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كلمة
 ناقــش المجلــس االستشــاري فــي الشــارقة سياســة دائــرة الموانــئ 
البحريــة والجمــارك وبحضــور  الشــيخ خالــد بــن عبــداهلل بــن ســلطان 
ــرة  ــر الدائ ــن مدي ــر عبدالرحم ــد مي ــرة ومحم ــس الدائ ــمي رئي القاس

واســتعرضا أعمــال الدائــرة.
وخلــص النقــاش إلــى ســامة رؤى دائــرة الموانــئ البحريــة والجمارك 
فــي االســتثمار فــي البنــى التحتيــة لموانئهــا ومرافقهــا وفــي رفــد 
الحركــة االقتصاديــة فــي اإلمــارة وتنويعهــا وتعزيزهــا، واهتمامهــا 

بتطويــر العمــل الجمركــي والتوجــه بــه نحــو الحلــول الذكيــة. 
ــذت  ــع، اتخ ــة المجتم ــرس لخدم ــل المك ــن العم ــنوات م ــال س وخ
دائــرة الموانــئ البحريــة والجمــارك التطويــر نهجــً لهــا فــي تحســين 
الخدمــات التــي تقدمهــا بثاثــة موانــئ بحريــة متطــورة متميــزة 
بمواقعهــا علــى الخليــج العربــي وخليــج عمــان وبعشــرة مراكــز 
ــارة  ــة لإلم ــة والجوي ــة والبحري ــذ البري ــف المناف ــي مختل ــة ف جمركي
حيــث تقــدم الدائــرة طيفــً واســعً مــن الخدمــات التــي تدعــم 

ــع. ــة المجتم ــه وحماي ــى حمايت ــل عل ــي وتعم ــاد المحل االقتص
ومــن المتوقــع أن يثبــت التطويــر الــذي تتبعــه الدائــرة كمــا ثبــت فــي 
الماضــي أنــه الطريــق األمثــل فــي مواجهــة التحديــات المســتقبلية 

فــي عالــم متغيــر بســرعة مذهلــة. 
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سلطان
يفتتح المعرض 

الوطني للتوظيف

افتتــح صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس 
األعلــى حاكــم الشــارقة، صبــاح األربعــاء، الموافــق 7 فبرايــر 2018 وبحضــور ســمو الشــيخ 
ســلطان بــن محمــد بــن ســلطان القاســمي ولــي العهــد نائــب حاكــم الشــارقة، فعاليــات 

ــي للتوظيــف« بنســخته العشــرين. »المعــرض الوطن
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يــط التقليــدي إيذانــاً باالفتتــاح  وبعــد قــص ال�ش

ــث  ــرض، حي ــمّوه المع ــد س ــدث، تفق ــمي للح الرس

التقــى عــدداً مــن مســؤولي الجهــات المشــاركة، 

واّطلــع منهــم عــى مجــاالت التوظيــف وفــرص 

ي توفرهــا مؤسســاتهم 
العمــل وبرامــج التدريــب الــ�ت

. ن ماراتيــ�ي االإ ن والخريجــات  للخريجــ�ي

مــن مســؤولي  ح واف  اســتمع ســمّوه إل �ش كمــا 

ي دوائرهــم 
ن �ن أجنحــة العــرض، عــن جهــود التوطــ�ي

ــة  ــرص الوظيفي ــة الف ــداد وطبيع ــاتهم وأع ومؤسس

ن والمواطنــات خــال الــدورة  المقدمــة للمواطنــ�ي

كات  ــه المصــارف و�ش ــا حققت ــرز م ــة، وعــن أب الحالي

. ن ي مجــال التوطــ�ي
ن والتمويــل والرصافــة �ن التأمــ�ي

وشــهد صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة إطــاق 

ي 
نامــج الوطــ�ن ي الشــارقة ال�ب

يــة �ن دائــرة المــوارد الب�ش

ــن  ن ع ــ�ي ــتهدف الباحث ــذي يس ــف 2018، وال للتوظي

تأهيــل عــدد )3000( مــن  ي 
العمــل، ويســاهم �ن

يــة الوطنيــة، مــن خــال برامــج تأهيلية  المــوارد الب�ش

الجهــات  احتياجــات  عــى  بنــاًء  تصميمهــا  يتــم 

الحكوميــة والخاصــة لشــغل الوظائــف المتوفــرة 

عــام 2018، ويتــم تنفيذهــا وفــق االأصــول العلميــة 

ي إكســابها المعرفــة 
والمهنيــة المعتمــدة، وتســاهم �ن

ــا لدخــول مجتمعــات  ي تؤهله
ــ�ت ــة ال ة المهني والخــ�ب

االأعمــال وااليفــاء بمتطلبــات الوظائــف، باالإضافــة إل 

ي مياديــن 
توفــ�ي عــدد 3 آالف فرصــة تدريــب عمــىي �ن

العمــل المختلفــة لــدى القطــاع الحكومــي والخاص، 

يــة  وكذلــك توظيــف عــدد )2000( مــن المــوارد الب�ش

ــام 2018. ــال ع ــة خ ــة المؤهل الوطني

ــه  ــذي يُنّظم ــف ال ي للتوظي
ــ�ن ــرض الوط ــّد المع ويُع

مركــز إكســبو الشــارقة بدعــم مــن غرفــة تجــارة 

مــارات  وصناعــة الشــارقة، وبالتعــاون مــع »معهــد االإ

للدراســات المرصفيــة والماليــة« و«دائــرة المــوارد 

يــة« بإمــارة الشــارقة، أحــد أهــم االأحــداث  الب�ش

ن عــى مســتوى  المتخصصــة بتوظيــف المواطنــ�ي

ــة. الدول

ن  ــ�ي ــة ب ــ�ي مســاحة تفاعلي ويهــدف المعــرض إل توف

ــام  ن الع ــ�ي ــات القطاع ــف مؤسس ن ومختل ــ�ي الخريج

ــب  ــف وتدري ــهيل توظي ــة إل تس ــاص، باالإضاف والخ



إشـــــــراقــــــات

10

الجمركي    92

ي وتوجيــه وإرشــاد 
مــارا�ت وتنميــة مهــارات الشــباب االإ

ن الُجــدد حــول كيفيــة اختيــار مســار  الخريجــ�ي

حياتهــم المهنيــة بشــكل يتناســب مــع احتياجــات 

ــل. ــوق العم س

ن  ي أعداد المشــارك�ي
شــهدت هــذه الــدورة ارتفاعاً الفتــاً �ن

ي المعــرض، حيــث وصــل عددهــم إل أكــ�ش مــن 100 
�ن

جهــة ومؤسســة تمثــل المصــارف والبنــوك والــوزارات 

بجميــع  المســلحة  والقــوات  الحكوميــة  والدوائــر 

كات االســتثمارية والمؤسســات الخاصــة  فروعهــا والــ�ش

هــا لفتــح فــرص العمل  ن والرصافــة وغ�ي كات التأمــ�ي و�ش

وذلــك  والمواطنــات،  ن  المواطنــ�ي أمــام  الجديــدة 

ــتقطبت 80  ي اس
ــ�ت ي ال

ــا�ن ــام الم ــدورة الع ــة ب مقارن

جهــة.

 وكــرم صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان 

بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس االأعــى حاكــم 

الشــارقة، معــالي صقــر غبــاش الوزيــر الســابق لــوزارة 

ــوده طــوال  ــه وجه ن لدعم ــة والتوطــ�ي ي ــوارد الب�ش الم

 ، ن يــة والتوط�ي ن المــوارد الب�ش ته الراميــة إل تمكــ�ي مســ�ي

ي ســوق العمــل.
ــز توظيفهــا �ن وتعزي

مــارات العربيــة المتحــدة  كمــا كــرم ســموه مــرصف االإ

 ، ي
ي القطــاع المرص�ن

ن �ن ي دعم التوطــ�ي
المركــزي لــدوره �ن

وتســلم التكريــم نيابــًة عــن المحافــظ ســعادة ســيف 

لشــؤون  المحافــظ  مســاعد   – الشــامسي  هــادف 

السياســة النقديــة والرقابــة عــى البنــوك. وكــرّم ســموه 

 ، ن ي حققــت أعــى نســبة توطــ�ي
كذلــك المصــارف الــ�ت

ي القطــاع 
يــة �ن ووزع ســموه جائــزة تنميــة المــوارد الب�ش

ي والمــالي وجائــزة أفضــل رئيــس تنفيــذي 
المــرص�ن

. ن للتوطــ�ي

وقــام صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة بتســليم 

يــة  الب�ش المــوارد  تنميــة  لجنــة  جوائــز  الفائزيــن 

ــة االأول  ــة االأول )ويقصــد بالفئ : الفئ ــالي ووزعــت كالت

ن مــن 1000 موظــف فمــا  إجمــالي عــدد الموظفــ�ي

ســامي وتســلمها  ي االإ فــوق( فــاز بهــا: مــرصف أبوظــ�ب

ســعادة خميــس بــو هــارون نائــب رئيــس مجلــس 

نابــة، ومــرصف الشــارقة  دارة والرئيــس التنفيــذي باالإ االإ

ــد هللا  ــد عب ــد أحم ــعادة محم ــلمها س ــامي وتس س االإ

الرئيــس التنفيــذي.

فيمــا فــاز بجائــزة الفئــة الثانيــة )ويقصــد بالفئــة الثانية 

ن مــن 500 - 1000 موظف( وقد  إجمــالي عــدد الموظفــ�ي

، وتســلمها الســيد  ــدولي ــك التجــاري ال ــا: البن ــاز به ف

مــارك روبنســون الرئيــس التنفيــذي للبنــك.
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كمــا فــاز محمــد أحمــد عبــد هللا الرئيــس التنفيــذي 

ســامي بجائــزة أفضــل رئيــس  لمــرصف الشــارقة االإ

ــس  ــويدي رئي ــدة الس ــازت ماج ــا ف ــذي، بينم تنفي

ــن  ــراد م ــة لاأف ــات المرصفي ــاع الخدم ــاج قط اندم

ة،  ن المتمــ�ي المــرأة  بجائــزة  االأول  ي  أبوظــ�ب بنــك 

ن  بــ�ي التنافســية  ن  لتحفــ�ي الجائزتــان  وتهــدف 

المؤسســات المرصفيــة والماليــة لتعزيــز جهــود 

ي 
اً منذ اســتحداثها �ن ن ن وحققــت نجاحــاً متمــ�ي التوطــ�ي

ي دعم 
ة �ن ن العــام 1999، حيــث تحظــى بمكانــة متمــ�ي

ن كونهــا  يــة والتوطــ�ي سياســات تنميــة المــوارد الب�ش

ــارف  ن المص ــ�ي ــادرة ب ــة والمب ــى المنافس ــد ع تعتم

وخطــط  برامــج  لتقديــم  الماليــة  والمؤسســات 

اتيجيات متكاملــة تعمــل عــى تعزيــز جهــود  واســ�ت

. ن ــ�ي التوط

ي دعــم 
ي أســهمت �ن

 كمــا تــم تكريــم المصــارف الــ�ت

ي 
ــرص�ن ــاع الم ي القط

ن �ن ــ�ي ــط التوط ــات وخط سياس

ي وتســلمها حســام 
ي الوطــ�ن مــارات د�ب وهــي: بنــك االإ

ية، وبنك  دارة المــوارد الب�ش الســيد المديــر العــام الإ

ســامي وتســلمها عبيــد الشــامسي رئيــس إدارة  ي االإ د�ب

ي  داريــة، وبنــك أبوظ�ب يــة والشــؤون االإ المــوارد الب�ش

التجــاري وتســلمها عــىي درويــش رئيــس مجموعــة 

يــة، باالإضافــة إل تكريــم بنــك رأس  المــوارد الب�ش

ي وتســلمها ســلطان آل عــىي رئيــس 
الخيمــة الوطــ�ن

ــك  ــة، وبن ي ــوارد الب�ش دارة الم ن الإ ــ�ي ــم التوط قس

ق وتســلمتها الســيدة مريــم آل عــىي رئيس  المــ�ش

ن والعاقــات الحكومية.   قســم التوط�ي

 حــرصن مراســم افتتــاح المعــرض وتوزيــع الجوائز 

الشــارقة  حاكــم  الســمو  صاحــب  جانــب  إل 

وســمو ولي العهــد ونائبــه، كل مــن الشــيخ خالــد 

أ  بــن عبــد هللا القاســمي رئيــس دائــرة المــوا�ن

ــد  ــن عب ــالم ب ــيخ س ــارك، والش ــة والجم البحري

الرحمــن القاســمي رئيــس مكتــب ســمو الحاكــم، 

القاســمي مديــر  بــن حميــد  والشــيخ محمــد 

ــيخ  ــة، والش ــة المجتمعي ــاء والتنمي ــرة االإحص دائ

فيصــل بــن ســعود القاســمي مديــر هيئــة مطــار 

الشــارقة، والشــيخ عبــد هللا بــن محمــد القاســمي 

ــامية  س ــؤون االإ ــة للش ــة العام ــرع الهيئ ــر ف مدي

ــدراء  ــاء وم ــن رؤس ــارقة وعدد م ي الش
ــاف �ن واالأوق

والمحليــة،  االتحاديــة  والمؤسســات  الدوائــر 

وأعضــاء مجلــس إدارة غرفــة الشــارقة والقيــادات 

l.المرصفيــة

11
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استشاري الشارقة
يناقش سياسة دائرة 

الموانئ البحرية والجمارك

ناقــش المجلــس االستشــاري إلمــارة الشــارقة، ضمــن أعمالــه لــدور االنعقــاد العــادي 
الثالــث مــن الفصــل التشــريعي التاســع فــي جلســته الثامنــة، التــي عقــدت فــي 

2018/01/11 بمقــره، سياســة دائــرة الموانــئ البحريــة والجمــارك بالشــارقة.
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ــن  ــد هللا ب ــن عب ــد ب ــيخ خال ــة الش ــرصن الجلس ح

التنفيــذي  المجلــس  عضــو  القاســمي  ســلطان 

أ البحريــة  مــارة الشــارقة رئيــس دائــرة المــوا�ن الإ

ــن  ــد الرحم ــ�ي عب ــد م ــعادة محم ــارك، وس والجم

أ البحريــة والجمــارك، وترأســتها  مديــر دائــرة المــوا�ن

رئيــس  المــا،  الرحمــن  عبــد  خولــة  ســعادة 

المجلــس االستشــاري وبدأتهــا بالتصديــق عــى 

ن العــام  الجلســة الماضيــة، ثــم تــا ســعادة االأمــ�ي

الموضــوع  الجــروان  ســعيد  أحمــد  للمجلــس 

العــام وأســماء مقدمــي الطلــب.

وقطــاع  الجمــارك  قطــاع  إن  ســعادته  وقــال 

ــارة الشــارقة شــهد تطــوراً  ي إم
ــة �ن ــذ البحري المناف

ي مختلــف السياســات 
اً وقفــزة نوعيــة هائلــة �ن كبــ�ي

امــج  وال�ب الخطــط  بفعــل  واالأنشــطة  امــج  وال�ب

ــة  أ البحري ــوا�ن ــرة الم ــا دائ ي وضعته
ــ�ت الطموحــة ال

ــل  ــاء المتواص ي االرتق
ــهمت �ن ي أس

ــ�ت ــارك وال والجم

ــة دور  ــتويات، والأهمي ــل المس ــا إل أفض بخدماته

ي مــن حيــث 
ي دعــم االقتصــاد الوطــ�ن

الدائــرة �ن

 ، جــذب المســتثمرين وحمايــة المنتــج المحــىي

الحركــة  الدائــم الســتقبال  التطــور  إضافــة إل 

ايــدة بحثــت الجلســة سياســة دائــرة  ن الماحيــة الم�ت

أ البحريــة والجمــارك للصالــح العــام. المــوا�ن

ي 
وأكــدت ســعادة خولــة عبــد الرحمــن المــا �ن

كلمتهــا حــرص المجلــس االستشــاري عــى إعطــاء 

ي دعــم االقتصــاد 
الدائــرة االأهميــة نظــراً لدورهــا �ن

ي وتشــجيع وجــذب المســتثمرين 
المحــىي والوطــ�ن

ــة  ــا الحيوي ــف قطاعاته ي مختل
ــة االســتثمار �ن وتنمي

ومــا تقــوم بــه مــن تطويــر الســتيعاب حركــة 

ــداول  ــارقة وت أ الش ــوا�ن ــى م ــدة ع اي ن ــارة الم�ت التج

ــا. ــف أنواعه ــع بمختل البضائ

وقالــت ســعادتها إن اهتمــام صاحــب الســمو 

الشــيخ الدكتور ســلطان بــن محمد القاســمي عضو 

ــه  ــارقة ودعم ــارة الش ــم إم ــى حاك ــس االأع المجل

الامحــدود للدائــرة وكذلــك المتابعــة الحثيثــة 

مــن ســمو الشــيخ ســلطان بــن محمــد بــن ســلطان 

القاســمي ولي العهــد نائــب حاكــم الشــارقة رئيــس 

لهمــا  كان  الشــارقة  مــارة  التنفيــذي الإ المجلــس 

ــذا كان  ــرة، ل ي عمــل الدائ
ــ�ي �ن ي والكب يجــا�ب ــر االإ االأث

المجلــس حريصــاً عــى تخصيــص هــذه الجلســة 

أ  ــوا�ن ــرة الم ــع دائ ــة م ــتفيضة ومهم ــة مس لمناقش

ــس  ي المجل
ــا �ن ــا الأنن ــارك وممثليه ــة والجم البحري

مــارة  نؤمــن بــأن يكــون أداؤهــا معــززاً القتصــاد االإ

ــزة. ــات الُمنج ــف النجاح ــاً لمختل ومواكب

ي الوصــول بالمحاور 
وأعربــت ســعادتها عــن ثقتهــا �ن

ــة  أ البحري ــرة المــوا�ن والمناقشــات إل مســاعدة دائ

ي بخدماتهــا وتطويرهــا بما يخدم 
ي الــر�ت

والجمــارك �ن

ي شــ�ت المجــاالت خدمــًة 
ة التنميــة والتطــور �ن مســ�ي

مــارة. الأبنــاء االإ

مــن جانبــه، ثمــن الشــيخ خالــد بــن عبــد هللا 

ــاري  ــس االستش ــود المجل ــه جه ي كلمت
ــمي �ن القاس

بــه  يقــوم  مــا  واســتعرض  بالدائــرة  واهتمامــه 

مــن أعمــال وأنشــطة تعــد رافــداً مــن الروافــد 

الشــكر  موجهــاً  الشــارقة  مــارة  الإ االقتصاديــة 

ــارقة وولي  ــم الش ــمو حاك ــب الس ــر لصاح والتقدي

ة  ــاء بالمســ�ي العهــد لحــرص ســموهما عــى االرتق

الكريمــة. الحيــاة  التنمويــة وتوفــ�ي 

وأشــار إل أن الدائــرة تمثــل الــدرع الواقيــة لاأمــن 

الســيادي واالقتصــادي للدولــة مــن خــال التصدي 

لعمليــات التهريــب بمختلــف أنواعهــا ومراقبــة 

االتحاديــة  الســلطات  مــع  بالتنســيق  المنافــذ 

ــة. ــة محكم ــة أمني ــن منظوم ــة ضم والمحلي

أ البحريــة الثاثــة، مينــاء خالــد  وأوضــح أن المــوا�ن

ــم  ــل أه ــكان، تمث ــاء خورف ــة ومين ــاء الحمري ومين

يــان الرئيسي  مــارة وتعتــ�ب ال�ش المنافــذ البحريــة لاإ

اد والتصديــر ومناولــة  الــذي يغــذي حركــة االســت�ي

أ الثاثــة روافــد  البضائــع حيــث تعتــ�ب المــوا�ن

اتيجي  االســ�ت لموقعهــا  نظــراً  مهمــة  اقتصاديــة 

ي 
ي وخليــج عمــان والــ�ت المطلــة عــى الخليــج العــر�ب

ترتبــط بشــبكة طــرق حديثــة بكافــة إمــارات الدولة.

