NEWSLETTER

Issue: 26

18-22 Apr 2021

26 :العــدد

أخبار المؤسسة

 و ال ُينقِص، وال تحدها الجغرافيا، ال تحكمها السياسة،“إن مساعداتنا تحمل أهدافا ً إنسانية فقط
 ومحطة غوث رئيسية، نحن عاصمة إنسانية عالمية،منها عرق أو لون أو دين للجهة المستفيدة
 هذه هي رسالتنا، ال نتأخر يف دعم الشقيق والصديق والمنكوب والمحتاج أينما كان،لكل محتاج
”.للعالم وهذه هي دولة اإلمارات العربية المتحدة
“Our aid has humanitarian objectives only; it is never governed by politics or
limited by geography, race, color or religion of the beneficiary. We provide
humanitarian capital and are a major relief station for the poor; we do not hesitate
to help and support the brother, the ill-fated friend or the needy wherever they
are. This is our message to the world, and this is the United Arab Emirates..”

السعادة الرمضانية
Ramadan Happiness
ضمــن برامــج " أهــا ً رمضــان "وبالتعــاون مــع
دائــرة الشــؤون اإلســامية والعمــل الخيــري
اســتضافت مؤسســة المــوائن والجمــارك
 محمــد حســن/ والمنطقــة الحــرة فضيلــة الشــيخ
 حيــث قــدم محاضــرة دينيــة بعنــوان،الطاهــر
." "السع ـ ـ ـ ـ ــادة الرمضاني ـ ـ ـ ــة
As part of the “Welcome Ramadan"
programs and in cooperation with the
Islamic Affairs & Charitable Activities
Department, Ports, Customs and Free
Zone Corporation hosted His Eminence
Sheikh/Muhammad Hassan Al-Taher
who presented a religious lecture titled
" Ramadan Happiness “.

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

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

بن سل ّيم يعلن عن إطالق مبادرات مؤسسة الموائن والجمارك والمنطقة الحرة
لألعمال الخيرية

Bin Sulayem announces the launch of PCFC initiatives for charitable
causes
احتفا ًء بحلول شــهر رمضان المبارك؛ أطلقت مؤسســة الموائن والجمارك والمنطقة الحرة حملتها الرمضانية
،"أهــاً رمضــان" والتــي تتضمــن عقــد عــدد مــن البرامــج والمبــادرات الدينيــة والثقافيــة والمجتمعيــة والخيريــة
.بالتعــاون مــع الجهــات المختصــة يف مجــال العمــل الخيــري والمجتمعــي بــديب

 بأنــه تــم تنويــع البرامــج، رئيــس مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة- وصــرح ســلطان أحمــد بــن ســل ّيم
والفعاليــات الرمضانيــة مــا بيــن اجتماعيــة وثقافيــة ودينيــة وترفيهيــة لكافــة موظفــي وموظفــات المؤسســة
تطبيقـا ً لمحــاور خطتنــا وأهدافنــا االســتراتيجية خاصــة فيمــا يرتبــط بخلــق بيئــة عمــل متميــزة وتنافســية تســهم
 وحرص ـا ً منــا علــى تفعيــل دور الشــرا كة المجتمعيــة مــع،يف تحســين الكفــاءة واإلنتاجيــة داخــل المؤسســة
 ولمــا لهــذه البرامــج مــن أهميــة يف تحقيــق التواصــل االجتماعــي،مختلــف المؤسســات المعنيــة يف الدولــة
.والثقــايف بيــن مختلــف الفئــات الوظيفيــة

وأعلــن بــن ســل ّيم عــن إطــاق مبــادرات مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة لألعمــال الخيريــة ضمــن
 ومــن خــال الحملــة تترجــم المؤسســة التزامهــا التــام.حملــة "أهــاً رمضــان" وبالتعــاون مــع جميعــة ديب الخيريــة
ً  مشــيرا، عبــر تنفيــذ وتطبيــق البرامــج الموجهــة للبيئتيــن الداخليــة والخارجيــة،بقيــم المســؤولية المجتمعيــة
 سيشــهد ترســيخ النهــج التطوعــي والخيــري والتوعــوي وتعزيــزه بعــدد مــن المبــادرات،إىل أن إطــاق الحملــة
. وفق ـا ً لخطــة برامــج المســؤولية المجتمعيــة التــي تنتهجهــا المؤسســة،النوعيــة
To celebrate the holy month of Ramadan; Ports, Customs and
Free Zone Corporation launched its Ramadan campaign "Welcome
Ramadan", which includes holding a number of programs, religious,
cultural, community and charitable initiatives, in cooperation with
authorized entities in the field of charitable and community work
in Dubai.
Sultan Ahmed bin Sulayem - Chairman of the Ports, Customs
and Free Zone Corporation, stated that the Ramadan
programs have been diversified into social, cultural, religious and
entertainment activities for all employees of the corporation,
as a way to implement our plan and strategic goals,
especially those that create a distinct and competitive
work environment which contributes to improving
efficiency and productivity within PCFC. We are
keen to initiate community partnership with the
concerned institutions in the country, because of the
importance of these programs in achieving social
and cultural communication between different job
groups.

