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حاكم الشــارقة يفتتح المنتدى العالمي 
هيئــة المنطقــة الحــرة لمطــار الشــارقة لالســتثمار األجنبي المباشر 2015

الدولــي واإلمــارات للصرافــة تتعاونــان فــي 
تســهيل دفــع الفواتيــر

األكبــر من نوعه في المنطقة 
رئيس الدائــرة يفتتح مصنعًا في

 المنطقــة الحرة بالحمرية

مطار الشارقة الدولي يستقبل 9,5 
مليون مسافر بزيادة قدرها %11,89



كلمة

الجمركي 82

بــه  يتمســك  الــذي  المبــدأ  هــو  هــذا  بدائــل،  هنــاك  دائمــً 
 ، ء لعظمــا ا

إنــه ســاح قـَتــّـال لليــأس، باعــث لألمــل، ُمْخَتِبــر للصبــر والمثابــرة، 
ــك  ــً علي ــمع جواب ــم تس ــً ول ــت باب ــك إذا طرق ــاه أن ــن مقتض م
بــك ســبيل عليــك أن  بــاب آخــر، وإذا انقطــع  أن تبحــث عــن 
ــن  ــر.. حي ــبيل آخ ــر وس ــاب آخ ــاك ب ــً هن ــره، دائم ــبيًا غي ــد س تج
كان يقصدنــي طالــب علــم كنــت دائمــً ومنــذ البدايــة أغــرس 
فيــه هــذا المبــدأ، قبــل أن ألقنــه درســً كنــت أعــوده إذا ســألته 
ســؤااًل ال يعــرف لــه جوابــً علــى أن ال َيــُرَده علــّي كــي أقــدم لــه 
ــكان  ــي م ــه ف ــث بنفس ــل يبح ــرف، ب ــه ال يع ــة أن ــواب بحج الج
آخــر وبأســلوب آخــر فتظهــر لــه البدائــل واحــد تلــو اآلخــر إلــى أن 
يجــد ضالتــه فيتأكــد لــه فــي كل مــرة أنــه قــادر علــى أن يجــد 

ــتغنى. ــر وتأَمــل فاس ــر وثاَب ــه َصَب ــدرك أن ــه الجــواب، وي بنفس

مدير التحرير



 العدد 82..  يناير  ـ مارس..  2015



إشـــــــراقــــــات

8

إشـــــــراقــــــاتالجمركي    82

8

الجمركي    82

جــاء ذلــك خــال افتتــاح ســموه للمنتــدى 
ي المبــا�ش 2015  العالمــي لاســتثمار الأجنــىب
والــذي   - والغــرب  ق  الــرش يلتقــي  حيــث   -
ي قاعــة الجواهــر 

ــر �ف اي ي الثامــن مــن ف�ب
عقــد �ف

للمناســبات والمؤتمــرات واســتضافته هيئــة 
وق«. »�ش والتطويــر  لاســتثمار  الشــارقة 

ــذي  ــت ال ي الوق
وأشــار ســموه أن الشــارقة و�ف

تحديــات  العالــم  اقتصــادات  فيــه  عانــت 
ة أبرزهــا أزمــة المــال العالميــة كانــت  كبــ�ي
ي اقتصادهــا برؤيــة 

بمنــأى عنهــا كونهــا تبــىف
بنــاء النســان جســديا وفكريــا واقتصاديــا.. 
ــأ  ــذي تتباط ــت ال ي الوق

ــه �ف ــموه بأن ــا س منوه
ــو  ــم نح ــن دول العال ــد م ــى العدي ــه خط في
ــا  ــة وأزماته ــا القليمي ــن اضطراباته ي م

ــا�ف التع
البنــاء  الشــارقة خطــى  ي 

�ف تتســارع  الماليــة 
ــه  ــا بنت ــتثمرين لم ــن للمس ــاذ الآم ــون الم لتك
عــى مــدى ســنوات طويلــة مــن بيئــة متكاملــة 
ي رغبــات وتطلعــات  ف تلــىب ومــا لديهــا مــن قوانــ�ي
اســتثمارية  المســتثمرين ومؤسســات ومزايــا 
ــرة. ــق ح ــة ومناط ــدن صناعي ــا م ة ولديه ــ�ي كث

الدكتــور  الشــيخ  الســمو  صاحــب  وقــال 

أكــد صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس األعلــى 
حاكــم الشــارقة أن الشــارقة بقيــت بعيــدة عــن الصراعــات االقتصاديــة واســتطاعت تحقيــق 
مكانتهــا وتعزيــز نموهــا االقتصــادي الــذي يســير جنبــا الــى جنــب مــع نموهــا الفكــري والثقافــي 
وحققــت قفــزات نوعيــة كونهــا أوجــدت البنيــة التحتيــة المتكاملــة حيــث حظيــت بتصنيفــات 
ــة كمــا هــي  ــح وجهــة اســتثمارية آمن ــة لتصب ــوكاالت العالمي ــات ال ــة متقدمــة مــن كبري ائتماني

ــة. ــة والعلمي ــم الثقافي وجهــة العال

اعــات  ف ي عالــم تكــ�ش فيــه الرصاعــات والحــروب وتتكاثــر فيــه ال�ف
ســلطان بــن محمــد القاســمي » �ف

وتصفيــة الحســابات وتتفاقــم فيــه مشــاكل الفقــر والبطالــة عالــم اختلطــت فيــه الأوراق وتناثــرت 
ي 

وبــات فيــه القتصــاد متأثــرا ومؤثــرا محــركا وصانعــا للسياســات محكومــا منهــا ومتحكمــا فيهــا �ف
ف أقطــاب هــذا العالــم وإىل تباحــث ماهيــة اقتصــاد  آن كــم تكــون الحاجــة إىل تحقيــق تقــارب بــ�ي
بنــاء يحقــق آمــال الشــعوب ويرتكــز عــى عنــرص الشــباب وهــم أمــل الحــا�ف وبنــاة المســتقبل ».

ة  ة بحجمهــا والكبــ�ي ي هــذه البقعــة الصغــ�ي
وأضــاف ســموه » مــن عالمنــا الواســع نلتقــي �ف

حاكم الشارقة
يفتتح المنتدى العالمي 

لالستثمار األجنبي المباشر 2015
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ي لطالمــا جمعــت أقطــاب العالــم مــن رواد الثقافــة 
ي الشــارقة الــىت

بطموحاتهــا وأهدافهــا هنــا �ف
عــام تجمعكــم اليــوم لتعزيــز رؤاهــا واســتكمال بنائهــا الــذي ترتكــز فيــه إىل  والعلــم والفكــر والإ
ي تطويرهــا ».

ي بنــاء المجتمعــات والمحــرك الرئيــس �ف
نســان كونــه حجــر الأســاس �ف ي الإ

الســتثمار �ف
ي عاصمــة للثقافــة 

ي ودعــت عامهــا المــا�ف
ي عاصمــة الســياحة العربيــة الــىت

وقــال ســموه » هنــا �ف
ــة  ــدأت خطاهــا بالثقاف ي ب

ــىت ي الشــارقة ال
ــة.. �ف ــة العربي ــة الثقاف ــل أعــوام عاصم ســامية وقب الإ

ي تتــواءم فيــه الهتمامــات مــع احتياجــات العقــل والفكــر ل 
والعلــم نحــو بنــاء اقتصــاد معــر�ف

مجــرد اقتصــاد أرقــام نحــو تحقيــق تنميــة 
ــة ورؤى  ــات ثابت ــن قناع ــا م ــتدامة انطاق مس
رصينــة تســتند عــى  أســلحة العلــم والمعرفــة 
أمنــا  أكــ�ش  اقتصــادي  مســتقبل  لصناعــة 

واطمئنانــا واســتقرارا ».
وأكــد صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة أن 
ــا  ــط بقيمن ي الشــارقة مرتب

ــا القتصــادي �ف قرارن
ي عمادهــا الشــفافية والعــدل 

النســانية الــىت
ونعمــل وفــق برامجنــا وأهدافنــا وخططنــا مــن 
ــارقة  ــارة الش ي إم

ــامل �ف ــو ش ــق نم ــل تحقي أج
ا  يســتفيد منهــا كل فــرد عــى أرضهــا حــا�ف
ــه  ــإ�ار بتوجي ــا ب ي بخطواتن

ومســتقبا ونمــىف
نجــاز  والإ العمــل  نحــو  الشــابة  الطاقــات 
ــاء اقتصــاد آمــن يوفــر  ــداع وصــول إىل بن ب والإ

ــا . ــا وأحفادن ــاه لأبنائن الرف
ي الشــارقة 

وأضــاف ســموه » نــدرك تمامــا �ف
اكات  أهميــة النفتــاح عــى الآخــر وعقــد �ش
ــع  ــة الجمي ــق مصلح ــة تحق ــة حقيقي اقتصادي
ــا  ــا لدين ــا لســتثمار م ــح أبوابن ــا نفت ونحــن هن
نحــو  اكات  الــرش تلــك  وبلــورة  أدوات  مــن 
تحقيــق نمــو شــامل يســتفيد منــه الجميــع 
عــى أمــل أن يكــون هــذا المنتــدى فاتحــة خــ�ي 
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لابتــكار والبنــاء وتعزيــز التعــاون بيننــا جميعا ».
بــأن  يعتقــد  مــن  »هنــاك  ســموه  وقــال 
ــان ..هــذا  القتصــاد والثقافــة خطــان ل يلتقي
والثقافــة  فالقتصــاد   .. خاطــئ  اعتقــاد 
أيضــا  يتكامــان  بــل  فحســب  يلتقيــان  ل 
جافــة  أرقــام  ثقافــة  دون  مــن  فالقتصــاد 
ــن  ــة م ــداع والثقاف ــه ول إب ــكار في ــة ل ابت ممل
دون اقتصــاد معــادلت نظريــة تبحــث عــن 
واقعيــة.. ولضمــان اقتصــاد ناجــح ل بــد مــن 
ــه  ــد نجاح ــه لتأكي ــاف إلي ــة تض ــات ثقافي نفح
ــائمون  ــاؤل فالمتش ــات التف ــذه النفح ــن ه وم
ــراء  ــة صف ــمس إىل بقع ــون الش ــامون يحول رس
أمــا المتفائلــون فيحولــون البقعــة الصفــراء إىل 

شــمس ».
الشــارقة  حاكــم  الســمو  صاحــب  وأو� 
 .. ي

بــداع فالتكــرار أكــ�ب مخــاو�ف بالبتــكار والإ
والأفــكار الصحيحــة تــؤدي إىل اقتصــاد صحيــح 
فحــذار مــن الفــكار الخاطئــة لأنهــا تــؤدي اىل 
ــأن القتصــاد  ــا ســموه ب ــل.. لفت اقتصــاد علي

ــا  ــادا متوحش ــح اقتص ــل يصب ــن دون فضائ م
ــة. ــي العدال ى ه ــ�ب ــة الك والفضيل

واختتــم  ســموه كلمتــه بقولــه » هنــاك مفتــاح 
ــو  ــاد ه ــة والقتص ــال الثقاف ــح اقف ــد لفت واح
ي 

ي الرخــاء والمــاذ �ف
العلــم .. إنــه الزينــة �ف

ء مــن  ي
الشــدة ومــع العلــم ل بــد مــن �ش

البحــر  الصيــادون يعرفــون أن   .. المغامــرة 
خطــر والعاصفــة شــديدة لكنهــم لــم يظنــوا 
قــط أن هــذه الأخطــار ســبب كاف للبقــاء عــى 

الشــاطئ..
أحامكــم  تحقيــق  عــى  وثابــروا  غامــروا 
ــم  ــر يومياتك ــرار ينخ ــوا التك ــددوا ول تدع وج
فإنهــم  ف  واقفــ�ي يكتبــوا  أن  الكتــاب  وعــى 
ة ». حينهــا ســيتقنون كتابــة الجمــل القصــ�ي

مــن  كل  ســموه  بجانــب  الفتتــاح   حــرصف 
ــس  ــمي رئي ــعود القاس ــن س ــد ب ــيخ محم الش
دائــرة الماليــة المركزيــة والشــيخ خالــد بــن 
أ  المــوا�ف دائــرة  رئيــس  القاســمي  عبــدهللا 
بــن  خالــد  والشــيخ  والجمــارك  البحريــة 

ــط  ــس التخطي ــس مجل ــمي رئي ــلطان القاس س
ســلطان  بنــت  بــدور  والشــيخة  ي 

العمــرا�ف
القاســمي رئيــس هيئــة الشــارقة لاســتثمار 
وق« والشــيخ خالــد بــن عصــام  والتطويــر »�ش
و  ي 

المــد�ف ان  الطــ�ي دائــرة  رئيــس  القاســمي 
الأمــ�ي خالــد بــن الوليــد بــن طــال آل ســعود 
ومعــاىلي ســلطان بــن ســعيد المنصــوري وزيــر 
ــيخ  ــن الش ــد ب ــد أحم ــعادة راش ــاد وس القتص
ي واللــواء حميــد محمــد  رئيــس الديــوان الأمــ�ي
طــة الشــارقة وســعادة  الهديــدي قائــد عــام �ش
عبــدهللا بــن ســلطان العويــس رئيــس مجلــس 
ادارة غرفــة تجــارة وصناعــة الشــارقة وســعادة 
ــة مطــار  ــن ســالم المدفــع رئيــس هيئ عــىي ب
ــن هــدة  ــدوىلي وســعادة ســلطان ب الشــارقة ال
ــة  ــة القتصادي ــرة التنمي ــس دائ ــويدي رئي الس
رئيــس  ي  الكعــىب مصبــح  ســعيد  وســعادة 
ــدهللا  ــم وســعادة عب ــس الشــارقة للتعلي مجل
عــىي المحيــان رئيــس هيئــة الشــارقة الصحيــة 
وعــدد مــن أعضــاء الســلك الدبلومــا�ي و 

إشـــــــراقــــــات
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ي الدولــة .
ف �ف المســؤول�ي

بالســام  المنتــدى  افتتــاح  حفــل  اســتهل 
ــه تســليط  ــم في ــم قصــ�ي ت ــاه فيل ي ت

الوطــىف
الضــوء عــى  أبــرز مامــح قطاعــات الســتثمار 
مــارة مــن  ي امــارة الشــارقة ومــا تحويــه الإ

�ف
ــذب   ــط ج ــا مح ــورة تجعله ــة متط ــىف تحتي ب

كات العالميــة . للمســتثمرين والــرش
ــن ســعيد  ــدس ســلطان ب ــى معــاىلي المهن وألق
المنصــوري وزيــر القتصــاد كلمتــه قــال فيهــا 
ق  ــرش ــي ال ــث يلتق ــدى / حي ــعار المنت » إن ش
والغــرب / يعكــس حقيقــة مــا تمثلــه دولــة 
جامعــة  مــن  المتحــدة  العربيــة  مــارات  الإ
ــن  ي تحتض

ــىت ــي ال ــات وه ــارات والثقاف للحض
عــى أرضهــا أكــ�ش مــن 200 جنســية وآلف 
والمشــاريع  التجاريــة  والمصالــح  كات  الــرش

الجنســيات ». متعــددة 
وأضــاف وزيــر القتصــاد » تعتــ�ب الشــارقة 
ي 

ــىف ــاد الوط ي القتص
ــوع �ف ــدة التن ــدى أعم إح

مــارة  ي ويرجــع النجــاح الــذي حققتــه الإ
مــارا�ت الإ

مــن بعــد هللا عــز وجــل إىل القيــادة الحكيمــة 
لصاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان 
بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس الأعــى 
ف  ي تمكــ�ي

حاكــم الشــارقة حيــث نجــح ســموه �ف
ــيا  ــزءا أساس ــون ج ــن أن تك ــارقة م ــارة الش إم
ي تشــهدها دولــة 

مــن النهضــة الشــاملة الــىت
ــدة. ــة المتح ــارات العربي م الإ

ــل  ــا� وعوام ــأن للنجــاح عن ــه ب وأشــار معالي
ي إنشــاء 

عــدة فقــد كانــت رؤيــة ســموه الثاقبــة �ف
ف عــى تعزيــز  كيــان حكومــي متقــدم يــرش
ــة اســتثمارية وســياحية  ــة الشــارقة كوجه مكان
ي أســهمت 

وتجاريــة إحــدى أهــم العنــا� الــىت
ــوم . ــه الي ــا هــي علي ــارة إىل م م ي وصــول الإ

�ف
وأكــد المنصــوري أن هيئــة الشــارقة لاســتثمار 
ة  فــ�ت وخــال  نجحــت  وق«  »�ش والتطويــر 
ــوة عــى  ي رســم اســم الشــارقة وبق

ة �ف قصــ�ي
وأســهمت  القليميــة  الســتثمارات  خريطــة 
مــارة  لإ القتصــادي  النمــو  عجلــة  دفــع  ي 

�ف
ي 

الشــارقة بشــكل خــاص والقتصــاد الوطــىف

ــام. ــكل ع بش
ولفــت معاليــه إىل أن الســتثمار يمثــل إحــدى 
ي تركــز عليهــا الــدول بهــدف 

أهــم النواحــي الــىت
ــث تعمــل  ــة النمــو القتصــادي حي ــع عجل دف
الحكومــات عــى جــذب الســتثمارات الأجنبيــة 
مجموعــة  هــا  توف�ي خــال  مــن  ة  المبــا�ش
المســتثمرين  تشــجع  ي 

الــىت العوامــل  مــن 
ــى  ــوال ع ــاب رؤوس الأم ــات وأصح والمؤسس

ي بادهــا.
ضــخ الســتثمارات �ف

ــى  ــا ع ــا دائم ــاد » حرصن ــر القتص ــال وزي وق
دفــع الجهــود المبذولــة لجــذب الســتثمار 
البنيــة  ف  تحســ�ي عــ�ب  المبــا�ش  ي  الأجنــىب
مختلــف  وتطويــر  المحفــزة  القتصاديــة 
ــادة  ي موقــع الري

ــة كي نكــون �ف العوامــل الجاذب
ف  وتحســ�ي الأجنبيــة  الســتثمارات  جــذب  ي 

�ف
الســتفادة  عــى  ي 

الوطــىف القتصــاد  قــدرة 
ــتثمارات  ــر إىل الس ــث ننظ ــا.. حي ــى منه المث
أمــوال  مــن مجــرد رؤوس  أكــ�ش  أنهــا  عــى 
ــا  ــر القتصــاد إذ نســعى دائم ي تطوي

تســهم �ف
لأن تكــون ذات أثــر بعيــد ومســتدام عــ�ب 
ــر  ــق فــرص العمــل ونقــل المعرفــة وتطوي خل

الوطنيــة » . الكــوادر 
ــة  ــوزارة بتهيئ ام ال ف ــ�ت ــوري إىل ال ــار المنص وأش
المزيــد مــن  المناســب لســتقطاب  المنــاخ 
ــا  الســتثمارات الأجنبيــة عامــا تلــو الآخــر إيمان
العمليــة  ســ�ي  ي 

�ف الحيــوي  بدورهــا  منهــا 
مــارات. التنمويــة بدولــة الإ

العربيــة  مــارات  الإ دولــة  أن  معاليــه  وأكــد 
ــتثمارات  ــة لاس ــة مفضل ــد وجه ــدة تع المتح
عــى  العالميــة  كات  الــرش ى  لكــ�ب الأجنبيــة 
وشــمال  الأوســط  ق  الــرش منطقــة  مســتوى 
منهــا  عوامــل  لعــدة  نظــرا  وذلــك  إفريقيــا 
اتيجي والمقومــات القتصاديــة  موقعهــا الســ�ت
والسياســات  تمتلكهــا  ي 

الــىت الضخمــة 
ــة  ي تنتهجهــا والمبني

ــىت ــة الحكيمــة ال القتصادي
عــى مفاهيــم النفتــاح والتنــوع والمرونــة.

