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النشرة اإللكترونية

ً
 كما..إجالل واحتراما ونحن نرفع راية االمتنان
 بجهود فريق نقف له..2020  إ كسبو.. نصنع المستقبل من هنا.."عندما تتواصل العقول
."أشكر أفراد الخدمة الوطنية على جهدهم المثايل
“A meeting of the minds, communication through culture… This is how we create the future, right here from EXPO
2020 Dubai. I am so proud of our teams for all their efforts to make this a reality and I also thank our National
Service personnel for their outstanding efforts.”
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
 رئيس المجلس التنفيذي،ويل عهد ديب

Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum
The crown prince of Dubai, Chairman of the executive Council

لتقديم تجربة متميزة ألصحاب الوسائل البحرية وكذلك بهدف جذب اليخوت األجنبية إىل ديب وجعلها مقصدا ً للسياحة البحرية العالمية
To provide an outstanding experience for marine crafts owners, as well as its aiming to attracts foreign yachts to Dubai and making it a destination for global marine tourism

Dubai Maritime City Authority permitting
pleasure marine crafts and visiting yachts to
anchor in Dubai for 6 months

سلطة مدينة ديب المالحية تسمح لوسائل النزهة
 أشهر يف6 البحرية واليخوت الزائرة بالرسو لمدة
مياه اإلمارة

The Dubai Maritime City Authority (DMCA) at the Ports, Customs and Free Zone Corporation
has announced permitting pleasure marine crafts and foreign visiting yachts to anchor in Dubai
waters for long periods of time up to six months. The new resolution falls in line with the
DMCA's commitment to support and develop the leisure maritime sector, and to provide an
outstanding experience for marine crafts owners, as well as its aiming to attracts foreign yachts
to Dubai and making it a destination for global marine tourism, and consolidating the emirate's
position as a global destination for marine recreational activities and one of the most advanced
and competitive marine capitals in the world.

أعلنــت ســلطة مدينــة ديب المالحيــة عــن الســماح لوســائل النزهــة البحريــة واليخــوت األجنبيــة الزائــرة بالرســو
 وذلــك يف إطــار أهدافهــا الراميــة إىل دعــم وتطويــر، أشــهر يف ميــاه إمــارة ديب6 لفتــرات طويلــة تمتــد حتــى
 وكذلــك بهــدف جــذب،القطــاع البحــري الترفيهــي مــن خــال تقديــم تجر بــة متميــزة ألصحــاب الوســائل البحريــة
 باعتبارهــا وجهــة عالميــة رائدة لألنشــطة،اليخــوت األجنبيــة إىل ديب وجعلهــا مقصــدا ً للســياحة البحريــة العالميــة
. وواحــدة مــن العواصــم البحريــة األكثــر تطــورا ً وتنافســية علــى مســتوى العالــم،الترفيهيــة البحريــة

His Excellency Sheikh Saeed bin Ahmed Al Maktoum, Executive Director of the Dubai Maritime
City Authority, said that it is now allowing the owners, agents, operators of the pleasure marine
craft and foreign visiting yachts who wish to anchor for a maximum six months in Dubai
waters by following the recommendations contained in the circular. which is to stay away from
restricted areas, beaches, islands and other vessels. In addition to stay away and to stay away
from privately owned or managed Areas, as permission must be obtained from the from area
owner or manager before any marine activity or anchorage in the area.
Al Maktoum pointed out that as per the DMCA's new resolution, all the owners, agents,
operators of the pleasure marine craft and foreign visiting yachts shall provide DMCA with the
position in latitude and longitude format and duration by contacting the toll-free number of the
Call Center 800990, or sending an email to info@pcfc.ae. Furthermore, it is necessary to abide
by the area approved for anchorage by the authority and communicate with DMCA in the event
of a desire to change the location.
The Executive Director of DMCA stressed the authority's effort to put in place the legal and
legislative frameworks that guarantee the optimal regulation of maritime traffic in Dubai. Adding
that DMCA is continuously working to develop its mechanisms to provide the best services
that will create a renewed and secure maritime sector capable of meeting the requirements
of Dubai’s economic development and achieving customer happiness. He pointed out that
the DMCA seeks to establish articles and regulations aimed at facilitating and upgrading the
promote Dubai's marine and leisure industry through more flexible procedures, as it is a major
contributor to building a safe, integrated and sustainable maritime sector.

