الظاهرة اخلطرية ت�شتوجب درا�شة اأ�شبابها ودوافعها والعمل على اإيجاد احللول العملية لتغيري هذا املفهوم 

يف نفو�ص املواطنني واملقيمني ، فالبد اأن يقتنع كل منا باأنه يجب اأن ي�شاهم يف توطيد دعائم الأمن بالبلد الذي يقيم فيه .

و�شدق ر�شول اهلل : 

      » من راأى منكم منكراً فليغريه بيده فاإن مل ي�شتطع فبل�شانه فاإن مل ي�شتطع فبقلبه وذلك اأ�شعف الإميان « 

والإبـــالغ عـــن وقـــوع جرميـــة يختلـــف اإختالفاً كليـــاً عن الو�شايـــة والنميمة لأنهمـــا من م�شـــاوئ الأخالق ، لذا فمـــن الواجبات 

الدينيـــة والإجتماعيـــة والقانونيـــة اأن ي�شـــارع كل �شخ�ص �شهد اأو عـــرف عن جرمية اُقرتفت اأو يجـــري التخطيط لرتكابها يف 

البالغ عنها ل�شلطات الأمن حتى تتخذ الإجراءات الكفيلة ب�شبطها قبل وقوعها وبذا ي�شلم املجتمع من �شر اجلرمية وي�شود 

الأمن والطماأنينة يف نفو�ص اجلميع .

تتنــاول ال�سطــور التاليــة الوقائع املوجــزة الإحدى الق�سايــا الغام�سة كنمــوزج للق�سايا اجلنائيــة التي حتدث 

ويحجم من �ساهدها اأو �سمع بها عن االإبلغ عنها ل�سلطات االأمن .

تتلخ�ــص وقائــع الق�سيــة فيما و�سل مــن معلومات �سريــة اىل �سابط البحــث اجلنائي عن اإختفــاء زوجة اأحد 

الوافديــن يف ظــروف غام�ســة ، فتــم اإ�ستدعاء الــزوج ومبناق�سته عن ظــروف اإختفاء زوجته قــرر اأنها �سافرت 

لزيارة االأهل ونفى وجود اأي م�ساكل بينه وبني زوجته .

وباالستفس��ار  مـــن منافـــذ الدولة املختلفـــة ) اجلوية والربية والبحريـــة ( اأفادت كل اجلهات اأنه ل يوجـــد ما يثبت �شفر 
الزوجـــة .... وهكـــذا �شـــاورت ال�شكوك �شابط البحث اجلنائي ، فطلـــب انتقال فريق من م�شرح اجلرمية ملعاينة منزل الزوجية 

) بعـــد احل�شـــول علـــى اإذن من الإدعاء العام ( وذلك لجراء املعاينة الفنيـــة ل�شتك�شاف اأية اآثار مادية ت�شاعد يف ك�شف ومعرفة 

حقيقة اختفاء الزوجة )وهذا يظهر مدى قناعة �شابط البحث اجلنائي بالأجهزة العلمية الفنية امل�شاعدة يف املعاينات الفنية 

واإقامة الأدلة والقرائن املادية(. 

انتقلت ومعي فريق م�شرح اجلرمية اإىل �شكن الزوجية، ومبعاينته من اخلارج مل نالحظ وجود اأية اآثار اأو مظاهر ت�شري اإىل 

ت�شلـــق اأو اقتحـــام لل�شـــور اأو لبـــاب ونوافذ املنـــزل، ومبعاينة املنزل من الداخـــل مل نالحظ اأية اآثار ظاهرية تـــدل على العنف اأو 

العبـــث مبحتويـــات حجراتـــه ب�شغة عامة اإل اأنـــه باملعاينة الدقيقة املتاأنية ل حظنا باجلزء ال�شفلـــي لأحد حوائط حجرة النوم 

الرئي�شيـــة وعلـــى مقاب�ـــص اأدراج دولب خ�شبي ، لحظنا وجـــود بقع دموية �شغرية جدا » طرط�شة دموية « مع حماولة اإزالتها،  

كما ُلوحظ وجود بقعة كبرية )�شبق تنظيفها( وذلك ب�شجاد املوكيت املغطى لأر�ص احلجرة وبرفع ال�شجاد تبني وجود تلوثات 

دموية باأر�ص احلجرة ،وقد قام خبري الفحو�ص البيولوجية برفع عينات من هذه البقع كما قام باأخذ عينات من مياه �شرف 

حو�ص احلمام الرئي�شي امللحق  بحجرة النوم وبحمامني اآخرين باملنزل وذلك لإجراء الفحو�ص البيولوجية .
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وبمعاينة  بقية غرف واأركان ال�شكن، مل نالحظ وجود اأية مظاهر للعنف اأو للعبث اأو اآثار مادية .

ومبعاينة حديقة املنزل ، لوحظ وجود مظاهر حلفر حديث بجوار ال�شور وقد مت تغطية احلفر بزراعة �شجرة يف هذا املو�شع، 

وبرفـــع ال�شجـــرة واإزاحـــة الأتربة ، عرثنا على قطعـــة من احلديد مدفونة على عمق 70 �شم ولوحـــظ باأحد ثناياها بقع دموية 

�شغرية جداً . 

اأثبـــت خبـــري الفحو�ـــص البيولوجية اأن العينات املرفوعـــة من املنزل وقطعة احلديد )املعثور عليهـــا مدفونة باأر�ص احلديقة ( 

لدماء ب�شرية من نف�ص الف�شيلة .

مت اإبـــالغ هـــذه النتائـــج اإىل �شابـــط البحـــث اجلنائـــي ، وبدوره قـــام باإ�شتدعاء الـــزوج ومبناق�شته حـــاول الإنكار واملنـــاورة اإل اأن 

متر�ص �شابط البحث اجلنائي يف املناق�شة واملواجهة ومبا تو�شل اإليه من معلومات وحتريات واأدلة فنية جعلت الزوج يعرتف 

تف�شيلياً بالواقعة . 

واأفاد اأنه كانت توجد م�شاكل بينه وبني زوجته ب�شبب �شكوكه يف �شلوكها وقد حاول اأكرث من مرة اإ�شالحها اإل اأنه ف�شل يف ذلك، 

ولـــذا عقـــد العـــزم على التخل�ص منها فاأعد قطعة من احلديد واأنتهز نومها على �شجاد اأر�ص حجرة النوم  فقام ب�شربها اأكرث 

مـــن مـــرة على راأ�شها، وبعـــد اأن تاأكد من وفاتها اأخرب بع�شاً من اأ�شدقائه من نف�ص جن�شيته الذين ح�شروا وقاموا مب�شاعدته 

بتغ�شيل اجلثة وتكفينها واإعداد حفرة عميقة مبنطقة  �شحراوية بعيدة عن امل�شاكن ثم قاموا بنقل اجلثة  ب�شيارته ومت دفنها 

يف القـــرب الـــذي �شبـــق اإعداده ، واأ�شاف اأنه  بعد دفن اجلثة مب�شاعدة اأ�شدقائه عـــادوا اإىل املنزل وقاموا باإزالة الدماء وتنظيف 

املنزل واإخفاء قطعة احلديد  والتخل�ص من مالب�ص الزوجة بحرقها .

وقـــد اأر�شـــد الـــزوج اىل مو�شع القـــرب ) تبني اأنه يبعد مب�شافة 10 كيلومـــرت عن املنطقة ال�شكنية( حيـــث مت اإ�شتخراج اجلثة يف 

ح�شور الطبيب ال�شرعي وممثل من الإدعاء العام وقا�شي من املحكمة اجلنائية . 

واأثبت الطبيب ال�شرعي اأن اجلثة لمراأة يف العقد الثالث قد حيث م�شى على وفاتها �شهران تقريباً  واأنها م�شابة بك�شورعديدة 

باجلمجمـــة نتيجـــة ال�شرب باآلة حديدية،  وقرر بعد معاينتـــه  لالآلة احلديدية التي عرث عليها مدفونة باأر�ص حديقة املنزل 

اأنه من املمكن اأن حتدث مثل هذا النوع من الك�شور براأ�ص املجني عليها .

مت معاينة �شيارة الزوج ) التي ا�شتخدمت يف نقل اجلثة ( ورفع منها بع�ص الآثار املادية .

ولكن هل هذه اجلثة هي جثة الزوجة املختفية؟؟ وخا�شة اأن اجلثة متحللة وطم�شت معامل الوجه   .

وهنـــا ياأتـــي دور الفحو�ـــص البيولوجية مرة اأخرى حيث ثبت من التحاليل اأن الدمـــاء املرفوعة من املنزل ومن قطعة احلديد 

دمـــاء ب�شريـــة  تنتمـــي اإىل عينـــات بيولوجية اأخذت من اجلثـــة، واأ�شتكملت التحاليـــل باأخذ عينات من والـــدّي الزوجة ) اأبحاث 

الب�شمة الوراثية D.N.A  ( وبذا اأكدت التحاليل البيولوجية اأن اجلثة للزوجه الغائبة . 

ويف هـــذه الق�شيـــة نـــرى التعاون الكامل بني جهازي البحث اجلنائي ) املباحث اجلنائية واملخترب اجلنائي ( من خالل املعاينة 

الفنية الدقيقة للمنزل اأمكن الك�شف عن وجود اآثار واأدلة مادية » مت ن�شبتها فيما بعد اىل الزوجه الغائبة «  ثم جهود �شابط 

البحث اجلنائي يف التحقيق والتحري للو�شول اإىل ك�شف حقيقة اختفاء الزوجة . 

مت القب�ـــص علـــى بع�ـــص مـــن اأ�شدقاء الزوج ممن �شاعـــده يف اإخفاء معامل اجلرمية ، وُقّدم اجلميـــع اإىل املحاكمة حيث اأ�شدرت 

حكمهـــا العـــادل بالإعـــدام للـــزوج ) مل ي�شتطع الزوج اإثبـــات الدافع لقتل زوجته » �شوء ال�شلوك«  ( كمـــا ق�شت املحكمة بال�شجن 

والإبعاد لكل من علم و�شارك يف اإخفاء اجلرمية ومل يبلغ عنها .

قض���اي��ا

ا�شت�شاري املعاينات والتقييم الفني مل�شارح اجلرائم* 
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يقـــال مـــا حياتنـــا اإل ح�شـــاد لنتاج اأفكارنـــا، فاإذا فكرنـــا يف املر�ص �شنمر�ـــص واإذا فكرنا يف 

احلـــزن �شنحـــزن واإذا مـــا فكرنـــا يف ال�شعـــادة �شنكون �شعـــداء. لكن ماذا �شنجنـــي من ثمار 

اأفكارنا لن�شتطيع ال�شتمرار يف مواجهة الواقع؟

الفكـــر هـــو م�شاحة مـــن احلريـــة واإن اأ�شتطعنا اأن نعطي هـــذه امل�شاحة دافعـــاً من الأفكار 

الإيجابية ل�شتطعنا اأن نعي�ص �شعداء بكل ما حتمله الكلمة من معنى، فال�شعيد هو ذلك 

ال�شخ�ـــص القـــادر علـــى اأن ي�شنع مـــن احللم واقعـــاً، واأن يجعل من العـــرثات طريقاً نحو 

التقدم، واأن يرى احلياة من جانبها امل�شرق البهيج.

كثـــرياً مـــا نتوقـــف عنـــد الأ�شياء التـــي ل ت�شتحق حتـــى التفكري بهـــا متنا�شـــني اأن اأمامنا 

الكثري لنعي�شه والكثري لنواجهه، ولكننا ندرك هذا بعد فوات الأون.

فلو فكرنا يف ال�شعادة  �شنجدها ملك اأيدينا، فهي ل ت�شلنا اإل عرب تلك الربجمة العقلية 

لأفكارنـــا نحـــو كل ما هو جميـــل، يجب اأن مت�شي حياتنا وفق قواعـــد نحن من يفر�شها 

لنتذوق راحة البال، فال�شعادة متنحك القدرة على مواجهة �شوؤون احلياة املختلفة، فكم 

مـــن م�شافـــر فتك به ال�شوق وكم من مري�ص قهره املر�ص وعا�ص حتت �شغط نف�شي كان 

ال�شبب يف انتزاع ال�شعادة من حياته.

وخري مثال على ذلك البطل » روبرت فالكور�شكوت«  ورفاقه الربيطانيون الذين ق�شدوا 

القطـــب اجلنوبـــي وقـــد كانـــت الرحلـــة اأق�شـــى واأ�شعب رحلة قـــام بهـــا اأي اإن�شـــان.. فاأثناء 

رحلتهـــم  نفـــد منهم الطعام والوقود واملـــوؤن ومل ي�شتطيعوا ال�شتمرار بعد اأن حا�شرتهم 

اإحـــدى العوا�شـــف الثلجيـــة العنيفـــة حيـــث ظلـــت ت�شـــرب اأرجـــاء القطـــب اجلنوبـــي اأحد 

ع�شـــر يومـــا، حينها اأدرك �شكـــوت ورفاقه اأنهم ي�شرعـــون نحو الهاوية واأن املـــوت بات اأمراً 

حم�شومـــاً. وكان �شكـــوت قـــد اأح�شر معه اأقرا�شـــاً خمدرة ملواجهة املـــوت ولكنهم جتاهلوا 

هذا املخدر راف�شني امليتة احلقرية بعد اأن ف�شلوا املوت وهم ين�شدون اأروع الأغاين. 

ق�شـــة ظلـــت خمفية ومل نعرفها اإل من خالل  اخلطاب الذي وجدته الوحدات الك�شفية 

بجـــوار جثـــة �شكـــوت املتجمدة بعـــد ثمانية اأ�شهـــر واحلا�شـــل اأن تلك املجموعـــة اأرادت اأن 

تتمتع بكل حلظة من حلظات حياتهم حتى وهم من املوت قاب قو�شني اأو اأدنى.

