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سلطان يوجه بنشر نسخ كاملة 
لمؤلفاته إلكترونيًُا

عبداهلل بن سالم القاسمي يفتتح الدورة 
الـ 41 من معرض الشرق األوسط للساعات والمجوهرات

حرة مطار الشارقة تستقطب المزيد
 من المستثمرين من سريالنكا
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كلمة
ــن  ــة م ــرًا مجموع ــارك مؤخ ــة والجم ــئ البحري ــرة الموان ــت دائ كرم
ــة  ــم عملي ــور إلحباطه ــارك الخ ــز جم ــن مرك ــباب م ــين الش المفتش
تهريــب لكميــة كبيــرة مــن المخــدرات.  وكانــت الدائــرة قــد كرمــت 
قبــل ذلــك مجموعــة أخــرى مــن المفتشــين فــي مركــز جمــارك 
تهريــب  عمليــات  لكشــفهم  الدولــي  الشــارقة  بمطــار  الــركاب 

ــة. ــواد الممنوع ــن الم ــا م ــدرات وغيره مخ
ولســنا هنــا فــي صــدد بيــان مخاطــر المخــدرات وتأثيراتهــا الســلبية 
ــؤالء  ــادة به ــن اإلش ــد م ــن ال ب ــع ولك ــان والمجتم ــاة اإلنس ــى حي عل
الشــباب المميزيــن بوعيهــم العالــي ودقــة أدائهــم وخبرتهــم 
الكبيــرة فــي القــراءة الصحيحــة للظــروف المحيطــة بواقــع عمليــة 

ــب. التهري
فإحبــاط عمليــات التهريــب ومصــادرة المخــدرات ليــس باألمــر الهيــن 
المهربيــن  إن  إذ  األداء،  فــي  وتطويــرًا  خاصــة  مهــارات  ويتطلــب 
يطــورون أيضــً مــن أســاليبهم وهــو مــا يعلمــه المفتشــون الذيــن 

ــاد. ــم بالمرص ــون له يقف
طوبى لمن أنقذ نفسً من براثن المخدرات.  

مدير التحرير 
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ة وقّيمة من نتــاج فكري  يضــم الموقــع مجموعة كبــري

ي وتاريخــي، مــن مؤلفــات صاحب  ي وأد�ب
وعلمــي وثقــا�ف

الســمو حاكــم الشــارقة، مــن أعمــال تاريخيــة وأخرى 

أدبيــة إىل جانــب الأعمــال المرسحيــة، وكان الموقــع 

يوفــر نبــذة عن كل كتــاب مكونة مــن خمس صفحات 

سلطان يوجه بنشر نسخ كاملة 
لمؤلفاته إلكترونيًُا

والغــاف والفهــرس، أمــا حاليــاً فســيوفر الكتب كاملة 

عــى الموقــع، بحيــث يتمكــن المســتخدم من قــراءة 

الكتــاب بالكامــل وتصفحــه مــن خــال الموقــع، مــع 

إمكانيــة تكبــري الصفحــة، والبحــث عــن المعلومــات 

ــى  ــارة ع ــع إش ــة وض ــرس، وإمكاني ــهولة وي ــكل س ب

هــا  ي يتوقــف عندهــا القــارئ، وغري
الصفحــة الــىت

ي تمــت إضافتهــا مؤخــراً.
ة الــىت فات الكثــري  مــن الممــري

ونيــة الكاملــة لكتــاب  لكرت تتوفــر الآن النســخة الإ

»رسد الــذات« عــى موقــع صاحــب الســمو الشــيخ 

http://( ،الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي

www.sheikhdrsultan.ae(، وســيتم تباعــاً توفــري 

ــع. ــى الموق ــموه ع ــات س ــع مؤلف جمي

ويحتــوي الموقــع عــى معلومــات شــائقة عــن حيــاة 

صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمد 

القاســمي، مــن حيــث النشــأة والتأســيس، والمراحــل 

ي 
ــىت ــة ال ــمية والأكاديمي ــب الرس ــة، والمناص التعليمي

الفخريــة،  المناصــب  وكذلــك  ســموه،  تقلدهــا 

ي حصــل عليهــا 
والشــهادات العلميــة والفخريــة الــىت

ســموه مــن مختلف بــاد العالــم: القاهــرة، وباريس، 

ــدة،  ــة المتح ــان، والمملك ــة، والياب ــا الجنوبي وكوري

وكنــدا،  أرمينيــا،  وجمهوريــة  وألمانيــا،  والأردن، 

يــا، وروســيا، والســودان، وباكســتان، ويوضــح  ف ومالري

ي حصــل عليهــا 
ــىت ــات ال الموقــع الأوســمة والميدالي

ي شــىت المجالت، 
ســموه مــن مختلف باد العالــم و�ف

والمــرسح  والأدب  والفنــون  والعلــوم  كالثقافــة 

ي الهتمــام بالحركة الكشــفية، والهتمام 
، و�ف ي العــر�ب

نســانية والحيــاة الجتماعيــة، ويســتعرض الموقع  بالإ

ي 
ي حصدها ســموه عــى مدار الســنوات �ف

الجوائــز الــىت

وجــه صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس األعلــى 
النســخ  برفــع  لســموه،  الرســمي  اإللكترونــي  الموقــع  علــى  القائميــن  الشــارقة،  حاكــم 
ــة؛  ــة واإلنجليزي ــن العربي ــه علــى الموقــع، باللغتي ــاب مــن مؤلفات ــكل كت ــة ل ــة كامل اإللكتروني

ــن. ــل مســتخدمي الموقــع والقــراء اآلخري ــدة مــن قب ــات المتزاي ــك اســتجابة للطلب وذل
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رحلــة علميــة تعليميــة تربوية صحيــة ثقافيــة هادفة، 

كمــا يشــري الموقــع إىل بعــض الإضــاءات واللمحــات 

ــاة صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة. ي حي
�ف

ــة  ــة العربي ــح باللغ ــة التصف ــع إمكاني ــر الموق ويوف

يــة، ويشــتمل عــى جميــع مؤلفــات صاحب  ف نجلري والإ

الســمو الشــيخ الدكتور ســلطان بن محمد القاسمي، 

مــن أعمــال تاريخيــة ككتــاب تأســيس وتنظيــم قــوة 

ــاد  ــاب اقتص ــة، وكت ة مدين ــري ــارقة، وس ــة الش ط رسش

 ، ــرسش ــع ع ــرن التاس ي الق
ي �ف ــر�ب ــاحل الع ــارات الس إم

وتحــت رايــة الحتــال، وحديــث الذاكــرة »ثاثــة 

ي ) 1797 - 
ــا�ف يط ــدوان الرب ــم والع ــزاء«، والقواس أج

ــة،  ــال التاريخي ــن الأعم ــد م ــا العدي ه 1820 (، وغري

ــان، الــذي  ــد البي ــة ككتــاب فرائ وكذلــك أعمــال أدبي

وكلمــات،  خطــب،  مــن  مختــارة  نخبــة  يضــم 

ــن معايشــة  ف م ــرب ســن�ي ــث، ع ات، وأحادي ومحــا�ف

ات وظــروف زلزلــت العالــم، مــروراً مــن  لمتغــري

ــي،  ــط الخليج ، إىل المحي ي
ــارا�ت م ــىي الإ ــأن المح الش

، ومــن الأعمــال الأدبيــة المتوفــرة  ، فالــدوىلي ي فالعــر�ب

ي المــرسح، وكتــاب أيــام 
كذلــك كتــاب كلمــات �ف

ــالة  ــاب رس ــة )-1984 2013(، وكت ــارقة المرسحي الش

هــا  إىل أهــل المــرسح، وكتــاب الشــيخ الأبيــض، وغري

ــة. ــال الأدبي ــن الأعم ــد م العدي

ويحتــوي الموقــع الرســمي لصاحــب الســمو الشــيخ 

عــى  القاســمي،  محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور 

مجموعــة رائعــة مــن الأعمــال المرسحيــة، مثــل 

»الحجــر الأســود« وهــي مرسحيــة مــن خمســة 

ي 
�ف الإصاحيــة  الحــركات  عــن  تتحــدث  فصــول، 

ي تدّخــل أعداء الإســام 
ســامية، الــىت المجتمعــات الإ

رهــاب،  بالإ يعــرف  مــا  إىل  فتحولــت  فشــالها  لإ

والمرسحيــة صــورة مــن صــور تدخل أعــداء الإســام 

عــرب أحــداث تاريخيــة وقعــت إبــان نشــاط القرامطــة 

 و�اعهم الطويل مع الخافة العباسية. 

كتــاب  الموقــع  ي 
�ف المرسحيــة  الأعمــال  وتضــم 

و”النمــرود”،  الجبــار”،  و”شمشــون  “طورغــوت”، 

ــة”، و”الواقــع صــورة  ”، و”القضي ــرب ســكندر الأك و”الإ

طبــق الأصــل”، و”عــودة هولكــو”.

ويســتعرض الموقــع مبــادرات صاحب الســمو حاكم 

الشــارقة، ســواء كانــت مبــادرات محليــة أم خارجيــة، 

وتتضمــن المبــادرات المحليــة: مبــادرة التعليــم 

« لتعلــم  ي
عاقــة، ومبــادرة »لغــىت والتوظيــف لــذوي الإ

اللغــة العربيــة بوســائل ذكيــة، ومبــادرة تغطيــة ذوي 

ــم  ــادرة دع ــي، ومب ف الصح ــ�ي ــة التأم ــة بمظل عاق الإ

ــق ومخطوطــات إســامية  الجامعــة القاســمية بوثائ

ي 
بيــت للشــعر �ف نــادرة، ومبــادرة تأســيس 1000 

ــئة،  ــز الناش ــاء مراك ــادرة إنش ، و مب ي ــر�ب ــم الع العال

ي »الجامعــة« و»الأســنان«،  ومبــادرة إنشــاء مستشــفىي

ومبــادرة إنشــاء الجامعــة القاســمية، ومبــادرة إنشــاء 

ة، ومبــادرة  ي مليحــة، ومبــادرة مــرب
مدرســة عســكرية �ف

توفــري ميــاه معدنيــة مجانيــة بالمــدارس الحكوميــة، 

ف بجامعــة الشــارقة إحداهمــا  ومبــادرة إنشــاء مكتبتــ�ي

للطالبــات والأخــرى للطــاب، ومبــادرة تحويل جميع 

ــاسي إىل  ــم الأس ــن التعلي ــة الأوىل م ــدارس الحلق م

ف  مــدارس نموذجيــة، ومبــادرة �ف مكافــآت للباحثــ�ي

والباحثــات عــن عمل، و مبــادرة إنشــاء فرعي لجامعة 

ي خورفــكان وكلباء، ومبــادرة »ثقافة 
ي مدينــىت

الشــارقة �ف

بــا حــدود«، ومبــادرة إنشــاء مجلــس شــورى شــباب 

الشــارقة، و مبادرة إنشــاء المجالس البلديــة، ومبادرة 

إنشــاء مراكــز التنمية الأرسيــة، ومبادرة إنشــاء مجلس 

شــورى أطفــال الشــارقة، ومبــادرة إنشــاء مراكــز 

 الأطفــال والفتيــات، ومبادرة إنشــاء نوادي الســيدات.

وبالنســبة للمبــادرات الخارجيــة لصاحــب الســمو 

حاكــم الشــارقة، يعــرض الموقــع الرســمي لســموه 

 ، ي : مبادرة اســتضافة مقــّر برلمان الطفــل العر�ب التــاىلي

ف العــرب،  ومبــادرة إنشــاء مبــىف اتحــاد المؤرخــ�ي

ــة  ــة والعلمي ــادرة إنشــاء اتحــاد المجامــع اللغوي ومب

ف  العربيــة، ومبــادرة إنشــاء مبــىف اتحــاد الآثاريــ�ي

ي مــر، ومبــادرة إنشــاء دار الوثائق 
العــرب الجديــد �ف

القوميــة المرية، ومبــادرة دعم الأنشــطة الرياضية 

فة،  بمــر، ومبادرة تطويــر المناطق العشــوائية بالجري

ومبــادرة دعــم المجمع المري بكتــب ومخطوطات 

نــادرة، و مبــادرة إنشــاء 25 مســجداً  ومجلــدات 

ي دولر 
ع بمليــو�ف بأســماء شــهداء مجــزرة رفــح، والتــرب

لصنــدوق رعايــة أرس شــهداء مــر، ومبــادرة ترميــم 

ــادرة  ــرة، ومب ــة القاه ي جامع
ــة �ف ــة الهندس ــىف كلي مب

ــم  ــادرة ترمي ــة، ومب ــة المري ــور الثقاف ــم قص دع

ــر  ــاء مق ــادرة إنش ــري، ومب ــي الم ــع العلم المجم

ي عمــان، ومبــادرة دعــم 
اتحــاد الجامعــات العربيــة �ف

ف مليــون جنيه، ومبادرة إنشــاء  جامعــة القاهــرة بثاث�ي

ي جامعــة 
مجمــع المعامــل البحثيــة بكليــة الزراعــة �ف

ي جمهوريــة 
القاهــرة، ومبــادرة إنشــاء مركــز إســامي �ف

إســتونيا، ومبــادرة دعــم موســوعة العلمــاء والأدبــاء 

، ومبــادرة دعــم الهيئــة العالميــة  ف العــرب والمســلم�ي

للمــرسح بمليــون يــورو، ومبــادرة إنشــاء المركــز 

ي فولســبورغ، ومبــادرة إنشــاء مســجد 
الإســامي �ف

غ بوليــة بافاريــا الألمانيــة، ومبــادرة بنــاء قريــة  بنســرب

ي بوركينــا فاســو، ومبــادرة إنشــاء 
لاأطفــال اليتامــى �ف

ي بإســبانيا، ومبادرة إنشــاء مكتبة 
مجمــع الثغرة الثقــا�ف

ــرة،  ــة القاه ــة جامع ــة الزراع ــات بكلي ــز معلوم ومرك

ــات  ــة للدراس ــة المري ــاء دار الجمعي ــادرة إنش ومب

ــة بمــر. التاريخي

ويحتــوي الموقــع عــى مجموعــة مــن الحــوارات 

الســمو حاكــم  ذاعيــة لصاحــب  والإ التلفزيونيــة 

الشــارقة، تنــدرج تحــت عنــوان »بقلمــي«، ويضــم 

ــة« مقســمة إىل »أنشــطة  ــات إعامي ــع »توثيق الموق

بأقامهــم«،  الشــارقة  و»حاكــم  وفعاليــات«، 

كمــا  الصــور«،  و»مكتبــة  و»تســجيات/مرئيات«، 

يحتــوي الموقــع عــى روابــط بحثية وعلميــة وثقافية، 

للدراســات  القاســمي  ســلطان  الدكتــور  كــدارة 

الخليجيــة، ومعهــد الدراســات العربيــة والإســامية 

ي فولســبورج- 
، والمركــز الإســامي �ف - جامعــة أكســرت

ــوي  ــة، ويحت ــرت الكندي ــاك ماس ــة م ــا، وجامع ألماني

l .ــزوار وخريطــة للموقــع الموقــع عــى ســجل لل
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ف القيــادة العامــة  ي إطــار التنســيق والتعــاون بــ�ي
�ف

