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“Success is measured by the 
scale of ambition, not the 

humble beginnings.”

”يقاس النجاح بمقياس الطموح 
وليس البدايات المتواضعة.“

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

"الموائن والجمارك والمنطقة الحرة" تنظم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع هيئة الصحة بديب

مشاركة موظفي "الموائن والجمارك والمنطقة الحرة" يف برنامج 
"ديب لخبراء المستقبل"

PCFC organizes a blood donation campaign in cooperation with the Dubai Health Authority

 “PCFC” employees joins "Dubai Future Experts" program

The virtue of success in foreseeing the 
future early; The UAE was able to achieve 
a complete transformation towards smart 
services and developed the infrastructure 
of information technology, which enabled 
the state to transform the challenges 
of the Covid-19 crisis into achievements 
represented by the great  progress 
achieved by the e-commerce, information 
techno logy  and  f i nanc ia l  se rv i ces 
sec tors ,  benefiting from the development 
of the state’s capabilities at the level of 
ccommunications and digital systems, so 
that the UAE, through these achievements, 
proves that crisis management creates 
great opportunities, thanks to the wisdom 
of the wise leadership and its abil ity 
to  anticipate the future with an accurate 
vision of all possibilities that enabled us 
to anticipate crises in advance and manage 
them with high efficiency, which turned 
them into opportunities and achievements.

مبكــراً؛  المســتقبل  استشــراف  يف  النجــاح  بفضــل 
اســتطاعت اإلمــارات أن تحقــق التحــول الكامــل نحــو 
لتقنيــة  التحتيــة  البنيــة  وطــورت  الذكيــة  الخدمــات 
المعلومــات مــا مكــن الدولــة مــن تحويــل تحديــات 
أزمــة كوفيــد 19 إىل إنجــازات تمثــل بالتقــدم الكبيــر 
الــذي حققتــه قطاعــات التجــارة اإللكترونيــة وتقنيــة 
مــن  مســتفيدة  الماليــة،  والخدمــات  المعلومــات 
االتصــاالت  صعيــد  علــى  الدولــة  قــدرات  تطــور 
واألنظمــة الرقميــة، لتثبــت اإلمــارات مــن خــال هــذه 
كبيــرة،  فرصــاً  تخلــق  االزمــات  إدارة  أن  اإلنجــازات 
وقدرتهــا  الرشــيدة  القيــادة  حكمــة  بفضــل  وذلــك 
لكافــة  دقيقــة  برؤيــة  المســتقبل  استشــراف  علــى 
االحتمــاالت وهــو مــا مكننــا مــن التحســب مســبقاً 
لألزمــات وإدارتهــا بكفــاءة عاليــة وتحويلهــا إىل فــرص 

وإنجــازات.

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

نظمــت مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة وبالتعــاون مــع هيئــة الصحــة بــديب، حملــة للتبــرع بالــدم تحــت شــعار "بقطــرة دم تنقــذ حيــاة إنســان" وذلــك بمناســبة 
اليــوم العالمــي للتبــرع بالــدم والــذي يوافــق 14 يونيــو مــن كل عــام.

وأفــاد ســعادة ســلطان أحمــد بــن ســلّيم رئيــس مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة، بأنــه يــأيت تنظيــم الحملــة ضمــن خطــة برامــج المســؤولية المجتمعيــة 
للمؤسســة، والتــي تهــدف إىل تعزيــز مفهــوم المشــاركة والمســؤولية االجتماعيــة، وغــرس القيــم اإلنســانية لــدى الموظفيــن، وتنميــة روح العطــاء، وتوعيــة الموظفيــن 

بالفوائــد الصحيــة واإلنســانية للتبــرع بالــدم، كونــه أحــد أهــم األســباب التــي تســاهم يف إنقــاذ حيــاة الكثيريــن وتســهم يف الحفــاظ علــى صحــة اإلنســان.