ومــن جانبهــا أشــارت الشــيخة بــدور بنــت 
الشــارقة  هيئــة  رئيــس  القاســمي  ســلطان 
ي كلمتهــا إىل 

وق« �ف لاســتثمار و التطويــر »�ش
ي يواجههــا الســتثمار 

أنــه رغــم التحديــات الــىت
ــم  ــف أنحــاء العال ي مختل

ــا�ش �ف الخارجــي المب
ي 

ــس �ف ــبوقة لي ــ�ي مس ــا غ ــدم فرص ــه يق إل أن
ــط  ــار فق ــة والزده ــة القتصادي ــال التنمي مج
ــل  ــم والتواص ــل التفاه ــن أج ــا م ــن أيض ولك

ــات . ف الثقاف ــ�ي ب
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الشــارقة ودولــة  إمــارة  ي 
وقالــت » نؤمــن �ف

ــتثمار  ــدور الس ــدة ب ــة المتح ــارات العربي م الإ
ي بنــاء جســور التعــاون 

والتعــاون القتصــادي �ف
والتفاهــم ولــذا فــإن موضــوع المنتــدى اليــوم 
ة  ي فــ�ت

ي �ف
ق بالغــرب / يــأ�ت / حيــث يلتقــي الــرش

ــن  ــد م ــا إىل مزي ــاج فيه ــة نحت ــة فاصل تاريخي
ي منطقتنــا والعالــم أجمــع 

التعــاون المتبــادل �ف
. «

ــتثمار و  ــارقة لاس ــة الش ــس هيئ ــت رئي  وقال
ي إمــارة الشــارقة 

وق / » نــدرك �ف التطويــر / �ش
ــد  ــر بالعدي أن تدفــق الســتثمار الخارجــي يتأث
مــن العوامــل بمــا فيهــا البيئــة التنظيميــة 
والحواجــز  التعليــم  وجــودة  يعيــة  والترش
الأمــن  جانــب  إىل  التجاريــة  الحوافــز  أو 
ــد  ــة إىل الي ــة إضاف ــة التحتي ــتقرار والبني والس
المؤهلــة والنطباعــات  العاملــة والمواهــب 
ي 

ســواء الســلبية أو اليجابيــة عــى الــدول الــىت
الأمــوال ». تســتقبل رؤوس 

وأضافــت الشــيخة بــدور القاســمي » نحــن 
ــاذ  ي اتخ

ــة �ف ــل كاف ــذه العوام ــة ه ــدرك أهمي ن

ي 
القــرارات الســتثمارية لأننــا تاريخيــا كنــا �ف

ي منطقة 
وســط العديــد مــن الطــرق التجاريــة �ف

ف  ي مــا جــذب منــذ مئــات الســن�ي الخليــج العــر�ب
ق  التجــار مــن المنطقــة ومــن بلــدان الــرش
أســواقنا  ي 

�ف والســتثمار  للتجــارة   الأقــى 
المحليــة ».

تنــا التاريخيــة بتســهيل التجارة  وقالــت » إن خ�ب
والحركــة القتصاديــة تكتمــل اليــوم بارتباطنــا 
اتيجي مــع جميــع إمــارات  ســ�ت ي الإ

الجغــرا�ف
ء الــذي يعــزز ثقــة المســتثمرين  ي

الدولــة الــ�ش
ي الحفــاظ عــى نمــو 

باقتصادنــا ويســاعدنا �ف
ــاىلي ». ــىي الإجم ــج المح النات

ــتثمار و  ــارقة لاس ــة الش ــس هيئ ــارت رئي وأش
اتيجي  ســ�ت وق«  إىل أن الموقــع الإ التطويــر »�ش
ي ثقة المســتثمرين 

ليــس هــو الســبب الوحيــد �ف
أيضــا  بــل  الشــارقة  باقتصــاد  ف  الخارجيــ�ي
ــة  ــع اقتصادي ــة تنوي ــة لسياس ــاج الحكوم انته
صارمــة إىل أن أصبــح اقتصــاد إمــارة الشــارقة 
ي المنطقــة حيــث 

القتصــاد الأكــ�ش تنوعــا �ف
ــن  ــة م ــن 20 بالمائ ــ�ش م ــاع أك ــل أي قط ل يمث

ــذا  ــح ه ــث يمن ــاىلي حي ــىي الإجم ــج المح النات
للمســتثمرين  الفــرص  مــن  العديــد  التنــوع 
والنقــل  البيئــة  مثــل  متنوعــة  قطاعــات  ي 

�ف
فيــه  وال�ت والســفر  اللوجســتية  والخدمــات 

والرعايــة الصحيــة » .
ــر  ــد أق ــدور القاســمي » لق ــت الشــيخة ب وقال
صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن 
انيــة الســنوية  ف محمــد القاســمي مؤخــرا الم�ي
للشــارقة حيــث خصــص 34 بالمائــة منهــا 
القائمــة  التحتيــة  البنيــة  ف حالــة  إىل تحســ�ي
التنميــة  مشــاريع  إىل  تذهــب  بالمائــة  و45 
ــس  ــب تعك ــذه النس ــة وه ــة العام القتصادي
ام الحكومــة بتســهيل وتشــجيع الســتثمار  ف الــ�ت

ي الشــارقة«.
الخارجــي والداخــىي �ف

وأضافــت » كمــا نســعى جاهدين إىل الســتثمار 
والبتــكار  والتطويــر  والبحــث  التعليــم  ي 

�ف
حيــث يتمتــع خريجــو الشــارقة بســمعة طيبــة 
حيــث  مــن  والقليمــي  المحــىي  الســوق  ي 

�ف
يضمــن  مــا  المهمــة  اتهــم  وخ�ب مواهبهــم 
بأحــدث  مؤهلــة  عاملــة  يــدا  للمســتثمرين 

إشـــــــراقــــــات
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والعلــوم  الهندســة  مجــال  ي 
�ف المعــارف 

هــا مــن المهــارات المهمــة ». والتكنولوجيــا وغ�ي
وقالــت رئيــس هيئــة الشــارقة لاســتثمار و 
وق / » نؤيــد ونشــجع ثقافــة  التطويــر / �ش
ريــادة الأعمــال والبتــكار حيــث تعمــل اليــوم 
ة ومتوســطة  أكــ�ش مــن 45 ألــف مؤسســة صغــ�ي
ي الشــارقة وتركــز بشــكل رئيــ�ي عــى التصنيع 

�ف
التجاريــة..  الأعمــال  وخدمــات  والعقــارات 
ونحــن نــدرك أن التحديــات هــي أيضــا فــرص 
منكــم  نســمع  أن  نريــد  لذلــك  للتطويــر 
ي قــد تواجــه 

ة الــىت عــن التحديــات المبــا�ش
ي إمــارة الشــارقة أو 

الســتثمار الخارجــي ســواء �ف
ي العالــم ونريــد أن نســمع منكــم 

أي منطقــة �ف
ــرص  ــابقة والف ــارب الس ــول والتج ــا الحل أيض
ي يمكننــا أن نســتفيد منهــا لتطويــر المنــاخ 

الــىت
ــتثمار ». ــام لاس الع

وختمــت الشــيخة بــدور القاســمي  كلمتهــا 
قائلــة » نحــن عازمــون عــى تســهيل وتشــجيع 
ة إىل  تدفــق الســتثمارات الخارجيــة المبــا�ش
ــل  ــى العم ــا ع ــون أيض ــا وعازم ــا ودولتن إمارتن

معكــم جنبــا إىل جنــب مــن أجــل تحقيــق هــذا 
الهــدف« .

 Red / ــة ك ــس �ش ــون رئي ــن داوس ــت كاثري وألق
Hot Locations/ الجهــة المنظمــة للمنتــدى 
ي المبــا�ش كلمــة  العالمــي لاســتثمار الأجنــىب
أشــادت فيهــا بدعــم صاحــب الســمو الشــيخ 
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو 
المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة للمنتــدى 
ــلطان  ــت س ــدور بن ــيخة ب ــكرت الش ــا ش .. كم
اســتضافة  ي 

�ف جهودهــا  عــى  القاســمي 
المنتــدى مؤكــدة أن الشــارقة أصبحــت منصــة 
ق والغــرب  ف الــرش لاســتثمار الــذي يجمــع بــ�ي
ــه  ــا تقدم ــا وم ــن مزاي ــه م ــع ب ــا تتمت بفضــل م

ــهيات. ــن تس م
وافتتحــت جلســات المنتــدى بكلمــة ألقاهــا 
نــت  ن�ت ع شــبكة الإ نــرز ىلي مخــ�ت الســ�ي تيــم ب�ي
ف عــى مــر العصــور.  عــ�ي وأحــد أعظــم المخ�ت
 / موضــوع  الفتتاحيــة  الجلســة  وتناولــت 
ــية  ــة السياس ــي الغرب..الجغرافي ق يلتق ــرش ال
ي أدارهــا 

/ والــىت ي المبــا�ش والســتثمار الأجنــىب

ي 
فرانــك غاردنــر مراســل الشــؤون الأمنيــة �ف

ي �ي / . ي �ب يطانيــة / �ب ذاعــة ال�ب هيئــة الإ
ي 

�ف الدبلوماســية  دور  الجلســة  وعرضــت 
ــيما  ــدود ولس ــ�ب الح ــة ع ــات التجاري المعام
ي مــن الضطرابــات 

تعــا�ف ي 
الــىت المناطــق  ي 

�ف
وانخفــاض مســتوى الشــفافية أو المخاطــر 
ق والغــرب  ف الــرش الأمنيــة وكيفيــة التواصــل بــ�ي
ي تعزيــز 

ومــدى أهميــة التفاقيــات التجاريــة �ف
ــث  ــرب حي ق والغ ــرش ف ال ــ�ي ــل ب ــذا التواص ه
ف  اكات ناجحــة بــ�ي تضمنــت تقديــم أمثلــة لــرش

ق والغــرب. كات مــن الــرش �ش
ي ختــام حفــل الفتتــاح تفضــل صاحــب 

 و�ف
ــد  ــن محم ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــمو الش الس
حاكــم  الأعــى  المجلــس  عضــو  القاســمي 
الشــارقة بتكريــم رعــاة المنتــدى وهــم: هيئــة 
ي الشــارقة / المنطقــة الحــرة 

المناطــق الحــرة �ف
الحــرة  الــدوىلي والمنطقــة  الشــارقة  لمطــار 
.والرعــاة  التيتانيــوم  فئــة  عــن   / بالحمريــة 
الذهبيــون: غرفــة تجــارة وصناعــة الشــارقة 
ي الشــارقة 

وهيئــة النمــاء التجاري والســياحي �ف
وتــال العقاريــة وجلــف تينــ�ي والراعي الرســمي 
والناقــل  مــارات  الإ مواصــات  للمواصــات: 
كاء  والــرش العربيــة  �ي  ي  �ب إن  �ي  الرســمي: 
عــام  لاإ الشــارقة  مؤسســة  عاميــون:  الإ
غ  مــارات ومجلــة / بلومبــ�ي ومجموعــة نيــون الإ
ــك / وملتقــى الســتثمار الســنوي. نــس ووي ف ب�ف
ــارقة  ــم الش ــمو حاك ــب الس ــهد صاح ــا ش كم
ف مدينــة  بــ�ي توأمــة  اتفاقيــة  عــى  التوقيــع 
حيــث  المغربيــة  طنجــة  ومدينــة  الشــارقة 
وقعهــا ســعادة راشــد ســلطان بــن طليعــة 
رئيــس المجلــس البلــدي لمدينــة الشــارقة 

وفــؤاد العمــاري محافــظ مدينــة طنجــة.
ف  ف الجانبــ�ي ونصــت التفاقيــة عــى التعــاون بــ�ي
ي 

ك بمــا �ف ي المجــالت ذات الهتمــام المشــ�ت
�ف

امــج والمشــاريع الدوليــة  ذلــك المبــادرات وال�ب
وتشــجيع  القتصاديــة  التنميــة  ومشــاريع 
ف  بــ�ي ي  والشــبا�ب ي 

والريــا�ف ي 
الثقــا�ف التبــادل 

الشــارقة  ي 
�ف والعامــة  الخاصــة  المؤسســات 

وطنجــة.
اء  الخــ�ب مــن  نخبــة  المنتــدى  ي 

�ف وشــارك 
ــتثمار  ــالت الس ي مج

ــن �ف ف البارزي ــ�ي والمختص
العالــم  أنحــاء  مختلــف  مــن  والأعمــال 
كات  الــرش ي 

�ف كبــار  ف  تنفيذيــ�ي ومديريــن 
المحليــة والعالميــة ووكالت تشــجع الســتثمار 

l عالميــة.  وتنمويــة  اقتصاديــة  ومنظمــات 
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ــام الشــيخ  ــدي، ق ــط التقلي ي بعــد قــص الرش
خالــد بــن عبــدهللا بــن ســلطان القاســمي، 
ف  ــ�ي ــة ب ــور بجول ــه الحض ــرة يرافق ــس الدائ رئي
أروقــة ومنصــات المعــرض، اطلــع خالهــا 
ي 

�ف والصناعــات  المنتجــات  أحــدث  عــى 
ي العالــم، مشــيداً 

عالــم صناعــة الصلــب �ف
بالــدور الكبــ�ي الــذي يلعبــه هــذا القطــاع 
ــارات  م ــة الإ ي دول

ــة �ف ــة التنمي ي حرك
ــوي �ف الحي

عامــة،  التعــاون  مجلــس  ودول  خاصــة، 
كمــا اســتمع والحضــور أثنــاء الجولــة عــى 

رئيس الدائرة يفتتح معرض
ستيل فاب 2015

أفتتــح الشــيخ خالــد بــن عبداللــه بــن ســلطان القاســمي، رئيــس دائــرة الموانــئ البحريــة 
والجمــارك فــي 26 ينايــر 2015 الــدورة الحاديــة عشــرة لمعــرض »ســتيل فــاب 2015”، 
التــي أقيمــت بمركــز إكســبو الشــارقة، بدعــم مــن غرفــة تجــارة وصناعــة الشــارقة ألربعــة 
تجاريــة  عالمــة   900 و  وعالميــًا،  وإقليميــًا  محليــًا  عارضــًا   350 مــن  أكثــر  بمشــاركة  أيــام  
عالميــة، وهــو مــا يعــد إضافــة نوعيــة للــدورة الـــ11 مــن المعــرض، التــي انطلقــت فعالياتهــا 
إلــى  الراغبيــن فــي التعــرف  بحضــور مكثــف مــن رجــال األعمــال والتجــار والمتخصصيــن 
أحــدث التكنولوجيــا والتقنيــات المســتخدمة فــي صناعــة الصلــب العالميــة ومشــتقاتها. 
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وآرائهــم  ف  العارضــ�ي مــن  التطــورات  آخــر 
لهــم  المقدمــة  والتســهيات  التنظيــم  ي 

�ف
والدوائــر  والهيئــات  المركــز،  إدارة  مــن 

ي الشارقة. 
 والمؤسسات ذات الصلة �ف

ســلطان  عبــدهللا  الفتتــاح  مراســم  حــرصف 
العويــس رئيــس مجلــس إدارة غرفــة تجــارة 
ــف�ي  ــاك س ــان هورني ــارقة ودوش ــة الش وصناع
محمــد  وســيف  الســلوفاكية  الجمهوريــة 
إكســبو  لمركــز  التنفيــذي  الرئيــس  المدفــع 
غرفــة  إدارة  مجلــس  وأعضــاء  الشــارقة، 
عبــد  الشــارقة ومحمــد م�ي تجــارة وصناعــة 
أ البحريــة  الرحمــن الــراح مديــر دائــرة المــوا�ف
والجمــارك وعــدد مــن رؤســاء ومديــري الدوائــر 
تجــارة  غرفــة  مجلــ�ي  وأعضــاء  المحليــة، 
وصناعــة الشــارقة ومركــز إكســبو الشــارقة، 
ــال  ــال أعم ، ورج ــا�ي ــلك الدبلوم ــال الس ورج
ف  ــة إىل حشــد مــن التجــار والمتخصصــ�ي إضاف

.  من داخل الدولة وخارجها 
رئيــس  العويــس  ســلطان  عبــدهللا  وقــال 
ــة الشــارقة  ــة تجــارة وصناع ــس إدارة غرف مجل
ومركــز إكســبو الشــارقة: إن الــدورة الجديــدة 
تشــهد العديــد مــن المفاجــآت مــن حيــث 
المحتويــات، وهــذا أمــر جيــد حيــث يوفــر 
مســاحات واســعة للتجــار لاختيــار وفرصــاً 
اً إىل أن المعــرض  أكــ�ب لعقــد الصفقــات، مشــ�ي
تشــكيل  ات  ف وتجهــ�ي آلت  عــى  يحتــوي 
والتشــطيب،  الأســطح،  وإعــداد  المعــادن، 
هــا مــن التخصصــات  والطحــن، والقطــع وغ�ي
يؤهلــه  مــا  وهــو  الصلــة،  ذات  الهندســية 
ي 

�ف الصناعــة  مــن  واســع  نطــاق  لتغطيــة 
ي احتياجــات جميــع القطاعــات  المنطقــة ويلــىب

l . ف مــن خــال العارضــ�ي
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الشــركاء  التنميــة األســرية تكــرم 
والمتعاونيــن

الشــيخ ماجد القاســمي يكرم المؤسســات المشــاركة

صفــاء ســلطان مديــر إدارة االتصــال الحكومــي بدائــرة الموانــئ البحريــة والجمارك أثنــاء التكريم 
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ــن ماجــد  ــد هللا ب ــن عب شــهد الشــيخ ماجــد ب
ــة  ــات الحكومي ــرة العاق ــر دائ ــمي، مدي القاس
تكريــم  حفــل   ، الحاكــم  ســمو  مكتــب  ي 

�ف
ــه إدارة  ــذي نظمت ف ال ــ�ي ــات والمتعاون المؤسس
ي الســابع 

ي الشــارقة �ف
مراكــز التنميــة الأ�يــة �ف

ي مبــىف غرفــة تجــارة وصناعــة 
مــن ينايــر2015  �ف

محمــد  بنــت  ي 
مــو�ف وبحضــور  الشــارقة، 

الشــام�ي مديــر عــام إدارة مراكــز التنميــة 
طة  الأ�يــة، والعميــد ســلطان الخيــال مــن �ش
الشــارقة، وعبــد هللا بــن خــادم رئيــس مجلــس 
وعــدد  يــة،  الخ�ي الشــارقة  جمعيــة  إدارة 
ــة  ــات الحكومي ــري المؤسس ــاء ومدي ــن رؤس م
الدولــة  إمــارات  مختلــف  مــن  والخاصــة 

جانــب من الحضور 

. ف   كاء والأفراد المتعاون�ي  وممثىي الرش
دور  لأهميــة  وتقديــراً  تثمينــاً  الحفــل  ي 

يــأ�ت
تحقيــق  ي 

�ف الفعــال  ف  والمتعاونــ�ي كاء  الــرش
دارة لعــام 2014م، كمــا ثّمنــت  إنجــازات الإ
ألقتهــا  ي 

الــىت الكلمــة  ي 
�ف  ، الشــام�ي ي 

مــو�ف
نابــة عنهــا مــوزة ســيف الشــحي مديــرة إدارة  بالإ
كاء  الفــروع بــإدارة مراكــز التنميــة الأ�يــة، الرش
ي 

ف عــى جهودهم وإســهاماتهم الىت والمتعاونــ�ي
ف المؤسســات  عكســت التاحــم المؤســ�ي بــ�ي
ودفــع  النجــاح  ي 

�ف ســبباً  وكانــت  والأفــراد، 
لاأهــداف  تحقيقــاً  ف  والتمــ�ي التطــور  عجلــة 
ي تتمحــور حــول 

دارة والــىت ي تســعى لهــا الإ
الــىت

 البناء الأ�ي المتماسك والمستقر. 

