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“إن السعادة الحقيقية تكمن يف
التطور والنجاح”.
“True joy is that which comes from
”progress and success.
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب رعاه هللا

His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Vice President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai

بوابة إلكترونية موحدة لخدمات اإلقامة التي تقدمها تراخيص يف ديب
A unified online portal for residency services offered
by Trakhees in Dubai

المؤتمر العالمي الخامس لبرنامج
المشغل االقتصادي المعتمد
The 5th WCO Global AEO
Conference
يَنضــم ســعادة ســلطان أحمــد بــن ســليم رئيــس
مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موائن
ديب العالميــة رئيــس مؤسســة المــوائن والجمــارك
والمنطقــة الحــرة رئيــس غرفــة تجــارة ديب العالميــة،
إىل نخبــة مــن القــادة والخبــراء يف مجــال العمــل
الجمركــي بالمؤتمــر العالمــي الخامــس لبرنامــج
المشــغل االقتصــادي المعتمــد .وقــد قــاد ســعادة
ســلطان بــن ســليم التوســع الســريع للبنيــة
التحتيــة يف ديب ،بمــا يف ذلــك المــوائن والمناطــق
الحــرة ،وســاهم يف دعــم مســار التنميــة يف دولــة
اإلمــارات.
DP World Group Chairman and CEO,
Chairman of Ports, Customs and Free
Zone Corporation, HE Sultan Ahmed
Bin Sulayem joins a host of renowned
speakers at the 5th WCO Global AEO
Conference. His Excellency is a customs
and economic zone veteran who
spearheaded the rapid expansion of
Dubai’s infrastructure, including ports
and freezones, contributing significantly
to the stellar growth of the UAE.

انضمام المؤسسة لمجموعة ديب للجودة
PCFC joins Dubai Quality Group
مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة تنضــم
لمجموعــة ديب للجــودة كعضــو ذهبــي لعــام 2022 - 2021
Ports, Customs and Free Zone Corporation, joins Dubai
Quality group as a gold member for 2021 - 2022

ترقبــوا يف العــدد القــادم مــن النشــرة اإللكترونيــة
اإلعـ ــالن عـ ــن نتائـ ــج الفـ ــائزي ـ ــن ف ـ ـ ــي المسابقــة
الرمضانيــة.
Stay tuned for the next issue of the
newsletter we will announce the names of
the winners in the Ramadan competition.

وقعــت مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة اتفاقيــة تعــاون مــع شــركة إماراتــك الرائــدة يف مجــال
تكنولوجيــا المعلومــات والحلــول اإللكترونيــة ،بهــدف تعزيــز خدمــات الر بــط اإللكتــروين بكفــاءة وفعاليــة،
وتحقيــق التكامــل يف الجهــود المبذولــة لخدمــة مختلــف شــرائح المتعامليــن ،عبــر بوابــة إلكترونيــة موحــدة
للخدمــات التــي تقدمهــا المؤسســة مــن خــال دائــرة التخطيــط والتطويــر  -تراخيــص ،مرتبطــة ببعــض
خدمــات اإلدارة العامــة لإلقامــة وشــؤون األجانــب بــديب.

لقاء مفتوح مع التجار الصوماليين
والشركاء االستراتيجيين
Open meeting with Somali
Merchants and strategic partners
عقــدت مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة
الحــرة ،لقــا ًء مفتوح ـا ً مــع التجــار الصومالييــن
والشــركاء االســتراتيجيين وذلــك بحضــور كل
مــن ســعادة عمــر عبــد العزيــز نــور القنصــل العــام
لجمهوريــة الصومــال يف ديب ،والســيد محمــود
محمــد أميــن المديــر التنفيــذي لمكتــب الوكيــل
المالحــي للســفن الخشــبية .وقــد هــدف اللقــاء
إىل التعــرف علــى مقترحــات تطويــر الخدمــات
المقدمــة للتجــار ،والتعــرف علــى التحديــات،
ودراســة الحلــول المقترحــة ،بمــا يســهم يف تعزيــز
مســتوى جــودة وكفــاءة الخدمــات التــي يقدمهــا
مكتــب الوكيــل المالحــي للســفن الخشــبية.
Ports, Customs and Free Zone
Corporation held an open meeting with
Somali merchants and strategic partners,
in the presense of His Excellency Omar
Abdul Aziz Noor, Consuul of the General
of the Republic of Somalia in Dubai and
Mr. Mahmoud Mohamed Amin, CEO of
the Marine Agency for Wooden Dhows.
The meeting aimed to identify proposals
for developing services provided to
merchants, along with challenges, and
study proposed solutions, in a way that
contributes to enhancing the quality and
efficiency of services provided by the
Marine agency for Wooden Dhows.

