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كلمة العدد
يتزامــن إصــدار العــدد  100مــن مجلــة الجمركــي مــع مــرور  25عامــا علــى
تأسيســها .فالعــدد األول كان قــد صــدر بتوجيــه ودعــم وإســناد صاحــب الســمو
الشــيخ الدكتورســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس األعلــى حاكــم
الشــارقة فــي يونيــو عــام 1995م .وفــي مطلــع األلفيــة الثالثة في عــام 2000
صــدر العــدد األول مــن مجلــة الموانــئ وقــد ســارت علــى النهــج الــذي نشــأت
بموجبــه مجلــة الجمركــي ثــم اندمجــت المجلتــان فــي ًعــام  2019تحــت أســم
ُ
واحــد وهــو «الجمركــي» وأصبــح جــل اهتمامهــا منصبــا علــى أخبــار الجمــارك
والموانــئ فــي إمــارة الشــارقة.
وامتثــاال للنظــم والقواعــد الصحيــة المتبعــة فــي هيئــة الشــارقة للموانــئ
والجمــارك والمناطــق الحــرة أثنــاء جائحــة كورنــا التــي ظهــرت مطلــع عــام
ّ
 ،2020علقــت أســرة المجلــة نشــر النســخ الورقيــة المطبوعــة مــن المجلــة
ـارك
واكتفــت بالنشــرة الرقميــة التــي يمكــن االطــاع عليهــا فــي موقــع جمـ ً
الشــارقة علــى شــبكة االنترنيــت حرصــا منهــا على الســامة الصحيــة للقــراء ودرءا
لنشــر الوبــاء وسيســتمر العمــل بذلــك حتــى زوال الجائحــة تمامــا بمشــيئة هللا.
تنتهــز أســرة مجلــة الجمركــي هــذه المناســبة لتقديــم كل الشــكر والتقديــر
لصاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس
األعلــى حاكــم الشــارقة لتوجيهاتــه الســديدة ولدعمــه الالمحــدود للثقافــة
المقــروءة فــي مختلــف الظــروف كمــا تتقــدم بالشــكر والتقديــر إلــى الشــيخ
خالــد بــن عبــدهللا بــن ســلطان القاســمي رئيــس هيئــة الشــارقة للموانــئ
والجمــارك والمناطــق الحــرة إلســناده وتوجيهاتــه الســديدة التــي أثــرت المجلــة
طيلــة هــذه الفتــرة.

نشـرة تصـدر عن هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة
السنة الخامسة والعشرين  -العدد  100يوليو  -ديسمبر 2020
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سلطان

ينشئ هيئة الشارقة للموانئ
والجماركوالمناطق الحرة
ويعين الشيخ خالد بن عبدهللا
بن سلطان القاسمي رئيس لها

يوليو  -ديسمبر 2020

ونــص المرســوم عــى أن تُنشــأ بموجــب هــذا
ّ
ف
المــارة
المرســوم بقانــون هيئــة حكوميــة ي� إ
تُســمى:
ن
ئ
«هيئــة الشــارقة للمــوا� والجمــارك والمناطــق
الحــرة»
تكــون لهــا الشــخصية االعتباريــة المســتقلة،
أ
ش
لمبــا�ة جميــع
والهليــة القانونيــة الالزمــة
أ
العمــال والترصفــات ت
الــى تكفــل تحقيــق
ي
أهدافهــا ،ويكــون المقــر الرئيــس للهيئــة ف ي�
مدينــة الشــارقة ،ويجــوز بنــا ًء عــى موافقــة
المجلــس التنفيــذي أن تُ ش ئ
نــ� فروعــاً ومكاتــب
ف
المــارة.
لهــا ي� بقيــة مــدن ومناطــق إ
بحســب المرســوم بقانــون تتبــع الهيئــة كل مــن
آ ف
المــارة:
الجهــات التيــة ي� إ
نئ
الموا� البحرية.
.1
 .2المراكز الجمركية.
 .3المنافــذ والنقاط الحدودية.
 .4المنطقــة الحرة بالحمرية.
الدول.
 .5المنطقة الحرة ف ي� مطار الشــارقة
ي
 .6أيــة جهــات أخــرى تُلحــق بالهيئــة بنــاء عــى
ق ـرار مــن الحاكــم ،أو المجلــس التنفيــذي.
ت
يأ�:
وتهــدف الهيئة إىل تحقيق ما ي
 -1تطويــر أ
العمــال والخدمــات والبـ نـى التحتيــة
نئ
المــوا� البحريــة والمراكــز الجمركيــة
ف ي�
والمنافــذ والنقــاط الحدوديــة والمناطــق الحــرة
التابعــة للهيئــة
 -2تنظيــم عمليــات المالحــة البحريــة وأنشــطة
النقــل البحــري ف ي� المناطــق البحريــة التابعــة
للمــارة.
إ
ن
 -3دعــم االقتصــاد الوط ـ ي مــن خــال تنظيــم
ن
واســت�اد
عمليــات تصديــر
ي
البضائــع وتبــ ي
ف
أفضــل الممارســات الجمركيــة ي� مكافحــة
التهريــب والحــد مــن تــداول البضائــع الخاضعــة
للرقابــة والتنظيــم.

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ،عضو المجلس األعلى ،حاكم
الشارقة ،المرسوم بقانون رقم  5لسنة  2020م ،في 27يوليو 2020م بشأن إنشاء وتنظيم هيئة
الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة.

هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة

«لهيئة الشارقة للموانئ
والجمارك والمناطق الحرة»
الشخصية االعتبارية المستقلة،
واألهلية القانونية الالزمة
لمباشرة جميع األعمال
والتصرفات التي تكفل تحقيق
أهدافها

 -4إيجــاد بيئــة اســتثمارية جاذبــة ف ي� المناطــق الحــرة التابعــة
المعايــر العالميــة.
للهيئــة وفقــاً ألفضــل
ي
وبشــأن اختصاصــات الهيئــة فقــد نــص المرســوم بقانــون عــى
أنــه بمراعــاة ش
الت�يعــات الســارية يكــون للهيئــة ف ي� ســبيل تحقيــق
آ
أهدافهــا ممارســة االختصاصــات التيــة:

ً
أوال :االختصاصات العامة:

 1.ت
ش
الت�يعــات والسياســات العامــة والخطــط
اقــراح
ن
االسـ تـراتيجية الخاصــة بالمـ ئ
ـوا� البحريــة والمراكــز الجمركيــة
والمنافــذ والنقــاط الحدوديــة والمناطــق الحــرة التابعــة
المعايــر والممارســات المعتمــدة،
للهيئــة وفقــاً ألفضــل
ي
وعرضهــا عــى المجلــس التنفيــذي التخــاذ مــا يــراه مناســباً
بشــأنها.
الجـراءات والتدابـ يـر الالزمــة لتنفيــذ االتفاقيــات
 2.اتخــاذ كافــة إ
ف
ت
ت
ز
الــى تلــ�م بهــا الدولــة ي� جميــع
والمعاهــدات الدوليــة ي
ت
ـى تختــص بهــا الهيئــة.
المجــاالت الـ ي
 3.إنشــاء وتأســيس ش
الــركات بجميــع أنواعهــا أو المســاهمة
فيهــا بعــد اعتمادهــا مــن المجلــس التنفيــذي.
 4.منــح حــق االمتيــاز ألي جهــة أو منشــأة اقتصاديــة للقيــام
5

ببعــض أعمــال الهيئــة ووضــع الضوابــط المنظمــة لهــذا
الحــق ومقابلــه المــادي ،بعــد اعتمــاد المجلــس التنفيــذي.
ت
ت
الــى تقدمهــا الهيئــة،
 5.اقــراح الرســوم مقابــل الخدمــات ي
ت
الــى تقــع ضمــن
والجــزاءات إ
الداريــة عــى المخالفــات ي
اختصاصاتهــا ،عــى أن تصــدر باعتمــاد تلــك الرســوم
والجــزاءات قــرارات مــن المجلــس التنفيــذي.
 6.إبـرام العقود واالتفاقيات.
ش
 7.إبــرام مذكــرات التفاهــم والــراكات بعــد اعتمادهــا مــن
المجلــس التنفيــذي.
الداري
 8.االســتعانة بالجهــات المعنيــة للحصــول عــى الدعــم إ
واالستشــاري�ن
بالخــراء
والفــن ي  ،ويجــوز لهــا االســتعانة
ي
ب
وبيــوت الخـ بـرة ذات االختصــاص ف ي� كل مــا يتعلــق بأعمالهــا،
ويجــوز لهــا التعــاون مــع الجهــات أ
الخــرى ف ي� الموضوعــات
الـ ت
ـى تدخــل ضمــن أهدافهــا واختصاصاتهــا.
ي
المــارة ف ي� المؤتمــرات والنــدوات واالجتماعــات
 9.تمثيــل إ
والقليميــة والدوليــة.
المحليــة إ
 10.أيــة اختصاصــات أخــرى تُك ّلــف بهــا الهيئــة مــن الحاكــم أو
المجلــس.

6

لمعالجــة المشــكالت البيئيــة واتخــاذ
مــا يلــزم لتفــادي مخاطــر التلــوث
البحــري والحــد مــن آثــاره.
ت
اس
7.منــح ال�اخيــص إلنشــاء المــر ي
والمعايــر
الخاصــة وفقــاً للضوابــط
ي
ت
الــى يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن
ي
المجلــس التنفيــذي.

ً
ثالثا :االختصاصات المتعلقة بالمراكز
:الجمركية

ً
ثانيا:االختصاصات المتعلقة بالموانئ
والمالحة البحرية

1.تنظيــم حركــة المالحــة البحريــة
نئ
المــوا� البحريــة
والنقــل البحــري ف ي�
القليميــة
التابعــة للهيئــة والميــاه إ
للمــارة.
التابعــة إ
2.إصــدار التصاريــح الالزمــة لدخــول
نئ
الســفن ورســوها ومغادرتهــا
المــوا�
البحريــة.
3.منــح التصاريــح للمنشــآت العاملــة
ت
نئ
المــوا� البحريــة
الــى تتخــذ مــن
أو ي
ت
الــى تُــزاول
مقــراً لهــا ،والمنشــآت ي
أنشــطة وخدمــات المالحــة البحريــة.
الجـراءات الالزمــة ف ي� التعامــل
4.اتخــاذ إ
مــع الســفن الجانحــة والغارقــة
ت
نئ
المــوا� البحريــة
والم�وكــة ف ي�
التابعــة للهيئــة ،أو الشــواطئ أو
للمــارة،
القليميــة التابعــة إ
الميــاه إ
والتــرف فيهــا وفقــاً للقواعــد
ت
الــى تصــدر
والضوابــط إ
والجــراءات ي
بقــرار مــن المجلــس التنفيــذي.
نئ
المــوا� البحريــة،
5.إدارة وتشــغيل
وتزويدهــا بأفضــل الوســائل
والتقنيــات المســتخدمة ف ي� مجــال
حركــة الســفن وعمليــات المناولــة.
6.التنســيق مــع الجهــات المختصــة

1.معاينــة وتفتيــش أ
المتعــة والبضائــع
والحاويــات والســفن ووســائل النقــل
نئ
المــوا� البحريــة
العابــرة ضمــن
والمنافــذ والنقــاط الحدوديــة التابعــة
للهيئــة.
الج ـراءات والتدابـ يـر الالزمــة
 2.اتخــاذ إ
ش
لتنفيــذ الت�يعــات واالتفاقيــات
الجمركيــة بالتعــاون مــع الجهــات
المختصــة.
 3.تنظيــم تــداول المــواد والبضائــع
نئ
المــوا� البحريــة والمنافــذ
ف ي�
والنقــاط الحدوديــة ،وضبــط المــواد
والبضائــع المقلّــدة ،أو المغشوشــة،
أو ت
الم�وكــة ،أو المحظــورة ،أو
ف
ـا� ي� نطــاق
الخاضعــة للتنظيــم الرقـ ب ي
اختصــاص الهيئــة ،واتخــاذ مــا يلــزم
بشــأنها بالتنســيق مــع الجهــات
المختصــة.
التدابــر الالزمــة لمكافحــة
4.اتخــاذ
ي
عــر
تهريــب المــواد والبضائــع ب
نئ
المــوا� البحريــة والمنافــذ والنقــاط
والتهــرب مــن الرســوم
الحدوديــة،
ّ
الجمركيــة.
5.تنظيــم نشــاط الشــحن والتخليــص
ين
والتأمــ� عــى البضائــع،
الجمــرك
ي
الجمركيــ�ن
ن
ّصــ�
ي
والترصيــح للمخل ي
ين
التأمــ� للعمــل ضمــن
ووســطاء
نطــاق اختصــاص الهيئــة.