ــة بإمــارة  ــر المحلي طــة الشــارقة وكافــة الدوائ لرسش

الشــارقة، ُعقــد اجتمــاع تنســيقي بحضــور ســعادة 

الشــيخ خالــد بــن عبــدهللا بــن ســلطان القاســمي 

أ البحريــة والجمــارك مــع  رئيــس دائــرة المــوا�ف

طــة الشــارقة متمثلــة بالعقيــد  القيــادة العامــة لرسش

ــة  دارة العام ــام الإ ــر ع ــال مدي ــالم الخي ــىي س ع

ــن  ــال م ــى ه ــيد عي ــة والس ــات المركزي للعملي

إعــداد: رعد عبدالســتار عبدالله

رئيس الدائرة يستقبل وفد شرطة الشارقة 

اجتماع تنسيقي بين شرطة الشارقة 
ودائرة الموانئ البحرية والجمارك

بمقــر  الشــارقة   – والكــوارث  الأزمــات  هيئــة 

أ البحريــة والجمــارك بالشــارقة.   دائــرة المــوا�ف

بــن  خالــد  الشــيخ  رحــب  الإجتمــاع  بدايــة  ي 
�ف

عبــدهللا بــن ســلطان القاســمي بالحضــور، حيــث 

طــة  ف الرسش تطــرق الجتمــاع إىل أوجــه التعــاون بــ�ي

والهيئــة، كمــا ناقــش الجتمــاع أهميــة تعزيــز كافة 

كة، وأوجــه التنســيق والتعــاون  الخدمــات المشــرت

l . ف ــ�ي ي تخــص الجانب
ــىت ال
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كــّرم ســعادة محمــد ميــر عبدالرحمــن الســراح، مديــر دائــرة الموانــئ 
البحريــة والجمــارك وبحضــور الســيد جــرش محمــد جــرش، مديــر 
ــزة  ــم المتمي ــين لجهودك ــن المفتش ــدداً م ــور، ع ــارك الخ ــز جم مرك
وإخالصهــم وتفانيهــم فــي انجــاز أعمالهــم علــى أفضــل وجــه وبــارك 

لهــم  جهودهــم فــي مجــال مكافحــة التهريــب.
ــر الدائــرة إلــى مركــز  ــام بهــا مدي ــارة التــي ق جــاء ذلــك خــالل الزي
ــة  ــين التالي ــن المفتش ــّرم كالً م ــث ك ــور2016/09/25 حي ــارك الخ جم

ــماؤهم:  أس

ي 
عبدهللا إسماعيل الزرعو�ف

محمد عى عبدهللا

عيى عبدهللا الحمادي 

سلطان عبدهللا بن ساعد السويدي 

مدير الدائرة

 يكرم عددًا من المفتشين

 العدد 88..  أغسطس ـ أكتوبر ..  2016
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أ البحريــة والجمــارك  ي إطــار حــرص دائــرة المــوا�ف
�ف

ــة  ي أحــدث التقنيــات والتطبيقــات الفني
عــى تبــىف

ي مجــال معاينــة وتفتيــش 
المعتمــدة عالميــا �ف

البضائــع وتقديــم أفضــل الخدمــات إىل عمائهــا، 

ــارك الخــور  ــز جم ــارك الشــارقة بمرك ــدت جم عق

ــزة  ــا أجه ــة ومزاي ــاق الفني ورشــة عمــل حــول الآف

ــات.  ــعاعي للحاوي ــص الش ــة والفح المعاين

ــات  ــة اجتماع ــدت بقاع ي عق
ــىت ــة ال ــرف الورش ح

ي الجمــارك 
مركــز جمــارك الخــور عــدد مــن مفتــىش

مــن مختلــف المراكــز الجمركيــة، حيــث اســتعرض 

ــزة  ــة المنتجــة لاأجه ك ــو ومهندســو الرسش ــا فني فيه

عــى  وأجابــوا  الأجهــزة  بهــذه  العمــل  آليــة 

المتعلقــة  والمفتشــات  ف  المفتشــ�ي استفســارات 

ــزة. ــك الأجه ــة لتل ــب الفني بالجوان

أ البحريــة والجمــارك كانــت  يذكــر أن دائــرة المــوا�ف

أجهــزة  اســتقدام  ي 
�ف المنطقــة  ي 

�ف الــرواد  مــن 

تعتمــد  وهــي  للحاويــات  شــعاعي  الإ الفحــص 

شــعاعي  أنواعــاً أخــرى مــن أجهــزة الفحــص الإ

المختلفــة والطــرود  العبــوات  لغــرض فحــص 

ــذ  ــع المناف ي جمي
ــفر �ف ــب الس ــق وحقائ والصنادي

l .ي إمــارة الشــارقة
الجمركيــة �ف

جمارك الشارقة
تعقد ورشة   عمل فنية
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حكومــة  موظفــي  خصومــات  برنامــج  ضمــن 

أ  المــوا�ف دائــرة  اســتضافت  »وفــر«،  الشــارقة 

فريــق   2016/08/22 ي 
�ف والجمــارك  البحريــة 

بهــدف  وذلــك  مــارات«  الإ ان  لـ«طــري ويــج  الرت

ات المقدمــة  ف ف بالخدمــات والمــري تعريــف الموظفــ�ي

نامــج إقبــالً واســعاً مــن قبــل  ي الرب
لهــم، وقــد ل�ت

والجمــارك.  أ  المــوا�ف موظفــي 

ــاً  ح ــارات رسش م ان الإ ــري ــج لط وي ــق الرت ــدم فري وق

ــات  ــات والخصوم ــول الخدم ف ح ــ�ي ــاً للموظف وافي

كــة لموظفــي حكومــة  ي تقدمهــا الرسش
والوجهــات الــىت

ــارقة. الش

يذكــر إن برنامــج وفــر الــذي تتبنــاه دائــرة المــوارد 

ي الشــارقة يهــدف إىل الرتقــاء بمســتوى 
يــة �ف البرسش

، ودعــم القتصــاد  ف الخدمــات المقدمــة للموظفــ�ي

مــارات  ي دولــة الإ
ي إمــارة الشــارقة و�ف

المحــىي �ف

ــع  ــى دف ــع ع ــود بالنف ــا يع ــدة بم ــة المتح العربي

ي ونمائــه بشــكل مســتمر، 
عجلــة القتصــاد الوطــىف

لجميــع  ات  ف وممــري عــى خصومــات  والحصــول 

موظفــي دوائــر وهيئــات حكومــة الشــارقة مــن 

l.خــال التعــاون مــع مؤسســات القطــاع الخاص

طيران األمارات تقدم عروضًا خاصة 
لموظفي الموانئ والجمارك
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ــس  ي ، رئي ــىب ــىي الكع ــوض ع ــاىلي المف ــرأس مع ت

دولــة  وفــد   ، للجمــارك  التحاديــة  الهيئــة 

ي الجتمــاع الـــ 36 لمديــري عمــوم 
مــارات �ف الإ

مــدى  عــى  عقــد  الــذي  العربيــة  الجمــارك 

ــدول  ــة لجامعــة ال ــة العام ــر الأمان ي مق
ف �ف ــ�ي يوم

ــري  ــد م ــد محم ــم الوف ــرة ، وض ــة بالقاه العربي

أ  المــوا�ف دائــرة  مديــر   ، الــرساح  عبدالرحمــن 

ــن  ــارة الشــارقة ، وكاً م ــارك بإم ــة والجم البحري

ــة  ــر إدارة الشــؤون الجمركي ــوم مدي ــاء المرم علي

ــر إدارة الشــؤون  ي ، مدي
، وعــى راشــد الظنحــا�ف

. بالهيئــة  نابــة  بالإ القانونيــة 

صفاء ســلطان

الربط اإللكتروني وتبادل المعلومات 
ودليل اإلجراءات الموحد

التحــاد  مســتجدات  آخــر  الجتمــاع  وتنــاول 

صاحيــات  إىل  ضافــة  بالإ  ، ي  العــر�ب الجمــركي 

ي إطــار منظمــة الجمــارك العالميــة 
الجمــارك �ف

ي 
�ف الأمــن  أجهــزة  مــع  التنســيق  ي 

�ف ودورهــا   ،

والأجهــزة   ، الجمركيــة  والمنافــذ  الحــدود 

وتنظيــم  لضبــط  المســتخدمة  والمعــدات 

ــة . دارات الجمركي ــل الإ ــع مــن قب دخــول البضائ
تقريــر العمل الجمركي :

إن  ي  الكعــىب عــىي  المفــوض  معــاىلي  وقــال 

الجتمــاع  خــال  طرحهــا  تــم  ي 
الــىت القضايــا 

ي  العــر�ب الجمــركي  العمــل  تعزيــز  ي 
�ف تســاهم 

ي 
ومواجهــة التحديــات الأمنيــة والتجاريــة الــىت

يتطلــب  ممــا  العربيــة.  القتصــادات  تواجــه 

ــع  ــركي لوض ــتوى الجم ــى المس اً ع ــري ــيقاً كب تنس

آليــات رادعــة تمنــع التهريــب ، وتعــزز معــدلت 

العربيــة ضمــن  الــدول  ف  بــ�ي البينيــة  التجــارة 

عمــل جماعــي يســهل مــن الحركــة التجاريــة .

وع  وأضــاف معاليــه أن الجتمــاع تنــاول مــرسش

الموحــد  ي  العــر�ب الجمــركي  البيــان  نمــوذج 

 ، الموحــد  الجمركيــة  جــراءات  الإ ودليــل   ،

الــدول  ف  بــ�ي ي 
و�ف لكــرت الإ ي 

المعلومــا�ت والتبــادل 

 ، المؤهلــة  الجمركيــة  والمنافــذ  العربيــة 

محاور نقاش مديري الجمارك العرب
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ــارة  ــهيل التج ــج تس ــت ، وبرنام انزي ــوذج الرت ونم

ــر  ــوء تقري ي ض
ــك �ف ــة ، وذل ــذ الحدودي ي المناف

�ف

الجمركيــة  جــراءات  الإ لجنــة  وتوصيــات 

. العربيــة  والمعلومــات 

وأشــار معــاىلي المفــوض إىل أن مديــري عمــوم 

ي هــذا 
الجمــارك بالــدول الأعضــاء أوصــوا �ف

دارات الجمركيــة العربيــة  الصــدد بدعــوة الإ

البيــان  نمــوذج  بشــأن  ماحظتهــا  بــداء  لإ

العامــة  الأمانــة  وموافــاة  الموحــد  الجمــركي 

لجامعــة الــدول العربيــة بالماحظــات قبــل 

يتســىف  حــىت   ، المقبــل  ســبتمرب  منتصــف 

جــراءات  الإ لجنــة  اجتمــاع  ي 
�ف مناقشــتها 

. المقبــل  الجمركيــة 
دليل اإلجــراءات الجمركية :

