
نشــرة تصـدر عن دائـرة الموانـئ البحـرية والجمــارك في الشـارقـة - السنـة الخامسـة والعشـرين - العـدد 97 أكتوبر - ديسمبر 2019
تعنـى بأخبــار موانـئ وجمــارك الشــارقـة 

دائـــرة المـوانـئ البحريـــة 
والجـمـــارك تشـــارك فـي
 المـؤتمـر الثـــامن للجرائـم 
الماّسـة بالملكية الفكرية 

مـيـنـــاء خورفكــان يســـتقبل 
ســـفينتيــن للـركــاب

فـي مينــاء الحمـريــة تصديــر
معــدات ضخمـــة للمشــاريـع



ــق  ــى تطبي ــاري عل ــام الج ــن الع ــو م ــي يوني ــوزراء ف ــس ال ــق مجل واف
نظــام إلكترونــي جمركــي موحــد فــي جميــع اإلدارات الجمركيــة فــي 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمنافــذ التابعــة لهــا تحــت إشــراف 

الهيئــة االتحاديــة للجمــارك.
وبالفعــل باشــرت  بعدهــا، الهيئــة االتحاديــة للجمــارك، بالتعــاون مــع 
دوائــر الجمــارك المحليــة، اإلجــراءات التنفيذيــة لتوحيــد األنظمــة 
الجمركيــة فــي الدولــة، واعتمــاد نظــام إلكترونــي جمركــي موحــد 

ــة كافــة. فــي إدارات الجمــارك المحليــة والمنافــذ الحدودي
ــام  ــة النظ ــي الدول ــة ف ــع اإلدارات الجمركي ــتطبق جمي ــذا س وبه
ــام  ــة. والنظ ــا الجمركي ــا ومنافذه ــع مراكزه ــي جمي ــد ف الجدي
ــة  ــراءات الجمركي ــيعزز األداء باإلج ــذا س ــد ه ــي الموح اإللكترون
ــى  ــل عل ــة ويعم ــذ الحدودي ــي المناف ــة ف ــر األمني والمعايي

ــة  ــة الجمركي تقليــص زمــن التخليــص الجمركــي ويدعــم الرقاب
ــات  ــن عملي ــع ضم ــة للبضائ ــش والمعاين ــة التفتي ومنظوم

ــتيراد. ــر واالس التصدي
اإلدارات  وراءه  تجنــي  أن  بــد  ال  كهــذا  تطبيقــا  إن 

ــل  ــزز العم ــه يع ــد، إذ أن ــن الفوائ ــر م ــة الكثي الجمركي
ــهيل  ــي تس ــاهم ف ــا يس ــام بم ــكل ع ــي بش الجمرك

حركــة التجــارة وحركــة المســافرين وبالتالــي فــأن 
 القطــاع 

ً
فوائــده المتوقعــة، ســتطال أيضــا

التجــاري والتجــار وكذلــك المســافرين.

دد
لع

ة ا
لم

ك



في ميناء الحمرية تصدير معدات 
ضخمة للمشاريع

ميناء خورفكان يستقبل سفينتين للركاب

أخبار هامة

16

22

12

8

United Arab Emirates
Government of Sharjah

Department of Seaports & Customs

مـارات العـربيـة المتحـدة  دولـة الإ
حـكـومــة الشـارقــة

دائــرة المـوانـئ البـحريــة والجـمــارك

نشـرة تصـدر عن دائرة المونئ والجمارك في الشارقة - السنة الخامسة والعشرين - العدد 97 أكتوبر - ديسمبر 2019
تعنى بأخبار موانئ وجمارك الشارقة 

احتفاالت الدائرة باليوم الوطني 
الثامن واألربعين
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الســعيدة   بالذكــرى  الدائــرة  موظفــو  وأشــاد 
مــارات العربيــة المتحدة  وبــروح التحــاد لدولــة الإ
إىل  يــكات  والت�ب ي 

التهــا�ن آيــات  أســمى  ورفعــوا 
صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل 
ــة وصاحــب الســمو الشــيخ  ــس الدول ــان، رئي نهي
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولة 
ي وصاحــب  د�ب حاكــم  الــوزراء  مجلــس  رئيــس 
الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 
القاســمي عضــو المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة 
حــكام  الأعــى  المجلــس  أعضــاء  وإخوانهــم 
مــارات وأصحــاب الســمو أوليــاء العهــود ولكافة  الإ
الســعيدة،  بالمناســبة  ن  والمقيمــ�ي ن  المواطنــ�ي
ــل  ي ظ

ــة �ن ــازات المتحقق نج ــر الإ ــتذكروا بفخ واس
لدولــة  الناجحــة  ة  والمســ�ي الرشــيدة  القيــادة 
مــارات العربيــة المتحــدة نحــو المزيــد مــن  الإ
ي أصبحت 

مــارات الــىت التقــدم والزدهــار لدولــة الإ
ي يشــار لهــا 

ن الــدول الــىت بفضــل مــن هللا مــن بــ�ي
نجــازات  ي تجربتهــا التحاديــة الرائــدة وللإ

بالبنــان �ن
ي 

�ن الرشــيدة  القيــادة  حققتهــا  ي 
الــىت العظيمــة 

والتجاريــة  والقتصاديــة  السياســية  المجــالت 
نســانية والثقافيــة والأكاديميــة  والجتماعيــة والإ

ــة.  كاف
دارات  والإ المراكــز  جميــع  موظفــو  واحتفــل 
والجمــارك  البحريــة  أ  المــوا�ن لدائــرة  التابعــة 
بالمناســبة الســعيدة عرفانــاً بالقيــادة الحكيمــة 
ي 

ي تحققت �ن
ي هــي وراء المنجــزات الرائعــة الــىت

الــىت
ي 

مــارات إىل موقــع القمــة �ن ي نقلــت الإ
البــلد والــىت

خارطــة البلــدان المتقدمــة والرصينــة باقتصادهــا 
ــاة. ــي الحي ــة مناح ي كاف

ــورة �ن والمتط
أ البحريــة والجمــارك قــد  وكان مقــر دائــرة المــوا�ن
ي يــوم الأربعــاء الموافــق 27 

أقــام حفــل رئيســيا �ن
نوفمــ�ب 2019 ابتهاجــا بالمناســبة الســعيدة.

 شــهدت فعاليــات الحتفــال مشــاركة الفرقــة 
ــة وعــرض  طي ــوم ال�ش ــة العل الموســيقية لأكاديمي
لطالبــات مدرســة القريــن )حلقــة أوىل( حيــث 
الموســيقية  بالمقطوعــات  ن  المشــارك�ي أبهجــوا 
ي والأناشــيد الوطنيــة. كمــا تضمــن 

وعزفــت الأغــا�ن
ن  الحفــل عــرض فيلــم عــن تقديــم الموظفــ�ي
ــعورهم  ــن ش ــ�ي ع ــبة والتعب ي المناس

ــم �ن تهانيه
ي هــذا البلــد المعطــاء. 

