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"قــرأت يوم ـا ً مقالــة بجريــدة أجنبيــة تقــول :الحــظ
يبتســم يف ديب .وقلــت :عندمــا يريــدون التقليــل مــن
إنجازاتــك ،ينســبونها إىل الحــظ"
“I once read an article in a foreign newspaper
saying: luck smiles back at Dubai. I respond:
when they want to diminish your achievements,
”they attribute them to luck

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

ابتك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
Innovations
خفض فاتورة مكيف الهواء عن طريق تكنولوجيا النانو
Reducing the air conditioner bill with using nanotechnology
تجنبـا ً النبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري أثنــاء عمــل مكيفــات الهــواء ،تســعى شــركة "ســكاي كــول سيســتمز
 "Skycool Systemsاألمريكيــة إىل اســتخدام تكنولوجيــا النانــو يف تجهيــز وســائل بديلــة تســاعد علــى تبريــد
المبــاين الســكنية مــن خــال محــاكاة كيفيــة تبريــد الكوكــب لنفســه.
ويوضــح إيلــي جولدســتين ،الرئيــس التنفيــذي للشــركة األمريكيــة ،أنــه باالعتمــاد علــى عمليــة التبريــد اإلشــعاعي
"يبــرد كوكبنــا نفســه بشــكل طبيعــي عــن طريــق إرســال الحــرارة إىل الخــارج علــى شــكل ضــوء مــن األشــعة تحــت
الحمــراء ،وهنــا نســتطيع اســتخدام هــذا التأثيــر لمســاعدة اإلشــعاعات الحراريــة علــى الخــروج أثنــاء النهــار والليــل،
حتى تحت أشــعة الشــمس المباشــرة".
ومــن خــال األلــواح المعدنيــة علــى األســطح باســتخدام تكنولوجيــا النانــو ،تعمــل تلــك األلــواح علــى تجميــع فيلم
ضــويئ مــن األشــعة تحــت الحمــراء بإمكانــه تبريــد نفســه أثنــاء هــذه العمليــة ،وقــال جولدســتين" :إنهــا تشــبه
األلــواح الشمســية ولكنهــا يف الواقــع تقــوم بالعكــس ،فهــي تعكــس  %97مــن ضــوء الشــمس الــذي يضربهــا
ويبــرد الســطح تحتهــا".
In order to avoid heat waves emissions during the operation of air conditioners, the US
company "Skycool Systems" seeks to use nanotechnology to prepare alternative methods
that help cool residential buildings by simulating how the planet cools itself.
Eli Goldstein, CEO of the American company, explains that by relying on the radiative cooling
process, “Our planet naturally cools itself by sending heat outward in the form of infrared
light, and here we can use this effect to help heat radiation out during the day and at night,
even under direct sunlight”.
Through rooftop panels on surfaces using nanotechnology, these panels collect an infrared
light film that can cool itself during this process, and Goldstein said: “They resemble solar
panels but actually do the opposite, reflecting 97% of the sunlight that hits them and
cooling the surface below, according to the company”.

سلطة "ديب المالحية" تشدد على االلتزام بإجراءات السالمة البحرية
يف مياه اإلمارة ..وتوصي بحماية البيئة البحرية من التلوث

