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“We are 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 Dubai Maritime City Authority at Ports, Customs and Free Zone Corporation succeeded 
in issuing about 800 marine driving licenses and around 700 licenses for marine crafts, and 
more than 4,000 anchoring permits for ships during the first half of this year, which reflects 
the wide interest in practicing marine activities in the territorial waters of the Emirate of 
Dubai as a safe, renewable, competitive, sustainable and attractive marine environment.

The authority aims to regulate and develop the maritime sector in the Emirate of Dubai, 
through legislative regulations, it issues by the highest standards of excellence and quality, 
to modernize the infrastructure of this sector and diversify investment opportunities that 
will enhance the emirate's competitive advantages at the regional and global levels.

His Excellency Sheikh Saeed bin Ahmed Al Maktoum, Executive Director of the Dubai 
Maritime City Authority, indicated that the authority is working to create a renewable and 
safe maritime sector that’s capable of meeting the requirements of sustainable economic 
development in Dubai, by developing effective policies that contribute to the application 
of the highest standards of maritime safety, and launching of the best Initiatives that 
are consistent with local and international laws, to create a safe and sustainable marine 
environment, suitable for managing operational processes and achieving successful marine 
businesses of all kinds.

The performance appraisal report is one of the most important systems and practices 
applied by human resources departments inside government institutions that aim to follow 
up the performance indicators of their employees on an individual basis, thus creating a 
comprehensive picture of the organization’s performance in general.
The evaluation process is one of the most important drivers that push employees to keep 
improving their work performance, as it is considered an essential factor in the process of 
developing skills of employees.
As part of the Ports, Customs and Free Zone Corporation’s efforts in creating a distinct and 
competitive work environment to improve efficiency and productivity within the Corporation, 
the annual performance evaluation program was launched during the first half of the year, 
and the Human Resources Department calls for submitting the results of the performance 
appraisal reports no later than 5 From August 2021.
The Corporation’s human resources department encourages employees to make the most of 
the semi-annual evaluation process by holding an individual performance session between 
the direct manager and the employee to discuss performance, achievements and work 
results, provide supporting evidence or reports to facilitate the evaluation process, point 
out strengths and opportunities for improvement, and discuss opportunities for growth or 
development and provide the necessary support to succeed in work and thus achieve the 
Corporation’s directions and strategic objectives.

Be Optimistic: It means that you shall ignore all pain triggers and all the annoying feelings 
that have a negative effect on controlling your day's mood.
So, close your eyes a little bit, smile and repeat with me: I deserve to be happy and calm, and 
today will go smoothly, despite anything and everything.
Enjoy your coffee and share the optimistic morning greetings with people around you.
Yes, unpleasant situation shall pass with time… Don't do anything... Live it as it is… Control 
your emotions... Then, smile and make sure it's all going to pass. 
Ameirah Jumah
Event Executive - Strategy & Commucications Dept.

نجحــت ســلطة مدينــة ديب المالحيــة بمؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة يف إصــدار نحــو 800 رخصــة 
كثــر مــن 4000 تصريــح رســو للســفن خــالل  قيــادة وســيلة بحريــة، ونحــو 700 ترخيــص للوســائل البحريــة وأ
النصــف األول مــن العــام الجــاري، األمــر الــذي يعكــس االهتمــام الواســع لممارســة األنشــطة البحريــة يف الميــاه 

اإلقليميــة إلمــارة ديب باعتبارهــا بيئــة بحريــة آمنــة ومتجــددة تتســم بالتنافســية واالســتدامة والجاذبيــة.

وتهــدف الســلطة إىل تنظيــم وتطويــر القطــاع البحــري يف إمــارة ديب، مــن خــالل اللوائــح التشــريعية التــي تصدرهــا 
وفــق أعلــى معاييــر التميــز والجــودة، وذلــك لتحديــث البنيــة التحتيــة لهــذا القطــاع وتنويــع الفــرص االســتثمارية 

التــي مــن شــأنها تعزيــز المزايــا التنافســية لإلمــارة علــى الصعيــد اإلقليمــي والعالمــي.

