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 خالد القاسمي
 يؤكد أهمية تحسين أداء

 العمليات وتبسيط اإلجراءات
 في منافذ الشارقة

قائد عام شرطة الشارقة
 يكرم مفتشين 

من جمارك الشارقة

شحن معدات ضخمة في ميناء الحمرية

في عام الخمسين 
هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة

تحتفل بيوم العلم واليوم الوطني وتستذكر 
في يوم الشهيد تضحيات شهداء الوطن 
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ً
عامــان مضيــا علــى انتشــار جائحــة كورونــا 19 حــول العالــم والتــي أثــرت كثيــرا

حيــاة المالييــن مــن البشــر حــول العالــم وال تــزال تداعياتهــا مســتمرة حتــى اليــوم...

ــارك  ــئ وجم ــص موان ــا يخ ــن فيم ــة ولك ــرات الجائح ــم تأثي ــدد تقيي ــا بص ــنا هن  لس
الشــارقة نقــول بتواضــع كبيــر أن األحــداث أثبتــت البــاع الكبيــر لهيئــة الشــارقة 

الطارئــة  المتغيــرات  الحــرة فــي مواجهــة  للموانــئ والجمــارك والمناطــق 
فــي  خصوصــا  الصعــاب  تذليــل  فــي  نجحنــا  فقــد  االســتثنائية،  والظــروف 

أوج تفشــى الوبــاء حيــث اتخــذت الهيئــة مــا يلــزم مــن إجــراءات فــي 
ــات  ــتراتيجية دون اإلخــالل بمقوم ــدادات اإلس ــة اإلم ــى ديموم ــاظ عل الحف

ــدرات  ــب والمخ ــن التهري ــع م ــة المجتم ــل بحماي ــي المتمث ــل الجمرك العم
والتفتيــش الجمركــي والمســاهمة فــي تيســير التجــارة الدوليــة كمــا 

للتجــار  الشــارقة  حكومــة  قدمتهــا  الــذي  التحفيــز  حــزم  نجحــت 
والمورديــن والمصدريــن فــي تخطــي الصعــاب لتلــك الفتــرة. 

ومــع التعافــي وعــودة التجــارة إلــى أوضاعهــا الطبيعيــة، تســتمر 
الحيــاة ويقــدم موظفــو الهيئــة خدماتهــم بخطــى راســخة 

نحــو التقــدم المنشــود محققيــن نتائــج جيــدة يشــهد بهــا 
ــام 2021 ــن ع ــث م ــع الثال ــالل الرب ــئ خ ــاع أداء الموان ارتف
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في عام الخمسين هيئة الشارقة للموانئ  والجمارك والمناطق الحرة تحتفل بيوم العلم  
واليوم الوطني  وتستذكر في يوم الشهيد تضحيات شهداء الوطن 
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 خالد القاسمي
 يؤكد أهمية تحسين أداء

 العمليات وتبسيط اإلجراءات
 في منافذ الشارقة
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قائد عام شرطة الشارقة يكرم مفتشين 
من جمارك الشارقة

الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي
يفتتح معرض التوظيف
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أخبار الدائرة

حــرض الحفــل الــذي أقيــم عنــد مقــر الهيئــة 

ــر  ــراح، مدي ــن ال ــري عبدالرحم ــد م ــعادة محم س

ــارك الشــارقة والســيد يعقــوب حســن  ئ وجم ــوا�ض م

دارة بالهيئة والســيد راشــد خميس  عبــدهللا مديــر الإ

ــارك  ــة بجم ي ــوارد البرش ــر إدارة الم الســويدي، مدي

الشــارقة والســيد ســالم الزمــر مديــر مركــز جمــارك 

ــر إدارة  ــوكل مدي ــدهللا ح ــيد عب ــد والس ــاء خال مين

ــارقة  ــارك الش اتيجي والئداء بجم ــرت ــط الس التخطي

يات  والســيد جمــال الشــيخ مديــر إدارة المشــرت

 . ض ــ�ي ــن الموظف ــدد م ــة وع ــود الخارجي والعق

ض قــد  واحتفــاًء بالمناســبة، كان عــدد مــن المفتشــ�ي

مــارات عىل الســيارات  بــادروا بتوزيــع أعــام دولة الإ

ــدأ  ــل ب ــة قبي ــىض مقــر الهيئ المــارة بالقــرب مــن مب

في عام الخمسين
هيئة الشارقة للموانئ

 والجمارك والمناطق الحرة
 تحتفل بيوم العلم  

واليوم الوطني 
وتستذكر في يوم الشهيد

 تضحيات شهداء الوطن 
 بهذا 

ً
في  ذكرى تولى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه هللا، رئاسة الدولة  واعتزازا

اليوم األغر احتفلت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة بيوم العلم حيث تم رفع علم العزة والرفعة علم 
 بالتزامن مع السالم الوطني الذي عزف في تمام الساعة الحادية عشرة من 

ً
دولة اإلمارات العربية المتحدة شامخا

الثالث من نوفمبر 2021م.
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مراســيم رفــع العلــم.

