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 فهل نتوقف ألننا نفكر، الحياة كلها تحديات، فهل نحن نتوقف ألن فيها مخاطرة، ال يوجد مشروع من دون مخاطرة.."تصوروا الدنيا من دون تحديات
 توكل على.. يجن أن نستمر، وكيف نصل إلى سعادة المواطن؟، فكيف نطور اقتصاد بلدنا؟، التحديات ال يمكن أن توقفنا،ً أبدا..في المخاطر والتحديات؟
.") والتحديات دائماً موجودة ولكن من يريد أن يصل (يصل،هللا واستمر في طريقك وكن إيجابي دائماً ألن المخاطر موجودة

“Imagine a world without challenges… Should we stop because there is a risk? Life is full of challenges. Do we stop because of the risk?
Never, ever. Challenges do not stop us, how will we strengthen our country’s economy? And how do we achieve the citizen’s happiness?
Trust in Allah, continue and be positive because the risks exist but whoever is determined will reach their destination”.
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
supervises the entry of more than 6,000 wooden
ships during the first half of 2022

""الوكيل المالحي للسفن الخشبية
 آالف سفينة خشبية6 يشرف على تنظيم دخول أكثر من
2022 خالل النصف األول من عام

The Marine Agency for Wooden Ships, at the Ports, Customs and Free Zone Corporation in Dubai,
announced its success in supervising the movement of the entry of more than 6,000 wooden
ships to Dubai ports since the beginning of 2022 ferried about one million metric tons of goods and
appliances through the berths of Dubai Creek and Deira Harbor, AlHamriyah Port, which reflects a
growth rate of 21% compared to the same period last year.

 عــن، بمؤسســة الموانــئ والجمــارك والمنطقــة الحــرة بدبــي،أعلــن مكتــب الوكيــل المالحــي للســفن الخشــبية
 اآلف ســفينة خشــبية إلــى مرافــئ إمــارة دبــي منــذ6 نجاحــه فــي اإلشــراف علــى تنظيــم حركــة دخــول أكثــر مــن
 مليــون طــن متــري مــن البضائــع عبــر أرصفــة خــور دبــي ومرفــأ ديــرة1  تحمــل نحــو2022 بدايــة العــام الحالــي
. مقارنــة بنفــس الفتــرة العــام الماضــي%21  وهــو مــا يعكــس نســبة نمــو بلغــت،ومينــاء الحمريــة

His Excellency Sultan Ahmed bin Sulayem, Chairman of the Ports, Customs and Free Zone
Corporation, stated that the Marine Agency has facilitated the entry of 6052 wooden ships since
the beginning of 2022 carrying about 1 million metric tons of various goods and merchandise, noting
that the Marine Agency is keen to keep pace with the directives and vision of the UAE in regard
to the return and revitalization of the movement of historical wooden merchant ships in a way that
consolidates and enhances Dubai's position on the world trade map.

 بــأن المكتــب، رئيــس مؤسســة الموانــئ والجمــارك والمنطقــة الحــرة،وأفــاد ســعادة ســلطان أحمــد بــن ســليم
 مليــون طــن متــري مــن الســلع والبضائــع1  تحمــل نحــو2022  ســفينة خشــبية منــذ بدايــة عــام6052 اســتقبل
 مشــيراً إلــى أن مكتــب الوكيــل المالحــي للســفن الخشــبية يحــرص علــى مواكبــة توجيهــات ورؤيــة،المختلفــة
دولــة اإلمــارات بشــأن عــودة وتنشــيط حركــة الســفن الخشــبية التجاريــة التاريخيــة علــى النحــو الــذي يرســخ
.ويعــزز مكانــة دبــي علــى خارطــة التجــارة العالميــة

Bin Sulayem stressed that the efforts of the Marine Agency for Wooden Ships are working to achieve
the directions of the Ports, Customs and Free Zone Corporation to make Dubai a regional center
for wooden ships through three main ports and berths: Dubai Creek, Deira Harbor and AlHamriyah
Port, explaining that the Marine Agency works to provide all services and the necessary facilities for
the various wooden ships lining at the berths through the various ports of Dubai, thus enhancing the
process of facilitating the movement of commercial wooden ships to and from Dubai.
Bin Sulayem explained that the Marine Agency is responsible for supervising wooden ships and
organizing all operations related to them during their presence in the waters of the Emirate of Dubai,
taking care of the interests of these ships, ensuring the safety and protection of seafarers working
on them, and ensuring their rights during their stay in the emirate, in accordance with the procedures
specified in the field of security and safety, and in coordination with the concerned government
entities in this sector.

