
بمشاركة دائرة الموانئ البحرية والجمارك
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الشيخ خالد بن عبدهللا بن سلطان القاسمي 
يفتتح معرض  ) اكتشف كيرال (
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تعنـى بأخبــار موانـئ وجمــارك الشــارقـة 



كورونــا  فايــروس  ظهــور  الماضــي  العــام  نهايــة  الصيــن  شــهدت 
ــي  ــي ف ــاء عالم ــى وب ــول إل ــر وتح ــا انتش ــرعان م ــذي س ــتجد ال المس
ــرت  ــرى أث ــرة  وأخ ــة كبي ــرات اقتصادي ــى متغي ــرة وأدى إل ــرة قصي فت
علــى نمــط حيــاة البشــر، واتضــح بمــا ال يقبــل اللبــس أن الســفر هــو مــن 

ــاء. ــار الوب ــية النتش ــل الرئيس العوام
ــة  ــة البري ــذ الحدودي ــر المناف ــم إال عب ــي ال يت ــفر الدول ــا كان الس  ولم
والجويــة والبحريــة، فــكان ال بــد للعامليــن علــى خــط الدفــاع األول 
فــي  تلــك المنافــذ مــن رجــال األمــن والشــرطة والجمــارك القيــام 
بمهامهــم اليوميــة فــي ظــروف اســتثنائية، وقاموا بعــد توكلهم 
علــى هللا وتســلحهم بأســباب الوقايــة والمعرفــة المتوفــرة عــن 
الوبــاء فــي القيــام بأعمالهــم اليوميــة علــى أكمــل وجــه وهو 

ــع  ــى جمي ــق عل ــه ينطب ــر نفس ــوم، واألم ــة الي ــري لغاي ــا يج م
العامليــن فــي الموانــئ التــي تصلهــا ســفن الشــحن القادمــة 

مــن مختلــف بقــاع العالــم.
ــارك  ــئ والجم ــي الموان ــا ف ــينا وموظفين ــى لمفتش طوب

ــل  ــي ظ ــن وجــه ف ــى أحس ــون واجباتهــم عل ــن يلب الذي
تدفــق  علــى  والحفــاظ  االســتثنائية  الظــروف  تلــك 

ــتمر... ــكل مس ــارة بش التج
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جمارك خورفكان تشارك في دورة
الدبلوم المهني في التفتيش الجمركي

تكريم لشرطة الشارقة ولمفتش جمارك

أخبار الدائرة

12

8

10

6

United Arab Emirates
Government of Sharjah

Department of Seaports & Customs

مـارات العـربيـة المتحـدة  دولـة الإ
حـكـومــة الشـارقــة

دائــرة المـوانـئ البـحريــة والجـمــارك

نشـرة تصـدر عن دائرة المونئ والجمارك في الشارقة - السنة الخامسة والعشرين - العدد 98 يناير - مارس 2020
تعنى بأخبار موانئ وجمارك الشارقة 

بمشاركة دائرة الموانئ البحرية والجمارك
ولي عهد الشارقة يفتتح معرض التوظيف الوطني 

جمارك الشارقة تشارك في معرضي 
يومكس وسيمتكس 2020

رئيس التحرير والمشرف العام

خالد بن عبد اهلل بن سلطان القاسمي
 

مدير التحرير
عادل مصطفى

المحررون

د.مانيا سويد           صفاء سلطان

رعد عبد الستار

الترجمة
رعد عبد الستار

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

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

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

اإلخراج الفني
ڤــاليـــا أبـو الفـضــل

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

الشيخ خالد بن عبداهلل بن 
سلطان القاسمي يفتتح 

معرض  ))اكتشف كيرال((
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أخبار الدائرة

ي 
ــارك �ف ــة والجم ئ البحري ــوا�ف ــرة الم ــاركت دائ وش

ة مــن 9 - 11  المعــرض الــذي جــرى خــال الفــرت
ايــر 2020 ضمــن منصــة حكومــة الشــارقة  فرب
ــرة  ــع دائ اتيجية م ــرت ــا الس اكته ــال �ش ــن خ وم

ــة.  ي ــوارد الب�ش الم
ــاح الرســمي، تجــول  ــط الفتت ي  وبعــد قــص �ش
ي أرجــاء المعــرض، 

ســمو ولي عهــد الشــارقة �ف
والمؤسســات  الجهــات  جهــود  عــى  مطلعــاً 
وبرامــج  العمــل،  فــرص  توفــري  ي 

