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The Department of Planning and Development - Trakhees, the regulatory arm of the Ports, Customs 
and Free Zone Corporation in Dubai, achieved a remarkable growth during the first quarter of 2022, 
represented in the completing more than 8,000 transactions through the Licensing Department of 
Trakhees, with a growth rate of 40% compared to same period in 2021.

Eng. Abdulla Belhoul, CEO of the Department of Planning and Development - Trakhees, confirmed 
that Trakhees is seeking this year to achieve positive growth rates in the commercial licensing 
sectors in its special development areas under its jurisdiction, pointing to the tireless efforts 
made by the Licensing Department in the field of sustainable economy to enhance the process of 
economic growth.

Belhoul pointed out the keenness of the Trakhees Department to implement the vision of His 
Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE 
and Ruler of Dubai, which aims to support the national economy, that contributes to making Dubai 
a preferred global destination for investment. Belhoul added: "By adopting a culture of excellence 
in performance to ensure happiness and satisfaction of customers, Trakhees pursues a strategic 
vision that aims to develop and expand services for the benefit of individuals and companies, and 
consolidate the unique position that Dubai occupies in the field of business”.

The statistics, issued by the Department of Planning and Development - Trakhees, indicated a 
growth in the percentage of demand for Federal Law Licenses services by the department’s 
customers, both individuals and companies, by 53% to reach 4,010 transactions during the first 
three months of 2022, where the licenses renewal service ranked the first with 1788 transactions, 
a growth rate of 52%, followed by the service of modifying licenses with 731 transactions and a 
growth rate of 215%.

In this regard, Belhoul explained that the Trakhees Department is keen to support and accelerate 
the pace of business by providing the required services regarding small and medium projects and 
establishments, pointing out that more than 550 new commercial names have been reserved during 
the first quarter of 2022 in the special development areas that fall under the jurisdiction of the 
Ports, Customs and Free Zone Corporation with a growth rate of 35% compared to the same period 
last year.

Regarding Government Services Transactions, the reports indicated that the number of government 
transactions increased by 40% during the first quarter of 2022, which was accompanied by a 
growth in the number of work permits issued by the department by 84% over the same period last 
year, reaching 1,720 work permits approved in Dubai, compared to 936 last year, the Employment 
Visa Renewal service was also elevated, with a growth rate of 22%, through 736 transactions, as 
well as the Employment Visa Amendment service, by 103 transactions, with a growth rate of 178%.
Belhoul explained: "In total, the International City ranked first in the list of sites that obtained 
Federal Law Licensing transactions with 163 licenses, then Al Barsha (South) came in second place, 
followed by the Dragon Market, then Palm Jumeirah and Palm Deira."

Belhoul added that the Trakhees Department aspires to enhance the first position occupied by 
the UAE in the Global Entrepreneurship Index 2022, as it is the best entity to establish and start 
businesses, stressing that the Trakhees Department will continue to assist the work teams and 
in cooperation with various partners towards improving and developing the level of services it 
provides, such as the issuance of commercial licenses and work permits, and other incentives and 
facilities that ensure keeping pace with the aspirations of business leaders and investors.

“We remember our founding father, the mentor, our role model in humanitarian work, who fed people, watered trees, had mercy for 
the poor and fulfilled the needs of the destitute. He offered his heart to the homeless and the impoverished, and to them he was 

their home and their homeland. May God have mercy on him and may he dwell in paradises as wide as the heavens and earth. Amen”

"يف يوم زايد للعمل اإلنساين .. نستذكر الوالد المعلم المؤسس .. قدوتنا يف العمل اإلنساين، الذي أطعم البشر .. وسقى الشجر .. ورحم الفقير .. وسد حاجة 
المسكين .. وكان لأليتام والمحتاجين قلباً ووطناً وسكناً .. رحمه هللا واسكنه جناناً عرضها السماوات واألرض .. آمين ."

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

تمكنــت دائــرة التخطيــط والتطويــر- تراخيــص، الــذراع التنظيمــي لمؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة بــديب، 
كثــر مــن 8 آالف معاملــة مــن خــال إدارة  مــن تحقيــق نمــو ملحــوظ خــال الربــع األول مــن عــام 2022، تمثــل يف إنجــاز أ

الترخيــص بدائــرة "تراخيــص"، بمعــدل نمــو بلــغ 40% مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن عــام 2021.

كــد المهنــدس عبــدهللا بالهــول، الرئيــس التنفيــذي لدائــرة التخطيــط والتطويــر – تراخيــص، بــأن الدائــرة تســعى خــال  وأ
العــام الحــايل إىل تحقيــق معــدالت نمــو إيجابيــة متناميــة يف قطاعــات الترخيــص التجــاري يف مناطــق التطويــر الخاصــة 
الترخيــص يف مجــال االقتصــاد المســتدام بهــدف تعزيــز  التــي تبذلهــا إدارة  إىل الجهــود الحثيثــة  التابعــة لهــا، مشــيراً 
مســيرة النمــو االقتصــادي وتحقيــق رؤيــة المؤسســة المتمثلــة يف تعزيــز مكانــة ديب كمركــز رائــد مســتدام لدعــم القطــاع 

االقتصــادي علــى الصعيــد العالمــي.

