
Sail with us



Dubai Maritime City Authority (DMCA) is a tribute to the vision 
of HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vice President, 
Prime Minister of UAE and Ruler of Dubai. The creation of this 
authority represents the pioneering spirit of the city of Dubai as it 
provides world-class infrastructure, complemented by seamless 
and progressive policies that will allow businesses within the 
maritime industry to meet their commercial objectives.

DMCA provides a platform for excellence and quality as it nurtures 
the ambitions of Dubai to build on its leadership position within 
the region as the ideal business hub for the maritime industry.

DMCA’s aim is to connect all aspects of the maritime industry 
by providing rules and regulations that build on best practices 
in a consistent and responsible manner. The authority will also 
play an important role in promoting the maritime industry to 
both government as well as non-government bodies and is 
positioned to be the catalyst of growth for the maritime sector.

DMCA’s posture of co-operation and dialogue will allow companies 
and individuals to navigate through operational complexities while 
focusing on their strategic goals within this dynamic sector.

DMCA is the gateway to Dubai’s maritime industry, in line with 
the directives from HH Sheikh Hamdan Bin Rashid Al Maktoum, 
Crown Prince of Dubai. DMCA has a mandate to create and provide 
efficient processes and protocols that will allow companies to interact 
and operate effectively within the sector. The authority will maintain 
stewardship of establishing rules and regulations as well as provide 
administrative infrastructure, allowing businesses to operate 
efficiently. Our core strategic objectives are aligned to add value to all 
stakeholders, by collaborating and nurturing partnerships between 
government entities, private companies and non-government bodies.

AT
THE
HELM



Strategically located between Europe and Asia, Dubai has attracted 
seafarers and traders for centuries.

Dubai emerged as a regional trading hub in the 18th century, with 
the establishment of a port along the banks of the natural water 
inlet that split the city, enabling merchants from all over the world 
to strengthen ties with Dubai.

CAPTAINS 
OF 
INDUSTRY



Nourished by a prestigious maritime heritage, Dubai has catapulted 
itself onto the international nautical map as an important player in 
maritime affairs.

Sustained by its economic strength, diversity, growing population, 
and tourism benefits, the city’s maritime facilities serve to attract 
global maritime clients and propel the worldwide maritime industry 
into even higher levels of excellence.

Over the years, Dubai has evolved into one of the world’s top centres 
for maritime commerce as well as leisure activities due to a number 
of contributing factors:

  Logistic services and safe investment environment

  Strategic location

  Presence of multicultural work force

  Efficient corporate infrastructure

  Excellent unrestricted access to the open seas

  Business friendly economic free zones 

FULL 
STEAM 
AHEAD



CHARTING 
A NEW 
COURSE

Partly due to its location at the meeting point of diverse cultures 
and partly due to the varied interests, Dubai has traditionally 
been a popular hub for maritime activities.

The large and ever-increasing population, along with the number 
of tourists visiting Dubai has generated high levels of demand 
for water crafts along the coast of Dubai and the Dubai Creek. 
This development has contributed to the growth of the maritime 
sector, which has in turn played a significant role in stimulating 
the economic growth of Dubai.

As Dubai continues to experience an unrelenting and vigorous 
economic growth, the simultaneous management and 
development of several sectors is crucial to enhancing Dubai’s 
position in the industry, as well as on an international platform.



A testament to the visionary leadership of the Emirate, as well 
as the dedication and drive of every individual committed to 
its progress, DMCA was established to monitor and regulate 
nautical activities for commercial and recreational purposes. 
The entity supports Dubai’s flourishing maritime sector, helping 
organisations within the industry to achieve world-class standards 
in excellence, quality and service.

In accordance with Law No.(11) of 2007 establishing Dubai 
Maritime City, the authority shall be responsible for maritime 
services and management, vessel and yacht registration, 
ownership, charters as well as design and construction. 
Additionally, the authority will manage maritime and 
educational research, exhibitions, conferences, training and 
workshops, as well as tourism related activities and specialised 
arbitration. Furthermore, in keeping with Law No.(11) of 2010 
concerning Licensing of Maritime Vessels in the Emirate of 
Dubai, the organisation is responsible for outlining and testing 
specifications of water crafts in co-ordination with relevant 
government entities.

VISION

A vibrant and safe maritime environment

MISSION

To enhance Dubai’s position as a centre 
of maritime sectors

OUR 
MAIDEN 
VOYAGE



DMCA will gradually and steadily play a major leading role in regulating and addressing 
all maritime-related activities, challenges and business needs for both the local and global 
maritime audiences alike. The organisation’s activities will revolve around all aspects of the 
maritime sector, with a special focus on certain key areas. These include, but are not limited to

  Promotion of safe navigation of all water crafts in Dubai waters

  Compliance of all water crafts with international water standards to save the 
  maritime environment in Dubai

  Sustainability of the entire marine sector in alignment with Dubai’s Strategic Plan (DSP)

  Championing marine innovation through strategic partnerships

A holistic approach to the industry and all its components will enable DMCA to put into effect 
benchmarks for a healthy maritime environment in Dubai. This methodology will eventually 
lead to higher customer satisfaction, enhanced interaction with all stakeholders and partners, 
as well as produce viable investment opportunities in the maritime sector.

