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النشرة اإللكترونية

 والسعادة شيء غير قابل للتأجيل،هدفنا تحقيق السعادة لشعبنا
Making people happy is a mission that cannot be postponed
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

 تسهيل وتأمين عبور البضائع الخاصة بالجهات المشاركة لمنطقة الحدث عن طريق بوابات شحن ذكية تعمل على مدار الساعة:بن سل ّيم
Bin Sulayem: Facilitate and secure goods transit of event participants' through intelligent gateways around-the-clock
The Ports, Customs and Free Zone Corporation, through its security arm, the Security
Department, is keen to compliance local and international security with standards and policies
and Procedures in the provision of its services at Dubai ports and associated facilities, including
the implementation of the provisions and standards listed in the International Ship and Port
Facility Security Code to ensure strict compliance with regulations and policies, and to provide
maximum security and safety in their affiliated areas.

ّ الموائن والجمارك والمنطقة الحرة
توفر خط لوجستي آمن يربط
"2020 ميناء جبل علي والمنطقة الحرة بمنطقة "إ كسبو
Ports, Customs and Free Zone Corporation provides
a secure logistical line linking Jabal Ali port and Free
Zone to Expo 2020 Dubai

“As the opening date of Expo 2020 Dubai approaches, the corporation has taken the necessary
security procedures to provide a secure logistical line linking the Jabal Ali port and the free zone
to the site of Expo 2020, to facilitate and speed the safe and smooth transit of all materials,
supplies and goods of the participating parties in this event through electronic and smart cargo
gates that operate around the clock,” said Sultan Ahmed bin Sulayem - Chairman of the Ports,  ومــن خــال ذراعهــا األمنــي المتمثــل بــإدارة األمــن علــى،تحــرص مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة
،تطبيــق المعاييــر واللوائــح األمنيــة المحليــة والعالميــة لــدى تقديــم خدماتهــا يف مــوائن ديب والمرافــق التابعــة لهــا
Customs and Free Zone Corporation.
مــن بينهــا تطبيــق البنــود والمعاييــر المدرجــة يف المدونــة الدوليــة ألمــن الســفن والمــوائن لضمــان االمتثــال الصــارم
Bin Sulayem pointed out that the Security Department worked on developing intensive
. وتوفيــر أقصــى درجــات األمــن والســامة يف المناطــق التــي تشــرف عليهــا،للوائــح واألنظمــة
operational plans and programs to raise security standards and services to unprecedented
levels, through strengthening the security system inside Dubai World Ports - the Emirates  بأنــه مــع اقتــراب،وأوضــح ســعادة ســلطان أحمــد بــن ســل ّيم رئيــس مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة
Region and the Jebel Ali-Jafza Free Zone, as part of its goals to achieve the highest level of  فقــد اتخــذت المؤسســة التدابيــر األمنيــة الالزمــة لتوفيــر خــط لوجســتي آمــن ير بــط، بــديب2020 افتتــاح ا كســبو
preparedness in line with the size of this unique and largest event worldwide, and to reflect the  لتســهيل وتســريع عمليــة عبــور جميــع المــواد والمســتلزمات،مينــاء جبــل علــي والمنطقــة الحــرة بمنطقــة إ كســبو
determination of the wise leadership to achieve the highest levels of readiness to ensure the والبضائــع التابعــة للجهــات المشــاركة يف هــذا الحــدث بطريقــة آمنــة وسلســة عــن طريــق بوابــات شــحن إلكترونيــة
.وذكيــة تعمــل علــى مــدار الســاعة
optimal security of the global event.
Bin Sulayem said that the Ports, Customs and Free Zone Corporation worked on developing
the latest technologies and smart applications, which will achieve the highest safety standards
and security systems for ships, port facilities and free zones under its affiliate. Pointing out its
plans to accompany the initiative of transforming Dubai into the smartest city in the world,
and its aim to reflect the government's vision of the transition to a knowledge-based economy
by utilization and development of smart technologies and applications in the provision of
its services, as well as the application of security agreements and legislation that guarantee
stability in the Dubai’s maritime sector, and strengthening the global leadership of UAE.

