جمركيــة إقتصاديــة تصــدر عن دائرة الموانئ البحرية والجمارك-الشــارقة  /العدد 94

يوليو  -أكتوبر 2018

حاكم الشارقة
يلتقي المشاركين في ملتقى
قادة اإلعالم العربي الخامس

موانئ الشارقة وديالوير األمريكية
يوقعان اتفاقية توأمة لتطوير التجارة
الدولية والعمليات اللوجستية

إطالق مشروع «قطرة»
لتعزيز التنمية المستدامة في الشارقة

المحتويـات..
أخبــار الدائــــرة

12

موانئ الشارقة وديالوير األمريكية
يوقعــان اتفاقيــة توأمــة لتطويــر التجــارة
الدوليــة والعمليــات اللوجســتية

رئيس التحرير والمشرف العام
خالد بن عبد اهلل بن سلطان القاسمي
مدير التحرير
عادل مصطفى
المحررون
د .مانيا سويد
صفاء سلطان
رعد عبد الستار
الترجمة
رعد عبد الستار
للمراسلة
هاتف06 5026359 - 06 5026340 :
البراق06 5281747 - 06 5281997 :
ص.ب 70 :الشارقة -جمارك الشارقة
اإلمارات العربية المتحدة

e-mail: jumruki@sharjahcustoms.gov.ae
websaite: www.sharjahcustoms.gov.ae

اإلخراج الفني
ڤــاليـــا أبـو الفـضــل

e-mail: valiaart99@gmail.com
S.M / Valia Abou Alfadel

14

رئيس الدائرة يستقبل
وفد إدارة شرطة المنافذ
والمطارات بالشارقة

20

دائرة الموانئ البحرية والجمارك
تستعرض تطبيقاتها اإللكترونية
في “جيتكس” للتقنية 2018

العدد  ..94يوليو ـ أكتوبر 2018 ..

اشــــراقات

08

حاكم الشــارقة يلتقي المشــاركين في ملتقى
قــادة اإلعالم العربي الخامس

شؤون جمركية

26

أخبار الطيران

اقتصاد محلي

32

إطالق مشروع «قطرة»
لتعزيز التنمية المســتدامة في الشــارقة

اإلمارات تطلق أول شــحنة تصدير
باســتخدام بطاقة «التير»

40

العربيــة للطيران تحقق أرباح ًا صافية
بلغــت  230مليون درهم في النصف األول
من العام 2018

الجمركي

العدد  ..94يوليو ـ أكتوبر 2018 ..

كلمة
تلجــأ اإلدارات الجمركيــة إلــى التقييــم المســتمر الســتراتجياتها
واحتياجاتهــا لمواجهــة التحديــات فــي عالــم دائــم التغيــر ،وهــذا
مــا يتطلــب منهــا اللجــوء إلــي سياســة كفــوءة لتوفيــر المهــارات
والمعــارف إلــى جميــع قواهــا العاملــة بمــا يتــاءم مــع أدوارهــا
ومســؤولياتها والمهــام المنوطــة إليهــا.
ولتحقيــق ذلــك ،فــإن دائــرة الموانــئ البحريــة والجمــارك ال تألــو
جهــدًا فــي توفيــر الفــرص المناســبة لتدريــب كوادرهــا فــي جميــع
االختصاصــات بمــا يضمــن لهــا ترجمــة سياســاتها اإلداريــة إلــى
ممارســات عملياتيــة فعالــة ،فهــي تحــرص علــى تنظيــم وعقــد
دورات تدريبيــة علــى مــدار العــام فــي شــتى المجــاالت كالتفتيــش
الجمركــي والتعامــل مــع العمــاء والتخليــص الجمركــي والقانــون
الجمركــي والتقنيــات الخاصــة باســتخدام أجهــزة الكشــف
الجمركــي المتطــورة والخدمــات اإللكترونيــة والذكيــة.
وبتأكيدهــا علــى التدريــب تهــدف الدائــرة إلــى تعزيــز مهــارات
وكفــاءات موظفيهــا كــي يقدمــوا أفضــل الخدمــات إلــى المورديــن
والمصدريــن والناقليــن والمســافرين ويعملــوا علــى حمايــة
المجتمــع ومواجهــة بيئــة ســريعة التغيــر بمــا يســاهم فــي تحقيــق
رؤيــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي أن تكــون ضمــن أفضــل
دول العالــم.
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أكــد صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي ،عضــو المجلــس األعلــى
حاكــم الشــارقة ،أن الصحافــة علــم وحرفنــة ومعرفــة ومهــارة ،وعلــى الصحفــي ســواء كان
ً
ً
متحدثــا فــي التلفزيــون أو اإلذاعــة أن يــدرك حجــم وأهميــة الكلمــة التــي يكتبهــا أو
كاتبــا أو
ينطــق بهــا ،لكونهــا أســاس كل تكويــن.

حاكم الشارقة

يلتقي
المشاركين في ملتقى قادة اإلعالم
العربي الخامس

8

جــاء ذلــك ف� كلمــة لســموه خــال لقائــه المشـ ي ن
ـارك�
ي
ـر� ف ي� دورتــه الخامســة
ـ
الع
ـام
ـ
ع
ال
ـادة
ف ي� ملتقــى قـ
إ
بي
ف
ـبتم� .2018
ي�  27سـ ب
ورحــب صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة ف ي�
العــام
المــارة مــن قــادة إ
مســتهل كلمتــه بضيــوف إ
العر� قائــاً :ش“�ف عظيــم أن ألتقــي بأصحــاب
بي
الكلمــة ،والكلمــة ف� التكويــن هــي أ
الصــل”.
ي
وتابــع ســموه بقولــه“ :يجــب أن نعـ تـرف ونقــر ،أن
العــام كســائر المهــن ،تحتــاج إىل العلــم
مهنــة إ
والمعرفــة ،ليســت شــطارة ،الكثـ يـر تشــطر فوقــع،
وزيــف فانكشــف».
ن
وبـ ي ن
العالميـ يـ� وتأهيلهــم
ـ� ســموه أهميــة إعــداد إ
العالمية،
وتدريبهــم ليقومــوا بواجبهــم ورســالتهم إ
مشـ يـراً ســموه إىل أن نقابــة الصحفيـ ي ن
ـ� ف ي� القاهــرة،
ن
المبــى بــه أشار صاحب السمو إلى جمهورية
طلبــوا منــه التعــاون ،فأجبتهــم أن
أ
ت
ً
الــى مــا اكتملــت ،مبديــا ســموه
مصر العربية كونها صاحبة
بعــض الدوار ي
تعاونــه ف� إكمــال هــذه أ
الدوار ف ي� صــورة معهــد
ي
فضل كبير عليه ،فالعلم
ـ� ويدربهــم ،ثــم ابتعاثهــم أ
يــدرس الصحفيـ ي ن
ـذ
ـ
خ
ل
والمعرفة والعطاء الذي يتمتع
الخـ بـرة والمعرفــة مــن الصحــف الغربيــة ش
وال�قيــة
به ،أساسه مصر ،قائ ً
ال« :نقولها
العريقــة لالســتفادة بمــا لديهــم مــن خـ بـرات.
بالفم المليان ،بدون مصر لن
وأشــار إىل جمهوريــة مــر العربيــة كونهــا صاحبــة
نكون ،ولن تقوم لنا قائمة».
كبــر عليــه ،فالعلــم والمعرفــة والعطــاء
فضــل ي
الــذي يتمتــع بــه ،أساســه مــر ،قائــاً« :نقولهــا
بالفــم المليــان ،بــدون مــر لــن نكــون ،ولــن

تقــوم لنــا قائمــة».
وشــدد ســموه عــى أهميــة الكلمــة وخطرهــا
وتأث�هــا عــى المجتمعــات والــدول ،وأن الكلمــة
ي
ف
أمانــة ،وقــد تســبب ي� نشــوب حــروب ورصاعــات،
حاث ـاً الصحفيـ ي ن
ـ� ممــن لديهــم النيــة الصالحــة إىل
التعلــم والتــدرب.
ـال أصبــح مــن الســهل
ولفــت ســموه أن الوقــت الحـ ي
أ
كشــف الزيــف والتالعــب باللفــاظ ،فالعيــون
واعيــة ،والخـ بـر يجــول أك ـرث مــن محطــة إعالميــة.
وأوضــح ســموه أنــه يجــب أن يتمتــع الصحفــي

بحــس المســؤولية وأن يكــون نقــي الرسيــرة ،ونظيف
ن
ـى وال يهــدم ،ويوفــق وال  يفــرق.
النيــة ،يبـ ي
كمــا نــوه إىل أهميــة دور ت
الم�جــم كونــه ينقــل
ـ� مختلفتـ ي ن
ـ� لغتـ ي ن
رســالة بـ ي ن
ـ� ،متســائال ً ســموه هــل
الــكالم المنقــول صحيــح أم تــم قلــب الحقائــق،
ف
ن
ن
ـا� أخــرى
أو جهــل ي� معــى كلمــة قــد تعطــي معـ ي
وقــد تفهــم خطــأ.
نــوص مــن أراد أن يكــون
وقــال ســموه« :نحــن
ي
صحفيـاً البــد أن يــدرس ،وأن ال يجمــع كالمــه مــن
الشــارع ألن كالم الشــارع مخلــوط ،يمكــن ض
يــر،
يمكــن ينفــع ،لكــن ف ي� مؤسســات متخصصــة ف ي�
أ
البحــاث ،ارجــع لهــذه المؤسســات ،إذا أنــت تريــد
أن تتكلــم ف ي� موضــوع يخــص كــذا وكــذا ،فارجــع
ت
الــى تعطيــك ،فنحــن نقــول
للمؤسســات هــي ي
للصحفــي أرجــع للوثائــق ،إىل المراكــز إىل أ
البحــاث،
تريــد أن تتكلــم عــن موضــوع مثــا ف ي� أي بلــد ،فــا
ت
تــأ� ترمــي جزافــاً ،ادرس هــذا الموضــوع ،هنــاك
ي
ت
ـى مــن أراد أن يأخــذ هــذا
نــاس متخصصــة ،فوصيـ ي
المجــال ،أن يكــون أوال متعلمـاً ،فاهمـاً ،صادقـاً مع
نفســه ،وتكــون كلمتــه صادقــة ،وتكــون مرجعيتــه
لمؤسســات تمــده بالمعلومــات وبالعطــاء ،بيخدمنــا
خدمتـ ي ن
ـ� ،أوال  يعــرض الموضــوع ومشــكلته ،وثانيا
يعطينــا معلومــات لــم نكــن نعرفهــا ،فهــذه
ت
وصيــى»l..
ي
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سلطان القاسمي

يفتتح معرض «صدى القوافل»
مراكز حضارية من السعودية”

10

حاكم الشارقة يستقبل سلطان بن عبد العزيز ويفتتحان معرض صدى القوافل

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو
المجلس األعلى حاكم الشارقة ،واألمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز
رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية
السعودية ،معرض «صدى القوافل  ..مراكز حضارية من المملكة العربية
السعودية خالل فترة ما قبل اإلسالم» ،والذي تنظم فعالياته بمتحف
الشارقة لآلثار.
ويأتي المعرض ضمن مجاالت التعاون الثقافي بين هيئة الشارقة
للمتاحف والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية
السعودية ،خالل الفترة من  17أكتوبر 2018إلى  31يناير .2019

وتجــول صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة
ّ
أ
مــر ســلطان بــن ســلمان ف ي� مختلــف
وال ي
أقســام المعــرض التاريخــي الــذي يضــم
ين
خمســ� قطعــة أثريــة مكتشــفة ف ي� المملكــة
أ
العربيــة الســعودية تعــرض للمــرة الوىل أمام
الجمهــور ،وتكشــف عــن الروابــط التاريخيــة
ت
المشــركة
العميقــة والتقاليــد والعــادات
ين
بــ� أبنــاء منطقــة الجزيــرة العربيــة.
وطــاف ســموه عــى أقســام المعــرض،
متعرفــاً خــال جولتــه ،عــى تواريــخ القطــع
المعروضــة ،وأهميتهــا الفنيــة والتاريخيــة
والعلميــة ف ي� قــراءة ودراســة وتحليــل
تاريــخ التجــارة وطــرق القوافــل آ
والثــار
ف
بالضافــة إىل
ي� شــبه الجزيــرة العربيــة ،إ