NAVIGATING 
THE
HIGH SEAS



OUR 
ANCHORS

The role of a maritime authority is not just to promote safety, but also 
to inculcate the maritime sector by taking all necessary initiatives 
to help it evolve. Our core values are the cornerstone of our culture, 
providing strong foundations to nurture the spirit of success through 
the following:

Leadership: DMCA believes in the importance of playing a pioneering 
role in bringing best practices to the maritime industry in Dubai, 
making it a destination of excellence in the field, locally, regionally, 
and globally.

Enthusiastic Customers: Building our reputation as an authority 
that maritime and non-maritime customers can rely on to deliver 
products so excellent in their quality and service, so outstanding in 
their responsiveness to market dynamics, that DMCA will always be 
recognised for excellence, reliability, and leadership in the local and 
global maritime marketplace.

Innovation: DMCA believes in the importance of introducing new 
initiatives and creative ideas to the maritime sector, as this will help 
keep the industry continuously robust and sustainable. 

Collaboration: DMCA works closely with all governmental and non-
governmental entities in Dubai and the UAE to secure a smooth,  
safe, and successful operation to all aspects of the maritime industry 
in Dubai. 

Human Capital Excellence: DMCA believes in the empowerment 
of the UAE national talent, and strives for a workplace where 
opportunity, openness, enthusiasm, diversity, teamwork, 
accountability and a sense of purpose combine to provide a rewarding 
professional experience that promotes fairness, dignity and respect for 
all employees regardless or race or gender.

Respect and Integrity: DMCA honors the rights and beliefs of our 
fellow associates, our customers, our community, our shareowners, 
and all constituents of the maritime industry. We treat others with the 
highest degree of dignity, equality and trust. We employ the highest 
ethical standards, demonstrating honesty and fairness in every action 
that we take.

Environment (Marine Crafts): DMCA believes in protecting the 
marine environment, and supporting the maritime sector in Dubai to 
take all measures necessary that ensure compliance to national and 
international marine operational standards



DMCA recognises the need for a resilient growth strategy that 
incorporates both the company’s core values as well as the 
changing times. Our future plans will follow a three-tiered 
approach, which aim to blend all the facets of the sector under 
a unified methodology, elevating DMCA to the position of 
being a community focused on the future.

Recognising the pivotal role that governmental entities, private 
companies and establishments and individuals involved in the 
Dubai maritime sector play, the organisation will concentrate 
on collaboration and partnership with all such entities, ensuring 
a single-minded approach toward a distinct goal.

DMCA will also create a functional framework to regulate 
the compliance of international, federal and local maritime 
and environmental standards, so as to create a safe and secure 
environment for all maritime activities in Dubai waters.

Simultaneously, DMCA will develop guidelines that provide 
a comprehensive overview of the types of vessels and maritime 
activities that fall under its jurisdiction, leaving no stone 
unturned in matters of the scope of its duties, according to 
the strategic economic demands.

ON THE 
RADAR



As part of the framework put in place for the regulation of the 
maritime sector in Dubai, DMCA will be directly responsible for a 
number of activities across the industry. These include, but are not 
limited to: 

  Licensing Marine Vessels 

For a marine vessel to be licensed, all requirements, stipulations and 
specifications approved by DMCA shall be met. The same applies to all 
crew working on the marine vessel.

Pleasure vessels | Commercial vessels | Traditional wooden vessels

DMCA is also responsible for all procedures that relate to licensing 
of maritime vessels, including:

Licensing Procedures | Technical Inspection | License Duration | Terms 
& Conditions of License Renewal | Transfer of Title of a Marine Vessel | 
Modification of a Marine Vessel | Amendment of License | Lost or Damaged 
License | Request for License Cancellation | Decline of the License 
Application | Suspension or Cancellation of the License | Licensing Foreign 
Visiting Pleasure Yachts and others.

  Marine Vessel Insurance 

Insurance Coverage | Civil Liability | Damage or Destruction of Marine Vessels 

  Maritime Training Centre

Maritime Training Centre’s Obligations | Instructors’ Licensing Terms 
& Conditions | Conditions and Procedures for Licensing Maritime Training Centres

  Marine Vessels Charter

Licensing Marine Vessels Charter Activity | Licensing Terms & Conditions for 
Marine Vessels Charter Facilities | Marine Vessels Charter Facilities’ Obligations

  Marine Environment and Safe Navigation

Navigation Rules | Maritime Activities

FROM
STEM TO 
STERN



KNOW
THE
ROPES

LICENSING

DMCA is dedicated to providing a secure maritime environment in 
co-operation with the Dubai government. It organises and manages 
the laws of vessels’ licensing by checking equipment and systems as 
well as through the registration and certification of vessels and crew, 
authorising them to work in the maritime sector. The organisation 
also protects the environment from pollution and organises activities 
within Dubai waterways by providing vessels guidelines for security 
and safety requirements.

