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"أنهينا دورتنا االستراتيجية السابقة في  ..2021واليوم نبدأ مسيرتنا نحو قمم جديدة برئاسة ورعاية وقيادة أخي
محمد بن زايد حفظه هللا".
“We finished our previous strategic session in 2021.. Today we begin our journey towards new
forefronts under the leadership, sponsorship and keeness of my brother Mohammed bin Zayed,
may Allah protect him”.
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

"سلطة دبي المالحية" توقع مذكرة تفاهم مع "المكتب
الهيدروغرافي البريطاني" لتبادل البيانات البحرية وتحديث
الخرائط المالحية

DMCA signs a MoU with the UK Hydrographic Office
to Exchange Maritime Data and Update Nautical
Charts

وقعــت ســلطة مدينــة دبــي المالحيــة بمؤسســة الموانــئ والجمــارك والمنطقــة الحــرة مذكــرة تفاهــم مــع
المكتــب الهيدروغرافــي بالمملكــة المتحــدة ،وذلــك بهــدف توســيع آفــاق التعــاون المشــترك بشــأن تعزيــز
جوانــب ســامة المالحــة البحريــة فــي ميــاه اإلمــارة.

)The Dubai Maritime City Authority (DMCA) of the Ports, Customs and Free Zone Corporation (PCFC
signed a memorandum of understanding with the UK Hydrographic Office (UKHO), with the aim
of expanding horizons of joint cooperation regarding enhancing aspects of maritime navigational
safety in the Emirate's waters.

وأكــد الشــيخ ســعيد بــن أحمــد بــن خليفــة آل مكتــوم ،المديــر التنفيــذي لســلطة مدينــة دبــي المالحيــة ،أن
الســلطة تســعى إلــى تعزيــز كفــاءة القطــاع البحــري فــي دبــي مــن خــال دراســة جميــع فــرص وســبل ســامة
المالحــة البحريــة ،مضيفــاً أن توقيــع مذكــرة التفاهــم مــع المكتــب الهيدروغرافــي البريطانــي ســيعزز مــن عمليــة
التعــاون المشــترك بيــن الجهتيــن فــي مجــال تبــادل البيانــات والمعلومــات المســاحية البحريــة ،وتحديــث الخرائــط
المالحيــة ممــا يعــود بالنفــع علــى القطــاع المالحــي بشــكل عــام.

Sheikh Saeed stressed that the Authority seeks to enhance the efficiency of the maritime sector in
Dubai by exploring all opportunities and approaches about the safety of maritime navigation, adding
that the signing of the memorandum of understanding with the UK Hydrographic Office will enhance
the process of joint cooperation between the two sides in the field of exchanging marine survey data
and information, and updating nautical charts for the benefit of the maritime sector in general.

وأشــاد الشــيخ ســعيد بكفــاءة وخبــرة المكتــب الهيدروغرافــي البريطانــي باعتبــاره أحــد أعــرق بيــوت الخبــرة فــي
هــذا المجــال ،مؤكــداً أن الســلطة تتطلــع إلــى العمــل مــع الفــرق المعنيــة فــي المكتــب البريطانــي لالطــاع علــى
أفضــل الوســائل المتبعــة فــي مجــال المســوحات البحريــة.

Sheikh Saeed praised the competence and expertise of the UK Hydrographic Office as one of the
oldest houses of expertise in this field, stressing that the DMCA is looking forward to working with
the concerned teams in the British Office to learn about the best methods used in the field of marine
surveys.

ـو ســريع باتجــاه مســتقبل مدعــوم باالبتــكارات الرقميــة
واســتطرد الشــيخ ســعيد" :اليــوم ،يتجــه العالــم علــى نحـ ٍ
وحلــول البيانــات الرقميــة المحســنة ،لتنشــئة جيــل جديــد مبتكــر مــن المالحــة البحريــة ،ونحــن فــي ســلطة مدينــة
دبــي المالحيــة نعمــل وفــق نهــج طمــوح لنكــون فــي طليعــة هــذا التحــول الرقمــي وتوفيــر الحلــول المعتمــدة
عالميً ــا لتقديــم خدمــات المالحــة البحريــة التــي يعتمــد عليهــا البحــارة فــي جميــع أنحــاء العالــم".

