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ارتفاع عدد المكرمين بنسبة  33%عن العام الماضي

تكريم  599سائقاً متميزا ً في حفل الدورة الثانية من مبادرة النقاط البيضاء

أ ّكد سعادة محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصالت
اإلمارات ،تط ّلع املؤسسة بجميع موظفيها لتحقيق سعادة
املنقولني عرب مراكز النقل باملؤسسة من خالل ضامن سالمتهم
وتوفري خدمات متميزة تلبي توقعات املتعاملني من املؤسسات
واألفراد وتتفوق عىل احتياجاتهم ،مشيداً بالتميز الذي يتحىل
به سائقو املؤسسة ،األمر الذي جعل منهم قدوة لزمالئهم
السائقني وعنرص تحفي ٍز للمزيد من التنافس الخالق فيام بينهم.
جاء ذلك خالل كلمته يف افتتاح حفل تكريم السائقني املتميزين
الفائزين بالدورة الثانية من مبادرة النقاط البيضاء التي تنظمها
مواصالت اإلمارات ،والذي عقد يف قرص الثقافة بالشارقة،
4

بحضور الفائزين من السائقني ،وممث ّلني عن رعاة الربنامج وهم
رشكة الفطيم للسيارات ،ورشكة العربية للسيارات ،ومؤسسة
عيىس صالح القرق ،ورشكة الزرعوين العاملية ،وجمعية دار الرب
لألعامل الخريية ،ورشكة تكنو لوب للزيوت والتشحيم ،ورشكة
نريفانا للسياحة والسفر ،ورشكة فريمونت للسياحة والسفر،
ورشكة الرثيا للسفر والسياحة ،كام حرض الحفل لفيف من
قيادات مواصالت اإلمارات وموظفيها.
وقد استهل الجرمن كلمته بالتأكيد عىل أن السعي نحو التميز
أصبح نهجاً أساسياً لدولة اإلمارات يف طريقها نحو الريادة،
وبدعم القيادة الرشيدة ومتابعتها الحثيثة لتحقيق أعىل

مستويات السعادة والتقدم واألمان وبناء حياة كرمية تليق
باملواطنني واملقيمني يف وطن الخري.
وهنّأ سعادته السائقني املكرمني وأثنى عىل جدهم وحرصهم
وامتيازهم يف أداء مهامهم الوظيفية والتزامهم بالسلوك املهني
املتميز ،والتقيد بأنظمة السالمة والقواعد املرورية املعتمدة،
والعمل عىل خلو سجالتهم من أية حوادث أو مخالفات مرورية
أو مالحظات إدارية أو ميدانية ،موضحاً بأن الدورة األوىل من
املبادرة حققت نسبة رضا من السائقني بلغت  87%وهذا
ما انعكس بشكل إيجايب يف ارتفاع عدد السائقني املستحقني
للتكريم يف هذه الدورة إىل  599مكرماً وبنسبة ارتفاع بلغت
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 33%عن العام املايض ،األمر الذي يؤكد نجاح املبادرة يف تحقق
مستهدفات تطبيق مفاهيم ومعايري التميز املطلوبة لدى
السائقني.
وكشف سعادته عن عزم املؤسسة تكريم مرشيف ومرشفات
النقل والسالمة أيضاً من خالل إطالق مبادرة النقاط الذهبية
نظري جهودهم يف دعم منظومة السالمة ،األمر الذي يرتجم
إدراك املؤسسة ألهمية دورهم الذي ال يقل بأي حال من
األحوال عن أهمية دور السائقني.
وبي الجرمن أن مراكز النقل املدريس حققت تجاوزاً يف تخطي
ّ
مؤرشات أداء السالمة املتعلقة بالحوادث املرورية وبنهاية
الربع الثالث من عام  2016بنسبة  ،78%كام حققت مراكز
النقل والتأجري تجاوزاً عىل املؤرشات بنسبة  ،300%وهي نتائج
إيجابية أدت إىل تحقيق انخفاض الفت يف عدد الحوادث
املرورية
وأعرب سعادته يف آخر كلمته عن تقديره لجهود الرشكاء
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والرشكات الراعية للمبادرة مام كان له أكرب األثر يف تحقيق
أهدافها ،كام أثنى عىل جميع املساهمني يف املراكز والفروع
واإلدارات املساندة عىل تنظيمها وإنجاحها املبادرة ،مختت ًام
بقوله”:لقد أطلقنا عىل عامنا الجديد  2017عام التفوق،
ويشكل سائقو مواصالت اإلمارات املحور األول لتحقيق هذا
الهدف املنشود ولتعزيز إنجازاتنا الحالية بإنجازات أكرب مبا
يرتجم تطلعاتنا نحو اإلبداع والتميز والجودة وصوالً إىل بيئة
عمل منوذجية ومجتمع آمن وسليم”.
وتض ّمن برنامج الحفل تكريم  599سائقاً متميزاً
مبكافآت مالية
ٍ
بعد تكريم رعاة الربنامج واإلدارات املساندة ،واختتم بإجراء
سحب عىل سيارتني وخمس تذاكر سفر منها اثنتان للعمرة
وثالث آلسيا وأفريقيا ،إضافة إىل  6رحالت عمرة عرب الرب ،وتال
ذلك دعوة الحضور ملأدبة الغداء املقامة عىل رشف السائقني
املتميزين.
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بعد حصولها على شهادة النظام الخليجي لتقييم االستدامة والجودة من قبل االتحاد الخليجي للبتروكيماويات

