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Mahmood Amin, Chief Executive of the Marine Agency for Wooden Dhows at the Ports, Customs and 
Free Zone Corporation, confirmed that the Agency is keen to keep pace with the directives and vision of 
the UAE regarding the return and revitalization of the movement of the traditional trade wooden dhows 
in a way that consolidates and enhances Dubai’s distinguished position on the international trade map.

Mahmood Amin referred to the efforts of the Marine Agency for Wooden Dhows to make Dubai a regional 
hub for wooden vessels at three main wharfages: Dubai Creek, Deira Wharfage and Al Hamriyah Port, 
explaining that the Marine Agency for Wooden Dhows is working to provide all the services and facilities 
necessary for the benefit of the various wooden ships that line the berths in Dubai's various ports, which 
enhances the facilitation of the movement of commercial wooden dhows to and from Dubai.

 Amin pointed out the vital role that Dubai Creek, Deira Wharfage and Hamriyah Port play in promoting 
the growth of commercial traffic in the emirate and facilitating the traders and local market activity, as well 
as wooden ships coming from outside the country, to have direct access to local markets, describing the 
Dubai Creek area as one of the regional hubs for these wooden vessels for centuries. “Some of these 
ships used to take about 40 days to get their cargo loaded, and today it takes only 3 to 5 days to finish their 
procedures optimally," he added. 

Amin noted that the Marine Agency for Wooden Dhows is working to simplify the procedures for entering 
merchants and their wooden dhows more smoothly and give them better facilities, saying that the Marine 
Agency is working to speed up the pace of the frequency of dhow journeys to enable owners to make 
multiple trips in a month rather than one. 

Amin added, "Traders can now load and unload the goods easily, as it was impossible for them in the past 
and there is no entity to coordinate their operations, later the idea of establishing the Marine Agency for 
Wooden Dhows in 2020."

Mahmood Amin stated that the Marine Agency for Wooden Dhows contributed to the development of 
the owners and merchants’ trade of wooden dhows, by shortening the time and transactions necessary 
to unload their goods, and unifying the entity they deal with directly and around the clock, in addition to 
providing them with solutions and multiple commercial options, and maintaining the security of Goods, 
ensuring their safety, and protecting them from damage during unloading and loading operations during 
their stay at the berths in Dubai ports.

“25 years ago today, we started the journey of government excellence. Today, we are reaping its fruits with advanced services, global levels 
of competitiveness, high economic returns, and a pool of exceptionally skilled and talented national talent. 25 years is the period required to 
change the institutional culture in the emirate.. It was not an easy and quick journey, but it was an enjoyable journey and its effects will remain 
for generations to come.”

ــة ال تقــدر بثمــن..  ــة، وكــوادر وطني ــد اقتصادي ــة، وعوائ ــز الحكومــي.. واليــوم نجنــي ثمارهــا خدمــات متقدمــة، وتنافســية دولي ــة التمي ــا رحل  "قبــل 25 ســنة مــن اليــوم بدأن
 25 عاماً هي المدة التي تطلبها تغيير الثقافة المؤسسية في اإلمارة.. لم تكن رحلة سهلة وسريعة لكنها كانت رحلة ممتعة وتأثيراتها ستبقى ألجيال قادمة."

أكــد محمــود أميــن، المديــر التنفيــذي لمكتــب الوكيــل المالحــي للســفن الخشــبية بمؤسســة الموانــئ والجمــارك 
والمنطقــة الحــرة، أن المكتــب يحــرص علــى مواكبــة توجيهــات ورؤيــة دولــة اإلمــارات بشــأن عــودة وتنشــيط حركــة 

ــة. ــارة العالمي ــة التج ــى خارط ــي عل ــة دب ــزز مكان ــخ ويع ــذي يرس ــو ال ــى النح ــة عل ــة التاريخي ــبية التجاري ــفن الخش الس

ــفن  ــا للس ــًزا إقليمًي ــي مرك ــل دب ــبية لجع ــفن الخش ــي للس ــل المالح ــب الوكي ــود مكت ــى جه ــن إل ــود أمي ــار محم وأش
الخشــبية عبــر ثالثــة موانــئ وأرصفــة  رئيســية وهــم: خــور دبــي ومرفــأ ديــرة ومينــاء الحمريــة، موضحــاً أن مكتــب الوكيــل 
المالحــي يعمــل علــى توفيــر كافــة الخدمــات والتســهيالت الالزمــة لصالــح مختلــف الســفن الخشــبية التــي تصطــف 
علــى أرصفــة المينــاء عبــر منافــذ دبــي المختلفــة، بمــا يعــزز مــن عمليــة تيســير حركــة الســفن الخشــبية التجاريــة مــن 

وإلــى دبــي.

