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“Life taught me… that life does not preoccupy me with 
its side battles about our true major battle… The battle 
of construction and development… Building the nation 
is a battle… Building man is an epic... Building life for 
new generations is the biggest, greatest, and noblest 

goal of our lives… and nothing else is trifles that 
distract us from our real battle”

"علمتني الحياة ...أن ال تشغلني الحياة بمعاركها الجانبية 
عن معركتنا الكبرى الحقيقية … معركة البناء والتنمية ... بناء 
الوطن معركة... بناء اإلنسان ملحمة... بناء حياة ألجيال جديدة
كبر وأعظم وأنبل هدف لحياتنا... وما سوى ذلك تفاهات  هو أ

تشغلنا عن معركتنا الحقيقية"

The Ports, Customs and Free Zone Corporation has announced the application of the latest 
technology to test ballast water of ships through usage of the first device of its kind in the 
United Arab Emirates, which examines water samples and gives results within less than a 
minute before discharging them into the waters of ports and marine areas in Dubai.
His Excellency Sultan Ahmed bin Sulayem, Chairman of the Ports, Customs and Free 
Zone Corporation, stated that it requires taking measures to check ballast water before 
discharging it into the waters of the Emirate, to ensure that it complies with the standards 
of the International Maritime Organization (IMO) and the Ballast Water Management 
Convention (BWMC) adopted by the International Maritime Organization in 2004, which 
was approved by the United Arab Emirates, aiming to preserve the marine environment, that 
can be severely affected by the transfer of any unwanted objects or materials from the sites 
where ships docked before they reach the waters of the emirate.
Bin Sulayem explained that the new device analyzes ships’ ballast water and checks its 
compliance with specifications in less than a minute, through using the latest technology, 
with the aim of protecting the marine environment inside ports and marine areas that fall 
under the jurisdiction of the Ports, Customs and Free Zone Corporation. Before that, the 
process of getting samples and sending it to the specialized laboratory it took about 3 days 
until the result appears.
His Excellency stated that the importance of this device lies in its ability to detect 
microorganisms and measure their percentage when sampling ship's ballast water within 
one minute through a portable device that uses high-sensitivity technology to examine 
water samples quickly, pointing out that the Corporation has qualified the port inspectors 
of the Environment, Health and Safety Department through intensive training programs to 
use the device optimally.
Bin Sulayem pointed to the efforts made by the Ports, Customs and Free Zone Corporation 
in the field of preserving and sustaining the marine environment, in line with government 
guidelines, through the optimal use of smart technologies, modern technology and innovative 
solutions that contribute to enhancing Dubai’s position as a sustainable leading center to 
support the economic sector at the global level.

A number of Customs, Ports and Free Zone Corporation employees participated in the 
training workshop held in cooperation with the Dubai Quality Group entitled “Creativity: 
The Secret Behind Continuous Improvement” presented by Isabella Englebach, author of the 
book “How to Get Out of Your Own Way and Drive Innovation hroughout Your Organization”.

During the virtual workshop, which was held via Zoom application, Isabella spoke about the 
role of creative thinking in promoting a culture of continuous improvement that’s capable of 
responding to changing needs and new challenges within the workplace, stressing that the 
secret lies in understanding the relationship between flexible thinking and creativity.

On what you can do to build your creative skills, Isabella explained that combining flexibility 
and creativity is the only way to achieve innovative results in the existing work environments 
in the organizational and development sectors, pointing to the need to maintain a positive 
spirit inside workplace.

أعلنــت مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة عــن تطبيــق أحــدث تكنولوجيــا لفحــص ميــاه االتــزان علــى 
متــن الســفن مــن خــال اســتخدام الجهــاز األول مــن نوعــه يف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الــذي يقــوم 
بفحــص عينــات الميــاه وإعطــاء النتائــج خــال أقــل مــن دقيقــة قبــل تصريفهــا يف ميــاه المــوائن والمناطــق البحريــة 

بإمــارة ديب.

