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The Ports, Customs and Free Zone Corporation (PCFC) signed an agreement with Accor, a world-
leading hospitality group with over 400 hotels across India, Middle East, Africa and Turkey, to 
manage the world-renowned cruise ship, Queen Elizabeth 2 (QE2) starting this May.

The cruise ship will undergo further upgrades and renovations prior to joining the MGallery Hotel 
Collection. Once fully rebranded, Queen Elizabeth 2 will undoubtedly become a landmark property 
for the MGallery brand and Dubai overall.

The group is collaborating with the Ports, Customs and Free Zone Corporation (PCFC) Investments 
LLC, one of the government organizations under the Dubai government officially established in 
2001, and includes a number of entities and authorities operating under its umbrella.

PCFC Investments LLC (PCFCI) is a boutique private equity firm whose principal objective is 
investment in commercial enterprises and asset management. The company’s business model is 
focused on investing in, owning, developing and managing commercial real estate assets. PCFC 
Investments’ strategy is to acquire and expand the company’s commercial portfolio whilst aiming 
for continuous growth and improvement.

“We are very excited to partner with Accor on this project. We trust the group’s expertise will 
elevate the QE2 to a new era of operations” states Saeed Al-Bannai, CEO of PCFC investment. “The 
Queen Elizabeth as we know her, has made history and we are confident that Accor will keep her 
legacy alive while her strong heritage and notoriety will remain a destination in itself, where guests 
and visitors alike can enjoy a unique experience”.

Situated in Dubai’s Port Rashid, the QE2’s location is in close proximity to Sheikh Zayed Road, 
providing easy connection to every main attraction the city has to offer. Dubai International Airport, 
Dubai Mall, Burj Khalifa and La Mer Beach are all located less than 20 minutes away, while the Palm 
Jumeirah and Mall of the Emirates are located 35 and 29 minutes, respectively. 

“This is a great opportunity for Accor to expand its footprint in the UAE with the introduction of a 
unique project which brings diversity to the portfolio, while expanding the MGallery brand presence 
in the city” says Mark Willis, CEO of Accor India, Middle East, Africa & Turkey.” Not only are we in 
charge of the only floating hotel in Dubai, but we are also contributing the Dubai Urban Master plan 
2049, with the aim to map out the path for a sustainable urban development while increasing the 
city attractiveness as a global destination”.

Once the renovation is completed, the new MGallery Queen Elizabeth 2 will feature 447 hotel 
rooms, nine food & beverage outlets, ten meeting rooms, 5,620sqm area for outdoor events, six 
retail outlets, a swimming pool and a gym.

“We are confident that once finalised, the MGallery Queen Elizabeth 2 will become a true must-visit 
attraction, sharing her own stories with her guests while offering a truly unforgettable experience 
on-board”,  added Mark Wills.

“Dubai has achieved a new milestone of becoming the world’s top ranked FDI destination in 2021 and the 2nd ranked globally in 
attracting Headquarters FDI projects. This achievement has been made possible by His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Al 

Maktoum’s farsighted and visionary leadership".

"إنجاز جديد يتحقق بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد .. ديب تتصدر المركز األول عالمياً يف جذب مشاريع االستثمار األجنبي المباشر 
والثانية يف جذب مقرات الشركات يف العام 2021".

كــور للفنــادق"، الرائــدة عالميــاً يف مجــال  وقعــت مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة اتفاقيــة مــع مجموعــة "أ
كثــر مــن 400 فنــدق بجميــع أنحــاء الهنــد والشــرق األوســط وإفريقيــا وتركيــا، إلدارة فنــدق ســفينة  الضيافــة والتــي تضــم أ

الملكــة إليزابيــث 2 (QE2) اعتبــاًرا مــن شــهر مايــو الجــاري.

ومــع تــويل المجموعــة العالميــة إلدارة عمليــات فنــدق الســفينة، ســتخضع الســفينة الســياحية لمزيــد مــن التحســينات 
والتجديــدات قبــل االنضمــام إىل مجموعــة فنــادق "إم جاليــري" (MGallery). وبمجــرد تغييــر عالمتهــا التجاريــة بالكامــل، 

ســتصبح "ســفينة الملكــة إليزابيــث 2" بــال شــك ملكيــة بــارزة لعالمــة "إم جاليــري" التجاريــة وديب بشــكل عــام.

تتعــاون المجموعــة مــع إدارة االســتثمار بمؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة، وهــي إحــدى الجهــات الحكوميــة 
التابعــة لحكومــة ديب والتــي تأسســت رســمًيا يف عــام 2001، وتضــم عــدًدا مــن الكيانــات والوحــدات العاملــة تحــت 

مظلتهــا.