دارة  تــم خــال الحفــل اســتعراض إنجــازات الإ
لعــام 2014م، كمــا تقــدم الشــيخ ماجــد 
لتكريــم  الشــحي  مــوزة  ترافقــه  القاســمي 
ــراد .  ــة والأف ــات المكرم ف والمؤسس ــ�ي المتعاون
دارة دائــرة  وكــرم الراعــي الرســمي لفعاليــات الإ
أ البحريــة والجمــارك، ومرصف الشــارقة  المــوا�ف
المســاندين  الرعــاة  مــن  ســامي، وعــدداً  الإ
ــا  ــم م ــم تكري ــاً، وت ووصــل عددهــم 18 راعي
يقــارب 122 جهــة ومؤسســة حكوميــة، وخاصــة 
تــم  كمــا  الدولــة،  إمــارات  مختلــف  مــن 
ــا يقــارب 100 شــخص مــن مختلــف  ــم م تكري
التعــاون  جســور  مدهــم  عــى  القطاعــات 

l . دارة ف الإ البنــاء بينهــم وبــ�ي
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والمعاينــة  التفتيــش  لجنــة  وفــد  زار 
برئاســة  للجمــارك  التحاديــة  بالهيئــة 
التدقيــق  قســم  رئيــس  الســويدي  ماجــد 
ــن  ــة الذي ــاء اللجن ــة وأعض ــة بالهيئ والمتابع
إمــارات  ي 

�ف الجمركيــة  الدوائــر  يمثلــون 
منفــذ  جمــارك  مركــز  المختلفــة  الدولــة 
كلبــاء،  بمدينــة  الحــدودي  ماحــة  خطــم 
ــذي  ــذ ال ــل بالمنف ــ�ي العم ــى س ــاع ع لاط
ويعــد  مســتمرة،  تطويــر  عمليــة  يشــهد 
مــارات  مــن المنافــذ النموذجيــة بدولــة الإ
. الخليجــي  التعــاون  مجلــس   ودول 
الرئيــ�ي  محمــد  الوفــد  اســتقبال  ي 

�ف وكان 
مديــر مركــز جمــارك منفــذ خطــم ماحــة 
رئيــس  فكــري  محمــد  جمــارك  وضابــط 
. بالمركــز  الجمــركي  التفتيــش   قســم 
ي مســتهل الزيــارة قــام الوفــد الزائــر بجولــة 

�ف
المركبــات  تفتيــش  نقــاط  ميدانيــة شــملت 
تفتيــش  ونقــاط  الدولــة،  إىل  القادمــة 
الجمركيــة،  العمليــات  ومبــىف  الشــاحنات، 

لجنة من الجمارك االتحادية
تتفقـد منفذ خطـم مـالحـة

لتمريــر  حيــاً  الوفــد عرضــاً  شــاهد  حيــث 
مجموعــة مــن الشــاحنات عــ�ب جهــاز فحــص 
ــراً  ــتحدث مؤخ ــذي اس ــعة ال ــع بالأش البضائ
ــدى  ــن م ــد ع ــتفر الوف ــا اس ــذ، كم ي المنف

�ف
العمــل  لحجــم  يــة  البرش الطاقــة  كفايــة 
مســتمراً،  نمــواً  يشــهد  الــذي  المنفــذ  ي 

�ف
ــراءات  ي إج

ــة �ف ــات الحديث ــتخدام التقني واس
ــواد  ــة بالم ــارات خاص ــود مس ــل، ووج العم
وخطــة  الفارغــة،  والشــاحنات  الخطــرة 
المركــز التدريبيــة، ومــدى ماءمــة المســارات 
. العمــل   والمســاحات والمنشــآت لحجــم 

حــرص  الرئيــ�ي  محمــد  أكــد  جانبــه  مــن 
المنفــذ  تعزيــز  عــى  الشــارقة  حكومــة 
الازمــة،  والمــوارد  والآليــات  بالوســائل 
الوجــه  عــى  عملــه  أداء  مــن  لتمكينــه 
ي 

لمواطــىف مقصــداً  وجعلــه  كمــل،  الأ
ف  والمقيمــ�ي التعــاون  مجلــس  دول 
. البضائــع  أصحــاب  والتجــار   والســياح 

خالــد  للشــيخ  المســتمرة  المتابعــة  وثّمــن 

بــن عبــدهللا بــن ســلطان القاســمي رئيــس 
ــة  ــارك بحكوم ــة والجم أ البحري ــوا�ف ــرة الم دائ
ســ�ي  ومســتجدات  لتطــورات  الشــارقة 
الدائمــة  وتوجيهاتــه  بالمنفــذ  العمــل 
ذات  الخدمــات  أفضــل  لتقديــم  بالســعي 
ف  المتعاملــ�ي خدمــة  ي 

�ف العالميــة  المعايــ�ي 
. الحــدودي  المنفــذ   ومســتخدمي 

والمعاينــة  التفتيــش  لجنــة  وفــد  وأشــاد 
جــراءات  ي تطبيــق الإ

بجهــود إدارة المركــز �ف
اطات  الجمركيــة، واســتكمال معايــ�ي واشــ�ت
ف أداء المنافــذ البينيــة بــدول مجلــس  تحســ�ي
مركــز  تطــور  وأكــدوا  الخليجــي،  التعــاون 
المســتمر،  ماحــة  خطــم  منفــذ  جمــارك 
العمــل  فريــق  وجهــود  إنجازاتــه  وثمنــوا 
وطنيــة  كــوادر  يضــم  الــذي  بالمركــز 
المســتجدات  مــع  للتعامــل  شــابة مؤهلــة 
 ، ي منظومــة العمــل الجمــركي

ات �ف والمتغــ�ي
ف بالمركــز تصــل إىل  علمــاً بــأن نســبة التوطــ�ي

l  100%
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ــرة  ي أجــواء مــن البهجــة والــرور نظمــت دائ
�ف

أ البحريــة والجمــارك – جمــارك الشــارقة  المــوا�ف
الجمعــة  يــوم  ف  للموظفــ�ي الرابعــة  الرحلــة 
الذيــد  منطقــة  ي 

�ف  2015/02/20 الموافــق 
ــة  ــاءات ودي ــد لق ــك بهــدف عق بالشــارقة، وذل
ــع  ــل م ــات والتواص ــد العاق ــأنها توطي ــن ش م

ف خــارج الــدوام الرســمي. الموظفــ�ي
فت رحلــة هــذا العــام بحضــور مديــر  وتمــ�ي
عبدالرحمــن  مــ�ي  محمــد  الســيد  الدائــرة، 
والســيد خميــس البديــوي، مديــر مركــز جمــارك 
و  ف  المســؤول�ي مــن  كبــ�ي  وعــدد  خورفــكان 
ف مــن مختلــف المراكــز الجمركيــة. الموظفــ�ي

وشــهدت الرحلــة تقديــم فقــرات متنوعــة بعــد 
وجبــة الغــداء حيــث أجريــت بعــض الفقــرات 
ــرة  ــل دوري ك ــا الموظفــون مث ي شــارك فيه

ــىت ال
ــرى،  ــة أخ ــية متنوع ــابقات تنافس ــرة ومس الطائ
وختمــت الرحلــة بالتكريــم ومــن ثــم تنــاول 

ــعادة.  ــرح والس ــع الف ــر الجمي ــاء، وغم العش
ف المراكــز الجمركية  وكان هنــاك تنافــس قــوي بــ�ي
ي دوري كــرة الطائــرة، حيــث حصــل 

والأقســام �ف
عــى المركــز الأول ســعاة الدائــرة، والمركــز 
ي كان مــن نصيــب مركــز جمــارك المنطقــة، 

الثــا�ف
ــز  ــة حصــل عــى المرك و مركــز جمــارك الحمري

الثالــث.
ي الرحلــة أكــ�ش مــن 60 موظفــاً مــن 

وقــد شــارك �ف
ــة التابعــة  مختلــف الأقســام والمراكــز الجمركي

لجمــارك الشــارقة.
وقــال الســيد محمــد عبدالواحــد ســلطان –

منظــم الرحلــة-  إن مثــل هــذه الرحــات لهــا أثر 
ف وكــر الرتابــة، وإن  ي تعــارف الموظفــ�ي

كبــ�ي �ف
ة وأخــرى للقيــام بمثــل  ف فــ�ت هنــاك حاجــة بــ�ي
ــر  ــن أث ــا م ــا له ــة لم فيهي ــات ال�ت ــذه الفعالي ه
، كمــا شــكر  ف ي الأداء العــام للموظفــ�ي

ي �ف إيجــا�ب
ــع الحضــور عــى مشــاركتهم و تفاعلهــم  جمي
ي 

ف �ف ي الرحلــة وتمــىف حضــور جميــع الموظفــ�ي
�ف

l .ــة ــات القادم ــات و الفعالي الرح

جمارك الشــارقة تنظــم الرحلة 
الترفيهيــة الرابعة لموظفيها

أخبـــار الدائــرة

19

 العدد 82..  يناير  ـ مارس..  2015



أخبـــار الدائــرة

20

الجمركي    82
أخبـــار الدائــرة

20

الجمركي    82



21

 العدد 82..  يناير  ـ مارس..  2015

21

 العدد 82..  يناير  ـ مارس..  2015



شؤون جمركية

22

الجمركي    82

تكتبهــا صفاء ســلطان

عقـــــــــد مجــــــلس إدارة الهــيـئـــــــــة 
اجتماعـــــــه  للجمــــارك  االتحاديـــــــة 
بدبــي،   2015 لعــام  األول 
حميـــــــــــد  عبيــد  معالــي  برئاســة 
الدولــة  وزيــــر  الطـــــايــــــــر، 
للشــؤون الماليــة رئيــس مجــــــــلس 
أعضــاء  بحضـــــــور  الهيئـــــة،  إدارة 
وزارات  ممـــــثــــلـــــي  المجـلــــــس 
والمـــــاليـــــة  االقــــتـــصـــــــاد 
والداخليــــــــــة والبيئــة، والمجلــس 
األعلــى لألمــن الوطنــي، وإدارات 
الجمــــــارك المحــــليــــــــة والقطــــــاع 

لخــاص. ا

مجلس إدارة االتحادية للجمارك
 يناقش مستجدات مؤشر التنافسية 

ونسب إنجاز المبادرات

دارة خــال اجتماعــه عــدداً  ــس الإ وناقــش مجل
المطروحــة عــى جــدول  الموضوعــات  مــن 
الخطــة  أداء  نتائــج  بينهــا  ومــن  الأعمــال، 
اتيجية والتشــغيلية لعــام 2014، كمــا  الســ�ت
ــة  ــة التطويري ــاريع الهيئ ــس مش ــش المجل ناق
والتشــغيلية  اتيجية  الســ�ت الخطــة  ومامــح 
ي ســيتم العمــل 

ــادرات الــىت لعــام 2015، والمب
ي 

ــة �ف ــة الهيئ ــق رؤي ــا خــال العــام لتحقي عليه
ــة إىل أعــى  ي الدول

ــركي �ف ــل الجم ــاء بالعم الرتق
ــن  ــع آم ــق مجتم ــة لتحقي ــتويات العالمي المس

ــارة ميــرة. وتج
للهيئــة  اتيجية  الســ�ت الخطــة  وتضمنــت 
ات  ــق 6 مــؤ�ش لعــام 2014 العمــل عــى تحقي

اتيجية، و28 ممكنــاً حكوميــاً، و100 مــؤ�ش  اســ�ت
ات للتنافســية، وذلــك مــن  ، و3 مــؤ�ش تشــغيىي

ــادرة. ــذ 66 مب ــال تنفي خ
وتمكنــت الهيئــة مــن تحقيــق نســب إنجــاز 
ــادرات  ات والمب ــؤ�ش ي الم

ــوق المســتهدف �ف تف
، ومــن بينهــا  ي

المعتمــدة خــال العــام المــا�ف
ف عــن البيانــات الإحصائيــة  نســبة رضــا المعنيــ�ي
التحــاد  متطلبــات  واســتكمال  الجمركيــة، 
ــارة  ــ�ي التج ــال تيس ي مج

ــي �ف ــركي الخليج الجم
إدارة  وشــفافية  وكفــاءة  التنافســية،  ودعــم 
ــال إدارة  ي مج

ــة �ف ــج التطويري ام ــدود، وال�ب الح
المخاطــر الجمركيــة بمــا يعــزز أمــن المجتمــع، 

وتوقيــع التفاقيــات الجمركيــة الثنائيــة.
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مجلس إدارة االتحادية للجمارك
 يناقش مستجدات مؤشر التنافسية 

ونسب إنجاز المبادرات
نجــاز المســتهدفة  كمــا حققــت الهيئــة نســب الإ
ف  ات نســبة رضــا المتعاملــ�ي ي مــؤ�ش

كذلــك �ف
ــم  ي ت

ــىت ــات ال ــة، والماحظ ــات المقدم للخدم
إىل  إضافــة  المحــدد،  الوقــت  حلهــا ضمــن 
افيــة،  ي الفئــة القياديــة والإ�ش

ف �ف نســب التوطــ�ي
الخدمــات  ف عــن  المتعاملــ�ي ومســتوى رضــا 
ــع  ام الموق ف ــ�ت ــبة ال ــة، ونس ــة والذكي وني لك�ت الإ
ونية. لك�ت ي بمعايــ�ي جــودة المواقــع الإ

و�ف لكــ�ت الإ
كمــا ناقــش المجلــس مذكــرة بشــأن نتائــج رضــا 
ف عــن الهيئــة للعــام 2014. وأشــارت  المتعاملــ�ي
ــس  ــى المجل ــت ع ي عرض

ــىت ــة ال ــج الدراس نتائ
ــام  ــال الع ف  خ ــ�ي ــا المتعامل ــبة رض إىل أن نس
بلغــت %81، وتعتــ�ب تلــك النســبة الأعــى 
خــال الســنوات الأربــع الماضيــة، ممــا يعكــس 
التقــدم الملحــوظ والجهــد الــذي بذلتــه الهيئــة 
ف جــودة الخدمــات والتواصــل مــع  ي تحســ�ي

�ف
ــة.  ــراءات التصحيحي ــق الج ف وتطبي ــ�ي المتعامل
واطلــع المجلــس عــى نتائــج الرضــا الوظيفــي 
لموظفــي الهيئــة، حيث أشــارت نتائج الدراســة، 
ي هــذا الشــأن، إىل أن نســبة 

ي تــم إعدادهــا �ف
الــىت

ي 
الرضــا الوظيفــي بالهيئــة خــال العــام المــا�ف

بلغــت %71 ، حيــث عملت الهيئة خــال العام 
ــة،  ي ــوارد البرش ــة الم ــأداء أنظم ــاء ب ــى الرتق ع
وتعزيــز مكانــة الهيئــة كونهــا بيئــة عمــل جاذبــة 
يــة، ونــرش ثقافــة  ومحافظــة عــى المــوارد البرش

ي الهيئــة.
ف والجــودة وبنــاء القــدرات �ف التمــ�ي

واســتعرض أعضــاء المجلــس خــال اجتماعهــم 
الــازم  والآليــات  الأنظمــة  حــول  مذكــرة 
ية  ي الائحــة التنفيذية للمــوارد البرش

اعتمادهــا �ف
ــة  ــتقلة، ومصفوف ــة المس ــات التحادي ي الجه

�ف
الصاحيــات والمســؤوليات، وآليــة المكافــآت 

ــة. ــة بالهيئ ــز الخاص والحواف
ات  وتنــاول المجلــس بالنقــاش مســتجدات مؤ�ش
وع الرقم  التنافســية الجمركيــة، وتطــورات مــرش
ي الموحــد للمســتوردين والمصدريــن، 

الوطــىف
 ، وخطــة دراســة قيــاس زمــن التخليــص الجمــركي
ــل  ــة »التحوي ــة الجمركي ــع الحصيل ــة توزي وآلي
ف دول  ىلي المبــا�ش للرســوم الجمركيــة« بــ�ي

الآ
إىل  إضافــة  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس 

l . ــركي ــاد الجم ــتجدات التح مس
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للجمــارك  التحاديــة  الهيئــة  أطلقــت 
، خدمــة )الستفســارات الجمركيــة(  ف للمتعاملــ�ي
ــف  ي والهوات

و�ف ــ�ت لك ــع الإ ــ�ب الموق ــدة ع الجدي
ف  المتعاملــ�ي عــى  يســهل  ممــا  الذكيــة، 
ــاعة  ــدار 24 س ــى م ــة ع ــع الهيئ ــل م التواص
الستفســار عــن القضايــا والمســائل الجمركيــة.

ارتقاء بالعمل
ــام  ــر الع ، المدي ي

ــتا�ف ــىي البس ــد ع ــال خال وق
نابــة، إن إطاق  للهيئــة التحاديــة للجمــارك بالإ
ي إطــار حــرص الهيئــة 

ي �ف
الخدمــة الجديــدة يــأ�ت

الدولــة  ي 
الجمــركي �ف بالعمــل  عــى الرتقــاء 

ي 
إىل أفضــل المســتويات العالميــة، كمــا تــأ�ت

ــة  ــة الذكي ــادرة الحكوم ــتجابة لمب ــة اس الخدم
ــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد  ي أطلقه

ــىت ال
ــة  ــس الدول ــب رئي ــوم، نائ ــد آل مكت ــن راش ب
ي )عــاه هللا(. رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم د�ب
ــع  ــدة تشــمل جمي ــة الجدي وأوضــح أن الخدم
الستفســارات الجمركيــة المتعلقــة بالتعرفــة 
الموحــد  الجمــركي  القانــون  أو  الجمركيــة 
التفتيــش  الجمركيــة وإجــراءات  والإجــراءات 
وقواعــد  الجمــركي  والتخليــص  والمعاينــة، 
اد والتصديــر، والتفاقيــات الجمركيــة،  الســت�ي
وإجــراءات المســافرين، والوثائــق المطلوبــة 

هــا. انزيــت وغ�ي للعبــور وفــق نظــام ال�ت
آليات العمل 

الجديــدة  الخدمــة  أن  إىل  ي 
البســتا�ف وأشــار 

العاقــة  المختلفــة ذات  الفئــات  تســتهدف 
ــا  ــارج، بم ــل والخ ي الداخ

ــركي �ف ــاع الجم بالقط
، أو وزارات  ف ــ�ي ف أو مقيم ــ�ي ــن مواطن ــمله م تش
اتحاديــة  حكوميــة  ومؤسســات  جهــات  أو 
ومحليــة، وكذلــك مؤسســات القطــاع الخــاص 
 ، الجمــركي التخليــص  كات  و�ش والعــام، 
كات  والــرش والتصديــر،  اد  الســت�ي كات  و�ش

الهيئــة االتحاديــة للجمــارك 
ــارات  ــة االستفس ــق خدم تطل

ــة ــف الذكي ــر الهوات عب

ــل  ــر أن المتعام ــة. وذك ــات الخارجي والمؤسس
ــات  ــلء البيان ــوم بم ــدة يق ــة الجدي ي الخدم

�ف
المطلوبــة عــ�ب قنــوات التصــال المختلفــة 
يــة وإدخــال بيانــات  ف باللغــة العربيــة أو النجل�ي
ي 

استفســاره والوثائــق والمســتندات الدالــة �ف
ــؤون  ــوم إدارة الش ــى أن تق ــا، ع ــة توفره حال
الجمركيــة بالــرد عــى الستفســارات المطلوبــة 
خــال 5 أيــام عمــل، كحــد أقــى، مــن تاريــخ 

إدخــال الشــكوى.
تفعيل التواصل 

ي إىل أن الخدمــة الجديدة 
أشــار البســتا�ف

ــع  ــل م ــل التواص ــدف إىل تفعي ته
ــتخدام  ، باس ف ــ�ي ــور المتعامل جمه
عــى  التصــال  قنــوات  أحــدث 
وزيــادة  والليلــة،  اليــوم  مــدار 
عــى  والــرد  ف  المتعاملــ�ي وعــي 
خــال  مــن  استفســاراتهم، 
تقديــم خدمــة معلوماتيــة فوريــة 
ــال  ــن خ ــت م ن ــبكة الن�ت ــ�ب ش ع
http:// ي للهيئــة

و�ف لك�ت الموقــع الإ
www.fca.gov.