ولفــت بالهــول إىل حــرص دائــرة "تراخيــص" علــى تنفيــذ رؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب 
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب، رعــاه هللا، الراميــة إىل دعــم االقتصــاد الوطنــي بمــا يســهم يف جعــل ديب 
وجهــة عالميــة مفضلــة لاســتثمار، وأضــاف: "عــن طريــق تبنــي ثقافــة التميــز يف األداء لضمــان ســعادة ورضــا المتعامليــن، 
تســعى تراخيــص إىل تطويــر وتوســيع الخدمــات لصالــح األفــراد والشــركات، وترســيخ المكانــة المتفــردة التــي تحتلهــا 

ديب يف مجــال األعمــال".

وأشــارت اإلحصائيــات، التــي أصدرتهــا دائــرة التخطيــط والتطويــر- تراخيــص، إىل نمــو نســبة اإلقبــال علــى خدمات الرخص 
المحليــة مــن قبــل متعاملــي الدائــرة، مــن أفــراد وشــركات، بنســبة 53% لتصــل إىل 4010 معاملــة خــال األشــهر الثاثــة 
األوىل لعــام 2022، حيــث احتلــت خدمــة تجديــد الرخــص المحليــة المرتبــة األوىل بعــدد 1788 معاملــة بنســبة نمــو بلغــت 

52%، تليهــا خدمــة تعديــل الرخــص المحليــة بعــدد 731 معاملــة ونســبة نمــو بلغــت %215.

وأوضــح الرئيــس التنفيــذي لتراخيــص أن الدائــرة حريصــة علــى دعــم وتســريع وتيــرة األعمــال عن طريــق تقديم الخدمات 
كثــر مــن 550 اســم تجــاري جديــد خــال  المطلوبــة بشــأن المشــاريع والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، الفتــاً إىل حجــز أ
الربــع األول مــن 2022 يف مناطــق التطويــر الخاصــة التــي تدخــل تحــت إشــراف مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة 

الحــرة، بواقــع نمــو بلــغ 35% مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي.

وعــن معامــات الخدمــات الحكوميــة، أشــارت التقاريــر إىل نمــو عــدد المعامــات الحكوميــة خــال الربــع األول مــن عــام 
2022 بنســبة 40%، والــذي صاحبــه نمــو يف عــدد إقامــات العمــل التــي أصدرتهــا الدائــرة بنســبة 84% مــن نفــس الفتــرة 
خــال العــام الماضــي، ليصــل إىل اعتمــاد 1720 إقامــة عمــل يف ديب يف مقابــل 936 العــام الماضــي، كمــا تــم التقــدم علــى 
خدمــة تجديــد إقامــة عمــل بواقــع نمــو بلــغ 22% مــن خــال 736 معاملــة، وكذلــك خدمــة تعديــل إقامــة عمــل بواقــع 

103 معاملــة ونســبة نمــو ارتفعــت إىل %178.

وأوضــح بالهــول: "إجمــاالً، احتلــت المدينــة العالميــة المرتبــة األوىل يف قائمــة المواقــع الحاصلــة علــى معامــات الرخــص 
المحليــة لصالــح بواقــع 163 رخصــة، ثــم جــاء يف المرتبــة الثانيــة منطقــة البرشــاء (جنــوب)، يتبعهــا ســوق التنيــن ثــم نخلــة 

جميــرا، تليهــا نخلــة ديــرة".

وأضــاف بالهــول أن "تراخيــص" تطمــح إىل تعزيــز المكانــة األوىل التــي احتلتهــا دولــة اإلمــارات يف المرصــد العالمــي 
لريــادة األعمــال 2022 كونهــا الجهــة األفضــل لتأســيس وبــدء األعمــال التجاريــة، مؤكــداً أن المؤسســة تواصــل وبجهــود 
فــرق العمــل وبالتعــاون مــع مختلــف الشــركاء مســيرتها لتحســين وتطويــر مســتوى الخدمــات التــي تقدمهــا مثــل إصــدار 
كبــة تطلعــات رواد  الرخــص التجاريــة وإصــدار إقامــات العمــل، وغيرهــا مــن مقومــات وتســهيات تحفيزيــة تضمــن موا

ومســتثمري األعمــال يف اإلمــارة.

Trakhees achieves 40% growth in the first 
quarter of 2022

"تراخيــص" تحقــق نســبة نمــو 40% يف الربــع 
األول مــن 2022
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Belhoul: We seek to enhance Dubai's position in the Global Entrepreneurship Index بالهــول: نســعى إىل تعزيــز مكانــة ديب يف مؤشــر ريــادة األعمــال 
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"Excellence is the gradual 
result of always striving to 
do better" 

Pat Riley

"التميز هو النتيجة التدريجية 
للسعي الدائم يف القيام بعمل 

أفضل" 

بات رايلي 

Here we are in the first quarter of 2022.. and the wheel of life has increased in pace... and 
the days are running in the blink of an eye... The daytime sun hardly rises until we witness 
its setting... Each one of us strives for what is easy for him... The student in his school.. The 
employee is at his job.. The merchant in his shop... Time passes like a phantom... The hours a 
person spends with his family at the end of the day are considered prize... My father has always 
loved the family gathering... My father taught me that a person's happiness is his family.

