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كلمة
دائمــً هنــاك بدائــل ،هــذا هــو المبــدأ الــذي يتمســك بــه
ا لعظمــا ء ،
َ
ْ
إنــه ســاح قـَتـّــال لليــأس ،باعــث لألمــلُ ،مخت ِبــر للصبــر والمثابــرة،
مــن مقتضــاه أنــك إذا طرقــت بابــً ولــم تســمع جوابــً عليــك
أن تبحــث عــن بــاب آخــر ،وإذا انقطــع بــك ســبيل عليــك أن
تجــد ســبي ً
ال غيــره ،دائمــً هنــاك بــاب آخــر وســبيل آخــر ..حيــن
كان يقصدنــي طالــب علــم كنــت دائمــً ومنــذ البدايــة أغــرس
فيــه هــذا المبــدأ ،قبــل أن ألقنــه درســً كنــت أعــوده إذا ســألته
ســؤا ً
ـي كــي أقــدم لــه
ال ال يعــرف لــه جوابــً علــى أن ال َيــرُ دَ ه علـ ّ
الجــواب بحجــة أنــه ال يعــرف ،بــل يبحــث بنفســه فــي مــكان
آخــر وبأســلوب آخــر فتظهــر لــه البدائــل واحــد تلــو اآلخــر إلــى أن
يجــد ضالتــه فيتأكــد لــه فــي كل مــرة أنــه قــادر علــى أن يجــد
وتأمــل فاســتغنى.
ص َبــر وثا َبــر
بنفســه الجــواب ،ويــدرك أنــه َ
َ

مدير التحرير
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حاكم الشارقة
يفتتحالمنتدىالعالمي
لالستثماراألجنبيالمباشر2015
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
ائتمانيــة متقدمــة مــن كبريــات الــوكاالت العالميــة لتصبــح وجهــة اســتثمارية آمنــة كمــا هــي
وجهــة العالــم الثقافيــة والعلميــة.

جــاء ذلــك خــال افتتــاح ســموه للمنتــدى
أ
ش
جنــى
المبــا� 2015
العالمــي لالســتثمار ال ب ي
 حيــث يلتقــي شالــرق والغــرب  -والــذي
عقــد ف ي� الثامــن مــن بف�ايــر ف ي� قاعــة الجواهــر
للمناســبات والمؤتمــرات واســتضافته هيئــة
الشــارقة لالســتثمار والتطويــر ش
«�وق».
ف
و� الوقــت الــذي
وأشــار ســموه أن الشــارقة ي
عانــت فيــه اقتصــادات العالــم تحديــات
كبــرة أبرزهــا أزمــة المــال العالميــة كانــت
ي
ن
بمنــأى عنهــا كونهــا تبــ ي اقتصادهــا برؤيــة
بنــاء االنســان جســديا وفكريــا واقتصاديــا..
منوهــا ســموه بأنــه ف ي� الوقــت الــذي تتباطــأ
فيــه خطــى العديــد مــن دول العالــم نحــو
ف
التعــا� مــن اضطراباتهــا االقليميــة وأزماتهــا
ي
الماليــة تتســارع ف ي� الشــارقة خطــى البنــاء
لتكــون المــاذ آ
المــن للمســتثمرين لمــا بنتــه
عــى مــدى ســنوات طويلــة مــن بيئــة متكاملــة
ن
ـى رغبــات وتطلعــات
ومــا لديهــا مــن قوانـ يـ� تلـ ب ي
المســتثمرين ومؤسســات ومزايــا اســتثمارية
كثــرة ولديهــا مــدن صناعيــة ومناطــق حــرة.
ي
وقــال صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور
8

ســلطان بــن محمــد القاســمي « ف� عالــم تك ـرث فيــه الرصاعــات والحــروب وتتكاثــر فيــه نز
ال�اعــات
وتصفيــة الحســابات وتتفاقــم فيـ يـه مشــاكل الفقــر والبطالــة عالــم اختلطــت فيــه أ
الوراق وتناثــرت
وبــات فيــه االقتصــاد متأث ـرا ومؤث ـرا مح ـركا وصانعــا للسياســات محكومــا منهــا ومتحكمــا فيهــا ف ي�
آن كــم تكــون الحاجــة إىل تحقيــق تقــارب بـ ي ن
ـ� أقطــاب هــذا العالــم وإىل تباحــث ماهيــة اقتصــاد
ض
بنــاء يحقــق آمــال الشــعوب ويرتكــز عــى عنــر الشــباب وهــم أمــل الحــا� وبنــاة المســتقبل «.
والكبــرة
الصغــرة بحجمهــا
وأضــاف ســموه « مــن عالمنــا الواســع نلتقــي ف ي� هــذه البقعــة
ي
ي
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ف
ت
ـى لطالمــا جمعــت أقطــاب العالــم مــن رواد الثقافــة
بطموحاتهــا وأهدافهــا هنــا ي� الشــارقة الـ ي
والعــام تجمعكــم اليــوم لتعزيــز رؤاهــا واســتكمال بنائهــا الــذي ترتكــز فيــه إىل
والعلــم والفكــر إ
أ
ف
ف
ف
النســان كونــه حجــر الســاس ي� بنــاء المجتمعــات والمحــرك الرئيــس ي� تطويرهــا «.
االســتثمار ي� إ
ف
ض
ت
ـا� عاصمــة للثقافــة
ـى ودعــت عامهــا المـ ي
وقــال ســموه « هنــا ي� عاصمــة الســياحة العربيــة الـ ي
ف
ت
ـى بــدأت خطاهــا بالثقافــة
إ
الســامية وقبــل أعــوام عاصمــة فالثقافــة العربيــة ..ي� الشــارقة الـ ي
ـر� تتــواءم فيــه االهتمامــات مــع احتياجــات العقــل والفكــر ال
ـ
مع
ـاد
ـ
اقتص
ـاء
ـ
بن
ـو
ـ
نح
ـم
ـ
والعل
ي

مجــرد اقتصــاد أرقــام نحــو تحقيــق تنميــة
مســتدامة انطالقــا مــن قناعــات ثابتــة ورؤى
رصينــة تســتند عــى أســلحة العلــم والمعرفــة
لصناعــة مســتقبل اقتصــادي أكــرث أمنــا
واطمئنانــا واســتقرارا «.
وأكــد صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة أن
قرارنــا االقتصــادي ف ي� الشــارقة مرتبــط بقيمنــا
ت
الــى عمادهــا الشــفافية والعــدل
االنســانية ي
ونعمــل وفــق برامجنــا وأهدافنــا وخططنــا مــن
أجــل تحقيــق نمــو شــامل ف ي� إمــارة الشــارقة
يســتفيد منهــا كل فــرد عــى أرضهــا ض
حــا�ا
ومســتقبال ونم ـض ي بخطواتنــا بــإرصار بتوجيــه
والنجــاز
الطاقــات الشــابة نحــو العمــل إ
والبــداع وصــوال إىل بنــاء اقتصــاد آمــن يوفــر
إ
أ
الرفــاه لبنائنــا وأحفادنــا .
وأضــاف ســموه « نــدرك تمامــا ف ي� الشــارقة
أهميــة االنفتــاح عــى آ
الخــر وعقــد ش�اكات
اقتصاديــة حقيقيــة تحقــق مصلحــة الجميــع
ونحــن هنــا نفتــح أبوابنــا الســتثمار مــا لدينــا
مــن أدوات وبلــورة تلــك ش
الــراكات نحــو
تحقيــق نمــو شــامل يســتفيد منــه الجميــع
عــى أمــل أن يكــون هــذا المنتــدى فاتحــة خـ يـر
9
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لالبتــكار والبنــاء وتعزيــز التعــاون بيننــا جميعا «.
وقــال ســموه «هنــاك مــن يعتقــد بــأن
االقتصــاد والثقافــة خطــان ال يلتقيــان ..هــذا
اعتقــاد خاطــئ  ..فاالقتصــاد والثقافــة
ال يلتقيــان فحســب بــل يتكامــان أيضــا
فاالقتصــاد مــن دون ثقافــة أرقــام جافــة
مملــة ال ابتــكار فيــه وال إبــداع والثقافــة مــن
دون اقتصــاد معــادالت نظريــة تبحــث عــن
واقعيــة ..ولضمــان اقتصــاد ناجــح ال بــد مــن
نفحــات ثقافيــة تضــاف إليــه لتأكيــد نجاحــه
ومــن هــذه النفحــات التفــاؤل فالمتشــائمون
رســامون يحولــون الشــمس إىل بقعــة صف ـراء
أمــا المتفائلــون فيحولــون البقعــة الصفـراء إىل
شــمس «.
وأوىص صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة
ف
مخــاو�..
أكــر
باالبتــكار إ
والبــداع فالتكــرار ب
ي
أ
والفــكار الصحيحــة تــؤدي إىل اقتصــاد صحيــح
فحــذار مــن االفــكار الخاطئــة ألنهــا تــؤدي اىل
اقتصــاد عليــل ..الفتــا ســموه بــأن االقتصــاد
10

مــن دون فضائــل يصبــح اقتصــادا متوحشــا
الكــرى هــي العدالــة.
والفضيلــة ب
واختتــم ســموه كلمتــه بقولــه « هنــاك مفتــاح
واحــد لفتــح اقفــال الثقافــة واالقتصــاد هــو
العلــم  ..إنــه الزينــة ف ي� الرخــاء والمــاذ ف ي�
ش
�ء مــن
الشــدة ومــع العلــم ال بــد مــن ي
المغامــرة  ..الصيــادون يعرفــون أن البحــر
خطــر والعاصفــة شــديدة لكنهــم لــم يظنــوا
قــط أن هــذه أ
الخطــار ســبب كاف للبقــاء عــى
الشــاطئ..
غامــروا وثابــروا عــى تحقيــق أحالمكــم
وجــددوا وال تدعــوا التكــرار ينخــر يومياتكــم
ين
واقفــ� فإنهــم
وعــى الكتــاب أن يكتبــوا
القصــرة «.
حينهــا ســيتقنون كتابــة الجمــل
ي
حــرض االفتتــاح بجانــب ســموه كل مــن
الشــيخ محمــد بــن ســعود القاســمي رئيــس
دائــرة الماليــة المركزيــة والشــيخ خالــد بــن
نئ
المــوا�
عبــدهللا القاســمي رئيــس دائــرة
البحريــة والجمــارك والشــيخ خالــد بــن

ســلطان القاســمي رئيــس مجلــس التخطيــط
العمــر ن يا� والشــيخة بــدور بنــت ســلطان
القاســمي رئيــس هيئــة الشــارقة لالســتثمار
والتطويــر ش
«�وق» والشــيخ خالــد بــن عصــام
ن
المــد� و
الطــران
القاســمي رئيــس دائــرة
ي
ي
أ
المـ يـر خالــد بــن الوليــد بــن طــال آل ســعود
ـال ســلطان بــن ســعيد المنصــوري وزيــر
ومعـ ي
االقتصــاد وســعادة راشــد أحمــد بــن الشــيخ
رئيــس الديــوان أ
المـ يـري واللــواء حميــد محمــد
الهديــدي قائــد عــام ش�طــة الشــارقة وســعادة
عبــدهللا بــن ســلطان العويــس رئيــس مجلــس
ادارة غرفــة تجــارة وصناعــة الشــارقة وســعادة
ـ� بــن ســالم المدفــع رئيــس هيئــة مطــار
عـ ي
ـدول وســعادة ســلطان بــن هــدة
الشــارقة الـ ي
الســويدي رئيــس دائــرة التنميــة االقتصاديــة
وســعادة ســعيد مصبــح
الكعــى رئيــس
بي
مجلــس الشــارقة للتعليــم وســعادة عبــدهللا
ـ� المحيــان رئيــس هيئــة الشــارقة الصحيــة
عـ ي
الدبلومــاس و
وعــدد مــن أعضــاء الســلك
ي
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ين
المســؤول� ف ي� الدولــة .
اســتهل حفــل افتتــاح المنتــدى بالســام
الوط ـن ي تــاه فيلــم قصـ يـر تــم فيــه تســليط
الضــوء عــى أبــرز مالمــح قطاعــات االســتثمار
ف
المــارة مــن
ي� امــارة الشــارقة ومــا تحويــه إ
ن
بــى تحتيــة متطــورة تجعلهــا محــط جــذب
ش
والــركات العالميــة .
للمســتثمرين
ـال المهنــدس ســلطان بــن ســعيد
وألقــى معـ ي
المنصــوري وزيــر االقتصــاد كلمتــه قــال فيهــا
« إن شــعار المنتــدى  /حيــث يلتقــي ش
الــرق
والغــرب  /يعكــس حقيقــة مــا تمثلــه دولــة
المــارات العربيــة المتحــدة مــن جامعــة
إ
للحضــارات والثقافــات وهــي ت
الــى تحتضــن
ي
عــى أرضهــا أكــرث مــن  200جنســية وآالف
ش
الــركات والمصالــح التجاريــة والمشــاريع
متعــددة الجنســيات «.
تعتــر الشــارقة
«
االقتصــاد
وأضــاف وزيــر
ب
إحــدى أعمــدة التنــوع ف� االقتصــاد الوطــن
ي
ي
المــارة
المــار ت يا� ويرجــع النجــاح الــذي حققتــه إ
إ

مــن بعــد هللا عــز وجــل إىل القيــادة الحكيمــة
لصاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان
بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس أ
العــى
حاكــم الشــارقة حيــث نجــح ســموه ف� تمكـ ي ن
ـ�
ي
إمــارة الشــارقة مــن أن تكــون جــزءا أساســيا
ت
الــى تشــهدها دولــة
مــن النهضــة الشــاملة ي
المــارات العربيــة المتحــدة.
إ
وأشــار معاليــه بــأن للنجــاح عنــارص وعوامــل
عــدة فقــد كانــت رؤيــة ســموه الثاقبــة ف ي� إنشــاء
كيــان حكومــي متقــدم ش
يــرف عــى تعزيــز
مكانــة الشــارقة كوجهــة اســتثمارية وســياحية
ت
ـى أســهمت
فوتجاريــة إحــدى أهــم العنــارص الـ ي
المــارة إىل مــا هــي عليــه اليــوم .
ي� وصــول إ
وأكــد المنصــوري أن هيئــة الشــارقة لالســتثمار
«�وق» نجحــت وخــال ت
والتطويــر ش
فــرة
قصـ يـرة ف ي� رســم اســم الشــارقة وبقــوة عــى
خريطــة االســتثمارات االقليميــة وأســهمت
ف ي� دفــع عجلــة النمــو االقتصــادي إلمــارة
ن
الشــارقة بشــكل خــاص واالقتصــاد الوطــ ي

بشــكل عــام.
ولفــت معاليــه إىل أن االســتثمار يمثــل إحــدى
ت
ـى تركــز عليهــا الــدول بهــدف
أهــم النواحــي الـ ي
دفــع عجلــة النمــو االقتصــادي حيــث تعمــل
الحكومــات عــى جــذب االســتثمارات أ
الجنبيــة
ش
توف�هــا مجموعــة
المبــا�ة مــن خــال ي
ت
الــى تشــجع المســتثمرين
مــن العوامــل
ي
أ
والمؤسســات وأصحــاب رؤوس المــوال عــى
ضــخ االســتثمارات ف ي� بالدهــا.
وقــال وزيــر االقتصــاد « حرصنــا دائمــا عــى
دفــع الجهــود المبذولــة لجــذب االســتثمار
أ
ين
ش
جنــى
تحســ� البنيــة
عــر
المبــا� ب
ال ب ي
االقتصاديــة المحفــزة وتطويــر مختلــف
العوامــل الجاذبــة يك نكــون ف ي� موقــع الريــادة
ف� جــذب االســتثمارات أ
ين
وتحســ�
الجنبيــة
ي
قــدرة االقتصــاد الوطــن ي عــى االســتفادة
المثــى منهــا ..حيــث ننظــر إىل االســتثمارات
عــى أنهــا أكــرث مــن مجــرد رؤوس أمــوال
تســهم ف ي� تطويــر االقتصــاد إذ نســعى دائمــا
أ
عــر
لن تكــون ذات أثــر بعيــد ومســتدام ب
خلــق فــرص العمــل ونقــل المعرفــة وتطويــر
الكــوادر الوطنيــة « .
وأشــار المنصــوري إىل ت ز
الــ�ام الــوزارة بتهيئــة
المنــاخ المناســب الســتقطاب المزيــد مــن
الجنبيــة عامــا تلــو آ
االســتثمارات أ
الخــر إيمانــا
ف
ســر العمليــة
منهــا بدورهــا الحيــوي ي� ي
المــارات.
التنمويــة بدولــة إ
المــارات العربيــة
وأكــد معاليــه أن دولــة إ
المتحــدة تعــد وجهــة مفضلــة لالســتثمارات
أ
لكــرى ش
الــركات العالميــة عــى
الجنبيــة ب
الــرق أ
مســتوى منطقــة ش
الوســط وشــمال
إفريقيــا وذلــك نظــرا لعــدة عوامــل منهــا
موقعهــا االسـ تـراتيجي والمقومــات االقتصاديــة
ت
الــى تمتلكهــا والسياســات
الضخمــة
ي
ت
ـى تنتهجهــا والمبنيــة
ـ
ال
ـة
ـ
الحكيم
ـة
ـ
االقتصادي
ي
عــى مفاهيــم االنفتــاح والتنــوع والمرونــة.
ومــن جانبهــا أشــارت الشــيخة بــدور بنــت
ســلطان القاســمي رئيــس هيئــة الشــارقة
لالســتثمار و التطويــر ش
«�وق» ف ي� كلمتهــا إىل
ت
ـى يواجههــا االســتثمار
أنــه رغــم التحديـ
ـات الـ ي
ف
الخارجــي المبـ ش
ـا� ي� مختلــف أنحــاء العالــم
إال أنــه يقــدم فرصــا غــر مســبوقة ليــس �ف
ي
ي
مجــال التنميــة االقتصاديــة واالزدهــار فقــط
ولكــن أيضــا مــن أجــل التفاهــم والتواصــل
ين
بــ� الثقافــات .
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وقالــت « نؤمــن ف ي� إمــارة الشــارقة ودولــة
المــارات العربيــة المتحــدة بــدور االســتثمار
إ
والتعــاون االقتصــادي ف ي� بنــاء جســور التعــاون
والتفاهــم ولــذا فــإن موضــوع المنتــدى اليــوم
ت
ـأ� ف ي� فـ تـرة
 /حيــث يلتقــي الـ شـرق بالغــرب  /يـ ي
تاريخيــة فاصلــة نحتــاج فيهــا إىل مزيــد مــن
التعــاون المتبــادل ف ي� منطقتنــا والعالــم أجمــع
«.
وقالــت رئيــس هيئــة الشــارقة لالســتثمار و
التطويــر  /ش�وق  « /نــدرك ف ي� إمــارة الشــارقة
أن تدفــق االســتثمار الخارجــي يتأثــر بالعديــد
مــن العوامــل بمــا فيهــا البيئــة التنظيميــة
ش
والت�يعيــة وجــودة التعليــم والحواجــز
أ
أو الحوافــز التجاريــة إىل جانــب المــن
واالســتقرار والبنيــة التحتيــة إضافــة إىل اليــد
العاملــة والمواهــب المؤهلــة واالنطباعــات
ت
ـى
ســواء الســلبية أو أااليجابيــة عــى الــدول الـ ي
تســتقبل رؤوس المــوال «.
وأضافــت الشــيخة بــدور القاســمي « نحــن
نــدرك أهميــة هــذه العوامــل كافــة ف ي� اتخــاذ
12