كثــر مــن 80 متبــرع مــن مختلــف اإلدارات والوحــدات  كــد بــن ســلّيم بــأن الحملــة قــد القــت إقبــاالً مــن عــدد كبيــر مــن الموظفيــن والمتعامليــن، حيــث بلــغ عــدد المشــاركين أ وأ
التنظيميــة التابعــة للمؤسســة ومتعامليهــا، وهــذا العــدد الكبيــر مــن المتبرعيــن يعكــس إحساســهم العميــق بالمســؤولية تجــاه المجتمــع والفئــات المحتاجــة، وهــو مــا 

يترجــم نجــاح جهــود المؤسســة وســعيها الدائــم ألن تكــون عنصــراً فعــاالً يخــدم فئــات المجتمــع المختلفــة. 

وصــرح رئيــس مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة، بــأن المؤسســة وضمــن خططهــا وبرامجهــا يف مجــال المســؤولية المجتمعيــة، تحــرص علــى ترســيخ ثقافــة 
التطــوع وخدمــة الوطــن، وأســس العمــل اإلنســاين والخيــري، وحملــة التبــرع بالــدم هــي إحــدى تلــك البرامــج التــي تخــل ضمــن أجنــدة هــذا العــام إىل جانــب العديــد مــن 

المبــادرات المجتمعيــة األخــرى التــي تلبــي توجهــات الخطــة االســتراتيجية 2021-2025.

The Ports, Customs and Free Zone Corporation (PCFC), in cooperation with the Dubai Health Authority, organized a blood donation campaign 
under the slogan "A drop of blood saves a human life" on the occasion of the World Blood Donor Day, which falls on June 14 of each year.

His Excellency Sultan Ahmed bin Sulayem, Chairman of the Ports, Customs and Free Zone Corporation, stated that the organization of 
the campaign comes as part of the Corporation’s social responsibility programs plan, which aims to enhance the concept of participation 
and social responsibility, instill human values among employees, develop the spirit of giving, and educate employees about the health and 
humanitarian benefits of blood donation, for being one of the most important reasons that contribute to saving many lives and contribute 
to maintaining human health.

Bin Sulayem confirmed that the campaign 
was well received by a large number of 
employees and customers, as the number of 
participants reached more than 80 donors 
from various departments and business 
units of the Corporation and its customers, 
referring that this large number of donors 
reflects their deep sense of responsibility 
towards society and needy groups, which 
translates the success of the Corporation’s 
efforts and constant quest to be an effective 
component serving the various segments of 
society.

The Chairman of the PCFC stated that the Corporation, within its plans and programs in the field of social responsibility, is keen to establish 
a culture of volunteering and serving the country, and the foundations of humanitarian and charitable work, adding that the blood donation 
campaign is one of those programs that are included in this year's agenda along with many community initiatives that meet the directions 
of the strategic plan 2021-2025.

انضــم كل مــن خليفــة النيــادي وزينــب خميــس مــن 
مــن  الثانيــة  للدفعــة  واالتصــال  االســتراتيجية  إدارة 
برنامج ديب لخبراء المستقبل والذي يضم موظفين 
مــن 18 جهــة حكوميــة يف ديب مــن مســتويات اإلدارة 
العليــا والمتوســطة يف 10 قطاعــات حيويــة، ويغطــي 
“محلــل  هــي  رئيســة  مســتويات  ثاثــة  البرنامــج 
مســتقبلي”، و“تنفيــذي مســتقبلي”، و“اســتراتيجي 

مســتقبلي”.
Khalifa AlNeyadi and Zainab Khamis from 
Strategy and Communications Department 
have joined the second batch of the Dubai 
Future Experts Program, which includes 
employees from 18 government entities in 
Dubai from senior and middle management 
levels in 10 vital sectors, and covers three 
main levels: ”Future Analyst,“ and ”Future 
Executive“ ”Future Executive“, and ”Future 
Strategist“.