ً
رابعا :االختصاصات المتعلقة
:بالمنافذ والنقاط الحدودية
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1.تفعيــل الضوابــط والجـراءات أ
المنيــة
إ
والجمركيــة والوقائيــة ،وتنظيــم حركــة
دخــول وخــروج أ
الشــخاص والبضائــع
بالتعــاون والتنســيق مــع الجهــات
المختصــة.
2.إدارة وتشــغيل المنافــذ والنقــاط
للمــارة ،وتنســيق
الحدوديــة التابعــة إ
والجــراءات وتوحيدهــا
الجهــود
إ
مــع الجهــات العاملــة فيهــا وفقــاً
ش
للت�يعــات الســارية.
الجـراءات والتدابـ يـر الوقائيــة
 3.اتخــاذ إ
لضمــان الصحــة والســامة العامــة
ف ي� المنافــذ والنقــاط الحدوديــة
بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة.
4.التأكــد مــن جاهزيــة المحاجــر
البيطريــة والزراعيــة ف ي� المنافــذ
والنقــاط الحدوديــة لحمايــة الدولــة
والمــارة مــن أخطــار أ
الوبئــة
إ
أ
والم ـراض الســارية وذلــك بالتنســيق
مــع الجهــات المختصــة.

ً
خامسا :االختصاصات المتعلقة
:بالمناطق الحرة

التدابــر
ال ش�اف والرقابــة واتخــاذ
 1.إ
ي
ف
والضوابــط الجمركيــة ي� المناطــق
الحــرة التابعــة للهيئــة.
2.إصــدار ت
ش
ال�اخيــص الالزمــة للــركات
أ
والمؤسســات والفــراد لممارســة
أنشــطتهم ف ي� المناطــق الحــرة التابعــة
لأ
والجــراءات
للهيئــة وفقــاً ل نظمــة إ
المعتمــدة.
3.رفــع كفــاءة وجاهزيــة المناطــق
الحــرة مــن خــال اتخــاذ كافــة
ال�امــج
إ
الجــراءات الالزمــة لدعــم ب
لأ
التأهيليــة والتدريبيــة ل فــراد
والمنشــآت العاملــة.
4.وضــع معايــر أ
المــن والســامة
ي
بالمناطــق الحــرة.

ويقـض ي المرســوم بقانــون بــأن يتــوىل إدارة
الهيئــة رئيــس يصــدر بتعيينــه مرســوم

أمـ يـري ،يُعاونــه عــدد كاف مــن الموظفـ ي ن
ـ�
والخـ بـراء وفقـاً لهيكلهــا التنظيمــي ،ويكــون
لــه الســلطات والصالحيــات الالزمــة إلدارة
شــؤون الهيئــة واتخــاذ القــرارات الالزمــة
لتحقيــق أهدافهــا ولــه بوجــه خــاص مــا
ـ�:
يـ ي
ت
العامــة
السياســة
1.اقــراح
ت
واالســراتيجية الالزمــة لتحقيــق
أهــداف الهيئــة وعرضهــا عــى
المجلــس التنفيــذي العتمادهــا أو
اتخــاذ الــازم بشــأنها.
ال ش�اف عــى سـ يـر العمــل ف ي� الهيئــة
 2.إ
أ
وفــق ش
الت�يعــات والنظمــة الســارية
الداريــة ومتابعــة
وإصــدار الق ـرارات إ
تنفيذهــا.
 3.عــداد الموازنــة الســنوية والحســاب
الختامــي وعرضهمــا عــى المجلــس
التنفيــذي التخــاذ الــازم بشــأنهما.
 4.فتــح الحســابات المرصفيــة وإدارتهــا
اليــداع والســحب
بمــا يشــمل إ
وطلــب التســهيالت والقــروض وفقــاً
ش
للت�يعــات الســارية.

 5.تشــكيل اللجــان الدائمــة والمؤقتــة
وفــرق العمــل التابعــة للهيئــة
وتحديــد اختصاصاتهــا ونظــام
عملهــا .
ف
6.تمثيــل الهيئــة ي� عالقاتهــا مــع
آ
الخريــن وأمــام القضــاء.
7.تمثيــل الهيئــة ف ي� إبــرام العقــود
واالتفاقيــات.
ف
8.تمثيــل الهيئــة ي� إبــرام مذكــرات
التفاهــم والـ شـراكات بعــد اعتمادهــا
مــن المجلــس التنفيــذي.
9.تفويــض بعــض ســلطاته أو
ين
الموظفــ� ف ي�
اختصاصاتــه لكبــار
الهيئــة أو الجهــات التابعــة لهــا وفقـاً
ف
ش
المــارة.
للت�يعــات الســارية ي� إ
10.أيــة مهــام أو اختصاصــات أخــرى
يك ّلــف بهــا مــن الحاكــم أو المجلــس
التنفيــذي.
ت
وبنــا ًء عــى اقــراح الرئيــس واعتمــاد
المجلــس التنفيــذي يصــدر الهيــكل
التنظيمــي للهيئــة والجهــات التابعــة لهــا
أمــري.
بمرســوم
ي
7

