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كلمة

الجمركي 84

كلمة
تعقــد دائــرة الموانــئ البحرية والجمــارك لمفتشــي الجمارك 
باللغتيــن  الجمركيــة  المصطلحــات  حــول  تدريبيــة  دورة 
العربيــة واالنجليزيــة، والالفــت فــي هــذه الــدورة أنها تكســب 
مفتشــي ومخلصــي الجمارك مهــارات اصطالحية موســعة 
التفتيــش والتخليــص الجمركييــن، حيــث يتعــرف  بمجــال 
ــو  ــا ه ــب م ــة حس ــة العربي ــح باللغ ــى المصطل ــدرب عل المت
ــل  ــاه المقاب شــائع فــي االســتخدام، ثــم يتعــرف علــى معن
باللغــة االنجليزيــة، فيخــرج مــن حالــة االقتصــار علــى الطابــع 
المحلــي ليضــم إلــى مكتســباته مكاســب أخــرى دوليــة 
ــوف  ــدورة س ــالل ال ــه خ ــيتم عرض ــا س ــاة أن م ــع، بمراع الطاب
االســتخدام  كيفيــة  علــى  الموظــف  تدريــب  علــى  يركــز 
الصحيــح للمصطلــح الجمركــي وذلــك مــن خــالل تلقــي 
شــرحً وافيــً للمقصــود بالمصطلــح مــن الناحيتيــن النظريــة 
والتطبيقيــة، وال شــك فــي أن هــذا ســوف يســاعده علــى 
ــات  ــات العملي ــات وتقني ــي آللي ــب العالم ــن الرك ــون ضم يك
ــا  ــى طابعه ــه عل ــه ومهارات ــر معارف ــال تقتص ــة، ف الجمركي
المحلــي، بــل تصبــح أيضــً ذات طابــع دولــي، إذ مــن المتوقــع 
لتصبــح  الجمركيــة  المصطلحــات  إلــى  النظــرة  تتطــور  أن 

ــد.  ــي الموح ــلعي الدول ــود الس ــرار الك ــى غ عل

مدير التحرير
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القاسمي سلطان 
 يشــهد حفل اإلعالن الرسمي الختيار

»الشارقة مدينة صحية«
هـيـئـــة الـمـنـطـقـة الـحـــرة بـالـحـمـريـة

تـدشـــن مـشـروع الـمـراقـبـة 
الـمـسـتـمـــرة لـجـــودة الـهـواء الـمـحـيـط

توســعات جديدة لمجموعة
 منتجات البالســتيك في حرة المطار  

“العربية للطيران« تحقق أرباحًا صافية
 بقيمة 237 مليون درهم خالل 

النصف األول 2015
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الجمركي    84

سلطان القاسمي
 يشهد حفل اإلعالن الرسمي الختيار

»الشارقة مدينة صحية«

أن  العالميــة  الصحــة  منظمــة  تقريــر  وأكــد 
الشــارقة تضــع الصحــة عــى رأس جــدول أعمــال 
ي 

صنــاع القــرار وحققــت نتائــج وصفهــا بالباهــرة �ف
طها برنامــج المــدن  ي يشــرت

الوفــاء بالمتطلبــات الــ�ت
ي الوقــت الــذي بذلــت فيــه جهــود 

الصحيــة �ف
ف البنيــة التحتيــة والبيئــة االجتماعيــة  ة لتحســ�ي كبــري

ــة. ــة الصحي ــوم المدين ــع مفه ــا�ش م ــا يتم بم
كمــا أظهــر تقريــر فريــق تقييــم منظمــة الصحــة 
ي الشــارقة 

العالميــة أن برنامــج المدينــة الصحيــة �ف
وبتعــاون  وتنظيمــه  هيكلــه  بجــودة  يتســم 
وتجميــع  التوثيــق  وكان  المختلفــة  القطاعــات 

حاكــم  األعلــى  المجلــس  عضــو  القاســمي  محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ  الســمو  صاحــب  شــهد 
الشــارقة في 30 ســبتمبر 2015 وبحضــور ســمو الشــيخ ســلطان بــن محمــد بــن ســلطان القاســمي ولــي 
عهــد و نائــب حاكــم الشــارقة وســمو الشــيخ عبداللــه بــن ســالم القاســمي نائــب حاكــم الشــارقة حفــل 

والمؤتمــرات. للمناســبات  الجواهــر  قاعــة  فــي  »الشــارقة مدينــة صحيــة«  الرســمي الختيار  اإلعــان 

ويأتــي اختيــار الشــارقة كأول مدينــة صحيــة فــي المنطقــة 
الصحيــة  واالشــتراطات  المعاييــر  لكافــة  إيفائهــا  بعــد 
الشــبكة  ضمــن  الصحيــة  بالمــدن  المتعلقــة  الجديــدة 

العالميــة. الصحــة  لمنظمــة  اإلقليميــة 
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ــة  يجابي ــب االإ ــن الجوان ــات والشــفافية م البيان
ي التقريــر.

ي وردت �ف
الــ�ت

وأكــد تقييــم منظمــة الصحــة العالميــة أن 
مركــز االســتجابة للطــوارئ واالأزمــات وإدارتهــا 
قليــم داعيــا  ي االإ

ي الشــارقة فريــد مــن نوعــه �ف
�ف

ي البلدان االأخــرى.
إىل تكــراره �ف

ــمي  ــر القاس ــن صق ــام ب ــيخ عص ــى الش   وألق
ي مكتــب ســمو الحاكــم رئيــس 

المستشــار �ف
نامــج  اللجنــة العليــا النضمــام الشــارقة لرب
المــدن الصحيــة العالمــي كلمــة عــرب فيهــا 
ــارقة  ــم الش ــمو حاك ــب الس ــكره لصاح عن ش
ي 

ــ�ت ــة ال ــه الكريم ــل وتوجيهات ــه المتواص لدعم
قــادت إمــارة الشــارقة إىل هــذا االســتحقاق 
االنجاز هــو  هــذا  أن  إىل  ا  مشــري الكبــري 
ــا  ــارة ترتكــز بخططه ــة لجهــود إم نتيجــة حتمي
ــة وتوجيهــات ســموه ليكــون  وبرامجهــا إىل رؤي
ــاء  ــور البن ــان مح نس ــو االإ ــس ه ــا الرئي هدفه

والتطويــر.
النضمــام  العليــا  اللجنــة  وقال رئيــس 
ــي  ــة العالم ــدن الصحي ــج الم نام ــارقة لرب الش
صحيــة  مدينــة  أول  اعتماد الشــارقة  إن 
المعايــري  لكافــة  إيفائهــا  بعــد  المنطقــة  ي 

�ف
اطات الصحيــة الجديــدة المتعلقــة  واالشــرت
ة جــادة  بالمــدن الصحيــة جــاء بعــد مســري
ــادرات  ــج والمب ام ــن الرب ــة م اكم ــة مرت ومنظوم
مــارة  االإ رؤيــة  وفــق  المختلفــة  والمشــاريع 
عالميــاً  نموذجــاً  الشــارقة  لتكــون  الهادفــة 

. لصحيــة ا ن  للمد
ــر القاســمي  ــن صق ــيخ عصــام ب وأضــاف الش
أو  تتويــج  مجــرد  ليــس  إنجاز الشــارقة  إن 
لقــب جديــد تحتفــي بــه بل هو ثــروة حقيقيــة 
ا  حــا�ف الأبنائهــا  الشــارقة  إمــارة  تهديهــا 
ي االأمــن الصحــي 

ومســتقبال لضمــان حقهــم �ف
ــري  ــى معاي ــق أع ــليمة وف ــاة الس ــري الحي وتوف
ــة. ــة المتكامل ــات الصحي ــن الخدم ــودة م الج

النضمــام  العليــا  اللجنــة  ولفت رئيــس 
الصحيــة  المــدن  نامــج  لرب الشــارقة 
مدينــة  الشــارقة  رســالة  أن  العالمــي إىل 
مســتويات  أعــى  صحية هــي  تحقيــق 
جــودة الحيــاة والتنميــة المســتدامة لســكان 
ــري  الشــارقة وفــق أفضــل الممارســات والمعاي
المجتمعيــة  اكــة  وقيم ال�ش العالميــة 

والشــفافية. والعدالة والكفــاءة 

صقــر  بــن  عصــام  الشــيخ  واســتعرض 
ي واكبــت اعتمــاد 

القاســمي أبــرز المحطــات الــ�ت
نامــج المــدن  الشــارقة منــذ بــدء االنضمــام لرب
ــع  ــم وض ــه ت ا إىل أن ــري ــي مش ــة العالم الصحي
لجنــة  اتيجيات وتشــكيل  االأهداف واالسرت
وتأســيس  تنســيقية  وأخــرى  عليــا  توجيهيــة 
ــؤون  ــى لش ــس االأع ي المجل

ــذي �ف ــب تنفي مكت
االأرسة.

ــام 2012  ــن الع ــل م ــهر ابري ــالل ش وجرى خ
توقيــع مذكــرة التفاهــم مــع منظمــة الصحــة 
نامــج  ي للرب

الفــ�ف العالميــة لتقديــم الدعــم 
حكومــة  دوائــر  مــن  ف  المنســق�ي وتدريــب 
قبــل  مــن  المنظمــة و  قبــل  مــن  الشــارقة 
ــة  ــارقة مدين ــج الش نام ــذي لرب ــب التنفي المكت

صحيــة.
وأشــار الشــيخ عصــام بــن صقــر القاســمي 
ــل العــام الجــاري تــم طلــب  ي أوائ

ــه و�ف إىل أن
ــن  ــة م ــة صحي ــارقة مدين ــج الش ــم برنام تقيي
قبــل منظمــة الصحــة العالميــة وكان التقييــم 
مايو مــن   28-26 ف   بــ�ي ة مــا  ي الفرت

�ف ي 
النهــا�أ

العــام الجــاري 2015 ليتبعــه إعــالن الشــارقة 
مــارة بذلــك انجــازا  مدينــة صحيــة، لتحقــق االإ

ة. ف ــري ــا المتم ــلة إنجازاته ــاف لسلس ــر يض آخ
بــن صقــر  الشــيخ عصــام  اســتعرض  كمــا 
ي 

الــ�ت ى  الكــرب نجــازات  االإ أبــرز  القاســمي 
انجــازات  هــا  اعترب ي 

الــ�ت الشــارقة   تحققهــا 
ال  مــارة  الإ مزدهــر  أ بمســتقبل  تراكمية تن�ب
تــر�ف إال بمــا يرتقــي إىل رؤيــة البنــاء والعطــاء.

النضمــام  العليــا  اللجنــة  رئيــس  وأعــرب 
ــي  ــة العالم ــدن الصحي ــج الم نام ــارقة لرب الش
محمــد  بنــت  للشــيخة جميلة  شــكره  عــن 
االأعــى  المجلــس  رئيــس  نائبــة  القاســمي 
المكتــب  مديــرة  بالشــارقة  االأرسة  لشــؤون 
نامــج الشــارقة مدينــة صحيــة  التنفيــذي لرب
لمتابعتهــا المســتمرة وحرصهــا عــى تنفيــذ 
اطات منظمــة الصحــة العالميــة وفــق  اشــرت
ــات  ــع الجه ــودة و إىل جمي ــري الج ــى معاي أع
والرعــاة  ف  والداعمــ�ي والمحليــة  االتحاديــة 
والمؤسســات وأبنــاء الشــارقة الذيــن أثبتــوا 
للوصــول  وانتماءهــم  وعيهــم  جميعهــم 
ي 

ة الــ�ت ف بمدينتهــم إىل هــذه المكانــة المتمــري
ــاملة. ــارقة الش ــارة الش ــة إم ــع نهض تتوافق م

وأشــاد الشــيخ عصــام بــن صقــر القاســمي 

بجهــود منظمــة الصحــة العالميــة للدعــم 
ي 

�ف البــارز  ودورهــا  المتواصــل  ي 
الفــ�ف

العالمــي. خدمة القطاع الصحــي 
الديــن  عــالء  الدكتــور  أشــاد  جانبــه  مــن 
ــة  ــة الصح ــي لمنظم قليم ــر االإ ــوان المدي العل
ي كلمتــه 

ق المتوســط �ف قليــم رسش العالميــة الإ
ــا  ــاركة قطاعاته ــارقة وبمش ــارة الش ــود إم بجه
توجيهــات  وفــق  للصحــة  دعمــا  الحكوميــة 
ســلطان  الدكتــور  السمو الشــيخ  صاحــب 
ــة  ــا الصحي ي اهتماماته

ــمي �ف ــد القاس ــن محم ب
ي كان مــن 

ووضعهــا عــى رأس االأولويات الــ�ت
ق  ي الــ�ش

ثمارهــا اعتمادهــا أول مدينــة صحيــة �ف
االأوســط.

وقــال الدكتــور العلــوان إن إمــارة الشــارقة 
ي شــبكة 

ي ســجلت �ف
كانــت مــن أوائــل المــدن ال�ت

ــاون  ــا للتع ــت اتفاق ــة اذ وقع ــدن الصحي الم
مــع المنظمــة وأسســت لجنــة لتنســيق برنامــج 

ــة . ــة الصحي المدين
الصحــة  لمنظمــة  قليمــي  االإ المديــر  وأكــد 
ق المتوســط أن نتائــج  قليــم رسش العالميــة الإ
ي إبريــل مــن 

التقييــم الــذي أجرتــه المنظمــة �ف
ــارقة  ــق الش ــارت إىل تحقي ــاري اش ــام الج الع
ي 

ــ�ت ــات ال ــاء بالمتطلب ي الوف
ــرة �ف ــازات باه إنج

ا  مشــري الصحيــة  المــدن  برنامــج  طها  يشــرت
ــة  ــدت المنظم ــام 2012 أوف ــذ الع ــه من إىل ان
ي تنفيــذ 

ي رصــد لتقييــم مــدى التقــدم �ف
بعثــ�ت

الشــارقة  مدينــة  ام  ف الــرت ومــدى  االأنشــطة 
بمعايــري ومواصفــات برنامج المدينــة الصحيــة 

l .ي وضعتهــا المنظمــة
الــ�ت
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والمشــاركين  الشــركاء  تكريــم 
العالمــي  اليــوم  فعاليــات  فــي 

المخــدرات لمكافحــة 

 بــدأ االحتفــال بكلمــة ألقاهــا القائــد العــام 
رحــب فيهــا بالحضــور وقــال إننــا نشــعر بالرضــا 
والســعادة بوجودكــم معنــا، وتفاعلكــم مــع 
االأمــن  جهودنــا، ومشــاركتكم معنــا همــوم 
طيــة  وتحدياتــه، باعتبــار أن مؤسســاتنا ال�ش
واالأمنيــة هــي ملــك للمجتمــع ، وأن عملهــا 
أفــراده،  مــن  فــرد  كل  مصلحــة  ي 

�ف يصــب 
وقطــاع مــن قطاعاتــه، وفئــة مــن فئاتــه، 
وكلهــا فئــات عزيــزة علينــا ســواء نشــطت 
التنميــة  عجلــة  دفــع  ي 

�ف دورهــا  ولعبــت 
والتقــدم ، أو تعرضــت لمــا يعطــل قدراتهــا 
ــاعدتها  ــا مس ف علين ــ�ي ــا فيتع ــل حركته ويش
كمــا  بهــا  والنهــوض  واقعهــا  ومعالجــة 
نفعــل مــع ضحايــا الجريمــة و المخــدرات 
أكبادنــا  وفلــذات  مجتمعنــا  أبنــاء  مــن 
ممــن امتــدت إليهــم يــد الســوء والغــدر 
ومجتمعنــا.  بوطننــا  بــص  ترت ي 

 الــ�ت
وأكــد أن هــذا التكريــم يبعــث عــى 
التالحــم،  بهــذا  از  ف واالعــرت الفخــر 
والتعــاون الــذي تجــده القيــادة العامــة 
إداراتهــا  وجميــع  الشــارقة  طــة  ل�ش
المجتمــع  قبــل  مــن  ووحداتهــا 
ومؤسســاته، وقــال: مــا كتــب لنــا 
ــا إال مــن  ي أعمالن

النجــاح والتقــدم �ف
خــالل التفاعــل معهــم، والعمــل 
ــة  ــم، وترجم ــة احتياجاته ــى تلبي ع

ــات  ــع الجه ف وجمي اتيجي�ي كاء االســرت ــ�ش ــة ال طــة الشــارقة بقــر الثقاف ــام رسش ــد ع ــزري الشــامسي قائ ــد ســيف ال ــرم العمي ك
ي إنجــاح فعاليــات اليــوم العالمــي لمكافحــة المخــدرات المقــام تحــت شــعار 

والمؤسســات والدوائــر المشــاركة والمســاهمة �ف
ــاة(. )المخــدرات ....ألــم يشــوه الحي
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تطلعاتهــم إىل واقــع ســواء مــن خــالل تعزيــز 
ي غــري ذلــك مــن 

أمنهــم واســتقرارهم، أو �ف
ورات حياتهــم  ي تعــ�ف بــرف

المجــاالت الــ�ت
ومتطلبــات عيشــهم ورخائهم، مؤكــداً عــى 
أن مثــل هــذه المبــادرات الخالقــة وااليجابيــة 
ف  تحصــ�ي ي 

�ف فعــال  بشــكل  تســاهم  ســوف 
المخــدرات  خطــر  ضــد  المجتمــع  أفــراد 
ي المعركــة المســتمرة 

وتحديــد مفاتيــح النــر �ف
عليهــا  والقضــاء  المخــدرات  تجــارة  مــع 
 وإنقــاذ المجتمــع مــن هــذه االآفــة المدمــرة. 