مواصالت اإلمارات تنال االعتراف الدولي في تقديم خدمات النقل البترولي
نالت مواصالت اإلمارات –املؤسسة الرائدة يف تقديم خدمات
النقل يف الدولة -االعرتاف الدويل يف مجال تقديم الخدمات
اللوجستية لقطاع نقل البرتوكيامويات والكيامويات ،بعد
حصولها عىل شهادة “النظام الخليجي لتقييم االستدامة
والجودة ”SQAS Gulf -واملعتمدة من قبل االتحاد الخليجي
للبرتوكيامويات والكيامويات .GPCA

تجسدت يف مدى كفاءة وجودة تقديم
حققت نجاحات نوعية ّ
خدمات النقل واملواصالت لكافة القطاعات الحيوية ومن
ذلك قطاع النقل البرتويل والذي يحظى بأهمية متزايدة يف
الفرتة الحالية ،مام يحفز مواصالت اإلمارات عىل تطبيق أعىل
مستويات األمان والسالمة والجودة خالل تنفيذ عمليات نقل
املواد البرتولية والكياموية يف عدة مناطق من الدولة متتد من
املنطقة الغربية يف أبوظبي إىل اإلمارات الشاملية ،إىل جانب
تخصيص كوادر مدربة ومؤهلة لتلبية االحتياجات الحالية
واملستقبلية للعمالء.

ويف هذا الصدد قال سعادة محمد عبدالله الجرمن مدير عام
مواصالت اإلمارات إن نيل املؤسسة هذه الشهادة يعد مثابة
اعرتاف دويل باهتامم املؤسسة لتقديم الخدمات اللوجستية
بأعىل معايري الجودة واالستدامة العاملية ،ومبا يتوافق مع وأضاف إن السالمة تحتل أولوية يف جميع عمليات املؤسسة
بشكل عام ،ومركز النقل البرتويل بشكل خاص ،وذلك يف ظل
توجهات االستدامة البيئية والتنمية االقتصادية يف الدولة.
التعامل مع املواد البرتولية والكياموية مبختلف مشتقاتها مثل
وأوضح الجرمن أن املؤسسة وعىل مدى العقود الثالثة املاضية

