
As the most important global and historical destination for wooden dhows ships, Dubai 
has approved the entry of more than 5300 wooden dhows ships into the emirate’s ports 
during the first half of 2021, through the Marine Agency for Wooden Dhows. The ships 
were carrying 260,000 tons of imported goods and consumables, in addition to exporting 
365,600 tons of cargo from Dubai to different destinations of the world.
His Excellency Sultan Ahmed bin Sulayem, Chairman of the Ports, Customs and Free Zone 
Corporation, stated that the through Marine Agency for Wooden Dhows of the Corporation 
is exclusively responsible for dealing with wooden ships during their presence in Dubai waters 
to carry out procedures and services on behalf of ship owners and operators, and to monitor 
all work of seafarers during the docking and departure of wooden ships in ports and harbors.
Bin Sulayem stated that the Marine agency supervised the regulation of the entry and exit 
of more than 5300 wooden ships to the ports of Dubai from the beginning of this year until 
last June, in accordance with the procedures followed in the field of security and safety and 
in coordination with the relevant government agencies in this sector, where it ratified the 
entry of wooden ships coming from different destinations of the world.
The Chairman of the Corporation referred to an increase in the total number of merchants 
who applied for direct transactions and services with the Marine Agency for Wooden Dhows 
to reach 650, noting that Deira Port received 288 merchants, Dubai Creek 240 merchants, 
Hamriyah Port 115 merchants and Port Rashid 7 merchants.
Bin Sulayem added that the Marine Agency for Wooden Dhows seeks to organize the 
operations of wooden ships in all matters related to maritime safety, pointing out that the 
Marine agency received 4795 calls regarding general inquiries and emergencies, through 
coordination with the crews of wooden ships in cases of marine accidents or any emergency 
matters.
He expressed the efforts made by the Ports, Customs and Free Zone Corporation in 
enhancing aspects of maritime security and safety for ships, as he confirmed that the Marine 
Agency for Wooden Dhows had made 2,467 calls on behalf of the Marine agency regarding 
issuing instructions and directions to traders, as part of the Ports, Customs and Free Zone 
Corporation's continuous endeavor to develop the trade and business environment in the 
emirate.

باعتبارهــا أهــم الوجهــات التجاريــة العالميــة والتاريخيــة للســفن الخشــبية، نجحــت ديب عبــر مكتــب الوكيــل 
كثــر مــن 5300 ســفينة خشــبية إىل مــرائف اإلمــارة خــال النصــف  الماحــي للســفن الخشــبية يف اعتمــاد دخــول أ
األول مــن عــام 2021، تحمــل علــى متنهــا 260,000 طــن مــن واردات الســلع والمــواد االســتهاكية، إضافــة إىل 

تصديرهــا 365,600 طــن مــن البضائــع مــن ديب إىل وجهــات مختلفــة مــن العالــم.

وأفــاد ســعادة ســلطان أحمــد بــن ســلّيم، رئيــس مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة، بــأن مكتــب 
الوكيــل الماحــي للســفن الخشــبية التابــع للمؤسســة هــو المســؤول حصريــاً عــن التعامــل مــع الســفن الخشــبية 
خــال فتــرة تواجدهــا يف ميــاه إمــارة ديب للقيــام باإلجــراءات والخدمــات بالنيابــة عــن مالكــي ومشــغلي الســفن، 

ومراقبــة كافــة أعمــال البحــارة أثنــاء فتــرة رســو الســفن الخشــبية يف المــوائن والمــرائف وحتــى مغادرتهــا. 

كثــر مــن 5300 ســفينة خشــبية إىل  وصــرح بــن ســليم بــأن المكتــب أشــرف علــى تنظيــم حركــة دخــول وخــروج أ
مــرائف اإلمــارة منــذ بدايــة العــام الحــايل وحتــى شــهر يونيــو الماضــي، وذلــك وفقــاً لإلجــراءات المتبعــة يف مجــال 
األمــن والســامة وبالتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة المعنيــة يف هــذا القطــاع، حيــث قــام بالتصديــق علــى دخــول 

الســفن الخشــبية القادمــة مــن وجهــات مختلفــة مــن العالــم.

وأشــار رئيــس المؤسســة إىل زيــادة إجمــايل عــدد التجــار الذيــن تقدمــوا للحصــول علــى معامــات وخدمــات 
مباشــرة مــع مكتــب الوكيــل الماحــي للســفن الخشــبية ليصــل إىل 650 تاجــراً، حيــث اســتقبل مرفــأ ديــرة 288 

تاجــراً، وخــور ديب 240 تاجــراً، ومينــاء الحمريــة 115 تاجــراً ومينــاء راشــد 7 تجــار.