ضم الحضــور خــال الحتفــال بالإجراءات  والــرت

ازيــة الخاصــة بالوقايــة مــن جائحــة  الحرت

ي أنحــاء العالــم. 
ة �ض ــا المنتــرش كورون

ــتجابة  ــم« اس ــوم العل ــال بــ»ي ي الحتف
ــأ�ت ي

ي أطلقها صاحب الســمو الشــيخ 
للمبــادرة الىت

ــس  ــب رئي ــوم نائ ــن راشــد آل مكت ــد ب محم

 ، ي ــم د�ب ــوزراء حاك ــس ال ــس مجل ــة رئي الدول

ــعبية  ــة وش ــة وطني ــدء بحمل ــاه هللا، للب رع

شــاملة ومســتمرة احتفــالً بـ»يــوم العلــم«، 

ــرب  ــهر نوفم ــن ش ــث م ــادف الثال ــذي يص ال

ذكــرى تــولي صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة 

ــة، حفظــه  ــس الدول ــان رئي ــد آل نهي ــن زاي ب

هللا، رئاســة الدولــة، وتوجيهــات ســموه برفع 

ي الجهــات والدوائــر 
ــا�ض ــة عــرب مب علــم الدول

ي تمــام 
امــن �ض ض والــوزارات التحاديــة بشــكل مرت

الســاعة 11 ظهــراً كإشــارة لتوحيــد علــم دولة 

ــا  ــرب أراضيه ــدة ع ــة المتح ــارات العربي م الإ

ومبانيهــا كافــة.