وأشــار ســعادة الشــيخ ســعيد بــن أحمــد آل مكتــوم، المديــر التنفيــذي لســلطة مدينــة ديب المالحيــة، بــأن الســلطة 
تعمــل علــى خلــق قطــاع بحــري متجــدد وآمــن وقــادر علــى تلبيــة متطلبــات التنميــة االقتصاديــة المســتدامة يف 
ديب، عبــر وضــع السياســات الفاعلــة التــي تســهم يف تطبيــق أعلــى معاييــر الســالمة البحريــة، وإطــالق أفضــل 
المبــادرات التــي تنســجم مــع القوانيــن المحليــة والدوليــة مــن أجــل إيجــاد بيئــة بحريــة آمنة ومســتدامة ومناســبة 

إلدارة العمليــات التشــغيلية وإنجــاح األعمــال التجاريــة البحريــة بأنواعهــا.

يعتبر نظــام إدارة األداء مــن أهم األنظمة والممارســات التي تطبقها إدارات المــوارد البشــرية فــي المؤسسات 
الحكوميــة التــي تهــدف إىل متابعــة مؤشــرات األداء لموظفيهــــا علــى أســاس فــردي، وبالتــايل تكويــن صــورة 
شــاملة عــن أداء المؤسســة بشــكل عــام، وتعــــد عمليــــة التقييــــم هــي مــن أهــم المحــــركات الرئيســية الــــتي تدفــع 

الموظفيــن إىل زيــادة وتحســــين أداء العمــل، كمــا تعتبــر عامــالً أساســياً يف عمليــة تنميــــة مهــارات الموظفيــن.
ويف إطــار جهــود مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة يف خلــق بيئــة عمــل متميــزة وتنافســية لتحســين 
الكفــاءة واإلنتاجيــة داخــل المؤسســة، فقــد تــم إطــالق برنامــج تقييــم األداء الســنوي خــالل النصــف األول مــن 
العــام، وتدعــو إدارة المــوارد البشــرية إىل تســليم نتائــج تقاريــر تقييــم األداء نصــف الســنوي يف موعــد أقصــاه 5 

مــن أغســطس 2021.

وتشــجع إدارة المــوارد البشــرية يف المؤسســة الموظفيــن علــى تحقيــق أقصــى اســتفادة مــن عمليــة التقييــم 
النصــف ســنوية مــن خــالل عقــد جلســة أداء فرديــة بيــن المديــر المباشــر والموظــف لمناقشــة األداء واإلنجــازات 
ونتائــج العمــل، وتقديــم أدلــة أو تقاريــر لتســهيل عمليــة التقييــم، واإلشــارة إىل نقــاط القــوة والفــرص المتاحــة 
للتحســين، والتحــدث عــن فــرص النمــو أو التطويــر وتقديــم الدعــم الــالزم للنجــاح يف العمــل وبالتــايل تحقيــق 

توجهــات المؤسســة وأهدافهــا االســتراتيجية.

تفــاءل: يعنــي أن تتجاهــل كل مســببات األلــم وكل المشــاعر المزعجــة التــي لهــا أثــر ســلبي 
يف التحكــم بمــزاج يومــك.. لــذا أغمــض عيــن غضبــك قليــالً وابتســم وردد معــي: أنا اســتحق 

الســعادة والهدوء وســيمضي اليوم بسالســة رغم كل شــيء وأي شــيء.
استمتع بقهوتك وتشارك تحيات الصباح المتفائلة مع من حولك..نعم سيمر الوقت.

إن واجهت موقفاً مزعجاً.. ال تستسلم.. عشه كما هو.. اضبط انفعاالتك.. وابتسم وتأكد أن كل ُمر سيمر. 

