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DW Travel has launched its new website   as part of its campaign to launch its new visual identity 
in the world of travel and tourism. The launch is the first of its kind for a leading government 
company in this sector, as the website provides a variety of services to customers in the 
government and private sectors as well as for individuals.

Bader Ahli, Director of DW Travel, said that the company, since its establishment in 2004, 
announces its new website to provide a more distinguished experience for its customers, who 
have reached more than 100,000 customers to date, adding that the content provides unique 
travel and tourism experiences through the company.

Ahli explained that the new website is based on the best international standards with regard to 
re-present travel and tourism services in a different and attractive visual manner in a way that 
suits and meets the requirements and needs of all customers, expressing his optimism about 
the design of the new website and its role in attracting more strategic partnerships at the level 
of individuals and companies.

Ahli pointed out that the new website bears the new "DW Travel" logo to reflect the new identity 
and provides the exceptional services provided by the company, represented in booking tickets, 
hotels, private planes, integrated tourist trips, in addition to issuing visitor and residence visas, 
and many other travel and tourism services.

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 
messaging through Email: holidays@dwtravel.ae”.

He stressed that the 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 new logo and website come in line with the vision of DW Travel 
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.

أطلقــت شــركة "دي دبليــو للســفريات" موقعهــا اإللكترونــي الجديــد www.dwtravel.ae ضمــن حملتهــا 
نحــو إطــالق هويتهــا المرئيــة الجديــدة فــي عالــم الســفر والســياحة فــي انطالقــة تعــد األولــى مــن نوعهــا 
لشــركة حكوميــة رائــدة فــي هــذا القطــاع، حيــث يتيــح الموقــع سلســلة متنوعــة مــن الخدمــات للمتعامليــن 

فــي القطاعيــن الحكومــي والخــاص وكذلــك لألفــراد.

وقــال بــدر أهلــي، مديــر عــام شــركة "دي دبليــو للســفريات"، بــأن الشــركة ومنــذ تأسيســها فــي عــام 2004 
ــى  ــم حت ــغ عدده ــن بل ــا الذي ــزاً لمتعامليه ــر تمي ــة أكث ــم تجرب ــد لتقدي ــي الجدي ــا اإللكترون ــن موقعه ــن ع تعل
اليــوم ألكثــر مــن 100 ألــف متعامــل، مضيفــاً أن المحتــوى يتيــح تجــارب ســفر وســياحة فريــدة مــن خــالل 

الشــركة.

وأوضــح أهلــي أن الموقــع الجديــد يعتمــد علــى أفضــل المعاييــر الدوليــة فيمــا يتعلــق بإعــادة تقديــم خدمــات 
الســفر والســياحة بشــكل مرئــي مختلــف وجــذاب علــى نحــو يالئــم ويلبــي متطلبــات واحتياجــات جميــع 
المتعامليــن، معربــاً عــن تفاؤلــه بتصميــم الموقــع اإللكترونــي الجديــد ودوره فــي اســتقطاب المزيــد مــن 

الشــراكات االســتراتيجية علــى مســتوى األفــراد والشــركات.

ــس  ــد ليعك ــفريات" الجدي ــو للس ــعار "دي دبلي ــل ش ــد يحم ــي الجدي ــع اإللكترون ــى أن الموق ــي إل ــار أهل وأش
ــر  ــوزات التذاك ــي حج ــة ف ــركة والمتمثل ــا الش ــي تقدمه ــتثنائية الت ــات االس ــدم الخدم ــدة ويق ــة الجدي الهوي
والفنــادق والطيــارات الخاصــة والرحــالت الســياحية المتكاملــة باإلضافــة إلــى إصــدار تأشــيرات الزيــارة 

ــياحة. ــفر والس ــات الس ــن خدم ــر م ــا الكثي ــة وغيره واإلقام

وأضــاف أهلــي: "نتطلــع إلــى دعــم االقتصــاد الوطنــي المحلــي وتعزيــز حركــة الســياحة العالميــة والترويــج 
ــالل  ــن خ ــركة م ــا الش ــي تقدمه ــات الت ــر الخدم ــة عب ــة المتكامل ــات الترفيهي ــياحية والخدم ــات الس للوجه
ــن  ــك ع ــة، وذل ــفر متكامل ــول س ــم حل ــا وتقدي ــات عمالئن ــة متطلب ــل لتلبي ــن مؤه ــة متعاملي ــق خدم فري
holidays@dwtravel.ae ــي ــد اإللكترون ــالل البري ــن خ ــلة م ــم 800398 أو المراس ــى رق ــال عل ــق االتص طري

