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كلمة

كرمــت دائــرة الموانــئ البحريــة والجمــارك مؤخــرًا مجموعــة مــن
المفتشــين الشــباب مــن مركــز جمــارك الخــور إلحباطهــم عمليــة
تهريــب لكميــة كبيــرة مــن المخــدرات .وكانــت الدائــرة قــد كرمــت
قبــل ذلــك مجموعــة أخــرى مــن المفتشــين فــي مركــز جمــارك
الــركاب بمطــار الشــارقة الدولــي لكشــفهم عمليــات تهريــب
مخــدرات وغيرهــا مــن المــواد الممنوعــة.
ولســنا هنــا فــي صــدد بيــان مخاطــر المخــدرات وتأثيراتهــا الســلبية
علــى حيــاة اإلنســان والمجتمــع ولكــن ال بــد مــن اإلشــادة بهــؤالء
الشــباب المميزيــن بوعيهــم العالــي ودقــة أدائهــم وخبرتهــم
الكبيــرة فــي القــراءة الصحيحــة للظــروف المحيطــة بواقــع عمليــة
التهريــب.
فإحبــاط عمليــات التهريــب ومصــادرة المخــدرات ليــس باألمــر الهيــن
ويتطلــب مهــارات خاصــة وتطويــرًا فــي األداء ،إذ إن المهربيــن
يطــورون أيضــً مــن أســاليبهم وهــو مــا يعلمــه المفتشــون الذيــن
يقفــون لهــم بالمرصــاد.
طوبى لمن أنقذ نفسًا من براثن المخدرات.

مدير التحرير
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إشـــــــراقــــــات
وجــه صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس األعلــى
حاكــم الشــارقة ،القائميــن علــى الموقــع اإللكترونــي الرســمي لســموه ،برفــع النســخ
اإللكترونيــة كاملــة لــكل كتــاب مــن مؤلفاتــه علــى الموقــع ،باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة؛
وذلــك اســتجابة للطلبــات المتزايــدة مــن قبــل مســتخدمي الموقــع والقــراء اآلخريــن.

سلطان يوجه بنشر نسخ كاملة
ُ
إلكترونيًا
لمؤلفاته

وقيمة من نتــاج فكري
يضــم الموقــع مجموعة كبـ يـرة ّ
ف
أد� وتاريخــي ،مــن مؤلفــات صاحب
ـا� و ب ي
وعلمــي وثقـ ي
الســمو حاكــم الشــارقة ،مــن أعمــال تاريخيــة وأخرى
أدبيــة إىل جانــب أ
العمــال المرسحيــة ،وكان الموقــع
يوفــر نبــذة عن كل كتــاب مكونة مــن خمس صفحات
8

والغــاف والفهــرس ،أمــا حاليـاً فســيوفر الكتب كاملة
عــى الموقــع ،بحيــث يتمكــن المســتخدم من قـراءة
الكتــاب بالكامــل وتصفحــه مــن خــال الموقــع ،مــع
إمكانيــة تكبـ يـر الصفحــة ،والبحــث عــن المعلومــات
بــكل ســهولة ويــر ،وإمكانيــة وضــع إشــارة عــى
ت
وغ�هــا
الــى يتوقــف عندهــا القــارئ ،ي
الصفحــة ي
ت
ز
ـى تمــت إضافتهــا مؤخ ـراً.
مــن الممـ يـرات الكثـ يـرة الـ ي
تتوفــر آ
الن النســخة إال ت
لك�ونيــة الكاملــة لكتــاب
«رسد الــذات» عــى موقــع صاحــب الســمو الشــيخ

الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســميhttp://( ،
 ،)www.sheikhdrsultan.aeوســيتم تباعــاً
توفــر
ي
جميــع مؤلفــات ســموه عــى الموقــع.
ويحتــوي الموقــع عــى معلومــات شــائقة عــن حيــاة
صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمد
القاســمي ،مــن حيــث النشــأة والتأســيس ،والمراحــل
أ
ت
الــى
التعليميــة ،والمناصــب الرســمية والكاديميــة ي
تقلدهــا ســموه ،وكذلــك المناصــب الفخريــة،
ت
ـى حصــل عليهــا
والشــهادات العلميــة والفخريــة الـ ي
ســموه مــن مختلف بــاد العالــم :القاهــرة ،وباريس،
وكوريــا الجنوبيــة ،واليابــان ،والمملكــة المتحــدة،
و أ
الردن ،وألمانيــا ،وجمهوريــة أرمينيــا ،وكنــدا،
يز
ومال�يــا ،وروســيا ،والســودان ،وباكســتان ،ويوضــح
أ
ت
ـى حصــل عليهــا
الموقــع الوســمة والميداليــات الـ ي
ف
ت
و� شــى المجاالت،
ســموه مــن مختلف بالد العالــم ي
كالثقافــة والعلــوم والفنــون و أ
الدب والمــرح
ف
و� االهتمــام بالحركة الكشــفية ،واالهتمام
العـ ب ي
ـر� ،ي
بالنســانية والحيــاة االجتماعيــة ،ويســتعرض الموقع
إ
الجوائــز الـ ت
ـى حصدها ســموه عــى مدار الســنوات ف ي�
ي
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رحلــة علميــة تعليميــة تربوية صحيــة ثقافيــة هادفة،
كمــا يشـ يـر الموقــع إىل بعــض إالضــاءات واللمحــات
ف ي� حيــاة صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة.
ويوفــر الموقــع إمكانيــة التصفــح باللغــة العربيــة
و إال ي ز
نجل�يــة ،ويشــتمل عــى جميــع مؤلفــات صاحب
الســمو الشــيخ الدكتور ســلطان بن محمد القاسمي،
مــن أعمــال تاريخيــة ككتــاب تأســيس وتنظيــم قــوة
وســرة مدينــة ،وكتــاب اقتصــاد
ش�طــة الشــارقة ،ي
العــر� ف ي� القــرن التاســع ش
عــر،
إمــارات الســاحل
بي
وتحــت رايــة االحتــال ،وحديــث الذاكــرة «ثالثــة
ن
يطــا� ( - 1797
أجــزاء» ،والقواســم والعــدوان بال� ي
 ،) 1820وغ�هــا العديــد مــن أ
العمــال التاريخيــة،
ي
وكذلــك أعمــال أدبيــة ككتــاب فرائــد البيــان ،الــذي
يضــم نخبــة مختــارة مــن خطــب ،وكلمــات،
ومحـ ض
ـا�ات ،وأحاديــث ،عـ بـر سـ ي ن
ـن� مــن معايشــة
لمتغــرات وظــروف زلزلــت العالــم ،مــروراً مــن
ي
المحــ� إالمــار ت يا� ،إىل المحيــط الخليجــي،
الشــأن
ي
العمــال أ
فالعــر� ،فالــدول ،ومــن أ
الدبيــة المتوفــرة
بي
ي
كذلــك كتــاب كلمــات ف ي� المــرح ،وكتــاب أيــام
الشــارقة المرسحيــة ( ،)2013 1984-وكتــاب رســالة
أ
وغ�هــا
إىل أهــل المــرح ،وكتــاب الشــيخ البيــض ،ي
العمــال أ
العديــد مــن أ
الدبيــة.
ويحتــوي الموقــع الرســمي لصاحــب الســمو الشــيخ
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي ،عــى
مجموعــة رائعــة مــن أ
العمــال المرسحيــة ،مثــل
«الحجــر أ
الســود» وهــي مرسحيــة مــن خمســة
فصــول ،تتحــدث عــن الحــركات إالصالحيــة ف ي�
ت
تدخــل أعداء إالســام
ـى ّ
المجتمعــات إالســامية ،الـ ي
بالرهــاب،
إلفشــالها فتحولــت إىل مــا يعــرف إ

والمرسحيــة صــورة مــن صــور تدخل أعــداء إالســام
عـ بـر أحــداث تاريخيــة وقعــت إبــان نشــاط القرامطــة
ورصاعهم الطويل مع الخالفة العباسية.
وتضــم أ
العمــال المرسحيــة ف ي� الموقــع كتــاب
“طورغــوت” ،و”شمشــون الجبــار” ،و”النمــرود”،
و”الســكندر أ
الكـ بـر” ،و”القضيــة” ،و”الواقــع صــورة
إ
طبــق أ
الصــل” ،و”عــودة هوالكــو”.
ويســتعرض الموقــع مبــادرات صاحب الســمو حاكم
الشــارقة ،سـواء كانــت مبــادرات محليــة أم خارجيــة،
وتتضمــن المبــادرات المحليــة :مبــادرة التعليــم
ت
ـى» لتعلــم
والتوظيــف لــذوي إالعاقــة ،ومبــادرة «لغـ ي
اللغــة العربيــة بوســائل ذكيــة ،ومبــادرة تغطيــة ذوي
ين
التأمــ� الصحــي ،ومبــادرة دعــم
إالعاقــة بمظلــة
الجامعــة القاســمية بوثائــق ومخطوطــات إســامية
نــادرة ،ومبــادرة تأســيس  1000بيــت للشــعر ف ي�
العــر� ،و مبــادرة إنشــاء مراكــز الناشــئة،
العالــم
بي
أ
ـف� «الجامعــة» و«الســنان»،
ومبــادرة إنشــاء مستشـ ي ي
ومبــادرة إنشــاء الجامعــة القاســمية ،ومبــادرة إنشــاء
مدرســة عســكرية ف ي� مليحــة ،ومبــادرة مـ بـرة ،ومبــادرة
توفـ يـر ميــاه معدنيــة مجانيــة بالمــدارس الحكوميــة،
ومبــادرة إنشــاء مكتبتـ ي ن
ـ� بجامعــة الشــارقة إحداهمــا
للطالبــات و أ
الخــرى للطــاب ،ومبــادرة تحويل جميع
الوىل مــن التعليــم أ
مــدارس الحلقــة أ
ســاس إىل
ال
ي
مــدارس نموذجيــة ،ومبــادرة رصف مكافــآت للباحثـ ي ن
ـ�
والباحثــات عــن عمل ،و مبــادرة إنشــاء فرعي لجامعة
ف
ت
ـى خورفــكان وكلباء ،ومبــادرة «ثقافة
الشــارقة ي� مدينـ ي
بــا حــدود» ،ومبــادرة إنشــاء مجلــس شــورى شــباب
الشــارقة ،و مبادرة إنشــاء المجالس البلديــة ،ومبادرة
إنشــاء مراكــز التنمية أ
الرسيــة ،ومبادرة إنشــاء مجلس

شــورى أطفــال الشــارقة ،ومبــادرة إنشــاء مراكــز
أ
الطفــال والفتيــات ،ومبادرة إنشــاء نوادي الســيدات.
وبالنســبة للمبــادرات الخارجيــة لصاحــب الســمو
حاكــم الشــارقة ،يعــرض الموقــع الرســمي لســموه
العر�،
ـال :مبادرة اســتضافة مقـ ّـر برلمان الطفــل ب ي
التـ ي
ومبــادرة إنشــاء ن
ين
المؤرخــ� العــرب،
مبــى اتحــاد
ومبــادرة إنشــاء اتحــاد المجامــع اللغويــة والعلميــة
مبــى اتحــاد آ
العربيــة ،ومبــادرة إنشــاء ن
ال ي ن
ثاريــ�
العــرب الجديــد ف ي� مــر ،ومبــادرة إنشــاء دار الوثائق
القوميــة المرصية ،ومبــادرة دعم أ
النشــطة الرياضية
بمــر ،ومبادرة تطويــر المناطق العشـوائية ي ز
بالج�ة،
ومبــادرة دعــم المجمع المرصي بكتــب ومخطوطات
ومجلــدات نــادرة ،و مبــادرة إنشــاء  25مســجداً
ن
ـو� دوالر
بأســماء شــهداء مجــزرة رفــح ،والتـ بـرع بمليـ ي
لصنــدوق رعايــة أرس شــهداء مــر ،ومبــادرة ترميــم
مبـ نـى كليــة الهندســة ف ي� جامعــة القاهــرة ،ومبــادرة
دعــم قصــور الثقافــة المرصيــة ،ومبــادرة ترميــم
المجمــع العلمــي المــري ،ومبــادرة إنشــاء مقــر
اتحــاد الجامعــات العربيــة ف ي� عمــان ،ومبــادرة دعــم
جامعــة القاهــرة ي ن
بثالث� مليــون جنيه ،ومبادرة إنشــاء
ف
مجمــع المعامــل البحثيــة بكليــة الزراعــة ي� جامعــة
القاهــرة ،ومبــادرة إنشــاء مركــز إســامي ف ي� جمهوريــة
إســتونيا ،ومبــادرة دعــم موســوعة العلمــاء و أ
الدبــاء
العــرب والمسـ ي ن
ـلم� ،ومبــادرة دعــم الهيئــة العالميــة
للمــرح بمليــون يــورو ،ومبــادرة إنشــاء المركــز
إالســامي ف ي� فولســبورغ ،ومبــادرة إنشــاء مســجد
بنســرغ بواليــة بافاريــا أ
اللمانيــة ،ومبــادرة بنــاء قريــة
ب
أ
ف
للطفــال اليتامــى ي� بوركينــا فاســو ،ومبــادرة إنشــاء
ف
ـا� بإســبانيا ،ومبادرة إنشــاء مكتبة
مجمــع الثغرة الثقـ ي
ومركــز معلومــات بكليــة الزراعــة جامعــة القاهــرة،
ومبــادرة إنشــاء دار الجمعيــة المرصيــة للدراســات
التاريخيــة بمــر.
ويحتــوي الموقــع عــى مجموعــة مــن الحــوارات
التلفزيونيــة و إالذاعيــة لصاحــب الســمو حاكــم
الشــارقة ،تنــدرج تحــت عن ـوان «بقلمــي» ،ويضــم
الموقــع «توثيقــات إعالميــة» مقســمة إىل «أنشــطة
وفعاليــات» ،و«حاكــم الشــارقة بأقالمهــم»،
و«تســجيالت/مرئيات» ،و«مكتبــة الصــور» ،كمــا
يحتــوي الموقــع عــى روابــط بحثية وعلميــة وثقافية،
كــدارة الدكتــور ســلطان القاســمي للدراســات
الخليجيــة ،ومعهــد الدراســات العربيــة و إالســامية
 جامعــة أكسـ تـر ،والمركــز إالســامي ف ي� فولســبورج-ت
ماســر الكنديــة ،ويحتــوي
ألمانيــا ،وجامعــة مــاك
الموقــع عــى ســجل للــزوار وخريطــة للموقــعl .
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إعــداد :رعد عبدالســتار عبدالله

