
His Excellency Sultan Ahmed bin Sulayem, Chairman of the Ports, Customs and Free Zone 
Corporation, expressed his pride over the accomplishments achieved by the corporation 
through its business units during the past year, noting that 2021 was the year of implementing 
the corporation’s strategic plan aimed at positioning Dubai on the global lead in trade and 
port operations, logistics and customs services at the regional and global levels. In his opening 
speech for the Annual Report issued by the corporation regarding the achievements of 2021, 
which showcases in its sections a series of achievements and a package of agreements and 
initiatives that have been achieved.

Based on its principles that support the pursuit of excellence, the chairman of the corporation 
clarified that the achievements addressed in the report are a living evidence of the efforts of all 
business units and their employees towards the commitment to implement the strategic plan 
of the Ports, Customs and Free Zone Corporation, which seeks to maintain the status of the 
Corporation and upgrade its organizational units, within the framework of its vision towards 
strengthening Dubai's position as a leading sustainable hub to support the economic sector at 
the global level.

Bin Sulayem said: "With great pride, I present to you the Annual Report of the Corporation 
for 2021, which represents a strong evidence of the tireless efforts made by the corporation's 
work team, which resulted in the achievement of tangible progress in various sectors, starting 
with pioneering customs services, passing through commercial and engineering licensing 
transactions. In addition to the operations of the maritime sector in its various specializations, 
and the achievements of the security and investment departments in cooperation with various 
strategic partners, whose number reached 24 bodies and partners, as well as many positive 
results in performance indicators related to the corporation’ specializations, especially within 
the Corporate Support Center, which resulted in increasing the percentage of satisfaction and 
happiness of the partners up to 100%”.

Bin Sulayem stated that the base of the corporation's customers and its business units 
increased during the past year to reach 96,300 customers, and the percentage of customers' 
happiness reached 85% in regard to the 509 services provided by the Corporation by the end 
of 2021.

Bin Sulayem continued: "Among the other achievements that the Corporation has contributed 
to is Dubai ranking as the 1st in the Arab world and the 5th internationally among the 20 most 
powerful international centers for commercial shipping during 2021, and obtaining both the 
Dubai Maritime City Authority and the Department of Planning and Development - Trakhess 
for the “100% Paperless” Stamp. The corpoartion has also succeeded in passing the necessary 
audits and being eligible to obtain international accreditation for 7 ISO certificates in the 
quality management system.

Bin Sulayem stated that the Ports, Customs and Free Zone Corporation has a history of business 
that contributed to defining and shaping the future of Dubai, stressing that the Corporation is 
proud of being at the helm of the enablers, innovators and business planners that lead the UAE 
towards progress, by continuing its achievements in achieving the vision of the wise leadership 
in terms of It is related to the ports, customs and free zones sector.
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 “Latifa in language is the soft, gentle, companion and rare woman. Latifa in life is my mother, the most beautiful and the softest, most 
gentle human being in my life. Every son talks about peace and serenity mirrored by his mother’s face, but my mother was the all peace 

and tranquillity. I still feel her loss even after 40 years”

"لطيفة يف اللغة: المرأة الناعمة.. الرقيقة.. الرفيقة.. النادرة، لطيفة يف الحياة: هي أمي.. أجمل.. وأنعم.. وأرق.. وأرفق إنسانة يف حيايت.. كل ابن يتحدث عن السالم 
والسكينة يف وجه أمه.. لكن أمي كانت كلها سالماً وسكينة.. ما زلت أشعر بفقدها حتى بعد 40 عاماً"

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

أعــرب ســعادة ســلطان أحمــد بــن ســلّيم، رئيــس مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة، عــن فخــره 
باإلنجــازات التــي حققتهــا المؤسســة مــن خــال وحداتهــا التنظيميــة خــال العــام الماضــي، مشــيراً إىل أن عــام 
2021 كان عــام تطبيــق الخطــة االســتراتيجية للمؤسســة والهادفــة إىل وضــع ديب علــى الصــدارة العالميــة يف 
التجــارة وإدارة المــوائن والخدمــات اللوجســتية والجمركيــة علــى المســتويين اإلقليمــي والعالمــي. جــاء ذلــك 
يف كلمتــه االفتتاحيــة للتقريــر الســنوي الــذي أصدرتــه المؤسســة عــن إنجــازات عــام 2021، والــذي يســتعرض 

يف أبوابــه سلســلة مــن اإلنجــازات وحزمــة مــن االتفاقيــات والمبــادرات التــي تــم تحقيقهــا.

وانطاقــاً مــن مبادئهــا الداعمــة بالســعي نحــو التميــز، أوضــح رئيــس المؤسســة أن اإلنجــازات الــواردة بالتقريــر 
الخطــة  االلتــزام بتطبيــق  بهــا نحــو  التنظيميــة والعامليــن  الوحــدات  علــى جهــود جميــع  حيــاً  تعتبــر برهانــاً 
االســتراتيجية لمؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة، التــي تســعى للحفــاظ علــى مكانــة المؤسســة 
واالرتقــاء بوحداتهــا التنظيميــة، يف إطــار رؤيتهــا نحــو تعزيــز مكانــة ديب كمركــز رائــد مســتدام لدعــم القطــاع 

االقتصــادي علــى الصعيــد العالمــي.