ئ والجمارك  كمــا أحيــت هيئــة الشــارقة للمــوا�ض

ي الشــارقة ذكــرى 
والمناطــق الحــرة بمقرهــا �ض

ي تصــادف 30 نوفمــرب 
يــوم الشــهيد الــىت

ــهيد  ــوم الش ــاء ي ــاء إحي ــام، وج ــن كل ع م

مــارات  ليؤكــد مــدى تاحــم أبنــاء مجتمــع الإ

ازهــم  ض واعرت فخرهــم  مشــاعر  ويعكــس 

ــن. ــهداء الوط بش

ــة الســيد  ــر الهيئ ي مق
ــم �ض ــع العل ــام برف وق

جــرش محمــد بــن جــرش مديــر مركــز جمارك 

ي الشــارقة بحضــور الســيد يعقــوب 
الخــور �ض

ي الهيئة والســيد 
دارة �ض حســن عبدهللا مدير الإ

راشــد خميــس الســويدي مديــر إدارة المــوارد 

يــة  بجمــارك الشــارقة والســيد عبــدهللا  البرش

اتيجي والئداء  حــوكل، مديــر إدارة التخطيط الســرت

. ض بجمــارك الشــارقة وعــدد مــن الموظفــ�ي

حلــول  مــع  العــام  هــذا  الحتفــال  وتزامــن 

مــارات العربية  ض لقيــام دولــة الإ الذكــرى الخمســ�ي

المتحــدة حيــث شــهد المقــر العــام لهيئــة 

ئ والجمــارك والمناطــق الحــرة  الشــارقة للمــوا�ض

ي الســاحة بجــوار مبىض 
احتفــال بالمناســبة أقيــم �ض

ض الموافــق  ي يــوم الثنــ�ي
المقــر الرئيــس للهيئــة �ض

2021/11/29 حــرض الحفــل  الســيد يعقــوب عبد 

ي الهيئــة والســيد راشــد خميس 
دارة �ض هللا مديــر الإ

يــة بجمــارك  الســويدي مديــر إدارة المــوارد البرش

إدارة  الشــيخ مديــر  الشــارقة والســيد جمــال 

يات والعقــود الخارجيــة والســيد عبــدهللا  المشــرت

اتيجي  الســرت التخطيــط  إدارة  مديــر  حــوكل، 

ض والمدعويــن فيمــا  والئداء وعــدد كبــري الموظفــ�ي

ئ الشــارقة  شــهدت جميــع المراكز الجمركيــة وموا�ض

احتفــالت مماثلــة ابتهاجــا بمــرور نصف قــرن من 

ي ما 
ة الــىت قيــام التحــاد وتحقيــق المنجــزات الكبري

كانــت تتحقق مــن دون القيادة الرشــيدة والحكيمة 

للشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، تغمــده هللا 

ض  بواســع رحمتــه وإخوانــه الشــيوخ المؤسســ�ي

ــب ثراهــم. ــم هللا وطي ــارات، رحمه م حــكام الإ
اليوم الوطني
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يوم الشهيد

أخبار الدائرة
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يوم العلم

احتفال اليوم الوطني لمركز جمارك الحاويات



هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة

8 يوليو - ديسمبر  2021

أخبار الدائرة

 خالد القاسمي
 يؤكد أهمية تحسين أداء

 العمليات وتبسيط اإلجراءات
 في منافذ الشارقة

أكد الشيخ خالد بن عبدهللا بن سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة أهمية تحقيق روح التكامل 
واالنسجام والعمل الدائم على رفع كفاءة وجاهزية المراكز الجمركية والمنافذ والنقاط الحدودية على مستوى اإلمارة من 

خالل تحسين أداء العمليات وتبسيط اإلجراءات وتطوير خدمات المتعاملين تنفيذا الستراتيجية حكومة الشارقة الرامية إلى االرتقاء 
بمنظومة العمل في منافذ إمارة الشارقة بما يسهم في دعم وتعزيز االقتصاد الوطني وتنمية وتسهيل حركة التجارة والمسافرين.

جــاء ذلــك خــال لقــاء الشــيخ خالــد بن عبــدهللا بن ســلطان 
ــراءات  ــات والإج ــة السياس ــاء لجن ــس وأعض ــمي برئي القاس
ي 

ي جمــارك الشــارقة بمناســبة الجتمــاع الثــا�ض
الجمركيــة �ض

ي هيئــة المنطقــة الحــرة لمطــار 
للجنــة الــذي عقــد مؤخــرا �ض

ه ســعادة محمــد مــري عبــد الرحمــن  الشــارقة الــدولي وحــرض
ئ والجمــارك  ئ والجمــارك بهيئــة الشــارقة للمــوا�ض مديــر المــوا�ض
والمناطــق الحــرة وســعادة ســعود ســالم المزروعــي مديــر 
ــرة  ــة الح ــة المنطق ــة وهيئ ــرة بالحمري ــة الح ــة المنطق هيئ
لمطــار الشــارقة الــدولي وســعادة محمــد إبراهيــم الرئيــ�ي 
ــس  ــة رئي ــة بالهيئ ــاط الحدودي ــذ والنق ــر شــؤون المناف مدي

لجنــة السياســات والإجــراءات الجمركيــة.
ــمي  ــلطان القاس ــن س ــدهللا ب ــن عب ــد ب ــيخ خال ــع الش واطل
ي تــم 

عــىل مهــام فــرق العمــل الخمســة التابعــة للجنــة الــىت
ي تختــص بإعــداد دراســة حــول توحيد 

اعتمــاد تشــكيلها والــىت
ــف  ــوة والضع ــاط الق ــىل نق ــرف ع ــل والتع ــراءات العم إج
ورفــع التوصيــات الازمــة للتطويــر وإعــداد دراســات حــول 
السياســات واللوائــح المنظمــة للعمــل بمــا يحقــق المزيــد 
ــق عمــل يختــص  ضافــة إل إنشــاء فري مــن التســهيات بالإ
بوضــع آليــة ممنهجــة لتبــادل المعلومــات وفريــق يختــص 
بإعــداد دليــل الإجــراءات والتدابــري الجمركيــة وفريــق آخــر 

. ي الــذكي
و�ض لكــرت يختــص بإعــداد خطــة للتحــول الإ

ئ والجمــارك والمناطــق  وشــدد رئيــس هيئــة الشــارقة للمــوا�ض
ي 

الحــرة  عــىل أن تكــون كافــة مشــاريع التحــول الرقمــي الــىت
وع النافــذة الموحــدة  يتــم العمــل عليهــا ومنهــا مــرش
ــي  ــذكاء الصطناع ــات ال ــزودة بتقني ــة م ــات الجمركي للخدم
بــداع  ض بالســتدامة وتكــون قائمــة عــىل البتــكار والإ وأن تتمــري