رئيس الدائرة يستقبل وفد شرطة الشارقة

اجتماع تنسيقي بين شرطة الشارقة
ودائرة الموانئ البحرية والجمارك

ف� إطــار التنســيق والتعــاون بـ ي ن
ـ� القيــادة العامــة
ي
شل�طــة الشــارقة وكافــة الدوائــر المحليــة بإمــارة
الشــارقةُ ،عقــد اجتمــاع تنســيقي بحضــور ســعادة
الشــيخ خالــد بــن عبــدهللا بــن ســلطان القاســمي
نئ
المــوا� البحريــة والجمــارك مــع
رئيــس دائــرة
ش
القيــادة العامــة ل�طــة الشــارقة متمثلــة بالعقيــد
الدارة العامــة
عــ� ســالم الخيــال مديــر عــام إ
ي
للعمليــات المركزيــة والســيد عيــى هــال مــن
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هيئــة أ
الزمــات والكــوارث – الشــارقة بمقــر
نئ
المــوا� البحريــة والجمــارك بالشــارقة.
دائــرة
الجتمــاع رحــب الشــيخ خالــد بــن
بدايــة
ف ي�
إ
عبــدهللا بــن ســلطان القاســمي بالحضــور ،حيــث
تطــرق االجتمــاع إىل أوجــه التعــاون بـ ي ن
ـ� ش
ال�طــة
والهيئــة ،كمــا ناقــش االجتمــاع أهميــة تعزيــز كافة
الخدمــات المشـ تـركة ،وأوجــه التنســيق والتعــاون
الـ تـى تخــص الجانبـ ي ن
ـ� l .
ي

2016
أكتوبر 2016..
أغسطس ـأكتوبر ..
..88أغسطس ـ
العدد..88
العدد

مدير الدائرة

يكرم عددًا من المفتشين
كــرّ م ســعادة محمــد ميــر عبدالرحمــن الســراح ،مديــر دائــرة الموانــئ
البحريــة والجمــارك وبحضــور الســيد جــرش محمــد جــرش ،مديــر
مركــز جمــارك الخــور ،عــدداً مــن المفتشــين لجهودكــم المتميــزة
وإخالصهــم وتفانيهــم فــي انجــاز أعمالهــم علــى أفضــل وجــه وبــارك
لهــم جهودهــم فــي مجــال مكافحــة التهريــب.
جــاء ذلــك خــال الزيــارة التــي قــام بهــا مديــر الدائــرة إلــى مركــز
جمــارك الخــور 2016/09/25حيــث كــرّ م كالً مــن المفتشــين التاليــة
أســماؤهم:
ن
الزرعو�
عبدهللا إسماعيل
ي
محمد عىل عبدهللا
عيىس عبدهللا الحمادي
سلطان عبدهللا بن ساعد السويدي
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جمارك الشارقة
تعقد ورشة عمل فنية

ف ي� إطــار حــرص دائــرة المـ نئ
ـوا� البحريــة والجمــارك
عــى تب ـن ي أحــدث التقنيــات والتطبيقــات الفنيــة
المعتمــدة عالميــا ف ي� مجــال معاينــة وتفتيــش
البضائــع وتقديــم أفضــل الخدمــات إىل عمالئهــا،
عقــدت جمــارك الشــارقة بمركــز جمــارك الخــور
ورشــة عمــل حــول آ
الفــاق الفنيــة ومزايــا أجهــزة
المعاينــة والفحــص الشــعاعي للحاويــات.
ض
ت
الــى عقــدت بقاعــة اجتماعــات
حــر الورشــة ي
ش
ـى الجمــارك
مركــز جمــارك الخــور عــدد مــن مفتـ ي
مــن مختلــف المراكــز الجمركيــة ،حيــث اســتعرض
ال�كــة المنتجــة أ
فيهــا فنيــو ومهندســو ش
للجهــزة
أ
آليــة العمــل بهــذه الجهــزة وأجابــوا عــى
ين
المفتشــ� والمفتشــات المتعلقــة
استفســارات
أ
بالجوانــب الفنيــة لتلــك الجهــزة.
يذكــر أن دائــرة المـ نئ
ـوا� البحريــة والجمــارك كانــت
ف
مــن الــرواد ف ي� المنطقــة ي� اســتقدام أجهــزة
الشــعاعي للحاويــات وهــي تعتمــد
الفحــص إ
الشــعاعي
أنواعــاً أخــرى مــن أجهــزة الفحــص إ
لغــرض فحــص العبــوات المختلفــة والطــرود
والصناديــق وحقائــب الســفر ف ي� جميــع المنافــذ
ف
الجمركيــة ي� إمــارة الشــارقةl .
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طيران األمارات تقدم عروضًا خاصة
لموظفي الموانئ والجمارك

ضمــن برنامــج خصومــات موظفــي حكومــة
نئ
المــوا�
الشــارقة «وفــر» ،اســتضافت دائــرة
البحريــة والجمــارك ف ي�  2016/08/22فريــق
ت
المــارات» وذلــك بهــدف
ال�ويــج
لـ»طــران إ
ي
ـ� بالخدمــات والمـ ي ز
تعريــف الموظفـ ي ن
ـرات المقدمــة
ق
ال�نامــج إقبــاال ً واســعاً مــن قبــل
ال� ب
لهــم ،وقــد ي
نئ
المــوا� والجمــارك.
موظفــي
ت
المــارات ش�حــاً
لطــران إ
وقــدم فريــق ال�ويــج ي
ين
وافيــاً
للموظفــ� حــول الخدمــات والخصومــات
ت
ش
ـى تقدمهــا ال�كــة لموظفــي حكومــة
والوجهــات الـ ي
الشــارقة.
يذكــر إن برنامــج وفــر الــذي تتبنــاه دائــرة المــوارد
ش
الب�يــة ف ي� الشــارقة يهــدف إىل االرتقــاء بمســتوى
ن
الخدمــات المقدمــة للموظفـ يـ� ،ودعــم االقتصــاد
ف
ف
المــارات
و� دولــة إ
المحــ� ي� إمــارة الشــارقة ي
ي
العربيــة المتحــدة بمــا يعــود بالنفــع عــى دفــع
عجلــة االقتصــاد الوط ـن ي ونمائــه بشــكل مســتمر،
يز
وممــرات لجميــع
والحصــول عــى خصومــات
موظفــي دوائــر وهيئــات حكومــة الشــارقة مــن
خــال التعــاون مــع مؤسســات القطــاع الخاصl.
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صفاء ســلطان

الربط اإللكتروني وتبادل المعلومات
ودليل اإلجراءات الموحد
محاور نقاش مديري الجمارك العرب

عــ�
تــرأس
الكعــى  ،رئيــس
ي
معــال المفــوض ي
بي
الهيئــة االتحاديــة للجمــارك  ،وفــد دولــة
المــارات ف ي� االجتمــاع الـــ  36لمديــري عمــوم
إ
الجمــارك العربيــة الــذي عقــد عــى مــدى
ـ� ف� مقــر أ
ن
المانــة العامــة لجامعــة الــدول
يومـ ي ي
مــر
العربيــة بالقاهــرة  ،وضــم الوفــد محمــد ي
نئ
المــوا�
عبدالرحمــن الــراح  ،مديــر دائــرة
البحريــة والجمــارك بإمــارة الشــارقة  ،وكال ً مــن
عليــاء المرمــوم مديــر إدارة الشــؤون الجمركيــة
ن
ـا�  ،مديــر إدارة الشــؤون
 ،وعــى راشــد الظنحـ ي
بالنابــة بالهيئــة .
القانونيــة إ
14

وتنــاول االجتمــاع آخــر مســتجدات االتحــاد
بالضافــة إىل صالحيــات
الجمــرك
العــر�  ،إ
بي
ي
ف
الجمــارك ي� إطــار منظمــة الجمــارك العالميــة
 ،ودورهــا ف� التنســيق مــع أجهــزة أ
المــن ف ي�
ي
أ
الحــدود والمنافــذ الجمركيــة  ،والجهــزة
والمعــدات المســتخدمة لضبــط وتنظيــم
الدارات الجمركيــة .
دخــول البضائــع مــن قبــل إ
تقريــر العمل الجمركي :

عــ�
معــال المفــوض
وقــال
الكعــى إن
ي
ي
بي
ت
الــى تــم طرحهــا خــال االجتمــاع
القضايــا ي
العــر�
الجمــرك
تســاهم ف ي� تعزيــز العمــل
بي
ي

أ
ت
الــى
ومواجهــة التحديــات المنيــة والتجاريــة ي
تواجــه االقتصــادات العربيــة .ممــا يتطلــب
الجمــرك لوضــع
كبــراً عــى المســتوى
تنســيقاً ي
ي
آليــات رادعــة تمنــع التهريــب  ،وتعــزز معــدالت
التجــارة البينيــة ي ن
بــ� الــدول العربيــة ضمــن
عمــل جماعــي يســهل مــن الحركــة التجاريــة .
وأضــاف معاليــه أن االجتمــاع تنــاول ش
مــروع
العــر� الموحــد
الجمــرك
نمــوذج البيــان
بي
ي
الجــراءات الجمركيــة الموحــد ،
 ،ودليــل إ
لكــر ن
ت
ال ت
و� ي ن
بــ� الــدول
المعلومــا�
والتبــادل
ي إ
ي
العربيــة والمنافــذ الجمركيــة المؤهلــة ،
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ونمــوذج ت
ال�انزيــت  ،وبرنامــج تســهيل التجــارة
ف ي� المنافــذ الحدوديــة  ،وذلــك ف ي� ضــوء تقريــر
الجــراءات الجمركيــة
وتوصيــات لجنــة إ
والمعلومــات العربيــة .
ـال المفــوض إىل أن مديــري عمــوم
وأشــار معـ ي
أ
ف
الجمــارك بالــدول العضــاء أوصــوا ي� هــذا
الدارات الجمركيــة العربيــة
الصــدد بدعــوة إ
إلبــداء مالحظتهــا بشــأن نمــوذج البيــان
الجمــرك الموحــد وموافــاة أ
المانــة العامــة
ي
لجامعــة الــدول العربيــة بالمالحظــات قبــل
ن
ســبتم� المقبــل  ،ت
يتســى
حــى
منتصــف
ب
مناقشــتها ف
الجــراءات
لجنــة
اجتمــاع
�
إ
ي
الجمركيــة المقبــل .
دليل اإلجــراءات الجمركية :

كمــا أوىص المشــاركون ف ي� االجتمــاع بإحالــة
العــر� الموحــد
الجــراءات الجمركيــة
دليــل إ
بي
ـرك
إىل االجتمــاع المقبــل للجنــة القانــون الجمـ ي
العــر� الموحــد لدراســته ومواءمتــه مــع
بي
ش
مــروع القانــون الموحــد .
تجارب ناجحة :

