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مختبر "الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة" المركزي يجري 
أكثر من 3500 فحصاً لضمان جودة وسالمة البيئة في 

المناطق التابعة

"الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة" تنظم ورشة 
عمل تعلم اللغة الصينية

مدينة دبي المالحية تكرم إدارة العمليات البحرية

"عام االستدامة" هو فرصة إلعادة االتصال 
مع الطبيعة

The Central laboratory of "Ports, Customs and Free 
Zone" conducts more than 3,500 Tests to ensure 

Environmental Safety in affiliated regions

0203
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"Ports, Customs and Free Zone" organizes a 
workshop to learn the Chinese language

Dubai Maritime City honors the Maritime 
Operations Department

The “Year of Sustainability” is an 
opportunity to reconnect with nature

“Our goal is always to reach new peaks and our ambitions have no limits, and we will 
only be satisfied with global leadership... All our government teams are required to 
continue working to raise the standards of excellence and leadership in providing the 
best”.

"غايتنــا دومــاً الوصــول لقمــم جديــدة وطموحاتنــا بــا حــدود، ولــن نرضــى ســوى بالريــادة العالميــة... 
ــم  ــي تقدي ــادة ف ــز والري ــر التمي ــاء بمعايي ــل لارتق ــة العم ــة بمواصل ــة مطالب ــا الحكومي ــع فرقن جمي

األفضــل".

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
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The Central Laboratory of the Ports, Customs and Free Zone Corporation conducted more 
than 3,500 tests during 2022 to examine the quality and safety of environmental systems in the 
areas that fall under the supervision of the Corporation, with an increase of 17% compared to 
last year.

In this regard, Eng. Abdulla Belhoul, Executive Director of the Planning and Development 
Department - Trakhees at the Ports, Customs and Free Zone Corporation, stressed the 
Department's keenness to implement all government directives related to providing a 
sustainable environment for life in the Emirate of Dubai by verifying the quality and safety of 
environmental systems in the areas under the jurisdiction of the Ports, Customs and Free Zone 
Corporation, aiming to prevent the environmental damage resulting from construction works 
and manufacturing operations that negatively affect the public environment and human health.

Belhoul stated that the Central Laboratory of the Environment, Health and Safety Department 
at the Trakhees Department of the Ports, Customs and Free Zone Corporation conducted 
more than 3,500 tests during 2022 to examine the efficiency and safety of environmental 
systems in the areas that fall under the supervision of the Corporation, an increase of 17% 
compared to last year, as it the official statistics issued by the Environment, Health and Safety 
Department of the Trakhees Department revelaed an increase of the number of transactions 
submitted to conduct various environmental analyses. The list was topped by Harobpr Water 
Analayses, which reached a growth rate of 302%, followed by Marine Analyses transactions, 
which increased by about 24%, then Water Quality Tests came in third place, with an increase 
of 10% compared to last year.

Belhoul explained that the reports of analysis transactions were divided between commercial 
and regulatory, as the number of regulatory samples reached about 2,000 analyzes, with 
a growth rate of nearly 40% compared to last year, and the samples that were examined for 
commercial purposes reached about 1,500 samples.

The CEO of the Trakhees Department confirmed that the Environment, Health and 
Safety Department through its Central Laboratory, is working on setting up operations, 
approving regulations, and implementing innovative solutions through specialized technical 
competencies that are qualified to conduct various types of analyses that amount to about 50 
types, which are included, for example, measuring the quality of drinking water, swimming pool 
water, groundwater, air quality analysis, gaseous emissions, noise level measurement, and 
other services through the use of the latest innovative devices and leading technologies in the 
field of physical, chemical and microbiological examinations.

He also emphasized the Corporation’s keenness on the innovative use of technology to 
provide smart and distinguished services to its customers, as the Corporation is constantly 
working on developing dealing mechanisms to comply with best practices and ensure the 
customers happinees in line with government directives, which contributes to embodying 
the Corporation's vision of strengthening Dubai's position as a leading sustainable center to 
support the economic sector at the global level.

