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The Ports, Customs and Free Zone Corporation received 7 ISO certificates in the Integrated 
Management System after the completion of procedures and external audits by LRQA, a leading 
global Certification Body.
His Excellency Sultan Ahmed bin Sulayem, Chairman of the Ports, Customs and Free Zone 
Corporation, stressed that the corporation’s accreditation with 7 ISO certificates is a culmination 
of the efforts of work teams at the level of business units of the corporation towards implementing 
and standardizing quality standards to comply with best practices and international standards, and 
in line with the corporation’s strategic plan, appreciating the success achieved by the corporation 
in entitlement to international accreditation of ISO certificates in the field of quality management, 
according to the Integrated Management System, and in line with the aspirations of the corporation 
towards building reliable and sustainable systems to ensure business continuity.
Bin Sulayem explained that the Ports, Customs and Free Zone Corporation has passed the necessary 
audits to qualify for 7 ISO certificates, namely, the quality management system (ISO 9001) to meet 
the expectations of customers in accordance with the strategic directions of the corporation, the 
environmental management system (ISO 14001) to reduce pollution, and the health and safety 
management system (ISO 45001) through the prevention of diseases and injuries in work areas, 
and the complaints management system (ISO 10002) to enhance customer satisfaction, and 
the security management system (ISO 28000) by controlling security risks, and the information 
security management system (ISO 27001) by protecting the information of the corporation and all 
strategic partners.
The Chairman of Ports, Customs and Free Zone Corporation received the ISO certificates during 
the launching ceremony of the new corporate identity of the corporation, from the Director of 
Operations for South Africa, Middle East and Asia region of LRQA, Luis Cunha, in the presence of 
His Excellency Ahmed Mahboob, CEO of the corporation and Director General of Dubai Customs, 
and the executives and directors of corporation’ departments.
Bin Sulayem stressed that the corporation is keen to implement the requirements for obtaining 
these certificates, as part of its efforts to continue to improve the level, quality and efficiency 
of services and the administrative and operational systems in place, noting that the corporation 
follows and applies international standards in the quality management system.
Bin Sulayem continued: "With the corporation obtaining these seven certificates, the balance of 
trust and loyalty of customers, in the services provided by the corporation, increases, in parallel 
with the competitive position and relations of partnership and cooperation with strategic partners."
Bin Sulayem pointed out to the Ports, Customs and Free Zone Corporation's continuous keenness 
towards the continuity of developing its services to achieve leadership at the global level, and the 
continuation of entitlement and renewal of certificates in the coming years, explaining that raising 
the efficiency of services and facilities provided by the corporation has become today an integral 
part of the government's requirements in its quest for leadership and excellence.
Luis Cunha emphasized: "it is an impressive achievement how the Ports, Customs and Free Zone 
Corporation has built a cohesive set of integrated management systems that are of paramount 
importance to how it runs its operations and allow it to achieve its strategic aims. We at LRQA are 
delighted to be a partner of PCFC and we look forward to continuing to work closely in the never-
ending quest for excellence, as we do with the most prestigious Government of Dubai and UAE 
Federal entities that contribute decisively to the development of Dubai and the UAE".

"In a turbulent and changing world, the UAE has not stopped moving steadily forward. Our economy is on the rise. 
Our journey is accelerating. Our competitiveness goes up. And our future is good. We promise our people that the 

next is better."

"يف عالم مضطرب متغير لم تتوقف دولة اإلمارات عن السير بثبات لألمام .. اقتصادنا يف تصاعد .. مسيرتنا يف تسارع .. تنافسيتنا تمضي 
لألعلى .. ومستقبلنا إىل خير بإذن هللا .. ونبشر شعبنا بأن القادم أفضل."

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

كتمــال إجــراءات  تســلّمت مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة 7 شــهادات آيــزو يف نظــام اإلدارة المتكامــل بعــد ا
وعمليــات التدقيــق الخارجــي مــن قبــل مجموعــة "لويــدز ريجســتر"، الجهــة المانحــة لشــهادات اآليزو.