الديزل ،وزيت األساس ،ووقود الطائرات،
والكربيت السائل ،ومواد اللدائن
البالستيكية ،حيث ك ّرست مواصالت
اإلمارات جهودها خالل تقديم خدمات
النقل البرتويل عىل تطبيق أعىل املعايري
واملواصفات املعتمدة محلياً ودولياً وفق
طبيعة املواد املنقولة ،وحسب اشرتاطات
الجهات املختصة ذات العالقة يف هذا
املجال منها وزارة الداخلية ،وهيئة
اإلمارات املواصفات واملقاييس ،وجهاز
حامية املنشآت الحيوية والسواحل،
واإلدارة العامة للدفاع املدين ،وإدارات
املرور والرتاخيص ،ودوائر التنمية
االقتصادية ،ودوائر وهيئات النقل
واملواصالت.
وقد نقلت مواصالت اإلمارات خالل  2016نحو  205ماليني يذكر بأن النظام الخليجي لتقييم االستدامة والجودة يعمل
جالون من املواد البرتولية ،وما يزيد عن  800ألف طن من عىل استخدام استبيانات تقييم قياسية موحدة يجريها مقيمون
املواد الكياموية بواسطة  109مركبة.
مستقلون ومعتمدون ،مام يساهم يف تطوير األنظمة من
ولفت إىل أن «النظام الخليجي لتقييم االستدامة والجودة يف خالل تعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف ،كام ويساهم
سلسلة اإلمداد» يعد برنامج قياس موحد ومستقل لتقييم هذا النظام يف تفادي التقييامت املتعددة بواسطة رشكات
مزودي الخدمات اللوجستية والداعمني لقطاع البرتوكيامويات الكيامويات ،ويشجع الحوار بني مزودي الخدمات اللوجستية
والكيامويات ،ومن شأنه تعزيز االستدامة وكفاءة ومرونة ورشكات الكيامويات بنا ًء عىل نتائج التقييم ،ويساعد الرشكات
وشفافية سلسلة اإلمداد يف هذا القطاع خاصة يف جوانب البيئة عىل اختيار واعتامد مزودي الخدمات اللوجستية وتعقب
والصحة والسالمة واألمن والجودة ،والتي وضعتها مواصالت ومراقبة عملياتها وتقييم أدائها.
اإلمارات ضمن أولوياتها وقيمها املؤسسية.
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مع انطالق الفصل الدراسي الثاني

ب إرشادي لتعزيز سالمة الطلبة
أبوظبي للتعليم ومواصالت اإلمارات يطلقان كت ّي ٍ
سعياً للحفاظ عىل أمن وسالمة أبنائنا الطلبة خالل تنقلهم
اليومي بالحافالت من وإىل املدرسة ،أطلق مجلس أبوظبي
كتيب إرشادي
للتعليم وبالتعاون مع مواصالت اإلمارات أول ٍ
يحدد أدوار ومسؤوليات املعنيني خالل تلك العملية ،بهدف
تسخري اإلمكانات املتاحة كافة ،لتعزيز إجراءات وأنظمة
السالمة يف الحافالت املدرسية ،وتأمني أفضل سبل األمن
والحامية للطلبة.
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وأشار سعادة محمد سامل الظاهري املدير التنفيذي لقطاع
العمليات املدرسية مبجلس أبوظبي للتعليم إىل أهمية هذا
الكت ّيب االرشادي يف نرش التوعية بني أبنائنا الطلبة وأولياء
األمور بشأن استخدام املواصالت املدرسية مبا يضمن سالمة
الطلبة خالل رحلتهم من وإىل املدرسة ،وتعريفهم بالسلوكيات
املثالية يف الحافلة املدرسية وما يتوجب عليهم القيام به يف
حال تعرضهم ألي مخاطر خاللها ،مؤكداً بأن سالمة أبناء الطلبة
وتوفري بيئة مدرسية مستدامة
وآمنة تأيت يف مقدمة أولوياتنا.
وأضاف الظاهري بأن أهداف
مجلس أبوظبي للتعليم تقوم
عىل توفري أعىل معايري األمن
والصحة والسالمة لجميع الطلبة
خالل يومهم الدرايس والذي
يبدأ مع انطالقهم من منازلهم
إىل املدرسة ،الفتاً إىل أن الكتيب
اإلرشادي يعترب داع ًام لهذه
األهداف وسيسهم يف توضيح
آلية النقل املدريس واملسوؤليات
واألدوار بالتعاون مع مواصالت
االمارات.
من جانبه أفاد السيد عبدالله بن
سويف الغفيل املدير التنفيذي
لدائرة النقل املدريس مبواصالت
اإلمارات ،بأن هذه املبادرة
تندرج ضمن مبادرات الرشاكة