بالهول: مستمرون يف تطوير خدماتنا ومواصلة مسيرة النجاح التي 
تعزز موقعنا الريادي على خارطة العمل الحكومي يف ديب

Belhoul: We are continuing to develop our services and pursue 
the path of success that enhances our leadership position on 

the map for Government action in Dubai

الرئيــس التنفيــذي لدائــرة التخطيــط والتطويــر – تراخيــص والرئيــس التنفيــذي لســلطة مــوائن ديب يؤكــد علــى أن تبنــي 
بيئــة محفــزة علــى االبتــكار وإشــراك الموظفيــن يف اتخــاذ القــرارات يعــد ســبباً رئيســياً يف تحقيــق الكثيــر مــن اإلنجــازات 
والنجاحــات، ويوصــي جميــع الموظفيــن بأهميــة الــوالء المؤسســي، والصــدق والتفــاين يف أداء المهــام لرفــع رايــة المؤسســة 

يف جميــل المحافــل.
The CEO of the of Planning and Development Department - Trakhees and the CEO of Dubai Ports Authority confirms 
that adopting a stimulating environment for innovation and involving employees in decision-making is a major reason for 
accomplishing many achievements and successes, and recommends to all employees the importance of institutional loyalty, 
honesty and dedication in performing tasks to raise the banner of the corporation in all forums.

“
„

البطاقة الشخصية:
االسم: عبدهللا محمد بالهول

المســمى الوظيفــي: الرئيــس التنفيــذي لدائــرة التخطيــط والتطويــر - تراخيــص/ الرئيــس التنفيــذي لســلطة 
مــوائن ديب

الحالة االجتماعية:  متزوج
عدد األبناء:  2

الشهادة/التخصص: شهادة بكالوريوس يف الهندسة المعمارية

الخبرة العملية: 
1988 - 1996 مهندس مشروع - وزارة األشغال العامة

1996 - 2000 مهندس صيانة - موائن ديب وسلطة المنطقة الحرة لجبل علي
2001 - 2004 مهندس مشروع - مؤسسة الموائن والجمارك والمنطقة الحرة

2005 - 2006 مدير أول مشاريع - مؤسسة الموائن والجمارك والمنطقة الحرة
2008 - 2019 مدير إدارة الهندسة المدنية - دائرة التخطيط والتطوير – تراخيص

2019 إىل اآلن الرئيس التنفيذي - دائرة التخطيط والتطوير – تراخيص
2020 إىل اآلن الرئيس التنفيذي - سلطة موائن ديب

 
PCFC حدثنا عن تاريخ انضمامك إىل مؤسسة الموائن والجمارك والمنطقة الحرة

انضممــت إىل المؤسســة يف العــام 1996 كمهنــدس صيانــة، ومــن ثــم انتقلــت للعمــل يف إدارة المشــاريع. 
ويف عــام 2008 توليــت مهــام إدارة الهندســة المدنيــة يف دائــرة التخطيــط والتطويــر - تراخيــص، أمــا اآلن أتــوىل 

مهــام الرئيــس التنفيــذي لدائــرة التخطيــط والتطويــر -تراخيــص، وســلطة مــوائن ديب.
 

ماذا تعلمت أو ماذا أضافت لك PCFC؟
تعــد PCFC  مرحلــة مهمــة يف حيــايت العمليــة فقــد أضافــت يل الكثيــر وذلــك بســبب تنــوع مهــام واختصاصــات 

المؤسسة.

مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة مــرت بمراحــل كثيــرة أضافــت لجميــع العامليــن فيهــا مــن 
مختلــف الفئــات الوظيفيــة العديــد مــن الخبــرات. كمــا أن المشــاريع النوعيــة التــي تديرهــا المؤسســة أثــرت 
يف خبــرايت يف شــتى المجــاالت، كالمشــاريع البحريــة، والمشــاريع العماقــة مثــل نخلــة جميــرا وجــزر العالــم، 
كتســاب خبــرة يف المشــاريع الصناعيــة النوعيــة يف المناطــق الحــرة بــديب. باإلضافــة إىل ذلــك،  باإلضافــة إىل ا
كتســاب خبرات متنوعة واعتبرها متميزة،  فإن التعامل المســتمر مع الجهات الحكومية يف ديب ســاهم يف ا
فــكل هــذه المهــام البــد وأنهــا تصقــل قــدرات الموظفيــن والقــادة علــى حــد ســواء، وتجعلهــم قادريــن علــى 
كبــة كافــة أشــكال التطــور الــذي تشــهده دولــة اإلمــارات  مواجهــة جميــع أنــواع التحديــات المســتقبلية، وموا

بشــكل عــام وديب بشــكل خــاص.
 

