
NEWSLETTER June 2021Issue: 34 24 - 20النشرة اإللكترونية العــدد: 34

“Positive people do not wait for luck 
to SMILE at them; they SMILE at life 

and seek to fulfill their dreams.”

”اإلنسان اإليجايب ال ينتظر ابتسامة الحظ له، 
بل يبتسم هو للحياة ويسعى منطلقاً خلف 

أحالمه وطموحاته.“

H. E. Sultan Ahmed bin Sulayem, Chairman of the Ports, Customs and Free Zone Corporation, 
received the Gold Membership Certificate in the Dubai Quality Group from His Excellency 
Dr. Hazza Khalfan Al Nuaimi, Vice president of the Board of Directors of the Group, and 
General Coordinator of the Dubai Government Excellence Program.

H.E. Sultan Ahmed bin Sulayem, DP World Group chairman and CEO and Chairman of 
Ports, Customs and Free Zone Corporation, Chairman of Dubai International Chamber of 
Commerce, highlighted that Dubai's foreign trade is moving steadily toward achieving a 
strong growth in 2021 with the support of a set of main pillars, and that during the Dubai 
Customs Consultative Council meeting in 2021, which was held virtually and in the presence 
of HE Ahmed Mahboob Musabih Director General of Dubai Customs, Executive Directors, 
and Heads of Customs departments and representatives of business groups in Dubai. He 
added that the Covid-19 pandemic demonstrated the dynamism of the UAE in general and 
the Emirate of Dubai in particular in dealing with global crises, and the emirate’s flexible 
economic solutions in terms of stimulus packages and the development of legislations.

Therefore, we stress the importance of 
wearing a mask correctly and permanently 
during working hours, for your safety and the 
safety of those around you.

تّســلم ســعادة ســلطان أحمــد بــن ســلّيم رئيــس مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة شــهادة العضويــة 
الذهبيــة يف مجموعــة ديب للجــودة مــن ســعادة الدكتــور هــزاع خلفــان النعيمــي نائــب رئيــس مجلــس إدارة 

ــبرنامج ديب لــأداء الحكومــي المتميــز. المجموعــة، والمنســق العــام لـ

كــد ســعادة ســلطان أحمــد بــن ســليم رئيــس مجلــس اإلدارة الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة مــوائن ديب العالميــة،  أ
رئيــس مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة، رئيــس غرفــة تجــارة ديب العالميــة، خــال االجتمــاع الثــاين 
للمجلــس االستشــاري لجمــارك ديب يف 2021، والــذي عقــد عبــر تقنيــة االتصــال المــريئ، بحضــور ســعادة أحمــد 
محبــوب مصبــح المديــر العــام لجمــارك ديب، والمــدراء التنفيذييــن ومــدراء اإلدارات يف جمــارك ديب ومجموعــات 
العمــل والتجــارة، علــى أن تجــارة ديب الخارجيــة مرشــحة لتحقيــق نمــو قــوي خــال العــام الحــايل 2021 بدعــم 
مجموعــة مــن المرتكــزات الرئيســية. وأضــاف أن جائحــة كورونــا برهنــت علــى ديناميكيــة دولــة اإلمــارات العربيــة 
بشــكل عــام وإمــارة ديب شــكل خــاص يف التعامــل مــع األزمــات العالميــة ومــا تتمتــع بــه اإلمــارة مــن حلــول 

اقتصاديــة مرنــة علــى صعيــد حــزم التحفيــز وتطويــر التشــريعات.

بشــكل  الكمامــة  ارتــداء  أهميــة  علــى  نؤكــد  لذلــك 
علــى  العمــل، حفاظــاً  خــال ســاعات  ودائــم  صحيــح 

حولكــم. مــن  وســامة  ســامتكم 

PCFC received Gold Membership from Dubai Quality Group

Your Health is our Priority

المؤسسة تتسلم شهادة العضوية الذهبية من مجموعة ديب للجودة

صحتكــم تهمنـــا

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

يسرنا أن نرفع أسمى آيات التهاين والتبريكات إىل

سلطة مدينة ديب المالحية
وذلك لنجاح موقع السلطة يف تحقيق نسبة مطابقة ممتازة بلغت %92 يف التقييم الذي 
أجرته هيئة ديب الرقمية لتأمين وصول أصحاب الهمم للمواقع اإللكترونية، باتباع المعايير 

