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"الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة" تنظم اللقاء 
االجتماعي األول للموظفين في 2023

تفتيشــاً  تجــري  والســامة"  والصحــة  "البيئــة 
تنظيميــاً لســفينة "إم إس ســي ورلــد يوروبــا" 

بمينــاء راشــد

السر للعثور على شغفك ليس بالبحث، بل 
بالفعل لوائح

"Ports, Customs and Free Zone" organizes 
the First Social Gathering for Employees in 

2023

"Environment, Health and Safety"  
conducts a regulatory inspection of the 
"MSC World Europa" ship in Port Rashid

 The secret to finding your passion isn't
looking, it's doing
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Issue: 113 العــدد: 

“In 2022, the UAE was among the top five countries in the world in 339 
developmental, economic and social indicators. thanks to the efforts of an integrated 
government system, coordinated efforts and youthful energy that continued 
day and night. Today, we start a new journey in 2023, in which we compete with 
ourselves and race against time, so that our country will be the first and the best”.

تنمويــاً  مؤشــراً   339 فــي  عالميــاً  دول  خمــس  أفضــل  ضمــن  كانــت   2022 فــي  "دولتنــا 
منســقة  وجهــود  متكاملــة  حكوميــة  منظومــة  جهــود  بفضــل  واجتماعيــاً  واقتصاديــاً 
ننافــس   2023 فــي  جديــدة  رحلــة  نبــدأ  واليــوم  بنهارهــا.  ليلهــا  واصلــت  شــابة  وطاقــات 
هللا". بــإذن  واألفضــل  األول  دولتنــا  لتكــون  الزمــن  فيهــا  ونســابق  أنفســنا  فيهــا 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه هللا

His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum 
Vice President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai
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The Ports, Customs and Free Zone Corporation organized the first social gathering for its employees 
at all its business units, in the Winter Camps in the First Aweer Area.

The meeting included a number of activities and programs in which all employees participated, as 
the number of attendees reached about 100 employees, men and women, in which they contributed 
to enhancing communication and social relations between them in an atmosphere of activity and 
fun, creating an environment full of positive energy, discovering employee talents, and stimulating 
interaction and participation within one team. .

In this context, Hend Ahmad, Director of Strategy and Communication Department at the Ports, 
Customs and Free Zone Corporation, emphasized the strategic principles on which the corporation 
is based, including the promotion of human capital, given that employees are the most valuable 
capital of the corporation, with a total of about 600 employees. She added that PCFC is keen 
periodically to organize programs and forums that will enhance social relations aside from the daily 
work routine, and strengthen the channels of communication between employees of different job 
categories, in an atmosphere of familiarity, mutual respect and teamwork.

Hend indicated that the PCFC seeks to provide an environment that stimulates seriousness, 
diligence and work efficiently, expressing that such programs raise levels of positive energy and 
productivity and increase cooperation and communication relations between employees, which is 
reflected in raising the level of customer happiness.

The Director of the Strategy and Communication Department stated: "We start the first social 
gathering with the beginning of the new year so that the employees derive positive energy urging 
them to increase the rate of work productivity and exert more effort to achieve the mission, vision 
and strategic objectives of the Corporation, which will have a positive impact on performance rates 
at the level of business units," adding that the meeting aims to enhance the employees' sense of 
belonging and loyalty to the PCFC.

ــتوى  ــى مس ــا عل ــي األول لموظفيه ــاء االجتماع ــرة اللق ــة الح ــارك والمنطق ــئ والجم ــة الموان ــت مؤسس نظم
ــى. ــر األول ــة العوي ــتوية بمنطق ــات الش ــي المخيم ــك ف ــا، وذل ــة له ــة التابع ــدات التنظيمي ــع الوح جمي

وتضمــن اللقــاء عــدداً مــن األنشــطة والفعاليــات التــي شــارك فيهــا جميــع الموظفيــن، حيــث وصــل عــدد 
الحضــور نحــو 100 موظــف وموظفــة، ممــا ســاهم فــي تعزيــز التواصــل والعالقــات االجتماعيــة بينهــم فــي أجواء 
مــن النشــاط والمــرح، وخلــق بيئــة مفعمــة بالطاقــة اإليجابيــة واكتشــاف مواهــب الموظفيــن والتحفيــز علــى 

التفاعــل والمشــاركة ضمــن فريــق واحــد.

