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Smart Technologies Regulate the Entry of Wooden Dhow to Dubai
تقنيــــات ذكية تنظم دخــــــــول السفـــــــــن الخشبيــة إلــــــــــى دبــــــــي

صاحــــب الســــمو الشــــيخ محمــــد بــــن راشــــد آل 
مكتــــوم يتــــرأس اجتمــــاع مجلــــس ديب، بحضــــور 
ســــمو الشــــيخ حمــــدان بــــن محمــــد بــــن راشــــد آل 
مكتــــوم، وســــمو الشــــيخ مكتــــوم بــــن محمــــد بــــن 

راشــــد آل مكتــــوم.

واعتمـد صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن راشـد 
آل مكتــــوم خــــال االجتمــــاع حزمــــة مــــن القــــرارات 
الهادفــــة لدعــــم اســــتعداد ديب ومختلــــف جهاتهــــا 
لدخــــول مرحلــــة تنمويــــة جديــــدة، تمتــــاز بتســــارع 
اإلنجــــازات، ومضاعفــــة الجهــــود، والعمــــل بــــروح 
الفريـق الواحـد لتوفيـر بيئـة يسـتطيع فيهـا سـكان 

ديب تحقيــــق آمالهــــم وطموحاتهــــم.

His Highness Sheikh Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum chairs the Dubai 
Counci l  meet ing ,  in  the presence 
o f  His Highness Sheikh Hamdan bin 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 
and His Highness Sheikh Maktoum bin 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

During the meeting, His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum 
approved a package of decisions aimed 
at supporting the readiness of Dubai 
and its various entities to enter a new 
development phase, characterized 
by accelerated achievements, doubling 
efforts, and working with a team spirit to 
provide an environment in which Dubai 
residents can achieve their hopes and 
aspirations.

“Success is a journey, each time you 
reach a peak, you must seek another.”

”النجاح رحلة، كلما وصلت فيها إىل قمة 
تطلعت للقمة التي تليها.“

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 ديب رعاه هللا

قــال المديــر التنفيــذي لمكتــب الوكيــل الماحــي، محمــود أميــن، إن مكتــب 
الوكيــل الماحــي يعمــل علــى تطبيــق التقنيــات الذكيــة يف التعامــات، 
مثــل نظــام )الحجــز اإللكتــروين( Booking System الــذي يتــم مــن خالــه 
الرســو،  ومواقــع  إلمــارة ديب  الخشــبية  الســفن  دخــول  مواعيــد  تحديــد 
مــا يقلــل مــدة االنتظــار يف منطقــة المخطــاف، وبالتــايل تنظيــم األرصفــة 

وزيــادة طاقتهــا االســتيعابية.

أيضــا،  المســتخدمة  األخــرى  الذكيــة  األنظمــة  مــن  أميــن،  وأوضــح 
تطبيــق ”نــاو“ NAU المتخصــص يف ربــط مــاك الســفن الخشــبية 
األجنبيــة بالتجــار يف الدولــة إلكترونيــاً، حيــث يحــدد مــاك الســفن 
مــن خــال النظــام نــوع البضائــع التــي ســيتم نقلهــا، والمســاحة 
المتوفــرة والطاقــة االســتيعابية واألســعار، فيمــا يتيــح النظــام 
للتجــار يف الدولــة معلومــات عــن الســفن التــي ســتتوجه لــديب 

والمتاحــة لنقــل البضائــع إىل الوجهــات المســتهدفة.

وقــد أســهم مكتــب الوكيــل الماحــي للســفن الخشــبية يف ديب، 
حتــى   2020 يوليــو  يف  انطاقــه  اآلن، يف تطويــر أعمــال ُمــّاك الســفن الخشــبية، مــن خــال اختصار منــذ 

الوقــت والمعامــات الازمــة لتخليــص بضائعهــم، وتوحيــد الجهــة التــي يحتاجــون إىل التعامــل معهــا، 
فضــاً عــن تقديــم الخيــارات التجاريــة المتعــددة لهــم كتوفيــر فــرص العقــود طويلــة األجــل لخدماتهــم.