الخاصــة  العمليــات  تنظيــم  إىل  يســعى  الخشــبية  للســفن  الماحــي  الوكيــل  أن مكتــب  بــن ســلّيم  وأضــاف 
بالســفن الخشــبية يف كل مــا يتعلــق بجوانــب الســامة البحريــة، مشــيراً إىل اســتقبال المكتــب 4795 مكالمــة 
بشــأن االستفســارات العامــة والطــوارئ، وذلــك عبــر التنســيق مــع أطقــم الســفن الخشــبية يف حــاالت الحــوادث 

البحريــة أو أي أمــور طارئــة.

األمــن  جوانــب  تعزيــز  الحــرة يف  والمنطقــة  والجمــارك  المــوائن  مؤسســة  تبذلهــا  التــي  الجهــود  عــن  وأعــرب 
كــد أن مكتــب الوكيــل الماحــي للســفن الخشــبية قــد أجــرى 2467 مكالمــة  والســامة البحريــة للســفن، حيــث أ
صــادرة باســم المكتــب بشــأن إصــدار تعليمــات وتوجيهــات للتجــار، وذلــك ضمــن ســعي المؤسســة المتواصــل 

إىل تطويــر بيئــة التجــارة واألعمــال يف اإلمــارة.

More than 5300 wooden dhow ships enter Dubai ports during 
the first half of 2021

كثر من 5300 سفينة خشبية لمرائف ديب خالل النصف األول  دخول أ
مــــــن 2021
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“In the occasion of World Humanitarian Day.. We’re 
proud that the UAE has dedicated over AED 320 billion 
in humanitarian aid since its inception. On this occasion, 
we would like to announce granting the Golden Visa to 
philanthropists in the UAE.. Together we create a better 
future”

”بمناســبة اليــوم العالمــي اإلنســاين.. نفخــر بدولتنــا التــي قدمــت 
كثــر مــن 320 مليــار درهــم مســاعدات منــذ التأســيس.. نفخــر  أ
علــى  اإلنســانية  الدوليــة  والمنظمــات  ومؤسســاتنا  بكوادرنــا 
أرضنــا.. ونعلــن منــح رواد العمــل اإلنســاين يف اإلمــارات اإلقامــة 
بــل عاصمــة إنســانية  الذهبيــة.. لســنا عاصمــة اقتصاديــة فقــط 

وحضاريــة"

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

Internal Announcement
إعـــــــــــــــــــــــــــــــــالن داخـــــــلـــــــــــــــــــــــــــــي

Ports, Customs and Free Zone Corporation 
invites you to take advantage of free training 
programs in equestrian and horse riding for 
employees and their children every Monday 
from 04:00 pm to 08:00 pm at the Mina 
stables in Dubai. To register and participate, 
please contact: 

abdulla.alsuweidi@pcfc.ae

الحــرة  والمنطقــة  والجمــارك  المــوائن  مؤسســة 
تدعوكــم لاســتفادة مــن البرامــج التدريبيــة المجانيــة 
يف الفروســية وركــوب الخيــل والمخصصــة للموظفيــن 
وأبنائهم كل يوم اثنين من الســاعة 04:00 مســاًءا إىل 
08:00 مســاًءا يف اســطبات المينــاء بــديب. للتســجيل 

والمشــاركة يرجــى التواصــل مــع:

abdulla.alsuweidi@pcfc.ae

Free Equestrian Programs for 
PCFC employees at

 Mina Stables

برامج فروسية مجانية لموظفي 
PCFC يف "اسطبالت الميناء"

A delegation from the Ports, Customs and Free Zone Corporation visited the Arab Academy 
for Science, Technology and Marine Transportation in Sharjah to discuss ways of cooperation 
in the field of education, training and research studies regarding the maritime sector. The 
visit comes within the framework of the Corporation's efforts to enhance its cooperation 
and exchange of experiences with all partners and stakeholders in the maritime sector.

زار وفــد مــن مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة األكاديميــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا والنقــل 
البحــري بالشــارقة وذلــك لبحــث ســبل التعــاون يف مجــال التعليــم والتدريــب والدراســات البحثيــة يف القطــاع 
البحــري. تــأيت الزيــارة يف إطــار جهــود المؤسســة لتعزيــز تعاونهــا وتبــادل الخبــرات مــع كافــة الشــركاء والجهــات 

المعنيــة بالقطــاع البحــري.

