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“Time is on our side to produce and 
prosper so don’t stop until you seize 

the opportunity.”

كثر فأكثر  ”الوقت معكم كي تبدعوا وتنتجوا أ
وال يجوز أن يراوح اإلنسان مكانه دون اغتنام 

الفرصة التي تأتيه.“

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

كرم السيد ينال أباضه مدير عام فندق الملكة اليزابيث 2 السيدة أحالم المرزويق من اإلدارة المالية بالجائزة 
المقدمة من الفندق لفوزها يف مسابقة شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور السيد عادل آل علي المدير 

التنفيذي إلدارة االستثمار. 
Mr. Yanal Abaza, General Manager of Queen Elizabeth 2 Hotel, honored Mrs. Ahlam 
Almarzooqi from the Finance Department with the award presented by the hotel for 
winning the Holy Month of Ramadan competition, in the presence of Mr. Adel Al Ali, 

Executive Director of the Investment Department.

نظمــت إدارة االســتراتيجية واالتصــال لقــاء الســعادة األول لموظفيهــا يف فنــدق الملكــة إليزابيــث 2، تــم خاللــه 
مناقشــة أهــداف اإلدارة ومســتجدات خطتهــا التشــغيلية والتعــرف علــى المقترحــات التطويريــة والبرامــج 

المســتقبلية.

العمــل وتكريــم  فريــق  بجهــود  واالتصــال،  االســتراتيجية  إدارة  رئيــس  أحمــد شــاكر،  الســيدة هنــد  وأشــادت 
المتميزيــن علــى اإلنجــازات النوعيــة المحققــة خــالل النصــف األول مــن العــام الجــاري. وتخلــل اللقــاء مناقشــة  

مقترحــات صنــدوق الســعادة، باإلضافــة إىل القيــام بجولــة تعريفيــة يف الســفينة.

The Strategy and Communication Department organized the first happiness gathering for 
its employees at the Queen Elizabeth 2 Hotel, during which the department's objectives 
and operational plan updates were discussed, and development proposals and future 
programs were identified.

Mrs. Hend Ahmed Shaker, Head of the Strategy and Communication Department, praised 
the efforts of the employees and honored the distinguished employees for the qualitative 
achievements accomplished through them in the first half of this year. The meeting included 
reviewing the suggestions of the Happiness box and discussing them with the team, in 
addition to an introductory tour of the ship.

سلطة مدينة ديب المالحية تسمح لوسائل النزهة البحرية والسياحية ممارسة األنشطة 
الترفيهية والرسو على امتداد سواحل ديب

Dubai Maritime City Authority allows marine and tourist excursions to 
practice recreational activities and anchor along the coasts of Dubai

تعمــل  البحــري،  القطــاع  يف  رائــدة  عالميــٍة  كوجهــٍة  ديب  إلمــارة  المتميــزة  المكانــة  لتعزيــز  ســعيها  إطــار  يف 
مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة علــى تنظيــم وتســهيل النشــاط البحــري، وتعزيــز موقــع ديب علــى 
خارطــة الســياحة البحريــة واألنشــطة المالحيــة والتجاريــة والخدمــات اللوجســتية، مــن خــالل األطــر القانونيــة 
والتشــريعية التــي تصدرهــا مــن خــالل الســلطات المختصــة التابعــة لهــا، ال ســيما ســلطة مدينــة ديب المالحيــة، 
المعنيــة بتطويــر وتنظيــم وإدارة القطــاع البحــري يف ديب وفــق أعلــى المعاييــر وأفضــل الممارســات الدوليــة.

وصــرح الشــيخ ســعيد بــن أحمــد بــن خليفــة آل مكتــوم، المديــر التنفيــذي لســلطة مدينــة ديب المالحيــة، بــأن 
الســلطة قــد أصــدرت تعميمــاً يقضــي بتخفيــف القيــود المفروضــة علــى الرســو وممارســة األنشــطة الترفيهيــة 
البحريــة يف ميــاه إمــارة ديب، بهــدف تعزيــز قطــاع الترفيــه البحــري يف اإلمــارة، معلنــاً بــأن ميــاه ديب مفتوحــة لرســو 

وســائل النزهــة البحريــة والســياحية وممارســة األنشــطة البحريــة الترفيهيــة علــى امتــداد ســواحلها.