ت
والــى تــرد جــزء اً مهمــاً
أماكــن اكتشــافها
ي
مــن تاريــخ المنطقــة وثقافتهــا والعالقــات
ين
بــ� ســكان المناطــق ف ي� ذلــك الوقــت.
ويتضمــن المعــرض ســت قطــع أثريــة مــن
مقتنيــات متحــف الشــارقة آ
للثــار اك ُتشــفت ف ي�
أهــم المواقــع التاريخيــة ف ي� الشــارقة وهــي
ت
والــى
مليحــة ومويلــح وجبــل البحيــص،
ي
ن
يعــود تاريخهــا إىل فـ تـرة تـ تـراوح مــا بـ يـ� 2000
ســنة قبــل الميــاد وعــام  300بعــد الميــاد.
وقــال صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة:
«أنــا كشــخص باحــث ف ي� تاريــخ المنطقــة
قديمــاً ،ف ي� هــذه اللحظــات الدقيقــة ،كنــت
ن
وأتمــى أن أدرس كل
الكثــر ،
قــد اســتفدت
ي
مــا جــاء ف ي� هــذا المعــرض مــن الناحيــة

التاريخيــة ،ومــن ناحيــة الطــرق التجاريــة،
وأنــا مــن الذيــن كتبــوا ف ي� هــذا المجــال،
ليــس عــى أ
الرض وإنمــا كتبتــه ف ي� البحــر،
آ
فــالن إن شــاء هللا أكمــل هــذه المعلومــات
ت
ضالــى هنــا».
وجــدت
الموجــودة ،أي
ُ
ي
وتابــع ســموه :هــذه المعــارض ترتقــي
ن
ـا� لمــا تحويــه مــن معلومــات
بالــذوق إ
النسـ ي
عــن أســافنا الذيــن كانــت لهــم ،ليســت
فقــط تجــارة ،وإنمــا اقتنــاء ،والمالحــظ
هنــا ف ي� هــذه اللغــة الموجــودة ،أن لديهــم
الذائقــة الموســيقية ،الذائقــة الراقصــة،
وذائقــة اللعــب بالدمــى ،وهــذه كانــت
ض
المتحــرة ،وليســت بدائيــة،
ف ي� الــدول
فالبدائيــة ال تعطــي شــيئاًl .
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موانئ الشارقة وديالوير األمريكية
يوقعان اتفاقية توأمة لتطوير التجارة
الدولية والعمليات اللوجستية
وقــع الشــيخ خالــد بــن عبــدهللا بــن ســلطان
القاســمي رئيــس دائــرة المـ ن ئ
ـوا� البحريــة والجمــارك
ورئيــس المناطــق الحــرة ف ي� إمــارة الشــارقة ،وجيفري
بولــوك ،وزيــر الدولــة لواليــة ديالويــر أ
المريكيــة،
اتفاقيــة توأمــة ي ن
نئ
المــوا� البحريــة
بــ� دائــرة
ن
والجمــارك ش
و�كــة دايمونــد ســتيت للمـ ئ
ـوا� ،الهيئــة
االعتباريــة التابعــة لواليــة ديالويــر بحضــور نخبــة
مــن كبــار المسـ ي ن
ـؤول� ضمــت ســعادة مروان جاســم
الـركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشــارقة لالســتثمار
والتطويــر ش
«�وق» وســعادة فيليــب فرايــن القنصل

12

أ
مــر
ال
بــد� وســعادة محمــد ي
مريــ� العــام ب ي
ي
عبدالرحمــن مديــر دائــرة المـ ن ئ
ـوا� البحريــة والجمارك
وســعادة ســعود ســالم المزروعــي مديــر المناطــق
الحــرة ف� الشــارقة ت
وبي� ريتشــاردز الرئيــس التنفيذي
ي
لمجموعــة غلفتيـ نـر وبــدر جعفــر رئيــس المجلــس
ن
ـ� كبـ يـر.
التنفيــذي لمجموعــة غلفتيــر ووفــد أمريـ ي
ف
ت
ش
ـى وقعــت ي� العــا� مــن
وبموجــب االتفاقيــة ،الـ ي
أكتوبــر  2018ف ي� غرفــة تجــارة وصناعــة الشــارقة،
يتعــاون الطرفــان ف ي� تطويــر التجــارة والعمليــات
اللوجســتية وتبــادل المعلومــات لتحقيــق المنفعــة

التجاريــة والتقنيــة والمعرفيــة وبما يســهم ف ي� تعزيز
العالقــات التجاريــة الماراتيــة أ
المريكيــة.
إ
ت
ن
غلفتي�،
ـأ� توقيــع االتفاقية بعد اســتالم ش�كــة
ويـ ي
ت
محطــى الحاويــات ف ي� إمــارة الشــارقة
مشــغل
ي
ن
ن
ئ
التابعتــ� لدائــرة المــوا� البحريــة والجمــارك،
ي
أكــر ش
نئ
وإحــدى
المــوا�
الــركات الخاصــة ف ي� إدارة
ب
ف� العالــم والـ ت
ـى تتخــذ مــن دولــة إالمــارات مق ـراً
ي
ي
لهــا ،مينــاء ويلمنغتــون ف ي� واليــة ديالويــر مــن ش�كــة
دايمونــد ســتيت للمـ ن ئ
ـوا� ،بهــدف تشــغيل المينــاء
وتطويــره لمــدة  50عامــاً متواصلــةl.
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رئيس الدائرة
يستقبل وفد إدارة شرطة
المنافذ والمطارات بالشارقة
أســتقبل الشــيخ خالــد بــن عبــدهللا بــن ســلطان
نئ
المــوا� البحريــة
القاســمي ،رئيــس دائــرة
ف
والجمــارك ،رئيــس المناطــق الحــرة ي� الشــارقة
ســبتم�  2018وفــد إدارة ش�طــة
ف ي� مكتبــه ف ي� 9
ب
المنافــذ والمطــارات بالشــارقة برئاســة العقيــد
يونــس الهاجــري نائــب مديــر إدارة ش�طــة
المنافــذ والمطــارات وبحضــور ســعادة محمــد
مـ يـر عبدالرحمــن مديــر دائــرة المـ ن ئ
ـوا� البحريــة
والجمــارك والســيد جــرش محمــد جــرش مديــر
مركــز جمــارك الخــور.

14

ت
االســراتيجي
جــاءت الزيــارة ف ي� إطــار التعــاون
ين
نئ
المــوا� البحريــة والجمــارك وإدارة
بــ� دائــرة
ش�طــة المنافــذ ،حيــث تباحــث الطرفــان �ف
ي
أ
ف
ت
و� نهايــة
المــور ذات االهتمــام المشــرك .ي
االجتمــاع قــدم الوفــد الزائــر درعــاً لرئيــس
الدائــرة بمناســبة الزيــارة.

الكتــى
ضــم الوفــد كال ً مــن المقــدم مطــر
بي
رئيــس قســم ش�طــة المطــار والمقــدم وليــد
النهــم رئيــس قســم المنافــذ الخارجيــة والرائــد
أحمــد الســويدي رئيــس قســم ش�طــة مينــاء
خالــد والرائــد محمــد الشــحي رئيــس قســم
ش�طــة مينــاء الحمريــةl.

أخبار الدائرة

محاضرة تعريفية
عن أمن وأمان المصادر
المشعة والمواد النووية

نئ
المــوا� البحريــة والجمــارك ف ي�
تحــرص دائــرة
التحديــث المســتمر لمعلومــات موظفيهــا
وإطالعهــم عــى آخــر المســتجدات التقنيــة
ذات العالقــة باختصاصــات ،وضمــن هــذا
النطــاق قامــت الدائــرة وبالتعــاون مــع الهيئــة
االتحاديــة للرقابــة النوويــة بتقديــم محــا�ض ة
تعريفيــة عــن أمــن وأمــان المصــادر المشــعة
والمــواد النوويــة.
شــارك ف� المحــا�ض ة ت
الــى أقيمــت عــى قاعــة
ي
ي
اجتماعــات مركــز جمــارك الحاويــات ف ي� 7

خبــران مــن الهيئــة
أكتوبــر  2018وقدمهــا
ي
االتحاديــة للرقابــة النوويــة ،عــدد مــن
ين
المفتشــ� مــن مركــز جمــارك الحمريــة ومركــز
ض
جمــارك الحاويــات ،حيــث حــر جانــب منهــا
الســيد يعقــوب غابــش ،مديــر مركــز جمــارك
الحمريــة واختتمــت بحضــور الســيد منصــور
المــري ،رئيــس قســم التفتيــش لمركــز جمــارك
الحاويــاتl .
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حملة توعوية صحية
لموظفي الدائرة

نئ
المــوا� البحريــة والجمــارك حملــة
نظمــت دائــرة
توعويــة صحيــة بالتعــاون مــع مجموعــة أن أم
س للرعايــة الصحيــة لتقديــم خدمــات فحــص
ي
مجانيــة لموظفــي الدائــرة شــملت فحــص الســكري
ت
الكوليســرول.
وقيــاس ضغــط الــدم وفحــص
ونُظّمــت الحملة ف ي� يوم الثالثــاء الموافق 2018/07/17
ف ي� مقــر الدائــرة حيــث حـ ضـر عــدد كبـ يـر مــن موظفــي
مـ ن ئ
ـوا� وجمــارك الشــارقة وتلقــوا الفحوصــات المذكورة

إلدراكهــم أهميــة تلــك الفحوصــات الدوريــة للحــد
أ
ت
ـى مــن اجلهــا توفــر
والوقايــة مــن المـراض الشــائعة الـ ي
الوليــة أ
ـؤ�ات الصحيــة أ
لهــم المـ ش
الساســية.
ت
يــأ� تنظيــم الحملــة ،وهــي الثالثــة مــن نوعهــا،
ي
ت
الــى تقــوم بهــا نفــس المجموعــة الطبيــة لرفــع
ي
ف
مســتوى الوعــي المجتمعــي ي� مجــال الصحــة
العامة والتعريــف بأهميــة الكشــف المبكــر عنهــا
للســيطرة عليهــاl .
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جمارك الشارقة
تستقبل وفد دائرة الموارد البشرية

اســتقبلت جمــارك الشــارقة وفــد ًا مــن لجنــة
الداريــة بدائــرة المــوارد ش
الب�يــة وذلــك
العالقــات إ
ف� إطــار تعزيــز التواصــل والتعــاون المســتمر بـ يـ�ن
ي
المــوا� البحريــة والجمــارك مــع ش
نئ
الــركاء
دائــرة
ت
االســر ي ن
اتيجي� ف ي� حكومــة الشــارقة ،حيــث ُعقــد
اجتمــاع ناقــش الحضــور فيــه آليــة تبســيط

18

ـ� أ
الداريــة وفقـاً لمنهجيــة تحسـ ي ن
الداء.
الجـراءات إ
إ
ف
وقــد شــارك ي� االجتمــاع الســيد راشــد خميــس
الســويدي ،مديــر إدارة المــوارد ش
الب�يــة ف ي� جمارك
ف
زك
الشــارقة ي� االجتمــاع مــع كل مــن محمــد ي
ن
الحســي� والســيد
عبدالمطلــب والســيد جاســم
ي
عــ� رقيــطl .
عــى غانــم والســيد ي

