
Within the framework of supporting the country efforts and attracting national talent, the 
Ports, Customs and Free Zone Corporation announced 35 vacancies in various fields during its 
participation in Ru’ya- Careers UAE, which held from 15 to 17 November at the Dubai World 
Trade Center in Zabeel Hall 3.

His Excellency Sultan bin Sulayem, Chairman of the Ports, Customs and Free Zone Corporation, 
confirmed that the corporation's participation in Ru’ya - Careers UAE, through providing 35 
job opportunities for UAE nationals, comes within the framework of the keenness to support 
Emiratisation policies and prepare the necessary plans to attract distinguished citizens.

Bin Sulayem added: “The corporation seeks, through a set of effective policies and initiatives, 
to create an attractive work environment for national cadres, in a way that supports the 
sustainable development process in the country and is in line with the visions of the wise 
leadership in providing the appropriate job for every citizen and qualifying them to play their 
role in supporting the development process of the country as they are real fortune of the 
homeland, regardless of their job position and workplace”.

Bin Sulayem pointed out that the corporation’s participation in the exhibition comes within the 
framework of strengthening its Emiratisation efforts, especially since the fair attracts a large 
segment of the country’s young men and women from newly graduated university, college and 
institute students, in addition to the leadership and administrative competencies of citizens in 
various fields, explaining that providing exclusive opportunities for young citizens, it allows them 
to achieve their aspirations, enables them to achieve their goals, and unleash their potential to 
lead the wheel of development in the country. He called on citizens to visit job fairs as an ideal 
opportunity to learn about the job opportunities available to them.
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The UAE is the first in the world, according to the Gallup Report for Security and Order 2021, in the residents roaming only at 
night. Security is a blessing… and safety is rest, assurance and life.. If a woman wanders alone at any hour of the day or night 

without fear, know that she is in the Emirates.. “May Allah make this city secure”… Amen… and grant it peace 
and tranquility”

"اإلمارات األوىل عالمياً حسب تقرير جالوب لألمن والنظام 2021 يف تجوال السكان ليالً بمفردهم. األمن نعمة..واألمان طمأنينة وسكينة وحياة.. إذا 
تجولت المرأة بمفردها يف أي ساعة من ليل أو نهار دون خوف فاعلم أنها يف اإلمارات .. "رب اجعل هذا بلداً آمناً"..آمين ..وأدم عليه سكينته وطمأنينته"

يف إطــار دعــم الجهــود الوطنيــة واســتقطاب الكفــاءات المواطنــة، أعلنــت مؤسســة المــوائن والجمارك والمنطقة 
الحــرة عــن توفيــر 35 وظيفــة شــاغرة يف مختلــف التخصصــات خــال مشــاركتها يف معــرض رؤيــة اإلمــارات 
للوظائــف الــذي تــم إقامتــه يف الفتــرة مــن 15 إىل 17 نوفمبــر يف مركــز ديب التجــاري العالمــي بقاعــة زعبيــل 3.

كد ســعادة ســلطان بن ســليم، رئيس مؤسســة الموائن والجمارك والمنطقة الحرة، أن مشــاركة المؤسســة  وأ
يف معــرض رؤيــة اإلمــارات للوظائــف، مــن خــال توفيــر 35 فرصــة عمــل ألبنــاء دولــة اإلمــارات، تــأيت يف إطــار 

الحــرص علــى دعــم سياســات التوطيــن وإعــداد الخطــط الازمــة الســتقطاب المواطنيــن المتميزيــن.

وأضــاف بــن ســلّيم: "تســعى المؤسســة مــن خــال مجموعــة مــن السياســات والمبــادرات الفاعلــة إىل خلــق 
بيئــة عمــل جاذبــة للكــوادر الوطنيــة، بمــا يدعــم عمليــة التنميــة المســتدامة يف الدولــة ويتماشــى مــع رؤى 
المســيرة  دعــم  دورهــم يف  لتأديــة  وتأهيلهــم  لــكل مواطــن  المناســبة  الوظيفــة  توفيــر  الرشــيدة يف  القيــادة 

التنمويــة للدولــة بصفتهــم الثــروة الحقيقيــة للوطــن علــى اختــاف موقعهــم الوظيفــي ومــكان عملهــم".

