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“Positive energy gives you a nice perspective 
of life and provide you with ambition and 

motivation for you to succeed.”

”الطاقة اإليجابية تعطيك منظورًا جميًال للحياة وتزودك 
بالدافع والتحفيز والطموح الذي تحتاجه للنجاح.“

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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On the Radar

DMCA recognises the need for a resilient 
growth strategy that incorporates both 
the company’s core values as well as the 
changing times. Our future plans will follow 
a three-tiered approach, which aim to blend 
all the facets of the sector under a unified 
methodology, elevating DMCA to the 
position of being a community focused on 
the future.

Recogn i s ing  the  p i vota l  ro l e  that 
governmental entities, private companies 
and establ ishments and indiv iduals 
involved in the Dubai maritime sector 
play, the organisation will concentrate 
on  collaboration and partnership with 
all  such entities, ensuring a single-minded 
approach toward a distinct goal.

DMCA w i l l  a l so  c reate  a  funct iona l 
framework to regulate the compliance of 
international, federal and local maritime and 
environmental standards, so as to create a 
safe and secure environment for all maritime 
activities in Dubai waters.

استشراف المستقبل

حلقات شبابية

جــــافــــــزا تنضم إلى ستار-كى كوشير

التجارة المتبادلة بين اإلمارات 
وإندونيسيا

فــي الوقــت الــذي تركــز فيــه ســلطة مدينــة دبــي 
األساســية  بأهدافهــا  االلتــزام  علــى  المالحيــة 
اتبــاع  أهميــة  تــدرك  أجلهــا،  مــن  ُأنشــئت  التــي 
مــع  تتماشــى  مرنــة  مســتقبلية  اســتراتيجية 
المتغيــرات الزمنيــة. وســتتبع الســلطة فــي تنفيــذ 
ثالثــة  مــن  يتألــف  نهجــًا  المســتقبلية  خططهــا 
مســتويات، تهــدف جميعهــا إلــى توحيــد كافــة 
جوانــب القطــاع البحــري تحــت مظلــة واحــدة مــن 
وإعطائهــا  الســلطة  بمســتوى  النهــوض  أجــل 
نقلــة نوعيــة تكــون بموجبهــا جهــة مجتمعيــة تركــز 

المســتقبلية.  تطلعاتهــا  علــى 
يتمثــل المســتوى األول بتكثيــف جهــود الســلطة 
مــن أجــل توســيع أطــر الشــراكة الفعليــة والتعــاون 
مــع جميــع الجهــات الحكوميــة والشــركات الخاصة 
واألفــراد المعنييــن ضمــن القطــاع البحــري فــي 
دبــي، وذلــك إدراكًا منهــا للــدور المحــوري الــذي 
دور  إلــى  تهــدف  والتــي  الجهــات  هــذه  تلعبــه 
متكامــل، مؤكــدة بالوقــت ذاتــه علــى اتبــاع نهــج 
موحــد يضمــن تحقيــق كافــة األهــداف المرجــوة 

مــن إنشــائها. 
األطــر  توســيع  فــي  الثانــي  المســتوى  ــل  ويتمثَّ
المعاييــر  تطبيــق  فــي  تســاهم  التــي  العمليــة 
للقوانيــن  وفقــًا  الممارســات  وأفضــل  البحريــة 
ــك مــن أجــل  ــة، وذل ــة والمحلي ــة واالتحادي الدولي
جميــع  مــع  تتالئــم  ســالمة  بحريــة  بيئــة  إيجــاد 

دبــي. إمــارة  فــي  البحريــة  األنشــطة 

نهنــئ ســعادة ســلطان بــن ســليم، رئيــس مجلــس 
موانــئ  لمجموعــة  التنفيــذي  والرئيــس  اإلدارة 
دبــي العالميــة علــى كونــه أول الفائزيــن بجائــزة 
ــد بالتزامــن  أفضــل مســتثمر مؤسســي فــي الهن
مــع يــوم الجمهوريــة الهنديــة. وتأتــي الجائــزة فــي 
إطــار جهــوده الرائــدة بتطويــر شــبكة لوجســتية 
تضــم مرافــق للتبريــد فــي الدولــة، باإلضافــة إلــى 
الصنــدوق الوطنــي لالســتثمار والبنيــة التحتيــة 

.(NIFF)
We congratulate HE Sultan bin Sulayem, 
our  G roup  Cha i rman  and  C E O,  fo r 
being the first recipient of the "Most 
Distinguished Institutional Investor in 
India” award this Indian Republic Day. This 
comes in recognition of his pioneering 
efforts to develop the country’s cold chain 
logistics network alongside the National 
Investment and Infrastructure Fund 
(NIFF).

