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كلمة
لــم تكــن الصدفــة وحدهــا هــي التــي جمعــت مشــروعين جديديــن 
أنجزتهمــا دائــرة الموانــئ البحريــة والجمــارك فــي مينــاء خالــد خــال 
النصــف األول مــن هــذا العــام، ألن الســياق العــام الــذي تتبنــاه إدارة 
الدائــرة هــو سياســة التنميــة المســتدامة طبقــً لخطــط مرســومة 
مســبقً للتعامــل مــع االحتياجــات ومواجهــة تحديــات المســتقبل.

المشــروع األول مرتبــط بخدمــات الموانــئ والمتمثــل بتطويــر رصيــف 
ــغ،  ــحن والتفري ــات الش ــعة لعملي ــاحة واس ــزز بس ــد مع ــري جدي بح
المتمثلــة  الجمركيــة  بالخدمــات  يتعلــق  الثانــي  المشــروع  بينمــا 
باســتحداث نظــام متكامــل يختصــر الوقــت فــي فحــص ومعاينــة 

ــاحنات. ــى ش ــة عل ــات المحمل الحاوي
وبإكمــال هذيــن المشــروعين ال تنتهــي قصــة التطويــر فــي المينــاء، 
ألن الدائــرة تقــوم حاليــا بتنفيــذ مشــروعين آخريــن يتضمــن األول 
تطويــر وتأثيــث الرصيــف الشــمالي لمينــاء خالــد، بينمــا المشــروع 
ــن  ــركاب المغادري ــدة لل ــة جدي ــة بحري ــييد محط ــل بتش ــي يتمث الثان

ــارقة. ــى الش ــن وإل ــن م والقادمي
إن هــدف الدائــرة مــن وراء هــذه المشــاريع هــو تعزيــز الخدمــات 
المينائيــة والجمركيــة  المقدمــة إلــى التجــار ومســتخدمي الموانــئ 
والــركاب وشــركات التخليــص، وهــذا يعنــي إضافــة خدمــات جديــدة 
إليهــم وتحســينها وهــو مــا يؤكــد بــأن نجاحهــم هــو دائمــا موضع 

عنايــة وترحيــب دائــرة الموانــئ البحريــة والجمــارك. 
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 " من ال يعرف ماضيه ال يستطيع أن يعيش حاضره 
ومستقبله.

فمن الماضي نتعلم ونكتسب الخبرة ونستفيد 
من الدروس والنتائج".

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
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القاســمي، عضــو  بــن محمــد  الدكتــور ســلطان  الشــيخ  الســمو  افتتــح صاحــب 

المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة، يــوم األربعــاء الموافــق 18 أبريــل2018م  - 

وبحضــور الشــيخة بــدور بنــت ســلطان القاســمي، المؤســس والرئيــس التنفيــذي 

لمجموعــة كلمــات - مهرجــان الشــارقة القرائــي للطفــل فــي نســخته العاشــرة، 

والــذي تشــرف علــى تنظيمــه هيئــة الشــارقة للكتــاب خــال الفتــرة مــن 28-18 

أبريــل الماضــي، فــي مركــز إكســبو الشــارقة تحــت شــعار » مســتقبلك علــى بعــد 

كتــاب »، بمشــاركة 134 دار نشــر مــن 18 دولــة عربيــة وأجنبيــة، وتتضمــن هــذا 

العــام 2600 فعاليــة متنوعــة.

سلطان القاسمي يفتتح النسخة 

العاشرة من مهرجان الشارقة 

القرائي للطفل
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وبعــد أن قــام صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة 

ــة  ــرة فني ــموه فق ــع س ــاح، تاب ــط االفتت ي ــص �ش بق

ــارقة،  ــدارس الش ــرات م ــن زه ــة م ــا مجموع قدمته

عكســت اهتمــام إمــارة الشــارقة بالطفولــة، وحرصها 

ي نفــوس 
عــى غــرس ثقافــة القــراءة وحــب المعرفــة �ف

أبنائهــا الصغــار والكبــار، عــرب مــا تقدمــه لهــم 

ي أجــواء 
ي البيــت والمدرســة، �ف

مــن رعايــة مســتمرة �ف

ي والحــا�ف لبنــاء 
ف المــا�ف ممتعــة ومرحــة تمــزج بــ�ي

ــذي يربطهــم نحــو المســتقبل. الجــر ال

ي قاعــات 
وتجــول صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة، �ف

المهرجــان، وتفقــد أجنحــة عــدد كبــري مــن دور 

النــرش المحليــة والعربيــة والعالميــة المشــاركة، 

واطلــع عــى إصداراتهــا مــن الكتــب المطبوعــة 

ــموه  ــا زار س ــة، كم ــائل التعليمي ــة والوس وني لكرت واالإ

الحكوميــة،  المؤسســات  مــن  مجموعــة  أجنحــة 

ح من مســؤوليها  بويــة، واســتمع إىل �ش الثقافيــة والرت

عمــا تقدمــه مــن خدمــات ومــا تنظمــه مــن فعاليات.

ي 
ــىت ة ال ف ــري ــة المم ــال الفني ــع ســموه عــى االأعم واطل

ي النســخة الســابعة مــن معــرض الشــارقة 
تعــرض �ف

ــذي يشــهد مشــاركة 104  ــب الطفــل، ال لرســوم كت

لوحــة،   355 يعرضــون  دولــة،   32 مــن  ف  رســام�ي

ي 
ــىت ــدة ال ــة المتح ــارات العربي م ــة االإ ــا دول تتصدره

تشــارك بـــ 12 رســاماً، إضافــة إىل 29 رســاماً مــن 

، و67 رســاماً مــن بقيــة دول العالــم،  ي الوطــن العــر�ب

ف وثّمــن دورهــم  والتقــى ســموه عــدداً مــن الرســام�ي

ي زيــادة إقبــال االأطفــال عــى 
المهــم والمؤثــر �ف

ــراءة. الق

ــدورة  ــز ال ــن بجوائ ــم الفائزي وتفضــل ســموه بتكري

كتــب  لرســوم  الشــارقة  معــرض  مــن  الســابعة 

االأطفــال، حيــث فــازت بالجائــزة االأوىل الرســامة 

ــت  ــا نال ــا، فيم ــن ليتواني ــكيت م ــيا وس ــا جانس راس

الجائــزة الثانيــة الرســامة سي يانــغ بــارك مــن كوريــا 

الجنوبيــة، وذهبــت الجائــزة الثالثــة إىل الرســامة 

ماريانــا ألكانتــارا بيــدرازا مــن المكســيك، أمــا الجوائــز 

الثــاث التشــجيعية فذهبــت إىل الرســامة كلوديــا 

ميلينــكا إيانــس إيتــوري مــن بوليفيــا، والرســام 

ماتيــاس دوبيــل مــن ألمانيــا، والرســام رضــا دالونــد 

ــران. ــن إي م

الفائزيــن بجوائــز مهرجــان  وكــرم ســموه أيضــاً 

ي لكتــاب الطفــل ولــذوي االحتياجات 
الشــارقة القــرا�أ

ة، حيــث فــازت بجائــزة  ي نســخته العــا�ش
البرصيــة �ف

ــة، مــن عمــر 4 إىل 12  ــاب باللغــة العربي أفضــل كت

ــم أم  ــا »حل ــة ناهــد الشــوا عــن كتابه ســنة، الكاتب

اثنــان« الصــادر عــن دار كتــب نــون، أمــا جائــزة 

أفضــل كتــاب باللغــة العربيــة مــن عمــر 13 إىل 17 

ســنة ففــازت بهــا الكاتبــة ســونيا النمــر عــن كتابهــا 

»طائــر الرعــد« الصــادر عــن مؤسســة تامــر للتعليــم 

ــاب باللغــة  ــزة أفضــل كت المجتمعــي، وذهبــت جائ

الكاتبــة  إىل  ســنة،  إىل 13   7 عمــر  مــن  االأجنبيــة 

ــت  ــن اختف ــا »أي ــن كتابه ــمي ع ــر القاس ــم صق مري

الحــروف؟« الصــادر عــن دار مــداد للنــرش والتوزيع، 

طيــة بالشــارقة  ونالــت دار أكاديميــة العلــوم الرش

ــة. ــات البرصي ــزة ذوي االحتياج جائ

ــن  وزار صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان ب

ــذي  ــة المســتقبل« ال محمــد القاســمي معــرض »آل

ونمــاذج  تصــورات  ويتضمــن  المهرجــان  ينظمــه 

ــا  ــح التكنولوجي ــرز مام ــة الأب ــة حّي ــاً برصي وعروض

مــا  جانــب  إىل  الرقمــي،  العــرص  ي 
�ف المتقدمــة 

يســتعرضه المعــرض مــن نمــاذج تعــرّف بأساســات 

ف  الــذكاء االصطناعــي، ومبــادئ عمــل وصناعــة االآليــ�ي

ــم  ــات(، مانحــاً زواره فرصــة اكتشــاف عوال )الروبوت

ــة. ــة المتقدم ــة الحديث التقني

ــة  ــب ثاثي ــرض »الكت ــاً مع ــموه أيض ــد س ــا تفق كم

االأبعــاد« الــذي يعــرض 250 كتابــاً مجّســماً مــن 

ــة  ي مدين
ي االأبعــاد« �ف

ــا�ش ــاب ث ــز الكت ــات »مرك مقتني

ــى  ــاء ع ــا بن ــم اختياره ي ت
ــىت ــة، وال يطالي ــورىلي االإ ف

ي مجموعــات زمنيــة هــي البدايــات )1880(  
ثمــا�ف

 ،)1920( المجســمات  إىل  االأبعــاد  ثاثيــات  ومــن 

وميــاد مصطلــح »المجســمات« )1930(، وكتــب 

المروحــة )1940(، والمنجــز العالمــي )1950(، وكتب 

المجســمة  الصــور  ومرحلــة   ،)1960( الكوباســتا 

.)2000( المدهشــة  الجديــدة  واالألفيــة   ،)1970(

وشــهد ســموه قبيــل ختــام جولتــه بالمهرجــان جانبــاً 

مــن الــورش والعــروض والفعاليــات المصاحبــة 

ــة،  ــن 2600 فعالي ــزءاً م ــد ج ي تع
ــىت ــان، وال للمهرج

ــى  ــاً، ع ــن 286 ضيف ــرش م ــا أك ي تقديمه
ــارك �ف سيش

مــدار 11 يومــاً وتتــوزع عــى برنامــج الفعاليــات 

التواصــل  ومقهــى  الطفــل،  وبرنامــج  الثقافيــة، 

االجتماعــي، وركــن الطهــي، وتحــدث ســموه مع عدد 

ي هــذه الفعاليــات وأشــاد 
ف �ف مــن االأطفــال المشــارك�ي

ــة. ــم بالثقاف ــة وباهتمامه ــم للمعرف بحبه

ة مــن المهرجــان العديــد  وتضمنــت الــدورة العــا�ش

مــن العــروض المرحيــة والفنيــة العالميــة، الهادفة 

نفــوس  ي 
�ف النبيلــة  نســانية  االإ القيــم  غــرس  إىل 

الصغــار، ومنهــا مرحيتــا »توتــا والقــردة شــيتا” 

الكويــت، وعــروض  إيريــا” مــن  كيــدز  و”جزيــرة 

”، فيمــا يشــهد  وكي الصــور المجســمة “هــارا هــري

مقهــى التواصــل االجتماعــي مشــاركة نخبــة مــن 

مشــاهري ومؤثــري مواقــع التواصــل االجتماعــي، 

الذيــن يركــزون عــى الجانــب التوعــوي والتثقيفــي.

ــن  ــري م ــدد كب ــام ع ــذا الع ــان ه ي مهرج
ــارك �ف وش

المشــاهري ونجــوم الفــن والثقافــة واالأدب العــرب، 

ــان  ــن، والفن ــة صابري ــة المرصي مــن أبرزهــم الممثل

ي 
ــذي أســهم �ف ــان، ال ي طرق ــري طــارق العــر�ب الجزائ

كتابــة وغنــاء وإعــداد أكــرش مــن 1000 أغنيــة داخليــة 

ــّدة،  ة ع ــة شــهري وشــارة لمسلســات وأفــام كرتوني

والفنانــة الســورية أمــل حويجــة، صاحبــة الصــوت 

ي أروقــة الطفولــة، حيــث 
ف الــذي جــال �ف الممــري

ة  ف قّدمــت دبلجــات صوتيــة لمسلســات كرتونيــة ممري

ــدة. عدي

ــارقة  ــان الش ــن مهرج ة م ــا�ش ــدورة الع ــت ال وأقيم

مــن  نخبــة  مــع  بالتعــاون  للطفــل  ي 
القــرا�أ

كــة  كاء، وهــم: الراعــي الرســمي �ش الرعــاة والــرش

عامــي: مؤسســة الشــارقة  »اتصــاالت«، والراعــي االإ

اتيجي: مركــز إكســبو  يــك االســرت عــام، والرش لاإ

المؤسســات  مــن  العديــد  إىل  إضافــة  الشــارقة، 

الفعاليــات  تنظيــم  ي 
�ف المشــاركة  والهيئــات 

ي 
والعــروض، والجهــات المعنيــة بالعمــل الثقــا�ف

والخــاص. العــام  ف  القطاعــ�ي مــن  بــوي،  والرت

رافــق صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة خــال جولته 

ي المعــرض كل مــن الشــيخ ســالم بــن عبــد الرحمــن 
�ف

ــيخ  ــم والش ــمو الحاك ــب س ــس مكت ــمي، رئي القاس

، رئيــس دائــرة االإحصــاء  ي
محمــد بــن عبــد هللا آل ثــا�ف

ــد  ــن حمي ــد ب ــيخ محم ــة والش ــة المجتمعي والتنمي

القاســمي رئيــس دائــرة االإحصاء والتنميــة المجتمعية 

والشــيخ ماجــد بــن ســلطان القاســمي، مديــر دائــرة 

شــؤون الضواحــي والقــرى، والشــيخ فيصــل بــن 

ســعود القاســمي، مديــر هيئة مطــار الشــارقة الدوىلي 

ي،  وراشــد أحمــد بــن الشــيخ، رئيــس الديــوان االأمــري

وعبــد هللا بــن ســلطان العويــس، رئيــس غرفــة تجارة 

 ، وصناعــة الشــارقة واللــواء ســيف الــزري الشــامسي

طــة الشــارقة، وعــدد مــن رؤســاء  قائــد عــام �ش

مارة الشــارقة،  الدوائــر أعضــاء المجلــس التنفيــذي الإ

وأحمــد بــن ركاض العامــري، رئيــس هيئــة الشــارقة 

دائــرة  رئيــس   ، ي الزعــا�ب عبيــد  ومحمــد  للكتــاب 

يفــات والضيافــة وعبــد العزيــز حمــد تريــم،  الترش

ــر عــام اتصــاالت  ــذي مدي ــس التنفي مستشــار الرئي

ــار الشــخصيات  االمــارات الشــمالية، وعــدد مــن كب

l.عــام المختلفــة ــىي وســائل االإ ف وممث ــ�ي بوي والرت

المصدر: وام  
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ــلطان  ــن س ــدهللا ب ــن عب ــد ب ــيخ خال ــتقبل الش اس

أ البحريــة والجمارك،   القاســمي، رئيــس دائــرة المــوا�ف

ســعادة محمــد جمعــة بوعصيبــة، مديــر عــام 

ــارة قــام بهــا  ــة للجمــارك خــال زي الهيئــة االتحادي

إىل مقــر الدائــرة يــوم الخميــس الموافــق 15 مــارس.

