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"الحياة في دولة اإلمارات تتطلب هذا المستوى الذي وجدناه والذي أنوجد اآلن في هذه الدولة ألنك إذا قصرت أو دنيت عن هذا المستوى ستعرف
نفسك .هذه أصبحت اليوم طريقة الحياة في اإلمارات وليس هدف أو غاية نسعى لها ولكن يجب أن نستهدفه ونمشي به ونشتغل من أجله،
فيجب علينا أن نتابع هذه المسيرة وأن نصل إلى هذه الغاية وهذا الحلم".
“In the UAE, we pride ourselves on maintaining the highest standards, we cannot afford to fall back, this is how we live our life in
the UAE, it’s not just about ticking boxes, this commitment is part of our DNA, we work hard on achieving our goals and we never
give up on our dreams”.
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

سلطـــــة مدينة دبــــــي المالحيــــــة تناقــــش مـــــع
شــركائهــــا سبــــل تنميـــــة وتطـــــوير القطــــــاع البحـــــري
بإمــــارة دبـــــــي

Dubai Maritime City Authority discusses
Opportunities with Stakeholders to Develop the
Maritime Sector in Dubai

تعمــل ســلطة مدينــة دبــي المالحيــة بمؤسســة الموانــئ والجمــارك والمنطقــة الحــرة وفــق رؤيــة واضحــة
تســتهدف خلــق "قطــاع بحــري آمــن ومتجــدّ د" فــي إمــارة دبــي ،وفــي هــذا اإلطــار ناقشــت الســلطة خطــط
تعزيــز التعــاون المثمــر مــع الشــركاء والمختصيــن فــي القطــاع البحــري بمــا يســهم فــي تنميــة وتطويــر هــذا
القطــاع الحيــوي فــي اإلمــارة ،وذلــك ضمــن جهودهــا لتطويــر وتنظيــم وإدارة القطــاع البحــري وفــق أعلــى
المعاييــر وأفضــل الممارســات الدوليــة.

The Dubai Maritime City Authority (DMCA) works of the Ports, Customs and Free Zone Corporation
”(PCFC) works according to a clear vision aimed at creating a “safe and renewable maritime sector
in Dubai, and in this context the DMCA discussed plans of enhancing its cooperation with various
partners in maritime sector to develop it as part of its efforts to develop, organize and manage this
sector in accordance with the highest standards and best international practices.

وأوضــح الشــيخ ســعيد بــن أحمــد بــن خليفــة آل مكتــوم ،المديــر التنفيــذي لســلطة مدينــة دبــي المالحيــة ،أنــه
تماشــياً مــع رؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس
الــوزراء حاكــم دبــي  -رعــاه هللا ،تعكــف الســلطة علــى مواصلــة جهودهــا الحثيثــة لتطويــر القطــاع البحــري وتعزيــز
التعــاون المثمــر مــع كافــة الجهــات واألطــراف المعنيــة والكيانــات البــارزة فــي القطــاع البحــري فــي دبــي وذلــك
فــي إطــار تذليــل العقبــات وتيســير اإلجــراءات بالتنســيق مــع كافــة الجهــات الحكوميــة والخاصــة.
وعلــى هامــش ورشــة عمــل مــع عــدد مــن الشــركاء والمختصيــن المعنييــن بالعمليــات البحريــة والجهــات ذات
العالقــة فــي القطــاع البحــري ناقشــت ســلطة مدينــة دبــي المالحيــة الوضــع الحالــي للقطــاع البحــري فــي اإلمارة،
وســبل تعزيــزه بالمبــادرات والبرامــج والمشــاريع التنمويــة ،حيــث تطــرق عــدد مــن الــوكالء البحرييــن إلــى عدد من
التحديــات التــي تواجههــم كــوكالء للخدمــات البحريــة ثــم تــم طــرح األفــكار المالئمــة لمواجهــة تلــك التحديــات،
وتســخير جميــع اإلمكانــات لحلهــا بالتعــاون مــع الســلطة ،ســعياً للنمــو المســتدام للقطــاع البحــري فــي دبــي.

Sheikh Saeed bin Ahmed bin Khalifa Al Maktoum, Executive Director of the Dubai Maritime City
Authority, said that in line with the vision of H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,
Vice President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, the authority is continuing its
unremitting efforts to develop the maritime sector and strengthening fruitful cooperation with all
concerned parties and prominent entities in Dubai, within the framework of overcoming obstacles
and facilitating procedures in coordination with all government and private entitie.
During a workshop with a number of stakeholders and specialists concerned with maritime
operations and relevant authorities in the maritime sector, the Dubai Maritime City Authority
discussed the current situation of the maritime sector in Dubai, and ways to enhance it with initiatives,
programs and development projects. A number of agents were discussing a couple of challenges
about marine services, then they suggested interesting ideas that were put forward to meet these
challenges, and to harness all possibilities to solve them in cooperation with the authority, in pursuit
of the sustainable growth of the maritime sector in Dubai.

وأشــار المديــر التنفيــذي لســلطة مدينــة دبــي المالحيــة إلــى حــرص الســلطة علــى تعزيــز التواصــل وعالقــات
التعــاون مــع مختلــف الجهــات المعنيــة ،بهــدف التعــرف علــى التحديــات التــي تواجــه القطــاع البحــري واالرتقــاء
بــه وصـ ً
ـوال إلــى تلبيــة تطلعاتهــم وتجاوزهــا ،وذلــك ترســيخاً لمكانــة دبــي كمركــز بحــري عالمــي مــن الطــراز األول.
واســتطرد المديــر التنفيــذي للســلطة المالحيــة" :تبــذل ســلطة مدينــة دبــي المالحيــة قصــارى جهودهــا لتواصــل
دبــي تواجدهــا ضمــن مصــاف أفضــل المــدن البحريــة الرائــدة عالميــاً ،كمــا تدعــم الســلطة المالحيــة الجهــود
الحثيثــة التــي تبذلهــا كافــة الجهــات المعنيــة لتحســين وتطويــر القطــاع البحــري فــي إمــارة دبــي".