ي تنظيــم 
وحــول دور الجمــارك، قــال إنــه يتمثــل �ن

أ  ومراقبــة البضائــع الــواردة والصــادرة عــ�ب المــوا�ن

وتحصيــل  مــارة  لاإ يــة  وال�ب الجويــة  والمنافــذ 
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الرســوم الجمركيــة ومنــع دخــول المــواد المحظــورة 

والضــارة بالمجتمــع، كمــا تقــوم الجمــارك بالتنســيق 

مــع الجهــات المحليــة واالتحاديــة والعمــل عــى 

ام بتطبيــق كافــة المعايــ�ي المعمــول بهــا مــن  ن االلــ�ت

يبــة االنتقائيــة  ضافــة إل تطبيــق الرصن جانبهــا باالإ

ــة  ــات الهيئ ــق متطلب ــة وف ــة المضاف ــة القيم يب و�ن

ــب. ائ ــة للرصن االتحادي

ي رده 
ــد هللا القاســمي �ن ــن عب ــد ب وأشــار الشــيخ خال

ــاً  ــولي اهتمام ــرة ت عــى أســئلة االأعضــاء إل أن الدائ

ي إدارة العمليــات 
ن �ن خاصــاً بتعزيــز دور المواطنــ�ي

اتيجية  افيــة والميدانيــة ووضــع الخطــط االســ�ت �ش االإ

ــب  ــا يتناس ــة بم ــاءات المحلي ــل الكف ــداد وتأهي ع الإ

نســبة  بلغــت  حيــث  الشــارقة  إمــارة  رؤيــة  مــع 

ــة  ــة ووظيف افي �ش ــا واالإ ــف العلي ي الوظائ
ن �ن ــ�ي التوط

ن  المفتــش الجمــركي %100 ونســبة %79« للمواطنــ�ي

للجنســيات   21% ونســبة  داريــة  االإ الوظائــف  ي 
�ن

ــرى. االأخ

ي 
ورة االســتثمار �ن فت �ن ــرة اســت�ش وأضــاف أن الدائ

اتيجية  ــة اســ�ت ــن أهمي ــه م ــا تمثل ــة لم ــة التحتي البني

وخدمــة  مــارة  لاإ االقتصاديــة  الحركــة  تغذيــة  ي 
�ن

ــن  ــة م ــاريع تنموي ــذ مش ــم تنفي ــذا ت ــع، ل المجتم

ــذي  ــادي ال ــو االقتص ــتيعاب النم ــم واس ــأنها دع ش

ي 
ــرة �ن ــام، وحرصــت الدائ ــارة بشــكل ع م تشــهده االإ

أ  هــذا الســياق عــى إنشــاء شــبكة طــرق لربــط المــوا�ن

االتحاديــة  الطــرق  مــع  مبــا�ش  بشــكل  البحريــة 

أ  ال�يعــة لتســهيل حركــة البضائــع مــن وإل المــوا�ن

حيــث يرتبــط مينــاء الحمريــة وهيئــة المنطقــة الحــرة 

بالحمريــة بطريــق مبــا�ش مــع شــارع الشــيخ محمــد 

بــن زايــد، كمــا يتصــل مينــاء خورفــكان بطريــق 

ــه. ــارع مليح ــ�ب ش ــارقة ع ــارة الش ــه بإم يربط

ولفــت الشــيخ خالــد بــن عبــد هللا القاســمي إل 

ــرة  ــق ح ــاء مناط ي إنش
ــت �ن ــارقة اهتم ــارة الش أن إم

الســتقطاب رؤوس االأمــوال االأجنبيــة مــن خــال 

ويــج لمفهــوم االســتثمار المعفــى مــن الرســوم  ال�ت

مناطــق  نطــاق  ي 
�ن الحــر  والتملــك  الجمركيــة 

اقتصاديــة حــرة تتمتــع بتســهيات وأنظمــة أكــ�ش 

مرونــة وتناســباً لمتطلبــات االســتثمارات االأجنبيــة 

المناطــق  تلــك  وألحقــت  لهــم  حاضنــة  لتكــون 

مــارة لتســهيل عمليــة  بالمنافــذ البحريــة والجويــة لاإ

ــىي  ــع الداخ ــي أو التوزي ــر الخارج ــاج والتصدي نت االإ

. وفــق ضوابــط الســوق المحــىي

ــة  ــة وهيئ ــرة بالحمري ــة الح ــة المنطق ــع أن هيئ وتاب

ي 
ــا �ن ــدولي نجحت المنطقــة الحــرة لمطــار الشــارقة ال

اســتقطاب مختلــف القطاعــات الصناعيــة والتجارية، 
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ي رفــع معــدالت 
ــا�ش �ن ــر بشــكل مب ــذي أث االأمــر ال

ي 
ي حركــة المنافــذ ووضــع المناطــق الحــرة �ن

النمــو �ن

مصــاف أكــ�ب وأهــم المناطــق االســتثمارية الحــرة 

اً إل أن الدائــرة بصدد  ي المنطقــة والعالــم، مشــ�ي
�ن

ــة  ي منطق
ــدة �ن ــة جدي ــتودعات تخزيني ــاء مس إنش

الصجعــة الصناعيــة، إل جانــب االســتعدادات 

ــتقبال  ــدة الس ــة جدي ــاح صال ــاً الفتت ــة حالي القائم

ــاء  ي مين
ــة �ن ــفن البحري ن الس ــ�ت ــى م ــافرين ع المس

ــكان. خورف

ي 
وأوضــح أن الدائــرة تواكــب كافــة التطــورات �ن

ــا  ــف إجراءاته ي مختل
ــاً �ن ــه حالي ــي تتج ــة وه الدول

تجديدهــا  جانــب  إل  الذكيــة  الخدمــات  نحــو 

ــدولي  ــارقة ال ــار الش ي مط
ــش �ن ــزة التفتي ــة أجه كاف

ــة  ــة النووي ــة الطاق ــن هيئ ــة م ــت موافق ي نال
ــ�ت وال

اكــة مــع القطــاع  االتحاديــة، وأكــد أهميــة ال�ش

اكتهــا الفاعلــة  الخــاص والــذي بلورتــه الدائــرة ب�ش

اتيجي  االســ�ت يــك  ال�ش  ” »غلفتيــ�ن كــة  �ش مــع 

أ خــارج الدولــة وهــي  ي تديــر 3 مــوا�ن
للدائــرة والــ�ت

ي تســويق لخدمــات الدائــرة ورفــع 
تســهم بدورهــا �ن

اكــة  ال�ش الحاويــات، إل جانــب  أعــداد مناولــة 

ي تقديــم 
اتيجية والمتمثلــة �ن المجتمعيــة االســ�ت

الرعايــة الأنشــطة المجلــس االأعــى لشــؤون االأ�ة 

ي التوعيــة المجتمعيــة.
وذلــك الأهميــة دوره �ن

أ  المــوا�ن دائــرة  دور  توســيع  أهميــة  أكــد  كمــا 

إمــارة  شــواطئ  حمايــة  ي 
�ن والجمــارك  البحريــة 

الشــارقة مــن جنــوح الســفن، حيــث أعــدت الدائــرة 

ر  ي درء أي �ن
ــة �ن ــا االأحقي ــون يعطيه ــودة قان مس

القانــون  أن  إل  عــى شــواطئها، الفتــاً  يحــدث 

ي 
تتــم دراســته حاليــاً مــن قبــل الدائــرة القانونيــة �ن

ــارقة. ــم الش ــوان حاك دي

مــن جانبــه، أشــار ســعادة محمد مــ�ي عبــد الرحمن 

ي 
أ البحريــة والجمــارك تحــرص �ن إل أن دائــرة المــوا�ن

أ  الحصـــول عى االستخـــدام االأمثــل لدائـــرة موا�ن

ــي  ــز االقتصــاد الوطنـ ــة، لتعزيــ ــة البحري الشارقـ

مـــارة  ي الهيكـــل االقتصــادي لاإ
وتحقيـــق التنميـــة �ن

أ الشــارقة البحريــة أعمــاالً  وتقــدم دائــرة مــوا�ن

ي مجــال تنظيــم حركــة الســفن 
خدميــة وتشــغيلية �ن

أ البحريــة  القادمــة والمغــادرة مــن وإل المــوا�ن

الخاصــة بإمــارة الشــارقة وإرشــاد الســفن مــن وإل 

المينــاء المحــدد مســبقاً وتفريــغ وتحميــل الســفن 

المتطلبــات  وفــق  المختلفــة  البضائــع  بكافــة 

هــا مــن  المحــددة مســبقاً مــن وكيــل الشــحن وغ�ي

l. ــركي ــص الجم ــب التخلي ــال بجان االأعم
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تزامنــًا مــع احتفــاالت منظمــة الجمــارك العالميــة بيــوم الجمــارك العالمــي، انطلقــت يــوم 
ــذي اســتمر  ــات أســبوع جمــارك اإلمــارات األول ) وال ــر 2018 فعالي ــن الموافــق 22 يناي االثني
لغايــة 25 ينايــر 2018(، بتنظيــم دائــرة مينــاء وجمــارك عجمــان بالتعــاون مــع الهيئــة االتحاديــة 

للجمــارك واإلدارات الجمركيــة المحليــة.

مشاركة فعالة لجمارك 
الشارقة في 

أسبوع جمارك اإلمارات
 األول
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اليــوم االأول كل مــن معــالي  وشــهد فعاليــات 

ي رئيــس الهيئــة  المفــوض عــىي بــن صبيــح الكعــ�ب

االتحاديــة للجمــارك والشــيخ محمــد بــن عبــدهللا 

ــان  ــارك عجم ــاء وجم ــرة مين ــس دائ ــي رئي النعيم

أســبوع  الحتفــاالت  المنظمــة  اللجنــة  رئيــس 

مديــري  مــن  وعــدد  االأول.   مــارات  االإ جمــارك 

كاء  والــ�ش بالدولــة  المحليــة  الجمــارك  دوائــر 

االتحاديــة  الجمــارك  وموظفــي  ن  اتيجي�ي االســ�ت

والمحليــة.

ي 
ي �ن وقــال معــالي المفــوض عــىي بــن صبيــح الكعــ�ب

كلمــة لــه:” إن االحتفــال بيــوم الجمــارك العالمــي 

ــل  ــاون والتكام ي التع
ــا�ن ــد مع ــام يجس ــذا الع له

ي الدولــة بشــقيه 
ي يشــهدها قطــاع الجمــارك �ن

الــ�ت

مــارات  االإ أن  إل  ا  مشــ�ي  .” والمحــىي االتحــادي 

تحتفــل بيــوم الجمــارك العالمــي هــذا العــام بناء 

ــادرة  ــارك ومب ــة للجم ــة االتحادي ــوة الهيئ عــى دع

كريمــة مــن الشــيخ محمــد بــن عبــدهللا النعيمــي 

أ وجمــارك عجمــان باســتضافة  ــرة مــوا�ن رئيــس دائ

ــات  ــع مكون ــد يجم ــال موح ــان الحتف ــارة عجم إم

ي داللــة جديــدة 
ي الدولــة كافــة �ن

قطــاع الجمــارك �ن

ي قطــاع الجمــارك 
عــى أن »البيــت متوحــد« �ن

ي مــع منــح الدوائــر الجمركيــة الحريــة 
مــارا�ت االإ

ي إقامــة احتفاالتهــا الخاصــة بهــذا اليــوم 
الكاملــة �ن

ــال الموحــد. ــع االحتف ــا ال يتعــارض م بم

 وأضــاف معاليــه أن االحتفــال ينطلــق مــن مبــادئ 

الوالــد المؤســس الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل 

ــد  ــام زاي ــتهل ع ي مس
ــراه« �ن ــب هللا ث ــان »طي نهي

ي تقــوم عــى قيــم 
الخــ�ي تلــك المبــادئ الــ�ت

االتحــاد والبــذل والعطــاء مــن أجــل رفعــة وطننــا 

ي 
ــب �ن ــن القل ــة م ــة خالص ــه، فتحي ــالي وتقدم الغ

هــذا اليــوم للوالــد المؤســس وإخوانــه مــن االآبــاء 

. ن ــ�ي المؤسس

   وأشــار إل أن منظمــة الجمــارك العالميــة اختــارت 

مشاركة فعالة لجمارك 
الشارقة في 

أسبوع جمارك اإلمارات
 األول
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ــة”  ــة االقتصادي ــة للتنمي ــل آمن ــة عم ــوان »بيئ عن

الجمــارك  إدارات  الحتفــاالت  شــعارا  ليكــون 

العالميــة بهــذا اليــوم وكذلــك ليكــون محــورا 

اتيجيا رئيســيا للعمــل الجمــركي طــوال عــام  اســ�ت

2018 .. منوهــا إل أن االأمــن والتنميــة همــا محــور 

ودوائــر  للجمــارك  االتحاديــة  الهيئــة  اهتمــام 

الجمــارك المحليــة منــذ ســنوات وعقــود مضــت.

ــة  ــة االتحادي ــس الهيئ ــرم معــالي المفــوض رئي وك

محمــد  الشــيخ  وســعادة  االتحاديــة  للجمــارك 

ة  مــن  ن بــن عبــدهللا النعيمــي الفئــات المتمــ�ي

الجمــارك  »جائــزة  بفئــة  ن  المبدعــ�ي ن  الجمركيــ�ي

الأفضــل ضبطيــة عــى مســتوى الدولــة« وكان مــن 

ــدهللا عيــس  ــش/  محمــد عــىي عب ضمنهــم المفت

ــارقة.  ــارك الش ــن جم ع

وأعــرب الشــيخ محمــد بــن عبــدهللا النعيمــي 

أ وجمــارك عجمــان عــن �وره  ــرة مــوا�ن رئيــس دائ

مــارات  االإ جمــارك  أســبوع  بإطــاق  باالحتفــال 

ــة للتعريــف  ــذي يعــد منصــة مثالي االأول 2018 ال

ــع  ــن م ام ن ــا وبال�ت ــارك وإنجازاته ــة دور الجم بأهمي

شــعار الدولــة لهــذا العــام »عــام زايــد«، الــذي 

نجــاز بإيجابيــة وإخــاص  يعــد محفــزاً للعطــاء واالإ

المســتقبل  آفــاق  اف  اســت�ش عــى  يحثنــا  ممــا 

بداعــات والوصــول لتحقيــق تطلعــات  طــاق االإ الإ

ــة  ــل دول ــة إل جع ــارات 2021، الهادف م ــة االإ رؤي

ــال  ي مج
ــم �ن ــل دول العال ــن أفض ــارات ضم م االإ

التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة.

ي االحتفــال ســعادة محمــد 
هــذا وقــد شــارك �ن

ــة  أ البحري ــوا�ن ــرة الم ــر دائ ــن مدي ــ�ي عبدالرحم م

ــز  ــر مرك ــوي مدي ــس بدي ــيد خمي ــارك والس والجم

محمــود  عبــدهللا  والســيد  خورفــكان  جمــارك 

الحمــادي مســاعد مديــر مركــز جمــارك خورفــكان 
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والســيد يعقــوب غابــش مديــر مركــز جمــارك 

مســاعد  بوشــبص  عمــر  والســيد  الحمريــة  

مديــر مركــز جمــارك الحمريــة وعــدد كبــ�ي مــن 

ــز  ــف المراك ــن مختل ن  م ــ�ي ن والموظف ــ�ي المفتش

الشــارقة.  ي 
�ن الجمركيــة 

ــال  ي االحتف
وكان  معــالي المفــوض  قــد كــرم �ن

ــز  ــر مرك / مدي ــم الرئيــسي الســيد محمــد إبراهي

الفاعلــة  لمشــاركته  ماحــة   خطــم  جمــارك 

اف  »اســت�ش حــول  حــوار  جلســة  إدارة  ي 
�ن

ي  عقــدت 
«  الــ�ت ي العمــل الجمــركي

المســتقبل �ن

محمــد  الشــيخ   بمشــاركة  ذاتــه  الحفــل  ي 
�ن

مينــاء  دائــرة  رئيــس  النعيمــي  عبــدهللا  بــن 

ــدهللا  ــد عب ــور محم ــان، والدكت ــارك عجم وجم

الجمــارك  دائــرة  عــام  مديــر  المحــرزي، 

محمــد  راشــد  وســعادة  الخيمــة،  بــرأس 

ة  الفجــ�ي جمــارك  عــام  مديــر  حمــاد  ســيف 

 ، وســعادة أحمد عبد هللا بــن الحــج الفــاسي

ــة  ــؤون الجمركي ــاع الش ــذي لقط ــر التنفي المدي

شــملت  وقــد  للجمــارك،  االتحاديــة  بالهيئــة 

ــركي  ــل الجم ي العم
ــكار �ن ــة االبت ــاور الجلس مح

ــة  ــذ الدول ــة مناف ي حماي
ــي �ن ــذكاء االصطناع وال

ي القــرن 
اتيجيات الجمــارك  العالميــة �ن واســ�ت

يــن.  والع�ش الحــادي 

العمــل  فريــق  المفــوض  كــرم معــالي  كمــا   

ــيد   ــم الس ــن ضمنه ــال وكان م ــم لاحتف المنظ

مركــز  الجمــارك-  ضابــط  الشــامسي  خليفــة 

l. جمــارك مينــاء خالــد
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ورشة النزاهة الجمركية

مــارات  االإ جمــارك  »أســبوع  فعاليــات  ضمــن 

ــة والجمــارك  أ البحري ــرة المــوا�ن االأول« نظمــت دائ

وبالتعــاون مــع الهيئــة االتحاديــة للجمــارك ورشــة 

اهــة الجمركيــة. ن ي ال�ن
عمــل �ن

ي إحــدى قاعــات غرفة 
ي عقــدت �ن

حــرصن الورشــة الــ�ت

 2018/01/23 بتاريــخ  الشــارقة  وصناعــة  تجــارة 

ن  ن ومفتشــ�ي أكــ�ش مــن 63  شــخصاً مــن إداريــ�ي

ي الشــارقة 
ن مــن كافــة المراكــز الجمركيــة �ن جمركيــ�ي

ي الدولــة 
ن مــن عــدة مراكــز جمركيــة �ن وموظفــ�ي

ة  ــ�ي ــان والفج ي وعجم ي ود�ب ــ�ب ــارك أبوظ ــت جم مثل

ورأس الخيمــة وأم القيويــن.

وأدار الدكتــور أحمــد محمــد البكــر، مستشــار 

معــالي رئيــس الهيئــة االتحاديــة للجمــارك للشــؤون 

ــوم  ــا مفه ــتعرض فيه ي اس
ــ�ت ــة ال ــة الورش القانوني

أروشــا  وإعــان  الجمــركي  العمــل  ي 
�ن اهــة  ن ال�ن

ي 
ي العمــل الجمــركي  الــ�ت

واالأهــداف الوطنيــة �ن

ــة المجتمــع  ــرادات وحماي ي ــل االإ تهــدف إل تحصي

ي وقــد 
وتســهيل التجــارة وحمايــة االأمــن الوطــ�ن

يــن عــن  ن الحا�ن شــهدت الورشــة حــواراً جديــا بــ�ي

l. ي العمــل الجمــركي
اهــة �ن ن مفهــوم ال�ن
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موانئ وجمارك الشارقة في 
“المعرض الوطني للتوظيف”

ي 
�ن والجمــارك  البحريــة  أ  المــوا�ن دائــرة  شــاركت 

ــن  ي ــه الع�ش ي دورت
ــف �ن ي للتوظي

ــ�ن ــرض الوط المع

حكومــة  منصــة  ضمــن  المعــرض  ي 
�ن بجنــاح 

الشــارقة. وقــد شــهد المعــرض مشــاركة عــدد كبــ�ي 

ي المعــرض 
كات والبنــوك �ن مــن المؤسســات والــ�ش

ايــر  ة مــن 7 إل 9 ف�ب الــذي انعقــد خــال الفــ�ت

2018م عــى قاعــات معــرض أكســبو الشــارقة.

ــلطان  ــور س ــيخ الدكت ــمو الش ــب الس  وكان صاح

بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس االأعــى 

حاكــم الشــارقة قــد افتتــح المعــرض بنســخته 

يــن بحضــور ســمو الشــيخ ســلطان بــن  الع�ش

ــب  ــن ســلطان  القاســمي ولي العهــد نائ محمــد  ب

ــن  ــدهللا ب ــن عب ــد ب ــيخ خال ــارقة والش ــم الش حاك

أ البحريــة  ســلطان القاســمي، رئيــس دائــرة المــوا�ن

الشــيوخ ورؤســاء  مــن  كبــ�ي  والجمــارك وعــدد 

 . ن الدوائــر المحليــة والمــدراء العامــ�ي

ي جناحهــا راشــد خميــس حمــد 
وقــد مثــل الدائــرة �ن

ي 
يــة �ن راشــد الســويدي ، مديــر إدارة المــوارد الب�ش

ــىي  ــب وع ــذاري غري ــن ع ــارقة وكل م ــارك الش جم

l .ي جنــاح الدائــرة
ي �ن

غانــم وجاســم الحســي�ن
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تحت شــعار روح االتحاد 
الســادس واألربعين وضمن 

احتفــاالت دولة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة بذكرى 

تأســيس االتحــاد، احتفلت 
دائــرة الموانــئ البحرية 

والجمــارك باليــوم الوطني  
الســادس واألربعين.

فقــدت ازدانــت مباني دائرة 
الموانــئ البحريــة والجمارك 
والمراكــز الجمركيــة ومقرات 

الموانــئ بأعالم الدولة 
ابتهاجــًا بالذكــرى العطرة.

احتفاالت الدائرة باليوم 
الوطني السادس  

واألربعين
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ــروح  ــعيدة  وب ــرى الس ــرة بالذك ــو الدائ ــاد موظف وأش

ــة المتحــدة ورفعــوا  ــارات العربي م ــة االإ االتحــاد لدول

يــكات إل صاحــب الســمو  ي والت�ب
أســمى آيــات التهــا�ن

ــة  ــس الدول ــان، رئي ــد آل نهي ــن زاي ــة ب ــيخ خليف الش

وصاحــب الســمو الشــيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم، 

ي  نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلس الــوزراء حاكــم د�ب

وصاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمد 

ــارقة  ــم الش ــى حاك ــس االأع ــو المجل ــمي عض القاس

مــارات  وإخوانهــم أعضــاء المجلــس االأعــى حــكام االإ

ن  وأصحــاب الســمو أوليــاء العهــود ولكافــة المواطنــ�ي

ــر  ــتذكروا بفخ ــعيدة، واس ــبة الس ن بالمناس ــ�ي والمقيم

الرشــيدة  القيــادة  ظــل  ي 
�ن المتحققــة  نجــازات  االإ

مــارات العربيــة المتحدة  ة الناجحــة لدولــة االإ والمســ�ي

مــارات  نحــو المزيــد مــن التقــدم واالزدهــار لدولــة االإ

ي 
ن الــدول الــ�ت ي أصبحــت بفضــل مــن هللا مــن بــ�ي

الــ�ت

ي تجربتهــا االتحاديــة الرائــدة 
يشــار لهــا بالبنــان �ن

ي حققتهــا القيــادة الرشــيدة 
نجــازات العظيمــة الــ�ت ولاإ

والتجاريــة  واالقتصاديــة  السياســية  المجــاالت  ي 
�ن

نســانية والثقافيــة واالأكاديميــة كافــة.  واالجتماعيــة واالإ

الدائــرة  ت  بــا�ش  2017 نوفمــ�ب  مــن  الثالــث  ي 
و�ن

ضمــن  ن  واالأربعــ�ي ي 
الوطــ�ن باليــوم  االحتفــاالت 

ــت  ي أقيم
ــ�ت ــم  ال ــوم العل ــاالت ي ــاركتها   باحتف مش

مارة  ي تشــهده االإ
ي أكــ�ب تجمــع وطــ�ن

بجزيــرة العلــم، �ن

مــارات  االإ الباســمة، احتفــاًء بتوحيــد علــم دولــة 

العربيــة المتحــدة، تحــت عنــوان: "إمــارات الخــ�ي عــز 

دارات  وعطــاء. كمــا احتفــل موظفو جميــع المراكــز واالإ

أ البحريــة والجمــارك بالمناســبة  التابعــة لدائــرة المــوا�ن

ســماء  ي 
�ن شــامخاً  الدولــة  علــم  برفــع  الســعيدة 

ي هي 
اً وعرفانــاً بالقيــادة الحكيمــة الــ�ت مــارات، تذكــ�ي االإ

ي 
ي البــاد والــ�ت

ي تحققــت �ن
وراء المنجــزات الرائعــة الــ�ت

ي خارطــة البلــدان 
مــارات إل موقــع القمــة �ن نقلــت االإ

ي كافــة 
ــة باقتصادهــا والمتطــورة �ن المتقدمــة والرصين

ــاة. مناحــي الحي

أ البحريــة والجمــارك قــد  وكان مقــر دائــرة المــوا�ن

ي يــوم الثاثــاء الموافــق 28 نوفمــ�ب 
أقــام حفــا �ن

ابتهاجــا بالمناســبة الســعيدة شــهد فعاليــات متنوعــة 

ــا  ي واالأناشــيد الوطنيــة ووزعــت الهداي
وعزفــت االأغــا�ن

كمــا  الدائــرة  ي 
�ن ن  والعاملــ�ي ن  للموظفــ�ي التذكاريــة 

ــي  ــعبية دع ــاأكات الش ــا ل ــاالت ركن ــت االحتف تضمن

وكذلــك  الدائــرة  ي 
�ن والعاملــون  الموظفــون  إليهــا 

ي 
المراجعــون، فيمــا تعــددت احتفــاالت اليــوم الوطــ�ن

للمراكــز الجمركيــة فقــد امتــدت مــن 26 إل 29 نوفم�ب 

l 2017م. 