ي تعمــل 
ae، وكذلــك عــ�ب الهواتــف الذكيــة الــىت

خــال  مــن  أس،  أو  وأي  أندرويــد،  بنظــام 
تطبيــق الهيئــة UAE-FCA المتــاح عــى متاجــر 

l .هواتــف سامســونغ، وآي فــون
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احتفلــت الهيئــة التحاديــة للجمــارك، بفنــدق 
دارة  ، بالتعــاون مــع الإ ي أبــراج التحــاد بأبوظــىب
، بيــوم الجمــارك  ي العامــة للجمــارك ـــــ أبوظــىب
إدارة  عــام   2015( عنــوان  تحــت  العالمــي 
الحــدود المنســقة - نهــج شــامل لربــط أصحاب 
المصلحــة(، وذلــك تحــت رعايــة معــاىلي عبيــد 
حميــد الطايــر وزيــر الدولــة للشــؤون الماليــة 
امــن مــع  ف رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة، بال�ت
دارات  احتفــالت منظمة الجمارك العالميــة والإ
 الجمركيــة عــى مســتوى العالــم بهــذا اليــوم.

جميــع  الحتفــال،  خــال  الهيئــة،  وكرمــت 
كاء مــن الــوزارات والمؤسســات التحادية،  الــرش
ومؤسســات  المحليــة،  الجمركيــة  دارات  والإ
الخــاص  القطــاع  كات  و�ش الأعمــال  قطــاع 
ــن،  ــة والموردي عامي ــات الإ ــوك والمؤسس والبن
إضافــة إىل إدارات الجمــارك المحليــة وفــرق 
والمعاينــة  والتفتيــش  الجمركيــة  الشــؤون 
 ، ف ف الجمركيــ�ي والمفاوضــات الدوليــة والمفتشــ�ي
ف مــن مؤسســات  كاء الخارجيــ�ي فضــاً عــن الــرش
ي نهايــة الحفــل، 

ومنظمــات عربيــة ودوليــة، و�ف
. ف المكرمــ�ي كاء  للــرش الهيئــة  درع  منــح   تــم 

وتــم خــال الحتفــال بيــوم الجمــارك العالمي 
مارات،  ي دولــة الإ

ة الجمــارك �ف اســتعراض مســ�ي
مــع تســليط الضــوء عــى أبــرز التطــورات 
ــة  ــة التحادي ــا الهيئ ي حققته

ــىت ــازات ال نج والإ
للجمــارك خــال الســنة الماضيــة، عــى صعيــد 
ــية  ــدرات المؤسس ــاء الق ــركي وبن ــل الجم العم
والتفتيــش  الجمركيــة  الإجــراءات  مجــال  ي 

�ف
العمــل.  محــاور  مــن  هــا  وغ�ي  والمعاينــة 
ي المديــر العــام 

وقــال خالــد عــىي البســتا�ف
إن  الفتتاحيــة،  الكلمــة  ي 

�ف نابــة،  بالإ للهيئــة 
مســتوى  عــى  الجمركيــة  دارات  الإ احتفــال 
ــق  ــي، المواف ــارك العالم ــوم الجم ــم بي العال
ــوان )2015  ــام، تحــت عن ــن كل ع ــر م 26 يناي
عــام إدارة الحــدود المنســقة - نهــج شــامل 
مبــادئ  يعــزز  المصلحــة(  أصحــاب  لربــط 
لتنســيق  المصلحــة  مــع أصحــاب  اكــة  الرش

االتحاديــة للجمارك تحتفــل بيوم الجمارك 
العالمي وتكرم الشــركاء
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ــز الحمايــة وتيســ�ي العمــل،  الحــدود وتعزي
دارات  ــذ والإ ــدرة المناف ــل ق ــم تفعي ــن ث وم
المخاطــر  مواجهــة  عــى  الجمركيــة 
التجــارة. تيســ�ي  وتحديــات   الأمنيــة 
للجمــارك  التحاديــة  الهيئــة  أن  وأضــاف 
مــارات  الإ رؤيــة  منطلــق  مــن  حرصــت، 
ورســالتها  الهيئــة  رؤيــة  وكذلــك   ،2021
عــى  اتيجية،  الســ�ت وأهدافهــا  وقيمهــا 
كاء  الــرش مــع  التعــاون  عاقــات  تعزيــز 
ــادة الحكيمــة  ــق تطلعــات القي كافــة، لتحقي
أعــى  إىل  الرتقــاء  ي 

�ف ف  المواطنــ�ي وآمــال 
ات التنافســية. ي مــؤ�ش

 المراكــز العالميــة �ف
أن  نابــة  بالإ الهيئــة  عــام  مديــر  وأوضــح 
ي 

ف أصحــاب المصلحــة والتحــاد �ف ابــط بــ�ي ال�ت
المســؤولية والمعرفــة يمثــل أساســاً مهماً من 
ي جعلــت 

مــارات 2021(، الــىت أســس )رؤيــة الإ
اتيجية ومنطلقــاً  منهــا القيــادة الرشــيدة اســ�ت
بــداع والتنميــة الشــاملة  ف والإ نجــاز والتمــ�ي لاإ
. الحــاىلي العقــد  خــال  مــارات  الإ  لدولــة 

المنافــذ  ي 
�ف العمــل  ارتقــاء  ي 

البســتا�ف وأكــد 
المســتويات  أعــى  إىل  بالدولــة  الحدوديــة 
أو  الجمركيــة  الإجــراءات  ي 

�ف العالميــة ســواء 
ي 

�ف والمعاينــة،  التفتيــش  وإجــراءات  أنظمــة 
ظــل تنفيــذ إدارات الجمــارك المحليــة لأنظمــة 
ي رفــع مســتوى 

وسياســات جمركيــة ســاهمت �ف
، وتقليــص  ف ف الجمركيــ�ي الكفــاءة لــدى المفتشــ�ي
ــدرات  ــز الق ، وتعزي ــركي ــص الجم ــن التخلي زم
عــى إدارة المخاطــر ومواجهــة التحديــات، مما 
ــز  ــن مراك ــاً م ــزاً مهم ــارات مرك م ــن الإ ــل م جع
رئيســية  تجاريــة  وبوابــة  العالميــة  التجــارة 
ــرب  ــا يق اً إىل وجــود م ــة، مشــ�ي ــدول المنطق ل
 مــن 65 منفــذاً جمركيــاً عــى مســتوى الدولــة.

ــارك  ــة الجم ــار منظم ي إن اعتب
ــتا�ف ــال البس وق

دارة الحــدود  العالميــة لعــام 2015 عامــاً لإ
المنســقة وتطبيــق نهــج شــامل لربــط أصحــاب 
ي ظــل التداعيــات والأحــداث 

ي �ف
المصلحــة، يــأ�ت

ــاع  ــن اتس ــة م ــاحة الدولي ــهدها الس ي تش
ــىت ال

التهديــدات  ة  وتــ�ي وارتفــاع  التجــارة  رقعــة 

التكاتــف  زيــادة  يتطلــب  ممــا  الأمنيــة، 
ــاً  ــاً وإقليمي كاء محلي ــرش ف كافــة ال ــ�ي والتعــاون ب
ــاً مــن أجــل ربــط أصحــاب المصلحــة،  وعالمي
ــور الآمــن إىل  ــات والعب لمواجهــة تلــك التحدي
 بوابــة الرخــاء وتحقيــق الأمــن وتيســ�ي التجــارة. 
تدعــو  المنطلــق،  هــذا  “مــن  وأضــاف: 
كاء  الــرش كافــة  للجمــارك  التحاديــة  الهيئــة 
وتنســيق  الممارســات  لتعزيــز  ف  والمعنيــ�ي
ف  بــ�ي والآليــات  ات  الخــ�ب وتبــادل  الجهــود 
الحكوميــة  والجهــات  الجمــارك  إدارات 
ف  ف القتصاديــ�ي والخاصــة، وكذلــك مــع الفاعلــ�ي
مــن  الحــدود،  عــ�ب  التجــارة  ي 

�ف ف  المشــارك�ي
أجــل التغلــب عــى تلــك التحديــات وتحقيــق 
الشــعوب”. وآمــال  الحكومــات   خطــط 

ــة  اك ــاون والرش ــز التع ي أن تعزي
ــتا�ف ــد البس وأك

ف  ف القتصاديــ�ي ف إدارات الجمــارك والفاعلــ�ي بــ�ي
يمكــن أن يــؤدي إىل خدمــات أكــ�ش فعاليــة، 
ــر،  ــز إدارة المخاط ــف، وتعزي ي التكالي

ــر �ف ووف
تكاليــف  أقــل، وانخفــاض  انتظــار  وأوقــات 
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ــن  ــع م ــادل أوس ــة، وتب ــة التحتي ف البني ــ�ي تحس
المعلومــات والســتخبارات، وتعزيــز التواصــل 
ف جميــع أصحــاب المصلحــة عــى الحــدود.  بــ�ي
تعــاون  لصــدق  )كان  قائــاً:  وتابــع 
ي 

�ف البالــغ  دوره  وإخاصهــم  كاء  الــرش
عالميــاً  الثالثــة  المرتبــة  إىل  دولتنــا  ارتقــاء 
لتقريــر  وفقــاً  الجمركيــة  الكفــاءة  مــؤ�ش  ي 

�ف
الصــادر   -2015  2014 لعــام  التنافســية 
العالمــي(.  القتصــادي  المنتــدى   عــن 
مــن  لمزيــد  تتطلــع  الهيئــة  أن  إىل  ولفــت 
لتحقيــق  كاء،  الــرش مــع  ابــط  وال�ت التعــاون 
أهــداف  مــن  كجــزء  اتيجية  الســ�ت أهدافهــا 
اكــة  مــارات، بعــد أن أثمــرت تلــك الرش دولــة الإ
خــال الســنوات الماضيــة شــبكة مــن الأنظمــة 
المقاصــة  نظــام  بينهــا  مــن  ونيــة  لك�ت الإ
اتيجية،  الســ�ت الســلع  ومراقبــة  والإحصــاء، 
ي إم موبايل  وشــبكة الجمــارك التنفيذيــة، وأي �ب
لمكافحــة المغشــوش والمقلــد، ونظــام »ريلو” 
ي 

هــا من الأنظمــة الىت لتبــادل المعلومــات.. وغ�ي

ي الدولة.
ي تعزيــز العمــل الجمــركي �ف

 ســاهمت �ف
الهيئــة  تنجــح  أن  ي 

�ف أملــه  عــن  وأعــرب 
العديــد  إنجــاز  ي 

�ف كاء  الــرش مــع  بالتعــاون 
العــام  خــال  المســتهدفة  المشــاريع  مــن 
زمــن  دراســة  مقدمتهــا  ومــن  الجــاري، 
النافــذة  ونظــام   ، الجمــركي التخليــص 
الجمركيــة الموحــدة لارتقــاء بالعمــل الجمــركي 
العالميــة. المســتويات  أعــى  الدولــة إىل  ي 

 �ف
وإقامــة  كاء  بالــرش الهتمــام  أن  وأضــاف 
تبــادل  ي 

�ف تســهم  قويــة  اكــة  �ش عاقــات 
أحــد  يعــد  وتطويرهــا،  والفوائــد  المنافــع 
الهيئــة  اتيجيات  اســ�ت ي 

�ف الرئيســية  الأركان 
ــة  ــا الجمركي وعاته ــغيلية ومرش ــا التش وخططه
اتيجية 2016-2014.  ــ�ت ــىت اس ــأتها وح ــذ نش  من
ــا  ــأن لديه ــر ب ــة تفخ ي أن الهيئ

ــتا�ف ــر البس وذك
اكــة مــع العديــد مــن  عاقــات تعــاون و�ش
والمؤسســات  والهيئــات  دارات  والإ الــوزارات 
عــى  والمنظمــات  كات  والــرش الحكوميــة 
ي 

�ف  ، والــدوىلي قليمــي  والإ المحــىي  المســتوى 

ي مجــال 
ظــل مــا تحقــق مــن إنجــازات �ف

وتيســ�ي  المجتمــع  أمــن  حمايــة  تعزيــز 
العالــم  التعــاون مــع  ف  التجــارة وتحســ�ي
 الخارجــي وإدارة أنظمــة متطــورة للمخاطــر.

رســالة  الحفــل  خــال  ي 
البســتا�ف وقــدم 

كافــة  عــى  كاء  الــرش لــكل  وتقديــر  شــكر 
خدمــة  قدمــوا  الذيــن  المســتويات، 
أداء  ســبيل  ي 

�ف معهــا  تعاونــوا  أو  للهيئــة 
بذلــوه  لمــا  وعرفانــاً  تقديــراً  رســالتها، 
المشــاريع  إنجــاز  ســبيل  ي 

�ف جهــد  مــن 
اتيجية  ــ�ت ــداف الس ــق الأه كة وتحقي ــ�ت المش
. الجمــركي العمــل  بمســتوى   والرتقــاء 
ي بالــدور الــذي لعبتــه إدارات 

وأشــاد البســتا�ف
المعرفــة  ترســيخ  ي 

�ف المحليــة  الجمــارك 
ف  ف أفــراد المجتمــع مــن موظفــ�ي الجمركيــة بــ�ي
ي 

كاء، ممــا كان لــه الأثــر البالــغ �ف وعمــاء و�ش
تطويــر منظومــة العمــل وتحقيــق طموحــات 
التجــار والأفــراد والمؤسســات عــى حــد 

l.ــواء س
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تكتبها مانيا سويد

ي 
�ف وســيا�ي  اقتصــادي  مســؤول   2500

دافــوس.. أربعــة أيــام مــن النقاشــات حــول 
ي  رهــا�ب ي ظــل التهديــد الإ

مســتقبل العالــم �ف
ي 

ــا والشــكوك الــىت ي أوكراني
ــا والتوتــر �ف لأوروب

 تلقــي بثقلهــا عــى اقتصــاد عالمــي متباطــئ .
ــداءات  ــام مــن العت ــدى بعــد أي جــاء المنت
ي فرنســا وحمــات التوقيفــات 

رهابيــة �ف الإ
رهــاب  ي قامــت بهــا وحــدات مكافحــة الإ

الــىت
ــه  ي دورت

ــا ليبحــث �ف ي مختلــف أنحــاء أوروب
�ف

ال45 عــن حلــول لكيفيــة مواجهــة التحديات 
ي يشــهدها العالــم عــى صعــد مختلفة، 

الــىت

دافوس2015 
يخوض تجربة االقتصاد السياسي

ــم  ــد إذا ل ــات المرشــحة للتصعي تلــك التحدي
يتــم التعامــل معهــا بشــكل جــذري ومنهجــي 
. وقــال منظــم المنتــدى كاوس شــواب عنــد 
أجــل  مــن  هنــا  »نحــن  النقاشــات  افتتــاح 
اللقــاء  هــذا  عنــوان  إن  تعاطفنــا،  إظهــار 

ــام«. ــاركة والهتم ــيكون المش س
ــ�ش مــن 40  ــذ أك ي كل ســنة من

ــا يحصــل �ف وكم
عامــاً، يلتقــي أقــوى رجــال ونســاء العالــم 
ي منتجــع دافــوس الــذي تحــول إىل قلعــة 

�ف
محصنــة، ومحــور النقاشــات الرئيــ�ي هــو 
النقــد  صنــدوق  خفــض  فقــد  القتصــاد، 

الــدوىلي الثاثــاء بـــ 0.3 % نقطــة توقعاتــه 
ي 

و�ف  )3%.  +15(  2015 ي 
�ف العالمــي  للنمــو 

القتصــاد  يســجل  فيمــا   )3%.  +7(  2016
الرتيــاب منطقــة  تباطــؤاً ويســود  ي 

الصيــىف
اليــورو ل ســيما بســبب النتخابــات اليونانيــة 
ــزي  ــك المرك ــن البن ــن أن يعل ــة. ويمك المرتقب
لدعــم  أســهم  اء  �ش برنامــج  عــن  ي  الأورو�ب
مــا  وهــو  اليــورو،  منطقــة  ي 

�ف القتصــاد 
. المناقشــات  طاولــة  عــى  أيضــاً   ســيكون 
ي اللقــاء 

أجتمــع رؤســاء دول أو حكومــات �ف
القتصــادي  للمنتــدى  ف  والأربعــ�ي الخامــس 
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أو  ي  ف ريــ�ف ماتيــو  اليطــاىلي  مثــل  العالمــي 
تشــيانغ.  كــه  ىلي  ي 

الصيــىف الــوزراء  رئيــس 
أيضــاً  هولنــد  فرنســوا  الفرنــ�ي  الرئيــس 
ــاء  ــة ورؤس ــارف المركزي ــكام المص ــك ح وكذل
أجــل  مــن  العالــم  ي 

�ف المجموعــات  أكــ�ب 
توســيع شــبكة عاقاتهــم وبحــث الشــؤون 
ى  القتصاديــة . وبحســب اســتطاع فــان كــ�ب
ــد  ــدوق النق ــل صن ــة مث ــات العالمي المؤسس
ــن اســتطلعت  كات الذي الــدوىلي ورؤســاء الــرش
ــم  ــرز« ه ــر كوب ــس ووت ــة »براي ك ــم �ش آراءه
أقــل تفــاؤلً مــن الســابق بخصــوص عــام 
2015 . وشــق الطاقــة يرتقــب أن يتمحــور 
حــول أســعار النفــط المنخفضــة جــداً مــا 
لكــن   . المنتجــة  للــدول  مشــكلة  يطــرح 
عــى  طفيــف  بشــكل  إيجابيــاً  كان  »الأثــر 
القتصــاد العالمــي« بحســب مــا قــال الخبــ�ي 
اس«  اتــش  »آي  مؤسســة  ي 

�ف القتصــادي 

الســنة  »هــذه  وتابــع  بهرافــش.  ناريمــان 
ــات  ــى تطمين ــول ع ــود للحص ــعى الوف ستس
الحكومــات  أن  أولهمــا   : ف موضوعــ�ي حيــال 
الوطنيــة ســتتخذ التحــركات الازمــة للحــد 
ــن  ــد م ــا التأك ــاب وثانيهم ره ــر الإ ــن مخاط م
ــو  ــى نم ــاظ ع ــذل للحف ــة تب ــودا كافي أن جه

العالمــي«. القتصــاد 
، ألقى  الرئيــس المــرصي عبــد الفتــاح الســي�ي
ي المنتدى، وقــد رافقه وفد يضم وزراء 

كلمــة �ف
الصناعــة والتجــارة، والماليــة، والخارجيــة، 
. المركــزي  البنــك  محافــظ  إىل   إضافــة 

شــاما  عرضــا  تضمنــت  الســي�ي  كلمــة 
مــا  طــرح  حيــث  مــرص،  ي 

�ف للتطــورات 
ــتقبل،  ــة المس ــذ خريط ي تنفي

ــرص �ف ــه م أنجزت
المــرصي،  بالقتصــاد  للنهــوض  ورؤيتــه 
ــدول ورؤســاء  ــادة ال ــا وجــه الدعــوة إىل ق كم
وتنميــة  دعــم  مؤتمــر  لحضــور  كات  الــرش

ي 
�ف عقــده  المقــرر  المــرصي،  القتصــاد 

إىل  الشــيخ،  م  �ش بمدينــة  مــارس/آذار 
المنطقــة،  ي 

�ف الأوضــاع  تنــاول  جانــب 
الفلســطينية،  القضيــة  مقدمتهــا  ي 

و�ف
يواجههــا  ي 

الــىت ى  الكــ�ب والتحديــات 
رهــاب والتطــرف .  العالــم، وعــى رأســها الإ

المتحــدة  الأمــم  منظمــة  وضعــت 
ســبعة  )يونيســيف(  والأمومــة  للطفولــة 
ف  ــال المشــارك�ي ــام رجــال الأعم ــات أم تحدي
القتصــادي  المنتــدى  فعاليــات  ي 

�ف
أطفــال  أوضــاع  ف  لتحســ�ي العالمــي 
ــراً . ــ�ش فق ك ــة والأ ــدول النامي ي ال

ــم �ف  العال
ي بيــان بمناســبة انطــاق 

وقالــت المنظمــة �ف
بمنتجــع  للمنتــدى  ال45  الــدورة  أعمــال 
ــات  دافــوس الســويري، إن »هــذه الأولوي
جــدول  ي 