بإحالــة  الجتمــاع  ي 
�ف المشــاركون  أوىص  كمــا 

ــد  ي الموح ــر�ب ــة الع ــراءات الجمركي ج ــل الإ دلي

إىل الجتمــاع المقبــل للجنــة القانــون الجمــركي 

مــع  ومواءمتــه  لدراســته  الموحــد  ي  العــر�ب

وع القانــون الموحــد . مــرسش
: تجارب ناجحة 

إن  ي  الكعــىب عــىي  المفــوض  معــاىلي  وقــال 

تاريــخ الجمــارك العربيــة شــهد العديــد مــن 

وإدارة  إنشــاء  مجــال  ي 
�ف الناجحــة  التجــارب 

مراكــز المعلومــات الجمركيــة ، وآليــات تبــادل 

ونيــاً ، ولاســتفادة مــن تلــك  المعلومــات إلكرت

الجتمــاع  ي 
�ف المشــاركون  طالــب   ، التجــارب 

الأمانــة  بموافــاة  الأعضــاء  العربيــة  الــدول 

بالتجــارب  العربيــة  الــدول  لجامعــة  العامــة 

الموجــودة لديهــا بهــذا الخصــوص لدراســتها 

ــة  ــة العربي ــراءات الجمركي ج ــة الإ ــل لجن ــن قب م

ي الجتمــاع المقبــل 
وطــرح تصــور شــامل عنهــا �ف

. العــرب  الجمــارك  لمدريــري 

مجلــس  دول  تجربــة  أن  إىل  معاليــه  وأشــار 

المعلومــات  تبــادل  ي 
�ف الخليجــي  التعــاون 

نموذجــاً  تعــد  ي 
و�ف لكــرت الإ والربــط  والبيانــات 

ــال ،  ــذا المج ي ه
ــه �ف ــاد ب ش ــن السرت ــا يمك ناجح

ىلي 
خاصــة نظــام تبــادل المعلومــات والتحــول الآ

. المجلــس  دول  ف  بــ�ي الجمركيــة  للرســوم 
: معايير األداء 

قليمــي  الإ الممثــل  بدعــوة  الجتمــاع  وأوىص 

ــن  ــة ) جمــارك البحري لمنظمــة الجمــارك العالمي

العالميــة  المنظمــة  مــع  التواصــل  إىل   ) حاليــاً

الــدول  لجامعــة  العامــة  الأمانــة  لموافــاة 

المطلوبــة  الأداء  معايــري  بأفضــل  العربيــة 

عــى  وعرضــه   ، النموذجــي  الجمــركي  للمنفــذ 

والمعلومــات  الجمركيــة  جــراءات  الإ لجنــة 

. لدراســته  العربيــة 
: مبادرة مصرية 

أن  الهيئــة  رئيــس  المفــوض  معــاىلي  وأوضــح 

رحبــوا  العربيــة  الجمــارك  عمــوم  مديــري 

بمبــادرة الجمــارك المريــة بإعــداد ورقــة عمــل 

منظمــة  إطــار  ي 
�ف الجمــارك  صاحيــات  حــول 

ــع  ــيق م ي التنس
ــا �ف ــة ، ودوره ــارك العالمي الجم

ي الحــدود والمنافــذ الجمركيــة 
أجهــزة الأمــن �ف

ــارك  ــل إدارات الجم ــن قب ــتها م ، وأوىص بدراس

ــداً  ــا ، تمهي ــات عليه ــداء الماحظ ــة ، وإب العربي

الموضــوع  حــول  كة  مشــرت رؤيــة  لتقديــم 

أمــن  أجهــزة  لرؤســاء  ك  المشــرت الجتمــاع  ي 
�ف

أ وأجهــزة الجمــارك  الحــدود والمطــارات والمــوا�ف

l  . المقبــل  ي تونــس يوليــو 
العربيــة �ف

المصــدر : الهيئــة التحادية للجمارك 
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د. مانيا ســويد

ي إنتاجهــا مدخــل )مدخــات( مــن 
ي يدخــل �ف

ــىت و ال

منشــأ طــرف آخــر يجــب أن ل تقــل نســبة القيمــة 

المضافــة لهــذه الســلع عــن 40% 

أسس احتساب القيمة . 1
 المضافة :

تحتسب القيمة المضافة وفقاً للعنا� 

 والأسس التالية: 

كافة الأجور والمرتبات: وتشمل الأجور النقدية 

والعينية ونفقات التدريب والمزايا المختلفة 

ومكافأة نهاية الخدمة والتأمينات الجتماعية 

داري و  ي الجهاز الإ
ف �ف نتاج والعامل�ي لعمال الإ

ف  ف�ي ة كالمرسش نتاج مبارسش ف بالإ ي المتعلق�ي
الفىف

وموظفي مراقبة الجودة والتخزين والتغليف، 

ي  داري والمحاسىب ة كالجهاز الإ أو غري مبارسش

وموظفي التسويق.

ويشــمل . 2 الثابتــة:  الأصــول  اســتهاك 

الصناعيــة والمعــدات  ي 
المبــا�ف اســتهاكات 

ــة  ي الســكنية المملوك
ــا�ف ــك المب والآلت، وكذل

يجــارات،  ــد الإ ي بن
ي ل تدخــل �ف

ــىت كات ال ــرسش لل

قواعد المنشأ العربية

ــاري  ــادل التج ــة التب ــري وتنمي ــة تيس ــذاً لتفاقي تنفي

ط لعتبــار الســلعة عربيــة  ف الــدول العربيــة يشــرت بــ�ي

ــة  ــل القيم ــأ وأل تق ــد المنش ــا قواع ــر فيه أن تتوف

ــة الطــرف  ي الدول
ــا �ف ــة الناشــئة عــن إنتاجه المضاف

عــن %40 مــن القيمــة النهائيــة للســلعة عنــد إتمــام 

أنتاجها 

السلع الوطنية 
ي 

وتعتــرب الســـــلع أو المنتجــات ذات المنشــأ الوطىف

الســلع المصنعة لـــدى أي مـــن الأطـــراف العربيـــة 
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ة بنشــاط التصنيــع، كل ذلك  والمتعلقــة مبارسش

ي تقرهــا الجهــات 
وفقــاً لنســب الســتهاك الــىت

الرســمية المختصــة، ول يدخــل اســتهاك أي 

ــا  ــىت م ــة م ــة المضاف ي حســاب القيم
أصــل �ف

ــر. ــة إىل صف ي ــة الدفرت ــت القيم وصل

ي . 3
الأراىصف إيجــارات  وتشــمل  يجــارات:  الإ

المحليــة  المســتخدمة  الصناعيــة 

ــة ومحــات  ي الصناعي
ــا�ف والمســتودعات والمب

تســويق المنتجــات )صــالت العــرض الخاصة 

بمنتجــات المصنــع( وســكن العمــال غــري 

للمنشــأة. المملوكــة 

ــف . 4 ــاىلي التكالي ــمل إجم ــل: وتش ــة التموي تكلف

ي 
المدفوعــة عــى القــروض المســتخدمة �ف

ــة المعرفــة أعـــاه أو  تمويـــل الأصــول الثابتـ

أو  للمؤسســـة،  المبــارسش  النشــاط  لتمويــل 

تكاليــف هــذه القــروض وفقــاً للنظم الســارية 

ي كل دولــة.
�ف

المنشــأ . 5 ذات  الوســيطة  الخــام  المــواد 

ــية  ــام الأساس ــواد الخ ــمل الم : وتش ي
ــىف الوط

ي العمليــات 
والمــواد الوســيطة المســتخدمة �ف

ي 
نتاجيــة، ويغطــى مفهــوم المنشــأ الوطــىف الإ

ي 
ــم إنتاجــه �ف ــا ت ــاً، أو م ــم إنتاجــه محلي ــا ت م

إحــدى الــدول الأعضــاء ويحقــق صفة المنشــأ 

. ي
ــىف الوط

تكاليــف . 6 وتشــمل  منوعــة:  أخــرى  نفقــات 

الأبحــاث  ونفقــات  يــة  المخرب التحاليــل 

ف والأخطــار عــى  والتطويــر ورســوم التأمــ�ي

بــراءات  ورســوم  وتكاليــف  والآلت  ي 
المبــا�ف

اع والملكيــة الفكريــة العربيــة  وحقــوق الخــرت

الآلت  إيجــار  وتكلفــة  نتــاج  بالإ المتعلقــة 

نتاجيــة. الإ العمليــة  ي 
�ف المســتخدمة 

كافــة . 7 وتشــمل  والمــاء:  والكهربــاء  الوقــود 

نفقــات الوقــود والكهربــاء والمــاء المســتخدمة 

نتاجيــة. ي العمليــة الإ
�ف

داريــة: وتشــمل . 8 المروفــات العموميــة والإ

والهاتــف  ق  والــرب يــد  الرب مروفــات 

اكات ... الخ .   والمطبوعات والشرت

كيفية احتساب القيمة المضافة:
ف  ــ�ي ــرق ب ــا الف ــة باعتباره ــة المضاف ــب القيم تحس

القيمــة النهائيــة للســلعة المنتجــة حــىت انتهــاء 

ي أجريــت عليهــا وقيمــة المــواد 
عمليــة التصنيــع الــىت

نتــاج )ناقصــاً  ي عمليــة الإ
المســتوردة الداخلــة �ف

ــل  ــا( ول تدخ ــة عليه ــوم المفروض ــب والرس ائ الرف

ــتوردة  ي والمس
ــىف ــأ الوط ــواد ذات المنش ــك الم ي ذل

�ف

ي التفاقيــة، أو أي بلــد 
مــن دولــة عربيــة طــرف �ف

تكامــل،  أو  باتفــاق تعــاون  يرتبــط معهــا  ي  عــر�ب

 وتعامل باعتبارها سلعاً أو مواد محلية. 

ــى  ــة ع ــلعة المنتج ــة للس ــة النهائي ــب القيم تحس

ي 
أســاس )قيمــة التكاليــف لهــذه الســلعة( ل يدخــل �ف

حســاب القيمــة النهائيــة للســلعة أي مبالــغ مدفوعة 

مقابــل فــرض رســوم جمركية أو رســوم إنتــاج محلية 

 تكــون قــد فرضــت عليهــا أو عــى مدخــات إنتاجهــا.

عمليــة  ي 
�ف الداخلــة  المــواد  قيمــة  وتحســب 

ــه  يت ب ــرت ــذي اش ــعر ال ــاس الس ــى أس ــاج ع نت الإ

الجمركيــة  القيمــة  الخــارج »ســيف« وفــق  مــن 

المعتمــدة بمعرفــة الدولــة عنــد وصــول المــواد 

مصاريــف  قيمــة  تتضمــن  ول  نتــاج  الإ بلــد  إىل 

ي 
ــىت ــات ال ــن المروف ــا م ه ــىي أو غري ــل الداخ النق

. مبــارسش بشــكل  نتاجيــة  الإ بالعمليــة  ترتبــط   ل 

ــد  ــة كأســاس لتحدي ــار القيمــة المضاف يؤخــذ بمعي

ي العتبار 
قواعــد المنشــأ للســلع العربية مــع الأخــذ �ف

: ف أي مــن المعياريــن التاليــ�ي

معيــار تغيــري البنــد الجمــركي عــى أن يتضمــن 	 

بشــكل واضــح البنــود والبنــود الفرعيــة. 

 معيــار عمليــات التصنيــع عــى أن يذكــر بدقة 	 

ي تحدد منشــأ الســلع المعنية.
العمليــة الــىت

آلية التحقق
حــىت يمكــن التحقــق مــن إثبــات المنشــأ مــن خــال 

الزيــارات الميدانيــة للمصانــع محــل التشــكك يجــب 

أن يتــم إتبــاع الخطــوات التاليــة:

يتــم مراجعــة انتقائيــة لحقــة لمســتندات . 1

إثبــات المنشــأ.

ي صحــة . 2
عندمــا يكــون هنــاك شــك معقــول �ف

التصــال  يتــم  المنشــأ  إثبــات  مســتندات 

ــك  ــأ لتل ــهادة المنش ــدرة لش ــلطة المص بالس

صحــة  مــن  التحقــق  والطلــب  الشــحنة 

والمنشــأ. المســتندات 

ي حالــة عــدم القتنــاع بالبيانــات الــواردة مــن . 3
�ف

ي الدولــة 
الســلطة المصــدرة لشــهادة المنشــأ �ف

ــارة  ــب زي ــم طل ــه يت المصــدرة للشــحنة، فان

ــن  ــد م ــلع للتأك ــك الس ــج لتل ــع المنت المصن

صحــة منشــأ تلــك الســلع.

ي صحــة . 4
إذا مــا تشــككت ســلطات الجمــارك �ف

منشــأ الشــحنة فــإن مــن حقهــا إيقــاف منــح 

المعاملــة التفضيليــة المقــررة حــىت يتــم 

التحقــق مــن صحــة المنشــأ، و�ف هــذه الحالــة 

ــى  ــراج ع ف ــتورد الإ ــى المس ــرض ع ــم الع يت

ــا  ي تراه
ــىت ــراءات ال ــد الإج ــا لأح ــحنة طبق الش

ي الإجــراءات الجمركيــة 
وريــة والــواردة �ف �ف

فــراج تحــت التحفــظ  ســواء مــن خــال الإ

ــال  ــن خ ــة( أو م ي البضاع
ــرف �ف ــدم الت )ع

.) ــ�ي ــان بن ــاب ضم ــة )خط ــم ضمان تقدي

آلية زيارة التحقق 
ي تتم . 1

نتاجيــة الــىت يتــم مشــاهدة العمليــات الإ

ي المصنــع.
�ف

يتــم الطــاع عــى المســتندات الخاصــة . 2

بإنتــاج الشــحنة )دفــرت الخامــات، فواتــري 

المحــىي والمســتورد(. الســوق  اء مــن  الــرسش

يــة )دفــرت . 3 الطــاع عــى العمليــات الدفرت

اء مــن الســوق المحى  الخامــات، فواتــري الــرسش

ــتورد(. والمس

نتــاج . 4 والإ الأســتاذ  دفــرت  عــى  الإطــاع 

والمخــزون. والمبيعــات 

ي . 5
الإطــاع عــى الرقم المسلســل للكميــات الىت

أنتجــت وصــدرت إىل البلــد طالــب التحقق.

الإطــاع عــى تاريــخ التصديــر ومطابقتــه مــع . 6

تاريــخ خــروج الكميــات مــن المصنــع.

ي . 7 الإطــاع عــى نســبة المكــون المحــىي والأجنىب

ي التكلفــة الإجماليــة مــع عمــل مراجعــة لهذه 
�ف

النســب عــى التكلفــة الإجمالية.

الإطــاع عــى خــط ســري العمليــة للمنتــج . 8

محــل التشــكك.

الإطــاع عــى قوائــم الحســابات الختاميــة . 9

لمعرفــة هــل هنــاك أصنــاف أخــرى تنتــج 

داخــل المصنــع أم ل.

تشكيل فريق التحقيق الفني:
مندوب من قطاع التفاقيات التجارية.. 1

منــدوب مــن الرقابــة الصناعيــة يحدد حســب . 2

ــلعة. نوع الس

مندوب من الهيئة العامة للتصنيع.. 3

مندوب من الجمارك.. 4

ــة عــى الصــادرات . 5 ــة الرقاب ــدوب مــن هيئ من

والــواردات.