باختصار، ما هي أهم المشاريع والمبادرات التي تفخر بإنجازها؟
هنــاك العديــد مــن المشــاريع التــي أفخــر بإنجازهــا بتوجيهــات مــن قيــادة المؤسســة وبمشــاركة فريــق عملــي 

المميــز، ومــن أهــم مــا يمكــن ذكــره:

عضويتــي يف لجنــة تطويــر إجــراءات تراخيــص أعمــال البنــاء يف إمــارة ديب، والتــي تكللــت بالنجــاح لتكــون 	 
"تراخيــص" هــي أول ســلطة تقــوم بإصــدار رخصــة بنــاء عــن طريــق النظــام الموحــد إلمــارة ديب.

المشاركة يف إنجاز كود ديب للبيئة المؤهلة.	 
 	 The ) و ( Royal Atlantis ) المشــاركة يف إصــدار تراخيــص الكثيــر مــن المشــاريع المميــزة يف ديب مثــل

.( Nakheel Mall ) و (Point
المشــاركة يف إدارة وتنفيــذ وإنجــاز مشــاريع متنوعــة و متميــزة يف جافــزا ( جافــزا 1 و مبــاين المكاتــب 16 	 

و17 و 18 و 19) وتوســيعات مينــاء جبــل علــي.
حصــر األراضــي التابعــة للمؤسســة واســتكمال اإلجــراءات الازمــة بدائــرة االراضــي واألمــاك لحفــظ حقــوق 	 

المؤسسة.
المشــاركة يف عضويــة لجــان مشــروع قطــار االتحــاد (اللجنــة اللوجســتية لدعــم مشــروع قطــار االتحــاد يف 	 

ديب) و (مجلــس إدارة االتحــاد للقطــارات).
 

ما هي أهم المميزات الموجودة يف بيئة العمل يف "تراخيص"؟
بيئــة العمــل يف "تراخيــص" تعــد إيجابيــة ومبنيــة علــى الثقــة وروح الفريــق الواحــد والشــعور بأننــا كلنــا 
مجموعــة واحــدة متســاوون يف هــدف واحــد وهــو تحقيــق رؤيــة المؤسســة وفــق توجهــات حكومتنــا الرشــيدة، 
ويف "تراخيــص" نتبنــى سياســة البــاب المفتــوح داخليــاً وخارجيــاً (للموظفيــن والعمــاء علــى حــد ســواء)، 
كهم يف عمليــة اتخــاذ القــرارات، إىل جانــب  وأحــرص دائمــاً علــى تمكيــن الموظفيــن وخصوصــاً الشــباب وإشــرا

خلــق بيئــة محفــزة علــى اإلبــداع واالبتــكار.
 

تعتبــر "تراخيــص" إحــدى أهــم الدوائــر يف ديب ومــن الدوائــر المتميــزة علــى مســتوى المؤسســة، وقــد 
عملــت منــذ انطالقهــا علــى تقديــم خدمــات نوعيــة للمتعامليــن واســتقطاب المســتثمرين.. حدثنــا عــن 

بعــض أســرار هــذا النجــاح والتميــز.
ال شــك أن تبســيط اإلجــراءات والســبق والريــادة لتوفيــر جميــع الخدمــات إلكترونيــاً ســاهم يف زيــادة كفــاءة 
وفعاليــة جــودة ودقــة الخدمــات التــي يقدمهــا فريــق عملنــا المتميــز، حيــث تبنــت "تراخيــص" أحــدث المعاييــر 
العالميــة لتحقيــق راحــة وســعادة المتعامليــن مــن خــال (نظــام إدارة الجــودة اآليــزو والنمــوذج األورويب 
لــألداء المتميــز EFQM)، والمشــاركة الفعالــة يف الكثيــر مــن المبــادرات المحليــة التــي عــززت جــودة وكفــاءة 

الخدمــات النوعيــة التــي نقدمهــا لمتعاملينــا.