وأشــار أميــن إلــى الــدور الحيــوي الــذي يلعبــه كل مــن خــور دبــي ومرفــأ ديــرة ومينــاء الحمريــة فــي تعزيــز نمــو الحركــة 
التجاريــة فــي اإلمــارة والتســهيل علــى التجــار واألســواق المحليــة، وكذلــك علــى الســفن الخشــبية القادمــة مــن خــارج 
الدولــة، للوصــول المباشــر إلــى األســواق المحليــة، واصفــاً منطقــة خــور دبــي بأنهــا أحــد مراكــز تجــارة الســفن الخشــبية 
منــذ عــدة قــرون، وأضــاف: "كانــت بعــض هــذه الســفن تســتغرق نحــو 40 يوًمــا لتحميــل حمولتهــا، واليــوم يســتغرق 

األمــر مــن 3 إلــى 5 أيــام فقــط إلنهــاء إجراءاتهــا علــى النحــو األمثــل".

ــفنهم  ــار وس ــول التج ــراءات دخ ــيط إج ــى تبس ــل عل ــبية يعم ــفن الخش ــي للس ــل المالح ــب الوكي ــن أن مكت ــوه أمي ون
الخشــبية بسالســة أكبــر ومنحهــم تســهيالت أفضــل، قائــاًل إن مكتــب الوكيــل المالحــي يعكــف علــى تســريع وتيــرة 

ــام برحــالت متعــددة بــداًل مــن رحلــة واحــدة شــهرياً. عمــل الســفن الخشــبية لتمكيــن القائميــن عليهــا مــن القي

ــة البضائــع داخــل وخــارج الســفن بســهولة، حيــث كان األمــر مســتعصياً  واســتطرد أميــن: "يمكــن للتجــار اآلن مناول
عليهــم فــي الســابق وال توجــد جهــة تتكفــل بتنســيق العمليــات الخاصــة بهــم، ومــن هنــا جــاءت فكــرة إنشــاء مكتــب 

الوكيــل المالحــي للســفن الخشــبية فــي عــام 2020".

وأفــاد محمــود أميــن بــأن مكتــب الوكيــل المالحــي للســفن الخشــبية أســهم فــي تطويــر أعمــال مــالك وتجــار الســفن 
الخشــبية، مــن خــالل اختصــار الوقــت والمعامــالت الالزمــة لتخليــص بضائعهــم، وتوحيــد الجهــة التــي يتعاملــون معهــا 
بشــكل مباشــر وعلــى مــدار الســاعة، إضافــة إلــى تقديــم الحلــول والخيــارات التجاريــة المتعــددة لهــم، والحفــاظ علــى 
ــاء عمليــات التفريــغ والتحميــل خــالل فتــرة وجودهــا فــي  أمــن البضائــع وضمــان ســالمتها، وحمايتهــا مــن التلــف أثن

أرصفــة المينــاء فــي مرافــئ دبــي.

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 دبي رعاه هللا

Marine Agency for Wooden Dhows enhances Dubai's 
position on the international trade map

مكتب الوكيل المالحي للسفن الخشبية يعزز مكانة دبي على 
خارطة التجارة العالمية
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ــز  ــر التمي ــة التــي شــهدتها المؤسســات فــي حكومــة دبــي نتيجــة لتطبيــق معايي ــة النوعي ــى النقل ــد ســعادة ســلطان أحمــد بــن ســلّيم رئيــس مؤسســة الموانــئ والجمــارك والمنطقــة الحــرة عل أّك
التــي وضعهــا برنامــج دبــي للتميــز الحكومــي علــى مــدى 25 عامــاً منــذ انطالقــه، مشــيداً بالتوجيهــات الســامية مــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس 
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، رعــاه هللا، وجهــوده فــي جعــل دبــي أفضــل مدينــة فــي العالــم، والتــي أثمــرت عــن بلــوغ دبــي لهــذه المكانــة البــارزة عربيــاً وعالميــاً الســيما فــي المجــال االقتصــادي والتجــاري 

والســياحي، وجــذب االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة.
وأعــرب بــن ســلّيم عــن شــكره وتقديــره للقائميــن علــى الجائــزة وجهودهــم المتواصــل فــي تطويرهــا علــى مــدى الخمــس وعشــرون عاًمــا الماضيــة والتــي ســاهمت بــال شــك فــي وصــول الخدمــات 
الحكوميــة التــي تقدمهــا مؤسســات دبــي إلــى هــذا المســتوى المتميــز والمرمــوق حتــى باتــت تلــك التطبيقــات منهجــاً ومســاراً للعديــد مــن المؤسســات العالميــة التــي اتخــذت مــن دبــي مرجعــاً ومثــااًل 

رائــداً يحتــذى بــه فــي العمــل والتميــز الحكومــي.
His Excellency Sultan Ahmed bin Sulayem, the Chairman of the Ports, Customs and Free Zone Corporation, stressed the qualitative shift witnessed by the entities in Dubai’s 
Government as a result of implementing the standards of excellence set by the Dubai Government Excellence Program over the 25 years since its launch, praising the high 
directives of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Vice President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, and his efforts to make Dubai the best city 
in the world, which resulted in Dubai achieving this prominent position in the Arab world and globally, especially in the economic, commercial and tourism sectors, and attracting 
foreign direct investments.
Bin Sulayem expressed his appreciation to the organizers of the award and their continuous efforts to develop it over the past 25 years, which undoubtedly contributed to the 
government services provided by Dubai institutions reaching this distinguished and prestigious level. He pointed out that these initiatives have become a platform and a pathway 
for many international institutions that have taken Dubai as a reference and a leading example for government work and excellence.