PCFC delegation visited the Arab Academy for Science, 
Technology and Marine Transportation in Sharjah

وفد من مؤسسة الموائن والجمارك والمنطقة الحرة يزور األكاديمية 
العربية للنقل البحري بالشارقة



Innovations
ابتكـــــــــــــــــــــــارات

Live within the limits of the day and do not ignore the future... You don't have to let the age 
steals you, put aside anxiety and leave your worries and start life... How many moments here 
and there we spend without renewal and we know that some of us spend the night as Imam 
Al-Shafi'i said: Eyes stayed up and eyes slept on matters that may or may not be, Allah 
sufficed you yesterday for what it was He will suffice you tomorrow

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

عــش يف حــدود اليــوم وال تتجاهــل المســتقبل... ليــس عليــك أن تتــرك عــداد العمــر يســرقك ودع القلــق جانبــاً 
واتــرك همومــك وابــدأ الحيــاة... كــم لحظــة هنــا وهنــاك نقضيهــا بــا تجديــد ونعلــم أن البعــض منــا يقضــى الليــل 
كمــا قــال اإلمــام الشــافعي : َســِهَرْت أَعيــٌن، َونَاَمــْت ُعيــوُن يف أمــورٍ تكــوُن أو ال تكــوُن إن ربــاً كفــاَك باألمــِس مــا 

كاَن َســَيْكِفيَك يف َغــٍد َمــا يَُكــوُن

بقلم: أميرة جمعة
تنفيذي فعاليات - إدارة االستراتيجية واالتصال

Positive Vibes

“Revive your life”

طاقـــــــــة إيجابيــــــــة

"جدد حياتك"

UAE companies introduces the new CRISPR technology to 
detect COVID-19 in 45 minutes

شركات إماراتية تعلن عن تقنية "كريسبر" الجديدة للكشف عن 
"كوفيد19-" يف 45 دقيقة

Internal Activity
نشــــــــــــــاط داخلـــــــــــــي

Excellence

Through the Lens of Mr. Ian Sevilla, Designer - Media Communication Section 

الــــــــــــــــــــــــتميـــز

بواسطة عدسة السيد إيان سيفيا, مصمم - قسم االتصال االعامي  

Employees Lens
عدســــــــــــة مــــوظفينا

A number of employees from Ports, Customs and Free Zone Corporation participated in 
the educational lecture announced by the Strategy and Communication Department, 
in cooperation with the Dubai Quality Group, about how to adopt a culture of business 
continuity within government institutions, by reviewing a number of distinct models that 
have been applied inside several government institutions in Norway.
The lecture was delivered by the Norwegian expert Bjarne Berg Wig, founder of the Learning 
Societies Organization in Norway "LOS Norge" via "Zoom" application, who oversaw the 
application of a culture of continuous learning and development with the aim of total quality 
management within a number of Norwegian institutions since 1990.
Berg noted that there are six key factors to ensuring a strong learning culture within 
organizations, which are; having a common vision and goal, a safe work environment, utilizing 
the best knowledge, having self-managed teams, working on continuous improvement and 
co-education.
Berg explained how to adopt common mental models among employees of large organizations 
and the role of this in evaluating learning practices and problem-solving techniques, in 
addition to adopting a culture of listening positively to criticism, to identify the skills and 
tools required for the concerned parts.

شــارك عــدد مــن موظفــي مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة يف المحاضــرة التثقيفيــة التــي أعلنــت 
عنهــا إدارة االســتراتيجية واالتصــال بالتعــاون مــع مجموعــة ديب للجــودة عــن كيفيــة تبنــي ثقافــة اســتمرارية 
األعمــال داخــل المؤسســات الحكوميــة، وذلــك مــن خــال اســتعراض عــدد مــن النمــاذج المتميــزة تــم تطبيقهــا 

بعــدد مــن المؤسســات الحكوميــة يف النرويــج.
 LOS" ألقــى المحاضــرة الخبيــر النرويجــي بيــان بــارج ويــج، مؤســس منظمــة جمعيــات التعلــم يف النرويــج
Norge" عبــر التطبيــق اإللكتــروين "زوم Zoom"، والــذي أشــرف علــى تطبيــق ثقافــة التعلــم والتطويــر المســتمر 

بهــدف إدارة الجــودة الشــاملة داخــل عــدد مــن المؤسســات النرويجيــة منــذ عــام 1990.
ولفــت بــارج إىل أن هنــاك ســت عوامــل رئيســية لضمــان وجــود ثقافــة تعلــم قويــة داخــل المؤسســات؛ وهــي 
وجــود رؤيــة وهــدف مشــترك، وبيئــة عمــل آمنــة، واالســتفادة مــن أفضــل المعــارف، عــاوة علــي وجــود فــرق 

ذاتيــة اإلدارة، والعمــل علــى التحســين المســتمر والتعليــم المشــترك.
وشــرح بــارج كيفيــة تبنــي نمــاذج ذهنيــة مشــتركة بيــن موظفــي المؤسســات الكبــرى ودور ذلــك األمــر يف تقييــم 
ممارســات التعلــم وتقنيــات حــل المشــكات، وشــدد بــارج علــى ضــرورة تبنــي بيئــة تعليميــة آمنــة داخــل أي 
المطلوبــة  المهــارات واألدوات  لتحديــد  إيجــايب  النقــد بشــكل  االســتماع إىل  ثقافــة  تبنــي  منظمــة، إىل جانــب 

لألطــراف المعنيــة.

