
Global ... Sustainability ... Communication الــعــالميــــــــة... االستـــدامــــة... التــــواصـــــــل

DW Travel launched its new visual identity in the world of travel and tourism, which is the first of 
its kind for a leading government company in this sector that provides a series of services to elite 
customers in the government and private sectors, as well as to individuals.

Badr Ahli, Director of DW Travel, said that the company, since its establishment in 2004, announces 
for the first time its new visual identity to provide a more distinguished experience for its customers, 
who have reached more than 100,000 customers to date, who have experienced unique travel and 
tourism experiences through company. He added: "We congratulate DW Travel for launching its 
new identity and logo”.

Ahli pointed out that the new logo comes with a modern and distinctive design that reflects the new 
identity and the exceptional services provided by the company, represented in booking tickets, 
hotels, private planes, tourist trips, in addition to issuing visit and residence visas, and many other 
travel and tourism services.

The DW Travel Director explained that the logo bears modern colors that keep pace with the 
permanent and rapid development in this sector, expresses the company's keeping pace with 
new global trends, and enhances the experience of customers with the services provided, and it 
will certainly contribute to attracting more strategic partnerships at the level of individuals and 
companies.
Badr Ahli added: “We look forward to supporting the local national economy, enhancing global 
tourism, promoting tourist destinations and integrated entertainment services through the services 
provided by the company through a customer service team qualified to meet the requirements of 
our customers and provide integrated travel solutions, by calling 800398 or reaching through e-mail: 
holidays@dwtravel.ae.

He stressed that DW Travel company seeks to consolidate its position in the field of tourism at 
the regional level, especially with regard to various travel operations and procedures, stressing 
the company's keenness to provide the finest services and facilities that contribute to attracting 
customers from all over the world and meet their aspirations and interests according to the highest 
standards.

Ahli explained that the logo comes in line with DW Travel's vision to enhance the company's goals 
and enhance its position on the global tourism map by highlighting the ingredients and capabilities 
that distinguish it with the exceptional and diverse tourism experiences it offers to various 
destinations around the world.

“The UAE constitutes an exception in global trade and economy.. and constitutes an exception in services 
and infrastructure.. and constitutes an exception in distinguished and stable international relations.. we are 

optimistic about a stronger, higher and loftier federal year. May Allah protect the UAE and its people”.

"دولة اإلمارات تشكل استثناًء في التجارة العالمية واالقتصاد.. وتشكل استثناًء في العالقات الدولية المتميزة 
والمستقرة.. متفائلون بعام اتحادي أقوى وأعلى وأسمى بإذن هللا.. حفظ هللا اإلمارات وشعبها.."

ــة  ــي انطالق ــياحة ف ــفر والس ــم الس ــي عال ــدة ف ــة الجدي ــا المرئي ــفريات" هويته ــو للس ــركة "دي دبلي ــت ش أطلق
ــن  ــة م ــات لنخب ــن الخدم ــلة م ــدم سلس ــاع تق ــذا القط ــي ه ــدة ف ــة رائ ــركة حكومي ــا لش ــن نوعه ــى م ــد األول تع

ــراد. ــك لألف ــاص وكذل ــي والخ ــن الحكوم ــي القطاعي ــن ف المتعاملي

وقــال بــدر أهلــي، مديــر عــام شــركة "دي دبليــو للســفريات"، بــأن الشــركة ومنــذ تأسيســها فــي عــام 2004 تعلــن 
ألول مــرة عــن هويتهــا المرئيــة الجديــدة لتقديــم تجربــة أكثــر تميــزاً لمتعامليهــا الذيــن بلــغ عددهــم حتــى اليــوم 
ألكثــر مــن 100 ألــف متعامــل، خاضــوا تجــارب ســفر وســياحة فريــدة مــن خــالل الشــركة، وأضــاف: "نبارك لشــركة 

دي دبليــو للســفريات إطــالق هويتهــا وشــعارها الجديــد".

وأشــار أهلــي إلــى أن الشــعار الجديــد يأتــي بتصميــم عصــري مميز يعكــس الهويــة الجديــدة والخدمات االســتثنائية 
التــي تقدمهــا الشــركة والمتمثلــة فــي حجــوزات التذاكــر والفنــادق والطيــارات الخاصــة والرحــالت الســياحية 

المتكاملــة باإلضافــة إلــى إصــدار تأشــيرات الزيــارة واإلقامــة وغيرهــا الكثيــر مــن خدمــات الســفر والســياحة.