أخبـــار الدائــرة

26

الجمركي    92

دائرة الموانئ البحرية والجمارك تختتم 
مشاركتها في منصة حكومة الشارقة 
في معرض "جيتكس" للتقنية 2017  

الســابع  األســبوع  فــي  والجمــارك  البحريــة  الموانــئ  دائــرة  شــاركت 
2017  ضمــن منصــة حكومــة  للتقنيــة  جيتكــس  لمعــرض  والثالثيــن 

الشــارقة.
وشــاركت منصــة حكومــة الشــارقة  فــي المعــرض والتــي ضمــت تحــت 
مظلتهــا 42 مؤسســة ودائــرة محليــة بـــ 140 خدمــة وتطبيقــًا ذكيــًا عبــر 
وســائل التقنيــة الحديثــة المختلفــة اســتعرضت خاللــه أحــدث الخدمــات 
الذكيــة التــي تقدمهــا للمواطنيــن، المقيميــن، الســياح والمســتثمرين 
مــن جميــع أنحــاء العالــم بمــا يتواكــب مــع أحــدث المســتجدات التــي 
والمؤسســات  الدوائــر  وتهــدف  الحديثــة،  التقنيــات  ثــورة  تشــهدها 
مــن خــالل هــذه الخدمــات والتطبيقــات تســهيل اإلجــراءات واختصــار 

الوقــت والجهــد علــى زبائنهــا.

البحريــة  أ  المــوا�ن دائــرة  مشــاركة  وجــاءت 

والجمــارك فـــي إطـــار تـنـفـيـــذ تـوجـيـهـــات 

حـضـــرة صـاحـــب الـسـمـــو الـشـيـــخ الـدكـتـــور  

ــو  ــي - عـضـ ــد الـقـاسـمـ ــن مـحـمـ ــان بـ سـلـطـ

تـحـاد - حـاكـم الـشـارقـة  الـمـجـلـس االأعـلـى لـاإ

ــط  ــرورة الـربـ ــاه ، بـضـ ــه و رعـ ــه الـلـ - حـفـظـ

لـكـتـرونـــي بـيـــن دوائـــر و هـيـئـــات حـكـومـــة  االإ
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الـخـدمـــات  بـمـسـتـــوى  لارتقــاء  الـشـارقـــة 

الـمـقـدمـــة لـاأفـــراد  و الـمـؤسـســـات، ومتابعــة 

ــدهللا القاســمي  ــن عب ــد ب ــة مــن الشــيخ خال حثيث

أ البحريــة والجمــارك –  – رئيــس دائــرة المــوا�ن

ي 
ونيــة الــ�ت حفظــه هللا ورعــاه للخدمــات االلك�ت

ــد  ــعادة محم ــن س ــجيع م ــرة، وتش ــا الدائ توفره

مــ�ي عبدالرحمــن – مديــر الدائــرة – لموظفــي 

بــراز أحــدث التقنيــات  قســم تقنيــة المعلومــات الإ

لــزوار المعــرض.

ومــن أهــم المشــاركات هــو الفريــق المتخصــص 

ي الجمــركي عــن طريــق مركبــة ذكيــة 
للدعــم الفــ�ن

للدعــم  مصممــة  المهــام  متعــددة  متنقلــة 

ــاءت  ، وج ــركي ــرم الجم ــاق الح ــارج نط ي خ
ــ�ن الف

ي أســاليب 
ة �ن ــ�ي ات الكب ــ�ي ــن التغي ــرة م هــذه الفك

االأســاليب  واســتخدام  الجمركيــة  جــراءات  االإ

المتنوعــة لتهريــب البضائــع الممنوعــة والمقلــدة 

والحاجــة إل رفــع مســتوى الضبطيــات الجمركيــة 

إنجــاز  و�عــة  أنواعهــا  بجميــع  والجنائيــة 

 . التخليــص الجمــركي

ي ( لجمــارك الشــارقة 
ن مركبــة ) الدعــم الفــ�ن تتمــ�ي

أعــى  مــع  المتقدمــة  ونيــة  االلك�ت بالبنيــة 

وأجهــزة  الفعالــة  االتصــال  أجهــزة  مســتويات 

المراقبــة، وحيــث أنهــا مــزودة بمكاتــب للتخليــص 

ــش  ــزة التفتي ــدث أجه ــة إل أح ضاف ــركي باالإ الجم

المركبــة  تزويــد  وتــم  العاليــة،  الجــودة  ذات 

الحمايــة  مســتلزمات  مــن  متنوعــة  بمجموعــة 

ــم  ن والطاق ــ�ي ــامة المفتش ــز س ــة لتعزي المتقدم

المرافــق.
مهــام مركبة الدعم الفني 

الجمركي:
ي كل   	 

 التفتيــش الجمــركي بأحــدث االأجهــزة و�ن

ــع والظروف. المواق

 التخليــص الجمركي لجميع المعامات.	 

 إصدار شهادات المركبات.	 

العمليــات 	  غرفــة  مــن  الوحــدة  رصــد 

الجمركيــة مــع تدفــق الفيديــو عــالي الجــودة 

والرصــد داخــل / خــارج المركبــة

ي المعــرض كل مــن 
هــذا وقــد مثــل الدائــرة �ن

، ماجــد يعقــوب  ي
محمــد عبدالواحــد العجمــا�ن

ــاس جــون  ــي وتوم ــدهللا عــىي المازم ، عب الرمــسي

ذيــاب   ، ي
المــرزو�ت إل حميــد حســن  باالضافــة 

حــارب  عيــس  حــارب  الســويدي،  جمعــة 

. هــذا وأجابــوا عــن  وعبــدهللا يوســف اليــاسي

الخدمــات  حــول  الــزوار  وأســئلة  استفســارات 

ي تقدمهــا الدائــرة، كمــا 
الذكيــة الجديــدة الــ�ت

ي تقدمهــا مركبــة 
قدمــوا للــزوار الخدمــات الــ�ت

. ي
الفــ�ن الدعــم 

وقــد زار الشــيخ ســلطان بــن أحمــد القاســمي 

ــة  ــام - ،  منص ع ــارقة لاإ ــة الش ــس مؤسس -  رئي

ــى  ــع ع ــارك واطل ــة والجم أ البحري ــوا�ن ــرة الم دائ

الدائــرة  تقدمهــا  ي 
الــ�ت ونيــة  لك�ت االإ الخدمــات 

ويرافقــه الشــيخ خالــد بــن أحمــد القاســمي – 

ونيــة - .  مديــر عــام دائــرة الحكومــة االلك�ت

ــن  ــن عبدالرحم ــا زار المنصــة الشــيخ ســالم ب كم

 ،  – الحاكــم  ســمو  مكتــب  رئيــس   - القاســمي 

والشــيخ محمــد بــن صقــر القاســمي - مديــر هيئــة 

تطويــر معايــ�ي العمــل - واطلعــا عــى الخدمــات 

ونيــةـ واســتمعا إل طــرق التفتيــش الجمركي  االلك�ت

ــش. ــات التفتي ــة لعملي ــة الحديث ــزة االأمني واالأجه

ن   واطلــع عــدد مــن الرؤســاء، المــدراء والمســؤول�ي

ــم،  ــت إعجابه ــث نال ــرة، حي ــات الدائ عــى خدم

ضافــة إل جمــع غفــ�ي مــن زوار المعــرض،  باالإ

جابــة عــن استفســاراتهم مــن قبــل  وقــد تمــت االإ

ي الختــام تــم توزيــع الهدايــا 
موظفــي الدائــرة، و�ن

l.ــزوار ــع ال ــة لجمي التذكاري
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مشاركة فاعلة لمركز جمارك خورفكان في

معرض واحة المستهلك

افتتــح الشــيخ ســعيد بــن صقــر القاســمي نائــب رئيــس مكتــب ســمو الحاكــم بمدينــة خورفــكان، 
بقاعــة الدانــة بفنــدق أوشــيانك ، معــرض »واحــة المســتهلك« الــذي تنظمــه بلديــة مدينــة 

خورفــكان، واســتمر علــى مــدار ثالثــة أيــام مــن 16 إلــى 18 أكتوبــر 2017. 
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القاســمي  صقــر  بــن  ســعيد  الشــيخ  وأشــاد 

ي صاحــب 
بحــرص القيــادة الرشــيدة ممثلــة �ن

الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 

حاكــم  االأعــى  المجلــس  عضــو  القاســمي 

الهادفــة  الفعاليــات  تكثيــف  عــى  الشــارقة، 

مــارة بمــا يحقــق الوعــي  ي مختلــف أرجــاء االإ
�ن

اختــاف  عــى  المجتمــع  ي 
�ن المعرفــة  وينــ�ش 

مكوناتــه.

القاســمي  صقــر  بــن  ســعيد  الشــيخ  وقــام 

المعــرض،  أروقــة  ي 
�ن بجولــة  االفتتــاح  عقــب 

ح  حيــث زار االأجنحــة المشــاركة مســتمعاً إل �ش

ــال  ــه خ ــا يقدمون ــول م ــا وح ن عنه ــؤول�ي المس

هــذا الحــدث بتوعيــة المجتمــع و االأفــراد بكافــة 

االأمــور االســتهاكية.

ي المعــرض الــذي يعــد مــن أهــم 
وشــارك �ن

بلديــة  تنظمهــا  ي 
الــ�ت الســنوية  الفعاليــات 

مدينــة خورفــكان ، نحــو 13 جهــة مــن الجهــات 

ــارك  ــز جم ــب مرك ــة  إل جان ــة والخاص الحكومي

خورفــكان لعــرض أحــدث إصداراتهــا والتعريــف 

و  المجتمــع  بتوعيــة  الصلــة  ذات  بخدماتهــا 

االأفــراد بكافــة االأمــور االســتهاكية.

البحريــة  أ  المــوا�ن دائــرة  مشــاركة  وجــاءت 

ي مركــز جمــارك خورفــكان 
والجمــارك ممثلــة �ن

التوعــوي  المســتوى  التعريــف ورفــع  بهــدف 

ي 
الــ�ت المهــام  عــى  ن  والمقيمــ�ي ن  للمواطنــ�ي

يتعلــق  فيمــا  خاصــة  المركــز  بهــا  يضطلــع 

ــدة  ــع المقل ــف البضائ ــب وكش ــة التهري بمكافح

المجتمــع. حمايــة  مبــدأ  مــن  تنطلــق  وكلهــا 

الــزوار،  مــن  اً  كبــ�ي إقبــاالً  المعــرض  وشــهد 

عــى  للمعــرض  المنظمــة  اللجنــة  وتعمــل 

المــدارس  وطلبــة  االأطفــال  اســتقطاب 

لذلــك  لمــا  المعــرض  لزيــارة  والجامعــات 

ة مــن ناحيــة الثقافــة  مــن آثــار إيجابيــة كبــ�ي

l.االســتهاكية لــدى هــذه الفئــات العمريــة
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قــام وفــد مــن الهيئــة االتحاديــة للجمــارك بزيــارة 

أ البحريــة والجمــارك وذلــك  مقــر دائــرة المــوا�ن

ــق عــى االإجــراءات  ــة التدقي ــارات لجن ي إطــار زي
�ن

الجمركيــة .  وعقــد الوفــد الــذي يمثــل لجنــة 

ي 14 و15 مــن 
ن �ن اجتماعــات عــى مــدى يومــ�ي

أ البحريــة والجمــارك  ي مقــر دائــرة المــوا�ن
نوفمــ�ب �ن

ي إطار 
ن مــن جمــارك الشــارقة وذلــك �ن مــع مســؤول�ي

دارات الجمركيــة  عملهــا بالتشــاور مــع جميــع االإ

ي الدولــة بهــدف تطويــر االإجــراءات الجمركيــة 
�ن

وتوحيدهــا.

ــم  ــس قس ــوكل رئي ــدهللا ح ــيد عب ــتقبل  الس واس

ــسي  ــر الرئي ــارقة - المق ــارك الش ي جم
ــص �ن التخلي

مســاعد  الحمــادي،  محمــود  عبــدهللا  والســيد 

 ، ن مديــر مركــز جمــارك خورفــكان وعــىي عبدالحســ�ي

ــة  ــن الهيئ ن م ــ�ي ــم ممثل ي تض
ــ�ت ــة ال ــاء اللجن أعض

ي 
�ن الجمركيــة  دارات  واالإ للجمــارك  االتحاديــة 

ــة  ــة عــن استفســارات اللجن ــة، وتمــت االإجاب الدول

االإجــراءات  تطبيقــات  حــول  معهــا  والتشــاور 

ي جمــارك الشــارقة. 
الجمركيــة �ن

ــر مركــز جمــارك  وكان الســيد يعقــوب غابــش مدي

ــر  ــاعد مدي ــبص مس ــر بوش ــيد عم ــة والس الحمري

ي 
�ن ذاتهــا  اللجنــة  باســتقبال  قامــا  قــد  المركــز 

الحمريــة  جمــارك  مركــز  إل  المماثلــة  زيارتهــا 

ن )12 و13  ــ�ي ــدى يوم ــى م ــات ع ــدوا اجتماع وعق

l مــن نوفمــ�ب 2017(. 

وفد من الهيئة االتحادية للجمارك
يزور مقر الدائرة ومركز جمارك الحمرية 
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دائرة الموانئ البحرية والجمارك 
تنظم حملة توعوية صحية

الثانيــة  خــال أربعــة أشــهر ، نظمــت  للمــرة 

ــة  ــة توعوي ــة والجمــارك حمل أ البحري ــرة المــوا�ن دائ

صحيــة بالتعــاون مــع مجموعــة أن أم سي للرعايــة 

مجانيــة  فحــص  خدمــات  لتقديــم  الصحيــة  

لموظفــي الدائــرة شــملت وفحــص الســكري وقياس 

ــدم. ي ال
ول �ن ــدم ومعــدالت الكوليســ�ت  ضغــط ال

الموافــق  الثاثــاء  يــوم  ي 
�ن الحملــة  ونظمــت 

ــدد  ــرصن ع ــث ح ــرة حي ــر الدائ ي مق
2018/01/16 �ن

الشــارقة  وجمــارك  أ  مــوا�ن موظفــي  مــن  كبــ�ي 

ــة  دراكهــم بأهمي ــورة الإ ــوا الفحوصــات المذك وتلق

ــن  ــة م ــد والوقاي ــة للح ــات الدوري ــك الفحوص تل

ــر لهــم  ــا وتوف ــن اجله ي م
ــ�ت ــراض الشــائعة ال االأم

ات الصحيــة االأوليــة االأساســية. المــؤ�ش

الوعــي  مســتوى  لرفــع  الحملــة  تنظيــم  ي 
يــأ�ت

ــف  ــة العامة والتعري ــال الصح ي مج
ــي �ن المجتمع

l.بأهميــة الكشــف المبكــر عنهــا للســيطرة عليهــا
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زار وفــد  مــن دائــرة االإحصــاء والتنميــة المجتمعيــة 

ي 19 أكتوبــر 2017 المقــر الرئيــسي 
ي الشــارقة �ن

�ن

ــة والجمــارك. أ البحري ــرة المــوا�ن لدائ

وعقــد الوفــد الــذي كان برئاســة الســيدة نــوره 

الشــامسي اجتماعــا مــع الســيد جمــال الشــيخ  

مســاعد رئيــس قســم االحصــاء وفريــق عملــه، 

العمــل  تطويــر  ســبل  مناقشــة  تمــت  حيــث  

ــر  ــة التقاري ــاء ومناقش ــال االإحص ي مج
ك �ن ــ�ت المش

وفد من دائرة اإلحصاء والتنمية 
المجتمعية يزور قسم اإلحصاء 

بجمارك الشارقة

الشــارقة. لجمــارك  الســنوية  االإحصائيــة 

ي جمــارك الشــارقة وهــو 
يذكــر أن قســم االإحصــاء �ن

ي الدائــرة يوفــر معلومــات 
مــن االأقســام الرئيســية �ن

العمليــات  جميــع  حــول  إحصائيــة  وبيانــات 

الصــادرات  تضــم  ي 
الــ�ت الجمركيــة  التجاريــة 

ــور(  انزيت)العب ــر وال�ت ــادة التصدي ــواردات وإع وال

ــة  ــز الجمركي ــع المراك ــن خــال جمي ــم م ي تت
ــ�ت وال

l .ي الشــارقة
�ن
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خــال حفــل تكريــم الجهــات المشــاركة بمعــرض 

جيتكــس 2017 والــذي أقيــم بتاريــخ 30/ أكتوبــر 

الشــيخ  كــرّم  القاســمية،  الجامعــة  ي 
�ن 2017م 

العــام  المديــر  القاســمي،  أحمــد  بــن  خالــد 

ي وبحضــور الســادة 
و�ن لكــ�ت لدائــرة الحكومــة االإ

المــدراء العامــون لبعــض الدوائــر الحكوميــة،  

البحريــة والجمــارك لمشــاركتها  أ  المــوا�ن دائــرة 

تذكاريــا  درعــا  وقــدم  المعــرض  ي 
�ن ة  ن المتمــ�ي

للدائــرة وشــهادات تقديــر الأعضــاء فريــق الدائــرة 

تكريم دائرة الموانئ البحرية 
والجمارك

 لمشاركتها المتميزة بمعرض 
جيتكس للتقنية 2017

ي المعــرض.
المشــارك �ن

أ البحريــة والجمــارك  يذكــر إن جنــاح دائــرة المــوا�ن

ي المعــرض قــد نــال إعجــاب الزائريــن 
المشــارك �ن

ونيــة الفاعلــة  نظــراً الأهميــة التطبيقــات االلك�ت

وكذلــك لمبتكــرات الدائــرة وعــى االأخــص مركبــة 

وأهميهــا  الفنيــة  بمواصفاتهــا  ي 
الفــ�ن الدعــم 

التصاريــح  إصــدار  ي 
�ن متنقــل  كمكتــب جمــركي 

التفتيــش  لعمليــات  وإســنادها  الجمركيــة 

l. الجمــركي
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دورة أساليب التفتيش الجمركي 
ــة  ــع أكاديمي ــاون م ــارقة بالتع ــارك الش ــت جم نظم

طيــة بالشــارقة دورة أســاليب  الشــارقة للعلــوم ال�ش

ــ�ب  ــن 14 إل 16 نوفم ة م ــ�ت ــركي للف ــش الجم التفتي

ــاركة  ــة بمش ــات االأكاديمي ــدى قاع ــى إح 2017م ع

نحــو 17 مفتشــاً.

ــة  ــف باالأســاليب الحديث ــدورة إل التعري هدفــت ال

، هــذا وقد وزع  شــهادات إكمال  بالتفتيــش الجمــركي

اتيجي  ي ســياق التعاون االســ�ت
ي جــاءت �ن

الــدورة  الــ�ت

أ البحريــة والجمــارك واالأكاديميــة  ن دائــرة المــوا�ن بــ�ي

ــس قســم  ــا� ســليمان النعيمــي، رئي المقــدم/ ن

ي باالأكاديميــة.
التدريــب والتطويــر المهــ�ن

دورات تدريبية لمفتشي الجمارك

تســتمر دائــرة الموانــئ البحريــة والجمــارك  فــي تنظيــم الــدورات التدريبيــة  وورش 
ــن  ــة تفاعــل بي ــق بيئ ــن  وخل ــي تســهم فــي رفــع مســتوى أداء الموظفي العمــل الت
علــى  واإلطــالع  العمــل  وتلبيــة متطلبــات  االختصاصــات  مختلــف  مــن  المتدربيــن 
آخــر المســتجدات فــي المياديــن المختلفــة ذات العالقــة باالختصاصــات الجمركيــة 
لتقديــم أفضــل الخدمــات إلــى العمــالء مــن التجــار والمســافرين، ومــن بيــن الــدورات 

ــرة بتنظيمهــا هــي: التــي قامــت الدائ
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 دورة التعرفة الجمركية والنظام 
المنسق

 هدفــت دورة التعرفــة الجمركيــة والنظــام المنســق 

ة مــن التاســع وحــ�ت الحــادي  ي الفــ�ت
ي أقيمــت �ن

والــ�ت

عــ�ش مــن ينايــر 2018 عــى قاعــة اجتماعــات مركــز 

جمــارك الحاويــات بالشــارقة إل صقــل مهــارات 

ن الخاصــة بمواضيع شــ�ت تتعلــق بالتعرفة  المفتشــ�ي

التعرفــة  الأهميــة  المنســق  والنظــام  الجمركيــة 

ي تحصيــل الرســوم 
دارات الجمركيــة �ن الجمركيــة لــاإ

الجمركيــة وكذلــك النظــام المنســق ذلــك النظــام 

ن وآخــر  ن حــ�ي ــه بــ�ي العالمــي الــذي وضعتــه وتعدل

منظمــة الجمــارك العالميــة الــذي يتضمــن تصنفيــا 

ــد  ــم االســتعانة بالنظــام لتحدي رقيمــا للســلع ويت

ي التخليص 
الرســم الجمــركي لتطبيقــه عــى الســلع �ن

. وقــد شــارك مفتشــون مــن مركــز جمــارك  الجمــركي

الحمريــة ومركــز جمــارك الحاويــات ومركــز جمــارك 

ي 
الخــور ومركــز جمــارك المنطقــة الحــرة بالمطــار �ن

هــذه الــدورة  للتعــرف عــى آخــر المســتجدات عى 

النظــام.

دورة كشف التزوير في الوثائق 
والمستندات والتوقيع والتزييف 

المصرفي
ــر  وي ن كمــا أقامــت جمــارك الشــارقة دورة كشــف ال�ت

ي خــال 
ييــف المــرص�ن ن ي الوثائــق والمســتندات وال�ت

�ن

ــات  ــة اجتماع ــى قاع ــر 2018  ع ة 16-18 يناي ــ�ت الف

ي الدورة مفتشــون 
مركــز جمــارك الحاويــات، شــارك �ن

وموظفــون مــن مركــز جمــارك الخــور ومركــز جمــارك 

الحمريــة ومركــز جمــارك الحاويــات ومركــز جمــارك 

الشــحن الجــوي. 

حــرصن حفــل توزيــع شــهادات التخــرج للــدورة 

 ، ــامسي ــان الش ــد الحص ــىي محم ــد ع ــيد محم الس

مســاعد مديــر مركــز جمــارك الحاويــات.
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دورة االتيكيت الوظيفي 
ونظمــت جمــارك الشــارقة دورة االتيكيــت الوظيفــي 

مــن 21 لغايــة 23 ينايــر 2018 شــارك فيهــا 15 

أ البحريــة  موظفــا ومفتشــاً مــن  مقــر دائــرة المــوا�ن

والجمــارك ومركــز جمــارك الحمريــة ومركــز جمــارك 

الحاويــات ومركــز جمــارك المنطقــة الحــرة بالمطــار 

ومركــز جمــارك الــركاب بمطــار الشــارقة الــدولي 

ومركــز جمــارك الخــور وعقــدت الــدورة عــى إحــدى 

ــة الشــارقة.  ــة تجــارة وصناع ــات غرف قاع
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دورة البضائع المعفاة من 
الرسوم الجمركية واإلعفاءات 

الدبلوماسية والعسكرية 
واألمتعة الشخصية ومستلزمات 

الجمعيات الخيرية
البضائــع  دورة  الشــارقة  جمــارك  عقــدت  كمــا 

عفــاءات  واالإ الجمركيــة  الرســوم  مــن  المعفــاة 

الشــخصية  واالأمتعــة  العســكرية  الدبلوماســية 

ــن 11  ة م ــ�ت ــة للف ي ــات الخ�ي ــتلزمات الجمعي ومس

ايــر 2018م شــارك فيهــا 17 مفتشــا ً مــن  إل 13 ف�ب

مختلــف المراكــز الجمركيــة.

