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ــاء ــي أنح ــا 2019- ف ــار جائحــة كورون ــى ظهــور وانتش ــى عل ــام مض ــن ع ــر م  أكث
ــر ــافرين عب ــة المس ــى حرك ــة وعل ــارة العالمي ــى التج ــلبية عل ــا الس ــم  وتأثيراته  العال
 الحــدود ممــا توجــب مواجهــة الوبــاء باحتــرازات وقائيــة لــدرء الخطــر والحفــاظ

.علــى صحــة النــاس
الشــارقة هيئــة  اتخذتهــا  التــي  اإلجــراءات  اتســمت  الوبــاء  ظهــور   ومنــذ 

الجديــدة الحالــة  الحــرة فــي مواجهــة   للموانــئ والجمــارك والمناطــق 
ــديد اإلجــراءات ــاء وتش ــن والعم ــن والعاملي ــى صحــة الموظفي ــاظ عل  بالحف

 الوقائيــة مــع الحفــاظ علــى التدفــق التجــاري عبــر المنافــذ الحدوديــة
للرقابــة العالــي  المســتوى  وعلــى  والمحافظــة  الشــارقة   إلمــارة 

 الجمركيــة ودعــم مســتخدمي الموانــئ والجمــارك والتخفيــف عــن
ــادة ــا القي ــي أصدرته ــزات الت ــة المحف ــن حزم ــتفيدين م  كواهلهــم مس

ــاوز ــي تج  ف
ً
ــرا ــاعدتهم كثي ــي س ــارقة والت ــارة الش ــي إم ــيدة ف  الرش

 .اآلثــار االقتصاديــة لألزمــة
 إن التطــورات التــي حصلــت فــي المجــال الصحــي فــي مواجهــة

ــدة ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــة لدول ــات الرائع ــة والحم  الجائح
ــة النشــاط التجــاري ــن مــن مزاول

ّ
ــاء مك ــم ضــد الوب  فــي التطعي

نمــو بذلــك  يشــهد  المســافرين  وحركــة  الحــدود   عبــر 
ــاط ــودة النش ــارقة وع ــئ الش ــواردات لموان ــادرات وال  الص

ــادي ــراه االعتي ــى مج ــادي إل .االقتص
 واليــوم ورغــم أن الجائحــة لــم تختــِف بعــد فــي أرجــاء

ــي ــتوى الوقائ ــى المس ــاظ عل ــا الحف ــد لن ــم ال ب  العال
آفــاق نحــو  بتفــاؤل  والعمــل  حاالتــه   بأعلــى 

.مشــرقة مــن دون الجائحــة
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نشـرة تصـدر عن هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة 

السنة السادسة والعشرين - العدد 101 يناير - يونيو 2021
 

مدير الموانئ والجمــارك يكرم مفتشين من مينــاء خـالد والخور

حفل تكريم أحمد سالم السويدي

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

مخدرات ومسكوكات نقدية
 أثرية في قبضة القانون
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يناير - يونيو 42021

ــراح  ــن ال ــري عبدالرحم ــد م ــعادة محم  وكان س
الشــارقة  هيئــة   / والجمــارك  ئ  المــوا�ن مديــر 
قــد  الحــرة   والمناطــق  والجمــارك  ئ  للمــوا�ن
 2021 ايــر  فرب  28 ي 

�ن مكتبــه   ي 
�ن أســتقبل 

وقــدم  ن  المتمــري بأدائهــم  وأشــاد  ن  المفتشــ�ي
التقديــر. شــهادات  إليهــم 

ــدهللا ماجــد  ــم الســيد ســالم عب وشــمل التكري
ــد، وكالً  ــاء خال ــز جمــارك مين ــر مرك الزمــر ، مدي
ــادي  ــن الحم ــد حس ــن أحم ن حس ــ�ي ــن المفتش م
ــى  ي وع

ــاز�ن ــة الم ــىي جمع ن ع ــ�ي ــم حس وإبراهي
ــد  ــن ومحم ــز حس ــد العزي ــى عب ــز ع عبدالعزي

 . ي
ــو�ش ــد البل ــراد محم ــوب م أي

والجمــارك  ئ  للمــوا�ن الشــارقة  هيئــة  وكانــت 
مــن  عــدداً  كرمــت  قــد  الحــرة  والمناطــق 
ي 

ن �ن يــن العاملــ�ي ن ن المتمري ن الجمركيــ�ي المفتشــ�ي
ــبوع  ــات أس ــن فعالي ــور ضم ــارك الخ ــز جم مرك
ــوم  ــع الي ــاً م ــع وتزامن ــارات الراب م ــارك الإ الجم
 26 ي 

�ن الســنوي  بموعــده  للجمــارك  العالمــي 
ينايــر.