ومثـــال اأخر علـــى اأن ال�شعادة نحن من ي�شنعها ال�شاعر الكفيف ملتون الذي على الرغم 

من اإعاقته اإل اأنه اأكت�شف هذه احلقيقة منذ ثالث قرون م�شت اإذ قال:» مبقدور العقل 

اأن ي�شنع لنف�شه وهو قابع يف مكانه جحيما من اجلنه اأو نعيما من النار «  وهذا خري دليل 

اأن حياتنـــا هـــي ناجت حل�شاد اأفكارنا، فالعقل مبقدوره اأن يقـــدم ما ل ي�شتطيع ال�شخ�ص 

توقعـــه وهـــو يف نف�ـــص الوقت قادر على اأن يحلق من عامل احلـــزن اإىل عامل ال�شعادة ومن 

ذكريات املا�شي اإىل جمال احلا�شر. فالإيجابية الناجتة عن �شعورنا بال�شعادة تعد قارب 

النجاة من هفواتها وهي ال�شبيل الوحيد للو�شول اإىل بر الأمان. 

صناعة السعادة

مدرين املكتومية

�شحفية عمانية
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ماهية اإلحصاء:
الإح�شـــاء بالتعريـــف املاألوف هـــو عبارة عن جمع بيانـــات عن املجموعـــات والظواهر املختلفة، 

والتعبـــري عنهـــا يف �شورة رقمية. ويحدث كثرياً من اخللط بـــني مفهوم كلمة اإح�شاءات وبني 

كلمـــة  اإح�شـــاء: فكلمـــة اإح�شـــاءات تعني جمموعة مـــن البيانـــات العددية التـــي ت�شف ظاهرة 

معينـــة، ومثـــال ذلـــك اإح�شاءات املواليد والوفيـــات والإح�شاءات ال�شكانيـــة. و اأما كلمة اإح�شاء 

فتعنـــي جمموعـــة مـــن الأدوات تعـــرف بالطـــرق الإح�شائية وهـــي الأ�شاليب املتبعـــة لتلخي�ص 

وت�شنيـــف وحتليـــل البيانـــات العدديـــة واإيجـــاد العالقـــة بينهـــا لي�شهـــل علـــى الباحـــث ومتخذ 

القـــرار ال�شتفـــادة مـــن تلـــك البيانـــات يف اإيجاد حـــل مل�شكلة مـــا اأو لتح�شني وتطويـــر العمل اأو 

اأداء موؤ�ش�شتـــه. وقـــد عرفـــت الع�شور القدمية مفهـــوم الإح�شاء مبعنى احل�شـــر والعد وكانت 

البيانـــات ت�شتخـــدم لت�شريف اأمور الدولة ور�شم �شيا�شاتهـــا وا�شتخدم امل�شريون القدماء هذه 

الفكـــرة لتعـــداد �شكان م�شر وثروتهـــا، كما ا�شتغلوا  النتائج يف تنظيم م�شـــروع بناء الأهرامات 

ويف عملية اإقطاع الأرا�شي وتوزيعها على ال�شكان بطريقة عادلة. 

ومـــع مـــرور الوقـــت ومب�شاهمـــات من العديـــد العلماء تطـــور علـــم الإح�شاء حتـــى اأ�شبح علماً 

م�شتقاًل له نظرياته وقواعده وجذوره الريا�شية، وقد تنامى بف�شل جهود العلماء والباحثني 

واملوؤمتـــرات الدولية اخلا�شة مبناق�شة م�شائـــل الإح�شاء واملجالت العلمية اململوءة بالأبحاث 

اجلديـــدة عنـــه.  كما اعتنت احلكومات باإن�شاء اأق�شام لالإح�شـــاء بالوزارات املختلفة، واأ�شبحت 

اجلامعـــات حتتـــوي علـــى اأق�شـــام لدرا�شـــة علـــم الإح�شـــاء وعمـــل الأبحـــاث ملـــا له  مـــن ارتباط 

وثيـــق بالعلـــوم املختلفة كالفلك والوراثـــة والأحياء وعلم النف�ص والعلـــوم القت�شادية واملالية 

وال�شناعية والتجارية وكذلك العلوم الجتماعية وال�شيا�شية. وعالوًة على ذلك  ظهرت علوم 

اأخـــرى مثـــل علم الإح�شـــاء الريا�شـــي وامليكانيكا الإح�شائيـــة وعلم النف�ـــص  الإح�شائي وعلم 

القت�شاد الإح�شائي. 

أهمية اإلحصاء وتحليل البيانات في التخطيط والتطوير

املالزم اأول/يحيى بن عامر الهميمي   

الإدارة العامة للجمارك

إحص��اء
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أقسام علم اإلحصاء:

Descriptive Statistics اإلحصاء الوصفي

يت�شمـــن الإح�شـــاء الو�شفـــي الأدوات التـــي ابتكـــرت لتنظيم وعر�ـــص البيانات عن 

ظاهـــرة مـــا يف منـــاذج �شهلـــة وبطريقة واقعيـــة، ومبعنى اآخر جمـــع معلومات وافية 

ودقــــــــــيقة ودرا�شـــــة الواقع اأو الظاهرة كما هي يف الواقع بحيث يتم و�شفها و�شفاً 

دقيقاً با�شتخدام الأ�شلوب الكمي. و يت�شمن قيا�شات الظواهر املتكررة )التوزيعات 

 ،Percentages والنـ�شب  املئوية ،Frequency Distribution )التكرارية

 variation وتباين املفردات عن املتو�شطات،Average واملتو�شطـــات احل�شابية

 Measures of الت�شتـــت  ومقايي�ـــص   ،of items from averages
Dispersion . ويتـــم عر�ص الإح�شاءات با�شتعمال اجلداول والر�شوم البيانية. 

ويف كل احلالت تخـــدم الإح�شاءات الو�شفية املعطيات والبيانات الكمية.

inferential Statistics  اإلحصاء االستقرائي أو االستداللي

ي�شمـــل ا�شتخدام الإح�شـــاءات واأخذ العينات الع�شوائية للح�شـــول على ا�شتنتاجات 

ب�شـــاأن بع�ـــص اجلوانـــب اأو الظواهر مو�شـــوع الدرا�شة. فاإذا كانـــت الظاهرة مو�شع 

الدرا�شـــة والتحليـــل ممثلة للمجتمـــع الذي تنتمي اإليه، فاإنـــه ميكن احل�شول على 

نتائج معنوية عن املجتمع بتحليل بيانات هذه الظاهرة وهم ما يعرف بال�شتدلل. 

فال�شتنتـــاج مـــن العينـــة املحـــددة لالأ�شيـــاء ل�شيـــادة اخل�شائ�ـــص يف املجتمـــع هـــدف 

ا�شتنتاجي اأو اإح�شاء ا�شتقرائي. 

ومبـــا اأن ال�شتـــدلل الإح�شائـــي عمليـــة ع�شوائيـــة عـــن �شلوك اأو ظاهـــرة مالحظة 

 ،Probabilities خالل فرتة حمدودة من الزمن. فهو ي�شمل مقايي�ص الحتمالت

 ، Level of significance وم�شتويـــات الدللـــة ، Error ومقايي�ـــص اخلطـــاأ

 Coefficients ومعامالت القـــرتان ، Correlation ومعامـــالت الرتبـــاط

of Contingency، ومعامـــالت النحـــدار Regression، وحتليـــل التبايـــن 
 .Analysis of variation

ويفيـــد هـــذا النـــوع مـــن الإح�شـــاء يف حتليـــل العالقـــة بـــني خ�شائ�ـــص املجموعـــات 

والبيانات املختلفة الكمية وغري الكمية.

 : Data Collection  عملية جمع المعلومات
مرحلـــة جمـــع املعلومـــات تاأتـــي اأهميتهـــا مـــن خـــالل الدقـــة والتنظيـــم والبعد عن 

الأخطـــاء،  فجمـــع البيانات ال�شحيحة وب�شكل دقيق يـــوؤدي اإىل اجلودة يف التحليل 

والتخطيط واتخاذ القرارات. 

واأهم خطوات جمع البيانات هي:
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1- حتديد امل�شكلة او تعيني الظاهرة املراد درا�شتها وبحثها. 

2- حتــــــــديـــــــــد وحـــدة القيا�ـــص التـــي �شت�شـــــــــتعمـــل يف عمليـــة 

جمع البيانات.

3- تعيـــني املتغـــريات وح�شـــر امل�شـــادر التـــي يعتمـــد عليها يف 

احل�شول على البيانات.

4- حتديـــد الأ�شلـــوب اأو الطريقة التـــي �شت�شتخدم للح�شول 

على البيانات واملعلومات.

 Methods of data البيان��ات  جم��ع  ط��رق 
Collection

ويقـــوم  الإن�شـــان باعتبـــاره امل�شـــدر الأ�شا�شـــي للبيانات بجمع 

املعلومات من خالل الطرق التالية:

1- امل�شح اأو ال�شتبانة.

2- التجربة وت�شجيل النتائج. 

3-امل�شاهدة واملالحظة.

وميكـــن القـــول  اأن م�شـــدر البيانـــات اإمـــا اأن يكـــون  داخلياً اأو 

خارجيـــاً، فم�شـــدر البيانـــات الداخلـــي يق�شـــد بـــه البيانـــات 

املتجمعـــة من الإدارات املختلفة والأق�شام وال�شعب والعاملني 

يف خمتلف جوانـــب الن�شاط يف املنظمة مثل الفواتري واأوامر 

ال�شـــراء وال�شيكات الواردة وال�شادرة واأرقام املبيعات وغريها، 

وهذه البيانات تدون على �شكل تقارير اأو قد تكون مالحظات 

ومناق�شات م�شجلة.

بينما يق�شد بالبيانات من م�شادر خارجية هي التي تاأتي من 

الزبائـــن واملورديـــن ومن خمتلـــف املنظمـــات ذات العالقة مع 

املنظمـــة املدرو�شـــة ومن ال�شـــوق ومن ردود اأفعـــال امل�شتهلكني 

الن�شـــرات  ومـــن  ال�شـــراء  وجلـــان  املبيعـــات  مندوبـــي  ومـــن 

والدوريات املتخ�ش�شة والحتادات وغريها.

الإح�شـــاء يف �شورتـــه احلديثـــة هو اأحد الدعامـــات الرئي�شية 

للتخطيـــط ودقـــة القرارات وحتقيـــق الأهـــداف املن�شودة لكل 

املوؤ�ش�شـــات ال�شناعيـــة و اخلدميـــة بالإ�شافـــة اإىل املوؤ�ش�شـــات 

الأخـــرى التـــي ت�شهـــم يف حتقيـــق التنمية لأي بلـــٍد كان. ومن 

اأهم فوائد الإح�شاء ما يلي:

1- ي�شاعـــد علـــى تقـــدمي اأدق  و�شف للمعطيـــات التي نح�شل 

دقـــة  اأكـــرث  الريا�شـــي  اأو  الإح�شائـــي  فالو�شـــف  عليهـــا، 

و�شحة من الو�شف اللفظي.

2-  ت�شاعد الو�شائل الإح�شائية من جداول ور�شومات بيانية 

يف تلخي�ـــص نتائـــج البحـــث بطريقـــة ذات معنـــى ودللـــة، 

وب�شـــكل �شهل وذو معنـــى وبطريقة اأف�شل عـــن املعلومات 

املبعرثة واملكتوبة بدون مهارة الباحث الإح�شائية. 

3- الإح�شـــاء يوؤدي اإىل روؤية الأ�شياء وامل�شكالت ب�شكل وا�شح 

ومنظـــم ومرتـــب لأنـــه يخلـــق نظامـــا وا�شحـــا للبيانـــات 

والعالقـــات بـــني الأ�شيـــاء، كمـــا اأنـــه ي�شاعدنـــا علـــى روؤية 

النتائـــج وفهمهـــا من جمرد النظـــر اإىل البيانـــات املحللة 

واملرتبة.

4- ي�شاعـــد الإح�شـــاء عـــن طريـــق الو�شائـــل الإح�شائية على 

التنبـــوؤ بحـــدوث ظواهر معينة من خـــالل تقدمي التغري 

ال�شابـــق يف ظاهـــرة مـــا ممـــا ي�شمـــح للتخطيـــط ال�شليـــم 

والأف�شـــل للم�شتقبـــل اإ�شافـــًة اإىل  م�شاعدتـــه يف معرفـــة 

علل واأ�شباب بع�ص الظواهر.

5- يقدم الإح�شاء تو�شيحاً

6-  للعالقـــات بني الظواهر املختلفة، كالعالقة بني الأ�شباب 

واملتطلبـــات  واجلـــزء  الـــكل  بـــني  والعالقـــة  والنتائـــج، 

والإمكانيات وحجم الإنتاج وم�شتوى اخلدمات.
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على اأهبة اال�ستعداد ويف خمتلف املواقع
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مس����رح الجريم���ة
وأبرز اآلثــــار المتعلقـــة بـــــه

الرقيب/ را�شد بن ظاهر الغافري

 قيادة �شرطة حمافظة الداخلية 

قض�����ايا

ُيّعــرف البع�ــص م�سرح اجلرميــة باأنه املكان الــذي تنبثق منه كافة االأدلــة التي تربئ املتهــم اأو تدينه الأنه قد 

وقعــت اجلرميــة على اأر�سه وفوق �سطحه ،و يذهب البع�ص االآخر اإىل اأنه املكان الذي انتهت فيه اأدوار الن�ساط 

االإجرامــي ويبــداأ منه ن�ســاط املحقق اجلنائي واأعوانــه، ومل�سرح اجلرميــة اأهمية كبرية حيث اأنــه املكان الذي 

ينطلــق منــه املحقــق اجلنائــي لكي يتاأكد مــن خلله من حقيقــة وقوع الفعل فيهــا فيمــا  اإذا كان ي�سكل جرمية 

جنائيــة اأم ال، ويف حالــة التاأكــد مــن كــون الفعل ي�سكل جرميــة فاإن م�ســرح اجلرمية ميكن مــن خلله التعرف 

على كافة ملمح االأعمال املّكونة لل�سلوك االإجرامي اأو املتممه للجرمية اإىل جانب ا�ستظهار امللمح التف�سيلية 

الأ�سلــوب ارتــكاب اجلرميــة ، كما اإنه املــكان الذي يتم من خلله التعــرف على ظروف اجلرميــة والبواعث التي 

دفعت اجلاين اإىل ارتكابها .   
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 اإن ح�شن التعامل مع م�شرح اجلرمية من �شاأنه اأن يتيح الفر�شة 

للمحقـــق اجلنائي للتعرف على مالمح �شخ�شية اجلاين ور�شد 

اأ�شلوبـــه الإجرامـــي الذي اتبعه يف الو�شـــول اإىل م�شرح اجلرمية 

ومغادرتـــه له، ومبعنى اآخر  حتديد الكيفية التي اقرتب بها من 

م�شرح اجلرمية لأن من �شاأن ذلك ت�شهيل مهمة املحقق اجلنائي 

يف اقتفاء اأثر اجلاين وت�شهيل مهمة القب�ص عليه .

