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“We’re building a new reality for our 
people, a new future for our children, 

and a new model of development.”

”نحن نبني واقعاً جديداً لشعبنا، ومستقبالً 
جديداً ألطفالنا ونموذجاً جديداً للتنمية.“

The Central Laboratory of the Ports, Customs and Free Zone Corporation conducted more 
than 1,500 analyses during the first half of 2021 to examine the efficiency and safety of 
environmental systems in the areas under the jurisdiction of the Corporation, with an increase 
of 20% in the number of examinations compared to the same period last year.

His Excellency Sultan Ahmed bin Sulayem, Chairman of the Ports, Customs and Free Zone 
Corporation, said that the Corporation, as part of its efforts to facilitate and promote the 
economic transformation of Dubai, has developed processes and approved regulations 
and innovative solutions, through which it works to ensure the provision of a sustainable 
environment for life in Dubai in line with government trends, where the Environment, Health 
and Safety Department works through its central laboratory to conduct a number of analyses 
and tests that measure the efficiency and quality of environmental systems in the communities 
and regions of the institution.

His Excellency pointed out to the most important services provided by the Ports, Customs and 
Free Zone Corporation's Central Laboratory, which are represented in 52 types of analyses 
among them; measuring the quality of drinking water, swimming pool water, ground water, 
sewage water, food sample testing, mineral testing, soil analysis, air quality analysis, gas 
emissions, noise level measurement, and other services.

Bin Sulayem stressed that the Corporation is strengthening its central laboratory with 
specialized and qualified technical competencies to conduct various types of analyses through 
using of the latest innovative devices and leading technologies in the field of physical, chemical 
and microbiological examinations, and to ensure that they comply with the best international 
standards and approved practices, in order to support measurement indicators in laboratory 
samples, and obtain accurate and reliable results.

We are pleased to extend our warmest congratulations and blessings to

Department Of Planning and Development - Trakhees

With respect to the website success in achieving an excellent matching rate of 93% in the 
evaluation conducted by the Smart Dubai, to secure the websites accessibility for People of 
Determination, by following the World Wide Web Consortium (W3C) Guidelines- level AA.

We wish the team that contributed to this achievement more successes 

كثــر مــن 	  كــواب مــن المــاء. إذا كنــت تقــوم بنشــاط رياضــي، يجــب أن تشــرب أ اشــرب مــا ال يقــل عــن 7-8 أ
كــواب مــن المــاء. 8-10 أ

كــه والخضــروات الغنيــة بالميــاه مثــل البطيــخ، والفراولــة، والجريــب فــروت والخــوخ. 	  تنــاول المزيــد مــن الفوا
أمــا بالنســبة للخضــار، يمكنــك تنــاول الخيــار، والخــس، والكوســا، والكرفــس والطماطــم.

اختــر مــاء جــوز الهنــد بــدالً مــن عصيــر الفاكهــة. يحتــوي مــاء جــوز الهنــد بشــكل عــام علــى ســعرات حراريــة 	 
وســكريات مضافــة أقــل مــن عصيــر الفاكهــة.

أجــرى المختبــر المركــزي بمؤسســة المــوائن والجمــارك 
خــال  تحليــل   1,500 مــن  كثــر  أ الحــرة  والمنطقــة 
النصــف األول مــن عــام 2021 لفحــص كفــاءة وســامة 
تحــت  تدخــل  التــي  المناطــق  يف  البيئيــة  األنظمــة 
إشــراف المؤسســة، بنســبة زيــادة بلغــت 20% يف عــدد 
الفحوصــات مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي.

وقال ســعادة ســلطان أحمد بن ســليم رئيس مؤسســة 
المؤسســة  إن  الحــرة،  والمنطقــة  والجمــارك  المــوائن 
وضمــن جهودهــا لتســهيل وتعزيــز التحــول االقتصــادي 
لــديب وضعــت عمليــات وأقــرت لوائــح تنظيميــة وحلــول 
مبتكــرة، تعمــل مــن خالهــا علــى ضمــان توفيــر بيئــة 
كــب التوجهــات الحكوميــة،  مســتدامة للحيــاة يف ديب توا
ومــن  والســامة  والصحــة  البيئــة  إدارة  تعمــل  حيــث 
خــال مختبرهــا المركــزي علــى إجــراء عــدد مــن التحاليــل 
األنظمــة  وجــودة  كفــاءة  تقيــس  التــي  والفحوصــات 
البيئيــة يف المجتمعــات والمناطــق التابعــة للمؤسســة.

