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كلمة
ناقــش المجلــس االستشــاري فــي الشــارقة سياســة دائــرة الموانــئ
البحريــة والجمــارك وبحضــور الشــيخ خالــد بــن عبــداهلل بــن ســلطان
القاســمي رئيــس الدائــرة ومحمــد ميــر عبدالرحمــن مديــر الدائــرة
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.
وخــال ســنوات مــن العمــل المكــرس لخدمــة المجتمــع ،اتخــذت
دائــرة الموانــئ البحريــة والجمــارك التطويــر نهجــً لهــا فــي تحســين
الخدمــات التــي تقدمهــا بثالثــة موانــئ بحريــة متطــورة متميــزة
بمواقعهــا علــى الخليــج العربــي وخليــج عمــان وبعشــرة مراكــز
جمركيــة فــي مختلــف المنافــذ البريــة والبحريــة والجويــة لإلمــارة
حيــث تقــدم الدائــرة طيفــً واســعًا مــن الخدمــات التــي تدعــم
االقتصــاد المحلــي وتعمــل علــى حمايتــه وحمايــة المجتمــع.
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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افتتــح صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس
األعلــى حاكــم الشــارقة ،صبــاح األربعــاء ،الموافــق  7فبرايــر  2018وبحضــور ســمو الشــيخ
ســلطان بــن محمــد بــن ســلطان القاســمي ولــي العهــد نائــب حاكــم الشــارقة ،فعاليــات
«المعــرض الوطنــي للتوظيــف» بنســخته العشــرين.

سلطان

يفتتح المعرض
الوطني للتوظيف
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وبعــد قــص ش
ال�يــط التقليــدي إيذانــاً باالفتتــاح
ســموه المعــرض ،حيــث
الرســمي للحــدث ،تفقــد
ّ
مســؤول الجهــات المشــاركة،
التقــى عــدداً مــن
ي
واطّلــع منهــم عــى مجــاالت التوظيــف وفــرص
ت
ـ� توفرهــا مؤسســاتهم
العمــل وبرامــج التدريــب الـ ي
للخريجــ� والخريجــات إالمار ي ن
ين
اتيــ�.
مســؤول
ســموه إىل ش�ح واف مــن
كمــا اســتمع
ّ
ي
ف
ن
أجنحــة العــرض ،عــن جهــود التوطـ يـ� ي� دوائرهــم
ومؤسســاتهم وأعــداد وطبيعــة الفــرص الوظيفيــة
ين
للمواطنــ� والمواطنــات خــال الــدورة
المقدمــة
ش
الحاليــة ،وعــن أبــرز مــا حققتــه المصــارف و�كات
ين
ين
التوطــ�.
التأمــ� والتمويــل والرصافــة ف ي� مجــال
وشــهد صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة إطــاق
ف
ن
ش
ـ�
دائــرة المــوارد الب�يــة ي� الشــارقة بال�نامــج الوطـ ي
ين
الباحثــ� عــن
للتوظيــف  ،2018والــذي يســتهدف
العمــل ،ويســاهم ف ي� تأهيــل عــدد ( )3000مــن
المــوارد ش
الب�يــة الوطنيــة ،مــن خــال برامــج تأهيلية
يتــم تصميمهــا بنــا ًء عــى احتياجــات الجهــات
الحكوميــة والخاصــة لشــغل الوظائــف المتوفــرة
عــام  ،2018ويتــم تنفيذهــا وفــق أ
الصــول العلميــة
والمهنيــة المعتمــدة ،وتســاهم ف ي� إكســابها المعرفــة
ت
ـ� تؤهلهــا لدخــول مجتمعــات
والخـ بـرة المهنيــة الـ ي
أ
بالضافــة إىل
العمــال وااليفــاء بمتطلبــات الوظائــف ،إ
ـ� ف ي� مياديــن
توفـ يـر عــدد  3آالف فرصــة تدريــب عمـ ي
العمــل المختلفــة لــدى القطــاع الحكومــي والخاص،
وكذلــك توظيــف عــدد ( )2000مــن المــوارد ش
الب�يــة
الوطنيــة المؤهلــة خــال عــام .2018
ن
الوطــ� للتوظيــف الــذي يُنظّمــه
عــد المعــرض
ويُ ّ
ي
مركــز إكســبو الشــارقة بدعــم مــن غرفــة تجــارة
وصناعــة الشــارقة ،وبالتعــاون مــع «معهــد إالمــارات
للدراســات المرصفيــة والماليــة» و»دائــرة المــوارد
الب�يــة» بإمــارة الشــارقة ،أحــد أهــم أ
ش
الحــداث
ن
المواطنــ� عــى مســتوى
المتخصصــة بتوظيــف
ي
الدولــة.
ويهــدف المعــرض إىل توفـ يـر مســاحة تفاعليــة بـ يـ�ن
ين
ين
القطاعــ� العــام
الخريجــ� ومختلــف مؤسســات
بالضافــة إىل تســهيل توظيــف وتدريــب
والخــاص ،إ
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وتنميــة مهــارات الشــباب إالمــار ت يا� وتوجيــه وإرشــاد
ين
الجــدد حــول كيفيــة اختيــار مســار
الخريجــ� ُ
حياتهــم المهنيــة بشــكل يتناســب مــع احتياجــات
ســوق العمــل.
ف
ـارك�ن
شــهدت هــذه الــدورة ارتفاعاً الفتـاً ي� أعداد المشـ ي
ف ي� المعــرض ،حيــث وصــل عددهــم إىل أكـرث مــن 100
جهــة ومؤسســة تمثــل المصــارف والبنــوك والــوزارات
والدوائــر الحكوميــة والقــوات المســلحة بجميــع
فروعهــا والـ شـركات االســتثمارية والمؤسســات الخاصــة
شو�كات التأمـ ي ن
وغ�هــا لفتــح فــرص العمل
ـ� والرصافــة ي
الجديــدة أمــام المو ي ن
اطنــ� والمواطنــات ،وذلــك
ض
ت
الــ� اســتقطبت 80
مقارنــة بــدورة العــام
المــا� ي
ي
جهــة.
وكــرم صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان
بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس أ
العــى حاكــم
ـال صقــر غبــاش الوزيــر الســابق لــوزارة
الشــارقة ،معـ ي
ن
الم ـوارد ش
الب�يــة والتوطـ يـ� لدعمــه وجهــوده ط ـوال
الب�يــة و ي ن
مسـ يـرته الراميــة إىل تمكـ ي ن
ـ� المـوارد ش
التوط�،
وتعزيــز توظيفهــا ف ي� ســوق العمــل.
كمــا كــرم ســموه مــرف إالمــارات العربيــة المتحــدة
ف
المركــزي لــدوره ف� دعم التوطـ ي ن
المرص�،
ـ� ف ي� القطــاع
ي
ي
وتســلم التكريــم نيابــةً عــن المحافــظ ســعادة ســيف
الشــامس – مســاعد المحافــظ لشــؤون
هــادف
ي
السياســة النقديــة والرقابــة عــى البنــوك .وكـ ّـرم ســموه
كذلــك المصــارف الـ تـ� حققــت أعــى نســبة توطـ ي ن
ـ�،
ي
ووزع ســموه جائــزة تنميــة المـوارد ش
الب�يــة ف ي� القطــاع
ف
المــال وجائــزة أفضــل رئيــس تنفيــذي
ي
المــر� و ي
للتوطـ ي ن
ـ�.
وقــام صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة بتســليم
الفائزيــن جوائــز لجنــة تنميــة المــوارد ش
الب�يــة
أ
ووزعــت كالتــال :الفئــة أ
الوىل (ويقصــد بالفئــة الوىل
ي
ين
الموظفــ� مــن  1000موظــف فمــا
إجمــال عــدد
ي
ـ
أبوظ
ـرف
ـ
م
ـا:
ـ
به
ـاز
ـ
ف
فــوق)
ـ� إالســامي وتســلمها
بي
ســعادة خميــس بــو هــارون نائــب رئيــس مجلــس
بالنابــة ،ومــرف الشــارقة
إالدارة والرئيــس التنفيــذي إ
إالســامي وتســلمها ســعادة محمــد أحمــد عبــد هللا
الرئيــس التنفيــذي.
فيمــا فــاز بجائــزة الفئــة الثانيــة (ويقصــد بالفئــة الثانية
إجمــال عــدد الموظفـ ي ن
ـ� مــن  1000 - 500موظف) وقد
ي
ـدول ،وتســلمها الســيد
ـ
ال
ـاري
ـ
التج
ـك
ـ
البن
ـا:
ـ
به
فــاز
ي
مــارك روبنســون الرئيــس التنفيــذي للبنــك.
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كمــا فــاز محمــد أحمــد عبــد هللا الرئيــس التنفيــذي
لمــرف الشــارقة إالســامي بجائــزة أفضــل رئيــس
تنفيــذي ،بينمــا فــازت ماجــدة الســويدي رئيــس
اندمــاج قطــاع الخدمــات المرصفيــة أ
للفــراد مــن
بنــك أبوظــ� أ
يز
المتمــ�ة،
الول بجائــزة المــرأة
بي
لتحفــ� التنافســية ي ن
يز
بــ�
وتهــدف الجائزتــان
المؤسســات المرصفيــة والماليــة لتعزيــز جهــود
ـ� وحققــت نجاحـاً متمـ ي ز
التوطـ ي ن
ـ�اً منذ اســتحداثها ف ي�
ف
ز
العــام  ،1999حيــث تحظــى بمكانــة متمـ يـ�ة ي� دعم
الب�يــة والتوطـ ي ن
سياســات تنميــة المــوارد ش
ـ� كونهــا
تعتمــد عــى المنافســة والمبــادرة ي ن
بــ� المصــارف
والمؤسســات الماليــة لتقديــم برامــج وخطــط
واسـ تـراتيجيات متكاملــة تعمــل عــى تعزيــز جهــود
ين
التوطــ�.
ف
ت
ـ� أســهمت ي� دعــم
كمــا تــم تكريــم المصــارف الـ ي
التوطــ� ف� القطــاع المــر�ف
ن
سياســات وخطــط
ي
ي ي
ن
ـ� وتســلمها حســام
وهــي :بنــك إالمــارات ب ي
د� الوطـ ي
ش
الســيد المديــر العــام إلدارة المــوارد الب�ية ،وبنك
ـامس رئيــس إدارة
بي
د� إالســامي وتســلمها عبيــد الشـ ي
ش
أبوظ�
ـك
ـ
وبن
ـة،
ـ
داري
ال
ـؤون
ـ
والش
ـة
ـ
ي
الب�
ـوارد
ـ
الم
إ
بي
ـ� درويــش رئيــس مجموعــة
التجــاري وتســلمها عـ ي
المــوارد ش
بالضافــة إىل تكريــم بنــك رأس
الب�يــة ،إ
ن
ـ� رئيــس
ـ� وتســلمها ســلطان آل عـ ي
الخيمــة الوطـ ي
ين
التوطــ� إلدارة المــوارد ش
الب�يــة ،وبنــك
قســم
ش
ـ� رئيس
المــرق وتســلمتها الســيدة مريــم آل عـ ي
ين
التوط� والعالقــات الحكومية  .
قســم
حـرض مراســم افتتــاح المعــرض وتوزيــع الجوائز
إىل جانــب صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة
ول العهــد ونائبــه ،كل مــن الشــيخ خالــد
وســمو ي
ن
المــوا�ئ
بــن عبــد هللا القاســمي رئيــس دائــرة
البحريــة والجمــارك ،والشــيخ ســالم بــن عبــد
الرحمــن القاســمي رئيــس مكتــب ســمو الحاكــم،
والشــيخ محمــد بــن حميــد القاســمي مديــر
الحصــاء والتنميــة المجتمعيــة ،والشــيخ
دائــرة إ
فيصــل بــن ســعود القاســمي مديــر هيئــة مطــار
الشــارقة ،والشــيخ عبــد هللا بــن محمــد القاســمي
الســامية
مديــر فــرع الهيئــة العامــة للشــؤون إ
أ
والوقــاف ف ي� الشــارقة وعدد مــن رؤســاء ومــدراء
الدوائــر والمؤسســات االتحاديــة والمحليــة،
وأعضــاء مجلــس إدارة غرفــة الشــارقة والقيــادات
المرصفيــةl.
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حــرض الجلســة الشــيخ خالــد بــن عبــد هللا بــن
ســلطان القاســمي عضــو المجلــس التنفيــذي
نئ
المــوا� البحريــة
إلمــارة الشــارقة رئيــس دائــرة
مــر عبــد الرحمــن
والجمــارك ،وســعادة محمــد ي
مديــر دائــرة المـ ن ئ
ـوا� البحريــة والجمــارك ،وترأســتها
ســعادة خولــة عبــد الرحمــن المــا ،رئيــس
المجلــس االستشــاري وبدأتهــا بالتصديــق عــى
الجلســة الماضيــة ،ثــم تــا ســعادة أ
المـ ي ن
ـ� العــام
للمجلــس أحمــد ســعيد الجــروان الموضــوع
العــام وأســماء مقدمــي الطلــب.
وقــال ســعادته إن قطــاع الجمــارك وقطــاع
المنافــذ البحريــة ف ي� إمــارة الشــارقة شــهد تطــوراً
كبـ يـراً وقفــزة نوعيــة هائلــة ف ي� مختلــف السياســات
أ
وال�امــج
وال�امــج والنشــطة بفعــل الخطــط ب
ب
ن
ت
ئ
ـ� وضعتهــا دائــرة المــوا� البحريــة
الطموحــة الـ ي
ف
ت
والــ� أســهمت ي� االرتقــاء المتواصــل
والجمــارك
ي
بخدماتهــا إىل أفضــل المســتويات ،أ
ولهميــة دور
ن
الوطــ� مــن حيــث
الدائــرة ف ي� دعــم االقتصــاد
ي
المحــ�،
جــذب المســتثمرين وحمايــة المنتــج
ي
إضافــة إىل التطــور الدائــم الســتقبال الحركــة
المالحيــة ت ز
الم�ايــدة بحثــت الجلســة سياســة دائــرة
نئ
المــوا� البحريــة والجمــارك للصالــح العــام.
وأكــدت ســعادة خولــة عبــد الرحمــن المــا ف ي�
كلمتهــا حــرص المجلــس االستشــاري عــى إعطــاء

الدائــرة أ
الهميــة نظ ـراً لدورهــا ف ي� دعــم االقتصــاد
ن
ـ� وتشــجيع وجــذب المســتثمرين
المحـ ي
ـ� والوطـ ي
ف
وتنميــة االســتثمار ي� مختلــف قطاعاتهــا الحيويــة
ومــا تقــوم بــه مــن تطويــر الســتيعاب حركــة
التجــارة ت ز
نئ
مــوا� الشــارقة وتــداول
الم�ايــدة عــى
البضائــع بمختلــف أنواعهــا.
وقالــت ســعادتها إن اهتمــام صاحــب الســمو
الشــيخ الدكتور ســلطان بــن محمد القاســمي عضو
المجلــس أ
العــى حاكــم إمــارة الشــارقة ودعمــه
الالمحــدود للدائــرة وكذلــك المتابعــة الحثيثــة
مــن ســمو الشــيخ ســلطان بــن محمــد بــن ســلطان
ول العهــد نائــب حاكــم الشــارقة رئيــس
القاســمي ي
المجلــس التنفيــذي إلمــارة الشــارقة كان لهمــا
أ
ـا� والكبـ يـر ف ي� عمــل الدائــرة ،لــذا كان
الثــر إ
اليجـ ب ي
المجلــس حريص ـاً عــى تخصيــص هــذه الجلســة
نئ
المــوا�
لمناقشــة مســتفيضة ومهمــة مــع دائــرة
البحريــة والجمــارك وممثليهــا ألننــا ف ي� المجلــس
المــارة
نؤمــن بــأن يكــون أداؤهــا معــززاً القتصــاد إ
المنجــزة.
ومواكبــاً لمختلــف النجاحــات ُ
وأعربــت ســعادتها عــن ثقتهــا ف ي� الوصــول بالمحاور
والمناقشــات إىل مســاعدة دائــرة المـ ن ئ
ـوا� البحريــة
ق
ف
ـر� بخدماتهــا وتطويرهــا بما يخدم
والجمــارك ي� الـ ي
مسـ يـرة التنميــة والتطــور ف ي� شـ تـى المجــاالت خدمــةً
أ
المــارة.
لبنــاء إ