القــرارات االســتثمارية ألننــا تاريخيــا كنــا ف ي�
وســط العديــد مــن الطــرق التجاريــة ف ي� منطقة
ـر� مــا جــذب منــذ مئــات السـ ي ن
ـن�
الخليــج العـ ب ي
ش
التجــار مــن المنطقــة ومــن بلــدان الــرق
أ
القــى للتجــارة واالســتثمار ف ي� أســواقنا
المحليــة «.
خ�تنــا التاريخيــة بتســهيل التجارة
إن
وقالــت «
ب
والحركــة االقتصاديــة تكتمــل اليــوم بارتباطنــا
ف
ال ت
ســراتيجي مــع جميــع إمــارات
الجغــر يا� إ
ش
ـ�ء الــذي يعــزز ثقــة المســتثمرين
الدولــة الـ ي
ف
باقتصادنــا ويســاعدنا ي� الحفــاظ عــى نمــو
جمــال «.
الناتــج
المحــ� إ
ال ي
ي
وأشــارت رئيــس هيئــة الشــارقة لالســتثمار و
التطويــر ش
السـ تـراتيجي
«�وق» إىل أن الموقــع إ
ف
ليــس هــو الســبب الوحيــد ي� ثقة المســتثمرين
ين
الخارجيــ� باقتصــاد الشــارقة بــل أيضــا
انتهــاج الحكومــة لسياســة تنويــع اقتصاديــة
صارمــة إىل أن أصبــح اقتصــاد إمــارة الشــارقة
االقتصــاد أ
الكــرث تنوعــا ف ي� المنطقــة حيــث
ال يمثــل أي قطــاع أك ـرث مــن  20بالمائــة مــن

جمــال حيــث يمنــح هــذا
ال
الناتــج
المحــ� إ
ي
ي
التنــوع العديــد مــن الفــرص للمســتثمرين
ف ي� قطاعــات متنوعــة مثــل البيئــة والنقــل
والخدمــات اللوجســتية والســفر ت
وال�فيــه
والرعايــة الصحيــة « .
وقالــت الشــيخة بــدور القاســمي « لقــد أقــر
صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن
محمــد القاســمي مؤخــرا ي ز
الم�انيــة الســنوية
للشــارقة حيــث خصــص  34بالمائــة منهــا
ين
تحســ� حالــة البنيــة التحتيــة القائمــة
إىل
و 45بالمائــة تذهــب إىل مشــاريع التنميــة
االقتصاديــة العامــة وهــذه النســب تعكــس
الـ ت ز
ـ�ام الحكومــة بتســهيل وتشــجيع االســتثمار
ف
والداخــ� ي� الشــارقة».
الخارجــي
ي
وأضافــت « كمــا نســعى جاهدين إىل االســتثمار
ف ي� التعليــم والبحــث والتطويــر واالبتــكار
حيــث يتمتــع خريجــو الشــارقة بســمعة طيبــة
المحــ� واالقليمــي مــن حيــث
ف ي� الســوق
ي
وخ�اتهــم المهمــة مــا يضمــن
مواهبهــم ب
للمســتثمرين يــدا عاملــة مؤهلــة بأحــدث
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المعــارف ف ي� مجــال الهندســة والعلــوم
وغ�هــا مــن المهــارات المهمــة «.
والتكنولوجيــا ي
وقالــت رئيــس هيئــة الشــارقة لالســتثمار و
التطويــر  /ش�وق  « /نؤيــد ونشــجع ثقافــة
ريــادة أ
العمــال واالبتــكار حيــث تعمــل اليــوم
أكـرث مــن  45ألــف مؤسســة صغـ يـرة ومتوســطة
ف
ـ� عــى التصنيع
ي� الشــارقة وتركــز بشــكل رأئيـ ي
والعقــارات وخدمــات العمــال التجاريــة..
ونحــن نــدرك أن التحديــات هــي أيضــا فــرص
للتطويــر لذلــك نريــد أن نســمع منكــم
ت
ش
الــى قــد تواجــه
عــن التحديــات المبــا�ةف ي
االســتثمار الخارجــي ســواء ي� إمــارة الشــارقة أو
أي منطقــة ف ي� العالــم ونريــد أن نســمع منكــم
أيضــا الحلــول والتجــارب الســابقة والفــرص
ت
ـى يمكننــا أن نســتفيد منهــا لتطويــر المنــاخ
الـ ي
العــام لالســتثمار «.
وختمــت الشــيخة بــدور القاســمي كلمتهــا
قائلــة « نحــن عازمــون عــى تســهيل وتشــجيع
ش
المبــا�ة إىل
تدفــق االســتثمارات الخارجيــة
إمارتنــا ودولتنــا وعازمــون أيضــا عــى العمــل

معكــم جنبــا إىل جنــب مــن أجــل تحقيــق هــذا
الهــدف» .
وألقــت كاثريــن داوســون رئيــس ش�كــة Red /
 /Hot Locationsالجهــة المنظمــة للمنتــدى
أ
ش
جنــى
المبــا� كلمــة
العالمــي لالســتثمار ال ب ي
أشــادت فيهــا بدعــم صاحــب الســمو الشــيخ
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو
المجلــس أ
العــى حاكــم الشــارقة للمنتــدى
 ..كمــا شــكرت الشــيخة بــدور بنــت ســلطان
القاســمي عــى جهودهــا ف ي� اســتضافة
المنتــدى مؤكــدة أن الشــارقة أصبحــت منصــة
لالســتثمار الــذي يجمــع بـ ي ن
ـ� الـ شـرق والغــرب
بفضــل مــا تتمتــع بــه مــن مزايــا ومــا تقدمــه
مــن تســهيالت.
وافتتحــت جلســات المنتــدى بكلمــة ألقاهــا
ال تن�نــت
السـ يـر تيــم يب�نــرز يل مخـ تـرع شــبكة إ
ت
المخ�عـ ي ن
ـ� عــى مــر العصــور.
وأحــد أعظــم
وتناولــت الجلســة االفتتاحيــة موضــوع /
ش
الــرق يلتقــي الغرب..الجغرافيــة السياســية
أ
المبــا� /ت
ش
جنــى
والــى أدارهــا
ي
واالســتثمار ال ب ي

فرانــك غاردنــر مراســل الشــؤون أ
المنيــة ف ي�
س./
هيئــة إ
الذاعــة ب
ال�يطانيــة  /ب ي� ب ي� ي
وعرضــت الجلســة دور الدبلوماســية ف ي�
عــر الحــدود والســيما
المعامــات التجاريــة ب
ف
ن
ت
تعــا� مــن االضطرابــات
الــى
ي
ي� المناطــق ي
وانخفــاض مســتوى الشــفافية أو المخاطــر
أ
المنيــة وكيفيــة التواصــل بـ ي ن
ـ� الـ شـرق والغــرب
ومــدى أهميــة االتفاقيــات التجاريــة ف ي� تعزيــز
هــذا التواصــل ي ن
بــ� ش
الــرق والغــرب حيــث
تضمنــت تقديــم أمثلــة لـ شـراكات ناجحــة بـ ي ن
ـ�
ش�كات مــن ش
الــرق والغــرب.
ف
و� ختــام حفــل االفتتــاح تفضــل صاحــب
ي
الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد
القاســمي عضــو المجلــس أ
العــى حاكــم
الشــارقة بتكريــم رعــاة المنتــدى وهــم :هيئــة
المناطــق الحــرة ف ي� الشــارقة  /المنطقــة الحــرة
الــدول والمنطقــة الحــرة
لمطــار الشــارقة
ي
بالحمريــة  /عــن فئــة التيتانيــوم .والرعــاة
الذهبيــون :غرفــة تجــارة وصناعــة الشــارقة
وهيئــة االنمــاء التجاري والســياحي ف ي� الشــارقة
وتــال العقاريــة وجلــف تينـ يـر والراعي الرســمي
المــارات والناقــل
للمواصــات :مواصــات إ
ش
والــركاء
س العربيــة
س إن ب ي� ي
الرســمي :ي
للعــام
العالميــون :مؤسســة الشــارقة إ
إ
المــارات ومجلــة  /بلومبـ يـرغ
ومجموعــة نيــون إ
نز
ب�نــس وويــك  /وملتقــى االســتثمار الســنوي.
كمــا شــهد صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة
التوقيــع عــى اتفاقيــة توأمــة ي ن
بــ� مدينــة
الشــارقة ومدينــة طنجــة المغربيــة حيــث
وقعهــا ســعادة راشــد ســلطان بــن طليعــة
رئيــس المجلــس البلــدي لمدينــة الشــارقة
وفــؤاد العمــاري محافــظ مدينــة طنجــة.
ـ� الجانبـ يـ�ن
ونصــت االتفاقيــة عــى التعــاون بـ ي ن
ف� المجــاالت ذات االهتمــام المشـ تـرك بمــا �ف
ي
ي
وال�امــج والمشــاريع الدوليــة
ات
ر
ـاد
ـ
المب
ـك
ـ
ذل
ب
ومشــاريع التنميــة االقتصاديــة وتشــجيع
ف
ض
والشــبا� ي ن
بــ�
الثقــا�
التبــادل
والريــا� ف ب ي
ي
ي
المؤسســات الخاصــة والعامــة ي� الشــارقة
وطنجــة.
ف
الخــراء
وشــارك ي� المنتــدى نخبــة مــن
ب
ين
والمختصــ� البارزيــن ف ي� مجــاالت االســتثمار
أ
والعمــال مــن مختلــف أنحــاء العالــم
ين
ش
الــركات
تنفيذيــ� كبــار ف ي�
ومديريــن
المحليــة والعالميــة ووكاالت تشــجع االســتثمار
ومنظمــات اقتصاديــة وتنمويــة عالميــةl .
13

الجمركي 82

أخبـــار الدائــرة
رئيس الدائرة يفتتح معرض
ستيل فاب 2015
أفتتــح الشــيخ خالــد بــن عبداللــه بــن ســلطان القاســمي ،رئيــس دائــرة الموانــئ البحريــة
والجمــارك فــي  26ينايــر  2015الــدورة الحاديــة عشــرة لمعــرض «ســتيل فــاب ،”2015
التــي أقيمــت بمركــز إكســبو الشــارقة ،بدعــم مــن غرفــة تجــارة وصناعــة الشــارقة ألربعــة
ً
ً
ً
ً
وعالميــا ،و  900عالمــة تجاريــة
وإقليميــا
محليــا
عارضــا
أيــام بمشــاركة أكثــر مــن 350
عالميــة ،وهــو مــا يعــد إضافــة نوعيــة للــدورة الـــ 11مــن المعــرض ،التــي انطلقــت فعالياتهــا
بحضــور مكثــف مــن رجــال األعمــال والتجــار والمتخصصيــن الراغبيــن فــي التعــرف إلــى
أحــدث التكنولوجيــا والتقنيــات المســتخدمة فــي صناعــة الصلــب العالميــة ومشــتقاتها.

بعــد قــص ش
ال�يــط التقليــدي ،قــام الشــيخ
خالــد بــن عبــدهللا بــن ســلطان القاســمي،
رئيــس الدائــرة يرافقــه الحضــور بجولــة ي ن
بــ�
أروقــة ومنصــات المعــرض ،اطلــع خاللهــا
عــى أحــدث المنتجــات والصناعــات ف ي�
عالــم صناعــة الصلــب ف ي� العالــم ،مشــيداً
الكبــر الــذي يلعبــه هــذا القطــاع
بالــدور
ي
الحيــوي ف� حركــة التنميــة ف
المــارات
دولــة
�
إ
ي
ي
خاصــة ،ودول مجلــس التعــاون عامــة،
كمــا اســتمع والحضــور أثنــاء الجولــة عــى
14
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ين
العارضــ� وآرائهــم
آخــر التطــورات مــن
ف ي� التنظيــم والتســهيالت المقدمــة لهــم
مــن إدارة المركــز ،والهيئــات والدوائــر
والمؤسسات ذات الصلة ف ي� الشارقة.
حــرض مراســم االفتتــاح عبــدهللا ســلطان
العويــس رئيــس مجلــس إدارة غرفــة تجــارة
ســف�
وصناعــة الشــارقة ودوشــان هورنيــاك ي
الجمهوريــة الســلوفاكية وســيف محمــد
المدفــع الرئيــس التنفيــذي لمركــز إكســبو
الشــارقة ،وأعضــاء مجلــس إدارة غرفــة
تجــارة وصناعــة الشــارقة ومحمــد يم�عبــد
الرحمــن الـراح مديــر دائــرة المـ نئ
ـوا� البحريــة
والجمــارك وعــدد مــن رؤســاء ومديــري الدوائــر
مجلــ� غرفــة تجــارة
المحليــة ،وأعضــاء
ي
وصناعــة الشــارقة ومركــز إكســبو الشــارقة،
الدبلومــاس ،ورجــال أعمــال
ورجــال الســلك
ي
إضافــة إىل حشــد مــن التجــار والمتخصصـ يـ�ن
.
من داخل الدولة وخارجها
وقــال عبــدهللا ســلطان العويــس رئيــس
مجلــس إدارة غرفــة تجــارة وصناعــة الشــارقة
ومركــز إكســبو الشــارقة :إن الــدورة الجديــدة
تشــهد العديــد مــن المفاجــآت مــن حيــث
المحتويــات ،وهــذا أمــر جيــد حيــث يوفــر
مســاحات واســعة للتجــار لالختيــار وفرصــاً
أكـ بـر لعقــد الصفقــات ،مشـ يـراً إىل أن المعــرض
يز
وتجهــ�ات تشــكيل
يحتــوي عــى آالت
أ
المعــادن ،وإعــداد الســطح ،والتشــطيب،
وغ�هــا مــن التخصصــات
والطحــن ،والقطــع ي
الهندســية ذات الصلــة ،وهــو مــا يؤهلــه
لتغطيــة نطــاق واســع مــن الصناعــة ف ي�
ـى احتياجــات جميــع القطاعــات
المنطقــة ويلـ ب ي
ن
.
العارضــ�
مــن خــال
l
ي
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التنميــة األســرية تكــرم الشــركاء
والمتعاونيــن

الشــيخ ماجد القاســمي يكرم المؤسســات المشــاركة

صفــاء ســلطان مديــر إدارة االتصــال الحكومــي بدائــرة الموانــئ البحريــة والجمارك أثنــاء التكريم
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شــهد الشــيخ ماجــد بــن عبــد هللا بــن ماجــد
القاســمي ،مديــر دائــرة العالقــات الحكوميــة
ف ي� مكتــب ســمو الحاكــم  ،حفــل تكريــم
ين
والمتعاونــ� الــذي نظمتــه إدارة
المؤسســات
مراكــز التنميــة أ
ف
الرسيــة ف ي� الشــارقة ي� الســابع
مــن ينايــر 2015ف ي� مبـ نـى غرفــة تجــارة وصناعــة
ض
مــو� بنــت محمــد
الشــارقة ،وبحضــور
ي
الشــامس مديــر عــام إدارة مراكــز التنميــة
ي
أ
الرسيــة ،والعميــد ســلطان الخيــال مــن ش�طة
الشــارقة ،وعبــد هللا بــن خــادم رئيــس مجلــس
الخ�يــة ،وعــدد
إدارة جمعيــة الشــارقة ي
مــن رؤســاء ومديــري المؤسســات الحكوميــة
والخاصــة مــن مختلــف إمــارات الدولــة

ال�كاء أ
ين
وممثل ش
.
المتعاون�
والفراد
ي
أ
ت
يــأ� الحفــل تثمينــاً وتقديــراً لهميــة دور
ي
ف
ين
ش
والمتعاونــ� الفعــال ي� تحقيــق
الــركاء
الدارة لعــام 2014م ،كمــا ّثمنــت
إنجــازات إ
ض
مــو� الشــامس ،ف� الكلمــة ت
الــى ألقتهــا
ي ي
ي
ي
بالنابــة عنهــا مــوزة ســيف الشــحي مديــرة إدارة
إ
أ
ش
الفــروع بــإدارة مراكــز التنميــة الرسيــة ،ال�كاء
ت
ن
ال�
والمتعاونـ يـ� عــى جهودهم وإســهاماتهم ي
ن
ـ� بـ يـ� المؤسســات
عكســت التالحــم المؤسـ في
أ
والفــراد ،وكانــت ســبباً ي� النجــاح ودفــع
أ
يز
والتمــ� تحقيقــاً للهــداف
عجلــة التطــور
ت
ت
ـى تتمحــور حــول
ـى تســعى لهــا إ
الدارة والـ ي
الـ ي
أ
البناء الرسي المتماسك والمستقر.

الدارة
تــم خــال الحفــل اســتعراض إنجــازات إ
لعــام 2014م ،كمــا تقــدم الشــيخ ماجــد
القاســمي ترافقــه مــوزة الشــحي لتكريــم
المتعاونــ� والمؤسســات المكرمــة أ
ين
والفــراد .
الدارة دائــرة
وكــرم الراعــي الرســمي لفعاليــات إ
المـ نئ
ـوا� البحريــة والجمــارك ،ومرصف الشــارقة
الســامي ،وعــدداً مــن الرعــاة المســاندين
إ
ووصــل عددهــم  18راعي ـاً ،وتــم تكريــم مــا
يقــارب  122جهــة ومؤسســة حكوميــة ،وخاصــة
مــن مختلــف إمــارات الدولــة ،كمــا تــم
تكريــم مــا يقــارب  100شــخص مــن مختلــف
القطاعــات عــى مدهــم جســور التعــاون
البنــاء بينهــم ي ن
وبــ� إ
الدارة l .

