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حاكم الشارقة يدّشن مرحلة التدريب 
البحري لطلبة األكاديمية العربية
للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

الشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي 
يفتتح معرض الشرق األوسط
 للساعات والمجوهرات

موانئ الشارقة
 تطلق المنصة الرقيمة 
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القاســمي،  محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ  الســمو  صاحــب  زار 
ودشــن  خالــد  مينــاء  الشــارقة  حاكــم  األعلــى   المجلــس  عضــو 
للعلــوم  العربيبــة  أكاديميــة  لطلبــة  العملــي  التدريــب  مرحلــة 

البحــر.  داخــل  الســفن  فــي  البحــري  والنقــل  والتكنولجيــا 
ــا  ــي يحمله ــامية الت ــادئ الس  للمب

ً
ــيخا ــب ترس ــة التدري ــين مرحل ــاء تدش ج

 لرعايتــه الكريمــة واهتمامــه الكبيــر 
ً
ســموه تجــاه شــباب الوطــن وتأكيــدا

بتلــك الشــريحة األساســية من المجتمــع وتوفيــر كل الفــرص المتاحة في 
رفــع التحصيــل العلمــي وتأهيــل جيــل مــن المهنييــن البحريين ليســاهموا 

فــي رفــد قطــاع النقــل البحــري التجــاري بالعناصــر الوطنيــة، إذ يلعــب 
 فــي الناتــج المحلــي لدولــة 

ً
 مميــزا

ً
قطــاع النقــل البحــري دورا

ــز  ــرة، أهمهــا موقعهــا الجغرافــي المتمي ــارات كثي اإلمــارات ألعتب
وطــول ســواحلها البحريــة وتطــور الصناعــة البحريــة فيهــا وتوفر 

ــة. ــئ المتقدم ــن الموان ــر م ــدد كبي ــية وع ــة أساس ــة تحتي بني
كمــا تأتــي رعايــة صاحــب الســمو لحفــل تدشــين الطــور 

 
ً
تجســيدا للطلبــة  األكاديميــة  الدراســة  مــن  العملــي 

ــة  ــة المتقدم ــة التنموي ــي العملي ــود ف لدورهــم المنش
الشــارقة. إمــارة  تشــهدها  التــي  والمســتمرة 



الهيئة االتحادية للهوية والجنسية والجمارك تكرم
 من مركز جمارك ميناء خالد

ً
 متميزا

ً
 جمركيا

ً
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ن مرحلة التدريب البحري لطلبة األكاديمية العربية
ّ
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في ميناء خالد
ن مرحلة التدريب البحري 

ّ
حاكم الشارقة يدش

لطلبة األكاديمية العربية
 للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس 
األعلى حاكم الشارقة، على االهتمام الكبير بطلبة األكاديمية العربية للعلوم 

والتكنولوجيا والنقل البحري خالل دراستهم بشكل عام، وفترة تدريبهم العملي 
في السفن داخل البحر بشكل خاص، مما يعكس رؤية سموه في أن يكون 

الخريجون والخريجات على أعلى المستويات األكاديمية والتطبيقية.

أخبار  الهيئة
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ي كلمــة ســموه، صبــاح يــوم  
جــاء ذلــك �ف

ف  الأربعــاء )7 ديســم�ب 2022(، خــال تدشــ�ي
الأكاديميــة  لطلبــة  البحــري  التدريــب 
والنقــل  والتكنولوجيــا  للعلــوم  العربيــة 
الشــارقة  هيئــة  مــع  بالتعــاون  البحــري، 
أ والجمــارك والمناطــق الحــرة، وذلــك  للمــوا�ف

ي مينــاء خالــد بالشــارقة.
�ف

أهميــة  إىل  كلمتــه  خــال  ســموه  وأشــار 
 .. العمــ�ي  التدريــب  مرحلــة  انطــاق 
مناســبٌة عظيمــٌة  اليــوم  »إن هــذا  قائــاً 
ي 

ــ�ت ــنوات ال ــذه الس ــة ه ــا طيل ــا ننتظره كن
ــة دخولكــم البحــر الــذي  مــرت، وهــي بداي
ي الكليــة، 

شــاهدتموه عــ� أجهــزة المحــاكاة �ف
ســتتعاملون  والآن  الدراســة،  دفاتــر  ي 

�ف أو 
ة «. معــه مبــا�ش

الشــارقة  حاكــم  الســمو  وأوىص صاحــب 
ي 

الطلبــة بالجــد والجتهــاد وعــدم التهــاون �ف
ــبب  ــك بس ، وذل ــ�ب ــ�ي بالص ــم، والتح التعل
ورة  ــموه �ف ــداً س ــر، مؤك ــوارث البح ة ك ــ�ش ك
ي التعامــل مــع التدريــب البحــري.