وأوضــح المديــر العــام أن الشــعار يحمــل ألــوان عصريــة تواكــب التطــور الدائــم والســريع فــي هــذا القطــاع ويعبــر 
عــن مواكبــة الشــركة لالتجاهــات الجديــدة عالميــاً ويعــزز تجربــة المتعامليــن بالخدمــات المقدمــة، وبالتأكيــد 

سيســهم فــي اســتقطاب المزيــد مــن الشــراكات االســتراتيجية علــى مســتوى األفــراد والشــركات.

ــج  ــة والتروي ــياحة العالمي ــة الس ــز حرك ــي وتعزي ــي المحل ــاد الوطن ــم االقتص ــى دع ــع إل ــي: "نتطل ــدر أهل ــاف ب وأض
ــر الخدمــات التــي تقدمهــا الشــركة مــن خــالل فريــق  للوجهــات الســياحية والخدمــات الترفيهيــة المتكاملــة عب
خدمــة متعامليــن مؤهــل لتلبيــة متطلبــات عمالئنــا وتقديــم حلــول ســفر متكاملــة، وذلــك عــن طريــق االتصــال 

."holidays@dwtravel.ae ــي ــد اإللكترون ــالل البري ــن خ ــلة م ــم 800398 أو المراس ــى رق عل

وأكــد أن شــركة "دي دبليــو للســفريات" تســعى إلــى ترســيخ مكانتهــا فــي مجــال الســياحة علــى مســتوى 
المنطقــة خصوصــاً فيمــا يتعلــق بمختلــف عمليــات وإجــراءات الســفر، مؤكــداً حــرص الشــركة علــى تقديــم 
أرقــى الخدمــات والتســهيالت التــي تســهم فــي جــذب المتعامليــن مــن شــتى أنحــاء العالــم وتلبــي تطلعاتهــم 

واهتماماتهــم وفــق أعلــى المعاييــر.

ــز  ــركة وتعزي ــداف الش ــز أه ــفريات" لتعزي ــو للس ــة "دي دبلي ــع رؤي ــجاماً م ــي انس ــعار يأت ــي أن الش ــح أهل وأوض
مكانتهــا علــى خارطــة الســياحة العالميــة مــن خــالل إبــراز المقومــات واإلمكانيــات التــي تميزهــا مــع مــا تقدمــه 

ــم. ــول العال ــات ح ــف الوجه ــة لمختل ــتثنائية ومتنوع ــياحية اس ــارب س ــن تج م

His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum 
Vice President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai

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

DW Travel launches its New Brand Identity in the 
world of Travel and Tourism

"دي دبليو للسفريات" تّدشن هويتها الجديدة في عالم 
السفر والسياحة
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مــن أجمــل مــا رأيــت فــي المباريــات هــذا الشــهر، هــو تعايــش المشــاعر المتناقضــة مــن حــزن وفــرح فــي نفــس 
المــكان والزمــان. بعــد كل مبــاراة، تتفّجــر الســعادة عنــد الفريــق الفائــز وجمهــوره وفــي المقابــل يتفشــى الحــزن 
ــز اليــوم قــد ُيهــزم فــي الغــد ومهــزوم اليــوم قــد  ــا كيــف أن فائ ــد الفريــق المهــزوم. فــي نفــس الوقــت، رأين عن

يفــوز فــي المســتقبل.. 

