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الجمركي  



 العدد 95..  فبراير ..  2019

كلمة
 

محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ   الســمو  صاحــب  وّقــع 
القاســمي عضــو المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة اتفاقــً مــع 
األكاديميــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا والنقــل البحــري إلنشــاء 

فــرع لألكاديميــة فــي إمــارة الشــارقة.
 وبموجــب االتفــاق ستباشــر األكاديميــة مطلــع ســبتمبر مــن العــام 
الجــاري بفتــح األبــواب أمــام الطلبــة  للدراســة والتخصــص فــي علوم 
ــون  ــي والقان ــل الدول ــتيات النق ــري ولوجس ــل البح ــا النق وتكنولوجي
علــى  واألكاديميــة  الشــارقة  حكومــة  اتفقــت  أن  بعــد  البحــري، 
ــاح فــرع لألكاديميــة فــي خورفــكان. كافــة األمــور المتعلقــة بافتت

ــل  ــا والنق ــوم والتكنولوجي ــة للعل ــة العربي ــع األكاديمي ــاق م واالتف
يؤكــد  إنمــا  والتجــاري،  والتقنــي  العلمــي  الصــرح  ذلــك  البحــري، 
اهتمــام حكومــة الشــارقة بالتنــوع التعليمــي فــي إمــارة الشــارقة 
ــاط  ــن ضب ــة م ــوادر المتخصص ــري بالك ــاري البح ــاع التج ــد القط ورف
ومهندســين بحرييــن وبذلــك خطــت حكومــة الشــارقة خطــوة 
أخــرى إلــى األمــام فــي مجــال التعليــم العالــي وتعزيــز القطــاع 

التجــاري البحــري.  
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سلطان القاسمي
يفتتح “فندق البيت”

افتتــح صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس األعلــى 
حاكــم الشــارقة فــي 13 ديســمبر 2018 “فنــدق البيــت” فــي منطقــة قلــب الشــارقة.



9

ي مرافــق الفنــدق الــذي يتكــون من 
وتجــول ســموه �ف

53 غرفــة وجناحــا فاخــراً كمــا تفقــد ســموه المرافــق 

الفنــدق  بهــا  ف  يتمــ�ي ي 
الــ�ت فيهيــة  وال�ت الخدميــة 

ــل. ي الأصي
ــارا�ت م ي الإ

ا�ث ــ�ت ــع ال ــل الطاب ــذي يحم  ال

الشــارقة  حاكــم  الســمو  صاحــب  عــّرج  وقــد 

والغــرف  الفخمــة  الأجنحــة  مــن  عــدد  عــى 

مــن  فريــدة  تجربــة  لئهــا  ف ل�ف تتيــح  ي 
الــ�ت

 نوعهــا وســط أثــاث عــري بطابــع تقليــدي.

ويضــم الفنــدق – إىل جانــب ذلــك – مكتبــة 

ومتحفــاً ومقهــى ومطعمــا وعــدداً مــن المحــات 

والهدايــا  والحلويــات  المجوهــرات  لبيــع 

التذكاريــة ومركــز للعنايــة بالصحــة والجمــال 

ومســبحا  رياضيــا  وناديــا  والنســاء  للرجــال 

ومجموعــة متنوعــة أخــرى مــن المرافــق ووســائل 

الســتمتاع  للضيــوف  يمكــن  فيــه  وال�ت الراحــة 

ــيج  ــة النس ــة ومعايش ــن تجرب ــم م ــا، وتمكنه به

ــارات. م ــة الإ ــع دول ــي لمجتم ي والجتماع
ــا�ف  الثق

ويعــد الفنــدق الفاخــر مــن فئــة الخمــس نجــوم 

ي 
وسيشــكل إضافــة جديــدة لمفهــوم الضيافــة �ف

مــارات بشــكل  الشــارقة بشــكل خــاص ودولــة الإ

عــام، وســيعزز مــن مكانــة الشــارقة عــى الخارطــة 

الســياحية العالميــة، بمــا يقدمــه مــن خدمــات 

ــة. ي المنطق
ــا �ف ــل له ــدة ل مثي ــة فري ة وتجرب ف ــ�ي  مم

الشــارقة  حاكــم  الســمو  صاحــب  تفضــل  كمــا 

الغــداء  طعــام  بتنــاول  الجولــة  انتهــاء  بعــد 

المناســبة. بهــذه  أقيمــت  ي 
الــ�ت المأدبــة   عــى 

ــموه  ــب س ــت إىل جان ــدق البي ــاح فن ــرف افتت و ح

القاســمي  أحمــد  بــن  ســلطان  الشــيخ  مــن  كل 

عامــي، والشــيخة بــدور  رئيــس مجلــس الشــارقة الإ

بنــت ســلطان القاســمي رئيــس هيئــة الشــارقة 

ســالم  والشــيخ  وق”،  “�ث والتطويــر  لاســتثمار 

بــن عبدالرحمــن القاســمي رئيــس مكتــب ســمو 

ــمي،  ــد القاس ــن حمي ــد ب ــيخ محم ــم، والش الحاك

مديــر دائــرة الإحصــاء والتنميــة المجتمعيــة، 

رئيــس  الشــيخ  بــن  أحمــد  راشــد  وســعادة 

ي، وســعادة اللــواء ســيف الــزري  الديــوان الأمــ�ي

طــة الشــارقة، وســعادة  الشــامسي قائــد عــام �ث

عبــد هللا بــن محمــد العويــس رئيــس دائــرة 

ســلطان  طــارق  الدكتــور  وســعادة  الثقافــة، 

يــة،  الب�ث المــوارد  دائــرة  رئيــس  خــادم  بــن 

ــة  ــس هيئ ــع رئي ــم المدف ــد جاس ــعادة خال وس

ــد  ــعادة محم ــياحي، وس ــاري والس ــاء التج نم الإ

يفــات  الت�ث دائــرة  رئيــس  ي  الزعــا�ب عبيــد 

العزيــز  عبــد  الدكتــور  وســعادة  والضيافــة، 

اث،  للــ�ت الشــارقة  معهــد  رئيــس  المســلم 

الليــم  راشــد  المهنــدس  الدكتــور  وســعادة 

ــاه الشــارقة، وســعادة  ــاء ومي ــة كهرب ــس هيئ رئي

التنفيــذي  الرئيــس  الــ�كال  جاســم  مــروان 

l .”وق ــر “�ث ــتثمار والتطوي ــارقة لاس ــة الش  لهيئ

عّرج صاحب السمو حاكم 
الشارقة على عدد من 

األجنحة الفخمة والغرف 
التي تتيح لنزالئها تجربة 
فريدة من نوعها وسط 

أثاث عصري بطابع تقليدي.



ــارقة،  ــم الش ــب حاك ــد ونائ ــمّو وىلي عه ــتمع س واس

يرافقــه ســمو الشــيخ عبــدهللا بــن ســالم القاســمي، 

ح واٍف  نائــب حاكــم الشــارقة، خــال الجولــة، إىل �ث

ي 
، عــن التطــورات الــ�ت ف ف المرافقــ�ي مــن المســؤول�ي

ــام  ي تُق
ــ�ت ــرض ال ــن المع ــدورة م ــذه ال ــهدتها ه ش

بدعــم مــن غرفــة تجــارة وصناعــة الشــارقة، بالتعاون 

مــارات للدراســات المرفيــة والماليــة،  مــع معهــد الإ

يــة، وتُرّكــز عــى 3 محــاور  ودائــرة المــوارد الب�ث

ي والتدريــب، ووظائــف 
رئيســية هــي: التطويــر المهــ�ف

المســتقبل.

كمــا تعــرّف ســمّوهما مــن مســؤوىلي الأجنحــة إىل 

ــز  ــره مؤسســاتهم مــن فــرص متنوعــة لتعزي ــا توف م

ٍح عــن أبــرز  ، و�ث ف ماراتيــ�ي ف الإ مؤهــات الخريجــ�ي

ف والتمويــل  كات التأمــ�ي مــا حققتــه المصــارف و�ث

أفتتــح ســمو الشــيخ ســلطان بــن محمــد بــن ســلطان القاســمي، ولــي عهــد ونائــب حاكــم 
للتوظيــف  الوطنــي  التوظيف المعــرض  لمعــرض  والعشــرين  الحاديــة  الــدورة  الشــارقة 
بمركــز أكســبو الشــارقة  خــال الفتــرة )6 إلــى 8 فبرايــر( والــذي نظمــه المركــز بالتعــاون مــع 
معهــد اإلمــارات للدراســات الماليــة والمصرفيــة وبدعــم مــن غرفــة تجــارة وصناعــة الشــارقة 

وبمشــاركة 50 مؤسســة حكوميــة وخاصــة.

ولي عهد الشارقة يفتتح 
المعرض الوطني للتوظيف
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. ف ي مجــال التوطــ�ي
والرافــة �ف

ويهــدف المعــرض الــذي يعتــ�ب منصــة ســنوية تلتقي 

ــباب  ــة، بالش ــة والخاص ــات الحكومي ــا المؤسس فيه

ف عــن عمــل إىل فتــح  ف والخريجــات الباحثــ�ي الخريجــ�ي

ي 
ف المــر�ف ي القطاعــ�ي

المجــالت المتعــددة للعمــل �ف

يحقــق  بمــا  المؤسســات،  مختلــف  ي 
�ف والمــاىلي 

ف والخريجــات، ويدعــم فــرص  طموحــات الخريجــ�ي

ــة ودعمهــا،  توســعة نطــاق توظيــف الكــوادر الوطني

ف  ف الخريج�ي كمــا يهــدف إىل توفــ�ي مســاحة تفاعلية بــ�ي

ــاص،  ــام والخ ف الع ــ�ي ــات القطاع ــف مؤسس ومختل

إضافــة إىل تســهيل توظيــف وتنميــة مهــارات الشــباب 

ف الُجــدد إىل  ، وتوجيــه وإرشــاد الخريجــ�ي ي
مــارا�ت الإ

بشــكل  المهنيــة  حياتهــم  مســار  اختيــار  كيفيــة 

ــل. ــع احتياجــات ســوق العم يتناســب م

ــمو  ــهد س ــرض، ش ــمي للمع ــاح الرس ــب الفتت وعق

الشــيخ ســلطان بــن محمــد بــن ســلطان القاســمي، 

ــاع  ي القط
ــة �ف ي ــوارد الب�ث ــة الم ــزة تنمي ــل »جائ حف

« للعــام 2018؛ حيــث تفضــل  ي والمــاىلي
المــر�ف

ســموه بتكريــم عــدد مــن الشــخصيات والمؤسســات 

ي 
ــارزة �ف ــوداً ب ــت جه ي بذل

ــ�ت ة ال ف ــ�ي ــارف المتم والمص

ي هــذا 
، وحققــت أعــى نســبة �ف ف مجــال التوطــ�ي

يــة وتعزيز  ف المــوارد الب�ث الصعيــد، إىل جانــب تمكــ�ي

ــل. ــوق العم ي س
ــا �ف ــتثمار طاقاته اس

اتيجي،  يــك الســ�ت وتفضــل ســموه بتكريــم ال�ث

ي للتوظيــف، وتســلم التكريم 
وهــو المعــرض الوطــ�ف

كســبو  ســيف محمــد المدفــع، الرئيــس التنفيــذي لإ

الشــارقة.

كمــا وتفضــل ســمو وىلي عهــد الشــارقة، بتكريــم 

، وجائــزة  ف ي حققــت أعــى نســبة توطــ�ي
المصــارف الــ�ت

 ، ي والمــاىلي
ي القطــاع المــر�ف

يــة �ف تنميــة المــوارد الب�ث

. ف وجائــزة أفضــل رئيــس تنفيــذي للتوطــ�ي

وقــام ســموه بتســليم الفائزيــن جوائــز لجنــة تنميــة 

الفئــة الأوىل   : كالتــاىلي يــة، ووزعــت  المــوارد الب�ث

ف  )ويقصــد بالفئــة الأوىل إجمــاىلي عــدد الموظفــ�ي

ي  مــن 1000 موظــف فمــا فــوق(، وفــاز بهــا بنــك د�ب

ــس إدارة  ، رئي ــامسي ــد الش ــلمها عبي ــامي، وتس س الإ

داريــة، وبنــك التحــاد  يــة والشــؤون الإ المــوارد الب�ث

ي وتســلمتها صبيحــة الظفــري، نائبــة الرئيــس 
الوطــ�ف

ف للبنــك، وبنــك رأس الخيمــة  ومديــرة منطقــة العــ�ي

، وتســلمها أحمــد يوســف، الرئيــس التنفيذي  ي
الوطــ�ف

ــة. ي ــوارد الب�ث للم

ــة  ــد بالفئ ــة )ويقص ــة الثاني ــزة الفئ ــاز بجائ ــا ف فيم

ــن 500 إىل 1000  ف م ــ�ي ــدد الموظف ــاىلي ع ــة إجم الثاني

ــد  ي المتحــد، وتســلمها محم ــك العــر�ب موظــف( البن

ــة. ناب ــذي بالإ ــس التنفي ــي الرئي النعيم

وفــاز بجائــزة الفئــة الثالثــة )ويقصــد بالفئــة الثالثــة 

ــرف  ــوق(، م ــا ف ف 500 فم ــ�ي ــدد الموظف ــاىلي ع إجم

 ، ف ســامي، وتســلمها صــاح محمــد أمــ�ي مــارات الإ الإ

الرئيــس التنفيــذي للمــرف.

ي 
ف �ف كمــا فــاز بجائــزة أفضــل رئيــس تنفيــذي للتوطــ�ي

ي، الرئيــس  ، محمــد الأمــ�ي ي والمــاىلي
القطــاع المــر�ف

التنفيــذي لمــرف عجمــان، وتســلمت الجائــزة نيابــة 

يــة  ، رئيســة المــوارد الب�ث ي
وزة المــرزو�ت عنــه فــ�ي

ة  ف بالمــرف، بينمــا فــازت بجائــزة المــرأة المتمــ�ي

ــة  قليمي ــرة الإ ــدهللا، المدي ــىي عب ــزة ع ــنوية عزي الس

 ، ي ســامي، وجميلــة أحمــد الكع�ب بمــرف الشــارقة الإ

. ي
ــك التحــاد الوطــ�ف ي بن

ــرع �ف ــرة الأف مدي

ــز  ــع الجوائ ــرض وتوزي ــاح المع ــم افتت ــرف مراس ح

ــرة  ــس دائ ــدهللا القاســمي، رئي ــن عب ــد ب الشــيخ خال

أ البحريــة والجمــارك، والشــيخ ســالم بــن عبد  المــوا�ف

ــم،  ــمو الحاك ــب س ــس مكت ــمي، رئي ــن القاس الرحم

ــرة  ــر دائ ــد القاســمي، مدي ــن حمي والشــيخ محمــد ب

ــة. ــة المجتمعي الإحصــاء والتنمي

ســلطان  بــن  عبــدهللا  جانبهــم  إىل  حــرف  كمــا 

العويــس، رئيــس مجلــس إدارة غرفــة تجــارة وصناعــة 

الشــارقة، وطــارق بــن خــادم، رئيــس دائــرة المــوارد 

ي حكومــة الشــارقة، وجمــال الجســمي 
يــة �ف الب�ث

مــارات للدراســات المرفيــة  مديــر عــام “معهــد الإ

والماليــة”، وســيف المدفــع الرئيــس التنفيــذي لمركــز 

إكســبو الشــارقة، وعــدد مــن رؤســاء ومديــري الدوائــر 

والمؤسســات التحاديــة والمحليــة، وأعضــاء مجلــس 

l .ــة ــادات المرفي ــارقة والقي ــة الش إدارة غرف
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ف وممثــىي قطــاع  ف الحكوميــ�ي وعــدد مــن المســؤول�ي

ي الدولــة، وحشــد كبــ�ي مــن رجــال 
الصناعــة �ف

، إىل  ف ف والمهتمــ�ي الأعمــال والمســتثمرين الصناعيــ�ي

جانــب وفــد رســمي مــن غرفــة التجــارة والصناعــة 

ي 
والخدمــات لجهــة طنجــة تطــوان الحســيمة �ف

المغــرب.