أميرة جمعة
تنفيذي فعاليات - إدارة االستراتيجية واالتصال

Dubai Maritime City Authority issues 800 marine driving 
licences during the first half of 2021

August 5th is the deadline for submission of semi-annual 
performance appraisal reports to the Human Resources 

Department

800 رخصة قيادة وسائل بحرية تصدرها سلطة مدينة ديب المالحية خالل 
النصف األول من 2021

"5 أغسطس" آخر موعد لتسليم إدارة الموارد البشرية تقارير تقييم األداء 
النصف سنوية

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

Happiness Tips
كن سعيداً

Mesmerizing photo taken by Mr. Humaid Al Humaidi - Senior Manager - ISR & Governance in the night street of Thailand in Asia.
صورة ساحرة التقطها السيد حميد الحميدي - مدير أول آمن المعلومات والحوكمة يف الشارع الليلي بتايالند يف آسيا.



كون ضمن فريق عمل تفعيل دور سلطة  حامد حسن: تشرفت بأن أ
مدينة ديب المالحية يف مجال الترخيص البحري

Hamed Hassan: I was honored to be part of teamwork to 
activate the role of the Dubai Maritime City Authority in 

the field of marine licensing

يحــرص علــى أن تكــون لــه مســاهمة وإضافــة إيجابيــة لتطويــر القطــاع البحــري يف إمــارة ديب بشــكل عــام، فخــور باإلشــراف 
علــى إطــالق خدمــة "ترخيــص قيــادة الوســائل البحريــة" كخدمــة رياديــة تعــد األوىل علــى مســتوى الدولــة وعلــى مســتوى 

المنطقــة ككل، يحــث زمالئــه علــى المثابــرة واإلخــالص يف العمــل لخدمــة الوطــن.

He is keen to have a positive contribution and addition to the development of the maritime sector in the Emirate of Dubai in 
general. He is proud of supervising the launch of the “Marine Driving Licensing” service as a pioneering service that is the 
first at the state level and at the level of the whole region. He urges his colleagues to maintain perseverance and sincerity at 
work to serve the country.

“
„

البطاقة الشخصية:
االسم الثاليث: حامد علي حسن

المسمى الوظيفي: مدير إدارة التسجيل والترخيص - سلطة مدينة ديب المالحية
الحالة االجتماعية: متزوج

عدد األبناء: أربعة )ثالثة بنات وولد(
الشهادة/التخصص: دبلوم تقنية معلومات واتصاالت

الخبرة العملية:
2008 حتى اآلن: مدير إدارة التسجيل والترخيص - سلطة مدينة ديب المالحية

2008 - 2007: مدير مشروعات - هيئة كهرباء ومياه ديب
2007 - 2000: مدير قسم الشبكات الذكية - "الثريا" لالتصاالت
1995 - 2000: إداري خدمة متعاملين - هيئة كهرباء ومياه ديب

حدثنا عن تاريخ انضمامك إىل مؤسسة الموائن والجمارك والمنطقة الحرة.
انضممــت إىل ســلطة مدينــة ديب المالحيــة التابعــة لمؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة يف عــام 
2008 حيــث توليــت عــدة مهــام ومســؤوليات منهــا مديــر للتســجيل والترخيــص التجــاري، ومســؤول عــن 

االتصــال الحكومــي، ومديــر رعايــة المتعامليــن وصــوالً إىل مديــر إدارة التســجيل والترخيــص.
 