ــد . 6 ي البل
ــري �ف ــاري الم ــب التج ــس المكت رئي

l .ــق ــل التحق مح
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ي 
�ف أيــام  ثاثــة  مــدى  عــى  الــدورة  انعقــدت 

ة 16- ــرت ــال الف ــارقة خ ــة الش ــارة وصناع ــة تج غرف

ي جرائــم التهريــب 
2016/8/18 وقدمــت دروســاً �ف

ــارك  ــون الجم ــا قان ي تناوله
ــىت ــم ال ــن الجرائ ــي م وه

ي الــدورة 
. وقــد شــارك �ف ي

ي إطارهــا القانــو�ف
الموحــد �ف

ف مــن مختلــف المراكــز الجمركية عــدداً مــن المفتشــ�ي

دورة اتفاقية السايتس
ة مــن 08/30   ي الفرت

كمــا نظمــت جمــارك الشــارقة  �ف

ــة  ــول اتفاقي ــبتمرب 2016 دورة ح ــن س إىل الأول م

ــددة  ــات المه ــات والنبات ــدوىلي بالحيوان ــار ال التج

 Convention on International( بالنقــراض 

 Trade in Endangered Species of Wild Fauna

)and Flora

والمعروفــة  باتفاقيــة الســايتس )CITES( شــارك 

فيهــا مفتشــون مــن مركــز جمــارك الحمريــة ومركــز 

دورات تدريبية 
لمفتشي الجمارك

يــد ومركــز  الرب الخــور ومركــز جمــارك  جمــارك 

جمــارك المنطقــة الحــرة بمطــار الشــارقة الــدوىلي 

ــارك  ــز جم ــوي ومرك ــحن الج ــارك الش ــز جم ومرك

الحاويــات.

الــدورة التفاقيــة المذكــورة وهــي  اســتعرضت 

ــة  ــات الازم ــاق دوىلي يهــدف إىل وضــع الضمان اتف

ــواع  ــذه الأن ي ه
ــة �ف ــارة الدولي ــد التج ــدم تهدي لع

لحياتهــا وبقائهــا وتنظيــم تجــارة أنــواع الحيــاة 

الفطريــة مــن الحيوانــات والنباتات بهــدف الحفاظ 

عليهــا مــن النقــراض.  وتتســم المتاجــرة غــري 

ــن  ــد م ــا تمت ــوع وأنه ــدود بالتن ــرب الح ــة ع عي الرسش

الحيوانــات والنباتــات إىل أنــواع شــىت مــن منتجاتهــا 

كالجلــود والعــاج وبعــض الأنــواع مــن الأخشــاب. 
 دورة أنواع المخدرات وطرق 

تهريبها 
تحــت رعايــة وبحضــور العقيــد عبــدهللا إبراهيــم 

ي 
طــة و�ف بــن نصــار، مديــر معهــد تدريــب الرسش

أ البحريــة  ف دائــرة المــوا�ف إطــار التعــاون الوثيــق بــ�ي

طــة الشــارقة،  والجمــارك والقيــادة العامــة لرسش

اختتمــت دورة )أنــواع المخــدرات وطــرق تهريبهــا( 

ي 
ي 2016/09/29 �ف

ف �ف ــ�ي ــن المفتش ــدد م ــور ع بحض

ي اســتمرت 
طــة بالشــارقة والــىت معهــد تدريــب الرسش

ــام.  ــة أي لثاث

ات  ــدورة دروســاً ومحــا�ف ي ال
ــى المشــاركون �ف  تلق

اف المحــا�ف النقيــب/ عبــدهللا قمــرب  ــإرسش قّيمــة ب

غلــوم مــن إدارة مكافحــة المخــدرات حــول أنــواع 

المخــدرات وطــرق التهريــب بعــد أن اســتمرت 

ــام.  ــة أي لمــدة ثاث

ي الــدورة مفتشــون مــن مركــز جمــارك 
شــارك �ف

ــارك  ــز جم ــدوىلي ومرك ــارقة ال ــار الش ــركاب بمط ال

ــرة  ــة الح ــارك المنطق ــز جم ــوي ومرك ــحن الج الش

ــز جمــارك  ــة ومرك ــز جمــارك الحمري بالمطــار ومرك

ــارك  ــز جم ــارك الخــور ومرك ــز جم ــات ومرك الحاوي

l .يــد الرب

فــي ســياق خطــة دائــرة الموانــئ البحريــة والجمــارك فــي إعــداد 
تفاعــل  بيئــة  وخلــق  أدائهــم  مســتوى  ورفــع  أكفــاء  موظفيــن 
الموظفيــن مــن مختلــف االختصاصــات وتلبيــة متطلبــات العمــل 
واإلطــاع علــى آخــر المســتجدات فــي المياديــن المختلفــة ذات 
الخدمــات  الجمركيــة، وتقديــم أفضــل  باالختصاصــات  العاقــة 
إلــى العمــاء مــن التجــار والمســافرين، نظمــت الدائــرة عــددًا 
مــن الــدورات التدريبيــة خــال الربــع الثالــث مــن العــام الجــاري 

وكان مــن بينهــا الــدورات التاليــة:
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دورة اتفاقية السايتس

 دورة أنواع المخدرات وطرق تهريبها

 اتفاقية السايتس وهي اتفاق دولي 
يهدف إلى وضع الضمانات الالزمة لعدم 
تهديد التجارة الدولية في هذه األنواع 
لحياتها وبقائها وتنظيم تجارة أنواع 
الحياة الفطرية من الحيوانات والنباتات 
بهدف الحفاظ عليها من االنقراض. 
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حرة مطار الشارقة تستقطب المزيد 
من المستثمرين من سريالنكا

نظــم وفــد مــن هيئــة المنطقــة الحــرة لمطــار الشــارقة برئاســة سـعـــود ســالم 
الـــمزروعي، مـديـــر هـيـئـــة الـمـنطـقـــة الـحـــرة بـالـحـمريـــة، وهـيـئـــة الـمـنطـقـــة الـــحرة 
لـمطـــار الـشارقـــة سلســلة مــن النــدوات الترويجيــة فــي ســريانكا عــن الفــرص 
والتســهيات االســتثمارية فــي المنطقــة الحــرة لمطــار الشــارقة حضرهــا عــدد 
مــن كبــار االقتصادييــن ورجــال األعمــال والمســتثمرين مــن مختلــف القطاعــات 
التجاريــة والصناعيــة والخدميــة، وتــم تنظيــم تلــك النــدوات بالتعــاون مــع مجلــس 

.) FCCISL( االســتثمار فــي ســري النــكا واتحــاد غــرف التجــارة والصناعــة
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ي جلســة عقــدت تحــت عنــوان »توســيع العمــال 
و�ف

يانكية كولومبو  ي العاصمة الســري
نحــو العالميــة« �ف

الصناعيــة  كات  الــرسش المزروعــي  ســعادة  دعــا 

ي حــرة مطــار الشــارقة 
الرسيانكيــة لاســتثمار �ف

ي 
وفتــح مراكــز لتوزيــع المنتجــات الرسيانكيــة �ف

أســواق دول المنطقــة مــن خــال مكاتــب تمثيليــة 

ة  ــري ــادة وت لهــم كنقطــة انطــاق، اذ أكــد عــى زي

ف المــارات العربيــة المتحــدة  التبــادل التجــاري بــ�ي

ــا عــى  اً إيجابي ــرب مــؤرسش ــا يعت يانكا وهــذا م وســري

ي جميــع المســتويات القتصاديــة 
النمــو الرسيــع �ف

مــارات  ف البلديــن فوفقــا لاإحصــاءات تعتــرب الإ بــ�ي

يــك التجــاري الرئيــىي  العربيــة المتحــدة هــي الرسش

ــس التعــاون الخليجــي، اذ  ي دول مجل
ــكا �ف لرسيان

ــن اىل  ف البلدي ــ�ي ــاري ب ــادل التج ــم التب ــل حج ص

ــام 2015. ــال الع ــار دولر خ 1.35 ملي

ي تبذلهــا 
وتحــدث المزروعــي عــن الجهــود الــىت

هيئــة المنطقــة الحــرة لجعلهــا وجهــة رئيســية 

عــى  الضــوء  مســلطاً  المنطقــة  ي 
�ف لاســتثمار 

ي 
ــىت ــة ال ــة والصناعي ــة والتجاري ــرص القتصادي الف

كات العالميــة والمؤسســات  توفرهــا وتعريــف الــرسش

ي العالــم، وعــرض المزروعــي 
ى �ف الســتثمارية الكــرب

ــة  ــات الرسيانكي كات والمؤسس ــرسش ــىي ال ــى ممث ع

الهيئــة  توفرهــا  ي 
الــىت والخدمــات  التســهيات 

لتأســيس وممارســة الأعمــال بهــا بــكل ســهولة 

ــرس.  وي

ومــن جهتــه أكــد أبــول جاياســوريا، رئيــس مجلــس 

إدارة هيئــة الســتثمار الرسيانــ�ي » عــى اهتمــام 

المصنعــة  بالســلع  ف  يانكي�ي الســري المســتثمرين 

تعتــرب  اذ  المتحــدة  العربيــة  المــارات  بدولــة 

ــلع  ــك الس ــة لتل ــة هام ــة تصديري يانكا وجه ــري س

ــن أجــل توســيع العمــل  ــه الكامــل م ــدا دعم مؤك

لمطــار  الحــرة  المنطقــة  مــع هيئــة  ك  المشــرت

ي المنطقــة. 
يــك رئيــىي �ف الشــارقة كرسش

ي رئيــس اتحــاد 
ومــن جهتــه قــال ســارات كابــالرسش

نعمــل  أن  “يجــب   FCCISL التجاريــة  الغــرف 

ــؤدي  ــاد ي ــدد الأبع ي متع
ــاو�ف ــار تع ــاء إط ــى بن ع

ــق  ــو القتصــادي المســتدام وخل ــز النم إىل تعزي

اكــة«. كة ترجمــة لهــذه الرسش فــرص العمــل المشــرت

المتيــازات  الهيئــة  وفــد  اســتعرض  وقــد 

ي 
�ف المســتثمر  عليهــا  يحصــل  ي 

الــىت المتعــددة 

ــدوىلي أهمهــا  المنطقــة الحــرة لمطــار الشــارقة ال

ملكيــة أجنبيــة %100، وتحويــل لــرأس المــال 

والأربــاح مــن دون قيــود عــى العمــات، وإعفــاء 

اد والتصديــر، وكفالــة  ي كامــل عــى الســتري يــىب �ف

ف  العاملــ�ي لجميــع  عمــل  ات  تأشــري وإصــدار 

الحــرة، وعــدم وجــود  المنطقــة  كات  لــدى رسش

اد العمالــة الأجنبيــة بنســبة  قيــود عــى اســتري

ــتئجار  ــة، واس ــص رسيع ــراءات ترخي %100، وإج

ــة،  ــدة مماثل ــد لم ــة للتجدي ــنة قابل ــدة 25 س لم

 ، للتأجــري وتوفــري أراض ومســتودعات ومكاتــب 

ــم،  ــارات والعال م اتيجي يتوســط الإ ــع اســرت وموق

ضافــة اىل وجــود ربــط جــوي عالمــي مــن  بالإ

خــال مطــار الشــارقة الــدوىلي والــذي يعــد أكــرب 

ي المنطقــة وربــط بحــري مــن 
مركــز شــحن جــوي �ف

ــة  ــعار منافس ــة، ، وأس أ عالمي ــوا�ف ــة م ــال ثاث خ

ــحن  ــات الش ــال وخدم ــدات والعم ــري المع وتوف

ــري ســكن  ــة اىل توف ضاف ــدار الســاعة . بالإ عــى م

حســب  مختلفــة  بأحجــام  ومخــازن  للعمــال، 

المســتثمر. احتياجــات 

ــة التســويقية  ي إطــار الحمل
ــة �ف ي هــذه الجول

ــأ�ت وت

ي تقــوم بهــا الهيئــة لســتعراض 
العالميــة الــىت

ي أهلتهــا لتكــون 
الفــرص الســتثمارية لديهــا والــىت

ــة  ــات الخفيف ــارة والصناع ــة للتج ــة المفضل الوجه

ــة،  ي المنطق
ــتية �ف ــات اللوجس ــطة والخدم والمتوس

ــواق  ــا إىل الأس ــن خاله ــول م ــهولة الوص ــث س حي

قليميــة إضافــة إىل البنيــة التحتيــة المتطــورة  الإ

ي 
والخدمــات والتســهيات والحوافــز المتعــددة الــىت

ي ذلــك بهــدف اســتقطاب المزيــد مــن 
تقدمهــا. ويــأ�ت

ــرة. ــة الح يانكية إىل المنطق ــري كات الس ــرسش ال

ــن  ــرش م ــارقة أك ــار الش ــرة مط ي ح
ــل �ف ــذا ويعم ه

ــطة  ــف الأنش ي مختل
ــية �ف ــن 160 جنس كةم 7600رسش

ــكل  ــا، لتش ه ــة وغري ــة والخدمي ــة والصناعي التجاري

اذ  بهــا،  المتواجــدة  الأنشــطة  نوعيــة  ي 
�ف تكامــا 

ــة عــى اســتقطاب اســتثمارات  تعمــل إدارة المنطق

جديــدة مــن خــال البحــث والستكشــاف لمناطــق 

قــارات  مختلــف  ي 
�ف ف  محتملــ�ي جــدد  مســتثمرين 

اتيجية توســعية تســتهدف  العالــم تنفيــذاً لســرت

l .مراكــز الســتثمار ورؤوس الأمــوال حــول العالــم
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حرة حمرية الشارقة تستعرض 
حوافزها االستثمارية في معرض 

»اتوميشن« مومباي 2016

وأكــد ســعادة ســعود ســالم المزروعــي مديــر 

وهيئــة  بالحمريــة  الحــرة  المنطقــة  هيئــة 

الشــارقة أهميــة  الحــرة لمطــار  المنطقــة 

ي معــرض مومبــاي باعتبــاره منصــة 
المشــاركة �ف

مثاليــة للتواصــل مــع رجــال الأعمــال وصنــاع 

القــرار مــن مختلــف القطاعــات الصناعيــة 

النفــط و الغــاز و الســيارات و الأدويــة و 

والكيماويــات  والأســمدة  الغذائيــة  المــواد 

ــدات  ــي المع ــاج و مصنع ــمنت و الزج والس

الكثــري  هــا  وغري ونيــات  لكرت والإ الكهربائيــة 

ىلي والتكنولوجيــا 
مــن تكنولوجيــا التشــغيل الآ

تقنيــة  حلــول  ومــزودي  المســتقبلية 

المعلومــات.