عــى صعيــد متصــل ،أصــدر صاحــب
الســمو ،حاكــم الشــارقة ،المرســوم
أ
مــري رقــم  20لســنة  ،2020بتعديــل
ال ي
المرســوم أ
المـ يـري رقــم  11لســنة ،2019
بشــأن إعــادة تشــكيل المجلــس التنفيــذي
إلمــارة الشــارقة.
ونــص المرســوم عــى أن تســتبدل بدائــرة
المـ ن ئ
ـوا� البحريــة والجمــارك مــن المرســوم
أ
مــري رقــم  11لســنة  2019المشــار
ال ي
نئ
للمــوا� والجمــارك
إليــه ،هيئــة الشــارقة
والمناطــق الحــرة.
أ
مــري
كمــا أصــدر ســموه ،المرســوم ال ي
رقــم (  ) 19لســنة  2020م بشــأن تعيـ ي ن
ـ�
نئ
للمــوا� والجمــارك
رئيــس لهيئــة الشــارقة
والمناطــق الحــرة.
ن
عــ� الشــيخ
ونــص المرســوم عــى أن يُ ي ّ
خالــد بــن عبــدهللا بــن ســلطان القاســمي،
نئ
للمــوا� والجمــارك
رئيســاً لهيئــة الشــارقة
والمناطــق الحــرة.
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في ظل استمرار جائحة «كورونا»

اعتماد حزمة من المحفزات
لدعم الجهات الحكومية والخاصة
وقطاعات األعمال واألفراد
بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة اعتمد سمو
الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي إلمارة الشارقة الحزمة الثانية
من محفزات حكومة الشارقة لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات األعمال واألفراد التي تنبثق من حرص المجلس على
تعزيز استمرارية التنمية في مختلف المجاالت والتخفيف من حدة التأثيرات االقتصادية واالجتماعية التي يشهدها العالم في هذه
الفترة ،بسبب التداعيات المستمرة لجائحة كورونا ،حيث ستبلغ ما قيمته  512مليون درهم فيما بلغت قيمة المحفزات في الحزمة
األولى ما يقدر بـ  481مليون درهم.

هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة

ف
الدارات والهيئــات
وشــملت المحفــزات ي� حزمتهــا الثانيــة إ
والقطاعــات ف ي� حكومــة الشــارقة التاليــة:
نئ
للموا� والجمارك والمناطق الحرة
•هيئة الشارقة
•هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
•بلديات إمارة الشارقة
•دائرة التنمية االقتصادية
•دائرة التسجيل العقاري
•دائرة التخطيط والمساحة
•هيئة التعليم الخاص هيئة الطرق والمواصالت.
ن
المد�
الط�ان
•دائرة ي
ي
•مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد)
نئ
للمــوا� والجمــارك
فيمــا شــملت المحفــزات لهيئــة الشــارقة
والمناطــق الحــرة لمــدة ثالثــة شــهور أ
المــور التاليــة:
1.إعفــاء جميــع الســفن التجاريــة والخشــبية مــن رســوم الرســو
ورســوم التحميــل ف ي� كل مــن خــور الشــارقة وخــور المنطقــة
الحــرة بالحمريــة
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نئ
المــوا� بنســبة
2.تخفيــض الرســوم المســتحقة عــى عمليــات
 20%عــى أجــور المناولــة والشــحن والتفريــغ والرســوم
المرتبطــة بهــا ،أ
والجــور البحريــة.
3.إعفــاء جميــع البضائــع الســائبة مــن رســوم التخزيــن لمــدة
ين
تســع� يومــاً.
ف
ن
4.تخفيــض تعرفــة مواقــف الشــاحنات ي� مـ ئ
ـوا� الشــارقة بمقــدار
 50%ضمــن المناطــق المخصصــة.
الجمــرك مــن
5.إعفــاء جميــع ش�كات الشــحن والتخليــص
ي
الضمانــات البنكيــة المطلوبــة لمزاولــة نشــاطها.
6.إعفــاء جميــع ش
الــركات التجاريــة مــن رســوم التفتيــش
المعتــادة.
ف
7.إعفــاء ش
الــركات العاملــة ي� المناطــق الحــرة مــن غرامــات
تأخــر تجديــد الرخــص
ي
التأش�ات بالمناطق الحرة.
العفاء من غرامات
 8.إ
ي
ش
9.خصم  50%عىل رسوم تحويل أسهم ال�كات.
10.خصــم مــن  20%إىل  50%عــى الرخــص الجديــدة حســب
النشــاط التجــاري.

10

يوليو  -ديسمبر 2020

وأقيــم الحفــل ف ي� مقــر أكاديميــة العلــوم
ش
ال�طيــة بالشــارقة ف ي�  2020/11/30بحضــور
الشــيخ محمــد بــن ســعود القاســمي ،رئيــس
دائــرة الماليــة ،وســعادة وليــد الصايــغ ،مديــر
ن
كشــوا�،
بالضافــة إىل نــارص
عــام الدائــرة ،إ
ي
أ
أ
المـ ي ن
ـ� العــام للجائــزة ،وأعضــاء المانــة العامــة
ين
الرســمي� والفائزيــن عــن
للجائــزة ،والرعــاة
الفئــات الفرديــة والمؤسســية.
حــرض الحفــل الشــيخ خالــد بــن عبــدهللا بــن
ســلطان القاســمي ،رئيــس هيئــة الشــارقة للمـ ن ئ
ـوا�
والجمــارك والمناطــق الحــرة وســعادة محمــد مـ يـر
عبدالرحمــن ال ـراح ،مديــر المـ ن ئ
ـوا� والجمــارك.
وكـ ّـرم الشــيخ محمــد بــن ســعود القاســمي ،رئيس
دائــرة الماليــة الشــيخ خالــد بــن عبــدهللا بــن
ســلطان القاســمي رئيــس هيئــة الشــارقة للمـ ن ئ
ـوا�
والجمــارك والمناطــق الحــرة لحصــول هيئــة
الــدول عــى
المنطقــة الحــرة لمطــار الشــارقة أ ي
ف
ـال.
وســام الجهــة المســتقلة الرائــدة ي� الداء المـ ي
نئ
مــوا� الشــارقة (هيئــة الشــارقة
فيمــا نالــت
نئ
للمــوا� والجمــارك والمناطــق الحــرة) وســام
معايــر
الجهــة المســتقلة الرائــدة ف ي� تطبيــق
ي
الموازنــات ،ونالــت هيئــة المنطقــة الحــرة
نئ
للمــوا� والجمــارك
بالحمريــة (هيئــة الشــارقة
والمناطــق الحــرة) وســام الجهــة المســتقلة
اليــرادات.
الرائــدة ف ي� تطبيــق
معايــر إ
ي

في الدورة الرابعة لجائزة
األداء المالي المتميز

تكريم هيئة الشارقة
للموانئ والجمارك
والمناطق الحرة

هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة

المتميـــز
المــال الجديــد
وكان وســام الموظــف
ّ
ي
عــن الجهــات المســتقلة مــن نصيــب آمنــة
نئ
مــوا� الشــارقة (هيئــة الشــارقة
المازمــي مــن
نئ
للمــوا� والجمــارك والمناطــق الحــرة) عــن
الجهــات المســتقلة.