اليقظــة �ف
يكــون  بــأن  أمنياتــه  عــن  ســموه  وأعــرب 

طلبــة الأكاديميــة عــ� أعــ� المســتويات 
عــ�ب الســتفادة مــن كافــة المــوارد التعليميــة 
المتاحــة، مــن التدريــب والدراســة، ممــا 
رمــزاً  ليكونــوا  اً،  ف متمــ�ي تأهيــاً  يؤهلهــم 
المثــل، ويجعــل  بهــم  ب  يُــرف لاآخريــن 
ي المجــال البحــري 

المؤسســات العاملــة �ف
تعتمــد عليهــم ككــوادر مؤهلــة لوظائــف 
. ف ف والقــادة والمرشــدين البحريــ�ي المهندســ�ي
وأشــار صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة، 
ــ�ي  ــموه لس ــة س ــه، إىل متابع ــام كلمت ي خت

�ف
التدريبــات لطلبــة الأكاديميــة مــن خــال 
عــن  ف  المســؤول�ي مــع  المبــا�ش  التواصــل 
التدريــب، متمنيــاً ســموه لهــم التوفيــق 

والنجــاح والتفــوق والعــودة بســام.
ــة  ــة تخصــص الماحــة البحري ي طلب

ويقــىف
ــ�  ــل ع ــب والعم ي التدري

ــهراً �ف ــدة 12 ش م
للمواصفــات  المطابقــة  الســفن  ظهــر 
تخصــص  طلبــة  يكمــل  بينمــا  العالميــة، 
تكنولوجيــا الهندســة البحريــة مــدة 6 أشــهر 
ف  ــ�ي اف مدرب ــت إ�ش ــك تح ــب، وذل ي التدري

�ف
، ليعــودوا  ف ف ومؤهلــ�ي ف متخصصــ�ي عالميــ�ي

ــى  ــا تبق ــتكمال م ــة لس ــا إىل الأكاديمي بعده
اســتعداداً  دراســية  مســاقات  مــن  لهــم 

للتخــرج.
ــب  ــب صاح ف إىل جان ــ�ي ــل التدش ــرف حف ح
الســمو حاكــم الشــارقة، كل مــن الشــيخ 
ــمي  ــلطان القاس ــن س ــد هللا ب ــن عب ــد ب خال
أ والجمــارك  رئيــس هيئــة الشــارقة للمــوا�ف
ي  والمناطــق الحــرة، ومحمــد عبيــد الزعــا�ب
والضيافــة،  يفــات  الت�ش دائــرة  رئيــس 
والدكتــور هاشــم عبــد هللا بــن �حــان 
ــوم  ــة للعل ــة العربي ــر الأكاديمي ي مدي ــا�ب الزع
ــن  ــدد م ــل البحــري، وع ــا والنق والتكنولوجي

. ف والمســؤل�ي المــدراء 
كمــا حــرف الحفــل ســعادة محمــد مــ�ي 
أ والجمارك  عبدالرحمــن الــ�اح مديــر المــوا�ف
ــر  ــي مدي ــعود المزروع ــعادة س ــة وس بالهيئ
المنطقــة الحــرة بالحمريــة وعــدد مــن مــدراء 
ــدهللا  ــوب عب ــادة  يعق ــن الس ــة، كل م الهيئ
ــن  ــد ب ــرش محم ــيد ج ــر والس ــالم الزم وس
جــرش وراشــد خميــس الســويدي وعــدد مــن 

ــة. ف بالأكاديمي ــؤول�ي المس
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ــمي  ــد القاس ــن محم ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــمو الش ــب الس ــة صاح برعاي
عضــو المجلــس الأعــ� حاكــم الشــارقة، افتتــح الشــيخ خالــد بــن عبــدهللا 
أ والجمــارك والمناطــق  بــن ســلطان القاســمي رئيــس هيئــة الشــارقة للمــوا�ف
ق الأوســط للســاعات  الحــرة، فعاليــات النســخة الـــ 50 مــن معــرض »الــ�ش
والمجوهــرات«، الــذي نظمــه مركــز إكســبو الشــارقة بدعــم مــن غرفــة تجــارة 
ــاركة  ــط مش ــر، وس ــر إىل 9 أكتوب ة 5 أكتوب ــ�ت ــال الف ــارقة خ ــة الش وصناع
كات  ى الــ�ش ي تاريــخ الحــدث، بأكــ�ش مــن 400 عــارض مــن كــ�ب

