
H.E Sultan Ahmed Bin Sulayem, Chairman of the Ports, Customs and Free Zone Corporation, 
has issued a resolution appointing H.E. Ahmed Mahboob as Vice Chairman of the Board of 
Directors and CEO of PCFC, in addition to his duties as the General Director of Dubai Customs.
On this occasion, H.E. Sultan Bin Sulayem said: "We are delighted to welcome His Excellency 
Ahmed Mahboob to the post of Vice Chairman of the Board of Directors and CEO of the Ports, 
Customs and Free Zone Corporation”, who has a long record of notable achievements at the 
local and international levels, based on his experiences in this sector and his leadership skills, 
which have lasted for nearly three decades”.
Sultan Bin Sulayem reassuring that the corporation’s efforts to facilitate and promote economic 
transformation in Dubai through innovative processes, regulations and solutions contribute 
to ensuring sustainable commercial activities. He pointed out that the appointing of Ahmed 
Mahboob to this position underscores the commitment to steer the corporation’s operations 
to record levels, and benefits from the strong position achieved by the business units and 
entities under its umbrella, which will guarantee the launch of a new era of transformation and 
sustainable growth, and to achieve future aspirations in accordance with the directions of our 
wise leadership.
For his part, H.E. Ahmed Mahboob, CEO of the Ports, Customs and Free Zone Corporation and 
Director General of Dubai Customs, said: "I appreciate the high confidence that the leadership 
of PCFC has placed in me as the CEO of the organization, and I look forward to contribute by 
supporting existing efforts aimed at achieving transformation in ports and free zones sector, 
including enhancing economic and maritime sector activities in Dubai, as well as achieving 
organization’s vision and strategic objectives."
The CEO of PCFC conducted field visits to number of business units under the umbrella and 
supervision of Ports and Customs and the Free Zone Corporation. He visited the Department 
of Planning & Development - TRAKHEES, and was received by H.E. Eng. Abdulla Belhoul, 
Executive Director of the Department. During the visit, Mahboob was briefed on Trakhees’s 
departments, their competencies, the services they provide to customers and the efforts made 
in the development areas under the supervision of the Department.
Mahboob also visited the Dubai Maritime City Authority and met with H.E. the Executive 
Director of DMCA, Sheikh Saeed bin Ahmed Al Maktoum, where he reviewed the DMCA’s 
orientations and services, and its efforts business units’ efforts to develop components of the 
maritime sector and modernize infrastructure and logistics services to enhance the competitive 
advantages of the Emirate of Dubai at the regional and global levels.
Mahboob concluded the schedule of visits with a visit to the Marine Agency for Wooden Dhows, 
where he met with H.E. Mahmood Amin, CEO of the agency, and was briefed on the services 
provided by the agency to traders through wooden ships. In addition to technical solutions to 
facilitate operations and tighten control over this activity.
H.E. Ahmed Mahboob praised the efforts made by the business units, stressing that the 
development and growth process will continue to meet current requirements and future 
expectations, in a way that serves the ports, customs and free zones sector, noting that the 
efforts will be aimed at achieving the happiness of customers and keeping pace with the 
directives of our wise government in strengthening Dubai's regional and global status.
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“Emiratis have proved again and again an exceptional ability to excel in any mission and position they undertake 
to serve humanity, proving to the world that the UAE is a fruitful tree whose shadow can absorb all dreamers of a 

better tomorrow for this planet”.

"أثبتت دولة اإلمارات للعالم أنها قادرة على صنع الفارق وجمع الطاقات وتحفيز الهمم والعقول المبدعة لما فيه خير البشرية جمعاء، 
عبر ما تضمه األجنحة المشاركة يف معرض إكسبو 2020 ديب من أفكار وتجارب متميزة تشارك بها يف تغيير حياة الناس لألفضل 

انطالقا من اإلمارات إىل العالم".

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

أصــدر ســعادة ســلطان أحمــد بــن ســلّيم رئيــس مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة، قــراراً بتعييــن ســعادة 
أحمــد محبــوب مصبــح نائبــاً لــه يف رئاســة مجلــس إدارة المؤسســة، ورئيســاً تنفيذيــاً لهــا، إىل جانــب مهامــه كمديــر 

عــام لجمــارك ديب. 