وأفــاد ســعادة ســلطان أحمــد بــن ســلّيم، رئيــس مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة، أنــه يتطلــب اتخــاذ 
إجــراءات لفحــص ميــاه االتــزان قبــل تصريفهــا يف ميــاه اإلمــارة، للتأكــد مــن توافقهــا مــع معاييــر المنظمــة البحريــة 
الدوليــة (IMO) واتفاقيــة إدارة ميــاه االتــزان (BWMC) التــي اعتمدتهــا المنظمــة البحريــة الدوليــة عــام 2004، 
والتــي تــم التصديــق عليهــا مــن قبــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، والهادفــة إىل الحفــاظ علــى البيئــة البحريــة، 
والتــي مــن الممكــن أن تتضــرر بشــدة جــراء نقــل أي كائنــات أو مــواد غيــر مرغــوب فيهــا مــن المواقــع التــي رســت 

بهــا الســفن قبــل وصولهــا إىل ميــاه اإلمــارة.

مطابقتهــا  مــدى  وفحــص  الســفن  اتــزان  ميــاه  تحليــل  علــى  يعمــل  الجديــد  الجهــاز  أن  ســلّيم  بــن  وأوضــح 
للمواصفــات يف أقــل مــن دقيقــة، باســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة وذلــك بهــدف حمايــة البيئــة البحريــة داخــل 
المــوائن والمناطــق البحريــة التــي تقــع تحــت إشــراف ســلطة مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة، بعــد 

أن كانــت تســتغرق عمليــة أخــذ العينــة وإرســالها للمعمــل المختــص نحــو 3 أيــام حتــى ظهــور النتيجــة.

وصــرح ســعادته بــأن أهميــة الجهــاز تكمــن يف قدرتــه علــى كشــف الكائنــات الحيــة الدقيقــة وقيــاس نســبتها عنــد 
أخــذ عينــة ميــاه اتــزان الســفن خــال دقيقــة واحــدة عبــر جهــاز محمــول يســتخدم تكنولوجيــا عاليــة الحساســية 
لفحــص عينــات الميــاه علــى وجــه الســرعة، مشــيراً إىل قيــام المؤسســة بتأهيــل مفتشــي المينــاء التابعيــن إلدارة 

البيئــة والصحــة والســامة مــن خــال برامــج تدريبيــة مكثفــة الســتخدام الجهــاز علــى النحــو األمثــل.
وأشــار بــن ســلّيم إىل الجهــود التــي تبذلهــا مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة يف مجــال الحفــاظ علــى 
البيئــة البحريــة واســتدامتها، بمــا يتماشــى مــع التوجهــات الحكوميــة وذلــك عبــر االســتخدام األمثــل للتقنيــات 
الذكيــة والتكنولوجيــا الحديثــة والحلــول المبتكــرة التــي تســهم يف تعزيــز مكانــة ديب كمركــز رائــد مســتدام لدعــم 

القطــاع االقتصــادي علــى الصعيــد العالمــي.

شــارك عــدد مــن موظفــي وموظفــات مؤسســة الجمــارك والمــوائن والمنطقــة الحــرة يف ورشــة العمــل التدريبيــة 
التــي عقــدت بالتعــاون مــع مجموعــة ديب للجــودة بعنــوان "اإلبــداع: الســر وراء التحســين المســتمر" والتــي 
قدمتهــا الكاتبــة إيزابيــا إينجلبــاك، مؤلفــة كتــاب "كيفيــة الخــروج مــن أســلوبك الخــاص وتحفيــز االبتــكار يف 

جميــع أنحــاء مؤسســتك". 

وتحدثــت إيزابيــا خــال الورشــة االفتراضيــة، التــي ُعقــدت عبــر تطبيــق "زووم Zoom"، عــن دور التفكيــر المبــدع 
يف تعزيــز ثقافــة التحســين المســتمر القــادرة علــى االســتجابة لاحتياجــات المتغيــرة والتحديــات الجديــدة داخــل 

مــكان العمــل، مؤكــدة أن الســر يكمــن يف فهــم العاقــة بيــن التفكيــر المــرن واإلبــداع.