�ف بالهتمــام  تحظــى  أن  يجــب 
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ــها  ــى رأس ــدة، وع ــة الجدي ــداف التنمي أه
إذ  الأطفــال،  ضــد  للعنــف  حــد  وضــع 
ــرب  ــا يق ــة أن م ــة الأممي ــت المنظم أوضح
مــن مليــار طفــل تحــت ســن الـــ15 يعانــون 
عقابــاً بدنيــاً بانتظــام، وأن ربــع جميــع 
ف  بــ�ي أعمارهــن  اوح  تــ�ت ي 

الــا�أ الفتيــات 
ــف  ــة عن بتجرب ــررن  ــا م الـــ15 والـــ19 عام
ــة  ــة الثاني ــت أن الأولوي ــدي« . وأضاف جس
ف  ــ�ي ــر ب ورة وضــع حــد للفق ــز عــى �ف ترتك
مليــون   570 قرابــة  يعيــش  إذ  الأطفــال 
الفقــر  خــط  تحــت  العالــم  ي 

�ف طفــل 
ي 

�ف دولر   1.  25 إىل  بالــكاد  يصــل  بدخــل 
اليــوم، وذلــك ينعكــس عــى حرمانهــم 
مــن الخدمــات الصحيــة والتغذيــة والميــاه 
والتعليــم،  والمــأوى  الصحــي  والــرصف 
ي دائــرة الفقــر« . وتتنــاول 

ولــذا يســتمرون �ف
الأولويــة الثالثــة إنهــاء وفيــات الأمهــات 

ي 
الحوامــل والمرضعــات والطفــل، إذ يتــو�ف

ضحايــا  الأطفــال  مــن  المئــة  ي 
�ف  20 قرابــة 

ــن  ــة، وم ــن الخامس ــم س ــل بلوغه ــر قب الفق
يكتــب لــه الحيــاة يصــاب عــى الأرجــح بنقــص 
التحــدي  أمــا   . النمــو  ســوء  أو  الــوزن  ي 

�ف
الخامــس فيختــص بدعــم آليــات التعامــل 
مــع حقــوق الطفــل مــن خــال مصداقيــة 
ي 

�ف هــم  مــن  وتحديــد  لمعرفــة  حاســمة 
أمــس حالــة مــن الأطفــال، ووضــع سياســات 
التحــدي  ي 

و�ف  . حياتهــم  ف  لتحســ�ي هادفــة 
ف  بتحســ�ي )يونيســيف(  تطالــب  الســادس 
كــ�ش  الأ الفئــات  إىل  الموجهــة  الســتثمارات 
ي 

ف الأطفــال لســيما �ف ضعفــاً وتهميشــاً مــن بــ�ي
التعليــم والميــاه والــرصف الصحــي والرعايــة 
الصحيــة والحمايــة الجتماعيــة لتحقيــق نتائــج 
أكــ�ش اســتدامة واســتهداف الأطفــال والأ� 
ــز  ــا . ويرك ــّس الحاجــة إليه ي أم

ــن هــم �ف الذي

ورة كــر حلقــة  التحــدي الســابع عــى �ف
ــال، إذ  ي الأطف

ــر �ف ي تؤث
ــىت ــة ال ــات المزمن الأزم

ــق  ي مناط
ــل �ف ــون طف ــة 230 ملي ــش قراب يعي

ــات كــوارث  تشــهد �اعــات أو تأثــرت بتداعي
وتطالــب   . نســان  الإ صنــع  مــن  طبيعيــة 
ــادي  ــرار القتص ــاع الق ــار صن ــيف( كب )يونيس
عــى  ف  كــ�ي ال�ت ورة  بــرصف دافــوس  منتــدى  ي 

�ف
نســانية باســتثمارات  الســتجابة لاأزمــات الإ
عــات  بعيــدة المــدى وليــس مــن خــال ت�ب
لتلبيــة الحتياجــات العاجلــة بشــكل قصــ�ي 
ــى  ــم ع ــال وأ�ه ــاعد الأطف ــا يس ــل م الأج
ي المســتقبل ووضــع حــد 

تحمــل الصدمــات �ف
لدوامــة الأزمــات.

ــة  نامــج الأغذي ــة ل�ب ــرة التنفيذي وأكــدت المدي
العالمــي أرثريــن كازيــن، أهميــة الســتثمار 
أطلقتهــا  ي 

الــىت جــوع(  )صفــر  مبــادرة  ي 
�ف
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وريــاً  باعتبــاره عنــرصاً �ف المتحــدة  الأمــم 
. والعالمــي  ي 

الوطــىف القتصــادي   للنمــو 
ي 

ي بيــان عشــية مشــاركتها �ف
وقالــت كازيــن �ف

ــوس( إن  ــي )داف ــدى القتصــادي العالم المنت
كات أصبحــت تقــر وتفهــم  »الكثــ�ي مــن الــرش
القضــاء  ف  بــ�ي القائمــة  الأساســية  العاقــة 
ف النجــاح القتصــادي  عــى الجــوع وتحفــ�ي
ة إىل أن ذلــك يســتدعي  والتجــاري«، مشــ�ي
القيــام بالمزيــد . وأفصحــت كازيــن عــن عزمها 
ي المنتــدى العالمــي »حــث 

خــال مشــاركتها �ف
ــ�ب  ــكل أك ــتثمار بش ــى الس ــوة ع كات بق ــرش ال
ي الحلــول المبتكــرة 

ي برامــج إنقــاذ الحيــاة و�ف
�ف

ي العالم” .
 بهــدف اســتئصال الجــوع والفقــر �ف

مــن  العديــد  إىل  اســتناداً  أنــه  وأوضحــت 
ي مجــال 

الدراســات، فــإن »كل دولر يســتثمر �ف
ــغ 166  ــداً يبل ــق عائ ــن أن يحق ــة يمك التغذي
دولراً مــن المنافــع المتولــدة« مؤكــدة أنــه 

»مــن الصعــب تجاهــل مثــل هــذا العائــد 
عندمــا  الســتثمارية، لســيما  الناحيــة  مــن 
ــتقبل  ــاء مس ــاذ الأرواح وبن ــر بإنق ــق الأم يتعل

أكــ�ش اســتدامة لكوكبنــا«. 

ف  الكرملــ�ي باســم  الناطــق  اتهــم  كمــا 
ي مقابلــة مــع صحيفــة 

ي بيســكوف �ف ديمــ�ت
اع  ف الــ�ف باســتخدام  ف  الغربيــ�ي روســية 
ي »لعــزل روســيا وخنــق اقتصادهــا 

الأوكــرا�ف
.  ” ف بوتــ�ي فاديمــ�ي  )الرئيــس(   وإســقاط 

ي 
ي اي فاكــىت

وقــال بيســكوف لصحيفــة ارغومنــىت
ق اوكرانيــا  »لــو لــم تكــن هنــاك القــرم أو �ش
ي 

. . . لوجــدوا أمــراً آخــر« . وأضــاف »إنــىف
وشــأننا«،  يدعنــا  لــن  الغــرب  بــأن  مقتنــع 
مؤكــداً أن »عــزل روســيا ســيكون خطــأ« . وأكد 
أن القتصــاد الــرو�ي مضبــوط »عــى الرغــم 
ي اتخذتهــا 

عيــة« الــىت مــن العقوبــات غــ�ي الرش

ــة ورافقهــا انخفــاض أســعار  ــدول الغربي ال
ــل . ــة الروب ــع قيم ــا أدى إىل تراج ــط م  النف

ــه فاديمــ�ي  وقــال بيســكوف »اكــرر مــا قال
ء تحــت الســيطرة ونعــرف  ي

: كل �ش ف بوتــ�ي
مــاذا نفعــل وكيــف نفعــل ذلــك ولدينــا كل 
ف  ــ�ي ــس بوت ــه« . وكان الرئي ــاج لفعل ــا نحت م
تعــزز  أن  روســيا  عــى  يجــب  إنــه  قــال 
وتطــور قواتهــا المســلحة لحمايــة ســيادتها 
ــكله دول  ــذي تش ــدي« ال ــة »التح ي مواجه

�ف
ف  أخــرى قــد تهــدد موســكو . وأضــاف بوتــ�ي
روســيا  ي 

�ف الصناعــة  للجنــة  اجتمــاع  ي 
�ف

»نواصــل تعزيــز قواتنــا المســلحة وأجهزتنــا 
ــا متطــورة و�يعــة  العســكرية ككل بجعله
عــى  وقــادرة  ف  التجهــ�ي وجيــدة  الحركــة 
المخاطــر  الرئيســية،،لتحييد  أداء مهامهــا 
والتهديــدات السياســية والمحتملــة لأمــن 

l .»بلدنــا
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ــرة  ــن ســلطان القاســمي رئيــس دائ ــه ب ــد الل ــن عب ــد ب ــح الشــيخ خال افتت
الموانــئ البحريــة والجمــارك وهيئــة المنطقــة الحــرة بالحمريــة وهيئــة 
فيجــن  بشــركة  مصنعــًا  الدولــي،  الشــارقة  لمطــار  الحــرة  المنطقــة 

بالحمريــة. الحــرة  المنطقــة  فــي  المحــدودة   للصناعــات 

األكبر من نوعه في المنطقة 

رئيس الدائرة يفتتح مصنعا 
في المنطقة الحرة بالحمرية

المحــدودة  فــي المنطقــة الحــرة بالحمرية.

رئيــس الدائــرة أثناء االفتتاح 
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ســالم  ســعود  ســعادة  الفتتــاح  حــرصف 
الحــرة  المنطقــة  هيئــة  مديــر  المزروعــي 
لمطــار  الحــرة  المنطقــة  وهيئــة  بالحمريــة 
مــ�ي  محمــد  وســعادة   ، الــدوىلي الشــارقة 
أ  المــوا�ف دائــرة  الــراح، مديــر  عبدالرحمــن 
كــة فيجــن  البحريــة والجمــارك.  وســتبدأ �ش
ــن  ــا التجــاري م ــات المحــدودة انتاجه للصناع
مســتحلب مــادة البوليمــر للدهانــات والطــاء 
ي الأســبوع 

والمنســوجات والمــواد الاصقــة �ف
ــع،  ــذا المصن ــال ه ــن خ ــل م ــن إبري الأول م
وهــو اســتثمار هنــدي برأســمال قــدره 187 
نتاجيــة إىل  مليــون درهــم وتصــل طاقتــه الإ
ي خــال العــام الأول. 120 ألــف طــن مــ�ت

وأكــد ســعود المزروعــي أن توفــ�ي التســهيات 
لاســتثمارات الحــرة تتصــدر أولويــات الهيئــة، 
مــع  انســجاماً  الحــرص  هــذا  ي 

يــأ�ت حيــث 
التوجيهــات الســامية لصاحــب الســمو الشــيخ 
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو 

ــارقة. ــم الش ــى حاك ــس الأع المجل
كمــا أعــرب المزروعــي عــن فخــره وترحيبــه 
الســوق  ي 

�ف الرائــدة  كات  الــرش مــن  بواحــدة 
إىل  وانضمامهــا  المجــال  هــذا  ي 

�ف الهنــدي 
لهــا  متمنيــا  الحمريــة  ي 

�ف الحــرة  المنطقــة 
تحقيــق المزيــد مــن النجــاح، وقــال ان إقامــة 
الحــرة  بالمنطقــة  المحــدود  مصنــع فيجــن 
بالحمريــة والــذي يعتــ�ب أكــ�ب منتــج لمــادة 
ة  ف ــ�ي ــة المتم ــس المكان ــد يعك ي الهن

ــر �ف البوليم

رئيســية  قاعــدة  تعتــ�ب  ي 
والــىت للمنطقــة 

تقصدهــا  والمتوســطة  الثقيلــة  للصناعــات 
المعروفــة. العالميــة  كات  الــرش

ومــن جانبــه قــال فيجــاي. س. نايــر مديــر  
ــذا  ــدودة ان ه ــات المح ــن للصناع ــة فيج ك �ش
ق  ي منطقــة الــرش

المصنــع هــو الأول لنــا �ف
هــذه  ي 

�ف ايــد  ف الم�ت الطلــب  لتلبيــة  الأوســط 
الســوق المتناميــة وجــاء اختيارنــا للمنطقــة 
فيهــا  مصنعنــا  قامــة  لإ بالحمريــة  الحــرة 
ــع  ي تتمت

ــىت ــتية ال ــا اللوجس ــن المزاي ــد م للعدي
والخدمــات  التســهيات  إىل  ضافــة  بالإ بهــا 
ــة الحــرة  ف للمنطق ــ�ي ــع المتم المتطــورة والموق
قامــة أكــ�ب مصنــع  ي دفعتنــا لإ

بالحمريــة، والــىت
ي المنطقــة معربــا 

نتــاج مســتحلب البوليمــر �ف لإ
عــن شــكره وتقديــره للتعــاون الــذي وجــده 
ي إمــارة 

ف �ف ف المعنيــ�ي لــدى جميــع المســؤول�ي
بالحمريــة  الحــرة  المنطقــة  ي 

و�ف الشــارقة 
ي التعــاون 

والــذي يعكــس الرغبــة الأكيــدة �ف
المطلوبــة لمثــل  كافــة الخدمــات  وتقديــم 

وع الضخــم. هــذا المــرش
الإجماليــة  التكلفــة  »ان  فيجــاي  وأضــاف 
 187 نحــو  إىل  وصلــت  فيجــن  لمصنــع 
ــ�ت  ــت 78000 م ــاحة بلغ ــم بمس ــون دره ملي
مربــع حيــث تــم تزويــده بأحــدث الأجهــزة 
والمعــدات ويتــم التحكــم بعملياتــه بواســطة 
ــادة  ــة، وســنعمل عــى زي ــا الحديث التكنولوجي

نتاجيــة لتصــل إىل 300 الــف طــن  طاقتــه الإ
ــح  ــة«، وأوض ــاث القادم ــنوات الث ــال الس خ
ــر  ــتحلب البوليم ــن ان مس ــع فيج ــس مصن رئي
ي صناعــة مختلــف القطاعــات مثــل 

يدخــل �ف
المنســوجات  وصناعــة  والطــاء  الدهانــات 
ي  والأقمشــة والصمــغ والغــراء والصمــغ الخشــىب
ســمنت والمــواد  وأعمــال الضغــط وصناعــة الإ
ــة  ــاء ومقاوم ــي البن ــتخدمة فـ ــة المس الكيماوي
الآثــار الســلبية للميــاه عــى أعمــال البنــاء، 
ــة  ــب البيئي ــع للجوان ــاة المصن ا إىل مراع ــ�ي مش
مــن خــال معالجــة النفايــات الناتجــة عــن 

عمليــة التصنيــع والتعامــل معهــا.
المحــدودة  بوليمــر  ف  فيجــ�ي وتعتــ�ب  هــذا 
ي تصنيــع 

ي الســوق الهنــدي �ف
كــة الرائــدة �ف الرش

كــة تابعــة ومملوكــة بالكامــل  البوليمــ�ي وهــي �ش
والمســجلة  المحــدودة  للصناعــات  ف  لفيجــ�ي
ــر  ــاي ناي ــها فيج ــد إذ أسس ي الهن

ــاي �ف ي مومب
�ف

ــات متواضعــة  عــام 1985 حيــث كانــت البداي
بإنتــاج 500 طــن  لتبــدأ  البوليمــر  انتــاج  ي 

�ف
ــا  ــل انتاجيته ــر، ويص ــتحلبات البوليم ــن مس م
ــال  ــن خ ي م ــ�ت ــن م ــف ط ــوم إىل 120 ال الي
ــن  ــد م ــا العدي ــع، ولديه ــدات تصني ــع وح ارب
ي الســوق 

ف للدهانــات �ف كبــار الزبائــن المصنعــ�ي
الهنــدي. كمــا أن لديهــا العديــد مــن الخطــط 
ي 

�ف التوســع  واهمهــا  المســتقبلية  التوســعية 
لتشــييد مصنــع  تشــيناي  ي 

�ف الهنــد  جنــوب 

l .ــنويا ــن س ــف ط ــة 60 ال بطاق
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ســالم  /ســعود  ســعادة  تــرأس 
المنطقــة  هيئــة  مديــر  المزروعــي 
الحــرة لمطــار الشــارقة الدولــي و 
بالحمريــة  الحــرة  المنطقــة  هيئــة 
فــي  للمشــاركة  رفيعــا  وفــدًا 
الــذي  اليابــان«  نبكــون   « معــرض 
عقــد مؤخــرا بطوكيــو، الستكشــاف 
توظيــف  و  اليابانيــة  الســوق 
إمكاناتهــا الكبيــرة لتحقيــق مزيــد من 
المجــاالت. مختلــف  فــي  التطــور 

ــرض  ــة بمع ــد الهيئ ــاركة وف فت مش ــ�ي ــد تم وق
ــارض  ــم المع ــن أضخ ــ�ب م ــذي يعت ــو ال طوكي
ونيــات بآســيا بالنجــاح، حيــث عمــل وفد  لك�ت لاإ
ــروض  ــى الع ــوء ع ــليط الض ــى تس ــة ع الهيئ
المنطقــة  تقدمهــا  ي 

الــىت والمزايــا  المختلفــة 
كات والمســتثمرين.   الحــرة للــرش

ــعادة / ــال  س ــاركة ق ــذه المش ــى ه ــا ع تعليق
شــهد  لقــد   « المزروعــي:  ســالم  ســعود 
مــارات العربيــة  ف دولــة الإ التبــادل التجــاري بــ�ي
ــت  ــا و بلغ ــارا ملحوظ ــان ازده ــدة والياب المتح

ف 25.92 مليــار دولر  ي التجاهــ�ي
قيمــة التبــادل �ف

خــال الأشــهر الســتة الأوىل مــن عــام 2014. » 

وأضــاف المزروعــي:« تســعى المنطقــة الحــرة 
أعمــق  لكتشــاف  الــدوىلي  الشــارقة  لمطــار 
ا  كبــ�ي اهتمامــا  وتبــدي  اليابانيــة  للســوق 
وقــد  اليابــان،  ي 

�ف كات  الــرش مــن  بالعديــد 
شــهد المعــرض مشــاركة مجموعــة متنوعــة 
ــل  ــف المجــالت مث ــن مختل ف م ــن العارضــ�ي م
ونيــات الســّيارات والطاقــة المتجــددة،  الك�ت
ــا فرصــة اللقــاء بمســتثمرين مــن  ــاح لن ممــا أت

القطاعــات.«  مختلــف 

ــل  ــذة تط ــ�ب ناف ــذي يعت ــرض ال ــح المع ونج
ونيــات ويصنــف كأفضــل  لك�ت عــى مســتقبل الإ
ــن  ــتثمرين م كات والمس ــرش ــذب ال ــيلة لج وس
وجــذب  وتايــوان  ف  والصــ�ي وكوريــا  اليابــان 
1.767 عارضــا و61.896 زائــرا مــن مختلــف 
ــذا  ــ�ب ه ــا يعت ــال دورة 2014. كم ــدان خ البل
الحــدث الــذي أطلــق منــذ 43 ســنة أكــ�ب 
ونيات.   لك�ت معــرض لتعبئــة وتغليــف وإنتــاج الإ
أن صــادرات  إىل  الإحصائيــات  وتشــ�ي  هــذا 

المتحــدة  العربيــة  مــارات  الإ إىل  اليابــان 
ــت  ــة وبلغ ي المئ

ــارب 13 �ف ــبة تق ــت بنس ارتفع
ارتفعــت  الــواردات  أمــا  دولر،  مليــار   4.59
ي المئــة وبلغــت 21.34 مليــار 

بنســبة 2.76 �ف
ــام  ــن ع ــتة الأوىل م ــهر الس ــال الأش دولر خ

.2014

مــارات العربيــة المتحــدة  و تعتــ�ب دولــة الإ
ــة مــن  خامــس أكــ�ب وجهــة للصــادرات الياباني
ي العالــم، بعــد الوليــات 

ســيارات الــركاب �ف
ــدا. ف وروســيا وكن ــة والصــ�ي المتحــدة الأمريكي

ــات  ــن الآلي ــان م ــادرات الياب ــهدت ص ــا ش كم
العامــة ومنتجــات الحديــد والصلــب ومنتجات 
ي والمنتجــات البرصيــة 

التصويــر الفوتوغــرا�ف
مــارات  الإ دولــة  باتجــاه  ملحوظــة  زيــادة 

العربيــة المتحــدة.