 أنــه، المديــر التنفيــذي لســلطة مدينــة ديب المالحيــة،وأوضــح الشــيخ ســعيد بــن أحمــد بــن خليفــة آل مكتــوم
أصبــح بإمــكان جميــع مــاك ووكالء ومشــغلي وســائل النزهــة البحريــة واليخــوت األجنبيــة الزائــرة االســتمتاع
 ذلــك علــى أن يلتــزم مســتخدمي وســائل، أشــهر بحــد أقصــى6 بالرســو يف ميــاه اإلمــارة لمــدة تصــل حتــى
الترفيــه البحــري واليخــوت األجنبيــة الزائــرة الراغبيــن يف التمتــع بخدمــة الرســو لفتــرات طويلــة بالتوصيــات
،الــواردة يف التعميــم والمتمثلــة يف االبتعــاد عــن المناطــق المحظــورة والشــواطئ والجــزر والوســائل البحريــة
 إذ يجــب الحصــول علــى إذن مــن مالــك أو مديــر،واالبتعــاد عــن المناطــق المملوكــة والمــدارة بشــكل خــاص
.المنطقــة قبــل الرســو البحــري أو قبــل إجــراء أي نشــاط فيهــا
 أنــه يتعيــن علــى مــاك ووكالء، أوضــح المديــر التنفيــذي لســلطة مدينــة ديب المالحيــة،وعــن تفاصيــل التعميــم
 وتحديــد،ومشــغلي وســائل النزهــة البحريــة واليخــوت األجنبيــة الزائــرة التواصــل مــع الســلطة قبــل الرســو
 أو إرســال بريــد إلكتــروين إىل،800990 الموقــع والمــدة عبــر التواصــل مــع الرقــم المجــاين لمركــز االتصــال
 مــع ضــرورة االلتــزام بالمنطقــة المعتمــدة للرســو مــن قبــل ســلطة مدينــة ديب المالحيــة،info@pcfc.ae
.والتواصــل معهــا أيض ـا ً يف حالــة الرغبــة بتغييــر الموقــع
وأ كّــد الشــيخ ســعيد آل مكتــوم بــأن ســلطة مدينــة ديب المالحيــة تحــرص باســتمرار علــى وضــع األطــر القانونيــة
 وتعمــل باســتمرار علــى تطويــر آليــات،المثلــى
ُ والتشــريعية الكفيلــة بتنظيــم الحركــة البحريــة يف ديب بالصــورة
عملهــا لتقديــم أفضــل الخدمــات التــي مــن شــأنها خلــق قطــاع بحــري متجــدد وآمــن وقــادر علــى تلبيــة متطلبات
 الفت ـا ً إىل أن الســلطة المالحيــة تســعى إىل وضــع،التنميــة االقتصاديــة يف ديب وتحقيــق ســعادة المتعامليــن
 باعتبــاره،بنــود ولوائــح تهــدف إىل تســهيل صناعــة الترفيــه البحــري واالرتقــاء بــه عبــر إجــراءات أ كثــر مرونــة
.مســاهما ً رئيســيا ً يف بنــاء قطــاع بحــري آمــن ومتكامــل ومســتدام

ابتك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
Innovations
 ديب2020 بارتنرز تصمم جناح التنقل الضخم يف إ كسبو
Partners Designs Monumental Mobility Pavilion at the
Expo 2020 Dubai

إع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالن داخـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
Internal Announcement
قــام ســعادة أحمــد محبــوب مصبــح الرئيــس التنفيــذي لمؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة بزيــارة
 كان يف اســتقباله ســعادة ناصــر عبــدهللا المستشــار األمنــي ونائــب،مركــز الدعــم المؤسســي التابــع للمؤسســة
 واطلــع ســعادته علــى توجهــات المركــز والجهــود التــي يبذلهــا.رئيــس المؤسســة ومــدراء اإلدارات والموظفيــن
.لتقديــم الدعــم للدوائــر والســلطات التابعــة للمؤسســة

، ويدعــو الــزوار إىل مقابلــة الرمــوز التاريخيــة للتنقــل،تصميــم يطمــس الحــدود بيــن العالــم المــادي والرقمــي
، يتميــز الجنــاح بأكبــر مصعــد للــركاب يف العالــم.والتــي ســاعدت ابتكاراتهــا يف تمهيــد الطريــق لتقنيتنــا الحديثــة
 ومســار تحــت األرض وشــبه يف الهــواء،ـخصا يف وقــت واحــد
ً  شـ160 والــذي ســيكون قــاد ًرا علــى نقــل أ كثــر مــن
. مت ـ ًرا يســمح للــزوار بمشــاهدة أجهــزة التنقــل المتطــورة أثنــاء العمــل330 الطلــق بطــول
." ترمز اىل "بداية التقدم وآفاق جديدة،اختير جناح ألفا بعد الحرف األول من األبجدية العربية
ســيوفر الجنــاح للــزوار تجر بــة مثيــرة للتفكيــر مــن خــال عــرض كيــف كان التنقــل هــو القــوة الدافعــة وراء تطــور
. ممــا أدى إىل استكشــافات خــارج حــدود األرض،البشــرية علــى مــر الســنين

 الستكشــاف مناطــق مجهولــة تســمح لهــم بصنــع المســتقبل الــذي،يأخــذ الجنــاح الــزوار يف رحلــة خــارج األرض
 ســيتعرف الــزوار علــى المــدن الذكيــة وكيــف يتــم إنشــاؤها مــن خــال الــذكاء االصطناعــي والبيانــات.يريدونــه
ً  سيكتســب الــزوار.الضخمــة والروبوتــات والتعلــم اآليل والنقــل المســتقل
أيضــا رؤى حــول العمليــة المعقــدة
. وكيــف يمكــن أن يتطــور التنقــل يف مــدن المســتقبل التــي يركــز عليهــا اإلنســان،لنقــل البضائــع حــول العالــم

H.E. Ahmed Mahboob Musabih, CEO of the Ports, Customs and Free Zone Corporation
visited the Corporate Support Center of the Corporation, where he was received by Nasser
Abdullah, the Security Adviser and Vice President of PCFC, and the directors of departments
and employees. His Excellency was briefed on the directions of the CSC and the efforts it is
making to provide support to its business units and authorities.

