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"إنها حياة جميلة ،ولكن كثيرا ً من الناس يضيعونها بالقلق،
واإلرهاق والعبوس .يمكنك أن ترى بسهولة جمال الحياة يف
ضحكة طفل ،ويف حنان أم ،ويف ابتسامة صديق ،ويف زوجة
حنون"
“It is such a beautiful life, but many people spend
it worrying, burdened and frowning. You can easily
see the beauty of life in the laughter of a child, the
tenderness of a mother, the smile of a friend of the
”love of a compassionate wife
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب رعاه هللا

His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Vice President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai

دائرة التخطيط والتطوير  -تراخيص تنضم إىل مبادرة الجواز اللوجستي
العالمي ()WLP
Department of Planning and Development ‘Trakhees’ joins
)World Logistics Passport (WLP

تتوســع مبــادرة الجــواز اللوجســتي العالمــي ( ،)WLPبانضمــام دائــرة التخطيــط والتطويــر -تراخيــص حديث ـا ً
للمبــادرة ،وهــي الــذراع التنظيمــي لمؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة بــديب (.)PCFC
وبتســجليها كشــريك ،تنضم "تراخيص" إىل قائمة المؤسســات الرائدة المشــاركة يف مبادرة الجواز اللوجســتي
العالمــي يف ديب بمــا يف ذلــك مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة و"ســكاي كارجــو" التابعــة لمجموعــة
طيــران اإلمــارات و "مــوائن ديب العالميــة" ،ممــا يمكــن أعضــاء المبــادرة مــن االســتفادة مــن المزا يــا الفريــدة التــي
مــن شــأنها تســهيل النمــو المســتمر للتجــارة الخارجيــة غيــر النفطيــة يف ديب.
وأشــاد ســعادة ســلطان أحمــد بــن ســليم ،رئيــس مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة ،ببرنامــج الجــواز
اللوجســتي العالمــي لمســاهمته يف تعزيــز نمــو التجــارة الدوليــة ،معر ب ـا ً عــن تفاؤلــه تجــاه انضمــام "تراخيــص"
إىل البرنامــج كشــريك يف مهمتهــا لتعزيــز خدماتهــا وتنميتهــا داخــل الدولــة.
حــب المهنــدس عبــدهللا بالهــول ،الرئيــس التنفيــذي لدائــرة التخطيــط والتطويــر – تراخيــص،
ومــن جهتــه ،ر ّ
بالشــرا كة بيــن الجــواز اللوجســتي العالمــي وبيــن "تراخيــص" ،واصفـا ً البرنامــج بأنــه "جــزء ال يتجــزأ مــن الســوق
العالميــة لتعزيــز التجــارة الدوليــة" ،موضح ـا ً أن ذلــك سيســاعد "تراخيــص" يف تعزيــز وتســهيل الوصــول إىل
أســواق جديــدة وزيــادة مرونــة سلســلة اإلمــداد الوطنيــة ،وأضــاف" :إن االنضمــام إىل برنامــج الجــواز اللوجســتي
العالمــي ســيعزز خدمــات تراخيــص لتصبــح أ كثــر تنافســية ،ممــا ســيوفر فــرص للوصــول إىل أســواق جديــدة
ويزيــد مــن مرونــة اقتصادنــا الوطنــي".
تــم إطــاق مبــادرة الجــواز اللوجســتي الــدويل يف المنتــدى االقتصــادي العالمــي لعــام  2020يف دافــوس ،وهــو
مصمــم لتزو يــد المتداوليــن بمزا يــا لتســهيل الوصــول إىل أســواق جديــدة وتنو يــع التجــارة.
The World Logistics Passport (WLP) is expanding in Dubai with the joining of the
Department of Planning and Development (Trakhees), the regulatory arm of Ports, Customs
and Free Zone Corporation in Dubai (PCFC). The WLP is the world’s first freight loyalty
programme designed to increase trading opportunities between markets and accelerate the
flow of global trade.

