
The Ports, Customs and Free Zone Corporation showcased four smart applications that 
contribute to automating procedures and increasing employee productivity, in line with the UAE's 
strategy for the Fourth Industrial Revolution, and in line with government directions for digital 
transformation and future industry through technological applications that integrate physical, 
digital, vital and artificial intelligence techniques, and this comes during its participation at the 
GITEX Technology Fair 2021, held at the Dubai World Trade Center, from 17 to 21 October.
His Excellency Sultan Ahmed bin Sulayem, Chairman of the Ports, Customs and Free Zone 
Corporation, stressed that the corporation's participation in GITEX is considered as an ideal 
opportunity to review the efforts made to keep pace with technological development that goes 
in line with the directives of the wise leadership of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid 
Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, may Allah 
protect him, to transform Dubai into the smartest and happiest city in the world.
Bin Sulayem added that GITEX represents an important platform to learn about the most 
prominent initiatives and practices that support digital transformation efforts, which contribute 
to achieving sustainable development, especially in the maritime sector, and enhancing the 
experience of customers in all their categories by providing services that contribute to achieving 
their satisfaction and enhancing their happiness.
The Ports, Customs and Free Zone Corporation is participating in the exhibition with four smart 
and innovative projects and initiatives that provide solutions that contribute to facilitating 
procedures and reducing time and effort, the most important of which is the “Blue Ocean” 
platform, which represents a smart business platform characterized by its ability to perform 
multiple tasks at the same time, and is centered on 3 main pillars, which are the developed 
registry, which manages customer records in a flexible and smooth manner, in addition to 
the smart dynamic services model, which prepares models to provide and complete services 
specifically according to the required needs in a dynamic, fast and efficient approach, saving 
effort and time, in addition to the smart control panel through which prepare reports and 
monitor the performance of the entire corporation, as the control panel has the advantage of 
accepting customization, which contributes to meeting the needs of the corporation, including 
its departments and sections.
The corporation also participates in GITEX Technology through the “Port Marine Smart Inspection” 
application that supports the efforts of the Environment, Health and Safety Department, as it 
allows port’ inspectors to conduct field inspections on ships and prepare reports directly from 
the site and obtain the signatures of dealers, in addition to archiving evidence such as photos 
and clips, along with a review of the “Building Completion Smart Inspection” application, which 
supports the efforts of the Department of Planning and Development - Trakhees by facilitating 
the conduct of building completion inspections, uploading relevant notes, photos and videos, 
and preparing on-site inspection reports.
The corporation also provides the public with the opportunity to learn about the “Smart 
Maritime Services” platform, which serves the customers of the Dubai Maritime City Authority 
through an electronic portal and a smart application that enables them to obtain marine 
licensing services in the Emirate of Dubai, and other services related to the marine sector.
The Ports, Customs and Free Zone Corporation invites visitors to the exhibition and its strategic 
partners and dealers to visit its stand in the Sheikh Saeed Hall at the Dubai World Trade Center, 
to get acquainted with the new global trends in this maritime sector, and to review best practices 
and experiences in the sustainable development process of the Emirate of Dubai.
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Technology is a crucial element in shaping the future of our industries. We work closely with established 
multinational partners and promising startups to create a conducive environment for new technology, innovation, 

and ideas to thrive towards a brighter future for humanity.

التكنولوجيا هي العنصر األهم يف معادلة ُصنع المستقبل.. ونعمل عن قرب مع كبرى الشركات العالمية وأيضاً الناشئة صاحبة األفكار 
واالبتكارات المبدعة، لتهيئة أفضل الظروف التي تمكنهم من التعاون لتقديم حلول فّعالة تضمن لإلنسان أفضل نوعيات الحياة وتدعم 

توجهات التنمية يف اإلمارات والعالم.

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

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم 
ويل عهد ديب، رئيس المجلس التنفيذي

اســتعرضت مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة أربعــة تطبيقــات ذكيــة تســهم يف أتمتــة اإلجــراءات، 
كــب التوجهــات  وزيــادة إنتاجيــة الموظفيــن، بمــا ينســجم مــع اســتراتيجية اإلمــارات للثــورة الصناعيــة الرابعــة، ويوا
الحكوميــة للتحــول الرقمــي وصناعــة المســتقبل عبــر تطبيقــات تكنولوجيــة تدمــج التقنيــات الماديــة والرقميــة 
والحيويــة وتقنيــات الــذكاء االصطناعــي، يــأيت ذلــك خــال مشــاركتها يف معــرض جيتكــس للتقنيــة 2021 المقــام يف 