وأكــد بــن ســليّم أن جهــود مكتــب الوكيــل المالحــي للســفن الخشــبية تعمــل علــى تحقيــق توجهــات مؤسســة
ً
مركــزا إقليميً ــا للســفن الخشــبية عبــر ثالثــة موانــئ
الموانــئ والجمــارك والمنطقــة الحــرة بشــأن جعــل دبــي
 موضحــاً أن مكتــب الوكيــل المالحــي يعمــل، خــور دبــي ومرفــأ ديــرة ومينــاء الحمريــة:وأرصفــة رئيســية وهــم
علــى توفيــر كافــة الخدمــات والتســهيالت الالزمــة لصالــح مختلــف الســفن الخشــبية التــي تصطــف علــى أرصفــة
. بمــا يعــزز مــن عمليــة تيســير حركــة الســفن الخشــبية التجاريــة مــن وإلــى دبــي،المينــاء عبــر منافــذ دبــي المختلفــة
وأوضــح بــن ســليّم أن المكتــب يتولــى مهمــة اإلشــراف علــى الســفن الخشــبية وتنظيــم جميــع العمليــات
 ورعايــة مصالــح تلــك الســفن والتأكــد مــن ســامة،المتعلقــة بهــا خــال فتــرة تواجدهــا فــي ميــاه إمــارة دبــي
 وذلــك وفقــاً لإلجراءات، وضمــان حقوقهــم خــال فتــرة تواجدهــم فــي اإلمــارة،وحمايــة البحــارة العامليــن عليهــا
.المحــددة فــي مجــال األمــن والســامة وبالتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة المعنيــة فــي هــذا القطــاع

Bin Sulayem noted that the Marine Agency for Wooden Dhows works on simplifying the procedures
for entering merchants and their wooden ships more smoothly and giving them better facilities,
saying that the Marine Agency is working to accelerate the pace of work of wooden ships to promote
the growth of commercial traffic in the emirate, and to facilitate the merchants and local markets, as
well as wooden ships coming from outside the country to facilitate direct access to local markets.

ونــوه بــن ســليّم أن مكتــب الوكيــل المالحــي للســفن الخشــبية يعمــل علــى تبســيط إجــراءات دخــول التجــار
 قائـ ًـا إن المكتــب يعكــف علــى تســريع وتيــرة،وســفنهم الخشــبية بسالســة أكبــر ومنحهــم تســهيالت أفضــل
، والتســهيل علــى التجــار واألســواق المحليــة،عمــل الســفن الخشــبية لتعزيــز نمــو الحركــة التجاريــة فــي اإلمــارة
.وكذلــك علــى الســفن الخشــبية القادمــة مــن خــارج الدولــة لتيســير الوصــول المباشــر إلــى األســواق المحليــة

The Chairman of the Ports, Customs and Free Zone Corporation expressed his appreciation towards
the efforts of the partners of the Marine Agency in coordinating efforts to develop the business of
owners and traders of wooden ships, by shortening the time and transactions necessary to clear
their goods, and pointed out that the Marine Agency worked to unify the entity they deal with directly
and for its efforts in providing its services around the clock, in addition to providing solutions and
various commercial options for them, maintaining the security of goods and ensuring their safety,
and protecting them from damage during unloading and loading operations during their presence in
the berths of the port in Dubai ports.

