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As part of its efforts to attend to its customers, the Ports, Customs and Free Zone Corporation 
announced the launch of its virtual employee "Naham", who is concerned with auto-response to all 
customer inquiries related to the services of the Corporation and its affiliates through a number of 
digital and smart communication channels.

His Excellency Sultan Ahmed bin Sulayem, Chairman of the Ports, Customs and Free Zone 
Corporation, indicated that the Corporation provides more than 500 services to more than 100,000 
customers, both individuals and companies, and is therefore always keen to develop its services 
and diversify communication channels to meet the needs of customers and achieve their happiness 
in line with its ambitious approach to develop a new work systems and the adoption of modern 
and smart tools that meet the directives of our wise leadership in entrepreneurship and the digital 
transformation of services.

Bin Sulayem announced the PCFC’ launching of the virtual employee service “Naham”, which will 
be available to respond to customers’ inquiries 24/7, in both Arabic and English, through a number 
of communication channels, including the website www.pcfc.ae and the “WhatsApp” platform 
associated with PCFC Contact Centre 800990, and the PCFC smartphone app.

His Excellency stressed that "Naham" is a special addition to the Corporation’s continuous efforts 
to enhance its services and develop service delivery channels, and is in line with best practices in 
the field of customer happiness. "Naham" provides information about the business units at PCFC, 
the mechanism for applying for services, data on locations and working hours, and other information 
through the digital auto-chat system.

Bin Sulayem indicated that the Corporation is constantly seeking to explore the future global 
opportunities of the Emirate by establishing long-term relationships with its customers, based on 
the efforts made to provide all the necessary facilities for them, simplify procedures, meet their 
needs and reach them with modern technologies around the clock, in a step to make them happy 
and excel in their service and build partnerships with them, as part of its endeavors to achieve its 
strategic directions and goals aimed at providing a distinguished experience for the customer 
through innovative solutions that contribute to ensuring sustainable business activities.

“We work as one united team towards achieving the best for the UAE, and meeting our people’s aspirations 
under the leadership of Mohamed bin Zayed, we are certain that the best is yet to come”.

"نعمل ضمن فريق إماراتي واحد لتعزيز مسيرتنا التنموية وتحقيق تطلعات شعبنا.. وبقيادة محمد بن زايد، 
نبشر أبناء وبنات اإلمارات أن القادم دائماً أفضل".

فــي إطــار جهودهــا إلســعاد متعامليهــا، أعلنــت مؤسســة الموانــئ والجمــارك والمنطقــة الحــرة عــن إطــاق 
ــرد الذاتــي علــى جميــع استفســارات المتعامليــن المتعلقــة بخدمــات  ــي بال موظفهــا االفتراضــي "نّهــام" المعن

المؤسســة والجهــات التابعــة لهــا مــن خــال عــدد مــن قنــوات التواصــل الرقميــة والذكيــة
.

وأشــار ســعادة ســلطان أحمــد بــن ســليم، رئيــس مؤسســة الموانــئ والجمــارك والمنطقــة الحــرة، بــأن 
المؤسســة تقــدم أكثــر مــن 500 خدمــة ألكثــر مــن 100,000 متعامــل مــن أفــراد وشــركات، لذلــك تحــرص 
بشــكل دائــم علــى تطويــر خدماتهــا وتنويــع قنــوات التواصــل لتلبــي احتياجــات المتعامليــن وتحقــق ســعادتهم 
ــي  ــة تلب ــة وذكي ــي أدوات عصري ــدة وتبن ــل جدي ــات عم ــتحداث منظوم ــوح الس ــا الطم ــع نهجه ــجم م ــا ينس بم

توجهــات قيادتنــا الرشــيدة فــي ريــادة األعمــال والتحــول الرقمــي للخدمــات
 .