ي الحيــاة �ن
وتجربتهــم �ن

وتــم تقديــم شــهادات التقديــر إىل عــدد مــن 
ي الحفــل وتكريــم نخبــة 

ن �ن ن المســاهم�ي الموظفــ�ي

احتفاالت الدائرة 
باليوم الوطني 

الثامن واألربعين

تحت شعار روح االتحاد وضمن احتفاالت دولة اإلمارات العربية 
المتحدة بذكرى تأسيس االتحاد، احتفلت دائرة الموانئ البحرية 

والجمارك باليوم الوطني  الثامن واألربعين.
 وبهذه المناسبة ازدانت مباني دائرة الموانئ البحرية والجمارك 
 باتحاد 

ً
والمراكز الجمركية ومقرات الموانئ بأعالم الدولة ابتهاجا

اإلمارات السبعة وتأسيس دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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ن شــملت عــدد مــن  ن لأدائهــم المتمــ�ي مــن الموظفــ�ي
موظفــي الدائــرة.

مــ�ي  محمــد  ســعادة  حضــور  الحفــل  شــهد  كمــا   
ــارك  ــة والجم أ البحري ــرة المــوا�ن ــر دائ عبدالرحمــن ، مدي
ــارك  ــز جم ــر مرك ــاس، مدي ــد ديم ــن أحم ــيد حس والس
الــركاب بمطــار الشــارقة الــدوىلي والســيد عبــدهللا محمود 
الحمــادي مديــر مركــز جمــارك خورفــكان والســيد أحمــد 
أ  ــوا�ن ــة بم ــم الحرك ــر قس ــويدي مدي ــعيد الس ــالم س س
الســويدي، رئيــس  الشــارقة والســيد راشــد خميــس 
الشــارقة  وحضــور  بجمــارك  يــة  الب�ش المــوارد  إدارة 
الهدايــا  الدائــرة ووزعــت  مــن موظفــي  كبــ�ي  جمــع 
ي الدائــرة كمــا تضمنــت 

ن �ن ن والعاملــ�ي التذكاريــة للموظفــ�ي
ــا لــلأكلت الشــعبية  وغــداء ُدعــي إليــه  الحتفــالت ركن
ي الدائــرة والضيــوف، فيما أقامت 

ن �ن ن والعاملــ�ي الموظفــ�ي
ي مقراتهــا بالإضافــة إىل 

المراكــز الجمركيــة أحتفــالت �ن
الحفــل الــذي أقامتــه إدارة مينــاء الحمريــة وقــد امتــدت 
ــة وإدارات  ــز الجمركي ي للمراك

ــىن ــوم الوط ــالت الي احتف
أ مــن 27 إىل 29 نوفمــ�ب 2019.  المــوا�ن
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 تــرأس الوفــد الســيد ماجــد عبيــد الســويدي مــن 
ن عــن  ــ�ي ــة للجمــارك وضــم ممثل ــة التحادي الهيئ

ي جميــع أمــارات الدولــة.
الدوائــر الجمركيــة �ن

ي 
ىلي �ن

ــب  الآ ــراءات الحاس ــة إج ــد لجن ــل الوف مث
موائمــة  بغــرض  للجمــارك  التحاديــة  الهيئــة 
الدليــل الموحــد للإجــراءات الجمركيــة بمنافــذ 
ــدول  ــاون ل ــس التع ي دول مجل

ــول الأوىل �ن الدخ
الخليــج العربيــة.

الســيد  رحــب   ، ن الطرفــ�ي ضــم  اجتمــاع  ي 
و�ن  

عبــدهللا محمــود الحمــادي، مديــر مركــز جمــارك 
خورفــكان والســيد عبــدهللا حــوكل رئيــس قســم 
ــة  ــت مناقش ــث تم ــر حي ــد الزائ ــص بالوف التخلي
ــارك الشــارقة للوقــوف عــى مــدى  إجــراءات جم
ــة  ــل الموحــد للإجــراءات الجمركي ــا الدلي موائمته
ي دول مجلــس التعــاون.  

بمنافــذ الدخــول الأوىل �ن
ي نهايــة الجتمــاع شــكر الوفــد الزائــر جمــارك 

 و�ن
تطبيقهــم  ي 

�ن ي 
المهــىن الأداء  عــى  الشــارقة 

الدائــرة  واســتعدادات  الجمركيــة  الإجــراءات 
المذكــور. الدليــل  لتطبيــق 

جمارك الشارقة 
تستقبل وفد الهيئة 

االتحادية للجمارك

قام وفد من الهيئة االتحادية للجمارك بزيارة دائرة الموانئ 
البحرية والجمارك في السابع من نوفمبر 2019 لتعزيز التعاون 

في مجال اإلجراءات الجمركية المتبعة في منافذ الدولة.
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منصــة  الدائــرة ضمــن  جــاءت مشــاركة  وقــد 
ي المعــرض، الــذي عقــد عــى 

حكومــة الشــارقة �ن
خــلل  ي  بــد�ب العالمــي  التجــاري  المركــز  أرض 
ضمــت  حيــث  2019م،  أكتوبــر   10-6 ة  الفــ�ت
ودائــرة  مؤسســة   33 مظلتهــا  تحــت  المنصــة 
محليــة اســتعرضت خللهــا أحــدث الخدمــات 
ــا  ي تقدمه

ــىت ــة  ال ــات الذكي ــة والتطبيق وني اللك�ت
ن والســياح والمســتثمرين من  ن والمقيم�ي للمواطنــ�ي
ــع أحــدث  ــا يتواكــب م ــم بم ــع أنحــاء العال جمي
التقنيــات  ثــورة  تشــهدها  ي 

الــىت المســتجدات 
ــات  ــر والمؤسس ــدف الدوائ ــث ته ــة، حي الحديث
مــن خــلل هــذه الخدمــات والتطبيقــات تســهيل 
عــى  والجهــد  الوقــت  واختصــار  الإجــراءات 

زبائنهــا.
أ البحريــة والجمارك  جــاءت مشــاركة دائــرة المــوا�ن
فـي إطـار تـنـفـيـذ تـوجـيـهـات حـضـرة صـاحـب 
ــن  ــان بـ ــور  سـلـطـ ــخ الـدكـتـ ــو الـشـيـ الـسـمـ
الـمـجـلـــس  عـضـــو   - الـقـاسـمـــي  مـحـمـــد 
تـحـاد - حـاكـم الـشـارقـة - حـفـظـه  الأعـلـــى لـلإ
لـكـتـرونـــي  الـلـــه و رعـــاه، بـضـــرورة الـربـــط الإ
ــة  ــة الـشـارقـ ــات حـكـومـ ــر و هـيـئـ ــن دوائـ بـيـ
للرتقــاء بـمـسـتـــوى الـخـدمـــات الـمـقـدمـــة 
لـلأفـــراد  و الـمـؤسـســـات، ومتابعــة حثيثــة مــن 
الشــيخ خالــد بــن عبــدهللا القاســمي – رئيــس 
حفظــه   – والجمــارك  البحريــة  أ  المــوا�ن دائــرة 
ــا  ي توفره

ــىت ــة ال وني ــات اللك�ت ــاه للخدم هللا ورع
مــ�ي  مــن ســعادة محمــد  وتشــجيع  الدائــرة، 
ــم  ــي قس ــرة – لموظف ــر الدائ ــن – مدي عبدالرحم
بــراز أحــدث التقنيــات وآخــر  تقنيــة المعلومــات لإ
ــا  ــال التكنولوجي ي مج

ــم �ن ــه العال ــل إلي ــا توص م
والخدمــات الذكيــة.