ــل  ي العم
ــة �ف ــز العاق ــبل تعزي ــان س ــث الطرف بح

أ البحريــة والجمــارك  ف دائــرة المــوا�ف الجمــركي بــ�ي

والهيئــة االتحاديــة للجمــارك، حــرصف اللقــاء ســعادة 

ــرة. ــر الدائ ــن مدي ــري عبدالرحم ــد م محم

ــة  ــي  هيئ ــارك ه ــة للجم ــة االتحادي ــر أن الهيئ يذك

ــر،  ــوزراء الموق ــس ال ــع مجل ــتقلة تتب ــة مس اتحادي

وهــي الجهــة المعنيــة بالشــؤون الجمركيــة بالدولــة، 

والمســؤولة عــن رســم السياســة الجمركيــة، وإعــداد 

الجمــركي  العمــل  لتنظيــم  موحــدة  يعــات  ترش

ومكافحــة عمليــات التهريــب الجمــركي والغــش، 

ــة.  ــات المختص ــل الجه ــن قب ــا م ــان تنفيذه وضم

ي عــام 2003 
ــة للجمــارك �ف ــة االتحادي أنشــئت الهيئ

بموجــب القانــون االتحــادي رقــم )1( لســنة 2003م 

الصــادر مــن صاحــب الســمو/ الشــيخ زايــد بــن 

l . )ــراه ــب هللا ث ــان - )طي ــلطان آل نهي س

رئيس الدائرة
يستقبل مدير عام الهيئة االتحادية للجمارك
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كاء  ــرش ف ال ــ�ي ــة والتعــاون ب اك ــز الرش بهــدف تعزي

الهيئة العامــة  وفــد  زار   ، ف اتيجي�ي االســرت

الحــرة  والمناطــق  الأمن المنافذ والحــدود 

ي 15 مــارس.
أ البحريــة والجمــارك �ف دائــرة المــوا�ف

بــن  عبــدهللا  بــن  خالــد  واستقبل الشــيخ 

أ  المــوا�ف دائــرة  رئيــس  القاســمي،  ســلطان 

الحــرة  المنطقــة  رئيــس  البحريــة والجمــارك، 

وفد الهيئة العامة ألمن المنافذ
والحدود والمناطق الحرة يزور الدائرة

بمطــار  الحــرة  المنطقــة  ورئيــس  بالحمريــة 

ــري  ــد م ــور محم ــد بحض ــدوىلي الوف ــارقة ال الش

أ  المــوا�ف دائــرة  مديــر  الــراح  عبدالرحمــن  

والجمــارك. البحريــة 

ــاء الضــوء عــى آخــر  ــارة إلق وجــرى خــال الزي

ــدود  ــذ والح ــن المناف ــة بأم ــورات المتعلق التط

l.ــرة ــق الح والمناط
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ف دائــرة االإحصــاء  بغيــة تعزيــز التعــاون بــ�ي

أ  المــوا�ف دائــرة  مــع  المجتمعيــة   والتنميــة 

دائــرة  مــن  وفــد   زار   ، والجمــارك  البحريــة 

الشــارقة  ي 
�ف المجتمعيــة  والتنميــة  االإحصــاء 

للدائــرة  الرئيــسي  المقــر   2018 مايــو   14 ي 
�ف

ي جمــارك 
وعقــد اجتماعــاً مــع قســم االإحصــاء �ف

الشــارقة.

ــة  ــرة االإحصــاء والتنمي حــرصف االجتمــاع عــن دائ

الغــزال  طــارق  الســيد  مــن  كل  المجتمعيــة 

ى والســيدة  ــرب ــات الك الســويدي مســؤول البيان

ف نبيــل مســؤول إعــداد التقاريــر فيمــا  نرمــ�ي

ــرة  حــرصف االجتمــاع عــن قســم االإحصــاء بالدائ

ــس  ــاعد رئي ــيخ  مس ــال الش ــيد جم ــن الس كل م

أســامة  الســيد  ي 
واالإحصــا�أ االإحصــاء  قســم 

قــاوي والســيد جاســم آل عــىي عــن قســم  الرش

التخليــص بالدائــرة، حيــث تمــت مناقشــة ســبل 

ي مجــال إحصائيــات 
ك �ف تطويــر العمــل المشــرت

مــارة الشــارقة لعــام 2017  التجــارة الخارجيــة الإ

ي 
ــذي ســيبدأ �ف ومناقشــة المســح االقتصــادي ال

جمارك الشارقة تعزز التعاون
 مع دائرة اإلحصاء والتنمية المجتمعية

التصنيــف  لغــرض   2018 ســبتمرب  مــن  االأول 

ــارقة  ــارة الش م ي الإ
ــا�ف االئتم

ــارقة  ــارك الش ي جم
ــاء �ف ــم االإحص ــر أن قس يذك

الدائــرة   ي 
�ف الرئيســية  االأقســام  مــن  وهــو 

إحصائيــة  وبيانــات  معلومــات  يوفــر  والــذي 

حــول جميــع العمليــات التجاريــة الجمركيــة  

ي تضــم الصــادرات والــواردات 
الخارجيــة الــىت

ي 
انزيت)العبــور( والــىت وإعــادة التصديــر والرت

ي 
ــة �ف ــذ الجمركي ــع المناف ــال جمي ــن خ ــم م تت

l .إمــارة الشــارقة

أخبـــار الدائــرة
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                                           اســتعرضت 

القيمــة  يبــة  �ف مفاهيــم  النــدوة  وناقشــت 

المتحــدة  العربيــة  مــارات  االإ ي 
�ف المضافــة 

كانــث،  الســيد/  المحــا�ف  قــام  حيــث 

ــات  . آر.( لخدم ي
ــة ) �ف ك ــذي لرش ــر التنفي المدي

مفاهيــم  عــى  الضــوء  بإلقــاء  االستشــارات 

يبــة القيمــة المضافــة واالمتثــال  وحســابات �ف

لهــا وإدامــة الســجات والغرامــات المتعلقــة، 

ــول  ــائعة ح ــئلة الش ــى االأس ــاب ع ــك أج وكذل

الموضــوع  وعــى أســئلة الحضــور.

ف  ي قســم�ي
ــدوة والحلقــة النقاشــية �ف أقيمــت الن

ندوة تعريفية وحلقة نقاشية 
حول ضريبة القيمة المضافة

لموظفــي  مخصصــاً  منــه  االأول  القســم  كان 

ترتبــط  الذيــن  والجمــارك  أ  المــوا�ف دائــرة 

يبــة القيمــة المضافــة،  أعمالهــم بتطبيقــات �ف

ي مــن النــدوة عــدد 
فيمــا وحــرصف القســم الثــا�ف

بمــن  والجمــارك  أ  المــوا�ف عمــاء  مــن  كبــري 

البحريــة  الماحيــة  الخطــوط  وكاء  فيهــم 

الجمركيــون  والمخلصــون  الشــحن  ووكاء 

أ حيــث شــهدت النــدوة  ومســتخدمو المــوا�ف

بفنــدق  الجواهــر  قاعــة  أقيمــت عــى  ي 
الــىت

اً مــن الحضــور  ــري ــون بالشــارقة تفاعــاً كب هيلت

ي هــذا 
ــد �ف ونالــت ترحيبهــم لمــا لهــا مــن فوائ

بغيــة تعزيــز وزيــادة الوعــي القانونــي حــول ضريبــة القيمــة، عقــدت 
نقاشــية  وحلقــة  تعريفيــة  نــدوة  والجمــارك  البحريــة  الموانــئ  دائــرة 
حــول ضريبــة القيمــة المضافــة وتطبيقاتهــا ذات العاقــة بالخدمــات 

الدائــرة. التــي تقدمهــا 

جابــة عــى استفســاراتهم  طــار وقــد تمــت االإ االإ

ي هــذا المجــال. 
ــدة �ف ــات الجدي حــول التطبيق

ــوة  ــاركون دع ــىب المش ــدوة ل ــاء الن ــد انته وعن

ــرة بهــذه المناســبة  ي أقامتهــا الدائ
ــىت الغــداء ال

فيهــا  المشــاركة  ي 
�ف ســعادتهم  أبــدوا  حيــث 

ي زيــادة 
ي وفــرت لهــم فرصــة أفضــل �ف

والــىت

يبــة القيمــة المضافــة. معرفتهــم حــول �ف

يبــة القيمــة المضافــة دخلــت   يذكــر أن �ف

ي 
ــر 2018 �ف ــن يناي ــذ االأول م ــذ من ف التنفي ــري ح

مــارات العربيــة المتحــدة دولــة االإ

ــرض  ــبة %5 تف ة بنس ــا�ش ــري مب ــة غ يب ــي �ف ه
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ي يتــم 
عــى معظــم الســلع والخدمــات الــىت

ي كل مرحلــة مــن مراحــل سلســلة 
توريدهــا �ف

المضافــة  القيمــة  يبــة  �ف التوريد.تشــكل 

ي 
�ف يســاهم  للدولــة،  جديــد  دخــل  مصــدر 

ضمــان اســتمرارية توفــري الخدمــات الحكوميــة 

ي المســتقبل. وســوف يســاعد 
ــة الجــودة �ف عالي

نحــو   ّ ي
المــ�ف عــى  هــذا  الدخــل  مصــدر 

ي 
�ف المتمثلــة  مــارات  االإ دولــة  رؤيــة  تحقيــق 

مــن  ه  وغــري النفــط،  عــى  االعتمــاد  خفــض 

ــية  ــادر أساس ــة كمص ــات الهيدروكربوني المنتج

l.يــرادات لاإ
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اتيجية  ســرت االإ الخطــط  إطــار  ي 
�ف الزيــارة  ي 

وتــأ�ت

للهيئــة االتحاديــة للجمــارك الهادفــة إىل دعــم 

ــارات  ــن خــال الزي ــة م ي الدول
ــركي �ف القطــاع الجم

الجمركيــة  دارات  االإ إىل  المتعــددة  الميدانيــة 

مــارات  االإ دولــة  عمــوم  ي 
�ف الجمركيــة  والمراكــز 

المتحــدة. العربيــة 

ــر  ــمنوه، مدي ــن س ــالم ب ــد س ــيد خال ــب الس ورح

مركــز جمــارك الحاويــات بالوفــد الزائــر حيــث 

المتبعــة  االإجــراءات  االجتمــاع  ي 
�ف لهــم  وأوجــز 

ي يقدمهــا المركــز الجمــركي لتريــع 
والمبــادرات الــىت

ي تســهيل العمــل 
ونيــة المعتمــدة �ف لكرت الحلــول االإ

 . ــركي ــاءة االأداء الجم ــع كف ورف

المراكــز  مرافــق  بزيــارة مختلــف  الوفــد  وقــام 

الجمركيــة  بمــا فيــه  قســم فحــص الحاويــات 

ــات  ــى تطبيق ــد ع ــع الوف ــش واطل ــة التفتي ومنص

عــى  المحمولــة  الحاويــات  لفحــص  عمليــة 

زار  كمــا  شــعاعي  االإ الكشــف  بجهــاز  شــاحنات 

الوفــد قســم التخليــص الجمــركي بالمركــز وأطلــع 

عــى ســري العمــل واالإجــراءات فيــه.

ــر  ــد الزائ ــس الوف ــدم رئي ــاع، ق ــة االجتم ي نهاي
و�ف

مهنيــة  عــى  المركــز  إدارة  إىل  وتقديــره  شــكره 

الجمركيــة  االإجــراءات  وتطبيقهــم  ف  الموظفــ�ي

مجلــس  دول  ي 
�ف المعتمــدة  الضوابــط  بموجــب 

الجمــارك  لقانــون  تطبيقهــم  ي 
�ف التعــاون 

l الموحــد.

وفد الهيئة االتحادية للجمارك 
يطلع على إجراءات العمل 

الجمركي في مركز جمارك 
الحاويات

االتحاديــة  الهيئــة  فــي  والتفتيــش  المعاينــة  لجنــة  يمثــل  وفــد  قــام 
للجمــارك بزيــارة مركــز جمــارك الحاويــات فــي 2018/2/18 لإلطــاع علــى 
ســير العمــل فــي المركــز وتعزيــز التعــاون المشــترك فــي مجــال اإلجــراءات 

الجمركيــة المتبعــة فــي منافــذ الدولــة.
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ــث  ــات التحدي ي إطــار عملي
ي هــذه الخطــوة �ف

ــأ�ت وت

دائــرة  بهــا  تقــوم  ي 
الــىت المتواصلــة  والتطويــر 

مــع  والمتوافقــة  والجمــارك،  البحريــة  أ  المــوا�ف

رؤيــة وتوجهــات صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور 

ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس 

االأعــى حاكــم الشــارقة.

وع الجديــد النهــج الــذي تتبعــه  ويؤكــد المــرش

ي دعــم أمــن الحــدود، ومنــع دخــول 
الدائــرة �ف

ــة  ــرصف بالصح ــاد وت ــن الب ــس أم ــع تم ــة بضائ أي

العامــة، دون التأثــري عــى انســيابية دخــول االأفــراد 

ف وترســيخ  والبضائــع، مــن أجــل تحقيــق التمــري

ي 
ــال �ف ــد ومتطــور لاأعم ــز رائ ــع الشــارقة كمرك موق

المنطقــة.

ي ميناء 
الجهــاز الجديــد الــذي تــم تدشــينه مؤخــراً �ف

خالــد )الــذي يضــم محطــة حاويــات الشــارقة( هو 

ــات  ــة والحاوي ــات المتحرك ــش المركب ــح وتفتي لمس

ــف  ــرب الكش ــة، ع ــاحنات متحرك ــى ش ــة ع المحمل

شــعاعي لمحتوياتهــا. االإ

ويتمتــع الجهــاز الجديــد بالقــدرة عــى فحــص 120   

شــاحنة خــال الســاعة الواحــدة، أثنــاء تحركهــا 

ــكل   ــاحنة ل ــادل ش ــا يع ا، أي م ــرت ــة 15 كيلوم برع

ــة. 30 ثاني

وقــال الســيد ســالم عبــدهللا ماجــد الزمــر، مديــر 

مركــز جمــارك مينــاء خالــد:

ــة  ــة الفحــص والمعاين وع نصــب منظوم »إن مــرش

اتيجية  االســرت الخطــة  مــع  يتوافــق  الجديــد، 

ــال  ــن خ ي م
ــىف ــوره االأم ي مح

ــارقة  �ف ــة الش لحكوم

زيــادة مراقبــة الحــدود والمنافــذ وتطويــر االأجهــزة 

ــاظ  ــات للحف ــذه العملي ــاندة له ــدات المس والمع

تدشين جهاز متطور للمسح 
اإلشعاعي في ميناء خالد

ــة.« ي الدول
ــن �ف ــى االأم ع

ــد  ــاء خالد:«يؤك ــز جمــارك مين ــر مرك  وأضــاف مدي

وع الجديــد سياســة الدائــرة  بقيــادة الشــيخ  المــرش

خالــد بــن عبــد هللا بــن ســلطان القاســمي، رئيــس 

ي أن تكــون 
أ البحريــة والجمــارك �ف دائــرة المــوا�ف

وعــة،  المرش للتجــارة  داعمــة  الجمركيــة  دارة  االإ

ي 
إذ تعتــرب هــذه االأجهــزة االأحــدث مــن نوعهــا �ف

اق  عاليــة عــى االخــرت بقــدرة  العالــم، وتمتــاز 

ــات،  ــاحنات والحاوي ــات الش ــن محتوي ــف ع للكش

دون  والمحظــورة،  الممنوعــة  المــواد  وتحديــد 

ــلع  ــن س ــاحنات م ــذه الش ــة ه ــى حمول ــري ع التأث

ومــواد غذائيــة. كمــا تتــم عمليــة فحــص الحاويــات 

دشــنت جمــارك الشــارقة جهــازًا متطــورًا للمســح اإلشــعاعي للمركبــات 
وللحاويــات، وإنجــاز أعمــال التفتيــش والفحــص الجمركــي دون تأخيــر، 
المحرمــة  المــواد  البلــد مــن دخــول  أمــن  الحفــاظ علــى  بالتــوازن مــع 

والمحظــورة والضــارة.