أخبار الدائرة
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ض أو  وســهولة الســتخدام ســواء للموظفــ�ي
ض وأن يتــم العمــل عــىل تقييمهــا  ــ�ي المتعامل
ــة  ــون مواكب ــددة وأن تك ــة مح ات زمني ــرت بف
ــع  ــق م ــا يتواف ــتجدات بم ــورات والمس للتط

ــة. ــات كل مرحل متطلب
ــة  ــاء اللجن ــة أعض ــد كاف ــيخ خال ــّث الش وح
بــالئداء  الجهــود لارتقــاء  عــىل مضاعفــة 
ــة والعمــل عــىل رصــد  والمخرجــات المقدم
ــا  ــبة له ــول المناس ــع الحل ــات ووض التحدي
ــة  ــن اللجن ــة ع ــات المنبثق ــة التوصي ومتابع
ــات  ــل والخدم ــات العم ــر آلي ــدف تطوي به
الجمركيــة  المراكــز  كافــة  ي 

�ض المقدمــة 
والمنافــذ والنقــاط الحدوديــة عــىل مســتوى 

إمــارة الشــارقة.
إبراهيــم  محمــد  اســتعرض  جانبــه  مــن 
التحــول  خطــة  اللجنــة  رئيــس  الرئيــ�ي 

الجمركيــة  للخدمــات  الــذكي  ي 
و�ض لكــرت الإ

ومراحــل تنفيــذ هــذه الخطــة ..مؤكــدا أنهــا 
ي مواكبــة لتطلعــات حكومــة الشــارقة 

تــأ�ت
ــارقة  ــب الش ــداف مكت ــع أه ــق م ــا يتواف بم
ي أفضــل الممارســات 

الرقميــة الراميــة إل تبــىض
وبنــاء منظومــة رقميــة متطــورة تعمــل فيهــا 
ي خدمــة 

�ض الســاعة  مــدار  عــىل  الحكومــة 
وتقديــم  مســتدامة  بطريقــة  المجتمــع 
ــراد  ــع الئف ــة لجمي ــة متكامل ــات حكومي خدم
بآليــات عمــل مبســطة توفــر عليهــم الجهــد 

والوقــت.
الئدوار  العمــل  فــرق  قــادة  واســتعرض 
ــق عمــل  ــث قــدم فري المســندة إليهــم حي
دليــل الإجــراءات والتدابــري الجمركيــة لقطــاع 
التفتيــش عرضــا أوضحــوا من خالــه دورهم 
ي تطويــر هــذا القطــاع مســتندين إل قانــون 

�ض

والئنظمــة  ض  والقوانــ�ي الموحــد  الجمــارك 
الخاصــة بالتفتيــش كمــا ســيكون الفريــق 
معنيــا بالتأكــد مــن جميــع مواقــع التفتيــش 
ي كافــة المنافــذ الجمركيــة بمــا يتناســب مــع 

�ض
ضافــة  معايــري الئمــن والســامة العالميــة بالإ
إل وضــع السياســات والخطــط الخاصــة 
ــتيفاء  ــق باس ــا يتعل ــة فيم ــة العالي بالجهوزي
معايــري فــرق العمــل الجمركيــة والئمنيــة 
ــش  ــرق التفتي ــات لف ــط وسياس ــع خط ووض
ي حــالت الطــوارئ والئزمــات والعمــل عــىل 

�ض
ــب  ــة إل جان ــتوى الهيئ ــىل مس ــا ع توحيده
المراكــز  حاجــة  لتقييــم  معايــري  وضــع 
الجمركيــة لئجهــزة تفتيــش بمــا يتناســب مــع 
حجــم العمــل وطبيعــة عمــل كل مركــز مــن 

ــة. ــز الجمركي المراك
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ــارقة  ــة الش ط ــام لرش ــد الع ــعادة القائ ــام س وق
ض  الجمركيــ�ي ض  المفتشــ�ي مــن  عــدد  بتكريــم 
خالــد  مينــاء  مركــز  ي 

�ض ض  العاملــ�ي يــن  ض المتمري
ي 

لجهودهــم المخلصــة ولمهاراتهــم العاليــة �ض
طــة الشــارقة  العمــل ولتعاونهــم الوثيــق مــع �ش
دخــال المحظــورات عــرب منفــذ  ي التصــدي لإ

�ض
مينــاء خالــد البحــري.