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

ــر. ــى المعايي ــق أعل ــم وف ــم واهتماماته تطلعاته

وأوضــح أهلــي أن الشــعار والموقــع الجديــد يأتــي انســجاماً مــع رؤيــة "دي دبليــو للســفريات" لتعزيــز أهداف 
الشــركة وتعزيــز مكانتهــا علــى خارطــة الســياحة العالميــة مــن خــالل إبــراز المقومــات واإلمكانيــات التــي 

تميزهــا مــع مــا تقدمــه مــن تجــارب ســياحية اســتثنائية ومتنوعــة لمختلــف الوجهــات حــول العالــم.

DW Travel launches its New Website
"دي دبليو للسفريات" تّدشن موقعها اإللكتروني الجديد
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Our Strategyاستراتيجيتنا

Among our Strategic principles 
Customer Commitment: By delivering an outstanding experience. 

من مبادئنا االستراتيجية
االلتزام بالمتعامل: بتقديم تجربة متميزة.

Internal News األخبار الداخلية

"Ports, Customs and Free Zone" participates in the 
Winter Clothing Initiative

Achievements of the Ports and Maritime Section in the Environment, Health and Safety Department of Trakhees during 2022

"الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة" تشارك في مبادرة 
كسوة الشتاء

إنجازات قسم الموانئ والنقل البحري بإدارة البيئة والصحة والسالمة بدائرة التخطيط والتطوير- تراخيص خالل 2022

ــة  ــاركت مؤسســــــ ــري شـــــــ ــاض العامـــــــ ــم بالركـــ ــور/ سالــــ ــخ الدكتـــــ ــور الشيــــ ــة وحض ــت رعايــــ تح
المــــــوانئ والجمـــــارك والمنطقـــــة الحــرة فــــــي مبـــــــادرة كســــــوة الشتــــاء العماليـــــــة فــــــي منطقــــــة 
جبل علـــــي والتــــــي نظمهــــــا فريــــــق الـــــــروح اإليجــابيــــــة بشـــــرطة دبــــــي وفريــــق شكــــــراً لعطـــــائك 
التطـــــــوعي بالتعــــــاون مـــــع مركـــــز شـــــرطة جبــــــل علـــــــي ومؤسســـــــة الموانــــــــئ والجمـــــــارك 

والمنطقــــــة الحـــــــرة.

وفي ختــــــام الفعاليـــــــة كرمت الشيخــــــة عائشـــــة بنت راشــــــد المعال، العضـــــــو الفخــــــــري لفـــــريـــــــق 
شكــــــراً لعطائك التطـــــوعي، مؤسســـــة الموانــــــئ والجمــــارك والمنطقــــة الحرة علـــــــى مشــــاركتهــــا 

المبــــادرة. فـــــي 

Under the patronage and presence of Sheikh Dr. Salem BalRakkad AlAmeri, the Ports, 
Customs and Free Zone Corporation participated in the Warm Winter Clothing Initiative in 
the Jebel Ali region, which was organized by the Dubai Police Positive Spirit Team and the 
Thank You for Your Giving Team in cooperation with the Jebel Ali Police Station and the 
Ports, Customs and Free Zone Corporation.

At the end of the event, Sheikha Aisha bint Rashid AlMualla, honorary of the Thank You for 
Your Giving Voluntary team, honored the Ports, Customs and Free Zone Corporation for 
its participation in the initiative.