وأشــار بن ســلّيم إىل أن مشــاركة المؤسســة يف المعرض تأيت يف إطار تعزيز جهود التوطين لديها، الســيما أن 
المعــرض يســتقطب شــريحة واســعة مــن شــباب وشــابات الدولــة مــن طلبــة الجامعــات والكليــات والمعاهــد 
حديثــي التخــرج، إضافــة إىل الكفــاءات القياديــة واإلداريــة المواطنــة يف مختلــف المجــاالت، موضحــاً أن توفيــر 
فــرص حصريــة أمــام المواطنيــن الشــباب يتيــح لهــم تحقيــق تطلعاتهــم ويمكّنهــم مــن بلــوغ أهدافهــم، وإطــاق 
إمكاناتهــم لقيــادة عجلــة التطويــر يف الدولــة، داعيــاً المواطنيــن لزيــارة معــارض التوظيــف باعتبارهــا فرصــة 

مثاليــة للتعــرف علــى فــرص العمــل المتوفــرة أمامهــم.

“Ports, Customs and Free Zone" announces  
35 vacancies at the Ru’ya- Careers UAE

 "المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة" تعلــن عــن طــرح
 35 وظيفــة شــاغرة يف معــرض رؤيــة اإلمــارات للوظائــف

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



Innovations
ابتكـــــــــــــــــــــــارات

"Intelligence for Life": The Spanish Pavilion at the 2020 
Expo Dubai "Ports, Customs, and Free Zone" conducts interactive lectures 

about the Annual Performance Appraisal

"الذكاء من أجل الحياة": الجناح اإلسباين يف إكسبو 2020 ديب  "الموائن والجمارك والمنطقة الحرة" تنظم محاضرات تفاعلية حول 
التقييم السنوي

The Ports, Customs and Free Zone Corporation organizes a series of awareness lectures 
to learn about the axes of Annual Performance Appraisal for employees, which takes place 
at the end of each year to evaluate the individual's performance in comparison with the 
objectives and key performance indicators according to the approved standards of the 
corporation.

The lecture included an explanation of the performance evaluation degrees based on the 
job description, in addition to clarifying the factors on the basis of which the employee's 
performance is evaluated according to the nature of work and tasks.

The corporation calls on all employees to prepare all the information and data required to 
complete the annual evaluation process, which begins on December 15 and ends on January 
31, 2022.

The corporation will hold two lectures during the next week in addition to Q&A Session on 
Wednesday- 8th of December.

تنظــم مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة سلســلة مــن المحاضــرات التوعويــة للتعــرف علــى محــاور 
تقييــم األداء الســنوي للموظفيــن الــذي يتــم مــع نهايــة كل عــام لتقييــم أداء الموظــف بالمقارنــة مــع األهــداف 

والمؤشــرات الرئيســية حســب المعاييــر المعتمــدة والمنصــوص عليهــا بالمؤسســة.

واشــتملت المحاضــرة علــى شــرح درجــات تقييــم األداء علــى أســاس الوصــف الوظيفــي، باإلضافــة إىل توضيــح 
العوامــل التــي يتــم علــى أساســها تقييــم أداء الموظــف حســب طبيعــة عملــه ومهامــه.

وتدعــو المؤسســة جميــع الموظفيــن إىل إعــداد وتجهيــز كافــة المعلومــات والبيانــات المطلوبــة إلتمــام عمليــة 
التقييــم الســنوي والتــي تبــدأ يف الفتــرة مــن 15 ديســمبر المقبــل وحتــى 31 ينايــر 2022.

ومــن المقــرر أن تعقــد المؤسســة محاضرتيــن خــال األســبوع القــادم، باإلضافــة إىل جلســة مخصصــة لتلّقــي 
االستفســارات واإلجابــة عليهــا، وذلــك يف يــوم األربعــاء الموافــق 8 ديســمبر المقبــل.

Excellence
الــــــــــــــــــــــــتميـــز

“The foundation of lasting self-confidence and self-esteem is excellence, 
mastery of your work”

"أساس الثقة الدائمة بالنفس واحترام الذات هو التميز وإتقان عملك"

Always be a unique personality like salt; we don’t feel its presence, but its absence might 
make everything tasteless.. you have to understand others and respect the sorrows and joys 
they are facing, and have constant principles in the way you deal with others and do not 
change them at all... It is not a shame to apologize when you make a mistake, it makes others 
love and appreciate you.

