
Global ... Sustainability ... Communication الــعــالميــــــــة... االستـــدامــــة... التــــواصـــــــل

The Department of Planning and Development - Trakhees, the regulatory arm of the Ports, Customs 
and Free Zone Corporation in Dubai, carried out 5,295 inspection tours within the retail facilities of 
its special development zones during the first half of 2022 to ensure compliance with the rules and 
guidelines issued by the jurisdiction, which resulted in recording of 95 violations.

Eng. Abdulla Belhoul, CEO of the Department of Planning and Development - Trakhees, said that 
the Department carried out a number of inspection campaigns during the first half of this year, under 
the supervision of the Commercial and Retail Inspection Section in the Licensing Department of 
Trakhees, distributed over a number of areas affiliated to Trakhees according to a specific schedule 
and following certain standards during inspections, indicating a decrease in the percentage of 
issued violations by 44% compared to the same period in 2021, which reflects the success of 
awareness campaigns launched by the department to ensure compliance with the relevant rules 
and requirements.

Eng. Abdulla Belhoul stated that the Commercial and Retail Inspection Section includes a team of 
specialized inspectors to ensure compliance with the laws, regulations and guidelines that should 
be followed on a regular basis, as the reported violations varied between non-compliance with 
laws and conditions, the exploitation of additional spaces without an official permit, presence of 
employees working for companies without a business visa or an expired work visa and not complying 
with safety requirements.

Abdulla Belhoul confirmed that Trakhees conducts inspection campaigns in its affiliated zones to 
verify the absence of any illegal practices within the facilities, shops and temporary facilities, and the 
unauthorized use of the common areas and facilities affiliated with the special development zones 
and the consequent penal and punitive measures for violators.

The CEO of Trakhees Department affirmed the department's determination to continue and intensify 
its inspection campaigns to prevent and hold institutions and individuals accountable when there is 
any non-complying with the laws in force in the United Arab Emirates and to apply the penalties and 
fines stipulated by the laws and regulations in the country against the perpetrators of violations.

From his side, Rashid Al Shehhi, Senior Manager of Operations in the Licensing Department of the 
Planning and Development Department - Trakhees, affirmed the department's keenness on the 
commitment of commercial establishments to implement correct practices and direct customers to 
abide by regulations, laws and guidelines to ensure a high level of safety and quality of work in retail 
facilities.

“Our indicators today are stronger than our indicators before the pandemic, and our economic growth is faster than 
before the pandemic, and our tourism, commercial and development sectors are larger than before the pandemic”

"مؤشراتنا اليوم أقوى من مؤشراتنا قبل الجائحة ونمونا االقتصادي أسرع منه قبل الجائحة وقطاعاتنا التجارية والتنموية 
أضخم منها قبل الجائحة"

نفــذت دائــرة التخطيــط والتطويــر ــــ تراخيــص، الــذراع التنظيميــة لمؤسســة الموانــئ والجمــارك والمنطقــة الحرة 
ــال  ــا خ ــة له ــة التابع ــر الخاص ــق التطوي ــة بمناط ــق التجزئ ــاق مراف ــل نط ــية داخ ــة تفتيش ــي، 5,295 جول ــي دب ف
ــاص،  ــادرة ذات االختص ــادات الص ــد واإلرش ــال للقواع ــان االمتث ــن ضم ــد م ــام 2022 للتأك ــن ع ــف األول م النص

ــر 95 مخالفــة. والتــي أســفرت عــن تحري

وأوضـــــح المهنــدس عبــــد هللا بالهــول، الرئيــس التنفيــذي لدائـــــــرة التخطيط والتطــــــــوير- تراخيــص، أن الدائرة 
نفــذت عــدداً مـــــــن الجــوالت التفتيشــــــية خــال النصـــــــف األول مــــــن العــام الحالـــــــي، تحــت إشــراف قســــــم 
التفتيــش التجــاري والتجزئـــــــة التابــع إلدارة الترخيـــــــص بالدائـــــــرة، موزعــًة علــــــــى عــدد مـــــــن المناطــــــق 
التابعــــــة للدائــرة حســب جــدول محــدد ووفقــــــاً لمعاييــر معينـــــــة يتــــــم اتباعهــا خــال عمليــــــات التفتيــــــش، 
مشيراً إلــــــى انخفـــــاض نسبة المخالفات المحررة بنسبــــــة 44% مقارنـــــــة بنفـــــس الفتــــــرة لعــــام 2021 ممــــا 
يعكـــــس نجاح حمات التوعيـــــــة التـــــــي تنفذهـــــــا الدائـــــــرة لضمـــــــان االمتثـــــال للقـــــــواعد واالشــــــتراطات 

ذات االختصـــــاص.

