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Ports, Customs and the Free Zone Corporation apply the security 
standards listed in the International Ship and Port Security Code at the 

Dubai Cruise Terminal of Shamal Holding Company

الموائن والجمارك والمنطقة الحرة تطبق المعايير األمنية المدرجة يف المدونة الدولية 
ألمن السفن والموائن يف محطة ديب كروز تيرمينال التابعة لشمال القابضه 

اإلبحــار  أثنــاء  النجــاة  ارتــداء ســترة  احــرص علــى 
بقاربــك الصغيــر المكشــوف أو عنــد االســتمتاع 

المائيــة. دراجتــك  بقيــادة 

1. Full-fledge agency. 
2. Utilization of Souq Al Marfa berths. 
3. World-class facilities.
4. Main hub of wooden dhows.

1. وكالة شاملة.
2. االستفادة من أرصفة سوق المرفأ.

3. مرافق بمستوى عالمي
 .Attended 53 minor and major accidents .41. المرجع الرئيسي للسفن الخشبية.

2. Addressed 7,436 operations-related emails.
3. Clearing of dhows with case started.
4. Strengthened network with Traders.
5. Built e-network with government stakeholders.

ً 1. التعامل مع 53 حادثاً صغيراً وكبيرا
2. معالجة 7436 رسالة بريد إلكتروين متعلقة بالعمليات.

3. العمل على السفن الخشبية المهجورة ولديها سجل قضايئ.
4. تكوين شبكة قوية مع التجار.

5. بناء شبكة إلكترونية مع الشركاء الحكوميين.

The Marine Agency for Wooden Dhows was 
established and its roles, responsibilities and 
service fees were defined.

تم إنشاء مكتب الوكيل المالحي للسفن الخشبية 
وتحديد األدوار والمسؤوليات ورسوم الخدمات.

1. الوصول إىل صفر سفن خشبية عالقة يف 
    منطقة االنتظار.

2. تخليص المعامالت للسفن الخشبية.
3. تسجيل 400 تاجر.

كثر من 5000 سفينة خشبية. 4. جذب أ

5. توفير مرافق جديدة للسفن الخشبية.

1. Achieved zero dhows at anchorage.
2. Started clearing dhows for transit.
3. Registered 400 Traders.
4. Brought in 5,000+ wooden dhows
5. Provided new facility for dhows.

1. Standardization and implementation of  
    processes and procedures at Marfa, 
    Hamriya, and Creek.
2. NAU application was introduced.
3. Met with the consul, different traders to  
    open avenues in bringing more dhows in.

1. توحيد وتنفيذ العمليات واإلجراءات يف 
المرفأ والحمرية والخور.

)NAU( 2. التعريف بتطبيق ناو
3. االجتماع مع القنصليات والتجار لفتح 
طريق يجلب المزيد من السفن الخشبية.

Onwards  2022  ًفصاعدا 

2021

December  2020  ديسمبر

August  2020  أغسطس

April  2020  أبريل

Marine Agency for Wooden Dhows Timelineالخط الزمني لمكتب الوكيل المالحي للسفن الخشبية

“Provide food for everyone, especially with the 
approach of the Holy Month of Ramadan, is our 
priority during our battle against the pandemic.”

”إطعام الطعام وخاصة ونحن على أبواب الشهر الفضيل هي 
كبر أزمة يمر بها  أولوية إنسانية ومجتمعية تفرضها ظروف أ

العالم من حولنا .. أزمة أظهرت معدن دولتنا األصيل وروح الخير 
المتجذرة يف المجتمع.. لن يمرض أحد .. ولن يحتاج أحد .. ولن 

يجوع أحد على أرض اإلمارات دون أن يهتم به الجميع..“

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

Make sure to wear a life jacket, while 
sailing in your open small boat or driving 
a Jet ski

حققــت مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة وبالتعــاون والتنســيق مــع الجهــات المعنيــة إنجــازاً جديــداً 
بتمثــل يف حصولهــا علــى شــهادة بيــان االمتثــال مــن وزارة الطاقــة والبنيــة التحتيــة، نتيجــة لتطبيقهــا المعاييــر األمنيــة 
يف محطــة ديب كــروز تيرمينــال التابعــة لشــركة شــمال القابضــه حيــث تمنــح هــذه الشــهادة للمــوائن والســفن التجاريــة 
التــي تطبــق المعاييــر األمنيــة الدوليــة المدرجــة يف المدونــة الدوليــة ألمــن الســفن والمــوائن )ISPS(، والتــي اعتمدتهــا 