“Strategy and Communication” of PCFC and Dubai Quality 
Group organize an educational lecture about the culture of 

business continuity

إدارة االستراتيجية واالتصال وبالتعاون مع مجموعة ديب للجودة تنظمان 
محاضرة تثقيفية عن ثقافة استمرارية األعمال

“High performing teams create culture of consistency, commitment, collaboration and 
consistent communication that leads us to path of Success & Excellence”

"تعمل الفرق عالية األداء على خلق ثقافة االتساق وااللتزام والتعاون واالتصال المنتظم، للقيادة نحو 
النجاح والتميز"

4 C’s of High Performance

المبادئ األربعة لألداء رفيع المستوى

Emirati companies have announced their intention to introduce a new technology for 
testing COVID-19 for GCC and ME countries, which is characterized by its ability to detect 
infections at its onset by 100% and the Delta variant by 99.4% and give results within only 
45 minutes.
The technology called CRISPR was presented by the two Nobel Prize researchers in Chemistry 
last year; French researcher Emmanuelle Charpentier and American researcher Jennifer A. 
Doudna as a global technology for detecting RNA as well as DNA in diagnosis in general.
Under the sponsorship of Magenta Investments and Cooper Diagnostics Emirati companies, 
the CRISPR technology obtained an emergency use licence from the US Food and Drug 
Administration (FDA), as it is characterized by 100% accuracy and sensitivity in detecting 
the coronavirus during the first stage of infection, adding to accurate diagnosis of the 
pandemic and improving the level of healthcare and the treatment of the infected.
The UAE Ministry of Health and Prevention (MOHAP) is very keen to issue an emergency 
use licence for the CRISPR technology upon receipt of the file with the emergency use licence 
from the FDA, as the adoption of this technology in the UAE for emergency use comes as 
part of the UAE’s approach to develop healthcare services in an optimal way.
Through its plans, the company aims at providing testing opportunities for everyone, thereby 
ensuring early detection of the pandemic in the first stage of infection and consequently 
expedite the isolation of the infected and those who are in contact with them and bring the 
infection under control.

التعــاون  لــدول مجلــس  تقنيــة جديــدة الختبــار "كوفيــد19-"  إدخــال  إماراتيــة عزمهــا علــى  أعلنــت شــركات 
كتشــاف اإلصابــات عنــد ظهورهــا بنســبة 100٪  الخليجــي ودول الشــرق األوســط، والتــي تتميــز بقدرتهــا علــى ا

والســالة المتحــورة للفيــروس "دلتــا" بنســبة ٪99.4 وإعطــاء النتائــج يف غضــون 45 دقائــق فقــط.
تــم تقديــم التكنولوجيــا تحــت اســم "كريســبر CRISPER" مــن قبــل اثنيــن مــن الباحثيــن الحائزيــن علــى جائــزة 
نوبــل يف الكيميــاء العــام الماضــي.، وهمــا الباحثــة الفرنســية إيمانويــل شــاربنتييه والباحثــة األمريكيــة جينيفــر 
أ. دودنــا كتقنيــة عالميــة الكتشــاف الحمــض النــووي الريبــي (RNA) وكذلــك الحمــض النــووي (DNA) يف 

التشــخيص بشــكل عــام.
وبرعايــة كل مــن شــركتي ماجنتــا اإلماراتيــة لاســتثمارات و"كوبــر انترناشــيونال" اإلماراتيــة حصلــت تقنيــة 
"كريســبر" علــى ترخيــص االســتخدام يف حالــة الطــوارئ مــن إدارة الغــذاء والــدواء األمريكيــة (FDA)، حيــث تتميــز 
بدقــة وحساســية النتائــج بنســبة ٪100 يف الكشــف عــن فيــروس كورونــا خــال المرحلــة األوىل مــن اإلصابــة، 

إضافــة إىل التشــخيص الدقيــق للوبــاء وتحســين مســتوى الرعايــة الصحيــة وعــاج المصابيــن.
تحــرص وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع بشــدة علــى إصــدار ترخيــص االســتخدام الطــارئ لتقنيــة "كريســبر" عنــد 
اســتام الملــف برخصــة االســتخدام الطــارئ مــن إدارة الغــذاء والــدواء، حيــث يــأيت اعتمــاد هــذه التكنولوجيــا يف 
دولــة اإلمــارات لاســتخدام يف حــاالت الطــوارئ كجــزء مــن نهــج دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لتطويــر خدمــات 

الرعايــة الصحيــة علــى النحــو األمثــل.
وتهــدف الشــركة مــن خــال خططهــا إىل توفيــر فــرص الفحــص للجميــع، وبالتــايل ضمــان الكشــف المبكــر عــن 
الفيــروس يف المرحلــة األوىل مــن اإلصابــة، وبالتــايل اإلســراع بعــزل المصابيــن والمخالطيــن لهــم والســيطرة علــى 

العــدوى.