كد ســعادة ســلطان أحمد بن ســلّيم، رئيس مؤسســة الموائن والجمارك والمنطقة الحرة، أن حصول المؤسســة على  وأ
7 شــهادات آيــزو يــأيت تتويجــاً لجهــود فــرق العمــل علــى مســتوى الوحــدات التنظيميــة التابعــة للمؤسســة نحــو تطبيــق 
وتوحيــد معاييــر الجــودة لتتوافــق مــع أفضــل الممارســات والمعاييــر العالميــة، وبمــا يتماشــى مــع الخطــة االســتراتيجية 
النجــاح الــذي حققتــه المؤسســة يف اســتحقاق االعتمــاد الــدويل لشــهادات اآليــزو يف مجــال إدارة  للمؤسســة، مثمنــاً 
الجــودة وفــق نظــام اإلدارة المتكامــل، بمــا يتوافــق مــع تطلعــات المؤسســة نحــو بنــاء أنظمــة موثوقــة ومســتدامة لضمــان 

اســتمرارية األعمــال.

وأوضــح بــن ســلّيم أن مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة اجتــازت عمليــات التدقيــق الالزمــة الســتحقاق 
7 شــهادات آيــزو وهــم نظــام إدارة الجــودة (ISO 9001) لتلبيــة توقعــات المتعامليــن وفقــاً للتوجهــات االســتراتيجية 
للمؤسســة، ونظــام إدارة البيئــة (ISO 14001) للحــد مــن التلــوث، ونظــام إدارة الصحــة والســالمة (ISO 45001) عبــر 
الوقايــة مــن األمــراض واإلصابــات يف مناطــق العمــل، ونظــام إدارة الشــكاوى (ISO 10002) لتعزيــز رضــا المتعامليــن، 
 ISO) مــن خــالل الســيطرة علــى المخاطــر األمنيــة، ونظــام إدارة أمــن المعلومــات (ISO 28000) ونظــام إدارة األمــن

27001) عبــر حمايــة المعلومــات الخاصــة بالمؤسســة وجميــع الشــركاء االســتراتيجيين.

وتســلّم رئيــس مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة شــهادات اآليــزو خــالل حفــل إطــالق الهويــة المؤسســية 
الجديــدة للمؤسســة، مــن مديــر عمليــات منطقــة شــمال إفريقيــا والشــرق األوســط وآســيا لمجموعــة "لويــدز ريجتســر"، 
لويس كونها، بحضور ســعادة أحمد محبوب، الرئيس التنفيذي للمؤسســة مدير عام جمارك ديب، والمدراء التنفيذيون 

ومــدراء إدارات المؤسســة.

كــد بــن ســلّيم أن المؤسســة حريصــة علــى تطبيــق متطلبــات الحصــول علــى هــذه الشــهادات وذلــك ضمــن جهودهــا  وأ
يف مواصلــة االرتقــاء بمســتوى وجــودة وكفــاءة الخدمــات واألنظمــة اإلداريــة والتشــغيلية المعمــول بهــا، مشــيراً إىل اتبــاع 

المؤسســة وتطبيقهــا للمعاييــر العالميــة يف نظــام إدارة الجــودة.

واســتطرد بــن ســلّيم: "مــع حصــول المؤسســة علــى هــذه الشــهادات الســبع، يرتفــع رصيــد ثقــة ووالء المتعامليــن 
الشــركاء  مــع  والتعــاون  كة  الشــرا وعالقــات  التنافســية  المكانــة  وبالتــوازي  المؤسســة،  تقدمهــا  التــي  بالخدمــات 

االســتراتيجيين".

وأشــار بــن ســلّيم إىل حــرص مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة المتواصــل نحــو اســتمرارية تطويــر خدماتهــا 
لتحقيــق الريــادة علــى الصعيــد العالمــي، واســتمرار اســتحقاق وتجديــد الشــهادات خــالل الســنوات القادمــة، موضحــاً أن 
رفــع كفــاءة الخدمــات والتســهيالت التــي تقدمهــا المؤسســة أصبحــت اليــوم جــزًء ال يتجــزأ مــن متطلبــات الحكومــة يف 

ســعيها نحــو الريــادة والتميــز.