ــاز  ــا عــى جه ــة له ــاء مــرور الشــاحنات المحمل أثن

ة زمنية قياســية.« ي فــرت
المســح ومــن دون توقــف و�ف

الزمــر:   قــال  الجديــد  الجهــاز  تشــغيل  وحــول 

ي 
ي مؤهــل �ف

ــكادر وطــىف ــارك الشــارقة ب ــع جم »تتمت

مجــال التفتيــش  حيــث ينخــرط مفتشــو الجمــارك 

ي 
بمــن فيهــم مفتشــو مركــز جمــارك مينــاء خالــد  �ف

ي عــدة مجــاالت لتطويــر 
دورات تدريبيــة مســتمرة  �ف

ي مجــال التفتيــش الجمــركي بصــورة 
مهاراتهــم �ف

ي 
عامــة كمــا تعمــل إدارة الجمــارك عــى إدخالهــم �ف

ــة  ــور الخاص ــراءة الص ــة لق ــة متخصص دورات فني

تلــك  وتشــغيل  شــعاعي  االإ المســح  بأجهــزة 

l ».االأجهــزة



21

 أحبطــت جمــارك الشــارقة محاولــة تهريــب 20 

ــذ  ــرب المنف ــواد المخــدرة ع ــن الم ــاً م كيلوغرام

الجمــركي بمطــار الشــارقة الــدوىلي كانــت مخبــأة 

إىل  ف  القادمــ�ي المســافرين  أحــد  حقيبــة  ي 
�ف

. ي
ــل المــا�ف ــع مــن أبري ي الراب

ــة �ف الدول

ــة  ــة بصحب ي حقيب
ــارك �ف ــو الجم ــتبه مفتش أش

الهنــد  مــن  القادمــة  الرحلــة  ركاب  أحــد 

وبتفتيشــها عــرش بداخلهــا عــى كميــة مــن 

ــم  ــاً، ت ــت 20 كيلوجرام ــدرة بلغ ــواد المخ الم

والمــواد  الراكــب  وإحالــة  الواقعــة  ضبــط 

المخــدرات  المضبوطــة إىل قســم مكافحــة 

  l.الستكمال االإجراءات القانونية

جمارك الشارقة 
تحبط محاولة تهريب 20 

كيلوغرامًا من المواد المخدرة
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تزامنــاً مــع اليــوم الــدوىلي للســعادة الــذي يصــادف 

ــاء  ــبة لاحتف ــو مناس ــام  وه ــارس كل ع ــن م 20 م

مــارات العربيــة  ي حققتهــا دولــة االإ
باالنجــازات الــىت

ي الســعادة وجــودة الحيــاة، احتفــت 
المتحــدة �ف

بالمناســبة،  والجمــارك  البحريــة  أ  المــوا�ف دائــرة 

حيــث التقــى ســعادة محمــد مــري عبدالرحمــن 

ــرة وتواصــل  ــرة بعمــاء الدائ ــر الدائ الــراح، مدي

ي إنجــاز معاماتهــم وتقديــم التســهيات 
معهــم �ف

ــة لهــم . الازم

 كمــا تضمــن االحتفــاء إضافــة وســم # الجمــارك_

الســعيدة  عنــد نــرش المبــادرات عــرب وســائل 

التواصــل االجتماعــي.

ي دورتهــا السادســة 
يذكــر أن االأمــم المتحــدة �ف

يــن مــن مــارس مــن  ف اعتمــدت العرش والســت�ي

افــا بأهميــة  كل عــام يومــا دوليــا للســعادة اعرت

الســعي للســعادة أثنــاء تحديــد أطــر السياســة 

والقضــاء  لتحقق التنمية المســتدامة  العامــة 

الشــعوب. الرفاهية لجميــع   عى الفقري وتوفــري 

هامــش  عــى   2012 يونيــو   28 ي 
�ف تقــرر  حيــث 

ف للجمعيــة  فعاليــات الــدورة السادســة والســت�ي

»الســعادة  بعنــوان  المتحــدة  لاأمــم  العامــة 

االقتصــادي  والنمــوذج  المجتمــع  ورفاهيــة 

لاأمــم  العــام  ف  االأمــ�ي قــال  حيــث  الحديــث« 

العالــم  إن  مــون :  كي  )آنذاك( بــان  المتحــدة 

يحقــق  جديــد  اقتصــادي  نمــوذج  إىل  بحاجــة 

ــة  ــاث: التنمي ــاد الث ــم االقتص ف دعائ ــ�ي ــؤ ب التكاف

واالجتماعيــة  الماديــة  والرفاهيــة  المســتدامة 

ي تعريــف ماهيــة 
وســامة الفــرد والبيئــة ويصــب �ف

l.العالميــة الســعادة 

دائرة الموانئ البحرية والجمارك 
تحتفل بيوم السعادة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9
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ف من  ف أكفــاء ورفــع مســتوى أدائهــم وخلق بيئــة تفاعل إيجابيــة  وإكســاب الموظف�ي ي إطــار إعــداد موظفــ�ي
�ف

طــاع عــى آخــر المســتجدات  مختلــف االختصاصــات المزيــد مــن المعرفــة وتلبيــة متطلبــات العمــل واالإ

أ البحريــة والجمــارك  ي المياديــن المختلفــة ذات العاقــة باالختصاصــات الجمركيــة، نظمــت دائــرة المــوا�ف
�ف

ف  عــدداً مــن الــدورات التدريبيــة لتقديــم أفضــل الخدمــات إىل العمــاء مــن التجــار والمســافرين، ومــن بــ�ي

ة الماضيــة مــن العــام الجــاري: ي قامــت الدائــرة بتنظيمهــا خــال  الفــرت
الــدورات الــىت

دورات تدريبية لمفتشي الجمارك

 دورة التخليص الجمركي 
)التخليــص  دورة  الشــارقة  جمــارك  اختتمــت 

ي 
ي هــذه الــدورة التدريبيــة الــىت

(، شــارك �ف الجمــركي

اير 2018(  اســتمرت لثاثــة أيــام )مــن 18 إىل 22 فرب

ي عقــدت عــى قاعــة اجتماعــات مركــز جمــارك 
والــىت

مــن ســبعة  الحاويــات، خمســة عــرش موظفــاً 

ي إمــارة الشــارقة، تناولــت الــدورة 
مراكــز جمركيــة �ف

. ــركي ــص الجم ــة بالتخلي ــا المتعلق ــع القضاي جمي

ي نهايــة الــدورة قــام الســيد حســن أحمــد محمد 
و�ف

الــركاب بمطــار  ديمــاس، مديــر مركــز جمــارك 

الشــارقة الــدوىلي والســيد خالــد بــن ســمنوه، مديــر 

مركــز جمــارك الحاويــات بتوزيــع شــهادات التخــرج 

ي الــدورة المذكــورة.
ف �ف عــى المشــارك�ي
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 دورة قواعد وإجراءات التفتيش 
والمعاينة

ة  6-8 مــارس 2018، شــارك مفتشــون  وخــال الفــرت

ــراءات  ــد وإج ي دورة قواع
ــارقة  �ف ــارك الش ــن جم م

قاعــة  أقيمــت عــى  ي 
الــىت التفتيــش والمعاينــة 

ــات . ــارك الحاوي ــز جم ــات مرك اجتماع

الــدورة  إكمــال  توزيــع شــهادات  حــرصف حفــل 

الســيد يعقــوب عبيــد غابــش، مديــر مركــز جمــارك 

ــن  ــالم ب ــد س ــيد خال ــة إىل الس ضاف ــة باالإ الحمري

ســمنوه، مديــر مركــز جمــارك الحاويــات، وقــد 

ي 
�ف لــه  كلمــة  ي 

�ف غابــش  يعقــوب  الســيد  أشــاد 

ي الــدورة عــى أهميــة مثــل هــذه 
ف �ف المشــارك�ي

ي تعــزز مــن معرفتهــم بقواعــد 
المشــاركات الــىت

ي صلــب عمــل 
ي تدخــل �ف

والتفتيــش والمعاينــة والــىت

. المفتــش الجمــركي

ــات  ــز الحاوي هــذا وقــد شــارك مفتشــون مــن مرك

ــد  ي ــارك الرب ــز جم ــة ومرك ــارك الحمري ــز جم ومرك

ــدوىلي  ــارقة ال ــار الش ــركاب بمط ــارك ال ــز جم ومرك

ــارقة  ــار الش ــرة بمط ــة الح ــارك المنطق ــز جم ومرك

ــورة. ــدورة المذك ي ال
ــدوىلي �ف ال
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ــق  ــط والتحقي ــراءات الضب دورة إج
ــي  الجمرك

مــع  بالتعــاون  الشــارقة  جمــارك  نظمــت  كمــا 

اتيجي  يــك االســرت طيــة، الرش أكاديميــة العلــوم الرش

أ البحريــة والجمــارك، دورة إجــراءات  لدائــرة المــوا�ف

ــق الجمــركي عــى إحــدى قاعــات  ــط والتحقي الضب

ة مــن 17 إىل 19 أبريــل  االأكاديميــة خــال الفــرت

.2018

ي الــدورة 18 مفتشــاً مــن مركــز جمــارك 
شــارك �ف

ــز  ــدوىلي ومرك ــارقة ال ــار الش ــرة بمط ــة الح المنطق

ــز  ــة ومرك ــارك الحمري ــز جم ــد ومرك ي ــارك الرب جم

ــز  ــات ومرك ــارك الحاوي ــز جم ــارك الخــور ومرك جم

. جمــارك الشــحن الجــوي بمطــار الشــارقة الــدوىلي

دورة الحس األمني ولغة الجسد
والجمــارك  البحريــة  أ  المــوا�ف دائــرة  نظمــت 

طيــة  الرش العلــوم  أكاديميــة  مــع  وبالتعــاون 

ي 
ــىف ــس االأم ــال الح ي مج

ــة �ف ــارقة دورة تدريبي بالش

ــال  ــة خ ي االأكاديمي
ــت �ف ي أقيم

ــىت ــد ال ــة الجس ولغ

. أبريــل 2018  مــن  ة  26-24  الفــرت

ي الــدورة مفتشــون مــن مركــز جمــارك 
 شــارك �ف

ــز جمــارك الشــحن الجــوي بمطــار  ــة ومرك الحمري

ــرة  ــة الح ــارك المنطق ــز جم ــدوىلي ومرك ــارقة ال الش

يــد  بمطــار الشــارقة الــدوىلي ومركــز جمــارك الرب

ــور. ــارك الخ ــز جم ومرك
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ــات  ــاط وأخالقي ــام االنضب دورة نظ
ــي  ــل الجمرك العم

نظــام  دورة  الشــارقة  جمــارك  أقامــت  كمــا 

االنضبــاط وأخاقيــات العمــل الجمــركي خــال 

ي مركــز جمــارك خطــم 
ة 8-10  مايــو 2018 �ف الفــرت

ماحــة

ــز  ــن مرك ــاً م ــة وموظف ــدورة 17 موظف ي ال
شــارك �ف

جمــارك خطــم ماحــة ومركــز جمــارك خورفــكان.

دورة الكشف عن المواد الخطرة 
والمتفجرات والمواد المشعة 

والقابلة لالشتعال
اتيجي والتعاون المســتمر  ي ســياق التعــاون االســرت

�ف

ــة  ط ــارك و�ش ــة والجم أ البحري ــوا�ف ــرة الم ف دائ ــ�ي ب

ــة  ي أكاديمي
ــارقة �ف ــارك الش ــت جم ــارقة، اختتم الش

ــة حــول  ــة  بالشــارقة دورة تدريبي طي ــوم الرش العل

والمــواد  والمتفجــرات  الخطــرة  المــواد  كشــف 

ــتعال.  ــة لاش ــواد القابل ــعة والم المش

ــال  ــع شــهادات المشــاركة وإكم ــل توزي حــرصف حف

الــدورة المقــدم نــا� ســليمان النعيمــي، رئيــس 

. ي
ــب المهــىف ــر والتدري قســم التطوي

أيــام  امتــدت لثاثــة  ي 
الــىت الــدورة  ي 

شــارك �ف

ي 
مفتــسش مــن  مجموعــة   )2018 8-10مايــو   (

الجمــارك مــن مركــز جمــارك الحمريــة ومركــز 

ــرة  ــة الح ــارك المنطق ــز جم ــور مرك ــارك الخ جم

ــاء  ــارك مين ــز جم ــدوىلي ومرك ــارقة ال ــار الش بمط

ــز جمــارك  ــات ومرك ــز جمــارك الحاوي ــد ومرك خال

ــارك  ــز جم ــدوىلي ومرك ــركاب بمطــار الشــارقة ال ال

l يــد.  الرب
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مــع  وبالتعــاون  الشــارقة  جمــارك  عقــدت 

ي 16 مايــو 2018 
عــام �ف ي لاإ

المجلــس الوطــىف

عاميــة عــرب  ورشــة عمــل حــول دخــول المــواد االإ

المنافــذ الجمركيــة عــى قاعــة اجتماعــات مركــز 

جمــارك الحاويــات.

ي الورشــة الســيد  جمعــة عبيــد جمعــة 
شــارك �ف

عــام  ي لاإ
الليــم مديــر مكتــب المجلــس الوطــىف

-الشــارقة والســيد أحمــد �حــان رئيــس قســم 

المنافــذ والمراقــب جمــال أبــو شــدق  مــن 

نحــو  هــا  وحرصف عــام  لاإ ي 
الوطــىف المجلــس 

ي 
ــة �ف ــز جمركي ــة مراك ــن ثماني ــاً م ــن مفتش ي عرش

ــات  ــارك الحاوي ــز جم ــل مرك ــارة الشــارقة تمث إم

ورشة عمل حول دخول المواد 
اإلعالمية عبر المنافذ الجمركية

جمــارك  ومركــز  الحمريــة  جمــارك  ومركــز 

ــاء  المنطقــة الحــرة بالمطــار ومركــز جمــارك مين

خالــد ومركــز جمــارك الخــور ومركــز جمــارك 

ــركاب بمطــار الشــارقة  ــد ومركــز جمــارك ال ي الرب

الــدوىلي .

 و حــرصف الســيد خالــد ســالم بــن ســمنوه مديــر 

ــدورة  ــاً مــن ال ي الشــارقة جانب
ــات �ف مركــز الحاوي

ي 
�ف ف  والمشــارك�ي يــن  المحا�ف بجهــود  وأشــاد 

ــورة. ــة المذك الورش

ــة  ــراءات الخاص ــت االإج ــة تناول ــر ان الورش يذك

ي تــرد البــاد 
عاميــة الــىت بتخليــص المــواد االإ

l .ي هــذا المجــال
ي �ف

ودور المجلــس الوطــىف
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ــوض  ، مف ي ــىب ــح الكع ــن صبي ــىي ب ــاىلي ع ــد مع أك

الجمــارك رئيــس الهيئــة االتحاديــة للجمــارك، 

ف  ي الدولة عى المســتوي�ي
حــرص قطــاع الجمــارك �ف

االتحــادي والمحــىي عــى حمايــة حقــوق الملكيــة 

اً إىل أن  الفكريــة ومكافحــة الغــش والتقليد، مشــري

ــدة  ــة والمقل ــع المغشوش ــلع والبضائ ــط الس ضب

اتيجياً  ي المنافــذ الجمركيــة يمثــل هدفــاً اســرت
�ف

ــة  ي الهيئ
ــات العمــل �ف ــن أولي ــة قصــوى م وأولوي

ي إطــار رؤيتهــا لبنــاء 
ودوائــر الجمــارك المحليــة �ف

اقتصــاد تنافــسي قائــم عــى المعرفــة. 

ي ترصيحــات بمناســبة اليــوم 
وقــال معاليــه، �ف

العالمــي للملكيــة الفكريــة الموافــق يــوم )26 

مــارات لديهــا  ــة االإ أبريــل مــن كل عــام(، إن دول

ــة واضحــة وشــاملة، انطاقــاً مــن توجيهــات  رؤي

 ،2021 مــارات  االإ ورؤيــة  الحكيمــة  القيــادة 

لمواجهــة ومكافحــة الغــش التجــاري، موضحــاً أن 

مؤسســات الجمــارك بالدولــة تقــوم بــدور مهــم 

ــاري  ــش التج ــة الغ اتيجية مكافح ــرت ــذ اس ي تنفي
�ف

ضــوء  ي 
�ف الفكريــة  الملكيــة  حقــوق  وحمايــة 

المســؤوليات والصاحيــات االأمنيــة واالقتصاديــة 

الموكلــة لهــا، بموجــب قانــون الجمــارك الموحــد 

ف  لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي والقوانــ�ي

المحليــة ذات العاقــة.