وأعلــن بــن ســليم عــن تدشــين مؤسســة الموانــئ والجمــارك والمنطقــة الحــرة لخدمــة الموظــف االفتراضــي 
"نّهــام" والــذي ســيتوفر للــرد علــى استفســارات المتعامليــن علــى مــدار 24 ســاعة وطــوال أيــام األســبوع 
وباللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة عبــر عــدد مــن قنــوات التواصــل منهــا الموقــع اإللكترونــيwww.pcfc.ae ومنصــة 

.PCFC ــذيك ــق ال ــة 800990، والتطبي ــال المؤسس ــز اتص ــة بمرك ــس آب" المرتبط "وات

وأّكــد ســعادته علــى أن "نّهــام" يعــد إضافــة نوعيــة لجهــود المؤسســة الراميــة والمتواصلــة فــي تعزيــز خدماتهــا 
ــن.  ــعاد المتعاملي ــال إس ــي مج ــة ف ــات المتبع ــل الممارس ــع أفض ــق م ــة، ويتواف ــم الخدم ــوات تقدي ــر قن وتطوي
الخدمــات،  التقديــم علــى  التابعــة للمؤسســة، وآليــة  التنظيميــة  الوحــدات  "نّهــام" معلومــات عــن  ويقــدم 
ــة.  ــة الرقمي ــر نظــام الدردشــة الذاتي ــات الخاصــة بمواقــع وســاعات العمــل وغيرهــا مــن المعلومــات عب والبيان

وأشــار بــن ســلّيم أن المؤسســة تســعى بشــكل متواصــل الستشــراف فــرص اإلمــارة المســتقبلية العالميــة 
ــع  ــم جمي ــة لتقدي ــود المبذول ــى الجه ــك عل ــتندة بذل ــا مس ــع متعامليه ــد م ــة األم ــات طويل ــيس عاق ــر تأس عب
ــة علــى  ــات الحديث ــة احتياجاتهــم والوصــول إليهــم بالتقني التســهيات الازمــة لهــم، وتبســيط اإلجــراءات وتلبي
مــدار الســاعة، فــي خطــوة إلســعادهم والتميــز فــي خدمتهــم وبنــاء شــراكات حقيقيــة معهــم، ضمن مســاعيها 
ــول  ــال حل ــن خ ــل م ــزة للمتعام ــة متمي ــم تجرب ــى تقدي ــة إل ــتراتيجية الرامي ــا االس ــا وأهدافه ــق توجهاته لتحقي

مبتكــرة تســاهم فــي ضمــان أنشــطة تجاريــة مســتدامة. 

His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum 
Vice President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai
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نعم، مّرت سنة بسرعة.. 

م بنــا  ِلــم تقولهــا وكأن فــي قلبــك غّصــة أو حســرة؟  بــل ُقلهــا وامــأ قلبــك حمــداً وشــكراً. نعــم، مــّرت ســنة وتقــدَّ
العمــر قليــًا، لكــن َكســبنا عامــاً فــي هــذا الُوجــود الجميــل الــذي َينُبــض بالحيــاة والّنــور. اكتســبنا خبــرة أكبــر، عشــنا 
تجــارَب أكثــر، ربحنــا صداقــاٍت آخــرى وربمــا كشــفنا بعضــاً منهــا.. كّلنــا محظوظــون بســنة أَضفناهــا إِلــى أعماِرنــا 

وأضافــت إلينــا الكثيــر.

ــك، كّل  ــَتخَتلي بنفِس ــن س ــا حي ــب عنه ــك لُتجي ــا ل ــئلة أتركه ــك أس ــا؟ تل ــَت فيه ق ــاذا حقَّ ــا؟ م ــزَت خاِله ــاذا أنج م
ــد أن أدخــل معــك فــي هــذا الّنفــِق الّصعــب، فلــكلٍّ  عبــة وال أري ــه أن يقــوم بهــذه المواجهــة الصَّ ــا علي واحــد مّن
ــاه  ــن ت ــر؟  أي ــن قّص ــدع وأي ــن أب ــأ؟  أي ــن أخط ــاب وأي ــن أص ــه.  أي ــه وأوهاَم ــي نجاحات ــث يحص ــاص حي ــه الخ ــا نفُق مّن
وأيــن أيَقــن؟.. اختبــاٌر صعــب، أتــرُكك َتخوضــه وحــدك.. لكــن فــي نفــس الوقــت، أوّد أن أوصيــك خيــراً بنفســك، ُكــن 

هــا َتنشــرح النطاقــات جديــدة. َرحيمــاً بهــا وال تـــجلدها كثيــراً، علَّ

ــروة لــم  ــا ُنريــد: بيــت األحــام لــم يكتمــل بعــد، الّث ــر كمــا كن يأتــي رأس الســنة ونكتشــف أن أشــياء كثيــرة لــم تتغّي
ــوّد ونرغــب...  ــاة تســتمر لكــن ليــس كمــا ن تبتســم بعــد، مشــروع العمــر لــم يتحّقــق بعــد.. نكتشــف أن الحي

توقف قليًا...