�ف المشــاركة 
مــن  ف  للمواطنــ�ي تقدمهــا  ي 

الــ�ت التدريــب 
فــرص  إل  إضافــة  والخريجــات،  ف  الخريجــ�ي

الوظيفيــة. مهاراتهــم  لتعزيــز  متنوعــة 
ي 

ف الــ�ت تعــرف ســموه إل أبــرز خطــط التوطــ�ي
ي تشــهدها الدولــة 

تواكــب التنميــة الشــاملة الــ�ت
عــى وجــه العمــوم، وإمــارة الشــارقة عــى وجــه 
الكــوادر  جهــود  تدعمهــا  ي 

والــ�ت الخصــوص، 
الوظيفيــة المنتجــة.

ــة  ــى ثاث ــرض ع ــدورة الـــ 22 للمع ــزت ال  وترك
ف الكــوادر الوطنيــة،  محــاور رئيســية هــي: تمكــ�ي
وتســتمر   ، ي

المهــ�ف والتطويــر  والتدريــب، 
 50 بمشــاركة  أيــام   3 مــدار  عــى  فعالياتهــا 

وخاصــة. حكوميــة  مؤسســة 
ــر  ــن مدي ــري عبدالرحم ــد م ــعادة محم   وكان س
جنــاح  والجمــارك  البحريــة  ئ  المــوا�ف دائــرة 
ي حفــل افتتــاح المعــرض 

الدائرةقــد شــارك �ف
المعــرض. ي 

�ف المشــارك  الدائــرة  جنــاح  وزار 
ي جناحهــاكل مــن الســيد 

وقــد مثــل الدائــرة �ف
ــر  ــويدي ، مدي ــد الس ــد راش ــس حم ــد خمي راش
الشــارقة  جمــارك  ي 

�ف يــة  الب�ش المــوارد  إدارة 
الحمــر  عبدالرحمــن  محمــد  ى  بــ�ش ,الســيدة 
والســيدة فوزيــة بــال الحــر والســيد هزيــم بــن 
ي والســيد 

هــده والســيد محمــد مظفــر الزرعــو�ف
جاســم محمــد إبراهيــم والســيد عــىي غانــم 
ــاح  ي جن

ــط �ف ــد رقي ــىي حم ــيد ع ــي والس المزورع
ــرة. الدائ

ولي عهد الشارقة 
يفتتح معرض 

التوظيف الوطني  
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة، 
أفتتح سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة ورئيس 

المجلس التنفيذي إلمارة الشارقة الدورة الثانية والعشرين لمعرض التوظيف الوطني بمركز أكسبو 
الشارقة والذي ينظمه المركز بالتعاون مع معهد اإلمارات للدراسات المالية والمصرفية وبدعم من 

غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومشاركة دائرة الموارد البشرية.

بمشاركة دائرة الموانئ البحرية والجمارك
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أخبار الدائرة

وعقــب افتتاحــه المعــرض تجــول خالــد بــن عبــد 
ــتمع إل  ــرض واس ي المع

ــول �ف ــمي وتج هللا القاس
ح عــن مزايــا المعــرض والئجنحــة المشــاركة  �ش
ــي  ــتثمار الصناع ــرص الس ــرض ف ي تع

ــ�ت ــه وال في
ي توفرهــا 

ل  والــ�ت ي كــري
والزراعــي والســياحي �ف

ي تعزيــز 
ل كجــزء مــن مســعاها �ف حكومــة كــري

مــارات العربيــة المتحــدة. العاقــات مــع دولــة الإ
تجــارة  غرفــة  نظمتــه  الــذي  المعــرض   وكان   
وصناعــة الشــارقة بالتعــاون مــع جريــدة »جلــف 
عامــة   250 مــن  أكــرش  مادهيامام«بمشــاركة 
ــه  ــتمرت فعاليت ــل أعمالواس ــة، و4000 رج تجاري
ي 

�ف  2020 ايــر  فرب مــن  الئول  إل  ينايــر   30 مــن 
ــز  مركــز إكســبو الشــارقة قــد شــهد إطــاق جوائ
ــان  ــم مهرج ــب تنظي ــيدات، إل جان ف للس ــري التم
ي 

ل ومســابقات �ف ــري ــة ك للمأكــولت الخاصــة بولي
الطهــي.

