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النشرة اإللكترونية

 لكننا، وأن الطريق طويل.. وندرك أيضا ً أننا مازلنا يف بداية الطريق.."إننا ندرك أن ما أنجزناه يعتبر رياديا ً بكل المقاييس
"واثقون من سالمة االتجاه
"We realise what we have achieved is ground breaking by all standards; We also appreciate that we are
still at the beginning of the journey and that the road is long"
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

 ديب تسير بخطى ثابتة وواثقة لتعزيز تنافسية وكفاءة وفعالية القطاع البحري:بن سل ّيم

Bin Sulayem: Dubai is moving at steady and confident steps to enhance the competitiveness,
efficiency and effectiveness of the maritime sector
Dubai retained its international leadership among the top five countries in the world in the
"International Shipping Centers Development Index" (ISCD) for 2021, which chose Dubai
among the top global centers for shipping and logistics, according to a recent report issued by
the Baltic Exchange organization for Trade and Shipping and Xinhua, an affiliate agency of the
China Economic Information Service.
The organization chose Dubai to occupy the fifth place among the 20 most powerful international
centers for marine commercial shipping for the fourth year in a row, alone as the only Arab
shipping city on the list and outperforming Rotterdam, Hamburg, Athens /Piraeus, New York/
New Jersey and then Ningbo/Zhoushan. And according to the “International Shipping Centers
Development Index” report of the year, Singapore, London, Shanghai and Hong Kong are the
top four centers for global freight in 2021.

ديب األوىل عربيا ً والخامسة عالميا ً يف مؤشر
مرا كز الشحن البحري
Dubai ranks first in the Arab world
and fifth globally in the Shipping
Centres Index

His Excellency Sultan bin Sulayem, Chairman of the Ports, Customs and Free Zone Corporation,
expressed his optimism about the results of the recent report, describing Dubai’s preservation احتفظــت ديب بريادتهــا الدوليــة ضمــن قائمــة الــدول الخمــس األفضــل عالمي ـا ً يف "مؤشــر تطويــر مرا كــز الشــحن
of the fifth position for the fourth year in a row as a new international testimony to the leading  والــذي اختــار ديب وســط صــدارة المرا كــز العالميــة للشــحن البحــري والخدمــات،2021 ) لعــامISCD( "الدوليــة
position of the city of Dubai and the marine business environment in the country, which is ) للتجارة والشــحنBaltic Exchange( " وفقا ً للتقرير الصادر مؤخرا ً عن منظمة "بالتيك إ كســتجينج،اللوجســتية
heading towards more enhancing and empowering with the application of international best
.) التابعــة لخدمــة المعلومــات االقتصاديــة الصينيــةXinhua( "البحــري ووكالــة "شــينخوا
practices for the maritime sector.
 مركــزا ً دوليـا ً للشــحن التجــاري البحــري20 ووقــع اختيــار المنظمــة علــى ديب لتحتــل المركــز الخامــس ضمــن أقــوى
The Chairman of the Corporation expressed his pride in the pioneering achievement that للعــام الرابــع علــى التــوايل متفــردة بكونهــا المدينــة العربيــة المالحيــة الوحيــدة بالقائمــة ومتفوق ـ ًة علــى كل مــن
enhances Dubai's position as a strong maritime competitor on the global maritime map, saying  ووف ًقــا لتقريــر "مؤشــر تطويــر، تشوشــان/ نيوجيرســي ثــم نينغبــو/ بيريــوس ونيويــورك/روتــردام وهامبــورغ وأثينــا
that Dubai's preservation of its position in the list for four consecutive years is due to its steady كل مــن ســنغافورة
ٍ  جــاء يف المرتبــة الخامســة بعــد2021  فــإن موقــع ديب يف عــام،مركــز الشــحن الــدويل" لهــذا العــام
and confident progress to enhance the competitiveness, efficiency and effectiveness of the
.ولنــدن وشــنغهاي وهونــج كونــج
maritime sector through the "Maritime Sector Strategy", which Launched and implemented by
وأعــرب ســعادة سـ
the Dubai Maritime City Authority, that aims to consolidate Dubai's position as a world-class  عــن تفاؤلــه بنتائــج، رئيــس مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة،ـلطان بــن ًســل ّيم
ً التقريــر الصــادر مؤخــرا
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maritime hub.
 والتــي تتجــه نحــو المزيــد مــن،جديــدة علــى المكانــة الرياديــة لمدينــة ديب وبيئــة األعمــال التجاريــة البحريــة يف الدولــة
His Excellency stressed that Dubai's presence at the forefront as the only Arab city in the list
.التعزيــز والتمكيــن مــع تطبيــق أفضــل الممارســات العالميــة للقطــاع المالحــي
of 20 international maritime shipping centers is the best evidence of the emirate's keenness to
continue the growth process with its growing pivotal role on the global maritime map to reach وع ّبــر رئيــس المؤسســة عــن فخــره باإلنجــاز الرائــد الــذي يعــزز مكانــة ديب كمنافــس مالحــي قــوي علــى الخارطــة
the ranks of the most important, powerful and influential maritime capitals over the upcoming  قائ ـا ً إن حفــاظ ديب علــى مكانتهــا يف القائمــة يعــود إىل ســيرها بخطــى ثابتــة وواثقــة لتعزيــز،البحريــة العالميــة
years, thus strengthening its strong presence as a strong international competitor among the  التــي أطلقتهــا وتنفذهــا،"تنافســية وكفــاءة وفعاليــة القطــاع البحــري مــن خــال "اســتراتيجية القطــاع البحــري
. والمتمثلــة يف ترســيخ مكانــة ديب كمركــز بحــري عالمــي مــن الطــراز األول،""ســلطة مدينــة ديب المالحيــة
international maritime centers.
وأ كــد سـ
Sheikh Saeed bin Ahmed bin Khalifa Al Maktoum, Executive Director of the Dubai Maritime 20 ـعادته أن ًتواجــد ديب يف موقــع الصــدارة باعتبارهــا المدينــة العربيــة الوحيــدة يف القائمــة التــي تضــم
ً مركــزا ً بحري ـا
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City Authority, stated that the "International Shipping Centers Development Index" report
ً
is built upon a methodology based on evaluating the competitiveness of attracting maritime المحــوري علــى الخارطـ ًـة البحريــة العالميــة لتصــل إىل مصــاف العواصــم البحريــة األكثــر أهميــة وقــوة وتأثيــرا خــال
. معــززة بذلــك حضورهــا القــوي كمنافــس دويل قــوي بيــن المرا كــز البحريــة الدوليــة،األعــوام المقبلــة
business and determining the extent of development in maritime centers around the world.

