نشــرة تصـدر عن هيئـة الشـارقة للموائن والجمـارك والمنـاطق الحـرة  -السـنـة السادســة والعشـرين  -العـدد  101يناير  -يونيو 2021

مدير الموانئ والجمــارك
يكرم مفتشين
من مينــاء خـالد والخور
مخدرات ومسكوكات نقدية
أثرية في قبضة القانون
ارتفاع أداء موانئ الشارقة

ميناء خورفكان .. .جوهرة الساحل
الشرقي إلمارة الشارقة
1

كلمة العدد
أكثــر مــن عــام مضــى علــى ظهــور وانتشــار جائحــة كورونــا  -2019فــي أنحــاء
العالــم وتأثيراتهــا الســلبية علــى التجــارة العالميــة وعلــى حركــة المســافرين عبــر
الحــدود ممــا توجــب مواجهــة الوبــاء باحتــرازات وقائيــة لــدرء الخطــر والحفــاظ
.علــى صحــة النــاس
ومنــذ ظهــور الوبــاء اتســمت اإلجــراءات التــي اتخذتهــا هيئــة الشــارقة
للموانــئ والجمــارك والمناطــق الحــرة فــي مواجهــة الحالــة الجديــدة
بالحفــاظ علــى صحــة الموظفيــن والعامليــن والعمــاء وتشــديد اإلجــراءات
الوقائيــة مــع الحفــاظ علــى التدفــق التجــاري عبــر المنافــذ الحدوديــة
إلمــارة الشــارقة والمحافظــة وعلــى المســتوى العالــي للرقابــة
الجمركيــة ودعــم مســتخدمي الموانــئ والجمــارك والتخفيــف عــن
كواهلهــم مســتفيدين مــن حزمــة المحفــزات التــي أصدرتهــا القيــادة
ً
الرشــيدة فــي إمــارة الشــارقة والتــي ســاعدتهم كثيــرا فــي تجــاوز
.اآلثــار االقتصاديــة لألزمــة
إن التطــورات التــي حصلــت فــي المجــال الصحــي فــي مواجهــة
الجائحــة والحمــات الرائعــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
ّ
فــي التطعيــم ضــد الوبــاء مكــن مــن مزاولــة النشــاط التجــاري
عبــر الحــدود وحركــة المســافرين يشــهد بذلــك نمــو
الصــادرات والــواردات لموانــئ الشــارقة وعــودة النشــاط
.االقتصــادي إلــى مجــراه االعتيــادي
ـف بعــد فــي أرجــاء
واليــوم ورغــم أن الجائحــة لــم تختـ ِ
العالــم ال بــد لنــا الحفــاظ علــى المســتوى الوقائــي
بأعلــى حاالتــه والعمــل بتفــاؤل نحــو آفــاق
.مشــرقة مــن دون الجائحــة
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مدير الموانئ
والجمــارك