ــلطان  ــن س ــد هللا ب ــن عب ــد ب ــيخ خال ــد الش وتفق

شــركة   300 مــن  أكثــر  بمشــاركة 
والمورديــن  المصنعيــن  نخبــة  ُتمثــل 
بــن  خالــد  الشــيخ  افتتــح  العالمييــن، 
القاســمي  ســلطان  بــن  اللــه  عبــد 
البحريــة  الموانــئ  دائــرة  رئيــس 
الــدورة  فعاليــات  والجمــارك، 
الخامســة عشــرة مــن معــرض صناعــة 
وتشــكيل الصلــب والمعــادن “ســتيل 
التجــاري  الحــدث   ،”2019 فــاب 
علــى مســتوى  نوعــه  مــن  األضخــم 
والــذي  األوســط،  الشــرق  منطقــة 
الشــارقة  إكســبو  مركــز  فــي  أقيــم 
.2019 ينايــر   17 -  15 الفتــرة  خــال 

خالد بن عبداهلل القاسمي يفتتح معرض
 ) ستيل فاب 2019(

حــرف حفــل الفتتــاح ، الــذي عــرض ابتــكارات أك�ث 

ي مجــال 
ــدة �ف ــة رائ ــة دولي مــن 1000 عامــة تجاري

ــس  ــلطان العوي ــد هللا س ــة، عب ــال المعدني الأعم

رئيــس مجلــس إدارة غرفــة تجــارة وصناعة الشــارقة 

رئيــس مركــز إكســبو الشــارقة، وســيف محمــد 

المدفــع الرئيــس التنفيــذي لمركز إكســبو الشــارقة، 

ف مديــر عــام الغرفــة بالوكالــة،  ومحمــد أحمــد أمــ�ي
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خالد بن عبداهلل القاسمي يفتتح معرض
 ) ستيل فاب 2019(

ــدد  ــارقة وع ــة الش ــس غرف ــه رئي ــمي، يُرافق القاس

، أرجــاء المعــرض،  ف مــن الشــخصيات والمســؤول�ي

الــذي يُنظمــه مركــز اكســبو بدعــم مــن غرفــة 

مربــع،  مــ�ت  ألــف   24 مســاحة  عــى  الشــارقة 

، واســتمع منهــم  ف والتقــى عــدداً مــن العارضــ�ي

والتقنيــات  المنتجــات  أحــدث  حــول  ح  �ث إىل 

ــب  ــكيل الصل ــة وتش ي صناع
ــرة �ف ــول المبتك والحل

ــن  ــد ب ــيخ خال ــ�ف الش ــة. وأث ــادن المعروض والمع

عبــد هللا بــن ســلطان القاســمي، عــى النجــاح 

المتواصــل الــذي يُحققــه “اكســبو الشــارقة” عامــاً 

ي جــذب أجنحــة وطنيــة جديــدة، 
تلــو عــام، �ف

كات العالميــة الرائــدة،  وأهــم المعــارض والــ�ث

ي مجــال 
وأشــهر العامــات التجاريــة المتخصصــة �ف

نجــاز يؤكــد  اً أن هــذا الإ الأعمــال المعدنيــة، معتــ�ب

ة  ف قليميــة المتمــ�ي عــى الــدور الحيــوي والمكانــة الإ

عــى  بــارزة  كوجهــة  الشــارقة،  تلعبهــا  ي 
الــ�ت

ــد  ــة، وكمقص ــارض العالمي ــة المع ــة صناع خارط

ي عالــم 
ف عــن كل جديــد �ف للمســتثمرين الباحثــ�ي

ويــج  كات الدوليــة الســاعية ل�ت الأعمــال، وللــ�ث

ق الأوســط. ي أســواق الــ�ث
منتجاتهــا �ف

مــن جانبــه، أكــد عبــد هللا ســلطان العويــس رئيــس 

ــداث  ــر الأح ــى تطوي ــرص ع ــارقة، الح ــة الش غرف

ة  بوتــ�ي الشــارقة  إكســبو  مركــز  ينظمهــا  ي 
الــ�ت

ف  المســتوي�ي مســتدامة، وتعزيــز ســمعتها عــى 

عــى  بمكانتهــا  والرتقــاء   ، والــدوىلي قليمــي  الإ

ــخ  ــا يُرّس ــة، بم ــارض العالمي ــة المع ــة صناع خارط

ــوام  ــال الأع ــة خ قليمي ــارقة الإ ــارة الش ــادة إم ري

لممارســة  كمركــز  ديناميكيتهــا  ف  وتحفــ�ي المقبلــة 

كات  ي الــ�ث
وتأســيس الأعمــال ومنصــة مثاليــة لتــا�ت

ــات  ــف القطاع ــن مختل اء م ــ�ب ــتثمرين والخ والمس

ومــن شــ�ت أنحــاء العالــم. وقــال العويــس إن 

ي يبذلهــا إكســبو الشــارقة 
الجهــود المتواصلــة الــ�ت

إطــار  ي 
�ف ي 

تــأ�ت فــاب”  “ســتيل  أهميــة  لتعزيــز 

لرفــع  مــارات  الإ مواكبــة خطــط  عــى  الحــرص 

ي الناتــج المحــىي الإجمــاىلي 
حصــة قطــاع الصناعــة �ف

مــن %14 حاليــاً إىل %20 بحلــول عــام 2021، 

ي ظــل تزايــد التوقعــات بتنامــي الطلــب عــى 
�ف

منتجــات قطــاع الحديــد والصلــب بفعــل النفــاق 

ي قطاعــات البنيــة التحتيــة 
اتيجي المســتمر �ف الســ�ت

ــن دول  ــد م ــا العدي ه ــة وغ�ي ــتوى الدول ــى مس ع

المنطقــة.

ــذي  ــس التنفي ــع الرئي ــد المدف ــيف محم ــال س وق

ــاب 2019”  ــتيل ف ــارقة، إن “س ــبو الش ــز اكس لمرك

ــدة،  ــه الجدي ي دورت
ــاً �ف ــاً ولفت ــاً إيجابي ــهد زخم يش

ف الذيــن  كاشــفاً عــن وصــول عــدد الــزّوار التجاريــ�ي

قامــوا بالتســجيل مســبقاً لحضــور الحــدث إىل 

ــن  ــاع م ــن القط ــل ع ــر وممث ــن 4 آلف زائ ــ�ث م أك

ّ أنحــاء العالــم، وذلــك خــال فعاليــات يومــه  شــ�ت

الأّول فقــط، وهــو مــا يقــرب مــن نصــف عــدد 

 ، ي
الــزوار الإجمــاىلي للمعــرض خــال العــام المــا�ف

بــادروا  الذيــن  الأشــخاص  عــدد  بلــغ  حيــث 

بالتســجيل الُمســبق لحضــور المعــرض 4402 زائــر 

. ي
ــا�ف ــام الم ي دورة الع

ــر �ف ــع 3900 زائ ــة م مقارن

قبــال الواســع يُعــد  واعتــ�ب المدفــع أن هــذا الإ

ي يمنــح المعــرض انطاقــة  بمثابــة مــؤ�ث إيجــا�ب

قويــة وواعــدة بــدءاً مــن يومــه الفتتاحــي، ويعكس 

مــدى أهميتــه الُمتصاعــدة إقليميــاً ودوليــاً كمنصــة 

ــة  ــتثمارية الضخم ــرص الس ــاف الف ــدة لكتش رائ

الصلــب  وتشــكيل  قطــاع صناعــة  ي 
�ف والواعــدة 

ــت  ــور الاف ــذا الحض اً إىل أن ه ــ�ي ــادن، مش والمع

ــذا  ــه له ي دورت
ــة �ف ــة إيجابي ــرض بداي ــن للمع يضم

ــام. الع

ــد شــهدت  ــات التســجيل المســبق ق ــت عملي وكان

ــي  ــاون الخليج ــس التع ــدول مجل ــاً ل ــوراً قوي حض

ضافــة  ق الأوســط، بالإ وبقيــة بلــدان منطقــة الــ�ث

إىل تســجيل إقبــاٍل ملحــوظ مــن جميــع أنحــاء 

ــادن  ــع المع ــاع تصني ــى قط ــث يحظ ــم، حي العال

نشــاءات المزدهر  بدعــٍم كبــ�ي من قطــاع البنــاء والإ

ق الأوســط وشــمال إفريقيــا، الــذي  ي منطقــة الــ�ث
�ف

ة أ�ع عالميــاً خــال  مــن المتوقــع أن ينمــو بوتــ�ي

كات تصنيــع الصلــب  عــام 2019، كمــا تســتعد �ث

فعاليــات  ي 
�ف للمشــاركة  المعدنيــة  والأعمــال 

ــذي ســبق وطــرح معظــم  ي 2020”، ال “اكســبو د�ب

ــار. ط ــذا الإ ي ه
ــة �ف ــات الازم المناقص

”، مــن المتوقــع  ف كــة “فيتــش سوليوشــ�ف ووفقــاً ل�ث

ي منطقــة 
نشــاءات �ف البنــاء والإ أن ينمــو قطــاع 

ــدل 7.5٪  ــا بمع ــمال إفريقي ــط وش ق الأوس ــ�ث ال

عــى أســاس ســنوي خــال عــام 2019، وأن يشــهد 

مزيــداً مــن التوّســع بمعــدل ٪6.8 ســنوياً بحلــول 

ي أن  ــبكة “�ب ــر لش ــار تقري ف أش ــ�ي ي ح
ــام 2022، �ف ع

سي نتــورك”، المنصــة المتخصصــة بمعلومــات 

مــارات احتضنــت  البنــاء والتشــييد، إىل أن دولــة الإ

ــى  ــد ع ــة تزي ــاء بقيم نش ــد الإ ــاً قي وع 11334 م�ث

l .2018 ــ�ب ــة نوفم ــ�ت نهاي ــار دولر ح 272 ملي
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ــلطان  ــن س ــدهللا ب ــن عب ــد ب ــيخ خال ــح الش  أفتت

البحريــة  أ  المــوا�ف دائــرة  رئيــس  القاســمي 

والجمــارك، فعاليــات الــدورة الـــ15 مــن »معــرض 

الرائــد  الحــدث   ،»2019 الــدوىلي  التعليــم 

والدراســات  العــاىلي  التعليــم  ي 
�ف والمتخصــص 

الُعليــا والتدريــب، الــذي اســتضافه مركــز إكســبو 

ــن  ــر إىل  الأول م ة 30  يناي ــ�ت ــال الف ــارقة خ الش

رئيس الدائرة 
يفتتح معرض التعليم الدولي

ايــر بمشــاركة أكــ�ث مــن 100 مؤسســة تعليميــة  ف�ب

بــأن  تأكيــد  وســط  ودوليــة،  وإقليميــة  محليــة 

مــارات مرشــح لأن  ي الإ
حجــم قطــاع التعليــم �ف

ــام 2023. ــول ع ــم بحل ــار دره ــل إىل 26 ملي يص

ــلطان  ــن س ــدهللا ب ــن عب ــد ب ــيخ خال ــول الش وتج

ي أرجــاء المعــرض الــذي أقيــم بدعــم 
القاســمي، �ف

مــن غرفــة تجــارة وصناعــة الشــارقة، وتحــت رعايــة 
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الشــارقة  ومجلــس  والتعليــم  بيــة  ال�ت وزارة 

ومنصــات  أجنحــة  مــن  عــدداً  وزار  للتعليــم، 

امــج  ح حــول أحــدث ال�ب العــرض، واســتمع إىل �ث

ــى  ــ�ف ع ــة، وأث ــة التخصصي ــة والتعليمي كاديمي الأ

مســتوى التنظيــم وحجــم ومســتوى المشــاركة 

ي المعــرض.
قليميــة والدوليــة �ف المحليــة والإ

وأكــد عبــدهللا ســلطان العويــس رئيــس غرفــة 

ي 
الشــارقة، أن التعليــم يحظــى باهتمــام اســتثنا�أ

ي 
ي سياســات التنميــة والتطويــر الــ�ت

ومحــوري �ف

ــارات. م ــة الإ ــيدة لدول ــادة الرش ــا القي تنتهجه

مــن جهتــه، قــال ســيف محمــد المدفــع الرئيــس 

إن حجــم  الشــارقة،  إكســبو  لمركــز  التنفيــذي 

ــن  ــع م تف ــح ل�ي ــارات مرش م ي الإ
ــم �ف ــاع التعلي قط

ــم(  ــار دره ــادل 16 ملي ــا يُع ــار دولر )م 4.4 ملي

ي 2017 إىل نحــو 7.1 مليــار دولر )مــا يُعــادل 
�ف

ــب  ــام 2023، بحس ــول ع ــم( بحل ــار دره 26 ملي

بوســطن  »مجموعــة  أعّدتهــا  حديثــة  دراســة 

الستشــارية.«

الــدوىلي  التعليــم  معــرض  أهميــة  أن  مضيفــاً 

ــة  ــاق المرتفع ــدلت اللتح ــه مع ي مواكبت
ــن �ف تكم

ي المرحلــة 
ي تشــهدها المــدارس الخاصــة �ف

الــ�ت

ي 
ــهم �ف ــذي يُس ــر ال ــا، الأم ــا بعده ــة وم البتدائي

امــج التعليميــة عاليــة  زيــادة الطلــب عــى ال�ب

مــارات. الإ ي 
�ف المســتوى 

ــذب  ــذي يجت ــدوىلي ال ــم ال وشــهد معــرض التعلي

وأوليــاء  الطــاب  مــن  الآلف  ات  عــ�ث ســنوياً 

أمورهــم، تنظيــم 5 ورش عمــل بالتعــاون مــع 

ي وإدارة 
ــ�ف ــي والمه كاديم ــاد الأ رش ــن إدارة الإ كل م

ــع وزارة  ــم، وم ــة والتعلي بي ي وزارة ال�ت
ــب �ف التدري

 ، ي الصحــة ووقايــة المجتمــع، وهيئــة الصحــة بــد�ب

l .ــة ــوك الفني ــة أدن وأكاديمي
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جمــارك  بأســبوع  الشــارقة  جمــارك  احتفــت 

مــارات 2019 ، تزامنــا مــع احتفــالت الهيئــة  الإ

ي دولــة 
دارات الجمركيــة �ف التحاديــة للجمــارك والإ

ــة المتحــدة ومــع  ذكــرى اليــوم  مــارات العربي الإ

الســادس  يصــادف  الــذي  للجمــارك  العالمــي 

ــام. ــن كل ع ــر م ــن يناي ــن م ي والع�ث

إقامــة   الشــارقة  جمــارك  احتفــالت  وتضمنــت 

الجمركيــة  العمــل  المتنوعــة وورش  الفعاليــات 

المــدارس. لطلبــة  والتوعيــة 

طــار أســتقبل مركــز جمــارك الحاويــات  ي هــذا الإ
و�ف

جمارك الشارقة
تحتفل بأسبوع الجمارك 2019

ــع  ــة - مجم ــارات الوطني م ــدارس الإ ــن م ــداً م وف

ــاب  ــن الط ــة م ــت مجموع ــث جال ــارقة، حي الش

ف للتعــرف والطــاع  ف جمركيــ�ي بصحبــة مفتشــ�ي

عرضــاً  وشــاهدوا  المركــز  عمــل  طبيعــة  عــى 

ــواد  ــن الم ــف ع ي الكش
ــية �ف ــكاب البوليس ــا لل حي

المحظــورة.

 وكان الســيد خالــد ســالم بــن ســمنوه مديــر 

الزائــر  بالوفــد  ورحــب  أســتقبل  قــد  المركــز 

ــاً  ــارات دوراً محوري م ي الإ
ــارك �ف ــح أن للجم وأوض

ي صيانــة الوطــن مــن  التهريــب والمســاهمة مــع 
�ف
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ي الحفــاظ عــى الأمــن 
الجهــات الأمنيــة الأخــرى �ف

ي تيســ�ي التجــارة 
وكذلــك المســاهمة الفاعلــة �ف

المنافــذ  ي 
وتســهيل حركــة مــرور المســافرين �ف

. وإيمانــا مــن  أ الحدوديــة والمطــارات والمــوا�ف

مــارات وعرفانــا  ي وإدارة مــدارس الإ الوفــد الطــا�ب

دارات  والإ الجمــركي  المفتــش  بــدور  منهــم 

المكــرس لخدمــة  الجمركيــة والعمــل الجمــركي 

والحلويــات  الــورود  الطلبــة  قــدم  الوطــن، 

مــارات  كهدايــا رمزيــة بمناســبة أســبوع جمــارك الإ

l . ي المركــز الجمــركي
ف �ف ف والموظفــ�ي إىل المفتشــ�ي
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وفد مغربي
 يزور موانئ وجمارك الشارقة

أ البحريــة والجمــارك وفــداً  اســتقبلت دائــرة المــوا�ف

ــاً مــن غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات  مغربي

المملكــة  ي 
�ف تطوان-الحســيمة  طنجــة  لجهــة 

المغربيــة. 

ــر  ــن مدي ــ�ي عبدالرحم ــد م ــعادة محم ــرف س وح

الدائــرة اجتماعــا مــع  الوفــد بحضــور الســيد 

 ، ي كي رئيــس الوفــد المغــر�ب
عبــد الحفيــظ الــ�ث

وعبدالمالــك أعذياطــي رئيــس لجنــة العاقــات 

تطــوان  طنجــة  غرفــة  ي 
�ف اكــة  وال�ث الدوليــة 

ــاون  ــاق التع ــتعراض آف ــم اس ــث ت ــيمة حي الحس

أ والجمــارك.  ي مجــال المــوا�ف
ف خاصــة �ف ف الطرفــ�ي بــ�ي

ــاء  ــارة لمين ــد زي ــت للوف ــد نظم ــرة ق ــت الدائ وكان

اللوجيســتية  الخدمــات  عــى  طــاع  لاإ خالــد 

ف بهــا المينــاء 
ّ ي يتمــ�ي

مكانــات المتقدمــة الــ�ت والإ

ــة المتبعــة  ــاء والإجــراءات الجمركي ــات المين وعملي

ــه.  في

ــا  ــة نظمته ــارة ضمــن جــولت ميداني وجــاءت الزي

غرفــة تجــارة وصناعــة الشــارقة للوفــد إىل عــدد مــن 

ــا  ــرز معالمه ــى أب ــاع ع ط ــارقة لاإ ــات الش مؤسس

l .ــة اثيــة والعلمي ــة والثقافيــة وال�ت القتصادي
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أ البحريــة والجمــارك  نظــام   دشــنت دائــرة المــوا�ف

ــن الأول  ــاراً م ــل« اعتب ــوم »تحصي ــل الرس تحصي

ــر 2019. مــن يناي

يصــال الــذكي   ونظــام تحصيــل هــو نظــام الإ

الــذي بموجبــه يتــم تحصيــل الرســوم الحكوميــة 

وتبســيط  إىل  تســهيل  ويهــدف  ونيــا،  إلك�ت

مــن  والســتفادة   ، ف المتعاملــ�ي عــى  الإجــراءات 

ي 
التقنيــات الحديثــة، وهــو نظــام ذكي  يطبــق �ف

جميــع المؤسســات والهيئــات الحكوميــة بإمــارة 

الشــارقة.

ــاون  ــل بالتع ــام التحصي ــل بنظ ــاء العم ــد ج  وق

ــارقة. ي الش
ــة �ف ــة المركزي ــرة المالي ــع الدائ م

دائرة الموانئ البحرية والجمارك تدشن نظام 
تحصيل الرسوم »تحصيل«

مفتشــاً  للجمــارك  التحاديــة  الهيئــة  كرمــت 

خورفــكان. جمــارك  مركــز  مــن  جمركيــا 

وبالنيابــة عــن الهيئــة، قــام الســيد خميــس عــىي 

ــكان  ــارك خورف ــز جم ــر مرك ــوي، مدي ــد البدي راش

بتكريــم ضابــط الجمــارك الأول ســعيد محمــد 

ــري. الوت

ي مركــز جمــارك 
وجــاء التكريــم الــذي جــرى �ف

مــرور  بمناســبة  2018/12/16م  ي 
�ف خورفــكان 

ــال  ي مج
ــارك �ف ــط الجم ــل ضاب ــى عم ــا ع 25 عام

. الجمــركي التفتيــش 

ــيد  ــش الس ــم التفتي ــس قس ــم رئي ــرف التكري ح

إســماعيل  محمــد  والســيد  الكســار  عدنــان 

ــارك  ــز جم ــة لمرك داري ــؤون الإ ــم الش ــس قس رئي

l خورفــكان. 