هــي الأكــ�ب �ف
المتخصصــة بتصميــم وصناعــة الســاعات والمجوهــرات والمشــغولت 

الشيخ خالد بن عبدهللا بن سلطان القاسمي

يفتتح معرض الشرق األوسط للساعات 
والمجوهرات

أخبار  الهيئة
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الذهبيــة مــن مختلــف دول العالــم، ونحــو 
وعالميــة،  محليــة  تجاريــة  عامــة   500
كات  ضافــة إىل الحضــور المتألــق للــ�ش بالإ
. ف ماراتيــ�ي ف الإ المحليــة ونخبــة مــن المصممــ�ي
وشــهد الشــيخ خالــد بــن عبــدهللا القاســمي 
فعاليــات الحفــل الرســمي الــذي تــم تنظيمه 
ي للحــدث، بحضــور  احتفــاًء باليوبيــل الذهــ�ب
ــس  ــس مجل ــس رئي ــد هللا ســلطان العوي عب
إدارة غرفــة تجــارة وصناعــة الشــارقة، رئيــس 
مجلــس إدارة مركــز إكســبو الشــارقة، وســيف 
ــز  ــذي لمرك ــس التنفي ــع الرئي ــد المدف محم

ــع  ــم المدف ــد جاس ــارقة، وخال ــبو الش إكس
نمــاء التجــاري والســياحي  رئيــس هيئــة الإ
محمــد  بــن  ســالم  والشــيخ  بالشــارقة، 
ــاء  نم ــة الإ ــر هيئ ــمي مدي ــالم القاس ــن س ب
ــور  ي الشــارقة، والدكت

التجــاري والســياحي �ف
خالــد عمــر المدفــع رئيــس مدينــة الشــارقة 
ــ�ي  ــالم ع ــور س ــمس(، والدكت ــام )ش ع لاإ
ي، رئيــس المجلــس البلــدي لمدينــة  المهــ�ي
الشــارقة، ووليــد عبــد الرحمــن بوخاطــر 
ــن  ــدد م ــة، وع ــس الغرف ي لرئي

ــا�ف ــب الث النائ
ــس إدارة ــاء مجل أعض

ماراتيــة عــ� تســجيل  كات الإ وحرصــت الــ�ش
ي المعــرض مــن خــال مــا 

ــاً �ف حضــوراً متألق
بإبداعاتهــا  قدمتــه مــن منتجــات حاكــت 
ي 

جــت بالــر�ت ف مــارات بمصوغــات ام�ت تــراث الإ
ي 

والعمــق التاريخــي الأصيــل والحداثــة، �ف
مــارات«  ف شــكلت منصــة »صاغــة الإ حــ�ي
المصممــات  مــن  عــدداً  ضمــت  ي 

والــ�ت
ي للــزوار 

ماراتيــات عامــل جــذب إضــا�ف الإ
ــب  ــكارات المواه ــال وابت ــ� أعم ــرف ع للتع
مجــال  ي 

�ف والمبدعــة  الشــابة  ماراتيــة  الإ
المجوهــرات صناعــة 
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يز أمن المنافذ  يبحثان تعز
أكد الشيخ خالد بن عبدهللا بن سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك 
والمناطق الحرة، أن التعاون الجمركي بين المستويين، المحلي واالتحادي، يعد أحد أهم 

التوجهات االستراتيجية لجمارك الشارقة، والذي أفضى بدوره إلى تبّني العديد من أوجه 
الدعم وبناء قدرات القطاع الجمركي في مواجهة التحديات والمخاطر المطردة، نتيجة 

للنمو المستمر في حركة التجارة العالمية، إلى جانب عوامل التأثير المتباينة كاالضطرابات 
التي تمر بها العديد من الدول.

» موانئ الشارقة « و»الهوية والجنسية«
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دارة  جــاء ذلــك خــال اســتقباله وفــد الإ
ي الهيئــة التحادية للهوية 

العامــة للجمــارك �ف
والجنســية والجمــارك وأمــن المنافذ، برئاســة 
ــن لحــج الفــاسي  ــدهللا ب ــد عب ســعادة أحم
ــه  ــم في ــة، وت ي الهيئ

ــارك �ف ــام الجم ــر ع مدي
بحــث ســبل تعزيــز أمــن المنافــذ الجمركيــة 
ودعــم عمليــات الرقابــة والتفتيــش الجمــركي 
مــن خــال تطويــر العمليــات وربــط الأنظمــة 
ــاء  ــعادة علي ــاع س ــرف الجتم ــة. ح الجمركي
ــاع  ــذي لقط ــر التنفي ــوم المدي ــد المرم محم
الشــؤون الجمركيــة، وســعادة محمــد مــ�ي 
أ والجمــارك  عبدالرحمــن الــ�اح مديــر المــوا�ف
أ والجمــارك والمناطــق  بهيئــة الشــارقة للمــوا�ف
ــي  ــالم المزروع ــعود س ــعادة  وس ــرة وس الح
مديــر هيئــة المنطقــة الحــرة بالحمريــة مديــر 
ــن  ــدد م ــار وع ــرة بالمط ــة الح ــة المنطق هيئ

