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كلمة
إلــى أصحــاب المواهــب الذيــن يجلســون فــي انتظــار مــن
يكتشــفهم ،إليكــم منــي كلمــة خيــر :الموهبــة كائــن حــي إذا أراد
أن يبقــى وينمــو عليــه أن يقتــات ،لكــن كيــف؟ هــل يجلــس مكانــه
كالهــر المدلــل ،أو الطيــر الحبيــس ،إذا لــم يطعمــه آســره نفــق؟
أم عليــه أن يكــون قناصــً يوفــر لنفســه مــا يبقيــه حيــً؟ الجــواب
عنــد كل صحــاب موهبــة ،إمــا أن يكــون أســيرًا ينتظــر الفرصــة فــإذا
لــم تأتــه غــاب واحتجــب ذكــره واختفــت موهبتــه ،أو يبحــث عــن
الفرصــة بنفســه ولــكل مجتهــد -وليــس لــكل منتظــر -نصيــب..
تجــري الدمــاء فــي العــروق أســرع مــع الحركــة ،وقــد تتوقــف عــن
الجريــان مــع كثــرة االنتظــار.
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حاكم الشارقة
يفتتح فعاليات المعرض
الوطني الثامن عشر للتوظف

افتتــح صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي
عضــو المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة في العاشــر مــن فبرايــر 2016
بحضــور ســمو الشــيخ ســلطان بــن محمــد بــن ســلطان القاســمي
ولــي العهــد نائــب حاكــم الشــارقة وســمو الشــيخ عبداللــه بــن ســالم
القاســمي نائــب حاكــم الشــارقة  ..المعــرض الوطنــي الثامــن
عشــر للتوظف في مركــز اكســبو الشــارقة .
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وبعــد قــص ش
ال�يــط التقليــدي إيذانــا باالفتتــاح
الرســمي للمعــرض  ..تجــول صاحــب الســمو
حاكــم الشــارقة ف ي� أرجــاء المعــرض واســتمع
ين
المســؤول�
ســموه إىل ش�ح واف ومفصــل مــن
أ
ين
التوطــ� ف ي� دوائرهــم
بالجنحــة عــن جهــود
ومؤسســاتهم والفرص الوظيفيــة المقدمــة
ين
للمواطنــ� والمواطنــات خــال المعــرض.
ويهــدف المعــرض إىل تدريــب وتأهيــل الكــوادر
ين
والخريجــ� مــن الشــباب ليواكبــوا
المواطنــة
المــارا�ت
متطلبــات واحتياجــات ســوق العمــل إ
ي
كونهــم الدعامــة الرئيســية لخدمــة المجتمــع .
وشــارك ف ي� المعــرض ) ( 80مؤسســة وجهــة
مثلــت المصــارف والبنــوك والــوزارات والدوائــر
الحكوميــة والقــوات المســلحة بجميــع فروعهــا
ش
والــركات االســتثمارية والمؤسســات الخاصــة
ن
ش
وغ�هــا لفتــح فــرص
و�كات التأمـ يـ� والرصافــة ي
ين
المواطنــ� والمواطنــات .
عمــل جديــدة أمــام
ونظــم المعــرض كل من مركــز اكســبو الشــارقة
وغرفــة تجــارة وصناعــة الشــارقة بالتعــاون مــع
المــارات للدراســات الماليــة والمرصفيــة
معهــد إ
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ودائــرة المــوارد ش
الب�يــة ف ي� الشــارقة .
رافق ســموه خــال الجولــة كل مــن الشــيخ
خالــد بــن عبــدهللا القاســمي رئيــس دائــرة المـ نئ
ـوا�
البحريــة والجمارك والشــيخ محمــد بــن عبــد هللا
ن
الحصــاء والتنمية المجتمعية
ثا� رئيــس دائرة إ
آل ي
والشــيخ ســالم بــن عبدالرحمــن القاســمي رئيــس
مكتــب ســمو الحاكــم والشــيخ خالــد بــن أحمــد
ت
االلك�ونيــة
القاســمي مديــر عــام دائــرة الحكومــة
والشــيخ محمــد بــن حميــد القاســمي مديــر
الحصــاء والتنميــة المجتمعيــة والشــيخ
دائــرة إ
ماجــد بــن ســلطان القاســمي مديــر دائــرة شــؤون
الضواحــي والقــرى والشــيخ فيصــل بــن ســعود
الــدول
القاســمي مديــر هيئــة مطــار الشــارقة
ي
ـامس قائــد
وســعادة العميــد ســيف الــزري الشـ ي
عــام ش�طــة الشــارقة وســعادة راشــد أحمــد بــن
الشــيخ رئيــس الديــوان أ
المـ يـري وســعادة عبــدهللا
ســلطان العويــس رئيــس مجلــس إدارة غرفــة
تجــارة وصناعــة الشارقة وســعادة راشــد ســلطان
بــن طليعــة رئيــس المجلــس البلــدي لمدينــة
الشــارقة وســعادة الدكتــور طــارق ســلطان بــن
خــادم رئيــس دائــرة المــوارد ش
الب�يــة وســعادة
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ـ� ســالم المدفــع رئيــس هيئــة مطــار الشــارقة
عـ ي
الــدول وســعادة خالــد جاســم المدفــع رئيــس
ي
النمــاء التجــاري والســياحي وســعادة
هيئــة إ
ســلطان بــن هــدة الســويدي رئيــس دائــرة التنمية
الزعــا�
االقتصاديــة وســعادة محمــد عبيــد
بي

رئيــس دائــرة ش
الت�يفــات والضيافــة وســعادة
عبدالعزيــز حمــد تريــم مستشــار الرئيــس
التنفيــذي لالتصــاالت مديــر عــام اتصــاالت
للإمــارات الشــمالية وســعادة ســيف المدفــع
الرئيــس التنفيــذي لمركــز اكســبو الشــارقة وعــدد

العدد  ..86يناير ـ مارس 2016 ..

مــن رؤســاء ومديــري الدوائــر والمؤسســات
االتحاديــة والمحليــة وأعضــاء مجلــس إدارة غرفــة
الشــارقة والقيــادات المرصفيــة .
وتفضــل صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة
بتكريــم الفائزيــن بجوائــز المــوارد ش
الب�يــة ف ي�
ف
والمــال حيــث فــاز بجائــزة
المــر�
القطــاع
ي
ي
ف
ف
ش
ـر� بنــك
تنميــة المــوارد الب�يــة ي� القطــاع المـ ي
د� الوطــن ي  ..وفــاز بجائــزة أفضــل
إ
المــارات ب ي
للتوطــ� ف� القطــاع المــر�ف
ين
تنفيــذي
ئيــس
ر
ي
ي
والمــال ســعادة جمــال بــن غليطــة الرئيــس
ي
الســامي وســعادة
المــارات إ
التنفيــذي لمــرف إ
عبدالفتــاح ش�ف الرئيــس التنفيــذي لبنــك اتــش
يز
المتمــ�ة ف ي�
س  ..أمــا جائــزة المــرأة
اس ب ي� ي
ف
والمــال ففــازت بهــا ســامة
المــر�
القطــاع
ي
ي
المريخــي مــن مــرف
الســامي.
أبوظــ� إ
بي
كمــا كــرم صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة
الجهــات الراعيــة للمعــرض الوطـن ي  18للتوظــف
.
وقــال ســعادة عبــد هللا ســلطان العويــس رئيــس
مجلــس ادارة غرفــة تجــارة وصناعــة الشــارقة إن
ن
ش
الــدورة الثامنــة عــرة مــن المعــرض الوطــ ي
ت
ـأ� لتعــزز مبــادرات التوطـ ي ن
ـ� وتوفـ يـر
للتوظيــف تـ ي
المــار ت يا� خــال العــام
فــرص العمــل للشــباب إ
الحــال  2016حيــث تشــهد الدولــة انطــاق
ي
العديــد مــن المبــادرات الحكوميــة والخاصــة ت
ال�
ي
المــار ت يا�.
تســعى لتوظيــف المزيــد مــن الشــباب إ
المواطن�ن
ويعمــل المعــرض عــى تلبيــة حاجــات
ي
ين
الباحثــ� عــن عمــل والمؤسســات الراغبــة ف ي�
شــغل الوظائــف الشــاغرة المتاحــة لديهــا بكــوادر
مؤهلــة وموهوبــة .
مــن جانبــه قــال ســعادة ســيف محمــد المدفــع
الرئيــس التنفيــذي لمركــز إكســبو الشــارقة إن
المشــاركة الواســعة للهيئــات الحكوميــة هــذا
العــام تعكــس اهتمامهــا الشــديد برعايــة
الكــوادر الوطنيــة  ..مؤكــدا أن اقتصــاد دولــة
المــارات يشــهد نمــوا باعتبــاره اقتصــادا قائمــا
إ
عــى المعرفــة .
ت
ش
الــ� تشــارك ف ي� المعــرض
وأضــاف إن الــركات ي
تحصــل ف ي� الوقــت ذاتــه عــى فرصــة ممتــازة
ـ� الخريجـ ي ن
الختيــار المواهــب المالئمــة مــن بـ ي ن
ـ�
ين
المواطنــ� وانتقــاء الشــخص المناســب الــذي
يفــي بمتطلبــات أقســام المــوارد ش
الب�يــة لديهــا
أ
عــى النحــو المثــل l .
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أخبـــار الدائــرة

اعداد :رعد عبدالســتار

الشيخ خالد بن عبداهلل القاسمي
يفتتح معرض ستيل فاب 2016

افتتــح الشــيخ خالــد بــن عبداللــه بــن ســلطان
القاســمي رئيــس دائــرة الموانــئ البحريــة
والجمــارك الشــارقة فعاليــات الــدورة الثانيــة
عشــرة مــن معــرض ســتيل فــاب  2016فــي /17
ينايــر  2016الــذي أقيــم بمركــز اكســبو الشــارقة
واســتمر ألربعــة أيــام .
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ح ـرض االفتتــاح ســعادة ســيف المدفــع الرئيــس
التنفيــذي لمركــز إكســبو الشــارقة وســعادة وليــد
ن
الثــا� لرئيــس
عبــد الرحمــن بوخاطــر النائــب
ي
مجلــس إدارة مركــز إكســبو الشــارقة وعــدد
مــن أعضــاء مجلــس إدارة مركــز اكسبوالشــارقة
ين
ين
وممثــ�
والمســؤول�
الدبلوماســي�
وبعــض
ي
الصناعــة.
و قــام الشــيخ خالــد بــن عبــدهللا بــن ســلطان
القاســمي يرافقــه الحضــور بجولــة تفقديــة
ألجنحــة المعــرض وأقســامه المختلفــة واســتمع
إىل ش�ح مــن العارضـ ي ن
ـ� عــن مــا يقدمونــه ف ي� هــذه
الــدورة مــن منتجــات وتقنيــات جديــدة بعضهــا
يعــرض ألول مــرة فيمــا عــرض المســؤولون
ش
بالــركات والجهــات المشــاركة توقعاتهــم
ألســواق المنطقــة وفــرص النمــو  ..مشــيدين
بالدعــم المقــدم مــن غرفــة الشــارقة ومركــز
اكســبو و مؤكديــن حرصهــم عــى المشــاركة ف ي�
هــذا الحــدث الســنوي الــذي يعــد مــن أهــم
أ
الحــداث التجاريــة لقطــاع صناعــة الصلــب
والمعــادن ف ي� المنطقــة.
وقــال ســعادة ســيف محمــد المدفــع« :إن
(ســتيل فــاب  ) 2016يحظــى بمشــاركة أك ـرث مــن
370عارضــا يمثلــون ألــف عالمــة تجاريــة عالميــة
مــن  43بلــدا بينهــم تجــار إقليميــون ومصنعــون
عالميــون ومــن أكــر أ
الجنحــة المشــاركة الجنــاح
ب
ن
أ ن
التايــوا�  22عارضــا
لمــا�  23عارضــا يليــه
ي
ال ي
يز
متمــ�ة لــكل مــن الهنــد
إىل جانــب مشــاركات
ين
والصــ� وايطاليــا وتركيــا «.
وأضــاف ان هــذه الــدورة مــن المعــرض ي ز
تتمــ�
الــرق أ
ن
بإطــاق – معــرض ش
فاســت�ز
الوســط
وورلــد وجنــاح خــاص لوســائل التثبيــت الول
مــرة إىل جانــب عــرض ألحــدث أجهــزة اللحــام ف ي�
الـ شـرق أ
الوســط خــال فـ تـرة المعــرض بمشــاركة
 250ماركــة عالميــة متخصصــة .
وأوضــح المدفــع «ان معــرض «ســتيل فــاب « ف ي�
دورتــه الحاليــة يهــدف إىل اتاحــة الفــرص أمــام
الجميــع للتعــرف عــى احتياجــات أ
الســواق
والقليميــة مــن الصلــب ومشــتقاته
المحليــة إ
إضافــة إىل التطــورات والتقنيــات الجديــدة ف ي�
المنطقــة».
المــارات و بفضــل سياســاتها
ولفــت إىل إن دولــة إ
ف
غــر النفطــي يســهم
ي� التنويــع فــان القطــاع ي
آ
الن بمــا يقــارب مــن 69بالمائــة مــن الناتــج
ش
مبــا�
تأثــر
ال
المحــ� إ
جمــال لذلــك يوجــد ي
ي
ي

وإيجــا� عــى كافــة القطاعــات ومنهــا تصنيــع
بي
الصلــب والــذي يعــد ركنــا أساســيا ف ي� عجلــة
النمــو االقتصــادي  ..مؤكــدا ان الطلــب ت ز
الم�ايــد
مــن القطاعــات أ
الساســية بقيــادة مشــاريع البنيــة
التحتيــة المســتمر يشــجع ش
الــركات المصنعــة
القليميــة للنظــر ف ي� الحصــول عــى المعــدات
إ
والتقنيــات المتطــورة والتطبيقــات لتشــكيل
المعــادن وتصنيعهــا واللحــام والتشــطيب ممــا
يؤكــد نجــاح المعــرض والزيــادة المســتمرة ف ي�
ين
إعــداد
العارضــ� والــزوار.
تز
وبال�امــن مــع فعاليــات المعــرض الــذي
يمتــد عــى مســاحة  6قاعــات بمركــز إكســبو
الشــارقة اقيمــت عــروض حيــة حــول تشــكيل

وغ�هــا إىل جانــب عقــد نــدوات فنيــة
الحديــد ي
تتنــاول موضوعــات مثــل حلــول التصنيــع
وتطبيــق المــواد وتقنيــات المعالجــة المتقدمــة
وال�مجيــات العكســية
والتطبيقــات الهندســية ب
أ
وغ�هــا مــع العــروض الخاصــة للجنحــة مثــل
ي
يز
عــرض آالت
وتجهــ�ات وتشــكيل المعــادن
وإعــداد أ
الســطح والتشــطيب والطحــن والقطــع
آ
وغ�هــا مــن التخصصــات
وتصنيــع الالت ي
الهندســية .
يشــار إىل ان الــدورة الماضيــة مــن معــرض ســتيل
فــاب شــهدت مشــاركة 350عارضــا واســتقطبت
أك ـرث مــن 10آالف مــن الــزوار التجاريـ ي ن
ـ� مــن 83
بلــداl .
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شــارك موظفــو دائــرة الموانــئ البحريــة والجمــارك فــي
انتخابــات المجلــس االستشــاري إلمــارة الشــارقة لعــام .2015

تحت شعار

«شارك في صنع القرار»
موظفو جمارك الشارقة يدلون
بأصواتهم في انتخابات المجلس االستشاري

