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"سيبقى علمنا مرفوعاً ...سيبقى رمز عزتنا ووحدتنا خفاقاً ...ستبقى راية عزنا ومجدنا وسيادتنا عالية في سماء اإلنجاز
والوالء والوفاء".
“Our flag will remain raised... the symbol of our pride and unity will remain in the sky... the banner of our
pride, glory and sovereignty will remain high in the sky of achievement and loyalty”.
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه هللا

His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Vice President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai

احتفلــت مؤسســة الموانــئ والجمــارك والمنطقــة الحــرة بيــوم العلــم فــي عــدد مــن
المواقــع المختلفــة التابعــة لهــا ،وذلــك تلبيــة لدعــوة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن
راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي ،رعــاه هللا ،الــذي
دعــا إلــى االحتفــال بيــوم العلــم باعتبــاره رمــز الدولــة والســيادة والوحــدة ،وذلــك بشــكل
موحــد فــي الثالــث مــن نوفمبــر فــي الســاعة الحاديــة عشــرة صباحــاً.

The Ports, Customs and Free Zone Corporation (PCFC) celebrated Flag Day in
a number of its various sites, in response to the invitation of His Highness Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the
UAE and Ruler of Dubai, who called for the celebration of Flag Day as a symbol
of the state, sovereignty and unity on the 3rd of November at 11:00 in the morning.

وبحضـــــور عــدد مــــــن المــدراء التنفيذييــــــن ومــدراء اإلدارات ولفيــف مــــــن الموظفيـــــــن
والمتعامليـــــــن ،رفــع علــــــم الدولــــــة ،أمــــــام مقــــــر المؤسســــــة فــــــي مينــــــاء راشــــــد،
سعــــــادة ناصــــــر عبداللــــــه ،نائب رئيس مؤسســـــــة الموانــــــئ والجمــــــارك والمنطقــــــة
الحــــرة ،بحضور محمـــــود أميــــن ،المديــــــر التنفيذي لمكتب الوكيـــــل المالحـــــي للسفــــن
الخشــبية.

In the presence of a number of Executive Directors, Department Managers
and a group of employees and customers, the state flag was raised in front of
the Corporation's headquarters in Port Rashid, by H.E. Nasser Abdullah, Vice
President of PCFC, and in the presence of Mahmoud Amin, Executive Director of
the Marine Agency of Wooding Dhows.
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األنشطــــة والمشاركات

Activities and Participations

ومضــــــــــــات

"الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة" تنظم معرض السياحة
والسفر بالتعاون مع "دي دبليو للسفريات"

يوم العلم
Flag Day

نظمــت مؤسســة الموانــئ والجمــارك والمنطقــة الحــرة ،بالتعــاون مــع "دي دبليــو للســفريات" ،معــرض
"الســياحة والســفر" فــي موقــع مركــز الدعــم المؤسســي فــي مينــاء راشــد ،وذلــك بمشــاركة عــدد مــن
الشــركات الســياحية العالميــة ،ويهــدف المعــرض إلــى إتاحــة الفرصــة للموظفيــن للتعــرف علــى آخر المســتجدات
والعــروض التــي تقدمهــا أبــرز الشــركات العاملــة فــي مجــال الســياحة والســفر.
وافتتــح المعــرض ً
كال مــن ســعادة ناصــر عبــدهللا ،نائــب رئيــس مؤسســة الموانــئ والمنطقــة الحــرة ،وعبــدهللا
بــن دميثــان ،نائــب رئيــس مجلــس إدارة المؤسســة ،والســيد بــدر أهلــي ،مديــر "دي دبليــو للســفريات" ،وصــاح
منصــور ،المديــر التنفيــذي لشــركة "إس تــي إس" لحلــول الســياحة الذكيــة.
وضــم المعــرض نخبــة مــن الشــركات الســياحية التــي تنوعــت مــا بيــن شــركات الطيــران والفنــادق والمنتجعــات
الســياحية داخــل وخــارج الدولــة لتقديــم أفضــل الخدمــات الســياحية والفندقيــة للموظفيــن ،حيــث قدمــت هــذه
الشــركات عروضــاً وخصومــات حصريــة علــى الباقــات الســياحية ،كمــا تخلــل المعــرض توزيــع عــدد مــن الجوائــز
القيمــة.