ــمي، أن  ــد هللا القاس ــن عب ــد ب ــيخ خال ــد الش وأك
ل« للعــام الثالــث  تنظيــم معــرض »اكتشــف كــري
التاريخيــة  العاقــات  يعكــس   ، التــوالي عــى 
الشــارقة  إمــارة  ف  بــ�ي المتبــادل  والتعــاون 
ل عــى  وجمهوريــة الهنــد عمومــاً ووليــة كــري
ي إطــار الجهــود 

ي �ف
وجــه الخصــوص، كمــا يــأ�ت

كة لتعزيــز التعــاون القتصــادي المزدهــر  المشــرت
، مثنيــاً عــى جهــود  ف ف البلديــن الصديقــ�ي بــ�ي
الشــارقة عــى  إكســبو  الشــارقة ومركــز  غرفــة 
توفــري كافــة أشــكال الدعــم لهــذا الحــدث الــذي 
يشــكل فرصــة قيمــة لســتعراض عوامــل الجــذب 
ي 

�ف الشــارقة  إمــارة  تمتلكهــا  ي 
الــ�ت الســتثمارية 

فيــه،  مختلــف القطاعــات، لســيما الســياحة والرت
والخدمــات  الصحيــة،  والرعايــة  والثقافــة، 

هــا. وغري اللوجســتية 
أكــرب  يعــد  الــذي  المعــرض-  افتتــاح  حــرف 
ق الئوســط-  مهرجــان هنــدي عــى مســتوى الــ�ش
ــار  ف ورجــال الئعمــال وكب عــدد مــن الدبلوماســي�ي
مــارات والهنــد. ي الإ

ف �ف الشــخصيات والقتصاديــ�ي
 

الشيخ خالد بن عبدهللا 
بن سلطان القاسمي 

يفتتح معرض 
))اكتشف كيرال((

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي 
عهد ونائب حاكم الشارقة، افتتح الشيخ خالد بن عبدهللا بن سلطان 

القاسمي، رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك رئيس المناطق الحرة 
في الشارقة، فعاليات الدورة الثالثة من المعرض الهندي التجاري 

الثقافي »اكتشف كيرال«.

أخبار الدائرة
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أخبار الدائرة

 وزار الســيد يعقــوب غابــش مديــر مركــز جمــارك 
الحمريــة والســيد خالــد بــن ســمنوه، مديــر مركــز 
إبراهيــم  محمــد  والســيد  الحاويــات  جمــارك 
، مديــر مركــز جمــارك خطــم ماحــة  الرئيــ�ي
ــرض  ي المع

ــاركة �ف ــة المش ــة التحادي ــاح الهيئ جن
المعــرض كل  ي 

�ف الشــارقة  مثــل جمــارك  وقــد 
ف راشــد خلفــان الشــام�ي وحميــد  مــن المفتشــ�ي
النابــودة  عبدالرحمــن  المرزوقيوراشــد  حســن 

. وعبــدهللا عيــ� الشــام�ي
ــان  ــد آل نهي ــن زاي وكان  ســمو الشــيخ منصــور ب
شــؤون  وزيــر  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  نائــب 
مــن  الرابعــة  النســخة  افتتــح   قــد  الرئاســة 
»يومكــس  المأهولــة  غــري  الئنظمــة  ي 

معــر�ف
»ســيمتكس  والتدريــب  والمحــاكاة   »2020
ة 23 25-  2020« واللــذان انعقــدا خــال الفــرت
للمعــارض. ي 

الوطــ�ف ي  أبوظــ�ب مركــز  ي 
�ف ايــر  فرب

جمارك الشارقة تشارك 
في معرضي يومكس 

وسيمتكس 2020

شاركت دائرة الموانئ البحرية والجمارك في معرض األنظمة غير 
المأهولة )يومكس 2020(  والمحاكاة والتدريب )سيمتكس 2020 

(، وجاءت المشاركة ضمن منصة الهيئة االتحادية للجمارك لعرض 
أخر المبتكرات والمبادرات في النظم الجمركية الحديثة.
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أخبار الدائرة

الدكتــور  ســعادة  التخريــج  حفــل  وحــرف 
دائــرة  رئيــس  خــادم،  بــن  ســلطان  طــارق 
ــور  ــعادة الدكت ــارقة وس ي الش

ــة �ف ي ــوارد الب�ش الم
ــر جامعــة الشــارقة  ــد مجــول النعيمــي مدي حمي
ي الزبيــدي مديــر مركــز 