توجــه موظفــو الدائــرة مــن مركــز جمــارك
المنطقــة الحــرة بالمطــار ومركــز جمــارك الشــحن
الجــوي ومركــز جمــارك ال ـركاب بمطــار الشــارقة
ـدول ومركــز جمــارك الحمريــة ومركــز جمــارك
الـ ي
ئيــ� للدائــرة إىل المركــز
الحاويــات والمقــر الر ي
ف
الثقــا� للشــطرنج
النــادي
ئيــ� لالنتخــاب ف ي�
ي
الر ي
ف
ف ي� الشــارقة وأدلــوا بأصواتهــم ي� انتخابــات
المجلــس االستشــاري الــذي أقيــم تحــت شــعار
ف
ت
ـ� أقيمــت بموجــب
«شــارك ي� صنــع القـرار» ،والـ ي
توجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور
ســلطان بــن محمــد القاســمي ،عضــو المجلــس
أ
العــى ،حاكــم الشــارقة ت
والــ� تؤكــد أهميــة
ي
ف
المشــاركة ي� صنــع القــرار ،مــن أجــل مصلحــة
المــارة ومواطنيهــا.
إ
لقــد أكــد المشــاركون مــن موظفــي الدائــرة
دورهــم الوطـن ي ف ي� المشــاركة ف ي� جميع المناســبات
ف
و� تفعيــل المشــاركة الشــعبية ف ي�
الوطنيــة ي
االنتخابــات ،كمــا تعكــس مشــاركتهم شــعورهم
بالمســؤولية واالرتقــاء أ
بــالداء الحكومــي.
أدل موظفــون آخــرون مــن مختلــف
هــذا وقــد ي
أ
الدارات والمراكــز الجمركيــة الخــرى التابعــة
إ
نئ
المــوا� البحريــة والجمــارك بأصواتهــم
لدائــرة
ف� المراكــز االنتخابيــة أ
الخــرى إلمــارة الشــارقة ف ي�
ي
تلــك االنتخابــاتl .
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طلبــة كليــة األفــق يــزورون
مركــز جمارك الشــحن الجوي

زار وفــد مــن كليــة أ
الفــق مركــز جمــارك الشــحن
ـدول ف ي�  17مــن مــارس
الجــوي بمطــار الشــارقة الـ ي
 .2016وكان ف ي� اســتقبال الوفــد الســيد راشــد
ش
ـس
ـامس ،نائــب مديــر المركــز وعــدد مــن مفتـ ي
الشـ ي
المركــز.
أ
وكان وفــد كليــة الفــق مشــكال ً مــن  37طالبــة
ش
وطالبــاً
غاشــري،
وبــإ�اف الدكتــور ويلســن
ي
دو� وهدفــت الزيــارة إىل
والدكتــور أنيــل روي ب ي
ـت�اد
ـ
واالس
ـر
ـ
التصدي
اءات
إطــاع الطلبــة عــى إجـر
ي
أ
ت
الــ� يقدمهــا المركــز.
والخدمــات الخــرى ي
الشــامس دور جمــارك الشــارقة ف ي�
واســتعرض
ي
ـت�اد والتصديــر وإج ـراءات التوثيــق
عمليــات االسـ ي
ت
وتــأ� الزيــارة ف ي� إطــار
.
الجمــرك
والتخليــص
ي
ي
ت
نئ
المــوا� البحريــة
الــ� تبديــه دائــرة
التعــاون ي
والجمــارك مــع الهيئــات التعليميــة بهــدف تعريــف
الطلبــة بــدور جمــارك الشــارقة ف ي� دعــم االقتصاد
ن
الوطــ ي l .
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فريق الدائرة
يشارك في بطولة لكرة القدم
يشــارك فريــق كــرة القــدم لدائــرة الموانــئ البحريــة
والجمــارك فــي بطولــة كــرة القدم الثانية عشــرة للهيئات
والمؤسســات الحكوميــة إلمــارة الشــارقة خــال الفتــرة
مــن  22مــارس  2016لغايــة  13أبريــل. 2016

ف
ت
ـ� يشــارك فيهــا
ويشــارك ي� البطولــة المذكــورة الـ ي
فريــق الدائــرة كــرة القــدم  16فريقـاً مــن مختلــف
الدارات الحكوميــة ف ي� إمــارة الشــارقة وقــد وزعــت
إ
الفــرق عــى أربعــة مجموعــات ،تتبــاري فيمــا
بينهــا عــى نظــام الــدوري للمجموعــة الواحــدة،
ثــم يصعــد أ
ن
والثــا� مــن كل مجموعــة إىل
الول
ي
دور الشــبه ئ
نهــا� ويصعــد الفائــزان إىل الــدورة
ي
ف
ئ
ـا� ثــم تختتــم البطولــة ي�  13ابريــل
النصــف نهـ ي
ف ي� المبــاراة النهائيــة.
وقــال عبدالســام النمــر ،مــدرب الفريــق إن
نئ
المــوا� البحريــة والجمــارك تحــرص عــى
دائــرة
ف
المشــاركة ي� جميــع النشــاطات االجتماعيــة
ف
ت
المــارة وذلــك إيمانــاً
الــ� تقــام ي� إ
والرياضيــة ي
16

منهــا بــدور الرياضــة ف ي� تعزيــز أوارص المــودة
بـ ي ن
ـ� موظفــي الدوائــر والمؤسســات الحكوميــة ف ي�
ت
ض
ت
ـأ�
ـا� ،كمــا تـ ي
جــو مــن المنافســة وال�فيــه الريـ ي
المشــاركة ف ي� البطولــة تنفيــذا لتوجيهــات الشــيخ
خالــد بــن عبــدهللا بــن ســلطان القاســمي ،رئيــس
الدائــرة الذي يشــجع الشــباب ف ي� المشــاركة ف ي� مثل
تلــك البطــوالت الرياضيــة ومختلــف أ
النشــطة
الكبــرة ف ي� المجتمــع.
االجتماعيــة ألهميتهــا
ي

وقــال عبدالرحمــن المــازم  ،إداري الفريــق إن
ف
ت
الــ� ينظمهــا نــادي
المشــاركة ي� تلــك الــدورة ي
موظفــي حكومــة الشــارقة بالتعــاون مــع نــادي
ـ� تمنــح الالعبـ ي ن
الثقــة للمعاقـ ي ن
ـ� فرصــة للتنافــس
ف� أجــواء ممـ ي ز
ـ�ة والتعبـ يـر عــن مهاراتهــم والكشــف
ي
عــن قدراتهــم ،مشـ يـراً إىل أن المشــاركة بحــد ذاتها
هــي أ
الهــم بغــض النظــر عــن مــا تــؤول إليــه
نتائــج المباريــاتl .
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الملتقى الخامس
لموظفي الجمارك والموانئ
فــي أجــواء مــن البهجــة والســرور نظمــت دائــرة الموانــئ البحريــة والجمــارك
– جمــارك الشــارقة الملتقــى الخامــس للموظفيــن يــوم الجمعــة الموافــق
 2016/01/15فــي منطقــة الذيــد بالشــارقة ،وذلــك بهــدف عقــد لقــاءات وديــة
مــن شــأنها توطيــد العالقــات والتواصــل مــع الموظفيــن خــارج الــدوام الرســمي.

وكان الملتقــى بحضــور مديــر الدائــرة ،الســيد
مــر عبدالرحمــن والســيد خميــس
محمــد ي
البديــوي ،مديــر مركــز جمــارك خورفــكان ،والســيد
حســن ديمــاس مديــر جمــارك الــركاب بمطــار
ئيــ� مديــر مركــز
الشــارقة ،والســيد محمــد الر ي
ـؤول�ن
كب� مــن المسـ ي
جمــارك خطــم مالحــة وعــدد ي
ين
الموظفــ� مــن مختلــف المراكــز الجمركيــة.
و
وشــهد الملتقــى تقديــم فقــرات متنوعــة بعــد
ت
ـ�
وجبــة الغــداء حيــث أجريــت بعــض الفقـرات الـ ي
شــارك فيهــا الموظفــون مثــل دوري كــرة الطائــرة
ومســابقات تنافســية متنوعــة أخــرى ،وختــم
الملتقــى بالتكريــم ومــن ثــم تنــاول العشــاء،
وغمــر الجميــع الفــرح والســعادة.
وقــد شــارك ف ي� الرحلــة أكـرث مــن  100موظــف مــن
مختلــف أ
القســام والمراكــز الجمركيــة التابعــة
لجمــارك الشــارقة.
ف
و� نهايــة الملتقــى شــكر الســيد خميــس البديــوي
ي
كل المسـ ي ن
ـاهم� ف ي� إعــداد وتنظيــم هــذا الملتقــى
الــذي حقــق أهدافــه حيــث تعــرف الموظفــون
عــى بعــض الذيــن ربمــا لــم يتالقــوا مــن قبــل،

ين
المشــارك� وتمــىن مشــاركة
ووجــه الشــكر لــكل
ف
ين
الموظفــ� ي� مثــل هــذه الملتقيــات.
جميــع
وقــال الســيد محمــد عبدالواحــد ســلطان –منظــم
الملتقــى -جــاء هــذا الملتقــى بتوجيهــات ودعــم
مــن ســمو الشــيخ خالــد بــن عبــدهللا القاســمي –
رئيــس الدائــرة – فلــه منــا جزيــل الشــكر واالمتنان،
وإن مثــل هــذه الملتقيــات لهــا أثــر كبـ يـر ف ي� تعــارف
ـ� وكــر الرتابــة ،وان هنــاك حاجــة بـ ي ن
الموظفـ ي ن
ـ�
ت
فــرة وأخــرى للقيــام بمثــل هــذه الفعاليــات
ال�فيهيــة لمــا لهــا مــن أثــر ايجــا� عــى أ
ت
الداء
بي
ين
العــام
للموظفــ� ،كمــا شــكر جميــع الحضــور
ف
عــى مشــاركتهم و تفاعلهــم ي� الرحلــة.
عــ� ســعيدا
وكان الســيد جاســم محمــد آل ي
ف
باســتضافته للملتقــى ف ي� مزرعتــه الكائنــة ي� منطقــة
الذيــد بالشــارقة وقــال :إنــن ي ســعيد جــدا
ت
بمشــارك� ف ي� هــذا الملتقــى ش
و�ف يل أن يعقــد
ي
ف
ىن
الملتقــى ي� المزرعــة عنــدي وأتمـ أن تتكــرر مثــل
هــذه الملتقيــات لمــا فيهــا مــن فوائــد كثـ يـرة قــد ال
نجنيهــا ف ي� وقــت الــدوام الرســمي وأشــكر كل مــن
ف
دعــم وســاهم وشــارك ي� نجــاح هــذا الملتقــىl..
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الجمارك الرقمية
اهتمام على
الصعيدين المحلي والدولي
الجمــارك الرقميــة هــي اســتخدام االتصــاالت
وتكنولوجيــا المعلومــات ف ي� المعامــات الجمركيــة
ف
ف
الطــار
ي� كافــة مراحلهــا ،وينــدرج ي� هــذا إ
اســتعمال ت
االن�نــت ف ي� إجــراءات التخليــص
والتفتيــش وتــداول المعلومــات وتنظيــم البيانــات
واســتيفاء وتحويــل الرســوم ف ي� ظــل مــا أصبــح
يعــرف عــى جميــع المســتويات بالحلــول الرقميــة
والحكومــات الذكيــة.
رسالة منظمة
الجمارك العالمية

جــاء ف ي� رســالة مــن مديــر عــام منظمــة الجمــارك
العالميــة بمناســبة اليــوم العالمــي للجمــارك
« 2016إن اليــوم العالمــي للجمــارك لهــذا العــام
يبـ شـر بانطــاق عــام الجمــارك الرقميــة ف ي� منظمــة
الجمــارك العالميــة ،وهــو العــام الــذي ســيتم
الدارات الجمركيــة عــى العــرض
فيــه حــث إ
الفعــال الســتعماالتهم لتكنولوجيــا المعلومــات
واالتصــاالت ت
وال�ويــج لهــا لغايــات جمــع وحمايــة
اليــرادات الجمركيــة ،والســيطرة عــى تدفــق
إ
البضائــع ،والمســافرين ووســائل النقــل ،أ
والمــوال
ين
وتأمــ� التجــارة العابــرة للحــدود مــن الجريمــة
ف
الــدول والــذي ال يــزال
الرهــاب
بمــا ي� ذلــك إ
ي
ف
يطــل برأســه ي� جميــع أنحــاء العالــم .أصبحــت
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ف ي� كل مــكان
ف ي� بيئــة العمــل الجمركيــة المعــارصة بــدءا مــن
اســتعمال تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ف ي�
أتمتــة المكتــب إىل اســتعمال شــبكة ت
االن�نــت ف ي�
ش
نــر وتوزيــع المعلومــات إىل اســتعمال أنظمــة
ف
التخليــص المؤتمتــة ي� تنظيــم البيانــات وإجــراء
إدارة المخاطــر وعمليــات التحقــق والمعالجــة
وإصــدار الموافقــات ،فقــد أحدثــت تكنولوجيــا
المعلومــات واالتصــاالت تحــوال ف ي� طريقــة عمــل
الجمــارك والحكومــات .تحــت شــعار «الجمــارك
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الرقميــة :المشــاركة التقدميــة» ،فإننــا نحــن
نشــر إىل طموحاتنــا ف ي� مزيــد
المجتمــع
الجمــرك ي
ي
مــن تطويــر الخدمــات والحلــول الرقميــة وتســهيل
الحيــاة عــى المجتمــع التجــاري وموظفــي
الجمــارك والدوائــر الحدوديــة أ
الخــرى ولمزيــد
مــن تبــن ي التقنيــات الممكنــة مثــل اســتخدام
البيانــات الكبـ يـرة وتقنيــات المعلومــات والســحابية
للمســاعدة ف� زيــادة أ
التشــغيل وتســهيل
الداء
ي
ي
إعــادة تنظيــم طريقــة قيامنــا أ
بالعمــال لدعــم
أعضــاء منظمــة الجمــارك العالميــة ف ي� جهودهــم
لتبــن ي الجمــارك الرقميــة ،فقــد قامــت منظمــة
الجمــارك العالميــة بتطويــر مجموعــة واســعة
مــن أ
الدوات والتطبيقــات .فقــد قامــت مؤخــرا
بإج ـراء عمليــة مســح للحصــول عــى فهــم لهــذه
أ
الدوات ذات العالقــة بتكنولوجيــا المعلومــات
واالتصــاالت والهــدف منهــا .ت ز
وت�امــن عمليــة
المســح هــذه مــع العمــل الــذي تقــوم بــه
الرشــادي
منظمــة الجمــارك العالميــة عــى الدليــل إ
لتكنولوجيــا المعلومــات أ
التنفيذيــ�ن
للشــخاص
ي
والــذي تــم تطويــره كدليــل عمــل يتنــاول بإيجــاز
المالمــح الرئيســية لتطويــر حلــول تكنولوجيــا
ون�هــا ي ن
المعلومــات واالتصــاالت ش
بــ� كبــار
الدارات الجمركيــة وكذلــك المســؤولون
ـؤول إ
مسـ ي
ش
مبــا�ة ف ي� إدارة
الذيــن يضطلعــون بمســؤوليات
المشــاريع المتعلقــة بتكنولوجيــا المعلومــات
واالتصــاالت .يتغـ يـر المشــهد التكنولوجــي برسعــة
مــع ظهــور العديــد مــن االتجاهــات الرئيســية
مثــل الحوســبة الســحابية والتقنيــات النقالــة
والتحليــات المتقدمــة وإدارة المعلومــات .وتؤثــر
كل هــذه التقنيــات ف ي� دور الجمــارك بطــرق شـ تـى
وتوفــر العديــد مــن الفــرص لدفــع عمليــة الربــط
ـغل� التجاريـ ي ن
الدارات الجمركيــة مــع المشـ ي ن
بـ ي ن
ـ�
ـ� إ
والدوائــر الحدوديــة أ
وبالتــال زيــادة
الخــرى
ي
النتاجيــة ت
اكــر
إ
والــ� تــؤدي إىل نمــو اقتصــادي ب
ي

وســيكون جــزء مــن عملنــا ف� أ
الشــهر القادمــة
ي
ونــر أفضــل الممارســات �ف
هــو القيــام برصــد ش
ي
التغيــر وسياســات
مواضيــع متنوعــة مثــل إدارة
ي
المــوارد ش
الب�يــة أو إدارة المعلومــات .عــى مــدار
ن
فــا� أدعــو جميــع أعضــاء منظمــة
عــام  ،2016ي
الجمــارك العالميــة إىل تشــجيع وتبــادل المعلومات
حــول كيفيــة التكييــف مــع البيئــة الرقميــة وكيفيــة
االســتفادة مــن إمكانيــات تكنولوجيــا المعلومــات
وكيفيــة تطبيــق واســتعمال التقنيــات الرقميــة
للمــض ي قدمــا وتحقيــق أهدافهــم واالســتجابة
ـغل النقــل والخدمــات
إىل توقعــات التجــار ومشـ ي
اللوجســتية والحكومــات».
الجمارك الرقمية
وامن المعلومات