ودعــا العميــد الشــامسي كافــة أفــراد المجتمــع 
ورة التكاتــف والتعــاون مــع االأجهــزة  إىل �ف
ــن  ــد م ــدرات والح ــة المخ ي مكافح

ــة �ف المعني
ــة  ــة لحماي ــدروع الواقي ــون ال ــ�ي نك ــا ل خطره
ــة حــاالت انتشــار  ــن خــالل مراقب ــع م المجتم
ــراد  ف أف ــ�ي ــا ب ــويقها وترويجه ــدرات وتس المخ
بــالغ عــن هــذه الحــاالت أوالً  المجتمــع واالإ
أبنائهــم  لمراقبــة  االأرس  دعــا  كمــا  بــأول، 
بخطــورة  توعيتهــم  جهــود  ي 

�ف والمشــاركة 
بــالغ  االإ عــى  وحثهــم  المخــدرات  تعاطــي 
ــج المخــدرات  عــن تعرضهــم لمحــاوالت تروي
ي 

ي واالأخــال�ت
والعمــل عــى تقويــة الــوازع الديــ�ف

وحثهــم عــى الرياضــة وممارســة النشــاطات 
ــن  ــدرات وع ــر المخ ــن خط ــم ع ي تبعده

ــ�ت ال
واالأحــداث  بالشــباب  يدفــع  الــذي  الفــراغ 
ف  التدخــ�ي مثــل  الضــارة  العــادات  إىل 
تمثــل  ي 

الــ�ت العقليــة  المؤثــرات  وتعاطــي 
المخــدرات.  لتعاطــي  الطريــق   بدايــة 

بعدهــا تــم عــرض فيلــم وثائقــي يوضــح 
ي إحبــاط مخططــات 

طــة الشــارقة �ف جهــود رسش
وحمايــة  عليهــم  والقبــض  المــوت  تجــار 
ــة،  ــة القاتل ــذه االآف ــن ه ــراده م ــع وأف المجتم
يرافقــه  الشــامسي  العميــد  قــام  بعدهــا 
عــام  مديــر  بيــات  راشــد  محمــد  العميــد 
كاء  الــ�ش بتكريــم  طيــة  ال�ش العمليــات 
والجهــات  ف  والمشــارك�ي ف  اتيجي�ي االســرت
ي إنجــاح فعاليــة اليــوم العالمــي 

المســاهمة �ف
للمخــدرات كمنطقــة الشــارقة الطبيــة والمركــز 
ي للتأهيــل ومحكمــة الشــارقة االتحاديــة 

الوطــ�ف
وبلديــة  االجتماعيــة  الخدمــات  ودائــرة 
ــارك  ء والجم ــوا�ف ــرة الم ــارقة ودائ ــة الش مدين
وجمعيــة االتحــاد النســائية ومنطقــة الشــارقة 
التعليميــة وإدارة التنميــة االأرسيــة وبرنامــج 

طيــة المشــاركة. دارات ال�ش ســاند واالإ
ف مــن دائــرة  ف المكرمــ�ي  وكان مــن بــ�ي
أ البحريــة والجمــارك كل مــن  المــوا�ف
ــر إدارة  ــلطان، مدي ــاء س ــيدة/ صف الس
االتصــال الحكومــي والســيدة مريــم 
خليفــة الســويدي، مســؤول التدريــب 
مديــر  غابــش  يعقــوب  والســيد 
والســيد  الحمريــة  جمــارك  مركــز 
ضابــط  المازمــي  عــىي  عبــدهللا 
ي مركــز جمــارك الحمريــة 

جمــارك �ف
النمــر  عبدالســالم  والســيد 
ي مركــز جمــارك 

ضابــط جمــارك �ف
فيصــل  والســيد  الحاويــات 
مســاعد  الشــامسي  عبيــد 
ضابــط جمــارك والســيد ســيف 
مفتــش  ي 

العــو�ف يعقــوب 
جمــارك  وعــدد مــن موظفــي 

l الشــارقة.  جمــارك 
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دائرة الموانئ البحرية والجمارك

تختم مشاركتها في منصة حكومة الشارقة 
 في معرض “جيتكس” للتقنية 2015

شــاركت دائــرة الموانــئ البحريــة والجمــارك فــي األســبوع الخامــس والثاثيــن لمعــرض 
جيتكــس للتقنيــة 2015  ضمــن منصــة حكومــة الشــارقة.

فــي  الشــارقة   حكومــة  منصــة  وشــاركت 
المعــرض والتــي ضمــت تحــت مظلتهــا 27 
 100 بـــ  زوارهــا  محليــة   ودائــرة  مؤسســة 
خدمــة وتطبيــق ذكــي عبــر وســائل التقنيــة 
خالهــا  اســتعرضت  المختلفــة  الحديثــة 
تقدمهــا  التــي  الذكيــة  الخدمــات  أحــدث 
يتواكــب  بمــا  والمقيميــن،  للمواطنيــن 
تشــهدها  التــي  المســتجدات  أحــدث  مــع 
الدوائــر  وتهــدف  الحديثــة،  التقنيــات  ثــورة 
الخدمــات  هــذه  خــال  مــن  والمؤسســات 
والتطبيقــات تســهيل اإلجــراءات واختصــار 

عمائهــا. علــى  والجهــد  الوقــت 



13

  العدد 84..  يوليو  ـ أكتوبر..  2015



أخبـــار الدائــرة

14

الجمركي    84

البحريــة  أ  المــوا�ف دائــرة  مشــاركة  وجــاء 
والجمــارك فـــي إطـــار تـنـفـيـــذ تـوجـيـهـــات 
الـشـيـــخ  الـسـمـــو  صـاحـــب  حـضـــرة 
الـدكـتـــور  سـلـطـان بـن مـحـمـد الـقـاسـمـي 
ــاد -  تـحـ ــى لـالإ ــس االأعـلـ ــو الـمـجـلـ - عـضـ
حـاكـــم الـشـارقـــة - حـفـظـــه الـلـــه و رعـــاه 
لـكـتـرونـي بـيـن دوائـر  ، بـضـــرورة الـربـــط االإ
و هـيـئـــات حـكـومـــة الـشـارقـــة لالرتقــاء 
بـمـسـتـــوى الـخـدمـــات الـمـقـدمـــة لـالأفـراد  

 . الـمـؤسـســـات  و 
ي 

�ف المشــاركة  ي 
�ف الدائــرة  مثــل  وقــد  هــذا 

عبدالواحــد  محمــد  مــن  كل  المعــرض 
ي وماجــد يعقــوب الرمــسي وتومــاس 

العجمــا�ف
جــون مــن قســم تقنيــة المعلومــات وأجابــوا 
حــول  الــزوار  وأســئلة  استفســارات  عــن 
ي تقدمهــا 

ونيــة الجديــدة الــ�ت لكرت الخدمــات االإ
ــع  ــا الموق ــزوار مزاي ــوا لل ــا قدم ــرة، كم الدائ
شــبكة  عــى  الشــارقة  لجمــارك  الجديــد 

والخدمــات. نيــت  االنرت
وقــد زار الفريــق ضاحــي خلفــان تميم، نائــب 
،  منصــة  ي ي د�ب

طــة واالأمــن العــام �ف رئيــس ال�ش
أ البحريــة والجمــارك وأطلــع  دائــرة المــوا�ف
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تقدمهــا  ي 
الــ�ت ونيــة  لكرت االإ الخدمــات  عــى 

الدائــرة  وكذلــك زار محمــد جمعــة بوعصيبــة 
مديــر عــام الهيئــة االتحاديــة للجمــارك . كمــا 
زار المنصــة كل مــن الشــيخ أحمــد بن ســلطان 
عــالم  القاســمي، رئيــس مؤسســة الشــارقة لالإ
عالمــي، والشــيخ  ورئيــس مركــز الشــارقة االإ
خالــد بــن احمــد بــن ســلطان القاســمي مديــر 
ــيخ  ــة، والش وني ــة االلكرت ــرة الحكوم ــام دائ ع
رئيــس  القاســمي  عبدالرحمــن  بــن  ســالم 
محبــوب  أحمــد  و  الحاكــم  ســمو  مكتــب 
مــري  ومحمــد  ي   د�ب جمــارك  مديــر  مصبــح 
أ البحريــة  عبدالرحمــن مديــر دائــرة المــوا�ف

l .والجمــارك بالشــارقة

حكومــة  منصــة  شــاركت 
الشــارقة  فــي المعــرض 
تحــت  ضمــت  والتــي 
مؤسســة   27 مظلتهــا 
زوارهــا  محليــة   ودائــرة 
وتطبيــق  خدمــة   100 بـــ 
وســائل  عبــر  ذكــي 
الحديثــة  التقنيــة 
اســتعرضت  المختلفــة 
الخدمــات  أحــدث  خالهــا 
تقدمهــا  التــي  الذكيــة 
ــن، ــن والمقيمي للمواطني
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ــة  ــت اللجن ي ضم
ــ�ت ــد ال ــارة الوف ــت زي وهدف

توحيــد  وع  لمــ�ش الدائمــة  التوجيهيــة 
االطــالع  الدولــة،  ي 

�ف الجمركيــة  االإجــراءات 
التطويــر  ومحــاور  المالحظــات  ومناقشــة 
ــل الموحــد  ــات الدلي ــق متطلب الخاصــة بتطبي
لالإجــراءات الجمركيــة لــدول مجلــس التعــاون 

الخليجــي. 

ي اســتقبال الوفــد جــرش محمــد بــن 
وكان �ف

ــر مركــز جمــارك الخــور وعبــدهللا  جــرش، مدي
مركــز  مديــر  مســاعد  الحمــادي،  محمــود 
جمــارك خورفــكان وعبــدهللا حــوكل، رئيــس 

ي جمــارك الشــارقة.
قســم التخليــص �ف

وقالــت رئيــس الوفــد شــذى بــن فــارس، رئيــس 
قســم السياســات الجمركيــة بالهيئــة االتحاديــة 
للجمــارك  ورئيــس اللجنــة التوجيهيــة الدائمــة 
وع توحيــد االإجــراءات الجمركيــة: “إن  لمــ�ش

وفد من االتحادية للجمارك
يزور جمارك الشارقة

 تــرأس  وفــد مــن الهيئــة االتحاديــة للجمــارك يضــم أعضــاء 
ــة فــي الثامــن مــن ســبتمبر  ــة المحلي مــن اإلدارات الجمركي
البحريــة  الموانــئ  دائــرة  مقــر  إلــى  زيــارة  فــي     2015

والجمــارك.

تــم االنتهــاء مــن إعــداد الدليــل وإقــراره مــن لجنــة التعــاون 
العمــل  ليبــدأ   ،2014 مايــو  فــي  واالقتصــادي  المالــي 
الدخــول  نقــاط  جميــع  فــي  الماضــي  ينايــر  أول  فــي  بــه 

األعضــاء”. الــدول  فــي  األولــى  الجمركيــة 
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دارة  ــارة االإ ــة يتضمــن زي ــارات اللجن جــدول زي
ي الدولــة، 

مــارات �ف ي كافــة االإ
العامــة للجمــارك �ف

كة مــع  يتــم خاللهــا عقــد اجتماعــات مشــرت
ح خطــة عمــل اللجنــة،  مديــري الجمــارك لــ�ش
كمــا يتــم االجتمــاع مــع عــدد مــن مديــري 
ي كل إمــارة، لمناقشــة آليــة 

المراكــز الجمركيــة �ف
ي المنافــذ الجمركيــة 

تطبيــق الدليــل الموحــد �ف
ــك  ــات تل ــات ومالحظ ــذ مرئي ــة، وأخ المختلف
ــىي  ــق الفع ــوء التطبي ي ض

ــذ �ف دارات والمناف االإ
ــل”. ي الدلي

ــا �ف ــوص عليه ــراءات المنص لالإج

ــدهللا  ــارق عب ــن ط ــر كالً م ــد الزائ ــم الوف وض
ــة  ــات الجمركي ــس قســم الخدم بورحيمــه، رئي
بالهيئــة االتحاديــة للجمــارك، ونــا� التميمــي، 
رئيــس قســم السياســات واالإجــراءات الجمركية 
يوســف  ،  ومحمــد  ي أبوظ�ب جمــارك  ي 

�ف
 ، ي المنصــوري، مــن جمــارك د�ب

 وخليفــة بوشــهاب، مــن جمــارك عجمــان، 
ــارك  ــن جم ، م ي

ــو�ش ــد البل ــرم أحم ــد ك ومحم
رأس الخيمــة، وراشــد حميــد الكنــدي، مــن 
ــن  ــر، م ــد صق ــد راش ة، وحمي ــري ــارك الفج جم

جمــارك أم القيويــن.
ــه  ــم في ف ت ــ�ي ف الطرف ــ�ي ــاع ب ــد اجتم ــد عق  وق
إطــالع الوفــد الزائــر عــى مالحظــات ومرئيــات 
جمــارك الشــارقة عــى ضــوء التطبيــق الفعــىي 
لالإجــراءات  الموحــد  الدليــل  لمتطلبــات 
ــدول مجلــس التعــاون الخليجــي. ــة ل الجمركي

لقــادة دول مجلــس  االأعــى  المجلــس  وكان 
ي دورتــه 

التعــاون لــدول الخليــج العربيــة قــرر �ف
ي 

ــاض �ف ــدت بالري ي عق
ــ�ت ، ال ف ــ�ي ــة والثالث الثاني

ــة  ــراءات الجمركي ــد االإج ــمرب 2011، توحي ديس
ــق المواصفــات والمقاييــس  والتأكــد مــن تطبي
ــلع  ــة الس ــري ومراقب ــي والبيط ــر الزراع والحج
الدخــول  نقــاط  ي 

�ف والمغشوشــة  المقلــدة 
االأوىل، كمــا شــدد عــى أهميــة التأكــد مــن 
ــذ  ي المناف

ــا �ف ــم تطبيقه ي يت
ــ�ت أن االإجــراءات ال

البينيــة،  المنافــذ  ي 
�ف تكرارهــا  يتــم  ال  االأوىل 

ــد  ــل الموح ــه الدلي ــعى لتحقيق ــا يس ــذا م وه
لالإجــراءات الجمركيــة لــدول مجلــس التعــاون.

وتنفيــذاً لقــرار المجلــس االأعــى، كلفــت هيئــة 
لجنــة  المجلــس  بــدول  الجمــركي  االتحــاد 
الدليــل  بإعــداد  ىلي 

االآ االإجــراءات والحاســب 

الموحــد لالإجــراءات بالمنافــذ الجمركيــة االأوىل 
ــاء  ــم االنته ــث ت ــس التعــاون، حي ــدول مجل ب
مــن إعــداد الدليــل وإقــراره مــن لجنــة التعــاون 
ليبــدأ   ،2014 مايــو  ي 

�ف واالقتصــادي  المــاىلي 
ي جميــع 

ي �ف
ي أول ينايــر المــا�ف

العمــل بــه �ف
الــدول  ي 

�ف االأوىل  الجمركيــة  الدخــول  نقــاط 

l االأعضــاء”. 
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ي ابتــدأت عــى إحــدى 
وكانــت ورشــة العمــل الــ�ت

ي 20 
ــارقة �ف ــة الش ــارة وصناع ــة تج ــات غرف قاع

ســبتمرب 2015 قــد نظمــت بالتعــاون مــع مدينة 
ــدد  ــاركة ع ــانية بمش نس ــات االإ ــارقة للخدم الش
ف والمفتشــات مــن مركــز جمــارك  مــن المفتشــ�ي
الــركاب بمطــار الشــارقة الــدوىلي ومركــز جمــارك 
الحمريــة ومركــز جمــارك خطــم مالحــة، تلقــى 
ات نظريــة وأخــرى  المشــاركون فيهــا محــا�ف
ــة  يح ــك ال�ش ــش لتل ــاليب التفتي ي أس

ــة �ف عملي
ــتحق  ي تس

ــ�ت ــة وال ــة والمنتج ــية والمهم االأساس
ــد مــن الدعــم واالهتمــام. المزي

وقدمــت مــ�ف عبدالكريــم اليافعــي نائــب مدير 
نســانية عى  عــام مدينــة الشــارقة للخدمــات االإ
ف ورشــة فــن التعامــل مــع ذوي  مــدى يومــ�ي

ي لهــم.
عاقــة والتفتيــش االأمــ�ف االإ

ــة  أ البحري ــرة المــوا�ف ــت اليافعــي: “ إن دائ وقال
ي الشــارقة مــن المؤسســات الداعمة 

والجمــارك �ف
ــة ومــن  ف طويل ــذ ســن�ي ــة من والمســاندة للمدين
االأهميــة بمــكان أن يلــم العاملــون فيهــاـ  كبقيــة 
أفــراد المجتمــعـ  بكيفية التعامل مع االأشــخاص 
عاقــة انطالقــاً مــن وعــي وإدراك  مــن ذوي االإ
ف بأهــم االأســاليب الواجــب إتباعهــا  عميقــ�ي
 مــع أبنــاء هــذه الفئــة خــالل التعامــل معهــم 
وري  وأضافــت: “ممــا ال شــك فيــه أنــه من الــرف
ي الدائــرة عــى أهم 

أيضــاً أن يطلــع المفتشــون �ف
ــش االأشــخاص  ــدى تفتي ــدة ل الممارســات الجي
ة كافيــة  عاقــة وأن يتمتعــوا بخــرب مــن ذوي االإ
بسالســة  التفتيــش  مهمــة  الأداء  تؤهلهــم 
ــن  ــة الشــخص م ام خصوصي ــع احــرت ــ� م وي
عاقــة والحفــاظ عــى كرامتــه وكرامــة  ذوي االإ
ــة  ــراءات القانوني ــاع االإج ــالل اتب ــن خ ــه م أرست

دورات تدريبية
ــي  ــل الجمرك ــول التعام ــل ح ــة عم ورش

مــع ذوي االحتياجــات الخاصــة

االأســلوب  مراعــاة  مــع  ولكــن  هــا  بحذافري
ــة مــن حــاالت  ــدى تفتيــش كل حال المناســب ل

عاقــة المختلفــة”. االإ
ي اليوم االأول 

قدمــت نائــب مدير عام المدينــة �ف
عاقــات  ــواع االإ ــة عــن أن مــن الورشــة فكــرة وافي
وكيفيــة التعامــل مــع أصحــاب كل واحــدة منهــا 
االأمثــل مركــزة عــى المصطلحــات  بالشــكل 
ذوي  االأشــخاص  مــع  اســتخدامها  الواجــب 
ــد  ي ق

ــ�ت ــات ال ــن المصطلح ــداً ع ــة بعي عاق االإ
ــد  ــت بن ــم تح ــياً له ــا وأذًى نفس ــبب إحراج تس
)قــل وال تقــل( فمثــالً ال تقــل )المنغوليــون( 
وقــل )االأشــخاص الذيــن لديهم متالزمــة داون( 
ــم أو مــن  ــل )أص ــل )أطــرش( وق ــاً ال تق أيض
ــب  ــع تدري ــخ.. م ــمعية(.. إل ــة الس عاق ذوي االإ

البحريــة  الموانــئ  دائــرة  نظمــت 
عمــل   ورشــة  أول  والجمــارك 
ذوي  األشــخاص  تفتيــش  فــي 

الخاصــة.  االحتياجــات 

عمــىي شــارك فيــه الحضــور بإيجابيــة تبــدت من 
ــات  عاق ــواع االإ ــر حــول أن ــاش المثم خــالل النق
كالســمعية والحركيــة والبريــة إلــخ... والطــرق 
ي التعامــل مــع الحالــة بشــكل ســليم.