The Executive Director of the Dubai Maritime City Authority indicated the authority's keenness
to enhance communication and cooperation relations with various stakeholders, with the aim of
identifying and upgrading the challenges facing the maritime sector in order to meet and exceed
their aspirations, in order to consolidate Dubai's position as a world-class maritime center.
The Executive Director of the Maritime Authority added: "Dubai Maritime City Authority is making
every effort to ensure that Dubai continues to be among the world's leading marine cities, and the
Maritime Authority supports the tireless efforts made by all stakeholders to improve and develop the
"maritime sector in the Emirate of Dubai.

وأوضــح الشــيخ ســعيد أن الســلطة المالحيــة حريصــة علــى تعزيــز مكانــة دبــي ضمــن أفضــل خمســة مراكــز
بحريــة علــى مســتوى العالــم ،وذلــك عبــر تقديــم محفظــة مــن الخدمــات والتســهيالت بالتعــاون مــع الجهــات
المعنيــة بهــدف تيســير اإلجــراءات المطلوبــة مــن متعاملــي الســلطة ،الفتــاً إلــى عــزم الســلطة إطــاق عــدد مــن
المبــادرات خــال الفتــرة المقبلــة لدعــم العمليــات البحريــة فــي ميــاه اإلمــارة وتعزيــز مكانــة دبــي أيضــاً كوجهــة
مفضلــة لشــركات الشــحن البحــري.

Sheikh Saeed explained that the Maritime Authority is keen to enhance Dubai's position among the
top five marine centers in the world, by providing a portfolio of services and facilities in cooperation
with the concerned authorities with the aim of facilitating the procedures required by the authority's
dealers, pointing to the authority's intention to launch a number of initiatives during the coming
period to support marine operations in the waters of the Emirate and to enhance Dubai's position as
a favorite destination for shipping companies.
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Flashes

ومضــــــــــــات

Activities and Participations

األنشطــــة والمشاركات

"الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة" تفوز بجائزة "انسايت الشرق
األوسط" عن مبادرة البنية السحابية الرقمية الهجينة
2022 كواحدة من أفضل المبادرات خالل معرض جيتكس جلوبال

باقة الهوايات
Hobbies Package

الصبــاح األولــى إلــى
ّ  كنــت أراهــا منكبّــة علــى مغزلهــا مــن ســاعات،ًلطالمــا رأيــت جدّ تــي تغــزل صوفــا
ّ
يتخللــه واجبــات أخــرى مــن ترتيــب البيــت واالعتنــاء بحديقتهــا
 يومهــا هــادئ.ســاعات متأخــرة مــن الليــل
ً
ّ  لــم أرهــا يومــا.وزيــارات صديقاتهــا اللواتــي تغزلــن صوفــاً كذلــك
 بــل بالعكــس،تذمــرت أو شــكت تعبــا
ّ وألحفــة وهــي تنشــد ملحونــا أو
 ســألتها مــرّ ة "أال تتعبيــن مــن حياكــة...ًترتــل أمداحــا
كانــت تحيــك كنــزات
ِ
."الصــوف؟" أجابتنــي" بــل بالعكــس أســتيقظ كل صبــاح ســعيدة بمغزلــي الــذي ينتظرنــي
ـوان تحــايك
ّ تابعتهــا فــي جـ
ٍ  مــن فــرز وغســل وصبــغ ونســج وترتيــب نمــاذج جديــدة بألـ،ـل مراحــل الصــوف
ّ  إبداعــات...الفصــول واألحــداث
ُ ـاس
 عنــد نهايــة كل عمــل كانــت.كثــر
ٌ أثــث بهــا عمــراً كامـ ًـا وأســعدت بهــا نـ
.تســتقبل صديقاتهــا لتحتفلــن بإنجازاتهــن حــول شــاي بالنعنــاع وتتحدثــن عــن مشــاريع جديــدة
 هوايتهــا،اآلن أدركــت أن غــزل الصــوف كان هوايتهــا التــي منحتهــا ســكينة فــي النفــس وبركــة فــي العمــر
. وروح اإلبــداع لديهــا طــرد عنهــا شــبح الملــل،التــي جعلتهــا تعبــر ســنوات العمــر ببهجــة ويقظــة
 أيننــي مــن هواياتــي؟ كيــف أطــرد شــبح الملــل والرتابــة الــذيي يتربــص بــي؟ ســمعت أحــد،ســألت نفســي
ّ ـذات يُثنــي علــى أهميــة الهوايــات فــي حيــاة اإلنســان وقــد
ّ خبــراء تطويــر الـ
صنفهــا الــى خمــس أصنــاف يجــب
:أن تتوفــر لــدى كل شــخص
•هواية تجعل منها مصدر رزق لك
•هواية تحافظ بها على لياقة بدنك
•هواية تطوّ ر بها قدرات اإلبداع لديك
ّ •هواية ُت
.نمي بها ذكاؤك وتبني من خاللها معارف فكرية جديدة
.•هواية تساعدك على تطوير ذاتك باستمرار
ّ
 فحــان الوقــت لتســأل، لكــن إذا أنــت تجهــل هواياتــك.ســلة هوايــات تثابــر عليهــا
هنيئــاً لــك إذا لديــك
ً اهتمامــا،نفســك عــن اهتماماتــك وتبحــث عنهــا جدّ يــاً فــي أعماقــك ومــن حولــك‘ جــرّ ب رياضــة جديــدة
ّ آخــر
. ليــس مــن المقبــول أن تعبــر الحيــاة دون أي اهتمــام يذكــر.علــك تجــد مــا يشــبه صــوف جدتــي لديــك
 والهوايــات هــي إحــدى نوافــذ الســعادة التــي تجعلنــا نعمــل دون أن،اإلنســان مخلــوق يأبــى الملــل والرّ تابــة
 حيــن تجعــل مــن هوايتــك مصــدر رزق فأنــت فعليــاً فــي...ـل ونكــدّ دون أن نتعــب ونغتنــي دون عمــل
ّ نمـ
.فســحة علــى الــدوام
فما هي باقة هواياتك؟