 أشــار ســعادته بــأن إدارة أمــن مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة عملــت علــى وضــع خطــط،ً وتفصيــا
 مــن خــال تعزيــز،وبرامــج تشــغيلية مكثفــة لالرتقــاء بالمعاييــر والخدمــات األمنيــة إىل مســتويات غيــر مســبوقة
 وذلــك،المنظومــة األمنيــة داخــل مــوائن ديب العالميــة – إقليــم اإلمــارات والمنطقــة الحــرة بجبــل علــي– جافــزا
يف إطــار أهدافهــا الراميــة إىل تحقيــق أعلــى مســتوى مــن الجاهزيــة التــي تتماشــى مــع حجــم هــذا الحــدث الفريــد
 وبمــا يعكــس حــرص القيــادة الرشــيدة علــى تحقيــق أعلــى درجــات الجاهزيــة لتأميــن الحــدث،ًواألضخــم عالمي ـا
.العالمــي بالشــكل األمثــل
 التــي مــن شــأنها أن تحقــق أعلــى، بــأن المؤسســة عملــت علــى تطو يــر أحــدث التقنيــات والتطبيقــات الذكيــة،وأفــاد
 مشــيرا ً إىل خطــط،معاييــر الســامة واألنظمــة األمنيــة للســفن ومرافــق المينــاء والمناطــق الحــرة التــي تشــرف عليهــا
 وترجمــة رؤ يــة الحكومــة لالنتقــال إىل اقتصــاد،ًالمؤسســة لموا كبــة مشــروع تحو يــل ديب إىل المدينــة األذكــى عالميـا
قائــم علــى المعرفــة عبــر اســتخدام وتطو يــر التقنيــات والتطبيقــات الذكيــة والتكنولوجيــا الحديثــة لــدى تقديــم
 وتعــزز يف، وتطبيــق االتفاقيــات والتشــريعات األمنيــة التــي تضمــن االســتقرار يف القطــاع البحــري لإلمــارة،خدماتهــا
.الوقــت نفســه الريــادة العالميــة للدولــة

Bin Sulayem added that the Security Department provides 28 services around the clock, the
most important of which is issuing permits for customers and visitors to ports and free zones
through the Dubai Commercial Portal. In addition of delegation and VIP escort services. The
Security Department is responsible for enforcing security standards in all DP World facilities
and the free zones. It also works along with UAE government ‘s entities and authorities and  قــال بــن ســليم بــأن إدارة،وعــن أهــم الخدمــات األمنيــة التــي تقدمهــا مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة
ّ
represents the corporation in many national and international events and forums.
 خدمــة علــى مــدار الســاعة ومــن أهمهــا إصــدار تصاريــح دخــول الــزوار والمراجعيــن إىل المــوائن28 األمــن تقــدم
The Security Department is also responsible for the regulator and direct responsible for  وخدمــة مرافقــة الوفــود وكبــار، مــن خــال موقــع "تصريــح" علــى البوابــة اإللكترونيــة لــديب التجاريــة،والمناطــق الحــرة
activating security standards in all Dubai International Ports and free zones facilities, in addition  مؤكــدا ً أن إدارة األمــن تتــوىل دور المنظــم والمســؤول المباشــر عــن تفعيــل المعاييــر األمنيــة يف كافــة،الشــخصيات
to joint cooperation with government agencies and bodies in the state, ad representing the  فض ـا ً عــن التعــاون المشــترك مــع الجهــات والهيئــات الحكوميــة يف،مرافــق مــوائن ديب العالميــة والمناطــق الحــرة
Institution in many local and international events and forums, and other services related to  وغيرهــا مــن الخدمــات ذات، وتمثيــل المؤسســة يف العديــد مــن الفعاليــات والمحافــل المحليــة والدوليــة،الدولــة
.العالقــة بتعزيــز الجوانــب األمنيــة
strengthening security aspects.
According to the latest statistics, the Security Department, has issued 14 million permits for  مليــون مركبــة لدخــول مــوائن ديب14 ووفق ـا ً آلخــر اإلحصائيــات فقــد عملــت إدارة األمــن علــى تســهيل حركــة
vehicles to enter the free zones in Dubai during the first half of 2021. The corporation operates  بوابــة موزعــة علــى22  حيــث تديــر المؤسســة،2021 والمنطقــة الحــرة بجبــل علــي خــال النصــف األول مــن عــام
22 gates distributed over 4 zones in Dubai, which controls the entry and exit of various types  مناطــق يف ديب وتحكــم مــن خاللهــا الرقابــة علــى حركــة دخــول وخــروج مختلــف أنــواع المركبــات إىل المــوائن4
of vehicles to the ports and free zones supervised by the corporation, and specialised security والمناطــق الحــرة التــي تشــرف عليهــا المؤسســة ويعمــل يف تلــك البوابــات طاقــم أمنــي متخصــص يضــم أ كثــر مــن
. رجــل أمــن علــى مــدار الســاعة120
staffs in these gates, comprising more than 120 security men working around the clock.