تعد إدارة االســتثمار شــركة ملكية خاصة هدفها الرئيســي هو االســتثمار يف المؤسســات التجارية وإدارة األصول، حيث 
يرتكــز عملهــا علــى االســتثمار يف األصــول العقاريــة التجاريــة وامتالكهــا وتطويرهــا وإدارتهــا، حيــث تتمثــل اســتراتيجية 

إدارة االســتثمار يف إدارة المحفظــة التجاريــة للمؤسســة وتوســيعها مــع اســتهداف النمــو والتحســين المســتمر.

كــور يف هــذا المشــروع. نحــن علــى ثقــة مــن أن الخبــرة التــي تتمتــع بهــا  كة مــع مجموعــة أ "نحــن متحمســون جــًدا للشــرا
المجموعــة ســترفع ســفينة الملكــة إليزابيــث 2 إىل مرحلــة جديــدة فيمــا يتعلــق بالعمليــات"، هكــذا صــرح ســعيد البّنــاي، 
المديــر التنفيــذي إلدارة االســتثمار. وأضــاف: "الملكــة إليزابيــث كمــا نعرفهــا، صنعــت التاريــخ ونحــن علــى ثقــة مــن قــدرة 
كــور يف الحفــاظ علــى إرثهــا حًيــا بينمــا ســيظل تراثهــا القــوي وســمعتها وجهــة يف حــد ذاتهــا، حيــث يمكــن  مجموعــة أ

للضيــوف والــزوار علــى حــد ســواء االســتمتاع بتجربــة فريــدة مــن نوعهــا".

يقــع موقــع "ســفينة الملكــة إليزابيــث 2" يف مينــاء راشــد بــديب، علــى مقربــة مــن شــارع الشــيخ زايــد، ممــا يوفــر موقعــاً 
ســهالً ومتصــالً بــكل مناطــق الجــذب الرئيســية التــي توفرهــا المدينــة، حيــث يقــع كل مــن مطــار ديب الــدويل وديب مــول 
وبــرج خليفــة وشــاطئ "ال ميــر" علــى بعــد أقــل مــن 20 دقيقــة مــن فنــدق الســفينة، بينمــا تقــع نخلــة جميــرا ومــول 

اإلمــارات علــى بعــد 35 و29 دقيقــة تباعــاً.

كــور" يف الهنــد، والشــرق األوســط، وإفريقيــا وتركيــا: "هــذه فرصــة  وقــال مــارك ويليــس، المديــر التنفيــذي لمجموعــة "أ
كــور لتوســيع تواجدهــا يف اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن خــالل تقديــم مشــروع فريــد مــن نوعــه يجلــب  رائعــة لمجموعــة أ
التنــوع إىل شــبكتنا، مــع توســيع تواجــد عالمــة (إم جاليــري) يف البــالد"، وأضــاف: "لســنا مســؤولين فقــط عــن الفنــدق 
العائــم الوحيــد يف ديب، ولكننــا نســاهم أيًضــا يف خطــة ديب الحضريــة، بهــدف رســم مســار التنميــة الحضريــة المســتدامة 

مــع زيــادة جاذبيــة المدينــة كوجهــة عالميــة".

كتمــال التجديــد، ســتضم الســفينة 447 غرفــة فندقيــة، و9 منافــذ للطعــام والشــراب، و10 غــرف اجتماعــات،  بمجــرد ا
ومســاحة 5,620 متــًرا مربًعــا للمناســبات الخارجيــة، و6 منافــذ بيــع بالتجزئــة، وحــوض ســباحة وصالــة ألعــاب رياضيــة.

وأضــاف مــارك ويليــس: "نحــن علــى ثقــة أنــه بمجــرد االنتهــاء مــن العمــل، ســتصبح ســفينة الملكــة إليزابيــث 2 معلًمــا 
حقيقًيــا ال بــد مــن زيارتــه لتشــارك قصصهــا الخاصــة مــع ضيوفهــا بينمــا تقــدم تجربــة ال ُتنســى حًقــا علــى متنهــا".

H.H. Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum
The Crown Prince of Dubai, Chairman of The Executive Council

سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم 
ويل عهد ديب، رئيس المجلس التنفيذي

PCFC signs an agreement with Accor Group 
to manage Queen Elizabeth 2 Hotel

"الموائن والجمارك والمنطقة الحرة" توقع اتفاقية مع 
كور للفنادق" إلدارة فندق "الملكة إليزابيث 2" مجموعة "أ
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"Accor" Group will be operating the first floating hotel in Dubai starting this May كور للفنادق" بتشغيل أول فندق عائم وحيد من نوعه يف ديب ابتداًء من مايو الجاري تبدأ مجموعة "أ
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”Aspire greatly; anything 
less than a commitment 
to excellence becomes an 
acceptance of mediocrity.” 

Brian Tracy

"أطمح كثيراً؛ أي شيء أقل 
من االلتزام بالتميز يصبح قبوالً 

للوسطية."