وســعادة الدكتــور را�ف
ي بالجامعــة، 

التعليــم المســتمر والتطويــر المهــ�ف
ئ البحريــة  فيمــا حــرف الحفــل عــن دائــرة المــوا�ف
والجمــارك الســيد عبــدهللا محمــود الحمــادي 
مديــر مركــز جمــارك خــور فــكان والســيد عدنــان 

ي المركــز.
الكســار رئيــس قســم التفتيــش �ف

جمارك خورفكان تشارك
 في دورة الدبلوم المهني

 في التفتيش الجمركي

في إطار التعاون المستمر بين دائرة الموانئ البحرية والجمارك ودائرة الموارد 
 
ً
البشرية وجامعة الشارقة، نظمت جامعة الشارقة في المنطقة الشرقيةدبلوما
 لتأهيل وتدريب كوادر وطنيةوإكسابالمهارات في 13 من االختصاصات  

ً
مهنيا

اإلدارية والمهنية  كان من بينها الدبلوم المهني في التفتيش الجمركي الذي 
يهدف إلى رفع كفاءة وقدرات المفتشين في عدد من المهارات التخصصية 

األساسية ذات الصلة بالعمل الجمركي، حيث شارك في  البرنامج أكثر من عشرين  
 من جمارك مركز جمارك خورفكان.

ً
مفتشا



11
يناير - مارس 2020



الموانئ البحرية والجمارك  ـ حكـومـة الشارقة 12

أخبار الدائرة

اتيجي الوطيــد  جــاء التكريــم للتعــاون الســرت
طــة الشــارقة  وللــدور الحيــوي الــذي تقــوم بــه �ش
ي التفتيــش 

عمومــا ووحــدة الـــ K9  خصوصــاً �ف
ي 

ــدة �ف ــه الوح ــع ب ــذي تضطل ي ال
ــ�ف ــركي الئم الجم

المركــز، وشــكر مديــر المركــز جهودهــم المثمــرة 
ي تعزيــز التفتيــش الجمــركي وقــد حــرف 

والبنــاء �ف
ي مركــز جمــارك 

حفــل التكريــم عــدد مــن مفتــ�ش
الحاويات.     

ف والتطــور  ي ســياق الســعى الدائــم نحــو التمــري
و�ف

ــام الســيد  ــي، ق ــع الئداء الوظيف والنهــوض بواق
ــارك  ــز جم ــر مرك ــمنوه، مدي ــن س ــالم ب ــد س خال

ــز. ي المرك
ــا �ف ــم مفتشــا جمركي ــات بتكري الحاوي

ــط  ــر إل  ضاب ــز شــهادة تقدي ــر المرك وقــدم مدي
ــوده  ــرا لجه ــىي تقدي ــىي آل ع ــدهللا ع ــارك عب جم

ــل. ي العم
ــاءة �ف البن

عاتــق  عــى  الملقــاة  المســؤولية  إن  وقــال:   
ف الجمركيــون  ي الجمــارك، والمفتشــ�ي

ف �ف الموظفــ�ي
ــاء إل المســتوى  ــب الرتق ة تتطل ــري لمســؤولية كب
ي الئداء الوظيفــي وتطويــره، ونحــن 

المتوقــع �ف
اليــوم إذ نكــرم هذاالمفتــش نفخــر بــه أيضــا 
عــى  الواجبــات  وتنفيــذه  العمــل  ي 

�ف امــه  ف للرت
ة  ف ضافــة إل مشــاركتهالمتمري أحســن مــا يمكــن بالإ

ي المناســبات الوطنيــة. 
�ف

تكريم لشرطة الشارقة 
ولمفتش جمارك

استقبل السيد خالد سالم بن سمنوه مدير مركز جمارك الحاويات، المقدم 
الدكتور أحمد عادل المعموري والرائد/ علي عيسى الشامسي ومساعد 
أول / وفاء حميد سالم وشرطي أول / أحمد بو زيد من شرطة الشارقة - 

وحدة الـ k9،  حيث تم تكريمهم بشهادات تقدير.
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ي الفعاليــات 
ي المشــاركة �ف

ي إطــار حرصهــا �ف
و�ف

البحريــة  ئ  المــوا�ف دائــرة  شــاركت  والوطنيــة 
والجمــارك بالمعــرض. وكان الشــيخ ســعيد بــن 
ــد الجنحــة المشــاركة  ــد تفق ــر القاســمي ق صق
الدائــرة  جنــاح  بينهــا  ومــن  المعــرض  ي 

�ف
ــم  ــاح  تكري ــل الفتت ــهد حف ــا ش ــارك، كم المش
الجهــات المشــاركة حيــث قــدم  ســعادته درعــا 
ي المعــرض 

