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كلمة العدد
وافــق مجلــس الــوزراء فــي يونيــو مــن العــام الجــاري علــى تطبيــق
نظــام إلكترونــي جمركــي موحــد فــي جميــع اإلدارات الجمركيــة فــي
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمنافــذ التابعــة لهــا تحــت إشــراف
الهيئــة االتحاديــة للجمــارك.
وبالفعــل باشــرت بعدهــا ،الهيئــة االتحاديــة للجمــارك ،بالتعــاون مــع
دوائــر الجمــارك المحليــة ،اإلجــراءات التنفيذيــة لتوحيــد األنظمــة
الجمركيــة فــي الدولــة ،واعتمــاد نظــام إلكترونــي جمركــي موحــد
فــي إدارات الجمــارك المحليــة والمنافــذ الحدوديــة كافــة.
وبهــذا ســتطبق جميــع اإلدارات الجمركيــة فــي الدولــة النظــام
الجديــد فــي جميــع مراكزهــا ومنافذهــا الجمركيــة .والنظــام
اإللكترونــي الموحــد هــذا ســيعزز األداء باإلجــراءات الجمركيــة
والمعاييــر األمنيــة فــي المنافــذ الحدوديــة ويعمــل علــى
تقليــص زمــن التخليــص الجمركــي ويدعــم الرقابــة الجمركيــة
ومنظومــة التفتيــش والمعاينــة للبضائــع ضمــن عمليــات
التصديــر واالســتيراد.
إن تطبيقــا كهــذا ال بــد أن تجنــي وراءه اإلدارات
الجمركيــة الكثيــر مــن الفوائــد ،إذ أنــه يعــزز العمــل
الجمركــي بشــكل عــام بمــا يســاهم فــي تســهيل
حركــة التجــارة وحركــة المســافرين ًوبالتالــي فــأن
فوائــده المتوقعــة ،ســتطال أيضــا القطــاع
التجــاري والتجــار وكذلــك المســافرين.
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ارتفاع عمليات
الشحن العام للبضائع
غير النفطية خالل
النصف األول من
العام الحالي
حققت عمليات الشحن العام للبضائع بموانئ الشارقة البحرية
الثالثة (ميناء خالد وميناء خورفكان وميناء الحمرية ) ارتفاعا
في عمليات الشحن العام للبضائع غير النفطية خالل النصف
األول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام
الماضي.
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فقــد ارتفــع مجمــل عمليــات الشــحن العــام
نئ
مــوا� الشــارقة خــال
عــر
للــواردات والصــادرات ب
ن
ـا� مــن عــام  2019إىل  916,050طنـاً بعــد
الربــع الثـ ي
أن كانــت  846,363طنــاً خــال ت
الفــرة نفســها مــن
عــام  2018محققــة زيــادة قدرهــا .8.23%
فيمــا ارتفعــت عمليــات شــحن مــواد الصــب
(الــواردات والصــادرات) عـ بـر مـ ن ئ
ـوا� الشــارقة خــال
ن
ـا� مــن عــام  2019إىل  725,319طنـاً بعــد
الربــع الثـ ي
أن كانــت  350,427طنــاً خــال نفــس ت
الفــرة مــن
عــام  2018محققــة زيــادة قدرهــا .107%
كمــا شــهدت حركــة ال ـركاب عـ بـر مينــاء خالــد زيــادة
عــر مينــاء
بلغــت  103%ووصلــت أعــداد الــركاب ب
الواصلــ� والمغادريــن �ف
ين
خالــد  32,356ركاب مــن
ي
أ
رحــات منتظمــة ف ي� الربــع الول مــن عــام 2019
بعــد أن كانــت  5,810راكب ـاً لنفــس الفـ تـرة مــن عــام
2018م .
بــ�ن
يذكــر أن مينــاءي خالــد وخورفــكان يســتقبالن ي
ـ� آ
الحـ ي ن
والخــر ســفناً ســياحية خــال فـ تـرة الموســم
الســياحي الــذي يمتــد طيلــة فصــل الشــتاء حيــث
اســتقبل مينــاء خالــد عــدداً مــن الرحــات الســياحية
وبلــغ عــدد الســياح الواصلـ ي ن
ـ�  8,906ســائحاً خــال
ن
ـا� مــن عــام  2019مســجال زيــادة قدرهــا
الربــع الثـ ي
 100%بعــد أن كان عددهــم  4,442ســائحا لنفــس
الفـ تـرة مــن عــام  .2018وبذلــك يصــل عــدد الـركاب
والســياح الذيــن وصلــوا مـ ن ئ
ـوا� الشــارقة  41,362فــرداً
أ
ـال.
خــال النصــف الول مــن العــام الحـ ي
نئ
ومــوا� الشــارقة البحريــة تمتــاز بمواقعهــا
ف
ال ت
ســراتيجية ي� إمــارة الشــارقة ممــا يشــكل قيمــة
إ
إضافيــة تخــدم المنطقــة الصناعيــة الكبــرة �ف
ي ي
للمــارة،
الشــارقة والمناطــق الصناعيــة المجــاورة إ
حيــث يقــع مينــاء خالــد ف ي� قلــب مدينــة الشــارقة
بينمــا يقــع مينــاء الحمريــة ضمــن المنطقــة الحــرة
ف ي� الحمريــة وبالقــرب مــن ضاحيــة الحمريــة عــى
بعــد  22كيلومـ تـراً مــن مدينــة الشــارقة والــذي يوفــر
خدمــات أساســية كبـ يـرة للمنطقــة الحــرة بالحمريــة
وللمســتثمرين ف ي� مجــال الصناعــة البحريــة ف ي�
المنطقــة .وهــذان المينــاءان يقعــان عــى الخليــج
ـر� ،بينمــا يمتــاز مينــاء خورفــكان الــذي يقــع عىل
العـ ب ي
ق
ف
ش
المــارة
ســاحل بحــر عمــان ي� الطــرف الــر ي� مــن إ
وضمــن مدينــة خورفــكان بأهميــة كـ بـرى للســفن إذ
يقــع خــارج مضيــق هرمــز وعــى المســارات الرئيســية