CERTIFICATIONS

Recognising the fact that adequately trained crew and personnel are 
of prime importance to maintaining a safe maritime environment, 
DMCA is tasked with the training and certification of all individuals 
wishing to manoeuvre and work on vessels operating in Dubai waters. 
The processes of theoretical and practical training are carried out 
in compliance with rigorous criteria outlined by the International 
Maritime Organisation Standards, as well as local requirements.

INSPECTIONS

Regular inspections of all vessels operating in Dubai waters, be they 
for recreational or commercial purposes has been deemed mandatory 
by DMCA. Not only will it be a pre-requisite for fresh applications 
and renewal of licenses, it will also play a key role during times of 
ownership transfer and change in the build of the vessel.



DMCA innovates strategies to regulate various maritime operations 
in Dubai. The strategies cover the adoption of new regulations to 
effectively supervise all maritime operations, such as random docking 
activities, in line with all local and international regulations.

The new regulations govern the supervision of all vessels passing in 
Dubai waters and their operations by monitoring systems to verify 
and review certificates of the vessels, crew documents, credibility and 
history, while enabling marine transport to commit to all international 
laws concerning operations and eliminating potential maritime threats 
to the Emirate.

FAIR 
WEATHER 
FOR ALL



MARINE VESSELS LICENSING

Issue Vessel License | Renew Vessel License | Transfer Vessel Ownership | Permit for 
Vessel Modification | Modify Information of Vessel Licensing | Replace Lost/Damaged 
Vessel License | Vessel License Cancellation | Issue Permit for Visiting Pleasure Marine 
Vessels | Issue Vessel Technical Inspection | Issue Vessel Export Transfer Certificate |  
Issue Vessel Ownership Certificate 

MARINE VESSELS CREW LICENSING

Issue Safe Manning Certificate | Issue Driver/Crew License | Renew Driver/Crew License 
Replace Lost/Damaged License | Issuing Marine Instructor Permit

MARITIME COMMERCIAL LICENSING

Issuing NOC for Marine Learning Institutes | Issuing NOC for Marine Vessels Rent 
Activity | NOC for Issuance and Renewal of Licenses for Maritime Companies and 
Establishments Operating in the Emirate of Dubai | NOC for Issuance and Renewal 
of Licenses for Maritime Companies and Establishments Operating in the Special 
Development Zones | NOC for Renewal and Amendment of Licenses for Maritime 
Companies and Establishments Operating in the Jebel Ali Free Zone | NOC for Issuance 
and Renewal of Licenses for Floating Restaurants in Dubai | Administration Services

MARITIME ENVIRONMENTAL SERVICES

Marine Activities Permit | Bunkering Permit | Lightering Permit | Layup Anchorage 
Permit | Ballast Water Management Permit | Integrated Waste Management Permit

Tel: +971 4 345 5545 | Fax: +971 4 345 2234 | P.O. Box 117774 | Dubai - U.A.E. | www.dmca.ae

OUR
SERVICES 
AT A GLANCE

مل خدماتنا مجُ

البحرية الو�سائل  ترخي�ص 

ترخي�ص الو�صيلة البحرية | جتديد ترخي�ص الو�صيلة البحرية | نقل ملكية الو�صيلة البحرية | ت�صريح تعديل 

الو�صيلة البحرية | تعديل الرتخي�ص | فقدان الرتخي�ص اأو تلفه | طلب اإلغاء الرتخي�ص | ت�صريح اليخوت 

الرتفيهية الأجنبية الزائرة | الفح�ص الفني للو�صيلة البحرية | اإ�صدار وثيقة ت�صدير | ت�صفري للو�صيلة 

البحرية | اإ�صدار وثيقة حيازة للو�صيلة البحرية

ترخي�ص طاقم الو�سيلة البحرية

اإ�صدار وثيقة التطقيم الآمن | اإ�صدار رخ�صة طاقم الو�صيلة البحرية | جتديد رخ�صة طاقم الو�صيلة 

البحرية | اإ�صدار رخ�صة بدل فاقد اأو تالف لطاقم الو�صيلة البحرية | ترخي�ص املدربني

الرتخي�ص التجاري البحري

ترخي�ص مراكز التدريب البحري | ترخي�ص ن�صاط تاأجري الو�صائل البحرية | عدم ممانعة لإ�صدار وجتديد 

تراخي�ص ال�صركات واملوؤ�ص�صات البحرية العاملة داخل اإمارة دبي | عدم ممانعة لإ�صدار وجتديد تراخي�ص 

ال�صركات واملوؤ�ص�صات البحرية العاملة داخل املناطق التطويرية اخلا�صة يف اإمارة دبي | عدم ممانعة لتجديد 

وتعديل تراخي�ص ال�صركات واملوؤ�ص�صات البحرية العاملة داخل املنطقة احلرة يف جبل علي | عدم ممانعة 

لإ�صدار وجتديد تراخي�ص املطاعم العائمة يف اإمارة دبي | اخلدمات الإدارية التجارية

البحرية العمليات  خدمات 

ت�صريح مزاولة الأن�صطة البحرية | ت�صريح تزويد ال�صفن بالوقود | ت�صريح تخفيف ونقل الب�صائع بني 