وأفــاد عبــد هللا بالهــول بــأن قســم التفتيــش التجــاري والتجزئــة يضــم فريــق مــن المفتشــين المختصيــن للتأكــد 
مــن االمتثــال للوائــح والقوانيــن واإلرشــادات التوجيهيــة التــي ينبغــي اتباعهــا علــى نحــو منتظــم حيــث تنوعــت 
المخالفــات المرصــودة بيــن عــدم االلتــزام بشــروط والقوانيــن واســتغال مســاحات إضافيــة دون تصريــح 
رســمي، ووجــود عــدد مــن الموظفيــن الذيــن يعملــون لــدى الشــركات مــن دون تأشــيرة عمــل علــى صاحــب 

ــامة. ــات الس ــال لمتطلب ــدم االمتث ــة وع ــة الصاحي ــل منتهي ــيرة عم ــركة أو تأش الش

ــدم  ــن ع ــق م ــا للتحق ــة له ــق التابع ــي المناط ــش ف ــوالت التفتي ــر ج ــص" تباش ــول أن "تراخي ــد هللا باله ــد عب وأك
ــر  ــتخدام غي ــة، واالس ــآت المؤقت ــة والمنش ــال التجاري ــق والمح ــن المراف ــة ضم ــر قانوني ــات غي ــود أي ممارس وج
المصــرح بــه للمناطــق والمرافــق المشــتركة، التابعــة لمناطــق التطويــر الخاصــة ومــا يترتــب عليهــا مــن إجــراءات 

ــة للمخالفيــن. جزائيــة وعقابي

وأكــد الرئيــس التنفيــذي لدائــرة "تراخيــص" عــزم الدائــرة علــى مواصلــة وتكثيــف حماتهــا التفتيشــية لمنــع 
ومحاســبة المنشــآت واألفــراد ممــن ال يلتزمــون بالقوانيــن المعمــول بهــا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 

ــات. ــي المخالف ــد مرتكب ــة ض ــة بالدول ــن واألنظم ــا القواني ــص عليه ــي تن ــات الت ــات والغرام ــق العقوب وتطبي

ــر-  ــط والتطوي ــرة التخطي ــص بدائ ــإدارة الترخي ــات ب ــم العملي ــر أول قس ــحي، مدي ــد الش ــار راش ــه، أش ــن جهت وم
وتوجيــه  الصحيحــة  الممارســات  بتطبيــق  التجاريــة  المؤسســات  التــزام  علــى  الدائــرة  حــرص  إلــى  تراخيــص، 
ــامة  ــن الس ــي م ــتوى عال ــان مس ــة لضم ــادات التوجيهي ــن واإلرش ــح والقواني ــزام باللوائ ــى االلت ــن إل المتعاملي

ــة. ــق التجزئ ــي مراف ــل ف ــودة العم وج

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

Trakhees runs more than 5,000 Inspection Campaigns 
and reports 95 Violations during the first half of 2022

"تراخيص" تنفذ أكثــــر من 5000 جولــة تفتيشية وتسجـــل
 95 مخالفــــة خالل النصــــف األول مـــــن 2022
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“The person who says it cannot 
be done should not interrupt 
the person who is doing it”

Chinese Proverb

"الشخص الذي يقول أنه ال 
يمكن فعل ذلك يجب أال يقاطع 

الشخص الذي يفعل ذلك"

مثل صيني

كلنــا نخــاف مــن الّســرطانات التــي تصيــب الجســد ونحــاول مــا أمكــن تحصيــن ذواتنــا منهــا. لكــن أتعــرف أن 
للنفــس كذلــك ســرطانات قــادرة علــى نهشــنا وتشــويهنا؟ 