عقــدت الهيئــة االتحاديــة للجمــارك ،ورشــة عمــل
لمــدة يــوم واحــد حــول أمــن المعلومــات ف ي� ظــل
الجمــارك الرقميــة والذكيــة ،بالتعــاون مــع ش�كــة
ممثــ� إدارات تقنيــة
مايكروســوفت ،وبمشــاركة
ي
المعلومــات ف ي� الجمــارك المحليــة.
خــال الكلمــة االفتتاحيــة للورشــة قالــت مديــر
إدارة تقنيــة المعلومــات بالهيئــة ،إن الورشــة
هدفــت إىل زيــادة مســتوى الوعــي والمعرفــة
لــدى موظفــي الجمــارك ف ي� الدولــة بالتحديــات
ت
ـ� تواجــه أمــن المعلومــات ف ي� ظــل التوجهــات
الـ ي
أ
الجمركيــة الحديثــة ،والمخاطــر المنيــة
والجيوسياســية ،فض ـا ً عــن تعزيــز جهــود إدارات
الجمــارك المحليــة والعالميــة ف ي� مجــال حمايــة
أمــن المعلومــات.
المــارات حققت إنجــازات يغ�
كمــا أكــدت أن دولــة إ
ـر� �ف
مســبوقة ف� مجــال االقتصــاد الرقمــي والمعـ ف
ي ي
ي
المــارات  ،2021وتوجهــات القيــادة
إطــار رؤيــة إ
الرشــيدة للتحــول نحــو الحكومــة الذكيــة ،مشـ يـرة
النجــازات أصبحــت نموذج ـاً يحتــذى
إىل أن تلــك إ
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بــه عــى مســتوى العالــم أجمــع.
وأوضحــت أن زيــادة قــدرة واعتماديــة الدولــة
عــى التكنولوجيــا وقواعــد البيانــات المفتوحــة
والضخمــة ،يعــن ي زيــادة المخاطــر والتحديــات
المرتبطــة بأمــن المعلومــات ،أ
المــر الــذي يتطلــب
�ض ورة تعزيــز الوعــي بمحــاور أمــن المعلومــات
ال ت
لك�ونيــة الجديــدة.
وأســاليب القرصنــة إ
ن
وقــد ركــزت الورشــة عــى الجانــب التقـ ي الخــاص
بتطبيــق أفضــل الممارســات والتقنيــات ف ي� مجــال
الجـراءات
أمــن المعلومــات مــن خــال اســتعراض إ
ت
والخطــوات الالزمــة لمواجهــة حــدوث االخــراق
ال�يــد إ ت ن
ت
الــ� تــم
أو التجســس عــى ب
اللكــر ي
و� ،ي
تطبيقهــا ف ي� الهيئــة االتحاديــة للجمــارك ،كمــا
قــام خـ بـراء ش�كــة مايكروســوفت العالميــة بإج ـراء
اختبــارات عمليــة عــى عمليــة ت
اخــراق ألمــن
ين
المشــارك� عــى كيفيــة
المعلومــات وتدريــب
مواجهتهــا.
وأشــارت مديــرة ادارة تقنيــة المعلومــات أن قطــاع
ف
المــارات نجــح ف� تبـن وتمكـ ي ن
ـ�
الجمــارك ي� دولــة إ
ي ي
ف
التكنولوجيــا وتقنيــة المعلومــات ي� محــاور العمــل
كافــة ،ونتــج عــن ذلــك أنظمــة ت
إلك�ونيــة متطــورة
ف� التحويــل آ
ال يل للرســوم الجمركيــة وعمليــات
ي
التفتيــش والمعاينــة ،وإنهــاء إجــراءات فســح
البضائــع ،وتبــادل البيانــات والمعلومــات والربــط
إ ت ن
و�.
اللكــر ي
وأضافــت( :اعتمــدت منظمــة الجمــارك العالميــة
شــعار «الجمــارك الرقميــة :الطريــق إىل االرتبــاط
المتقــدم» عنوانــاً للعمــل خــال  ،2016لحــث
إدارات الجمــارك العالميــة عــى تعزيــز اســتخدام
التكنولوجيــا الرقميــة واالتصاالت الحديثــة ف ي� إدارة
العمليــات والمخاطــر الجمركيــة وتنســيق الحــدود،
والســيطرة عــى تدفــق البضائــع أ
والشــخاص
ووســائل النقــل ،أ
ين
وتأمــ� التجــارة،
والمــوال،
ف� ظــل المخاطــر أ
المنيــة والتجاريــة ت ز
الم�ايــدة،
ي
ممــا يؤكــد مــدى أهميــة الورشــة ف ي� دعــم أمــن
المعلومــات).
وقالــت مديــر إدارة تقنيــة المعلومــات بالهيئــة ،إن
ت
الــ� قامــت بهــا ش�كات
العديــد مــن الدراســات ي
متخصصــة مثــل «ترينــد مايكــرو» ،صنفــت دولــة
المــارات ف� المرتبــة أ
الوىل إقليميــاً ف ي� مجــال
إ
ي
ف
ن
ش
تب ـ ي حلــول أمــن المعلومــات ي� منطقــة الــرق
أ
الوســط وشــمال أفريقيــا ،كونهــا مســتهدفة وبقــوة
مــن قبــل «الهاكــرز» ،وبحســب دراســات ش�كــة

جارتـرن  ،فــإن «البنيــة أ
المنيــة المتكيفــة» هــي أحــد
أهــم التوجهــات التقنيــة للفـ تـرة القادمــة.
وأضافــت قائلــة« :نجحــت الهيئــة االتحاديــة
معايــر أمــن المعلومــات
للجمــارك ف ي� تطبيــق
ي
أيــزو  ،27001كمــا أنهــا تحــرص عــى القيــام
الم ـن مــرة عــى أ
بعمــل اختبــار االخـ تـراق أ
القــل
ي
ســنوياً”.
التجربة السعودية

يشــتمل مركــز المعلومــات الجمركيــة ف ي� المملكــة
العربيــة الســعودية عــى جميــع المرافــق الالزمــة
لتقديــم أفضــل الخدمــات التقنيــة وأحدثهــا
حيــث تــم ف ي� الســابق اســتخدام أجهــزة حاســب
الكبــر
ئيــ� ( )Mainframeولمواكبــة التطــور
ي
ر ي
الــذي تشــهده  صناعــة المعلومــات تــم �ف
ي
الســنوات الالحقــة التحــول مــن نظــام مركــزي إىل
نظــام مــوزع ويعمــل بنظــام الخادم-العميــل
( )Client-serverباســتخدام دوائــر االتصــاالت
الرقميــة تحــت بيئــة تشــغيل النوافــذ( )Windows
وباســتخدام نظــام أوراكل إلدارة قواعــد البيانــات
وأدوات التطويــر التابعــة لــه .وتغطــي شــبكة
آ
ال�يــة
الحاســب ال يل للجمــارك جميــع المنافــذ ب
والبحريــة والجويــة مــن خــال شــبكة مناطــق
إث�نــت ذات
محليــة ( )LANبتقنيــة جيجابــت ي
ـاس وشــبكة موســعة رقميــة ()WAN
تصميــم قيـ ي
ىن
ش
منتــرة ف ي� ( )44منفــذاً .ويتبــ المركــز تطبيــق
أ
ت
إســراتيجية لمــن المعلومــات متضمنــةً أحــدث
أ
ف
النظمــة والوســائل ي� مجــال أمــن المعلومــات
ت
االخــراق
وحمايــة بيانــا ت المصلحــة مــن
أ
الف�وســات وتطبيــق
والشــبكات والجهـــزة مــن ي
مفاهيــم أمــن المعلومــات عــى جميع المســتويات
الخاصــة بقواعــد البيانــات والتطبيقــات وأنظمــة
التشــغيل وأنظمــة إدارة الشــبكات .كمــا يؤمــن
النظــام متابعــة أ
النشــطة اليوميــة والصالحيــات
الخاصــة بجميــع مســتخدمي أنظمــة المصلحــة.
وكذلــك العمــل عــى التحديــث الدائــم للبنيــة
التحتيــة أ
للجهــزة والشــبكات .كمــا يـ شـرف المركــز
عــى الموقــع إ ت ن
و� للجمــارك عــى الشــبكة
اللكــر ي
العالميــة ت
يعتــر قنــاة مهمــة
للإن�نــت حيــث
ب
للتواصــل مــع عمــوم المســتفيدين مــن جميــع
يز
ين
واالنجل�يــة
باللغتــ� العربيــة
أنحــاء العالــم
الداري
ويتضمــن معلومــات هامــة عــن التنظيــم إ
بالمصلحــة واللوائــح أ
والنظمــة الجمركيــة  ...إلــخ.

ويتبــع مركــز المعلومــات عــدة إدارات تتمثــل ف ي�
التــال :إدارة تطويــر التطبيقــات آ
ال يل :تختــص
ي
الجـراءات الجمركيــة
الدارة بتحليــل ودراســة إ
هــذه إ
أ
وال�امــج
إ
والداريــة وتصميــم وتطويــر النظمــة ب
أ
المناســبة لدائهــا وصيانتهــا ومســاندة التشــغيل،
وقــد قامــت هــذه الدارة بتطويــر أ
النظمــة
إ
العاملــة بالمصلحــة وفروعهــا بجهودهــا الذاتيــة
داخــل مركــز المعلومــات وذلــك بهــدف تبســيط
الج ـراءات وتســهيل المعامــات عــى المراجعـ ي ن
ـ�
إ
والمســتوردين ورفــع كفــاءة أ
الداء والرسعــة والدقــة
ف� إنجــاز أ
وتوفــر المعلومــات.
العمــال
ي
ي
الدارة
إدارة خدمــات المعلومــات :تتــوىل هــذه إ
إنشــاء وتركيــب قواعــد البيانــات وتطويــر آ
الليــات
الخاصــة بمتابعــة أداء قواعــد البيانــات بالمنافــذ
الجمركيــة ونقــل البيانــات الجمركيــة مــن المصلحــة
للمنافــذ الجمركيــة وبالعكــس والتأكــد مــن
ســامة البيانــات وإعدادهــا الســتخدامات إدارات
المصلحــة والمنافــذ الجمركيــة والجهــات العامــة
والخاصــة ذات العالقــة بالخدمــات الجمركيــة،
الدارة بحمايــة نظــام قواعــد
حيــث تقــوم إ
ال�امــج الالزمــة
البيانــات إ
بالضافــة إىل تطويــر ب
ت
ـ� النســخ االحتياطــي ( )Backupواسـ تـرجاع
لعمليـ ي
الدارة بتطويــر
البيانــات ( )Restoreكذلــك تقــوم إ
الليــات الخاصــة باستكشــاف أ
آ
الخطــاء والمشــاكل
ومعالجتهــا وذلــك مــن خــال نظــام التنبيــه
المســبق (.)Alerting System
إدارة المســاندة الفنيــة :تقــوم بتخطيــط وتنفيــذ
شــبكات الحاســب آ
ال يل وإدارتهــا وتشــغيلها
وتحسـ ي ن
ـ� أدائهــا والمحافظــة عــى أمــن الشــبكات
المحليــة والواســعة وصيانــة أ
الجهــزة والشــبكات �ف
ي
المصلحــة والمنافــذ الجمركيــة.
ئ
ـا� :تهتــم بإعــداد وتطويــر
إدارة التحليــل إ
الحصـ ي
ت
الــ� تســاعد عــى اســتخراج
ال�امــج إ
ب
الحصائيــة ي
التقاريــر ســواء كانــت دوريــة أو تقاريــر طارئــة عــى
ف
و� الوقــت المناســب كمــا تقــوم
حســب الطلــب ي
الدارة بعمــل الدراســات التحليليــة وإعــداد
هــذه إ
المـ ش
ـؤ�ات االقتصاديــة.
إدارة خدمــات المســتفيدين  :تقــوم بأعمــال
تدريــب مســتخدمي النظــام آ
ال يل للجمــارك
آ
أ
بالضافــة إىل المشــاركة ف ي� تطبيــق النظمــة الليــة
إ
ف ي� المنافــذ الجمركيــة ومنــح الصالحيــات الالزمــة
الليــة وتوفــر أ
النظمــة آ
الســتخدام أ
الجهــزة
ي
والطابعــات وتهيئتهــاl .
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المزيد من الدورات
التدريبية لمفتشي الجمارك
نظمــت دائــرة الموانــئ البحريــة والجمــارك عـ ً
ـددا مــن الــدورات التدريبيــة
التــي تهــدف إلــى إعــداد موظفيــن أكفــاء ورفــع مســتوى أدائهــم
وخلــق بيئــة تفاعــل بيــن المتدربيــن مــن مختلــف االختصاصــات وتلبيــة
متطلبــات العمــل واإلطــاع علــى آخــر المســتجدات فــي المياديــن
المختلفــة ذات العالقــة باالختصاصــات الجمركيــة لتقديــم أفضــل
الخدمــات إلــى العمــاء مــن التجــار والمســافرين
ت
ن
ال� قامت الدائرة بتنظيمها هي:
ومن يب� الدورات ي
دورة المستودعات الجمركية

ت
الــ�
هدفــت دورة المســتودعات الجمركيــة و ي
أقيمــت ف ي� الفـ تـرة مــن التاســع وحـ تـى الحــادي عـ شـر

مــن بف�ايــر  2016عــى إحــدى قاعــات غرفــة تجــارة
ين
المفتشــ�
وصناعــة الشــارقة إىل صقــل مهــارات
الخاصــة بمواضيــع ت
شــى تتعلــق بالمســتودعات
الجمركيــة .وقــد شــارك مفتشــون مــن مركــز جمــارك
الحمريــة ومركــز جمــارك الحاويــات ومركــز جمــارك
الخــور ومركــز جمــارك المنطقــة الحــرة بالمطــار ف ي�
هــذه الــدورة.
دورة ضوابط التحري
عن التهريب الجمركي

كمــا أقامــت جمــارك الشــارقة دورة حــول ضوابــط
ـرك اطلــع مــن خاللهــا
التحــري عــن التهريــب الجمـ ي
المشــاركون عــى طــرق التهريــب و أ
الســاليب الــ�ت
ي
يتبعهــا المهربــون ف ي� التهريــب من الرســوم الجمركية
واالســتفادة مــن تحليــل البيانــات واســتخدام طــرق
المراقبــة ،وتمتــاز الــدورة بأهميتهــا نظ ـرا للمخاطــر
ت
ـ� تشــكلها أعمــال التهريب عــى المجتمع،
الكبـ يـرة الـ ي
وقــد ح ـرض ت الســيدة صفــاء ســلطان ،مديــر إدارة
االتصــال الحكومــي حفــل اختتــام الــدورة.
أقيمــت الــدورة خــال الفـ تـرة  28-26ينايــر � 2016ف
ي
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غرفــة تجــارة وصناعــة الشــارقة ،شــارك ف ي� الــدورة
مفتشــون وموظفــون مــن مركز جمــارك الخــور ومركز
جمــارك الحمريــة ومركــز جمــارك الحاويــات ومركــز
جمــارك المنطقــة الحــرة بالمطــار ومركــز جمــارك
الشــحن الجــوي ومركــز جمــارك بال�يــد.
وقــد أقيمــت الــدورة ذاتهــا لموظفــي مركــزي جمــارك
خطــم مالحــة وخورفــكان ف ي� الفـ تـرة مــن  11-9بف�ايــر
.2016
دورة تقنيات التخليص الجمركي