مــن جانبــه ،ثمــن الشــيخ خالــد بــن عبــد هللا
القاســمي ف ي� كلمتــه جهــود المجلــس االستشــاري
واهتمامــه بالدائــرة واســتعرض مــا يقــوم بــه
مــن أعمــال وأنشــطة تعــد رافــداً مــن الروافــد
االقتصاديــة إلمــارة الشــارقة موجهــاً الشــكر
وول
والتقديــر لصاحــب الســمو حاكــم الشــارقة ي
العهــد لحــرص ســموهما عــى االرتقــاء بالمسـ يـرة
وتوفــر الحيــاة الكريمــة.
التنمويــة
ي
وأشــار إىل أن الدائــرة تمثــل الــدرع الواقيــة أ
للمــن
الســيادي واالقتصــادي للدولــة مــن خــال التصدي
لعمليــات التهريــب بمختلــف أنواعهــا ومراقبــة
المنافــذ بالتنســيق مــع الســلطات االتحاديــة
والمحليــة ضمــن منظومــة أمنيــة محكمــة.
وأوضــح أن المـ ن ئ
ـوا� البحريــة الثالثــة ،مينــاء خالــد
ومينــاء الحمريــة ومينــاء خورفــكان ،تمثــل أهــم
ش
ئيس
المنافــذ البحريــة للإمــارة وتعتـ بـر ال�يــان الر ي
ـت�اد والتصديــر ومناولــة
الــذي يغــذي حركــة االسـ ي
ن
ئ
المــوا� الثالثــة روافــد
تعتــر
البضائــع حيــث
ب
ت
اقتصاديــة مهمــة نظــراً لموقعهــا االســراتيجي
ت
ـ�
المطلــة عــى الخليــج العـ ب ي
ـر� وخليــج عمــان والـ ي
ترتبــط بشــبكة طــرق حديثــة بكافــة إمــارات الدولة.
وحــول دور الجمــارك ،قــال إنــه يتمثــل ف ي� تنظيــم
ومراقبــة البضائــع الــواردة والصــادرة عـ بـر المـ ن ئ
ـوا�
وال�يــة للإمــارة وتحصيــل
والمنافــذ الجويــة ب
13
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الرســوم الجمركيــة ومنــع دخــول المــواد المحظــورة
والضــارة بالمجتمــع ،كمــا تقــوم الجمــارك بالتنســيق
مــع الجهــات المحليــة واالتحاديــة والعمــل عــى
االلـ ت ز
ـ�ام بتطبيــق كافــة المعايـ يـر المعمــول بهــا مــن
بالضافــة إىل تطبيــق ال�ض يبــة االنتقائيــة
جانبهــا إ
ض
و�يبــة القيمــة المضافــة وفــق متطلبــات الهيئــة
االتحاديــة لل�ض ائــب.
وأشــار الشــيخ خالــد بــن عبــد هللا القاســمي ف ي� رده
أ
ـول اهتمام ـاً
عــى أســئلة العضــاء إىل أن الدائــرة تـ ي
ين
المواطنــ� ف ي� إدارة العمليــات
خاصــاً بتعزيــز دور
ت
ال ش�افيــة والميدانيــة ووضــع الخطــط االســراتيجية
إ
إلعــداد وتأهيــل الكفــاءات المحليــة بمــا يتناســب
مــع رؤيــة إمــارة الشــارقة حيــث بلغــت نســبة
ن ف
وال ش�افيــة ووظيفــة
التوطــ� ي� الوظائــف العليــا إ
ي
المفتــش الجمــرك  100%ونســبة  »79%للمواطنـ ي ن
ـ�
ي
ف
الداريــة ونســبة  21%للجنســيات
ي� الوظائــف إ
أ
الخــرى.
وأضــاف أن الدائــرة اسـ ش
ـت�فت ض�ورة االســتثمار ف ي�
البنيــة التحتيــة لمــا تمثلــه مــن أهميــة اسـ تـراتيجية
ف ي� تغذيــة الحركــة االقتصاديــة للإمــارة وخدمــة
المجتمــع ،لــذا تــم تنفيــذ مشــاريع تنمويــة مــن
شــأنها دعــم واســتيعاب النمــو االقتصــادي الــذي
المــارة بشــكل عــام ،وحرصــت الدائــرة ف ي�
تشــهده إ
هــذا الســياق عــى إنشــاء شــبكة طــرق لربــط المـ ن
ـوا�ئ
ش
مبــا� مــع الطــرق االتحاديــة
البحريــة بشــكل
ـوا�ن
الرسيعــة لتســهيل حركــة البضائــع مــن وإىل المـ ئ
حيــث يرتبــط مينــاء الحمريــة وهيئــة المنطقــة الحــرة
بالحمريــة بطريــق مبـ ش
ـا� مــع شــارع الشــيخ محمــد
بــن زايــد ،كمــا يتصــل مينــاء خورفــكان بطريــق
عــر شــارع مليحــه.
يربطــه بإمــارة الشــارقة ب
ولفــت الشــيخ خالــد بــن عبــد هللا القاســمي إىل
أن إمــارة الشــارقة اهتمــت ف ي� إنشــاء مناطــق حــرة
المــوال أ
الســتقطاب رؤوس أ
الجنبيــة مــن خــال
ت
ال�ويــج لمفهــوم االســتثمار المعفــى مــن الرســوم
الجمركيــة والتملــك الحــر ف ي� نطــاق مناطــق
اقتصاديــة حــرة تتمتــع بتســهيالت وأنظمــة أكــرث
مرونــة وتناســباً لمتطلبــات االســتثمارات أ
الجنبيــة
لتكــون حاضنــة لهــم وألحقــت تلــك المناطــق
بالمنافــذ البحريــة والجويــة للإمــارة لتســهيل عمليــة
الداخــ�
النتــاج والتصديــر الخارجــي أو التوزيــع
إ
ي
المحــ�.
وفــق ضوابــط الســوق
ي
وتابــع أن هيئــة المنطقــة الحــرة بالحمريــة وهيئــة
ـدول نجحتــا ف ي�
المنطقــة الحــرة لمطــار الشــارقة الـ ي
اســتقطاب مختلــف القطاعــات الصناعيــة والتجارية،
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أ
المــر الــذي أثــر بشــكل مبـ ش
ـا� ف ي� رفــع معــدالت
النمــو ف ي� حركــة المنافــذ ووضــع المناطــق الحــرة ف ي�
مصــاف أكـ بـر وأهــم المناطــق االســتثمارية الحــرة
ف ي� المنطقــة والعالــم ،مشـ يـراً إىل أن الدائــرة بصدد
إنشــاء مســتودعات تخزينيــة جديــدة ف ي� منطقــة
الصجعــة الصناعيــة ،إىل جانــب االســتعدادات
القائمــة حاليــاً الفتتــاح صالــة جديــدة الســتقبال
المســافرين عــى ت ن
مــ� الســفن البحريــة ف ي� مينــاء
خورفــكان.
وأوضــح أن الدائــرة تواكــب كافــة التطــورات ف ي�
الدولــة وهــي تتجــه حاليــاً ف ي� مختلــف إجراءاتهــا
نحــو الخدمــات الذكيــة إىل جانــب تجديدهــا
ف
ـدول
كافــة أجهــزة التفتيــش ي� مطــار الشــارقة الـ ي
ت
ـ� نالــت موافقــة مــن هيئــة الطاقــة النوويــة
والـ ي
االتحاديــة ،وأكــد أهميــة ش
ال�اكــة مــع القطــاع
الخــاص والــذي بلورتــه الدائــرة شب�اكتهــا الفاعلــة
ت
ن
«غلفتيــر” ش
االســراتيجي
ال�يــك
مــع ش�كــة
ن
ت
ـ� تديــر  3مـ ئ
ـوا� خــارج الدولــة وهــي
للدائــرة والـ ي
ف
تســهم بدورهــا ي� تســويق لخدمــات الدائــرة ورفــع
أعــداد مناولــة الحاويــات ،إىل جانــب ش
ال�اكــة
ت
االســراتيجية والمتمثلــة ف ي� تقديــم
المجتمعيــة
أ
أ
الرعايــة ألنشــطة المجلــس العــى لشــؤون الرسة
وذلــك ألهميــة دوره ف ي� التوعيــة المجتمعيــة.
نئ
المــوا�
كمــا أكــد أهميــة توســيع دور دائــرة
البحريــة والجمــارك ف ي� حمايــة شــواطئ إمــارة
الشــارقة مــن جنــوح الســفن ،حيــث أعــدت الدائــرة
مســودة قانــون يعطيهــا أ
الحقيــة ف ي� درء أي ض�ر
يحــدث عــى شــواطئها ،الفتــاً إىل أن القانــون
تتــم دراســته حاليـاً مــن قبــل الدائــرة القانونيــة ف ي�
ديــوان حاكــم الشــارقة.
مــن جانبــه ،أشــار ســعادة محمد مـ يـر عبــد الرحمن
إىل أن دائــرة المـ ن ئ
ـوا� البحريــة والجمــارك تحــرص ف ي�
أ
الحصـــول عىل االستخـــدام المثــل لدائـــرة ن ئ
موا�
الشارقـــة البحريــة ،لتعزيــــز االقتصــاد الوطنـــي
وتحقيـــق التنميـــة ف ي� الهيكـــل االقتصــادي للإمـــارة
نئ
وتقــدم دائــرة
مــوا� الشــارقة البحريــة أعمــاال ً
ف
خدميــة وتشــغيلية ي� مجــال تنظيــم حركــة الســفن
نئ
المــوا� البحريــة
القادمــة والمغــادرة مــن وإىل
الخاصــة بإمــارة الشــارقة وإرشــاد الســفن مــن وإىل
المينــاء المحــدد مســبقاً وتفريــغ وتحميــل الســفن
بكافــة البضائــع المختلفــة وفــق المتطلبــات
وغ�هــا مــن
المحــددة مســبقاً مــن وكيــل الشــحن ي
أ
العمــال بجانــب التخليــص
الجمــركl.
ي
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ً
تزامنــا مــع احتفــاالت منظمــة الجمــارك العالميــة بيــوم الجمــارك العالمــي ،انطلقــت يــوم
االثنيــن الموافــق  22ينايــر  2018فعاليــات أســبوع جمــارك اإلمــارات األول ( والــذي اســتمر
لغايــة  25ينايــر  ،)2018بتنظيــم دائــرة مينــاء وجمــارك عجمــان بالتعــاون مــع الهيئــة االتحاديــة
للجمــارك واإلدارات الجمركيــة المحليــة.

مشاركة فعالة لجمارك
الشارقة في
أسبوع جمارك اإلمارات
األول

16

وشــهد فعاليــات اليــوم أ
معــال
الول كل مــن
ي
ـ� رئيــس الهيئــة
المفــوض عـ ي
ـ� بــن صبيــح الكعـ ب ي
االتحاديــة للجمــارك والشــيخ محمــد بــن عبــدهللا
النعيمــي رئيــس دائــرة مينــاء وجمــارك عجمــان
رئيــس اللجنــة المنظمــة الحتفــاالت أســبوع
جمــارك المــارات أ
الول .وعــدد مــن مديــري
إ
ش
دوائــر الجمــارك المحليــة بالدولــة والــركاء
ت
االســر ي ن
اتيجي� وموظفــي الجمــارك االتحاديــة
والمحليــة.
وقــال معــال المفــوض عــ� بــن صبيــح الكعــ� ف� رئيــس دائــرة مـ ن ئ
ـوا� وجمــارك عجمــان باســتضافة
بي ي
ي
ي
كلمــة لــه ”:إن االحتفــال بيــوم الجمــارك العالمــي إمــارة عجمــان الحتفــال موحــد يجمــع مكونــات
ن
معــا� التعــاون والتكامــل قطــاع الجمــارك ف ي� الدولــة كافــة ف ي� داللــة جديــدة
لهــذا العــام يجســد
ي
ف
ف
ت
ـ� يشــهدها قطــاع الجمــارك ي� الدولــة بشــقيه عــى أن «البيــت متوحــد» ي� قطــاع الجمــارك
الـ ي
ت
المــار يا� مــع منــح الدوائــر الجمركيــة الحريــة
إ
المــارات
والمحــ�”.
االتحــادي
مشــرا إىل أن إ
ي
ي
تحتفــل بيــوم الجمــارك العالمــي هــذا العــام بناء الكاملــة ف ي� إقامــة احتفاالتهــا الخاصــة بهــذا اليــوم
عــى دعــوة الهيئــة االتحاديــة للجمــارك ومبــادرة بمــا ال يتعــارض مــع االحتفــال الموحــد.
كريمــة مــن الشــيخ محمــد بــن عبــدهللا النعيمــي وأضــاف معاليــه أن االحتفــال ينطلــق مــن مبــادئ

الوالــد المؤســس الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل
نهيــان «طيــب هللا ثــراه» ف ي� مســتهل عــام زايــد
ت
الــ� تقــوم عــى قيــم
ي
الخــر تلــك المبــادئ ي
االتحــاد والبــذل والعطــاء مــن أجــل رفعــة وطننــا
الغــال وتقدمــه ،فتحيــة خالصــة مــن القلــب ف ي�
ي
هــذا اليــوم للوالــد المؤســس وإخوانــه مــن آ
البــاء
ين
المؤسســ�.
 وأشــار إىل أن منظمــة الجمــارك العالميــة اختــارت
17
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عنــوان «بيئــة عمــل آمنــة للتنميــة االقتصاديــة”
ليكــون شــعارا الحتفــاالت إدارات الجمــارك
العالميــة بهــذا اليــوم وكذلــك ليكــون محــورا
ت
ـرك طــوال عــام
اســراتيجيا رئيســيا للعمــل الجمـ ي
أ
 .. 2018منوهــا إىل أن المــن والتنميــة همــا محــور
اهتمــام الهيئــة االتحاديــة للجمــارك ودوائــر
الجمــارك المحليــة منــذ ســنوات وعقــود مضــت.
18

ـال المفــوض رئيــس الهيئــة االتحاديــة
وكــرم معـ ي
للجمــارك االتحاديــة وســعادة الشــيخ محمــد
يز
المتمــ�ة مــن
بــن عبــدهللا النعيمــي الفئــات
ين
ين
المبدعــ� بفئــة «جائــزة الجمــارك
الجمركيــ�
ألفضــل ضبطيــة عــى مســتوى الدولــة» وكان مــن
ـ� عبــدهللا عيــى
ضمنهــم المفتــش /محمــد عـ ي
عــن جمــارك الشــارقة.

وأعــرب الشــيخ محمــد بــن عبــدهللا النعيمــي
رئيــس دائــرة مـ ن ئ
ـوا� وجمــارك عجمــان عــن رسوره
المــارات
باالحتفــال بإطــاق أســبوع جمــارك إ
أ
الول  2018الــذي يعــد منصــة مثاليــة للتعريــف
بأهميــة دور الجمــارك وإنجازاتهــا ت ز
وبال�امــن مــع
شــعار الدولــة لهــذا العــام «عــام زايــد» ،الــذي
والنجــاز بإيجابيــة وإخــاص
يعــد محفـزاً للعطــاء إ
ش
ممــا يحثنــا عــى اســت�اف آفــاق المســتقبل
البداعــات والوصــول لتحقيــق تطلعــات
إلطــاق إ
المــارات  ،2021الهادفــة إىل جعــل دولــة
رؤيــة إ
المــارات ضمــن أفضــل دول العالــم ف ي� مجــال
إ
التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة.
هــذا وقــد شــارك ف ي� االحتفــال ســعادة محمــد
نئ
المــوا� البحريــة
مــر عبدالرحمــن مديــر دائــرة
ي
والجمــارك والســيد خميــس بديــوي مديــر مركــز
جمــارك خورفــكان والســيد عبــدهللا محمــود
الحمــادي مســاعد مديــر مركــز جمــارك خورفــكان

والســيد يعقــوب غابــش مديــر مركــز جمــارك
الحمريــة والســيد عمــر بوشــبص مســاعد
مديــر مركــز جمــارك الحمريــة وعــدد كبـ يـر مــن
ين
ين
والموظفــ� مــن مختلــف المراكــز
المفتشــ�
ف
الجمركيــة ي� الشــارقة.
ـال المفــوض قــد كــرم ف ي� االحتفــال
وكان معـ ي
ـ� /مديــر مركــز
الســيد محمــد إبراهيــم الرئيـ ي
جمــارك خطــم مالحــة لمشــاركته الفاعلــة
ش
«اســت�اف
ف ي� إدارة جلســة حــوار حــول
ف
ت
ـ� عقــدت
المســتقبل ي� العمــل الجمـ ي
ـرك » الـ ي
ف ي� الحفــل ذاتــه بمشــاركة الشــيخ محمــد
بــن عبــدهللا النعيمــي رئيــس دائــرة مينــاء
وجمــارك عجمــان ،والدكتــور محمــد عبــدهللا
المحــرزي ،مديــر عــام دائــرة الجمــارك
بــرأس الخيمــة ،وســعادة راشــد محمــد

الفجــرة
ســيف حمــاد مديــر عــام جمــارك
ي
الفــاس ،
وســعادة أحمد عبد هللا بــن الحــج
ي
المديــر التنفيــذي لقطــاع الشــؤون الجمركيــة
بالهيئــة االتحاديــة للجمــارك ،وقــد شــملت
الجمــرك
محــاور الجلســة االبتــكار ف ي� العمــل
ي
والــذكاء االصطناعــي ف ي� حمايــة منافــذ الدولــة

ت
واســراتيجيات الجمــارك العالميــة ف ي� القــرن
ش
والع�يــن.
الحــادي

معــال المفــوض فريــق العمــل
كمــا كــرم
ي
المنظــم لالحتفــال وكان مــن ضمنهــم الســيد
الشــامس ضابــط الجمــارك -مركــز
خليفــة
ي
.
خالــد
مينــاء
جمــارك
l
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ورشة النزاهة الجمركية

المــارات
ضمــن فعاليــات «أســبوع جمــارك إ
أ
الول» نظمــت دائــرة المـ ن ئ
ـوا� البحريــة والجمــارك
وبالتعــاون مــع الهيئــة االتحاديــة للجمــارك ورشــة
عمــل ف� ن ز
ال�اهــة الجمركيــة.
ي
حـرض الورشــة الـ ت
ـ� عقــدت ف ي� إحــدى قاعــات غرفة
ي
تجــارة وصناعــة الشــارقة بتاريــخ 2018/01/23
ين
ين
ومفتشــ�
إداريــ�
أكــرث مــن  63شــخصاً مــن
ف
جمركيـ ي ن
ـ� مــن كافــة المراكــز الجمركيــة ي� الشــارقة
ف
ن
وموظفــ� مــن عــدة مراكــز جمركيــة ي� الدولــة
ي
مثلــت جمــارك
والفجــرة
ود� وعجمــان
ي
أبوظــ� ب ي
بي
20