االسرتاتيجية التي تجمع مواصالت اإلمارات مع مجلس أبوظبي
للتعليم ،ونسعى من خاللها إىل تطوير اآلليات والربامج التي
تضمن سالمة الطلبة ،وتحقق األهداف املشرتكة من بينها توفري
نقل آمن ومريح ألبنائنا الطلبة للوصول إىل نسبة صفر %يف
حوادث النقل املدريس.
وأشار الغفيل إىل حرص مواصالت اإلمارات لتقديم أفضل ما
متلكه من خربات وإمكانيات وموارد يف سبيل الحفاظ عىل
سالمة الطلبة ،معرباً عن تقديره للجهود املبذولة من مختلف
األطراف السيام الرشكاء االسرتاتيجيني من أجل ضامن أعىل
مستويات األمن التي تحول دون وقوع أية حوادث.
وذكر املدير التنفيذي لدائرة النقل املدريس ،أن املؤسسة ّ
وظفت
أحدث وسائل التقنية وأصدرت األدلة والكتيبات التي تسهم يف
تعزيز وسائل الحامية والسالمة يف الحافلة ،مؤكداً أن اإلجراءات
االحرتازية واملبادرات التي تطلقها مواصالت اإلمارات تهدف
إىل جعل النقل املدريس الخيار األول للطلبة وأولياء األمور،
وال يتحقق ذلك إال بتعاون مختلف األطراف املعنية وهم
سائق الحافلة ومرشفة األمن والسالمة وإدارة املدرسة وويل
األمر والطالب نفسه،
لذلك عمدت املؤسسة
واملجلس إىل إصدار
هذا الكتيب اإلرشادي
الذي يحدد املسؤوليات
املنوطة بكل فئة،
واإلجراءات الواجب
اتباعها يف كل مرحلة
وفق زمن الرحلة ،قبل
صعود الطالب إىل

الحافلة ،وخالل تواجده فيها ،وبعد نزوله منها.
كام أوضح الكتيب آليات الترصف يف بعض املواقف التي قد
تواجه السائق واملرشفة أو الطلبة من بينها عدم وجود من
يستقبل الطالب ،أو تعرض الحافلة لحادث ،أو إصابة أحد
الطلبة بسبب عراك أو غريه ،أو نسيان الطالب يف الحافلة
أو املدرسة ،كام حدّد الكتيب إىل جانب ذلك إجراءات طلب
خدمة النقل بالحافالت املدرسية.
ووجه عبدالله بن سويف شكره إىل مجلس أبوظبي للتعليم
عىل جهودهم وتعاونهم الدائم والبنّاء إلنجاح إصدار الكت ّيب،
متمنياً أن تحقق هذه املبادرة نتائجها التوعوية واملعرفية
املرجوة ،وداعياً اإلدارات املدرسية لتشجيع الطلبة عىل االلتزام
بإجراءات السالمة يف الحافلة واتباع إرشادات السائقني ومرشيف
النقل والسالمة ،والتواصل مع أولياء األمور بشأن السلوكيات
غري الصحيحة ،مؤكداً أهمية تعاون الجميع لتعزيز سالمة
الطلبة.
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أرجحت ذلك إلى كفاءة وجودة خدماتها ورصيد خبرتها الذي يمتد ألكثر من  35عاماً

نمو حجم أعمال المؤسسة في قطاع النقل المدرسي الخاص بنسبة22%

كشفت مواصالت اإلمارات عن منو حجم أعاملها يف قطاع
النقل املدريس الخاص بنسبة  22%خالل العام الدرايس الجاري
 2016/2016مقارنة بالعام الدرايس املايض ،حيث نجحت يف
التعاقد مع  62مدرسة خاصة منترشة يف مختلف مناطق الدولة.
وأشارت نوال الزرعوين مدير مركز املواصالت املدرسية الخاصة،
بأن املؤسسة حريصة عىل أن يواكب هذا النمو املتنامي يف حجم
عقود النقل املدريس الخاص يف تطوير العمليات والخدمات مبا
يفوق توقعات متعامليها ويحقق سعادتهم ،موضحة بأن هذا
النمو صاحبه كذلك زيادة يف عدد الحافالت لريتفع من 680
حافلة لنقل  22,000طالباً وطالبة خالل العام املايض  2015إىل
 790حافلة تنقل  26,280طالباً وطالبة خالل هذا العام.
وتفصي ًال أكدت الزرعوين عىل نجاح مواصالت اإلمارات من
دخول قطاع النقل املدريس الخاص باستحقاق ،وقد شهدت
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خدماتها يف هذا املجال منواً متواص ًال وحققت قفزات نوعية،
وذلك نظري كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها ،ورصيد
خربتها الذي ميتد ألكرث من  35عاماً ،ما جعلها تحظى بثقة
عمالئها رشكائها االسرتاتيجيني.
وأعربت مدير مركز املواصالت املدرسية الخاصة ،عن حرص
املؤسسة يف تبنّي أحدث التقنيات وتطبيق املعايري العاملية
املعتمدة يف مجال النقل املدريس ،مبا يكفل راحة وسالمة
الطلبة املنقولية ،واالنتظام مع مواعيد الساعات الدراسية
يف املدارس الخاصة ،مشرية إىل سلسة اإلجراءات التي تتبعها
مواصالت اإلمارات لضامن سالمة وأمن الطلبة املنقولني عىل
منت أسطول حافالتها ،من بينها توفري خدمات اإلرشاف عىل
الطالب والطالبات خالل الرحلة املدرسية ،وتأهيل املرشفني
ومتكينهم من التعامل مع الحاالت الطارئة ،وتدريبهم عىل

