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“The Emirate’s prominence, sustainability and 
competitiveness depend on its capacity to continue 

attracting skilled and talented people, and nurturing 
the brightest minds to generate innovative ideas”

"بقاء ديب متفوقة مرهون ببقائها قبلة للمتفوقين، واستمرار 
تنافسيتها مرهون باستمرار استقطابها ألصحاب العقول 

واألفكار، وال بد من تجديد سياساتنا وإجراءاتنا بشكل مستمر، 
لتجديد جاذبيتنا للمواهب، والبّد من بناء الحياة األفضل يف ديب 

ألصحاب العقول واألفكار األفضل"

Dubai Municipality praised the success of the Environment, Health and Safety sector, which 
is under the jurisdiction of the Ports, Customs and Free Zone Corporation (PCFC), for 
achieving a significant reduction in the total carbon emissions of industrial facilities during 
2020.
The interim evaluation report highlighted the performance of the environment sector in 
line with the Air Quality Strategy 2017-2021 for the Emirate of Dubai, where the industrial 
facilities of the PCFC contributed to providing the lowest percentage of total harmful 
emissions in Dubai and the level of nitrogen dioxide (NO2) concentrations decreased to 
0.4%, while the average concentration of sulfur dioxide (SO2) was 0.1%.
The Environment, Health and Safety Department's works on achieving the government 
directions through the services, programs and initiatives that it implements in order to 
enhance the quality of life in the areas supervised by PCFC. The team succeeded, through 
following the standards and enacting laws, in exceeding the determined percentage by Dubai 
Municipality to reduce the emissions for 2020 by 70-90%. 

The Ports, Customs and Free Zone Corporation announces launching of the unified 
call center for all Business Units at PCFC. The new call center provides its services in 
responding to inquiries and comments received from customers 24 hours a day, seven days 
a week.

Sport Day
Master Haitham Al-Zarouni provided a training program for employees on the exercises 

that can be practiced during office hours.

أشــادت بلديــة ديب بنجــاح قطــاع البيئــة والصحــة والســامة الــذي يخضــع إلشــراف مؤسســة المــوائن والجمــارك 
والمنطقــة الحــرة (PCFC)، يف تحقيــق انخفــاض كبيــر يف إجمــايل االنبعاثــات الكربونيــة للمرافــق الصناعيــة خــال 

عــام 2020.
وســلط تقريــر التقييــم المرحلــي الضــوء علــى أداء قطــاع البيئــة تماشــياً مــع اســتراتيجية جــودة الهــواء 2017-
2021 إلمــارة ديب، حيــث ســاهمت المرافــق الصناعيــة التــي تشــرف عليهــا المؤسســة مــن توفيــر أقــل نســبة مــن 
كســيد النيتروجيــن (NO2) إىل نســبة  كيــز غــاز ثــاين أ إجمــايل االنبعاثــات الضــارة يف ديب وانخفــض مســتوى ترا

كســيد الكبريــت (SO2) بلــغ نســبة 0.1 %. كيــز غــاز ثــاين أ %0.4، ومتوســط ترا
وتعمــل إدارة البيئــة والصحــة والســامة بالمؤسســة علــى تحقيــق التوجهــات الحكوميــة مــن خــال الخدمــات 
والبرامــج والمبــادرات التــي تنفذهــا مــن أجــل تعزيــز جــودة الحيــاة يف المناطــق التــي تشــرف عليهــا المؤسســة، 
حيــث نجــح الفريــق مــن خــال اتبــاع المعاييــر يف تجــاوز النســبة المحــددة مــن بلديــة ديب لتقليــل االنبعاثــات لعــام 

2020 بنســبة تتجــاوز 90-70 %.

تعلــن مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة عــن انطــاق أعمــال مركــز االتصــال الموحــد والــذي يقــدم 
علــى  الجديــد  االتصــال  مركــز  ويــرد  للمؤسســة.  التابعــة  التنظيميــة  الوحــدات  مختلــف  لمتعاملــي  خدماتــه 

االستفســارات والماحظــات التــي تــرد مــن المتصليــن علــى مــدار 24 ســاعة وطــوال أيــام األســبوع.