ف
ش
ـس الجمــارك من
شــارك ي� الــدورة مجموعــة مــن مفتـ ي
مركــز جمــارك الخــور ومركــز جمــارك الحمريــة ومركــز
جمــارك المنطقــة الحــرة بالمطــار ومركــز جمــارك
الشــحن الجــوي ومركــز جمــارك بال�يد ومركــز جمارك
ت
ـ� أقيمــت عــى مــدى ثالثــة أيــام ف ي�
الحاويــات والـ ي
الفـ تـرة  4 2-مــن بف�ايــر  ،2016تلقــى المشــاركون فيها
دروســاً عــن تقنيــات ومهــارات تقنيــات التخليــص
ـرك.
الجمـ ي
دورة المصطلحات الجمركية

كمــا عقدت جمــارك الشــارقة دورة حول المصطلحات
الجمركيــة ف� ت
الفــرة مــن  19لغايــة  21ينايــر 2016
ي
شــارك فيهــا 13مفتش ـاً مــن مركــز جمــارك الحمريــة

ومركــز جمــارك الحاويــات ومركــز جمــارك المنطقــة
الحــرة بالمطــار ومركــز جمــارك بال�يــد ومركــز جمــارك
الشــحن الجــوي ومركــز جمــارك الخــور.
هدفــت الــدورة إىل تســليط الضــوء والتعــرف بعمــق
عــى المصطلحــات الجمركيــة.
دورة قواعــد إجــراءات المعاينــة
والتفتيــش الجمركــي

وعقــدت دورة قواعــد إج ـراءات المعاينــة والتفتيــش
الجمــرك ف ي� مركــز جمــارك خطــم مالحــة شــارك
ي
فيهــا مفتشــون مــن مركــزي جمــارك خطــم مالحــة
ت
ـ� اختتمــت ف ي�  11بف�ايــر  ،2016تــم
وخورفــكان والـ ي
تكريــس الــدورة إللقــاء الضــوء عــى قواعــد إالجـراءات
ـرك الواجــب اتخاذهــا حيــال البضائع
والتفتيــش الجمـ ي
وغ�هــا مــن أ
المــور ذات العالقــة بالموضــوع .
ي
دورة اإلدخال المؤقت
وأعادةالتصديروالعبور

كمــا نظمــت جمــارك الشــارقة دورة إالدخــال المؤقت
وإعــادة التصديــر والعبــور عــى مــدى يومـ ي ن
ـ� خــال
الفـ تـرة مــن  12إىل  14مــن ينايــر  2016ف ي� غرفــة تجــارة
وصناعــة الشــارقة .ح�ض حفــل اختتام الدورة الســيد
جــرش محمــد بــن جــرش ،مديــر مركــز جمــارك الخور.
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دورة المستودعات الجمركية

دورة الكشف عن
الوثائقالمزورة

ونظمــت دائــرة المـو نئ
ا� البحريــة والجمــارك دورة حــول
كيفيــة الكشــف عــن الوثائــق المــزورة والـ تـ� أقيمــت �ف
ي
ي
الفـ تـرة مــن  15إىل  17مــارس  2016عــى قاعــة الجوهــرة
بغرفــة تجــارة وصناعة الشــارقة تلقــى المشــاركون فيها
دروسـاً قيمــة ف ي� كيفيــة الكشــف عــن مختلــف الوثائــق
ت
ـ� تســتخدم ف ي� الجمــارك.
الـ ي
ف
وغ�هــم من الموظفـ ي ن
ـ� من
شــارك ي� الــدورة مفتشــون ي
مركــز جمــارك الحمريــة ومركــز جمــارك المنطقــة الحرة
بالمطــار ومركــز جمــارك الخــور ومركــز جمــارك الشــحن
الجــوي ومركــز جمــارك الـركاب.
دورةأخالقياتعمل
المفتشالجمركي

كمــا اختتمــت جمــارك الشــارقة دورة « أخالقيــات عمل
ت
ـ� أقيمــت ف ي� الفـ تـرة مــن  22إىل
المفتــش الجمـ ي
ـرك» والـ ي
 24مــارس  2016عــى قاعــة الجواهــر بغرفــة تجــارة
وصناعــة الشــارقة تلقــى المشــاركون فيهــا محــا�ض ات
أ
ـرك والتعامل
حــول الخالقيــات المهنية للمفتش الجمـ ي
مع الزبائــن والمســافرين دون إال�ض ار بمصلحة العمل.
وقــد شــارك ف ي� الــدورة مفتشــون مــن مركــز جمــارك
الحمريــة ومركــز جمارك المنطقــة الحرة بالمطــار ومركز
جمــارك الخــور ومركــز جمــارك الشــحن الجــوي ومركــز
جمــارك ال ـركابl .
21
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دورات تدريبية

دورة ضوابط التحري عن التهريب الجمركي

22

دورة أخالقيات عمل المفتش الجمركي

العدد  ..86يناير ـ مارس 2016 ..

دورة تقنيات التخليص الجمركي
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دورات تدريبية
دورات المصطلحات الجمركية
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دورة الكشف عن الوثائق المزورة

25

الجمركي 86

مناطق حرة

حــرة الحمريــة توقــع اتفاقيــة
اســتثمار جديــدة مــع شــركة
دي بــي أم تــي

وقــع ســعود ســالم المزروعــي مديــر هيئــة المنطقــة الحــرة بالحمريــة
و هيئــة المنطقــة الحــرة لمطــار الشــارقة الدولــي إتفاقيــة إســتثمار
مــع شــركة ( دي بــي أم تــي ) إلســتثمار مســاحة (  ) 55,000متــر مربــع
إلنشــاء مشــروع لتصنيــع الحديــد و الصلــب .

26

ش
بالمــروع الجديــد  ،مؤكــداً
ورحــب المزروعــي
ـول اهتمام ـاً خاص ـاً الســتثمارات
عــى أن الهيئــة تـ ي
الصناعــات الثقيلــة كصناعــة الحديــد والصلــب ،
وتوفــر بيئــة اســتثمارية محفــزة مــن خــال بنيــة
ـ�
تحتيــة توافــق متطلبــات الصناعــة و مينــاء داخـ ي
ـاس ف ي� دعــم عمليــات
ـ� يســهم بشــكل أسـ ي
و رئيـ ي
ـت�اد و تصديــر المــواد الخــام و المنتجــات .
إسـ ي
ن
الداري
ـر
ـ
المدي
ـا�
ـ
مورج
ـش
ـ
ديني
ـر
ـ
ذك
ـه
ـ
جانب
مــن
إ
ي
ش
بــأن ال�كــة اســتثمرت مــا يعــادل (  ) 25مليــون
درهــم ف ي� ش
المــروع الجديــد المقــرر انطالقــه ف ي�
شــهر مــارس مــن العــام الجــاري و ســتخصص
المرحلــة أ
الوىل منــه ف ي� تطويــر المســاحات
ت
التخزينيــة والدعــم
اللوجســ� ،عــى أن يضــم
ي
ش
المــروع منظومــة متكاملــة مــع حلــول العــام
(  ) 2017بإضافــة وحــدات لتصنيــع الحديــد و
ش
ســيل�
الصلــب ،حيــث
المــروع بعــد اكتمالــه
بي
ف
الطلــب ت ز
ش
الم�ايــد عــى منتجــات ال�كــة ي� الــدول
الــرق أ
الخليجيــة و منطقــة ش
الوســط و أوروبــا،
النتاجيــة الحاليــة للمجموعة
مشـ يـراً إىل أن الطاقــة إ
ت
ً
.
ا
ســنوي
ي
مــر
تبلــغ ( )150,000طــن
l

العدد  ..86يناير ـ مارس 2016 ..

وفــد يابانــي يــزور المنطقــة
الحــرة لمطــار الشــارقة
زار وفــد يابانــي يضــم عــددا مــن كبــار رجــال
األعمــال والمســتثمرين اليابانييــن هيئــة
المنطقــة الحــرة لمطــار الشــارقة الدولــي
فــي  31ينايــر  2016فــي خطــوة تهــدف
للتعــرف علــى الفــرص االســتثمارية فــي
المنطقــة وتعزيــز العالقــات االقتصاديــة
بيــن اإلمــارات واليابــان.
وضــم الوفــد أكــرث مــن 27عضــواً ف ي� مجموعــة
تحالــف رجال أ
العمــال اليابانيـ ي ن
ـ� ”RUM Alliance
« والذيــن يمثلــون كـ بـرى القطاعــات االســتثمارية
ف
و� مقدمتهــم نوريهيكــو كوندورائــد
اليابانيــة ي
ت
ـأ� هــذه الزيــارة
مؤســس ورئيــس المجموعــة ،وتـ ي
بهــدف استكشــاف الفــرص االســتثمارية �ف
ي
ت
الــ� تشــهد
المنطقــة الحــرة لمطــار الشــارقة ي
نمــوا ملحوظــا ف ي� مختلــف القطاعــات.
وكان ف ي� اســتقبال أعضــاء الوفــد الزائــر رائــد بــو
خاطــر نائــب المديــر التجــاري ف ي� الهيئــة الــذي
أطلــع الوفــد عــى مشــاريع وأنشــطة المنطقــة
الحــرة مــن خــال عــرض تعريفــي تنــاول فيــه أبــرز
وأحــدث الخدمــات الحديثــة المتطــورة والمزايــا
ت
ت
ـ�
ـ� توفرهــا حــرة مطــار الشــارقة والـ ي
البــارزة الـ ي
أ
كــر ف ي� تعزيــز مكانتهــا عــى
كان لهــا الــدور ال ب
خريطــة االســتثمار العالمــي وجــذب رؤوس
أ
المــوال مــن مختلــف بلــدان العالــم.
وتابــع الوفــد فيلمـاً تعريفيــا عــن المنطقــة الحــرة
ت
الــ� حققتهــا
تنــاول إ
النجــازات والنجاحــات ي
المنطقــة منــذ تأسيســها وحـ تـى الوقــت الحــا�ض
أ
ت
بالضافــة
ـ� تعمــل بهــا ،إ
وقطاعــات العمــال الـ ي
ألهــم عوامــل الجــذب الـ تـ� ي ز
تم�هــا عـ بـر اتباعهــا
ي
المعايــر الدوليــة ف ي� تقديــم الخدمــات
ألفضــل
ي
ت
الــ� تســاعد عــى جــذب االســتثمارات
النوعيــة ي
للعمــل بجــو اســتثماري آمــن وبنيــة تحتيــة
والعفــاءات
بالضافــة للملكيــة الكاملــة إ
متكاملــة إ
كبــرة للصناعــات
ال�ض يبيــة ،ممــا يتيــح فرصــا ي
والمنشــآت التجاريــة والخدميــة النجــاح

واالســتمرار ،كمــا اســتمع الوفــد اىل ش�ح حــول
ت
الــ� تجريهــا المنطقــة وخططهــا
التوســعات ي
المســتقبلية.
وأعقــب ذلــك فتــح المجــال للوفــد الزائــر
أ
بالضافــة لجولــة
لطــرح الســئلة واالستفســارات إ
تعريفيــة ف ي� المنطقــة اطلــع خاللهــا عــن قــرب
ش
والــركات
عــى أهــم المرافــق والخدمــات
العاملــة بهــا ،كمــا قــام الوفــد كذلــك بجولــة �ف
ي
مدينــة الشــارقة تعــرف خاللهــا عــى أبــرز معالــم
المــارة الســياحية.
ومواقــع إ
وأشــار ســعود ســالم المزروعــي مديــر هيئــة
ـدول وهيئــة
المنطقــة الحــرة لمطــار الشــارقة الـ ي
المنطقــة الحــرة ف ي� الحمريــة إىل العالقــات
الممــ�ة ي ن
يز
المــارات
االقتصاديــة
بــ� دولــة إ
ت
ـأ� هــذه الزيــارة ترجمــة لمتانــة هــذه
واليابــان وتـ ي
العالقــات وتعزيزهــا بمــا يعــود بالنفــع عــى
الجانبـ ي ن
ـ� ،كمــا تشــكل هــذه الزيــارة فرصــة مهمــة
وســانحة لتعزيــز مكانــة المنطقــة الحــرة لمطــار
ـدول كمركــز تجــاري حيــوي عالمــي ف ي�
الشــارقة الـ ي
ت
ز
ظــل الموقــع االســراتيجي المتمـ يـ� الــذي تحظــى
بــه ،اذ يتواجــد فيهــا أك ـرث مــن  7000ش�كــة مــن
 149دولــة ،ويعمــل فيهــا أكــرث مــن  45ألــف
مســتثمر وموظــف وعامــل كمــا تتبــىن أفضــل
المعايـ يـر الدوليــة ف ي� تقديــم الخدمــات النوعيــة
ت
الــ� ستســاعد عــى جــذب االســتثمارات.
ي
مـقـبـــول أحـمـــد مـديـر شـركـــة كـايـهـو الـشـرق
أ
ت
ـ� تتخــذ مــن المنطقــة الحــرة لمطــار
الوســـط الـ ي
أ
الشــارقة الــدول مقــرا لهــا ف ي� ش
الــرق الوســط
ي

والعضــو ف� مجموعــة رجــال أ
ين
اليابانيــ�
العمــال
ي
ن
اليابــا�
الوفــد
لزيــارة
ســعادته
عــن
أعــرب
ي
للمنطقــة الحــرة بقولــه «جــاء اختيارنــا للمنطقــة
ـدول لتأســيس أعمالنــا
الحــرة لمطــار الشــارقة الـ ي
فيهــا للعديــد مــن المزايــا اللوجســتية الــ�ت
ي
بالضافــة إىل التســهيالت والخدمــات
تتمتــع بهــا إ
ز
المتطــورة والموقــع المتمـ يـ� ،مؤكــداً عــى دعمــه
ين
اليابانيــ� لتأســيس
وتشــجيعه للمســتثمرين
أعمالهــم بهــا ،وقــال ان العديــد مــن أعضــاء
ين
العاملــ� ف ي� قطاعــات مختلفــة
الوفــد الزائــر
أبــدوا جديتهــم ف� تأســيس أعمــال لهــم �ف
ي
ي
ف
ش
الــركات
و� مقدمتهــم إحــدى
المنطقــة ي
ف
العالميــة العاملــة ي� مجــال إعــادة تدويــر الزجــاج
لتكــون أ
الوىل مــن نوعهــا ف ي� منطقــة ش
الــرق
أ
الوســط ،معربــا عــن شــكره وتقديــره للتعــاون
ـؤول� المعنيـ ي ن
الــذي وجــده لــدى جميــع المسـ ي ن
ـ�
ف
ف
و� المنطقــة الحــرة لمطــار
ي� إمــارة الشــارقة ي
الشــارقة الــدول والــذي يعكــس الرغبــة أ
الكيــدة
ي
ف ي� التعــاون وتقديــم كافــة الخدمــات المطلوبــة.
ف
و� ختــام الزيــارة أعــرب أعضــاء الوفــد الزائــر
ي
ت
ـ� أتاحــت لهــم
عــن ســعادتهم بهــذه الزيــارة الـ ي
فرصــة التعــرف عن قــرب عــى المناخ االســتثماري
ف ي� الشــارقة مشــيدين بمرافــق المنطقــة الحــرة
ذات المســتوى العالمــي والخدمــات اللوجســتية
يز
الممــ�ة للمســتثمرين وأصحــاب
والتســهيالت
رؤوس أ
ت
ن
تعتــر عامــا
والــ�
والمهتمــ�
مــوال
ال
ب
ي
ي
مســاعدا لتوثيــق التعــاون واســتقطاب االســتثمار
ن
اليابــا� l.
ي
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«كيســواير» تدشــن مقــرًا
للمبيعــات بالمنطقــة الحــرة
لمطــار الشــارقة

تقــوم شــركة «كيســواير» العالميــة ومقرهــا كوريــا الجنوبيــة ،وشــركة «أمــازون
إنترناشــيونال ليمتــد» ومقرهــا اإلمــارات ،بشــكل مشــترك ،بافتتــاح مجمــع
للتســويق والمبيعــات تبلــغ مســاحته  220000قــدم مربعــة فــي المنطقــة
الحــرة لمطــار الشــارقة الدولــي بحلــول الربــع األول مــن عــام .2017