ي المعــرض كل مــن 
هــذا وقــد مثــل الدائــرة �ن

ــوب  ــد يعق ، ماج ي
ــا�ن ــد العجم ــد عبدالواح محم

، عبــدهللا عــىي المازمــي ويحــىي عبــدهللا  الرمــ�ي
وكان  عــىي  ال  خولــة  إىل  ضافــة  بالإ مظلــوم 
ــرة  ــات الدائ ــرض خدم ي ع

ــ�ي �ن ــدور الكب ــم ال له
ــى  ــة ع ــور والإجاب ــتقبال الجمه ــة واس وني لك�ت الإ
الخدمــات  الــزوار حــول  استفســارات وأســئلة 

ي تقدمهــا الدائــرة.
ونيــة الجديــدة الــىت لك�ت الإ

وزار ســعادة محمــد مــ�ي عبدالرحمــن، مديــر 
أ البحريــة والجمــارك جنــاح الدائــرة  دائــرة المــوا�ن
ي المعــرض وأبــدى ســعادته لمشــاركة 

المشــارك �ن

دائرة الموانئ البحرية 
والجمارك تختم 

مشاركتها في منصة 
حكومة الشارقة 

 في معرض »جيتكس« 
للتقنية 2019  

شاركت دائرة الموانئ البحرية والجمارك في األسبوع التاسع 
والثالثين لمعرض جيتكس للتقنية 2019  .
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ــارقة.  ــة الش ــاح حكوم ــة جن ي منص
ــرة �ن الدائ

وكان ســعادة الشــيخ هيثــم بــن صقــر القاســمي 
ي 

ــارقة �ن ــم الش ــمو حاك ــب س ــس مكت ــب رئي نائ
مدينــة كلبــاء وســعادة الشــيخ ســعيد بــن صقــر 
ــم  ــب ســمو الحاك ــس مكت ــب رئي القاســمي، نائ
أ  المــوا�ن بخورفــكان ،  قــد زارا منصــة دائــرة 
ــعادة  ــك س ي ذل

ــا �ن ــارك يرافقهم ــة والجم البحري
الشــيخ خالــد بــن أحمــد القاســمي – مديــر عــام 
ونيــة -  وســعادة الدكتــور  دائــرة الحكومــة اللك�ت
رشــاد ســالم، مديــر الجامعــة القاســمية حيــث 
ي 

الــىت ونيــة  لك�ت الإ الخدمــات  عــى  اطلعــوا 
ــرة .  ــا الدائ تقدمه

الــ�كال،  مــروان  ســعادة  المنصــة  زار  كمــا 
الرئيــس التنفيــذي لهيئــة الشــارقة للســتثمار 
ن  حســ�ي عــىي  وســعادة  وق(-   )�ش والتطويــر 
خليفــة المــزروع، المديــر العــام لدائــرة الرقابــة 
 ، الماليــة وســعادة محمــد عبيــد راشــد الشــام�ي
المديــر العــام لصنــدوق الشــارقة للضمــان 
مديــر  العــىي  يعقــوب  وســعادة  الجتماعــي 
ي وعــدد مــن  التصــال العلقــات بجمــارك د�ب
ن مــن الدوائــر  الرؤســاء والمــدراء والمســؤول�ي
ضافــة إىل جمــع غفــ�ي  المحليــة والتحاديــة، بالإ
ــى  ــة ع ــت الإجاب ــد تم ــرض، وق ــن زوار المع م
ي 

ــرة، و�ن ــي الدائ ــل موظف ــن قب ــاراتهم م استفس
ــع  ــة لجمي ــا التذكاري ــع الهداي ــم توزي ــام ت الخت

ــزوار. ال
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أخبار الدائرة

ي 
ي ســياق حــرص الدائــرة �ن

جــاءت المشــاركة �ن
ي مجــال الملكيــة 

مواكبــة آخــر المســتجدات �ن
ــة بشــكل  ــة الفكري ــة ورفــع الوعــي بالملكي الفكري

ــام. ع
ــس  ــلمان، رئي ــىي الس ــان ع ــيدة إيم ــت الس وقدم
قســم الملكيــة الفكريــة بجمــارك الشــارقة ورقــة 
ــوق  ــة حق ي حماي

ــارك �ن ــوان دور الجم ــل بعن عم
ــة 2021.  ــت رؤي ــة تضمن ــة الفكري الملكي

يذكــر أن جمــارك الشــارقة كانــت قــد أنشــأت 
ي عــام 2007 وهــو 

قســم الملكيــة الفكريــة �ن
ــة  ــز الثق ــكار وتعزي ــة البت ــة بيئ ــدف إىل تنمي يه
ي مــن 

ي قطــاع الأعمــال وبنــاء القتصــاد المعــر�ن
�ن

بــداع ، كمــا يقــدم  خــلل نــ�ش ثقافــة البتــكار والإ
القســم الخدمــات المتعلقــة بحمايــة الملكيــة 

ــة.  الفكري

دائرة الموانئ البحرية 
والجمارك تشاركفي
 المؤتمر الثامن للجرائم 

الماسة  بالملكية الفكرية

شاركت دائرة الموانئ البحرية والجمارك في المؤتمر الثامن 
للجرائم الماسة  بالملكية الفكرية في منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا والذي انعقد خالل فترة 8-9 ديسمبر 2019م 
في فندق جراند حياة بدبي.
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موانـئـنـــا

وقــال القبطــان المعتصــم دفــع هللا النــور، ناظر 
مينــاء الحمريــة: »يقــدم مينــاء الحمريــة خدماتــه 
ي القاعــدة الصناعيــة والتجاريــة 

للمســتثمرين �ن
ــك  ــى ذل ــلوة ع ــة، ع ــرة بالحمري ــة الح للمنطق
خــارج  مــن  ن  والمصنعــ�ي المســتثمرين  فــأن 
ــر  ــا للتصدي ــاء أيض ــتخدمون المين ــة يس المنطق
الشــبكة  ة  ن مــ�ي مــن  مســتفيدين  اد  والســت�ي
الواســعة مــن الطــرق ال�يعــة المرتبــط بالميناء. 
أمــا المينــاء الداخــىي للحمريــة الــذي نمــا وتطــور 
فقــد  بالحمريــة  الحــرة  المنطقــة  تطــور  مــع 
ــة فيهــا،  ــا للصناعــة البحري أصبــح مرتكــزاً محوري
ن  ــ�ي ــوم مفصل ــاءان يشــكلن الي ــح المين كمــا أصب
بالحمريــة،  الحــرة  للمنطقــة  ن  مكملــ�ي ن  هامــ�ي
ويعــززان دورهــا التنمــوي، ذلــك أن المســتثمرين 
اً عــى  ي المنطقــة الحــرة يعتمــدون اعتمــاداً كبــ�ي