: ض وشمل التكريم كا من المفتش�ي
سالم عبدهللا ماجد الزمر- 	 

        مدير مركز جمارك ميناء خالد
خليفة أبراهيم الحجي -	 

         مساعد ضابط جمارك
يح�ي عبدهللا مظلوم -	 

        مساعد ضابط جمارك 
عبيد علي عبيد - مساعد ضابط جمارك 	 
عبدهللا محمد المزروعي - 	 

         مفتش جمارك أول
ي - 	 

عبدهللا محمد الزرعو�ن
        مفتش جمارك أول 

طــة  حــرض حفــل التكريــم  عــدد مــن ضبــاط الرش
ئ  ــر مــوا�ض وســعادة محمــد مــري عبدالرحمــن، مدي
ئ  للمــوا�ض الشــارقة  هيئــة   / الشــارقة  وجمــارك 
الحــرة والســيد/ جــرش  والمناطــق  والجمــارك 
محمــد جــرش مديــر مركــز جمــارك خــور الشــارقة 
ــز  ــر مرك ، مدي ــ�ي ــم الرئي ــد إبراهي والســيد محم
جمــارك خطــم الماحــة  ومديــر شــؤون المنافــذ 
ــة   ــة التنظيمي ــس اللجن ــة ورئي ــاط الحدودي والنق

ــارقة. ــارة الش ــة بإم ــاط الحدودي ــذ والنق للمناف

قائد عام شرطة
الشارقة يكرم مفتشين

من جمارك الشارقة

ــمي،  ــلطان القاس ــن س ــدهللا ب ــن عب ــد ب ــيخ خال ــتقبل الش اس
رئيــس هيئــة الشــارقة للموانــئ والجمــارك والمناطــق الحــرة 
ــه  ــطس 2021م بمكتب ــن أغس ــق األول م ــوم األحــد المواف ي
ــي  ــزري  الشامس ــيف ال ــواء س ــعادة الل ــة س ــر الهيئ ــي مق ف

ــارقة. ــرطة الش ــام ش ــد ع قائ

أخبار الدائرة
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والجمــارك  ئ  للمــوا�ض الشــارقة  هيئــة  وشــاركت 
جــرى  الــذي  المعــرض  ي 

�ض الحــرة  والمناطــق 
ــن  ــر 2021 ضم ــن 19 - 21 أكتوب ة م ــرت ــال الف خ
اكتهــا  منصــة حكومــة الشــارقة ومــن خــال �ش

يــة.  اتيجية مــع دائــرة المــوارد البرش الســرت
 وكان ســعادة محمــد مــري عبدالرحمــن مديــر 
ي حفــل 

ي الهيئــة قــد شــارك �ض
ئ والجمــارك  �ض المــوا�ض

ي 
افتتــاح المعــرض وزار جنــاح الدائــرة المشــارك �ض

المعــرض.
ي جناحهــا  الســيد راشــد 

وقــد مثــل الدائــرة �ض
خميــس حمــد راشــد الســويدي ، مديــر إدارة 
ــن  ــة وكل م ــؤون الجمركي ــة والش ي ــوارد البرش الم
الحمــر  عبدالرحمــن  محمــد  ى  بــرش الســيدة 
ــط  ــن هــده وضاب ــم ب ــارك أول هزي ــط جم وضاب
ي والســيد 

جمــارك أول محمــد مظفــر الزرعــو�ض
جاســم محمــد إبراهيــم والســيد عــىلي غانــم 
ــيدة  ــط والس ــد رقي ــىلي حم ــيد ع ــي والس المزورع

ــال. ــة ب فوزي

بمشاركة هيئة الشارقة للموانئ 

والجمارك والمناطق الحرة

الشيخ سالم بن عبد 
الرحمن القاسمي

يفتتح معرض التوظيف 
برعايــة كريمــة مــن صاحــب الســمو الشــيخ الدكتور ســلطان بــن محمد 
ــيخ  ــح الش ــارقة، افتت ــم الش ــى حاك ــس األعل ــو المجل ــمي عض القاس
ســالم بــن عبــد الرحمــن القاســمي رئيــس مكتــب ســمو الحاكــم، فــي 
2021/10/19م، فعاليــات النســخة الثالثــة والعشــرين مــن المعــرض 
الوطنــي للتوظيــف، والنســخة الســابعة عشــرة مــن معــرض التعليــم 
الدولــي 2021، اللــذان ينظمهمــا مركــز إكســبو الشــارقة، بدعــم مــن 
ــارات  ــد اإلم ــع معه ــاون م ــارقة وبالتع ــة الش ــارة وصناع ــة تج غرف