 

الهيئة االتحادية للجمارك تكرم مفتشًا جمركيًا
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أ  ي دائــرة المــوا�ف
وبهــذه المناســبة زينــت مبــا�ف

الجمركيــة  والمراكــز  والجمــارك  البحريــة 

ابتهاجــاً  الدولــة  بأعــام  أ  المــوا�ف ومقــرات 

العطــرة. بالذكــرى 

الســعيدة   بالذكــرى  الدائــرة  موظفــو  وأشــاد 

العربيــة  مــارات  الإ لدولــة  التحــاد  وبــروح 

ي 
التهــا�ف آيــات  أســمى  ورفعــوا  المتحــدة 

تحت شعار هذا زايد .. هذه اإلمارات
دائرة الموانئ البحرية والجمارك تشارك 

في احتفاالت اليوم الوطني

تحــت شــعار “هــذا زايــد.. هــذه اإلمــارات” وضمــن احتفــاالت دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة بذكــرى تأســيس االتحــاد، احتفلــت دائــرة الموانــئ البحريــة والجمــارك باليــوم 

الوطنــي  الســابع واألربعيــن.

ــة  ــيخ خليف ــمو الش ــب الس ــكات إىل صاح ي والت�ب

بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة وصاحــب 

ــوم،  ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش الس

نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء 

ي وصاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور  حاكــم د�ب

ــس  ــو المجل ــمي عض ــد القاس ــن محم ــلطان ب س

أعضــاء  وإخوانهــم  الشــارقة  حاكــم  الأعــى 
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مــارات وأصحــاب  الإ الأعــى حــكام  المجلــس 

ف  المواطنــ�ي ولكافــة  العهــود  أوليــاء  الســمو 

واســتذكروا  الســعيدة،  بالمناســبة  ف  والمقيمــ�ي

القيــادة  ي ظــل 
�ف المتحققــة  نجــازات  الإ بفخــر 

مــارات  ة الناجحــة لدولــة الإ الرشــيدة والمســ�ي

العربيــة المتحــدة نحــو المزيــد مــن التقــدم 

أصبحــت  ي 
الــ�ت مــارات  الإ لدولــة  والزدهــار 

ي يشــار 
ف الــدول الــ�ت بفضــل مــن هللا مــن بــ�ي

الرائــدة  التحاديــة  تجربتهــا  ي 
�ف بالبنــان  لهــا 

القيــادة  حققتهــا  ي 
الــ�ت العظيمــة  نجــازات  ولاإ

ي المجــالت السياســية والقتصاديــة 
الرشــيدة �ف

والثقافيــة  نســانية  والإ والجتماعيــة  والتجاريــة 

كافــة.  كاديميــة  والأ

موظفــو الدائرة يحتفلــون بيوم العلم،،،

الدائــرة  ت  بــا�ث  2018 نوفمــ�ب  مــن  الأول  ي 
و�ف

ــن  ف ضم ــ�ي ي والأربع
ــ�ف ــوم الوط ــالت بالي الحتف

حيــث  العلــم   يــوم  باحتفــالت  مشــاركتها 

البحريــة  أ  المــوا�ف دائــرة  موظفــو  تجمــع 

الســاعة  تمــام  ي 
�ف العــام(  )المقــر  والجمــارك 

العــز  علــم  فعــوا  ل�ي ة صباحــاً  عــ�ث الحاديــة 

العربيــة  مــارات  الإ دولــة  والشــموخ،علم 

احتفــل  كمــا  الدائــرة.  مبــ�ف  أمــام  المتحــدة 

ي 
�ف أ  للمــوا�ف دارات  والإ المراكــز  جميــع  موظفــو 

برفــع  الســعيدة  بالمناســبة  الشــارقة   إمــارة 
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اً  مــارات، تذكــ�ي ي ســماء الإ
علــم الدولــة شــامخاً �ف

وراء  تقــف  ي 
الــ�ت الحكيمــة  بالقيــادة  وعرفانــاً 

البــاد  ي 
�ف تحققــت  ي 

الــ�ت المبهــرة  المنجــزات 

مــارات إىل موقــع مصــاف الــدول  ي نقلــت الإ
والــ�ت

ي 
ــورة �ف ــا والمتط ــة باقتصاده ــة والرصين المتقدم

كافــة مناحــي الحيــاة وحققــت رفاهيــة عاليــة 

المعطــاء   أرضهــا  عــى  ف  والمقيمــ�ي لمواطنيهــا 

. ي
ي يشــهد بهــا القــا�ي والــدا�ف

والــ�ت

أ البحريــة والجمــارك  وكان مقــر دائــرة المــوا�ف

ــق 27  ــاء المواف ــوم الثاث ي ي
ــا �ف ــهد حف ــد ش ق

شــهد  الســعيدة  بالمناســبة  ابتهاجــا  نوفمــ�ب 

ي والأناشــيد 
فعاليــات متنوعــة وعزفــت الأغــا�ف

ف  ــ�ي ــة للموظف ــا التذكاري ــت الهداي ــة ووزع الوطني

ــت الحتفــالت  ــرة كمــا تضمن ي الدائ
ف �ف ــ�ي والعامل

كات الشــعبية ومقهــى شــعبياً وأكشــاكاً  ــا لــاأ ركن

والعاملــون  الموظفــون  إليهــا  دعــي  متنوعــة 

عــى  أقيــم  كمــا  والمراجعــون،  الدائــرة  ي 
�ف

جانــب الحتفــال معــرض للســيارات القديمــة 

ــوم  ــالت الي ــددت احتف ــا تع ــيكية(، فيم )الكاس

ي للمراكــز الجمركيــة فقــد امتــدت مــن 
الوطــ�ف

الفرحــة  عمــت  2018م،  نوفمــ�ب   28 إىل   26

المراكــز  تلــك الحتفــالت جميــع  مــن خــال 

ي إمــارة الشــارقة. 
أ �ف الجمركيــة والمــوا�ف

... و يســتذكرون شهداء الوطن

 )2018( الشــهيد  ليــوم  الرابعــة  الذكــرى  ي 
�ف

اســتذكر  عــام  كل  مــن  نوفمــ�ب   30 الموافــق 

والجمــارك  البحريــة  أ  المــوا�ف دائــرة  موظفــو 

الذكــرى  وأحيــوا  الوطــن،  شــهداء  تضحيــات 

إجــالً  صمــت  دقيقــة  بالوقــوف  العطــرة 

ف هللا عــز  لتضحياتهــم ورفعــوا أكفهــم ســائل�ي

ــكنهم  ــل ويس ــهداءنا البواس ــم ش ــل أن يرح وج

ــا مــن كل ســوء  ــه وأن يحفــظ إماراتن فســيح جنات

ومكــروه.

ة صباحــاً قــام  ففــي تمــام الســاعة الحاديــة عــ�ث

ســعادة محمــد مــ�ي عبدالرحمــن الــ�اح، مديــر 

والجمــارك وبحضــور  البحريــة  أ  المــوا�ف دائــرة 

دارة  الســيد يعقــوب حســن عبــدهللا، مديــر الإ

ي الدائــرة والســيد راشــد خميــس الســويدي، 
�ف

يــة  داريــة والمــوارد الب�ث مديــر إدارة الشــؤون الإ

ي الجمــارك والســيد ســالم أحمــد الســويدي 
�ف

أ الشــارقة ورؤســاء  رئيــس قســيم الحركــة لمــوا�ف

ــة  ــم لدقيق ــس العل ف بتنكي ــ�ي ــام والموظف الأقس

لذكــرى  أحيــاء  مجــدداً  رفعــه  ثــم  واحــدة 

l  .ــن ــهداء الوط ش
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بمناســبة الذكــرى الرابعــة ليــوم الشــهيد الموافــق 

ــرة  ــو دائ ــام اســتذكر موظف ــن كل ع ــ�ب م 30 نوفم

أ البحريــة والجمــارك تضحيــات شــهداء  المــوا�ف

الوطــن، وأحيــوا الذكــرى العطــرة بالوقــوف دقيقــة 

أكفهــم  ورفعــوا  لتضحياتهــم  إجــالً  صمــت 

ف هللا عــز وجــل أن يرحــم شــهداءنا البواســل  ســائل�ي

ويســكنهم فســيح جناتــه وأن يحفــظ إماراتنــا مــن 

ــروه. ــوء ومك كل س

ــام  ــاً ق ة صباح ــ�ث ــة ع ــاعة الحادي ــام الس ي تم
و�ف

... وموظفو موانئ وجمارك الشارقة 
يستذكرون شهداء الوطن

ــر  ــ�اح، مدي ــن ال ــ�ي عبدالرحم ــد م ــعادة محم س

وبحضــور  والجمــارك  البحريــة  أ  المــوا�ف دائــرة 

ي 
دارة �ف ــر الإ ــدهللا، مدي ــن عب ــوب حس ــيد يعق الس

ــر  ــرة والســيد راشــد خميــس الســويدي، مدي الدائ

ي 
�ف يــة  الب�ث والمــوارد  داريــة  الإ الشــؤون  إدارة 

الجمــارك والســيد ســالم أحمــد الســويدي رئيــس 

أ الشــارقة ورؤســاء الأقســام  قســيم الحركــة لمــوا�ف

ف بتنكيــس العلــم لدقيقــة واحــدة ثــم  والموظفــ�ي

l  .رفعــه مجــدداً أحيــاء لذكــرى شــهداء الوطــن
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ــالم  ــد  س ــيد خال ــام الس ــم، ق ــراً لجهوده تقدي

بــن ســمنوه، مديــر مركــز جمــارك الخــور، بتكريــم 

ــز.  ي المرك
ف �ف ــ�ي ف العامل ــ�ي ــن الموظف ــدد م ع

وقــال »أبــن ســمنوه« :”إن التكريــم جــاء بنــاء 

ي المركــز 
المتبعــة �ف عــى معايــ�ي تقييــم الأداء 

ي تقــدم مركــز جمــارك 
ولمســاهمتهم الفاعلــة �ف

الحاويــات وتعزيــز أدائــه بمــا يخــدم المصدريــن 

والمورديــن وكافــة المســتفيدين مــن المركــز”.

ف شــكرهم  ي المكرمــ�ي
ــر المركــز كلمــة �ف  وألقــى مدي

ف وحثهــم عــى المزيــد  فيهــا عــى أدائهــم المتمــ�ي

مــن العطــاء متمنيــاً لهــم كل التوفيــق والتقــدم.

ــز  ــر المرك ــمنوه مدي ــن س ــد ب ــيد خال ــدم الس وق

المــري  منصــور  أول  جمــارك  ضابــط  بحضــور 

شــهادات  النمــر  عبدالســام  جمــارك  وضابــط 

ف  نّفــذت جمــارك الشــارقة زيــارة ميدانيــة للمشــارك�ي

ي الجمــركي الــذي أعدتــه 
ي برنامــج الدبلــوم المهــ�ف

�ف

الهيئــة التحاديــة للجمــارك.

جمــارك  مركــز  نامــج  ال�ب ي 
�ف المشــاركون  وزار   

الســيد يعقــوب  اســتقبالهم  ي 
الحمريــة، وكان �ف

غابــش مديــر المركــز  الــذي رحــب بهــم ثــم 

ــوا  ــث أطلع ــز  حي ــق المرك ي مراف
ــم �ف ــول معه تج

عــى العمليــات الجمركيــة الجاريــة فيــه مــن قبيــل 

التفتيــش الجمــركي باســتخدام أجهــزة الفحــص 

ــات  ــا اطلعــوا عــى عملي شــعاعي )الســكانر( كم الإ

. وإجــراءات التخليــص الجمــركي

ــز   ــابق مرك ــت س ي وق
ــد زاروا �ف ــاركون ق وكان المش

ــركاب بمطــار الشــارقة الــدوىلي بالمطــار  جمــارك ال

الجمركيــة  والخدمــات  مرافقــه  عــى  وأطلعــوا 

ــه. ــة في المقدم

ي إطــار التعــاون المســتمر 
نامــج �ف ي تنفيــذ ال�ب

ويــأ�ت

ــة  ــارك والهيئ ــة والجم أ البحري ــوا�ف ــرة الم ف دائ ــ�ي ب

يــة  ي تعزيــز المــوارد الب�ث
التحاديــة للجمــارك �ف

l.ــارات م ــة الإ ي دول
ــة �ف الجمركي

تقديــر إىل كل مــن: 

مريــم المنصــوري وعليــاء عبــاس وليــى إبراهيــم 

ف  ــ�ي ــن وحس ــاء الدي ــد ع ي ومحم
ــوسث ــارف البل وع

l. ــىي ع

 تكريم موظفين في مركز جمارك الحاويات

المشاركون في برنامج الدبلوم المهني 
الجمركي يزورون جمارك الشارقة
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دراكهــم أهميــة تلــك الفحوصــات الدوريــة  ولإ

ولمــا  الشــائعة  الأمــراض  مــن  والوقايــة  للحــد 

ــة  ــة الأولي ات الصحي ــؤ�ث ــارات والم ه الختب ــؤ�ث ت

ي الحفــاظ واســتدامة 
ة �ف الأساســية أهميــة كبــ�ي

ــة  ــات أهمي ــك الحم ــت تل ــليمة، نال ــة الس الصح

ف وشــهدت مشــاركة  ة مــن قبــل المشــارك�ي كبــ�ي

واســعة منهــم.

ونُّظمــت حملــة توعويــة صحيــة بالتعــاون مــع 

ي يــوم 
مجموعــة أن أم سي للرعايــة الصحيــة  �ف

ي مقــر 
الثاثــاء الموافــق الثامــن مــن ينايــر 2019 �ف

الدائــرة مجانيــة لموظفــي الدائــرة شــملت فحــص 

ــدم  ــط ال ــاس ضغ ــدم وقي ي ال
ــكر �ف ــتوى الس مس

ــ�ي  ــدد كب ــرف ع ــث ح ول حي ــ�ت ــص الكوليس وفح

ي الشــارقة وتلقــوا 
أ والجمــارك �ف مــن موظفــي المــوا�ف

ــورة. ــات المذك الفحوص

تزامنــاً مــع فعاليــات أســبوع جمــارك الأمــارات 

ــارك  ــة والجم أ البحري ــوا�ف ــرة الم ــت دائ 2019، قام

تنظيم أربع حمالت توعوية 
صحية لموظفي الدائرة

وبالتعــاون مــع مستشــفى الزهــراء بالشــارقة بحملة 

الجســم  كتلــة  قيــاس  شــملت  صحيــة  توعيــة 

ــدم   ــط ال ــدم ضغ ي ال
ــكر �ف ــتوى الس ــاس مس وقي

الخاصــة  الستشــارات  وتقديــم  ول  والكوليســ�ت

ي الأمــراض العامــة. 
بصحــة القــدم والستشــارات �ف

ي 20 
ــرة �ف ي مقــر الدائ

وقــد أجريــت الفحوصــات  �ف

أ  ينايــر 2019 عــى عــدد كبــ�ي مــن موظفــي المــوا�ف

ــارك. والجم

مــارات 2019 ،  قامت  وبمناســبة أســبوع جمــارك الإ

أ البحريــة والجمــارك وبالتعــاون مــع  دائــرة المــوا�ف

ة  مستشــفى الزهــراء بالشــارقة بتقديــم محــا�ف

ــن هشاشــة العظــام  ــر 2019ع ي 22 يناي
ــة �ف توعوي

موظفــات  مــن  عــدد  هــا  الســيدات حرف عنــد 

ي 
ي المجــا�ف ي الفحــص الطــ�ب

ــرة، كمــا شــاركن �ف الدائ

ــام. ــة العظ ــدم لهشاش لمق

كمــا نظــم المجلــس الأعــى لــاأ�ة بالتعــاون مــع 

أ البحريــة والجمــارك برنامجــاً توعويــاً  دائــرة المــوا�ف

ي 
�ف الجامعــة  مستشــفى  مــن  مختصــون  قدمــه 

ــدى  ــز الوعــي الصحــي ل الشــارقة هــدف إىل تعزي

أ البحريــة  ف مــن  دائــرة المــوا�ف موظفــات وموظفــ�ي

ــارك والجم

ي مركــز جمــارك 
نامــج  الــذي أقيــم �ف ي ال�ب

 شــارك �ف

ايــر 2019 موظفــون  مــن ميناء  ي 14 ف�ب
الحاويــات �ف

خالــد ومركــز جمــارك الحمريــة ومركــز جمــارك 

الحاويــات ومركــز المنطقــة الحــرة بمطــار الشــارقة 

ــارك  ــز جم ــوي ومرك ــحن الج ــارك الش ــز جم ومرك

ــتوى  ــاس مس ــج قي نام ــمل ال�ب ــارقة، وش ــور الش خ

ــة  ــؤ�ث كتل ــاس م ــوزن  وقي ــدم وال ي ال
ــكري �ف الس

الجســم، حيــث أبــدى الطاقــم الصحــي المختص 

ــج عــى ضــوء  نام ــن ال�ب ــه للمســتفيدين م توجيهات

ــج الفحوصــات الخاصــة بهــم. نتائ

أ البحريــة والجمــارك دأبــت   يذكــر أن دائــرة المــوا�ف

التوعويــة  الحمــات  هــذه  مثــل  تنظيــم  عــى 

l .ــرى ة وأخ ــ�ت ف ف ــ�ي ــة ب الصحي

الوعــي  مســتوى  رفــع  بغيــة   
لموظفــي  والوقائــي  الصحــي 
صحيــة  بيئــة  وإدامــة  الدائــرة 
ســليمة فــي العمــل نظمــت دائــرة 
والجمــارك  البحريــة  الموانــئ 
صحيــة  توعويــة  حمــات  ثــاث 
اهتمــام  مــدى  يعكــس  مــا  وهــو 
العامليــن  جميــع  بصحــة  الدائــرة 

وموظفيــن. عمــال  مــن  لديهــا 
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وكان ســمو الشــيخ ســلطان بــن محمــد بــن ســلطان 

القاســمي وىلي عهــد ونائــب حاكم الشــارقة قــد افتتح 

ــن  ــدهللا ب ــيخ عب ــور الش ــور بحض ــرض المذك المع

ســالم القاســمي، نائــب حاكــم الشــارقة وعــدد مــن 

الشــيوخ.