وكان ســعادة محمــد مـ يـر عبدالرحمــن ال ـراح
نئ
المــوا� والجمــارك  /هيئــة الشــارقة
مديــر
ن
ئ
للمــوا� والجمــارك والمناطــق الحــرة قــد
أســتقبل ف ي� مكتبــه ف ي�  28بف�ايــر 2021
يز
ين
المتمــر وقــدم
المفتشــ� وأشــاد بأدائهــم
إليهــم شــهادات التقديــر.
وشــمل التكريــم الســيد ســالم عبــدهللا ماجــد
الزمــر  ،مديــر مركــز جمــارك مينــاء خالــد ،وكال ً
ين
المفتشــ� حســن أحمــد حســن الحمــادي
مــن
ن
ن
المــاز� وعــى
عــ� جمعــة
وإبراهيــم
ي
ي
حســ� ي
عبدالعزيــز عــى عبــد العزيــز حســن ومحمــد
ش
البلــو�.
أيــوب مــراد محمــد
ي
ن
ئ
وكانــت هيئــة الشــارقة للمــوا� والجمــارك
والمناطــق الحــرة قــد كرمــت عــدداً مــن
ين
يز
ين
ين
العاملــ� ف ي�
المتم�يــن
الجمركيــ�
المفتشــ�
مركــز جمــارك الخــور ضمــن فعاليــات أســبوع
المــارات الرابــع وتزامنــاً مــع اليــوم
الجمــارك إ
ف
العالمــي للجمــارك بموعــده الســنوي ي� 26
ينايــر.
جــاء التكريــم لجهودهــم المخلصــة وأدائهــم
يز
المتمــر ومهاراتهــم العاليــة ف ي� العمــل ،حيــث
مــر عبدالرحمــن
أســتقبل ســعادة محمــد ي
نئ
المــوا� والجمــارك  /هيئــة
الــراح مديــر
ن
ئ
الشــارقة للمــوا� والجمــارك والمناطــق الحــرة
ين
المفتشــ� وقــدم إليهــم شــهادات
ف ي� مكتبــه
التقديــر.
ين
المفتش�:
وشــمل التكريم كال من
ن
ـا� ويوســف
خميــس نــارص محمــد ســعيد الغيـ ي
قمــر غلــوم وعبــد الرحمــن ســعيد
عيــى ب
المهــري
عــ� عبيــد
ي
ســالم بــو غانــم وعبيــد ي
المهــري.
وخميــس عبــدهللا حمــد الــري
ي

يكرم مفتشين
من مينــاء خـالد والخور
ً
ّ
كرمت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة عددا من المفتشين الجمركيين
المتميزين العاملين في مركز ميناء خالد ،كمثال ملهم يحتذى به ولجهودهم المخلصة
ولمهاراتهم العالية في العمل.

هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة

يناير  -يونيو 2021

وشمل التكريم كال
من المفتشين:

خميس ناصر محمد،
سعيد الغيالني
ويوسف عيسى
قمبر غلوم
وعبد الرحمن سعيد
سالم بو غانم وعبيد
علي عبيد المهيري
وخميس عبداهلل
حمد السري
المهيري.
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مخدراتومسكوكات
نقدية أثرية في
قبضة القانون
تمكن رجال مكافحة المخدرات وأثناء عملية تفتيش روتينية لسفينة
قادمة إلى خور الشارقة في األول من يونيو  2021من ضبط عدد
 2056من المسكوكات النقدية األثرية التي تعود إلى القرن الثاني
للهجرة وكذلك ضبط  6,991.5غم من مادة الكريستال المخدرة.

هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة

يناير  -يونيو 2021

نئ
للمــوا�
وتثمينــاً لجهودهــم قامــت هيئــة الشــارقة
والجمــارك والمناطــق الحــرة بتكريــم رجــال مكافحــة
المخــدرات حيــث قــدم الســيد جــرش محمــد بــن جــرش ،
مديــر مركــز جمــارك خــور الشــارقة شــهادات تقديــر إىل كل
مــن المــازم أ
الول ســالم محمــد عبيــد دســمال والوكيــل
أ
الشــامس والمســاعد أول عبيــد
الول ســيف حمــد عبيــد
ي
عــ�.
راشــد عبيــد آل ي
ت
ـى تــرد إىل خــور الشــارقة
وأكــد بــن جــرش بــأن الســفن الـ ي
تخضــع إىل عمليــة تفتيــش دقيقــة تهــدف إىل حمايــة
المجتمــع مــن أخطــار المخــدرات ومكافحــة التهريــب
غــر
والكشــف عــن أيــة مــادة تدخــل إىل البــاد بطريقــة ي
ش
م�وعــة.
يذكــر أن الفريــق ســمو الشــيخ ســيف بــن زايــد آل نهيــان،
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة كان قــد نـ شـر
ـال:
تغريــدة عــى توتـ يـر ورد فيهــا التـ ي
والنســا�ن
إ
«المــارات حريصــة عــى أرث العالــم التاريخــي إ ي
وســامة المجتمــع .جهــود رجــال مكافحــة المخــدرات
االتحاديــة أطاحــت بعصابــة حاولــت تهريــب قطــع
ومســكوكات أثريــة ومــواد مخــدرة لداخــل الدولــة،
وســتواصل وزارة الداخليــة مالحقــة أمثــال هــؤالء المجرمـ ي ن
ـ�
المــار ت يا� عــى
بــكل حــزم .أتوجــه بالشــكر للمجتمــع إ
تعاونهــم الدائــم».
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حفل تكريم