للدراســات المصرفيــة والماليــة.
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ويهــدف التمريــن إل قيــاس مــدى الجاهزيــة 
ــع درجــة  ــة ورف ــع الحــالت الطارئ ــل م ي التعام

�ض
الســتعداد لــدى موظفــي المركــز لــ�ي يتعرفــوا إل 
ي الحــالت الطارئــة مثــل انــدلع 

كيفيــة التــرف �ض
وكيفيــة  التجمــع  نقــاط  إل  والتعــرف  حريــق 

ــا. ــه إليه التوج
إدارة  مــن  وأفــراد  ضبــاط  التمريــن  ي 

�ض شــارك 
الشــارقة  طــة  العامــة لرش القيــادة  العمليــات/ 

الشــارقة. ي 
المــد�ض للدفــاع  العامــة  دارة  والإ

ين إخالء وهمي  تمر
 في مركز جمارك الخور

 على إخالء 
ً
 وهميا

ً
شهد مركز جمارك خور الشارقة تمرينا

موظفي المركز عند نشوب حريق. شمل التدريب، الذي جرى 
في يوم 2021/10/12م، جميع الموظفين والعمالء الذين 

كانوا في المركز عند بدء التمرين.
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مفتشو جمارك الحاويات 
يحبطون محاولة إدخال 
سيارات مطلوبة لألنتربول 

إلى الشارقة 

ضبطت جمارك الشارقة ثماني سيارات واردة كونها سيارات مطلوبة 
دوليا من قبل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية )األنتربول(.

الحاويــات،  جمــارك  مركــز  ي 
�ض المفتشــون  وكان 

ي 
ــة �ض ــم العالي ــركي وحرفيته ــم الجم ــبب وعيه بس

الدقيــق  وتقصيهــم  الجمــركي  التفتيــش  مجــال 
إجراميــة  ي حــالت 

�ض المشــبوهة  الســيارات  عــن 
طــة  للرش الدوليــة  المنظمــة  لــدى  مســجلة 
ــا  ــظ عليه ــيارات والتحف ــك الس ــط تل الجنائيةبضب
بــول، حيــث  ض أنهــا مطلوبــة لائنرت بعــد أن تتبــ�ي
ــدا  ــا تمهي ــات بحجزه ــارك الحاوي ــز جم ــام مرك ق
ض  القوانــ�ي ال مصدرهــا حســب  لئعادةتصديرهــا 

ي مثــل هــذه الحــالت.
والنظمــة المتبعــة �ض

قــد   كان  الحاويــات  جمــارك  مركــز  أن  يذكــر 
ي عــام 2004م ، وهــو يقــع عــىل طريــق 

تأســس �ض
ــرب  ــم 18 بالق ــة رق ــة الصناعي ي المنطق

ــة �ض مليح
ــن  ــد ب ــيخ محم ــارع الش ــارات وش م ــارع الإ ــن ش م
الشــارقة  مطــار  مــن  قربــه  إل  إضافــة  زايــد، 
والمناطــق  بالمطــار  الحــرة  والمنطقــة  الــدولي 
اً.  ض ــة ممــا يكســبه موقعــاً متمــري ــة والتجاري الصناعي
يقــدم المركــز كافــة التســهيات والخدمــات ذات 
والقيــام  الشــاملة  والجــودة  العاليــة  الكفــاءة 
ــات  ــىل الحاوي ــش ع ــص والتفتي ــراءات التخلي بإج
مــن  القادمــة  البضائــع  بمختلــف  المحملــة 
ــرى. ــة الئخ ئ الدول ــوا�ض ــارة وم م ئ الإ ــوا�ض ــف م مختل
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غــري  البضائــع  شــحن  عمليــات  شــهدت  فقــد 
النفطيــة )وتشــمل بضائــع الشــحن العــام والصــب 
ــاء  ــارقة )مين ئ الش ــوا�ض ــائل( لم ــب الس ــاف والص الج
ي 