جانــب من الحضور
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أخبـــار الدائــرة
لجنة من الجمارك االتحادية
تتفقـد منفذ خطـم مـالحـة

زار وفــد لجنــة التفتيــش والمعاينــة
بالهيئــة االتحاديــة للجمــارك برئاســة
ماجــد الســويدي رئيــس قســم التدقيــق
والمتابعــة بالهيئــة وأعضــاء اللجنــة الذيــن
يمثلــون الدوائــر الجمركيــة ف ي� إمــارات
الدولــة المختلفــة مركــز جمــارك منفــذ
خطــم مالحــة الحــدودي بمدينــة كلبــاء،
ســر العمــل بالمنفــذ الــذي
لالطــاع عــى ي
يشــهد عمليــة تطويــر مســتمرة ،ويعــد
المــارات
مــن المنافــذ النموذجيــة بدولــة إ
ودول مجلــس التعــاون الخليجــي .
الرئيــ�
وكان ف ي� اســتقبال الوفــد محمــد
ي
مديــر مركــز جمــارك منفــذ خطــم مالحــة
وضابــط جمــارك محمــد فكــري رئيــس
الجمــرك بالمركــز .
قســم التفتيــش
ي
ف ي� مســتهل الزيــارة قــام الوفــد الزائــر بجولــة
ميدانيــة شــملت نقــاط تفتيــش المركبــات
القادمــة إىل الدولــة ،ونقــاط تفتيــش
ن
ومبــى العمليــات الجمركيــة،
الشــاحنات،
18

حيــث شــاهد الوفــد عرضــاً حيــاً لتمريــر
مجموعــة مــن الشــاحنات عـ بـر جهــاز فحــص
البضائــع أ
بالشــعة الــذي اســتحدث مؤخــراً
ف ي� المنفــذ ،كمــا اســتفرس الوفــد عــن مــدى
كفايــة الطاقــة ش
الب�يــة لحجــم العمــل
ف ي� المنفــذ الــذي يشــهد نمــواً مســتمراً،
واســتخدام التقنيــات الحديثــة ف ي� إجــراءات
العمــل ،ووجــود مســارات خاصــة بالمــواد
الخطــرة والشــاحنات الفارغــة ،وخطــة
المركــز التدريبيــة ،ومــدى مالءمــة المســارات
والمســاحات والمنشــآت لحجــم العمــل .
الرئيــ� حــرص
مــن جانبــه أكــد محمــد
ي
حكومــة الشــارقة عــى تعزيــز المنفــذ
آ
والليــات والمــوارد الالزمــة،
بالوســائل
لتمكينــه مــن أداء عملــه عــى الوجــه
أ
ن
الكمــل ،وجعلــه مقصــداً لمواطــ ي
ين
والمقيمــ�
دول مجلــس التعــاون
والســياح والتجــار أصحــاب البضائــع .
وثمــن المتابعــة المســتمرة للشــيخ خالــد
ّ

بــن عبــدهللا بــن ســلطان القاســمي رئيــس
نئ
المــوا� البحريــة والجمــارك بحكومــة
دائــرة
ســر
الشــارقة لتطــورات ومســتجدات
ي
العمــل بالمنفــذ وتوجيهاتــه الدائمــة
بالســعي لتقديــم أفضــل الخدمــات ذات
ين
المتعاملــ�
المعايــر العالميــة ف ي� خدمــة
ي
ومســتخدمي المنفــذ الحــدودي .
وأشــاد وفــد لجنــة التفتيــش والمعاينــة
ف
الجــراءات
بجهــود إدارة المركــز ي� تطبيــق إ
ت
واشــراطات
معايــر
الجمركيــة ،واســتكمال
ي
تحسـ ي ن
ـ� أداء المنافــذ البينيــة بــدول مجلــس
التعــاون الخليجــي ،وأكــدوا تطــور مركــز
جمــارك منفــذ خطــم مالحــة المســتمر،
وثمنــوا إنجازاتــه وجهــود فريــق العمــل
بالمركــز الــذي يضــم كــوادر وطنيــة
شــابة مؤهلــة للتعامــل مــع المســتجدات
الجمــرك ،
والمتغــرات ف ي� منظومــة العمــل
ي
ي
علم ـاً بــأن نســبة التوطـ ي ن
ـ� بالمركــز تصــل إىل
l 100%
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جمارك الشــارقة تنظــم الرحلة
الترفيهيــة الرابعة لموظفيها
ف ي� أجــواء مــن البهجــة والــرور نظمــت دائــرة
المـ نئ
ـوا� البحريــة والجمــارك – جمــارك الشــارقة
ن
للموظفــ� يــوم الجمعــة
الرحلــة الرابعــة
ي
ف
الموافــق  2015/02/20ي� منطقــة الذيــد
بالشــارقة ،وذلــك بهــدف عقــد لقــاءات وديــة
مــن شــأنها توطيــد العالقــات والتواصــل مــع
ين
الموظفــ� خــارج الــدوام الرســمي.
يز
وتمــ�ت رحلــة هــذا العــام بحضــور مديــر
مــر عبدالرحمــن
الدائــرة ،الســيد محمــد ي
والســيد خميــس البديــوي ،مديــر مركــز جمــارك
ين
المســؤول� و
كبــر مــن
خورفــكان وعــدد ي
ين
الموظفــ� مــن مختلــف المراكــز الجمركيــة.
وشــهدت الرحلــة تقديــم فقـرات متنوعــة بعــد
وجبــة الغــداء حيــث أجريــت بعــض الفق ـرات
ت
ـى شــارك فيهــا الموظفــون مثــل دوري كــرة
الـ ي
الطائــرة ومســابقات تنافســية متنوعــة أخــرى،
وختمــت الرحلــة بالتكريــم ومــن ثــم تنــاول
العشــاء ،وغمــر الجميــع الفــرح والســعادة.
وكان هنــاك تنافــس قــوي بـ ي ن
ـ� المراكــز الجمركية
أ
والقســام ف ي� دوري كــرة الطائــرة ،حيــث حصــل
عــى المركــز أ
الول ســعاة الدائــرة ،والمركــز
ن
ـا� كان مــن نصيــب مركــز جمــارك المنطقــة،
الثـ ي
و مركــز جمــارك الحمريــة حصــل عــى المركــز
الثالــث.
ف
رث
وقــد شــارك ي� الرحلــة أكـ مــن  60موظفـاً مــن
مختلــف أ
القســام والمراكــز الجمركيــة التابعــة
لجمــارك الشــارقة.
وقــال الســيد محمــد عبدالواحــد ســلطان –
منظــم الرحلــة -إن مثــل هــذه الرحــات لهــا أثر
كبـ يـر ف� تعــارف الموظفـ ي ن
ـ� وكــر الرتابــة ،وإن
ي
هنــاك حاجــة بـ ي ن
ـ� فـ تـرة وأخــرى للقيــام بمثــل
هــذه الفعاليــات ت
ال�فيهيــة لمــا لهــا مــن أثــر
إيجــا� ف� أ
الداء العــام للموظفـ ي ن
ـ� ،كمــا شــكر
بي ي
جميــع الحضــور عــى مشــاركتهم و تفاعلهــم
ف� الرحلــة وتمـ نـى حضــور جميــع الموظفـ ي ن
ـ� ف ي�
ي
الرحــات و الفعاليــات القادمــةl .
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شؤون جمركية

تكتبهــا صفاء ســلطان

مجلس إدارة االتحادية للجمارك
يناقش مستجدات مؤشر التنافسية
ونسب إنجاز المبادرات
عقـــــــــد مجــــــلس إدارة الهــيـئـــــــــة
االتحاديـــــــة للجمــــارك اجتماعـــــــه
األول لعــام  2015بدبــي،
برئاســة معالــي عبيــد حميـــــــــــد
الدولــة
وزيــــر
الطـــــايــــــــر،
للشــؤون الماليــة رئيــس مجــــــــلس
إدارة الهيئـــــة ،بحضـــــــور أعضــاء
المجـلــــــس ممـــــثــــلـــــي وزارات
والمـــــاليـــــة
االقــــتـــصـــــــاد
والداخليــــــــــة والبيئــة ،والمجلــس
األعلــى لألمــن الوطنــي ،وإدارات
الجمــــــارك المحــــليــــــــة والقطــــــاع
الخــاص.

22

وناقــش مجلــس إالدارة خــال اجتماعــه عــدداً
مــن الموضوعــات المطروحــة عــى جــدول
أ
العمــال ،ومــن بينهــا نتائــج أداء الخطــة
ت
االســراتيجية والتشــغيلية لعــام  ،2014كمــا
ناقــش المجلــس مشــاريع الهيئــة التطويريــة
ت
االســراتيجية والتشــغيلية
ومالمــح الخطــة
ت
ـى ســيتم العمــل
لعــام  ،2015والمبــادرات الـ ي
عليهــا خــال العــام لتحقيــق رؤيــة الهيئــة ف ي�
ـرك ف ي� الدولــة إىل أعــى
االرتقــاء بالعمــل الجمـ ي
المســتويات العالميــة لتحقيــق مجتمــع آمــن
وتجــارة ميــرة.
ت
االســراتيجية للهيئــة
وتضمنــت الخطــة
لعــام  2014العمــل عــى تحقيــق  6مـ ش
ـؤ�ات

اسـ تـراتيجية ،و 28ممكنـاً حكوميـاً ،و 100مـ ش
ـؤ�
تشــغيل ،و 3مـ ش
ـؤ�ات للتنافســية ،وذلــك مــن
ي
خــال تنفيــذ  66مبــادرة.
وتمكنــت الهيئــة مــن تحقيــق نســب إنجــاز
ش
المــؤ�ات والمبــادرات
تفــوق المســتهدف ف ي�
ض
ـا� ،ومــن بينهــا
المعتمــدة خــال العــام المـ ي
نســبة رضــا المعنيـ ي ن
ـ� عــن البيانــات إالحصائيــة
الجمركيــة ،واســتكمال متطلبــات االتحــاد
تيســر التجــارة
الجمــرك الخليجــي ف ي� مجــال
ي
ي
ودعــم التنافســية ،وكفــاءة وشــفافية إدارة
وال�امــج التطويريــة ف ي� مجــال إدارة
الحــدود ،ب
المخاطــر الجمركيــة بمــا يعــزز أمــن المجتمــع،
وتوقيــع االتفاقيــات الجمركيــة الثنائيــة.

العدد  ..82يناير ـ مارس2015 ..

كمــا حققــت الهيئــة نســب إالنجــاز المســتهدفة
ين
كذلــك ف ي� ش
المتعاملــ�
مــؤ�ات نســبة رضــا
ت
الــى تــم
للخدمــات المقدمــة ،والمالحظــات ي
حلهــا ضمــن الوقــت المحــدد ،إضافــة إىل
نســب التوطـ ن ف
وال ش�افيــة،
ـ� ي� الفئــة القياديــة إ
ي
ين
المتعاملــ� عــن الخدمــات
ومســتوى رضــا
إال ت
لك�ونيــة والذكيــة ،ونســبة ت ز
الــ�ام الموقــع
ن
إاللكـ تـرو� بمعايـ يـر جــودة المواقــع إال ت
لك�ونية.
ي
كمــا ناقــش المجلــس مذكــرة بشــأن نتائــج رضــا
المتعاملـ ي ن
ـ� عــن الهيئــة للعــام  .2014وأشــارت
ت
الــى عرضــت عــى المجلــس
نتائــج الدراســة ي
المتعاملــ�ن  خــال العــام
إىل أن نســبة رضــا
ي
بلغــت  ،81%وتعتــر تلــك النســبة أ
العــى
ب
خــال الســنوات أ
الربــع الماضيــة ،ممــا يعكــس
التقــدم الملحــوظ والجهــد الــذي بذلتــه الهيئــة
ين
تحســ� جــودة الخدمــات والتواصــل مــع
ف ي�
المتعاملـ ي ن
ـ� وتطبيــق االج ـراءات التصحيحيــة.
واطلــع المجلــس عــى نتائــج الرضــا الوظيفــي
لموظفــي الهيئــة ،حيث أشــارت نتائج الدراســة،
ت
ـى تــم إعدادهــا ف ي� هــذا الشــأن ،إىل أن نســبة
الـ ي

ض
ـا�
الرضــا الوظيفــي بالهيئــة خــال العــام المـ ي
بلغــت  ، 71%حيــث عملت الهيئة خــال العام
عــى االرتقــاء بــأداء أنظمــة المــوارد ش
الب�يــة،
وتعزيــز مكانــة الهيئــة كونهــا بيئــة عمــل جاذبــة
ومحافظــة عــى المــوارد ش
الب�يــة ،ونـ شـر ثقافــة
التمـ ي ز
ـ� والجــودة وبنــاء القــدرات ف ي� الهيئــة.
واســتعرض أعضــاء المجلــس خــال اجتماعهــم
النظمــة آ
مذكــرة حــول أ
والليــات الــازم
اعتمادهــا ف ي� الالئحــة التنفيذية للمــوارد ش
الب�ية
ف ي� الجهــات االتحاديــة المســتقلة ،ومصفوفــة
الصالحيــات والمســؤوليات ،وآليــة المكافــآت
والحوافــز الخاصــة بالهيئــة.
وتنــاول المجلــس بالنقــاش مســتجدات ش
مؤ�ات
التنافســية الجمركيــة ،وتطــورات مـ شـروع الرقم
الوطــن ي الموحــد للمســتوردين والمصدريــن،
ـرك،
وخطــة دراســة قيــاس زمــن التخليــص الجمـ ي
وآليــة توزيــع الحصيلــة الجمركيــة «التحويــل
آ
المبــا� للرســوم الجمركيــة» ي ن
ش
بــ� دول
ال يل
مجلــس التعــاون الخليجــي ،إضافــة إىل
مســتجدات االتحــاد
الجمــركl .
ي
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الهيئــة االتحاديــة للجمــارك
تطلــق خدمــة االستفســارات
عبــر الهواتــف الذكيــة
أطلقــت الهيئــة االتحاديــة للجمــارك
للمتعاملـ ي ن
ـ� ،خدمــة (االستفســارات الجمركيــة)
عــر الموقــع إ ت ن
و� والهواتــف
الجديــدة ب
اللكــر ي
ين
المتعاملــ�
الذكيــة ،ممــا يســهل عــى
التواصــل مــع الهيئــة عــى مــدار  24ســاعة
االستفســار عــن القضايــا والمســائل الجمركيــة.
ارتقاء بالعمل

ن
البســتا� ،المديــر العــام
عــ�
ي
وقــال خالــد ي
بالنابــة ،إن إطالق
للهيئــة االتحاديــة للجمــارك إ
ت
ـأ� ف ي� إطــار حــرص الهيئــة
الخدمــة الجديــدة يـ ي
ف
الجمــرك ي� الدولــة
عــى االرتقــاء بالعمــل
ي
إىل أفضــل المســتويات العالميــة ،كمــا تــأ�ت
ي
الخدمــة اســتجابة لمبــادرة الحكومــة الذكيــة
ت
ـى أطلقهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
الـ ي
بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة
د� (عــاه هللا).
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ب ي
وأوضــح أن الخدمــة الجديــدة تشــمل جميــع
االستفســارات الجمركيــة المتعلقــة بالتعرفــة
الجمــرك الموحــد
الجمركيــة أو القانــون
ي
والجــراءات الجمركيــة وإجــراءات التفتيــش
إ
الجمــرك وقواعــد
والمعاينــة ،والتخليــص
ي
ـت�اد والتصديــر ،واالتفاقيــات الجمركيــة،
االسـ ي
وإجــراءات المســافرين ،والوثائــق المطلوبــة
للعبــور وفــق نظــام ت
وغ�هــا.
ال�انزيــت ي
آليات العمل

ن
البســتا� إىل أن الخدمــة الجديــدة
وأشــار
ي
تســتهدف الفئــات المختلفــة ذات العالقــة
الجمــرك ف ي� الداخــل والخــارج ،بمــا
بالقطــاع
ي
ن
ن
مقيمــ� ،أو وزارات
مواطنــ� أو
تشــمله مــن
ي
ي
أو جهــات ومؤسســات حكوميــة اتحاديــة
ومحليــة ،وكذلــك مؤسســات القطــاع الخــاص
والعــام ،ش
الجمــرك،
و�كات التخليــص
ي
ش
ش
والــركات
االســت�اد والتصديــر،
و�كات
ي
24

والمؤسســات الخارجيــة .وذكــر أن المتعامــل
ف ي� الخدمــة الجديــدة يقــوم بمــلء البيانــات
عــر قنــوات االتصــال المختلفــة
المطلوبــة ب
يز
االنجل�يــة وإدخــال بيانــات
باللغــة العربيــة أو
استفســاره والوثائــق والمســتندات الدالــة ف ي�
حالــة توفرهــا ،عــى أن تقــوم إدارة الشــؤون
الجمركيــة بالــرد عــى االستفســارات المطلوبــة
خــال  5أيــام عمــل ،كحــد أقــى ،مــن تاريــخ
إدخــال الشــكوى.
تفعيل التواصل

ن
ـتا� إىل أن الخدمــة الجديدة
أشــار البسـ ي
تهــدف إىل تفعيــل التواصــل مــع
ين
المتعاملــ� ،باســتخدام
جمهــور
أحــدث قنــوات االتصــال عــى
مــدار اليــوم والليلــة ،وزيــادة
ين
المتعاملــ� والــرد عــى
وعــي
استفســاراتهم ،مــن خــال
تقديــم خدمــة معلوماتيــة فوريــة
عــر شــبكة ت
االن�نــت مــن خــال
ب
لك� ن
ال ت
و� للهيئــة http://
ـع
ـ
الموق
إ
ي
www.fca.gov.

ت
ـى تعمــل
 ،aeوكذلــك عـ بـر الهواتــف الذكيــة الـ ي
بنظــام أندرويــد ،وأي أو أس ،مــن خــال
تطبيــق الهيئــة  UAE-FCAالمتــاح عــى متاجــر
هواتــف سامســونغ ،وآي فــونl .
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العدد  ..82يناير ـ مارس2015 ..