عــ�
معــال المفــوض
وقــال
الكعــى إن
ي
ي
بي

تاريــخ الجمــارك العربيــة شــهد العديــد مــن
التجــارب الناجحــة ف ي� مجــال إنشــاء وإدارة
مراكــز المعلومــات الجمركيــة  ،وآليــات تبــادل
المعلومــات ت
إلك�ونيــاً  ،ولالســتفادة مــن تلــك
التجــارب  ،طالــب المشــاركون ف ي� االجتمــاع
العضــاء بموافــاة أ
الــدول العربيــة أ
المانــة
العامــة لجامعــة الــدول العربيــة بالتجــارب
الموجــودة لديهــا بهــذا الخصــوص لدراســتها
الجــراءات الجمركيــة العربيــة
مــن قبــل لجنــة إ
ف
وطــرح تصــور شــامل عنهــا ي� االجتمــاع المقبــل
لمدريــري الجمــارك العــرب .
وأشــار معاليــه إىل أن تجربــة دول مجلــس
التعــاون الخليجــي ف ي� تبــادل المعلومــات
والبيانــات والربــط إ ت ن
و� تعــد نموذجــاً
اللكــر ي
ناجحــا يمكــن ت
االس�شــاد بــه ف ي� هــذا المجــال ،
آ
خاصــة نظــام تبــادل المعلومــات والتحــول ال يل
للرســوم الجمركيــة ي ن
بــ� دول المجلــس .
معايير األداء :

القليمــي
وأوىص االجتمــاع بدعــوة الممثــل إ
لمنظمــة الجمــارك العالميــة ( جمــارك البحريــن
حاليــاً) إىل التواصــل مــع المنظمــة العالميــة

لموافــاة أ
المانــة العامــة لجامعــة الــدول
أ
معايــر الداء المطلوبــة
العربيــة بأفضــل
ي
الجمــرك النموذجــي  ،وعرضــه عــى
للمنفــذ
ي
الجــراءات الجمركيــة والمعلومــات
لجنــة إ
العربيــة لدراســته .
مبادرة مصرية :

معــال المفــوض رئيــس الهيئــة أن
وأوضــح
ي
مديــري عمــوم الجمــارك العربيــة رحبــوا
بمبــادرة الجمــارك المرصيــة بإعــداد ورقــة عمــل
حــول صالحيــات الجمــارك ف ي� إطــار منظمــة
الجمــارك العالميــة  ،ودورهــا ف ي� التنســيق مــع
أجهــزة أ
المــن ف ي� الحــدود والمنافــذ الجمركيــة
 ،وأوىص بدراســتها مــن قبــل إدارات الجمــارك
العربيــة  ،وإبــداء المالحظــات عليهــا  ،تمهيــداً
ت
مشــركة حــول الموضــوع
لتقديــم رؤيــة
ت
ف ي� االجتمــاع المشــرك لرؤســاء أجهــزة أمــن
الحــدود والمطــارات والمـ نئ
ـوا� وأجهــزة الجمــارك
ف
العربيــة ي� تونــس يوليــو المقبــل l .
المصــدر  :الهيئــة االتحادية للجمارك
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قواعد المنشأ العربية

تنفيــذاً التفاقيــة تيسـ يـر وتنميــة التبــادل التجــاري
بـ ي ن
ـ� الــدول العربيــة يشـ تـرط العتبــار الســلعة عربيــة
أن تتوفــر فيهــا قواعــد المنشــأ وأال تقــل القيمــة
المضافــة الناشــئة عــن إنتاجهــا ف ي� الدولــة الطــرف
عــن  40%مــن القيمــة النهائيــة للســلعة عنــد إتمــام
أنتاجها
السلع الوطنية

�ن
وتعتـ بـر الســـــلع أو المنتجــات ذات المنشــأ الوط ي
الســلع المصنعة لـــدى أي مـــن أ
الطــراف العربيـــة
16

ت
ـى يدخــل ف ي� إنتاجهــا مدخــل (مدخــات) مــن
و الـ ي
منشــأ طــرف آخــر يجــب أن ال تقــل نســبة القيمــة
المضافــة لهــذه الســلع عــن 40%
1.1أسس احتساب القيمة
المضافة :

تحتسب القيمة المضافة وفقاً للعنارص
أ
والسس التالية:
الجور والمرتبات :وتشمل أ
كافة أ
الجور النقدية
والعينية ونفقات التدريب والمزايا المختلفة

ومكافأة نهاية الخدمة والتأمينات االجتماعية
ين
والعامل� ف ي� الجهاز إالداري و
لعمال إالنتاج
�ن
كالم� يف�ن
ن
مبا�ة ش
بالنتاج ش
المتعلق�
ي إ
الف ي
وموظفي مراقبة الجودة والتخزين والتغليف،
أو يغ� ش
والمحاس�
مبا�ة كالجهاز إالداري
بي
وموظفي التسويق.
2.2اســتهالك أ
الصــول الثابتــة :ويشــمل
ن
المبــا� الصناعيــة والمعــدات
اســتهالكات
ي
آ
ن
ـا� الســكنية المملوكــة
والالت ،وكذلــك المبـ ي
ت
ش
ـى ال تدخــل ف ي� بنــد إاليجــارات،
للــركات الـ ي
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والمتعلقــة ش
مبا�ة بنشــاط التصنيــع ،كل ذلك
ت
ـى تقرهــا الجهــات
وفقـاً لنســب االســتهالك الـ ي
الرســمية المختصــة ،وال يدخــل اســتهالك أي
أصــل ف ي� حســاب القيمــة المضافــة مـ تـى مــا
وصلــت القيمــة ت
الدف�يــة إىل صفــر.
3.3اليجــارات :وتشــمل إيجــارات أ
الرا�ض
إ
ي
المحليــة
المســتخدمة
الصناعيــة
ن
ـا� الصناعيــة ومحــات
والمســتودعات والمبـ ي
تســويق المنتجــات (صــاالت العــرض الخاصة
غــر
بمنتجــات المصنــع) وســكن العمــال ي
المملوكــة للمنشــأة.
إجمــال التكاليــف
4.4تكلفــة التمويــل :وتشــمل
ي
المدفوعــة عــى القــروض المســتخدمة �ف
ي
تمويـــل أ
الصــول الثابتـــة المعرفــة أعـــاه أو
ش
المبــا� للمؤسســـة ،أو
لتمويــل النشــاط
تكاليــف هــذه القــروض وفقـاً للنظم الســارية
ف ي� كل دولــة.
5.5المــواد الخــام الوســيطة ذات المنشــأ
الوطــن  :وتشــمل المــواد الخــام أ
الساســية
ي
والم ـواد الوســيطة المســتخدمة ف ي� العمليــات
ن
إالنتاجيــة ،ويغطــى مفهــوم المنشــأ الوط ـ ي
مــا تــم إنتاجــه محلي ـاً ،أو مــا تــم إنتاجــه �ف
ي
إحــدى الــدول أ
العضــاء ويحقــق صفة المنشــأ
الوطــن ي .
6.6نفقــات أخــرى منوعــة :وتشــمل تكاليــف
التحاليــل المخ�يــة ونفقــات أ
البحــاث
ب
التأمــ� و أ
ين
الخطــار عــى
والتطويــر ورســوم
المبــا� و آ
ن
الالت وتكاليــف ورســوم بــراءات
ي
وحقــوق االخـ تـراع والملكيــة الفكريــة العربيــة
المتعلقــة بالنتــاج وتكلفــة إيجــار آ
الالت
إ
المســتخدمة ف ي� العمليــة إالنتاجيــة.
7.7الوقــود والكهربــاء والمــاء :وتشــمل كافــة
نفقــات الوقــود والكهربــاء والمــاء المســتخدمة
ف ي� العمليــة إالنتاجيــة.
8.8المرصوفــات العموميــة و إالداريــة :وتشــمل
الــرق والهاتــف
مرصوفــات بال�يــد و ب
والمطبوعات و ت
االش�اكات  ...الخ .
كيفية احتساب القيمة المضافة:

تحســب القيمــة المضافــة باعتبارهــا الفــرق ي ن
بــ�
القيمــة النهائيــة للســلعة المنتجــة ت
حــى انتهــاء
ت
ـى أجريــت عليهــا وقيمــة المـواد
عمليــة التصنيــع الـ ي
المســتوردة الداخلــة ف ي� عمليــة إالنتــاج (ناقصــاً
ال�ض ائــب والرســوم المفروضــة عليهــا) وال تدخــل

ف ي� ذلــك المــواد ذات المنشــأ الوطــن ي والمســتوردة
مــن دولــة عربيــة طــرف ف ي� االتفاقيــة ،أو أي بلــد
عــر� يرتبــط معهــا باتفــاق تعــاون أو تكامــل،
بي
وتعامل باعتبارها سلعاً أو مواد محلية.
تحســب القيمــة النهائيــة للســلعة المنتجــة عــى
أســاس (قيمــة التكاليــف لهــذه الســلعة) ال يدخــل ف ي�
حســاب القيمــة النهائيــة للســلعة أي مبالــغ مدفوعة
مقابــل فــرض رســوم جمركية أو رســوم إنتــاج محلية
تكــون قــد فرضــت عليهــا أو عــى مدخــات إنتاجهــا.
وتحســب قيمــة المــواد الداخلــة ف ي� عمليــة
إالنتــاج عــى أســاس الســعر الــذي ت
اشــريت بــه
مــن الخــارج «ســيف» وفــق القيمــة الجمركيــة
المعتمــدة بمعرفــة الدولــة عنــد وصــول المــواد
إىل بلــد إالنتــاج وال تتضمــن قيمــة مصاريــف
ت
الــى
النقــل
ي
الداخــ� أو يغ�هــا مــن المرصوفــات ي
ش
مبــا�.
ال ترتبــط بالعمليــة إالنتاجيــة بشــكل
يؤخــذ بمعيــار القيمــة المضافــة كأســاس لتحديــد
قواعــد المنشــأ للســلع العربية مــع أ
الخــذ ف ي� االعتبار
أي مــن المعياريــن التاليـ ي ن
ـ�:
ـرك عــى أن يتضمــن
•معيــار تغيـ يـر البنــد الجمـ ي
بشــكل واضــح البنــود والبنــود الفرعيــة.
• معيــار عمليــات التصنيــع عــى أن يذكــر بدقة
ت
ـى تحدد منشــأ الســلع المعنية.
العمليــة الـ ي
آلية التحقق

حـ تـى يمكــن التحقــق مــن إثبــات المنشــأ مــن خــال
الزيــارات الميدانيــة للمصانــع محــل التشــكك يجــب
أن يتــم إتبــاع الخطـوات التاليــة:
1.1يتــم مراجعــة انتقائيــة الحقــة لمســتندات
إثبــات المنشــأ.
ف
2.2عندمــا يكــون هنــاك شــك معقــول ي� صحــة
مســتندات إثبــات المنشــأ يتــم االتصــال
بالســلطة المصــدرة لشــهادة المنشــأ لتلــك
الشــحنة والطلــب التحقــق مــن صحــة
المســتندات والمنشــأ.
 3.3ف ي� حالــة عــدم االقتنــاع بالبيانــات الـواردة مــن
الســلطة المصــدرة لشــهادة المنشــأ ف ي� الدولــة
المصــدرة للشــحنة ،فانــه يتــم طلــب زيــارة
المصنــع المنتــج لتلــك الســلع للتأكــد مــن
صحــة منشــأ تلــك الســلع.
ف
4.4إذا مــا تشــككت ســلطات الجمــارك ي� صحــة

منشــأ الشــحنة فــإن مــن حقهــا إيقــاف منــح
المعاملــة التفضيليــة المقــررة ت
حــى يتــم
التحقــق مــن صحــة المنشــأ ،ف
و� هــذه الحالــة
يتــم العــرض عــى المســتورد إالفــراج عــى
أ
ت
ـى تراهــا
الشــحنة طبقــا لحــد إالج ـراءات الـ ي
ض�وريــة والــواردة ف ي� إالجــراءات الجمركيــة
ســواء مــن خــال إالفــراج تحــت التحفــظ
(عــدم التــرف ف ي� البضاعــة) أو مــن خــال
بنــ�).
تقديــم ضمانــة (خطــاب ضمــان ي
آلية زيارة التحقق

ت
ـى تتم
1.1يتــم مشــاهدة العمليــات إالنتاجيــة الـ ي
ف ي� المصنــع.
2.2يتــم االطــاع عــى المســتندات الخاصــة
ت
اتــر
بإنتــاج الشــحنة
(دفــر الخامــات ،فو ي
ش
المحــ� والمســتورد).
الــراء مــن الســوق
ي
الدف�يــة (دفــرت
3.3االطــاع عــى العمليــات ت
الخامــات ،فواتـ يـر الـ شـراء مــن الســوق المحىل
والمســتورد).
أ
ت
 4.4إالطــاع عــى دفــر الســتاذ و إالنتــاج
والمبيعــات والمخــزون.
 5.5إالطــاع عــى الرقم المسلســل للكميــات ال�ت
ي
أنتجــت وصــدرت إىل البلــد طالــب التحقق.
 6.6إالطــاع عــى تاريــخ التصديــر ومطابقتــه مــع
تاريــخ خــروج الكميــات مــن المصنــع.
أ
جن�
 7.7إالطــاع عــى نســبة المكــون المحـ ي
ـ� وال ب ي
ف ي� التكلفــة إالجماليــة مــع عمــل مراجعــة لهذه
النســب عــى التكلفــة إالجمالية.
ســر العمليــة للمنتــج
 8.8إالطــاع عــى خــط ي
محــل التشــكك.
 9.9إالطــاع عــى قوائــم الحســابات الختاميــة
لمعرفــة هــل هنــاك أصنــاف أخــرى تنتــج
داخــل المصنــع أم ال.
تشكيل فريق التحقيق الفني:

1.1مندوب من قطاع االتفاقيات التجارية.
2.2منــدوب مــن الرقابــة الصناعيــة يحدد حســب
نوع الســلعة.
3.3مندوب من الهيئة العامة للتصنيع.
4.4مندوب من الجمارك.
5.5منــدوب مــن هيئــة الرقابــة عــى الصــادرات
والــواردات.
ف
6.6رئيــس المكتــب التجــاري المــري ي� البلــد
محــل التحقــقl .
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دورات تدريبية
لمفتشي الجمارك

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

دورة جرائم التهريب الجمركي في
قانون الجمارك الموحد

انعقــدت الــدورة عــى مــدى ثالثــة أيــام ف ي�
غرفــة تجــارة وصناعــة الشــارقة خــال ت
الفــرة -16
 2016/8/18وقدمــت دروســاً ف ي� جرائــم التهريــب
ت
ـى تناولهــا قانــون الجمــارك
وهــي مــن الجرائــم الـ ي
ف
ن
ـو� .وقــد شــارك ف ي� الــدورة
الموحــد ي� إطارهــا القانـ ي
عــدداً مــن المفتشـ ي ن
ـ� مــن مختلــف المراكــز الجمركية
دورة اتفاقية السايتس

كمــا نظمــت جمــارك الشــارقة ف� ت
الف�ة مــن 08/30
ي
إىل أ
ســبتم�  2016دورة حــول اتفاقيــة
الول مــن
ب
الــدول بالحيوانــات والنباتــات المهــددة
االتجــار
ي
باالنقــراض (Convention on International
Trade in Endangered Species of Wild Fauna
)and Flora
والمعروفــة باتفاقيــة الســايتس ( )CITESشــارك
فيهــا مفتشــون مــن مركــز جمــارك الحمريــة ومركــز
18

ال�يــد ومركــز
جمــارك الخــور ومركــز جمــارك ب
ـدول
ـ
ال
ـارقة
ـ
جمــارك المنطقــة الحــرة بمطــار الش
ي
ومركــز جمــارك الشــحن الجــوي ومركــز جمــارك
الحاويــات.
اســتعرضت الــدورة االتفاقيــة المذكــورة وهــي
دول يهــدف إىل وضــع الضمانــات الالزمــة
اتفــاق ي
أ
ف
لعــدم تهديــد التجــارة الدوليــة ي� هــذه النــواع
لحياتهــا وبقائهــا وتنظيــم تجــارة أنــواع الحيــاة
الفطريــة مــن الحيوانــات والنباتات بهــدف الحفاظ
غــر
عليهــا مــن االنقــراض .وتتســم المتاجــرة ي
ش
عــر الحــدود بالتنــوع وأنهــا تمتــد مــن
ال�عيــة ب
الحيوانــات والنباتــات إىل أنــواع شـ تـى مــن منتجاتهــا
النــواع مــن أ
كالجلــود والعــاج وبعــض أ
الخشــاب.
دورة أنواع المخدرات وطرق
تهريبها

تحــت رعايــة وبحضــور العقيــد عبــدهللا إبراهيــم
ف
بــن نصــار ،مديــر معهــد تدريــب ش
و�
ال�طــة ي
إطــار التعــاون الوثيــق بـ ي ن
ـ� دائــرة المـ نئ
ـوا� البحريــة

والجمــارك والقيــادة العامــة شل�طــة الشــارقة،
اختتمــت دورة (أنــواع المخــدرات وطــرق تهريبهــا)
بحضــور عــدد مــن المفتشـ ي ن
ـ� ف ي�  2016/09/29ف ي�
ت
ش
ـى اســتمرت
معهــد تدريــب ال�طــة بالشــارقة والـ ي
لثالثــة أيــام.
تلقــى المشــاركون ف� الــدورة دروس ـاً ومحـ ض
ـا�ات
ي
ـإ�اف المحـ ض
ّقيمــة بـ ش
ـا� النقيــب /عبــدهللا قمـ بـر
غلــوم مــن إدارة مكافحــة المخــدرات حــول أنــواع
المخــدرات وطــرق التهريــب بعــد أن اســتمرت
لمــدة ثالثــة أيــام.
شــارك ف ي� الــدورة مفتشــون مــن مركــز جمــارك
الــدول ومركــز جمــارك
الــركاب بمطــار الشــارقة
ي
الشــحن الجــوي ومركــز جمــارك المنطقــة الحــرة
بالمطــار ومركــز جمــارك الحمريــة ومركــز جمــارك
الحاويــات ومركــز جمــارك الخــور ومركــز جمــارك
ال�يــدl .
ب
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دورة اتفاقية السايتس

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.

دورة أنواع المخدرات وطرق تهريبها
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مناطق حرة

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 ســريالنكا عــن الفــرص
والتســهيالت 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
االســتثمار فــي ســري النــكا واتحــاد غــرف التجــارة والصناعــة (.) FCCISL
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ف
و� جلســة عقــدت تحــت عنــوان «توســيع االعمــال
ي
نحــو العالميــة» ف ي� العاصمة السـ يـريالنكية كولومبو
دعــا ســعادة المزروعــي ش
الــركات الصناعيــة
الرسيالنكيــة لالســتثمار ف ي� حــرة مطــار الشــارقة
وفتــح مراكــز لتوزيــع المنتجــات الرسيالنكيــة ف ي�
أســواق دول المنطقــة مــن خــال مكاتــب تمثيليــة
لهــم كنقطــة انطــاق ،اذ أكــد عــى زيــادة وتـ يـرة
التبــادل التجــاري بـ ي ن
ـ� االمــارات العربيــة المتحــدة
وسـ يـريالنكا وهــذا مــا يعتـ بـر مـ ش
ـؤ�اً إيجابيــا عــى
النمــو الرسيــع ف ي� جميــع المســتويات االقتصاديــة
بـ ي ن
المــارات
ـ� البلديــن فوفقــا للإحصــاءات تعتـ بـر إ
ش
ـ�
العربيــة المتحــدة هــي ال�يــك التجــاري الرئيـ ي
لرسيالنــكا ف ي� دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،اذ
صــل حجــم التبــادل التجــاري ي ن
بــ� البلديــن اىل
 1.35مليــار دوالر خــال العــام .2015
ت
الــى تبذلهــا
وتحــدث المزروعــي عــن الجهــود ي
هيئــة المنطقــة الحــرة لجعلهــا وجهــة رئيســية
لالســتثمار ف ي� المنطقــة مســلطاً الضــوء عــى
ت
الــى
الفــرص االقتصاديــة والتجاريــة والصناعيــة ي
توفرهــا وتعريــف الـ شـركات العالميــة والمؤسســات
االســتثمارية الكـ بـرى ف ي� العالــم ،وعــرض المزروعــي
عــى ممثــ� ش
الــركات والمؤسســات الرسيالنكيــة
ي
ت
الــى توفرهــا الهيئــة
والخدمــات
التســهيالت
ي
لتأســيس وممارســة أ
العمــال بهــا بــكل ســهولة
ويــر.
ومــن جهتــه أكــد أبــول جاياســوريا ،رئيــس مجلــس
ـ� « عــى اهتمــام
إدارة هيئــة االســتثمار الرسيالنـ ي
ين
يالنكي� بالســلع المصنعــة
الســر
المســتثمرين
ي
تعتــر
بدولــة االمــارات العربيــة المتحــدة اذ
ب
ســريالنكا وجهــة تصديريــة هامــة لتلــك الســلع
ي
مؤكــدا دعمــه الكامــل مــن أجــل توســيع العمــل
ت
المشــرك مــع هيئــة المنطقــة الحــرة لمطــار
ف
ش
ئيــ� ي� المنطقــة.
الشــارقة ك�يــك ر ي
ش
ـاالر� رئيــس اتحــاد
ومــن جهتــه قــال ســارات كابـ ي
الغــرف التجاريــة “ FCCISLيجــب أن نعمــل
تعــاو� متعــدد أ
ن
عــى بنــاء إطــار
البعــاد يــؤدي
ي
إىل تعزيــز النمــو االقتصــادي المســتدام وخلــق
فــرص العمــل المشـ تـركة ترجمــة لهــذه ش
ال�اكــة».
وقــد اســتعرض وفــد الهيئــة االمتيــازات
ت
الــى يحصــل عليهــا المســتثمر ف ي�
المتعــددة ي
ـدول أهمهــا
المنطقــة الحــرة لمطــار الشــارقة الـ ي
ملكيــة أجنبيــة  ،100%وتحويــل لــرأس المــال
أ
والربــاح مــن دون قيــود عــى العمــات ،وإعفــاء
ض
ـت�اد والتصديــر ،وكفالــة
ـى كامــل عــى االسـ ي
�يـ ب ي

ين
العاملــ�
تأشــرات عمــل لجميــع
وإصــدار
ي
لــدى ش�كات المنطقــة الحــرة ،وعــدم وجــود
قيــود عــى اســت�اد العمالــة أ
الجنبيــة بنســبة
ي
 ،100%وإجــراءات ترخيــص رسيعــة ،واســتئجار
لمــدة  25ســنة قابلــة للتجديــد لمــدة مماثلــة،
للتأجــر،
وتوفــر أراض ومســتودعات ومكاتــب
ي
ي
ت
المــارات والعالــم،
وموقــع اســراتيجي يتوســط إ
بالضافــة اىل وجــود ربــط جــوي عالمــي مــن
إ
ـدول والــذي يعــد أكـ بـر
ـ
ال
ـارقة
ـ
الش
ـار
ـ
مط
ـال
خـ
ي
ف
مركــز شــحن جــوي ي� المنطقــة وربــط بحــري مــن
نئ
مــوا� عالميــة ، ،وأســعار منافســة
خــال ثالثــة
وتوفــر المعــدات والعمــال وخدمــات الشــحن
ي
بالضافــة اىل توفـ يـر ســكن
عــى مــدار الســاعة  .إ
للعمــال ،ومخــازن بأحجــام مختلفــة حســب
احتياجــات المســتثمر.
ت
ـأ� هــذه الجولــة ف ي� إطــار الحملــة التســويقية
وتـ ي
ت
الــى تقــوم بهــا الهيئــة الســتعراض
العالميــة ي

ت
ـى أهلتهــا لتكــون
الفــرص االســتثمارية لديهــا والـ ي
الوجهــة المفضلــة للتجــارة والصناعــات الخفيفــة
والمتوســطة والخدمــات اللوجســتية ف ي� المنطقــة،
حيــث ســهولة الوصــول مــن خاللهــا إىل أ
الســواق
إالقليميــة إضافــة إىل البنيــة التحتيــة المتطــورة
ت
ـى
والخدمــات والتســهيالت والحوافــز المتعــددة الـ ي
ت
ـأ� ذلــك بهــدف اســتقطاب المزيــد مــن
تقدمهــا .ويـ ي
ش
الســريالنكية إىل المنطقــة الحــرة.
الــركات ي
ف
ث
هــذا ويعمــل ي� حــرة مطــار الشــارقة أكــر مــن
�7600كةمــن  160جنســية ف� مختلــف أ
ش
النشــطة
ي
وغ�هــا ،لتشــكل
التجاريــة والصناعيــة والخدميــة ي
تكامــا ف� نوعيــة أ
النشــطة المتواجــدة بهــا ،اذ
ي
تعمــل إدارة المنطقــة عــى اســتقطاب اســتثمارات
جديــدة مــن خــال البحــث واالستكشــاف لمناطــق
ين
محتملــ� ف ي� مختلــف قــارات
مســتثمرين جــدد
ت
العالــم تنفيــذاً
الســراتيجية توســعية تســتهدف
أ
مراكــز االســتثمار ورؤوس المــوال حــول العالــمl .
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حرة حمرية الشارقة تستعرض
حوافزها االستثمارية في معرض
«اتوميشن» مومباي 2016

