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The Ports, Customs and Free Zone Corporation signed an MOU with the Watani Al 
Emarat Foundation, through which the two parties are keen to strengthen cooperation 
relations in the areas of joint work, exchange experiences and practical experiences, and 
hold joint seminars and meetings, which aim to promote the national intellect that serves 
all segments of society, in a way that is reflected on the course of political, economic, 
social and national development.
The memorandum was signed by Sheikh Saeed bin Ahmed bin Khalifa Al Maktoum, 
Executive Director of Dubai Maritime City Authority, on behalf of PCFC, while it was 
signed by the Federal National Council (FNC) member and Executive Director of the 
Watani Al Emarat Foundation, his Excellency Dirar Belhoul Al Falasi at the headquarters 
of the Watani Foundation in Dubai. In the presence of Eng. Abdullah Belhoul, CEO of the 
Department of Planning and Development - Trakhees, one of the business units under 
PCFC.
Sheikh Saeed affirmed the efforts made by PCFC in the field of entrenching the national 
identity among its employees, strengthening cooperation relations with national 
institutions in the country to achieve institutional integration, upgrading national and 
community work, and supporting partnership in developing the national belonging, in a 
way that contributes to translating principles of the leadership of the UAE.
On the other hand, his Excellency Dirar Belhoul Al Falasi, a member of the Federal National 
Council and Executive Director of the Watani Al Emarat Foundation, affirmed that the 
foundation always seeks to achieve its goals through these important partnerships of 
inculcating the concepts of loyalty and belonging and promoting the culture of volunteer 
work and community responsibility by providing volunteer opportunities and programs, 
in addition to promoting And developing the capabilities of Emirati youth through the 
specialized programs implemented by the Watani Al Emarat Foundation through its 
various initiatives in several media, national or voluntary fields.
His Excellency Dirar Belhoul Al Falasi pointed out that the cooperation with PCFC is one 
of the effective steps that will contribute to achieving the national goals of the Emirati 
community and providing a high degree of scientific and practical expertise in the field 
of national identity and good citizenship, that reflects the extent of the commitment of 
individuals and institutions to national cohesion, belonging and strengthening capabilities 
for the sake of the nation's advancement and progress.

“Positive Thoughts are not enough. 
There have to be positive feelings and 

positive actions.”

”األفكار اإليجابية ليست كافية، يجب أن ترافقها 
مشاعر إيجابية وأفعال إيجابية.“

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

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

وقعــت مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة مذكــرة تفاهــم مشــتركة مــع مؤسســة وطني اإلمارات، 
يحــرص مــن خاللهــا الطرفيــن إىل تعزيــز عالقــات التعاون يف مجــاالت العمــل المشــتركة وتبــادل الخبــرات 
والتجــارب العمليــة، وعقــد النــدوات واللقــاءات المشــتركة، والتــي تهــدف إىل تعزيــز الفكــر الوطنــي الــذي 
يخــدم شــرائح المجتمــع كافــة، بمــا ينعكــس علــى مســيرة التنميــة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة 

والوطنيــة.
وقــع المذكــرة مــن طــرف مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة ســعادة الشــيخ ســعيد بــن أحمــد بــن 
خليفــة آل مكتــوم المديــر التنفيــذي لســلطة مدينــة ديب المالحيــة، فيمــا وقعهــا مــن طــرف وطنــي ســعادة 
ضــرار بالهــول الفالســي عضــو المجلــس الوطنــي االتحــادي والمديــر التنفيــذي لمؤسســة وطنــي اإلمــارات، يف 
مقــر مؤسســة وطنــي بــديب، بحضــور ســعادة المهنــدس عبــدهللا بالهــول الرئيــس التنفيــذي لدائــرة التخطيــط 

والتطويــر - تراخيــص إحــدى الدوائــر التابعــة لمؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة.

كــد ســعادة الشــيخ ســعيد آل مكتــوم علــى الجهــود التــي تبذلهــا مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة  وأ
الحــرة يف مجــال تأصيــل الهويــة الوطنيــة بيــن موظفيهــا، وتعزيــز عالقــات التعــاون مــع المؤسســات الوطنيــة 
كة يف تطويــر  يف الدولــة لتحقيــق التكامــل المؤسســي واالرتقــاء بالعمــل الوطنــي والمجتمعــي، ودعــم الشــرا