أخبار الدائرة

دائرة الموانئ البحرية والجمارك
تستضيف فعالية التوعية والوقاية
من مرض السرطان

مــر عبدالرحمــن مديــر
أســتقبل ســعادة محمــد ي
ف
نئ
المــوا� البحريــة والجمــارك ي� مكتبــه
دائــرة
أ
الدكتــورة عائشــة الهاشــمي والســتاذة آمنــة
الســويدي مــن قســم التثقيــف الصحــي التابــع
لمنطقــة الشــارقة الطبيــة بعــد أن شــاركتا ف ي�
ت
الــى
فعاليــة التوعيــة والوقايــة مــن الرسطــان ي
أقيمــت مؤخـرا ف ي� الدائــرة وح�ض هــا عــدد كبـ يـر مــن
نئ
مــوا� وجمــارك الشــارقة.
موظفــات
ف
ت
ـبتم� 2018
ـى أقيمــت ي�  11سـ ب
جــاءت الفعاليــة الـ ي
ن
بالتعــاون بـ ي ن
ئ
ـ� دائــرة المــوا� البحريــة والجمــارك
ف
و� إطــار اهتمــام
مــع منطقــة الشــارقة الطبيــة ي
ت
دائــرة المـ ن ئ
ـى تهــدف
ـوا� البحريــة والجمــارك والـ ي
ين
للموظفــ�
إىل رفــع مســتوى الوعــي الصحــي
بصــورة عامــة ومــرض الرسطــان بصــورة خاصــة
والتشــجيع عــى الفحــص والتحــري عــن الرسطــان،
حيــث قدمــت للمشــاركات ف ي� الحملــة دعــوة
ن
ـا� للتأكــد مــن الخلــو مــن
للقيــام بالفحــص المجـ ي
إ
الصابــة بالمــرض والعــاج المبكــرl.
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دائرة الموانئ البحرية والجمارك
تستعرض تطبيقاتها اإللكترونية
في أسبوع “جيتكس” للتقنية 2018
التــوال شــاركت دائــرة
للعــام الخامــس عــى
ي
ف
نئ
المــوا� البحريــة والجمــارك ي� الــدورة الثامنــة
أ
والثالثـ ي ن
ـ� لســبوع جيتكــس للتقنيــة  2018الــذي
انعقــد ف� المركــز التجــاري العالمــي بــد� �ف
بي ي
ي
ت
الفــرة مــن  14إىل  18أكتوبــر .2018
وكان صاحــب الســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد
د� ورئيــس
ول عهــد ب ي
بــن راشــد آل مكتــوم ،ي
المجلــس التنفيــذي ،قــد أفتتــح المعــرض ف ي� 14
أكتوبــر .2018
ن
ئ
وجــاءت مشــاركة دائــرة المــوا� البحريــة
والجمــارك ف� إطــار تنفيــذ توجيهــات ض
حــرة
ي
صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن
محمــد القاســمي ،عضــو المجلــس أ
العــى حاكــم
الشــارقة ،بـ ضـرورة الربــط إ ت ن
و� بـ ي ن
ـ� دوائــر
اللكــر ي
وهيئــات حكومــة الشــارقة لالرتقــاء بمســتوى
الخدمــات المقدمــة أ
للفــراد والمؤسســات،
ومتابعــة حثيثــة مــن الشــيخ خالــد بــن عبــدهللا
نئ
المــوا�
بــن ســلطان القاســمي ،رئيــس دائــرة
ت
اللك�ونيــة
البحريــة والجمــارك لدعــم الخدمــات إ
ت
الــى تقدمهــا الدائــرة وتشــجيع ســعادة محمــد
ي
مـ يـر عبدالرحمــن  ،مديــر الدائــرة لموظفــي قســم
تقنيــة المعلومــات ف ي� جهودهــم لمواكبــة أحــدث
التقنيــات والتطبيقــات.
وشــاركت الدائــرة ضمــن جنــاح حكومــة الشــارقة
ت
ـى ضمــت تحــت مظلتهــا  36مؤسســة ودائــرة
والـ ي
محليــة بمجموعــة برامــج التقنيــة الحديثــة
المختلفــة ،اســتعرضت خاللهــا أحــدث الخدمــات
الــى تقدمهــا ت
ت
إ ت
والــى تضــع إمــارة
ي
اللك�ونيــة ي
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الشــارقة ف ي� المقدمــة ف ي� مجــال ابتــكارات الحلــول
المعلوماتيــة .
ووصــف ضابــط جمــارك أول ســلطان بالرشــيد
أحــد أهــم تطبيقــات الدائــرة المعروضــة عــى
أنــه برنامــج يســتخدم عــى جهــاز لوحــي قائــا:
ف
كبــر ف ي�
«إن الجهــاز
صغــر ي� حجمــه إال أنــه ي
ي
الجمــرك مــن
وظائفــه ،فهــو يُ َمكّــن المفتــش
ي
ـرك
إدخــال معلومــات ومالحظــات المعايــن الجمـ ي
ف ي� أي مــكان وإرســال البيانــات مبـ ش
ـا�ة إىل قســم
ـرك ،إلج ـراء المعالجــات التحليليــة
التحليــل الجمـ ي
ف
للبيانــات واالســتفادة مــن ذلــك ي� توفـ يـر الوقــت
للعميــل والمفتــش عــى حــد ســواء ويــرع مــن

إنجــاز المعامــات الجمركيــة».
وكان عــدد مــن كبــار الشــخصيات قــد زاروا
نئ
المــوا� البحريــة والجمــارك مــن
منصــة دائــرة
بينهــم ســعادة خولــة عبدالرحمــن المــا ،رئيــس
المجلــس االستشــاري إلمــارة الشــارقة وســعادة
ـ� بــن بطــي المهـ يـري
المستشــار ســلطان بــن عـ ي
ين
أمــ� عــام المجلــس التنفيــذي إلمــارة الشــارقة
وســعادة الشــيخ خالــد بــن أحمــد القاســمي مديــر
ال ت
لك�ونيــة ف ي� إمارة الشــارقة
عــام دائــرة الحكومــة إ
وســعادة نــور النومــان مديــر دائــرة الحكومــة
ال ت
لك�ونيــة ف ي� إمــارة الشــارقة
إ
مــر عبدالرحمــن ،مديــر
محمــد
ســعادة
وكان
ي
دائــرة المـ ن ئ
ـوا� البحريــة والجمــارك قــد زار وتفقــد
ف
جنــاح الدائــرة المشــارك ي� المعــرض.
والمســؤول�ن
كمــا اطلــع عــدد مــن المديريــن
ي
غفــر مــن زوار المعــرض،
إ
بالضافــة إىل جمــع ي
لخدمــات الدائــرة ونالــت إعجابهــم ،حيــث تــم
توزيــع الهدايــا التذكاريــة لجميــع الــزوار.
هــذا وقــد مثــل الدائــرة ف ي� المعــرض فريــق
الدائــرة المشــارك والمشــكل مــن ضابــط جمــارك
أول ســلطان عبيــد مهـ يـر بالرشــيد وضابــط جمــارك
ـ� المازمــي والســيد محمــد عبدالواحــد
عبــدهللا عـ ي
ن
العجمــا� مديــر مشــاريع مــن قســم الحاســب
ي
آ
والم�مــج تومــاس جــون مــن قســم الحاســب
ال يل ب
آ
ال يلl .
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جمارك الشارقة
تستمر في تطبيق برامجها التدريبية
تســتمر دائــرة الموانــئ البحريــة والجمــارك فــي تنفيــذ خططهــا الراميــة إلــى رفــع
ً
طبقــا
مســتويات األداء ،وذلــك بتنظيــم عــدد كبيــر مــن الــدورات التدريبيــة التــي تنفــذ
لبرنامــج تدريبــي متكامــل يرتكــز علــى رؤيــة الدائــرة مــن أن االســتمرار فــي التدريــب هــو
عامــل فاعــل فــي رفــع مســتويات المفتشــين والموظفيــن لديهــا وهــو مــا ينعكــس إيجابـ ًـا
علــى تقديــم أفضــل الخدمــات للعمــاء مــن مورديــن ومصدريــن ومخلصيــن جمركييــن.
وخــال الربــع الثالــث مــن العــام الجــاري نظمــت الدائــرة مجموعــة مــن الــدورات التدريبيــة،
كان مــن بينهــا الــدورات التاليــة:

التقارير العملياتية

ف� إطــار التعــاون ي ن
نئ
المــوا� البحريــة
بــ� دائــرة
ي
والجمــارك ودائــرة جمــارك رأس الخيمــة ،نظمــت
جمــارك الشــارقة دورة إدارة غرفــة العمليــات
وإعــداد التقاريــر العملياتيــة ،أقيمــت لــدورة
لمر ي ن
تــ� ف ي� يومــي  10و  16يوليــو حيــث قــدم
اليــاس مــن مركــز
المحــا�ض الســيد عبــدهللا
ي
جمــارك الحاويــات ش�حــا ً وافيــاً عــن إدارة
العمليــات وكيفيــة إعــداد التقاريــر العملياتيــة،
حـ ضـر الــدورة عــدد مــن المتدربـ ي ن
ـ� مــن جمــارك
رأس الخيمــة ومتــدرب واحــد مــن الهيئــة االتحادية
للجمــارك.
ف
و� نهايــة الــدورة قــدم الســيد خالــد بــن ســمنوه،
ي
مديــر مركــز جمــارك الحاويــات شــهادات المشــاركة
ف ي� الــدورة وأشــاد بجهودهــم ،كمــا قــدم درعــاً
تذكاريــة إىل دائــرة جمــارك رأس الخيمــة تقديــراً
ت
المشــرك.
لجهودهــا ف ي� التعــاون والتواصــل
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دورة إدارة غرفة العمليات وإعداد
دورة الطابع اإلنساني في أعمال
مفتش الجمارك

كمــا نظمــت جمــارك الشــارقة دورة
ال ن
نســا� ف ي� أعمــال مفتــش
«الطابــع إ
ي
الجمــارك» عــى قاعــة االجتماعــات ف ي�
مركــز جمــارك الحاويــات خــال الفـ تـرة
مــن  24إىل  26يوليــو .2018
شــارك ف ي� الــدورة  17مفتش ـاً مــن مركــز
ال�يــد ومركــز جمــارك الحمريــة
جمــارك ب
ومركــز جمــارك الخــور ومركــز جمــارك
الحاويــات ومركــز جمــارك الشــحن
الــدول.
الجــوي بمطــار الشــارقة
ي
دورة اإلسعافات األولية

إدراكاً ألهمية السعافات أ
الولية ف ي� تقديم العناية
إ
الطبية أ
ين
المصاب� ف ي�
الولية والحفاظ عىل حياة
نئ
الموا�
الحوادث والحاالت الطارئة ،نظمت دائرة
البحرية والجمارك دورة للإسعافات أ
الولية شارك
ين
المفتش� من عدة مراكز جمركية ف ي�
فيها عدد من
بالضافة إىل عدد من
منتس� الهالل
إمارة الشارقة إ
بي
أ
الحمر.
وقــد أقيمــت الــدورة ف� قاعــة الهــال أ
الحمــر
ي
بالشــارقة خــال ت
ســبتم� 2018م
/11-9
ة
الفــر
ب
ـ� فيهــا المســاعد
وأعــد لهــا وقــدم التدريــب العمـ ي
ش
أول  /ســيف عبــدهللا الرضــوان مــن �طة الشــارقة.

الدورة التأسيسية الثانية
لمفتشي الجمارك

ف
ـبتم�  2018ف ي� أكاديمية
اختتمت ي�  17سـ ب
العلوم ش
ال�طية بالشارقة الدورة الـــتأسيسية
ف
ت
ش
وال� امتدت
الثانية
لمفت� الجمارك ي� الشــارقة ي
ي
�ض
ن
ش
ـبوع� تحت إ�اف محا ين
عىل مدى أسـ ي
ـ� ف� أ
ن
الكاديمية .وقد جاءت الدورة
متخصصـ ي ي
ف� ســياق التعاون ت
االس�اتيجي الوطيد ي ن
ب� دائرة
ي
المـ ن ئ
ـوا� البحرية والجمارك وأكاديمية العلوم
ش
ال�طية ف ي� الشارقة.
وقــد أقيــم حفــل توزيــع الشــهادات تحــت
عــ� يوســف المدفــع،
رعايــة وحضــور الرائــد ي
23
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رئيــس قســم التطويــر الوظيفــي ف� أ
الكاديميــة
ي
وبحضــور الســيد حســن أحمــد ديمــاس ،مديــر
ـدول،
مركــز جمــارك الــركاب بمطــار الشــارقة الـ ي
ض
حــر الحفــل المحــا�ض ون وبعــض
كمــا
أ
الضبــاط مــن الكاديميــة .وأشــاد ديمــاس بجهــود
نئ
المــوا� البحريــة والجمــارك ف ي� إدامــة
دائــرة
تنفيــذ الــدورات التدريبيــة لموظفيهــا ألهميــة
التدريــب ف� رفــع أ
الداء الوظيفــي وتقديــم
ي
خدمــات جمركيــة أفضــل .كمــا هنــأ المشـ ي ن
ـارك�
دورة الرقابة على السلع ذات
االستخدام المزدوج