د. حمد الفالسي: القائد الناجح هو الذي يعمل على تخريج صف جديد 
من القادة الناجحين القادرين على مسك دفة العمل وخوض غمار 

المستقبل بكل ثقة واقتدار 
Dr. Hamad Al Falasi: The successful leader is who works on 
graduating a new class of successful leaders who are able 
to take the helm of work and undertake the future with 

confidence and competence
ســاهم يف حصــول دائــرة التخطيــط والتطويــر – تراخيــص علــى جائــزة ديب للجــودة يف عــام 2018 وجائــزة الشــيخ خليفــة 
لالمتيــاز يف 2019، ويوصــي الموظفيــن بتحمــل الواجــب الوظيفــي بــكل نزاهــة ومهنيــة عبــر أداء األمانــة وااللتــزام بميثــاق 

الســلوك الوظيفــي وتقديــم المصلحــة العامــة علــى المصلحــة الشــخصية. 
Contributed to the Department of Planning and Development - Trakhees in obtaining the Dubai Quality Award in 2018 
and the Sheikh Khalifa Excellence Award (SKEA) in 2019. He encourages the employees to assume the functional duty 
with integrity and professionalism, perform honesty, abide by the Code of Conduct, and prioritize the public interest over 
personal interest.

“
„

البطاقة الشخصية

االسم الثاليث: حمد رحمه الفاسي
التخطيــط  بدائــرة  (مكلــف)  الترخيــص  إدارة  والتطويــر ومديــر  البحــث  إدارة  الوظيفــي: مديــر  المســمى 

(تراخيــص) والتطويــر 
الحالة االجتماعية: متزوج

عدد األبناء: 4
الشهادة/ التخصص:

2004 - بكالوريوس طب وجراحة عامة - جامعة اإلمارات العربية المتحدة	 
بوكــوين - 	  الصحيــة واالقتصــاد والسياســات (SDS)- جامعــة  الرعايــة  إدارة  2009 -  ماجســتير يف 

ميانــو - ايطاليــا 
2016 - دبلوم االبتكار – مركز محمد بن راشد لابتكار	 

الخبرة العملية: 

15 سنة خبرة عملية منها 11 سنة يف مؤسسة الموائن والجمارك والمنطقة الحرة.

حدثنا عن تاريخ انضمامك إىل مؤسسة الموائن والجمارك والمنطقة الحرة.

قســم  مديــر  منصــب  ألتــوىل   2010 عــام  يف  الحــرة  والمنطقــة  والجمــارك  المــوائن  بمؤسســة  التحقــت 
تراخيــص.  - والتطويــر  التخطيــط  بدائــرة  والســامة  والصحــة  البيئــة  إدارة  يف  البيئيــة  التنظيمــات 

ماذا تعلمت أو ماذا أضافت لك PCFC؟

كــم  تعتبــر مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة مــن الجهــات التــي دعمتنــي باإلثــراء الوظيفــي والترا
المعــريف وصقــل الخبــرات يف مختلــف المجــاالت المهنيــة واإلداريــة؛ بدايــًة منــذ تواجــدي يف إدارة البيئــة 
الصحــة  والســامة، وقســم  والصحــة  البيئــة  البيئيــة، ومختبــر  التنظيمــات  والســامة يف قســم  والصحــة 
العامــة وســامة األغذيــة، مــروراً بــإدارة االبتــكار والتميــز حتــى توســع نطــاق العمــل لــدي ليشــمل أقســام 
االســتراتيجية، واألداء، وســعادة المتعامليــن، واالبتــكار، وتطويــر األعمــال، واإلعــام، والجــودة، وحاليــا يف 
إدارة الترخيــص بتنــوع أقســامها مــن الترخيــص التجــاري والخدمــات الحكوميــة وكذلــك التفتيــش التجــاري 

والتجزئــة.   