Dubai Maritime City Authority stresses adherence to maritime
safety procedures in the Dubai waters and calls for protecting
the marine environment
تحــرص ســلطة مدينــة ديب المالحيــة علــى تأميــن أقصــى درجــات الســامة للمحافظــة علــى ســامة األرواح
والمنشــآت والحفــاظ علــى البيئــة داخــل القطــاع البحــري ،وذلــك مــن خــال اتبــاع سلســة مــن المعاييــر لتحقيــق
شــروط الســامة للوســائل البحريــة وترســيخ ريــادة ديب كوجهــة بحريــة آمنــة ورائــدة للترفيــه البحــري.
وأوصى الشــيخ ســعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم ،المدير التنفيذي لســلطة مدينة ديب المالحية بمؤسســة
المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة ،بضــرورة التــزام مســتخدمي الوســائل البحريــة بإرشــادات الســامة البحريــة،
مشــددا ً علــى أهميــة االمتثــال ألفضــل الممارســات المتبعــة لضمــان اإلبحــار اآلمن.
وأ كّــد الشــيخ ســعيد علــى ضــرورة االلتــزام بمتطلبــات الســامة البحريــة لتحقيــق أعلــى مســتويات المالحــة
وع
اآلمنــة ،وأهميــة اتخــاذ االحتياطــات الوقائيــة الالزمــة مــن قبــل مشــغل الوســيلة البحريــة لتجنــب وق
حــوادث التصــادم بيــن الوســائل البحريــة الناجمــة عــن اإلهمــال ،وذلــك كونــه المســؤول األول عــن اتخــاذ كافــة
التدابيــر واالحتياطــات لضمــان ســامة المالحــة ،مشــيرا ً إىل أن ســلطة مدينــة ديب المالحيــة تتبــع إجــراءات معينــة
للتحقيــق يف حالــة وقــوع حــوادث أو حــاالت طــوارئ يف القطــاع البحــري لــديب؛ مثــل حــوادث الجنــوح أو ســقوط
شــخص مــن الوســيلة البحريــة أو غرقهــا أو يف حــال وجــود تصادمــات أو حرائــق.
وعن االشــتراطات التي يجب اتباعها لضمان الســامة المالحية للوســائل البحرية ،أفاد الشــيخ ســعيد بضرورة
امتــاك جميــع الوســائل البحريــة لمعــدات الســامة البحريــة مثــل ســترة النجــاة ،وأطــواق النجــاة ،وأجهــزة إطفــاء
الحريــق ،والتأ كــد مــن صالحيــة مشــاعل الطــوارئ وإشــارات االســتغاثة المرئيــة والصوتيــة ،مضيفـا ً إىل أن هنــاك
إجــراءات يجــب االلتــزام بهــا قبــل اإلبحــار وتشــمل التفقــد العــام للوســيلة البحريــة ،ومعــدات الســامة ،وتفقــد
المــؤن واللبــس والوثائــق ،وكذلــك إجــراءات اإلبحــار مثــل مغــادرة الرصيــف والقيــادة اآلمنــة أثنــاء اإلبحــار بمــا
يف ذلــك احتــرام قواعــد المــرور البحــري ،عــاوة علــى االلتــزام بإجــراءات العــودة مثــل التأ كــد مــن عمــل األنــوار
المالحيــة ،واســتخدام العالمــات النهاريــة والعوامــات المالحيــة أثنــاء التواجــد يف ميــاه ديب.
ودعــا الشــيخ ســعيد إىل الحفــاظ علــى البيئــة البحريــة مــن أي عوامــل تلــوث بيولوجيــة أو كيميائيــة مثــل
مخلفــات الصــرف الصحــي أو الصناعــي ،أو التلــوث اإلشــعاعي والمبيــدات الحشــرية ،مكلف ـا ً مشــغل الوســيلة
البحريــة باتبــاع إجــراءات الحفــاظ علــى البيئــة البحريــة لــديب مــن خــال عــدم إلقــاء المخلفــات الصلبــة أو الســائلة
يف الميــاه ،والتأ كــد مــن عــدم وجــود أي تســرب لزيــوت المحــركات ،إضافــة إىل القيــام بالصيانــة الدوريــة لمحــرك
الوســيلة البحريــة ،ومراقبــة عمليــة التــزود بالوقــود للتأ كــد مــن عــدم تســربه لميــاه البحــر.
Dubai Maritime City Authority is keen to ensure maximum safety to maintain the safety of
lives and facilities and to preserve the environment within the marine sector, by following a
series of standards to achieve safety procedures for maritime means and consolidate Dubai's
leadership as a safe and leading marine destination for maritime entertainment.
Sheikh Saeed bin Ahmed bin Khalifa Al Maktoum, Executive Director of the Dubai Maritime
City Authority at the Ports, Customs and Free Zone Corporation, recommended that
operators of maritime means adhere to maritime safety guidelines, stressing the importance
of complying with the best practices used to ensure navigation safety.