 المثــى �ف
ي شــملت الورشــة تدريبــات 

ي اليــوم الثــا�ف
 و�ف

ي لالأشــخاص 
عمليــة عــن كيفيــة التفتيــش االأمــ�ف

عاقــة وقــد شــارك فيهــا عــدد مــن  مــن ذوي االإ
ــانية  نس ــات االإ ــارقة للخدم ــة الش ــالب مدين ط
بتطبيــق  الجمــارك  موظفــو  قــام  حيــث 
ف  كــري التعليمــات النظريــة بشــكل عمــىي مــع الرت
عــدم  االنتبــاه والحــرص عــى  ورة  عــى �ف
ف ذوي النفــوس الضعيفــة مــن اســتغالل  تمكــ�ي
الســلع  أو  البضائــع  تمريــر  ي 

�ف عاقــة  االإ ذوي 

l .الممنوعــة إىل داخــل أو خــارج الدولــة
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الجمركي    84

أ البحرية والجمــارك عدداً  نظمــت دائــرة المــوا�ف
ي تهــدف إىل رفــع 

مــن الــدورات التدريبيــة الــ�ت
ف  ــ�ي ــن المفتش ف م ــارك�ي ــاءة للمش ــتوى الكف مس
وكذلــك  الجمــركي  التخليــص  وموظفــي 
طــالع  واالإ االأخــرى  داريــة  االإ االختصاصــات 
ي المياديــن المختلفــة 

عــى آخــر المســتجدات �ف
ذات العالقــة باالختصاصــات الجمركيــة بمــا 
ــارك  ــام لجم ــى االأداء الع ــا ع ــس إيجاب ينعك
إىل  الخدمــات  أفضــل  وتقديــم  الشــارقة 

العمــالء مــن التجــار والمســافرين.

 دورة أجهزة التفتيش
جمــارك  ي 

مفتــسش مــن  كبــري  عــدد  شــارك 
أجهــزة  ترخيــص مشــغىي  ي دورة 

�ف الشــارقة 
ي الأمــن  ي نظمهــا مركــز د�ب

التفتيــش االأمنيــة والــ�ت
ــة  ــي لمنظم قليم ــز االإ ي – المرك

ــد�ف ان الم الطــري
ــط ،  ق االأوس ــ�ش ــدوىلي بال ي ال

ــد�ف ان الم ــري الط
ي 

ــات �ف ــاً وتطبيق ــا دروس ــون فيه ــى المتدرب تلق
ــدى  ــى م ــش ع ــزة التفتي ــغيل أجه ــال تش مج
ة 2-13 أغســطس  ف وذلــك خــالل الفــرت أســبوع�ي

.2015
ف  هدفــت الــدورة إىل صقــل مهــارات المفتشــ�ي
ي 

ي المجــال التق�ف
الخاصــة بالتفتيــش الجمــركي �ف

ي 
بمــا يواكــب آخــر التقنيــات المســتخدمة �ف

هــذا المجــال.

دورة أساليب التزييف والتزوير 
ي 

�ف دورة  الشــارقة  جمــارك  أقامــت  كمــا 
ويــر اطلــع مــن خاللهــا  ف ييــف والرت ف أســاليب الرت
ويــر  ف والرت ييــف  ف الرت طــرق  عــى  المشــاركون 
الشــائعة إضافــة إىل طــرق الكشــف عنهــا، 
مــا  غالبــاً  التهريــب  نشــاطات  وإن  خاصــة 

ويــر. ف والرت ييــف  ف الرت بأعمــال  ترتبــط 
ــي  ف وموظف ــ�ي ــن المفتش ــدد م ــارك ع ــد ش وق
ي أقيمــت عــى قاعــة 

ي الــدورة الــ�ت
التخليــص �ف

الشــارقة  وصناعــة  تجــارة  غرفــة  ي 
�ف الــدرة 

ــبتمرب  ــن س ــث م ــن االأول إىل الثال ة م ــرت ي الف
�ف

.2015

باقة تدريبية منوعة لمفتشي الجمارك

فــي  األساســية  المبــادئ  دورة 
الجســد  لغــة 

ي 
مفتــسش مــن  مجموعــة  الــدورة  ي 

�ف شــارك 
الجمــارك مــن مركــز جمــارك الخــور ومركــز 
الــدوىلي  الشــارقة  بمطــار  الــركاب  جمــارك 
ــى  ــت ع ي أقيم

ــ�ت ــة وال ــارك الحمري ــز جم ومرك
ة -29 30 مــن يوليــو  ي الفــرت

ف �ف مــدي يومــ�ي
2015، تلقــى المشــاركون فيهــا دروســاً عــن 
تقنيــات ومهــارات اســتخدام لغــة الجســد 
ــد  ــة الجس ــا� لغ ــة عن ــا ومعرف ــم به والتحك
شــارات  شــارات اللفظيــة مــع االإ ومطابقــة االإ

غــري اللفظيــة.

دورة الكشــف عــن المــواد الخطرة 
المشــعة  والمــواد  والمتفجــرات 

ــتعال ــة لإلش والقابل
ة  23 إىل 27 أغســطس 2015 عقــدت  ي الفــرت

و�ف
دورة الكشــف عــن المــواد الخطــرة والمتفجرات 
ي 

والمــواد المشــعة والقابلــة لالشــتعال الــ�ت
ــة  ــارك الحمري ــز جم ــن مرك شــارك مفتشــون م
ومركــز جمــارك الخــور ومركــز جمــارك المنطقــة 
الحــرة بمطــار الشــارقة الــدوىلي ومركــز جمــارك 
الشــحن الجــوي ومركــز جمــارك الــركاب بمطــار 
الشــارقة الــدوىلي ومركــز جمــارك الحاويــات 
المتدربــون  تلقــى  يــد  الرب جمــارك  ومركــز 
الكشــف  كيفيــة  حــول  دروســاً  الــدورة  ي 

�ف
عــن المــواد الخطــرة والمتفجــرات والمــواد 

ــعة. المش
وقــد حــرف حفــل اختتــام الــدورة جــرش 
محمــد جــرش مديــر مركــز جمــارك الخــور 
وقــام بتقديــم شــهادات التخــرج مــن الــدورة 

. ف عــى المشــارك�ي

دورة قواعــد وإجــراءات المعاينــة 
والتفتيــش الجمركــي

الشــارقة  جمــارك  عقــدت  كمــا     
دورة قواعــد وإجــراءات المعاينــة والتفتيــش 

ــبتمرب  ــة 10 س ــن 6 لغاي ة م ــرت ي الف
ــركي �ف الجم

ون مفتشــاً مــن مركــز  2015 شــارك فيهــا عــ�ش
جمــارك الحمريــة ومركــز جمــارك مينــاء خالــد 
جمــارك  ومركــز  الحاويــات  جمــارك  ومركــز 
جمــارك  ومركــز  بالمطــار  الحــرة  المنطقــة 
يــد ومركــز جمــارك الشــحن الجــوي ومركــز  الرب

الخــور. جمــارك 
ــدورة إىل تســليط الضــوء والتعــرف  ــت ال هدف
المعاينــة  وإجــراءات  قواعــد  عــى  بعمــق 
ي تلــك 

والتفتيــش الجمــركي وصقــل المهــارات �ف
المجــاالت.

دورة اتفاقية الـ)سايتس(
ــن  ة م ي الفــرت

ــارك الشــارقة  �ف ــا نظمــت جم كم
13  إىل 17 ســبتمرب دورة حــول اتفاقيــة االتجــار 
المهــددة  والنباتــات  بالحيوانــات  الــدوىلي 
 Convention on International( باالنقــراض
 Trade in Endangered Species of Wild

)Fauna and Flora
والمعروفــة  باتفاقيــة الســايتس )CITES( شــارك 
ــة  ــارك الحمري ــز جم ــن مرك ــون م ــا مفتش فيه
ــاء  ــارك مين ــز جم ــور ومرك ــارك الخ ــز جم ومرك
خالــد ومركــز جمــارك الحاويــات ومركــز جمــارك 
الــدوىلي  الشــارقة  بمطــار  الحــرة  المنطقــة 

ــوي. ــحن الج ــارك الش ــز جم ومرك
اســتعرضت الــدورة االتفاقيــة المذكــورة وهــي 
ف تهــدف إىل وضــع الضمانــات  اتفــاق دوليــة بــ�ي
ي هذه 

الالزمــة لعــدم تهديد التجــارة الدوليــة �ف
االأنــواع لحياتهــا وبقائهــا وتنظيــم تجــارة أنــواع 
الحيــاة الفطريــة مــن الحيوانــات والنباتــات 
بهــدف الحفــاظ عليهــا مــن االنقراض.  وتتســم 
عيــة عــرب الحــدود بالتنــوع  المتاجــرة غــري ال�ش
إىل  والنباتــات  الحيوانــات  مــن  تمتــد  وأنهــا 
ــاج  ــود والع ــا كالجل ــن منتجاته ــ�ت م ــواع ش أن
ــر إىل  ــاب. وبالنظ ــن االأخش ــواع م ــض االأن وبع
أنــواع  بعــض  ي 

�ف التجــارة  معــدالت  ارتفــاع 
ــؤدي  ــد ت ــتغاللها ق ــات واس ــات والنبات الحيوان

l .ــا ــراض بعضه ــد بانق إىل التهدي
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وع  طلقــت الهيئــة االتحاديــة للجمــارك مــ�ش
تطويــر وتطبيــق نظــام إدارة التدريــب وفــق 
بهــدف   ،10015 االأيــزو  العالميــة  المواصفــة 
نتاجيــة،  االإ ورفــع  ف  الموظفــ�ي أداء  ف  تحســ�ي
واالرتقــاء بمســتوى الرضا الوظيفــي، وتعزيز مبدأ 

والوضــوح. الشــفافية 
وقــال ســعادة محمــد جمعــة بوعصيبــة، المديــر 
وع  ــل إطــالق المــ�ش ــة، خــالل حف العــام للهيئ
، إن الهيئــة تحــرص عــى  ي

نهايــة االأســبوع المــا�ف
ــن  ــة م ي ــوارد الب�ش ــام الم ــر نظ ــة وتطوي مراجع
اتيجية لهــا وفــق  أجــل تحقيــق االأهــداف االســرت
ف والجــودة، وزيــادة مســتوى  أعــى معايــري التمــري
التشــغيىي  االأداء  وتعزيــز   ، ف الموظفــ�ي رضــا 
ي التدريــب والتأهيل 

وتطبيــق المعايري العالميــة �ف
ــة . ي ــوارد الب�ش والم

نجــازات  ي تعزيــز االإ
وأضــاف قائــالً: »الرغبــة �ف

مــارات 2021، ومواكبــة  وتحقيــق أهــداف رؤيــة االإ
ــوارد  ــر الم ــب وتطوي ي التدري

ــي �ف ــور العالم التط
ــة  ــات المتاح مكاني ــن االإ ــتفادة م ــة، واالس ي الب�ش
ــع االأساســية  ــل الدواف ــق العمــل، تمث ــدى فري ل
وع تطوير نظــام  لقيــام الهيئــة بتنفيــذ مــ�ش
إدارة التدريــب وفــق المواصفــة العالميــة االأيــزو 

 ”10015

الهيئــة االتحاديــة للجمــارك تطلــق 

مشــروع آيــزو التدريــب 10015

ــة  وع مواصف ــ�ش ــام إىل أن م ــر الع ــت المدي ولف
االأيــزو 10015 يجــري تنفيــذه حــ�ت نهايــة العــام 
ــد  الجــاري عــى عــدة مراحــل، مــن بينهــا تحدي
وربطهــا  ف  للموظفــ�ي التدريبيــة  االحتياجــات 
بالكفــاءات المطلوبــة، وضمــان جــودة تصميــم 
امــج  ف عــى تنفيــذ الرب كــري وتخطيــط التدريــب والرت
المتنوعــة للتدريــب، وتقديــم الدعــم لكافــة 
ــه،  ــب ومخرجات ــج التدري ــم نتائ االأطــراف، وتقيي
ي 

ف المســتمر �ف فضــالً عــن التطويــر والتحســ�ي
ــب ــال التدري مج

وع تطبيــق مواصفــة  وتابــع قائــالً: »يســعى مــ�ش
االأيــزو 10015 إىل التنفيــذ المنهجــي للتدريــب 
ــات  ــم خدم ، وتقدي ــري ــب المعاي ــه حس وتوثيق
الجــودة  معايــري  وفــق  ف  للموظفــ�ي التدريــب 
والكفــاءة والشــفافية، وتطبيق أفضل الممارســات 

ــة” ي ــوارد الب�ش ي إدارة الم
ــة �ف العالمي

ي الحصــول 
وقــال مديــر عــام الهيئــة إن الرغبــة �ف

عــى شــهادة االأيــزو 10015 تعــد دليــالً عــى 
يــة لديهــا،  اهتمــام الهيئــة بتطويــر المــوارد الب�ش
كمــا تعكــس التطــور الــذي تشــهده إدارات الهيئة 
ي  المختلفــة، فضــالً عــن أنها تســهم بشــكل إيجــا�ب
اتيجية  ــرت ــة االس ــداف الخط ــد أه ــق أح ي تحقي

�ف
ــات  ــة الخدم ــم كاف ــان تقدي ــو ضم ــة، وه للهيئ
والكفــاءة  الجــودة  معايــري  وفــق  داريــة  االإ

ــفافية. والش
ولفــت إىل أن مواصفــة االأيــزو 10015 تســاهم 
ي 

ي رفــع كفــاءة االأداء الوظيفــي �ف
ة �ف بصــورة مبــارسش

داريــة والفنيــة والتخصصيــة،  مجــاالت العمــل االإ
موضحــاً أن فوائــد تطبيــق معايــري االأيــزو 10015 
ي ربــط االحتياجــات التطويريــة والتدريبية 

تكمــن �ف
ف مــع احتياجــات الهيئــة مــن الكفــاءات  للموظفــ�ي

اتيجيتها وتحقيــق رؤيتهــا وتجســيد  لتطبيــق اســرت
رســالتها وقيمهــا المؤسســة.

از الهيئــة بفريــق  ف وأعــرب بوعصيبــة عــن اعــرت
ي تقــود 

ــ�ت ــة ال العمــل لديهــا والكفــاءات المواطن
ي تطويــر 

العمــل، ممــا كان لــه االأثــر البالــغ �ف
ي الدولــة، وتعزيــز 

العمــل بقطــاع الجمــارك �ف
قليميــة والدوليــة. ي المحافــل االإ

مكانتهــا �ف
وأشــار إىل أن فريــق العمــل بالهيئــة تمكــن خــالل 
الســنوات الماضية بفضل جــودة التدريــب وإدارة 
ــاز  ــن إنج ــة م ــاءة وفعالي ــة بكف ي ــوارد الب�ش الم
ي ســاهمت 

وعات ال�ت العديــد مــن االأنظمــة والم�ش
ي تطويــر العمــل الجمــركي بالدولــة، ومــن بينهــا 

�ف
 ، ي

و�ف لكــرت وعــات نظام المقاصــة واالإحصاء االإ م�ش
ــة الموحــدة، ونظــام  وع النافــذة الجمركي ومــ�ش
ــة،  ــد والقرصن ــة التقلي ــل لمكافح ي أم موباي أي �ب
ونظــام مراقبة الســلع ذات االســتخدام المزدوج، 
عــن  فضــالً  اتيجية،  االســرت الســلع  ومراقبــة 
اتفاقيــات التعــاون الجمــركي وتبــادل المعلومــات 
هــا مــن  وتطويــر نظــام إدارة المخاطــر.. وغري

ــات. وع الم�ش
تعــد مواصفــة االأيــزو 10015  إحــدى مواصفــات 
ي تقــدم إرشــادات 

ــ�ت ــة ال ــزو العالمي سلســلة االأي
ي 

�ف ي 
المهــ�ف التدريــب  مؤسســات  لمســاعدة 

ــة  ــة التدريبي ــودة الخدم ــام إدارة ج ــق نظ تحقي
عــرب مجموعــة مــن المتطلبــات والبنــود، وتســاعد 
الدوليــة عــى تحديــد متطلبــات  المواصفــة 
ــق، ووضــع االإجــراءات المناســبة  مراحــل التطبي
ي تمكــن االأجهزة 

لمراقبــة االأنظمــة والعمليــات الــ�ت
ف عــى جوهر  كــري المســؤولة عــن التدريــب مــن الرت
ف عــى كلفــة  كــري ، بــدالً مــن الرت ي االســتثمار التدريــ�ب

l . ــط ــب فق التدري
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ــة  ــرص دول ــاء، ح ــالل اللق ــة، خ ــد بوعصيب وأك
مــارات عــى تعزيــز العالقــات التجاريــة وزيادة  االإ
ي مجــال العمــل الجمــركي وتبادل 

أوا� التعــاون �ف
ات والمعلومــات وتيســري التجــارة عــرب  الخــرب
ــا  ــت، باعتباره ــع الكوي ــول االأوىل م ــذ الدخ مناف
اتيجياً، فضــالً عــن كونهــا أحد  يــكاً تجاريــاً اســرت رسش
ــدول  ــركي ل ــاد الجم ي االتح

ف �ف ــي�ي ــاء الرئيس االأعض
الخليــج العربيــة

وقــال إن كل مــن الهيئــة االتحاديــة للجمــارك 
دارة العامــة للجمــارك الكويتيــة تحرصــان عى  واالإ
ي مجــال العمــل 

تطبيــق أفضــل الممارســات �ف
ي المنافذ الجمركية 

الجمــركي وتبســيط االإجــراءات �ف
ــا  ــا أن كليهم ــارة، كم ــري التج ــؤدي إىل تيس ــا ي بم
ي تطويــر العمــل الجمــركي 