ما هو اإلنجاز المشرف الذي تفخر وتعتز به؟

علــى الصعيــد المهنــي، يعــد أفضــل إنجــاز مشــرف بالنســبة يل هــو ترشــحي لجائــزة أفضــل قائــد ابتــكار 
يف جائــزة "حمــدان بــن محمــد للحكومــة الذكيــة" عــام 2016 باإلضافــة إىل المســاهمة يف حصــول دائــرة 
التخطيــط والتطويــر - تراخيــص علــى جائــزة ديب للجــودة عــام 2018 وجائــزة الشــيخ خليفــة لامتيــاز 2019.
أمــا علــى الصعيــد الشــخصي، فهــو حصــويل علــى مختلــف الجوائــز الفرديــة يف مجــال التصويــر الفوتوغــرايف 

والتصميــم الجرافيكــي يف المســابقات المحليــة واإلقليميــة والعالميــة مثــل:

مسابقة "فضاءات من نور" لمسجد الشيخ زايد الكبير يف أبوظبي - الجائزة األوىل	 
مسابقة "الشيخ منصور بن محمد" للتصوير الفوتوغرايف - أسواق إماراتية - الجائزة الكبرى	 
المسابقة الفنية - قمة برج خليفة - الجائزة األوىل	 
مسابقة "تريرنبيرج" للتصوير الضويئ بالنمسا - الميدالية الفضية	 
مسابقة "الفنان اإلمارايت الناشئ" - الجائزة الكبرى	 

فــازت إدارة الترخيــص بجائــزة الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد لــألداء الحكومــي المتميــز  قبــل 
ســنوات، حدثنــا عــن أهــم المميــزات التــي تتمتــع بهــا بيئــة العمــل يف إدارتكــم؟

تتمتــع بيئــة العمــل يف إدارة الترخيــص بالعديــد مــن الخصائــص التــي تجعلهــا مميــزة؛ منهــا قيــم االحتــرام 
والتقديــر والثقــة الســائدة بيــن جميــع الموظفيــن علــى مختلــف المســتويات، وتوفيــر قــدر مــن المســاحة 
الوظيفيــة التــي تتيــح لهــم القيــام بمهامهــم وتحقيــق أهدافهــم، حيــث تصــب هــذه الخصائــص يف إنجــاز الــدور 

المحــوري المطلــوب يف اإلســهام بتوليــد مخرجــات العمــل.

تعتبــر إدارة الترخيــص التجــاري مــن اإلدارات المحوريــة داخــل المؤسســة باعتبارهــا تقــدم باقــة متكاملة 
مــن خدمــات الترخيــص يف مناطــق التطويــر الخاصــة التــي تشــرف عليهــا المؤسســة لدعــم األنشــطة 
التجاريــة والمهنيــة والصناعيــة والســياحية لمتعامليهــا، حدثنــا عــن جهــود اإلدارة يف تحقيــق األهــداف 
المنوطــة لهــا، خاصــة وأن رؤيــة المؤسســة تتجــه نحــو تعزيــز مكانــة ديب كمركــز رائــد مســتدام لدعــم 

القطــاع االقتصــادي علــى الصعيــد العالمــي.

تســعى إدارة الترخيــص لتعزيــز وضمــان امتثــال المؤسســات التجاريــة للمتطلبــات التنظيميــة يف المناطــق 
الحــرة التابعــة لمؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة ومناطــق التطويــر الخاصة، حيث يتم ذلك من 
خــال منظومــة عمــل تتكامــل فيهــا خدمــات الترخيــص التجــاري المرتبطــة بالترخيــص المحلــي وترخيــص 
المناطــق الحــرة وخدمــات العاقــات الحكوميــة. وتتنــوع تلــك الخدمــات مــن إصــدار أذونــات الدخــول وإصــدار 
تأشــيرات العمــل وبطاقــات المنشــأة، وجميعهــا تقــع تحــت مظلــة واحــدة لتبســيط رحلــة المســتثمرين 

الراغبيــن يف بــدء نشــاطاتهم يف المناطــق التابعــة لمؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة. 

يشــرف قســم التســجيل التجــاري بإدارتكــم علــى عقــد عــدد مــن التحالفــات االســتراتيجية مــع العديــد 
مــن القنــوات والمؤسســات الحكوميــة لتعزيــز دورهــا كســلطة تنظيميــة حكوميــة تعمــل علــى تقديــم 
الدعــم الــالزم لشــركات المنطقــة الحــرة المرخصــة مــن قبــل تراخيــص، هــل هنــاك تحالفــات أو اتفاقيــات 

جديــدة يف األفــق؟

تســعى إدارة الترخيــص بشــكل دوري إىل تعزيــز التكامــل يف المنظومــة اإلداريــة المقدمــة للمتعامليــن مــن 
خــال رصــد أطــر جديــدة للترابــط االســتراتيجي علــى كافــة األصعــدة المحليــة والعالميــة، ومــن أهمهــا انضمــام 
دائــرة التخطيــط والتطويــر  - تراخيــص مؤخــًرا إىل مبــادرة الجــواز اللوجيســتي العالمــي والــذي سيســهم يف 
تقديــم خدمــات الترخيــص التجــاري لشــريحة مــن المســتثمرين لاســتفادة مــن المميــزات والتســهيات 
المقدمــة لهــم لبــدء األنشــطة التجاريــة واإلســهام بدفــع عجلــة االقتصــاد الوطنــي علــى مختلــف األصعــدة. 
مــن جهــة أخــرى، يجــري العمــل حالًيــا علــى انضمــام دائــرة التخطيــط والتطويــر – تراخيــص لمنصــة "اســتثمر 
يف ديب" يف مطلــع 2022 لتســهيل مزاولــة األعمــال مــن خــال بوابــة موحــدة تتضمــن مختلــف إجــراءات 
الترخيــص لبــدء األعمــال خــال دقائــق معــدودة وبأســلوب ســهل وســلس يوفــر الوقــت والجهــد، وذلــك يف 