Bin Sulayem: Dubai Government Excellence  contributes to a qualitative leap in Dubai Government
بن سلّيم: دبي للتميز الحكومي يحّقق نقلة نوعية في حكومة دبي
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“Success does not consist 
in never making mistakes 
but in never making the 
same one a second time”.

George Bernard Shaw

" النجاح ال يكمن في عدم 
ارتكاب األخطاء أبداً، إنما 

في عدم ارتكاب نفس 
الخطأ مرة ثانية ". 

جورج برنارد شو

ابتســامات عديــدة غيــرت فينــا دون أن نعلــم، حركــة بســيط فــي عضــالت الوجــه دون حــرف ُينطــق قــادرة 
أن تغيــر مجــرى يــوم أو مجــرى حيــاة بأكملهــا وكأنهــا نســمة أمــل مــن الحيــاة.

حيــن تبتســم فــي وجــه مــن تحــب، فأنــت تجــّدد لــه والء الحــب الــاّل مشــروط فيشــعر أن األيــام تظــل جميلــة 
بالّرغــم مــن تقّلباتها.

حين تبتسم في وجه صديق، فأنت تجّدد له الوعد بالعهد وتسقيه وفاًء وطمأنينة.

حين تبتسم لرفيق فأنت تقول له أن الّدرب هان وسيهون برفقته وإن طال أو عسر. 

حيــن تبتســم فــي وجــه مريــض فأنــت تضــع مــن روحــك مرهمــاً علــى جروحــه وتضمّدهــا أفضــل مــن أي 
طبيــب وكأنــك ترويــه نهــراً مــن القــوة والصبــر.

حتى ابتسامك للغريب فهي نسيم يذيب شيئاً من جليد الوحشة لديه ويخمد نار الحنين في روحه.

هــذه هــي معجــزة االبتســامة عنــد بنــي البشــر.. فســبحان مــن خــّص االبتســام باإلنســان وزّيــن محيــاه بهــا 
يك يجعــل مــن طّلتــه صدقــة لمــن حولــه ُيدخــل بهــا ســعادة ونــوراً علــى قلوبهــم.

التــزال الدمــوع تفيــض هنــا وهنــاك واليــزال االبتســام يشــرق هنــا وهنــاك ليخفــف لوعــة الفــراق ويخمــد 
نــار األلــم. الزال اإلنســان يبتســم ليقــول أنــه بخيــر بالرغــم مــن كل شــيء، ويظهــر بأبهــى حّلــة لديــه فيســعد 

مــن حولــه. 

ابتســامتك ال تكلفــك شــيئاً اال مــا تحملــه مــن جمــال ونّيــة خيــر لغيــرك وذلــك هــو ســّر عظمتهــا، هــي فعــال 
أغلــى هديــة تهديهــا لمــن حولــك ألنهــا صــّك رضــى ووفــاء وســالم.

 فتذكر أن تبتسم كل صباح.

رجــــــاء مـــــــالح
مهندس أول - التخطيط

Did you smile this morning?
هل ابتسمت هذ الصباح؟

Flashes ومضــــــــــــات

Excellency الـــــتميـــــــــــــــــــــز

Activities and Participations  األنشطــــة والمشاركات

"Human Resources" Launches Onboarding Program 
for New Joiners

"الموارد البشرية" تطلق برنامجًا تعريفيًا للموظفين الجدد

Many smiles have changed us without us knowing, a simple movement in the muscles of the 
face without a pronunciation sound is able of changing the course of a day or the course of an 
entire life like a breath of hope from life.

When you smile at the person you love, you renew the loyalty of unconditional love to them and 
they feel that the days remain beautiful despite their fluctuations.  When you smile at a friend, 
you renew the promise of the covenant to him and water him with loyalty and tranquility. When 
you smile at the companion, you tell him that the path is easy and will calm him, even if his path 
is long or difficult. 

When you smile at patients, you put balm on their lesions and bandage their wounds better than 
any doctor’s bandages, as if you were watering them with a river of strength and patience. Even 
your smile to the stranger is a breeze that melts something of the ice of the homesickness for 
him and extinguishes the fire of nostalgia in his soul.

This is the miracle of a smile for human beings... It's surprising how smiling is distinguished 
human beings and decorated their life with it in order to create kindness to those around them 
and bring happiness and light into their hearts.