.)IMO( المنظمــة البحريــة الدوليــة
وقــد ســلم ســعادة الشــيخ ســعيد بــن أحمــد آل مكتــوم المديــر التنفيــذي لســلطة مدينــة ديب المالحيــة بمؤسســة 
المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة، شــهادة المطابقــة وبيــان االمتثــال للســيد عبــدهللا بــن حبتــور الرئيــس التنفيــذي 

للشــؤون التجاريــة يف مقــر ديب هاربــر.

The Ports, Customs and Free Zone Corporation, in cooperation and coordination with the concerned 
authorities, has achieved a new achievement by obtaining a certificate of compliance statement from 
the Ministry of Energy and Infrastructure, as a result of its application of security standards at the 
Dubai Cruise Terminal of Shamal Holding Company, where this certificate is granted to ports and 
commercial ships that apply security standards. International listed on the International Ship and Port 
Security Code )ISPS(, which has been adopted by the International Maritime Organization )IMO(.

His Excellency Sheikh Saeed bin Ahmed Al Maktoum, Executive Director of Dubai Maritime City 
Authority at the Ports, Customs and Free Zone Corporation, awarded the certificate of conformity 
and statement of compliance to Mr. Abdullah bin Habtoor, Chief Commercial Officer at Dubai Harbor 
headquarters.

المسابقة الرمضانية
نبذة عامة عن  المسابقة:

ســيتم طــرح ســؤال أســبوعي مــن خــالل النشــرة   •
 4( المبــارك  رمضــان  شــهر  طــوال  اإللكترونيــة 
أســئلة(، عليكــم االحتفــاظ باإلجابــات وإرســال األربع 
إجابــات مرقمــة حســب التسلســل دفعــة واحــدة إىل 
البريــد اإللكتــروين media@pcfc.ae بعنــوان إجابــات 

الرمضانيــة. المســابقة 

آخر موعد لتلقي اإلجابات 10/05/2021  •

المســابقة مخصصة لموظفي وموظفات مؤسســة   •
والوحــدات  الحــرة  والمنطقــة  والجمــارك  المــوائن 

التنظيميــة التابعــة لهــا.
االســم  الرســالة:  يف  التاليــة  البيانــات  ذكــر  يرجــى   •
 - اإلدارة/الدائــرة   - الوظيفــي  المســمى   - الثــاليث 

الموبايــل. رقــم 

يمكــن اإلجابــة باللغــة المناســبة لكــم )العربيــة أو   •
اإلنجليزيــة(.

ســيتم اســتبعاد المشــاركات التــي تتضمــن إجابــة   •
ناقصــة. أو  غيــر صحيحــة 

سيتم اختيار فائزين 2 من خالل القرعة.  •

.QE2 الجوائز مقدمة من  •

السؤال األول:
من أول من صام من البشر؟

Ramadan Competition
G e n e r a l  I n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e 
c o m p et i t i o n :

• Every week during the holy month of 
Ramadan,  a  quest ion wi l l  be  a d d e d 
to the weekly newsletter )total of 4 
questions(. You will note the answers for 
all questions in one email, numbered in 
sequence and send it to the email media@
pcfc.ae under the title of Ramadan Contest 
Answers.

•  The deadline for receiving answers is 
05/10/2021.

• The competition is for all  employees 
i n  P o r t s ,  C u s t o m s  a n d  F r e e  Z o n e 
Corporation and its affiliated business units.

• When sending the email, please mention 
the following information in the content: 
Full  name - Job title - Business Unit 
/Department - Mobile number.

• You can answer the questions in the 
appropriate language for you )Arabic or 
English(.

• Emails received which have incorrect 
o r  i n c o m p l e t e  a n s w e r s  w i l l  b e 
disqualified.

• 2 Winners will be chosen by a lot/ draw.

•  Prizes are offered by QE2.

The first question:
Who was the first of the people to fast?