إطــار ســعي إمــارة ديب لخلــق بيئــة جاذبــة لاســتثمارات األجنبيــة وتعزيــز تنافســيتها العالميــة.

قــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، رعــاه هللا: "الحكــم ليــس ســلطة وال وظيفــة 
وال اســتحقاقاً تلقائيــاً، إنمــا هــو رســالة إيمانيــة ومســؤولية ثقيلــة، موضوعهــا تأميــن مصالــح الوطــن 

وتحقيــق ســعادة الموظفيــن".. بمــاذا توصــي الموظفيــن مــن خــالل هــذه المقولــة؟

أوصــي جميــع الموظفيــن يف مؤسســتنا للتحلــي باإليمــان تجــاه الرســالة الموكلــة لهــم مــن والة األمــر، وتحمل 
الواجــب الوظيفــي بــكل نزاهــة ومهنيــة، ومراعــاة أداء األمانــة وااللتــزام بميثــاق الســلوك الوظيفــي، وتقديــم 

المصلحــة العامــة علــى المصلحــة الشــخصية. 

برأيك، ما هي الصفات الشخصية التي تميز القائد الناجح؟

القائــد الناجــح هــو العامــل المحفــز لهمــم الموظفيــن، الُممكـّـن لقدراتهــم اإلداريــة، المشــاور لهــم علــى الــدوام، 
والداعــم لجهودهــم يف اتخــاذ القــرارات، كل ذلــك يــأيت إيمانــاً منــه بــروح العمــل الجماعــي والهــادف لتخريــج 
صــف جديــد مــن القــادة الناجحيــن القادريــن علــى مســك دفــة العمــل وخــوض غمــار المســتقبل بــكل اقتــدار 

وثقة.

ما هي الهوايات التي تحب ممارستها؟

التصوير الفوتوغرايف والتصميم الجرافيكي ونظم الشعر.

.PCFC كلمة أخيرة توجهها لموظفي وموظفات

أدعــو موظفــي وموظفــات المؤسســة للســعي الدائــم إىل التطويــر الــذايت وتوســيع آفــاق الــرؤى الوظيفيــة 
مــن خــال مختلــف الوســائل التعليميــة التقليديــة أو الرقميــة المتاحــة ويف ذلــك إشــارة لمقولــة الكاتــب 
كبــر يف عملــك فســوف تحقــق معيشــة حســنة، وأمــا إذا بذلــت  األمريكــي جيــم رون: "إذا بذلــت مجهــوداً أ

كبــر علــى تطويــرك الــذايت فســوف تحقــق ثــروة". مجهــوداً أ



The Licensing Department seeks to enhance and ensure compliance of commercial 
enterprises with regulatory requirements in the free zones of the Ports, Customs, Free 
Zone Corporation and Special Development Zones, through a unique work system in which 
commercial licensing services are integrated with both parts of the local licensing and 
free zones licensing besides government relations services. These services vary from the 
issuance of entry permits, work visas and facility cards, all of which fall under one umbrella 
to simplify the journey of investors wishing to start their activities in the Ports, Customs 
and Free Zone Corporation areas.

The Retail and Commercial Section in your Department oversees the conclusion 
of a number of strategic alliances with many government channels and institutions 
to enhance its role as a governmental regulatory authority working to provide the 
necessary support to free zone companies licensed by Trakhees. Are there any new 
alliances or agreements on the horizon?

The Licensing Department periodically seeks to enhance integration in the administrative 
system provided to customers by monitoring new frameworks for strategic interdependence 
at all local and global levels, the most important of which is the recent joining of the 
Department of Planning and Development - Trakhees to the World Logistics Passport 
initiative, which will contribute to providing commercial licensing services to a segment 
of investors to take advantage of the benefits and facilities provided to them to initiate 
commercial activities and contribute to advancing the national economy at various levels.
On the other hand, work is currently underway for the Department of Planning and 
Development - Trakhees to join the “Invest in Dubai” platform in early 2022 to facilitate 
doing business through a unified portal that includes various licensing procedures to start 
businesses within a few minutes and in an easy and smooth manner that saves time and 
effort, as part of Dubai efforts to create an attractive environment for foreign investments 
and enhance its global competitiveness.