عــى مــدى ثالثــة أيــام ،شــارك مفتشــون مــن جمــارك
الشــارقة ف ي� دورة الرقابــة عــى الســلع ذات االســتخدام
ت
ت
الــى عقــدت ف ي� قاعــة اجتماعــات مركــز
المشــرك و ي
ت
ـأ� الــدورة ضمن ســياق التطوير
جمــارك الحاويــات .وتـ ي
ن
المســتمر لكفــاءات موظفــي دائــرة المــو ئ
ا� البحريــة
ف
والجمــارك لمواكبــة آخــر المســتجدات ي� مجــال
اختصاصاتهــم .وقــد حـ ضـر الســيد خالــد ســالم بــن
ســمنوه مديــر مركــز جمــارك الحاويــات حفــل توزيــع
ف
ن
ت
ـا� مــن
ـى اختتمــت ي� الثـ ي
شــهادات إكمــال الــدورة الـ ي
أكتوبــر  2018بمشــاركة  16مفتش ـاً مــن مركــز جمــارك
الحاويــات ومركــز جمــارك الشــحن الجــوي ومركــز
جمــارك الخــور ومركــز جمــارك الحمريــة.
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ف ي� الــدورة عــى اجتيازهــم الــدورة بنجــاح متمنيـاً
لهــم التوفيــق ف ي� عملهــم.
شــارك ف ي� الــدورة  30مفتش ـاً مــن ســبعة مراكــز
جمركيــة هــي مركــز جمــارك خطــم مالحــة ومركــز
جمــارك المنطقــة الحــرة بالمطــار ومركــز جمــار
ك الشــحن الجــوي بالمطــار ومركــز جمــارك
ـدول ومركــز جمــارك
الــركاب بمطــار الشــارقة الـ ي
الحمريــة ومركــز جمــارك الخــور ومركــز جمــارك
الحاويــات.
وكانــت جمــارك الشــارقة وبالتعــاون مــع أكاديمية
ش
لمفتــ�
العلــوم قــد نفــذت دورة تأسيســية
ي
ف
الجمــارك ف ي� المنطقــة ش
ال�قيــة اختتمــت ي� 27
يوليــو  ،2018شــارك فيهــا مفتشــون مــن مركــز
جمــارك خطــم مالحــة ومركــز جمــارك خورفــكان
ومفتشــون مــن منفــذ دبــا الحصــن البحــري،
ض
ئيــ�،
وقــد حــر الســيد محمــد إبراهيــم الر ي
مديــر مركــز جمــارك خطــم مالحــة اختتــام
ين
للمتخرجــ� البالــغ
الــدورة وأكــد ف ي� كلمــة لــه
عددهــم  22عــى أهميــة اكتســاب المعرفــة
لالرتقــاء بـ أ
ـالداء مشــيداً بحــرص جمــارك الشــارقة
عــى توســيع قاعــدة الـ شـراكات االسـ تـراتيجية مــع
ش�كائهــا مــن خــال تبــادل المعلومــات وإقامــة
ت
المشــركة
الــدورات التدريبيــة وورش العمــل
للنهــوض بكوادرهــا الجمركيــة ف ي� مختلــف منافــذ
وال�يــة
إ
المــارة البحريــة والجويــة ب

دورة إعداد وصياغة محاضر
الضبط

ف
و� ســياق تنفيذهــا لخططهــا التدريبيــة الراميــة
ي
أ
ـى
إىل تعزيــز مســتويات الداء طبقـاً بل�نامــج تدريـ ب ي
متكامــل ،نظمــت جمــارك الشــارقة ف ي� مركــز جمــارك
الحاويــات دورة إعــداد وصياغــة محــا�ض الضبــط
وقــد اســتمرت الــدورة لثالثــة أيــام ،شــارك
عـ شـرون مفتشـاً مــن خمســة مراكــز جمركيــة فيهــا.
وقــد اختتمــت الــدورة ف ي�  30أكتوبــر  2018وحـ ضـر
حفــل توزيــع شــهادات التخــرج الســيد حســن
أحمــد ديمــاس ،مديــر مركــز جمــارك الــركاب
ـدول والســيد خالــد ســالم بــن
بمطــار الشــارقة الـ ي
ســمنوه مديــر مركــز جمــارك الحاويــاتl .
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اإلمارات
تطلق أول شحنة تصدير
باستخدام بطاقة «التير»
د .مانيا ســويد
 أطلقــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ممثلــة فــي الهيئــة
االتحاديــة للجمــارك ونــادي اإلمارات للســيارات والســياحة ،بالتعاون
مع الهيئــة االتحاديــة للمواصــات البريــة والبحريــة وجمــارك دبــي
و دائــرة الموانــئ والجمــارك بالشــارقة ،فــي  ،2018/9/19أول
ش ــحنة تصديــر تابعــة لشــركة اندوس إنترناشــيونال من الدولــة
ً
وفقــا لنظــام النقــل الدولــي الطرقــي «التيــر”.
إلــى الخــارج
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ض
حــر حفل إطــاق الشــحنة كل مــن محمــد
جمعــة بوعصيبــة المديــر العــام للهيئــة االتحاديــة
ســليم ،رئيــس
للجمــارك ،ومحمــد أحمــد بــن ّ
المــارات للســيارات والســياحة ،ومحمــد
نــادي إ
ن
ئ
المــوا� البحريــة
مــر عبدالرحمــن مديــر دائــرة
ي
والجمــارك (الشــارقة) ،إضافــة إىل عــدد مــن
ين
الدارات ورؤســاء
المديريــن
التنفيذيــ� ومديــري إ
أ
ـؤول� شب�ك�ت
القســام بالجهــات المشــاركة والمسـ ي ن
ي
انــدوس ت
إن�ناشــيونال وكونيــه ناجــل.
العــداد إلطــاق الشــحنة يــوم 2018/9/18
بــدأ إ
بقيــامجمــاركالشــارقةبتفتيــشالحاويــة
ت
الــى تحتــوي عــى البضاعــة المصــدرة وإعــداد
ي
الجمــرك ف ي� مســتودعات ش�كــة انــدوس
البيــان
ي
ف
ت
إن�ناشــيونال ي� المنطقــة الحــرة لمطــار الشــارقة
أ
ـدول ،وصبــاح الربعــاء تــم نقــل الحاويــة إىل
الـ ي
مركــز جمــارك الشــارقة ف ي� المنطقــة الحــرة بمطــار
الــدول  ،ووضــع الرصــاص والختــم
الشــارقة
ي
«التــر» إىل
الجمــرك عليهــا ،وتســليم بطاقــة
ي
ي
ش
ال�كــة ،لتنتقــل الحاويــة إىل مركــز جمــارك جبــل
ف
د� ،حيــث تــم التدقيــق عــى بطاقة
ـ� ي� إمــارة ب ي
عـ ي
ت
التـ يـر ،وإغــاق ال�انزيــت وختــم بطاقــة التـ يـر مــن
د� ،ليتــم إرســال الحاويــة ف ي� خطــوة
قبــل جمــارك ب ي
الحقــة إىل داخــل المينــاء ،للقيــام بشــحنها بح ـراً
أ ن
لمــا�.
إىل مينــاء هامبــورج ال ي
عــ� محمــد بــن صبيــح
وقــال
ي
معــال المفــوض ي
الكعــى ،رئيــس الهيئــة االتحاديــة للجمــارك ،إن
بي
ق
«التــر»
الــدول
الطــر�
تفعيــل نظام النقــل
ي
ي
ي
ين
وتدشــ�أولشــحنةتصديــرمــنالدولــة
باســتخدام بطاقــة «التـ يـر» يجســد حــرص الدولــة
عــى الوفــاء ت ز
بال�اماتهــا الدوليــة والقيــام بــدور
فعــال ف ي� تيسـ يـر حركــة التجــارة العالميــة ،وتوفـ يـر
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بيئــة أعمــال محفــزة وجاذبــة لــرؤوس أ
المــوال
مشــراً إىل أن الدولــة تواصــل يومــاً
العالميــة،
ي
ف
مســرتها الناجحــة ي� بنــاء اقتصــاد
بعــد يــوم
ي
ـ� قائــم عــى المعرفــة يعــزز مكانتهــا كمركــز
تنافـ ي
ت جاري إقليمــي وعالمــي ،انطالقــاً مــن رؤيــة
وتوجيهــات القيــادة الحكيمــة ومبــادئ وأهــداف
المــارات .2071
المــارات  2021ومئويــة إ
رؤيــة إ
ت
الفــرة المقبلــة ستشــهد
وأضــاف معاليــه أن
اســتكمال المرحلــة الثانيــة مــن تطبيــق نظــام
«التــر» ف� الدولــة ،ت
والــى تتضمــن االنتهــاء مــن
ي ي
ي
أ
ن
ت
بــ�ن
الربــط إ
و� لدوات إدارة المخاطــر ي
اللكــر ي
الهيئــة االتحاديــة للجمــارك ودوائــر الجمــارك
المحليــة ،وتفعيــل مراكــز جمركيــة إضافيــة ف ي�
والفجــرة وعجمــان،
كل مــن إمــارة رأس الخيمــة
ي
ش
وكذلــك القيــام بشــحنة تجريبيــة بال�اكــة مــع
المملكــة العربيــة الســعودية وســلطنة عمان .الفتـاً
إىل أن المرحلــة الثالثــة تســتهدف إنجــاز التحــول
التــر
الرقمــي الكامــل الســتخدام نظــام
ي
إ ت ن
و� .
اللكــر ي
ت
ـى بذلهــا ش�كاء الهيئــة
وأشــاد معاليــه بالجهــود الـ ي
ف ي� تطبيــق نظــام «التـ يـر» ومســتوى التعــاون الــذي
قدمــوه خــال مرحلــة التحضـ يـر للتطبيــق ،خاصــة
28

ال�يــة والبحريــة،
الهيئــة االتحاديــة للمواصــات ب
المــارات للســيارات والســياحة ،ودوائــر
ونــادي إ
الــدول للنقــل
ال ج م ــارك المحليــة ،واالتحــاد
ي
ق
الطر� (إيــرو) ،والقطــاع الخــاص.
ي
مــن ناحيتــه أعــرب ســعادة محمــد بوعصيبــة ،عــن
ســعادته بإطــاق أول شــحنة تصديــر وفقـاً لنظــام
ق
ـدول «التـ يـر» ،مؤكــداً أن تطبيــق
النقــل الطـ ي
ـر� الـ ي
النظــام يوفــر العديــد مــن المزايــا والعوائــد
ن
الوطــى مــن خــال تبســيط حركــة
لالقتصــاد
ي
التجــارة الداخليــة والخارجيــة ،وفتــح البــاب أمــام
الصــادرات الوطنيــة للدخــول إىل  69دولــة تقــوم
بتطبيــق النظــام ،إضافــة إىل تحقيــق أعــى معايـ يـر
أ
ف
الجــراءات
المــان ي� نقــل البضائــع مــع توحيــد إ
الجمركيــة ،وتقليــل وقــت االنتظــار للشــاحنات
عــى الحــدود باســتخدام المســارات الرسيعــة.
«التــر »
وأشــار ســعادته إىل أن تفعيــل نظــام
ي
يســاهم ف ي� تطويــر الصناعــة الوطنيــة وتشــجيع
الصــادرات ،واالنتقــال إىل مراتــب أعــى عالميــاً
مــؤ�ات التنافســية العالميــة ،أ
ش
والعمــال
ف ي�
والجــراءات الجمركيــة ،فضــا ً عــن
اللوجســتية ،إ
دعــم الـ شـركات المتوســطة والصغــرة العاملــة �ف
ي
ي
المناطــق الحــرة ،وتعزيــز الرقابــة عــى البضائــع

مــن خــال اســتخدام نظــام التخليــص إ ت ن
و�
اللكــر ي
المســبق.
ـليم
وبهــذه المناســبة ،قــال ســعادة محمــد بــن سـ ّ
إن نظــام التــر يعتــر مفتــاح أ
المــان للتجــارة،
ب
ي
يوجــه حركــة النقــل عالميــا ،بحيــث
كمــا أنــه ّ
يبــدأ وينتهــي تحــت غطــاء مظلــة نظــام ،TIR
موضحــاً أن العنــر أ
الهــم الــذي يرتكــز عليــه
نظــام التــر هــو أ
المــان ف ي� نقــل البضائــع ،حيــث
ي
يتــم ضمــان الرســوم الجمركيــة وال�ض ائــب مــن
التــر جنبــاً إىل جنــب
خــال اســتخدام بطاقــة ي
ت
االعــراف المتبــادل بالضوابــط الجمركيــة،
مــع
ممــا يســهل التجــارة ويعــزز االقتصــاد ويســهم �ف
ي
ســهولة ممارســة أ
العمــال التجاريــة.
وأضــاف« :نحــن ســعداء للغايــة بدعــم وتعــاون
الجهــات الوطنيــة والدوليــة ذات المصلحــة
ت
المشــركة لتطويــر الممــرات التجاريــة وانطــاق
ف
ش
المــارات العربيــة
مــروع
التــر ي� دولــة إ
ي
المتحــدة».
مــن جانبــه قــال ســعادة أحمــد محبــوب مصبــح:
«مــع انطــاق أول شــحنة تصديــر تحــت مظلــة
ق
«التــر»،
الطــر�
الــدول
نظــام اتفاقيــة النقــل
ي
ي
ي
مســرة
تتــوج دولــة إ
المــارات العربيــة المتحــدة ي