ــة،  ــر والصح ــة البص ــع بنعم ــاة وتتمّت ــد الحي ــى قي ــزال عل ــك الت ــى أّن ــدّل عل ــك ي ــكام اآلن فذل ــذا ال ــرأ ه ــت تق إذا أن
ــًا.  ــوٌظ فع ــك محظ ــول إن ــل ألق ــذا َكفي ــك.. وه ــك وَذوي ــن أهل ــك بي ــى رأس عمل ــزال عل ــك الت وأنَّ

د بيــت الُعمــر بعــد؟ هكــذا هــي بيــوت العمــر صعبــُة الِبنــاء دائمــاً، لكــن أنظــر إلــى البيــت الــذي َيأويــك اآلن،  َلــم ُتشــيِّ
إذا أنــت مأتــه حمــداً وحّبــاً وأحطَتــه ِحرصــاً حولتــه قصــراً بــل جنــًة لــك. 

ــروة  ــى أن الث ــال؟ ال تنس ــهلة المن ــروُة س ــال إن الَث ــن ق ــت، م ــس الوق ــي نف ــك، ف ــم ذل ــر؟ أتفه ــروة َتأّخ ــم الّث ُحل
مجــّرد أرقــامٍ أنــت مــن يحــّدد قيمتهــا... وكــم مــن أشــياء كســبناها باالســتغناء عنهــا.. ال ُترهــق نفســك بمقارنتهــا 

مــع الغيــر، إيــاك أن َتســتفّزك صــور االنســتغرام، كلهــا تــم انتقاؤهــا وتعديلهــا قبــل النشــر دون اســتثناء.
مشــروع الُعمــر لــم يتحّقــق بعــد؟ ُقــم وإســع إليــه عــوض أن تنتظــره يأتــي إليــك، واجعــل مــن َســعيك إليــه ُنزهــة 

العمــر.

تــك هــي كنــزك، أســرتك هــي ثروتــك،  فــي رأس الســنة هــذه، قــل الحمــد للــه علــى مــا فــات وعلــى مــا ســيأتي.. ِصحَّ
إيمانــك هــو زادك وتوازُنــك هــو َطــوق نجاِتــك.. 

ال تجعــل مــن حياتــك كهفــاً، َوهــم، وســراب، بــل صرحــاً مــن أمــل وعمــل. تذكــر أن النجــاح نصفــه ســعي ونصفــه 
توفيــق مــن رب العالميــن.. 

ــاة جميلــة ال تثقلهــا بالهــم والنــدم بــل عشــها وامأهــا بالســعادة والحلــم ولــو فاضــت األحــام عــن كأس  الحي
األيــام. 

سنة سعيدة لنا جميعاً

رجــــــاء مـــــــالح
مهندس أول - التخطيط

Happy new year to you all
سنة سعيدة عليكم جميعًا

Flashes ومضــــــــــــات Inernal News األخبار الداخلية

إدارة االستراتيجية واالتصال تطلق نظام "سبايدر امباكت"
The Strategy and Communication Department launches 

the "Spider Impact" system

ــتراتيجية  ــام االس ــرة نظ ــة الح ــارك والمنطق ــئ والجم ــة الموان ــال بمؤسس ــتراتيجية واالتص ــت إدارة االس أطلق
ــة  ــدات التنظيمي ــرات الوح ــع مؤش ــرة لجمي ــرض مباش ــة ع ــو منص ــت"، وه ــبايدر امباك ــي "س واألداء المؤسس

ــة. ــية والفني ــر المؤسس ــداد التقاري ــاء وإع ــة إلنش ــن األدوات الفعال ــد م ــره للعدي ــى توفي ــاوة عل ــا، ع وأدائه

ويأتــي إطــاق هــذا النظــام ســعياً لمواكبــة التحــول الرقمــي وفقــاً ألفضــل الممارســات العالميــة، حيــث يشــكل 
النظــام نقلــة نوعيــة فــي قيــاس األداء االســتراتيجي والتشــغيلي للربــع الرابــع ونهايــة العــام 2022 لتحقيــق 

ــة. ــتراتيجية المؤسس اس

The Strategy and Communication Department of the Ports, Customs and Free Zone Corporation 
launched the strategy and corporate performance system "Spider Impact", which is a direct display 
platform for all indicators of business units and their performance, in addition to many effective tools 
for creating and preparing corporate and technical reports.