وحــول مــا يمكنــك القيــام بــه لبنــاء مهاراتــك اإلبداعيــة، أوضحــت إيزابيــا أن الجمــع بيــن المرونــة واإلبــداع هــو 
الســبيل الوحيــد نحــو تحقيــق نتائــج مبتكــرة يف بيئــات العمــل القائمــة يف قطاعــي التنظيــم والتطويــر، الفتــة إىل 

ضــرورة الحفــاظ علــى الــروح اإليجابيــة يف العمــل.

Bin Sulayem: PCFC applies the first technology of its kind in 
the country to examine Ballast Water of ships

Creativity Workshop for PCFC Staff

بن سلّيم: الموائن والجمارك والمنطقة الحرة تطبق التكنولوجيا األوىل من 
نوعها يف الدولة لفحص مياه اتزان السفن

  PCFC ورشة عمل عن اإلبداع لموظفي

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



لؤي قائد: مؤسستنا "استثنائية".. وسنسعى دائماً لنبقى يف 
المقدمة الستكمال اللوحة الجميلة التي بدأناها يف 2001

Loay Qayed: Our Corporation is "exceptional"... and we will 
always strive to remain at the forefront to complete the 

beautiful painting that we started in 2001

يعمــل فريقــه يف إدارة نظــم المعلومــات كأســرة واحــدة ولهــدف واحــد مشــترك وهــو نجــاح المؤسســة. يؤكــد علــى أهميــة 
أن يكــون القائــد علــى اطــاع مســتمر بــكل مــا هــو جديــد يف مجالــه المهنــي، ويكــون المســؤول عــن اختيــار ووضــع الشــخص 

المناســب يف المــكان المناســب.

His team in the Information Technology Department works as a family towards achieving one common goal, which is the 
success of the Corporation. He stresses the importance of the leader being constantly updated about what’s new in his 
professional field, and responsible for selection and placement of the right person in the right place.

“
„

البطاقة الشخصية:
االسم الثايث: لؤي أحمد قائد

المسمى الوظيفي: مدير إدارة نظم المعلومات
الحالة االجتماعية: متزوج

عدد األبناء:  5
الشــهادة/ التخصــص: حاصــل علــى إجــازة هندســة طيــران (هليكوبتــر)، ودبلــوم هندســة إلكترونيــات، 

ودبلــوم عــايل يف علــوم الحاســب اآليل.
الخبرة العملية: بدأت مسيريت العملية منذ 28 عاماً، منها 23 سنة داخل المؤسسة.

 
حدثنا عن تاريخ انضمامك إىل مؤسسة الموائن والجمارك والمنطقة الحرة.

يف الحقيقــة، أنــا لــم أنضــم للمؤسســة، ألن المؤسســة تــم إنشــائها بعــد انضمامــي للكيــان نفســه. كان 
انضمامــي لهــذا الكيــان منــذ عــام 1998 وحينهــا كانــت المؤسســة تعــرف باســم "ســلطة مــوائن ديب"، كان 
ذلــك بعــد اســتقالتي مــن شــركة "اتصــاالت" والتــي عملــت فيهــا لفتــرة وجيــزة بعــد خروجــي مــن القــوات 
الجويــة. وكانــت "ســلطة مــوائن ديب" يف ذلــك الوقــت هــي الهيئــة المســؤولة عــن المــوائن والمنطقــة الحــرة 
يف جبــل علــي (جافــزا)، ووقتهــا كان قســم نظــم المعلومــات مــن أحــدث األقســام علــى مســتوى الدولــة، 
فقــد كان يقــدم خدماتــه لجميــع مــوائن ديب والمنطقــة الحــرة يف جبــل علــي، وكان أيضــاً هــو القســم المعنــي 
كبــر شــبكة أليــاف ضوئية/بصريــة داخــل دولــة اإلمــارات، إن لــم يكــن يف المنطقــة بأكملهــا يف تلــك  بــإدارة أ
الفتــرة، والتــي كانــت بطــول 40 كيلومتــراً ذهابــاً مــن جبــل علــي إىل مينــاء راشــد و40 كيلومتــراً باالتجــاه 

المعاكــس.