 ال�صفن )الوقود واملواد ال�صائلة( | ت�صريح ر�صو ال�صفن طويل الأجل | ت�صريح معاجلة مياه الإتزان يف ال�صفن

اإدارة املخلفات البحرية ت�صريح 

www.dmca.ae هاتف: ٥٥٤٥ ٣٤٥ ٤ ٩٧١+ | فاك�ص: ٢٢٣٤ ٣٤٥ ٤ ٩٧١+ | �ص.ب. ١١٧٧٧٤ | دبي - اإ.ع.م | املوقع الإلكرتوين



تبذل �صلطة مدينة دبي املالحية اأق�صى جهودها يف اتباع اأف�صل ال�صبل واملمار�صات يف 

اإدارة وتنظيم النقل البحري مبا ي�صمن اأق�صى درجات ال�صالمة واملحافظة على البيئة، 

وتقدمي اأف�صل اخلدمات يف جمال نقل الأ�صخا�ص والب�صائع، اإذ تعمل على تنظيم 

عمليات ر�صو ال�صفن وال�صرتاطات املتعلقة بذلك. وابتكرت ال�صلطة ا�صرتاتيجيات 

تتمحور حول تطبيق ا�صرتاطات جديدة من �صاأنها الإ�صراف على جميع العمليات 

املتعلقة بتنظيم ر�صو ال�صفن مبا ين�صجم مع كافة القرارات املحلية والدولية، ل �صيما 

القانون الحتادي املتعلق بحماية البيئة وتنميتها وقرارات املنظمة البحرية الدولية. 

وتتلخ�ص هذه ال�صرتاطات على مراقبة جميع ال�صفن املتواجدة يف مياه اإمارة دبي، 

والتاأكد من العمليات التي جتريها يف عر�ص البحر ومعرفة �صالحياتها من خالل 

التدقيق يف �صهاداتها وكفاءاتها، وتق�صيم املرا�صي البحرية يف الإمارة اإىل مرا�ٍص 

خم�ص�صة لعمليات الر�صو لفرتات ق�صرية وطويلة، ومرا�ٍص خم�ص�صة لنتظار عمليات 

التزود بالوقود.

كما تهدف ال�صلطة اإىل تعزيز وحماية البيئة البحرية لالإمارة من خالل اإلزام 

كافة الو�صائل البحرية بالقوانني الدولية ومتابعتها ب�صكل دوري، وذلك للحد من 

املخاطر البيئية التي قد ت�صكلها هذه الو�صائل على البيئة البحرية لإمارة دبي. 

وتتطلع ال�صلطة اإىل حتقيق املزيد من النتائج الإيجابية على م�صتوى تنظيم العمليات 

الت�صغيلية لل�صفن �صمن مياه الإمارة، وتوفري بيئة متكاملة تدعم عملية التنمية 

امل�صتدامة �صمن القطاع البحري فيها.

 بيئة بحرية

تالئم اجلميع



 الـعـمــل

 بـمـهنيــة

عـالـيــة

الرتخي�ص

تقوم ال�صلطة والتي تعترب اجلهة املخت�صة يف الإمارة بتنفيذ اأحكام قانون ترخي�ص 

الو�صائل البحرية رقم )١١( ل�صنة ٢0١0، ل �صيما فيما يتعلق برتخي�صها وت�صجيلها 

واإجراء الفح�ص الفني لتلك الو�صائل ومراقبتها والإ�صراف عليها، وترخي�ص قائديها 

والطواقم التي تعمل عليها، وكذلك منحهم �صهادات مزاولة العمل البحري، ف�صاًل عن 

حماية البيئة البحرية من م�صادر التلوث، واإقامة الأن�صطة يف املياه الإقليمية اأو املمرات 

املائية الداخلية لالإمارة. كما ت�صرف على الو�صائل البحرية من حيث مدى التزاماتها 

بتطبيق املعايري وال�صرتاطات العديدة ومنها ال�صرتاطات البيئية والنبعاثات احلرارية 

والكربون مبا يف ذلك متطلبات الأمن وال�صالمة، وتوفري ممرات املالحة الآمنة 

بالتن�صيق مع ال�صلطات احلكومية املعنية التابعة لإمارة دبي.

ال�صهادات

تدرك �صلطة مدينة دبي املالحية اأهمية تدريب الطواقم والأفراد العاملني على منت 

الو�صائل البحرية، ملا لذلك من اأهمية كربى يف جعل البيئة البحرية اآمنة و�صليمة، لذا 

و�صعت ال�صلطة على عاتقها م�صوؤولية تدريب وتاأهيل الراغبني يف احل�صول على رخ�صة 

قيادة الو�صائل البحرية من الناحيتني النظرية والعملية، ومنح ال�صهادات للراغبني يف 

العمل يف هذا القطاع �صمن املياه الإقليمية ملدينة دبي. حيث يخ�صع تقييم وت�صديق هذه 

ال�صهادات اإىل معايري عاملية متبعة يف القطاع البحري، و�صروط يتم العمل بها حمليًا. 