كنــت أُراقــب فرحــة الفائزيــن وأهاِزيجهــم وُحــزن الَمهزوميــن وانكســاراتهم، كنــت أحــاول استشــعار وقــع النصــر 
والهزيمــة علــى األشــخاص والِفــَرق والَجماهيــر، أتأمــل ردود أفعاِلهــم وأتســاءل: كيــف تولــد كّل تلــك المشــاعر 
فــس  داِخلنــا؟  كيــف ُتفجــر الفرحــة فــي النفــس البشــرية عنــد الفــوز فترفعهــا الــى الِقّمــة؟ وكيــف ُيثِقــل الُحــزن النَّ

ذاتهــا عنــد الهزيمــة فيُجّرنــا الــى َدَرك الحــزن؟

بة من المشاعر. يا لها من نفس بشرية قوّية، قادرة على العيش بين مدٍّ وجزٍر دائم، في عاصفة متقلِّ
ــاً بــل َبراكيــَن مــن الّســعادة  جــات. عظيــم مــن جعلهــا تحتِضــن ُبركان بديــع مــن َخلقهــا وألهمهــا كل تلــك التَّموُّ
وِبحــاراً مــن الُحــزن.. ســبحان مــن خلــق كل تلــك المشــاعر المتضاربــة داخلنــا يك َنخَتِبرهــا فــي رحلــة الحيــاة بيــن فــرح 

وحــزن بيــن انتصــار واندحــار.. 

ــاح  ــا دفء النج ــيغُمرك فيه ــٌة س ــك لحظ ــتأتي علي ــت، س ــا كن ــاً... مهم ــزاً، عبقري ــاً، ُمتميِّ ــاً، مبدع ــت غني ــا كن مهم
ــار  ــف أن لالنتص ــترى كي ــة.. س ــل والهزيم ــار الفش ــا ن ــتلَفُحك فيه ــرى س ــة أخ ــك لحظ ــتأتي علي ــا س ــوز كم والف
نشــوة تزيــد بهجــًة للــروح وتضــئ صرحــاً فيهــا، وســترى كيــف أن للهزيمــة مــرارة تقُضــم جــزءاً مــن الــروح وُتظِلــم 

ــا...  زواياه

أكاد أجــزم أن لحظــة الفــوز والنجــاح هــي مــن أعظــم الشــعور ســعادة عنــد اإلنســان.. وأراه األجمــل علــى اإلطالق. 
ولعظمتــه اختــاره هللا عــز وجــّل كأعلــى مراتــب اإلنجــاز والفــالح فقال:

ْنَهاُر َذِلَك اْلَفْوُز اْلَكِبيُر " اٌت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اأْلَ اِلَحاِت َلُهْم َجنَّ ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ "إِنَّ الَّ

ــا  ــَي أحدن ــا ابُتِل ــن.. وإذا م ــي الداري ــه ف ــة روح ــه وغاي ــق درِب ــوز رفي ــون الَف ــمه، أن يك ــاً، كِل باس ــم جميع ــى لك أتمن
بهزيمــة فليتذكــر أن الّصبــر والمثابــرة والّتــوكل علــى هللا كفيــل أن يقُلــب االندحــار انتصــاراً.. والفــوز آت لــكل مــن 

ــِه. يضعــه نصــب عيَني

رجــــــاء مـــــــالح
مهندس أول - التخطيط

Taste of Victory  
طعم الفوز

Flashes ومضــــــــــــات Activities & Events األنشطة والفعاليات

إدارة األمن تقيم حفل وداع في "سفينة الملكة"

"تراخيص" تشارك بجلسة حوارية في معرض "ذا بيج 5"

PCFC Security holds a Farewell at “QE2”

"Trakhees" participates in a discussion panel at
 "The Big 5" Exhibition

أقامــت إدارة األمــن فــي مؤسســة الموانــئ والجمــارك والمنطقــة الحــرة حفــل وداع بمطعــم ليــدو فــي فنــدق 
كويــن إليزابيــث  2 "كيــو إي 2" لتكريــم وشــكر شــيخ حبيــب وهــو موظــف فــي إدارة األمــن منــذ عــام 2006 علــى 

خدماتــه وجهــوده خــالل هــذه الفتــرة.

وحضــر حفــل الــوداع موظفــون مــن إدارة األمــن وموانــئ دبــي العالميــة حيــث كرمــوه وتمنــوا لــه كل التوفيــق 
فــي مســيرته القادمــة.

The Security Department at Ports, Customs, and Free Zone Corporation held a farewell ceremony 
gathering in Lido Restaurant at Queen Elizabeth 2 Hotel “QE2” to honor and thank Shaik Habeeb 
an employee at the Security Department since 2006 for his services and efforts through this period 
of time. 

The farewell was attended by employees from Security Department as well as DP World where both 
honored him and wished him the best of luck in his new chapter.