وفــي هــذا الســياق،  أكــدت هنــد أحمــد، مديــر إدارة االســتراتيجية واالتصــال بمؤسســة الموانــئ والجمــارك 
والمنطقــة الحــرة، علــى المبــادئ االســتراتيجية التــي ترتكــز عليهــا المؤسســة ومــن بينهــا تعزيــز الــرأس المــال 
البشــري باعتبــار الموظفــون هــم رأس المــال األغلــى للمؤسســة حيــث يبلــغ إجمالــي الموظفيــن نحــو 600 
موظــف وموظفــة، لذلــك تحــرص المؤسســة وبشــكل دوري علــى تنظيــم البرامــج والملتقيــات التــي مــن 
شــأنها تعزيــز العالقــات االجتماعيــة بعيــداً عــن روتيــن العمــل اليومــي، وتقويــة روابــط االتصــال والتواصــل بيــن 
ــروح  ــل ب ــادل والعم ــرام المتب ــة واالحت ــودها األلف ــواء تس ــي أج ــة، ف ــات الوظيفي ــف الفئ ــن مختل ــن م الموظفي

ــد. ــق الواح الفري

وأشــارت هنــد إلــى أن المؤسســة تســعى إلــى توفيــر بيئــة محفــزة علــى الجــد واالجتهــاد والعمــل بكفــاءة معربــة 
عــن أن مثــل هــذه البرامــج ترفــع مســتويات الطاقــة اإليجابيــة واإلنتاجيــة وتزيــد مــن عالقــات التعــاون والتواصل 

بيــن الموظفيــن، بمــا ينعكــس علــى رفــع مســتوى ســعادة المتعاملين.

وأفــادت مديــر إدارة االســتراتيجية واالتصــال: "نســتهل اللقــاء االجتماعــي األول مــع بدايــة العــام الجديــد ليســتمد 
الموظفيــن طاقــة إيجابيــة تحثهــم علــى زيــادة معــدل إنتاجيــة العمــل وبــذل المزيــد مــن الجهــد لتحقيــق رســالة 
ورؤيــة المؤسســة وأهدافهــا االســتراتيجية ممــا ســيكون لــه المــردود اإليجابــي علــى معــدالت األداء علــى 
مســتوى الوحــدات التنظيميــة"، مضيفــًة أن اللقــاء يســتهدف تعزيــز شــعور الموظفيــن باالنتمــاء والــوالء 

ــة. للمؤسس

اللقــاء  تنظــم  الحــرة"  والمنطقــة  والجمــارك  "الموانــئ 
 2023 فــي  للموظفيــن  األول  االجتماعــي 

"Ports, Customs and Free Zone" organizes the 
First Social Gathering for Employees in 2023

Our Strategyاستراتيجيتنا

من مبادئنا االستراتيجية

السعي للتميز: في كل ما نقوم به.

Among our Strategic principles
 
Pursuit of Excellence: In everything we do.
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Draw your Path
ارسم دربك

"البيئــة والصحــة والســامة" تجــري تفتيشــاً تنظيميــاً لســفينة "إم إس ســي 
ــد ــاء راش ــا" بمين ــد يوروب ورل

أســرة تحريــر النشــرة اإللكترونيــة تكــرم رجــاء مــاح علــى مشــاركاتها القيمــة 
األســبوعية بالنشــرة 

 The editorial team of the electronic newsletter honors Raja Malah for her
valuable contributions to the weekly newsletter

إدارة االستراتيجية واالتصال تحتفل بإطاق نظام "سبايدر امباكت"

 The Strategy and Communication Department celebrates the launch of
"Spider Impact" system

"Environment, Health and Safety" conducts a regulatory inspection of 
the "MSC World Europa" ship in Port Rashid

Turning Point 

Think about your life and don't waste any moment doing things that you don't see in yourself in 
the future.

Set your daily and future goals and review your thoughts and details of your day every night

Persevere and compete, but don't underestimate the feelings of others.

Be the helper and teacher for everyone who needs help, share your ideas and listen to other 
people's opinions.

Invest in yourself and nourish your mind to progress and develop ideas.