جــاء ذلــك خــال حفــل وضــع حجــر أ
الســاس
لتدشـ ي ن
ـ� مقــر المبيعــات الجديــد الــذي أقيــم ف ي�
ش
موقــع المــروع بالمنطقــة الحــرة لمطــار الشــارقة
الــدول .وســوف يخصــص المجمــع الجديــد
ي
البالغــة تكلفتــه  20مليــون دوالر منتجــات كيســواير
ت
الــ� تشــتهر بقدراتهــا التنافســية الفريــدة.
ي
ت
ش
الــ� تصــل قيمتهــا
وتمتلــك �كــة كيســواير ،ي
الســوقية إىل  4مليــارات دوالر ،مرافــق للإنتــاج
ف� كل مــن كوريــا ي ز
ومال�يــا وفيتنــام الواليــات
ي
ن
وبالضافــة إىل ذلــك ،تحظــى
.
ـ�
ـ
والص
ـدة
ـ
المتح
إ
ي
بحضــور بــارز ف ي�  18بلــداً وتمتلــك  40مصنع ـاً و3
مراكــز للبحــث والتطويــر ،ولديهــا مكاتــب مبيعــات
ف� مناطــق ت
اســراتيجية مثــل اليابــان وســنغافورة
ي
ين
والصــ� ،وكلهــا
والواليــات المتحــدة وهولنــدا
تعمل معاً لتشكيل شبكة عالمية.
حــرض الحفــل ســعود ســالم المزروعــي ،مديــر
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ـدول وهيئــة
المنطقــة الحــرة لمطــار الشــارقة الـ ي
س كونــغ ،رئيــس
المنطقــة الحــرة بالحمريــة ،ي
وك ي
مجلــس إدارة كيســواير ،وم ج ســيف ،الرئيــس
التنفيــذي شل�كــة أمــازون ت
إن�ناشــيونال ،وكبــار
ـؤول كيســواير ،بمــا ف ي� ذلك بالنكــو آي يك وجف
مسـ ي
الدارة
ـر
ـ
مدي
ي،
ـر
ـ
المه
ـي
ـ
بط
ـن
ـ
ب
ـن
ـ
وعبدالرحم
يل،
إ
ي
ف
الهندســية ي� المنطقــة الحــرة لمطــار الشــارقة
المسؤول� آ
ين
الخرين.
الدول وعدد من
ي
وقــال م ج ســيف« :ســوف تســتند فلســفة إدارة
ت
واالحــرام
المنشــأة الجديــدة اىل المســؤولية
المتبــادل .وقــد ت
اخ�نــا التعــاون مــع العالمــات
التجاريــة ت
الــ� تشــاركنا أفكارنــا ف ي� تطويــر
ي
ف
ـدس .ولدينا
التكنولوجيــا واالبتــكار ي� المجــال الهنـ ي
عالقــات ش�اكــة حرصيــة مــع ش�كــة كيســواير ،أكـ بـر
أ
ف
ت
الــ� تحتــوي عــى
منتــج ي� العالــم للســاك ي
ش
والع�يــن
نســبة كربــون عاليــة عــى مــدى الســتة

عامــاً الماضيــة».
وبعــد اختتــام الحفــل ،عقــد المزروعــي مباحثــات
س هونــغ و م ج ســيف .وأشــار
مــع كل مــن يك ي
ش
المزروعــي خــال اللقــاء إىل أن عــدداً مــن الــركات
الجديــدة تقــوم بفتــح مقــار لهــا ف ي� المنطقــة
الــدول نظــراً لموقعهــا
الحــرة لمطــار الشــارقة
ي
ت
االســراتيجي والعــروض الجذابــة والمرافــق
يز ت
الــ� تضمهــا .مــن جهتــه ،قــال م ج
المتمــ�ة ي
ســيف« :قامــت المنطقــة الحــرة لمطــار الشــارقة
ش
المــروع
كبــر إلطــاق
الــدول بتقديــم دعــم ي
ي
وســيكون المجمــع جاهــزاً للعمــل بحلــول الربــع
أ
الول مــن عــام  .2017وتحظــى المنطقــة الحــرة
ت
اســراتيجي
الــدول بموقــع
لمطــار الشــارقة
ي
وســوف يوفــر المجمــع الجديــد لنــا ســهولة
الوصــول إىل أســواق ش�ق آســيا وإفريقيــا والـ شـرق
أ
الوســط»l .

العدد  ..86يناير ـ مارس 2016 ..

هـيـئـة الـمـنـطـقـة الـحـرة بـالـحـمـريـة

تـنـال جـائـزة الـصـداقـة
الـذهـبـيـة

كـــرم الـمـجـلـــس الـهـنـــدي لـرجـــال أ
العـمـــال
بـدبـــي هـيـئـــة الـمـنـطـقـة الـحـــرة بـالـحـمـريـة
بـجـائـــزة الـصـداقـة الـذهـبـيـة خـالل الـحـفـل
الـــذي أقـيـــم بـمـنـاسـبـــة الـيـــوم الـوطـنـــي
الـسـابـــع و الـسـتـيـــن لـجـمـهـوريـــة الـهـنـــد
بـحـضـــور سـعـادة الـسـفـيـر سـيـتـارام سـفـيـر
الـهـنـــد لـــدى الـدولـة و قـنـصـل عـــام الـهـنـد
أنـــوراغ بـوشـــان و عـــدد مـــن الـمـسـؤولـيـــن و
رجـــال أ
العـمـــال  ،و أشـــاد الـسـفـيـــر الـهـنـدي
بـــدور الـمـنـاطـق الـحـــرة فـي تـرسـيـخ مـفـهـوم
االسـتـثـمـــار الـخـارجـــي مـــن خـــال تـوفـيـــر
الـتـسـهـيـــات و الـبـيـئـــة الـجـاذبـــة لـــرؤوس
المـــوال أ
أ
الجـنـبـيـــة .
و مـــن جـانـبـه أعـرب سـعـود سـالـم الـمـزروعـي
مـديـــر هـيـئـــة الـمـنـطـقـة الـحـــرة بـالـحـمـريـة
و هـيـئـــة الـمـنـطـقـــة الـحـــرة لـمـطـــار
الـشـارقـــة عـــن سـعـادتـــه لـحـصـــول الـهـيـئـــة

عـلـــى الـجـائـــزة  ،مـشـيـــداً بـــدور الـمـجـلـــس
الـهـنـــدي لـرجـــال أ
العـمـــال كـأحـــد الـشـركـــاء
االسـتـراتـيـجـيـيـــن فـــي تـعـزيـــز الـعـالقـــات
االسـتـثـمـاريـــة بـيـــن الـبـلـديـــن ،و أضـــاف
الـمـزروعـــي بـــأن االسـتـثـمـــارات الـهـنـديـــة
بـالـهـيـئـــة تـحـتـــل مـراتـــب مـتـقـدمـــة حـيـــث
بـلـــغ إجـمـالـي عـــدد الـشـركـات الـقـائـمـة فـي
الـمـنـطـقـــة الـحـــرة بـالـحـمـريـــة و الـمـنـطـقـة
الـحـــرة لـمـطـــار الـشـارقـــة مـــا يـقـــارب ( 6000
) شـركـــة تـمـثـــل عـــدد مـــن الـخـدمـــات و
الـصـنـاعـــات الـحـيـويـــة  ،مـشـيـــراً إلـــى أن
الـمـنـهـجـيـــة االسـتـثـمـاريـــة خـــال الـعـــام
الـجـــاري تـسـتـهـــدف الـســـوق الـهـنـــدي
لـجـــذب الـمـزيـــد مـــن االسـتـثـمـــارات مـــن
خـــال تـوفـيـــر تـسـهـيـــات و تـطـويـــر الـبـنـيـة
الـتـحـتـيـــة بـمـــا يـتـوافـــق مـــع مـتـطـلـبـــات
الـمـسـتـثـمـريـــن l .

الـمـزروعـــي  :االسـتـثـمـــارات
الـهـنـديـــة بـالـهـيـئـــة تـحـتـــل
مـراتـــب مـتـقـدمـــة حـيـــث بـلـــغ
إجـمـالـــي عـــدد الـشـركـات
الـقـائـمـــة فـــي الـمـنـطـقـــة
الـحـــرة بـالـحـمـريـــة و الـمـنـطـقـــة
الـحـــرة لـمـطـــار الـشـارقـــة مـا
يـقـــارب (  ) 6000شـركـــة
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افتتاح مصنع لأللبان
في المنطقة الحرة
لمطار الشارقة الدولي

افتتح سعود ســالم المزروعــي ،مديــر
هيئــة المنطقــة الحــرة بالحمريــة وهيئــة
المنطقــة الحــرة لمطــار الشــارقة
الدولــي فــي  ،2016/03/16المصنــع
الجديــد لشــركة «دلتــا للصناعــات
الغذائيــة» التــي تتّ خــذ المنطقــة الحــرة
ً
مقــرا لهــا
لمطــار الشــارقة الدولــي
منــذ أربــع ســنوات و تعــد واحــدة مــن
ً
نمــوا
أســرع شــركات تصنيــع األغذيــة
فــي اإلمــارات ،بحضــور شــيراز عثمــان
المديــر والمؤســس لشــركة دلتــا.

كمــا حـرض حفــل االفتتــاح مــن جانــب المنطقــة الحــرة
كل مــن طــال عبــد العزيــز المدفــع مديــر إدارة المـوارد
ش
ـ� القصـ يـر مديــر
الب�يــة والشــؤون إالداريــة ،منــار عـ ي
إدارة التأجـ يـر ،تال�اخيــص والشــؤون القانونيــة ،مهنــد
عبيــد بوعفــراء مديــر إدارة الشــؤون الماليــة ،ورائــد
بالضافــة لعــدد مــن
بوخاطــر نائــب المديــر التجــاري إ
كبــار المسـ ي ن
ـؤول� مــن ش
«�كــة دلتــا» ،وحشــد مــن كبــار
الشــخصيات ،ورجــال االعمــال.
توف� التســهيالت
وقــال المزروعــي عقب االفتتــاح « :إن ي
لالســتثمارات الحــرة تتصــدر أولويــات الهيئــة ،إذ نرحب
بمصنــع دلتــا الجديــد ونحــن ســعداء أن نشــهد إقبــال
المزيــد مــن الـ شـركات العالميــة عــى تأســيس حضــور
لهــا ف ي� المنطقــة الحـ ّـرة لمطــار الشــارقة ،ممــا يشـ يـر
نســر بخطــى ثابتــة عــى المســار
بالتأكيــد إىل أننــا ي
الصحيــح».
وأضــاف المزروعــي «يســعدنا أن نقــدم كافــة أوجــه
الدعــم شل�كــة دلتــا للصناعــات الغذائيــة ف ي� توســعها،
ونحــن عــى ثقــة بــأن المنطقــة الحــرة لمطــار الشــارقة
ســتصبح الوجهــة المفضلــة للتجــار والمســتثمرين
يز
المم�يــن عــى حــد س ـواء.
ش
وأعــرب شـ يـراز عثمــان المديــر والمؤســس ل�كــة دلتــا
عــن شــكره للدعــم المســتمر الــذي تقدمــه هيئــة
المنطقــة الحــرة لمطــار الشــارقة وقــال ان النجــاح
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الــذي حققتــه دلتــا خــال الفـ تـرة القصـ يـرة الماضيــة
جــاء نتيجــة الدعــم المســتمر مــن قبــل هيئــة المنطقــة
ت
ـ� تســعى دائمــا لتقديــم كافــة أوجه المســاندة
الحــرة الـ ي
بالضافــة للبنيــة التحتيــة المتكاملــة الــ�ت
للمســتثمرين ،إ
ي
ش
تهــيء الفرصــة للــركات للتوســع والنمــو.
وقــال إن اســتثمارات ش
ال�كــة ف ي� المصنــع الجديــد
المتخصــص ف ي� انتــاج االلبــان والحليــب المبخــر (المركز)
والقشــدة المصنعة وتوســيع خطــوط إالنتاج منــذ العام
 2014بلغــت  40مليــون درهــم حيــث ستشــهد ش
ال�كــة
زيــادة ملحوظــة ف ي� قدراتهــا إالنتاجيــة وبهــذا تكــون دلتــا
قــد دخلــت ف ي� المرحلــة التاليــة مــن تطورهــا ف ي� المنطقــة
الحــرة.
ف
وحــول آليــة إالنتــاج الجديــدة ي� المصنــع قال عثمــان ان
طريقــة إنتــاج أ
اللبــان ف ي� المصنــع تجــري وفــق أحــدث
الطــرق التكنولوجيــة العالميــة المســتوردة مــن أوروبــا
والهنــد وفقــا ألعــى المعايـ يـر لتوفـ يـر منتجــات عاليــة
الجــودة لعمالئهــا بـ ش
ـإ�اف فريــق عمــل مــن ذوي الخـ بـرة
الكبـ يـرة.
وتبلــغ القــدرة إالنتاجية للمصنــع حـو يال  250،000كرتونة
مــن الحليــب المركــز والقشــدة المصنعــة ».وأضــاف ان
عمالءنــا سـواء الحالـ ي ن
ـ� والجــدد ،أصبحوا عــى دراية تامة
بمنتجاتنــا الجديــدة اذ يفضلــون التعامل مع مــورد واحد
لمختلــف المنتجــات بــدال مــن التعامل مــع مجموعة من

المورديــن وهــذا مــا نســعى له.
وقــال «تفخــر دلتــا تفخــر بنجاحهــا مــن خــال زيــادة
مجموعتهــا مــن المنتجــات فقــد أصبحــت تعمــل عــى
تصنيــع :معجــون الطماطــم ،صلصــة الطماطــم،
الصلصــة حارة ،مســحوق الحليــب ،الشــوفان والحليب
أ
ن
ـا�
المبخــر والقشــدة .وبمختلــف الحجــام لتصبــح ثـ ي
أكــر ش�كات تصنيــع أ
الغذيــة اذ لدينــا قــدرة إنتاجيــة
ب
تصــل اىل أربعــة حاويــات يوميــا ألي مــن منتجاتنــا».
ن
ـي� المديــر العــام ف ي� دلتــا ان لــدى
وقــال عـ ي
ـ� باربشـ ي
المقبلــ�ن
ن
ش
العامــ�
ال�كــة خطــط توســعية خــال
ي
ي
مــن خــال زيــادة عــدد منتجاتهــا حيــث ســتعمل عــى
ت
ـا�،
طــرح منتجــات جديــدة مثــل :التونــة ،الســمن النبـ ي
والزبــادي والجـ ب ن
ـ�  ،وأن ش
ال�كــة تصــدر أك ـرث مــن 300
حاويــة شــهرياً كمــا أنهــا نجحــت ف ي� تأســيس شــبكة مــن
الموزعـ ي ن
ـ� ف ي� أكـرث مــن  20دولــة ف ي� جميــع دول مجلــس
أ
التعــاون الخليجــي والـ ش
ـرق الوســط وأفريقيــاl .
:Photo captions
Photo 1- Saud Salim Al Mazrouei (sixth from
right), director of SAIF Zone and Hamriyah Free
Zone Authority   with other dignitaries after the
opening
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 60مليونــً لمصنــع عبــوات
معدنيــة فــي “حــرة المطــار”

أعلنــت هيئــة المنطقــة الحــرة
لمطــار الشــارقة الدولــي عــن
تأســيس مصنــع جديــد للعبــوات
المعدنيــة فــي المنطقــة علــى
مســاحة تقــدر بحوالــي خمســة
آالف متــر مربــع لشــركة دلتــا
للصناعــات الغذائيــة ومقرهــا حــرة
مطــار الشــارقة بقيمــة اســتثمارية
تبلــغ  60مليــون درهــم عبــر شــراكة
مــع شــركة أنانــد تن كنتينــرز ،لتقوم
األخيــرة بتصنيــع العلــب المعدنيــة
المســتخدمة فــي تعليــب المــواد
الغذائيــة ذات الجــودة العاليــة
وبمختلــف األحجــام.