اســتعرضت هيئــة المنطقــة الحــرة
بالحمريــة خــال مشــاركتها فــي
معــرض «اتوميشــن»  2016الــذي
أقيــم فــي مدينــة مومبــاي فــي
الهنــد مؤخــرا حوافزهــا االســتثمارية
التكنولوجيــا
بقطــاع
الخاصــة
والصناعــة الذكيــة.
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وأكــد ســعادة ســعود ســالم المزروعــي مديــر
هيئــة المنطقــة الحــرة بالحمريــة وهيئــة
المنطقــة الحــرة لمطــار الشــارقة أهميــة
المشــاركة ف ي� معــرض مومبــاي باعتبــاره منصــة
مثاليــة للتواصــل مــع رجــال أ
العمــال وصنــاع
القــرار مــن مختلــف القطاعــات الصناعيــة
النفــط و الغــاز و الســيارات و أ
الدويــة و
المــواد الغذائيــة أ
والســمدة والكيماويــات
واالســمنت و الزجــاج و مصنعــي المعــدات
وال ت
الكثــر
وغ�هــا
الكهربائيــة إ
ي
لك�ونيــات ي
آ
مــن تكنولوجيــا التشــغيل ال يل والتكنولوجيــا
المســتقبلية ومــزودي حلــول تقنيــة
المعلومــات.
تعتــر
وقــال إن المنطقــة الحــرة بالحمريــة ب

مركـزاً مثاليـاً للـ شـركات العاملــة ف ي� هــذا القطــاع
للوصــول إىل ث
أكــر مــن مليــاري مســتهلك ف ي�
مختلــف أرجــاء العالــم.
ـ� الجــروان نائــب المديــر
ومــن جهتــه أكــد عـ ي
التجــاري ف ي� حــرة الحمريــة الــذي مثــل الهيئــة
ف ي� هــذا المعــرض أن جنــاح الهيئــة شــهد
إقبــاال كبـ يـراً مــن المســتثمرين والمهتمـ ي ن
ـ� مــن
زوار المعــرض مــن المســتثمرين وصانعــي
القــرار ف� مجــال تكنولوجيــا التشــغيل آ
ال يل
ي
الذيــن قدمــوا مــن مختلــف أرجــاء العالــم
حيــث أبــدى العديــد منهــم ومــن خــال
الكبــر والجــاد ف ي�
استفســاراتهم االهتمــام
ي
المنطقــة الحــرة ومــا تقدمــه مــن تســهيالت
يز
وممــرات للمســتثمرينl.
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إطلــع وفــد البعثــة التجاريــة
األوروبيــة المشــاركة فــي ملتقــى
األعمــال األوروبــي اإلماراتــي
الــذي تنظمــه غرفــة تجــارة وصناعــة
الشــارقة بالتعــاون مــع غرفــة تجــارة
وصناعــة لنــدن علــى مشــاريع
وأنشــطة هيئــة المنطقــة الحــرة
لمطــار الشــارقة الدولــي والمنطقــة
الحــرة بالحمريــة .

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســعادة ســعود ســالم
المزروعــي مديــر هيئــة المنطقــة الحــرة بالحمريــة
ـدول
وهيئــة المنطقــة الحــرة لمطــار الشــارقة الـ ي
أ
ورو� الزائــر.
للوفــد ال ب ي
وأكــد المزروعــي خــال اللقــاء أن المناطــق الحــرة
بإمــارة الشــارقة تحظــى بجاذبيــة خاصــة لــدى
المســتثمرين أ
ين
وروبيــ� ف ي� مختلــف القطاعــات
ال
لمــا تتمتــع بــه مــن مزايــا وتســهيالت كان لهــا الدور
أ
الكـ بـر ف ي� تعزيــز مكانتهــا عــى خريطــة االســتثمار
المــوال أ
العالمــي وجــذب رؤوس أ
الوروبيــة ومــن
يغ�هــا مــن مختلــف بلــدان العالــم.
النجــازات والنجاحــات
وأطلــع الوفــد الزائــر عــى إ
ت
الــى حققتهــا حــرة الحمريــة ومطــار الشــارقة
ي
أ
ت
الــى تعمــل بهــا
ي
الــدول وقطاعــات العمــال ي
وأهــم عوامــل الجــذب الـ تـى ي ز
تم�هــا عـ بـر اتباعهــا
ي

وفد أوروبي يطلع على
مشاريع وأنشطة حرة مطار
الشارقة والحمرية

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

المعايــر الدوليــة ف ي� تقديــم الخدمــات
ألفضــل
ي
ت
الــى تســاعد عــى جــذب االســتثمارات
النوعيــة ي
للعمــل بجــو اســتثماري آمــن وبنيــة تحتيــة
والعفــاءات
بالضافــة للملكيــة الكاملــة إ
متكاملــة إ
ال�ض يبيــة وأكــد عــزم الهيئــة مواصلــة تطويــر
الحوافــز االســتثمارية وتطبيــق أفضــل الممارســات
الدوليــة وأحــدث التقنيــات المبتكــرة وتوفـ يـر بنيــة
تحتيــة متكاملــة مــن شــأنها اســتقطاب المزيــد
مــن االســتثمارات أ
الوروبيــة وتشــجيعها عــى
الم ـض ي قدم ـاً نحــو التوســع ف ي� المنطقــة وتعزيــز
االســتثمارات القائمــة.
أ
ش
وأضــاف المزروعــي إن اهتمــام الــركات الوروبيــة
وتعزيــز تواجدهــا ف ي� المناطــق الحــرة بالشــارقة
يعكــس مــدى ثقتهــا بمفهــوم االســتثمار آ
المــن
الــذي تتمتــع بــه حــرة مطــار الشــارقة والحمريةl .
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مجموعة شرفكو تستثمر مائــة
مليون دوالر في المنطقة الحرة
بالحمرية

دشــن ســعود ســالم المزروعــي مديــر هيئــة المنطقــة الحــرة بالحمريــة
ً
مشــروعا لتخزيــن
وهيئــة المنطقــة الحــرة لمطــار الشــارقة الدولــي
المنتجــات البتروليــة لمجموعــة شــرفكو فــي المنطقــة الحــرة بالحمريــة
 ،وتــا ذلــك جولــة تفقــد خاللهــا المزروعــي مرافــق المشــروع الــذي
ً
خزانــا بســعة تخزينيــة تبلــغ (  ) 80,000متــر مكعــب  ،و
يضــم ( ) 16
مــزود بآليــة متطــورة لتخزيــن و ضــخ المنتجــات البتروليــة مــن و إلــى
الخزانــات وفــق أعلــى المعاييــر اللوجســتية العالميــة .
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ش
المــروع الجديــد
ووصــف ســعود المزروعــي
بأنــه قيمــة مضافــة لمجموعــة اســتثمارات
مشــراً إىل أن ش
ال�كــة
ش�فكــو ف ي� المنطقــة ،
ي
الســتثمارات الرائــدة ف ي� مجــال
تعــد واحــدة مــن إ
ف
ت
تجــارة المنتجــات الب�وليــة  ،و ي� الســياق ذاتــه
تعتــر
أوضــح بــأن المنطقــة الحــرة بالحمريــة
ب
مركــزاً رئيســياً لتنميــة االســتثمارات ف ي� مجــال
الصناعــات الثقيلــة الســيما صناعــة النفــط و
الغــاز و ت
الب�وكيماويــات  ،مؤكــداً عــى حــرص

الهيئــة بدعــم المســتثمرين مــن خــال تنميــة
المنظومــة الخدميــة و التطويــر المســتمر للبنيــة
التحتيــة .
ف
و� التفصيــل  ،أوضــح الســيد ش�ف الديــن
ي
محمــد الرئيــس التنفيــذي و العضــو المنتــدب
للمجموعــة بــأن ش
ال�كــة اســتثمرت مبلــغ ( 100
أمريــ� لتعزيــز عملياتهــا مــن
) مليــون دوالر
ي
ش
المــروع الجديــد الــذي يوفــر منظومــة
خــال

لوجســتية تضــم خــط إمــداد بقطــر ( ) 12
ـ� و خــط
بوصــة متصــل بمينــاء الحمريــة الرئيـ ي
ـ�
آخــر بقطــر ( )8بوصــة متصــل بالمينــاء الداخـ ي
 ،يعمــان برسعــة وكفــاءة عاليــة ف ي� تحميــل
وتفريــغ المنتجــات ت
الب�وليــة المختلفــة  ،مشـ يـراً
ت
يــأ� ف� إطــار ت
اســراتيجية
إىل أن قــرار التوســع ي ي
مســتقبلية تهــدف إىل المزيــد مــن االســتثمارات
ف ي� ظــل سياســة محفــزة تنتهجهــا المنطقــة الحــرة
بالحمريــة l .
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شؤون إدارية

تكتبها :د .ناديـــة موسى إدريـــس

مبادئ إدارة الموارد البشرية
االستراتيجية
( الحلقة )5
تناولنــا ف ي� الحلقــة الســابقة ســمات النمــوذج
الفكــري الجديــد إلدارة المــوارد ش
الب�يــة ووضحنــا
أ
ف
النســان طاقــة ذهنيــة ي� الســاس
مــن خاللهــا أن إ
ف
النجــاز ويحتــاج إىل نمــط متحــرر
يعمــل برغبــة ي� إ
مــن القيــادة ،ويبــدع ي ن
حــ� يعمــل ضمــن فريــق
وبالتــال يصبــح إطــاق الطاقــات
متجانــس.
ي
ش
الب�يــة هــو المدخــل الــذي تتبعــه إدارة المــوارد
ت
ش
الب�يــة االســراتيجية لتعظيــم القيمــة المضافــة
أ
ش
مــن الداء البــري بالنســبة لتكلفتــه وســنتناول
ف ي� هــذه الحلقــة كيفيــة تطبيــق ذلــك ف ي� الفكــر
االداري الحديــث :
الداري إىل أن يتــم ذلــك بالدرجــة
يعتمــد الفكــر إ
أ
الوىل مــن خــال:
1.1تحليــل هيــكل المــوارد ش
الب�يــة المتــاح
للمنظمــة وتقييــم طاقاتــه ومهارتــه قياسـاً إىل
متطلبــات أ
الداء وظروفــه.
2.2تحديــد الفجــوة بـ ي ن
ـ� هيــكل المــوارد ش
الب�يــة
المســتهدف [مهــارات ،اتجاهــات ،طاقــات
ذهنيــة] ،وبـ ي ن
ـ� الهيــكل المتــاح والبحــث عــن
مداخــل لســد هــذه الفجــوة.
 3.3تخطيــط أ
ش
البــري وتوجيــه هيــكل
الداء
المهــارات والقــدرات بالتوافــق مــع متطلبــات
العمــل حاليــاً ومســتقبالً.
4.4تخطيــط أســاليب وآليــات ومحفـزات تعظيم
العائــد مــن االســتثمار ش
الب�ي.
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توفــر العمــل الجماعــي والمشــاركة
 5.5ي
ف
ش
اليجابيــة لعنــارص المــورد البــري ي� حــل
إ
مشــاكل المنظمــة وتطويــر أوضاعهــا,
وهكــذا فــإن هــذا التحــول ف ي� فكــر إدارة
المــوارد ش
الدارة
الب�يــة إنمــا يعكــس إدراك إ
ال ن
نســا� والمتمثــل
المعــارصة لقيمــة العمــل إ
ي
أ ف
ن
والبــداع الذهـ ي  .وقــد
بالدرجــة الوىل ي� التفكـ يـر إ
الدارة المعــارصة بهــذه الحقيقــة بعــد
زاد اقتنــاع إ
أن أظهــرت الصناعــة اليابانيــة قدراتهــا الفائقــة
عــى المنافســة والتمـ ي ز
ـر عــى الصناعــات الغربيــة
عموم ـاً أ
والمريكيــة عــى وجــه الخصــوص ،وذلــك
ن
اليابــا�
البداعيــة للعامــل
باســتثمار الطاقــات إ
ي
ت
وتفعيــل نمــط لــ�إدارة يقــوم عــى االحــرام الكامل
للإنســان وتنميــة نمــط العالقــات الوظيفيــة
الممتــدة والمبــن ي عــى الــوالء.
وقــد كان مفهــوم رأس المــال الفكــري مــن أهــم
المتغــرات
نتائــج ثــورة العلــم والتقنيــة وحركــة
ي
ف
العولميــة إن بــدأت ظاهــرة مختلفــة ي� منظمــات
العمــال -والمنظمــات عامــة -هــي ارتفــاع أ
أ
الهميــة
أ
غــر الماديــة أو مــا يطلــق
النســبية للصــول ي
أ
غــر الملموســة [المعنويــة] إذ
عليــه الصــول ي
أ
ف
أصبحــت تمثــل النســبه الكـ بـر ي� أصــول الـ شـركات
والمنظمــات .وبالتحليــل البســيط يتضــح أن تلــك
أ
الصــول غـ يـر الملموســة هــي المعرفــة ت
الم�اكمــة
ف ي� عقــول المــوارد ش
الب�يــة والناتجــة عــن الممارســة