My father taught me, that no matter how many your responsibilities, there are those who are 
waiting for you to talk to check on them... there are those who are waiting for your visit.. My 
father always repeats the hadith of the Prophet, may Allah’s blessings and peace be upon him: 
“The bond of family is suspended from the Throne and it says: Whoever upholds me, Allah will 
uphold him. Whoever severs me, Allah will sever him”.

My father taught me that the weekly gathering with my grandmother is one of the most 
important duties.. My father taught me to greet my grandfather and grandmother before and 
after each travel journey.. My father taught me to visit them, especially on holidays and other 
occasions.. My father taught me that the connections goes beyond family to spread to relatives 
and Friends.. My father instilled in me that people care for people, especially in the hard times.

Adnan AbdulNasser AlKhaja
Chief Accountant -  Finance Department

هــا نحــن ذا يف الربــع األول مــن عــام 2022 .. وعجلــة الحيــاة زادت وتيرتهــا ... واأليــام تجــري كلمــح البصــر ... ال تــكاد 
شــمس النهــار تشــرق حتــى نشــهد غروبهــا ... يســعى كل امــرئ منــا لمــا هــو ميســر لــه .. الطالــب يف مدرســته .. 
الموظــف يف وظيفــه.. التاجــر يف دكانــه ... الوقــت يمضــي كالســراب ...ســويعات يقضيهــا المــرء مــع أهــل بيتــه يف 
آخــر النهــار تعتبــر غنيمــة ... لطالمــا أحــب أيب لمــة األســرة ... أيب علمنــي أن ســعادة المــرء و ســكنه هــي أســرته .. 

علمنــي أيب مهمــا كثــرت مشــاغلك هنــاك مــن ينتظــر ســؤالك عنــه ... هنــاك مــن ينتظــر زيارتــك..  لســان حــال أيب 
يــردد حديــث نبــي هللا صلــى هللا عليــه وســلم: (الرَِّحــُم معلَّقــةٌ بالعــرِش تقــوُل : َمــن َوَصلنــي وصَلــه هللاُ وَمــن 

قطعنــي قطعــه هللاُ).

علمنــي أيب أن التجمــع األســبوعي عنــد الجــدة مــن أهــم الواجبــات.. علمنــي أيب أن أســلم علــى جــدي و جــديت قبــل 
وبعــد الســفر.. علمنــي أيب أنــه واجــب علينــا صلــة األرحــام و بخاصــة يف األعيــاد و غيرهــا مــن المناســبات.. علمنــي 
أيب أن الصلــة تتجــاوز األنســاب لتعــم المعــارف و األصدقــاء.. أيب غــرس فينــي أن النــاس للنــاس وخاصــة يف األوقــات 

الصعبة.

عدنان عبد الناصر الخاجة
محاسب رئيسي  -اإلدارة المالية

My Father Taught Me...
علمني أيب ...

To the Point Excellencyأمــــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــد الـــــتميـــــــــــــــــــــز

Internal Activities and News Ramadan Competitionمسابقة رمضان األنشطـــــــــة واألخبــــــــــــــار الداخليــــــــــــة

On the occasion of Zayed Humanitarian Day, the Ports, Customs and Free Zone 
Corporation organized a Group Iftar initiative for the workers of the Jebel Ali Free Zone.

EHS Ports Section has conducted today awareness session to DP World Security Officers 
in Port Jebel Ali covering Tanker Berth Safe Work Procedures to ensure Security Officer 
which are assigned for Tanker Berth in Port Jebel Ali are familiar with Port Regulations and 
Safe Work Permit Procedures. The Session covered below safety aspects.

اإلفطــار  مبــادرة  الحــرة  والمنطقــة  والجمــارك  المــوائن  مؤسســة  نظمــت  اإلنســاين،  للعمــل  زايــد  يــوم  بمناســبة 
علــي. بجبــل  الحــرة  المنطقــة  لعمــال  الجماعــي 

ألقــت إدارة البيئــة والصحــة والســامة بدائــرة التخطيــط والتطويــر - تراخيــص محاضــرة توعويــة لفريــق عمــل 
إدارة األمــن بمجموعــة دي يب وورلــد العالميــة للتحــدث عــن إجــراءات اســتخراج تصريــح العمــل اآلمــن داخــل 
أرصفــة الناقــات. وتضمنــت المحاضــرة، التــي ألقاهــا ممثلــي قســم المــوائن والنقــل البحــري بالدائــرة، نبــذة عــن 
إجــراءات األمــن المتبعــة داخــل األرصفــة خاصــة عنــد تواجــد ناقــات النفــط وكذلــك إجــراءات الســامة التــي 

يجــب اتباعهــا وطــرق اإلبــاغ عــن الحــوادث فــور وقوعهــا.

