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“We know our economic position during the next decade… the 
world makes way for those who know what they want”..

"نحن نعرف موقعنا االقتصادي خالل العقد القادم والعالم يفسح الطريق 
لمن يعرف ماذا يريد".

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
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The Dubai Maritime City Authority of the Ports, Customs and Free Zone Corporation is keen to 
raise awareness about the guidelines and requirements for all types of maritime activities in Dubai, 
through periodic awareness workshops in cooperation with various partners in this sector.

Sheikh Dr. Saeed bin Ahmed bin Khalifa Al Maktoum, Executive Director of the Dubai Maritime City 
Authority (DMCA), stressed that the seafloor is no less important than its surface and beaches, as it 
is a fertile environment for the growth and reproduction of many organisms, so the Authority works to 
organize awareness workshops, arrange regular-based campaigns and broadcast messages that 
educate seagoers about the laws and regulations that must be followed during maritime activities.

In this context, the DMCA, at its headquarters in Port Rashid, Dubai, held a workshop to discuss 
ways to develop and organize the scuba diving in the presence of representatives of diving centers 
in Dubai to discuss the various possibilities that would contribute to preserving the components of 
the marine sector and acknowledging their challenging, in order to enhance their contribution to the 
sustainability of this sector in the Emirate.

Sheikh Dr.Saeed confirmed that the workshop came within the framework of the Authority's 
objectives aimed at enhancing awareness of the laws and regulations followed in the field of scuba 
diving, and to identify proposals by diving amateurs and professionals to develop and organize this 
activity in Dubai.

Sheikh Dr. Saeed bin Ahmed said that the workshop discussed several areas, including providing 
an overview of the laws and regulations for scuba diving, in addition to the instructions for the 
procedures and requirements for practicing this acitivity by the DMCA, in addition to reviewing the 
regulations for diving instructors and their requirements.

The Executive Director of the DMCA added that a campaign was also organized to clean the sea 
floor of the Umm Suqeim sea in the Emirate of Dubai in cooperation with “P&O Marinas” and the 
Bermuda Diving Center, with the participation of 27 divers and volunteers, with the aim of promoting 
and protecting the marine environment, and coming up with recommendations to update effective 
policies that contribute to following of the highest standards of maritime safety, which is one of the 
main and pivotal directions of the Authority.

Sheikh Dr. Saeed stated that the campaign succeeded in removing about 400 KG of waste from the 
seafloor, during an hour and a half, which is a great success that would benefit the maritime sector in 
the Emirate, as the initiative contributed to the removal of various waste, including waste related to 
fishing and picnics, which had a negative impact on the marine environment, and at the same time 
affected sea-goers, both fishermen and hikers.

The Authority reassures its continuation of implementing such campaigns periodically, which 
consolidates its commitment to applying the principles of social responsibility, and its growing 
keenness to enhance levels of environmental awareness among various segments of society, 
contributing to create a clean and sustainable environment, and achieving an ideal life for the sea 
community. He expressed his appreciation for all the efforts and keenness of the strategic partners 
and all participating volunteers in preserving the marine environment and supporting the marine 
sector in the Emirate.

ــة المجتمــع  تحــرص ســلطة مدينــة دبــي المالحيــة بمؤسســة الموانــئ والجمــارك والمنطقــة الحــرة علــى توعي
باإلرشــادات واالشــتراطات الخاصــة بممارســة األنشــطة البحريــة فــي دبــي بمختلــف أنواعهــا، وذلــك مــن خــالل 

ورش العمــل التوعويــة الدوريــة التــي تنفذهــا بالتعــاون مــع مختلــف الشــركاء فــي هــذا القطــاع.

وأّكــد الشــيخ الدكتــور ســعيد بــن أحمــد بــن خليفــة آل مكتــوم، المديــر التنفيــذي لســلطة مدينــة دبــي المالحيــة، 
أن قــاع البحــر ال يقــل أهميــة عــن ســطحه وشــواطئه، باعتبــاره بيئــة خصبــة لنمــو وتكاثــر العديــد مــن الكائنــات 
البحريــة، لذلــك تعمــل الســلطة علــى تنظيــم ورش العمــل التوعويــة وتنظيــم الحمالت اإلرشــادية وبث الرســائل 

الدوريــة التــي توعــي مرتــادي البحــر بالقوانيــن واللوائــح الواجــب اتباعهــا لــدى ممارســة الهوايــات البحريــة. 