�ن
ــام  ــواد الخ ادهم الم ــت�ي ي اس

ــن �ن ــن الميناءي هذي
وتصنيعهــا وتصديرهــم لمنتجاتهــم  النهائيــة 

ــا«. هم ع�ب
ــة  ي الحمري

ــ�ي �ن ــاء الرئي ــلً: »والمين ــاف قائ وأض
ا، مهيــأ  الــذي يصــل عمــق الميــاه فيــه إىل 14 مــ�ت
بشــكل كبــ�ي لســتقبال ســفن متعــددة الأغــراض  
والغــاز  النفطيــة  المنتجــات  حمــولت  لنقــل 
الطبيعــي المســيل والحديــد والصلــب والحبــوب 
معــدات  إىل  ضافــة  بالإ النباتيــة،  الزيــوت 

المشــاريع وبضائــع الشــحن العــام.«
مــن  للمشــاريع  ة  كبــ�ي معــدات  نقــل  وحــول 
المشــاريع  معــدات  »تمتــاز  قــال:  المينــاء 
ة جــداً وأوزانهــا الثقيلــة، لذلــك  بأحجامهــا الكبــ�ي
يتطلــب شــحنها اتخــاذ إجــراءات مســبقة تتعلــق 
بســلمة الحمولــة المنقولــة وســلمة الســفينة 
لشــحنها  خاصــة  لوجســتية  وترتيبــات  أيضــا 
ي ســفن متخصصــة لنقــل وشــحن المعــدات 

�ن
ي أحجامهــا وأوزانهــا. ومؤخــراً 

ة الســتثنائية �ن الكبــ�ي
ــة 422  ــة )بزن ــة ضخم ــل رافع ــة لنق ــرت عملي ج
ــا(  ن الســفينة المتخصصــة )ماري ــ�ت طــن(  عــى م
لنقــل الحمــولت الضخمــة.« وقــد تطلــب نقــل 
الرافعــة كقطعــة واحــدة الكثــ�ي مــن العنايــة 
ــكل  ــة بش ــارات خاص ــبقة لعتب ــات المس تيب وال�ت
ة الحجــم  وهيئــة الشــحنة كونهــا رافعــة كبــ�ي

تســتخدم للســفن.
ــفن  ــن س ــدة م ــا (، واح ــفينة )ماري ــر أن الس يذك
النقــل المتخصصــة لنقــل وشــحن المعــدات 

في ميناء الحمرية
 تصدير معدات 

ضخمة للمشاريع

يمتاز ميناء الحمرية،  هو أحد الموانئ الرئيسية في إمارة الشارقة،  
بتعدد أغراضه وتنوع السفن التي يتعامل معها، ونشأته مرتبطة 
 بنشأة المنطقة الحرة بالحمرية، كما أن وجود الميناء 

ً
ارتباطا وثيقا

الداخلي للحمرية قد شكل قيمة مضافة لخدمات الموانئ 
المقدمة لها. 
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ي وردت إىل  مينــاء الحمريــة  مؤخــراً 
ة ، الــىت الكبــ�ي

ــد. أ الهن ــوا�ن ــد م ــحنة إىل أح ــل الش ــرض نق لغ
اً  مــ�ت  244 المذكــورة  الســفينة  طــول  ويبلــغ 
وبعــرض 26.7 مــ�ت وبإجمــاىلي حمولــة مســجلة 
قدرهــا 58,243 وبحمولة ســاكنة قدرهــا 105,302 

ــن.  ط
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موانـئـنـــا

ــحن  ــادرات للش ــواردات والص ــت ال ــد ارتفع فق
عــام  خــلل  الشــارقة  أ  مــوا�ن عــ�ب  الجــاف 
2019 ووصلــت إىل  2,541,902طنــاً بعــد أن 
كانــت   1,713,070  طنــاً خــلل عــام 2018  
وزيــادة   48.38% قدرهــا  زيــادة  محققــة 
ــت     ي كان

ــىت قدرهــا %51.26 عــن عــام 2016 وال
طــن.  1,679,934

)وإعــادة  الــواردات  المركبــات  عــدد  وارتفــع 
أ الشــارقة عــام 2019 إىل  ــر( عــ�ب مــوا�ن التصدي
ي 

40474 مركبــة بعــد أن كانــت 33154 مركبــة �ن
ــا 22%.  ــادة قدره ــام 2018 بزي ع

مينــاء  عــ�ب  المســافرين  حركــة  ســجلت  كمــا 
إىل    ووصلــت   67.2% بلغــت  زيــادة  خالــد 
ي 

ن والمغادريــن �ن 60,915 راكبــا مــن الواصلــ�ي
رحــلت منتظمــة خــلل عــام 2019 بعــد أن 

. 2018م  عــام  ي 
�ن راكبــاً   36,433 كانــت 

ــياحية  ــفناً س ــكان س ــاء خورف ــتقبل مين ــا اس فيم
ة الموســم الســياحي الــذي يمتــد  خــلل فــ�ت
طيلــة فصــل الشــتاء ضمــن الموســم الســياحي 
ن 16,682 ســائحاً  ــ�ي ــغ عــدد الســياح الواصل وبل
ة قدرهــا  خــلل عــام 2019 مســجل زيــادة كبــ�ي
ــائحا  ــم 4,442 س ــد أن كان عدده %275.5 بع
الــركاب  عــدد  يصــل  وبذلــك   .2018 عــام 
الشــارقة  أ  مــوا�ن وصلــوا  الذيــن  والســياح 
77,597 فــرداً عــام 2019 بعــد ان كان عددهــم 

.40875

اتيجية  ســ�ت أ الشــارقة بمواقعهــا الإ وتمتــاز مــوا�ن
ــة  ــة إضافي ــكل قيم ــا يش ــارقة مم ــارة الش ي إم

�ن
ي الشــارقة 

ة �ن تخــدم المنطقــة الصناعيــة الكبــ�ي
مــارة. فمينــاء  والمناطــق الصناعيــة المجــاورة للإ
بينمــا  الشــارقة  مدينــة  قلــب  ي 

�ن يقــع  خالــد 
ي 

يقــع مينــاء الحمريــة ضمــن المنطقــة الحــرة �ن
ــة وبالقــرب مــن ضاحيــة الحمريــة عــى  الحمري
ــذي  ــة الشــارقة وال اً مــن مدين بعــد 15 كيلومــ�ت
ة للمنطقــة الحــرة  ــ�ي يوفــر خدمــات أساســية كب
مجــال  ي 