خالــد ومينــاء الحمريــة ومينــاء خورفــكان(  ارتفاعــاً �ض
ــور(  ــت )العب انزي ــواردات والرت مجــال الصــادرات وال
ــادة قدرهــا  ــات الشــحن البحــري، مســجلة زي وعملي
مــن عــام 2021م  الثالــث  الربــع  %18.5 خــال 
كانــت  أن  بعــد  طــن   3,034,898 إل  ووصلــت 
ــام 2020م. ــن ع ة م ــرت ــس الف ــن لنف 2,561,407 ط
ــرب  ــواردة ع ــادرة وال ــات الص ــة المركب ــت حرك وارتفع
ئ الشــارقة بنحــو %22.6 للربــع الثالــث مــن  مــوا�ض
عــام 2021م حيــث وصلــت إل 48,879 مركبــة بعــد 
ة مــن عــام  أن كانــت 39,878 مركبــة لنفــس الفــرت

2020م.
كمــا شــهدت الصــادرات للبضائــع العامــة مــن غــري 
اً خــال الربــع الثالــث مــن  النفطيــة ارتفاعــا كبــري
عــام 2021م  ووصلــت إل 296,339  طــن بعــد 
ــن  ــث م ــع الثال ــال الرب ــن خ ــت 111,575 ط أن كان
ــل  ا وص ــري ــا كب ــك ارتفاع ــجلة بذل ــام 2020م مس ع

 .133.3% إل 

ارتفاع أداء موانئ
 الشارقة في الربع 

الثالث من عام
2021م

مرة أخرى تعزز هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة 
قدراتها الواسعة وأدائها الجيد في مجال الشحن البحري حيث 

ارتفعت عمليات الشحن والتفريغ لموانئ الشارقة البحرية خالل الربع 
الثالث من عام 2021م مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020م. 

موانـئـنـــا
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ــراض  ــدد الئغ ــاء متع ــه مين ــة ،  بأن ــاء الحمري ــاز مين يمت
وبإمكانــه اســتقبال أنواعــاً مختلفــة مــن الســفن لنقــل 
ي تصــل 

ــىت ــه ال ــاه عــىل طــول أرصفت ــع ولعمــق المي بضائ
ا، فــإن تلــك الئرصفــة تكــون مثاليــة  ة مــرت إل أربعــة عــرش

ة. ــري ــولت الكب ــدات والحم ــحن المع ــتقبال وش لس
 وتعتــرب الســفينة »هــوا يونــغ لونــغ«، واحــدة مــن ســفن 
النقــل الثقيلــة المتخصصــة لنقــل وشــحن المعــدات 
ي وردت إل  مينــاء الحمريــة  مؤخــراً لغــرض 

ة ، الــىت الكبــري
ي أحجامهــا وأوزانهــا، 

نقــل معــدات مشــاريع اســتثنائية �ض
عبــارة عــن ســتة هيــاكل هندســية عماقــة خاصــة بقواعــد 
ي تســتخدم لئغــراض توليــد 

التوربينــات الهوائيــة الــىت
الطاقــة الكهربائيــة مــن الريــاح. وهــو مــا يتطلــب الكثــري 
مــن التدابــري  المســبقة لتحقيــق النقــل الآمــن مــن موقــع 

ــك القواعــد. ي لتل
العمــل إل المقصــد النهــا�ئ

الســفن  باســتقبال  يقــوم  الحمريــة  مينــاء  إن  يذكــر 
المختلفــة ويتعامــل مــع جميــع أنــواع البضائــع مثــل 
ــع المكيســة  ــع الصــب والبضائ ــة وبضائ المعــدات الثقيل
والمنتجــات  الصناعيــة  الصــب  وبضائــع  والحبــوب 

والكيمياويــة. النفطيــة 

شحن معدات ضخمة
في ميناء الحمرية

يعتبر ميناء الحمرية من انشط الموانئ البحرية 
في إمارة الشارقة ويمتاز بعمق المياه على طول 
أرصفته التي تصل إلى 14 مترا.



هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة

يبية دورات تدر

16 يوليو - ديسمبر  2021

دورة تحليل وكشف طرق 
التهريب واإلخفاء على 

جهاز مسح الطرود

دورة  انعقــدت  واحــد،  شــهر  مــدى  عــىل 
ــىل  ــاء ع ــب والإخف ــرق التهري ــف ط ــل وكش تحلي
ــار  ي إط

ــدورة �ض ــاءت ال ــرود.  ج ــح الط ــاز مس جه
الشــارقة  هيئــة  ض  بــ�ي اتيجي  الســرت التعــاون 
ئ والجمــارك والمناطــق الحــرة  والجمــارك  للمــوا�ض
مركــز  قاعــة  ي 