.AA المستوى W3C العالمية الصادرة عن رابطة الشبكة العالمية 
متمنين لفريق العمل الذي ساهم يف تحقيق هذا اإلنجاز مزيداً من النجاحات واإلنجازات،،،

We are pleased to extend our warmest congratulations and blessings to

Dubai Maritime City Authority
With respect to the website success in achieving an excellent matching rate of 92% in the 
evaluation conducted by the Smart Dubai Authority, to secure the websites accessibility 
for People of Determination, by following the World Wide Web Association (W3C) Level 

AA Standards. 
We wish the team that contributed to this achievement more successes and achievements.

DC organizes the 2nd Dubai Customs Consultative 
Council in 2021

انعقاد االجتماع الثاين للمجلس االستشاري لجمارك ديب يف 2021



الحمادي: االبتكار واالستمرار يف التطوير 
يقودنا إىل الرقم 1

Al Hammadi: Innovation and Continuous 
Development lead us to be Number 1

حاصــل علــى شــهادة مقيــم معتمــد لجائــزة ديب للتميــز الحكومــي، ويوصــي الموظفيــن بأهميــة االســتمرار يف االســتزادة مــن 
العلــم والمعرفــة مــن خــالل األدوات المتوفــرة، ومشــاركتها مــع فريــق العمــل، وتبنــي منهجيــة التغييــر واالبتــكار، والتوجــه 

نحــو الحلــول التقنيــة المتطــورة يف شــتى المجــاالت والقطاعــات.
Holds an approved resident certificate for the Dubai Government Excellence Award, and recommends to employees the 
importance of continuing to increase knowledge and keeping abreast through the available tools, sharing them with the 
work team, adopting the change and innovation methodology, and moving towards advanced technical solutions in various 
fields and sectors

“
„

البطاقة الشخصية:
االسم: سالم عبد الرحمن عبدهللا الحمادي

المسمى الوظيفي: مدير إدارة البيئة والصحة والسامة
الحالة االجتماعية:  متزوج

عدد األبناء: 5 ( 3 أوالد وبنتين )
الشهادة/التخصص: شهادة جامعية

الخبرة العملية: 25 سنة
 

حدثنا عن تاريخ انضمامك إىل مؤسسة الموائن والجمارك والمنطقة الحرة.
انضممــت للعمــل بمؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة يف 12/31/ 2014 والتحقــت بمنصــب 
مديــر إدارة الترخيــص التجــاري بدائــرة التخطيــط والتطويــر– تراخيــص، ثــم انتقلــت للعمــل كمديــر إدارة البيئــة 

والصحــة والســامة يف شــهر مايــو 2017.
 

ماذا تعلمت أو ماذا أضافت لك PCFC؟
إن العمــل بمؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة أضــاف يل الكثيــر مــن حيــث المعرفــة العمليــة 
يف مجــاالت مختلفــة، واالطــاع علــى أحــدث وأفضــل الممارســات واالبتــكارات يف مجــال العمــل اإلداري 
والتخصصــي، وعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر العلميــات البحريــة ومــا يلحقهــا مــن القوانيــن البحريــة العالميــة 
والمتغيــرات الدائمــة وفــق التوجــه العالمــي الــذي نشــهده علــى أرض الواقــع، وكذلــك آليــة تكويــن فــرق 

العمــل المتميــزة ممــا يضمــن ســرعة اإلنجــاز بمــا يفــوق التوقعــات.
 

ما هو اإلنجاز المشرف الذي تفخر وتعتز به؟
الحصــول علــى شــهادة مقيــم معتمــد لجائــزة ديب للتميــز الحكومــي، باإلضافــة إىل حصــول دائــرة التخطيــط 

والتطويــر – تراخيــص علــى رايــة الشــيخ حمــدان بــن محمــد للحكومــة الذكيــة.
                  