إل الدائــرة لمســاهمتها الفعالــة �ف
الحمــادي  محمــود  عبــدهللا  الســيد  أســتلمه 

مديــر مركــز جمــارك خورفــكان.  
ــرض  ي المع

ــكان  �ف ــارك خورف ــز جم ــارك مرك وش
ــان  ــيد عدن ــن الس ي كل م

ــا �ف ــرة ممث ــن الدائ ع
الكســار رئيــس قســم التفتيــش والســيد محمــد 
ــش  ف والمفت ــ�ي ــؤون الموظف ــس ش ــماعيل رئي إس

ــح درويــش. صال

الدائرةتشارك
 في معرض التدريب

أفتتح  سعادة الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو 
الحاكم في خورفكان معرض التدريب والتوظيف األول بفرع جامعة 

الشارقة بمدينة خورفكان، بمشاركة 22 مؤسسة وطنية، بهدف 
استقطاب الطلبة للفرص التدريبية والوظيفية المتاحة.
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ــدى  ــى م ــات ع ــارك الحاوي ــز جم ــتضاف مرك أس
وطالبــات  طــاب  مــن  مجموعــة  ف  اســبوع�ي
ي الشــارقة 

مدرســة الرســالة العلميــة الدوليــة �ف
ة مــن 2 -6  حيــث اســتقبل المركــز خــال الفــرت
ايــر مجموعــة مــن طــاب مدرســة الرســالة  فرب
ــة  ــك مجموع ــارقة وكذل ي الش

ــة �ف ــة الدولي العلمي
ــر. وكان  اي ة 9-13  فرب ــرت ــال الف ــات خ ــن الطالب م
ة التدريــب عــى  الطــاب قــد أطلعــوا خــال فــرت
ي كافــة أقســام المركــز 

طبيعــة العمــل الجمــركي �ف
ــث شــاهدوا عرضــاً  ــه قســم التفتيــش حي ــا في بم
ــن  ــف ع ي الكش

ــة �ف ــكاب البوليس ــدة ال ــا لوح حي
المــواد المحظــورة. وكان الســيد خالــد ســالم 
ــات قــد  ــر مركــز جمــارك الحاوي ــن ســمنوه، مدي ب
ي مجــال 

حــرف حفــل توزيــع شــهادات التدريــب �ف
الخدمــات الجتماعيــة والتطوعيــة حيــث أشــاد 
ــم كل  ــا له ــم متمني ــل العل ي تحصي

ــم �ف بجهوده
النجــاح والتوفيــق.

جمارك الشارقة تستضيف 
مجموعة من الطالب

خالل الفترة من 2- 6 فبراير مجموعة من طالب مدرسة الرسالة 
العلمية الدولية في الشارقة وكذلك مجموعة من الطالبات 

خالل الفترة 9-13 فبراير, أطلعوا خالل فترة التدريب على طبيعة 
العمل الجمركي في كافة أقسام المركز بما فيه قسم التفتيش 

في مركز جمارك الحاويات .
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يبية دورات تدر

دورة التدابير الجمركية 
لتطبيق أحكام المنع والتقييد 

في جمارك اإلمارات

جمــارك  ي 
لمفتــ�ش ات  الخــرب تعزيــز  إطــار  ي 

�ف
البحريــة  ئ  المــوا�ف دائــرة  نظمــت  الشــارقة، 
لتطبيــق  الجمركيــة  التدابــري  دورة  والجمــارك 
مــارات.  ي جمــارك الإ

أحــكام المنــع والتقييــد �ف
ي 2020/01/31م 

ي اختتمــت �ف
ي الــدورة ال�ت

شــارك �ف
مراكــز  ثمانيــة  مــن  جمركيــا  مفتشــاً  ون  عــ�ش
الــدورة  وكانــت  الشــارقة،  مــارة  الإ ي 

�ف جمركيــة 
ي مركــز جمــارك الحاويــات 

المذكــورة قــد عقــدت �ف
واســتمرت لثاثــة أيــام. وحــرف حفــل توزيــع 
ــري  ــن الم ــور عبدالرحم ــيد منص ــهادات الس الش

مســاعد مديــر مركــز جمــارك الحاويــات.