االنتمــاء الوطنــي، بمــا يســاهم يف ترجمــة توجهــات قيــادة دولــة اإلمــارات.
كــد ســعادة ضــرار بالهــول الفالســي عضــو المجلــس الوطنــي االتحادي والمديــر التنفيذي  ومــن ناحيــة أخــرى أ
كات  لمؤسســة وطنــي اإلمــارات بــأن المؤسســة تســعى دائمــاً لتحقيــق أهدافهــا مــن خــالل تلــك الشــرا
المهمــة مــن غــرس مفاهيــم الــوالء واالنتمــاء و تعزيز ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية من 
خالل تقديم الفرص والبرامج التطوعية، باإلضافــة إىل تعزيــز وتنميــة قــدرات الشــباب اإلمــارايت عبــر البرامــج 
التخصصيــة التــي تنفذهــا مؤسســة وطنــي اإلمــارات عبــر مبادراتهــا المختلفــة يف مجــاالت عــدة إعالميــة 

كانــت أو وطنيــة أو تطوعيــة.
وأشــار ســعادة ضــرار بالهــول الفالســي إىل أن التعــاون مــع مؤسسة الموائن والجمارك والمنطقــة الحــرة 
يعتبــر مــن الخطــوات الفاعلــة التــي ستســاهم يف تحقيــق األهــداف الوطنيــة ألبنــاء المجتمــع اإلمــارايت وتوفيــر 
درجــة عاليــة مــن الخبــرات العلميــة والعمليــة يف مجــال الهويــة الوطنيــة والمواطنــة الصالحــة التــي تعكــس 
مــدى التــزام المجتمــع أفــراداً و مؤسســات بالتماســك الوطنــي واالنتمــاء وتعزيــز القــدرات يف ســبيل رفعــة 

الوطــن وتقدمــه.

PCFC signs an MoU with Watani Al Emarat
الموائن والجمارك والمنطقة الحرة تبرم مذكرة تفاهم مشتركة مع وطني اإلمارات

محمــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب  مقولــة  "تمثــل 
بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس 
(إدارة  هللا  رعــاه  ديب،  حاكــم  الــوزراء  مجلــس 
تدمــر  اإلدارة  وأزمــات  فرصــاً  تخلــق  األزمــات 
مكاســباً) منهاجــاً متكامــالً للعمــل المبــدع الخــالق 
يقــدم لــدول العالــم كافــة خارطــة طريــق ترشــدها 
إىل سبيل التقدم من خالل تطوير اإلدارة والتركيز 
علــى دورهــا يف صنــع النهــوض االقتصــادي مهمــا 
اإلمــارات  دولــة  اثبتــت  وقــد  األزمــات،  اشــتدت 
بتجربتهــا العمليــة صحــة هــذه المقولــة باإلنجــازات 
تحويــل  علــى  وبالقــدرة  باســتمرار  المحققــة 

وإنجــازات". فــرص  إىل  والتحديــات  األزمــات 

إنجــاز  علــى  المالحيــة  ديب  مدينــة  ســلطة  نهنــئ 
متطلبــات التدقيــق والحصــول علــى االعتمــاد يف 
 ISO 9001:2015 ، اآليــزو  اســتمرارية شــهادات 
 ISO 14001:2015، 18001:2007 ISO، ISO

.27001:2015

"The statement of His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 
Vice President and Prime Minister 
of the United Arab Emirates and Ruler 
of Dubai, (Crisis  management creates 
opportunities, and management crises 
destroy gains) represents an integrated 
approach to creative work that provides 
all countries of the world with a roadmap 
to guide them towards progress through 
development management and focus on 
its role in making the economic revival 
regardless of the severity of the crises. 
Through its practical experience, the UAE 
has proven the validity of this statement 
th rough  the  ach ievements  made 
continuously and the ability to convert 
crises and challenges into opportunities 
and achievements."

We congratulate Dubai Maritime City 
Authority for successfully fulfilling the 
Surveillance Audit requirements and 
receiving the continuation accreditation 
for the following  ISO certifications 
ISO 9001:2015,  ISO 14001:2015, 
18001:2007 ISO, ISO 27001:2015.

H.E. Sultan Ahmed bin Sulayem
Chairman of Ports, Customs and Free Zone 

Corporation (PCFC)

سعادة سلطان أحمد بن سلّيم 
رٔييس مٔوسسة المواينٔ والجمارك والمنطقة الحرة

Congratulations to Ramadan 
Competition Winners

نبارك ألحالم المرزويق من إدارة المالية 
وخالد ناصر من إدارة تكنولوجيا المعلومات 

لفوزهما يف  المسابقة الرمضانية

تهنئة للفائزين بالمسابقة الرمضانية

Congratulations to Khaled Nasser, 
PCFC - IT and 

Ahlam Al Marzouqi, PCFC - Finance 
for winning in the Ramadan Competition