There are still tears in the eyes, and still a smile rises here and there to ease the pain of separation 
and extinguish the fire of pain. One still smiles to say that he is OK despite everything, and 
shows up in his best state, making everyone around happy.

The smile costs you nothing but carries inside all the beauty and good spirit, and that is the 
secret of its greatness.

A smile is really the most precious gift you can offer to those around you because it is a deed of 
satisfaction, loyalty and peace
So, remember to smile every morning.

Raja Malah
Senior Planning Engineer

أطلقــت إدارة المــوارد البشــرية والشــؤون اإلداريــة ألول مــرة برنامجــًا تعريفيــًا للموظفيــن الجــدد بمقــر 
مركــز الدعــم المؤسســي فــي مينــاء راشــد بدبــي، وذلــك بحضــور عــدد مــن الموظفيــن الجــدد التابعيــن لمختلــف 

ــة.  ــة بالمؤسس ــدات التنظيمي الوح

يركــز البرنامــج التعريفــي علــى تنفيــذ خطــة تتكــون مــن عــدة مراحــل تعنــى بتعريــف الموظــف الــذي انضــم حديثــاً 
لمؤسســة الموانــئ والجمــارك والمنطقــة الحــرة بحقوقــه وواجباتــه الوظيفيــة خــالل مســيرته المهنيــة تحــت 
ــة المؤسســة، ممــا يســاعد فــي تحقيــق األهــداف االســتراتيجية للمؤسســة، ويســهم كذلــك فــي رســم  مظل

بدايــة إيجابيــة لمســار الموظــف، وخلــق بيئــة عمــل منتجــة ومحققــة للرضــا الوظيفــي.

The Human Resources and General Administration Department for the first time has introduced 
and launched the “Onboarding Program” for new joiners at the headquarters of the Corporate 
Support Center in Port Rashid, Dubai, who are joining different Business units of the Corporation.

The Onboarding Program is focusing on the implementation plan with several stages, to familiarize 
the new joiners with their rights and job duties during their career under the umbrella of the 
Corporation, which helps in achieving PCFC’s strategic goals, and at the same time contributes 
to a positive start of the employee’s career path and creating a productive and satisfying work 
environment.
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سارة عبداللطيف: المصاعب ليست إخفاقات إنما هي خطوات نحو النجاح
Sarah Abdellatif: Hardships are not failures but steps towards 

success

تمتــد خبرتهــا لمــدة 17 عــام حيــث بــدأت رحلتهــا مــع المؤسســة فــي عــام 2015... حصلــت علــى جوائــز تقديــر 
منهــا جائــزة "أفضــل موظــف فــي برنامــج مميــزون"... تؤمــن بأنــه ال توجــد وجهــة نهائيــة للرحلــة المهنيــة 
وال حــدود لإلبــداع أو لالبتــكار ومــن خــالل هــذا تنصــح الموظفيــن بتطويــر مهاراتهــم لزيــادة إنتاجيتهــم 

ــم. وإبداعاته

Her experience extends for 17 years as she started her journey with the corporation in 2015... 
She received recognition awards, including the "The Best Employee in Mumayazoon Program 
Award"... She believes that there is no final destination for the professional journey and no limits 
to creativity or innovation, and through this she advises employees to develop their skills which 
will increase their productivity and creativity.  

“

„
البطاقة الشخصية ونبذة مختصرة عن السيرة الذاتية:

االسم الثالثي: سارة أحمد حسن عبداللطيف
المسمى الوظيفي: مدير مكتب

الشهادة/ التخصص: درجة البكالوريوس في إدارة األعمال
الخبرة العملية: 17 سنة

حدثينا عن تاريخ انضمامك إلى مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

التحقــت بدائــرة التخطيــط والتطويــر - تراخيــص فــي ينايــر 2015، وعملت كمســاعد شــخصي فــي "إدارة الترخيص"، 
ومــن ثــم تــم نقلــي إلــى "إدارة البيئــة والصحــة والســالمة" فــي المنصب نفســه.

ــة والصحــة والســالمة" إلــى  ــر - تراخيــص "إدارة البيئ ــاً مــن إدارة التخطيــط والتطوي  بعــد الدمــج، تــم نقلــي داخلي
"مركــز الدعــم المؤسســي" فــي مؤسســة الموانــئ والجمــارك والمنطقــة الحــرة بصفتــي مديــر مكتــب فــي عــام 

2020 إلــى اآلن ويشــرفني أن أكــون جــزءاً مــن هــذه المؤسســة وأن أســاهم فــي تحقيــق أهدافهــا المرجــوة.

ماذا تعلمتي أو ماذا أضافت لِك PCFC؟

مــن خــالل خبرتــي  التــي تمتــد إلــى 10 ســنوات فــي القطــاع الخــاص والعمــل فــي شــركات مختلفــة، تعلمــت أن 
المؤسســات المختلفــة لهــا ثقافــات مختلفــة وأن مــا تجلبــه معــك يمنحــك فهمــاً أفضــل لكيفيــة التواصــل مــع 

الزمــالء علــى مســتويات مختلفــة.