اإجراءات الفح�ص

يتم اإجراء الفح�ص الدوري ب�صكل �صنوي، وكلما دعت احلاجة، على جميع اأنواع املركبات 

البحرية التجارية والرتفيهية ب�صكل اإلزامي من قبل �صلطة مدينة دبي املالحية. ول يقت�صر 

هذا الإجراء على اإجناز املعامالت اجلديدة يف مرحلة ما قبل جتديد الرخ�ص فح�صب، بل 

يلعب دورًا هامًا يف حالت نقل امللكية اأو اجراء اأي تعديالت على الو�صيلة البحرية التي يتم 

تقدمي املعاملة ب�صاأنها.



تتوىل �صلطة مدينة دبي املالحية امل�صوؤولية عن العديد من الأن�صطة البحرية، وذلك 

كجزء من اإطار عملها يف تنظيم �صوؤون القطاع البحري يف دبي، وت�صمل الن�صاطات 

التالية ول تقت�صر عليها:

البحرية الو�صائل  ترخي�ص    

 ُي�صرتط لرتخي�ص الو�صائل البحرية اأن تتوفر فيها كافة املتطلبات وال�صرتاطات 

ال�صلطة. واملوا�صفات املعتمدة لدى 

  الو�صائل البحرية الرتفيهية | الو�صائل البحرية اخل�صبية التقليدية | 

 الو�صائل البحرية التجارية

كما ُتعنى ال�صلطة بكافة الإجراءات الأخرى املتعلقة برتخي�ص الو�صائل البحرية مثل:

 حتديد اإجراءات الرتخي�ص | الفح�ص الفني | مدة الرتخي�ص | 

 �صروط جتديد الرتخي�ص | نقل ملكية الو�صيلة البحرية | تعديل الو�صيلة البحرية |

 تعديل الرتخي�ص | فقدان الرتخي�ص اأو تلفه | طلب اإلغاء الرتخي�ص | 

رف�ص طلب الرتخي�ص | وقف الرتخي�ص وكذلك اإلغاوؤه | ت�صريح اليخوت الرتفيهية 

الأجنبية الزائرة، وغريها من الأمور الأخرى

البحرية الو�صيلة  التاأمني على    

 نطاق التاأمني | امل�صوؤولية املدنية | ت�صرر اأو هالك الو�صيلة البحرية | 

التدريب على قيادة الو�صائل البحرية   

�صروط ترخي�ص املدربني | �صروط واإجراءات ترخي�ص مراكز التدريب البحري 

والعاملني فيها | التزامات مركز التدريب البحري

البحرية الو�صائل  تاأجري    

 ترخي�ص ن�صاط تاأجري الو�صائل البحرية | �صروط ترخي�ص من�صاآت

تاأجري الو�صائل البحرية | التزامات من�صاآت تاأجري الو�صائل البحرية

البيئة البحرية واملالحة الآمنة   

قواعد املالحة البحرية املحلية | الأن�صطة البحرية

من الإبحار

 اإىل الر�سو



يف الوقت الذي تركز فيه �صلطة مدينة دبي املالحية على اللتزام باأهدافها 

الأ�صا�صية التي اأُن�صئت من اأجلها، تدرك اأهمية اتباع ا�صرتاتيجية م�صتقبلية مرنة 

تتما�صى مع املتغريات الزمنية. و�صتتبع ال�صلطة يف تنفيذ خططها امل�صتقبلية نهجًا 

يتاألف من ثالثة م�صتويات، تهدف جميعها اإىل توحيد كافة جوانب القطاع البحري 

حتت مظلة واحدة من اأجل النهو�ص مب�صتوى ال�صلطة واإعطائها نقلة نوعية تكون 

مبوجبها جهة جمتمعية تركز على تطلعاتها امل�صتقبلية. 

يتمثل امل�صتوى الأول بتكثيف جهود ال�صلطة من اأجل تو�صيع اأطر ال�صراكة الفعلية 

والتعاون مع جميع اجلهات احلكومية وال�صركات اخلا�صة والأفراد املعنيني 

�صمن القطاع البحري يف دبي، وذلك اإدراكًا منها للدور املحوري الذي تلعبه هذه 

اجلهات والتي تهدف اإىل دور متكامل، موؤكدة بالوقت ذاته على اتباع نهج موحد 

ي�صمن حتقيق كافة الأهداف املرجوة من اإن�صائها. 

ويتمثَّل امل�صتوى الثاين يف تو�صيع الأطر العملية التي ت�صاهم يف تطبيق املعايري 

البحرية واأف�صل املمار�صات وفقًا للقوانني الدولية والحتادية واملحلية، وذلك من 

اأجل اإيجاد بيئة بحرية �صاملة تتالئم مع جميع الأن�صطة البحرية يف اإمارة دبي.

ا امل�صتوى الثالث فيتج�صد يف حر�ص ال�صلطة على توفري كافة املعلومات ال�صاملة  اأمَّ

خار اأي  واملف�صلَّة عن جميع اأنواع الو�صائل البحرية والأن�صطة املتعلقة بها دون ادِّ

جهد يف واجباتها وم�صوؤولياتها جتاه حتقيق روؤية دبي امل�صتقبلية، وفقًا ملتطلبات 

التنمية القت�صادية يف الإمارة.