ومــن جهتــه، وصــف لويــس كونهــا، مديــر عمليــات منطقــة شــمال إفريقيــا والشــرق األوســط وآســيا لمجموعــة "لويــدز 
ريجتســر"، أن قــدرة مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة علــى بنــاء مجموعــة متماســكة مــن أنظمــة اإلدارة 
المتكاملــة ومعرفتهــا لكيفيــة إدارة عملياتهــا والســماح بتحقيــق أهدافهــا االســتراتيجية هــو "إنجــاز عظيــم"، مضيفــاً: 

"نفخــر كشــركاء بتحقيــق هــذا اإلنجــاز".

واســتطرد كونهــا: "نتطلــع إىل مواصلــة العمــل عــن كثــب يف الســعي الالمتناهــي نحــو التميــز، كمــا نفعــل مع أرفع الهيئات 
االتحادية وهيئات حكومة ديب التي تســاهم بشــكل حاســم يف تطوير اإلمارة ودولة اإلمارات العربية المتحدة".

Bin Sulayem: The 
corporation is keen to 
develop its services to 
achieve global leadership

“Ports, Customs, and Free Zones” Obtains 7 ISO 
Certificates in the Integrated Management System

"المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة" تنــال 7 شــهادات 
آيــزو يف نظــام اإلدارة المتكامــل

بــن ســليم: المؤسســة 
حريصــة علــى تطويــر 

خدماتهــا لتحقيــق الريــادة 
العالميــة 
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“Excellence is an art won by 
training and habituation” 

Aristotle

"التميز عبارة عن فن ُيتقن من 
خالل التدريب والممارسة" 

أرسطو

In a world full of developments and trying to catch up with progress, the UAE comes 
to launch the digital economy strategy, includes more than 30 initiatives, projects and 
programes affecting 6 key sectors and five new areas of growth, and aims to achieve a 
contribution of 20% of the gross non-oil national economy in the coming years, and for 
the UAE to become the most prosperous digital economy hub regionally and globally.

These efforts come as a continuation of an ambitious plan that the UAE has followed for 
years, which includes the adoption of digital thought in services and financial transactions, 
the launch of the Emirates Blockchain Strategy 2021, The UAE's Fourth Industrial 
Revolution Strategy, and the establishment of the Global Blockchain Council, and other 
plans, policies and initiatives. UAE was foreseeing the future and charting a clear path that 
included important stations in the digital entrepreneur journey, until the UAE became a 
supporter and tributary of digital development.

By: Eman Al-Ameeri, Senior Media Communications Executive
Strategy and Communication Department

يف عالــم ملــيء بالتطــورات ومحاولــة اللحــاق بركــب التقــدم، تــأيت دولــة اإلمــارات لتطلــق اســتراتيجية االقتصــاد 
كثــر مــن 30 مبــادرة ومشــروعاً وبرنامجــاً تؤثــر يف 6 قطاعــات أساســية، و5 مجــاالت  الرقمــي التــي تضــم أ
نمــو جديــدة، وتهــدف إىل تحقيــق مســاهمة تبلــغ %20 مــن مجمــل االقتصــاد الوطنــي غيــر النفطــي خــالل 

الســنوات القادمــة، وأن تصبــح دولــة اإلمــارات مركــز االقتصــاد الرقمــي األكثــر ازدهــاراً إقليميــاً وعالميــاً.

هــذه الجهــود تــأيت اســتكماالً لخطــة طموحــة اتبعتهــا اإلمــارات منــذ ســنوات، شــملت تبنــي الفكــر الرقمــي 
يف الخدمــات والمعامــالت الماليــة، وإطــالق اســتراتيجية اإلمــارات للتعامــالت الرقميــة 2021، واســتراتيجية 
اإلمــارات للثــورة الصناعيــة الرابعــة 2017، وتأســيس المجلــس العالمــي للتعامــالت الرقميــة، وغيرهــا مــن 
الخطــط والسياســات والمبــادرات، مستشــرفة بذلــك المســتقبل، وراســمة مســاراً واضحــاً يتضمــن محطــات 

مهمــة يف مســيرة الريــادة الرقميــة، حتــى أصبحــت اإلمــارات رديفــاً ورافــداً للتطــور الرقمــي.