االتحاديــة للجمارك تحتفــل بيوم الجمارك
العالمي وتكرم الشــركاء
احتفلــت الهيئــة االتحاديــة للجمــارك ،بفنــدق
الدارة
ـى ،بالتعــاون مــع إ
أب ـراج االتحــاد بأبوظـ ب ي
ـى ،بيــوم الجمــارك
العامــة للجمــارك ـــــ أبوظـ ب ي
العالمــي تحــت عنــوان ( 2015عــام إدارة
الحــدود المنســقة  -نهــج شــامل لربــط أصحاب
ـال عبيــد
المصلحــة) ،وذلــك تحــت رعايــة معـ ي
حميــد الطايــر وزيــر الدولــة للشــؤون الماليــة
رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة ،ت ز
بال�امــن مــع
والدارات
احتفــاالت منظمة الجمارك العالميــة إ
الجمركيــة عــى مســتوى العالــم بهــذا اليــوم.
وكرمــت الهيئــة ،خــال االحتفــال ،جميــع
الـ شـركاء مــن الــوزارات والمؤسســات االتحادية،
والدارات الجمركيــة المحليــة ،ومؤسســات
إ
أ
ش
قطــاع العمــال و�كات القطــاع الخــاص
العالميــة والمورديــن،
والبنــوك والمؤسســات إ
إضافــة إىل إدارات الجمــارك المحليــة وفــرق
الشــؤون الجمركيــة والتفتيــش والمعاينــة
ـ� الجمركيـ ي ن
والمفاوضــات الدوليــة والمفتشـ ي ن
ـ�،
فضـا ً عــن الـ شـركاء الخارجيـ ي ن
ـ� مــن مؤسســات
ف
و� نهايــة الحفــل،
ومنظمــات عربيــة ودوليــة ،ي
ين
تــم منــح درع الهيئــة ش
المكرمــ�.
للــركاء
وتــم خــال االحتفــال بيــوم الجمــارك العالمي
ف
المارات،
اســتعراض مسـ يـرة الجمــارك ي� دولــة إ
مــع تســليط الضــوء عــى أبــرز التطــورات
ت
الــى حققتهــا الهيئــة االتحاديــة
إ
والنجــازات ي
للجمــارك خــال الســنة الماضيــة ،عــى صعيــد
الجمــرك وبنــاء القــدرات المؤسســية
العمــل
ي
الجــراءات الجمركيــة والتفتيــش
مجــال
ف ي�
إ
وغ�هــا مــن محــاور العمــل.
والمعاينــة ي
ن
البســتا� المديــر العــام
عــ�
ي
وقــال خالــد ي
ف
بالنابــة ،ي� الكلمــة االفتتاحيــة ،إن
للهيئــة إ
الدارات الجمركيــة عــى مســتوى
احتفــال إ
العالــم بيــوم الجمــارك العالمــي ،الموافــق
 26ينايــر مــن كل عــام ،تحــت عنــوان (2015
عــام إدارة الحــدود المنســقة  -نهــج شــامل
لربــط أصحــاب المصلحــة) يعــزز مبــادئ
ش
ال�اكــة مــع أصحــاب المصلحــة لتنســيق
25
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الحــدود وتعزيــز الحمايــة وتيسـ يـر العمــل،
والدارات
ومــن ثــم تفعيــل قــدرة المنافــذ إ
الجمركيــة عــى مواجهــة المخاطــر
أ
تيســر التجــارة.
المنيــة وتحديــات
ي
وأضــاف أن الهيئــة االتحاديــة للجمــارك
المــارات
حرصــت ،مــن منطلــق رؤيــة إ
 ،2021وكذلــك رؤيــة الهيئــة ورســالتها
ت
االســراتيجية ،عــى
وقيمهــا وأهدافهــا
ش
تعزيــز عالقــات التعــاون مــع الــركاء
كافــة ،لتحقيــق تطلعــات القيــادة الحكيمــة
ين
المواطنــ� ف ي� االرتقــاء إىل أعــى
وآمــال
ف
ش
المراكــز العالميــة ي� مــؤ�ات التنافســية.
بالنابــة أن
وأوضــح مديــر عــام الهيئــة إ
ت
ال�ابــط بـ ي ن
ـ� أصحــاب المصلحــة واالتحــاد ف ي�
المســؤولية والمعرفــة يمثــل أساسـاً مهماً من
ت
ـى جعلــت
أســس (رؤيــة إ
المــارات  ،)2021الـ ي
منهــا القيــادة الرشــيدة اسـ تـراتيجية ومنطلقـاً
للنجــاز والتمـ ي ز
والبــداع والتنميــة الشــاملة
إ
ـ� إ
الحــال.
المــارات خــال العقــد
لدولــة إ
ي
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ن
البســتا� ارتقــاء العمــل ف ي� المنافــذ
وأكــد
ي
الحدوديــة بالدولــة إىل أعــى المســتويات
ف
الجــراءات الجمركيــة أو
العالميــة ســواء ي� إ
اءات التفتيــش والمعاينــة� ،ف
أنظمــة وإجــر
أ ي
ظــل تنفيــذ إدارات الجمــارك المحليــة لنظمــة
وسياســات جمركيــة ســاهمت ف ي� رفــع مســتوى
ـ� الجمركيـ ي ن
الكفــاءة لــدى المفتشـ ي ن
ـ� ،وتقليــص
الجمــرك ،وتعزيــز القــدرات
زمــن التخليــص
ي
عــى إدارة المخاطــر ومواجهــة التحديــات ،مما
المــارات مركــزاً مهمــاً مــن مراكــز
جعــل مــن إ
التجــارة العالميــة وبوابــة تجاريــة رئيســية
لــدول المنطقــة ،مشـ يـراً إىل وجــود مــا يقــرب
مــن  65منفــذاً جمركي ـاً عــى مســتوى الدولــة.
ن
البســتا� إن اعتبــار منظمــة الجمــارك
وقــال
ي
العالميــة لعــام  2015عامــاً إلدارة الحــدود
المنســقة وتطبيــق نهــج شــامل لربــط أصحــاب
ـأ� ف� ظــل التداعيــات أ
ت
والحــداث
المصلحــة ،يـ ي ي
ت
الــى تشــهدها الســاحة الدوليــة مــن اتســاع
ي
وتــرة التهديــدات
رقعــة التجــارة وارتفــاع ي

أ
المنيــة ،ممــا يتطلــب زيــادة التكاتــف
والتعــاون بـ ي ن
ـ� كافــة الـ شـركاء محلي ـاً وإقليمي ـاً
وعالمي ـاً مــن أجــل ربــط أصحــاب المصلحــة،
لمواجهــة تلــك التحديــات والعبــور آ
المــن إىل
بوابــة الرخــاء وتحقيــق أ
المــن وتيسـ يـر التجــارة.
وأضــاف“ :مــن هــذا المنطلــق ،تدعــو
الهيئــة االتحاديــة للجمــارك كافــة ش
الــركاء
ين
والمعنيــ� لتعزيــز الممارســات وتنســيق
آ
الخــرات والليــات ي ن
بــ�
الجهــود وتبــادل
ب
إدارات الجمــارك والجهــات الحكوميــة
ـ� االقتصاديـ ي ن
والخاصــة ،وكذلــك مــع الفاعلـ ي ن
ـ�
ن ف
عــر الحــدود ،مــن
المشــارك� ي� التجــارة ب
ي
أجــل التغلــب عــى تلــك التحديــات وتحقيــق
خطــط الحكومــات وآمــال الشــعوب”.
ن
البســتا� أن تعزيــز التعــاون ش
وال�اكــة
وأكــد
ي
ـ� االقتصاديـ يـ�ن
ـ� إدارات الجمــارك والفاعلـ ي ن
بـ ي ن
يمكــن أن يــؤدي إىل خدمــات أكــرث فعاليــة،
ووفــر ف ي� التكاليــف ،وتعزيــز إدارة المخاطــر،
وأوقــات انتظــار أقــل ،وانخفــاض تكاليــف
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ين
تحســ� البنيــة التحتيــة ،وتبــادل أوســع مــن
المعلومــات واالســتخبارات ،وتعزيــز التواصــل
بـ ي ن
ـ� جميــع أصحــاب المصلحــة عــى الحــدود.
وتابــع قائــاً( :كان لصــدق تعــاون
ش
الــركاء وإخالصهــم دوره البالــغ ف ي�
ارتقــاء دولتنــا إىل المرتبــة الثالثــة عالميــاً
ش
مــؤ� الكفــاءة الجمركيــة وفقــاً لتقريــر
ف ي�
التنافســية لعــام  -2015 2014الصــادر
عــن المنتــدى االقتصــادي العالمــي).
ولفــت إىل أن الهيئــة تتطلــع لمزيــد مــن
التعــاون ت
وال�ابــط مــع ش
الــركاء ،لتحقيــق
ت
االســراتيجية كجــزء مــن أهــداف
أهدافهــا
ش
المــارات ،بعــد أن أثمــرت تلــك ال�اكــة
دولــة إ
خــال الســنوات الماضيــة شــبكة مــن أ
النظمــة
ال ت
لك�ونيــة مــن بينهــا نظــام المقاصــة
إ
ت
والحصــاء ،ومراقبــة الســلع االســراتيجية،
إ
وشــبكة الجمــارك التنفيذيــة ،وأي ب ي� إم موبايل
لمكافحــة المغشــوش والمقلــد ،ونظــام «ريلو”
أ
ت
ال�
لتبــادل المعلومــات ..ي
وغ�هــا من النظمــة ي

ـرك ف ي� الدولة.
ســاهمت ف ي� تعزيــز
العمــل الجمـ ي
وأعــرب عــن أملــه ف ي� أن تنجــح الهيئــة
بالتعــاون مــع ش
الــركاء ف ي� إنجــاز العديــد
مــن المشــاريع المســتهدفة خــال العــام
الجــاري ،ومــن مقدمتهــا دراســة زمــن
الجمــرك ،ونظــام النافــذة
التخليــص
ي
ـرك
فالجمركيــة الموحــدة لالرتقــاء بالعمــل الجمـ ي
ي� الدولــة إىل أعــى المســتويات العالميــة.
ش
بالــركاء وإقامــة
وأضــاف أن االهتمــام
ف
عالقــات ش�اكــة قويــة تســهم ي� تبــادل
المنافــع والفوائــد وتطويرهــا ،يعــد أحــد
أ
ت
اســراتيجيات الهيئــة
الركان الرئيســية ف ي�
وخططهــا التشــغيلية ش
وم�وعاتهــا الجمركيــة
وحــى ت
منــذ نشــأتها ت
اســراتيجية .2016-2014
ن
البســتا� أن الهيئــة تفخــر بــأن لديهــا
وذكــر
ي
ش
عالقــات تعــاون و�اكــة مــع العديــد مــن
والدارات والهيئــات والمؤسســات
الــوزارات إ
ش
والــركات والمنظمــات عــى
الحكوميــة
المســتوى المحــ� والقليمــي والــدول� ،ف
ي إ
ي ي

ظــل مــا تحقــق مــن إنجــازات ف ي� مجــال
وتيســر
تعزيــز حمايــة أمــن المجتمــع
ي
ين
وتحســ� التعــاون مــع العالــم
التجــارة
الخارجــي وإدارة أنظمــة متطــورة للمخاطــر.
ن
البســتا� خــال الحفــل رســالة
وقــدم
ي
شــكر وتقديــر لــكل ش
الــركاء عــى كافــة
المســتويات ،الذيــن قدمــوا خدمــة
للهيئــة أو تعاونــوا معهــا ف ي� ســبيل أداء
رســالتها ،تقديــراً وعرفانــاً لمــا بذلــوه
مــن جهــد ف ي� ســبيل إنجــاز المشــاريع
المشـ تـركة وتحقيــق أ
الهــداف االسـ تـراتيجية
الجمــرك.
واالرتقــاء بمســتوى العمــل
ي
وأشــاد البسـ ن
ـتا� بالــدور الــذي لعبتــه إدارات
ي
الجمــارك المحليــة ف ي� ترســيخ المعرفــة
ـ� أفـراد المجتمــع مــن موظفـ ي ن
الجمركيــة بـ ي ن
ـ�
و�كاء ،ممــا كان لــه أ
الثــر البالــغ �ف
وعمــاء ش
ي
تطويــر منظومــة العمــل وتحقيــق طموحــات
التجــار أ
والفــراد والمؤسســات عــى حــد
ســواءl.
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تكتبها مانيا سويد

دافوس2015
يخوض تجربة االقتصاد السياسي
وســياس ف ي�
 2500مســؤول اقتصــادي
ي
دافــوس ..أربعــة أيــام مــن النقاشــات حــول
ف
ـا�
مســتقبل العالــم ي� ظــل التهديــد إ
الرهـ ب ي
أ
ف
ت
ـى
لوروبــا والتوتــر ي� أوكرانيــا والشــكوك الـ ي
تلقــي بثقلهــا عــى اقتصــاد عالمــي متباطــئ .
جــاء المنتــدى بعــد أيــام مــن االعتــداءات
الرهابيــة ف ي� فرنســا وحمــات التوقيفــات
إ
ت
الرهــاب
ـى قامــت بهــا وحــدات مكافحــة إ
الـ ي
ف ي� مختلــف أنحــاء أوروبــا ليبحــث ف ي� دورتــه
ال 45عــن حلــول لكيفيــة مواجهــة التحديات
ت
ـى يشــهدها العالــم عــى صعــد مختلفة،
الـ ي

28

تلــك التحديــات المرشــحة للتصعيــد إذا لــم
يتــم التعامــل معهــا بشــكل جــذري ومنهجــي
 .وقــال منظــم المنتــدى كالوس شــواب عنــد
افتتــاح النقاشــات «نحــن هنــا مــن أجــل
إظهــار تعاطفنــا ،إن عنــوان هــذا اللقــاء
ســيكون المشــاركة واالهتمــام».
رث
وكمــا يحصــل ف ي� كل ســنة منــذ أك ـ مــن 40
عامــاً ،يلتقــي أقــوى رجــال ونســاء العالــم
ف ي� منتجــع دافــوس الــذي تحــول إىل قلعــة
ئيــ� هــو
محصنــة ،ومحــور النقاشــات الر ي
االقتصــاد ،فقــد خفــض صنــدوق النقــد

الــدول الثالثــاء بـــ  % 0.3نقطــة توقعاتــه
للنمــو ي العالمــي ف�  )3%. +15( 2015ف
و�
ي
ي
 )3%. +7( 2016فيمــا يســجل االقتصــاد
الصيــن ي تباطــؤاً ويســود االرتيــاب منطقــة
اليــورو ال ســيما بســبب االنتخابــات اليونانيــة
المرتقبــة .ويمكــن أن يعلــن البنــك المركــزي
أ
ورو� عــن برنامــج ش�اء أســهم لدعــم
ال ب
ي
االقتصــاد ف ي� منطقــة اليــورو ،وهــو مــا
ســيكون أيضــاً عــى طاولــة المناقشــات .
أجتمــع رؤســاء دول أو حكومــات ف ي� اللقــاء
الخامــس أ
وال ي ن
ربعــ� للمنتــدى االقتصــادي
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االيطــال ماتيــو ريــنز ي أو
العالمــي مثــل
ي
ن
رئيــس الــوزراء الصيــ ي يل كــه تشــيانغ.
نــ� فرنســوا هوالنــد أيضــاً
الرئيــس الفر ي
وكذلــك حــكام المصــارف المركزيــة ورؤســاء
أكــر المجموعــات ف ي� العالــم مــن أجــل
ب
توســيع شــبكة عالقاتهــم وبحــث الشــؤون
االقتصاديــة  .وبحســب اســتطالع فــان كـ بـرى
المؤسســات العالميــة مثــل صنــدوق النقــد
ـدول ورؤســاء الـ شـركات الذيــن اســتطلعت
الـ ي
ش
آراءهــم �كــة «برايــس ووتــر كوبــرز» هــم
أقــل تفــاؤال ً مــن الســابق بخصــوص عــام
 . 2015وشــق الطاقــة يرتقــب أن يتمحــور
حــول أســعار النفــط المنخفضــة جــداً مــا
يطــرح مشــكلة للــدول المنتجــة  .لكــن
أ
«الثــر كان إيجابيــاً بشــكل طفيــف عــى
االقتصــاد العالمــي» بحســب مــا قــال الخبـ يـر
االقتصــادي ف ي� مؤسســة «آي اتــش اس»

ناريمــان بهرافــش .وتابــع «هــذه الســنة
ستســعى الوفــود للحصــول عــى تطمينــات
ين
موضوعــ� :أولهمــا أن الحكومــات
حيــال
الوطنيــة ســتتخذ التحــركات الالزمــة للحــد
الرهــاب وثانيهمــا التأكــد مــن
مــن مخاطــر إ
أن جهــودا كافيــة تبــذل للحفــاظ عــى نمــو
االقتصــاد العالمــي».
ـيس ،ألقى
الرئيـ
ـس المــري عبــد الفتــاح السـ ي
ف
كلمــة ي� المنتدى ،وقــد رافقه وفد يضم وزراء
الصناعــة والتجــارة ،والماليــة ،والخارجيــة،
إضافــة إىل محافــظ البنــك المركــزي .
الســيس تضمنــت عرضــا شــامال
كلمــة
ف ي
للتطــورات ي� مــر ،حيــث طــرح مــا
أنجزتــه مــر ف ي� تنفيــذ خريطــة المســتقبل،
ورؤيتــه للنهــوض باالقتصــاد المــري،
كمــا وجــه الدعــوة إىل قــادة الــدول ورؤســاء
ش
الــركات لحضــور مؤتمــر دعــم وتنميــة