وأشــاد معاليــه بمســتوى أداء موظفــي الجمــارك 

ي 
ي الهيئــة ودوائــر الجمــارك المحليــة ويقظتهم �ف

�ف

مجــال حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة ومكافحــة 

ي حفــظ 
الغــش والتقليــد، االأمــر الــذي ســاهم �ف

ــة  ــة االأصلي ــات التجاري ــاب العام ــوق أصح حق

ــة  ــلبية الناتج ــار الس ــن االآث ــع م ــة المجتم وحماي

عــن ممارســات الغــش والتقليــد، فضــاً عــن 

ف وأموالهــم. ــوق المســتهلك�ي ــاظ عــى حق الحف

اتيجية قطــاع الجمــارك  وأشــار معاليــه إىل أن اســرت

ــد  ــاري والتقلي ــش التج ــة الغ ي مكافح
ــة �ف بالدول

جمارك اإلمارات
استراتيجية متطورة لمكافحة 

السلع المغشوشة والمقلدة

ــة تقــوم عــى عــدة محــاور، مــن بينهــا  والقرصن

المتطــورة  والقانونيــة  يعيــة  الترش المنظومــة 

ــة  ــراءات عملي ــم إىل إج ج ي ترت
ــىت ــة ال والديناميكي

ــارة  ــري التج ــع وتيس ــن المجتم ــة أم ــي حماي تراع

ــي. ــم الخارج ــع العال ــاون م ــز التع وتعزي

أن  الهيئــة  رئيــس  المفــوض  معــاىلي  وأوضــع 

ي مكافحــة الغــش 
ــارك �ف اتيجية قطــاع الجم اســرت

الفكريــة  الملكيــة  حقــوق  وحمايــة  والتقليــد 

والتقنيــات  االأنظمــة  أحــدث  تطبيــق  تتضمــن 

مثــل  التجــاري،  الغــش  ي مكافحــة 
�ف الحديثــة 

مــارات  ي تعــد دولــة االإ
برنامــج )IPM Mobile( الــىت

أول دولــة تطبقــه عالميــاً بالتعــاون مــع المنظمــة 

لمســاعدة  ويهــدف  للجمــارك،  العالميــة 

ي التعــرف عــى البضائــع 
ف �ف ف الجمركيــ�ي المفتشــ�ي

اتيجية  المغشوشــة والمقلــدة. كمــا تقــوم االســرت

دارات  ف االإ عــى التعــاون والتنســيق التــام بــ�ي

ــة ذات العاقــة  ــة والمؤسســات الحكومي الجمركي

الخــاص وأصحــاب  القطــاع  ف مؤسســات  وبــ�ي

العامــات التجاريــة العالميــة.

الجمــارك  اتيجية  اســرت أن  إىل  معاليــه  ولفــت 

ف  ف والمعني�ي تســتهدف كذلــك رفــع وعــي المفتشــ�ي

ف بمخاطــر  ي قطــاع الجمــارك وكذلــك المتعاملــ�ي
�ف

ــلع  ــع الس ــل م ــة التعام ــد وكيفي ــش والتقلي الغ

مــن  اكتشــافها  والمقلــدة وســبل  المغشوشــة 

الناحيــة االأمنيــة واالقتصاديــة والتجاريــة، وذلــك 

الدوريــة وورش  المنتديــات  عقــد  مــن خــال 

العمــل بالتعــاون مــع الجهــات ذات االختصــاص 

وإدارات الجمــارك المحليــة وأصحــاب العامــات 

ــة. التجاري

وأضــاف معاليــه: »تحــرص الهيئــة عــى إدراج 

ي أيــة 
بنــد حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة �ف

ــع  ــركي م ي الجم
ــىف ــاون الف ــة للتع ــات ثنائي اتفاقي

دول العالــم، وذلــك مــن منطلــق قناعتهــا التامــة 

بأهميــة حمايــة تلــك الحقــوق ودور المنافــذ 

ي تحقيــق ذلــك«.
الجمركيــة �ف

مــارات بتنفيذ  ام دولــة االإ ف وشــدد معاليــه عى الــرت

وتطبيــق معايــري منظمــة الجمــارك العالميــة، 

مارات  ي وقعت عليهــا االإ
واالتفاقيــات الدوليــة الــىت

ي هــذا المجــال، وكذلــك معايــري اتفاقيــة حمايــة 
�ف

حــاالت  ومكافحــة  الفكريــة  الملكيــة  حقــوق 

ــة،  ــات التجاري ــر العام ــاك وتزوي ــدي وانته التع

ــدول  ــل ال مــارات مــن أوائ ــة االإ اً إىل أن دول مشــري

يعــات  ي ســعت إىل ســن الترش
ي المنطقــة الــىت

�ف

ي مجــال حمايــة الملكيــة الفكريــة، 
ف �ف والقوانــ�ي

المنظمــة  إىل  االنضمــام  عــى  وقعــت  كمــا 

 ،1975 »الويبــو«  الفكريــة  للملكيــة  العالميــة 

ومنظمــة التجــارة العالميــة 1996.

ي 
الــىت المحــاور  ف  بــ�ي »مــن  معاليــه:  وأضــاف 

ــارات  م ي االإ
ــارك �ف اتيجية الجم ــا اســرت ــل عليه تعم

لمكافحــة الغــش والتقليــد تنفيــذ أنظمــة متقدمــة 

ــات  ــادل المعلوم دارة المخاطــر، مــن خــال تب الإ

ات حــول الضبطيــات الجمركيــة، وتحليــل  والخــرب

تلــك المعلومــات ووضــع المبــادرات وخطــط 

اكــة  العمــل الازمــة، وبنــاء اتفاقيــات تعــاون و�ش

ــب  ــة المكت ــل اتفاقي ــب، مث ــذا الجان ــز ه لتعزي

ــبكة  ــو«، وش ــات »ريل ــادل المعلوم ــي لتب قليم االإ

إىل  االنضمــام  وكذلــك  التنفيذيــة.  الجمــارك 

االتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بهــذا الشــأن مثــل 

اتفاقيــة كيوتــو المعدلــة لتســهيل االإجــراءات 

دخــال  لاإ إســطنبول  واتفاقيــة  الجمركيــة 

توقيــع االتفاقيــات الثنائيــة  المؤقــت، وأيضــاً 

مــارات  ي دولــة االإ
ف الجمــارك �ف ي بــ�ي

للتعــاون الفــىف

l العالــم«.  ودول 

المصدر : الهيئة االتحادية للجمارك 

صفاء ســلطان 
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الجمركي    93

نهيــان وزيــر  بــن مبــارك آل  نهيــان  الشــيخ  أكــد 

مــارات يركــزون جهودهــم  التســامح، أن قــادة دولــة االإ

ي كافــة 
ــق مســتقبل ناجــح ومزدهــر �ف مــن أجــل تحقي

ربــوع الدولــة، وعــى نحــٍو يواكــب التطــور العالمــي، 

ي المعــارف والتقنيــات، ويأخــذ بأفضــل النظــم 
�ف

ي كافــة المجــاالت والمياديــن.. 
والممارســات الدوليــة، �ف

ــة  ــن الجلس ــة م ــة االفتتاحي ــال الكلم ــك خ ــاء ذل ج

مــن  ة  عــرش الثامنــة  الــدورة  لفعاليــات  الرئيســية 

ي 
ــىت ــات وال ــج للدراس ــز الخلي ــنوي لمرك ــر الس المؤتم

اتيجية الــذكاء االصطناعي  عقــدت تحــت عنــوان »اســرت

ــم رئيــس  ــد عبــدهللا تري ــارات«، بحضــور خال م ي االإ
�ف

 ، مجلــس إدارة دار الخليــج للصحافــة والطباعة والنرش

الجلســة  وأدار  »الخليــج«  جريــدة  تحريــر  رئيــس 

. ي
مــارا�ت  الدكتــور يوســف الحســن الكاتــب والمفكــر االإ

المؤتمر في عام زايد
وأكــد: "أنــه ممــا يضاعــف مــن أهميــة المؤتمــر هــذا 

: المغفــور لــه  ي عــام زايــد الخــري
العــام، أنــه ينعقــد �ف

الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان »طيــب هللا ثــراه«، 

ــارات،  م ــتقبل االإ ي مس
ــاً، �ف ــق تمام ــذاً يث ــداً ف كان قائ

ي 
ســهام الفاعــل، �ف ي قــدرة أبنائهــا وبناتهــا، عــى االإ

و�ف

ــه  ــه، – كان، رحم ــن وطموحات ــداف الوط ــق أه تحقي

هللا، دائمــاً يســتعد للمســتقبل، بمــا كان معروفــاً عنه، 

ي معرفــة آفــاق التطــور 
مــن حكمــٍة وشــجاعة، حكمــة �ف

د. مانيا سويد

مؤتمر الخليج الثامن 
ينعقد بحضور وزير 

التسامح
ي التعامــل مــع مــا يشــهده 

ي المســتقبل، والشــجاعة �ف
�ف

العالــم، مــن إنجــازات وتطــورات. إن موضــوع هــذا 

مــارات، إنمــا  ي االإ
المؤتمــر، عــن الــذكاء االصطناعــي �ف

يجســد مــا تعلمنــاه، مــن القائــد المؤســس، مــن 

ي العالــم، 
ي االأخــذ بأحــدث مــا �ف

الحكمــة والشــجاعة �ف

، إنمــا  ي عــام زايــد الخــري
مــن نظــٍم وتقنيــات – نحــن �ف

ــم  ــد والزعي ــأن القائ از، ب ف ــرت ــر واالع ــن الفخ ــرب ع نع

المؤســس، ســيظل بيننــا دائمــاً، وهــو الوالــد الرحيم، 

الــذي أرس دولــة االتحــاد – ســيظل بيننــا دائمــاً، وهــو 

ــزاه  ــاد – ج ــر واالأمج ــب المآث ــرب، وصاح ــم الع حكي

هللا عنــا خــري مــا يجــزى بــه، بَُنــاة الحضــارة، وُصنــاع 

النهضــة والتاريــخ."

وعــرَّف وزيــر التســامح، الــذكاء االصطناعــي بأنــه أحــد 

ي 
ــىت ــة، ال ــبات االآلي ــة الحاس ــوم وهندس ــاالت عل مج

تســعى إىل إيجــاد أجهــزة ذكية يمكنها محــاكاة القدرات 

نســان، وتقــوم بكثــري مــن االأعمــال،  الذهنيــة لاإ

، وتتعامــل مــع المواقــف  ي يقــوم بهــا البــرش
الــىت

. مكان   المختلفة، مثل البرش تماماً، وبقدر االإ

وتابــع: "هــذا التعريــف الُمبســط للــذكاء االصطناعــي، 

يُفــر مــا ناحظــه حاليــاً، مــن وجــود نقــاٍش وحــواٍر 

ة، لهــذه التقنيــات مــن  نشــط، حــول المنافــع الكثــري

ي قــد تنشــأ عنهــا، مــن جانــب 
جانــب، والمخاطــر الــىت

آخــر."

 

ف معــاً، مــا يجــب أن تكــون  ودعــا إىل أن نســترش

ي 
�ف االصطناعــي  الــذكاء  وأجهــزة  تطبيقــات  عليــه 

ي تحقيــق جــودة الحيــاة 
ي تســهم �ف

المســتقبل الــىت

اٍم،  ي المجتمــع وتقــدم خدماتهــا للجميــع باحــرت
�ف

ورحمــٍة وكــرٍم واهتمــاٍم بمشــاعر وثقافــات االآخريــن 

اهــة والشــفافية وتعمــل  ف وتعمــل وفــق مبــادئ الرف

عــى نبــذ العنــف والكراهيــة، وتســعى إىل تعميــق 

، نريــد  ف البــرش المعرفــة، والتفاهــم، والحــوار بــ�ي

وتعمــل  وثقــة،  بحكمــٍة  تتــرصف  ذكيــة  أجهــزة 

ــاواة  ــق المس ــة، وتحقي ــرة العولم ــيد ظاه ــى ترش ع

ي 
�ف يســهم  بمــا  العالــم،  دول  ف  بــ�ي التنميــة،  ي 

�ف

ي كل مكان. 
ية، �ف  رخاء المجتمعات البرش

ــس إدارة دار  ــس مجل ــم رئي ــدهللا تري ــد عب ــد خال أك

، رئيــس تحريــر  الخليــج للصحافــة والطباعــة والنــرش

لدولــة  الرشــيدة  القيــادة  أن  »الخليــج«،  جريــدة 

ف  ي سياســاتها، أن تمكــ�ي
مــارات أدركــت كمــا يتجــى �ف االإ

ي الدولــة مــن الحيــاة الكريمــة رهــن بالتمكن 
نســان �ف االإ

مــن العلــم ومتطلباتــه، وأن هــذا التمكــن يحتــاج إىل 

ــة،  ــة ومعنوي ــة مادي ــىف تحتي ــن ب ــبة، م ــه المناس بيئت

يكــون  أن  ينبغــي  لمــا  متكاملــة  رؤيــة  تنســجها 

اتيجيات وخطــط  جمهــا اســرت عليــه المســتقبل، وترت

وعــات تنســاب منهــا، وقــد بــرزت النقلــة النوعية  ومرش

ــة  ــياق مئوي ي س
ــي �ف ــذكاء االصطناع اتيجية ال ــرت ي اس

�ف

ي أعلــن عــن بدئهــا صاحب الســمو 
مــارات 2071 الــىت االإ

ــس  ــب رئي ــوم نائ ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم الش

، رعــاه هللا. ي  الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم د�ب

كشــف عمــر بن ســلطان العلمــاء، وزيــر الدولــة للذكاء 

االصطناعــي، أن تســخري تقنيــات الــذكاء االصطناعــي 

ــة، أســهم بشــكل  ــة التحتي ــر البني ي تطوي
ــة �ف ي الدول

�ف

أكــرش فاعليــة؛ حيــث وفــر نحــو %25 مــن إجمــاىلي ُكلفة 

وع؛ حيــث يظهر هــذا التقليص كلفة المشــاريع  المــرش

مكان  ي تتخطى المليــارات، ما جعــل باالإ
الضخمــة، الــىت

ناقش إستراتيجية الذكاء الصناعي
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أن تنخفــض نســبة ُكلفــة المشــاريع إىل أكــرش مــن 

ة القادمــة؛ حيــث تحتســب معايــري  %40 خــال الفــرت

نشــائية،  ي القطــاع واالأعمــال االإ
المــوارد المســتخدمة �ف

وتقنينهــا باســتخدام الــذكاء االصطناعــي بشــكل أكــرش 

دقــة وبصــورة مقننــة عمــا كانــت عليــه ســابقاً، الفتــاً 

ي 
ــتخدامه �ف ــارات؛ الس م ــة االإ ــة دول ــاعي حكوم إىل مس

 الصحــة، بتشــخيص االأمــراض ومــن ثــم عاجهــا.