ت
الــى تربــط ش
الــرق
للخطــوط البحريــة العالميــة ي
بالغــرب .والمينــاء المذكــور يــكاد يكــون مكرســاً
لمناولــة الحاويــات ،وهــو قبلــة ألحــدث أجيــال
ناقــات الحاويــات العمالقــة ف ي� العالــم.

يوليو  -سبتمبر 2019
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أخبار الدائرة

تكريم ضابطي صف
من شرطة الشارقة

نظــم مركز جمارك ميناء خالــد احتفاال لتكريم ضابطي صف
من شرطة الشارقة..
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جــاء التكريــم بنــاء عــى توجيهــات رئيــس دائــرة
نئ
المــوا� البحريــة والجمــارك ،الشــيخ خالــد بــن
عبــدهللا بــن ســلطان القاســمي بتعزيــز أوارص
ت
االســر ي ن
التعــاون مــع ش
اتيجي� للدائــرة،
الــركاء
مــر عبدالرحمــن مديــر
ومتابعــة ســعادة محمــد ي
الدائــرة ،حيــث قــام الســيد ســالم الزمــر مديــر
مركــز جمــارك مينــاء خالــد بتكريــم مســاعد أول/
يوســف محمــد الحــداد ،ورقيــب أول عبــدهللا حميــد
المهـ يـري مــن ش�طــة الشــارقة لجهودهمــا المتمـ ي ز
ـرة
ف ي� التعــاون مــع الدائــرة خصوصــا مركــز جمــارك
مينــاء خالــد.
ض
ش
حــر التكريــم عــدد مــن ضبــاط �طــة الشــارقة
الشــامس
والســيد خليفــة ســالم عبــدهللا خليفــة
ي
الجمــرك.
وعــدد مــن موظفــي المركــز
ي
ت
ش
ـأ� �طــة الشــارقة
وقــال الســيد ســالم الزمــر « :تـ ي
ف� المقــام أ
ت
الول مــن حيــث ش
الســراتيجية
ال�اكــة إ
ي
مــع دائــرة المـ ن ئ
ـوا� البحريــة والجمــارك ونحــن نشــهد
يوميــا ف ي� مركــز جمــارك مينــاء خالــد هــذا التعــاون
الوثيــق مــع ش
ال�طــة ف ي� سـ يـر أعمــال الجمــارك إن كان
ذلــك يرتبــط بالمســافرين عــر منفــذ المينــاء أو �ف
ب
ي
شـ تـى مجــاالت التعــاون أ
الخــرى المتعلقــة بالشــحن
أو الســفن».
وأضــاف قائــا« :إن هــذا التعــاون قــد نشــأ بنشــوء
مينــاء خالــد منــذ منتصــف الســبعينيات مــن القــرن
ض
ـا� وتطــور بشــكل كبـ يـر خــال تلــك الســنوات
المـ ي
وأكــر مــن أي وقــت ض
مــى .كمــا أن
ليكــون أقــوى ب
مثــل هــذا التعــاون يلعــب الــدور المشــهود �ف
ي
توطيــد أ
المــن وحمايــة المجتمــع وســامته».

يوليو  -سبتمبر 2019
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ضمن الدورة الثالثة لجائزة
األداء المالي المتميز