Sheikh Saeed continued: “Today, the world is moving rapidly towards a future supported by digital
innovations and enhanced digital data solutions, to create a new innovative generation of marine
navigation, and we at Dubai Maritime City Authority are working according to an ambitious approach
to be at the forefront of this digital transformation and provide globally accredited solutions to provide
marine navigation services that seafarers around the world can depend on”.

وأردف المديــر التنفيــذي لســلطة مدينــة دبــي المالحيــة أن الســلطة ملتزمــة بالعمــل بشــكل وثيــق مــع الشــركاء
لجعــل هــذه الرؤيــة حقيقــة علــى أرض الواقــع ،عـ ً
ـاوة علــى مــا يتطلبــه األمــر مــن تبــادل للخبــرات والمعلومــات
وكذلــك تطويــر الدعــم الفنــي ذات الصلــة بيــن الطرفيــن ضمــن جــدول زمنــي واضــح ومحــدد ،وبدعــم جميــع
اإلمكانيــات واآلليــات المطلوبــة.

The Executive Director of the Dubai Maritime City Authority added that the Authority is committed
to working closely with partners to make this vision a reality on the ground, in addition to exchanging
the required experiences and information, as well as the development of relevant technical support
between the two parties within a clear and specific timetable, and with the support of all capabilities
and mechanisms.
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Flashes

ومضــــــــــــات

األنشطــــة والمشاركات

Activities and Participations

اليوم العالمي للجودة
World Quality Day

التغيير يبدأ منك
Change starts with you

بمناســبة "اليــوم العالمــي للجــودة" عقــدت إدارة االســتراتيجية واالتصــال ورشــة عمــل توعويــة للتعريــف بجهــود
المؤسســة فــي تطبيــق معاييــر الجــودة وأهميتهــا فــي تعزيــز وتطبيــق أفضــل الممارســات بمــا يتوافــق مــع
.المعاييــر المحليــة والعالميــة

 ربمــا ُتعانــي مــن إحبــاط بســبب عجــزك،ربمــا تســعى اآلن إلــى تغييــر إيجابــي فــي حياتــك لكنــك ال تقــوى علــى ذلــك
 مــا تعيشــه: هنــاك حقيقــة يجــب أن ُتسـ ِّـلم بهــا.هــذا الشــيء الــذي يفقــدك ثقتــك بنفســك وإيمانــك بهدفــك
 ال تتوقــع نجاحــاً مــن.اآلن هــو نتيجــة مــا بنيتــه باألمــس ومــا ستعيشــه غــداً ســيكون حتمــاً نتيجــة مــا ســتبنيه اآلن
ّ
وتتطلــب اجتهــاداً ومثابــرة
، الحيــاة تســتدعي اتخــاد قــرارات حاســمة ومواقــف واضحــة.فــراغ أو مــن رحــم الصدفــة
َ
.ـباب
ِ
ِ  ذلــك مــا يســمى باألخــذ باألسـ...متواصليــن
ً
تغييرا إيجابي ًّا في حياتك؟ من أين تبدأ؟
كيف يمكن أن ُتحدِ ث

 محمــد أبــرار مســتان – محلــل جــودة أول فــي إدارة/تضمنــت الورشــة مســابقة للحضــور والتــي فــاز بهــا الســيد
، وتــم تكريمــه ومنحــه جائــزة قيمــة مــن قبــل هنــد أحمــد مديــر إدارة االســتراتيجية واالتصــال،نظــم المعلومــات
.وبحضــور زينــب خميــس مديــر أول قســم االســتراتيجية والتميــز المؤسســي