As part of its endeavor to enhance the distinguished position of the Emirate of Dubai as a 
leading global destination in the maritime sector, Ports, Customs and Free Zone Corporation 
is working to regulate and facilitate maritime activity, and to enhance Dubai’s position on the 
map of marine tourism, navigational activities, commercial and logistics services, through 
the legal and legislative frameworks issued by the authorities. Its competent authorities, 
particularly the Dubai Maritime City Authority, are concerned with developing, regulating 
and managing the maritime sector in Dubai in accordance with the highest international 
standards and best practices.

Sheikh Saeed bin Ahmed bin Khalifa Al Maktoum, Executive Director of the Dubai Maritime 
City Authority, said that the authority has issued a circular to ease restrictions imposed 
on mooring and the practice of marine recreational activities in the waters of the Emirate 
of Dubai, with the aim of strengthening the marine entertainment sector in the emirate, 
declaring that Dubai's waters are open. To anchor marine and tourist excursion facilities 
and to practice recreational marine activities along its coasts.

The First Happiness gathering of the Strategy 
and Communication Department

لقاء السعادة األول إلدارة االستراتيجية واالتصال

تتقــدم مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة بأطيــب تمنياتهــا وجزيــل شــكرها للزميــل موراليــداران 
نالكنديــل مــن اإلدارة الماليــة يف مركــز الدعــم المؤسســي بمناســبة انتهــاء فتــرة عملــه يف المؤسســة والتــي 

امتــدت إىل نحــو 16 عاًمــا.
Ports, Customs and Free Zone Corporation extends its best wishes and thanks to colleague 
Muralidaran Nalkandil from the Financial Department on the occasion of the end of his 
service in the corporation, which extended for nearly 16 years.



الشيخ سعيد: أنا أحد الجنود المستعدين لفعل المستحيل 
من أجل إمارة ديب وقيادتنا الرشيدة

Sheikh Saeed: I am one of the soldiers who are 
ready to do the impossible for the Emirate of 

Dubai and its Leadership
اعتبــر اختيــاره لمنصــب المديــر التنفيــذي لســلطة مدينــة ديب المالحيــة خطــوة هامــة يف مســيرته الوظيفيــة والمهنيــة، 
ويــرى القطــاع البحــري بأنــه دينامــو التجــارة يف إمــارة ديب، ويلعــب دوًرا رئيســًيا يف وضــع دولــة اإلمــارات يف قمــة التجــارة 

العالميــة.

He considered his appointment as Executive Director of DMCA as a very important step in his 
professional career, and the marine sector sees him as the dynamo of trade in the Emirate of Dubai 
who plays an important role in putting the UAE at the top of global trade.

Personal Card:
Name: Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum
Title: Executive Director
Marital Status: Married
Number of Children: Three (two sons and a daughter)
Degree/Specialization: Holds a Masters in Human Resource Management and is in the process of 
completing a Ph.D. in Business Administration.