كتوبــر الجــاري. مركــز ديب التجــاري العالمــي، خــال الفتــرة مــن 17 وحتــى 21 أ
مشــاركة  أن  الحــرة،  والمنطقــة  والجمــارك  المــوائن  مؤسســة  رئيــس  ســلّيم  بــن  أحمــد  ســلطان  ســعادة  كّــد  وأ
كبــة التطــور التكنولوجــي  المؤسســة يف معــرض جيتكــس تشــكّل فرصــة مثاليــة الســتعراض الجهــود المبذولــة لموا
الــذي يتماشــى مــع توجيهــات القيــادة الرشــيدة لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس 
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب، رعــاه هللا، لتحويــل ديب إىل المدينــة األذكــى واألكثــر ســعادة يف العالــم.
وأضــاف بــن ســلّيم أن جيتكــس يمثــل منصــة مهمــة للتعــرف علــى أبــرز المبــادرات والممارســات التــي مــن شــأنها 
دعــم جهــود التحــول الرقمــي، والــذي يصــب يف تحقيــق التنميــة المســتدامة خاصــة يف القطــاع البحــري، وتعزيــز 

تجربــة المتعامليــن بمختلــف فئاتهــم مــن خــال تقديــم خدمــات تســهم يف تحقيــق رضاهــم وتعزيــز ســعادتهم. 
وتشــارك مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة يف المعــرض بأربعــة مشــاريع ومبــادرات ذكيــة ومبتكــرة 
مــن شــأنها توفيــر حلــول تســاهم يف تســهيل اإلجــراءات وتقليــل الوقــت والجهــد، مــن أهمهــا منصــة بلــو أوشــن، 
التــي تمثــل منصــة ذكيــة لألعمــال تتميــز بقدرتهــا علــى القيــام بمهــام متعــددة يف الوقــت ذاتــه، وتتمركــز علــى 
3 محــاور رئيســية وهــي الســجل المطــور والــذي يقــوم بــإدارة ســجات المتعامليــن بطريقــة مرنــة وسلســة، إىل 
جانــب نمــوذج الخدمــات الديناميكــي الذكــي الــذي يقــوم بإعــداد نمــاذج لتقديــم وإنجــاز الخدمــات خصيصــاً وفــق 
االحتياجــات المطلوبــة بشــكل ديناميكــي وســريع وفّعــال موفــراً بذلــك الجهــد والوقــت، إىل جانــب لوحــة التحكــم 
الذكيــة التــي يتــم مــن خالهــا إعــداد التقاريــر ومراقبــة أداء المؤسســة بالكامــل، حيــث تتميــز لوحــة التحكــم بميــزة 

تقبــل التخصيــص، األمــر الــذي يســهم يف تلبيــة احتياجــات المؤسســة بمــا تشــملها مــن إدارات وأقســام.
كمــا تشــارك المؤسســة يف معــرض جيتكــس للتقنيــة عبــر تطبيــق "التفتيــش البحــري الذكــي" الــذي يدعــم جهــود 
إدارة البيئــة والصحــة والســامة، إذ يســمح لمفتشــي المــوائن بإجــراء عمليــات التفتيــش الميدانيــة علــى الســفن 
وإعــداد التقاريــر مباشــرة مــن الموقــع، والحصــول علــى إمضــاء المتعامليــن، إضافــة إىل أرشــفة األدلــة مثــل الصــور 
جهــود  يدعــم  الــذي  المبــاين"،  إنجــاز  علــى  الذكــي  التفتيــش  "تطبيــق  اســتعراض  جانــب  إىل  الفيديــو،  ومقاطــع 
دائــرة التخطيــط والتطويــر ــــ تراخيــص مــن خــال تســهيل إجــراء عمليــات التفتيــش علــى إنجــاز المبــاين، وتحميــل 

الماحظــات والصــور والفيديوهــات ذات العاقــة، وإعــداد تقاريــر التفتيــش يف الموقــع.
تخــدم  والتــي  البحريــة"،  للخدمــات  الذكيــة  "المنصــة  علــى  التعــرف  فرصــة  كذلــك  للجمهــور  المؤسســة  وتتيــح 
متعاملــي ســلطة مدينــة ديب الماحيــة مــن خــال بوابــة إلكترونيــة وتطبيــق ذكــي تمكنهــم مــن الحصــول علــى 
خدمــات الترخيــص البحــري يف إمــارة ديب، وغيرهــا مــن الخدمــات ذات العاقــة بالقطــاع البحــري. وتدعــو مؤسســة 
المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة زوار المعــرض وشــركاءها االســتراتيجيين والمتعامليــن إىل زيــارة منصتهــا يف 
قاعــة الشــيخ ســعيد بمركــز ديب التجــاري العالمــي، للتعــرف عــن قــرب إىل التوجهــات العالميــة الجديــدة يف هــذا 

القطــاع البحــري، واســتعراض أفضــل الممارســات والتجــارب يف مســيرة التنميــة المســتدامة إلمــارة ديب.