His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, may Allah protect him, said: 
"Ruling is not authority or a mere profession ... it is a heavy responsibility to safeguard 
the interests of our nation and working hard so our people may prosper”… What do you 
recommend to employees through this saying?

I recommend all employees in our Corpration to have faith in the message entrusted to 
them by the leaders, to assume the job duty with integrity and professionalism, to take into 
account functioning of the secretariat and to abide by the charter of job conduct, and to 
put the public interest above personal interest.

In your opinion, what are the personal qualities that distinguish a successful leader?

The successful leader is the one who acts as the motivating factor for the employees, the 
enabler of their functional abilities, the constant advisor to them, and the supporter of 
their decision-making efforts. All of these comes from his belief in the spirit of teamwork 
and aimed at graduating a new class of successful leaders who are able to take the helm of 
work and undertake the future with full competence and confidence.

What are your favorite hobbies?

Photography, graphic design and poetry.

A final word to the staff of PCFC.

I encourage all of you to constantly pursuit of self-development and broadening career 
visions through various available traditional or digital educational means, in reference to 
the words of the American writer Jim Rohn: “If you put more effort into your work, you will 
achieve a good living, but if you put more effort on your self-development, you will achieve 
wealth”.

Personal Card

Full Name: Hamad Rahma Al Falasi
Job Title: Director of Licensing Department and the Acting Director of Research & Development 
at Trakhees
Marital Status: Married
Number of Children: 4
Certification/ Specialization:

	 2004 - Bachelor of Medicine and General Surgery - United Arab Emirates University
	 2009 -Master's degree in Health Care Administration, Economics and Policy (SDS) - 

Bocconi University - Milan - Italy
	 2016 - Innovation Diploma - Mohammed Bin Rashid Center for government innovation.

Practical experience:

15 years of professional and practical experience, including 11 years in the Ports, Customs 
and Free Zone Corporation.

Tell us about your history of joining the Ports, Customs and Free Zone Corporation.

I joined the Ports, Customs and Free Zone Corporation in 2010 to assume the position of 
Director of the Environmental Regulations Department in the Environment, Health and 
Safety Department at Trakhees.

What did you learn or what did PCFC add to you?

The Ports, Customs and Free Zone Corporation is one of the places that supported me 
with job enrichment, knowledge accumulation and refinement of expertise in various 
professional and administrative fields. Since I’ve joined the Department of Environment, 
Health and Safety in the Environmental Regulations Department, the EHS Laboratory, and 
the Public Health and Food Safety Department, through the Department of Innovation 
and Excellence until I expanded my scope of work to include the Departments of Strategy, 
Performance, Customer Happiness, Innovation, Business Development, Media, and Quality, 
till the Licensing Department currently with its diversified sections, from commercial 
licensing and government services, as well as commercial and retail inspection.

What is the most honorable achievement that you are proud of?

On the professional level, the best honorable achievement for me is being nominated for the 
Best Innovation Leader Award in the Hamdan Bin Mohammad Smart Government Award 
in 2016, in addition to contributing to the Department of Planning and Development - 
Trakhees receiving the Dubai Quality Award in 2018 and the Sheikh Khalifa Excellence 
Award (SKEA) 2019. On the personal level, I have received various individual awards in the 
field of photography and graphic design in local, regional and international competitions 
such as:

	 “Spaces of Light” Photography Contest for the Sheikh Zayed Grand Mosque in Abu 
Dhabi - First Prize

	 "Sheikh Mansour bin Mohammed" Photography Competition - Emirati Markets - 
Grand Prize

	 The Art Competition - At the Top of Burj Khalifa - First Prize
	 “TRIERENBERG Super Circuit Competition” in Austria - Silver Medal
	 “Emerging Emirati Artist” Competition - Grand Prize

The Licensing Department won the Mohammed Bin Rashid Government Excellence 
Award since years ago. Tell us about the most important advantages of the work 
environment in your Department?
The work environment in the Licensing Department has many characteristics that make 
it distinctive; including the values of respect, appreciation and mutual trust among all the 
employees on different levels, and granting functional space for each of them in order to 
carry out their duties and achieve their goals. All of these characteristics contribute to the 
achievement of the pivotal role required to generate the outputs of work.

The Commercial Licensing Department is considered one of the pivotal departments 
within the Corporation that provides an integrated package of licensing services in the 
special development areas supervised by the Corporation to support the commercial, 
professional, industrial and tourism activities of its customers… Tell us about the 
administration’ efforts in achieving the goals entrusted to it, especially as the 
Corporation’s vision is directed towards strengthening Dubai position as a sustainable 
leading center to support the economic sector at the global level.