ووقــع ســعود ســالم المزروعــي ،مديــر هيئــة
المنطقــة الحــرة بالحمريــة وهيئــة المنطقــة
الــدول  ،عقــد إنشــاء
الحــرة لمطــار الشــارقة
ي
شــراز عثمــان
المصنــع الجديــد مــع كل مــن ي
المديــر والمؤســس شل�كــة دلتــا للصناعــات
الغذائيــة ،وســافدار خطــري وشــاراد أنانــد،
الرئيــس التنفيــذي شل�كــة أنانــد تـ ي ن
ـ� كونتي ـرن ز.
شــراز «أن قــرار ش�كــة دلتــا
وأوضــح عثمــان ي
االســتثمار ف ي� وحــدة التصنيــع الجديــدة جــاء
بهــدف إيجــاد بيئــة صناعيــة متكاملــة لدينــا
ولتغطيــة الطلــب ت ز
الم�ايــد واحتياجاتنــا ف ي�
ش
ال�كــة مــن العلــب المعدنيــة بعــد التوســع
الــذي شــهدته دلتــا للصناعــات الغذائيــة

وأضافــت خطــوط إنتــاج جديــدة للحليــب
بالضافــة
المبخــر (المركــز) والقشــدة المصنعــة إ
للخطــوط المنتجــة لمعجــون الطماطــم
ومســحوق الحليــب والنشــا والشــوفان».
ومــن جهتــه قــال شــاراد أنانــد إنــه ســيقدم
حلــول تعبئــة متكاملــة لدلتــا أ
للغذيــة ليــس
فقــط عــن طريــق تلبيــة الطلــب عــى العلــب
المعدنيــة إنمــا ســيتم إضافــة تصنيــع العبــوات
ت
(تيــرا)
البالســتيكية ب ي(� أي ت ي� ) والكرتونيــة
الخاصــة بتعبئة المــواد الغذائية.
وأضــاف أنانــد أن لديــه خططــاً تســويقية
المحــ� ف ي� دولــة
توســعية ف ي� ســوق التجزئــة
ي
المــارات العربيــة المتحــدة حيــث ســتطرح
إ

دلتــا ف ي� المســتقبل القريــب المزيــد مــن
العالمــات التجاريــة الجديــدة مــن المنتجــات
الغذائيــة ذات الجــودة العاليــة ،كمــا أن وحــدة
تصنيــع العلــب الجديــدة ســوف تبــدأ بتصنيــع
مــا قدره  30مليــون علبــة شــهرياً.
وقــال ســعود المزروعــي «حقيقــة إن حمالتنــا
ت
ال�ويجيــة كانــت الســبب وراء قــدوم هــذه
ش
الكبــر للمنطقــة
ال�كــة وهــذا االســتثمار
ي
فــان ذلــك يســعدنا ويؤكــد أننــا نـ تـرك انطباع ـاً
إيجابيــاً عقــب تلــك الجــوالت والمعــارض
الدوليــة خــال لقاءاتنــا مــع رجــال أ
العمــال
والمســتثمرين مــن أ
الفـراد والـ شـركات ف ي� مختلــف
مناطــق العالــم»l .
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مبادئ ادارة الموارد البشرية
االستراتيجية
( الحلقة )3
تناولنــا ف ي� الحلقــة الســابقة المالمــح الرئيســية
إلدارة المــوارد ش
الب�يــة ف ي� عــر العولمــة حيــث
ت
إن التوجهــات البــارزة الــى تســود العالــم
اليــوم هــى مجموعــة مــن التوجهــات الـ تـى تعـ بـر
ت
الــ� طالــت
عــن مجمــل
ي
التغــرات الجذريــة ي
مختلــف جوانــب المجتمــع العالمــي .وتــدل تلــك
التوجهــات عــى أوضــاع جديــدة ومتجــددة ف ي�
هيــكل النظــام العالمــي.
وســنتناول ف ي� هــذه الحلقــة مفاهيــم إدارة
ت
المــوارد ش
االســراتيجية حيــث أصبحــت
الب�يــة
أ
ف
يز
المــوارد ش
الركــ�ة الساســية ي� الفكــر
الب�يــة
ش
الداري الحديــث حيــث تعتـ بـر المــوارد الب�يــة
إ
ف
ن
العاملــ� بالمنظمــة مــن مختلــف
ممثلــة ي�
ي
الفئــات والمســتويات والتخصصــات هــي
ت
ـ� تســتند إليهــا المنظمــة
الدعامــة الحقيقيــة الـ ي
الحديثــة حســب مفاهيــم إدارة المــوارد ش
الب�يــة
ت
االســراتيجية.
أ
ويمثــل العاملــون الداة الحقيقيــة لتحقيــق
الدارة ،فهــم مصــدر الفكــر والتطويــر،
أهــداف إ
وهــم القــادرون عــى تشــغيل وتوظيــف بــا�ق
ي
المــوارد الماديــة المتاحــة للمنظمــة .كمــا تســاهم
المــوارد ش
الب�يــة مســاهمة فعالــة ف ي� تحقيــق
اليجابيــة
أهــداف المنظمــة إذا توفــرت الظــروف إ
ت
النســان إىل العمــل والعطــاء وأهمهــا
ـ� تدفــع إ
الـ ي
ـ�:
مــا يـ ي
النســان العمــل المناســب
•أن يســند إىل إ
لخ�اتــه وتخصصاتــه ومهاراتــه [أي أن
ب
يحــب عملــه].
•أن يســمح للإ نســان بقــدر مــن الســلطة
ت
الــ� يتحملهــا
المناســبة مــع المســؤولية ي
ين
حــ� ممارســة عملــه  ،أي يتــم تمكينــه
للقيــام بمســئولياته معتمــداً عــى قدراتــه
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وتقديــره أ
للمــور.
أ
النســان مســبقاً الســس
•أن يعلــم إ
ت
الــ� يتــم تقييــم أدائــه وفقــاً
ي
والمعايــر ي
لهــا.
ـا�
النســان عــى التوجيــه إ
•أن يحصــل إ
اليجـ ب ي
وال ش�اف المســاند مــن رؤســائه.
إ
النســان ف ي� مجموعــة عمــل
يوضــع
•أن
إ
متجا نســة .
ت
الدارة االســراتيجية منهجيــة فكريــة
• تمثــل إ
الدارة وفعالياتهــا
متطــورة توجــه عمليــات إ
بأســلوب منظــم ســعياً لتحقيــق أ
الهــداف
والغايــات ت
الــ� قامــت المنظمــة مــن
ي
الدارة
أجلهــا .ويتطلــب تطبيــق منهجيــة إ
ت
ت
اســراتيجي
االســراتيجية وجــود بنــاء
متكامــليضــمالعنــارصالرئيســيةالتاليــة-:
•آليــة واضحــة لتحديــد أ
الهــداف والنتائــج
المرغوبــة ومتابعــة تحقيقهــا وتعديلهــا
المتغــرات الداخليــة
وتطويرهــا ف ي� ضــوء
ي
والخارجيــة.
•آليــة مرنــة إلعــداد وتفعيــل مجموعــة
ت
الــ� ترشــد وتوجــه العمــل
السياســات ي
ف ي� مختلــف المجــاالت ،وتوفــر قواعــد
لالحتــكام واتخــاذ القــرارات ،وتضمــن
حالــة مــن التناســق والتناغــم بـ ي ن
ـ� متخــذي
القــرارات ف ي� جميــع قطاعــات المنظمــة.
•هيــكل تنظيمــي يتمـ ي ز
ـ� بالبســاطة والفعاليــة
ف
والتوافــق مــع مقتـ ضـى الحــال ي� المنظمــة،
الدوار والمهــام أ
يوضــح أ
الساســية ويرســم
العالقــات التنظيميــة ف ي� ضــوء تدفقــات
العمليــات وتداخالتهــا.
•نظــم وإجــراءات تنفيذيــة لتوجيــه أ
الداء
ف ي� مختلــف العمليــات ،تتســم بالمرونــة

والفعاليــة ،وتســتهدف تحقيــق النتائــج.
•أفــراد تــم اختيارهــم بعنايــة ،يتمتعــون
بالصفــات والقــدرات المناســبة لنــوع
التغيــر،
العمــل ،وعــى اســتعداد لقبــول
ي
أي مــن أهــم صفاتهــم المرونــة.
بــ�ن
•صالحيــات محــددة جيــداً ،وموزعــة ي
أ
الفــراد بمــا يتناســب ومســؤولياتهم مــع
معايــر المحاســبة والمســاءلة
وضــوح
ي
أ
وتقييــم الداء والثــواب والعقــاب.
•نظــم وإجـراءات ومعايـ يـر التخــاذ القـرارات
تتناســب مــع أهميــة المشــكالت وتتطــور
مــع تغــر أ
الوضــاع.
ي
•نظــم االســتثمار وتنميــة طاقــات المــوارد
ش
الب�يــة وتوجيــه العالقــات الوظيفيــة
ش
البــري
تتناســب مــع نوعيــة المــورد
ومســتواه الفكــري ومــدى النــدرة فيــه ،كمــا
تتوافــق مــع الظــروف العامــة الخارجيــة
وتتســم بالمرونــة.
•نظــم معلومــات وقنــوات لالتصــال الفعــال
تحقــق التواصــل ي ن
بــ� أجــزاء المنظمــة
وفيمــا بينهــا ي ن
وبــ� العالــم الخارجــي،
أ
آ
وتحقــق المعرفــة النيــة لمجريــات الداء
والظــروف المحيطــة.
يز
تجهــ�ات ومعــدات ومــوارد ماديــة تــم
•
اختيارهــا وتوظيفهــا بعنايــة لتحقيــق
أقــى عائــد ممكــن منهــا ف ي� ظــل الظــروف
الســائدة والمتوقعــة.
•تقنيــات مناســبة ف ي� مجــاالت النشــاط
ا لمختلفــة .
الدارة المعــارصة
أثــر المنافســة كأن توجــه إ
أ
ت
االســراتيجية
الدارة
نحــو الخــذ بمنهجيــة إ
وتطبيقهــا ف ي� مجــال إدارة المــوارد ش
الب�يــة نتيجــة
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متغــرات أساســية مثلــت قــوى
مهمــة لحركــة
ي
الدارة يـ ت
ـأ� ف� مقدمتهــا المنافســة
للضغــط عــى إ
ي
أ
باعتبارهــا القــوة المحركــة الساســية نحــو إعمــال
ت
االســراتيجية .فقــد اتجهــت
الدارة
مفاهيــم إ
بتأثــر التنافســية الشــديدة
الدارة المعــارصة
إ
ي
ت
«اســراتيجية
والمتصاعــدة أن تضــع لنفســها
تنافســية» تحــاول مــن خاللهــا تفعيــل قدراتهــا
المحوريــة واســتثمار رأس المــال البـ شـري المتمـ ي ز
ـ�
تنافــ� قــوي ف ي�
لديهــا للحصــول عــى مركــز
ي
الســوق.
الدارة المعــارصة أهميــة المنافســة
وقــد تبينــت إ
وتعــدد مصادرهــا ،والمنافســون ليســوا فقــط
أ
ت
ـ� تتعامل ف ي� نفس الســوق
المؤسســات الخــرى الـ ي
وتنتــج وتطــرح ذات المنتجــات أو الخدمــات
وتحــاول اقتطــاع ش�يحــة العمــاء الذيــن اعتــادوا
التعامــل مــع المنشــأة ،ولكــن المنافسـ ي ن
ـ� هــم كل
مــن يناطــح المنظمــة ويحــاول أن يقتطــع جانب ـاً
مــن أرباحهــا (أو فرصهــا لتحقيــق الربــح) .ونتيجــة
والمتغــرات المتصاعــدة،
لضغــوط التنافســية
ي
الدارة ف ي� المنظمــات المعــارصة إىل
اتجهــت إ
الداري المتحــرر
تبــن ي فلســفة واضحــة للعمــل إ
والمنطلــق تعتمــد آليــات الســوق أساســاً �ف
ي
رســم السياســات واتخــاذ القــرارات ،وتســتوعب
كل التطــورات التقنيــة والتحــوالت االقتصاديــة
واالجتماعيــة الجاريــة ف ي� العالــم ،وتعيــش
عــر المعلومــات بــكل مــا تعنيــه ثــورة
المعلومــات مــن انفتــاح وعقالنيــة وتكامــل ف ي�
النظــرة وشــمول لالهتمامــات ،وتتقبــل حقائــق
الســوق والمنافســة ،وتتوجــه إىل التمـ ي ز
ـ� والتفــوق
باعتبارهــا الســبيل الوحيــد للبقــاء .وتتبلــور
ت
ـ�
عنــارص تلــك الفلســفة إ
الداريــة الجديــدة -والـ ي
ش
ـ�:
انعكســت عــى دارة المــوارد الب�يــة -فيمــا يـ ي

الدارة كل إمكاناتهــا
•أهميــة أن تشــحذ إ
وطاقاتهــا مــن أجــل المواجهــة والمنازلــة
ف� أ
الســواق مــع المنافسـ ي ن
ـ� ،والعمــل عــى
ي
أ
االســتخدام المثــل لــكل المــوارد المتاحــة
لهــا ،وتجنــب تعطيــل الطاقــات وإهــدار
المــوارد.
•إن مــن أساســيات إدارة المنافســة أن تحــدد
الدارة نقــاط القــوة والضعــف عندهــا،
إ
ف
وتبحــث ي� نقــاط القــوة والضعــف عنــد
منافســيها ،مــن أجــل صياغــة ت
اســراتيجية
النتاجي والتســويقي
متكاملــة ترشــد العمــل إ
كلــه.
•أهميــة المنافســة عــى الوقــت ،بمعــىن
ف
ش
�ء لتخفيــض
إ
الرساع ي� عمــل كل ي
الوقــت المســتغرق إىل ن
أد� حــد ممكــن،
الدارة الســبق ف ي� الوصــول
وبذلــك تحقــق إ
إىل المســتهلك والوفــاء باحتياجــات
ين
المنافســ� وتلعــب تقنيــات
الســوق قبــل
آ
المعلومــات والحاســبات الليــة دوراً خطـ يـراً
ين
الدارة مــن المنافســة عــلى
ف ي�
تمكــ� إ
الوقــت بمــا توفــره مــن إمكانــات هائلــة
لمعالجــة البيانــات ،وكــذا توفـ يـر الخدمــات
المعلوماتيــة الالزمــة.
المكانــات والقدرات
•أهميــة المنافســة عــى إ
الدارة ترصــد
المتكاملــة ،بمعــىن أن إ
إمكاناتهــا وقدراتهــا وتعمــل عــى اســتغاللها
أك�
بشــكل متكامــل بحيــث ينتــج عنها تأثـ يـر ب
بكثــر مــن مجمــوع القــدرات المنفــردة.
ي
ً
والدارة هنــا تخلــق كيانــا متكامــا ً مــن
إ
كل مــا يتــاح لهــا مــن إمكانــات وتوظفــه
أ
أكــر تفــوق
التوظيــف المثــل لتحقيــق ب
ين
المنافســ�.
ممكــن عــى

•أهميــة المنافســة بتخفيــض النفقــات
أ
والمــوال المعطلــة ف ي� المخــزون الســلعي
وإعــداد نظــم متفوقــة تل�تيــب التعامــل
مــع المورديــن بحيــث يتــم تغذيــة
النتــاج أو الســوق بمتطلباتــه بشــكل
إ
فــوري يقلــص المخــزون إىل مــا يقــرب
مــن الصفــر ،وهــذه السياســة اليابانيــة
أ
الصــل تي�تــب عليهــا وفــر هائــل ف ي� تكلفــة
أ
المــوال بعــدم تجميدهــا ف ي� مخــزون
وتوفــر ســاحات
غــر مســتعمل،
ي
ســلعي ي
وتكاليــف عمليــات التخزيــن ،ناهيــك عــن
منــع أ
ال�ض ار والخســائر الناشــئة عــن تلــف
المخــزون أو تقادمــه أو تعرضــه للرسقــة
وغــر ذلــك.
ي
•�ض ورة الســعي لتكويــن عالقــات وطيــدة
وإيجابيــة مــع المورديــن لضمــان
تدفــق احتياجــات المنظمــة مــن المــواد
ـ� وصولهــا ف� أ
والمســتلزمات وتأمـ ي ن
الوقــات
ي
ت
ـ� تحقــق
المناســبة بالكميــات الصحيحــة الـ ي
ف
«� الوقــت بالضبــط»،
تنفيــذ سياســات ي
كذلــك تقليــل أ
اليــدي العاملــة الالزمــة
ين
العاملــ�
للإ نتــاج وإحــال عنــارص مــن
أ
العــى مهــارة وكفــاءة محــل العمــال
أ
القــل مهــارة .وتســمح التقنيــات الجديــدة
كذلــك بفــرص ال متناهيــة لتطويــر منتجــات
جديــدة وابتــكار اســتخدامات متجــددة
للمنتجــات المعروفــة ،بمــا يحقــق توســيع
وخلــق أ
الســواق الجديــدة باســتمرار.
وأخــراً فــإن التقنيــات الجديــدة تعمــل
ي
عــى إضافــة مرونــة هائلــة ف ي� إمكانــات
التصميــم للإ نتــاج بمــا يحقــق التنويــع
المســتمر مــع خفــض الوقــت والتكلفــةl .
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اقتصاد محلي

“شروق»
تفتــح أبــواب االســتثمار فــي
الشــارقة أمــام الشــركات الكنديــة
أكــد ســعادة مــروان بــن جاســم الســركال المديــر
التنفيــذي لهيئــة الشــارقة لالســتثمار والتطويــر
«شــروق» أن إمــارة الشــارقة تتمتــع بمكانــة
اقتصاديــة مميــزة فــي المنطقــة بســبب موقعهــا
الجغرافــي االســتراتيجي ممــا أســهم فــي تعزيــز
وجودهــا علــى مســتوى المنطقــة وجعلهــا تتبــوأ
موقعــا رفيــع المســتوى إقليميــا ودوليــا وباتــت
وجهــة جديــدة لجــذب االســتثمارات األجنبيــة
المباشــرة ..