ماذا تعلمت أو ماذا أضافت لك PCFC؟
أفضــل مــا تعلمتــه يف المؤسســة أن التغييــر هــو الشــيء الوحيــد الثابــت يف الحيــاة، كمــا قــال الفيلســوف 
اليوناين ِهرَقليُطس: The Only Constant in Life is Change، حيث كانت المؤسســة تتطلع دوماً إىل 
تحقيــق األفضــل ممــا جعلهــا تتغيــر للتأقلــم مــع الوضــع حســب الوقــت والظــروف المحيطــة. األمــر الــذي 
كتســايب خبــرة واســعة يف الكثيــر مــن المجــاالت وليــس فقــط يف مجــال نظــم المعلومــات، حتــى  ســاعد يف ا
أصبحــت تلــك التغييــرات والمتطلبــات هــي العامــل األساســي لبنــاء ذايت يف المجــال التقنــي وغيــر التقنــي 

كــون علــى اســتعداد لمواجهــة تحديــات المســتقبل. حتــى أ

ما هو اإلنجاز المشرف الذي تفتخر وتعتز به؟
بصراحــة، أنــا فخــور بأمــور كثيــرة، ولكــن بالنســبة يل اإلنجــاز الــذي أفتخــر وأعتــز بــه بشــكل شــخصي هــو 
بــه مــن مواطنــي دولــة اإلمــارات، معظمهــم اآلن يتولــون  بــأس  إشــرايف علــى تجهيــز وتدريــب عــدد ال 
مناصــب إداريــة يف دوائــر وشــركات مختلفــة، ويســاهمون يف بنــاء وتطويــر وطنهــم. ومــن الناحيــة التقنيــة، 
أنــا أفتخــر أيضــاً بأمــور كثيــرة، مثــل االشــتراك يف برمجــة األنظمــة االلكترونيــة المســتخدمة علــى مســتوى 
المؤسســة وعلــى مســتوى مــوائن ديب العالميــة، حيــث أن جميــع األنظمــة المســتخدمة مثــل CTMS و 
PROMIS وDubai Trade (DPWorld) وDGR  وDCR (DMCC)، قــد تــم إنشــائها حينمــا كنــت أتــوىل 

منصــب مديــر قســم التطويــر الفنــي (البرمجيــات).

مــا هــي أهــم المميــزات الموجــودة يف بيئــة العمــل بــإدارة نظــم المعلومــات يف مؤسســة "المــوائن 
الحــرة"؟ والمنطقــة  والجمــارك 

نظــم  إدارة  عمــل موظفــي  إىل  باإلضافــة  اإلدارة،  داخــل  المميــزات  أهــم  مــن  تكــون  قــد  الخبــرة  وجــود 
المؤسســة. نجــاح  وهــو  مشــترك  واحــد  ولهــدف  واحــدة  كأســرة  المعلومــات 

تعتبــر إدارة نظــم المعلومــات مــن اإلدارات المحوريــة داخــل المؤسســة والتــي تختــص بأتمتــة نظــم 
العمــل اآلليــة وإجــراء التقييمــات الدوريــة لتطويــر وتحســين البرامــج والشــبكات اإللكترونيــة، فضــاً 
عــن حرصهــا علــى تطويــر برامــج التواصــل المؤسســية مثــل Mektbi وغيرهــا مــن قنــوات الدعــم الفني 
الازمــة إلدارة وتنظيــم ســير العمــل داخــل المؤسســة.. حدثنــا عــن أهــم حدثنــا عــن الجهــود التــي تبذلهــا 