The launch of this system comes in an effort to keep pace with digital transformation in accordance 
with global best practices, as the system constitutes a big transformation in measuring the strategic 
and operational performance of the fourth quarter and the end of the year 2022 to achieve PCFC’s 
strategy.

Yes, a year has passed by quickly..

Why do you say it as if there is a sadness or pain in your heart? Say it and fill your heart with praise 
and gratitude. Yes, a year has passed and we got a little older, but we have gained a year in this 
beautiful world full of life and light. We gained more skills, lived more experiences, made other friends 
and maybe revealed some of them. We are all lucky to add a year to our lives which as well added a 
lot to us. 
What did you accomplish during this year? What did you achieve? Those are questions that I believe 
you will answer when you will be by yourself. Each one of us has to make this difficult confrontation 
and I don't want to get into this with you when you will discover your own successes and illusions.  
Where did you do right or wrong? Where you have been creative and where you’ve did a mistake? It’s 
a tough test, I'll leave you to go through this alone. But, at the same time, I would like to Commandment 
you to take well care of yourself, be merciful to you and do not whip yourself too much so you could 
enjoy new beginnings.
New year comes and we discover that many things are changing but not as the way we want: The 
Dream House is not yet completed, the fortune has not yet been gathered, the lifetime project has not 
yet been achieved.  Yes, we discover that life goes on but not as we would like and desire... 
Stop for a bit...

If you read this now, this shows that you are still alive, working and you are surrounded by your family 
and relatives, this is enough to say that you are really lucky.

“I did not build my dream house yet”, Yes, dream houses are always difficult to build, but look at the 
house you are living in now, if you fill it with praise and love and surround it with care, you will turn it 
into a palace and even a paradise.   

“The fortune is still not here!”  Yes, who say that the fortune is easy to achieve? You need to know 
that fortune is just a number that you are the only one who determines its value. And remember, how 
many things we have gained by not owning it. don't exhaust yourself by comparing it with others, 
don't be impressed by the Instagram images, each one, without exception, has been selected and 
edited.
“I did not yet achieve my life project” get-up and go to it Instead of waiting for it to come to you, and 
make it your expedition trip and enjoy it
In this end of year, thank Allah for what has passed and for what is coming. Your good health is your 
real treasure, your family is your wealth, your faith is your power and your stability is your salvation.
Do not make your life a bubble of worries and mirages, but an edifice of hope and effort. Remember 
that success is half pursuit and half victory from Allah.. 

Life is beautiful, do not weigh it down with worries and regrets, but live it and fill it with happiness and 
a dream, even if dreams overflow on the cup of days. 
Happy new year to all of us.

Raja Malah
Senior Planning Engineer

Excellency Quote الـــــتميـــــــــــــــــــــز

"Excellence is an art 
won by training and 
habituation"
Aristotle

"التميز عبارة عن فن ُيتقن من 
خال التدريب واالعتياد"

أرسطو
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Name: Adel Saleh AlJanaahi
Job Title:  Acting Manager - Financial Planning and Analysis 
Brief Introduction: 
I started my career working for the Roads and Transport Authority in Human Resources 
Management, and graduated from Al Ghurair University with a Bachelor’s degree in Accounting. 
Then I joined Dubai Municipality as an accountant and gained sufficient experience in managing 
public assets, as the municipality was one of the first government organizations to pay attention to 
fixed assets and their optimal use. In 2014, I joined the Government of Dubai Media Office as a senior 
accountant, and among the tasks was preparing the annual financial budget and preparing monthly 
reports, as well as in payments and revenues. I joined the “Maliyoun” initiative of the Department of 
Finance and joined the first batch of the Public Fund Management Diploma course in 2016. As well 
as the Accounting Diploma course in Value Added Tax in 2018.

During the Covid-19 pandemic that spread around the world, I submitted a volunteer application 
and was accepted at the "The National Emergency Crisis and Disasters Management Authority 
Combating Covid-19", where I worked in the morning and performed my duties as a remote senior 
accountant, and in the afternoon, I used to go to the center and work until the evening (8 working 
hours). I continue my volunteering duties and come home late but I enjoyed this period (April-May 
2020) and I got to know a lot of heroes at the time.