واإذا كان م�شـــرح اجلرميـــة يتمتـــع بـــكل هـــذه الأهميـــة باعتبـــاره  

م�شتـــودع �شـــر اجلرميـــة و املكان الـــذي ميكـــن اأن ت�شتخل�ص منه 

الآثـــار املاديـــة فاإنـــه ميكن القول بـــاأن م�شرح اجلرميـــة كلما بقي 

علـــى هيئته وُحمـــي من العبث والتدخل املق�شـــود وغري املق�شود 

بفعـــل اجلـــاين اأو املجنـــي عليـــه اأو بفعـــل الطبيعـــة فاإن مـــن �شاأن 

ذلـــك اأن ي�شاعـــد علـــى جنـــاح اأو ف�شـــل اإجـــراءات اإثبـــات اجلرمية 

والك�شـــف عـــن مرتكبهـــا، ولـــن يتحقق هـــذا الأمـــر اإل من خالل 

الإجـــراءات التـــي ت�شمـــن املحافظـــة  على م�شـــرح اجلرمية ومن 

ثـــم ال�شتفـــادة منـــه على اأمت وجـــه من خـــالل النتقـــال ال�شريع 

اإىل م�شـــرح اجلرميـــة لإجراء املعاينة مع �شـــرورة ال�شتعداد من 

ح�شـــث توافـــر الإمكانات الب�شرية واملاديـــة ، وكلما تعددت و�شائل 

واأ�شاليب اجلرائم من قتل اأو �شرقة اأو ن�شب اأو اإرهاب اأو غريها 

مـــن اجلرائـــم كلما تطورت و�شائـــل الك�شف عنهـــا. واأول ما يقوم 

به املحقق عند النتقال للمعاينة هو رفع الآثار املادية واأهمها:

 

1     بصمات األصابع :

تعـــرف الب�شمة ب�شكل عام باأنها اخلطـــوط البارزة التي حتاذيها 

خطـــوط اأخرى منخف�شة على جلد اأ�شابع اليدين والكفني من 

الداخل حيث تتخذ اأ�شكاًل خمتلفة وترتك طابعاً على كل ج�شم 

تلم�شـــه، وقد ثبت علمياً باأن �شكلهـــا ثابت ل يتغري مدى احلياة، 

كما اإنها ل تتماثل بني �شخ�شني من بني ماليني الب�شر حيث اأن 

لكل �شخ�ص ب�شمة اأ�شبع متيزه عن غريه واأن اأي ت�شويه يجريه 

ال�شخ�ـــص لإخفـــاء هـــذه اخلطـــوط يظهـــر كعالمـــة مميـــزة على 

�شطحهـــا.  وتنق�شـــم هـــذه الب�شمـــات اإىل ثالث جمامـــع رئي�شية 

وهي الب�شمات الغائرة وامللوثة واخلفية .

وا�شتخـــدم ال�شينيـــون واليابانيـــون ب�شمة الأ�شابـــع منذ 3 اآلف 

�شنـــة يف ختـــم العقود ويف القرن 19 ا�شتخـــدم الإجنليز الب�شمات 

عندمـــا كانـــوا يف اإقليـــم البنغـــال بالهنـــد للتفرقة بـــني امل�شاجني 

والعمـــال هناك لأنهم اكت�شفـــوا اأن الب�شمات تختلف من �شخ�ص 

لآخـــر ول تـــورث حتـــى لـــدي التوائـــم املتطابقـــة )املت�شابهـــة( ، 

ولـــذا اأ�شبـــح علـــم الب�شمـــات واقعاً يف عـــامل اجلرميـــة حيث يتم 

م�شاهاتهـــا  يدويـــاً وبوا�شطـــة العد�شات املكربة، واأمـــا يف ع�شرنا 

احلا�شـــر   فتو�شـــع الب�شمـــات فـــوق ما�شـــح اإلكـــرتوين ح�شا�ـــص 

للحرارة، فيقراأ التوقيع احلراري لالإ�شبع ثم يقوم املا�شح ب�شنع 

منوذج للب�شمـــة وم�شاهاتها بالب�شمات املخزونة، وهناك ما�شح 

اآخـــر ي�شنـــع �شـــورة للب�شمـــة من خـــالل التقـــاط اآلف املج�شات 

بتح�ش�ـــص الكهرباء املنبعثـــة من الأ�شابع، ويف املا�شي كان  الطب 

ال�شرعي يواجه  م�شكلة يف  اأخذ الب�شمات لأ�شابع الأموات حتى 

بعـــد دفنهـــم لأنها جافة، ولذا كان  تغم�ـــص يف حملول جلي�شرين 

اأو مـــاء مقطـــر اأو حام�ـــص لكتيك لكـــي ت�شبح طريـــة ولو كانت 

اأجهـــزة اليـــد مه�شمة اأو تالفـــة ثم يك�شط جلـــد الأ�شابع ويل�شق 

فوق قفاز طبي وتوؤخذ الب�شمة.

 :)DNA( 2      الحمض النووي

لقد اأ�شبحت تكنولوجيا )DNA( اأحد الأدلة الرئي�شية يف علم 

الطـــب ال�شرعـــي حيث يعتمـــد حالياً على لغة اجلينـــات K وبات 

حم�ص )DNA( كبنك معلومات جينية عن اأ�شالفنا واأ�شولهم 

حيث يعطينا هـــذه املعلومات كمعطيات �شهلة ومي�شرة و�شريعة، 

 )DNA( ويف عـــام 1984م ظهر التقدم يف فح�ـــص هذا احلم�ص

يف دمـــاء الأ�شخا�ـــص والتعـــرف من خاللـــه عل الأفـــراد. ويعترب 

)DNA( اأداة قويـــة ودامغـــة للتعـــرف علـــى هويـــة الأ�شخا�ـــص 

واملجرمـــني وامل�شتبه بهم حيث اكت�شـــف علماء اجلينات والوراثة 

  )DNA( اأن ثمـــة مناطـــق متقطعـــة يف اأجـــزاء الت�شـــال بـــكل

وتوجـــد يف هـــذه الأجـــزاء اأطوال ق�شـــرية متكررة عـــدة مرات يف 

ال�شفـــرة الوراثيـــة، كما وجد اأن هذه الأجـــزاء املتكررة واملتقطعة 

لها ب�شمة وحيدة لكل �شخ�ص اأ�شبه بتفرد ب�شمات اأ�شابع اليد ، 

اإل اإن هـــذا احلم�ص متطابق لدي التوائم املتطابقة حيث ميكن  

ت�شويـــره باأ�شعـــة اك�ـــص ورفعـــه علـــي اأفـــالم ح�شا�شـــة ، وي�شتخدم 

حم�ـــص )DNA( باعتباره  اأقـــوى اأداة للتعرف من خالله على 

املجـــرم والك�شـــف عنه من خـــالل رفع الـ DNA ( مـــن اآثار دمه 

يف م�شـــرح اجلرميـــة حتى ولـــو كانت من بقعة دميـــة متناهية ثم 

حتديـــد م�شدرهـــا مـــن خالل قاعـــدة بيانـــات اجلينـــات الوراثية  

واملخزنـــة يف اأجهزة الكومبيوترات اجلنائية حيث ميكن التعرف 

عليه وعلى �شاحبه يف ثواٍن .



حض��ارة

ُعمـــان هـــي مـــن �شنعت التاريخ ولي�ـــص التاريخ من �شنع ُعمـــان ، قالعها تعانق جمدها 

وح�شونهـــا ت�شمـــو بعـــزة اأهلهـــا ، وعلـــى �شمـــوخ  جبالهـــا و امتـــداد �شواحلهـــا يكمـــن �شـــر 

ح�شارتهـــا ، ويف بطـــون اأوديتها يرت�شم اأثر خف جيادها ، وعلى حميا رجالها وتعرجات 

جباهـــم ي�شتنطـــق الزمن م�شاهد امتـــداد تاريخها  ، اأفالجها تـــروى �شما كل متعط�ص 

لنهـــر تاريخهـــا العـــذب ، ونخيلهـــا البا�شقـــات تالم�ـــص عنـــان ال�شمـــاء لتحكـــي ق�ش�ـــص 

ت�شحياتها واجنازاتها.

ُعمـــان مـــن ات�شلـــت وتوا�شلـــت باحل�شـــارات القدميـــة كح�شـــارة  بالد ما بـــني النهرين 

وح�شـــارات ال�شـــني والهنـــد وح�شـــارات �شـــرق البحـــر املتو�شـــط ووادي النيـــل و�شمـــال 

افريقيا، فكانت مركز فكرياً ومرتكزاً اقت�شادياً مهماً .

 واإن كان التاريخ قد قدم ُعمان كواحدة من اأقدم احل�شارات الب�شرية على هذه الأر�ص، 

فقـــد قـــدم الإن�شـــان الُعماين قبل ذلـــك اأعظم املبادئ واأ�شمى املعـــاين،  فقد تعاقبت على 

ُعمـــان احلا�شـــر اأ�شماء خمتلفة ، ف�شميت )جمان( و )مزون( وغريها من ال�شماء وكل 

ا�شم من هذه الأ�شماء يعك�ص اأبعاد واأغوار ح�شارة وتاريخ ُعمان . 

مييـــل العمانيـــون اإىل ال�شـــالم واخلـــري ويعملـــون لأجل النمـــو والزدهـــار ، وهذه �شفة 

متاأ�شلة بني خمتلف تكوينات املجتمع الُعماين، فقد اأعتنق اأهلها الأ�شالم طواعية فكان 

لها ال�شلم وال�شالم .

ُعمـــان مـــن ولـــدت العلماء والأدبـــاء واملثقفني الكبـــار الذين �شكلوا على امتـــداد املراحل 

التاريخية املختلفة مرجعاً للفكر واملعرفة .

ُعمـــان من اأتعبـــت ال�شمود واأ�ش�شت اجلنود وانت�شرت خارج احلدود ، و�شتبقى خناجرها 

منغر�شة يف كبد حقيقة التاريخ ، واإن اأرادت بع�ص الأهواء انتزاعها .

جبـــال ُعمـــان قدمية بقـــدم التاريخ وتعاقـــب الأجيـــال ، األوانها تختلط بطبيعـــة اأر�شها 

يغلـــب عليهـــا الألـــوان الغامقة نظـــراً لرت�شبات الدهـــر وتراكم عوامل التعريـــة عليها ، 

ومتتـــد هـــذه اجلبـــال لت�شـــكل �شل�شلة تعك�ـــص ت�شل�شل الأحـــداث التي خلدهـــا الُعمانيون 

فهي ممتدة من روؤو�ص اجلبال يف راأ�ص م�شندم بوابة اخلليج اإىل راأ�ص احلد املطل على 

املحيط الهندي .

عرف الُعمانيون �شجرة اللبان وا�شتخرجوا من لبها واأفرازاتها مادة جميلة ذات رائحة 

عطريـــة زكيـــة ت�شتخدم لأغرا�ص طبيـــة ولها منافع عدة تنبت هـــذه ال�شجرة يف بطون 

اأوديـــة حمافظـــة ظفار ومتثل ثـــروة اقت�شادية وطنية حيـــث مت ت�شديرها اإىل خمتلف 

احل�شارات   والأمم .

النخيل والأ�شجار واجلبال وال�شهول والطبيعة اجلغرافية لُعمان تدل دللة قطعية اأن 

هذه الدولة ولدت نتيجة تراكم ح�شارات وت�شحيات �شعب ع�شق اأر�شه ومات لأجله .

ُعم������ان الت�اري���خ

الرائد/ خليفة بن حامد الفرعي* 

مكتب املفت�ص العام لل�شرطة واجلمارك 

العدد 131 نوفمرب 2012م  66



67العدد 131 نوفمرب 2012م 

م�شاجد ُعمان بزخارفها اجلميلة ، وقالعها بهند�شتها العجيبة ، وح�شونها برت�شانتها املنيعة ، وطرقاتها الوا�شعة ، وم�شاكنها بطرازها 

املعماري الأنيق وواحاتها املبهرة كل ذلك جذب اإليها الرحالة والأدباء فاألفوا عنها وعن حياة �شعبها كتباً عديدة ومراجع كثرية .

يبقـــى الُعمـــاين �شامتـــاً حيث اأوكل ملفردات التاريخ اأن تتحـــدث عن عظم تاريخه وعلو  اأ�شالته ، وُعمان يف عهد جاللة ال�ُشلطان قابو�ص 

بن �شعيد املعظم و�شعبها العظيم ت�شتعيد جمدها وعزة ح�شارتها واأزهى ع�شورها.

اإنك حينما تكتب عن ُعمان فاأنت تكتب من عمق املكان وامتداد احل�شارة .

ماج�شتري يف القانون*

67العدد 131 نوفمرب 2012م 



لطاملــــا ت�شاألــــت عما اإذا كان املا�شي تعي�شــــاً ومليئاً بالهموم والأحزان .. هل ميكن ن�شيانه 

بــــكل مــــا فيــــه  من فرح وحزن وخري؟ وملاذا ي�شخط اأحدنــــا ويتوجع على حادٍث ح�شل له 

اأو زواٍج فا�شل اأو خ�شارة �شفقة جتارية؟! 

اأعتقد اأن الإجابة �شعبة للغاية عند غالب الب�شر ..

لو نظرنا اإىل كل ما نتعر�ص له يف املا�شي من  املا�شي اأخطاء و ذنوب وم�شاكل و م�شائب 

و همــــوم  لأدركنــــا اأنهــــا يف النهايــــة ق�شلء وقــــدر، ولذا ل ينفع معهــــا اإل اأن ت�شتعني باهلل 

و ال�شتغفــــارو التوبــــة وال�شعور بالندم و العمل ال�شالــــح ، وبعدها �شتجد نف�شك حماطاً 

برحمة اهلل ومغفرته حتر�شك عنايته من كل �شر.