جلســة  ي 
�ف مشــاركته  خــال  ذلــك  جــاء 

ــي.. االأهــداف  ــذكاء االصطناع اتيجية ال بعنوان:"اســرت

ي أدارهــا 
والتطلعــات"، ضمــن فعاليــات المؤتمــر، الــىت

الجاســم؛  ســليمان  د.  واالأكاديمــي،  الباحــث 

ي 
ــىت ــة ال ــح العام ــة بتوضي ــاء الجلس ــم العلم واختت

ــة  ــة العالمي ــال القم ــارات خ م ــة االإ ــا حكوم أطلقته

ي 
كات الــىت هــا الــرش ي تراقــب، عرب

للحكومــات، الــىت

تســتخدم تقنيــات الــذكاء االصطناعــي، وتقييمهــا 

ف الحكومــة ينصــب  بتصنيفــات عــدة، الفتــاً إىل أن تركــري

ف عليــه أكــرش مــن  كــري ي والرت عــى تنميــة العنــرص البــرش

االآالت، مؤكــداً أن الــذكاء االصطناعــي، هــو اســتمرار 

ي، فهــو محــدود وكل إضافــة يكتســبها  للــذكاء البــرش

. ــق البــرش ــم عــن طري تت

 ، ي ــة د�ب ــس جامع ــتكي رئي ــس البس ــور عي ــد الدكت أك

العلمــي،  مــارات  االإ نــادي  إدارة  مجلــس  رئيــس 

تؤهلهــا  تحتيــة  ببنيــة  تتمتــع  مــارات  االإ دولــة  أن 

االصطناعــي،  الــذكاء  مجــال  ي 
�ف رائــدة  لتصبــح 

ي قطــاع التعليــم، مضيفــاً أن نــرش الوعــي 
وخاصــة �ف

فعليــاً  وتطبيقــه  االصطناعــي  الــذكاء  بمفهــوم 

تريــع  ي 
�ف سيســاهم  التعليميــة  المؤسســات  ي 

�ف

دراكي  التطــور العلمــي، ورفــع نســبة الــذكاء إىل االإ

نســان؛ مــن خــال تطويــره؛ ليعطــي حلــوالً حســب  لاإ

ي.   المعطيات والمستجدات دون تدخل برش

التعليميــة  المتطلبــات  جــاء ذلــك خــال جلســة 

ــي،  ــذكاء االصطناع اتيجية ال ــرت ــذ اس ــة؛ لتنفي والبحثي

الســنوي  للدراســات  الخليــج  »مركــز  بمؤتمــر 

اتيجية الــذكاء  « تحــت عنــوان: »اســرت الثامــن عــرش

ي أدارتهــا عزة ســليمان، 
مــارات، الــىت ي االإ

االصطناعــي« �ف

ــة  ــدة أهمي ي االتحــادي، مؤك
ــس الوطــىف عضــو المجل

ي مختلــف االأنشــطة 
ه �ف الــذكاء االصطناعــي، وتأثــري

أجيــال  بنــاء  ي 
�ف ودوره  والتعليميــة،  االقتصاديــة 

ي تمتلــك أدوات المعرفــة.
المســتقبل، الــىت

يعــي  طــار الترش أوصــت ورقــة بحثيــة بعنــوان »االإ

مارات«،  ي االإ
ي لمؤسســات الذكاء االصطناعــي �ف

والقانو�ف

ــي،  ــذكاء االصطناع ــاص بال ــون خ ــن قان ورة س ــرصف ب

ــة  ي صياغ
ــوب دوراً �ف ــاء الحاس ــؤدي علم ــة أن ي يط �ش

ف عــن القطاعــات  اك مــع ممثلــ�ي نصوصــه باالشــرت

المعنيــة بتقنيــة الــذكاء االصطناعــي، ومراعــاة التقيــد 

والتطويــر  مجــة  الرب أثنــاء  القانونيــة  بالمتطلبــات 

للتطبيقــات الذكيــة للحــد مــن خطورتهــا، فضــاً عــن 

امــج تبعــاً لدرجــة  ف الرب ــ�ي ي الحكــم ب
ف �ف ــري ورة التمي �ف

ــة  ــري مهني ــن وضــع معاي ــا، فضــاً ع ــا وذكائه تطوره

وصناعيــة وأخاقيــة، فيمــا يتعلــق باســتخدام تقنيات 

»الــذكاء االصطناعــي«، وحــرص هــذا االســتخدام 

وماليــاً،  فنيــاً  المؤهلــة  كات  بالــرش أوىل  مرحلــة  ي 
�ف

ي قــد تنجــم عنــه، وإعــداد 
لتحمــل التبعــات الــىت

الكــوادر الوطنيــة للتعامــل مــع مختلــف جوانــب هذه 

 التقنيــة، ونــرش الوعــي بمزاياهــا ومخاطرهــا المختلفة.

ي أعدهــا وقدمهــا الدكتــور عمــاد 
أكــدت الدراســة الــىت

ــون الخــاص بجامعــة  ــس قســم القان ــات، رئي الدحي

ــدهللا  ــها عب ي ترأس
ــىت ــة ال ــة الثاني ي الجلس

ــارات، �ف م االإ

عبدالجبــار الماجــد، وكيــل وزارة العــدل المســاعد 

للخدمــات المســاندة، أن الــذكاء االصطناعــي أصبــح 

ي  واقعــاً يحظــى بتطبيقــات عــدة، تحــاكي الــذكاء البرش

ة، ففــي الطــب عــى  حينــاً وتتفــوق عليــه أحيانــاً كثــري

أنظمــة ذكيــة تســتخدم  المثــال، ظهــرت  ســبيل 

لتحليــل الصــور والنتائــج الطبيــة للتشــخيص المبكــر 

اح عاجــات لهــا، وشــهد  لبعــض االأمــراض واقــرت

ي برامــج حاســوبية قــادرة عــى قــراءة 
المجــال القانــو�ف

الوثائــق والعقــود وتحليلهــا، والتنبــؤ بالمنازعــات قبــل 

ــة لهــا.  اح تســويات قانوني نشــوبها واقــرت

ورداً عــى مداخلــة للدكتــور ســعيد الظاهــري، رئيــس 

تســاءل  الــذي  وورلــد«،  »ســمارت  إدارة  مجلــس 

مــارات  ي وصلــت إليهــا دولــة االإ
عــن المرحلــة الــىت

صــدر  الــذي  ونيــة  لكرت االإ المعامــات  قانــون  ي 
�ف

ــا اســتفر عــن وجــود  2006 وعــدل عــام 2012، كم

كات  دراســة شــاملة تتعلــق بوضــع ضوابــط عــى الــرش

ــة المســتخدم للمنتجــات،  ــدى موافق ي م
ــة �ف العالمي

ــد  ــة ال يوج ــذه اللحظ ــة ه ــات: "إىل غاي ــال الدحي ق

ــك  ي تنته
ــىت ــاالت ال ــم الح ــة لتنظي ف خاص ــ�ي أي قوان

يعــات الحاليــة تنظــم  الــذكاء االصطناعــي فالترش

ي تعمــل بشــكل مؤتمــت، لكنهــا 
برامــج الكمبيوتــر الــىت

ــتقل." ــكل مس ــل بش ي تعم
ــىت ــج ال ام ــم الرب ــم تنظ  ل

ــا أن نحمــل المســتخدم المســؤولية  وأضــاف أذا أردن

ــذكاء  ــج ال ــتخدام برام ــن اس ــرض ع ــوف يع ــه س فإن

كات المصنعــة فــإن  االصطناعــي، أمــا إذا حملنــا الــرش

l .ي التطــور التكنولوجــي
ــر ســلبياً �ف ــك يؤث ذل

 المصدر: مركز الخليج للدراسات
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حرة الحمرية
 تكرم كبرى شركات النفط 

والغاز العاملة فيها

كرمــت هيئــة المنطقــة الحــرة بالحمريــة، كبــرى الشــركات 
والبتروكيماويــات،  والغــاز  النفــط  قطــاع  فــي  العاملــة 
الطاقــة، وذلــك  المســتثمرين لديهــا فــي قطــاع  وكبــار 
خــال ملتقــى خــاص أقيــم فــي المقــر الرئيســي للهيئــة، 

بالتعــاون مــع شــركة الخليــج للنشــر.

اتيجية  ي تنظيــم هــذا الملتقــى ترجمــة الســرت
ويــأ�ت

والدعــم  التقديــر  عــى  ترتكــز  ي 
الــىت الهيئــة 

ــن  ف لديهــا، إذ أعل ــ�ي ــم للمســتثمرين العامل الدائ

ف هيئــة  اتيجية بــ�ي اكــة االســرت خالــه عــن الرش

الخليــج  كــة  و�ش بالحمريــة،  الحــرة  المنطقــة 

عامية  كات االإ يــات الــرش ، وهــي إحــدى كرب للنــرش

صناعــة  تخــدم  ي 
الــىت العالــم،  ي 

�ف المســتقلة 

ي 
ف �ف الطاقــة العالميــة، والمســتثمرين العاملــ�ي

وكيماويــات والنفــط والغــاز، لتســليط  قطــاع البرت

وتعزيــز  ومنتجاتهــا  كاتهــم  �ش عــى  الضــوء 

مســتوى  عــى  بخدماتهــا  والتعريــف  مكانتهــا 

العالــم.

ــة  ــر هيئ  وأعــرب ســعود ســالم المزروعــي، مدي

المنطقــة الحــرة بالحمريــة، وهيئــة المنطقــة 

ــعادته  ــن س ، ع ــدوىلي ــارقة ال ــار الش ــرة لمط الح

قطــاع  ي 
�ف العاملــة  كات  الــرش ى  كــرب بتكريــم 
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ي المنطقــة، 
وكيماويــات والنفــط والغــاز �ف البرت

ي 
كــة تعمــل �ف ي يتجــاوز عددهــا 1500 �ش

والــىت

ي حــرة الحمريــة، منوهــاً بــأن 
هــذا القطــاع �ف

ــل  ــا المتواص ــة لدعمن ــو ترجم ــم ه ــذا التكري ه

مــع  ربطهــم  خــال  مــن  مســتثمرينا،  لكافــة 

العالميــة  النــرش  كات  �ش أكــرب  مــن  واحــدة 

الطاقــة  صناعــة  تخــدم  ي 
الــىت المســتقلة، 

العالميــة مــع محتــوى عــاىلي الجــودة، للتعريــف 

عــى  وخدماتهــم  منتجاتهــم  وعــرض  بهــم 

العالمــي. المســتوى 

ــة،  ــرة بالحمري ــة الح ــة المنطق ــت هيئ ــا أعلن كم

ــج  ــة الخلي ك ــع �ش اتيجية م ــرت ــا االس اكته ــن �ش ع

للنــرش حيــث ســتعمل عــى تدعيــم المعرفــة 

ــام  ــادة االهتم ــة، وزي ــرة بالحمري ــة الح بالمنطق

ــتقطاب  ــذب واس ــال ج ــن خ ــا، م ــا وبأعماله به

ي 
�ف لهــا  العالميــة  االســتثمارات  مــن  المزيــد 

ــة. ــال الطاق مج

ــر  ــع تقري ــرش وتوزي ــج بن ــة الخلي ك ــتقوم �ش  وس

الحمريــة،  ي 
�ف الحــرة  المنطقــة  عــن  خــاص 

ي 
�ف مكانتهــا  يســتعرض   ،2018 ســبتمرب  ي 

�ف

ــن  ــدات التخزي ــات، ووح وكيماوي ــات البرت قطاع

ــر  ــذا التقري ــع ه ــيتم توزي ــاز، وس ــط والغ والنف

الرائــدة  ومجاتهــا  كــة  الرش مطبوعــات  مــع 

l العــام.  مــدار  عــى  والمتخصصــة 
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وقــع االتفاقيــة ســعادة مــروان بــن جاســم الركال 

وق« وســون بونــغ هونــغ  المديــر التنفيــذي لـــ«�ش

ف  ــ�ي ــة وجينس ــة »آر إي آي« القابض ــس مجموع رئي

بــارك رئيــس مؤسســة »هايــون” الطبيــة المشــغلة 

ــل  ــك خــال حف لمستشــفى ســيجونغ العــام وذل

ي العاصمــة الكوريــة الجنوبيــة ســيول.
اقيــم �ف

وســيكون المستشــفى الجديــد االأول مــن نوعــه 

ــة  ي دول
ــة �ف ــة الصحي ــق الرعاي ــتوى مراف ــى مس ع

ــول  ــات والحل ــدث التقني ــيقدم أح ــارات إذ س م االإ

ــوح  ي جراحــة القلــب المفت
ــة المتخصصــة �ف الكوري

ي 
ات طبيــة �ف ضافــة إىل خــرب باالإ القلــب  ورعايــة 

ــرى. ــاالت أخ مج

وقــام ســعادة مــروان بــن جاســم ورئيــس مجموعة 

ي مستشــفى ســيجونغ 
»آر إي آي« القابضــة بجولــة �ف

تعــرف خالهــا عــى مــا يقدمــه مــن تقنيــات رائــدة 

ي مــن المقــرر 
ي مجــال الرعايــة الصحيــة والــىت

�ف

ــن  ــارات م م ــة االإ ي دول
ــون متاحــة للمــر�ف �ف أن تك

ي الشــارقة.
خــال المستشــفى الجديــد �ف

ــا دورا رئيســا  ــم توقيعه ي ت
ــىت ــة ال وتلعــب االتفاقي

ــة  ــة الشــارقة كوجهــة رئيســة للرعاي ــز مكان ي تعزي
�ف

ة عــى مســتوى دول مجلــس  ف الصحيــة المتمــري

ــة. ــة كاف ــدول العربي ــي وال ــاون الخليج التع

“شروق« 
توقع اتفاقية لتأسيس أول 

مستشفى كوري جنوبي في الشارقة

ــرة  ــر »شــروق« مذك ــة الشــارقة لاســتثمار والتطوي وقعــت هيئ
تفاهــم مــع مجموعــة »آر إي آي« القابضــة ومؤسســة »هايون” 
الطبيــة المشــغلة لمستشــفى ســيجونغ العــام لتأســيس أول 

مستشــفى كــوري فــي الشــارقة.

وقــال ســعادة مــروان بــن جاســم الــركال إن 

االتفاقيــة تعــد مثــاال آخــر عى قــدرة قطــاع الرعاية 

ــتثمارات  ــذاب االس ــى اجت ــارقة ع ي الش
ــة �ف الصحي

ــاخ االســتثمار  ف من هــن عــى تمــري ــا ترب ــة كم االأجنبي

الــذي توفــره إمــارة الشــارقة لــكل المســتثمرين مــن 

ف عــن فــرص. حــول العالــم الباحثــ�ي

ــة تعــد إحــدى أفضــل  ــا الجنوبي وأضــاف إن كوري

ــا  ا ونجاح ف ــري ــم تم ــتوى العال ــى مس ــات ع الوجه

الصحيــة  الرعايــة  خدمــات  تقديــم  مجــال  ي 
�ف

وع  ــرش ا إىل أن الم ــري ــة مش ــات المتخصص والعاج

الجديــد يقــدم مجموعــة مــن أفضــل خدمــات 

القلــب  أمــراض  مجــال  ي 
�ف الصحيــة  الرعايــة 

ي ســتعود 
ضافــة إىل مزايــاه العديــدة االأخــرى الىت باالإ

ــة  بالنفــع االقتصــادي عــى قطــاع الســياحة الطبي

ة  ف ي إمــارة الشــارقة ويرســخ مكانتهــا كوجهــة متمــري
�ف

ــة  ــة طبي ــات رعاي ــزوار خدم ــن ال ــد م ــر للمزي توف

عالميــة المســتوى.