ــال  ــًا خ ــن 3500 تحلي ــر م ــرة أكث ــة الح ــارك والمنطق ــئ والجم ــة الموان ــزي بمؤسس ــر المرك ــرى المختب أج
عــام 2022 لفحــص كفــاءة وســامة األنظمــة البيئيــة فــي المناطــق التــي تدخــل تحــت إشــراف المؤسســة 

ــادة بلغــت 17% مقارنــة بالعــام الماضــي. بنســبة زي

وفــي هــذا الصــدد، أكــد المهنــدس عبــدهللا بالهــول، المديــر التنفيذي لدائــرة التخطيــط والتطويــر – تراخيص 
بمؤسســة الموانــئ والجمــارك والمنطقــة الحــرة، حــرص الدائــرة علــى ســرعة إنجــاز كافــة التوجيهــات 
الحكوميــة المتعلقــة بـــتوفير بيئــة مســتدامة للحيــاة فــي إمــارة دبي عــن طريــق التحقق من جودة وســامة 
األنظمــة البيئيــة فــي المناطــق الخاضعــة لســلطة مؤسســة الموانــئ والجمــارك والمنطقــة الحــرة ومنــع 
األضــرار البيئيــة الناتجــة عــن األعمــال اإلنشــائية وعمليــات التصنيــع والتــي تؤثــر ســلباً علــى البيئــة العامــة 

وصحــة اإلنســان.

أفــاد بالهــول قيــام المختبــر المركــزي بــإدارة البيئــة والصحــة والســامة التابــع لدائــرة "تراخيــص" بمؤسســة 
الموانــئ والجمــارك والمنطقــة الحــرة بإجــراء أكثــر مــن 3500 تحليــًا خــال عــام 2022 لفحــص كفــاءة 
وســامة األنظمــة البيئيــة فــي المناطــق التــي تدخــل تحــت إشــراف المؤسســة بنســبة زيــادة بلغــت 
ــة  ــة والصح ــا إدارة البيئ ــي أصدرته ــمية الت ــات الرس ــفت اإلحصائي ــث كش ــي، حي ــام الماض ــة بالع 17% مقارن
والســامة بدائــرة "تراخيــص" عــن نمــو عــدد المعامــات المقدمــة إلجــراء التحاليــل البيئيــة المختلفــة، وقــد 
تصــدرت المراكــز األولــى الثاثــة فحوصــات ميــاه المينــاء والتــي بلغــت نســبة نمــو وصلــت إلــى 302%، يليهــا 
ــودة  ــات ج ــة فحوص ــة الثالث ــي المرتب ــاءت ف ــم ج ــو %24، ث ــت بنح ــي ارتفع ــة والت ــل البحري ــات التحالي معام

ــغ %10 عــن العــام الماضــي. ــاه بارتفــاع بل المي

وأوضــح بالهــول أن تقاريــر معامــات التحاليــل انقســمت مــا بيــن تجاريــة ورقابيــة، حيــث وصــل عــدد 
العينــات الرقابيــة نحــو 2000 تحليــًا بنســبة نمــو بلغــت مــا يقــرب مــن 40% مقارنــة بالعــام الماضــي، كمــا 

ــة. ــو 1500 عين ــة نح ــراض تجاري ــا ألغ ــم فحصه ــي ت ــات الت ــت العين وصل

وأكــد الرئيــس التنفيــذي لدائــرة "تراخيــص" أن إدارة البيئــة والصحــة والســامة فــي دائــرة "تراخيــص" ومــن 
خــال مختبرهــا المركــزي تعمــل علــى وضــع العمليــات وإقــرار اللوائــح التنظيميــة وتنفيــذ الحلــول المبتكــرة 
مــن خــال الكفــاءات الفنيــة المتخصصــة والمؤهلــة إلجــراء مختلــف أنــواع التحاليــل التــي تبلــغ نحــو 50 نوعــاً، 
ــة،  ــاه الجوفي ــباحة، والمي ــرك الس ــاه ب ــرب، ومي ــاه الش ــودة مي ــاس ج ــال قي ــبيل المث ــى س ــة عل والمتضمن
ــر  ــات عب ــن الخدم ــا م ــاء، وغيره ــتوى الضوض ــاس مس ــة، وقي ــات الغازي ــواء، واالنبعاث ــودة اله ــل ج وتحلي
اســتخدام أحــدث األجهــزة المبتكــرة والتقنيــات الرائــدة فــي مجــال الفحوصــات الفيزيائيــة والكيميائيــة 

والميكروبيولوجيــة.