بقلم إيمان األميري- تنفيذي أول االتصال اإلعالمي
إدارة االستراتيجية واالتصال

UAE.. the digital economy hub
اإلمارات.. مركز االقتصاد الرقمي

To the Point Excellencyأمــــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــد الـــــتميـــــــــــــــــــــز

Feature قصاصة صحفية

Sometimes we feel a sudden lethargy in the body after eating a meal, and this is more frequent 
during the month of Ramadan. Some people attribute this lethargy to eating a lot, especially 
in the holy month after long hours of fasting and abstaining from food.

Nutrition experts blew a surprise that it is the type of food, not the quantity that causes 
lethargy. Here is a list of the worst food that lead to inactivity, which can cause a hindrance 
in our daily lives:

Fried Chicken

Eating fried chicken gives relief for the first moment, but according to experts, and like other 
fried food, due to the large amount of grease and artificial additives, it is not at the top of 
the health list.

Soft drinks

Medical Council expert Dr. Lisa Young explains that sugary drinks such as soda cause an 
immediate rise in blood sugar levels, followed by a rapid decrease, and blood sugar fluctuations 
affect energy levels in the body, Young adds that pure sugar such as soda is also linked to 
inflammation that can lead To fatigue, she recommends trying to relace sugar-sweetened 
soft drinks with water or soda.

“High sugar consumption blocks the production of orexin - a chemical in your brain that 
stimulates wakefulness, so the more sugar you eat, the more sleepy you feel, It goes against 
the perceived goal of actually keeping you active” says Laurent Maniker, author of The First 
Time Mom's Pregnancy Cookbook."

Refined grains

Refined grains are enriched grains or grains that have had some of their nutrients replaced 
during processing.

Expert Young says refined grains such as white bread and white pasta can contribute to low 
energy levels. "They are digested quickly, causing a rise and then a rapid fall in blood sugar 
levels, and when blood sugar eventually drops, you're depleted," says Young.

كبــر خــالل  نشــعر يف بعــض األحيــان بخمــول مفاجــئ بالجســم بعــد تنــاول وجبــة مــا، ويتكــرر هــذا األمــر بشــكل أ
شــهر رمضــان ويرجــع البعــض ســبب هــذا الخمــول إىل كثــرة تنــاول الطعــام، وخاصــة يف الشــهر الكريــم بعــد 

ســاعات طويلــة مــن الصيــام واالمتنــاع عــن الطعــام.

وفجــر خبــراء التغذيــة مفاجــأة مفادهــا بــأن نــوع الغــذاء هــو الــذي يســبب الخمــول وليــس الكــم، هــذه قائمــة بأســوأ 
األطعمــة التــي يــؤدي تناولهــا إىل الخمــول، األمــر الــذي يمكــن أن يســبب عائقــا يف حياتنــا اليوميــة:

الدجاج المقلي

يمنــح تنــاول الدجــاج المقلــي الشــعور بالراحــة للحظــة األوىل، ولكــن، بحســب الخبــراء وعلــى غــرار األطعمــة 
المقليــة األخــرى، بســبب كثــرة الشــحوم واإلضافــات الصناعيــة، فهــي ليســت علــى رأس القائمــة الصحيــة.

المشروبات الغازية

توضــح خبيــرة المجلــس الطبــي الدكتــورة ليــزا يونــغ أن المشــروبات الســكرية مثــل الصــودا تســبب ارتفاعــاً فوريــاً 
يف مســتويات الســكر يف الــدم، يتبعهــا انخفــاض ســريع، وتؤثــر تقلبــات الســكر يف الــدم علــى مســتويات الطاقــة 
يف الجســم، وتضيــف يونــغ بــأن الســكر النقــي مثــل الصــودا يرتبــط أيضــا بااللتهابــات التــي يمكــن أن تــؤدي إىل 

التعــب، وتوصــي بمحاولــة اســتبدال المشــروبات الغازيــة المحــالت بالســكر، بالمــاء أو الميــاه الغازيــة.

االســتهالك  :"إن   "The First Time Mom's Pregnancy Cookbook" كتــاب مانيكــر مؤلفــة  لــوران  تقــول 
العــايل للســكر يمنــع إنتــاج األوريكســين - وهــي مــادة كيميائيــة يف دماغــك تحفــز الشــعور باليقظــة، لذلــك كلمــا 
زادت كميــة الســكر التــي تتناولهــا، كلمــا شــعرت بالنعــاس.. إنــه يتعــارض مــع الهــدف المتصــور إلبقائــك نشــيطا 

بالفعــل".