براين تريسي

(The world has lived in a giant whirlpool of speed in construction, speed in making decisions 
and speed in achievement, and living in a state of constant running. Here we are experiencing 
slowness) this is what Amal Al-Sahlawi wrote.

In the midst of the crisis, lights shine to illuminate the way... As evangelists, guided, and 
optimistic.

And from Allah’s ease for us in this crisis is the wise vision of our leaders and those in 
charge of our affairs, May Allah reward them.

Life did not stop... it continued!

We have utilized the technical development that Allah had given us to keep the wheel of life 
going. Smart education, working remotely and what we are living today is a new path and a 
path for what we will live tomorrow!

These are the inspiring messages from this crisis…

A message to the student, the means of receiving knowledge are available… Strive, Get 
useful knowledge that you can benefit your country with. I tried distance education while 
studying for the ACCA license, and I was amazed when I saw the amount of resources 
available for learning From a live broadcast of lectures or an old recording and from sources 
for receiving and learning from articles and books. It is also a message for educational 
institutions to keep pace with the educational and intellectual development.

As for work, it is a message to the employee and the official. Will the management methods 
differ? Will the officials consider the results and goals achieved by the work team and 
employees and give them confidence and empowerment at work? Or the story of attendance 
and other secondary matters will continue?

And finally, the message of the unknown soldier in a time of crisis, and by this I mean that 
employee who sensed the seriousness of the situation and took upon himself to return the 
favor to the country and contributed to hard work, He did not wait for a promotion or a 
bonus, But he took upon himself the sincerity in performing the work until the crisis passed 
peacefully… Hard work pays off.

Trusting Allah and being attached to Him is one of the greatest lessons of adversity, and it 
will pass. “So, surely with hardship comes ease, surely with that hardship comes more ease.”

Adnan AbdulNasser AlKhaja
Chief Accountant -  Finance Department

(لقــد عــاش العالــم يف دوامــة عمالقــة مــن الســرعة يف العمــران والســرعة يف اتخــاذ القــرارات والســرعة يف 
اإلنجــاز .. والعيــش يف حالــة ركــض دائــم .. هــا نحــن نجــرب البــطء) هــذا مــا كتبتــه أمــل الســهالوي..

ففي خضم األزمة تشع األنوار لتنير السبيل.. مبشرين ومتفائلين.

ومن تسهيل هللا لنا يف هذه األزمة الرؤية الحكيمة لقادتنا ووالة أمورنا جزاهم هللا عنا خير الجزاء. 

لم تتعطل الحياة .. بل استمرت!

ســخرنا مــا أنعــم هللا علينــا مــن تطــور تقنــي لتســتمر عجلــة الحيــاة .. تعليــم ذكــي .. وعمــل عــن بعــد .. ومــا 
نعيشــه اليــوم مســار وطريــق جديــد لمــا سنعيشــه غــداً! 

تلك هي الرسائل الملهمة من هذه األزمة..

رســالة للطالــب، وســائل تلقــي العلــم متاحــة .. اجتهــد .. نــل مــن العلــوم النافعــة مــا تــرد بــه الجميــل لوطنــك، 
 ،(ACCA) (جمعيــة المحاســبين القانونييــن المعتمديــن) وقــد جربــت التعليــم عــن بعــد أثنــاء دراســتي لرخصــة
وكنــت أقــع يف دهشــة عندمــا أرى كميــة المــوارد المتاحــة للتعلــم مــن بــث مباشــر للمحاضــرات أو تســجيل 

قديــم ومــن مصــادر للتلقــي والتعلــم مــن مقــاالت وكتــب .. 

أمــا علــى صعيــد العمــل، فرســالة للموظــف والمســؤول، هــل ســتختلف طــرق اإلدارة؟ هل ســينظر المســؤولين 
للنتائــج واألهــداف المحققــة مــن قبــل فريــق العمــل والموظفيــن ويعطوهــم الثقــة والتمكيــن يف العمــل؟ أم 

تســتمر حكايــة الحضــور واالنصــراف والتدقيــق علــى أمــور ثانويــة؟

وأخيــراً رســالة الجنــدي المجهــول يف زمــن األزمــات.. أعنــي بذلــك، الموظــف الــذي استشــعر خطــورة الموقــف 
وأخــذ علــى عاتقــه رد الجميــل للوطــن واإلســهام بالعمــل الــدؤوب. لــم ينتظــر ترقيــة وال عــالوة، لكــن حمــل علــى 

عاتقــه اإلخــالص يف أداء العمــل حتــى تمــر األزمــة بســالم ... ولــكل مجتهــد نصيــب.