Look for innovative and exceptional solutions and always be thirsty for information.

Cooperate and respond to your colleagues in a positive way and cultivate a spirit of 
perseverance in  yourself.

Hamda Buosaiba
Accountant General Ledger & Fixed Assets – Finance Department

فكر ملياً بحياتك وال تضيع أي لحظة في فعل األشياء التي ال تراها في نفسك مستقباًل.

ضع أهدافك اليومية والمستقبلية وراجع أفكارك وتفاصيل يومك في كل ليلة. 

ثابر ونافس ولكن ال تستهين بمشاعر اآلخرين.

كن المساعد والمعلم لكل من يحتاج المساعدة، شارك أفكارك واستمع آلراء اآلخرين.

استثمر في نفسك وغذي عقلك؛ فتغذية العقل تطور اإلنسان وتزيد أفكاره.

ابحث عن الحلول المبتكرة واالستثنائية وكن دائماً عِطشاً للمعلومة.

تعاون وتجاوب مع زمالئك بطريقة إيجابية وازرع في نفسك روح المثابرة.

حمدة بوعصيبة
محاسب الدفاتر واألصول الثابتة – إدارة المالية

فــي أولــى رحالتهــا الســياحية إلــى منطقــة الشــرق األوســط، اســتقبل مينــاء راشــد ســفينة »إم إس ســي ورلــد 
يوروبــا« MSC WORLD EUROPA التــي تعــد األكثــر تطــوًرا فــي العالــم واألفضــل فــي فئتهــا بتقليــل انبعاثــات 

الكربــون الصــادرة منهــا لتكــون صديقــة للبيئــة.

ــط  ــرة الخطي ــالمة بدائ ــة والس ــة والصح ــإدارة البيئ ــري ب ــل البح ــئ والنق ــم الموان ــرى قس ــياق، أج ــذا الس ــي ه ف
ــًرا وتتكــون مــن 22  ــا عاًمــا علــى متــن الســفينة، التــي يبلــغ طولهــا 333 مت والتطويــر- تراخيــص تفتيًشــا تنظيمًي
طابًقــا وقــدرة اســتيعابية تصــل إلــى نحــو 7 اآلف راكــب، وذلــك بهــدف ضمــان امتثــال الســفينة للمعاييــر الدوليــة 

واالتحاديــة و اللوائــح البحريــة المحليــة.

وســتقوم الســفينة خــالل هــذا الموســم الشــتوي الســياحي بحســب جــدول رحالتهــا المقــرر بإجــراء حوالــي 14 
رحلــة إلــى مينــاء راشــد، حيــث ســيتجاوز عــدد الــركاب 189 ألــف ســائح إلــى دبــي التــي تكتســب زخًمــا كبيــًرا بصفتهــا 

البوابــة الرئيســة للرحــالت الســياحية البحريــة إقليمًيــا وعالمًيــا.

ــاء راشــد  ويعمــل قســم الموانــئ والنقــل البحــري علــى فحــص جميــع ســفن الرحــالت الــركاب التــي تصــل مين
ــاء رســو الســفينة  ــة أثن ــات البحري ــة للعملي ــر فضــاًل عــن إصــدار شــهادات عــدم ممانعــة ذات الصل ودبــي هارب
فــي المينــاء، باإلضافــة إلــى التنســيق مــع الشــركاء االســتراتيجيين المعنييــن مــن أجــل ضمــان التشــغيل المــرن 

للرحــالت البحريــة فــي إمــارة دبــي.

تقديــراً لجهودهــا القيمــة وإســهاماتها المتميــزة خــالل العــام الماضــي، كّرمــت الســيدة/ هنــد أحمــد شــاكر مديــر 
ــر –  ــط والتطوي ــرة التخطي ــط بدائ ــدس أول التخطي ــالح - مهن ــاء م ــيدة/ رج ــال، الس ــتراتيجية واالتص إدارة االس
تراخيــص، علــى مشــاركتها فــي كتابــة مقــاالت إعالميــة للنشــرة اإللكترونيــة األســبوعية خــالل عــام 2022. وقــد 
ســاهمت مقاالتهــا فــي إثــراء مــواد النشــرة والقــت قبــواًل وترحيبــاً مــن العامليــن فــي مؤسســة الموانــئ 

والجمــارك والمنطقــة الحــرة.