االقتصــاد المــري ،المقــرر عقــده ف ي�
مــارس/آذار بمدينــة ش�م الشــيخ ،إىل
جانــب تنــاول أ
الوضــاع ف ي� المنطقــة،
ف
و� مقدمتهــا القضيــة الفلســطينية،
ي
ت
الــى يواجههــا
الكــرى
والتحديــات
ب
ي
الرهــاب والتطــرف .
العالــم ،وعــى رأســها إ
وضعــت منظمــة أ
المــم المتحــدة
للطفولــة أ
والمومــة (يونيســيف) ســبعة
تحديــات أمــام رجــال أ
العمــال المشـ ي ن
ـارك�
ف ي� فعاليــات المنتــدى االقتصــادي
ين
لتحســ� أوضــاع أطفــال
العالمــي
أ
ف
رث
العالــم ي� الــدول الناميــة والكــ فقــراً .
وقالــت المنظمــة ف ي� بيــان بمناســبة انطــاق
أعمــال الــدورة ال 45للمنتــدى بمنتجــع
دافــوس الســويرسي ،إن «هــذه أ
الولويــات
يجــب أن تحظــى باالهتمــام ف ي� جــدول
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أهــداف التنميــة الجديــدة ،وعــى رأســها
وضــع حــد للعنــف ضــد أ
الطفــال ،إذ
أوضحــت المنظمــة أ
المميــة أن مــا يقــرب
مــن مليــار طفــل تحــت ســن الـــ 15يعانــون
عقابــاً بدنيــاً بانتظــام ،وأن ربــع جميــع
ئ
الــا� ت
تــراوح أعمارهــن ي ن
بــ�
الفتيــات
ي
الـــ 15والـــ 19عامــا مــررن بتجربــة عنــف
جســدي»  .وأضافــت أن أ
الولويــة الثانيــة
ترتكــز عــى ض�ورة وضــع حــد للفقــر بـ ي ن
ـ�
أ
الطفــال إذ يعيــش قرابــة  570مليــون
طفــل ف ي� العالــم تحــت خــط الفقــر
بدخــل يصــل بالــكاد إىل  1. 25دوالر ف ي�
اليــوم ،وذلــك ينعكــس عــى حرمانهــم
مــن الخدمــات الصحيــة والتغذيــة والميــاه
والــرف الصحــي والمــأوى والتعليــم،
ولــذا يســتمرون ف ي� دائــرة الفقــر»  .وتتنــاول
الولويــة الثالثــة إنهــاء وفيــات أ
أ
المهــات
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ف
يتــو�
الحوامــل والمرضعــات والطفــل ،إذ
ي
قرابــة  20ف� المئــة مــن أ
الطفــال ضحايــا
ي
الفقــر قبــل بلوغهــم ســن الخامســة ،ومــن
يكتــب لــه الحيــاة يصــاب عــى أ
الرجــح بنقــص
ف ي� الــوزن أو ســوء النمــو  .أمــا التحــدي
الخامــس فيختــص بدعــم آليــات التعامــل
مــع حقــوق الطفــل مــن خــال مصداقيــة
حاســمة لمعرفــة وتحديــد مــن هــم ف ي�
أمــس حالــة مــن أ
الطفــال ،ووضــع سياســات
ف
ين
و� التحــدي
هادفــة
لتحســ� حياتهــم  .ي
بتحســ�ن
الســادس تطالــب (يونيســيف)
ي
االســتثمارات الموجهــة إىل الفئــات أ
الكــرث
ـ� أ
ضعفـاً وتهميشـاً مــن بـ ي ن
الطفــال الســيما ف ي�
التعليــم والميــاه والــرف الصحــي والرعايــة
الصحيــة والحمايــة االجتماعيــة لتحقيــق نتائــج
الطفــال أ
أكــرث اســتدامة واســتهداف أ
والرس
ف
ـس الحاجــة إليهــا  .ويركــز
الذيــن هــم ي� أمـ ّ

التحــدي الســابع عــى ض�ورة كــر حلقــة
الــى تؤثــر ف� أ
أ
الزمــات المزمنــة ت
الطفــال ،إذ
ي
ي
يعيــش قرابــة  230مليــون طفــل ف ي� مناطــق
تشــهد رصاعــات أو تأثــرت بتداعيــات كــوارث
النســان  .وتطالــب
طبيعيــة مــن صنــع إ
(يونيســيف) كبــار صنــاع القــرار االقتصــادي
ف� منتــدى دافــوس بــرض ورة ت
ال� ي ز
كــ� عــى
ي
أ
النســانية باســتثمارات
االســتجابة للزمــات إ
بعيــدة المــدى وليــس مــن خــال بت�عــات
قصــر
لتلبيــة االحتياجــات العاجلــة بشــكل
ي
الجــل مــا يســاعد أ
أ
الطفــال وأرسهــم عــى
تحمــل الصدمــات ف ي� المســتقبل ووضــع حــد
لدوامــة أ
الزمــات.
وأكــدت المديــرة التنفيذيــة ل�نامــج أ
الغذيــة
ب
العالمــي أرثريــن كازيــن ،أهميــة االســتثمار
ف� مبــادرة (صفــر جــوع) ت
الــى أطلقتهــا
ي
ي
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أ
المــم المتحــدة باعتبــاره عنــراً ض�وريــاً
للنمــو االقتصــادي الوطــن ي والعالمــي .
وقالــت كازيــن ف ي� بيــان عشــية مشــاركتها ف ي�
المنتــدى االقتصــادي العالمــي (دافــوس) إن
«الكثـ يـر مــن الـ شـركات أصبحــت تقــر وتفهــم
العالقــة أ
الساســية القائمــة ي ن
بــ� القضــاء
يز
وتحفــ� النجــاح االقتصــادي
عــى الجــوع
مشــرة إىل أن ذلــك يســتدعي
والتجــاري»،
ي
القيــام بالمزيــد  .وأفصحــت كازيــن عــن عزمها
خــال مشــاركتها ف ي� المنتــدى العالمــي «حــث
ش
أكــر
الــركات بقــوة عــى االســتثمار بشــكل ب
ف
و� الحلــول المبتكــرة
ف ي� برامــج إنقــاذ الحيــاة
ي
بهــدف اســتئصال الجــوع والفقــر ف ي� العالم” .
وأوضحــت أنــه اســتناداً إىل العديــد مــن
الدراســات ،فــإن «كل دوالر يســتثمر ف ي� مجــال
التغذيــة يمكــن أن يحقــق عائــداً يبلــغ 166
دوالراً مــن المنافــع المتولــدة» مؤكــدة أنــه

«مــن الصعــب تجاهــل مثــل هــذا العائــد
مــن الناحيــة االســتثمارية ،الســيما عندمــا
المــر بإنقــاذ أ
يتعلــق أ
الرواح وبنــاء مســتقبل
أكــرث اســتدامة لكوكبنــا».
ين
الكرملــ�
كمــا اتهــم الناطــق باســم
ت
ديمــري بيســكوف ف ي� مقابلــة مــع صحيفــة
ين
الغربيــ� باســتخدام الــنز اع
روســية
أ
الوكــر ن يا� «لعــزل روســيا وخنــق اقتصادهــا
ين
بوتــ�” .
فالديمــر
وإســقاط (الرئيــس)
ي
وقــال بيســكوف لصحيفــة ارغومنـ تـى اي فاكــىت
ي
ي
«لــو لــم تكــن هنــاك القــرم أو ش�ق اوكرانيــا
ن
 . . .لوجــدوا أمــراً آخــر»  .وأضــاف «إنــ ي
مقتنــع بــأن الغــرب لــن يدعنــا وشــأننا»،
مؤكــداً أن «عــزل روســيا ســيكون خطــأ»  .وأكد
ـروس مضبــوط «عــى الرغــم
أن االقتصــاد الـ ي
ال�عيــة» الـ ت
مــن العقوبــات غـ يـر ش
ـى اتخذتهــا
ي

الــدول الغربيــة ورافقهــا انخفــاض أســعار
النفــط مــا أدى إىل تراجــع قيمــة الروبــل .
وقــال بيســكوف «اكــرر مــا قالــه فالديمـ يـر
ين
ش
�ء تحــت الســيطرة ونعــرف
بوتــ� :كل ي
مــاذا نفعــل وكيــف نفعــل ذلــك ولدينــا كل
مــا نحتــاج لفعلــه»  .وكان الرئيــس ي ن
بوتــ�
قــال إنــه يجــب عــى روســيا أن تعــزز
وتطــور قواتهــا المســلحة لحمايــة ســيادتها
ف ي� مواجهــة «التحــدي» الــذي تشــكله دول
أخــرى قــد تهــدد موســكو  .وأضــاف بوتـ ي ن
ـ�
ف ي� اجتمــاع للجنــة الصناعــة ف ي� روســيا
«نواصــل تعزيــز قواتنــا المســلحة وأجهزتنــا
العســكرية ككل بجعلهــا متطــورة ورسيعــة
يز
التجهــ� وقــادرة عــى
الحركــة وجيــدة
أداء مهامهــا الرئيســية،،لتحييد المخاطــر
والتهديــدات السياســية والمحتملــة ألمــن
بلدنــا»l .
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مناطق حرة

الجمركي 82

األكبر من نوعه في المنطقة

رئيس الدائرة يفتتح مصنعا
في المنطقة الحرة بالحمرية
المحــدودة فــي المنطقــة الحــرة بالحمرية.

رئيــس الدائــرة أثناء االفتتاح

افتتــح الشــيخ خالــد بــن عبــد اللــه بــن ســلطان القاســمي رئيــس دائــرة
الموانــئ البحريــة والجمــارك وهيئــة المنطقــة الحــرة بالحمريــة وهيئــة
ً
مصنعــا بشــركة فيجــن
المنطقــة الحــرة لمطــار الشــارقة الدولــي،
للصناعــات المحــدودة فــي المنطقــة الحــرة بالحمريــة.
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حــرض االفتتــاح ســعادة ســعود ســالم
المزروعــي مديــر هيئــة المنطقــة الحــرة
بالحمريــة وهيئــة المنطقــة الحــرة لمطــار
مــر
الشــارقة
الــدول ،وســعادة محمــد ي
ي
نئ
المــوا�
عبدالرحمــن الــراح ،مديــر دائــرة
البحريــة والجمــارك .وســتبدأ ش�كــة فيجــن
للصناعــات المحــدودة انتاجهــا التجــاري مــن
مســتحلب مــادة البوليمــر للدهانــات والطــاء
والمنســوجات والمــواد الالصقــة ف� أ
الســبوع
ي
أ
الول مــن إبريــل مــن خــال هــذا المصنــع،
وهــو اســتثمار هنــدي برأســمال قــدره 187
النتاجيــة إىل
مليــون درهــم وتصــل طاقتــه إ
أ
 120ألــف طــن ت
مــري خــال العــام الول.
وأكــد ســعود المزروعــي أن توفـ يـر التســهيالت
لالســتثمارات الحــرة تتصــدر أولويــات الهيئــة،
ت
يــأ� هــذا الحــرص انســجاماً مــع
حيــث ي
التوجيهــات الســامية لصاحــب الســمو الشــيخ
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو
المجلــس أ
العــى حاكــم الشــارقة.
كمــا أعــرب المزروعــي عــن فخــره وترحيبــه
بواحــدة مــن ش
الــركات الرائــدة ف ي� الســوق
الهنــدي ف ي� هــذا المجــال وانضمامهــا إىل
المنطقــة الحــرة ف ي� الحمريــة متمنيــا لهــا
تحقيــق المزيــد مــن النجــاح ،وقــال ان إقامــة
مصنــع فيجــن المحــدود بالمنطقــة الحــرة
أكــر منتــج لمــادة
بالحمريــة والــذي
يعتــر ب
ب
المتمــ�ةز
البوليمــر ف ي� الهنــد يعكــس المكانــة
ي

ت
تعتــر قاعــدة رئيســية
والــى
للمنطقــة
ب
ي
للصناعــات الثقيلــة والمتوســطة تقصدهــا
ش
الــركات العالميــة المعروفــة.
ومــن جانبــه قــال فيجــاي .س .نايــر مديــر
ش�كــة فيجــن للصناعــات المحــدودة ان هــذا
المصنــع هــو أ
الول لنــا ف ي� منطقــة ش
الــرق
أ
الوســط لتلبيــة الطلــب ت ز
الم�ايــد ف ي� هــذه
الســوق المتناميــة وجــاء اختيارنــا للمنطقــة
الحــرة بالحمريــة إلقامــة مصنعنــا فيهــا
ت
الــى تتمتــع
للعديــد مــن المزايــا اللوجســتية ي
بالضافــة إىل التســهيالت والخدمــات
بهــا إ
ز
المتطــورة والموقــع المتمـ يـ� للمنطقــة الحــرة
ت
ـى دفعتنــا إلقامــة أكـ بـر مصنــع
بالحمريــة ،والـ ي
ف
إلنتــاج مســتحلب البوليمــر ي� المنطقــة معربــا
عــن شــكره وتقديــره للتعــاون الــذي وجــده
ين
ين
المعنيــ� ف ي� إمــارة
المســؤول�
لــدى جميــع
ف
و� المنطقــة الحــرة بالحمريــة
الشــارقة ي
أ
ف
والــذي يعكــس الرغبــة الكيــدة ي� التعــاون
وتقديــم كافــة الخدمــات المطلوبــة لمثــل
ش
المــروع الضخــم.
هــذا
الجماليــة
وأضــاف فيجــاي «ان التكلفــة إ
لمصنــع فيجــن وصلــت إىل نحــو 187
مليــون درهــم بمســاحة بلغــت  78000ت
مــر
مربــع حيــث تــم تزويــده بأحــدث أ
الجهــزة
والمعــدات ويتــم التحكــم بعملياتــه بواســطة
التكنولوجيــا الحديثــة ،وســنعمل عــى زيــادة

النتاجيــة لتصــل إىل  300الــف طــن
طاقتــه إ
خــال الســنوات الثــاث القادمــة» ،وأوضــح
رئيــس مصنــع فيجــن ان مســتحلب البوليمــر
يدخــل ف ي� صناعــة مختلــف القطاعــات مثــل
الدهانــات والطــاء وصناعــة المنســوجات
أ
ـى
والقمشــة والصمــغ والغـراء والصمــغ الخشـ ب ي
الســمنت والمــواد
وأعمــال الضغــط وصناعــة إ
الكيماويــة المســتخدمة فـــي البنــاء ومقاومــة
آ
الثــار الســلبية للميــاه عــى أعمــال البنــاء،
مشــرا إىل مراعــاة المصنــع للجوانــب البيئيــة
ي
مــن خــال معالجــة النفايــات الناتجــة عــن
عمليــة التصنيــع والتعامــل معهــا.
ين
فيجــ� بوليمــر المحــدودة
وتعتــر
هــذا
ب
ف
ف
ش
ال�كــة الرائــدة ي� الســوق الهنــدي ي� تصنيــع
البوليمـ يـر وهــي ش�كــة تابعــة ومملوكــة بالكامــل
ين
لفيجــ� للصناعــات المحــدودة والمســجلة
ف
ف ي� مومبــاي ي� الهنــد إذ أسســها فيجــاي نايــر
عــام  1985حيــث كانــت البدايــات متواضعــة
ف ي� انتــاج البوليمــر لتبــدأ بإنتــاج  500طــن
مــن مســتحلبات البوليمــر ،ويصــل انتاجيتهــا
اليــوم إىل  120الــف طــن ت
مــري مــن خــال
اربــع وحــدات تصنيــع ،ولديهــا العديــد مــن
كبــار الزبائــن المصنعـ ي ن
ـ� للدهانــات ف ي� الســوق
الهنــدي .كمــا أن لديهــا العديــد مــن الخطــط
التوســعية المســتقبلية واهمهــا التوســع ف ي�
جنــوب الهنــد ف ي� تشــيناي لتشــييد مصنــع
بطاقــة  60الــف طــن ســنوياl .
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مشاركة فعاله لحرة الشارقة بمعرض طوكيو

لتقوية العالقات التجارية
اإلماراتية اليابانية

مدير المناطق الحرة بالشارقة في ( نبكون اليابان )

تــرأس ســعادة /ســعود ســالم
المزروعــي مديــر هيئــة المنطقــة
الحــرة لمطــار الشــارقة الدولــي و
هيئــة المنطقــة الحــرة بالحمريــة
ً
وفــدا رفيعــا للمشــاركة فــي
معــرض « نبكــون اليابــان» الــذي
عقــد مؤخــرا بطوكيــو ،الستكشــاف
الســوق اليابانيــة و توظيــف
إمكاناتهــا الكبيــرة لتحقيــق مزيــد من
التطــور فــي مختلــف المجــاالت.

وقــد ي ز
تمــ�ت مشــاركة وفــد الهيئــة بمعــرض
طوكيــو الــذي يعتـ بـر مــن أضخــم المعــارض
لل ت
لك�ونيــات بآســيا بالنجــاح ،حيــث عمــل وفد
إ
الهيئــة عــى تســليط الضــوء عــى العــروض
ت
الــى تقدمهــا المنطقــة
المختلفــة والمزايــا ي
الحــرة ش
للــركات والمســتثمرين.
تعليقــا عــى هــذه المشــاركة قــال ســعادة /
ســعود ســالم المزروعــي « :لقــد شــهد
التبــادل التجــاري بـ ي ن
المــارات العربيــة
ـ� دولــة إ
المتحــدة واليابــان ازدهــارا ملحوظــا و بلغــت
34

قيمــة التبــادل ف� االتجاهـ ي ن
ـ�  25.92مليــار دوالر
الشــهر يالســتة أ
خــال أ
الوىل مــن عــام « .2014
وأضــاف المزروعــي »:تســعى المنطقــة الحــرة
الــدول الكتشــاف أعمــق
لمطــار الشــارقة
ي
كبــرا
للســوق اليابانيــة وتبــدي اهتمامــا ي
بالعديــد مــن ش
الــركات ف ي� اليابــان ،وقــد
شــهد المعــرض مشــاركة مجموعــة متنوعــة
مــن العارضـ ي ن
ـ� مــن مختلــف المجــاالت مثــل
ت
الســيارات والطاقــة المتجــددة،
الك�ونيــات
ّ
ممــا أتــاح لنــا فرصــة اللقــاء بمســتثمرين مــن
مختلــف القطاعــات».
يعتــر نافــذة تطــل
ونجــح المعــرض الــذي
ب
ال ت
لك�ونيــات ويصنــف كأفضــل
عــى مســتقبل إ
ش
وســيلة لجــذب الــركات والمســتثمرين مــن
ين
والصــ� وتايــوان وجــذب
اليابــان وكوريــا
 1.767عارضــا و 61.896زائــرا مــن مختلــف
يعتــر هــذا
البلــدان خــال دورة  .2014كمــا ب
أكــر
الحــدث الــذي أطلــق منــذ  43ســنة ب
ال ت
لك�ونيات.
معــرض لتعبئــة وتغليــف وإنتــاج إ
الحصائيــات إىل أن صــادرات
هــذا
وتشــر إ
ي

المــارات العربيــة المتحــدة
اليابــان إىل إ
ف
ارتفعــت بنســبة تقــارب  13ي� المئــة وبلغــت
 4.59مليــار دوالر ،أمــا الــواردات ارتفعــت
بنســبة  2.76ف ي� المئــة وبلغــت  21.34مليــار
الشــهر الســتة أ
دوالر خــال أ
الوىل مــن عــام
.2014
المــارات العربيــة المتحــدة
و
تعتــر دولــة إ
ب
خامــس أكـ بـر وجهــة للصــادرات اليابانيــة مــن
ســيارات الــركاب ف ي� العالــم ،بعــد الواليــات
المتحــدة أ
المريكيــة والصـ ي ن
ـ� وروســيا وكنــدا.
كمــا شــهدت صــادرات اليابــان مــن آ
الليــات
العامــة ومنتجــات الحديــد والصلــب ومنتجات
التصويــر الفوتوغــر ف يا� والمنتجــات البرصيــة
المــارات
زيــادة ملحوظــة باتجــاه دولــة إ
العربيــة المتحــدة.
الشــارة إىل أن زيــارة وفــد الهيئــة إىل
وتجــدر إ
المعــرض ضــم كال ً مــن ســعادة ســعود ســالم
المزروعــي ،الســيد رائــد بوخاطــر ،آ
النســة
آ
أ
وفــاء بالســود والنســة بثينــة المناعــيl .

العدد  ..82يناير ـ مارس2015 ..