إن عملــي فــي  مؤسســة الموانــئ والجمــارك والمنطقــة الحــرة كمديــر مكتــب عــزز مــن مهاراتــي، إذ أنــا اآلن أكثــر 
ــة  ــد النهائي ــزام بالمواعي إهتمامــاً بالتفاصيــل ودقتهــا، ويمكننــي العمــل تحــت الضغوطــات، وأحــرص علــى االلت
المحــددة. باإلضافــة إلــى ذلــك، أتيحــت لــي الفرصــة للحصــول علــى فهــم جيــد لمــا  تقــوم بــه  المؤسســة ككل، 
ــين  ــري وتحس ــي تطوي ــاهم ف ــا س ــة، مم ــة متنوع ــي اليومي ــون مهام ــا تك ــاً م ــي، غالب ــي الحال ــي منصب ــة ف خاص

معرفتــي الشــاملة لكيفيــة عمــل الوحــدات التنظيميــة معــاً بسالســة.

ما هي النصيحة التي تقدميها للموظفين الجدد؟

إظهــار الرغبــة فــي التعلــم والتركيــز وطــرح األســئلة قــدر اإلمــكان خــالل برنامــج التوجيــه، وهــذا سيســاعد 
ــع  ــف م ــاء التكي ــة أثن ــة للمؤسس ــة التابع ــة المختلف ــدات التنظيمي ــى الوح ــرف عل ــى التع ــدد عل ــن الج الموظفي

وظائفهــم الجديــدة وبيئــة العمــل.

األهــم مــن ذلــك، فــي األشــهر األولــى يجــب التأكــد مــن تدويــن المالحظــات خــالل فتــرة التدريــب، لالحتفــاظ 
ــد الحاجــة. بالمعلومــات المقدمــة والعــودة إليهــا عن

أهم محطة في حياتِك؟

 التحقت بوظيفة تتماشى مع تطلعاتي وطموحاتي المستقبلية.

ثالث كلمات تصفك على أفضل وجه.

مثابرة - مجتهدة - صبورة.

ما هو اإلنجاز المشرف الذي تفخرين وتعتزين به؟

خالل عملي مع دائرة التخطيط والتطوير - تراخيص، حصلت على جائزتين هامتين:

• حصلــت علــى جائــزة "أفضــل موظــف فــي برنامــج مميــزون" لعــام 2016، وهــو برنامــج يقيــم إنجــازات 	
المرشــحين بنــاًء علــى معاييــر قابلــة للقيــاس ولجنــة معتمــدة.

•  فــي عــام 2018، حصلــت علــى شــهادة تقديــر فــي دورة 17 لجائــزة الشــيخ خليفــة لالمتيــاز )2018-2019(. أنــا 	
فخــورة بــأن أكــون جــزءاً مــن الفريــق الــذي ســاهم فــي تقديــم ملــف تطبيــق تراخيــص.

ما هو أكثر جانب تستمتعين به في وظيفتِك؟

أنــا أســتمتع حقــاً بالعمــل فــي موقــع يعــج بالنشــاط  وبالتحــدي الــذي  تمثلــه  متطلبــات  االلتــزام بالمواعيــد 
ــع  ــل م ــو التعام ــي، ه ــي وظيفت ــع ف ــر ممت ــب آخ ــاكل . جان ــل المش ــاً لح ــاً ممتع ــده تمرين ــددة وأج ــة المح النهائي
المهــام المتعــددة، لضمــان ترتيــب األولويــات بطريقــة ذكيــة. عــالوة علــى ذلــك، تســاعدني مهارتــي فــي 
االتصــال خــالل أعمالــي اليوميــة  فــي  التفاعــل مــع اإلدارات والوحــدات التنظيميــة المختلفــة، مــن أجــل تحقيــق 

األهــداف المرجــوة.

قــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، رعــاه هللا: "ال خــط نهايــة فــي ســباق التميــز"... 
مــاذا توصيــن الموظفيــن بالمؤسســة مــن خــالل هــذه المقولــة؟

ال توجــد محطــة نهائيــة لرحلتــك المهنيــة؛ وال حــدود لإلبــداع أو االبتــكار فــي التحديــات التــي يمكــن التغلــب عليهــا.  
المصاعــب ليســت إخفاقــات إنمــا هــي خطــوات نحــو نجاحــك، حيــث ستســهم فــي توســيع آفاقــك وفتــح األبواب 

ــر قدراتهــم مــن  ــى الموظفيــن متابعــة وتطوي ــه يجــب عل ــدة. إضافــة إلــى ذلــك، أعتقــد أن لــك نحــو فــرص جدي
خــالل برامــج التدريــب المعتمــدة، حتــى لــو كان ذلــك مجهــوداً شــخصياً، فــإن هــذا ســيضيف قيمــة لهــم ويعــزز 

ملــف إنجازاتهــم علــى مــدار ســنوات الخبــرة.