�ن المســتثمرون  فيــه  بمــا  بالحمريــة 
والمينــاءان  المنطقــة.  ي 

�ن البحريــة  الصناعــة 
يمتــاز  بينمــا   ، ي العــر�ب الخليــج  عــى  يقعــان 
ــاء خورفــكان الــذي يقــع عــى ســاحل بحــر  مين
ــن  ــارة وضم م ــن الإ ي م

�ت ــ�ش ــرف ال ي الط
ــان �ن عم

إذ  للســفن  ى  كــ�ب بأهميــة  خورفــكان  مدينــة 

للعام الرابع على التوالي      

ارتفاع عمليات 
الشحن العام

 أظهرت إحصائيات  الشحن والتفريغ الخاصة بموانئ الشارقة 
البحرية الثالثة )ميناء خالد وميناء خورفكان وميناء الحمرية ( 

ارتفاعا في حجم النشاط الخاص بالشحن والتفريغ للبضائع الشحن 
العام والمتضمن البضائع العامة وبضائع الصب الجاف )الحبوب 

والمواد اإلنشائية والمعادن(.
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ــارات  ــى المس ــز وع ــق هرم ــارج مضي ــع خ يق
ي 

ــىت ــة ال ــة العالمي ــوط البحري ــية للخط الرئيس
ق بالغــرب.  والمينــاء المذكــور  تربــط الــ�ش
يــكاد يكــون مكرســاً لمناولــة الحاويــات، وهــو 
الحاويــات  ناقــلت  أجيــال  لأحــدث  قبلــة 
أيضــا  يســتقبل  كمــا  العالــم  ي 

�ن العملقــة 
الســفن الســياحية.
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موانـئـنـــا

ي 
ــت �ن ــد وصل ــا ق ــتا دايادم ــفينة كوس ــت الس وكان

الصبــاح الباكــر مــن يــوم 20 نوفمــ�ب 2019 إىل 
مينــاء خورفــكان قادمــة مــن مســقط وغــادرت 
ي عــر اليــوم ذاتــه حيــث 

ي �ن إىل مينــاء أبوظــىب
ــة  ــة والجمــارك وهيئ أ البحري ــرة المــوا�ن قامــت دائ
ي الشــارقة وعــدد 

نمــاء التجــاري والســياحي �ن الإ
دارات التابعــة لحكومــة الشــارقة باســتقبال  مــن الإ
ــادات  ــل الع ي تمث

ــىت ــة ال ــم الضياف ــركاب وتقدي ال
ي المضيــاف.

مــارا�ت الراســخة والأصيلــة للشــعب الإ
ــن الســفينة  ــن الســياح م ــركاب م ــزول ال  وحــال ن
حــىت توجهــوا بالســيارات والحافــلت العائــدة 
كات الســياحية إىل المواقع الســياحية الجذابة  للــ�ش
ي خورفــكان والمناطــق المتآخمــة لهــا.

والمعالــم �ن
ا  ي بلــغ طولهــا 306 مــ�ت

 يذكــر أن الســفينة الــىت
ــة مســجلة قدرهــا 132500   وعــدد  ــة كلي وبحمول

ــاً. ــردا تســع لـــ4974 راكب ــا 1253 ف طاقمه
ــاً  ــاء أيض ــت المين ــه وصل ــوم ذات ــاح الي ي صب

 و�ن
ســفينة الــركاب ماريــل ديســكفري قادمــة مــن أبــو 
ي وهــي تحمــل  علــم مالطــا وعى متنهــا 1850  ظــىب
 . ن ن والأيرلنديــ�ي يطانيــ�ي راكبــا مــن الســياح مــن ال�ب
ا وعــدد طاقمهــا  ويبلــغ طــول الســفينة 264.3 مــ�ت
ــرا  ــاء ع ــفينة المين ــادرت الس ــد غ ــرداً وق 647 ف

متجهــة غــى مينــاء صللــة.
ــل  ــذي يط ــكان  ال ــر أن خورف ــر بالذك ــن الجدي وم
ــى  ــد ع ــاء خال ــان ومين ــج عم ــواحل خلي ــى س ع
ــفن  ــفن ركاب أو س ــتقبلن س ــرب يس ــج الع الخلي
ــة  أ البحري ــرة المــوا�ن ســياحية ضمــن توجهــات دائ
ي تعزيــز الحركــة الســياحية 

والجمــارك دعمــا منهــا �ن
ــارقة. ــارة الش ي إم

�ن

ميناء خورفكان يستقبل 
سفينتين للركاب

في يوم مفعم بالخير واألمطار وبجو من الترحيب نزل سياح من 
السفينة السياحية كوستا دايادما هي تحمل على متنها 3350 

 من مختلف الجنسيات كان نحو تسعون في المائة منهم 
ً
سائحا

من الجنسيات األوروبية فيما شكلت النسبة المتبقية وهي 10 % 
سياح قدموا من أنحاء أخرى من العالم. 

السيد طارق الحمادي / ضابط إداري ميناء  خورفكان 
السيد محمد كريم / مدير إدارة ميناء خورفكان -

القبطان أبكر حسن دبلة/ ناطر ميناء خورفكان

يســتقبل  ديســكفري  ماريــل  الســفينة  قبطــان 
ن مــن مينــاء خورفــكان والدوائــر الحكوميــة  ممثلــ�ي
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ماريال ديسكفري

السفينة كوستا دايادما

ماريال ديسكفري
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يبية دورات تدر

يبية حول تزوير  دورة تدر
البيانات الجمركية 

أ  المــوا�ن ي ســياق تعزيــز أداء موظفــي دائــرة 
�ن

البحريــة والجمــارك ولمواكبــة آخــر المســتجدات 
ي الرقابــة الجمركيــة نظمــت جمــارك الشــارقة 

�ن
ــة.  ــات الجمركي ــر البيان ــول تزوي ــة ح دورة تدريبي
ــد  ــام ق ــة أي ــتمرت لثلث ي اس

ــىت ــدورة ال ــت ال وكان
ي مركــز جمــارك الحاويــات، حيــث 

انعقــدت �ن
ن  حــرن حفــل توزيــع الشــهادات عــى المشــارك�ي
ــر  ــاس، مدي ــد ديم ــدورة الســيد حســن أحم ي ال

�ن
ــة  ــارقة الدولي ــار الش ــركاب بمط ــارك ال ــز جم مرك
والســيد منصــور عبدالرحمــن المــري مســاعد 

ــات ــارك الحاوي ــز جم ــر مرك مدي

ورشة خاصة حول مبادرة 
2020

والجمــارك  البحريــة  أ  المــوا�ن دائــرة  ونظمــت 
للخدمــات  الشــارقة  مدينــة  مــع  بالتعــاون 
نســانية،  ورشــة خاصــة حــول مبــادرة 2020  الإ
ي أطلقتهــا مدرســة الأمــل للصــم مــن خــلل 