الفعليــة للعمــل ،والتوجيــه والمســاندة مــن القادة
ـ� ،وتبــادل أ
والم�فـ ي ن
ش
الفــكار والخـ بـرات مــع الزمــاء
ف� فــرق العمــل ،ومتابعــة المنافسـ ي ن
ـ� ،والتعــرض
ي
لمطالــب العمــاء ،وكــذا نتيجــة التدريــب وجهــود
ت
ـى تســتثمر فيهــا المنظمــات
التنميــة والتطويــر الـ ي
مبالــغ طائلــة .إن هــذه المعرفــة ت ز
الم�ايــدة
ت
والم�اكمــة هــي الـ ثـروة الحقيقيــة للمنظمــات -بــل
آ
ـال مــا يطلــق عليــه الن «رأس
وللــدول ،-وهــي بالتـ ي
المــال الفكــري» ،وهــي أيضــاً محصلــة عمليــات
ف
ت
ـى تحولــت إىل
التعلــم المســتمرة ي� المنظمــات الـ ي
«منظمــات متعلمــة» .مــن أجــل هــذا أصبحــت
بــ� المنظمــات بــل ي ن
المنافســة الحقيقيــة ي ن
وبــ�
الــدول هــي ف ي� محاولــة بنــاء وتنميــة رأس المــال
الفكــري بــكل الوســائل الممكنــة ،وحـ تـى بمحاولــة
يز
المتمــرة مــن
الســطو عــى العنــارص الفكريــة
المنافســ� أو المنظمــات والــدول أ
ين
الخــرى.
ويعتــر العاملــون ف ي� المنظمــات مــن ذوي
ب
ئيــ� لــرأس
المعرفــة
ب
والخــرة هــم المصــدر الر ي
المــال الفكــري ،ومــن ثــم يتضاعــف االهتمــام
بتطويــر نظــم وتقنيــات إدارة المــوارد ش
الب�يــة مــن
ـا� مــع هــذه المــوارد النــادرة
أجــل التعامــل إ
اليجـ ب ي
ف
و� العالــم المعــارص أصبحــت
ذات القيمــة .ي
ً
ً
المنظمــات أشــد اســتيعابا واســتخداما للمعرفــة
نتيجــة رسعــة المتغـ يـرات وتعاظــم الفرص الناشــئة
عنهــا مــن ناحيــة ،وتزايــد المنافســة وضغــوط
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العمــاء مــن ناحيــة أخــرى .لــذا نجــد المنظمــات
المعــارصة وقــد أصبحــت ث
أكــر اعتمــاداً عــى
المعلومــات والمعرفــة مــن أجــل البحــث عــن
الجديــد مــن المنتجــات والخدمــات أ
والســاليب
الكفــأ أ
الــى تســتخدمها للوصــول أ
ت
والرسع إىل
ي
العمــاء وســبق المنافسـ ي ن
ـ� .وتتمثــل اســتخدامات
ف
المعرفــة ف ي� المنظمــة المعــارصة ي� عمليــات
البحــوث والدراســات ف ي� المجــاالت التســويقية،
والداريــة .كمــا تبــدو الحاجــة للمعرفــة
النتاجيــة إ
إ
ف
واضحــة ي� تصميــم المنتجــات والخدمــات،
وتطويــر النظــم والتقنيــات ،وأعمــال التخطيــط
االســراتيجي واتخــاذ القــرارات ومتابعــة أ
ت
الداء
والنجــازات.
وتقييــم النتائــج إ
أ
ف ي� جميــع تلــك الحــاالت يكــون الســاس دائمــاً
ت
الــى
هــو
ب
الخــرة والمعرفــة والقــدرات الذهنيــة ي
يتمتــع بهــا المديــرون والخـ بـراء ف ي� المنظمــة ومــن
ين
ين
والمتخصصــ�
تســتع� بهــم مــن المستشــارين
مــن خارجهــا .إن مشــكلة واحــدة تتعــرض لهــا
معظــم المنظمــات المعــارصة مثــل التعامــل ف ي�
أســواق المــال ومتابعــة حركــة أســعار أ
الســهم
والوراق الماليــة والعمــات ف� أ
أ
الســواق الماليــة من
ي
أجــل إدارة محفظــة االســتثمارات للمنظمــة ،توضح
أهميــة اســتخدام المعرفــة وتوظيــف القــدرات
الذهنيــة للمــوارد ش
الب�يــة التماســاً للحلــول
الصحيحــة.

إن المعرفــة لــم تعــد فقــط أداة ف ي� عمليــات بنــاء
وتنميــة القــدرات التنافســية للمنظمــات ،بــل
أصبحــت أيضــاً عنــراً مــن عنــارص المنافســة.
ومثــال ذلــك أن المعرفــة المتمثلــة ف ي� تقنيــات
ت
ـى أتاحــت شل�كــة
المعلومــات واالتصــاالت هــي الـ ي
ناشــئة ف� مجــال توزيــع الكتــب أن تنافــس ت
أعــى
ي
ش
وأقــدم دور النــر العالميــة وتتفــوق عليهــا ،ذلــك
ـال فــإن المعلومــات
أنهــا تنافــس بالمعرفــة .وبالتـ ي
عــى الحاســبات آ
الليــة قــد حلــت محــل تــال
أ
ت
الــى كانــت ومــا تــزال تمــ� مســتودعات
الكتــب ي
وأرفــف دور بيــع الكتــب التقليديــة وتمثــل مخزونـاً
تتجمــد فيــه أمــوال طائلــة وتتكلــف نفقــات هائلــة
للمحافظــة عليهــا مــن أخطــار الرسقــة والحريــق
وغ�هــا وتنفــق أ
اليــام ف ي� جــرده وحــره .وبشــكل
ي
أ
ث
ً
عــام فــإن المنظمــات الكــر اعتمــادا عــى
المعرفــة بــدأت ف ي� التحــول نحــو امتــاك المزيــد
أ
غــر الملموســة [أي رأس المــال
مــن الصــول ي
أ
الفكــري] والتخلــص مــن أعبــاء امتــاك الصــول
الملموســة .ففــي تلــك المنظمــات المتعلمــة ذات
ن
يز
والتجه�ات
ـا�،
المعرفــة تقــل االحتياجــات إىل المبـ ي
المكتبيــة ،والمســاحات الشاســعة ومعــدات
النقــل ومســتلزمات التخزيــن ،وتتحــول كل تلــك
أ
الصــول إىل أرقــام ومعلومــات ومعرفــة تخـ ت ز
ـرن ف ي�
آ
ال تن�نــت.
الحاســبات الليــة وعــى شــبكات إ
ويصاحــب الحديــث عــن رأس المــال الفكــري

مفهــوم «رأس المــال البـ شـري» ويقصــد بــه قيمــة
المــوارد ش
الب�يــة المتاحــة للمنظمــة محســوبة
بقــدر مــا أنفــق عليهــا مــن تعليــم وتدريــب ورعايــة
ت
الــذا� عــى
اجتماعيــة وثقافيــة وفــرص للتعليــم
ي
وقــت المنظمــة.
ف
مــن يملــك رأس المــال ي� المنظمــات المعــارصة؟
كان التصــور ف ي� المــا�ض ي أن مــن يقدمــون
المســاهمات الماليــة لتكويــن الـ شـركات ومنظمــات
أ
العمــال هــم أصحــاب رأس المــال ،ولكــن
الواقــع الجديــد يطــرح حقيقــة أخــرى أهــم ،إن
مــن يملــك المعرفــة يملــك المنظمــة .إن رأس
المــال الفكــري يقدمــه أصحــاب المعرفــة ،فهــم
أصحــاب رأس المــال الحقيقــي أ
والهــم .وبذلــك
ين
حــ� تتعامــل إدارة المــوارد ش
الب�يــة مــع أفــراد
المنظمــة يجــب أن ينطلــق هــذا التعامــل مــن
تلــك الحقيقــة ،إن العاملـ ي ن
ـ� ليســوا أجـراء يعملــون
لقــاء أجــر ،كمــا أنهــم ليســوا ش�كاء كمــا صورتهــم
ت
ـى أدركــت
بعــض االتجاهــات الحديثــة نســبياً والـ ي
أهميــة دور المــوارد ش
الب�يــة وحاولــت التخلــص
ت
الدارة
الــى تمثلهــا أفــكار إ
مــن بعــض الســلبيات ي
التقليديــة ،ولكنهــم ف ي� الواقــع أصحــاب المنظمــة
ألنهــم يملكــون رأس المــال الفكــري «الحقيقــي»
الــذي ال يمكــن االســتغناء عنــه .إن أ
المــوال يمكــن
ت
اق�اضهــا ،ولكــن ال توجــد بنــوك ومؤسســات
أ
إلقــراض الفــكار والمعرفــةl .
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اقتصاد محلي
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 مؤخـ ً
ـرا فعاليــات
الــدورة الـــ 41مــن معــرض الشــرق األوســط للســاعات والمجوهــرات فــي مركــز إكســبو الشــارقة بمشــاركة
أكثــر مــن  500عــارض مــن جميــع أنحــاء العالــم والــذي يقــام علــى مســاحة  30ألــف متــر مربــع.

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

وكان ف ي� اســتقبال ســموه لــدى وصولــه للمعــرض
كل مــن ســعادة خولــة المــا رئيــس المجلــس
االستشــاري إلمــارة الشــارقة وســعادة عبــدهللا بــن
ســلطان العويــس رئيــس مجلــس إدارة غرفــة تجارة
وصناعــة الشــارقة وعــدد مــن أعضــاء مجلــس
إدارة الغرفــة وســعادة ســيف محمــد المدفــع
الرئيــس التنفيــذي لمركــز إكســبو الشــارقة وعــدد
ـؤول� الحكوميـ ي ن
مــن المسـ ي ن
ـ� والشــخصيات المهمــة
ووممثــ�
الدبلومــاس
وأعضــاء مــن الســلك
ي
ي
28

صناعــة الذهــب والمجوهـرات مــن مــاك وصاغــة
وتجــار.
واســتهل ســمو الشــيخ عبدهللا بن ســالم القاســمي
زيارتــه للمعــرض بقــص ش
ال�يــط التقليــدي إيذانــا
ف
بافتتاحــه بعدهــا تجــول ي� أجنحــة المعــرض
ين
العارضــ� واســتمع إىل ش�ح حــول
ومنصــات
أحــدث المعروضــات والتطــورات العالميــة
الخاصــة بقطــاع الســاعات والمجوهــرات ت
والــى
ي
ضمــت عالمــات الســاعات العالميــة والمجوهـرات
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واللمــاس أ
المرصعــة بالذهــب أ
والحجــار الكريمــة
والمســتوحاة مــن أحــدث خطــوط التصاميــم
المعــارصة ن
الكبــرة
وأثــى ســموه عــى المشــاركة
ي
ف
ن
ن
والفنيــ� ي� قطــاع
والمصممــ�
ألبــرز الص ّنــاع
ي
ي
القليمــي والعالمــي
الســاعات والمجوهــرات إ
ف
لعــرض أحــدث مجموعاتهــم ي� هــذا المعــرض
ت
ت
الــى يحققهــا
الــذي ي
يــأ� اســتكماال ً للنجاحــات ي
قطــاع المعــارض التجاريــة والصناعية ف ي� الشــارقة.
الــرق أ
ش
الوســط للســاعات
ويتيــح معــرض
ن
ش
للعارضــ� فرصــة البيــع المبــا�
والمجوهــرات
ي
للجمهــور حيــث ســيتمكن زوار المعــرض مــن
االطــاع عــى مجموعــة واســعة مــن المجوه ـرات
واللمــاس أ
والســاعات والحــ� أ
والحجــار الكريمــة
ي
ت
والــى تحمــل أســماء أهــم العالمــات التجاريــة
ي
العالميــة الراقيــة.
ف
و� ختــام الجولــة كــرم ســمو الشــيخ عبــدهللا
ي
بــن ســالم القاســمي كال مــن ســعادة خولــة المــا
رئيــس المجلــس االستشــاري إلمــارة الشــارقة وعبد

العزيــز بــن محمــد الحمــادي قنصــل عــام دولــة
ف
د� وبوقشــاند تنديقارانــاو المســاعد
قطــر ي� ب ي
التجــاري ف� القنصليــة العامــة لجمهوريــة الفلبـ ي ن
ـ�
ي
ف
د�.
ي� ب ي
كمــا تلقــى ســموه إهــداء مــن مجلــس إدارة غرفــة
تجــارة وصناعــة الشــارقة تقديــرا منهــم لســموه
عــى تفضلــه ش
وت�يفــه لهــم بافتتــاح فعاليــات
أ
ش
الــدورة  41لمعــرض الــرق الوســط للســاعات
والمجوهــرات.
وقــال ســعادة عبــدهللا ســلطان العويــس إن
معــرض الـ شـرق أ
الوســط للســاعات والمجوه ـرات
يعكــس المكانــة الرائــدة إلمــارة الشــارقة ف ي� صناعــة
المعــارض وتنظيــم الفعاليــات والمعــارض الكـ بـرى
ف
المــارة
لتعزيــز النشــاط التجــاري واالقتصــادي ي� إ
والمنطقــة ودعــم مختلــف قطاعــات أ
العمــال
ت
ـى تتخــذ مــن الشــارقة نقطــة انطــاق للتوســع
الـ ي
والوصــول إىل أ
الســواق االقليميــة والعالميــة
ويعتــر منصــة تجاريــة مهمــة اللتقــاء تجــار
ب