شــاركت دائــرة التخطيــط والتطويــر - تراخيــص بمؤسســة الموانــئ والجمــارك والمنطقــة الحــرة فــي معــرض 
"ذا بيــج 5" الــذي عقــد بمركــز دبــي التجــاري العالمــي، حيــث يعــد المعــرض الحــدث األكبــر واألكثــر تأثيــًرا فــي قطــاع 
البنــاء والتشــييد فــي الشــرق األوســط وإفريقيــا وجنــوب آســيا بمشــاركة أكثــر مــن 2000 عــارض مــن 60 دولــة.

وشــاركت "تراخيــص" فــي الجلســة الرئيســية المقامــة تحــت عنــوان "الهندســة الجيوتقنيــة المســتدامة" ممثلــة 
بالمهنــدس وائــل محمــد إبراهيــم، مهنــدس إنشــائي أول، الــذي اســتعرض خــالل الجلســة األكــواد الجيوتقنيــة 
المعتمــدة فــي الدولــة، إضافــة إلــى المبــادئ التوجيهيــة األساســية لفحــص التربــة، ومعاييــر تصميــم الهيــاكل 

الجيوتقنيــة، واألعمــال الجيوتقنيــة الخاصــة.

يذكــر أن معــرض "ذا بيــج 5" يســتهدف تســريع التقــدم فــي صناعــة البنــاء، ودعــم النمــو االقتصــادي، وتعزيــز بيئــة 
عمرانيــة أكثــر صحــة واســتدامة فــي اإلمــارات والمنطقــة وحــول العالــم.

The Department of Planning and Development - Trakhees at the Ports, Customs and Free Zone 
Corporation participated in the "The Big 5" exhibition, which was held at the Dubai World Trade 
Center. The exhibition is the largest and most influential building and construction event in the Middle 
East, Africa and South Asia, with the participation of more than 2,000 exhibitors from 60 countries.

"Trakhees" participated in the main session held under the title "Sustainable Geotechnical 
Engineering", represented by Eng. Wael Mohamed Ibrahim, Senior Structural Engineer, who 
reviewed the Geotechnical Codes, Guidelines and Manuals in the UAE besides basic guidelines 
for soil investigation, geotechnical structures design criteria, and special geotechnical work.

The Big 5 aims to accelerate progress in the construction industry, support economic growth and 
promote a healthier and more sustainable built environment in the UAE, the region and around the 
world.

One of the most beautiful things I have seen in football matches this month is the coexistence of 
contradictory feelings of sadness and joy in the same place and time. After each match, happiness 
explodes in the winning team and its fans, while sadness spreads in the defeated team. At the same 
time, we have seen how today's winner may be defeated tomorrow and today's loser may win next 
day. 

I was watching the joy and chants of the winners and the sadness and brokenness of the defeated, 
I was trying to feel the impact of victory and defeat on people, teams and fans, contemplating their 
reactions and wondering: How do all these feelings arise within us? How does joy explode in the 
human soul when winning and raise it to the top? And how does sadness weigh down the soul itself 
when defeated and drag us into the realm of sadness? 

What a powerful human soul, capable of living between perpetual Tides, in an instable storm of 
emotions.

Wonderful who created it and inspired all those ripples. Great who made it embrace volcanoes of 
happiness and seas of sadness. Glory be to the one who created all those conflicting feelings inside 
us to experience them in the journey of life between joy and sadness, between victory and defeat. 
Whatever you are, rich, creative, distinguished, genius... Whatever you are, a moment will come when 
you will be overwhelmed by the warmth of success and victory, just as another moment will come 
when you will be burned by the fire of failure and defeat. You will see how victory has an ecstasy that 
increases the joy of the soul and lights up an edifice in it, and you will see how defeat has a bitterness 
that gnaws at a part of the soul and darkens its corners…

I am almost certain that the moment of victory and success is one of the greatest feelings of happiness 
in someone’s life. And I see it as the most beautiful ever. Because of his greatness, Allah chose it as 
the highest rank of achievement and he said:
"Surely those who believe and do good will have Gardens under which rivers flow. That is the greatest 
triumph”.