وبهــذه المناســبة، قــال ســعادة ســلطان بــن ســلّيم: "يســعدنا الترحيــب بســعادة أحمــد محبــوب مصبــح يف منصــب 
نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة، والرئيــس التنفيــذي لمؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة، إذ يملــك محبــوب 
باإلنجــازات المشــهودة علــى المســتويين المحلــي والعالمــي، اســتناداً إىل خبراتــه يف هــذا القطــاع  ســجاً حافــاً 
ومهاراتــه القياديــة التــي تمتــد إىل مــا يقــارب ثاثــة عقــود، ونحــن علــى ثقــة بقدرتــه علــى دفــع عجلة النمــو لهذا القطاع 
الحيــوي وفــق رؤيــة المؤسســة المتمثلــة يف تعزيــز مكانــة ديب كمركــز رائــد مســتدام لدعــم القطــاع االقتصــادي علــى 

الصعيــد العالمــي".

كــد ســلطان بــن ســلّيم، أن الجهــود التــي تبذلهــا المؤسســة يف تســهيل وتعزيــز التحــول االقتصــادي يف ديب مــن  وأ
خــال عمليــات ولوائــح تنظيميــة وحلــول مبتكــرة تســاهم يف ضمــان أنشــطة تجاريــة مســتدامة، مشــيراً إىل أن اختيــار 
أحمــد محبــوب مصبــح لتــويل هــذا المنصــب يســهم يف توجيــه دفــة عمليــات المؤسســة إىل مســتويات قياســية 
وعالميــة، واالســتفادة مــن المكانــة القويــة التــي حققتهــا الدوائــر والجهــات التــي تنــدرج تحــت مظلتهــا، بمــا يضمــن 
تدشــين حقبــة جديــدة مــن التحــول والنمــو المســتدام، وتحقيــق التطلعــات المســتقبلية وفــق توجهــات قيادتنــا 

الرشــيدة.

مــن جانبــه قــال ســعادة أحمــد محبــوب مصبــح الرئيــس التنفيــذي لمؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة 
المديــر العــام لجمــارك ديب: " أشــكر الثقــة الغاليــة التــي منحتهــا يل قيــادة المؤسســة يف تعيينــي رئيســاً تنفيذيــاً 
لمؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة، وأتطلـّـع قدمــاً للمســاهمة بدعــم الجهــود القائمــة والراميــة لتحقيــق 
التحــّول يف قطــاع المــوائن والمناطــق الحــرة بمــا يف ذلــك تعزيــز أنشــطة القطــاع االقتصــادي والبحــري يف ديب، إىل 

جانــب تحقيــق رؤيــة المؤسســة وأهدافهــا االســتراتيجية".

وقــام الرئيــس التنفيــذي للمؤسســة بتنفيــذ زيــارات ميدانيــة لعــدد مــن الجهــات التــي تنــدرج تحــت مظلــة وإشــراف 
مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة، حيــث زار دائــرة التخطيــط والتطويــر – تراخيــص، وكان يف اســتقباله 
ســعادة المهنــدس عبــد هللا بالهــول، الرئيــس التنفيــذي للدائــرة، واطلــع خــال الزيــارة علــى اإلدارات واختصاصاتهــا 

والخدمــات التــي تقدمهــا للمتعامليــن والجهــود المبذولــة يف مناطــق التطويــر التــي تدخــل ضمــن إشــراف الدائــرة.

المديــر  آل مكتــوم،  أحمــد  بــن  الشــيخ ســعيد  بســعادة  والتقــى  الماحيــة،  زار ســعادته ســلطة مدينــة ديب  كمــا 
التنفيــذي للســلطة، حيــث تــم اســتعراض توجهــات الســلطة وخدماتهــا، والجهــود التــي تبذلهــا لارتقــاء بمكّونــات 
القطــاع البحــري وتحديــث البنــى التحتيــة والخدمــات اللوجســتية لتعزيــز المزايــا التنافســية إلمــارة ديب علــى الصعيــد 

البحــري إقليميــاً وعالميــاً.

واختتــم ســعادته جــدول الزيــارات بزيــارة لمكتــب الوكيــل الماحــي للســفن الخشــبية، حيــث التقــى بســعادة محمــود 
أميــن، المديــر التنفيــذي للمكتــب، واطلــع علــى الخدمــات التــي يقدمهــا المكتــب للتجــار عبــر الســفن الخشــبية، 

إضافــة إىل الحلــول التقنيــة لتســهيل العمليــات وإحــكام الرقابــة علــى هــذا النشــاط.