موانئ الشارقة تحصد
جائزة فئة الجهة
الرائدة في تطبيق
معايير الموازنات
كرم الشيخ محمد بن سعود القاسمي ،رئيس دائرة المالية المركزية
المالي
في الشارقة ،الفائزين بالنسخة الثالثة من جائزة األداء
ً
المتميز في حفل نظمته الدائرة بالجامعة القاسمية ،تقديرا
لجهودهم في رفع مستوى إدارة الموارد وحفظ المال العام.
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وجــاء التكريــم بحضــور الشــيخ خالــد بــن عبــدهللا
بــن ســلطان القاســمي رئيــس دائــرة المــو ن ئ
ا� البحريــة
مــر عبدالرحمــن مديــر
والجمــارك وســعادة محمــد ي
أ
الدائــرة والجهــات الحكوميــة المكرمــة ،وأعضــاء المانــة
بالضافــة إىل ممثــ� الرعــاة الرسـ ي ن
ـمي�،
العامــة للجائــزة ،إ
ي
وموظفــي وموظفــات الدائــرة مــن مختلــف الوحــدات
إالداريــة.
وقــال وليــد الصايــغ ،مديــر عــام دائــرة الماليــة المركزية
بالشــارقة :تشــكل الجائــزة حافــزاً لتطويــر إجــراءات
العمــل ف ي� إالدارات الماليــة بالجهــات الحكوميــة ،ورفــع
كفــاءة المنظومــة الماليــة لحكومــة الشــارقة ،بمــا يمكــن
هــذه الجهــات مــن المســاهمة ف ي� تحقيــق أهــداف
الحكومــة التنمويــة.
أ
ن
وقــال نــارص كش ـو ن يا� ،المـ يـ� العــام للجائــزة :ارتكــزت
الــدورة الثالثــة لجائــزة أ
الداء المــال المتمـ ي ز
ـر ،عىل أفضل
ي
يّ ز
وبالمعايــر و ش
الــروط
التمــر،
الممارســات الدوليــة ف ي�
ي
إالقليميــة المختلفــة ،وبالتنســيق مــع أكاديميــة جوائــز
العــر� ،ف� المصادقــة واالعتمــاد و ت
يّ ز
االعــراف
التمــر
بي ي
أ
ز
ـ� ،المــر الــذي عكــس تنافسـاً إيجابياً
التمـ يـري والمؤسـ ي
ـ� أكـ ثـر مــن  80جهــة حكوميــة ،وبـ ي ن
بـ ي ن
ـ� أكـ ثـر مــن 300
ـال بمختلــف مســمياتهم الوظيفيــة.
موظــف مـ ي
وشــهد الحفــل الــذي أقيــم ف� الجامعــة القاســمية �ف
ي
ي
 29أبريــل  2019منــح الجوائــز عــى الفائزيــن ف ي� الفئــات
المؤسســية ،حيث كان وســام الجهة الحكوميــة المركزية
الداء المــال ،مــن نصيــب دائــرة أ
الرائــدة ف� أ
الشــغال
ي
ي
العامــة ،ووســام الجهــة الحكوميــة المســتقلة الرائــدة
ف� أ
المــال ،للمنطقــة الحــرة ف ي� الحمريــة ،وهيئــة
الداء
ي
ي
كهربــاء وميــاه الشــارقة ،وجــاء وســام الجهــة الحكوميــة
المركزيــة الرائــدة ف ي� تطبيــق معايـ يـر الموازنــات ،لدائــرة
التخطيــط والمســاحة ،أمــا وســام الجهــة الحكوميــة
المســتقلة الرائــدة ف ي� تطبيــق معايـ يـر الموازنــات ،فذهب
إىل م ـو ن ئ
ـدول ،ف ي�
ا� الشــارقة ،وهيئــة مطــار الشــارقة الـ ي
حـ ي ن
ـ� حصــدت هيئــة متاحــف الشــارقة ،وســام الجهــة
ف
الحكوميــة الرائــدة ي� تطبيــق معايـ يـر الحســابات.
وكان الحفــل قــد شــهد تكريــم دائــرة الم ـو ن ئ
ا� البحريــة
والجمــارك لحصــول مــو ن ئ
ا� الشــارقة عــى جائــزة فئــة
معايــر الموازنــات ،حيــث
الجهــة الرائــدة ف ي� تطبيــق
ي
قــدم الشــيخ محمــد بــن ســعود القاســمي ،رئيــس
الدائــرة الماليــة المركزيــة درع الجائــزة إىل الشــيخ
خالــد بــن عبــدهللا بــن ســلطان القاســمي ،رئيــس دائــرة

المـو ن ئ
ا� البحريــة والجمــارك بحضــور ســعادة محمــد مـ يـر
عبدالرحمــن مديــر الدائــرة وعــدد مــن موظفــي مــو ن ئ
ا�
الشــارقة .
وكانــت هيئــة الطــرق والمواصــات قــد حصــدت وســام
الجهــة الحكوميــة الرائــدة ف ي� تطبيــق معايـ يـر إالي ـرادات،
فيمــا كان وســام الجهــة الحكوميــة الرائــدة ف ي� تطبيــق
معايـ يـر المشـ تـريات ،مــن نصيــب بلديــة مدينــة الحمرية،
أمــا وســام الجهــة الحكوميــة المركزيــة ف ي� تطبيــق أفضــل
فكــرة ف ي� الماليــة العامــة ،ففازت بــه بلدية مدينة الشــارقة،
ووســام الجهــة الحكوميــة المســتقلة ف ي� تطبيــق أفضــل
فكــرة ف ي� الماليــة العامــة ،كان مــن نصيــب دائــرة الطـ يـران
ن
ـد� ،وحصــدت دائــرة الخدمــات االجتماعيــة ،وســام
المـ ي
ف
الجهــة الحكوميــة المركزيــة ي� تطبيــق أفضــل فكــرة
ف ي� ترشــيد النفقــات ،وذهــب وســام الجهــة الحكوميــة
المســتقلة ف ي� تطبيــق أفضــل فكــرة ف ي� ترشــيد النفقــات ،إىل
ن
ـد�.
دائــرة الطـ يـران المـ ي
وكان رئيــس الدائــرة الماليــة قــد كــرم الموظفــة د .ناديــة
مــوىس إدريــس مــن جمــارك الشــارقة لحصولهــا عــى
ز
ـال
ـال المتمـ يـر  -فئــة المدقــق المـ ي
جائــزة الموظــف المـ ي
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أخبار الدائرة