ماذا تعلمت أو ماذا أضافت لك "سلطة مدينة ديب المالحية"؟
كان لســلطة مدينــة ديب المالحيــة التابعــة لمؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة الفضــل، بعــد 
كتســايب لمهــارات جديــدة وخبــرات عمليــة أضافــت لمســيريت المهنيــة الكثيــر مــن  هللا ســبحانه تعــاىل، يف ا
الخبــرات مــن خــالل إتاحــة الفرصــة لتــويل عــدة مســؤوليات والتــي آمــل مــن خاللهــا أن أقــدم قــدراً مــن 
المســاهمة واإلضافــة اإليجابيــة يف ســبيل تطويــر المؤسســة بشــكل خــاص والقطــاع البحــري يف إمــارة ديب 
بشــكل عــام. وخــالل هــذه الفتــرة والتــي امتــدت إىل مــا يزيــد عــن 13 عامــاً، اتيحــت يل الفرصــة للتطويــر 
المســتمر مــن خــالل حضــور عــدة دورات تدريبيــة ودورات قياديــة ســاهمت بشــكل كبيــر يف صقــل مهــارايت 
وتنميــة روح المســؤولية والرغبــة يف اإلنجــاز، عــالوة علــى ثقــة اإلدارة العليــا التــي تــم منحهــا يل يف كافــة 

المهــام التــي أســندت يل والتــي كانــت دافعــاً يل للمضــي قدمــاً يف تقديــم مــا هــو أفضــل دائمــاً.

ما هو اإلنجاز المشرف الذي تفخر وتعتز به؟
كــون ضمــن فريــق الـــتأسيس والــذي أشــرف علــى إطــالق وتفعيــل دور الســلطة  كان يل الشــرف بــأن أ
يف مجــال الترخيــص البحــري للوســائل البحريــة علــى مســتوى اإلمــارة منــذ عــام 2013، كمــا أتيحــت يل 
أيضــاً فرصــة اإلشــراف علــى إطــالق خدمــة "ترخيــص قيــادة الوســائل البحريــة" كخدمــة رياديــة وذلــك 
الســالمة  تعزيــز  يف  ســاهم  ممــا  ككل،  المنطقــة  مســتوى  وعلــى  الدولــة  مســتوى  علــى  األوىل  للمــرة 
البحريــة علــى مســتوى اإلمــارة. ولــم تتوقــف اإلنجــازات عنــد هــذا الحــد، بــل اســتمرت مــن خــالل التطويــر 
المســتمر للخدمــات واســتحداث المزيــد منهــا بمــا يخــدم القطــاع البحــري يف اإلمــارة، عــالوة علــى العديــد 
مــن المبــادرات المشــتركة مــع مختلــف الجهــات ذات الصلــة والتــي ســاهمت بزيــادة كفــاءة الخدمــات 
وتحقيــق ســعادة المتعامليــن ســواء األفــراد أو الشــركات علــى حــدا ســواء، كمــا عــززت دور الســلطة لتكــون 
البحــري ســواء  الترخيــص  الممارســات واإلجــراءات والتشــريعات يف مجــال  عــن أفضــل  هامــاً  مرجعــاً 
علــى المســتوى المحلــي أو اإلقليمــي. عــالوة علــى ذلــك، أتشــرف برئاســة وعضويــة العديــد مــن اللجــان 
المختصــة، والتــي تســاهم كذلــك يف خلــق قيمــة مضافــة ومســتدامة للقطــاع البحــري وصــوالً إىل تحقيــق 

كافــة المؤشــرات واألهــداف التطويريــة المســتهدفة.
 

مــا هــي أهــم المميــزات الموجــودة يف بيئــة العمــل بــإدارة التســجيل والترخيــص يف "ســلطة مدينــة ديب 
المالحية"؟

تتميــز اإلدارة بالســعي الدائــم لخدمــة المتعامليــن وتحقيــق ســعادتهم وتقديــم تجربــة إيجابيــة لهــم دائمــاً 
مــن خــالل الحــرص علــى العمــل بــروح الفريــق الواحــد، عــالوة علــى الحــرص الدائــم علــى تبنــي سياســة 
البــاب المفتــوح للموظفيــن والمتعامليــن علــى حــد ســواء. كمــا تحــرص إدارة التســجيل والترخيــص يف 
"ســلطة مدينــة ديب المالحيــة" علــى الســعي الدائــم اىل تحقيــق الخدمــة األمثــل للمتعامليــن وتســهيل 
إجراءاتهــم بالرغــم مــن أي تحديــات أو صعوبــات قــد يتــم مواجهتهــا، فعلــى ســبيل المثــال وخــالل أزمــة 
جائحــة كورونــا التــي يواجهــا العالــم والتــي ال تــزال تداعياتهــا مســتمرة، أثبــت موظفــي اإلدارة تمتعهــم بــروح 
معنويــة عاليــة بشــأن الحــرص علــى االســتمرار يف تقديــم الخدمــات بكفــاءة عاليــة وعــن بعــد مــن مختلــف 
المواقــع ومختلــف األوقــات، بالشــكل الــذي يســاهم يف تيســير األمــور علــى المتعامليــن بالرغــم مــن هــذا 