الثقة بالله والتعلق به من أعظم دروس المحن وستنجلي  }فإن مع العسر يسراً … إن مع العسر يسراً{

عدنان عبد الناصر الخاجة
محاسب رئيسي - اإلدارة المالية

Inspirations in times of crises
الُملهمات يف زمن األزمات

To the Point أمــــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــد

Excellency الـــــتميـــــــــــــــــــــز

Internal Activities and News  األنشطـــــــــة واألخبــــــــــــــار الداخليــــــــــــة

Eng. Abdulla Belhoul, CEO of the Department of Planning and Development - Trakhees, 
receives a letter of appreciation from representatives of the Chinese Dragon Mart merchants 
for the investment, continuous cooperation, and facilitation of procedures and services for the 
benefit of investors in the Chinese Dragon Mart and International City.

تســلم المهندس/عبــدهللا بالهــول، الرئيــس التنفيــذي لدائــرة التخطيــط والتطويــر - تراخيــص، رســالة شــكر وتقديــر 
مــن ممثلــي تجــار ســوق التنيــن الصينــي علــى االســتثمار والتعــاون المســتمر وتســهيل اإلجــراءات والخدمــات 

لصالــح المســتثمرين يف محــالت ســوق التنيــن والمدينــة العالميــة.
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إخالص يحي زكريا: نحن ال ندخر جهداً لرفعة المؤسسة وتحقيق أهدافها والمحافظة 
على مكانتها المرموقة يف مصاف الجهات الحكومية المتميزة إلمارة ديب

Ekhlas Yahya Zakaria: We spare no effort to achieve the corporation 
goals, and to raise and maintain its prestigious position among the 

distinguished government departments of Dubai

ســاهمت يف تأســيس اإلدارة القانونيــة يف مركــز الدعــم المؤسســي لمؤسســة الجمــارك والمــوائن والمنطقــة الحــرة، 
كاديميــة شــرطة ديب،  كمــا حصلــت علــى شــهادة الماجســتير يف الخمســين مــن عمرهــا يف العلــوم الجنائيــة مــن أ
وتوصــي الموظفيــن باتبــاع أقــوال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم كونــه الملهــم والعــراب والقــدوة 

لجميــع األجيــال
She contributed to the establishment of the Legal Department at the Corporate Support Center 
of the Customs, Ports and Free Zone Corporation. She also obtained a Master's degree at the 
age of fifty in criminal sciences from the Dubai Police Academy, and recommends the employees 
to follow the sayings of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, as he is the 
inspirer, godfather and role model for all generations

“

„
البطاقة الشخصية ونبذة مختصرة عن السيرة الذاتية:

االسم الثاليث: إخالص يحي زكريا 
المسمى الوظيفي: مستشار قانوين 

الشهادة/ التخصص: 
- ليسانس حقوق - كلية القانون جامعة القاهرة فرع الخرطوم.

كاديمية شرطة ديب يف 2018/05/22. - درجة الماجستير يف العلوم الجنائية من أ

الخبــرة العمليــة : العمــل يف مجــال القانــون كمستشــار قانــوين منــذ 1990. البدايــات كمستشــار قانــوين مــن خــالل 
مكتــب المحامــاة الخــاص يب يف الســودان، ثــم العمــل يف المحامــاة يق دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة منــذ1997 
وحتــى 2010، ثــم العمــل كمستشــار قانــوين يف مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة منــذ 24 نوفمبــر 

2010 وحتــى تاريخــه.

حدثينا عن تاريخ انضمامك إىل مؤسسة الموائن والجمارك والمنطقة الحرة.

تشــرفت باالنضمــام إىل مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة يف تاريــخ 24 نوفمبــر 2010 كمستشــار 
قانــوين يف دائــرة التخطيــط و التطويــر - تراخيــص،  ثــم عملــت كمستشــار قانــوين يف اإلدارة القانونيــة يف مركــز الدعــم 

المؤسســي.

ماذا أضافت لِك  PCFC؟

أضافــت يل الكثيــر علــى الصعيــد العملــي والشــخصي، ومثــل ذلــك نقلــة نوعيــة يف حيــايت مــن خــالل العمــل يف 
مؤسســة عريقــة ورائــدة مثــل مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة ممــا أتــاح يل التعــرف علــى مجــاالت 
أخــرى يف مجــال العمــل الحكومــي غيــر المجــال القانــوين وذلــك الرتبــاط  كل تلــك المجــاالت بالقانــون، التشــريعات، 
القوانين الحكومية باإلضافة إىل تقديم المشــورة القانونية التي تعتمد على التحليل الســليم للمســائل المختلفة 
لضمــان ســير عمــل المؤسســة يف إطــار قانــوين ســليم، كمــا أتــاح يل االنضمــام للمؤسســة العمــل ضمــن فريــق 
متميــز يضــم كوكبــة مــن الموظفيــن أعتــز بالعمــل معهــم. المؤسســة طــورت لــدي مهــارة العمــل تحــت الضغــط 
وأنــه البــد مــن مواجهــة الصعــاب والتحديــات وحلهــا، والعمــل كفريــق وذلــك وصــوالً لمســؤوليتي كمستشــار قانــوين 

للمؤسســة.