وفــي هــذا اإلطــار، عقــدت ســلطة مدينــة دبــي المالحيــة بمقرهــا فــي مينــاء راشــد بدبــي ورشــة عمــل لمناقشــة 
ســبل تطويــر وتنظيــم هوايــة الغــوص بحضــور ممثليــن عــن مراكــز الغــوص فــي دبــي لمناقشــة مختلــف 
اإلمكانــات التــي مــن شــأنها أن تســاهم فــي الحفــاظ علــى مكونــات القطــاع البحــري، والتعــرف علــى التحديــات 

التــي تواجههــم، بمــا يعــزز مســاهمتهم فــي اســتدامة هــذا القطــاع فــي اإلمــارة.

وأكــد الشــيخ د. ســعيد بــأن تنظيــم الورشــة جــاء فــي إطــار أهــداف الســلطة الراميــة لتعزيــز الوعــي بالقوانيــن 
ــر  ــوص لتطوي ــة الغ ــي رياض ــواة ومحترف ــات ه ــى مقترح ــرف عل ــوص، والتع ــال الغ ــي مج ــة ف ــح المتبع واللوائ

ــي. ــة بدب ــذه الهواي ــم ه وتنظي

وأشــار الشــيخ د. ســعيد بــن أحمــد أن ورشــة العمــل ناقشــت عــدة محــاور شــملت تقديــم لمحــة عامــة 
عــن القوانيــن واللوائــح الخاصــة بالغــوص، إضافــة إلــى اإلرشــادات الخاصــة بإجــراءات ومتطلبــات ممارســة 
هــذه الهوايــة مــن ســلطة مدينــة دبــي المالحيــة، إلــى جانــب اســتعراض اللوائــح الخاصــة بمدربــي الغــوص 

الخاصــة بهــم. واالشــتراطات 

وأضــاف المديــر التنفيــذي لســلطة مدينــة دبــي المالحيــة بأنــه تــم كذلــك تنظيــم حملــة لتنظيف قــاع بحر أم ســقيم 
ــاز"، ومركــز برمــودا للغــوص، وبمشــاركة 27 غواصــاً ومتطوعــاً،  فــي إمــارة دبــي بالتعــاون مــع "بــي آنــد أو مارين
بهــدف تعزيــز وحمايــة البيئــة البحري،والخــروج بتوصيــات لتحديــث السياســات الفاعلــة التــي تســهم فــي تطبيــق 

أعلــى معاييــر الســالمة البحريــة والتــي تعــد إحــدى التوجهــات الرئيســية والمحوريــة للســلطة.

وصــرح الشــيخ ســعيد بــأن الحملــة نجحــت فــي إزالــة نحــو 400 كيلــو مــن المخلفــات مــن قــاع البحــر، وذلــك علــى 
مــدار ســاعة ونصــف، األمــر الــذي يعــد نجاحــاً كبيــراً مــن شــأنه أن يعــود بالنفــع علــى القطــاع البحــري فــي اإلمــارة، 
حيــث أســهمت المبــادرة فــي إزالــة مخلفــات متنوعــة منهــا مخلفــات متعلقــة بعمليــات الصيــد والنزهــة، والتــي 
ــن  ــن الصيادي ــر م ــادي البح ــى مرت ــه عل ــت نفس ــي الوق ــر ف ــة، وتؤث ــة البحري ــى البيئ ــلبي عل ــكل س ــر بش ــت تؤث كان

والمتنزهيــن علــى حــد ســواء.

وتؤكــد الســلطة مواصلتهــا تنفيــذ مثــل هــذه الحمــالت بشــكل دوري بمــا يرســخ إلتزامهــا بتطبيــق مبــادئ 
المســؤولية المجتمعيــة، وحرصهــا المتنامــي علــى تعزيــز مســتويات الوعــي البيئــي لــدى مختلــف شــرائح المجتمع، 
ــة جهــود الشــركاء  ــة لمجتمــع البحــر، مثمن ــاة مثالي ــة نظيفــة ومســتدامة، وتحقيــق حي واإلســهام فــي خلــق بيئ
االســتراتيجيين وكافــة المتطوعيــن المشــاركين وحرصهــم فــي المحافظــة علــى البيئــة البحريــة ودعــم القطــاع 

البحــري فــي اإلمــارة.