رجــــــاء مـــــــالح
 التخطيط- مهندس أول

Ports, Customs and Free Zone Corporation won the "CXO
Insight ME" Award for the Hybrid-Multi-Cloud initiative
as one of the best initiatives during GITEX Global 2022

I always saw my grandmother knitting wool, I saw her engrossed by her wool from the early
hours of the morning until late at night. Her day is quiet punctuated by other duties of tidying up
the house, taking care of her garden and visiting her friends who knit as well. I have never seen
her tired or complaining. On the contrary, she was knitting coats and quilts humming songs
and praises ... I once asked her, "Don't you get tired of knitting wool?" and she replied, "On the
contrary, I wake up every morning happy with my work that awaits me."
I followed her in most of the stages of wool, from sorting, washing, coloring, interlacing and
arranging new models in colors inspired by seasons and events... her Creations that have
occupied her lifetime and delighted many people around us. At the end of each work, she used
to greet her friends to celebrate their achievements around tea with mint and talk about new
projects.
Now I realize that wool yarn was her hobby that gave her happiness and blessing. Her hobby
made her pass the years of life with joy and enthusiasm. The spirit of creativity has expelled her
from boredom and monotony. I asked myself, what about me, what about my hobbies? How do
I expel of boredom and monotony that lurks in me?
I heard one of the self-development experts praise the importance of hobbies in human life and
he classified them into five categories that every person must have:
•	
•	
•	
•	
•	

A hobby that you can make it a source of income
A hobby which keeps you fit
A hobby in which you develop your creativity abilities
A hobby which help you develop your intelligence and intellectual knowledge.
A hobby that helps your self-development constantly

Congratulations if you have a basket of hobbies to persevere on. But if you don't, it's time to ask
yourself about your interests and look for them seriously deep inside you and around you. Try
a new sport, pay attention to another occupations and find what looks like my grandmother's
wool for you. It is not acceptable to cross life without any little excitement or interest towards
anything.
Humans are creatures that rejects boredom and monotony, and hobbies are one of the windows
of happiness that makes us work without getting bored and distemper without getting tired and
become rich without work. When you make your hobby a livelihood, you're in recreation mood
all the time.

Excellency

الـــــتميـــــــــــــــــــــز

So what is your hobby package?
Raja Malah
Senior Planning Engineer

“The mould of man's fortune is
in his own hands”
Francis Bacon
Global ... Sustainability ... Communication

"نصيب اإلنســـــــان موجود
"بيــــــــن يديــــــــــه
فرانسيس بيكون
 التــــواصـــــــل... االستـــدامــــة...الــعــالميــــــــة

حمد الحوسني :النجاح الحقيقي هو المحافظة على التميز الذي لن يأتي إال من
خالل االستمرار في العطاء والعمل والتطوير
Hamad AlHosani: The real success is maintaining excellence,
which will only come through continuous giving, work, and
development

“

خبرتــه تمتــد لمــا يقــارب  13عامــاً فــي المجــال القانونــي حيــث تســلم عــدة مســؤوليات وعضويــات خــال تلــك الفتــرة ...يؤمــن بــأن
التنــوع واالختــاف فــي مجــاالت عمــل المؤسســة هــو مصــدر قــوة ويــؤدي إلــى جعــل الموظــف ملــم بكافــة الجوانــب التــي تتعلــق
بســوق العمــل ...يــرى أن كل موظــف يجــب أن يشــعر بمــدى أهميتــه فــي المؤسســة ألن أي عمــل يقــوم بــه مهمــا كان يســير
فهــو مهــم جــداً لنجاحهــا

His experience extends to nearly 13 years in the legal field where he assumed several responsibilities and
memberships during that period... He believes that diversity and difference in the fields of work of the corporation is a
source of strength and leads to making the employee familiar with all aspects related to the labor market... He advices
every employee to feel how important he is in the corporation because any work he does, no matter how easy it is, is
very important to the success of the corporation
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البطاقة الشخصية ونبذة مختصرة عن السيرة الذاتية:
االسم الثالثي :حمد عبدهللا الحوسني
المسمى الوظيفي :رئيس إدارة الشؤون القانونية

الشهادة /التخصص:
درجة البكالوريوس في القانون
درجة الماجستير في القانون الخاص
المراحل النهائية لدرجة الدكتوراة في فلسفة القانون الخاص

العضويات والزماالت:
•محامي معتمد لدى وزارة العدل بدولة اإلمارات
•محكم وموفق معتمد من مركز اإلمارات للتحكيم الرياضي
•عضو جمعية اإلمارات للمحامين والقانونيين
•عضو مجلس إدارة كلية القانون بجامعة الشارقة منذ 2020م حتى اآلن

الخبرة العملية:
عمــل لمــا يقــارب  13عامــاً لــدى إحــدى الهيئــات الحكوميــة بإمــارة الشــارقة ،وخــال تلــك الســنوات تــدرج فــي العديــد
مــن المهــام والمناصــب اإلداريــة ،ابتــداءً مــن موظــف متــدرب إلــى منصــب مديــر إدارة ،كمــا شــغل عضويــة عــدة
لجــان ذات الطابــع القانونــي أو اإلداري ،وخــال تلــك الفتــرة تنقــل بيــن العديــد مــن مواقــع ومقــرات العمــل التــي أدت
بدورهــا إلــى صقــل مهاراتــه واتســاع خبراتــه فــي مجــاالت العمــل المختلفــة.
مــن المهــام األساســية التــي كان يقــوم بهــا فــي جهــة عملــه الســابقة هــو اإلشــراف علــى كافــة األعمــال القانونيــة
وتمثيــل الهيئــة بــكل مــا يتعلــق بالجانــب القانونــي ،فكانــت تلــك الفتــرة مهمــة جــداً بالنســبة لــه ذلــك أنــه كان يســعى
جاهــداً لترجمــة كافــة العلــوم المكتســبة مــن الجانــب األكاديمــي بمــا يخــدم الواقــع العملــي لجهــة العمــل فــي ســبيل
تحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن االســتفادة بمــا يصــب فــي مصلحــة الجهــة التــي يعمــل بهــا.