يناير  -يونيو 2021

وكان الســيد أحمــد الســويدي قــد التحــق
مــوا� الشــارقة ف� أ
بالعمــل ف ي� ن ئ
الول مــن أكتوبــر
ي
 1983وبعــد أكـ ثـر مــن  37مــن الخدمــة المتمـ ي ز
ـرة
عامـاً غادرهــا ،حيــث أقــام قســم الحركــة حفلــة
توديــع لــه ض
ح�هــا موظفــو الدائــرة تكريمــاً
لجهــوده خــال مــدة خدمتــه الطويلــة.
وقــام الســيد يعقــوب حســن عبــدهللا ،مديــر
نئ
مــوا� الشــارقة ،بتكريمــه وقــدم لــه
الدارة ف ي�
إ
ت
درعــا تقديــرا لجهــوده المخلصــة طيلــة فــرة
نئ
المــوا� خالــص
عملــه ،فيمــا أعــرب موظفــو
تمنياتهــم لــه ومتمنيـاً لــه التوفيــق وطــول العمر.

أحمد سالم السويدي
أقيم في مقر هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق
ً
الحرة حفال بمناسبة مغادرة السيد أحمد سالم السويدي،
مدير قسم الحركة بموانئ الشارقة مقر عمله في الخامس
والعشرين من فبراير .2021

هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة
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غــادرا الهـيـئـــة
بعد خدمة طويلة
كما غادر السيد كورين ماثيو ،مدير مراكز الجمارك في مطار
الشارقة الدولي العمل بعد خدمة طويلة تجاوزت أربعة
وأربعين عاما .وبهذه المناسبة استقبل سعادة مدير الموانئ
والجمارك محمد مير عبد الرحمن السراح ،مدير الموانئ
والجمارك  -هيئة الشارقة للموانئ والجمارك السيد ماثيو
وأشاد بخدمته الطويلة. .

هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة

يناير  -يونيو 2021

وحــرض كل مــن الســيد جــرش محمــد جــرش
مديــر مركــز جمــارك خــور الشــارقة والدكتــور
ـدول مديــر التخطيــط ف ي� مـ ن ئ
ـوا�
ســالم تربــع العبـ ي
الشــارقة والســيد راشــد خميــس الســويدي مديــر
إدارة المــوارد ش
الب�يــة ف ي� جمــارك الشــارقة .وكان
الســيد ماثيــو قــد اســتلم شــهادة تقديــر بهــذه
المناســبة.
مــن جهــة أخــرى ودع موظفــو الجمــارك الســيد
عــ� كمــال الديــن الموظــف ف ي� مركــز
حمــدي ي
جمــارك الحاويــات بعــد انتهــاء خدمتــه الــىت
ي
امتــدت إىل  31ســنة.
وأشــاد الســيد خالــد ســالم بــن ســمنوه بـ أ
ـالداء
الجيــد للســيد حمــدي وإخالصــه ف ي� العمــل طيلــة
فـ تـرة خدمتــه.
وكان ســعادة محمــد مـ يـر عبــد الرحمــن الـراح،
ـوا� والجمــارك  -هيئــة الشــارقة للمـ ن ئ
مديــر المـ ن ئ
ـوا�
والجمــارك قــد اســتقبل الســيد حمــدي بحضــور
مديــر مركــز جمــارك الحاويــات وقــدم لــه شــهادة
تقديــر تثمينــا لجهــوده ف ي� العمــل .