دورة التحقيق الجمركي 
ومحاضر الضبط

يــن مفتشــاً مــن ثمانيــة  شــارك أكــرش مــن ع�ش
ي دورة التحقيق 

ي إمــارة الشــارقة �ف
مراكــز جمركيــة �ف

ي 
ي اختتمــت �ف

الجمــركي ومحــا�ف الضبــط الــ�ت
2020/2/13 عــى قاعــة اجتماعــات مركــز جمــارك 
ي اســتمرت لثاثــة 

الحاويــات. وكانــت الــدورة الــ�ت
ي ســياق تعزيــز المهــارات 

أيــام قــد جــاءت �ف
وتنميــة  ف  المفتشــ�ي أداء  تطويــر  وأســاليب 
ي مجــال إجــراءات التحقيــق الجمــركي 

قدراتهــم �ف
وتنظيــم محــا�ف الضبــط. 

ي 
�ف ف  المشــارك�ي شــهادات  توزيــع  حفــل  حــرف 

ــارب  ــ� ح ــارب عي ــيد ح ــة الس ــدورة التدريبي ال
ي مركــز 

بــن عســكور، رئيــس قســم التفتيــش �ف
الحاويــات. جمــارك 

دورات تدريبية
 لجمارك الشارقة

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

الخدمات إلى عمالء الجمارك، وكان من بينها: 
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At the end of the last year, China brought the news 
of a novel virus of corona which soon spread all over 
the world. The new various had led to magnificent 
economic changes and other changes that had its 
impact on the style of mankind living and it was very 
clear that travel is one of the essential reasons for 
the spread of the virus.
Since border air, sea and land terminals are strongly 
involved in international travel activities, therefore, 
security, police and customs personnel who are 
working on the front defensive line  have to resume 
their daily tasks in extraordinary circumstances. 
Armed with faith and the available knowledge 
about the epidemic, and supplied with protective 
equipment they are carrying their daily routine 
thoroughly.
This is also practiced by all those who are working 
in seaports which are called by cargo ships arriving 
from all corners of the world.
Blessed are our customs officers and our port staffs 
who carry on their duties in this tough time.
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Crown Prince 
Inaugurates
the National 
Career Exhibition 
Under the patronage of His Highness Sheikh 
Dr Sultan Bin Mohammed Al Qasimi, Supreme 
Council Member and Ruler of Sharjah, Sheikh 
Sultan Bin Mohammed Bin Sultan Al Qasimi, 
Crown Prince and Deputy Ruler of Sharjah, 
inaugurated the 22nd edition of the National 
Career Exhibition 2020 which was held at the 
Expo Centre Sharjah during the period 11- 9 
February 2020.

With the Participation of Department 
of Seaports & Customs

Following the inauguration, Sharjah Crown 
Prince, accompanied by the Deputy Ruler 
of Sharjah and the attendees, toured 
the exhibition pavilions, where they 
were briefed on the job opportunities 
and training programmes offered to 
Emirati citizens and graduates and the 
various opportunities the participating 
institutions provide for enhancing the job 
skills of Emirati job seekers, in addition 
to the most prominent achievements of 
banks, insurance companies, finance and 
exchange in the Emiratization field.

The Exhibition focused on three main 
themes; “empowering promising national 
cadres, training and professional 
development”.
His Excellency Mohammed Meer Abdul 
Rahman, Director of the Department of 
Seaports & Customs has participated in 
the opening ceremony and visited the 

The Department of Seaports & 
Customs (DSPC) participated in the 
fair within the platform of Sharjah 
Government Departments. DSPC›s 
participation came within the 
course of its strategic partnership 
with Directorate of Sharjah Human 
Resources (DHR).
With more than 50 public and 
private institutions, The Career 
Fair was organised by the Expo 
Centre Sharjah in cooperation with 
the Emirates Institute for Banking 
and Financial Studies (EIBFS) and 
(DHR) and with the support of the 
Sharjah Chamber of Commerce 
and Industry, SCCI.

f
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pavilion of the Department.
The Department was represented 
by Rashid Khamis Hamad Al Suwaidi, 
Director of HR Administration(Sharjah 
Customs) , and staff of Sharjah Customs 
HR Administration; Bushra Mohammed 
AbdulRaman Al Hammer, Ali Hamad 
Raqit, Ali Ghanim Al Mazroui and Jasim 
Mohammed Ibrahim, and Customs 
Officers; Fawziyah Bilal Al Harr, Hazeem 
bin Hadah and Mohammed Modhafar Al 
Zarouni.  
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Following the inauguration, Sheikh Khaled 
toured the exhibition pavilions, where 
he was briefed on the exhibition which 
featured a lot of platforms reflecting 
the agricultural, industrial and tourism 
investment opportunities provided by 
the government of Kerala as part of its 
endeavors to enhance cooperation with 
the Emirate of Sharjah.
«Come on Kerala 2020» also saw the 
participation of major public and private 
institutions, as well as the accompanying 
cultural activities, which showcased 
a variety of programmes to exchange 
ideas and cultures between visitors and 