التحــدي.

إدارة التســجيل والترخيــص يف "ســلطة مدينــة ديب المالحيــة" هــي إحــدى اإلدارات الحيويــة التــي 
تختــص بتنظيــم وتعزيــز وتطويــر القطــاع البحــري مــن خــالل تطبيــق لوائــح وتشــريعات مــن شــأنها 
تعزيــز المزايــا التنافســية إلمــارة ديب علــى الصعيــد البحــري إقليميــاً وعالميــاً.. حدثنــا عــن الجهــود 
التــي تبذلهــا اإلدارة يف تنفيــذ أفضــل اآلليــات والتقنيــات يف مجــال منــح التراخيــص الســتقطاب رّواد 
الصناعــات البحريــة مــن مختلــف أنحــاء العالــم وترســيخ مكانــة ديب كمركــز بحــري عالمــي مــن الطــراز 

األول.
 تحــرص إدارة التســجيل والترخيــص بالتعــاون مــع اإلدارات األخــرى يف المؤسســة علــى تحقيــق التطويــر 
والتحســين المســتمر للخدمــات يف ســبيل تعزيــز تجربــة المتعامــل وذلــك مــن خــالل تبســيط اإلجــراءات 
وزيــادة كفاءتهــا، باإلضافــة اىل توفيــر جميــع الخدمــات إلكترونيــاً ومــن خــالل عــدة قنــوات اتصــال علــى 
النحــو الــذي يتوافــق مــع أفضــل التقنيــات المتوفــرة. كمــا تتعــاون الســلطة دائمــا مــع كافــة الجهــات 

تعزيــز  تســاهم يف  التــي  البحريــة  والتشــريعات  اإلجــراءات  الصلــة يف تطويــر  واالتحاديــة ذات  المحليــة 
جاذبيــة وتنافســية القطــاع البحــري يف اإلمــارة بمــا فيــه مجــال الترخيــص البحــري، كمــا تحــرص الســلطة 
كذلــك علــى تطبيــق المرونــة المســتمرة يف اإلجــراءات بمــا يتوافــق مــع كافــة التطــورات والتوجيهــات 

الحكوميــة والتــي تهــدف إىل تعزيــز ســهولة الحيــاة واالســتدامة داخــل اإلمــارة.
 

قــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم رعــاه هللا "نحــن نســير بخطــوات مدروســة 
ونهتــم باألساســيات بحيــث نركــز علــى تعليــم اإلنســان وأن يكــون آمًنــا يتحــرك مثلمــا يريــد ويقــول 
مــا يريــد، فهمنــا األســاس خدمــة المواطــن وتطويــر البلــد".. بمــاذا توصــي الموظفيــن مــن خــالل هــذه 