ابتك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
Innovations
مبنى خرساين من  20طابقا ً يمدنا بالطاقة
البطاريات العمالقة:
ً
Gaint Battery; 20-story concrete building providing energy

نشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط داخل ـ ـ ـ ـ ـ ــي
Internal Activity
حرصا ً منها على تعزيز مبادئ المسؤولية المجتمعية
وبالتعاون مع جمعية ديب الخيرية يسر
In order to promote the principles of social
responsibility, and in cooperation with the
Dubai Charity Association

مؤسسة الموائن والجمارك والمنطقة الحرة
Ports, Customs and Free Zone Corporation
أن تعلن عن إطالق مبادرة
is pleased to announce the launch of an initiative

الـ ــعل ـ ـ ـ ـ ـ ــم ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور Knowledge is life

والتي تهدف إىل دعم الطلبة المتعسرين من خالل توفير األدوات واالحتياجات التعليمية الالزمة
الستكمال دراستهم

وضــع باحثــون يف الهندســة المعماريــة والهندســة المدنيــة مــن جامعــة «تشــالمرز» الســويدية للتكنولوجيــا،
ـى خرســاين
مفهوم ـا ً جديــدا ً للبطاريــات القابلــة إلعــادة الشــحن والمصنوعــة مــن اإلســمنت؛ وذلــك بتخ ّيــل مبنـ ً
كامــل مكــون مــن  20طابق ـا ً يعمــل علــى تخزيــن الطاقــة مثــل بطاريــة عمالقــة.

Which aims to support students by providing the tools and educational needs necessary
to complete their studies

تتكــون هــذه البطاريــات مــن خليــط أساســه اإلســمنت ،مــع كميــات صغيــرة مــن أليــاف الكر بــون القصيــرة
المضافــة لزيــادة الموصليــة والصالبــة ،ويوجــد داخــل الخليــط شــبكة أليــاف كربونيــة مغلفــة بالمعــدن؛ الحديــد
للقطــب الموجــب ،والنيــكل للقطــب الســالب ،واســتطاع الباحثــون تشــغيل البطاريــات القائمــة علــى اإلســمنت
يف المختبــر ،أمــا عــن ســعة هــذه البطاريــات ،فقــد بلــغ متوســط كثافــة طاقتهــا  7واط لــكل متــر مر بــع.

ويسرنا استقبال مشاركاتكم النقدية من خالل الصندوق المخصص لذلك يف منطقة االستقبال الرئيسية
بمركز الدعم المؤسسي بميناء راشد
And we are pleased to receive your monetary contributions through the designated box
in the main reception area of the Corporate Support Center in Port Rashid