الــىت
ــة  ــيات لغ ــى أساس ــارك ع ــودار الجم ــب ك تدري
ات  محــا�ن فيهــا  المشــاركون  تلقــى  شــارة  الإ
شــارة للتواصــل  معلومــات عــى أساســيات لغــة الإ

الســمعية.  الحتياجــات  مــع ذوي 
وقــد انعقــدت الورشــة المذكــورة يــوم الخميــس 
ي مركــز جمــارك الحاويــات 

الموافــق 26 ســبتم�ب �ن
ن  والموظفــ�ي ن  المفتشــ�ي مــن  عــدد  بمشــاركة 
حيــث  جمركيــة  مراكــز  ســتة  مــن  ن  الجمركيــ�ي
امنــة مــع فعاليــات الأســبوع  ن جــاءت المبــادرة م�ت
العالمــي  للصــم الموافــق 25 إىل 29 ســبتم�ب مــن 

ــام.  كل ع

دورات تدريبية
 لجمارك الشارقة

تباشر دائرة الموانئ البحرية والجمارك جهودها لتطوير العمل 
في جميع مرافقها وإداراتها وهي إذ تؤكد على أهمية 

التدريب في دفع عجلة التقدم إلى األمام وتعزيز كفاء 
العاملين ضمن اختصاصات عملهم ، فأنها ترفع من قدرات 

أبناء الوطن في كسب المزيد من المنجزات خصوصا في مجال 
عمل المفتشين الجمركيين لدورهم البناء في حماية الوطن 

والمساهمة في االزدهار االقتصادي للوطن من خالل التصدي 
لمحاوالت التهريب للمواد الممنوعة كالمخدرات والسلع 

المقلدة الضارة بالمجتمع عبر المنافذ الحدودية. 



19
أكتوبر - ديسمبر 2019



20 أخبار الموانئ البحرية والجمارك  ـ حكـومـة الشارقة

يبية دورات تدر

 دورة إعداد مؤشرات 
 KPI األداء الرئيسية

نظمــت  جمــارك الشــارقة دورة تدريبيــة حــول 
وقــد   ،KPI الرئيســية  الأداء  ات  مــؤ�ش إعــداد 
ي ســياق تعزيــز أداء موظفــي 

جــاءت الــدورة �ن
أ البحريــة والجمــارك لمواكبــة آخــر  دائــرة المــوا�ن
حيــث  اختصاصاتهــم  مجــال  ي 

�ن المســتجدات 
المــري  عبدالرحمــن  منصــور  الســيد  حــرن 
ــل  ــات حف ــارك الحاوي ــز جم ــر مرك ــاعد مدي مس
ــت  ي اختتم

ــىت ــدورة ال ــال ال ــهادات إكم ــع ش توزي
ة 12-10  ي مركــز جمــارك الحاويــات خــلل الفــ�ت

�ن
2019م. ســبتم�ب 

دورة لغة الجسد المتقدمة

ن  اتيج�ي كاء الســ�ت ي أطــار التعــاون مــع الــ�ش
و�ن

نظمــت   والجمــارك  البحريــة  أ  المــوا�ن لدائــرة 
ــد  ــة الجس ــة دورة لغ طي ــوم ال�ش ــة العل أكاديمي
ي ســياق تعزيــز  

المتقدمــة، وقــد جــاءت الــدورة �ن
ن  لجمــارك الشــارقة  ن الجمركيــ�ي قــدرات المفتشــ�ي

ــم . ــال عمله ي مج
�ن

ة  الفــ�ت انعقــدت خــلل  الــدورة قــد   وكانــت 
العلــوم  أكاديميــة  ي 

�ن 2019م  ســبتم�ب   19-17
ن مــن  ــة شــارك فيهــا عــدد مــن المفتشــ�ي طي ال�ش

ي إمــارة الشــارقة
ســبعة مراكــز جمركيــة �ن
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أخبار هامة

ائــب  ي الأول مــن أكتوبــر 2017 بــدأت الهيئــة التحاديــة للرن
�ن

يبــة النتقائيــة عــى منتجــات معينــة شــملت التبــغ  بتطبيــق الرن
الغازيــة، وبعــد  وبــات  الطاقــة والم�ش وبــات  ومنتجاتــه وم�ش
الهيئــة  يبــة، وســعت  الرن تطبيــق  ي 

�ن تحقــق  الــذي  النجــاح 
ــزة  ــمل أجه ــة لتش ــة النتقائي يب ــاق الرن ــب نط ائ ــة للرن التحادي
ضافــة إىل الســوائل المســتخدمة  ونيــة بالإ لك�ت ن الإ وأدوات التدخــ�ي
وبــات المحــلة وبــدأ  ي تلــك الأجهــزة والأدوات وكذلــك الم�ش

�ن
ي الأول مــن ديســم�ب 2019.

العمــل بتطبيقهــا �ن

يبة االنتقائية الضر

ــة المفروضــة عــى  ــة النتقائي يب ــح الرن ــك تصب  وبذل
: ــاىلي المــواد المشــمولة بهــا كالت
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ــدف  ــة يه ــة النتقائي يب ــرض الرن ــر أن ف ــر بالذك والجدي
إىل الحــد مــن اســتهلك المــواد الضــارة  بالصحــة العامــة 
الحكومــي  التوســع  لدعــم  اللزمــة  المــوارد  وتنميــة 

بالخدمــات المقدمــة لأفــراد المجتمــع.

% المنتج

100 التبغ ومنتجاته

100 السوائل المستخدمة في أجهزة 
وأدوات التدخين اإللكترونية

100 أجهزة وأدوات التدخين اإللكترونية

50 المشروبات المحالة

100 مشروبات الطاقة
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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. 
On the prestigious occasion of the 
national day, the DSPC held a central 
celebration on November 27th 2019 
at the headquarters of the department 

DSPC Marks 
the 48th 
National Day 

Within the celebrations of the nation 
commemorating the foundation of the 
Union, the Department of Seaports and 
Customs(DSPC) celebrated the 48th   
anniversary of the National Day of the 
United Arab Emirates. 

 The Headquarters of the Department at 
Al Layyah, Customs Centres premises and  
port facilities observed the national day 
by decorating the buildings and hanging 
the flags of the United Arab Emirates. 