The Director General of Dubai Customs 
welcomes the ideas submitted by the youth 
participating in the youth circle of the 
International Customs Day on establishing 
a youth council in the department and 
developing academic curricula to study 
customs sciences in cooperation with 
universities so that these ideas are among 
the projects that the department is working 
on studying and implementing during 
the coming period, and the price of His 
Excellency Saeed Al Nazari Director General 
of the Federal Youth Foundation for the 
role played by Dubai Customs and its team 
in the economic development path in the 
Emirate of Dubai, praising their confidence 
in the youth and calling on various national 
and private institutions to invest in the field 
of empowerment, youth engagement and 
capacity building.

باألفــكار  يرحــب  دبــي  لجمــارك  العــام  المديــر 
المقدمــة مــن الشــباب المشــاركين فــي الحلقــة 
حــول  للجمــارك  العالمــي  باليــوم  الشــبابية 
تأســيس مجلــس للشــباب فــي الدائــرة وتطويــر 
المناهــج االكاديميــة لدراســة العلــوم الجمركيــة 
بالتعــاون مــع الجامعــات لتكــون هــذه األفــكار مــن 
ــى دراســتها  ــرة عل ــي تعمــل الدائ المشــروعات الت
وتنفيذهــا خــالل الفتــرة المقبلــة، وثمــن ســعادة 
ــة  ــر عــام المؤسســة االتحادي ســعيد النظــري مدي
للشــباب بالــدور الــذي تلعبــه جمــارك دبــي وفريــق 
عملهــا فــي مســار التنميــة االقتصاديــة فــي إمــارة 
دبــي، مشــيدا بثقتهــم بالشــباب داعيــا مختلــف 
ــى االســتثمار  ــة والخاصــة إل المؤسســات الوطني
فــي مجــال التمكيــن واإلشــراك الشــبابي وبنــاء 

القــدرات.

Youth Circle

العــام  المديــر  مصبــح  محبــوب  أحمــد  ســعادة 
ــي يســتقبل ســعادة حســين باقيــس  لجمــارك دب
ــة االمــارات  ــة االندونيســية لدول ســفير الجمهوري
العربيــة المتحــدة، لبحــث تعزيز التعاون المشــترك 
مــن أجــل دعــم نمــو التجــارة بيــن دولــة االمــارات 
والجمهوريــة االندونيســية خدمــًة لمصالــح البلديــن 

الصديقيــن.
His Excellency Ahmed Mahboob Musabih, 
Director General of Dubai Customs, receives 
His Excellency Hussein Baqis, Ambassador 
of the Republic of Indonesia to the United 
Arab Emirates, to discuss strengthening 
joint cooperation in order to support the 
growth of trade between the UAE and the 
Republic of Indonesia in the service of the 
interests of the two friendly countries.

Mutual trade between UAE and 
Indonesia

Jafza has signed an MoU with STAR-K 
Kosher Certification, one of the largest 
kosher  cert i f icat ion agencies .  This 
partnership with their Middle Eastern arm 
will help educate their partners and aid 
widespread kosher certification across the 
Food and Agricultural sectors. The MoU 
was signed by Ahmad Al Haddad, Chief 
Operating Officer, Parks and Zones for DP 
World, UAE Region and Rabbi Ahron Haskel, 
Vice President, STAR-K Kosher Certification 
in the Middle East, Europe and Africa.

"ســتار-كي  مــع  تفاهــم  مذكــرة  جافــزا  وقعــت 
كوشــير" لشــهادات كوشــير. وتعتبــر الشــركة واحــدة 
إصــدار  مجــال  فــي  الرائــدة  الشــركات  أكبــر  مــن 
مــع  شــراكتها  وستســاهم  الكوشــير.  شــهادات 
جافــزا، ذراعهــا بمنطقــة الشــرق األوســط فــي تعزيــز 
توزيــع شــهادات كوشــير فــي قطــاع منتجــات الســلع 
الغذائيــة والزراعيــة. ووقــع مذكــرة التفاهــم أحمــد 
بمجمعــات  للعمليــات  التنفيــذي  المديــر  الحــداد، 
األعمــال والمناطــق الحــرة فــي موانئ دبــي العالمية 
- إقليــم اإلمــارات، والحاخــام أهــرون هاســكل، نائــب 
رئيس"ســتار-كي كوشــير" لشــهادات كوشــير فــي 

الشــرق األوســط وأوروبــا وإفريقيــا.

JAFZA joins forces with STAR-K 
Kosher


