
الجمــارك في
ـا ـ ـ ـ ـ ـ ــورونـ زمن كـ

في النصف األول من عام 2020
 أداء موانئ الشارقة يرتفع
رغم تداعيات كوفيد 19

 لنمو الحركة التجارية في الشارقة
ً
تعزيزا

خور الشارقة ،،، يشهد أعمال تجديد ألرصفته

نشــرة تصـدر عن دائـرة الموانـئ البحـرية والجمــارك في الشـارقـة - السنـة الخامسـة والعشـرين - العـدد  99  إبريل - يونيو 2020
تعنـى بأخبــار موانـئ وجمــارك الشــارقـة 



في ظل جائحة كوفيد -19
موانئ و جمارك الشارقة تتخذ مجموعة

من اإلجراءات الوقائية 

ــا القاتــل أو مــا يعــرف بـ)كوفيــد19-( فــي  منــذ انتشــار فايــروس كورون
نهايــة عــام 2019 ومــن ثــم انتشــاره متحــوال إلــى وبــاء وجائحــة 
عالميــة، تبنــت دائــرة الموانــئ البحريــة  والجمــارك مجموعــة مــن 

اإلجــراءات للتعامــل مــع عواقبهــا ووقفــت بقــوة تجاههــا.
البحرييــن  المتعامليــن والــوكالء  بقــوة  الشــارقة ســاندت  فموانــئ 
ــي  ــت ف ــة ونجح ــبل المتاح ــكل الس ــة ب ــة العامل ــوط المالحي والخط
ــات  ــل الخدم ــك بفض ــحنات وذل ــع والش ــق البضائ ــى تدف ــاظ عل الحف
اللوجســتية المتوفــرة فــي إمــارة الشــارقة ودولــة االمــارات العربيــة 
مــن  المزيــد  الشــارقة  جمــارك  تبنــت  فيمــا   ،

ً
عمومــا المتحــدة 

الخدمــات والتطبيقــات االلكترونيــة التــي ســهلت عمــل التجــار فــي 
االســتمرار فــي تدفــق امداداتهــم إلــى المواطنيــن والوافديــن 
علــى حــد ســواء فــي إمــارة الشــارقة وقــد لعبــت البنيــة التحتيــة 
ــي  ــات الجائحــة الت  فــي مواجهــة تحدي

ً
ــا  محوري

ً
الســليمة دورا

ضربــت االقتصــاد العالمــي بقــوة بعــد أن أغلقــت حــدود 
الــدول والمنافــذ وأوقفــت الرحــالت الجويــة كمــا يجــب أن ال 

ننســى الــدور المحــوري لموظفــي الدائــرة للعمــل الــدؤوب 
االســتثنائية  الظــروف  تلــك  لهــم فــي  المكــرس  واألداء 

ــد  ــن كان ال ب ــات الموظفي ــن فئ ــدد م  وأن ع
ً
ــا وخصوص

لهــا أن العمــل عــن بعــد ومــن مســاكنهم لثالثــة أشــهر 
ــا. تقريب

العمــل مــن مقــار  إلــى  الموظفيــن  إن عــودة   
ــمو  ــب الس ــة صاح ــت مبارك ــي نال ــم والت أعماله

الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، 
عضــو المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة قــد 

بأننــا  وقويــة  واضحــة  رســالة  شــكلت 
نســير علــى الــدرب الصحيــح فــي 

هــذه  تحديــات  مواجهــة 
ــا. ــة زواله ــة لغاي الجائح

دد
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تعزيزًا لنمو الحركة التجارية في الشارقة
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United Arab Emirates
Government of Sharjah

Department of Seaports & Customs

مـارات العـربيـة المتحـدة  دولـة الإ
حـكـومــة الشـارقــة

دائــرة المـوانـئ البـحريــة والجـمــارك

نشـرة تصـدر عن دائرة المونئ والجمارك في الشارقة - السنة الخامسة والعشرين - العدد 99 ابريل - يونيو 2020
تعنى بأخبار موانئ وجمارك الشارقة 