اإلدارة يف ســبيل تحقيــق األهــداف المنوطــة إليهــا.
إدارة نظم المعلومات داخل مؤسستنا تعتبر صغيرة نسبياً مقارنة بإدارات نظم المعلومات الموجودة 
يف مؤسســات أخــرى، ولكــن ذلــك لــم يمنعهــا مــن تحقيــق قــدر هائــل مــن التطــور واإلبــداع فيمــا يتعلــق 
بهــذا المجــال، وذلــك يرجــع إيل كبــر المهمــة المنوطــة بهــا. تعتبــر مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة 

الحــرة مؤسســة اســتثنائية، حيــث أنهــا تشــرف علــى سلســلة متنوعــة مــن قطاعــات األعمــال، مثــل قطــاع 
التســجيل العقــاري، وقســم الهندســة المعماريــة، وقطــاع آخــر مســؤول عــن النشــاط البحــري، وقطــاع آخــر 
متعلــق باألعمــال االســتثمارية... إلــخ. نحــن نعمــل بجهــد وجــد لخلــق جــو مــن الهــدوء واالحترافيــة داخــل 
اإلدارة، فــكل موظــف يــأيت بفكــرة جديــدة تتوافــق مــع االســتراتيجية التــي وضعتهــا المؤسســة أو تهــدف إىل 
تطويــر  وتنظيــم ســير العمــل يف المؤسســة سيحصل/ســتحصل علــى كامــل الدعــم لتنفيــذ تلــك الفكــرة، 

وبالطبــع مــع مراعــاة التخطيــط الســليم ووضــع خطــة زمنيــة منطقيــة لتنفيذهــا.

كــب المؤسســة هــذه التوجهــات  لقــد أصبــح التحــول الرقمــي متطلبــاً حكوميــاً وتوجهــاً عالميــاً، كيــف توا
ومــا هــي أهــم المشــاريع التــي تديرونهــا يف هــذا الصــدد؟

هنــاك الكثيــر مــن المشــاريع التــي نديرهــا حاليــاً والتــي تســتهدف جميعهــا االتجــاه نحــو التحــول الرقمــي. 
كبــر تلــك المشــاريع هــي البوابــة اإللكترونيــة للمؤسســة (PCFC Portal) والتــي ســتكون بمثابــة  ومــن أ
تقدمهــت  التــي  الخدمــات  جميــع  مظلتهــا  تحــت  تضــم  حيــث  المؤسســة،  باســم  الرئيســية  المنصــة 
المؤسســة لعمائهــا يف جميــع المجــاالت والقطاعــات التــي تختــص بهــا المؤسســة. باإلضافــة اىل ذلــك، 
هنــاك العديــد مــن المشــاريع التــي ســتعمل علــى ربــط أنظمــة المؤسســة مــع أنظمــة الدوائــر الحكوميــة 

داخــل ديب وداخــل اإلمــارات األخــرى.

الدوائــر  مديــري  "جميــع  هللا:  رعــاه  مكتــوم،  آل  راشــد  بــن  محمــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب  قــال 
والمســؤولين والموظفيــن أيــاً كان منصبهــم يريــدون التنافــس علــى تقديــم األفضــل وال يريــد أحــد أن 

يكــون األخيــر أو يف أســفل الائحــة".. بمــاذا توصــي الموظفيــن مــن خــال هــذه المقولــة؟
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم هــو المديــر والرئيــس والقائــد المثــايل الــذي يجــب أن 
نحتــذى بــه جميعــاً. ومــن هــذا المنطلــق، أدعــو جميــع أخــواين وأخــوايت وأوصيهــم بــأن يحــذو حــذو صاحــب 
الســمو وتطبيــق كل مــا ينصحكــم بــه ومتابعــة مــا يقــوم بــه مــن أعمــال وإنجــازات. ومــن هنــا، فأنــا أوعدكــم 

بأننــا ســنبقى يف المقدمــة دائمــاً ولــن نرضــى إال بذلــك.

