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ــز  ــي تعزي ــة ف ــي المتمثل ــل الجمرك ــي العم ــا ف ــق رؤيته ــياق تحقي ــي س ف
ــن  ــى مقتربي ــارقة عل ــارك الش ــز جم ــارة، ترك ــهيل التج ــي وتس ــن الجمرك األم
ــين  ــتمر )للمفتش ــب المس ــث، فالتدري ــب والتحدي ــك: التدري ــذ ذل ــن لتنفي أثني
علــى ســبيل المثــال(، يســاهم فــي تعزيــز أهليــة المفتــش ورفــع الكفــاءة 

العمليــة. الميدانيــة  المســتجدات  آخــر  علــى  واالطــاع  الوظيفيــة 
 وفــي عالــم يتســم بســرعة التغيــر والتطــور التكنولوجــي، فــأن جمــارك 

الشــارقة تــرى أنــه مــن الضــروري تزويــد الموظــف الجمركــي بمــا 
يعينــه علــى مواكبــة المتغيــرات التقنيــة، تلــك المتغيــرات التــي 

ــة  ــات االلكتروني ــة والخدم ــتمر لألنظم ــر المس ــا التطوي ــهد عليه يش
إلــى  إضافــة  الجمــارك  مــن  المســتفيدين  إلــى  المقدمــة 

بصــورة مســتدامة. الجمركــي  التفتيــش  تحديــث منظومــات 
ــناد  ــو اس ــب ه ــأن دور التدري ــارقة ب ــارك الش ــدرك جم ــا ت كم

إلــى  تترجــم  أنهــا  مــن  والتأكــد  المؤسســية  االهــداف 
نشــاطات عمليــة ناجحــة وفعالــة وهــذا هــو الســبيل 

الوحيــد واألمثــل فــي أســتخدام األجهــزة الحديثــة التــي 
ــب،  ــن دون تدري ــا م ــل معه ــش التعام ــن للمفت ال يمك

مثلمــا تــدرك أيضــا ان االســتثمار الحقيقــي هــو 
مــع  للتعامــل  المؤهليــن  الموظفيــن  فــي 

ــة.  ــة المختلف ــام الجمركي ــات والمه التحدي
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هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة

4 يناير - يونيو  2022

أخبار  الهيئة

أصــدر المجلــس القــرار رقــم )11( لســنة 2022، 
ي إمــارة الشــارقة، ونــّص 

بتنظيــم المــراسي البحريــة �ف
القــرار عــى أن تــري أحكامــه عــى مــّاك الوســائل 
ــكان  ــارة م م ي الإ

ــراسي �ف ــن الم ي تتخــذ م
ــىت ــة ال البحري

ــا. ــّوها أو وقوفه لرس
ووفقاً للقرار تتبع المراسي الجهات الآتية:

البحريــة  الميــاه  ي 
�ف المنشــأة  العامــة  المــراسي   .1

البلديــات. تتبــع  مــارة  لاإ
مــارة تتبــع هيئــة  ئ الإ ي مــوا�ف

2. المــراسي المنشــأة �ف
ئ والجمــارك والمناطــق الحــرة. الشــارقة للمــوا�ف

ي خصصتهــا حكومــة 
الــىت المــراسي الســتثمارية   .3

للرياضــات  الــدولي  الشــارقة  نــادي  تتبــع  مــارة  الإ
البحريــة.

كمــا نظــم القــرار اختصاصــات الجهــات المعنيــة 
اف عليهــا. �ش ي إنشــاء المــراسي وإدارتهــا والإ

بالمــراسي �ف

المجلس التنفيذي للشارقة 

ينظم المراسي البحرية

في اجتماعه األسبوعي الذي عقده المجلس التنفيذي إلمارة 
الشارقة في 2022/03/22م، برئاسة سمّو الشيخ عبدهللا 

بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس 
المجلس التنفيذي، بحضور سمّو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان 
القاسمي، نائب حاكم الشارقة والشيخ خالد بن عبدهللا بن سلطان 

القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة 
.
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هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة

6 يناير - يونيو  2022

أخبار  الهيئة

ف لبلديــات عــدد من  وجــاءت زيــارة الوفــد المشــكل مــن رجــال أعمــال ومســؤول�ي
ئ  ي وليــة فلوريــدا إل الإطــاع عــى التجربــة الرائــدة لمــوا�ف

المــدن الئمريكيــة �ف
ف  ي مجــال النقــل البحــري وبحــث ســبل التعــاون وتنميــة التجــارة بــ�ي

الشــارقة �ف
إمــارة الشــارقة ووليــة فلوريــدا، حيــث تشــكل الشــارقة بيئــة جاذبــة ومحفــزة 
ــري  ــي كب ــاع صناع ــززة بقط ــازة والمع ــة الممت ــىف التحيت ــر الب ــتثمار لتوف س لاإ
فة.    ووجهــات ســياحية رائعــة ومجــالت تجاريــة واســعة ومناطــق حــرة متمتــري

زار وفد من الواليات المتحدة األمريكية هيئة الشارقة للموانئ 
والجمارك والمناطق الحرة في 30/ مارس 2022.