In appreciation of her valuable efforts and outstanding contributions during the past year, Mrs. Hend 
Ahmed Shaker, Director of Strategy and Communication Department, honored Mrs. Raja Malah 
- Senior Engineer Planning at the Department of Planning and Development - Trakhees, for her 
participation in writing articles for the weekly electronic newsletter during the year 2022. Her articles 
contributed in enriching the newsletter content, and it was welcomed by the employees of the Ports, 
Customs and Free Zone Corporation.

نظــام  بإطــالق  تحتفــل  الحــرة  والمنطقــة  والجمــارك  الموانــئ  بمؤسســة  واالتصــال  االســتراتيجية  إدارة 
االســتراتيجية واألداء المؤسســي "ســبايدر امباكــت"، وهــو منصــة إلكترونيــة لعــرض مؤشــرات الوحــدات 
التنظيميــة واإلدارات وأدائهــا بشــكل ذيك ومباشــر، ويواكــب النظــام الجديــد أهــداف المؤسســة فــي التحــول 
للخدمــات، ويســهل عمليــة إدخــال البيانــات والنتائــج والوصــول إليهــا مــن قبــل المعنييــن بشــكل ســريع وآنــي.

The Strategy and Communication Department of the Ports, Customs and Free Zone 
Corporation celebrates the launch of the strategy and corporate performance system 
"Spider Impact", which is an electronic platform to display the indicators of business units and 
departments and their performance in a smart and direct way. The new system keeps pace 
with the corporation's goals in transforming services, and it facilitates the process of entering 
data and results, besides accessing them quickly and immediately by those concerned.

On its first cruise to the Middle East, Port Rashid welcomed the MSC World Europa, which is the most 
advanced and best-in-class in the world by reducing its carbon emissions to be environmentally 
friendly.
In this context, the Ports and Maritime Transport Section of the Environment, Health and Safety 
Department in the Department of Planning and Development - Trakhees conducted a general 
regulatory inspection on board the ship, which is 333 meters long, consists of 22 decks, and has a 
capacity of about 7,000 passengers, with the aim of ensuring that the ship complies with international 
standards. Federal and local marine regulations.
During this winter tourist season, according to its schedule, the ship will make about 14 trips to Port 
Rashid, where the number of passengers will exceed 189,000 tourists to Dubai, which is gaining 
great momentum as the main gateway for cruise tourism regionally and globally.
The Ports and Maritime Transport Section examines all passenger cruise ships arriving at Port 
Rashid and Dubai Harbour, as well as issuing relevant no-objection certificates for marine operations 
while the ship is docked in the port, in addition to coordinating with the concerned strategic partners 
in order to ensure the flexible operation of cruises in Dubai.

Internal News األخبار الداخلية

التميز

نــقطــة تــحــول
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Name: Masoud Abdullah Qasem
Job Title: Officer Innovation & Business Excellence
Brief Introduction: 

I started my professional career in 2014 at the Department of Planning and Development - Trakhees, 
where I joined the Commercial Licensing Department as a customer service executive for 
commercial licensing services such as commercial licenses, commercial permits, and government 
services.
My work in a number of sections helped me expand my skills by overcoming challenges and 
getting acquainted with the services provided by the Ports, Customs and Free Zone Corporation, 
and I am currently working as an innovation and business excellence officer in the Strategy and 
Communication Department at the Corporate Support Center, where my work contributes to 
meeting the needs of business units on a daily basis such as strategic and governmental projects 
and initiatives, follow up on strategic indicators, in addition to maintain services catalogue, as well as 
following up on employee suggestions.
Among my academic and practical achievements that I am proud of is obtaining a master's degree 
in business administration in 2015 from the American University in the Emirates and being awarded 
the title of "Employee of the Month" while working in the department of "Trakhees", in addition to 
launching the suggestion guide.
My hobbies outside of work is playing soccer, reading and team games as well as trying new things 
such as trying out different restaurants.