�ض الــدورة  وأقيمــت  التحاديــة 
مجموعــات،  أربعــة  عــىل  الحاويــات  جمــارك 
ي 

ــام، ألتحــق �ض ــا خمســة أي ــدة كل واحــدة منه م
ض مــن مراكــز  كل مجموعــة عــدد مــن المفتشــ�ي

 . الشــارقة   ي 
جمركيــة مختلفــة �ض

ي 2021/10/07م 
حــرض حفــل توزيــع شــهادات  �ض

التخــرج الســيد حســن أحمــد ديمــاس، مديــر 
مركــز جمــارك الــركاب والســيد مقــداد ســالم 
عــىلي عبيــد الشــاعر، مديــر مركــز جمــارك الشــحن 
الجــوي والســيد يعقــوب عبيــد غابــش مديــر 
مركــز جمــارك الحمريــة والســيد خالــد ســالم بــن 

ــات.  ــارك الحاوي ــز جم ــر مرك ــمنوه، مدي س

دورة تقييم المخاطر 
الجمركية

ئ والجمــارك  للمــوا�ض الشــارقة  واختتمــت هيئــة 
ي 28/ 2021/10 دورة تقييــم 

والمناطــق الحــرة �ض
ي اســتمرت لثاثــة أيــام 

المخاطــر الجمركيــة والــىت
ــات. ــارك الحاوي ــز جم ي مرك

�ض
ي الــدورة مفتشــون مــن مركــز جمــارك 

شــارك �ض
ــز جمــارك  ــركاب ومرك ــز جمــارك ال ــة ومرك الحمري
ي المطــار ومركــز جمــارك مينــاء 

المنطقــة الحــرة �ض
ومركــز  الشــارقة  خــور  جمــارك  ومركــز  خالــد 

جمــارك الحاويــات.

دورات تدريبية 
لجمارك الشارقة

 قامت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة بتنفيذ 
والمشاركة في عدد كبير من الدورات التدريبية التي انعقدت 

بمشاركة موظفين من الجمارك )عن بعد( عبر التقنيات والبرامج 
المرئية وكذلك الدورات التي انعقدت حضوريا، كان منها الدورات 

التالية:
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18 يوليو - ديسمبر  2021

 استضافة دورة المتفجرات 
وطرق اكتشافها

ي 
�ض الحاويــات  جمــارك  مركــز  اســتضاف  كمــا 

2021/10/11 دورة المتفجــرات وطــرق اكتشــافها 
التحاديــة  الجنائيــة  طــة  الرش نظمتهــا  ي 

الــىت
بالتعــاون مــع الهيئــة التحاديــة للجمــارك وهيئــة 
ــرة.  ــق الح ــارك والمناط ئ والجم ــوا�ض ــارقة للم الش
ي الــدورة مــن 

واطلــع المفتشــون المشــاركون �ض
الهيئــة التحاديــة للجمــارك وجمــارك الشــارقة 
عــىل تطبيقــات جهــاز كشــف الطــرود وجهــاز 
ــت  ــات تح ــة بالحاوي ــعاعي الخاص ش ــف الإ الكش
ــدهللا  ــيف عب ــاعد الئول س ــدرب المس اف  الم إ�ش

ــة.  ــة الجنائي ط ــن الرش ــوان م الرض
والجمــارك  ئ  للمــوا�ض الشــارقة  هيئــة  إن  يذكــر 
جمــارك  مركــز  زودت  قــد  الحــرة  والمناطــق 
الجمــركي  الكشــف  أجهــزة  بأحــدث  الحاويــات 
الخدمــات  تقديــم  ي 

�ض المركــز  ينشــط  حيــث 
مجــالي  ي 

�ض العاليــة  الجــودة  ذات  الجمركيــة  
ــات  ــىل الحاوي ــركي ع ــص الجم ــش والتخلي التفتي
مــارة  ئ الإ ــرد إل المركــز مــن مختلــف مــوا�ض ي ت

ــىت ال
الدولــة.  الئخــرى  ئ  والمــوا�ض

يبية دورات تدر
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أخبار الدائرة

 عــادل مصطفــى....
ً
وداعــا



 فــي ذكرى معلمنــا وزميلنا وصديقنا 

ســتبقى دائما فــي قلوبنا لكل ما قمت به ألجــل المحررين والزمالء...

                                                                                            فريــق التحريــر 

 عــادل مصطفــى....
ً
وداعــا