وأشــار ســعادته إىل أهــم الخدمــات التــي يقدمهــا مختبــر مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة المركــزي 
والمتمثلــة يف 52 نــوع مــن التحاليــل مــن بينهــا؛ قيــاس جــودة ميــاه الشــرب، وميــاه بــرك الســباحة، والميــاه الجوفيــة، 
وميــاه الصــرف الصحــي، وفحــص العينــات الغذائيــة، وفحــص المعــادن، والتربــة، وتحليــل جــودة الهــواء، واالنبعاثــات 

الغازيــة، وقيــاس مســتوى الضوضــاء، وغيرهــا مــن الخدمــات.

كــد بــن ســلّيم علــى قيــام المؤسســة بتعزيــز مختبرهــا المركــزي بالكفــاءات الفنيــة المتخصصــة والمؤهلــة إلجــراء  وأ
مختلــف أنــواع التحاليــل عبــر اســتخدام أحــدث األجهــزة المبتكــرة والتقنيــات الرائــدة يف مجــال الفحوصــات الفيزيائيــة 
والكيميائيــة والميكروبيولوجيــة، والتأكــد مــن مطابقتهــا ألفضــل المعاييــر والممارســات العالميــة المعتمــدة، وذلــك 

لدعــم مؤشــرات القيــاس يف العينــات المخبريــة، والحصــول علــى نتائــج دقيقــة وموثوقــة.

يسرنا أن نرفع أسمى آيات التهاين والتبريكات إىل

دائرة التخطيط والتطوير- تراخيص

وذلك لنجاح موقع الدائرة يف تحقيق نسبة مطابقة ممتازة بلغت 93% يف التقييم الذي أجرته هيئة ديب 
الرقمية بشأن تأمين وصول أصحاب الهمم للمواقع اإللكترونية، باتباع المعايير العالمية الصادرة عن رابطة 

.AA المستوى W3C الشبكة العالمية

متمنين لفريق العمل الذي ساهم يف تحقيق هذا اإلنجاز مزيداً من النجاحات 

Bin Sulayem: PCFC Central Laboratory Measures the Efficiency 
and Quality of Ecosystems in Free Zones

هيئة الصحة بديب توصي باتباع 3 طرق لترطيب الجسم خالل 
فصل الصيف

بن سلّيم: المختبر المركزي لمؤسسة الموائن والجمارك والمنطقة 
الحرة يقيس كفاءة وجودة األنظمة البيئية يف المناطق الحرة

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

•	 Drink 7 - 8 of water. If you’re doing a workout, you should drink 8 - 10 glasses of water.
•	 Eat more water-rich fruits like watermelon, strawberries, grapefruit and peaches and for 

the vegetables, you can have cucumbers, lettuce, zucchini, celery and tomatoes.
•	 Choose coconut water over fruit juice. Coconut water generally has fewer calories and 

added sugars than fruit sugar

DHA recommends 3 Ways to hydrate during summer



م. منيرة: تجربتي يف المؤسسة ملخص لما تطمح إليه كل مهندسة 
تدرجت يف سلم المسؤوليات إىل أن تولت مهمة مديرة إدارة

Eng. Muneera: My experience in the Corporation is a summary of 
what every female engineer aspires to in her journey until assuming 

the position of the department director

مديــر إدارة الهندســة المدنيــة، وعضــو يف العديــد مــن فــرق العمــل والمشــاريع، منهــا مشــروع الخارطــة الموقعيــة الشــاملة 
إلمــارة ديب، وتــويل هــذه المهــام شــرف لهــا كامــرأة إماراتيــة تشــعر بحجــم الثقــة التــي وضعتهــا فيهــا القيــادة الرشــيدة، 
واجهــت الكثيــر مــن التحديــات لكنهــا جعلتهــا فرصــة الكتســاب مهــارات جديــدة، تعمــل بــروح الفريــق الواحــد وتوصــي بتبنــي 

مفهــوم اإليجابيــة.