Flashes

كعادتنــا كل ســنة فــي مثــل هــذا اليــوم ،اجتمعنــا هــذا الصباح تحت علــم اإلمارات لنشــهد
شــموخه علــى إيقــاع نشــيد وطنــي جميــل حفــر مــا حفــره فــي أرواحنــا مــن حــب وتقديــر...
وأريــد أن أنتهــز هــذه الفرصــة لتقديــم عبــارات التهانــي لزميالتــي وزمالئــي اإلماراتييــن
والمقيميــن أيضــاً بمناســبة يــوم العلــم اإلماراتــي بمزيــد مــن النجــاح والســعادة والتم ّيــز.
ـأت مــن فــراغ،
شــعور االنتمــاء واالعتــزاز الــذي نشــعر بــه جميعــاً فــي هــذا االحتفــال لــم يـ ِ
ـع شــهد ويشــهد باأللفــة والتآخــي وســط جــوّ مــن األمــن واألمــان.
فهــو نابــع مــن واقـ ٍ
ّ
يحــب ويحتــرم هــذا البلــد قــادة
هــذا الواقــع ال يتــرك ألحــد حقيقــة أي خيــار آخــر إال أن
ّ
ُ
ويحضننــا
وشــعباً ويحــب هــذا العلــم الــذي يجمعنــا قاطبــة تحــت رعايتــه فــي أمــن وأمــان
جميعــاً فــي عيــش كريــم وســام ُمبيــن.
االحتفــال بيــوم العلــم هــي فرصــة لمــن يعيــش علــى هــذ األرض المعطــاء أن يع ّبــر عــن
ّ
لحــكام هــذا البلــد األصيــل وعــن احترامــه لهــذا الشــعب العريــق .هــي فرصــة
امتنانــه
ّ
ّ
ينصــر
لاللتفــاف حــول علــم واحــد رغــم اختــاف اللهجــات ،واللغــات ،والدّ يانــات لرفــع علــم ُ
الحــق ويســعى إلــى المجــد ويرقــى إلــى الشــموخ.
هــي مناســبة لتجديــد الحــب لهــذا البلــد الطيــب لطالمــا شــجّ ع علــى العمــل واالجتهــاد
وســعى إلــى ّ
ـل نظيرهــا وعلــم
التم ّيــز واإلبــداع .بلــد حضــن شــعوب العالــم فــي ألفــة قـ ّ
ّألــف بيــن قلوبهــم بحريــة واحتــرام.

"Ports, Customs and Free Zone" organizes “Travel and
"Tourism” Exhibition in cooperation with "DW Travel
The Ports, Customs and Free Zone Corporation, in cooperation with DW Travel, organized the
"Tourism and Travel" exhibition at the Corporate Support Center in Port Rashid, with the participation
of a number of international tourism companies. The exhibition aims at providing the latest updates
and offers presented by the most prominent companies in the field of tourism and travel.
The exhibition was inaugurated by H.E. Nasser Abdullah, Vice President of the Ports and Free Zone
Corporation, Abdullah bin Damaithan, Vice Chairman of the PCFC Board of Directors, Bader Ahli,
Director of DW Travel, and Salah Mansour, Executive Director of Smart Tourism Solutions “STS”.
The exhibition included a group of tourism companies that varied between airlines, hotels and tourist
resorts inside and outside the country to provide the best tourism and hotel services to employees.

مــن أجــل التحكــم بدرجــة حــرارة
الغرفــة علــى النحــو األمثــل ،يرجــى
التأكــد مــن اختيار الضبــط “التلقائي"
بـ ً
ـدال مــن ضبــط "تشــغيل التبريــد".
Ensure that the airconditioning
unit's setting is "auto" rather
than "on" mode in order to
regulate the room temperature
optimally.

الـــــتميـــــــــــــــــــــز

Excellency

يــوم علــم ســعيد لقــادة وشــعب اإلمــارات قاطبــة ..فليُرفــرف عاليــاً مــدى الدّ هــر فخــراً
لنــا جميعــاً.
وعشنا ّ
ّ
مطمئنين.
كلنا في ظله آمنين
عاش شامخاً ِ