ــرة  ــر دائ ــن مدي ــ�ي عبدالرحم ــد م ــعادة محم وزار س

ــرة.  ــاح الدائ ــارك جن ــة والجم أ البحري ــوا�ف الم

ة المعــرض  وقــام الفريــق المشــارك طيلــة فــ�ت

ي 
ي الدائــرة �ف

باســتعراض الوظائــف وطبيعــة العمــل �ف

. أ ــوا�ف ــارك والم ــال الجم مج

ي جناحهــا راشــد خميــس حمــد 
وقــد مثــل الدائــرة �ف

ي 
ــة �ف ي ــوارد الب�ث ــر إدارة الم ــويدي ، مدي ــد الس راش

ى محمــد عبدالرحمــن  جمــارك الشــارقة وكل مــن بــ�ث

ــر  ــال الح ــة ب ــب وفوزي ــد غري ــذاري عبي ــر ع الحم

وفاطمــة محمــد الهنــدواي وهزيــم بن هــده ومحمد 

ي 
مظفــر أحمــد مظفــر وجاســم محمــد الحســي�ف

ــم الرضــوان  ــم المزورعــي وأســماء إبراهي وعــىي غان

l .ــرة ــاح الدائ ي جن
ــط �ف وعــىي حمــد رقي

   

موانئ وجمارك الشارقة  في 
“المعرض الوطني للتوظيف”

شــاركت دائــرة الموانــئ البحريــة والجمــارك فــي المعــرض الوطنــي للتوظيــف فــي دورتــه 
الحاديــة والعشــرين بجنــاح ضمــن منصــة حكومــة الشــارقة. وقــد شــهد المعــرض مشــاركة 
أكثــر مــن خمســين مؤسســة وشــركة وبنــكًا فــي المعــرض الــذي انعقــد خــال الفتــرة مــن 

6 إلــى 8 فبرايــر 2019 علــى قاعــات معــرض أكســبو الشــارقة.
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وأشــار ســعادة الشــيخ خالــد بــن أحمد بن ســلطان 

ونيــة  لك�ت القاســمي مديــر عــام دائــرة الحكومــة الإ

ي ألقاهــا إىل أن مشــاركة حكومــة 
ــه الــ�ت خــال كلمت

ي المعــرض جــاءت اســتجابة لتوجهــات 
الشــارقة �ف

الدولــة وطموحــات قيادتهــا الرشــيدة، بــأن تكــون 

ي 
ف دول العالــم الــ�ت ي موقــع الصــدارة والريــادة بــ�ي

�ف

ــز  ــوز بالمراك ــر، والف ــة الع ــى مواكب ــرص ع تح

وكســب  العالميــة،  التنافســية  ســباق  ي 
�ف الأوىل 

ــق  ي تحقي
ــا �ف ــعبها وأبنائه ــدرات ش ــى ق ــان ع الره

ــزز  ــة، وتع ي ــع الب�ث ــي بواق ي ترتق
ــ�ت ــزات ال المنج

ي كل 
ي والحضــاري �ف

فــرص التقــدم العلمــي والتقــ�ف

مجــال مــن المجــالت.

وأضــاف ســعادة الشــيخ خالــد القاســمي »جــاءت 

دائرة الحكومة اإللكترونية بالشارقة 
تكرم جمارك الشارقة

تبذلهــا  ي 
الــ�ت الجهــود  إبــراز  بهــدف  مشــاركتنا 

ي إطــار  ســعيها إىل تحقيــق 
حكومــة الشــارقة �ف

ــة الحكيمــة لصاحــب  التحــول الرقمــي وفــق الرؤي

محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ  الســمو 

القاســمي عضــو المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة، 

مــارة والرتقــاء بســمعتها  ــة الإ بهــدف ترســيخ مكان

ــة للعيــش  ــاً ومثالي ــدة عالمي ــة رائ ــة نموذجي كمدين

ولممارســة الأعمــال، توفــر أر�ت مســتويات الحيــاة، 

ــف  ــن خــال توظي ــا  م ــن يعيشــون عــى أرضه لم

قطــاع  يشــهدها  ي 
الــ�ت المتســارعة،  التطــورات 

التصــالت وتقنيــة المعلومــات لخدمــة المجتمــع، 

والســتفادة مــن التحــول الرقمــي لارتقــاء بجــودة 

ــاة”. الحي

 بعدهــا تــم عــرض فيلــم قصــ�ي حــول أبــرز 

وأهــم  المعــرض،  شــهدها  ي 
الــ�ت الفعاليــات 

ــرض.  ــارقة« بالمع ــة الش ــاح »حكوم ــازات جن إنج

دائــرة  عــام  مديــر  كــرّم  الحفــل  ختــام  ي 
و�ف

الجهــات  بالشــارقة،  ونيــة  لك�ت الإ الحكومــة 

ــبوع  ــة لأس ــان المنظم ــاركة واللج ــة المش الحكومي

ــرة  ــم دائ ــمل التكري ــة 2018. وش ــس للتقني جيتك

أ البحريــة والجمــارك حيــث تســلم ضابــط  المــوا�ف

جمــارك عبــدهللا عــىي المازمــي الــدرع الــذي ُقــِدْم 

نــال الســيد محمــد عبدالواحــد  للدائــرة فيمــا 

ىلي جائــزة أفضــل 
ي مــن قســم الحاســب الآ

العجمــا�ف

ي 
ي جنــاح حكومــة الشــارقة المشــارك �ف

عــارض �ف

l معــرض جيتيكــس. 

نظمــت دائــرة الحكومــة اإللكترونيــة 
بالشــارقة حفــل تكريــم للمشــاركين 
أســبوع  لفعاليــات  والداعميــن 
بحضــور   ، للتقنيــة2018  جيتكــس 
أحمــد  بــن  خالــد  الشــيخ  ســعادة 
مديــر  القاســمي  ســلطان  بــن 
اإللكترونيــة،  الحكومــة  دائــرة  عــام 
وســعادة نــور علــي النومــان مديــر 
الدائــرة، إلــى جانــب عــدد مــن كبــار 
العمــوم  ومديــري  الشــخصيات 
والهيئــات  الدوائــر  ومديــري 
الحكوميــة، فــي جامعــة الشــارقة 

الزهــري. بقاعــة 
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نظمــت جمــارك الشــارقة رحلــة ترفيهيــة لموظفيهــا 

طــة الصحــراوي الواقــع عــى طريــق  ه ال�ث ف إىل منــ�ت

مليحــة يــوم الجمعــة الموافــق 2019/02/8.

ف  ــ�ي ــارف ب ــن التع ــد م ــة  إىل المزي ــت الرحل وهدف

ي بيئــة مغايــرة وجــو ملــؤه الكثــ�ي 
موظفــي الدائــرة �ف

ــة الرســمية  ــن البيئ ــدا ع ــة بعي ــرح والمتع ــن الم م

للعمــل. وتــم خــال الرحلــة تكريــم الموظــف 

المتقاعــد خميــس عــىي البديــوي المديــر الســابق 

لمركــز جمــارك خورفــكان بحضــور ســعادة محمــد 

أ  مــ�ي عبدالرحمــن الــ�اح، مديــر دائــرة المــوا�ف

البحريــة والجمــارك والســيد جاســم حميــد مديــر 

مركــز جمــارك المنطقــة الحــرة بالمطــار وعبــدهللا 

محمــود الحمــادي، مديــر مركــز جمــارك خورفــكان 

ــوي  ــحن الج ــارك الش ــر جم ــة مدي ــر الخاج وطاه

الســويدي،  ومقــداد  الــدوىلي  لشــارقة  بمطــار 

ــد  ــوي، وراش ــحن الج ــارك الش ــر جم ــاعد مدي مس

ــارك الشــحن  ــز جم ــر مرك ، مســاعد مدي الشــامسي

ــن  ــارك م ــي الجم ــن موظف ــ�ي م ــدد كب ــوي وع الج

مختلــف المراكــز الجمركيــة. وقــد أجريــت مباريــات 

ي الختام 
بكــرة الطائــرة لفــرق المراكــز الجمركيــة. و�ف

منحــت  المداليــات للفــرق الفائــزة  ومــن ثــم ُدعــي 

ــق. ــواء الطل ي اله
ــاول العشــاء �ف ــع لتن الجمي

عبدالواحــد  محمــد  الرحلــة،  منظــم  وقــال 

قســم  ي 
�ف مشــاريع  مديــر  وهــو   ، ي

العجمــا�ف

الحاســوب:”إن هــذه الرحلــة تقــام للســنة الثامنــة 

ي ضمــن خطــة الدائــرة 
عــى التــواىلي وهــي تــأ�ت

ف والعمل  ف الموظفــ�ي الهادفــة إىل نــ�ث الســعادة بــ�ي

محفــزة  بيئــة  وتوفــ�ي  الواحــد  الفريــق  بــروح 

ي تحقيــق النســجام 
ي تســهم �ف

ف الــ�ت للموظفــ�ي

ــة مشــاعر الأخــوة والتعــاون وهــو  ــم   وتنمي بينه

ف  ــة المطــاف عــى  تحســ�ي ي نهاي
ــاً �ف ينعكــس إيجاب

l ».ًبيئــة العمــل أيضــا

جمارك الشارقة تنظم 
رحلة  ترفيهية
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جمارك الشارقة تنظم 
دورات تدريبية

ــرة الموانــئ البحريــة والجمــارك بتنظيــم عــدد مــن الــدورات   قامــت دائ
التدريبيــة التــي تنفــذ طبقــًا لخطــة البرنامــج التدريبــي الــذي يرتكــز علــى 
رؤيــة الدائــرة فــي اعتبــار التدريــب عامــًا فاعــًا ورئيســيًا فــي تعزيــز دور 
المفتشــين والموظفيــن وصقــل خبراتهــم بمــا ينعكــس إيجابــًا علــى 
تقديــم أفضــل الخدمــات للعمــاء مــن مورديــن ومصدريــن ومخلصيــن 

ــن ومســافرين.  جمركيي

وخــال الفتــرة األخيــرة نظمــت الدائــرة مجموعــة مــن الــدورات التدريبيــة، 
كان مــن بينهــا الــدورات التاليــة:

دورة األساليب الحديثة 
والتطبيقات العملية في 

التفتيش والمعاينة الجمركية

نظمت جمارك الشارقة دورة تدريبية حول 

ي 
الأساليب الحديثة والتطبيقات العملية �ف

التفتيش والمعاينة الجمركية.

ي ســياق تعزيــز أداء موظفــي 
جــاءت الــدورة �ف

أ البحريــة والجمــارك لمواكبــة آخــر  دائــرة المــوا�ف

ي مجــال اختصاصاتهــم. وقــد 
المســتجدات �ف

ــر  ــمنوه مدي ــن س ــالم ب ــد س ــيد خال ــرف الس ح

مركــز جمــارك الحاويــات حفــل توزيــع شــهادات 

ي اختتمت بمشــاركة 18 مفتشــاً  
إكمــال الــدورة الــ�ت

ي إمــارة الشــارقة.
ــة مختلفــة �ف مــن مراكــز جمركي

ي قاعــة اجتماعــات 
 وكانــت الــدورة قــد عقــدت �ف

ة 22-20  مركــز جمــارك الحاويــات خــال الفــ�ت

نوفمــ�ب 2018.
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دورة تقييم المخاطر
ــارك الشــارقة  ــام نظمــت جم ــة أي عــى مــدى ثاث

ي 
والــ�ت المخاطــر  تقييــم  حــول  تدريبيــة  دورة 

اليــوم عــى قاعــة اجتماعــات مركــز  اختتمــت 

الحاويــات جمــارك 

ة 15  ي أقيمــت خــال الفــ�ت
ي الــدورة الــ�ت

 وشــارك �ف

إىل 17 ينايــر 2019 عــى قاعــة اجتماعــات مركــز 

ون مفتشــاً مــن مركــز  جمــارك الحاويــات عــ�ث

ــارقة  ــور الش ــارك خ ــز جم ــة ومرك ــارك الحمري جم

ــز  ــار ومرك ــرة بالمط ــة الح ــارك المنطق ــز جم ومرك

جمــارك الشــحن الجــوي ومركــز جمــارك الحاويات.

دورة الكشف عن المواد الخطرة 
والمتفجرات والمواد المشعة 

والمواد القابلة لالشتعال

طيــة  ال�ث العلــوم  أكاديميــة  مــع   وبالتعــاون 

أ  ــوا�ف ــرة الم اتيجي لدائ ــ�ت ــك الس ي ــارقة، ال�ث بالش

الأكاديميــة  ي 
�ف اختتمــت  والجمــارك،  البحريــة 

2019/1/31 دورة الكشــف عــن المــواد الخطــرة 

والمتفجــرات والمــواد المشــعة والمــواد القابلــة 

ثاثــة  مــدى  عــى  امتــدت  ي 
والــ�ت لاشــتعال 

ي 
�ف ف  متخصصــ�ي يــن  محا�ف اف  إ�ث تحــت  أيــام 

كاديميــة. الأ

ــن  ــاً م ــا جمركي ون مفتش ــ�ث ــدورة ع ي ال
ــارك �ف   ش

l .ــارقة ــارة الش ي إم
ــة �ف ــز الجمركي ــف المراك مختل

دورة النزاهة في العمل 
الجمركي

 ،2019 مــارات  الإ جمــارك  أســبوع  مــع  تزامنــاً   

ي 
�ف اهــة  ف ال�ف دورة  المركــز  قاعــة  عــى  اختتمــت 

ف مــن ســتة  العمــل الجمــركي بمشــاركة مفتشــ�ي

ــدورة  ي ال
ــأ�ت ــارقة، وت ــارة الش ي إم

ــة �ف ــز جمركي مراك

ــارك  ــة والجم أ البحري ــوا�ف ــرة الم ــا دائ ي نظمته
ــ�ت ال

ي 
عــى مــدى ثاثــة أيــام  )22-24 ينايــر 2019م( �ف

إطــار تعزيــز القــدرات لموظفــي الدائــرة.

ف الســيد   حــرف توزيــع الشــهادات عــى الخريجــ�ي

خالــد ســالم بــن ســمنوه مديــر مركــز جمــارك 

الحاويــات.
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أ البحريــة والجمــارك وبالتعاون  نظمــت دائــرة المــوا�ف

مــع الهيئــة التحاديــة للرقابــة النوويــة والهيئــة 

التحاديــة للجمــارك ورشــة  عمــل  حــول » دورة أمــن 

وأمــان المصــادر والمواد المشــعة بالمنافــذ الجمركية 

ــن  ف مفتشــاً م ــ�ي ــن ثاث ــ�ث م ــة« بمشــاركة أك ي الدول
�ف

ي الشــارقة.
المراكــز الجمركيــة المختلفــة �ف

ــام )29-27  ــة أي ــتمرت لثاث ي اس
ــ�ت ــدورة ال ــت ال وكان

ي غرفة تجــارة وصناعة 
نوفمــ�ب 2018م( قــد أقيمــت �ف

الشــارقة.

ي الــدورة مفتشــون مــن جمــارك 
ولأهميتهــا، شــارك �ف

ورشة عمل 
حول أمن وأمان المصادر والمواد المشعة

ف مــن  ة ورأس الخيمــة  إضافــة إىل مفتشــ�ي الفجــ�ي

الهيئــة التحاديــة للجمــارك، تلقــى المشــاركون فيهــا 

ات قدمهــا اختصاصيــون من الهيئة  دروســاً  ومحــا�ف

ــل  ــة التعام ــول كيفي ــة ح ــة النووي ــة للرقاب التحادي

ــعاع   ش ــة لاإ ــون معرض ــد تك ي ق
ــ�ت ــحنات ال ــع الش م

ي التعامــل 
ازيــة الواجــب اتخاذهــا �ف والإجــراءات الح�ت

ي 
مــع مثــل هــذه المــواد، وأطلــع المشــاركون �ف

ي مجــال أمــن وأمــان 
الــدورة عــى آخــر المســتجدات �ف

l .ــواد المشــعة المصــادر والم
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ورشة عمل 
حول أمن وأمان المصادر والمواد المشعة
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ودوائــر  للجمــارك  التحاديــة  الهيئــة  احتفلــت 

الجمــارك المحليــة باليــوم العالمــي للجمــارك 

مــدى  عــى  وذلــك  ينايــر،   26 يوافــق  الــذي 

ي إطــار مبــادرة أســبوع جمــارك 
أســبوع كامــل �ف

تزامنــاً مــع احتفــالت  ي 2019، 
الثــا�ف مــارات  الإ

ــة  دارات الجمركي ــة والإ ــارك العالمي ــة الجم منظم

ي العالــم بهــذا اليــوم تحــت شــعار »حــدود 
�ف

ذكيــة لتســهيل التجــارة والســفر والنقــل«.

