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مواجهة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب
Confront money laundering and combat the financing
of terrorism
تســاهم مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة يف دعــم الحملــة اإلعالميــة التــي أطلقتهــا وزارة االقتصــاد
 ويــأيت ذلــك تماشــيا ً مــع متطلبــات الدولــة لمجموعة العمل،لمواجهــة غســل األمــوال ومكافحــة تمويــل اإلرهــاب
 ويتمثــل دور المؤسســة يف نشــر الوعــي عــن.المــايل ومحــددات االســتراتيجية الوطنيــة لمواجهــة غســل األمــوال
أهميــة توفيــر بيانــات المســتفيد الحقيقــي الخاصــة بســلطات الترخيــص التابعــة لهــا كدائــرة التخطيــط والتطويــر
. وســلطة مدينــة ديب المالحيــة، تراخيــصPorts, Customs, and Free Zone Corporation contributes to supporting the media campaign
launched by the Ministry of Economy to confront money laundering and combat the financing
of terrorism, and this comes in line with the country's requirements for the Financial
Action Group and the determinants of the national strategy to combat money laundering.
The role of the Corporation is to raise awareness about the importance of providing the
real beneficiary data of its licensing authorities, such as the Department of Planning and
Development - Trakhees, and the Dubai Maritime City Authority.

النشرة اإللكترونية

“نستثمر باألفكار المبتكرة والواعدة
التي تترك أثرا ً إيجابيا ً على حياة
”.اإلنسان
“We invest in innovative and
inspiring ideas that impact
human lives positively.”
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
 رئيس المجلس التنفيذي،ويل عهد ديب

Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum
The crown prince of Dubai, Chairman of the executive Council

Bin Sulayem: We are committed to implementing our principles of preserving
our human capital by creating a distinguished work environment

 ملتزمون بتطبيق مبادئنا المتمثلة بالحفاظ على:بن سل ّيم
رأس مالنا البشري عبر خلق بيئة عمل متميزة

 وذلــك إلنعــاش الموظفيــن خــال فصــل،نظمــت مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة فعاليــات "صيفكــم بــارد" لجميــع الوحــدات التنظيميــة واإلدارات التابعــة لهــا
.الصيــف بالمثلجــات والمشــروبات البــاردة التــي تســهم يف تعويــض الجســم مــا يفقــده مــن ســوائل خــال فتــرة النهــار
 بــأن المؤسســة ومــن خــال الدوائــر والســلطات التابعــة لهــا تقــدم خدمــات،وأفــاد ســعادة ســلطان أحمــد بــن ســل ّيم رئيــس مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة
 وهــي خدمــات ميدانيــة تتطلــب مــن، مــن بينهــا خدمــات الترخيــص والتفتيــش والتحليــل والرقابــة والتصريــح األمنــي والفحــص الفنــي وغيرهــا،متنوعــة لمتعامليهــا
، لذلــك حرصــت المؤسســة علــى توفيــر بيئــة عمــل إيجابيــة ومتميــزة تحقــق ســعادة الموظفيــن،الموظفيــن العامليــن التواجــد بشــكل مباشــر يف المواقــع خــارج المكاتــب
. بمــا ينعكــس إيجاب ـا ً علــى ســعادة المتعامليــن،وتحفزهــم علــى اإلنتــاج وبــذل الجهــود المضاعفــة
وأشــار ســعادته إىل إطــاق المؤسســة مبــادرة "صيفكــم بــارد" والمتمثلــة يف توزيــع المثلجــات المنعشــة التــي تســهم يف التخفيــف مــن آثــار ارتفــاع درجــات الحــرار خــال فتــرة
 موضحـا ً بــأن المبــادرة تشــمل تقديــم اإلرشــادات والنصائــح بشــأن الســلوكيات الصحيــة التــي يجــب عليهــم اتباعهــا،الظهيــرة علــى الموظفيــن يف مختلــف مواقــع المؤسســة
. لحمايتهــم مــن التعــرض أليــة إصابــات أو مضاعفــات بدنيــة تنعكــس ســلبا ً علــى صحتهــم،خاصــة يف فصــل الصيــف
وأ كــد رئيــس مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة علــى التــزام المؤسســة بتطبيــق مبادئهــا المتمثلــة بالحفــاظ علــى رأس مالهــا البشــري عبــر خلــق بيئــة عمــل
 واالمتثــال لمعاييــر الســامة، مــن خــال توفيــر االهتمــام والعنايــة لجميــع الفئــات الوظيفيــة،متميــزة وتنافســية تتوافــق مــع التوجهــات الحكوميــة تحفــز علــى العمــل واإلنتــاج
.لــدى تقديــم الخدمــات لترســيخ ثقافــة األداء الرفيــع والجــودة العاليــة يف منظومــة الخدمــات المقدمــة للشــركاء والمتعامليــن والمجتمــع