المقولــة؟
نحــن جميعــاً نتعلــم مــن القيــادة الرشــيدة كيفيــة الحــرص الدائــم علــى قيمــة اإلنســان ودوره الرئيســي 
يف تطــور وتقــدم المجتمعــات وكذلــك كيفيــة تمكينــه مــن خــالل التعليــم وتوفيــر الفــرص للمســاهمة يف 
خدمــة الوطــن، وبالتــايل أنصــح أخــوايت وإخــواين يف العمــل علــى المثابــرة واإلخــالص يف أداء المهــام المنوطة 
كمــل وجــه، والحــرص الدائــم علــى تطويــر مهاراتهــم والتــزود مــن العلــم والمعرفــة لخدمــة هــذه  بنــا علــى أ
األرض الطيبــة، ولتكــون دولتنــا الحبيبــة يف مصــاف الــدول المتقدمــة دائمــاً. وأقــول لهــم كذلــك، أن كافــة 
كمــي لنــا وخبــرات  التحديــات التــي نواجههــا وكافــة العقبــات والتجــارب التــي نخوضهــا، مــا هــي إال رصيــد ترا
عمليــة ال تقــدر بثمــن، وأن العثــرات أحيانــا مــا هــي إال حصــوات تعــد لنــا طريــق النجــاح وهــي فــرص ثمينــة 

لالبتــكار وإيجــاد حلــول مبدعــة للتغلــب علــى أي عقبــات.

يف رأيك، ما هي الصفات الشخصية التي تميز القائد الناجح؟
لقــد تعلمــت مــن مدرســة ســيدي صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم رعــاه هللا الــذي قــال 
إن "القائــد الحقيقــي ال يغلــق البــاب الــذي بينــه وبيــن النــاس، وال يعــزل نفســه عــن جمهــوره، بــل يكــون 
جــزًء مــن الحيــاة الحقيقيــة، حيــاة الميــدان، يف الميــدان تواجــه النــاس وتســمع منهــم وتحفــز الموظفيــن 
وتعلمهــم"، كمــا أضــاف ســموه أن "القائــد هــو مــن يقــول نحــن ويعمــل بــروح الفريــق الواحــد، هــو وقــود 
الفريــق والمحفــز لهــم، القائــد الناجــح هــو مــن يصنــع القــادة ويصبــح لديــه فــرق للعمــل". وبنــاء علــى مــا 
تقــدم، فأننــي أؤمــن بــأن القائــد الناجــح، هــو الــذي يتميــز بقربــه مــن النــاس، وحرصــه علــى تواجــده يف 
الميــدان، يبــث دائمــاً روح التفــاؤل والمثابــرة بيــن أعضــاء فريقــه، ويكــون قــدوة ومحفــزاً لهــم يف مواجهــة 

التحديــات مــن خــالل المرونــة يف التعامــل مــع كافــة العقبــات بــروح مــن التفــاؤل واإلصــرار واإليجابيــة.
 

ما هي الهوايات التي تحب ممارستها؟
 السفر والزراعة والقيام بالمغامرات.

 
.PCFC كلمة أخيرة توجهها لموظفي وموظفات

 أود أن أتوجــه للجميــع بالشــكر علــى جهودهــم المبذولــة وتفانيهــم وأحثهــم علــى االســتمرار يف المثابــرة 
واإلخــالص يف أداء مهامنــا الوظيفيــة يف خدمــة هــذا الوطــن، كمــا أريــد أن اقتبــس قــول ســيدي صاحــب 
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم رعــاه هللا والــذي قــال "يف ســباق التميــز ليــس هنــاك خــط 
الحــرص علــى تعزيــز روح  أنــه علينــا جميعــاً  المؤسســة  لكافــة موظفــي وموظفــات  وأقــول  للنهايــة"، 
االبتــكار واإلبــداع والتطويــر المســتمر بيننــا والتــي ســتمكننا جميعــا مــن المســاهمة يف اســتدامة التميــز 

لهــذه المؤسســة.



The Registration and Licensing Department of the Dubai Maritime City Authority 
is one of the vital departments specialized in regulating, promoting and developing 
the maritime sector through the application of regulations and legislation that will 
enhance the competitive advantages of the Emirate of Dubai at the regional and global 
maritime level.. Tell us about the efforts made by the Department in implementing the 
best mechanisms and techniques in the field of licensing to attract pioneers of marine 
industries from all over the world and consolidate Dubai's position as a world-class 
maritime center.
The Registration and Licensing Department, in cooperation with other departments in the 
Corporation, is keen on achieving continuous development and improvement of services 
in order to enhance the customer’s experience by simplifying procedures and increasing 
their efficiency, in addition to providing all services electronically and through several 
communication channels in a manner consistent with the best available technologies.
The authority always cooperates with all relevant local and federal authorities in developing 
maritime procedures and legislations that contribute to enhancing the attractiveness 
and competitiveness of the marine sector in the emirate, including the field of marine 
licensing. The authority is also keen to apply continuous flexibility in procedures in line 
with all government developments and directives, which aims to promote ease of life and 
sustainability within the emirate.
 