 بــأن تقريــر، المديــر التنفيــذي لســلطة مدينــة ديب المالحيــة،وأفــاد الشــيخ ســعيد بــن أحمــد بــن خليفــة آل مكتــوم
"مؤشــر تطو يــر مرا كــز الشــحن الدوليــة" يســتند إىل منهجيــة قائمــة علــى تقييــم القــدرة التنافســية علــى اســتقطاب
 فضــا ً عــن،األعمــال التجاريــة البحريــة وتحديــد مــدى التطــور الحاصــل علــى صعيــد المرا كــز البحريــة حــول العالــم
 واعتمــد المؤشــر أيض ـا ً علــى،التأثيــر العــام والــدور المحــوري يف دفــع عجلــة نمــو قطــاع الشــحن البحــري العالمــي
The Executive Director of the Maritime Authority explained the international report depends  مــع األخــذ يف االعتبــار مؤشــر مــدى ســهولة ممارســة األعمــال،مــدى شــفافية الحكومــة داخــل كل دولــة بالقائمــة
.وأداء الخدمــات اللوجســتية وقــدرة اإلدارات والحكومــات اإللكترونيــة للــدول التــي شــملتها القائمــة
on the evaluation and measurement of three main indicators and 16 sub-indicators to assess
the overall performance of 43 cities around the world that provide port and shipping business وأوضــح المديــر التنفيــذي للســلطة المالحيــة بــأن مؤشــر تطويــر مركــز الشــحن الــدويل يعتمــد علــى تقييــم وقيــاس
from the perspective of port infrastructure, shipping services and the general environment.
 مدينة يف جميع أنحاء العالم تقدم أعمال43  مؤشــرا ً فرعيا ً لتقييم األداء الشــامل لـ16ثالثة مؤشــرات أساســية و
.المــوائن والشــحن مــن منظــور البنيــة التحتيــة للمــوائن وخدمــات الشــحن والبيئــة العامــة
Sheikh Saeed indicated that the index was based on a number of secondary factors, including;
In addition to the general impact and the pivotal role in advancing the growth of the global
shipping sector, the index also relied on the extent of government transparency within each
country on the list, taking into account the ease of doing business, the performance of logistics
services, and the ability of departments and e-governments of the countries included in the list.

the rate of transporting dry and liquid cargo, the number of cranes, the capacity of containers,
and the port draughts, adding that the report was based on the number of shipping services
provided by the countries in question, such as shipping brokerage services, shipping engineering,
shipping business services and shipping financing services, as well as maritime legal services
and customs tariff for shipping.