حدثنا عن تاريخ انضمامك إلى مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.
بعــد أكثــر مــن عقــد مــن الزمــن والعتقــادي بــأن هــذه الفتــرة كافيــة ألي موظــف الســتيعاب العمليــات اليوميــة
التــي يؤديهــا تلبيــة لواجباتــه الوظيفيــة ،وحيــث شــعرت بــأن الوقــت قــد حــان التخــذ القــرار بقبــول تحــدٍ جديــد أبــدأ بــه
ً
فصــا آخــر مــن حياتــي المهنيــة ،وبذلــك تتضاعــف التحديــات التــي علــى عاتقــي ذلــك أنــه فــي هــذه المرحلــة أعتقــد
بأنــه مــن األجــدر بــي أال أطبــق العلــوم المكتســبة مــن الجانــب األكاديمــي فحســب وإنمــا أســعى لالســتفادة مــن
الخبــرات العمليــة الســابقة فــي ســبيل التقــدم وبــذل المزيــد مــن العطــاء وتحقيــق المزيــد مــن اإلنجــازات علــى الصعيــد
الشــخصي والمهنــي ،وفــي الســادس مــن مــارس مــن عــام 2022م بــدأت رحلتــي مــع مؤسســة الموانــئ والجمــارك
والمنطقــة الحــرة ،بوظيفــة رئيــس إدارة الشــؤون القانونيــة ،وبانضمامــي إلــى المؤسســة بــدأت فصـ ًـا جديــداً مفعــم
بالحيويــة والنشــاط أســعى مــن خاللــه إلــى تحقيــق المزيــد مــن اإلنجــازات والمســاهمة مــع فريــق عمــل المؤسســة
لتحقيــق أهدافهــا والوصــول بهــا إلــى أعلــى المراتــب.

ماذا أضافت لك PCFC؟
ُ
نظــراً للفتــرة الوجيــزة منــذ انضمامــي إلــى المؤسســة ،إال أنــه يمكننــي أن أ ّعــرف  PCFCعلــى أنهــا "المؤسســة التــي
ُ
ُ
تحتــوي علــى مزيــج مختلــف مــن العمليــات والمهــام اإلداريــة والفنيــة باعتبارهــا مؤسســة عامــة تــدار علــى أســس
تجاريــة " ،ومــن المالحــظ أن المؤسســة تتمتــع بالتنــوع فــي عملياتهــا اليوميــة وأرى بــأن هــذا التنــوع واالختــاف فــي
مجــاالت العمــل فــي المؤسســة هــو مصــدر قــوة ويــؤدي إلــى جعــل الموظــف ملــم بكافــة الجوانــب التــي تتعلــق
بســوق العمــل ســواءً علــى صعيــد العمــل الحكومــي أو علــى مســتوى القطــاع الخــاص ،لــذا اعتقــد بــأن المؤسســة
أضافــت لــي الكثيــر مــن حيــث التنــوع فــي األعمــال اليوميــة كمــا أعتقــد بأنــه ال يــزال هنــاك الكثيــر الــذي ســوف تضيفــه
المؤسســة لــي ولزمالئــي فــي العمــل.

فــي ضــوء المســؤوليات التــي تقــع علــى عاتــق وظيفتــك ،مــا هــي أهــم المميــزات الموجــودة فــي بيئــة
العمــل بــاإلدارة؟
واحــدة مــن أهــم المميــزات فــي بيئــة العمــل بالمؤسســة وعلــى وجــه الخصــوص فــي مركــز الدعــم المؤسســي هــو
العمــل بــروح الفريــق الواحــد ،نجــد بــأن فريــق العمــل بمركــز الدعــم المؤسســي يعملــون بــروح الفريــق الواحــد لخدمــة
جميــع الوحــدات التنظيميــة التابعــة للمؤسســة ،فالتحــدي األكبــر بالنســبة لفريــق العمــل فــي المركــز هــو تقديــم أعلــى
مســتوى مهنــي ممكــن مــن الدعــم لجميــع الوحــدات التنظيميــة التابعــة للمؤسســة ،وبطبيعــة الحــال هــذا الهــدف
يخلــق نــوع مــن الشــعور بالتنافــس اإليجابــي بيــن الموظفيــن لمــا فيــه مصلحــة للمؤسســة ككل.

ً
ً
عاديا من أيام العمل لديك
يوما
صف لنا
عندمــا أصــل إلــى مقــر العمــل فــي الصبــاح الباكــر أحــرص علــى أن أقــوم بإلقــاء التحيــة علــى كل مــن أواجــه مــن زمــاء
العمــل فــي مركــز الدعــم المؤسســي وأنــا فــي طريقــي إلــى المكتــب ،بعــد ذلك أقــوم بمراجعــة جــدول األعمــال اليومية
مــع تفقــد البريــد اإللكترونــي الخــاص بــي ومــن ثــم أتواصــل مــع فريــق العمــل بــإدارة الشــؤون القانونيــة لمتابعــة ســير
األعمــال والحــرص علــى إنجــاز جميــع المهــام الموكلــة لــإدارة فــي الوقــت المحــدد وبأعلــى كفــاءة وجــودة ممكنــة،
وبعدهــا نقــوم بدراســة ومراجعــة خطــط التطويــر الممكنــة لضمــان أن يكــون العمــل بــإدارة الشــؤون القانونيــة أكثــر
سالســة ويُحقــق أعلــى درجــة ممكنــة مــن اإلنتاجيــة.

قــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،رعــاه هللا" :فــي ســباق التميــز ليــس هنــاك خــط
للنهايــة" ...بمــاذا توصــي الموظفيــن بالمؤسســة مــن خــال هــذه المقولــة؟
أوصــي أخوانــي الموظفيــن باالســتمرار فــي العمــل وعــدم التوقــف عنــد إنجــاز معيــن ذلــك أن اإلنجــاز الــذي نحققــه
اليــوم ســوف يصبــح مــن الماضــي وال نتــرك مجـ ً
ـاال للــذة الفــرح بإنجــاز معيــن أن ُتثنينــا عــن تقديــم األفضــل بشــكل
مســتمر ،فــكل إنجــاز يجــب أن يجــر معــه إنجــازاً أكبــر ،وخيــر مثـ ًـا علــى ذلــك مــا نشــاهده فــي إمــارة دبــي مــن تطــور
وإنجــاز تلــو اآلخــر فــا تقــف إمــارة دبــي عنــد االحتفــال بإنجــاز معيــن وإنمــا تنتقــل إلــى تحــدٍ جديــد يتجــدد بــه تميزهــا
وتتعاظــم بــه طموحاتهــا .فالنجــاح الحقيقــي هــو المحافظــة علــى التميــز الــذي لــن يأتــي إال مــن خــال االســتمرار فــي
العطــاء ،والعمــل ،والتطويــر.

ما هو تعريف النجاح برأيك؟
النجــاح الحقيقــي هــو بقــدر مــا ُتعطيــه ال مــا تأخــذه ،فــكل مــا تمتلكــه مــن علــوم ومهــارات ال ُتعتبــر نجاحــاً إال بمشــاركته
مــع اآلخريــن ،فبقــدر مــا تعطــي تجــد نجاحــك ،وال شــك أن أهــم عنصــر للنجــاح أن يكــون اإلنســان ناجحــاً فــي عالقتــه
بــرب العالميــن

ما هي الهوايات التي تحب ممارستها؟
لقــد اتخــذت العمــل القانونــي أحــد هواياتــي فأنــا اســتمتع جــداً بممارســة العمــل القانونــي ســواءً علــى الصعيــد المهنــي
أم علــى الصعيــد األكاديمــي ،فأجــد نفســي مســتمتعاً عنــد بحــث مســألة قانونيــة معينــة وأشــعر بســعادة غامــرة
خصوصــاً إذا مــا توصلــت إلــى الحــل الســديد ،وإلــى جانــب ذلــك لــدى العديــد مــن الهوايــات منهــا علــى الســبيل المثــال
أحــب الســفر واالطــاع علــى ثقافــات الشــعوب ،كمــا أحــب ممارســة الرياضــة واأللعــاب الرياضيــة بمختلــف أنواعهــا.

ما هي الحكمة أو المقولة التي تؤمن بها؟
أحفظ هللا يحفظك.

كلمة أخيرة لموظفي وموظفات .PCFC
أوصــي أخوانــي موظفــي مؤسســة الموانــئ والجمــارك والمنطقــة الحــرة بــأن يبذلــوا كل الجهــد للعطــاء واالجتهــاد
لمــا يُســهم فــي رفعــة وتقــدم المؤسســة ،كونهــا تســتحق منــا الكثيــر وبالتعــاون يســتمر العمــل ،وأدعــو كل موظــف
أن يشــعر بمــدى أهميتــه فــي المؤسســة وأن أي عمــل يقــوم بــه مهمــا يعتقــد بأنــه يســير فإنــه مهــم جــداً لنجاحهــا.

ما هو اإلنجاز المشرف الذي تفخر وتعتز به؟
أعتقــد بــأن اإلنســان يمــر فــي حياتــه اليوميــة بالعديــد مــن العقبــات والتحديــات وكلمــا تغلــب عليهــا أو تجاوزهــا يُعتبــر
قــد حقــق إنجــازاً فــي حياتــه ،وأرى بأننــي مــررت بالعديــد مــن التحديــات والعقبــات فــي حياتــي الشــخصية أو المهنيــة أو
األكاديميــة وجميعهــا اعتبرهــا إنجــازات متكاملــة جعلتنــي فيمــا أنــا عليــه اليــوم بعــد فضــل مــن هللا ســبحان وتعالــى،
ومــن هــذا المنطلــق أدعــو كل شــخص أال يســتصغر أي نجــاح يحققــه ألن بعــض اإلنجــازات الكبيــرة هــي بمثابــة
مجموعــة مــن النجاحــات الصغيــرة التــي تضافــرت لتوصــل الشــخص إلــى إنجــازه الكبيــر الــذي يفتخــر بــه .ومــن خــال
مســيرتي المهنيــة الســابقة فقــد مــررت بالعديــد مــن التحديــات وحققــت الكثيــر مــن اإلنجــازات بالتعــاون مــع فــرق
عمــل مختلفــة منهــا علــى ســبيل المثــال المســاهمة فــي وضــع سياســات وأنظمــة لجهــة العمــل باإلضافــة إلــى
المســاهمة فــي تأســيس إدارة قانونيــة وتشــكيل فريــق عملهــا وتأهيلهــم إلكمــال المســيرة المهنية إلدارة الشــؤون
ـخص واحــد فحســب وإنمــا هــو عبــارة عــن منظومــة متكاملــة
القانونيــة ،بحيــث يصبــح العمــل غيــر منحصــر فــي شـ
ٍ
ومتناغمــة تعمــل وفقــاً لألنظمــة والسياســات التــي مــن شــأنها أن تضمــن اســتمرارية األعمــال فــي أغلــب الظــروف.