وفد من والية فلوريدا 
األمريكيـة يزور موانـئ 

الشــارقــة

أخبار  الهيئة
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هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة

8 يناير - يونيو  2022

أخبار  الهيئة

تحبط محاولة تهريب 
أقراص مخدرة

 إنطاقا من دورنا الحيوي والمهم كخط دفاع متقدم إلمارة 
الشارقة ، تمكن مفتشو هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق 

الحرة من إحباط محاولة تهريب أقراص مخدرة عبر ميناء خالد 

هيئة الشارقة للموانئ
والجمارك والمنـاطق الحرة: 

عــرش مفتشــو الجمــارك أثنــاء عمليــة الفحــص 
الجهــاز  باســتخدام  غريــب  جســم  عــى 
،وبعــد  الحاويــات  لفحــص  الشــعاعي 
ف أنهــا تحتوي  التدقيــق بالفحــص اليــدوي تب�ي
عــى خمســة أكيــاس باســتيكية تضــم عــدداً 

ــة ــوب الممنوع ــن الحب اً م ــري كب
) أقراص مخدرة (

المختصــة  للجهــات  الضبطيــة  وأحيلــت 
لتخــاذ مــا يلــزم بشــأنها وفــق قانــون دولــة 
ــه. ــول ب ــدة المعم ــة المتح ــارات العربي الم
وبفضــل الحرفيــة العاليــة تمكــن مفتشــو 
إحبــاط  مــن  خالــد  مينــاء  جمــارك  مركــز 
توفــر  ، كمــا  التهريــب  ي 

المحاولــة �ف تلــك 
ي مجــال 

الهيئــة أحــدث الئجهــزة والتقنيــات �ف
التفتيــش وتســعى لتدريــب كوادرهــا وتطويــر 
بأعــى  التفتيــش  ي 

�ف ومهاراتهــم  قدراتهــم 
الئســاليب  مــع  يتناســب  بمــا  المســتويات 
التهريــب ،  ي طــرق 

الحديثــة والمتطــورة �ف
ف المــول عــز وجــل أن يحفــظ المارات  ســائل�ي

مــن كل مكــروه .
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هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة

10 يناير - يونيو  2022

أخبار  الهيئة

ف  )بنــ�ي عــرش  ي 
الثــا�ف صفــوف  طــاب  وكان 

ــال  ــوا خ ــد أطلع ( ق ف ــ�ي ــات ليوم ف وبن ــ�ي ليوم
ي 

ة عــى طبيعــة العمــل الجمــركي �ف هــذه الفــرت
كافــة أقســام المركــز واطلعــوا عــن كثــب عــى 
دارة والتفتيــش الجمــركي  أعمــال التخليــص والإ
الــكاب  لوحــدة  حيــاً  عرضــا  وشــاهدوا 
ي الكشــف عــن المــواد المحظــورة. 

البوليســة �ف
كمــا قدمــت إدارة المدرســة شــهادة تقديــر إل 
ئ والجمــارك والمناطــق  ــة الشــارقة للمــوا�ف هيئ
الحــرة، اســتلمها الســيد خالــد بــن ســمنوه 

ــات. ــارك الحاوي ــز جم ــر مرك مدي
ــه  ــذي تبدي ي إطــار التعــاون ال

ــارة �ف ي الزي
ــأ�ت وت

ئ والجمــارك والمناطــق  ــة الشــارقة للمــوا�ف هيئ
الحــرة مــع الهيئــات التعليميــة بهــدف تعريــف 
الشــارقة  لجمــارك  ي  الرقــا�ب بالــدور  الطلبــة 

. ي
ــىف ــاد الوط ــم  القتص ودع

مركز جمارك الحاويات 

يستضيف طالب من مدرسة 
الرسالة العلمية الدولية

أستضاف مركز جمارك الحاويات على مدى أربعة أيام من 28 
فبراير إلى 03 مارس 2022 مجموعة من طاب مدرسة الرسالة 

العلمية الدولية في الشارقة.  
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هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة

12 يناير - يونيو  2022

أخبار  الهيئة

شــحن  ي 
�ف ملحوظــاً  ارتفاعــاً  الشــارقة  ئ  مــوا�ف شــهدت 

ــن  ــهر الئول م ــال الئش ــام خ ــوت الطع ــات وزي المركب
ة مــن عــام  عــام 2022 مقارنــة بمــا شــهدته لنفــس الفــرت