الحبوب المكررة

الحبوب المكررة هي الحبوب التي تم استبدال بعض عناصرها الغذائية أثناء المعالجة.

وبحســب الخبيــرة يونــغ فــإن الحبــوب المكــررة مثــل الخبــز األبيــض والمعكرونــة البيضــاء يمكــن أن تســهم يف 
انخفــاض مســتويات الطاقــة، وتضيــف يونــغ: "يتــم هضمهــا بســرعة، ممــا يــؤدي إىل ارتفــاع ومــن ثــم انخفــاض 
ســريع يف مســتويات الســكر يف الدم، وعندما ينخفض ســكر الدم يف النهاية، تســتنفد مســتويات الطاقة لديك".

List of the worst food that lead to inactivity in Ramadan قائمة أسوأ األطعمة التي يؤدي تناولها إىل الخمول يف رمضان
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زاهد حسين بالنا: المؤسسة أسهمت يف تعزيز آفاق 
المعرفة لدي

Zahid Palana: PCFC contributed to increased the 
horizon of my learning

انضــم إىل المؤسســة يف عــام 2011 كمحلــل مــايل يف دائــرة التخطيــط والتطويــر – تراخيــص، ســاهم 	 
عنــد إنشــاء مركــز الدعــم المؤسســي بــإدارة األداء المــايل للمؤسســة ، ويدعــو الموظفيــن إىل التعــاون 

والتظافــر 

	 He joined the corporation in 2011 as a financial analyst in Department of Planning & 
Development - Trakhees 

	 He contributes in establishing the Corporate Support Center by managing finance 
function of the PCFC, and he encourages employees to cooperate and collaborate

“

„
البطاقة الشخصية ونبذة مختصرة عن السيرة الذاتية:

االسم الثاليث: زاهد حسين بالنا
المسمى الوظيفي: مدير أول إدارة الحسابات.

الشهادة/ التخصص: محاسب قانوين من معهد المحاسبين القانونيين يف الهند. 
كبــر الشــركات يف العالــم  الخبــرة العمليــة: 4 ســنوات يف شــركة شــركة إرنســت ويونــغ، إحــدى أ
وتعــّد واحــدة مــن األربــع الكبــرى، و11 ســنة يف اإلدارة الماليــة بمؤسســة المــوائن والجمــارك 

والمنطقــة الحــرة
 

حدثنا عن تاريخ انضمامك إىل مؤسسة الموائن والجمارك والمنطقة الحرة.

انضممــت إىل مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة يف يونيــو 2011 كمحلــل مــايل يف 
وظيفــة متخصصــة حــول المجمعــات الرئيســية التــي تديرهــا دائــرة التخطيط والتطوير- تراخيص 
وذلــك يف وقــت صعــب عندمــا بــدأت شــركة نخيــل يف تطبيــق مفهــوم رســوم خدمــة المجتمــع 
الرئيســية يف مناطــق التطويــر الخاصــة، وبعدهــا التحقــت بوظيفــة تخصصيــة يف الشــؤون الماليــة 
يف عــام 2014 باإلضافــة إىل مســؤوليايت يف ذلــك الوقــت. ويف عــام 2017، انتقلــت إىل مكتــب 
المديــر المــايل بمؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة للقيــام بوظيفــة تمويــل الشــركات 
حيــث نجحنــا يف تنفيــذ مشــروع توحيــد النظــام وتطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة مــن منظــور 
دائــرة  إىل  انتقلــت  المؤسســة،  هيكلــة  إعــادة  مــن  وكجــزء  عــام 2019  ويف  والنظــام.  األعمــال 
كمــايل بنجــاح عامــاً ونصــف تــم تطبيــق  التخطيــط والتطويــر - تراخيــص كمديــر مــايل، وبعــد إ
الدمــج المؤسســي، وأصبحــت تحــت قيــادة الســيد ســعيد البنــاي حيــث قــام بقيادتنــا ونفذنــا 
الحســابات ضمــن  إدارة   – أول  كمديــر  أعمــل  اليــوم  والماليــة.  التشــغيلية  المشــاريع  بنجــاح 

القطــاع المــايل يف مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة.