ــرب  ــة تعت ــرة بالحمري ــة الح ــال إن المنطق وق

الحــرة  المنطقــة  هيئــة  اســتعرضت 
فــي  مشــاركتها  خــال  بالحمريــة 
الــذي   2016 »اتوميشــن«  معــرض 
فــي  مومبــاي  مدينــة  فــي  أقيــم 
الهنــد مؤخــرا حوافزهــا االســتثمارية 
التكنولوجيــا  بقطــاع  الخاصــة 

الذكيــة. والصناعــة 

ي هــذا القطــاع 
كات العاملــة �ف مركــزاً مثاليــاً للــرسش

ي 
ــتهلك �ف ــاري مس ــرش مــن ملي ــول إىل أك للوص

ــم. مختلــف أرجــاء العال

ومــن جهتــه أكــد عــىي الجــروان نائــب المديــر 

ي حــرة الحمريــة الــذي مثــل الهيئــة 
التجــاري �ف

شــهد  الهيئــة  جنــاح  أن  المعــرض  هــذا  ي 
�ف

ف مــن  اً مــن المســتثمرين والمهتمــ�ي إقبــال كبــري

وصانعــي  المســتثمرين  مــن  المعــرض  زوار 

ىلي 
ي مجــال تكنولوجيــا التشــغيل الآ

القــرار �ف

الذيــن قدمــوا مــن مختلــف أرجــاء العالــم 

خــال  ومــن  منهــم  العديــد  أبــدى  حيــث 

ي 
�ف والجــاد  الكبــري  الهتمــام  استفســاراتهم 

ــهيات  ــن تس ــه م ــا تقدم ــرة وم ــة الح المنطق

l.للمســتثمرين ات  ف وممــري
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جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســعادة ســعود ســالم 

المزروعــي مديــر هيئــة المنطقــة الحــرة بالحمريــة 

ــدوىلي  ــارقة ال ــار الش ــرة لمط ــة الح ــة المنطق وهيئ

ــر. ي الزائ ــد الأورو�ب للوف

وأكــد المزروعــي خــال اللقــاء أن المناطــق الحــرة 

بإمــارة الشــارقة تحظــى بجاذبيــة خاصــة لــدى 

ي مختلــف القطاعــات 
ف �ف المســتثمرين الأوروبيــ�ي

لمــا تتمتــع بــه مــن مزايــا وتســهيات كان لهــا الدور 

ــز مكانتهــا عــى خريطــة الســتثمار  ي تعزي
الأكــرب �ف

ــن  ــة وم ــوال الأوروبي العالمــي وجــذب رؤوس الأم

ــدان العالــم. هــا مــن مختلــف بل غري

نجــازات والنجاحــات  وأطلــع الوفــد الزائــر عــى الإ

ي حققتهــا حــرة الحمريــة ومطــار الشــارقة 
الــىت

بهــا  تعمــل  ي 
الــىت الأعمــال  وقطاعــات  الــدوىلي 

هــا عــرب اتباعهــا  ف ي تمري
وأهــم عوامــل الجــذب الــىت

وفد أوروبي يطلع على 
مشاريع وأنشطة حرة مطار 

الشارقة والحمرية

ــات  ــم الخدم ي تقدي
ــة �ف ــري الدولي ــل المعاي لأفض

ــتثمارات  ــذب الس ــى ج ــاعد ع ي تس
ــىت ــة ال النوعي

تحتيــة  وبنيــة  آمــن  اســتثماري  بجــو  للعمــل 

ــاءات  عف ــة والإ ــة الكامل ــة للملكي ضاف ــة بالإ متكامل

يبيــة وأكــد عــزم الهيئــة مواصلــة تطويــر  الرف

الحوافــز الســتثمارية وتطبيــق أفضــل الممارســات 

الدوليــة وأحــدث التقنيــات المبتكــرة وتوفــري بنيــة 

تحتيــة متكاملــة مــن شــأنها اســتقطاب المزيــد 

عــى  وتشــجيعها  الأوروبيــة  الســتثمارات  مــن 

ــز  ي المنطقــة وتعزي
ي قدمــاً نحــو التوســع �ف

المــ�ف

القائمــة. الســتثمارات 

كات الأوروبيــة  وأضــاف المزروعــي إن اهتمــام الــرسش

ي المناطــق الحــرة بالشــارقة 
وتعزيــز تواجدهــا �ف

يعكــس مــدى ثقتهــا بمفهــوم الســتثمار الآمــن 

l .الــذي تتمتــع بــه حــرة مطــار الشــارقة والحمرية

التجاريــة  البعثــة  وفــد  إطلــع 
ملتقــى  فــي  المشــاركة  األوروبيــة 
اإلماراتــي  األوروبــي  األعمــال 
الــذي تنظمــه غرفــة تجــارة وصناعــة 
الشــارقة بالتعــاون مــع غرفــة تجــارة 
مشــاريع  علــى  لنــدن  وصناعــة 
الحــرة  المنطقــة  هيئــة  وأنشــطة 
لمطــار الشــارقة الدولــي والمنطقــة 

. بالحمريــة  الحــرة 

وأكــد المزروعــي خــال اللقــاء 
بإمــارة  الحــرة  المناطــق  أن 
بجاذبيــة  تحظــى  الشــارقة 
المســتثمرين  لــدى  خاصــة 
مختلــف  فــي  األوروبييــن 
بــه  تتمتــع  لمــا  القطاعــات 
وتســهيات  مزايــا  مــن 
فــي  األكبــر  الــدور  لهــا  كان 
خريطــة  علــى  مكانتهــا  تعزيــز 

العالمــي االســتثمار 
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مجموعة شرفكو تستثمر مائــة 
مليون دوالر في المنطقة الحرة 

بالحمرية

دشــن ســعود ســالم المزروعــي مديــر هيئــة المنطقــة الحــرة بالحمريــة 
لتخزيــن  مشــروعًا  الدولــي  الشــارقة  لمطــار  الحــرة  المنطقــة  وهيئــة 
المنتجــات البتروليــة لمجموعــة شــرفكو فــي المنطقــة الحــرة بالحمريــة 
، وتــا ذلــك جولــة تفقــد خالهــا المزروعــي مرافــق المشــروع  الــذي 
يضــم ) 16 ( خزانــًا بســعة تخزينيــة تبلــغ ) 80,000 ( متــر مكعــب ، و 
مــزود بآليــة متطــورة لتخزيــن و ضــخ المنتجــات البتروليــة مــن و إلــى 

الخزانــات وفــق أعلــى المعاييــر اللوجســتية العالميــة . 
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وع الجديــد  ووصــف ســعود المزروعــي المــرسش

اســتثمارات  لمجموعــة  مضافــة  قيمــة  بأنــه 

كــة  الرسش أن  إىل  اً  مشــري  ، المنطقــة  ي 
�ف فكــو  رسش

ي مجــال 
ســتثمارات الرائــدة �ف تعــد واحــدة مــن الإ

ــه  ي الســياق ذات
ــة ، و �ف ولي تجــارة المنتجــات البرت

ــرب  ــة تعت ــرة بالحمري ــة الح ــأن المنطق ــح ب أوض

مجــال  ي 
�ف الســتثمارات  لتنميــة  رئيســياً  مركــزاً 

و  النفــط  الثقيلــة لســيما صناعــة  الصناعــات 

ــداً عــى حــرص  وكيماويــات ، مؤك ــاز و البرت الغ

مجموعة شرفكو تستثمر مائــة 
مليون دوالر في المنطقة الحرة 

بالحمرية

الهيئــة بدعــم المســتثمرين مــن خــال تنميــة 

المنظومــة الخدميــة و التطويــر المســتمر للبنيــة 

التحتيــة .  

الديــن  ف  رسش الســيد  أوضــح   ، التفصيــل  ي 
و�ف

ــدب  ــو المنت ــذي و العض ــس التنفي ــد الرئي محم

ــغ ) 100  ــتثمرت مبل ــة اس ك ــأن الرسش ــة ب للمجموع

( مليــون دولر أمريــ�ي لتعزيــز عملياتهــا مــن 

ــة  ــر منظوم ــذي يوف ــد ال وع الجدي ــرسش ــال الم خ

 )  12  ( بقطــر  إمــداد  خــط  تضــم  لوجســتية 

بوصــة متصــل بمينــاء الحمريــة الرئيــىي و خــط 

آخــر بقطــر )8( بوصــة متصــل بالمينــاء الداخــىي 

تحميــل  ي 
�ف عاليــة  وكفــاءة  يعمــان برسعــة    ،

اً  ــة المختلفــة ، مشــري ولي ــغ المنتجــات البرت وتفري

اتيجية  ي إطــار اســرت
ي �ف

إىل أن قــرار التوســع يــأ�ت

ــتثمارات  ــن الس ــد م ــدف إىل المزي ــتقبلية ته مس

ي ظــل سياســة محفــزة تنتهجهــا المنطقــة الحــرة 
�ف

l   . بالحمريــة
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تكتبها: د. ناديـــة موسى إدريـــس

مبادئ إدارة الموارد البشرية 
االستراتيجية
) الحلقة 5(

النمــوذج  ســمات  الســابقة  الحلقــة  ي 
�ف تناولنــا 

يــة ووضحنــا  دارة المــوارد البرسش الفكــري الجديــد لإ

ي الأســاس 
نســان طاقــة ذهنيــة �ف مــن خالهــا أن الإ

نجــاز ويحتــاج إىل نمــط متحــرر  ي الإ
يعمــل برغبــة �ف

ــق  ــن فري ــل ضم ف يعم ــ�ي ــدع ح ــادة، ويب ــن القي م

الطاقــات  إطــاق  يصبــح  وبالتــاىلي  متجانــس. 

يــة هــو المدخــل الــذي تتبعــه إدارة المــوارد  البرسش

اتيجية لتعظيــم القيمــة المضافــة  يــة الســرت البرسش

ي بالنســبة لتكلفتــه وســنتناول  مــن الأداء البــرسش

ي الفكــر 
ي هــذه الحلقــة كيفيــة تطبيــق ذلــك �ف

�ف

الداري الحديــث :

ــك بالدرجــة  ــم ذل داري إىل أن يت ــر الإ يعتمــد الفك

الأوىل مــن خــال: 

المتــاح . 1 يــة  البرسش المــوارد  هيــكل  تحليــل 

للمنظمــة وتقييــم طاقاتــه ومهارتــه قياســاً إىل 

متطلبــات الأداء وظروفــه. 

يــة . 2 ف هيــكل المــوارد البرسش تحديــد الفجــوة بــ�ي

ــات  ــات، طاق ــارات، اتجاه ــتهدف ]مه المس

ف الهيــكل المتــاح والبحــث عــن  ذهنيــة[، وبــ�ي

مداخــل لســد هــذه الفجــوة. 