وأشــار الشــيخ ســعيد إىل أن المؤشــر اعتمــد يف ترتيــب القائمــة الدوليــة علــى عــدد مــن العوامــل الثانويــة مــن
 والمعــدل اإلجمــايل لطــول، وســعة الحاو يــات، وعــدد الرافعــات،ضمنهــا؛ معــدل نقــل البضائــع الجافــة والســائلة
 مضيف ـا ً أن التقريــر اســتند إىل عــدد خدمــات الشــحن التــي تقدمهــا الــدول محــل القائمــة مثــل،أرصفــة الحاو يــات
 فض ـا ً عــن، وخدمــات أعمــال الشــحن وخدمــات تمويــل الشــحن، وهندســة الشــحن،خدمــات وســاطة الشــحن
.الخدمــات القانونيــة البحريــة والتعرفــة الجمركيــة للشــحن

طاق ـ ـ ـ ــة إيجابيـ ـ ـ ــة
Positive Vibes

نشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط داخل ـ ـ ـ ـ ـ ــي
Internal Activity
ورشة عمل حول سبل تطوير "تجارة المواشي"
"Workshop on ways to develop the "livestock trade

العاطفة
Passion
يف بعــض األحيــان نحتــاج إىل جســر خــاص بنــا ،لنلقــي مــن فوقــه نظــرة علــى جمــال الحيــاة وروعــة الدنيــا،
ويجــب علينــا البحــث عــن التفــاؤل لنجــد الطريــق المــؤدي للبســاطة واالكتفــاء .أبعــدوا عنكــم عاطفتكــم المفرطــة،
تصفــوا
وتوقفــوا عــن كثــرة العتــاب ،كونــوا أشــخاص مكتفيــن بذاتكــم لتكونــوا بأفضــل حــال ،ويجــب عليكــم أن ّ
أذهانكــم مــن كل شــيء وأن تجلســوا بهــدوء وســكينة وأال تشــغلوا تفكيركــم بكثــرة همــوم الحيــاة.
"وذكروا أنفسكم ليس من الضروري أن تكونوا دائما مثاليين"
بقلم :أميرة جمعة

تنفيذي فعاليات  -إدارة االستراتيجية واالتصال

Sometimes we need a bridge of our own, to take a look at the beauty of life and the splendour
of the world, and we must search for optimism to find the path that leads to simplicity and
sufficiency. Keep your excessive emotion away from you, and to be in the best condition, you
have to stop blaming, be self-sufficient, and you must clear your mind, sit quietly and calmly,
and do not occupy your mind with a lot of worries and concerns.
”"Remind yourself you don't have to be perfect always
Written by: Ameirah Jumah

Event Executive - Strategy & Commucications Dept.