وأثنــى ســعادة أحمــد محبــوب مصبــح علــى الجهــود التــي تقــوم بهــا الدوائــر والجهــات التابعــة للمؤسســة، مؤكــداً 
علــى أن مســيرة التطويــر والنمــو ســتتواصل لتلبيــة المتطلبــات الحاليــة والتوقعــات المســتقبلية، بمــا يخــدم قطــاع 
كبــة  المــوائن والجمــارك والمناطــق الحــرة، مشــيراً إىل أن الجهــود ســتصب يف تحقيــق ســعادة المتعامليــن، وموا

توجهــات حكومتنــا الرشــيدة يف تعزيــز مكانــة ديب إقليميــاً وعالميــاً.

Ahmed Mahboob named as CEO of the Ports, 
Customs and Free Zone Corporation

أحمد محبوب مصبح رئيساً تنفيذياً لمؤسسة الموائن 
والجمارك والمنطقة الحرة



Innovations
ابتكـــــــــــــــــــــــارات

Internal Announcement
إعـــــــــــــــــــــــــــــــــالن داخـــــــلـــــــــــــــــــــــــــــي

The Emirates Pavilion at the “Expo" is a design that tells 
stories of originality, excellence and achievement

جناح اإلمارات يف "إكسبو" تصميم يروي قصص األصالة والتفوق واإلنجاز

The Ports, Customs and Free Zone Corporation, represented by the Security Department, 
received a certificate of appreciation at the 12th Global Continual Improvement and 
Innovation Symposium, conducted by the by Dubai Quality Group. through its participation 
in submission of a case study titled “Employee Happiness and Engagement Through 
Excellence in Crisis”, which highlighting all the best practices that Security Department 
underwent during Covid-19 crisis for becoming resilient. 

نالــت مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة ممثلــة بــإدارة األمــن علــى شــهادة شــكر وتقديــر يف منتــدى 
التحســين المســتمر واالبتــكار، والــذي تنظمــه مجموعــة ديب للجــودة، وذلــك مــن خــال مشــاركتها بدراســة 
الحالــة حــول " ســعادة الموظفيــن وانخراطهــم يف التميــز خــال األزمــات" والتــي تســلط الضــوء علــى أفضــل 

الممارســات المرنــة التــي تبنتهــا إدارة األمــن خــال أزمــة جائحــة كوفيــد - 19.

Excellence
الــــــــــــــــــــــــتميـــز

Productivity is never an accident. It is always the result of a commitment to 
excellence, intelligent planning, and focused effort

اإلنتاجية ال تحدث مصادفة أبًدا. إنها دائًما نتيجة االلتزام بالتميز والتخطيط الذكي 
والجهود الحثيثة

Free yourself from the restrictions that you build for yourself, rid yourself of everything 
negative and replace it with something positive that is special only for you. You're not only 
unique in your look, actually you're unique in your way of thinking, you're special in certain 
aspects of your personality. I don't know who you are and what you've been through in your 
life, but I want you to know that you're great and special and different, and your difference 
is the secret of your distinctiveness, and you shouldn't grieve - you deserve to be happy and 
successful, so you must never give up.

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

تحــرروا مــن القيــود التــي تبنونهــا ألنفســكم تخلصــوا مــن كل شــيء ســلبي وعوضــوه بشــيء إيجــايب مميــز لكــم 
أنتــم وحدكــم. أنتــم لســتم مميًزيــن بأشــكالكم، أنتــم مميزيــن بطريقــة تفكيركــم، مميزيــن يف جوانــب معينــة يف 
شــخصيتكم. ال أعلــم مــن أنتــم ومــا مررتــم بــه يف حياتكــم، ولكــن أريدكــم أن تعلمــوا أنكــم عظيميــن ومميزيــن 
ومختلفيــن، وإن اختافكــم هــو ســر تميزكــم، وعليكــم أال تحزنــوا فأنتــم تســتحقون أن تكونــوا ســعداء، وناجحيــن 

لذلــك عليكــم أال تستســلموا أبــداً.

بقلم: أميرة جمعة
تنفيذي فعاليات - إدارة االستراتيجية واالتصال

You are great and special!

Positive Vibes
طاقـــــــــة إيجابيــــــــة

أنتم عظماء ومميزين!