هيــكل . 3 وتوجيــه  ي  البــرسش الأداء  تخطيــط   

المهــارات والقــدرات بالتوافــق مــع متطلبــات 

ــتقباً.  ــاً ومس ــل حالي العم

تخطيــط أســاليب وآليــات ومحفــزات تعظيم . 4

ي. العائــد مــن الســتثمار البرسش

والمشــاركة . 5 الجماعــي  العمــل  توفــري 

ــل  ي ح
ي �ف ــرسش ــورد الب ــا� الم ــة لعن يجابي الإ

أوضاعهــا, وتطويــر  المنظمــة  مشــاكل 

ي فكــر إدارة 
         وهكــذا فــإن هــذا التحــول �ف

دارة  الإ إدراك  يعكــس  إنمــا  يــة  البرسش المــوارد 

والمتمثــل  ي 
نســا�ف الإ العمــل  لقيمــة  المعــا�ة 

. وقــد  ي
بــداع الذهــىف ي التفكــري والإ

بالدرجــة الأوىل �ف

دارة المعــا�ة بهــذه الحقيقــة بعــد  زاد اقتنــاع الإ

أن أظهــرت الصناعــة اليابانيــة قدراتهــا الفائقــة 

ــة  ف عــى الصناعــات الغربي عــى المنافســة والتمــري

عمومــاً والأمريكيــة عــى وجــه الخصــوص، وذلــك 

ي 
بداعيــة للعامــل اليابــا�ف باســتثمار الطاقــات الإ

ام الكامل  دارة يقــوم عــى الحــرت وتفعيــل نمــط لــاإ

الوظيفيــة  العاقــات  نمــط  وتنميــة  نســان  لاإ

ــولء.  ــى ال ي ع
ــىف ــدة والمب الممت

وقــد كان مفهــوم رأس المــال الفكــري مــن أهــم 

ات  ــري ــة المتغ ــة وحرك ــم والتقني ــورة العل ــج ث نتائ

ي منظمــات 
ــدأت ظاهــرة مختلفــة �ف ــة إن ب العولمي

الأعمــال -والمنظمــات عامــة- هــي ارتفــاع الأهميــة 

يطلــق  مــا  أو  الماديــة  غــري  لاأصــول  النســبية 

إذ  ]المعنويــة[  الملموســة  غــري  الأصــول  عليــه 

كات  ي أصــول الــرسش
أصبحــت تمثــل النســبه الأكــرب �ف

والمنظمــات. وبالتحليــل البســيط يتضــح أن تلــك 

اكمــة  الأصــول غــري الملموســة هــي المعرفــة المرت

يــة والناتجــة عــن الممارســة  ي عقــول المــوارد البرسش
�ف

الفعليــة للعمــل، والتوجيــه والمســاندة مــن القادة 

ات مــع الزمــاء  ، وتبــادل الأفــكار والخــرب ف فــ�ي والمرسش

، والتعــرض  ف ي فــرق العمــل، ومتابعــة المنافســ�ي
�ف

لمطالــب العمــاء، وكــذا نتيجــة التدريــب وجهــود 

ي تســتثمر فيهــا المنظمــات 
التنميــة والتطويــر الــىت

ايــدة  ف المرت المعرفــة  هــذه  إن  طائلــة.  مبالــغ 

وة الحقيقيــة للمنظمــات -بــل  اكمــة هــي الــرش والمرت

وللــدول-، وهــي بالتــاىلي مــا يطلــق عليــه الآن »رأس 

ــات  ــة عملي ــاً محصل ــي أيض ــري«، وه ــال الفك الم

ي تحولــت إىل 
ي المنظمــات الــىت

التعلــم المســتمرة �ف

ــت  ــذا أصبح ــل ه ــن أج ــة«. م ــات متعلم »منظم

ف  ف المنظمــات بــل وبــ�ي المنافســة الحقيقيــة بــ�ي

ــال  ــة رأس الم ــاء وتنمي ــة بن ي محاول
ــي �ف ــدول ه ال

ــة  الفكــري بــكل الوســائل الممكنــة، وحــىت بمحاول

ة مــن  ف الســطو عــى العنــا� الفكريــة المتمــري

الأخــرى.  والــدول  المنظمــات  أو  ف  المنافســ�ي

ذوي  مــن  المنظمــات  ي 
�ف العاملــون  ويعتــرب 

ــرأس  ــىي ل ــدر الرئي ــم المص ة ه ــرب ــة والخ المعرف

المــال الفكــري، ومــن ثــم يتضاعــف الهتمــام 

يــة مــن  بتطويــر نظــم وتقنيــات إدارة المــوارد البرسش

ي مــع هــذه المــوارد النــادرة  يجــا�ب أجــل التعامــل الإ

أصبحــت  المعــا�  العالــم  ي 
و�ف القيمــة.  ذات 

ــة  ــتخداماً للمعرف ــتيعاباً واس ــد اس ــات أش المنظم

ات وتعاظــم الفرص الناشــئة  نتيجــة رسعــة المتغــري

عنهــا مــن ناحيــة، وتزايــد المنافســة وضغــوط 
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العمــاء مــن ناحيــة أخــرى. لــذا نجــد المنظمــات 

عــى  المعــا�ة وقــد أصبحــت أكــرش اعتمــاداً 

المعلومــات والمعرفــة مــن أجــل البحــث عــن 

الجديــد مــن المنتجــات والخدمــات والأســاليب 

إىل  والأرسع  الأكفــأ  للوصــول  تســتخدمها  ي 
الــىت

. وتتمثــل اســتخدامات  ف العمــاء وســبق المنافســ�ي

عمليــات  ي 
�ف المعــا�ة  المنظمــة  ي 

�ف المعرفــة 

ي المجــالت التســويقية، 
البحــوث والدراســات �ف

ــدو الحاجــة للمعرفــة  ــة. كمــا تب داري ــة والإ نتاجي الإ

والخدمــات،  المنتجــات  تصميــم  ي 
�ف واضحــة 

وتطويــر النظــم والتقنيــات، وأعمــال التخطيــط 

الأداء  ومتابعــة  القــرارات  واتخــاذ  اتيجي  الســرت

نجــازات. وتقييــم النتائــج والإ

ي جميــع تلــك الحــالت يكــون الأســاس دائمــاً 
�ف

ي 
ــىت ــة ال ــدرات الذهني ــة والق ة والمعرف ــرب ــو الخ ه

ــن  ــة وم ي المنظم
اء �ف ــرون والخــرب ــا المدي ــع به يتمت

ف  ــ�ي ــارين والمتخصص ــن المستش ــم م ف به ــتع�ي تس

مــن خارجهــا. إن مشــكلة واحــدة تتعــرض لهــا 

ي 
ــل �ف ــل التعام ــا�ة مث ــات المع ــم المنظم معظ

أســواق المــال ومتابعــة حركــة أســعار الأســهم 

ي الأســواق الماليــة من 
والأوراق الماليــة والعمــات �ف

أجــل إدارة محفظــة الســتثمارات للمنظمــة، توضح 

أهميــة اســتخدام المعرفــة وتوظيــف القــدرات 

للحلــول  التماســاً  يــة  البرسش للمــوارد  الذهنيــة 

الصحيحــة.

ــاء  ــات بن ي عملي
ــم تعــد فقــط أداة �ف إن المعرفــة ل

بــل  للمنظمــات،  التنافســية  القــدرات  وتنميــة 

أصبحــت أيضــاً عنــراً مــن عنــا� المنافســة. 

تقنيــات  ي 
�ف المتمثلــة  المعرفــة  أن  ذلــك  ومثــال 

كــة  ي أتاحــت لرسش
المعلومــات والتصــالت هــي الــىت

ــىت  ــس أع ــب أن تناف ــع الكت ــال توزي ي مج
ــئة �ف ناش

وأقــدم دور النــرسش العالميــة وتتفــوق عليهــا، ذلــك 

أنهــا تنافــس بالمعرفــة. وبالتــاىلي فــإن المعلومــات 

عــى الحاســبات الآليــة قــد حلــت محــل تــال 

ــتودعات  ــاأ مس ــزال تم ــا ت ــت وم ي كان
ــىت ــب ال الكت

وأرفــف دور بيــع الكتــب التقليديــة وتمثــل مخزونــاً 

تتجمــد فيــه أمــوال طائلــة وتتكلــف نفقــات هائلــة 

ــق  ــة والحري ــار الرسق ــن أخط ــا م ــة عليه للمحافظ

ي جــرده وحــره. وبشــكل 
ــام �ف هــا وتنفــق الأي وغري

عــى  اعتمــاداً  الأكــرش  المنظمــات  فــإن  عــام 

ــد  ــاك المزي ــو امت ــول نح ي التح
ــدأت �ف ــة ب المعرف

المــال  رأس  ]أي  الملموســة  غــري  الأصــول  مــن 

ــول  ــاك الأص ــاء امت ــن أعب ــص م ــري[ والتخل الفك

ــك المنظمــات المتعلمــة ذات  الملموســة. ففــي تل

ات  ف ، والتجهري ي
المعرفــة تقــل الحتياجــات إىل المبــا�ف

ومعــدات  الشاســعة  والمســاحات  المكتبيــة، 

النقــل ومســتلزمات التخزيــن، وتتحــول كل تلــك 

ي 
ن �ف ف الأصــول إىل أرقــام ومعلومــات ومعرفــة تخــرت

ــت. ن نرت ــبكات الإ ــى ش ــة وع ــبات الآلي الحاس

الفكــري  المــال  رأس  عــن  الحديــث  ويصاحــب 

ي« ويقصــد بــه قيمــة  مفهــوم »رأس المــال البــرسش

محســوبة  للمنظمــة  المتاحــة  يــة  البرسش المــوارد 

بقــدر مــا أنفــق عليهــا مــن تعليــم وتدريــب ورعايــة 

ــى  ي ع
ــذا�ت ــم ال ــرص للتعلي ــة وف ــة وثقافي اجتماعي

ــة. ــت المنظم وق

ــا�ة؟  ــات المع ي المنظم
ــال �ف ــك رأس الم ــن يمل م

يقدمــون  مــن  أن  ي 
المــاىصف ي 

�ف التصــور  كان 

كات ومنظمــات  المســاهمات الماليــة لتكويــن الــرسش

ولكــن  المــال،  رأس  أصحــاب  هــم  الأعمــال 

ــم، إن  ــرى أه ــة أخ ــرح حقيق ــد يط ــع الجدي الواق

إن رأس  المنظمــة.  يملــك  المعرفــة  يملــك  مــن 

ــم  ــة، فه ــاب المعرف ــه أصح ــري يقدم ــال الفك الم

ــك  ــم. وبذل ــي والأه ــال الحقيق ــاب رأس الم أصح

يــة مــع أفــراد  ف تتعامــل إدارة المــوارد البرسش حــ�ي

المنظمــة يجــب أن ينطلــق هــذا التعامــل مــن 

ف ليســوا أجــراء يعملــون  تلــك الحقيقــة، إن العاملــ�ي

كاء كمــا صورتهــم  لقــاء أجــر، كمــا أنهــم ليســوا رسش

ــت  ي أدرك
ــىت ــة نســبياً وال بعــض التجاهــات الحديث

ــص  ــت التخل ــة وحاول ي ــوارد البرسش ــة دور الم أهمي

دارة  ــكار الإ ــا أف ي تمثله
ــىت ــلبيات ال ــض الس ــن بع م

ي الواقــع أصحــاب المنظمــة 
التقليديــة، ولكنهــم �ف

ــي«  ــري »الحقيق ــال الفك ــون رأس الم ــم يملك لأنه

الــذي ل يمكــن الســتغناء عنــه. إن الأمــوال يمكــن 

ومؤسســات  بنــوك  توجــد  ل  ولكــن  اضهــا،  اقرت

l .قــراض الأفــكار والمعرفــة لإ
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عبداهلل بن سالم القاسمي يفتتح 
الدورة الـ 41 من معرض الشرق 
األوسط للساعات والمجوهرات

ــرض  ــه للمع ــدى وصول ــموه ل ــتقبال س ي اس
وكان �ف

كل مــن ســعادة خولــة المــا رئيــس المجلــس 

مــارة الشــارقة وســعادة عبــدهللا بــن  الستشــاري لإ

ســلطان العويــس رئيــس مجلــس إدارة غرفــة تجارة 

وصناعــة الشــارقة وعــدد مــن أعضــاء مجلــس 

المدفــع  محمــد  ســيف  وســعادة  الغرفــة  إدارة 

ــز إكســبو الشــارقة وعــدد  الرئيــس التنفيــذي لمرك

ف والشــخصيات المهمــة  ف الحكوميــ�ي مــن المســؤول�ي

ووممثــىي  الدبلومــاسي  الســلك  مــن  وأعضــاء 

تحــت رعايــة صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس األعلــى 
حاكــم الشــارقة افتتــح ســمو الشــيخ عبداللــه بــن ســالم القاســمي نائــب حاكــم الشــارقة مؤخــرًا فعاليــات 
الــدورة الـــ41 مــن معــرض الشــرق األوســط للســاعات والمجوهــرات فــي مركــز إكســبو الشــارقة بمشــاركة 

أكثــر مــن 500 عــارض مــن جميــع أنحــاء العالــم والــذي يقــام علــى مســاحة 30 ألــف متــر مربــع.

صناعــة الذهــب والمجوهــرات مــن مــاك وصاغــة 

ــار. وتج

واســتهل ســمو الشــيخ عبدهللا بن ســالم القاســمي 

يــط التقليــدي إيذانــا  زيارتــه للمعــرض بقــص الرسش

المعــرض  أجنحــة  ي 
�ف تجــول  بعدهــا  بافتتاحــه 

حــول  ح  رسش إىل  واســتمع  ف  العارضــ�ي ومنصــات 

العالميــة  والتطــورات  المعروضــات  أحــدث 

ي 
الخاصــة بقطــاع الســاعات والمجوهــرات والــىت

ضمــت عامــات الســاعات العالميــة والمجوهــرات 
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ــة  ــن محمــد الحمــادي قنصــل عــام دول ــز ب العزي

المســاعد  تنديقارانــاو  وبوقشــاند  ي  د�ب ي 
�ف قطــر 

ف  ي القنصليــة العامــة لجمهوريــة الفلبــ�ي
التجــاري �ف

. ي د�ب ي 
�ف

كمــا تلقــى ســموه إهــداء مــن مجلــس إدارة غرفــة 

ــموه  ــم لس ــرا منه ــارقة تقدي ــة الش ــارة وصناع تج

ــات  ــاح فعالي ــم بافتت ــه له يف ــه وترسش ــى تفضل ع

ق الأوســط للســاعات  الــدورة 41 لمعــرض الــرسش

والمجوهــرات.