نعــم فــي خبايــا أنفســنا هنــاك خليــة مــن هــذه الخايــا الّســرطانية، فــي قلــب كّل مّنــا بــذرة مــن هــذا الــّداء، 
ــار شــائكة ومســتعصية فيصبــح بهــا مشــّوه  ــا مــن يقــّرر أن يســقيها فتتشــّعب داخلــه مثــل نبتــة صب مّن
نفســياً وخلقيــاً، ومّنــا مــن يقــّرر أن ينتزعهــا ويعالــج نفســه بجرعــة مــن مضــاّدات حيويــة يحّصــن بهــا نفســه 

ليعيــش بســام. 

فما هي سرطانات النفس تلك التي يجب أن ننتبه إليها ونحّصن نفسنا منها؟

أّولها اليأس يتبعها الحسد، يليهما الخوف ثم الكسل والّندم والائحة طويلة...

عندمــا يكُبــر اليــأس فينــا، فنحــن نطفــئ بأيدينــا نــور اإليمــان حولنــا فُيســدل الظــام علــى كّل حواّســنا 
فتحجــب عنــا قــدرة الخالــق وقــدرة المخلــوق فــي تدبيــر معجــزات الحيــاة الجميلــة.

عندمــا يكُبــر الحســد بداخلنــا، فنحــن نقــّزم ذواتنــا لنعيــش كل لحظــة فــي عنــاء مقارنتهــا باآلخريــن، ناســين 
أن لــكلٍّ بصمتــه ورســالته وعــوض اكتشــاف كنــوٍز بداخلنــا، فنحــن نختــار هــدر الجهــد والوقــت فــي مقارنــات 

مؤلمــة وعقيمــة.

حيــن يكبرالخــوف عندنــا، فنحــن بخوفنــا هــذا نســتهين بقّوتنــا ونتــرك المجــال للّضعــف يكبــر ويتضخــم فينــا 
حتــى نصبــح أضعــف مــن أن نبــادر بــأي خطــوة فــي الحيــاة.

حيــن يكبــر الكســل فينــا، فنحــن نصبــح عبيــداً لــه فنستســلم لقيــود الشــياطين لتلتــّف حولنــا وتشــّل حركاتنــا 
واحــدة تلــو األخــرى فنضحــى مثــل الجثــت نمــوت ببطــئ علــى قارعــة الحيــاة قبــل موعــد وفاتنــا. 

أّمــا الّنــدم فهــو حكــم باإلعــدام يجــدد كل يــوم وُيؤجــل كل يــوم بحــّق الّنفــس ُيذلهــا وُيركعهــا لأللــم والعــدم 
لحظة. كل 

فما هي الجرعة المعجز  التي تقينا من كل هذه األمراض النفسية؟

اليقين بالله، والثقة بالنفس، وجهاد نفس ال يتوّقف ما ُدمت حّياً.

رجــــــاء مـــــــالح
مهندس أول - التخطيط

Self-Immunization
 تحصين الّنفس

Flashes ومضــــــــــــات

Excellency الـــــتميـــــــــــــــــــــز

Activities and Participations  األنشطــــة والمشاركات

The Strategy and Communication Department reviews 
the best practices applied in Dubai Electricity and 

Water Authority

إدارة االستراتيجية واالتصال تطلع على أفضل الممارسات 
المطبقة في كهرباء ومياه دبي

We are all afraid of cancers that infect the body and try as much as possible to immunize 
ourselves from them. However, do you know that the soul also has its own cancers which are 
capable of poisoning and distorting us?

Yes, inside each of us there is one of these tumor cells, inside the heart of each of us a seed 
of this disease. Some of us choose to water it till it branches-out inside them like an obstinate  
thorny cactus plant, and become psychologically and morally deformed, and some of us decide 
to extract that seed and treat themselves with a dose of magic potion to immunize themselves  
and live in peace.

What are the cancers of the soul that we should pay attention to and protect ourselves from it?

The first is despair, followed by envy, fear, and laziness then regret and the list is long.

When despair grows inside us, we voluntary switch off the light of faith around us until darkness 
falls on all our senses and obscures the ability of the Creator and our abilities too, to manage 
the miracles of life.