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: What is the surah called “Surat Al-Baraa”?

يف إطار فعاليات وبرامج "رمضان الخير" يسرنا إطاق مسابقة

من وحي القرآن
والتي تعزز المعرفة الدينية لدى الموظفين عبر طرح أسئلة عن القرآن الكريم خال 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 
اإلعان عنها على صفحات النشرة اإللكترونية بعد عيد الفطر المبارك

السؤال: ما هي السورة التي سميت بسورة البراءة؟

Group Iftar Initiative

Awareness Session about Tanker Berth Safe Work Procedures

مبادرة اإلفطار الجماعي

محاضرة توعوية حول إجراءات استخراج تصريح العمل اآلمن داخل أرصفة الناقالت

Kindly send your answer through:
يرجى إرسال اإلجابات عبر:

Communication@pcfc.ae
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أحمد إبراهيم صالح: نسعى يف المؤسسة إىل حل وترجمة التحديات 
إىل خدمات تسهم يف تحسين جودة األعمال

Ahmed Ibrahim Saleh: In PCFC we seek to solve and 
translate challenges into services that contribute to 

improving the quality of business

أســهمت جهــوده يف توســيع قاعــدة المتعامليــن، وتــم اختيــار المشــروع الــذي كان يديــره كأحــد البرامــج 
المعتمــدة مــن ضمــن مبــادرة "ديب 10X"، ويدعــو الموظفيــن أن يضعــوا اإلتقــان يف العمــل نصــب أعينهــم

His efforts contributed to expanding the base of customers, and the project he was 
managing was selected as one of the approved programs within the “Dubai 10X” initiative, 
and he calls on employees to put perfection at work

“
„

البطاقة الشخصية ونبذة مختصرة عن السيرة الذاتية:

االسم الثاليث: أحمد إبراهيم صالح
المسمى الوظيفي: مدير إدارة المشاريع يف إدارة نظم المعلومات

الشهادة/ التخصص: ماجستير يف إدارة اإلعمال - بكالوريوس يف علوم الحاسب اآليل

الخبرة العملية: 

من 2001 - 2008: القيادة العامة لشرطة ديب - إدارة الخدمات اإللكترونية
2008 - حتى تاريخه: مؤسسة الموائن والجمارك والمنطقة الحرة

 
حدثنا عن تاريخ انضمامك إىل مؤسسة الموائن والجمارك والمنطقة الحرة.

 انضممــت إىل مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة يف عــام 2008، حيــث توظفــت يف البدايــة كـــمدير إدارة 
الحســابات، وبعدهــا تدرجــت إىل وظيفــة مديــر قســم إدارة الحســابات، والتــي قمــت مــن خالهــا بــإدارة حســابات 
نخبــة مــن المتعامليــن عبــر تلبيــة متطلباتهــم والمســاهمة يف حــل مشــاكلهم، فقــد كان القســم يديــر حســابات مــا 
يقــارب 30 شــركة متنوعــة أهمهــم "نخيــل" و"لمتلــس" و"مجمــع ديب للذهــب واأللمــاس" وغيرهــا مــن الشــركات 

والجهــات.

وبعدهــا توليــت يف عــام 2013 وظيفــة المديــر التجــاري، حيــث كانــت جاهزيــة البنيــة التحتيــة لمؤسســة المــوائن 
والجمــارك والمنطقــة الحــرة آنــذاك تســاعد وتدعــم خدمــات المؤسســات والهيئــات المحليــة المختلفــة يف إمــارة 
ديب، وبالتــايل حظيــت بهــذه الوظيفــة حتــى أقــوم بتلبيــة متطلبــات هــذه الجهــات، وقــد أثمــرت جهودنــا باســتقطاب 
إبــراز اســم ومكانــة  الــذي عمــل علــى  جهــات وشــركات إضافيــة إضافــة إىل توســيع قاعــدة المتعامليــن، األمــر 

المؤسســة علــى المســتوى المحلــي، كمــا أســهمنا يف تعزيــز العائــد المــايل للمؤسســة. 

ويف عــام 2018، تــم اختيــاري ألتــوىل قيــادة فريــق المشــاريع علــى مســتوى المؤسســة، وإىل اآلن أنــا أتــوىل نفــس 
كتســبت خــال مســيريت الطموحــة يف المؤسســة خبــرات إداريــة عديــدة يف نطاقــات  المهمــة، ويجــدر بالذكــر بأننــي ا

ومجــاالت مختلفــة شــكلت إضافــة كبيــرة يل، إىل جانــب مهــارايت وخبــرايت يف تقنيــة المعلومــات.