ما هو اإلنجاز المشرف الذي تفخرين وتعتزين به؟

تــّم تكليفــي يف 28 يونيــو 2020 وبموجــب تعميــم صــادر مــن ســعادة ســلطان أحمــد بــن ســلّيم، رئيــس مؤسســة 
المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة، ألكــون قائــد فريــق عمــل إدارة الشــؤون القانونيــة لمركــز الدعــم المؤسســي 
لمؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة، وقــد كان تحــدي حقيقــي لقــدرايت المهنيــة واإلداريــة حيــث تــّم دمــج 
ثمــاين وحــدات تنظيميــة يف المؤسســة لــكل منهــا مجــال يختلــف عــن اآلخــرى تمامــاً ممــا يعنــي اختــالف المســائل 
القانونيــة الخاصــة بــكل منهــا، وقــد تمثلــت تلــك الوحــدات يف، دائــرة التخطيــط والتطويــر (تراخيــص)، وســلطة مدينــة 
ديب المالحيــة، ومكتــب الوكيــل المالحــي للســفن الخشــبية، وســلطة مــوائن ديب، وإدارة االســتثمار، وإدارة األمــن، 
والجمــارك العالميــة، ودوتــك حينهــا، وبفضــل مــن هللا وتوفيقــه وبالعمــل مــع فريــق العمــل يف اإلدارة، ومواصلــة 

العمــل يوميــاً لســاعات متأخــرة مــن الليــل تــّم تأســيس اإلدارة القانونيــة يف مركــز الدعــم المؤسســي. 
كمــا أتشــرف بحصــويل علــى شــهادة درجــة الماجســتير وأنــا يف الخمســين مــن عمــري يف العلــوم الجنائيــة مــن 
كاديميــة شــرطة ديب يف عــام 2018 ممهــورة بتوقيــع ســيدي صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم  أ

أطــال هللا يف عمــره.

حدثينا عن أهم الجهود التي تبذلها اإلدارة والتحديات التي تواجهها يف سبيل تحقيق األهداف المنوطة بها.

تعتبــر اإلدارة القانونيــة مــن اإلدارات المحوريــة التــي تســتهدف تقديــم الدعــم القانــوين يف المســائل المتعلقــة 
بإعــداد ومراجعــة وتعديــل القوانيــن والقــرارات واالتفاقيــات واللوائــح التنظيميــة الخاصــة بالمؤسســة ووحداتهــا 
التنظيميــة، وتقديــم االستشــارات القانونيــة يف كل مــا يحــال إليهــا، باإلضافــة إىل مراجعــة وتعديــل التشــريعات 
المحليــة و اإلتحاديــة التــي يتــم إحالتهــا مــن قبــل اللجنــة العليــا للتشــريعات الســلطة التشــريعية يف إمــارة ديب، 
وتمثيــل المؤسســة مــن ناحيــة قانونيــة أمــام كافــة الجهــات الحكوميــة يف اإلمــارة، األمــر الــذي يتطلــب منــا كفريــق 
عمــل يف اإلدارة القانونيــة العمــل بإيقــاع يســابق الزمــن وبجــودة أداء عاليــة لتقديــم أفضــل الخدمــات القانونيــة 
للمؤسســة بمــا يتماشــى مــع الــدور الريــادي الــذي تقــوم بــه المؤسســة باعتبارهــا مــن أعــرق وأميــز المؤسســات 

الحكوميــة يف ديب.

يف ضــوء المســؤوليات الكبيــرة التــي تقــع علــى عاتــق وظيفتــك، مــا هــي أهــم المميــزات الموجــودة يف بيئــة 
العمــل بــاإلدارة؟ 

الحمدللــه يســود يف اإلدارة التعــاون، التفاهــم، اإلنســجام والعمــل بــروح الفريــق، مــن أجــل تحقيــق أهــداف اإلدارة 
التــي تتمثــل يف حمايــة المؤسســة مــن الناحيــة القانونيــة للقيــام بدورهــا المرمــوق المنــوط بهــا ضمــن منظومــة 
الجهــات الحكوميــة األخــرى يف اإلمــارة، ومســاعدة العامليــن عليهــا يف القيــام بمهامهــم الوظيفيــة بمــا يتفــق مــع 
القانــون، باإلضافــة إىل المســاهمة يف تحقيــق المؤسســة ألعلــى اإليــرادات محليــاً وعالميــاً، وذلــك مــن خــالل العمــل 

يف مجــال االســتثمار وال ســيما أنــه وفقــاً للمــادة (6) مــن القانــون  رقــم (1) لســنة 2001 بشــأن إنشــاء مؤسســة 
المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة، فــإن المؤسســة مســتقلة ماليــاً ولهــا الحــق يف اســتثمار وتوظيــف أموالهــا يف 

مجــاالت تجاريــة أو خدميــة أو ماليــة تعــود للمؤسســة بالربــح.