"Ports, Customs, and Free Zones” displays 4 
smart applications at GITEX Technology

"الموائن والجمارك والمنطقة الحرة" تستعرض 4 
تطبيقات ذكية يف جيتكس للتقنية



Innovations
ابتكـــــــــــــــــــــــارات

10 Electric cars to inspect goods join “Syaj” initiative of 
Dubai Customs

10 سيارات كهربائية لفحص البضائع تنضم إىل "سياج" جمارك ديب

Excellence
الــــــــــــــــــــــــتميـــز

Excellence is the unlimited ability to improve the quality 
of what you have to offer.

التميز هو القدرة على تحسين جودة ما تقدمه بال حدود.

قامــت جمــارك ديب بتطويــر مبــادرة "ســياج" الذكيــة، ودعمهــا بعشــر ســيارات كهربائيــة صديقــة للبيئــة، تــم 
تخصيــص ســيارتين منهــا لوحــدة الــكاب الجمركيــة الـــ K9، المســاندة لعمليــات التفتيــش الجمركــي، وذلــك 
كفــاءة  تعزيــز  اآلمنــة عالميــاً، عبــر  الجمــارك  ريــادة  نحــو  االســتراتيجية 2021 - 2026،  مــن خطتهــا  انطاقــاً 

الجمركــي. والتفتيــش  االســتهداف 
كــز الجمركيــة البحريــة: خــور  وتعمــل الســيارات الجديــدة كدوريــات أمنيــة علــى مــدار الســاعة، لتغطيــة المرا
ديب، مرفــأ ديــرة، مينــاء الحمريــة، مينــاء راشــد والواجهــة البحريــة، حيــث ُتمكــن هــذه الســيارات صغيــرة الحجــم 
األرصفــة،  البضائــع علــى  بيــن  تنقلهــا  الممنوعــة والمقلــدة، لســهولة  المــواد  المفتشــين مــن كشــف وضبــط 
وقدرتهــا علــى فــرض طــوق أمنــي للمناطــق الســاحلية دون أي إزعــاج لــزوار هــذه المناطــق التــي تتميــز بالجــذب 

الســياحي، بمــا يدعــم ديب عاصمــة الســياحة العالميــة.
وُيعــد مشــروع "ســياج"، مبــادرة مبتكــرة لوضــع حــد فاصــل بيــن الحــرم الجمركــي ومنطقــة دخــول إمــارة ديب، مــن 
خــال ســياج افتراضــي ذكــي، يتكــون مــن كاميــرات عاليــة الجــودة، تغطــي كافــة أرجــاء الحــرم الجمركــي للمنافــذ، 
وحساســات، ورادارات للتحكــم يف عمليــة حركــة البضائــع واألشــخاص، للقيــام بعمليــة التحليــل واالشــتباه، 
وتســعى جمــارك ديب مــن خــال االرتقــاء بالمشــروع، إىل تشــديد الرقابــة علــى المنافــذ البحريــة لحمايــة المجتمــع 
واالقتصــاد، باالعتمــاد علــى التقنيــات الحديثــة، مثــل الــذكاء االصطناعــي واألجهــزة المتطــورة لكشــف المــواد 
الممنوعــة، باالســتعانة بطائــرات بــدون طيــار "الــدرون"، وزوارق مجهــزة بأنظمــة متطــورة قــادرة علــى مراقبــة 
وتتبــع الســفن قبــل دخولهــا إىل مــوائن المنطقــة الســاحلية، كإجــراء اســتبايق لإلبــاغ عــن أي مخاطــر قــد تحملهــا 

كــب تحقيــق االســتدامة البيئيــة واالقتصاديــة للدولــة. الســفينة، وســيارات تعمــل بالطاقــة الكهربائيــة توا