Finally, I joined the Ports, Customs and Free Zone Corporation last September as I was assigned 
to the position of Manager of Financial Planning and Analysis. My duties include preparing, 
supervising, executing, and reviewing budgets as well as preparing financial reports and analyzing 
financial information (such as revenues and expenditures), as well as tracking cash flow and 
financial planning, identifying strengths and weaknesses, proposing necessary improvements, and 
providing the necessary recommendations to the top management.

My hobbies are playing football and cooking.

االسم: عادل صالح الجناحي

المسمى الوظيفي: مدير التخطيط المالي والتحليل باإلنابة
 

 نبذة تعريفية:
ببــدأت مســيرتي فــي العمــل لــدى هيئــة الطــرق والمواصــات فــي إدارة المــوارد البشــرية وتخرجــت مــن جامعــة 
ــرة  ــبت الخب ــب واكتس ــي كمحاس ــة دب ــت ببلدي ــم التحق ــن ث ــبة وم ــي المحاس ــوس ف ــهادة البكالوري ــر بش الغري
الكافيــة فــي إدارة األصــول العامــة كــون البلديــة مــن أوائــل الدوائــر الحكوميــة التــي أولــت اهتمامــاً فــي األصــول 
الثابتــة واالســتخدام األمثــل لهــا. وفــي 2014 التحقــت بالمكتــب اإلعامــي لحكومــة دبــي كمحاســب أول، ومــن 
ــات  ــي المدفوع ــك ف ــهرية وكذل ــر الش ــداد التقاري ــنوية وإع ــة الس ــة المالي ــداد الموازن ــت إع ــام كان ــن المه ضم
ــة" والتحقــت بالدفعــة األولــى فــي دورة دبلــوم إدارة  ــرة المالي ــادرة "ماليــون مــن الدائ ــرادات. التحقــت بمب واإلي

المــال العــام ســنة 2016.  وكذلــك دورة الدبلــوم المحاســبي فــي ضريبــة القيمــة المضافــة فــي 2018.

وأثنــاء جائحــة كوفيــد19- التــي انتشــرت فــي العالــم، فقــد قدمــت طلبــاً للتطــوع وتــم قبولــي فــي “الهيئــة الوطنيــة 
إلدارة الطــوارئ واألزمــات لمكافحــة كوفيــد19-"، حيــث كنــت أعمــل صباحــاً وأؤدي مهامــي كمحاســب أول عــن 
بعــد، وبعــد الظهيــرة كنــت أتوجــه للمركــز وأعمــل حتــى المســاء )8 ســاعات عمــل متواصلــة فــي التطــوع( وأعــود 
إلــى المنــزل متأخــراً وقــد اســتمتعت بهــذه الفتــرة )أبريــل ومايــو 2020( وقــد تعرفــت علــى الكثيــر مــن األبطــال 

آنذاك.

وأخيــراً التحقــت بمؤسســة الموانــئ والجمــارك والمنطقــة الحــرة فــي ســبتمبر الماضــي وتــم تكليفــي لمنصــب 
مديــر التخطيــط المالــي والتحليــل. ومــن المهــام التــي أقــوم بهــا اإلعــداد، واإلشــراف، والتنفيــذ، والمراجعــة 
للميزانيــات وكذلــك إعــداد التقاريــر الماليــة وتحليــل المعلومــات الماليــة )مثــل اإليــرادات والنفقــات(، عــاوة علــى 
تتبــع التدفــق النقــدي والتخطيــط المالــي وتحديــد نقــاط القــوة والضعــف واقتــراح التحســينات الازمــة ولتزويــد 

ــات الازمــة. ــا بالتوصي اإلدارة العلي

من هواياتي لعب كرة القدم والطبخ.

  PCFC أســــــرةPCFC Family

  ISR التوعية بنظام

سياسة كلمة المرور:

 يجب أن تكون كلمة المرور قوية يصعب اختراقها.. 	

يتحمل المستخدم المسؤولية عن جميع اإلجراءات بما في ذلك استرجاع البيانات عن طريق . 2

أنظمة المعلومات الخاصة بالمؤسسة.

 يجب على المستخدم عدم استخدام نفس كلمة المرور في األنظمة/ التطبيقات الخاصة . 	