صِف لنا يوماً عادياً من أيام العمل لديِك.

يبــدأ يومــي بالمؤسســة وهــي بالنســبة يل بيتــي الثــاين، ثــم ألقــي تحيــة الصبــاح علــى زمــاليئ وأطمئــن علــى أحوالهــم 
وأتمنــى لهــم قضــاء يــوم ســعيد موفــق، فبالنســبة يل زمــاليئ بمثابــة أفــراد اســريت الثانيــة وأتشــرف بزمالتهــم، ومــن 
كاد أفــرغ  ثــّم أشــرع يف تأديــة مهامــي مــا بيــن الــرد علــى رســائل البريــد اإللكتــروين، وحضــور االجتماعــات التــي مــا أ

منهــا إال وقــد شــارف اليــوم علــى االنتهــاء.

قــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، رعــاه هللا: "إذا واجهــت تحديــاً يتطلــب إيجــاد الحــل 
أو اتخــاذ القــرار فأمامــك خيــاران: إمــا أن تأخــذ فكــرة مــن ســبقوك وتتبعهــا، وإمــا أن تســتفز همــة قدراتــك 
اإلبداعيــة وطاقتــك العقليــة وتطــور فكــرة جديــدة وعمــالً جديــداً".. بمــاذا توصيــن موظفــي بالمؤسســة مــن خــالل 

هــذه المقولــة؟

أوصــي زمــاليئ بإتبــاع وتطبيــق أقــوال الملهــم والعــراب والقــدوة لــكل األجيــال أطــال هللا يف عمــره ســيدي صاحــب 
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم رعــاه هللا، حياتــه ونجاحاتــه عبــارة عــن نهــج يجــب أن ُيــدرس لألجيــال، 

ومــن تبعــه وصــل إىل مبتغــاه دون شــك.

ماهي الحكمة أو المقولة التي تؤمنين بها؟

قوله تعاىل: } َوَمن يَتَِّق هللاََّ يَْجَعل لَُّه َمْخرًَجا َويَْرُزْقُه ِمْن َحْيُث اَل يَْحَتِسب{.

برأيك، ما هي الصفات الشخصية التي تميز القائد الناجح؟

أؤمــن بمــا قالــه ســيدي صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم أطــال هللا يف عمــره: "يجــب علــى القائــد 
أن يأخــذ بيــد مســاعديه وأتباعــه وفــرق عملــه وأن يدربهــم ويعلمهــم ويحاضــر لهــم ويقضــي معهــم ســاعات طويلــة 
حتــى يصلــوا إىل المراتــب التــي يســعون إليهــا بالتحفيــز وبمنحهــم الثقــة وإعطائهــم المســؤوليات؛ إذ يجــب علــى 

القائــد أن يبتغــي مصلحــة شــعبه، ومســاعديه وأتباعــه وفــرق عملــه، حتــى يصبحــوا مثلــه ويمســوا أســود."

ما هي الهوايات التي تحبين ممارستها؟

القراءة، التأمل والسفر.

PCFC كلمة أخيرة لموظفي وموظفات

تشــرفت بزمالتكــم، وأوصيكــم وأوصــي نفســي بــأن ال ندخــر جهــداً لرفعــة المؤسســة وتحقيــق أهدافهــا والمحافظــة 
علــى مكانتهــا المرموقــة يف مصــاف الجهــات الحكوميــة المتميــزة إلمــارة ديب.
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His Royal Highness Prince Abdulaziz bin Faisal bin Abdul Majeed Al Saud

In light of the responsibilities of your position, what are the most important features in the 
management work environment? 

Cooperation, understanding, harmony and teamwork prevail in the administration, in order to 
achieve its goals, which are to protect the corporation from a legal point of view to perform 
its prestigious role entrusted to it within the system of other government departments in the 
emirate, and to assist its employees in carrying out their functional tasks in accordance with 
the law, in addition to contributing to the corporation’s achievement of the highest revenues 
locally and globally, through working in the field of investment, especially according to Article 
(6) of Law No. (1) of 2001 regarding the establishment of the Ports, Customs and Free Zone 
Corporation, the corporation is financially independent and has the right to invest and employ 
its funds in commercial, service or financial fields that will bring profit to the corporation.

Describe a typical working day for us?

My day begins in the corporation, which to me is my second home, then I greet my colleagues 
in the morning and wish them a happy and successful day, I feel like they are my second family 
and I am truly proud to work with them. Afterwards I proceed to do my duties between replying 
emails, and attending meetings that when I am about to finish them my day will be almost over.

His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, said: "Time is life, we cannot 
store it or stop it, so it must be invested in an optimal way, and every minute of our life 
deserves to be filled with achievement, happiness or work", What would you recommend 
to the employees of the corporation through this saying?