ــة  ي الدول
ــارك �ف ــالت قطــاع الجم ــت احتف وتضمن

وورش  المتنوعــة  الفعاليــات  مــن  العديــد 

د. مانيا ســويد

العمــل المتعلقــة بالخدمــات الذكيــة وتطويــر 

جــراءات، والتوعيــة الجمركيــة لفئــات المجتمــع  الإ

وطلبــة المــدارس والجامعــات، وإقامــة المعــارض 

يــن،  ف المتم�ي ف  الموظفــ�ي وتكريــم  المتخصصــة، 

والبتــكارات  المشــاريع  اســتعراض  إىل  إضافــة 

ي والتكنولوجــي 
ــ�ف ــدى التطــور التق ــر م ي تظه

ــ�ت ال

، والخطــط المســتقبلية  ي إنجــاز العمــل الجمــركي
�ف

ــذكي  ــة والتحــول ال ــات الجمركي ــة بالخدم المتعلق

أنظمــة  وتوحيــد  جــراءات  الإ إنهــاء  مجــال  ي 
�ف

شــملت  كمــا  والرقابــة.  والتفتيــش  التخليــص 

الجمركيــة  المنافــذ  مــن  العديــد  الحتفــالت 

يــة والجويــة والبحريــة. ال�ب

النيــادي  وقــال معــاىلي المفــوض عــىي ســعيد 

بهــذه  صحفيــة  تريحــات  ي 
�ف الهيئــة،  رئيــس 

دوراً  تلعــب  مــارات  الإ دولــة  إن  المناســبة، 

ي ظــل 
ي منظومــة التجــارة العالميــة �ف

محوريــاً �ف

ــة  ــة والتجاري ــية القتصادي ة التنافس ف ــ�ي ــاع الم ارتف

القــوي  القتصــادي  والنمــو  والتنــوع  للدولــة 

ــاً  ــت، فض ــنوات مض ــذ س ــه من ــم ب ــذي تنع ال

عــن دورهــا الهــام كمركــز إقليمــي ومعــ�ب تجــاري 

35
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ق والغــرب، الأمــر الــذي يعكــس  ف الــ�ث يربــط بــ�ي

ــظ  ي حف
ــالته �ف ــارك ورس ــاع الجم ــم ودور قط حج

مســتوى  عــى  ليــس  التجــارة  وتيســ�ي  الأمــن 

الدولــة فقــط، بــل عــى مســتوى العالــم.

وأوضــح معاليــه أن احتفــال منظمــة الجمــارك 

ــي هــذا العــام  ــارك العالم ــوم الجم ــة بي العالمي

تحــت شــعار »حــدود ذكيــة لتســهيل التجــارة 

التوجهــات  طبيعــة  يكشــف  والنقــل«  والســفر 

ي مجــال الرتقــاء بمســتوى العمــل 
العالميــة �ف

ي يجــري العمــل عليهــا 
الجمــركي والأدوات الــ�ت

دارات الجمركيــة  ي المســتقبل عــى مســتوى الإ
�ف

ي 
�ف الجمــارك  دور  تعزيــز  أجــل  مــن  العالميــة 

حفــظ الأمــن وتيســ�ي التجــارة وتقليــل تكاليــف 

ي واختصــار 
ــم اللوجيســ�ت ــداد والدع م سلســلة الإ

. جــراءات وتقليــص زمــن التخليــص الجمــركي الإ

وأكــد معــاىلي عــىي النيــادي أن اســتخدام أحــدث 

ــع  ــبكات لتجمي ــة والش ــر الأنظم ــات وتطوي التقني

الأدوات  إحــدى  يمثــل  التجاريــة  البيانــات 

ي العــر الحديــث لتعزيــز منظومــة 
المهمــة �ف

إدارة المخاطــر الجمركيــة ومواجهــة التحديــات 

عــن  بالأمــن والتجــارة معــاً، فضــاً  المتعلقــة 

التجاريــة  الممارســات  مــن  المســتهلك  حمايــة 

اً إىل أن البيانــات تمثــل أحــد أهــم  الضــارة، مشــ�ي

أدوات إدارة المعرفــة وبنــاء القتصــادات القويــة، 

ي تحديــد 
كمــا أنهــا أصبحــت مصــدراً أساســياً �ف

ي 
مامــح ومعايــ�ي القــوى القتصاديــة والتجاريــة �ف

العالــم، وبــدون المعلومــات والبيانــات وتحليلهــا 

ــتقبل. ــؤ بالمس ــا�ف أو التنب ــم الح ــن فه ل يمك

وتابــع معاليــه قائــاً: »احتفــال منظمــة الجمــارك 

العالميــة تحــت شــعار »الحــدود الذكيــة« يكشــف 

ــا  ــا الرشــيدة وقدرته النظــرة المســتقبلية لقيادتن

الخطــط  ووضــع  المســتقبل  اف  اســت�ث عــى 

امــج الازمــة لمواجهــة التحديــات المتوقعــة  وال�ب

التنميــة  ة  مســ�ي لدعــم  الفــرص  واقتنــاص 

الحكيمــة  قيادتنــا  أدركــت  حيــث  المســتدامة، 

مبكــراً أهميــة البيانــات والتحــول الرقمــي والــذكي 

ة  ي الرتقــاء بالأمــم والشــعوب وتطويــر مســ�ي
�ف

ــذ  ــت من ــذا أطلق ــة، ل ي الدول
ــركي �ف ــل الجم العم

ــة  وني لك�ت ــة الإ ــادرات الحكوم ــت مب ــنوات مض س

ــل  ــة العم ــل بيئ ي تحوي
ــاهمت �ف ي س

ــ�ت ــة ال والذكي

ي الدولــة عامــة وقطــاع الجمــارك خاصــة، إىل 
�ف

مــارات  ونيــة وذكيــة ممــا منــح دولــة الإ بيئــة إلك�ت

ي هــذا المجــال«.
الريــادة العالميــة �ف

وتابــع معاليــه قائــاً: »نجــح قطــاع الجمــارك 

ــا  ف التكنولوجي ــ�ي ي وتمك
ــ�ف ي تب

ــارات �ف م ــة الإ ي دول
�ف

كافــة،  العمــل  محــاور  ي 
�ف المعلومــات  وتقنيــة 

ي 
الــ�ت  ،2021 مــارات  الإ رؤيــة  مــن  انطاقــاً 

عــى  قائــم  ي 
معــر�ف اقتصــاد  بنــاء  تســتهدف 
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المعرفــة والتكنولوجيــا، ونتــج عــن ذلــك أنظمــة 

التفتيــش  مجــال  ي 
�ف ذكيــة  وخدمــات  متطــورة 

البضائــع  فســح  إجــراءات  وإنهــاء  والمعاينــة، 

، وتبــادل البيانــات الإحصائيــة  والتخليــص الجمــركي

والستفســارات  ي 
و�ف لكــ�ت الإ والربــط  والمعلومــات 

هــا«. وغ�ي الجمركيــة 

ــى  ــة ع ي الدول
ــارك �ف ــاع الجم ــه أن قط ــد معالي وأك

ي ظــل توجــه 
أعتــاب مرحلــة جديــدة مــن التطــور �ف

الهيئــة ودوائــر الجمــارك المحليــة نحــو اســتخدام 

ــوك  ــي والبل ــذكاء الصطناع ــة كال ــات الحديث التقني

والرتقــاء  الجمــركي  العمــل  تطويــر  ي 
�ف ف  تشــ�ي

والرقابــة  التفتيــش  مجــال  ي 
�ف الأداء  بمســتوى 

. الجمــركي والتخليــص 

وبهــذه المناســبة، قــدم معــاىلي المفــوض عــىي 

النيــادي رســالة شــكر وتقديــر لدوائــر الجمــارك 

ــراً  كاء عــى المســتويات كافــة، تقدي المحليــة والــ�ث

ي 
وعرفانــاً مــن الهيئــة لمــا بذلــوه مــن جهــد �ف

ف  ــ�ي ــة وتمك ــة ذكي ــات جمركي ــم خدم ــال تقدي مج

ــاع  ــل بقط ــتويات العم ــة مس ي كاف
ــا �ف التكنولوجي

ي 
ــر �ف ــغ الأث ــه أبل ــا كان ل ــة، مم ي الدول

ــارك �ف الجم

ات  ي المــؤ�ث
مــارات �ف تعزيــز تنافســية دولــة الإ

العالميــة القتصاديــة والتجاريــة والأمنيــة.

جمعــة  محمــد  ســعادة  قــال  جهتــه،  مــن 

ــادرات  ــة، إن مب ــام للهيئ ــر الع ــة، المدي بوعصيب

التحــول الرقمــي والــذكي عــى مســتوى قطــاع 

ي الدولــة أثمــرت منظومــة متكاملــة مــن 
الجمــارك �ف

ي اختصــار 
ونيــة والذكيــة تســاهم �ف لك�ت الأنظمــة الإ

زمــن التخليــص الجمــركي وإنهــاء إجــراءات فســح 

ي المتوســط، فضــاً 
البضائــع إىل 15 دقيقــة فقــط �ف

والمقلــدة  المغشوشــة  الســلع  مكافحــة  عــن 

ومراقبــة حركــة الســلع ذات الســتخدام المزدوج، 

اً إىل أن منظومــة  بمــا يعــزز أمــن المجتمــع، مشــ�ي

العمــل  مراحــل  تشــمل  ونيــة  لك�ت الإ الأنظمــة 

ــص  ــراءات التخلي ــن إج ــدءاً م ــة، ب ــركي كاف الجم

فصــاح عــن  ومــروراً بــإدارة المخاطــر، وانتهــاًء بالإ

ف دول  ــ�ي ــة ب ــوم الجمركي ــل الرس ــوال، وتحوي الأم

ــاون. ــس التع مجل

وتابــع ســعادته قائــاً: »تفخــر الهيئــة ودوائــر 

ــة بشــبكة الأنظمــة والتطبيقــات  الجمــارك المحلي

ي 
�ف تطبيقهــا  يجــري  ي 

الــ�ت والذكيــة  ونيــة  لك�ت الإ

ي الدولــة، وهــي شــبكة قــل 
قطــاع الجمــارك �ف

قليمــي.  ي والإ ي محيطنــا العــر�ب
أن تجــد مثلهــا �ف

يجــري  ي 
الــ�ت الأنظمــة  مــن  المزيــد  وهنــاك 

ــا  ي إطــار خطتن
العمــل عــى ابتكارهــا وتطبيقهــا �ف

l  .»2021 مــارات  الإ ورؤيــة  اتيجية  الســ�ت

المصــدر: الهيئة التحادية للجمارك
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مــارات العربية  ي دولــة الإ
بــدأت المنافــذ الجمركيــة �ف

مجلــس  قــرار  تطبيــق  ينايــر  مطلــع  المتحــدة 

واردات  عــى  الجمــركي  الرســم  بزيــادة  الــوزراء 

حديــد التســليح ولفائــف الحديــد مــن %5 إىل 10% 

بهــدف توفــ�ي الحمايــة التجاريــة لمنتجــات الحديد 

ــذي تمارســه بعــض  غــراق ال ــة ومكافحــة الإ الوطني

ي 
كات العالميــة المنتجــة للحديــد المســتورد �ف الــ�ث

ــة. ــواق المحلي الأس

مفــوض  النيــادي،  ســعيد  عــىي  معــاىلي  وقــال 

ي 
ــس الهيئــة التحاديــة للجمــارك، �ف الجمــارك رئي

ــة  ــوم الجمركي ــع الرس ــة، إن رف ــات صحفي تريح

ي 
ي �ف

عــى حديــد التســليح ولفائــف الحديــد يــأ�ت

ســياق مبــادرة خليجيــة يتــم تطبيقهــا عى مســتوى 

دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، 

حمايــة  بهــدف  فقــط،  مــارات  الإ دولــة  وليــس 

غــراق عــى  ــد الوطنيــة ومكافحــة الإ صناعــة الحدي

مســتوى دول المجلــس.

رفع الرسوم الجمركية على واردات 
حديد التسليح ولفائف الحديد إلى 10 %

صفاء ســلطان 

ي 
ــأ�ت ــة ي ــع الرســوم الجمركي ــه أن رف وأضــاف معالي

ــاىلي والقتصــادي  ــة التعــاون الم ــرار لجن ــذاً لق تنفي

ــة  ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــدول مجل ل

بالموافقــة عــى رفــع الرســوم الجمركيــة عــى 

واردات حديــد التســليح ولفائــف الحديــد مــن 5% 

ي أول ينايــر 2019، وكذلــك اتفــاق لجنــة 
إىل %10 �ف

النظــام المنســق لتصنيــف وتبويــب الســلع بــدول 

ــون  ــع والأربع ــا الراب ي اجتماعه
ــاون �ف ــس التع مجل

بهــذا الشــأن، ومــن ثــم قامــت المنافــذ الجمركيــة 

ي الدولــة باتخــاذ الإجــراءات الجمركيــة الازمــة 
�ف

لتنفيــذ القــرار عــى مســتوى الدولــة، وليــس عــى 

ــر  ــهر يناي ــع ش ــرى، مطل ــارة دون الأخ ــتوى إم مس

ــاري. الج

وأكــد معاليــه أن القــرار ســيتم تنفيــذه لمــدة 

عــام عــى أن يتــم تقييــم النتائــج مــن قبــل وزارة 

مجلــس  إىل  التقييــم  نتيجــة  ورفــع  القتصــاد، 

ي هــذا الشــأن.
ــرار المناســب �ف ــوزراء لتخــاذ الق ال

ــاع  ــادي إىل أن قط ــعيد الني ــىي س ــاىلي ع ــت مع ولف

ة  ف المــ�ي تعزيــز  ي 
�ف مهمــاً  دوراً  يمــارس  الجمــارك 

مــن  وحمايتهــا  الوطنيــة  للمنتجــات  التنافســية 

رأســها  وعــى  الضــارة،  التجاريــة  الممارســات 

غــراق، مــن خــال اســتخدام الرســوم الجمركيــة  الإ

العادلــة  المنافســة  وتحقيــق  للحمايــة  كوســيلة 

ي الأســواق 
ــة والمســتوردة �ف ف المنتجــات الوطني ــ�ي ب

المحليــة.

وأشــار معاليــه إىل أن اســتخدام الرســوم الجمركيــة 

كأداة لحمايــة المنتجــات الوطنيــة هــو مبــدأ تجاري 

التجاريــة والجمركيــة  التفاقيــات  أقرتــه  عالمــي 

ــة  ــارة العالمي ــة التج ــن منظم ــادرة ع ــة الص الدولي

ومنظمــة الجمــارك العالميــة، ويحــق لــكل الــدول 

غــراق مــن قبــل  ي حــال ثبــوت ممارســة الإ
تطبيقــه �ف

المنتجــات المســتوردة بغــض النظــر عــن منشــأها.

وأضــاف معــاىلي المفــوض رئيــس الهيئــة أن صناعــة 

ي 
الحديــد والصلــب مــن الصناعــات الأساســية �ف
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ــد  ــات الحدي ــت منتج ، وأصبح ي
ــ�ف ــاد الوط القتص

الأســواق  ي 
�ف ة  ف ممــ�ي تجاريــة  عامــة  ماراتيــة  الإ

ة  ي دعــم مســ�ي
العالميــة، وهــي تلعــب دوراً مهمــاً �ف

ي الدولــة، 
التنميــة المســتدامة والنهضــة العمرانيــة �ف

ممارســات  مــن  حمايتهــا  يتطلــب  الــذي  الأمــر 

المســتوردين  بعــض  بهــا  يقــوم  ي 
الــ�ت غــراق  الإ

ــع  ــأ لبي ي تلج
ــ�ت ــة ال كات العالمي ــ�ث ف وال ــ�ي والمنتج

ي أســواق الدولــة بأســعار مخفضــة مقارنة 
الحديــد �ف

، عــى الرغــم مــن تفــوق  ي
بأســعار المنتــج الوطــ�ف

ــة. ــص الفني ــا والخصائ ي المزاي
ي �ف

ــ�ف ــج الوط المنت

مــن ناحيــة أخــرى، أوضحــت البيانــات الإحصائيــة 

للهيئــة أن قيمــة تجــارة الدولــة مــن حديد التســليح 

ولفائــف الحديــد بلغــت 1.1 مليــار درهــم )444.4 

ــام 2018،  ــن ع ــف طــن( خــال أول 9 شــهور م أل

ــا 656  ــة منه ــة واردات الدول ــت قيم ف بلغ ــ�ي ي ح
و�ف

مليــون درهــم )268 ألــف طــن(، بلغــت قيمــة 

صــادرات الدولــة 392 مليــون درهــم )168.4 ألــف 

ــون درهــم  ــر 26 ملي طــن(، وقيمــة إعــادة التصدي

l .)ــن )8 آلف ط
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ي 
أعلنــت مجموعــة »أس آر أس ميــدل إيســت«، الــ�ت

ــة  كات العالمي تضــم تحالفــاً مــن 3 مــن أكــ�ب الــ�ث

 ،“ GPS“ ــتورج و س ــ�ت ــال ب ــي “جلوب ــا وه ي مجاله
�ف

ــي  ــة “Innova” و”كيم ــات التحويلي ــا للصناع و”إنوف

مــارة  لإ اختيارهــا  عــن   ،”Chemie Tech“ تــك” 

الشــارقة وجهــة لأحــدث مشــاريعها الســتثمارية 

ــاد  ــد اعتم ــك بع ــط، وذل ق الأوس ــ�ث ــة ال ي منطق
�ف

المنطقــة الحــرة بالحمريــة نقطــة انطــاق لعملياتها 

ــة. ي المنطق
ــغيلية �ف التش

ي 
�ف الأمــد  طويــل  المجموعــة  اســتثمار  يشــمل 

ــه  ــغ حجم ــذي يبل ــة، وال ــرة بالحمري ــة الح المنطق

160 مليــون درهــم، إنشــاء مبــ�ف حديــث ومتطــور 

 “أس آر أس” تستثمر
 160 مليون درهم في

 “حرة الحمرية”