الذهــب والمجوه ـرات مــن مختلــف دول العالــم
الخــرات والتجــارب وعقــد الصفقــات
لتبــادل
ب
التجاريــة وهــذا بــكل تأكيــد يرســخ الموقــع
االقتصــادي للشــارقة والــذي تلعــب غرفــة تجــارة
وصناعــة الشــارقة دوراً متمـ ي ز
ـراً ف ي� المســاهمة بــه.
وأشــار العويــس اىل أن توقيــت المعــرض ت ز
ي�امــن
مــع انتعــاش ســوق المجوه ـرات ف ي� الدولــة الــذي
ســجل نمــواً ف ي� الطلــب بنســبة  6ف ي� المائــة منــذ
بدايــة العــام الجــاري  2016وذلــك بعــد تراجــع
أســعار الذهــب ف� الربــع أ
الخـ يـر مــن العــام 2014
ي
وهــو مــا جعــل المسـ ي ن
ـتهلك� أكـ ثـر حــذرا حينهــا ف ي�
تنفيــذ عمليــات ش
الــراء وقــد أدى تراجــع أســعار
الذهــب إىل تنشــيط العــروض ت
ال�ويجيــة واحتــدام
وبالتــال إىل اســتقرار حجــم مبيعــات
المنافســة
ي
الذهــب وفقــاً لتقديــرات وكالــة الدراســات
أ
والبحــاث العالميــة «يورومونيتــور”.
وأشــاد العويــس بالمشــاركة ت ز
الم�ايــدة ف ي� المعرض
المــارات تعتـ بـر مرك ـزاً إقليمي ـاً
..مؤكــداً أن دولــة إ
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..منوهــاً
للذهــب والمجوهــرات وااللمــاس أيضــاً ّ
يعتــر خيــار العديــد مــن صنــاع
بــأن المعــرض ب
والعالميــ�ن
ن
قليميــ�
ال
الســاعات والمجوهــرات إ
ي
ي
أ
ف
ش
لعــرض أحــدث مجموعاتهــم ي� الــرق الوســط
حيــث أنــه مــن المتوقــع أن يلقــى إقبــاال ً ملحوظ ـاً
خاصــة بســبب القطــع والمنتوجــات الفريــدة مــن
ت
ـى يتــم إطالقهــا حرصيـاً أثنــاء المعــرض
نوعهــا الـ ي
ـزوار مــن كل أرجــاء المنطقــة
والعــدد الكبـ يـر مــن الـ ّ
الذيــن يقصدونــه لرؤيــة ش
و�اء المعروضــات
الفاخــرة كل عــام.
مــن جانبــه قــال ســعادة ســيف محمــد المدفــع إن
معــرض الـ شـرق أ
الوســط للســاعات والمجوه ـرات
يعــد مــن المعــارض المتمـ ي ز
كب�
ـرة ويحظــى بإقبــال ي
ت
ـى باتــت تشــغلها
وممــا ال شــك فيــه أن المكانــة الـ ي
إمــارة الشــارقة عــى المسـ ي ن
ـدول
ـتوي� إ
القليمــي والـ ي
تتيــح لهــا االهتمــام بالســلع والمنتجــات الفاخــرة.
30

اقتصاد محلي

أشــار العويــس الــى أن توقيــت
المعــرض يتزامــن مــع انتعــاش
ســوق المجوهــرات فــي
الدولــة الــذي ســجل نمـ ً
ـوا فــي
الطلــب بنســبة  6فــي المائــة
منــذ بدايــة العــام الجــاري 2016
وذلــك بعــد تراجــع أســعار
الذهــب فــي الربــع األخيــر مــن
العــام 2014

وأشــار الرئيــس التنفيــذي لمركــز إكســبو الشــارقة
إىل أن الــدورة الحاليــة تشــهد إقبــاال ً عىل المشــاركة
ـرة لمعــرض الـ شـرق أ
نظ ـراً للمكانــة المتمـ ي ز
الوســط
للســاعات والمجوهــرات والنجــاح المتحقــق
ين
الكبــر مــن قبــل عشــاق
والقبــال
للعارضــ� إ
ي
الذهــب والمجوهــرات عــى المعــرض لالطــاع
عــى أحــدث المعروضــات والتطــورات العالميــة
ت
ـى ضمــت أبــرز
بقطــاع الســاعات والمجوهـرات والـ ي
العالمــات التجاريــة ف ي� صناعــة الســاعات العالميــة
والمجوهــرات المرصعــة بالذهــب أ
واللمــاس
أ
والحجــار الكريمــة والمســتوحاة مــن أحــدث
خطــوط التصاميــم المعــارصة وآخــر صيحــات
الموضــة ف� مجــال المجوهــرات أ
والحجــار
ي
الكريمــة.
الكبــر الــذي توليــه
وأشــاد المدفــع باالهتمــام
ي
تعتــر صناعــة
الدولــة لقطــاع المعــارض حيــث
ب
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المعــارض داعمــا مبـ ش
ـا�ا القتصــاد الشــارقة ورافدا
للســياحة والتجــارة واالســتثمار إىل جانــب عــدد من
القطاعــات المرتبطــة بهــذه الصناعــة مثــل قطــاع
الضيافــة والفنــادق وقطــاع النقــل وخدمــات
والعــان ممــا يعــزز مــن دور هــذا
الفعاليــات إ
ف
القطــاع المهــم ي� تنويــع مصــادر الدخــل والــذي
ين
المــارة.
بــات يســتقطب
الماليــ� ســنوياً إىل إ
ويحتضــن المعــرض خــال أيــام انعقــاده سلســلة
ض
والمحــا�ات يقدمهــا المعهــد
مــن النــدوات
أ
الــدول أ
لللمــاس والحجــار الكريمــة تناقــش
ي
ف
أحــدث االتجاهــات والتطــورات ي� صناعــة
المجوهــرات عــى المســتوى العالمــي.
ويشــارك ف ي� دورة هــذا العــام مــن المعــرض إىل
المــارات العربيــة المتحــدة عــدد
جانــب دولــة إ
أ
كبــر مــن الــدول والجنحــة الوطنيــة والعالميــة
ي
ن
والصــ� ومــر وهونــغ
مثــل البحريــن وبلجيــكا
ي

كونــغ والهنــد وإيطاليــا واليابــان أ
والردن ولبنــان
وليتوانيــا ي ز
ومال�يــا وباكســتان وروســيا والمملكــة
العربيــة الســعودية وســنغافورة وتايلنــد وتركيــا
والمملكــة المتحــدة والواليــات المتحــدة أ
المريكيــة
واليمــن وهونــغ كونــغ والهنــد وإيطاليــا ي ز
ومال�يــا
وســنغافورة وتايلنــد.
يذكــر أن عشــاق الذهــب والمجوهــرات الماســية
عــى موعــد هــذا الموســم مــع مجموعــة ممـ ي ز
ـرة
ت
ـى يتــم اختيارهــا بعنايــة مــن
مــن المجوه ـرات الـ ي
مختلــف أنحــاء العالــم ضمــن مجموعــة واســعة
مــن التصاميــم مــن المجوهــرات المصنوعــة
بــ� أ
ت
والــى تجمــع ي ن
يدويــاً
الصالــة والحداثــة
ي
الســتقطاب آالف الــزوار مــن عشــاق الفخامــة
وإرضــاء أذواقهــم المختلفــة بتصاميمهــا المذهلــة
بالبــداع.
والمفعمــة إ
ش
ويقــوم «إكســبو» الشــارقة بتنظيم معــرض ال�ق

أ
الوســط للســاعات والمجوه ـرات مرتـ ي ن
ـ� ف ي� العــام
حيــث إنــه يعتـ بـر الوجهــة المثاليــة للتعــرف عــى
أحــدث التصاميــم العالميــة ف ي� مجــال المجوهرات
والســاعات ومعروضــات الذهــب أ
واللمــاس
التقليديــة والعرصيــة .وإىل جانــب أ
الجــواء
ت
الــى يتضمنهــا المعــرض ف ي�
االحتفاليــة المذهلــة ي
دورتــه الحاليــة فإنــه يتسـ نـى للــزوار فرصــة القتنــاء
أفضــل المجوهــرات المحليــة والعالميــة ت
والــى
ي
لــم تعــرض مــن قبــل كمــا يمكنهــم االطــاع عــى
أ
العمــال التقليديــة والعرصيــة ذات التصاميــم
بالضافــة إىل المجوه ـرات اليدويــة مــن
البداعيــة إ
إ
مختلــف أنحــاء العالــم.
ـزوار مفاجآت
ـ
لل
41
ــ
ـ
ال
ـه
ـ
ويقـ ّـدم المعــرض ف ي� دورت
ّ
يوميــة عــى أطقــم مجوه ـرات
كبـ يـرة وســحوبات ّ
قيمــةl .
وســاعات مــن المــاس وهدايــا ّ
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أخبار منظمة الجمارك العالمية

منظمة الجمارك العالميـة تسرع
الخطى في مواجهة تهريب اآلثار

غــر ش
ال�عــي للقطــع
تعتــر جرائــم التهريــب ي
ب
أ
الثريــة واحــدة مــن أقــدم الجرائــم العابــرة
للحــدود .ولكــن بالنســبة إىل منظمــة الجمــارك
الدارات الجمركيــة،
العالميــة وأعضائهــا مــن إ
فأنهــا قــد شــخصت هــذه الجرائــم كخطــر
داهــم بــدأ يكـ بـر ف ي� حجمــه وتأثـ يـره .أن التنامــي
الرسيــع ف� نهــب وســلب وتدمــر وتهريــب آ
الثــار
ي
ي
ً
وخصوصــا مــن مناطــق الرصاعــات وتــورط
الرهابيــة المســلحة فيهــا قــد
الجماعــات إ
شــد االنتبــاه مختلــف الهيئــات الدوليــة لهــذه
المســألة .فعــى ســبيل المثــال ،تبنــت أ
المانــة
المــن التابــع أ
العامــة لمجلــس أ
للمــم المتحــدة
قراريــن ف ي� عــام  2015وهمــا القـرار  2195والقـرار
 ،2253وهمــا يركـزان عــى التهريــب غـ يـر ش
ال�عــي
لقطــع آ
الثــار.
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ين
ين
الماضيتــ� ،عقــدت منظمــة
الســنت�
وخــال
الجمــارك العالميــة عــدة مشــاورات واجتماعــات
عاليــة المســتوى مــع عــدة منظمــات دوليــة
أخــرى ذات العالقــة آ
ف
الثقــا�
بالثــار والمــوروث
ي
اليونســكو(منظمة أ
المــم المتحــدة ت
لل�بيــة والعلم
واالن�بــول ،ومكتــب أ
والثقافــة) ،ت
المــم المتحــدة
ن
ـدول
المع ـ ي بالمخــدرات والجريمــة والمعهــد الـ ي
لتوحيــد القانــون الخــاص ومجلــس المتاحــف
القليميــة كالـــ( اليوروبــول-
العالمــي والمنظمــات إ
وكالــة تطبيــق ألمــن أ
الوروبيــة) .لقــد بذلــت عــدة
نشــاطات بمــا فيهــا لقــاءات عصــف الذهـن ي حــول
الطــرق المحتملــة لتعزيــز االســتجابة الجمركيــة
غــى مشــكلة التهريــب الالمـ شـروع لقطــع آ
الثــار.
الجــراءات تفرعــت مســألة دور
ومــن هــذه إ
ف
ش
غــر المــروع
الجمــارك ي� الحــد مــن التهريــب ي

للقطــع أ
الثريــة ت
والــى تــم مناقشــتها ش
مبــا�ة ف ي�
ي
ت
الــى
دورة مجلــس منظمــة الجمــارك العالميــة ي
ف
ت
ـى شــارك فيهــا 180
عقــدت ي�  15يوليــو  2016والـ ي
إدارة جمركيــة مــن مختلــف أرجــاء ووافقــوا عــى
قــرار مجلــس المنظمــة بهــذا الخصــوص.
وأقــر الق ـرار المذكــور احتمــال وجــود صلــة فيمــا
ال�عــي آ
ين
غــر ش
للثــار مــع غســيل
بــ� التهريــب ي
أ
الجراميــة
وغ�هــا مــن النشــاطات إ
المــوال ي
ت
ـى تحــول هــذا لنــوع مــن الجرائــم
إ
والرهابيــة والـ ي
إىل مســتويات سياســية أعــى .كمــا شــدد القــرار
عــى أن الحــدود الدوليــة ال ت ـزال توفــر الفرصــة
الكــر لمواجهــة القطــع أ
أ
الثريــة والثقافيــة
ب
المنهوبــة ،وهــذا مــا يحتــم مــن بســط دور
الجمــارك كمســاهم فعــال ف ي� مواجهــة هــذا البالء.
كمــا ســلط االجتمــاع الضــوء عــى أهميــة

العدد  ..88أغسطس ـ أكتوبر 2016 ..