وقــع االتفاقيــة مــن طــرف المؤسســة ســعادة عبــدهللا بالهــول الرئيــس التنفيــذي لدائــرة التخطيــط والتطويــر
 تراخيــص ،فيمــا وقعهــا مــن طــرف إماراتــك ســعادة ثــاين الزفيــن رئيــس مجموعــة شــركات إماراتك ،بحضورســعادة الشــيخ ســعيد بــن أحمــد بــن خليفــة آل مكتــوم المديــر التنفيــذي لســلطة مدينــة ديب المالحيــة بمقــر
الســلطة بديب.
وأوضــح ســعادة عبــدهللا بالهــول بأنــه بموجــب االتفاقيــة ســتعمل إماراتــك علــى إنشــاء بوابــة ذكيــة موحــدة
تر بــط خدمــات تراخيــص بخدمــات اإلدارة العامــة لإلقامــة وشــؤون األجانــب بــديب وفــق اللوائــح واألنظمــة
المعمــول بهــا ،يف خطــوة تهــدف مــن خاللهــا تراخيــص إىل اســتبدال واجهــات المســتخدم التقليديــة بأخــرى
ذكيــة ،بــدون أي تغييــر علــى اإلجــراءات أو الرســوم والمســتندات.
مــن جانبــه صــرح ســعادة ثــاين الزفيــن رئيــس مجموعــة شــركات إماراتــك " :تماشــيا ً مــع سياســة الدولــة يف
توحيــد تقديــم الطلبــات للمتعامليــن وتعزيــز مفهــوم الحكومــة الذكيــة ،يســعدنا يف شــركة إماراتــك أن نوقــع
اتفاقيــة تعــاون مــع مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة وذلــك للمســاهمة يف اإلرتقــاء بمســتوى
ســعادة المتعامليــن عــن طريــق اســتخدام أفضــل الوســائل التقنيــة وأحدثهــا لر بــط الخدمــات بحيــث يصبــح
الحصــول علــى التأشــيرات أســهل وأبســط وأ كثــر فعاليــة ويحقــق رضــا المتعامليــن" وذلــك تماشــيا ً مــع
الرؤيــة الســديدة لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس
الــوزراء حاكــم ديب ،رعــاه هللا.
The Ports, Customs and Free Zone Corporation signed a memorandum of understanding
with, Emaratech, the leading company in the field of information technology and electronic
solutions. The aim of it was to enhance the electronic connectivity of services efficiently
and effectively, and achieving integration in the efforts made to serve various segments
of customers. This enhancement will be provided by PCFC through the Department
of Planning and Development - Trakhees in relation to some services of the General
Directorate of Residency and Foreigners Affairs in Dubai.
The memorandum was signed from PCFC side by, His Excellency Abdullah Belhoul, Chief
Executive Officer of the Department of Planning and Development - Trakhees, while
from Emaratech it was signed by His Excellency Thani Al Zafin, Chairman of Emaratech
group, in the presence of His Excellency Sheikh Saeed bin Ahmed bin Khalifa Al Maktoum,
Executive Director of the Dubai Maritime City Authority at the headquarters of the
authority in Dubai.
His Excellency Abdullah Belhoul explained that according to the agreement, Emaratech
would work to establish a unified smart portal that links licensing services to the services
of the General Directorate of Residency and Foreigners Affairs in Dubai, in accordance
with the applicable rules and regulations. This came as a step through which Trakhees
aims to replace traditional user interfaces with smart ones, without any change to
procedures or Fees and documents.
On his part, His Excellency Thani Al Zafin, Chairman of Emaratech Group stated: “In line
with the UAE’s policy of unifying the submission of requests for customers and promoting
the concept of smart government, we are pleased at Emiratech to sign this mou with Ports,
Customs and Free Zone Corporation in order to raise the level of customer happiness
by linking the best and latest technical means to services. Which will make obtaining
visas easier, simpler and more effective and achieve customer satisfaction, " and in line
with the sound vision of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice
President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai.