Sheikh Khaled 
bin Abdullah
Bin Sultan
Al Qasimi
Inaugurated
the Thirds
Session of

«Come on Kerala
Exhibition»

Under the patronage of His 
Highness  Sheikh Sultan bin 
Mohammed bin Sultan Al Qasimi, 
Crown Prince and Deputy Ruler 
of Sharjah, the  3rd Kerala trade 
and culture festival «Come on 
Kerala 2020»  was inaugurated 
on January 2020 30 at the Expo 
Centre Sharjah by Sheikh Khaled 
Bin Abdullah Bin Sultan Al Qasimi, 
Chairman of the Department 
of Seaports and Customs and 
Chairman of  Sharjah Free Zones.

With the participation of more than 250 
brands and 4,000 businessmen, the 
three-day event witnessed the launch 
of Women Excellence Awards, Kerala 
cuisine festival, and cookery contests.

f
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exhibitors.
Sheikh Khaled said, «Organising the 
show for the third consecutive year 
reflects historical relations and mutual 
cooperation between the Emirate of 
Sharjah, India in general, and the state 
of Kerala in particular. It also comes 
as part of joint efforts to enhance 
the prosperous economic cooperation 
between the two friendly countries.»
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Mr. Yaqoub Ghabish, Director of Hamriyah 
Customs Centre, Mr. Khalid bin Samnoah, 
Director of Container Customs Centre 
and Mr. Mohammed Al Raeesi, Director of 
Khatm Al Melaha  Customs Centre visited 
FCA›s Platform in the exhibition. 
Sharjah Customs was represented by 
Customs Inspectors: Rashid Khalfan 
Al Shamsi, Humaid Hassan Al Marzok, 
Rashid AbdulRahman Al Naboda and 
Abdulla Essa Al Shamsi.
His Highness Sheikh Mansour bin Zayed 
Al Nahyan, Deputy Prime Minister and 
Minister of Presidential Affairs, opened 
the 4th edition of the Unmanned Systems 
Exhibition, UMEX, and Simulation and 
Training Exhibition, SimTEX, at the Abu 
Dhabi National Exhibition Centre on 
February 23 which lasted for three days.

Sharjah 
Customs 
Participates 
in Umex & 
Simtex 2020
The Department of Seaports & Customs 
participated in the fourth edition of the 
Unmanned Systems Exhibition, UMEX 
2020, and Simulation and Training 
Exhibition, SimTEX.

The participation came within the 
platform of the Federal Customs 
Authority to showcase the latest 
innovations & initiatives in modern 
customs systems.

m
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More than 20 customs inspector from 
Khorfakkan Customs Centre participated 
in the programme.
At the graduation ceremony, His Excellency 
Dr. Tariq Sultan Bin Khadem, Head of the 
Directorate of Human Resources- Sharjah, 
His Excellency Prof. Hamid Majoul Al 
Naimiy, Director of University of Sharjah 
(UoS) and Dr. Radhi Al Zubaidi, Director of 
the Center for Continuing Education and 
Professional Development (UoS), honored 
the graduates. A number of managers and 
officials in the Eastern Region attended 
the ceremony. 
 Abdullah Mahoud Al Hamadi, Director of 
Khorfakkan Customs Centre and Adnan Al 
Kassar, Head of Inspection section in the 
Centre attended the event.

The programme was aiming at 
improving qualification, training 
and skills for national staffs in 13 
administrative and vocational 
professions.
The programme also included 
customs inspection diploma 
which was aiming at leveraging 
the performance and capacity of 
customs inspector.

mKhrofakkan 
Customs Centre 
Participates 
in a Vocational 
Diploma 
Programme
In the course of continuous collaboration 
between Department of Seaports & Customs 
(DSPC), Directorate of Human Resources 
and University of Sharjah, a graduation 
ceremony was held for graduates of the 
vocational diplomas on
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The Director of the Customs Centre 
thanked the honored group for their 
productive and constructive efforts in 
supporting customs inspection.