Sheikh Saeed stressed the need to adhere to the requirements of maritime safety to
achieve the highest levels of safe navigation, and the importance of taking the necessary
preventive precautions by the operator of the marine craft to avoid collisions between
marine means resulting from negligence, as he is the first responsible for taking all measures
and precautions to ensure the safety of navigation, pointing out Indicates that the Dubai
Maritime City Authority follows certain procedures to investigate the occurrence of accidents
or emergencies in the Dubai maritime sector; such as accidents of delinquency or the fall of a
person from the marine craft or its sinking, or in the event of collisions or fires.

Regarding the requirements that must be followed to ensure the navigational safety of
marine means, Sheikh Saeed stressed the need for all marine means to possess marine
safety equipment such as life jackets, life rings, and fire extinguishing devices, and to
ensure the validity of emergency flares and visual and audio distress signals, adding that
there are procedures that must be adhered to, which includes a general inspection of the
marine means, safety equipment, inspection of supplies, clothing and documents, as well
as navigation procedures such as leaving the berth and safe driving while sailing, including
complying to maritime traffic rules, as well as a commitment to the return procedures such
as ensuring that navigation lights are working, and the use of daylight signs, and navigational
buoys while in Dubai waters.
Sheikh Saeed called for preserving the marine environment from any biological or chemical
pollution factors such as sewage or industrial waste, radioactive pollution and pesticides,
instructing the marine craft operator to follow procedures to preserve Dubai's marine
environment by not throwing solid or liquid waste into the water and making sure that there
is no leakage of motor oils, in addition to carrying out periodic maintenance of the marine
vehicle's engine, and monitoring the refueling process to ensure that it does not leak into
sea water.

طاق ـ ـ ـ ــة إيجابيـ ـ ـ ــة
Positive Vibes
الشخص الرائع
The Remarkable Person
هو من يمتلك أحاسيس السعادة ويحاول مساعدة األخرين...
يجــب علــى األشــخاص الذيــن يمتلكــون أشــخاص رائعيــن يف حياتهــم أن يحرصــوا علــى التعبيــر لهــم عــن الحــب
والتقديــر والعرفــان بالجميــل ألنــه مــن المهــم اســتمرارية الحــب والعطــاء بيــن الطرفيــن يف أي عالقــة إنســانية
فجميــل أن يظــن النــاس بــك خيــرا ً  ...واألجمــل أن تكــون خيــرا ً أ كثــر ممــا يظنــون فأعطــي كل لحظــة تعيشــها اآلن
حقهــا واتــرك بداخلــك إحســاس يمتلــئ بالحيــاة.
بقلم :أميرة جمعة

تنفيذي فعاليات  -إدارة االستراتيجية واالتصال

الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمي ــز
Excellence

اســتمر يف القيــام باألمــور المألوفــة بطــرق غيــر مألوفــة...
اســتمر يف كونــك "متفان ًيــا" ...اســتمر يف تطبيــق مبــدأ
ـخصا
"األفضــل هــو معيــار العمــل" ...اســتمر يف كونــك شـ ً
متمي ـ ًزا يف كل مــا تفعلــه.
Continue to do common things in an uncommon
way. Continue to be ‘all in.’ Continue to apply
‘best is the standard.’ Continue to be a person of
excellence in everything you do.

He’s the one who possesses feelings of happiness and tries to help others...
People who have such great people in their lives must be free to express their love,
appreciation and gratitude, because it is important to maintain love and giving between the
parts of any humanitarian relationship. It's nice for people to think of you better and it’s
even better to be more good than they’d think. Give every moment that you live now, and
have a sense of living inside yor soul.
Written by: Ameirah Jumah

Event Executive - Strategy & Commucications Dept.