ونتيجــة لهــذا التميــز فقــد اســتحقت تراخيــص الفــوز بالعديــد مــن الجوائــز مــن بينهــا: جائــزة برنامــج حمــدان 
بــن محمــد للحكومــة الذكيــة، وجائــزة اإلمــارات للطاقــة، وجائــزة الشــيخ خليفــة لامتيــاز الــدورة 17، ونيــل 
شــهادة االعتمــاد مــن مركــز االعتمــاد الــدويل يف اإلمــارات. وهــذا النجــاح المتميــز كان ثمــرة اإلصــرار والعزيمــة 
مــن جميــع القيــادات التــي تعاقبــت علــى إدارة "تراخيــص"، حيــث أن طريــق النجــاح ليــس لــه نهايــة، لذلــك 
نحــن مســتمرون يف تطويــر خدماتنــا ومواصلــة مســيرة النجــاح التــي تعــزز موقعنــا الريــادي علــى خارطــة 

العمــل الحكومــي يف ديب.
 

قــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم رعــاه هللا "مــن يخــاف لــن يبــادر ، ومــن ال يبــادر 
لــن ينجــح.. دع تــرددك وانطلــق نحــو النجــاح" بمــاذا توصــي الموظفيــن مــن خــالل هــذه المقولــة؟

كمــا تــم ذكــره ســالفاً، فــإن تبنــي بيئــة محفــزة لابتــكار وإشــراك الموظفيــن يف اتخــاذ القــرارات كان ســبباً 
ندعــو  أن  علــى  نحــرص  دائمــاً  فإننــا  عليــه  وبنــاء  والنجاحــات،  اإلنجــازات  مــن  الكثيــر  تحقيــق  يف  رئيســياً 
الموظفيــن للمبــادرة والتفكيــر خــارج الصنــدوق واالبتعــاد عــن الطريقــة النمطيــة يف تنــاول ومعالجــة األمــور، 
فمــن ال يخطــئ ال يصيــب. وأدعــو المــدراء لتقديــم الدعــم المســتمر وتبنــي اآلراء واالقتراحــات المجديــة التــي 
يقدمهــا الموظفــون ومســاندة أصحــاب األفــكار النيــرة، والوقــوف جنبــاً إىل جنــب مــع إخوانهــم الموظفيــن 
وذلــك بتبنــي أفكارهــم وعــدم االســتهانة بهــا، وتحفيــز وتكريــم الناجحيــن والمتميزيــن منهــم، وعــدم إحبــاط 

أصحــاب األفــكار والمحــاوالت التــي لــم يحالفهــا التوفيــق.
 

يف رأيك، ما هي الصفات الشخصية التي تميز القائد الناجح؟
كــد قائدنــا وملهمنــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس  أ
الــوزراء حاكــم ديب، رعــاه هللا، أن القائــد الحقيقــي يصنــع قــادة، والمؤسســة الحقيقيــة هــي التــي تصنــع ثقافــة 
تســمح ألفرادهــا بالنمــو. وأضــاف ســموه أن اإلرث الحقيقــي ألي قائــد يف أيــة مؤسســة هــو صناعــة الرجــال، 
وترســيخ ثقافــة اإلخــاص، وبنــاء روح الفريــق، وغــرس بــذور التجديــد واالبتــكار، فــكل تلــك الصفــات هــي تمامــاً 

التــي تميــز القائــد الناجــح.
 