I wish you all, each by your name, that winning will be your companion and the goal in your life and 
hereafter. And if one of us is afflicted with defeat, let him remember that patience, perseverance, and 
trust in Allah is enough to turn defeat into victory. 

Victory is coming for anyone who has it in their sight.

Raja Malah
Senior Planning Engineer
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Name: Fahad AbdulAziz Janahi

Job Title:  HR Business Partner

Brief Introduction: 

I started my career in 2012 as a graduate trainee working in Emirates Global Aluminum EGA. I have 
gained almost 9 years of experience in the field of Human Capital and in particular Business parting. 
Working in a number of departments widened my skill set by overcoming challenges including being 
involved in the Operations Department, the shop floor and experiencing the process of generating 
the molten metal until it reaches the end product. 

In 2022, I have started a new chapter when joining Ports, Customs and Free Zone Corporation in the 
HR department, as a HR Business Partner. My role in the HR gives me the opportunity to assist the 
business units in order to attend to their needs on a daily basis. During my short tenure at PCFC, 
I have met new people and gained experience in the field of maritime, looking forward to a very 
promising future.

My academic achievements that I’m proud of is completing my master degree in general 
management MBA from the Canadian University Dubai in 2019 and the following year I got my 
certificate in Diploma in Human Resources CIPD level 5. 

االسم: فهد عبدالعزيز جناحي
 

المسمى الوظيفي: شريك أعمال الموارد البشرية 
 

نبذة تعريفية:

بــدأت مســيرتي المهنيــة فــي عــام 2012 كخريــج متــدرب فــي شــركة اإلمــارات العالميــة لأللمنيــوم "EGA"، ممــا 
أكســبني نحــو 9 ســنوات مــن الخبــرة فــي مجــال المــوارد البشــرية وخاصــة مــا يتعلــق باألعمــال. كمــا ســاعدني 
العمــل فــي عــدد مــن األقســام إلــى توســيع مهاراتــي مــن خــالل التغلــب علــى التحديــات؛ بما فــي ذلك المشــاركة 

فــي قســم العمليــات وتجربــة عمليــة توليــد المعــدن المنصهــر حتــى وصولــه إلــى المنتــج النهائــي.

فــي عــام 2022، بــدأت فصــاًل جديــداً بانضمامــي إلــى مؤسســة الموانــئ والجمــارك والمنطقــة الحــرة فــي قســم 
المــوارد البشــرية كشــريك أعمــال المــوارد البشــرية. ســاهم عملــي فــي إدارة المــوارد البشــرية فــي تلبيــة 
احتياجــات الوحــدات التنظيميــة بشــكل يومــي. خــالل فتــرة عملــي القصيــرة فــي المؤسســة، التقيــت بأشــخاص 

ــرة فــي القطــاع البحــري، متطلعــاً إلــى مســتقبل واعــد. جــدد واكتســبت خب

مــن إنجازاتــي األكاديميــة التــي أفتخــر بهــا هــي الحصــول علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال فــي اإلدارة 
العامــة مــن الجامعــة الكنديــة بدبــي فــي عــام 2019، وفــي العــام التالــي حصلــت علــى شــهادتي فــي دبلــوم المــوارد 

.CIPD البشــرية مــن المســتوى الخامــس

  PCFC أســــــرةPCFC Family

Feature

  ISR التوعية بنظام

ال تناقش المعلومات في وجود شخص خارجي أو موظفين آخرين.. 	

ال تستخدم قنوات التواصل االجتماعي أو االتصاالت القائمة على اإلنترنت.. 2

يجب على المستخدم االمتناع عن استخدام أي آلية غير مصرح بها لمشاركة الملفات.. 	

يجب على المستخدم التأكد من نقل جميع الوسائط المادية بشكل محكم وآمن.. 	

	. Never discuss information in the presence of an outsider or other employees.

2. Do not use public telecommunication channels or internet-based communication.

	. User shall refrain from using any unauthorized file sharing mechanism.

	. User should ensure that all types of physical media under transit are secured.