حاكم الشارقة
يبارك ألبنائه موظفي حكومة الشارقة العودة لمقار عملهم

في ظل جائحة كوفيد -19
موانئ و جمارك الشارقة تتخذ مجموعة

من اإلجراءات الوقائية 

رئيس التحرير والمشرف العام

خالد بن عبد اهلل بن سلطان القاسمي
 

مدير التحرير
عادل مصطفى

المحررون

د.مانيا سويد           صفاء سلطان

رعد عبد الستار

الترجمة
رعد عبد الستار

للمراسلة
هاتف: 5026340 06 - 5026359 06
البراق: 5281997 06 - 5281747 06

ص.ب: 70 الشارقة- جمارك الشارقة
اإلمارات العربية المتحدة

e-mail: jumruki@sharjahcustoms.gov.ae
websaite: www.sharjahcustoms.gov.ae

اإلخراج الفني
ڤــاليـــا أبـو الفـضــل

e-mail: valiaart99@gmail.com
        Valia Abou Alfadel

الجمــارك في زمن      
كـــورونـــــــا
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أخبار الدائرة

: ن وقد وجه ســموه الكلمة التالية مخاطبا الموظف�ي

»أبنائي موظفي حكومة الشارقة – السالم 
عليكم ورحمة هللا وبركاته – نقدر لكم 

جهودكم خالل الفترة الماضية في العمل 
عن بعد، ونبارك لكم عودتكم الميمونة لمقار 

عملكم، ونسأل هللا لكم السالمة، ونوصيكم 
باتخاذ التدابير الالزمة للحفاظ على صحتكم 

 لكم التوفيق 
ً
كونها أولوية بالنسبة لنا، متمنيا

والسداد«
  والدكم ســلطان بن محمد القاسمي

ئ  المــوا�ن دائــرة  موظفــو  أعــرب  وقــد  هــذا   
ازهــم  ن ــة والجمــارك عــن ســعادتهم واع�ت البحري
مــدى  تجســد  ي 

والــىت القيمــة  الكلمــة  بهــذه 
وصحتهــم   ن  بالموظفــ�ي ســموه  اهتمــام 

حاكم الشارقة
يبارك ألبنائه موظفي 

حكومة الشارقة العودة 
لمقار عملهم 

 بارك صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو 
المجلس األعلى حاكم الشارقة لموظفي حكومة الشارقة عودتهم 

للعمل في مقار أعمالهم.
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أخبار الدائرة

الجمارك في زمن      
كـــورونـــــــا

في زمن الحداثة والتطور التقني الكبير وبعد أن اقتحم االنسان  
مجاالت ما كان يحلم بها قبل مائة عام، تفاجئ العالم بظهور 

فيروس كورونا أو ما يعرف اليوم بـ«كوفيد- 19«. لم يكن العالم 
بأجمعه مهيأ لمواجهة أي وباء الذي استطاع خالل اشهر قليلة 

من اجتياح العالم وأصبح جائحة.

أخبار الدائرة

لقد غير الفيروس الصغير وأثر على عالمنا 
الكبير ووضعنا وجها لوجه امام تحديات غير 
 في 

ً
مسبوقة. إال أن اإلنسان ال يعرف حدودا

مواجهة التحديات وهذا ما يحصل اليوم في 
مسعاه في االستمرار في الحياة بمعنويات 

عالية.
ه  بتســخ�ي التحــدي  العمــال  قطــاع  وواجــه 
دامــة الئعمــال رغــم  المــوارد التقنيــة المتاحــة لإ
الجمــارك وهــو  لقطــاع  الصعوبــات وكان  كل 
ومكافحــة  التجــارة  بتيســ�ي  ي 

المعــىن القطــاع 
ــدادات،  ــتمرار الم ي اس

ــ�ي �ن ــب دوره الكب التهري
فبعــد التــكال عــى هللا تســلح موظفــو ومفتشــو 
ي أداء 

الجمــارك بأســباب الوقايــة مســتمرين �ن
ي 

�ن الئول  الدفاعــي  الخــط  ضمــن  واجباتهــم 
حمايــة الوطــن بــروح الئمــل وأدوا واجباتهــم 
ــل  ــة قب ــات العتيادي ي الئوق

ــال �ن ــو الح ــا ه كم
ــة. ــن الجائح زم

ي المحافظــة عى 
وتمثــل عمــل جمــارك الشــارقة �ن

إنهــاء الإجــراءات وإنجــاز المعامــات الجمركيــة 
بســهولة ويــر واعتمــاد آليــة العمــل عــن بعــد 
ــركي  ــص الجم ــات التخلي ــاز معام ــهيل إنج وتس
عــ�ب التطبيقــات الذكيــة، وتشــديد الرقابــة عــى 
الشــحنات الــواردة والتأكــد مــن خلــو الشــحنات 
باتخــاذ  وس  الفــ�ي مــن  المــارة  إىل  الــواردة 