رجــــــاء مـــــــالح
مهندس أول  -التخطيط
As usual every year on this day, we gathered this morning under the UAE
flag to witness its glory with the rhythm of a beautiful national hymn which is
engraved and carved in our souls with love and appreciation… I want to take this
opportunity to extend congratulations to my Emirati and resident colleagues
also on the occasion of UAE Flag Day I wish them all more success, happiness
and distinction.
The sense of belonging and pride that we all feel in this celebration did not
come from emptiness; it arises from a reality that has witnessed and testifies
to intimacy and fraternity in an atmosphere of security and safety. This reality
leaves no other choice but to love and respect this country's leaders and people
and to love this flag, which brings us together under its shadow in security and
safety and embraces us all in a dignified life and peace shown.
The celebration of Flag Day is an opportunity for those who live on this caring
land to express their gratitude to the rulers of this authentic country and their
respect for this genuine people. It is an opportunity to get around one flag
despite the difference of dialects, languages and religions. A flag that triumphs
for the truth and rises for glory.
It is an opportunity to renew love for this honorable country that has always
encouraged work and diligence and hunted excellence and creativity. A
country and a flag that gathered many races freely and respectfully.
Happy Flag Day to UAE leaders and to the entire UAE people. May Allah bless
this country and keep its flag high for eternity pride for all of us.
May Allah keep it high and may all of us live safe and secure under its shadow.
Raja Malah
Senior Planning Engineer

"من أجل معرفة كيفية القيام
بشيء جيد ،عليك االستمتاع به".
بيرل باك
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“To know how to do something
well is to enjoy it”.
Pearl S. Buck
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قصاصة صحفية

"شاومي مي" شاحن متنقل السليك
هــل مازلــت تواجــه صعوبــة فــي شــحن الهواتــف المحمولــة وغيرهــا مــن اآلالت بالكابــات؟ حســناً ،ليــس بعــد
اآلن حيــث قدمــت شــركة اإللكترونيــات الصينيــة "شــاومي" أول تقنيــة شــحن جــوي علــى اإلطــاق يمكنــك مــن
خاللهــا شــحن هاتفــك عــن بُعــد ضمــن مســافة معينــة.
مــا عليــك ســوى وضــع الشــاحن الالســليك فــي أي مــكان وشــحن هواتفــك بســهولة دون توصيلهــا .كمــا أن
الشــاحن الالســليك عــن بُعــد قــادر علــى شــحن آالت متعــددة فــي نفــس الوقــت.

“Xiaomi Mi” Air Remote Wireless Charger
Do you still struggle charging your mobile phones & other gadgets with the cables? Well not anymore
as Xiaomi a Chinese electronics company has introduced the first ever air charge technology
through which you can charge your phone remotely within a certain radius.
Just place the Xiaomi Mi Air Remote Wireless Charger anywhere at your place and charge your
phones easily without plugging them in. Also, the remote wireless charger is capable of charging
multiple gadgets simultaneously.

مـــــــــواهب مـــوظفينــــــا
بواسطة عدسة كريستيان الكسندر فاجاردو  -مستشار تكنولوجيا المعلومات
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Talented Employees
Through the Lens of Christian Alexander G. Fajardo - IT Consultant
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تاريخ دولة اإلمارات العربية المتحدة

History of the UAE

اإلمارات السبع

The Seven Emirates

أبوظبي

عجمان

أبوظبــي هــي أكبــر اإلمــارات الســبع ،وتعــد أبوظبــي عاصمــة الدولــة االتحاديــة ،ولديهــا  200جزيــرة كمــا تملــك
أكبــر خــط ســاحلي مقارنــة باإلمــارات األخــرى والــذي يمتــد  700كيلومتــر مــن إمــارة دبــي شـ ً
ـماال حتــى دولــة
قطــر غربــاً ،وتبلــغ مســاحتها اإلجماليــة  67340كيلومتــر مربــع .شــهدت إمــارة أبوظبــي تطــوراً كبيــراً خــال
الســنوات الـــ  40الماضيــة ،وذلــك لوفــرة مــوارد النفــط والغــاز الطبيعــي ،وحكمــة القيــادة السياســية لإلمــارة،
ممــا حولهــا إلــى مركــز حيــوي والعــب رئيســي فــي مجــاالت األعمــال واالقتصــاد علــى الســاحة العالميــة.