ً •
 ُقم بتحديد هدفك،أوال

ُ
ّ  أنــت ُمطالــب بالعمــل لدُ نيــاك،تذكــر
 "كيــف أريــد أن: أجلــس إذاً بهدوئــك واســأل نفســك،ًـتعيش أبــدا
كأنــك سـ
ُ
ُ
أكــون وأيــن أريــد أن أكــون بعــد خمــس ســنوات مــن اآلن؟" بيــن صورتــك اآلن وصورتــك فــي المســتقبل توجــد
ً
ِّ
َ
ُ
ـل
مســاحة زمنيــة هــي التــي ســت
َ  أرســم فــي ُمخيّلتــك العمـ. ركــز ج ّيــدا علــى اسـتِغاللِها لصالِحــك،صنع الفــرق لديــك
ّ
ّ
َ  البيـ،الــذي ُتريــد القيــام بــه
،ولتتأكــد مــن هدفــك
...تفضلهــا حولــك
 نوع ّيــة النــاس التــي،ـش فيــه
َ ـب العيـ
ّ ـت الــذي ُتحـ
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ِ
ِ أصــغ إلــى
ُ ُالســعي نحــوه
َّ ال يبقــى عليــك اآلن ّإال
.بخطــى واثقــة
ً
 إبدأ بتغيير نفسك،ثانيا
•
ِّ .المهمــة
ّ  وعليــه امنــح نفســك األدوات ال،كــن علــى يقيــن أن ال أحَ ــد غيــرك ســيقوم بالتغييــر
ّ
ركــز
اّلزمــة لتلــك
َّ علــى
ُ  واآلخــر الــذي تطمـ،الشــخص الــذي أنــت عليــه اآلن
 لديــك، حتمــاً ســتكون فــي المســتقبل أجمــل،ـح أن تكونــه
 فامنــح نفســك اآلن مــا تحتــاج إليــه مــن أدوات... ربمــا تديــر شــركة؟ مؤسســة،إمكانيــات أكبــر ومهــارات أكثــر
 وإن-  أكاد أجــزم أن الشــخص الــذي تطمــح إليــه هــو أرقــى نســخة منــك.وخبــرات للقيــام بالــدّ ور الــذي ينتظــرك
ّ . فابــدأ بتحســين نســختك اآلن- ـعيت إليــه؟
.. علــى محيطــك،ركــز علــى برنامجــك اليومــي
َ سـ
َ لــم يكــن كذلــك َلمــا
ّ  أنــت مــن يُحــدِ ث.أوال
ً التغييــر يبــدأ حتمــاً منــك أنــت
 مــن، ال تنتظــر تغييــراً مــن الظــروف،قص ِتــك
ّ  أنــت بطــل،التغييــر
.ً لــن يُجديــك االنتظــار نفعــاً بــل فقــط قهــرا...المحيطيــن بــك مهمــا كانــوا قريبيــن منــك
ً
 ثابر وانضبط في سعيك،ثالثا
•
 إجلــس جلســة صــدق مــع... قــد يكــون عيــد ميــادك أو نهايــة الســنة مثـ ًـا،لتقييــم مســارك
محطــة ســنوية
ّ
حــدِّ د
ِ
َّ  َت،نفســك
 هــل أنــت فعـ ًـا فــي... وصحّ تــك النفســية، ولِياقــة جســمك،ونوع َّيــة أصدقائــك
،فقــد وَ تيــرة تقدُّ ِمــك
ِ
الطريــق إلــى هدفــك؟ هــل أنــت فعـ ًـا تصنــع الشــخص الــذي تطمــح أن تكــون؟ عليــك أن تســمع صوتــاً داخلــك
ُ يقــول "نعــم" وإن اســتدعى التقييــم بعــض التعديــات فــي درجــة االجتهــاد ودِ ّقــة االنضبــاط ووتيــرة
.المثابــرة
ُ ناتهــا واحــدة تِلــو
َ
َ يضــع َل ِب
َ حياتــك هــي عمليــة بنــاء مســتمرّ ة أنــت مــن
وبطلهــا فــا
 أنــت فــارس معرك ِتــك...األخــرى
َ َت
.منــح أحــد شــرف هــذه البطولة

رجــــــاء مـــــــالح
 التخطيط- مهندس أول
You may now seek a positive change in your life, but you cannot proceed. This defeat may frustrate
you, and make you lose your self-confidence and your faith in your goal.
There is a truth that you must admit: what you are living now is the result of what you built yesterday
and what you will live tomorrow will inevitably be the result of what you are building now. Do not
expect success out of nothing or from chance. Life needs making decisive decisions and having
clear positions, and requires constant persistence and perseverance. That is called taking actions.
How can you make a positive change in your life? From where to begin?
•	