هــذه ليســت المحاولــة األوىل للباحثيــن إلنتــاج بطاريــات خرســانية؛ لكــن هــذه البطاريــة تتمتــع بــأدا ٍء أفضــل ب ـ
 10مــرات مــن المحــاوالت الســابقة ،كمــا يمكــن إعــادة شــحنها ،وعلــى الرغــم مــن ذلــك؛ ال تــزال كثافــة الطاقــة
منخفض ـ ًة مقارن ـ ًة بالبطاريــات التجاريــة؛ ولكــن يمكــن التغلــب علــى هــذا القيــد بفضــل الحجــم الهائــل الــذي
يمكــن تصــل لــه البطاريــة عنــد اســتخدامها يف المبــاين.
يمكــن أن تتــراوح تطبيقــات اســتخدام هــذه البطاريــات مــن تشــغيل مصابيــح الليــد ،حتــى توفيــر اتصــاالت G 4
يف المناطــق النائيــة ،ويؤكــد الــب احثــون أنــه يمكــن وصلهــا أيضـا ً مــع ألــواح الطاقــة الشمســية لتوفيــر الكهر بــاء،
وإمــداد أنظــم ة المراقبــة يف الطــرق الســريعة أو الجســور بالطاقــة.
ال تــزال فكــرة البطاريــات الخرســانية يف بدايتهــا ،وهــي يف حاجــة لمزيــد مــن الدراســات قبــل طرحهــا يف األســواق،
وعلــى الباحثيــن العمــل علــى تقنيــات إطالــة عمــر خدمــة البطاريــة وتطويــر تقنيــات إعــادة التدويــر ،ألن المبــاين
الخرســانية ُتقــام لتــدوم  50أو حتــى  100عــام عــاد ًة ،وعلــى هــذه التقنيــة أن تــدوم بــدوام المبــاين.
Imagine an entire 20-story concrete building which can store energy like a giant battery.
Thanks to unique research from the Department of Architecture and Civil Engineering in
Chalmers University of Technology, Sweden.
The concept involves first a cement-based mixture, with small amounts of short carbon
fibres added to increase the conductivity and flexural toughness. Then, embedded within the
mixture is a metal-coated carbon fibre mesh - iron for the anode, and nickel for the cathode.
After much experimentation, this is the prototype which the researchers now present. As for
the average energy of these batteries is density of 7 Watt-hours per square metre.
The modest estimate is that the performance of the new Chalmers battery could be more
than ten times that of earlier attempts at concrete batteries. The energy density is still low
in comparison to commercial batteries, but this limitation could be overcome thanks to the
huge volume at which the battery could be constructed when used in buildings.

يف الفترة من  13وحتى  30سبتمبر 2021
From 13 To 30 September 2021
" لنكن سندهم يف مواصلة رحلة العلم والمعرفة"
""Let's support them in continuing the journey of science and knowledge

إع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالن داخـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
Internal Announcement
إدارة األمــن تنــال شــهادة شــكر وتقديــر مــن قبــل
الســفينة الســياحية "إمإسســي بليســيما" وذلــك
نظيــر الدعــم والخدمــات األمنيــة المتميــزة التي قدمتها
اإلدارة للســفينة خــال فتــرة تواجدهــا يف ديب.
The Security Department received a
certificate of thanks and appreciation from
the Cruise Vessel MSC Bellissima in providing
excellent security service and assistance to
comply with ISPS requirements when it was
docked in Dubai.

The researchers see applications that could range from powering LEDs, providing
4G connections in remote areas, or cathodic protection against corrosion in concrete
infrastructure. It could also be coupled with solar cell panels for example, to provide electricity
and become the energy source for monitoring systems in highways or bridges.
The idea of concrete batteries is still at a very early stage and it is still in its infancy and
needs to be studied before being put on the market. Since concrete infrastructure is usually
built to last fifty or even a hundred years, Researchers need to refined the batteries to match
this, or to be easier to exchange and recycle when their service life is over.

طاق ـ ـ ـ ــة إيجابيـ ـ ـ ــة
Positive Vibes
ثقافة السعادة الوظيفية
Happy Work Culture
ســنة الحيــاة والكــون قائمــة علــى تكامــل األدوار وتســخير البشــر بعضهــم لبعــض ،لــذا اســتمتع بعملــك واحــرص
علــى جعــل موظفيــك يســتمتعون بالمثــل ،اخلــق ثقافــة إيجابيــة بينهــم ،شــجعهم علــى اإلبــداع واالبتــكار ،ووفــر
لهــم المصــادر والبيئــة الالزمــة لتحقيــق ذلــك ،ثــق بهــم وكــن مرن ـاً ،وافتــح األبــواب لألفــكار الجديــدة ،وحــاول
مســاعدتهم لتحقيــق أحالمهــم .عليــك كمســؤول أن تســأل نفســك دائمـا ً "كيــف أضــع بصمتــي ألدفعهــم نحــو
تحقيــق طموحاتهــم؟"
بقلم :أميرة جمعة