ــة  ي معالج
ــة �ف ــة متخصص ــات صناعي ــ�ي خدم لتوف

تجاريــة  خدمــات  وتقديــم  النفطيــة،  النفايــات 

اد وتزويــد الســفن بالوقود،  تشــمل التجــارة والســت�ي

ي تشــييد المبــ�ف الخــاص بهــذا 
حيــث بــدأ العمــل �ف

ــات  ــع توقع ــة م اتيجي للمجموع ــ�ت ــتثمار الس الس

وع  المــ�ث وافتتــاح  التشــييد  أعمــال  باســتكمال 

ــام 2020. ــع الع ــمياً مطل رس

وتــوىلي مجموعــة » أس آر أس ميــدل إيســت«« هــذا 

اً باعتبــاره باكورة اســتثماراتها  وع اهتمامــاً كبــ�ي المــ�ث

ــارة  ــتوفر إم ــث س ــط، حي ق الأوس ــ�ث ــة ال ي منطق
�ف

ــة  ــة الحــرة بالحمري ــن المنطق ــاً م الشــارقة، انطاق

نقطــة انطــاق لعمليــات المجموعــة التوســعية 

ــة  ــه بيئ ف ب ــ�ي ــا تتم ــراً لم ــم، نظ ــة والعال ي المنطق
�ف

تتيــح  تنافســية  الشــارقة مــن مزايــا  ي 
الأعمــال �ف

ــة. كات الخارجي ــ�ث ــة لل ــتثمارات مجزي اس

المزروعــي، مديــر هيئــة  وأشــار ســعود ســالم 

المنطقــة الحــرة بالحمريــة إىل أن اختيــار مجموعة » 

مــارة الشــارقة كمركــز  أس آر أس ميــدل إيســت«« لإ

ق  ي منطقــة واســعة كالــ�ث
لخدماتهــا وعملياتهــا �ف

الأوســط، هــو دليــل واضــح عــى المكانــة العالميــة 

ي تحتلهــا إمــارة الشــارقة عــى الســاحة 
ــ�ت ــارزة ال الب

الســتثمارية العالميــة، مؤكــداً أن القيمــة المضافــة 

الأجنبيــة  لاســتثمارات  الشــارقة  توفرهــا  ي 
الــ�ت

الأبــرز  الوجهــة  مــارة  الإ مــن  تجعــل  ة  المبــا�ث
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 “أس آر أس” تستثمر
 160 مليون درهم في

 “حرة الحمرية”

لتأســيس الأعمــال والتوســع نحــو أســواق واعــدة، 

حيــث تثبــت الرؤيــة الحكيمــة والمتقدمــة لصاحــب 

محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ  الســمو 

القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة 

بتنويــع القتصــاد وترســيخ أسســه القائمــة عــى 

ي 
ــارة نجحــت بالفعــل �ف م ــكار، أن الإ ــة والبت المعرف

كات العالميــة. توطيــد مكانتهــا كوجهــة بــارزة للــ�ث

المنطقــة  أن  ي 
�ف شــك  “ول  المزروعــي:  وأضــاف 

كات  الحــرة بالحمريــة وعــ�ب اســتقطابها لأبــرز الــ�ث

والتكتــات والمجموعــات العالميــة المتخصصة، قد 

ة،  باتــت خيــاراً مثاليــاً لاســتثمارات الأجنبيــة المبا�ث

ــر البنيــة  ي تطوي
حيــث نتابــع باســتمرار الســتثمار �ف

التحتيــة وتحســينها لتواكــب المتطلبــات اللوجســتية 

ــر  ة، ونوف ــ�ي ــطة والصغ ة والمتوس ــ�ي كات الكب ــ�ث لل

مجموعــة واســعة مــن الخدمــات والمزايــا التنافســية 

ــط  كات وتبس ــ�ث ــال لل ــة الأعم ــهل ممارس ي تس
ــ�ت ال

عــى  الدائــم  حرصنــا  إىل  بالإضافــة  إجراءاتهــا، 

كات  ي خدماتنــا لضمــان تحقيــق كل �ث
البتــكار �ف

ــة  ــرة بالحمري ــة الح ي المنطق
ــا �ف ــة لفروعه المؤسس

ــة  ــيس بيئ ــى تأس ــوم ع ــا تق ــا، لأن رؤيتن لأهدافه

ة  محفــزة لنمــو وتطــور الأعمــال مواكبــة لمســ�ي

ــارقة”. ــة بالش التنمي

العاقــات  مديــر  النمــر،  وقــال ســعيد محمــد 

ميــدل  أس  آر  أس   « مجموعــة  لــدى  العامــة 

إيســت«« إن المجموعــة تتطلــع للبــدء بتشــغيل 

ق الأوســط مــن بوابــة  ي منطقــة الــ�ث
عملياتهــا �ف

الشــارقة، مضيفــاً أن اختيــار الشــارقة مقــراً إقليميــاً 

للمجموعــة جــاء بنــاء عــى معطيــات دقيقــة ومزايــا 

تنافســية عديــدة توفرهــا إمــارة الشــارقة للمجموعــة 

المتنوعــة،  والتســهيات  الخدمــات  وأبرزهــا 

ف أســواق المنطقــة  اتيجي الهــام بــ�ي والموقــع الســ�ت

حديثــة  لوجســتية  خدمــات  ووجــود  والعالــم، 

وبنيــة تحتيــة متطــورة تتــاءم مــع احتياجــات 

ــي  ــب العالم ــة الطل ي تلبي
ــة �ف ــات المجموع ومتطلب

ــاً إىل أن  ــة، لفت ــا المتنوع ــى خدماته ــي ع قليم والإ

ة  ف المنطقــة الحــرة بالحمريــة وفــرت للمجموعــة الم�ي

ي تجعلهــا تنطلــق 
ي تتطلــع لهــا والــ�ت

التنافســية الــ�ت

ــن  ــك ضم ــة، وذل ــا نحــو أســواق المنطق ــة منه بثق

اتيجي طويــل الأمــد للمجموعــة. ام اســ�ت ف الــ�ت

وأشــار النمــر إىل أن المبــ�ف الجديــد للمجموعــة 

ي المنطقــة الحــرة 
الــذي بــدأ تشــييده بالفعــل �ف

بالحمريــة ســيتم تزويــده بأعــى مســتويات الأتمتــة 

بوجــود  ف  وســيتم�ي والســتدامة،  البيئــة  وحمايــة 

وحــدة تحكــم بالبخار لضمان الســامة التشــغيلية، 

ــداً  ــات الضــارة، مؤك ــن النبعاث ــل م والحــد والتقلي

ام المجموعــة بتطبيــق أعــى المعايــ�ي العالمية  ف الــ�ت

ي 
ــن �ف ي ي كافــة ممارســاتها لخدمــة عمائهــا المنت�ث

�ف

ــم. ــة أنحــاء العال كاف

ك  وع المشــ�ت ويعتــ�ب هــذا أول اســتثمار للمــ�ث

ق الأوســط الذي  ي الــ�ث
و ســتورج« �ف ولـ»جلوبــال بــ�ت

ــة  ك فم ال�ث ــ�ت ــة تع اتيجية هام ــ�ت ــة اس ــ�ب منطق يعت

التوســع فيهــا. وســتتوىل »إس آر إس ميــدل إيســت« 

مهمــة تطويــر وامتــاك وتشــغيل مبــ�ف تخزيــن 

ــى  ــاً لأع ــدار وفق ــم والم ــات المصم الهيدروكربوني

المعايــ�ي العالميــة، والمؤلــف مــن 23 خزانــاً عموديــاً 

ــطح  ــوق س ــوي ف ــط الج ــوائل بالضغ ــن الس لتخزي

الأرض وبســعات مختلفــة، مــع ســعة إجماليــة 

ــاً. اً مكعب ــ�ت ــا 178,646 م قدره

كــة بتلقــي وإرســال الغــاز،  وســوف تقــوم ال�ث

، والنافتــا، وزيــت الوقــود،  ف والنفــط، والجازولــ�ي

المكثــف،  الخــام  والنفــط  الخــام،  والنفــط 

وكيماويــة  ، والعديــد مــن المنتجــات الب�ت ف والبيتومــ�ي

أ الرئيســية، وذلــك  مــن المناطــق الداخليــة والمــوا�ف

عــن  الشــاحنات  وتفريــغ  تحميــل  إىل  بالإضافــة 

l . طريــق منشــأة خاصــة بهــا ضمــن المبــ�ف
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بزيادة قدرها %6

12 مليون مسافر عبر 
مطار الشارقة عام 2018

المطــار  حققــه  الــذي  الكبــ�ي  النجــاح  وجــاء 

ــور  ــيخ الدكت ــب الســمو الش ــات صاح ثمرة لتوجيه

ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس 

ــات  ف الخدم ــ�ي ــارقة، ونتيجة تم ــم الش ــى حاك الأع

ي 
ــ�ت كاء وال ي يقدمهــا المطــار للمســافرين وللــ�ث

ــ�ت ال

ان  كات الطــ�ي حولتــه إىل محطــة للعديــد مــن �ث

الدوليــة لانطــاق نحــو أســواق المنطقــة.

المطــار  الجــوي عــ�ب  الشــحن  ووصلــت حركــة 

ي إىل 132.66 ألــف طــن، 
خــال العــام المــا�ف

بينمــا ارتفعــت حركــة مناولــة الشــحن البحــري-

الجــوي بنســبة %27.23 لتصــل إىل 13.64 ألــف 

ــن  ــدد م ــى ع ــطس بأع ــهر أغس ــتأثر ش ــن. واس ط

المســافرين مقارنــة بالأشــهر الماضيــة بواقــع 1.211 

ــو أفضــل  ــا ســجل شــهر يوني ــون مســافر، فيم ملي

حقــق مطــار الشــارقة رقمــًا قياســيًا جديدا مــن حيــث 
عــدد المســافرين الــذي ارتفــع خــال العــام الماضــي 
2018 بنســبة %6 ليصل إلى 12.04 مليون مســافر 
مقارنــة مــع 11.36 مليون مســافر فــي 2017 . فيما 
ســجلت حركــة الطائــرات )المنتظمــة وغيــر المنتظمــة( 
خــال العــام 2018 أكثــر من81.26 ألــف رحلــة بزيــادة 
قدرهــا %4.68 مقارنــة مــع 77.62 ألــف رحلــة تمــت 

خــال العــام 2017.
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لحركــة  وبالنســبة   .13.33% وهــي  نمــو  نســبة 

ــل  ــطس أفض ــهر أغس ــجل ش ــد س ــرات، فق الطائ

ــهر  ــجل ش ــا س ــات، فيم ــع 7708 رحل ــة بواق نتيج

يوليــو أفضــل نســبة نمــو وهــي 10.39%.

ــة  وقــال ســعادة عــىي ســالم المدفــع، رئيــس هيئ

ي حققها 
مطــار الشــارقة: “نحــن ســعداء بالنتائج الــ�ت

ي 
، والــ�ت ي

مطــار الشــارقة خــال العــام المــا�ف

ــات صاحــب الســمو الشــيخ  جــاءت نتيجــة توجيه

الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو 

ــمو  ــارقة، ومتابعة س ــم الش ــى حاك ــس الأع المجل

الشــيخ ســلطان بــن محمــد بــن ســلطان القاســمي 

ــس  ــب حاكــم الشــارقة رئيس المجل وىلي العهــد نائ

اتيجية  الشــارقة، لخطط واســ�ت مــارة  لإ التنفيــذي 

ي يشــهدها 
ي تتمــاسث مــع التطــورات الــ�ت

المطــار الــ�ت

ــن  ــى الصعيدي ــفر ع ــوق الس ان وس ــ�ي ــاع الط قط

ــي”. ــىي والعالم المح

ي 
ــ�ت ة ال ف وأضــاف ســعادته: “عكســت النتائج المتمــ�ي

ي أعداد 
ي 2018 عى صعيد النمــو �ف

حققهــا المطــار �ف

والشــحن المكانة  الطائــرات  وحركــة  المســافرين 

ة لمطــار الشــارقة الذي يســ�ي بخطى ثابتــة  ف المتمــ�ي

وخطط تواكــب  برامــج  وفــق  المســتقبل،  نحــو 

عــى  الشــارقة  إمــارة  تشــهدها  ي 
الــ�ت النهضــة 

تطلعــات  مــع  وتنســجم  المســتويات  كافــة 

المســافرين  طموحــات  ي  وتلــ�ب القيادة الرشــيدة، 

ــرص  اً إىل ح ــ�ي ــواء”. مش ــد س ــى ح ف ع ــ�ي والمتعامل

دارية عــى متابعــة  ــف مســتوياته الإ المطــار بمختل

كاء والبحــث المســتمر عــن  العمــل مــع كل الــ�ث

مزيــد مــن فــرص النمــو لتعزيــز الطاقة الســتيعابية 

ــعة،  ــر والتوس ــات التطوي ــة عملي ــار، ومواكب للمط

ــة. ــواق المختلف ــات الأس ــة احتياج وتلبي

وأكــد ســعادة الشــيخ فيصــل بــن ســعود القاســمي، 

ة  ف ــ�ي ــة المتم ــة مطــار الشــارقة، أن المكان ــر هيئ مدي

مــارة الشــارقة كمركــز اقتصــادي وتجــاري وســياحي  لإ

ي حققهــا 
ي شــكلت أســاس النجاحــات الــ�ت

وثقــا�ف

. وأشــار إىل أنــه  ي
المطــار خــال العــام المــا�ف

ي دشــنها المطار 
ة الريــادة الــ�ت ســيتم مواصلــة مســ�ي

ــاء بمســتوى الخدمــات المقدمــة  مــن خــال الرتق

ــة بشــكل مســتمر. ــات التطويري ــذ العملي وتنفي

مــن  المطــار  لمســتخدمي  شــكره  عــن  وأعــرب 

ان،  الطــ�ي كات  و�ث  ، ف والمتعاملــ�ي المســافرين، 

ــفر والســياحة،  ف ووكاء الس اتيجي�ي كاء الســ�ت ــ�ث وال

ــة  كات الخاص ــ�ث ــة وال ــات الخاص ــّغىي الرح ومش

ــار  ــم بمط ــى ثقته ــار ع ــات المط ــة لعملي الداعم

l .الشــارقة واســتخدامهم لخدماتــه وتســهياته
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»العربية للطيران« تسجل أرباحًا 
صافية قدرها 26 مليون درهم 

خالل الربع االخير 2018

ان خــال  ي اربــاح العربيــة للطــ�ي
ووصــل صــا�ف

 2018 ديســم�ب   31 ي 
�ف المنتهــي  الخــ�ي  الربــع 

، موازيــة لاربــاح  ي
اىل 26 مليــون درهــم إمــارا�ت

الربــع الخــ�ي 2017،  ي 
ي حققتهــا �ف

الــ�ت القويــة 

ف وصلــت إيراداتهــا للربــع الرابــع 2018  ي حــ�ي
و�ف

ــبتها 20%  ــادة نس ي بزي
ــارا�ت ــم إم ــار دره إىل 1 ملي

ة  الفــ�ت خــال  درهــم  مع 858 مليــون  مقارنــة 

ذاتهــا مــن العــام 2017. وارتفــع عــدد المســافرين 

ــ�ث  ــبة %5 اىل أك ــة بنس ك ــرات ال�ث ف طائ ــ�ت ــى م ع

الأخــ�ي 2018  الربــع  ي 
�ف من 2.1 مليــون مســافر 

شــغال المقاعــد –  لتســجل بذلــك معــدلً مرتفعــاً لإ

نســبة عــدد المســافرين إىل عــدد المقاعــد المتاحــة 

قــدره 81%.  –

كــة إيــرادات قويــة ومرتفعــة للعــام  وحققــت ال�ث

درهــم،  اىل 4.12 مليــار  2018 وصلــت  الكامــل 

ــادة نســبتها %10 مقارنــة مــع ايــرادات العــام  بزي

ف طائراتهــا مــا  كــة عــى مــ�ت 2017. ونقلــت ال�ث

 2018 العــام  ي 
�ف مســافر  عن 8.7 مليــون  يزيــد 

ــك عــى معدلهــا  ــادة قدرهــا %2 لتحافــظ بذل بزي

ــدد  ــبة ع ــد – نس ــغال المقاع ــبة إش ــع لنس المرتف

ــذي  ــة – وال ــد المتاح ــدد المقاع ــافرين إىل ع المس

ة. ــ�ت ــذه الف ــال ه ــغ %81 خ بل

اتخــاذ  دارة  الإ مجلــس  توصيــة  أعقــاب  ي 
و�ف

المــاىلي  بالنكشــاف  يتعلــق  فيمــا  مخصصــات 

الخاصــة  الســتثمارات  كــة  �ث عــى  للمجموعــة 

»أبــراج« والــذي ســيطرح للتصديــق عليــه مــن 

الجمعيــة  اجتمــاع  خــال  ف  المســاهم�ي قبــل 

كــة  العموميــة العاديــة المقبــل، ستســجل ال�ث

اكمــة قدرهــا 307 مليــون  نتيجــة ذلــك خســارة م�ت

 ، ي ــ�ب ــراء المحاس ــذا الإج ــن ه ــزل ع ــم. وبمع دره

أعلنــت »العربيــة للطيــران« اليــوم عــن نتائجهــا الماليــة 
والتــي   ،2018 ديســمبر(  حتــى  )أكتوبــر  االخيــر  للربــع 
ــه الشــركة مــن معــدالت نمــو  جــاءت لتعكــس مــا حققت

قـــوية وآداء مالــي متمَيــز.
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ــق  ــى تحقي ان ع ــ�ي ــة للط ــة العربي ــل مجموع تعم

أفضــل النتائــج الممكنــة مــن هــذا الســتثمار، 

ف  ــة مــع المصفيــ�ي حيــث تواصــل مشــاركتها الفاعل

ف بهــذه المســألة وذلــك  ف وجميــع المعنيــ�ي المؤقتــ�ي

ي 
تزامنــاً مــع تواصــل الجــراءات القضائيــة الــ�ت

ــياً  ان« وتماش ــ�ي ــة للط ــة »العربي ــا مجموع اتخذته

مــع اســتمرار عمليــة إعــادة هيكلــة »أبــراج« تحــت 

ف تبقــى حالــة الســيولة  ي حــ�ي
اف القضــاء. و�ف إ�ث

ــة  ــا المربح ان وعملياته ــ�ي ــة للط ي العربي
ــة �ف القوي

ح، تهــدف هــذه الخطــوة  بمعــزل عــن هــذا المقــ�ت

ــة  ك ــح ال�ث ــة مصال ــة إىل خدم ــتباقية والعملي الس

ومســتثمريها بالشــكل المثــل.