ــة إىل  ــد الهيئ ــارة وف ــارة إىل أن زي ش ــدر الإ وتج
المعــرض ضــم كاً مــن ســعادة ســعود ســالم 
المزروعــي، الســيد رائــد بوخاطــر، الآنســة 

l .ــي ــة المناع ــة بثين ــود والآنس ــاء بالأس وف

مشاركة فعاله لحرة الشارقة بمعرض طوكيو

لتقوية العالقات التجارية
اإلماراتية اليابانية

مدير المناطق الحرة بالشارقة في ) نبكون اليابان (
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هيئــة المنطـقـــة الحـــرة بالحـمـريـــة 
االســتثمارية  الفـــرص  تـستـعـــرض 
فـــي مـعـــرض ) إندينـــوكس 2015 (

الـشـركـــات الـرائـــدة فـــي هـــذا الـمـجـــال 
كـشـركـــة إيـفـرسـنـداي الـهـنـدسـيـة ، اونـجـر 
سـتـيـــل ، بـوالـكـهـــا سـتـيـــل لـلـصـنـاعـات ، 
مـامـــوت لأنـظـمـــة الـبـنـــاء ، عـلـم سـتـيـل ، 
دامـــن لـاأعـمـــال الـهـنـدسـيـــة ، تـكـنـومـــاك 
و   ، الـقـابـضـــة  مـلـــك   ، انـتـرنـاشـيـونـــال 

ــال .  ــي انـتـرنـاشـيـونـ كـوالـيـتـ
مـــن جـانـبـــه ذكـــر الـسـيـــد / عـلـــي سـعـيـــد 
الـتـجـــاري  الـمـديـــر  نـائـــب  الـجـــروان 

فـــي الـهـيـئـــة و رئـيـــس وفـــد الـهـيـئـــة 
الـمـشـــارك   فـــي الـمـعـــرض بـــأن مـنـصـــة 
الـهـيـئـــة تـمـيـــزت بـعـــدد كـبـيـــر مـــن 
ــدوا  ــن أبـ ــن الـذيـ ــزوار و الـمـسـتـثـمـريـ الـ
إهــتـمـامـاً خـاصـاً  بالـفـرص السـتـثـمـاريـة 
و الـتـسـهـيـــات ، مـشـيـــراً إلـــى أن أعـضـاء 
الـوفـــد عـقـدوا لـقـاءات مـع أكـثـر مـن ) 90 
( شـركـة مـشـاركـة مـتـخـصـصـة فـي مـجـال 

l . ــب ــد و الـصـلـ الـحـديـ

الـحـــرة  الـمـنـطـقـــة  هـيـئـــة  اختتمــت 
ــا  ي 27 / 1 / 2015 مـشـاركـتـهـ

ــة �ف بـالـحـمـريـ
فـــي مـعـــرض إنـديـنـوكـــس 2015 لـلـفـــولذ 
الـمـقـــاوم لـلـصـــدأ ، و الـــذي نـظـمـتـــه 
الـمـقـــاوم  الـفـــولذ  تـطـويـــر  مـنـظـمـــة 
لـلـصـــدأ الـهـنـديـــة بمـركـــز مـهـاتـمـا مـانـدر 
ــار  ــة غـانـديـنـاغـ ــي مـديـنـ ــرات فـ لـلـمـؤتـمـ

ــة .  ــرات الـهــنـديـ ــة كـجـ بـوليـ
سـالـــم  سـعـــود   / الـسـيـــد  صـــرح  و 
الـمـزروعـي مـديـر هـيـئـة الـمـنـطـقـة الـحـرة 
ــرة  ــة الـحـ ــة الـمـنـطـقـ ــة و هـيـئـ بـالـحـمـريـ
لـمـطـــار الـشـارقـــة الـدولـــي بـــأن مـشـاركـــة 
فـــي  تـكـمـــن  الـمـعـــرض  فـــي  الـهـيـئـــة 
أهـمـيـــة الـمـعـــرض بـصـفـتـــه أكـبـر تـجـمـع 
لـلـمـسـتـثـمـريـــن فـــي صـنـاعـــة الـفـــولذ 
، مـشـيـــراً إلـــى أن الـمـعـــرض الـــذي شـــارك 
فـيـــه أكـثـــر مـــن800  عـارض  مـــن مـخـتـلـف 
الـقـطـاعـات فـي هـذه الـصـنـاعـة الـحـيـويـة 
الأدوات   ، الـفـــولذ  تـصـنـيـــع  كـقـطـــاع 
ــات  ــات ، الـمـنـتـجـ ــة ، الـمـاكـيـنـ الـمـنـزلـيـ
الـفـولذيـــة ، و الـمـــواد الأولـيـــة الـخـــام 
ــرص  ــث الـفـ ــاً لـبـحـ ــاً مـهـمـ ــد سـوقـ ، يـعـ

 . الســتثمارية 
و أضـــاف الـمـزروعـــي بـــأن الـهـيـئـــة تـولـــي 
ــد و  ــة الـحـديـ ــاً لـصـنـاعـ ــاً خـاصـ اهـتـمـامـ
الـفـــولذ لـمـــا تـتـمـيـز بـــه هـــذه الـصـنـاعـة  
ــارات و دول  مـ ــة الإ ــي دولـ ــة فـ ــن أهـمـيـ مـ
الـخـلـيـج الـعـربـي بـشـكـل خـاص و الـسـوق 
الـعـالـمـيـــة بـشـكـــل عـــام مـشـيـــراً   إلـى أن 
سـتـثـمـــارات الـقـائـمـــة فـي الـدولـة تـلـبـي  الإ
ــي  ــوق الـمـحـلـ ــات الـسـ ــباً مـتـطـلـبـ تـقـريـ
لـلـدولـــة مـــن الـحـديـــد و الـفـــولذ  و الـــذي 
ــح  ــن ، و أوضـ ــن طـ ــة مـايـيـ ــدر بـثـاثـ يـقـ
الـهـيـئـــة تـسـتـضـيـــف عـــدداً مـــن  بـــأن 
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مشاركة متميزة لحرة الحمرية

في قمة الشراكة التي عقدت 
في 

و  الســعودية  العربيــة  المملكــة  و  قطــر  و 
ــة.«  ــدة الأمريكي ــات المتح ــكا والولي �يان

ف بــه الـمـنـطـقـــة  و ختــم قائــا:« إن مــا تتمــ�ي
الـحـــرة بـالـحـمـريـــة مــن جــو اســتثماري آمــن 
وبنيــة تحتيــة قويــة وإدارة حديثــة بعيــدة عــن 
ــوال  ــال رؤوس الأم ــة انتق ــة وحري وقراطي الب�ي
ائــب عــى المنتجات  عفــاء الكامــل مــن الرصف والإ
، جعــل منهــا الـمـكـــان الأمـثـــل لاســتثمار و 
كــة خــال الســنوات  مقــرا لأكــ�ش مــن 6000 �ش

ي تزايــد مســتمر.« 
الماضيــة و هــذا العــدد �ف

ي شــهدت 
اكــة الســنوية الــىت وتشــكل قمــة الرش

الــدول،   مختلــف  مــن  وفــد  حضــور 1400 
ا مثاليــا لنخبــة مــن قــادة الفكــر والسياســة  منــ�ب
ف بالســتثمار لمناقشــة  والقتصــاد والمعنيــ�ي
ف الــدول،  اكات والتعــاون بــ�ي ســبل تعزيــز الــرش
وتبــادل وإثــراء الحــوار حــول مواضيــع حيويــة 
ف السياســات والتجــارة  ــ�ي ــوع ب اتيجية تتن واســ�ت
الأكاديمــي  والتعليــم  والقتصــاد  والأعمــال 
للتنميــة  الأساســية  القضايــا  مــن  هــا  وغ�ي

ــاملة. الش
وزراء   الحضــور  قائمــة   ضمــت  وقــد 
مختلــف  مــن  ومســتثمرين  ف  ودبلوماســي�ي

ي 
مــارا�ت الــدول، مــن بينهــم وزيــر القتصــاد الإ

المنصــوري،  ونيكــول  بــن ســعيد  ســلطان 
وزيــر  و  مقدونيــا ،  وزراء  رئيــس  غروفســ�ي 
أنــدرو روب،  اىلي  التجــارة والســتثمار الأســ�ت
ــش، و  ــر التجــارة ببنغادي ــد وزي ــل أحم وطفي
بان سوراساك وزيرالدولة الكمبــودي،  و نائــب 
ي قــاو يــان،و كريســتيان 

وزيــر التجــارة الصيــىف
كاردونــا وزيــر القتصــاد والســتثمار والأعمــال 
ي جمهوريــة مالطــا،  ومصطفــى 

ة �ف الصغــ�ي
والصناعــة  الدوليــة  التجــارة  وزيــر  محمــد 
ي  ــر المغــر�ب ي، ومامــون بوهــدود الوزي ف ــ�ي المال
والتجــارة  الصناعــة  وزيــر  لــدى  المنتــدب 
المكلــف  الرقمــي  والقتصــاد  والســتثمار 
القتصــاد  وإدمــاج  الصغــرى  بالمقــاولت 
ــارة  ــر التج ــارو وزي ــا أوم ــم، و ألم ــ�ي المنظ غ
بالنيجــر،   الخــاص  بالقطــاع  والنهــوض 
والتجــارة  الصناعــة  وزيــر  باثيوديــن  ورشــاد 
ســميث،   هاملتــون  مارتــن  و    ، الريانــ�ي
الصناعــات  وحمايــة  وزيرالتجــارة  و  النائــب 
غريغوريســو  و  اليا،  أســ�ت جنــوب  بحكومــة 
وزيــر التجــارة والتنميــة القتصاديــة مــن هونــغ 

l . كونــغ و غ�يهــم الكثــ�ي
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ي قمــة 
شــاركت المنطقــة الحــرة بالحمريــة �ف

ي مدينــة جايبــور 
ي أقيمــت �ف

اكــة 2015 الــىت الرش
، و  ي

ــا�ف ــر الم ــوم 17 يناي ــد ي ــة الهن بجمهوري
اســتمرت عــى مــدى ثاثــة أيــام تحــت شــعار« 
اكات جديــدة مــن أجــل حقائــق جديــدة  �ش

كة«.  ــ�ت مش
ي تعــد أهــم مؤتمــر دوىلي 

ــىت وتهــدف القمــة ال
مــع  بالتعــاون  الهنــدي  الصناعــات  لتحــاد 
وزارة التجــارة و الصناعــة الهنديــة، ، إىل خلــق 
ف النمــو  اتيجي وتحفــ�ي ــة لحــوار اســ�ت أطــر قوي
ــى  ف ع ــ�ي ك ــة، بال�ت ــة المقبل ي المرحل

ــي �ف العالم
ــم.  ي العال

ــدة �ف ــتثمار الصاع ــرص الس ف
ــال ســعادة / ــا عــى هــذه المشــاركة، ق تعليق
ســعود ســالم المزروعــي مديــر هيئــة المنطقــة 
وهيئــة  الــدوىلي  الشــارقة  لمطــار  الحــرة 
ي 

�ف مشــاركتنا   ”: بالحمريــة  الحــرة  المنطقــة 
ــة  ــة و محط ــوة إضافي ــي خط ــة ه ــذه القم ه
ة تطويــر عاقاتنــا التجاريةمــع  ي مســ�ي

مهمــة �ف
المســتثمرين الهنــود  والنطــاق بهــا إىل آفــاق 

ا.”  ف ــ�ي ــ�ش تم أك
ــذا  ــح ه ــد فت ــا:« لق ــي قائ ــاف المزروع و أض
ــا،  ــدة بالنســبة لن ــرص جدي ــواب ف الحــدث أب
وعمــل فريقنــا عى تأســيس عاقات اســتثمارية 
جديــدة و تســليط الضــوء عــى مــا تقدمــه حرة 
الحمريــة مــن حوافــز و مزايــا للمســتثمرين مــن 

الهنــد وكافــة دول العالــم.” 
اكة  ي قمــة الرش

و تابــع:« لقــد وفــرت مشــاركتنا �ف
كات الرائــدة مــن  فرصــة عظيمــة لالتقــاء بالــرش
مختلــف المجــالت ،  وقــد تواصــل فريقنــا 
وتفاعــل مــع رواد قطــاع التصنيــع مــن جميــع 
أنحــاء العالــم، وعقــد لقــاءات مثمــرة مــع 
ف  اليا و بنغاديــش والصــ�ي مســتثمرين مــن أســ�ت
ــا و  ي ف ــغ و مال�ي ــغ كون ــا و هون ــدا و فرنس و كن
ف  يــا و الفلبــ�ي مالطــا و المغــرب و نيبــال و نيج�ي
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أعلنــت هيئــة المنطقــة الحــرة لمطــار الشــارقة 
ــع  ــد للدف ــام جدي ــتحداث نظ ــن اس ــدوىلي ع ال
ومريحــة  ســهلة  حلــول  لتوفــ�ي  النقــدي 
هــم عــ�ب فــروع  للمســتثمرين لســداد فوات�ي

الدولــة. ي 
�ف للرصافــة  مــارات  الإ

ــي  ــم الـمـزروعـ ــود سـالـ ــعادة سـعـ ــال س وق
ــار  ــرة لـمـطـ ــة الـحـ ــة الـمـنـطـقـ مـديـرهـيـئـ
الـشـارقـــة الـدولـــي و هـيـئـــة الـمـنـطـقـــة 
ي أعقــاب توقيع اتفاقية 

الـحـــرة بـالـحـمـريـــة، �ف
“نحــن  للرصافــة:  مــارات  الإ مــع  التعــاون 
نســعى عــى الــدوام لتوفــ�ي أفضــل الخدمــات 
ــة  ــا اتفاقي ــبب  أبرمن ــذا الس ــتثمرين، وله للمس
ــح  ــة لنتي مــارات للرصاف ك مــع الإ تعــاون مشــ�ت
لعمائنــا المســتثمرين مزيــداً مــن الخيــارات 

هــم ودفعاتهــم الماليــة. لتســديد فوات�ي
ي هــذه المبــادرة  

وأضــاف الـمـزروعـــي :« تــأ�ت
انســجاما مــع أهدافنــا لعــام 2015 لتوفــ�ي 
أ�ع وأفضــل الخدمــات والتســهيات، كمــا  
ي ضمــن سلســلة مــن العديــد مــن الخدمــات 

تــأ�ت
ي نســعى لتطويرها لتحقيــق الكفاءة 

الأخــرى الــىت
ــا.«  ــا  ومرافقن ــع خدماتن ي جمي

ــاملة �ف الش
ــد  ــد راش ــد عبي ــيد مهن ــال الس ــه، ق ــن جانب وم
ــة  ــة الـمـنـطـقـ ي هيئ

ــة �ف ــر المالي بوعفــراء، مدي
الـحـــرة لـمـطـــار الـشـارقـــة الـدولـــي ، »توفــر 
اتفاقيــة التعــاون لعمائنــا المســتثمرين خيارات 
هــم وتســوية مدفوعاتهــم بشــكل  تســديد فوات�ي
ي غايــة 

يومــي ممــا يجعــل عمليــة الدفــع �ف
ــد.« ــت والجه ــم الوق ــر عليه ــهولة ويوف الس

مــارات  ف ماثيــو مــن الإ وبــدوره، قــال فارغــ�ي
للرصافــة، بعــد توقيعــه التفــاق نيابــة عــن 
كتــه، » نحــن ســعداء بالتعــاون مــع الهيئــة  �ش
ــث يتســىف  ، بحي ــ�ي ــع الفوات ــة دف لتيســ�ي عملي
ي المنطقــة 

كات العاملــة �ف للمســتثمرين والــرش

هــم بيــر وبســهولة وبشــكل  الحــرة دفــع فوات�ي
مــارات  مريــح عــن طريــق أي فــرع مــن فــروع الإ
ي تزيــد عــى 135 فرعــا تنتــرش عــ�ب 

للرصافــة الــىت
مــارات العربيــة المتحــدة، ممــا يجعــل عملية  الإ

ــة الســهولة.« ي غاي
ــع �ف الدف

مــارات  واختتــم ماثيــو حديثــه قائــا: »إن الإ
للرصافــة دائمــا مــا تســعى لستكشــاف الفــرص 
ي تضفــي القيمــة 

لتوفــ�ي مزيــد مــن الحلــول الــىت
لعمائهــا مــن خــال تنويــع وتطويــر خدماتهــا 
اكــة الجديــدة ســتجلب  وأشــار إىل أن هــذه الرش

المزيــد مــن الراحــة لعالــم الأعمــال«.

حســاب  عــى  المدفوعــات  ســتضاف   كمــا 
ي اليــوم 

ي هيئــة المنطقــة الحــرة �ف
المســتثمرين �ف

، حيــث ســتيم دفــع رســوم مقابــل  التــاىلي
ف  هــذه الخدمــة. وعــى المســتثمرين الراغبــ�ي
ــة التســجيل مــع  بالســتفادة مــن هــذه الخدم
ف  ــ�ي ــدة، مصطحب ــرة واح ــة م ــارات للرصاف م الإ
معهــم الرخصــة التجاريــة الصــادرة مــن الهيئة، 
مــع إحضــار إثبــات هويــة للمالــك، وذلــك وفقــا 
لقانــون البنــك المركــزي، ليتســىف لهــم بعدهــا 
اســتخدام هــذه الخدمــة مــن أي فــرع مــن 

 l .ــة ــة �في الدول ــارات للرصاف م ــروع الإ ف

هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة

الدولي واإلمارات للصرافة

تتعاونان في تسهيل
 دفع الفواتير

مناطق حرة

أثنــاء االجتمــاع بحضــور مديــر الهيئة ووفد اإلمــارات للصرافة
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ــر  ــة الشــارقة لاســتثمار والتطوي اختتمــت هيئ
ي المنتــدى العالمي 

وق« بنجــاح مشــاركتها �ف »�ش
 ،» ي ي العالــم العــر�ب

حــول »أوجــه النهضــة �ف
ي باريــس 

ي �ف الــذي نظمــه معهــد العالــم العــر�ب
تحــت رعايــة الرئيــس الفرنــ�ي فرانســوا هولند. 
 ، ف وأقيمــت فعاليــات المنتــدى عــى مــدار يومــ�ي
بحضــور شــخصيات مؤثــرة مــن 21 بلــداً عربيــاً، 
مــن المفكريــن، ورجــال الأعمــال، ومطــوري 
والمنظمــات  الهيئــات  وممثــىي  المشــاريع، 
ــتة  ــدى س ــاول المنت ــة، وتن ــة والخاص الحكومي
المشــاريع،  إقامــة  هــي  رئيســية  مواضيــع 
ومشــاركة  والمــدن،  والطاقــة،  والتعليــم، 

ــة. ــرأة، والثقاف الم

بــن جاســم  مــروان  وق«  وفــد »�ش وتــرأس 
ــارقة  ــة الش ــذي لهيئ ــر التنفي ــركال، المدي ال
وق«، يرافقــه ســعود  لاســتثمار والتطويــر »�ش
العاقــات  إدارة  مديــر  الســويدي،  مقــداد 
ي 

�ف وكان  وق«،  »�ش ي 
�ف كات  والــرش الدوليــة 

اســتقبال الوفــد بمقــر وزارة الخارجية الفرنســية 
الشــؤون  وزيــر  فابيــوس،  لــوران  معــاىلي 
، ورئيــس  الخارجيــة والتنميــة الدوليــة الفرنــ�ي
.وتناولــت  ي مجلــس إدارة معهــد العالــم العر�ب
العربيــة  يــة  الحرصف البيئــة  تطــور  وق«  »�ش
أقيمــت  حــوار  جلســة  خــال  المعــا�ة 
ــة  ــة مدين ــة العربي ــوان »هــل المدين تحــت عن
ــن جاســم  ــا مــروان ب المســتقبل؟«، شــارك به
ــالردو، الرئيــس  الــركال، وأدارهــا ميشــيل باب
وإدارة  للبيئــة  الفرنســية  للوكالــة  الســابق 
الطاقــة، ومنســق الـ«فيفــا بوليــس«، وناقشــت 
ي 