ــك. ــة بذل إجــراءات الئمــن والســامة الكفيل
ة  عمــل موظفــو الجمــارك بإخــاص وبجهــود كب�ي
ــع  ــل جمي ي تذلي

ــاء العمــل عــن بعــد �ن حــىت اثن
ي فرضتهــا الظــروف المصاحبــة 

ــات الــىت الصعوب
مــن  العمــل  ي 

الوبــاء، وبعودتهــم �ن لنتشــار 
ي قدمــا 

ي المــ�ن
مقــار أعمالهــم جــددوا العهــد �ن

ي خدمــة هــذا الوطــن المعطــاء.
�ن
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أخبار الدائرة

في ظل جائحة كوفيد -19
موانئ و جمارك الشارقة 

تتخذ مجموعة من 
اإلجراءات الوقائية 

في ظل جائحة كوفيد 19-،اتخذت دائرة الموانئ 
البحرية والجمارك جملة من اإلجراءات الهادفة إلى 

حماية العاملين من موظفي ومفتشي وعمال  الموانئ 
والجمارك والمرشدين البحريين وكذلك المراجعين من تجار 
وكالء التخليص الجمركي والعاملين في القطاع الصناعي 

 لجهودها في 
ً
البحري والوكالء البحريين والبحارة  تعزيزا

تيسير حركة التجارة في إمارة الشارقة واالستمرار في نقل 
االمدادات كما في الظروف االعتيادية.

 وتضمنــت الإجــراءات توفــ�ي ممــرات التعقيــم 
الجمركيــة  المراكــز  بوابــات  عنــد  ي 

الــذا�ت
ــاً عــى أي  ــث يكــون لزام ئ بحي وادارات المــوا�ن
مراجــع عنــد مراجعــة مبــان الدائــرة  الدخــول 
ي بالممــر لغــرض التعقيــم و كذلــك يتــم 

�ن
ن  اســتخدام أجهــزة كشــف حراريــة للمتعاملــ�ي
والتعقيــم بالمطهــرات والســتخدام اللزامــي 
بقواعــد  ام  ن واللــ�ت والقفــازات  للكمامــات 
المراكــز  جميــع  ي 

�ن الجتماعــي   التباعــد 
ئ وخور  الجمركيــة والمنافــذ الحدوديــة والمــوا�ن
ن  الشــارقة  بمــا يضمــن عــدم التمــاس بــ�ي
ــا يســتخدم مفتشــو  الموظــف والمراجــع. كم
ي الخــط المامــي البدلت 

ن �ن الجمــارك العاملــ�ي
ي تغطــى 

ــىت ــة الخاصــة وال ات الوقائي ن والتجهــ�ي
ــم  ــم واجباته ــال أداؤه ــه خ ــم بأكمل الجس
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عــى  ضافــة  بالإ والتفتيشــية  الرقابيــة 
والــدروع  للكمامــات  اســتخدامهم 

الواقيــة للوجــه. 
ــة  ــارقة جمل ــارك الش ــدت جم ــا اعتم كم
تقليــل  اىل  الهادفــة  الإجــراءات  مــن 
ن إىل مقــار الجمــارك  مراجعــة المراجعــ�ي
مجموعــة  إجــراء  إىل  ومراكزهاوالتوجــه 

ــ�ب  ــة ع ــات الجمركي ــن المعام ة م ــ�ي كب
ونيــة  أنظمــة الخدمــات الجمركيــة اللك�ت
التخليــص  إجــراءات  أهمهــا  والذكيــة 
ي هــي أهــم المحــاور الــذي 

الجمــركي الــىت
تــدور عليهــا العمليــات الجمركيــة كافــة.
البحريــة  ئ  المــوا�ن دائــرة  تألــو  ول   
مواجهــة  دعــم  ي 

�ن جهــداً  والجمــارك 

والتعامــل  الجائحــة   ومكافحــة هــذه 
وتذليــل  وحرفيــة  بمرونــة  معهــا 
ــل عــى  ــات الناتجــة عنهاوالعم الصعوب
ــا  ن لديه ــ�ي ــامة العامل ــى س ــاظ ع الحف
ن لهــا لكــون ذلــك يمثــل أحــد  والمراجعــ�ي
ي 