سعادة سلطان أحمد بن سل ّيم
رئيس م ٔوسسة المواينٔ والجمارك والمنطقة الحرة
H.E. Sultan Ahmed bin Sulayem
Chairman of Ports, Customs and Free Zone
Corporation (PCFC)

The Ports, Customs and Free Zone Corporation (PCFC) organized “Cool Summer” activities for all business units and departments affiliated with it, in order to freshen up the employees
during the summer with ice cream and cold drinks that helps the body to make up fluids it loses during the day.
His Excellency Sultan Ahmed bin Sulayem, Chairman of the Ports, Customs and Free Zone Corporation, stated that the Corporation, through its departments and authorities, provides a
variety of services to its customers, including licensing, inspection, analysis, control, security clearance, technical examination and others, which are field services that require employees
working directly in some sites outside the offices, so the institution was keen to provide a positive and distinct work environment that achieves the happiness of the employees, and motivates
them to produce and make double efforts, which will reflect positively on the happiness of the customers.
Ibn Sulayem pointed out that the Corporation launched the “Cool Summer” initiative, which is represented in distributing refreshing ice cream that contributes to alleviating the effects of
high temperatures during the afternoon on employees in the various sites of the Corporation, explaining that the initiative includes providing instructions and advice on healthy behaviours
that they must follow, especially in the summer, to protect them from any injuries or physical complications that negatively affect their health.
The Chairman of PCFC affirmed the Corporation’s commitment to applying its principles of preserving its human capital by creating a distinct and competitive work environment in line with
government directions that stimulate work and production, by providing attention and care to all job categories, and complying with safety standards when providing services to establish a
culture High performance and high quality in the system of services provided to partners, customers and the community.

الخوري :ال مجد بدون شدائد ،دائما ً اغتنم الفرصة لفتح
أبواب جديدة

Al Khoori: No glory without adversities, I always take
the opportunity to open new doors

“

المديــر التنفيــذي لمكتــب الوكيــل المالحــي للســفن الخشــبية اســتحق أن ينــال شــرف هــذا المنصــب إلنجازاتــه المتميــزة يف
قطــاع األمــن ،فخــور لتمكنــه مــن دمــج أصحــاب الهمــم يف العمــل ضمــن فريــق عملــه ،نــال العديــد مــن الجوائــز والتكريمــات،
وتصــدر عناويــن الصحــف اإلماراتيــة لرفضــه رشــوة بقيمــة  ٩٨مليــون درهــم.

„

The Chief Executive Officer of the Marine Agency for Wooden Dhows, who is proud to be able to integrate people of
determination into his teamwork, have received numerous awards and honors, and made headlines of the UAE newspapers
for refusing a bribe of 98 million dirhams.