نبارك للزميل
خليفة النيادي  -مدير قسم إسعاد المتعاملين
لحصوله على شهادة مدقق رئيسي لنظام إدارة الجودة ISO 9001:2015
متمنين له مزيد من التقدم والنجاح

تنفيذي فعاليات  -إدارة االستراتيجية واالتصال

The year of life and the universe is based on the integration of roles and the harnessing of
human beings to each other, so your work, make your employees enjoy the same, create a
positive culture among them, encourage them to innovate and be creative, provide them
with necessary resources to achieve it. Trust them and be flexible, and open the doors to new
ideas, And try to help them achieve their dreams. As a boss, you have to ask yourself, "How
"?can I make my mark to help them achieve their ambitions
Written by: Ameirah Jumah

Event Executive - Strategy & Commucications Dept.

We express our sincere congratulations to our colleague
Khalifa Alneyadi - Manager of Customer Happiness Section
on achieving his ISO 9001:2015 Lead Auditor - Quality Management System Certification
Wishing him a bright future

د .دالل البشري :االستمتاع بالوظيفة هو السبيل لتحقيق اإلنجازات
وتخطي الصعوبات ،والتسلح بالمعرفة يحقق السعادة
Dr. Dalal Albishri: Enjoying the work is the key to
accomplishments and overcome challenges, and getting
equipped with knowledge brings happiness

„

تؤمن بأن القيادة الناجحة تصنع فريق عمل متميز

“

She believes that successful leadership creates a distinguished team

البطاقة الشخصية

اإلمــارات ،لــذاـ ،إن كنــت تمتلــك حلمـا ً ولديــك الرغبــة ،الطمــوح ،اإلرادة ،القــدرة والمعرفــة فإنــك بحاجــة
إىل شــيء أخيــر وهــو العمــل ،وال بــد أن نبــذل ونســعى نحــو المعرفــة ،فالســعي إىل المعرفــة هــو الســعي
إىل الســعادة.