T
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which witnessed the participation of 
the Music Band of the Sharjah Police 
Sciences Academy who played the 
National Anthem and ceremonial music 
and honors music. 
On national songs, girls of Al Qurain 
School performed traditional dances 
which were much welcomed by the 
audience. A short video was displayed 
showing several staffs offering their 
congratulations in their own mother 
languages on the national day and their  
feelings and experiences about living in 
this hospitable country. Certificates of 
Appreciation were given to a number 
of employees in recognition of their 
performance. Later on all were invited 
to a dinner.
 The event was attended by His Excellency 
Mohammed Meer AbdulRahman, 
Director of the Department of Seaports 
& Customs, Mr. Ahmed Hassan Dimas, 
Director of Passengers Customs Centre 
(sharjah International Airport), Mr. 
Abdullah Mahmoud Al Hamadi, Director 
of Khorfakkan Customs Centre, Mr. 
Ahmed Salem Al Suwaidi, Director of 
Traffic Department (Sharjah Seaports 
Authority), Mr. Rashid Khamis Al 
Suwaidi, Director of Human Resources 
Administration at Sharjah Customs, 
staffs and guests. 
The celebrations of the National Day 
at other Sharjah Customs Centers  and 
Port were held  on 27th and 28th of 
November 2019.
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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 Abdul Rahman, Director of DSPC.
 H.E., the Director of DSPC visited the 
stand and expressed his pleasure at the 
participation of the Department  in the 
39th session of the Gitex Technology 
Week Exhibition.  
 Among prominent personalities who 
visited the stand were His Excellency 
Sheikh Haitham Bin Saqr Al Qasimi, 
Deputy Head of the Ruler›s Office in 
Kalba City, Saeed bin Saqr Al Qasimi, 
Deputy Head of the Ruler›s Office in 

Department of 

Seaports and Customs 
Participates 
in Gitex 2019
The Department of Seaports & Customs 
(DSCP) concluded its participation in the 
39th session of  Gitex Technology Week 
Exhibition  which was held at Dubai Trade 
Centre during the period 10-6 October 
2019. The participation of the department 
came within the platform of  all of 
Sharjah›s Government Departments which 
included 33 entities .

Various applications were displayed at 
Sharjah Government platform including 
some e-services which were displayed 
to the public for the first time. These 
e-services are aiming at facilitating  
procedures and time consumption for all 
customers of the  government entities of 
Sharjah.

D



7
October - December 2019

Khorfakkan City, Sheikh Khalid bin 
Ahmed Al Qasimi, Director General of 
Sharjah E- Government Department 
his Excellency Marwan  bin Jasim Al 
Sarkal, CEO of Sharjah  investment and 
Development Authority(Shurooq),  H.E.  
Dr. Rashad  Salim Director of Al Qasimiya 
University,H.E. Ali Hussain Khlaifa Al 
Mazroa, Director General of Finance 
Control Department , H.E. Mohammed 
Obaid Rashid Al Shamsi, Director 
General of Sharjah Social Security 
Department, H.E. Yaqoub Al Ali, Manager  
of Communication and Relations- Dubai 
Customs. The visitors were acquainted  
with the e-services afforded  by the 
department.
The participating DSPC team of IT 
staffs and Customs officers  included 
Mr. Mohammed Abdul Wahid Al Ajmani, 
Mr. Majid Yaqoub Al Ramsi, Mr. Abdullah 
Al Mazimi, Mr. Yahya Abdullah Madhloum 
and Miss Khawla Al Ali. 
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In a meeting held between the two 
parties, Mr. Abdullah Mahmoud Al Hamadi, 
Director of Khorffakan Customs Centre 
and Mr. Abdullah Houkl, Head of Customs 
Clearance Section welcomed the visitors. 
They reviewed the procedures of Sharjah 
Customs to realize for how much Sharjah 
Customs followed procedures that are 
matching the unified guide for customs 
procedures in the first customs entry 
points in GCC states.
At the end of the meeting the visitors 
extended their thanks to Sharjah 
Customs for successful implementation 
of customs procedures and their 
readiness to implement the guide.  

FCA  
Delegation 
Visits Sharjah 
Customs

 A delegation from the federal Customs 
Authority(FCA) visited the Department of 
Seaports & Customs on November 2019 7. 
The Visit came to reinforce cooperation 
in field customs procedures at the border 
terminals of the UAE.

The delegation was headed by Mr. 
Majed Obaid Al Suwaidi -FCA and  with 
membership of representatives from 
customs departments for all Emirates of 
the UAE. The delegation represented the 
Federal Customs Authority›s Committee 
of IT procedures followed in the first 
entry points(border terminals )in Arab 
states of the GCC. 

I
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Eman Ali Al Salman, Head of IP Section at 
Sharjah Customs addressed the audience 
with a working paper about the role of 
Customs in protection of intellectual 
property rights including the UAE vision of 
2021.
Sharjah Customs has established the 
intellectual property section in 2007. The 
Section is aiming at  developing  sound 
atmosphere of innovation, reinforcement 
of confidence in businesses and to built 
up a knowledge-based economy by 
promoting the culture of innovation.  The 
Section also provides Intellectual Property 
Rights related services.  Sharjah Customs 

Participates 
in the Eighth 
Conference 
on Crimes 
Related to IP
The Department of Seaports & Customs (DSPC) 
participated in the eighth Conference on Crimes 
Related to intellectual property (IP) in the 
Middle East and North Africa which was held on 
8 and 9 December 2019 at Grand Hotel - Dubai.

The participation of the department 
came within its course to realize the latest 
developments in the field of intellectual  
properties and to increase IP awareness.

E
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The number of imported and re-exported 
vehicles through Sharjah Ports has 
increased from 33,154 in 2018 to 40,474 
in 2019 recording an increment of  22%.
Movements of passengers also hiked from 
36,433 passengers in the year 2018  to 
60,915 passengers in 2019 recoding an 
increment of 67.2%. 
During the tourism season (along the 
winter time in the UAE), Khorfakkan Port 
accommodated tourist cruise ships. The 
tourists arrived in 2019 reached 16,682  
tourists  from 4,442 tourists in 2018 
recoding a huge increment of 275.5%. 
The total number of passengers(including 
tourists) reached 77,597 while they were 
40,875.

About Sharjah Ports
The main ports of the Emirate of Sharjah 
namely( Khalid, Hamriyah and Khorfakkan) 
are known for their strategic locations, 

General Cargo 
Shipments 
Increased for 
the Fourth 
Year in a Row 
Cargo statistics for the three main ports of 
the Emirate of Sharjah (Khalid, Hamriyah 
and Khorfakkan) revealed substantial 
progress in the volume of General Cargo 
(non-oil general goods and bulk cargo) for 
the last four years in a row.

General cargo imports and exports 
through Sharjah Ports have increased 
during 2019 (ending on 31th  of 
December 2019) to 2,541,902 tons from 
1,713,070 in 2018 recording a %48.38 
increment and %51.26 more than that of 
2016 which was 1,679,934 tons.

T
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a matter which is regarded as a value 
added advantage that serve the 
industrial area of Sharjah and other 
surrounding industrial areas in the 
neighboring emirates. 

Port Khalid is located within the city of 
Sharjah, while the promising Hamriyah 
Port  is located within the Hamriyah Free 
Zone, just 15 Kms for Sharjah providing 
significant services to the investors and 
marine industry in the free zone.
 Both ports are located on the Arabian 
Gulf, while Port Khorfakkan is located in 
the eastern part of the Emirate on the 
Oman Sea within the city of Khorfakkan. 
The port is on the main routes of the 
world navigation lines outside Hurmuz 
Straits. Khorfakkan port is dedicated 
to container handling operations 
and  a vital destination for the largest 
container carriers in the world.
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 Costa Diadema

The Department of Seaports & Customs 
and Sharjah Commerce and Tourism 
Development Authority(SCTDA) and other 
Departments of Sharjah received the 
tourists with a great deal of hospitality 
echoing the genuine traditions of the 
Emirati Nation.
On the mean time the cruise ship Marella  
Discovery arrived the port coming from 
Abu Dhabi. About  1850 British and Irish 
tourists were onboard.   Marella  Discovery 
is 264.m metre long,  crew of 647 and 
with flag of Malta. 
Soon after they had disembarked the 
tourist headed towards the tourist 
attractions and sceneries in Khorfakkan 
city and the surrounding sites. The cruise 
ship left the port on the afternoon of the 
same day sailing towards Salalah Port in 
Oman.