ورأس الخيمــة وأم القيويــن.
وأدار الدكتــور أحمــد محمــد البكــر ،مستشــار
ـال رئيــس الهيئــة االتحاديــة للجمــارك للشــؤون
معـ ي
القانونيــة الورشــة ت
الــ� اســتعرض فيهــا مفهــوم
ي
نز
الجمــرك وإعــان أروشــا
ال�اهــة ف ي� العمــل
ي
أ
والهــداف الوطنيــة ف� العمــل الجمــرك ت
الــ�
ي
ي
ي
الي ـرادات وحمايــة المجتمــع
تهــدف إىل تحصيــل إ
وتســهيل التجــارة وحمايــة أ
ن
الوطــ� وقــد
مــن
ال
ي
ـ� ض
شــهدت الورشــة حــواراً جديــا بـ ي ن
الحا�يــن عــن
مفهــوم ن ز
ال�اهــة ف ي� العمــل
الجمــركl.
ي
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موانئ وجمارك الشارقة في

“المعرض الوطني للتوظيف”

نئ
المــوا� البحريــة والجمــارك ف ي�
شــاركت دائــرة
ف
ن
ش
الوطــ� للتوظيــف ي� دورتــه الع�يــن
المعــرض
ي
بجنــاح ف ي� المعــرض ضمــن منصــة حكومــة
الشــارقة .وقــد شــهد المعــرض مشــاركة عــدد كبـ يـر
مــن المؤسســات والـ شـركات والبنــوك ف ي� المعــرض
الــذي انعقــد خــال ت
الفــرة مــن  7إىل  9بف�ايــر
2018م عــى قاعــات معــرض أكســبو الشــارقة.
وكان صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان
بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس أ
العــى
حاكــم الشــارقة قــد افتتــح المعــرض بنســخته
22

ش
الع�يــن بحضــور ســمو الشــيخ ســلطان بــن
ول العهــد نائــب
محمــد بــن ســلطان القاســمي ي
حاكــم الشــارقة والشــيخ خالــد بــن عبــدهللا بــن
ســلطان القاســمي ،رئيــس دائــرة المـ ن ئ
ـوا� البحريــة
كبــر مــن الشــيوخ ورؤســاء
والجمــارك وعــدد ي
العامــ�.ن
الدوائــر المحليــة والمــدراء
ي
وقــد مثــل الدائــرة ف ي� جناحهــا راشــد خميــس حمــد
راشــد الســويدي  ،مديــر إدارة المــوارد ش
الب�يــة ف ي�
وعــ�
جمــارك الشــارقة وكل مــن عــذاري غريــب
ي
غانــم وجاســم الحسـ ن ف
ـي� ي� جنــاح الدائــرةl .
ي
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احتفاالت الدائرة باليوم
الوطني السادس
واألربعين
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
ابتهاجـ ًـا بالذكــرى العطرة.

24

ت
ـ� حققتهــا القيــادة الرشــيدة
وللإنجــازات العظيمــة الـ ي
ف ي� المجــاالت السياســية واالقتصاديــة والتجاريــة
واالجتماعيــة والنســانية والثقافيــة و أ
الكاديميــة كافــة.
إ
ف
ش
نوفمــر  2017بــا�ت الدائــرة
و� الثالــث مــن
ب
ي
أ
ن
الوطــ� وال ي ن
ربعــ� ضمــن
االحتفــاالت باليــوم
ي
مشــاركتها باحتفــاالت يــوم العلــم ت
الــ� أقيمــت
ي
ف
ن
ـ� تشــهده إالمارة
بجزيــرة العلــم ،ي� أكـ بـر تجمــع وطـ ي
الباســمة ،احتفــا ًء بتوحيــد علــم دولــة إالمــارات
العربيــة المتحــدة ،تحــت عنـوان" :إمــارات الخـ يـر عــز
وعطــاء .كمــا احتفــل موظفو جميــع المراكــز و إالدارات
التابعــة لدائــرة المـو ن ئ
ا� البحريــة والجمــارك بالمناســبة
الســعيدة برفــع علــم الدولــة شــامخاً ف ي� ســماء
ت
ـ� هي
إالمــارات ،تذكـ يـراً وعرفانـاً بالقيــادة الحكيمــة الـ ي
ف
ت
ت
ـ�
ـ� تحققــت ي� البــاد والـ ي
وراء المنجـزات الرائعــة الـ ي
ف
نقلــت إالمــارات إىل موقــع القمــة ي� خارطــة البلــدان
المتقدمــة والرصينــة باقتصادهــا والمتطــورة ف ي� كافــة
مناحــي الحيــاة.
وكان مقــر دائــرة المــو ن ئ
ا� البحريــة والجمــارك قــد
نوفمــر
أقــام حفــا ف ي� يــوم الثالثــاء الموافــق 28
ب
ابتهاجــا بالمناســبة الســعيدة شــهد فعاليــات متنوعــة
ـا� و أ
أ ن
الناشــيد الوطنيــة ووزعــت الهدايــا
وعزفــت الغـ ي
ين
ين
العاملــ� ف ي� الدائــرة كمــا
للموظفــ� و
التذكاريــة
أ
تضمنــت االحتفــاالت ركنــا لــ�كالت الشــعبية دعــي
إليهــا الموظفــون والعاملــون ف ي� الدائــرة وكذلــك
ن
ـ�
المراجعــون ،فيمــا تعــددت احتفــاالت اليــوم الوطـ ي
نوفم�
للمراكــز الجمركيــة فقــد امتــدت مــن  26إىل  29ب
2017مl .
وأشــاد موظفــو الدائــرة بالذكــرى الســعيدة وبــروح
االتحــاد لدولــة إالمــارات العربيــة المتحــدة ورفع ـوا
ن
الت�يــكات إىل صاحــب الســمو
ـا� و ب
أســمى آيــات التهـ ي
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،رئيــس الدولــة
وصاحــب الســمو الشــيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم،
د�
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلس الــوزراء حاكــم ب ي
وصاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمد
القاســمي عضــو المجلــس أ
العــى حاكــم الشــارقة
أ
وإخوانهــم أعضــاء المجلــس العــى حــكام إالمــارات
وأصحــاب الســمو أوليــاء العهــود ولكافــة المواطنـ ي ن
ـ�
ين
المقيمــ� بالمناســبة الســعيدة ،واســتذكروا بفخــر
و
ف
إالنجــازات المتحققــة ي� ظــل القيــادة الرشــيدة
والمسـ يـرة الناجحــة لدولــة إالمــارات العربيــة المتحدة
نحــو المزيــد مــن التقــدم واالزدهــار لدولــة إالمــارات
ت
ت
ن
ـ�
ـ� أصبحــت بفضــل مــن هللا مــن بـ يـ� الــدول الـ ي
الـ ي
يشــار لهــا بالبنــان ف ي� تجربتهــا االتحاديــة الرائــدة
25
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دائرة الموانئ البحرية والجمارك تختتم
مشاركتها في منصة حكومة الشارقة
في معرض "جيتكس" للتقنية 2017
شــاركت دائــرة الموانــئ البحريــة والجمــارك فــي األســبوع الســابع
والثالثيــن لمعــرض جيتكــس للتقنيــة  2017ضمــن منصــة حكومــة
الشــارقة.
وشــاركت منصــة حكومــة الشــارقة فــي المعــرض والتــي ضمــت تحــت
مظلتهــا  42مؤسســة ودائــرة محليــة بـــ  140خدمــة وتطبيقـ ًـا ذكيـ ًـا 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
تشــهدها ثــورة التقنيــات الحديثــة ،وتهــدف الدوائــر والمؤسســات
مــن خــال هــذه الخدمــات والتطبيقــات تســهيل اإلجــراءات واختصــار
الوقــت والجهــد علــى زبائنهــا.

نئ
المــوا� البحريــة
وجــاءت مشــاركة دائــرة
والجمــارك فـــي إطـــار تـنـفـيـــذ تـوجـيـهـــات
حـضـــرة صـاحـــب الـسـمـــو الـشـيـــخ الـدكـتـــور
سـلـطـــان بـــن مـحـمـــد الـقـاسـمـــي  -عـضـــو
الـمـجـلـس أ
العـلـى لـلإ تـحـاد  -حـاكـم الـشـارقـة
 حـفـظـــه الـلـــه و رعـــاه  ،بـضـــرورة الـربـــطاللـكـتـرونـــي بـيـــن دوائـــر و هـيـئـــات حـكـومـــة
إ
26

الـشـارقـــة لالرتقــاء بـمـسـتـــوى الـخـدمـــات
الـمـقـدمـــة أ
لـلفــراد و الـمـؤسـســـات ،ومتابعــة
حثيثــة مــن الشــيخ خالــد بــن عبــدهللا القاســمي
نئ
المــوا� البحريــة والجمــارك –
– رئيــس دائــرة
االلك�ونيــة الــ�ت
ت
حفظــه هللا ورعــاه للخدمــات
ي
توفرهــا الدائــرة ،وتشــجيع مــن ســعادة محمــد
مــر عبدالرحمــن – مديــر الدائــرة – لموظفــي
ي
قســم تقنيــة المعلومــات إلبـراز أحــدث التقنيــات
لــزوار المعــرض.
ومــن أهــم المشــاركات هــو الفريــق المتخصــص
ن
ـرك عــن طريــق مركبــة ذكيــة
ـ� الجمـ ي
للدعــم الفـ ي
متنقلــة متعــددة المهــام مصممــة للدعــم
ن
الجمــرك ،وجــاءت
الفــ� خــارج نطــاق الحــرم
ي
ي
ف
هــذه الفكــرة مــن التغيـ يـرات الكبـ يـرة ي� أســاليب
الجــراءات الجمركيــة واســتخدام أ
الســاليب
إ
المتنوعــة لتهريــب البضائــع الممنوعــة والمقلــدة
والحاجــة إىل رفــع مســتوى الضبطيــات الجمركيــة
والجنائيــة بجميــع أنواعهــا ورسعــة إنجــاز
الجمــرك.
التخليــص
ي
ن
ز
ـ� ) لجمــارك الشــارقة
تتمـ يـ� مركبــة ( الدعــم الفـ ي
ت
االلك�ونيــة المتقدمــة مــع أعــى
بالبنيــة
مســتويات أجهــزة االتصــال الفعالــة وأجهــزة
المراقبــة ،وحيــث أنهــا مــزودة بمكاتــب للتخليــص
بالضافــة إىل أحــدث أجهــزة التفتيــش
الجمــرك إ
ي
ذات الجــودة العاليــة ،وتــم تزويــد المركبــة
بمجموعــة متنوعــة مــن مســتلزمات الحمايــة
ين
المفتشــ� والطاقــم
المتقدمــة لتعزيــز ســامة
المرافــق.

ت
الــ� تقدمهــا الدائــرة ،كمــا
الذكيــة الجديــدة ي
ت
الــ� تقدمهــا مركبــة
قدمــوا للــزوار الخدمــات ي
ن
الفــ�.
الدعــم
ي
وقــد زار الشــيخ ســلطان بــن أحمــد القاســمي
 رئيــس مؤسســة الشــارقة للإ عــام  ، -منصــةنئ
المــوا� البحريــة والجمــارك واطلــع عــى
دائــرة
لك�ونيــة ت
ال ت
الــ� تقدمهــا الدائــرة
الخدمــات
إ
ي
ويرافقــه الشــيخ خالــد بــن أحمــد القاســمي –
ت
االلك�ونيــة . -
مديــر عــام دائــرة الحكومــة
كمــا زار المنصــة الشــيخ ســالم بــن عبدالرحمــن
القاســمي  -رئيــس مكتــب ســمو الحاكــم – ،
والشــيخ محمــد بــن صقــر القاســمي  -مديــر هيئــة
تطويــر معايـ يـر العمــل  -واطلعــا عــى الخدمــات
ت
الجمرك
االلك�ونيــةـ واســتمعا إىل طــرق التفتيــش
ي
أ
أ
والجهــزة المنيــة الحديثــة لعمليــات التفتيــش.
واطلــع عــدد مــن الرؤســاء ،المــدراء والمسـ ي ن
ـؤول�
عــى خدمــات الدائــرة ،حيــث نالــت إعجابهــم،
غفــر مــن زوار المعــرض،
إ
بالضافــة إىل جمــع ي
الجابــة عــن استفســاراتهم مــن قبــل
ـت
ـ
تم
ـد
ـ
وق
إ
ف
و� الختــام تــم توزيــع الهدايــا
موظفــي الدائــرة ،ي
التذكاريــة لجميــع الــزوارl.

مهــام مركبة الدعم الفني
الجمركي:

أ
ف
و� كل
ـرك بأحــدث الجهــزة ي
• التفتيــش الجمـ ي
المواقــع والظروف.
الجمرك لجميع المعامالت.
• التخليــص
ي
• إصدار شهادات المركبات.
•رصــد الوحــدة مــن غرفــة العمليــات
ـال الجــودة
الجمركيــة مــع تدفــق الفيديــو عـ ي
والرصــد داخــل  /خــارج المركبــة
هــذا وقــد مثــل الدائــرة ف ي� المعــرض كل مــن
ن
العجمــا� ،ماجــد يعقــوب
محمــد عبدالواحــد
ي
ـ� المازمــي وتومــاس جــون
ـ� ،عبــدهللا عـ ي
الرمـ ي
ق
المــرزو� ،ذيــاب
حســن
حميــد
إىل
باالضافــة
ي
جمعــة الســويدي ،حــارب عيــى حــارب
اليــاس .هــذا وأجابــوا عــن
وعبــدهللا يوســف
ي
استفســارات وأســئلة الــزوار حــول الخدمــات
27
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أخبـــار الدائــرة
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  16إلــى  18أكتوبــر .2017

مشاركة فاعلة لمركز جمارك خورفكان في

معرض واحة المستهلك

28

وأشــاد الشــيخ ســعيد بــن صقــر القاســمي
بحــرص القيــادة الرشــيدة ممثلــة ف ي� صاحــب
الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد
القاســمي عضــو المجلــس أ
العــى حاكــم
الشــارقة ،عــى تكثيــف الفعاليــات الهادفــة
ف
المــارة بمــا يحقــق الوعــي
ي� مختلــف أرجــاء إ
ش
وينــر المعرفــة ف ي� المجتمــع عــى اختــاف
مكوناتــه.
وقــام الشــيخ ســعيد بــن صقــر القاســمي
عقــب االفتتــاح بجولــة ف ي� أروقــة المعــرض،
حيــث زار أ
الجنحــة المشــاركة مســتمعاً إىل ش�ح
ين
المســؤول� عنهــا وحــول مــا يقدمونــه خــال
أ
هــذا الحــدث بتوعيــة المجتمــع و الفـراد بكافــة
أ
المــور االســتهالكية.
وشــارك ف ي� المعــرض الــذي يعــد مــن أهــم
الفعاليــات الســنوية ت
الــ� تنظمهــا بلديــة
ي
مدينــة خورفــكان  ،نحــو  13جهــة مــن الجهــات
الحكوميــة والخاصــة إىل جانــب مركــز جمــارك
خورفــكان لعــرض أحــدث إصداراتهــا والتعريــف
بخدماتهــا ذات الصلــة بتوعيــة المجتمــع و
الفــراد بكافــة أ
أ
المــور االســتهالكية.
نئ
المــوا� البحريــة
وجــاءت مشــاركة دائــرة
والجمــارك ممثلــة ف ي� مركــز جمــارك خورفــكان
بهــدف التعريــف ورفــع المســتوى التوعــوي
والمقيمــ� عــى المهــام ت
ين
ين
الــ�
للمواطنــ�
ي
يضطلــع بهــا المركــز خاصــة فيمــا يتعلــق
بمكافحــة التهريــب وكشــف البضائــع المقلــدة
وكلهــا تنطلــق مــن مبــدأ حمايــة المجتمــع.
كبــراً مــن الــزوار،
وشــهد المعــرض إقبــاال ً ي
وتعمــل اللجنــة المنظمــة للمعــرض عــى
أ
الطفــال وطلبــة المــدارس
اســتقطاب
والجامعــات لزيــارة المعــرض لمــا لذلــك
كبــرة مــن ناحيــة الثقافــة
مــن آثــار إيجابيــة ي
االســتهالكية لــدى هــذه الفئــات العمريــةl.
29
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أخبـــار الدائــرة

وفد من الهيئة االتحادية للجمارك
يزور مقر الدائرة ومركز جمارك الحمرية
قــام وفــد مــن الهيئــة االتحاديــة للجمــارك بزيــارة
نئ
المــوا� البحريــة والجمــارك وذلــك
مقــر دائــرة
ف
الج ـراءات
ي� إطــار زيــارات لجنــة التدقيــق عــى إ
الجمركيــة  .وعقــد الوفــد الــذي يمثــل لجنــة
ين
يومــ� ف ي�  14و 15مــن
اجتماعــات عــى مــدى
نوفمـ بـر ف ي� مقــر دائــرة المـ ن ئ
ـوا� البحريــة والجمــارك
مــع مسـ ي ن
ـؤول� مــن جمــارك الشــارقة وذلــك ف ي� إطار
الدارات الجمركيــة
عملهــا بالتشــاور مــع جميــع إ
ف
الجــراءات الجمركيــة
ي� الدولــة بهــدف تطويــر إ
وتوحيدهــا.
واســتقبل الســيد عبــدهللا حــوكل رئيــس قســم
ف
ئيــ�
التخليــص ي� جمــارك الشــارقة  -المقــر الر ي
والســيد عبــدهللا محمــود الحمــادي ،مســاعد
مديــر مركــز جمــارك خورفــكان وعــ� عبدالحسـ ي ن
ـ�،
ي
ت
ين
ممثلــ� مــن الهيئــة
الــ� تضــم
أعضــاء اللجنــة ي
والدارات الجمركيــة ف ي�
االتحاديــة للجمــارك إ
الجابــة عــن استفســارات اللجنــة
الدولــة ،وتمــت إ
الجــراءات
تطبيقــات
حــول
والتشــاور معهــا
إ
الجمركيــة ف ي� جمــارك الشــارقة.
وكان الســيد يعقــوب غابــش مديــر مركــز جمــارك
الحمريــة والســيد عمــر بوشــبص مســاعد مديــر
المركــز قــد قامــا باســتقبال اللجنــة ذاتهــا ف ي�
زيارتهــا المماثلــة إىل مركــز جمــارك الحمريــة
وعقــدوا اجتماعــات عــى مــدى ي ن
يومــ� ( 12و13
مــن
نوفمــر l .)2017
ب
30