The executive director of the Marine Agency for Wooden Dhows office, Mahmoud 
Amin, said that the  office is working on applying smart technologies in transactions, 
such as the Electronic Booking System, through which the dates of wooden dhows 
entry to the Emirate of Dubai and the docking sites are determined, which reduces the 
waiting time in the anchorage area thus organizing the sidewalks and increasing their 
carrying capacity.

Among the other smart systems also used, Amin explained, is 
the NAU application that specializes in linking foreign wooden 
dhow owners with merchants in the country electronically, as 

dhow owners determine through the system the type of goods that will be transported, 
the available space, carrying capacity and prices, while the system allows merchants to 
have information on vessels that will depart for Dubai and are able to transport goods 
to the target destinations.

Since its launch in July 2020 until now, the Office of Marine Agency for Wooden 
Dhows in Dubai has contributed to the development of the business of wooden dhow 
owners, by shortening the time and transactions required to clear their goods, unifying 
the entity they need to deal with, as well as providing them with multiple commercial 
options as a provision and Long-term contract opportunities for their services.

سعادة سلطان أحمد بن سلّيم 
رٔييس مٔوسسة المواينٔ والجمارك 

والمنطقة الحرة
H.E. Sultan Ahmed bin Sulayem
Chairman of Ports, Customs and 
Free Zone Corporation )PCFC(

Check your marine driving l icense 
validity online without hassle. For more 
information ca l l  8008855  or  v is i t 
www.dmca.ae

البحريــة  القيــــادة  مــــن صاحيــــة رخصــــة  تحقــــق 
بخطوات بســيطة. للمزيد من المعلومـــات اتصل
 www.dmca.ae :علــى 8008855 أو قــم بزيــارة

 "تمثــل االســتراتيجية الصناعيــة الجديــدة التــي 
أطلقهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 
آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس 
الــوزراء حاكــم ديب -رعــاه هللا- نقلــة نوعيــة كبيــرة 
لاقتصــاد الوطنــي ســتعزز القــدرات التنافســية 
تحقيــق  علــى  قدرتهــا  وتدعــم  اإلمــارات  لدولــة 
الريــادة العالميــة يف مجــال الصناعــة، وســنعمل 
المــوائن  ومؤسســة  العالميــة  ديب  مــوائن  يف 
نجــاح  دعــم  علــى  الحــرة  والمنطقــة  والجمــارك 
توفــره  بمــا  للدولــة  الصناعيــة  االســتراتيجية 
المــوائن والمناطــق والحــرة والخدمــات الجمركيــة 
واللوجســتية يف إمــارة ديب مــن إمكانيــات كبيــرة 
ُتســهم يف قــدرة الشــركات الصناعيــة يف الدولــة 

علــى التطــور والنمــو".

"The new industrial strategy launched 
by His Highness Sheikh Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, Vice President and 
Prime Minister of the UAE and Ruler of 
Dubai, represents a major qualitative 
leap for the national economy that will 
enhance the competitiveness of the 
UAE and support its ability to achieve 
global leadership in the field of industry.
We in DP World and the Ports, Customs 
and Free Zone Corporation will work to 
support the success of the country's 
industrial strategy through the great 
potentials provided by the ports, free 
zones, customs and logistical services in 
the Emirate of Dubai that contribute to 
the ability of industrial companies in the 
country to develop and grow".

فريــــق إدارة االســــتراتيجية واالتصــــال يكــــرم الزميــــل أيب محمــــد مهنــــا - ضابــــط جــودة وأداء، 
لحصولــه علــى شــــهادة البكالوريــــوس يف إدارة األعمــال والجــودة مــــن جامعــــة حمـــدان بـــن 

ــة. ــد الذكيـ محمـ
متمنيــن لــه دوام التقــدم والتوفيق والنجاح.

The Strategy and Communication Department team honors the colleague Oubai 
Muhammad Muhna - Quality and Performance Officer, for obtaining a bachelor's degree 
in Quality and Business Management from Hamdan Bin Muhammad Smart University.

We wish him continued progress, success and prosperity.