ــم  ــة وأدائه ــم المخلص ــم لجهوده ــاء التكري ج
ــث  ــل، حي ي العم

ــة �ن ــم العالي ن ومهاراته ــري المتم
عبدالرحمــن  مــري  محمــد  ســعادة  أســتقبل 
هيئــة   / والجمــارك  ئ  المــوا�ن مديــر  الــراح 
ــرة  ــق الح ــارك والمناط ئ والجم ــوا�ن ــارقة للم الش
ن وقــدم إليهــم شــهادات  ي مكتبــه المفتشــ�ي

�ن
التقديــر.

: ن وشــمل التكريم كال من المفتش�ي
ي ويوســف 

خميــس نــارص محمــد ســعيد الغيــال�ن
ســعيد  الرحمــن  وعبــد  غلــوم  قمــرب  عيــى 
ي  ــري ــد المه ــىي عبي ــد ع ــم وعبي ــو غان ــالم ب س

ي. وخميــس عبــدهللا حمــد الــري المهــري

 
مدير الموانئ 

والجمــارك
 يكرم مفتشين 

من مينــاء خـالد والخور

 من المفتشين الجمركيين 
ً
كّرمت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة عددا

المتميزين العاملين في مركز ميناء خالد، كمثال ملهم يحتذى به ولجهودهم المخلصة 
ولمهاراتهم العالية في العمل.
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وشمل التكريم كال 
من المفتشين:

خميس ناصر محمد، 
سعيد الغيالني 

ويوسف عيسى 
قمبر غلوم 

وعبد الرحمن سعيد 
سالم بو غانم وعبيد 

علي عبيد المهيري
 وخميس عبداهلل 

حمد السري 
المهيري.
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 مخدرات ومسكوكات

 نقدية أثرية في
 قبضة القانون

تمكن رجال مكافحة المخدرات وأثناء عملية تفتيش روتينية لسفينة 
قادمة إلى خور الشارقة في األول من يونيو 2021 من ضبط عدد 

2056 من المسكوكات النقدية األثرية التي تعود إلى القرن الثاني 
للهجرة وكذلك ضبط   6,991.5 غم من مادة الكريستال المخدرة.

ئ  للمــوا�ن الشــارقة  هيئــة  قامــت  لجهودهــم  وتثمينــاً   
مكافحــة  رجــال  بتكريــم  الحــرة  والمناطــق  والجمــارك 
المخــدرات حيــث قــدم الســيد جــرش محمــد بــن جــرش ، 
مديــر مركــز جمــارك خــور الشــارقة شــهادات تقديــر إىل كل 
ــل  ــد دســمال والوكي ــن المــالزم الئول ســالم محمــد عبي م
ــد   ــاعد أول عبي ــامىي والمس ــد الش ــد عبي ــيف حم الئول س

. ــىي ــد آل ع ــد عبي راش
ــرد إىل خــور الشــارقة  ي ت

ــىت ــأن الســفن ال ــن جــرش ب وأكــد ب
حمايــة  إىل  تهــدف  دقيقــة  تفتيــش  عمليــة  إىل  تخضــع 
التهريــب  ومكافحــة  المخــدرات  أخطــار  مــن  المجتمــع 
ــري  ــة غ ــالد بطريق ــل إىل الب ــادة تدخ ــة م ــن أي ــف ع والكش

وعــة. مرش
 يذكــر أن الفريــق ســمو الشــيخ ســيف بــن زايــد آل نهيــان، 
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة كان قــد نــرش 