ابتك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
Innovations
جهاز بالموجات فوق الصوتية لقياس ضغط الدماغ قد يغني عن الجراحة
Ultrasound-based technology for measuring brain pressure
could replace surgery
قــد نكــون أمــام اختــراع جديــد يحــل محــل إجــراء جراحــي يف الجمجمــة مكلــف ،يتــم إجــراؤه حالي ـا ً علــى بعــض
ضحايــا حــوادث المــرور وغيرهــم .وقــد أفــاد موقــع «نيــوز مديــكال اليــف ساينســيز» بــأن الكشــف عــن ارتفــاع
ضغــط الدمــاغ يف أســرع وقــت مهــم جــدا ً للعــاج ،لكــن قيــاس ضغــط الدمــاغ حاليـا ً يجــري عــن طريــق اســتخدام
جهــاز استشــعار أو عبــر مصــرف يتــم إدخالــه يف أنســجة دمــاغ المريــض مــن خــال ثقــب يف الجمجمــة يف غرفــة
العمليــات.
فإذا ُمنحت التكنولوجيا الجديدة القائمة على الموجات فوق الصوتية الموافقة ،فقد تحل محل الجراحة.
وعــن ذلــك قــال مبتكــر الجهــاز الجديــد ،عالــم األبحــاث يف مجــال التكنولوجيــا والطبيــة والموجــات الصوتيــة،
تومــرود ســيلبيك" :يمكــن لجهــاز الفحــص بالموجــات فــوق الصوتيــة الجديــد المســمى (نيســونيك يب)-100
تخفيــف العــبء علــى المستشــفيات ،وتقديــم عــاج أ كثــر حساســية للمرضــى".
هــذا الجهــاز مجهــز ببرنامــج مدمــج يقــوم تلقائي ـا ً بمعالجــة صــور الموجــات فــوق الصوتيــة ،ممــا يتيــح لألطبــاء
ســرعة التشــخيص .وتعتمــد تلــك التقنيــة علــى خوارزميــات تفســر صــور الموجــات فــوق الصوتيــة يف غمــد
العصــب البصــري للمريــض والــذي يغيــر أبعــاده اســتجابة لزيــادة الضغــط داخــل الجمجمــة.
ويف تعليــق علــى التقنيــة الجديــدة ،قــال أســتاذ ورئيــس قســم األعصــاب يف مستشــفى جامعــة أوســلو يوليفــال،
إيريــك هلســيث ،وهــو الباحــث الرئيســي يف دراســة بحثيــة ســريرية لتســجيل صــور الموجــات فــوق الصوتيــة
للعصــب البصــري للمرضــى" :يتيــح التعــاون يف المشــروع البحثــي لـ(نيســونيك) إمكانيــة تلقــي صــور موجــات
فــوق صوتيــة مجهولــة المصــدر ،وقيــاس برنامــج للمقارنــات الدوليــة" ،مشــيرا ً إىل أن هــدف المشــروع البحثــي
هــو تقييــم مــا إذا كانــت صــور الموجــات فــوق الصوتيــة المعالجــة للعصــب البصــري الملتقطــة بواســطة تقنيــة
"نيســونيك" يمكنهــا أن توفــر قياس ـا ً موثوق ـا ً لضغــط الدمــاغ.
و يــرى هلســيث أنــه كلمــا زادت البيانــات كانــت النتيجــة أفضــل ،مؤكــدا ً أن جميــع المهنييــن الطبييــن يدركــون
أنــه يجــب اختبــار الجهــاز علــى عــدد كبيــر مــن المرضــى قبــل الحصــول علــى بيانــات قيــاس موثوقــة ،إذ قــد يكــون
هنــاك ،علــى ســبيل المثــل ،اختــاف يف بنيــة غمــد العصــب البصــري بيــن الرجــال والنســاء ،أو بيــن الفئــات
العمريــة ،كذلــك ،هنــاك مــن يعتقــد أن المصابيــن بمتالزمــة التعــب المزمــن يعانــون مــن ارتفــاع ضغــط الدمــاغ.
A new invention may be on the verge of replacing a costly cranial surgical procedure currently
being performed on some traffic accident victims and other patient groups. According to the
News Medical Life Sciences website, It is important in all cases to detect brain pressure
increases as soon as possible, but brain pressure is currently measured directly using a sensor
or via a drain that is inserted into the patient's brain tissue through a hole the cranium. The
procedure must be carried out in an operating theatre.
If approved, the new ultrasound-based technology may replace surgery. About this, the
creator of the new device, a research scientist in the field of research scientist in medical
technology and ultrasound, Tormod Selbekk, said: “The new ultrasound scanner, called
(Nisonic P-100), can relieve the burden on hospitals and offer patients more sensitive
treatment”.
The device makes it possible for doctors rapidly to determine whether a patient may be
developing dangerous increases in brain pressure. The technology is based on an algorithm
that interprets ultrasound images of the patient's optic nerve sheath, which changes its
dimensions in response to increases in intracranial pressure.
Commenting on the new technology, a Professor and Head of Neurosurgery at Oslo
University Hospital, Ullevål, Eirik Helseth, He is principal investigator in a clinical research
study, said: “The collaboration in the research project makes it possible for Nisonic to receive
anonymized ultrasound images and ICP measurements for the further development of
the methods”. Adding that the aim of the research project is to assess whether processed
ultrasound images of the optic nerve captured by Nisonic's technology can provide a reliable
measure of brain pressure.
However, Helseth note that It is essential that the equipment is used in many hospitals so
that we can obtain even more patient data to work with", he says. All medical professionals
know that such equipment has to be tested on a large number of patients before reliable
measurement data can be obtained. For example, there may be differences in optic nerve
sheath structure between men and women, and among different age groups.