اليوم الرياضي
قدم الماستر هيثم الزرعوين برنامج تدريبي للموظفين عن التمارين الرياضية التي ينبغي ممارستها خال 

ساعات العمل المكتبية. 

PCFC succeed in reducing carbon emissions and improving air 
quality in Dubai

PCFC Call Center 800990 “Go Live”

الموائن والجمارك والمنطقة الحرة تنجح يف خفض معدالت االنبعاثات 
الكربونية وتحسين جودة الهواء يف ديب

انطالق مركز االتصال الموحد 800990

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



عادل العلي: تتطلع حكومة ديب إىل التميز يف تقديم الخدمات الفريدة 
من نوعها للمقيمين والزائرين

Adel Al Ali: The Dubai government is looking forward to 
the Emirate's excellence in providing unique services to 

residents and visitors

يؤكــد علــى أن المثابــرة واإلقــدام علــى تعلــم المزيــد هــو ســر نجــاح كل موظــف، ويفتخــر بحصولــه علــى لقــب الموظــف 
المتميــز يف برنامــج ديب لــأداء الحكومــي.. ويوصــي موظفــي المؤسســة بالســعي لخدمــة الغيــر ألنــه يســعد الشــخص 

نفســه قبــل اآلخريــن.
He stresses that perseverance and the willingness to learn more is the secret of the success of every employee, and he is 
proud of being awarded the title of distinguished employee in the Dubai Government Performance Program.. He advises the 
Corporations’ employees to serve others because that makes the person happy before others.

“
„

البطاقة الشخصية
االسم الثاليث: عادل حسن العلي

المسمى الوظيفي: المدير التنفيذي للتطوير بإدارة PCFC لاستثمار
الحالة االجتماعية:  متزوج

عدد األبناء:  5
الشهادة/ التخصص: ماجستير يف مجال إدارة المشاريع 

2008-2013: ماجستير يف إدارة المشاريع من الجامعة البريطانية بديب
2005-2007: برنامج القيادات الحكومية من مركز "محمد بن راشد" إلعداد القادة

2004-2005: بكالوريوس يف اإلدارة الهندسية من كليات التقنية العليا
1988-1991: دبلوم عايل يف الهندسة اإللكترونية من كليات التقنية العليا 

الخبرة العملية:  27 سنة من الخبرة العملية يف مختلف اإلدارات
 

حدثنا عن تاريخ انضمامك إىل مؤسسة الموائن والجمارك والمنطقة الحرة.
التحقــت بمؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة يف ســبتمبر 1994. البدايــة كانــت يف إدارة نظــم 
المعلومــات ثــم انضممــت إىل شــركة "اســتثمار" العالميــة إلدارة المشــاريع والممتلــكات وتطويرهــا يف 

عــام 2004، ثــم انضممــت إىل إدارة PCFC لاســتثمار منــذ إنشــائها يف عــام 2016.
 

ماذا تعلمت أو ماذا أضافت لك PCFC؟
المؤسســة لهــا الفضــل يف منحــي العديــد مــن الفــرص لتطويــر مهــارايت العلميــة وذلــك مــن خــال تــويل 
مختلــف الوظائــف والمناصــب خــال مســيريت العمليــة الطويلــة، وكذلــك منحتنــي فرصــة االلتحــاق 
بنطــاق واســع مــن الــدورات التدريبيــة لتعلــم أفضــل الممارســات العالميــة للقيــام بمهــام ومســؤوليات 
كمــل وجــه. ومــن أفضــل الــدورات التــي التحقــت  المناصــب التــي حظيــت بهــا خــال مســيريت علــى أ
بهــا هــي مشــاركتي يف الــدورة األوىل للقــادة الحكومييــن والتــي نظمهــا مركــز "محمــد بــن راشــد إلعــداد 
القــادة" والتــي كان لهــا الــدور الكبيــر يف تعزيــز خبــرايت والتعــرف علــى العديــد مــن أفضــل الممارســات 
الحكوميــة المتبعــة لــدى الــدول المتقدمــة، كمــا كان لهــذا البرنامــج الفضــل أيضــاً، بشــكل غيــر مباشــر، 
يف تعــريف علــى الكثيــر مــن القيــادات الحكوميــة باإلمــارة مــا ســاهم يف تعزيــز عمليــات االتصــال وتســهيل 

أداء األعمــال الكثيــر مــن األعمــال.