: تغريــدة عــى توتــري ورد فيهــا التــاىلي
ي 

نســا�ن مــارات حريصــة عــى أرث العالــم التاريخــي والإ  »الإ
المخــدرات  مكافحــة  رجــال  المجتمــع. جهــود  وســالمة 
قطــع  تهريــب  حاولــت  بعصابــة  أطاحــت  التحاديــة 
الدولــة،  لداخــل  مخــدرة  ومــواد  أثريــة  ومســكوكات 
ن  وســتواصل وزارة الداخليــة مالحقــة أمثــال هــؤلء المجرمــ�ي
عــى  ي 

مــارا�ت الإ للمجتمــع  بالشــكر  أتوجــه  حــزم.  بــكل 
الدائــم.« تعاونهــم 
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التحــق  قــد  الســويدي  أحمــد  الســيد  وكان 
ــر  ــن أكتوب ي الئول م

ــارقة �ن ئ الش ــوا�ن ي م
ــل �ن بالعم

ة  ن 1983 وبعــد أكــرش مــن 37 مــن الخدمــة المتمــري
عامــاً غادرهــا، حيــث أقــام قســم الحركــة حفلــة 
تكريمــاً  الدائــرة  هــا موظفــو  لــه ح�ن توديــع 

ــة. ــه الطويل ــدة خدمت ــالل م ــوده خ لجه
ــر  ــدهللا، مدي ــن عب ــوب حس ــيد يعق ــام الس  وق
ئ الشــارقة، بتكريمــه وقــدم لــه  ي مــوا�ن

دارة �ن الإ
ة  درعــا تقديــرا لجهــوده المخلصــة طيلــة فــرت
ئ خالــص  عملــه، فيمــا أعــرب موظفــو المــوا�ن
تمنياتهــم لــه ومتمنيــاً لــه التوفيــق وطــول العمر.  حفل تكريم 

أحمد سالم السويدي

أقيم في مقر هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق 
الحرة حفًا بمناسبة مغادرة السيد أحمد سالم السويدي، 
مدير قسم الحركة بموانئ الشارقة مقر عمله في الخامس 
والعشرين من فبراير 2021. 
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وحــ�ن كل مــن الســيد جــرش محمــد جــرش 
مديــر مركــز جمــارك خــور الشــارقة والدكتــور 
ئ  ي مــوا�ن

ســالم تربــع العبــدوىلي مديــر التخطيــط �ن
الشــارقة والســيد راشــد خميــس الســويدي مديــر 
ي جمــارك الشــارقة. وكان 

يــة �ن إدارة  المــوارد البرش
ــذه  ــر به ــد اســتلم شــهادة تقدي ــو ق الســيد ماثي

ــبة. المناس
ــارك الســيد  ــو الجم ــة أخــرى ودع موظف ــن جه م
ي مركــز 

حمــدي عــىي كمــال الديــن الموظــف �ن
ي 

جمــارك الحاويــات بعــد انتهــاء خدمتــه الــىت
امتــدت إىل 31 ســنة.

 
ــالئداء  ــن ســمنوه ب ــد ســالم ب وأشــاد الســيد خال
ي العمــل طيلــة 

الجيــد للســيد حمــدي وإخالصــه �ن
ة خدمتــه. فــرت

 وكان ســعادة  محمــد مــري عبــد الرحمــن الــراح، 
ئ  ئ والجمــارك - هيئــة الشــارقة للمــوا�ن مديــر المــوا�ن
والجمــارك  قــد اســتقبل الســيد حمــدي بحضــور 
مديــر مركــز جمــارك الحاويــات وقــدم لــه شــهادة 

ي العمــل . 
تقديــر تثمينــا لجهــوده �ن

الهـيـئـــة  غــادرا 
 بعد خدمة طويلة

كما غادر السيد كورين ماثيو، مدير مراكز الجمارك في مطار 
الشارقة الدولي العمل بعد خدمة طويلة تجاوزت أربعة 

وأربعين عاما. وبهذه المناسبة استقبل سعادة مدير الموانئ 
والجمارك محمد مير عبد الرحمن السراح، مدير الموانئ 

والجمارك - هيئة الشارقة للموانئ والجمارك السيد ماثيو 
وأشاد بخدمته الطويلة. .
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لــه  وقــدم  للمفتــش  ة  ن المتمــري الجهــود  وبــارك ســعادته 
شــهادة تقديــر لنجــازه أعمالــه عــى أفضــل وجــه ولتقديمــه 
ــارك  ــز جم ن لمرك ــ�ي ــع المراجع ــل م ي التعام

ــة �ن ف ــورة مرش ص
الحاويــات.