"ســلطة دبــي المالحيــة" تســتعرض لوائــح واشــتراطات 
ممارســة هوايــة الغــوص فــي دبــي 

DMCA discusses Regulations and Requirements 
for Diving Scuba in Dubai
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نها نحن اآلن نمضي في أيام السنة الجديدة وقبل أسبوع من اليوم ودعنا عام 2022

نودعها ونحن فخورون بما نحن عليه اليوم..
فخورون بكل األشياء البسيطة التي تجعلنا نشعر باالمتنان..

فخورون باألخطاء التي وقعنا فيها وتعلمنا منها..
فخورون بما حققناه ولو كان صغيراً..

فخورون بتلك الصعاب التي جعلتنا أقوى اليوم..
فخورون بكل خطوة خطيناها إلسعاد اآلخرين وبث الفرحة في قلوب من حولنا..

 

نقطة تحول إيجابية لكل شخص.. شكراً من القلب لكل من ساهم وجعل سنة 2022 

وكل عام وأنتم بخير..

حمدة بوعصيبة
محاسب الدفاتر واألصول الثابتة – إدارة المالية

Goodbye 2022
وداعًا 2022

Turning Point 

Here we are now going into the days of the new year and a week before 
today we said goodbye to 2022

We bid farewell and we are proud of who we are today.
We are proud of all the simple things that make us feel grateful.
We are proud of the mistakes we made and learned from them.
We are proud of what we have achieved, even if it is small.
We are proud of those hardships that made us stronger today.
We are proud of every step we took to make others happy and spread joy in 
the hearts of those around us.

Thank you from the heart to everyone who contributed and made the year 
2022 a positive turning point for everyone.

Happy new year...

Hamda Buosaiba
Accountant General Ledger & Fixed Assets – Finance Department

رحالت التخييم الممتعة.. 4 نصائح و5 محاذير

Photo of the Week صورة األسبوعقصاصة صحفية Our Strategy

Excellency Quote

استراتيجيتنا

التميز

Photography by:
Ali Essa

الصورة بواسطة:
علي عيسى 

من محاورنا وأهدافنا االستراتيجية:
مواصلة اإلبداع والتطوير

اســتقطاب المواهــب اإلماراتيــة والحفــاظ عليهــا وتطويــر مهاراتها 	 
لالســتفادة مــن إمكانيــات المؤسســة وقدراتها.

ــة 	  ــاءة واإلنتاجي ــين الكف ــية لتحس ــزة وتنافس ــل متمي ــة عم ــق بيئ خل
داخــل المؤسســة.

Among our Strategic Perspectives & Objectives:

Continuous Creativity & Development

	 Attract, retain and develop UAE talents to harness 
organization capability and capacity.

	 Create distinguished and competitive organizational 
environment to improve efficiency and productivity. 

“Your talent determines what you can do. Your motivation 
determines how much you're willing to do. Your attitude 
determines how well you do it”.

"موهبتك تحدد ما يمكنك القيام به. حافزك يحدد مدى استعدادك 
لفعله. موقفك يحدد مدى جودة قيامك بذلك".

-لو هولتز

-Lou Holtz

نقطة تحول
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Name: Abdulla Nasser AlSuwaidi
Job Title:  Analyst Cyber Security
Brief Introduction: 

In 2021, I obtained a Bachelor's degree in Information Systems Security from the University of 
Dubai, after which I worked at the Ports, Customs and Free Zone Corporation, and it was my first 
job experience, as I completed nearly 10 months in the Corporation. I currently work as a Cyber 
Security Analyst in the Information Security and Governance Department, where my work is based 
on protecting computer networks from cyber-attacks by anticipating cyber threats and responding 
to security breaches when they occur. In addition, I work to protect the corporation's data, and during 
this short period, the corporation gave me the opportunity to work in this field, and I learned various 
tools related to cybersecurity, in addition to anticipating electronic threats and attacks and how 
to address them. During that period, I developed my skills with regard to technical skills such as 
hacking Security, problem-solving and interpersonal skills.

One of my hobbies outside of work is customizing and building computers.