هيئــة المنطـقـــة الحـــرة بالحـمـريـــة
تـستـعـــرض الفـــرص االســتثمارية
فـــي مـعـــرض ( إندينـــوكس ) 2015
اختتمــت هـيـئـــة الـمـنـطـقـــة الـحـــرة
بـالـحـمـريـــة ف ي�  2015 / 1 / 27مـشـاركـتـهـــا
فـــي مـعـــرض إنـديـنـوكـــس  2015لـلـفـــوالذ
الـمـقـــاوم لـلـصـــدأ  ،و الـــذي نـظـمـتـــه
مـنـظـمـــة تـطـويـــر الـفـــوالذ الـمـقـــاوم
لـلـصـــدأ الـهـنـديـــة بمـركـــز مـهـاتـمـا مـانـدر
لـلـمـؤتـمـــرات فـــي مـديـنـــة غـانـديـنـاغـــار
بـواليـــة كـجـــرات الـهــنـديـــة .
و صـــرح الـسـيـــد  /سـعـــود سـالـــم
الـمـزروعـي مـديـر هـيـئـة الـمـنـطـقـة الـحـرة
بـالـحـمـريـــة و هـيـئـــة الـمـنـطـقـــة الـحـــرة
لـمـطـــار الـشـارقـــة الـدولـــي بـــأن مـشـاركـــة
الـهـيـئـــة فـــي الـمـعـــرض تـكـمـــن فـــي
أهـمـيـــة الـمـعـــرض بـصـفـتـــه أكـبـر تـجـمـع
لـلـمـسـتـثـمـريـــن فـــي صـنـاعـــة الـفـــوالذ
 ،مـشـيــراً إلـــى أن الـمـعـــرض الـــذي شـــارك
فـيـــه أكـثـــر مـــن 800عـارض مـــن مـخـتـلـف
الـقـطـاعـات فـي هـذه الـصـنـاعـة الـحـيـويـة
كـقـطـــاع تـصـنـيـــع الـفـــوالذ  ،أ
الدوات
الـمـنـزلـيـــة  ،الـمـاكـيـنـــات  ،الـمـنـتـجـــات
الـفـوالذيـــة  ،و الـمـــواد أ
الولـيـــة الـخـــام
 ،يـعـــد سـوقـــاً مـهـمـــاً لـبـحـــث الـفـــرص
االســتثمارية .
و أضـــاف الـمـزروعـــي بـــأن الـهـيـئـــة تـولـــي
اهـتـمـامـــاً خـاصـــاً لـصـنـاعـــة الـحـديـــد و
الـفـــوالذ لـمـــا تـتـمـيـز بـــه هـــذه الـصـنـاعـة
المـــارات و دول
مـــن أهـمـيـــة فـــي دولـــة إ
الـخـلـيـج الـعـربـي بـشـكـل خـاص و الـسـوق
الـعـالـمـيـــة بـشـكـــل عـــام مـشـيــراً إلـى أن
السـتـثـمـــارات الـقـائـمـــة فـي الـدولـة تـلـبـي
إ
تـقـريـــباً مـتـطـلـبـــات الـســـوق الـمـحـلـــي
لـلـدولـــة مـــن الـحـديـــد و الـفـــوالذ و الـــذي
يـقـــدر بـثـالثـــة مـاليـيـــن طـــن  ،و أوضـــح
بـــأن الـهـيـئـــة تـسـتـضـيـــف عـــدداً مـــن

الـشـركـــات الـرائـــدة فـــي هـــذا الـمـجـــال
كـشـركـــة إيـفـرسـنـداي الـهـنـدسـيـة  ،اونـجـر
سـتـيـــل  ،بـوالـكـهـــا سـتـيـــل لـلـصـنـاعـات ،
مـامـــوت ألنـظـمـــة الـبـنـــاء  ،عـلـم سـتـيـل ،
دامـــن أ
لـلعـمـــال الـهـنـدسـيـــة  ،تـكـنـومـــاك
انـتـرنـاشـيـونـــال  ،مـلـــك الـقـابـضـــة  ،و
كـوالـيـتـــي انـتـرنـاشـيـونـــال .
مـــن جـانـبـــه ذكـــر الـسـيـــد  /عـلـــي سـعـيـــد
الـجـــروان نـائـــب الـمـديـــر الـتـجـــاري

فـــي الـهـيـئـــة و رئـيـــس وفـــد الـهـيـئـــة
الـمـشـــارك فـــي الـمـعـــرض بـــأن مـنـصـــة
الـهـيـئـــة تـمـيـــزت بـعـــدد كـبـيـــر مـــن
الـــزوار و الـمـسـتـثـمـريـــن الـذيـــن أبـــدوا
إهــتـمـامـاً خـاصـاً بالـفـرص االسـتـثـمـاريـة
و الـتـسـهـيـــات  ،مـشـيــراً إلـــى أن أعـضـاء
الـوفـــد عـقـدوا لـقـاءات مـع أكـثـر مـن ( 90
) شـركـة مـشـاركـة مـتـخـصـصـة فـي مـجـال
الـحـديـــد و الـصـلـــب l .
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في قمة الشراكة التي عقدت
في
شــاركت المنطقــة الحــرة بالحمريــة ف ي� قمــة
ت
ش
ـى أقيمــت ف ي� مدينــة جايبــور
ال�اكــة  2015الـ ي
ض
ـا� ،و
بجمهوريــة الهنــد يــوم  17ينايــر المـ ي
اســتمرت عــى مــدى ثالثــة أيــام تحــت شــعار»
ش�اكات جديــدة مــن أجــل حقائــق جديــدة
ت
مشــركة».
ت
دول
ـى تعــد أهــم مؤتمــر ي
وتهــدف القمــة الـ ي
التحــاد الصناعــات الهنــدي بالتعــاون مــع
وزارة التجــارة و الصناعــة الهنديــة ، ،إىل خلــق
أطــر قويــة لحــوار اسـ تـراتيجي وتحفـ ي ز
ـ� النمــو
العالمــي ف� المرحلــة المقبلــة ،ت
بال� ي ز
كــ� عــى
ي
فــرص االســتثمار الصاعــدة ف ي� العالــم.
تعليقــا عــى هــذه المشــاركة ،قــال ســعادة /
ســعود ســالم المزروعــي مديــر هيئــة المنطقــة
الــدول وهيئــة
الحــرة لمطــار الشــارقة
ي
مشــاركتنا �ف
المنطقــة الحــرة بالحمريــة ”:
ي
هــذه القمــة هــي خطــوة إضافيــة و محطــة
مهمــة ف ي� مسـ يـرة تطويــر عالقاتنــا التجاريةمــع
المســتثمرين الهنــود واالنطــاق بهــا إىل آفــاق
أكــرث
يز
تمــ�ا”.
و أضــاف المزروعــي قائــا »:لقــد فتــح هــذا
الحــدث أبــواب فــرص جديــدة بالنســبة لنــا،
وعمــل فريقنــا عىل تأســيس عالقات اســتثمارية
جديــدة و تســليط الضــوء عــى مــا تقدمــه حرة
الحمريــة مــن حوافــز و مزايــا للمســتثمرين مــن
الهنــد وكافــة دول العالــم”.
و تابــع »:لقــد وفــرت مشــاركتنا ف ي� قمــة ش
ال�اكة
فرصــة عظيمــة لاللتقــاء بالـ شـركات الرائــدة مــن
مختلــف المجــاالت  ،وقــد تواصــل فريقنــا
وتفاعــل مــع رواد قطــاع التصنيــع مــن جميــع
أنحــاء العالــم ،وعقــد لقــاءات مثمــرة مــع
مســتثمرين مــن أسـ تـراليا و بنغالديــش والصـ ي ن
ـ�
و كنــدا و فرنســا و هونــغ كونــغ و ي ز
مال�يــا و
نيج�يــا و الفلبـ ي ن
ـ�
مالطــا و المغــرب و نيبــال و ي
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و قطــر و المملكــة العربيــة الســعودية و
رسيالنــكا والواليــات المتحــدة أ
المريكيــة».
و ختــم قائــا »:إن مــا تتمـ ي ز
ـ� بــه الـمـنـطـقـــة
الـحـــرة بـالـحـمـريـــة مــن جــو اســتثماري آمــن
وبنيــة تحتيــة قويــة وإدارة حديثــة بعيــدة عــن
الب�وقراطيــة وحريــة انتقــال رؤوس أ
المــوال
ي
�ض
والعفــاء الكامــل مــن ال ائــب عــى المنتجات
إ
 ،جعــل منهــا الـمـكـــان أ
المـثـــل لالســتثمار و
مق ـرا ألك ـرث مــن  6000ش�كــة خــال الســنوات
الماضيــة و هــذا العــدد ف ي� تزايــد مســتمر».
ت
ش
ـى شــهدت
وتشــكل قمــة ال�اكــة الســنوية الـ ي
حضــور  1400وفــد مــن مختلــف الــدول،
منـ بـرا مثاليــا لنخبــة مــن قــادة الفكــر والسياســة
ين
والمعنيــ� باالســتثمار لمناقشــة
واالقتصــاد
ن
ش
ســبل تعزيــز الــراكات والتعــاون بـ يـ� الــدول،
وتبــادل وإثـراء الحــوار حــول مواضيــع حيويــة
واسـ تـراتيجية تتنــوع بـ ي ن
ـ� السياســات والتجــارة
أ
أ
والعمــال واالقتصــاد والتعليــم الكاديمــي
وغ�هــا مــن القضايــا أ
الساســية للتنميــة
ي
الشــاملة.
وقــد ضمــت قائمــة الحضــور وزراء
ين
ودبلوماســي� ومســتثمرين مــن مختلــف

المــار ت يا�
الــدول ،مــن بينهــم وزيــر االقتصــاد إ
ســلطان بــن ســعيد المنصــوري ،ونيكــوال
غروفســ� رئيــس وزراء مقدونيــا  ،و وزيــر
التجــارة يواالســتثمار أ
ال ت
ســر يال أنــدرو روب،
وطفيــل أحمــد وزيــر التجــارة ببنغالديــش ،و
ﺑﺎن ﺳوراﺳﺎك وزﻳراﻟدوﻟﺔ الكمبــودي ،و نائــب
وزيــر التجــارة الصي ـن ي قــاو يــان،و كريســتيان
كاردونــا وزيــر االقتصــاد واالســتثمار أ
والعمــال
الصغــرة ف ي� جمهوريــة مالطــا ،ومصطفــى
ي
محمــد وزيــر التجــارة الدوليــة والصناعــة
ز
ـر�
المالـ يـ�ي ،ومامــون بوهــدود الوزيــر المغـ ب ي
المنتــدب لــدى وزيــر الصناعــة والتجــارة
واالســتثمار واالقتصــاد الرقمــي المكلــف
بالمقــاوالت الصغــرى وإدمــاج االقتصــاد
غــر المنظــم ،و ألمــا أومــارو وزيــر التجــارة
ي
والنهــوض بالقطــاع الخــاص بالنيجــر،
ورشــاد باثيوديــن وزيــر الصناعــة والتجــارة
الرسيالنــ� ،و مارتــن هاملتــون ســميث،
ي
النائــب و وزيرالتجــارة وحمايــة الصناعــات
بحكومــة جنــوب ت
أســراليا ،و غريغوريســو
وزيــر التجــارة والتنميــة االقتصاديــة مــن هونــغ
غ�هــم
الكثــرl .
ي
كونــغ و ي
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هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة
الدولي واإلمارات للصرافة

تتعاونان في تسهيل
دفع الفواتير

أعلنــت هيئــة المنطقــة الحــرة لمطــار الشــارقة
ـدول عــن اســتحداث نظــام جديــد للدفــع
الـ ي
لتوفــر حلــول ســهلة ومريحــة
النقــدي
ي
عــر فــروع
فوات�هــم ب
للمســتثمرين لســداد ي
إالمــارات للرصافــة ف ي� الدولــة.
وقــال ســعادة سـعـــود سـالـــم الـمـزروعـــي
مـديـرهـيـئـــة الـمـنـطـقـــة الـحـــرة لـمـطـــار
الـشـارقـــة الـدولـــي و هـيـئـــة الـمـنـطـقـــة
الـحـــرة بـالـحـمـريـــة ،ف ي� أعقــاب توقيع اتفاقية
التعــاون مــع إالمــارات للرصافــة“ :نحــن
نســعى عــى الــدوام لتوفـ يـر أفضــل الخدمــات
للمســتثمرين ،ولهــذا الســبب أبرمنــا اتفاقيــة
تعــاون مشـ تـرك مــع إالمــارات للرصافــة لنتيــح
لعمالئنــا المســتثمرين مزيــداً مــن الخيــارات
فوات�هــم ودفعاتهــم الماليــة.
لتســديد ي
ت
تــأ� هــذه المبــادرة
وأضــاف الـمـزروعـــي  »:ي
لتوفــر
انســجاما مــع أهدافنــا لعــام 2015
ي
أرسع وأفضــل الخدمــات والتســهيالت ،كمــا
ت
ـأ� ضمــن سلســلة مــن العديــد مــن الخدمــات
تـ أ ي
ت
ـى نســعى لتطويرها لتحقيــق الكفاءة
الخــرى ال فـ ي
الشــاملة ي� جميــع خدماتنــا ومرافقنــا».
ومــن جانبــه ،قــال الســيد مهنــد عبيــد راشــد
بوعف ـراء ،مديــر الماليــة ف ي� هيئــة الـمـنـطـقـــة
الـحـــرة لـمـطـــار الـشـارقـــة الـدولـــي « ،توفــر
اتفاقيــة التعــاون لعمالئنــا المســتثمرين خيارات
فوات�هــم وتســوية مدفوعاتهــم بشــكل
تســديد ي
يومــي ممــا يجعــل عمليــة الدفــع ف ي� غايــة
الســهولة ويوفــر عليهــم الوقــت والجهــد».
يز
فارغــ� ماثيــو مــن إالمــارات
وبــدوره ،قــال
للرصافــة ،بعــد توقيعــه االتفــاق نيابــة عــن
ش�كتــه « ،نحــن ســعداء بالتعــاون مــع الهيئــة
لتيسـ يـر عمليــة دفــع الفواتـ يـر ،بحيــث يتسـ نـى
للمســتثمرين ش
والــركات العاملــة ف ي� المنطقــة

فوات�هــم بيــر وبســهولة وبشــكل
الحــرة دفــع ي
مريــح عــن طريــق أي فــرع مــن فــروع إالمــارات
ت
ـى تزيــد عــى  135فرعــا تنتـ شـر عـ بـر
للرصافــة الـ ي
إالمــارات العربيــة المتحــدة ،ممــا يجعــل عملية
الدفــع ف ي� غايــة الســهولة».
واختتــم ماثيــو حديثــه قائــا« :إن إالمــارات
للرصافــة دائمــا مــا تســعى الستكشــاف الفــرص
ت
ـى تضفــي القيمــة
لتوفـ يـر مزيــد مــن الحلــول الـ ي
لعمالئهــا مــن خــال تنويــع وتطويــر خدماتهــا
وأشــار إىل أن هــذه ش
ال�اكــة الجديــدة ســتجلب
أ
المزيــد مــن الراحــة لعالــم العمــال».

كمــا ســتضاف المدفوعــات عــى حســاب
المســتثمرين ف ي� هيئــة المنطقــة الحــرة ف ي� اليــوم
التــال ،حيــث ســتيم دفــع رســوم مقابــل
ي
هــذه الخدمــة .وعــى المســتثمرين الر ي ن
اغبــ�
باالســتفادة مــن هــذه الخدمــة التســجيل مــع
ين
مصطحبــ�
إالمــارات للرصافــة مــرة واحــدة،
معهــم الرخصــة التجاريــة الصــادرة مــن الهيئة،
مــع إحضــار إثبــات هويــة للمالــك ،وذلــك وفقــا
لقانــون البنــك المركــزي ،ليتسـ نـى لهــم بعدهــا
اســتخدام هــذه الخدمــة مــن أي فــرع مــن
فــروع إالمــارات للرصافــة ي ف
� الدولــةl .