Registering as a Partner, Trakhees joins the Dubai-based global hub’s roster of leading
organisations, including PCFC, Emirates SkyCargo, and DP World among others, and will
enable WLP members to benefit from enhanced efficiencies that will facilitate the continued
growth of Dubai’s non-oil external trade.
H.H. Sultan Ahmed bin Sulayem, the Chairman of PCFC, praised the WLP programme for
its contribution to increasing and improving international trade. He expressed his optimism
about Trakhees joining the WLP programme as a partner, as this will support it in its mission
to enhance and develop its services in the country.

 For his part, Eng. Abdullah Belhoul, CEO of the Department of Planning and DevelopmentTrakhees, welcomed the agreement, and has praised the WLP program as “an integral part
of the global market to promote international trade,” He added: “Joining the WLP program
will enhance the licensing services to become more competitive, which will open the horizon
”to reach new markets and increase the resilience of our national economy.

The WLP was launched at the 2020 World Economic Forum in Davos and is designed to
provide traders with benefits to facilitate access to new markets and diversify trade.
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Internal Announcement

إدارة "المالية والمشتريات" تدعو موظفي  PCFCالتباع اإلجراءات المالية
المعتمدة للصرف

تلتــزم إدارة الماليــة والمشــتريات بمؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة بخدمــة وحــدات األعمــال
واإلدارات بطريقــة فعالــة وذلــك عبــر اتبــاع السياســات الخاصــة بهــا .ويف هــذا الصــدد ،تدعــو اإلدارة موظفــي
المؤسســة باتبــاع اإلجــراءات الماليــة المعتمــدة بشــأن اســتالم فواتيــر ومســتحقات المورديــن و والتــي تقرهــا
اإلدارة لضمــان ســير العمــل علــى النحــو التــايل:
إشعار استالم البضائع ()GRN

	•جب استكمال الـ( )GRNعند استالم البضائع أو الخدمات ،دون انتظار المستخدم لتحرير الفاتورة.
	•إذا كانــت هنــاك أ يــة صعوبــات أو عوائــق تتعلــق بالســلع أو الخدمــات بســبب عــدم إمكانيــة إنشــاء الـ()GRN
يف النظــام ،فيجــب إعــام قســم المشــتريات علــى الفور.

مالحظة:
	•يجــب تقديــم طلــب الشــراء مــن خــال نظــام المشــتريات ،مــا عــدا طلبــات الشــراء المرفوضــة مــن قســم
المشــتريات.
الموعد الشهري الستكمال إجراءات الصرف
يتم إنشاء إشعار استالم البضائع ( )GRNوإ كماله يف أو قبل تاريخ  25من كل شهر.
ال يسمح برفع ( )GRNsبين تاريخ  26وحتى اليوم األخير من كل شهر.
يتم التوقيع على طلب المصروفات ( )RFPsوتقديمه يف أو قبل تاريخ  25من كل شهر.

مالحظة:
	•يجب على المورد /البائع إرسال الفواتير مباشر ًة إىل قسم المصروفات على البريد اإللكتروين
	•  Account.Payable@pcfc.ae.يف حــال تقديــم الفاتــورة إىل القسم/المســتخدم ،فيجــب إرســالها علــى
الف��ور إىل إدارة المالي��ة والمش��تريات مرفق�� ًة بإش��عار اس��تالم البضائ��ع أو طل��ب المصروف��ات ( .)GRN)/(RFP
الموعد اليومي الستكمال إجراءات الصرف
	•يف حالــة المدفوعــات المســتندة علــى طلــب المصروفــات ( )RFPsحيــث يكــون وقــت الســداد فــوري ،يجــب
تقديمهــا إىل إدارة الماليــة والمشــتريات قبــل الســاعة  2ظهــراً ،وإال فســيتم النظــر فيهــا خــال اليــوم التــايل.
	•سيتم العمل على سداد الفواتير المرفقة بطلب المصروفات ( )RFPsيف غضون  5أيام عمل.
مالحظة:
	•يف حــال كان الطلــب عاجــا ً للغايــة ،يجــب أن تتــم الموافقــة عليــه مــن قبــل إدارة وحــدة األعمــال المعنيــة،
وســيتم اســتكماله مــن قبــل إدارة الماليــة والمشــتريات خــال يــوم عمــل واحــد.
عهدة نقدية
	•العهدة النقدية تستخدم يف تغطية نفقات األعمال الطارئة.
	•يجب تعبئة طلب نموذج العهدة النقدية وتوقيعها من قبل المدير المباشر/مدير اإلدارة.
وللمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل عبر البريد اإللكتروين Account.Payable@pcfc.ae