بالعمل.

جميع كلمات المرور تعتبر معلومات سرية وال يجب مشاركتها مع أي شخص.. 4

	. Passwords shall be strong.

2.  User is responsible for all actions including information retrieval on PCFC Infor-

mation Systems.

	.  User shall not use same password for official systems/ applications.

4. All passwords shall be categorized as confidential, and shall not be shared with 

anyone.

 ISR Awareness

الحــرة  والمنطقــة  والجمــارك  الموانــئ  بمؤسســة  المعلومــات  أمــن  نظــم  قســم  يســعى  للمعلومــات،  آمنــة  عمــل  بيئــة  توفيــر  علــى  حرصــًا 
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:

Password Policy:
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رحالت التخييم الممتعة.. 4 نصائح و5 محاذير

Feature قصاصة صحفية

Photo of the Week صورة األسبوعقصاصة صحفية Our Strategy استراتيجيتنا

Photography by:
H.H. Sheikh Hamdan bin Mohammed AlMaktoum 
Crown Prince of Dubai and Chairman of The 
Executive Council.

الصورة بواسطة:
صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم 

ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

من محاورنا وأهدافنا االستراتيجية:
تنويع واستدامة الموارد المالية

رفــع اإليــرادات مــن خــال تحديــد أنــواع جديــدة ومتنوعــة مــن فــرص 	 
وتدفقــات األعمــال.

تطويــر نمــوذج اســتثمار أمثــل ومســتدام من خــال ترشــيد النفقات 	 
وإدارة المــوارد والحفــاظ عليها بكفاءة.

Among our Strategic Perspectives & Objectives:

Financial Diversification & Sustainability
	 Increase revenue by identifying new diversified business 

portfolios and streams.
	 build optimal sustainable investment model by rationalizing 

expenditures, managing and maintaining resources efficiently. 

Who doesn’t love the sound of rain, the smell of earth and the sight of bright green 
trees paired with blooming flowers?

Of course, there are a lot of reasons to love the monsoon season—the most 
important one being that it indicates the end of scorching summer heat and 
provides some much-needed relief from the sweltering sun. However, from road 
accidents to power breakdowns, this wet weather can also cause quite a lot of 
trouble, especially if you are not prepared in advance. 

Therefore, here are some simple yet effective safety tips for the rainy 
season that will help keep you and your family safe:

	  Don’t touch electric wires.

	  Avoid walking in the rain.

	  Beware of bugs.

	  Drive slowly and carefully.

	  Unplug electronic appliances.

	  Close windows and doors properly.

	  Keep an umbrella and raincoat handy.

	  Prepare an emergency kit.

مــن منــا ال يحــب صــوت المطــر ورائحــة األرض ومشــهد األشــجار الخضــراء الزاهيــة المقترنــة 
ــور المتفتحة؟ بالزه

بالطبــع، هنــاك الكثيــر مــن األســباب التــي تجعلــك تحــب موســم الريــاح الموســمية - وأهمهــا 
أنــه يشــير إلــى نهايــة حــرارة الصيــف الحارقــة ويوفــر بعــض الراحــة التــي تشــتد الحاجــة إليهــا 
مــن أشــعة الشــمس الحارقــة. ومــع ذلــك، يمكــن أن يتســبب هــذا الطقــس فــي الكثيــر مــن 
المتاعــب أيضــاً ابتــداًء مــن حــوادث الطــرق إلــى انقطــاع التيــار الكهربائــي، خاصــة إذا لــم تكــن 

مســتعداً مســبقاً.

لذلــك، إليــك بعــض النصائــح البســيطة والفعالــة التــي ستســاعد فــي الحفــاظ علــى 
ســالمتك أنــت وعائلتــك خــالل موســم األمطــار:

ال تلمس األساك الكهربائية.	   

تجنب المشي تحت المطر.	   

احذر من حشرة البق.	   

قد السيارة ببطء وحذر.	   

افصل األجهزة اإللكترونية.	   

أغلق النوافذ واألبواب بشكل محكم.	   

ضع مظلة ومعطف واق من المطر في متناول يدك.	   

جهز حقيبة الطوارئ.	   

8 Essential Tips on How to Stay Safe During the Rainy Season
8  نصائح أساسية للحفاظ على سالمتك أثناء موسم األمطار
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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.