I recommend my colleagues to follow and apply the sayings of the inspirer, godfather and role 
model for all generations, His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, his life and 
his successes are an approach that must be taught to generations, and those who follow him 
have undoubtedly reached their goals.

What wisdom or saying do you believe in?

Allah says: (And whoever is mindful of Allah, He will make a way out for them, and provide for 
them from sources they could never imagine).

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

I believe in what His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum said: "The leader 
must take the hands of his aides, followers and team. Train them, teach them, lecture them and 
spend many hours with them to reach the ranks they seek by motivating them, giving them 
confidence and giving them responsibilities; the leader must seek the interests of his people, 
his aides, his followers and his team, so that they can become like him, become lions".

What are your favorite hobbies?

Reading, meditation and traveling.

A final word to the staff of PCFC?

I am honored to be with my colleagues, and I recommend them and myself that we spare 
no effort to achieve the corporation goals, and to raise and maintain its prestigious position 
among the distinguished government departments of Dubai. 

ID Card & a Brief Biography: 

Full Name: Ekhlas Yahya Zakaria
Job Title: Legal counsel

Degree/ Major:
- Bachelor of Laws - School of Law, Cairo University - Khartoum Branch.
- Master's degree in Criminal Sciences from Dubai Police Academy on 05/22/2018.

Career experience: Working in the field of law as a legal counsel since 1990. As a beginning I 
was a legal counsel in my own law firm back in Sudan, then working in the legal profession in 
the United Arab Emirates since 1997 until 2010, afterwards I worked as a legal counsel at the 
Ports, Customs and Free Zone Corporation starting from November 24, 2010 to date.

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

I was honored to join the Ports, Customs and Free Zone Corporation on November 24, 2010 
as a legal counsel in the Planning and Development Department - Trakhees, then I worked as a 
legal counsel in the Legal Department at the corporate Support Center.

What has PCFC added to you?

PCFC added a lot to me both professionally and personally, and this represented a qualitative 
leap in my life by working in a prestigious and pioneering corporation such as the Ports, 
Customs and Free Zone Corporation, which allowed me to learn about other areas in the 
field of government work other than the legal field, because all these areas are linked to law, 
legislation, Government laws, in addition to providing legal advice that relies on proper analysis 
of various issues to ensure the functioning of the corporation in a proper legal framework. 
Joining the corporation also allowed me to work within a distinguished team that includes 
a group of employees whom I am proud to work with. The corporation has developed in me 
the skill of working under pressure and that it is necessary to face and solve difficulties and 
challenges, and to work as a team in order to reach my responsibility as a legal counsel to the 
corporation.

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

I was assigned on June 28, 2020, according to a circular issued by His Excellency Sultan Ahmed 
Bin Sulayem, Chairman of the Ports, Customs and Free Zone Corporation, to be the team 
leader of the Legal Affairs Department of the Corporate Support Center. Each business unit 
is completely different from the other, which means different legal issues for each of them, 
and those units were represented inDepartment of Planning and Development (Trakhees), 
Dubai Maritime City Authority, Marine Agency for Wooden Dhows, Dubai Ports Authority, 
PCFC Investment, PCFC Security, International Customs, and DOTEC, back then. By working 
continuously with the team in the administration, even sometimes working late at night, the 
legal department was established in the corporate Support Center.

I also had the honor of obtaining a Master’s degree at the age of fifty in Criminal Sciences field 
from Dubai Police Academy in 2018, signed by His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum.

Tell us about the department's most important efforts and challenges in achieving its 
objectives.

The Legal Department is one of the pivotal departments that aims to provide legal support 
in matters related to preparing, reviewing and amending laws, decisions, agreements and 
regulations of the corporation and its business units, and providing legal advice on everything 
referred to it, in addition to reviewing and amending local and federal legislation that is referred 
by the Supreme Legislation Committee The legislative authority, and the legal representation 
of the corporation in front of all government departments in Dubai, which requires us as a 
team in the legal department to work at a pace that is ahead of time and with a high quality of 
performance to provide the best legal services to the corporation in line with the pioneering 
role played by the corporation as one of the oldest and most distinguished government 
Departmens in Dubai.
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Eid Al-Fitr Holiday  إجازة عيد الفطر السعيد

The Ports, Customs and Free Zone Corporation welcomes its employees after Eid Al-Fitr holiday. مؤسسة الموائن والجمارك والمنطقة الحرة ترحب بموظفيها بعد إجازة عيد الفطر السعيد.
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We all want to be happy. But what is happiness? Happiness 
is simply the ability to not want more; to find gratitude and 
satisfaction in the moment that you have right now. In other 
words, your happiness hinges on living in the moment instead 
of yearning for some future indicator of success.