مربعــا ،وبإضافــة الحــدود المائيــة
ً
تعــد عجمــان األصغــر بيــن اإلمــارات الســبع بمســاحة تقــدر بـــ  260كيلومتــرً ا
تصــل إلــى  600كيلــو متــر مربــع .لعجمــان واجهــة بحريــة رئيســية تعتبــر محــط جــذب وترفيــه للزائريــن بشــريط
ســاحلي بطــول  26كيلومتــراً علــى شــاطئ الخليــج العربــي ،وتتميــز بوجــود الجبــال العاليــة الغنيــة بالمغنســيوم
والكــروم وأحجــار البنــاء .تجمــع عجمــان بيــن تــراث عريــق يمتــد عبــر ســنوات طويلــة مــن تاريــخ اإلمــارة ،وبيــن
حاضــر يســعى لتحقيــق أكثــر صــور التطــور نمــواً وحداثــة.

Abu Dhabi

Ajman

Abu Dhabi is the largest of the seven emirates, occupying 84% of the national landmass territory.
It has 200 islands and a long coastline stretching 700km. Its total area is 67,340 sq. km. Abu Dhabi
city in the emirate is the federal capital of the UAE. It also has the largest coastline compared to
the other emirates, which extends from Dubai in the north to Qatar in the west. The Emirate of Abu
Dhabi has witnessed a great development during the past 40 years, due to the abundance of oil
and natural gas resources, and the wisdom of the wise leadership of the Emirate, which turned it
into a vital center and a major player in the fields of business and economy on the global stage.

Ajman is the smallest of the seven emirates measuring about 259sq. km. which is about 0.3 per cent
of the UAE's area without the islands. Ajman has a few sandy beaches but is mainly characterized
by the rugged Hajjar mountain range. Although Ajman city is modern and provides up-to-date
services and facilities, it reflects its traditional charm.

دبي
تعتبــر دبــي الثانيــة فــي اإلمــارات الســبع مــن حيــث المســاحة والتــي تقــدر ب  4,114كيلومتــر مربــع ،والتــي
تشــكل  %5مــن مســاحة الدولــة مــن دون الجــزر .تتميــز دبــي بتنوعهــا الثقافــي ُ
وتعــرف بكونهــا مجتمعــاً عالمي
التكويــن يتعايــش بأســلوب حيــاة يألفــه الجميــع ،وقــد نالــت لقبــي لؤلــؤة الخليــج ،ودانــة الدنيــا لمــا تحملــه مــن
تاريــخ وتــراث غنييــن.

Dubai
Dubai is the second largest emirate with an area of 4,114sq. km., which is about 5 per cent of the
UAE without the islands. The older districts of Dubai cover an area of 1500sq. m. and is called 'Pearl
of the Gulf' and 'Jewel of the world' because of its heritage and history.

الشارقة
تعــد إمــارة الشــارقة الثالثــة بيــن اإلمــارات الســبع فــي المســاحة والتــي تقــدر ب  2,590كيلومتــر مربــع ،وتعــادل
هــذه المســاحة  %3.3مــن مجمــوع مســاحة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بــدون الجــزر .تتميــز الشــارقة
بتاريخهــا العريــق وثقافتهــا الغنيــة ،وتعبــر الصــروح الثقافيــة والتعليميــة المنتشــرة باإلمــارة عــن مشــهد
يجمــع بيــن الحداثــة والتمســك بالتقاليــد الحيــة ،وترفــد االقتصــاد الوطنــي بالعديــد مــن المواهــب الشــابة فــي
مختلــف المجــاالت.

Sharjah

Sharjah is the third largest emirate in the UAE with an area of 2,590sq. km. It occupies 3.3 per cent
of the total area of the UAE (not counting the islands). It is known for its picturesque landscapes
and seascapes. The emirate has many educational institutions, which ensure a continuous supply
of fresh talent armed with the latest knowledge in engineering, science and technology and other
skills that support economic growth.

أم القيوين
أم القيويــن هــي ثانــي أصغــر إمــارة بيــن اإلمــارات الســبع ،واألقــل من حيــث تعدادهــا الســكاني .تبلغ مســاحتها
حوالــي  720كلــم مربــع ،أي مــا يُعــادل  %1تقـــريباً مــن مســـاحة الدولــة ،مــن دون الجــزر ،حيــث تعتمــد اإلمــارة
بشــكل رئيســي علــى صيــد الســمكُ ،
وتصــدّ ر منتجاتهــا البحريــة عبــر أوروبــا ،والشــرق األوســط.

Umm Al Quwain
Umm Al Quwain is the second smallest and the least populated emirate in the UAE. It covers an
area of approximately 720 sq. km. which is equivalent to 1% of the UAE's area. Fishing is a key
contributor to the economy of Umm Al Quwain, as the emirate exports seafood throughout Europe
and Middle East.