Director of the Civil Engineering Division, and a member of many work teams and projects, including the Unified Site Plan 
Project for the Emirate of Dubai, and assuming these tasks is an honor for her as an Emirati woman who feels who feels the 
trust placed in her by the rational leadership. She faced many challenges, but she turned these into an opportunity to acquire 
new skills, she’s working with a spirit of one team and recommends the adoption of the concept of positivity.

“
„

ما هي أهم المميزات الموجودة يف بيئة العمل يف إدارة الهندسة المدنية؟
فيــه  وتتنــوع  الجهــود  فيــه  تتضافــر  فريــق  الواحــد؛  الفريــق  بــروح  المدينــة  الهندســة  إدارة  تعمــل 
كبــة التطــورات العالميــة يف فــن  التخصصــات.. فريــق دأب علــى صقــل خبراتــه وتطويــر ذاتــه لموا
اإلدارة والتخطيــط وســرعة المبــادرة. إن فكــرة الفريــق والربــان علــى ظهــر ســفينة واحــدة قــد تكــون 
هــي الصــورة األقــرب إىل بيئــة العمــل التــي نعمــل فيهــا داخــل إدارتنــا، حيــث ال يتــردد أي عضــو مــن 
الفريــق مهمــا كانــت درجتــه وتخصصــه يف اقتــراح فكــرة أو مناقشــتها أو اإلدالء بــرأي مخالــف أحيانــاً، 
ونشــجع روح الحوار والعمل يف جو يســود فيه االحترام والتفاهم، ونعمل بسياســة الباب المفتوح 
تماشــياً مــع توجيهــات قيادتنــا الحكيمــة، كمــا نحــث كافــة مــدراء العمــوم واألقســام علــى اتبــاع هــذه 
المنهجيــة لمــا فيهــا مــن منفعــة علــى الصالــح العــام وخدمــة المتعامليــن. ونشــجع ونســاند المــرأة يف 
كســب الثقــة بتقلــد مهــام ومســؤوليات مهمــة ومناصــب كانــت يف الماضــي حكــراً علــى الرجــل فقــط. 

إدارة الهندســة المدنيــة تقــدم خدمــات حيويــة ســاهمت يف صنــع أيقونــات معماريــة متميــزة 
وتنظيــم مناطــق التطويــر الخاصــة يف ديب جعلــت منهــا عالمــات منظمــة وبــارزة علــى خارطــة دولــة 
كبــة توجهــات  اإلمــارات والعالــم، حدثينــا باختصــار عــن أهــم الجهــود التــي تبذلهــا اإلدارة لموا

حكومــة ديب بشــكل خــاص وحكومــة دولــة اإلمــارات بشــكل عــام.
 إن دائرة "تراخيص" متمثلة يف إدارة الهندسة المدنية قامت بإصدار موافقات ورخص بناء ألهم 
معالــم إمــارة ديب مثــل "نخلــة جميــرا" ومــا تشــمله هــذه المنطقــة مــن فنــادق فاخــرة ومنتجعــات 
وأماكن ترفيهية، وهو األمر الذي يدعم رؤية صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم يف 
وضــع ديب كوجهــة رائــدة يف المجــال الســياحي والعقــاري، ومــن هــذا المنطلــق حرصــت اإلدارة علــى 
تســهيل وتبســيط اإلجــراءات والتعــاون الدائــم مــع مطــوري هــذه المناطــق، كمــا تصــدرت وتميــزت 
الدائــرة  يف مجــال البنــاء المســتدام وإصــدار شــهادات تقييــم للمبــاين الخضــراء، وحرصــت كذلــك 
علــى تطبيــق معاييــر التصميــم المؤهــل ألصحــاب الهمــم شــاماً تأهيــل المبــاين القائمــة، وتمثلــت 
أيضــا جهــود الهندســة المدنيــة يف المشــاركة كعضــو رئيســي يف العديــد مــن اللجــان الحكوميــة  
كلجنــة تطويــر إجــراءات تراخيــص أعمــال البنــاء يف ديب، ولجنــة كــود ديب الموحــد، ولجنــة التخطيــط 
الحضــري إلمــارة ديب، ولجنــة الخارطــة الموقعيــة الشــاملة إلمــارة ديب، وغيرهــا مــن اللجــان األخــرى 
التــي تكلــل جهــود اإلمــارة يف تعزيــز مكانــة ديب كبيئــة جاذبــة لاســتثمار والتحســين المســتمر يف 
مجمــل الخدمــات المقدمــة، والوصــول بهــا إىل مســتويات رياديــة، وبمــا يســهم يف دفــع مســيرة 