عدسـ ـ ـ ـ ـ ــة مـ ــوظفينا
Employees Lens
بواسطة عدسة د .حمد رحمه الفالسي ،مدير إدارة البحث والتطوير ومدير إدارة الترخيص (مكلف) بدائرة التخطيط والتطوير (تراخيص)
Through the Lens of Dr. Hamad Rahma Al Falasi, Director of Licensing Department and the Acting Director of Research & Development at Trakhees

عيسى عيد بن تركية :نحرص يف "إدارة أمن الموائن والجمارك والمنطقة الحرة"
على إيجاد حلول أمنية مبتكرة من شأنها دعم المنظومة اللوجستية واالقتصادية
والصناعية يف ديب
Essa Eid Bin Turkeya: We are keen in the Security Department
of Ports, Customs and Free Zone Corporation to find innovative
security solutions that support the logistical, economic and
industrial system in Dubai

“

انضــم إلدارة األمــن يف عــام  1994فعاصــر نشــأة مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة وكان مــن أوائــل الكــوادر
الذيــن شــكلوا مرســاة األمــان لهــا ،أســهم يف تعزيــز المتطلبــات األمنيــة ضمــن المعاييــر الدوليــة ،وأثمــر ذلــك عــن نيــل إدارة
األمــن  3جوائــز يف قطــاع األمــن والتدريــب.

„

He joined the Security Department in 1994 and witnessed the establishment of the Ports, Customs and Free Zone Corporation
and was one of the first cadres who formed its safety anchor. He contributed to enhancing security requirements within
international standards, and this resulted in the Security Department winning 3 awards in the security and training sector.

البطاقة الشخصية

االسم الثاليث :عيسى عيد بن تركية الفالسي
المنصب الوظيفي :مدير إدارة األمن
الحالة االجتماعية :متزوج
عدد األبناء 4 :أبناء
الشــهادة /التخصــص :شــهادة الثانويــة العامــة ،وشــهادات أخــرى مــن برنامــج إعــداد القــادة ،ومبــادئ
التميــز المؤسســي ،وإدارة الجــودة الشــاملة ،وإدارة المخاطــر ،واألمــن البحــري ،وإدارة الحــدث واالســتجابة
للطــوارئ والكــوارث والحلــول األمنيــة اإللكترونيــة.
الخبرة العملية 27 :سنة يف المجال األمني
حدثنا عن تاريخ انضمامك إىل مؤسسة الموائن والجمارك والمنطقة الحرة.

قــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،رعــاه هللا" :نحــن كقــادة مهمتنــا هــي تحقيــق
الصالــح العــام وإســعاد النــاس ،وال يمكــن إنجــاز هــذه المهمــة مــن دون مشــاركة النــاس ،لذلــك نعطــي
األولويــة للتنميــة البشــرية ،وهــي محــور رئيســي يف رؤيتنــا" ...بمــاذا توصــي الموظفيــن مــن خــال هــذه
المقولــة؟
أطــال هللا يف عمــر صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم رعــاه هللا ،فهــو القائــد الملهــم الــذي
نســتمد منــه الرؤيــة الثاقبــة ،واإليمــان الكلــي بــأن اإلنســان قبــل المــكان ،وهــذا بالطبــع يعتبــر االســتثمار
الصحيــح الــذي ســيحقق أحالمنــا وأمنياتنــا ،ويوفــر ســبل الرخــاء للمواطنيــن والمقيميــن علــى حــد ســواء
داخــل أراضــي اإلمــارات.
برأيك ،ما هي الصفات الشخصية التي تميز القائد الناجح؟
أن يكون مخلصا ً وأمينا ً وأن يمتلك القدرة على التخطيط والتنظيم والتوجيه.