Second, Start changing yourself

You have to recognize that no one else will make the change, so give yourself the tools to do the job.
Focus on the person you are now, the one you aspire to be, see how beautiful you are in the future,
you have more potential, more skills, maybe running a company or a Foundation. Then, give yourself
now the tools and expertise you need to play the role that awaits you tomorrow. I am almost certain
that the person you aspire to be is the finest version of you, start improving yourself now.
Focus on your daily program, on your surroundings. Change inevitably starts with you first. You
are the one who makes the revolution. You are the hero of your story; don’t wait for a change of
circumstances or from those around you, no matter how close they are to you... Waiting will not do
you any good, will only bring you oppression
•	

The workshop included a competition for attendance, which was won by Mr. Muhammad Abrar
Mastan - Senior Analyst Quality in the Information Technology Department, and he was honored
and awarded a valuable prize by Hend Ahmed, the Director of Strategy and Communication
Department, in the presence of Zainab Khamis, Senior Manager of the Strategy and Business
Excellence Department.

استراتيجيتنا

Our Strategy

First, set your goals

Remember, in this life, you are required to work for yourself as if you were going to live forever, sit
down and ask yourself: "How do I want to be and where do I want to be five years from now?" Between
your image now and your image in the future, there is a space of time that will make the difference
to you, focus well on using it to your advantage. Draw in your imagination the work you want to do,
the house you would like to live in, the quality of the people you prefer having around you. If you feel
excited and happy as you bring it up in your mind, know that your destination is the right one. Now all
you have to do is to strive for it with confident steps.
•	

On the occasion of "World Quality Day", the Strategy and Communication Department held an
awareness workshop to introduce the corporation's efforts in applying quality standards and their
importance in promoting and applying best practices in line with local and international standards.

الرسالة
تسهيل وتعزيز التحول االقتصادي في دبي من خالل عمليات
ولوائح تنظيمية وحلول مبتكرة تساهم في ضمان أنشطة تجارية
.مستدامة
Mission
Facilitate economic transformation of Dubai by providing
innovative processes, regulations, and solutions for ensuring
sustainable business activities.

Third, Pursuit your quest with perseverance and discipline.

Set an annual date to evaluate your itinerary, for example it could be your birthday or the end of the
year. Have a true session with yourself; check your progress, the quality of your friends, your physical
fitness, your mental health... Are you really on your way to your goal? Are you really making the
person you want to be? You have to hear a voice inside you say "yes" even if the evaluation requires
some adjustments in the degree of diligence, accuracy of discipline and perseverance.
Your life is a continuous process of construction; you are the one who puts the Building bricks one
after the other. You are the knight of your battle and its hero, so do not give anyone the honor of this
championship.

Raja Malah
Senior Planning Engineer

Excellency
“our greatest glory is not in
never failing, but in rising
up every time we fail”.
Confucius
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الـــــتميـــــــــــــــــــــز
"أعظم مجد لنا ليس في عدم
 إنما في النهوض٫السقوط أبدً ا
."كل مرة نسقط فيها
كونفوشيوس
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PCFC Family

أســــــرة PCFC
االسم :أحمد محمد فهمي
المسمى الوظيفي :مساعد قانوني
نبذة تعريفية:

بعــد حصولــي علــى شــهادة البكالوريــوس فــي القانــون ،التحقــت ببنــك دبــي اإلســامي لمــدة قصيــرة حيــث
عملــت علــى حــل شــكاوى المتعامليــن المميزيــن مــع اإلدارات المعنيــة ،وبعدهــا انضممــت لدائــرة التخطيــط
والتطويــر – تراخيــص كتنفيــذي بقســم إدارة الشــكاوي العماليــة والرخــص التجاريــة وتــم العمــل علــى تطويــر
القســم حيــث نســتقبل ونحــل كافــة الشــكاوي العماليــة مــن الموظفيــن العامليــن والمكفوليــن علــى
المؤسســات والشــركات المرخصــة مــن تراخيــص ،باإلضافــة إلــى اســتقبال وحــل الشــكاوي الخاصــة باألمــور
القانونيــة والتشــغيلية للرخــص التجاريــة ،ومــن ثــم انضممــت لــإدارة القانونيــة بالمؤسســة ،حيــث أصبــح العمــل
يشــمل كافــة الشــؤون القانونيــة بالمؤسســة مــن مراجعــة العقــود التجاريــة ،واالتفاقيــات مــع الجهــات
الحكوميــة والغيــر حكوميــة ،ومراجعــة اللوائــح والقوانيــن ،وتقديــم الدعــم القانونــي ،واالستشــارات القانونيــة
لــإدارات واألقســام للجهــات التابعــة للمؤسســة ،وإعــداد المذكــرات والرســائل القانونيــة ،والمشــاركة كداعــم
قانونــي باللجــان الداخليــة بالمؤسســة ،والعمــل علــى تأســيس وترخيــص الشــركات وكافــة أمــور تعديالتهــا وأي
أمــور قانونيــة أخــرى مطلوبــة لتســهيل العمــل واإلجــراءات.
وبالنســبة الهتماماتــي وهواياتــي ،أحــب مشــاهدة كــرة القــدم ،وكــرة اليــد ،وتربيــة وإنتــاج طيــور الزينــة النــادرة
والزاجــل للســباقات.
Name: Ahmed Mohamed Fahmy
Job Title: Assistant Legal
Brief Introduction:
After obtaining my Bachelor's degree in Law, I joined Dubai Islamic Bank for a short period, where
I worked on resolving the complaints of privileged customers with the relevant departments,
after which I joined the Department of Planning and Development - Trakhees, as an executive in
the Department of Labor Complaints and Commercial Licenses, we developed the department
where we resolve all labor complaints from working and sponsored employees of entities and
companies licensed by Trakhees, in addition to receiving and resolving complaints related to legal
and operational matters of commercial licenses, and then I joined the legal department of PCFC,
where the work now includes all legal affairs in the corporation from reviewing commercial contracts
and agreements with governmental and non-governmental authorities, reviewing regulations and
laws, providing legal support, legal advice to departments and divisions of the entities affiliated with
the corporation, preparing memorandums and legal letters, participating as a legal supporter in the
internal committees of PCFC, working on establishing and licensing companies and the matters of
their amendments and any other legal matter required to facilitate work and procedures.
As for my interests and hobbies, I love watching football, handball, breeding and producing rare
ornamental birds, and pigeon racing.

قصاصة صحفية

لقاح اإلنفلونزا الموسمية
حصــن نفســك ومــن حولــك بأخــذ لقــاح اإلنفلونــزا .يمكن انتشــار عــدوى فيروس
مــع اقتــراب موســم اإلنفلونــزاَ ،
اإلنفلونــزا بســهولة فــي الهــواء ،لمســافة تصــل إلــى متريــن ،مــن خــال الــرذاذ المتطايــر أثنــاء العطــس أو
ً
ناقــا للعــدوى قبــل مالحظــة أعــراض
الســعال ممــا يســبب العــدوى لمــن حولــك .يصبــح حامــل الفيــروس
اإلنفلونــزا التــي قــد يســتغرق ظهورهــا  4أيــام.
ما هي الفئات التي يجب عليها أخذ لقاح اإلنفلونزا؟
•البالغون من  50عاماً فما فوق.
•األطفال دون  5سنوات.
•الحوامل.
•العاملون في مجال الرعاية الصحية (الكوادر الصحية).
•األطفال في المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين (  18-5سنة).
•المخالطون لحاالت ُمصابة بفيروس اإلنفلونزا.
•الحجاج والمعتمرون.
•المدخنون.
•األشخاص الذين يتلقون عالجات قد تضعف استجابة
الجهاز المناعي.
•األشخاص الذين يعانون من حاالت صحية خطيرة.
تميــل ســاالت فيــروس اإلنفلونــزا إلــى التغيــر والتحــور
بشــكل متكــرر ،لــذا مــن المهــم الحصــول علــى لقــاح
اإلنفلونــزا كل عــام .يتــم تطويــر لقــاح جديــد لإلنفلونــزا
كل عــام ،لحمايتــك مــن الســاالت الفيروســية التــي
يتوقــع أنهــا قــد تســبب أشــد حــاالت المــرض .إن
الحصــول علــى لقــاح اإلنفلونــزا يســاعد فــي تعزيــز
مناعتــك مــن اإلصابــة بهــذه الســاالت الفيروســية،
كمــا يمكــن أن يجنبــك أمــراض أشــد خطــورة وأطــول
أمــداً فــي حــال التعــرض للعــدوى .كمــا يســاعد اللقــاح
علــى الوقايــة مــن مضاعفــات اإلنفلونــزا الخطيــرة مثــل
االلتهــاب الرئــوي والتهــاب الشــعب الهوائيــة والتهــاب
األذن أو الجيــوب األنفيــة.
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Feature