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

لتكــن شــخصيتك فريــدة مثــل الملــح؛ حيــث أننــا ال نشــعر بوجــود الملــح ولكــن غيابــه قــد يجعــل كل شــيء بــا 
ــم اآلخريــن واحتــرام أحزانهــم وأفراحهــم، التــزم بمبــادئ ثابتــة وال تغيرهــا علــى اإلطــاق خاصــة  طعــم.. عليــك تفهُّ
يف طريقــة تعاملــك مــع اآلخرين...وتأكــد أنــه ليــس ضعفــاً أو فشــاً أن تعتــذر حينمــا تخطــئ، فهــذا يجعــل اآلخريــن 

يحبونــك ويقدرونــك.

بقلم: أميرة جمعة
تنفيذي فعاليات - إدارة االستراتيجية واالتصال

Be Like Salt

Positive Vibes
طاقـــــــــة إيجابيــــــــة

ُكن كالملح

Under the motto of 'Intelligence for life', the Spanish Pavilion at the 2020 Expo in Dubai 
seeks to show the features of the ancient history and commonalities between the west and 
the east. The architectural project is located in the "Sustainability" thematic area, close to 
Al Wasl Square and the UAE Pavilion designed by Santiago Calatrava.
The pavilion has an area of about 5,800 m2 stacked with a series of colorful conical volumes 
partially covered with ultralight and flexible photovoltaic panels designed by the Spanish 
company The South Oracle (TSO). The international architecture firm created a mix of 
design, art and technology to show a unique immersive experience in which the richness 
of the Spanish heritage, science, biodiversity, innovations in sustainability and the circular 
economy are highlighted.

كســبو 2020 يف ديب إىل عــرض مامــح  تحــت شــعار "الــذكاء مــن أجــل الحيــاة"، يســعى الجنــاح اإلســباين يف إ
التاريــخ العريــق والقواســم المشــتركة بيــن الغــرب والشــرق. يقــع المشــروع المعمــاري يف منطقــة "االســتدامة"، 
بالقــرب مــن ســاحة الوصــل وجنــاح اإلمــارات العربيــة المتحــدة الــذي صممــه المهنــدس المعمــاري ســانتياغو 

كاالترافــا.
تبلــغ مســاحة الجنــاح حــوايل 5800 متــر مربــع مــع سلســلة مــن األحجــام المخروطيــة الملونــة المغطــاة جزئًيــا 
بألــواح كهروضوئيــة خفيفــة ومرنــة صممتهــا الشــركة اإلســبانية The South Oracle (TSO)، والتــي نجحــت 
يف تنفيــذ مزيــج مــن التصميــم والفــن والتكنولوجيــا لخلــق تجربــة غامــرة فريــدة مــن نوعهــا يتــم فيهــا تســليط 
الضــوء علــى ثــراء التــراث اإلســباين والعلــوم والتنــوع البيولوجــي واالبتــكارات يف االســتدامة واالقتصــاد الدائــري.

Internal Activity
نشــــــــــــــاط داخلـــــــــــــي

Employees Lens
عدســــــــــــة مــــوظفينا

Through the Lens of Mr. Rashed Saeed Aldoobi, Corporrate Communication Manager - Strategy & Communication
بواسطة عدسة السيد راشد سعيد الدويب، مدير االتصال المؤسسي - االستراتيجية واالتصال



جميلة عبدهللا: أبحث عن التحديات وأرفض الروتين.. وطموح المرأة اإلماراتية 
عنوانه الثقة يف الذات ومحبة الوطن والوالء للقيادة الرشيدة

Jameela Abdulla: I look for challenges and I reject routine... The 
ambition of Emirati women is titled with self-confidence, love of the 

homeland, and loyalty to the wise leadership

18 عامــاً قضتهــا يف مكتــب رئيــس مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة الــذي وصفتــه ببيئــة العمــل المليئــة باالحتــرام 
والخبــرة العمليــة وااللتــزام باإلنجــاز والفاعلية...وتــرى أن نجــاح المــرأة يف تحقيــق طموحهــا ال ينعكــس علــى األســرة فقــط وإنمــا 

علــى المجتمــع ككل.

She spent 18 years in the office of the chairman of the Ports, Customs and Free Zone Corporation, which 
she described as a work environment full of respect, practical experience, commitment to achievement 
and effectiveness... She believes that women's success in achieving their ambitions is not only reflected in 
the family, but on society as a whole.