ــيخ  ــال الش ــج، ق ــى النتائ ــه ع ــرض تعليق ي مع
و�ف

، رئيــس مجلــس إدارة  ي
عبــدهللا بــن محمــد آل ثــا�ف

ان«  ــ�ي ــة للط ــت »العربي ان: »حقق ــ�ي ــة للط العربي

نمــواً متواصــاً ومســتداماً خــال الربــع الخــ�ي 

كــة  ال�ث اتيجية  باســ�ت مدفوعــاً   ،2018 والعــام 

ــراءات  ــا، والإج ــبكة وجهاته ــيع ش ي توس
ــة �ف الفاعل

ي اتخذتهــا لضبــط التكاليــف، ممــا ســاعدنا 
الــ�ت

مجــدداً عــى تســجيل نتائــج قويــة عــى مــدار 

ف واصلــت التحديــات القتصاديــة  ي حــ�ي
العــام. و�ف

قطــاع  آداء  عــى  ظلهــا  بالقــاء  والجيوسياســية 

ان  ــ�ي ــة للط ــل العربي ــعدنا أن تواص ان، يس ــ�ي الط

ي تحقيــق هوامــش نمــو ثابتــة 
مســارها المعهــود �ف

ــذي  ــر ال ــا، الأم ــداد عملياته ــى امت ــة ع ومتواصل

ــده«. ــذي نعتم ــال ال ــوذج الأعم ــوة نم ــس ق يعك

ان بموقعهــا  وأضــاف: »تحتفــظ العربيــة للطــ�ي

ي 
�ف ربحيــة  ان  الطــ�ي كات  �ث أكــ�ث  ف  بــ�ي ف  المتمــ�ي

ــوي  ــغيىي الق ــاىلي والتش ي الآداء الم
ــأ�ت ــم، وي العال

ــة  ــام 2018 بمثاب ــال ع ــة خ ك ــه ال�ث ــذي حققت ال

دللــة واضحــة عــى نجاحهــا المســتمر. ومــن جهــة 

ــق  دارة المتعل ــس الإ اح مجل ــ�ت ــدف اق ــرى، يه أخ

الســتثمارات  كــة  �ث عــى  المــاىلي  بالنكشــاف 

كــة  الخاصــة »أبــراج«، إىل خدمــة مصالــح ال�ث

ومســتثمريها بالشــكل المثــل عــ�ب اعتمــاد منهجيــة 

الســتثمارية  القيمــة  مــع  للتعامــل  اســتباقية 

هــذا  ويعكــس  النكشــاف.  لهــذا  المســتقبلية 

كــة عــى المــدى الطويــل  ام ال�ث ف ح الــ�ت المقــ�ت

التجاريــة«. اســتثماراتها ومصالحهــا  بحمايــة 

وكجــزء مــن محفظــة اســتثماراتها المتنوعــة، كانــت 

ــو  ي يوني
ــت �ف ــد أعلن ان ق ــة للطــ�ي ــة العربي مجموع

ــة  ك ــع �ث ــة م ــتثمارات معلق ــا اس ــا لديه 2018 أنه

عــادة الهيكلــة تحــت  ي تخضــع حاليــاً لإ
»أبــراج« الــ�ت

ــاء. اف القض إ�ث

 ، ي
واختتــم الشــيخ عبــدهللا بــن محمــد آل ثــا�ف

ان، قائــاً:  رئيــس مجلــس إدارة العربيــة للطــ�ي

»نتوقــع لمقاييــس الآداء المــاىلي والتشــغيىي القــوي 

ــا  ي حققته
ــ�ت ونســبة إشــغال المقاعــد المرتفعــة ال

ي العــام 2018 أن تحافــظ 
ان« �ف »العربيــة للطــ�ي

ــوة  ــة بق ــة تام ــى ثق ــن ع ــتمراريتها. ونح ــى اس ع

ي المنطقــة عــى المــدى 
ان �ف أساســيات قطــاع الطــ�ي

ايــد عــى خدمــات الســفر  ف الطويــل، والطلــب الم�ت

ــوي«. الج

ان« قــد أضافت 26 وجهــة  وكانــت »العربيــة للطــ�ي

ي عــام 
العالميــة �ف جديــدة إىل شــبكة وجهاتهــا 

ي 
2018 انطاقــاً مــن مراكــز عملياتهــا الرئيســية �ف

مــارات العربيــة المتحــدة، والمغــرب،  دولــة الإ

ومــر. كمــا واســتلمت 3 طائــرات جديــدة خــال 

العــام ليصــل حجــم أســطولها إىل 53 طائــرة 

ــن  ــ�ث م ــق إىل أك ــاص A320« تحّل ــن طــراز »إيرب م

ــا  ــط وأفريقي ق الأوس ــ�ث ي ال
ــة �ف ــة عالمي 155 وجه

ــر 2018، أطلقــت  ي شــهر أكتوب
ــا. و�ف وآســيا وأوروب

ان هويتهــا المؤسســية الجديــدة  العربيــة للطــ�ي

ي تعكــس نهجهــا العالمــي ورؤيتهــا المســتقبلية 
الــ�ت

المبتكــرة وجــاء ذلــك تزامنــاً مــع الذكــرى الســنوية 

ي 
الخامســة عــ�ث لنطــاق عملياتهــا الناجحــة الــ�ت

ي قطــاع الســفر الجــوي عــى 
أحدثــت نقلــة نوعيــة �ف

ق الأوســط وشــمال إفريقيــا. امتــداد منطقــة الــ�ث

ان« بتقديــر متواصــل  وتحظــى »العربيــة للطــ�ي

ــا  ــوي وجهوده ــا الق ــل آدائه ــاً بفض ــاً وعالمي محلي

 2018 مــارس  ي 
�ف فــازت  حيــث  المجتمعيــة، 

ــع  ــل توزي ــال حف ــن« خ ــار المحرري بجائزة “اختي

الــذي   »2018 الجــوي  النقــل  قطــاع  »جوائــز 

 . ي ي د�ب
أقامتــه مجلــة »أخبــار النقــل الجــوي« �ف

ام »العربيــة  ف وتعكــس هــذه الجائــزة المرموقــة الــ�ت

ان« الدائــم بتعزيــز رضــا عمائهــا وســعيها  للطــ�ي

ــاع  ــا وقط ــا وعملياته ــر خدماته ــل لتطوي المتواص

ــام. ــكل ع ــوي بش ــل الج النق

ان« بلقــب »أفضــل ناقــل  وفــازت »العربيــة للطــ�ي

« لعــام 2018 خــال حفــل توزيــع »الجوائــز  ي عــر�ب

مدينــة  ي 
�ف أقيــم  والــذي  الآســيوية«  العربيــة 

ــدت  ــم�ب 2018، حص ي ديس
ــة. و�ف ــور الهندي بنغال

ي 
�ف نجــاز  »الإ جائــزة  عــى  ان«  للطــ�ي »العربيــة 

ــى  ــاً ع ــرور 15 عام ــبة م ان« بمناس ــ�ي ــال الط مج

انطــاق عملياتهــا بنجــاح متواصــل.

ــة  ــؤولية الجتماعي ــة للمس ك ــج ال�ث ــدف برنام ويه

ــم  ــ�ي التعلي « إىل توف المســتدامة »ســحاب الخــ�ي

ي المجتمعــات الأقــل 
وخدمــات الرعايــة الصحيــة �ف

ــت  ــث قام ــم، حي ــاء العال ــف أنح ي مختل
ــاً �ف حظ

ي 
�ف بإطاق 10 مشــاريع جديــدة  المبــادرة  هــذه 

كــة  العــام 2018 عــى امتــداد شــبكة وجهــات ال�ث

l .ــة العالمي
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أخبار منظمة 
الجمارك العالمية

الجمركي  95

منظمة الجمارك العالمية تحتفل 
باليوم العالمي للجمارك

2019 وتدعو إلى المساهمة في أفضل 
الممارسات في مجال»الحدود الذكية«

ي مقــر المنظمــة العالميــة للجمــارك، رحــب 
و�ف

ف العــام للمنظمــة  ــا، الأمــ�ي ــو ميكوري ــور كين الدكت

ــارك  ــة الجم ــه أهمي ــة ل ي كلم
ــح �ف ــوف وأوض بالضي

ــد إدارة  ــة تعتم ــة ومؤتمت ــة آمن ــة تقني ف بيئ ــ�ي ي تأم
�ف

وط الازمــة لضمــان  المخاطــر مــن أجــل خلــق الــ�ث

تجــارة آمنــة ونقــل وســفر آمــن عــ�ب الحــدود. 

دارات الجمركيــة إىل ترويــج  ف العــام الإ ودعــا الأمــ�ي

الشــعار الــذي اتخذتــه المنظمــة لعــام 2019 حول 

ي أفضــل مســاهماتها 
الحــدود الذكيــة والمشــاركة �ف

ي هــذا المجــال.
�ف

وكانــت جمــارك هولنــدا قــد نظمــت الحتفــال 

باليــوم العالمــي للجمــارك حيــث وجهــت الســيدة 

نانيــت فــان شــليفن، المديــر العــام لجمــارك 

بآرائهــا  وشــاطرت  الحضــور  إىل  كلمــة  هولنــدا 

لعــام  للجمــارك  العالمــي  باليــوم  العالميــة  الجمــارك  احتفلــت منظمــة 
2019 فــي بروكســل -بلجيــكا وأطلقــت موضــوع الشــعار الجمركــي لعــام 

2019 وهــو »حــدود ذكيــة،  دون ثغــرات للتجــارة والســفر والنقــل«.

ــة  بعــض  ي مواجه
ــة �ف ــن أفضــل الطــرق الممكن ع

دارات  الإ تواجههــا   ي 
الــ�ت الحاليــة  التحديــات 

ــارة،  ــم التج ي حج
ــارع �ف ــو المتس ــة  كالنم الجمركي

ونيــة والســفر الجــوي المتعاظمــن  لك�ت والتجــارة الإ

كمــا طرحــت وجهــة نظرهــا عمــا تــم تطبيقــه 

ــن موضــوع شــعار العــام الحــاىلي لـــ »الحــدود  ع

الذكيــة«.

ــتيات  ــت اللوجس ني ــن » ان�ت ــم ع ــرض فيل  وكان ع

ــار(  ــن دون طي ة )م ــ�ي ــرات المس ــتخدام الطائ واس

ي مينــاء روتــردام 
ي تنفيــذ بعــض النشــاطات �ف

�ف

الهولنــدي قــد أنعــش الحفــل خصوصــا ً مــع 

ــدا  ــاط جمــارك مــن هولن ــذي قدمــه ضب ح ال الــ�ث

ي جــو مبهــج مــع 
ــة �ف ــات الهولندي ــم الحلوي وتقدي

ا الجمــارك الهولنديــة. حضــور أوركســ�ت
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ي وقــت ســابق مــن ذلــك اليــوم، شــارك الدكتــور 
و�ف

ي حفــل 
ف العــام للمنظمــة �ف ــا، الأمــ�ي ــو ميكوري كين

عــى  نظــم  الــذي  للجمــارك  العالمــي  اليــوم 

ــة بروكســل وترأســه الســيد كريســتيان  ــة مدين قاع

والمكــوس  الجمــارك  عــام  مديــر  ن،  فاندرفــ�ي

البلجيــ�ي حيــث ألقيــت الكلمــات بهــذه المناســبة 

يــن. ف وتــم تكريــم ضبــاط الجمــارك المتم�ي

 إن موضــوع شــعار اليــوم العالمــي للجمارك يشــ�ي 

ي تعزيــز أجنــدة 
إىل الــدور الــذي تلعبــه الجمــارك �ف

ي التنميــة 
هيئــة الأمــم المتحــدة لعــام 2030 �ف

المســتدامة لخلــق الظــروف الشــفافة والقابلــة 

ي 
ــ�ت ــة ال وع ــارة الم�ث ــ�ي التج ــارة وتيس ــؤ للتج للتنب

ي النمــو القتصــادي وفــرص 
مــن شــأنها المســاهمة �ف

l.ــل العم
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Editorial 

Al Jumruki 

His Highness Dr. Sheikh Sultan bin Mohammed Al Qasimi, 
Member of Supreme Council and Ruler of Sharjah signed 
a deal with the Arab Academy for Science, Technology and 
Maritime Transport to establish a branch of the Academy in 
the emirate of Sharjah.

 Accordingly, the Academy, at  its Khorfakkan branch,, will 
open its doors in September 2019 for the students to study 
maritime sciences, technology, logistics and  the commercial 
maritime law.

The agreement with such leading academic edifice is 
emphasizing the commitment of the Government of Sharjah 
to achieve educational diversity and provide the maritime 
commercial sector with qualified professionals including 
maritime officers and engineers. It is another progressive 
step for the Government of Sharjah to boost the educational 
sector and the local commercial maritime sector.
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Highlights

His Highness Dr. Sheikh Sultan Bin Mohamed Al Qasimi, 
Supreme Council Member and Ruler of Sharjah, on 
December 13 2018,  inaugurated “Al Bait Hotel” in the 
Heart of Sharjah.

Sultan Opens Al Bait 
Hotel
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The inauguration ceremony was 
attended by Sheikh Sultan Bin 
Ahmed Al Qasimi, Chairman of Sharjah 
Media Council; Sheikha Bodour Bint 
Sultan Al Qasimi, Chairperson of the 
Sharjah Investment and Development 
Authority (Shurooq); Sheikh Salem 
Bin Abdulrahman Al Qasimi, Chairman 
of the Sharjah Ruler’s Office; Sheikh 
Mohammed Bin Humaid Al Qasimi, 
Director of Sharjah Department 
of Statistics and Community 
Development; Rashid Bin Ahmad Al 
Shaikh, Head of the Amiri Diwan; 
Major General Saif Al Zari Al Shamsi, 
Commander-in-Chief of Sharjah 
Police; Abdullah Mohammed Al Owais, 
Chairman of the Sharjah Department 
of Culture and Information; Dr 
Tariq Sultan Bin Khadem, Chairman 

of Sharjah Directorate of Human 
Resources; Khalid Jasim Al Midfa, 
Chairman of Sharjah Commerce and 
Tourism Development Authority; 
Mohammed Obaid Al Zaabi, Head of 
Protocol and Hospitality Department; 
Dr Abdulaziz Al Musallam, Chairman 
of Sharjah Heritage Institute; Dr Eng. 
Rashid Al Leem, Chairman of Sharjah 
Electricity and Water Authority; and 
Marwan Bin Jassim Al Sarkal, Executive 
Chairman of Sharjah Investment and 
Development Authority (Shurooq). l

 

 
 Sheikh Sultan toured the 
hotel, which consists of 53 luxurious 
rooms and suites that offer guests 
a unique experience amid modern 
furniture of a traditional character.  
 
During the inauguration, Sheikh 
Sultan also inspected the service and 
entertainment facilities of the hotel, 
which highlights Sharjah’s legacy and 
heritage.
  
Al Bait Hotel contains a library, a 
museum, a coffee shop, a restaurant 
and a number of shops for selling 
jewels, sweets and souvenirs. It also 
contains a health and beauty centre 
for men and women, a sports club, a 
swimming pool and a variety of other 
facilities for the comfort of guests. 
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Highlights

 With the participation of  over 50 governmental and private
 institutions, Sheikh Sultan bin Mohammed bin Sultan Al
 Qasimi, Crown Prince and Deputy Ruler of Sharjah, in the
 presence of Sheikh Abdullah bin Salem Al Qasimi, Deputy
 Ruler of Sharjah,  inaugurated the 21st edition of the
 National Career Exhibition 2019 at the Expo Centre Sharjah
on  6 February 2019.

Crown Prince Inaugurates

the National
Career Exhibition 
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Sheikh Sultan bin 
Mohammed bin Sultan Al Qasimi 
and Sheikh Abdullah bin Salem Al 
Qasimi toured the various pavilions 
of the exhibition, where they met 
with a number of officials from the 
participating parties who briefed 
them on the fields of employment, 
opportunities and training programs 
provided by the participating 
institutions for UAE nationals and 
graduates.
 
The Crown Prince accompanied by 
the Deputy Ruler of Sharjah, listened 
during the tour  to the developments 
that took place in this session of the 
exhibition which was held with the 
support of the Sharjah Chamber of 
Commerce and Industry, in cooperation 
with the Emirates Institute for Banking 
and Financial Studies, and Sharjah 
Directorate of Human Resources.
 
The exhibition, an annual platform 
where government and private 
institutions, met young graduates 
and job seekers, aimed at opening up 
multiple areas of work in the banking 
and financial sectors of various 
institutions.
 
Sheikh Sultan bin Mohammed bin Sultan 
Al Qasimi, Crown Prince and Deputy 
Ruler of Sharjah, honoured the winners 

of the Human Resources Development 
Award in the Banking and Financial 
Sector for the year 2018, which has 
made significant efforts in the field of 
Emiratisation and achieved the highest 
percentage in this field. 
 
 The Crown Prince of Sharjah also 
honoured the strategic partner of the 
National Career Exhibition. The  award 
was received by Saif Mohammed Al 
Midfa, CEO of Expo Centre Sharjah.
 
He also honoured the banks which 
achieved the highest percentage of 
localization and awarded the winners 
of human resources development in 
the banking and financial sector and 

the best executive president of the 
Emiratisation.
 
The opening ceremony was attended 
by Sheikh Khaled bin Abdullah bin Sultan 
Al Qasimi, Chairman of the Department 
of Seaports & Customs, Sheikh Salem 
bin Abdulrahman Al Qasimi, Chairman 
of the Sharjah Ruler’s Office, Sheikh 
Mohammed bin Humaid Al Qasimi, 
Director of Sharjah Department of 
Statistics and Community Development, 
a number of heads and directors of 
federal and local departments and 
institutions, members of the Board 
of Directors of Sharjah Chamber and 
banking leaders. l
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DSPC News

Sheikh Khaled bin 
Abdullah Al Qasimi
Inaugurates 
SteelFab 2019

 Sheikh Khalid bin Abdullah bin Sultan
 Al Qasimi, Chairman of the Departmen
 of Seaports &Customs, inaugurated
 SteelFab 2019, the region’s premier metal
 working event at Expo Centre Sharjah.
 The 15th edition of the exhibition, which
 is considered the largest event of its kind
 in the region, brought together more than
 300 companies that represent some of
 the world’s leading manufacturers and
suppliers.