التنميــة وترســيخ النمــوذج الرفيــع الــذي تقدمــه ديب يف هــذا المجــال.

قــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم رعــاه هللا "المســتقبل يبــدأ اليــوم 
وليــس غــداً، ولــو انتظرنــا الغــد حتــى يــأيت فسنســتمر يف تأجيــل كل شــيء"، المســتقبل ال ينتظــر 
كثــر ".. بمــاذا توصيــن الموظفيــن مــن  كثــر أدركنــا أننــا يمكــن أن نفعــل أ المتردديــن، وكلمــا أنجزنــا أ

خــالل هــذه المقولــة؟
تيمنــاً بمقولــة ســيدي صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم حفظــه هللا ورعــاه، 
أوصــي جميــع أخــوايت وإخــواين الموظفيــن بالمثابــرة يف اإلنجــاز وكأن المســتقبل يبــدأ مــع بدايــة كل 
يــوم جديــد كٌل يف مجالــه ومــا يبــدع فيــه، وإن العمــل الــدؤوب يف صناعــة المســتقبل يتطلــب منــا 
التفكيــر خــارج الصنــدوق وتبنــي مفهــوم اإليجابيــة يف كل عمــل نقــوم بإنجــازه لخدمــة هــذه األرض 
الطيبــة، ولتكــون دولــة اإلمــارات كمــا عهدناهــا يف مصــاف الــدول المتقدمــة وبيئــة خصبــة لإلبــداع 

واالســتثمار.

يف رأيك، ما هي الصفات الشخصية التي تميز القائد الناجح؟
يف اعتقــادي، القائــد الناجــح هــو أوالً شــخص يحــب التجديــد وال يخشــى التحديــات، هــو شــخص 
يــدرك مواطــن قوتــه ويعــرف كيــف يطــور مــن شــخصه وكيــف يكتســب خبــرات ومعلومــات جديــدة 
كبــة التطــورات مــن حولــه. إن القائــد الناجــح هــو الــذي ال يخجــل مــن التعلــم كل يــوم وال يخشــى  لموا
أن يناقــش مختلــف األفــكار مــع فريقــه وال يتــردد يف اتخــاذ القــرارات حيــن يتطلــب األمــر ذلــك، وهــو 
الــذي يــدرك أن نجاحــه يــأيت مــن قدرتــه علــى بــث الثقــة والتشــجيع يف فريقــه حيــث يشــعر كل واحــد 

مــن فريقــه أنــه شــريك يف النجــاح واالســتمرارية وليــس فقــط موظــف يكتفــي بتنفيــذ التعليمــات.

ما هي الهوايات التي تحبين ممارستها؟
القــراءة عــن واقــع المجتمعــات؛ فهــي مفتــاح المعرفــة وإنــارة لعقــل اإلنســان، ولكــي يصبــح اإلنســان 
مثقفــاً ومســتنير العقــل يجــب أن يكــون قارئــاً جيــداً محّبــاً. كمــا أننــي أحــب الســفر؛ ألنــه بمجــرد أن 
تبــدأ باالطــاع علــى ثقافــات الشــعوب والــدول االخــرى تجــد نفســك مدمنــاً علــى ذلــك، ويــزداد لديــك 

حــب االستكشــاف والبحــث يف أصــول هــذه الشــعوب والقــراءة عنهــا مــع زيــادة شــغفك للســفر.