كمــا أكــد أيضــاً علــى حــرص المؤسســة علــى االســتخدام المبتكــر للتكنولوجيــا لتقديــم خدمــات ذكيــة 
ــع  ــق م ــل لتتواف ــات التعام ــر آلي ــى تطوي ــم عل ــكل دائ ــة بش ــل المؤسس ــث تعم ــا، حي ــزة لمتعامليه ومتمي
أفضــل الممارســات وتضمــن ســعادة و والء المتعامليــن بمــا يواكــب التوجهــات الحكوميــة، ممــا يســاهم 
فــي تجســيد رؤيــة المؤسســة بتعزيــز مكانــة دبــي كمركــز رائــد مســتدام لدعــم القطــاع االقتصــادي علــى 

ــي. ــد العالم الصعي
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The   Central  laboratory  of  "Ports, Customs 
and Free Zone" conducts more than 3,500 
tests to ensure environmental safety in 
affiliated  regions

ــرة"  ــة الح ــارك والمنطق ــئ والجم ــر "الموان مختب
المركــزي يجــري أكثــر مــن 3500 فحصــًا لضمــان 

جــودة وســامة البيئــة فــي المناطــق التابعــة
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Our Strategyاستراتيجيتنا

Among our Strategic Principles 
Foster Human Capital: Our employees are our most valuable capital.

من مبادئنا االستراتيجية
تعزيز رأس المال البشري: موظفونا هم رأس مالنا األغلى.

Internal News األخبار الداخلية

"Ports, Customs and Free Zone" organizes a workshop 
to learn the Chinese language

Dubai Maritime City honors the Maritime 
Operations DepartmentClosing the water switch tightly leads to saving 

gallons of water over time

"الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة" تنظم ورشة عمل تعلم 
اللغة الصينية

مدينة دبي الماحية تكرم إدارة العمليات البحرية

إغاق مفتاح المياه بإحكام يؤدي بمرور الوقت إلى توفير 
جالونات من الماء

بمناسبــــة يـــوم التعليـــــم العالمـــــي 2023، نظمــــــت مؤسســـــــة المـــوانـــــئ والجمـــــارك والمنطقــــة 
الحـــــرة ورشـــــة تعليميــــــة عن اللغــــــــة الصينــــــية بدائــــــرة التخطيـــــــط والتطـــــــوير – تراخيــــص، حيـــــث 
قــــــدم الورشـــــــة اإلعامـــــــي سعيـــــــد الحفيتـــــي وهـــــــو إعامـــــي درس اللغـــــة الصينيـــة في جامعـــة 

بكيــــن. 

وتضمنـــــت الورشــــــة بعض األنشطــــــة التدريبيـــــــــة والتطبيقيـــــــة لمساعــــــدة المــــوظفيـــــــن فــــــــي 
فهــــم أساســـيات اللغــــة الصينيــــة، والتعــــريف بأهــــم العــــادات والتقــــــاليد التـــــي يحرص الشعـــــب 
الصيـــــــني علــى تطبيقهــــــا فــي حياتهـــــم اليوميــــــة، وتقديـــــــم معلــــومات عامــة عـــــــن الثقافـــــــــة 

الصينيــــــة.

ــر إدارة  ــي مدي ــم البلوش ــة، إبراهي ــي الماحي ــة دب ــات بمدين ــذي للعملي ــس التنفي ــادي الرئي ــد الحم ــرم أحم ّك
ــة  ــة إزال ــي عملي ــاهمته ف ــه ومس ــراً لدعم ــك تقدي ــة، وذل ــي الماحي ــة دب ــلطة مدين ــة بس ــات البحري العملي
الســفن المهجــورة، حيــث تــم إزالــة 3 ســفن مــن مدينــة دبــي الماحيــة باإلضافــة إلــى 11 ســفينة مــن 

ــي. ــداف بدب ــة الج ــة بمنطق ــواض الجاف األح

On the occasion of International Day of Education 2023, the Ports, Customs and Free 
Zone Corporation organized an educational workshop on the Chinese language at the 
Department of Planning and Development - Trakhees, the workshop was presented by 
Saeed Al-Hafiti, a journalist who studied Chinese language at Beijing University.

The workshop included some training and practical activities to help employees 
understand the basics of the Chinese language, introduce the most important customs and 
traditions that the Chinese people are keen to apply in their daily lives, and provide general 
information about Chinese culture.