.2021
وشــهدت عمليــات شــحن زيــوت الطعــام زيــادة قدرهــا 
ــام 2022  ــن ع ــة الئول م ــهر الخمس ــال الئش %13.1 خ
ووصلــت إل 121,968 طــن بعــد أن كانــت 107,846 طــن 

ة مــن عــام 2021. لنفــس الفــرت
ــرب  ــواردة ع ــادرة وال ــات الص ــة المركب ــهدت حرك ــا ش كم
لائشــهر   %  59.24 قدرهــا  زيــادة    الشــارقة  ئ  مــوا�ف
إل  وصلــت  حيــث   2022 عــام  مــن  الئول  الخمســة 
31,928 مركبــة بعــد أن كانــت 18,213 مركبــة لنفــس 

ة مــن عــام 2021. الفــرت

موانئ الشارقة 
تسجل ارتفاعا في 

شحن المركبات 
يوت الطعام  وز

خالل األشهر الخمسة األولى 
لعام 2022
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هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة

14 يناير - يونيو  2022

يبية دورات تدر

دورة التهديدات األمنية 
في المنافذ

والجمــارك  ئ  للمــوا�ف الشــارقة  هيئــة  نظمــت 
ي 

والمناطــق الحــرة، دورة التهديــدات الئمينــة �ف
ــز  ــياق تعزي ي س

ــدورة �ف ــاءت ال ــد ج ــذ، وق المناف
ف  لجمــارك الشــارقة  ف الجمركيــ�ي قــدرات المفتشــ�ي

ي الرقابــة الجمركيــة.
ي مجــال عملهــم �ف

�ف
ة 22  ي انعقــدت خــال الفــرت

ي الــدورة الــىت
شــارك �ف

ي مركــز جمــارك الحاويــات، 
ايــر 2022 �ف إل 24 فرب

ي 
ف مــن عــدة مراكــز جمركيــة �ف عــدد مــن المفتشــ�ي

إمــارة الشــارقة.

دورة مهارات القبض 
والتفتيش 

والجمــارك  ئ  للمــوا�ف الشــارقة  هيئــة  نظمــت 
القبــض  مهــارات  دورة  الحــرة،  والمناطــق 
ســياق  ي 

�ف الــدورة  جــاءت  وقــد  والتفتيــش 
ف  لجمــارك  ــ�ي ف الجمركي ــز قــدرات المفتشــ�ي تعزي
ي الرقابــة الجمركيــة.

ي مجــال عملهــم �ف
الشــارقة �ف

ة 01  ي انعقــدت خــال الفرت
ي الــدورة الــىت

شــارك �ف
ي مركــز جمــارك الحاويــات، 

03- /مــارس/ 2022 �ف
ي 

ف مــن عــدة مراكــز جمركيــة �ف عــدد مــن المفتشــ�ي
إمــارة الشــارقة.

ي الدكتــور أحمــد محمد 
وقــدم المستشــار القانــو�ف

ي 
ات �ف ــا�ف ــع المح ــودة جمي ــه المعه ت ــر بخرب البك

الــدورة.

دورات تدريبية

تحرص هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة على تعزيز 
مستويات اداء الموظفين في كافة مجاالت العمل الجمركي 

وفي مختلف االختصاصات من خال التدريب المستمر، حيث شهدت 
جمارك الشارقة تنظيم عدد كبير من الدورات التدريبية وورش العمل 

خال الفترة الماضية كان منها على سبيل الذكر، ال الحصر الدورات 
التالية::
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دورة التقنيات الحديثة 
في تفتيش المركبات 

ين والمسافر

ي مجــال 
وعــى مــدى ثاثــة أيــام تــم تنفيــذ دورة �ف

ي 
ي تفتيــش المركبــات والمســافرين �ف

التقنيــات �ف
ــدورة تهــدف  ــت ال ــات، وكان مركــز جمــارك الحاوي
ي 

�ف وتحديثهــا  وتعزيزهــا  المعلومــات  دعــم  إل 
مجــال أحــدث التقنيــات والتطبيقــات المســتخدمة 

ــافرين. ــات والمس ــش المركب ــال تفتي ي مج
�ف

يونيــو  ي 17 
�ف أختتمــت  ي 

الــىت الــدورة  ي 
�ف شــارك 

ف مــن عــدة مراكــز  2022م عــدد مــن المفتشــ�ي
مختلفــة. جمركيــة 

البحريــة  المنافــذ  ي 
�ف جمركيــة  مراكــز  ة  وبعــرش

مــارة الشــارقة، تقــدم جمــارك  يــة لإ والجويــة والرب
الشــارقة جميــع الخدمــات الجمركيــة للمورديــن 
التجــارة  أنســيابية  ي 

�ف وتســاهم  والمصدريــن 
الدوليــة.

يبية دورات تدر

هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة

16 يناير - يونيو  2022
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هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة

18 يوليو - ديسمبر  2021