وقــال بــن ســلّيم: "ببالــغ الفخــر، أضــع بيــن أيديكــم التقريــر الســنوي للمؤسســة لعــام 2021 والــذي يعتبر دلياً 
قويــاً علــى الجهــود الحثيثــة التــي بذلهــا فريــق عمــل المؤسســة، والتــي أثمــرت عــن تحقيــق تقــدم ملمــوس يف 
مختلــف القطاعــات؛ بــدًء مــن الخدمــات الجمركيــة الرائــدة، ومــروراً بمعامات التراخيص التجارية والهندســية، 
إىل جانــب عمليــات القطــاع البحــري بمختلــف اختصاصاتــه، ووصــوالً إىل إنجــازات إدارايت األمــن واالســتثمار 
بالتعــاون مــع مختلــف الشــركاء االســتراتيجيين الذيــن وصــل عددهــم إىل 24 جهــة وشــريك، فضــاً عــن الكثيــر 
مــن النتائــج اإليجابيــة يف مؤشــرات األداء ذات الصلــة بتخصصــات المؤسســة ال ســيما ضمــن قطــاع الدعــم 

المؤسســي والتــي أســفرت عــن وصــول نســبة رضــا وســعادة الشــركاء إىل %100".

وصــرح بــن ســلّيم بــأن قاعــدة متعاملــي المؤسســة ووحداتهــا التنظيميــة ارتفعــت خــال العــام الماضــي 
لتصــل إىل 96,300 متعامــل، وقــد بلغــت نســبة ســعادة المتعامليــن 85% علــى الخدمــات التــي تقدمهــا 

المؤسســة والبالــغ عددهــا 509 خدمــة بنهايــة عــام 2021.

واســتطرد بــن ســلّيم: "مــن اإلنجــازات األخــرى التــي ســاهمت المؤسســة يف تحقيقهــا، تصــدر ديب المركــز األول 
عربيــاً والمركــز الخامــس دوليــاً ضمــن أقــوى 20 مركــزاً دوليــاً للشــحن التجــاري البحــري خــال عــام 2021، 
وحصــول كل مــن ســلطة مدينــة ديب الماحيــة ودائــرة التخطيــط والتطويــر- تراخيــص علــى ختــم “100% 
الورقيــة”، كمــا نجحــت المؤسســة يف اجتيــاز عمليــات التدقيــق الازمــة واســتحقاق الحصــول علــى االعتمــاد 

الــدويل لــــ 7 شــهادات أيــزو يف نظــام إدارة الجــودة".

وأفــاد بــن ســلّيم أن مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة تحمــل تاريًخــا مــن األعمــال التــي ســاهمت 
أن المؤسســة تعتــز بكونهــا علــى رأس ممكنــي  يف تحديــد معالــم مســتقبل ديب ورســم مامحــه، مؤكــداً 
ومبتكــري ومخططــي األعمــال التــي تقــود دولــة اإلمــارات نحــو التقــدم، عبــر مواصلــة إنجازاتهــا يف تحقيــق رؤيــة 

القيــادة الرشــيدة فيمــا يرتبــط بقطــاع المــوائن والجمــارك والمناطــق الحــرة. 

The Ports, Customs and Free Zone Corporation 
releases its Annual Report for 2021

مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة تصــدر 
تقريرهــا الســنوي 2021
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Dubai Maritime City Authority organized a meeting with International Registries Inc, at the 
authority's headquarters in Port Rashid in Dubai.

Sheikh Saeed bin Ahmed bin Khalifa Al Maktoum, Executive Director of Dubai Maritime City 
Authority, met with Mr. William Gallagher President of International Registries Inc and his 
team.  They explored areas of possible future co-operation to grow Dubai as a major Hub and 
winter destination for the global luxury yacht and maritime leisure industries in Dubai. 

In line with the Reading Month 2022, held this year under the slogan “UAE Reads”, the Strategy 
& Communication Department held the second session of the "Cultural Forum " initiative at 
the headquarters of the Corporate Support Center, with the aim of enhancing knowledge 
among employees. 

Mrs. Alia Adnan Ibrahim, Media Communication Executive in the Media Communication Section, 
discussed the book (A Walk in the Wood), which discusses the self-development skills, human 
development, positive thinking, and ways to carry out tasks efficiently by avoiding distracting 
elements. In addition to reviewing the importance of optimism by focusing on the present, and 
avoid clinging to the past, or stressing about what the future holds.

نظمــت ســلطة مدينــة ديب الماحيــة لقــاءاً مــع شــركة ريجســتريز إنترناشــيونال، وذلــك يف مقــر الســلطة بمينــاء 
راشــد يف ديب. 