“Finance & Procurement” Department calls upon PCFC
employees to follow the approved procedures for payments

PCFC Finance & Procurement Department is committed to serve the Business Units under
the Corporation’s jurisdiction by following its policies and procedures while performing the
transactions in an efficient manner. In this regard, the department calls upon the employees
of PCFC to follow the approved financial procedures for receiving suppliers' invoices and
payments, adopted by the department to ensure the proper functioning of the following:
)Goods Received Note (GRN
• Goods Received Note (GRN) shall be completed as and when goods or services are
received. The end user should not wait for invoice to create (GRN).
• If there are any issues related to either goods or services due to which (GRN) cannot
be generated in the system, then such issue shall be brought to the attention of
Procurement immediately.
Note:
• Requirements must be submitted through the procurement system, except for purchases
rejected by the Procurement Department
Cutoff Date
• Goods Received Note (GRN) to be created and completed on or before 25th of each
month.
• (GRNs) should not be raised between 26th and last day of each month.
• Request for Payments (RFPs) to be signed and submitted on or before the 25th of each
month.
Note:
@• Supplier/vendor should send the invoices directly to AP section at Account.Payable
pcfc.ae. In case the invoice is submitted to the department/user, then it should be
forwarded immediately to Finance along with completed (GRN)/(RFP).
Cutoff Timing
• In case of (RFP) based payments where the term of payment is immediate, documents
need to be submitted to Finance before 2 pm otherwise it will be considered on the
subsequent day.
• Such payments would be processed by Finance in 5 working days.
Note:
• In case the request is very urgent, it should be approved by BU Head and will be
processed by Finance in 1 working day.
Petty Cash
• Petty cash is to cover the unanticipated business expenses.
• Petty cash form should be filled and signed by line manager/department head.
For further guidance/clarification, please do not hesitate to contact us at Account.Payable@pcfc.ae

طاق ـ ـ ـ ــة إيجابيـ ـ ـ ــة
Positive Vibes

الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمي ــز
Excellence
"التميز ليس مهارة ...ولكنه أسلوب"
”“Excellence is not a skill… It is an Attitude

"لعلها خيرة"
”“Maybe it is for the Best
الســعادة بــكل معانيهــا هــي الشــعور واإلحســاس بالمتعــة وراحــة البــال ..فهــي التــي
تجلــب الطمأنينــة للقلــب ..فــكل مــن يبحــث عــن الســعادة يجــب أن يجدهــا بداخلــه
أوال ً ..تأمــل اللحظــات الجميلــة يف حياتــك ...اســترجع ذكريــات الماضــي ســتجد أنهــا
كانــت جميلــة بــكل تفاصيلهــا ومواقفهــا وأنــك عشــت خاللهــا مــا تحبــه فعــا ً ..ولــذا،
يجــب أن تقنــع ذاتــك بأنــك قــادر علــى إســعادها وبأنــك يجــب أن تكــون إيجابيـاً.
عـ ْ
ـش ببســاطة ...ال تحبــط نفســك مهمــا عصفــت بــك الحيــاة فــكل شــئ ســيكون
بخيــر ألنــك علــى يقيــن بــأن هللا ســيكتب لــك األجمــل واألفضــل دائم ـا ً...
وتذكر دائماً" :لعلّها خيرة"

نســعى يف مؤسســة الموائن والجمارك والمنطقة الحرة إىل التميز يف كل ما نقوم به ،واألمر نفســه يتحقق إذا
أصبــح التميــز عــادة ...ونحــن ال نتصــرف "علــى نحــو صائــب" ألننــا "متميــزون" ،ولكننــا يف الواقــع نحقــق "التميــز"
مــن خــال التصــرف "علــى نحــو صائــب"
In PCFC, we pursue excellence in everything we do and the same is achieved by making
excellence a habit… We do not act ‘rightly’ because we are ‘excellent’, in fact we achieve
‘excellence’ by acting ‘rightly’.