هنــــاك ب�شــــر اآخــــرون قد عا�شــــوا بجوارحهــــم كل م�شاعر الفــــرح واحلزن وجعلــــوا املا�شي 

طريقــــاً ونربا�شــــاً لت�شحيــــح اأخطــــاء امل�شتقبــــل، ولــــذا فاملا�شــــي عندهــــم ل ميــــوت بل هو 

احلافز الكبري لتغيري حياتهم لالأف�شل وم�شتقبلهم لالأح�شن.

هــــولء هــــم املتفائلــــون حيــــث ميلكــــون اأنفا�شــــاً رائعــــة واأحا�شي�ــــص 

متفائلــــني   و  مبت�شمــــني  اأوقاتهــــم  كل  جميلــــة، جتدهــــم يف 

يجــــدون  يف كل حمنــــه منحــــة ، وكل �شــــر لديهــــم فيــــه 

مقــــدار من  اخلــــري، ولإميانهم باأنه لــــن يغلب ع�شٌر 

ي�شريــــن جتدهم دائماً يف قمــــة ال�شرب والر�شا يف 

كل م�شيبة وابتالء. 

وي�شعــــون ن�شــــب اأعينهــــم  قولــــه تعــــاىل { مــــا 

اأ�شــــاب مــــن م�شيبة يف الأر�ــــص ول يف اأنف�شكم 

اإل يف كتــــاب مــــن قبــــل اأن نرباأهــــا }.. وقولــــه 

..{ ِ
َّ

َلّ ِباإِْذِن اهلل يَبٍة اإِ اَب ِمْن ُم�شِ �شَ
تعاىل {َما اأَ

وقــــول الر�شــــول اهلل �شلــــى اهلل عليــــه و�شلم {ما 

ي�شيــــب املوؤمــــن من و�شب ول ن�شب ول �شقم ول 

حزن حتى الهم يهمه اإل كفر اهلل به من �شيئاته}..

لقــــد اأ�شبحنــــا اليوم نعي�ص اليوم يف عــــامل ملٍئ بالأحزان 

والهموم، ولذا فنحن يف  اأم�ص احلاجة  ل�شناعة التفاوؤل.

صناعة 

التفاؤل

املهند�ص /خليفة ال�شويل 

خبري يف التنمية الب�شرية

 وهند�شة النجاح الب�شري

إدارة
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يف البدايـــة، ابعد نف�شك عن كل هموم الدنيا واأحزانها، وافتح 

اأنفا�شـــك للهـــواء العليـــل، وارتفـــع اإىل الأعلـــى ثم انظـــر اإليها 

�شاخمـــاً مـــن فـــوق �شتجـــد اأنهـــا اأحقـــر مـــن اأن ت�شتحـــوذ علـــى 

تفكـــريك، ثـــم قـــم بتغيـــري  نف�شك مـــن الداخـــل وخل�شها من 

كل امل�شاعـــر ال�شلبيـــة، وتفاءل فاحلياة هـــي الأمل، وانتقل من 

املا�شـــي التعي�ـــص اإىل احلا�شر اجلميـــل وامل�شتقبـــل الواعد، ل 

تقف عند اأخطاءك كثرياً، واقتب�ص منها حافزاً مل�شتقبل اأجمل 

تعوي�شاً ملا فات، تذكر اأن اأهم �شيء يف احلياة هو قدرتك على 

جتاوز اأية اأزمة متر بك. 

كـــن على يقـــني اأن الآخرين غـــري معنيني مبا�شيـــك، فلديهم 

مـــا ي�شغلهم من الهموم والأحزان، داوم على اأعمالك اليومية 

و ل تكبـــت عواطفـــك، فَقـــْدٌر مـــن البوح هو متنف�ـــص لالأحزان 

.. اجعـــل م�شاعـــر الفـــرح واأحا�شي�ص املتعة وال�شـــرور جزءاً من 

تفكـــريك ، ل حتـــرم �شقتيـــك مـــن البت�شامـــة و ل�شانـــك مـــن 

الـــكالم اجلميـــل، ل ت�شمـــح لأٍي كان  اأن يعكـــر عليـــك  �شفـــو 

حياتك، فالهموم تبداأ كبرية ثم �شرعان ما ت�شغر �شيئا ف�شيئاً 

حتـــى ت�شبح كالذرة ، اغ�شل ج�شـــدك وطهر روحك بالتخل�ص 

من ما�شيك التعي�ص، ام�شح كل �شورة �شلبية من خميلتم من 

اأجـــل اإعـــادة برجمة حياتك اإيـــاك اأن تقول لنف�شـــك انتهى كل 

�شـــئ فاملا�شـــي ل ي�شاوي امل�شتقبل اجلميل فـــاإذا اأردته اأن يكون 

جمياًل ف�شيكون كذلك ،وقبل ذلك، اأح�شن اإىل نف�شك قبل اأن 

حت�شن اإىل الآخرين فاهلل يحب املح�شنني ..

وختامـــاً، اأ�شـــاأل اهلل اأن يتجـــاوز عن زلتنا ويغفر لنـــا  �شيئاتنا 

وي�شـــرف عنـــا همـــوم الدنيـــا واأحزانهـــا، هـــذه كلماتـــي اأقولها 

متفائـــاًل اأن هـــذا كالم ب�شـــر بـــل اإن�شـــان وهـــذا الإن�شـــان ميلك 

اأحا�شي�ـــص وم�شاعـــر، ولـــذا فهو يقـــدم العتـــذار مبا�شرة وبكل 

�شجاعة وبدون تردد لكل من اأخطاأ بحقه واأ�شاء اإليه �شخ�شياً 

اإن كان علـــى علـــم بذلـــك �شي�شتغفـــر اهلل لـــه دون ملـــل اأو كلـــل 

مدى حياته، ويطلب من اهلل ثم من الب�شر ال�شفح والغفران، 

ول نن�شى اأننا ب�شر وكل ابن اآدم خّطاء ولذا فلنعمل  بقول ربنا 

..{ ِ
َّ

ْجُرُه َعلَى اهلل
َ
لََح َفاأ �شْ

َ
املح�شن الكرمي { َفَمْن َعَفا َواأ

ويف اخلتـــام،  اأهم�ص يف اآذانكم باأنفا�ص احلب والأمل والتفاوؤل 

واأقـــول : عجيـــب اأن ميـــوت فينـــا كل �شيء ونحن مـــا زلنا على 

قيد احلياة!!

اإننـــي كلمـــا اأح�ش�شت بال�شيق من اأمر اأهمنـــي اأو خطاأ ارتكبته 

األ   اأن اهلل وهـــب يل نعمـــة عظيمـــة  اأتذكـــر  دون عمـــد منـــي 

وهـــي التفـــاوؤل والنظـــر اإىل الأمور التي متر بـــي نظرة ملوؤها 

الإيجابيـــة وح�شن الظـــن باهلل فين�شرح �شـــدري ويزول ما بي 

من هم وقلق وحزن ويتجدد ن�شاطي.

م�شانـــع  اإعمـــار  باإعـــادة  جميعـــا ً  نبـــداأ  اأن  اأمتنـــى 

احلافـــز  هـــو  فالتفـــاوؤل   .. قلوبنـــا  يف  التفـــاوؤل 

حياتنـــا.. يف  ن�شتمـــر  حتـــى  بالطاقـــة  ميدنـــا   الـــذي 

فـــال احلزن يحيينـــا ول الهم ي�شلحنا ول العي�ص حتت م�شله 

الكدر يغنينا.. هناك اأمل ما دام هناك حياة ..

وم�شة 

التفـــاوؤل قـــرار ينبثـــق مـــن داخـــل النف�ـــص وي�شـــري يف الـــروح 

فيجعل الفرد قادراً على مواجهة احلياة وتوظيفها، وحت�شني 

الأداء، ومواجهـــة ال�شعـــاب .. والنا�ـــص يتفاوتـــون يف ملكاتهـــم 

وقدراتهم، ولكن اجلميع قادرون على �شناعة التفاوؤل .. 

)د/ �شلمان العودة (

تذكر اأن الأ�شدقاء هم عدة للنوائب يف وقت احلاجة وال�شيق 

فـــال تن�َص اأن ت�شاركهم همومـــك واأحزانك ، والعاقل هو الذي 

يطوي �شفحة املا�شي وي�شعها يف زنزانة الن�شيان.



مـــّر جـــواز ال�شفر الُعماين بعدة حمطات من التطـــور منذ اأول اإ�شدار له قبل 98 �شنة كوثيقة 

من ورقة واحدة اإىل اأن اأ�شبح وثيقة مقروءة اآليا  وفقاً للموا�شفات العاملية.

وجتـــدر الإ�شـــارة اأن اأول جـــواز �شفـــر ُعمـــاين يعـــود اإ�شـــداره اإىل عـــام 1914م حيـــث كان عبـــارة 

عـــن ورقـــة واحـــدة مت�شمنة هويـــة حاملهـــا ول حتمل �شورتـــه. ويف عهد ال�شلطـــان تيمور بن 

في�شـــل حتـــى  اآواخـــر عـــام 1929، اأ�شبـــح جـــواز ال�شفر يف �شكل دفـــرت يحتوى علـــى �شت ورقات 

بطول 15�شنتيمرتاً وعر�ص 10 �شنتيمرات و�شمك 6 مليمرتات مغلف  بالورق املقوى ومك�شو 

بقما�ـــص لونـــه اأحمـــر داكن، ويتو�شـــط الغالف ُطغراء ال�شلطـــان تيمور بن في�شـــل، وتوجد يف 

اأول �شفحة من الداخل عبارات التحية وطلب م�شاعدة حامل اجلواز مذيلة بعبارة » اإم�شاء 

رئي�ـــص الـــوزراء « ، ويحمل هذا الإ�شدار توقيع ال�شيد �شعيد بـــن تيمور ب�شفته رئي�ص الوزراء 

)اآنـــذاك(، وختـــم مطاطـــي بقطر بو�شتـــني يتو�شط ا�شم » تيمور بن في�شـــل بن تركي �شلطان 

 Syed Temoor Bin Syed م�شقـــط 1331« ، وعلـــى اجلانـــب ا�شمـــه باللغـــة الإجنليزيـــة

Faisal Bin Turky 1913

وقف ا�شتخدامه ليحل حمله ختم مطاطي 
ُ
وكان هذا اجلواز يحمل اخلتم ال�شلطاين اإل اأنه اأ

با�شـــم )دائـــرة جـــوازات م�شقط( حيث يو�شـــع على �شورة حامـــل اجلواز التـــي اأ�شيفت يف هذا 

الإ�شـــدار. واأمـــا ال�شفحـــة ال�شاد�شـــة فكانـــت خم�ش�شـــة ل�شتعمـــال القن�شليـــة الربيطانية يف 

م�شقـــط، وعنـــوان الت�شديق الذي يت�شمن ن�شاً باللغة الإجنليزية مفاده اأن اجلواز �شادر من 

)�شلطـــان م�شقـــط وُعمان(، وبيانات ا�شم حامل اجلواز، والغر�ص من اإ�شداره، وامل�شادقة على 

�شحـــة توقيـــع امل�شوؤول الذي يحمل اجلـــواز توقيعه،  وخ�ش�شت ال�شفحـــة الأخرية لتعليمات 

تتعلق باجلواز وحتذير بعدم ال�شماح بوقوع جواز ال�شفر يف يد من ل يحق له حمله. 

محطات من ..

 جواز السفر العماني  

الرقيب/ زكريا بن �شامل ال�شبحي

اإدارة العالقات العامة

عب�����ق الذكري��ات
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�شيفـــت  بع�ص التغيـــريات يف جواز ال�شفر 
ُ
 ويف الثالثينيـــات ، اأ

حيـــث مت اإحـــالل ُطغـــراء ال�شلطـــان �شعيـــد بـــن تيمـــور عو�شـــاً 

عـــن ُطغـــراء والده، وُحذف ن�ص الت�شديـــق الذي كان موجوداً 

بال�شفحة ال�شاد�شة من اجلواز ال�شابق، وُذيلت عبارات التحية 

يف اجلـــواز بعبـــارة )م�شت�شـــار الداخليـــة (، وتوجـــد يف الغالف 

اخللفـــي مـــن الداخل عبارة حتذير مفادهـــا » يعد هذا اجلواز 

وثيقـــة ذات اأهميـــة عظيمة، فـــال ي�شح اأن يعطـــى لأي �شخ�ص 

لي�ـــص لـــه حق يف حمله، واإذا فقد اأو اأتلف فينبغي الإخبار حاًل 

للدائـــرة التـــي �شـــدر منها، ول ت�شـــدر اجلـــوازات يف مثل هذه 

الأحـــوال األ بعد البحث والتمحي�ص «، ويوجد يف هذا اجلواز  

حتديـــد الـــدول التـــي يحق حلاملـــه  ال�شفـــر اإليهـــا حتديداً يف 

ال�شفحـــة الرابعة، وعليـــه ل يحق حلامله التنقل بني البلدان 

اإل اإذا مت حتديد وجهته. ويحق حلامل اجلواز احل�شول على 

جــــــواز جــــديـــد اإذا نفـــــــدت اأوراق الت�شديقـــات، وبلغـــت ر�شـــوم 

ا�شتخـــراج اجلــــــــــواز ع�شـــر ربيات حيث كان �شـــاري املفعول ملدة 

عامـــني ، واأمـــا ر�شـــــــــوم جتديـــده فكانت خم�ص ربيـــات مبعدل 

اأربع مرات.