والتقــى الشــيخ ســعيد بــن أحمــد بــن خليفــة آل مكتــوم، المديــر التنفيــذي لســلطة مدينــة ديب الماحيــة، 
بالســيد ويليــام غاالغــر رئيــس شــركة ريجســتريز إنترناشــيونال، وفريقــه عملــه، وذلــك يف إطــار بحــث آفــاق 
التعــاون المســتقبلي لتنميــة دور ديب كمركــز رئيســي ووجهــة شــتوية لليخــوت العالميــة الفاخــرة، إضافــة إىل 

دعــم صناعــة الترفيــه البحــري يف إمــارة ديب.

بالتزامن مع شــهر القراءة 2022 المنعقد هذا العام تحت شــعار "اإلمارات تقرأ"، عقدت إدارة االســتراتيجية 
واالتصــال الجلســة الثانيــة مــن مبــادرة "المنبــر الثقــايف" بمقــر مركــز الدعــم المؤسســي، وذلــك بهــدف تعزيــز 

المعــارف لــدى الموظفيــن.

حيــث قامــت الموظفــة عليــاء عدنــان إبراهيــم، تنفيــذي اتصــال إعامــي يف قســم االتصــال اإلعامــي بمناقشــة 
كتــاب (جولــة يف الغابــة)، الــذي ناقــش مهــارات تطويــر الــذات، والتنميــة البشــرية، والتفكيــر اإليجــايب، وســبل 
تنفيــذ المهــام بــكل كفــاءة مــن خــال تجنــب عوامــل التشــتيت، باإلضافــة إىل اســتعراض مــدى أهميــة التفــاؤل 

والتركيــز علــى الحاضــر، والبعــد عــن التعلــق يف الماضــي، أو التفكيــر المرهــق بمــا ســيحمله المســتقبل.

DMCA discusses Cooperation with “International Registries”

"Cultural Forum" Initiative

"ديب المالحية" تبحث سبل التعاون مع "شركة ريجستريز إنترناشيونال"

مبادرة "المنبر الثقايف"

“Great things are done by a 
series of small things brought 
together”

Vincent Van Gough

"األشياء العظيمة تتم من خالل 
سلسلة من األشياء الصغيرة التي 

يتم جمعها مًعا"

فينسنت فان غوخ

A little left to bring the curtain down on one of the most wonderful, largest and greatest 
achievements that the UAE accomplished in general, and the Emirate of Dubai in particular; 
Expo 2020 Dubai, the most wonderful and most beautiful event that everyone has been waiting 
for during a crucial time and a real crisis, post Covid-19 pandemic recovery, the most difficult 
period in the whole world.

Dubai presented to the world the ideal model of  World Expo; Expo 2020 Dubai, the architectural 
masterpiece, and the integrated and harmonious cultural inspiration. With the testimony of 
the world... Dubai has proudly succeeded in this mission, to provide the world with the best 
experience ever, and of course this is an invitation to seize the opportunity and invest the next 
7 days, to explore the knowledge and science that this event showcases, and to visit all the 
countries of the world... in the heart of Dubai.

By: Eman Al-Ameeri, Senior Media Communications Executive
Strategy and Communication Department

بقــي القليــل لنســدل الســتار عــن أحــد أروع وأضخــم وأعظــم اإلنجــازات التــي ســطرتها دولــة اإلمــارات بشــكل عــام، 
كســبو 2020 ديب، الحــدث األروع واألجمــل الــذي ترقبــه الجميــع يف مرحلــة حاســمة  وإمــارة ديب بشــكل خــاص، إ

وأزمــة حقيقيــة تعــد األصعــب يف العالــم كلــه، مرحلــة مــا بعــد جائحــة كورونــا.

كســبو 2020 ديب، التحفــة المعماريــة، واإللهــام  كســبو الدوليــة؛ إ ديب قدمــت للعالــم النمــوذج المثــايل لمعــارض إ
الثقــايف المتكامــل والمتناغــم، وبشــهادة العالــم.. نجحــت ديب وبــكل فخــر يف هــذه المهمــة، لتقــدم للعالــم أفضــل 
تجربــة علــى اإلطــاق، وبالطبــع هــذه دعــوة النتهــاز الفرصــة واســتثمار الـــ 7 أيــام المقبلــة، للتــزود بمــا يحملــه هــذا 

الحــدث مــن زخــم المعــارف والعلــوم، وزيــارة جميــع دول العالــم.. يف قلــب ديب.

بقلم إيمان األميري- تنفيذي أول االتصال اإلعالمي
إدارة االستراتيجية واالتصال

7 days to bid farewell to Expo 2020 Dubai
7 أيام لنودع إكسبو 2020 ديب

To the Point Excellencyأمــــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــد الـــــتميـــــــــــــــــــــز



رجاء مالح: المرأة العاملة هي األكثر عطاًء ألسرتها
Raja Malah: Working women is the most 

generous to their family

أسريت تمنحني الطاقة اإليجابية وتدفعني لمواصلة اإلبداع	 
أن تصبح المرأة أًما هو تكريم رباين كبير وبقدر ما هو تكريم فهو تكليف على عاتقنا	 

	 My family gives me positive energy and increases my desire to continue 
creativity

	 To become a mother is a great divine honor, and as much as it is an honor, 
it is a duty upon us