البطاقة الشخصية:
االسم :محمود محمد أمين الخوري
المسمى الوظيفي :المدير التنفيذي لمكتب الوكيل المالحي للسفن الخشبية
الحالة االجتماعية :متزوج
عدد األبناء3 :
الشهادة /التخصص :دبلوم يف الهندسة وإدارة األمن وعدد من الشهادات األخرى يف مجال اإلدارة
الخبرة المهنية:
 2020إىل اآلن :المدير التنفيذي لمكتب الوكيل المالحي للسفن الخشبية.
 :2004-2019المدير التنفيذي للعالمية لألمن -المدير التنفيذي إلدارة األمن بالمؤسسة.
 :2003مدير األمن يف مؤسسة الموائن والجمارك والمنطقة الحرة.
 :2003 - 2000مساعد مدير مؤسسة الموائن والجمارك والمنطقة الحرة.
 :1999 - 1990مراقب األمن يف سلطة ميناء راشد.
خــال فتــرة مســيريت المهنيــة ،تــم تكليفــي ً
أيضــا بمنصــب نائــب رئيــس مجلــس إدارة القريــة العالميــة يف عــام
 .2001باإلضافــة إىل ذلــك ،تــم تعيينــي ً
أيضــا كعضــو يف مجلــس إدارة مــوائن ديب العالميــة يف جيبــويت.
حدثنا عن تاريخ انضمامك إىل مؤسسة الموائن والجمارك والمنطقة الحرة .PCFC
بــدأت العمــل مــع  PCFCعندمــا كانــت ال تــزال تســمى "ســلطة مينــاء راشــد" .عملــت بجهــد وشــققت
طريقــي وأصبحــت مديــرا ً لألمــن .ونظـ ًرا إلمكانيــايت ،تــم إصــدار قــرار مــن قبــل رئيــس مجلــس اإلدارة ،ســعادة
ســلطان أحمــد بــن ســليم ،بتعيينــي كمديــر تنفيــذي ألمــن المؤسســة .هــذا التغييــر كان ســببا ً يف صعــودي إىل
قمــة مســيريت المهنيــة ،فبصــرف النظــر عــن إدارة أمــن المؤسســة ،فقــد رأ يــت الفرصــة إلنشــاء شــركة أمنيــة
لدعــم العمليــات ،وتــم إنشــاء "العالميــة لألمــن" حيــث أصبحــت المديــر التنفيــذي لهــا ً
عامــا،
أيضــا .بعــد ً 14
انتقلــت مــن إدارة األمــن إىل مكتــب الوكيــل المالحــي للســفن الخشــبية لتــويل مهمــة المديــر التنفيــذي.

قــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم رعــاه هللا "ال مــكان لكلمــة مســتحيل يف قامــوس
ماذا أضافت لك PCFC؟
القيــادة ،ومهمــا كانــت الصعوبــات كبيــرة ،فــإن اإليمــان والعزيمــة واإلصــرار كفيلــة بالتغلــب عليهــا" .بمــاذا
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لمكتــب الوكيــل المال
ال تنظــر إىل التحديــات علــى أنهــا عقبــات تقــف يف طريــق تحقيــق هدفــك ،انظــر إليهــا كفرصــة إلبــراز براعتــك
حقيقــي بالنســبة يل .أنــا ممتــن لرئيســنا لمنحــي تلــك الفرصــة.
وإبداعــك .هــذا الوبــاء هــو أحــد أ كبــر التحديــات التــي تواجــه جيلنــا ولكــن مســيرة العمــل مســتمرة.
لعبــت التكنولوجيــا دو ًرا رئيسـ ًيا يف الوفــاء بمســؤولياتنا ،ولكــن بــدون اإليمــان والتصميــم والتقديــر لــن يكــون
ما هو اإلنجاز المشرف الذي تفخر وتعتز به؟
ذلــك ممك ًنــا علــى اإلطــاق.
مــن بيــن جميــع الجوائــز التــي تلقيتهــا طــوال مســيريت المهنيــة ،أ كثــر مــا أفخــر بــه هــو منــح أصحــاب الهمــم
الفرصــة لالنضمــام إىل فريــق عملــي .لقــد ألهمنــا قادتنــا العظمــاء وغرســوا معنــى قيمــة الشــمولية وأنــا ممتــن يف رأيك ،ما هي الصفات الشخصية التي تميز القائد الناجح؟
ألننــي قــادر علــى تنفيذهــا.
إن وجــود قناعــة راســخة والتــزام قــوي هــو الــذي يمكِّــن الفريــق مــن التفــوق .فضـا ً عــن وجــود قــدوة إيجابيــة
 كمــا قــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم يف كتابــه تأمــات يف الســعادة واإليجابيــةما هي أهم المميزات الموجودة يف بيئة العمل يف مكتب الوكيل المالحي للسفن الخشبية؟
"القــدوة واإليجابيــة أســرع وأقــوى طريقــة للتعلــم ،فالنــاس ال ينظــرون لكلماتــك بقــدر مــا ينظــرون ألفعالــك".
االحتــرام المتبــادل والتفاهــم وامتــاك اإلرادة الحــرة ،يمكــن ألي شــخص يف فريقنــا التعبيــر عــن أفــكاره وآرائــه
واقتراحاتهــا ،بيئــة العمــل هــذه تمنــح فريقنــا الدافــع واإللهــام للتميــز يف كل مــا يقومــون بــه.
ما هي الهوايات التي تحب ممارستها؟
الصيــد ألنــه يعلــم الصبــر ،كمــا أشــارك هــذه الهوا يــة مــع عائلتــي وأصدقــايئ .وأيض ـاً ،الســفر ألنــه عــاج جيــد
ُيعــد مكتــب الوكيــل المالحــي للســفن الخشــبية أحــد الوحــدات التنظيميــة الجديــدة التــي أضيفــت ألخــذ قســط مــن الراحــة ،باإلضافــة إىل لعــب كــرة القــدم حيــث كنــت ملتحق ـا ً بفريــق كــروي ولــم يتوقــف
للمؤسســة والتــي تقــدم خدمــات جوهريــة وحيو يــة ســاهمت يف تنظيــم قطــاع النقــل البحــري عبــر الســفن الشــغف عنــدي حتــى اآلن.
الخشــبية ،وخــال فتــرة وجيــزة مــن انطــاق المكتــب حقــق إنجــازات ونجاحــات نوعيــة بالتعــاون مــع
الشــركاء يف هــذا القطــاع ،حدثنــا عــن بعــض أســرار هــذا النجــاح والتميــز.
كلمة أخيرة تود توجيهها للعاملين يف .PCFC
ـة
ـ
ن
وقباط
ـار
ـ
ج
بالت
ـا
ـ
ن
التقي
ـغيلية،
ـ
ش
التواصــل هــو أحــد المفاتيــح الحيو يــة الرئيســية .عندمــا بدأنــا يف عملياتنــا الت
مســاهمتنا يف هــذه المؤسســة هــي أ كبــر ممــا تعتقــدون ،جميــع مســؤولياتنا مرتبطــة ببعضهــا البعــض ،حيــث
الســفن وأصحــاب الســفن وعــدد مــن الشــركاء االســتراتيجيين وســلطات رفيعــة المســتوى مــن مختلــف أن مهمة بســيطة يمكنها أن تؤدي إىل إحداث تأثير كبير يف تحقيق هدفنا المشــترك .ال مجد بدون شــدائد،
دائمــا علــى طــول الطريــق تحديــات مختلفــة ،فــا تــدع ذلــك يوقفــك ،وبــدال ً مــن ذلــك اغتنــم هــذه
قدمــا ،هــذا أمــر أساســي يف ســنواجه
القطاعــات .كان الجــزء األكثــر أهميــة هــو حــل المشــكالت األساســية قبــل المضــي ً
ً
إزالــة عقبــات مرحلــة البدا يــة.
الفرصــة لفتــح أبــواب جديــدة.