ماذا تعلمت أو ماذا أضافت لك PCFC؟

أضافــت يل مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة الكثيــر، فــإىل جانــب تعزيــز مهــارايت يف نطــاق العلــوم 
التقنيــة.. تعلمــت خــال مســيريت ســبل التعامــل مــع المتعامليــن وطــرق التعــرف إىل مشــاكلهم وتحدياتهــم، 
والســعي إىل حلهــا مــن خــال ترجمــة تلــك التحديــات إىل خدمــات تســهم يف تســهيل أمورهــم وتحســين جــودة 
أعمالهــم. هــذه العمليــة ســاعدتني يف االنخــراط يف حيــاة المتعامليــن، وأســهمت يف تكويــن عاقــات متينــة معهــم، 
وعملــت علــى بنــاء والئهــم، ممــا أثمــر يف تعزيــز ثقتهــم بنــا حتــى باتــوا يلجــؤون إلينــا ويطلبــون مشــورتنا يف أمــورة 
كتســابها مــن  عديــدة، األمــر الــذي يبعــث علــى الفخــر خاصــة عندمــا تــرى أثــر مبادراتــك وأعمالــك والثقــة التــي تــم ا

خــال مــا قدمتــه لهــم، وبالطبــع عــزز ذلــك مــن معــاريف وأثــرى مــن خبــرايت.

ما هو اإلنجاز المشرف الذي تفخر وتعتز به؟

ال تقتصــر إنجــازايت علــى نطــاق واحــد، إنمــا تمتــد إىل قائمــة مــن اإلنجــازات كان مــن أبرزهــا اختيــار برنامــج "نــاو" 
الــذي قمــت باإلشــراف عليــه يف المؤسســة، وذلــك كأحــد البرامــج المعتمــدة مــن ضمــن مبــادرة "ديب 10X" يف 
القمــة العالميــة للحكومــات الــذي تــم تشــكيله مــن قبــل المجلــس التنفيــذي إلمــارة ديب بتوجيــه مــن صاحــب 
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب، رعــاه هللا، 
بهــدف إنشــاء نمــاذج اســتباقية وتطويــر العمــل الحكومــي يف إمــارة ديب، حيــث قمــت بعــرض هــذا اإلنجــاز المشــرف 
علــى ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، ويل عهــد ديب رئيــس المجلــس التنفيــذي، عبــر منصــة 
المؤسســة يف معــرض جيتكــس 2018، ولــن أنســى هــذا اإلنجــاز وســيظل بمثابــة وســام فخــر واعتــزاز ودافــع لمزيــد 

مــن العطــاء.

كمــا تــم اختيــاري لتمثيــل المؤسســة يف القطــاع الجمركــي والماحــي مــن ضمــن فريــق الدولــة الــذي بحــث ســبل 
التعــاون الحكومــي المشــترك مــع جمهوريــة أوزباكســتان، باإلضافــة إىل ذلــك أفتخــر بأننــي كنــت ضمــن الفريــق 
الــذي قــام بإعــداد وإنشــاء "مكتبــي"، حيــث قمنــا بعرضــه بعــد إطاقــه علــى دائــرة المــوارد البشــرية لحكومــة ديب، 

وبعــض الجهــات الحكوميــة.

مــن ضمــن إنجــازايت أننــي عملــت كمديــر مشــروع لمركــز البيانــات، وتوليــت مســؤولية توفيــر وإنشــاء مبنــى توليــد 
الطاقــة لمركــز البيانــات، وهــو المبنــى الفرعــي الخــاص بتوفيــر الكهربــاء والمولــدات االحتياطيــة لتشــغيل مركــز 
البيانــات علــى مــدار الســاعة ويف حالــة الطــوارئ، األمــر الــذي وّفــر مبالــغ طائلــة باعتبــاره مجهــود داخلــي ضمــن 

المؤسســة.  

تعــد هيكلــة المشــاريع الكيــان المســؤول عــن توضيــح منهجيــات وأدوات إدارة المشــاريع يف أي مؤسســة، 
حدثنــا عــن أهــم الجهــود التــي تبذلهــا والتحديــات التــي تواجههــا يف ســبيل تحقيــق األهــداف المنوطــة بــك. 

مــن أبــرز الجهــود يف هيكلــة المشــاريع هــي توفيــر األدوات والوســائل والمنهجيــات والعمليــات وحوكمتهــا، باإلضافــة 
تحديــد أطــر العمــل الخاصــة بمــدراء المشــاريع ممــا يســاعدهم يف القيــام مهامهــم بطريقــة سلســة ومرنــة ومتطــورة 
لضمــان تحقيــق أهــداف المشــاريع بنجــاح، كمــا أننــا نعــد الواجهــة الرئيســية ألي تدقيــق يختــص بالمشــاريع مــدى 

تطورهــا، والمخاطــر المتعلقــة بهــا.

قــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، رعــاه هللا: "أن اإلنجــاز والتفــوق ال حــدود لهمــا والتمّيــز 
طريــق لهــا بدايــة وآفاقهــا ال نهائيــة".. بمــاذا توصــي الموظفيــن مــن خــالل هــذه المقولــة؟

أوصيهم بالعمل والمثابرة يف العمل، وإخاص األعمال لوجه هللا، حتى يجازيكم هللا بالمثل.