Dubai Customs has developed the smart “Syaj” (Fence) initiative, and supported it with ten 
environmentally friendly electric cars, two of which were allocated to the K9 customs dog 
unit, which supports customs inspections, in line with its strategic plan 2021-2026, towards 
enhancing leadership of safe customs globally, by boosting the efficiency of targeting and 
customs inspection.
The new cars work as security patrols around the clock, to cover the marine customs centers: 
Dubai Creek, Deira Harbor, Hamriyah Port, Rashid Port and the Waterfront; where these 
small-sized cars enable the inspectors to detect and control the prohibited and counterfeit 
materials, for their easy movement between goods on the sidewalks, and their ability to 
impose a security cordon on coastal areas without any disturbance to visitors to these areas, 
which are characterized by tourist attractions, in a way that supports Dubai, the capital of 
world tourism.
The “Syaj” project is an innovative initiative to set a boundary between the customs campus 
and the entry area of the Emirate of Dubai, through a smart virtual fence, which consists of 
high-quality cameras, covering all parts of the customs campus of the ports, sensors, and 
radars to control the process of movement of goods and people, to carry out the analysis 
and suspicion operations.
Dubai Customs seeks to tighten control over seaports, through upgrading the project, 
to protect society and the economy, relying on modern technologies, such as artificial 
intelligence and advanced devices to detect prohibited substances, using drones, and boats 
equipped with advanced systems capable of monitoring the ships before entering the ports 
of the coastal region, as a proactive measure to report any risks that the ship may carry, 
and electric-powered cars that keep pace with achieving the country's environmental and 
economic sustainability.

When you are among people, pay attention to your words and actions.. When you are angry, 
pay attention to your emotions.. When Allah blesses you, watch your ego and do not raise a 
foot from the ground... When you’re alone, watch your thoughts…  When you are in distress, 
knock on the door of someone who does not refuses you, whatever your demand, and try 
to understand, then try to be understood. The real key to influence is your real behavior 
and being an example is something that naturally arises from your personality or your true 
nature… Isn't it nice to know who you are?
Written by: Ameirah Jumah
Event Executive - Strategy & Communications Dept.

عندمــا تكــون بيــن النــاس انتبــه لكامــك وأفعالــك.. وعندمــا تكــون غاضبــاً انتبــه النفعاالتــك.. وعندمــا ينعــم 
هللا عليــك انتبــه لغــرورك وال ترفــع مــن األرض قدمــاً.. وعندمــا تكــون وحيــداً انتبــه ألفــكارك.. وعندمــا تكــون 
يف ضيــق أطــرق بــاب مــن ال يــردك مهمــا كان مطلبــك وحــاول أن تفهــم ثــم حــاول أن تكــون مفهومــاً. المفتــاح 
الحقيقــي للتأثيــر هــو ســلوكك الحقيقــي وأن تكــون مثــاالً هــو أمــر ينشــأ طبيعيــاً مــن شــخصيتك أو مــن طبيعتــك 

الحقيقيــة.. أليــس جميــا أن تعــرف مــن أنــت؟ 
بقلم: أميرة جمعة

تنفيذي فعاليات - إدارة االستراتيجية واالتصال

Watch Yourself

Positive Vibes
طاقـــــــــة إيجابيــــــــة

انتبه لنفسك

Through the Lens of Mr. Oubai Muhammad Muhna, Quality Officer Strategy & Business 
Excellence Section

بواسطة عدسة السيد أيُب مهنا، ضابط الجودة قسم االستراتيجية والتميز المؤسسي

Employees Lens
عدســــــــــــة مــــوظفينا



 Call Center  800 990 مركز االتصال 

@pcfc_dubaiinfo@pcfc.ae www.pcfc.ae

رؤيتنـــــــــــــــــــــــــــا

Our Vision

تعزيــــــــز مكانـــــة ديب كمركـــــــز رائـــــــد مستدام لدعـــــــم القطـــــاع االقتصادي علــــــــى الــــصعيد الـــــــعالمي.

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

تعــد مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة إحــدى مؤسســات حكومــة ديب، والتــي تأسســت 
رســمًيا يف عــام 2001، وتتضمــن عــددا ًمــن الكيانــات والســلطات التــي تعمــل تحــت مظلتهــا. وتشــمل 
التخطيــط والتطويــر -تراخيــص،  الكيانــات جمــارك ديب وســلطة مــوائن ديب، باإلضافــة إىل دائــرة  هــذه 
وســلطة مدينــة ديب المالحيــة، ومكتــب الوكيــل المالحــي للســفن الخشــبية، إىل جانــب إدارة االســتثمار 

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.