كان ذلك عام  1994قبل قرار إنشــاء مؤسســة الموائن والجمارك والمنطقة الحرة والذي كان عام ،2001
حيــث لعبــت إدارة األمــن دورا ً حيو ي ـا ً مكنهــا مــن إيجــاد حلــول أمنيــة متكاملــة تخــدم جميــع القطاعــات ما هي الهوايات التي تحب ممارستها؟
والمرافــق التــي تقــع تحــت إشــرافها .ويف عــام  ،2004قامــت مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة
ً
مــن خــال إدارة األمــن بتطبيــق معاييــر المدونــة الدوليــة ألمــن الســفن ومرافــق المــوائن والتــي أقرتهــا أنا متعلق كثيرا بالقراءة ،وأحب الرياضات البحرية والتنزه يف ربوع دولتنا الحبيبة.
المنظمــة البحريــة الدوليــة ،وهــو األمــر الــذي ترتــب عليــه تعزيــز االلتــزام الشــامل بجميــع المتطلبــات األمنيــة،
حيــث بادرنــا يف إدارة األمــن بإعــداد التقييمــات والخطــط األمنيــة بواســطة كادر عمــل داخلــي دون االســتعانة كلمة أخيرة توجهها لموظفي وموظفات .PCFC
بجهــات استشــارية خارجيــة ،حتــى خرجــت بالشــكل الالئــق الــذي جعــل هــذا العمــل يلقــى استحســان اإلدارة
العليــا بالمؤسســة ،وكذلــك الجهــات الراعيــة للمدونــة الدوليــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
أوجــه كلمتــي لزمــايئ وزميــايت مــن الصــف الثــاين والثالــث؛ ال تنظــروا للبدا يــات الصغيــرة ،أنــا علــى يقيــن بــأن
تفانيكــم وإصراركــم سيســاعدكم علــى تحقيــق نهايات عظيمة.
ماذا تعلمت أو ماذا أضافت لك PCFC؟
لقــد عاصــرت صعــود نجــم مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة منــذ البدا يــة ،وانعكــس ذلــك علــى
فــرق العمــل حيــث تــم وضــع خطــط إلعــداد فريــق عمــل قــادر علــى موا كبــة هــذا الصعــود ،وذلــك مــن خــال
توفيــر برامــج للتدريــب والتطو يــر ،والتــي ســاهمت بدورهــا يف تمكيــن طواقــم العمــل المختلفــة داخــل اإلدارة
مــن الحصــول علــى خبــرة وافيــة يف المجــاالت األمنيــة التــي مــن شــأنها االرتقــاء بالمنظومــات اللوجســتية
واالقتصاديــة والصناعيــة بالمؤسســة واالتجــاه بهــا نحــو التميــز واالزدهــار.
 .4ما هو اإلنجاز المشرف الذي تفخر وتعتز به؟
تحــرص قيــادة إدارة أمــن مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة علــى تحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات
علــى الصعيــد المحلــي واالتحــادي وذلــك مــن خــال تطبيــق أفضــل الممارســات والمعاييــر المعتــرف بهــا
عالميـاً ،حيــث تــم تحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات علــى مختلــف األصعــدة ومــن أبرزهــا نيــل  3جوائــز ضمــن