وأشــاد رئيــس مؤسســة الموانــئ والجمــارك والمنطقــة الحــرة بجهــود شــركاء مكتــب الوكيــل المالحي للســفن
 مــن خــال اختصــار الوقــت،الخشــبية فــي تنســيق الجهــود لتطويــر أعمــال مــاك وتجــار الســفن الخشــبية
 وأشــار إلــى أن مكتــب الوكيــل المالحــي عمــل علــى توحيــد الجهــة،والمعامــات الالزمــة لتخليــص بضائعهــم
 إضافــة إلــى تقديــم،التــي يتعاملــون معهــا بشــكل مباشــر وعلــى جهــوده فــي تقديــم خدماتــه علــى مــدار الســاعة
 وحمايتهــا مــن، والحفــاظ علــى أمــن البضائــع وضمــان ســامتها،الحلــول والخيــارات التجاريــة المتعــددة لهــم
.التلــف أثنــاء عمليــات التفريــغ والتحميــل خــال فتــرة وجودهــا فــي أرصفــة المينــاء فــي مرافــئ دبــي

Bin Sulayem indicated the Marine Agency’ plans to continue developing the existing trade sector
through wooden ships, by regulating and developing the operations of wooden ships in cooperation
with the competent entities in the country, in addition to coordinating with the concerned government
agencies in all matters related to the maritime safety aspects of wooden ships, and coordinating
with them in cases of marine accidents or any emergency matters.

 مــن،وأشــار بــن ســليّم إلــى عــزم المكتــب نحــو مواصلــة تطويــر قطــاع التجــارة القائمــة عبــر الســفن الخشــبية
 إلــى جانــب،خــال تنظيــم عمليــات الســفن الخشــبية وتطويرهــا بالتعــاون مــع الجهــات المختصــة فــي الدولــة
،التنســيق مــع الجهــات الحكوميــة المعنيــة فــي كل مــا يتعلــق بجوانــب الســامة البحريــة للســفن الخشــبية
.والتنســيق معهــا فــي حــاالت الحــوادث البحريــة أو أي أمــور طارئــة
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 التــــواصـــــــل... االستـــدامــــة...الــعــالميــــــــة

Flashes

ومضــــــــــــات

األنشطــــة والمشاركات

Activities and Participations

نظام اإلبالغ عن المخالفات

قرارات الحياة
Life decisions

في إطار الحرص على تطبيق أعلى معايير النزاهة والمساءلة والمعاملة العادلة بين جميع
أطراف أصحاب المصلحة توفر مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة منصة إلكترونية
.ونظام لإلبالغ عن أي ممارسات غير قانونية في الجهات التابعة للمؤسسة
 اإلبالغ عن المخالفات:لمزيد من التفاصيل يرجى الدخول على رابط التالي

ُّ
 أســرة مــن كنــدا تقــرر الســفر حــول:التمعــن
قــرأت فــي جرائــد هــذا األســبوع موضوعــاً جميـ ًـا يدعــو إلــى
 أب وأم وأطفالهــم األربعــة شــدّ وا الرحــال إلــى اآلفــاق الواســعة للتشــبع بالمناظــر.العالــم لســنة كاملــة
ّ
.الخالبــة واكتشــاف مــا يمكــن اكتشــافه فــي هــذا العالــم الواســع

Whistle Blowing System
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غبطكهــم كثيــراً ألن قرارهــم ذاك هــو أحــد أحالمــي الدّ فينــة التــي أتمنــى تحقيقهــا قبــل أن تغــادر
َ  لكــن حيــن قــرأت المقــال اسـ َـت...ـش
: هــذه األســرة تعيــش كارثــة حقيق ّيــة:وقفني مــا قرأتــه
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 محــور،األطفــال
، بعبــارة أخــرى،ًـادر يجعلهــم يفقــدون البصــر تدريجيــا
ٍ
َ  ومــن هنــا جــاء قــرار الوالديــن،هــؤالء األطفــال َمحكومــون بالعمــى فــي مســتقبل قريــب
"لمــلء" ذاكــرة
.أطفالهــم بصــور الجمــال ولحظــات الســعادة تحدّ يــاً للكارثــة التــي تنتظرهــم

probity and accountability. To uphold that commitment to all stakeholders,

َ اســت
َ
" أوّ لهمــا أن أحداثهــا تصــادف أحــداث روايتــي األخيــرة "موعــدي مــع النــور،لســببين
َ القصــة
ّ
وقفتني
ُ
ّ
.أهميــة قــرارات الحيــاة
 أنهــا جعلتنــي أفكــر فــي، وهــو األهــم،والســبب الثانــي

For more details please click here: PCFC Whistle Blowing

Within the framework of ensuring the highest standards of fair conduct,
PCFC provides a Whistle Blowingplatform in order to report any
malpractices across the entire entities of PCFC.