 
برأيك، ما هي الصفات الشخصية التي تميز القائد الناجح؟

القائــد الناجــح هــو مــن يمنــح الثقــة للموظفيــن ويمكنهــم مــن إنجــاز مهامهــم، ويوفــر لهــم البيئــة المناســبة واألدوات 
التــي تســاعدهم يف تأديــة مهامهــم، ويوضــح لهــم نهــج وأهــداف القيــادة العليــا حتــى يســتطيعون أن يبدعــوا يف 
ســبيل تحقيــق هــذه األهــداف ويكونــون عنصــر داعــم لهــا، وأن يؤمــن بــأن كل فكــرة قابلــة للنقــاش والتطبيــق، وأن 

كل فكــرة لهــا طريقهــا الخــاص للنجــاح.

كمــا أن القائــد الناجــح يحــرص علــى أخــذ جميــع األفــكار المطروحــة بعيــن االعتبــار بغــض النظــر عــن مقــدم هــذه 
الفكــرة، ويعمــل علــى قيــادة الفريــق بنهــج واضــح يتســم بالشــفافية، وهــو مــن ينظــم العمــل حتــى يصــل الفريــق 
لألهــداف المرجــوة، وأخيــراً.. القائــد الناجــح هــو مــن يضــع الشــخص المناســب يف المــكان المناســب، وذلــك بعــد 

االنخــراط مــع فريــق عملــه ومتابعتهــم.

ما هي الهوايات التي تحب ممارستها؟

كــرة القــدم، وركــوب الدراجــة، ومشــاهدة أفــام الســينما، واالطــاع علــى أحــدث التقنيــات والتطبيقــات العالميــة 
واالســتمتاع بتجربتهــا إن أمكــن.

مقولة أو حكمة أو مثل تؤمن بها؟

الوقت كالسيف..

.PCFC 1كلمة أخيرة توجهها لموظفي وموظفات

أدعــو موظفــي وموظفــات المؤسســة أن يضعــوا اإلتقــان يف العمــل نصــب أعينهــم، فكمــا يحــرص اإلنســان علــى 
تقديــم أفضــل مــا لديــه ألهلــه، أدعوهــم للحــرص علــى التفــاين وتقديــم أفضــل مــا لديهــم يف العمــل.
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His Royal Highness Prince Abdulaziz bin Faisal bin Abdul Majeed Al Saud

 
Project Structuring is the entity responsible for clarifying project management 
methodologies and tools in any organization. Tell us about the most important efforts you 
are making and the challenges you face in order to achieve your goals.

One of the most important efforts in structuring projects is to provide tools, methodologies, 
and processes and governance, in addition to defining the frameworks for Project Managers, 
which helps them to carry out their tasks in a smooth, flexible and developed manner to ensure 
the successful achievement of project objectives.
 
His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, may Allah protect him, said: 
“Achievement and outrivaling has no limits, and excellence is a way that has a starting 
point but never-ending horizons”. What would you recommend to the employees of the 
corporation through this saying?

I advise them to work and persevere in work, and to dedicate it to the sake of Allah, so that 
Allah may reward them with the same.
 
In your opinion, what are the personal qualities that distinguish a successful leader?

A successful leader is the one who gives confidence to employees and enables them to 
accomplish their tasks, provides them with the appropriate environment and tools that 
help them perform their duties, and explains to them the approach and objectives of higher 
leadership so that they can be creative to achieve these goals and be a supportive element for 
them. A successful leader believes that every idea is negotiable and applicable and each idea 
has its own path to success.

Also, the successful leader is keen to take all the ideas considered regardless of who presented 
this idea and works to lead the team with a clear and transparent approach, and he is the one 
who organizes the work until his team reaches the desired goals. Finally, the successful leader 
is the one who puts the right person in the right place, after engaging with his work team and 
following them up.
 
What are your favorite hobbies?

Football, cycling, watching films in the cinema, getting acquainted with the latest technologies 
and international applications and enjoying their experience if possible.
 
What is the wisdom or statement that you believe in?

Time is like a sword..
 
A final word to the staff of PCFC.

I call PCFC employees to put perfection in work in mind, as a person is keen to provide the best 
of what he has for his family, I call them to strive for dedication and provide the best of what 
they have at work as well.

ID Card & a Brief Biography:

Full Name: Ahmed Ibrahim Saleh
Job Title: Director of Project Management - PMO – Information Technology Department
Degree/ Major: Master of Business Administration - Bachelor of Computer Science

Career Experience:  

2001 - 2008: Dubai Police - Electronic Services Department
2008 to date: Ports, Customs and Free Zone Corporation
 
2. Tell us about your joining the Ports, Customs and Free Zone Corporation.

I joined the Ports, Customs and Free Zone Corporation in 2008, where I was initially employed 
as an Account Manager, and then the Head of Account Manager, through which I managed the 
accounts of elite customers by meeting their requirements and contributing to solving their 
problems. The Section was managing around 30 diversified companies, the most important of 
which are Nakheel, Limitless, Dubai Gold and Diamonds Park and other companies and entities.