دائرة الموانئ البحرية والجمارك
تنظم حملة توعوية صحية

للمــرة الثانيــة خــال أربعــة أشــهر  ،نظمــت
دائــرة المـ ن ئ
ـوا� البحريــة والجمــارك حملــة توعويــة
س للرعايــة
صحيــة بالتعــاون مــع مجموعــة أن أم ي
الصحيــة لتقديــم خدمــات فحــص مجانيــة
لموظفــي الدائــرة شــملت وفحــص الســكري وقياس
ضغــط الــدم ومعــدالت الكوليسـ تـرول ف ي� الــدم.
ونظمــت الحملــة ف ي� يــوم الثالثــاء الموافــق
 2018/01/16ف ي� مقــر الدائــرة حيــث حــرض عــدد
نئ
مــوا� وجمــارك الشــارقة
كبــر مــن موظفــي
ي
وتلقــوا الفحوصــات المذكــورة إلدراكهــم بأهميــة
تلــك الفحوصــات الدوريــة للحــد والوقايــة مــن
أ
ت
ـ� مــن اجلهــا وتوفــر لهــم
الم ـراض الشــائعة الـ ي
الوليــة أ
المــؤ�ات الصحيــة أ
ش
الساســية.
ت
يــأ� تنظيــم الحملــة لرفــع مســتوى الوعــي
ي
ف
المجتمعــي ي� مجــال الصحــة العامة والتعريــف
بأهميــة الكشــف المبكــر عنهــا للســيطرة عليهــاl.
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أخبـــار الدائــرة

وفد من دائرة اإلحصاء والتنمية
المجتمعية يزور قسم اإلحصاء
بجمارك الشارقة

الحصــاء والتنميــة المجتمعيــة
زار وفــد مــن دائــرة إ
ف
ف
ئيــ�
ي� الشــارقة ي�  19أكتوبــر  2017المقــر الر ي
لدائــرة المـ ن ئ
ـوا� البحريــة والجمــارك.
وعقــد الوفــد الــذي كان برئاســة الســيدة نــوره
الشــامس اجتماعــا مــع الســيد جمــال الشــيخ
ي
مســاعد رئيــس قســم االحصــاء وفريــق عملــه،
حيــث تمــت مناقشــة ســبل تطويــر العمــل
ت ف
الحصــاء ومناقشــة التقاريــر
المشــرك ي� مجــال إ
32

الحصائيــة الســنوية لجمــارك الشــارقة.
إ
الحصــاء ف ي� جمــارك الشــارقة وهــو
يذكــر أن قســم إ
مــن أ
القســام الرئيســية ف ي� الدائــرة يوفــر معلومــات
وبيانــات إحصائيــة حــول جميــع العمليــات
التجاريــة الجمركيــة ت
الــ� تضــم الصــادرات
ي
والــواردات وإعــادة التصديــر ت
وال�انزيت(العبــور)
ت
ـ� تتــم مــن خــال جميــع المراكــز الجمركيــة
والـ ي
ف
ي� الشــارقةl .

تكريم دائرة الموانئ البحرية
والجمارك
لمشاركتها المتميزة بمعرض
جيتكس للتقنية 2017

خــال حفــل تكريــم الجهــات المشــاركة بمعــرض
جيتكــس  2017والــذي أقيــم بتاريــخ  /30أكتوبــر
ف
كــرم الشــيخ
2017م ي� الجامعــة القاســميةّ ،
خالــد بــن أحمــد القاســمي ،المديــر العــام
لدائــرة الحكومــة إ ت ن
و� وبحضــور الســادة
اللكــر ي
المــدراء العامــون لبعــض الدوائــر الحكوميــة،
نئ
المــوا� البحريــة والجمــارك لمشــاركتها
دائــرة
يز
المتمــ�ة ف ي� المعــرض وقــدم درعــا تذكاريــا
للدائــرة وشــهادات تقديــر ألعضــاء فريــق الدائــرة

المشــارك ف ي� المعــرض.
يذكــر إن جنــاح دائــرة المـ ن ئ
ـوا� البحريــة والجمــارك
المشــارك ف ي� المعــرض قــد نــال إعجــاب الزائريــن
ت
االلك�ونيــة الفاعلــة
نظــراً ألهميــة التطبيقــات
وكذلــك لمبتك ـرات الدائــرة وعــى أ
الخــص مركبــة
ن
الفــ� بمواصفاتهــا الفنيــة وأهميهــا
الدعــم
ي
ف
جمــرك متنقــل ي� إصــدار التصاريــح
كمكتــب
ي
الجمركيــة وإســنادها لعمليــات التفتيــش
الجمــرك l .
ي
33
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دورات تدريبية
تســتمر دائــرة الموانــئ البحريــة والجمــارك فــي تنظيــم الــدورات التدريبيــة وورش
العمــل التــي تســهم فــي رفــع مســتوى أداء الموظفيــن وخلــق بيئــة تفاعــل بيــن
المتدربيــن مــن مختلــف االختصاصــات وتلبيــة متطلبــات العمــل واإلطــاع علــى
آخــر المســتجدات فــي المياديــن المختلفــة ذات العالقــة باالختصاصــات الجمركيــة
لتقديــم أفضــل الخدمــات إلــى العمــاء مــن التجــار والمســافرين ،ومــن بيــن الــدورات
التــي قامــت الدائــرة بتنظيمهــا هــي:

دورات تدريبية لمفتشي الجمارك

دورة أساليب التفتيش الجمركي

نظمــت جمــارك الشــارقة بالتعــاون مــع أكاديميــة
الشــارقة للعلــوم ش
ال�طيــة بالشــارقة دورة أســاليب
التفتيــش الجمــرك ت
نوفمــر
للفــرة مــن  14إىل 16
ب
ي
أ
2017م عــى إحــدى قاعــات الكاديميــة بمشــاركة
نحــو  17مفتش ـاً.
أ
هدفــت الــدورة إىل التعريــف بالســاليب الحديثــة
ـرك ،هــذا وقد وزع شــهادات إكمال
بالتفتيــش الجمـ ي
ت
ـ� جــاءت ف ي� ســياق التعاون االسـ تـراتيجي
الــدورة الـ ي
ـوا� البحريــة والجمــارك أ
بـ ي ن
ـ� دائــرة المـ ن ئ
والكاديميــة
المقــدم /نــارص ســليمان النعيمــي ،رئيــس قســم
التدريــب والتطويــر المهـ نـ� أ
بالكاديميــة.
ي
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دورة التعرفة الجمركية والنظام
المنسق

هدفــت دورة التعرفــة الجمركيــة والنظــام المنســق
ت
ـ� أقيمــت ف ي� الفـ تـرة مــن التاســع وحـ تـى الحــادي
والـ ي
عـ شـر مــن ينايــر  2018عــى قاعــة اجتماعــات مركــز
جمــارك الحاويــات بالشــارقة إىل صقــل مهــارات
المفتشـ ي ن
ـ� الخاصــة بمواضيع شـ تـى تتعلــق بالتعرفة
أ
الجمركيــة والنظــام المنســق لهميــة التعرفــة
الجمركيــة لــ�إدارات الجمركيــة ف ي� تحصيــل الرســوم
الجمركيــة وكذلــك النظــام المنســق ذلــك النظــام
ـ� حـ ي ن
العالمــي الــذي وضعتــه وتعدلــه بـ ي ن
ـ� وآخــر
منظمــة الجمــارك العالميــة الــذي يتضمــن تصنفيــا
رقيمــا للســلع ويتــم االســتعانة بالنظــام لتحديــد
ـرك لتطبيقــه عــى الســلع ف ي� التخليص
الرســم الجمـ ي
ـرك .وقــد شــارك مفتشــون مــن مركــز جمــارك
الجمـ ي
الحمريــة ومركــز جمــارك الحاويــات ومركــز جمــارك
الخــور ومركــز جمــارك المنطقــة الحــرة بالمطــار ف ي�
هــذه الــدورة للتعــرف عــى آخــر المســتجدات عىل
النظــام.
دورة كشف التزوير في الوثائق
والمستندات والتوقيع والتزييف
المصرفي

كمــا أقامــت جمــارك الشــارقة دورة كشــف ت ز
ال�ويــر
ف
ف
تز
ـر� خــال
ي� الوثائــق والمســتندات وال�ييــف المـ ي
ت
الفــرة  18-16ينايــر  2018عــى قاعــة اجتماعــات
ف
مركــز جمــارك الحاويــات ،شــارك ي� الدورة مفتشــون
وموظفــون مــن مركــز جمــارك الخــور ومركــز جمــارك
الحمريــة ومركــز جمــارك الحاويــات ومركــز جمــارك
الشــحن الجــوي.
حــرض حفــل توزيــع شــهادات التخــرج للــدورة
الشــامس،
عــ� محمــد الحصــان
الســيد محمــد ي
ي
مســاعد مديــر مركــز جمــارك الحاويــات.
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دورة االتيكيت الوظيفي

دورات تدريبية

ونظمــت جمــارك الشــارقة دورة االتيكيــت الوظيفــي
مــن  21لغايــة  23ينايــر  2018شــارك فيهــا 15
موظفــا ومفتش ـاً مــن مقــر دائــرة المـ ن ئ
ـوا� البحريــة
والجمــارك ومركــز جمــارك الحمريــة ومركــز جمــارك
الحاويــات ومركــز جمــارك المنطقــة الحــرة بالمطــار
الــدول
ومركــز جمــارك الــركاب بمطــار الشــارقة
ي
ومركــز جمــارك الخــور وعقــدت الــدورة عــى إحــدى
قاعــات غرفــة تجــارة وصناعــة الشــارقة.
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دورة البضائع المعفاة من
الرسوم الجمركية واإلعفاءات
الدبلوماسية والعسكرية
واألمتعة الشخصية ومستلزمات
الجمعيات الخيرية

كمــا عقــدت جمــارك الشــارقة دورة البضائــع
والعفــاءات
المعفــاة مــن الرســوم الجمركيــة إ
الدبلوماســية العســكرية أ
والمتعــة الشــخصية
الخ�يــة ت
للفــرة مــن 11
ومســتلزمات الجمعيــات ي
إىل  13بف�ايــر 2018م شــارك فيهــا  17مفتشــا ً مــن
مختلــف المراكــز الجمركيــة.
وقــد حـرض توزيــع حفــل توزيــع شــهادات التخــرج
الــدورة الســيد خالــد بــن ســمنوه مديــر مركــز
جمــارك الحاويــاتl.
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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
بأبوظبــي ســبل تعزيــز التعــاون المشــترك فــي مجــال األمــن الغذائــي لدولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة.

 320مليار درهم
تجارة اإلمارات من المواد
الغذائية خالل  4سنوات ونصف

وتنــاول اللقــاء عــدداً مــن محــاور العمــل المشـ تـرك،
ف
ـت�اد وتصدير
مــن أبرزهــا دور الجمــارك ي� مراقبــة اسـ ي
الســلع الغذائيــة ،والســلع والبضائــع الممنوعــة
والمقيــدة والمقلــدة ،ومكافحــة الغــش التجــاري
المتعلــق بالمــواد الغذائيــة ،إضافــة إىل مجــاالت
التعــاون المســتقبلية.
وأشــارت بيانــات الهيئــة االتحاديــة للجمــارك إىل أن
حجــم تجــارة الدولــة الخارجيــة مــن المـواد الغذائية
بلــغ  320مليــار درهــم خــال الفـ تـرة مــن  2013ت
وح�
نهايــة النصــف أ
الول مــن عــام  ،2017حيــث بلغــت
قيمــة ال ـواردات منهــا ح ـو يال  238.4مليــار درهــم،
بينمــا بلغــت قيمــة الصــادرات  41.6مليــار درهــم،
وإعــادة التصديــر حـو يال  40مليــار درهــم.
وبلغــت قيمــة منتجــات المــواد الغذائيــة ضمــن
المملكــة النباتيــة خــال الفـ تـرة المذكــورة  140مليــار
درهــم ،ف� ي ن
حــ� بلغــت قيمــة منتجــات صناعــة
ي
أ
الغذيــة  83.7مليــار درهــم ،والحيوانــات الحيــة
ومنتجاتهــا  79.8مليــار درهــم ،والدهــون والزيــوت
الحيوانيــة أو النباتيــة ومنتجاتهــا  16.4مليــار درهــم.
38

ـ� ،خــال اللقــاء
وأكــد معـ ي
ـال المفــوض عـ ي
ـ� الكعـ ب ي
حــرص الهيئــة االتحاديــة للجمــارك عــى تعزيــز
التعــاون مــع كافــة مؤسســات الدولــة لمواجهــة
المخاطــر والتحديــات أ
المنيــة واالقتصاديــة ت ز
الم�ايدة
أ
ئ
ـذا� ،مشـ يـراً إىل
وخاصــة مــا يتعلــق منهــا بالمــن الغـ ي
أ
ئ
ـذا� تمثــل ش�يــكاً مهم ـاً
أن وزارة الدولــة للمــن الغـ ي
للهيئــة نظـراً لدورهــا الهــام واالسـ تـراتيجي ف ي� تعزيــز
أ
المــن القومــي لدولــة إالمــارات.
وأوضــح معاليــه أن قطــاع الجمــارك ف ي� الدولــة يلعب
أ
ف
ئ
ـذا� ومراقبــة
دوراً مهمـاً ي� دعــم منظومــة المــن الغـ ي
حركــة الســلع والبضائــع الغذائيــة الـواردة إىل الدولــة
والصــادرة منهــا ف ي� المنافــذ الحدوديــة عـ بـر مجموعــة
ت
الــ� تســاهم ف ي� رسعــة إالفســاح
مــن إالجــراءات ي
عــن الشــحنات الغذائيــة الصــادرة والـواردة ،وكذلــك
ت
الــ�
تقديــم كافــة التســهيالت وتذليــل العقبــات ي
تواجــه تجــارة الغــذاء.
معــال المفــوض رئيــس الهيئــة إىل الدولــة
وأشــار
ي
تز
مل�مــة بتطبيــق الدليــل الموحــد لمتطلبــات فســح
أ
البضائــع الجنبيــة المســتوردة عـ بـر نقــاط الدخــول

أ ف
ـرك لــدول مجلــس التعــاون،
الوىل ي� االتحــاد الجمـ ي
والدليــل الخليجــي للرقابــة عــى أ
الغذيــة المســتوردة
ـت�اد
الــذي ينظــم إالجـراءات الجمركيــة الخاصــة باسـ ي
وتصديــر المـواد الغذائيــة ،إضافــة إىل تنفيــذ توصية
مديــري عمــوم الجمــارك بــدول مجلــس التعــاون
برسعــة إنهــاء إالجــراءات الجمركيــة لفســح المــواد
رسيعــة التلــف.
ف
ويبلــغ عــدد الســلع والمــواد الغذائيــة ي� النظــام
المنســق للتعرفــة الجمركيــة لــدول مجلــس التعــاون
لــدول الخليــج العربيــة لعــام  2017حــو يال 1122
ســلعة ،منهــا  317ســلعة أساســية معفــاة مــن
الرســوم الجمركيــة ،و 805ســلعة تخضــع لرســوم
جمركيــة بنســبة  5%فقــط.
ـ�" :يتــم اعتمــاد شــهادة
وأضــاف معـ ي
ـال عـ ي
ـ� الكعـ ب ي
صالحيــة تصديــر المنتجــات الوطنيــة الغذائيــة
ين
بــ� دول مجلــس التعــاون ف ي� المنافــذ الحدوديــة،
كمــا تقــوم الهيئــة بتعميــم الق ـرارات الصــادرة مــن
وزارة التغيـ يـر المناخــي والبيئــة بشــأن حظــر الم ـواد
الغذائيــة أو إزالــة الحظــر أو الحظــر المؤقــت ،عــى

المنافــذ الجمركيــة ضمــن نظــام التعاميــم
والــذي أســهم ف ي� منــع دخــول أي مــواد
غذائيــة ممنوعــة فــور صــدور الق ـرار".
ولفــت معاليــه إىل أن الهيئــة وإدارات
الجمــارك المحليــة قامــت بتخصيــص
أماكــن مظللــة ومكيفــة ف ي� المنافــذ
الجمركيــة الرئيســية لتفتيــش وإنهــاء
إالجــراءات الجمركيــة لشــحنات
المـواد الغذائيــة ،وخاصــة ف ي� مركز
جمــارك مينــاءي خليفــة وجبــل
عــ� ومنفــذ الغويفــات ،كمــا
ي
يتــم منــح إالرســاليات ت
الــ�
ي
تحتــوي عــى الحيوانــات
الحيــة،
والطيــور
والخــرض وات والفواكــه
المــردة ،والمــواد
الطازجــة و ب
أ
الغذائيــة بمختلــف أشــكالها الولويــة والرسعــة
ف ي� إنهــاء إجــراءات المعاينــة والتفتيــش ف ي� الحــرم
الجمــرك .
ي
ـال مريــم محمــد ســعيد
ـ
مع
ـادت
ـ
أش
ـا،
ـ
ناحيته
مــن
ي
ف
حــارب المهـ يـري بــدور قطــاع الجمــارك ي� تعزيز أمن
المجتمــع وحمايته مــن المخاطر المتعلقــة بالتجارة،
ومراقبــة حركــة الســلع الغذائيــة ،مؤكــدة عــى دوره
الهــام ف� تحقيــق أ
ئ
الغــذا� لدولــة إالمــارات
المــن
ي
ي
مــن خــال التأكــد مــن ســامة وأمــن أ
الغذيــة الـواردة
وتوفــر إحصائيــات التجــارة الخارجيــة
والصــادرة
ي
للدولــة ف ي� هــذا الصــدد.
وأكــدت معاليهــا عــى وجــود آفــاق واســعة للتعــاون
ـ� الهيئــة االتحادية للجمــارك ووزارة أ
ئ
بـ ي ن
الغذا�
المــن
ي
ســواء فيمــا يتعلــق بإحصائيــات تجــارة المــواد
الغذائيــة ،أو نظــام إالنــذار المبكــر الخاص بأســعار
ت ن
و� ف ي� المســتقبل
المــواد الغذائيــة والربــط إاللكــر ي
القريــبl.
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أخبار الهيئة االتحادية للجمارك

صفاء ســلطان
بحــث معالــي المفــوض علــي بــن صبيــح الكعبــي رئيــس الهيئــة االتحاديــة للجمــارك،
ســبل تعزيــز التعــاون بيــن الهيئــة واالتحــاد العربــي للمخلصيــن الجمركييــن التابــع
لمجلــس الوحــدة االقتصاديــة بجامعــة الــدول العربيــة.