ــة �ف ــة العربي ــتقبل المدين ــوار مس ــة الح جلس

شــروق: الشــارقة مدينــة عالميــة 
تحافــظ علــى جذورهــا العربيــة

ي الــذي يشــهده العالــم  ظــل التوســع الحــرصف
ة متســارعة وعــى نطــاق واســع. ي بوتــ�ي العــر�ب

وضمــت جلســة الحــوار كارل شــارو، المهنــدس 
«، وصاحــب  ي آركيتكتــرش ي إل �ب ي »�ب

المعمــاري �ف
 ، ف مونجــ�ي وبيــ�ي  ريماركــس،  كارل  مدونــة 
 ،» ي ي �ب

ــه �ت ــة »آر إي ــذي لمجموع ــس التنفي الرئي
، مدير عــام جمعية »دوســوفجا  وزبــ�ي موهــىي
دودول مدينــة«، وســلمى ســمر الدملوجــي، 
المهندســة المعماريــة والأســتاذة الجامعيــة 
ــة  ي الجامع

ــامي �ف س ــم الإ ــة بالعال المتخصص
، نائــب  ف وت، وفيليــب دو فونتــ�ي الأمريكيــة ببــ�ي

ــتثمار. ي لاس ــك الأورو�ب ــس البن رئي
ــة  ــال جلس ــه خ ــث ل ي حدي

ــركال �ف ــال ال وق
ــة  ــى التنمي ــارقة ع ــارة الش ــزت إم ــوار: رك الح
خالهــا  مــن  ي 

الــىت والمتوازنــة،  المســتدامة 
ــارقة  ــدن الش ــة م ــى تنمي ــل ع ــل العم يتواص
الســاحل  إىل  ي 

�ت الــرش الســاحل  مــن  كافــة، 
ي وتطويرهــا. الغــر�ب

ــتدامة  ــة المس ــى التنمي ف ع ــ�ي ك ــح أن ال�ت وأوض
القطاعــات  مــن  مجموعــة  ي 

�ف رؤيتــه  يمكــن 
حيــث  الصناعــي،  القطــاع  مثــل  مــارة،  بالإ
عملــت الشــارقة عــى إيجــاد بيئــة لتعزيــز 
النمــو وذلــك بإنشــاء 19 منطقــة مخصصــة 
ــم  ــا ت ــطة. كم ة والمتوس ــ�ي ــات الصغ للصناع
ــن  ــتفيد م ــددة تس ــو مح ــاط نم ــتهداف نق اس
والفــرص  للشــارقة  اتيجي  الســ�ت الموقــع 
ــة  ــك بإقام ــع، وذل ــا الري ــن نموه ــة ع الناتج
، ســواًء  ي

ي القطــاع اللوجيســىت
مناطــق حــرة �ف

ي قطــاع 
الشــحن البحــري أو الجــوي، وأيضــاً �ف

ــركال: نحــرص  ــة. وأضــاف ال ــة الصحي الرعاي
يــة  البرش التنميــة  عــى  ف  كــ�ي ال�ت عــى  الآن 

الشــارقة - المجاز
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ــاء أي أمــة،  والتعليــم باعتبارهمــا الأســاس لبن
اتيجيتنا الهادفــة لمواكبــة  ي ســياق اســ�ت

وذلــك �ف
ــة وتطــورات العــرص دون التخــىي عــن  الحداث
ثقافتنــا وتقاليدنــا وتاريخنــا العريــق، خصوصــا 
بعــد أن باتــت الشــارقة اليــوم مدينــة عالميــة، 
ولكنهــا تحافــظ عــى تقاليدهــا العربيــة وقيمها 

ســامية العريقــة. الإ
ي 

وق« �ف شــارة إىل الــدور الــذي تلعبــه »�ش وبالإ
تنميــة الشــارقة، اســتعرض الــركال المشــاريع 
بإنجازهــا،  الهيئــة  قامــت  ي 

والــىت العديــدة، 
وتتضمــن تطويــر المناطــق التاريخيــة لتصبــح 
وجهــات ســياحية رائــدة، مثــل قلــب الشــارقة، 
الشــارقة  ي 

�ف الرئيســية  المناطــق  وتحويــل 
إىل وجهــات ســياحية مثــل واجهــة المجــاز 
أشــار  كمــا  ه،  ف والمنــ�ت والقصبــاء،  المائيــة، 
ي ســبيل 

وق« �ف ي تبذلهــا »�ش
إىل الجهــود الــىت

ي 
ــة �ف ــى البيئ ــة ع ــتدامة والمحافظ ــع الس وض

صــدارة خطــط التنميــة، وذلــك عــ�ب مشــاريع 
وع  وع كلبــاء للســياحة البيئيــة ومــرش مثــل مــرش

l . ــ�ي ــ�ي بونع ــرة ص جزي

الشــارقة - كورنيــش بحيــرة خالد 

الشــارقة - كورنيــش بحيــرة خالد 

الشــارقة - الســوق المركزي
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ي الحلقــة الســابقة تعريــف 
تناولنــا �ف

ات والتطــورات  داري والتغــ�ي الفكــر الإ
ي ظهــرت 

العلميــة والتكنولوجيــة، والــىت
ــة تعــ�ب  ــاذج فكري ــكار ونم ي شــكل أف

�ف
حيــث  داري،  الإ الفكــر  تطــور  عــن 
ــكار والمنتجــات  ــداع والبت ب ــح الإ أصب
ــة إىل  ــة بصفــة عامــة لهــا أهمي الفكري
الحــد الــذي أظهــر نمــط حيــاة جديــد 
المعلومــات  عــى  بالأســاس  يرتكــز 

ــارف. والمع
الســابقة  الحلقــة  ي 

�ف تناولنــا  وقــد 
داريــة  أهــم المفاهيــم والنمــاذج الإ
ي تعــ�ب عــن مــدى تطور 

المعــا�ة الــىت
ي محاولــة لاإحاطــة 

داري، �ف الفكــر الإ
المعــا�،  الفكــر  هــذا  بخصائــص 
ــذه  ــن ه ــى م ــا تبق ــنتاول م ــا س ، كم
ي هــذه الحلقــة 

المفاهيــم والنمــاذج  �ف
وذلــك مــن خــال العتمــاد عــى أهــم 
ي 

المراجــع والمصــادر المتخصصــة �ف
ــاىلي :  ــو الت ــى النح ــال ع ــذا المج ه

33- التسويق الداخلي: 
السياســات  مختلــف  ويتضمــن 
ي تســتهدف 

والأســاليب التصاليــة الــىت
 . الداخــىي العميــل  عــى  التأثــ�ي 
بغــرض  داخليــاً  يكــون  التوجــه  أي 
ــىي  ــل الداخ ــا العمي ــب ولء ورض كس
مــن  مجموعــة  فهــو  للمؤسســة. 
تحديــد  نحــو  الموجهــة  الأنشــطة 
داخــل  ف  العاملــ�ي ورغبــات  حاجــات 

تكتبها: د. ناديـة موسى إدريـس

االتجاهـات الحـديثـة في الفكــر اإلداري
) الحلقة 4(

( والعمــل عــى  المنظمــة )الزبــون الداخــىي
ــات باســتخدام  ــك الحاجــات والرغب إرضــاء تل
هــذا  أن  كمــا  التســويقية،  اتيجيات  الســ�ت
ف  ي عــى فكــرة أن العاقــات بــ�ي

المفهــوم مبــىف
دارة  مختلــف الأقســام والوظائــف وحــىت الإ
عــى  قائمــة  المنظمــة  داخــل  ف  والعاملــ�ي
ــاً  ــل عمي ــرف يمث ــل أي كل ط ــوم العمي مفه
وحاجياتــه.  رغباتــه  تلبيــة  يتوجــب  لاآخــر 

34- رضا ووالء العميل:
 ويمكــن تعريــف رضــا العميــل عــى أنــه حالــة 
ــة أو شــعور بالرضــا مــن طــرف  نفســية مرضي
ــق  ي تحقي

ــة �ف ــاح المنظم ــة لنج ــل نتيج العمي
ــل لمــرة واحــدة، أي  ــات العمي ــات وحاجي رغب
يحــدث عندمــا تتحقــق وتتطابــق خدمــات 
ــورات  ــات وتص ــع توقع ــة م ــة المقدم المنظم
الرضــا حالــة  يكــون  العميــل، وعــى هــذا 
ــة تتغــ�ي وتتقلــب مــن  ــة وموقفي نفســية ظرفي
حيــث الشــدة والطبيعــة بحســب تغــ�ي طبيعة 
ف المنظمــة والعميــل. أمــا  واتجــاه العاقــة بــ�ي
الــولء فهــو حالــة نفســية مرضيــة تنشــا نتيجــة 
ي 

�ف للمنظمــة  والمتكــرر  المســتمر  النجــاح 
ــة  ــارة عــن حال تحقيــق رضــا عميلهــا، فهــو عب
نفســية تجعــل العميــل يشــعر بولئــه وانتمائه 
للمنظمــة وهــي تعــ�ب عــن رد فعــل نتيجــة 
ي المتكــرر 

العاقــة والأداء الحســن والمــر�ف
مــن طــرف المنظمــة، وشــدة قوتــه تظهــر 
ــة  ــاه المنظم ــل اتج ــلوك العمي ــال س ــن خ م
ــى  ــعور ع ــذا الش ــىف ه ــث يب ــا. حي ومنتجاته

ــة. ــة عالي ــة اعتمادي ــة ودرج ــة المطلق الثق

35-التسويق بالعالقات:
 يمكــن تعريــف التســويق بالعاقــات عــى 
أنــه نشــاط تســويقي مركــز ومدعــم يســتهدف 
ــم  ــل تدعي ــن أج ــاء م ــن العم ــة م ــة معين فئ
وضمــان  بالمنظمــة  عاقتهــم  وتعزيــز 
اســتمراريتها، وذلــك مــن خــال كســب ولئهــم 
ف  للمنظمــة القائــم عــى الرضــا الدائــم والتمــ�ي
ي خدمتهم. فبواســطة السياســات والأســاليب 

�ف
التســويقية المركــزة تعمــل المنظمة عــى إقامة 
ف  ف العمــاء المهمــ�ي عاقــات دائمــة بينهــا وبــ�ي
اســتهدافهم  يتــم  حيــث  لهــا،  بالنســبة 
بشــكل خــاص بواســطة الوســائل والسياســات 
ــا  ــن خاله ــح م ــم توضي ي يت

ــىت ــويقية وال التس
ي 

ــىت ــا ال ســبب تعاملهــم مــع المنظمــة والمزاي
ي 

يمكــن الســتفادة مــن خــال الســتمرار �ف
اســتمرارية  تعاملهــم معهــا، حــىت تضمــن 
ف عمائهــا، وعمومــا يعتمــد  العاقــة بينهــا وبــ�ي
وتقويــة  ف  تركــ�ي عــى  بالعاقــات  التســويق 
ف  ف المنظمــة والعمــاء الحاليــ�ي العاقــة بــ�ي

ــدد. ــاء ج ــن عم ــث ع ــن البح ــدل م ب
36- إدارة الوقت:

ي ذلــك المجــال 
 يتمثــل وقــت المؤسســة �ف

ــا  ــق أهدافه ــا بتحقي ــمح له ــذي يس ي ال
ــىف الزم

العامــة. فوقــت العمــل للمنظمــة محــدود 
ــة واســتثماره عــن  ــده بدق ف يجــب تحدي وثمــ�ي
ــدول  ي ج

ــام �ف ــطة والمه ــع الأنش ــق توزي طري
ــج  ــت المنت ــاب الوق ــن حس ــث يمك ، حي ي

ــىف زم
ــاط-  ــت النش ــج= وق ــت المنت : الوق ــىي ــا ي كم
الوقــت  يمثــل  الوقــت غــ�ي منتــج. حيــث 
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عــن  العمــال  توقــف  أوقــات  منتــج  غــ�ي 
ــات راحــة  ــات أو أوق اب ــل ســواء كان إ�ف العم
ــى  ــا ع ــو أخذن ــا، فل ه ــل الآلت وغ�ي أو تعط
نتــاج  ســبيل المثــال تحديــد الوقــت الــازم لإ
نتــاج نجــده يســاوي:  كميــة معينــة مــن الإ
ي زمــن إنتــاج وحــدة واحــدة. 

عــدد الوحــدات �ف
مــع  المنتــج  الوقــت  يتــم مقارنــة  وهكــذا 
نتــاج حيــث يجــب التوفيــق  الوقــت الــازم لاإ
ــة،  ــبة للمؤسس ــارة بالنس ــا وإل كان خس بينهم
كمــا يجــب التنبيــه إىل انــه يوجــد نوعــان مــن 
ل  ووقــت  تنظيمــه  يمكــن  وقــت  الوقــت، 

ــه.  ــن تنظيم يمك
بكيفيــة  أساســا  فتهتــم  الوقــت  إدارة  أمــا 
اســتثمار الوقــت المتــاح واســتغاله اســتغال 
ــرق  ــاليب والط ــن الأس ــث ع ــن البح ــل  م امث
ي أقــرص 

ي تــؤدي إىل انجــاز الأهــداف �ف
الــىت

وقــت ممكــن، وعمومــا نســتطيع القــول إن 
تخطيــط  خــال  مــن  تــؤدى  الوقــت  إدارة 
ي أمثــل 

الأنشــطة وتوزيعهــا وفــق برنامــج زمــىف
البيئــة  خلــق  بهــدف  المؤسســة  وتنظيــم 
ــذه  ــاز ه نج ــة لإ ــروف المائم ــبة والظ المناس
ي أقــل وقــت ممكــن، وتوجيــه ودفع 

الأنشــطة �ف
ي وقتهــا المناســب 

ف إىل إنجازهــا �ف الموظفــ�ي
ــطة،  ــذه الأنش ــ�ي ه ــى س ــة ع ــرض الرقاب وف
ــب  ــات يج ــاليب وتقني ــق أس ــذا وف ــون ه ويك
ــن  ــتفادة م ــة الس ي عملي

ــىف ــي تع ــا. فه اتباعه
الوقــت المتــاح والكفــاءات المتوفــرة لــدى 
ي 

المنظمــة، لتحقيــق الأهــداف المهمــة الــىت
الوقــت  إدارة  إذن  تحقيقهــا.  إىل  تســعى 
ــره  ــب توف ــت الواج ــة الوق ــة ماءم ــي عملي ه
المتــاح. الوقــت  مــع  الأهــداف  نجــاز  لإ
الوســائل  مختلــف  اســتخدام  خــال  مــن 
والأســاليب المناســبة لذلــك مــن التخطيــط 
ــة  ــي عملي ــة. فه ــه والرقاب ــم والتوجي والتنظي
ف مهمــة تحقيــق  مســتمرة تتطلــب التوفيــق بــ�ي
ي 

�ف للمنظمــة  المتــاح  والوقــت  الأهــداف، 
مكانــات الماديــة المتاحــة. حــدود الإ

37- اقتصادات الوقت: 
نظــرا لتغــ�ي طبيعــة ومعالــم المنافســة بشــكل 
يركــز أكــ�ش عــى كســب ولء العمــاء وتحقيــق 
إىل  المنظمــات  اهتمــام  اتجــه  رضاهــم، 
ف وتطويــر خدمــة العماء،  ف عــى تحســ�ي كــ�ي ال�ت
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الرعــة  تحقيــق  منهــا  ي 
يقتــىف مــا  وهــذا 

مفهــوم  بذلــك  فظهــر  الأداء،  ي 
�ف والمرونــة 

جديــد يرتكــز عــى اقتصــادات الوقــت وذلــك 
ــت  ــن الوق ــن خــال الســتفادة القصــوى م م
ــواء  ــتغال، س ــن اس ــتغاله أحس ــاح واس المت
ــات  ــة رفــع �عــة الســتجابة لحاجي مــن ناحي
ــتغال  ــال اس ــن خ ــاء او م ــات العم ومتطلب
ــر القــدرات والمهــارات ومــن  ي تطوي

الوقــت �ف
ف الأداء، أو مــن ناحيــة إيجــاد إدارة  ثــم تحســ�ي
امــج  ام بالمواعيــد وال�ب ف فعالــة للوقــت واللــ�ت
عــى  ترتكــز  الوقــت  فاقتصــادات  الزمنيــة. 

ــة: ــاد التالي الأبع
- رفــع �عــة الســتجابة لمتطلبــات وحاجيــات 

: العمــاء: وتتحقــق مــن خــال مــا يــىي
إىل  المنتجــات  تقديــم  زمــن  تخفيــض   l

الأســواق
l تخفيــض زمن دورة تصنيع المنتج

l تخفيــض زمن الدورة للعميــل 
l تخفيــض زمن تحويل أو تغي�ي العمليات

ة: أي الســتفادة مــن  l الســتفادة مــن الخــ�ب
اكمــة نتيجــة الممارســة،  ات الم�ت أثــر الخــ�ب
ــت  ــن الوق ــتفادة م ــا الس ي منه

ــىف ــذا يقت وه
ات المهنيــة وتطويــر الأداء. لزيــادة الخــ�ب

ي تتحقــق مــن 
دارة الفعالــة للوقــت: والــىت l الإ

خــال التنظيــم الجيــد للعمليــات والأنشــطة 
مكانــات،  والإ للوســائل  المناســب  تيــب  وال�ت
امــج الزمنيــة، مــع  والتصميــم المائــم لل�ب
ــت  ــن الوق ــد م ــل أو الح ــى التقلي ف ع ــ�ي ك ال�ت
الضائــع، والقضــاء عــى الأنشــطة والوظائــف 

ــد. ــن الفاق ــل م ــة والتقلي ــ�ي المهم غ
الزمنيــة:  امــج  وال�ب بالمواعيــد  ام  ف اللــ�ت  l
ــاج  نت ــد والإ ــد التوري ــج ومواعي ــن برام وتتضم

....إلــخ. والتمويــل  والتنفيــذ  والتســليم 
ونشــ�ي هنــا إىل النتقــال والتحــول النوعــي 
ف عــى  كــ�ي داري مــن ال�ت الــذي شــهده الفكــر الإ
الحجــم كأســاس لتدعيــم تنافســية المؤسســة 
ــتفيد  ي تس

ــىت ــم ال ــورات الحج ــال وف ــن خ م
نتــاج بكميــات  منهــا المنظمــة والناتجــة عــن الإ

اقتصاديــات  خــاف  عــى  وهــذا  ة،  كبــ�ي
ــل  ــاراً ب ــم اعتب ــي للحج ي ل تعط

ــىت ــت ال الوق
بغيــة  الحجــم  تصغــ�ي  نحــو  تتجــه  ربمــا 
زيــادة الرعــة والمرونــة، فهــي تســعى إىل 
ــن  ــه م ــتثمار في ــت والس ــن الوق ــتفادة م الس
خــال إدارتــه إدارة محكمــة وفعالــة تتيــح لهــا 
تخفيــض التكاليــف، وخاصــة أن المنظمــات 
ــه  ــا وإدارت ي وقته

ــم �ف ــتطاعت التحك ي اس
ــىت ال

ي تســتطيع التفــوق وغــزو 
إدارة فعالــة هــي الــىت

الوقــت  ي 
�ف التحكــم  أن  باعتبــار  الأســواق، 

ي كســب ولء العميــل ليــس 
بشــكل جيــد يعــىف

فقــط مــن ناحيــة التكاليــف ولكــن يتعــدى 
ذلــك ليشــمل مختلــف كافــة أبعــاد اقتصــادات 

ــابقا. ــورة س ــت المذك الوق
ات  ــ�ي ــرا للتغ ــة: نظ دارة الحديثـ ــزات الإ مميــ
داري  الإ الفكــر  مســت  ي 

الــىت والتطــورات 
دارة الأعمــال، أحدثــت  والمجــال العمــىي لإ
دارة الأعمــال جعلتهــا  ســمات وخصائــص لإ
ــور  ي العص

ــه �ف ــت علي ــا كان ف عم ــ�ي ــ�ي وتتم تتغ
تلــك  أهــم  إبــراز  ويمكــن  الماضيــة، 

: يــىي فيمــا  الخصائــص 
 المرونة:

دارة العرصيــة أكــ�ش مرونــة   إذ أصبحــت الإ
ات  مــن حيــث التــرصف والســتجابة للتغــ�ي
علميــة  كانــت  ســواء  بالمنظمــة  المحيطــة 
ات  فكريــة أو عمليــة بيئيــة، فمــن ناحيــة التغــ�ي
ــة  ــ�ش �ع ــوم أك دارة الي ــد أن الإ ــة نج العلمي
ــر  ــده الفك ــا يول ــر بم ــث التغــ�ي والتأث ــن حي م
داري مــن أفــكار ونمــاذج وأســاليب عمــل  الإ
فقــد  البيئيــة  الناحيــة  مــن  أمــا  هــا،  وغ�ي
أصبحــت ذات قــدرة أكــ�ب عــى الســتجابة 
ي بيئــة المنظمــة 

ي تحــدث �ف
ات الــىت لتلــك التغــ�ي

ات والتحســينات المناســبة  وإحــداث التغــ�ي
وريــة. والرصف

زيــادة االعتمــاد علــى المعلومــات 
والمعــارف: 

حيــث أصبحــت المعــارف والمعلومــات تمثــل 
فنجاعــة  داري  الإ للعمــل  الأساســية  ة  ف الركــ�ي

داري  ومــدى صاحيــة الموقــف والعمــل الإ
المعلومــات  ونوعيــة  حجــم  عــى  تتوقــف 
والمعــارف المتوفــرة لحظــة الحاجــة إليهــا.