االسم: مسعود عبدهللا قاسم

المسمى الوظيفي: ضابط االبتكار والتميز المؤسسي

 نبذة تعريفية:

بــدأت مســيرتي المهنيــة فــي عــام 2014 بدائــرة التخطيــط والتطويــر – تراخيــص حيــث التحقــت بــإدارة الترخيــص 
التجــاري كتنفيــذي خدمــة العمــالء لخدمــات الترخيــص التجــاري مثــل الرخــص التجاريــة، والتصاريــح التجاريــة، 
والخدمــات الحكوميــة ثــم انتقلــت للعمــل فــي قســم إدارة عالقــات العمــالء والمســؤولية المجتمعيــة، ثــم 

ــز. ــكار والتمي ــإدارة االبت ــال ب ــر األعم ــكار وتطوي ــط ابت ــب ضاب ــت منص تولي
ــرف  ــات والتع ــى التحدي ــب عل ــالل التغل ــن خ ــي م ــيع مهارات ــى توس ــام إل ــن األقس ــدد م ــي ع ــي ف ــاعدني عمل س
ــكار  ــاً كضابــط االبت علــى الخدمــات التــي تقدمهــا مؤسســة الموانــئ والجمــارك والمنطقــة الحــرة، وأعمــل حالي
ــي  ــي ف ــاهم عمل ــث يس ــي، حي ــم المؤسس ــز الدع ــي مرك ــال ف ــتراتيجية واالتص ــإدارة االس ــي ب ــز المؤسس والتمي
تلبيــة احتياجــات الوحــدات التنظيميــة بشــكل يومــي كمتابعــة المشــاريع والمبــادرات االســتراتيجية والحكوميــة 
، عــالوًة علــى متابعــة المؤشــرات االســتراتيجية ، اإلشــراف علــى دليــل الخدمــات ، إضافــة إلــى متابعــة اقتراحــات 

ــن. الموظفي
مــن إنجازاتــي األكاديميــة والعمليــة التــي أفتخــر بهــا هــي الحصــول علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال فــي 
عــام 2015 مــن الجامعــة األمريكيــة فــي اإلمــارات ونيــل لقــب "موظــف الشــهر" أثنــاء عملــي بدائــرة "تراخيــص" 

باإلضافــة إلــى إطــالق دليــل االقتراحــات.

مــن الهوايــات التــي أحــب ممارســتها خــارج العمــل لعــب كــرة القــدم ,القــراءة واأللعــاب الجماعيــة باإلضافــة إلــى 
تجربــة أشــياء جديــدة كتجربــة مطاعــم مختلفــة.

أســــــرة  
FamilyPCFC

Feature Photo of the Weekقصاصة صحفية صورة األسبوع

السر للعثور على شغفك ليس بالبحث، بل بالفعل
The secret to find your passion isn't through searching, but doing

10 خطوات يمكنك اتباعها لتجد شغفك:

1. إنشاء بيان رؤية شخصية.

2. تحديد القيم الخاصة بك.

3. ابحث عن حسك الداخلي.

4.قم بعمل قائمة باألشياء التي تحب فعلها.

5.قيم األشياء التي ال تحبها.

6.اعترف/ أقر بنقاط قوتك وإنجازاتك.

7. تدرب على كتابة يومياتك.

8. تبنى ممارسة الوعي.

9.اطلب التوجيه من مدرب.

10.أحط نفسك بأشخاص لديهم نفس الشغف.

10 steps you can follow to find your 

passion:

1.Create a personal vision statement. 

2.Determine your values.

3.Find your true north.

4.Make a list of things you love to do.

5.Assess the things you don’t love.

6.Acknowledge your strengths and 

achievements.

7.Practice journaling.

8.Embrace a mindfulness practice.

9.Seek guidance from a coach.

10.Surround yourself with people with similar 

passions.

Photography by:
Memo Gomez, 
Sony World Photography Awards

الصورة بواسطة:
ميمو غوميز،
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 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.

تأسســت  والتــي  إحــدى مؤسســات حكومــة ديب،  الحــرة  والمنطقــة  والجمــارك  المــوائن  تعــد مؤسســة 
رســمًيا يف عــام 2001، وتتضمــن عــدداً مــن الكيانــات والســلطات التــي تعمــل تحــت مظلتهــا. وتشــمل هــذه 
الكيانــات جمــارك ديب وســلطة مــوائن ديب، باإلضافــة إىل دائــرة التخطيــط والتطويــر -تراخيــص، 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.


