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“If you accustom yourself to be innovative in 
handling small matters, innovation will be natural 

to you when you handle bigger challenges.”

”إذا عودت نفسك على اإلبداع في األشياء الصغيرة، 
فستبدع أيضًا في األشياء العظيمة.“

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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Navigating the High Seas
ركوب أعالي البحار

Smart Solution Logistics FZE (SSL), DP 
World’s port-centric logistics arm, has 
signed an agreement with the Israeli 
Allalouf Logistics in a move to strengthen 
UAE-Israeli  freight forwarding ties . 
Both entities will work to establish fully 
functional freight stations to help facilitate 
frequent and efficient trade between both 
entities.

وقعــت ســمارت سوليوشــن لوجســتكس، الــذراع 
اللوجســتية لموانـــــئ دبـــــي العالميــــة، اتفاقيــة 
اإلســرائيلية،  اللوجســتية  أاللــوف  شــركة  مــع 
فــي خطــوة رائــدة لتعزيــز الخدمــات اللوجســتية 
وســيعمل  وإســرائيل.  اإلمــارات  بيــن  والشــحن 
الطرفــان علــى إنشــاء محطــات شــحن متكاملــة 
بيــن  التجاريــة  الروابــط  تعزيــز  فــي  للمســاهمة 
التجاريــة. الحركــة  انســيابية  وتســهيل  الطرفيــن 

DP World’s Staff Accommodations in 
Jebel Ali Free Zone East and West is being 
powered by a 6.75MWp solar plant by 
SirajPower that involved the installation 
of 17,500 solar panels on 110 buildings, 
supplying 10.72GWh of annual clean energy 
to date displacing 7,600 metric tons of CO2 
per annum, corresponding to 125,000 trees 
planted.

للطاقــة  محطــة  لجافــزا  بــاور  ســراج  وفــرت 
الشمســية بقــوة اســتيعابية تبلــغ 6.75 ميجاواط، 
باإلضافــة إلــى تركيــب 17,500 لــوح شمســي 
علــى 110 مبــاٍن لتوفــر 10.72 جيجاواط/ســاعة 
ــي ذلــك فــي خطــوة  مــن الطاقــة النظيفــة، ويأت
ُتســهم فــي الحــد مــن االنبعاثــات الكربونيــة تصــل 
إلــى 7,600 طــن متــري ســنويًا، أي مــا يعــادل 

زراعــة 125 ألــف شــجرة.

DMCA will gradually and steadily play a major 
leading role in regulating and addressing all 
maritime-related activities, challenges and 
business needs for both the local and global 
maritime audiences alike. The organisation’s 
activities will revolve around all aspects of 
the maritime sector, with a special focus on 
certain key areas. These include, but are not 
limited to
Promotion of safe navigation of all water 
crafts in Dubai waters
Compl iance of  a l l  water  crafts  with 
international water standards to save the
maritime environment in Dubai
Sustainability of the entire marine sector in 
alignment with Dubai’s Strategic Plan (DSP)
Championing marine innovation through 
strategic partnerships

A holistic approach to the industry and 
all its components will enable DMCA to 
put into effect benchmarks for a healthy 
maritime environment in Dubai.  This 
methodology will eventually lead to higher 
customer satisfaction, enhanced interaction 
with all stakeholders and partners, as well as 
produce viable investment opportunities in 
the maritime sector.

تدريجيــًا  المالحيــة،  دبــي  مدينــة  ســلطة  تقــوم 
وبخطــى ثابتــة، بممارســة دور ريــادي فاعــل فــي 
تنظيــم كل مــا يتعلــق باألنشــطة البحريــة فــي دبي، 
وســتعمل أيضــًا علــى توفيــر متطلبــات األعمــال 
الصعيديــن  علــى  للمتعامليــن  البحريــة  التجاريــة 
المحلــي والعالمــي. وتلتزم الســلطة بتحقيــق أفضل 
القطــاع  فــي  المعتمــدة  العالميــة  الممارســات 

البحــري، ومنهــا:
الوســائل  لكافــة  اآلمــن  البحـــري  التنقــل  ضمــــان 

البحريـــة
ــر البيئيــة  ــة بالمعايي ــزام الوســائل البحري ضمــان الت

العالميــة
العمــل علــى تحقيــق التطويــر المســتدام للقطــاع 
دبــي  خطــة  مــع  تماشــيًا  كامــل  بشــكل  البحــــري 

تيجية ا الســتر ا
المحافظة على ديمومة االبتكار واإلبداع في القطاع 
البحــري مــن خــالل إيجــاد شــراكات اســتراتيجية مــع
الجهات الدولية والمحلية من باب تكامل األدوار.