االتحادية للجمارك تبحث تعزيز التعاون مع

( االتحاد العربي للمخلصين الجمركيين )

جــاء ذلــك خــال اســتقبال معاليــه وفــد االتحــاد
برئاســة الدكتــور ممــدوح الرفاعــي ،رئيــس االتحــاد
ـ� الجمركيـ ي ن
ـر� للمخلصـ ي ن
ـ� خــال زيارتــه لمقــر
العـ ب ي
رض
الهيئــة
بأبوظــ� ،وحــ اللقــاء ســعادة محمــد
بي
جمعــة بوعصيبــة المديــر العــام للهيئــة ،وســعادة
أحمــد بــن الحــج المديــر التنفيــذي لقطــاع
الدارات.
الشــؤون الجمركيــة وعــدد مــن مديــري إ
ـرك
ـ
الجم
وتنــاول اللقــاء عــدداً مــن محــاور العمــل
ي
ت
المشــرك ،ومــن أبرزهــا دراســة توقيــع اتفاقيــة
ـر� للمخلصـ ي ن
ن
ـ�
تعــاون بـ يـ� الهيئــة واالتحــاد العـ ب ي
الجمركيـ ي ن
ـ� بهــدف نـ شـر الثقافــة الجمركيــة داخــل
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ـر� وتنظيــم دورات تدريبية مشـ تـركة
المجتمــع العـ ب ي
ف
الجمــرك،
الخــرات ي� مجــال التهريــب
وتبــادل
ب
ي
ت
وتنظيــم الفعاليــات المشــركة حــول تطــورات
ـرك .كمــا تنــاول اللقــاء ســبل تذليــل
العمــل الجمـ ي
ن
معوقــات التبــادل التجــاري بـ يـ� الــدول العربيــة.
عــ�
وأكــد
الكعــ� ،خــال
ي
معــال المفــوض ي
بي
المــارات
اللقــاء حــرص القيــادة الحكيمــة لدولــة إ
والهيئــة االتحاديــة للجمــارك عــى تعزيــز التعــاون
ـرك ف ي� العالــم
مــع كافــة مؤسســات العمــل الجمـ ي
أ
العــر� لمواجهــة المخاطــر والتحديــات المنيــة
بي
ت
ز
ً
مشــرا إىل أن االتحــاد
واالقتصاديــة الم�ايــدة،
ي
ين
ين
الجمركيــ� مؤسســة عربيــة
للمخلصــ�
العــر�
بي
ف
ش
وليــدة تمثــل �يــكاً مهمــاً ي� العمليــة الجمركيــة
ين
ين
الجمركيــ�.
المخلصــ�
هــم فئــة
ف
وأوضــح معاليــه أن المســتقبل يحمــل ي� طياتــه
ين
ين
الجمركيــ� ف ي� إدارة
للمخلصــ�
كبــرة
أهميــة ي
المخاطــر وتعزيــز القــدرات االســتخباراتية
الجــراءات الجمركيــة ف ي� ظــل التقــدم
وتســهيل إ

ن
ـ� الــذي تشــهده برامــج التخليــص
والتطــور التقـ ي
الجمــرك ف ي� العالــم.
ي
معــال المفــوض رئيــس الهيئــة عــى أن
وشــدد
ي
ت
العــر�
الجمــرك
العمــل
تواجــه
الــ�
التحديــات
بي
ي
ي
متعــددة ت ز
وم�ايــدة ف ي� مجــال إدارة المخاطــر
أ
أ
وتيســر وتســهيل التجــارة ،المــر الــذي
المنيــة
ي
يتطلــب تضافــر جهــود إدارات الجمــارك العربيــة
وتعاونهــا ف ي� ســبيل تعزيــز وبنــاء المقــدرة الجمركية
مشــراً إىل أن التعــاون مــع
لــدى تلــك إ
الدارات ،ي
ن
ن
ـر� للمخلصـ يـ� الجمركيـ يـ� يمكــن أن
االتحــاد العـ ب ي
ف
ـر�
يســاهم بجهــود ملموســة ي� تعزيــز العمــل العـ ب ي
ت
المشــرك.
الجمــرك
ي
مــن ناحيتــه ،أشــاد الدكتــور ممــدوح الرفاعــي
رئيــس االتحــاد ،خــال اللقــاء ،بمنظومــة العمــل
الجمـ ف
المــارات وتبوأهــا أعــى المراكــز
ـرك ي� دولــة إ
ي
عالميــاً ف ي� ش
الجــراءات الجمركيــة
مــؤ�ات كفــاءة إ
وفعاليــة هيئــات الجمــارك ف ي� تقاريــر التنافســية
العالميــة ،كمــا أشــاد بتصديــق الدولــة عــى

تيســر التجــارة الصــادرة عــن منظمــة
اتفاقيــة
ي
الجمــارك العالميــة كأول دولــة عربيــة تصــادق عــى
تلــك االتفاقيــة.
وأكــد الرفاعــي عــى أن أنظمــة إدارة المخاطــر
ت
الجمركيــة والتخليــص إ ت
الــ� تطبــق ف ي�
اللك�ونيــة ي
ف
المــارات تمثــل نموذج ـاً يحتــذى ي� العالــم
دولــة إ
ض
ً
ـر� ،مشـ يـرا إىل �ورة االســتفادة مــن الخـ بـرات
العـ ب ي
الماراتيــة ف ي� هــذا الصــدد عــى مســتوى إدارات
إ
الجمــارك العربيــة لمــا لهــا مــن دور هــام �ف
ي
ت
المشــرك.
الجمــرك
تعزيــز العمــل
ي
ـر� يهــدف إىل
ـرك العـ ب ي
وأشــار إىل أن االتحــاد الجمـ ي
ـ� الجمركيـ ي ن
رفــع كفــاءة المخلصـ ي ن
ـ� ودعــم مسـ يـرة
ـر� المشـ تـرك لضمــان انســياب حركــة
العمــل العـ ب ي
التجــارة البينيــة ومكافحــة الغــش التجــاري والحــد
ـرك وإزالــة معوقــات
مــن عمليــات التهريــب الجمـ ي
ف
ـر�l.
االســتثمار ي� الوطــن العـ ب ي
المرجع  /الهيئة االتحادية للجمارك
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اقتصاد محلي

سلطان القاسمي يطلق 3
مشاريع تطويرية جديدة
بـ  2.7مليار درهم
أطلــق صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان
بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس أ
العــى
حاكــم الشــارقة – وبحضــور الشــيخة بــدور
بنــت ســلطان القاســمي رئيــس هيئــة الشــارقة
لالســتثمار والتطويــر ش(�وق) رئيــس مجلــس
إدارة “إيجــل هيلــز الشــارقة للتطويــر” ف ي� / 16
ينايــر  – 2018ثالثــة مشــاريع تطويريــة ف ي� الشــارقة
عــر
بتكلفــة إجماليــة تبلــغ  2.7مليــار درهــم  ..ب
ش�اكــة اسـ تـراتيجية بـ ي ن
ـ� هيئــة الشــارقة لالســتثمار
والتطويــر ش(�وق) ش
و�كــة “إيجــل هيلــز”  ..وذلــك
ف
ف ي� حفــل خــاص أقيــم ي� مركــز أكســبو الشــارقة.
وكشــفت هيئــة الشــارقة لالســتثمار والتطويــر
ش(�وق) ش
و�كــة إيجــل هيلــز عــن تأســيس ش�كــة
جديــدة باســم “إيجــل هيلــز الشــارقة للتطويــر”
تتــوىل تطويــر المشــاريع الثالثــة المعلــن عنهــا
بدايــة مــن الربــع أ
الول مــن العــام الجــاري  ..فيما
ســيتم تســليم المشــاريع مــا بـ ي ن
ـ�  2019و.2020
وتتضمــن قائمــة المشــاريع الثالثــة كال مــن
جزيــرة مريــم وواجهــة كلبــاء وقــر الخــان وهــي
 3مــن أبــرز المشــاريع التطويريــة المتكاملــة
ت
معايــر المرافــق
الــ� مــن شــأنها تعزيــز
ي
ي
الســكنية والســياحية ت
وال�فيهيــة والضيافــة
والتجزئــة وأســاليب الحيــاة المجتمعيــة �ف
ي
الشــارقة ومدينــة كلبــاء ف ي� المنطقــة ش
ال�قيــة.
ف
الطــاق  ..قالــت
وخــال كلمتهــا ي� حفــل إ
الشــيخة بــدور بنــت ســلطان القاســمي ” حققــت
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إمــارة الشــارقة قفــزات نوعيــة تحــت قيــادة
صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن
محمــد القاســمي عضــو المجلــس أ
العــى حاكــم
الشــارقة مــن خــال ترســيخ أســس االقتصــاد
المتنــوع وتشــجيع االســتثمار وريــادة أ
العمــال..
فيمــا واكبــت ش(�وق) مسـ يـرة التنميــة ف ي� الشــارقة
ف
المــارة
عـ بـر مســاهمتها الفاعلــة ي� تعزيــز مكانــة إ
كوجهــة رائــدة لالســتثمار والســياحة والتجــارة “.
وأضافــت ” نعمــل ف ي� ش(�وق) بالتعــاون مــع كافــة
الجهــات الحكوميــة عــى رفــد الشــارقة بكافــة
مقومــات النجــاح ونســعى لتقديــم الدعــم
للـ شـركات ورجــال أ
العمــال وتطويــر البنيــة التحتيــة
ـ� القطاعـ ي ن
وتعزيــز التكامــل بـ ي ن
ـ� العــام والخاص..
فيمــا نجتمــع اليــوم ســويا إلعــان ش�اكــة
اسـ تـراتيجية جديــدة بـ ي ن
ـ� هيئــة الشــارقة لالســتثمار
والتطويــر ش“�وق” ش
و�كــة “إيجــل هيلــز” إلطــاق
 3مشــاريع نوعيــة ف ي� إمــارة الشــارقة ســتوفر آفاقــا
جديــدة مــن الرفاهيــة لقاطنيهــا وذلــك انطالقــا من
ت
ـ� تحظــى بهــا “.
إيماننــا إ
بالمكانــات المذهلــة الـ ي
وأعربــت الشــيخة بــدور بنــت ســلطان القاســمي
عــن ثقتهــا الكبـ يـرة ش
بال�اكــة الجديدة وما ســتحققه
مــن إضافــة نوعيــة للقطــاع العقــاري ف ي� إمــارة
الشــارقة ومــا ستشــكله مــن ترجمــة لجــزء مــن رؤيــة
صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة ف ي� تحقيــق جــذب
االســتثمار وتنويــع االقتصــاد عــى أرض الواقــع.
أكــر المشــاريع الثالثــة
وتعتــر جزيــرة مريــم ب
ب

مــن حيــث القيمــة والمســاحة  ..وهــو ش
مــروع
متعــدد االســتخدامات تصــل كلفتــه التطويريــة
إىل  2.4مليــار درهــم ..حيــث تمتــد الجزيــرة
عــى نحــو  460ألــف ت
مــر مربــع ..تــم
تخصيــص  310آالف ت
مــر مربــع منهــا للبنــاء.
وتمثــل “جزيــرة مريــم” الواقعــة ف ي� بحـ يـرة الممــزر
ش
م�وعــا رئيســا تــم تصميمــه ليكــون مدينــة
مصغــرة ضمــن مدينــة الشــارقة ..إذ تضــم واجهــة
مائيــة تتوســط المرافــق الســكنية والتجاريــة
للمدينــة ..توفــر إطــاالت ش
بحــر ت ي�
مبــا�ة عــى ي
الممــزر والخــان ..إضافــة إىل أفــق مدينة الشــارقة.
وتحتضــن الجزيــرة عــددا مــن القــرى المصممــة
بأســلوب فريــد وعــري وتقــدم باقــة متمـ ي ز
ـ�ة مــن
الفــرص والعــروض للإقامــة وقضــاء العطــات
أ
والعمــال
واالســتمتاع بالحيــاة االجتماعيــة
 ..إىل جانــب القيــام أ
بالنشــطة المجتمعيــة
اليوميــة برفقــة العائلــة أ
والصدقــاء مــن خــال
المجمعــات التجاريــة والســكنية ومجموعــة
المطاعــم والمقاهــي والمحــال التجاريــة والمرافــق
ت
تز
والمن�هــات الخ ـرض اء.
ال�فيهيــة ومــرىس الســفن
ن
ش
ـا� منخفضــة
ويتضمــن مــروع جزيــرة مريــم مبـ ي
االرتفــاع ال يتجــاوز ارتفاعهــا  8طوابــق تتضمــن
 1890شــقة ســكنية وفلــا وفنــادق فاخــرة
مــن ت
فئــ�  4و 5نجــوم توفــر أكــرث مــن 600
ي
رث
غرفــة فندقيــة وأكــ مــن  100مطعــم ومقهــى
تمتــد عــى الواجهــة المائيــة ..إضافــة إىل

عــدد مــن المرافــق الخدميــة المختلفــة أهمهــا
نــاد صحــي ومركــز لياقــة بدنيــة وحــوض
ســباحة ومنطقــة مخصصــة للعــب أ
الطفــال.
ش
المــروع ف ي� الربــع
وســيتم البــدء ف ي� تطويــر
أ
الول مــن العــام الجــاري عــى أن يتــم تســليمه
ف ي� موعــد متوقــع بحلــول نهايــة عــام .2019
أمــا ش
مــروع ” واجهــة كلبــاء ” فهــو أحــد أبــرز
ف
مشــاريع التجزئــة ي� المنطقــة ش
ال�قيــة وتصــل
مســاحة المناطــق المخصصــة للبنــاء فيــه إىل
نحــو  17ألــف مـ تـر مربــع  ..فيمــا تبلــغ المســاحة
للتأجــر منهــا  11.2ألــف ت
مــر مربــع
المتاحــة
ي
وتبلــغ كلفــة تطويــره  160مليــون درهــم.
مــروع واجهــة كلبــاء المرحلــة أ
ويعتــر ش
الوىل
ب
ش
لمــروع متكامــل يســتهدف تطويــر المنطقــة
المحيطــة بأكملهــا وفقــا لرؤيــة صاحــب الســمو
حاكــم الشــارقة الســاعية إىل تطويــر كافــة مــدن
المــارة.
إ
ش
ش
ويقــع المــروع ضمــن ” مــروع كلبــاء للســياحة
البيئيــة ” محاذيــا لبحـ يـرة هادئــة محاطــة بأشــجار
القــرم موفــرا تجربــة ســياحة بيئيــة فريــدة
ف� إحــدى أجمــل المناطــق ث
وأك�هــا هــدوءا
ي
عــى مســتوى الدولــة ف ي� المنطقــة ش
ال�قيــة.
ويضــم المركــز التجــاري ضمــن واجهــة كلبــاء
 86محــا تجاريــا ويحتضــن عالمــات تجاريــة
توفــر
محليــة وعالميــة كمــا يراعــى ف ي� تصميمــه
ي
تجربــة تســوق خارجيــة فريــدة للــزوار والســياح