. ف ــؤول�ي المس
ــط  ــة رب ــارة آلي ــان خــال الزي ــاول الجانب وتن
ــا  ــوم بتنفيذه ي تق

ــ�ت ــة ال ــة الجمركي الأنظم
مــع  الهيئــة،  ي 

�ف للجمــارك  العامــة  دارة  الإ
أنظمــة جمــارك الشــارقة، يتقدمهــا النظــام 
والشــحنات  الشــاحنات  لتتبــع  ي 

الوطــ�ف
وع ربــط الأنظمــة الجمركيــة  ونيــاً، ومــ�ش إلك�ت

بحــث  إىل  إضافــة  التحــادي،  بالنظــام 
الرقابــة ودعــم عمليــات  جوانــب تعزيــز 
إمــارة  منافــذ  لــدى  الجمــركي  التفتيــش 
المختصــة،  الفــرق  خــال  مــن  الشــارقة 
ووحــدة التفتيــش الجمــركي »K9« التابعــة 

للهيئــة.
ــمي  ــدهللا القاس ــن عب ــد ب ــيخ خال ــاد ش وأش
ف الهيئــة التحاديــة  بمســتوى التعــاون بــ�ي
للهويــة والجنســية والجمــارك وأمــن المنافــذ 
الهيئــة  أن  إىل  اً  الشــارقة، مشــ�ي وجمــارك 
عــززت مــن زيــادة القــدرة التنافســية للدولــة 
ي 

وترســيخ مكانتهــا مركــزاً تجاريــاً عالميــاً �ف
تكنولوجيــة جمركيــة  بنــاء منظومــة  ظــل 
ابطــة  ــة وم�ت ــات مؤتمت متطــورة تضــم عملي
ــة  ــة المطبق ــة الجمركي ــف الأنظم ــع مختل م
ــات  ــا بآلي ــيما رفده ــة، لس ــارات الدول ي إم

�ف
بشــأن  ات  والخــ�ب المعلومــات  تبــادل 

المســتقبلية. والتحديــات  المســتجدات 
مــن جانبــه، قــال أحمــد عبــدهللا بــن لحــج 
للهويــة  التحاديــة  الهيئــة  إن  الفــاسي 
المنافــذ،  وأمــن  والجمــارك  والجنســية 
لاأنظمــة  المســتمر  التطويــر  تســتهدف 
ــة  ــتوى الدول ــ� مس ــة ع ــة المطبق الجمركي

ي 
ي والتقــ�ف

وتقديــم كل أشــكال الدعــم الفــ�ف
لدوائــر الجمــارك المحليــة ضمــن مجــال 
ــادل  ــات وتب ــر العملي ــة وتطوي ــز الرقاب تعزي
البيانــات والمعلومــات، فضــاً عــن تمكينهــا 
ي 

ي والجمــركي �ف
مــن القيــام بدورهــا الأمــ�ف

المنافــذ الجمركيــة عــ� الوجــه الأكمــل.
دارة العامــة  ي الإ

وأضــاف أن الهيئــة ممثلــة �ف
للجمــارك، وانطاقــاً مــن توجهــات الحكومــة 
ــة  ف ومئوي ــ�ي ــة الخمس ــأن خط ــة بش التحادي
مــارات 2071 طــورت عــدداً من المشــاريع  الإ
ي تدعــم عمليــة 

والأنظمــة الجمركيــة الــ�ت
ــ�  اتخــاذ القــرار الجمــركي والقتصــادي ع
ــات  ــادل البيان ــوء تب ي ض

ــة �ف ــتوى الدول مس
ــة  ــة والأمني ــة والتجاري والمعلومــات الجمركي

ــة. ــة كاف ي الدول
ــة �ف ــات الجمركي ــع الجه م

ي 
الوطــ�ف النظــام  مشــاريع  أن  موضحــاً 

ونيــاً، وربــط الأنظمــة  لتتبــع الشــاحنات إلك�ت
الجمركيــة  المنافــذ  ف  وتأمــ�ي الجمركيــة 
 ،»K9« ي