وفد من الهيئة
االتحادية للجمارك
ومنظمة الجمارك
العالمية يزور الدائرة
زار وفــد من الهيئة االتحادية للجمارك مــع ممثلين من منظمة
الجمــارك العالمية دائــرة الموانئ البحرية والجمارك في 24
يونيو .2019
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ت
المشــرك ف ي� إطــار التعــاون
جــاءت زيــارة الوفــد
بـ ي ن
ـ� الهيئــة االتحاديــة ومنظمــة الجمــارك االتحاديــة
وكذلــك مــع جمــارك الشــارقة.
واجتمــع الوفــد مــع الســيدة صفــاء ســلطان،
مديــر إدارة االتصــال الحكومــي والقائــم بأعمــال
إدارة التدريــب والســيد راشــد خميــس الســويدي
مديــر إدارة المــوارد ش
زك
الب�يــة والســيد احمــد ي
مــال ،فيمــا مثــل الوفــد
عبدالمطلــب ،مراقــب ي
خبــران مــن منظمــة الجمــارك العالميــة والســيد
ي
طــارق عبــدهللا بــو رحيمــة ،مديــر إدارة التطويــر
بالنابــة ،مثــل الهيئــة االتحاديــة للجمــارك.
ـرك إ
الجمـ ي
بــ�ن
ناقــش المجتمعــون ســبل تعزيــز التعــاون ي
ين
الطرفــ� .
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وفد من دائرة
اإلحصاء والتنمية
المجتمعية يزور
جمارك الشارقة
في الشارقة في
زار وفد من دائرة اإلحصاء والتنمية المجتمعية ً
 26يونيو  2019المقر الرئيسي للدائرة وعقد اجتماعا مع إدارة
اإلحصاء في جمارك الشارقة.
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جــاءت الزيــارة ف� إطــار التعــاون المســتمر ي ن
بــ�
ي
الحصــاء والتنميــة المجتمعيــة مــع دائــرة
دائــرة إ
نئ
المــوا� البحريــة والجمــارك ،
ض
الحصــاء والتنميــة
وحــر االجتمــاع عــن دائــرة إ
ـ� محبــوب
المجتمعيــة كل مــن المستشــار الســيد عـ ي
الســيد طــارق الغ ـزال الســويدي مســؤول البيانــات
الكــرى والســيدة نــورة الشــامس ،فيمــا ض
حــر
ب
ي
الحصــاء بالدائــرة كل مــن الســيد
االجتمــاع عــن إدارة إ
الحصــاء واالحصائيــون
إدارة
ـر
جمــال الشــيخ مديـ
إ
ش
عــ�
كل مــن الســيد أســامة ال�قــاوي والســيد ي
ن
ـى
عــوض عـ ي
ـ� والســيدة مــى محمــد ســعيد الناعـ ب ي
ت
حيــث تمــت مناقشــة ســبل تطويــر العمــل المشــرك
ف ي� مجــال إحصائيــات إمــارة الشــارقة بهــدف خدمــة
قاعــدة البيانــات االقتصاديــة.
الحصــاء ف ي� جمــارك الشــارقة مــن
يذكــر أن إدارة إ
ف
الدارات الرئيســية ي� الدائــرة والمســؤولة عــن
إ
توفــر معلومــات وبيانــات إحصائيــة حــول جميــع
ي
العمليــات التجاريــة الجمركيــة الخارجيــة الــىت
ي
تضــم الصــادرات والــواردات وإعــادة التصديــر
ت
ت
ـى تتــم مــن خــال المنافــذ
وال�
انزيت(العبــور) والـ ي
الجمركيــة ف ي� إمــارة الشــارقة.
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دورات تدريبية

الدائرة تواصل انجاز
المزيد من الدورات
وورش العمل
تباشر دائرة الموانئ البحرية والجمارك جهودها لتطوير العمل
في جميع مرافقها وإداراتها وهي إذ تؤكد على أهمية
التدريب في دفع عجلة التقدم إلى األمام وتعزيز كفاء
العاملين ضمن اختصاصات عملهم  ،فأنها ترفع من قدرات
أبناء الوطن في كسب المزيد من المنجزات خصوصا في مجال
عمل المفتشين الجمركيين لدورهم البناء في حماية الوطن
والمساهمة في االزدهار االقتصادي للوطن من خالل التصدي
لمحاوالت التهريب للمواد الممنوعة كالمخدرات والسلع
المقلدة الضارة بالمجتمع عبر المنافذ الحدودية.
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•ورشة عمل حول أمن وأمان المصادر
والمواد المشعة
•دورة كيفية التعامل مع المواد المشعة
والمتفجرات والتسريب اإلشعاعي
•دورة فن التعامل مع الجمهور

ورشة عمل حول أمن وأمان المصادر
والمواد المشعة
نظمــت دائــرة المـ ن ئ
ـوا� البحريــة والجمــارك وبالتعــاون

مــع الهيئــة االتحاديــة للرقابــة النوويــة والهيئــة
االتحاديــة للجمــارك ورشــة عمــل توعويــة حــول
« أمــن وأمــان المصــادر والمــواد المشــعة وحظــر
االنتشــار النــووي».
ف
ت
الــى عقــدت ي� غرفــة تجــارة
شــارك ف ي� الــدورة
ي
ت
ـى اســتمرت لثالثــة أيــام (30
وصناعــة الشــارقة والـ ي
أبريــل لغايــة  2مايــو  )2019أكـ ثـر مــن ثالثـ ي ن
ـ� مفتشـاً
مــن المراكــز الجمركيــة المختلفــة ف ي� الشــارقة.
كمــا شــارك ف ي� الــدورة مفتشــون مــن جمــارك الفجـ يـرة
ين
مفتشــ� مــن الهيئــة
ورأس الخيمــة إضافــة إىل
االتحاديــة للجمــارك ،تلقــى المشــاركون فيهــا دروسـاً
عمليــة وأخــرى نظريــة ف ي� مجــال موضــوع الورشــة
قدمهــا اختصاصيــون مــن الهيئــة االتحاديــة للرقابــة
النوويــة.