ما هو اإلنجاز المشرف الذي تفخر وتعتز به؟
اإلشــراف علــى عــدة مشــاريع تطويريــة خــال مســيرة عملــي بالمؤسســة، ومــن أهمهــا مشــروع "جولــدن 
مايــل" المكــون مــن 10 مبــاين ضخمــة يف "نخلــة جميــرا" ومبــاين مســاكن موظفــي فنــدق "أتانتــس" 
المكونــة مــن 7 مبــاين يف قريــة "جميــرا" الدائريــة وكذلــك تحســين وتطويــر باخــرة "الملكــة إليزابيــث 2" 
لتحويلهــا إىل إحــدى أهــم المشــروعات يف قطــاع الســياحة لتكــون الفنــدق العائــم الوحيــد يف الدولــة 
والــذي يتميــز باحتوائــه علــى العناصــر الرئيســية لمكونــات الفنــادق العالميــة، مــن قاعــات ومســارح 
وغــرف فندقيــة ومطاعــم ومقاهــي وأماكــن ترفيهيــة لكافــة فئــات المجتمــع.  مــا تعلمتــه مــن مشــروع 
فنــدق "الملكــة إليزابيــث 2" يفــوق كل المشــروعات التــي عملــت بهــا حيــث ســاهمت الخبــرة التــي 
كتســبتها يف تخطــي الصعوبــات التــي واجهتهــا، كمــا كان لهــا دوراً كبيــراً يف مســيرة التعلــم المســتمر  ا
وكيفيــة إيجــاد أنســب الحلــول للوصــول إىل أفضــل الممارســات وبأقــل تكلفــة ممكنــة، ومــن الجديــر 
بالذكــر أن تغييــر وتطويــر البنيــة التحتيــة للباخــرة بالكامــل مــن كهربــاء ومــواد صحيــة ومعــدات تبريــد 
كان مــن أصعــب األمــور التــي واجهتنــا نظــراً لضيــق األماكــن المتوفــرة لتمديــد جميــع هــذه الخدمــات. 
كمــا افتخــر أيضــا بحصــويل علــى لقــب الموظــف المتميــز يف المجــال التقنــي/ الهندســي مــن برنامــج 
ديب لــأداء الحكومــي لعــام 1999 يف بدايــة مشــواري مــع المؤسســة عندمــا كنــت مهامــي يف إدارة نظــم 

وتقنيــة المعلومــات.
 

 ما هي أهم المميزات الموجودة يف بيئة العمل بإدارة االستثمار؟ 
نحــن نعمــل بــروح الفريــق الواحــد إلدارة المشــاريع المختلفــة؛ األمــر الــذي كان لــه دوراً كبيــراً يف ســرعة 
وتيــرة اتخــاذ القــرارات المناســبة للمضــي قدمــاً نحــو مــا قمنــا بــه مــن تحســينات علــى باخــرة "الملكــة 
اليزابيــث 2" يف وقــت قياســي دون التباطــئ يف إجــراءات المشــتريات والتــي عــادة مــا تتخــذ وقتــاً طويــاً 
فيمــا يتعلــق بقــرارات اختيــار المقاوليــن والمورديــن. وهنــا وقفــت اإلدارات المختلفــة يــداً بيــد وبــدأت 
بالعمــل المتواصــل لمواجهــة أي تأخيــرات ممكــن أن تؤثــر ســلباً علــى إنجــاز المهــام الموكلــة إليهــا. 
ويعتبــر وضــع خطــط عامــة مدروســة جيــداً بشــكل مســبق هــو األمــر الــذي يقــي الشــركات مــن هــدر 
الكثيــر مــن الوقــت والمــال حــال اتخــاذ القــرارات غيــر الصحيحــة، وهــذا مــا قامــت بــه القيــادة العليــا إلدارة 
PCFC لاســتثمار مــن خــال إشــراك الموظفيــن ذوي الخبــرة للمســاهمة يف وضــع اســتراتجيات العمــل 
المتكامــل داخــل الباخــرة. بعــد تحديــد ميزانيــات المشــاريع المختلفــة مــن قبــل القيــادة العليــا، تمكنــت 
اإلدارات المختلفــة مــن تنفيــذ التصميــم العــام والتصميــم الداخلــي وأعمــال التكنولوجيــا والكهربائيــات 
والتبريــد المركــزي وغيرهــا علــى متــن الباخــرة مــن خــال تحديــد التصاميــم الداخليــة والبنيــة التحتيــة 
والمــواد المســتخدمة والتــي تتوافــق مــع متطلبــات الدوائــر الحكوميــة المختلفــة، والتــي مــن بينهــا دائــرة 
التخطيــط والتطويــر "تراخيــص" وبلديــة ديب والدفــاع المــدين وســياحة ديب وغيرهــا مــن الدوائــر المحليــة 