Ahmed Al Hammadi, Chief Operating Officer of Dubai Maritime City, honored Ibrahim 
AlBlooshi, Director of Maritime Operations Department at the Dubai Maritime City Authority, 
in appreciation of his support and contribution to the process of removing abandoned ships, 
as 3 ships were removed from Dubai Maritime City, in addition to 11 ships from dry berths in 
Al Jaddaf area in Dubai. 
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Environment, Health and Safety Dept. إدارة البيئة، والصحة، والسامة
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The Kind Word الكلمة الطيبة
ساماً لألشخاص المتألقين بحديثهم مع اآلخرين، 

فأعظم ما قد تمنحه ألي شخص هو أثر الكلمة الطيبة.

كــن ســبباً فــي بــث الفرحــة فــي قلــوب مــن حولــك، وأختــر مــا تقولــه، وأتــرك 
جميــًا. شــيئاً  بداخلهــم 

 فقد يدعو لك شخص جالسته وأنرت له يومه. 

من المهم جداً انتقاء الكلمات قبل الحديث،

 فليس من الجيد جرح مشاعر اآلخرين أو التقليل من قدراتهم.

الكلمة الطيبة تخلق بيئة صحية بين األفراد، 

فهيا بنا نبدأ يومنا بنشر هذه الطاقة.

حمدة بوعصيبة
محاسب الدفاتر واألصول الثابتة – إدارة المالية

Peace be upon the people who shine in their conversation with others,

The greatest thing you can give to anyone is the effect of a kind word.

Be a reason to spread joy in the hearts of those around you, choose 
what you say, and leave something beautiful inside them.

Someone may pray for you just because you have enlightened his day.

It is very important to choose the words before speaking,

It is not a good idea to hurt other people's feelings or underestimate 
their abilities.

Kind words create a healthy environment among individuals,

So, let's start our day with this energy.

Hamda Buosaiba
Accountant General Ledger & Fixed Assets - Finance Department

Turning Point نــقطــة تــحــول

Name: Mohamed Kabeer Melethody

Job Title: Photographer

Brief Introduction:

I earned a Bachelor degree in Business Administration, a Photojournalism 
Mass Communication Diploma, and a Multimedia Diploma from India, Kerala while 
simultaneously pursuing my passion for arts. In 2010, I followed my ambition and moved 
across the seas to start a career as a Graphic Designer and Video Editor in Dubai. 

In 2014, I worked in Emirates Services Corporation where my career took a turn, as I had 
the opportunity to create a video for the “Year of Zayed” in 2018.

One of the achievements that I am proud of is my team winning the Best Department 
Award in the Excellence Award initiative four years in a row from 2015 till 2018.

To me the world is an open stage, so I made the way to excellence and created a niche 
for myself in whatever I did, I self-motivated myself and completed Forensic Photography 
from “IFS” International Forensic Science institute in 2018 in India.

I joined Ports Customs and Free Zone Corporation in 2022 as a media photographer, I 
work with a passionate team where I am assigned for Photography, Movie direction, 
corporate films, post production, video and photo editing.

Besides photography I like reading, traveling and discovering the world.

االسم: محمد كبير ميليثودي

المسمى الوظيفي: مصور

نبذة تعريفية:

ــر  ــري للتصوي ــوم فــي االتصــال الجماهي حصلــت علــى درجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال، ودبل
الصحفــي، ودبلــوم الوســائط المتعــددة مــن الهنــد، واليــة كيــراال بينمــا كنــت أتابــع شــغفي بالفنــون 
ــم  ــة كمصم ــيرتي المهني ــدء مس ــت لب ــي وانتقل ــت طموح ــام 2010، تابع ــي ع ــت. ف ــس الوق ــي نف ف

جرافيــك ومحــرر فيديــو فــي دبــي.

فــي عــام 2014، عملــت فــي مؤسســة اإلمــارات للخدمــات حيــث تغيــرت مســيرتي المهنيــة، وأتيحــت 
لــي الفرصــة إلنشــاء فيديــو لـــ "عــام زايــد" فــي 2018.

مــن اإلنجــازات التــي أفتخــر بهــا هــي فــوز فريقــي بجائــزة أفضــل إدارة فــي مبــادرة جائــزة التميــز ألربــع 
ســنوات علــى التوالــي مــن 2015 حتــى 2018.

بالنســبة لــي، العالــم هــو مســرح مفتــوح، لذلــك شــققت الطريــق إلــى التميــز وخلــق مــكان لنفســي 
فــي كل مــا فعلتــه، وحفــزت نفســي وأكملــت التصويــر الجنائــي مــن المعهــد الدولــي لعلــوم الطــب 

الشــرعي فــي عــام 2018 مــن الهنــد.