Designed by Foster + Partners, Alif-The Mobility Pavilion at the Expo 2020 Dubai blurs the
boundaries between the physical and digital world, and invites visitors to meet the historical
icons of mobility, whose innovations helped pave the way for our modern-day technology.
The pavilion features the world’s largest passenger lift, which will be able to transport 160+
people at a time, and a semi-underground-semi-open-air 330-meter track which allows
visitors to see cutting-edge mobility devices in action.
The Pavilion was named Alif after the first letter of the Arabic alphabet, symbolizing the
"beginning of progress and new horizons". The pavilion will provide visitors with a thoughtprovoking experience by showcasing how mobility has been the driving force behind mankind’s
development throughout the years, leading to explorations beyond Earth's frontiers.
The pavilion takes visitors on a trip beyond Earth, exploring uncharted territories that allow
them to create the future they want. Visitors will learn about smart cities and how they are
created through artificial intelligence, big data, robotics, machine learning, and autonomous
transport. Visitors will also gain insights on the complex process of moving goods around
the world, and how mobility could evolve in human-centered cities of the future.

عدسـ ـ ـ ـ ـ ــة مـ ــوظفينا
Employees Lens
 تصميم وتصوير- تنفيذي أول،بواسطة عدسة سعيد سالم السويدي
Through the Lens of Mr. Saeed Alsuwaidi, Senior Designer and Photographer

طاق ـ ـ ـ ــة إيجابيـ ـ ـ ــة
Positive Vibes
زمن الطيبة
Kindness era

 كانــت هــذه هــي، وأبــرز الخصــال الطيبــة بــك مثــل الكــرم والشــهامة وإغاثــة الملهــوف والتكافــل..تميــز بالبســاطة
. إذ كانــوا يعيشــون كلهــم بنمــط حيــاة واحــدة،خصــال المجتمــع يف القــدم

 وســتجد أن لــك فيهــا ســعادة وراحــة،إن أردت أن تشــاهد هــذه الخصــال بأعيــن الطيبيــن فلتســتمتع بمــا لديــك
 وتفتــح قلبــك لتحبهــا لربمــا تحــرك مشــاعرك فتقــدر قيمتهــا،ً فقــط تحتــاج بــأن تفتــح عينيــك لتراهــا جيــدا،كبيــرة
.يف حياتــك
" مازال هذا الزمن موجود بداخلنا.."تأكدوا
 أميرة جمعة:بقلم

 إدارة االستراتيجية واالتصال- تنفيذي فعاليات

Be simple and display good qualities such as generosity, magnanimity, relief for the needy,
and solidarity, these were the features of old societies, as all the community members lived
the same way.

If you desire to see these qualities from people of old societies point of view, then enjoy what
you have, and you will find that you have great happiness and comfort in what you have. You
just need to open your eyes wide to see it well and open your heart too to love it, perhaps it
will help to move your feelings and appreciating its value in your life.
"Make sure that you can always remain the kindness era"
Written by: Ameirah Jumah

Event Executive - Strategy & Communications Dept.

الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمي ــز
Excellence
. إنما أسلوب عمل،التميز ليست مهارة
Excellence is not a skill, it's an attitude.

 والتــي تأسســت،تعــد مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة إحــدى مؤسســات حكومــة ديب
 وتشــمل. وتتضمــن عــددا ًمــن الكيانــات والســلطات التــي تعمــل تحــت مظلتهــا،2001 رســم ًيا يف عــام
،تراخيــص-  باإلضافــة إىل دائــرة التخطيــط والتطو يــر،هــذه الكيانــات جمــارك ديب وســلطة مــوائن ديب
 إىل جانــب إدارة االســتثمار، ومكتــب الوكيــل المالحــي للســفن الخشــبية،وســلطة مدينــة ديب المالحيــة
.وإدارة األمــن
The Ports, Customs and Free Zone Corporation (PCFC) is one of the government
organizations under the Dubai government, which was officially established in 2001,
that includes several entities and authorities operating under its umbrella. These
entities are Dubai Customs, Dubai Ports Authority, in addition to the Department
of Planning and Development - Trakhees, the Dubai Maritime City Authority, Marine
Agency for Wooden Dhows, Investment Department, and Security Department.

رؤيتن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
.تعزيـ ـ ـ ــز مكان ـ ــة ديب كمرك ـ ـ ــز رائ ـ ـ ــد مستدام لدع ـ ـ ــم القط ـ ــاع االقتصادي علـ ـ ـ ــى الـ ــصعيد ال ـ ـ ــعالمي

Our Vision
To sustainably facilitate and promote Dubai as the world’s leading economic sector.

Call Center 800 990 مركز االتصال

info@pcfc.ae

@pcfc_dubai

www.pcfc.ae