Personal card:
Name: Mahmood Mohamed Amin Al Khoori
Job Title: Chief Executive Officer of the Marine Agency for Wooden Dhows
Marital Status: Married
Number of Children: 3
Degree/Specialization: Diploma in Engineering, Security Management, Management
Courses and Certificates
Career Experience:
2020 - present: Chief Executive Officer of Marine Agency for Wooden Dhows- Chief
Executive Officer of World Security.
2004 - 2019: Chief Executive Officer at Group Security (PCFC).
2003 - Security Manager at Ports, Customs and Free Zone Corporation.
2000 - 2003: Assistant Manager at Ports, Customs and Free Zone Corporation.
1990 - 1999: Security Superintendent at Port Rashid Authority.
During the span of my career, I was also assigned as Deputy Chairman of Global Village in
2001. Additionally, I was also appointed as Board Member of DP World Djibouti.
Tell us about the history of your joining the Ports, Customs and Free Zone Corporation
(PCFC)
I started working with PCFC back when it was still called Port Rashid Authority. I worked
my way up and became a Security Manager. Seeing my potential, a resolution was passed
on by our Chairman, His Excellency Sultan Ahmed Bin Sulayem and appointed me as the
Chief Executive Officer of Group Security (PCFC). That change took me to the height
of my career as apart from heading Group Security, I saw the opportunity to put up a underlying issues before heading on. This is fundamental in clearing the hurdles of
security firm to support the operations and World Security was established wherein I starting up.
became the CEO as well. After 14 years, I moved from Security Department to Marine
Agency for Wooden Dhows.
His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, said, "there is no place
for the word impossible in the dictionary of leadership, no matter how great the
What did PCFC add to you?
difficulties are, faith, honor and determination can overcome them." What do you
Trading and wooden vessels are deeply rooted in our culture and traditions. I am not only
recommend to employees through this saying?
working as the authorized agent for these vessels but also an ambassador in preserving
Do not look at challenges as obstacles to stop you from achieving your goal. Look at it as
our traditions and it is truly an honor. I am grateful to our Chairman for giving me this
an opportunity to bring out your resourcefulness and creativity. This pandemic is one of
opportunity.
the greatest challenges of our generation but work continues. Technology played a major
What’s your honorable achievement to be proud of?
role in fulfilling our responsibilities but without faith, determination and honor it will not
Of all the accolades I have received throughout my career, the thing I am most proud of is be feasible at all.
giving people of determination the opportunity to join the workforce. Our great leaders
inspired and instilled with us the value of inclusivity and I am grateful that I am able to In your opinion, what are the personal qualities that distinguish a successful leader?
put it in action.
Strong conviction and commitment that empowers the team to excel. A positive role model
- as His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum quoted on his “Reflections
What are the most important features in the work environment in the Marine Agency
on Happiness and Positivity” book, “Being a positive role model is fundamental to the
for Wooden Dhows?
success of every leader, and it is the fastest, most powerful way to teach others, because
It’s the mutual respect, understanding and freewill. Anyone in our team can voice out their
people do not hear your words as deeply as they feel your actions”.
thoughts, opinion and suggestions. This work environment gives our team the motivation
and inspiration to excel in what they do.
What are the hobbies you like to do?
The office of Marine Agency for Wooden Dhows is one of the new organizational Fishing as it teaches patience and I share this hobby with my family and friends. Travelling
units that have been added to the institution and provides essential and vital services as it is a good therapy to take a breather. Playing football as I used to play for a team and
that contributed to the regulation of the maritime transport sector through wooden the passion did not stop.
ships, and within a short period of its launch, it achieved qualitative achievements
and successes in cooperation with partners in this sector. Tell us about some of the A final word to the staff of PCFC.
Your contribution in this company is bigger than what you think. Our responsibilities are
secrets of this success and excellence.
Communication is one of the vital keys. When we started our operations, we met with all interconnected that a minor task creates a huge impact in achieving our common goal.
different sectors of the industry – the traders, vessel’s captains, vessel owners, different There is no glory without adversities. We will always have challenges along the way, do
stakeholders and the high-level authorities. The most important part is resolving the not let it stop you. Instead, seize this opportunity to open new doors.