ما هو التحدي األكبر الذي تواجهه ،وكيف تخطيت هذا التحدي؟
إن العمــل فــي المجــال القانونــي متجــدد المهــام ومتنــوع المســؤوليات ،ذلــك أن القانونــي بشــكل عــام ال يكفيــه
إلمامــه بجوانــب تخصصــه وإنمــا هــو مطالــب بالتعــرف إلــى جميــع التخصصــات المختلفــة التــي تتناولهــا المســائل
القانونيــة ،فمــن التحديــات التــي تواجــه أي شــخص يعمــل فــي المجــال القانونــي هــو إحاطتــه بالجوانــب الفنيــة
المتعلقــة بالمســائل التــي ُتعــرض عليــه ،وذلــك لــي يتمكــن مــن إســقاط األحــكام القانونيــة علــى المســائل الفنيــة
إلضفــاء الطابــع القانونــي علــى جميــع المســائل محــل البحــث أو الدراســة ،ونظــراً لتنــوع المســائل الفنيــة التــي ُتحــال
إلــى إدارة الشــؤون القانونيــة تتنــوع بذلــك المجــاالت والمســائل الفنيــة التــي يتحتــم معهــا أن يقــوم القانونــي باالطــاع
عليهــا ،فضـ ًـا عــن وجــود بعــض المصطلحــات العلميــة الدقيقــة التــي ال يعرفهــا إلــى ذوي االختصــاص ،وللتغلــب علــى
هــذا التحــدي نقــوم باالطــاع وفهــم المســائل الفنيــة مهمــا كان تنوعهــا وإختالفهــا باإلضافــة إلــى االســتعانة بأهــل
االختصــاص والخبــرة لضمــان تطبيــق القواعــد القانونيــة المناســبة علــى كل مســألة.
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achievements are like a group of small successes that have combined to lead a person to his great
achievement that he is proud of. Through my previous professional career, I went through many
challenges and achieved many achievements in cooperation with different work teams, including, for
example, contributing to the development of policies and regulations for the employer, in addition to
contributing to the establishment of a legal department, forming its work team, and qualifying them to
complete the career path of the Department of Legal Affairs, so that the work becomes not limited to
one person only, but rather it is an integrated and harmonious system that operates in accordance with
the systems and policies that will ensure business continuity in most circumstances.

What is the biggest challenge you face, and how did you overcome this challenge?
Working in the legal field is a renewed tasks and diverse responsibilities, as the legal in general is not
sufficient for his knowledge of the aspects of his specialization, but he is required to identify all the
different disciplines that deal with legal issues. Which is presented to him, in order to be able to drop
legal provisions on technical issues to give legal character to all issues under research or study, and
given the diversity of technical issues referred to the Legal Affairs Department, the fields and technical
issues with which it is imperative that the legal review them, as well as the presence of some precise
scientific terms that only specialists know, and to overcome this challenge, we look and understand
technical issues, regardless of their diversity and differences, in addition to seeking the assistance of
specialists and experts to ensure the application of appropriate legal rules to each issue.

In light of the responsibilities that fall on your job, what are the most important advantages
in your work environment?
One of the most important advantage in the work environment of the corporation, and in particular in the
Corporate Support Center, is working as one team to serve all the business units of the corporation. The
greatest challenge for the work team in the CSC is to provide the highest possible level of professional
support to all business units of the corporation, and of course this goal creates a kind of feeling of
positive competition among employees for the benefit of the corporation as a whole.

Describe a typical working day for us?
When I get to work early in the morning, I make sure to say hello to all the co-workers I encounter in the
CSC on my way to the office, then I review the daily agenda and check my email and communicate with
the team in the Legal Affairs Department to follow up the workflow and ensure that all tasks entrusted
to the Department are completed on time, with the highest possible efficiency and quality, and then we
review possible development plans to ensure that the work in Legal Affairs Department is more smooth
and achieves the highest possible degree of productivity.

ID Card & Brief Biography:

Full Name: Hamad Abdalla AlHosani
Job Title: Head of Legal Affairs Department
Degree/ Specialization:
Bachelor Degree of Law
Master Degree of Private Law
PHD of Philosophy in Private Law - In the final stage

Fellowships/ Memberships:
•	
•	
•	
•	

Certified Lawyer by UAE Ministry of Justice
Certified arbitrator and conciliator by UAE Center for Sports Arbitration
Member of association of the UAE for Lawyers and legal
Member of the Board Directors of College of Law at University of Sharjah since 2020

Career experience:
He worked for nearly 13 years with one of the government agencies in Sharjah, and during those years he
was included in many administrative tasks and positions, starting from a trainee employee to the position
of managing director, and he also was a member of several committees of a legal or administrative nature,
and during that period he moved between many Work locations and headquarters, which in turn led to the
refinement of his skills and the expansion of his experiences in various fields of work.
One of the main tasks that he performed in his previous job was to supervise all legal work and represent
the authority in everything related to the legal aspect. That period was very important for him because he
was striving to translate all the knowledge acquired from the academic side to serve the practical reality of
the work entity. In order to achieve the maximum possible benefit in the interest of the entity.

Tell us about your joining the Ports, Customs and Free Zone Corporation
After more than a decade and my belief that this period is enough for any employee to absorb the daily
operations that he performs in fulfillment of his job duties, and as I felt that the time had come to take
the decision to accept a new challenge with which to start another chapter of my professional life, and
thus multiply the challenges that I face, because in that stage, I believe that it is better for me not to apply
the acquired knowledge from the academic side only, but to seek to benefit from previous practical
experiences in order to progress have more achievements both personally and professionally. On March
6, 2022, I began my journey with the Ports, Customs and Free Zone Corporation, as the Head of the Legal
Affairs Department, and by joining the corporation, I started a new chapter full of vitality and activity
through which I seek to achieve more achievements and contribute with the corporation’s work team to
achieve its goals and reach the highest ranks.

His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, said: “The race for excellence
has no finish line" What would you recommend to the employees of the corporation
through this saying?
I recommend the employees to continue working and not stop at a certain achievement, because what
we achieve today will become from the past, and we should not let our joy with a certain achievement
discourage us from continuously providing the best, because every achievement must bring with it a
greater achievement. We see that in Dubai’s development and achievement after another, the Emirate
of Dubai does not stop at celebrating a specific achievement, but rather moves to a new challenge by
which it renews its distinction and increases its ambitions. The real success is maintaining excellence,
which will only come through continuous giving, work, and development.

How do you define success?
Real success is as much as you give, not what you take. All your knowledge and skills are not considered
success except by sharing it with others. The more you give, the more you will find your success, and
there is no doubt that the most important element of success is for a person to be successful in his
relationship with the Allah.