ماذا تعلمت أو ماذا أضافت لك PCFC؟

منــذ انضمامــي لمؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة وحتــى اآلن، ومــع مــرور األعــوام 
أســهمت المؤسســة بتعزيــز آفــاق المعرفــة لــدي، مــن مفاهيــم المجمعــات الرئيســية يف 2011 
وحتــى االنضمــام إىل الوظيفــة الماليــة يف 2014، والمشــاركة يف المشــاريع الجديــدة واالســتحواذ 
هــذه   .2020 يف  المؤسســي  الدمــج  إىل   2017 يف  التنظيميــة  الوحــدات  قبــل  مــن  التجــاري 
الفتــرات والمتمثلــة بـــ11 عاًمــا كونــت لــدي خبــرة يف مجــاالت مختلفــة تمتــد مــن القطــاع المــايل 

المؤسســي وحتــى إدارة العمليــات الماليــة.

ما هو اإلنجاز المشرف الذي تفخر وتعتز به؟

كثر اللحظات فخراً بالنســبة يل هي عندما تم إنشــاء مركز الدعم المؤسســي بمؤسســة   كانت أ
المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة، وأبــدت قيــادة القطــاع المــايل ثقتهــم يب إلدارة األداء المــايل، 

غــرس ذلــك الكثيــر مــن الثقــة يب.

تعــد إدارة الحســابات جــزًءا ال يتجــزأ مــن أي مؤسســة، وهــي مســؤولة عــن تحديــد وقيــاس 
وتحليــل وتفســير وإيصــال المعلومــات الماليــة لتحقيــق أهــداف المؤسســة. أخبرنــا عــن أهــم 
الجهــود والتحديــات التــي يواجههــا قســم إدارة الحســابات يف تحقيــق األهــداف المنوطــة بــه؟

 كانــت فتــرة تطبيــق الدمــج هــي التحــدي األكبــر مــن المنظور المايل، إذ شــملت إعداد الميزانيات، 
والتدقيــق، وتوحيــد اإلجــراءات، ويرجــع الســبب لذلــك بســبب تنــوع مســار وتخصصــات الوحــدات 
المختلفــة، إال أنــه ومــع توجيهــات القيــادة الحكيمــة والتعــاون مــن جميــع الوحــدات التنظيميــة 

نجحنــا يف التغلــب عليهــا.

يف ضــوء المســؤوليات التــي تقــع علــى عاتــق وظيفتــك، مــا هــي مــا هــي أهــم المميــزات 
الحســابات"؟ "إدارة  يف  العمــل  بيئــة  يف  الموجــودة 

تتميــز بيئــة العمــل يف اإلدارة بالكفــاءة واالنضبــاط يف احتــرام مواعيــد التســليم النهائيــة، والتعلــم 
المســتمر خاصــة يف نطــاق ضريبــة القيمــة المضافــة، والتعامــل مــع التحديــات يف المشــاريع 

الجديــدة.

قــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، رعــاه هللا: "الوقــت هــو الحيــاة، ال 
نســتطيع تخزينــه أو إيقافــه، لــذا البــد مــن اســتثماره بالشــكل األمثــل، وكل دقيقــة مــن حياتنــا 
تســتحق أن نمألهــا بإنجــاز أو ســعادة أو عمــل".. بمــاذا توصــي الموظفيــن مــن خــالل هــذه 

المقولــة؟

الــذي يجعــل ديب واإلمــارات مكانًــا  بالتســامح والتعايــش  أنــا معجــب حًقــا بســموه وبإيمانــه 
للفــرص والســعادة. وحــول مقولــة ســموه أود أن أقــول لموظفــي المؤسســة أن يبذلــوا قصــارى 
جهدهم يف تنظيم وقتهم مما سيســاعدهم يف تنفيذ مهامهم اليومية والتغلب على التحديات 

بطريقــة فعالــة، وهــذا بــدوره سيســاعدهم يف تحقيــق النجــاح والســعادة.