One of the best ways to live in the moment is to express 
gratefulness, appreciating what you have right now 
automatically brings you into the present. It allows you to 
get past the dissatisfaction of wanting a bigger house or a 
better relationship or a better job and experience what you 
have right now.

With that thought in mind, here are five ways to boost your 
gratefulness on a daily basis and find lasting happiness.

1. Before dinner each night, say one thing that you are 
grateful for. 

 
2. Write a Thank You note to someone this week. If you 

can’t find anything else to thank someone for, then just 
write them a note to thank them for being in your life.

3. Take 30 seconds to breathe. There is no easier way to 
make time for yourself and be grateful for your own 
existence than to breathe.

 
4. Do nothing for 2 minutes. Guess what happens? Nothing! 

You didn’t lose your job, your family didn’t leave you, 
you’re not a failure, and nobody judged you. In fact, the 
only thing that really happened was that you realized 
that you can make time for yourself and enjoy your own 
company without consuming something (eating, watching 
TV, etc.) 

5. Call a friend that you haven’t talked to in a while. We live 
for close connection. Having Facebook friends and Twitter 
followers and a large network is great, but it lacks the 
meaning of close connection. Reach out to someone who 
is important to you. Talk about whatever you want and 
enjoy the conversation and be grateful for that person.

نحــن جميعــاً نريــد أن نكــون ســعداء. لكــن مــا هــي الســعادة؟ الســعادة هــي 
ببســاطة القــدرة علــى عــدم الرغبــة يف المزيــد؛ لتجــد االمتنــان والرضــا يف 
اللحظــة التــي لديــك اآلن. بمعنــى آخــر، تتوقــف ســعادتك علــى العيــش يف 

اللحظــة بــدالً مــن التــوق إىل بعــض مؤشــرات النجــاح يف المســتقبل.

واحــدة مــن أفضــل الطــرق للعيــش يف الوقــت الحــايل هــي التعبيــر عــن 
االمتنــان، وتقديــر مــا لديــك اآلن ينقلــك تلقائيــاً إىل الحاضــر. يتيــح لــك تجــاوز 
كبــر أو عالقــة أفضــل أو وظيفــة  عــدم الرضــا يف الرغبــة يف امتــالك منــزل أ

أفضــل وتجربــة مــا لديــك اآلن.

مــع وضــع هــذه الفكــرة يف عيــن االعتبــار، إليــك خمــس طــرق لزيــادة امتنانــك 
يوميــاً وإيجــاد ســعادة دائمة.

قبل العشاء كل ليلة، أذكر شيئاً واحداً تشعر باالمتنان لوجوده.  .1

كتــب رســالة شــكر لشــخص مــا هــذا األســبوع. إذا لــم تتمكــن مــن  ا  .2
العثــور علــى أي شــيء آخــر تشــكر عليــه شــخصاً مــا، فمــا عليــك ســوى 

كتابــة مالحظــة لــه لشــكره علــى وجــوده يف حياتــك.

وقــت  لتخصيــص  أســهل  طريقــة  توجــد  ال  للتنفــس،  ثانيــة   30 خــذ   .3
التنفــس.  مــن  كثــر  أ لوجــودك  ممتنــاً  وتكــون  لنفســك 

ال تفعــل شــيئاً لمــدة دقيقتيــن. خمــن مــاذا يحــدث؟ ال شــيء! لــم تفقــد   .4
وظيفتــك، عائلتــك لــم تتــركك، أنــت لســت فاشــالً، ولــم يحكــم عليــك 
أحــد. يف الواقــع، الشــيء الوحيــد الــذي حــدث حقــاً هــو أنــك أدركــت 
أنــه يمكنــك تخصيــص وقــت لنفســك واالســتمتاع دون أن تســتهلك 

شــيئاً (تنــاول الطعــام، مشــاهدة التلفزيــون، ومــا إىل ذلــك).

اتصــل بصديــق لــم تتحــدث معــه منــذ فتــرة. نحــن نعيــش مــن أجــل   .5
اتصــال وثيــق. يعــد وجــود أصدقــاء علــى فيســبوك ومتابعيــن علــى 
االتصــال  معنــى  إىل  يفتقــر  لكنــه  رائعــاً،  أمــراً  كبيــرة  وشــبكة  تويتــر 
الوثيــق. تواصــل مــع شــخص مهــم بالنســبة لــك. تحــدث عــن كل مــا 

الشــخص. لذلــك  بالمحادثــة وكــن ممتنــاً  لديــك واســتمتع 

Talented Employees مـــــــــواهب مـــوظفينــــــا

Through the Lens of Abdulrahman Ibrahim, Executive- Registration & Licensing - DEP بواسطة عدسة عبدالرحمن إبراهيم, تنفيذي - التسجيل والترخيص - سلطة مدينة ديب المالحية

Feature قصاصة صحفية

Simple Ways to Be Happy 5 طرق بسيطة لتكون سعيداً
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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.