فة �ف تملــكان تجربــة ممــري
ــة . ــه إىل أفضــل المســتويات العالمي واالرتقــاء ب

وأشــار بوعصيبــة إىل أهميــة العالقــات التجاريــة 
ــالً: تكتســب  ــت، قائ ــارات والكوي م ــة االإ ف دول ــ�ي ب
عالقتنــا التجاريــة مــع الكويــت أهميتهــا من عمق 
ي 

العالقات التاريخية والحضاريــة واالقتصادية ال�ت
ي الهيئة االتحادية 

، ولذلك نعمــل �ف ف تربــط الدولت�ي
للجمــارك عــى زيــادة أوا� الروابــط االقتصاديــة 
مــع هــذا البلــد الشــقيق، ونســعى بــكل جهدنــا 
لتقديــم أفضــل الخدمات والتســهيالت الجمركية 
آليــات متطــورة  عــرب  الكويــت  مــع  للتجــارة 
ف  للتنسيق المســتمر بيننا لتعزيز اســتفادة الطرف�ي
مــن االتحــاد الجمــركي الخليجيوأوضــح أن الهيئــة 

االتحادية للجمارك

تبحث تسهيل التجارة 

وتبادل الخبرات مع الكويت

زالــة معوقــات التبــادل التجــاري  تســعى دائمــاً الإ
ي 

ي منافــذ الدخــول االأوىل، �ف
ي يمكــن أن تنشــأ �ف

الــ�ت
إطــار مــن المصالح المتبادلــة والعالقــات االأخوية 

تحــت مظلــة مجلــس التعــاون الخليجــي .
اتيجياً  يــكاً تجارياً اســرت وأضــاف: الكويــت تمثل رسش
مــارات معها  مــارات، وشــهدت تجــارة االإ لدولــة االإ
نمــواً مســتمراً طــوال الســنوات الماضيــة، حيــث 
ف  ف الدولت�ي بلغــت قيمــة التجــارة غــري النفطيــة بــ�ي
ة مــن 2009 وح�ت  66.2 مليــار درهــم خــالل الفــرت

نهايــة الربــع االأول مــن 2015
االأســواق  أحــد  تمثــل  الكويــت  أن  وأوضــح 
ي مجــال الصــادرات 

مــارات �ف المهمــة لدولــة االإ
اً إىل أن قيمــة الصــادرات  وإعــادة التصديــر، مشــري
ة المذكــورة بلغت  ماراتيــة للكويــت خــالل الفــرت االإ
ف بلغــت قيمــة إعــادة  ي حــ�ي

21.8 مليــار درهــم، �ف
التصديــر 25.9 مليــار درهــم، بينمــا بلغــت 
مــارات مــن الكويــت 18.4  ــة االإ قيمــة واردات دول
ة المذكــورة، ممــا يؤكــد  مليــار درهــم خــالل الفــرت
ف البلديــن يميــل لصالــح  فان التجــاري بــ�ي أن المــري

. ــري ــارق كب ــارات بف م االإ
ــة  ف حرك ــري ــا يم ــم م ــالً: )أه ــة قائ ــع بوعصيب وتاب
مارات  والكويــت هــو معــدل  ف االإ التجــارة بــ�ي
ي حجــم التجــارة غــري النفطيــة، 

ايــد �ف ف النمــو المرت
ــن  ــة م ــو التجــارة البيني ــع معــدل نم ــث ارتف حي
ــام 2014،  ــة ع ــام 2009 إىل %22 بنهاي ي ع

%9 �ف
ف البلدين  ممــا يؤكــد عمــق العالقــات التجارية بــ�ي

وتطورهــا باســتمرار(.
مــن جانبــه، أشــاد خالــد عبــدهللا الســيف، مديــر 
ــت، بحســن  ــارك الكوي ــة لجم دارة العام ــام االإ ع
ي دولــة 

ي قوبــل بهــا �ف
حيــب والحفــاوة الــ�ت الرت

ي 
ماراتيــة �ف مــارات، كمــا أكــد أهميــة التجربــة االإ االإ

مجــال تطويــر العمــل الجمــركي واالرتقــاء إىل أعى 
هــا مــن  ي مــؤرسش الكفــاءة الجمركيــة وغري

المراتــب �ف
ات التنافســية العالميــة. مــؤرسش

وأضــاف: )نحن ســعداء بالمســتوى العالمي الذي 
ي مجال 

مــارات �ف ي دولــة االإ
وصلــت إليــه الجمــارك �ف

ي 
االإجــراءات والتخليــص الجمــركي والتحــول التقــ�ف

ي أصبحــت محــل تقديــر 
واالأنظمــة المطبقــة الــ�ت

وإشــادة عالميــة، وســعداء بمــا تــم مناقشــته مــع 
ــادل  ــوص تب ــارك بخص ــة للجم ــة االتحادي الهيئ
 ، ي كثــري مــن مجــاالت العمــل الجمــركي

ات �ف الخــرب

l .)وكذلــك تطويــر المبــادالت التجاريــة

بحــث ســعادة محمــد جمعــة بوعصيبــة، مديــر عــام الهيئــة االتحاديــة للجمــارك، فــي فــرع 
الكويــت،  العامــة لجمــارك  عــام اإلدارة  الســيف، مديــر  بدبــي، مــع خالــد عبداللــه  الهيئــة 
ــا العمــل الجمركــي المشــترك وســبل الوصــول إلــى آليــة مشــتركة لتســهيل التجــارة  قضاي

وتبــادل الخبــرات ومعالجــة معوقــات التبــادل التجــاري بيــن البلديــن الشــقيقين .
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أكــد معــاىلي المفــوض عــى محمــد صبيــح 
ــارك،  ــة للجم ــة االتحادي ــس الهيئ ، رئي ي ــ�ب الكع
ــاون  ــز التع ــى تعزي ــارات ع م ــة االإ ــرص دول ح
ي إزالــة المعوقــات 

مــع دول العالــم كافــة �ف
أجــل  مــن  ايــدة  ف المرت المخاطــر  ومواجهــة 
تيســري حركــة التجــارة العالميــة والحفــاظ عــى 

أمــن االأفــراد والمجتمعــات.
االفتتاحيــة  الكلمــة  خــالل  معاليــه،  وقــال 
والتجــارة  الجمــارك  لتيســري  الثانيــة  للقمــة 
العالميــة،  التجــارة  تنميــة  أســبوع  ضمــن 
تواجــه  ي 

الــ�ت والصعوبــات  التحديــات  إن 
ي منطقــة 

حركــة التجــارة العالميــة، خاصــة �ف
ة  ي ظــل ارتفــاع وتــري

ايــد �ف ف ق االأوســط، ترت الــ�ش
رهــاب  االإ ومخاطــر  االأمنيــة،  التهديــدات 
، واســتخدامه للتســهيالت التجارية أداة  الــدوىلي
اً  لتهريــب االأســلحة والمــواد المحظــورة، مشــري
ــة  دارات الجمركي ــن االإ ــب م ــر يتطل إىل أن االأم
ــقظة  ــن اليـ ــد م ــم المزي ــتوى العال ــى مس ع
والتعــاون، وتطبيــق أفضــل الممارســات لســد 
الثغــرات ووقــف الممارســات التجاريــة غــري 

الســليمة.

صفاء سلطان 

ي إىل أن إطــار معايــري  وأشــار معــاىلي الكعــ�ب
الصــادر  العالميــة  التجــارة  وتيســري  ف  تأمــ�ي
ــى  ــد ع ــة يؤك ــارك العالمي ــة الجم ــن منظم ع
ف تيســري  الحاجــة الماســة لتحقيــق التــوازن بــ�ي
ف االأمن.    خاصــًة بعــد زيــادة  التجــارة وبــ�ي
ــن  ــر عــى االأم ي تؤث

ــ�ت ــة ال رهابي ــدات االإ التهدي
القومــي وسلســلة إمــدادات التجــارة العالميــة.

ــورات، ينبغــي  ي ظــل هــذه التطـ
وأضــاف: »�ف

دارات الجمركيــة العالميــة المزيــد  أن توجــه االإ
ــن أجــل  ــخاطر م ــام إىل إدارة المـ ــن االهتمـ م
ــى  ــان أق ــع ضم ــلع، م ــق السـ ــريع تدف تسـ
دارة الســليمة للمــوارد عنــد  درجــات االأمــن واالإ

ــر«. ــة المخاط ــحنات عالي ــع الش ــل م التعام
الهيئــة  رئيــس  المفــوض  معــاىلي  وقــال 
مــارات حققــت  االتحاديــة للجمــارك إن دولــة االإ
ــات  ــن القطاع ــد م ي العدي

ــة �ف ــازات عالمي انج
االقتصاديــة، ومــن بينهــا قطــاع الجمــارك. 
ي بنــاء المقــدرة 

وأصبحــت تجربــة الدولــة �ف
العالــم. ي 

يحتــذى �ف الجمركيــة نموذجــاً 
مــارات  وتابــع معاليــه قائــالً: »تمكنــت دولــة االإ
بفضــل رؤيــة وتوجهــات قيادتنــا الرشــيدة مــن 

ي قطــاع الجمــارك وممارســة 
ــادة �ف ــق الري تحقي

ي 
االأعمــال التجاريــة، حيــث حلــت الدولــة �ف

ــن  ــم ضم ــتوى العال ــى مس ــث ع ــز الثال المرك
ــر  ي تقري

ــة �ف ــراءات الجمركي ــاءة االإج ــؤرسش كف م
 2016  –  2015 لعــام  العالميــة  التنافســية 
ــي.  ــدى االقتصــادي العالم ــن المنت الصــادر ع
ي المرتبــة الثامنــة 

مــارات �ف كمــا جــاءت دولــة االإ
عالمياً    عــى مــؤرسش التجــارة عــرب الحــدود 
ــن  ــادر ع ــال الص ــة االأعم ــر ممارس ــن تقري ضم

.» ــدوىلي ــك ال البن
ي 

وأضــاف معاليــه قائــالً: »تقــدم الدولــة �ف
بقطــاع  العالقــة  ذات  التنافســية  ات  مــؤرسش
القيــادة  رؤيــة  مــدى  يعكــس  الجمــارك 
ي اســتهداف المراكز 

مــارات �ف الحكيمــة لدولــة االإ
،    وأن هــذه  ي

المتقدمــة وبنــاء اقتصــاد معــر�ف
التوجهــات بنيــت عــى معرفــة دقيقــة بالواقــع 
ي 

ورؤيــة مســتقبلية للمجــاالت والقطاعــات الــ�ت
ــتدامة”. ــة المس ة التنمي ــري ــم مس تدع

ي إىل أن الهيئــة االتحاديــة  ولفــت معــاىلي الكعــ�ب
ــارات  م ــة االإ ــة دول ــع رؤي ــياً م ــارك، تماش للجم
ــت  ــادة الرشــيدة، ترجم ــات القي 2021، وتوجه
إىل  الجمــركي  بالعمــل  االرتقــاء  ي 

�ف رؤيتهــا 
ــن  ــد م ــة إىل العدي ــتويات العالمي ــى المس أع
ي تطوير 

ي ســاهمت �ف
المبــادرات والمشــاريع الــ�ت

االأداء بقطــاع الجمارك،    وحمايــة المجتمــع 
ــن  ــالً ع ــارة، فض ــارة الض ــات التج ــن ممارس م
ــة  ــة وإزال ــش والمعاين ــراءات التفتي ــري إج تيس
ــم،  ــع دول العال ــة م ــارة البيني ــات التج معوق
ي تعزيــز القــدرة 

ممــا كان لــه أكــرب االأثــر �ف
مــارات كمركــز تجــاري  االإ التنافســية لدولــة 

إقليمي وعالمــي.
الهيئــة أن    وذكــر معــاىلي المفــوض رئيــس 
التقديــرات الصــادرة عــن منظمــة التعــاون 

الكعبي : اإلمارات حريصة على إزالة 
المعوقات الجمركية ومواجهة المخاطر
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ي الميــدان االقتصــادي تشــري إىل أن 
والتنميــة �ف

التنفيــذ الشــامل للتدابــري المتعلقــة بالتجــارة، 
جولــة  ي 

�ف بشــأنها  التفــاوض  يجــري  ي 
الــ�ت

الدوحــة للتنميــة ضمــن مفاوضــات منظمــة 
ــة، مــن شــأنه أن يعمــل عــى  التجــارة العالمي
تخفيــض إجمــاىلي تكاليــف التجــارة بنســبة 10% 
ف 13  اوح بــ�ي ي البلــدان المتقدمــة، وبنســبة تــرت

�ف
ي البلــدان الناميــة.

إىل %15.5 �ف
وتابــع قائــالً: »الحــد مــن تكاليــف التجــارة 
يزيــد  أن  شــأنه  مــن   1% بنســبة  العالميــة 
ــار دوالر  ــوق 40 ملي ــا يف ــي بم ــل العالم الدخ
ي مصلحــة البلــدان 

، يصــب معظمهــا �ف أمريــ�ي
الناميــة«.

ي أن هــذا هــو الوقــت  وأكــد معــاىلي الكعــ�ب
التجــارة  تدابــري  بتنفيــذ  للقيــام  االأمثــل 
اً  ــري ــارة، مش ــف التج ــض تكالي ــاملة وتخفي الش

ي ذلــك 
إىل أن تيســري التجــارة، ودور الجمــارك �ف

، يعــد جــزءا ال يتجــزأ مــن التنميــة  التيســري
قليمــي  االإ ف  المســتوي�ي عــى  االقتصاديــة 
بتنفيــذ  إال  ذلــك  يتحقــق  ولــن   . والــدوىلي
المعنيــة. الدوليــة  واالتفاقــات  التوصيــات 

الجمركيــة  القمــم  أن  معاليــه  وأوضــح 
وتســهيل  تشــجيع  إىل  تهــدف  والتجاريــة، 
ــارك والمؤسســات  ــات الجم ف هيئ ــ�ي التعــاون ب
مجــاالت  ي 

�ف الخــاص  والقطــاع  الحكوميــة 
ف  ــ�ي ــارة وتأم ــة وتيســري التج ــة االقتصادي التنمي
إىل  تهــدف  كمــا  مــدادات،  االإ مجموعــات 
ــات  ــة التحدي ــكار لمواجه ــرؤى واالأف ــب ال تقري
وتحقيــق التجــارة العادلــة بالتــوازن مــع حمايــة 
ي أن 

�ف أملــه  عــن  المجتمــع، معربــاً  ف  وتأمــ�ي
ي تطويــر 

تســفر القمــة عــن مبــادرات تســاهم �ف

l .العمــل الجمــركي عــى مســتوى العالــم
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نتائــج  يناقــش  االتحاديــة  الجمــارك  إدارة  مجلــس 
االســتراتيجية ومســتجدات التحويــل اآللي للرســوم 

ــاون ــن دول التع بي

االتحاديــة  الهيئــة  إدارة  مجلــس  ناقــش 
ــة  ي الدول

ــركي �ف ــل الجم ــا العم ــارك قضاي للجم
خــالل  االأعمــال  جــدول  عــى  المطروحــة 
ي نهايــة  اجتماعــه الثالــث لعــام 2015 بــد�ب

. ي
المــا�ف االأســبوع 

ــر،  ــد الطاي ــد حمي ــاع برئاســة عبي ــد االجتم عق
وزيــر الدولــة للشــؤون الماليــة رئيــس مجلــس 
المجلــس  أعضــاء  بحضــور  الهيئــة،  إدارة 
ــة  ــة والداخلي ــاد والمالي ــىي وزارات االقتص ممث
 ، ي

ــ�ف ــن الوط ــى لالأم ــس االأع ــة، والمجل والبيئ
وإدارات الجمــارك المحليــة والقطــاع الخــاص.

اجتماعــه،  خــالل  دارة،  االإ مجلــس  واطلــع 
عــى عــدد مــن المذكــرات والتقاريــر ومحــا�ف 
بالموضوعــات  المتعلقــة  االجتماعــات 
المطروحــة عــى جــدول االأعمــال، ومــن بينهــا 
التدقيــق  للحنــة  ي 

الثــا�ف االجتمــاع  محــرف 
والمخاطــر لعــام 2015، وناقــش المجلــس 
التوصيــات الــواردة فيــه بعــد أن اســتعرض 
الدكتــور محمــد عبــد هللا المحــرزي، مديــر 
عــام جمــارك رأس الخيمــة وعضــو مجلــس 
محــرف  ي 

�ف الــواردة  التوصيــات  دارة،  االإ
االجتمــاع، ومــا تــم اتخــاذه مــن إجــراءات 

بشــأنها.
ي أعدتهــا 

واســتعرض المجلــس المذكــرة الــ�ت
اتيجية  الهيئــة حــول نتائــج أداء الخطــة االســرت
والتشــغيلية عــن النصــف االأول مــن العــام 
االإجــراءات  عــى  اطلــع  كمــا  الجــاري، 

ي 
�ف الهيئــة  بهــا  قامــت  ي 

الــ�ت ات  والتحضــري
ة مــن  اتيجية للفــرت إطــار إعــداد الخطــة االســرت
ــف  ــد ورش عص ــا عق ــن بينه -2017 2021، وم
ف  اتيجي�ي االســرت كاء  والــ�ش ف  للموظفــ�ي ي 

ذهــ�ف
ــط  ــادرات والخط ــة والمب ــداف الخط ــول أه ح
ــق  ــا لتحقي ــن أن تتضمنه ي يمك

ــ�ت ــغيلية ال التش
تلــك االأهــداف.

ــول  ــة ح ــا الهيئ ي أعدته
ــ�ت ــرة ال ــدت المذك وأك

ــة  ــة أن الهيئ اتيجية الحالي ــذ االســرت ــج تنفي نتائ
تحقيــق  ي 

�ف المســتهدفة  النســبة  تجــاوزت 
المبــادرات والمشــاريع التشــغيلية ضمــن نظام 
»إنجــاز« خــالل النصــف االأول مــن العــام 
ي 

الجــاري، وبينمــا كانــت النســبة المســتهدفة �ف
إنجــار المبــادرات %55.9 بنهايــة يونيــو 2015، 
فــإن النســبة المحققــة فعليــاً بلغــت 60.5%.