ن
ـ� الطريــق
والمقيمـ يـ� بنمــط المحــات عــى جانـ ب ي
 ..إضافــة إىل إنشــاء مســاحة خارجيــة لتقديــم
المأكــوالت ش
بالطاللة
والم�وبــات تتيــح االســتمتاع إ
الســاحرة ف ي� الهــواء الطلــق طــوال العــام.
ويشــتمل المركــز أيضــا عــى العديــد مــن
المطاعــم الداخليــة والخارجيــة ومنطقــة أللعــاب
أ
الطفــال إىل جانــب ت ز
بالبحــرة
منــ�ه رائــع يحيــط
ي
ت
االســرخاء
مــا يوفــر للــزوار أجــواء تبعــث عــى
ش
الممــى المحيــط
ويتيــح نزهــة هادئــة عــى
البحــرة إىل جانــب توفــر ســوبرماركت
بضفــاف
ي
ت
كبــرة للطعــام.
ومركــز لل�فيــه
العائــ� وردهــة ي
ي
ش
المــروع
ومــن المقــرر إطــاق أعمــال تطويــر
ف� الربــع أ
الول مــن عــام  2018عــى أن يتــم
ي
تســليمه ف ي� الربــع الثالــث مــن العــام .2019
يشــكل مـ شـروع ” قــر الخــان ” ثالــث مشــاريع ”
إيجــل هيلــز الشــارقة للتطويــر ” وهــو أول منتجــع
فاخــر مــن فئــة الخمــس نجــوم مــع واجهــة مائيــة
وســط مدينــة الشــارقة ..إذ يمتــد عــى طــول
ســاحل المدينــة ف ي� منطقــة الخــان المطــل عــى
ش
المــروع 66.2
العــر� وتبلــغ مســاحة
الخليــج
بي
ت
الجماليــة إىل 120
ألــف مــر مربــع وتصــل كلفتــه إ
مليــون درهــم ويضــم  87وحــدة فندقيــة متنوعــة.
ش
المــروع قريــة اللؤلــؤ التاريخيــة ف ي�
ويحــول
ق
فنــد� مــن فئــة الخمــس
منتجــع
إىل
الخــان
ي
نجــوم مــع باحاتــه الداخليــة الجميلــة والمناظــر
الطبيعيــة الخــرض اء ليوفــر مــاذا للزائريــن

ت
واالســرخاء ف ي� قلــب
ينعمــون فيــه بالراحــة
ت
الــ� تعــج بالحيويــة والنشــاط.
مدينــة الشــارقة ي
ش
المــروع عــى أصالــة المنطقــة
ويحافــظ
ف
المــارة  ..مقدمــا
�
ـة
ـ
البحري
ـا
ـ
وتقاليده
الحيويــة
ي إ
عائــ� فريــد.
أيضــا وجهــة ترفيهيــة ذات طابــع
ي
ف
ين
تدشــ� أعمــال التطويــر ي� الربــع
وســيتم
أ
الول مــن  2018عــى أن يكتمــل العمــل �ف
ي
ن
ـا� مــن العــام .2020
المـ شـروع بحلــول الربــع الثـ ي
حــرض إعــان إطــاق ش
الم�وعــات  ..كل مــن
الشــيخ ماجــد بــن فيصــل القاســمي نائــب
رئيــس غرفــة تجــارة وصناعــة الشــارقة والشــيخ
فيصــل بــن ســعود القاســمي مديــر هيئــة مطــار
الــدول ومحمــد العبــار رئيــس ش�كــة
الشــارقة
ي
“إيجــل هيلــز” وســعادة الدكتــور راشــد الليــم
رئيــس هيئــة الشــارقة للكهربــاء والميــاه وســعادة
أحمــد بــن ركاض رئيــس هيئــة الشــارقة للكتــاب
الزعــا� رئيــس دائــرة
وســعادة محمــد عبيــد
بي
ش
الت�يفــات والضيافــة وســعادة ســيف محمــد
المدفــع الرئيــس التنفيــذي لمركــز أكســبو الشــارقة
وســعادة مــروان الــركال المديــر التنفيــذي
لهيئــة الشــارقة لالســتثمار والتطويــر ش(�وق)
وســعادة أحمــد ســعيد الجــروان أ
ال ي ن
مــ� العــام
للمجلــس االستشــاري إلمــارة الشــارقة وعــدد مــن
ين
ين
التنفيذيــ� والمديريــن ف ي�
المســؤول� والرؤســاء
القطاعـ ي ن
ـ� العــام والخــاص ..إضافــة إىل عــدد مــن
ين
ين
المحليــ�
المســتثمرين
والعالميــ�.وامl
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مناطق حرة

إنشاء مصنع للتغليف الصناعي
بالمنطقة الحرة في الحمرية

وقعــت هيئــة المنطقــة الحــرة بالحمريــة اتفاقيــة
ش�اكــة اسـ تـراتيجية طويلــة أ
المــد مــع ش�كــة إيــان
العالميــة للتغليــف الصناعــي.
ال�اميــل الصلبــة
وذلــك إلنشــاء مصنــع إلنتــاج ب
ت
ً
ذات الــرؤوس الضيقــة بســعة  220لــرا (55
جالونـاً) لتخــدم الصناعــات الكيماويــة والصناعات
ت
الب�وكيماويــات ف ي� الدولــة ،بطاقــة إنتاجيــة تقــدر
ن
ـو� برميــل ســنوياً مــن خــال أحــدث مرافــق
بمليـ ي
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تصنيــع واالختبــار وبمواصفــات عالميــة ذات
التكنولوجيــا الفائقــة وبقيمــة اســتثمارية تقــدر بـــ35
ش
المــروع مــع نهايــة
مليــون درهــم مــع اكتمــال
العــام .2018
وقــع االتفاقيــة كل مــن ســعود ســالم المزروعــي
مديــر هيئــة المنطقــة الحــرة بالحمريــة وهيئــة
الــدول ،وأنيــل
المنطقــة الحــرة لمطــار الشــارقة
ي
جايــن ،المالــك شل�كــة إيــان إنكوربوريتــد بحضــور
هوبــرت ،رئيــس العمليــات الدوليــة ش
لل�كــة
س
ي
ي
أ
الم ،تايــم تيشنوبالســت ليميتــد وعــدد مــن
ين
ين
الطرفــ�.
المســؤول� مــن كال
وعلــق المزروعــي بــأن الهيئــة تعمــل ضمــن
منظومــة متكاملــة لتحقيــق التــوازن بـ ي ن
ـ� اســتقطاب
االســتثمارات الجديــدة وتنميــة االســتثمارات القائمــة
مــن خــال توفـ يـر منــاخ محفــز يســهم بشــكل ش
مبا�
ف ي� نجــاح المشــاريع االســتثمارية ،وقــال إن المنطقــة
النجــازات
الحــرة بالحمريــة حققــت
الكثــر مــن إ
ي
يز
متمــ�ة بصناعاتهــا المختلفــة
وأضحــت منطقــة
ال ســيما صناعــة ت
الب�وكيماويــات ومــا شــابهها
مــن الصناعــات الثقيلــة ،مؤكــداً أن إنشــاء مصنــع
ت
ـ� تحققــت ف ي�
إيــان العالمــي يعكــس إ
النجــازات الـ ي
اســتقطاب ش�كات عالميــة مــن شــبه القــارة الهنديــة
ومــن كافــة أرجــاء العالــم.
وأشــار إىل أن الهيئــة بصــدد دراســة توقيــع عــدد
مــن االتفاقيــات االســتثمارية الجديــدة العــام
الجــاري ،ت
والــ� مــن شــأنها التأكيــد عــى مكانــة
ي
ز
متمــ� عــى
إمــارة الشــارقة كمركــز اقتصــادي
ي
مســتوى الـ شـرق أ
الوســط والعالــم .وذكــر المزروعــي
ـأ� تتويج ـاً لجهــود الهيئــة �ف
ت
أن هــذا االســتثمار ،يـ ي
ي
أ
اســتقطاب االســتثمارات الجنبيــة للشــارقة وإبرازهــا
كمركــز اقتصــادي مهــمl.
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أخبار منظمة الجمارك العالمية

سق تحتفل

لنظام المن
لجنة ا
ها الستين
بعقد دورت
عقــدت لجنــة النظــام المنســق (Harmonized
ين
الســت� خــال
 ) System Committeeدورتهــا
ف
ـبتم� إىل  6أكتوبــر  2017ي� مقــر
الفـ تـرة مــن  27سـ ب
منظمــة الجمــارك العالميــة ف� بروكســل .حــرض
ي
اجتماعــات الــدورة  169مندوب ـاً يمثلــون  78طرف ـاً
متعاقــداً التفاقيــة النظــام المنســق وعضــواً إداريـاً
مــن منظمــة الجمــارك العالميــة وثــاث منظمــات
دوليــة.
وخــال كلمتــه االفتتاحيــة للــدورة ،أشــار بينــج
ليــو ،مديــر شــؤون التعرفــة والتجــارة إىل
أ
الهميــة التاريخيــة والرمزيــة لهــذه الــدورة مبين ـاً
أن لجنــة النظــام المنســق تحتفــل آ
الن بانعقــاد
الســت� وهــي بذلــك قــد تخطــت �ف
ين
دورتهــا
ي
عــدد الــدورات الـ ت
ـ� عقدتهــا عــن ســالفتها لجنــة
ي
المصطلحــات الفنيــة القديمــة .فمنــذ دورتهــا الـ ت
ـ�
ي
عقــدت ف ي� ابريــل  ،1988ناقشــت لجنــة النظــام
المنســق  4144فقــرة واتخــذت  2230قــراراً.
الســن� ارتفــع عــدد أ
ين
الطــراف المتعاقــدة
وعــر
ب
ف
إىل لجنــة النظــام المنســق مــن  4ي� عــام 1985
إىل  156آ
الن ويبلــغ عــدد الــدول أو االتحــادات
االقتصاديــة أو االتحــادات الجمركيــة ت
الــ�
ي
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تســتخدم آ
الن النظــام المنســق .209
أ
ف
خــرة اتخــذت
و� ســياق اجتماعــات دوراتهــا ال ي
ي
اللجنــة مقاربــات مبتكــرة للتعامــل مــع عــدد مــن
التحديــات بمــا فيهــا كيفيــة أ
الخــذ بنظــر االعتبــار
أ
التطــورات التكنولوجيــة والمــور المتعلقــة
بالقضايــا البيئيــة وجميعهــا ت
تفــرض أهميــة
تز
م�ايــدة.
ت
الــ�
كمــا ألقــى المديــر الضــوء عــى المهــام ي
ســتوضع عــى عاتــق اللجنــة مشـ يـراً إىل أنــه واثــق
مــن أن اللجنــة ســتصعد من رسعــة اتخــاذ القرارات
وذلــك بســبب إجــراءات أرسع ف ي� اتخاذهــا.
وخــال ي ن
ســت� دورة ،اتخــذت لجنــة النظــام
المنســق  50قــرارا بالتصنيــف يخــص المنتجــات
ت
ـ� تغطيهــا مصطلحــات النظــام المنســق وبمــا
الـ ي
ال يقــل عــن ســبعة مجــاالت مختلفــة ،وتبنــت
اللجنــة خــال هــذه الــدورات  18مجموعــة
التفســرية
مــن التعديــات عــى المالحظــات
ي
وصادقــت عــى  21رأيــا بخصــوص التصنيــف.
وكجــزء مــن عملهــا ف ي� إعــداد النســخة الســابعة
ن
ـ� ســت
مــن النظــام المنســق ( ،)HS 2022تــم تبـ ي
مجموعــات مــن التعديــات عــى المصطلحــات،

كمــا تــم إحالــة بعــض القــرارات عــى تصنيــف
البضائــع إىل اللجنــة الثانويــة للنظــر ف ي� التعديــات
المحتملــة للمصطلحــات لتســهيل تصنيــف
منتجــات متنوعــة ،كالطابعــات الثالثيــة أ
البعــاد
عــى ســبيل المثــال ،والزجــاج أ
المامــي للمركبــات.
إضافــة إىل ذلــك أجريــت مناقشــات مثمــرة حــول
كيفيــة تصنيــف منتجــات تطــرح إىل أ
الســواق للمــرة
أ
الوىل ف ي� العالــم ،ف ي� مجــاالت أحــدث مــا توصلــت
إليــه التكنولوجيــا (ومثــال ذلــك المعــدات الخاصــة
بإنتــاج وحــدات العــرض البلوريــة الســائلة
المعروفــة بـــ  ،)LCDوصناعــات أ
الغذيــة ( مثــل
بلــح البحــر أ
الخــرض الباهــت) وصناعــات التبــغ
مــع بديــل مفيــد حــول كيفيــة تصنيــف منتجــات
جديــدة مــن التبــغ.
ـ�ة لعمــل اللجنــة يتمثــل �ف
وأحــد المظاهــر الممـ ي ز
ي
ت
ـ� قدمتهــا المكســيك حــول ســحب
المداخلــة الـ ي
تحفظهــا عــى تصنيــف الســلع وذلــك للتناغــم
ت
ـ� تبناهــا المجلــس ف ي� اجتماعيــة
مــع المقاربــة الـ ي
 130/129لتقليــل عــدد التحفظــات المقدمــة مــن
الدارات بخصــوص الق ـرارات المتخــذة مــن قبــل
إ
اللجنــةl .
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رعد عبد الســتار

مؤتمرات المناخ
واالقتصاد العالمي

التغــر المناخــي حضــوره ت ز
الم�ايــد ف ي�
يفــرض
ي
ف
تأثــره
إ
العــام ي� جميــع أنحــاء العالــم بســبب ي
عــى أنظمــة كوكبنــا أ
الرض وهــو مــا يدعــو
المجتمــع الــدول إىل جديــة النظــر ف� أ
المــر.
ي
ي
النســان حصــول تغـ يـرات عــى منــاخ
لقــد أدرك إ
أ
أ
الرض خــال التاريــخ فقــد شــهد الكوكــب الزرق
خــال  650,000ســنة الماضيــة ســبع حقبــات
48

مــن االتســاعات الجليديــة وتراجعاتهــا .وباالنتهــاء
أ
خــر قبــل 7000
المفاجــئ للعــر الجليــدي ال ي
ســنة والــذي مهــد إىل بدايــة العــر المناخــي
الحديــث ،فــأن معظــم هــذه المتغـ يـرات المناخية
تعــزى إىل متغـ يـرات بســيطة ف ي� مــدار دوران كوكــب
أ
ت
ـ� تــؤدي إىل تغـ يـرات ف ي�
الرض حــول الشــمس والـ ي
ت
ـ� يســتلمها الكوكــب.
كميــة الطاقــة الشمســية الـ ي

اإلثباتــات العلميــة الرتفــاع درجات
حــرارة النظــام المناخــي قطعيــة
وال لبــس فيهــا

تفســر ارتفــاع
إال إن االتجاهــات المعــارصة ف ي�
ي
درجــات الحـرارة تعــزى بدرجــة كبـ يـرة (نحــو )95%
إىل النشــاطات ش
الب�يــة ،فمنــذ منتصــف القــرن
ف
ش
الع�يــن واالرتفــاع ي� درجــة الح ـرارة يــزداد عــى

نحــو مضطــرد عــى مســتوى العقــود بــدال مــن
أ
اللفيــات.
أ
وغ�هــا مــن وســائل التطــور
إن القمــار الصناعيــة ي
التكنولوجــي اســتطاعت أن تمنحنــا صــوراً واضحــة
الكثــر مــن المعلومــات عــن
وهــي تجمــع لنــا
ي
كوكبنــا ومناخــه ووفــرت لنــا تلــك المعلومــات
ت
الم�اكمــة خــال ي ن
ســن� مــن العمــل إشــارات إىل
التغــر المناخــي.
ي
إن دور غــاز ن
وغــره مــن
ثــا� أكســيد الكربــون ي
ي
الغــازات ف ي� احتبــاس الحــرارة قــد أزيــح اللثــام
عنــه وتــم تجســيده تجريبي ـاً منــذ أواســط القــرن
التاســع ش
تأثــره عــى نقــل الطاقــة
عــر ،وأن ي
تحــت الحم ـراء خــال الطبقــة الجويــة أصبحــت
معروفــة وال جــدال اليــوم بــأن زيــادة كميــات
غــازات الدفيئــة تــؤدي حتمــاً إىل ارتفــاع درجــات
حــرارة أ
الرض.
أمــا إثبــات ارتفــاع درجــة الح ـرارة فيســتدل عليــه
مــن:
1.1االرتفاع العالمي لدرجات الحرارة
2.2ارتفاع درجات حرارة مياه المحيطات
 3.3تقلص مساحات الصفحات الجليدية
 4.4تراجع أ
النهر الجليدية
 5.5انخفاض مستوى الغطاء الثلجي
ين
المحيط� المتجمدين
 6.6تراجع جليد
 7.7أحداث جوية عنيفة
 8.8ارتفاع حمضية مياه المحيطات
التغيــر المناخــي قــد
وتأثــرات
إن التداعيــات
ي
ي
شــجعت شــعوب العالــم مــن خــال دولهــا
الكثــر مــن
ومنظماتهــا العالميــة المعنيــة عقــد
ي
االجتماعــات ليــس لدراســة الموضــوع فقــط بــل
ت
ـ� تضــع حــداً لهــذا
اتخــاذ القـرارات إ
والجـراءات الـ ي
الخطــر ،فبالرغــم مــن أن التطــورات
التدهــور
ي
ف
خطــرة ومؤثــرة عــى
السياســية ي� العالــم تعــد
ي
التأثــرات الســلبية
الكثــر مــن الشــعوب إال أن
ي
ي
للتغــر المناخــي قــد ألقــت بظاللهــا عــى دول
ي
العالــم أجمــع وقــد تكــون أكــرث خطــورة ت
حــى
القليميــة ي ن
بــ�
مــن بعــض الحــروب والرصاعــات إ
أ
تأث�اتهــا أكــرث شــمولية وال
الــدول ،ذلــك لن ي
ن
تســتث� منطقــة مــا أو أيــة دولــة.
ي