أعــدت النظــر إلــى الصــور وأدركــت أن ابتســامات هــذه األســرة تخفــي واقعــاً مريــراً وفــي نفــس الوقــت
ّ  قــرار الوالديــن جــاء لتغييــر الحــزن بالســعادة والظــام.ًـوة وح ّبــا
ً ـع قـ
ّ تشـ
.بالنــور

SPEAK
OUT!

.. هم أدركوا أن ألطفالنا ذاكرة تسجِّ ل لحظات الحياة بكل تفاصيلها،نعم
 ال قدر هللا؟،ماذا لو أنك أنت أحد هذين الوالدين
تالطمهم أمواجها عبثاً؟
هل أنت من الذين يجرُ ؤون على حسم قرارات الحياة؟ أو أنت من الذين
ِ
هل أنت من الذين يتأملون مسيرتهم أم من الغافيلين؟
ما هي أحسن القرارات التي اتخدتها أنت في حق من تحب؟ ما هي أنبلها؟
ً
أصال مكتوب لك؟
ماذا أنجزت من أجل أهلِك غير تجميع رزق هو
ً
:قليال بين التزاماتك ومواعيدك واسأل نفسك
ال تجيبني بل توقف
"" ما هي قراراتي ليوم غد؟
رجــــــاء مـــــــالح
 التخطيط- مهندس أول

In this week's newspapers, I read a beautiful topic that encourages for reflection: a family from
Canada decides to travel the world for an entire year. A father, a mother and their four children
have decided to go and meet the vast horizons to saturate with spectacular views and discover
the magic of this vast world.

يرجى إطفاء األنوار عند مغادرتك ألي غرفة فارغة أو إذا كان ضوء النهار
. فهذه طريقة سهلة لترشيد استهالك الكهرباء،كافيً ا
Switch off the lights when you leave an empty room or if daylight
is sufficient. It is an easy way to save electricity.

I looked at the title and then some of their memorial photos that overflow with beauty and smile.
I admit that I wanted to be in their place because their decision is one of my hidden dreams that
I wish to achieve before the birds leave the nest. However, when I read the article, what I read
captivated me. This family is living a real disaster. All the children, the main focus of the story,
have a rare genetic disease that makes them gradually lose sight. In other words, these children
are destined to blindness in the near future, and from there came the decision of parents to "fill"
the memory of their children with images of beauty and moments of happiness in defiance of
the disaster that awaits them.
The story stopped me for two reasons, the first, being that its events coincide with the events of
my latest novel “My Appointment with the Light”, second and most importantly, that it made me
think about the importance of life decisions.
I looked back at the pictures and realized that the smiles of this family hide a bitter reality and at
the same time radiate strength and love.
The parents' decision came to change sadness with happiness and darkness with light. Yes,
they realized that their children have memories, which record the moments of life in all its details.
What if you were one of these parents, God forbid? Are you one of those who dare to make
decisions in life? Or, are you the one who’s following vain wave?
Are you contemplating your journey or are you crossings days unwarily?
What are the best decisions you have made so far about your loved one? What is the noblest
one?
What have you accomplished for persons that count for you other than accumulating income,
which is originally destined to you? Do not answer me, but pause between the commitments
and appointments that await you and ask yourself:

Excellency

“What is my decision for tomorrow?”