ــدوىلي  ــز يقــع بالقــرب مــن مطــار الشــارقة ال ــر أن المرك  يذك

ــة  ــة والتجاري ــق الصناعي ــار والمناط ــرة بالمط ــة الح والمنطق
ــط إمــارة الشــارقة بإمــارات  ــذي يرب مــارات ال ــق الإ عــى طري
التســهيالت  كافــة  المركــز  ويقــدم  الئخــرى،  الدولــة 
ــى  ــش ع ــص والتفتي ــراءات التخلي ج ة لإ ن ــري ــات المتم والخدم

ــارة. م ئ الإ ــوا�ن ــف م ــن مختل ــة م ــات القادم الحاوي

تكريم  مفتش
أستقبل سعادة محمد مير عبدالرحمن السراح، مدير الموانئ 

والجمارك - هيئة الموانئ البحرية والجمارك والمناطق الحرة في 
مكتبه السيد خالد سالم بن سمنوه مدير مركز جمارك الحاويات 

ومفتش جمارك حسين علي عبدهللا.
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ميناء خورفكان. .. 
جوهرة الساحل 

الشرقي إلمارة الشارقة 

ميناء خورفكان الذي يطل على الساحل الشرقي من خليج 
عمان، هو الميناء الوحيد المتخصص في شحن وتفريغ الحاويات 

في الدولة الذي يقع خارج مضيق هرمز والمشيد في مدينة 
خورفكان المشهورة بخورها الواسع والجميل.

لمحطــة  المشــغل  هــي  غلفتيــرن  كــة  و�ش
ــة الشــارقة  ــاء لمصلحــة هيئ ي المين

ــات �ن الحاوي
الحــرة. والمناطــق  والجمــارك  ئ  للمــوا�ن

ــادة شــحن  ع ــا  لإ ــاء محــورا حيوي ويشــكل المين
ي  العــر�ب الخليــج  لــدول  وعبورهــا  الحاويــات 
ق  وشــبه القــارة الهنديــة وخليــج عمــان  و�ش

إفريقيــا.
 وتوفــر ســفن الناقلــة للحاويــات زمنــاً ثمينــاً 
والســتفادة  خورفــكان  مينــاء  إىل  بقدومهــا 
الطــرق  بشــبكة  المتمثلــة  النقــل  ة  ن مــري مــن 
ي تنقــل 

ي إمــارة الشــارقة الــىت
الوطنيــة الحديثــة �ن

ي 
�ن يــة  الرب الحاويــات  محطــة  إىل  الحاويــات 

ــارات  م ــة الإ ــة لدول ــواق المحلي ــارقة والئس الش
هــا مــن دول مجلــس  العربيــة المتحــدة وغري

العربيــة. الخليــج  لــدول  التعــاون 
ــر  ــات التطوي ــري مــن عملي ــاء الكث   وشــهد المين
ــات  ــدات والرافع ن بالمع ــري ــتصالح والتجه والس
ــه الســت  ــاز بأرصفت ــوم يمت ــة وهــو الي الجري
يــن  كيلومرت إىل  جمــاىلي  الإ يصــل طولهــا  ي 

الــىت
ــاحلية  ــة الس ــدات المناول ــن مع ــري م ــدد كب وع
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بــات  اً وبمقرت وبعمــق الميــاه عندهــا إىل 16 مــرت
آمنــة يصــل عمقهــا إىل 18 مــرت عنــد متوســط 
 18 المينــاء   ويخــدم  للجــزر  الئد�ن  الحــد 
كــرش مــن  ــن لئ ــة  ومســاحة تخزي رافعــة جري

ــع. ــرت مرب 450000 م
تصديــر  وإعــادة  انزيــت  ن الرت عمليــات  إن 
الحاويــات  وعمــق الميــاه والئرصفــة الواســعة 
الحديثــة  المســاندة  والمعــدات  للمينــاء 
تســاهم  عوامــل  كلهــا  المؤهلــة  دارة  والإ
ــة  ــة الناقل ــفن العمالق ــتقبال الس ــذب واس ج