 وقــد حــرصن توزيــع حفــل توزيــع شــهادات التخــرج 

الــدورة الســيد خالــد بــن ســمنوه مديــر مركــز 

l.جمــارك الحاويــات
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ك،  وتنــاول اللقــاء عــدداً مــن محــاور العمــل المشــ�ت

اد وتصدير  ي مراقبــة اســت�ي
مــن أبرزهــا دور الجمــارك �ن

الســلع الغذائيــة، والســلع والبضائــع الممنوعــة 

والمقيــدة والمقلــدة، ومكافحــة الغــش التجــاري 

المتعلــق بالمــواد الغذائيــة، إضافــة إل مجــاالت 

ــتقبلية. ــاون المس التع

ــارك إل أن  ــة للجم ــة االتحادي ــات الهيئ ــارت بيان وأش

حجــم تجــارة الدولــة الخارجيــة مــن المــواد الغذائية 

ة مــن 2013 وح�ت  بلــغ 320 مليــار درهــم خــال الفــ�ت

نهايــة النصــف االأول مــن عــام 2017، حيــث بلغــت 

ــار درهــم،  ــا حــوالي 238.4 ملي ــواردات منه ــة ال قيم

بينمــا بلغــت قيمــة الصــادرات 41.6 مليــار درهــم، 

وإعــادة التصديــر حــوالي 40 مليــار درهــم.

وبلغــت قيمــة منتجــات المــواد الغذائيــة ضمــن 

ة المذكــورة 140 مليــار  المملكــة النباتيــة خــال الفــ�ت

ن بلغــت قيمــة منتجــات صناعــة  ي حــ�ي
درهــم، �ن

االأغذيــة 83.7 مليــار درهــم، والحيوانــات الحيــة 

ومنتجاتهــا 79.8 مليــار درهــم، والدهــون والزيــوت 

الحيوانيــة أو النباتيــة ومنتجاتهــا 16.4 مليــار درهــم.

 د. مانيا ســويد

بحــث معالــي المفــوض علــي بــن صبيــح الكعبــي رئيــس الهيئــة االتحاديــة للجمــارك، مــع 
معالــي مريــم محمــد ســعيد حــارب المهيــري وزيــرة الدولــة لألمــن الغذائــي، بمقــر الهيئــة 
ــة اإلمــارات  ــز التعــاون المشــترك فــي مجــال األمــن الغذائــي لدول بأبوظبــي ســبل تعزي

العربيــة المتحــدة.

، خــال اللقــاء  ي وأكــد معــالي المفــوض عــىي الكعــ�ب

حــرص الهيئــة االتحاديــة للجمــارك عــى تعزيــز 

التعــاون مــع كافــة مؤسســات الدولــة لمواجهــة 

ايدة  ن المخاطــر والتحديــات االأمنيــة واالقتصاديــة الم�ت

اً إل  ، مشــ�ي ي
وخاصــة مــا يتعلــق منهــا باالأمــن الغــذا�أ

ــكاً مهمــاً  ي ي تمثــل �ش
ــة لاأمــن الغــذا�أ أن وزارة الدول

ي تعزيــز 
اتيجي �ن للهيئــة نظــراً لدورهــا الهــام واالســ�ت

ــارات. م ــة االإ ــي لدول ــن القوم االأم

ي الدولــة يلعب 
وأوضــح معاليــه أن قطــاع الجمــارك �ن

ي ومراقبــة 
ي دعــم منظومــة االأمــن الغــذا�أ

دوراً مهمــاً �ن

حركــة الســلع والبضائــع الغذائيــة الــواردة إل الدولــة 

ي المنافــذ الحدوديــة عــ�ب مجموعــة 
والصــادرة منهــا �ن

فســاح  ي �عــة االإ
ي تســاهم �ن

مــن االإجــراءات الــ�ت

عــن الشــحنات الغذائيــة الصــادرة والــواردة، وكذلــك 

ي 
ــ�ت ــات ال ــل العقب ــهيات وتذلي ــة التس ــم كاف تقدي

تواجــه تجــارة الغــذاء.

ــة  ــة إل الدول ــس الهيئ ــوض رئي ــالي المف ــار مع وأش

نمــة بتطبيــق الدليــل الموحــد لمتطلبــات فســح  مل�ت

ــة المســتوردة عــ�ب نقــاط الدخــول  ــع االأجنبي البضائ

ي االتحــاد الجمــركي لــدول مجلــس التعــاون، 
االأول �ن

والدليــل الخليجــي للرقابــة عــى االأغذيــة المســتوردة 

اد  الــذي ينظــم االإجــراءات الجمركيــة الخاصــة باســت�ي

وتصديــر المــواد الغذائيــة، إضافــة إل تنفيــذ توصية 

ــاون  ــس التع ــدول مجل ــارك ب ــوم الجم ــري عم مدي

ــواد  ــح الم ــة لفس ــراءات الجمركي ــاء االإج ــة إنه ب�ع

�يعــة التلــف.

ــام  ي النظ
ــة �ن ــواد الغذائي ــلع والم ــدد الس ــغ ع ويبل

المنســق للتعرفــة الجمركيــة لــدول مجلــس التعــاون 

ــوالي 1122  ــام 2017 ح ــة لع ــج العربي ــدول الخلي ل

ســلعة، منهــا 317 ســلعة أساســية معفــاة مــن 

ــوم  ــع لرس ــلعة تخض ــة، و805 س ــوم الجمركي الرس

ــط. ــبة %5 فق ــة بنس جمركي

: "يتــم اعتمــاد شــهادة  ي وأضــاف معــالي عــىي الكعــ�ب

صاحيــة تصديــر المنتجــات الوطنيــة الغذائيــة 

ــة،  ــذ الحدودي ي المناف
ــاون �ن ــس التع ن دول مجل ــ�ي ب

كمــا تقــوم الهيئــة بتعميــم القــرارات الصــادرة مــن 

وزارة التغيــ�ي المناخــي والبيئــة بشــأن حظــر المــواد 

الغذائيــة أو إزالــة الحظــر أو الحظــر المؤقــت، عــى 

320 مليار درهم 
تجارة اإلمارات من المواد 

الغذائية خالل 4 سنوات ونصف
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المنافــذ الجمركيــة ضمــن نظــام التعاميــم 

ي منــع دخــول أي مــواد 
والــذي أســهم �ن

ــرار". ــور صــدور الق ــة ف ــة ممنوع غذائي

ولفــت معاليــه إل أن الهيئــة وإدارات 

ــص  ــت بتخصي ــة قام ــارك المحلي الجم

ي المنافــذ 
أماكــن مظللــة ومكيفــة �ن

الجمركيــة الرئيســية لتفتيــش وإنهــاء 

لشــحنات  الجمركيــة  االإجــراءات 

ي مركز 
المــواد الغذائيــة، وخاصــة �ن

ــل  ــة وجب ــاءي خليف ــارك مين جم

ــا  ــات، كم ــذ الغويف ــىي ومنف ع

ي 
رســاليات الــ�ت يتــم منــح االإ

الحيوانــات  عــى  تحتــوي 

الحيــة،  والطيــور 

والفواكــه  وات  والخــرصن

دة، والمــواد  الطازجــة والمــ�ب

الغذائيــة بمختلــف أشــكالها االأولويــة وال�عــة 

ي الحــرم 
ي إنهــاء إجــراءات المعاينــة والتفتيــش �ن

�ن

. الجمــركي

مــن ناحيتهــا، أشــادت معــالي مريــم محمــد ســعيد 

ي تعزيز أمن 
ي بــدور قطــاع الجمــارك �ن حــارب المهــ�ي

المجتمــع وحمايته مــن المخاطر المتعلقــة بالتجارة، 

ومراقبــة حركــة الســلع الغذائيــة، مؤكــدة عــى دوره 

ــارات  م ــة االإ ي لدول
ــذا�أ ــن الغ ــق االأم ي تحقي

ــام �ن اله

مــن خــال التأكــد مــن ســامة وأمــن االأغذيــة الــواردة 

والصــادرة وتوفــ�ي إحصائيــات التجــارة الخارجيــة 

ي هــذا الصــدد.
للدولــة �ن

وأكــدت معاليهــا عــى وجــود آفــاق واســعة للتعــاون 

ي 
ن الهيئــة االتحادية للجمــارك ووزارة االأمــن الغذا�أ بــ�ي

ســواء فيمــا يتعلــق بإحصائيــات تجــارة المــواد 

نــذار المبكــر الخاص بأســعار  الغذائيــة، أو نظــام االإ

ــتقبل  ي المس
ي �ن

و�ن ــ�ت لك ــط االإ ــة والرب ــواد الغذائي الم

l.ــب القري
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ــه وفــد االتحــاد  جــاء ذلــك خــال اســتقبال معالي

برئاســة الدكتــور ممــدوح الرفاعــي، رئيــس االتحــاد 

ن خــال زيارتــه لمقــر  ن الجمركيــ�ي ي للمخلصــ�ي العــر�ب

ــد  ــعادة محم ــاء س ــرصن اللق ، وح ي ــ�ب ــة بأبوظ الهيئ

جمعــة بوعصيبــة المديــر العــام للهيئــة، وســعادة 

لقطــاع  التنفيــذي  المديــر  الحــج  بــن  أحمــد 

دارات. ــري االإ ــن مدي ــدد م ــة وع ــؤون الجمركي الش

وتنــاول اللقــاء عــدداً مــن محــاور العمــل الجمــركي 

ك، ومــن أبرزهــا دراســة توقيــع اتفاقيــة  المشــ�ت

ن  ي للمخلصــ�ي ــة واالتحــاد العــر�ب ن الهيئ ــ�ي تعــاون ب

ن بهــدف نــ�ش الثقافــة الجمركيــة داخــل  الجمركيــ�ي

صفاء ســلطان

االتحادية للجمارك تبحث تعزيز التعاون مع

) االتحاد العربي للمخلصين الجمركيين (

بحــث معالــي المفــوض علــي بــن صبيــح الكعبــي رئيــس الهيئــة االتحاديــة للجمــارك، 
التابــع  الجمركييــن  للمخلصيــن  العربــي  الهيئــة واالتحــاد  بيــن  التعــاون  تعزيــز  ســبل 

لمجلــس الوحــدة االقتصاديــة بجامعــة الــدول العربيــة.
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كة  ي وتنظيــم دورات تدريبية مشــ�ت المجتمــع العــر�ب

 ، ي مجــال التهريــب الجمــركي
ات �ن وتبــادل الخــ�ب

كة حــول تطــورات  وتنظيــم الفعاليــات المشــ�ت

. كمــا تنــاول اللقــاء ســبل تذليــل  العمــل الجمــركي

ن الــدول العربيــة. معوقــات التبــادل التجــاري بــ�ي

خــال   ، ي الكعــ�ب عــىي  المفــوض  معــالي  وأكــد 

ــارات  م ــة االإ ــة لدول ــادة الحكيم ــاء حــرص القي اللق

والهيئــة االتحاديــة للجمــارك عــى تعزيــز التعــاون 

ــم  ي العال
ــة مؤسســات العمــل الجمــركي �ن ــع كاف م

ــة  ــات االأمني ــر والتحدي ــة المخاط ي لمواجه ــر�ب الع

االتحــاد  أن  إل  اً  ايــدة، مشــ�ي ن الم�ت واالقتصاديــة 

ن مؤسســة عربيــة  ن الجمركيــ�ي ي للمخلصــ�ي العــر�ب

ــة  ــة الجمركي ي العملي
ــاً �ن ــكاً مهم ي ــل �ش ــدة تمث ولي

. ن ــ�ي ن الجمركي ــ�ي ــة المخلص ــم فئ ه

ــه  ي طيات
ــل �ن ــتقبل يحم ــه أن المس ــح معالي وأوض

إدارة  ي 
�ن ن  الجمركيــ�ي ن  للمخلصــ�ي ة  كبــ�ي أهميــة 

االســتخباراتية  القــدرات  وتعزيــز  المخاطــر 

ي ظــل التقــدم 
وتســهيل االإجــراءات الجمركيــة �ن

ــذي تشــهده برامــج التخليــص  ي ال
والتطــور التقــ�ن

العالــم. ي 
�ن الجمــركي 

وشــدد معــالي المفــوض رئيــس الهيئــة عــى أن 

ي  ــر�ب ــركي الع ــل الجم ــه العم ي تواج
ــ�ت ــات ال التحدي

المخاطــر  إدارة  مجــال  ي 
�ن ايــدة  ن وم�ت متعــددة 

ــذي  ــر ال ــارة، االأم ــهيل التج ــ�ي وتس ــة وتيس االأمني

ــة  ــارك العربي ــود إدارات الجم ــر جه ــب تضاف يتطل

ي ســبيل تعزيــز وبنــاء المقــدرة الجمركية 
وتعاونهــا �ن

ــع  ــاون م اً إل أن التع ــ�ي دارات، مش ــك االإ ــدى تل ل

ن يمكــن أن  ــ�ي ن الجمركي ي للمخلصــ�ي االتحــاد العــر�ب

ي  ي تعزيــز العمــل العــر�ب
يســاهم بجهــود ملموســة �ن

ك. ــ�ت ــركي المش الجم

مــن ناحيتــه، أشــاد الدكتــور ممــدوح الرفاعــي 

ــة العمــل  ــاء، بمنظوم رئيــس االتحــاد، خــال اللق

مــارات وتبوأهــا أعــى المراكــز  ي دولــة االإ
الجمــركي �ن

ات كفــاءة االإجــراءات الجمركيــة  ي مــؤ�ش
عالميــاً �ن

ــية  ــر التنافس ي تقاري
ــارك �ن ــات الجم ــة هيئ وفعالي

عــى  الدولــة  بتصديــق  أشــاد  كمــا  العالميــة، 

اتفاقيــة تيســ�ي التجــارة الصــادرة عــن منظمــة 

الجمــارك العالميــة كأول دولــة عربيــة تصــادق عــى 

ــة. ــك االتفاقي تل

وأكــد الرفاعــي عــى أن أنظمــة إدارة المخاطــر 

ي 
ــق �ن ي تطب

ــ�ت ــة ال وني لك�ت ــص االإ ــة والتخلي الجمركي

ي العالــم 
مــارات تمثــل نموذجــاً يحتــذى �ن دولــة االإ

ات  ورة االســتفادة مــن الخــ�ب اً إل �ن ، مشــ�ي ي العــر�ب

ــتوى إدارات  ــى مس ــدد ع ــذا الص ي ه
ــة �ن ماراتي االإ

ي 
لهــا مــن دور هــام �ن العربيــة لمــا  الجمــارك 

ك. ــ�ت ــركي المش ــل الجم ــز العم تعزي

ي يهــدف إل  وأشــار إل أن االتحــاد الجمــركي العــر�ب

ة  ن ودعــم مســ�ي ن الجمركيــ�ي رفــع كفــاءة المخلصــ�ي

ك لضمــان انســياب حركــة  ي المشــ�ت العمــل العــر�ب

التجــارة البينيــة ومكافحــة الغــش التجــاري والحــد 

مــن عمليــات التهريــب الجمــركي وإزالــة معوقــات 

l. ي ي الوطــن العــر�ب
االســتثمار �ن

المرجع / الهيئة االتحادية للجمارك 
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 أطلــق صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان 

بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس االأعــى 

بــدور  الشــيخة  وبحضــور   – الشــارقة  حاكــم 

بنــت ســلطان القاســمي رئيــس هيئــة الشــارقة 

مجلــس  رئيــس  وق(  )�ش والتطويــر  لاســتثمار 

ي 16 /
إدارة “إيجــل هيلــز الشــارقة للتطويــر”  �ن

ي الشــارقة 
ينايــر 2018 – ثاثــة مشــاريع تطويريــة �ن

ــ�ب  ــم .. ع ــار دره ــغ 2.7 ملي ــة تبل ــة إجمالي بتكلف

ن هيئــة الشــارقة لاســتثمار  اتيجية بــ�ي اكــة اســ�ت �ش

كــة “إيجــل هيلــز” .. وذلــك  وق( و�ش والتطويــر )�ش

ــز أكســبو الشــارقة. ي مرك
ــم �ن ــل خــاص أقي ي حف

 �ن

والتطويــر  لاســتثمار  الشــارقة  هيئــة  وكشــفت 

ــة  ك ــيس �ش ــن تأس ــز ع ــل هيل ــة إيج ك وق( و�ش )�ش

ــر”  ــارقة للتطوي ــز الش ــل هيل ــم “إيج ــدة باس جدي

تتــول تطويــر المشــاريع الثاثــة المعلــن عنهــا 

بدايــة مــن الربــع االأول مــن العــام الجــاري .. فيما 

ن 2019 و2020. ــ�ي ــا ب  ســيتم تســليم المشــاريع م

مــن  كا  الثاثــة  المشــاريع  قائمــة  وتتضمــن 

جزيــرة مريــم وواجهــة كلبــاء وقــرص الخــان وهــي 

المتكاملــة  التطويريــة  المشــاريع  أبــرز  مــن   3

المرافــق  معايــ�ي  تعزيــز  شــأنها  مــن  ي 
الــ�ت

والضيافــة  فيهيــة  وال�ت والســياحية  الســكنية 

ي 
�ن المجتمعيــة  الحيــاة  وأســاليب  والتجزئــة 

قيــة. ال�ش المنطقــة  ي 
�ن كلبــاء  ومدينــة   الشــارقة 

قالــت   .. طــاق  االإ حفــل  ي 
�ن كلمتهــا  وخــال 

ــت ســلطان القاســمي ” حققــت  ــدور بن الشــيخة ب

سلطان القاسمي يطلق 3 
مشاريع تطويرية جديدة 

بـ 2.7 مليار درهم
قيــادة  تحــت  نوعيــة  قفــزات  الشــارقة  إمــارة 

صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن 

ــس االأعــى حاكــم  محمــد القاســمي عضــو المجل

االقتصــاد  أســس  ترســيخ  خــال  مــن  الشــارقة 

ــال..  ــادة االأعم ــتثمار وري ــجيع االس ــوع وتش المتن

ي الشــارقة 
ــة �ن ة التنمي وق( مســ�ي ــت )�ش ــا واكب فيم

ــارة  م ــة االإ ــز مكان ي تعزي
ــة �ن ــ�ب مســاهمتها الفاعل ع

ــارة “. ــياحة والتج ــتثمار والس ــدة لاس ــة رائ  كوجه

وق( بالتعــاون مــع كافــة  ي )�ش
وأضافــت ” نعمــل �ن

الجهــات الحكوميــة عــى رفــد الشــارقة بكافــة 

الدعــم  لتقديــم  ونســعى  النجــاح  مقومــات 

كات ورجــال االأعمــال وتطويــر البنيــة التحتيــة  للــ�ش

ن العــام والخاص..  ن القطاعــ�ي وتعزيــز التكامــل بــ�ي

اكــة  �ش عــان  الإ ســويا  اليــوم  نجتمــع  فيمــا 

ن هيئــة الشــارقة لاســتثمار  اتيجية جديــدة بــ�ي اســ�ت

طــاق  كــة “إيجــل هيلــز” الإ وق” و�ش والتطويــر “�ش

ي إمــارة الشــارقة ســتوفر آفاقــا 
3 مشــاريع نوعيــة �ن

جديــدة مــن الرفاهيــة لقاطنيهــا وذلــك انطاقــا من 

ــا “. ــى به ي تحظ
ــ�ت ــة ال ــات المذهل مكان ــا باالإ  إيمانن

ــمي  ــلطان القاس ــت س ــدور بن ــيخة ب ــت الش وأعرب

اكــة الجديدة وما ســتحققه  ة بال�ش عــن ثقتهــا الكبــ�ي

ي إمــارة 
مــن إضافــة نوعيــة للقطــاع العقــاري �ن

الشــارقة ومــا ستشــكله مــن ترجمــة لجــزء مــن رؤيــة 

ي تحقيــق جــذب 
صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة �ن

ــع. ــى أرض الواق ــاد ع ــع االقتص ــتثمار وتنوي  االس

وتعتــ�ب جزيــرة مريــم أكــ�ب المشــاريع الثاثــة 

وع  مــن حيــث القيمــة والمســاحة .. وهــو مــ�ش

متعــدد االســتخدامات تصــل كلفتــه التطويريــة 

الجزيــرة  تمتــد  حيــث  درهــم..  مليــار   2.4 إل 

تــم  مربــع..  مــ�ت  ألــف   460 نحــو  عــى 

للبنــاء. منهــا  مربــع  مــ�ت  آالف   تخصيــص 310 

ة الممــزر  ي بحــ�ي
وتمثــل “جزيــرة مريــم” الواقعــة �ن

مدينــة  ليكــون  تصميمــه  تــم  رئيســا  وعــا  م�ش

مصغــرة ضمــن مدينــة الشــارقة.. إذ تضــم واجهــة 

والتجاريــة  الســكنية  المرافــق  تتوســط  مائيــة 

ي 
�ت ــ�ي ــى بح ة ع ــا�ش ــاالت مب ــر إط ــة.. توف للمدين

 الممــزر والخــان.. إضافــة إل أفــق مدينة الشــارقة.

ــة  ــرى المصمم ــن الق ــددا م ــرة ع ــن الجزي وتحتض

ة مــن  ن بأســلوب فريــد وعــرصي وتقــدم باقــة متمــ�ي

قامــة وقضــاء العطــات  الفــرص والعــروض لاإ

واالأعمــال  االجتماعيــة  بالحيــاة  واالســتمتاع 

المجتمعيــة  باالأنشــطة  القيــام  جانــب  إل   ..

اليوميــة برفقــة العائلــة واالأصدقــاء مــن خــال 

ومجموعــة  والســكنية  التجاريــة  المجمعــات 

المطاعــم والمقاهــي والمحــال التجاريــة والمرافــق 

اء. هــات الخــرصن ن ــة ومــرس الســفن والمن�ت فيهي  ال�ت

ي منخفضــة 
ــا�ن وع جزيــرة مريــم مب ويتضمــن مــ�ش

االرتفــاع ال يتجــاوز ارتفاعهــا 8 طوابــق تتضمــن 

فاخــرة  وفنــادق  وفلــا  ســكنية  شــقة   1890

مــن 600  أكــ�ش  توفــر  نجــوم  ي 4 و5 
فئــ�ت مــن 

ــى  ــم ومقه ــن 100 مطع ــ�ش م ــة وأك ــة فندقي غرف

إل  إضافــة  المائيــة..  الواجهــة  عــى  تمتــد 

اقتصاد محلي الجمركي    92
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عــدد مــن المرافــق الخدميــة المختلفــة أهمهــا 

وحــوض  بدنيــة  لياقــة  ومركــز  صحــي  نــاد 

االأطفــال. للعــب  مخصصــة  ومنطقــة   ســباحة 

الربــع  ي 
�ن وع  المــ�ش تطويــر  ي 

�ن البــدء  وســيتم 

ــم تســليمه  ــن العــام الجــاري عــى أن يت االأول م

.2019 عــام  نهايــة  بحلــول  متوقــع  موعــد  ي 
 �ن

وع ” واجهــة كلبــاء ” فهــو أحــد أبــرز  أمــا مــ�ش

قيــة وتصــل  ي المنطقــة ال�ش
مشــاريع التجزئــة �ن

إل  فيــه  للبنــاء  المخصصــة  المناطــق  مســاحة 

نحــو 17 ألــف مــ�ت مربــع .. فيمــا تبلــغ المســاحة 

المتاحــة للتأجــ�ي منهــا 11.2 ألــف مــ�ت مربــع 

وتبلــغ كلفــة تطويــره 160 مليــون درهــم.