بوحــدات التفتيــش الجمــركي الأمــ�ف
مــارات  الإ دولــة  حكومــة  تطلعــات  ي  تلــ�ب
وتجســد توجهاتهــا الأمنيــة والقتصاديــة، 
ي حمايــة المجتمــع والحفــاظ عــ� 

وتســهم �ف
ف جــودة حيــاة أفــراده.  اســتقراره وتحســ�ي
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موانئ الشارقة تطلق المنصة الرقيمة

  »مراسي« لنظام إدارة النفايات

 من العناية الكبيرة التي توليها هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة 
ً
انطالقا

 منها للحفاظ على بيئة بحرية آمنة 
ً
للبيئة عموما والبيئة البحرية بشكل خاص وسعيا

ومستدامة ضمن المياه البحرية إلمارة الشارقة، تطلق موانئ الشارقة وبالتعاون مع 
»مجموعة بيئة«، نظام اإلدارة المتكاملة لنفايات للسفن والصناعة البحرية المرتبطة بها 

عبر منصة »مراسي الرقمية« على نظام األونالين.
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ــد  ــل واح ــة ذات مدخ ــة بواب ــر المنص وتوف
ــن  ــص م ــع إجــراءات إدارة التخل ــل م للتعام
نفايــات الســفن والصناعــة البحريــة المرتبطة 
بهــا وهــو برنامــج يعتمــد عــ� التســجيل ع� 

ــات. ــن لنظــام منافيســت النفاي الأوناي
التاليــة  الثــاث  الفئــات  نامــج  ال�ب وألــزم 

فيــه: للتســجيل 
مولــدوا النفايــات: الســفن أو وكاء 	 

أ الشــارقة وأي  ــرد مــوا�ف ي ت
ــ�ت الســفن ال

ــام  ــن النظ ــات ضم ــج نفاي ــأة تنت منش
يكولوجــي للمينــاء يجــب أن تســجل  الإ
« لتتمكــن  ي ســجل منصــة »مــراسي

�ف
الخــاص  المنافيســت  إنشــاء  مــن 

نامــج. ي ال�ب
بالنفايــات �ف

الناقــل 	  عــ�  النفايــات:  ناقلــوا 
ونيــاً  تســليم منافيســت النفايــات الك�ت
باســتامه  شــعار  والإ نامــج  ال�ب ي 

�ف
المينــاء. أو  الســفينة  مــن  النفايــات 

وهــي 	  النفايــات:  معالجــة  مرافــق 
لســتام  المتخصصــة  المواقــع 
وعليهــا   الشــارقة  إمــارة  ي 

�ف النفايــات 
معالجــة  إجــراءات  ي 

�ف ة  المبــا�ش
الســفن  مــن  القادمــة  النفايــات 
« مــن  ي منصــة »مــراسي

والتســجيل �ف
ــات  ــتام نفاي ــا أس ــان قبوله ــل اع أج
بأســتام  ونيــا  الك�ت قــرار  والإ الســفن 

كــة  ي موقــع ال�ش
النفايــات ومعالجتهــا �ف

. المنصــة  ي 
�ف

قــد  البيئيــة،  لخدمــات  »بيئــة«  وكانــت 
نظمــت ورشــة عمــل تعريفيــة عــن المنصــة 
وكيفيــة اســتخدامها لمولــدي نفايــات الســفن 
ــل  ــات قب ــة النفاي ــق معالج ف ومراف ــ�ي والناقل

ــج.  نام ــاق ال�ب أط
نامــج  ل�ب الشــارقة  أ  مــوا�ف إطــاق  ي 

ويــأ�ت
الســتام  لإجــراءات  تعزيــزاً   » »مــراسي
ــفن  ــات الس ــليم  لنفاي ــن والس ــل الآم والنق
ومــن ثــم معالجتهــا بطريقــة ســليمة تحافــظ 
مــارة  ي البحــري البحريــة لإ

عــ� النظــام البيــ�أ
الشــارقة.
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الهيئة االتحادية للهوية والجنسية والجمارك 
 من مركز 

ً
 متميزا

ً
 جمركيا

ً
تكرم 19 مفتشا

جمارك ميناء خالد

يز المسيرة الرائدة   لجهودهم االستثنائية في تعز
ً
تقديرا

للعمل الجمركي في الدولة  

، من 
ً
 متميزا

ً
 جمركيا

ً
كّرمت الهيئة االتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ 19 مفتشا

مركز جمارك ميناء خالد في هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وذلك في حفل 
أقيم في مقر الهيئة االتحادية بدبي في ، بحضور سعادة أحمد عبدهللا بن الحج الفالسي مدير 

عام الجمارك في الهيئة االتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعادة سالم 
عبدهللا الزمر مدير مركز جمارك ميناء خالد، وعدد من المدراء ورؤساء األقسام والموظفين.