”
„

البطاقة الشخصية ونبذة مختصرة عن السيرة الذاتية:

رجــاء مــاح، مهندســة معماريــة مــن المغــرب، موظفــة يف دائــرة التخطيــط والتطويــر - تراخيــص، كمهنــدس أول- 
التخطيــط، حاصلــة علــى شــهادة الماجســتير يف تخطيــط المــدن (تخصــص المدينــة والمجتمــع واالقتصــاد) مــن 

جامعــة "باريــس 10" يف فرنســا، وبجانــب عملهــا تهتــم رجــاء بالكتابــة لألطفــال وللناشــئة، ومــن أهــّم مؤلّفاتهــا: 

2018 - "هديتي لعيد ميادك"- دار مداد - ديب.
2019 - "أجنحة طائريت"-  دار المؤلف - بيروت.
2020 - "حديقة الزمرّد"- دار المؤلف - بيروت.

2021 - "دعني أشرح لك معنى الخلود"- دار المحيط- الفجيرة.

كما قامت بترجمة عدد من الكتب األخرى، من أهمها: 

"أنطولوجيا الشعر اإلمارايت المعاصر"- وزارة الثقافة- أبوظبي (ترجمة من اللغة العربية إىل الفرنسية)	 
"أين كانوا يكتبون" - دار ثقافة للنشر والتوزيع- أبوظبي (ترجمة من الفرنسية إىل العربية)	 

ماذا أضافت لِك مؤسسة PCFC؟

عهــدت أن أرى البعــد اإلنســاين يف كل تجربــة أخوضهــا إذ عملــت كمهندســة معماريــة يف المغــرب، باريــس، أبــو ظبــي 
وديب.  وكل محطــة مــن هــذه المحطــات كانــت تضيــف يل الكثيــر، بــل وزادتنــي علًمــا ومعرفــة وخبــرة، ســواء علــى 
الصعيــد الشــخصي أو المهنــي.  تجربتــي يف المؤسســة التــي أعمــل فيهــا حالًيــا هــي المحطــة األطــول واألهــم، كونهــا 
زاخــرة بأبعــاد إنســانية متعــددة. هنــا تعرفــت علــى نمــط عمــل جديــد أساســه الرؤيــة الواحــدة وروح الفريــق الواحــد 
وهــذا مــا ينمــي شــعوري باالنتمــاء ألســرة تجمعهــا روح المســؤولية واالحتــرام المتبــادل، وهــو إحســاس ال يقــّدر 

بثمــن، وال يشــعر بــه إال مــن ابتعــد عــن وطنــه األم وذاق لوعــة الغربــة.    

هنــا تعرفــت علــى أنــاس متميزيــن كســبت صداقاتهــم وثقتهــم كمــا كســبوا صداقتــي وثقتــي. هــذا هــو الجانــب 
اإلنســاين الــذي تحدثــت عنــه، أمــا عــن الجانــب اآلخــر المتعلــق بالخبــرة والعمــل، فوظيفتــي يف المؤسســة كمهندســة 
المزدهــر  تخطيطهــا  فضــاء  فأكثــر يف  كثــر  أ أتعّمــق  نفســي  أجــد  ديب.  روح  مــن  كثــر  أ اقتــرب  تخطيــط، جعلنــي 
ومشــاريعها المســتقبلية الواعــدة، ويزيــدين فخــًرا واعتــزاًزا تقديــم مســاهمتي المتواضعــة يف صــرح ديب الســاحر.

يف رأيِك، ما هي التحديات التي تواجه األم العاملة؟

التحديــات كثيــرة ال تعــد وال تحصــى، بالنســبة لــألم العاملــة فــإن مهامهــا وواجباتهــا ال تنتهــي.. فهــي تصــارع علــى 
كثــر مــن جبهــة ممــا يتطلــب منهــا جهــدا نفســًيا وجســديًا كبيريــن، فاألطفــال بطبيعتهــم ال يســتوعبون غيــاب األم  أ
عــن المنــزل، وال يبــررون تعبهــا عنــد عودتهــا إليــه. حيــث يجــب عليهــا أن تكــون متواجــدة دائمــاً لهــم، وعلــى اســتعداد 

للتواصــل معهــم وتلبيــة حاجاتهــم وطلباتهــم.

وبعيــداً عــن المثاليــة ومــن خــال تجربتــي الشــخصية المتواضعــة، أجــد أن المــرأة العاملــة هــي األكثــر عطــاًء ألســرتها 
ألنهــا تســعى إىل تعويــض غيابهــا وربمــا "شــعورها بالذنــب"؛ أي ذنــب الغيــاب، وهــو الــذي يجعلهــا تغــدق عليهــم 

بالحــب والعطــاء الجزيليــن. 