جــاء ذلــك خــال ملتقــى أ
العمــال ي ن
بــ� الشــارقة
وكنــدا الــذي عقــدت فعالياتــه ف ي�  23بف�ايــر 2016
ف ي� غرفــة تجــارة وصناعــة الشــارقة ونظمتــه هيئــة
الشــارقة لالســتثمار والتطويــر ش�/وق /بالتعــاون مــع
مجلــس أ
العمــال الكندي بهــدف التعريف بالمشــاريع
والفــرص االســتثمارية المتاحــة ف ي� كل مــن الشــارقة
وكنــدا وذلــك ف ي� إطــار تعزيــز التعــاون وزيــادة فــرص
ـ� الجانبـ ي ن
االســتثمار والتطويــر بـ ي ن
ـ�.
وحــرض الملتقــى ســعادة ايمانويــل كاماريناكيــس
القنصــل العــام لكنــدا ف� بد� وكولـ ي ن
ـ� بيتــون عضــو
ي ي
أ
ف
د� وعــدد من رجال
لجنــة مجلــس العمال الكنــدي ي� ب ي
أ
العمــال مــن الشــارقة وكنــدا .
وقــال ســعادة مــروان الــركال ف ي� كلمتــه تال�حيبيــة
إن مــا وصلــت إليــه إمــارة الشــارقة مــن تطــور ف ي�
االســتثمار وخدمــات عاليــة المســتوى جــاء بفضــل
ت
ـ� طــورت منــاخ
رؤيــة وتوجيهــات القيــادة الرشــيدة الـ ي
بالضافــة إىل
إالمــارة االســتثماري ودعمــت اقتصادهــا إ
تعزيزهــا للمقومــات الســياحية واالقتصاديــة  ..مشـ يـرا
إىل أن الشــارقة تســعى بشــكل مســتمر إىل توســيع
بالضافة
قطاعهــا الســياحي وصادراتهــا غـ يـر النفطيــة إ
إىل ازدهــار تجــارة النقــل والنمــو الرسيــع ف ي� قطــاع
البنــاء والعقــارات والقطاعــات الصحيــة ف ي� إالمــارة.
وأوضــح الــركال أن هنــاك أكــرث مــن  400ش�كــة
كنديــة عاملــة ف ي� الشــارقة وتعتـ بـر المنتجــات الكنديــة
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ن
ـا� أكـرث البضائــع المســتوردة إىل الشــارقة حيــث أن
ثـ ي
 26بالمائــة مــن المنتجــات الزراعيــة و 24بالمائــة مــن
تكنولوجيــا النقــل وتكنولوجيــا الســيارات و 21بالمائــة
مــن اللؤلــؤ و أ
الحجــار والمعــادن و 14بالمائــة مــن
آ
ـت�ادها مــن كندا.
الليــات والقطــع الصناعيــة يتــم اسـ ي
وأشــار المديــر التنفيــذي لـــ ش�/وق /إىل أن التــداول
االقتصــادي بـ ي ن
ـ� كنــدا و إالمــارات زاد بشــكل كبـ يـر ف ي�
ـت�اد والتصديــر وارتفــع مــن  564مليــون
قطاعــي االسـ ي
ـ� /ح ـو يال  2.06مليــار درهــم /ف ي� العــام
دوالر أمريـ ي
ف
ـ� ي� عــام / 2014مــا
 2005إىل  2.5مليــار دوالر أمريـ ي
يعــادل  9.18مليــار درهــم /وبلغــت الـواردات الكندية
إىل الشــارقة ف ي� عــام  2014مــا قيمتــه  1.75مليار دوالر
/حـو يال  6.42مليــار درهــم /مرتفعة بنســبة  13بالمائة
عــن العــام الــذي ســبقه ..
أ
الفتــا إىل أن دولــة إالمــارات تعتـ بـر مــن الــدول الجنبية
ش أ
ت
ـ� تســتثمر ف ي� كنــدا بمــا يقــارب 30
العــر الوىل الـ ي
مليــار دوالر كنــدي .
ف
وعــن المشــاريع الجديــدة ي� الشــارقة قــال ال ـركال
ت
ش
ـ� تقــوم ش�/وق /بتنفيذهــا حاليــا
إن الم�وعــات الـ ي
تركــز عــى الســياحة والبيئــة  ..الفتــا إىل أهميــة ش
م�وع
مليحــة الســياحي الــذي سيشــكل وجهــة جديــدة

أ
ـ� المغامرات
لعشــاق الســياحة البيئيــة والثريــة ومحـ ب ي
ف
بالضافــة إىل ش
مــروع جزيــرة النــور
ي� الصحــراء إ
وفنــدق البيــت الـ تـر ث يا� ف ي� قلــب الشــارقة كمــا تعمــل
إالمــارة بشــكل مســتمر عــى اســتقطاب المســتثمرين
مــن كافــة أنحــاء العالــم .
واســتعرض الــركال أهــم الصناعــات التحويليــة
ف
ت
ـ� تعتـ بـر مثاليــة لالســتثمار
الرئيســية ي� الشــارقة الـ ي
ت
ـ� تصــل نســبتها إىل 20
ومنهــا صناعــة المالبــس الـ ي
ـال والمنتجــات
بالمائــة مــن النشــاط الصناعــي إالجمـ ي
ت
الــ� تشــكل نســبة  14بالمائــة وصناعــة
المعدنيــة ي
ت
الــ� تشــكل نســبة
المنتجــات المعدنيــة المحليــة ي
 12بالمائــة بالضافــة إىل الكثــر مــن االســتثمارات �ف
إ
ي
ي
المنتجــات الخشــبية والكيماوية والمطاط والبالســتيك
و أ
الثــاث .
تعتــر ش�يــكا
ولفــت مــروان الــركال إىل أن كنــدا ب
اسـ تـراتيجيا حيويــا لدولــة إالمــارات العربيــة المتحــدة
حيــث يحتفــظ البلــدان بعالقــة تجاريــة طويلــة أ
المــد
تســتند إىل ســجل حافــل مــن التعــاون ف ي� مجــاالت
الصغ�ة والمتوســطة
االســتثمار وتطويــر المؤسســات
ي
ـت�اد والتصديــر.
واالسـ ي
مــن جانبــه أعــرب ســعادة ايمانويــل كاماريناكيــس
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ف
د� ف ي� كلمتــه عــن ســعادته
القنصــل العــام لكنــدا ي� ب ي
بتنظيــم هــذا الملتقــى الــذي يســعى إىل تعزيــز
ال�اكــة ي ن
ش
بــ� دولــة إالمــارات وكنــدا.
ن
تبهــر� ثقافــة الشــارقة النابضــة بالحيــاة
وقــال «
ي
والحركــة العمرانيــة والصناعيــة كونهــا تشــكل نافــذة
ض
ـا� وتمثــل بالوقــت نفســه إمارة المســتقبل
عــى المـ ي
ف
ف ي� االبتــكار ي� ظــل رؤيــة وتوجيهــات القيــادة الحكيمــة
ت
ـ� تدعــم مختلــف القطاعــات االقتصاديــة «.
الـ ي
وأضــاف كاماريناكيــس أن إالمــارات تعتـ بـر مــن أكـ بـر
ت
ـ� تســتورد المنتجــات الخاصــة بالنقــل مــن
الــدول الـ ي
الســيارات والتقنيــات الحديثــة ولذلك تســعى كندا إىل
ال�اكــة بـ ي ن
توســيع نطــاق ش
ـ� البلديــن إىل أبعــد الحدود
لتشــمل المزيــد مــن القطاعــات مثــل الصناعــة
وغ�هــا.
والتجــارة والزراعــة ي
ولفــت إىل أهميــة تبادل الخـ بـرات بـ ي ن
ـ� البلدين وخاصة
ف ي� المجــال البيـئ ي الــذي يشــكل حاليــا اســتثمارا جديدا
عــى مســتوى العالم.
ف
د� أن االقتصــاد
وأكــد القنصــل العــام لكنــدا ي� ب ي
الكنــدي انتعــش بفضــل االســتثمارات الخليجيــة
خاصــة مــن قبــل دولــة إالمــارات كمــا وصلــت قيمــة
التصديــر من كنــدا إىل إالمــارات إىل نحو مليــاري دوالر
كنــدي خــال الفـ تـرة الماضيــة وارتفعــت الصــادرات
الصناعيــة مــن إالمــارات إىل كنــدا بنســبة  60بالمائــة
بالضافــة إىل
لتصــل إىل  140مليــون دوالر كنــدي إ
أن هنــاك العديــد مــن ش
الكــرى الكنديــة
الــركات ب
ت
ـ� اتخــذت مــن الشــارقة مقـرا لهــا بسســب تعــدد
الـ ي
ىن
مجــاالت االســتثمار فيهــا وتمـ أن يســتمر االســتثمار
ـت�اد
ويــزداد حجــم التــداول االقتصــادي وحجم االسـ ي
والتصديــر بينهمــا.
أ
وتحــدث كولـ ي ن
ـ� بيتــون عضــو لجنــة مجلــس العمــال
الكنــدي ف� د� عــن مجــاالت االســتثمار العديــدة �ف
ي بي
ي
ت
الــ� تقدمهــا ش�/وق /ومــا تشــكله إالمــارة
الشــارقة ي
مــن نقطــة مهمــة لجــذب المشــاريع الكـ بـرى  ..معربــا
عــن ســعادته بمــا رآه ف ي� إالمــارة خــال تجولــه فيهــا ..
و الفتــا إىل مــا تقدمــه ش�/وق /ف ي� إمــارة الشــارقة مــن
مشــاريع تطويريــة خاصــة عــى الواجهــة المائية حيث
تتمـ ي ز
ـ� بمســتوى عــال مــن الحرفيــة ف ي� البناء والهندســة
والتصميم.
وقــال أن مجلــس أ
العمــال الكنــدي ســيعمل بشــكل
كبـ يـر عــى زيادة االســتثمارات الكنديــة ف ي� الشــارقة من
خــال االســتفادة مــن الفــرص الجديــدة والمشــاريع
ت
ال� ســتعود بالنفع عــى كال البلدين
النوعيــة والكبـ يـرة ي
المنظم� والقائمـ ي ن
ين
ـ� عىل الملتقى
 ..موجهــا شــكره إىل
ف
ـا� ي� التعــرف عــى المجــاالت
لمــا لــه مــن مــردود إيجـ ب ي

الجديدة لالســتثمار.
وعرضــت ش�/وق /خــال الملتقــى فيلمــا وثائقيــا حــول
أهــم مجــاالت االســتثمار ف ي� إمــارة الشــارقة إىل جانــب
ش�ح تفصيــ� عــن ي ز
المــ�ات االقتصاديــة والفــرص
ي
االســتثمارية المتاحــة ف ي� مجــاالت الصناعــة والبنــاء
والعقــارات والســياحة.
وضمــن فعاليــات الملتقــى عقــدت جلســة حواريــة
للحديــث حــول أهــم فــرص االســتثمار ف ي� الشــارقة
تحــدث خاللهــا محمــد جمعــة المـ شـرخ نائــب مديــر
إدارة مكتــب الشــارقة تل�ويــج االســتثمار ف ي� ش�/وق/
وبينــو بيـ شـرادي مديــر الشــؤون التجاريــة ف ي� مدينــة
الشــارقة للرعايــة الصحيــة ورائــد بوخاطــر نائــب
المديــر التجــاري للمنطقــة الحــرة لمطــار الشــارقة
الــدول ومــارك هيســوم المديــر التنفيــذي إلدارة
ي
النفايــات ف ي� ش�كــة بيئــة.
ف
و� بدايــة الجلســة قــال محمــد المـ شـرخ إن ش�/وق/
ي
تســعى بشــكل مســتمر منــذ تأسيســها عــام  2009إىل
ترويــج المشــاريع الســياحية واالقتصاديــة والتجاريــة
ف ي� إالمــارة و قــد ســاعدت عــى اســتقطاب اســتثمارات
متنوعــة إىل الشــارقة مــن خــال تقديــم التســهيالت
للمســتثمرين إلنشــاء مشــاريعهم التجاريــة بالتعــاون
مــع مختلــف الجهــات والمؤسســات الحكوميــة ركــزت
ش�/وق /ت
بال� ي ز
كــ� عــى ثــاث نطاقــات رئيســية هــي
تعزيــز االســتثمار ف ي� إالمــارة وإنشــاء ش�اكات متنوعــة
بالضافــة إىل مشــاريعها
لدعــم المشــاريع التجاريــة إ
الخاصــة للتطويــر ف ي� إالمــارة.
ت
ـ� قامــت بهــا ش�/وق/
وأضــاف أن أحــد التقاريــر الـ ي
كبــرة نتيجــة
أوضــح أن إالمــارة تحقــق عائــدات ي
ت
ـ� قامــت بهــا ف ي� مجــاالت الســياحة
االســتثمارات الـ ي
والصحــة والمواصــات والنقــل مــا جعلهــا وجهــة
اســتثمارية وســياحية ي ز
ممــ�ة ف ي� المنطقــة ..
الفتــا إىل أن ش�/وق /تســعى دائمــا إىل جــذب
االســتثمارات الخارجيــة إىل إالمــارة.
و عــرض بينــو ش
بيــرادي أهــم مــا تقدمــه مدينــة
الشــارقة للرعايــة الصحيــة مــن خدمــات صحيــة
للجمهــور منــذ تأسيســها ف ي� عــام  2012بمبــادرة مــن
هيئــة الشــارقة الصحيــة ومــا جلبتــه مــن اســتثمارات
ف ي� قطــاع الرعايــة الصحيــة  ..الفتــا إىل أن الشــارقة
ســتكون مســتقبال مدينــة مثاليــة لتقديم الخدمــات ف ي�
هــذا القطــاع مــن خــال المراكــز الصحيــة والعيــادات
والمستشــفيات.
وقــال نســعى إىل جــذب االســتثمارات الخارجيــة
للشــارقة خاصــة ف ي� مجــال الرعايــة الصحيــة كــون
هــذا القطــاع ف ي� ازدهــار مســتمر حيــث تقــوم الجهات

المعنيــة ف ي� إالمــارة بتطويــر هــذا القطــاع وتزويــد
المســتثمرين بمختلــف الخدمــات بمــا ف ي� ذلــك إنشــاء
مســاكن خاصــة بالكـوادر الطبيــة وإصــدار التصاريــح
لتســهيل إالجــراءات الالزمــة لالســتثمار.
رث
وأكــد رائــد بوخاطــر أن لــدى المنطقــة الحــرة أكـ من
ســتة آالف عميــل وتعــد المنطقــة الحــرة بمثابــة بيــت
لهــم يجمعهم كونهــا تزودهــم بالمقومات أ
الساســية
إلنشــاء مشــاريعهم مــن خــال تقديــم التصاريــح
والمكاتــب ومختلــف أ
المــور الالزمــة للقيــام بأعمالهم
مشــرا اىل أن المســتثمرين يســتطيعون تســجيل
 ..ي
ش�كاتهــم وإصــدار الرخــص التجاريــة الخاصــة بهــم
خــال سـ ي ن
ـاعت� عـ بـر إال تن�نــت.