 ISR Awareness

حرصــًا علــى توفيــر بيئــة عمــل آمنــة للمعلومــات، يســعى قســم نظــم أمــن المعلومــات والحوكمــة بمؤسســة الموانــئ والجمــارك والمنطقــة 
الحــرة إلــى توعيــة موظفــي المؤسســة بالممارســات األمنيــة المطلوبــة وفقــًا لمتطلبــات نظــم أمــن المعلومــات، والتــي يأتــي مــن ضمنهــا التالــي:

In order to provide a safe working environment for information, the Information Security & Governance Section at the Ports,  
Customs and Free Zone Corporation seeks to raise awarness about the required security parctices among Corpora-
tion's employees in accordance with the requirements of Information Security Systems, which include the following:
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ــض  ــول، إذ تنخف ــل الفص ــن أجم ــدة م ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــتاء ف ــل الش ــد فص يع
درجــات الحــرارة إلــى مســتويات معقولــة لتضفــي جــواً ســاحراً علــى مناطــق اإلمــارات المختلفــة.

ويتخــذ ســكان اإلمــارات فصــل الشــتاء فرصــة لممارســة أنشــطتهم الخارجيــة المحببــة، مثــل 
التخييــم والصيــد والشــواء، التــي يصعــب ممارســتها فــي الفصــول األخــرى مــن الســنة.. ومــن 
أجــل رحلــة آمنــة ممتعــة، هنــاك بعــض الضوابــط وااللتزامــات التــي يجــب علــى مــن يرغــب فــي 

التخييــم اتباعهــا.

خطوات يجب اتباعها قبل التخييم:

اختر المكان المناسب والمصرح له للتخييم.	 
 تأكد أن شبكات االتصال متوافرة في المنطقة.	 
اطلع على النشرة اإلخبارية للطقس لتجنب العوارض الخطرة مثل العواصف واألمطار.	 
التزم بالتحذيرات المقدمة من قبل الجهات المختصة.	 

 معدات يجب تجهيزها قبل الرحلة:

 معدات خاصة بالطوارئ.	 
تجهيز مولد كهرباء آمن.	 
 مستلزمات نوم للرحالت تجنباً الختالف درجات الحرارة في الليل.	 
التدرب على طرق إطفاء الحريق في المخيمات.	 
التأكد من صالحية معداتك وأنها بوضع جيد.	 

Winter in the United Arab Emirates is one of the most beautiful seasons, as 
temperatures drop down to reasonable levels, giving a magical atmosphere across 
the different regions in the UAE.

Residents of the Emirates consider the winter season as an opportunity to practice 
their favorite outdoor activities, such as camping, hunting and barbecue gatherings, 
which are difficult to do in other seasons of the year. For a safe and enjoyable trip, 
there are some obligations that those who wish to camp must follow.

Preparations before camping:

	 Choose the appropriate and authorized place for camping.
	 Make sure that communication networks are available in the area.
	 Check out the weather to avoid dangerous weather such as storms and rain.
	 Adhere to the warnings provided by the relevant authorities.

  Equipment to prepare before the trip:

	 Emergency kit.
	 Equipping a safe electricity generator.
	 A warm sleeping bag to avoid the temperature difference at night.
	 Training on fire extinguishing methods in the camps.
	 Make sure your equipment is in good condition.

رحالت التخييم الممتعة.. 	 نصائح و5 محاذير

Entertaining Camping Trips.. 4 Tips and 5 Warnings
رحالت التخييم الممتعة.. 	 نصائح و5 تحذيرات

Feature قصاصة صحفية

Photo of the Week صورة األسبوعقصاصة صحفية Our Strategy استراتيجيتنا

Photography by:
Takashi Nakazawa - National Geographic

الصورة بواسطة:
تكاشي نكازاوا - ناشونال جيوغرافيك

سعادة ووالء المتعامل

تحسين رحلة المتعامل من خالل تطوير آليات التغذية الرجعية 	 
ودمج العمليات الداخلية وإنشاء شراكات استراتيجية.

تبني ثقافة التميز لضمان سعادة ووالء المتعامل عبر تحفيز 	 
مبادرات التحسين المستمر بما يتماشى مع توجيهات الحكومة.

Customer Happiness & Loyalty
	 Enhance customer journey by improving feedback 

mechanisms, integration internal processes and establishing 
strategic partnerships.

	 Foster culture of excellence by ensuring customer happiness 
and loyalty through driving continuous improvement initiatives 

in line with government directives.
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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.