أدركــت أن التــوازن وتنظيــم الوقــت هــو ســر ّالنجــاح فجميعنــا لديــه 24 ســاعة يف اليــوم فقــط.  وعلينــا أن نســتغل 
هــذا الرصيــد ونســتثمره علــى أفضــل وجــه، وهنــا يكمــن التمّيــز والنجــاح.  بطبعــي أحــب العمــل وأعشــق األجــواء 
كــون أمــاً بمعنــى الكلمــة، ويف كل مســاء، أقــوم بواجبــايت المنزليــة، فأقــوم بالطبــخ  العائليــة، وأحــرص علــى أن أ
لهــم بنفســي، وأراجــع معهــم دروســهم، وأســتمع إىل تفاصيــل يومهــم، وأنتبــه إىل أســماء أصدقائهــم وأتفاعــل مــع 
قصصهــم وحكاياتهــم اليوميــة..  إن دفء االجتمــاع مــع العائلــة إحســاس ال يعــوض وهــو لألســف الشــديد مهــّدد 

بالــزوال أمــام مــا نشــهده مــن غــزوات للوســائل الرقميــة داخــل المنــزل.  

وأخيــراً، أن تصبــح المــرأة أًمــا هــو تكريــم ربــاين كبيــر وبقــدر مــا هــو تكريــم فهــو تكليــف علــى عاتقنــا، سنحاســب عليــه 
أمام هللا والمجتمع والمســتقبل. 

 
ما هو اإلنجاز المشّرف الذي تفخرين به وتعتزين؟

كثــر هــي أســريت بــا منــازع. هــي َمــْن تمــدين صبــاح كل يــوم بشــحنة الطاقــة اإليجابيــة،  اإلنجــاز الــذي أفتخــر بــه أ
وتدفعنــي إىل مواصلــة اإلبــداع، وهــي َمــْن تمنحنــي قــوة االســتمرار يف تطويــر مهــارايت وذايت واالرتقــاء بهــا كل يــوم 
كثــر فعاليــة ورؤيــة.  كثــر عــن ذي قبــل، إذ أننــي أتعلــم مــن أوالدي أشــياء جديــدة تجعــل منــي كل يــوم إنســانة أ أ

بعــد العنايــة بأســريت، تــأيت إنجــازايت المتواضعــة بفضــل كتبــي يف قصــص األطفــال والناشــئة، حيــث ُمنحــت اإلقامــة 
الذهبيــة مؤخــًرا مــن هيئــة الثقافــة والفنــون يف ديب، كمــا قدمــت تطبيًقــا ذكًيــا يف العالــم االفتراضــي، وتــم تســجيله 

يف اقتصاديــة ديب 2018.

لعــام  عشــرة  السادســة  للــدورة  وذلــك  القصيــرة  القائمــة  إىل  وصلــت  النــور"  مــع  "موعــدي  روايتــي  أن  كمــا 
2022/2021 ضمــن جائــزة الشــيخ زايــد لــآداب يف فئــة "أدب الطفــل والناشــئة"، وهــذا مبعــث شــعور بالســعادة 
واالعتــزاز؛ ألن انتقــاء كتــايب ضمــن الائحــة القصيــرة لجائــزة الشــيخ زايــد للكتــاب هــو يف حــد ذاتــه قيمــة أدبيــة 
وفكريــة كبيــرة أتشــرف بهــا خاصــة وأن اســم الجائــزة مقتــرن بشــخصية أجمــع العــرب علــى حبهــا واحترامهــا.. وأرى 
أن اهتمــام الجائــزة بــأدب الطفــل والناشــئة مــن شــأنه أن يدفــع إىل تطويــر هــذا النــوع األديب المهــّم بالنســبة ألبنائنــا؛ 

فهــم بُنــاة المســتقبل وأملــه المنشــود. 

حدثينا عن هوايتك ككاتبة قصص قصيرة لألطفال؟

أحــب الكتابــة والقــراءة ألننــي ترعرعــت يف منــاخ يشــجع علــى ذلــك؛ فوالــدي، رحمــه هللا، رغــم عملــه كمهنــدس 
كثــر وزاد  زراعــي، كان قارئــاً نهًمــا ولــم يبخــل بتشــجيعنا علــى القــراءة والســفر، وحيــن التقيــت بزوجــي شــجعني أ
شــغفي بالكتــاب فهــو إعامــي وروايئ ورســام وســينمايئ تنتشــر كتبــه يف بيتنــا ولوحاتــه علــى جدرانــه، ممــا يشــيع 

جــًوا مــن الكتابــة واإلبــداع. 

يف الواقــع، إن االبــداع بــذرة يجــب االعتنــاء بهــا وســقيها كــي ال تمــوت، فكــم مــن المبدعــات كان يمكــن لهــن أن 
يظهــرن علــى المســرح لكــن ظروفهــن القاهــرة حالــت دون ذلــك، لــذا يمكننــي القــول إن اإلبــداع جعلنــي أغــوص يف 
عالمــي وعالــم اآلخريــن، يف هــذا البحــر الهائــج والمتمــوج بالقضايــا والمشــاكل، لــذا تصبــح الكتابــة فنــاراً يهدينــا إىل 

بــر األمــان، ألننــا نُخــرُِج مــا يف أعماقنــا ونضعــه علــى الــورق ليتفاعــل معــه القــراء.