ويف نهايـــة الثالثينـــات ومطلـــع الأربعينات، اأدخلـــت يف اجلواز 

تغيـــريات من حيـــث املظهر اخلارجـــي، اأولها ا�شتبـــدال ُطغراء 

ال�شلطان �شعيد بن تيمور ب�شعار ال�شلطنة املكون من اخلنجر 

ال�شعـــار  هـــذا  يـــزال  ول   ، املتقاطعـــني،  وال�شيفـــني  الُعمـــاين 

موجـــوداً يف اجلـــوازات الُعمانيـــة حتـــى اليـــوم. واأمـــا التغيـــري 

الثـــاين فهو حفر الغـــالف الأمامي يف مو�شعني اأحدهما فوق 

ال�شعـــار بحيـــث يكتب فيه رقـــم اجلواز، والثـــاين اأ�شفل ال�شعار 

ويكتـــب فيه ا�شم حامل اجلواز، ويف اأعلى الغالف تكتب عبارة 

)حكومـــة م�شقـــط وُعمـــان ( ويف الأ�شفل عبـــارة ) جواز ال�شفر  

الُعمـــاين( باللغـــة العربية فقط  بحيث تظهـــر بطانة الغالف 

مكونـــة فراغـــا اهليلجـــي ال�شـــكل، ويف ظهـــر الغـــالف اخللفي 

للجـــواز توجد ترجمة اإجنليزية لهاتني العبارتني. ومن اأبرز 

التعديـــالت يف اجلـــواز يف تلك الفرتة تغيري  التحية بالغالف 

الأمامـــي مـــن الداخل لت�شبح »نود ونرجـــو من ذوي ال�شاأن يف 

�شائـــر احلكومات امل�شادقة واملحالفـــة اأن ي�شمحوا حلامل هذا 

اجلواز بحرية املرور مع تذليل كل �شعوبة يف �شبيل وبذل وما 

يحتـــاج اإليه مـــن م�شاعدة ورعاية«  بدًل من عبارة »الأ�شدقاء 

الكـــرام من الدول العظام وممثلـــي احلكومات«، ويف ال�شفحة 

الثانيـــة خانـــة ل�شـــم الزوجة وبيانـــات الأولد كال�شـــم وال�شن 

ونوع اجلن�ص. ويف ال�شفحة الثانية والثالثني، اأ�شيفت عبارة 

حتذير وهي »كل من اأجرى اأي اقتناء اأو تغيري يف جواز ال�شفر 

ما عدا املوظفني املخت�شني يعاقب عقاباً �شديداً«

ويف عـــام 1943، اُ�شتحـــدث جـــواز �شفـــر اآخـــر ا�شتخدمـــت فيـــه 

زخرفـــة �شملت جميع الأوراق بالكامـــل، وهي عبارة عن دوائر 

متداخلة قطرها 4 ملم متالأ فراغاتها اإ�شارات )+(، وكل دائرة 

مق�شمـــة مـــن الداخل بثمانيـــة اأن�شـــاف مقو�شة ال�شـــكل ت�شبه 

وردة رباعيـــة، وو�شـــع �شعـــار ال�شلطنة باللـــون الأ�شفر الفاقع 

متو�شطـــاً ال�شفحـــات املخ�ش�شـــة للتاأ�شـــريات مـــن ال�شفحـــة 

ال�شاد�شـــة اإىل الثانيـــة والثالثـــني ، وحمل وجه اجلـــواز عبارة 

)�شلطنـــة م�شقط وُعمان( بدًل من )حكومة م�شقط وُعمان(، 

واأ�شيفـــت اإىل �شعـــار ال�شلطنـــة خلفية تتاألف مـــن درع يتو�شط 

علمـــني متعاك�شـــني حيـــث توجـــد هـــذه اخلا�شيـــة يف جميـــع 

اجلوازات التي �شدرت يف عهد ال�شلطان �شعيد بن تيمور.

ويف اأواخـــر الأربعينيـــات، �شـــدر جـــواز �شفـــر ُعمـــاين جديـــد، 

ت�شمنـــت اأوراقـــه الداخليـــة �شعـــار الدولـــة ويف الأعلـــى عبـــارة 

)�شلطنة م�شقط وُعمان (.
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ويف اأوائـــل اخلم�شينيـــات ا�شتخـــدم اخلتـــم ال�شاغـــط بدًل من 

اخلتم املطاطـــي بحيث يربز ال�شعار على �شورة حامل اجلواز 

وذلك لتفادي اأي عملية تزويري.

ومنـــذ عـــام 1959 وحتـــى ال�شتينات من القـــرن املن�شرم، ُرقمت 

�شفحات اجلواز بالأعداد الهندية  والعربية، كما اأ�شبحت مدة 

�شالحية اجلواز خم�ص �شنوات بحيث ل ميكن ا�شتخدامه بعد 

انق�شـــاء ع�شر �شنوات من تاريـــخ الإ�شدار الأول. وزادت ر�شوم 

اإ�شداره اإىل ع�شرين ربية، ور�شوم جتديده عن كل �شنة ثالثة 

ربيـــات، ومل يكن يحـــق للزوجة اأن ت�شتخدم اجلـــواز يف ال�شفر 

مبفردهـــا دون زوجهـــا، ويتوجـــب علـــى  الأولد الذين يبلغون 

�شـــن الثامنـــة ع�شرة اأن تكـــون لهم جوازات �شفـــر منف�شله عن 

جواز الأب اأو الأم، وت�شمن الغالف اخللفي من الداخل عبارة 

حتذير تقول » هذا اجلواز وثيقة قيمة، وقد اأعطى لل�شخ�ص 

الـــذي �شدر مـــن اأجله خا�شة فال يجوز ال�شمـــاح بانتقاله اإىل 

حيازة اأي �شخ�ص اآخر غري م�شرح له ر�شمياً بذلك. واإذا فقد 

اأو تلـــف فيجـــب اإبـــالغ ذلـــك يف احلـــال لدائرة اجلـــوازات التي 

�شـــدر عنهـــا اجلـــواز، ول ت�شـــدر اجلـــوازات اجلديـــدة اإل بعـــد 

اإجـــراء حتقيقـــاً م�شتوفاة. وكل من زاد اأو بدل �شيئاً يف اجلواز، 

ما عدا املوظفني املخت�شني، يحاكم«

ويف عـــام 1971م، �شـــدر جـــواز �شفر اآخـــر اأ�شيفـــت  فيه زخرفة 

جلميـــع اأوراق اجلـــواز ت�شمنـــت �شعـــار ال�شلطنـــة املكـــون مـــن 

اخلنجـــر وال�شيفـــني املتقاطعـــني، مـــع وجـــود �شعـــار ال�شلطنـــة  

يف و�شـــط ال�شفحـــات، ويف الأعلى عبارة » �شلطنـــة ُعمان« بدًل 

مـــن »�شلطنة م�شقط وُعمـــان« وترجمة لها باللغة الإجنليزية 

يف الأ�شفـــل، واأ�شبحـــت ر�شـــوم ا�شتخـــراج اجلواز ريـــال ون�شف  

ريـــال �شعيـــدي ور�شـــوم جتديـــد ن�شـــف ريـــال �شعيـــدي، واألغـــي 

امل�شتطيـــالن املحفـــوران اللـــذان كانـــا ي�شتخدمـــان لكتابة رقم 

اجلواز وا�شم حامله.

عهـــد جاللـــة  جـــواز يف  اأول  اأ�شـــدر  عـــام 1972م،  ويف مطلـــع 

ال�شلطـــان قابو�ـــص بـــن �شعيد املعظـــم – حفظـــه اهلل ورعاه – ، 

اأبـــرز مـــا يتميـــز بـــه  هـــذا اجلـــواز هـــو غالفـــه ال�شميـــك املـــرن 

وامل�شنـــوع من مادة ت�شبه املطـــاط، مع تغيري الواجهة لتحمل 

�شعـــار ال�شلطنة يف الأعلى، وحتـــت ال�شعار عبارة �شلطنة ُعمان 

باللغتـــني العربيـــة والإجنليزيـــة، ويف اأ�شفـــل الغـــالف عبـــارة 

»جـــواز �شفـــر« باللغتـــني اأي�شـــاً، ول توجد يف الغـــالف اخللفي 

اأيـــة معلومـــات، كما زيـــدت �شفحاته اإىل خم�شـــني �شفحة مبا 

فيهـــا بطانتا الغالف، وا�شتحدثت خانة لو�شع �شورة الزوجة 

بجانـــب �شـــورة حامـــل اجلـــواز » الـــزوج « و�شفحـــة م�شتقلـــة 

لأو�شاف املرافقـــني )الأطفال( واأ�شبح اجلواز �شاحلاً لل�شفر 

اإىل » كافة اأقطار العامل «  بدون حتديد.

ويف �شهـــر فربايـــر مـــن عـــام 1977م، ا�شتحدث جـــواز �شفر اآخر 

متـــت طباعته يف �شركة متخ�ش�شة يف ت�شنيع الوثائق ت�شمن 

بع�ص الحتياطات الأمنية ملنع التالعب والتزوير، فال�شفحة 

املخ�ش�شـــة ل�شـــورة حامـــل اجلـــواز وبياناتـــه الأ�شا�شية مغلفة 

بغ�شاء �شفاف على هيئة نقاط �شغرية بكامل ال�شفحة، ورقم 

اجلـــواز خمرم يف اأعلـــى ال�شفحات، ومت ف�شل �شـــورة الزوجة 

وبياناتهـــا الأ�شا�شيـــة لتكـــون يف �شفحـــة م�شتقلـــة، و�شفحـــة 

اأخرى لأو�شاف الزوجة ، وا�شتحدثت اأي�شاً زخرفة جديدة يف 

بطانـــة الغالف باألوان متجان�شة وبزخرفة متداخلة تو�شطها 

لهـــذه  خلفيـــة  الداخليـــة  ال�شفحـــات  ويف  ال�شلطنـــة،  �شعـــار 

الزخرفـــة حيـــث حتمل واجهة غالف اجلـــواز يف الأعلى عبارة 

»جـــواز �شفر« باللغتني العربية والإجنليزية ويف الو�شط �شعار 
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ال�شلطنة، ويف الأ�شفل عبارة �شلطنة ُعمان باللغتني اأي�شاً.

ويف عـــام 1993م ، طـــراأ على اجلواز تغيـــري ب�شيط، ففي واجهة 

الغـــالف و�شعـــت عبـــارة »�شلطنة ُعمـــان«  يف الأعلـــى باللغتني 

العربيـــة والإجنليزيـــة، ويف الو�شـــط �شعـــار ال�شلطنـــة، وعبارة 

»جواز �شفر« باللغتني العربية والإجنليزية يف الأ�شفل

ومـــع تطـــور التقنيـــات واملوا�شفـــات العامليـــة جلـــواز ال�شفـــر ، 

اُ�شتحداث اأول جواز �شفر اآيل يف عام 1997م مبوا�شفات عالية، 

واحتياطـــات اأمنية متطورة ل ت�شمـــح بعمليات التزوير بحيث  

يتـــم اإ�شـــداره بوا�شطة جهـــاز احلا�شـــب الآيل، وا�شتمل اجلواز 

علـــى ثمانية واأربعني �شفحة مرقمـــة، وهو مغلف بلون اأحمر 

قـــاٍن وحتمل الواجهة الأمامية للغـــالف ب�شماً حرارياً ذهبياً، 

وطبعـــت جميـــع ال�شفحات بخلفية موحدة باألـــوان قو�ص قزح 

مـــا عـــدا ال�شفحة الأوىل حيث طبع فيها �شعار ال�شلطنة بلون 

اأحمـــر خفيف، كمـــا طبعت جميع الن�شو�ص بلـــون اأزرق داكن. 

ويحتـــوى الغـــالف الأمامـــي من الداخل علـــى قو�ص و�شفرية 

اأمنيـــة ملونـــة، ون�ـــص مكتـــوب باللغتني العربيـــة والجنليزية 

وتوقيـــع معايل وزيـــر اخلارجية، وحتتـــوى ال�شفحة رقم )1( 

بالإ�شافـــة اإىل ا�شـــم ال�شلطنة باللغتني العربيـــة والجنليزية 

رقـــم اجلـــواز مطبوعـــاً باللون الأ�شـــود، وخ�ش�شـــت ال�شفحات 

وال�شفحـــة )45(  للتاأ�شـــريات  رقـــم )44(  اإىل  رقـــم )2(  مـــن 

التعليمـــات  علـــى   )47( و   )46( وال�شفحتـــان  للمالحظـــات، 

والتنبيـــه باللغتني العربية والإجنليزية، وخ�ش�شت ال�شفحة 

)48( لرقـــم اجلـــواز وتوقيع �شاحبه ورمـــزه امل�شفر )باركود(، 

ويحتـــوى الغـــالف الأخـــري مـــن الداخـــل علـــى رقـــم اجلـــواز 

وجميـــع البيانـــات ال�شخ�شية و�شورة ملونـــة ل�شاحب اجلواز، 

كـــم يحتوى على رمز م�شفر ثنائي الأبعـــاد ون�ص مقروء اآلياً، 

وهـــذه ال�شفحـــة مغلفة بطبقـــة �شفافة ذات موا�شفـــات اأمنية 

عاليـــة، وبلـــغ قيا�ـــص اجلواز )125ملـــم × 88 ملـــم(  حيث اأنها 

قيا�شات عاملية، والت�شاميم الي�شاحية 

املطبوعة يف هذا اجلواز هي موا�شفات اأمنية ميكن مالحظتها 

بالعـــني املجـــردة وموا�شفات اأمنية اأخـــرى ل ميكن ك�شفها اإل 

بـــاآلت ب�شرية، واأ�شبحت مدة �شريان اجلواز ع�شر �شنوات ملن 

هم يف �شن الثامنة ع�شرة فما فوق، اأما ملن هم دون هذا ال�شن 

مدة �شريانه خم�ص �شنوات، غري قابلة للتجديد. ول ميكن يف 

هذا اجلواز اإ�شافة الأبناء اأو الزوجة كما كان يف ال�شابق، حيث 

اأنهم يجب اأن يح�شلوا على جوازات �شفر م�شتقلة. واأما ر�شوم 

ا�شتخراج هذا اجلواز فهي ع�شرة ريالت للذين ملن هم يف �شن 

الثامنة ع�شر فما فوق، وخم�شة ريالت ملن هم دون ذلك.  

ويف عـــام 2000م ،�شـــدر جـــواز �شفـــر اآخـــر اأ�شيفـــت اإليـــه بع�ص 

التعديالت الب�شيطة، وا�شتحدثت بياناته الداخلية.

ويف عـــام 2005م، �شدر اجلواز ال�شفر الُعماين امل�شتخدم حالياً 

حيث اأ�شبح مقروء اآلياً بوا�شطة �شريحة اإلكرتونية وبه خانة 

ت�شتمل على حمل الإقامة الدائم حلامل اجلواز. 

امل�سادر: 

1-  كتاب تاريخ ال�شرطة.