إنجازات متميزة في حجم ونوعية الضبطيات



13

للجهــود  تقديــراً  الحفــل،  تنظيــم  جــاء 
ي 

�ف المفتشــون  يبذلهــا  ي 
الــ�ت الســتثنائية 

ــركي  ــل الجم ــدة للعم ة الرائ ــ�ي ــز المس تعزي
ة  ف ــ�ي ــم المتم ــاء بإنجازاته ــة، واحتف ي الدول

�ف
ي كان 

ي حجــم ونوعيــة الضبطيــات والــ�ت
�ف

ــامة  ــن وس ــ� أم ــاظ ع ي الحف
ــر �ف ــا الأث له

ار الناتجــة  المجتمــع والقتصــاد مــن الأ�ف
ــب. ــات التهري ــن عملي م

ــج  ــن لح ــدهللا ب ــد عب ــعادة أحم ــأ س وهن
ــل،  ــال الحف ــا خ ــة ألقاه ي كلم

ــاسي �ف الف
، مؤكــدا  ف ف المكرمــ�ي ف الجمركيــ�ي المفتشــ�ي
ف وحرصهــم  أنهــم أســهموا بأدائهــم المتمــ�ي
عــ� تقديــم جميــع عمليــات التفتيــش 
والمهنيــة  الجــودة  معايــ�ي  أعــ�  وفــق 
ــتوى  ــاء بمس ي الرتق

ــفافية �ف ــاءة والش والكف
وتعزيــز  الدولــة  ي 

�ف الجمــركي  العمــل 
لضمــان  الجمركيــة  الأمنيــة  المنظومــة 
اً إىل أن  المجتمــع، مشــ�ي أمــن  اســتدامة 
ي العمــل والعطــاء، ومــا يقابلــه 

ف �ف التمــ�ي
ــاً  ــد منهج ــاء يع ــم ووف ــر وتكري ــن تقدي م
ي فكــر ورؤى القيــادة الرشــيدة 

أساســياً �ف

للدولــة، وموجهــاً رئيســياً مــن موجهــات 
ي الحكومــة التحاديــة الهادفــة إىل 

العمــل �ف
ــع  ــة لرف ــات المهني ــل الممارس ــاء أفض إرس
مســتوى الأداء الوظيفــي والرتقــاء بكفــاءة 

يــة. المــوارد الب�ش
ــج  ــن لح ــدهللا ب ــد عب ــعادة أحم ــار س وأش
ي 

ي �ف
يــأ�ت التكريــم   أن هــذا  الفــاسي إىل 

إطــار حــرص الهيئــة التحاديــة للهويــة 
والجنســية والجمــارك وأمــن المنافــذ عــ� 
يــة وخلــق  ف مواردهــا الب�ش دعــم وتمكــ�ي
ــداع  ب ــز عــ� الإ ــة عمــل مؤسســية تحف بيئ
ف عــ� أداء  والبتــكار، وتشــجع الموظفــ�ي
بشــكل  والمســاهمة  الخدمــات  أفضــل 
ي 

ي تعزيــز حمايــة الأمــن الوطــ�ف
فعــال �ف

وترســيخ الريــادة العالميــة لقطــاع الجمارك 
ف  ــ�ي ــكره للمفتش ــن ش ــاً ع ــة، معرب ي الدول

�ف
ي عملهــم، 

ف عــ� إخاصهــم �ف الجمركيــ�ي
مهاراتهــم  تطويــر  إىل  ف  الموظفــ�ي داعيــاً 
وتعزيزهــا بالعمــل المبتكــر، لبلــوغ أقــى 
ي 

ــاً �ف ــاً ودولي ف محلي ــادة والتمــ�ي درجــات الري
العمــل الجمــركي وبصفــة مســتدامة تواكــب 

مــارات 2071. مســتهدفات مئويــة الإ
مــن جانبــه أعــرب ســعادة محمــد مــ�ي 
أ  المــوا�ف مديــر  الــ�اح  عبدالرحمــن 
أ  للمــوا�ف الشــارقة  بهيئــة  والجمــارك 
والجمــارك والمناطــق الحــرة عــن شــكره 
عــ�  ف  المكرمــ�ي ف  للمفتشــ�ي وتقديــره 
وإخاصهــم  ة  ف المتمــ�ي جهودهــم 
اً إىل أن هــذا  ي العمــل مشــ�ي