االأول  المرحلــة  كلبــاء  واجهــة  وع  مــ�ش ويعتــ�ب 

المنطقــة  تطويــر  يســتهدف  متكامــل  وع  لمــ�ش

ــمو  ــب الس ــة صاح ــا لرؤي ــا وفق ــة بأكمله المحيط

ــدن  ــة م ــر كاف ــاعية إل تطوي ــارقة الس ــم الش حاك

مــارة. االإ

ــاء للســياحة  وع كلب وع ضمــن ” مــ�ش ويقــع المــ�ش

ــة محاطــة بأشــجار  ة هادئ ــا لبحــ�ي البيئيــة ” محاذي

فريــدة  بيئيــة  ســياحة  تجربــة  موفــرا  القــرم 

هــدوءا  هــا  وأك�ش المناطــق  أجمــل  إحــدى  ي 
�ن

قيــة. ال�ش المنطقــة  ي 
�ن الدولــة  مســتوى   عــى 

ويضــم المركــز التجــاري ضمــن واجهــة كلبــاء 

تجاريــة  عامــات  ويحتضــن  تجاريــا  محــا   86

ي تصميمــه توفــ�ي 
محليــة وعالميــة كمــا يراعــى �ن

ــياح  ــزوار والس ــدة لل ــة فري ــوق خارجي ــة تس تجرب

ي الطريــق  ن بنمــط المحــات عــى جانــ�ب والمقيمــ�ي

.. إضافــة إل إنشــاء مســاحة خارجيــة لتقديــم 

طالة  وبــات تتيــح االســتمتاع باالإ المأكــوالت والم�ش

العــام. طــوال  الطلــق  الهــواء  ي 
�ن  الســاحرة 

مــن  العديــد  عــى  أيضــا  المركــز  ويشــتمل 

المطاعــم الداخليــة والخارجيــة ومنطقــة الألعــاب 

ة  ــ�ي ــط بالبح ــع يحي ه رائ ن ــ�ت ــب من ــال إل جان االأطف

خاء  ــ�ت ــى االس ــث ع ــواء تبع ــزوار أج ــر لل ــا يوف م

المحيــط  الممــسش  عــى  هادئــة  نزهــة  ويتيــح 

ة إل جانــب توفــر ســوبرماركت  بضفــاف البحــ�ي

ــام. ة للطع ــ�ي ــة كب ــىي ورده ــه العائ في ــز لل�ت  ومرك

وع  ومــن المقــرر إطــاق أعمــال تطويــر المــ�ش

يتــم  الربــع االأول مــن عــام 2018 عــى أن  ي 
�ن

.2019 العــام  مــن  الثالــث  الربــع  ي 
�ن  تســليمه 

ــث مشــاريع ”  وع ” قــرص الخــان ” ثال يشــكل مــ�ش

إيجــل هيلــز الشــارقة للتطويــر ” وهــو أول منتجــع 

فاخــر مــن فئــة الخمــس نجــوم مــع واجهــة مائيــة 

إذ يمتــد عــى طــول  وســط مدينــة الشــارقة.. 

ــى  ــل ع ــان المط ــة الخ ي منطق
ــة �ن ــاحل المدين س

وع 66.2  ي وتبلــغ مســاحة المــ�ش الخليــج العــر�ب

ألــف مــ�ت مربــع وتصــل كلفتــه االإجماليــة إل 120 

 مليــون درهــم ويضــم 87 وحــدة فندقيــة متنوعــة.

ي 
�ن التاريخيــة  اللؤلــؤ  قريــة  وع  المــ�ش ويحــول 

الخمــس  فئــة  مــن  ي 
فنــد�ت منتجــع  إل  الخــان 

ــة والمناظــر  ــة الجميل ــه الداخلي ــع باحات نجــوم م

للزائريــن  مــاذا  ليوفــر  اء  الخــرصن الطبيعيــة 

قلــب  ي 
�ن خاء  واالســ�ت بالراحــة  فيــه  ينعمــون 

ــاط. ــة والنش ــج بالحيوي ي تع
ــ�ت ــارقة ال ــة الش  مدين

المنطقــة  أصالــة  عــى  وع  المــ�ش ويحافــظ 

مــارة .. مقدمــا  ي االإ
ــة �ن ــة وتقاليدهــا البحري الحيوي

ــد. ــىي فري ــع عائ ــة ذات طاب ــة ترفيهي ــا وجه  أيض

الربــع  ي 
�ن التطويــر  أعمــال  ن  تدشــ�ي وســيتم 

ي 
�ن العمــل  يكتمــل  أن  عــى   2018 مــن  االأول 

ي مــن العــام 2020.
وع بحلــول الربــع الثــا�ن  المــ�ش

مــن  كل   .. وعــات  الم�ش إطــاق  إعــان  حــرصن 

نائــب  القاســمي  فيصــل  بــن  ماجــد  الشــيخ 

رئيــس غرفــة تجــارة وصناعــة الشــارقة والشــيخ 

ــة مطــار  ــر هيئ ــن ســعود القاســمي مدي فيصــل ب

كــة  الشــارقة الــدولي ومحمــد العبــار رئيــس �ش

“إيجــل هيلــز” وســعادة الدكتــور راشــد الليــم 

ــاه وســعادة  ــاء والمي ــة الشــارقة للكهرب ــس هيئ رئي

ــاب  ــارقة للكت ــة الش ــس هيئ ــن ركاض رئي ــد ب أحم

دائــرة  رئيــس  ي  الزعــا�ب عبيــد  محمــد  وســعادة 

يفــات والضيافــة وســعادة ســيف محمــد  الت�ش

المدفــع الرئيــس التنفيــذي لمركــز أكســبو الشــارقة 

التنفيــذي  المديــر  الــ�كال  مــروان  وســعادة 

وق(  )�ش والتطويــر  لاســتثمار  الشــارقة  لهيئــة 

ــام  ن الع ــ�ي ــروان االأم ــعيد الج ــد س ــعادة أحم وس

مــارة الشــارقة وعــدد مــن  للمجلــس االستشــاري الإ

ي 
ن والمديريــن �ن ن والرؤســاء التنفيذيــ�ي المســؤول�ي

ن العــام والخــاص.. إضافــة إل عــدد مــن  القطاعــ�ي

lوام. ن والعالميــ�ي ن  المحليــ�ي المســتثمرين 
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ــة  ــة اتفاقي ــة المنطقــة الحــرة بالحمري وقعــت هيئ

كــة إيــان  اتيجية طويلــة االأمــد مــع �ش اكــة اســ�ت �ش

العالميــة للتغليــف الصناعــي.

ــة  ــل الصلب امي ــاج ال�ب نت ــع الإ ــاء مصن نش ــك الإ وذل

 55( اً  لــ�ت  220 بســعة  الضيقــة  الــرؤوس  ذات 

جالونــاً( لتخــدم الصناعــات الكيماويــة والصناعات 

ي الدولــة، بطاقــة إنتاجيــة تقــدر 
وكيماويــات �ن الب�ت

ي برميــل ســنوياً مــن خــال أحــدث مرافــق 
بمليــو�ن

إنشاء مصنع للتغليف الصناعي 
بالمنطقة الحرة في الحمرية
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ذات  عالميــة  وبمواصفــات  واالختبــار  تصنيــع 

التكنولوجيــا الفائقــة وبقيمــة اســتثمارية تقــدر بـــ35 

ــة  ــع نهاي وع م ــ�ش ــال الم ــع اكتم ــم م ــون دره ملي

العــام 2018.

ــي  ــالم المزروع ــعود س ــن س ــة كل م ــع االتفاقي وق

مديــر هيئــة المنطقــة الحــرة بالحمريــة وهيئــة 

ــل  ، وأني ــدولي ــارقة ال ــار الش ــرة لمط ــة الح المنطق

كــة إيــان إنكوربوريتــد بحضــور  جايــن، المالــك ل�ش

كــة  ت، رئيــس العمليــات الدوليــة لل�ش سي هوبــ�ي

مــن  وعــدد  ليميتــد  تيشنوباســت  تايــم  االأم، 

. ن ن مــن كا الطرفــ�ي المســؤول�ي

ضمــن  تعمــل  الهيئــة  بــأن  المزروعــي  وعلــق 

ن اســتقطاب  منظومــة متكاملــة لتحقيــق التــوازن بــ�ي

االســتثمارات الجديــدة وتنميــة االســتثمارات القائمــة 

مــن خــال توفــ�ي منــاخ محفــز يســهم بشــكل مبا�ش 

ي نجــاح المشــاريع االســتثمارية، وقــال إن المنطقــة 
�ن

نجــازات  الحــرة بالحمريــة حققــت الكثــ�ي مــن االإ

المختلفــة  بصناعاتهــا  ة  ن متمــ�ي منطقــة  وأضحــت 

شــابهها  ومــا  وكيماويــات  الب�ت صناعــة  ســيما  ال 

ــع  ــاء مصن ــداً أن إنش ــة، مؤك ــات الثقيل ــن الصناع م

ي 
ي تحققــت �ن

نجــازات الــ�ت إيــان العالمــي يعكــس االإ

كات عالميــة مــن شــبه القــارة الهنديــة  اســتقطاب �ش

ــم. ــاء العال ــة أرج ــن كاف وم

ــدد  ــع ع ــة توقي ــدد دراس ــة بص ــار إل أن الهيئ وأش

العــام  الجديــدة  االســتثمارية  االتفاقيــات  مــن 

ي مــن شــأنها التأكيــد عــى مكانــة 
الجــاري، والــ�ت

عــى  ن  متمــ�ي اقتصــادي  كمركــز  الشــارقة  إمــارة 

ق االأوســط والعالــم. وذكــر المزروعــي  مســتوى الــ�ش

ي 
ــة �ن ي تتويجــاً لجهــود الهيئ

ــأ�ت أن هــذا االســتثمار، ي

اســتقطاب االســتثمارات االأجنبيــة للشــارقة وإبرازهــا 

l.كمركــز اقتصــادي مهــم
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 Harmonized( عقــدت لجنــة النظــام المنســق

خــال  ن  الســت�ي دورتهــا   )  System Committee

ي مقــر 
ة مــن 27 ســبتم�ب إل 6 أكتوبــر 2017 �ن الفــ�ت

ي بروكســل. حــرصن 
منظمــة الجمــارك العالميــة �ن

اجتماعــات الــدورة 169 مندوبــاً يمثلــون 78 طرفــاً 

متعاقــداً التفاقيــة النظــام المنســق وعضــواً إداريــاً 

مــن منظمــة الجمــارك العالميــة وثــاث منظمــات 

ــة. دولي

وخــال كلمتــه االفتتاحيــة للــدورة، أشــار بينــج 

إل  والتجــارة   التعرفــة  شــؤون  مديــر  ليــو، 

ــاً  ــدورة مبين ــة لهــذه ال ــة والرمزي ــة التاريخي االأهمي

ــاد  ــل االآن بانعق ــق تحتف ــام المنس ــة النظ أن لجن

ي 
ن  وهــي بذلــك قــد تخطــت �ن دورتهــا الســت�ي

ــة  ي عقدتهــا عــن ســالفتها لجن
ــ�ت ــدورات ال عــدد ال

ي 
المصطلحــات الفنيــة القديمــة. فمنــذ دورتهــا الــ�ت

ــام  ــة النظ ــت لجن ــل 1988، ناقش ي ابري
ــدت �ن عق

المنســق 4144 فقــرة واتخــذت 2230 قــراراً.

ــدة  ــراف المتعاق ــدد االأط ــع ع ن ارتف ــن�ي ــ�ب الس وع

ــام 1985  ي ع
ــن 4 �ن ــق م ــام المنس ــة النظ إل لجن

إل 156 االآن ويبلــغ عــدد الــدول أو االتحــادات 

ي 
الــ�ت الجمركيــة  االتحــادات  أو  االقتصاديــة 

.209 المنســق  النظــام  االآن  تســتخدم 

ة اتخــذت  ي ســياق اجتماعــات دوراتهــا االأخــ�ي
و�ن

ــات مبتكــرة للتعامــل مــع عــدد مــن  اللجنــة مقارب

التحديــات بمــا فيهــا كيفيــة االأخــذ بنظــر االعتبــار 

المتعلقــة  واالأمــور  التكنولوجيــة  التطــورات 

أهميــة  ض  تفــ�ت وجميعهــا  البيئيــة  بالقضايــا 

ايــدة.  ن م�ت

ي 
كمــا ألقــى المديــر الضــوء عــى المهــام الــ�ت

اً إل أنــه واثــق  ســتوضع عــى عاتــق اللجنــة مشــ�ي

مــن أن اللجنــة ســتصعد من �عــة اتخــاذ القرارات 

ــا. ي اتخاذه
ــراءات أ�ع �ن ــبب إج ــك بس وذل

النظــام  لجنــة  اتخــذت  دورة،  ن  ســت�ي  وخــال 

ــات  ــص المنتج ــف يخ ــرارا بالتصني ــق 50 ق المنس

ي تغطيهــا مصطلحــات النظــام المنســق وبمــا 
الــ�ت

ال يقــل عــن ســبعة مجــاالت مختلفــة، وتبنــت 

مجموعــة   18 الــدورات  هــذه  خــال  اللجنــة 

ية  التفســ�ي الماحظــات  عــى  التعديــات  مــن 

وصادقــت عــى 21 رأيــا بخصــوص التصنيــف.

ي إعــداد النســخة الســابعة 
وكجــزء مــن عملهــا �ن

ي ســت 
مــن النظــام المنســق )HS 2022(، تــم تبــ�ن

ــات،  ــى المصطلح ــات ع ــن التعدي ــات م مجموع

ــف  ــى تصني ــرارات ع ــض الق ــة بع ــم إحال ــا ت كم

ي التعديــات 
البضائــع إل اللجنــة الثانويــة للنظــر �ن

تصنيــف  لتســهيل  للمصطلحــات  المحتملــة 

منتجــات متنوعــة، كالطابعــات الثاثيــة االأبعــاد 

عــى ســبيل المثــال، والزجــاج االأمامــي للمركبــات. 

إضافــة إل ذلــك أجريــت مناقشــات مثمــرة حــول 

كيفيــة تصنيــف منتجــات تطــرح إل االأســواق للمــرة 

ي مجــاالت أحــدث مــا توصلــت 
ي العالــم، �ن

االأول �ن

إليــه التكنولوجيــا )ومثــال ذلــك المعــدات الخاصــة 

الســائلة  البلوريــة  العــرض  وحــدات  بإنتــاج 

ــل  ــة ) مث ــات االأغذي ــة بـــ LCD(، وصناع المعروف

ــغ  ــات التب ــت( وصناع ــرصن الباه ــر االأخ ــح البح بل

ــف منتجــات  ــة تصني ــد حــول كيفي ــل مفي مــع بدي

ــغ. ــن التب ــدة م جدي

ي 
ة لعمــل اللجنــة يتمثــل �ن ن وأحــد المظاهــر الممــ�ي

ــا المكســيك حــول ســحب  ي قدمته
ــ�ت ــة ال المداخل

تحفظهــا عــى تصنيــف الســلع وذلــك للتناغــم 

ــة  ي اجتماعي
ي تبناهــا المجلــس �ن

ــ�ت ــة ال مــع المقارب

130/129 لتقليــل عــدد التحفظــات المقدمــة مــن 

ــل  ــن قب ــرارات المتخــذة م دارات بخصــوص الق االإ

l .ــة اللجن

بعقد دورتها الستينلجنة النظام المنسق تحتفل 
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ي 
�ن ايــد  ن الم�ت حضــوره  المناخــي  التغــ�ي  يفــرض 

ه  ــ�ي ــبب تأث ــم بس ــاء العال ــع أنح ي جمي
ــام �ن ع االإ

يدعــو  مــا  وهــو  االأرض  كوكبنــا  أنظمــة  عــى 

االأمــر.  ي 
�ن النظــر  إل جديــة  الــدولي  المجتمــع 

ــاخ  ات عــى من نســان حصــول تغــ�ي  لقــد أدرك االإ

االأرض خــال التاريــخ فقــد شــهد الكوكــب االأزرق 

الماضيــة ســبع حقبــات  خــال 650,000 ســنة 

مؤتمرات المناخ 
واالقتصاد العالمي

مــن االتســاعات الجليديــة وتراجعاتهــا. وباالنتهــاء 

المفاجــئ للعــرص الجليــدي االأخــ�ي قبــل 7000 

ســنة والــذي مهــد إل بدايــة العــرص المناخــي 

ات المناخية  الحديــث، فــأن معظــم هــذه المتغــ�ي

ي مــدار دوران كوكــب 
ات بســيطة �ن تعــزى إل متغــ�ي

ي 
ات �ن ي تــؤدي إل تغــ�ي

االأرض حــول الشــمس والــ�ت

ي يســتلمها الكوكــب. 
ــ�ت ــة الطاقــة الشمســية ال كمي

اإلثباتــات العلميــة الرتفــاع درجات 
حــرارة النظــام المناخــي قطعيــة 

وال لبــس فيهــا
ي  تفســ�ي ارتفــاع 

إال إن االتجاهــات المعــا�ة �ن

ة )نحــو 95%(  درجــات الحــرارة تعــزى بدرجــة كبــ�ي

ــرن  ــف الق ــذ منتص ــة، فمن ي ــاطات الب�ش إل النش

ــزداد عــى  ي درجــة الحــرارة ي
يــن واالرتفــاع �ن الع�ش

رعد عبد الســتار
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ــن  ــدال م ــود ب ــتوى العق ــى مس ــرد ع ــو مضط نح

ــات.  االألفي

هــا مــن  وســائل التطــور  إن االأقمــار الصناعيــة وغ�ي

التكنولوجــي اســتطاعت أن تمنحنــا صــوراً واضحــة 

وهــي تجمــع لنــا الكثــ�ي مــن المعلومــات عــن 

كوكبنــا ومناخــه ووفــرت لنــا تلــك المعلومــات 

ــارات إل  ــل إش ــن العم ن م ــن�ي ــال س ــة خ اكم الم�ت

ــي. ــ�ي المناخ التغ

ه مــن  ي أكســيد الكربــون وغــ�ي
إن دور غــاز ثــا�ن

ي احتبــاس الحــرارة قــد أزيــح اللثــام 
الغــازات �ن

ــذ أواســط القــرن  ــاً من ــه وتــم تجســيده تجريبي عن

ه عــى نقــل الطاقــة  ،  وأن تأثــ�ي التاســع عــ�ش

ــت  ــة أصبح ــة الجوي ــال الطبق ــراء خ ــت الحم تح

معروفــة وال جــدال اليــوم بــأن زيــادة كميــات 

ــات  ــاع درج ــاً إل ارتف ــؤدي حتم ــة ت ــازات الدفيئ غ

االأرض. حــرارة 

ــه  ــاع درجــة الحــرارة فيســتدل علي ــات ارتف ــا إثب أم

مــن:

االرتفاع العالمي لدرجات الحرارة. 1

ارتفاع درجات حرارة مياه المحيطات . 2

 تقلص مساحات الصفحات الجليدية . 3

 تراجع االأنهر الجليدية . 4

 انخفاض مستوى الغطاء الثلجي . 5

ن المتجمدين. 6  تراجع جليد المحيط�ي

 أحداث جوية عنيفة. 7

 ارتفاع حمضية مياه المحيطات . 8

ات التغيــ�ي المناخــي قــد  إن التداعيــات وتأثــ�ي

دولهــا  خــال  مــن  العالــم  شــعوب  شــجعت 

ــن  ــ�ي م ــد الكث ــة عق ــة المعني ــا العالمي ومنظماته

ــل  ــط ب ــوع فق ــة الموض ــس لدراس ــات لي االجتماع

ي تضــع حــداً لهــذا 
اتخــاذ القــرارات واالإجــراءات الــ�ت

، فبالرغــم مــن أن التطــورات  التدهــور الخطــ�ي

ــى  ــرة ع ة ومؤث ــ�ي ــد خط ــم تع ي العال
ــية �ن السياس

ات الســلبية  الكثــ�ي مــن الشــعوب إال أن التأثــ�ي

للتغــ�ي المناخــي قــد ألقــت بظالهــا عــى دول 

ــ�ت  ــورة ح ــ�ش خط ــون أك ــد تك ــع وق ــم أجم العال

ن  ــ�ي ــة ب قليمي ــات االإ ــروب والرصاع ــض الح ــن بع م

وال  شــمولية  أكــ�ش  اتهــا  تأث�ي الأن  ذلــك  الــدول، 

ــة. ــة دول ــا أو أي ــة م ي منطق
ــتث�ن تس

اتفاقية باريس 
ي باريــس 

يــن المنعقــد �ن ي المؤتمــر الحــادي والع�ش
و�ن

عــام 2015  والمعــروف باســم COP 21 تباحــث 

ي وضعت 
االأطــراف فيمــا يعــرف باتفاقيــة باريــس والــ�ت

أهدافــاً وإجــراءات  نوعيــة لتخفيــض االنبعاثــات 

إجــراءات  وتمويــل  ودعــم  وتكييفهــا  وتعديلهــا 

ي الــدول الناميــة.
التخفيــض �ن

 ّ يقــّر االتفــاق بــأن مســؤولية التصــدي لتحــدي تغــ�ي

ــا  ــدول ولكنه ن ال ــ�ي كة ب ــاخ هــي مســؤولية مشــ�ت المن

تتفــاوت بحســب قــدرات كل دولــة واختــاف الســياق 

ي لــكل واحــدة منهــا.
الوطــ�ن

ويراعــي االتفــاق بوجــه خــاص مســتوى التنميــة 

واالحتياجــات الخاصــة للبلــدان االأضعــف، فباالإضافة 

ن 
ّ امــات الماليــة للبلــدان الصناعيــة، يتعــ�ي ن إل االل�ت

عــى هــذه البلــدان تيســ�ي نقــل التكنولوجيــا، وعموما 

ــون. وع الكرب ن ــ�ن ــع االقتصــاد الم ــف م التكّي

ودعــت "اتفاقيــة باريــس" إل العمــل عــى الحــد مــن 

ي أكســيد الكربــون، عــن 
انبعاثــات الغــاز وخاصــة ثــا�ن

طريــق التحــول إل اســتخدام الطاقــة النظيفــة بــدال 

ــن  ــم(، م ــا الفح ــة )أبرزه ــات االإحفوري ــن المحروق م

ــادة  ــة وهــو خفــض زي ــق هــدف االتفاقي أجــل تحقي

. ن ــ�ي ن مئويت ــ�ي ــرارة االأرض إل درجت ــة ح درج

ــة عــى  ــدول الموقعــة عــى االتفاقي  لقــد وافقــت ال

العمــل عــى تحديــد ارتفــاع درجــة الحــرارة بأقــل مــن 

ن وأن تبــذل المزيــد مــن الجهــود  ن مئويتــ�ي درجتــ�ي

ي درجــة الحــرارة إل 1.5 
بقــاء االرتفــاع �ن المكثفــة الإ

ي كامــل عمليــات الغــاف الجــوي والغــاف 
طاريــة بشــأن تغــ�ي المنــاخ بــأن مصطلــح  "االنبعاثــات" يعــ�ن 1 -  االنبعاثــات: عرّفــت اتفاقيــة االأمــم المتحــدة االإ