مــن جانبــه قــال ســون بونــغ هونــغ إن هــذه 

ي  االتفاقيــة تعــد بدايــة لدخــول النظــام الطــىب

الكــوري المتقــدم الــذي يتمتــع ببنيــة أساســية 

مــارات عــرب إمــارة الشــارقة..  قويــة إىل دولــة االإ

قطــاع  إىل  يجابيــة  االإ آثارهــا  تمتــد  أن  ونتوقــع 

تســهم  أن  ونأمــل  برمتــه..  الصحيــة  الرعايــة 

الطبيــة  التقنيــات  تبــادل  تعزيــز  ي 
�ف االتفاقيــة 

ــا  مــارات وكوري ف دولــة االإ والعاجيــة والمعرفــة بــ�ي

ــا. ــة عليه ــن الحيوي ــد م ــاء المزي ــة وإضف الجنوبي

ــاال  ــكل مث ــد سيش ــفى الجدي ــاف أن المستش وأض

دارة المســتدامة للمستشــفيات  ي مجال االإ
يحتــذى �ف

إذ ســيوفر أعــى مســتوى مــن الجــودة للخدمــات 

ــر�ف  ــات الم ــة احتياج ــة لتلبي ــة المتخصص الطبي

ي العديــد 
ي تظهــر �ف

والتغلــب عــى التحديــات الــىت

مجلــس  دول  ي 
�ف الموجــودة  المستشــفيات  مــن 

تقي  ضافــة إىل ذلــك ســري التعــاون الخليجــي باالإ

المستشــفى بمســتوى الوعــي بخدمــات الرعايــة 

 ، ــىي ــع المح ي المجتم
ــب �ف ــراض القل ــة الأم الصحي

الذيــن  لاأفــراد  وإنمــا  للمــر�ف  فقــط  ليــس 

مــارات والمنطقــة. ي الشــارقة واالإ
يعيشــون �ف

قطــاع  ي 
�ف الشــارقة  مــع  اكتنــا  �ش أن  وأوضــح 

اكات  الرعايــة الصحيــة تعــد جــزءا مهمــا مــن الــرش

ي تشــمل 
ف الشــارقة وكوريــا والــىت المختلفــة بــ�ي

ــر والتعليــم والســياحة  قطاعــات البحــث والتطوي

ي 
ي نأمــل أن تشــهد المزيــد مــن الــر�ت

هــا والــىت وغري

مســتقبا.

ف بــارك رئيــس مؤسســة هايــون  وقــال جينســ�ي
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الطبيــة المشــغلة لمستشــفى ســيجونغ العــام إنها 

فرصــة مثاليــة بالنســبة لنــا حيــث نحتفــل بوصولنــا 

مــارات مــن خــال إمــارة الشــارقة  إىل ســوق دولــة االإ

أكــرش  مــن  واحــدة  ي 
�ف تقنياتنــا  أحــدث  لنقــدم 

ــة. ــة الطبي ــخ الرعاي ي تاري
ــة �ف ــات أهمي القطاع

ــد  ــفى الجدي ــد المستش ــيتم تزوي ــه س ــاف إن وأض

ي 
الــىت الطبيــة  والخدمــات  المرافــق  بأحــدث 

ــواع  ــف أن ــة مختل ي مكافح
ــما �ف ــتلعب دورا حاس س

أمــراض القلــب والمشــاكل الصحيــة المتعلقــة بهــا 

ــة،  ــارات والمنطق م ــة االإ ي الشــارقة ودول
للمــر�ف �ف

ي تعريــف 
كمــا سيســهم المستشــفى بــدور رئيــس �ف

المجتمــع والســوق بأحــدث التقنيــات الكوريــة 

ي 
ي مجــال الرعايــة الصحيــة والــىت

المتخصصــة �ف

ي هــذا المجــال.
ي بنــاء مكانتهــا العالميــة �ف

نجحــت �ف

مــارات  ي دولــة االإ
يذكــر أن المئــات مــن مواطــىف

لتلقــي  الجنوبيــة  كوريــا  إىل  ســنويا  يســافرون 

ــا مــن  ــه كوري ــة لمــا تشــتهر ب ــة طبي خدمــات رعاي

أمــراض االأورام الرطانيــة  ي مكافحــة 
ات �ف خــرب

وعــاج أمــراض االأوعيــة الدمويــة وزراعــة االأعضاء، 

ي 
وحــىت اليــوم نجــح مستشــفى ســيجونغ العــام �ف

ــب  ــر للقل ــة تصوي ــف عملي ــن 16 أل ــرش م إجــراء أك

و31 ألــف عمليــة قلــب مفتــوح عــى مــدى تاريخــه 

l.ــا ــن 36 عام ــرش م ــد أك الممت

المصدر : وام 
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الجمركي    93

المتبــادل  اف  االعــرت »ترويــج  شــعار  تحــت 

ي 
�ف اختتــم  المعتمــد«،  االقتصــادي  بالمشــغل 

ي كمبــاال عاصمة 
الســادس عــرش مــن مــارس 2018 �ف

أوغنــدا، المؤتمــر الــدوىلي الرابــع لمنظمــة الجمــارك 

ــد.   ــادي المعتم ــغل االقتص ــول المش ــة ح العالمي

ــن 95  ــارك م ــن 1100 مش ــرش م ــر أك ــرصف المؤتم ح

دولــة ومنحــت الفرصــة لـــ 125 متحدثــاً أن يدلــوا 

بمشــاركاتهم بهــذا الخصــوص.

وكان المؤتمــر الــذي شــمل 4 جلســات حواريــة 

ورشــة  و49  المســتديرة  للطاولــة  جلســات  و3 

حيــة  توضيحيــة  عروضــاً  تضمــن  قــد  عمــل، 

العمليــة  الممارســات  عــى  االأضــواء  ســلطت 

ــل  ــة مث ــارة الدولي ة بالتج ــا�ش ــورة مب ــة بص مرتبط

ــع.   ــة التتب ــات( وأنظم ــرات )تري ــات القاط تعليم

ــف  ــاش حــول  كي ي النق
ــد انخــرط المشــاركون �ف لق

المعتمــد  االقتصــادي  المشــغل  امــج  لرب يمكــن 

اف المتبــادل أن توفــر بيئــة عمــل  وترتيبــات االعــرت

آمنــة للتنميــة االقتصاديــة وأن تعمــل عــى تعزيــز 

يــرادات  مســتوى االمتثــال وأن تزيــد مــن جبايــة االإ

ــرش  ــد أك ــى فوائ ــول ع ــارة والحص ــر التج وأن تي

ــة  ــا اتفاقي ــا فيه ــدود بم ــقة للح دارة المنس ــن االإ م

ي 
الثنــا�أ ف  المســتوي�ي عــى  المتبــادل  اف  االعــرت

االأطــراف والمتعــدد االأطــراف. 

ــال  ــرت خ ي ج
ــىت ــددة ال ــور المتع ف االأم ــ�ي ــن ب وم

ــة إىل  ــو الحاج ــر ه ــن المؤتم ــف م ف والنص ــ�ي اليوم

ــاع  ــارك والقط ف الجم ــ�ي ــط ب ــس فق ــة لي ــاء الثق بن

ــة،  ف الســلطات الجمركي ــ�ي الخــاص، ولكــن أيضــاً ب

وتنســيق  معايــري  وضــع  إىل  الحاجــة  وكذلــك 

حــول  المعتمــد  االقتصــادي  المشــغل  برامــج 

حلــول  لتســخري  المختلفــة  والطــرق  العالــم، 

عــى  المحتملــة  والمخاطــر  القادمــة  التقنــات 

اختتام مثمر للمؤتمر الدولي الرابع 
للمشغل االقتصادي المعتمد

ــات  ــد واتفاق ــادي المعتم ــغل االقتص ــج المش برام

اف المتبــادل نتيجــة منافــع تيســري التجــارة  االعــرت

االقتصــادي  المشــغل  برامــج  ترويــج  وأهميــة 

ة والمتوســطة  المعتمــد عــى المنشــآت الصغــري

ف أمــور  ايــد للوســطاء ، كانــت مــن بــ�ي ف والــدور المرت

ي ســلطت االأضــواء عليهــا.
أخــرى الــىت

ي المؤتمــر عــروض حــول التطبيقــات 
ــا قــدم �ف كم

ي 
امــج المشــغل االقتصــادي المعتمــد �ف الناجحــة لرب

ي ألهمــت 
ق إفريقيــا )EAC( الــىت منطقــة منظومــة �ش

ــج  ام ــذه الرب ــل ه ــق مث ــرى لتطبي ــة أخ ــاً دولي كت

وتعلــم الــدروس مــن التجــارب المكتســبة. وأبــدى 

ي تعلــم الطــرق المختلفــة 
المشــاركون كذلــك �ف

ف  ــ�ي ي المناقشــات وتضم
اك القطــاع الخــاص �ف �ش الإ

هــا مــن المؤسســات  المشــاركة مــع الجمــارك وغري

ــة. الحكومي

ي 
 وكانــت معــاىلي أميليــا كيامبــادي، وزيــرة التجــارة �ف

ي للمؤتمــر ركزت 
أوغنــدا قــد ألقــت الخطــاب النهــا�أ

ــة  ــى دول المنطق ــر ع ــر المؤتم ــى أث ــا ع ي كلمته
�ف

المشــغل  بفوائــد  أكــرش  ترويــج  إىل  والحاجــة 

كات القطــاع الخاص  االقتصــادي المعتمــد عــى �ش

ــد  ــة لعق ــارك العالمي ــة الجم ــأت منظم ــا هن . كم

ي إفريقيــا وأثنــت عــى هيئــة 
هــذا المؤتمــر الكبــري �ف

نجاحهــا  يــرادات االأوغنديــة  تكريســه الجهــود الإ االإ

المؤتمــر، كمــا دعــت االآنســة دوريــس آكــول، 

االأوغنديــة  يــرادات  االإ لهيئــة  العــام  المفــوض 

ف  عــى َلــْم االأفــكار والمبــادرات واالأفــكار  المشــارك�ي

ي 
ي هــذا المؤتمــر الســتخدامها �ف

ي طرحــت �ف
الــىت

بلدانهــم، فيمــا شــكر  الســيد دكســون كاتشــومبا، 

ف  ي أوغنــدا جميــع المشــارك�ي
مفــوض الجمــارك �ف

l.ــر ي المؤتم
ــاهماتهم �ف ــى مس ع
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مــن  ة  الفــرت الطائــرات خــال  وســجلت حركــة 

ي 
مطلــع ينايــر إىل نهايــة مــارس 2018، زيــادة �ف

المنتظمــة(  وغــري  )المنتظمــة  الرحــات  عــدد 

تفــع إىل 19.441 رحلــة، مقارنــة  بنســبة %4.69 لرت

ــام  ــن الع ة م ــرت ــس الف ي نف
ــة �ف ــع 18.569 رحل م

. فيمــا ســجل حجــم مناولــة الشــحن  ي
المــا�ف

ة نفســها مــن العــام الجــاري 42987  خــال الفــرت

ــاً، ومناولــة الشــحن البحــري – الجــوي حــواىلي  طن

3136 طنــاً.

رئيــس  المدفــع،  ســالم  عــىي  ســعادة  وقــال 

: “يســتمر عــدد  هيئــة مطــار الشــارقة الــدوىلي

ان عــرب مطــار الشــارقة  المســافرين وحركــة الطــري

ــود  ــة الجه ــل نتيج ــو متواص ــق نم ــدوىلي بتحقي ال

ي بذلتهــا هيئــة مطــار الشــارقة خــال الشــهور 
الــىت

2.88 مليون مسافر
عبر مطار الشارقة الدولي
في الربع األول 2018

فــي  الدولــي  الشــارقة  مطــار  نجــح 
تحقيــق معــدالت نمــو إيجابيــة بأعــداد 
المســافرين خــال الربــع األول مــن 
عــدد  ارتفــع  حيــث  الجــاري،  العــام 
مســتخدمي المطــار بنســبة 5.11% 
2.88 مليــون مســافر، مقابــل  إلــى 
الفتــرة  فــي  مســافر  مليــون   2.74
ذاتهــا مــن العــام الماضــي، فيمــا زاد 
المعــدل الوســطي الشــهري ألعــداد 
ــع  ــذ مطل ــر المطــار من المســافرين عب
العــام الحالــي عــن 960 ألف مســافر، 
مقارنــة مــع 913 ألــف مســافر خــال 
األشــهر الثاثــة األولــى مــن العــام 

الماضــي.

الســمو  صاحــب  لتوجيهــات  تنفيــذاً  الماضيــة 

ــمي،  ــد القاس ــن محم ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت الش

عضــو المجلــس االأعــى حاكــم الشــارقة، حفظــه 

ــد  ــن محم ــلطان ب ــيخ س ــمو الش ــة س هللا، ومتابع

ــم  ــب حاك ــد نائ ــمي وىلي العه ــلطان القاس ــن س ب

ي 
والــىت التنفيــذي  المجلــس  رئيــس  الشــارقة 

يشــهدها  ي 
الــىت التطــورات  مواكبــة  إىل  تهــدف 

ي مختلــف المجــاالت مــن خــال 
ان �ف قطــاع الطــري

االرتقــاء بالخدمــات، وعــى الرغــم مــن هــذا النمــو 

ف عــى االرتقــاء بنوعيــة الخدمــات  كــري ســنواصل الرت

ي نوفرهــا لمســافرينا مــن أجــل إســعادهم 
الــىت

وتحقيــق تطلعاتهــم”.

وأضــاف ســعادته: “جــاء النمــو الــذي حققــه مطــار 

ــافرين  ان والمس ــري ــة الط ي حرك
ــدوىلي �ف ــارقة ال الش
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بفضــل مجموعــة مــن العوامــل، منهــا نشــاط حركة 

ــازات  ــم االإج ــتاء وموس ــة الش ــال عطل ــفر خ الس

ي 
�ف ان  للطــري العربيــة  كــة  بــدء �ش إىل  ضافــة  باالإ

ــمرة،  ــارقة إىل أس ــن الش ــدة م ــة جدي ــغيل رحل تش

ي تشــغيل 
ان الــدوىلي �ف ف للطــري كــة شــاه�ي وقيــام �ش

رحــات جديــدة مــن الشــارقة إىل فيصــل آبــاد 

ــو”  ــة “إنديغ ك ــام �ش ــور، وقي ــاد واله ــام آب وإس

ــارقة  ــن الش ــدة م ــات جدي ــغيل رح ان بتش ــري للط

ــاو”. ــاد ولوكن ــدر آب إىل حي

وأعــرب ســعادته عــن شــكره إىل مســتخدمي المطــار 

ان،  كات الطــري ، و�ش ف مــن المســافرين، والمتعاملــ�ي

الرحــات  ومشــّغىي  والســياحة،  الســفر  ووكاء 

ــات  ــة لعملي ــة الداعم كات الخاص ــرش ــة وال الخاص

ــدوىلي  ــارقة ال ــار الش ي مط
ــم �ف ــى ثقته ــار ع المط

ــهياته. ــه وتس ــتخدامهم لخدمات واس

مــن جهتــه أكــد ســعادة الشــيخ فيصــل بــن ســعود 

، أن  القاســمي، مديــر هيئــة مطــار الشــارقة الــدوىلي

ي تقديم االأفضل 
مطــار الشــارقة الــدوىلي سيســتمر �ف

ي اســتطاع مــن 
ــىت مــن الخدمــات والتســهيات، وال

ان جديــدة أســهمت  كات طــري خالهــا اســتقطاب �ش

ي نمــو أعــداد المســافرين، والذيــن بــات المطــار 
�ف

الخيــار االأول لهــم عــى مســتوى المنطقــة للســفر 

مــارات العربيــة المتحــدة. مــن وإىل دولــة االإ

وعــى صعيــد حركــة الشــحن قــال ســعادته إن 

ي واجهتهــا 
هنــاك مجموعــة مــن التحديــات الــىت

قليمــي  االإ الصعيديــن  عــى  الشــحن  حركــة 

والعالمــي، االأمــر الــذي انعكــس عــى حجــم 

، منهــا عــى  ــدوىلي الشــحن عــرب مطــار الشــارقة ال

كات  ي عــدد رحــات �ش
اجــع �ف ســبيل المثــال الرت

البضائــع  لنقــل  كــة لوفتهانــزا  عالميــة مثــل �ش

واالتحــاد  الســنغافورية  الجويــة  والخطــوط 

ي 
ــه �ت ــة إي ك ــات �ش ــدد رح ــاض ع ان، وانخف ــري للط

ي أحجــام 
إس هونــغ كونــغ، وحــدوث تراجــع �ف

البضائــع المشــحونة إىل وجهــات أفريقيــة، ورغــم 

نجــح  والعالميــة،  قليميــة  االإ التحديــات  هــذه 

ي تحقيــق أرقــام إيجابيــة 
مطــار الشــارقة الــدوىلي �ف

الماضيــة،  الشــهور  خــال  الشــحن  حجــم  ي 
�ف

ف 10.44  حيــث ســجل 31.97 ألــف طــن موزعــة بــ�ي

ايــر،  ي فرب
ي ينايــر، و10.07 ألــف طــن �ف

ألــف طــن �ف

ي مــارس.
و11.45 ألــف طــن �ف

بدايــة  منــذ  الــدوىلي  الشــارقة  مطــار  ويحــرص 

ي العديــد مــن 
العــام الجــاري عــى المشــاركة �ف

المتخصصــة  الدوليــة  والمعــارض  الفعاليــات 

ويجيــة  والرت التســويقية  اتيجيته  اســرت إطــار  ي 
�ف

ان  كات الطــري بهــدف اســتقطاب المزيــد مــن �ش

ي ســبيل دعــم 
والشــحن للعمــل مــن المطــار �ف

قليميــة  الهــدف الرئيــس وهــو االرتقــاء بالمكانــة االإ

l الشــارقة.  مــارة  والعالميــة الإ
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ف  حــرصف الملتقــى مديــر الدائــرة مــن المســؤول�ي