ما هو تعريف النجاح برأيك؟

النجــاح هــو االزدهــار المســتمر لتحقيــق النتائــج المطلوبــة فــي الحيــاة الشــخصية والتطــور الوظيفــي مــن خــالل 
الحــرص علــى التعلــم كل يــوم.  إن التعلــم ينيــر عقولنــا وأعيننــا لفهــم ورؤيــة الصــورة األكبــر، و ال يتوقــف ذلــك 

أبــداً ألن الحيــاة تســتمر فــي  إعطائنــا دروســاً جديــدة كل يــوم .

ما هي الهوايات التي تحبين ممارستها؟

ممارسة الرياضة في الصالة الرياضية، والقراءة، والتصميم اإلبداعي.

ما هي الحكمة أو المقولة التي تؤمنين بها؟

"إما أن تدير اليوم، أو اليوم يديرك"، جيم رون.

.PCFC كلمة أخيرة لموظفي وموظفات

قبــل تنفيــذ أي شــيء  كل يــوم، عليــك أن تؤمــن بقدراتــك  ليؤمــن اآلخريــن بهــا. تعلــم أن تكــون شــغوفاً بعملــك  
فهــذا سيســاعدك علــى أن تكــون أكثــر إنتاجيــة وإبداعــاً وأكثــر نجاحــاً، ألن األشــياء الجيــدة تســتغرق وقتــاً، ثــق فــي 

ــير العملية. س
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ID Card & Brief Biography: 

Full Name: Sarah Ahmed Hassan Abdellatif
Job title: Office Manager 
Degree/Specialization: Bachelor Degree in Business Administration 
Career experience: 17 years. 

Tell us the story behind joining the Ports, Customs and Free Zone Corporation (PCFC).

I joined the Department of Planning & Development - Trakhees in January 2015, working in the 
capacity of Personal Assistant in the “Licensing Department”, and then I was transferred to 
“Environment, Health and Safety Department” in the same role. 

After the consolidation, I was internally transferred from the Department of Planning & Development 
- Trakhees “Environment, Health and Safety Department” to “Corporate Support Centre” in Ports, 
Customs and Free Zone Corporation in the capacity of Office Manager in the year 2020 to date and I 
am honored to be part of this Corporation and contribute towards achieving its goals. 

What did PCFC add to you or what did you learn from it?

With a background of 10 years’ experience in the private sector and working for different businesses, 
I learned that different organizations have different cultures and what you bring in gives you a better 
understanding of how to communicate with colleagues at different levels. 

Working with Ports, Customs and Free Zone Corporation as an Office Manager have reinforced 
my skills. I am now more detail oriented, can work under pressure and adhere to given deadlines. 
In addition to this, I had the opportunity to get a good understanding of what the corporation does 
as a whole especially in my current position my day-to-day tasks are often varied, the breadth of 
exposure to diverse duties aid my development and improved my holistic knowledge of how the 
business units seamlessly works together.

What advice would you give to recent new hires?

Show willingness to learn, focus and ask questions as much as possible during the orientation 
program, this will help the new employees to be familiar with different business units under PCFC 
while adapting to their new positions and work environment. 

Most importantly, in the first few months make sure that notes are taken during the training period, to 
keep records of the information given and get back to it when needed. 

The most important event in your life?

Secured a post compatible with my aspirations and future ambitions. 

Describe yourself in 3 words. 

Determined - Hard working - Patient 

What is the most honorable achievement you are proud of?

During my work with the Department of Planning and Development – Trakhees, I have recieved two 
important awards: 

	• I was awarded “The Best employee in Mumayazoon Program Award” for the Year 2016, it is a 
program that evaluates the achievements of the nominees based on measurable criteria and 
an authorized committee.

	• In the year 2018, I received a Certificate of Appreciation for Sheikh Khalifa Excellence Awards 
17th Cycle )2018-2019(. I am proud to have been part of the team that contributed in the 
submission of Trakhees Application.

What aspect of your role do you enjoy the most? 

I really enjoy working in a busy office. I find the challenge of meeting tight deadlines to be a fun 
exercise in problem solving. 

Another enjoyable aspect of my role is dealing with multiple tasks, to ensure prioritization in a smart 
way.  Moreover, my communication skill helps me with my day-to-day operations interacting with 
different departments and business units, in order to achieve the desired objectives. 

His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, said: “The race for excellence has 
no finish line”. What would you recommend to the employees of the corporation through 
this saying?

There is no final destination to your career journey; there are no boundaries to creativity or innovation, 
through challenges that can be achieved. Hardships are not failures but steps towards your success, 
which will broaden your horizons opening doors to new opportunities. Adding on to this, I believe 
that the employees should pursue and develop their capacity through accredited training programs, 
even if it is a personal effort, this will add value to them and build up their achievements profile over 
the years of experience.  
 