دورة كيفية التعامل مع المواد المشعة
والمتفجرات والتسريب اإلشعاعي
ف
ش
الــركاء
و� إطــار التعــاون المســتمر مــع
ي
ت
االســر ي ن
نئ
المــوا� البحريــة
اتيجي� ،نظمــت دائــرة
والجمــارك وبالتعــاون مــع أكاديميــة العلــوم
ش
ال�طيــة ف ي� الشــارقة ،دورة كيفيــة التعامــل مــع
الشــعاعي.
المــواد المشــعة والمتفجـرات والترسيــب إ
ت
الــى أقيمــت ف ي� قاعــات أكاديميــة
وامتــدت الــدورة ي
العلــوم ش
ال�طيــة بالشــارقة ثالثــة أيــام مــن التاســع
إىل الحــادي ش
عــر مــن يوليــو  2019تحــت شأ�اف
المــدرب المختــص ســيف عبــدهللا الرضــوان .وكانــت
الدائــرة قــد نظمــت بالتعــاون مــع أ
الكاديميــة ذاتهــا
دورة مماثلــة ف ي� مركــز جمــارك خطــم المالحــة شــارك
فيهــا مفتشــون مــن المنطقــة ش
ال�قيــة ف ي� إمــارة
الشــارقة.
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اختتمــت جمــارك الشــارقة دورة تدريبيــة لموظفــي الجمــارك.
ت
الــى انعقــدت ف ي� مركــز جمــارك الحاويــات
جــاءت الــدورة ي
وامتــدت عــى مــدى ثالثــة ايــام خــال ت
الفــرة  23لغايــة 25
يوليــو  2019تحــت عنــوان فــن التعامــل مــع الجمهــور ،حيــث
ين
ين
الجمركيــ� مــن
المفتشــ�
شــارك ف ي� الــدورة مجموعــة مــن
تســعة مراكــز جمركيــة ف ي� الشــارقة
حـ ضـر حفــل توزيــع شــهادات تخــرج الــدورة الســيد يعقــوب
غابــش مديــر مركــز جمــارك الحمريــة والســيد خالــد ســالم بــن
ســمنوه مديــر مركــز جمــارك الحاويــات .وألقــى الســيد غابــش
كلمــة ف� الحضــور شــكر فيهــا المشـ ي ن
ـارك� وأشــاد بجهودهــم ف ي�
ي
ـرك متمنيــا لهــم التوفيــق والتقــدم ف ي� العمــل.
ـ
الجم
ـم
عملهـ
ي
�ض
وقــد أشــادت محــا ة الــدورة الســيد خلــود الطنيجــي
ين
بالمشــارك� ف ي� الــدورة بجهــود موظفــي الجمــارك خصوصــا
ين
عــ� عبــدهللا مــن مركــز جمــارك الحاويــات
الســيد
حســ� ي
ـال مــع جمهــور
إلجادتــه التامــة لفــن اســتقبال والتعامــل المثـ ي
ين
المر ي ن
المشــارك� ف ي� الــدورة.
اجعــ� رغــم أنــه لــم يكــن مــن
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 60ألف درهم حد
اإلفصاح عن النقد
بصحبة المسافرين
أخبار هامة

(العمل بنظام التير
في جمارك الشارقة)
بعــد تفعيــل نظــام التـ يـر مــن قبــل المنظمــة الدولية
ق
ـر� ،بــدأت جمــارك الشــارقة باســتخدام
للنقــل الطـ ي
ـرك ف ي�
نظــام التـ يـر ضمــن علميــات التخليــص الجمـ ي
مركــز جمــارك مينــاء خالــد ومينــاء الحمريــة ومينــاء
ـدول.
خورفــكان والمنطقــة الحــرة بمطــار الشــارقة الـ ي
التــر،
ولالســتفادة والبــدء باســتخدام نظــام
ي
باســتطاعتكم التواصــل مــع نــادي الســيارات
ال�يــد
والســياحة إ
للمــارات العربيــة المتحــدة عـ بـر ب
إ ت ن
و�TIR@atcuae.ae :
اللكــر ي
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الموانئ البحرية والجمارك ـ حكـومـة الشارقة

المــارات المركــزي ،إنــه تــم تخفيــض
قــال مــرف إ
اللزامــي للأمــوال النقديــة «الــكاش»
الفصــاح إ
حــد إ
ت
ـى يحملهــا المســافرون معهــم عـ بـر منافــذ الدولــة
الـ ي
ال�يــة والبحريــة والجويــة ،إىل  60ألــف درهــم بــدال
ب
مــن  100ألــف درهــم ســابقاً.
جــاء ذلــك خــال مؤتمــر صحفــي عقــد ف ي� مقــر
المــرف
بأبوظــى ،ف ي�  23يوليــو  ،2019إلطــاق
بي
البــاغ الجديــد ( )goAMLلمكافحــة غســل
برنامــج إ
أ
الرهــاب وتمويــل
المــوال ومواجهــة تمويــل إ
غــر ش
الم�وعــة.
التنظيمــات ي
الشــامس نائــب المحافــظ المــرف
وقــال ســيف
ي
اللزامــي
ـاح
ـ
فص
ال
ـد
ـ
ح
إن
ـر
ـ
المؤتم
ـال
المركــزي خـ
إ
إ
أ
ت
ـى يحملهــا معهــم
عــن المــوال النقديــة «الــكاش» الـ ي
المســافرون أصبــح  60ألــف درهــم بــدال مــن 100
بالفصــاح
ألــف درهــم ،حيــث يلــزم المســافرين إ
عنــد دخولهــم الدولــة أو الخــروج منهــا عــن المبالــغ
ت
ـى يحملونهــا إذا تجــاوزت قيمتهــا
الماليــة النقديــة الـ ي
 60ألــف درهــم ،كمــا يجــب عليهــم امتــاك وثيقــة
تثبــت أصــل أ
المــوال ،أمــا ف ي� حــال كانــت القيمــة
غــر
أقــل مــن  60ألــف درهــم فــإن المســافرين ي
ملزمـ ي ن
بالفصــاح عنهــا.
ـ� إ