إن  العويــس  ســلطان  عبــدهللا  ســعادة  وقــال 

ق الأوســط للســاعات والمجوهــرات  معــرض الــرسش

ي صناعــة 
مــارة الشــارقة �ف يعكــس المكانــة الرائــدة لإ

ى  المعــارض وتنظيــم الفعاليــات والمعــارض الكــرب

مــارة  ي الإ
لتعزيــز النشــاط التجــاري والقتصــادي �ف

الأعمــال  قطاعــات  مختلــف  ودعــم  والمنطقــة 

ي تتخــذ مــن الشــارقة نقطــة انطــاق للتوســع 
الــىت

والعالميــة  القليميــة  الأســواق  إىل  والوصــول 

تجــار  للتقــاء  مهمــة  تجاريــة  منصــة  ويعتــرب 

ــم  الذهــب والمجوهــرات مــن مختلــف دول العال

الصفقــات  وعقــد  والتجــارب  ات  الخــرب لتبــادل 

الموقــع  يرســخ  تأكيــد  بــكل  وهــذا  التجاريــة 

القتصــادي للشــارقة والــذي تلعــب غرفــة تجــارة 

ــه. ي المســاهمة ب
اً �ف ف ــري ــة الشــارقة دوراً متم وصناع

ــن  ام ف ــت المعــرض يرت ــس اىل أن توقي وأشــار العوي

ي الدولــة الــذي 
مــع انتعــاش ســوق المجوهــرات �ف

ــذ  ــة من ي المائ
ــبة 6 �ف ــب بنس ي الطل

ــواً �ف ــجل نم س

ــع  ــد تراج ــك بع ــاري 2016 وذل ــام الج ــة الع بداي

ي الربــع الأخــري مــن العــام 2014 
أســعار الذهــب �ف

ي 
ف أكــرش حــذرا حينهــا �ف وهــو مــا جعــل المســتهلك�ي

ــعار  ــع أس ــد أدى تراج اء وق ــرسش ــات ال ــذ عملي تنفي

ويجيــة واحتــدام  الذهــب إىل تنشــيط العــروض الرت

المنافســة وبالتــاىلي إىل اســتقرار حجــم مبيعــات 

الدراســات  وكالــة  لتقديــرات  وفقــاً  الذهــب 

ــور”. ــة »يورومونيت ــاث العالمي والأبح

ي المعرض 
ايــدة �ف ف   وأشــاد العويــس بالمشــاركة المرت

ــاً  ــزاً إقليمي ــرب مرك ــارات تعت م ــة الإ ــداً أن دول ..مؤك

المرصعــة بالذهــب والألمــاس والأحجــار الكريمــة 

التصاميــم  خطــوط  أحــدث  مــن  والمســتوحاة 

ة  ــري ــاركة الكب ــى المش ــموه ع ــىف س ــا�ة وأث المع

ي قطــاع 
ف �ف ف والفنيــ�ي لأبــرز الصّنــاع والمصممــ�ي

والعالمــي  قليمــي  الإ والمجوهــرات  الســاعات 

ي هــذا المعــرض 
لعــرض أحــدث مجموعاتهــم �ف

ي يحققهــا 
ي اســتكمالً للنجاحــات الــىت

الــذي يــأ�ت

ي الشــارقة.
قطــاع المعــارض التجاريــة والصناعية �ف

للســاعات  الأوســط  ق  الــرسش معــرض  ويتيــح 

ف فرصــة البيــع المبــارسش  والمجوهــرات للعارضــ�ي

مــن  المعــرض  زوار  ســيتمكن  حيــث  للجمهــور 

الطــاع عــى مجموعــة واســعة مــن المجوهــرات 

والســاعات والحــىي والألمــاس والأحجــار الكريمــة 

ــة  ــات التجاري ــم العام ــماء أه ــل أس ي تحم
ــىت وال

العالميــة الراقيــة.

ي ختــام الجولــة كــرم ســمو الشــيخ عبــدهللا 
و�ف

بــن ســالم القاســمي كا مــن ســعادة خولــة المــا 

مــارة الشــارقة وعبد  رئيــس المجلــس الستشــاري لإ
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ــاً  ــاً ..منّوه ــاس أيض ــرات واللم ــب والمجوه للذه

ــاع  ــن صن ــد م ــار العدي ــرب خي ــرض يعت ــأن المع ب

ف  ف والعالميــ�ي قليميــ�ي الســاعات والمجوهــرات الإ

ــط  ق الأوس ــرسش ي ال
ــم �ف ــدث مجموعاته ــرض أح لع

حيــث أنــه مــن المتوقــع أن يلقــى إقبــالً ملحوظــاً 

خاصــة بســبب القطــع والمنتوجــات الفريــدة مــن 

ي يتــم إطاقهــا حريــاً أثنــاء المعــرض 
نوعهــا الــىت

والعــدد الكبــري مــن الــزّوار مــن كل أرجــاء المنطقــة 

المعروضــات  اء  ورسش لرؤيــة  يقصدونــه  الذيــن 

ــام. الفاخــرة كل ع

مــن جانبــه قــال ســعادة ســيف محمــد المدفــع إن 

ق الأوســط للســاعات والمجوهــرات  معــرض الــرسش

ة ويحظــى بإقبــال كبري  ف يعــد مــن المعــارض المتمــري

ي باتــت تشــغلها 
وممــا ل شــك فيــه أن المكانــة الــىت

قليمــي والــدوىلي  ف الإ إمــارة الشــارقة عــى المســتوي�ي

تتيــح لهــا الهتمــام بالســلع والمنتجــات الفاخــرة.

وأشــار الرئيــس التنفيــذي لمركــز إكســبو الشــارقة 

إىل أن الــدورة الحاليــة تشــهد إقبــالً عى المشــاركة 

ق الأوســط  ة لمعــرض الــرسش ف ــة المتمــري نظــراً للمكان

المتحقــق  والنجــاح  والمجوهــرات  للســاعات 

قبــل عشــاق  مــن  الكبــري  قبــال  والإ ف  للعارضــ�ي

الذهــب والمجوهــرات عــى المعــرض لاطــاع 

ــة  ــورات العالمي ــات والتط ــدث المعروض ــى أح ع

ي ضمــت أبــرز 
بقطــاع الســاعات والمجوهــرات والــىت

ي صناعــة الســاعات العالميــة 
العامــات التجاريــة �ف

والألمــاس  بالذهــب  المرصعــة  والمجوهــرات 

أحــدث  مــن  والمســتوحاة  الكريمــة  والأحجــار 

خطــوط التصاميــم المعــا�ة وآخــر صيحــات 

والأحجــار  المجوهــرات  مجــال  ي 
�ف الموضــة 

الكريمــة.

وأشــاد المدفــع بالهتمــام الكبــري الــذي توليــه 

ــة  ــرب صناع ــث تعت ــارض حي ــاع المع ــة لقط الدول

أشــار العويــس الــى أن توقيــت 
المعــرض يتزامــن مــع انتعــاش 
فــي  المجوهــرات  ســوق 
الدولــة الــذي ســجل نمــوًا فــي 
المائــة  6 فــي  بنســبة  الطلــب 
منــذ بدايــة العــام الجــاري 2016 
أســعار  تراجــع  بعــد  وذلــك 
الذهــب فــي الربــع األخيــر مــن 

 2014 العــام 
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ا لقتصــاد الشــارقة ورافدا  المعــارض داعمــا مبــارسش

للســياحة والتجــارة والســتثمار إىل جانــب عــدد من 

القطاعــات المرتبطــة بهــذه الصناعــة مثــل قطــاع 

وخدمــات  النقــل  وقطــاع  والفنــادق  الضيافــة 

عــان ممــا يعــزز مــن دور هــذا  الفعاليــات والإ

ي تنويــع مصــادر الدخــل والــذي 
القطــاع المهــم �ف

ــارة. م ــنوياً إىل الإ ف س ــ�ي ــتقطب الماي ــات يس ب

ويحتضــن المعــرض خــال أيــام انعقــاده سلســلة 

المعهــد  يقدمهــا  ات  والمحــا�ف النــدوات  مــن 

تناقــش  الكريمــة  والأحجــار  لاألمــاس  الــدوىلي 

صناعــة  ي 
�ف والتطــورات  التجاهــات  أحــدث 

العالمــي. المســتوى  عــى  المجوهــرات 

ــرض إىل  ــن المع ــام م ــذا الع ي دورة ه
ــارك �ف ويش

مــارات العربيــة المتحــدة عــدد  جانــب دولــة الإ

ــة  ــة والعالمي ــة الوطني ــدول والأجنح ــن ال ــري م كب

ــغ  ــر وهون ف وم ــ�ي ــكا والص ــن وبلجي ــل البحري مث

ــان  ــان والأردن ولبن ــا والياب ــد وإيطالي ــغ والهن كون

يــا وباكســتان وروســيا والمملكــة  ف وليتوانيــا ومالري

العربيــة الســعودية وســنغافورة وتايلنــد وتركيــا 

والمملكــة المتحــدة والوليــات المتحــدة الأمريكيــة 

ــا  ي ف ــا ومالري ــد وإيطالي ــغ والهن ــغ كون ــن وهون واليم

وســنغافورة وتايلنــد.

ــية  ــرات الماس ــب والمجوه ــاق الذه ــر أن عش يذك

ة  ف ــري ــة مم ــع مجموع ــم م ــذا الموس ــد ه ــى موع ع

ي يتــم اختيارهــا بعنايــة مــن 
مــن المجوهــرات الــىت

ــعة  ــة واس ــن مجموع ــم ضم ــاء العال ــف أنح مختل

المصنوعــة  المجوهــرات  مــن  التصاميــم  مــن 

والحداثــة  الأصالــة  ف  بــ�ي تجمــع  ي 
والــىت يدويــاً 

الفخامــة  مــن عشــاق  الــزوار  لســتقطاب آلف 

وإرضــاء أذواقهــم المختلفــة بتصاميمهــا المذهلــة 

بــداع. والمفعمــة بالإ

ق  ويقــوم »إكســبو« الشــارقة بتنظيم معــرض الرسش

ي العــام 
ف �ف الأوســط للســاعات والمجوهــرات مرتــ�ي

ــه يعتــرب الوجهــة المثاليــة للتعــرف عــى  حيــث إن

ي مجــال المجوهرات 
أحــدث التصاميــم العالميــة �ف

والألمــاس  الذهــب  ومعروضــات  والســاعات 

الأجــواء  جانــب  وإىل  والعريــة.  التقليديــة 

ي 
ــرض �ف ــا المع ي يتضمنه

ــىت ــة ال ــة المذهل الحتفالي

دورتــه الحاليــة فإنــه يتســىف للــزوار فرصــة لقتنــاء 

ي 
أفضــل المجوهــرات المحليــة والعالميــة والــىت

لــم تعــرض مــن قبــل كمــا يمكنهــم الطــاع عــى 

الأعمــال التقليديــة والعريــة ذات التصاميــم 

ضافــة إىل المجوهــرات اليدويــة مــن  بداعيــة بالإ الإ

ــم. ــاء العال ــف أنح مختل

ي دورتــه الـــ 41 للــزّوار مفاجآت 
ويقــّدم المعــرض �ف

ــة عــى أطقــم مجوهــرات  ة وســحوبات يومّي ــري كب

l .وســاعات مــن المــاس وهدايــا قّيمــة
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الجمركي    88

عــي للقطــع  تعتــرب جرائــم التهريــب غــري الرسش

الأثريــة واحــدة مــن أقــدم الجرائــم العابــرة 

للحــدود. ولكــن بالنســبة إىل منظمــة الجمــارك 

الجمركيــة،  دارات  الإ مــن  وأعضائهــا  العالميــة 

كخطــر  الجرائــم  هــذه  شــخصت  قــد  فأنهــا 

ــي  ه. أن التنام ــري ــه وتأث ي حجم
ــرب �ف ــدأ يك داهــم ب

ي نهــب وســلب وتدمــري وتهريــب الآثــار 
الرسيــع �ف

وتــورط  الراعــات  مناطــق  مــن  وخصوصــاً 

قــد  فيهــا  المســلحة  رهابيــة  الإ الجماعــات 

شــد النتبــاه مختلــف الهيئــات الدوليــة لهــذه 

ــة  ــت الأمان ــال، تبن ــبيل المث ــى س ــألة. فع المس

ــم المتحــدة  ــع لاأم ــن التاب ــس الأم ــة لمجل العام

ي عــام 2015 وهمــا القــرار 2195 والقــرار 
قراريــن �ف

عــي  2253، وهمــا يركــزان عــى التهريــب غــري الرسش

ــار. ــع الآث لقط

منظمة الجمارك العالميـة تسرع 
الخطى في مواجهة تهريب اآلثار

منظمــة  عقــدت   ، ف الماضيتــ�ي ف  الســنت�ي وخــال 

ــات  ــاورات واجتماع ــدة مش ــة ع ــارك العالمي الجم

دوليــة  منظمــات  عــدة  مــع  المســتوى  عاليــة 

ي 
أخــرى ذات العاقــة بالآثــار والمــوروث الثقــا�ف

بيــة والعلم  اليونســكو)منظمة الأمــم المتحــدة للرت

ــب الأمــم المتحــدة  ــول، ومكت ب ــة(، والنرت والثقاف

ــدوىلي  ي بالمخــدرات والجريمــة والمعهــد ال
المعــىف

المتاحــف  ومجلــس  الخــاص  القانــون  لتوحيــد 

قليميــة كالـــ) اليوروبــول-  العالمــي والمنظمــات الإ

وكالــة تطبيــق ألمــن الأوروبيــة(. لقــد بذلــت عــدة 

ي حــول 
نشــاطات بمــا فيهــا لقــاءات عصــف الذهــىف

ــة  ــتجابة الجمركي ــز الس ــة لتعزي ــرق المحتمل الط

ــار. وع لقطــع الآث ــب الامــرسش غــى مشــكلة التهري

دور  مســألة  تفرعــت  الإجــراءات  هــذه  ومــن   

وع  ــرسش ــري الم ــب غ ــن التهري ــد م ي الح
ــارك �ف الجم

ي 
ة �ف ــارسش ــتها مب ــم مناقش ي ت

ــىت ــة وال ــع الأثري للقط

ي 
دورة مجلــس منظمــة الجمــارك العالميــة الــىت

ي شــارك فيهــا 180 
ي 15 يوليــو 2016  والــىت

عقــدت �ف

ــى  ــوا ع ــاء ووافق ــف أرج ــن مختل ــة م إدارة جمركي

ــوص. ــذا الخص ــة به ــس المنظم ــرار مجل ق

وأقــر القــرار المذكــور احتمــال وجــود صلــة فيمــا 

ــيل  ــع غس ــار م ــي لاآث ع ــري الرسش ــب غ ف التهري ــ�ي ب

الإجراميــة  النشــاطات  مــن  هــا  وغري الأمــوال 

ي تحــول هــذا لنــوع مــن الجرائــم 
رهابيــة والــىت والإ

ــرار  ــدد الق ــا ش ــى. كم ــية أع ــتويات سياس إىل مس

ــة  ــر الفرص ــزال توف ــة ل ت ــدود الدولي ــى أن الح ع

والثقافيــة  الأثريــة  القطــع  لمواجهــة  الأكــرب 

دور  بســط  مــن  يحتــم  مــا  وهــذا  المنهوبــة، 

ي مواجهــة هــذا الباء.
الجمــارك كمســاهم فعــال �ف

أهميــة  عــى  الضــوء  الجتمــاع  ســلط  كمــا 
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التصديــر  شــهادات  اســتخدام  ي 
�ف المنافــع 