"الجائــزة الوطنيــة للمــوائن والمطــارات المتميــزة" وهــم جائــزة أفضــل مينــاء بحــري يف الدولــة علــى مــدار
عاميــن علــى التــوايل ضمــن النســخة  2009و ،2010وجائــزة أفضــل برنامــج تدريــب كادر للموظفيــن وذلــك
لعــام .2009
تتــوىل إدارة األمــن ،باعتبارهــا الــذراع األمنــي لمؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة ،تنظيــم
العمليــات الحيو يــة والحرجــة ضمــن حــدود المــوائن والمنطقــة الحــرة التــي تشــرف عليهــا مــن خــال
تطبيــق مجموعــة واســعة مــن الحلــول لضمــان ســامة وأمــن كافــة المرافــق واألصــول الميدانيــة التــي
تتــوىل حمايتهــا وتأمينهــا ...حدثنــا عــن جهــود اإلدارة يف تحقيــق األهــداف المنوطــة بهــا.
ترتبــط إدارة األمــن ارتباطـا ً وثيقـا ً بــإدارة المخاطــر وتهــدف إىل إيجــاد حلــول أمنيــة مبتكــرة مــن خــال اعتمــاد
أفضــل األســاليب واإلجــراءات والمعاييــر التــي تســهم يف درء المخاطــر ،كمــا تقــوم إدارة األمــن بإعــداد
التقييمــات والخطــط والتدريبــات األمنيــة للقطاعيــن البــري والبحــري ،وذلــك بالتعــاون مــع قطــاع واســع مــن
الشــركاء االســتراتيجيين وأصحــاب المصلحــة لرفــع كفــاءة اإلمكانيــات البشــرية واآلليــات العمليــة والبنيــة
التحتيــة التــي تجتمــع مع ـا ً لتكــون عناصــر دعــم حيو يــة يف حــاالت الطــوارئ.
تعمــل إدارة األمــن علــى االرتقــاء بالمســتوى األمنــي وموا كبــة التغييــرات والتطــورات يف هــذا القطــاع
الحيــوي ،وذلــك تماشــيا ً مــع المنظومــة األمنيــة المحليــة والعالميــة التــي تهــدف إىل تأميــن ســامة
المــوائن ،وعلــى ضــوء ذلــك مــا هــي خططكــم المســتقبلية مــع اقتــراب موعــد اســتضافة ديب لمعــرض
ا كســبو  2020بصفتــه الحــدث األبــرز عالمي ـاً؟
يعتبــر احتضــان دولــة اإلمــارات لهــذا الحــدث العالمــي الفريــد إنجــازا ً عظيم ـا ً أبهــج نفــوس شــعب اإلمــارات
والشــعوب العربيــة .هــذا الحــدث ،الــذي يقــام للمــرة األوىل يف منطقــة الشــرق األوســط ،ســيحفظه
التاريــخ وســيتكلم بــه القاصــي والــداين .ونحــن يف إدارة األمــن وبالتعــاون مــع الجهــات الراعيــة والشــركاء
االســتراتيجيين قمنــا بتطبيــق أفضــل المعاييــر والممارســات لتأميــن وتســهيل الحرك ــة اللوجســتية بيــن
مقــر إ كســبو  2020ومينــاء جبــل علــي مــن خــال الحلــول اإللكترونيــة الذكيــة والمبتكــرة ،والتــي مــن شــأنها
المســاهمة يف وصــول بضائــع المشــاركين ب المعــرض بشــكل ســريع وســلس وآمــن.