“Just don’t give up trying to do
what you really want to do”

Raja Malah
Senior Planning Engineer
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Ella Fitzgerald

الـــــتميـــــــــــــــــــــز
"ال تتخلى عن محاولة القيام بما
ً تريد فعله
"حقا
إال فيتزجيرالد
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ماريا في بوتور :اجتياز مهام كل يوم هو نجاح ..وتحقيق أشياء أكبر هو نعمة
Maria Fe Botor: Getting through each day’ tasks is a success..
achieving bigger things is a blessing

“

بــدأت مســيرتها بمؤسســة الموانــئ والجمــارك والمنطقــة الحــرة فــي عــام  2016تحــت إدارة الماليــة
والمشــتريات حيــث عملــت فــي أدوار عديــدة آخرهــا هــو اإلشــراف على نشــاط المشــتريات في المؤسســة...
تؤمــن بــأن اســتغالل الوقــت هــو الخطــوة األولــى نحــو النجــاح ســواء فــي العمــل أو الحيــاة كمــا تؤكــد
ضــرورة تبســيط األمــور ورؤيــة كل شــيء كأنــه بــاب ينفتــح علــى فرصــة جديــدة.

She started her career at the Ports, Customs and Free Zone Corporation in 2016 under the
Finance and Procurement Department where she worked in several roles the last of which was
overseeing the Procurement activity of PCFC.... She believes that spending time is the first step
towards success, whether in work or life, and stresses the need to simplify matters and see
everything as a door opening to a new opportunity.

„
البطاقة الشخصية ونبذة مختصرة عن السيرة الذاتية:

كما يأتي في القصيدة:

االسم الثالثي :ماريا في بوتور
المسمى الوظيفي :أخصائي عالقات المبيعات ،إدارة المالية والمشتريات
الشهادة /التخصص :بكالوريوس اإلدارة المكتبية
الخبرة العملية 14 :سنة

"الخير الذي تفعله اليوم  ،قد ينساه الناس غداً؛ افعل الخير على أي حال...
أعط العالم أفضل ما عندك".
أعط العالم أفضل ما لديك ،وربما لن يكون كافياً؛ على أي حال
ِ

حدثنا عن تاريخ انضمامك إلى مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.
انضممــت إلــى إدارة التخطيــط والتطويــر  -تراخيــص فــي أكتوبــر  2016كمســؤول المشــتريات والعقــود .كنــت
أتولــى إدارة (شــراء) العقــود فــي تراخيــص قبــل دمــج مؤسســة الموانــئ والجمــارك والمنطقــة الحــرة بعــد
الدمــج ،تــم تكليفــي بالتعامــل مــع إدارة البائعيــن ،وإنشــاء وتنفيــذ عمليــات تشــغيلية تعاونيــة ديناميكيــة وفعالــة
وإطــار عالقــة بيــن قســم المشــتريات والعقــود ،وإدارات أصحــاب المصلحــة ،والوحــدات التنظيميــة ،والمورديــن
بهــدف تقليــل النفقــات وزيــادة تشــغيل الكفــاءة بمــا يتماشــى مــع أهــداف الشــركة .هــذا الــدور مســؤول عــن
مراقبــة كفــاءة عمليــة التوريــد والمشــتريات وعمليــات التعاقــد وأداء البائــع وتعزيزهــا واإلبــاغ عنهــا .وفــي
اآلونــة األخيــرة ،تــم تكليفــي بــدور جديــد وهــو اإلشــراف علــى نشــاط المشــتريات فــي المؤسســة.

كلمة أخيرة لموظفي وموظفات .PCFC
بينمــا نواصــل تطويــر حياتنــا المهنيــة ،دعونــا ننظــر إلــى كل شــيء علــى أنــه بــاب قــد يــؤدي إلــى فرصــة جديــدة،
ســواء كان ذلــك شــخصاً أو موقفــاً مليئــاً بالتحديــات .الحيــاة بشــكل عــام بهــا مضايقــات غيــر متوقعــة ،مــا زلنــا
بحاجــة إلــى التعامــل معهــا وجهــاً لوجــه وتبســيط األمــور دائمــاً يــؤدي إلــى ظــروف أســهل.