واطلــع مجلــس إدارة الهيئــة عــى مذكــرة حــول 
إجــراءات الهيئــة وخطتهــا بشــأن المشــاركة 
ــد  ــزة الشــيخ محم ــن جائ ــدورة الرابعــة م ي ال

�ف
، كمــا  ف بــن راشــد لــالأداء الحكومــي المتمــري
ــت  ي قام

ــ�ت ــراءات ال ــس االإج ــتعرض المجل اس
ــار  ي إط

ــكار �ف ــة االبت ــز ثقاف ــة لتعزي ــا الهيئ به
اتيجية الوطنيــة لالبتــكار. االســرت

الثالــث  اجتماعــه  ي 
�ف المجلــس،  واســتعرض 

والموضوعــات  المشــاريع  الجــاري،  للعــام 
ورة تعزيــز  بــرف كة، ووجــه  المشــرت االأمنيــة 
التعــاون مــع إدارات الجمــارك المحليــة لتوفــري 
ــة المتعلقــة بتلــك المشــاريع. ــات الهيئ متطلب
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ي أعدتهــا الهيئــة 
وناقــش المجلــس المذكــرة الــ�ت

حــة  المقرت االآليــة  مســتجدات  آخــر  حــول 
ف دول مجلــس  لتوزيــع الحصيلــة الجمركيــة بــ�ي
ىلي للرســوم 

التعــاون الخليجــي والتحويــل االآ
ف الــدول االأعضــاء. وتضمنــت  الجمركيــة بــ�ي
ي طرحتهــا دولــة 

المذكــرة تفاصيــل المبــادرة الــ�ت
ي الهيئــة، عــى دول مجلــس 

مــارات، ممثلــة �ف االإ
ــة  ــن آلي ــة م ــة الثاني ــق المرحل ــاون لتطبي التع
ف دول  ىلي للرســوم الجمركيــة بــ�ي

التحويــل االآ
ــاون. ــس التع مجل

وأشــارت المذكــرة إىل أن مبــادرة الدولة للمرحلة 
للرســوم  ىلي 

االآ التحويــل  آليــة  مــن  الثانيــة 
ك عــى مســتوى  ــن إيجــاد نظــام مشــرت تتضم
عــى  االتفــاق  خاللــه  يتــم  المجلــس  دول 
ي ســيتم تبادلهــا، واالتفــاق عــى 

ــات الــ�ت البيان
ي تبــادل المعلومــات 

ي تســاهم �ف
االإجــراءات الــ�ت

ف دول المنفــذ االأول واالأمانــة ودول المــرور  بــ�ي
. ي

ودول المقصــد النهــا�أ
ي هــذا 

وأوضحــت المذكــرة أن مبــادرة الدولــة �ف
المجــال تهــدف إىل دعــم متطلبــات اســتكمال 
االتحــاد الجمــركي عــن طريــق تســهيل انســيابية 
ف دول مجلــس التعــاون، ومنــع تكرار  الســلع بــ�ي
ي المنافــذ البينيــة، ممــا 

االإجــراءات الجمركيــة �ف
 ، ي تقليــص زمــن التخليــص الجمــركي

يســاهم �ف
ف  كة بــ�ي إضافــة إىل إنشــاء قاعــدة بيانــات مشــرت
دول المجلــس، ممــا يدعــم تغذيــة نظــم 
ــات  ــة ببيان دارات الجمركي ي االإ

ــر �ف إدارة المخاط

ــع  ي ت�ي
ــهم �ف ــا، ويس ــل وصوله ــة قب البضاع

ف وصــول البضاعــة. االإجــراءات الجمركيــة حــ�ي
ــتجدات  ــر مس ــى آخ ــس ع ــع المجل ــا اطل كم
ي ضــوء االجتمــاع 

االتحــاد الجمــركي الخليجــي �ف
وتنــاول   . الجمــركي االتحــاد  لهيئــة  االأخــري 
ــى  ــل ع ــتجدات العم ــاش مس ــس بالنق المجل
إىل  والوصــول  االتحــاد  متطلبــات  اســتكمال 
ي لالتحــاد 

التطبيــق الكامــل والوضــع النهــا�أ
الجمــركي الخليجــي.

ي الســياق نفســه، ناقــش أعضــاء المجلــس، 
و�ف

حــة مــن  خــالل اجتماعهــم، التعديــالت المقرت
ــارك  ــون الجم ــى قان ــارات ع م ــة االإ ــل دول قب
التعــاون والئحتــه  لــدول مجلــس  الموحــد 
ي 

ي ظــل التطــورات والتحديــات الــ�ت
التنفيذيــة �ف

ف إدارات الجمارك  تواجــه حركــة التجــارة، لتمكــ�ي
اماتهــا  ف بالرت الوفــاء  مــن  المجلــس  دول  ي 

�ف
ي حمايــة 

المحليــة والدوليــة والقيــام بدورهــا �ف
ــه  ــى الوج ــارة ع ــري التج ــع وتيس ــن المجتم أم

l .االأكمــل
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ــرا  ــارك مؤخ ــة للجم ــة االتحادي ــدرت الهيئ أص
للعــام  الجمركيــة  المخاطــر  معايــري  دليــل 
المخاطــر  مصطلحــات  متضمنــا  2015م 
والمنهجيــة  منهــا،  واحــد  بــكل  والمقصــود 
ي إدارة المخاطــر الجمركيــة، باالإضافة 

المتبعــة �ف
ــن  ــدءاً م ــر ب ــة إدارة المخاط ــل عملي إىل مراح
ــا،  ــد المخاطــر وتحليله إنشــاء الســياق وتحدي
ــوال  ــا وص ــا ومعالجته ــة تقييمه ــرورا بعملي وم
إىل إجــراء عمليــات الرصــد والمراجعــة وختامــا 
بالتشــاور مــع أصحــاب المصلحة ومســؤوليات 

l .إدارة المخاطــر الجمركيــة

مانيا ســويد 

للجمــارك  االتحاديــة  الهيئــة 
تصــدر دليــل معاييــر المخاطــر 

الجمركيــة للعــام 2015م
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ي 
ناشــيونال« والــ�ت ي انرت

كــة »كوالــ�ت أعلنــت رسش
ي الشــارقة 

تتخــذ مــن المنطقة الحــرة بالحمرية �ف
مقــراً لهــا عــن شــحن ثالــث وحــدة تبخــري 
ــاىلي  ــن اجم ــت م بنظــام التقطــري MED   للكوي
ــا  ــا وبنائه ــى تصنيعه ــل ع ــدات تعم ــت وح س
وع  كــة ســيدم الفرنســية ضمــن مــ�ش لصالــح رسش
محطــة »الــزور الشــمالية » لتوليــد الكهربــاء 
ي جنــوب الكويــت، موضحــة أن 

وتحليــة الميــاه �ف
ــاً بعــرض  اً طولي ــرت أبعــاد كل وحــدة هــي 54 م
اً ارتفــاع، وتــزن الوحــدة 2750  اً  و17 مــرت 33 مــرت
طنــا، حيــث تعتــرب هــذه الوحــدات االأكــرب مــن 
نوعهــا عــى مســتوى العالــم اذ يتــم تصنيعهــا 
كــة المصنعــة وشــحنها إىل  ي مقــر ال�ش

وبناؤهــا �ف
ــد  ــة ق ك ــون ال�ش ــذا تك وع،  وبه ــ�ش ــع الم موق
ــن  ــبته %50 م ــا نس ــليم م ــاز وتس ــت إنج أكمل
ي المتفــق عليــه.

وع وفــق الجــدول الزمــ�ف المــ�ش
ي 

شــا�ش قــال  ف  الممــري نجــاز  االإ هــذا  وحــول 
كــة  رسش عــام  ومديــر  مؤســس  راماكريشــنان 
الجــودة الــدوىلي ان العمليــة اللوجســتية كانــت 
ي المرحلــة االأوىل مــن 

هــي التحــدي االأكــرب �ف
يتــم  إذ  والمعقــد،  الكبــري  وع  المــ�ش هــذا 
ــة  ــرة بالحمري ــة الح ي المنطق

ــرات �ف ــاء المبخ بن
ــت  ــا اىل الكوي ــم نقله ــم يت ة ث ــري ــام كب وبأحج
ــق  ــن ليتحق ــم يك وع، ول ــ�ش ــع الم ــث موق حي
فة  ذلــك لــوال توفــر المرافــق والتســهيالت الممــري

األكبر عالميًا 
كوالتي انترناشــيونال تنهــي المرحلة 
 MED األولــى مــن مبخــرات تقطيــر عمالقــة

لتحليــة الميــاه

ــة  ــة التحتي ــة والبني ــة الحــرة بالحمري ي المنطق
�ف

ذات المســتوى العالمــي باالإضافــة للواجهــة 
ي ســهلت علينــا عمليــة 

ة الــ�ت المائيــة الكبــري
ي تنفيــذ 

البنــاء والشــحن ومكنتنــا مــن النجــاح �ف
وع وفــق أعــى المعايــري العالميــة وعــزز  المــ�ش
ــة  ك ــا ال�ش ــاً باعتباره ــة عالمي ك ــة ال�ش ــن مكان م
ــوالذ  ــادن )الف ــع المع ــال تصني ي مج

ــدة �ف الرائ
وأضــاف  والتيتانيــوم(،  للصــدأ  المقــاوم 
ــة  ــدم تجرب وع ق ــ�ش ــذا الم ــنان أن ه راماكريش
كــة المؤلــف مــن 1750  يــة لفريــق عمــل ال�ش مرش
فة. ات الممــري موظفــاً مــن ذوي المهــارات والخــرب
ــي  ــالم المزروع ــعود س ــرب س ــه أع ــن جهت وم
مديــر هيئــة المنطقــة الحــرة بالحمريــة وهيئــة 
، عــن  المنطقــة الحــرة لمطــار الشــارقة الــدوىلي
ــذي  ف ال ــري ــري والمم ــاح الكب ــذا النج ــعادته به س
ناشــيونال« إذ أحــدث  ي انرت

كــة »كوالــ�ت حققتــه رسش
وع عالمــة فارقــة للمنطقــة الحــرة  هــذا المــ�ش
ــا دائمــا هــو توفــري  ــة، وقــال إن هدفن بالحمري
أفضــل التســهيالت والخدمــات للمســتثمرين 
ــازات  نج ــذه االإ ــل ه ــق مث ــن تحقي ــوا م ليتمكن
والنجاحــات عــى المســتوى العالمــي، وأضــاف 
الــذي  التطــور  هــذا  »ان  بقولــه  المزروعــي 
كات القائمــة يعكــس  تشــهده العديــد مــن الــ�ش
ــا، كمــا يعكــس  ي تحقيــق هدفن

ــا �ف امن ف مــدى الرت
تعتــرب  ي 

والــ�ت للمنطقــة  ة  ف المتمــري المكانــة 

قاعــدة رئيســية للصناعــات الثقيلــة والمتوســطة 
ــة«. ــة المعروف كات العالمي ــ�ش ــا ال تقصده

ــيونال«  ناش ي انرت
ــ�ت ــة »كوال ك ــيس رسش ــذ تأس ومن

ــد  ــى إدارة العدي ــل ع ــي تعم ــام 2001، وه ع
ة والصعبــة،  مــن المشــاريع العالميــة الكبــري
ــدات ذات  ــدث المع ــا الأح ــالل امتالكه ــن خ م
التكنولوجيــا المتقدمــة، ولديهــا قاعــدة مــن 
ــاالت  ي مج

ــم �ف ــف دول العال ي مختل
ــالء �ف العم

ــاز. ــط والغ النف
بالحمريــة  الحــرة  المنطقــة  وتمتــاز  هــذا 
ي إمارة الشــارقة 

ف �ف اتيجي الممــري بموقعهــا االســرت
ف ثــالث قــارات وبنيــة تحتيــة متطورة وشــبكة  بــ�ي
طــرق حديثــة االأمــر الــذي يجعــل منهــا حلقــة 
ــم، ســواء  ــدول المجــاورة والعال ف ال ــ�ي وصــل ب
عــن طريــق الــرب أو البحــر أو الجــو وتعتــرب 
ي دولــة االمــارات 

أكــرب منطقــة حــرة �ف ي 
ثــا�ف

ف أضخــم المناطــق  العربيــة المتحــدة ومــن بــ�ي
فيهــا  يســتثمر  االأوســط.  ق  الــ�ش ي 

�ف الحــرة 
ــة  ــن )157( دولـ ــة مـ ــن )6200( شـركـ ــر مـ أكـثـ
يـمـثـلـون عـدداً مـن الـقـطـاعـات الـصـنـاعـيـة 
الـرائـــدة  والـتـجـاريـــة  والثقيلــة(  )الخفيفــة 
كـقـطـاع الـنـفـط والـغـاز والـبـتـروكـيـمـاويـات 
ــة  ــة والـمـالحـ ــاء واالأغـذيـ ــد والـبـنـ والـحـديـ
ــزودة  ــة وم ــتقرة وآمن ــة مس ي بيئ

ــة، �ف الـبـحـريـ
بالخدمــات الميــ�ة والمرافــق التكميليــة والبنية 
ي ازدهار 

التحتيــة عــى مســتوى عالمــي تســهم �ف
باالإضافــة لســهولة الحصــول  اســتثماراتهم، 
ــة مــن خــالل االإجــراءات  عــى الرخــص التجاري
ال�يعــة والمبســطة ممــا جعلهــا مــن أرسع 

l .ق االأوســط ي الــ�ش
المناطــق نمــوا �ف
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جروب” لصناعــة  مجموعة “بلنــد  أعلنــت 
والكيماويــات  البالســتيكية  الخــام  المــواد 
نشــاء مصنــع جديــد  والدهانــات عــن خطــة الإ
ف دوالر )37  بتكلفــة إجماليــة تبلــغ 10 ماليــ�ي
لمطــار  الحــرة  درهم(، بالمنطقــة  مليــون 
)ســيف زون(. ومــن المقــرر  الشــارقة الدوىلي
ي 

�ف الجديــد  المصنــع  تشــييد  مــن  االنتهــاء 
مــن  يزيــد  وســوف   2016 عــام  منتصــف 
نتاجيــة للمجموعــة مــن 1,200 طــن  الطاقــة االإ

الشــهر. ي 
الشــهر إىل 2,500 طــن �ف ي 

�ف
وتحظــى المنطقــة الحــرة “ســيف زون” بمكانتها 
المنتجــات  كات  رسش يــات  لكرب جــذب  كمركــز 
البالســتيكية مثــل “أليانس للبالســتيك م.م.ح” 
كــة  ي ش.م.ح.” ورسش و”ألفــا بالســتيكس اندســرت
ــة للبالســتيك المحــدودة. وقــد  ــرواد الوطني ال
ــتيك م.م.ح”  ــس للبالس ــة “أليان ك ــفت رسش كش
ــا  ــتثمار م ــا الس ــن خططه ي ع

ــا�ف ــام الم الع
ف 4 و5.5  ف 15 إىل 20 مليــون درهــم )مــا بــ�ي بــ�ي
ــة  ي المنطق

ــدة �ف ــعات جدي ــون دوالر لتوس ملي
الحــرة  المنطقــة  حــددت  وقــد  الحــرة. 
كــة  ي تحتضــن أكــرش مــن 140 رسش

بالحمريــة الــ�ت
لمنتجــات البالســتيك هــذه الصناعــة كإحــدى 
ة للنمــو  ي تمتلــك إمكانــات كبــري

الصناعــات الــ�ت
. ــتقبىي المس

تأسســت مجموعــة “بلنــد جــروب” عــام 2011 
ف مجموعــة “ســكايالين  ك بــ�ي وع مشــرت كمــ�ش
ي 

جــروب” و”مجموعــة عزيــز” المتخصصــة �ف
الجــودة  عاليــة  واالألــوان  الدهانــات  إنتــاج 
ضافــات  اللــون االأبيــض واالأســود واالإ مثــل 
ــتيك  ــي البالس ــية لمصنع ــات الرئيس والتصميم
وشــبه  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  ي 

�ف
القــارة الهنديــة. وتخطــط المجموعــة للتوســع 
أمريــكا  ودول  االأوروبيــة  االأســواق  تجــاه 
“بلنــد  مجموعــة  ت  اشــرت وقــد  الشــمالية. 
ي 

االأرا�ف مــن  جديــدة  مســاحات  جــروب” 

توســعات جديــدة لمجموعــة منتجــات 
ــار ــرة المط ــي ح ــتيك ف البالس

 

ــل  ــن أج ــة م ــدم مربع ــف ق ــدر بـــ 155 أل تق
المســتقبلية. التوســعات 

وســوف يتضمــن المصنــع الجديــد أقســاما 
والتصميمــات  الكالســيوم  كربونــات  نتــاج  الإ
االختبــارات  ومعامــل  والبحــوث  الرئيســية 
والشــحن  نتــاج  االإ وضبــط  الجــود  لضمــان 

داريــة. االإ ي 
المبــا�ف والتفريــغ فضــال عــن 

حاليــا  المتحــدة  العربيــة  مــارات  االإ ي 
وتــأ�ت

ي 
ــة �ف ــات التحويلي ي الصناع

ــز �ف ــرب مرك ي أك
ــا�ف كث

ف دول مجلــس التعــاون  ــ�ي مجــال البالســتيك ب
ــة الســعودية  الخليجــي، بعــد المملكــة العربي
إنتــاج  مــن   19% بنســبة  تســاهم  حيــث 
لتقديــرات “االتحــاد  دول المجلــس. وطبقــاً 
ــن  ــات” م ــات والكيماوي وكيماوي ــي للبرت الخليج
المتوقــع أن تنمــو صناعــة تحويــل البالســتيك 
ــول  ــل حل ــن قب ــون ط ــعتها 7.5 ملي ــل س لتص
عــام 2020 أي بزيــادة تصــل لنحــو %40 عــن 

l .نتــاج الحاليــة مســتويات االإ
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وتــرأس وفــد حــرة مطــار الشــارقة ســعود ســالم 
المزروعــي، مديــر المنطقة الحرة لمطار الشــارقة 
الــدوىلي والمنطقــة الحــرة بالحمريــة، يرافقــه رائــد 
بوخاطــر نائــب المدير التجــاري، تومــاس جوزيف 
ف فاريري مســؤول مبيعات. مديــر المبيعات وجيــ�ت

فام بدعــم رجال  وقــد شــدد المزروعــي عــى االلــرت
ي حــرة 

ي تأســيس أعمالهــم �ف
االأعمــال الهنــود �ف

مطــار الشــارقة وتقديــم كافــة التســهيالت لهم، 
جــاء ذلــك خــالل كلمــة لــه أمــام منتــدى االأعمــال 
الــدوىلي الــذي نظمتــه الهيئــة بالتعــاون مــع 
ي اليــوم االول مــن 

ي مومبــاي �ف
التايمــز الهنديــة �ف

إطــالق الحملــة، مؤكــداً عــى الــدور الكبــري الــذي 
ــتوى  ــى المس ــود ع ــال الهن ــال االأعم ــه رج يلعب
ي عملهــم 

العالمــي مــن خــالل االبتــكار واالبــداع �ف
فة ممــا جعلهــم محــط تقديــر  ونجاحاتهــم الممــري
ــال إن  ــا، وق ــون به ي يعمل

ــ�ت ــة المناطــق ال ي كاف
�ف

مــارات العربيــة  ف الهنــد واالإ العالقــات الثنائيــة بــ�ي
ــد  ــد، وإن الهن ــذ وقــت بعي ــدأت من المتحــدة ب
ف  ف المهمــ�ي كاء التجاريــ�ي كانــت ومازالــت مــن الــ�ش
ــا أن  ، كم ــري ــوق كب ــن س ــه م ــا تمثل ــارات بم م لالإ
ي 

ف البلديــن ظلــت �ف هــذه العالقــات التجاريــة بــ�ي
تطــور مســتمر.