االسم الثاليث :د .دالل يوسف البشري
المسمى الوظيفي :مدير أول  -قسم االعتماد وتطبيق النظم يف ادارة الهندسة المدنية  -تراخيص
الشــهادة /التخصــص :دكتــوراه يف إدارة االعمــال  -ماجســتير العلــوم يف التميــز المؤسســي  -ماهي الحكمة أو المقولة التي تؤمنين بها؟
بكالوريــوس العلــوم يف الهندســة المعماريــة
الخبــرة العمليــة :أ كثــر عــن  10ســنوات يف مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة ،دائــرة األمانة هي الطريق الرئيس نحو تحقيق النجاح.
التخطيــط والتطويــر  -تراخيــص.
برأيك ،ما هي الصفات الشخصية التي تميز القائد الناجح؟
حدثينا عن تاريخ انضمامك إىل مؤسسة الموائن والجمارك والمنطقة الحرة.
صفــات القائــد الناجــح عديــدة ،مــن أهــم هــذه الصفــات أن يكــون ذا خلــق عــال ،وأن يكــون قــدوة
انضممــت ألســرة المؤسســة بعــد تخرجــي مــن الجامعــة كمهنــدس متــدرب ،ومــن ثــم تدرجــت إىل لآلخريــن ،لديــه القــدرة علــى التخطيــط ،ويتحلــى بالمرونــة ،إىل جانــب تحليــه لمهــارة اتخــاذ وصنــع القــرار،
مهنــدس مشــاريع ،وبعــد ذلــك توليــت إدارة قســم االعتمــاد ،وحالي ـا ً أقــوم بمهــام مديــر أول  -االعتمــاد وتحمــل المســؤولية وتقبلهــا ،باإلضافــة إىل تمتعــه بالواقعيــة ،كمــا ال بــد أن يحــرص علــى تحفيــز فريــق
وتطبيــق النظــم ،والــذي يضــم نظــام االعتمــاد ،والترخيــص الخــاص بتعديــات البنــاء بعــد اإلنجــاز ،إضافــة العمــل باعتبــاره دافعـا ً قويـا ً لمزيــد مــن العطــاء واإلتقــان .القائــد هــو ذلــك الــذي يصنــع التغييــر ،وليــس
إىل تطبيــق النظــم ورقابــة االلتــزام المجتمعــي ،كمــا قــد تــم تكليفــي بــإدارة وقيــادة عــدة فــرق عمــل الــذي يكتفــي بصناعــة القــرار ،القائــد هــو مــن يــدرك أنــه ليــس ملمــا ًبــكل شــي ولكنــه كثيــرا ً مــا يســعى
لمشــاريع ومهــام إضافيــة مختلفــة.
لجلــب المعلومــات وطلــب المشــورة ،يشــارك بالــرأي وبالعمــل ،ويكــون متواجــدا ً يف الميــدان ،باإلضافــة
اىل إعطــاء الصالحيــات وتفويــض األعمــال لــكل موظــف بمــا يالئــم وظيفتــه مــع عــدم التخلــي عــن
لك PCFC؟
مســؤوليته.
ماذا أضافت ِ
منــذ اللحظــة التــي انضممــت فيهــا إىل المؤسســة شــعرت بــروح الجماعــة ،واالنتمــاء وروح العائلــة .ما هي الهوايات التي تحبين ممارستها؟
إذ أننــي أشــعر بالثقــة يف الجهــة التــي أعمــل بهــا وبالفخــر بمــا أقــوم بــه ،كمــا يســعدين العمــل مــع
القيــادة واألشــخاص الذيــن أعمــل معهــم .إن االســتمتاع بالوظيفــة أو المجــال الــذي يعمــل فيــه الفــرد ،القراءة ،الرسم ،التصوير والسفر.
ينعكــس بشــكل إيجــايب يف إنتاجيــة الموظــف وإبداعــه وتطــوره يف عملــه ،فالشــخص المحــب لعملــه
لديــه القــدرة علــى إيجــاد الحلــول ،والتعامــل بســهولة مــع الصعوبــات التــي قــد تواجهــه يف العمــل ،كمــا كلمة أخيرة لموظفي وموظفات .PCFC
أن ثقــة الموظفيــن يف قادتهــم وزمالئهــم تســاعدهم يف بنــاء فريــق عمــل مميــز ،وتســهم يف تحقيــق رؤيــة
المؤسســة وأهدافهــا االســتراتيجية.
اإلنجــاز والنجــاح يتطلــب جــد واجتهــاد واســتعداد وإيمــان .حظكــم الحقيقــي بمــا أعطاكــم هللا مــن
مواهــب وقــدرات وطاقــات وإمكانــات ،فبالعزيمــة والمجهــود والطمــوح تبنــي اإلنجــازات.
ما هو اإلنجاز المشرف الذي تفخرين وتعتزين به؟
هنالــك العديــد مــن اإلنجــازات التــي أعتــز وافتخــر بهــا ،فاجتهادنــا الدائــم كفريــق عمــل أثمــر وللــه الحمــد
علــى تطو يــر اإلجــراءات ،وإنجــاز مرحلــة التحــول نحــو الخدمــات الذكيــة ،إىل جانــب تطويــر نظــام اعتمــاد
يســهل ويعــرف متعاملــي المؤسســة بالنظــم المتبعــة ،وذلــك عــن طريــق الحصــول علــى شــهادات
اعتمــاد لجميــع أقســام تراخيــص .إن اإلدارة الناجحــة تنبثــق مــن القيــادة الناجحــة والمؤثــرة ،حيــث كان
لذلــك عظيــم األثــر يف تقديــم خدمــات متميــزة للمتعامليــن تســهم يف إســعادهم ،وهــو األمــر الــذي
يســاهم يف تحقيــق أهــداف المؤسســة يف تقديــم خدمــات ســهلة وميســرة تفــوق توقعــات المتعامليــن،
وبالتــايل ترفــع اســم المؤسســة عالي ـاً.
يعتبــر قســم االعتمــاد وتطبيــق النظــم مــن األقســام المحوريــة داخــل المؤسســة ،حدثينــا عــن أهــم
الجهــود التــي يبذلهــا القســم والتحديــات التــي يواجههــا يف ســبيل تحقيــق األهــداف المنوطــة بــه.
تماشــيا ً مــع نهــج وتوجيهــات قيادتنــا العليــا ،نســعى بشــكل يومــي إىل توظيــف إمكانياتنــا وتوجيــه
طاقاتنــا كفريــق عمــل متكامــل ،وموظفيــن متفائليــن يتممــون البنــاء ،حيــث يســرين أننــا نعمــل بــروح
الفريــق الواحــد فالجهــود المؤسســية أبقــى وأدوم وأعظــم أثــراً .أمــا عــن أهــم التحديــات التــي تواجهنــا..
فهــي توضيــح أهميــة حضــور الكــوادر الفنيــة مــن المتعامليــن للــدورات التدريبيــة المتعلقــة باالعتمــاد
كونهــا تقــوم بتســهيل رحلــة المتعامــل يف تراخيــص ،وتعــد التحديــات التــي نواجههــا فرصــة للتفكيــر
بطريقــة مختلفــة ،والختبــار طاقاتنــا وقدراتنــا ،وصقــل مهاراتنــا وإمكاناتنــا.
يف ضــوء المســؤوليات الكبيــرة التــي تقــع علــى عاتــق قســم االعتمــاد وتطبيــق النظــم ،مــا هــي أهــم
المميــزات الموجــودة يف بيئــة العمــل بالقســم؟
مــا يميــز موظفــي قســم االعتمــاد وتطبيــق النظــم هــو االجتهــاد الــذي يســهم يف ضمــان اســتمرارية
العمــل ،وقــد حظيــت بفريــق عمــل مجتهــد ويســعى للتميــز يف كل مــا يقــوم بــه لتقديــم جميــع أنــواع
المســاعدة لمســاندة المتعامــل يف إيصالــه وتوجيهــه لمقدمــي الخدمــة.
قــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،رعــاه هللا“ :إن القلــم والمعرفــة أقــوى
بكثيــر مــن أي قــوة أخــرى" ..بمــاذا توصيــن الموظفيــن بالمؤسســة مــن خــال هــذه المقولــة؟
أوصــي الموظفيــن بــأن يتــزودوا بالعلــم والمعرفــة ألنهمــا الســاح الوحيــد والدائــم والقــوي يف هــذه
الحيــاة ،كمــا أ كــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم رعــاه هللا بأننــا جميع ـا ً نخــدم
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Full Name: Dr. Dalal Yousuf Albishri
Job Title: Senior Manager, Accreditation and Compliance Section, Civil Engineering
Department, Trakhees
Degree/Specialization: Ph.D. in Business Administration
Master of Science in Organizational Excellence
Bachelor of Science in Architecture
Career Experience: More than 10 years at PCFC - Department of Planning and
Development - Trakhees.
Tell us about the history of your joining the Ports, Customs and Free Zone
Corporation.
After my graduation from university, I joined the family of PCFC as a trainee engineer,
followed by a project engineer. After that, I took over the department of Accreditation,
and currently, I am the senior Manager of it.
What has PCFC added to you?
From the moment I joined the corporation, I felt the spirit of the congregation, of
belonging and of family. I felt confident and proud of what I was doing, and happy to
work with our leadership and the people I work with. Enjoying the job or a career is
diffidently reflecting in the productivity, creativity and sophistication of the employee.
The employee who loves his job has the ability to find solutions and deal easily with
the struggles that he or she may face at work. The trust of employees in their leaders
and colleagues helps them build a distinguished working team and contributes to the
realization of the corporation’s vision and strategic goals.
What is an honorable achievement that you are proud of and proud of?
There are many achievements that I am proud of. Therefore, our constant effort
as a team has been productive in developing procedures, and accomplishment of
the digital transformation process of our services. Furthermore, developing an
accreditation system that facilitates and familiarizes the corporate's customers
with the followed processes by obtaining accreditation certificates for all Trakhees’s
departments. The successful management comes from effective and successful
leadership, which has had a great impact in delivering outstanding services that
help achieve the happiness of customers, and contributing to the achievement of
the corporate’s goals of providing smooth and accessible services that exceed the
expectations of the customer, thus enhancing the corporate’s reputation.
His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, may Allah protect him,
said, “The pen and knowledge are mightier than all other powers”.. What do you
The Accreditation and Compliance Section is one of the core sections within the recommend to employees through this quote?
organization. Tell us about the most important efforts and challenges the Section
is facing in achieving its mandated objectives.
I recommend my colleagues to be equipped with science and knowledge since it's the
only, permanent and strong weapon in this life. As His Highness Sheikh Mohammed
Following our leadership's directives, we seek daily to take advantages of our bin Rashid Al Maktoum, may Allah protect him, emphasized, we all serve the Emirates.
capabilities and direct our energies as an integrated team, and as optimistic staff So, if you have a dream and the desire, the ambition, the ability and knowledge, you
who complete the tasks. I am pleased that we are working in a team spirit since will need one more last thing, which is work, and we must use and seek knowledge,
the Institutional efforts are more lasting and more effective. The most important because the pursuit of knowledge is the pursuit of happiness.
challenge we face is to clarify the importance of technical cadres’ attendance to the
accreditation training which will facilitate the customer’s journey in Trakhees. The Tell us about a word of wisdom or quote that inspire you?
challenges we are facing gives us the opportunity to think differently, and to test our
abilities, improve our skills and capabilities.
Honesty is the road to success.
In light of the significant responsibilities of The Accreditation and Compliance In your opinion, what are the personal qualities that characterize a successful
Section, what are the most important features of the Section's work environment? leader?
What distinguishes the staff of the Accreditation and Compliance Section, is the
diligence that contributes to ensuring business continuity. My team is striving the
excellency in all its tasks to provide all types of assistance that support clients in
delivering them to service providers.