هوايتــي هــذه تجعلنــي أمضــي يف طريــق الكشــف والبحــث عــن كل مــا هــو غامــض وشــائك لنفــكك أســراره 
وشــباكه، فــا يوجــد أجمــل مــن الغــوص يف أعمــاق المجتمــع عــن طريــق قصصــه وحكاياتــه، ونحــن العــرب لســنا 
أقــل قــدرة مــن غيرنــا للعمــل علــى كتــب لألطفــال والناشــئة، فلنــا تاريــخ زاخــر وقــدرة علــى الســرد الهــادف ولنــا جيــل 

واعــد وذكــي.

كونك أم، هل ألهمك ذلك باألفكار ودفعك نحو اإلبداع؟ 

كتــب يوميــات أطفــايل؛ كنــان ركان وأرجــوان،  دون شــك، بــدأت الكتابــة لألطفــال بطريقــة غيــر متوقعــة، إذ كنــت أ
وأســجل أهــم األحــداث يف حياتهــم مثــل ظهــور أول ســن لهــم، وأوىل خطواتهــم، وأول يــوم للذهــاب إىل المدرســة، 
وأول نزهــة يف الحديقــة، إىل أن كثــرت الكتابــات وتناثــرت، فقــررت حينهــا وذات يــوم أن أجمعهــا ألهديهــا البنــي 
البكــر "كنــان" بمناســبة عيــد ميــاده العاشــر، ومــن هنــا بــدأت فكــرة إعــداد الكتــاب، ثــم القيــام برســوماته ثــم نشــره. 
كتــب  كتــب ألطفــايل أواًل ومــن خالهــم أ كتــب إال عــن الموضوعــات التــي تلهــم إحساســي ألننــي أ يف الواقــع، أنــا ال أ
كتــب عــن الخلــود، أقــوم بشــرح فكــرة المــوت وكيــف أن اللحظــات  لــكل أطفــال العالــم، وعلــى ســبيل المثــال، حيــن أ
كتــب عــن حديقــة الزمــرد فأنــا أحكــي عــن طفولتــي وألــم فــراق جــديت، كل كتــاب  الجميلــة تتحــدى المــوت، وحيــن أ

فيــه رســالة لهــم، ولــدي الكثيــر مــن القصــص والحكايــات قيــد النشــر.

كلمة أخيرة ألمهات العالم 

إىل أمي ومنها إىل كل أمهات العالم..
أخجل من عينيك التي أبكيتها يوماً، من يديك التي أرهقتها دهراً، من قلبك الذي مألته هّما.. وربما ال أزال..

أنحني لجبينك الذي صارع الحياة ولم تركعه..
أقبل عطر كفيِك ... 

يمّر الوقت وأدرك أنّك كنت وال زلت األجمل واألقوى واألبقى يف القلب..
يمر الوقت وأدرك أين كنت وال زلت تلك الطفلة..

لِك أمي ولكل أمهات العالم، أنت من تختزلين الكون بين يديك.. 
أنت الوطن األول والمهد األول ومنك الزاد األول.. 

فما أعظم مقامك عن خالق الكون ليفرش جنة بوسعها تحت قدميك!



Sheikh Khalid bin Sultan bin Zayed Al NahyanHis Royal Highness Prince Abdulaziz bin Faisal bin Abdul Majeed Al Saud

The achievement that I am most proud of is my family, without a doubt. It is the main thing 
which gives me every day the charge of positive energy in the morning and the desire to 
continue creativity, and it is the element that gives me the strength to continue to develop my 
skills and myself and advance them more every day. I learn new things from my children that 
make me a more effective and visionary person every day.
After taking care of my family, my modest achievements came thanks to my books in children's 
and young people's stories, I was recently granted golden residency from The Dubai Cultural 
Authority, thanks, also provided a smart application in the virtual world, and it was registered 
with The Department of Economy & Tourism in Dubai 2018.

Tell us about your hobby as an author for children's short stories?

I love writing and reading because I grew up in an atmosphere that encouraged that. My 
father, may Allah bless his soul, despite his work as an agricultural engineer, he was an avid 
reader and did not skimp on encouraging us to read and travel. His paintings are on his walls, 
which spreads an atmosphere of writing and creativity. In fact, creativity is a seed that must 
be nurtured and watered so that it does not die. How many creative women could have come 
into light, but their harsh circumstances prevented them? So, I can say that creativity made me 
dive into my world, and the world of others, in this turbulent and undulating sea. issues and 
problems, so writing becomes a light that guides us to safety, because we bring out what is in 
our depths and put it on paper for readers to interact with. This is my hobby that makes me go 
on the path of discovering and searching for everything that is mysterious and thorny in order 
to unravel its secrets and webs. There is nothing more beautiful than diving into the depths of 
society through its stories and tales.