عدسـ ـ ـ ـ ـ ــة مـ ــوظفينا
Employees Lens
بواسطة عدسة السيد راشد سعيد الدويب ،مدير قسم االتصال المؤسسي

Through the Lens of Mr. Rashed Saeed Aldoobi, Section Manager, Corporate Communication

بقلم :أميرة جمعة

تنفيذي فعاليات  -إدارة االستراتيجية واالتصال

Happiness in all its meanings is a feeling and a sense of pleasure and peace of mind… It
brings reassurance to the heart... Everyone who is looking for happiness must find it within
him/herself first... Reflect on the beautiful moments in your life… Recall the memories of
the past, you will find that it was beautiful in all its details and situations, and that you lived
through what you really loved... Therefore, you must convince yourself that you are able to
make it happy and that you should be positive.
Written by: Ameirah Jumah

Event Executive - Strategy & Commucications Dept.

ابتك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
Innovations
روبوت ينظف الشواطئ من النفايات وأعقاب السجائر
A robot cleans beaches of wastes & cigarette butts
طــورت شــركة " "TechTicsالهولنديــة ،روبــوت جديــد للمســاعدة يف تنظيــف الشــواطئ واألماكــن العامــة مــن
النفايــات ،وخاصــة أعقــاب الســجائر ،باالعتمــاد علــى تقنيــات الــذكاء االصطناعــي.

ووفق ـا ً لمطــوري الروبــوت الجديــد "بيتــش بــوت" ،فــإن اختراعهــم الجديــد يعتمــد علــى اســتخدام منظومــات
الــذكاء االصطناعــي ،للتعــرف علــى أعقــاب الســجائر مــن خــال معاينــة الصــور التــي يحصــل عليهــا مــن تطبيــق
"مايكروســوفت -تــروف  "Microsoft Troveعبــر كاميــرات خاصــة تــم تجهيــزه بهــا لمراقبــة المحيــط الموجــود فيه.
وأوضــح مطــوري الروبــوت أن الســجائر تحتــوي علــى جزيئــات بالســتيكية متناهيــة الصغــر ،وعندمــا تصــل الميــاه
إىل فالتــر الســجائر فــإن الفالتــر تنتــج مــواد شــديدة الســمية ومضــرة لألحيــاء المائيــة.
ولتعزيــز قدرتــه علــى تمييــز أشــكال أعقــاب الســجائر بدقــة ،يقــوم الروبــوت بمعاينــة نحــو  2000صــورة مختلفــة
مــن صــور أعقــاب الســجائر التــي ألقاهــا النــاس ســابقاً ،والتــي يمكنــه الحصــول عليهــا مــن خــال التطبيــق
المذكــور.
وبإمــكان النمــوذج األويل لهــذا الروبــوت أن يعمــل حالي ـا ً لمــدة ســاعة متواصلــة ،ثــم يصبــح بحاجــة إلعــادة
الشــحن ،كمــا أن أذرعــه الخاصــة وتقنياتــه الحاليــة تمتلــك القــدرة علــى إيجــاد وجمــع نحــو  20قطعــة مــن أعقــاب
الســجائر المرميــة علــى الشــواطئ.
The Dutch company “TechTics” has developed a new robot to help clean beaches and public
places of waste, especially cigarette butts, using artificial intelligence techniques.
According to the developers of the new “BeachBot” robot, their new invention relies on the
use of artificial intelligence systems to identify cigarette butts by viewing images obtained
from the “Microsoft Trove” application through special equipped cameras that are able to
monitor the surroundings in it.
The developers of the robot explained that cigarettes contain microplastic particles, and
when the water reaches the cigarette filters, the filters produce highly toxic substances and
harmful to aquatic organisms.
”To enhance its ability to accurately distinguish the shapes of cigarette butts, the “BeachBot
previews about 2,000 different images of cigarette butts that people have previously thrown,
which it can retrieve from the aforementioned application.
The prototype of this robot can currently work for an hour straight, then it needs to be
recharged. The robot’ arms and current technologies have the ability to find and collect
about 20 pieces of cigarette butts lying on the beaches.