دون اإلخــال بالمنتــج النهــايئ للباخــرة.  
 

االســتثماري  الموقــع  تعزيــز  يف  تســاهم  التــي  الحيويــة  اإلدارات  إحــدى  تعتبــر  االســتثمار  إدارة 
للمؤسســة عبــر المشــاريع التــي تديرهــا مــن بينهــا فنــدق الملكــة إليزابيــث 2 ووكالــة ديب العالميــة 
كبــة توجهــات حكومــة ديب بشــكل خــاص  للســفريات.. حدثنــا عــن الجهــود التــي تبذلهــا اإلدارة لموا

وحكومــة دولــة اإلمــارات بشــكل عــام يف مجــال تعزيــز النمــو االقتصــادي لإلمــارة.
تتطلــع حكومــة ديب دائمــاً إىل جعــل اإلمــارة مميــزة يف تقديــم خدماتهــا الفريدة للمقيمين والزائرين، ومن 
هنــا جــاءت فكــرة شــراء باخــرة "الملكــة إليزابيــث 2"- عقــب إعــان إدارتهــا الســابقة عــن نيتهــا تقســيم 
وبيــع الباخــرة كمــواد خــردة- واتخــاذ قــرار تحوليهــا إىل فنــدق ومتحــف عائــم مــن قبــل إدارة االســتثمار 
كثــر مــن  يف المؤسســة، ألن الباخــرة تتمتــع باســم وتاريــخ عريــق يف مجــال الســياحة البحريــة يمتــد إىل أ
50 عاماً.تعتبــر أعمــال االســتثمار والتحســينات التــي قمنــا بهــا بالباخــرة لتائــم المتطلبــات المحليــة 
للفنــادق، هــي التــي ســاهمت بشــكل كبيــر يف إضافــة الباخــرة كوجهــة ســياحية مميــزة إىل الوجهــات 
الســياحة يف اإلمــارة، حيــث يتكــون الفنــدق العائــم مــن 457 غرفــة فندقيــة بمختلــف األنــواع واألحجــام، 
وثــاث مطاعــم، وخمســة مقاهــي، وصالتيــن للمناســبات واألفــراح، ومســرح يتســع ألكثــر مــن 500 
شــخص، ومركــز لأعمــال، وقاعــات للمؤتمــرات وغيرهــا مــن األماكــن التــي تحكــي عــن  تاريــخ الباخــرة 
باعتبارهــا متحــف عائــم يشــتمل علــى العديــد مــن القطــع الفريــدة والقديمــة التــي تعــود لســتينيات 
القــرن الماضــي، وهــو األمــر الــذي يجعــل الباخــرة تســتقطب الكثيــر مــن زوار اليــوم الواحــد لزيــارة المواقــع 
المختلفــة علــى متــن الباخــرة. أمــا يف مــا يخــص وكالــة ديب العالميــة للســفريات، فهــي كانــت أيضــا إضافــة 
لقطــاع الســياحة يف ديب، حيــث توفــر خدمــات الســفر والســياحة للمؤسســة والقطــاع الخــاص واألفــراد، 
ممــا كان لــه دوراً كبيــراً يف تعزيــز كفــاءة اســتخدام المــوارد وتقليــل التكاليــف علــى المؤسســة وتقديــم 

الخدمــات المميــزة لموظفيهــا. 
 

 قــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم رعــاه هللا " النجــاح رحلــة، وكلمــا وصلــت 
فيهــا إىل قمــة تطلعــت فيهــا للقمــة التــي تليهــا".. بمــاذا توصــي الموظفيــن مــن خــالل هــذه المقولــة؟
المثابــرة واإلقــدام علــى تعلــم المزيــد هــو ســر نجــاح كل موظــف، وليــس هنــاك وقــت محــدد للعلــم 
والنجــاح، فكلنــا نتعلــم كل يــوم ونعلــم أن أي عمــل ننجــزه يمكــن إنجــازه بشــكل أفضــل يف المــرات 

المقبلــة.
 

 يف رأيك، ما هي الصفات الشخصية التي تميز القائد الناجح؟
القائــد عليــه اتخــاذ القــرارات الصائبــة التــي تعــود بالنفــع علــى المؤسســة بشــكل عــام واإلدارة التــي 
يعمــل بهــا بشــكل خــاص، وذلــك مــن خــال اســتخدام المــوارد بشــكل مميــز يف جميــع األوقــات، كمــا 
أن القائــد الناجــح هــو الــذي يقــدم خبراتــه لآلخريــن ويقــف بجانــب موظفيــه يف تحســين أدائهــم ووضــع 

التوجيهــات والخطــط الازمــة لتخطــي الصعوبــات بشــكل مباشــر ومســتمر.
 

ما هي الهوايات التي تحب ممارستها؟
الجري والسباحة وركوب الدراجات الهوائية.

 
.PCFC كلمة أخيرة توجهها لموظفي وموظفات

اجعلوا من خدمة المجتمع وتحسين رضا العماء والموظفين يف قمة أولوياتكم واعلموا أن المنصب 
والكرسي مجرد أداة، وأن السعي لخدمة الغير يسعد الشخص نفسه قبل سعادة اآلخرين. 



plans in advance is what saves companies from wasting a lot of time and money in case 
of making incorrect decisions, and this is what the senior leadership of PCFC Investments 
has done by involving the experienced staff to contribute to the development of integrated 
work strategies within the ship. After determining the budgets of the various projects 
by the leadership, the various departments were able to carry out the general design, 
interior design, technology, electrical, central cooling and other works on board the ship 
by defining the interior designs, infrastructure and materials used that comply with 
the requirements of the various government departments, including the Planning and 
Development Department "Takhees", Dubai Municipality, Civil Defense, Dubai Tourism 
and other local departments, without prejudice to the final product of the ship.
 
The Investment Department is one of the vital departments that contribute to 
enhancing the investment position of the Corporation through the projects it 
manages, including the “Queen Elizabeth 2” Hotel and Dubai World Travel Agency.. 
Tell us about the 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 in 
the field of promoting the economic growth of the Emirate.
The Dubai government has always aspired to make the emirate distinctive in providing its 
unique services to residents and visitors, hence the idea of buying the "Queen Elizabeth 
2" ship - after its previous administration announced their intention to divide and sell 
the ship as scrap materials - and taking the decision to convert it into a hotel and a 
floating museum by the Investment Department in the Corporation, because the ship has 
a well-known name and a long history in the field of marine tourism that extends back 
to more than 50 years. The investments and improvements that we carried out on the 
ship to suit the local requirements of hotels are considered to have greatly contributed 
to transforming the ship into a distinctive tourist destination to be added to the touristic 
destinations in the emirate. The floating hotel consists of 457 hotel rooms of various 
types and sizes, three restaurants, five cafes, and two halls for events and weddings, 
a theater that can accommodate more than 500 people, a business center, conference 
rooms and other places that tell about the history of the ship as a floating museum that 
includes many unique and ancient pieces dating back to the sixties of the last century, 
which makes the ship attract many one-day visitors who sightseeing various locations on 
board. As for the Dubai World Travel Agency, it was also an addition to the tourism sector 
in Dubai, providing travel and tourism services to the Corporation, the private sector and 
individuals, which played a major role in enhancing the efficiency of resource use, reducing 
costs for the organization and providing distinguished services to its employees.
 
His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, may Allah protect him, 
said, “Success is not a destination, but a journey. Each time that you reach a summit 
on this journey, you must look ahead to the next one”.. What do you recommend to 
employees through this quote?
Perseverance and willingness to learn more is the secret of the success of every employee, 
and there is no specific time for knowledge and success. All of us learn every day and we 
shall know that any work we accomplish can be done better in the coming times.
 
