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النشرة اإللكترونية

 سنرفعه على وزاراتنا.."اإلخوة واألخوات ستحتفل دولة اإلمارات بيوم علمها يف عامها الخمسين يف الثالث من نوفمبر القادم
 رمز الدولة والسيادة والوحدة للخمسين الماضية سيبقى معنا للخمسين.. ً ومؤسساتنا بشكل موحد الساعة الحادية عشرة صباحا
"القادمة ليرسخ االنتماء والوالء والمحبة لتراب اإلمارات
“Brothers and sisters, the UAE will celebrate its fiftieth-year flag day on the 3rd of November... We will raise it to our ministries
and institutions in a unified manner at 11:00 in the morning.. The symbol of the state, sovereignty and unity of the past fifty
will remain with us for the next fifty to establish belonging, loyalty and love for the soil of the Emirates”
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

يف إطار سلسلة من التدريبات لقياس مدى االستعداد ورفع حالة الجاهزية
As part of a series of exercises to measure the extent of preparedness and raise the level of readiness

PCFC carries out an Oil Spill Drill
in Jebel Ali Port

ً "الموائن والجمارك والمنطقة الحرة" تن ّفذ تدريبا ً وهميا
لتسرب زيت يف ميناء جبل علي

The Ports, Customs and Free Zone Corporation, represented by Ports and Maritime Section of قامــت مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة متمثلــة يف قســم المــوائن والنقــل البحــري بــإدارة البيئــة
the Environment, Health and Safety Department, conducted an oil spill drill to deal with an oil  وذلــك،والصحــة والســامة بإجــراء تدريــب وهمــي للتعامــل مــع تســرب بقعــة زيــت يف مينــاء جبــل علــي بــديب
leakage in Jebel Ali Port in Dubai, as part of its objectives aimed at preserving the environment
ضمــن أهدافهــا الراميــة إىل الحفــاظ علــى البيئــة عبــر تعزيــز الجاهزيــة الخاصــة بمواجهــة الطــوارئ واألزمــات التــي قــد
by enhancing the readiness to confront emergencies and crises that may be exposed to any of
.تتعــرض لهــا أي مــن الســفن أو الناقــات البحريــة يف منطقــة المينــاء
ships or marine crafts in the port area.
Salem Abdul Rahman Al Hammadi, Director of the Environment, Health and Safety Department,
indicated that the drill for oil leakage in the port comes within the framework of a series of
ongoing training and exercises in cooperation and coordination with a number of concerned
authorities and strategic partners, to measure the extent of preparedness and raise the level
of readiness, and to assess the speed of actions taken related to the environment and safety
in the port in such conditions, the response time and the available capabilities, as well as the
opportunity to identify points of improvement and development.

وأشــار ســالم عبــد الرحمــن الحمــادي مديــر إدارة البيئــة والصحــة والســامة أن التدريــب الوهمــي لتســرب الزيــت
يف المينــاء يــأيت يف إطــار سلســلة مــن التدريبــات والتماريــن المســتمرة بالتعــاون والتنســيق مــع عــدد مــن الجهــات
 وتقييــم ســرعة اإلجــراءات، لقيــاس مــدى االســتعداد ورفــع حالــة الجاهزيــة،المعنيــة والشــركاء االســتراتيجيين
 إىل، والمــدة الزمنيــة لالســتجابة واإلمكانــات المتوافــرة،المتخــذة المتعلقــة بالبيئــة والســامة يف مثــل هــذه الظــروف
.جانــب إتاحــة الفرصــة للتعــرف علــى نقــاط التحســين والتطو يــر