نظــم مكتــب الوكيــل المالحــي للســفن الخشــبية ومــوائن ديب العالميــة بالتعــاون مــع بلديــة ديب ورشــة عمــل
لمناقشــة تطويــر نشــاط تجــارة المواشــي يف مينــاء الحمريــة وذلــك يف محطــة ســفن الرحــات البحريــة رقــم ""3
بمينــاء راشــد ،ويــأيت تنظيــم الورشــة انطالقـا ً مــن ســعي كال ً مــن المكتــب المالحــي ومــوائن ديب العالميــة لزيــادة
حجــم األعمــال عبــر تقديــم التســهيالت الممكنــة وتطويــر الخدمــات وتلبيــة المتطلبــات التــي تســهم بدورهــا يف
تعزيــز مكانــة ديب كمركــز للتجــارة العالميــة.
تــرأس أعمــال الورشــة محمــود أميــن خــوري المديــر التنفيــذي لمكتــب الوكيــل المالحــي للســفن الخشــبية،
وتناولــت الورشــة ســبل تعزيــز كفــاءة ومعاييــر وآليــة العمــل وتطويرهــا بيــن الجانبيــن ،إضافــة إىل رفــع مســتوى
الخدمــات وتعزيــز خدمــة المتعامليــن عبــر المســاهمة بتقديــم االمتيــازات والتســهيالت ،وبحــث مــدى إمكانيــة
إعــداد أو إضافــة مواقــع جديــدة للحجــز البيطــري ،إىل جانــب تطويــر تقنيــات وآليــات عمــل جديــدة للمناولــة.
Marine Agency for Wooden Dhows and DP World, in cooperation with the Dubai Municipality,
conducted a workshop to discuss the aspects of developing livestock trade activity in the
port of Al-Hamriya. The workshop took place at the Cruise Terminal 3 in Port Rashid. The
workshop is part of the Marine Agency's and DP World's efforts to increase the volume
of business through the provision of facilities, development of services and meeting the
requirements that contribute to enhancing Dubai's position as a global centre for trade.
The workshop was chaired by Mahmood Amin Khoori, CEO of Marine Agency for Wooden
Dhows. Furthermore, the workshop addressed ways to enhance the efficiency, standards,
and mechanism of work among all parties, in addition to raising the level of services, and
enhance customer service by contributing to the provision of concessions and facilities. It
also discussed the possibility of preparing or adding new sites for veterinary reservation, in
addition to developing new techniques and working mechanisms for handling.

الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمي ــز
Excellence
"التميــز هــو الســعي إلنجــاز شــيء باجتهــاد مــن خــال تبنــي نهــج
صــارم ومحــدد للقيــام بذلــك بطريقــة صحيحــة ،ال بــأس إن كانــت
هنــاك أخطــاء يف ســير العمليــة فهــي تجعــل األمــر أ كثــر إثــارة
لالهتمــام".
“Excellence is about pursuing something diligently, with
a strict and determined approach to doing it right. It’s
okay if there are flaws in the process - it makes it more
”interesting.

عدسـ ـ ـ ـ ـ ــة مـ ــوظفينا
Employees Lens
بواسطة عدسة علياء إبراهيم ،تنفيذي االتصال اإلعالمي
Through the Lens of Ms. Alia Ibrahim, Executive Media communication

زينب خميس" :االستراتيجية والتميز المؤسسي هو األساس التي
ترتكز عليه المؤسسة...ومحظوظة بتل ّقي الدعم من اإلدارة العليا"
Zainab Khamis: "Strategy & Business Excellence Section
is the foundation of the organization... it is my fortunate
"to get mentored by top leaders

“

„

تؤكــد علــى ضــرورة اغتنــام الفــرص الســانحة يف الصعوبــات ..وتوصــي بتب ّنــي الجــودة كأســلوب حيــاة ســواء يف الحيــاة
الشــخصية أو التعليميــة أو المهنيــة.

She stresses the need of taking advantage of the opportunities that exist within challenges, and recommends
adopting quality as a way of life in personal, educational and professional life.

البطاقة الشخصية:
االسم الثاليث :زينب عبد الكريم بالل جمعة خميس
المسمى الوظيفي :مدير قسم  -اإلستراتيجية والتميز المؤسسي
الحالة االجتماعية :عزباء
الشــهادة /التخصــص :ماجســتير يف إدارة األعمــال الدوليــة ( - )2011-2010بكالوريــوس يف علــوم
األعمــال تخصــص الماليــة ()2008-2003
الخبــرة العمليــة :أمتلــك خبــرة علــى مــدار أ كثــر مــن  13عام ـا ً يف مجــال التخطيــط االســتراتيجي والتميــز
المؤسســي ،وإدارة الجــودة والمخاطــر ،وإدارة عالقــات المتعامليــن ،منهــا  6ســنوات يف مؤسســة المــوائن
والجمــارك والمنطقــة الحــرة.