وأكــد أن سياســة المنطقــة الحــرة مســتوحاة مــن نهــج
القيــادة الرشــيدة ف ي� سياســة البــاب المفتــوح لجميــع
المســتثمرين .
وعــرض مــارك هيســوم المديــر التنفيــذي إلدارة
ت
ف ش
ـ� تقدمها «بيئة»
النفايــات ي� �كــة بيئة الخدمــات الـ ي
ألفـراد المجتمــع وللإمــارة لجعلهــا صديقــة للبيئــة ..
الفتــا إىل أن ش
ال�كــة تقــوم بتنفيــذ مشــاريع رائــدة
ونوعيــة فيمــا يتعلــق بمعالجــة النفايــات وإعــادة
تدويرهــاl .
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اليــوم العالمــي لألحيــاء البريــة :
مســتقبل الحيــاة البريــة بيــن أيدينا

الثالــث مــن مــارس هــو اليــوم العالمــي لألحيــاء البريــة فــي أجنــدة
هيئــة األمــم المتحــدة ،وهــو اليــوم الــذي يدعــو فيــه المجتمــع
العالمــي لــدرء الجرائــم التــي ترتكــب فــي حــق األحيــاء البريــة ،ويحمــل
اليــوم العالمــي لألحيــاء البريــة لهــذا العــام شــعار “ مســتقبل الحيــاة
البريــة فــي أيدينــا”

الثالــث مــن مــارس هو اليــوم العالمــي أ
للحياء
ال�يــة ف� أجنــدة هيئــة أ
المــم المتحــدة ،وهــو
ب
ي
اليــوم الــذي يدعــو فيــه المجتمــع العالمــي
الــ� ترتكــب ف� حــق أ
ت
الحيــاء
ي
لــدرء الجرائــم ي
أ
ال�يــة ،ويحمــل اليــوم العالمــي للحيــاء
ب
ال�يــة لهــذا العــام شــعار “ مســتقبل الحيــاة
ب
ال�يــة ف ي� أيدينــا” حيــث يســلط الضــوء عــى
ب
الفيلــة الفريقيــة آ
والســيوية بشــكل خــاص ف ي�
إ
تلــك الحملــة الدوليــة.
لقــد واجــه العالــم خــال العقــود الماضيــة
غــر ش
ال�يــة،
ال�عــي بالحيوانــات ب
االتجــار ي
إال أن حجــم ومــدى هــذه المحنــة قــد ازداد
ين
الســن� الماضيــة  ،كمــا أن تعاظــم تــورط
ف ي�
ف
و� حالــة
مجموعــات الجريمــة المنظمــة ي
خاصــة فــإن المليشــيات المتمــردة قــد أثــرت
عــى المشــهد الطبيعــي لعالمنــا وديناميكيتهــا،
صعبــت مــن الجهــود الراميــة إىل
وبذلــك ّ
ال�يــة ومكافحــة
المحافظــة عــى الحيــاة ب
غــر ش
ال�عيــة ف ي� هــذا المجــال.
النشــاطات ي
ال�يــة،
للحيــاء
العالمــي
اليــوم
وبمناســبة
ب
فــإن منظمــة الجمــارك العالميــة تشــجع عــى
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تطبيــق اتفاقيــة التجــارة الدوليــة بالحيوانــات
ال�يــة المهــددة باالنقـراض (اتفاقيــة
والنباتــات ب
ش
الســايتس  )CITESوالت�يعــات الوطنيــة ذات
الصلــة بهــذا الموضــوع مــن اجــل الحــد مــن
أ
غــر ش
ال�يــة.
ال�عــي بالحيــاء ب
االتجــار ي
أ
ن
وقــال كونيــو ميكوريــا ،المـ يـ� العــام لمنظمــة
الجمــارك العالميــة“ :إن االحتفــاء بهــذا اليــوم
يمنــح منظمــة الجمــارك العالميــة الفرصــة
لتســليط الضــوء عــى الــدور أ
الســاسي الــذي
تلعبــه الجمــارك ف ي� مكافحــة جرائــم االتجــار
أ
غــر ش
عــر الحــدود
ال� يــة ب
ال�عــي بالحيــاء ب
ي
والتذكــر بالحاجــة إىل تعزيــز التعــاون
ي
وتبــادل المعلومــات ي ن
بــ� دولــة المصــدر
ئ
النهــا� ومــن خــال سالســل
ودول المقصــد
ي
التجهـ ي ز
ـ� العالميــة مــن اجــل ضمــان اســتجابة
أكــرث فعاليــة إلنفــاذ القانــون».
الــدول  ،اســتمرت منظمــة
وعــى المســتوى
ي
الجمــارك العالميــة بدعــم التعــاون مــع
بالضافــة إىل
المؤسســات الحكوميــة الدوليــة إ
ت
والــ�
الدوليــة
غــر الحكوميــة
المؤسســات ي
ي
أ
ف
تســاهم ت ز
بال�امهــا ي� حمايــة كوكــب الرض

ال� يــة.
وأحيائــه ب
أ
ف
ال� يــة هــي ي� أجنــدة
كمــا أن جرائــم الحيــاء ب
لحنــة إنفــاذ القانــون التابعــة لمنظمــة
ت
الــ� عقــدت ف ي� بروكســل
الجمــارك العالميــة ي
الســبوع أ
ف� أ
الول مــن مــارس مــن هــذا
ي
العــام مــع المناقشــات ت
الــ� تركــز عــى
ي
ش
مــروع “إينامــا” ( )INAMAالــذي يهــدف
الدارات الجمركيــة
إىل تقويــة إنفــاذ قــدرة إ
الفريقيــة الواقعــة جنــوب الصحــراء
لــدول إ
الكـ بـرى إضافــة إىل نشــاطات الرابطــة الدوليــة
أ
ال� يــة ()ICCWC
لمكافحــة جرائــم الحيــاء ب
ت
واســراتيجياتها.

ان هــذا التحالــف المشــكل مــن منظمــة
الجمــارك العالميــة وأمانــة اتفاقيــة التجــارة
ال� يــة
الدوليــة بالحيوانــات والنباتــات ب
المهــددة باالنقــراض (ســايتس) والبنــك
واالن�بــول ومكتــب أ
ت
الــدول
المــم المتحــدة
ي
للمخــدرات والجريمــة ( )UNDCقــد توصــل
إىل نتائــج ملموســة وقويــة بمــا فيــه اســتخدام
التدريــب وتطويــر مــواد تقنيــة إضافــة إىل
دول وحملــة لرفــع الوعــيl .
تأييــد ي
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الجمركي 86

أخبار الطيران

«العربية للطيران»
تحقق  531مليون درهم
صافي أرباح العام 2015

أعلنــت «العربيــة للطيــران» ،أول وأكبــر شــركة طيــران اقتصــادي فــي
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،عــن نتائجهــا للســنة
ً
عامــا آخــر
الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2015والتــي تعكــس
مــن النمــو المتواصــل والمســتويات العاليــة مــن الربحيــة.
كشــفت «العربيــة للطــران» عــن أ
الربــاح الصافيــة
ي
الـ تـ� حققتهــا عــى مــدى العــام المنــرم والــ�ت
ي
ي
بلغــت  531مليــون درهــم إمــار ت يا� ،وهــو مــا يمثــل
ف
صــا� أربــاح ش
ال�كــة
انخفاضــاً بنســبة  6%عــن
ي
ت
ت
ـ� بلغــت 566
لنفــس الفــرة مــن العــام  2014والـ ي
ف
ت
مليــون درهــم إمــارا� � .ي ن
حــ� وصلــت إيــرادات
ي ي
ش
ال�كــة عــى مــدى عــام  2015إىل  3.8مليــار درهم
ت
إمــار� ،والــذي يمثــل زيــادة نســبتها  3%عــن
ي
العــام  2014نتيجــة لالزديــاد المضطــرد ف ي� عــدد
المسافرين.
ال�كــة عــى مـ ت ن
ونقلــت ش
ـ� طائراتهــا مــا يزيــد عــى
ف
 7.6مليــون مســافر ي�  ،2015مــا يمثــل ارتفاعــاً
بمقــدار  12%مقارنــة بالعــام الــذي ســبقه،
فيمــا بلــغ معــدل إشــغال المقاعــد – نســبة عــدد
المســافرين إىل عــدد المقاعــد المتاحــة – 79%
خــال هــذه الفـ تـرة.
وجــاء إعــان النتائــج عــى إثــر اختتــام اجتمــاع
للطــران» ،والــذي أوىص
مجلــس إدارة «العربيــة
ي
ال�كة كأرباح للمسـ ي ن
بتوزيــع  9%مــن رأســمال ش
ـاهم�
أي بمقــدار  9فلــس لكل ســهم .وســيتم طــرح هذه
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التوصيــة للتصديــق عليهــا مــن قبــل المسـ ي ن
ـاهم�
خــال اجتمــاع الجمعيــة العموميــة العاديــة الــذي
ســينعقد ف ي�  25بف�ايــر .2016
ف
و� معــرض تعليقــه عــى النتائــج ،قــال الشــيخ
ي
ن
ـا� ،رئيــس مجلــس إدارة
عبــد هللا بــن محمــد آل ثـ ي
«العربيــة للطـ يـران»« :حققــت «العربيــة للطـ يـران»
والنجــازات؛ وعــززت مكانتهــا
عامـاً آخــر مــن النمــو إ
ت
الممــ�ةز
الرائــدة ف ي� الســوق بفضــل اســراتيجيتها
ي
للتوســع ،وكفــاءة عملياتهــا التشــغيلية ،وضبطهــا
ف
و� ي ن
حــ� واصلــت العوامــل
المحكــم للتكاليــف .ي
االقتصاديــة والسياســية المحيطــة مــن التأثـ يـر عــى
الطــران مثــل االنخفــاض المســتمر ف ي�
أداء قطــاع ي
أســعار النفــط الــذي ألقــى بظاللــه عــى االقتصــاد
العالمــي ،واســتمرار الضغــط عــى هوامــش الربــح،
الجيوســياس ف ي� العديــد مــن
وانعــدام االســتقرار
ي
للط�ان»
دول المنطقــة ،فقــد اســتطاعت «العربيــة ي
مجــدداً وعــى الرغــم مــن هــذه التحديــات تســجيل
نتائــج قويــة والحفـــاظ عــى مكانــة متمـ ي ز
ـ�ة يتيــح لها
مواصلــة النمــو القــوي ف ي� عــام .”2016
وكانــت «العربيــة للطـ يـران» قــد أضافــت  23وجهــة

جديــدة إىل شــبكة وجهاتهــا خــال العــام ،2015
كمــا حققــت إنجــازاً مهمـاً بــأن أصبحــت أول ناقلــة
الــرق أ
اقتصاديــة ف ي� منطقــة ش
الوســط وشــمال
أفريقيــا تدخــل الســوق الصينيــة بع� إطــاق رحالت
ـر� الصـ ي ن
ش
ـ�.
ـس ،أكـ بـر مــدن غـ ب ي
منظمــة إىل أورومتـ ي
كمــا أضافــت الناقلــة أيضــاً مركــزاً عالميــاً خامســاً
للطــران
لعملياتهــا مــع تأســيس ش�كــة «العربيــة
ي
أ
ف
الردن» وافتتــاح مقــر ثابــت لعملياتهــا ي� مطــار
ـدول.
الملكــة عليــاء الـ ي
ن
ثــا�:
وأضــاف الشــيخ عبــد هللا بــن محمــد آل ي
«ســنواصل ت
ال� ي ز
كــ� خــال المرحلــة المقبلــة عــى
تحقيــق أهدافنــا ف� تمكـ ي ن
ـ� عمالئنــا مــن الســفر إىل
ي
وجهــات أك ـرث وبتكلفــة أقــل ،والعمــل دوم ـاً عــى
ترســيخ مفاهيــم االبتــكار والكفــاءة التشــغيلية ف ي�
عملياتنا”.
ف
للطــران» ي� تعزيــز قاعــدة
ونجحــت «العربيــة
ي
عــر إطــاق برنامــج
عمالئهــا خــال عــام  2015ب
«إريــواردز”  Airewardsالــذي يعــد أول برنامــج
مكافــآت شل�كــة طـ يـران اقتصــادي ف ي� المنطقــة .وقد
تــم تصميــم بال�نامــج ليقدم تجربة ســهلة وشــفافة
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ت
الــ� يتوقعهــا
ومليئــة بالقيمــة المضافــة ذاتهــا ي
العمــاء مــن ش
ال�كــة .وتعتمــد النقــاط المكتســبة
ف
ت
ـ� يتــم إنفاقهــا
ي� إطــار بال�نامــج عــى النقــود الـ ي
الطــران؛ ويمكــن الحصــول
وليــس عــى مســافة
ي
ش
عليهــا لقــاء أي منتــج أو خدمــة يتــم �اؤهــا مــن
الناقلة.
ال�كــة للربــع أ
ووصــل ف
ش
خــر مــن
ال
أربــاح
صــا�
ي
ي
عــام  2015إىل  59مليــون درهــم إمــار ت يا� ،بمــا يمثــل
ـا� أ
ف
ف
الربــاح المســجل
انخفاض ـاً بنســبة  13%ي� صـ ي
لنفــس ت
الفــرة مــن  2014والــذي بلــغ  68مليــون
درهم.
أ
ش
كمــا وصلــت إيــرادات ال�كــة للشــهر الثالثــة
ـم�  2015إىل  957مليــون
المنتهيــة بتاريــخ  31ديسـ ب
ت
درهــم مقارنــة مــع  924مليــون درهــم للفــرة
نفســها مــن عــام  ،2014مــا يمثــل ارتفاع ـاً بنســبة
ال�كــة عــى مـ ت ن
 .4%وقــد نقلــت ش
ـ� طائراتهــا نحــو
أ
خــر مــن عــام
 2مليــون مســافر خــال الربــع ال ي
 ،2015مــا يمثــل ارتفاعـاً بواقــع  17%مقارنــة بنفــس
الفـ تـرة مــن عــام .2014
وحصــدت «العربيــة للطـ يـران» العديــد مــن الجوائز

خــال عــام  2015ومنهــا «جائــزة قــادة الســفر
العالميــة» خــال حفــل توزيــع جوائــز «ســوق
الســفر العالمــي  »2015ف ي� المملكــة المتحــدة،
وجائــزة «أفضــل ش�كــة طـ يـران اقتصــادي ف ي� الـ شـرق
أ
الوســط» خــال حفــل توزيــع جوائــز «ســكاي
تراكــس العالميــة ش
الطــران» ف ي� فرنســا،
لــركات
ي
طــران اقتصــادي» خــال
وجائــزة «أفضــل ش�كــة ي
حفــل توزيــع جوائــز «منتــدى الســياحة العالمــي
ف
طــران
 »2015ي� تركيــا ،وجائــزة «أفضــل ش�كــة ي
للعــام» ف ي� حفــل توزيــع جوائــز «آفييشــن بزنــس
 ،”2015وجائــزة “االبتــكار ف ي� خدمــة العمــاء” خــال
حفــل توزيــع جوائــز “إنجــازات الطـ يـران” بدورتهــا
أ
الوىل.
وتكللــت نجاحــات ش
ال�كــة خــال العــام مــع إدراج
أ
رث
«العربيــة للطـ يـران» ش
ك�كــة الطـ يـران الك ـ بحث ـاً
ف
ن
المســتخدم� ي� دولــة
عــى إال تن�نــت مــن قبــل
ي
إالمــارات العربيــة المتحــدة خــال  2015بحســب
البيانــات الصــادرة عــن موقــع  ،Googleممــا
يعكــس الحضــور القــوي ش
لل�كــة عــى إال تن�نــت
ت
الــ� توفرهــا لعمالئهــاl .
وتنــوع المنتجــات ي
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