On the same day and within the course 
of recognition and addressing functional 
performance of the staff, Mr. Khalid bin 
Samnoah has honoured a customs officer 
in the centre.
The director presented a certificate of 
appreciation to customs officer Abdullah 
Ali Al Ali for his distinguished efforts in 
improving the performance of the work.
 He also praised Officer Ali for his 
performance and his recognized 
participation in the national events. 

Honouring 
Sharjah Police 
Officers & 
a Customs 
Officer
Mr. Khalid Salem bin samnoah , Director 
of Container Customs Centre, received 
Lieutenant Colonel  Dr. Ahmed Adel Al 
Mamory, Major Ali Essa Al Shamsi  and 
Sergant Major, Wafaa Hamid Salem  and  
first- Policeman Ahmed bu Zaid from K9 
Unit – Sharjah Police. They were awarded 
with appreciation certificates.

The honouring came for the strong 
strategic collaboration with Sharjah Police 
in general and K9- Unit in particular and 
their rule in security customs-related 
inspections at the centre. 

T
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The Department of Seaports & 
Customs(DSPC) in its course to take part in 
the national event has participated in the 
exhbition.
 HE Sheikh Saeed Al Qasimi has toured 
the exhibition and visited department’s 
stand. He also witnessed the ceremony of 
recognition of the participating entities. 
HE presented a plaque to the department 
in recognition of the DSPC active 
participation in the exhibition, which was 
received by Mr. Abdullah Mahmoud Al 
Hammadi, Director of Khorfakkan Customs 
Centre. 

Representing the department, Khorfakkan 
Customs Centre participated in the fair by 
Mr. Adnan Al Kassar, Head of Inspection 
Section at the centre and Mr. Mohammed 
Ismael head of personnel section and 
Inspector Saleh Darwish. 

DSPC 
participates 
in Training & 
Employment 
Exhibition
HE Sheikh Saeed bin Saqr Al Qasimi, 
Deputy Chief of Sharjah Ruler’s Office 
in Khorfakkan, inaugurated the first 
Training and Employment Exhibition 
which was held at the University of 
Sharjah- Khorffakan Branch. 

The fair was held with the participation 
of 22 national establishments aiming at 
attraction of students for vocational and 
employment opportunities.

T
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The Students have been acquainted 
with the nature of customs works in all 
department of the centre and witnessed 
a live show of police dogs (K9 Unit) 
performed to find out contrabands.
Mr. Khalid Salem bin Samnoah, Director 
of Container Customs Centre attended 
the certificate giving ceremony for 
training the students in field of social and 
voluntary services and praised the efforts 
of the students in education wishing them 
good luck and success.

Sharjah 
Customs 
Hosts School 
Students
Within two weeks, the Container Customs 
Center, hosted a group of students from Al 
Resalah International School of Science. 
During the period 6-2 February the center 
hosted a group of male students of the 
school and hosted female students during 
the period 13-9 February, T
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Two Training 
Courses  for 
Sharjah Customs

In order to improve skills and 
performance of Customs Staff 
which might reflect positively on 
service provided to the customers, 
two training courses were 
conducted:T
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In order to strengthen the expertise of 
Sharjah Customs Inspectors, the Department 
of Seaports & Customs organized a training 
course on Customs measures to implement 
provisions of restriction and prohibition in 
the UAE Customs.
 Twenty customs inspectors from eight 
customs centre in the emirate of Sharjah 
have participated in the training course. 
The training course, which was conducted at 
Container Customs Centre, lasted for three 
days. 
Mr. Mansour Abdul Rahman Al Maree , 
Assistant -Director of Container Customs 
Centre attended the certificate giving 
ceremony.

More than twenty inspectors from eight 
customs centers in the emirate of Sharjah 
have participated in customs investigations 
& seizure report training course.
The course, which lasted for three days, 
was concluded on February 13 2020 at 
the Container Customs Centre. It was 
aiming at enhancing skills and improving 
the capacities of customs inspectors in the 
field of conducting customs investigations 
and preparing seizure reports.
Mr. Essa Harib bin Askoor, Head of 
inspection section at the center attended 
the certificate giving ceremony.

Customs measures to 
implement provisions of 
restriction and prohibition in 
the UAE Customs

Customs Investigations and 
Seizure Reports 



Crown Prince 
Inaugurates the National 
Career Exhibition

Sharjah Customs Participates 
in Umex & Simtex 2020

Sheikh Khaled bin Abdullah Bin Sultan 
Al Qasimi
Inaugurated the Thirds 
Session of «Come on Kerala 
Exhibition»
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