رأس الخيمة

تعتبــر رأس الخيمــة رابــع أكبــر إمــارة ،بمســاحة  1684كيلومتــر مربــع ،أي مــا يعــادل  % 3.16مــن مجمــوع مســاحة
دولــة اإلمــارات .تشــتهر إمــارة رأس الخيمــة بتاريخهــا الغنــي الــذي يعــود إلــى  7000ســنة مــن الحضــارة والتراث،
وقــد أصبحــت بيــن القرنيــن الـــ 13و 14مينــاءاً تجاريــاً مزدهــراً فــي المنطقــة ،حيــث تحتضــن رأس الخيمــة اليــوم
حوالــي  1,000موقــع أثــري وتاريخــي ،أدرجــت  4منهــا فــي القائمــة التمهيديــة لمواقــع التــراث العالمــي التابعــة
لمنظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة “اليونســكو”.

Ras Al Khaimah
It is the fourth-largest emirate and covers an area of 1,684sq. km, which is equal to 3.16% of the
total area of the UAE. Ras Al Khaimah has a rich history dating back some 7,000 years. In the 13th
and 14th centuries, Ras Al Khaimah has about 1,000 archaeological sites, four of which have been
added to the ‘UNESCO Tentative List for World Heritage’.

الفجيرة
الفجيــرة هــي اإلمــارة الوحيــدة التــي تقــع بالكامــل علــى الســاحل الشــرقي لدولــة اإلمــارات .تبلــغ مســاحتها
حوالــي  1450كيلــو متــر مربــع .وتعتبــر خامــس إمــارة مــن حيــث المســاحة .وتنقســم اإلمــارة إلــى جزأيــن
منفصليــن بشــريط ســاحلي طولــه  70كــم مــن الجنــوب ،وحتــى مدينــة دبـــا فــي أقصــى شــمال اإلمـــارة،
ويفصلهمــا مدينـــة كلبــاء التابعـــة إلمــارة الشــارقة ،حيــث تتميــز إمــارة الفجيــرة بتضاريســها الطبيعيــة التــي
تتنــوع مــا بيــن جبــال ،وســهول ،وواحــات ،وبعــض المناطــق الصحراويــة ،إضافــة للشــواطئ والعيــون الكبريتيــة
التــي تعتبــر مــن المقاصــد الســياحية البــارزة فــي اإلمــارة.

Fujairah
Fujairah is the only emirate that is located completely on the eastern coast of the UAE along the
Gulf of Oman. The shores of Fujairah extend along the Gulf of Oman for about 70km. from the city
of Fujairah in the south to the town of Dibba in the far north. The total area of the emirate of Fujairah
is 1,450 sq. km. Fujairah is distinguished with its rugged mountains, valleys, waterfalls, oases and
wide sandy beaches. It has several hot, cold and mineral springs.
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تعــد مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة إحــدى مؤسســات حكومــة ديب ،والتــي تأسســت
رســم ًيا يف عــام  ،2001وتتضمــن عــددا ًمــن الكيانــات والســلطات التــي تعمــل تحــت مظلتهــا .وتشــمل هــذه
الكيانــات جمــارك ديب وســلطة مــوائن ديب ،باإلضافــة إىل دائــرة التخطيــط والتطو يــر -تراخيــص ،وســلطة
مدينــة ديب المالحيــة ،ومكتــب الوكيــل المالحــي للســفن الخشــبية ،إىل جانــب إدارة االســتثمار وإدارة األمــن.
The Ports, Customs and Free Zone Corporation (PCFC) is one of the government
organizations under the Dubai government, which was officially established in 2001,
that includes several entities and authorities operating under its umbrella. These entities
are Dubai Customs, Dubai Ports Authority, in addition to the Department of Planning
and Development - Trakhees, the Dubai Maritime City Authority, Marine Agency for
Wooden Dhows, Investment Department, and Security Department.

رؤيتن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
تعزيـ ـ ـ ــز مكان ـ ــة ديب كمرك ـ ـ ــز رائ ـ ـ ــد مستدام لدع ـ ـ ــم القط ـ ــاع االقتصادي علـ ـ ـ ــى الـ ــصعيد ال ـ ـ ــعالمي.

Our Vision
To sustainably facilitate and promote Dubai as the world’s leading economic sector.

مركز االتصال Call Center 800 990

www.pcfc.ae
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