نظمت دائرة المالية المركزية بالشارقة ،حفل تكريم الفائزين
بجائزة «األداء المالي المتمي ّـز» ،التي أطلقتها الدائرة ،بهدف
ّ
تكريم المؤسسات واألفراد المتميـزين في المجال المالي،
ً
تقديرا لجهودهم في رفع مستوى إدارة الموارد وحفظ
المال العام ،في ظل اتخاذ كافة اإلجراءات والتدابير االحترازية
التي تضمن صحة وسالمة الحضور

يز
المتم�يــن
وأكــد ســعادة وليــد الصايــغ ،أهميــة االحتفــاء وتكريــم
الفائزيــن بجائــزة أ
المتميـــز» ف ي� دورتهــا الرابعــة،
المــال
«الداء
ّ
ي
وذلــك لمــا تلعبــه الجائــزة مــن دور ف� تعزيــز روح المنافســة بـ ي ن
ـ�
ي
الموظفـ ي ن
الدارات الماليــة ف ي� الدوائــر
ـ� ،وتطويــر مهــام وخدمــات إ
ف
والمؤسســات الحكوميــة المختلفــة ،وإحــداث نقلــة نوعيــة ي� آليــة
العمــل ،باعتبارهــا إحــدى مبــادرات الدائــرة ،ضمــن منظومــة
تهــدف إىل تحقيــق رؤيــة وتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي ،عضــو المجلــس أ
العــى،
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حاكــم الشــارقة ،ف� االســتثمار أ
المثــل للمــوارد الماليــة ش
والب�يــة
ي
ف
المــارة.
ي� إ
ـال تهــدف إىل االرتقــاء
وأضــاف ســعادته« :أن جائــزة التميـّــز المـ ي
بمســتوى الكفــاءة والفعاليــة ف ي� إدارة المــوارد الماليــة ،والحفــاظ
علـــى المــال العــام ف ي� مختلــف الجهــات الحكوميــة ،والنهــوض
بمســتوى الكــوادر ش
الب�يــة مــن أجــل تعزيــز مســاهمتهم ف ي�
ت
تتميـــز بهــا إمــارة الشــارقة وتتبــوأ
ـى ّ
تطويــر المنظومــة الماليــة الـ ي
بهــا مكانــة رائــدة عــى مســتوى المنطقــة».
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خالد بن عبدهللا بن سلطان
القاسمي يوقع على وثيقة
التالحم األسري
وقع الشيخ خالد بن عبدهللا بن سلطان القاسمي ،رئيس هيئة الشارقة
للموانئ والجمارك والمناطق الحرة مع إدارة مراكز التنمية األسرية
إحدى مؤسسات المجلس األعلى لشؤون األسرة في الشارقة ،على
وثيقة التالحم األسري.
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وجــاء التوقيــع عــى الوثيقــة تجســيدا لــدور
الهيئــة ف ي� المســؤولية المجتمعيــة والمســاهمة
ف ي� دعــم الأرسة ف ي� حيــاة مســتقرة وبيئــة محفــزة
وإيجابيــة.
ف
وتكمــن أهميــة الوثيقــة ي� ترويــج التفاعــل
المجتمعــي مــع المؤسســات الحكوميــة ف ي� إمــارة
الشــارقة تحقيق ـاً لــرؤى صاحــب الســمو الشــيخ
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي ،عضــو
المجلــس أ
العــى حاكــم الشــارقة وســمو الشــيخة
جواهــر بنــت محمــد القاســمي رئيســة المجلــس
أ
العــى لشــؤون الأرسة ف ي� الشــارقة ف ي� ازدهــار
ف
المــارة.
واســتقرار الأرس ي� إ

النيادي :ضبطيات جمارك الشارقة تشكل  %63من إجمالي
الضبطيات في الدولة لغاية أكتوبر 2020
ً
جمارك الشارقة تحبط تهريب  123كيلوغراما من

