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”بالحكمة والتأني واإليمان بالله والوطن استطعنا أن نخطو خطوات حثيثة نحو 
التقدم في هذه المسيرة، ألننا على يقين أن الوحدة والتآزر هما جناحا القوة 

لشعوب المنطقة.“

“It was with wisdom, delibration and faith in Allah and the 
nation that we were able to take firm steps towards progress, 

for we believe unity and solidarity are the pillars of strength 
for the people of this region.”

Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan, may god have mercy upon him  

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه
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Dubai Ports Authority Responsibilities 
include:
 
*Development and maintenance of the infra-structure in the ports.

*Establishment of the necessary rules for the administration and 
operation of the ports.

*Stipulation of functions and activities which users are allowed to 
perform in the ports.

*Establishment of offices and appointment of representatives for 
the promotion of the ports.

*Render all kinds of services to the users of the ports and, impose 
and collect the tariffs and fees in return for the services provided by 
the Authority.

*Co-operation, coordination and conclusion of agreements with 
other local and international bodies.

تتولى سلطة موانئ دبي عدد من المهام منها:
 

*تطوير وصيانة البنية التحتية في الموانئ.

*وضع القواعد الالزمة إلدارة وتشغيل الموانئ.

*وضع شروط للوظائف واألنشطة التي يسمح للمستخدمين بأدائها في 
الموانئ.

*إنشاء مكاتب وتعيين ممثلين لتطوير الموانئ.

*تقديم جميع أنواع الخدمات لمستخدمي الموانئ وفرض وتحصيل الرسوم 
مقابل الخدمات المقدمة.

*التعاون والتنسيق وإبرام االتفاقيات مع الهيئات المحلية والدولية األخرى.
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النشرة اإلخبارية

وجــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 
آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس 
بتســريع  اللــه-،   رعــاه   - دبــي  الــوزراء حاكــم 
وتيرة  توزيع اللقاحات حول العالم، مع التركيز  
دعمــًا  الناميــة،  البلــدان  علــى  خــاص  بشــكل 
لمبادرة كوفاكس  COVAXالتي أطلقتها منظمة 
الصحــة العالميــة. وأكــد ســعادة ســلطان أحمــد 
والرئيــس  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  ســليم  بــن 
العالميــة،  دبــي  لمجموعــة موانــئ  التنفيــذي 
والجمــارك  الموانــئ  مؤسســة  رئيــس 
والمنطقــة الحــرة، خــالل زيارتــه إلــى مطــار دبــي 
محبــوب  أحمــد  ســعادة  بحضــور  الدولــي 
مصبــح المديــر العــام لجمــارك دبــي أن دولــة 
اإلمــارات رائــدة فــي تعزيــز الجهــود اإلنســانية 
العالميــة الراميــة إلــى وقــف انتشــار فيــروس 
كوفيــد19،  جائحــة  بدايــة  منــذ  كورونــا 

للمســاعدات فــي مكافحــة الفيــروس فــي المنطقــة والعالــم، ووضعــت دبــي بنيتهــا التحتيــة المتطــورة وخبرتهــا اللوجســتية، فــي 
خدمــة تخزين وتوزيع لقاح كوفيد19.

اإلمارات أكبر مزود للمساعدات لمكافحة كوفيد 19
UAE is the World's Top Humanitarian Donor in Combating Covid 19

HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai has 
directed the acceleration of the distribution of the vaccine, especially to developing countries in support of 
COVAX initiative, launched by the World Health Organization, to ensure two billion vaccines are fairly delivered 
during 2021. HE Sultan bin Sulayem, DP World Group Chairman & CEO and Chairman of Ports, Customs and 
Free zone Corporation, accompanied by HE Ahmed Mahboob Musabih Director General of Dubai Customs 
during a visit at Dubai Airport, stated that the UAE has been among the top countries in supporting international 
efforts to curb the spread of the Covid-19 virus since the start of the crisis. "The UAE is the world's top 
humanitarian donor of aids and logistics related to combating the virus in the region and beyond. The country 
has put all its advanced infrastructure and deep-rooted experience in logistics to help with the transportation of 
the vaccines.
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