28,000 600
 شهادة عدم ممانعة لعمليات

 الموانئ والنقل البحري
No Objection Certificate for 
Ports & Maritime Activities

تصريح عمل آمن
Safe Work Permit

500 1050
اعتماد لشركات تزويد الخدمات

Prequalification of 
Third-Party Agencies

150
 عملية تفتيش لسفن خشبية

 في مرافئ إمارة دبي
 (مرفأ الخور، مرفأ ديرة)

Dhow Ship Inspection in 
Dubai Wharfages 

(Creek, Deira)

850
 عملية تفتيش بشأن بناء

 وإصالح السفن في مدينة
 دبي المالحية والجداف

Ship Repair Inspection in 
Dubai Ports (Dubai Maritime 

City, Jaddaf)

 عملية تفتيش لسفن متعددة
 األنواع في موانئ إمارة دبي (ميناء
 جبل على، دبي هاربر، ميناء راشد،

.ميناء الحمرية)
General Ship Inspection in 
Dubai Ports (Port Jebel Ali, 

Dubai Harbour, Port Rashid, 
Port Hamriyah)

350 400
عملية تفتيش لمنشآت بحرية 

متنوعة  (موانئ، مراسي، مرافئ، 
ورش صيانة، مخازن، ساحات)
Marine Facility Inspection 

(Ports, Marinas, Wharfage, 
Workshops, Sheds, Yards)

 عملية تفتيش بحرية متنوعة
 (تزويد السفن بالوقود، الغوص،

 تفريغ مخلفات السفن، تداول
 بضائع خطرة)

Marine Approval Inspection 
(Bunkering, Diving, Waste 

Discharge, IMDG)

400 260
  عملية تفتيش حاويات

Container Inspection 

1000
 مخالفات

Violations
 عملية تفتيش شاحنات تزويد

 السفن بالوقود
Bunker Vehicle Inspection 
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It might be for the best!

لعلها خيرة!
في صباح يوم األحد، ومع شروق الشمس وصوت العصافير، خرجت لتناول الفطور والحصول على وقت للتأمل والتفكير. 

وجاء في ذهني موقف من المواقف التي مرت بها إحدى صديقاتي، وكان بسبب تعلقها وإصرارها على حدوث شيء معين ولكن لم يحدث ما أرادت حدوثه. 
ولذلك، على اإلنسان عدم التعلق باألشياء وتوقع تأخرها ألي سبب ألنها ستحدث في الوقت المناسب ولكن ليس اآلن.

فالحزن بسبب عدم حدوث الشيء ليس بحل  ولكن الحل هو التفاؤل ألن ربما سيحدث ما تريد فالمستقبل. ولو كان خيراً لكان.

حمدة بوعصيبة
محاسب الدفاتر واألصول الثابتة – إدارة المالية

On a Sunday morning, as the sun rose and the birds chirped, I went out to have breakfast and to meditate and think.
And a situation that one of my friends went through came to my mind, she had attachment and insistence for something to happen, but it didn't.
Therefore, a person must learn to let go of things for the time being because it will happen in the right time, but not now.
Sadness because something did not happen is not a solution but the solution is to be optimistic because maybe what you want will happen in the future.

Hamda Buosaiba
Accountant General Ledger & Fixed Assets – Finance Department

Turning Point نــقطــة تــحــول

Name: Mohammed Abdulla AlHammadi

Job Title: Partnership Officer

Brief Introduction:

I started my career in 2014 with the Dubai Corporation for Ambulance Services until 
2022, where I worked in several areas, including strategy department, communication 
department, and customer happiness. I graduated from the Higher Colleges of Technology 
with a diploma in Marketing and Retail in 2015, and then completed my undergraduate 
studies in 2019 and obtained a Bachelor's degree in Business Administration from Al 
Falah University.

Among the most important achievements that I am proud to be a part of during my career 
with the Dubai Corporation for Ambulance Services is my participation with the work 
team and winning the UK IDEAS Award in 2018, and obtaining a seven-star rating in the 
“Dubai We Learn” initiative in 2018 by the Executive Council in Dubai And working with the 
volunteer team during the Corona pandemic 24 hours a day, in cooperation with the Dubai 
Corporation for Ambulance Services, in addition to contributing to establish partnerships 
to support the employees of the first line of defense during the Covid-19 pandemic.

Finally, I joined the Ports, Customs and Free Zone Corporation in March 2022 in the 
Strategy and Communication Department of the Corporate Support Center, as I aspire 
to achieve more achievements with the corporation’s team. I am currently working in the 
field of partnerships with government and private sectors, which contribute to managing 
partnerships efficiently and effectively to achieve the interests of both parties, thus 
contributing to the development of relations and partnerships and achieving sustainability.

Some of my hobbies are playing football, Riding and padel, in addition to traveling.