ي وتفاعاتهــا.
ي والمحيــط الحيــوي والمحيــط االأر�ن

المــا�أ

ات المناخيــة   إن هــذا االهتمــام بموضــوع التغيــ�ي

قــد نالــت اهتمامــا منــذ أمــد طويــل حيــث عقــد 

أول مؤتمــر موســع  حــول التغــ�ي المناخــي نظمتــه 

منظمــة االأرصــاد الجويــة العالميــة

World Metrological Organization )WMO(  

ــام 1979. ــر ع اي ي ف�ب
ــدة، �ن ــم المتح ــة لاأم  التابع

 ومــن ذلــك الوقــت عقــدت الكثــ�ي مــن المؤتمــرات

 حــول الموضــوع إن كانــت إقليميــة أو عالميــة،

ــة ــراف لاتفاقي ــرات االأط ــي مؤتم ــا ه  إال أن أهمه

طاريــة لاأمــم المتحــدة حــول التغــ�ي المناخــي  االإ

Conferences of the Parties to the United 

Nations Framework on Climate Change    

ــام و ع ــ�ي ــو دي جان ي ري
ــد �ن ــر المنعق  وكان المؤتم

 1992 والــذي أطلــق عليــه اســم اتفاقيــة ريــو، أول

ــة لمواجهــة ــة مكثف  مؤتمــر أســس إل جهــود دولي

ــة ــت االتفاقي ــد دخل ــي. لق ــ�ي المناخ ــكلة التغ  مش

معنيــة وهــي    1994 عــام  ي 
�ن التنفيــذ  ن   حــ�ي

ي
ي تثبيــت مســتوى غــازات الدفيئــة �ن

 خصوصــا �ن

 الغــاف الجــوي، وقــد انظمــت إليهــا معظــم

 دول العالــم االآن. يجتمــع االأطــراف الموقعــة عــى

ي
ــل �ن ــدم الحاص ــم التق ــام لتقيي ــة كل ع  االتفاقي

ي التعامــل مــع
 تطبيــق االتفاقيــة وبشــكل خــاص �ن

 التغــ�ي المناخــي. وكان المؤتمــر االأول قــد انعقــد

ي عــام 1995 وكانــت االأطــراف قــد أقــرت
ن �ن ي برلــ�ي

 �ن

ــو وتضمــن تعهــدات ي عــام 1997 برتوكــول كيوت
 �ن

بتخفيــض المتطــورة  للــدول  ملزمــة   قانونيــة 

ــا ــة فيه ــازات الدفيئ ــات غ  .انبعاث
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درجــة مئويــة. وتكتســب اتفاقيــة باريس أهميتهــا الأنها 

اتفاقيــة ملزمــة قانونيــاً. ولتحقيــق ذلــك، فــإن االتفــاق 

ــا كل  اماته ن ــدول ال�ت ــع ال ــع جمي ــى أن تراج ــص ع ين

ــة.  ــات غــازات الدفيئ خمــس ســنوات لخفــض انبعاث

ويقــّر االتفــاق أيًضــا بإمكانيــات الجهــات الفاعلــة غــ�ي 

ــى  ــات ع ــات والجمعي ــآت والبلدي ــة كالمنش الحكومي

ي 
وجــه الخصــوص. وتتجــى مشــاركتها �ن

ي ســياق برنامــج 
ي تقــوم بهــا �ن

المبــادرات المتنوعــة الــ�ت

العمــل الــذي يُعــّد ركًنــا مــن أركان اتفــاق باريــس 

امــات الجهــات الفاعلــة غــ�ي  ن بشــأن المنــاخ. وتتيــح ال�ت

ي يســعى اتفاق 
الحكوميــة تجســيد النقلــة النوعيــة الــ�ت

ي 
ــل �ن ي تتمّث

ــ�ت ــا وال ــاخ إل تحقيقه ــأن المن ــس بش باري

ــون. ــات الكرب االنتقــال إل اقتصــاد تخفيــض انبعاث

مؤتمر بون للمناخ 
ــه  ــذي احتضنت ــي، ال ــاخ العالم ــر المن ــرز مؤتم أح

ي 
مدينــة بــون االألمانيــة، خطــوة جديــدة لاأمــام �ن

ــاخ.  ــة المن ــس لحماي ــة باري ــق اتفاقي ــق تطبي طري

ي )18 نوفمــ�ب 2017( إل 
وتوصلــت 195 دولــة �ن

ــا ماليــة مهمــة، مــن بينهــا تمويــل  ي قضاي
اتفــاق �ن

صنــدوق االأمــم المتحــدة كي تســتطيع الــدول 

ــاخ. ــ�ي المن ــب تغ ــة عواق ــة مواجه النامي

ي 
�ن المشــاركة  الــدول  وفــود  وأصــدرت 

شــاملة  مجموعــة  فعالياتــه  خــال  المؤتمــر، 

ينبثــق  أن  المنتظــر  مــن  المســودات،  مــن 

ــة  ــس لحماي ــة باري ــق اتفاقي ــد تطبي ــا قواع عنه

المنــاخ، وهــو أمــر بالــغ االأهميــة لوضــع معيــار 

ويتمثــل  للــدول.  االنبعاثــات  لقيــاس  موحــد 

ــوة  ــاء ق ي إعط
ــاع �ن ــن االجتم ــس م ــدف الرئي اله

دفــع جديــدة لتنفيــذ اتفــاق باريــس للمنــاخ 

االنبعاثــات  بخفــض  ي 
والمعــ�ن  2015 لعــام 

ــد ترامــب  بعدمــا اتجــه الرئيــس االأمريــ�ي دونال

ذلــك  التاريخــي،  االتفــاق  مــن  لانســحاب 
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EDGAR    - 2 وهــي مختــرص لـــ EMISSION DADBASE FOR GLOBAL ATMOSPHERIC RESEARCH  أي قاعــدة البيانــات الخاصــة بأبحــاث غــازات االنبعاثــات 

ي الغــاف الجــوي .
�ن

ي تلويــث 
ن والواليــات المتحــدة يشــكان 44.2 % مــن المســاهمة العالميــة �ن ن مــن الجــدول أن الصــ�ي  يتبــ�ي

ــب االأرض وال  ــرارة كوك ــة ح ــع درج ــيتان برف ــان الرئيس ــا المتهمت ــون  وهم ــيد الكرب ي أكس
ــا�ن ــاز ث ــو بغ الج

يتضمــن الجــدول مســاهمة غــاز الميثــان ) وهــو أيضــاً مــن الغــازات المســؤولة عــن رفــع درجــات الحــرارة(.

النسبة المئوية للمساهمة في غاز ثاني أكسيد الكاربونالدولةت
29.5الصين1

14.3الواليات المتحدة2

9.6االتحاد األوروبي 3

6.8الهند4

4.9روسيا5

3.5 اليابان 6

2.2ألمانيا7

29.5باقي دول العالم  8

%100المجموع 

ي عــى  االنســحاب الــذي ألقــى بظلــه الســل�ب

المؤتمــر.

خــال  القواعــد  هــذه  إقــرار  المنتظــر  ومــن 

مؤتمــر المنــاخ المقبــل المقــرر عقــده نهايــة 

ــة. ــه" البولندي ــة "كاتوفيتس ي مدين
ــام 2018 �ن ع

فــي  مســاهمة  األكثــر  الــدول 
أكســيد  ثانــي  غــاز  انبعــاث 

ن  بــو ر لكا ا
  EDGAR  " "إدغــار   البيانــات  قاعــدة  حســب 

اكــة مــع  ي بال�ش ي أنشــأها االتحــاد االأورو�ب
الــ�ت

ي 
والــ�ت ي 

البيــ�أ لتقييــم  الهولنديــة  الوكالــة 

ي حســبت قياســتها 
ي عــام 2015  والــ�ت

أطلقــت �ن

ــون   ــيد الكرب ي أكس
ــا�ن ــاز ث ــاج غ ــاس إنت ــى أس ع

حفــوري  ومصانــع  الناتــج عــن حــرق الوقــود االإ

االأســمنت فقــط وليــس عــن اســتخدامات أخــرى 

الغابــات  )كحرائــق  المذكــور  للغــاز  منتجــة 

ن  تبــ�ي االأخــرى(،  يــة  الب�ش واالســتخدامات 

ــ�ش  ك ــدول االأ ــأن ال ــاس ب ــذا القي ــال ه ــن خ م

ــون   ــيد الكرب ي أكس
ــا�ن ــاز ث ــاج غ ي إنت

ــاهمة �ن مس

ي العالــم هــي:
�ن
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. ي مهتم بالقضايا االقتصادية وهو المحرر والمعلق االقتصادي الرئيسي لصندوق النقد الدولي
3 - مارتن وولفMartin Wolf :  صحفي بريطا�ن

دور العامل االقتصادي على 
اتفاقية باريس ومؤتمر بون 

للمناخ 
ــوارد  ــتخدامات م ــزى إل  اس ــة، يع ــورة عام بص

ي 
كــ�ش مســاهمة �ن االأ بأنهــا  حفوريــة  االإ الطاقــة 

العامــل  دخــل  وقــد  الحــرارة.  درجــة  ارتفــاع 

ي هــذه 
االقتصــادي  كعامــل مؤثــر وفعــال  �ن

ي 
ــا�ن ــة) ث ــات المتحــدة االأمريكي المشــكلة، فالوالي

ــة  ي العالــم( الموقعــة عــى اتفاقي
أكــ�ب ملــوث �ن

الســابق  االأمريــ�ي  الرئيــس  عهــد  ي 
�ن باريــس 

أوبامــا، كانــت قــد أعلنــت عــن نيتهــا االنســحاب 

عــن االتفاقيــة بموجــب مــا �ح بــه الرئيــس 

ــاً  ــحاب تراجع ــى االنس ــد ألق ــب وق ــد ترام دونال

ي وافقــت 
ــ�ت ــات المتحــدة ال ــات الوالي ام ن عــن ال�ت

ــد  ــا م ــا فيه ــس بم ــة باري ــب اتفاقي ــا بموج عليه

تأثــرا مــن  كــ�ش  االأ الــدول  المــادي إل  العــون 

إنتــاج  عــن  الناتجــة  الحــرارة  درجــة  ارتفــاع 

ي أكســيد الكربــون والميثــان 
غــازات الدفيئــة )ثــا�ن

وغــازات أخــرى( حيــث كانــت الواليــات المتحــدة 

قــد تعهــدت بتقديــم نحــو ثاثــة مليــارات دوالر 

ي 
إل تلــك الــدول وصــل منهــا مليــار دوالر )�ن

مــداد بموجــب  عهــد الرئيــس اوبامــا ( وتوقــف االإ

ــب. ــس ترام ــرار الرئي ق

اتفاقيــة  عــن  أمريــكا  تراجعــت  لمــاذا  أمــا   

المتحــدة  الواليــات  تذرعــت  فقــد  باريــس؟ 

إل  تــؤدي  أن  شــأنها  مــن  االتفاقيــة  بــأن 

ــالي  ــوري وبالت حف ــود االإ ــتخدام الوق ــض اس خف

نســبة  ورفــع  االأمريــ�ي  االقتصــاد  تراجــع  إل  

ــدة  ــات المتح ــكان الوالي ــاد. وس ي الب
ــة �ن البطال

ــم  ــكان العال ــن س ــن  %4 م ــ�ش م ــكلون أك ال يش

إال أنهــم يســاهمون بنحــو %15 مــن إنتــاج غــاز 

 . الكربــون  أكســيد  ي 
ثــا�ن

لكــن مــن جهــة أخــرى  فــإن الــدول الناميــة 

مــن  ي 
تعــا�ن خــاص  وجــه  عــى  فقــرا  كــ�ش  االأ

وارتفــاع  الحــراري  االحتبــاس  ظاهــرة  تبعــات 

ــم  ــى الرغ ــة  ع ــكال مختلف ــرارة وبأش ــة الح درج

ي 
ثــا�ن غــاز  إنتــاج  ي 

�ن الضئيلــة  مــن مســاهمتها 

الكربــون.  أكســيد 

ن  ات قويــة عــى أن الصــ�ي لكــن هنــاك مــؤ�ش

بــدات فعــا بالعمــل الجــاد للحــد مــن التلــوث 

ــازات  ــاج غ ــن انت ــل م ــال التقلي ي مج
ــا �ن خصوص

ي أكســيد الكربــون  
الدفيئــة وتحديــدا غــاز ثــا�ن

الناتــج مــن االســتهاك الكثــ�ي للفحــم الحجــري 

ــة. ــة والتدفئ ــاج الطاق نت الإ

ي 
�ن تايمــز  نيويــورك  ذكــرت جريــدة ذي  فقــد   

ي 2018/01/11 بــان الشــتاء 
عددهــا الصــادر �ن

ة  ــا عــن الفــ�ت ــدا أكــ�ش اختاف هــذا العــام قــد ب

ن تختنــق بضبابهــا  الماضيــة حيــث كانــت بكــ�ي

ــة  ــل الرؤي ــذي يقل ــة ال ــا وســمومها الغازي دخانه

ناهيــك حيــث بــدت الســماء زرقــاء اللــون. فقــد 

ذكــرت  تقاريــر حكوميــة أيدتهــا منظمــة الســام 

ن  ي بكــ�ي
االأخــرصن جــاء فيهــا أن التلــوث المناخــي �ن

ي 
�ت ــ�ش ــمال ال ــرق الش ي الط

ــرى �ن ــة أخ و27 مدين

ن قــد انخفضــت بمقــدار %33 مقارنــة  مــن الصــ�ي

هــذا  إن   .2017 العــام  مــن  االأخــ�ي  بالربــع 

ي 
االنخفــاض يــدل عــى أن سياســة الحكومــة �ن

المحيطــة  للمناطــق  الجــوي  التلــوث  مكافحــة 

ي 2013 وتــم 
ي أعلــن عنهــا �ن

ن الــ�ت بالعاصمــة بكــ�ي

ي قــد أثمــرت. ولكــن 
تعجيلهــا العــام المــا�ن

حفــوري  تبقــى مشــكلة االعتمــاد عــى الوقــود االإ

ــو  ن ه ــ�ي ي الص
ــري ( �ن ــم الحج ــا الفح ) خصوص

. ن ــ�ي ــا الص ي تواجهه
ــ�ت ــ�ب ال ك ــدي االأ التح

ة  كبــ�ي ب�عــة  تتطــور  ي 
الــ�ت ن  الصــ�ي أن  بيــد   

ــة  ــات الحديث ــال التقني ي مج
ــا ً �ن ــة خصوص للغاي

عــى  االعتمــاد  ي 
�ن الضالــة  فرصتهــا  تجــد 

ب  ــرصن ــي ت ــددة، فه اء أو المتج ــرصن ــة الخ الطاق

بحجــر.  عصفوريــن 

ن تمتلــك اليــوم خمســة مــن أصــل ســبعة  فالصــ�ي

أكــ�ب منتجــي االألــواح الشمســية المولــدة للطاقــة 

ي 
�ن ن  المنتجــ�ي أكــ�ب  مــن  وخمســة  العالــم  ي 

�ن

ــاح   ــة بالري ــات المتحرك بين ــال ال�ت ي مج
ــم �ن العال

ي العالــم 
ن �ن ة أكــ�ب منتجــ�ي وســتة مــن أصــل عــ�ش

ن تســط�ي  للســيارات الكهربائيــة كمــا أن الصــ�ي

ــي  ــاً وه ــوم عالمي ــات الليثي ــة بطاري ــى صناع ع

تقنيــات  مجــال  ي 
�ن العالميــة  الريــادة  تمتلــك 

الطاقــة المتجــددة.

الصناعــي  للعمــاق  الهائلــة  مكانــات  االإ إن   

ــا  ــ�ش اندفاع ك ن االأ ــ�ي ــن الص ــتجعل م ي س
ــ�ن الصي

المناخــي  التلــوث  تخفيــض  عــى  العمــل  ي 
�ن

ــدت  ــد وج ــون  فق ــيد الكرب ي أكس
ــا�ن ــا ث خصوص

تحقيــق  ي 
�ن ضالتهــا  المتطــورة  التقنيــات  مــن 

هــذا الهــدف كمــا أنــه ســوف تســيطر بشــكل 

ــتوى  ــى مس اء ع ــرصن ــا الخ ــى التكنولوجي ــ�ي ع كب

العالــم.

رؤية صندوق النقد الدولي 
لمجلــة  كتبــه  تقريــر  ي 

�ن وولــف   مارتــن  نــ�ش 

بعنــوان    2017/11/17 ي 
�ن تايمــز  الفايننشــال 

ــر  ــدول االأفق ــي ال ــ�ي المناخ ــع التغي ــاذا يض "لم

ي التقريــر الــذي تبــ�ن 
ي واجــه الخطــر؟"، جــاء  �ن

�ن

النقــد  لصنــدوق  االقتصاديــة  النظــر  وجهــة 

الــدولي  - خصوصــا الفصــل المتعلــق باالآثــار 

أن  بعــد  المناخيــة-  الصدمــات  عــن  الناتجــة 

اف  أصــدر الصنــدوق )حينــذاك( أحــدث اســت�ش

الســلبية  االآثــار  أكــ�ب  أن  للعالــم،  اقتصــادي 

ــرار  ــل بتك ــات تحص ــك الصدم ــن  تل ــة ع الناجم

ي 
�ن العالمــي  الحــراري  االحتبــاس  نتيجــة  أكــ�ش 

الــدول  فمعظــم  االســتوائية،  المنطقــة  دول 

ــتوائية،  ــة االس ــن المنطق ــع ضم ــراً تق ــ�ش فق ك االأ

ــة أنفســها  وهــي الــدول االأقــل قــدرة عــى حماي

مــن تلــك الصدمــات، وبهــذا تكــون تلــك الــدول 

ي االحتبــاس الحــراري( ضحيــة 
)االأقــل مســاهمة �ن

للكــوارث البيئــة. 

ي حــال عــدم اتخــاذ 
ــه �ن ــر أن ــص التقري ــد خل لق

ي الحــد مــن ذلــك فــأن درجــة حــرارة 
أي إجــراء �ن

العالــم ســوف ترتفــع بمقــدار 4 درجــات مئويــة 

ض مــن قيــام  عنــد نهايــة القــرن، وأن مــن يعــ�ت

االقتصاديــة  المصالــح  أصحــاب  هــم  ذلــك 

مــوارد  صناعــة  مجــال  ي 
�ن خصوصــا  النوعيــة، 

أي  مــن  بالضــد  فهــم  حفــوري،  االإ الوقــود 

وإن  حــ�ت  الحــرارة  ارتفــاع  مــن  للحــد  إجــراء 

ــراءات  ج ــك االإ ــام بتل ورة القي ــم �ن ــت العل أثب

وهــؤالء  الحــرة،  االأســواق  أنصــار  وكذلــك 

ــون  ــة ويرفض ــاة البيئ ــات ودع ــون الحكوم يخالف

تطبيقــات  ذات  لهــم  بالنســبة  الأنهــا  العلــم 

يــرصون  الذيــن  والبعــض  از،  ن لاشــم�أ ة  مثــ�ي

ــا  ي يحيونه
ــ�ت ــاة ال ــ�ي الحي ــى معاي ــة ع بالمحافظ

بغــض النظــر عــن المســتقبل أو النــاس حفاظــا 

. عــى تلــك المعايــ�ي

يقــول صنــدوق النقــد الــدولي إن درجــات حــرارة 

ات  ي وقــوع كــوارث متعلقــة بتغــ�ي
أعــى تعــ�ن

المنــاخ أكــ�ش تكــراراً ذلــك لمــا ســوف يمتلكــه 
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ــة ، أي أن  ــن الطاق ــد م ــي المزي ــام المناخ النظ

ــوارث بمعــدالت  ي حصــول ك
ــك تعــ�ن ات ذل ــ�ي تأث

الطوفانــات  خــال  مــن  أكــ�ب  ار  وبــأ�ن أكــ�ب 

ــق  ــة وحرائ ــرارة المرتفع ــات الح ــيول وموج والس

ــديد  ر الش ــرصن ــق ال ــور تلح ــي أم ــات. وه الغاب

كــ�ش فقــرا لعــدم تمكنهــا  االأ الناميــة  بالــدول 

أنــه  الصنــدوق مثــاً   مــن مواجهتهــا. ويــرى 

الــذي  الدخــل  واطــئ  نــام  بلــد  إل  بالنســبة 

ــة،  ــع بمعــدل درجــة حــرارة 25 درجــة مئوي يتمت

فــإن التأثــ�ي الناجــم عــن ارتفــاع درجــة الحــرارة 

درجــة مئويــة واحــدة ســيؤدي إل خفــض النمــو 

الســنوي لذلــك البلــد بمقــدار 1.2 درجــة. إن 

ــاع  ات ارتف ــ�ي ــة لتأث ي كنتيج
ــأ�ت ــوف ت ــف س التكالي

نتاجيــة  واالإ الزراعــي  القطــاع  عــى  الحــرارة 

تكــون  العاليــة  فالحــرارة  العامــة،  والصحــة 

عواقبهــا مكلفــة والتكيــف مــع االرتفــاع الحــراري 

ة  لقــد شــهد  ــدول الفقــ�ي ــة عــى ال مكلــف للغاي

ــة  ات الكارثي ــ�ي ي التأث
ــف المــا�ن ي الخري

ــم �ن العال

ة  ــ�ي ــدول الفق ة عــى بعــض ال ــ�ي للعواصــف الكب

، بعكــس  ي ي منطقــة البحــر الكاريــ�ب
خصوصــا �ن

ــة  ــات المتحــدة االأغــ�ن وذات البني جارتهــا الوالي

ي باســتطاعتها تلقــي 
االقتصاديــة العاليــة  الــ�ت

ــا  ــة تبعاته ــوارث ومعالج ــذه الك ــل ه ــة مث صدم

وتتعــا�ن بشــكل أفضــل بكثــ�ي مــن الــدول االأفقــر 

ــو. ــور النم ي ط
و�ن

 إن أي دولــة ذات بنيــة تحتيــة متطــورة وضخمــة 

الماليــة  االأســواق  نمــوذج  يعتمــد  وباقتصــاد 

ودســات�ي  المرنــة  الــرصف  وأســعار  المنظمــة 

وبشــكل  ب�عــة  اقتصاديــا  تتعــا�ن  ضامنــة، 

ــذه  ــذ كل ه ة. وبأخ ــ�ي ــدول الفق ــن ال ــل م أفض

االأمــور بنظــر االعتبــار فــإن درجــة حــرارة كوكــب 

ي 
4 درجــات مئويــة �ن تفع إل نحــو  االأرض ســ�ت

ــدم معالجــة  ــة ع ي حال
ــرن)2100م( �ن ــة الق نهاي

ي 
التغيــ�ي المناخــي، فــإن متوســط دخــل الفــرد �ن

ة ســيتضاءل  بمقــدار 9%  تلــك الــدول الفقــ�ي

ــاة  ــتصبح الحي ــا س ــرى. وعموم ــدول االأخ ــن ال م

عنــد ارتفــاع درجــة الحــرارة  عــى كوكــب االأرض 

ــة مختلفــة تمامــا عــن نمــط  ــع درجــات مئوي بأرب

l .ي نعيشــها االآن
الحيــاة ومضامينهــا الــ�ت

 المصادر: 

حوار تاالنوا

https://climate.nasa.gov

www.nytimes.com

www.ft.com
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الجمركي    92

ان« عــن  ي أربــاح »العربيــة للطــ�ي
ووصــل صــا�ن

ي 31 ديســم�ب 2017 إل 
ــة �ن ــة المنتهي الســنة المالي

662 مليــون درهــم مــا يمثــل زيــادة بنســبة 30 

ة  ــ�ت ــس الف ــة لنف ك ــاح ال�ش ي أرب
ــا�ن ــن ص ــة ع بالمائ

ن  مايــ�ي  509 بلغــت  ي 
والــ�ت  2016 العــام  مــن 

درهــم.