ما هي أهم المميزات الموجودة يف بيئة العمل يف إدارة البيئة والصحة  والسالمة؟
كبــة أهــم التغييــرات والتحديــات يف تطويــر العمــل بــاإلدارة وفــق أفضــل  العمــل بــروح الفريــق الواحــد، وموا
الممارســات المعمــول بهــا، وأخيــراً التواصــل المســتمر مــع الشــركاء االســتراتيجيين والمتعامليــن ســواء 
الداخلييــن والخارجييــن، لاطــاع علــى مســتوى الخدمــات التــي تقدمهــا اإلدارة ومــدى رضاهــم مــن عدمــه.

تقــدم إدارة البيئــة والصحــة والســالمة خدمــات حيويــة تســهم يف تعزيــز الصحــة والســالمة يف المناطــق 
التابعــة للمؤسســة واالمتثــال للمعاييــر البيئيــة المحليــة والعالميــة، حدثنــا باختصــار عــن أهــم الجهــود 
كبــة توجهــات حكومــة ديب بشــكل خــاص وحكومــة دولــة اإلمــارات بشــكل عــام. التــي تبذلهــا اإلدارة لموا
المدرجــة ضمــن  والجهــود  األجنــدة  تنفيــذ  كبيــر  يف ضمــان  بــدور  والســامة  والصحــة  البيئــة  إدارة  تقــوم 
االســتراتيجيات المعتمــدة ســواء لحكومــة ديب أو حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مثــل الحفــاظ 
علــى جــودة الهــواء والميــاه الجوفيــة وســامة البيئــة البحريــة والبريــة بمــا يضمــن جــودة الحيــاة باإلضافــة إىل 
الــدور  الرئيســي لــإدارة مــن خــال جائحــة كوفيــد19- والمتمثلــة يف المســاهمة بتطبيــق ووضــع إجــراءات 
احترازيــة تضمــن ســامة جميــع العامليــن والحفــاظ علــى أرواحهــم يف مناطــق العمــل التابعــة لمؤسســة 
المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة، بالتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة المعنيــة، بمــا يضمــن ســهولة العمــل 
وعــدم االزدواجيــة وضمــان ســعادة المتعامليــن، باإلضافــة إىل مراقبــة المــواد الخطــرة وآليــة تخزينهــا ســواء يف 
مــوائن ديب أو المنطقــة الحــرة لجبــل علــي لضمــان عــدم حــدوث أي حــوادث تــؤدي إىل اإلضــرار بالممتلــكات 

أو األرواح.
 

قــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم رعــاه هللا "إن النظــام العالمــي الجديــد الــذي 
نعيــش يف ظلــه يحتــم علينــا أن نعــي مــا يــدور مــن حولنــا ونبنــي أنفســنا لمواجهــة أي طــارئ قــد يداهمنــا" 

بمــاذا توصــي الموظفيــن مــن خــالل هــذه المقولــة.
تتميــز مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة بوجــود كادر وظيفــي متميــز يف أداء المهــام التــي تــوكل 
إليــه والخــروج بأفضــل النتائــج، فهنــا أحــب أن أوصــي زمــايئ يف المؤسســة بمختلــف الوظائــف والدرجــات 
الوظيفية االســتمرار يف االســتزادة من العلم والمعرفة من خال األدوات المتوفرة ومشــاركتها مع زمائهم، 
وتبنــي منهجيــة التغييــر واالبتــكار والتوجــه نحــو الحلــول التقنيــة المتطــورة يف شــتى المجــاالت والقطاعــات يف 
المؤسســة، لضمــان التطويــر ســواء للموظــف أو المؤسســة، بمــا يخــدم توجــه اإلمــارة لتكــون الجهــة األفضــل 

يف جلــب االســتثمار  علــى الخارطــة العالميــة لــدى المســتثمرين.
 

برأيك، ما هي الصفات الشخصية التي تميز القائد الناجح؟
بــروح الفريــق الواحــد، وتكويــن  االطــاع المســتمر، والتواضــع، ومشــاركة فريــق العمــل النجــاح، والعمــل 

البنــاءة والعمــل وفــق اســتراتيجيات وخطــط عمــل واضحــة.                العاقــات 
 

ما هي الهوايات التي تحب ممارستها؟
لعب كرة القدم، وصيد األسماك والسفر.