Port Khorfakkan on the Gulf of Oman and 
Port Khalid on the Arabian Gulf are used 
to accommodate cruise ships within the 
course of the department of Seaports & 
Customs to support and reinforce tourism 
sector in the Emirates of Sharjah. 

Two Cruise 
Vessels 
visit Port 
Khorfakkan

In a beautiful rainy day and in a 
welcoming atmosphere, the tourist of 
the vessel Costa Diadema which aboard 
3350 passengers disembarked  at the 
early morning of November 2019 20 at 
Khorfakkan Port.  Around %90 of the 
tourists were Europeans while the rest 
were from other parts of the world.

The vessel Costa Diadema, arrived 
Khorfakkan from Muscat and sailed to 
Abu Dhabi later on the same day. Costa 
Diadema is 306 metre long and with 
132500 GT, 1253 crew and can carry 
4974. passengers.

T
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Marella  Discovery

 Costa Diadema

Marella  Discovery
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The Inner Harbour  of Hamriyah has been 
improved and developed to be a hub for 
maritime industry in the zone. Today, both 
ports (Hariyah Port and the Inner Harbour 
of Hamriyah) are vital facilities within the 
free zone and acting as an integral role to 
it. For economic reasons, the free zone 
investors are relying on these ports as 
their favoured terminals for raw materials 
imports and final product exports «, said 
Captain Moatasim Daffalla Elnur, Harbour 
Master of Hamriyah Port.
«With 14 metres depth of water alongside 
its berths, Hamriyah Port is totally prepared 
to accommodate various types of vessels 
such as oil tankers, LPG carrier s and 
transport steel products, grains, edible oils, 
general cargos and project equipments», 
he added.
Around the year, Cargo with huge size, 
and which are known for their extra and 
weight, require special safety and logistic 

Heavy Lifts at 
Hamriyah Port

Hamriyah Port is one of the three main 
seaports in the Emirate of Sharjah. 
The Port is a very vibrant for being a 
multipurpose port that can accommodate 
various types of vessels and handles 
various types of cargoes. Its development 
is strongly connected to that of the 
Hamriyah Free Zone (HFZ)  and with its, 
Inner Harbour  the port has established 
affordable port services to the free zone 
users.

«Hamriyah Port is providing its services to 
the investors at the free zone and other 
investors outside of the HFZ who take 
advantage of excellent net of highways 
to use the same port for shipping their 
cargos.

T
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pre-arrangements for shipment via Heavy Lift 
Vessels which are designed to handle very large 
loads. Hamriyah Port and the Inner Harobur are 
always ready for such operations as the ample 
area adjacent to the berths can provide an ideal 
place for receiving, preparing and shipping of 
the equipment to the ships.  the Port recently 
witnessed operations to ship a huge tower 
aboard the Heavy Lifting Vessel Maria.
Maria  is a Heavy Lift Vessel which recently 
carried one package of Heavy Ship Loader cargo 
weighting around 422 tons and sailed to India . 
The shape and weight of the cargo, which have 
been loaded as one  piece, required a special 
care and arrangement  to carry the job. She is 
152 metres long with a beam of 20 metres, GRT 
8383 and deadweight of 9,422 .    
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Training Course 
for Sharjah 
Customs The Department of Seaports 

and Customs(DSPC) maintains 
continually plans to enhance 
performance levels by organizing 
several training courses in which 
many customs inspectors and 
employees participate. It is aimed by 
these training courses at improving 
skills of the staff and acquiring 
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 during the 
last season 
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In line with enhancing the performance of 
Sharjah Customs and in order to apprehend 
the latest trends in customs control 
procedures, Sharjah Customs organized a 
training course about forgery  of customs 
declaration.
 The course which lasted for three days 
was conducted at Container Customs 
Centre. Mr. Hassan  Ahmed Dimas, Director 
of Passengers Customs Centre/ Sharjah 
International Airport and Mr. Mansur 
Abdul Rahman Al Marri, Assistant Director 
of Container Customs Centre attended 
certificate-giving ceremony which took 
place at the conclusion of the course. 

 The Department of Seaports & Customs 
with cooperation of Sharjah City for 
Humanitarian Services  organized a special 
workshop about the 2020 initiative which 
was launched by Al Amal School for Deaf. 
The workshop was aiming at training 
customs officers on the basics of sign 
language in order to communicate easily 
with people in need of hearing support.
The workshop was conducted on 
September 26 2019 at Container 
Customs Centre with the participation 
of several customs officers from six 
customs centre in the Emirate of Sharjah. 
The initiative came within the events of  
International Week of Deaf  during the 
period  marking the occasion on 2529- 
September of each year.

A training Course on Forged 
Customs Bills

A special Workshop on 2020 
Initiative
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Sharjah Customs organized a training session on 
preparing Key Performance Indicator(KPI). The session 
was in line of strengthening the Performance of Staffs 
of the Department of Seaports & Customs to realize the 
latest developments in fields of  their professions. 
 Mr. Mansur Abdul Rahman Al Marri, Assistant Director 
of Container Customs Centre attended certificate-giving 
ceremony which took place at the conclusion of the 
session. 

 In the course of cooperation with its Strategic partners, 
The Department of Seaports & Customs, the Sharjah 
Police Science Academy arranged an advanced body-
language training course. It was aiming at reinforcing 
the capabilities of Sharjah Customs Officers in field of 
inspection.
The training course was conducted during the period of 
September 172019  19- at the Sharjah Police Science 
Academy with participation of seven Customs Centre in 
the Emirates of Sharjah. 

A Training Session About 
Preparing KPI

An Advanced Body-Language 
Training Course 
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FTA Expands  

Excise Tax
On the 1st of October 2017, the Federal Tax 
Authority (FTA) implemented an Excise Tax 
on certain products, including tobacco-related 
products and energy drinks and carbonated 
drinks.
Due to the success of these taxes in reducing 
the consumption of these products, the FTA 

has chosen to extend this Excise Tax on 
liquids used in electronic smoking devices and 
tools, electronic smoking devices & tools, and 
sweetened drinks as from 1 December 2019.
Therefore the following tax rates are leviable 
as following :
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The Product %

Tobacco and tobacco products 100
liquids used in electronic smoking devices and tools 100
Electronic smoking devices and tools 100

Carbonated drinks 50
Energy drinks 100
Sweetened drinks 50
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