الطابع الضريبي على
السجائر يدخل حيز
التنفيذ
دخــل تنفيــذ إج ـراءات الطوابــع ال�ض يبيــة الرقميــة
الحمــراء عــى الســجائر اعتبــارا مــن أ
الول مــن
أغســطس 2019م وبهــذا ال يمكــن امتــاك أو بيــع
أيــة ســجائر ال تحمــل هــذه الطوابــع ف ي� جميــع
أ
ف
المــارات.
الســواق المحليــة ي� إ
وكان نظــام «وضــع عالمــات ي ز
ممــرة عــى التبــغ
ومنتجــات التبــغ» الــذي دخــل حـ ي ز
ـر التنفيــذ اعتبــاراً
الحــال تنفيــذاً لقــرار مجلــس
مــن بدايــة العــام
ي
الــوزراء الموقــر رقــم ( )42لســنة  2018بهــذا الشــأن
اســت�اد جميــع أنــواع
وســبق ذلــك تطبيــق منــع
ي
ممــرةز
الســجائر إىل الدولــة بــدون وجــود عالمــات ي
عليهــا ،اعتبــاراً مــن أ
الول مــن مايــو 2019م.
يز
الممــرة
وبموجــب القــرار يجــب تثبيــت العالمــات
عــى الســلع االنتقائيــة المحــددة داخــل منشــآت
ش
مبــا�ة إذا تــم
انتاجهــا بعــد التعبئــة والتغليــف
إنتاجهــا ف ي� الدولــة أو ف ي� مــكان خــارج الدولــة قبــل
المــارات.
االســت�اد إذا تــم انتاجهــا خــارج إ
ي

يوليو  -سبتمبر 2019
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Editorial
The UAE Cabinet had authorized in June(2019) the
implementation of the common customs electronic
system broadly in all customs administrations in the
state and its affiliated zones under the supervision
of the Federal Customs Authority (FCA).
Accordingly the FCA has initiated executive
procedures to unify the customs system across the
UAE.
The move is meant to authorize a common
customs electronic system within all local customs
administrations and border zones to contribute
to cementing the security scheme, facilitate
trade, simplify clearing procedures and expedite
information and data.
The new system will contribute to strengthening
customs procedures and security standards at
terminals. It will reduce customs clearance period
and reinforce customs controls on goods imports
and exports through terminals at borders.
Such kind of application must be profitable for
customs administrations as it will improve customs
performance and facilitate trade and passengers
movement which ultimately will be beneficial the
trade movements and passengers as well.
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Non-Oil Cargo
Shipment
Hikes in Q2

DSPC News

Imports and exports of general cargo
shipments through Sharjah Ports have
increased during Q2 2019 (ending on
31th of June) to 916,050 tons recording
a 8.23% increment more than that of Q2
2018 which was 846,363 tons.
In 2019 dry bulk cargo operations
(imports and exports) have increased by
107% from 350,427 tons in Q2 2018 to
725,319 tons in the same period of 2019.
At the end of Q2, Port Khalid recorded
16,675 Vehicles which is 44% more than
the same period of 2018 being 11,575.
Passenger Movements through Khalid
Port have increased sharply by 103% from
16,397 passengers in Q2 2018 to 32,
356 in the same period of 2019.
Khalid Port and Khorfakkan Ports are
accommodating cruise ships during the
tourist season (along the winter time
in the UAE). The number of the tourists
arrived increased from 4,442 during Q2
2018 to 8,906 in 2019 recording an
increment of 100%.

About Sharjah Ports

The main ports of the Emirate of Sharjah
namely( Khalid, Hamriyah and Khorfakkan)
are known for their strategic locations

Non Oil Cargo statistics for the three main
ports of the Emirate of Sharjah (Khalid,
Hamriyah and Khorfakkan) have recorded
increments in shipment volume of General
Cargo for the second quarter of the year.

4

In 2019 dry bulk cargo operations
(imports and exports) have increased by
%107 from 350,427 tons in Q2018 2 to
725,319 tons in the same period of 2019.
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which is regarded a value added
advantage that serve the industrial
area of Sharjah and other surrounding
industrial areas in the neighboring
emirates.
Port Khalid is located within the city of
Sharjah, while the promising Hamriyah
Port is located within the Hamriyah Free
Zone just 15 Km for Sharjah providing
significant services to the investors and
marine industry in the free zone. Both
ports are located in the Arabian Gulf,
while Port Khorfakkan is located in the
eastern part of the Emirate on the Oman
Sea within the city of Khorfakkan on
the main routes of the world navigation
lines outside Hurmuz Straits. The port is
mainly dedicated to container handing
and a vital destination for the largest
container carriers in the world.