ماذا أضافت لك PCFC؟
لقــد منحتنــي مؤسســة الموانــئ والجمــارك والمنطــق الحــرة الفرصة للتعامــل مــع األدوار المختلفة ،مــن المهام
اليوميــة للمشــتريات أو المعالجــة الفعليــة أو طلبــات إدارة المشــتريات .لقــد منحتنــي المهــام والمســؤوليات
المتنوعــة مجموعــة مهــارات ســاهمت فــي أداء وظيفتــي بشــكل أفضــل وأن أكــون أكثــر إنتاجيــة.
لقــد وفــرت لــي المؤسســة أيضــاً فرصــة للعمــل فــي بيئــة عمــل متنوعــة ،ونظــام بيئــي للقــوى العاملــة يشــجع
علــى الدمــج .هــذه البيئــة بهــا حيويــة مختلفــة ،خاصــة لنــا كمغتربيــن ألنهــا توفــر عناصــر التمكيــن واإلدراك
وتجعلنــي أشــعر بالتقديــر.
كيف توازن بين حياتك األسرية واالجتماعية والمهنية؟
كل منــا يواجــه التحــدي المتمثــل فــي إدارة التزامــات متعــددة .هــذا هــو الســبب فــي أن تحقيــق التــوازن بيــن
العمــل واألســرة والحيــاة االجتماعيــة قــد يكــون أمــراً مربــكاً فــي بعــض األحيــان .ومــع ذلــك ،فــإن العمــل فــي
دبــي ،وخاصــة العمــل فــي جهــة حكوميــة ،يســعدنا ألن الحكومــة تركــز دائمــاً علــى التــوازن بيــن العمــل والحيــاة
وتوفــر لنــا فرصــاً أفضــل لتحقيــق التــوازن بيــن العمــل والحيــاة .اإلمــارات العربيــة المتحــدة هــي واحــدة مــن أوائــل
الــدول فــي العالــم التــي تطبــق نظــام  4.5يــوم عمــل فــي األســبوع لموظفــي القطــاع العــام ،وتوفــر إمكانــات
العمــل عــن بعــد ،ومــا إلــى ذلــك.
توفــر لنــا سياســة المــوارد البشــرية فــي المؤسســة أيضــاً أحكامــاً لتعزيزهــا .بالنســبة لــي ،فــإن التخطيــط وتحديــد
أولويــات كل شــيء هــو المفتــاح ،ســواء كان ذلــك فــي العمــل أو االلتزامــات الشــخصية.
ثالث كلمات لوصفك على أفضل وجه.
صبورة ،وأود أيضاً أن أرى نفسي جديرة بالثقة ومغامرة.
قــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،رعــاه هللا" :الوقــت هــو الحيــاة ،ال نســتطيع
تخزينــه أو إيقافــه ،فهــو كالنهــر الجــاري ،ال تســتطيع أن تضــع رجلــك علــى المــاء نفســه مرتيــن فــي نهــر
جــاري .وتنحيــة الغيمــة مــن الــرأس تضمــن تنظيــم الوقــت والشــعور اإليجابــي " ...مــاذا توصــي الموظفيــن
بالمؤسســة مــن خــال هــذه المقولــة؟
الوقــت هــو الشــيء الــذي أعطــي لنــا بالتســاوي ،بغــض النظــر عــن هويتــك أو مــن أنــت .ســواء كان ذلــك فــي
العمــل أو خارجــه ،فــإن فهــم كيفيــة اســتغالل أو "إضاعــة" وقتنــا هــو الخطــوة األولــى .اســتخدم وقتــك بحكمــة،
كل جــزء منــه يجــب أن يكــون ذا معنــى.
ِ
برأيك؟
ما هو تعريف النجاح
النجــاح بالنســبة لــي هــو التغلــب علــى كل مــا نقــوم بــه يوميــاً ،بغــض النظــر عــن مــدى صغــره أو عــدم أهميتــه.
اجتيــاز مهــام كل يــوم هــو نجــاح ،وتحقيــق أشــياء أكبــر هــو نعمــة.
ما هي الهوايات التي تحب ممارستها؟
الغوص ،واألنشطة الخارجية ،والزراعة.
ما هي الحكمة أو المقولة التي تؤمن بها؟
أحب قصيدة األم تيريزا "على أي حال" .أتبعها ،أو على األقل أحاول ذلك.