مبادرات مؤسسة الموائن والجمارك
.والمنطقة الحرة لألعمال الخيرية
 أطلقــت،بالتعــاون مــع جمعيــة ديب الخيريــة
المؤسســة سلســلة مبادراتهــا الخيريــة ضمــن
 للمســاهمة يف الحملــة،"برامــج "أهــا ً رمضــان
:يرجــى الضغــط علــى الرابــط التــايل
https://www.dubaicharity.ae/dca-pcfc/
Ports, Customs and Free Zone
Corporation Initiatives for charitable
causes.
In collaboration with Dubai Charity
Association, PCFC launched a series of
charity initiatives as part of Welcome
Ramadan Program, to participate in this
campaign click on the following link:
https://www.dubaicharity.ae/dca-pcfc/

Bin Sulayem announced the launch of Ports,
Customs and Free Zone Corporation's initiatives for
charitable causes as part of "Welcome to Ramadan"
campaign, and in cooperation with the Dubai Charity
Association. Through the campaign, PCFC shows its
full commitment to the values of social responsibility,
through the implementation of programs aimed at the
internal and external environments, indicating that the
launch of the campaign will witness the consolidation
of the voluntary, charitable and awareness-raising
approach and its strengthening with a number of
specific initiatives, in accordance with the plan of social
responsibility programs pursued by PCFC.

المسابقة الرمضانية
:نبذة عامة عن المسابقة
• ســيتم طــرح ســؤال أســبوعي مــن خــال النشــرة
4( اإللكترونيــة طــوال شــهر رمضــان المبــارك
 عليكــم االحتفــاظ باإلجابــات وإرســال األربع،)أســئلة
إجابــات مرقمــة حســب التسلســل دفعــة واحــدة إىل
 بعنــوان إجابــاتmedia@pcfc.ae البريــد اإللكتــروين
.المســابقة الرمضانيــة
10/05/2021 • آخر موعد لتلقي اإلجابات
• المســابقة مخصصة لموظفي وموظفات مؤسســة
المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة والوحــدات
.التنظيميــة التابعــة لهــا
 االســم:• يرجــى ذكــر البيانــات التاليــة يف الرســالة
- الدائــرة/ اإلدارة-  المســمى الوظيفــي- الثــايث
.رقــم الموبايــل
• يمكــن اإلجابــة باللغــة المناســبة لكــم (العربيــة أو
.)اإلنجليز يــة
• ســيتم اســتبعاد المشــاركات التــي تتضمــن إجابــة
.غيــر صحيحــة أو ناقصــة
. من خالل القرعة2 • سيتم اختيار فائزين
.QE2 • الجوائز مقدمة من

:السؤال الثاين

ما معنى العبارة اإلماراتية "السجي والثبر"؟

Ramadan Competition
General Information about the
competition:
• Every week during the holy month of
Ra m a d a n, a q u e st io n w ill b e a d d e d
to the weekly newsletter (total of 4
questions). You will note the answers for
all questions in one email, numbered in
sequence and send it to the email media@
pcfc.ae under the title of Ramadan Contest
Answers.
• The deadline for receiving answers is
05/10/2021.
• The competition is for all employees
in Ports, Customs and Free Zone
Corporation and its affiliated business units.
• When sending the email, please mention
the following information in the content:
Full name - Job title - Business Unit
/Department - Mobile number.
• You can answer the questions in the
appropriate language for you (Arabic or
English).
• Emails received which have incorrect
or incomplete answers will be
disqualified.
• 2 Winners will be chosen by a lot/ draw.
• Prizes are offered by QE2.

The second question:

What is the meaning of the Emirati
Phrase “Al Saji & Althibr” "?"الســجي والثبــر