برأيك، ما هي الصفات الشخصية التي تميز القائد الناجح؟

يكمــن نجــاح القائــد يف نزاهتــه والثقــة واالحتــرام اللذيــن يظهرهمــا لفريــق عملــه، إىل جانــب إظهــاره 
االمتنــان لهــم، والــذي ســيعود بإظهــار الدعــم الـــخالص مــن قبــل فريــق عملــه.

ما هي الهوايات التي تحب ممارستها؟

متابعة أخبار قطاع األعمال اإلقليمية والعالمية.	 
متابعة األحداث العالمية والتي ليست لها عالقة بعالم األعمال.	 
لعب الكريكيت واأللعاب المتعلقة باألرقام.	 

ما هي الحكمة أو المقولة التي تؤمن بها؟

"أبق عينيك على النجوم وقدميك على األرض".

.PCFC كلمة أخيرة توجهها لموظفي وموظفات

تعاونــوا، وتظافــروا، واعتــزوا بوقتكــم يف مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة، لتكونــوا 
مثــاالً يحتــذى بــه لألجيــال القادمــة.
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His Royal Highness Prince Abdulaziz bin Faisal bin Abdul Majeed Al Saud

Efficiency, discipline in honoring deadlines, continuous learning especially in 
VAT and other corporate compliance and challenges in new projects are the 
most important features in the work environment our department

Describe one typical day of your work? 

Corporate finance matter, audit issues, projects, budgets…. from the day PCFC 
underwent consolidation, every day is so dynamic

His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, said: "Time is life, 
we cannot store it nor stop it, so it must be invested in an optimal way, and 
every minute of our life deserves to be filled with achievements, happiness 
or work." What would you recommend to the employees of the corporation 
through this saying? 

I truly admire His Highness and his belief in tolerance and co-existence which 
make Dubai and UAE, a place of opportunity and happiness. In context to the 
quote of His Highness, I would like to tell the employees of Corporation to put 
the best efforts in organize themselves which would help you in executing your 
daily tasks and overcome challenges in an efficient manner. This in turn would 
help you in achieving the success with happiness.

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

The success of a leader lies in his integrity and the trust and respect that he 
shows in his/her followers along with a gratitude which would be returned in 
the form of whole-hearted support from his / her followers

What are your favorite hobbies?

•	 Following Business news regional and global
•	 Following non-business global events
•	 Playing cricket and number games

What is the wisdom or quote that you believe in? 

“Keep your eyes on the Stars and your feet on the Ground”.

A final word to the staff of PCFC? 

Cooperate, collaborate and cherish your time in PCFC setting the example for 
generation to come.

ID Card & a Brief Biography:

Full Name: Zahid Hussain Palana
Job title: Senior Manager – Management Accounts
Degree/ Specialization: Chartered Accountant from The Institute of Chartered 
Accountants of India
Career Experience: 4 years in Ernst and Young (Dubai Office), a Big 4 global 
audit Firm and 11 years in PCFC in finance function

Tell us about your joining the Ports, Customs and Free Zone Corporation. 

I joined PCFC in Jun 2011 as financial analyst in a specialized function of Master 
Community managed by Department of Planning & Development - Trakhees 
at a challenging time when Nakheel started implementing master community 
service charge concept in special development zone. Thereafter I joined core 
finance function in 2014 in addition to my existing responsibilities. In 2017, 
I moved to PCFC Group CFO office to look after Corporate Finance function 
where we successfully implemented system standardization project and VAT 
implementation both from business and system perspective. In 2019, as part of 
corporate restructure I moved to PCFC Trakhees as Finance Manager and after 
successfully completing 1.5 years became a part of PCFC Group Consolidation 
under the leadership of Mr. Saeed Al Bannai where we led and successfully 
implement operational and financial projects. Today I work as Senior Manager - 
Management accounting under PCFC Corporate Finance.

What has PCFC added to you? 

From the date I joined PCFC till date the horizon of my learning increased with 
every passing year. From Master Community concepts in 2011 to joining finance 
function in 2014, involvement in new ventures and commercial acquisition by 
PCFC Business Units in 2017 to PCFC Consolidation in 2020. The era of 11 
years has given a range of experience in varied field of corporate finance and 
operational finance.