الموادالمخدرة

ً
أحبطت جمارك الشارقة مؤخرا محاولة
تهريب شحنة من مادة الكريستال المخدرة
إلى الدولة عبر أحد المنافذ البحرية ًإلمارة
الشارقة يصل وزنها إلى  123كيلوجراما من
َ
خالل إخفائها أسفل حاوية )براد( تحمل
فواكه وخضروات قادمة من إحدى الدول
اآلسيوية بهدف ترويجها داخل الدولة.
الــراد أو الحاويــة اشــتبه مفتشــو جمــارك الشــارقة
عنــد تفتيــش ب
الــراد ،كمــا ي ن
تبــ� وجــود
داخــل
البضاعــة
توزيــع
بوجــود خلــل ف ي�
ب
آثــار لحــام ف� أ
الرضيــة ،فتــم فتحهــا ليكتشــف المفتشــون وجــود
ي
 5صناديــق حديديــة مخبــأة تحتــوي عــى مخــدر الكريســتال بــوزن
 123كيلوجرامــاً.
وأشــاد مفــوض الجمــارك رئيــس الهيئــة االتحاديــة للجمــارك،
ـ� ســعيد مطــر النيــادي ،بجهــود هيئــة الشــارقة للمـ ن ئ
ـوا�
معـ ي
ـال عـ ي
ف
عــر
والجمــارك والمناطــق الحــرة ي� مكافحــة تهريــب المخــدرات ب
بالمــارة ودورهــا ف ي� حمايــة المجتمــع مــن تلــك
المنافــذ الجمركيــة إ
آ
الخطــرة.
الفــة
ي
وقــال النيــادي« :إن جمــارك الشــارقة ت ف
الدارات
تــأ� ي� مقدمــة إ
ي
الجمركيــة ف ي� الدولــة مــن حيــث عــدد ضبطيــات المخــدرات خــال
الشــهر العـ شـر أ
أ
الوىل مــن عــام  ،2020حيــث بلــغ عــدد الضبطيــات
ت
ـى قامــت بهــا جمــارك الشــارقة خــال تلــك الفـ تـرة  2521ضبطيــة
الـ ي
ـال عــدد ضبطيــات المخــدرات
مــواد مخــدرة ،بنســبة  63%مــن إجمـ ي
ف
ت
ت
ـى قامــت بهــا جمــارك الدولــة وعددهــا  3995ضبطيــة ي� الفــرة
الـ ي
مــن أول ينايــر وحـ تـى نهايــة أكتوبــر ».2020
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ت
ش
ـى يقــوم
وأضــاف معاليــه:
«تعكــس أرقــام ومــؤ�ات الضبطيــات الـ ي
بهــا قطــاع الجمــارك ف ي� الدولــة مــدى خطــورة عمليــات االســتهداف
ت
الــى تقــوم بهــا عصابــات تهريــب المخــدرات ألبنــاء المجتمــع
ي
المــار ت يا� ،كمــا أنهــا تعكــس ف ي� الوقــت ذاتــه مــدى يقظــة قطــاع
إ
ف
الجمــارك بالدولــة وأهميــة الــدور الكبـ يـر الــذي يقــوم بــه ي� مكافحــة
تهريــب المخــدرات».
ش
مفتــ� جمــارك الشــارقة وتطــور
ولفــت إىل أن يقظــة وكفــاءة
ي
مســتوى أ
الداء ف ي� المنافــذ الجمركيــة بإمــارة الشــارقة يلعــب دوراً مهماً
ف
المــارات
المــارات وتحقيــق مبــادئ رؤيــة إ
ي� تعزيــز تنافســية دولــة إ
 2020مــن خــال دعــم مسـ يـرة التنميــة المســتدامة وسياســة التنويــع
االقتصــادي ورفــع مســتوى التبــادل التجــاري للدولــة مــع دول
العالــم ،فضـا ً عــن حمايــة أمــن المجتمــع والحفــاظ عــى اســتقراره.
ـ�
وأختتــم رئيــس الهيئــة االتحاديــة للجمــارك معـ ي
ـال المفــوض عـ ي
ســعيد النيــادي قولــه« :إن جمــارك الشــارقة تســاهم مســاهمة كبـ يـرة
ف ي� تحقيــق النســبة المســتهدفة لقطــاع الجمــارك بالدولــة ف ي� مـ ش
ـؤ�
زيــادة نســبة ضبطيــات المخــدرات عــى مســتوى الدولــة ،حيــث
بلغــت نســبة مســاهمة قطــاع الجمــارك عــى مســتوى الدولــة ف ي� هــذا
ش
ـوال »..39%
المــؤ� خــال عــام  2019حـ ي
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لتعزيزالربطااللكتروني
الهيئة توقع مذكرة
تفاهم مع بلدية الشارقة
ّ
وقعت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة مذكرة
تفاهم للربط اإللكتروني مع بلدية الشارقة.
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ت
ويــأ� توقيــع المذكــرة ف ي� إطــار دعــم التحــول
ي
ن
ن
الرقمــي فوتعزيــز التعــاون الفــ ي والتقــ ي
والتنســيق ي� مجــال تبــادل المعلومــات وتحقيــق
االســتدامة ف� توفــر ق
أر� الخدمــات ف ي� أمــارة
ي
ي
الشــارقة تنفيــذا لــرؤى وتوجيهــات صاحــب
الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد
القاســمي عضــو المجلــس أ
العــى حاكم الشــارقة
ومتابعــة ســمو الشــيخ ســلطان بــن محمــد بــن
ول العهــد نائــب حاكــم
ســلطان القاســمي ي
الشــارقة ورئيــس المجلــس التنفيــذي.
عــر تقنيــة االتصــال المــر�ئ
وقّــع المذكــرة ب
ي
ســعادة محمــد مـ يـر عبدالرحمــن ال ـراح ،مديــر
نئ
مــوا� وجمــارك الشــارقة عــن الهيئــة وســعادة
ثابــت الطريفــي مديــر عــام بلديــة الشــارقة
ـؤول� مــن كال الطرفـ ي ن
بحضــور عــدد مــن المسـ ي ن
ـ�.

جمارك الشارقة تحصد جائزة
«تحول تك» لعام 2020
حصدت جمارك الشارقة متمثلة بقسم تقنية المعلومات على
إحدى جوائز «تحول تك لعام  »2020إذ نالت لقب أفضل إدارة
معلوماتية في حكومة الشارقة لعام . 2020

وتهــدف جوائــز االبتــكار التكنولوجــي الحكومــي إىل تجســيد كيفيــة
ف
المــارات العربيــة المتحــدة
قيــام المؤسســات الحكوميــة ي� دولــة إ
ف ي� اســتعراض قيــادة رقميــة حقيقيــة ف ي� الوقــت الــذي يســتمر فيــه
ئ
تغيــرات
البيــى للتقنيــات المعلوماتيــة بالتعــرض إىل
النظــام
ي
ي
رئيســية نظ ـرا لظهــور تقنيــات جديــدة معرقلــة.
وتحتفــي هــذه الجوائــز بالكيانــات الحكوميــة أ
والفــراد الذيــن
أظهــروا رؤى الفتــة وقيــادات رائعــة ف� مســاعدة أ
العمــال مــن أجــل
ي
ف
الربــاكات الناتجــة عــن ظهــور الثــورة
أن تجــد طريقهــا ي� خضــم إ
الصناعيــة الرابعــة.
يذكــر أن ظهــور التقنيــات المتحولــة قــد قدمــت بمــا ال يقبل الشــك
ت
ـى
أعمــاال ف بطيــف واســع مــن الفــرص المدهشــة إال أن العراقيــل الـ ي
تقــف ي� طريــق الكثـ يـر مــن الصناعــات قــد أدى إىل ظهــور تحديــات
15