The characteristics of a successful leader are many. The most important of these
qualities is to have high moral, be a role model to others, has the ability to plan
and to be flexible, in addition to skill of decision-making, and bearing and accepting
responsibility. Also, to enjoying realism, and must be keen on motivating the team
with a strong enthusiasm that reflected in their contributions. The real leader is the
one who makes the change, not the one who limited his tasks to just make decisions.
A leader is one who realizes he is not familiar with everything, but he often seeks
information and advice, shares opinions and takes actions and present in the field.
He also gives power and delegation of work to each employee in a manner that suits
the employee’s job and does not abdicate his responsibility.
What are your hobbies?
Reading, painting, photography and traveling.
A final word to the staff of PCFC.
Achievement and success require hard work, diligence, readiness and faith. Your real
luck is what God has given you of talents, abilities, energies and potentials. With
determination, effort and ambition, you can build achievements.

الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمي ــز
Excellence
التميــز ليســت موهبــة ،ولكنهــا مهــارة تتطلــب الممارســة ،نحــن ال نتصــرف بشــكل صحيــح ألننــا متميــزون ،بــل يف الواقــع نحــن نحقــق
التميــز مــن خــال التصــرف الصحيــح.
Excellence is not a gift, but a skill that takes practice. We do not act rightly because we are excellent in fact we
achieve excellence by acting rightly.

بواسطة عدسة كريستيان الكسندر فاجاردو ،مستشار تكنولوجيا المعلومات
Through the Lens of Mr. Christian Alexander Fajardo, IT Consultant

عدسـ ـ ـ ـ ـ ــة مـ ــوظفينا
Employees Lens

تعــد مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة إحــدى مؤسســات حكومــة ديب ،والتــي تأسســت
رســم ًيا يف عــام  ،2001وتتضمــن عــددا ًمــن الكيانــات والســلطات التــي تعمــل تحــت مظلتهــا .وتشــمل
هــذه الكيانــات جمــارك ديب وســلطة مــوائن ديب ،باإلضافــة إىل دائــرة التخطيــط والتطو يــر -تراخيــص،
وســلطة مدينــة ديب المالحيــة ،ومكتــب الوكيــل المالحــي للســفن الخشــبية ،إىل جانــب إدارة االســتثمار
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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