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أخبار المؤسسة

..“علمتني الحياة أن الهدف الحقيقي من التعليم والثقافة والمعرفة هو بناء شخصية إنسانية
 شخصية ال تظلم أخيها..شخصية ال تفرق بين إنسان وآخر بناء على عرق أو دين أو مذهب
 شخصية همها أن تبقى على.. شخصية تقترب من آالم البشر لتخفف عنهم.. اإلنسان وال تؤذيه
”.قيد اإلنسانية ال على قيد الحياة
“Life has taught me that the real goal of education, culture and knowledge is to
build a human personality. A personality that does not differentiate between one
person and another based on race, religion or sect... A personality that does not
oppress or harm man’s brother. To preserve humanity, not stay alive.”
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

"بمناســبة اليــوم العالمــي للســامة والصحــة يف
 يســعدنا أن نؤكــد أننــا يف مؤسســة المــوائن،العمــل
والجمــارك والمنطقــة الحــرة ملتزمــون بتعزيــز
ثقافة موظفينا فيما يتعلق بالسالمة والصحة يف
 ومــا نصبــوا إليــه هــو الحفــاظ علــى.أماكــن العمــل
بيئــة عمــل تتبنــى التقنيــات المبتكــرة مــع االلتــزام
التــام باللوائــح واإلرشــادات التــي تضمــن ســامة
."جميــع العامليــن والمتعامليــن يف المؤسســة
سعادة سلطان أحمد بن سليم

رئيس مؤسسة الموائن والجمارك والمنطقة الحرة

"This world day for safety and health
at work, we at Ports, Customs and
Freezone Corporation are commited
to strengthening the culture of our
employees with regard to the safety and
health at our work places. A working
environment that incoprates innovative
technology whilst adhering to safety
regulations is what we aim to achieve
at our organization."
H.E Sultan Ahmed Bin Sulayem

Chairman of Ports, Customs and Free
Zone Corporation

فريق "حاضر" التطوعي
"Hader" Volunteer Team
شــكلت مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة
الحــرة فريــق "حــاضـ ــر" التطوعــي والــذي يضــم
نخبــة مــن موظفــي وموظفــات المؤسســة مــن
 حيــث ســيعمل،مختلــف الوحــدات التنظيميــة
الفريــق علــى تنفيــذ المبــادرات التطوعيــة ضمــن
.برامــج المســؤولية المجتمعيــة
P o r t s , C u s t o m s a n d F re e Z o n e
Corp o ration forme d t he " Ha der "
volunteer team, which includes an elite
group of employees from different
business units. The team will participate
in the various volunteer campaigns in
which PCFC will participate in as part of
the community social responsibility.

Welcome Ramadan

أهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال ً رمضان

 بــأن حملــة "أهــا ً رمضــان" تتضمــن، رئيــس إدارة االســتراتيجية واالتصــال- أفــادت هنــد أحمــد شــاكر
 فعاليــات انطلقــت باإلعــان عــن مبــادرات مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة لألعمــال7 عقــد
، والتــي مــن خاللهــا ســيتم جمــع التبرعــات إلكترونيـا ً عبر الوســائل الذكية لتوفير الســال الغذائية،الخيريــة
 وتوفيــر كســوة العيــد لألســر المتعففــة وذلــك بالتعــاون مــع جمعيــة ديب،ووجبــات إفطــار الصائميــن
" إىل جانــب عقــد محاضــرة افتراضيــة لجميــع موظفــي المؤسســة بعنــوان "الســعادة الرمضانيــة.الخيريــة
.بالتعــاون مــع دائــرة الشــؤون اإلســامية والعمــل الخيــري بــديب
 إقامــة فعاليــة يف يــوم زا يــد للعمــل اإلنســاين تتمثل يف المشــاركة بتقديم، تتضمــن الحملــة،وأضافــت شــاكر
 بالتعــاون مــع جمــارك ديب ومكتــب،وجبــات اإلفطــار للبحــارة علــى متــن الســفن الخشــبية يف مرفــأ ديــرة
 ويتخلــل حملــة أهــا ً رمضــان مســابقات ثقافيــة للموظفيــن وجوائــز،الوكيــل المالحــي للســفن الخشــبية
. وكذلــك نشــر مــواد توعويــة بعنــوان "ومضــات رمضانيــة" عبــر وســائل البريــد اإللكتــروين،قيمــة للفائزيــن
وقالــت رئيــس إدارة االســتراتيجية واالتصــال؛ إن المؤسســة تحــرص وبشــكل دوري علــى تكثيــف البرامــج
النوعيــة لموظفيهــا وللمجتمــع خاصــة خــال المناســبات الوطنيــة والدينيــة بمــا يف ذلــك شــهر رمضــان
 وخلــق، وذلــك ألهميــة تعزيــز التواصــل بيــن موظفيهــا والمجتمــع يف أجــواء روحانيــة وإنســانية،المبــارك
.أجــواء مفعمــة باألنشــطة والمبــادرات التــي تحفزهــم علــى العمــل والتفاعــل مــع المجتمــع الخارجــي
Hind Ahmed Shaker - Head of Strategy and Communication
Department, stated that the "Welcome Ramadan" campaign
includes holding 7 events that started by announcing the
initiatives of Ports, Customs and Free Zone Corporation for
Charitable Activities, through which donations will be collected
electronically and through smart means to provide food baskets
and Iftar meals for the fasting people, and the provision of Eid
clothing for needy families, in cooperation with the Dubai
Charity Association.
In addition to holding a virtual lecture for all the PCFC
employees titled "Ramadan Happiness", in cooperation
with the Department of Islamic Affairs and Charitable
Activities in Dubai.
Hend also added that the campaign includes holding
an event on Zayed Day for Humanitarian Action, which
is to participate in providing Iftar meals for sailors on board of the wooden dhows at
Deira Port, in cooperation with Dubai Customs and Marine agency for wooden dhows.
The “Welcome Ramadan” campaign includes cultural competitions for employees and
valuable prizes for the winners, as well as the publication of awareness materials titled
“Ramadan Tips” through email.
The head of Strategy and Communications also said; PCFC is keen on working periodically
to intensify specific programs for its employees and society, especially during national
and religious events, including the blessed month of Ramadan, due to the importance
of enhancing communication between its employees and the community in a spiritual
atmosphere, and creating an environment full of activities and initiatives that motivate
them to work and interact with the external community.

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 الثالث

أذكر تاريخ وفاة الشيخ زايد الميالدي والهجري؟

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 third question:

On which date did his highness sheikh
Zayed Pass away (Gregorian and Hijri date)?