ف مــن مختلــف المراكــز الجمركيــة. والموظفــ�ي

ــة متنوعــة  ــم فقــرات ترفيهي وشــهد الملتقــى تقدي

بعــد وجبــة الغــداء حيــث أجريــت بعــض الفقرات 

ي شــارك فيهــا الموظفــون مثــل دوري كــرة 
الــىت

أخــرى،  متنوعــة  تنافســية  ومســابقات  الطائــرة 

ــات  ي المباري
ــن �ف ــم الفائزي ــى بتكري ــم الملتق وخت

ومنظمــي الرحلــة  ومــن ثــم تنــاول العشــاء، وغمــر 

ــعادة.  ــرح والس ــع الف الجمي

ي الرحلــة أكــرش مــن مائــة موظــف 
وقــد شــارك �ف

مــن مختلــف االأقســام والمراكــز الجمركيــة التابعــة 

ــارقة. ــارك الش لجم

كمــا حــرصف ســعادة محمــد مــري عبدالرحمــن ، 

أ البحريــة والجمــارك جانبــاً مــن  مديــر دائــرة المــوا�ف

ف عــى إعــداد وتنظيــم هــذا  الرحلــة وشــكر القائمــ�ي

الملتقــى وشــكر كذلــك الحضــور حيــث تعــرف 

ــم يتاقــوا  ــن ربمــا ل الموظفــون عــى بعــض الذي

جمارك الشارقة تنظم الرحلة 
السابعة لموظفيها

البحريــة  الموانــئ  دائــرة  نظمــت  والســرور  البهجــة  مــن  أجــواء  فــي 
والجمــارك – جمــارك الشــارقة الرحلــة الســابعة للموظفيــن يــوم الجمعــة 
ملتقــى  بمقــر  بالشــارقة  البطايــح  منطقــة  فــي   8201/3/2 الموافــق 
لقــاءات وديــة مــن  بهــدف عقــد  الصحــراوي، وذلــك  الشــارقة  شــرطة 
الــدوام  خــارج  الموظفيــن  مــع  والتواصــل  العاقــات  توطيــد  شــأنها 

الرســمي.

ف وتمــىف  ــكل المشــارك�ي ــل، ووجــه الشــكر ل مــن قب

ــع  ــع وتمــىف مشــاركة جمي ــت ممت لهــم قضــاء وق

ــات.  ــذه الملتقي ــل ه ي مث
ف �ف ــ�ي الموظف

ســلطان  عبدالواحــد  محمــد  الســيد  وقــال 

ي 
�ف ىلي 

االآ الحاســب  بقســم  المشــاريع  مديــر 

جمــارك الشــارقة –منظــم الرحلــة: "جــاء هــذا 

نوعــه،  مــن  الســابع  الملتقــى  وهــو  الملتقــى، 

بتوجيهــات ودعــم مــن الشــيخ خالــد بــن عبــدهللا 

ــل الشــكر  ــا جزي ــه من ــرة، فل القاســمي،رئيس الدائ

واالمتنــان، وأن مثــل هــذه الملتقيــات لهــا أثــر 

ف وكــر الرتابــة، وإن  كبــري عــى تعــارف الموظفــ�ي

ة وأخــرى القيــام بمثــل  ف فــرت هنــاك حاجــة بــ�ي

فيهيــة لمــا لهــا مــن أثــر  هــذه الفعاليــات الرت

ــا شــكر  ، كم ف ي عــى االأداء العــام للموظفــ�ي ايجــا�ب

ي 
جميــع الحضــور عــى مشــاركتهم وتفاعلهــم �ف

الرحلــة."

واختتــم عبدالواحــد قائــا: " ال بــد لنــا مــن توجيــه 

طــة الشــارقة، لتعاونهــا  كل الشــكر واالمتنــان إىل �ش

ــا لاســتفادة مــن هــذا  ي إتاحــة الفرصــة لن
ــا �ف معن

ي 
فيهــي، ملتقــى الشــارقة الصحــراوي �ف المرفــق الرت

l".منطقــة البطائــح ولهــم منــا كل التقديــر
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لكــرة  والجمــارك  أ  المــوا�ف دائــرة  فريــق  شــارك 

ة لكــرة القــدم  ــة  الثامنــة عــرش ي البطول
القــدم، �ف

الحكوميــة  والدوائــر  والمؤسســات  للهيئــات 

ايــر  ي فرب
ي أقيمــت �ف

2018م )حكومــة الشــارقة( الــىت

ي بمشــاركة فــرق 
2018 عــى ملعــب الثقــة الريــا�ف

ي إمــارة 
دارات والمؤسســات الحكوميــة �ف تمثــل االإ

الشــارقة. 

وقــال الســيد عبدالســام النمــر، مــدرب الفريــق 

ي معظــم 
إن فريــق الدائــرة لكــرة القــدم يشــارك �ف

دارات  لــاإ المتخصصــة  المحليــة  البطــوالت 

فريق كرة القدم للدائرة يشارك في 
البطولة الثامنة عشرة لكرة القدم 

للهيئات والمؤسسات والدوائر 
الحكومية 2018م

ي تقــام ســنويا والفريــق يشــارك 
الحكوميــة الــىت

و يواظــب عــى المشــاركة إيمانــاً منــه بأهميــة 

ــز روح  ي تعزي
ــاء �ف ــن دور بن ــا م ــا له ــاركة لم المش

ف  يجابيــة وتوطيــد أوا� التعــارف بــ�ي المنافســة االإ

دارات والمؤسســات  االإ ف مــن مختلــف  الموظفــ�ي

ي إمــارة الشــارقة.
الحكومــة �ف

ــرة الشــيخ  ــس الدائ ــر بالشــكر إىل رئي وتقــدم النم

ــذي  ــمي ال ــلطان القاس ــن س ــدهللا ب ــن عب ــد ب خال

ي البطــوالت الرياضيــة 
يشــجع عــى المشــاركة �ف

ي تنمــي روح االنتمــاء 
والنشــاطات المجتمعيــة الــىت

ــة  ــم بالحيوي ــاة مفع ــط حي ــة نم ي إدام
ــهم �ف وتس

بمختلــف  الرياضيــة  االأنشــطة  تفعيــل  وكذلــك 

أداء  عــى  فعــال  أثــر  مــن  لهــا  لمــا  أنواعهــا 

ي 
�ف البدنيــة  اللياقــة  عــى  والحفــاظ  ف  الموظفــ�ي

جميــع االأحــوال.

القــدم  كــرة  لفريــق  داري  االإ الممثــل  يذكــر أن 

الســيد  هــو  المذكــورة  البطولــة  ي 
�ف المشــارك 

المــازم. عبدالرحمــن 
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Editorial 

Al Jumruki 

It was not coincidence that the Department of Seaports & Customs (DSPC) 
has accomplished two significant projects at Port Khalid in the first half 
of this year. It is the strategy of the department to adopt a sustainable 
development policy in accordance with the plans drawn to tackle the needs 
and  challenges of the future.
The first project is connected with port services by developing a completely 
new berth supported by an ample yard which already has started operations 
at the beginning of the year. While the second is dedicated to customs 
services by installing a new state- of-the- art facility for containerized cargo 
inspection which has started work recently.
With these projects the development story has not ended, because the 
DSPC is developing other projects including the northern wharf of Port 
Khalid and a new building for passengers arrival and departure at the Creek 
of Sharjah. 
The DSPC objectives behind these improvements are to boost ports 
and customs services to traders, port users, passengers and clearance 
companies, emphasizing that their success is that of the Department of 
Seaports & Customs.



He who does not know his past cannot 
make the best of his present and future, for 
it is from the past that we learn.

Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan
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Organised by the Sharjah 
Book Authority (SBA), SCRF 2018 is 
themed ‘Your Future… Just a Book Away’, 
with the participation of 134 publishers 
from 18 Arab and foreign countries and 
286 authors, poets and literary guests 
hailing from 121 countries.
The event will host a line-up of 2,600 
cultural and literary events and activities 
to enrich and entertain all ages, books 
and literary materials.
His Highness Sheikh Dr. Sultan Al Qasimi 
toured SCRF’s exhibition halls and the 
stands of a number of local, Arab and 
international publishing houses and 
organizations, where His Highness was 
acquainted with their publications of 
printed and digital books, as well as 
learning materials.
The Ruler of Sharjah also visited the 
‘Future Machine’ exhibition, which 
encompasses live visual shows offering 
children insights into the new digital 
age, as well as models and replicas 
that run on artificial intelligence and 

Sultan Al Qasimi,

Opened Sharjah 

Children’s  Reading 

Festival 2018

 His Highness Dr. Sheikh Sultan bin Mohammed Al Qasimi, Member

 of the Supreme Council and Ruler of Sharjah, opened on April 18

 2018, the 10th edition of the Sharjah Children’s Reading Festival

(SCRF) at the Expo Centre Sharjah which lasted for eleven days.



11

Sultan Al Qasimi,

Opened Sharjah 

Children’s  Reading 

Festival 2018

robot functioning, allowing visitors 
the opportunity to explore the latest 
technologies.
During his tour, His Highness Sheikh 
Dr. Sheikh Sultan viewed the seventh 
edition of the Sharjah Exhibition for 
Children’s Books Illustrations, featuring 
355 artworks by 104 illustrators from 
32 countries. The UAE is topping the 
ranks in terms of participation, with 12 
Emirati illustrators, while 29 others are 
from Arab countries and 67 from the 
rest of the world. His Highness also met 
some illustrators and commended their 
influential role in increasing children’s 
turnout to reading.
His Highness Sheikh Dr. Sultan Al 
Qasimi honoured the winners of the 
exhibition awards, namely illustrator 
Rasa Jansiawiskit from Lithuania who 
won the first prize, Yang Park from 
South Korea who ranked second, while 
the third prize was awarded to illustrator 
Mariana Pedraza from Mexico. The three 
incentive prizes went to illustrators 
Claudia Melinka Elance Ituri from Bolivia, 
Matthias Dobell from Germany, and 
Reza Dalond from Iran.
The Arabic Young Adult Book Award, 
which targets children aged 13 to 17 
years, was given to Dr. Ibrahim Shalabi 
for his book ‘Wasim Tours,’ while the 
International Children’s Book Award was 
secured by Michelle Zilkoski.
HH Sheikh Dr. Sultan also honoured the 
winners of the SCRF Awards 2018, 
including author Nahed Al Shawwa, who 
won the Best Arabic Children’s Book for 
the age group 4 to 12 years, for her 
book ‘One Dream or Two’, published by 
Noon Books.
The Arabic Young Adult Book Award 
went to author Sonia Al Nimr for her 
book ‘Thunderbird’, published by Tamer 
Institute for Community Education.
The International Children’s Book Award 
was secured by writer Mariam Saqr Al 
Qasimi for her title ‘Where the Letters 
Disappeared?’, published by Medad 
Publishing and Distribution.
The Sharjah Police Science Academy 
was awarded the Sharjah Children’s Bo

ok Award for visually impaired children.
SCRF 2018 also featured a series of 
international theatrical performances 
that combine education, fun and 
entertainment to highlight the values 
of honesty to young visitors.  Among 
the performances are international 
favourite ‘Tuta and Monkey Cheetah’, 
and the ‘Island of Kids’ Area’ from Kuwait.
An impressive line-up of prominent Arab 
literati and celebrities took part in this 
year’s SCRF, most notably renowned 
Egyptian actresses Sabrin, Algerian 
artist Tareq Al Arabi Tarkan, who wrote 
more than 1,000 songs and created 
scripts for several TV shows and 
famous cartoon films, and Syrian actress 
Amal Hawijeh, who has been the voice 
of much-loved animated film characters.
Other Arab guests included Egyptian 
artist Hassan Yousef, Director General 
of the National Children’s Theatre at the 
Egyptian Ministry of Culture, Moroccan 
children’s illustrator Safwan Luqah, Dr. 
Reem Al Fawwaz, 
Assistant Professor 
and Researcher in 
Children’s Literature 
and Literary Criticism 
at the Arabic Language 
Department of the 
King Abdul Aziz 
University in Jeddah, 
Emirati writer and 
storyteller Dr. Abdul 
Redha Al Sajwani, and 
Emirati novelist Nadia 
Al Najjar.
The festival hosted 
a galaxy of foreign 
guests, including 
British children’s book 
author Sibéal Pounder, 
American poet and 
author Mark Gonzalez, 
a w a r d - w i n n i n g 
Indian children’s 
author Natasha 
Sharma, Indian actor 
and producer Varun 
Pruthi, British children’s 
author and illustrator 

Ed Vere, and American award-winning 
children’s author, Miranda Paul, among 
others.
The SCRF, which is held annually under 
the patronage of His Highness the Ruler 
of Sharjah, and his wife, Her Highness 
Sheikha Jawaher bint Mohammed Al 
Qasimi, Chairperson of the Supreme 
Council of Family Affairs, has been 
developing the knowledge of children 
in the UAE, expanding their intellect 
and fostering their skills through its rich 
array of cultural, health and awareness 
events as well as art, entertainment 
shows and sporting activities.
The 10th edition of SCRF 2018 was 
held in collaboration with sponsors and 
partners including Etisalat as the official 
sponsor, Sharjah Media Corporation as 
the media sponsor, and the Expo Centre 
Sharjah as the event’s strategic partner, 
in addition to other organizations 
participating in cultural and educational 
events.l 
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Sheikh Khaled bin 
Abdullah bin Sultan Al Qasimi, 
Chairman of the Department of 
Seaports & Customs received at his 
office, HE Mohammad Juma Nasser 
Buossaiba, Director-General of the 
UAE Federal Customs Authority at his 
office on March 15, 2018.

Chairman 
receives FCA’s 
Director General

Sheikh Khaled welcomed  the guest 
and a meeting was held with the 
attendance of HE Mohammed  Meer Al 
Sarrah, Director of the Department of 
Seaports & Customs.
They discussed the current issues and 
stressed on enhancing customs ties 
between the two Customs entities. l
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DSPC News

  Sheikh Khaled bin 
Abdullah bin Sultan Al Qasimi, Chairman 
of the Department of Seaports & 
Customs, Hamriyah Free Zone and 
Sharjah International Airport Free 
Zone received  at his office on March 
15, a delegation of (Manafth, ) the 
General Authority of Ports, Borders 

(Manafth)’s Delegation 
Visits DSPC

and Free Zones Security. In attendance 
was H.E. Mohammed Meer Abdul 
Rahman, Director of the Department 
of Seaports & Customs. 
The visit of the delegation comes to 
further tighten the relations between 
the strategic partners  Manafth and 
the Department. l
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 As the Value Added Tariff (VAT) was implemented from the beginning
 of January 2018 in the United Arab Emirates, the Department of
   Seaports & Customs (DSPC) organized a  Focused VAT  Training
and Interactive Seminar on February 22 2018 at the Hilton Sharjah.