. للحاويــات 
الشــتاء  مواســم  ي 

�ن المينــاء  ينشــط  كمــا   
ي 

�ن العاملــة  الســياحية  الســفن  باســتقبال 
الســاحل  بــه  يتمتــع  لمــا  عالميــة  خطــوط 
ــي  ــال طبيع ــن جم ــارقة م ــارة الش ي إم

�ت ــرش ال
للســياحة.  جــاذب 

ــة  ــات المتعلق ــع الخدم ــاء جمي ــدم المين ويق
ــالح  ــق إص ــه مرف ــا في ــات بم ــالت الحاوي بناق

ــات. الحاوي



هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة

يناير - يونيو 142021

ارتفاع أداء موانئ الشارقة 

حافظت موانئ الشارقة على أدائها المرتفع 
في العام الثاني لتفشي جائحة كورنا في العالم 

وتداعياتها السلبية على التجارة العالمية واالقتصاد 
العالمي عموما .
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ي تطــرأ 
ات الــىت ئ الشــارقة دورهــا باســتمرار بمواكبــة التغيــري وتعــزز مــوا�ن

مــدادات إىل  ي الحفــاظ عــى ديمومــة الإ
عــى التجــارة الدوليــة وذلــك �ن

ي  جميــع الئوقــات 
مــارات الئخــرى �ن ي إمــارة الشــارقة  والإ

المســتفيدين �ن
وبغــض النظــر عــن صعوبــة الظــروف خاصــة تلــك المصاحبــة 

ات كوفيــد 19- عــى التجــارة العالميــة. لتأثــري
ئ قد اعتمــدت خطة لمســاعدة المســتوردين والمصدرين  وكانــت المــوا�ن
ي تقليــل آثارهــا الســلبية مــع 

خــالل الجائحــة نجحــت إىل حــد كبــري �ن
مــداد خصوصــا الغذائيــة منهــا مــع اســتمرار  الحفــاظ عــى تدفــق الإ

ي تيســري التجــارة 
تقديمهــا أفضــل خدمــات �ن

وشــهدت عمليــات الشــحن العــام )البضائــع العامــة دون المنتجــات 
ــن  ــة الئوىل م ــهر الخمس ــالل الئش ــا %7.45 خ ــادة قدره ــة( زي النفطي
ــت 1,519,326  ــد أن كان ــن بع ــت إىل 1,632,575 ط ــام 2021 ووصل ع

ة مــن عــام 2020. طــن لنفــس الفــرت

ئ الشــارقة خــالل الئشــهر  ي اســتقبلتها مــوا�ن
ــىت وارتفــع عــدد الســفن ال

الخمســة الئوىل مــن عــام 2021 إىل 3563 ســفينة بعــد أن كان العــدد 
ــا  ــادة قدره ــام 2020 بزي ــن ع ة م ــرت ــس الف ــالل نف ــفينة خ 2945 س

 .17.6%
ــارقة  ئ الش ــوا�ن ــرب م ــواردة ع ــادرة وال ــات الص ــة المركب ــهدت حرك وش
زيــادة قدرهــا 10.09 % للشــهر الخمســة الئوىل مــن عــام 2021 حيــث 
ة  وصلــت إىل 20,050 مركبــة بعــد أن كانــت 18,213 مركبــة لنفــس الفــرت

مــن عــام 2020.
تلبيــة متطلبــات زبائنهــا مــن  ي 

الشــارقة �ن ئ  امــات مــوا�ن ن وكان للرت
كات، وتوفــر البــىن التحتيــة الســليمة وكفــاءة الخدمــات  التجــار والــرش
ي المحافظــة عــى اســتمرار عمليــات الشــحن 

اللوجســتية أثرهــا �ن
ئ الشــارقة الرئيســية إضافــة إىل خــور  ي مــوا�ن

والتفريــغ وســاللة الشــحن �ن
ــتثنائية. ــروف الس ــل الظ ي ظ

ــىت �ن ــارقة ح الش