Seasonal Flu Vaccine
This flu season, protect yourself and those around you by getting your flu vaccination. The flu virus
spreads easily – a cough or sneeze can travel at least 2 meters and infect others around you. It can
be up to 4 days before you notice any symptoms of flu, however, you are contagious before this
stage and can easily pass it onto others without knowing.
?Who should get the flu vaccine
Adults aged 50 years and above.
Children under 5 years.
Pregnant women.
Healthcare workers.
School-aged children (5 - 18 years).
Close contacts of influenza positive cases.
Hajj and Umrah pilgrims.
Smokers.
Immunocompromised patients
People with serious health conditions.

	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

The flu virus strains tend to change frequently
so it is important to get your vaccination
every year. A new flu vaccine is developed
annually to protect against the flu strains
that are predicted to cause the worst
illnesses. Taking your flu shot boosts
your immunity against these strains
of flu, and can help you avoid serious,
long-lasting illness if you do catch the
virus. It also helps prevent serious
flu complications like pneumonia,
bronchitis, and ear or sinus infections.
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تاريخ دولة اإلمارات العربية المتحدة

History of the UAE

لحظات خالدة في تاريخ اإلمارات منذ تأسيسها في عام 1971
Significant moments in UAE history since its formation in 1971

1973
 19مايو :إصدار الدرهم اإلماراتي.
May 19: The launch of the UAE dirham.

1981
 25مايــو :تشــكيل مجلــس التعــاون الخليجــي
والــذي يتألــف مــن اإلمــارات وخمــس دول
أخــرى وهــي الســعودية والكويــت وعمــان
والبحريــن وقطــر.
May 25: The UAE and five other
countries - Saudi Arabia, Kuwait,
Oman, Bahrain and Qatar - form the
Gulf Co-operation Council.

1984

2004

يوليو :تنافس اإلمارات العربية المتحدة في
األلعاب األولمبية الصيفية ألول مرة في
مدينة لوس أنجلوس ،بالواليات المتحدة
األمريكية.
July: the UAE competes in the Summer
Olympic Games for the first time in Los
Angeles, US.

 1نوفمبر :الشيخة لبنى القاسمي تصبح أول
امرأة في الحكومة حيث تم تعيينها كوزيرة
لالقتصاد والتخطيط.

2010
 4يناير :افتتحت دبي برج خليفة ،أطول
ناطحة سحاب في العالم.

November 1: Sheikha Lubna Al
Qasimi becomes first woman in the
government when she is appointed
Minister of Economy and Planning.

2017
 8نوفمبر :افتتاح متحف اللوفر أبوظبي في
جزيرة السعديات.

January 4: Dubai inaugurates the
world's tallest skyscraper, the Burj
Khalifa.

November 8: Louvre Abu Dhabi opens
on Saadiyat Island.

2019

2021

 25سبتمبر :هزاع المنصوري يصبح أول
إماراتي يذهب إلى الفضاء.

 1أكتوبر :افتتاح إكسبو  2020دبي ،المعرض
األول في الشرق األوسط.

September 25: Hazza Al Mansouri
becomes the first Emirati to go into
space.
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October 1: The opening of Expo 2020
Dubai, the first expo in the Middle East.
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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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@pcfc_dubai

info@pcfc.ae
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