أثنــاء االجتمــاع بحضــور مديــر الهيئة ووفد اإلمــارات للصرافة
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اقتصاد محلي

شــروق :الشــارقة مدينــة عالميــة
تحافــظ علــى جذورهــا العربيــة

الشــارقة  -المجاز

اختتمــت هيئــة الشــارقة لالســتثمار والتطويــر
ش
«�وق» بنجــاح مشــاركتها ف ي� المنتــدى العالمي
ف
العــر�»،
حــول «أوجــه النهضــة ي� العالــم ف ب ي
ـر� ي� باريــس
الــذي نظمــه معهــد العالــم العـ ب ي
ـ� فرانســوا هوالند.
تحــت رعايــة الرئيــس الفرنـ ي
وأقيمــت فعاليــات المنتــدى عــى مــدار يومـ ي ن
ـ�،
بحضــور شــخصيات مؤثــرة مــن  21بلــداً عربيـاً،
مــن المفكريــن ،ورجــال أ
العمــال ،ومطــوري
وممثــ� الهيئــات والمنظمــات
المشــاريع،
ي
الحكوميــة والخاصــة ،وتنــاول المنتــدى ســتة
مواضيــع رئيســية هــي إقامــة المشــاريع،
والتعليــم ،والطاقــة ،والمــدن ،ومشــاركة
المــرأة ،والثقافــة.
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وتــرأس وفــد ش
«�وق» مــروان بــن جاســم
الــركال ،المديــر التنفيــذي لهيئــة الشــارقة
لالســتثمار والتطويــر ش
«�وق» ،يرافقــه ســعود
مقــداد الســويدي ،مديــر إدارة العالقــات
والــركات ف ي� ش
ش
«�وق» ،وكان ف ي�
الدوليــة
اســتقبال الوفــد بمقــر وزارة الخارجية الفرنســية
معــال لــوران فابيــوس ،وزيــر الشــؤون
ي
ـ� ،ورئيــس
ـ
ن
ر
الف
ـة
ـ
الدولي
ـة
ـ
والتنمي
ـة
ـ
الخارجي
ي
العر�.وتناولــت
مجلــس إدارة معهــد العالــم ب ي
ش
«�وق» تطــور البيئــة الح�ض يــة العربيــة
المعــارصة خــال جلســة حــوار أقيمــت
تحــت عنــوان «هــل المدينــة العربيــة مدينــة
المســتقبل؟» ،شــارك بهــا مــروان بــن جاســم
ال ـركال ،وأدارهــا ميشــيل بابــاالردو ،الرئيــس
الســابق للوكالــة الفرنســية للبيئــة وإدارة
الطاقــة ،ومنســق الـ»فيفــا بوليــس» ،وناقشــت
جلســة الحــوار مســتقبل المدينــة العربيــة ف ي�

ظــل التوســع الحـرض ي الــذي يشــهده العالــم
ـر� بوتـ يـرة متســارعة وعــى نطــاق واســع.
العـ ب ي
وضمــت جلســة الحــوار كارل شــارو ،المهنــدس
ف
«� إل ب ي� آركيتكتـ شـر» ،وصاحــب
المعمــاري ي� ب ي
ين
مونجــ�،
وبيــر
مدونــة كارل ريماركــس،
ي
الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة «آر إيــه ت ي� ب ي�»،
ـ� ،مدير عــام جمعية «دوســوفجا
وزبـ يـر موهـ ي
دودوال مدينــة» ،وســلمى ســمر الدملوجــي،
المهندســة المعماريــة أ
والســتاذة الجامعيــة
الســامي ف ي� الجامعــة
المتخصصــة بالعالــم إ
أ
ن
المريكيــة ببـ يـروت ،وفيليــب دو فونتـ يـ� ،نائــب
أ
ورو� لالســتثمار.
رئيــس البنــك ال ف ب ي
وقــال الــركال ي� حديــث لــه خــال جلســة
الحــوار :ركــزت إمــارة الشــارقة عــى التنميــة
ت
الــى مــن خاللهــا
المســتدامة والمتوازنــة ،ي
يتواصــل العمــل عــى تنميــة مــدن الشــارقة
كافــة ،مــن الســاحل ش
الــر ق ي� إىل الســاحل
الغــر� وتطويرهــا.
بي
وأوضــح أن ت
ال� ي ز
كــ� عــى التنميــة المســتدامة
يمكــن رؤيتــه ف ي� مجموعــة مــن القطاعــات
بالمــارة ،مثــل القطــاع الصناعــي ،حيــث
إ
عملــت الشــارقة عــى إيجــاد بيئــة لتعزيــز
النمــو وذلــك بإنشــاء  19منطقــة مخصصــة
الصغــرة والمتوســطة .كمــا تــم
للصناعــات
ي
اســتهداف نقــاط نمــو محــددة تســتفيد مــن
ت
االســراتيجي للشــارقة والفــرص
الموقــع
الناتجــة عــن نموهــا الرسيــع ،وذلــك بإقامــة
ت
اللوجيســى ،ســوا ًء
مناطــق حــرة ف ي� القطــاع
ي
ف
الشــحن البحــري أو الجــوي ،وأيض ـاً ي� قطــاع
الرعايــة الصحيــة .وأضــاف ال ـركال :نحــرص
آ
الن عــى ت
ال� ي ز
كــ� عــى التنميــة ش
الب�يــة
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الشــارقة  -كورنيــش بحيــرة خالد

والتعليــم باعتبارهمــا أ
الســاس لبنــاء أي أمــة،
وذلــك ف ي� ســياق اسـ تـراتيجيتنا الهادفــة لمواكبــة
ـ� عــن
الحداثــة وتطــورات العــر دون التخـ ي
ثقافتنــا وتقاليدنــا وتاريخنــا العريــق ،خصوصــا
بعــد أن باتــت الشــارقة اليــوم مدينــة عالميــة،
ولكنهــا تحافــظ عــى تقاليدهــا العربيــة وقيمها
الســامية العريقــة.
إ
«�وق» �ف
ش
وبالشــارة إىل الــدور الــذي تلعبــه
إ
ي
تنميــة الشــارقة ،اســتعرض الـركال المشــاريع
العديــدة ،ت
والــى قامــت الهيئــة بإنجازهــا،
ي
وتتضمــن تطويــر المناطــق التاريخيــة لتصبــح
وجهــات ســياحية رائــدة ،مثــل قلــب الشــارقة،
وتحويــل المناطــق الرئيســية ف ي� الشــارقة
إىل وجهــات ســياحية مثــل واجهــة المجــاز
تز
والمنــ�ه ،كمــا أشــار
المائيــة ،والقصبــاء،
ف
ت
ش
الــى تبذلهــا «�وق» ي� ســبيل
إىل الجهــود ي
ـتدامة والمحافظــة عــى البيئــة �ف
وضــع االسـ
ي
صــدارة خطــط التنميــة ،وذلــك عـ بـر مشــاريع
مثــل مـ شـروع كلبــاء للســياحة البيئيــة ومـ شـروع
صــر
جزيــرة
بونعــرl .
ي
ي

الشــارقة  -الســوق المركزي

الشــارقة  -كورنيــش بحيــرة خالد
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تكتبها :د .ناديـة موسى إدريـس

االتجاهـات الحـديثـة في الفكــر اإلداري
( الحلقة )4
تناولنــا ف ي� الحلقــة الســابقة تعريــف
الداري والتغـ يـرات والتطــورات
الفكــر إ
ت
ـى ظهــرت
العلميــة والتكنولوجيــة ،والـ ي
ف ي� شــكل أفــكار ونمــاذج فكريــة تعـ بـر
الداري ،حيــث
عــن تطــور الفكــر إ
البــداع واالبتــكار والمنتجــات
أصبــح إ
الفكريــة بصفــة عامــة لهــا أهميــة إىل
الحــد الــذي أظهــر نمــط حيــاة جديــد
يرتكــز أ
بالســاس عــى المعلومــات
والمعــارف.
ف
وقــد تناولنــا ي� الحلقــة الســابقة
الداريــة
أهــم المفاهيــم والنمــاذج إ
ت
ـى تعـ بـر عــن مــدى تطور
المعــارصة الـ ي
ف
للحاطــة
الداري ،ي� محاولــة إ
الفكــر إ
بخصائــص هــذا الفكــر المعــارص،
 ،كمــا ســنتاول مــا تبقــى مــن هــذه
المفاهيــم والنمــاذج ف ي� هــذه الحلقــة
وذلــك مــن خــال االعتمــاد عــى أهــم
المراجــع والمصــادر المتخصصــة ف ي�
التــال :
هــذا المجــال عــى النحــو
ي
 -33التسويق الداخلي:

ويتضمــن مختلــف السياســات
أ
ت
ـى تســتهدف
والســاليب االتصاليــة الـ ي
الداخــ�.
التأثــر عــى العميــل
ي
ي
أي التوجــه يكــون داخليــاً بغــرض
الداخــ�
كســب والء ورضــا العميــل
ي
للمؤسســة .فهــو مجموعــة مــن
أ
النشــطة الموجهــة نحــو تحديــد
ين
العاملــ� داخــل
حاجــات ورغبــات
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الداخــ�) والعمــل عــى
المنظمــة (الزبــون
ي
إرضــاء تلــك الحاجــات والرغبــات باســتخدام
ت
االســراتيجيات التســويقية ،كمــا أن هــذا
المفهــوم مبـن عــى فكــرة أن العالقــات بـ يـ�ن
أ ي
ت
الدارة
القســام والوظائــف
مختلــف
وحــى إ
ن
والعاملــ� داخــل المنظمــة قائمــة عــى
ي
مفهــوم العميــل أي كل طــرف يمثــل عميــا ً
آ
للخــر يتوجــب تلبيــة رغباتــه وحاجياتــه.
 -34رضا ووالء العميل:

ويمكــن تعريــف رضــا العميــل عــى أنــه حالــة
نفســية مرضيــة أو شــعور بالرضــا مــن طــرف
العميــل نتيجــة لنجــاح المنظمــة ف ي� تحقيــق
رغبــات وحاجيــات العميــل لمــرة واحــدة ،أي
يحــدث عندمــا تتحقــق وتتطابــق خدمــات
المنظمــة المقدمــة مــع توقعــات وتصــورات
العميــل ،وعــى هــذا يكــون الرضــا حالــة
نفســية ظرفيــة وموقفيــة تتغـ يـر وتتقلــب مــن
حيــث الشــدة والطبيعــة بحســب تغـ يـر طبيعة
واتجــاه العالقــة بـ ي ن
ـ� المنظمــة والعميــل .أمــا
الــوالء فهــو حالــة نفســية مرضيــة تنشــا نتيجــة
النجــاح المســتمر والمتكــرر للمنظمــة ف ي�
تحقيــق رضــا عميلهــا ،فهــو عبــارة عــن حالــة
نفســية تجعــل العميــل يشــعر بوالئــه وانتمائه
تعــر عــن رد فعــل نتيجــة
للمنظمــة وهــي ب
العالقــة أ
ض
والمــر� المتكــرر
والداء الحســن
ي
مــن طــرف المنظمــة ،وشــدة قوتــه تظهــر
مــن خــال ســلوك العميــل اتجــاه المنظمــة
ومنتجاتهــا .حيــث ن
يبــى هــذا الشــعور عــى
الثقــة المطلقــة ودرجــة اعتماديــة عاليــة.

-35التسويق بالعالقات:

يمكــن تعريــف التســويق بالعالقــات عــى
أنــه نشــاط تســويقي مركــز ومدعــم يســتهدف
فئــة معينــة مــن العمــاء مــن أجــل تدعيــم
وتعزيــز عالقتهــم بالمنظمــة وضمــان
اســتمراريتها ،وذلــك مــن خــال كســب والئهــم
للمنظمــة القائــم عــى الرضــا الدائــم والتمـ ي ز
ـ�
ف� خدمتهم .فبواســطة السياســات أ
والســاليب
ي
التســويقية المركــزة تعمــل المنظمة عــى إقامة
ـ� العمــاء المهمـ ي ن
عالقــات دائمــة بينهــا وبـ ي ن
ـ�
بالنســبة لهــا ،حيــث يتــم اســتهدافهم
بشــكل خــاص بواســطة الوســائل والسياســات
التســويقية ت
والــى يتــم توضيــح مــن خاللهــا
ي
ت
ـى
ســبب تعاملهــم مــع المنظمــة والمزايــا الـ ف ي
يمكــن االســتفادة مــن خــال االســتمرار ي�
تعاملهــم معهــا ،ت
حــى تضمــن اســتمرارية
العالقــة بينهــا وبـ ي ن
ـ� عمالئهــا ،وعمومــا يعتمــد
يز
تركــ� وتقويــة
التســويق بالعالقــات عــى
الحاليــ�ن
العالقــة ي ن
بــ� المنظمــة والعمــاء
ي
بــدال مــن البحــث عــن عمــاء جــدد.
 -36إدارة الوقت:

يتمثــل وقــت المؤسســة ف ي� ذلــك المجــال
الزمــن ي الــذي يســمح لهــا بتحقيــق أهدافهــا
العامــة .فوقــت العمــل للمنظمــة محــدود
وثمـ ي ن
ـ� يجــب تحديــده بدقــة واســتثماره عــن
أ
ف
طريــق توزيــع النشــطة والمهــام ي� جــدول
زم ـن ي  ،حيــث يمكــن حســاب الوقــت المنتــج
يــ� :الوقــت المنتــج= وقــت النشــاط-
كمــا ي
غــر منتــج .حيــث يمثــل الوقــت
الوقــت ي
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غــر منتــج أوقــات توقــف العمــال عــن
ي
ض
العمــل ســواء كان إ�ابــات أو أوقــات راحــة
آ
وغ�هــا ،فلــو أخذنــا عــى
أو تعطــل الالت ي
ســبيل المثــال تحديــد الوقــت الــازم إلنتــاج
النتــاج نجــده يســاوي:
كميــة معينــة مــن إ
عــدد الوحــدات ف ي� زمــن إنتــاج وحــدة واحــدة.
وهكــذا يتــم مقارنــة الوقــت المنتــج مــع
للنتــاج حيــث يجــب التوفيــق
الوقــت الــازم إ
بينهمــا وإال كان خســارة بالنســبة للمؤسســة،
كمــا يجــب التنبيــه إىل انــه يوجــد نوعــان مــن
الوقــت ،وقــت يمكــن تنظيمــه ووقــت ال
يمكــن تنظيمــه.
أمــا إدارة الوقــت فتهتــم أساســا بكيفيــة
اســتثمار الوقــت المتــاح واســتغالله اســتغالال
امثــل مــن البحــث عــن أ
الســاليب والطــرق
الــى تــؤدي إىل انجــاز أ
ت
الهــداف ف ي� أقــر
ي
وقــت ممكــن ،وعمومــا نســتطيع القــول إن
إدارة الوقــت تــؤدى مــن خــال تخطيــط
أ
النشــطة وتوزيعهــا وفــق برنامــج زم ـن ي أمثــل
وتنظيــم المؤسســة بهــدف خلــق البيئــة
المناســبة والظــروف المالئمــة إلنجــاز هــذه
أ
النشــطة ف ي� أقــل وقــت ممكــن ،وتوجيــه ودفع
ين
الموظفــ� إىل إنجازهــا ف ي� وقتهــا المناســب
أ
ســر هــذه النشــطة،
وفــرض الرقابــة عــى ي
ويكــون هــذا وفــق أســاليب وتقنيــات يجــب
اتباعهــا .فهــي تعــن ي عمليــة االســتفادة مــن
الوقــت المتــاح والكفــاءات المتوفــرة لــدى
أ
ت
الــى
المنظمــة ،لتحقيــق الهــداف المهمــة ي
تســعى إىل تحقيقهــا .إذن إدارة الوقــت
هــي عمليــة مالءمــة الوقــت الواجــب توفــره
لنجــاز أ
الهــداف مــع الوقــت المتــاح.
إ
مــن خــال اســتخدام مختلــف الوســائل
أ
والســاليب المناســبة لذلــك مــن التخطيــط
والتنظيــم والتوجيــه والرقابــة .فهــي عمليــة
مســتمرة تتطلــب التوفيــق بـ ي ن
ـ� مهمــة تحقيــق
أ
الهــداف ،والوقــت المتــاح للمنظمــة �ف
ي
المكانــات الماديــة المتاحــة.
حــدود إ
 -37اقتصادات الوقت:

نظـرا لتغـ يـر طبيعــة ومعالــم المنافســة بشــكل
يركــز أك ـرث عــى كســب والء العمــاء وتحقيــق
رضاهــم ،اتجــه اهتمــام المنظمــات إىل
ت
ـ� عــى تحسـ ي ن
ال�كـ ي ز
ـ� وتطويــر خدمــة العمالء،
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وهــذا مــا يقتــض ي منهــا تحقيــق الرسعــة
والمرونــة ف� أ
الداء ،فظهــر بذلــك مفهــوم
ي
جديــد يرتكــز عــى اقتصــادات الوقــت وذلــك
مــن خــال االســتفادة القصــوى مــن الوقــت
المتــاح واســتغالله أحســن اســتغالل ،ســواء
مــن ناحيــة رفــع رسعــة االســتجابة لحاجيــات
ومتطلبــات العمــاء او مــن خــال اســتغالل
الوقــت ف ي� تطويــر القــدرات والمهــارات ومــن
ـ� أ
ثــم تحسـ ي ن
الداء ،أو مــن ناحيــة إيجــاد إدارة
فعالــة للوقــت وااللـ ت ز
وال�امــج
ـ�ام بالمواعيــد ب
الزمنيــة .فاقتصــادات الوقــت ترتكــز عــى
أ
البعــاد التاليــة:
 رفــع رسعــة االســتجابة لمتطلبــات وحاجيــاتـ�:
العمــاء :وتتحقــق مــن خــال مــا يـ ي
 lتخفيــض زمــن تقديــم المنتجــات إىل
أ
الســواق
 lتخفيــض زمن دورة تصنيع المنتج
 lتخفيــض زمن الدورة للعميــل
تغي� العمليات
 lتخفيــض زمن تحويل أو ي
 lاالســتفادة مــن الخـ بـرة :أي االســتفادة مــن
الخــرات ت
الم�اكمــة نتيجــة الممارســة،
أثــر
ب
ض
وهــذا يقتــ ي منهــا االســتفادة مــن الوقــت
لزيــادة الخــرات المهنيــة وتطويــر أ
الداء.
ب
الدارة الفعالــة للوقــت :والـ ت
ـى تتحقــق مــن
 lإ
ي
أ
خــال التنظيــم الجيــد للعمليــات والنشــطة
ت
والمكانــات،
وال�تيــب المناســب للوســائل إ
لل�امــج الزمنيــة ،مــع
والتصميــم المالئــم ب
ت
ال� ي ز
كــ� عــى التقليــل أو الحــد مــن الوقــت
الضائــع ،والقضــاء عــى أ
النشــطة والوظائــف
غــر المهمــة والتقليــل مــن الفاقــد.
ي
ت
ز
وال�امــج الزمنيــة:
 lااللــ�ام بالمواعيــد ب
والنتــاج
التوريــد
وتتضمــن برامــج ومواعيــد
إ
والتســليم والتنفيــذ والتمويــل ....إلــخ.
ونشــر هنــا إىل االنتقــال والتحــول النوعــي
ي
ت
ز
الداري مــن ال�كـ يـ� عــى
الــذي شــهده الفكــر إ
الحجــم كأســاس لتدعيــم تنافســية المؤسســة
ت
الــى تســتفيد
مــن خــال وفــورات الحجــم ي
النتــاج بكميــات
منهــا المنظمــة والناتجــة عــن إ
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كبــرة ،وهــذا عــى خــاف اقتصاديــات
ي
الوقــت ت
الــى ال تعطــي للحجــم اعتبــاراً بــل
ي
تصغــر الحجــم بغيــة
ربمــا تتجــه نحــو
ي
زيــادة الرسعــة والمرونــة ،فهــي تســعى إىل
االســتفادة مــن الوقــت واالســتثمار فيــه مــن
خــال إدارتــه إدارة محكمــة وفعالــة تتيــح لهــا
تخفيــض التكاليــف ،وخاصــة أن المنظمــات
ت
الــى اســتطاعت التحكــم ف ي� وقتهــا وإدارتــه
ي
ت
ـى تســتطيع التفــوق وغــزو
إدارة فعالــة هــي الـ ي
أ
ف
الســواق ،باعتبــار أن التحكــم ي� الوقــت
بشــكل جيــد يع ـن ي كســب والء العميــل ليــس
فقــط مــن ناحيــة التكاليــف ولكــن يتعــدى
ذلــك ليشــمل مختلــف كافــة أبعــاد اقتصــادات
الوقــت المذكــورة ســابقا.
للتغــرات
الدارة الحديثـــة :نظــرا
مميــــزات إ
ي
ت
الداري
والتطــورات
الــى مســت الفكــر إ
ي
أ
العمــ� إلدارة العمــال ،أحدثــت
والمجــال
ي
وخصائــص لدارة أ
العمــال جعلتهــا
ســمات
إ
ف
ز
وتتمــ� عمــا كانــت عليــه ي� العصــور
تتغــر
ي
ي
الماضيــة ،ويمكــن إبــراز أهــم تلــك
يــ�:
الخصائــص فيمــا ي
المرونة:

الدارة العرصيــة أكــرث مرونــة
إذ أصبحــت إ
للتغــرات
مــن حيــث التــرف واالســتجابة
ي
المحيطــة بالمنظمــة ســواء كانــت علميــة
فكريــة أو عمليــة بيئيــة ،فمــن ناحيــة التغـ يـرات
الدارة اليــوم أكــرث رسعــة
العلميــة نجــد أن إ
مــن حيــث التغـ يـر والتأثــر بمــا يولــده الفكــر
الداري مــن أفــكار ونمــاذج وأســاليب عمــل
إ
وغ�هــا ،أمــا مــن الناحيــة البيئيــة فقــد
ي
أكــر عــى االســتجابة
أصبحــت ذات قــدرة ب
ف
ت
ـى تحــدث ي� بيئــة المنظمــة
لتلــك التغـ يـرات الـ ي
التغــرات والتحســينات المناســبة
وإحــداث
ي
وال�ض وريــة.
زيــادة االعتمــاد علــى المعلومــات
والمعــارف:

حيــث أصبحــت المعــارف والمعلومــات تمثــل
ز أ
الداري فنجاعــة
الركــ�ة الساســية للعمــل إ
ي

الداري
ومــدى صالحيــة الموقــف والعمــل إ
تتوقــف عــى حجــم ونوعيــة المعلومــات
والمعــارف المتوفــرة لحظــة الحاجــة إليهــا.
التوجه االستراتيجي:

ت
الداري
زاد التوجــه
االســراتيجي للعمــل إ
الحــال مــن خــال االهتمــام
ف ي� العــر
ي
أكــرث بموقــع المنظمــة ي ن
بــ� عنــارص بيئتهــا
أ
وغ�هــا مــن المــور
ومص�هــا ونموهــا وبقائهــا ي
ي
االسـ تـراتيجية الـ ت
ـى أصبحــت ذات اهتمــام مــن
ي
ال ي ن
داريــ�.
قبــل إ
االعتمــاد علــى المشــاركة ( روح
الفريــق):

الدارة الحاليــة تعتمــد عــى
tأصبحــت إ
ـي� الجماعــي وتكاتــف الجهــود مــن خــال
التسـ ي
ف
شإ�اك العمــال ي� عمليــة التخطيــط والتغيـ يـر
وإتخــاذ القـرارات وجميــع أ
المور االسـ تـراتيجية
أ
الخــرى ،كمــا أن التحــول المعــارص ف ي� الفكــر
الدارة يتــم مــن
الداري مب ـن ي عــى أن نجــاح إ
إ
خــال النجــاح ف ي� تنســيق وتوحيــد الجهــود.
االعتمــاد على الرقابة الذاتية:

نظــرا لزيــادة الثقــة ي ن
والدارة
بــ� الفــرد إ
الدارة نحــو موردهــا ش
البــري،
وتغــر نظــرة إ
ي
تلــك النظــرة المبنيــة عــى القــدرة والكفــاءة
واالنتمــاء ،أ
المــر الــذي أدى إىل زيــادة حمــاس
أ
ين
تحســ� وتطويــر
الفــراد ودافعيتهــم نحــو
أ
بالضافــة إىل العمــل الجماعــي
الداء ،إ
أ
والمشــاركة المــر الــذي قلــل مــن أهميــة
الداريــة وتراجعهــا وزيــادة دور
الرقابــة إ
الرقابــة الذاتيــة النابعــة مــن قيــم الفــرد
ومــدى إحساســه باالنتمــاء وارتبــاط المصالــح
الشــخصية مــع المصالــح العامــة.
التحــول إلــى
با لعميــل :

إدارة

منقــادة

تركــ� جهــود المنظمــات أ
أصبــح ي ز
والعمــال
كلــه منصب ـاً نحــو تحقيــق رغبــات وحاجيــات
العميــل ،كونــه يمثــل أســاس النجــاح والبقــاء
ف
الداري
ي� الســوق ،لهــذا أصبــح العمــل إ
موجهــاً ومنقــاداً حســب توجهــات وميــوالت
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العميــل.
الدارة العرصيــة أصبحــت تعــرف حركــة
إن إ
فكريــة رسيعــة ،عــى خــاف إدارة العصــور
وتغــراً
الســابقة وال زالــت تعــرف تطــوراً
ي
حــاداً يتجــه كلــه إىل زيــادة االهتمــام بالمــورد
ش
وتغيــر دوره داخــل التنظيــم ومــن
البــري
ي
جانــب آخــر زيــادة دور المعرفــة والمعلومــات
ف� أداء أ
النشــطة .وزيــادة أهميــة وســائل
ي
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــال ف ي� إتمــام
الدارة
الداري ،فمعالــم وخصائــص إ
العمــل إ
تغــرت عمــا كان ف ي� الســابق مــن
الحديثــة ي
تغــرا جذريــا ،وبنــاء عــى
الناحيــة العمليــة ي
أ
مــا ســبق يمكــن تعريــف ادارة العمــال حســب
ـ�« :هــي
مفهومهــا الحديــث والعــري كمــا يـ ي
عمليــة تنظيــم وتوجيــه التفاعــل القائــم
بـ ي ن
ـ� مختلــف المــوارد الماديــة ش
والب�يــة مــن
أجــل تحقيــق أهــداف المنظمــة المؤسســة
عــى تخفيــض الوســائل وتعظيــم العوائــد،
الخــرات والمعــارف
وهــذا باالعتمــاد عــى
ب
الشــخصية وبمســاعدة وســائل تكنولوجيــا
المعلومــات واالتصــال .فــإدارة أ
العمــال
العرصيــة هــي العلــم الــذي يــدرس كيفيــة
توفــر واســتخدام مــوارد المنظمــات بشــكل
ي
يحقــق أهدافهــا وغاياتهــا ،باالعتمــاد عــى
والخــرات وبمســاعدة تكنولوجيــا
المعــارف
ب
المعلومــات واالتصــال.
المراجع:
ز
التمــ� (نمــاذج
عــ� الســلمي  -إدارة
ي
أ.د :ي
ف
الدارة ي� عــر المعلومــات) -دار
وتقنيــات إ
ش
غريــب للطباعــة والنــر والتوزيــع -القاهــرة
– 2002
 2د :مصطفــى محمــود أبــو بكــر -المــواردالب�يــة مدخــل لتحقيــق ي ز
ش
المــ�ة التنافســية-
الســكندرية2004 -
الــدار الجامعيــة إ
 3أ  :قلــش ع -نــوري م -دور التدريــب ف ي�ن
ز
تدعيــم المـ يـ�ة التنافســية -المنتــدى الوط ـ ي
ين
تثمــ� الكفــاءات وتنميتهــا-
الثالــث حــول
جامعــة باجــي مختــار عنابــةl 2006 -
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إن يــوم الجمــارك العالمــي لهــذه الســنة هــو بشـ يـر
التدبــر المنســق للحــدود ف ي�
النطــاق عــام
ي
منظمــة الجمــارك العالميــة؛ وهــو عــام نحــث
الدارات الجمركيــة عــى تشــجيع
فيــه إ
ت
تحســ�ن
ش
الــى بنتهــا بهــدف
ي
الــراكات ي
وترسيــع العمليــات الحدوديــة.
إن هــذا الشــعار يتضمــن تنســيق
ت
الــى طبقتهــا
الممارســات ف ي
الجمــارك ي� إداراتهــا مــع
الدارات الجمركيــة أ
الخــرى
إ
والدوائــر الحكوميــة أ
الخــرى
العاملــة عــى الحــدود
ين
المشــغل�
وكذلــك مــع
العاملــ�ن
ين
االقتصاديــ�
ي
ف ي� التجــارة العابــرة
نشــر مــن
للحــدود.
ي
خــال شــعار «تنســيق
إدارة الحــدود -مقاربــة
حرصيــة لربــط ش
الــركاء»
إىل طموحــات المجتمــع
الــدول لمزيــد
الجمــرك
ي
ي
مــن تعزيــز التنســيق
والتعــاون وعالقــات العمــل
الكث�يــن.
مــع ش�كائهــا
ي
ينبغــي عــى الدوائــر الحدوديــة
العمــل معــا للمصلحــة العامــة
رغــم صالحياتهــا التنظيميــة
المختلفــة ،ألن تنســيق إدارة الحــدود
يــؤدي إىل تقديــم أفضــل للخدمــات
وتقليــل االزدواجيــة وتخفيــض التكلفــة مــن
خــال اقتصاديــات الحجــم الكبـ يـر و عــدد أقــل
مــن عمليــات التدخــل لكنهــا أفضــل اســتهدافا وكلــف
نقــل أقــل وأوقــات انتظــار أقــل وتكاليــف أقــل ف� تحسـ ي ن
ـ�
ي
البنيــة التحتيــة وتشــارك أكـ بـر للمعلومــات واالســتخبار وتعزيــز
ت
ين
ال�ابــط ي ن
بــ� جميــع ش
الحدوديــ�.
الــركاء
ت
الــى يمكــن ان يحققهــا تنســيق إدارة
وعــى اعتبــار الفوائــد
ي
الكثــرة ي
الدارات الجمركيــة
الحــدود لجميــع الـ شـركاء عــى الحــدود ،فلطالمــا أيــدت إ
ف
مفهــوم أن تطبيــق مبــادئ تنســيق إدارة الحــدود سيســاعد ي� مزيــد مــن
ـال
نجــاح تقديــم الخدمــات العامــة المتعــددة عــى الحــدود ،ويــؤدي بالتـ ي
إىل تطويــر المنــاخ االســتثماري وتعزيــز البيئــة التجاريــة وتعزيــز النمــو
االقتصــادي .وتحــت مظلــة منظمــة الجمــارك العالميــة ،فقــد قامــت
الدارات الجمركيــة باســتحداث العديــد مــن الوثائــق أ
والدوات لدعــم
إ

ين
تحســ� تنســيق إدارة الحــدود؛ اتفاقيــة
كيوتــو المعدلــة تشــتمل عــى العديــد مــن
أ
ت
الــى تتعامــل مــع
إ
الجــراءات الساســية ي
تنســيق إدارة الحــدود عــى وجــه الخصــوص
مثــل؛ تنســيق ســاعات العمــل عــى الحــدود،
ت
مشــركة وإنشــاء
وإجــراء عمليــات رقابــة
مراكــز جمركيــة متجــاورة ،وجميــع هــذه
أ
المــور تســهل التجــارة؛ ودليــل عمــل تنســيق
إدارة الحــدود يقــدم إرشــاداً فني ـاً للتحسـ ي ن
ـ�
ف ي� هــذا المجــال.
إن دمــج أ
النظمــة المنفصلــة للدوائــر
الحدوديــة ف ي� نظــام نافــذة واحــدة موحــد
هــو أحــد المبــادئ الجوهريــة لتنســيق إدارة
الحــدود؛ يوفــر دليــل عمــل منظمــة الجمــارك
الرشــاد
العالميــة حــول النافــذة الواحــدة إ
للجمــارك حــول السياســة وأيضــا العنــارص
التقنيــة والقانونيــة لمثــل هــذه أ
النظمــة ،ف ي�
حـ ي ن
ـ� أن النســخة  3.0مــن نمــوذج البيانــات
لمنظمــة الجمــارك العالميــة تغطــي
متطلبــات البيانــات لبيئــة النافــذة الواحــدة
ليــس فقــط للجمــارك بــل للدوائــر الحكوميــة
أ
الخــرى.
وأخــرا وليــس آخــرا ،فــإن عــام 2015
ي
العــا�ة لتبــن
ش
الذكــرى
أيضــا
ســيمثل
ي
معايــر أمــن وتســهيل التجــارة
إطــار عمــل
ي
العالميــة والــذي سيشــتمل عــى إضافــة
يز
ركــ�ة ثالثــة هــي «الجمــارك والدوائــر
أ
الحكوميــة الخــرى” ،ممــا يجعــل الشــعار
ف
و� وقتــه المناســب .وخــال
الســنوي مالئمـاً ي
ن
ـا� أدعــو أعضــاء منظمــة الجمــارك
 ،2015فـ ي
العالميــة لتبــادل المعلومــات حــول رؤيتهــم
لتنســيق إدارة الحــدود ،ونمــوذج تنســيق
ت
الــى يطبقونهــا وجهودهــم
فإدارة الحــدود ي
ي� تنســيق ومواءمــة وتســهيل أنظمــة إدارة
الحــدود ي ن
بــ� جميــع الدوائــر الحدوديــة
ف
ونشــاطاتها المتعلقــة بالتوعيــة ي� مجــال
تنســيق إدارة الحــدود ف ي� المجتمــع التجــاري،
متمنيــا للجميــع يــوم جمــارك عالمي ـاً ناجح ـاً
جــدا ،،
كونيو ميكوريا
ين
االم� العام
 26ينايــر /كانون ي ن
ثا� l 2
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أخبار الطيران
مطار الشارقة الدولي
يســتقبل  9,5مليــون مســافر بزيــادة
قدرهــا 11,89%

اســتقبل مطــار الشــارقة الدولــي خالل
العــام الماضــي أكثــر مــن  9,5مليــون
مســافر بالمقارنــة مــع  8,5مليــون
مســافر ســجلها فــي العــام  ،2013أي
بزيــادة قدرهــا حوالــي مليــون مســافر
وبنســبة 11,89بالمائــة.

46

وكذلــك ســجلت حركــة الطائرات(المنتظمــة وغـ يـر
المنتظمــة) زيــادة بنســبة  6,5بالمائــة ،من 66,244
ـت� ألفـاً ومائتــان وأربــع وأربعـ ي ن
رحلــة (ســت وسـ ي ن
ـ�
رحلــة) ســجلها ف ي� العــام  2013إىل 70,559
ين
ين
وخمســ�
(ســبع� ألفــا وخمســمائة وتســع
رحلــة) ف ي� عــام  .2014فيمــا ســجل حجــم مناولــة
الشــحن خــال الفـ تـرة نفســها مــن العــام الجــاري
ـوال  240ألــف طــن تقريبــا ،والــذي تأثــر نتيجــة
حـ ي
التباطــؤ االقتصــادي العالمــي.
ـ� مــن خــال تعــدد
وجــاءت الزيــادة بشــكل رئيـ ي
الضافيــة لـ شـركات
الوجهــات الجديــدة والرحــات إ
الــدول
الطــران العاملــة ف ي� مطــار الشــارقة
ي
ي
للطــران ،الناقــل الوطــن
العربيــة
والســيما
ي
ي
المــارات العربيــة المتحــدة ،الـ ت
ـى تحظــى
لدولــة إ
ي
بســمعة طيبــة بـ ي ن
ـ� أوســاط المســافرين ،وتقــدم
يز
تســي�ها لرحــات
متمــ�ة ،إىل جانــب
خدمــات
ي
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تصــل إىل  100وجهــة عــى ت ن
مــ� أســطول
طائراتهــا الحديــث.
عــ� ســالم المدفــع ،رئيــس
وقــال ســعادة ي
هيئــة مطــار الشــارقة”:تمكن مطــار الشــارقة
ـدول مــن تســجيل معــدالت نمــو مرتفعــة
الـ ي
ض
المــا� ،مــع اســتمرار حركــة
خــال العــام
ي
المســافرين باالزديــاد ،وهــذا يــدل عــى أن
عــر مطــار الشــارقة
الطلــب عــى الســفر ب
ـدول ف ي� ارتفــاع مســتمر ،ويحظــى المطــار
الـ ي
ف
بشــعبية ي� أوســاط المســافرين .كمــا أنهــا
ت
اعــراف وتقديــر بإجراءاتنــا ذات
بمثابــة
الكفــاءة العاليــة والمبســطة ،وخدماتنــا
الممتــازة ،فضــا عــن جاذبيــة الشــارقة
كوجهــة مهمــة أ
للعمــال والســياحة”.
اليجابيــة
وأضــاف ســعادته قائـ
ـا”:إن النتائــج إ
ّ
ف
ت
ـدول ي� أعــداد
ـى حققهــا مطــار الشــارقة الـ ي
الـ ي

المســافرين وحركــة الطائــرات خــال العــام
ت
ض
ت
ـى تقدمهــا
ـا� تـ ي
ـأ� انعكاس ـاً للجهــود الـ ي
المـ ي
كافــة أ
ت
والــى
الطــراف العاملــة ف ي� المطــار
ي
ترتبــط معــه شب�اكــة حقيقيــة ،وأســهمت
ف ي� ترســيخ مكانــة المطــار عــى الصعيديــن
القليمــي والعالمــي كواحــد مــن أفضــل
إ
المطــارات ف ي� المنطقــة .وقــد اســتطاع مطــار
الــدول أن يكســب ثقــة ش�يحــة
الشــارقة
ي
واســعة مــن المســافرين ش
الطــران”.
و�كات
ي
وأشــار ســعادته إىل أن إمــارة الشــارقة الــىت
ي
ض
المــا� بلقــب عاصمــة
احتفلــت العــام
ي
الســامية   2014شــهدت العديــد
الثقافــة إ
أ
مــن الفعاليــات والنشــطة والمعــارض
ت
ـى أســهمت بدورهــا
والمؤتم ـرات المهمــة ،الـ ي
ف
المــارة ،وكانــت
ي� زيــادة عــدد الــزوار إىل إ
الشــارقة وجهــة ســياحية مفضلــة للعديــد

مــن الســياح ،وأيضــا تخلــل هــذه أ
الشــهر
الجــازات
مواســم ســفر وخصوصــا خــال إ
المدرســية والعطــات الرســمية”.
وأعــرب عــن شــكره لمســتخدمي المطــار مــن
مســافرين ش
طــران ووكالء الســفر
و�كات ي
والســياحة ،ومشــغّ يل الرحــات الخاصــة
ش
والــركات الخاصــة الداعمــة لعمليــات
ف
المطــار عــى ثقتهــم ي� مطــار الشــارقة
الــدول واســتخدامهم لخدماتــه وتســهيالته.
ي
عــر عــن شــكره للــكادر الوظيفــي ف ي�
كمــا ب
ن
ـد� وهيئــة مطــار الشــارقة
دائــرة الطـ يـران المـ ي
الطــران ش
و�طــة
والشــارقة لخدمــات
ي
أ
القامــة وشــؤون الجانــب
الشــارقة وإدارة إ
ـا� الجهــات العاملــة �ف
وجمــارك الشــارقة وبـ ق
ي
ي
المطــار عــى جهودهــم الكبـ يـرة الـ ت
ـى أســهمت
ي
ي ف
� تحقيــق هــذه إالنجــازاتl .
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اقتصاد محلي

الشارقة ـ كورنيش بحيرة خالد
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