أهــم أولويــات العمــل لــدى الدائــرة �ن
. الحــاىلي الوقــت 
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موانـئـنـــا

ــا  ــارقة بَْصَمته ئ الش ــوا�ن ــت م ــذا وضع وهك
ــدادات  ــة الم ــوة عــى اســتمرار وديموم بق
الشــارقة   امــارة  ي 

�ن المســتفيدين  إىل 
ي أصعــب الظــروف 

مــارات الئخــرى �ن والإ
ــد  ات كوفي ــ�ي ــة لتأث ــك المصاحب ــة تل خاص

19- عــى التجــارة العالميــة.
العــام  الشــحن  عمليــات  وشــهدت 
المنتجــات  دون  العامــة  )البضائــع 
زيــادة قدرهــا%59.92 خــال  النفطيــة( 
النصــف الئول مــن عــام 2020 ووصلت إىل 
ــت 959,192  ــد أن كان ــن بع 1,533,946 ط

ة مــن عــام 2019. طــن لنفــس الفــ�ت
 كمــا شــهدت عمليــات الشــحن العــام 
الصــب  لبضائــع  والتصديــر  اد  لاســت�ي
ــادة بمقــدار  ــة زي مــن غــ�ي المــواد الغذائي
%74.76 للنصــف الئول مــن عــام 2020 
أن   بعــد  طــن   730,213 ســجلت  حيــث 
ة مــن  كانــت 417,851 طــن لنفــس الفــ�ت

.2019 عــام 
الصــادرة  المركبــات  حركــة  وشــهدت 
زيــادة  الشــارقة  ئ  مــوا�ن عــ�ب  والــواردة 
ــام  ــن ع ــف الئول م ــا%41.80 للنص قدره
مركبــة   23,648 إىل  2020 حيــث وصلــت 
لنفــس  مركبــة   16,676 كانــت  أن  بعــد 

.2019 عــام  مــن  ة  الفــ�ت
ي 

�ن الشــارقة  ئ  مــوا�ن امــات  ن لل�ت وكان 
التجــار  مــن  زبائنهــا  متطلبــات  تلبيــة 
ــليمة  ــة الس ــىن التحتي ــر الب كات،وتوف والرش
أثرهــا  اللوجســتية  الخدمــات  وكفــاءة 
عمليــات  اســتمرار  عــى  المحافظــة  ي 

�ن
ي 

�ن الشــحن  وســالة  والتفريــغ  الشــحن 
إىل  إضافــة  الرئيســية  الشــارقة  ئ  مــوا�ن
الظــروف  ظــل  ي 

�ن حــىت  الشــارقة  خــور 
. ئية لســتثنا ا

في النصف األول من عام 2020
أداء موانئ الشارقة يرتفع

 رغم تداعيات كوفيد 19 

على الرغم من تراجع التجارة الدولية والظالل القاتمة التي ألقتها 
تداعيات كوفيد 2019 على االقتصاد العالمي والتي لم ينج من 

تبعاتها أي بلد في العالم، إال أن موانئ الشارقة مستمرة في 
تقديمخدماتها بهمة عالية وبعزم ال يلين، بل على النقيض من 

 في مجال الصادرات 
ً
التوقعات،شهدت موانئ الشارقة ارتفاعا

والواردات والترانزيت )العبور( وعمليات الشحن البحري.



11
إبريل - يونيو 2020



الموانئ البحرية والجمارك  ـ حكـومـة الشارقة 12

موانـئـنـــا

المرافــق  أحــد  الشــارقة  خــور  ويعتــ�ب 
الشــارقة،  إمــارة  ي 

�ن المهمــة  المينائيــة 
التجاريــة  الحركــة  نمــو  تعزيــز  ي 

�ن ويســهم 
الســفن  تــرد  حيــث  مــارة  الإ ي 

�ن البحريــة 
عــدة  مــن  )اللنشــات(  التقليديــة  الخشــبية 
ئ  ي  بمــا فيهــا مــوا�ن ي الخليــج العــر�ب

ئ �ن مــوا�ن
ــران والعــراق ومــن  دول مجلــس التعــاون وإي
والباكســتان  )الهنــد  الهنديــة  القــارة  شــبه 
وبنغاديــش ورسيانــكا( واليمــن والصومــال 
ي وجــزر القمــر وقــد تصــل الكثــ�ي 