 
.PCFC كلمة أخيرة توجهها لموظفي وموظفات

الشــكر الجزيــل لجميــع الموظفيــن علــى الجهــود المبذولــة يف الفتــرة الســابقة للوصــول إىل أفضــل الخدمــات 
التــي تقدمهــا المؤسســة لعمائهــا، والتأكيــد علــى ضــرورة االبتــكار واالســتمرار يف تطويــر الخدمــات لنكــون 

رقــم 1.



Personal Card:
Name: Salem Abdel Rahman Abdullah Al Hammadi
Job Title: Director of Environment, Health and Safety (EHS) Department
Marital Status: Married
Number of Children: 5 (3 boys and 2 girls)
Degree/Major: University degree
Work Experience: 25 years
 
Tell us about the history of your joining the Ports, Customs and Free Zone Corporation 
(PCFC).
 I’ve joined the Ports, Customs and Free Zone Corporation on 12/31/2014 as the Director 
of the Commercial Licensing Department in the Planning and Development Department- 
Trakhees, then I moved to work as the Director of the Environment, Health and Safety 
Department in May 2017.
 
What did you learn or what did PCFC add to you?
Working at PCFC has added a lot to me in terms of practical knowledge in various fields 
and access to the latest best practices and innovations in the field of administrative and 
specialized work. For example, but not limited to maritime operations and the global 
maritime laws that follow them and permanent changes according to the global trend that 
we are witnessing on the real ground, as well as the mechanism of forming distinguished 
work teams, which ensures the speed of achievement beyond expectations.
 
What’s your honorable achievement to be proud of?
Obtaining an approved resident certificate for the Dubai Government Excellence Award, 
in addition to obtaining the Department of Planning and Development - Trakhees for the 
banner of Sheikh Hamdan bin Mohammed for the smart government.

What are the most important features in the work environment in the management 
of environment, health and occupational safety?
Working as one team, keeping abreast of the most important changes and challenges 
in developing the department's work in accordance with the best practices in force, and 
continuous communication with strategic partners and customers, both internal and 
external, to discover the level of services provided by the administration and the extent 
of their satisfaction or not.
 
The Department of EHS provides vital services that contribute to enhancing health 
and safety in the areas of the Corporation and compliance with local and global 
environmental standards. Tell us briefly about the most important efforts made 
by the department to keep pace with the directions of the Government of Dubai in 
particular and the Government of the UAE in general.
The Department of EHS plays a major role in ensuring the implementation of the agenda 
and efforts included in the approved strategies, whether for the Government of Dubai or 
the Government of the UAE, such as maintaining air quality, groundwater and the safety 
of the marine and terrestrial environment to ensure the quality of life, in addition to the 
main role of management during the Covid-19 pandemic in contributing to implementing 
and developing the precautionary measures that guarantee the safety of all workers and 
preserve their lives in the work areas of the PCFC, in coordination with the concerned 
government agencies to ensure ease of work and non-duplication and ensure the 
happiness of customers. In addition to monitoring hazardous materials and their storage 
mechanism, whether in Dubai ports or Jebel Ali Free Zone to ensure that no accidents 
occur that cause damage to property or lives.
 

His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, may Allah protect him, 
said, “The new world order in which we live requires us to be aware of what is going 
on around us and build ourselves up to face any emergency that may come upon us”. 
What do you recommend to employees through this quote?
The PCFC is characterized by the presence of a distinguished staff in performing the 
tasks entrusted to it and obtaining the best results. Here, I would like to recommend 
my colleagues in the Corporation in various jobs and positions to continue to increase 
knowledge through the available tools and share it with their colleagues and adopt the 
methodology of change, innovation and orientation towards advanced technical solutions 
in various fields in the sectors of the institution to ensure development, whether for the 
employee or the institution, in order to serve the direction of the Emirate to be the best 
facility in attracting investment on the global map among investors.
 
In your opinion, what are the personal qualities that distinguish a successful leader?
I’d say keeping abreast of new information, humility, participating in teamwork success, 
teamworking, building constructive relationships, and working according to clear 
strategies and plans of action.
 
What are the hobbies you like to do?
Football, fishing, and travel.
 
A final word to the staff of PCFC.
Many thanks to all employees for the efforts made in the previous period to reach the 
best services provided by the Corporation to its customers, and to stress the need for 
innovation and continuous development of our services to be number 1.