His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, may Allah protect him, 
said, “We proceed with deliberate steps and taking care of basics so that we focus on 
educating the human being and being safe, moving as he wants and saying what he 
wants. Our basic understanding is to serve the citizen and develop the country”.. What 
do you recommend to the employees through this quote?
We all learn from the wise leadership how to always care about the value of the human 
being and his main role in the development and progress of societies, as well as how to 
empower him through education and provide opportunities to contribute to the service of 
the country, and therefore I advise my sisters and brothers to work on perseverance and 
sincerity in performing the tasks entrusted to us to the fullest, and to be constant care of 
developing their skills and supplying science and knowledge to serve this good land, and 
for our beloved country to always be in the ranks of the developed countries. I also tell 
them that all the challenges we face and all the obstacles and experiences we go through 
are nothing but a cumulative balance of our invaluable practical experiences, and that the 
pitfalls are sometimes nothing but pebbles that pave the way to success for us, and they 
are valuable opportunities for innovation and finding creative solutions to overcome any 
obstacles.

In your opinion, what are the personal qualities that characterize a successful leader?
I learned from the school of my master, His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum, may Allah protect him, who said that “A true leader does not close the door 
between him and people, and does not isolate himself from his audience, but rather be 
part of real life, the field of life, in the field you’re facing people and listening from them, 
motivating employees and educating them”, His Highness added, “The leader is the one 
who says we are and works in the spirit of one team. He is the team’s fuel and motivator. 
The successful leader is the one who makes leaders and has teams to work”. Based on 
the foregoing, I believe that a successful leader, who is distinguished by his closeness to 
people and his eagerness to be present in the field, always inspires a spirit of optimism 
and perseverance among his team members, and is a role model and motivator for them in 
facing challenges through flexibility in dealing with all obstacles with a spirit of optimism, 
determination and positivity.

What are your hobbies?
Traveling, farming and making adventures.

A final word to the staff of PCFC.
I would like to thank everyone for their efforts and dedication and urge them to continue 
perseverance and sincerity in performing our job duties in the service of this country. I 
also want to quote the words of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 
may Allah protect him, who said, “The race for excellence has no finish line”. And I say to 
all the employees of the Corporation that we must all be keen on promoting the spirit of 
innovation, creativity and continuous development among us, which will enable us all to 
contribute to the sustainability of excellence for this Corporation.

Personal ID:
Full Name: Hamed Ali Hassan
Job Title: Director of Registration and Licensing - Dubai Maritime City Authority
Marital Status: Married
Number of Children: Four )three daughters and a boy(
Major/Specialization: Diploma in Information and Communication Technology

Career Experience:
2008 to Present: Director of Registration and Licensing Department - DMCA
2008 - 2007: Project Manager - Dubai Electricity and Water Authority
2000 - 2007: Director of Intelligent Networks Department - Thuraya Telecommunications Company
1995 - 2000: Customer Service Administrator - Dubai Electricity and Water Authority

Tell us about the history of joining the Ports, Customs and Free Zone Corporation.
I’ve joined the Dubai Maritime City Authority of the Ports, Customs and Free Zone 
Corporation in 2008, where I assumed several tasks and responsibilities, including being the 
Director of Commercial Registration and Licensing, the responsible officer for government 
communication, and Director of Customer Care, until assuming the position of Director of 
the Registration and Licensing Department.
 