2- م�شدر �شور اجلوازات )الإدارة العامة للجوازات والإقامة(
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يف 1 يوليـــو 2010 بعـــد تخطيط متقن ، لي�شبح واجهـــة ا�شتمل على العديد 

مـــن الأق�شـــام املعنّيـــة بالتوعيـــة املرورية ووجهـــة امل�شاهـــد الأوىل توعوًيا يف 

ال�شلطنة للح�شول على تفا�شيل اأكرث دقة وم�شداقّيــــة .

يقـــدم املوقـــع مو�شوعاتـــه اخلا�شة بالتوعيـــة ناهيك عن اجلوانـــب الإدارية 

واللقـــاءات العامـــة التـــي متدنـــا بهـــا اجلهـــات املعنيـــة ، والتـــي يقـــوم املوقـــع 

الإلكرتوين بدوره بعر�ص اأهم ما يتم تقدميه .

يعتـــرب موقـــع الإدارة العامة للمرور موقع توا�شل اإلكرتوين توعوي ، يعنى 

بجوانـــب ال�شالمـــة والتوعيـــة املروريـــة يف م�شعـــى حثيـــث وهـــادف نحو دعم 

وت�شجيـــع تنميـــة الوعـــي لاللتزام مببـــادئ ال�شالمة علـــى الطريق وغريها 

مـــن الأهـــداف التوعويـــة ، وي�شعـــى عرب اأبوابـــه العديدة اإىل اإبـــراز دور كافة 

الأجهـــزة املرورية والأمنية واحلكوميـــة واخلا�شة واملجتمعية من خالل ما 

تبذله من جهود تهدف اإىل غر�ص الوعي املروري وحتقيق الأمن وال�شالمة 

على الطريق .

يهـــدف املوقـــع اإىل اإبـــراز اجلهود احليويـــة التي تقوم بهـــا ال�شلطنة و�شرطة 

عمان ال�شلطانية ممثلة بالإدارة العامة للمرور وبقية الت�شكيالت يف �شعيها 

الـــدوؤوب التـــي تاأتـــي ترجمـــة لتوجيهات املقـــام ال�شامي للحد مـــن احلوادث 

املروريـــة  كما يقوم املوقـــع بالتعريف للخدمات التي يقدمها املرفق املروري 

بهـــدف ت�شهيل الإجراءات على املجتمع مع توفري بيئة مرورية تفاعلّية مع 

فئــــــــات املجتمع بهدف رفع م�شتـــوى الوعي املروري على الطرق وتوجيههم 

اإىل اإتبـــاع الأنظمـــة والقوانـــني املروريـــة ناهيك عن بث ر�شائـــل هادفة تعنى 

باجلانـــب التوعـــوي املروري ، وتو�شيــل ر�شالـــة مفادها اأن ال�شالمة املرورية 

مطلـــب وهـــدف ، ويقـــوم املوقـــع بتبني الكفـــاءات املهتمة باجلانـــب التوعوي 

وال�شالمة املرورية وذلك بر�شد اآرائهم وم�شاهماتهم .

موقع اإلدارة 
العامة للمرور .. 

وجهة المشاهد 
األولى توعوًيا

الوكيل / اأحمد بن �شعيد الراجحي

الإدارة العامة للمرور
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تعترب خ�شو�شية وثقة الأفراد الذين يقومون بزيارة املوقع 

الإلكـــرتوين مـــن الأمـــور الهامة ، حيث ل ميكـــن احل�شول 

علـــى معلومات �شخ�شية من هذا املوقع ما مل يتم تقدميها 

ب�شـــورة طوعيـــة ور�شمية من قبل اأي فرد اأثناء م�شاركته يف 

اأي خدمة من خدمات هذا املوقع والتي تتطلب تقدمي مثل 

هذه املعلومات . 

تتطلـــب �شفحـــات هـــذا املوقـــع احل�شـــول علـــى املعلومـــات 

اأو  املعلومـــات  لتقـــدمي  التـــي تعتـــرب �شروريـــة  ال�شخ�شيـــة 

اخلدمـــات التـــي تطلـــب مـــن قبـــل ال�شخ�ـــص زد علـــى ذلـــك 

عندما يرغب الفرد يف اإ�شافة تعليق ما .

اإن املعلومات التي يتم احل�شول عليها لن تكون لها اي �شله 

بـــاأي �شخ�ص معني ولن تكـــون هنالك اأي حماولة لالإطالع 

علـــى ملـــف الأ�شخا�ـــص مـــن قبـــل الذيـــن يقومـــون بت�شفح 

املوقع الإلكرتوين . 

املتجمعـــة  املعلومـــات  للمـــرور  العامـــة  الإدارة  ت�شتخـــدم 

لال�شتجابـــة الفورية للجمهـــور ، وقد يكون ذلك بالرد على 

ال�شائـــل مبا�شـــرة اأو بتح�شـــني املوقـــع ، ويجـــوز الحتفـــاظ 

بالربيد الإلكـــرتوين اأو طلبات املعلومات املطلوبة الأخرى 

التي ترد اإىل املوقع اأو حتويلها اإىل الإدارة اأو الق�شم املخت�ص 

ليت�شنى لها الرد على الطلب ، واملعلومات التي تقدم للم�شح 

يتم ا�شتخدامها فقط للغر�ص املحدد يف امل�شح .

قامـــت �شرطـــة عمـــان ال�شلطانيـــة ممثلـــة بـــالإدارة العامـــة 

للمـــرور بخطوات عديدة حلمايـــة منظومة املوقع املتكاملة 

والقيـــام مبا يلزم حلماية املعلومـــات مثل التوثيق واملراقبة 

والتدقيق والت�شفري .

أقسام الموقع :

يتكـــون موقـــع » الإدارة العامـــة للمـــرور« مـــن عـــدة اأق�شام / 

�شفحات: 

» ال�شفحـــة الرئي�شة« : ت�شمل اأهم الأخبار واآخرها ، وت�شم 

اأق�شامـــاً وزوايـــا ميكنـــك مـــن خاللها اأن تتعـــرف على كل ما 

ين�شر على �شفحات املوقع واملحدثة يومًيا . 

يوجـــد علـــى ال�شفحـــة الأوىل اأي�شـــاً ا�شتطـــالع دوري الذي 

مينحـــه فريـــق اإدارة املوقع ويوليه عنايـــة خا�شة من ناحية 

اختيار ال�شتطالع واآلية الإجابة عليه .

اإن ق�شـــم »اآراء« املعنـــي بكّتـــاب املوقـــع يعنـــى بـــاآراء املهتمـــني 

بال�شالمـــة املروريـــة وهـــو ق�شـــم يت�شمـــن مقـــالت خمتـــارة 

مـــن قبل رواد املوقــــــــع ، وتاأتـــي هذه اخلطوة �شمن اجلهود 

مـــن  التقليـــل  يف  امل�شاهمـــة  �شاأنـــه  مـــن  جهـــد  يف  املبذولـــة 

احلوادث املرورية ، ويعترب موقع الإدارة العامة للمرور اأول 

موقـــع توعوي اأتـــاح خا�شية » اأكرث املو�شوعات قراءة واإثارة 

للتعليقـــات « ، وهـــو املربع الذي يلقى اإقبـــاًل كبرياً من زوار 

املوقـــع ، حيث يقوم املوقع تلقائيـــاً بح�شاب اأكرث املو�شوعات 

قراءة واإثارة للتعليقات. 

ي�شـــم املوقـــع عـــدداً مـــن الأق�شام مـــن بينهـــا ق�شًما لـــالإدارة 

العامـــة للمرور وهو معني باآخـــر الفعاليات والأن�شطة التي 

تقـــوم بهـــا الإدارة ، وق�شـــم معهـــد ال�شالمـــة املروريـــة وهـــو 

ـــا للنـــدوات والـــدورات التـــي تعقـــد يف املعهد،  يت�شمـــن عر�شً

وي�شمـــل ق�شـــم التوعيـــة املروريـــة جمموعـــة مـــن الن�شائـــح 

ال�شالمـــة  بتحقيـــق  اخلا�شـــة  والإجـــراءات  والإر�شـــادات 

املروريـــة. اأمـــا ق�شـــم الأخبـــار فُتعر�ص فيه وقائـــع احلوادث 

املرورية وحالة الطرق . 

اأ�شيـــف للموقـــع ق�شٌم يعنى بالدرا�شـــات والبحوث يف جمال 

املرور وا�شتقطبت البحوث من كافة دول العامل ومبلخ�شات 

علمّية ي�شتفاد منها . 

لطرح جميع الآراء مت اإن�شاء ق�شم خا�ص بامل�شكالت املرورية 

حتت عنوان »نقطة حوار « ملناق�شة جميع املوا�شيع املرورية 

بقالب توعوي .

من اأجل التوا�شل مع مت�شفحي املوقع اأ�شيف ق�شم املكتبة 

التفاعلية وهو ي�شم املرئيات وال�شمعيات التي مت اإ�شدارها 

من الإدارة العامة للمرور واملعنيني بال�شالمة املرورية كما 

ي�شـــم ق�شم �شارك والـــذي ي�شمل على م�شاهمات رواد املوقع 

من ر�شومات وت�شاميم ومل�شقات توعوية. 

لالإح�شـــاءات املروريـــة ق�شـــم خا�ـــص يت�شمـــن الإح�شـــاءات 

اليوميـــة والأ�شبوعيـــة وال�شهريـــة ، وجمموعـــة اأخـــرى من 

القـــراءات املعنيـــة باحلـــوادث املروريـــة والأ�شـــرار الب�شرية، 

ناهيـــك عـــن الأق�شـــام املوؤر�شفـــة والتـــي بهـــا حقائـــق واأرقـــام 

الأعـــوام الفائتــــــة ، وي�شمـــل ق�شـــم خمتارات وق�شـــم �شحافة 

على معلومات واأمثلة علمّية وعملّية  يف اجلانب املروري .
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اإلدارة العامة للمرور تشارك مثياتها عبر مواقع التواصل االجتماعي 

�شـــارك املوقـــع مثيالتـــه مـــن املوؤ�ش�شـــات التفاعليـــة عـــرب مواقـــع التوا�شـــل الجتماعـــي الفي�شبوك ، 

وتويـــرت، واليوتيـــوب .. وتدور الفكــــرة حـــول تو�شيل املعلومة اأول باأول لكافـــة ال�شرائح امل�شتخدمة 

لهذه اخلدمة وتفاعلهم عرب اأثريها الجتماعي ، وقد لقى ا�شتح�شاًنا منقطع النظري ففي غ�شون 

�شهريـــن اأ�شبـــح عدد متابعيه يف تويـــرت )3252( متابع ، وارتفــــــاع ملحـــوظ يف املعجبني بالفي�شبوك 

وخا�شـــــة الفئة العمرّية ما بني )18-34( �شنة .

facebook.com/roptraffic : الفي�شبوك

twitter.com/roptraffic : تويرت

youtube.com/roptraffic : اليوتيوب

إحصاءات عامة :

حقـــق موقـــع الإدارة العامة ارتفاعـــاً ملحوًظا يف عدد الزيارات وال�شفحـــات التي مت ت�شفحها خالل 

الثـــالث اأ�شهـــر املا�شيـــة )مايو ، يونيو ، يوليو( حيث بلغ عدد زواره 412554  مبعدل يومي بلغ 7141  

م�شاهـــدة ، وتعتـــرب هـــذه النتائج هـــي الأعلى م�شتـــوًى يف م�شرية املوقـــع منذ اإعادة تاأهيلـــه يف يوليو 

2010، كمـــا حقـــق ق�شـــم اآراء الـــذي يعنى بكّتـــاب موقـــع الإدارة العامة رقًمـــا قيا�شًيا حيـــث بلغ معدل 

م�شاهداته 38412 زائــر بواقع 334 مقاًل وحتى 27 اأغ�شط�ص 2012 ، وانتع�شت زيارات �شفحة املكتبة 

التفاعلية حيث بلغت زوارها 25199 خالل ال�شهرين املا�شيني  .

عك�شـــت معـــدلت الزيارات والتعليقـــات لركن الأخبار والـــذي يعنى باأخبــار احلـــوادث وحالة الطرق 

ارتفاعـــا مل ي�شهـــده خـــالل الفـــرتة املا�شيـــة بن�شبة زيـــادة بلغت 62 % عـــن ال�شهريـــن املا�شيني ، وقد 

تنوعـــت الهتمامـــات على �شفحات املوقع و�شجل تفا�شيل : حـــادث ت�شادم بني ثالث مركبات ووفاة 

�شبعة اأ�شخا�ص يف ولية الر�شتاق اأكثـــــر املوا�شيع قراءًة وركز مت�شفحي املوقع على املتابعة اليومية 

ملو�شـــوع م�شابقـــة ال�شالمـــة املروريـــة .. املوؤ�ش�شات والأفراد ملا احتـــواه من تفا�شيل مهمـــة وا�شتمارة 

مرفقة  تعنى بامل�شابقة .

زار املوقــــــــع مت�شفحـــــــــون من 24 دولة ومنطقة حول العامل وتوا�شلت قراءات املت�شفحني لأخباره 

علـــى مـــدار �شهـــري يوليـــو واأغ�شط�ص اجلـــاري  حيـــث بلغـــت جمموعـــة موا�شيعـــــــــه 2370 مو�شوعا 

متنوًعا يعنى بال�شالمة املرورية .

م�����رور
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عيون �ساهرة على اأمــن الوطن ومكت�سباته
C o n s t a n t l y  v i g i l a n t  t o  e n s u r e  s e c u r i t y



للمـــكان مبختلـــف تكويناتـــه وت�شاري�شـــه �شحر واإغـــواء ، رمبا يحدث لنـــا اأن نتواجد يف 

مـــكاٍن مـــا ن�شعـــر فيـــه بال�شرور والبهجـــة وان�شـــراح النف�ص ونتمنـــى اأن ل نغـــادره ونعود 

اىل هـــذا املـــكان مـــرًة اأخرى ، ويف املقابـــل قد ندخل اىل مكان قد ن�شعـــر فيه بالنقبا�ص 

والت�شنج و كاأن قوة ما تدفعنا للخروج منه ب�شرعة حيث ل نطيق املكوث فيه . 

 ويحدث اأي�شاً اأن تنتاب �شخ�شاً ما  موجة اأرق قد متنعه من النوم ، فيهتدي اىل تغيري 

اجتاه منامه اىل مكان اآخر لينعم بعدها بنوٍم مريح . 