وتفانيهــم �ف
الهيئــة  حــرص  إطــار  ي 

�ف ي 
يــأ�ت التكريــم 

يــة  الب�ش مواردهــا  ف  وتمكــ�ي دعــم  عــ� 
ــ�  ــز ع ــية تحف ــل مؤسس ــة عم ــق بيئ وخل
ف  الموظفــ�ي وتشــجع  والبتــكار  بــداع  الإ
ــاهمة  ــات والمس ــل الخدم ــ� أداء أفض ع
الأمــن  حمايــة  تعزيــز  ي 

�ف فعــال  بشــكل 
ي وترســيخ الريــادة العالميــة لقطــاع 

الوطــ�ف
ف  الموظفــ�ي داعيــاً  الدولــة  ي 

�ف الجمــارك 
ــل  ــا بالعم ــم وتعزيزه ــر مهاراته إىل تطوي
المبتكــر لبلــوغ أقــى درجــات الريــادة 
ي العمــل الجمــركي 

ف محليــاً ودوليــاً �ف والتمــ�ي
مســتهدفات  تواكــب  مســتدامة  وبصفــة 

.2071 مــارات  الإ مئويــة 



هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة

14 يوليو - ديسمبر  2022

أخبار  الهيئة

هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة 
تحتفل باليوم الوطني الواحد والخمسين  

تحت شعار روح االتحاد وضمن احتفاالت دولة اإلمارات العربية المتحدة بذكرى 
تأسيس االتحاد، احتفلت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة باليوم 

الوطني  الواحد والخمسين 
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أ  ي دائــرة المــوا�ف
وبهــذه المناســبة ُزيّنــت مبــا�ف

الجمركيــة  والمراكــز  والجمــارك  البحريــة 
أ بأعــام الدولة وصــور قادة  ومقــرات المــوا�ف
مــارات ابتهاجــاً بذكــرى تأســيس دولــة  الإ
مــارات العربيــة المتحــدة. ورفــع موظفــو  الإ
يــكات إىل  ي والت�ب

الدائــرة أســمى آيــات التهــا�ف
ــد  ــن زاي ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس صاح
آل نهيــان، رئيــس الدولــة وصاحــب الســمو 

الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب 
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم 
الدكتــور  الشــيخ  الســمو  وصاحــب  ي  د�ب
عضــو  القاســمي  محمــد  بــن  ســلطان 
المجلــس الأعــ� حاكــم الشــارقة وإخوانهم 
ــارات  م ــكام الإ ــ� ح ــس الأع ــاء المجل أعض
وأصحــاب الســمو أوليــاء العهــود ولكافــة 
ف بالمناســبة الســعيدة،  ف والمقيمــ�ي المواطنــ�ي

ي 
ــة �ف ــازات المتحقق نج ــر الإ ــتذكروا بفخ واس

ــة  ة الناجح ــ�ي ــيدة والمس ــادة الرش ــل القي ظ
مــارات العربيــة المتحــدة نحــو  لدولــة الإ
لدولــة  والزدهــار  التقــدم  مــن  المزيــد 
ي أصبحــت بفضــل مــن هللا 

مــارات الــ�ت الإ
ــان  ــا بالبن ــار له ي يش

ــ�ت ــدول ال ف ال ــ�ي ــن ب م
ــازات  نج ــدة ولاإ ــة الرائ ــا التحادي ي تجربته

�ف
ي حققتهــا القيــادة الرشــيدة 

العظيمــة الــ�ت
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أخبار الدائرة

هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة

يوليو - ديسمبر  2022

والقتصاديــة  السياســية  المجــالت  ي 
�ف

نســانية والثقافية  والتجاريــة والجتماعيــة والإ
ــة.  ــة كاف والأكاديمي

ي المقــر الرئيــ�ي لهيئــة الشــارقة 
وأقيــم �ف

ــا  ــارك والمناطــق الحــرة حف أ والجم ــوا�ف للم
ي يــوم الثاثــاء الموافــق 29 نوفمــ�ب 

رئيســيا �ف
ــعيدة. ــبة الس ــا بالمناس 2022 ابتهاج

شــهد الحفــل عــدد مــن الفعاليــات تضمــن 
وتقديــم  )العيالــة(  شــعبية  رقصــات 
ف  ــن الموظفــ�ي ــر إىل عــدد م شــهادات التقدي

لأدائهــم  الحفــل  يــن  ف المتم�ي ف  والمفتشــ�ي
ف  المتمــ�ي

 كمــا شــهد الحفــل حضــور ســعادة محمــد 
أ والجمــارك  مــ�ي عبدالرحمــن ، مديــر المــوا�ف
ــس الســويدي،  ــة والســيد راشــد خمي بالهيئ
بجمــارك  يــة  الب�ش المــوارد  إدارة  مديــر 
الشــارقة  والســيد جــرش محمــد بــن جــرش 
مديــر مركــز جمــارك الخــور والســيد ســالم 
الزمــر مديــر مركــز جمــارك مينــاء خالــد 
مديــر  النابــودة،  خليفــة  خالــد  والســيد 