Career experience:
• 2020 to Present - Executive Director at Dubai Maritime City Authority
• 2020 - 2020 - Assistant Director for Research and Development - P&O Maritime Logistics
• 2012- 2020 - Senior Officer- Strategic Planning - DP World 
Tell us about the details of your joining the Ports, Customs and Free Zone Corporation "Dubai 
Maritime City Authority".
An administrative decision was issued on March 30, 2020 by His Excellency Sultan Ahmed 
bin Sulayem, Chairman of the Ports, Customs and Free Zone Corporation, to appoint me as an 
Executive Director of the Dubai Maritime City Authority, which I considered as a significant step 
in my professional career, and through which I hope to contribute to the development of the 
Corporation and the maritime sector in the Emirate of Dubai. 
His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum said, “It is not important in which 
position you are, but what you do and what you provide is important.” What do you recommend 
to employees through this quote?
We all learn from our inspiring leader, His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid. Indeed, a simple 
employee can have a profound impact through his honesty, sincerity and dedication to his work. I 
also want to stress the fact that not everything lasts. What remains is the knowledge we share with 
the business team and the efforts we put into promoting the place we are responsible for. 
What has the PCFC or DMCA added to you?
I have noticed that our commander, His Excellency Sultan bin Sulayem, is in fact a front-line soldier 
in the service of Dubai. As we all are. From the moment I stepped into the corporation’s offices, I 
felt like I wasn't just an employee of a company. Rather, I am one of the soldiers who are ready to do 
the impossible for the sake of the Emirate of Dubai and our great leadership. I also learned that the 
maritime sector is the dynamo of trade in the Emirate of Dubai and we play a major role in placing 
our beloved country, the UAE, at the top of global trade. 
What are the main features of the DMCA/PCFC work environment?
A dynamic and energetic work team, always striving for excellence. 
Employee happiness is a key component and fuel for success for any organization. What do you 
think of that?
The late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, may Allah have mercy on him, said: "My wealth is 
the happiness of my people." Happiness represents a comprehensive concept that includes the 
achievement of development and the quality of the work environment, which motivates employees 
for their generous bids and dedication to work. Here comes a great responsibility that I bear upon 
me. When an employee is happy, it means that he is engaged and when he is engaged, it means 
that he is ready to give his best performance and this is what makes the whole work organization 
integrated. 
What are the personal qualities that characterize a successful leader?
These are essential matters, of which I can mention the following; Good communication with 
others, ability to build a team, self-confidence, humility, humanity, constant activity, and looking at 
challenges as opportunities. 
What are your hobbies?
Sea.. Always and forever...and all the sports it includes such as fishing, diving and marine activities, 
in addition to falconry and archery. 
Do you have a final word for the staff of the PCFC/DMCA?
I say to my brothers and sisters, that we always strive to make the maritime sector in the Emirate of 
Dubai among the first and raise the flag of our beloved country high in all sectors. This is achieved 
through concerted efforts and always striving to perform the tasks entrusted to us to the fullest, 
and several factors can help in this by positive competition between what we do and what we are 
able to do, and to compare ourselves with ourselves and not with others, and it is very important 
to believe in ourselves and our capabilities. I also want to stress the importance of working as one 
and focusing on achieving leadership goals and making them our own goals.

“
„

البطاقة الشخصية:
االسم: الشيخ سعيد بن احمد بن خليفة آل مكتوم

المسمى: المدير التنفيذي لسلطة مدينة ديب المالحية
الحالة االجتماعية:  متزوج

عدد األبناء:  ثالثة (ولدين وبنت)
الشــهادة/التخصص: حاصــل علــى ماجيســتير يف إدارة المــوارد البشــرية ويف طــور إنجــاز شــهادة الدكتــوراه يف 

مجــال إدارة األعمــال

الخبرة العملية:
• 2020 إىل اآلن - المدير التنفيذي لسلطة مدينة ديب المالحية
• 2020-2020 - مساعد مدير بحث وتطوير - يب أند أو مارين

• 2020-2012 - ضابط أول تخطيط استراتيجي – موائن ديب العالمية
 

حدثنا عن تاريخ انضمامك إىل مؤسسة الموائن والجمارك والمنطقة الحرة PCFC "سلطة مدينة ديب المالحية  
"DMCA

صــدر  قــرار إداري بتاريــخ 2020-3-30 عــن ســعادة ســلطان أحمــد بــن ســليم رئيــس مؤسســة المــوائن والجمــارك 
والمنطقــة الحــرة بتعيينــي كمديــر تنفيــذي لســلطة مدينــة ديب المالحيــة، والــذي اعتبرتــه خطــوة هامــة يف مســيريت 

الوظيفيــة والمهنيــة والــذي آمــل أن أســاهم مــن خاللــه يف تطويــر المؤسســة والقطــاع البحــري يف إمــارة ديب.
 

قــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم رعــاه هللا "ليــس مــن المهــم يف أي منصــٍب أنــت لكــن 
المهــم مــا تقــوم بــه ومــا تقدمــه"، بمــاذا توصــي الموظفيــن مــن خــالل هــذه المقولــة؟

نحــن جميعــاً نتعلــم مــن قائدنــا وملهمنــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد حفظــه هللا. وبالفعــل، بإمــكان 
موظــف بســيط أن يكــون لــه أثــر عميــق مــن خــالل صدقــه وإخالصــه وتفانيــه يف عملــه. كمــا أريــد 
أن أؤكــد علــى حقيقــة أن كل شــيء ال يــدوم. مــا يتبقــى هــو المعرفــة التــي نشــاركها مــع فريــق 

العمــل والجهــود التــي نبذلهــا يف تعزيــز المــكان الــذي نتحمــل مســؤوليته.
 