وأفــاد الحمــادي أن ســيناريو التدريــب اعتمــد علــى مشــاركة عــدد مــن اإلدارات والشــركاء االســتراتيجيين وهــم
Al Hammadi stated that the training scenario relied on the participation of a number of  وشــركة مــوائن ديب، وشــركة توتــال العالميــة للزيــوت،إدارة األمــن بمؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة
departments and strategic partners, namely the Security Department of the Ports, Customs
." وشــركة "يب آنــد أو ماريتايــم،العالميــة
and Free Zone Corporation, Total International Oil Company, DP World, and P&O Maritime.
 إىل200 وأوضــح الحمــادي أن ســيناريو التدريــب الوهمــي يتمثــل يف حــدوث حالــة تســرب يقــدر حجمهــا بحــوايل
Al Hammadi explained that the drill scenario is based on a leakage case estimated at about 200
to 300 liters in the port's water, and immediately the work teams took the necessary measures  وعلــى الفــور قامــت فــرق العمــل باتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لمكافحــة التلــوث البحــري، لتــر يف ميــاه المينــاء300
to combat marine pollution by studying marine factors, limiting, containing and treating the oil  وحصــر البقعــة الزيتيــة واحتوائهــا ومعالجتهــا للســيطرة علــى التســرب وعــدم،مــن خــال دراســة العوامــل البحريــة
slick to control the leak and not spread a pollution patch.
.انتشــار رقعــة التلــوث
The Director of the EHS Department praised the fruitful cooperation between the various parties وأشــاد مديــر إدارة البيئــة والصحــة والســامة بالتعــاون المثمــر بيــن مختلــف الجهــات المشــاركة يف التدريــب
participating in the drill, stressing the importance of carrying out these drills to determine the
ً
extent of the readiness of all teams and prepare them for ways to contain similar accidents, and  مؤكــدا أهميــة تنفيذهــا للوقــوف علــى مــدى اســتعداد جميــع الفــرق وتهيئتهــم بســبل احتــواء الحــوادث،الوهمــي
to strengthen the channels of communication between the various relevant authorities, which  األمــر الــذي يضمــن الحفــاظ علــى ســامة، وتعزيــز قنــوات االتصــال بيــن مختلــف الجهــات ذات العالقــة،المشــابهة
.البيئــة البحريــة
ensures the preservation of the safety of the maritime environment.

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
عروض لفحوصات طبية
Health Checkup Offers

بالتزامــن مــع الشــهر العالمــي للتوعيــة بســرطان الثــدي الــذي يوافــق أ كتوبــر مــن كل عــام ،يســر مؤسســة
المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة أن تعلــن عــن إطــاق عــروض خاصــة لحاملــي تأميــن نيــورون ،والتــي
تتضمــن فحوصــات الكشــف المبكــر عــن ســرطان الثــدي وفحوصــات الموجــات فــوق الصوتيــة ،وغيرهــا مــن
الفحوصــات المقدمــة مــن  4مستشــفيات مختلفــة.
لالستفسارات ،يرجى التواصل عبر البريد اإللكتروينTulika.Karan@pcfc.ae :
In conjunction with the International Breast Cancer Awareness Month, which falls in October
of each year, the Ports, Customs and Free Zone Corporation is pleased to announce special
offers for Neuron insurance holders, which includes screening tests for early detection of
breast cancer “mammogram”, ultrasound, and other tests provided by 4 different hospitals.
For inquiries, please contact us via email: Tulika.Karan@pcfc.ae

طاق ـ ـ ـ ــة إيجابيـ ـ ـ ــة
Positive Vibes
لم يمت َمن زرع الفضائل
Who sowed virtues never dies
يف بعــض األحيــان تمــر علينــا أوقــات حزينــة ...فتتغيــر أشــكالنا ...فوجوهنــا ليســت ثابتــة ...نحــن مجــرد ردة فعــل
لــكل مــا يحــدث لنــا يف هــذه الحيــاة ...قــد نشــعر بالضيــاع ونــرى األقــدار تجــري عكــس مــا أردنــا ونعجــز عــن فهمهــا
وحلهــا ...فيرســل هللا لنــا مــن يحملــون لنــا الكلمــة الطيبــة والفعــل الرحيــم ...وتأ كــدوا أن الخواطــر التــي جبرتموها
ســابقا ً وأعمــال الخيــر التــي ســعيتم إليهــا ســتجد طريقهــا عائــدة إليكــم يف الوقــت والمــكان المناســبين.
لمسك لروح إنسان يشبه المشي فوق أرض مقدسة؟
فهل شعرت يوما ً إن
َ

ابتك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
Innovations
نظرة داخل جناح االستدامة يف إ كسبو  2020ديب
A look inside the Sustainability Pavilion at Expo 2020 Dubai