تيســر التجــارة
التطويــر المتصاعــد لجهــود
ي
ش
الم�وعــة ،دعمــا للنمــو المســتدام ف ي� االقتصــاد
ف
ن
توفــر سلســلة إمــداد
الوطــى والمشــاركة ي�
ي
ي
النجــاز مــن
موثوقــة وآمنــة ،وقــد تحقــق هــذا إ
ت
ت
الــى قادتهــا الهيئــة
خــال الجهــود المشــركة ي
ف
د�
االتحاديــة للجمــارك وقــد حرصنــا ي� جمــارك ب ي
عــى المشــاركة الفاعلــة ف ي� إنجاحهــا بالتعــاون
المــارات للســيارات والســياحة ،لتوفـ يـر
مــع نــادي إ
ت
«التــر»
الــى يقدمهــا نظــام
المزايــا
ي
ي
الكبــرة ي
لعمليــات نقــل البضائــع عـ بـر الحــدود عــى صعيد
الدوليــة دون الحاجــة
تســهيل حركــة التجــارة
ّ
الجــراءات
إىل توقُّــف الشــحنات وإعــادة تكــرار إ
الجمركيــة ف ي� دول العبــور وصــوال ً يإل المحطــة
النهائيــة ف ي� بلــد المقصــد مــا يســاهم ف ي� تخفيــض
كلفــة النقــل للتجــار والمســتثمرين».
وأضــاف« :يســاهم ف ي� تعزيــز الــدور المحــوري
ف
القليميــة
المــارات ي� حركــة التجــارة إ
لدولــة إ
الكبــر الــذي
التطــور
إىل
تكــز
ر
الم
والعالميــة
ي
حققتــه الدولــة ف ي� تطويــر البنيــة التحتيــة واالرتقــاء
بمســتوى الخدمــات التجاريــة والجمركيــة المقدمــة
المــارات مــن خــال
إىل حركــة التجــارة ،لتدعــم إ
النجــازات تقدمهــا الدائــم إىل تحقيــق
هــذه إ
ف
الريــادة العالميــة ي� كافــة المجــاالت وتقــدم
للعالــم نموذجــاً دوليــاً ف ي� التحديــث والتطويــر،
تعــززه الدولــة باالســتعداد والمثابــرة لتحقيــق
رؤيــة  2071ومرحلــة مــا بعــد النفــط»l.
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اإلمارات وكوريا الجنوبية
تبدآن التنفيذ الفعلي التفاقية
(المشغل االقتصادي )
صفاء ســلطان

ت
االعــراف المتبــادل بب�نامــج
دخلــت اتفاقيــة
ن
المشــغل االقتصــادي المعتمــد بـ يـ� دولــة إالمــارات
العربيــة المتحــدة وجمهوريــة كوريــا الجنوبيــة حـ ي ز
ـ�
التنفيــذ الفعــ� االثنـ ي ن
ـ� الموافــق أول أكتوبــر  ،بعد
ي
أن قامــت الهيئــة االتحاديــة للجمــارك والجمــارك
الكوريــة الجنوبيــة بتنفيــذ المرحلــة التجريبيــة
�ض
ت
ـى انتهــت مــع نهايــة سـ ب
ـبتم� المــا ي
لالتفاقيــة الـ ي
بنجــاح.
ش
ويبلــغ عــدد الــركات المســتفيدة مــن تطبيــق
االتفاقيــة وال�نامــج ح ـوال  320ش�كــة حـ تـى آ
الن،
ب
ي
منهــا  40ش�كــة ف� دولــة المــارات والبـ ق
ـا� ف ي� كوريــا
إ
ي
ي
الجنوبيــة ،وتســتهدف الهيئــة ودوائــر الجمــارك
المحليــة مضاعفــة عــدد ش
الــركات إالماراتيــة
ت
المســتفيدة مــن بال�نامــج خــال الفــرة المقبلــة،
ت
االعــراف
كمــا تســعى الهيئــة لتوقيــع اتفاقيــة
ش
بال�نامــج مــع عــدد مــن أبــرز الــركاء
المتبــادل ب
30

التجاريــ� للدولــة ف� مقدمتهــم الهنــد و ي ن
ين
الصــ�.
ي
وتعــد كوريــا الجنوبيــة ش�يــكاً تجاريــاً ت
اســراتيجياً
لدولــة إالمــارات ،كمــا أنهــا تمثــل ش�يــكاً جمركيــاً
وتشــر
مهمــاً للهيئــة االتحاديــة للجمــارك.
ي
غــر
إحصائيــات الهيئــة إىل أن حجــم التجــارة ي
النفطيــة العــام (التجــارة المبـ ش
ـا�ة وتجــارة المناطق
الحــرة) لدولــة إالمــارات مــع كوريــا الجنوبيــة بلــغ
 34.8مليــار درهــم ف ي� عــام  ،2017بينمــا بلــغ 10.5
مليــار درهــم ف� النصــف أ
الول مــن العــام الجــاري.
ي
صبيــح
بــن
عــ�
وقــال
الكعــى مفــوض
ي
معــال ي
بي
الجمــارك رئيــس الهيئــة االتحاديــة للجمــارك ،إن
االتفاقيــة تهــدف إىل تعزيــز ي ز
المــ�ة التنافســية
ن
الوطــى والمســاهمة ف ي� بنــاء بيئــة
لالقتصــاد
ي
أعمــال محفــزة وتعظيــم القيمــة المضافــة للناتــج
المحــ� والقومــي للدولــة ،مــن خــال تبــادل
ي
الخـ بـرات والمعلومــات حــول إالرســاليات الجمركيــة

والتســهيالت والحوافــز الجمركيــة والتجاريــة للقطاع
الخــاص ،أ
ين
تحســ�
المــر الــذي يعــزز عمليــة
إدارة المخاطــر الجمركيــة لــدى الدولــة و ش
الــركاء
ين
التجاريــ� لهــا.
وأشــار معاليــه إىل أن تطبيــق المرحلــة التجريبيــة
مــن اتفاقيــة االعـ تـراف المتبــادل بب�نامــج المشــغل
االقتصــادي المعتمــد ي ن
بــ� إالمــارات وكوريــا
الجنوبيــة ســاهم ف ي� تقليــص زمــن التخليــص
الجمــرك إلرســاليات ش
الــركات المعتمــدة بنســبة
ي
 ،98%كمــا ســاهم ف ي� تخفيــض عــدد إالرســاليات
ت
كبــرة نتيجــة ت ز
الــ�ام
الــى يتــم تفتيشــها بنســبة ي
ي
ش
بالمعايــر المطبقــة ف ي� بال�نامــج وتبــادل
الــركات
ي
ين
بالرســاليات ي ن
الطرفــ�،
بــ�
المعلومــات الخاصــة إ
تيســر حركــة التجــارة وخفــض
ممــا يســاهم ف ي�
ي
التكاليــف التشــغيلية ودعــم إدارة المخاطــر
الجمركيــة.

وقــال معاليــه إن برنامــج المشــغل االقتصــادي
المعتمــد يعــد وســيلة لتشــجيع االلـ ت ز
ـ�ام الطوعــي
أ
بالنظمــة والتعليمــات الجمركيــة ويســتهدف
الجهــات المرتبطــة بسلســلة التوريــد الدوليــة
كالمســتوردين والمصدريــن ،ووكاالت الشــحن
ين
المخ ي ن
والنقــل ،والمص ّن ي ن
الجمركيــ�،
لصــ�
عــ� ،و َ
والمـو ن ئ
ا� والمطــارات ،حيــث يلزمهــم بعــدم تجاوز
أ
النظمــة والتعليمــات الرســمية الصــادرة عــن الهيئــة
االتحاديــة للجمــارك وإدارات الجمــارك المحليــة
مقابــل حصولهــم عــى التســهيالت الجمركيــة
إالضافيــة ،مثــل إمكانيــة االنتهــاء مــن إجــراءات
التخليــص قبــل وصــول الشــحنة ،وتأهيلهــم
للدخــول ضمــن قوائــم االعـ تـراف المتبــادل بل�نامــج
المشــغل االقتصــادي المعتمــد المطبــق لــدى
العديــد مــن الــدول أ
العضــاء بمنظمــة الجمــارك
العالميــةl .
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إقتصاد محلي

إطالق مشروع «قطرة»
لتعزيز التنمية المستدامة في الشارقة

ً
اتفاقــا
وقعــت هيئــة الشــارقة لالســتثمار والتطويــر (شــروق)،
ّ
مشـ ً
ـتركا مــع مجموعــة «بيســكس» ،إحــدى أبــرز شــركات مشــاريع
تشــييد البنــى التحتيــة علــى صعيــد المنطقــة ،لتنفيــذ مشــروع
تطويــر محطــة تفريــغ ومعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي فــي
منطقــة الصجعــة بالشــارقة.

وبموجــب االتفــاق تُنشــأ ش�كــة جديــدة تحمــل
اســم «قطــرة» لالســتمرار بتطويــر البنيــة
التحتيــة لميــاه الــرف الصحــي وتوســيعها ،بمــا
يتمـ ش
ـا� مــع رؤيــة الشــارقة وخطتهــا التنمويــة،
مــع ضمــان ي ز
وتوفــر الخدمــات
الدارة
تمــ� إ
ي
ألصحــاب المصلحــة والجهــات المعنيــة وفــق
المعايــر العالميــة.
أعــى
ي
ومــن المتوقــع أن تُمكّــن خطــط التوســعة
الجديــدة محطــة المعالجــة مــن رفــع كميــة
الميــاه المعالجــة ت
الــى تنتجهــا المحطــة،
ي
النتاجيــة مــن  30مليــون لـ تـر
ومضاعفــة قدرتهــا إ
إىل  60مليــون لـ تـر مــن الميــاه المعالجــة يومي ـاً
لالســتخدام الصناعــي.
وقــع االتفاقيــة ســعادة مــروان بــن جاســم
الــركال ،الرئيــس التنفيــذي لهيئــة الشــارقة
وأوليفــر
لالســتثمار والتطويــر ش(�وق)،
ي
كراســون ،نائــب الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة
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الــرق أ
(بيســكس) لمنطقــة ش
الوســط.
وقــال ســعادة مــروان بــن جاســم الــركال:
«يُعــد توقيــع هــذه االتفاقيــة إنجــازاً جديــداً
يضــاف إىل محفظــة إنجــازات ش(�وق) ،يتمـ ش
ـا�
مــع حرصنــا عــى االســتثمار ف ي� المشــاريع
المســتدامة صديقــة البيئــة ،وإحــداث أثــر
إيجــا� ف ي� حمايتهــا ،ولــن تقتــر الفوائــد
بي
ت
ش
الم�تبــة عــى تأســيس �كــة (قطــرة) عــى بيئــة
الشــارقة فحســب ،بــل أيض ـاً عــى اقتصادهــا”.
ت
ـأ� هــذه ش
ال�اكــة لتؤكــد أهميــة االســتخدام
وتـ ي
المســتدام للميــاه ،بصفتــه أبــرز أهــداف
ين
الــراكات الجديــدة ي ن
ش
القطاعــ� العــام
بــ�
والخــاص ،الـ تـى تعــزز الـ ت ز
ـ�ام الشــارقة بتحقيــق
ي
أهــداف التنميــة المســتدامة التابعــة بل�نامــج
أ
المــم المتحــدة إ ئ
نمــا�،
وتلــى احتياجــات
ال ي
بي
ش�ائــح المجتمــع كافــة.
أوليفــر كراســون« :يُســعدنا
مــن جهتــه ،قــال
ي

االستخدام المستدام للمياه،
هو أبرز أهداف الشراكات
الجديدة بين القطاعين العام
والخاص ،التي تعزز التزام
الشارقة بتحقيق أهداف
التنمية المستدامة التابعة
لبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي،

تعزيــز عالقتنــا مــع ش(�وق) ،إذ تعــد هــذه
ت
ش
اســراتيجية ف ي� تاريــخ عملنــا بإمــارة
ال�اكــة
الشــارقة ،الــذي يمتــد عــى مــدار  40عامــاً”.
وأضــاف« :أصبحنــا ش�كاء ف ي� ش
مــروع يشــمل
االبتــكار ،والتقنيــة ،والبيئــة ،واالســتدامة،
والميــاه ،ويســعدنا المشــاركة ف ي� تطويــر هــذا
القطــاع مــن أجــل الشــارقة ،مــن خــال ش(�وق”.
(
وأشــار« :نمتلــك جملــة مــن القيــم والمبــادئ
ت
المشــركة لتعزيــز ش�اكات مســتدامة ومجزيــة،
تهــدف إىل دعــم تحقيــق أ
الهــداف التنمويــة
ف
إلمــارة الشــارقة ،إذ إننــا نســتثمر ي� ش�اكــة عــى
المــدى الطويــل لضمــان ازدهارهــا”.
يذكــر أن محطــة الصجعــة لمعالجــة ميــاه
الــرف الصحــي تعمــل عــى تفريــغ ومعالجــة
أكـرث مــن  30ألــف مـ تـر مكعــب مــن ميــاه الــرف
الصحــي يوميــاًl .
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أخبار منظمة
الجمارك العالمية