ماذا أضافت لك مؤسسة PCFC/ DMCA؟
لقــد الحظــت أن قائدنــا ســعادة ســلطان بــن ســليم هــو يف الواقــع جنــدي يف الخطــوط األماميــة 
يف خدمــة ديب، كمــا نحــن جميعــاً. منــذ اللحظــة التــي خطــوت فيهــا إىل مكاتــب المؤسســة، 
شــعرت أنني لســت موظًفا يف شــركة وحســب، وإنما أنا واحد من الجنود المســتعدين 
لفعــل المســتحيل مــن أجــل إمــارة ديب وقيادتنــا الرشــيدة. كمــا تعلمــت أن القطــاع 
البحــري هــو دينامــو التجــارة يف إمــارة ديب وأننــا نلعــب دوًرا رئيســًيا يف وضــع 

دولتنــا الحبيبــة دولــة اإلمــارات يف قمــة التجــارة العالميــة.
 

ما هي أهم المميزات الموجودة يف بيئة العمل يف DMCA/PCFC؟
فريق عمل حيوي ونشيط، يسعى دائما للتميز.

 
ســعادة الموظفيــن هــي العنصــر الرئيســي ووقــود النجــاح ألي مؤسســة.. مــا 

رأيكــم يف ذلــك؟
يقــول المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان رحمــه هللا: "إن ثــرويت ســعادة شــعبي". 
العمــل  بيئــة  وجــودة  التنميــة  تحقيــق  يضــم  شــامالً  مفهومــاً  الســعادة  وتمثــل 
ممــا يكــون محفــزاً للموظفيــن ألســخى عطاءاتهــم وتفانيهــم يف العمــل. هنــا تــأيت 
مســؤولية كبيــرة أتحملهــا علــى عاتقــي. عندمــا يكــون الموظــف ســعيًدا، فهــذا يعنــي 
أنــه منخــرط وعندمــا يكــون منخرًطــا، فهــذا يعنــي أنــه مســتعد لتقديــم أفضــل أداء 

وهــذا مــا يجعــل منظمــة العمــل كاملــة متكاملــة.
 

ما هي الصفات الشخصية التي تميز القائد الناجح؟
اآلخريــن،  مــع  الجيــد  التواصــل  اآليت؛  منهــا  أذكــر  أن  يمكــن  أمــور جوهريــة  هــي 
والقــدرة علــى بنــاء فريــق عمــل، والثقــة بالنفــس، والتواضــع، واإلنســانية، والنشــاط 

الدائــم، والنظــر إىل التحديــات علــى أنهــا فــرص.
 

ما هي الهوايات التي تحب ممارستها؟
والغــوص  الصيــد  مثــل  رياضــات  مــن  يتضمنــه  مــا  وأبــداً...وكل  دائمــا  البحــر 

والرمايــة. بالصقــور  الصيــد  إىل  باإلضافــة  البحريــة،  والنشــاطات 
 

هل لديك كلمة أخيرة تود توجيهها لموظفي وموظفات PCFC/DMCA؟
أقــول إلخــويت وأخــوايت، إننــا نســعى دائمــا لجعــل القطــاع البحــري يف إمــارة ديب 
يف مصــاف األوائــل ورفــع علــم دولتنــا الحبيبــة عاليــاً يف كل القطاعــات. ويتحقــق 
ذلــك مــن خــالل تظافــر الجهــود والســعي دومــا ألداء المهــام المنوطــة بنــا علــى 
كمــل وجــه، ويمكــن لعــدة عوامــل أن تســاعد يف ذلــك بالمنافســة اإليجابيــة بيــن  أ
مــا نقــوم بــه ومــا نحــن قــادرون علــى عملــه، وأن نقــارن أنفســنا مــع أنفســنا وليــس 
مــع اآلخريــن، ومــن المهــم جــدا أن نؤمــن بذواتنــا وقدراتنــا. كمــا أريــد أن أؤكــد علــى 
أهميــة العمــل كشــخص واحــد والتركيــز علــى تحقيــق أهــداف القيــادة وجعلهــا أهدافنــا.