يعــد جنــاح االســتدامة "تيـ ّرا" ،الــذي كُشــف عنــه النقــاب خــال العــرض األول ألجنحــة إ كســبو ديب  ،2020بتاريــخ
 16ينايــر  ،2021واحــدا ً مــن التجــارب المميــزة التــي ســتأخذ مالييــن الــزوار يف رحلــة عبــر عجائــب الطبيعــة،
وتلهمهــم لبنــاء مســتقبل أ كثــر اســتدامة.
حــة
ويســلط جنــاح االســتدامة ،الــذي يحمــل اســم "تيـ ّرا" (كلمــة التينيــة تعنــي األرض) ،الضــوء علــى الحاجــة المل ّ
للتصــدي للتأثيــرات البيئيــة الســلبية ،التــي يتســبب بهــا الســلوك البشــري بدرجــة كبيــرة.
وتبــدأ رحلــة الزائــر داخــل جنــاح االســتدامة مــن منطقــة تســمى "الــوادي" ،مســتوحاة مــن شــبه الجزيــرة العربيــة
قبــل  7مالييــن ســنة ،عندمــا كانــت عبــارة عــن منطقــة غابــات ممطــرة ،تعيــش فيهــا الكائنــات الحيــة العمالقــة
مثــل الفيلــة ،وتحكــي عــن عالقــة البشــر بالطبيعــة ،وكيفيــة تعايشــهم مــع التغيــرات البيئيــة.
فهــي عبــارة عــن جولــة تفاعليــة عبــر جــذور الغابــة ،حيــث ســتؤثر كل خطــوة علــى شــبكة األخشــاب العنكبوتيــة،
وهــي عبــارة عــن شــبكة متشــابكة مذهلــة مــن الجــذور والفطريــات تتيــح لألشــجار التواصــل وتشــارك المــوارد،
ويوفــر جنــاح االســتدامة "تي ـ ّرا" للــزوار تجر بــة استكشــافية ورحلــة غامــرة عبــر عجائــب الطبيعــة ،بمــا يف ذلــك
جولــة تفاعليــة تحــت جــذور الغابــة ،تؤثــر فيهــا كل خطــوة علــى شــبكة األخشــاب العنكبوتيــة.
وتعــرض قاعــة االســتهالك ،داخــل جنــاح االســتدامة "تيـ ّرا" إ كســبو  2020ديب ،آلــة "ناشــر" وهــي عبــارة عــن آلــة
دمــر المــوارد الطبيعيــة إلنتــاج المنتجــات االســتهالكية.
اســتهالك عمالقــة تبيــن كيــف ُت َ

وتتطــرق التجر بــة لآلثــار المضــرة الخفيــة لخيــارات المســتهلك ،بهــدف حـ ّ
ـث الــزوار مــن جميــع الفئــات العمريــة
علــى قيــاس وأخــذ تأثيــر ســلوكهم علــى البيئــة بعيــن االعتبــار ،وكســر حلقــة الســلوك االســتهالكي.
يضــم جنــاح االســتدامة أعلــى سلســلة مــن أشــجار الطاقــة ،وهــي عبــارة عــن أعمــدة يغطــي كل منهــا صحــن
دائــري يضــم ألواح ـا ً لتوليــد الطاقــة الشمســية ،وعددهــا  ،18لتغطيــة المســاحات الخارجيــة بالظــل وســتتبع
مســار الشــمس لتوليــد أ كبــر قــدر ممكــن مــن الطاقــة.
وقــد ُصمــم جنــاح االســتدامة "تيـ ّرا" ،مــن قبــل شــركة "جريمشــو أركيتكتــس" ،الســتيفاء أعلــى معاييــر االعتمــاد
يف العمــارة المســتدامة ،وتحقيــق االكتفــاء الــذايت مــن الطاقــة والميــاه.
ويضــم جنــاح االســتدامة أعلــى سلســلة مــن أشــجار الطاقــة المنتشــرة حولــه ،ويســتخدم أيضـا ً أســاليب متطــورة
لخفــض اســتهالك الميــاه ،وإعــادة تدويرهــا ،واالســتفادة مــن مصــادر الميــاه البديلــة.

بقلم :أميرة جمعة

تنفيذي فعاليات  -إدارة االستراتيجية واالتصال

Sometimes sad times hit our roads... changing our shapes... Our faces are not fixed... We
are just a reaction to everything that happens to us in this life... We may feel lost and see
fates going against what we wanted, which we are unable to understand or solve... So Allah
sends to us those who carry for us a kind word and merciful deed... Be assured that any
consolations you did previously and the good deeds that you sought will find their way back
to you at the right time and place.
?Have you ever felt that touching the soul of a human being is like walking on holy ground
Written by: Ameirah Jumah

Event Executive - Strategy & Commucications Dept.