When envy grows up within us, we dwarf ourselves to live every moment in the trouble of 
comparing it to others, forgetting that each has its own imprint and message, and instead 
of discovering treasures within us, we choose to waste effort and time in painful and sterile 
comparisons.

When our fear grows inside us, we underestimate our strength and let the room for our weakness 
to grow until we become too weak to initiate any step in life.

When laziness grows in us, we become His slaves, and we let the chains of demons wrap 
around us, paralyzing us gradually, and we become like cadavers, dying slowly on the side of 
life before the date of our death.

Remorse is a death sentence against the soul every day pronounced and each time postponed 
that humiliates the soul and make it bow to pain and nothingness every moment.

So, what is that that miracle potion which protects our souls from all these mental illnesses? 

Certainty in Allah, self-confidence with endless self-jihad /self-coaching as long as you are 
alive.

Raja Malah
Senior Planning Engineer

ــة  ــة معياري ــرة مقارن ــة الح ــارك والمنطق ــئ والجم ــة الموان ــال بمؤسس ــتراتيجية واالتص ــرت إدارة االس أج
مــع هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي )DEWA( والتــي تهــدف إلــى االطــاع علــى أفضــل الممارســات المطبقــة 
فــي مجــال إســعاد المتعامليــن وتقديــم تجربــة فريــدة تســهم فــي االعتمــاد علــى نهــج اســتراتيجي واضــح 
ــات  ــارات، والمقترح ــع االستفس ــل م ــة للتعام ــات المتبع ــى اآللي ــرف عل ــى التع ــة إل ــعادهم، باإلضاف إلس
والشــكاوى، إلــى جانــب االطــاع علــى التقنيــات المســتخدمة لدعــم تجربــة المتعامليــن وتلبيــة تطلعاتهــم 

ــعادتهم. ــق س وتحقي

The Strategy and Communication Department of Ports, Customs and Free Zone 
Corporation conducted a benchmarking comparison with Dubai Electricity and Water 
Authority )DEWA(, which aims to review the best practices applied in the field of customer 
happiness and provide a unique experience that contributes to relying on a clear strategic 
approach to their happiness, in addition to identifying the mechanisms used to deal with 
inquiries, suggestions and complaints, as well as reviewing the techniques used to support 
the customers' experience, meet their aspirations and achieve their happiness.
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أحمد يحىي: نواجه الكثير من العقبات في الحياة والعمل ولكن النجاح يكمن 
في عدم االستسالم لهذه العقبات

Ahmed Yahya: We face many obstacles in life and work, but 
success lies in not giving up to these obstacles

لديــه إنجــازات عديــدة أهمهــا نيــل جائــزة أفضــل موظــف فــي برنامــج "مميــزون" التــي نظمهــا قســم المــوارد 
ــبة  ــام بالنس ــم األقس ــد أه ــي أح ــز المؤسس ــتراتيجية والتمي ــم االس ــرى أن قس ــام 2016... ي ــي ع ــرية ف البش
للوحــدات التنظيميــة للمؤسســة، وذلــك مــن واقــع المهــام المســندة إليــه فــي وضــع الخطط االســتراتيجية 
والتصــور المســتقبلي للمؤسســة ككل... يؤمــن بــأن اإلطــاع وتوليــد األفــكار يســاعد علــى تطويــر المهــام  

واألعمــال.
He has many achievements, the most important of which is being awarded the title of best 
employee in “Mumayazoon” Program which was organized by the Human Resources 
Department in 2016... He believes that the Strategy and Business Excellence Section is one of the 
most important sections for the business units of the corporation in light of the tasks assigned to 
it in developing strategic plans and the future vision of the corporation as a whole... He believes 
that informing and generating Ideas helps in work progress

“

„
البطاقة الشخصية ونبذة مختصرة عن السيرة الذاتية:

االسم الثالثي: أحمد محمد علي يحىي
المسمى الوظيفي: ضابط أول االستراتيجية والتميز المؤسسي

الشهادة/ التخصص: 

شهادة البكالوريوس في القانون في عام 2013
شهادة الماجستير في القانون الخاص في عام 2018

الخبرة العملية: 14 سنة في مؤسسة الموانئ و الجمارك و المنطقة الحرة

حدثنا عن تاريخ انضمامك إلى مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة. 