يف ضــوء المســؤوليات الكبيــرة التــي تقــع علــى عاتــق قســم االســتراتيجية والتميــز المؤسســي ،مــا هــي
أهــم المميــزات الموجــودة يف بيئــة العمــل بالقســم؟
مــا يميــز هــذا القســم هــو فريــق عملــه مــن ناحيــة إخالصهــم وتفانيهــم يف العمــل ،وبــذل قصــارى جهدهــم يف
دعــم اإلدارة العليــا والمؤسســة ككل لتحقيــق األهــداف المرجــوة ،حيــث أنهــم ال يعــدون أنفســهم موظفيــن
بــل أفــراد عائلــة واحــدة تربطهــم صلــة أخــوة يحكمهــا االحتــرام بالرغــم مــن اختــاف جنســياتهم ودياناتهــم،
ولقــد أدى أســلوب فريــق العمــل الــذي يتســم بالحيويــة والنشــاط إىل تحقيــق أهدافهــم وطموحاتهــم
وتخطيهــا!.
ّ
قــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،رعــاه هللا" :الجــودة ليســت غايــة ،إنهــا أســلوب
حيــاة" ..بمــاذا توصيــن الموظفيــن بالمؤسســة مــن خــال هــذه المقولــة؟

حدثينا عن تاريخ انضمامك إىل مؤسسة الموائن والجمارك والمنطقة الحرة
أوصــي أخــواين وأخــوايت بإتقــان العمــل ،والتميــز واإلخــاص فيــه ،والحــرص علــى التعلــم والتحســين
لقــد كان يل الشــرف بانضمامــي لهــذه المؤسســة العريقــة يف عــام  ،2015وأثنــاء رحلتــي يف المؤسســة تــم المســتمر ،للوصــول اىل أعلــى مراتــب الجــودة واعتبارهــا كأســلوب حيــاة ســواء يف الحيــاة الشــخصية أو
التعليميــة أو المهنيــة ،وأال يقبلــون بأقــل مــن ذلــك يف حياتهــم.
تكليفــي بــإدارة المهــام التاليــة وذلــك علــى مــدار  6أعــوام:
• - 2015إدارة عالقــات المتعامليــن ومركــز االتصــال والمســؤولية المجتمعيــة بدائــرة التخطيــط ماهي الحكمة أو المقولة التي تؤمنين بها؟
والتطو يــر  -تراخيــص.
• - 2017إدارة التخطيــط االســتراتيجي واألداء المؤسســي واالعــام ،باإلضافــة للمهــام الســابقة بدائــرة لكل مجتهد نصيب ،وإن لم يجد نصيبه يف الدنيا ،فحتما ً سيناله يف اآلخرة.
التخطيــط والتطو يــر  -تراخيــص.
• - 2018إدارة الجــودة والمخاطــر وتطو يــر األعمــال واالبتــكار باإلضافــة للمهــام الســابقة بدائــرة التخطيــط برأيك ،ما هي الصفات الشخصية التي تميز القائد الناجح؟
والتطو يــر  -تراخيــص.
• - 2020اختياري كقائد فريق االستراتيجية وإسعاد المتعاملين بمركز الدعم المؤسسي.
القائــد الناجــح هــو المعلــم بــا مقابــل ،والعــادل يف اتخــاذ القــرارات ،والمخلــص يف عملــه ،والمتواضــع
• - 2021إدارة قسم االستراتيجية والتميز المؤسسي بمركز الدعم المؤسسي.
والمتعاطــف مــع الجميــع ،والحــازم يف مختلــف األمــور ،والصريــح مــع نفســه واآلخريــن.
لك PCFC؟
ماذا أضافت ِ