منظمة الجمارك العالمية
تطلق إصدار عام 2018
إلطار عمل معايير أمن وتيسير
التجارة العالمية

أطلقــت منظمــة الجمــارك العالميــة ف ي� 26
الصــدار الخــاص بعــام 2018
يوليــو 2018م إ
وتيســر التجــارة
معايــر أمــن
إلطــار عمــل
ي
ي
الدوليــة  SAFE Frameworkبعــد أن تــم تبنيهــا
مــن قبــل المجلــس -الســلطة أ
العــى ف ي� منظمــة
الجمــارك العالميــة ف ي� نهايــة يونيــو 2018م .إن
إطــار المعايــر هــذا يوفــر الخطــوط أ
الساســية
ي
34

للمعايـ يـر الدوليــة لتأمـ ي ن
ـ� وتيسـ يـر التجــارة عـ بـر
المعايــر كل
العالــم .ويتــم تحديــث إطــار
ي
ثــاث ســنوات لضمــان أن تبقــى هــذه المعايـ يـر
منســجمة مــع الفــرص والتحديــات الجديــدة
والحلــول المرتبطــة بهــا.
وتيســر التجــارة
معايــر أمــن
إن إطــار عمــل
ي
ي
الدوليــة أطلــق أول مــرة ف ي� عــام  2005كأداة
وحيــدة مــن نوعهــا اســتخدمت كدليــل ف ي�
المــداد الحديثــة وتبـ شـر
معايـ يـر أمــن سالســل إ
بأســلوب جديــد مــن البدايــة إىل النهايــة إلدارة
ف
و� نفــس الوقــت
البضائــع العابــرة للحــدود ي
ال�اكــة الوطيــدة ي ن
تقــر بأهميــة ش
بــ� الجمــارك
أ
والعمــال.
الصــدار  2018قــد عــزز مــن أهــداف إطــار
إن إ
وتيســر التجــارة العالميــة مــن
أمــن
معايــر
ي
ي
حيــث تقويــة التعــاون بـ ي ن
الدارات الجمركيــة،
ـ� إ
وعــى ســبيل المثــال ف ي� مجــال تبــادل
ت
واالعــراف المتبــادل بالرقابــة
المعلومــات
ت
واالعــراف المتبــادل بالمشــغل االقتصــادي

الداري المتبــادل .عــاوة
المعتمــد والتعــاون إ
ـرك
عــى ذلــك فــإن إ
الطــار يدعــو إىل تعــاون جمـ ي
أوثــق مــع الــوكاالت الحكوميــة المعهــود إليهــا
بالســلطة الممنوحــة إليهــا عــى أنــواع معينــة
مــن البضائــع (عــى ســبيل المثــال ،أ
الســلحة
والمــواد الخطــرة) والمســافرين إضافــة إىل
ال�يديــة.
الهيئــات المســؤولة عــن القضايــا ب
كمــا يضــم الطــار آ
الن قائمــة شــاملة لمزايــا
إ
المشــغل االقتصــادي المعتمــد مــع الحــد أ
ال ن
د�

مــن الفوائــد المؤكــدة.
الطــار المحــدث لمعايـ يـر عمــل أمن وتيسـ يـر
إن إ
التجــارة الدوليــة يوفــر فرصـاً جديــدة للجمــارك
ين
والمشــغل�
والــوكاالت الحكوميــة المعنيــة
ت
ين
االقتصاديــ� ف ي� العمــل نحــو هــدف مشــرك
المــداد والكفــاءة المبنيــة
لتعزيــز أمــن سالســل إ
عــى الثقــة المتبادلــة والشــفافية.
ف
و� هــذه المناســبة قــال الدكتــور كينــو
ي
ميكوريــا ،أ
ال ي ن
مــ� العــام لمنظمــة الجمــارك
العالميــة « :عــى جميــع أعضــاء المنظمــة
ين
والمعنيــ� التعمــق ف ي�
العالميــة للجمــارك
تطبيــق إطــار عمــل معايـ يـر أمــن وتيسـ يـر التجارة
أ
فعــال
الدوليــة والدوات المرتبطــة بهــا بشــكل ّ

المــداد
ومنســق مــن أجــل تعزيــز أمــن سالســل إ
وتســهيالتها برفــع الــدروس الـ تـى تعلمناهــا حــىت
ي
آ
ف
الصــدار
الن والفــرص الجديــدة المبينــة ي� إ
الجديــد للإطــار».
إن منظمــة الجمــارك العالميــة ومــن خــال
وم�كاتــور ومجموعــة مــن
برنامــج كولومبــوس ي
أ
ت
الــى تظهــر ف ي�  Safe Packageســوف
الدوات ي
يســتمر ف ي� توفـ يـر المســاعدة الفنيــة وبنــاء القدرة
الــى تســاعد أ
ت
ين
والمعنيــ� ف ي� تســهيل
العضــاء
ي
ف
تطبيــق المعايـ يـر المبينــة � إطــار معايـ يـر تأمـ ي ن
ـ�
ي
وتيسـ يـر التجــارة الدوليــة ،إضافــة إىل المشــغل
ال�امــج ذات
وغ�هــا مــن ب
االقتصــادي المعتمــد ي
العالقــةl .
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النظام المنسق ينير طريق التجار*
ترجمــة :رعــد عبدالســتار عبدالله
بقلــم بيــث جنيور 1
“طالمــا الصناعــة مســتمرة فــي إنتــاج المبتكــرات الجديــدة ،فــإن العمــل بالنظــام المنســق ســوف لــن
يكتمــل أبـ ً
ـدا”
إن هــذه المقالــة تعالــج قضيــة المصابيــح
االقتصاديــة ( LEDالمصابيــح ذات الصمــام
ئ
الثنــا� الباعــث للضــوء) -وللســهولة ت
ســرد
ي
ت
ـى
الحقــا بمصابيــح  - LEDوبيــان الكيفيــة الـ ي
ن
تبــى التطــورات
يســتطيع النظــام المنســق ي
منــرة
عــر الزمــن ،ي
المتعلقــة بهــذا المنتــج ب
بذلــك الطريــق للتجــار ومؤمنــة التدفــق
ش
عــر
المــروع للمتاجــرة بتلــك المصابيــح ب
الحــدود الدوليــة.
الــدول المنســق لتصنيــف
إن النظــام
ي
وتبويــب الســلع ،أو اختصــارا النظــام
المنســق هــو جهــاز تجــاري ضخــم ،فعنــد
كل خمــس ســنوات مــن اختتــام كل دورة
مــن دورات منظمــة الجمــارك العالميــة ،
يقــدم أي طــرف مــن أ
الطــراف المتعاقــدة
لالتفاقيــة الدوليــة للنظــام المنســق
تعديالتــه عــى النظــام ،إن كانــت لديــه أيــة
ت
مق�حــات بذلــك.
إن هــذه التعديــات هــي نتيجــة الجتماعــات
كل مــن لجنــة النظــام المنســق التابعــة
لمنظمــة الجمــارك العالميــة واللجنــة
1
* الموضوع تم�جم من مجلة الجمارك العالمية ،العدد  86يونيو 2018م
 1الكاتب :بيث جنيور  ،مستشارة قانونية ،مكتب التجارة ،جمارك وحماية الحدود -الواليات المتحدة
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الثانويــة لمراجعــة النظــام المنســق.
ويمكــن أ
للطــراف المتعاقــدة عــى النظــام
المنســق تقديــم مســودة التعديــات
ين
ين
اللجنتــ�  .إن
هاتــ�
مص�هــا إىل
لتقريــر ي
ت
المق�حــات لتعديــل النظــام المنســق غالبــاً
مــا ترفــع عندمــا يقــدم القطــاع الصناعــي
الدارة الجمركيــة
المحــ� طلبــا مــع إ
ي
ين
ين
الصناعيــ�
الممثلــ�
المحليــة ،فبإمــكان
تقديــم طلــب بشــكل محــدد لتعديــل
التســمية لســلعة مــا ف ي� النظــام المنســق
لحــل إشــكال مــا أو أن يقدمــوا طلبـاً إلصــدار
قــرار حــول التعريفــة الجمركيــة الــذي مــن
شــأنه أن يف ـض ي ف ي� نهايــة المطــاف إىل تحـ ِـد
ن
القانــو�
يعالــج بشــكل أفضــل ف ي� النــص
ي
المعــدل.
ف
و� بدايــة مراجعــة كل دورة مــن دورات
ي
النظــام المنســق ،تقــوم لجنــة التجــارة
الدوليــة للواليــات المتحــدة ،المكلفــة
بإدامــة التحديثــات لجــدول النظــام
بنــر ت
المنســق للواليــات المتحــدة ،ش
مقــرح
الفيدرال (الجريــدة
التعديــل ف ي� الســجل
ي

ت
الرســمية) وهــي ش
للمق�حــات
نــرة يوميــة
الداريــة النهائيــة لــوكاالت
والتعديــات إ
الواليــات المتحــدة االتحاديــة.
بالضافــة إىل ذلــك فــأن إدارة الجمــارك
إ
وحمايــة الحــدود ف ي� الواليــات المتحــدة،
ت
والــى تحتــوي
تصــدر شن�تهــا الخاصــة
ي
الدارة والقـرارات المتعلقــة بالتجــارة
قـرارات إ
والصــادرة عــن المحكمــة المحليــة وكذلــك
أجنــدة لجنــة النظــام المنســق .وتلــك
ت
الدارة
ـى تقــوم بهــا إ
هــي أحــدى الطــرق الـ ي
أ
المريكيــة بالتواصــل مــع قطاعهــا الصناعــي
حــول أجنــدة الفقــرات ت
والــى توضــع أمــام
ي
لجــان عمــل منظمــة الجمــارك العالميــة أو
تشــخص أ
المــر حيــث يمكــن تطويــر النظــام
المنســق.
تطور صناعــة المصابيح
وتاريخها

بــدأ قطــاع الصناعــة أ
المريكيــة للمصابيــح
ف ي� التواصــل مــع إدارة الجمــارك وحمايــة
الحــدود ف ي� الواليــات المتحــدة ولجنــة