إن هــذا االهتمــام بموضــوع التغيـ يـرات المناخيــة
قــد نالــت اهتمامــا منــذ أمــد طويــل حيــث عقــد
أول مؤتمــر موســع حــول التغـ يـر المناخــي نظمتــه
منظمــة أ
الرصــاد الجويــة العالميــة
)World Metrological Organization (WMO
التابعــة أ
للمــم المتحــدة ،ف ي� بف�ايــر عــام .1979
ومــن ذلــك الوقــت عقــدت الكثـ يـر مــن المؤتمـرات
حــول الموضــوع إن كانــت إقليميــة أو عالميــة،
إال أن أهمهــا هــي مؤتمــرات أ
الطــراف لالتفاقيــة
الطاريــة أ
للمــم المتحــدة حــول التغـ يـر المناخــي
إ
Conferences of the Parties to the United
Nations Framework on Climate Change
ف
جانــرو عــام
وكان المؤتمــر المنعقــد ي� ريــو دي ي
 1992والــذي أطلــق عليــه اســم اتفاقيــة ريــو ،أول
مؤتمــر أســس إىل جهــود دوليــة مكثفــة لمواجهــة
مشــكلة التغـ يـر المناخــي .لقــد دخلــت االتفاقيــة
يز
حــ� التنفيــذ ف ي� عــام  1994وهــي معنيــة
خصوصــا ف� تثبيــت مســتوى غــازات الدفيئــة �ف
ي
ي
الغــاف الجــوي ،وقــد انظمــت إليهــا معظــم
الن .يجتمــع أ
دول العالــم آ
الطـراف الموقعــة عــى
االتفاقيــة كل عــام لتقييــم التقــدم الحاصــل �ف
ي
تطبيــق االتفاقيــة وبشــكل خــاص ف ي� التعامــل مــع
التغــر المناخــي .وكان المؤتمــر أ
الول قــد انعقــد
ي
ـ� ف� عــام  1995وكانــت أ
ف� برلـ ي ن
الطـراف قــد أقــرت
ي
ي
ف ي� عــام  1997برتوكــول كيوتــو وتضمــن تعهــدات
قانونيــة ملزمــة للــدول المتطــورة بتخفيــض
.انبعاثــات غــازات الدفيئــة فيهــا

اتفاقية باريس

ف
و� المؤتمــر الحــادي و ش
الع�يــن المنعقــد ف ي� باريــس
ي
عــام  2015والمعــروف باســم  COP 21تباحــث
أ
ت
ـ� وضعت
الطـراف فيمــا يعــرف باتفاقيــة باريــس والـ ي
أهدافــاً وإجــراءات نوعيــة لتخفيــض االنبعاثــات
وتعديلهــا وتكييفهــا ودعــم وتمويــل إجــراءات
التخفيــض ف ي� الــدول الناميــة.
يقـ ّـر االتفــاق بــأن مســؤولية التصــدي لتحــدي تغـ ي ّـر
المنــاخ هــي مســؤولية مشـ تـركة بـ ي ن
ـ� الــدول ولكنهــا
تتفــاوت بحســب قــدرات كل دولــة واختــاف الســياق
ن
ـ� لــكل واحــدة منهــا.
الوطـ ي
ويراعــي االتفــاق بوجــه خــاص مســتوى التنميــة
أ
فبالضافة
واالحتياجــات الخاصــة للبلــدان الضعــف ،إ
االل�امــات الماليــة للبلــدان الصناعيــة ،ي ّ ن
إىل ت ز
يتعــ�
عــى هــذه البلــدان تيسـ يـر نقــل التكنولوجيــا ،وعموما
التكيــف مــع االقتصــاد المـ ن ز
ـ�وع الكربــون.
ّ
ودعــت "اتفاقيــة باريــس" إىل العمــل عــى الحــد مــن
ن
ـا� أكســيد الكربــون ،عــن
انبعاثــات الغــاز وخاصــة ثـ ي
طريــق التحــول إىل اســتخدام الطاقــة النظيفــة بــدال
مــن المحروقــات إالحفوريــة (أبرزهــا الفحــم) ،مــن
أجــل تحقيــق هــدف االتفاقيــة وهــو خفــض زيــادة
درجــة ح ـرارة أ
ـ� مئويتـ ي ن
الرض إىل درجتـ ي ن
ـ�.
لقــد وافقــت الــدول الموقعــة عــى االتفاقيــة عــى
العمــل عــى تحديــد ارتفــاع درجــة الحـرارة بأقــل مــن
ين
ين
مئويتــ� وأن تبــذل المزيــد مــن الجهــود
درجتــ�
ف
المكثفــة إلبقــاء االرتفــاع ي� درجــة الحــرارة إىل 1.5

أ
ن
ـ� كامــل عمليــات الغــاف الجــوي والغــاف
عرفــت اتفاقيــة المــم المتحــدة إ
 - 1االنبعاثــاتّ :
الطاريــة بشــأن تغـ يـر المنــاخ بــأن مصطلــح "االنبعاثــات" يعـ ي
أ
ئ
ض
ر� وتفاعالتهــا.
المـ ي
ـا� والمحيــط الحيــوي والمحيــط ال ي
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درجــة مئويــة .وتكتســب اتفاقيــة باريس أهميتهــا ألنها
اتفاقيــة ملزمــة قانونيـاً .ولتحقيــق ذلــك ،فــإن االتفــاق
ينــص عــى أن تراجــع جميــع الــدول ت ز
ال�اماتهــا كل
خمــس ســنوات لخفــض انبعاثــات غــازات الدفيئــة.
أيضــا بإمكانيــات الجهــات الفاعلــة غـ يـر
ويقـ ّـر االتفــاق ً
الحكوميــة كالمنشــآت والبلديــات والجمعيــات عــى
وجــه الخصــوص .وتتجــى مشــاركتها ف ي�
ت
ـ� تقــوم بهــا ف ي� ســياق برنامــج
المبــادرات المتنوعــة الـ ي
عــد رك ًنــا مــن أركان اتفــاق باريــس
العمــل الــذي يُ ّ
ت
ز
بشــأن المنــاخ .وتتيــح ال�امــات الجهــات الفاعلــة غـ يـر
ت
ـ� يســعى اتفاق
الحكوميــة تجســيد النقلــة النوعيــة الـ ي
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ت
ـ� تتم ّثــل ف ي�
باريــس بشــأن المنــاخ إىل تحقيقهــا والـ ي
االنتقــال إىل اقتصــاد تخفيــض انبعاثــات الكربــون.
مؤتمر بون للمناخ

أحــرز مؤتمــر المنــاخ العالمــي ،الــذي احتضنتــه
اللمانيــة ،خطــوة جديــدة أ
مدينــة بــون أ
للمــام ف ي�
طريــق تطبيــق اتفاقيــة باريــس لحمايــة المنــاخ.
نوفمــر  )2017إىل
وتوصلــت  195دولــة ف ي� (18
ب
اتفــاق ف ي� قضايــا ماليــة مهمــة ،مــن بينهــا تمويــل
صنــدوق أ
المــم المتحــدة يك تســتطيع الــدول
تغــر المنــاخ.
الناميــة مواجهــة عواقــب ي

وأصــدرت وفــود الــدول المشــاركة ف ي�
المؤتمــر ،خــال فعالياتــه مجموعــة شــاملة
مــن المســودات ،مــن المنتظــر أن ينبثــق
عنهــا قواعــد تطبيــق اتفاقيــة باريــس لحمايــة
المنــاخ ،وهــو أمــر بالــغ أ
الهميــة لوضــع معيــار
موحــد لقيــاس االنبعاثــات للــدول .ويتمثــل
الهــدف الرئيــس مــن االجتمــاع ف ي� إعطــاء قــوة
دفــع جديــدة لتنفيــذ اتفــاق باريــس للمنــاخ
ن
والمعــ� بخفــض االنبعاثــات
لعــام 2015
ي
أ
ـ� دونالــد ترامــب
بعدمــا اتجــه الرئيــس المريـ ي
لالنســحاب مــن االتفــاق التاريخــي ،ذلــك

االنســحاب الــذي ألقــى بظلــه
الســل� عــى
بي
المؤتمــر.
ومــن المنتظــر إقــرار هــذه القواعــد خــال
مؤتمــر المنــاخ المقبــل المقــرر عقــده نهايــة
عــام  2018ف ي� مدينــة "كاتوفيتســه" البولنديــة.
الــدول األكثــر مســاهمة فــي
انبعــاث غــاز ثانــي أكســيد
ا لكا ر بــو ن

حســب قاعــدة البيانــات "إدغــار " EDGAR
أ
ت
ورو� ش
بال�اكــة مــع
الــ� أنشــأها االتحــاد ال ب ي
ي
ت
ئ
والــ�
ي
الوكالــة الهولنديــة لتقييــم البيــ ي
ف
ت
ـ� حســبت قياســتها
أطلقــت ي� عــام  2015والـ ي
ن
ثــا� أكســيد الكربــون
عــى أســاس إنتــاج غــاز ي
الحفــوري ومصانــع
الناتــج عــن حــرق الوقــود إ
أ
الســمنت فقــط وليــس عــن اســتخدامات أخــرى
منتجــة للغــاز المذكــور (كحرائــق الغابــات
الب�يــة أ
ين
ش
تبــ�
الخــرى)،
واالســتخدامات
أ
مــن خــال هــذا القيــاس بــأن الــدول الكــرث
ف
ن
ثــا� أكســيد الكربــون
مســاهمة ي� إنتــاج غــاز ي
ف ي� العالــم هــي:

ت
1
2
3
4
5
6
7
8

الصين
الواليات المتحدة
االتحاد األوروبي
الهند
روسيا
اليابان
ألمانيا
باقي دول العالم
المجموع

الدولة

النسبة المئوية للمساهمة في غاز ثاني أكسيد الكاربون
29.5
14.3
9.6
6.8
4.9
3.5
2.2
29.5
100%

ـ� مــن الجــدول أن الصـ ي ن
يتبـ ي ن
ـ� والواليــات المتحــدة يشــكالن  % 44.2مــن المســاهمة العالميــة ف ي� تلويــث
أ
ن
ـا� أكســيد الكربــون وهمــا المتهمتــان الرئيســيتان برفــع درجــة ح ـرارة كوكــب الرض وال
الجــو بغــاز ثـ ي
يتضمــن الجــدول مســاهمة غــاز الميثــان ( وهــو أيضـاً مــن الغــازات المســؤولة عــن رفــع درجــات الحـرارة).

 EDGAR - 2وهــي مختــر لـــ  EMISSION DADBASE FOR GLOBAL ATMOSPHERIC RESEARCHأي قاعــدة البيانــات الخاصــة بأبحــاث غــازات االنبعاثــات
ف ي� الغــاف الجــوي .
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الجمركي 92

العالم من حولنا

دور العامل االقتصادي على
اتفاقية باريس ومؤتمر بون
للمناخ

بصــورة عامــة ،يعــزى إىل اســتخدامات مــوارد
الطاقــة الحفوريــة بأنهــا أ
الكــرث مســاهمة ف ي�
إ
ارتفــاع درجــة الحــرارة .وقــد دخــل العامــل
االقتصــادي كعامــل مؤثــر وفعــال ف ي� هــذه
أ
ن
ـا�
المشــكلة ،فالواليــات المتحــدة المريكيــة( ثـ ي
أكـ بـر ملــوث ف ي� العالــم) الموقعــة عــى اتفاقيــة
باريــس ف� عهــد الرئيــس أ
مريــ� الســابق
ال
ي
ي
أوبامــا ،كانــت قــد أعلنــت عــن نيتهــا االنســحاب
عــن االتفاقيــة بموجــب مــا رصح بــه الرئيــس
دونالــد ترامــب وقــد ألقــى االنســحاب تراجعــاً
ت
تز
ـ� وافقــت
عــن ال�امــات الواليــات المتحــدة الـ ي
عليهــا بموجــب اتفاقيــة باريــس بمــا فيهــا مــد
العــون المــادي إىل الــدول أ
الكــرث تأثــرا مــن
ارتفــاع درجــة الحــرارة الناتجــة عــن إنتــاج
ن
ـا� أكســيد الكربــون والميثــان
غــازات الدفيئــة (ثـ ي
وغــازات أخــرى) حيــث كانــت الواليــات المتحــدة
قــد تعهــدت بتقديــم نحــو ثالثــة مليــارات دوالر
ف
(�
إىل تلــك الــدول وصــل منهــا مليــار دوالر ي
المــداد بموجــب
عهــد الرئيــس اوبامــا ) وتوقــف إ
قــرار الرئيــس ترامــب.
أمــا لمــاذا تراجعــت أمريــكا عــن اتفاقيــة
باريــس؟ فقــد تذرعــت الواليــات المتحــدة
بــأن االتفاقيــة مــن شــأنها أن تــؤدي إىل
وبالتــال
الحفــوري
خفــض اســتخدام الوقــود إ
ي
إىل تراجــع االقتصــاد أ
مريــ� ورفــع نســبة
ال
ي
البطالــة ف ي� البــاد .وســكان الواليــات المتحــدة
ال يشــكلون أكــرث مــن  4%مــن ســكان العالــم
إال أنهــم يســاهمون بنحــو  15%مــن إنتــاج غــاز
ن
ثــا� أكســيد الكربــون .
ي
لكــن مــن جهــة أخــرى فــإن الــدول الناميــة
أ
ن
الكــرث فقــرا عــى وجــه خــاص
تعــا� مــن
ي
تبعــات ظاهــرة االحتبــاس الحــراري وارتفــاع
درجــة الحــرارة وبأشــكال مختلفــة عــى الرغــم
ف
ن
ثــا�
مــن مســاهمتها الضئيلــة ي� إنتــاج غــاز ي
أكســيد الكربــون.
ين
ش
الصــ�
مــؤ�ات قويــة عــى أن
لكــن هنــاك
بــدات فعــا بالعمــل الجــاد للحــد مــن التلــوث

خصوصــا ف ي� مجــال التقليــل مــن انتــاج غــازات
ن
ثــا� أكســيد الكربــون
الدفيئــة وتحديــدا غــاز ي
الناتــج مــن االســتهالك الكثـ يـر للفحــم الحجــري
إلنتــاج الطاقــة والتدفئــة.
فقــد ذكــرت جريــدة ذي نيويــورك تايمــز �ف
ي
عددهــا الصــادر ف ي�  2018/01/11بــان الشــتاء
هــذا العــام قــد بــدا أك ـرث اختالفــا عــن الفـ تـرة
الماضيــة حيــث كانــت ي ن
بكــ� تختنــق بضبابهــا
دخانهــا وســمومها الغازيــة الــذي يقلــل الرؤيــة
ناهيــك حيــث بــدت الســماء زرقــاء اللــون .فقــد
ذكــرت تقاريــر حكوميــة أيدتهــا منظمــة الســام
أ
الخـرض جــاء فيهــا أن التلــوث المناخــي ف� بكـ ي ن
ـ�
ي
و 27مدينــة أخــرى ف ي� الطــرق الشــمال ش
الــر ق ي�
مــن الصـ ي ن
ـ� قــد انخفضــت بمقــدار  33%مقارنــة
أ
خــر مــن العــام  .2017إن هــذا
بالربــع ال ي
االنخفــاض يــدل عــى أن سياســة الحكومــة �ف
ي
مكافحــة التلــوث الجــوي للمناطــق المحيطــة
ن ت
ـ� أعلــن عنهــا ف ي�  2013وتــم
بالعاصمــة بكـ يـ� الـ ي
ض
تعجيلهــا العــام
المــا� قــد أثمــرت .ولكــن
ي
الحفــوري
تبقــى مشــكلة االعتمــاد عــى الوقــود إ
ن
الصــ� هــو
( خصوصــا الفحــم الحجــري ) ف ي�
ي
التحــدي أ
ال ب ت
ين
الصــ�.
الــ� تواجههــا
كــر ي
ين ت
كبــرة
بيــد أن
الــ� تتطــور برسعــة ي
الصــ� ي
ف
للغايــة خصوصــا ً ي� مجــال التقنيــات الحديثــة
تجــد فرصتهــا الضالــة ف ي� االعتمــاد عــى
الطاقــة الخــرض اء أو المتجــددة ،فهــي تــرض ب
عصفوريــن بحجــر.
فالصـ ي ن
ـ� تمتلــك اليــوم خمســة مــن أصــل ســبعة
أ
أكـ بـر منتجــي اللــواح الشمســية المولــدة للطاقــة
ف
ين
المنتجــ� ف ي�
أكــر
ي� العالــم وخمســة مــن ب
العالــم ف� مجــال ت
ال�بينــات المتحركــة بالريــاح
ي
وســتة مــن أصــل عـ شـرة أكـ بـر منتجـ ي ن
ـ� ف ي� العالــم
ين
تســط�
الصــ�
للســيارات الكهربائيــة كمــا أن
ي
عــى صناعــة بطاريــات الليثيــوم عالميــاً وهــي
تمتلــك الريــادة العالميــة ف ي� مجــال تقنيــات
الطاقــة المتجــددة.
المكانــات الهائلــة للعمــاق الصناعــي
إن إ
الصــ� أ
ن
ين
الكــرث اندفاعــا
الصيــ� ســتجعل مــن
ي
ف ي� العمــل عــى تخفيــض التلــوث المناخــي
ن
ثــا� أكســيد الكربــون فقــد وجــدت
خصوصــا ي
ف
مــن التقنيــات المتطــورة ضالتهــا ي� تحقيــق

هــذا الهــدف كمــا أنــه ســوف تســيطر بشــكل
كبــر عــى التكنولوجيــا الخــرض اء عــى مســتوى
ي
العالــم.
رؤية صندوق النقد الدولي