It is worth noting that my novel "My Date with the Light" was shortlisted this year The Sheikh 
Zayed Book Award (SZBA) In the Children’s Literature category. Where the publishing house 
I deal with, which is Dar al Moualef in Beirut, applied for me 3 times for the award, then I was 
selected to the longlist in 2019, and I was also shortlisted entries in 2021. This is a source of 
happiness and pride, of course, that my book is selected in the shortlist in such an award, as it 
is in itself a great literary and intellectual value that I am honored by, especially since the name 
of the award is associated with a personality that all Arabs love and respect. I believe that the 
award’s interest in children’s and young adult literature would push the development of this 
important literary genre for our children, as they are the builders of the future and its aspired 
hope. We Arabs are no less able than others to produce books for children and young adults, 
we have a rich history and the ability to meaningful narration, and we have a promising and 
intelligent generation.

Is being a mother inspired you with ideas and lead you to creativity?

With no doubt, I started writing for children in an unexpected way, as I used to write my 
children’s diaries, Kinan, Rakan and Urjuan, and record the most important events in their lives, 
such as the appearance of their first tooth, the first step towards walking, the first day to go 
to school and the first walk in the park, till the writings increased and scattered, I decided one 
day, to collect them to gift to my eldest son Kinan on the occasion of his 10th birthday. From 
here the idea of the book began. Then I drew it and then published it. In fact, I only write about 
topics that inspires me because I write for my children first and through them I write for all the 
children of the world. For example, when I write about immortality, I explain the idea of death 
and how beautiful moments defy death and when I write about Christmas, I write about time as 
the most precious gift you can give a child. When I write about the Emerald Garden, I tell about 
my childhood and the pain of leaving my grandmother. Each book contains a message for them. 
I have many stories and anecdotes awaiting publication.

A final word to all mothers in the world

To my mother and through her to all the mothers of the world.
I'm ashamed of your eyes that you once cried, of your hands that you tired of for eternity, of 
your heart that you filled with them....
Maybe I'm still… I bow to your forehead who struggled with life and did not kneel.
I kiss the perfume of your palm...
Time passes and I realize that you were and still are the most beautiful, the strongest, and the 
most cherished in my heart.
Time passes and I realize that I was and still am that child.
You are my mother and all the mothers of the world. You are the one who puts the universe in 
your hands.. You are the first home, the first cradle, and from you the first treasure.. 
How great is your position over the creator of the universe to spread a paradise that can be 
under your feet!

ID Card & a Brief Biography:

Raja Malah, she’s an architect from Morocco, working at Department of Planning and 
Development – Trakhees, as Senior Planning Engineer. She holds a Master's degree in Urban 
Planning (Specializing in the City, Society and Economy) from Paris Nanterre University - 
France.

In addition to her work as an architect at Department of Planning and Development - Trakhees, 
she is interested in writing for children and young people. Her most important books are:

2018: “My Gift for Your Birthday”- Medad Publishing - Dubai.
2019: “The Wings of My Plane”- Dar al Moualef - Beirut.
2020: “Emerald Garden”- Dar al Moualef - Beirut.
2021: “Let Me Explain the Meaning of Immortality” - Dar Al Muheet- Fujairah.

She also has literary translated works, the most important of which are:

•	 Ontology of Contemporary Emirati Poetry - Ministry of Culture- Abu Dhabi (Translation 
from Arabic to French)

•	 Where Were they Writing – Dar Al Thaqafa for Publishing and Distribution, Abu Dhabi- 
(Translation from French to Arabic) 

Tell us what did Ports and Customs and Free Zone Corporation add to you?

I used to see the human aspect in every experience I take, as I worked as an architect in Morocco, 
Paris, Abu Dhabi and Dubai. Each of these stops added a lot to me and even increased my 
knowledge and experience, whether on a personal or professional level. My experience in the 
corporation in which I am currently working is the longest and most important station because 
it is full of multiple human dimensions. Here I was introduced to a new work style based on a 
single vision and a team spirit, and this is what develops my feeling of belonging to a family 
united by a spirit of responsibility and mutual respect, a feeling that has no price, and is felt 
only by those who moved away from their mother country and tasted the agony of alienation. 
Here I met distinguished people whose friendships and trust gained them, as they gained my 
friendship and trust. This is the human aspect that I talked about, as for the other aspect 
related to experience and work, my job in the corporation as a Planning Engineer, made me get 
closer to the spirit of Dubai. I find myself delving more and more into its burgeoning planning 
space and promising future projects. To offer my modest contribution to this charming building 
makes me proud. 

In your opinion, what are the challenges facing the working mother?

The challenges are many and innumerable. For the working mother, the day ends and the 
tasks and duties do not end. She struggles with more than one front, which requires a great 
psychological and physical effort from her. Children, by their nature, do not comprehend the 
absence of the mother from the home and do not justify her fatigue upon her return to the 
home. It must always be available, ready to communicate with them and meet their needs and 
requests.

Far from being ideal, and through my humble personal experience, I find that the working 
woman is more generous to her family because she seeks to compensate for her absence and 
perhaps her “guilt” i.e. the guilt of absence makes her shower them with love and giving.