التجــارة الدوليــة للواليــات المتحــدة عندمــا
ظهــرت منتجــات مصابيــح لــد ( - LEDتســمى
بمصابيــح الدايــود الباعــث للضــوء) ف ي�
أجنــدة لجنــة النظــام المنســق ف ي� عــام
 .2012وخــال السـ ي ن ت
ـى تبعتهــا كان لنــا
ـن� الـ ي
ـ� صناعــة تلــك
اجتماعــات منتظمــة مــع ممثـ ي
المصابيــح مــن أجــل فهــم أفضــل لتطــورات
تقنيــة مصابيــح  LEDوقــد زودتنــا تلــك
بالمــرررات تجــاه التعديــات
االجتماعــات
ب
القادمــة للنظــام المنســق .إن أصــل وتطــور
منتجــات نظــام مصابيــح  LEDتزودنــا
بالمثــال أ
ن
المثــل لكيفيــة
تبــى النظــام
ي
عــر الزمــن.
المنســق تطــورات المنتــج ب
ومــن أجــل فهــم منتجــات  ،LEDســيكون
مــن المفيــد فهــم تاريــخ وتطــور المصابيــح
الكهربائيــة .ففــي  ،1878/10/14ســجل
أ
ت
أديســن أول بـراءة
ـ� تومــاس ُ
المخــرع المريـ ي
ئ
ت
الشــع�ات
كهربــا� ذو
اخــراع لــه لمصبــاح
ي
ي
ف
و� عــام
أو مــا يســمى بالبصلــة الكهربائيــة .ي
 1880كانــت ش�كــة أديســن تبيــع المصابيــح
ف
و� عــام  1892اندمجــت
إىل
ي
الجماهــر ي
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ش�كتــه وهــي ش�كــة أديســن جـ نـرال ت
إلك� يــك
تن
هيوســ�
مــع منافســتها ش�كــة تومــاس
جــرال ت
وتشــكلت بذلــك ش�كــة ن
إلك� يــك.
اتفــق مــدراء ش
ال�كــة الجديــدة عــى أنــه
باســتطاعتهم تطويــر التقنيــة بشــكل أرسع
ف
و� عــام  1904تمكــن
إذا مــا عملــوا ســوية .ي
جــرال ت
ن
إلك� يــك
المهندســون ف ي� ش�كــة
ئ
الشــع�ات
الكهربــا� ذا
تطويــر المصبــاح
ي
ي
ت
ن
التنجســ�  ،الــذي كان
المصنوعــة مــن
رث
يــدوم ت
لفــرة أطــول وكان أكــ توهجــاً مــن
الشــع�ات الكربونيــة.
المصابيــح ذات
ي
ف
ش
و� عــام  1939قــدم مهندســون مــن �كــة
ي
ت
ن
إلك� يــك ش
و�كــة ويســتنجهاوس
جــرال
مصابيــح الفلورســنت ف ي� معــرض نيويــورك
العالمــي ومعــرض جولــدن جيــت ف ي� ســان
النــارة
فرنسيســكو وكانــت الحاجــة إىل توفـ يـر إ
الفعالــة للمصانــع ف ي� الحــرب العالميــة
الثانيــة الســبب الــذي أدي إىل االنتشــار
ف
و�
الواســع لتقنيــة مصابيــح الفلورســنت .ي
عــام  1962توصــل الباحثــون لــدى ن
جــرال
ئ
إلك� يــك إىل ت
ت
مــر� مــن
اخــراع أول طيــف
ي
الـــ  LEDف ي� شــكل لدايــودات حمــر .والـــ LED
هــي مصابيــح إنــارة للصمامــات الثنائيــة
(دايــودات) الباعثــة للضوء مصنوعــة مــن
ت
الــى تبــث الضــوء
مــواد شــبه موصلــة
ي
ئ
الكهربــا�  .وقــد
عندمــا يمــر فيهــا التيــار
ي
اخ�عــت ف� ت
ت
فــرات الحقــة الصمامــات
ي
أ
الثنائيــة الباعثــة للضــوء الصفــر الباهــت
أ
وال ض
خــر  .وباســتمرار ش
الــركات ف ي� تطويــر
الدايــودات الحمــر وتصنيعهــا ،أخــذت تظهــر
ف
الشــارة وشاشــات الحاســبات ف ي�
ي� مصابيــح إ
الســبعينات مــن القــرن المــا�ض ي .
ورغــم توســع صناعــة المصابيــح فــأن
تطــور منتجــات الـــ  LEDوتطبيقاتهــا بقيــت
اخــراع الـــ  LEDأ
ت
الزرق
محــدودة .فقبــل
ن
المصنعــ� إنتــاج الضــوء
لــم يكــن بوســع
ي
أ
البيــض .ولكــن ف ي� مطلــع التســعينات أي
ت
أديســن
بعــد نحــو مائــة عــام مــن اخــراع ُ
ئ
للمصبــاح
وفيســر
ال�
ي
الكهربــا�  ،تمكــن ب
ي
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الـــ  LEDيــدوم لمائــة ألــف ســاعة عمــل
بينمــا ال تــدوم مصابيــح الفلورســنت أكــرث
مــن  10,000ســاعة تشــغيل و 1000ســاعة
الشــع�ات التقليديــة.
للمصابيــح ذات
ي
ين
المســتهلك� إىل اســتخدام
وبتحــول
مصابيــح الـــ  LEDفــإن االســتهالك العالمــي
للطاقــة ســينخفض ويقلــل مــن اســتخدام
ف
كبــر .
المــواد ي� إنتــاج المصابيــح بشــكل ي
ي ش
و� أمانــو مــن
اكاســاك
إيســامو
ي
وهــر ي
ش
جامعــة ناجويــا وشــوجي ناكامــورا مــن �كــة
نيشــيا ســوياً مــن االكتشــاف بــأن تن� يــد
الجاليــوم هــو العامــل الرئيــ� ف� ت
اخــراع
ي ي
أ
ئ
الثنــا� الباعــث للضــوء الزرق
الصمــام
ي
وأصبــح عندئــذ مــن الســهولة تغـ يـر الـــ LED
الزرق لينتــج الضــوء أ
أ
البيــض ،وقــد نــال
هــؤالء العلمــاء اليابانيــون الثالثــة جائــزة
نوبــل ف� ي ز
الف� يــاء لعــام  2014لجهودهــم
ي
ف ي� هــذا االكتشــاف.
اخــراع الـــ  LEDأ
ت
الزرق أدى إىل توســع
أن
ف
هائــل ي� اســتخدام تقنيــات الـــ  LEDفالـــ
والحمــر أ
الزرق أ
 LEDأ
وال ض
خــر أصبــح مــن
الممكــن دمجهــا إلنتــاج أي لــون مــن ألــوان
الضــوء .وهــذا بــدوره أدى إىل تطويــر
شاشــات الهواتــف النقالــة والحواســيب
وأجهــزة التلفزيــون أ
واللــواح الكمبيوتريــة
أ
ال ت
لك�ونيــة ف ي� عالمنــا
وغ�هــا مــن الجهــزة إ
ي
اليــوم.
وعــاوة عــى التقــدم المشــهود ف ي�
إنتــاج المصابيــح الملونــة ،فهــي أيضــاً
وتوف�هــا للطاقــة أكــرث
تمتــاز بكفاءتهــا
ي
المصابيــح التقليديــة ،فمصبــاح الـــ LED
الحديــث يحــول أك ـرث مــن  50%مــن الطاقــة
ت
الــى يســتهلكها إىل ضــوء،
الكهربائيــة
ي
وبالمقابــل فــإن المصبــاح التقليــدي (ذو
تن
التنجســ� ) ال
الشــع�ات المصنوعــة مــن
ي
رث
يســتطيع تحويــل أك ـ مــن  4%مــن الطاقــة
الكهربائيــة إىل ضــوء .كمــا أن مصبــاح

رحلــة التصنيف

وبتقــدم التقنــات فــإن النظــام المنســق قــد
تقــدم مــن خــال العمــل الــدؤوب ألعضــاء
منظمــة الجمــارك العالميــة .ففــي الــدورة
التاســعة أ
والربعـ ي ن
ـ� للجنــة النظــام المنســق
المنعقــدة ف ي� مــارس عــام 2012م قــدم
أ
ورو� طلبــا إىل اللجنــة لتصنيــف
إ
التحــاد ال ب ي
أنــواع محــددة مــن مصابيــح الـــ  LEDوالـ ت
ـى
ي
يشــار إليهــا ف ي� الواليــات المتحــدة عــى أنهــا
الضــاءة»،
بـــ» بصيــات (لمبــات) مصابيــح إ
كمــا تقدمــوا أيضــاً بمســودة تعديــات
متعلقــة بهــذه المنتجــات .وقــد ي ن
بــ�
أ
ورو� بــأن المصابيــح
مبعــوث إ
التحــاد ال ب ي
مصنفــة بصــورة عامــة تحــت البنــد 85:39
(مــن النظــام المنســق) ألصنــاف (لمبــات
الشــع�ات
وأنابيــب كهربائيــة تــضئ بتوهــج
ي
أو بالتفريــغ ،بمــا ف� ذلــك أ
الصنــاف المســماة
ي
أ
« لمبــات مقفلــة «واللمبــات والنابيــب ذات
الشــعة فــوق البنفســجية أو أ
أ
الشــعة تحــت
الحمــراء؛ لمبــات قوســيه).
أ
ورو� بــأن
لقــد وضــح مفــوض االتحــاد ال ب ي
نــص البنــد  85:39لــم يغطــي المصابيــح
الـــمصنوعة والمســتخدمة لتقنيــات الـــ
 ،LEDوعليــه فــإن معظــم أعضــاء منظمــة
الجمــارك العالميــة يصنفــون مصابيــح الـــ
 LEDتحــت البنــد  85.43الــذي ينــص عــى
(آالت وأجهــزة كهربائيــة ذات وظائــف قائمــة
غــر مذكــورة وال داخلــة ف ي� مــكان
بذاتهــا ،ي
أخرمــن هــذا الفصــل).
ت
ز
وبســبب االســتخدام الم�ايــد لمصابيــح الـــ

 ،LEDفأنــه ســيكون مــن المفيــد تصنيفهــا
ســوية مــع أنــواع أخــرى مــن المصابيــح
المغطــاة بالبنــد  .85:39إن المصابيــح
الــوارد ذكرهــا ف ي� البنــد  85:39قــد تمــت
االســتعاضة عنهــا بشــكل رسيــع بمصابيــح
الـــ  .LEDوبالفعــل فــأن إنتــاج ومبيعــات
المصابيــح االعتياديــة العاملــة بتوهــج
كبــر ف ي�
الشــع�ات قــد انخفضــت بشــكل ي
ي
دول المجموعــة أ
الوروبيــة بعــد دخــول
شت� يــع ف� المجموعــة أ
يز
حــ�
الوروبيــة
ي
أ
ورو� إىل
التنفيــذ .وأخـ يـراً أشــار المفــوض ال ب ي
أن مصابيــح الـــ  LEDعــى أهميــة كبـ يـرة مــن
حيــث كونهــا اقتصاديــة ولهــا فوائــد بيئيــة.
ولدراكهــا بالفســحة القليلــة مــن الوقــت
إ
المتبقــي إلنهــاء التعديــات المطلوبــة عــى
إصــدار النظــام المنســق لعــام  2017م
(حيــث كان عــى اللجنــة إنهــاء التعديــات
ين
المفوضــ�
ف ي� مــارس  ،)2014فــأن غالبيــة
الممثلـ ي ن
ـ� للــدول أعربــوا عــن وجهــة نظرهــم
ف
بـ ضـرورة إدخــال مصابيــح الـــ  LEDي� تصنيــف
النظــام المنســق بــأرسع وقــت ممكــن.
لذلــك قــررت اللجنــة إرســال المســودة إىل
اللجنــة الثانويــة لمراجعــة النظــام المنســق
للتباحــث ،فيمــا اســتمرت اللجنــة ف ي� اختبــار
التصنيــف لمصابيــح الـــ  LEDتحــت نصــوص
النظــام المنســق لعــام .2012
أ
ف
ن
ربعــ� للجنــة
و� الــدورة الثالثــة وال ي
ي
الثانويــة لمراجعــة النظــام المنســق
المنعقــدة ف ي� أبريــل عــام 2012م ،اختـ بـرت
اللجنــة الثانويــة المذكــورة ت
مق� ي ن
حــ� حــول
ت
فمقــرح المجموعــة
مصابيــح الـــ ،LED
أ
الوروبيــة تضمــن إضافــة فقــرة ( مصابيــح
أشــباه موصــات بمــا فيهــا صمامــات ثنائيــة
باعثــة للضــوء أي مصابيــح الـــ  )LEDإىل
البنــد  85:39إضافــة إىل بنــد ثانــوي
لـ»مصابيــح الـــ  ”LEDو”أخــرى” لمصابيــح
أشــباه الموصــات .فيمــا تقدمــت كوريــا
ت
التعبــر «صمامــات ثنائيــة
بمقــرح إضافــة
ي
باعثــة للضــوء” إىل البنــد  85:39وإضافــة

المبتكــرات الجديدة
و ا لمستقبل

بنــد ثانــوي جديــد لمنتجاتــه المماثلــة.
أ
ورو� بــأن ت
لقــد ي ن
مق�حهــم
بــ� المفــوض ال ب ي
مصــاغ بتفصيــل تــام مــن أجــل أن
يشــمل منتجــات أخــرى مثــل الصمامــات
الثنائيــة العضويــة الباعثــة للضــوء OLED
أو الصمامــات العضويــة الفوســفورية
ت
والــى
الثنائيــة الباعثــة للضــوء PHOLED
ي
قــد ال تكــون مشــمولة بمصابيــح الـــ ،LED
أ
ت
ورو� الرضــا وقبــول
وقــد نــال المقــرح ال ب ي
أ
العديــد مــن مفــوض الــدول العضــاء ،إال
أن مفــوض كوريــا ي ن
تعبــر مصابيــح
بــ� أن
ي
الـــ  LEDيمكــن أن تقـرأ بشــكل واســع بحيــث
تشــمل مصابيــح الـــ  OLEDوالـــ ،PHOLED
وقــد وافــق عــدد مــن مفــو�ض ي الــدول
أ
التفســر .
العضــاء عــى هــذا
ي
أ
ف
و� الــدورة الرابعــة وال ي ن
ربعــ� للجنــة
ي
الثانويــة لمراجعــة النظــام المنســق
نوفمــر  ،1202وافقــت اللجنــة
المنعقــد ف ي�
ب
ت
المقــرح الكــوري،
الثانويــة عــى أخــذ
ن
المفوضــ� بــأن
حيــث أوضــح عــدد مــن
ي
التفســر ية للنظــام المنســق
المالحظــات
ي
توضــح بــأن مصابيــح الـــ  LEDتغطــي
أيضــاً مصابيــح الـــ  OLEDوالـــ .PHOLED
التفســر
التفســر ية هــي
والمالحظــات
ي
ي
الرســمي للنظــام المنســق ،حيــث قامــت
اللجنــة الثانويــة للمراجعــة بإرســال المقـ تـرح
ت
والــى تبنــت
إىل لجنــة النظــام المنســق
ي
ف
إدخالهــا ف ي� النظــام المنســق ي� إصــدار عــام
.2 0 1 7