ا�ست�سراف

امل�ستقبل



 دعائم

نر�سو عليها

اإن الدور الذي تلعبه �صلطة مدينة دبي املالحية ل يقت�صر على تعزيز مبادئ ال�صالمة 

البحرية فح�صب، بل ي�صتمل على العمل من اأجل غر�ص مفاهيم وقيم القطاع البحري 

من خالل الأخذ بزمام املبادرات ال�صرورية التي ت�صاهم يف حت�صني دعائم هذا القطاع 

وتطويره، اإذ تعد القيم الأ�صا�صية التي نوؤمن بها مبثابة حجر الزاوية الذي نبني عليه 

ثقافتنا الر�صينة التي ت�صاهم يف تعزيز روح النجاح. وتتمثل هذه القيم واملبادئ 

الأ�صا�صية لل�صلطة على النحو التايل:

الريادة: توؤمن �صلطة مدينة دبي البحرية باأهمية املبادرة ولعب دور ريادي يف حتقيق 

اأف�صل املمار�صات التي من �صاأنها اإعالء �صاأن دبي يف القطاع البحري حمليًا، واإقليميًا، وعامليًا. 

التميز بخدمة العمالء: نحر�ص يف �صلطة مدينة دبي البحرية على حتقيق �صمعة 

طيبة، قوامها نظرة عمالئنا يف القطاع البحري اأو خارجه اإلينا على اأننا �صريك جدير 

بالثقة والعتماد، واأنهم يثقون باأننا �صنقدم لهم اأرقى م�صتويات اجلودة يف اخلدمات 

والت�صريعات واللوائح التنظيمية التي تطورها �صلطة مدينة دبي البحرية ب�صكل يتجاوب 

ب�صرعة وكفاءة عاليتني لتغريات ال�صناعة البحرية ومتطلباتها، على ال�صعيد املحلي 

والعاملي على ال�صواء.

البداع: توؤمن �صلطة مدينة دبي البحرية باأهمية البتكار والتجديد يف القطاع البحري، 

ملا لذلك من دور هام يف جعل ال�صناعة متجددة وذات ا�صتدامة بعيدة الأمد خدمًة 

لالأجيال القادمة.

التعاون: توؤمن �صلطة مدينة دبي البحرية باأهمية التعاون والتن�صيق امل�صتمر مع كافة 

املوؤ�ص�صات احلكومية وغري احلكومية العاملة يف دبي، وعلى �صعيد دولة الإمارات 

العربية املتحدة، لتحقيق ت�صغيل �صل�ص واآمن وناجح لكل فعاليات وجوانب قطاع 

ال�صناعة البحرية.

التفوق يف الرثوة الب�صرية: توؤمن �صلطة مدينة دبي البحرية بت�صجيع وتطوير املهارات 

املحلية ملواطني دولة الإمارات العربية املتحدة، وتعمل على خلق بيئة عمل تزدهر فيها 

قيم عديدة كروح فريق العمل الواحد وال�صفافية واحلما�ص والفر�ص، لتعمل كل هذه 

العوامل معا من اأجل منح املوظفني اإح�صا�صا عميقا بالنتماء للموؤ�ص�صة واأهدافها، الأمر 

الذي مينحهم جتربة غنية ترثي خرباتهم، وتعزز من العدالة وامل�صاواة بني املوظفني 

ب�صرف النظر عن جن�صياتهم وخلفياتهم.

النزاهة والحرتام: تلتزم �صلطة مدينة دبي البحرية التزامًا منقطع النظري باحرتام 

حقوق كل من املوظفني العاملني لديها و�صركاءها واإدارتها العليا وجمتمعها، وكل ما 

يتعلق بال�صناعة البحرية يف دبي. نعامل الآخرين مبنتهى التقدير والحرتام وامل�صاواة 

والثقة، ونوؤمن باأمثل املعايري الأخالقية ونتمثل بها عندما نتعامل مع كل الأطراف 

مبنتهى العدل والنزاهة.

البيئة )الو�صائل البحرية(: توؤمن �صلطة مدينة دبي البحرية باأهمية حماية البيئة 

البحرية، ودعم القطاع البحري يف دبي واملنطقة ليعتمد اأف�صل املمار�صات واملقايي�ص 

العاملية التي حتمي البيئة ول توؤثر على دميومتها. 



تقوم �صلطة مدينة دبي املالحية، تدريجيًا وبخطى ثابتة، مبمار�صة دور ريادي فاعل يف تنظيم كل ما يتعلق بالأن�صطة 

البحرية يف دبي، و�صتعمل اأي�صًا على توفري متطلبات الأعمال التجارية البحرية للمتعاملني على ال�صعيدين املحلي 

والعاملي. وتلتزم ال�صلطة بتحقيق اأف�صل املمار�صات العاملية املعتمدة يف القطاع البحري، ومنها:

�صمان التنقل البحري الآمن لكافة الو�صائل البحرية   

�صمان التزام الو�صائل البحرية باملعايري البيئية العاملية   

العمل على حتقيق التطوير امل�صتدام للقطاع البحري ب�صكل كامل متا�صيًا مع خطة دبي ال�صرتاتيجية   

املحافظة على دميومة البتكار والإبداع يف القطاع البحري من خالل اإيجاد �صراكات ا�صرتاتيجية مع    

اجلهات الدولية واملحلية من باب تكامل الأدوار.   