What is the most honorable achievement you’re proud of? 

When PCFC Corporate Support Center was established and the leadership of 
PCFC Finance showed its trust to manage full finance function, that was the 
proudest moment which instilled a lot of confidence in me.

Management Accounting is an integral part of any organization, and it 
is responsible for identifying, measuring, analyzing, interpreting, and 
communicating financial information for the pursuit of an organization's 
goals. Tell us about the most important efforts and challenges the 
Management Accounting Department is facing in achieving its mandated 
objectives. 

The most challenging part was BU’s Consolidation from financial perspective 
which includes Budgeting, audit, unification of procedures. The reason for this 
is due to the diversity of the path and specializations of the different business 
units. But with the wise leadership and cooperation from all business units we 
have been successful in overcoming it.

In light of the responsibilities of your position, what are the most important 
features in the work environment of the " Management Accounting 
Department"? 
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Talented Employees مـــــــــواهب مـــوظفينــــــا

Through the Lens of Abdullah AlHabach - CEO Office Manager / Trakhees بواسطة عدسة عبدهللا الحبش - مدير مكتب الرئيس التنفيذي / تراخيص

Internal Activities and News Ramadan Competitionمسابقة رمضان األنشطـــــــــة واألخبــــــــــــــار الداخليــــــــــــة

Within the framework of a series of "Ramadan Al Khair" activities and programs, the Ports, 
Customs and Free Zone Corporation organized a virtual lecture titled "The Benefits of Fasting 
in the Holy Month of Ramadan", which was presented by His Eminence Sheikh Khaled Ismail 
Musabeh from Islamic Affairs and Charitable Activities Department During which he spoke 
about the virtues of fasting and the reward for reciting and completing the Quran in the month 
of Ramadan, calling on PCFC employees to completing Holy Quran before the end of the holy 
month.

يف إطــار سلســلة فعاليــات ومبــادرات "رمضــان الخيــر"، نظمــت مؤسســة الجمــارك والمــوائن والمنطقــة الحــرة 
محاضــرة افتراضيــة بعنــوان "فوائــد الصــوم يف شــهر رمضــان الكريــم" والتــي قدمهــا فضيلــة الشــيخ خالــد إســماعيل 
مصبــح مــن دائــرة الشــؤون اإلســالمية والعمــل الخيــري. وتحــدث خاللهــا عــن فضائــل الصــوم، وثــواب ختــم وتــالوة 
القــرآن يف شــهر رمضــان، داعيــاً موظفــي المؤسســة علــى التنافــس يف ختــم القــرآن الكريــم قبــل نهايــة الشــهر 

الفضيــل.

Within the framework of the "Ramadan Al Khair" activities and programs, we are pleased 
to launch a competition

Inspired by the Quran
Which enhances the religious knowledge of employees by asking questions related to the 

Holy Qur’an, during the holy month of Ramadan.

The employee who will provide the correct answers to all the questions will be qualified 
to win.

Note that the winner of the competition will be chosen using a lottery, and the winner 
will receive a prize that will be announced after Eid and have their names added to the 

newsletter

Question 2: How many prophets are mentioned in the Holy Quran?

يف إطار فعاليات وبرامج "رمضان الخير" يسرنا إطالق مسابقة

من وحي القرآن
والتي تعزز المعرفة الدينية لدى الموظفين عبر طرح أسئلة عن القرآن الكريم خالل شهر رمضان المبارك

وسيتأهل للفوز الموظف الذي سيقوم بتوفير اإلجابات الصحيحة على جميع األسئلة

علماً أنه بعد االنتهاء من المسابقة، سيتم اختيار الفائز بنظام القرعة، وسيحظى الفائز بجائزة سيتم 
اإلعالن عنها على صفحات النشرة اإللكترونية بعد عيد الفطر المبارك

السؤال الثاين: كم عدد الرسل الذين ذكرت أسماؤهم يف القرآن الكريم؟

A virtual lecture on " Benefits of fasting during Ramadan "
محاضرة افتراضية حول "فوائد الصوم يف شهر رمضان الكريم"

Kindly send your answer through:
يرجى إرسال اإلجابات عبر:

Communication@pcfc.ae
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 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.