I realized that balance and time management is the secret to success, as we only have only 24 
hours a day. We have to take advantage of this balance and invest it in the best way. Here lies 
the distinction and success. By nature, I love work, love the family atmosphere, and make sure 
to be a mother in the truest sense of the word every evening, doing my homework, cooking for 
them myself, reviewing their lessons with them, listening to what they experienced from their 
day, paying attention to the names of their friends and interacting with their daily stories. The 
warmth of a family gathering is an irreplaceable feeling and, unfortunately, is threatened with 
demise in front of what we are witnessing from the invasions of digital equipment at home.
For a woman to become a mother is a great divine honor, and as much as it is an honor, it is a 
duty on our shoulders, for which we will be held accountable before God, society and the future.

What is the most honorable achievement you’re proud of?



H.E. Lieutenant Dhahi Khalfan Tamim
Deputy Chairman of Police and Public Security in Dubai
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Feature قصاصة صحفية

A team of researchers at the Finnish University of Oulu, in cooperation with the VTT Center 
for Scientific Research and Petro Electro for Electronic Industries, created a new system of 
electrodes that can be attached to clothing and bear the conditions of daily life.

The website "Phys dot org", which specializes in technology, quoted researcher Raval Slys, head 
of the study team, as saying that this work "brings us another step towards creating smart 
clothes that can monitor the user's health status and measure the surrounding environment 
variables, and they can change their shape and specifications to suit the user's desire ".

The result of the study was published in the journal "Flexabol Electronics", where the new 
technology helps in making reliable flexible electrodes at a low cost, which allows them to enter 
the smart clothing industry.

"The technology used to make new electrodes is somewhat similar to the way newspapers are 
printed," says researcher Olle Heke of the VTT Institute for Scientific Research.

The researcher emphasized that the new technology allows the manufacture of sustainable 
clothing characterized by being environmentally friendly and made from materials that break 
down naturally in the environment and are considered an alternative to plastic and other 
environmentally harmful materials.

ابتكــر فريــق مــن الباحثيــن تقنيــة جديــدة لصناعــة المابــس تمهــد البتــكار مابــس ذكيــة تســتطيع مراقبــة الحالــة 
الصحيــة لصاحبهــا، وتغييــر شــكلها ومواصفاتهــا بمــا يتناســب مــع رغبــة المســتخدم. والتقنيــة الجديــدة تعتمــد 
منظومــة مــن األٌقطــاب الكهربائيــة يمكــن تثبيتهــا يف المابــس وتتحمــل ظــروف الحيــاة اليوميــة، وقــد ابتكرهــا 
باحثيــن يف جامعــة أولــو الفنلنديــة بالتعــاون مــع مركــز (يف.يت.يت.) لألبحــاث العلميــة وشــركة بتــرو إلكتــرو للصناعــات 

اإللكترونيــة. 

ونقــل الموقــع اإللكتــروين "فيــز دوت أورج" المتخصــص يف التكنولوجيــا عــن الباحــث رافــال ســايز رئيــس فريــق 
الدراســة قولــه إن هــذا العمــل "يقربنــا خطــوة أخــرى نحــو ابتــكار مابــس ذكيــة تســتطيع مراقبــة الحالــة الصحيــة 
للمســتخدم وقيــاس متغيــرات البيئــة المحيطــة، كمــا يمكنهــا تغييــر شــكلها ومواصفاتهــا بمــا يتناســب مــع رغبــة 

المســتخدم".

ونشــرت نتيجــة الدراســة يف دوريــة "فليكســابول إلكترونيكــس"، حيــث تســاعد التقنيــة الجديــدة يف صناعــة أقطــاب 
كهربائيــة مرنــة يعتمــد عليهــا بتكلفــة رخيصــة، ممــا يســمح بدخولهــا يف مجــال صناعــة المابــس الذكيــة.

ويقــول الباحــث أويل هيكــي مــن معهــد (يف.يت.يت) لألبحــاث العلميــة إن "التقنيــة المســتخدمة يف صناعــة األٌقطــاب 
الكهربائيــة الجديــدة تشــبه طريقــة طباعــة الجرائــد إىل حــد مــا".

للبيئــة  بكونهــا صديقــة  تتميــز  مســتدامة  مابــس  بصناعــة  تســمح  الجديــدة  التقنيــة  أن  ســايز  الباحــث  كــد  وأ
ومصنوعــة مــن مــواد تتحلــل يف البيئــة بشــكل طبيعــي وتعتبــر بديلــة للباســتيك وغيــره مــن المــواد الضــارة بيئيــا.
وذكــر الباحــث تابيــو فابريتيــوس أحــد المشــاركين يف الدراســة أنــه "بالرغــم مــن أن األجهــزة اإللكترونيــة تحيــط بنــا 
منــذ فتــرة طويلــة، إال أن تطبيقاتهــا يف الثيــاب مازالــت محــدودة بســبب عــدم مرونــة المكونــات اإللكترونيــة وعــدم 
قدرتهــا علــى تحمــل ظــروف الحيــاة اليوميــة، وقــد أثبتــت الدراســة الجديــدة إمكانيــة التغلــب علــى هــذه الصعوبــات 

وتحســين حياتنــا اليوميــة".

The clothes of the future.. smart and self-changing and take 
care of its owner's health 

مالبس المستقبل.. ذكية وتغير شكلها ذاتياً وترعى صحة صاحبها
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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.