جديــدة ف ي� المنطقــة برمتهــا.
أ
ت
ـى تقــاوم التحــوالت الرقميــة ف ي� عرصنــا هــذا فأنهــا
إن العمــال الـ ي
حقــا تتعــرض إىل خطــر القــدم االختفــاء  ،وهنــا مــا رأته المؤسســات
الحكوميــة الوقــت المناســب وأخــذت زمــام المبــادرة ف ي� مســاعدة
أ
العمــال للتعامــل مــع التحديــات ف ي� المنطقــة كلهــا.
كمــا أن تلــك المؤسســات قــد اتخــذت الريــادة ف ي� مجــال تكامــل
التقنيــات مثــل تبنيهــا للــذكاء االصطناعــي وتعلــم آ
اللــة والبيانــات
الضخمــة والتحليــل المنطقــي ووظفتهــا ف ي� صنــع الق ـرار مــن أجــل
وخــرات لتحقيــق أهدافهــا
تقديــم خدمــات أفضــل وحلــول
ب
أ
ف
المــارات
الساســية الراميــة إىل تعزيــز معيشــة أي فــرد ي� دولــة إ
العربيــة المتحــدة.
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ين
ليومــ�
وهــدف المؤتمــر  -الــذي اســتمر
المــارات للملكيــة الفكريــة
ونظمتــه جمعيــة إ
ش
والمنظمــة الدوليــة لل�طــة الجنائيــة
ت
«االن�بــول» بالتعــاون مــع القيــادة العامــة
د� ،
د�  ،ووزارة العــدل ،وجمــارك ب ي
شل�طــة ب ي
ومجلــس أصحــاب العالمــات التجاريــة،
وبمشــاركة عــدد مــن الجهــات العربيــة
والقليميــة والعالميــة  -إىل تســليط الضــوء
إ
عــى أهــم التطــورات والتحديــات إلنفــاذ
ين
قوانــ� الملكيــة الفكريــة خــال الجائحــة و
ف
دور التقنيــات الحديثــة ي� تســهيل إجــراءات
ش
حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة
واســت�اف
المســتقبل ف ي� مجــال الملكيــة الفكريــة.
نئ
للمــوا�
وجــاءت مشــاركة هيئــة الشــارقة
والجمــارك والمناطــق الحــرة ف ي� المؤتمــر
ت ض
ا� (عــن بعــد)
ب
عــر عقــد المؤتمــر االفــر ي
ف ي� 2020/11/17م مــن خــال الجلســة
ت
الــى
المخصصــة لمناقشــة ورقــة الجمــارك ي
ـ� الســلمان ،رئيــس
طرحتهــا الســيدة إيمــان عـ ي
قســم الملكيــة الفكريــة بــإدارة حمايــة الملكيــة
«تأثــر جائحــة كوفيــد
الفكريــة تحــت عنــوان
ي
ن
ئ
المــوا� والجمــارك والمناطــق
 -19عــى عمــل
الحــرة» .تــرأس الجلســة الســيدة /محبوبــة

تحت شعار :التعلم من جائحة كوفيد 19
أفضل ممارسات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وحمايتها»

هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق
الحرة تشارك في المؤتمر اإلقليمي التاسع
لمكافحة جرائم الملكية الفكرية
انطلقت فعاليات المؤتمر اإلقليمي التاسع لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا تحت شعار «التعلم من جائحة كوفيد  - 19أفضل ممارسات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وحمايتها» ذلك عبر المنصة
االفتراضية بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي ،الرئيس الفخري لجمعية
اإلمارات للملكية الفكرية.
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باقــر حسـ ي ن
ـ� ،مديــر أول التوعيــة والتثقيــف بــإدارة
د� .
حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة  -جمــارك ب ي
وقالــت الســيدة إيمــان الســلمان« :جــاءت مشــاركة
قســم الملكيــة الفكريــة ف� المؤتمــر ت ز
ال�امــا
ي
نئ
للمــوا�
وتجســيدا لمــا تؤمــن بــه هيئــة الشــارقة
والجمــارك والمناطــق الحــرة ف ي� حمايــة حقــوق
ين
ين
والمبدعــ� وحمايــة الملكيــة الفكريــة
والمنتجــ�
والتصــدي للمنتجــات والســلع المقلــدة والمزيفــة
وكل مــا يــرض بالصحــة والســامة العامــة
ين
المنتجــ�
المجتمعيــة ،أو ينتقــص مــن حقــوق
وأصحــاب العالمــات التجاريــة».
وأضافــت الســلمان :طرحنــا خــال الجلســة دور
جمــارك الشــارقة خــال جائحــة كورنــا (كوفيــد
ت
إســراتيجية
 )19تضمــن إلقــاء الضــوء عــى
جمــارك الشــارقة ف� ظــل أزمــة كورونــا وهــي �ف
ي
ي
المــدادات
مجملهــا تهــدف إىل المحافظــة عــى إ
ال�ض وريــة وحمايــة المجتمــع ،ودور وإجــراءات
ين
المفتشــ� أثنــاء الجائحــة بمــا فيهــا إجــراءات
حمايــة المفتشـ ي ن
ـ� والفحــص الــدوري للتأكــد مــن
ســامتهم وإجــراءات قســم الملكيــة الفكريــة
ف ي� تبــن ي وانجــاز معظــم إجــراءات القســم عــن
ين
للعاملــ�
بعــد حفاظــا عــى الصحــة العامــة
ت
والمر ي ن
الــى تــم التوصــل
اجعــ�،
واالســتنتاجات ي
أ
بهــا لمــا بعــد الزمــة.
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حــرض الحفــل الــذي أقيــم عنــد مقــر الهيئــة
ســعادة محمــد مـ يـر عبدالرحمــن ال ـراح ،مديــر
ـوا� وجمــارك الشــارقة وعــدد مــن الموظفـ ي ن
مـ ن ئ
ـ�.
تز
بالجــراءات
والــ�م الحضــور خــال االحتفــال إ
ت
االح�ازيــة الخاصــة بالوقايــة مــن جائحــة كورونــا
ش
المنتــر ف ي� أنحــاء العالــم.
ت
ـأ� االحتفــال بــ«يــوم العلــم» اســتجابة للمبادرة
يـ ي
ت
ـى أطلقهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن
الـ ي
راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس
د� ،رعــاه هللا ،للبــدء
مجلــس الــوزراء حاكــم ب ي
بحملــة وطنيــة وشــعبية شــاملة ومســتمرة احتفــاال ً
بـ«يــوم العلــم» ،الــذي يصــادف الثالــث مــن
ـول صاحــب الســمو الشــيخ
شــهر نوفمـ بـر ذكــرى تـ ي
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة ،حفظــه
هللا ،رئاســة الدولــة ،وتوجيهــات ســموه برفــع علم
ن
ـا� الجهــات والدوائــر والــوزارات
الدولــة عـ بـر مبـ ي
االتحاديــة بشــكل ت ز
م�امــن ف ي� تمــام الســاعة 11
ظهــراً كإشــارة لتوحيــد علــم دولــة إالمــارات
عــر أراضيهــا ومبانيهــا كافــة.
العربيــة المتحــدة ب
ن
ئ
كمــا أحيــت هيئــة الشــارقة للمــوا� البحريــة
والجمــارك بمقرهــا ف ي� الشــارقة ذكــرى يوم الشــهيد
ت
نوفمــر مــن كل عــام ،وجــاء
الــى تصــادف 30
ب
ي
إحيــاء يــوم الشــهيد ليؤكــد مــدى تالحــم أبنــاء
مجتمــع إالمــارات ويعكــس مشــاعر فخرهــم
تز
واع�ازهــم بشــهداء الوطــن.
وقــام برفــع العلــم ف ي� مقــر الهيئــة الســيد جــرش
محمــد بــن جــرش مديــر مركــز جمــارك الخــور
وبحضــور الســيد راشــد خميــس الســويدي مديــر
إدارة المــوارد ش
الب�يــة ف ي� الهيئــة والســيد جمــال
ف
الشــيخ مديــر إدارة إالحصــاء ي� الهيئــة وعــدد مــن
ين
الموظفــ� إجــاال ً وتقديــراً لتضحيــات شــهداء
الوطــن أ
الب ـرار