وجيبــو�ت
تحميلهــا  بغيــة  فارغــة  وهــي  الســفن  مــن 

التصديــر.  ببضائــع 
ــي  ــارقة وه ــور الش ــفن خ ــذه الس ــادر ه وتغ
ئ  ــوا�ن ــض م ــدرة إىل بع ــواد المص ــة بالم محمل
)دول  ي  العــر�ب الخليــج  ي 

�ن المجــاورة  الــدول 
العربيــة  الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس 
والعــراق وإيــران( ودول شــبه القــارة الهنديــة  

فريقــي. واليمــن ودول القــرن الإ
المعــاد  أو  المصــدرة  البضائــع  وتشــمل 
الســيارات  الشــارقة:  خــور  مــن  تصديرهــا 
الصناعيــة  والمعــدات  والكهربائيــات 
طــارات  والمكيفــات وقطــع غيــار الســيارات والإ
مــن  هــا  وغ�ي التموينيــة  والمــواد  والئثــاث 

نشــائية.  الإ والمــواد  الئخــرى  البضائــع 
إن خــور الشــارقة ل يســتقبل الســفن التجاريــة 
ــا  ة والســفن الخشــبية فحســب، وإنم الصغــ�ي
الوســائل  مــن  مختلفــة  أنواعــاً  يســتقبل 
البحريــة بمــا فيهــا ســفن تجاريــة )لشــحن 
والصنــادل  الســاحلية  والســفن  البضائــع( 
أطقــم  وســفن  البحريــة  الخدمــات  وزوارق 
ماحيــة والقاطــرات البحريــة وســفناً متعــددة 
بحــري(  )شــحن  إنــزال  وســفن  الئغــراض 

الئســماك. وســفن وزوارق صيــد 

 لنمو الحركة التجارية في الشارقة
ً
تعزيزا

خور الشارقة ،،، يشهد 
أعمال تجديد ألرصفته

ضمن خطط تطوير موانئ الشارقة تقوم دائرة الموانئ لبحرية 
والجمارك بتجديد بعض أرصفة خور الشارقة بالقرب من مدخل 

الخور جهة البحر.
وتأتي أعمال التجديد لألرصفة في خور الشارقة في سياق التطوير 

المستمر لموانئ الشارقة.
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يبية دورات تدر

ورشة تدربيبة على نظام التير

للجمــارك  التحاديــة  الهيئــة  مــن  بجهــود 
للســيارات،  مــارات  الإ نــادي  مــع  وبالتنســيق 
ــى  ــة ع ــة تدريبي ــارقة بورش ــارك الش ــاركت جم ش

. التــ�ي نظــام 
ــوم  ي ي

ــدت �ن ــد عق ــورة ق ــة المذك ــت الورش وكان
بواســطة   2020 09/يوليــو  الموافــق  الخميــس 
 Micorsoft Teams ــق »مايكروســوفت تيمــز تطبي
ي 

» -المخصــص للمؤتمــرات عــن بعــد. وشــارك �ن
ــز  ــة مرك ــن أربع ن م ــ�ي ــن المفتش ــدد م ــة ع الورش

ــارقة. ي الش
ــة �ن جمركي

يبة حول  ورشة تدر
التشريعات التنظيمية للمواد 

الكيماوية الخطرة

للجمــارك  التحاديــة  الهيئــة  عقــدت  كمــا   
ــي  ــ�ي المناخ ــة والتغي ــع وزارة البيئ ــيق م وبالتنس
التنظيميــة  يعــات  الترش حــول  تدريبــة  ورشــة 

الخطــرة. الكيماويــة  للمــواد 
ي يــوم الخميــس الموافــق 

وعقــدت  الورشــة �ن
09/يوليــو 2020 بواســطة تطبيــق »مايكروســوفت 
-المخصــص   «  Micorsoft Teams تيمــز 
ي الورشــة خمســة 

للمؤتمــرات عــن بعــد. وشــارك �ن
ي الشــارقة.

مفتشــون مــن بعــض المراكــز جمركية �ن

دورات تدريبية
 لجمارك الشارقة

شهدت الفترة الماضية تنظيم دورات تدريبية التي تهدف إلى تعزيز 
أداء الموظفين في الدائرة بما ينعكس ايجابيا على تقديم أفضل 

الخدمات إلى عمالء الجمارك، وكان من بينها: 