What are your favorite hobbies?
I have taken legal work as one of my hobbies. I very much enjoy doing legal work, whether on a
professional or academic level. I find myself enjoying when discussing a specific legal issue and I feel
very happy, especially if I find the right solution. Besides that I have many hobbies, such as I love to
travel and learn about people's cultures, I also love to play all kinds of sports.

What wisdom or saying do you believe in?
Be mindful of Allah and Allah will protect you.

A final word to the staff of PCFC
I recommend the employees of the Ports, Customs and Free Zone Corporation to make every effort
to give and have diligence to contribute to the advancement and progress of the Corporation. The
corporation deserves a lot from us and with cooperation the work continues, and I invite every employee
to feel how important he is in the corporation and that any work he does, no matter how he thinks it is
simple or easy, is very important for the success of the corporation.

What did PCFC add to you?
Due the short period since I joined the corporation, however, I can define PCFC as “an organization that
contains a different mix of operations and administrative and technical tasks as a public corporation
managed on commercial grounds”, and it is noted that the corporation enjoys diversity in its day-to-day
operations and I see that this diversity and difference in the fields of work in the corporation is a source of
strength and leads to making the employee familiar with all aspects related to the labor market, whether
at both government and private sector levels, so I think that the corporation has added a lot to me in terms
of diversity in daily work, as I believe that still there is so much that the corporation will add to me and my
co-workers.

What is the most honorable achievement you’re proud of?
I believe that a person goes through many obstacles and challenges in his daily life, and whenever
he overcomes them, he is considered to have achieved an achievement in his life. From this point of
view, I invite every person not to underestimate any success that he achieves, because some great
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Feature

قصاصة صحفية

خاتم ذيك يعمل كمحفظة ذكية
هــل ســئمت مــن حمــل العديــد مــن البطاقــات فــي محفظتــك لســداد نفقاتــك اليومية؟ ولكــن ليــس بعــد اآلن ،ابتكــرت"”McLear
حلقــة ُتعــرف باســم “ ”RingPayتتيــح لــك إجــراء معاملــة سلســة دون أي اتصــال .يتمتــع “ ”RingPayبشــعبية كبيــرة فــي المملكــة
المتحــدة وينتشــر اآلن فــي بلــدان أخــرى كذلــك .يمكنــك أيضــاً الحصــول علــى مكافــآت واســترداد نقــدي عندمــا تدفــع مــن خاللــه
ـال مــن المتاعــب .مــن ميزاتــه :يمكــن بنقــرة واحــدة
ومــن التخلــي عــن حمــل البطاقــات والنقــود مــن خــال تمكيــن نظــام دفــع خـ ٍ
تعطيلــه ،وال يســبب الحساســية ،ومقــاوم للخــدش ،ومقــاوم للمــاء ،وال يحتــاج إلــى شــحن.

A smart ring that works as a smart wallet
Tired of carrying many cards in your wallet for paying off your day-to-day expenses? But not anymore, McLear has
invented a ring known as the RingPay that allows you a seamless transaction without any contact. The RingPay is
quite popular in the UK and now spreading in other countries too. You also get rewards and cashback whenever
you pay through RingPay. Hence eliminating the problem of carrying cards and cash by enabling a hassle-free
payment system. Some of its features are: can be used by one click deactivate, Hypoallergenic, Scratch Resistant,
Waterproof, No Charging.

مـــــــــواهب مـــوظفينــــــا
بواسطة عدسة جوبين جوزيف – سائق في دي دبليو للسفريات
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Talented Employees
Through the Lens of Jobin Joseph- Driver, DW Travel
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تاريخ دولة اإلمارات العربية المتحدة

History of the UAE

Ajman

اآلباء المؤسسون لالتحاد

Sheikh Rashid bin Humaid Al Nuaimi
)Former Ruler of Ajman (1902 - 1981

قامــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى يــد اآلبــاء المؤسســين حــكام اإلمــارات الســبع طيــب هللا
ثراهــم ،حيــث لبــى حــكام اإلمــارات األخــرى دعــوة الشــيخ زايــد والشــيخ راشــد لينضمــوا إلــى االتحــاد .هــذه
نبــذة مــن الســير الذاتيــة لــكل واحــد مــن اآلبــاء المؤسســين لدولــة اإلمــارات.

Founders of the Union
This is a brief biographies of the then sheikhs of the seven emirates that cofounded the United Arab Emirates

Abu Dhabi
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan
Former Ruler of Abu Dhabi and Founding
)President of the UAE (1918–2004

عجمان
الشيخ راشد بن حميد النعيمي
حاكم إمارة عجمان سابقاً ()1902-1981

تولــى المغفــور لــه بــإذن هللا الشــيخ راشــد بــن حميــد النعيمــي حكــم اإلمــارة فــي ســنة 1928م ،وهــو الحاكــم
التاســع لإلمــارة ،والمؤســس الحقيقــي لنهضتهــا وازدهارهــا .يعتبــر الشــيخ راشــد مؤســس إمــارة عجمــان
الحديثــة ،حيــث نعمــت بعهــده باألمــن واالســتقرار والســكينة .وبــدأ بإصــدار جــوازات الســفر الخاصــة بــه؛ فأصبــح
الحاكــم األول الــذي يصدرهــا فــي دولــة اإلمــارات.

Known as the Father of the Nation for his role in
forming the United Arab Emirates, the late H. H.
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan was the first
President of the UAE. He served this position
since the formation of the UAE on 2 December
1971 until he passed away in 2004.

Umm Al Quwain
Sheikh Ahmed Bin Rashid Al Mualla
)Former Ruler of Umm Al Quwain (1902 - 1981

أبوظبي
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
مؤسس دولة اإلمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبوظبي سابقاً ()1918-2004
يُعــرف المغفــور لــه بــإذن هللا الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان بــاألب المؤســس التحــاد دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة ،وأول مــن نــادى بإقامــة اتحــاد بيــن إمــارات الســاحل المتصالــح ،وهــو الرئيــس األول لدولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة .تولــى ســموه هــذا المنصــب منــذ قيــام الدولــة فــي الثانــي مــن ديســمبر عــام 1971م
وحتــى وفاتــه فــي 2004م.