Personal ID
Full Name: Essa Eid bin Turkeya Al Falasi
Job Position: Director of Security Department
Marital status: Married
Number of Children: 4 children
Major/Specialization: High school diploma, other certificates from the Leadership
Development Program, Principles of Organizational Excellence, Total Quality Managemnet,
Risk Management, Maritime Security, Event Management, Emergency/ Disaster Response,
and Electronic Security solutions.
Work Experience: 27 years in the security field.
Tell us about your history of joining the Ports, Customs and Free Zone Corporation.
That was back in 1994, before announcing the official decision to establish the Ports,
Customs and Free Zone Corporation, which was in 2001, where the Security Department
played a vital role that enabled it to find integrated security solutions that serve all sectors
and facilities under its jurisdiction. In 2004, the Ports, Customs and Free Zone Corporation,
through the Security Department, implemented the standards of The International Ship
and Port Facility Security Code (ISPS Code), which was approved by the International
Maritime Organization, which resulted in the strengthening of comprehensive commitment
to all security requirements, as we took the initiative in the Security Department to prepare
security assessments and plans by an internal work cadre without the assistance of external
consultants, until it came out in an appropriate manner, which made this work get the
approval of the higher management of the Corporation, as well as the sponsors of the
International Code in the United Arab Emirates.
What did you learn or what did PCFC add to you?
I witnessed the rise of the Ports, Customs and Free Zone Corporation from the beginning,
and this was reflected in the work teams, as plans were made to prepare a work team
capable of keeping pace with this rise, by providing training and development programs,
which in turn contributed to enabling the various work teams within the administration to The UAE's embrace of this unique global event is a great achievement that delighted the
obtain the sufficient experience in the security fields that will improve the Corporation’s souls of the people of the Emirates and the Arab peoples. This event, which is being held
logistical, economic and industrial systems and move it towards excellence and prosperity. for the first time in the Middle East, will be preserved by history and spoken by far and
near. We in the Security Department, in cooperation with sponsors and strategic partners,
have implemented the best standards and practices to secure and facilitate the logistical
What’s the most honorable achievement you’re proud of?
movement between the Expo 2020 headquarters and Jebel Ali Port through smart and
The higher leadership of Security Department of the Ports, Customs and Free Zone innovative electronic solutions, which will contribute to the fast, smooth and safe arrival of
Corporation is keen to accomplish many achievements at the local and federal levels the goods of the participants in the exhibition.
through the implementation of best practices and globally recognized standards. Many
achievements have been made at various levels, most notably the winning of 3 awards His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, may Allah protect him, said:
within the "National Award for Distinguished Ports and Airports", which are the Best Port "Our mission as leaders is to achieve the common good and bringing happiness to the
Award award in the country for two years in a row in 2009 and 2010, and the award for the people, this mission cannot be accomplished without the participation of those people,
therefor we prioritize the human development as it is a main pillar in our vision” …
Best Cadre Training program for employees in 2009.
What do you recommend to employees with this saying?
The Security Department, as the security arm of the Ports, Customs and Free Zone
Corporation, organizes vital and critical operations within the borders of the ports and May Allah prolong the life of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, may
the free zone it supervises by implementing a wide range of solutions to ensure the Allah protect him. He is the inspiring leader from whom we derive the insightful vision,
safety and security of all facilities and field assets that it protects and secures... Tell us and the total belief that the human being is before the place, and this is of course the right
investment that will achieve our dreams and aspirations, and provide ways of prosperity for
about the Department's efforts in achieving these objectives.
citizens and residents alike within Emirates lands.
The Security Department is closely related to Risk Management and aims to find
innovative security solutions by adopting the best approaches, procedures and standards In your opinion, what are the personal qualities that distinguish a successful leader?
that contribute to staving off risks. The Security Department also prepares security
assessments, plans and training for the road and maritime sectors, in cooperation with a To be loyal, honest and to have the ability to plan, organize and direct.
wide range of strategic partners and stakeholders to raise efficiency of man capabilities,
practical mechanisms and infrastructure that come together to be vital elements of support What are your hobbies?
in emergency situations.
I am very attached to reading, and I love sea sports and hiking in our beloved country.
The Security Department is working to raise the level of security and keep pace with
changes and developments in this vital sector, in line with the local and global security A final word to the staff of PCFC.
system that aims to secure the safety of ports. In light of this, what are your future
plans with the approach of Dubai hosting Expo 2020 as the most prominent event in I address my second and third-level coworkers; do not consider small beginnings, I am sure
that your dedication and determination will help you achieve great results.
the world?

 والتــي تأسســت،تعــد مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة إحــدى مؤسســات حكومــة ديب
 وتشــمل. وتتضمــن عــددا ًمــن الكيانــات والســلطات التــي تعمــل تحــت مظلتهــا،2001 رســم ًيا يف عــام
،تراخيــص-  باإلضافــة إىل دائــرة التخطيــط والتطو يــر،هــذه الكيانــات جمــارك ديب وســلطة مــوائن ديب
 إىل جانــب إدارة االســتثمار، ومكتــب الوكيــل المالحــي للســفن الخشــبية،وســلطة مدينــة ديب المالحيــة
.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.
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Our Vision
To sustainably facilitate and promote Dubai as the world’s leading economic sector.
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