ــة،  ــارك العالمي ــة الجم ــكو- منظم ــوذج اليونس نم

ي 
ي تعمــل عــى تعزيــز وتطويــر المشــاركة �ف

الــىت

ــتويات  ــى المس ــق ع ــاون الوثي ــات والتع المعلوم

ف  ف المعنيــ�ي قليميــة والدوليــة فيمــا بــ�ي الوطنيــة والإ

ــب  ــن خــال المكات ــة م ــود المبذول ــه الجه ــا في بم

التابعــة  المعلومات)ريلــو(  لتبــادل  قليميــة  الإ

لمنظمــة الجمــارك العالميــة. كمــا تشــجع منظمــة 

تفعيــل  عــى  أعضاءهــا  العالميــة  الجمــارك 

اســتخدام نظــام الآركيــو*ARCHEO وهــي منصــة 

ي تقــدم 
ونيــة لشــبكة التواصــل الجمــركي الــىت إلكرت

خدماتهــا كوســيلة تواصــل لتبــادل المعلومــات 

ي تشــخيصه والتحقــق مــن قطــع 
والمســاعدة �ف

الآثــار والقطــع الفنيــة، ل ســيما وأن آركيــو قــد تــم 

ــز  ــف وتعزي ــدث الوظائ ــع أح ــاءم م ــه ليت تعديل

ــن  ه م ــع غــري ــه م ة المســتخدم خــال تواصل خــرب

طــة والأكاديميــات. الــوكالت الأخــرى كالرسش

ي التدريــب النوعــي 
 ولأنهــا قــد شــخصت قصــوراً �ف

ي هــذا المجــال، فــإن منظمــة 
ــاط الجمــارك �ف لضب

الجمــارك العالميــة أخــذت عــى عاتقهــا مســاعدة 

ــال  ي مج
ــر الأدوات و�ف ــال تطوي ــن خ ــا م أعضائه

كاء مــن  امــج التدريبيــة بالتعــاون مــع الــرسش الرب

ــات. المنظم

الجمــارك  المنظمــة  قامــت  المجــال  هــذا  ي 
و�ف

ــات  ــادل المعلوم ــي لتب ــن الحقيق ي الزم
ــل �ف ــة التواص ــيلة خدم ــي وس ــو Archeo: ه *الآركي

هــا مــن الــوكات المنفــذة للقانــون  دارات الجمركيــة وغري ف الإ والتعــاون والتنســيق بــ�ي
ــات  ف والمنظم ــ�ي ــن الأكاديمي اء م ــة والخــرب ــات الدولي ــة المختصــة والمنظم ــات المحلي الهيئ

ــار ــب الآث ــع تهري ــل من ــن أج ــة م ــري الحكومي غ

ي أمينهــا العــام الســيد كينــو 
العالميــة ممثلــة �ف

ميكوريــا بتوقيــع  مذكــرة تفاهــم مــع المعهــد 

بيــة  ي  وهــو أكــبر متحــف  ومجمــع للرت
السمثســو�ف

ي العالــم، ممثــل بمديــره للعاقــات 
والأبحــاث �ف

ــد  ــون. ومعه ــوىلي فان ــة م ــة، الآنس ــج الدولي ام والرب

المعاهــد  ألمــع  مــن  واحــد  هــو  ي 
السميثســو�ف

ات  المعــروف بضمــه قــادة كبــار مــن أصحاب الخــرب

ة  والمعرفــة الواســعة هــو حفــظ المــوروث  ــري الكب

ــة تهــدف بصــورة خاصــة  اك . إن هــذه الرسش ي
ــا�ف الثق

القــدرات  وبنــاء  التدريــب  برامــج  تطويــر  إىل 

العالــم  أنحــاء  جميــع  ي 
�ف الجمــارك  لموظفــي 

وتطويــر وتعزيــز أجهــزة منظمــة الجمــارك العالميــة 

ي 
المعنيــة بشــؤون الملكيــات الثقافيــة والمشــاركة �ف

ــة  دارات الجمركي ــاعدة الإ ــراض مس ــات لأغ المعلوم

قــد  تكــون  ي 
الــىت الثقافيــة  المــواد  لتشــخيص 

تعرضــت إىل الســلب والنهــب أو تــم تهريبهــا، كمــا 

اكــة تهــدف إىل تطويــر حمــات توعيــة  أن هــذه الرسش

كة تهــدف إىل الحــد مــن التهريــب  يــة مشــرت جماهري

ــة. ــواد الثقافي وع للم ــرسش الام

امــج  ــرة العاقــات والرب وقالــت ملــوي فانــون، مدي

الــوكاء  إن   “  : ي
السميثســو�ف بمعهــد  الدوليــة 

ي خــط الدفــاع 
ف يقفــون �ف ف الجمركيــ�ي والموظفــ�ي

ــورث  ــي للم ع ــري الرسش ــب غ ــة التهري ي مواجه
الأول �ف

ــم  ــرة التفاه ــة: » إن مذك ــت قائل .« وأضاف ي
ــا�ف الثق

ي ومنظمــة الجمــارك 
ف المعهــد السميثســو�ف هــذه بــ�ي

ف  ــ�ي ــة ب ــة العالمي اك ــن الرسش ــزء م ــي ج ــة ه العالمي

ــارك.  ي والجم
ــا�ف المتاحــف ومؤسســات القطــاع الثق

ي مهاراتنــا وأن نعمــل 
علينــا أن نتشــارك ســوية �ف

للتاريــخ  الداهــم  الخطــر  هــذا  لوقــف  ســوية 

ي للعالــم.”
اث الثقــا�ف والــرت

ــام  ف الع ــ�ي ــا الأم ــو ميكوري ــيد كين ــال الس ــا ق فيم

ــا  ــال عملن ــن خ ــة: » م ــارك العالمي ــة الجم لمنظم

ــارك  ــع الجم ــد لمجتم ــق الوحي ــأن الطري ــا  ب أدركن

اث  ــرت ــاظ عــى ال ي مســاعدة صــون والحف
ــدوىلي �ف ال

اكــة مع  ك يتــم فقــط مــن خــال الرسش ي المشــرت
الثقــا�ف

ي هــذا المجــال بمــا فيــه المتاحــف 
قــادة العالــم �ف

والأكاديميــات ومعاهــد البحــوث. ولمــا كان المعهــد 

ي 
�ف الخصائــص  هــذه  ف  بــ�ي يجمــع  ي 

السيمثســو�ف

مؤسســة واحــدة، لذلــك نحــن نتطلــع بشــدة لبنــاء 

l ».ــة اك ــذه الرسش ه
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الجمركي    88

العربية للطيران 
تعلن صافي أرباحها خالل النصف 

األول من العام الجاري

وصــل صافــي أربــاح العربيــة للطيــران خــال النصــف األول 
بنمــو نســبته  245 مليــون درهــم،  إلــى  الجــاري  العــام  مــن 
%3.5، بالمقارنــة مــع 237 مليــون درهــم خــال نفــس الفتــرة 
مــن العــام الماضــي. فيمــا وصلــت إيــرادات الشــركة خــال 
النصــف األول مــن 2016 إلــى 1.84 مليــار درهــم، مقارنــة ب 
1.75 مليــار درهــم خــال نفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي، 

محققــة زيــادة بمعــدل 4.5%. 
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العــام  ي مــن 
الثــا�ف الربــع  نتائــج  فيمــا يخــص 

كــة إىل 131  ي أربــاح الرسش
الجــاري، وصــل صــا�ف

مقارنــة   14% بنســبة  اجــع  برت درهــم،  مليــون 

بلغــت  2015،فيمــا  عــام  مــن  ة  الفــرت بنفــس 

يــرادات 894 مليــون درهــم، بزيــادة قدرهــا 4%  الإ

ة من العام 2015.   مقارنة بنفس الفرت

ان أكــرش مــن 2 مليــون  ونقلــت العربيــة للطــري

ي 30 يونيــو 
ي المنتهــي �ف

مســافر خــال الربــع الثــا�ف

ة  2016، مســجلة نمــواً بنســبة %12 مقارنــة بالفــرت

نفســها مــن عــام 2015. وبلــغ معــدل إشــغال 

ة نســبة مرتفعــة وصلــت  المقاعــد خــال تلــك الفــرت

.78% إىل 

الجــاري،  العــام  مــن  الأول  النصــف  وخــال 

طائــرات  ثــاث  ان  للطــري العربيــة  اســتلمت 

ة  جديــدة، وأطلقــت ثــاث رحــات جديــدة مبــارسش

والهرســك،  البوســنة  عاصمــة  رساييفــو،  إىل 

ــارقة  ــار الش ي مط
ــىي �ف ــا الرئي ــز عملياته ــن مرك م

ــة  ــعت العربي ــا، وس ة ذاته ــرت ــال الف . وخ ــدوىلي ال

ان عملياتهــا التشــغيلية بإطــاق رحــات  للطــري

ي 
�ف والريــاض،  عمــان  ي 

مدينــىت ف  بــ�ي جديــدة 

ــرب  ي المغ
ــة �ف ك ــات الرسش ــز عملي ــق مرك ف أطل ــ�ي ح

ي فرنســا، 
ــو �ف ف مــن مراكــش إىل ب ــ�ي ف جديدت ــ�ي رحلت

ي فرنسا أيضاً. 
 ومن فاس إىل تولوز �ف

إىل  اليــوم  رحاتهــا  ان  للطــري العربيــة   ّ وتســري

انطاقــاً  بلــداً   33 ي 
�ف وجهــة   120 مــن  أكــرش 

ي دولــة 
كــة الأربعــة �ف مــن مراكــز عمليــات الرسش

مارات، والمغرب، ومر، والأردن.   الإ

عــى  اً  كبــري إقبــالً  ان  للطــري العربيــة  وشــهدت 

ــة 4.1  ك ــوزات، حيــث نقلــت طائــرات الرسش الحج

ــن العــام  ــون مســافر خــال النصــف الأول م ملي

ة  2016، بزيــادة قدرهــا %14 مقارنــة بنفــس الفــرت

. واســتقّر معــدل إشــغال  ي
مــن العــام المــاىصف

المقاعــد، أي نســبة عــدد المســافرين إىل عــدد 

المقاعــد المتوافرة، خال الأشــهر الســتة الأوىل من 

ــد معــدلت مرتفعــة بلغــت 79%.  عــام 2016 عن

فــازت   ، الحــاىلي العــام  مــن  إبريــل  شــهر  ي 
و�ف

ان  ــري ــة ط ك ــل رسش ــزة “أفض ان بجائ ــري ــة للط العربي

الأوســط” ضمــن  ق  الــرسش ي منطقــة 
اقتصــادي �ف

نــس ترافيلــر ميــدل إيســت  ف حفــل توزيــع جوائــز “بري

مواكبــة  ي 
�ف الدؤوبــة  لجهودهــا  تقديــراً   ”2016

كات.   احتياجات مسافري الأعمال والرسش

، رئيــس  ي
وقــال الشــيخ عبــد هللا بــن محمــد آل ثــا�ف

ي النتائــج 
ان: “تــأ�ت مجلــس إدارة العربيــة للطــري

كــة الراســخ  ام الرسش ف الماليــة القويــة لتؤكــد الــرت

بتوفــري القيمــة المضافــة لعمائهــا وحفاظهــا عــى 

اتيجية النمــو  الكفــاءة التشــغيلية للعمليــات واســرت

كة  الطموحــة. وتعكس هــذه النتائج أيضــاً أداء الرسش

المتواصلــة  الضغوطــات  مــن  بالرغــم  القــوي 

كات  رسش تشــهدها  ي 
الــىت الأربــاح  هوامــش  عــى 

ان والتحديــات المســتمرة المرتبطــة بالوضــع  الطــري

المنطقــة«. ي 
�ف الراهــن  والســياسي   القتصــادي 

ف بمســتقبل قطــاع  نــزال متفائلــ�ي وأضــاف: »ل 

ونواصــل  المنطقــة،  ي 
�ف القتصــادي  ان  الطــري

وتعزيــز  رحاتنــا  شــبكة  توســيع  ي 
�ف الســتثمار 

ف  كــري الكفــاءة التشــغيلية لعملياتنــا، وكذلــك الرت

عــى أســواق الســفر الناشــئة لتوفــري خيــارات 

ــات  ــن المجتمع ــرب م ــة أك يح ــوي لرسش ــفر الج الس

l المحليــة.” 

ونقلــت العربيــة للطيــران أكثــر مــن 2 
مليــون مســافر خــال الربــع الثانــي 
 ،2016 يونيــو   30 فــي  المنتهــي 
ــة  مســجلة نمــوًا بنســبة %12 مقارن
 .2015 عــام  مــن  نفســها  بالفتــرة 
وبلــغ معــدل إشــغال المقاعــد خــال 
ــرة نســبة مرتفعــة وصلــت  تلــك الفت

.78% إلــى 
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