انضممــت للمؤسســة فــي عــام 2008 بعــد تخرجــي مــن الثانويــة العامــة بمســمى إداري فــي قســم العاقــات 
ــص.  ــر - تراخي ــط و التطوي ــرة التخطي ــاري بدائ ــص التج ــي إدارة الترخي ــة ف الحكومي

ماذا أضافت لك  PCFC؟
 

أضافــت لــي المؤسســة الكثيــر، فعلــى الصعيــد الشــخصي تعرفــت فــي المؤسســة على أشــخاص بمثابــة األخوة، 
ــة  ــال سياس ــن خ ــي فم ــد العلم ــى الصعي ــا عل ــق، أم ــى الطري ــك عل ــة ويدلون ــون النصيح ــن يصدق ــى آخري وعل
التفــرغ الجامعــي تمكنــت مــن الحصــول علــى شــهادة البكالوريــوس فــي القانــون فــي عــام  2013 وحصولــي علــى 
ــام  ــوان "النظ ــتير بعن ــة الماجس ــت أطروح ــث كان ــام 2018 حي ــي ع ــاص ف ــون الخ ــي القان ــتير ف ــهادة الماجس ش

القانونــي لشــركة الشــخص الواحــد فــي المناطــق الحــرة".

ما هو اإلنجاز المشرف الذي تفخر وتعتز به؟ 

أهــم اإلنجــازات التــي أفخــر بهــا هــي عرضــي إلحــدى إنجــازات المؤسســة أمــام ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد 
بــن راشــد آل مكتــوم فــي عــام 2016، و حصولــي علــى لقــب أفضــل موظــف فــي مســابقة نظمهــا قســم المــوارد 
البشــرية عــام 2016، و علــى صعيــد فــرق العمــل فإنــي أفخــر بعضويتــي فــي فريــق تطويــر مركــز خدمــة ســعادة 
المتعامليــن وحصــول المركــز علــى تقييــم 4 نجــوم ســنة 2018، و حصــول كل مــن دائــرة التخطيــط و التطويــر – 

تراخيــص و ســلطة مدينــة دبــي الماحيــة علــى ختــم "100٪ بــا ورق" ســنة 2021.

حدثنــا عــن أهــم الجهــود التــي يبذلهــا قســم االســتراتيجية والتميــز المؤسســي فــي ســبيل تحقيــق أهــداف 
وتوجهــات المؤسســة.

يعــد قســم االســتراتيجية والتميــز المؤسســي أحــد أهــم األقســام للوحــدات التنظيميــة التابعــة للمؤسســة مــن 
واقــع المهــام المســندة إليــه فــي وضــع الخطــط االســتراتيجية والتصــور المســتقبلي للمؤسســة ككل، ويعــد 
ــتراتيجية  ــط اس ــر خط ــاء وتطوي ــى بن ــاعد عل ــي تس ــا الت ــم المزاي ــد أه ــم أح ــي القس ــة ف ــرات الوظيفي ــر الخب تواف

ــادة وتطلعاتهــا. فعالــة متوائمــة مــع أبــرز الممارســات العالميــة والمحليــة وحســب توجيهــات القي

اســتراتيجي  إطــار  بنــاء  عبــر  والريــادة  التميــز  متطلبــات  تحقيــق  ضمــان  إلــى  االســتراتيجية  قســم  ويســعى 
ومؤسســي متكامــل يتحقــق بمتابعــة األداء المؤسســي والتأكــد مــن جــودة األداء وفاعليتــه باإلضافــة إلــى 
ــع  ــوازي م ــتراتيجي بالت ــاح االس ــق النج ــم أدوات تحقي ــد أه ــي تع ــتراتيجية الت ــادرات االس ــاريع والمب ــة المش متابع

تبنــي االبتــكار وأفــكاره ودراســة المخاطــر المؤسســية وتجنبهــا.