 

ما هي الهوايات التي تحب ممارستها؟
لنــا شــعوًرا إيجابًيــا 	  التوتــر وتوفــر  الزراعــة والتــي لهــا دور كبيــر يف منحنــا الطاقــة اإليجابيــة والحــد مــن 

واالســترخاء. باالنســجام 
السفر، إلثراء المعلومات واالطاع على ثقافات جديدة.	 

 
كلمة أخيرة توجهها لموظفي وموظفات PCFC/تراخيص.

أوصــي جميــع إخــواين الموظفيــن والموظفــات بأهميــة الــوالء المؤسســي، والصــدق والتفــاين يف أداء المهــام، 
والعمــل الــدؤوب لرفــع رايــة المؤسســة يف جميــل المحافــل، وذلــك لتحقيــق رؤيــة وأهــداف إمــارة ديب ودولــة 
اإلمــارات، كمــا أدعوهــم للمثابــرة علــى التعلــم مــن الخبــرات الجديــدة، والعمــل بــروح الفريــق الواحــد لتوحيــد 

الغايــات والوصــول إىل أســمى درجــات الــريق والنجــاح.



Personal card:
Name: Eng. Abdullah Mohammed Belhoul
Job title: CEO of Planning and Development Department - Trakhees / CEO of Dubai Ports Authority
Marital status: Married
Number of children: 2
Degree/Specialization: Bachelor's Degree in Architectural Engineering

Career Experience: 
	  1988 - 1996 Project Engineer - Ministry of Public Work
	  1996 - 2000 Maintenance Engineer - Dubai Ports and Jebel Ali Free Zone Authority (JAFZA)
	  2001 - 2004 Project Engineer - Ports, Customs and Free Zone Corporation (PCFC)
	  2005 - 2006 Senior Project Manager - Ports, Customs and Free Zone Corporation
	  2008 - 2019 Director of Civil Engineering Dept., - Planning and Development Dept., - Trakhees
	  2019 to Present Chief Executive Officer - Planning and Development Department - Trakhees
	  2020 to Present Chief Executive Officer - Dubai Ports Authority
 
Tell us about the background of your joining PCFC
I’ve joined the organization in 1996 as a maintenance engineer, and then moved to work in 
project management. In 2008, I assumed the duties of the Civil Engineering Division in the 
Department of Planning and Development - Trakhees, and now I took up the functions as the 
CEO of Planning and Development Department- Trakhees, and the Dubai Ports Authority.
 
What did you learn or what did PCFC add to you?
PCFC is an important stage in my working life, as it added a lot to me because of the diversity 
of the functions and specializations of the corporation.

The Ports, Customs and Free Zone Corporation has gone through many stages, adding many 
experiences to all its employees from different job categories. The specific projects managed 
by the corporation affected my experiences in various fields, such as marine projects, and giant 
projects such as Palm Jumeirah and the World Islands, in addition to gaining experience in 
high-quality industrial projects in Dubai Free-Zones. In addition, the continuous interaction 
with government agencies in Dubai contributed to the acquisition of various experiences which 
I consider them extraordinary. All these tasks must refine the capabilities of employees and 
leaders alike, and make them able to face all kinds of future challenges, and keep pace with all 
forms of development witnessed by the UAE in general and Dubai in particular.

In short, what are the most important projects and initiatives that you are most proud of 
accomplishing them?
There are many projects that I am proud to accomplish under the guidance of the corporation’s 
leadership and with the participation of my distinguished teamwork, and the most important of 
which can be mentioned:

•	 My membership in the Committee of Licensing Procedures for Building Works in the Emirate 
of Dubai, which was successful in making ”Trakhees“ the first authority to issue a building 
permit  through the unified system of the Emirate of Dubai.

•	 Participation in the completion of the Dubai Universal Design Code.
•	 Participation in the issuance of licenses for many distinguished projects in Dubai, such as 

(Royal  Atlantis), (The Point) and (Nakheel Mall).
•	 Participation in the management, implementation and completion of various distinguished   

projects in JAFZA (JAFZA 1, office buildings No. 16, 17, 18 and 19) and the expansions of 
Jebel Ali Port.