بيــد أنــه طالمــا الصناعــة مســتمرة ف ي� إنتــاج
المبتك ـرات الجديــدة ،فــإن العمــل بالنظــام
المنســق ســوف لــن يكتمــل أبــداً .وإذا مــا
علمنــا أن مصابيــح الـــ  LEDتنتــج بطيــف
واســع مــن أشــكال المصابيــح ،فــإن اللجنــة
الثانويــة للنظــام المنســق تعمــل عــى
التعديــات الجديــدة تمهيــداً لتبويبهــا ف ي�
الصــدار القــادم مــن النظــام المنســق
إ
لعــام 2022م .وباستشــارتهم منتجــي
المصابيــح المحليــة ف ي� الواليــات المتحــدة
واليابــان والمجموعــة أ
الوروبيــة فأنهــم قــد
تقدمــوا بمســوداتهم مــن أجــل تســميتها
ف ي� النظــام المنســق .إن تلــك المســودات
تضــم ت
مق�حــات التســمية التاليــة :وحــدات
الـــ  LEDأو المصابيــح المجهــزة بموصــات
كهربائيــة عــدا الغطــاء الــواردة ف ي� البنــد
 ،85:39وكذلــك وحــدات مجمعــة لدايــودات
منفــردة باعثــة للضــوء ف ي� البنــد ،41: 85
وأجهــزة إنــارة ولــوازم إنــارة مصممــة
لالســتخدام الحــري مــع مصابيــح الـــ LED
الــواردة ف ي� البنــد 94.05
كل هــذا ي ن
يبــ� جماليــة التحــدي ف ي� دورة
نظــام المنســق ،فعاجــا ً مــا ســتجد
مســميات التقنيــات الجديــدة مكانهــا ف ي�
نصــوص النظــام المنســق .وكعمــل حــي،
فــإن أ
الطــراف المتعاقــدة للنظــام المنســق
يمكنهــم باســتمرار تحديــث وتعديــل
فقــرات نظــام المنســق لتغطيــة المنتجــات
الجديــدة والمســتحدثات ف ي� التقنيــات،
الدارات الجمركيــة والمجتمــع
وبإمــكان إ
التجــاري االعتمــاد عــى صيــغ النظــام
المنســق ف ي� انســياب التجــارة ش
عــر
ال�عيــة ب
الحــدود الدوليــةl .
المصدر:
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أخبار الطيران

العربية للطيران
تحقق أرباحًا صافية بلغت  230مليون
درهم في النصف األول من العام 2018
وتنقل  4.2مليون مسافر على متن طائراتها
أعلنــت العربيــة للطيــران (ش.
م .ع ).عــن تســجيل نتائــج ماليــة
قويــة لألشــهر الســتة المنتهيــة
فــي  30يونيــو ،2018 ،حيــث
تواصــل أول وأكبــر شــركة طيــران
اقتصــادي فــي الشــرق األوســط
وشــمال أفريقيــا أداءهــا المالــي
القــوي والمســتدام.

للطــران» أرباحــاً صافيــة
وســجلت «العربيــة
ي
أ
بلغت  230مليــون درهــم عــن الشــهر الســتة
المنتهيــة ف ي�  30يونيــو  ،2018وذلــك بانخفــاض
نســبته  12%مقارنــة مــع  261مليــون درهــم تــم
تســجيلها عــن ت
الفــرة عينهــا مــن العــام المــا�ض ي .
فيمــا وصلــت اليــرادات خــال النصــف أ
الول مــن
إ
الحــال إىل  1.816مليــار درهــم وذلــك
العــام
ي
بارتفــاع نســبته  6%مقارنــة بإيــرادات ت
الفــرة ذاتهــا
ت
ـى بلغــت  1.716مليــار درهــم.
مــن العــام  2017والـ ي
ويــأ� تســجيل «العربيــة للطــران» لهــذه أ
ت
الربــاح
ي
ي
40

القويــة عــى الرغــم مــن التحديــات االقتصاديــة
ت
الطــران خــال
الــى شــهدتها ش�كات
ي
ي
الكبــرة ي
ن
ت
ـى نتجــت عــن
الربــع الثـ ي
ـا� مــن العــام  ،2018والـ ي
انخفــاض هوامــش أ
الربــاح ،وارتفــاع أســعار الوقــود،
واالنخفــاض الموســمي ف ي� عــدد المســافرين خــال
هــذه ت
الفــرة.
ـ� أســطولها ث
ونقلــت «العربيــة للطـ يـران» عــى مـ ت ن
أك�
أ
من  4.2مليــون مســافر خــال النصــف الول مــن
ـال ،ممــا يعكــس اســتمرار الطلــب القــوي
العــام الحـ ي
ت
الــذي شــهدته الناقلــة خــال هــذه الفــرة .وبلــغ

معــدل إشــغال المقاعــد (نســبة عــدد المســافرين
إىل عــدد المقاعــد المتاحــة) خــال النصــف أ
الول
مــن العــام  2018نحــو  79٪وهــو مــا يعتـ بـر معــدال ً
مرتفع ـاً ف ي� قطــاع الطـ يـران.
ف
و� معــرض تعليقــه عــى النتائــج ،قــال الشــيخ
ي
ن
ثــا� ،رئيــس مجلــس إدارة
عبــدهللا بــن محمــد آل ي
«العربيــة للطـ يـران»« :تعتـ بـر النتائــج الماليــة القويــة
ت
ـى حققتهــا العربيــة للطـ يـران شــاهداً عــى نجــاح
الـ ي
اسـ تـراتيجية النمــو الواضحــة الـ تـى تنتهجهــا ش
ال�كــة،
ي
وكفاءتهــا التشــغيلية ،ت ز
بتوفــر
وال�امهــا الدائــم
ي
أفضــل الخدمــات والمنتجــات المبتكــرة وذات
ف
وأضــاف �»:ي ن
حــ�
القيمــة المضافــة لعمالئنــا».
ي
توجــب عــى قطــاع الطـ يـران التأقلــم مــع التحديــات
ت
الــى شــهدها العالــم خــال
االقتصاديــة
ي
الكبــرة ي
ن
الحــال ،فإننــا ســعداء
الثــا� مــن العــام
الربــع
ي
ي
ـال
ـ
م
آداء
ـم
ـ
تقدي
ـل
ـ
تواص
ان
ـر
ـ
للط
ـة
ـ
العربي
لرؤيــة
ي
ي
ف
وتشــغيل قــوي ،وتحافــظ ي� الوقــت ذاتــه عــى
ي
زخــم خطــة التوســع عــى امتــداد شــبكة عملياتهــا”.
ف
ن
الثا�
ووصلــت إيـرادات «العربيــة للطـ يـران» ي� الربــع ي
المنتهــي ف ي�  30يونيــو 2018 ،إىل  938مليــون درهــم
وذلــك بارتفــاع نســبته  4%مقارنــة بالفـ تـرة عينهــا مــن
العــام  .2017فيمــا وصلــت أ
الربــاح الصافيــة خــال
ن
الحــال إىل  120مليــون
الثــا� مــن العــام
الربــع
ي
ي
درهــم وذلــك بانخفــاض نســبته  24%مقارنــة بأربــاح
الفـ تـرة ذاتهــا مــن العــام المــا�ض ي  .كما نقلــت العربية
للطـ يـران عــى مـ ت ن
ـ� طائراتهــا أك ـرث من  2.05مليــون
مســافر خــال الربــع ن
الحــال،
الثــا� مــن العــام
ي
ي

وبلــغ معــدل إشــغال المقاعــد خــال الفـ تـرة ذاتهــا
عنــد .78٪
ن
ثا�»:عــى
وأضــاف الشــيخ عبــدهللا بــن محمــد آل ي
الرغــم مــن اســتمرار تأثــر الظــروف التجاريــة
بالتحديــات االقتصاديــة والجيوسياســية ت
الــى
ي
تخيــم عــى المنطقــة ،إال أن آفــاق قطــاع الطـ يـران
االقتصــادي ف ي� المنطقــة تبقــى مشــجعة للغايــة.
ونحــن نواصــل بدورنــا تال�كـ ي ز
ـ� عــى توســيع نطــاق
عملياتنــا ،وتعزيــز كفاءتنــا التشــغيلية ،مرتكزيــن ف ي�
ذلــك عــى القاعــدة الصلبــة لنمــوذج أعمالنــا ،وعــى
يز ت
الــى توفــر أفضــل
منتجاتنــا وخدماتنــا
المتمــ�ة ي
خيــارات القيمــة مقابــل المــال لعمالئنــا».
وكانــت «العربيــة للطـ يـران» قــد تســلمت  3طائرات
جديــدة مــن طـراز «إيربــاص  »A320خــال النصــف
أ
الول مــن العــام  ،2018تل�فــع تعــداد أســطولها
الحديــث إىل  53طائــرة .كمــا قامــت الناقلــة خــال
هــذه ت
الفــرة بإضافــة  12خطــاً جديــداً إىل شــبكة
وجهاتهــا العالميــة .حيــث قامــت ش
ال�كــة بإطــاق
ـ� ف ي� الشــارقة إىل مطــار
رحالتهــا مــن مركزهــا الرئيـ ي
شـ يـريميتوفو ف� موســكو ،ومدينــة غـ ن
ـروز� ف ي� روســيا،
ي
ي
ت
إزمــر وبــودروم ف ي� تركيــا ،ومدينــة قبــاال
ومدينــى ي
ي
ف ي� أذربيجــان .وقامــت «العربيــة للطـ يـران» بتوســيع
عملياتهــا مــن مركزهــا ف ي� مــر بإطــاق رحــات
جديــدة تصــل ي ن
بــ� االســكندرية ومدينــة ميالنــو
و�م الشــيخ ،ي ن
إاليطاليــة ،ي ن
وبــ� االســكندرية ش
وبــ�
ت
مدينــى جــدة والكويــت ،ي ن
ســوهاج ً
وبــ�
وكل مــن
ي
ت
ش
ـى بـ يـروت والغردقــة .كمــا قامــت
�م الشــيخ ومدينـ ي

ش
ال�كــة بتوســيع عملياتهــا الداخليــة انطالقــاً مــن
مركزهــا ف ي� المغــرب بإطــاق رحــات جديــدة تصــل
ين
بــ� الناظــور والــدار البيضــاء .وبذلــك أصبحــت
«العربيــة للطـ يـران» تسـ يـر رحالتهــا اليــوم إىل أك ـرث
مــن  150وجهــة عالميــة ف ي�  49دولــة مــن مراكزهــا
أ
الربعــة الرئيســية ف ي� إالمــارات العربيــة المتحــدة،
ومــر ،والمغــرب.
ف
ـال ،فــازت «العربيــة
ـ
الح
ـام
ـ
الع
ـن
و� شــهر مــارس مـ
ي
ي
للطـ يـران» بجائــزة «اختيــار المحرريــن» خــال حفــل
ت
الــى
توزيــع «جوائــز قطــاع النقــل الجــوي  »2018ي
نظمتهــا مجلــة «أخبــار النقــل الجــوي» .وعكســت
هــذه الجائــزة ت ز
للطــران» الدائــم
الــ�ام «العربيــة ي
بتحقيــق رضــا عمالئهــا ،وســعيها المتواصــل لتطويــر
خدماتهــا وعملياتهــا وقطــاع النقــل الجــوي بشــكل
عــام.
ف
و� شــهر يونيــو المنــرم ،أعلنــت «العربيــة
ي
المــال عــى مجموعــة
للطــران» أن أثــر انكشــافها
ي
ي
رث
«أب ـراج» المتع ـ ة يقتــر فحســب عــى المحفظــة
ت
ـى تمتلكهــا المجموعــة ،وليــس لــه أي
االســتثمارية الـ ي
تأثـ يـر جوهــري عــى أعمــال ش
ال�كــة أو عــى ســيولتها
ف
و� الوقــت الــذي تجــري فيــه إعــادة هيكلــة
النقديــة .ي
لصناديــق أبـراج االســتثمارية المتـ ضـررة تحــت شإ�اف
ئ
ـا� ،فقــد قامــت مجموعــة «العربيــة للطـ يـران»
قضـ ي
ن
بتعيـ يـ� فريــق مختــص مــن الخـ بـراء الذيــن يعملــون
ـ� والمعنيـ ي ن
بشــكل نشــط مــع جميــع الدائنـ ي ن
ـ� ف ي� هذه
المســألة وذلــك لضمــان حمايــة حقــوق المســتثمرين
كافــة ،ومنهــم «العربيــة للطـ يـران»l.
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