July - September 2019
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DSPC News

Sharjah
Policemen
Recognized

Port Khalid Customs Centre celebrated the
recognition of two police officers from
Sharjah Police Department(SPD) . The
recognition came within the directives of
Sheikh Khaled bin Abdullah bin Sultan Al
Qasimi, Chairman of the Department of
Seaports & Customs (DSPC) to strengthen
cooperation ties with strategic partners
, and the close consideration of HE
Mohammed Meer Abdul Rahman, Director
of the Department of Seaports &Customs.
Two Sergeant Warrant Officers, Yousif
Mohammed Al Hadad and Abdullah Humaid
AL Muhairi from Sharjah Police Department
were recognized for their distinguished
cooperation with the Customs Centre.
Mr. Salem Al Zomor, Director of Port Khalid
Customs Centre, presented appreciation
certificates for the two officers. The
ceremony was attended by some Police
officers from Sharjah Police Department

Mr. Salem Al Zomor, Director of Port
Khalid Customs Centre, presented
appreciation certificates for the two
officers. The ceremony was attended by
some Police officers from Sharjah Police
Department and Mr. Khalifa Salem
Abdullah Al Shamsi, Customs staff at the
centre and a number of employees.

Al Zomar said: « Sharjah Police are in
the lead of the strategic partners with
DSPC as we daily notice at this customs
centre the tight cooperation with
the SPD, whether it is related to the
fluency of Customs related works like
the movement of passengers with the
terminal of Port Khalid or within other
fields of cooperation related to cargo and
vessels.»

Department of Seaports & Customs _ Government of Sharjah

and Mr. Khalifa Salem Abdullah Al
Shamsi, Customs staff at the centre and
a number of employees.
Al Zomar said: « Sharjah Police are in
the lead of the strategic partners with
DSPC as we daily notice at this customs
centre the tight cooperation with
the SPD, whether it is related to the
fluency of Customs related works like
the movement of passengers with the
terminal of Port Khalid or within other
fields of cooperation related to cargo
and vessels.»
He added: « The cooperation between
the two institutions ( DSPC and SPD)
backs to the mid of seventies of the
last century and it has developed
during these years to be higher and
stronger than any time before. This
cooperation is known for its role of
strengthening security and protection
of the community.»

July - September 2019
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Financial Performance
Excellence Awards
Winners Announced

Sharjah Ports
Awarded

His Excellency Mohamed bin Saud Al Qasimi,
Chairman of the Central Finance Department
honoured on 2019/04/29 winners of the third
edition of Sharjah Financial Performance Excellence
Award in an event organised by the department
at the Qasimia University. in attendance were HE.
Sheikh Khaled bin Abdullah Al Qasimi, Chairman of
the Department of Seaports & Customs(DSPC) HE.
Mohammad Meer Abdul Rahman Director of DSPC,
award committee members, winners of the awards,
and employees of the department.

8

DSPC News

Governmental entities competed for eight
awards that included excellence in Budgets
Criteria Implementation, Procurement
Criteria Implementation, Accounts Criteria
Implementation, Projects Management,
and Expenditure Decreasing Initiatives.
Employees, on the other hand, competed
for seven excellence individual awards
including titles such as Financial Manager,
Budgets Analyst, Procurements Officer,
Financial Auditor, and New Financial
Employee.
SCFD also honoured the official partners:
Qasimia University, Emirates Auctions,
Sharjah Asset Management Company,
Sharjah Islamic Bank, Galaxy International
Group, Sanid Programme, Sahab Smart
Solutions, and Rafid Automotive Solutions.
Through these awards, SCFD aims to
promote the effective governmental
expenditure practices and develop the
financial performance and sustainability in
the emirate.
Mr. Waleed Al Saigh, Director General
of Sharjah Central Finance Department
said that the prize is a great incentive
for developing the procedures of the
financial administrations of the Sharjah
Governmental Departments and upgrading

SCFD also honoured the official partners:
Qasimia University, Emirates Auctions,
Sharjah Asset Management Company,
Sharjah Islamic Bank, Galaxy International
Group, Sanid Programme, Sahab
Smart Solutions, and Rafid Automotive
Solutions.
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the finance efficiency of the departments
and thus enabling these entities to
contribute in achieving the government
development objectives.
The event witnessed the awarding of
the Department of Seaports & Customs
for winning the prize of the pioneer in
application of budget criteria. Sheikh
Mohammed bin Saud Al Qasimi presented
the plaque of the prize to Sheikh Khaled
bin Abdullah bin Sultan Al Qasimi, in
attendance of HE Mohammed Meer Abdul
Rahman Director of DSPC and a number of
the staff of the department.
The Chairman of SCFD also honoured Dr.
Nadia Mosa Edris(Sharjah Customs) for
winning the prize of the distinguished
finance employee.

July - September 2019
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DSCD and
DSPC Seek
Cooperation

A delegation from Sharjah Department of
Statistics and Community Development
(DSCD) visited the headquarters of the
Department of Seaports & Customs (DSPC)
on June 2019 26.

10

DSPC News

The visit came within the course of
cooperation and coordination with Sharjah
Customs.
Upon their arrival, the delegation held
a meeting with the staff of Statistics
Section of Sharjah Customs. The DSCD
delegation was formed from Mr. Tariq
Al Ghazal Al Suwaidi, in charge of Major
Statistics, Mr. Ali Mahbob, Consultant and
Mrs. Nora Al Shamsi. In attendance were Mr.
Jamal Al Sheikh, Director of the Statistics
Administration at Sharjah Customs and
statistics analysts: Mr. Osama Al Sharqawi,
Ali Awadh Ali and Mrs. Mona Mohammed
Saeed Al Naabi.
They
discussed
strengthening
cooperation between the two entities in
the domain of statistics of the Emirate of
Sharjah, especially those concerned to the
economic data-base of the Emirate.
The Statistics Administration is one of
the main sections of the Department
of Seaports which is dedicated to make
available statistical data for all customs
foreign trade operations including imports,
exports, re-exports and transits thorough
all Customs Terminals in the Emirate.