عدسـ ـ ـ ـ ـ ــة مـ ــوظفينا
Employees Lens
بواسطة عدسة نايله شهزادى ،شريك أعمال الموارد البشرية
Through the Lens of Naila Shahzadi, HR Business Partner

Unveiled during the Dubai Expo 2020 pavilion premiere on January 16, 2021, the TERRA
Sustainability Pavilion is one of a kind experiences that will take millions of visitors on a
journey through the wonders of nature and inspire them to build a more sustainable future.
The Sustainability Pavilion, named "Terra" (Latin for Earth), highlights the urgent need to
address the negative environmental impacts, which are largely caused by human behaviour.
The visitor's journey to the Sustainability Pavilion begins from an area called "The Wadi",
inspired by the Arabian Peninsula 7 million years ago, when it was a rainforested area, in
which giant living creatures such as elephants lived, and tells about the relationship of
humans with nature, and how they coexist with environmental changes.
An interactive tour through the roots of the forest, where each step will affect the cobweb,
an amazing intricate network of roots and fungi that allows trees to connect and share
resources beneath the roots of the forest, every step affects the cobwebs.
The Consumption Hall, inside the Terra Expo 2020 Dubai Sustainability Pavilion, showcases
“Nasher”, a giant consumption machine that shows how natural resources are being
destroyed to produce consumer products.
The experiment addresses the hidden harmful effects of consumer choices, with the aim
of urging visitors of all age groups to measure and take into account the impact of their
behavior on the environment, and to break the cycle of consumer behaviour.
The Sustainability Pavilion features a series of energy trees at the top of a series of energy
trees, which are columns, each covering a circular plate containing 18 solar panels, to cover
the outdoor areas with shade and will follow the path of the sun to generate as much energy
as possible.

The TERRA Sustainability Pavilion has been designed by Grimshaw Architects to meet the
highest standards of accreditation in sustainable architecture and to achieve energy and
water self-sufficiency.

The Sustainability Pavilion includes the highest series of energy trees spread around it, and
also uses advanced methods to reduce water consumption, recycle it, and take advantage of
alternative water sources.

الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمي ــز
Excellence
“التميز ليس وجهة؛ إنها رحلة مستمرة ال تنتهي أبدً ا".

”“Excellence is not a destination; it’s a continuous journey that never ends.

البستكي" :عمليات الرسو البحري" تضع مصلحة البحارة يف قمة
أولوياتها ...والقائد الناجح ال يترك مجاال ً للصدفة
Al Bastaki: “Marine Anchorage Operations" places the
interests of seafarers at the top of its priorities...The
successful leader leaves no room for chance

“

انضــم لســلطة مدينــة ديب المالحيــة يف عــام  ،2012وحصــل علــى جائزتيــن مــن برنامــج ديب لــأداء الحكومــي المتميــز.
قــام بتأليــف كتــاب يعــد األول مــن نوعــه يف اإلمــارات عــن الســفن الخشــبية يف الخليــج العــريب ،ويدعــو الجميــع للتحلــي
باإليجابيــة مهمــا كانــت الظــروف.

„

He joined the Dubai Maritime City Authority in 2012, and received two awards from the Dubai
Government Excellence Program. He has authored a book, the first of its kind in the Emirates, about
wooden ships in the Arabian Gulf, and he calls everyone to be positive, whatever the circumstances.

البطاقة الشخصية:

برأيك ،ما هي الصفات الشخصية التي تميز القائد الناجح؟

يف اعتقــادي الشــخصي القائــد هــو اإلنســان المبــدع الــذي يــأيت بالطــرق الجديــدة؛ ليعمــل علــى تحســين العمــل
االسم الثاليث :محمد علي البستكي
وتغييــر مســار النتائــج إىل األفضــل ،والقائــد الناجــح هــو الــذي تظهــر مهاراتــه يف وضــع وإعــداد الخطــة ،ويف
المسمى الوظيفي :مدير إدارة عمليات الرسو البحرية
الشــهادة /التخصــص :مهنــدس بحــري حاصــل علــى بكالوريــوس يف الهندســة البحريــة ودبلــوم يف مجــال طريقــة تنفيذهــا ،فهــو الــذي يتميــز يف بــث روح الحماســة والمثابــرة عنــد اآلخريــن .ويتميــز القائــد الناجــح بعــدة
صفــات منهــا تحفيــز وتشــجيع فريــق عملــه ،فهــو يعــرف مــا لديــه مــن نقــاط القــوة ،ويضــع الخطــط الصحيحــة
التطويــر والبيئــة.
والمدروســة للعمــل ،وال يتــرك مجــاال ً للصدفــة ،ولديــة درجــة عاليــة مــن الوعــي والثقافــة ،ويعمــل علــى تطويــر
الخبرة العملية 25 :سنة يف القطاع البحري
نفســه ،ولديــه القــدرة علــى حــل المشــكالت التــي تعتــرض طريقــه ،ولديــة مهــارة اتخــاذ القــرار المناســب يف
الوقــت المناســب ،ويعــرف متــى يفــوض األشــخاص ،ومــن يفــوض ،ويحــدد المهــام التــي يتــم تفويضهــا.
حدثنا عن تاريخ انضمامك إىل مؤسسة الموائن والجمارك والمنطقة الحرة .PCFC
انضممــت إىل ســلطة مدينــة ديب المالحيــة يف  16أ كتوبــر  2012والتــي تــم اعتمــاد انضمامهــا رســميا ً إىل ما هي الهوايات التي تحب ممارستها؟
مجموعــة دوائــر وســلطات مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة الشــهر الماضــي.
القراءة واالطالع والسفر الكتشاف مدن وثقافات جديدة.
ماذا أضافت لك PCFC؟
كلمة أخيرة لموظفي وموظفات .PCFC
أضافــت مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة يل ميــزة العمــل بــروح الفريــق الواحــد وتعزيــز الــوالء
داخــل بيئــة العمــل ،وكذلــك الشــعور بالحمــاس أثنــاء البحــث عــن أفــكار وابتــكارات جديــدة ومجديــة تخــدم أدعــو جميــع الموظفــات والموظفيــن أن تكــون مشــاعرهم إيجابيــة مهمــا كانــت الظــروف ومهمــا كانــت
القطــاع البحــري وتعمــل علــى خلــق بيئــة عمــل صحيــة بيــن الموظفيــن وتقويــة العالقــات بزمــايئ يف العمــل .التحديــات ،وأقــول لهــم" :ال تســع للنجــاح فحســب بــل اســع لتكــن مؤثــر ذي قيمــة" ..ألن العمــل ليــس مجــرد
ومــن جهتــي ،أحــاول قــدر المســتطاع تدريــب الموظفيــن علــى العمــل بحــب واحتــرام ،حيــث ســاهمت خبــرة تشــريف أو منصــب للتفاخــر ،بــل هــو تكليــف وأمانــة مــن أجــل تحقيــق أهــداف قيادتنــا الرشــيدة ،فشــكرا ً لكــم
احتكاكــي مــع مختلــف وحــدات وإدارات العمــل داخــل مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة علــى وإىل األمــام دائم ـاً.
االبتــكار واإلبــداع ،بجانــب تطو يــر مهــارايت مــن خــال التعلــم مــن بقيــة زمــايئ وشــركايئ ،حيــث أصبحــت أفكــر يف
القطــاع البحــري بنظــرة شــاملة وكاملــة تتماشــى مــع رؤ يــة المؤسســة.
ما هو اإلنجاز المشرف الذي تفخر وتعتز به؟
مــن أهــم إنجــازايت التــي أفتخــر وأعتــز بهــا هــو فــوزي بجائزتيــن يف برنامــج ديب لــأداء الحكومــي المتميــز والــايت
تشــرفت باســتالمهما مــن قبــل صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم رعــاه هللا ،وهمــا جائــزة
الموظــف المبــدع لعــام  2006والموظــف المتميــز يف المجــال الفنــي /التقنــي لعــام  .2010كمــا شــهدت
إنشــاء أول محطــة متكاملــة للنقــل البحــري وإنشــاء مناطــق الرســو يف ميــاه إمــارة ديب وتوفيــر جميــع الخدمــات
المتعلقــة بالســفن التجاريــة ممــا ســاهم يف اســتقطاب العديــد مــن الســفن والشــركات المالحيــة .وأيض ـاً،
يســعدين تأليــف كتــاب الســفن الشــراعية يف الخليــج العــريب كونــه الكتــاب األول مــن نوعــه يف اإلمــارات.
تعتبــر إدارة عمليــات الرســو البحــري مــن أهــم اإلدارات داخــل ســلطة مدينــة ديب المالحيــة والتي تســتهدف
تعزيــز البيئــة االســتثمارية للقطــاع البحــري ،حدثنــا عــن أهــم الجهــود التــي تبذلهــا اإلدارة والتحديــات التــي
تواجههــا يف ســبيل تحقيــق األهــداف المنوطــة بهــا.
مــن أهــم أهــداف اإلدارة هــي الحفــاظ علــى البيئــة البحريــة لميــاه اإلمــارة والحفــاظ علــى قطــاع بحــري متجــدد
وآمــن ويف نفــس الوقــت تعزيــز البيئــة االســتثمارية للقطــاع البحــري ،حيــث تعمــل اإلدارة علــى مشــاركة
شــركائها مــن القطــاع الخــاص يف صياغــة القــرارات لمنــع أي حواجــز أو عوائــق للتغييــرات ،كمــا تضــع اإلدارة
دائم ـا ً مصلحــة البحــارة يف قمــة أولوياتهــا رغــم التحديــات واإلجــراءات خاصــة يف فتــرة جائحــة كورونــا ،حيــث
كانــت ديب أول مدينــة علــى مســتوى العالــم تســمح بتغييــر طواقــم الســفن يف مياههــا وقــد أشــادت دول
ومنظمــات بحريــة بإجــراءات الســلطة ومســاهمتها يف تســهيل عمليــة تغييــر الطاقــم بعــد عــدة أشــهر مــن
التحاقهــم بالســفن .
يف ضــوء المســؤوليات الكبيــرة التــي تقــع علــى عاتــق إدارة عمليــات الرســو البحــري ،مــا هــي أهــم المميزات
الموجــودة يف بيئــة العمــل باإلدارة؟
أهــم المميــزات لدينــا هــي الشــرا كة والتفاعــل مــع مختلــف الشــركاء مــن القطاع الحكومــي والخاص ،والتعامل
اليومــي بشــكل مكثــف مــع بقيــة إدارات المؤسســة والتعــاون المســتمر للــريق بالمؤسســة وتحقيــق رؤيــة
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ورؤ يــة ورســالة المؤسســة .واألمــر الــذي يحفزنــا دائم ـا ً
للتطلــع نحــو المقدمــة وتقديــم أفضــل مــا لدينــا وبشــكل متميــز عــن اآلخريــن هــو تطبيــق مقولــة ســمو الشــيخ
يف بيــت شــعري بهــذه القصيــدة ،والــذي يــروي قصــة كفاحــه للوصــول إىل الصــف األول ،حيــث يقــول ســموه يف
حــى ودافـ ْـع
مطلعهــا" :بينــي وبيـ ْ
ـب المرك ـ ْز األ َّو ْل وشــعبي إذا َ
ـب َض َّ
حـ ْ
ـن الل ِّيــايل عهــدْ مــا آر ِّد ْه أنِّ وشــعبي نحـ ْ
بجنــد ْه ولــو َطـ َّو ْل الجــدْ فيهـ ْـم جهدهـ ْـم ّطـ َّو ْل"
قال صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم ،رعاه هللا" :ال تمارس عملك كموظف ،بل مارســه
كقائــد يحــب وطنــه ،وكصانــع يعشــق صنعتــه ،وكفنــان يبــدع فنــه" ..بمــاذا توصــي الموظفيــن بالمؤسســة
مــن خــال هــذه المقولــة؟
يعلمنــا صاحــب الســمو مــن خــال تلــك المقولــة عشــق الوطــن وخدمــة المجتمــع بــروح التفــاين والشــعور
باألمانــة وثقــل المســؤولية ،حيــث يولــد التفــاين بشــكل عفــوي ويعلمنــا حــب العمــل واإلخــاص لــه بشــكل
مســتمر علــى أ كمــل وجــه ســواء كنــت تعمــل يف جهــة حكوميــة أو خاصــة؛ فــردا ً كان أو جماعــة.