ليــس أبلــغ مــن الفــن يف روايــة قصــص جمــال وعراقــة دولــة وشــعب مــا. وهــذا تمامــا مــا يســرده ويجســده 
كســبو 2020 ديب، حيــث ســيبرز  بصــور خاقــة تصميــم الجنــاح الوطنــي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة يف إ
رائعــة فنيــة متكاملــة المامــح الجماليــة وثريــة بدالالتهــا التــي تقــص حكايــة قــادة وشــعب صاغــوا مشــوار اإلنجــاز 
كبــون  والتفــوق والتميــز عالميــاً بينمــا هــم يتمســكون بعطــر األصالــة والتــراث وقيــم المــكان ويف الوقــت نفســه يوا

كل جوانــب الحداثــة والتقــدم.
وقــد عــرف أخيــراً المهنــدس المعمــاري اإلســباين ســانتياغو كاالترافــا، بمامــح ومكــون تصميــم الجنــاح موضحــاً 
أنــه ســيبرز، وعلــى امتــداد 15 ألــف متــر مربــع، بمثابــة »تفســير رمــزي لتدفــق الحركــة«، حيــث جــرى تصميمــه 
بخطــوط ومســاحات منســقة بعنايــة تمتــزج مــع مــا يحيــط بــه مــن مســاحات خضــراء وأروقــة مظللــة وأجنحــة 

كابوليــة.
التــذكاري الوطنــي  للمدونــة اإللكترونيــة "آرك ديلــي" المتخصصــة بالعمــارة، سيشــكل هــذا النصــب  ووفقــاً 
تجربــة ثريــة نوعيــة فريــدة ومتعــددة الحــواس للــزوار، فضــاً عــن ميــزات ســينمائية متكاملــة لتعريفهــم بتاريــخ 

اإلمــارات وثقافتهــا وابتكاراتهــا المســتقبلية.
ومــن أجــل ترجمــة الفكــرة المركزيــة للجنــاح، وهــي "األجنحــة التــي تصــور تدفــق الحركــة"، وحســب المصــدر 
المذكــور، تــم تكويــن هيــكل الســقف مــن نظــام هجيــن بيــن صدفــة وإطــار بوابــة، وهــو يتألــف مــن 28 جناحــاً. 

ويمكــن فتــح األجنحــة يف غضــون 3 دقائــق وتغطــي نطاقــاً مــن 110 إىل 125 درجــة.
ومــن حيــث اآلليــة، فــإن مــا يصــل إىل 46 مشــغاً هيدروليكيــاً ســتعمل علــى تنشــيط دوران األجنحــة، حيــث 
تعمــل كمكابــس. وبمجــرد التفعيــل يتــم دفــع الزيــت الهيدروليكــي عبــر تلــك المشــغات ممــا يمــد المكابــس 

لتفتــح األجنحــة بكامــل طاقتهــا.
هــذا، ويبــرز التــزام كاالترافــا بالتصميــم المســتدام مــن خــال األلــواح الكهروضوئيــة التــي تــم إنتاجهــا يف اإلمــارات 
ودمجها يف هيكل السقف، وباإلضافة إىل جاذبيتها من الناحية الجمالية بمجرد دمجها مع األجنحة المفتوحة، 
تعمــل األجنحــة أيضــاً كحمايــة مــن المطــر والعواصــف الرمليــة عنــد إغاقهــا، وتمتــص أشــعة الشــمس بمجــرد 

فتحهــا لتجميــع الطاقــة.
وبشــأن هــذا االلتــزام، قــال كاالترافــا: "نحــن ملتزمــون بتأكيــد تضميــن الممارســات الرائــدة لاســتدامة البيئيــة يف 
صميــم عمليــة التصميــم. وبنــاء علــى ذلــك، فــإن جنــاح اإلمــارات علــى وعــي بقضايــا الطاقــة ويدمــج مجموعــة 

مــن عناصــر وخصائــص التصميــم المســتدام، ممــا يضمــن طــول عمــر الهيــكل لتحمــل اختبــار الزمــان".
وكذلــك، يتميــز الجنــاح بميــزة معماريــة أخــرى يف الهيــكل، وهــي الكــوة المدمجــة يف ســقف جنــاح اإلمــارات. وتــم 

كســبو 2020". وضــع العنصــر علــى ارتفــاع 27.8 متــراً، وهــو يعكــس شــكل شــعار "إ
وباإلضافــة إىل توفيــر الكــوة المدمجــة ضــوء النهــار الطبيعــي، تحيطهــا أيضــاً شــبكات تنفتــح عنــد حــدوث حرائــق 
بشــكل عرضــي. ويوجــد يف قلــب الجنــاح مســاحة بأوجــه شــبيهة بالكــرة تضــم قاعــة مــع منصــة رفــع، وتدعــم 

المنصــة المقاعــد الداخليــة وتنقــل الجمهــور مــن طابــق إىل آخــر أثنــاء انغماســهم يف تجربــة ســمعية وبصريــة.