.PCFC كلمة أخيرة تريدين توجهيها لموظفي وموظفات
قــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، حفظــه هللا ورعــاه، "يف ســباق التميــز 
ليــس هنــاك خــط للنهايــة"، ومــن خــال هــذه الكلمــات أقــول لموظفــي وموظفــات المؤسســة بــأن 
ســباق التميــز يخلــق روح المنافســة لــذا أحثهــم علــى تبنــي روح المنافســة اإليجابيــة التــي تمكنهــم 

للوصــول ألســمى درجــات التميــز.

البطاقة الشخصية
االسم: منيرة حسين رشيد

المسمى الوظيفي: مدير إدارة الهندسة المدنية - دائرة التخطيط والتطوير – تراخيص
الشهادة/ التخصص: شهادة بكالوريوس يف الهندسة المعمارية

الخبرة العملية:
1998 - 2001: مهندسة معمارية - موائن ديب وسلطة المنطقة الحرة لجبل علي، إدارة الهندسة 

المدنية
2001 - 2004: مهندســة نظــم المعلومــات الجغرافيــة- مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة 

الحــرة، إدارة نظــم المعلومــات الجغرافيــة
2008 - 2004: مديــر قســم نظــم المعلومــات الجغرافيــة والرســم- مؤسســة المــوائن والجمــارك 

والمنطقــة الحــرة، إدارة نظــم المعلومــات الجغرافيــة
2008 - 2015: مديــر أول قســم نظــم المعلومــات الجغرافيــة والرســم- دائــرة التخطيــط والتطويــر 

- تراخيــص
2015 - 2019: مدير أول قسم التخطيط - دائرة التخطيط والتطوير – تراخيص

2019 حتى اآلن: مدير إدارة الهندسة المدنية - دائرة التخطيط والتطوير – تراخيص
 

.PCFC حدثينا عن تاريخ انضمامك إىل مؤسسة الموائن والجمارك والمنطقة الحرة
انضممــت إىل المؤسســة يف العــام 1998 كمهندســة معماريــة، ومــن ثــم توليــت عــدة مســؤوليات 
ومهــام وتدرجــت يف المناصــب الموكلــة يل مــن قبــل المؤسســة، وأهــم هــذه المناصــب تــويل مهــام 

مديــر إدارة الهندســة المدنيــة لدائــرة التخطيــط والتطويــر- تراخيــص يف عــام 2019.

ماذا تعلمت أو ماذا أضافت لك PCFC؟
كثــر مــن 20 عامــاً كان منعطفــاً مهمــاً وزاخــراً يف   بــا شــك، إن انضمامــي إىل المؤسســة منــذ أ
حيــايت المهنيــة، تدرجــت مــن خالهــا يف المهــام والمســؤوليات التــي كانــت تســند إيل، األمــر الــذي 
كتســاب مهــارات جديــدة واختصاصات  وضعنــي دائمــاً أمــام تحديــات كثيــرة ســعيت مــن خالهــا إىل ا
بالتطويــر  ودورات متعلقــة  تجــارب  مــن خالهــا  لخبــريت كمهندســة معماريــة، وخضــت  أضافــت 
كتســبت تخصصــات جديــدة يف مجــال نظــم المعلومــات الجغرافيــة والتخطيــط.. وبذلــك  الــذايت وا
كتســبت خبــرة مكنتنــي مــن التــدرج يف المهــام والمســؤوليات ضمــن فريــق عمــل طمــوح، متطلــع  ا
دائمــاً إىل األفضــل، حتــى وصلــت إىل منصــب مديــر اإلدارة التــي بــدأت فيهــا كمهندســة معماريــة 
حديثــة التخــرج.. وهــذا شــرف يل كامــرأة إماراتيــة تشــعر بحجــم الثقــة التــي وضعتهــا فينــا القيــادة 
الرشــيدة لشــيوخنا الكــرام، والفــرص التــي يمنحونهــا للمــرأة لتحقيــق ذاتهــا والســعي إىل األفضــل 
وتبــوء أرفــع المناصــب. قــد تكــون تجربتــي يف المؤسســة ملخــص لمــا تطمــح إليــه كل مهندســة 

تدرجــت يف ســلم المســؤوليات إىل أن تولــت مهمــة مديــرة إدارة.
 