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

إنجــاز المهــام المطلوبــة والجديــدة ضمــن الوقــت باإلضافــة للقــدرة علــى التكيــف، حيــث يســتلم القســم رســائل 
ــرة،  ــادرات جديــدة ال توجــد لهــا مراجــع كثي مــن جهــات حكوميــة متعــددة و يكــون فــي طــي هــذه الرســائل مب

فيعمــل القســم مــع األقســام اآلخــرى علــى تلبيــة متطلبــات هــذه المبــادرات علــى أكبــر قــدر مــن الجــودة.

صف لنا يومًا عاديًا من أيام العمل لديك.

يبــدأ اليــوم بإلقــاء التحيــة علــى زمــاء العمــل والــذي مــن شــأنه أن يزيــل حواجــز التواصــل ويقلــل مــن العقبــات، 
ومــن ثــم مراجعــة خطــط العمــل المعتمــدة وعمل الــازم إلنجــاز المهــام المطلوبــة، ومراجعــة البريــد اإللكتروني 

والــرد علــى الرســائل فــي نفــس اليــوم، و مــن ثــم القــراءة فــي المجــاالت ذات الصلــة بعملــي.

قــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، رعــاه هللا: "كل إنســان لــه رؤيــة وهــدف، وكلمــا 
يقتــرب اإلنســان مــن هدفــه كلمــا صــارت الرؤيــة أبعــد وأوســع.. االبتــكار أو االندثــار"... بمــاذا توصــي 

ــة؟  ــذه المقول ــالل ه ــن خ ــة م ــن بالمؤسس الموظفي

أوصــي نفســي والموظفيــن بالقــراءة، واإلطــاع والعمــل علــى توليــد أفــكار تســاعد فــي تطويــر أعمالهــم، وعــدم 
ــيرتهم  ــي مس ــدم ف ــر للتق ــن للتغيي ــوا محركي ــا، وأن يكون ــي يقدمونه ــات الت ــي للخدم ــع الحال ــع الوض ــف م التكي

المهنيــة.

ما هو تعريف النجاح برأيك؟ 

نواجــه فــي الحيــاة والعمــل الكثيــر مــن العقبــات التــي تعيــق تحقيــق أهدافنــا وتشــعرنا بالفشــل أحيانــاً، فالنجــاح 
ليــس باالستســام لهــذه العقبــات، فقــد قــام تومــاس أديســون بألــف محاولــة فاشــلة قبــل إختــراع المصبــاح 

الكهربائــي.
 

ما هي الهوايات التي تحب ممارستها؟ 

السفر والتحدث أمام الجمهور.

ما هي الحكمة أو المقولة التي تؤمن بها؟

"افعــل قــدر مــا تســتطيع مــن الخيــر أينمــا اتجهــت ولــو كان ضئيــًا فالخيــر الضئيــل لــو اجتمــع ألمكنــه أن يغمــر 
العالــم" - ديزمونــد توتــو.

.PCFC كلمة أخيرة لموظفي وموظفات

التواصل الفعال مع الزماء والمتعاملين يسرع من وتيرة إنجاز العمل ويفتح األفاق للتطوير.
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ID Card & Brief Biography: 

Full Name: Ahmed Mohemed Ali Yahya
Job title: Senior Officer Strategy & Business Excellence

Degree/ Specialization: 

Bachelor’s degree in Law in 2013
Master's degree in private law in 2018
Career experience: 14 years in Ports, Customs, and Free Zone Corporation

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

I joined the corporation in 2008 after graduating from high school with the title administration in the 
Department of Governmental Relations in the Commercial Licensing Department of the Planning 
and Development Department - Trakhees.

What did PCFC add to you?

The Corporation added a lot to me. Personally, I got to know people in the corporation who are like 
brothers, and others who believe in advice and guide you on the way. Academically, through the 
University sabbatical policy, I was able to obtain a Bachelor’s degree in Law in 2013 and obtain a 
Master’s degree in Private Law in 2018, where the master's thesis was entitled The Legal System of 
a Single Person Company in the Free Zones.

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

The most important achievements that I am proud of are my presentation of one of the corporation’s 
achievements in front of His Highness Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum 
in 2016, and being awarded the title of best employee in a competition organized by the Human 
Resources Department in 2016. In terms of work teams, I am proud of my membership in the 
Customer happiness Center’s development team, the center obtained a 4-star rating in 2018, and 
the Department of Planning and Development - Trakhees and the Dubai Maritime City Authority 
obtained the “100% paperless” stamp in 2021.