Dubai
Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum
)Former Ruler of Dubai (1912–1990

أم القيوين

The late H. H. Sheikh Ahmed assumed his
position as the Ruler of Umm Al Quwain in 1928.
It is believed that he was 18 when he became
the Ruler. He established the first school and
hospital in Umm Al Quwain, had the emirate's
first roads paved and built a police and public
security department. He was a great figure who
worked for the betterment of his citizens.

الشيخ أحمد بن راشد المعال
حاكم إمارة أم القيوين سابقاً ()1908-1981
تولــى المغفــور لــه بــإذن هللا الشــيخ أحمــد بــن راشــد المعــا مقاليــد الحكــم فــي إمــارة أم القيويــن عــام 1929م
بعــد وفــاة والــده راشــد بــن أحمــد المعــا  ،وكان يبلــغ مــن العمــر  18عامــاً فقــط ،نعمــت اإلمــارة تحــت حكمــه
باالســتقرار والهــدوء ،حيــث تــم فــي عهــده تأســيس بلديــة أم القيويــن ،وتطويــر الخدمــات التعليميــة والصحيــة
وإنشــاء المرافــق ،وشــق الطــرق وإنارتهــا ،وتأســيس جهــاز الشــرطة الــذي حقــق لإلمــارة مزيــداً مــن األمــن
واالســتقرار.

Ras Al Khaimah

The late H. H. Sheikh Rashid bin Saeed Al
Maktoum could be called as the first visionary
of the modern UAE. It was during his rule that
Dubai grew from a small trading town into a
major cosmopolitan city.

Sheikh Saqr bin Mohammed Al Qasimi
)Former Ruler of Ras Al Khaimah (1918- 2010
The late H. H. Sheikh Saqr bin Mohammed Al
Qasimi took over as the Ruler of Ras Al Khaimah
on 17 July 1948. During Sheikh Saqr's reign, he
established security and peace in the emirate
and provided a decent life for his people.

دبي
الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم
حاكم إمارة دبي سابقاً ()1912-1990

The late H. H. Sheikh Rashid bin Humaid Al
Nuaimi was the Ruler of Ajman for 54 years,
beginning in 1928 as the ninth ruler of the
emirate. Sheikh Rashid brought a renaissance
that led to the prosperity of the emirate. Under
his leadership, Ajman became the first emirate
to issue its own passports.

رأس الخيمة

يعــد المغفــور لــه بــإذن هللا الشــيخ راشــد بــن ســعيد قائــداً فــذاً تــرك لدولــة اإلمــارات ودبــي إرثــاً عظيمــاً ،وحققت
دبــي تحــت إدارتــه طفــرة تنمويــة شــاملة فــي جميــع النواحــي لتصبــح مدينــة حديثــة ،وعــززت موقعهــا كمركــز
تجــاري بيــن الشــرق والغــرب.

الشيخ صقر بن محمد القاسمي
حاكم إمارة رأس الخيمة سابقاً ()1918-2010
تولــى المغفــور لــه بــإذن هللا الشــيخ صقــر بــن محمــد القاســمي حكــم إمــارة رأس الخيمــة فــي  17يوليــو 1948م.
وعمــل بعــد توليــه الحكــم علــى إرســاء قواعد الوحــدة الوطنيــة بيــن القبائل في اإلمــارة ،وجمــع شــملها ،والتأليف
بينهــا وجعلهــا وحــدة متماســكة ،حيــث اهتــم ســموه بالتعليــم ،والمعرفــة ،والصحــة ،والصناعــات الناجحــة التــي
أســهمت فــي دفــع عجلــة التقــدم.

Sharjah

Fujairah

Sheikh Khalid bin Mohammed Al Qasimi
)Former Ruler of Sharjah (1931-1972

Sheikh Mohammed bin Hamad Al Sharqi
)Former Ruler of Fujairah (1908- 1974

Sheikh Khalid contributed towards the
establishment of the General Security and
Police Force in 1967 and was an early participant
in the first talks to create the federation.

The late H. H. Sheikh Mohammed bin Hamad Al
Sharqi ruled Fujairah from about 1937 to 1974.
People looked up to him as a ray of hope and
inspiration and during his reign, the first Sharia
court was established in 1969.

الشارقة

الفجيرة

الشيخ خالد بن محمد القاسمي
حاكم إمارة الشارقة سابقاً ()1931-1972

الشيخ محمد بن حمد الشرقي
حاكم إمارة الفجيرة سابقاً ()1908-1974

ســاهم المغفورلــه الشــيخ خالــد فــي إنشــاء القيــادة العامــة لشــرطة الشــارقة عــام  1967وكان مــن أوائــل
المشــاركين فــي المحادثــات األولــى لتكويــن االتحــاد.

حكــم المغفــور لــه بــإذن هللا الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن عبــدهللا الشــرقي إمــارة الفجيــرة منــذ عــام 1942م
حتــى 1974م .كانــت التنميــة مــن أهــم أولويــات الشــيخ محمــد بــن حمــد الشــرقي ،الــذي ســخر كل اإلمكانيــات
لتحقيقهــا علــى كافــة المســتويات ،وتــم فــي عهــده إنشــاء أول محكمــة شــرعية فــي عــام 1969م.

الــعــالميــــــــة ...االستـــدامــــة ...التــــواصـــــــل

Global ... Sustainability ... Communication

تعــد مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة إحــدى مؤسســات حكومــة ديب ،والتــي تأسســت
رســم ًيا يف عــام  ،2001وتتضمــن عــددا ًمــن الكيانــات والســلطات التــي تعمــل تحــت مظلتهــا .وتشــمل هــذه
الكيانــات جمــارك ديب وســلطة مــوائن ديب ،باإلضافــة إىل دائــرة التخطيــط والتطو يــر -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.

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

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

مركز االتصال Call Center 800 990

www.pcfc.ae
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