•	 Inventory of the lands belonging to the corporation and complete the necessary procedures 
at the Department of Land and Property in Dubai to preserve the rights of the corporation.

•	 Participation in the membership of the Etihad Rail Project Committees (the Logistics 
Committee to Support the Etihad Rail Project in Dubai) and (Etihad Rail Board of Directors).

 
What are the most important advantages in the work environment in “Trakhees”?
The work environment at ”Trakhees“ is positive and based on trust, team spirit, and the feeling 
that we are all one group, equal in targeting one goal, which is to achieve the vision of the 
corporation in accordance with the directions of our rational government. At ”Trakhees“, we 
adopt an open-door policy both internally and externally (for both employees and customers), 
and I am always keen on empowering employees, especially youth, and involving them in decision-
making process, as well as creating an environment that stimulates creativity and innovation.
 
“Trakhees” is considered one of the most important departments in Dubai and one of 
the distinguished departments at the level of the institution, and it has worked since its 
inception to provide high-quality services to customers and attract investors... Tell us about 
some of the secrets of this success and excellence.
There is no doubt that the simplification of procedures and the pioneering and leadership in 
providing all services electronically contributed to increasing the efficiency and effectiveness 
of the quality and accuracy of the services provided by our distinguished teamwork. ”Trakhees“ 
has adopted the latest international standards to achieve the convenience and happiness of 
customers through (Quality Management System ISO and the European Foundation for Quality 
Management EFQM), beside the active participation in many local initiatives that enhanced the 
quality and efficiency of the quality services we provide to our customers.
As a result of this distinction, ”Trakhees“ deserved to win many awards, including: Hamdan 
bin Mohammed Smart Government Award, Emirates Energy Award, The Sheikh Khalifa 
Excellence Award of the 17th cycle and obtaining an accreditation certificate from the Emirates 
International Accreditation Centre. This distinctive success was the result of the persistence 
and determination of all the successive leaders of the ”Trakhees“ Department, as the path to 
success has no end, so we are continuing to develop our services and continue the path of 
success that enhances our leadership position on the government action map in Dubai.
 
His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, may Allah protect him, said 
"Who’s afraid will not take the initiative, and he who does not take the initiative will not 
succeed... Leave your hesitation and go towards success." What do you recommend to 
employees through this quote?
As mentioned earlier, adopting an environment encouraging for innovation and engaging 
employees in decision-making was a major factor for achieving many accomplishments and 
successes, and accordingly, we are always keen to invite employees to take the initiative and 
think outside the box and stay away from the stereotypical way of handling matters, so whoever 
does not make it wrong, will not make it right. I call on the managers to provide continuous 
support and adopt the feasible opinions and suggestions provided by the employees and support 
the owners of bright ideas, and stand side by side with their fellow employees by adopting their 
ideas and not underestimating them, motivating and honoring the successful and distinguished 
among them, and not frustrating the owners of ideas and attempts that were not successful.
 
In your opinion, what are the personal qualities that characterize a successful leader?
Our leader and inspirer, His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President 
and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, may Allah protect him, affirmed that a true 
leader creates leaders, and a true organization creates a culture that allows its members to 
grow. His Highness added that the true legacy of any leader in any institution is building men, 
consolidating a culture of sincerity, reinforcing team spirit, and planting seeds of renewal and 
innovation, all of these qualities are exactly what distinguish a successful leader.
 
What are your hobbies?
•	 Agriculture, which has a great role in giving us positive energy, reducing stress and providing 

us with a positive sense of harmony and relaxation.
•	 Travel, to enrich information and learn about new cultures.
 
A final word to the staff of PCFC/Trakhees.
I recommend to all my fellow male and female employees the importance of institutional 
loyalty, honesty and dedication in performing tasks, and diligent work to raise the banner of the 
corporation in all forums, in order to achieve the vision and objectives of the Emirate of Dubai 
and the UAE. I also invite them to persevere in learning from new experiences, and to work in a 
team spirit to unify goals and reach the highest levels of progress and success.