Tell us about the most important efforts made by the Strategy and Business Excellence 
Section in order to achieve the goals and directions of the corporation

The Department of Strategy and Business Excellence is one of the most important business units of 
the corporation in light of the tasks assigned to it in developing strategic plans and the future vision 
of the corporation as a whole.

The Strategy Department seeks to ensure the fulfillment of the requirements for excellence and 
leadership by building an integrated strategic and corporate framework that is achieved by following 
up corporate performance and ensuring the quality and effectiveness of performance, in addition to 
following up on strategic projects and initiatives, which are the most important tools for achieving 
strategic success in parallel with the adoption of innovation and its ideas, and studying and avoiding 
corporation risks.

In light of the great responsibilities that fall on your job, what are the most important 
advantages in your work environment?

Accomplish the required and new tasks within the time and ability to adapt, as the department 
receives messages from multiple government agencies, and in these messages there are new 
initiatives that do not have many references, so the department works with other departments to 
meet the requirements of these initiatives with the greatest quality.

Describe a typical working day for us?

The day begins by greeting my co-workers, which would remove communication barriers and reduce 
obstacles, then review approved work plans and do the necessary to complete the required tasks, 
review e-mail and reply to messages on the same day, and then read in the areas relevant to my job.

His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, said: "We all have our individual 
visons and goals to achieve, and when we move closer to our goals our visions stretch to 
new horizons… innovate to stay ahead of the curve" What would you recommend to the 
employees of the corporation through this saying?

I recommend myself and employees to read, learn and work on generating ideas that help in 
developing their work, not adapting to the current situation of the services they provide, and being 
the drivers of change to develop their careers.

How do you define success?

In life and work, we face many obstacles that hinder achieving our goals and sometimes make us 
feel like we failed. Success is not by giving in to these obstacles. Thomas Edison made a thousand 
failed attempts before inventing the light bulb.

What are your favorite hobbies?

Traveling and public speaking.

What wisdom or saying do you believe in?

“Do your little bit of good where you are; it's those little bits of good put together that overwhelm the 
world” - Desmond Tutu

A final word to the staff of PCFC?

Effective communication with colleagues and customers accelerates the pace of work completion 
and opens up prospects for development.
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Talented Employees مـــــــــواهب مـــوظفينــــــا

Through the Lens of Hamdah Abdulwahab AlAwadhi - Analyst Cyber Security بواسطة عدسة حمدة عبدالوهاب العوضي - محلل األمن اإللكتروني

Feature قصاصة صحفية

Disconnect To Connect: The importance of being present فاصل ونواصل: أهمية التواجد

ــغيلها  ــاف تش ــت إليق ــان الوق ــة. ح ــخصية والمهني ــا الش ــن حياتن ــر م ــات الكثي ــتهلك الشاش تس
ــد  ــض فوائ ــي بع ــا يل ــرى. فيم ــرة أخ ــرة م ــياء الصغي ــتمتاع باألش ــي واالس ــم الحقيق ــة العال وتجرب

عــدم االتصــال باإلنترنــت مــن حيــن آلخــر:

التقليل من التوتر. 1
تخصيص وقت لألنشــطة األخرى. 2
إجراء المحادثات الفعلية. 3
 تعزيز حضورك. 4
الحصــول على نوم أفضل. 5
الحصول على مزيد من الوقت لممارســة الرياضة. 6
تعلم مهارات جديدة. 	
التأمل. 8
كتابة يومياتك. 9

 المحافظــة على صحتك. 10

Screens are consuming too much of our personal and professional lives. It's time to 
turn them off, experience the real world and enjoy the little things again. Below are 
some benefits of going offline every once in a while:

1. Reduce stress
2. Time for other activities
3. Time for actual conversations
4. Being more present
5. Better sleep
6. More time to exercise
	. Learn new skills
8. Meditation
9. Write your diary
10. Maintaining your health

Dubai London

Dubai LebanonDubai 
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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.

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.