اإن اتباع نهج �صامل يف قطاع �صناعة اخلدمات البحرية وكل ما يتعلق بها، �صُيمكن �صلطة مدينة دبي املالحية من رفع 

م�صتوى ر�صا العمالء، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع املنتفعني وال�صركاء، ف�صاًل عن اإيجاد الفر�ص ال�صتثمارية الواعدة 

يف القطاع البحري، وحت�صني م�صتوى تناف�صية دبي كمركز بحري عاملي ورائد.

 ركوب

 اأعايل

البحار



تاأ�ص�صت �صلطة مدينة دبي املالحية كجهة حكومية م�صتقلة ومتخ�ص�صة 

يف تنظيم القطاع البحري يف اإمارة دبي من خالل متابعة �صوؤون الأن�صطة 

البحرية التجارية والرتفيهية على حٍد �صواء، وبرهنت من خالل ذلك مدى 

جناح وحكمة الروؤية التي تنتهجها دبي نحو الريادة، وك�صفت عن مدى 

التزام منت�صبيها يف بذل اجلهود من اأجل الرتقاء مبكانة القطاع البحري 

فيها. وت�صعى ال�صلطة منذ اإن�صائها اإىل القيام بدورها الفاعل يف توفري �ُصبل 

الدعم املتوا�صل لتطوير وحت�صني القطاع البحري، وم�صاعدة كافة املوؤ�ص�صات 

العاملة فيه لتحقيق اأعلى امل�صتويات العاملية من حيث التميز واجلودة وتقدمي 

اخلدمات البحرية املتميزة.

كما تهدف ال�صلطة اإىل تعزيز مكانة الإمارة وجعلها مركزًا متخ�ص�صًا بكافة 

اجلوانب املتعلقة بالقطاع البحري، وتتمحور واجباتها حول توفري اخلدمات 

البحرية واإدارتها وت�صجيل الو�صائل البحرية ومتلُّكها وتاأجريها وت�صميمها 

وت�صنيعها، وكذلك اإعداد الأبحاث البحرية والتعليمية وتنظيم �صوؤون النقل 

البحري والرّكاب والب�صائع، ودعم اإقامة املعار�ص واملوؤمترات والدورات 

التدريبية وور�ص العمل املتعلقة بالقطاع البحري، وتطوير ال�صياحة البحرية، 

ودعم عمليات التحكيم البحري، وترويج القطاع البحري لالإمارات على 

ال�صعيد املحلي والإقليمي والعاملي.

 رحلة

نحو  البداية 

البحار عامل 

يتنا روؤ

واآمن متجدد  بحري  قطاع 

لتنا �صا ر

تعزيز مكانة دبي وجعلها مركزًا يف القطاعات البحرية



 اتِّبـــاع

 م�ســـار

جديد

ا�صتهرت دبي بكونها مركزًا معروفًا باإقامة الأن�صطة البحرية، ويرجع ذلك اإىل 

تاريخها البحري العريق واإىل موقعها ال�صرتاتيجي كنقطة يلتقي فيها التنوع 

الثقايف، ومكان يجتمع فيه كل من يهتم بتلك الأن�صطة البحرية.

نظرًا لنتعا�ص قطاع ال�صياحة يف دبي، والذي بدوره ي�صتقطب اأعدادًا هائلة من 

ار، �صهدت املدينة موؤخرًا طلبًا متزايدًا على خمتلف الو�صائل البحرية. وقد  الزوَّ

�صاهمت هذه التطورات اىل حد كبري يف تنمية القطاع البحري الذي لعب دورًا 

هامًا يف حتفيز النمو القت�صادي لالإمارة.

ومبا اأن دبي ت�صهد منوًا اقت�صاديًا م�صتمرًا، يجري العمل على اإدارة هذا القطاع 

وتطويره لتعزيز مكانتها يف هذا املجال على ال�صعيدين العاملي واملحلي، مبا 

يتنا�صب واأف�صل املمار�صات العاملية.



ا�صتطاعت دبي اأن ُتثبت وجودها على خارطة العامل كواحدة من اأهم املدن التي 

حتتل مكانة رائدة يف جمال القطاع البحري، وذلك من خالل خرباتها املرتاكمة 

وخمزونها التاريخي يف هذا املجال.

لقد اأ�صهمت اخلدمات البحرية التي توفرها دبي يف جذب العديد من الوكالء 

البحريني من �صتَّى اأنحاء العامل، وا�صتطاعت اأن تقود عجلة �صناعة اخلدمات 

البحرية نحو اآفاق بعيدة جتاوزت حدود التميز، وذلك من خالل تعزيز البنية 

القت�صادية وتنوع الفر�ص ال�صتثمارية والنمو ال�صكاين، بالإ�صافة اإىل العوائد 

ال�صياحية التي ت�صكل اإحدى دعائم اقت�صادها.