ID Card:
Full Name: Mohammad Ali Albastaki
Job Title: Director of the Marine Anchorage Operations Department
Certificate/Major: A marine engineer with a bachelor's degree in marine engineering and
a diploma in the field of development and environment.
Career experience: 25 years in the maritime sector.
Tell us about your history of joining PCFC.
I’ve joined the Dubai Maritime City Authority on October 16, 2012, which was officially
approved to join the group of departments and authorities of the Ports, Customs and Free
Zone Corporation last month.
What did PCFC add to you?
Working with a team spirit and enhancing loyalty within the work environment, as well
as feelings of enthusiasm while searching for new and feasible ideas and innovations
that serve the maritime sector and create a healthy work environment among employees
and strengthen relationships with my colleagues at work. For my part, I try as much as
possible to train employees to work with love and respect, as my experience of contact with
various work units and departments within the Ports, Customs and Free Zone Corporation
contributed to innovation and creativity, as well as developing my skills by learning from the
rest of my colleagues and partners, as I began to think about the maritime sector with an
inclusive and comprehensive view, in line with the vision of the corporation.
What’s the most honorable achievement you’re proud of?
One of my most important achievements that I am proud of is winning two awards in the
Dubai Government Excellence Program, which I had the honor to receive by His Highness
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, and winning the Creative Employee Award for
2006, and the Distinguished Employee Award in the Technical/Technical Field for 2010.
I’ve also witnessed the establishment of the first integrated marine transport station, the
founding of berthing areas in the waters of the Emirate of Dubai, and the provision of
all services related to commercial ships, which contributed to attracting many ships and
maritime companies. Also, I am pleased to write the book Sailing Ships in the Arabian Gulf,
as it is the first book of its kind in the Emirates.