قـــد ن�شتغـــرب وننده�ص بع�ص الحيان عندما يقوم  مدير يف املوؤ�ش�شة التي ننتمي اإليها  

بتغيري مكان طاولته اىل مكان اآخر يف غرفة املكتب ، اأو بالأحرى عندما ي�شتبدل اأحدنا 

اأثاث بيته القدمي  اأو حتى غري امل�شتخدم باأثاث جديد. 

كل تلـــك التغـــريات التي حتـــدث يف حياتنا اليومية ، قد تكون �شدفـــة اأوقد نقدم عليها 

دون تفكري،  اإل اأننا ل ندرك ونحن نفعل ذلك باأننا ن�شتجيب لقدرة غريبة تدفعنا اىل  

القيـــام بهـــا ، وبالتايل تتجلى احلقيقة باأن للمكان )املعنـــى الوا�شع للكلمة ، املكان الذي 

يحتـــوي علـــى املاء وال�شجر واحلجـــر والأثاث والألوان وغريهـــا ( والكون �شحا من نوع 

اآخـــر وحيـــاة غرائبية ، فالعالقة بني الإن�شان واملكان  تبداأ من حقيقة اأن للمكان �شلطة 

و�شطوة له قوانني واأنظمة ت�شرّيه ، فكل مكان له خ�شو�شيته وقوته و�شطوته  و�شحره 

واأ�شراره اجلمالية وخ�شائ�شه املميزة .

 واملـــكان كغـــرية من ال�شيـــاء املوجودة يف هذا الكون له حيـــاة خا�شة ولغة يخاطب فيما 

الغـــري املوؤثـــث لـــه ، ولي�ص �شعباً علـــى الإن�شان اأن ي�شل اىل خماطبة هـــذه ال�شياء التي 

ت�شبح من حوله وتوؤثث املكان .  فالو�شفة  �شهلة جداً لي�شل الإن�شان اىل التجلي وفهم 

لغـــة املـــكان والكـــون ب�شـــكل عام ، وفحـــوى تلـــك الو�شفة اأن  علـــى الن�شـــان البتعاد عن 

التفكري متاماً بحيث يغلق عينيه و يغو�ص  يف اأعماق نف�شه ويتعرف اىل ذاته من خالل 

التنف�ص ال�شحيح والتاأمل الهادئ ، حتى ي�شل بعدها اىل درجة التاأمل فيما حوله .

اإلنسان ولغة المكان

ال�شابط املدين/ بدر بن عبد اهلل ال�شيدي 

 الإدارة العامة للجمارك

ب���وح

العدد 131 نوفمرب 2012م  78



79العدد 131 نوفمرب 2012م 

 وعندمـــا ي�شـــل الإن�شـــان اإىل هـــذه املرحلـــة من ال�شمـــو والتجلي ،فاإنـــه ي�شبح  حينها قـــادراً على التوحد  والن�شجـــام مع املكان 

لدرجـــة التمـــازج يف كينونـــة واحدة . حينها فقط �شيدرك الإن�شان العالقة التي تربطـــه باملكان ، وقد  تتحول تلك العالقة اىل 

خماطبة تتجلى يف ر�شم عالقة  م�شرتكة بينهما ، وبالتايل، ي�شتطيع الإن�شان اأن يفك خ�شو�شية وقوة املكان و�شحره واأ�شراره 

اجلمالية وخ�شائ�شه الفيزيائية.

  لـــكل �شـــي طاقـــة ، ونحـــن بنـــي الب�شر حمكوم علينـــا التوا�شل مبن حولنا بلغة كونيـــة واحدة نفهمها جميعـــاً وهي لغة الطاقة  

حيـــث اأنهـــا اللغـــة العامليـــة والكونية . ورغم �شمـــت الأ�شياء من حولنا اإل اإن لها لغة خا�شة  وُتفهـــم وُيعرّب عنها  بو�شائل اخرى 

غري النطق الظاهر .

 فعلـــى �شبيـــل املثـــال، تتجلـــى تلـــك العالقة وتنك�شـــف عندما ندخل اىل بيوتنـــا، فنحن نقري املـــكان ال�شالم ول ننتظـــر الجابة ، فلغة 

الطاقة تتجلى يف هذه اللحظة، و�شمت املكان والأ�شياء يدخل الراحة والطماأنينة يف نفو�شنا مبجرد اأن نتخاطب معها .  

 ويتحـــدث كتـــاب »الوجـــوه الأربعـــة« للطاقـــة للدكتورة وفـــاه وجمان ال�شيد عـــن الطاقة الكونيـــة التي تنق�شـــم اىل طاقة ثابتة 

)الطاقـــة الوراثيـــة ( والطاقـــات الثالث املتحركة ؛ الطاقة ال�شماوية )الريكـــي ( والطاقة الأر�شية ) اجليوبيولوجيا ( وطاقة 

املحيط والبيئة )الفونغ �شوي ( . 

  الفينغ – �شوي اأو طاقة املحيط والبيئة اأو كما يعرف بعلم امللوك ، ذلك العلم الذي ظهر يف احل�شارة ال�شينية القدمية منذ 

عام 2200 قبل امليالد القائم على املالحظة ومعرفة ا�شتعمال اللوان والأ�شكال . ويهدف علم طاقة املحيط والبيئة اىل اإعادة 

ترتيـــب العالقـــة بـــني الإن�شـــان واملكان ، ويحر�ص على �شـــرورة الإح�شا�ص بخ�شو�شية املكان واحلر�ص علـــى احلفاظ و التوازن 

يف العالقـــة املتبادلـــة بـــني عنا�شر املكان نف�شه ، وتفهم ال�شيغ التي تربط عنا�شـــر املحيط والبيئة  بهدف اإعادة ترتيبه لي�شبح 

مالئمـــاً ومنا�شبـــا لتلبيـــة حاجات الإن�شـــان ال�شرورية ، واإح�شا�ص الإن�شـــان باملكان �شروري لتح�شني �شـــروط حياته الفيزيائية 

والإجتماعية، ولذا يجب تنميته والتدرب عليه، وهذا الإح�شا�ص املتنامي هو من �شميم علم الفينغ – �شوي .

 ويركز هذا العلم على ا�شتنطاق املكان واكت�شاف العنا�شر اجلمالية فيه للو�شول اىل درجة من التناغم والتن�شيق ، فمنه ظهر علم 

اجلمال والت�شميم الداخلي والديكور وارتقى اإىل فنون تن�شيق املكان وت�شميم الأ�شكال املعمارية والهند�شية اجلميلة .

فالألوان واجلهات الربع ونوعية الطعام وف�شول ال�شنة لها طاقة ولغة خا�شة ، وكذلك الأ�شكال لها معانيها اخلا�شة ، فمثاًل 

طاولة الجتماعات الدائرية ترمز اىل اتخاذ القرارات والطاولة املربعة اأو الدائرية ترمز للرتكيز اأما الطاولة مثلثة ال�شكل 

فتعني يف هذا العلم اإن الجتماع ل يحتاج اىل اتخاذ قرار.

 فعلم الطاقة اأو الفينغ – �شوي ، ين�شحك باأل ت�شع مكتبك اأمام جدار، و�شع �شريرك اأمام نافذة واجعل حلديقتك روؤية بعدة .

و�شغلـــت رمزيـــة املـــكان العديـــد مـــن العملماء منهم علـــى �شبيل املثال العـــامل  امل�شري واملفكـــر اجلليل جمال حمـــدان يف مو�شوعته  

وملحمته الرائعة ) �شخ�شية م�شر ( حيث ا�شتخدم فيها عبقرية املكان واجلغرافيا  يف حتليل ال�شخ�شية امل�شرية . 

 اإن عالقتنـــا باملـــكان الـــذي نعي�ـــص فيـــه  ت�شبح مبرور الزمن  اأكرث حميميـــة والت�شاقاً لدرجة التمـــازج يف �شخ�شية واحدة، كما 

تتولد    طاقة و لغة م�شرتكة بيننا ل يفهمها غرينا،  وتتجلى هذه العالقة يف احلنني الذي يراودنا ونحن بعيدون عن ديارنا، 

ف�شرعان ما نعود اليها، وهكذا هى الأوطان ،وهذا حممود دروي�ص ي�شل اىل تلك الرمزية وهو يحاور اأباه :

               اىل اأين تاأخذنني يا اأبِت ؟ 

               اىل جهة الريح يا ولدي 

                ملاذا تركت احل�شان وحيداًً؟

                لكي يوؤن�ص البيت ، ياولدي ، 

               فالبيوت متوت اإذا غاب �شكانها ...



بـديــة
واحة غناء في قلب الصحراء

لقـــد اأخت�ـــص اهلل �شبحانه وتعـــاىل عمان مبوقـــع فريد متيز 

بخ�شائ�ـــص وطبيعـــة نـــادرة يف الت�شاري�ـــص وتنـــوع يف احليـــاه 

البيئـــة احل�شريـــة  بـــني  تناغـــم  العي�ـــص .جتمـــع يف  وطـــرق 

والبدويـــة. وميثل موقعهـــا يف قلب ال�شحـــراء منوذجاً رائعاً 

ميتزج فيه املا�شي باحلا�شر م�شت�شرفاً امل�شتقبل .

بديـــة هـــي اإحـــدى وليـــات ال�شرقية مـــن ال�شلطنـــة تقع على 

الطريـــق العام املمتد من العا�شمة م�شقط اإىل �شور وتتكون 

من ثماين ع�شرة قرية ، اأنها تقبع يف مدخل رمال ال�شرقية، 

وهـــي نقطـــة انطالق ل�شرب اأغوار الرمـــال والدخول يف عامل 

مليئ بالأثارة واحليوية بعيداً عن �شخب املدينة.

واأن عجبـــت لتعجـــب مـــن مت�شك مـــن يعي�شـــون يف �شحرائها 

ورمالهـــا الذهبيـــة بعاداتهـــم املتمثلـــة يف ال�شجاعـــة والنجدة 

والكـــرم وب�شاطة العي�ص والعتماد على ما جتود به الطبيعة 

حيـــث جعلوهـــا مطيعـــة لهم بالرغـــم من التطـــور واحلداثة 

يف هـــذا الزمـــن ، وتـــرى يف اجلانب الآخر مفـــردات احل�شارة 

ال�شاربة يف القدم يف كل زوايا وطوايا هذه الولية ، فالزائر 

لأبنيتهـــا ودورهـــا يـــرى املعمـــار املتفـــرد ليتنقـــل يف دهاريـــز 

اأرجـــاء الإميـــان  التاريـــخ، والعابـــد يف م�شاجدهـــا ي�شبـــح يف 

الف�شيحـــة، ومـــن ي�شتن�شـــق ن�شائمهـــا لكاأمنا يتنف�ـــص األطاف 

العافية و�شفو البال .

ومـــن اأبـــرز املعامل الأثريـــة يف الولية :ح�شـــن املنرتب الذي 

تلوح اأطالله للزائر من بعيد ، ولأهمية هذا احل�شن ال�شامخ 

بـــني ربـــوع بديـــة فقـــد اأعيـــد ترميمـــه يف مطلـــع الت�شعينـــات 

وهـــو يقـــف اليـــــــــوم �شامــــــخاً تفخـــر به الوليـــة. التي يوجد 

بهـــا اأي�شـــاً العديد من احلـ�شـــون القدمية والبيـــوت الثرية 

والبراج وامل�شاجد.

البيئـــة  والطبيعـــة وجمـــال  الرتاثيـــة  املفـــردات  تنـــوع  ومـــع 

ال�شحراويـــة يجـــد الـــزوار وال�شيـــاح فر�شة �شانحـــة للتعرف 

علـــى عـــدد مـــن املوروثـــات القدمية التـــي ماتـــزال متار�ص يف 

رمالة بدية اإىل اليوم في�شاهدون �شباقات �شيقة من عرو�ص 

الهجـــن العربيـــة الأ�شيلـــة واخليـــل وي�شتمتعـــون بالأ�شوات 

ال�شجية لفنون همبـــل البو�ص والتغرود والطارق وفن الونة 

وهـــي فنـــون متوارثـــة يقـــوم ال�شـــكان بتنظيمهـــا بـــني احلـــني 

والأخر من اأجل التعريف بالرتاث العماين الأ�شيل .

وتكـــرث يف الوليـــة املخيمـــات ال�شياحيـــة التي تر�شـــي رغبات 

ال�شيـــاح وبال�شكل الذي يالئم بيئة الولية ، علماً باأن معظم 

هـــذه املخيمـــات ال�شياحيـــة تطـــل علـــى اأروع املناظـــر الرملية 

اخلالبـــة ،ويق�شـــي فيها الزائـــر يوماً ممتعاً وتنـــاول وجبات 

تقليديـــة يتـــم اإعدادهـــا خ�شي�شاً للزوار وهـــي اأكالت عمانية 

ت�شهـــــــــــــــد اأقبال متزايد من ال�شيـــاح نظراً جلودتها ومذاقها 

اخلا�ـــص كمـــا تقـــــــــــــام حفـــالت �شمـــر وبرامـــج ترفيهية فوق 

كثبـــان الرمــــــــــال وحتت اأ�شواء القمـــر، ومن اأ�شهر املخيمات 

فيهـــا : خميـــم األف ليلة وليلة وخميم �شمـــا الوا�شل وخميم 

بدية ال�شياحي..

ان وليـــة بهـــذا التنـــوع وال�شخـــاء هـــي اأر�ـــص غنيـــة ومعطاء، 

تت�شابـــك فيهـــا ال�شواعـــد لتنبـــئ عـــن ما�ـــصٍ تليـــد ، وحا�شـــر 

جميـــد وم�شتقبـــل واعد ...فقـــد بلغت �شاأوهـــا وذروة جمدها 

يف عهـــد بـــاين النه�شـــة جاللـــة ال�شلطـــان قابو�ص بـــن �شعيد 

املعظم-حفظه اهلل ورعاه.

املراجع:

 	www.woman.net-vb-forumdisplay.php

 	ar.wikipedia.org

جريدة عمان بتاريخ  2012/8/27	 

إستط���اع

الرقيب/ اأ�شيلة بنت مرهون العامريا

 اإدارة العالقات العامة
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بديــة
عالم ملئ باإلثارة

والحيوية بعيدًا عن

 صخب المدينة

81العدد 131 نوفمرب 2012م 



األمانة
عندما كان جحا م�شافراً اإىل مدينة بعيدة ترك مقداراً من 

احلديد اأمانة لدى اأحد التجار وعندما عاد جحا 

طالب التاجر مبا لديه من حديد فرد عليه قائاًل:

وقــال: هل من  فاأظهر جحا تعجبه  اأكلته،  الفئران قد  اإن 

املعقول اأن تاأكل الفئران احلديد؟

فقال له التاجر: ل �شك اأن هذا معقول.