ما هو اإلنجاز المشرف الذي تفخرين وتعتزين به؟
عضويتــي يف لجنــة تنظيــم اإلعانــات يف إمــارة ديب، وكــوين عضــو يف مشــروع الخارطــة الموقعيــة 
الشــاملة إلمــارة ديب، وكذلــك عضويتــي يف اللجنــة التنســيقية للتخطيــط الحضــري، ومنصبــي كعضــو 

يف لجنــة حصــر أراضــي مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة.



the deck of one ship may be the closest image to the work environment in which we 
work within our department, as no member of the team, regardless of his degree or 
specialization, hesitate to suggest an idea, discuss it, or expressing a dissent opinion 
sometimes, and we encourage the spirit of dialogue and work within an atmosphere 
in which respect and understanding prevail, and we while following an open door 
policy in line with the directives of our wise leadership. We also urge all managers of 
commons and departments to follow this approach out of its benefit to the public 
interest and in regard to customer service. We also encourage and support women 
in gaining confidence by carrying on important tasks, responsibilities and positions 
that were the exclusive domain of men.

The Civil Engineering Division provides vital services that contributed to creating 
distinct architectural icons and organizing special development areas in Dubai, 
which made them organized and prominent signs on the map of the UAE and the 
world. Tell us briefly about the most important efforts made by the Division to 
keep pace with the directions of the government of Dubai in particular and the 
government of the UAE in general.
Trakhees Department, represented by the Civil Engineering Division, has issued 
approvals and building permits for the most important landmarks of the Emirate of 
Dubai, such as the "Palm Jumeirah" and the luxury hotels, resorts and entertainment 
venues in this area, which supports the vision of His Highness Sheikh Mohammed 
bin Rashid Al Maktoum in developing Dubai as a leading destination in the field 
of tourism and real estate, and from this point of view, the Division was keen 
to facilitate and simplify the procedures and permanent cooperation with the 
developers of these areas. The Department also excelled in the field of sustainable 
construction and the issuance of evaluation certificates for green buildings. It was 
also keen to implement the design criteria for people of determination, including 
the rehabilitation of existing buildings. The efforts of civil engineering were also 
represented in participating as a key member in many governmental committees 
such as the Dubai Building Permit Development Committee, the Dubai Building Code 
Committee, the 2040 Dubai Urban Master Plan Executive Team, and the Unified 
Site Plan Project of the Emirate of Dubai and other committees that crown the 
efforts of the Emirate in enhancing Dubai’s position as an attractive environment 
for investment and continuous improvement in the totality of the services provided 
and bringing them to pioneering levels, in a way that contributes to advancing the 
development process and consolidating the model The high level that Dubai offers 
in this field.
 
His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, may God preserve him, 
said, “The future begins today, not tomorrow, and if we wait for tomorrow until 
it comes, we will continue to postpone everything.” The future does not wait for 
the hesitant, and the more we achieve, the more we realize that we can do more.. 
with what Would you recommend employees with this saying?
Following the saying of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 
may Allah protect him, I recommend all my staff sisters and brothers to persevere in 
achievement as if the future begins with the beginning of each new day, each in his 
field and creativity, and that diligent work in creating the future requires us to think 
outside the box and adopt the concept of positivity in every work we accomplish to 
serve this good land, and help the UAE be in the ranks of developed countries and a 
fertile environment for creativity and investment.