الــعــالميــــــــة ...االستـــدامــــة ...التــــواصـــــــل
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ID Card & Brief Biography:
Full Name: Maria Fe Botor
Job Title: Specialist Vendor Management, Finance and Procurement Department
Degree/ Specialization: Bachelor in Office Administration
Career Experience: 14 years
Tell us about your joining the Ports, Customs and Free Zone Corporation and your role.
I joined the Department of Planning & Development - Trakhees in October 2016 as a Procurement
& Contracts Officer. I was handling (purchase) contracts management in Trakhees prior to PCFC
consolidation.
After consolidation, I was assigned to handle Vendor Management and was also tasked to establish
and execute dynamic and efficient collaborative operational processes and relationship framework
amongst procurement and contracts section, stakeholder departments, business units, and
vendors with the objective of minimizing expenditure and increase operational efficiency in line with
corporate objectives. This role is responsible to monitor, enhance, and report efficiency of supply
process, procurement, contracting processes, and vendor performance. Recently, I was given a
new role which is overseeing the Procurement activity of PCFC.
What did PCFC add to you or what did you learn from it?
PCFC has given me the opportunity to handle different roles, from the day to day task of Procurement,
actual processing or requests up to managing the Procurement operations. The variety of tasks and
responsibilities has given me a diverse skill set that contributed to perform my job better and be
more productive.
The Corporation has also provided me with the opportunity to work in a diverse working environment,
and a workforce ecosystem that encourages inclusion. This environment is vital especially as an
Expat as it provides empowerment, recognition, and made me feel valued and accepted.

Time is something that was given to us equally, regardless of what you are or who you are. Whether
it’s at work or outside it, understanding how we are currently spending or “wasting” our time is the
first step. Use it wisely, every bit of it must be meaningful.
How do you define success?
Success for me is overcoming everything that we do every day, no matter how small or unimportant
it may seem. Getting through each day’ tasks is a success, achieving bigger things is a blessing.
What are your favorite hobbies?
Scuba Diving, Outdoors activities, and Farming
What wisdom or saying do you believe in?
I love Mother Teresa's Anyway Poem. I go with that mantra, or I mean I try to go by it.
The poem says:
“The good you do today may be forgotten tomorrow. Do good anyway...
Give the world the best you have and it may never be enough. Give your best anyway”.
A final word to PCFC staff?
As we continue developing our career, let us view everything as a door that may lead to a new
opportunity, be it a person or a challenging situation. Life in general has unexpected inconveniences,
still we need to show up, deal with it head-on and always simplifying things leads to an easier
circumstances.

How do you balance between your family, social and professional life?
All of us faces the challenge of managing multiple commitments. That is why balancing work, family
and social life sometimes can be overwhelming. However, working in Dubai, especially working
in a Government entity, we are blessed that the Government always gives emphasis on work-life
balance and provides us with better opportunities to attain work-life balance. UAE is one of the
first nations in the world to implement a 4.5 days work week for public sector employees, provides
remote work potential, etc.
PCFC HR Policy is also giving us provisions to enhance the same. As for me, planning and prioritizing
everything is the key, be it work or personal commitments.
Three words to best describe you.
I am Patient, I also like to think that I am Reliable and Adventurous.
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?
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Feature