وقــد ال�ت منتــدى االأعمــال الــدوىلي الــذي تنظمــه 

مع استمرار حملتها الترويجية في الهند

ــى  ــز عل ــي ترك ــارقة الدول ــار الش ــرة لمط ــة الح المنطق
دورهــا كقاعــدة رئيســية للشــركات العالميــة إلدارة 

ــة ــي المنطق ــغيلية ف ــا التش عملياته

المنطقــة الحــرة لمطــار الشــارقة بالتعــاون مــع 
التايمــز الهنديــة نجاحــا ملحوظــا  اذ شــهدت 
ا مــن قبــل رجــال  جلســات المنتــدى تفاعــالً كبــري
مختلــف  ي 

�ف المشــاريع  وأصحــاب  االأعمــال 
ــد عــدد  ــم عق ــا ت ــا كم ي نظــم به

ــ�ت المناطــق ال
ــد  ــت وف ة جمع ــارسش ــة المب ــاءات الثنائي ــن اللق م
الهيئــة بالعديــد من رجــال االعمال والمســتثمرين 
ف والتجــار تــم خاللهــا مناقشــة الفرص  الصناعيــ�ي
ي تقدمهــا المنطقــة 

االســتثمارية والتســهيالت الــ�ت
ــة  ــل المنطق ــالل جع ــن خ ــم م كاته ــرة ل�ش الح
دارة عملياتهــا  ي الشــارقة قاعــدة رئيســية الإ

الحــرة �ف
ــة.   قليمي التشــغيلية ضمــن االأســواق االإ

ــا  ــة المزاي ــالل الجول ــة خ ــد الهيئ ــتعرض وف واس
ــدى  ــا إح ــا جعله ــارقة م ــا الش ــع به ي تتمت

ــ�ت ال
ــم،  ــول العال ــدة ح ــتثمارية الرائ ــات االس الوجه
ف والــذي يربط  اتيجي الممري بفضــل الموقــع االســرت
ق والغــرب، وبمــا تقدمه من تســهيالت  ف الــ�ش بــ�ي
ي مجــاالت متعــددة، كمــا تســهم بنيتهــا التحتية 

�ف
يــة والبحريــة  المتطــورة، وشــبكة مواصالتهــا الرب
ي تعزيــز حركــة التجــارة 

والجويــة الواســعة �ف
ي المنطقــة، باالإضافــة 

والنشــاط االســتثماري �ف
ــرة  ــة الح ــن المنطق ــة م ــهيالت المقدم اىل التس
اخيــص المختلفــة بــكل ســهولة  ي اصــدار الرت

�ف

ــتقطاب  ــالل اس ــن خ ــك م ــم ذل ج ــ�، ويرت وي
ــم، اذ  ــق العال ــف مناط ــن مختل ــتثمارات م االس
كــة  يمكــن أصحــاب االأعمــال مــن تأســيس رسش
ي المنطقــة الحــرة لمطــار الشــارقة ابتــداء 

لهــم �ف
كات  مــن  7070 دوالراً للســنة الواحــدة داعيــا الــ�ش
ــارقة  ــار الش ــرة مط ي ح

ــتثمار �ف ــة اىل االس الهندي
ي تســاعدها 

واالســتفادة مــن هــذه االمتيــازات الــ�ت
ي 

اب مــن الفــرص العديــدة المتاحــة �ف عــى االقــرت
ــة. أســواق المنطق

لمطــار  الحــرة  المنطقــة  ي 
�ف ويتواجــد  هــذا 

كــة مــن 149  الشــارقة الــدوىلي حــواىلي 7000 رسش
ي مختلــف االأنشــطة التجاريــة 

دولــة، تعمــل �ف
ــات  ــا المعلوم ــة وتكنولوجي ــة والخدمي والصناعي
ي 

ــك �ف ي ذل
ــأ�ت ــات، ي ــف القطاع ــن مختل هــا م وغري

مكانــات والمقومــات االأساســية  إطــار توفــري االإ
لجــذب المزيــد مــن هــذه االســتثمارات مــن 
ي 

رؤوس االأمــوال الوطنيــة واالأجنبية والمســاهمة �ف
تعزيــز ثقــة المســتثمرين وتوفــري المنــاخ المالئم 
لتشــجيع وحمايــة االســتثمارات القائمــة بأنواعها، 
ــة  ــوام القليل ــالل االأع ــة خ ــت المنطق ــا حقق كم
كات  ي عــدد الــ�ش

فة �ف الماضيــة معــدالت نمــو ممــري
ي توظفهــا 

العاملــة بهــا وحجــم االســتثمارات الــ�ت

l .كات ــ�ش ــذه ال ه

الدولــي  الشــارقة  لمطــار  الحــرة  المنطقــة  هيئــة  نظمــت 
التعريفيــة  والنــدوات  اللقــاءات  مــن  سلســلة  مؤخــرًا 
مــن  عــدد  فــي  دوليــة  أعمــال  منتديــات  بإطــاق  تمثلــت 
المــدن الهنديــة ضمــن حملتهــا الترويجيــة فــي شــبه القــارة 
ــاد، ســورات،  ــاي، احمــد أب الهنديــة شــملت كًا مــن: مومب
التســويقية  الحملــة  إطــار  فــي  ذلــك  ويأتــي   ، وبــارودا 
أبــرز األســواق  إلــى  التــي تســتهدف الوصــول  العالميــة 
الرئيســية فــي العالــم. حيــث ناقــش مســؤولو المنطقــة 
الحــرة المزايــا االســتثمارية واالســتراتيجية المترتبــة علــى 
تأســيس أعمــال فــي الشــارقة، وذلــك أمــام نخبــة مــن كبــار 
القطاعيــن  مــن  القــرار  وصّنــاع  االقتصاديــة  الشــخصيات 

العــام والخــاص فــي الهنــد.
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الـحـــرة  الـمـنـطـقـــة  هـيـئـــة  اخـتـتـمـــت 
ــرض  ــي الـمـعـ ــا فـ ــة مـشـاركـتـهـ بـالـحـمـريـ
الـمـنـتـجـــات  و  لـلـتـقـنـيـــات  الـعـالـمـــي 
الـغـذائـيـة الـذي نـظـمـتـه الـشـركـة الـتـركـيـة 
الـرائـــدة فـــي تـنـظـيـــم الـمـعـــارض ) أي تـي 
إيـــي (  فـــي مـديـنـــة إسـطـنـبـــول الـتـركـيـــة  

ــة .    ــة ) 119 ( دولـ بـمـشـاركـ
و صـــرح سـعـــود سـالـــم الـمـزروعـــي مـديـــر 
ــة و  ــرة بـالـحـمـريـ ــة الـحـ ــة الـمـنـطـقـ هـيـئـ
هـيـئـة الـمـنـطـقـة الـحـرة لـمـطـار الـشـارقـة 
الـدولـــي بـــأن مـشـاركـة الـهـيـئـــة فـي الـدورة 
الـثـالـثـــة و الـعـشـريـــن لـلـمـعـــرض تـكـمـن 
فـــي أهـمـيـــة الـمـعـــرض بـصـفـتـــه تـجـمـعاً 
صـنـاعـــة  فـــي  لـلـمـسـتـثـمـريـــن  مـهـــماً 
الـغـــذاء ، مـشـيـــراً إلـــى أن الـمـعـــرض الـذي 

هـيـئـة الـمـنـطـقـة الـحـرة بـالـحـمـريـة

تـسـتـعـرض الـفـرص االسـتـثـمـاريـة 
بمـعـرض األغـذيـة الـعـالـمـي فـي تـركـيـا  

شـاركـــت فـيـــه ) 500 ( شـركـــة تـمـثـــل أكـثـــر 
مـــن ) 1000 ( عـالمـــة غـذائـيـــة يـعـتـبـــر 
ــوى  ــى مـسـتـ ــة عـلـ ــارض الـهـامـ ــن الـمـعـ مـ
الـمـنـطـقـــة بـإعـتـبـــار تـركـيـا إحـــدى الـدول 
ــال بـعـائـــدات  ــذا الـمـجـ ــدة فـــي هـ الـرائـ
تـصـــل إلـــى ) 102 ( مـلـيـار دوالر أمـريـكـي و 
أكـثـــر  مـــن ) 410,000 ( عـامـــل فـي صـنـاعـة 

االأغـذيـــة . 
و أضـــاف الـمـزروعـــي بـــأن الـهـيـئـــة تـولـــي 
االأغـذيـــة  لـصـنـاعـــة  خـاصـــاً  اهـتـمـامـــاً 
الـمـتـنـامـيـــة و مـن هـــذا الـمـنـطـلـق   فـقـد 
مـتـــر   )  380,000  ( مـسـاحـــة  خـصـصـــت 
مـربـع مـجـهـزة وفـق الـمـعـايـيـر الـقـيـاسـيـة 
فـــي  الـعـامـلـــة  الـشـركـــات  السـتـضـافـــة 
تـجـــارة   ، االأغـذيـــة  تـصـنـيـــع  مـجـــال 

الـمـــواد الـغـذائـيـــة الـخـــام ، الـتـعـبـئـــة و 
الـتـغـلـيـــف ، الـمـنـتـجـــات الـبـالسـتـيـكـيـــة 
الـتـــي  الـتـسـهـيـــالت  بـــأن  مـوضـحـــاً   ،
تـقـدمـهـــا الـهـيـئـــة لـلـمـسـتـثـمـريـــن مـثـل 
الـمـلـكـيـــة الـكـامـلـــة لـالسـتـثـمـــار و سـرعـة 
إصـــدار الـرخـص و الـتـأشـيـــرات إلـى جـانـب 
الـمـوقـــع االسـتـراتـيـجـــي الـــذي تـتـمـيـز بـه 
الـهـيـئـــة و الـمـرتـبـــط بـمـيـنـــاء الـحـمـريـــة 
و مـيـنـــاء خـالـــد و مـيـنـــاء خـورفـكـــان عـبـــر 
شـبـكـــة طـــرق مـتـطـــورة و حـديـثـة يـسـهـم 
بـشـكـــل فـعـــال فـــي نـمـــو االسـتـثـمـــارات. 
الـتـركـيـــة  الـشـركـــات  بـــأن عـــدد  يـذكـــر 
الـمـسـتـثـمـــرة فـــي الـمـنـطـقـة يـبـلـغ ) 50 ( 
ضـافـــة إلـى ) 6400 ( شـركـة مـن )  شـركـــة بـاالإ

l . 115 ( دولـــة
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هـيـئـة الـمـنـطـقـة الـحـرة بـالـحـمـريـة
تـدشـــن مـشـــروع الـمـراقـبـــة الـمـسـتـمـــرة 

ــط ــواء الـمـحـيـ ــودة الـهـ لـجـ

ــر  ــي مـديـ ــم الـمـزروعـ ــود سـالـ ــن  سـعـ دشـ
بـالـحـمـريـــة  الـحـــرة  الـمـنـطـقـــة  هـيـئـــة 
لـمـطـــار  الـحـــرة    الـمـنـطـقـــة  و هـيـئـــة 
أحـمـــد  بـحـضـــور   ، الـدولـــي  الـشـارقـــة 
عـبـدالـلـــه بـــن هـــده الـسـويـــدي مـديـــر 
داريـة بـالـهـيـئـة  و عـلـي سـعـيـد  الـشـؤون االإ
الـجـــروان نـائـب مـديـر الـشـــؤون الـتـجـاريـة 
بـالـهـيـئـة ، مـشـــروع الـمـراقـبـة الـمـسـتـمـرة 
لـجـــودة   الـهـواء الـمـحـيـــط فـي الـمـنـطـقـة 
أولـــى  كـمـرحـلـــة  بـالـحـمـريـــة  الـحـــرة 
سـتـلـيـهـا الـمـرحـلـة الـثانـيـة لـتـزويـد هـيـئـة 
الـشـارقـــة  لـمـطـــار  الـحـــرة  الـمـنـطـقـــة 

ــة  ــزة و مـحـطـــات مـمـاثـلـ الـدولـــي بـأجـهـ
ــن  ــان مـ ــده الـمـنـطـقـتـ ــا تـشـهـ ــراً لـمـ نـظـ
نـمـــو صـنـاعـي يـسـتـلـزم إجـــراءات وقـائـيـة 
لـتـفـــادي أيـــة آثـار سـلـبـيـة عـلـــى الـبـيـئـة و 

ــة .  ــة الـعـامـ الـصـحـ

و فـــي الـتـفـصـيـــل أوضـــح المزروعــي أن 
الـمـشـروع يـتـمـثـــل فـي تـجـهـيـز مـحـطـات 
ثـابـتـة و أجـهـزة مـتـحـركـة لـقـيـاس مـسـتـوى 
االنـبـعـاثـات مـن الـصـنـاعـات الـقـائـمـة فـي 
ــوى  ــا بـمـسـتـ امه ف ــان الرت ــة لـضـمـ الـمـنـطـقـ
الـصـحـيـــة  و  الـبـيـئـيـــة  الـمـعـايـيـــر 
ــى  ــراً إلـ ــة ، مـشـيـ ــي الـدولـ ــدة فـ الـمـعـتـمـ
أن هـــذه الـمـبـــادرة تـأتـــي انســجاما مـــع 
الـسـمـــو   صـاحـــب  حـضـــرة  تـوجـيـهـــات 
الـشـيـــخ الـدكـتـــور سـلـطـــان بـــن مـحـمـــد 
االأعـلـــى  الـمـجـلـــس  عـضـــو  الـقـاسـمـــي 
تـحـــاد حـاكـــم الـشـارقـــة حـفـظـــه هللا ،   لـالإ
و الـتـــي تـؤكـــد أهـمـيـــة الـنـمـــو الـصـنـاعـي 
وفـــق مـعـايـيـــر و ضـوابـــط بـيـئـيـــة تـحـقـق 

الـتـنـمـيـــة الـمـسـتـدامـــة . 
ــة  ــأن مـنـظـومـ ــي بـ ــاف الـمـزروعـ ــا أضـ كـمـ
الـمـراقـبـــة الـبـيـئـيـــة الـجـديـــدة سـتـعـمـل 
إلـيـــه  تـوصـلـــت  مـــا  أحـــدث  وفـــق 
الـتـكـنـولـوجـيـا فـــي هـــذا الـجـانـــب حـيـــث 
مـعـــدالت  بقـيـــاس  االأجـهـــزة  سـتـقـــوم 
االنـبـعـاثـــات بـشـكـــل يـومـــي عـلـــى مـــدار 
االأربـــع  و الـعـشـريـــن سـاعـــة و إصـــدار 
مـصـــادر  عـــن  دقـيـقـــة  مـلـخـصـــات 
االنـبـعـاثـــات و أنـواعـهـــا مـمـــا سـيـوفـــر 
بـيـانـــات مـفـصـلـــة  تـمـكـــن الـهـيـئـــة مـــن 
اتخــاذ إجـــراءات تـصـحـيـحـيـــة فـوريـــة فـــي 
ــات  ــات الـمـسـتـويـ ــاوز االنـبـعـاثـ ــال تـجـ حـ

l  . الـمـقـبـولـــة دولـيـــاً 
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القليلــة  الســنوات  خــالل  العالــم  شــهد 
ات  الماضيــة –وال يــزال- عــدداً مــن المتغــري
جوانــب  مختلــف  طالــت  ي 

والــ�ت االأساســية 
ــاة المعــا�ة، ومســت كافــة المؤسســات  الحي
ي دول 

االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية �ف
ي التقــدم 

العالــم عــى اختــالف درجاتهــا �ف
ــى  ات ع ــري ــك المتغ ــرت تل ــك أث ــو. كذل والنم
ــة  ــات المجتمعي ــق العالق ــم ونس ــكل القي هي
ي كثــري مــن دول العالــم إىل الحــد الــذي 

�ف
ر القــول بأننــا نعيــش االآن »عالــم جديــد«  يــرب
والــذي  ســابقه  عــن  االختــالف  كل  يختلــف 
ســاد عــرب القــرون الســابقة وحــ�ت بدايــات 
كــز أهــم  الثمانينــات مــن هــذا القــرن. وترت
عوامــل ومســببات التغيــري الــذي ســاد- وال 
ي 

: - الثــورة العلميــة ال�ت يــزال- العالــم فيمــا يــىي
ية واســتثمار  ي تحريــر الطاقــات الب�ش

أســهمت �ف
مصــادر الطبيعــة وتكويــن القــدرات االأعــى 
وات الكامنــة إىل أبعــد مــدى  الســتغالل الــرش
ي تصــوره. - الطفــرات 

نســا�ف يمكــن للعقــل االإ
ي 

المســبوقة والــ�ت التقنيــة غــري  نجــازات  واالإ

مبادئ إدارة الموارد البشرية 
االستراتيجية

) الحلقة 1(

تكتبها: د. ناديـــة موسى إدريـــس

ف  ــاج وتحســ�ي نت ــادة االإ نســان مــن زي ــت االإ مكن
العمليــات  مختلــف  ي 