ما هي الهوايات التي تحبين ممارستها؟

لقــد قامــت المؤسســة بإبــراز وصقــل شــخصيتي القياديــة واالداريــة وعــززت مــن مهــارايت التقنيــة ،كمــا تكويــن عالقــات جديــدة ،والتعــرف علــى أشــخاص جــدد ،ومشــاهدة األفــام ،ومشــاهدة أفــام الكرتــون
أضافــت يل الكثيــر يف جانــب التحليــل النقــدي والرؤ يــة المســتقبلية ،وذلــك مــن خــال الثقــة والفــرص التــي اليابانيــة (أنيمــي).
منحتنــي إياهــا يف إدارة األفــراد وال ِفــرق والمشــاريع والمهــام المختلفــة داخــل المؤسســة أو خارجهــا ،وكنــت
محظوظــة بتل ّقــي التوجيــه واإلرشــاد مــن قــادة وخبــراء مــن جميــع المجــاالت.
كلمة أخيرة لموظفي وموظفات .PCFC
ما هو اإلنجاز المشرف الذي تفخرين وتعتزين به؟
بدا يـ ًة أود أن أقــدم خالــص الشــكر والتقديــر لحكومتنــا الرشــيدة ،ولقــادة وموظفــي المؤسســة ،وعلــى وجــه
الخصــوص كل موظــف ضمــن فريــق عملــي ،وأود أن أدعوهــم ليكونــوا إيجابييــن دائمـاً ،فالطاقــة االيجابيــة
يف الحقيقــة ،اإلنجــازات عديــدة وال أســتطيع أن أحصيهــا ،ويعــود الشــكر واالمتنــان لقادتنــا يف المؤسســة تعــزز قدراتنــا لمواجهــة التحديــات ،والتقــدم نحــو األهــداف ،كمــا تدعــم روح العــزم واإلصــرار.
وفريــق عملــي وموظفــي المؤسســة مــن هــم معنــا أو مــن كانــوا معنــا ،ولكننــي أعتبــر اإلنجــازات اآلتيــة هــي عيشــوا كل يــوم كيــومٍ جديــد ،وابدئــوه بابتســامة ،وتأ كــدوا عنــد انتهــاء يومكــم أن يف جعبتكــم إنجــازات قمتــم
مــن أهــم االنجــازات التــي ســاهمت فيهــا وأعتــز وأفتخــر بهــا:
بتحقيقهــا ،واغتنمــوا الفــرص الســانحة يف الصعوبــات ،ألن التحديــات هــي التــي ســتهيئكم للمرحلــة القادمــة.
1.تأسيس قسم إدارة عالقات المتعاملين بدائرة التخطيط والتطوير – تراخيص.
2.حصول دائرة التخطيط والتطوير – تراخيص على جائزة ديب للجودة عام .2018
3.حصول دائرة التخطيط والتطوير – تراخيص على جائزة الشيخ خليفة لالمتياز عام .2019
4.تأســيس الخدمــات المؤسســية الخاصــة باالســتراتيجية وإســعاد المتعامليــن يف مركــز الدعــم
ا لمؤسســي .
5.إطالق الخطة االستراتيجية بالمؤسسة .2025 – 2021
6.تمثيل المؤسسة يف برنامج ديب لخبراء المستقبل.
يعتبــر قســم االســتراتيجية والتميــز المؤسســي مــن األقســام المحوريــة داخــل المؤسســة ،حدثينــا عــن
أهــم الجهــود التــي يبذلهــا القســم والتحديــات التــي يواجههــا يف ســبيل تحقيــق األهــداف المنوطــة بــه.
مــن وجهــة نظــري ،ال يعتبــر قســم االســتراتيجية والتميــز المؤسســي مــن األقســام المحوريــة فحســب بــل هــو
األســاس التــي ترتكــز عليــه المؤسســة ،تمامـا ً مثــل أي منــزل أو مبنــى ،فكلمــا كان هــذا األســاس قويـا ً زادت
صالبــة المبنــى وقوتــه يف تصــدي التغييــرات ،ومنــذ إعــان مركــز الدعــم المؤسســي ،عمــل فريــق العمــل
مع ـا ً لتحقيــق رؤ يــة القيــادة العليــا يف توحيــد رؤ يــة ورســالة ومبــادئ وأهــداف المؤسســة ،وبنــاء منظومــة
إداريــة متكاملــة ومركزيــة لتقييــم األداء والجــودة والمخاطــر وتطو يــر األعمــال واالبتــكار ،حيــث ســيمكن
ذلــك المؤسســة مــن الهيكلــة وتســليط الضــوء علــى اإلنجــازات المؤسســية والحصــول علــى المزيــد مــن
الشــهادات والجوائــز يف المســتقبل ،أمــا بالنســبة للتحديــات ،فقــد واجهنــا كفريــق عمــل كافــة التحديــات
والضغوطــات الناتجــة عــن زيــادة المهــام ،وضــرورة تســليم المهــام يف الموعــد المحــدد حيــث اســتدعى ذلــك
تأديــة المهــام وإنجازهــا خــارج ســاعات العمــل الرســمية ،وأيض ـا ً خــال االجــازات ،عــاوة علــى ذلــك قمنــا
بالتعامــل مــع مختلــف الشــخصيات داخــل و خــارج المؤسســة يف ســبيل تحقيــق األهــداف المنوطــة بنــا،
ولكــن يف النهاية..انعكــس الدعــم اإلداري القــوي الم ّقــدم يل ولفريــق العمــل علــى قدرتنــا يف التغلــب علــى
التحديــات وتحقيــق هــذا النجــاح يف الفتــرة الزمنيــة المحــددة.

