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أخبار المؤسسة

.. ويزداد عدد الشركاء والمتطوعين.. وتزداد مشاريعنا..“كل عام يزداد إيماننا بالعمل اإلنساين
: من قصر الضيافة الذي شهد اجتماعات تأسيس دولتنا نقول..ويزداد عدد المستفيدين
”.ستبقى ديب واإلمارات كما أرادها المؤسسون منارة إنسانية للبشر كل البشر
“Our faith in humanitarian work grows stronger every year. We carry out more
projects, attract more partners and serve more people. From the Union House
that witnessed the UAE’s formation, we say: the UAE will remain a beacon of
hope for the entire region.”
سعادة سلطان أحمد بن سل ّيم

ر ٔييس م ٔوسسة المواينٔ والجمارك والمنطقة الحرة

H.E. Sultan Ahmed bin Sulayem

Chairman of Ports, Customs and Free Zone
Corporation (PCFC)

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

 نخلــد معـا ً إرث األب،يف يــوم زا يــد للعمــل اإلنســاين
 المغفــور لــه بــإذن هللا الشــيخ زا يــد،المؤســس
 "طيــب هللا ثــراه" ورؤيتــه،بــن ســلطان آل نهيــان
 واســتلهاما ً مــن.للعطــاء والتســامح واإلنســانية
 نؤكــد يف مؤسســة المــوائن والجمــارك،هــذه القيــم
والمنطقــة الحــرة التزامنــا بدعــم القضايــا الخيريــة
،والعمــل اإلنســاين مــن أجــل االرتقــاء بالمجتمــع
 ومواصلــة العمــل،ونشــر قيــم التســامح والعطــاء
.وفــق نهــج الشــيخ زا يــد
In Zayed Humanitarian day, we honor the
legacy of the late Sheikh Zayed bin Sultan
Al Nahyan and his humanitarian vision,
inspired by these values, we at Ports,
Customs and Free Zone Corporation
reaffirm our commitment to support
charitable causes and humanitarian
work in order to improve society, spread
the values of tolerance and giving, and
continue to work according to Sheikh
Zayed’s approach.

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

توقيع اتفاقية شرا كة مع اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب بديب
Signing the Partnership Agreement with the General Directorate of
Residency and Foreigners Affairs in Dubai
وقعــت مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة اتفاقيــة شــرا كة مــع اإلدارة العامــة لإلقامــة وشــؤون
 ســعادة أحمــد محبــوب مصبــح، وقعهــا مــن جانــب المؤسســة بالنيابــة عــن ســعادة الرئيــس.األجانــب بــديب
 ومــن الطــرف الثــاين وقعهــا ســعادة اللــواء محمــد أحمــد المــري مديــر عــام اإلدارة العامــة،مديــر عــام جمــارك ديب
.لإلقامــة وشــؤون األجانــب بــديب
 بــأن توقيــع، رئيــس مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة- وصــرح ســعادة ســلطان أحمــد بــن ســليم
 مــن،االتفاقيــة يشــكل خطــوة مهمــة يف إطــار جهــود المؤسســة لتســهيل وتعزيــز التحــول االقتصــادي يف ديب
خــال عمليــات ولوائــح تنظيميــة وحلــول مبتكــرة تســهم يف ضمــان أنشــطة تجاريــة مســتدامة وبمــا يتماشــى
 مشــيرا ً إىل أن االتفاقيــة ستســهم يف تعزيــز أدوار مكتــب الوكيــل المالحــي للســفن،مــع التوجهــات الحكوميــة
، للقيــام بــكل متطلبــات دخــول وخــروج الســفن الخشــبية وطاقمهــا يف ميــاه اإلمــارة،الخشــبية التابــع للمؤسســة
.واالســتجابة لــكل مــا يمكــن أن يســهل ممارســتهم للتجــارة يف إمــارة ديب
 بالجهــود التــي تبذلهــا اإلدارة العامــة لإلقامــة،وأشــاد رئيــس مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة
 يف اعتمــاد السياســات التــي لهــا الــدور الكبيــر يف مواجهــة التحديــات وتبســيط إجــراءات،وشــؤون األجانــب بــديب
. وتوفيــر خدمــات متميــزة وعاليــة الجــودة تحقــق ثقــة وســعادة المتعامليــن،العمــل

فريق "حاضر" التطوعي
"Hader" Volunteer Team
بمناســبة يــوم زا يــد للعمــل اإلنســاين شــارك فريــق
حاضــر التطوعــي بمؤسســة المــوائن والجمــارك
والمنطقــة الحــرة يف توزيــع وجبــات اإلفطــار علــى
البحــارة يف مرفــأ ديــرة بــديب بالتعــاون مــع جمــارك
.دب ـ ــي
On the occasion of Zayed Humanitarian
Day, Hader volunteer team in Ports ,
Customs and Free Zone Corporation
participated in distributing Iftar meals to
sailors in cooperation with Dubai Customs.

Ports, Customs, and Free Zone Corporation signed a partnership agreement with the General
Directorate of Residency and Foreigners Affairs in Dubai. From PCFC’s side, it was signed
by His Excellency Ahmed Mahboob Musabih, Director General of Dubai Customs, on behalf
of His Excellency the Chairman, and on the other side, by His Excellency Major General
Mohammed Ahmed Al Marri, Director-General, of the General Directorate of Residency and
Foreigners Affairs in Dubai.
His Excellency Sultan Ahmed bin Sulayem - Chairman of Ports, Customs and Free Zone
Corporation, stated that signing the agreement constitutes an important step in the
corporation’s efforts to facilitate and enhance the economic transformation in Dubai,
through processes, regulations, and innovative solutions that contribute to ensuring
sustainable commercial activities in line with government directives. Pointing out that the
agreement will contribute to strengthening the roles of the Marine Agency for Wooden
Dhows affiliated with the corporation, to fulfill all requirements for the entry and exit of
wooden dhows and their crew in the waters of the emirate, and to respond to everything
that could facilitate their practice of the trade in the Emirate of Dubai.
The Chairman of Ports, Customs and Free Zone Corporation praised the efforts made by the
General Directorate of Residency and Foreigners Affairs in Dubai, in adopting policies that
have a great role in facing challenges, simplifying work procedures, and providing excellent
and high-quality services that achieve confidence and happiness of customers.

• 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 األسبوعي

كم رمضان صام نبي هللا محمد صلى هللا عليه
وسلم؟

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
10/05/2021.
• 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.

Weekly Question:

How many Ramadan’s did the Prophet
Muhammad, may God bless him and grant
him peace fast?