االسم: عبدهللا ناصر السويدي

المسمى الوظيفي: محلل األمن السيبراني 
 

 نبذة تعريفية:

 فــي عــام 2021 حصلــت علــى شــهادة البكالوريــوس فــي أمــن نظــم المعلومــات مــن جامعــة دبــي، عملــت بعدهــا 
فــي مؤسســة الموانــئ والجمــارك والمنطقــة الحــرة وهــي أول تجربــة وظيفيــة لــي حيــث أتممــت فالمؤسســة 
مــا يقــارب 10 أشــهر. أشــغل حاليــاً منصــب محلــل األمــن الســيبراني فــي قســم حوكمــة أمــن المعلومــات حيــث 
يقــوم عملــي علــى حمايــة شــبكات الكمبيوتــر مــن الهجمــات اإللكترونيــة وذلــك مــن خــالل توقــع التهديــدات 
الســيبرانية واالســتجابة لالختراقــات األمنيــة عنــد حدوثهــا. باإلضافــة إلــى ذلــك، أعمــل علــى حمايــة بيانــات 
المؤسســة، وفــي هــذه الفتــرة الوجيــزة أتاحــت لــي المؤسســة الفرصــة للعمــل فــي هــذا المجــال وقــد تعلمــت 
ــة  ــة وكيفي ــات االلكتروني ــدات والهجم ــع التهدي ــى توق ــة إل ــيبراني، باإلضاف ــن الس ــة باألم ــة خاص أدوات مختلف
ــة  ــة األمني ــل القرصن ــة مث ــارات التقني ــق بالمه ــا يتعل ــي فيم ــن مهارات ــورت م ــرة ط ــك الفت ــالل تل ــا وخ تصديه

ومهــارات حــل المشــاكل والتواصــل مــع اآلخريــن.

 ومن هواياتي التي أحب ممارستها خارج نطاق العمل تخصيص وبناء أجهزة الكمبيوتر الخاصة.

  ISR التوعية بنظام

ينبغي على جميع الموظفين ارتداء البطاقة التعريفية أثناء تواجدهم في مباني المؤسسة.. 	

ضع جميع المستندات الورقية السرية في خزائن مقاومة للحريق.. 2

يجب على المستخدمين إبقاء الخزائن/ األدراج مغلقة عند مغادرة المكاتب.. 3

يجب وضع شاشات أجهزة الكمبيوتر بطريقة آمنة بحيث ال يمكن مشاهدة المعلومات . 4

بسهولة من قبل   أشخاص غير مصرح لهم

	. All employees should wear the ID badge while they are in PCFC premises.

2. Keep all confidential paper documents  in fire-resistant cabinets.

3. Users shall keep their cabinets/drawers locked when leaving the offices.

4. The computer screen shouldn’t be positioned in a way that the data can be easily 

viewed by unauthorized users.

 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:

أســــــرة  
FamilyPCFC
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Feature قصاصة صحفية

1. Measure and Watch Your Weight.
2. Limit Unhealthy Foods and Eat Healthy Meals.
3. Take Multivitamin Supplements.
4. Drink Water and Limit Sugared Beverages.
5. Exercise Regularly and Be Physically Active.
6. Reduce Sitting and Screen Time.
7. Get Enough Good Sleep.
8. Use an App to Keep Track of Your Movement, Sleep, and Heart Rate.

قيس وراقب وزنك.  .1

قلل من األطعمة الغير صحية وتناول وجبات صحية.  .2

تناول مكمالت الفيتامينات.  .3

اشرب الماء  وقلل من المشروبات التي تحتوي على السكر.  .4

تمرن بانتظام وكن نشط بدنياً.  .5

قلل من وقت الجلوس ومدة استخدام األجهزة اإللكترونية.  .6

احصل على قسط كافي من النوم.  .7

استخدم التطبيقات التي تساعد على تتبع حركتك، ونومك، ومعدل ضربات القلب.  .8

8 Tips for Maintaining a Healthy Lifestyle and Body Weight
 8 نصائح للحفاظ على نمط حياة صحي ووزن مثالي

إن كنت تمتلك موهبة فريدة وتود أن تستعرضها بطريقة مميزة
يرجى مراسلتنا على البريد اإللكتروني التالي:

Nasir.alajel@pcfc.ae 

الترتيــل، الخــط، الرســم، العــزف، الغنــاء، الطبــخ، الحــرف اليدويــة، الخــدع 
البصريــة أو أيــة موهبــة أخــرى

آخر موعد الستالم المشاركات 09 يناير 2023

If you have a unique talent and would like to display it in a special 
way please send us an e-mail on:

Nasir.alajel@pcfc.ae
 
Chant, calligraphy, drawing, playing, singing, cooking, handicrafts, 
optical illusions or any other talent

The deadline for receiving entries is  09 Jan 2023

مواهب موظفينا
Our Employees Talents
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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.