ش
نــر مارتــن وولــف ف ي� تقريــر كتبــه لمجلــة
ف
الفايننشــال تايمــز ي�  2017/11/17بعنــوان
"لمــاذا يضــع التغيــر المناخــي الــدول أ
الفقــر
ي
ف� واجــه الخطــر؟" ،جــاء ف� التقريــر الــذي تبــىن
ي
ي
وجهــة النظــر االقتصاديــة لصنــدوق النقــد
الــدول  -خصوصــا الفصــل المتعلــق آ
بالثــار
ي
الناتجــة عــن الصدمــات المناخيــة -بعــد أن
أصــدر الصنــدوق (حينــذاك) أحــدث اسـ ش
ـت�اف
اقتصــادي للعالــم ،أن أكــر آ
الثــار الســلبية
ب
الناجمــة عــن تلــك الصدمــات تحصــل بتكــرار
أكــرث نتيجــة االحتبــاس الحــراري العالمــي ف ي�
دول المنطقــة االســتوائية ،فمعظــم الــدول
أ
الكــرث فقــراً تقــع ضمــن المنطقــة االســتوائية،
وهــي الــدول أ
القــل قــدرة عــى حمايــة أنفســها
مــن تلــك الصدمــات ،وبهــذا تكــون تلــك الــدول
أ
(القــل مســاهمة ف ي� االحتبــاس الحـراري) ضحيــة
للكــوارث البيئــة.
ف
لقــد خلــص التقريــر أنــه ي� حــال عــدم اتخــاذ
أي إج ـراء ف ي� الحــد مــن ذلــك فــأن درجــة ح ـرارة
العالــم ســوف ترتفــع بمقــدار  4درجــات مئويــة
عنــد نهايــة القــرن ،وأن مــن يعـ تـرض مــن قيــام
ذلــك هــم أصحــاب المصالــح االقتصاديــة
النوعيــة ،خصوصــا ف ي� مجــال صناعــة مــوارد
الحفــوري ،فهــم بالضــد مــن أي
الوقــود إ
إجــراء للحــد مــن ارتفــاع الحــرارة ت
حــى وإن
الجــراءات
أثبــت العلــم ض�ورة القيــام بتلــك إ
وكذلــك أنصــار أ
الســواق الحــرة ،وهــؤالء
يخالفــون الحكومــات ودعــاة البيئــة ويرفضــون
العلــم ألنهــا بالنســبة لهــم ذات تطبيقــات
ئز
لالشــم�از ،والبعــض الذيــن يــرون
مثــرة
ي
ت
ـ� يحيونهــا
بالمحافظــة عــى معايـ يـر الحيــاة الـ ي
بغــض النظــر عــن المســتقبل أو النــاس حفاظــا
المعايــر.
عــى تلــك
ي
ـدول إن درجــات حـرارة
يقــول صنــدوق النقــد الـ ي
أعــى ن
بتغــرات
تعــ� وقــوع كــوارث متعلقــة
ي
ي
المنــاخ أكــرث تكــراراً ذلــك لمــا ســوف يمتلكــه

ن
الدول.
ئيس لصندوق النقد
 - 3مارتن وولف : Martin Wolfصحفي
ي
ي
بريطا� مهتم بالقضايا االقتصادية وهو المحرر والمعلق االقتصادي الر ي
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النظــام المناخــي المزيــد مــن الطاقــة  ،أي أن
ن
ـ� حصــول كــوارث بمعــدالت
تأثـ يـرات ذلــك تعـ ي
ض
أكــر مــن خــال الطوفانــات
أكــر
وبــأ�ار ب
ب
والســيول وموجــات الحــرارة المرتفعــة وحرائــق
الغابــات .وهــي أمــور تلحــق الــرض ر الشــديد
بالــدول الناميــة أ
الكــرث فقــرا لعــدم تمكنهــا
مــن مواجهتهــا .ويــرى الصنــدوق مثــا ً أنــه
بالنســبة إىل بلــد نــام واطــئ الدخــل الــذي
يتمتــع بمعــدل درجــة ح ـرارة  25درجــة مئويــة،
فــإن التأثـ يـر الناجــم عــن ارتفــاع درجــة الح ـرارة
درجــة مئويــة واحــدة ســيؤدي إىل خفــض النمــو
الســنوي لذلــك البلــد بمقــدار  1.2درجــة .إن
ت
لتأثــرات ارتفــاع
تــأ� كنتيجــة
ي
التكاليــف ســوف ي
والنتاجيــة
الحــرارة عــى القطــاع الزراعــي إ
والصحــة العامــة ،فالحــرارة العاليــة تكــون
عواقبهــا مكلفــة والتكيــف مــع االرتفــاع الح ـراري
مكلــف للغايــة عــى الــدول الفقـ يـرة لقــد شــهد
ف
ض
ـا� التأثـ يـرات الكارثيــة
العالــم ي� الخريــف المـ ي
للعواصــف الكبـ يـرة عــى بعــض الــدول الفقـ يـرة
خصوصــا ف ي� منطقــة البحــر
الكاريــ�  ،بعكــس
بي
أ
جارتهــا الواليــات المتحــدة الغـ نـى وذات البنيــة
االقتصاديــة العاليــة ت
الــ� باســتطاعتها تلقــي
ي
صدمــة مثــل هــذه الكــوارث ومعالجــة تبعاتهــا
ـا� بشــكل أفضــل بكثــر مــن الــدول أ
وتتعـ ف
الفقــر
ي
ف
و� طــور النمــو.
ي
إن أي دولــة ذات بنيــة تحتيــة متطــورة وضخمــة
وباقتصــاد يعتمــد نمــوذج أ
الســواق الماليــة
ودســات�
المنظمــة وأســعار الــرف المرنــة
ي
ف
تتعــا� اقتصاديــا برسعــة وبشــكل
ضامنــة،
الفقــرة .وبأخــذ كل هــذه
الــدول
مــن
أفضــل
ي
أ
المــور بنظــر االعتبــار فــإن درجــة حـرارة كوكــب
أ
الرض ت
ســرتفع إىل نحــو  4درجــات مئويــة ف ي�
نهايــة القــرن(2100م) ف ي� حالــة عــدم معالجــة
التغيـ يـر المناخــي ،فــإن متوســط دخــل الفــرد ف ي�
الفقــرة ســيتضاءل بمقــدار 9%
تلــك الــدول
ي
أ
مــن الــدول الخــرى .وعمومــا ســتصبح الحيــاة
عنــد ارتفــاع درجــة الح ـرارة عــى كوكــب أ
الرض
بأربــع درجــات مئويــة مختلفــة تمامــا عــن نمــط
آ
ت
الــ� نعيشــها النl .
الحيــاة ومضامينهــا ي
المصادر:
حوار تاالنوا
https://climate.nasa.gov
www.nytimes.com
www.ft.com
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أخبار الطيران المحلي

 662مليون درهم األرباح
الصافية لـ«العربية للطيران»
عام 2017

ف
للطــران» عــن
صــا� أربــاح «العربيــة
ووصــل
ي
ي
الســنة الماليــة المنتهيــة ف
ـم�  2017إىل
ـ
ديس
31
�
ب
ي
 662مليــون درهــم مــا يمثــل زيــادة بنســبة 30
بالمائــة عــن ف
ال�كــة لنفــس ت
صــا� أربــاح ش
الفــرة
ي
ت
ين
ماليــ�
والــ� بلغــت 509
مــن العــام 2016
ي
درهــم.
ش
وجــاءت إيـرادات ال�كــة عــى مــدى العــام 2017
الــ� حققتهــا خــال أ
ت
الشــهر
موازيــة للإيــرادات ي
ن
أالثــ� ش
عــر الســابقة حيــث بلغــت  3.74مليــار
ي
ت
ال�كــة عــى ن
درهــم ونقلــت ش
مــ� طائراتهــا مــا
ف
يزيــد عــى  8.5مليــون مســافر ي� العــام 2017
ف� ي ن
حــ� ال تــزال الناقلــة تحافــظ عــى معدلهــا
ي
المرتفــع لنســبة إشــغال المقاعــد  -نســبة عــدد
المســافرين إىل عــدد المقاعــد المتاحــة  -والــذي
بلــغ  79بالمائــة خــال هــذه ت
الفــرة.
و� أعقــاب أ
ف
الداء القــوي الــذي حققتــه ش
ال�كــة
ي
خــال العــام  .. 2017أوىص مجلــس إدارة
للطــران» بتوزيــع  10بالمائــة مــن
«العربيــة
ي
ن
ش
للمســاهم� أي بمقــدار
رأســمال ال�كــة كأربــاح
ي
 10فلــوس لــكل ســهم وســيتم طــرح هــذه
ت
الــ� تــم التقــدم بهــا خــال اجتمــاع
التوصيــة ي
مجلــس إدارة «العربيــة للطـ يـران» للتصديــق عليهــا
ين
المســاهم� خــال اجتمــاع الجمعيــة
مــن قبــل
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أعلنــت العربيــة للطيــران أول وأكبــر شــركة طيــران اقتصادي فــي منطقة
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا اليــوم عــن نتائجهــا الماليــة للعــام
 2017والتــي عكســت عامــا آخــر مــن النمــو المتواصــل والمســتويات
العاليــة مــن الربحيــة التــي ســجلتها الناقلــة علــى امتــداد عملياتهــا.

العموميــة العاديــة المقبــل.
وكانــت «العربيــة للطـ يـران» قــد أضافــت  21خطــا
جديــدا إىل شــبكة وجهاتهــا العالميــة ف ي� العــام
 2017انطالقــا مــن مراكــز عملياتهــا الرئيســية
ف
المــارات العربيــة المتحــدة
الخمســة ي� دولــة إ
والمغــرب ومــر أ
والردن وتســلمت ش
ال�كــة أيضــا
 4طائــرات جديــدة خــال العــام ليصــل حجــم
أســطولها إىل  50طائــرة مــن طراز «إيربــاص ”A320
تسـ يـر رحالتهــا إىل أكـرث مــن  140وجهــة عالميــة ف ي�
الــرق أ
مختلــف أنحــاء ش
الوســط وأفريقيــا وآســيا
وأوروبــا.
ن
ـا� رئيــس
وقــال الشــيخ عبــدهللا بــن محمــد آل ثـ ي
للطــران إن «العربيــة
مجلــس إدارة العربيــة
ي
للطــران» حققــت نمــوا متواصــا ومســتداما
ي
خــال العــام  2017مدفوعــا باسـ تـراتيجية ش
ال�كــة
ف
والجــراءات
الفاعلــة ي� توســيع شــبكة وجهاتهــا إ
ت
ـ� اتخذتهــا لضبــط التكاليــف ممــا ســاعدنا مــن
الـ ي
جديــد عــى تســجيل نتائــج قويــة عــى مــدار
ف
و� الوقــت الــذي اســتمرت فيــه التحديــات
العــام ي
بتأث�هــا عــى آداء قطــاع
االقتصاديــة والسياســية ي
الطــران ف ي� العــام  2017فقــد ركزنــا جهودنــا
ي
أكــرث مــن أي وقــت ض
مــى عــى ت ز
االلــ�ام بأعــى
وتوفــر أفضــل
مســتويات الكفــاءة التشــغيلية
ي
الخدمــات وخيــارات الســفر لعمالئنــا.
وأكــد أن قــدرة «العربيــة للطـ يـران» عــى تحقيــق
ربحيــة متواصلــة وتســجيل هوامــش نمــو قويــة

عــى امتــداد عملياتنــا تعكــس متانــة نمــوذج
أ
الداري ف ي�
العمــال الــذي نتبنــاه وكفــاءة الفريــق إ
ش
ال�كــة.
للطــران» قــد ســجلت خــال
وكانــت «العربيــة
ي
االخــر مــن العــام  2017أرباحــا صافيــة
الربــع
ي
بلغــت  26مليــون درهــم وهــو مــا يمثــل زيــادة
ت
الــ� ســجلتها
بنســبة  177بالمائــة عــن الخســائر ي
ش
ال�كــة خــال الربــع الرابــع مــن العــام 2016
ت
والــ� بلغــت  33مليــون درهــم  ..كمــا وصلــت
ي
أ
ف
ف
إيـرادات ش
ال�كــة ي� الشــهر الثالثــة المنتهيــة ي� 31
ـم�  2017إىل  858مليــون درهــم أي بزيــادة
ديسـ ب
نســبتها  5.4بالمائــة مقارنــة بنحــو  814مليــون
درهــم حققتهــا ف ي� الفـ تـرة ذاتهــا مــن العــام 2016
ال�كــة عــى مـ ت ن
ونقلــت ش
ـ� طائراتهــا مــا يزيــد عــن 2
أ
ف
مليــون مســافر ي� الربــع الخـ يـر مــن العــام 2017
مســجلة معــدال مرتفعــا إلشــغال المقاعــد بلــغ 78
بالمائــة .
وأضــاف الشــيخ عبــدهللا بــن محمــد آل ن
ثــا� إن
ي
أ
الداء القــوي ش
لل�كــة ونســبة إشــغال المقاعــد
ت
للطــران» ف ي�
الــ� حققتهــا «العربيــة
ي
المرتفعــة ي
الربــع أ
الخـ يـر مــن العــام  2017قــد تأثــرت إيجابيــا
بتحســن هوامــش أ
الربــاح وترشــيد ســعة العــرض
ت
الــ� شــهدتها الســوق مؤخــرا ونحــن عــى ثقــة
ي
تامــة بقــوة أساســيات قطــاع الطـ يـران ف ي� المنطقــة
عــى المــدى الطويــل ت
والــ� يقودهــا الطلــب
ي
ـال عــى الســفر الجــوي واالســتثمارات الكبـ يـرة
الحـ ي

ف ي� البنيــة التحتيــة إىل جانــب موقــع المنطقــة
المتمـ ي ز
الط�ان.
ـ� عــى الخارطــة العالميــة لصناعــة ي
للطــران
واختتــم رئيــس مجلــس إدارة العربيــة
ي
 :نحــن واثقــون بــأن «العربيــة للطـ يـران» تمتلــك
نمــوذج أ
العمــال المناســب والقاعــدة التشــغيلية
المالئمــة والبنيــة التحتيــة ال�ض وريــة لتواصــل
تقديــم خدمــات مبتكــرة ذات قيمــة إضافيــة
لعمالئنــا ونحــن مــن جهتنــا ســنواصل استكشــاف
الفــرص الجديــدة والدخــول ف ي� مشــاريع جديــدة
ف
تخــدم خطــط التوســع الطموحــة ش
و�
لل�كــة ي
الوقــت نفســه نوفــر أفضــل عائــد عــى االســتثمار
لمســاهمينا.
للطــران» حصولهــا عــى
وتواصــل «العربيــة
ي
ـ� والعالمــي تقديـرا
ـ
المح
ـد
ـ
الصعي
التكريــم عــى
ي
ألدائهــا القــوي وجهودهــا المجتمعيــة حيــث
ف
فــازت ش
«النجــازات
ال�كــة ي� العــام  2017بجائــزة إ
أ
النوعيــة  -الداء القــوي والمبــادرات المجتمعيــة»
خــال حفــل توزيــع جوائــز «إنجــازات قطــاع
الطــران  »2017الــذي أقيــم ضمــن فعاليــات
ي
الطــران الســنوية .”2017
«أمســية قطــاع
ي
ش
وكان برنامــج المســؤولية االجتماعيــة لل�كــة
توفــر
الخــر» والــذي يهــدف إىل
«ســحاب
ي
ي
تعليــم مســتدام وخدمــات الرعايــة الصحيــة
ف� المجتمعــات أ
القــل حظــا ف ي� مختلــف أنحــاء
ي
العالــم أطلــق  10مشــاريع جديــدة ف ي� كينيــا
ورسيالنــكا وبنجالديــش والســودان ومــر أ
والردن.
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Editorial
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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Highlights

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.
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H

is 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
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Highlights

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.

11
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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
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DSPC News

Sharjah
Consultative
Council Discusses
DSPC’s Activities
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.
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T

he 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

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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DSPC News

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

he 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
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DSPC News

A workshop on
Customs Integrity

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.
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T

he 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
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DSPC News

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.
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T

he 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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DSPC News

Department of Seaports
and Customs Concludes

its Participation in
Gitex 2017

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

T

he 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
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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:
•

•
•

•

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

Customs inspections as the
truck is furnished with stateof-art equipment fitted to be
used in various locations and
circumstances.
Customs Clearance proceedings
Issuance of VCC (Vehicle Customs
Certificates)
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DSPC News

Health Awareness
Campaign for Staffs

T

he 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
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DSPC News

FCA Delegation Visits

the Headquarters of the
Department and Hamriyah
Customs Centre

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
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DSCD Delegation
Visits Sharjah
Customs
A delegation of the Department of Statistics and Community Development (DSCD)
visited the Headquarters of the Department of Seaports & Customs on October
19 2017.

T

he 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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DSPC News

DSPC Awarded
for Gitex 2017
Participation

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.

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

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
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Training Courses

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:

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 .
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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, AssistantDirector 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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Local Economy

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.
Palace Al Khan

S

hurooq 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
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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.

Kalba Waterfront

“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

Maryam Island

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

31

Al Jumruki 92

Free Zones

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 worldover.”l
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WCO

Harmonized System
Committee (HSC)
celebrates its 60th Session

D

uring 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

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
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Aviation News

Air Arabia Posts
2017 net profit of
AED 662

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.

A

ir 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
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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

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
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Advancing your
corporate prosperity

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.
www.hfza.ae
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