تكريم مفتش
أستقبل سعادة محمد مير عبدالرحمن السراح ،مدير الموانئ
والجمارك  -هيئة الموانئ البحرية والجمارك والمناطق الحرة في
مكتبه السيد خالد سالم بن سمنوه مدير مركز جمارك الحاويات
ومفتش جمارك حسين علي عبدهللا.

يز
المتمــرة للمفتــش وقــدم لــه
وبــارك ســعادته الجهــود
شــهادة تقديــر النجــازه أعمالــه عــى أفضــل وجــه ولتقديمــه
ين
صــورة ش
اجعــ� لمركــز جمــارك
م�فــة ف ي� التعامــل مــع المر
الحاويــات.
ـدول
يذكــر أن المركــز يقــع بالقــرب مــن مطــار الشــارقة الـ ي
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والمنطقــة الحــرة بالمطــار والمناطــق الصناعيــة والتجاريــة
المــارات الــذي يربــط إمــارة الشــارقة بإمــارات
عــى طريــق إ
الدولــة أ
الخــرى ،ويقــدم المركــز كافــة التســهيالت
يز
المتمــرة إلجــراءات التخليــص والتفتيــش عــى
والخدمــات
ن
ئ
المــارة.
الحاويــات القادمــة مــن مختلــف مــوا� إ
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ميناء خورفكان.. .
جوهرةالساحل
الشرقي إلمارة الشارقة
ميناء خورفكان الذي يطل على الساحل الشرقي من خليج
عمان ،هو الميناء الوحيد المتخصص في شحن وتفريغ الحاويات
في الدولة الذي يقع خارج مضيق هرمز والمشيد في مدينة
خورفكان المشهورة بخورها الواسع والجميل.
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ن
ش
غلفتيــر هــي المشــغل لمحطــة
و�كــة
ف
الحاويــات ي� المينــاء لمصلحــة هيئــة الشــارقة
نئ
للمــوا� والجمــارك والمناطــق الحــرة.
ويشــكل المينــاء محــورا حيويــا إلعــادة شــحن
العــر�
الحاويــات وعبورهــا لــدول الخليــج
بي
ش
وشــبه القــارة الهنديــة وخليــج عمــان و�ق
إفريقيــا.
وتوفــر ســفن الناقلــة للحاويــات زمنــاً ثمينــاً
بقدومهــا إىل مينــاء خورفــكان واالســتفادة
مــن ي ز
مــرة النقــل المتمثلــة بشــبكة الطــرق
ف
ت
ـى تنقــل
الوطنيــة الحديثــة ي� إمــارة الشــارقة الـ ي
ال�يــة �ف
الحاويــات إىل محطــة الحاويــات ب
ي
أ
المــارات
الشــارقة والســواق المحليــة لدولــة إ
وغ�هــا مــن دول مجلــس
العربيــة المتحــدة ي
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة.
وشــهد المينــاء الكثـ يـر مــن عمليــات التطويــر
يز
والتجهــر بالمعــدات والرافعــات
واالســتصالح
الجرسيــة وهــو اليــوم يمتــاز بأرصفتــه الســت
ت
ت
كيلوم�يــن
جمــال إىل
ال
الــى يصــل طولهــا إ
ي
ي
كبــر مــن معــدات المناولــة الســاحلية
وعــدد ي