�ف والفعاليــة  الكفــاءة 
نســان قــدرات غــري  نتاجيــة، وحققــت لالإ االإ
محــدودة البتــكار وتطويــر أســاليب إنتاجيــة 

متفوقــة مــن حيــث الكــم والكيــف....
ــة-  ــرة العولم ــية لظاه ــة الرئيس        والمحصل
ات  والمتغــري التقنيــات  كل  إىل  المســتندة 
وأســاليب  ونظــم  مفاهيــم  أن  المتصلــة- 
ي 

ي مختلــف مجــاالت الحيــاة الــ�ت
التعامــل �ف

ســادت العــر الســابق لهــا لــم تعــد تتناســب 
مــع معطيــات العــر الجديــد، بــل وأصبحــت 
مــن  االســتفادة  دون  يحــول  رئيســياً  عائقــاً 
والتقنيــات  العولمــة  تتيحهــا  ي 

الــ�ت الفــرص 
ــث  ــب البح ــذي يوج ــر ال ــا، االأم ــاندة له المس
مــن  جديــدة  منظومــات  وتنميــة  ابتــكار  ي 

�ف
ــع  ــة م ــات المتوافق ــم واالآلي ــم والنظ المفاهي

العولمــة. متطلبــات 
مــن جانــب آخــر يســود العالــم االآن اهتمــام 
العلمــي  البحــث  بنتائــج  مســبوق  غــري 
مــن  عنهمــا  نشــأ  ومــا  ي 

التقــ�ف والتطويــر 

ي يمثــل رصيــداً متجــدداً مــن 
تراكــم معــر�ف

المعلومــات وتحليالتهــا واالســتدالالت الناتجــة 
ــر عــى  ــاة وتؤث ــا تمــس كل قطاعــات الحي عنه
ي جميــع 

ي �ف
نســا�ف ة وتوجهــات النشــاط االإ مســري

ــن  ــن م ي ــا الكثري ــذي دع ــر ال االتجاهــات، االأم
عــر  اســم  طــالق  الإ والمفكريــن  العلمــاء 
ي 

الــ�ت التاريخيــة  المرحلــة  عــى  المعرفــة 
االآن. نعيشــها 

الظواهــر  أكــرش  مــن  دارة«  »االإ وكانــت     
ات العالميــة  ــراً بحركــة المتغــري المجتمعيــة تأث
العلميــة  والثــورات  العولمــة  وانطالقــات 
دارة-  والتقنيــة الهــادرة، وذلــك كونهــا-أي االإ
مجموعــة مــن المفاهيــم والتوجهــات الفكريــة 
اجتماعيــة  ات  بتأثــري ومغلفــة  االأســاس  ي 

�ف
وثقافيــة تتصــل بالمجتمــع الــذي تمــارس فيــه 
اتــه وخصائصــه. ومــن ثــم، فــكل  ف وتعكــس ممري
ات،  مــا يصيــب المجتمــع مــن مؤثــرات ومتغــري
وكل مــا يحــدث فيــه مــن تطــورات اقتصاديــة 
وسياســية وثقافيــة وتقنيــة وعلميــة واجتماعيــة 
ي بدورهــا 

دارة« والــ�ت ي ظاهــرة »االإ
إنمــا يصــب �ف
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ي مزيــد 
تتحــول لتكــون أداة مؤثــرة وفاعلــة �ف
ــي. ــري المجتمع ــك والتغي ــن التحري م

ي خضــم هــذه التحــوالت بــدأ االهتمــام 
    و�ف

المنظمــات  ي 
�ف ايــد  ف يرت يــة  الب�ش بالمــوارد 

دارة الــدور المهــم  المعــا�ة حيــث تبينــت االإ
ــاعدة  ي المس

ــوارد �ف ــك الم ــه تل ــوم ب ــذي تق ال
عــى تحقيــق أهــداف المنظمــات. مــن جانــب 
دارة  ــم االإ ــتخدام مفاهي ــاع اس ــد ش ــر، فق آخ
هــا  االأعمــال وغري ي منظمــات 

اتيجية �ف االســرت
مــن المنظمــات الهادفــة إىل تحقيــق نتائــج 
وأهــداف محــددة- ومتعاظمــة- باســتخدام 
يــة والماديــة والتقنيــة. ومــن ثــم  المــوارد الب�ش
ف إدارة  ــ�ي ــي- ب ــر منطق ــو أم اوج -وه ف ــرت ــدأ ال ب
اتيجية.  ــرت دارة االس ف االإ ــ�ي ــة وب ي ــوارد الب�ش الم
ــؤون  ــام بش ــة كان االهتم ــنوات قليل ــل س وقب
ــن  ــل م ــدد قلي ي ع

ــة ينحــر �ف ي ــوارد الب�ش الم
تقســيم  ي 

�ف يعملــون  الذيــن  ف  المتخصصــ�ي
تنظيمــي متخصــص يطلــق عليــه قســم أو 
يــة يختصــون  إدارة االأفــراد أو المــوارد الب�ش
بكافــة المســائل االإجرائيــة المتصلة باســتقطاب 
ي أمــور 

االأفــراد وتنفيــذ سياســات المنظمــة �ف
ــغل  ف لش ــ�ي ف المتقدم ــ�ي ــار ب ــة واالختي المفاضل
ف  التعيــ�ي إجــراءات  إنهــاء  ثــم  الوظائــف، 
ــار.  ــم االختي ــع عليه ــن يق ــل لم ــناد العم وإس
ــمل  ــة تش ي ــوارد الب�ش ــام إدارة الم ــت مه وكان
مــن  ف  للعاملــ�ي الوظيفيــة  الشــؤون  متابعــة 
الوقــت  ضبــط  الرواتــب،  احتســاب  حيــث 
ي 

والحضــور واالنــراف، وتطبيــق اللوائــح �ف
ي قــد تصــدر منهــم، 

شــأن المخالفــات الــ�ت
اختــالف  عــى  االإجــازات  إجــراءات  وتنفيــذ 

الطبيــة  الرعايــة  ة مســائل  أنواعهــا، ومبــارسش
االأداء،  تقييــم  نظــم  وتنفيــذ  واالجتماعيــة، 
يشــري  ي 

الــ�ت والتنميــة  التدريــب  وأعمــال 
متابعــة  ثــم  المختصــون،  المديــرون  بهــا 
ــة التعاقــد أو  ي نهاي

ــاء الخدمــة �ف إجــراءات إنه
ــت  ــد حســب االأحــوال. وكان ــوغ ســن التقاع بل
ــة هــي  ي أهــم مســاهمات ادارة المــوارد الب�ش
المختصــة  دارات  االإ طلبــات  إىل  االســتجابة 
ي المنظمــة، 

نتــاج والخدمــات الرئيســية �ف باالإ
يــة. وتوفــري احتياجاتهــا مــن المــوارد الب�ش

ــة  ي ــوارد الب�ش ــت إدارة الم ــام كان ــكل ع   وبش
ــة: ــج التالي ــق النتائ ــدف إىل تحقي ته

- توفــري احتياجــات المنظمــة مــن العنــا� 
والــوالء، واالحتفــاظ  المهــارة  ذات  يــة  الب�ش
ي خدمــة المنظمــة. وتنميــة مهــارات 

بهــم �ف
ي تحقيــق أهــداف المنظمة 

وفعاليــات االأفــراد �ف
ــب المســتمرة.  ــم والتدري ــرص التعل ــري ف بتوف
ــفء  ــة إىل البحــث الك ــر النظــم المؤدي وتطوي
ــة   ــات المنظم ف الحتياج ــب�ي ــراد المناس ــن االأف ع
، ونظــم تحديــد  ف ونظــم االختيــار والتعيــ�ي
التدريــب  ونظــم  والمكافــآت،  الرواتــب 
نظــم  تطويــر  و  االأداء.  وتقييــم  والتنميــة 
ــيج  ي نس

ــم �ف ــراد وإدماجه ــة االأف ــات رعاي وآلي
ومــن  أرسة  ي 

�ف أعضــاء  باعتبارهــم  المنظمــة 
أصحــاب المصلحــة فيهــا.و العمــل عــى تنمية 
دارة  االإ فريــق  مــع  ف  العاملــ�ي تعــاون  ســبل 
بالمنظمــة وتوثيــق العالقــات بينهــم مــن أجــل 
تحقيــق االأهــداف العامــة للمنظمــة، ومــن 
خــالل ذلــك يتــم تحقيــق المصالــح الشــخصية 
ــة  ــعي إىل تنمي دارة. والس ــق االإ ف وفري ــ�ي للعامل

ــث  ف أنفســهم وب ــ�ي ف العامل ــ�ي ــا ب التعــاون فيم
ي حــل مشــكالت 

روح الفريــق. والمســاعدة �ف
الناشــئة  الفــروق  إزالــة  ف ومحاولــة  العاملــ�ي
عــن االختالفــات بينهــم مــن حيــث النــوع، 
مــن  هــا  وغري الثقافــة  الجنســية،  الســن، 
ي 

ــ�ت ــة. ولكــن هــذه االأهــداف ال الفــروق الفردي
ــم تكــن عــادة تجــد  ــة وطموحــة ل ــدو مثالي تب
ي 

ــ�ت ــا ومــن أهــم االأســباب ال الفــرص لتحقيقه
يــة  ف االهتمــام بأمــور المــوارد الب�ش حالــت بــ�ي
العالــم  دول  ي 

�ف المنظمــات  مــن  كثــري  ي 
�ف

ــبية  ــادي النس ــتقرار االقتص ــاالت االس ــى ح ه
ــات  ــن المنظم ــري م ي الكث

ــل �ف ــو المتواص والنم
ــادة  ة و المســتويات المعت ــري دون مشــكالت كب
مــن المنافســة، وتعــادل المراكــز والقــدرات 
التنافســية لكثــري مــن المنظمــات. وحــاالت 
ي النســبية وتواضــع المهــارات 

االســتقرار التقــ�ف
ــع  ــل م ــة للتعام ــة المطلوب ي ــدرات الب�ش والق
يــة  التقنيــات الســائدة وتوفــر المــوارد الب�ش
مــع  والمتناســبة  العاديــة  القــدرات  ذات 

المنظمــات. احتياجــات 
أساســاً  المتصفــة  الظــروف  تلــك  ي 

�ف      
باالســتقرار ال يمثــل الحصــول عــى المــوارد 
ــع  ــا أن تواض ــكلة، كم ــة مش ــة المطلوب ي الب�ش
يكــن  لــم  المطلوبــة  المهاريــة  المســتويات 
ي محــاوالت البحــث 

يتطلــب عنايــة خاصــة �ف
يــة أو التعامــل معهــا. عــن المــوارد الب�ش

ي كثــري 
     وقــد ســادت مثــل هــذه الظــروف �ف

ة  ات طويلــة خــالل فــرت مــن دول العالــم لفــرت
ــم  ــا العال ــع به ي تمت

ــ�ت ــة ال ــة الصناعي النهض
دول  بعــض  إىل  نســبياً  وانتقلــت   ، ي الغــر�ب
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ي تلــك الظــروف كانــت أهــم 
. �ف ي العالــم العــر�ب

العليــا  دارة  االإ بهــا  تعــ�ف  ي 
الــ�ت المشــكالت 

المــوارد  تدبــري  هــي  االأعمــال  منظمــات  ي 
�ف

نتــاج  الماليــة الالزمــة، وتنميــط أســاليب االإ
وتحقيــق مســتويات أعــى مــن الميكنــة تحقيقــاً 
نتاجيــة. ومــع تنامــي  لمســتويات أعــى مــن االإ
الســوق لــم تكــن حــ�ت عمليــات التســويق تثــري 
ــا االأول  ي كان همه

ــ�ت ــا ال دارة العلي ــام االإ اهتم
ــاج.  نت ــو االإ ه

     ولكــن تلــك الظــروف لــم تــدم عــى هــذا 
النحــو، فقــد أصــاب العالــم كلــه حــاالت مــن 
ــف ذات  ــري المســتمر والمتواصــل والعني التغي
يــة  التأثــري المبــارسش عــى هيكليــة المــوارد الب�ش
ات  وقدراتهــا جميعــاً. ولعــل أبــرز تلــك التغيــري
والتقنيــة  العلميــة  التطــورات   -  : يــىي مــا 
وانتشــار تطبيقاتهــا خاصــة تقنيــات المعلومات 
اســتيعابها  يتطلــب  ي 

والــ�ت واالتصــاالت، 
ــن  ــات خاصــة م ــر نوعي ــاءة توف ــا بكف وتطبيقه
ــكار  ــات االبت ــارع عملي ــة.  وتس ي ــوارد الب�ش الم
ي المنتجــات والخدمــات اســتثماراً 

والتحديــث �ف
ايــد  ف المرت واالهتمــام  الجديــدة،  للتقنيــات 
بداعيــة  واالإ االبتكاريــة  المهــارات  بتنميــة 
ف وإتاحــة الفــرص أمامهــم للمســاهمة  للعاملــ�ي
القــدرات  لتنميــة  وابتكاراتهــم  بأفكارهــم 
التنافســية للمنظمــات. أضــف إىل ذلك اشــتداد 
ف  ف القائمــ�ي ف المنتجــ�ي المنافســة واشــتعالها بــ�ي
الذيــن  الجــدد  ف  المنتجــ�ي مــن  هــم  وغري
نتاجــي  ي المجــال االإ

يجــدون فــرص الدخــول �ف
ميــ�ة نتيجــة التقنيــات الجديــدة، واتســاع 
االأســواق وتنامــي الطلــب، االأمــر الــذي خلــق 

ة  ف ــدة ومتمــري ــات جدي ــداً عــى نوعي اي ف ــاً مرت طلب
ي مجــاالت البيــع والتســويق 

ف �ف مــن المختصــ�ي
ويــج لمواجهــة تلــك الهجمــات التنافســية  والرت
العمــالء  مــع  العالقــات  عــى  والمحافظــة 
العولمــة  ظاهــرة  إىل  ضافــة  باالإ وصيانتهــا. 
ــة أمــام المنظمــات  ــاح االأســواق العالمي وانفت
مــع تطبيــق اتفاقيــات الجــات وظهــور منظمــة 
ــارة  ــر التج ي تحري

ــا �ف ــة ودوره ــارة العالمي التج
ــة  ــق الجمركي ــة العوائ ــن خــالل إزال ــة م الدولي
وغــري الجمركيــة أمــام حركــة التجــارة الدوليــة 
ي الســلع أو الخدمــات، االأمــر الــذي 

ســواء �ف
ــن  ــدة م ــة جدي ــداً لنوعي اي ف ــاً مرت ــد احتياج أوج
ــة تتفهــم الثقافــات المختلفــة  ي المــوارد الب�ش
ي االأســواق 

ات المحليــة �ف وتســتوعب المتغــري
ي بــدأت المنظمــات تتجــه إليهــا 

الخارجيــة الــ�ت
ــة  ــات االأجنبي ــادة اللغ ــن إج ــالً ع ــوة، فض بق
ي منــاخ مختلــف ومتغري 

والقــدرة عــى العمــل �ف
ــا بالعمــل  ــد إليه ــذي يعه ــع ال بحســب الموق
وتطــور  التعليــم  مســتوى  وارتفــاع  فيــه. 
ي 

ف �ف مهــارات البــ�ش ذوي المعرفــة المتخصصــ�ي
ــدة والمتجــددة  ــة الجدي ــم والتقني فــروع العل
ــم  ــعى إليه ــات تس ــت المنظم ــن أصبح والذي
التقنيــات  تلــك  تشــغيل  ي 

�ف الأهميتهــم 
القــدرات  اكتســاب  ثــم  ومــن  وصيانتهــا، 

التنافســية.
االأعمــال  وبيئــة  العمــل  إّن طبيعــة          
ي العقــود 

ي كل يــوم. �ف
ّ بشــكل كبــري �ف تتغــري

ة  ف ي تتمّتــع بالمــري
الماضيــة، كانــت المنشــآت الــ�ت

ي 
ــ�ت ــآت ال ــك المنش ــي تل ى ه ــرب ــية الُك التنافس

تُقــّدم أفضــل المنتجــات أو أحــدث التقنيــات 

أو االأكــرب مــن حيــث رأس المــال. ولكــن االآن، 
االأمــر الوحيــد الــذي مــن شــأنه أن يُعــزز مــن 
ــخاص  ــتوى االأش ــو مس ــا ه ــأة  م ة المنش ف

ّ ــري م
ف لديهــا. حيــث يكمــن النجــاح الدائــم  العاملــ�ي
ي 

ــة �ف اتيجية الحقيقي ــرت ة االس ف ــري ــل والم ي العم
�ف

تلــك المنشــآت االأقــدر عــى اســتقطاب وتنمية 
ي 

يــة الالمعــة �ف والحفــاظ عــى المواهــب الب�ش
ي 

ــة �ف ســوق العمــل. إال أن إدارة القــوى العامل
ف الموظف  المنشــأة والعالقــة المتجــددة مــا بــ�ي
وصاحــب العمــل، عــادًة مــا تكــون المهّمــة 
ــا  ــرا الأهميته ــداً. ونظ ــرش تعقي ــب واالأك االأصع
المبــادئ  القادمــة  الحلقــات  ي 

�ف ســنتناول 
ــآت  ي منش

ــة �ف ي ــوارد الب�ش دارة الم ــية الإ االأساس
ــية.  ــا التنافس ته ف ّ ــالق مري ط ــث الإ ــر الحدي الع
وفهــم أكــرب لكيفيــة قيــام المنشــآت بتوظيــف 
ف  ف واســتخدام وإدارة العاملــ�ي ومكافــأة وتحفــري
ضافــة إىل تقديــم إطــار  لديهــا بفعاليــة. باالإ
ي 

مفاهيــم بســيط حــول الوظائــف واالأدوار �ف
يــة، وتقديــم ممارســات  إدارة المــوارد الب�ش
ــل  ــط وتحلي ــق بتخطي ــية تتعل ــاليب رئيس وأس
يزيــد  ان  يمكــن  الوظائــف وتصميمهــا ممــا 
ــذي  ــا الشــامل وال ــة الجــودة بمعناه ــن قيم م
يعــرب عنــه بــأداء االأعمــال الصحيحــة مــن أول 
 ، Doing right things right first time مــرة
ف  ــ�ي ــالء الخارجي ــق رضــاء العم ــم تحقي ــن ث وم
العاملــون  وهــم   ( ف  الداخليــ�ي والعمــالء 
عمليــات  مختلــف  تنفيــذ  عــى  القائمــون 
شــاع  ي 

