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“Does running water stop when it reaches a rock? 
Of course not. It turns either left or right, and 
continues its way. Likewise, a positive person.”

”هل رأيت الصخرة إذا اعترضت ماًء يجري، هل يقف 
الماء؟ ال يقف بل يذهب يمينًا أو يسارًا ليتجاوزها، وهكذا 

اإلنسان صاحب الطاقة اإليجابية.“

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

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله
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Charting A New Course15  Years of Achievement

The large and ever-increasing population, 
along with the number of tourists visiting 
Dubai has generated high levels of demand 
for water crafts along the coast of Dubai 
and the Dubai Creek. This development has 
contributed to the growth of the maritime 
sector, which has in turn played a significant 
role in stimulating the economic growth of 
Dubai.

As Dubai continues to experience an 
unrelenting and vigorous economic growth, 
the  s imu l taneous  management  and 
development of several sectors is crucial to 
enhancing Dubai’s position in the industry, 
as well as on an international platform.

بـــاع مســـار جديد اتِّ

زيارة تفقدية لمركز جمارك دوكامز 
والميناء الجاف

15 عامًا  من اإلنجازات والنجاحات

دبــي،  فــي  الســياحة  قطــاع  النتعــاش  نظــرًا 
مــن  هائلــة  أعــدادًا  يســتقطب  بــدوره  والــذي 
متزايــدًا  طلبــًا  مؤخــرًا  المدينــة  شــهدت  ار,  الــزوَّ
ــة. وقــد ســاهمت  علــى مختلــف الوســائل البحري
هــذه التطــورات الــى حــد كبيــر فــي تنميــة القطــاع 
البحــري الــذي لعــب دورًا هامــًا فــي تحفيــز النمــو 

لإلمــارة. االقتصــادي 
وبمــا أن دبــي تشــهد نمــوًا اقتصاديــًا مســتمرًا، 
يجــري العمــل علــى إدارة هــذا القطــاع وتطويــره 
لتعزيــز مكانتهــا فــي هــذا المجــال علــى الصعيديــن 
وأفضــل  يتناســب  بمــا  والمحلــي،  العالمــي 

العالميــة. الممارســات 

We thank HH Sheikh Mohammed Bin Rashid 
Al Maktoum, the UAE's Vice President, 
Prime Minister and Ruler of Dubai, for 
everything he has done to help our beloved 
nation progress and prosper. We celebrate 
15 years of continued achievement, courtesy 
of his distinguished leadership, which has 
paved the way for DP World, UAE Region to 
lead across the regional and global business 
communities. We will continue to follow 
in his stead as we work to help the UAE 
continue to flourish.

نتوجــه بجزيــل الشــكر إلــى صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة، 
اللــه،  رعــاه  دبــي  حاكــم  الــوزراء  مجلــس  رئيــس 
علــى كل مــا قدمــه وبذلــه مــن أجــل تطــور وتقــّدم 
دولتنــا الغاليــة، ونحتفــي معــه بمســيرة حافلــة 
ــذ 15 عامــًا، فــي ظــل  باإلنجــازات والنجاحــات من
خاللهــا  مــن  اســتلهمنا  التــي  الحكيمــة  قيادتــه 
اإلمــارات  إقليــم   - العالميــة  دبــي  موانــئ  فــي 
طريقنــا إلــى الريــادة فــي قطــاع التجــارة واألعمال، 
ونتعهــد بالمضــي قدمــًا علــى نهــج وفكــر ســموه 
دولــة  ونمــو  ريــادة  رحلــة  لتعزيــز  االســتثنائي 
اإلمــارات علــى الصعيديــن اإلقليمــي والعالمــي.

Protective Mask for Health Safety!
قناع وقائي للسالمة الصحية!

As a continuous precautionary and 
preventative measure against COVID-19, 
appreciate your strict compliance with the 
general health and safety regulations by 
ensuring that protective masks are used 
during office working hours (at all times).

Thank you for your cooperation.