فتظاهر جحا بالت�شديق وبعد اأيام اختطف جحا اأحد اأولد 

التاجر واأخذه وو�شعه يف مكان اأمني.

وبحث التاجر عن ابنه يف كل مكان فلم يجده وقابله جحا 

متظاهراً باأنه ل يعرف �شيئاً ف�شاأله التاجر عن ابنه 

فقال جحا:

ال�شماء  اإىل  فنظرت  كــبــرية  �شجة  النهار  يف  �شمعت  لقد 

فوجدت اأن الع�شافري قد خطفت طفاًل رمبا كان ابنك.

ف�شاح التاجر: وهل يعقل اأن تخطف الع�شافري  طفاًل؟

فبادر جحا بالرد قائاًل:

ملاذا ل يعقل؟ فالبلد الذي تاأكل فئرانه احلديد ميكن اأن 

تخطف ع�شافريه الأطفال.

أبيات من الشعر صارت أمثاال و حكما
اأعلل النف�ص باّلمال اأرقبها  	

   ما اأ�شيق العي�ص لول ف�شحة الأمل )الطغرائي( 

ع�ص األف عام للوفاء و قلما 	

   �شاد امروؤ اإل بحفظ وفائه )اأبو النجع اخلوارزمي( 

و من جهلت نف�شه قدره 	

    يرى غريه منه ما ل يرى )املتنبي(  

لي�ص التطاول رافعا من جاهل 	

  و كذا التوا�شع ل ي�شّر بعاقل )اخلليل بن اأحمد الفراهيدي( 

ل متازحن فاإن مزحت فال يكن 	

   فرحاً ت�شاق به اإىل �شوء الأدب )هبة اهلل بن �شالمة(

ثـــــــالثيـــــات 
وثالٌث  كفارات،  وثالٌث  وثالث منجياٌت،  مهِلكات،  »ثالثٌة 

درجاٌت: فاأما 

املهلكات: ف�شح مطاع، هوًى متبع، واإعجاُب املرء بنف�شه.

يف  والق�شد  والر�شا،  الغ�شِب  يف  فالعدُل  املنجيات:  واأمــا 

الفقر والغنى، وخ�شية اهلل 

رِّ والعالنية. يف ال�شِّ

واأمـــا الــكــفــاراُت: فانتظاُر الــ�ــشــالة بــعــَد الــ�ــشــالة، واإ�ــشــبــاغ 

ُالو�شوء يف ال�شرباِت، ونقِل 

الأقدام اإىل اجلماعات . 

واأما الدرجاُت : فاإطعام الطعام ، واإف�شاُء ال�شالم، وال�شالُة 

بالليل والنا�ُص نيام« .

النفوس العظيمة 
قدرتها  	 يف  الإن�شانية  النف�ص  عظمة  با�شكال:  يقول   

على الإعتدال  ل يف قدرتها على التجاوز. 

 يقول املثل: تاج القي�شر ل ميكن اأن يحميه من ال�شداع.  	

من  	 ندنو  ما  بقدر  العظمة  من  ندنو  طــاغــور:  يقول 

التوا�شع. 

 يقول ال�شافعي رحمة اهلل: ما جادلت اأحداً ، اإل متنيت  	

اأن يظهر اهلل احلق على ل�شانه دوين.

	  ، اأنــه �شغري  املــرء بح�شرته  ي�شعر  مــن  العظماء  مــن 

باأنهم  ح�شرته  يف  اجلميع  ي�شعر  من  العظيم  ولكن 

عظماء

  

معلومات رياضية 
لعبني  	  9 فريق  كل  فريقان  يلعبها  البي�شبول  لعبة   

عليها  مر�شوم  كبرية  قائمة  زاويـــة  �شكل  على  امللعب 

مربع طول �شلعه 27 مرتاَ.

عدد لعبي كرة اليد 7 لعبني وقد لعبت لأول مرة يف  	

اأملانيا عام 1895م.

�شباق املوانع : تبلغ م�شافة هذا ال�شباق 3000 مرت وعلى  	

كل لعب اأن يتخطى 9 موانع يتخللها مانع عايل.

رمي الرمح : يقوم الالعب برمي رمح وزنه 800 جرام. 	

الوثب الثالثي : ويكون هذا ال�شباق من ثالث مراحل  	

هي : احلجلة ، اخلطوة، الوثبة. 

أخبار الشرطة
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امل�سابقة رقم )31( العدد 131

سؤاال المسابقة: 

�شروط امل�شابقة : 

1.ل يـقــل عـمـر املتـ�شــــــــــــابق عن 15 �شــــنــة.

2.ل تقبل اإل الق�شـــــائم الأ�شليــــة للم�شابقــــة. 

3.ميكن للم�شرتك اأن ي�شرتك باأكرث من ق�شيمة. 

اإدارة  اإىل  باليد  ت�شليمها  يتم  اأو  املجلة  بريد  اإىل  الق�شائم  4.تبعث 

القيـــادة   - الـعــامـة  العالقات  بـــاإدارة  ال�شاهرة  العني  جملة  حترير 

العــامـة لل�شـرطــة بالـقـــرم. 

1- الأ�شباب املذكورة اأدناه تنهي خدمة رجل ال�شرطة عدا :  

 اأ -  الوفاة و احتمال الغيبة الدائمة

ب - الزواج من اأجنبية بدون ت�شريح

جـ - املر�ص لفرتة ت�شل اإىل �شتة اأ�شهر

2- منـــح تراخي�ـــص ل�شـــراء اأو بيـــع متفجـــرات يتوقـــف علـــى 

املتفجرات التي ترتكز على عن�شر )النرتوغلريين( يجب اأن 

ت�شتعمل خالل مدة حمددة من تاريخ �شنعها هي :-

 اأ -   18 �شهراً

ب -  12 �شهراً

جـ-  24 �شهراً
) يرجى من الفائزين احل�سور اإىل مكتب جملة العني ال�ساهرة 

باإدارة العلقات العامة/ القيادة العامة لل�سرطة بالقرم - ال�ستلم جوائزهم (

االإجابات :......................................................................................................................

اال�ســــــــم :......................................................................................................................

العنـــــوان :......................................................................................................................

الهــــــاتف :......................................................................................................................

ق�سيمة االإ�سرتاك يف امل�سابقة رقم 31 العدد 131

أمثال ومعانيها 
 الأجر مبقدار العمل  	

يعني اجلزاء و العطاء للجهد و العمل.  

الأن�شان عبد الأح�شان 	  

يعني الأح�شان واإثارة الأيجابيه.  

اأول مزاح وبعدين �شرب �شالح 	  

التحذير من الفرط يف املزح و املزاح.  

بو ت�شويه اليدين تفرحبه العني 	  

الأعتزاز بالعمل و التفاخر به.  

بو يدق الباب يجيه اجلواب 	  

ال�شاعي اإىل ال�شيء.  

بو يتكل على غريه ينقل خريه 	  

لعتماد على النف�ص.  

بو ي�شرب ويتاأنى يلقى ما يتمنى 	  

احلث على الرتوي و الرتيث.  

  عقلك فرا�شك تعرف خال�شك 	

التفكري ال�شخ�شي لر�شم امل�شلحه الذاتيه.  

أخطاء شائعة 
يقولون )الأجر َح�َشَب العمل( 	

ال�شواب )الأجر بَح�َشَب / على ح�شب العمل(  

تــ�ــشــتــعــمــل )حــ�ــشــب( يف غـــري حمــّلــهــا املــنــا�ــشــب، و من   

َوب و�شع بدًل منها، ما يالئم ال�شياق مما يلي الأ�شْ

َتَبعاً لـِ، ِطْبقاً لـِ، َوْفقاً لـِ، مبقت�شى، مُبْوجب، بناًء على،   

ا�شتناداً اإىل، عماًل بـ، انطالقاً من، الخ…

يقولون )وت�شمى حواف املربع( 	

ال�شواب )وت�شمى حافات املربع(  

دة.  ُتلفظ كلمة )َحاَفة( بالتخفيف، اأي بفاٍء غري م�شَدّ  

و جُتمع على )حاَفات(، كما جُتمع �شاعة، ودارة، على: 

كما  حـــواّف،  على  جمُعها  يــجــوز  ول  ودارات.  �ــشــاعــات، 

جتمع حا�ّشة على حوا�ّص، وماّدة على مواّد.

يقولون )جمع )مدير( مدراء 	

ال�شواب )مديرون(  

مدير هو على وزن ُمْفِعل فيجمع على مديرون، الوزير   

هو على وزن َفِعيل فيجمع على وزراء. كما يجمع اأي�شا 

ر. على ُفُعل كنذير وُنُذر وح�شري وُح�شُ

اإدارة العالقات العامة

اإجابتا امل�سابقة رقم )30( للعدد رقم 130 هما:

1- مبر�شوم �شلطاين. 

2- ل يزيد وزنها عن )3( اأطنان   

الفائزان يف م�سابقة العدد املا�سي هما:

هند بنت حمود احلب�شية  -

�شفية بنت خالد اجلابري -

الرقيب/ زكريا بن �شامل ال�شبحي

83العدد 131 نوفمرب 2012م 



العدد 131 نوفمرب 2012م  84

أخبار الشرطة

العدد 131 نوفمرب 2012م  84



85العدد 131 نوفمرب 2012م 
ماج�ستري يف اإدارة اجلودة ال�ساملة *

{ اإنه من نعم املوىل عز وجل واآالئه الكرمية اأن نلتقي بكم يف هذه املنا�سبة لن�سكره �سبحانه على ما من 

بــه علينــا من ف�سله ولرنفع اليه اأكف ال�سراعة مبتهلني اأن يزيد عمان واأهلها من خريه العميم، واأن يوفق 

اأبناءها وبناتها اىل ما فيه �سلحهم وعلو �ساأنهم، فا�سكروا اهلل على اآالئه واأحمدوه على نعمائه يزدكم 

من جوده واح�سانه . وي�سبغ عليكم من خرياته وبركاته ويحفظكم بعني رعايته وعنايته} .

بتلــك الكلمــات امل�سيئــة، ا�ستهل جللــة ال�سلطــان املعظم - اأبقــاه اهلل - خطابــه التاريخــي يف افتتاح 

االنعقــاد ال�سنــوي ملجل�ــص عمان للفــرتة اخلام�سة يف ال�سابــع والع�سرين من ذي احلجة مــن عام 1433 هـ 

املوافــق الثــاين ع�سر من نوفمرب عام 2012 م ب�سكر املوىل عز وجــل وحمده على اآالئه الكرمية، وعلى ما 

اأ�سبغ به علينا من ف�سله، مع االبتهال والدعاء اإىل اهلل عز وجل باأن يزيد اأهل عمان من خريه العظيم.

وما تنتهجه احلكومة الر�سيدة بقيادة موالنا جللة ال�سلطان املعظم - حفظه اهلل ورعاه جعلتنا حمل 

احــرتام وثقة ال�سعوب جميعــًا، فهنيئا لنا هذا الوطن العزيز،  وهنيئًا لنا �سلطاننا املعظم، وهنيئًا لنا هذا 

ال�سعب الويف.

فلنم�ســي قدمــًا يــدًا بيد من اأجــل ُعمان فما تــزال تنتظر منا الكثري مــن العطاء، والبــذل واالإخل�ص، 

والتفــاين فمقومــات النه�ســة املباركــة بحاجــة اإىل �سواعدنــا الفتية، والبد لنــا من التطويــر واالبتكار  

لنواكــب التنامــي يف كافة مناحــي احلياة املعا�ســرة،  فالرقي بالفكــر، والرتكيز علــى االهتمام احلقيقي 

با�ستثمار الطاقــات الب�سرية الكامنة خلدمة املجتمع واأبنائه، وااللتزام التام بالتطوير والتحديث وفق 

وحدة الهدف، من اأجل احلفاظ على منجزات نه�ستنا العريقة، وثقافتنا االأ�سيلة، حتى ن�سل اإىل م�ستوى 

ي�سعرنا بال�سعادة احلقيقة الذاتية.

{ ولقد اأثبت العمانيون خلل احلقبة املن�سرمة اأنهم يتمتعون مب�ستوى جيد من الوعي والثقافة واالإدراك 

 والفهم يف تعاملهم مع خمتلف االآراء واحلوارات والنقا�سات التي تن�سد م�سلحة هذا البلد وم�سلحة اأبنائه

االأوفياء }.

تلــك هــي ثقة القائد املفدى يف �سعبه الويف ، قرائنا االأعزاء .. اإن حفاظنا على هويتنا اأينما وجدنا ما 

هــو اإال دليــل وا�سح على مدى ما و�سلنــا اإليه من �سمو الفكر، ورجاحة العقــل، فالُعماين بكل عزة و�سموخ 

مراآة �سادقة حل�سارة عانقت التاريخ �ساأوًا وعراقة، وحا�سر م�سرق ملئ بالعطاء ال�سادق، وم�ستقبل واعد 

مفعم بالتقدم والرفعة، لذا يتوجب علينا لزامًا اأن ن�سد الهمم من اأجل موا�سلة م�سرية البناء، والتطوير، 

والتفاين يف اأداء الواجب، ورد اجلميل لهذ الوطن املعطاء.

ما اأجلها من كلمات م�سيئة تنري لنا الدرب، وتفتح لنا االآفاق، ومتثل لنا خارطة الطريق مل�ستقبل عمان 

االأبيــة، ودعــوة �سادقة كرمية من لدن بــاين النه�سة املظفرة جلميع فئات ال�سعــب الكرمي للم�ساهمة يف 

رفعــة الوطــن و�سمو غايته، وحفظ اهلل عمــان، وحفظ قائدها جللــة ال�سلطان، واأدامــه فخرًا وذخرًا، 

وعزًا وجمدًا .. ودمتم يف حفظ اهلل.

كم اأنت �سامخ يا وطني..
*النقيب/هلل بن حممد احلرا�سي

مدير التحرير