“

„
البطاقة الشخصية

االسم الثاليث: جميلة عبدهللا علي   
المسمى الوظيفي: مدير مكتب رئيس مؤسسة الموائن والجمارك والمنطقة الحرة

الشهادة/ التخصص: بكالوريوس إدارة األعمال يف األعمال الدولية    
الخبرة العملية: 22 سنة 

 
.PCFC حدثينا عن تاريخ انضمامك إىل مؤسسة الموائن والجمارك والمنطقة الحرة

إدارة  إداريــة يف  بتاريــخ 21  أغســطس 1999 كموظفــة  المهنيــة يف جمــارك ديب  بــدأت مســيريت 
المــوارد البشــرية لمــدة 4 ســنوات، وبعدهــا تــم اختيــاري لالتحــاق بالعمــل يف مكتــب رئيــس مؤسســة 
كثــر مــن 18 عامــاً حتــى اآلن. المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة، هــي الوظيفــة التــي قضيــت فيهــا أ

 
ماذا أضافت لك PCFC؟ 

خــال الســنوات الطويلــة مــن العمــل الجــاد والخــوض يف التحديــات الكثيــرة، التــي مــررت بهــا أثنــاء 
كتســبت يف المؤسســة مهــارة إدارة الوقــت، وتحديــد المهــام حســب  تعاملــي مــع فئــات مختلفــة، ا
األولويــات، واستشــعار حجــم المســؤولية الواقعــة علــى عاتقنــا ســعياً لتحقيــق األهــداف المرجــوة 
مــن خــال إدارة األفــراد، كمــا أن المؤسســة ســنحت يل الفرصــة بالتعــرف والتواصــل مــع كافــة الدوائــر 
الحكوميــة والــوزارات والشــركات الخاصــة داخــل وخــارج الدولــة. حيــث أود أن أشــير إىل أن حضــور 
الــدورات التدريبيــة والنــدوات والمحاضــرات التــي أتاحتهــا يل المؤسســة قــد ســاهم بشــكل كبيــر يف 

كتســايب لخبــرات جديــدة والتعــرف علــى كل مــا هــو جديــد يف مجــال اإلدارة واألعمــال.  ا
 

ما هو اإلنجاز المشرف الذي تفخرين وتعتزين به؟

أبحــث عــن التحديــات وأرفــض الروتيــن. وعلــى الرغــم مــن ضغوطــات العمــل ومهمتي األساســية كأم، 
قررت استكمال دراستي الجامعية، وبفضل من هللا والتشجيع الدائم من سعادة سلطان أحمد بن 
 سليم، رئيس المؤسسة، ودعم عائلتي حصلت على شهادة البكالوريوس بتقدير امتياز يف عام 2020. 
يف رأيي، إن نجــاح المــرأة يف تحقيــق طموحهــا ال ينعكــس بشــكل إيجــايب علــى األســرة فقــط، وإنمــا علــى 

كبر. المجتمــع ككل، ممــا ُيكســبنا شــخصيات إيجابيــة تمتلــك القــدرة علــى العطــاء بشــكل أ

لطبيعتهــا  نظــراً  الحيويــة  الوظائــف  أهــم  مــن  المؤسســة  رئيــس  مكتــب  مديــرة  وظيفــة  تعتبــر 
التــي تســاعدك علــى  العمــل  بيئــة  عــن  إليــِك، حدثينــا  المخولــة  األعمــال  الديناميكيــة وحجــم 

بــِك. المنوطــة  المســؤوليات  تحقيــق 

أعتــز بالثقــة الغاليــة التــي أوالهــا يل ســعادة ســلطان أحمــد بــن ســليم، رئيــس المؤسســة للعمــل 
ضمــن فريقــه، وتعتبــر بيئــة العمــل التــي أنتمــي إليهــا مليئــة باالحتــرام والخبــرة العمليــة وااللتــزام 

والفاعليــة. باإلنجــاز 

خــالل الخمســين عامــاً الماضيــة، حققــت اإلمــارات إنجــازاً تلــو اآلخــر يف رحلــة دعــم وتمكيــن المــرأة 
يف مختلــف المجــاالت، حيــث نجنــي ثمــار النهــج الــذي خّطــه لهــا المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن 
ســلطان آل نهيــان، وتواصلــه القيــادة الرشــيدة بالدعــم واالهتمــام الالمحــدود، وجهــود حثيثــة مــن 
رائــدة العطــاء والعمــل النســايئ ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك رئيســة االتحــاد النســايئ العــام 
رئيســة المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة الرئيســة األعلــى لمؤسســة التنميــة األســرية، "أم 

