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رئيس الدولة يعلن 2021
"عام الخمسين"

UAE President

احتفاال ً بإنجازات خمسين عاما ً
مضت واستعدادا ً للمستقبل

declares 2021 "The Year 50", in the
UAE, as the nation celebrates
its milestone Golden Jubilee.

مكتب الوكيل المالحي للسفن الخشبية ينظم دخول نحو  1700سفينة
خشبية إىل إمارة ديب يف 2021
Marine Agency organized the entry of 1700 wooden ships
to Dubai in 2021
تعمــل مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة ضمــن رؤيتهــا علــى تعزيــز مكانــة ديب كمركــز رائــد
مســتدام لدعــم القطــاع االقتصــادي علــى الصعيــد العالمــي ،ومــن خــال مكتــب الوكيــل المالحــي للســفن
الخشــبية يتــم تنظيــم حركــة دخــول وخــروج الوســائل الخشــبية البحريــة إىل إمــارة ديب بمــا يضمــن ســهولة
وانســيابية حركتهــا وتذليــل العقبــات التــي كانــت تواجههــا ســابقاً ،بهــدف اســتقطاب تلــك الســفن لــديب،
وضمــان التزامهــا بالمعاييــر المحليــة والدوليــة المعمــول بهــا وإجــراءات األمــن والســامة خــال فتــرة
تواجدهــا.
وقــد نجــح المكتــب خــال فتــرة وجيــزة مــن انطالقــه يف يوليــو  2020علــى القيــام بــأدوراه المطلوبــة
بالتنســيق والتعــاون مــع الســلطات األمنيــة والمحليــة المعنيــة يف الدولــة ،وتشــير آخــر اإلحصائيــات إىل
أن المكتــب وخــال الشــهرين الســابقين مــن العــام الجــاري  2021عمــل علــى تنظيــم دخــول نحــو 1700
ســفينة خشــبية إىل إمــارة ديب ،بالرغــم مــن القيــود التــي تفرضهــا جائحــة كوفيــد  19والتــي أثــرت بشــكل
عــام ســلبا ً علــى حركــة التجــارة العالميــة ،إىل أن ديب الزالــت وجهــة التجــارة العالميــة والتاريخيــة أيض ـا ً
خاصــة للســفن الخشــبية.
خــال العــام الجــاري دخلــت إىل ديب أ كثــر مــن  86ألــف طــن مــن الســلع والمــواد االســتهالكية مــن خــال
الســفن الخشــبية ،يف المقابــل فقــد نقلــت الســفن الخشــبية مــن ديب صــادرات بلــغ مجموعهــا أ كثــر مــن
 173ألــف طــن إىل مختلــف دول العالــم .إن اســتمرار حركــة تجــارة الصــادرات والــواردات مــن وإىل ديب
يعــزز الموقــع الريــادي الــذي بلغتــه اإلمــارة يف مجــال التجــارة العالميــة .و يــأيت ذلــك بفضــل التوجهــات
الحكوميــة والقــرارات الرشــيدة التــي يتــم اإلعــان عنهــا بشــكل مســتمر والتــي تصــب يف مصلحــة تنميــة
االقتصــاد الوطنــي.
Ports, Customs, and Free Zone Corporation (PCFC) works through its vision to
sustainably facilitate and promote Dubai as the World’s leading economic sector, and
through the Marine Agency of Wooden Dhows office, it’s managing
the movement of wooden marine dhows in and out of Dubai.
The Marine Agency of Wooden Dhows creates a clear path
for the dhows to follow when they arrive in Dubai waters
and enforces a set of local and international standards and
procedures for safety and security during their stay.
After its launch in July 2020, the Marine Agency of Wooden
Dhows succeeded in carrying out its required roles in
collaboration with the security and local authorities of
the UAE.
The latest statistics indicate that during the
previous two months of the current year 2021,
the office worked to organize the entry of about
1700 wooden ships to the Emirate of Dubai.
It is clear that Dubai remains a global and
historical trade destination, especially for
wooden ships despite the restrictions imposed
by the Covid-19 pandemic.
When looking at the data of the current year, more
than 86 thousand tons of goods and consumables
were imported on wooden ships to Dubai, and more
than 173 thousand tons were exported from Dubai
to various countries of the world.
This continuous movement of exports and
imports to and from Dubai reinforces the
leadership position that the emirate has
reached in the field of global trade.