ضــد  مســتمر  ووقائــي  احتـــــــــرازي  كإجـــــــراء 
COVID-19، نقـــدر امتثالكــم الصــارم للوائـــح 
الصحــة والســالمة العامــة واســتخدام األقنعــة 
الواقيــــة خـــالل ساعــــــات العمـــل المكتبيـــــــة 

األوقــات). جميــع  (فــي 
نشكر لكم تعاونكم.

موانــئ دبــي العالميــة بالتعاون مع تشــيجيانغ 
تشــاينا كومودوتيــز ســيتي (ســي ســي ســي)، 
تطلــق المرحلــة األولــى مــن ســوق التجــار فــي 

جافزا.
DP World, in collaboration with Zhejiang 
China Commodity City Group (CCC), 
launch phase one of the Dubai traders 
market in Jafza.

Launch Phase one of the Dubai 
Traders Market in Jafza

اطالق المرحلة األولى 
من سوق التجار في جافزا

Marine Agency for Wooden Dhows received 
an appreciation award from Waterfront 
to recognize its support and services despite 
the current pandemic. 

The awarding ceremony was held last 
December 15, 2020, at Waterfront Market.

(L-R: Jassim Al Yasi - Marine Agency, Jassem Al Marmoom 
- Marine Agency, Adil Al Harmoodi - Waterfront)

حصــل مكتــب الوكيــل المالحي للســفن الخشــبية 
علــى جائــزة تقديريــة مــن ووترفرونــت تقديــرًا علــى 
مــن  والمتواصلــة  المقدمــة  والخدمــات  الدعــم 

قبلــه علــى الرغــم مــن الوبــاء الحالــي.
ديســمبر   15 فــي  الجوائــز   توزيــع  حفــل  أقيــم 

ماركــت. ووترفرونــت  فــي  الماضــي 

For the safe navigation, all marine crafts 
shall always navigate 300 meters clear from 
the beaches, islands, vessels, or any other 
installations.

يجــب علــى الوســائل البحريــة اإلبحــار بعيــدًا عــن 
الشــواطئ والجــزر والســفن أو المنشــآت األخــرى 
علــى  حرصــًا  متــر   300 عــن  تقــل  ال  بمســافة 

البحريــة. المالحــة  ســالمة 

His Excellency Sultan Ahmed bin Sulayem, 
Chairman and CEO of DP World Group, 
Chairman of the Ports, Customs and Free 
Zone Corporation, accompanied by His 
Excellency Ahmed Mahboob Musabih, 
Director General of Dubai Customs, 
during an inspection visit to Al Duqm 
Customs Center and the Dry Port, where 
His Excellency affirmed that the economic 
prospects in the year 2021 are promising, 
and that our economy is strong based on 
solid foundations and the high degree of 
flexibility that enabled it to deal efficiently 
with various global circumstances and 
changes.

ســعادة ســلطان أحمــد بــن ســليم رئيــس مجلــس 
ســعادة ســلطان أحمــد بــن ســليم رئيــس مجلــس 
اإلدارة والرئيــس التنفيــذي لمجموعة موانئ_دبي 
العالميــة رئيــس مؤسســة الموانــئ والجمــارك 
والمنطقــة الحــرة ويرافقــه ســعادة أحمــد محبــوب 
مصبــح المديــر العــام لجمــارك دبــي، خــالل زيــارة 
تفقديــة لمركــز جمــارك  دوكامــز و المينــاء الجــاف 
ــة فــي  ــاق االقتصادي ــد ســعادته أن اآلف ــث أك حي
العــام 2021 مبشــرة، وأن اقتصادنــا قــوي وقائــم 
علــى أســس متينــة ويتمتــع بدرجــة عاليــة مــن 
المرونــة التــي مكنتــه مــن التعامــل بكفــاءة مــع 

مختلــف الظــروف والمتغيــرات العالميــة.

Inspection Visit to Al Duqm 
Customs Center and the Dry Port