How do you define success?

Success is the continuous thrive to achieve the desired outcome in life and career development 
through learning every day. Learning opens our minds and eyes to understand and see the bigger 
picture, learning never stops because life continues to give us new lessons every day. 

What are your favorite hobbies? 

Exercising in the gym, reading and creative designing.   

What wisdom or saying do you believe in? 

“Either you run the day, or the day runs you", Jim Rohn.

A final word to the staff of PCFC?

Before taking any action every day, you have to believe in your capabilities before others start 
believing in you. Learn to be passionate about your role, this will help you to be more productive, 
creative and ultimately more successful. Good things take time, Trust the Process.
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Talented Employees مـــــــــواهب مـــوظفينــــــا

Through the Lens of Hind Ali AlMarri - Specialist Digital Media Communication بواسطة عدسة هند علي المري - أخصائي اإلعالم الرقمي

Feature قصاصة صحفية

Do we really need to take 10,000 steps a day? هل نحن بحاجة حقًا إلى المشي 10 آالف خطوة في اليوم؟

يســاهم المشــي المنتظــم فــي تحقيــق فوائــد صحيــة كثيــرة، بمــا فيهــا تقليــل مخاطــر اإلصابــة بمــرض القلــب، 
ــي أي  ــه ف ــام ب ــا القي ــي، ويمكنن ــه مجان ــه أن ــك كل ــن ذل ــل م ــاب، واألفض ــوع 2 واالكتئ ــن الن ــكري م ــرض الس وم

ــي. ــا اليوم ــن حياتن ــم روتي ــبياً لتالئ ــهلة نس ــة س ــذه الرياض ــه ه ــا فإن ــبة لمعظمن ــكان، وبالنس م

نســمع غالًبــا أن 10,000 يعــد عــدداً ذهبيــاً مــن الخطــوات التــي نســعى جاهديــن للحصــول عليهــا فــي اليــوم 
ــوم؟. ــي الي ــوة ف ــي 10,000 خط ــة للمش ــاً بحاج ــن حق ــل نح ــن ه ــد ولك الواح

ليــس بالضــرورة. فــي الحقيقــة تــم نشــر هــذا الرقــم فــي األصــل كجــزء مــن حملــة تســويقية وحصــل علــى بعــض 
االنتقــادات، ولكــن إذا ســاعدك فــي المشــي أكثــر، فقــد يكــون هدفــاً جيــًدا.

مــن حدد هدف 10 آالف خطوة؟

تــم وضــع مفهــوم أو هــدف الـــ 10 آالف خطــوة فــي البدايــة فــي اليابــان فــي الفتــرة التــي تســبق أولمبيــاد طوكيــو 
لعــام 1964، ولــم يكــن هنــاك أي دليــل حقيقــي لدعــم هــذا الهــدف، بــل كانــت اســتراتيجية تســويقية لبيــع أجهــزة 

عــّدادات الخطــوات.

ــتراليون  ــة األس ــة الصحي ــو التوعي ــاد باحث ــا أع ــرن، عندم ــع الق ــى مطل ــرة حت ــر بالفك ــام كبي ــاك اهتم ــن هن ــم يك ل
ــاطاً. ــر نش ــوا أكث ــى أن يكون ــاس عل ــجيع الن ــام 2001 لتش ــي ع ــوم ف ــذا المفه ــي ه ــر ف النظ

واســتنادا إلــى األدلــة المتراكمــة، توصــي العديــد مــن المبــادئ التوجيهيــة للنشــاط البدنــي فــي جميــع أنحــاء 
ــى األقــل مــن النشــاط  ــة األســترالية - بمــدة 150 دقيقــة أســبوعياً عل ــادئ التوجيهي ــم - بمــا فــي ذلــك المب العال
البدنــي المعتــدل الشــدة، األمــر الــذي يعــادل 30 دقيقــة فــي معظــم األيــام، ويماثــل نصــف ســاعة مــن النشــاط 

ــة. ــرة معتدل ــوة بوتي ــى 4،000 خط ــي 3،000 إل ــع المش ــاوى م ــذي يتس ال

هدف واحد ال يناســب الجميع

ــار الســن،  بطبيعــة الحــال، يمشــي بعــض النــاس عــدًدا أقــل مــن الخطــوات فــي اليــوم، علــى ســبيل المثــال كب
وأولئــك الذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة، وموظفــو المكاتــب، بينمــا يمشــي آخــرون عــدداً أكبــر مــن الخطــوات 

مثــل األطفــال، والعــداؤون، لــذا يعــد هــدف 10,000 خطــوة غيــر مناســب للجميــع.