الــ�ت المفاهيــم  وهــي  المنظمــة(، 
ــاملة  ــودة الش ــإدارة الج ــا ب ــري عنه التعب

.TQM( Total Quality Management(
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الجمركي    84

غرفةتجارة وصناعة الشــارقة 
ــميًا ــن  رس تدش

خدمة شهادات المنشأ اإللكترونية

البرنامــج  خدمــات  رســميا  الشــارقة  وصناعــة  تجــارة  غرفــة  أطلقــت 
االلكترونــي ألنظمــة شــهادات المنشــأ والخدمــة االلكترونيــة إلصــدار 
شــهادات العضويــة للمنشــآت االقتصاديــة بالمناطــق الحــرة وذلــك 
ســعيا منهــا فــي ترجمــة المكانــة المرقومــة التــى باتــت تتبوأهــا الدولــة 
لــرؤوس  جاذبــة  كوجهــة  اقتصاديــا  اإلقليميــة  الــدول  مقدمــة  فــي 
األمــوال والمســتثمرين وبهــدف تعزيــز مركــز اإلمــارات فــي طليعــة 

قوائــم البيئــة التنافســية علــى المســتوى العالمــي.
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ف  تدشــ�ي حفــل  مؤخــراً  الغرفــة  ونظمــت 
الجديــدة  والذكيــة  ونيــة  االلكرت للخدمــات 
بحضــور عبــدهللا ســلطان العويــس رئيــس 
عبدالرحمــن  ووليــد  الغرفــة  إدارة  مجلــس 
مجلــس  لرئيــس  ي 

الثــا�ف النائــب  بوخاطــر 
ف  ــس وحســ�ي ــن أعضــاء المجل دارة وعــدد م االإ
محمــد المحمــودي مديــر عــام الغرفــة وخالــد 
ــام  ــر الع ــاعد المدي ــد مس ــن عبي ــي ب ــن بط ب
لشــؤون العضويــة والفــروع ومريــم ســيف 
الشــامسي مســاعد المديــر العــام للمــوارد 
وعــدد  والمعلومــات  والماليــة  يــة  الب�ش
ي 

�ف ف  التنفيذيــ�ي ف  والمســؤول�ي المديريــن  مــن 
الخــاص  بالقطــاع  والمؤسســات  كات  الــ�ش
مــارة. باالإ الحــرة  والمناطــق  الشــارقة  ي 

 �ف
وقــال العويــس إن هــذه الخدمــات الجديــدة 
ــا  ي توفره

ــ�ت ــة ال ــة المضاف ــة ذات القيم النوعي
ي مواصلــة 

ف تــأ�ت الغرفــة إىل أعضائهــا المنتســب�ي
االأهــداف  تحقيــق  ي 

�ف المبذولــة  للجهــود 
اتيجية لمجلــس إدارة الغرفــة لتعزيــز  االســرت
وإيجــاد  بالشــارقة  االســتثمارية  البيئــة 
منتجــات عاليــة المســتوى الأعضــاء الغرفــة 
ــهيل  ــى تس ــل ع ــة إىل العم ف إضاف ــب�ي المنتس
ــف  ــن توظي ــع االســتفادة م ــا إليهــم م إيصاله
تحقيــق  ي 

�ف الحديثــة  التقنيــات  وســائل 
ي تهيئــة 

ذلــك اســتمرارا للجهــود المبذولــة �ف
بيئــة أعمــال مشــجعة تكــرس مــن مواقــع 
ــون  ــا ك ــا وصناعي ــتثماريا وتجاري ــارقة اس الش
توفــري  ي 

�ف الريــادة  تعكــس  الخطــوة  هــذه 
بالشــارقة  االأعمــال  لمجتمــع  الخدمــات 
وتســهم بتوفــري الحلــول الذكيــة المقدمــة 
ي االرتقــاء بمســتوى خدمــات 

مــن الغرفــة �ف
الغرفــة والتشــجيع عــى االســتثمار وتنميــة 
و  للمصدريــن  والســلع  الصــادرات  حجــم 
ــة. وني لكرت ــات االإ ــل وأر�ت الخدم ــم أفض  تقدي

االيجابيــة  الخطــوة  هــذه  ان  وأضــاف 
ــد  ــدة إىل العدي ــة جدي ــد إضاف ة تع ف ــري والمتم
ــة الســيما  ــا الغرف ي تقدمه

ــ�ت ــات ال ــن الخدم م
ونيــة والذكيــة منهــا إىل مجتمــع االأعمــال  االلكرت
ي الشــارقة 

كات الصناعيــة ســواء �ف عامــة والــ�ش
أو المناطــق الحــرة خاصــة وســيلة تشــجيعية 
أخــرى ستســاعد عــى رسعــة انجــاز الحصــول 
ونيــة وأثرهــا  االلكرت المنشــأ  عــى شــهادات 
ــر  ــادة حجــم الصــادرات االأم ــر عــى زي المؤث
ي ارتفــاع عــدد الشــهادات 

الــذي سيســهم �ف
ي ســتصدر مــن الغرفــة ويشــجع عــى 

الــ�ت
ــة  ــتثمرين خاص ــن المس ــد م ــتقطاب المزي اس
ــة .. مؤكــدا  نتاجي ــة واالإ ي القطاعــات الصناعي

�ف
أهميــة تقييــم تلــك المرحلــة ورصــد ردود 
تطويرهــا  عــى  للعمــل  ف  المتعاملــ�ي فعــل 
ات  للمتغــري مواكبــة  مســتمرة  بصــورة 
.. الجانــب  هــذا  ي 

�ف تســتحدث  قــد  ي 
 الــ�ت

ــودي  ــد المحم ف محم ــ�ي ــال حس ــه ق ــن جانب م
ة عمــل  ي مســري

إن هــذه الخطــوة الفارقــة �ف
ي رعايــة وحمايــة مصالــح 

الغرفــة ودورهــا �ف
ــة  ــود الالزم ــذل الجه ف وب ــب�ي ــا المنتس أعضائه
للنهــوض بأعمالهــم وأنشــطتهم المختلفــة 
خــالل  بذلــت  ي 

الــ�ت للجهــود  ثمــارا  ي 
تــأ�ت

ــت  ــة قام ــل مؤهل ــرق عم ــة لف ة الماضي ــرت الف
ي عــاىلي الجــودة وفــق 

بإعــداد برنامــج تقــ�ف
أنظمــة  مــع  ومتوافقــة  المعايــري  أعــى 
مــع  تتوافــق  ونيــة  االلكرت والســالمة  االأمــن 
الخدمــة  مــن  القادمــة  المرحلــة  متطلبــات 
ي تحــرص 

ونيــة والذكيــة النوعيــة الــ�ت االلكرت
ــال. ــع االأعم ــا إىل مجتم ــى تقديمه ــة ع  الغرف

تأكيــدا  ي 
يــأ�ت االأطــالق  هــذا  ان  وأضــاف 

ــارة  ــا إم ي تبذله
ــ�ت ــة ال ــاعي الحثيث ــى المس ع

ي تهيئــة بيئــة اســتثمارية جاذبــة 
الشــارقة �ف

لرجــال االأعمــال والمســتثمرين وأيضــا انطالقــا 

مــن الجهــود الراميــة إىل تطويــر الخدمــات 
اتجــاه مجتمــع االأعمــال والقطــاع الخــاص 
اكــة  ي تعزيــز ال�ش

لمــا لذلــك مــن أهميــة �ف
ــام. ــكل ع ــاص بش ــاع الخ ــع القط ــة م  الفاعل

وأوضــح أن هــذه الخدمــة جــاءت بهــدف 
توفــري خدمــات تدعــم التجــارة واالأعمــال مــن 
المأمــول أن تشــهد اجــراءات اصــدار شــهادات 
ا بنــاء عــى مــا  ونيــة ارتفاعــا كبــري المنشــأ االلكرت
ة التجريبيــة لتقديــم  تــم رصــده خــالل الفــرت
ي إدارة العضويــة وشــهادات المنشــأ 

الخدمــة �ف
ي المقــر الرئيــسي بالغرفــة وأن هــذه الخطــوة 

�ف
ــز  ــى تعزي ــك ع ــدون ش ــتعمل ب ــة س االيجابي
وتحافــظ  والكفــاءة  والشــفافية  االنتاجيــة 
توفــري  ي 

�ف الريــادة  وتعكــس  البيئــة  عــى 
بالشــارقة. االأعمــال  لمجتمــع   الخدمــات 
ف للخدمــات الجديــدة  وتضمــن حفــل التدشــ�ي
خطــوات  عــن  تعريفــي  فيلــم  عــرض 
ي 

االســتخدام لهــذه الخدمــة الجديــدة الــ�ت
ي تقديــم الطلبــات 

تمتــاز بالســهولة والمرونــة �ف
ســواء بالنســبة لشــهادات المنشــأ الأعضــاء 
لشــهادات  بالنســبة  أو  ف  المنتســب�ي الغرفــة 
ي 

العضويــة مــن قبــل المنشــآت العاملــة �ف
المناطــق الحــرة بالشــارقة ومرحلــة اتمــام 
ال  ي 

الــ�ت بهــا  المتعلقــة  المعامــالت  كافــة 
تطلــب زيــارة الغرفــة أو الفــروع المختلفــة 
التمثيليــة. ومكاتبهــا  مــارة  االإ مــدن  ي 

 �ف
ي 

ــ�ت ــة ال وني ــات االلكرت ــم الخدم ــح الفيل وأوض
ــة  نجــاز المعامل ــارا رسيعــا وســهال الإ تعــد خي
ــول  ي التح

ــة �ف ــاعي المبذول ــع المس ــق م تتواف
اء وصديقــة للبيئــة  نحــو بيئــة عمــل خــرف
العالميــة  ات  للمتغــري مواكبتهــا  إىل  إضافــة 
الخدمــات  تقديــم  مجــال  ي 

�ف الجاريــة 
المتعلقــة  والســيما  والذكيــة  ونيــة  االلكرت

l .بشــهادات المنشــأ وشــهادات العضويــة
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الجمركي    84

“العربيــة للطيران« تحقــق أرباحًا 
مليــون   237 بقيمــة  صافيــة 
درهــم خالل النصــف األول 2015

ــة خــالل النصــف االأول 2015  ك ــرادات ال�ش ــت إي ووصل
إىل 1.75 مليــار درهــم، وهــو مــا ينســجم مــع إيراداتهــا 
ة نفســها مــن عــام 2014؛ بينمــا  ي الفــرت

المســجلة �ف
ي المنتهــي 

كــة خــالل الربــع الثــا�ف وصلــت إيـــرادات ال�ش
ــا  ــم، مم ــون دره ــو 2015 إىل 860 ملي ــخ 30 يوني بتاري
ــن  ة م ــرت ــس الف ــة بنف ــبة %6 مقارن ــاً بنس ــل تراجع يمث
كــة بنقــل 3.6 مليــون مســافر  عــام 2014. وقامــت ال�ش
ف طائراتهــا خــالل النصــف االأول لعــام 2015  عــى مــ�ت
ة مــن عــام  بزيــادة قدرهــا %9 مقارنــة بنفــس الفــرت
2014. عــالوًة عــى ذلــك، ارتفــع عــدد المســافرين خالل 
ي 30 يونيــو 2015 بنســبة 4% 

االأشــهر الثالثــة المنتهيــة �ف
ــون مســافر. ــغ 1.8 ملي ليبل

ــف االأول  ــالل النص ــة خ ك ــاح ال�ش ي أرب
ــا�ف ــغ ص وبل

ي 
ــا�ف ــل ص ــا وص ــم، فيم ــون دره 2015 اىل 237 ملي

ــي  ــام المنته ــن الع ي م
ــا�ف ــع الث ــالل الرب ــاح خ االأرب

بتاريــخ 30 يونيــو 2015 إىل 152 مليــون درهــم، 
وهــو مــا يمثــل تراجعــاً بنســبة %4 و%12 عــى 
ة من عــام 2014. ويعود  التــواىلي مقارنــة بنفــس الفــرت
ي المقــام االأول إىل الضغوطــات المفروضــة 

ــك �ف ذل

أعلنــت »العربيــة للطيــران«، أول وأكبــر شــركة طيــران اقتصــادي فــي منطقــة 
األول  للنصــف  الماليــة  نتائجهــا  عــن  إفريقيــا،  وشــمال  األوســط  الشــرق 
المنتهــي فــي 30 يونيــو 2015، والتــي عكســت نجــاح الناقلــة بتســجيل نتائــج 

ماليــة قويــة ومواصلــة نموهــا المنشــود علــى المــدى الطويــل.
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ان نتيجــة  كات الطــري عــى هوامــش االأربــاح لــ�ش
ي 

ــائدة �ف ــية الس ــة والسياس ــروف االقتصادي الظ
اتيجية  المنطقــة، إضافة إىل االســتثمارات االســرت
ي النصــف االأول لعــام 

ــة �ف ك ي أطلقتهــا ال�ش
ــ�ت ال

المســتقبل  ي 
�ف ثمارهــا  ي 

ســتؤ�ت ي 
والــ�ت  2015

ــد -  ــغال المقاع ــدل إش ــتقّر مع ــب. واس القري
ــد  ــدد المقاع ــافرين إىل ع ــدد المس ــبة ع أي نس
المتوفــرة - عنــد معــدالت مرتفعــة بلغــت 79% 

خــالل النصــف االأول 2015.
ي معــرض تعليقــه عــى النتائــج، قــال الشــيخ 

و�ف
ــس  ــس مجل ، رئي ي

ــا�ف ــد آل ث ــن محم ــدهللا ب عب
كــة  ان«: »تواصــل ال�ش إدارة »العربيــة للطــري
تحقيــق أربــاح طيبــة بالتــوازي مــع تســجيل نمو 
ي عملياتهــا وأعــداد مســافريها بالرغــم 

كبــري �ف
ي 

ــ�ت ــية ال ــة والسياس ــات االقتصادي ــن التحدي م
. وخــالل النصــف االأول  يشــهدها العــام الحــاىلي
كــة إجــراءات واســعة  لعــام 2015، اتخــذت ال�ش
ــة  ك ــالق رسش ــت بإط ــث قام ــا؛ حي ــز نمّوه لتعزي
ان االأردن‘ بعــد عمليــة اســتحواذ  ’العربيــة للطــري
ي وجهــات 

اتيجية، فضــالً عــن االســتثمار �ف اســرت
كــة ضمــن مراكــز  جديــدة وتعزيــز إمكانــات ال�ش

ــا  ــات الرئيســية التابعــة للمجموعــة، مم العملي
ــرش  ــفر إىل أك ــة الس ــوم فرص ــالء الي ــح للعم يتي

ــم”. مــن 115 وجهــة حــول العال
ان عمومــاً  وأضــاف: »تأثــرت أربــاح قطــاع الطــري
االأداء  تراجــع  عــن  الناجمــة  بالضغوطــات 
ي روســيا وبلــدان رابطــة الــدول 

االقتصــادي �ف
المســتقلة، وتأثــري انخفــاض أســعار النفــط عى 
ــات  االقتصــاد العالمــي، وانعكاســات االضطراب
ونحــن  المنطقــة.  دول  بعــض  ي 

�ف السياســية 
واثقــون بــأن هــذه العوامــل ليســت ســوى حالة 
ي المســتقبل القريــب 

هــا �ف مؤقتــة ســيتوارى تأثري
ــة  ــن االســتثمارات طويل ــدء االســتفادة م ــع ب م

ــة”. ك ــا ال�ش ي أطلقته
ــ�ت ــد ال االأم

ت  ان االأردن« قــد بــارسش وكانــت »العربيــة للطــري
ي النصــف االأول لعــام 2015 انطالقــاً 

عملياتهــا �ف
« بالعاصمــة  مــن »مطــار الملكــة عليــاء الــدوىلي
ــك بعــد االســتحواذ عــى  ــان، وذل ــة عّم االأردني
ان«.  اء للطــري كــة »البــرت %49 مــن أســهم رسش
إىل  رحالتهــا  أوىل  بتســيري  الناقلــة  ونجحــت 
ي شــهر مايــو لتتوســع شــبكة رحالتهــا 

الكويــت �ف
م  ــك لتشــمل مــدن جــدة وأربيــل ورسش بعــد ذل

الشــيخ.
وخــالل النصــف االأول لعــام 2015، حققــت 
ان« إنجــازات الفتــة تمثلــت  »العربيــة للطــري
بإضافــة 15 وجهــة جديــدة إىل شــبكة رحالتهــا، 
ان اقتصــادي  كــة طــري كمــا أصبحــت أول رسش
ــل  ــا تدخ ــط وإفريقي ق االأوس ــ�ش ــة ال ي منطق

�ف
الســوق الصينيــة بعــد إعالنهــا عــن بــدء تســيري 
ي 

ــسش ــف إىل أورومت ــدون توق ة ب ــارسش ــالت مب رح
ي مــن  ي تعــّد أكــرب مــدن الشــطر الغــر�ب

الــ�ت
. ف ــ�ي الص

برنامــج  ان«  للطــري »العربيــة  أطلقــت  كمــا 
خــالل   )Airewards( »إريــواردز«  الجوائــز 
النصــف االأول 2015، وهــو أول برنامــج والء 
ــة.  ي المنطق

ــادي �ف ان اقتص ــري ــة ط ك ــه رسش تطلق
نامــج لتقديــم تجربة مبّســطة  وتــم تصميــم الرب
يواكــب  بمــا  مضافــة  قيمــة  وذات  وشــفافة 
توقعــات العمــالء. وتعتمــد النقــاط المكتســبة 
ي يتــم إنفاقها 

نامــج عــى النقــود الــ�ت ي إطــار الرب
�ف

ــن  ان، ويمك ــري ــافة الط ــن مس ــر ع ــرف النظ ب
الحصــول عليهــا لقــاء أي منتــج أو خدمــة يتــم 

l .ــة ــن الناقل ــا م اؤه رسش