There is nothing more eloquent than art in telling the stories of the beauty and heritage of 
a country and a people. This is exactly what is narrated and embodied in creative images by 
the design of the national pavilion of the United Arab Emirates at Expo 2020 Dubai, where it 
will highlight a wonderful artistic, integrated aesthetic features and rich in its semantics that 
tell the story of leaders and people who shaped the journey of achievement, excellence and 
excellence globally while clinging to the fragrance of originality, heritage and values of the 
place at the same time They keep pace with all aspects of modernity and progress.
Finally, the Spanish architect, Santiago Calatrava, was known for the features and component 
of the design of the pavilion, explaining that it will stand out, and over 15,000 square meters, 
as a “symbolic interpretation of the flow of movement”, as it was designed with carefully 
coordinated lines and spaces that blend with the surrounding green spaces, shaded corridors 
and pavilions. cantilevered;
According to the architecture blog “Ark Daily”, this national monument will constitute a rich, 
unique and multi-sensory experience for visitors, as well as integrated cinematic features to 
introduce them to the history, culture and future innovations of the UAE.
In order to translate the central idea of the pavilion, which is “the wings depicting the flow of 
movement”, according to the mentioned source, the roof structure was formed from a hybrid 
system between a shell and a portal frame, which consists of 28 wings. The wings can be 
opened within 3 minutes and cover a range of 110 to 125 degrees.
In terms of mechanism, up to 46 hydraulic actuators will activate the rotation of the wings, 
acting as pistons. Once activated, hydraulic oil is forced through these actuators, extending 
the pistons, opening the wings to full capacity.
Calatrava’s commitment to sustainable design is highlighted by photovoltaic panels that 
have been produced in the UAE and integrated into the roof structure. energy.
On this commitment, Calatrava said: “We are committed to ensuring that leading practices 
of environmental sustainability are at the heart of the design process. Accordingly, the 
Emirates Pavilion is conscious of energy issues and incorporates a range of sustainable 
design elements and features, ensuring the longevity of the structure to stand the test of 
time.”
Also, the pavilion has another architectural feature in the structure, which is the niche 
integrated into the ceiling of the Emirates Pavilion. The element was placed at a height of 
27.8 meters, and it reflects the shape of the “Expo 2020” logo.
In addition to providing natural daylight, the built-in louver is also surrounded by grilles 
that open in the event of an accidental fire. At the heart of the pavilion is a ball-faced space 
comprising an auditorium with a lift platform. The podium supports the interior seating and 
transports the audience from one floor to another while immersing themselves in an audio-
visual experience.

NOC for personals to attend 
vessels, 2674

Permits for Repair & 
Maintenance permits, 328

Anchorage permits, 712

Ship to Ship operations 
permits, 720

Inspection, 11
Issuing Anchorage Clearance 

Certificate, 87
Approving service providers, 30

Achievements of Marine Anchorage operations Department (DMCA) during the first half of 2021
2021 ماع نم لوألا فصنلا لالخ ةیحالملا يبد ةنیدم ةطلسب ةیرحبلا وسرلا تایلمع ةرادإ تازاجنإ  
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رؤيتنـــــــــــــــــــــــــــا

Our Vision

تعزيــــــــز مكانـــــة ديب كمركـــــــز رائـــــــد مستدام لدعـــــــم القطـــــاع االقتصادي علــــــــى الــــصعيد الـــــــعالمي.

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

تعــد مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة إحــدى مؤسســات حكومــة ديب، والتــي تأسســت 
رســمًيا يف عــام 2001، وتتضمــن عــددا ًمــن الكيانــات والســلطات التــي تعمــل تحــت مظلتهــا. وتشــمل 
التخطيــط والتطويــر -تراخيــص،  الكيانــات جمــارك ديب وســلطة مــوائن ديب، باإلضافــة إىل دائــرة  هــذه 
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.