برأيك، ما هي الصفات الشخصية التي تميز القائد الناجح؟
هــو الــذي يكــون علــى اطــاع مســتمر بــكل مــا هــو جديــد يف مجالــه المهنــي، وهــو أيضــاً مــن يمتلــك القــدرة 
علــى اختيــار ووضــع الشــخص المناســب يف المــكان المناســب. ويف النهايــة، القائــد الناجــح هــو الــذي 
كثــر مــن أي شــيء آخــر؛ حيــث يجــب عليــه أن يســتمع بتمعــن إىل كل موظــف يف أي  ينبغــي أن يســمع أ

وقــت وأي مــكان.

ما هي الهوايات التي تحب ممارستها؟
"إنترنــت األشــياء"  إلكترونيــة (Electrical Circuit -PCB-) يف مجــال  بنــاء دوائــر  العمــل علــى  أحــب 

المجــاالت. القــراءة يف جميــع  أهــوى  أننــي  (Internet Of Things)، كمــا 

.PCFC كلمة أخيرة توجهها لموظفي وموظفات
التغييــر هــو أمــر جيــد دومــاً، ال تشــغلوا بالكــم بمــا ســيحدث غــداً أو بمــا هــو قــادم، نحــن بصــدد فرصــة 
ممتــازة لنتعــارف معــاً ونعمــل علــى تقويــة الحلقــة األضعــف. ســابقاً، كنــا نعمــل كل علــى حــدى لصالــح 
المؤسســة ولكــن اليــوم، ومــع وجــود هــذه الفرصــة، فنحــن باســتطاعتنا العمــل يــد بيــد واســتكمال هــذه 

اللوحــة الجميلــة التــي بدأناهــا عــام 2001.



maritime activity, and another sector related to investment business...etc. We work very 
hard to create an atmosphere of tranquility and professionalism within the department. 
Every employee comes up with a new idea that is compatible with the strategy set by the 
Corporation or aims to develop and organize the workflow within the Corporation, he/she 
will receive the full support for the implementation of that idea, and of course after taking 
into consideration the proper planning and setting a logical time plan to implement it.

Digital transformation has become a governmental requirement and a global trend. 
How does the Corporation keep pace with these trends, and what are the most 
important projects that you are running in this regard?
There are a lot of projects we are currently running in this regard, which all are geared 
towards digital transformation. One of the largest of projects is the PCFC Portal, which 
will serve as the main platform on the behalf of the Corporation, which includes under its 
umbrella all the services provided by the Corporation to its clients in all areas and sectors 
that the Corporation specializes in. In addition, there are many projects that will connect 
the Corporation’s systems with the systems of governmental departments inside Dubai 
and within other emirates.

His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, may Allah protect him, said: 
"All directors of departments, officials and employees, regardless of their position, 
want to compete to provide the best, and no one wants to be last or at the bottom of 
the list”… What do you recommend to employees through this saying?
His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum is the leader, president and 
exemplary leader that we should all follow. From this standpoint, I call upon all my brothers 
and sisters to follow the example of His Highness and to apply all his advices and to follow 
up on his actions and achievements. From this point, I promise you that we will always 
remain in the forefront and we will not be satisfied except with that.

In your opinion, what are the personal qualities that distinguish a successful leader?
He is the one who is constantly updated of all that is new in his professional field, and he is 
also the one who has the ability to choose and place the right person in the right place. In 
the end, a successful leader is the one who should listen more than anything else; he must 
listen carefully to every employee at any time and any place.

What are your favorite hobbies?
I like working on building electronic circuits (-PCB-) in the field of "Internet of Things", and 
I love reading in all fields.

A final word to the staff of PCFC.
Change is always a good thing. Don't worry about what will happen tomorrow or what is 
to come. We are having such an excellent opportunity to get to know each other and work 
to strengthen the weakest link. Previously, we worked individually for the benefit of the 
Corporation, but today, with this opportunity, we can work hand in hand and complete this 
beautiful painting that we started in 2001.

Personal ID:
Full Name: Loay Ahmed Qayed
Job Title: Director of Information Technology Department
Marital Status: Married
Number of children: 5
Major/Specialization: Holds a License in Avionics Engineering (Helicopter), a Diploma in 
Electronics Engineering, and a Post-graduate Diploma in Computer Science.
Career Experience: I started my career 28 years ago, 23 of which were within the Corporation.
 