Personal ID
Full Name: Zainab AbdulKarim Bilal Juma Khamis
Job Title: Manager - Strategy & Business Excellence
Marital Status: Single
Degree/Specialization: Master in International Business (2010-2011)
Bachelor in Business Sciences Majoring in Finance (2003-2008)
Career Experience: More than 13 years’ experience in the field of Strategic Planning, Business
Excellence, Quality and Risk Management and Customer Relationships Management in Ports,
Customs and Free Zone Corporation.
Tell us about the history of your joining the Ports, Customs and Free Zone Corporation.
I had the honor of joining this prestigious organization in 2015 and during my journey, I
was assigned to manage the following tasks during the six years:
•	
•	
•	
•	
•	

2015 - Customer Relationship Management, Contact Centre and Corporate Social
Responsibility in Department of Planning and Development - Trakhees.
2017 - Strategic Planning, Organizational Performance and Media in addition to
previous functions in Department of Planning and Development - Trakhees.
2018 - Quality, Risk, Business Development and Innovation in addition to previous
functions in Department of Planning and Development - Trakhees.
2020 - Team Leader of Strategy and Customer Happiness function in Corporate
Support Centre.
2021 - Strategy and Business Excellence in Corporate Support Centre.

What has PCFC added to you?
The organization has refined my leadership, art of management, technical skills, critical
thinking and future analysis through the trust and the opportunities given to me in In light of the significant responsibilities of the Strategy & Business Excellence Section,
managing individuals, teams, projects and various tasks inside or outside the organization. what are the most important features of the Section's work environment?
I was fortunate to get mentored by leaders and experts from all fields.
What distinguishes this section is its team members and their utmost efforts to support
to the Top Management and the organization to achieve the desired goals as they do
What is an honorable achievement that you are proud of and proud of?
not consider themselves as employees but rather members of one family bound with
In fact, there are many achievements which I cannot count them. Thanks to our leaders, my brotherhood governed with respect despite of their nationalities and religions. The goteam and the employees of the organization who are or were with us. However, I consider the getter and do-better attitude of the team has led them to relentlessly achieve their
following achievements to be the most important achievements to which I have contributed ambitions goals beyond boundaries.
and I am proud of them:
His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, may Allah protect him, said,
1. Establishment of Customer Relationship Management Section in Department of “Quality is not merely an end. It has become a way of life”.. What do you recommend to
employees through this quote?
Planning and Development - Trakhees.
2. Wining of Department of Planning and Development - Trakhees to Dubai Quality
I recommend my brothers and sisters to be professional, outstanding and sincere, and work
Award in 2018.
3. Wining of Department of Planning and Development - Trakhees to Sheikh Khalifa on continues learning and improvement to reach the highest levels of quality as a way of life
in personal, educational and professional life. Never settle for less in life.
Excellence Award in 2019.
4. Establishment of Strategy and Customer Happiness functions in Corporate Support
Tell us about a word of wisdom or quote that inspire you?
Centre.
5. Launch PCFC Strategic Plan 2021-2025.
Hard work and commitment pays off if not now definably, later.
6. Representing PCFC in Dubai Future Foundation Program.
The Strategy & Business Excellence Section is one of the focal points within the In your opinion, what are the personal qualities that characterize a successful leader?
organization. Tell us about the most important efforts and challenges the Section is
A successful leader is who teaches for free, fair in decision making, loyal in his work, humble
facing in achieving its mandated objectives.
and holds empathy to everyone, firm in various matters, and sincere with himself and others.
In my view, Strategy & Business Excellence Section is not only considered as one of the core
sections, but it is the foundation of the organization. Just like any house or building, the What are your hobbies?
stronger the base is, the more solid and strong the building will be in facing changes. Since
the launch of Corporate Support Centre, the team worked together to achieve the vision of Make new relationships, meet new people, and watch movies and anime.
Top Management in unifying vision, mission, principles and objectives of the organization,
and building an integrated centralized management system for performance evaluation, A final word to the staff of PCFC.
quality, risks, business development and innovation. This will enable organization for
structure and leaser focus business achievements and obtain more certificates and awards First of all, I would like to extend my sincere thanks and appreciation to our government
in future. In terms of the challenges, the team faced together all the challenges and the leadership, to leaders and employees of this organization, especially to each one of my
pressures resulted from increasing tasks and delivering them on time, working beyond team members. Always be positive since positive energy enhances our abilities to face
working hours and in vacations, and dealing with various personalities inside and outside challenges, progress towards goals and supports the spirit of determination. Live each day
the organizations in order to achieve their goals. But at the end, overcoming the challenges as a new day and start it with a smile and insure at end it, you have achievements and take
with strong management support has me and the team to achieve this success in desired advantage of the opportunities that exist within challenges since they will prepare you for
the next stage.
timelines.

 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,
that includes several entities and authorities operating under its umbrella. These
entities are 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.

رؤيتن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
.تعزيـ ـ ـ ــز مكان ـ ــة ديب كمرك ـ ـ ــز رائ ـ ـ ــد مستدام لدع ـ ـ ــم القط ـ ــاع االقتصادي علـ ـ ـ ــى الـ ــصعيد ال ـ ـ ــعالمي

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