In your opinion, what are the personal qualities that characterize a successful leader?
The leader has to make the right decisions that benefit the organization in general 
and the administration, which he works for, in particular through the use of resources 
in a distinctive manner at all times. The successful leader is the one who provides his 
experiences to others and stands by his employees in improving their performance 
and setting the necessary directions and plans to overcome difficulties directly and 
continuously.
 
What are your hobbies?
Running, swimming and cycling.
 
A final word to the staff of PCFC.
Work on making the community service and improving customer and employee satisfaction 
your top priority, and realize that the position and the chair are just a tool, and that the 
pursuit of serving others makes one person happy before the happiness of others.

Personal ID
Name: Adel Hassan Al Ali
Job Title: Executive Director, Development, PCFC Investments
Marital Status: Married
Number of Children: 5
Degree/ Major: Masters in Project Management 

2008-2013: Master in Project Management, The British University in Dubai.
2005-2007: Government Leadership Program organized by Sheikh Mohammed Bin Rashid 
Centre for Leadership development.
2004-2005: Bachelor Degree in Engineering Management, Higher Colleges of Technology (HCT).
1988-1991: Higher Diploma, Higher Collages of Technology (HCT)- (First Batch).

Work experience: 27 years of work experience in various departments.
 
Tell us about the history of your joining the Ports, Customs and Free Zone Corporation.
I’ve joined the Ports, Customs and Free Zone Corporation in September 1994. The 
beginning was in the Information Systems Department, then I joined "Istithmar World" 
company, for projects and properties management and its development in 2004, and then 
I’ve joined the Investment Department at PCFC since its establishment in 2016.

What did you learn or what did PCFC add to you?
The Corporation is credited with giving me many opportunities to develop my scientific 
skills by assuming various jobs and positions during my long professional career, as well 
as giving me the opportunity to enroll in a wide range of training courses to learn the 
best international practices to carry out the tasks and responsibilities of the positions 
I have had during my career to the fullest. One of the best courses I attended was my 
participation in the first course for government leaders, which was organized by the 
Mohammed bin Rashid Center for Leadership Development (MBRCLD), which had a great 
role in enhancing my experiences and getting to know many of the best government 
practices followed in developed countries, and this program was also credited, indirectly, 
for getting introduced to many government leaders in the Emirate, which contributed to 
enhancing communication processes and facilitating the performance of a lot of business.

What’s the most honorable achievement you’re proud of?
Supervising several development projects during my career in the Corporation, the most 
important of which are the “Golden Mile” project, which consists of 10 huge buildings in 
the “Palm Jumeirah” and the staff housing buildings of the “Atlantis” hotel, which consists 
of 7 buildings in “Jumeirah Village Circle”, as well as the improvement and development 
of the “Queen Elizabeth 2” ship to transform it into one of the most important projects 
in the tourism sector to be the only floating hotel in the country, which is characterized 
by containing the main elements of the components of international hotels, such as halls, 
theaters, hotel rooms, restaurants, cafes, and recreational places for all segments of society.
What I’ve learned from the “Queen Elizabeth 2” hotel project surpasses all the projects 
I had worked on, as the experience I gained contributed to overcoming the difficulties I 
encountered, and it also played a major role in the process of continuous learning and 
how to find the most appropriate solutions to reach the best practices at the lowest 
possible cost. It is worth noting that changing and developing the entire infrastructure of 
the ship, including electricity, sanitary materials, and cooling equipment, was one of the 
most difficult things we faced due to the limited space available to extend all these services. I 
am also proud of being awarded the title of the Distinguished Employee in the Technical/ 
Engineering Field from the Dubai Government Performance Program for the year 1999 
at the beginning of my career with the foundation when I was in the information systems 
and technology department.

What are the most important features in the work environment of Investment 
Department at PCFC?
We work within a team spirit to manage different projects; which had a major role in 
the rapid pace of making the appropriate decisions to move forward towards our 
improvements inside the “Queen Elizabeth 2” ship in record time without slowing down 
the procurement procedures, which usually take a long time in regard to the selection 
decisions of contractors and suppliers. Here, the various departments stood hand in 
hand and began to work continuously to face any delays that might negatively affect the 
completion of the tasks assigned to them. The development of well-thought-out general 