Tell us about your history of joining the Ports, Customs and Free Zone Corporation.
In fact, I did not join the Corporation, because the Corporation was established after 
I’ve joined the entity itself. I’ve joined this entity in 1998 and back then the Corporation 
was known as the "Dubai Ports Authority", and that was after I resigned from “Etisalat” 
company, which I worked for a short period after my exit from the Air Forces. The "Dubai 
Ports Authority" at that time was the responsible authority for ports and the Jebel Ali 
Free Zone (Jafza), and at that time the Information Technology Department was one of 
the most modern departments in the country, as it was providing its services to all Dubai 
ports and the Jebel Ali Free Zone, and it was also It is the department concerned with 
managing the largest fiber-optics network within the UAE, if not in the entire region at that 
time, which was 40 kilometers long from Jebel Ali to Port Rashid and 40 kilometers in the 
opposite direction.

What did you learn or what did PCFC add to you?
The best I learned in the Corporation is that change is the only constant thing in life, as the 
Greek philosopher Heraclitus said: The Only Constant in Life is Change, as the Corporation 
was always looking forward achieving the best, which made it change to adapt with the 
situation according to the time and surrounding circumstances. That what helped me 
gaining an extensive experience in many fields, not only in the field of information systems, 
so that those changes and requirements became the main factor in building myself in the 
technical and non-technical field so that I am ready to face the challenges of the future.

What is the most honorable achievement that you are proud of?
Frankly, I am proud of many things, but for me the achievement that I am personally proud 
of is my supervision of the preparation and training of a considerate number of UAE 
nationals, most of whom are now occupying managerial positions in various departments 
and companies, and they contribute to building and developing their country. Technically, 
I also take great pride in many things, such as participating in programming of electronic 
systems used at the enterprise level and at the level of DP World, since all the systems 
used, such as CTMS, PROMIS, DubaiTrade (DPWorld), DGR and DCR (DMCC), were created 
when I was the Manager of Software Development section.

What are the most important features found in the work environment of the Information 
Systems Department at the Ports, Customs, and Free Zone Corporation?
The presence of experience may be one of the most important features within the 
department, in addition to the staff of the Information Technology Department who works 
as one family to achieve one common goal, which is the success of the Corporation.

The Information Technology Department is one of the pivotal departments within the 
Corporation that is concerned with automating work systems and conducting periodic 
evaluations to develop and improve electronic programs and networks, as well as its 
keenness to develop corporational communication programs such as Mektbi and other 
technical support channels necessary to manage and organize the workflow within the 
Corporation… Tell us about the most important thing about the efforts made by the 
administration in order to achieve the goals entrusted to it.
The Department of Information Technology within our Corporation is relatively small 
compared to same departments in other organizations, but that did not prevent it from 
achieving a tremendous amount of developments and creative solutions in this field, due 
to the large mission entrusted to it. The Ports, Customs and Free Zone Corporation is 
such an exceptional institution, as it oversees a variety of business sectors, such as the 
real estate registration sector, the architecture department, another sector responsible for 



Germany has officially opened the first 3D printed house, which represents a significant step 
forward in the use of 3D printing technologies for commercial construction projects.

With the first 3D printed residential building in Germany, there will be a positive pressure 
in the construction industry for innovative construction with new technologies, for greater 
attractiveness in construction professions and for modern architecture with new styles.
PERI Group, the involved company in the 3D construction building, has praised this notable 
development as a sign of a huge development in the automation and digitalization of the 
construction industry.

While other companies involved in 3D construction printing often speak about their future 
plans and visions, but lots of these projects have been delayed by the Coronavirus during the 
last year, but now they start to be revealed. 

افتتحــت ألمانيــا رســمياً أول منــزل مطبــوع بتقنيــة ثاثيــة األبعــاد (3D)، ممــا يمثــل خطــوة مهمــة إىل األمــام يف 
اســتخدام تقنيــات الطباعــة ثاثيــة األبعــاد لتشــييد مشــاريع البنــاء التجاريــة.