ــي،  ــور إعام ــام 2022 كمص ــي ع ــرة ف ــة الح ــارك والمنطق ــئ والجم ــة الموان ــى مؤسس ــت إل انضمم
وأعمــل حاليــاً مــع فريــق شــغوف حيــث تــم تكليفــي بمهمــة بالتصويــر الفوتوغرافــي، وإخــراج األفام، 

والفلــم المؤسســي، ومرحلــة مــا بعــد اإلنتــاج، وتحريــر الفيديــو والصــور.

إلى جانب حبي للتصوير، أحب القراءة، والسفر، واكتشاف العالم.

أســـــرة  
FamilyPCFC
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Feature قصاصة صحفية

The “Year of Sustainability” is an opportunity to 
reconnect with nature

"عام االستدامة" هو فرصة إلعادة االتصال مع الطبيعة

أعلنــت دولــة اإلمــارات هــذا األســبوع أن عــام 2023 ســيكون رســمياً "عــام االســتدامة"، ممــا يعــزز 
االلتــزام الوطنــي ببنــاء مســتقبل أنظــف وأكثــر اخضــراراً. بينمــا نســتعد الســتضافة Cop28”"، أكبــر 
ــا  ــال بكوكبن ــادة االتص ــازة إلع ــة ممت ــا فرص ــر، لدين ــهر نوفمب ــي ش ــك ف ــم وذل ــي العال ــاخ ف ــر للمن مؤتم

وإعــادة إحيــاء عاقتنــا بالعالــم الطبيعــي.

لدينــا مســؤولية متســاوية فــي اتخــاذ اإلجــراءات، وقــد يكــون ذلــك مــن خــال تضميــن ممارســات 
ــا اليومــي، بدايــة مــن التخلــص مــن المــواد الباســتيكية ذات االســتخدام الواحــد  مســتدامة فــي روتينن
فــي منازلنــا إلــى تقليــل النفايــات وإعــادة التدويــر. قــد يكــون األمــر بســيطاً مثــل تقليــل انبعاثــات 
الكربــون عــن طريــق التحــول إلــى نظــام غذائــي نباتــي، أو ركــوب الدراجــة للعمــل بــداًل مــن أخــذ ســيارتك. 
فــي الواقــع، أظهــرت األبحــاث أن التغييــرات الســلوكية يمكــن أن تــؤدي إلــى انخفــاض بنســبة تصــل إلــى 

ــام 2050. ــول ع ــراري بحل ــاس الح ــازات االحتب ــات غ ــي انبعاث ٪70 ف

ــدة أن  ــة واح ــن لمحادث ــات. يمك ــى المجتمع ــراد عل ــا كأف ــر تصرفاتن ــة تأثي ــي كيفي ــاً ف ــر أيض ــب أن نفك يج
تلهــم عائلــة أو مدرســة أو مــكان عمــل أو حــي ســكني أو حتــى مدينــة بأكملهــا للمضــي قدمــاً فــي مبــادرة 

مــن شــأنها التأثيــر بشــكل إيجابــي علــى الجميــع.

This week, the UAE announced that 2023 will officially be the "Year of Sustainability", 
reinforcing the national commitment to building a cleaner and greener future. As we 
prepare to host Cop28, the world’s largest climate conference in November, we have a 
prime opportunity to truly reconnect with our planet and reignite our relationship with the 
natural world.

We have an equal responsibility to take action, this could be embedding sustainable 
practices into our daily routine, from eliminating single-use plastics in our homes to 
waste reduction and recycling. It may even be as simple as reducing your carbon footprint 
by switching to a plant-based diet, or cycling to work instead of taking your car. In fact, 
research has shown that behavioral changes can result in a reduction of up to 70% in 
greenhouse gas emissions by 2050.

We must also consider how our actions as individuals can have a ripple effect across 
communities. One conversation can inspire a family, a school, an office, a neighborhood, 
or even an entire city to take forward an initiative that will positively impact the collective.

Photo of the WeekPuzzles & Games ألغاز وألعابصورة األسبوع 

الصورة بواسطة: كونر ترمبل، مصور من هاواي.

أوجد 5 فروق بين الصورتين

Photography by: Connor Trimble, photographer from Hawaii.
Spot the 5 differences between the two photos
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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.