كــة عــى مــدى العــام 2017  وجــاءت إيــرادات ال�ش

ــهر  ــال االأش ــا خ ي حققته
ــ�ت ــرادات ال ي ــة لاإ موازي

ــار  ــت 3.74 ملي ــث بلغ ــابقة حي ــ�ش الس ي ع
ــ�ن أالث

ــا  ــا م ن طائراته ــ�ت ــى م ــة ع ك ــت ال�ش ــم ونقل دره

ي العــام 2017 
يزيــد عــى 8.5 مليــون مســافر �ن

ن ال تــزال الناقلــة تحافــظ عــى معدلهــا  ي حــ�ي
�ن

ــع لنســبة إشــغال المقاعــد - نســبة عــدد  المرتف

ــذي  ــة - وال ــد المتاح ــدد المقاع ــافرين إل ع المس

ة. ــ�ت ــذه الف ــال ه ــة خ ــغ 79 بالمائ بل

ــة  ك ــه ال�ش ــذي حققت ــوي ال ــاب االأداء الق ي أعق
و�ن

إدارة  مجلــس  أو�   ..  2017 العــام  خــال 

مــن  بالمائــة   10 بتوزيــع  ان«  للطــ�ي »العربيــة 

ــدار  ن أي بمق ــاهم�ي ــاح للمس ــة كأرب ك ــمال ال�ش رأس

هــذه  طــرح  وســيتم  ســهم  لــكل  فلــوس   10

ــاع  ــال اجتم ــا خ ــدم به ــم التق ي ت
ــ�ت ــة ال التوصي

ان« للتصديــق عليهــا  مجلــس إدارة »العربيــة للطــ�ي

ــة  ــاع الجمعي ــال اجتم ن خ ــاهم�ي ــل المس ــن قب م

662 مليون درهم األرباح 
الصافية لـ»العربية للطيران« 

عام 2017

 أعلنــت العربيــة للطيــران أول وأكبــر شــركة طيــران اقتصادي فــي منطقة 
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا اليــوم عــن نتائجهــا الماليــة للعــام 
2017 والتــي عكســت عامــا آخــر مــن النمــو المتواصــل والمســتويات 

العاليــة مــن الربحيــة التــي ســجلتها الناقلــة علــى امتــداد عملياتهــا.
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العموميــة العاديــة المقبــل.

ان« قــد أضافــت 21 خطــا  وكانــت »العربيــة للطــ�ي

ي العــام 
جديــدا إل شــبكة وجهاتهــا العالميــة �ن

الرئيســية  عملياتهــا  مراكــز  مــن  انطاقــا   2017

مــارات العربيــة المتحــدة  ي دولــة االإ
الخمســة �ن

كــة أيضــا  والمغــرب ومــرص واالأردن وتســلمت ال�ش

ــم  ــل حج ــام ليص ــال الع ــدة خ ــرات جدي 4 طائ

 ”A320 أســطولها إل 50 طائــرة مــن طراز »إيربــاص

ي 
تســ�ي رحاتهــا إل أكــ�ش مــن 140 وجهــة عالميــة �ن

ــيا  ــا وآس ــط وأفريقي ق االأوس ــ�ش ــاء ال ــف أنح مختل

ــا. وأوروب

ي رئيــس 
ــا�ن ــن محمــد آل ث وقــال الشــيخ عبــدهللا ب

»العربيــة  إن  ان  للطــ�ي العربيــة  إدارة  مجلــس 

ومســتداما  متواصــا  نمــوا  حققــت  ان«  للطــ�ي

كــة  اتيجية ال�ش خــال العــام 2017 مدفوعــا باســ�ت

ي توســيع شــبكة وجهاتهــا واالإجــراءات 
الفاعلــة �ن

ي اتخذتهــا لضبــط التكاليــف ممــا ســاعدنا مــن 
الــ�ت

جديــد عــى تســجيل نتائــج قويــة عــى مــدار 

ي الوقــت الــذي اســتمرت فيــه التحديــات 
العــام و�ن

هــا عــى آداء قطــاع  ــة والسياســية بتأث�ي االقتصادي

جهودنــا  ركزنــا  فقــد   2017 العــام  ي 
�ن ان  الطــ�ي

ــى  ام بأع ن ــ�ت ــى االل ــىن ع ــت م ــن أي وق ــ�ش م أك

التشــغيلية وتوفــ�ي أفضــل  الكفــاءة  مســتويات 

الخدمــات وخيــارات الســفر لعمائنــا.

ــق  ان« عــى تحقي ــة للطــ�ي ــد أن قــدرة »العربي وأك

ــة  ــو قوي ــش نم ــجيل هوام ــة وتس ــة متواصل ربحي

نمــوذج  متانــة  تعكــس  عملياتنــا  امتــداد  عــى 

ي 
داري �ن ــق االإ ــاءة الفري ــاه وكف ــذي نتبن ــال ال االأعم

ــة. ك ال�ش

ــال  ــجلت خ ــد س ان« ق ــ�ي ــة للط ــت »العربي وكان

ــة  ــا صافي ــام 2017 أرباح ــن الع ــ�ي م ــع االخ الرب

ــادة  ــل زي ــا يمث ــو م ــم وه ــون دره ــت 26 ملي بلغ

ــجلتها  ي س
ــ�ت ــائر ال ــن الخس ــة ع ــبة 177 بالمائ بنس

كــة خــال الربــع الرابــع مــن العــام 2016  ال�ش

ــت  ــا وصل ــم .. كم ــون دره ــت 33 ملي ي بلغ
ــ�ت وال

ي 31 
ي االأشــهر الثاثــة المنتهيــة �ن

كــة �ن إيــرادات ال�ش

ــادة  ــون درهــم أي بزي ديســم�ب 2017 إل 858 ملي

نســبتها 5.4 بالمائــة مقارنــة بنحــو 814 مليــون 

ة ذاتهــا مــن العــام 2016  ي الفــ�ت
درهــم حققتهــا �ن

ن طائراتهــا مــا يزيــد عــن 2  كــة عــى مــ�ت ونقلــت ال�ش

ي الربــع االأخــ�ي مــن العــام 2017 
مليــون مســافر �ن

شــغال المقاعــد بلــغ 78  مســجلة معــدال مرتفعــا الإ

ــة . بالمائ

ي إن 
ــا�ن ــد آل ث ــن محم ــدهللا ب ــيخ عب ــاف الش وأض

كــة ونســبة إشــغال المقاعــد  االأداء القــوي لل�ش

ي 
ان« �ن ي حققتهــا »العربيــة للطــ�ي

المرتفعــة الــ�ت

الربــع االأخــ�ي مــن العــام 2017 قــد تأثــرت إيجابيــا 

بتحســن هوامــش االأربــاح وترشــيد ســعة العــرض 

ــة  ــى ثق ــن ع ــرا ونح ــوق مؤخ ــهدتها الس ي ش
ــ�ت ال

ي المنطقــة 
ان �ن تامــة بقــوة أساســيات قطــاع الطــ�ي

الطلــب  ي يقودهــا 
الطويــل والــ�ت المــدى  عــى 

ة  الحــالي عــى الســفر الجــوي واالســتثمارات الكبــ�ي

المنطقــة  موقــع  جانــب  إل  التحتيــة  البنيــة  ي 
�ن

ان. ن عــى الخارطــة العالميــة لصناعــة الط�ي المتمــ�ي

ان  واختتــم رئيــس مجلــس إدارة العربيــة للطــ�ي

ــك  ان« تمتل ــ�ي ــة للط ــأن »العربي ــون ب ــن واثق : نح

ــغيلية  ــدة التش ــب والقاع ــال المناس ــوذج االأعم نم

لتواصــل  وريــة  الرصن التحتيــة  والبنيــة  المائمــة 

إضافيــة  قيمــة  ذات  مبتكــرة  خدمــات  تقديــم 

ــا ســنواصل استكشــاف  ــا ونحــن مــن جهتن لعمائن

ــدة  ــاريع جدي ي مش
ــول �ن ــدة والدخ ــرص الجدي الف

ي 
كــة و�ن تخــدم خطــط التوســع الطموحــة لل�ش

الوقــت نفســه نوفــر أفضــل عائــد عــى االســتثمار 

لمســاهمينا.

عــى  حصولهــا  ان«  للطــ�ي »العربيــة  وتواصــل 

التكريــم عــى الصعيــد المحــىي والعالمــي تقديــرا 

حيــث  المجتمعيــة  وجهودهــا  القــوي  الأدائهــا 

نجــازات  ي العــام 2017 بجائــزة »االإ
كــة �ن فــازت ال�ش

ــة«  ــادرات المجتمعي ــوي والمب ــة - االأداء الق النوعي

»إنجــازات قطــاع  توزيــع جوائــز  خــال حفــل 

ان 2017« الــذي أقيــم ضمــن فعاليــات  الطــ�ي

ان الســنوية 2017”. »أمســية قطــاع الطــ�ي

كــة  لل�ش االجتماعيــة  المســؤولية  برنامــج  وكان 

توفــ�ي  إل  يهــدف  والــذي   » الخــ�ي »ســحاب 

الصحيــة  الرعايــة  وخدمــات  مســتدام  تعليــم 

ي مختلــف أنحــاء 
ي المجتمعــات االأقــل حظــا �ن

�ن

كينيــا  ي 
�ن جديــدة  مشــاريع   10 أطلــق  العالــم 

و�يانــكا وبنجاديــش والســودان ومــرص واالأردن.
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Editorial
 

Al Jumruki 

The Consultative Council of Sharjah recently discussed the policy adopted by the 
Department of Seaports & Customs. The session was attended by Chairman and 
Director of the Department who reviewed  its missions  and developments.

From the discussions held a conclusion was reached that the Department of 
Seaports & Customs has followed the right path in investing in the infrastructures 
of its ports and facilities. Such investment has led to supporting, enhancing and  
diversifying the economy of the Emirate and it is found that the Department’s quest 
in developing customs works is adhering more and more towards smart solutions.

Throughout years of dedicated work to serve the community, the Department of 
Seaports & Customs took development as a road to improve the rendered ports 
and customs related services.

With three main seaports that enjoy strategic locations on the Arabian Gulf and 
Gulf of Oman and ten Customs centers on land, sea and air outlets all over the 
Emirate of Sharjah, the entity is providing a wide spectrum of services that boost 
the local economy and protect  and defend the community.

The followed trend of development will improve as it has done in the past that it 
is the best choice to be followed to face future challenges of the ever and fast 
changing world.
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Sultan opens 
career exhibition
His Highness Dr. Sheikh Sultan Bin Mohammed Al 
Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Sharjah, 
inaugurated the 20th edition of the National Career 
Exhibition, on Wednesday February 07 2018, at Expo 
Centre Sharjah. The inauguration was also attended by 
Sheikh Sultan Bin Mohammed Bin Sultan Al Qasimi, Crown 
Prince and Deputy Ruler of Sharjah, Sheikh Abdullah Bin 
Salem Bin Sultan Al Qasimi, Deputy Ruler of Sharjah, Sheik 
Khaled bin Abdullah bin Sultan Al Qasimi, Chairman of the 
Department of Seaports and a number of Sheikhs.

8



 
 His Highness Sheikh Sultan 
cut the traditional ribbon that marked 
the official opening of the event, and 
then toured the exhibition, where he 
met a number of officials from the 
participating establishments. They 
briefed His Highness on the fields of 
employment, job opportunities and 
training programs offered by their 
institutions to Emirati graduates. 
 
The exhibition, which is organised by 
Expo Centre Sharjah in partnership with 
the Sharjah Chamber of Commerce and 
Industry (SCCI), the Emirates Institute 
for Banking and Financial Studies 
(EIBFS) and the Sharjah Government’s 
Directorate of Human Resources, is 
an important and beneficial event, 
especially for Emirati job-seekers. 
 
The exhibition aims to connect 
graduates with various public and 
private sector institutions, as well 
as facilitate their recruitment, 
training and development. 
 
The exhibition has witnessed a 
significant increase in the number 

9
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of participants, with more than 100 
governmental and private entities 
participating, while the previous year 
saw a total of 80 entities participating. 
 
Banks, ministries, government 
departments, all wings of the Armed 
Forces, investment companies, 
private institutions, insurance 
companies and others are among 
the entities that are offering 
employment opportunities to Emiratis. 
 
The inauguration was also attended 
by Abdullah Sultan Al Owais, Chairman 
of the SCCI, Dr Tariq Sultan Bin 
Khadem, Member of the Sharjah 
Executive Council and Chairman of 
the Sharjah Government’s Directorate 
of Human Resources, Jamal Al Jasmi, 
General Manager of EIBFS and Head 
of HR Development Committee in 
the Banking and Financial Sector, 
Saif Mohamed Al Midfa, CEO of Expo 
Centre Sharjah, and a number of heads 
and directors of federal and local 
departments and institutions, as well 
as members of the Board of Directors of 
Sharjah Chamber and bank executives. 
 
His Highness Sheikh Sultan 
honoured Saqr Ghabash, former 
Minister of Human Resources and 
Emiratisation, for his support and 
efforts to strengthen Emirati human 
resource and boost Emiratisation. 
 
His Highness also honoured the 
UAE Central Bank for supporting 
Emiratisation in the banking sector 
and presented the award to Saif 
Hadaf Al Shamsi, Assistant Governor 
for Monetary Policy and Banking 
Supervision, who attended the 
event on behalf of the Governor. 

10
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His Highness also honoured the 
banks that achieved the highest 
percentage of Emiratisation. His 
Highness also presented the 
Human Resources Development 
(HRD) Awards for the banking and 
financial sectors and presented 
the Best Emiratisation CEO Award. 
 
The HRD Awards were presented in 
two categories. The first category 
comprised banks that hired a total 
number of 1,000 employees and 
above. The honour was awarded 
to Abu Dhabi Islamic Bank and was 
presented to  Khamis Bou Haroun, 
Deputy Chairman and Acting CEO, 
as well as Sharjah Islamic Bank, 
where the Award was presented 
to Mohammed Ahmed Abdullah, 
Chief Executive Officer of the Bank. 
 
The second category was presented 
to banks who hired a total of 500 
employees and above, and the 
category was won by Commercial 
International Bank (CIB), where 
the Award was received by Mark 
Robinson, CEO of the Bank. 
 
Mohammed Ahmed Abdullah, CEO 
of Sharjah Islamic Bank, won the 
Best CEO award, while Magda Al 
Suwaidi, Head of Integration of Retail 
Banking at First Abu Dhabi Bank, 
won the Outstanding Woman Award 
in the Banking and Financial sector.   
 
The awards aim to enhance 
Emiratisation efforts and have 
been particularly successful since 
their inception in 1999. They 
hold a special place in supporting 
human resource development 
and Emiratisation policies. l 

11



The meeting,  which was 
headed by Her Excellency Khawla 
Abdul Rahman Al Mulla, Chairperson 
of the Sharjah Consultative Council, 
attended by Sheikh Khaled bin 
Abdullah bin Sultan Al Qasimi, 
Chairman of the Department of 
Seaports & Customs and Mohammed 
Mir Abdulrahman, Director of DSPC.
During the meeting, Sheikh Khaled 
said that the department has achieved 
a lot in developing its facilities 
and attracting and supporting 
international companies to use local 

 The Sharjah Consultative Council held a meeting on January
 11. 2018 with top officials of the Department of Sharjah
 Seaports& Customs( DSPC) to discuss the activities of the
local ports and customs in the Emirate.

Sharjah 
Consultative 
Council Discusses 
DSPC’s Activities
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ports, which contributed in rising 
the shipping and trading activities, 
as per the directives of His highness 
Dr. Sheikh Sultan bin Mohammed Al 
Qasimi, Supreme Council Member and 
Ruler of Sharjah. 
Sheikh Khaled emphasized that the 
DSPC is the shield that safeguards 
the sovereign and economic 
security of the state by cracking 
down smuggling and controlling the 
emirate’s terminals with cooperation 
of the federal and local concerned 
authorities. 
 He declared that the three ports of 
Sharjah, literally; Khalid, Hamriyah and 
Khorfakkan are the main seaports 
of the Emirate and regarded as the 
mainstream that nourishes the 
import -export movement and cargo 
handling. These ports are extremely 
important, thanks to their strategic 
locations on the Arabian Gulf and 
the Gulf of Oman. The three ports 
are connected together by modern 
net of roads that lead to all emirates 
of the UAE. The DSPC believes in  
investing in the infrastructures field 
due to its vital role in developing 
the economy of the Emirate. On this 

basis the Department worked on 
construction of road network that 
joins Sharjah Ports with the Federal 
Expressways to facilitate movement 
of cargo throughout the ports. The 
Port of Hamriyah and the Free Zone 
of Hamriyah have been connected to 
Sheikh Mohammed bin Zayed Road, 
while Khorfakkan Port was joined to 
Sharjah via Al Maliha highway.
Sheikh Khaled pointed out that  the 
Department is keeping pace with all 
developments and it is now following 
the direction of implementing smart 
services as well as it has renewed 
all customs inspection equipment at 
Sharjah International Airport terminal. 
He stressed on the importance of 
partnership with the private sector. 
The department has realized this by 
its successful partnership with its 
strategic partner Gulftainer Group 
which is participating in marketing 
the services of the department 
and increasing the throughput of 
container handling. The department is 
also committed to social partnership 
by supporting the events and 
activities of the Supreme Council of 
Family Affairs for its vital role in social 

awareness.
The Chairman also draw the attention 
to the importance of rising the role 
of the Department in protecting the 
Emirate’s coasts from ship stranding. 
The department has prepared a 
law draft that enables the DSPC to 
proceed in safeguarding its coasts 
from any harm and damage. the draft 
is being now studied by the legal 
department of the Ruler’s Office.
For his part Mohammed Meer Abdul 
Rahman, Director of the Department  
emphasized that the DSPC is keen 
to make the best usage of the its 
potentials to boost its share in the 
GDP. The Seaports of Sharjah are 
presenting operational services 
by organizing the navigational 
movements and cargo loading and 
unloading operations along with 
the customs related operations that 
includes inspection and customs 
clearance.
The Council’s members also discussed 
the department’s objectives and 
competencies, as well as its role in 
the national economy and achieving 
local economic development, and 
its services and operations.l 
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  Within the celebrations  of the World Customs
 Organization (WCO)  on the World Customs Day, the
 activities of the “first week of Emirates Customs”
 was kicked off  on January 22 2018 and lasted till
January 25 2018 at Ajman Hotel.

A Huge participation
of  Sharjah Customs in the
First Emirates Customs Week

14



The inauguration of the 
week was led by HE Ali Mohamed 
bin Subaih Al Kaabi, Customs 
Commissioner and Chairman of the 
Federal Customs Authority (FCA), 
Sheikh Mohammed bin Abdullah al 
Nuaimie, Chairman of Ajman Port 
and Customs Department, Head of 
Committee of Celebrations of the 
First Week of Emirates Customs and 
several Director Generals of Customs 
Departments of the UAE, Strategic 
Partners and Federal and local 
customs staffs.
Addressing the audience,  Al Kaabi said 
that the celebrations of the Customs 
day in this year is marking cooperation 
and integrity in customs sector in the 
United Arab Emirates. He stated that 
the UAE is celebrating the Worlds 
Customs Day upon the invitation 
of the Federal Customs Authority  
and a generous initiative of  Sheikh 
Mohammed bin Abdullah al Nuaimie, 
Chairman of Ajman Port and Customs 
Department to host the inauguration 
ceremony  with the participation all 
parts of  the UAE customs community 
representing  the unity of the customs 
sector in Emirates.
He added that the event also marks 
the principals adopted by the late 
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan( 
May Allah bless his soul) which comes 
in the beginning  of this year, the year 
of “Zayed Al Khair” which embodies 
the year of giving, including the unity 
and giving for the good of our country.

His Excellency said that the WCO 
has selected the theme; “A secure 
business environment for economic 
development” for the world customs 
celebrations in this year, emphasizing 
that security and development are 
comprising the most points of interest 
for the FCA.
HE Ali Mohamed bin Subaih Al Kaabi, 
Customs Commissioner and Chairman 
of the Federal Customs Authority 
and Sheikh Mohammed bin Abdullah 
al Nuaimie, Chairman of Ajman Port 
and Customs Department honoured  
several  UAE customs officers for 
best customs confiscations including 

Customs Officer Mohammed Ali 
Abdullah Issa from Sharjah Customs.
Several Dignitaries participated in the 
event including HE Mohammed Meer 
Abdul Rahman, Director of Department 
of Seaports & Customs (Sharjah), 
Mr. Khamis Al Bidaiwi, Director of 
Khorfakkan Customs Centre, Mr. 
Abdullah Mahmoud Al Hamadi,  
Director- Assistant of Khorfakkan 
Customs Centre , Mr. Yaqoub Ghabish, 
Director of Hamriyah Customs 
Centre, Mr. Omar bu Shabss,  Director 
Assistant of Hamriyah Customs 
Centre and several customs officers 
and employees of Sharjah Customs.   l 

A Huge participation
of  Sharjah Customs in the
First Emirates Customs Week

15



DSPC NewsAl Jumruki 92

The workshop which was 
held at Al Jawahar  Hall -Sharjah, 
Chamber of Commerce and Industry, 
attended by more than 63 persons 
being customs officers and 
employees from several customs 
centres of the UAE representing 
Customs authorities of Abu Dhabi, 
Dubai, Ajman, Umm Al Quwain, Ras Al 
Khima,  Fujairah and Sharjah.