ت
وبعمــق الميــاه عندهــا إىل  16مـ تـراً
وبمق�بــات
آمنــة يصــل عمقهــا إىل  18مـ تـر عنــد متوســط
الحــد أ
ال ن
د� للجــزر ويخــدم المينــاء 18
رافعــة جرسيــة ومســاحة تخزيــن ألكـ ثـر مــن
 450000ت
مــر مربــع.
إن عمليــات ت ز
ال�انزيــت وإعــادة تصديــر
الحاويــات وعمــق الميــاه أ
والرصفــة الواســعة
للمينــاء والمعــدات المســاندة الحديثــة
والدارة المؤهلــة كلهــا عوامــل تســاهم
إ
جــذب واســتقبال الســفن العمالقــة الناقلــة
للحاويــات .
ف
كمــا ينشــط المينــاء ي� مواســم الشــتاء
باســتقبال الســفن الســياحية العاملــة ف ي�
خطــوط عالميــة لمــا يتمتــع بــه الســاحل
ش
الــر ق ي� إمــارة الشــارقة مــن جمــال طبيعــي
جــاذب للســياحة.
ويقــدم المينــاء جميــع الخدمــات المتعلقــة
بناقــات الحاويــات بمــا فيــه مرفــق إصــاح
الحاويــات.
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حافظت موانئ الشارقة على أدائها المرتفع
في العام الثاني لتفشي جائحة كورنا في العالم
وتداعياتها السلبية على التجارة العالمية واالقتصاد
العالمي عموما .

ارتفاع أداء موانئ الشارقة
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ت
وتعــزز مـ ن ئ
ـى تطـرأ
ـوا� الشــارقة دورهــا فباســتمرار بمواكبــة التغيـ يـرات الـ ي
عــى التجــارة الدوليــة وذلــك ي� الحفــاظ عــى ديمومــة إالمــدادات إىل
الخــرى ف� جميــع أ
المســتفيدين ف� إمــارة الشــارقة والمــارات أ
الوقــات
إ
ي
ي
وبغــض النظــر عــن صعوبــة الظــروف خاصــة تلــك المصاحبــة
لتأثـ يـرات كوفيــد  -19عــى التجــارة العالميــة.
وكانــت المـ ن ئ
ـوا� قد اعتمــدت خطة لمســاعدة المســتوردين والمصدرين
خــال الجائحــة نجحــت إىل حــد كبـ يـر ف ي� تقليــل آثارهــا الســلبية مــع
الحفــاظ عــى تدفــق إالمــداد خصوصــا الغذائيــة منهــا مــع اســتمرار
تقديمهــا أفضــل خدمــات ف ي� تيسـ يـر التجــارة
وشــهدت عمليــات الشــحن العــام (البضائــع العامــة دون المنتجــات
الشــهر الخمســة أ
النفطيــة) زيــادة قدرهــا  7.45%خــال أ
الوىل مــن
عــام  2021ووصلــت إىل  1,632,575طــن بعــد أن كانــت 1,519,326
طــن لنفــس الفـ تـرة مــن عــام .2020
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ـوا� الشــارقة خــال أ
ت
ـى اســتقبلتها مـ ن ئ
الشــهر
وارتفــع عـ
ـدد الســفن الـ ي
أ
الخمســة الوىل مــن عــام  2021إىل  3563ســفينة بعــد أن كان العــدد
 2945ســفينة خــال نفــس ت
الفــرة مــن عــام  2020بزيــادة قدرهــا
.17.6%
ن
ئ
مــوا� الشــارقة
عــر
وشــهدت حركــة المركبــات الصــادرة والــواردة ب
زيــادة قدرهــا  % 10.09للشــهر الخمســة أ
الوىل مــن عــام  2021حيــث
وصلــت إىل  20,050مركبــة بعــد أن كانــت  18,213مركبــة لنفــس الفـ تـرة
مــن عــام .2020
ف
ن
وكان ت ز
ئ
الل�امــات مــوا� الشــارقة ي� تلبيــة متطلبــات زبائنهــا مــن
التجــار والـ شـركات ،وتوفــر البـ نـى التحتيــة الســليمة وكفــاءة الخدمــات
اللوجســتية أثرهــا ف ي� المحافظــة عــى اســتمرار عمليــات الشــحن
والتفريــغ وســالة الشــحن ف ي� مـ ن ئ
ـوا� الشــارقة الرئيســية إضافــة إىل خــور
الشــارقة ت
حــى ف ي� ظــل الظــروف االســتثنائية.