The visit came within the course of
cooperation and coordination with
Sharjah Customs.
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Training Courses for Customs Staff

•

A workshop on Safety of
Radiation Sources and Security
of Radioactive Materials and
Nuclear Non Proliferation

•

How to Deal with Radioactive
Substances, Explosives and
Radioactive Leakages

•

The Art of Dealing with Public

More Training
Courses for
Customs Staff

The Department of Seaports and
Customs(DSPC) maintains continually
plans to enhance performance levels
by organizing several training courses
in which many customs inspectors and
employees participate. It is aimed by these
training courses at improving skills of the
staff and acquiring more knowledge about
the latest customs related developments
which might reflect positively on their
performance and Sharjah Customs as a
whole. The following training courses
were conducted during the last season

12
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A workshop on Safety of
Radiation Sources and
Security of Radioactive
Materials and Nuclear Non
Proliferation
The Department of Seaports & Customs,
with the cooperation of the Federal
Authority for Nuclear Regulation (FANR)
and the Federal Customs Authority
(FCA) organized an awareness workshop
on safety of radiation sources, security
of radioactive materials and nuclear
non proliferation. The workshop was
conducted at the Sharjah Chamber of
Commerce and Industry and lasted for
three days with the participation of more
than thirty customs officers from all
customs centres of Sharjah.
Customs Officers from the Emirate of
Fujairah, Emirate of Ras Al Khaimah and
the Federal Customs Authority also
participated in the workshop.
The participants received from FANR
specialists lectures and practical lessons
on the theme of the workshop.

How to Deal with Radioactive
Substances, Explosives and
Radioactive Leakages

Within the course of its continuous
collaboration with the strategic partners,
the DSPC organized with the Sharjah
Police Science Academy
a training
session on how to deal with radioactive
substances, explosives and radioactive
leakages. The session which lasted for
three days from 9 till 11 July 2019 was
conducted at the headquarters of the
Academy by the professional trainer Saif
Abdullah Al Radwan. The Department
of Seaports & Customs had organized a
similar training session at Khatm Melaha
Customs Centre for Customs Officers
of the Eastern region of the Emirate of
Sharjah.

July
July=- September
September 2019
2019
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Training Courses for Customs Staff
The Art of Dealing with Public

Sharjah Customs also conducted a training session on
«the art of dealing with the public» for customs staff.
The session was conducted at the Container Customs
Centre for the period (25-23 July 2019). Customs
Officers from nine customs centre participated in the
session.
At the conclusion of the course, Mr. Yaqoub Ghabish,
The Director of Hamriyah Customs Centre addressed
the audience, thanked the participants and wished
them success in their careers as customs officers. In
attendance was Mr. Khalid Salem bin Samnoah, Director
of Container Customs Centre.
The trainer , Kholoud Al Teneiji praised the trainees and
Sharjah Customs Officers in general, for their efforts
and especially, Mr. Hussain Ali Abdullah, an officer at
the gate of the Container Customs Centre who was
appreciated for his work, dedication and professional
dealing with customers, though he was not a participant
in the course

14
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Sharjah Starts
work on TIR
System
TIR System is now active in Emirate of Sharjah. The
following Customs Centres are ready to accept the
movement of goods under TIR system: Port Khalid
Customs Centre, Hamriyah Port Customs Centre,
Sharjah Airport Free Zone Customs Centre and
Khorfakkan Customs Centre.
To start using the TIR system, you can contact the
Automobile and Touring Club of the United Arab
Emirates on: TIR@atcuae.ae
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Top News

AED 60000:
limits of Cash
to be Declared
by Passengers
The Central Bank of the UAE announced on July 23 2019
that the amount of cash brought in or out of the UAE
through any terminal, which should be declared by travelers
and passengers has been reduced to AED 60,000 or
equivalent instead of the previous AED 100,000.
The new announcement came during a news conference
held at the headquarters of the UAE Central Bank to
launch the new anti-money laundering platform, (goAML),
to gather and analyze intelligence submitted by reporting
entities, which is then analyzed and disseminated to law
enforcement authorities when deemed necessary.
During the conference, HE Saif Al Shamsi, Deputy
Governor of the Central Bank of the United Arab Emirates
announced that the amount of cash to be declared when
moving in and out of the country was reduced from
AED100,000 to AED 60,000.
Therefore, passengers travelling out of or entering the
UAE with more than AED 60,000 in cash or an amount
equivalent to this in any other currencies or other financial
instruments will have to declare it at the customs. If
the amount carried is less than AED 60,000 then the
passenger is not obliged to declare.
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Digital Tax
Stamps on
Cigarettes
Went into
Effect

Stamps as of May 1, 2019.
Pursuant to the decree, the decision specified that the
stamps must be placed on the excise goods at the facility
where they are manufactured if they are made in the UAE,
following the packaging process, or at a location outside
the UAE if they are imported.

The UAE regulations of the digital tax stamps on
Cigarettes went into effect as from August 1 2019.
Accordingly, sale and possession of all types of
cigarettes not bearing ‘Digital Tax Stamps’ is prohibited
across UAE markets.
The ‹Marking Tobacco and Tobacco Products Scheme’,
entered into force from the beginning of the year as
per Cabinet Decision No. (42) of 2018 on Marking
Tobacco and Tobacco Products.
This has been preceded by prohibition of import of
any type of cigarettes into the UAE not bearing the

July
July=- September
September 2019
2019
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