 The Seminar  explained  
informal conceptions of VAT in the 
UAE and the lecturer Mr.Kanth, the 
Managing Director of VR Consultancy 
Services highlighted VAT concepts, 
calculations, compliance, VAT record 
keeping, penalties and FAQs. 
It was convened in two sessions, the 
first was for DSPC’s staff  and dealt 
with applications to the services 

of the Department, while the other 
was dedicated  to ports and customs 
customers including port users, 
agents, and  customs clearing agents..
etc.  The second part of the seminar 
witnessed an interactive question and 
answer session where the lecturer 
and officials of the department 
answered  all questions about the 
new regulation which focused on VAT 

VAT Training and 

Interactive Seminar
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awareness, compliance and reporting  
requirements.
 At the conclusion of the seminar 
the audience attended a business 
luncheon by the Department of 
Seaports & Customs  where they 
expressed their pleasures in attending 
the conference which provided a 
better chance for them to enhance 
their knowledge about VAT.l
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The visit also comes within 
the strategic plans of the Federal 
Customs Authority to support customs 
sector through field visits to the various 
customs administrations and centres in 
the United Arab Emirates. 
Mr. Khalid Salem bin Samnoh, Director 
of Container Customs Centre along 
with other customs officers welcomed 
the delegation. Mr. Samnoh briefed 
the delegation about the procedures 
and innovations at the centre adapting 
e-solutions to speed up the work and 

FCA’s Delegation 
Visits Container 
Customs Centre

 A delegation from the Federal Customs Authority (FCA)
visited the Container Customs Centre on February 18 2018.
 The visit was initiated to closely view the works of the centre
 and to enhance customs procedures followed in all outlets
of the United Arab Emirates.

boost customs performance. 
 Later on, the delegation toured the 
centre and was informed about the 
latest developments, equipments 
and techniques used in monitoring 
containerized cargo. The delegation 
closely watched customs operations 
at the centre and visited the Container 
Scanner and acquainted themselves 
with systems of monitoring and 
controlling containers. They listened to 
the explanation of the Centre’s staff 
regarding the machines, container 

scanning and watched carefully a 
scanning operation of containers 
carried by truck.
The FCA delegation thanked the staff 
of the centre for their cooperation while 
Mr. Khalid bin Samnoh emphasized 
the keenness of the Department of 
Seaports and Customs represented by 
its Chairman, Sheikh Khaled bin Abdullah 
bin Sultan Al Qasimi, to offer the highest 
degree of cooperation with FCA which 
enhances the tight relationship among 
all customs departments in the UAE.l
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It also is emphasizing the 
policy followed by the  Department in 
tightening the security of the country 
without giving any access for  entering 
goods that may threaten the security 
or the public health of the nation and 
without affecting the flow of goods 
and passengers thus maintaining  the 
position of Sharjah as a pioneer hub 
for businesses in the region.
 The new  X-Ray Inspection system 
which was recently launched at Port 
Khalid (including Sharjah Container 
Terminal) is for scanning mobile trucks 
and containers carried over moving 
trucks.  It can scan 120 containers 
in one hour while trucks which are 
carrying the containers, are moving 

New Container and 
Truck Detection 
System

at a maximum speed of 15 Km, i.e. it 
requires a 30 seconds to scan a single 
container or truck.
Majed Salem Al Zumar, Director of 
Port Khalid Customs Centre said: “ 
The new inspection system is in line 
with the strategic security plan of the 
Government of Sharjah by improving 
surveillance, monitoring equipment  
and supporting operations at  the 
borders and terminals of the Emirate 
in order to safeguard the security of 
the state.”
“ The new project is justifying the 
policy of the Department under 
the leadership of Sheikh Khaled bin 
Abdullah bin Sultan Al Qasimi, Chairman 
of the Department of Seaports & 

Customs that supports legitimate 
trade. The new inspection system 
is  with excellent screening features 
such as material discrimination, fast-
scan and radioactivity monitoring  
without any effect on food stuffs. 
It also detect containers carried on 
trucks whilst movinge”, he added.
“ Sharjah Customs has  experienced 
national staff in customs inspection 
field. Customs officers are recruited 
in training courses continuously to 
improve their skills including training 
on understanding  images  of X- 
Ray scanning solutions”, Al Zumar 
concluded.l

  Sharjah Customs recently launched a
 state of the art system for inspecting
 containers and trucks at Port Khalid.
 Adoption of  the new detection system
 comes within the course of Department
 of Seaports & Customs that coincides
 with the visions and directives of
 His Highness Dr. Sheikh Sultan bin
 Mohammed Al Qasimi, Member of the
  Supreme Council and Ruler of Sharjah.

Sharjah Customs Launches
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  The Sharjah Customs 
foiled an attempt to smuggle 20 Kg 
of Narcotic Material into the country 
through Sharjah International Airport. 
The narcotics were hidden in a suitcase 
of a passenger who arrived the airport 
on July 4 2018.
Customs officers from the Passengers 
Customs Centre at the Sharjah 
International Airport suspected a 
suit case carried by a passenger who 
arrived from India and checked it and 
found the 20 Kg narcotics. 
The material was confiscated and 
along with the passenger were sent 
to the Sharjah Police Antinarcotics 
Department for further investigation.l

DSPC News
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DSPC Marks 
“Happiness Day”
 As being celebrated widely across the world on March 20th
 of every year, the “happiness day” in the UAE  is an event to
 mark the great achievements of the  State and celebrating
  the quality of the life.

  H E 
Mohammed Meer Abdul Rahman, 
Director of the Department of 
Seaports & Customs (DSPC) met with 
the customers of the department and 
spent some time with them, enquiring 
about their formalities and provided 
them with the required facility.
The event also witnessed the addition 
of the hashtag #Happy_Customs to all 
initiatives streamed in social media. 
The General Assembly of the United 
Nations in 12 July 2012 proclaimed 
the 20th of March the International 
Day of Happiness recognizing the 
relevance of happiness and well-being 
as universal goals and aspirations in 
the lives of human beings around the 
world and the importance of their 
recognition in public policy objectives. 
It also recognized the need for a more 
inclusive, equitable and balanced 
approach to economic growth that 
promotes sustainable development, 
poverty eradication, happiness and 
the well-being of all peoples.l
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HFZA recognizes top 
petrochemical, oil 
and gas companies

 Hamriyah Free Zone Authority (HFZA) recognized top
 petrochemical, oil & gas companies of the Zone during
 the “HFZA – Gulf Energy Information  Petrochemical,
 Oil & Gas Event,” held in May 2018 at Hamriyah Free
Zone Authority Head Office.

Airport Free Zone (SAIF Zone) said, 
“We are delighted to recognize the 
1,500 companies working in the 
petrochemical, oil & gas sector 
of Hamriyah Free Zone and to 
connect our investors to Gulf Energy 
Information’s global publication to 
showcase their products and services 
globally.”
Founded in 1916, Gulf Energy 
Information has maintained a global 

In this event, the strategic 
partnership, between HFZA and 
Gulf Energy Information, formerly 
Gulf Publishing Company, benefits 
were announced to the participating 
petrochemical, oil & gas companies 
and HFZ’s investors, to highlight and 
promote their company, products and 
services globally.
Mr. Saud Salim Al Mazrouei, Director 
of HFZA and Sharjah International 
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publication for 100+ years. They are 
a leading provider of media, marketing 
and market intelligence services, that 
provide in-depth insights, technical 
content and strategic direction to the 
international energy industry. 
Gulf Energy Information’s market-
leading brands, World Oil, 
Hydrocarbon Processing, Petroleum 
Economist, Pipeline & Gas Journal, 
Gas Processing & LNG, Pipeline News 
and Underground Construction, serve 
their markets with traditional print 
publications, as well as digital media, 
data and events that leverage large 
audiences across the upstream, 
midstream, downstream, business 
strategy and infrastructure markets.
Gulf Energy Information is happy to 
bring more international attention to 
HFZA and to assist HFZA and their 
business associates by attracting 
additional business opportunities. 
Gulf Energy Information will be 
publishing and distributing a Special 
Report on Hamriyah Free Zone in 
September 2018, highlighting the 
benefits of being associated with 
HFZA, and ways for additional 
inverters to become involved.l

http://www.worldoil.com/news/2018/5/15/hamriya-free-zone-authority-recognizes-top-petrochemical-oil-and-gas-companies-of-hamriya-free-zone
http://www.worldoil.com/news/2018/5/15/hamriya-free-zone-authority-recognizes-top-petrochemical-oil-and-gas-companies-of-hamriya-free-zone
http://www.worldoil.com/news/2018/5/15/hamriya-free-zone-authority-recognizes-top-petrochemical-oil-and-gas-companies-of-hamriya-free-zone
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During the conference 
a total of 4 panel sessions, 3 round 
tables and 49 workshops were 
organized, together with live demos 
focussing on operational practices 
directly related to international 
trade, such as the 17 - point trailer 
instruction and track – and - trace 
systems. Participants were involved 
in the discussions on how Authorized 
Economic Operator (AEO) programmes 
and Mutual Recognition Arrangement 
(MRA) can provide a secure 
business environment for economic 
development, enhance compliance 
level and increase revenue collection 
and trade facilitation, obtain more 
benefits with coordinated border 
management including MRA at both 
the bilateral and plurilateral level. 
Several issues that ran across the 2.5 
days include the need to build trust 
not only between Customs and private 

Successful 
conclusion of the 
4th WCO Global AEO 
Conference

 The 4th WCO Global AEO Conference – ‘Promoting Mutual
 Recognition of AEOs to Strengthen and Secure Global
 Trade’ concluded in Kampala, Uganda on 16 March 2018. The
 conference brought together more than 1100 participants from 95
countries and provided a platform for 125 speakers.

sector companies but also among 
the Customs authorities, the need 
to standardize and harmonize the 
AEO programmes around the world, 
the different ways of harnessing 
the upcoming technology solutions, 
the possible threats to the AEO 
programmes and MRAs due to trade 
facilitation benefits, the importance 
of promoting the AEO programmes 
to SMEs, the increasing role of 
intermediaries, among other topics.
The Conference also saw presentations 
on the successful implementation of 
AEO programmes in the EAC region 
and inspired other regional blocks 
to implement such programmes and 
learn the lessons from the experience 
acquired. The participants were also 
interested in learning the different 
ways to involve the private sector in 
the discussions and consolidate the 
partnership with Customs and other 

government agencies.
The Hon. Amelia Kyambadde, Minister 
of Trade, Uganda delivered a closing 
speech, highlighting the impact of 
the conference on regional countries 
and the need to further promote the 
benefits of AEO to the private sector 
companies. She congratulated the 
WCO for organizing this major event 
in Africa and commended the Uganda 
Revenue Authority (WCO) for their 
commitment and dedication to make 
this conference a successful one. The 
Commissioner General of URA, Ms. 
Doris Akol, invited the participants 
to collect all the ideas, initiatives 
and information obtained during this 
Conference and use them effectively 
in their respective countries. The 
Commissioner of Customs, Mr. Dickson 
C. Kateshumbwa, thanked all the 
participants for their contribution to 
this conference.l
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From January 1 to March 
31, 2018, aircraft movement (regular 
and irregular flights) increased by 
4.69% to 19,441 flights, compared to 
18,569 flights during the same period 
last year. The volume of cargo handling 
during the same period of this year was 
42,987 tons, and sea/air freight cargo 
handling was approximately 3,136 tons. 
HE Ali Salim Al Midfa, Chairman of Sharjah 
Airport Authority, said “The number of 
passengers handled and air movement 
through Sharjah International Airport 
continues to grow as a result of the 
efforts made by Sharjah International 
Airport (SIA) within past months, 
upon implementing the directives of 
His Highness Dr. Sheikh Sultan bin 

Sharjah International 
Airport Reports

 %5 Passenger 
Growth in Q1 2018

 Sharjah International Airport (SIA) achieved
 positive growth rates in the number of
 passengers handled increased by 5.11%,
 reaching 2.88 million passengers during the
 first quarter of this year, compared to 2.74
 million passengers in the same period, last
 year, while the average monthly number of
 passengers traveling through SIA, in the first
 quarter of 2018, has increased to more than
 960,000 passengers, compared to 913,000
passengers during the first quarter of 2017.
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Mohammed Al Qasimi, Member of the 
Supreme Council and Ruler of Sharjah, 
to keep abreast of developments in the 
aviation sector in various fields through 
upgrading services. Despite this growth, 
we will continue to focus on improving 
the quality of services we provide to 
our passengers in order to exceed their 
expectations and fulfill their aspirations.” 
He added, “SIA’s growth was a result 
of a number of factors, including 
the increase in passenger travel 
during the winter break and holiday 
season, the launch of a new flight 
service from Sharjah to Asmara by Air 
Arabia, new flights from Sharjah to 
Faisalabad, Islamabad, and Lahore, by 
Shaheen Air International, as well as 

new operating flights from Sharjah to 
Hyderabad and Lucknow by IndiGo.” 
HE Sheikh Faisal bin Sauod Al Qasimi, 
Director of Sharjah Airport Authority, 
stressed that SIA will continue 
to provide the best services and 
facilities to attract new air partners 
that will help to contribute to the 
increase in passengers, for whom 
SIA has become the first option 
of travel to and from the UAE. 
In terms of freight movement, HE 
Sheikh Faisal bin Sauod Al Qasimi said 
there were a number of challenges 
faced by the freight movement at 
the regional and global levels, which 
was reflected in the total volume of 
freight moving through SIA, including 

the reduction in flight frequencies by 
many airlines such as Lufthansa Cargo, 
Singapore Airlines, and Etihad Airways, 
as well as a reduction in the number of 
ATS Hong Kong flights and a decrease in 
cargo volumes to African destinations. 
Despite these regional and global 
challenges, SIA achieved positive 
results in cargo volume during 
the past months, recording 31.97 
thousand tons, and the distribution 
of 10.44 thousand tons in January, 
10.07 thousand tons in February, 
and 11.45 thousand tons in March. 
HE Sheikh Faisal bin Sauod Al Qasimi 
extended thanks to all of SIA’s 
stakeholders: passengers, customers, 
airlines, travel agents, private tour 
operators and private companies 
for supporting SIA’s operations and 
trusting in Sharjah International 
Airport’s services and facilities. 
Since January 2018, SIA has 
participated in many specialized, 
high-profile international exhibitions 
and events, as part of its marketing 
and promotional strategy to attract 
more airlines and shipping companies 
to operate from SIA, to support the 
airport’s primary objective of enhancing 
Sharjah’s regional and global status.l
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On a beautiful  
spring time day, Sharjah Customs 
(Department of Seaports & Customs) 
organized a gathering trip for the 
staff on Friday March 2nd 2018 at 
Sharjah in Sharjah Police Desert Camp  
in Al Batayeh  Area. 
More than one hundred staff from 
various Customs Centres of Sharjah 
attended the event which witnessed 
several activities  including sports 
such as volleyball and other 
competition tournament and ended 
by presenting gifts to the organizers 
and winner of the tournaments.   A 
lunch, and later on a dinner, were 
served for all.
HE Mohammed Meer Abdul Rahman 
Al Sarrah, Director of the Department 
of Seaports & Customs attended the 
trip and thanked the organizers and 
the attendees for their participation 
and wished them a happy time.

The 7th Annual 
Gathering Trip for 
Customs Staff

Mr. Mohammed Abdul Wahid Sultan, 
Project Manager -Customs IT section 
and the organizer of the trip said: 
“let met at the beginning extend 
my thanks and gratitude to Sheikh 
Khaled bin Abdullah bin Sultan Al 
Qasimi, Chairman of the DSPC for his 
guidance and support to have this 
yearly gathering trip, the seventh 
of its kind for the staff of our 
department. The gathering provided 
a great opportunity for the staff  to 
better acquaint with each other and 
such gathering will give happiness 
to the staff and definitely will have 
better consequences on their general 
performance.” He also thanked all 
participants and their interactions.
Abdul Wahid concluded:” We also 
extend our thanks to Sharjah Police 
Department for their cooperation and 
providing us with this opportunity to 
use their dessert camp facility.” l
 



2929



Sharjah International Airport Reports
 5% Passenger Growth in Q1 2018

Issue 93 April - June 2018

Sultan Al Qasimi,
Opened Sharjah Children’s  
Reading Festival 2018

Chairman 
receives FCA’s 
Director General
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