التوجه االستراتيجي: 
داري  الإ للعمــل  اتيجي  الســ�ت التوجــه  زاد 
الهتمــام  خــال  مــن  الحــاىلي  العــرص  ي 

�ف
ف عنــا� بيئتهــا  أكــ�ش بموقــع المنظمــة بــ�ي
هــا مــن الأمــور  هــا ونموهــا وبقائهــا وغ�ي ومص�ي
ي أصبحــت ذات اهتمــام مــن 

اتيجية الــىت الســ�ت
. ف ــ�ي داري ــل الإ قب

روح   ( المشــاركة  علــى  االعتمــاد 
الفريــق(: 

عــى  تعتمــد  الحاليــة  دارة  الإ tأصبحــت 
التســي�ي الجماعــي وتكاتــف الجهــود مــن خــال 
ــ�ي  ــط والتغي ــة التخطي ي عملي

ــال �ف اك العم إ�ش
اتيجية  وإتخــاذ القــرارات وجميــع الأمور الســ�ت
ي الفكــر 

الأخــرى، كمــا أن التحــول المعــا� �ف
دارة يتــم مــن  ي عــى أن نجــاح الإ

داري مبــىف الإ
ــود. ــد الجه ي تنســيق وتوحي

خــال النجــاح �ف
 االعتمــاد على الرقابة الذاتية: 

دارة  والإ الفــرد  ف  بــ�ي الثقــة  لزيــادة  نظــرا 
ي،  ــرش ــا الب ــو مورده دارة نح ــرة الإ ــ�ي نظ وتغ
ــاءة  ــدرة والكف ــى الق ــة ع ــرة المبني ــك النظ تل
والنتمــاء، الأمــر الــذي أدى إىل زيــادة حمــاس 
ف وتطويــر  الأفــراد ودافعيتهــم نحــو تحســ�ي
الجماعــي  العمــل  إىل  ضافــة  بالإ الأداء، 
الــذي قلــل مــن أهميــة  الأمــر  والمشــاركة 
دور  وزيــادة  وتراجعهــا  داريــة  الإ الرقابــة 
الفــرد  النابعــة مــن قيــم  الذاتيــة  الرقابــة 
ــح  ــاط المصال ومــدى إحساســه بالنتمــاء وارتب

العامــة.  المصالــح  مــع  الشــخصية 
منقــادة  إدارة  إلــى  التحــول 

 : لعميــل با
ف جهــود المنظمــات والأعمــال  أصبــح تركــ�ي
ــات  ــات وحاجي ــق رغب ــو تحقي ــاً نح ــه منصب كل
العميــل، كونــه يمثــل أســاس النجــاح والبقــاء 
داري  الإ العمــل  أصبــح  لهــذا  الســوق،  ي 

�ف
ــولت  ــات ومي ــب توجه ــاداً حس ــاً ومنق موجه
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العميــل.
دارة العرصيــة أصبحــت تعــرف حركــة  إن الإ
ــور  ــاف إدارة العص ــى خ ــة، ع ــة �يع فكري
اً  وتغــ�ي تطــوراً  تعــرف  زالــت  ول  الســابقة 
حــاداً يتجــه كلــه إىل زيــادة الهتمــام بالمــورد 
ــن  ــم وم ــل التنظي ــ�ي دوره داخ ي وتغي ــرش الب
جانــب آخــر زيــادة دور المعرفــة والمعلومــات 
وســائل  أهميــة  وزيــادة  الأنشــطة.  أداء  ي 

�ف
ي إتمــام 

تكنولوجيــا المعلومــات والتصــال �ف
دارة  ــص الإ ــم وخصائ داري، فمعال ــل الإ العم
ي الســابق مــن 

ت عمــا كان �ف الحديثــة تغــ�ي
ــى  ــاء ع ــا، وبن ا جذري ــ�ي ــة تغ ــة العملي الناحي
مــا ســبق يمكــن تعريــف ادارة الأعمــال حســب 
: »هــي  مفهومهــا الحديــث والعــرصي كمــا يــىي
القائــم  التفاعــل  وتوجيــه  تنظيــم  عمليــة 
ــة مــن  ي ــة والبرش ــف المــوارد المادي ف مختل ــ�ي ب
أجــل تحقيــق أهــداف المنظمــة المؤسســة 
ــد،  ــم العوائ ــائل وتعظي ــض الوس ــى تخفي ع
ات والمعــارف  وهــذا بالعتمــاد عــى الخــ�ب
تكنولوجيــا  وســائل  وبمســاعدة  الشــخصية 
الأعمــال  فــإدارة  والتصــال.  المعلومــات 
ــة  ــدرس كيفي ــذي ي ــم ال ــي العل ــة ه العرصي
ــكل  ــات بش ــوارد المنظم ــتخدام م ــ�ي واس توف
يحقــق أهدافهــا وغاياتهــا، بالعتمــاد عــى 
ات وبمســاعدة تكنولوجيــا  المعــارف والخــ�ب

والتصــال. المعلومــات 
المراجع:

)نمــاذج  ف  التمــ�ي إدارة   - الســلمي  عــىي  أ.د: 
ي عــرص المعلومــات(- دار 

دارة �ف وتقنيــات الإ
ــرة  ــع- القاه ــرش والتوزي ــة والن ــب للطباع غري

2002  –
-2 د: مصطفــى محمــود أبــو بكــر- المــوارد 
ــية-  ة التنافس ف ــ�ي ــق الم ــل لتحقي ــة مدخ ي البرش

ســكندرية- 2004 الــدار الجامعيــة الإ
ي 

-3 أ : قلــش ع- نــوري م- دور التدريــب �ف
ي 

ــدى الوطــىف ة التنافســية- المنت ف ــ�ي ــم الم تدعي
ف الكفــاءات وتنميتهــا-   الثالــث حــول تثمــ�ي

l 2006 -جامعــة باجــي مختــار عنابــة
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ــوم الجمــارك العالمــي لهــذه الســنة هــو بشــ�ي  إن ي
ي 

�ف للحــدود  المنســق  التدبــ�ي  عــام  لنطــاق 
منظمــة الجمــارك العالميــة؛ وهــو عــام نحــث 
تشــجيع  عــى  الجمركيــة  دارات  الإ فيــه 
ف  ــ�ي ــدف تحس ــا به ي بنته

ــىت اكات ال ــرش ال
الحدوديــة.  العمليــات  وتريــع 

ــن تنســيق  إن هــذا الشــعار يتضم
طبقتهــا  ي 

الــىت الممارســات 
مــع  إداراتهــا  ي 

�ف الجمــارك 
الأخــرى  الجمركيــة  دارات  الإ
والدوائــر الحكوميــة الأخــرى 
الحــدود  عــى  العاملــة 
ف  المشــغل�ي مــع  وكذلــك 
ف  العاملــ�ي ف  القتصاديــ�ي
العابــرة  التجــارة  ي 

�ف
مــن  نشــ�ي  للحــدود. 
»تنســيق  شــعار  خــال 
مقاربــة  الحــدود-  إدارة 
كاء«  ــرش ــط ال ــة لرب حرصي
المجتمــع  طموحــات  إىل 
لمزيــد  الــدوىلي  الجمــركي 
التنســيق  تعزيــز  مــن 
ــل  ــات العم ــاون وعاق والتع

يــن.  الكث�ي كائهــا  �ش مــع 
ينبغــي عــى الدوائــر الحدوديــة 
العمــل معــا للمصلحــة العامــة 
التنظيميــة  صاحياتهــا  رغــم 
المختلفــة، لأن تنســيق إدارة الحــدود 
للخدمــات  أفضــل  تقديــم  إىل  يــؤدي 
ــن  ــة م ــض التكلف ــة وتخفي ــل الزدواجي وتقلي
ــات الحجــم الكبــ�ي و عــدد أقــل  خــال اقتصادي
مــن عمليــات التدخــل لكنهــا أفضــل اســتهدافا وكلــف 
ف  ي تحســ�ي

نقــل أقــل وأوقــات انتظــار أقــل وتكاليــف أقــل �ف
ــز  ــات والســتخبار وتعزي ــ�ب للمعلوم ــة وتشــارك أك ــة التحتي البني

 . ف كاء الحدوديــ�ي ف جميــع الــرش ابــط بــ�ي ال�ت
إدارة  تنســيق  ان يحققهــا  يمكــن  ي 

الــىت ة  الكثــ�ي الفوائــد  اعتبــار  وعــى 
دارات الجمركيــة  كاء عــى الحــدود، فلطالمــا أيــدت الإ الحــدود لجميــع الــرش
ــد مــن  ي مزي

ــادئ تنســيق إدارة الحــدود سيســاعد �ف ــق مب مفهــوم أن تطبي
نجــاح تقديــم الخدمــات العامــة المتعــددة عــى الحــدود، ويــؤدي بالتــاىلي 
ــو  ــز النم ــة وتعزي ــة التجاري ــز البيئ ــتثماري وتعزي ــاخ الس ــر المن إىل تطوي
القتصــادي. وتحــت مظلــة منظمــة الجمــارك العالميــة، فقــد قامــت 
دارات الجمركيــة باســتحداث العديــد مــن الوثائــق والأدوات لدعــم  الإ

اتفاقيــة  الحــدود؛  إدارة  تنســيق  ف  تحســ�ي
ــن  ــد م ــى العدي ــتمل ع ــة تش ــو المعدل كيوت
مــع  تتعامــل  ي 

الــىت الأساســية  جــراءات  الإ
تنســيق إدارة الحــدود عــى وجــه الخصــوص 
مثــل؛ تنســيق ســاعات العمــل عــى الحــدود، 
وإنشــاء  كة  مشــ�ت رقابــة  عمليــات  وإجــراء 
هــذه  وجميــع  متجــاورة،  جمركيــة  مراكــز 
الأمــور تســهل التجــارة؛ ودليــل عمــل تنســيق 
ف  ــاً للتحســ�ي إدارة الحــدود يقــدم إرشــاداً فني

ــال.  ــذا المج ي ه
�ف

للدوائــر  المنفصلــة  الأنظمــة  دمــج  إن 
ــد  ــدة موح ــذة واح ــام ناف ي نظ

ــة �ف الحدودي
هــو أحــد المبــادئ الجوهريــة لتنســيق إدارة 
الحــدود؛ يوفــر دليــل عمــل منظمــة الجمــارك 
رشــاد  العالميــة حــول النافــذة الواحــدة الإ
ــا�  ــا العن ــة وأيض ــول السياس ــارك ح للجم
ي 

ــة لمثــل هــذه الأنظمــة، �ف ــة والقانوني التقني
ــات  ــن نمــوذج البيان ف أن النســخة 3.0 م حــ�ي
تغطــي  العالميــة  الجمــارك  لمنظمــة 
ــدة  ــذة الواح ــة الناف ــات لبيئ ــات البيان متطلب
ليــس فقــط للجمــارك بــل للدوائــر الحكوميــة 

الأخــرى. 
 2015 عــام  فــإن  آخــرا،  وليــس  ا  وأخــ�ي
ي 

لتبــىف ة  العــا�ش الذكــرى  أيضــا  ســيمثل 
ــارة  ــهيل التج ــن وتس ــ�ي أم ــل معاي ــار عم إط
إضافــة  عــى  سيشــتمل  والــذي  العالميــة 
والدوائــر  »الجمــارك  هــي  ثالثــة  ة  ف ركــ�ي
الحكوميــة الأخــرى”، ممــا يجعــل الشــعار 
ي وقتــه المناســب. وخــال 

الســنوي مائمــاً و�ف
ي أدعــو أعضــاء منظمــة الجمــارك 

2015، فــا�ف
العالميــة لتبــادل المعلومــات حــول رؤيتهــم 
تنســيق  ونمــوذج  الحــدود،  إدارة  لتنســيق 
ي يطبقونهــا وجهودهــم 

إدارة الحــدود الــىت
ي تنســيق ومواءمــة وتســهيل أنظمــة إدارة 

�ف
الحدوديــة  الدوائــر  جميــع  ف  بــ�ي الحــدود 
مجــال  ي 

�ف بالتوعيــة  المتعلقــة  ونشــاطاتها 
ي المجتمــع التجــاري، 

تنســيق إدارة الحــدود �ف
متمنيــا للجميــع يــوم جمــارك عالميــاً ناجحــاً 

جــدا ،،
ميكوريا كونيو 
ف العام   الم�ي

l 2 26 ينايــر/ كانون ثا�في
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وكذلــك ســجلت حركــة الطائرات)المنتظمــة وغــ�ي 

المنتظمــة( زيــادة بنســبة 6,5 بالمائــة، من 66,244 

ف  ف ألفــاً ومائتــان وأربــع وأربعــ�ي رحلــة )ســت وســت�ي

 70,559 إىل   2013 العــام  ي 
�ف ســجلها  رحلــة( 

ف  وخمســ�ي وتســع  وخمســمائة  ألفــا  ف  )ســبع�ي

ي عــام 2014. فيمــا ســجل حجــم مناولــة 
رحلــة( �ف

ة نفســها مــن العــام الجــاري  الشــحن خــال الفــ�ت

حــواىلي 240 ألــف طــن تقريبــا، والــذي تأثــر نتيجــة 

ــي. ــادي العالم ــؤ القتص التباط

وجــاءت الزيــادة بشــكل رئيــ�ي مــن خــال تعــدد 

كات  ضافيــة لــرش الوجهــات الجديــدة والرحــات الإ

الــدوىلي  الشــارقة  مطــار  ي 
�ف العاملــة  ان  الطــ�ي

ي 
الوطــىف الناقــل  ان،  للطــ�ي العربيــة  ولســيما 

ي تحظــى 
مــارات العربيــة المتحــدة، الــىت لدولــة الإ

ف أوســاط المســافرين، وتقــدم  بســمعة طيبــة بــ�ي

ها لرحــات  ة، إىل جانــب تســي�ي ف خدمــات متمــ�ي

اســتقبل مطــار الشــارقة الدولــي خالل 
العــام الماضــي أكثــر مــن 9,5  مليــون 
مليــون   8,5 مــع  بالمقارنــة  مســافر 
مســافر ســجلها فــي العــام 2013، أي 
بزيــادة قدرهــا حوالــي مليــون مســافر 

وبنســبة11,89 بالمائــة.

مطار الشارقة الدولي

يســتقبل 9,5 مليــون مســافر بزيــادة 
ــا 11,89% قدره
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ف أســطول  تصــل إىل 100 وجهــة عــى مــ�ت

طائراتهــا الحديــث.

ــس  ــع، رئي ــالم المدف ــىي س ــعادة ع ــال س وق

هيئــة مطــار الشــارقة:”تمكن مطــار الشــارقة 

ــدوىلي مــن تســجيل معــدلت نمــو مرتفعــة  ال

ــة  ــتمرار حرك ــع اس ، م ي
ــا�ف ــام الم ــال الع خ

ــى أن  ــدل ع ــذا ي ــاد، وه ــافرين بالزدي المس

الطلــب عــى الســفر عــ�ب مطــار الشــارقة 

ــار  ــى المط ــتمر، ويحظ ــاع مس ي ارتف
ــدوىلي �ف ال

ي أوســاط المســافرين. كمــا أنهــا 
بشــعبية �ف

ذات  بإجراءاتنــا  وتقديــر  اف  اعــ�ت بمثابــة 

وخدماتنــا  والمبســطة،  العاليــة  الكفــاءة 

الشــارقة  جاذبيــة  عــن  فضــا  الممتــازة، 

كوجهــة مهمــة لاأعمــال والســياحة”.

يجابيــة  وأضــاف ســعادته قائــا:”إّن النتائــج الإ

ي أعــداد 
ي حققهــا مطــار الشــارقة الــدوىلي �ف

الــىت

ــام  ــال الع ــرات خ ــة الطائ ــافرين وحرك المس

ي تقدمهــا 
ي انعكاســاً للجهــود الــىت

ي تــأ�ت
المــا�ف

ي 
والــىت المطــار  ي 

�ف العاملــة  الأطــراف  كافــة 

وأســهمت  حقيقيــة،  اكــة  برش معــه  ترتبــط 

ي ترســيخ مكانــة المطــار عــى الصعيديــن 
�ف

أفضــل  مــن  كواحــد  والعالمــي  قليمــي  الإ

ي المنطقــة. وقــد اســتطاع مطــار 
المطــارات �ف

يحــة  الــدوىلي أن يكســب ثقــة �ش الشــارقة 

ان”. كات الطــ�ي واســعة مــن المســافرين و�ش

ي 
ــىت ــارقة ال ــارة الش ــعادته إىل أن إم ــار س وأش

عاصمــة  بلقــب  ي 
المــا�ف العــام  احتفلــت 

ســامية2014   شــهدت العديــد  الثقافــة الإ

والمعــارض  والأنشــطة  الفعاليــات  مــن 

ي أســهمت بدورهــا 
ــىت والمؤتمــرات المهمــة، ال

مــارة، وكانــت  ي زيــادة عــدد الــزوار إىل الإ
�ف

الشــارقة وجهــة ســياحية مفضلــة للعديــد 

مــن الســياح، وأيضــا تخلــل هــذه الأشــهر 

جــازات  مواســم ســفر وخصوصــا خــال الإ

الرســمية”. والعطــات  المدرســية 

وأعــرب عــن شــكره لمســتخدمي المطــار مــن 

الســفر  ووكاء  ان  طــ�ي كات  و�ش مســافرين 

الخاصــة  الرحــات  ومشــّغىي  والســياحة، 

لعمليــات  الداعمــة  الخاصــة  كات  والــرش

الشــارقة  مطــار  ي 
�ف ثقتهــم  عــى  المطــار 

ــهياته.  ــه وتس ــتخدامهم لخدمات ــدوىلي واس ال

ي 
الوظيفــي �ف للــكادر  كمــا عــ�ب عــن شــكره 

ي وهيئــة مطــار الشــارقة 
ان المــد�ف دائــرة الطــ�ي

طــة  و�ش ان  الطــ�ي لخدمــات  والشــارقة 

قامــة وشــؤون الأجانــب  الشــارقة وإدارة الإ

ي 
ي الجهــات العاملــة �ف

وجمــارك الشــارقة وبــا�ت

ي أســهمت 
ة الــىت المطــار عــى جهودهــم الكبــ�ي

l .نجــازات الإ هــذه  تحقيــق  �في 
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