10
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The inauguration 
ceremony for the exhibition, which 
was held during the period January 
15- 17, was attended by HE Abdullah 
Sultan Al Owais, Chairman of Sharjah 
Chamber of Commerce and Industry; 
and a number of members of the 
Board of Directors for the Chamber, 
as well as HE Mohamed Ahmed 
Amin, Acting Director-General of 
the Sharjah Chamber of Commerce 
and Industry(SCCI), Saif Mohamed Al 
Midfa, CEO of Expo Centre Sharjah, a 
number of government officials and 
representatives of the manufacturing 
sector in the country, and a large group 
of businesspeople and investors, as 
well as an official delegation from 
the Chamber of Commerce, Industry 
and Services of Tangier-Tétouan-Al 
Hoceima in Morroco, who are visiting 
the Emirate of Sharjah on a mission 
in coordination with the Sharjah 
Chamber. 
Sheikh Khaled bin Abdullah Al Qasimi, 
accompanied by the Chairman of 
the SCCI and a number of dignitaries 
and officials, toured the trade show, 
which is organized by Expo Centre 
Sharjah with the support of the SCCI, 
and covers an area of 24 thousand 
square meters. During the tour, he 
visited various exhibits and met with 
a number of exhibitors, where he 
listened to them while they reviewed 
their latest products, technologies 
and innovative solutions in the metal 
working industry.
Sheikh Khaled, praised the continuous 
success of Expo Centre Sharjah in 
attracting the participation of new 
national pavilions, as well as the most 
prominent global leading exhibitions 
and companies. He remarked that this 
accomplishment highlights Sharjah’s 
vital role as a prominent centre on 
the global exhibition arena, and as a 
destination for investors looking for 
new opportunities, as well as for global 

companies that seek to promote their 
products in the Middle East market.
The Chairman of SCCI,  HE Abdullah 
Sultan Al Owais, emphasized 
the importance of continuously 
developing the events organized by 
Expo Centre Sharjah, and enhancing 
their reputation both regionally and 
globally, which helps to establish the 
leadership of the emirate of Sharjah 
in the region during the next few 
years, as well as enhance its status as 
a prominent business centre and an 
ideal platform that attracts companies 
and investors from around the world.
Al Owais stated that the centre’s 
continuous efforts to enhance the 
importance of SteelFab as an annual 
forum for the global and regional 
metal working industry to discover 
the latest products and technologies, 
comes in line with the UAE’s plans to 
raise the industry’s contribution to the 
GDP from its current rate of 14% to 
20% by 2021, especially since there 
are expectations that the demand for 
iron and steel products is increasing 
due to the continued strategic 
spending in the infrastructure sectors 
of the country, as well as in many 
other countries in the region.
 For his part, HE Saif Mohamed Al 
Midfa, stated that SteelFab 2019 is 
witnessing enthusiasm and positive 
momentum in its new edition. He 
revealed that the number of trade 
visitors that registered in the event 
have exceeded 4,000 visitors and 
representatives of the sector that 
come to the exhibition from all 
around the world, and that this figure 
represents the visitors of the first 

day only, which makes up almost 
half of the total number of visitors 
of the exhibition during the previous 
year. He added that the number of 
people who pre-registered for the 
exhibition reached 4,402 visitors, 
which represents an increase when 
compared to the 3,900 visitors that 
pre-registered last year.
Al Midfa added that the high turnout 
for the exhibition is a positive indicator 
that reflects the growing importance 
of the exhibition both regionally 
and globally as a platform to review 
promising investment opportunities in 
the metal working sector.
The pre-registration process has 
witnessed a strong presence of 
visitors from the GCC and the rest of 
the Middle East region, in addition 
to a significant presence from the 
rest of the world. The metal working 
industry is supported and propelled 
by a buoyant construction industry 
in the Middle East and North Africa 
region, which is set to grow at the 
fastest pace globally in 2019. Steel 
fabricators are also busy engaged in 
preparations for the World Expo 2020 
with most of the tenders already been 
issued.
According to Fitch Solutions, the MENA 
construction industry is estimated to 
grow on an average 7.5% year-on-
year in 2019 and will expand at an 
average of 6.8 per cent every year until 
2022. Meanwhile, the UAE currently 
has 11,334 projects valued at USD 
272.7 billion under construction as 
of November-end 2018, according 
to construction intelligence platform 
BNC Network. l
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 Sheikh Khaled bin Abdullah  bin Sultan Al Qasimi, Chairman
 of  the Department  of Seaports & Customs  inauguarted
 the 15th International Education Show 2019 at Expo Centre
Sharjah.

Chairman Inaugurates
the 15th International 
Education Show
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The three-day fair which 
kicked off on January 30th  at Expo 
Centre Sharjah and was attended 
by more than 100 top universities 
and colleges from the country and 
overseas to showcase some of the 
most sought-after disciplines and 
professional programmes that have 
made the International Education 
Show the most attractive higher 
education platform for both national 
and expatriate students.
Sheikh Khaled toured the exhibition 
and met with a number of exhibitors 
and listened to an explanation on 
the latest academic and educational 
programmes from a variety of 
colleges, universities, polytechnics, 
high schools, technical institutes, and 
management training centers from all 
around the world.
“Education is a key pillar of the UAE 

government’s developmental policies. 
If the UAE is continuing to lead the 
region in terms of quality of education, 
it is because of the government’s 
efforts in developing a diversified 
knowledge-based economy. No 
wonder that the government had set 
aside more than half of its budget 
allocation for education and social 
development last year,” said Abdullah 
Sultan Al Owais, Chairman of the 
Sharjah Chamber of Commerce and 
Industry.
High private school enrolment 
at the primary level and above is 
driving demand for higher education 
programmes in the UAE, with the 

country having the world’s highest 
concentration of branch campuses 
established by international 
universities.
“ The UAE’s education market is set 
to grow from US$4.4 billion in 2017 
to $7.1 billion by 2023, according to 
a recent study by Boston Consulting 
Group”, said Saif Mohammed Al 
Midfa, CEO of Expo Centre Sharjah. 
He stressed that the importance of 
the fair lies in realizing  that the high 
numbers of those who join primary 
and secondary schools, will participate 
in increasing the demand on high-level 
educational programmes in the UAE. l
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Sharjah Customs Celebrates the

UAE Customs Week 
2019

 Sharjah Customs celebrated the second
 UAE Customs Week in conjunction with
 the celebrations  of the Federal Customs
 Authority and the World Customs
 Organization (WCO) on the anniversary of
 the World Customs Day which coincides
with the 26th of January.

The festivity included 
several activities including  a workshop 
aiming at promotion of Customs works 
among the students. 
The Containers Customs Department 
received  students from the Emirates 
National Schools- Sharjah  to 
demonstrate the every days functions 
of the Customs Centre.
 The students visited various sections 
of the centre accompanied by Customs 
officers who explained for them the 
nature of the work. Sharjah police K9 
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group also participated in the event 
and demonstrated an operation to 
detect and discover forbidden items 
within a cargo by sniffing dogs.
Khalid Salem bin Samnoh, Director of 
Container Customs Centre received 
and welcomed the delegation of the 
schools and declared that the UAE 
Customs are playing a pivotal role 
in protecting the nation from the 
smuggling, maintaining the national 
security and facilitating trade and 
movement of passengers. l
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Moroccan
Delegation Visits 
Sharjah Ports & Customs

Abdelhafid  Chergui and Adbelmalik 
Aadiati, Head of  the International 
Relations Department of the Moroccan 
Chamber. The two parties reviewed  
cooperation opportunities,  especially 
in field of ports and customs.
Earlier, the department has arranged a 
tour for the delegation in Port Khalid, 
where they were acquainted with the 
potentials of the port,  the advanced 
logistics available and the customs 

procedures followed in the port.
The visit of the delegation came 
within several visits arranged by the 
Sharjah Chamber of Commerce to the 
departments and establishments in 
the Emirate ofSharjah, acquainting  
them with economical developments 
and cultural and heritage sites of 
Sharjah.l

The Department of 
Seaports & Customs recently received 
a Moroccan Delegation from Chamber 
of Commerce and Industry and 
Services of the Region Tangier, Tatuan 
Al Hassima in the Kingdom of Morocco.
 HE Mohammed Meer Abdul Rahman, 
Director of the Department of 
Seaports &Customs welcomed the 
visitors and held a meeting with the 
delegation which was headed by Mr. 
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Power your growth from a strategic 
Middle East hub.

Enjoy world-class facilities and a thriving 
community of 6,500 other businesses 
at Sharjah’s Hamriyah Free Zone, where 
infrastructure and connectivity align with a 
conducive corporate environment. Full foreign 
ownership is permitted, as well as repatriation 
of capital and profits, and you’ll pay no 
corporate, income, import or export taxes.

www.hfza.ae  A Designated Zone

Advancing your  
corporate prosperity
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Sharjah Ports and Customs 
at the National 
Career Exhibition
 The Department of Seaports & Customs participated in  the 21th session
 f the National Career Exhibition which kicked off on February 6th 2019
 at the Expo Centre Sharjah. The Exhibition which lasted for three days
 was conducted with the participation of more than 50 establishment and
 company.

The stand of the 
Department of Seaports & Customs 
was within the pavilion of the 
Government of Sharjah. 
Sheikh Sultan bin Mohammed bin 
Sultan Al Qasimi, Crown Prince and 
Deputy Ruler of Sharjah,  opened 
the fair, in the presence of Sheikh 
Abdullah bin Salem Al Qasimi, Deputy 
Ruler of Sharjah accompanied by 
several Sheikhs.
HE Mohammed Meer AbdulRahman, 

Director of the Department visited the 
stand.
The participation of the Department  
in this fair was represented by Rashid 
Khamis Al Suwaidi, Director of the HR 
Administration - Sharjah Customs,  
Bushra Al Hammar,  Deputy Head of 
Personnel Department, Adari Gharib, 
Hazeem bin Hada , Jasim Al Husaini, Ali 
Ghanim , Fawziya Belal,  Mohammed 
Modhafar , Asma Ibrahim Al Radwan, 
Ali Hamd Ruqait. l



19



The campaigns, which were 
launched  during the period November 
2018 -February 2019, aimed at raising 
awareness among the staff about 
general health issues related to body 
mass index, blood pressure, blood sugar 
level and cholesterol.
Free medical checkups were 
made available for staff who gathered 
at the checking point for the purpose of 
the stated medical procedures. 
Educational lectures on osteoporosis 
were also conducted for female staffs  
with the cooperation of Al Zahra 
Hospital. l

 The Department of
 Seaport & Customs has
 conducted  four health
 awareness campaigns for
 the staff of the department
 with collaboration of NMC
 Group and Sharjah City for
 Humanitarian Services.
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Health Awareness 
Campaigns for Staff
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A ceremony was held 
at Al Qasimia University to award 
Departments of Sharjah Government 
which participated in Gitex Technology 
Week 2018 show. The ceremony 
was attended by His Excellency 
Sheikh Khalid bin Ahmed bin Sultan 
Al-Qassimi, Director General of 
Department of E -Government (DeG), 
H.E. Noor Ali Al Noman, Director DeG, 
Directors General and Directors of 
Sharjah Government Departments and 

DSPC Awarded 
for Gitex 2018 
Participation

high profile officials. The ceremony 
witnessed the appreciation of the 
Department of Seaports & Customs 
(DSPC) for its recognized participation 
in the show. 
Addressing the attendees, Sheikh 
Khalid said that the participation 
of the Government of Sharjah in 
this event came in response to the 
directives and ambitions of Sharjah 
Government to be in the lead amongst 
the world states.
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 He said: “Our participation came 
within the course of Sharjah 
Government to achieve the digital 
transformation in accordance with 
the visions of His Highness Dr. Sheikh 
Sultan bin Mohammed Al Qasimi, 
Member of the Supreme Council and 
Ruler of Sharjah in establishing a firm 
position of the Emirate as a model 
city and an ideal destination to live 
in and run businesses. This can be 
accomplished by employing the fast 

changing developments witnessed 
in communication and  technology 
information sector to serve the 
community and to benefit the digital 
transformation to upgrade the quality 
of living”
A short film about the most important 
activities of the fair was displayed and 
finally the Director General of DeG 
appreciated the participants of Gitex 
technology   week 2018, including the 
Department of Seaports & Customs 

where Customs Officer Abdullah Ali 
Al Mazimi received an appreciation 
plague While Mohammed Abdul Wahid 
Al Ajmani (Project Manager- IT section) 
received the award of best participant 
in the Pavilion of Government of 
Sharjah in Gitex2018. l
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Free Zones

SRS Makes Sharjah its 
Headquarters for the
ME Region

 SRS Middle East FZE, which is a joint venture that consists
 of Global Petro Storage (GPS), Innova Refining Industries,
 and Chemie Tech LLC, has announced its decision to select
 Sharjah as the destination for its latest investment projects
 in the Middle East Region, following its recent decision to
 make Hamriyah Free Zone(HFZ) the starting point for its
operations in the region.

The group’s long-term 
Dh160 million investment in the 
HFZ includes the construction of a 
terminal that provides services for 
industrial reprocessing of waste oils, 
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as well as trading services that include 
trade, import and fuelling of ships. 
The terminal is expected to be fully 
constructed and operational in early 
2020.
 
His Excellency Saud Salim Al 
Mazrouei, Director of Hamriyah Free 
Zone Authority and Sharjah Airport 
International Free Zone Authority, 
stated that the decision of SRS 
Middle East to make Sharjah the 
headquarters for its operations in 
the region is a clear indication of 
the prominent status of the Emirate 
globally. He clarified that the added 
benefits offered by Sharjah to foreign 
investors help make the emirate a 
prominent destination for establishing 
businesses and expanding into the 
markets of the region.
 
“There is no doubt that the HMZ is 
the ideal choice for direct foreign 
investment, due to our continuous 
investment in developing the zone’s 

infrastructure in order to meet the 
logistics demands of both small and 
large enterprises. We also offer a wide 
range of competitive services and 
benefits that simplify operations, in 
addition to our constant dedication to 
apply innovation to the services we 
offer to all companies operating in the 
free zone.” Al Mazrouei added.
 
Saeed Mohammad Alnamer, Public 
relations Manager of SRS Middle East, 
stated that SRS Middle East is looking 
to begin its operations in the Middle 
East region through the emirate of 
Sharjah. He added that Sharjah was 
chosen as the hub for the group’s 
regional headquarters due to the 
competitive advantages offered by 
the emirate, which includes its various 
facilities, its strategic location, its 
up-to-date logistics services, and its 
modern infrastructure that meets the 
demands and needs of the group.
 
The project is both the joint venture’s 

and GPS’s first investment in the 
Middle East, which is considered a 
key strategic hub that the company 
plans to expand around. SRS Middle 
East will develop, own, and operate 
a state-of-the-art hydrocarbon 
storage terminal, which will be built in 
accordance to the best international 
standards. The terminal will consist of 
23 above ground vertical atmospheric 
storage tanks of various capacities, 
with a cumulative nominal capacity of 
178,646 cubic meters. 
 
The company will receive and dispatch 
Gas, Oil, Gasoline, Naphtha, Fuel Oil, 
Crude Condensate Oil, Bitumen and 
several Petrochemical products from 
the inner and main harbours, as well as 
load and unload trucks via a dedicated 
facility within the terminal. l
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The World Customs 
Organization (WCO) celebrated 
International Customs Day (ICD) on 
25 January 2019 in Brussels, Belgium, 
and officially launched the theme of 
the year: “SMART borders for seamless 
Trade, Travel and Transport.”
At WCO Headquarters, guests were 
welcomed by Secretary General Dr. 
Kunio Mikuriya, who explained the 
importance for Customs to ensure a 
secure, measurable, automated, risk-
management-based and technology-
driven environment with a view to 
creating conditions conducive to 
securing trade, travel and transport 
across borders.  The Secretary General 
invited Customs administrations 
to promote the theme of “SMART 

WCO Celebrates 
International Customs Day 2019
and Invites Members to Share Best 
Practices on

“SMART Borders”

borders” and share their best practices.
The event was co-organized by 
Netherlands Customs, represented 
by Ms. Nanette van Schelven, General 
Director of the Netherlands Customs 
Administration, who addressed the 
guests and shared her views on 
how best to deal with some of the 
current challenges faced by Customs, 
such as the rapidly growing trade 
volumes generated by, for example, 
e-commerce, and ever-expanding 
air travel; she also conveyed her 
understanding of what was implied by 
this year’s theme of “SMART borders”.
The celebration was enlivened by 
the screening of videos on the 
“Internet of Logistics” and the use of 
drones in enforcement activities in 
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Rotterdam Harbour, with explanations 
by Customs officers closely involved 
in these programmes, as well as the 
opportunity to sample some Dutch 
delicacies in a joyful atmosphere 
created by the Netherlands Customs 
Orchestra.  
Earlier in the day, Secretary General 
Mikuriya had participated in Belgium 
Customs’ ICD celebration at Brussels 
City Hall, presided by Mr. Kristian 
Vanderwaeren, Belgium’s General 
Administrator of Customs and 
Excise. After keynote speeches and 
a ceremony to honour deserving 
Customs officers, a parade led by the 
Belgian Ministry of Finance official 
Music Band set out to the iconic 
Statue of the Manneken-Pis, who was 

dressed in a Customs officer’s uniform 
for the occasion. Belgian Customs, 
in collaboration with the WCO also 
placed a banner at Brussels airport to 
mark this occasion.
This year’s theme also references the 
role Customs is playing in supporting 
the UN 2030 Agenda for Sustainable 
Development, by creating transparent 
and predictable conditions for trade, 
and facilitating legitimate trade that 
will contribute to economic growth 
and job opportunities. l

www.wcoomd.org
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Chairman Inaugurates
the 15th International Education Show
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