هيئة الموانئ البحرية
والجمارك والمناطق الحرة
ُ َ
تحتفل بيوم العلم وتحيي شهداء الوطن....

ً
في ذكرى تولى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه هللا ،رئاسة الدولة واعتزازا بهذا
اليوم األغر احتفلت هيئة الموانئ البحرية ًوالجمارك والمناطق الحرة بيوم العلم حيث تم رفع علم العزة الرفعة علم
دولة اإلمارات العربية المتحدة شامخا بالتزامن مع السالم الوطني الذي عزف في تمام الساعة الحادية عشرة.
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نئ
مــوا� الشــارقة ارتفاعــاً ف ي� مجــال
وشــهدت
ت
الصــادرات والــواردات وال�انزيــت (العبــور)
وعمليــات الشــحن البحــري ،فقــد شــهدت عمليات
الشــحن العــام (البضائــع العامــة دون المنتجــات
النفطيــة) زيــادة قدرهــا  44.72%خــال الربــع
الثالــث مــن عــام  2020ووصلــت إىل 2,380,020
طــن بعــد أن كانــت  1,644,512طــن لنفــس الفـ تـرة
مــن عــام .2019
وارتفعــت حركــة المركبــات الصــادرة والــواردة عـ بـر
مـ ن ئ
ـوا� الشــارقة بنحــو  30.82%للربــع الثالــث مــن
عــام  2020حيــث وصلــت إىل  39,878مركبــة بعــد
أن كانــت  30,482مركبــة لنفــس الفـ تـرة مــن عــام
.2019
ف
ن
ت
ز
ئ
وكان الل�امــات مــوا� الشــارقة ي� تلبيــة متطلبــات
والــركات ،وتوفــر ن
ش
البــى
زبائنهــا مــن التجــار
التحتيــة الســليمة وكفــاءة الخدمــات اللوجســتية
أثرهــا ف ي� المحافظــة عــى اســتمرار عمليات الشــحن
نئ
مــوا� الشــارقة
والتفريــغ وســالة الشــحن ف ي�
الرئيســية إضافــة إىل خــور الشــارقة حـ تـى ف ي� ظــل
الظــروف االســتثنائية.

ارتفاع أداء موانئ الشارقة
في الربع الثالث من 2020
تواصل أداء موانئ الشارقة باالرتفاع خالل الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع أداء الموانئ لنفس الفترة من العام
 2019واثبتت موانئ الشارقة قدراتها الواسعة في مواجهة الصعاب والتحديات الكبيرة خالل التسعة أشهر األولى من
عام  2020المتمثلة بانعكاسات تفشي وباء كورنا في العالم على التجارة الدولية ونجحت بالتعاون مع جمارك الشارقة
من المحافظة على سالسل اإلمداد للمواد الحيوية بكفاءة عالية.
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دورة تأسيسية في المخدرات
لمفتشي الجمارك
في الشارقة
نظمت هيئة الشارقة للموانئ والجمار ك والمناطق الحرة بالتعاون مع
شريكها االستراتيجي القيادة العامة لشرطة الشارقة -إدارة مكافحة
المخدرات ،دورة تأسيسية في المخدرات وشارك في الدورة التي
اختتمت يوم الخميس الموافق  2020/11/26على قاعة اجتماعات
مركز جمارك الحاويات بمشاركة عدد من مفتشي الجمارك.
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وقــد روعــي ف� الــدورة إالجــراءات ت
االح�ازيــة
ي
الخاصــة بالوقايــة مــن كوفيــد .19 -وقــدم
�ض
ـا� محــا�ض ات
المحــا الرائــد خالــد محمــد الزعـ ب ي
تختــص بموضــوع الــدورة بمســاعدة النقيــب
ق
ـرزو� ومســاعد أول أحمــد شــاكر
محمــد راشــد المـ ي
والمنســق بــدر المازمــي مــن ش�طــة الشــارقة.
وحــرض اختتــام الــدورة الســيد حســن أحمــد
ديمــاس مديــر مركــز جمــارك الــركاب بمطــار
ـدول والســيد خالــد ســالم بن ســمنوه،
الشــارقة الـ ي
مديــر مركــز جمــارك الحاويــات.
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