على مدى �صنوات، ا�صتطاعت دبي اأن تتطور تدريجيًا لت�صبح اإحدى اأهم الوجهات 

العاملية يف التجارة والقت�صاد وال�صياحة، وواحدة من اأهم مراكز التجارة البحرية، 

وذلك من خالل عدة عوامل �صاهمت يف اإجناح ذلك:

اخلدمات اللوج�صتية والبيئة ال�صتثمارية الآمنة.   

املوقع ال�صرتاتيجي.   

الأيدي العاملة عالية املهارة.   

كفاءة البنية التحتية.   

املناطق احلرة امل�صجعة لالأعمال والإعفاء ال�صريبي.   

 انطالقة

�سريعة



 ربابنة

البحار

حتتل دبي موقعًا ا�صرتاتيجيًا بني قارتي اأوروبا واآ�صيا، وتعد مبثابة همزة و�صل بني دول 

هذه القارات، اإذ ا�صتطاعت اأن جتتذب البّحارة والتّجار على مدى قرون، واأن تربز 

كمركز جتاري اإقليمي يف القرن الثامن ع�صر، وذلك بالتزامن مع اإن�صاء مينائها الذي 

ميتد على �صفاف مياه اخلور، والذي يتميز بكونه ل�صان بحري يق�صم دبي اإىل ق�صمني. 

ومنذ ذلك الوقت، اأ�صبحت هذه الإمارة ال�صاحلية حمط اأنظار كل من ميتهن التجارة 

من حول العامل ملا لها من موقع متميز.



انطالقًا من روؤية �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، نائب رئي�ص 

الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي، ب�صرورة دعم القطاع البحري يف اإمارة 

دبي، تبلورت فكرة تاأ�صي�ص �صلطة مدينة دبي املالحية لتعك�ص روح الريادة التي تتمتع 

بها هذه املدينة ال�صاحلية، ولتتما�صى بالوقت ذاته مع البنية التحتية القوية لها، 

ف�صال عن اتباع النهج ال�صل�ص يف تهيئة البيئة املنا�صبة التي تتيح الفر�ص الواعدة 

لرجال الأعمال وامل�صتثمرين يف هذا القطاع احليوي.

متثل �صلطة مدينة دبي املالحية قاعدة ر�صينة ترتكز على اأف�صل معايري التميز 

واجلودة، ت�صعى من خاللها اإىل حتقيق طموح دبي يف اتخاذ موقع ريادي يف املنطقة 

كمركز جاذب يف جمال القطاع البحري. وتهدف اإىل اأن تكون مبثابة حلقة و�صل 

ترتبط من خاللها كافة جوانب القطاعات البحرية، وذلك من خالل اإقرار القوانني 

والت�صريعات التي ت�صاهم يف بناء اأف�صل املمار�صات اخلدمية بطريقة من�صجمة 

وم�صوؤولة. وتعمل ال�صلطة على لعب دور هام يف تعزيز العالقة بني القطاع البحري 

من جهة، والهيئات احلكومية واخلا�صة من جهة اأخرى، وتطوير عالقة �صراكة فعلية 

خر جهدًا من اأجل تنمية كافة جوانب القطاع البحري يف دبي.  معها. و�صوف لن تدَّ

لدى ال�صلطة اإميان مطلق باأن اتباع �صبل التعاون واحلوارات البناءة مع ال�صركات 

والأفراد، �صيتيح لهم القدرة على الرتكيز نحو حتقيق اأهدافهم ال�صرتاتيجية �صمن 

هذا القطاع احليوي.

كما تعد �صلطة مدينة دبي املالحية مبثابة بوابة املرور باجتاه القطاع البحري يف 

دبي، والتي متتلك �صالحيات تخولها يف اإيجاد وتوفري منهجيات وطرق فعالة تتيح 

اء �صمن هذا القطاع. وتنفيذًا للتوجيهات  اإمكانية التفاعل والتعاون البنَّ لل�صركات 

الر�صيدة ل�صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم ويل عهد دبي، تلتزم 

ال�صلطة مبراجعة القوانني والت�صريعات البحرية التي ُت�صهم يف حت�صني وتطوير 

القطاع البحري يف الإمارة، من خالل توفري البنية التحتية الالزمة لتفعيل اخلدمات 

التي تتيح للم�صتثمرين اأق�صى درجات الكفاءة يف العمل �صمن هذا القطاع. تتمركز 

ا�صرتاتيجية ال�صلطة البحرية على توفري قيمة اإ�صافية اإىل كافة اجلهات املعنية 

من خالل تعزيز اأطر ال�صراكة بني ال�صلطة من جهة وبني املوؤ�ص�صات احلكومية 

وال�صركات اخلا�صة من جهة اأخرى.

 يف

مــرة  قجُ

القيــادة



اأبِحر معنا