Then, in 2013, I was promoted to the position of Commercial Director, as the readiness of 
the infrastructure ofthe PCFC at that time helped and supported the services of various local 
institutions and authorities in the Emirate of Dubai, and therefore I got this job in order to 
meet the requirements of these entities, and our efforts have resulted in attracting additional 
entities and companies which helps in expanding the base of our customers, which served to 
highlight the name and position of PCFC at the local level, and also contributed to enhancing 
the financial return of the corporation.

In 2018, I was chosen to lead the project team at the enterprise level, and until now I am taking 
on the same task. It is worth mentioning that during my ambitious career in the corporation, 
I acquired many administrative experiences in different sectors and fields that were a great 
addition to me, furthermore to my skills and expertise in information technology.
 
What has PCFC added to you?

The Ports, Customs and Free Zone Corporation added a lot to me. In addition to enhancing 
my skills in the field of technical sciences, I learned ways to deal with customers and ways to 
identify their problems and challenges, and seek to solve them by translating those challenges 
into services that contribute to facilitating their affairs and improving the quality of their work. 
This process helped me get involved in the lives of the customers, and contributed to the 
formation of solid relationships with them, and worked to build their loyalty, which resulted 
in enhancing their confidence in us since they now turn to us and seek our advice in many 
matters, which is a matter of pride, especially when you see the impact of your initiatives 
and actions and the trust that was gained through my job, and of course that enhanced my 
knowledge and enriched my experience.
 
What is the most honorable achievement you’re proud of?

My achievements are not limited to one scope, but extend to a list of achievements, the 
most prominent of which was the selection of the “NAU” initiative, which I supervised at the 
corporation, as one of the approved programs within the “Dubai 10X” initiative at the World 
Government Summit, which was formed by The Executive Council of Dubai under the guidance 
of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister 
of the UAE and Ruler of Dubai, with the aim of establishing proactive models and developing 
government work in Dubai, where I presented this supervisory achievement to His Highness 
Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid is the Crown Prince of Dubai and the Chairman 
of The Executive Council, on the PCFC’s stand at GITEX 2018, and I will not forget this 
achievement and it will remain a badge of pride and motive for more giving.

I was also chosen to represent the corporation in the customs and maritime sector as part 
of the UAE team that discussed ways of joint governmental cooperation with the Republic of 
Uzbekistan. In addition, I am proud that I was part of the team that prepared and established 
“Maktebi”, which we presented after its launch to the Dubai Government Human Resources 
Department and some government entities.

In addition to my achievements, I worked as a Project Manager for the data center, and I was 
responsible for providing and constructing the power generation building for the data center, 
which is the sub-building for providing electricity and backup generators to operate the data 
center around the clock and in case of emergency, which saved huge amounts of money as it’s 
an internal effort within the corporation.
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Getting enough sleep is important in maintaining our everyday health, wellbeing and general 
ability to function well throughout the day. During the Holy Month, our normal sleep schedule 
can be disrupted by social gatherings and activities, which often run late into the night - 
altering our sleeping and eating habits. This can upset our biological clocks and affect our 
general health in a number of ways.

Some of the most common effects of lack of sleep are as follows:

Headaches and mood swings

Our body maintains a circadian rhythm - an internal 24-hour clock that plays a critical role 
when we fall asleep and wake up. Any changes in our sleeping pattern can disrupt this rhythm, 
often resulting in mood swings and short-temperedness, and for some, making them more 
susceptible to headaches and migraines.

Impact on cognitive function

Getting proper rest helps us to think clearly, retain and recall information, and aids our 
decision-making. When we don’t get enough sleep, it becomes more difficult to concentrate 
and pay full attention, our reaction times slow down, and even our creative and problems-
solving abilities can be impacted.

Weight gain

Dr. Muneer Alobeidli, says, “Sleep deprivation causes changes to the hormones that control 
appetite and hunger. Lack of sleep can affect your decision-making when it comes to what 
to eat, often leading to giving in to cravings for fatty, sugary junk food, and gain weight more 
easily.”

Tips for better sleep during Ramadan:

Try to regulate your sleep pattern

Longer blocks of sleep are more beneficial than multiple short naps but a 20-minute power 
nap in the afternoon can revive flagging energy and focus levels. Try planning an adjusted 
sleep routine for Ramadan so that you’re sleeping and waking at the same time every day. 
This will help your body get into a rhythm for more restful sleep.

Watch what you eat and drink

Avoid eating heavy, fatty or sugary foods at Iftar – your sleep can be disrupted as your body 
works overtime to digest your meal. Avoiding caffeine for several hours before bedtime can 
also aid a restful sleep.
 
The right sleep environment

A quiet and dark space is ideal for falling and staying asleep. Avoid using electronic devices 
such as your mobile phone, laptop and TV close to bedtime as studies suggest that the blue 
light from screens can interfere with quality sleep.