إن اتبــاع نهــج شــامل فــي قطــاع صناعــة الخدمــات 
ســلطة  ســُيمكن  بهــا،  يتعلــق  مــا  وكل  البحريــة 
رضــا  مســتوى  رفــع  مــن  المالحيــة  دبــي  مدينــة 
العمــالء، وتعزيــز التفاعــل اإليجابــي مــع المنتفعيــن 
والشــركاء،فضًال عــن إيجــاد الفــرص االســتثمارية 
الواعــدة فــي القطــاع البحــري، وتحســين مســتوى 

ــد. ــز بحــري عالمــي ورائ ــي كمرك توحيد وتحسين اإلجراءات                                تنافســية دب

تنويع واستدامة الموارد المالية

مواصلة اإلبداع والتطوير

سعادة ووالء المتعامل

Process Integration & Optimization

Financial Diversification & Sustainability

Continuous Creativity & Development                               

Customer Happiness & Loyalty                                             

•  تبسيط اإلجراءات وتجنب االزدواجية لخلق  قيمة مضافة بما يتماشى مع أفضل الممارسات.
•  االستخدام االمثل للتقنيات الذكية والحلول المبتكرة لتقليل التكلفة والوقت.

•  رفع اإليرادات من خالل تحديد أنواع جديدة ومتنوعة من فرص وتدفقات األعمال.
•  تطوير نموذج استثمار أمثل ومستدام مـن خالل ترشيد النفقات وإدارة المـــوارد والحفاظ عليها بكفاءة.

•  استقطاب المواهب اإلماراتية والحفاظ عليها وتطوير مهاراتها لالستفادة من إمكانيات المؤسسة وقدراتها.
•  خلق بيئة عمل متميزة وتنافسية لتحسين الكفاءة واإلنتاجية داخل المؤسسة.

كات   •  تحسين رحلة المتعامل من خالل تطوير آليات التغذية الرجعية ودمج العمليات الداخلية وإنشاء شرا
   استراتيجية.

•  تبني ثقافة التميز لضمان سعادة ووالء المتعامل عبر تحفيز مبادرات التحسين المستمر بما يتماشى مع  
   توجيهات الحكومة.

•  Simplify processes and avoid duplication for value creation at par with best practices. 
•  Lead smart technology and innovative solutions for cost and time optimization.

•  Increase revenue by identifying new diversified business portfolios and streams.
•  Build optimal and sustainable investment  model by rationalizing expenditures, managing  
   and maintaining resources  efficiently.

•  Attract, retain and develop UAE talents to harness organization capability and capacity.
•  Create distinguished and competitive organizational environment to improve efficiency 
    and productivity.

•  Enhance customer journey by improving feedback mechanisms, integrating internal  
   processes and establishing strategic partnerships.
•  Foster culture of excellence by ensuring customer happiness and loyalty through driving  
   continuous improvement initiatives inline with government directives.

Vision
To Sustainably Facilitate and Promote 
Dubai as the World’s Leading Economic 
Sector.

Mission
Facilitate economic transformation of
Dubai by providing innovative processes, 
regulations, and solutions ensuring 
sustainable business activities. 

Principles
Pursuit of Excellence:  
In Everything We Do.
Customer Commitment:  
By Delivering an Outstanding Experience.
Foster Human Capital: 
Our Employees are Our Most Valuable 
Capital.
Culture of Innovation:  
We Innovate and Simplify for Better 
Future. 

الرؤية
تعزيز مكانة دبي كمركز رائد مستدام 

لدعم القطاع االقتصادي على الصعيد 
العالمي.
الرسالة

تسهيل وتعزيز التحول االقتصادي في دبي 
من خالل عمليات ولوائح تنظيمية وحلول 
مبتكرة تساهم في ضمان أنشطة تجارية 

مستدامة.
الــــمبادئ 

السعي للتميز: 
في كل ما نقوم به.
االلتزام بالمتعامل: 

بتقديم تجربة متميزة.
تعزيز الرأس المال البشري:
موظفونا رأس مالنا األغلى.

ثقافة االبتكار: 
نبتكر ونبسط من أجل مستقبل 

أفضل.
Strategic Perspectives & Objectives المحــــــاور واألهداف االستـــــــراتيجية

سراج باور تزود مناطق سكن الموظفين 
في جافزا بمحطة للطاقة الشمسية

SirajPower powering Jafza 
accommodation with Solar Plant