قصاصة صحفية

تحقق من صحتك عبر ميزان مسح الجسم
مــاذا لــو كان بإمكانــك معرفــة المزيــد عــن صحتــك ببســاطة عــن طريــق الوقــوف علــى الميــزان ،وهــو مقيــاس
ال يوفــر قــراءات دقيقــة للــوزن فحســب ،بــل يوفــر أيضــاً معلومــات عــن كتلــة العضــات ،وصحــة القلــب ،وعمــر
األوعيــة الدمويــة.
علــى الرغــم مــن أن هــذا االختــراع التكنولوجــي الجديــد يخضــع حاليــاً الختبــارات ســريرية وتنظيميــة ،ولكــن هــذا
المنتــج يعــد ابتــكاراً رائــداً عندمــا تــم طرحــه أخيــراً للجمهــور .بينمــا يبــدو فحــص الجســم كمقيــاس نموذجــي،
فإنــه فــي الواقــع يأتــي بمقبــض قابــل للســحب فــي المقدمــة لتوفيــر معلومــات دقيقــة عــن تكويــن الجســم.
باســتخدام المقبــض ،يمكــن للمســتخدمين الحصــول علــى قياســات دقيقــة للكتلــة الدهنيــة والعضليــة فــي
الجــذع ،والذراعيــن ،والســاقين .وســيخبرك مســح الجســم أيضــاً إذا كانــت قراءاتــك أقــل أو أعلــى مــن المتوســط.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،يمكــن للمســتخدمين الحصــول علــى نظــرة حــول عمــر األوعيــة الدمويــة وصحــة القلــب
واألوعيــة الدمويــة .يمكــن أن يوفــر المقيــاس نفســه أيضــاً قــراءات لنشــاط عصبــي صغيــر فــي القدميــن ويمكــن
للمســتخدمين تتبــع جميــع المقاييــس الصحيــة الخاصــة بهــم وحتــى تلقــي خطــط صحيــة مخصصــة بنــاءً علــى
النتائــج مــن خــال التطبيــق.

Track your Health through Body Scale
What if you could learn more about your health simply by stepping on a scale, a scale that not only
provides precise weight readings, but also muscle mass, heart health, vascular age.
Although this new technology invention currently going through clinical and regulatory tests, there’s
no doubt this product is a groundbreaking innovation when it’s finally released publicly. While the
Body Scan looks like a typical scale it in fact comes with a retractable handle at the front to provide
incredibly accurate body composition information. By using the handle, users can get accurate
measurements of the fat and muscle mass of their torso, arms, and legs. And the Body Scan will also
tell you if your readings are below or above average.
In addition, users can get insights into their vascular age and cardiovascular health. The scale itself
can also provide readings of small nerve activity in the feet. Users can track all their health metrics
and even receive personalized health plans based on the results through the Withings app.

Photo of the Week

صورة األسبوع

الطيار السويســري يفيس روسي
الطيــار السويســري يفيــس روســي ،أول رجــل فــي العالــم يطيــر بجهــاز ذي جنــاح ثابــت يعمــل بالطاقــة
ً
مربوطــا بظهــره ،يطيــر خــال أول عــرض رســمي لــه فــي  14مايــو  2008فــوق بيكــس ،سويســرا.
النفاثــة
الصــورة بتصوير :فابريس كوفريني  -وكالة الصحافة الفرنســية

Swiss Pilot Yves Rossy
Swiss pilot Yves Rossy, the world’s first man to fly with a jet-powered fixed-wing apparatus strapped to
his back, flies during his first official demonstration on May 14, 2008 above Bex, Switzerland.
Photo by: Fabrice Coffrini - Agence France-Presse
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تعــد مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة إحــدى مؤسســات حكومــة ديب ،والتــي تأسســت
رســم ًيا يف عــام  ،2001وتتضمــن عــددا ًمــن الكيانــات والســلطات التــي تعمــل تحــت مظلتهــا .وتشــمل هــذه
الكيانــات جمــارك ديب وســلطة مــوائن ديب ،باإلضافــة إىل دائــرة التخطيــط والتطو يــر -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.

رؤيتن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
تعزيـ ـ ـ ــز مكان ـ ــة ديب كمرك ـ ـ ــز رائ ـ ـ ــد مستدام لدع ـ ـ ــم القط ـ ــاع االقتصادي علـ ـ ـ ــى الـ ــصعيد ال ـ ـ ــعالمي.

Our Vision
To sustainably facilitate and promote Dubai as the world’s leading economic sector.

مركز االتصال Call Center 800 990

www.pcfc.ae
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