
"عملت مؤسسة الموا� والجمارك والمنطقة الحرة على بناء نموذج استراتيجي فريد من نوعه يعد منطلقاً لبلوغ أرىق مستويات اإلبداع واالبتكار يف مجاالت عملها وخدماتها المختلفة 
والتي تقدمها لشريحة واسعة من المتعاملين، وذلك عبر تضمين ثقافة االبتكار ضمن المبادئ االستراتيجية المعتمدة يف خطتها لألعوام 2021-2025، بما يواكب أجندة المستقبل 

لجعل ديب المدينة األكثر ابتكاراً يف العالم، وخطة ديب 2021 التي تهدف إىل أن تكون ديب سباقة ومبدعة يف تلبية حاجات الفرد والمجتمع"

The Ports, Customs and Free Zone Corporation has worked to build a unique strategic model that is a starting point for achieving the highest levels of 
creativity and innovation in its various fields of work and services, which it provides to a wide range of customers, by including the culture of innovation 
within the strategic principles adopted in its plan for the years 2021-2025, in line with The future agenda to make Dubai the most innovative city in the 
world, and the Dubai Plan 2021, which aims for Dubai to be proactive and creative in meeting the needs of the individual and society.

سعادة سلطان أحمد بن سليم
رئيس مؤسسة الموا� والجمارك والمنطقة الحرة

H.E. Sultan Ahmed Bin Sulayem
Chairman of Ports,Customs and Free Zone Corporation
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 Weather Condition  حالة الطقس فعاليات نهاية األسبوع
Weekend Activities

الخميس
Thursday

25/02

اليوم الوطني الكويتي

Kuwait National Day

الجمعة
Friday
26/02

سلسلة سباقات "سوبر سبورتس نايت رن" 
ذا تراك، ميدان جولف

7:00 - 9:30 مساء
Super Sports Night Run Series
The Track, Meydan Golf
7:00 - 9:30 pm

السبت
Saturday

27/02

أ سبيس أوديسي" (عرض  الفلم:  "  عرض 
خارجي - اللغة اإلنجليزية فقط)
سينما عقيل، ديب -  8:00 مساًء

Film  Screening: A Space Odyssey 
(English only - Outdoor Screening)
Cinema Akil, Dubai - 8:00 pm

Sheikh Saeed bin Ahmed bin Khalifa Al Maktoum, Executive Director of Dubai 
Maritime City Authority (DMCA) visited several stands in IDEX and NAVDEX 
that showcased military equipments and the latest developments in land and 
marine military technology, and the development of the national and 
international defence sectors. He also visited the stand of The Critical 
Infrastructure and Coastal Protection Authority (CICPA). Sheikh Saeed also 
visited the vessel (Shujaa) a testament to the quality of national defence 
products and will join the national maritime fleet, enhancing the UAE Navy’s 
capabilities. 

Sheikh Saeed bin Ahmed bin Khalifa Al Maktoum, Executive 
Director of Dubai Maritime City Authority (DMCA) visited IDEX 
and NAVDEX

هل تعلم؟

Did You Know?

هدفنا أن يكون االبتكار عادة حكومية وممارسة يومية وثقافة مؤسسية راسخة

Our aim is to make innovation a governmental habit, a daily practice and 
an established corporate culture

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  
His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum

زيارة الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة مدينة  
ديب المالحية لمعرضي ايدكس ونافدكس

ديب  مدينة  لسلطة  التنفيذي  المدير  مكتوم،  آل  خليفة  بن  أحمد  بن  الشيخ سعيد  زار سعادة 
العسكرية  المعدات  ايدكس ونافدكس، واطلع على  المشاركة يف معرضي  المنصات  المالحية 
المتطورة يف مجاالت الدفاع على المستويين المحلي والعالمي وآخر التطورات التكنولوجية يف 
الحيوية  المنشآت  حماية  جهاز  منصة  بزيارة  أيضا  وقام  والبحرية،  البرية  العسكرية  المجاالت 
والسواحل، وسفينة (شجاع) والتي تؤكد على جودة منتجات الدفاع الوطني والتي ستشارك يف 

األسطول البحري الوطني لتعزيز القدرات البحرية اإلماراتية.

Innovators ن  و مبتكر

إبداعية وذلك من خالل دعم  بيئة  الحرة على خلق  والمنطقة  والجمارك  الموا¸  تحرص مؤسسة 
والصحة  البيئة  إدارة  مبتكر يف  وهو موظف  السيد عبدهللا جاسم  مواهب موظفيها ومن ضمنهم 

والسالمة يعمل على ابتكار األثاث واألدوات المكتبية من خالل إعادة تدوير المعدات المستهلكة.
وللسيد عبدهللا العديد من المبادرات واألفكار اإلبداعية والمبتكرة التي ساهمت يف زيادة اإليرادات 
يف  يصب  مما  العمل  مجال  يف  أجراها  التي  التحسينات  من  العديد  عبر  السابقة  السنوات  خالل 

مصلحة المؤسسة.

The Ports, Customs and Free Zone Corporation is keen to create a creative 
environment by supporting the talents of its employees, including Mr. Abdulla Jasem 
an innovative employee in Environment, Health and Safety (EHS) Department who 
works on creating furniture and office tools by recycling consumable material. 

Abdulla has a lot of creative ideas and innovative solutions which contributed to 
increasing revenues during the previous years through many improvements he made 
in the field of work, which is in the interest of PCFC.

Abdulla Jasem عبدهللا جاسم
Senior Officerضابط أول

والمنطقة  والجمارك  الموا¸  لمؤسسة  األمني  الذراع  هي  األمن  إدارة 
أجل  من  والدولية  المحلية  األمنية  المعايير  تنفيذ  على  وتعمل  الحرة، 

ضمان األمن والسالمة واالستقرار يف القطاع البحري والمنطقة الحرة.

The Security Department is the security arm of the Ports, 
Customs and Free Zone Corporation, and works to implement 
local and international security standards in order to ensure 
security, safety and stability in the maritime sector and the 
free zone.

SECURITY DEPARTMENT إدارة األمــــــــــــــــــــــــــن