ــارقة  ــارك الش ــات بجم ــة  المعلوم إدارة تقني
مديــر  العبــدوىلي  تربــع  والدكتــور ســالم 
أ الشــارقة وحضــور  إدارة التخطيــط بمــوا�ف
ــن  ــرة وتضم ــي الدائ ــن موظف ــ�ي م ــع كب جم
ة  ــ�ي ــة كب ــ� مجموع ــة ع ــرة قرع ــل فق الحف
ــة غــداء  ــا واختتــم الحفــل بمأدب مــن الهداي
ي الهيئــة 

ف �ف ف والعاملــ�ي ُدعــي إليهــا الموظفــ�ي
والضيــوف، فيمــا أقامــت المراكــز الجمركيــة  
أ أحتفــالت مماثلــة  دارت البحريــة للمــوا�ف والإ

ي مقراتهــا.
�ف

أخبار الهيئة
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هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة

18 يوليو - ديسمبر  2022

أخبار  الهيئة

هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة
 تحتفل بيوم العلم  

أحيث هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة  يوم العلم ورفعوا علم 
 أمام مبنى الهيئة في تمام الساعة الحادية عشرة  في الثالث من 

ً
الدولة عاليا

نوفمبر تزامنا مع احتفال جميع الجهات الرسمية االتحادية والمحلية والقطاع 
الخاص بهذه المناسبة.
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ــل  ــد المدخ ــل عن ي الحف
ــاركة �ف ــة للمش ــو الهيئ ــع موظف ــد تجم وق

ــن،  ــ�ي عبدالرحم ــد م ــعادة محم ــام س ــث ق ــة، حي ــ�ي للهيئ الرئي
أ والجمــارك بالهيئــة برفــع العلــم بحضــور عــدد مــن  مديــر المــوا�ف

ــة.   ي الهيئ
ــدراء �ف الم

ــ�ي مــن أعــام  ــع عــدد كب ي الجمــارك بتوزي
ــ�ش وكان عــدد مــن مفت

ــائقي  ــ� س ــدة ع ــة المتح ــارات العربي م ــة الإ ــة لدول ــز والرفع الع
بهــذه  ســعادتهم  عــن  وا  عــ�ب الذيــن  والشــاحنات  المركبــات 

الرفيعــة. المناســبة 
بالمناســبة  أ  والمــوا�ف الجمركيــة  المراكــز  كافــة  احتفلــت  وقــد 

فيهــا. العلــم  رفــع  وتــم  مقراتهــا  ي 
�ف الســعيدة 



هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة

20 يوليو - ديسمبر  2022

أخبار  الهيئة

موظفو موانئ وجمارك الشارقة
يستذكرون  تضحيات شهداء الوطن

استذكر موظفو هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة تضحيات 
شهداء الوطن، وأحيوا الذكرى العطرة  ليوم الشهيد في 30 نوفمبر بالوقوف 

دقيقة صمت إجالاًل لتضحياتهم وتنكيس العلم في مقر الهيئة والترحم على 
شهداءنا البواسل سائلين هللا أن يسكنهم هللا فسيح جناته وأن يحفظ إماراتنا من كل 

سوء ومكروه، بعدها قام سعادة محمد مير عبدالرحمن السراح، مدير الموانئ 
والجمارك بالهيئة وبحضور المدراء والموظفين برفع علم الدولة احياًء لذكرى 

شهداء الوطن.  
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جمارك الشارقة 
يبية حول أجهزة تنظم دورة تدر

 األمن والسالمة االشعاعية 
 منها على تعزيز مستويات اداء الموظفين في كافة مجاالت العمل الجمركي وفي 

ً
حرصا

مختلف االختصاصات من خالل التدريب المستمر،  نظمت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك 
والمناطق الحرة  دورة تدريبية لمفتشي الجمارك على أجهزة األمن والسالمة اإلشعاعية في 

الفترة 25-28/يوليو/2022م في مركز جمارك الحاويات، وذلك الطالع المشاركين في الدورة 
على آخر التطبيقات والمستحداثات في مجال األجهزة الكاشفة والوقاية والسالمة اإلشعاعية 

للمفتشين العاملين على هذه األجهزة في المراكز الجمركية، حيث أختتمت الدورة بمشاركة 
عدد من المفتشين من عدة مراكز جمركية في إمارة الشارقة.   
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22 يوليو - ديسمبر  2021