His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, may Allah protect him, said:
“Do not practice your work as an employee, but practice it as a leader who loves his
country, as a maker who loves his craft, and as an artist who creates his art.” What do
you recommend to the employees of the corporation through this saying?

The Marine Anchorage Operations Department is one of the most critical departments
within the Dubai Maritime City Authority, which aims to enhance the investment
environment for the maritime sector. Tell us about the most important efforts made by
the department and the challenges it faces in order to achieve the objectives entrusted
to it.

Through that saying, His Highness teaches us the love of the homeland and community
service in a spirit of dedication, a sense of honesty, sincerity and the weight of responsibility.
Devotion is born spontaneously and teaches us love for work and devotion to it continuously
to the fullest, whether it is a governmental or private entity; whether and individual or a
group.

One of the most important objectives of the department is to preserve the maritime
environment of the Emirate’s waters and maintain a renewable and safe marine sector
while at the same time enhancing the investment environment for the marine sector, where
the department works on the participation of its private sector partners in formulating
decisions to prevent any barriers or obstacles to changes, and the department always places
the interest of sailors are at the top of its priorities despite the challenges and procedures,
especially during the Corona pandemic, as Dubai was the first city in the world to allow the
change of crews of ships after months of joining the ships’ crews.

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

Our most important features are partnership and interaction with various partners
from the government and private sectors intensivley on a daily basis with the rest of the
corporation’s departments and continuous cooperation to advance the corporation and
achieve the vision of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum and the
vision and mission of the corporation. The thing that always motivates us to aspire to
the forefront and provide our best and distinctly from others is how to implement of His
Highness Sheikh’s saying in the poetry of this poem, which tells the story of his struggle
to reach the first grade, where His Highness says at the beginning: “Between me and the
nights there is a covenant that I do not give up for. Me and my people love the first place
and my people, if they love, sacrifice and defend their soldiers and if their efforts were
prolonged, their efforts would be prolonged.”

What are your hobbies?

In my personal opinion, the leader is the creative person who brings new ways; to work
on improving the dynamics of work and changing the course of results for the better. The
successful leader is the one who shows his skills in setting and preparing the plan, and in
the way it is implemented. He is distinguished in spreading the spirit of enthusiasm and
perseverance among others. The successful leader is characterized by several qualities,
including motivating and encouraging his team members, he knows the strengths, puts the
right plans for work, leaves no room for chance, has a high degree of awareness and culture,
In light of the great responsibilities that fall to the Maritime Anchorage Operations works to develop himself, and has the ability to solve problems that stand in his way. He has
Department, what are the most important characteristics of the department's work the skill to make the right decision at the right time, knows when to delegate people, who
environment?
to delegate, and determines the tasks that are delegated.

Reading and traveling to discover new cities and cultures.
A final word to the staff of the PCFC.
I call all female and male employees to have positive emotions, no matter the circumstances
and whatever the challenges, and I tell them: “Do not strive for success only, but strive to be
a valuable influence” … Because work is not just an honor or a position of pride, but rather
a task and a trust in order to achieve the goals of our wise leadership, thank you and always
go forward.

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