Dr. Ahmed Mohammed Albakr, 
Chairman’s Consultant for Legal 
Affairs at the Federal Customs 
Authority run the workshop 
and reviewed the concept of 
“integrity” in customs, the Arusha 
Declaration and the customs national 
objectives which are aiming at 
collection of duties, facilitation of 
trade, community protection and 
safeguarding the national security. 
The workshop witnessed a strong 
interaction of the  participants about 
the concept of integrity in customs. l 
     

 Within the activities held to mark
 the  “First Emirates Customs
 Week”, the Department of Seaports
  and Customs with association of
 the Federal Customs Authority,
 organized on January 23 2018
 a workshop under the theme of
Customs Integrity.

A workshop on 
Customs Integrity
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The 46th National 
Day Celebrations

 Within the celebrations of the
 nation commemorating the
 foundation of the Union, the
 Department of Seaports and
 Customs(DSPC) celebrated
 the 46th   anniversary of the
 National Day of the United Arab
 Emirates.

18



The Headquarters of the 
Department at Al Layyah, Customs 
Centres premises and  port facilities 
observed the national day by 
decorating the buildings and hanging 
the flags of the United Arab Emirates 
The staff of the Department expressed 
their joy and extended their sincerest 
congratulations to His Highness 
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, 
President of the United Arab Emirates, 
His Highness Sheikh Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, Vice President, 
Prime Minister and Ruler of Dubai and 
His Highness Dr. Sheikh Sultan bin 
Mohammed Al Qasimi, Member of the 
Supreme Council and Ruler of Sharjah 
and the Rulers of the Emirates and 
people of the UAE.
They proudly reviewed the 
unprecedented great achievements 
in Political, Economical, Commercial, 
Humanitarian, Cultural and Educational 
fields, all of which is attributed to the 
visionary leadership of the country.    
Several members of staff expressed 
their pleasure at the 46nd National 
Day wishing more progress and 
prosperity to the people of the United 
Arab Emirates. 
The DSPC also distributed gifts on the 
prestigious celebration to each and 
every employee of the department.
Prior to  November 2nd, the Department 
participated in observing the United 
Arab Emirates Flag Day which was 
celebrated on the Flag Island  in the 
largest national gathering  in Sharjah 
which took place under the theme  “ 
the UAE of giving and Generosity” 
synonymously with celebrations of 
the Flag Day across the country . Also  
the staff of customs centres and the 

department’s administrations marked 
the happy event.
The headquarters of the Department 
of Seaports & Customs held a special 
ceremony on November 28 2017,  
to mark the UAE 46th National Day 
Occasion. 
National songs were performed and 

gifts were distributed to the staff and 
workers of the department as well as 
the customers and there was a corner 
for National dishes for all.
The celebrations of the National 
Day at other Sharjah Customs 
Centers were held between  26th 
and 29th of November 2017. l 
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The participation of the 
department came within the platform 
of  all of Sharjah’s Government 
Departments which included 48 
agencies .
More than 140 applications were 
displayed at Sharjah Government 
platform including some smart 
e-services which were displayed to 
the public for the first time. These 

The Department of Sea-
 ports & Customs (DSCP)
 concluded its participation
 in the 37th session of  Gitex
  Technology Week Exhibition
 which was held at Dubai
Trade Centre during the peri-
od 14-18 October 2017.

Department of Seaports 
and Customs Concludes 
its Participation in 
Gitex 2017
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e-services are aiming at facilitating  
procedures and time consumption 
for all customers of the  government 
entities of Sharjah.
DSCP participation came within the 
direction of His Highness Dr. Sheikh 
Sultan Bin Mohammed Al Qasimi, 
Member of The Supreme Council and 
Ruler of Sharjah to provide latest 
solutions by linking together all 
governmental entities digitally. DSPC’s 
participation also came within the 
support of Sheikh Khaled bin Abdullah 
bin Sultan Al Qasimi, Chairman of 
the Department of Seaports & 
Customs and H.E. Mohammed Meer 
AbdulRahman Al Sarrah, Director of 
DSPC.
One of the most attracting e-services 
of the participant team of the 
department which unveiled in this 
session  was the “Technical Support 
Truck”. The Truck was designed to 
provide multiple services outside the 
land customs zone and was developed 
to provide customs related e-services 
in places where no customs office is 
available. It also can serve as mobile 
clearance office and is provided with 
some monitoring  equipment.
The Technical Support truck can 
support the following:

• Customs inspections as the 
truck is furnished with state-
of-art equipment fitted to be 
used in various locations and 
circumstances.

• Customs Clearance proceedings
• Issuance of VCC (Vehicle Customs 

Certificates)

• Monitoring system that is 
provided with high quality Video 
surveillance Cameras   (outdoor/
indoor).

Sheikh Sultan bin Ahmed Al Qasimi, 
Chairman of Sharjah Media Council 
with Sheikh Khalid bin Ahmed Al 
Qasimi, Director General of the 
Department of Digital Government  
visited the stand of the DSPC  and 
were acquainted with the e-services 
afforded .
The participating DSPC team of IT 
staffs and Customs officers  included 
Mr. Ibrahim Al Raeesi, Director of 
Khatm Al Melaha Customs Centre, Mr. 
Mohammed Abdul Wahid Al Ajmani, 
Mr. Majid Yaqoub al Ramsi, Mr.Thomas 
John, Mr. Abdullah Al Mazimi, Mr. Dhiab 
Joma Al Suwaidi , Mr. Hareb issa Hareb, 
and Mr. Abdullah Yousuf Elyassi. l 
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 The Department of 
Seaport & Customs has conducted  a 
Health Awareness Campaign with 
collaboration of NMC Group. This was 
the second of its kind within four 
months.
The campaign which was launched  
on January 16 2018, aimed at raising 
awareness among the staff about  
general health issues related to blood 
pressure, blood sugar and cholesterol.
 Free medical checkups were 
made available for staff who gathered 
at the checking point for the purpose 
of the stated medical checkups. l 

Health Awareness 
Campaign for Staffs
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A delegation of the Federal Customs 
Authority (FCA) has visited the 
headquarters of the Department 
of Seaports & Customs (DSPC) and 
Hamriyah Customs Centre. The 
delegation conducted meetings on 
14 and 15 November 2017 at the 
Headquarters of the Department 
with Sharjah Customs Officials  in 
the course of consultations with all 
customs administrations in the United 
Arab Emirates in order to develop 
customs procedures and unify them.
 Mr. Abdullah Howkel, Head of 
Customs Clearance Section(DSPC) 
Mr. Abdullah Mahmud Al Hamadi, 
Director Assistant of Khorfakkan 
Customs Centre and Ali Abdul Hussein, 
Finance Manager (DSPC) attended the 
meeting and briefed the delegation 
which included representatives of FCA 
and UAE Customs Departments about 
implantations of customs procedures 
in Sharjah Customs.
Earlier, the FCA delegation  also had 
visited  Hamriyah Customs Centre 
on 12 & 13 November 2017  where 
Mr. Yaqoub Ghabish, Director of 
Hamriyah Customs Centre and his 
assistant Mr. Omar Bushabs, received 
the delegation and held meetings 
with them for the same purposes.l 

FCA Delegation Visits 
the Headquarters of the 
Department and Hamriyah 
Customs Centre
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DSCD Delegation 
Visits Sharjah 
Customs
A delegation of the Department of Statis-
 tics and Community Development (DSCD)
visited the Headquarters of the Depart-
 ment of Seaports & Customs on October
 19 2017.

The delegation which was 
headed by Norah Al Shamsi  held a 
meeting with Mr. Jamal Al Sheikh, 
Assistant - Head of Statistics Section 
of Sharjah Customs to boost bilateral 
cooperation between both parties. 
They also discussed the  annual  
statistical reports of Sharjah Customs .
The Statistics Section at Sharjah 
Customs is one of the main and 
vital section in the Department. 
It provides information  about all 
commercial operations including 
Imports, Exports ,Re- Exports 
and Transits of goods through 
all customs centres of Sharjah. l 
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His Excellency Sheikh Khalid bin Sultan 
bin Ahmed Al Qasimi, Director General of 
Department of E -Government awarded  
the Department of Seaports & Customs 
for its recognized participation in Gitex 
20147. Present at the ceremony were 
several officials and Director Generals 
of Sharjah Government Departments.
Sheikh Khalid presented appreciation 
certificates for the DSPC team  which 
participated in Gitex 2017 show 

DSPC Awarded 
for Gitex 2017 
Participation

and a plaque commemorating their  
successful accomplishment in that 
event.
The stall of the Department at Gitex 
2017 witnessed a great attraction 
from the visitors due to the innovated 
e- services especially the “Technical 
Support Truck” for its importance as 
a mobile customs office which can 
issue various customs bills and support 
inspection operations. l

 A ceremony  was held at Al Qasimia
 University on October 30th 2017 for
 awarding the Departments of Sharjah
 Government who participated in the
technology Gitex 2017 show.
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Customs Inspection Methods 
within its strategic  cooperation with 
Sharjah Police Academy, Sharjah 
Customs  organized  Customs 
Inspection Methods training course 
during the period 14 to 16 November 
2017 at Sharjah Police Academy.  
Seventeen Customs officers from 
several Customs Centres have 
participated in this training course.
The training session aimed at 
highlighting the new ways of 
inspection and perspectives. 
All participants were awarded 
certificates for completing the 
session by  Lieutenant Colonel Nasir 
Sulaiman Al Nuaimi- Head of Training 
and Occupational Development  at the 
Ac a d e my . 

Training Courses 
for Customs Staff

The Department of Seaports and Customs organized several training courses 
in which many customs inspectors and employees participated. It is aimed 
by these training courses to improve skills of the staff and to acquire more 
knowledge about the latest customs related developments which might reflect 
positively on their performance and Sharjah Customs as a whole. The following  
training courses were conducted:
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Customs Tariff and H.S. Code
Sharjah Customs also organized a 
training course about Customs Tariff 
and H.S. Code. The trainees have 
been acquainted about the recent 
developments of customs tariff  and 
the harmonized system code (adopted 
by the World Customs Organization) 
which are very important in 
understanding  and implementation of 
customs duties and classification of  
commodities. 
Customs officers and customs 
clearance staffs  from Creek Customs 
Centre, Cargo Customs Centre, 
Container Customs Centre, SAIF 
Zone Customs Centre and Hamriyah 
Customs Centre joined the course.
The session was conducted during 
the period 911- January 2018 at the 
meeting hall of Container Customs 
Centre.

Revealing document & 
signature Forgery
Sharjah Customs also conducted a 
training session from 16 till 18 January 
2018 at Container Customs Centre’s 
meeting hall, about revealing document, 
signature, and bank-document forgery. 
Employees who joined the session were from 
Creek Customs Centre, Hamriyah Customs 
Centre, Container Customs Centre and Post 
Customs Centre.
Participants were awarded certificates for 
completing the session by Mr. Mohammed Ali 
Mohammed  Al Ha-san Al Shamsi, Assistant- 
Director of Container Customs Centre.
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Occupational Etiquette  
Fifteen Customs Officers from 
Creek, SAIF Zone, Container 
Customs, Passenger  Centre(Sharjah 
International Airport), Cargo (Airport) 
and Hamriyah Customs Centres 
joined a training course about the 
occupational etiquette during the 
period  January 2123- at Sharjah 
Chamber of Commerce and Industry.
The course was totally dedicated 
to explain and review principles and 
communication of Occupational 
Etiquette  related to customs works.
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Diplomatic, military, 
personal effects and 
charities exemptions and 
duty exempted goods,    
Sharjah Customs also concluded“ 
diplomatic, military, personal effects 
and charities exemptions and duty 
exempted goods” course which was 
held at   the meeting hall of Container 
Customs Centre during the period April 
1113- February 2018. Participants 
were briefed about the concepts 
and understanding the theme of the 
training course
Customs officers from five customs 
centres took part in this course. l
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Shurooq and Eagle Hills 
will work together in a strategic 
partnership, represented by Eagle Hills 
Sharjah Development, a dedicated real 
estate company that aims to develop 
the three projects – Maryam Island, 
Kalba Waterfront, and Palace Al Khan. 
The large-scale projects, including 
high-end hospitality facilities in 
Sharjah, will give a strong boost to the 

Sultan
Launches New Sharjah 
Real Estate Projects 
Worth AED2.7bn

 His Highness Dr. Sheikh Sultan bin Mohammed Al Qasimi,
 Supreme Council Member and Ruler of Sharjah, unveiled
 three real estate projects to be developed in Sharjah, worth
 AED2.7bn, by a joint venture between Sharjah Investment and
Development Authority (Shurooq) and Eagle Hills.

emirate’s flourishing property sector, 
setting new benchmarks for housing, 
hospitality, and retail offerings, as 
well as lifestyle communities in the 
emirate.
At the event of launching the new 
project on January 16 2018, Sheikha 
Bodour bint Sultan Al Qasimi, 
chairperson of Shurooq and Eagle Hills 
Sharjah Development, said: “Sharjah 

is witnessing a distinctive boom in 
its diversified economy which has 
been attracting various investments 
from business leaders around the 
world, making the Emirate a premium 
investment destination for tourism 
and trade, thanks to the leadership of 
HH Dr. Sheikh Sultan bin Muhammad 
Al Qasimi, Member of the Supreme 
Council Ruler of Sharjah.

Palace Al Khan

Local EconomyAl Jumruki 92
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“At Shurooq, we dedicate our efforts 
to working with various government 
entities in the emirate to establish 
the groundwork for promising 
opportunities for several businesses, 
and to strengthen our infrastructure 
in support of both public and private 
sectors. Today, we are gathered to 
announce a strategic partnership 
between Shurooq and Eagle Hills in 
order to launch three new projects 
that provide unique residential and 
leisure opportunities to citizens and 
residents in Sharjah, thanks to our firm 
belief in the Emirate’s competencies.”

Kalba Waterfront
Kalba Waterfront boasts a magnificent 
view of a serene lagoon lined by 
mangroves, surrounded by beautiful 
natural scenery. The mall offers an 
outdoor shopping experience, along 
with a variety of indoor and outdoor 
restaurants and a children’s play 
area, in addition to a park around the 
lagoon, allowing guests to enjoy a 
relaxing atmosphere and a peaceful 
retreat on the lakeside promenade. 
Kalba Waterfront is designed as an 

integrated family community that 
aims to meet the needs of visitors and 
surrounding local communities. The 
mall features a supermarket, a family 
entertainment centre, and a large food 
court.

Maryam Island
Maryam Island is the latest addition to 
Sharjah’s burgeoning tourism sector. 
It is the first waterfront development 
destination of its kind in the emirate. 
Nestled in the heart of Sharjah, Maryam 
Island offers residential apartments 
and retail outlets, five- and four-star 
hotels, luxury villas, and waterfront 
food and beverage outlets, as well as 
a souq and various facilities such as a 
spa, a fitness club, a swimming pool, 
and a children’s play area. Maryam 
Island is located in downtown Sharjah 
overlooking the Arabian Sea. It is a 
premier waterfront plot providing easy 
access to the whole emirate as well as 
the neighbouring emirates.

Palace Al Khan
Palace Al Khan represents a splendid 
addition to Sharjah’s elegant 

skyline and exciting hospitality and 
tourism offerings. The hotel offers 
a spectacular blend of nature and 
state-of-the-art facilities, integrating 
Sharjah’s downtown history with 
modern waterfront living. Complete 
with a spa, a fitness club, an outdoor 
swimming pool, conference facilities 
and parking, Palace Al Khan is 
comprised of 87 keys in total, including 
executive suites. l

Maryam Island

Kalba Waterfront
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Elan to set up steel 
drum production 
facility in Sharjah

 Sharjah-based Elan Incorporated, a
 leading polymer based industrial
 packaging company, is setting up
 a production facility for tight head
 and open top steel drums of up to
 220 litres (55 gallons) capacity
 for the growing petrochemical

 and chemical industries in UAE.
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Elan’s new state-of-the-art 
manufacturing unit will be set up at 
the Hamriyah Free Zone, and will have 
a capacity of over 2 million drums per 
annum, said a statement. 
The project is likely to be completed 
by end of 2018 at an estimated cost 
of Dh35 million ($9.52 million), it said. 
Elan has entered into a long-term 
lease agreement with Hamriyah Free 
Zone for setting up the factory, which 
will offer internationally acclaimed 
steel drums representing latest 
technology. This fully automated 
plant with the most modern 
manufacturing and testing facilities 
will be the first of its kind in the 
region, it added. 
Strategically located Hamriyah Free 
Zone, which offers most modern 
infrastructure and most investor 
friendly environment for the business 
to grow. 
This new facility is an extension of 
Elan’s current operations at Sharjah 
Free Zone, producing intermediate 
bulk containers, polymer containers 
and drums. 
Anil Jain, one of the owners of Elan 
Incorporated, said: “We always wanted 
to be one-stop-shop for industrial 
packaging for our valued customers/
users.” 
“Steel drum operations will allow us 
to reach out to the ever expanding 
petrochemical and chemical industries 
in the region, and forge long term 
partnerships,” he said.  
C Hubert, head of international 
operations of parent company, Time 
Technoplast Limited, said: “We have 
worked tirelessly to the delight of 
our valued customers in 12 countries 
and this new facility will help us 
service large number of users in the 
region, who deserve to get the best 
packaging products available world-
over.”l
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The WCO Harmonized System Committee (HSC) held its 60th Session 

from 27 September to 6 October 2017 at WCO Headquarters in 
Brussels.  The session was attended by 169 participants representing 

78 Contracting Parties to the HS Convention, one WCO Member 
administration and three international organizations.
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During his opening address 
Mr. Ping LIU, Director of Tariff and Trade 
Affairs, referred to the symbolic and 
historic importance of this gathering; 
the Harmonized System Committee 
was now celebrating its 60th Session, 
thus exceeding the number of 
sessions held by its predecessor, the 
old Nomenclature Committee.  Since 
its first session, held in April 1988, the 
Harmonized System Committee had 
examined 4,144 Agenda items and 
taken 2,230 decisions.
Over the years, the number of 
Contracting Parties to the Harmonized 
System Committee had grown from 4 
in 1985 to 156 today, and the number 
of countries and Economic and/or 
Customs Unions that used the HS now 
stood at 209.
In the course of its recent sessions, 
the Committee had adopted 
innovative approaches for dealing 
with a number of challenges, including 
how to take account of technological 

WCO
Harmonized System 
Committee (HSC)
celebrates its 60th Session

developments and requests related 
to environmental issues, all of which 
were assuming increasing importance.
The Director also highlighted the tasks 
that lay in store for the Committee, 
saying he was confident that it 
would be able to step up the pace 
of its decisions thanks to a speedier 
decision-making process.
During the 60th Session, the HSC 
took some 50 classification decisions 
related to products covered by the 
HS Nomenclature, in at least seven 
different areas.  The Committee 
adopted 18 sets of amendments to 
the Explanatory Notes and approved 
21 new Classification Opinions. 
As part of the work to prepare the 
Seventh Edition of the HS (HS 2022), 
six sets of amendments to the 
Nomenclature were provisionally 
adopted, and some decisions on the 
classification of goods were submitted 
to the HS Review Sub-Committee for 
consideration of possible amendments 

to the Nomenclature to facilitate the 
classification of various products, 
such as 3D printers for example, 
and motor vehicle windscreens.  
Productive discussions were held 
on how to classify products newly 
released on to the world market, in 
areas which included cutting-edge 
technology (for example, equipment 
for manufacturing LCD modules), the 
food industry (for example, blanched 
green shell mussels), and the tobacco 
industry, with a useful exchange on 
how to classify new tobacco products.
Another notable aspect of the 
Committee’s work was an intervention 
made by Mexico to withdraw 
a reservation it had entered in 
respect of the classification of a 
commodity, in keeping with the 
approach adopted by the Council at 
its 129th/130th Sessions to limit the 
number of reservations entered by 
administrations in respect of decisions 
taken by the Committee.l

35



Aviation NewsAl Jumruki 92

Air Arabia’s net profit for 
the full year ending December 31, 
2017 was AED 662 million, a 30 
per cent increase compared to AED 
509 million registered in 2016. 
Turnover for the full year 2017 was 
in line with the preceding 12 months 
reaching AED 3.74 billion. More than 
8.5 million passengers flew with Air 

Air Arabia recently announced full-year financial 
results for 2017 as the Middle East and North 
Africa’s first and largest low-cost carrier once again 
delivered high levels of profitability and growth 
across the breadth of its operations.

Air Arabia Posts 
2017 net profit of 
AED 662
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by its network expansion strategy 
and cost control measures helping us 
to once again deliver a strong set of 
results. While political and economic 
challenges continued to impact the 
performance of the aviation sector in 
2017, we have focused more keenly 
than ever on ensuring the highest 
level of operational efficiency and 
appealing product offering”.
He added: “Air Arabia’s ability 
to continue to report sustained 
profitability and achieve solid growth 
margins across our network reflects 
the strength of our business model 
and the carrier’s management team.”
In the fourth quarter of 2017, Air 
Arabia reported a net profit of AED 
26 million, an increase of 177 per cent 
compared to a net loss of AED 33 
million registered in the last quarter of 
2016. Turnover for the three months 
ending December 31, 2017 was AED 
858 million, an increase of 5.4 per cent 
compared to AED 814 million in the 
same period in 2016. Air Arabia flew 
over 2 million passengers in the final 
quarter of 2017 at an impressive seat 
factor of 78%. l

Arabia in 2017 and the average seat 
load factor – or passengers carried as 
a percentage of available seats – in 
2017 stood at an impressive 79 per 
cent.
Following its solid full year 2017 
performance, Air Arabia’s Board 
of Directors proposed a dividend 
distribution of 10 per cent of share 
capital, which is equivalent to 10 fils 
per share. This proposal was made 
following a meeting of the board of 
directors of Air Arabia and is subject to 
ratification by Air Arabia’s shareholders 
at the company’s upcoming Annual 
General Meeting.
Air Arabia added 21 new routes to its 
global network in 2017 from its five 
operating hubs in the UAE, Morocco, 
Egypt and Jordan. The carrier took 
delivery of 4 new aircraft and ended 
the year with a fleet of 50 Airbus 
A320 aircraft operating to 140 routes 
across the Middle East, Africa, Asia 
and Europe.
Sheikh Abdullah bin Mohammad Al 
Thani, Chairman of Air Arabia said: 
“Air Arabia has enjoyed consistent 
and sustained growth in 2017 driven 
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Power your growth from a strategic 
Middle East hub.

Enjoy world-class facilities and a thriving 
community of 6,500 other businesses 
at Sharjah’s Hamriyah Free Zone, where 
infrastructure and connectivity align with a 
conducive corporate environment. Full foreign 
ownership is permitted, as well as repatriation 
of capital and profits, and you’ll pay no 
corporate, income, import or export taxes.
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corporate prosperity
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