وباإلعــان عــن أول مبنــى ســكني مطبــوع ثــايث األبعــاد يف ألمانيــا، ســيكون هنــاك ضغــط إيجــايب يف صناعــة 
البنــاء مــن أجــل البنــاء المبتكــر بتقنيــات جديــدة، وهــو األمــر الــذي يســاهم يف اإلقبــال علــى مهــن البنــاء والعمــارة 

الحديثــة ذات األنمــاط الجديــدة.

التطــور  بهــذا  األبعــاد،  ثــايث  المبنــى  إطــاق  المشــاركة يف  الشــركة  األلمانيــة، وهــي   PERI أشــادت مجموعــة
البنــاء. الرقمــي يف صناعــة  الملحــوظ باعتبــاره عامــة علــى تطــور هائــل يف األتمتــة والتحــول 

بينما تتحدث الشــركات األخرى المشــاركة يف طباعة اإلنشــاءات ثاثية األبعاد عن خططها ورؤاها المســتقبلية، 
إال أن الكثيــر مــن هــذه المشــاريع قــد تأخــرت بســبب انتشــار فيــروس كورونــا خــال العــام الماضــي، ولكــن بــدأ 

اإلعــان عنهــا اآلن.

Germany inaugurates the first 3D printed house
ألمانيا تفتتح أول منزل مطبوع بتقنية ثاثية األبعاد

The homeland is not only a land to live on… But air that we breathe and live with, a place 
full of love, loyalty and belonging to everyone and what is in it… So, we enjoy life under its 
umbrella and work to raise its edifice and banner so that it remains a flutter among nations, 
this homeland has given us a lot, and we will work hard and faithfully, trying to pay it forward, 
which we will not fulfill its favor no matter what we do.

A nation like the United Arab of Emirates is envied by the far and near, and no words can 
fulfill its right, unable to express it… So we try hard to be the best ambassadors for our 
country and present a beautiful image worthy of its stature and lofty wherever we are… We 
represent it well… There is no country like the Emirates and the Emirates is not like any other 
country.

Written by: Ameirah Jumah
Event Executive - Strategy & Commucications Dept.

الوطــن ليــس أرضــاً نحيــا عليهــا... بــل هــواء نتنفســه ونحيــا بــه، مــكان عامــر بالحــب 
والــوالء واالنتمــاء لــكل مــن ومــا فيــه... فنتمتــع بالحيــاة يف كنفــه ونعمــل ألجــل إعــاء 
بجــٍد  الكثيــر وســنعمل  وهبنــا  الوطــن  األمــم،  بيــن  لتبقــى خفاقــة  ورايتــه  صرحــه 

وإخــاص محاوليــن رد جميلــه الــذي لــن نوفيــه حقــه مهمــا فعلنــا.

وطــن كاإلمــارات يغبطنــا عليــه القاصــي والــداين ال كلمــات توفيــه حقــه عاجزيــن عــن التعبيــر .. لــذا نحــاول بجــد أن 
نكــون خيــر ســفراء لدولتنــا ونقــدم صــورة جميلــة تليــق بمكانتــه وشــموخه أينمــا كنــا .. نمثلــه خيــر تمثيــل .. فــا 

وطــن كاإلمــارات واإلمــارات ليســت كأي وطــن.

بقلم: أميرة جمعة
تنفيذي فعاليات - إدارة االستراتيجية واالتصال

Patriotism (Love of Country)

Technology Report

Astonishing Through the Lens of Mr. Oubai Muhammad Muhna, 
Quality Officer - Strategy & Business Excellence Section

حـــــــــــــب الــــوطـــــــــــن

تقرير التكنولوجيا

صور مميزة من خال عدسة السيد أويب محمد مهنا ، ضابط الجودة 
 قسم اإلستراتيجية والتميز المؤسسي

Louvre Museum In Abu Dhabi

Stairs inside Queen Elizabeth 2 Hotel (QE2) in Mina Rashid, Dubai