اإلمــارات"، ماهــي تطلعاتــك بشــأن تمكيــن المــرأة خصوصــاً يف الخمســين عامــا المقبلــة؟

أثبتــت المــرأة جدارتهــا علــى كافــة األصعــدة فحققــت النجــاح يف كل مجــال فتــح أبوابــه أمامهــا، ومــن 
هنــا قدمــت المــرأة اإلماراتيــة نموذجــاً ملهمــاً للعالــم؛ فهــي األم والموظفــة والطبيبــة وســيدة األعمــال 
والرياضيــة  والمبدعــة  والمثقفــة واإلعاميــة  والوزيــرة  والسياســية  والســفيرة  الحكوميــة  والقياديــة 
الــذات  الثقــة يف  اإلماراتيــة عنوانــه  المــرأة  المجــاالت. فطمــوح  الوظائــف يف مختلــف  وغيرهــا مــن 

ومحبــة الوطــن والــوالء للقيــادة الرشــيدة.

ماهي الحكمة أو المقولة التي تؤمنين بها؟

"إذا أردت أن تكون ناجحاً، تعلم من أخطاء اآلخرين وليس فقط من نجاحاتهم".

قــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، رعــاه هللا: "ثقتنــا يف قــدرة المــرأة علــى 
اإلســهام بصــورة مؤثــرة يف الوصــول بدولــة اإلمــارات إىل المصــاف األوىل يف كل القطاعــات كبيــرة.. 
ونحــن مســتمرون يف دعمهــا وتذليــل كل مــا قــد يعتــرض طريقهــا مــن عراقيــل وإمدادهــا بــكل مــا 
تحتــاج لتكــون دائمــاً علــى قــدر المأمــول بهــا مــن مســتويات التميــز".. بمــاذا توصيــن موظفــات 

المؤسســة يف ضــوء هــذه المقولــة؟

ازدهر دور المرأة يف ســوق العمل خال الســنوات الماضية بفضل القيادة الحكيمة لصاحب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، رعــاه هللا، ودعمــه المســتمر للمــرأة كشــريكة وداعمــة لمســيرة 
البنــاء والتنميــة والعطــاء، وأوصــي موظفــات المؤسســة بالســعي نحــو التميــز وإثبــات جدارتهــن يف 
جميــع المجــاالت وأن تكــون المــرأة اإلماراتيــة عنــد حســن الظــن بهــا وعلــى قــدر ثقــة ســموه، وأن تكــون 

نموذجــاً للقــدوة الحســنة.
 

برأيك، ما هي الصفات الشخصية التي تميز القائد الناجح يف العمل؟

القائــد الناجــح هــو الــذي يســتطيع أن يجعــل مــن فريــق العمــل لديــه فريقــاً مميــزاً عــن غيــره، وأن 
يتميــز  عالــم  الخبــرات يف  وتطويــر  القــرار  اتخــاذ  علــى  والقــدرة  والتواضــع  بالنفــس  بالثقــة  يتحلــى 

والكفــاءة. والتنافــس  والتطــور  النمــو  بديناميكيــة 
 

ما هي الهوايات التي تحبين ممارستها؟

القراءة، وممارسة الرياضة، والطبخ، والتسوق.

.PCFC كلمة أخيرة لموظفي وموظفات

أوجــه تحيــة شــكر وتقديــر لــكل موظــف وموظفــة بمؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة 
لعطائهــم وتفانيهــم الدائــم وســعيهم للتميــز وتطويــر العمــل، ويحــق لنــا أن نفخــر باإلنجــازات الرائــدة 

التــي حققتهــا المؤسســة.



the world. She is a mother, an employee, a doctor, a businesswoman, a government 
leader, an ambassador, a politician, a minister, an intellectual, a media figure, a 
creative person, an athlete, and many other jobs in different fields. The ambition of 
Emirati women is based on self-confidence, love of the homeland, and loyalty to the 
wise leadership.

What the wisdom or quote do you believe in?

“If you want to be successful, learn from others' mistakes and not just from their 
successes.”