الحصــول علــى قســط كاٍف مــن النــوم مهــم للحفــاظ علــى صحتنــا اليوميــة وعافيتنــا وقدرتنــا العامــة علــى العمــل 
بشــكل جيــد طــوال اليــوم. خــال الشــهر الفضيــل يمكــن أن يتعطــل جــدول نومنــا المعتــاد بســبب التجمعــات 
واألنشــطة االجتماعيــة، والتــي غالبــاً مــا تســتمر حتــى وقــت متأخــر مــن الليــل ممــا يــؤدي إىل تغييــر عاداتنــا يف 

النــوم واألكل. هــذا يمكــن أن  يؤثــر علــى ســاعاتنا البيولوجيــة و صحتنــا العامــة بعــدة طــرق.

فيما يلي بعض اآلثار األكثر شيوعاً لقلة النوم:

الصداع وتقلبات المزاج

يحافــظ جســمنا علــى إيقــاع الســاعة البيولوجيــة، وهــي ســاعة داخليــة تعمــل علــى مــدار 24 ســاعة تلعــب دوًرا 
مهًمــا عندمــا نغفــو ونســتيقظ. يمكــن أن تــؤدي أي تغييــرات يف نمــط نومنــا إىل اضطــراب هــذا اإليقــاع، وغالبــاً مــا 

كثــر عرضــة لإلصابــة بالصــداع والصــداع النصفــي. يــؤدي ذلــك إىل تقلبــات مزاجيــة، ويجعــل البعــض أ

التأثير على الوظيفة المعرفية

الحصول على قســط مناســب من الراحة يســاعدنا على التفكير بوضوح، واالحتفاظ بالمعلومات واســترجاعها، 
ويســاعدنا علــى اتخــاذ القــرار. عندمــا ال نحصــل علــى قســط كاٍف مــن النــوم يصبــح مــن الصعــب التركيــز، وتتباطــأ 

ردود أفعالنــا، ويمكــن أن تتأثــر قدراتنــا اإلبداعيــة وقدرتنــا يف حــل المشــكات.

زيادة الوزن

يقــول الدكتــور منيــر العبيــديل: "الحرمــان مــن النــوم يســبب تغيــرات يف الهرمونــات التــي تتحكــم يف الشــهية 
والجــوع. يمكــن أن تؤثــر قلــة النــوم علــى اتخــاذك للقــرارات عندمــا يتعلــق األمــر بمــا تأكلــه، ممــا يــؤدي غالًبــا إىل 

كبــر." االستســام للرغبــة الشــديدة يف تنــاول األطعمــة الدســمة والســكرية وزيــادة الــوزن بســهولة أ

نصائح لنوم أفضل يف رمضان:

حاول تنظيم نمط نومك

كثــر فائــدة مــن قيلولــة قصيــرة علــى فتــرات متعــددة، لكــن قيلولــة لمــدة 20 دقيقــة  تعــد فتــرات النــوم األطــول أ
يف فتــرة مــا بعــد الظهــر يمكــن أن تحيــي الطاقــة ومســتويات التركيــز لديــك. حــاول التخطيــط لروتيــن نــوم معــّدل 
لشــهر رمضــان بحيــث تنــام وتســتيقظ يف نفــس الوقــت كل يــوم. سيســاعد ذلــك جســمك علــى تنظيــم إيقــاع 

كثــر راحــة. للحصــول علــى نــوم أ
 

انتبه لما تأكله وتشربه

تجنــب تنــاول األطعمــة الدســمة أو الســكرية علــى اإلفطــار - فقــد يتأثــر نومــك ألن جســمك يعمــل وقتــاً إضافيــاً 
لهضــم وجبتــك. يمكــن أن يســاعد أيضــاً تجنــب الكافييــن لعــدة ســاعات قبــل النــوم علــى نــوم مريــح.

بيئة النوم المناسبة

تعتبــر المســاحة الهادئــة والمظلمــة مثاليــة للنــوم المســتمر. تجنــب اســتخدام األجهــزة اإللكترونيــة مثــل الهاتــف 
المحمــول، الحاســوب والتلفزيــون عنــد اقتــراب موعــد النــوم حيــث تشــير الدراســات إىل أن الضــوء األزرق الخــارج 

مــن الشاشــات يمكــن أن يؤثــر علــى جــودة النــوم.

Talented Employees مـــــــــواهب مـــوظفينــــــا

Through the Lens of Randy Molino, Officer - Industrial Operations, Environment, Health & Safety Division (EHS) بواسطة عدسة راندي مولينو - ضابط العمليات الصناعية، إدارة البيئة والصحة والسامة

Feature قصاصة صحفية

The common effects of lack of sleep and how to prevent them 
during Ramadan

اآلثــــــــــــــــار الشائعــــــــــــــة لقلـــــــــــــــة النـــــــــــــــــوم وكيفيـــــــــــــــــة الـــوقــــــــايـــــــــــــــــــــة 
منهــــــــــــا فـــــــــــــــي رمضـــــــــــــــــــــــان
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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.