المنافــع ف ي� اســتخدام شــهادات التصديــر
نمــوذج اليونســكو -منظمــة الجمــارك العالميــة،
ت
الــى تعمــل عــى تعزيــز وتطويــر المشــاركة ف ي�
ي
المعلومــات والتعــاون الوثيــق عــى المســتويات
ـ� المعنيـ ي ن
والقليميــة والدوليــة فيمــا بـ ي ن
ـ�
الوطنيــة إ
بمــا فيــه الجهــود المبذولــة مــن خــال المكاتــب
القليميــة لتبــادل المعلومات(ريلــو) التابعــة
إ
لمنظمــة الجمــارك العالميــة .كمــا تشــجع منظمــة
الجمــارك العالميــة أعضاءهــا عــى تفعيــل
اســتخدام نظــام آ
الركيــو* ARCHEOوهــي منصــة
ت
ت
ـى تقــدم
إلك�ونيــة لشــبكة التواصــل الجمـ ي
ـرك الـ ي
خدماتهــا كوســيلة تواصــل لتبــادل المعلومــات
والمســاعدة ف ي� تشــخيصه والتحقــق مــن قطــع
آ
الثــار والقطــع الفنيــة ،ال ســيما وأن آركيــو قــد تــم
تعديلــه ليتــاءم مــع أحــدث الوظائــف وتعزيــز
خـ بـرة المســتخدم خــال تواصلــه مــع غـ يـره مــن
كال�طــة أ
الــوكاالت أ
الخــرى ش
والكاديميــات.
أ
ولنهــا قــد شــخصت قصــوراً ف ي� التدريــب النوعــي
لضبــاط الجمــارك ف ي� هــذا المجــال ،فــإن منظمــة
الجمــارك العالميــة أخــذت عــى عاتقهــا مســاعدة
أ
ف
و� مجــال
أعضائهــا مــن خــال تطويــر الدوات ي
ال�امــج التدريبيــة بالتعــاون مــع ش
الــركاء مــن
ب
المنظمــات.
ف
و� هــذا المجــال قامــت المنظمــة الجمــارك
ي

العالميــة ممثلــة ف ي� أمينهــا العــام الســيد كينــو
ميكوريــا بتوقيــع مذكــرة تفاهــم مــع المعهــد
ن
ـو� وهــو أكــبر متحــف ومجمــع ت
لل�بيــة
السمثسـ ي
أ
والبحــاث ف ي� العالــم ،ممثــل بمديــره للعالقــات
آ
ـول فانــون .ومعهــد
ب
وال�امــج الدوليــة ،النســة مـ ي
ن
السميثســو� هــو واحــد مــن ألمــع المعاهــد
ي
المعــروف بضمــه قــادة كبــار مــن أصحاب الخـ بـرات
الكبـ يـرة والمعرفــة الواســعة هــو حفــظ المــوروث
ف
ـا� .إن هــذه ش
ال�اكــة تهــدف بصــورة خاصــة
الثقـ ي
إىل تطويــر برامــج التدريــب وبنــاء القــدرات
لموظفــي الجمــارك ف ي� جميــع أنحــاء العالــم
وتطويــر وتعزيــز أجهــزة منظمــة الجمــارك العالميــة
المعنيــة بشــؤون الملكيــات الثقافيــة والمشــاركة ف ي�
المعلومــات ألغ ـراض مســاعدة إالدارات الجمركيــة
ت
الــى تكــون قــد
لتشــخيص المــواد الثقافيــة ي
تعرضــت إىل الســلب والنهــب أو تــم تهريبهــا ،كمــا
أن هــذه ش
ال�اكــة تهــدف إىل تطويــر حمــات توعيــة
جماه�يــة مشـ تـركة تهــدف إىل الحــد مــن التهريــب
ي
ش
الالمــروع للمــواد الثقافيــة.

وال�امــج
وقالــت ملــوي فانــون ،مديــرة العالقــات ب

ن
السميثســو� “ :إن الــوكالء
الدوليــة بمعهــد
ي
ف
ن
ين
الجمركيــ� يقفــون ي� خــط الدفــاع
والموظفــ�
ي
أ
الول ف ي� مواجهــة التهريــب غـ يـر ش
ال�عــي للمــورث
ف
الثقــا� ».وأضافــت قائلــة « :إن مذكــرة التفاهــم
ي
ن
ن
ـو� ومنظمــة الجمــارك
هــذه بـ يـ� المعهــد السميثسـ ي
ال�اكــة العالميــة ي ن
العالميــة هــي جــزء مــن ش
بــ�
ف
ـا� والجمــارك.
المتاحــف ومؤسســات القطــاع الثقـ ي
علينــا أن نتشــارك ســوية ف ي� مهاراتنــا وأن نعمــل
ســوية لوقــف هــذا الخطــر الداهــم للتاريــخ
ف
ت
الثقــا� للعالــم”.
والــراث
ي
أ
ن
مــ� العــام
فيمــا قــال الســيد كينــو ميكوريــا ال ي
لمنظمــة الجمــارك العالميــة « :مــن خــال عملنــا
أدركنــا بــأن الطريــق الوحيــد لمجتمــع الجمــارك
ـدول ف ي� مســاعدة صــون والحفــاظ عــى الـ تـراث
الـ ي
ف
ـا� المشـ تـرك يتــم فقــط مــن خــال ش
ال�اكــة مع
الثقـ ي
قــادة العالــم ف ي� هــذا المجــال بمــا فيــه المتاحــف
أ
والكاديميــات ومعاهــد البحــوث .ولمــا كان المعهــد
ن
السيمثســو� يجمــع ي ن
بــ� هــذه الخصائــص ف ي�
ي
مؤسســة واحــدة ،لذلــك نحــن نتطلــع بشــدة لبنــاء
هــذه ش
ال�اكــةl ».

آ
*الركيــو  :Archeoهــي وســيلة خدمــة التواصــل ف ي� الزمــن الحقيقــي لتبــادل المعلومــات
والتعــاون والتنســيق ي ن
وغ�هــا مــن الــوكالت المنفــذة للقانــون
بــ� إ
الدارات الجمركيــة ي
الهيئــات المحليــة المختصــة والمنظمــات الدوليــة والخــراء مــن أ
الكاديميـ ي ن
ـ� والمنظمــات
ب
غــر الحكوميــة مــن أجــل منــع تهريــب آ
الثــار
ي
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أخبار الطيران

العربية للطيران
تعلن صافي أرباحها خالل النصف
األول من العام الجاري

وصــل صافــي أربــاح العربيــة للطيــران خــال النصــف األول
مــن العــام الجــاري إلــى  245مليــون درهــم ،بنمــو نســبته
 ،3.5%بالمقارنــة مــع  237مليــون درهــم خــال نفــس الفتــرة
مــن العــام الماضــي .فيمــا وصلــت إيــرادات الشــركة خــال
النصــف األول مــن  2016إلــى  1.84مليــار درهــم ،مقارنــة ب
 1.75مليــار درهــم خــال نفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي،
محققــة زيــادة بمعــدل .4.5%
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ن
الثــا� مــن العــام
فيمــا يخــص نتائــج الربــع
ي
ف
ش
صــا� أربــاح ال�كــة إىل 131
الجــاري ،وصــل
ي
ت
مليــون درهــم ،ب�اجــع بنســبة  14%مقارنــة
ت
الفــرة مــن عــام ،2015فيمــا بلغــت
بنفــس
اليـرادات  894مليــون درهــم ،بزيــادة قدرهــا 4%
إ
ت
مقارنة بنفس الف�ة من العام .2015
للطــران ث
أكــر مــن  2مليــون
ونقلــت العربيــة
ي
ف
مســافر خــال الربــع الثـ ن
ـا� المنتهــي ي�  30يونيــو
ي
 ،2016مســجلة نمــواً بنســبة  12%مقارنــة بالفـ تـرة
نفســها مــن عــام  .2015وبلــغ معــدل إشــغال
المقاعــد خــال تلــك الفـ تـرة نســبة مرتفعــة وصلــت
إىل .78%
أ
وخــال النصــف الول مــن العــام الجــاري،
للطــران ثــاث طائــرات
اســتلمت العربيــة
ي
ش
جديــدة ،وأطلقــت ثــاث رحــات جديــدة مبــا�ة
إىل رساييفــو ،عاصمــة البوســنة والهرســك،
ئيــ� ف ي� مطــار الشــارقة
مــن مركــز عملياتهــا الر ي
الــدول .وخــال ت
الفــرة ذاتهــا ،وســعت العربيــة
ي
للطــران عملياتهــا التشــغيلية بإطــاق رحــات
ي
ت
جديــدة ي ن
مدينــى عمــان والريــاض ،ف ي�
بــ�
ي
ين
حــ� أطلــق مركــز عمليــات ش
ال�كــة ف ي� المغــرب
ـ� جديدتـ ي ن
رحلتـ ي ن
ـ� مــن مراكــش إىل بــو ف ي� فرنســا،
ف
ومن فاس إىل تولوز ي� فرنسا أيضاً.
للطــران رحالتهــا اليــوم إىل
وتســر العربيــة
ي
يّ

ث
أكــر مــن  120وجهــة ف ي�  33بلــداً انطالقــاً
أ
مــن مراكــز عمليــات ش
ال�كــة الربعــة ف ي� دولــة
أ
المارات ،والمغرب ،ومرص ،والردن.
إ
كبــراً عــى
ال
إقبــا
ان
للطــر
العربيــة
وشــهدت
ً
ي
ي
الحجــوزات ،حيــث نقلــت طائــرات ش
ال�كــة 4.1
مليــون مســافر خــال النصــف أ
الول مــن العــام
 ،2016بزيــادة قدرهــا  14%مقارنــة بنفــس الفـ تـرة
واســتقر معــدل إشــغال
مــن العــام المــا�ض ي .
ّ
المقاعــد ،أي نســبة عــدد المســافرين إىل عــدد
الشــهر الســتة أ
المقاعــد المتوافرة ،خالل أ
الوىل من
عــام  2016عنــد معــدالت مرتفعــة بلغــت .79%
ف
الحــال ،فــازت
و� شــهر إبريــل مــن العــام
ي
ي
طــران
العربيــة
للطــران بجائــزة “أفضــل ش�كــة ي
ي
أ
ف
ش
اقتصــادي ي� منطقــة الــرق الوســط” ضمــن
حفــل توزيــع جوائــز ي ز
“ب�نــس ترافيلــر ميــدل إيســت
ف
 ”2016تقديــراً لجهودهــا الدؤوبــة ي� مواكبــة
احتياجات مسافري أ
العمال ش
وال�كات.
ن
ـا� ،رئيــس
وقــال الشــيخ عبــد هللا بــن محمــد آل ثـ ي
للطــران :ت
“تــأ� النتائــج
مجلــس إدارة العربيــة
ي
ي
الماليــة القويــة لتؤكــد ت ز
الــرام ش
ال�كــة الراســخ
بتوفـ يـر القيمــة المضافــة لعمالئهــا وحفاظهــا عــى
الكفــاءة التشــغيلية للعمليــات واسـ تـراتيجية النمــو
الطموحــة .وتعكس هــذه النتائج أيضـاً أداء ش
ال�كة
القــوي بالرغــم مــن الضغوطــات المتواصلــة

ونقلــت العربيــة للطيــران أكثــر مــن 2
مليــون مســافر خــال الربــع الثانــي
المنتهــي فــي  30يونيــو ،2016
مســجلة نمـ ً
ـوا بنســبة  12%مقارنــة
بالفتــرة نفســها مــن عــام .2015
وبلــغ معــدل إشــغال المقاعــد خــال
تلــك الفتــرة نســبة مرتفعــة وصلــت
إلــى .78%

أ
ت
الــى تشــهدها ش�كات
عــى هوامــش الربــاح ي
الطـ يـران والتحديــات المســتمرة المرتبطــة بالوضــع
والســياس الراهــن ف ي� المنطقــة».
االقتصــادي
ي
ن
متفائلــ� بمســتقبل قطــاع
وأضــاف« :ال نــزال
ي
ف
الطــران االقتصــادي ي� المنطقــة ،ونواصــل
ي
االســتثمار ف ي� توســيع شــبكة رحالتنــا وتعزيــز
الكفــاءة التشــغيلية لعملياتنــا ،وكذلــك ت
ال� ي ز
كــر
لتوفــر خيــارات
عــى أســواق الســفر الناشــئة
ي
أكــر مــن المجتمعــات
الســفر الجــوي شل�يحــة ب
المحليــةl ”.
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