جمارك ديب تحصل على شهادة أفضل
بيئة عمل لعام 2021
Dubai Customs is certified as
Great Place to Work 2021
تَســلم ســعادة أحمــد محبــوب مصبــح المديــر العــام
لجمــارك ديب شــهادة حصــول الدائــرة علــى اعتمــاد
أفضــل بيئــة عمــل لعــام  2021والتــي تمنحهــا
المنظمــة األمريكيــة "غريــت بليــس تــو ورك" ،بنــا ًء
على االســتبانة الخاصة بمؤشــر الثقة التي تم طرحها
علــى الموظفيــن لقيــاس تجربتهــم يف العمل بجمارك
ديب ،جــرى تســليم الشــهادة يف المقــر الرئيســي
للدائــرة بحضــور إبراهيــم المغر بــل مديــر عــام غريــت
وعمــان وقطــر،
بليــس تــو ورك يف اإلمــارات الكويــت ُ
و دينزيــل آلــن واشــنطون ،مديــر عالقــات العمــاء يف
غريــت بليــس تــو ورك ،وعــدد مــن المــدراء التنفيذيــن
ومــدراء االدارات بالدائــرة.
ويــأيت منــح شــهادة أفضــل بيئــة عمــل للجهــات التــي
ُتســهم يف تحقيــق التم ّيــز المهنــي لموظفيهــا ،وتوفــر
لهــم بيئــة عمــل مثاليــة مــن مختلــف النواحــي وذلــك
اســتنادا ً إىل التحليــل الشــامل والمســتقل الــذي
تجريــه المنظمــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
إذ تعتمــد هــذه الشــهادة علــى التغذيــة الراجعــة التــي
يتــم تقديمهــا مــن الموظفيــن كجــزء مــن اســتطالع
موســع حــول تجربتهــم يف مــكان عملهــم.
وجــاء الحصــول علــى الشــهادة بنــاء علــى مؤشــر الثقــة
والــذي تحقــق مــن خاللــه نتائــج ايجابيــة ،حيــث تــم
االســتناد علــى معاييــر تقييــم رئيســية حققــت فيهــا
جمــارك ديب نِســب مرتفعــة منهــا فعاليــة وتأثيــر
االتصــال والتواصــل الداخلــي بيــن فريــق القيــادة
والموظفيــن ،شــعور الموظــف بالفخــر تجــاه العمــل
الــذي يؤديــه ،الرفــاه الوظيفــي وتحقيــق التــوازن بيــن
الحيــاة الشــخصية والعمــل ،قــدرة الدائــرة علــى احتــواء
وتطويــر كفــاءة الموظفيــن المبدعيــن والمبتكريــن،
روح الفريــق والعمــل الجماعــي ،الهويــة والثقافــة
المؤسســية لجمــارك ديب ،والمســؤولية المجتمعيــة.
Director General of Dubai Customs H.E.
Ahmed Mahboob Musabih received the
“Great Place to Work” certificate, which
puts Dubai Customs as the first customs
o r ga n i z at i on to h ave re c e i ve d s u c h
certification.
The certificate was given to Dubai Customs
in the presence of Ibrahim Mougharbel,
®Managing Director, Great Place To Work
UAE, Kuwait, Oman and Qatar, Danzel Alan
Washington, Account Manager at Great
Place To Work, and members of senior
management at Dubai Customs.
The certificate was awarded to Dubai
Customs based on an employee survey
that covered many aspects in the work
environment , including the effective
communication between the management
and the employees, balance between
personal life and work, CSR, creativity, and
teamwork.

Motor marine crafts shall always give
way to other non-motor crafts such as
sail boats, rowing boats, kayak etc., and
adhere to the safety guidelines.
يجــب علــى الوســائل البحريــة ذات المحــركات
إفســاح الطريــق أمــام القــوارب الشــراعية وقــوارب
التجديــف والكايــاك وغيرهــا مــن الوســائل بــدون
محــركات وااللتــزام بإرشــادات الســامة.

إدارة األمن تنظم برنامج تدريبي لحراس
األمن عن "التميز يف األداء األمني"
PCFC Security managed
a “Security Performance
Excellence” programme for the
Security guards.