His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, may Allah protect 
him, said: "Our confidence in the ability of women to contribute effectively in 
bringing the UAE to the first ranks in all sectors is great... and we continue to 
support it and overcome all obstacles that might stand in its way and supply 
it with everything she needs to always reach the desired levels of excellence.” 
What do you recommend to the employees of the corporation in light of this 
saying?

The role of women in the labor market has flourished over the past years thanks 
to the wise leadership of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 
may Allah protect him, and his continuous support for women as partners and 
supportive of the process of building, development and giving. I recommend all the 
corporation’s employees to strive for excellence and prove their worth in all fields, 
and that Emirati women should be well thought and trustworthy for His Highness, 
and to be a role model.
 
In your opinion, what are the personal characteristics that distinguish a 
successful leader at work?

A successful leader is the one who can make his work team distinct from others 
and who possess self-confidence, humility, ability to make decisions and develop 
expertise in a world distinguished by the dynamic of growth, development, 
competition and efficiency.
 
What are your favorite hobbies?

Reading, exercising, cooking and shopping.

A final word to the staff of the PCFC.

I extend my thanks and appreciation to every employee of the Ports, Customs and 
Free Zone Corporation for their constant dedication and quest for excellence and 
work development, and we have the right to be proud of the pioneering achievements 
of the corporation.

Personal ID

Full Name: Jameela Abdulla Ali
Job Title: Manager of the Office of the Chairman of the Ports, Customs and Free 
Zone Corporation
Certificate/ Major: Bachelor of Business Administration in International Business
Career experience: 22 years
 
Tell us about your history of joining PCFC.

I started my career at Dubai Customs on August 21, 1999 as an administrative 
employee in the Human Resources Department for 4 years, after which I was selected 
to join the office of the Chairman of Ports, Customs and Free Zone Corporation, 
that job that I have spent more than 18 years in until now.
 
What did PCFC add to you?

During the long years of hard work and going through the many challenges that I faced 
while dealing with different groups at PCFC, I gained the skill of time management, 
setting tasks according to priorities, and sensing the size of our responsibility in 
pursuit of achieving the desired goals through personnel management, and I also 
had the opportunity to get communicated and introduced with all government 
departments, ministries and private companies inside and outside the country. 
I would also like to point out that attending the training courses, seminars and 
lectures that the corporation availed to me have majorly contributed to my gaining 
new experiences and getting acquainted with everything new in the field of 
management and business.
 
What is the most honorable achievement that you are proud of?

I look for challenges and I reject routine. Despite the pressures of work and my main 
mission as a mother, I’ve decided to complete my graduate studies, and with the 
grace of Allah and the constant encouragement of His Excellency Sultan Ahmed bin 
Sulayem, Chairman of PCFC, and the support of my family, I obtained my Bachelor’s 
degree with honors in 2020. In my opinion, the success of a woman in achieving her 
ambition is not only positively reflected on the family, but also on the society as a 
whole, which earn us positive personalities who have the ability to give more.

The position of office manager for the corporation’s chairman is considered 
one of the most vital jobs due to its dynamic nature and the volume of work 
entrusted to you. Tell us about the work environment that helps you achieve 
your responsibilities.

I am proud of the precious trust that His Excellency Sultan Ahmed bin Sulayem, 
Chairman of the corporation, has placed in me to work within his team, and the work 
environment to which I belong is full of respect, practical experience, commitment 
to achievement and effectiveness.

During the past fifty years, the UAE has achieved one achievement after 
another in the journey of supporting and empowering women in various fields, 
as we reap the fruits of the approach that the late Sheikh Zayed bin Sultan Al 
Nahyan, and the wise leadership’s continued support and unlimited attention, 
and the unremitting efforts of the pioneer of giving and women’s work H.H. 
Sheikha Fatima bint Mubarak, Chairwoman of the General Women's Union 
(GWU), President of the Supreme Council for Motherhood and Childhood, and 
Supreme Chairwoman of the Family Development Foundation (FDF), "Mother 
of the nation". What are your aspirations for empowering women, especially in 
the next fifty years?

Women have proven their worth at all levels, achieving success in every field that 
opened its doors to them. Hence, Emirati women presented an inspiring model for 



 Call Center  800 990 مركز االتصال 

@pcfc_dubaiinfo@pcfc.ae www.pcfc.ae

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.