What did you learn or what did the Dubai Maritime City Authority add to you?
 The Dubai Maritime City Authority of the Ports, Customs and Free Zone Corporation has 
had the credit, after Allah Almighty, for acquiring new skills and practical experiences that 
added to my career a lot of experiences by providing the opportunity to assume several 
responsibilities through which I hope to make a positive contribution and addition for the 
aim of developing the Corporation in particular and the maritime sector in the Emirate 
of Dubai in general. During this period, which extended for more than 13 years, I had 
the opportunity for continuous development by attending several training courses and 
leadership courses that greatly contributed to refining my skills and developing the spirit 
of responsibility and desire for achievement, in addition to the confidence of the senior 
management that was granted to me in all the tasks assigned to me, which motivated me 
to move forward in providing what is always better.

What’s the most honorable achievement you’re proud of?
I had the honor to be part of the founding team that oversaw the launch and activation 
of the authority’s role in the field of marine licensing of marine crafts at the emirate level 
since 2013, and I also had the opportunity to supervise the launch of the “Marine Driving 
Licensing” service as a pioneering service for the first time at the state level and the region 
as a whole, which contributed to enhancing maritime safety at the Emirate’s level.
The achievements did not stop there, but continued through the continuous development 
of services and the creation of more of them to serve the marine sector in the emirate, 
in addition to many joint initiatives with various relevant authorities that contributed to 
increasing the efficiency of services and achieving the happiness of customers, whether 
individuals or companies alike. It also strengthened the authority's role as an important 
reference for best practices, procedures and legislation in the field of marine licensing, 
whether at the local or regional level. Moreover, I’m honored to chair and be a member of 
several specialized committees, which also contribute to creating an added and sustainable 
value for the maritime sector in order to achieve all indicators and targeted development 
goals.
 
What are the most important features in the work environment of the Registration and 
Licensing Department of the Dubai Maritime City Authority?
The administration is distinguished by its constant quest to serve customers, achieve their 
happiness, and provide them with a positive experience always through commitment to 
work in a team spirit, in addition to the constant keenness to adopt an open-door policy for 
employees and customers alike. The Registration and Licensing Department of the Dubai 
Maritime City Authority is also keen to constantly strive to achieve the optimal service for 
customers and facilitate their procedures despite any challenges or difficulties that may be 
encountered. For example, during the Corona pandemic crisis facing the world and whose 
repercussions are still continuing, the employees of the administration proved to have a 
high morale regarding the keenness to continue providing services with high efficiency 
and remotely from different locations and at different times, in a way that contributes to 
facilitating matters for customers despite this challenge.
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رؤيتنـــــــــــــــــــــــــــا

Our Vision

تعزيــــــــز مكانـــــة ديب كمركـــــــز رائـــــــد مستدام لدعـــــــم القطـــــاع االقتصادي علــــــــى الــــصعيد الـــــــعالمي.

To sustainably facilitate and promote Dubai as the world’s leading economic sector.

تعــد مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة إحــدى مؤسســات حكومــة ديب، والتــي تأسســت 
رســمًيا يف عــام 2001، وتتضمــن عــددا ًمــن الكيانــات والســلطات التــي تعمــل تحــت مظلتهــا. وتشــمل 
التخطيــط والتطويــر -تراخيــص،  الكيانــات جمــارك ديب وســلطة مــوائن ديب، باإلضافــة إىل دائــرة  هــذه 
وســلطة مدينــة ديب المالحيــة، ومكتــب الوكيــل المالحــي للســفن الخشــبية، إىل جانــب إدارة االســتثمار 

وإدارة األمــن.

The Ports, Customs and Free Zone Corporation (PCFC) is one of the government 
organizations under the Dubai government, which was officially established in 2001, 
and includes a number of entities and authorities operating under its umbrella. These 
entities include Dubai Customs, Dubai Ports Authority, in addition to the Department 
of Planning and Development - Trakhees, the Dubai Maritime City Authority, Marine 
Agency for Wooden Dhows, Investment Department, and Security Department.