االسم: محمد عبدهللا الحمادي

المسمى الوظيفي: ضابط شراكة

نبذة تعريفية:

بــدأت مســيرتي العمليــة عــام 2014 مــع مؤسســة دبــي لخدمــات اإلســعاف وذلــك حتــى عــام 2022، 
حيــث عملــت فــي عــدة مجــاالت منهــا فــي إدارة االســتراتيجية، وإدارة االتصــال، وفــي مجــال إســعاد 
المتعامليــن. تخرجــت مــن كليــات التقنيــة العليــا بدرجــة دبلــوم فــي مجــال التســويق وبيــع التجزئــة في 
عــام 2015، ومــن ثــم أكملــت دراســتي الجامعيــة فــي عــام 2019 وحصلــت علــى درجــة البكالوريــوس 

فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة الفــالح. 

ــي  ــة دب ــع مؤسس ــة م ــيرتي المهني ــالل مس ــا خ ــزءاً منه ــي ج ــر كون ــي أفتخ ــازات الت ــم اإلنج ــن أه م
لخدمــات اإلســعاف هــي مشــاركتي مــع فريــق العمــل والفــوز بجائــزة األفــكار البريطانيــة فــي عــام 
ــادرة "فــي دبــي نتعلــم" فــي عــام 2018 مــن قبــل  2018، والحصــول علــى تقييــم ســبع نجــوم فــي مب
ــدار  ــى م ــا عل ــة كورون ــالل جائح ــي خ ــق التطوع ــع الفري ــل م ــي، والعم ــارة دب ــذي إلم ــس التنفي المجل
24 ســاعة بالتعــاون مــع مؤسســة دبــي لخدمــات اإلســعاف، باإلضافــة إلــى المســاهمة فــي عقــد 

ــد – 19 . ــة كوفي ــالل جائح ــاع األول خ ــط الدف ــي خ ــة لموظف ــراكات الداعم الش

وأخيــراً، التحقــت بمؤسســة الموانــئ والجمــارك والمنطقــة الحــرة فــي شــهر مــارس 2022 فــي إدارة 
ــازات  ــن اإلنج ــد م ــق المزي ــح لتحقي ــث أطم ــي، حي ــم المؤسس ــز الدع ــال بمرك ــتراتيجية واالتص االس
ــاً فــي مجــال الشــراكات مــع القطاعــات الحكوميــة  مــع فريــق العمــل فــي المؤسســة. أعمــل حالي
والخاصــة والتــي تســهم فــي إدارة الشــراكات بكفــاءة عاليــة وفاعليــة لتحقيــق مصالــح الطرفيــن بمــا 

يســهم فــي تطويــر العالقــات والشــراكات وتحقيــق االســتدامة.

من هواياتي لعب كرة القدم، والفروسية، والبادل تنس، باإلضافة إلى السفر.

أســـــرة  
FamilyPCFC
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Feature قصاصة صحفية

Methods for Psychological Renewal طرق مقترحة لتجديد النفسية

1. جسدية:

الرياضة
شرب الماء الكافي

النوم الجيد
عمل تمارين تنفس

2. نفسية:

احتفل بأصغر انجازاتك
تفريغ المشاعر بالكتابة

الضحك
عبر عن مشاعرك

3. اجتماعية:

تعرف على أناس يشاركونك نفس االهتمامات
تكلم مع صديق/ شخص تحبه

تجنب أي شخص لديه طاقة سلبية
ارسم ابتسامة على وجه شخص ما

4. روحية:

الصالة والدعاء
اقرأ أو شاهد أشياء ملهمة

اقض وقت في الطبيعة، تأمل
تأمل نفسك من الداخل بلطف وبدون أحكام

1.Physical:

Sports
Drink enough water
Good sleep
Breathing exercises

2. Psychological:

Celebrate your smallest achievements
Write down your feelings
laughter
Express your feelings

3. Social:

Meet people who share the same interests as you
Talk to a friend/someone you love
Avoid anyone with negative energy
Put a smile on someone's face

4. Spiritual:

Prayers
Read or watch inspiring things
Spend time in nature, meditate
Look at your inner self gently and without judgment

Photo of the Week صورة األسبوع

Photography by: Salem AlHajri, Kuwaiti Photographerالصورة بواسطة: سالم الهاجري، مصور كويتي
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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.

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