In your opinion, what are the personal qualities that distinguish a successful 
leader?
In my opinion, a successful leader is first of all someone who loves innovation and 
is not afraid of taking challenges. He is someone who realizes his strengths and 
knows how to develop him/her self and how to gain new experiences and acquire 
information to keep pace with the developments going around. A successful leader 
is one who is not shy about learning every day, is not afraid to discuss various ideas 
with his team, doesn’t hesitate to take decisions when required, and who realizes 
that his success comes from his ability to instill confidence and encouragement in 
his team, where each one of his team feels as a partner in success and continuity, not 
just an employee who is satisfied with following instructions.

What are your favorite hobbies?
Reading about the reality of societies; they are the key to knowledge and the 
illumination of the human mind. In order for a person to become an educated and 
enlightened person, he/she must be a good and loving reader. I also love to travel; 
because as soon as you start learning about the cultures of other peoples and 
countries, you find yourself addicted to it, and your love of exploration and research 
in the origins of these peoples and reading about them increases along with your 
passion for travel.
 
A final word you want to give to the staff of PCFC.
His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, may Allah protect him, 
said, “In the race for excellence, there is no finish line”, and through these words, I 
tell the employees of the Corporation that the race for excellence creates a spirit of 
competition, so I urge them to adopt the spirit of positive competition that enables 
them to reach the highest levels of excellence.

Personal ID
Name: Muneera Hussain Rasheed
Job Title: Director of Civil Engineering Division - Planning and Development 
Department - Trakhees
Degree/ Major: Bachelor's Degree in Architecture

Career Experience:
1998 - 2001: Architect Engineer- Department of Civil Engineering, Dubai Ports and 
Jebel Ali Free Zone Authority
2001 - 2004: GIS Engineer- Department of Civil Engineering, Ports, Customs and 
Free Zone Corporation
2004 - 2008: Manager - GIS & Drawing Office, Department of Planning and 
Development - Trakhees
2008-2015: Senior Manager - GIS & Drawing Office, Civil Engineering Division, 
Trakhees
2015 - 2019: Senior Manager - Planning Section, Civil Engineering Division, Trakhees
2019 to date: Director of Civil Engineering Division - Department of Planning and 
Development - Trakhees

Tell us about the history of your joining the PCFC.
I’ve joined the Corporation in 1998 as an Architect, then I took over several 
responsibilities and tasks and kept rising in the positions entrusted to me by the 
Corporation. The most important of these positions was being the Director - Civil 
Engineering Division of Department of Planning and Development - Trakhees in 
2019.

What did you learn or what did PCFC add to you?
Undoubtedly, working with the Corporation for over 20 years has added significant 
and rich experience in my professional life, during which I graded in the tasks and 
responsibilities that were assigned to me, which always put me in front of many 
challenges through which I sought to acquire new skills and specializations that 
added to my experience as an Architect. With zest for learning through experiences 
and training courses related to self-development, I acquired new specializations 
in the field of GIS and Planning. I gained practical work experience that enabled 
me to ascend in roles and responsibilities within an ambitious work team, always 
aiming for the best, until I reached the position of Director of the same department 
where I started working as a fresh graduate Architect. This is such an honor for 
me as an Emirati woman who feels the trust placed in us by the wise leadership 
of our honorable Sheikhs and the opportunities they offer for women to achieve 
their goals and to strive for the best to reach highest positions. My experience in 
the Corporation may be a summary of what every female engineer aspires to in the 
ladder of responsibilities until assuming the position of a Director of a division.

What is the honorable achievement that you are proud of and proud of?
My participation and contribution for Dubai Government initiatives, such as the 
Regulating Advertisements Committee in the Emirate of Dubai, the Unified Site 
Plan Project for the Emirate of Dubai, the Urban Planning Coordination Committee, 
and my position as a member of the Ports, Customs and Free Zone Corporation’s 
Land Inventory Team, are few of my recent achievements.

What are the most important features in the work environment in the Civil 
Engineering Division?
The Civil Engineering Division works with a team spirit; a team in which efforts are 
combined and specializations are diverse. A team that has worked hard to refine 
its expertise and develop itself to keep pace with global developments in the art of 
management, planning and speedy initiative. The idea of the team and the captain on 