إن المشــي بمعــدل خطــوات أقــل مــن 10 آالف خطــوة يعــد أمــراً جيــداً مــا دمــت تحــاول المشــي مــا بيــن 3,000 
ــي  ــاط ف ــن أو النش ــن التمري ــة م ــة 30 دقيق ــت بممارس ــد قم ــتكون ق ــك س ــي أن ــذا يعن ــوة، وه ــى 4,000 خط إل
اليــوم، ومــع ذلــك، توضــح معظــم الدراســات أن المشــي عــدد أكبــر مــن الخطــوات مــن شــأنه أن يســاعد 

ــر. ــة أكب ــد صحي ــق فوائ بتحقي

األكثر أفضل دائمًا

أظهــرت العديــد مــن الدراســات أن المشــي عــدداً أكبــر مــن الخطــوات يــؤدي إلــى زيــادة الفوائــد الصحيــة، 
فقــد توصلــت دراســة أمريكيــة فــي عــام 2010 إلــى حــدوث انخفــاض بنســبة ٪10 فــي اإلصابــة بمتالزمــة األيــض 
"االســتقالب" )مجموعــة مــن عوامــل الخطــر التــي مــن شــأنها زيــادة احتمــاالت اإلصابــة بأمــراض القلــب 

والســّكري والســكتة الدماغيــة( مقابــل كل زيــادة فــي معــدل المشــي مقدارهــا 1000 خطــوة فــي اليــوم.

بينمــا أظهــرت دراســة أســترالية أجريــت فــي عــام 2015 أن كل زيــادة فــي معــدل المشــي مقدارهــا 1000 خطــوة 
يوميــاً تعمــل علــى تقليــل مخاطــر الوفــاة المبكــرة بنســبة ٪6، فــي حيــن يخفــض أولئــك الذيــن يمشــون 10 آالف 
خطــوة أو أكثــر خطــر الوفــاة المبكــرة بنســبة ٪46، فــي حيــن أظهــرت دراســة أســترالية أخــرى فــي عــام 2017 أن 
ــاً أقــل فــي المستشــفى، إذا فالخالصــة  األشــخاص الذيــن لديهــم معــدالت أعلــى مــن الخطــوات يقضــون وقت

هــي أنــه كلمــا زاد عــدد خطــوات المشــي كلمــا كان ذلــك أفضــل.

Regular walking produces many health benefits, including reducing our risk of heart disease, type 
2 diabetes and depression.

Best of all, it’s free, we can do it anywhere and, for most of us, it’s relatively easy to fit into our daily 
routines.

We often hear 10,000 as the golden number of steps to strive for in a day. But do we really need to 
take 10,000 steps a day?

Not necessarily. This figure was originally popularized as part of a marketing campaign, and has 
been subject to some criticism. But if it gets you walking more, it might be a good goal to work 
towards.

Where did 10,000 come from?

The 10,000 steps concept was initially formulated in Japan in the lead-up to the 1964 Tokyo 
Olympics. There was no real evidence to support this target. Rather, it was a marketing strategy to 
sell step counters.

There was very little interest in the idea until the turn of the century when the concept was revisited 
by Australian health promotion researchers in 2001 to encourage people to be more active.

Based on accumulated evidence, many physical activity guidelines around the world-including 
the Australian guidelines – recommend a minimum of 150 minutes of moderate-intensity physical 
activity a week. This equates to 30 minutes on most days. A half-hour of activity corresponds to 
about 3,000 to 4,000 dedicated steps at a moderate pace. 
One size doesn’t fit all

Of course, some people accumulate a lot fewer steps per day – for example, older people, those 
with a chronic disease, and office workers. And others do a lot more: children, runners, and some 
blue-collar workers. So, the 10,000 goal is not suitable for everyone.

Setting a lower individual step goal is fine as long as you try to add about 3,000 to 4,000 steps to 
your day. This means you will have done your 30 minutes of activity. Nonetheless, most studies do 
find taking more steps is associated with better health outcomes.

The more the better

Many studies do, however, show a greater number of steps leads to increased health benefits.
An American study from 2010 found a 10% reduction in the occurrence of metabolic syndrome )a 
collection of conditions that increase your risk of diabetes, heart disease and stroke) for each 1,000-
step increase per day.

An Australian study from 2015 demonstrated that each 1,000-step increase per day reduced the risk 
of dying prematurely of any cause by 6%, with those taking 10,000 or more steps having a 46% lower 
risk of early death. Another Australian study from 2017 showed people with increasingly higher step 
counts spent less time in hospital. So, the bottom line is the more steps, the better.
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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.

تأسســت  والتــي  إحــدى مؤسســات حكومــة ديب،  الحــرة  والمنطقــة  والجمــارك  المــوائن  تعــد مؤسســة 
رســمًيا يف عــام 2001، وتتضمــن عــدداً مــن الكيانــات والســلطات التــي تعمــل تحــت مظلتهــا. وتشــمل هــذه 
الكيانــات جمــارك ديب وســلطة مــوائن ديب، باإلضافــة إىل دائــرة التخطيــط والتطويــر -تراخيــص، 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.