كيفية التعامل مع الطلبة وأولياء األمور ،وتأدية مهاممهم
وفق سياسات ومعايري محددة ،تراعي أعىل مستويات الكفاءة
والجودة وااللتزام مبعايري السالمة العامة.
وذكرت ،بأن جميع السائقني واملرشفني يتم إلحاقهم مبجموعة
من الربامج التدريبية والتوعوية التي تعزز كفاءة أدائهم
وتؤهلهم لالنطالق بنجاح يف أداء مهامهم ،حيث يتم تدريبهم
من خالل مركز مواصالت اإلمارات للتدريب والذي اعتمد
حزمة تدريبية متكاملة لسائقي حافالت النقل املدريس تشمل
نحو  26برنامجاً تدريبياً ،يتم تنفيذها عىل مدار العام الدرايس،
ضمن  24ساعة تدريبية ووفق منهج معتمد ومتخصص يف
النقل املدريس يتمضن برامج نظرية وعملية ،تشمل التعريف
باشرتاطات وترشيعات النقل املدريس ،والتوعية املرورية،
وقواعد السري عىل الطرقات ،وكيفية اختيار نقاط النقل اآلمنة،
وتحميل وتنزيل الطالب ،إضافة إىل السالمة الفنية للحافلة،

ونظام تفقد الحافلة والتعامل مع األعطال الفنية ،ونظام
الصيانة الوقائية ،وغريها من الربامج.
ورصحت الزرعوين ،بأن جميع الحافالت التابعة ملركز املواصالت
املدرسية الخاصة مزودة بنظام التعقب اإللكرتوين ،وعدد من
الخدمات اإللكرتونية األخرى التي تخدم ك ًال من ويل األمر
واملدرسة ،وذلك يف إطار الترشيعات املنظمة لهذه العملية،
وعىل ضوء احتياجات إدارات املدارس وفق العقود املربمة معها.
ويعترب قطاع النقل املدريس الخاص من القطاعات الحيوية التي
تشهد تطوراً نوعياً يف الدولة ،حيث تشكل الحصة السوقية لهذا
القطاع ما ال يقل عن  67%من إجاميل قطاع النقل املدريس يف
الدولة ،ومواصالت اإلمارات تضع يف اعتباراتها أهمية استثامر
خربتها العريقة املتحققة يف قطاع النقل املدريس الحكومي،
ونقلها لصالح خدمة طلبة املؤسسات العاملة يف قطاع التعليم
الخاص يف الدولة.
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ملتزمة بتطبيق مواصفات ومعايير حفظ األغذية في صناديق توصيل األطعمة

مواصالت اإلمارات توفر  1,520دراجة نارية لخدمة  51متعام ً
ال في مختلف مناطق الدولة

سجلت مواصالت اإلمارات خطوات الفتة نحو تحقيق أهدافها
االسرتاتيجية ،وتقديم خدمات نقل متكاملة تواكب توجهاتها
يف التميز والريادة يف هذا القطاع الحيوي ،وتعمل عىل تطوير
أنشطة وخدمات النقل املتعدد لرشكائها ومتعامليها وفق
أعىل مستويات الراحة والرفاهية التي تحقق سعادتهم .ويف
هذا السياق أوفاد السيد خالد يوسف آل عيل مدير مركز
صف السيارات وتأجري الدراجات النارية ،أن املؤسسة وضمن
اختصاصاتها يف قطاع النقل واملواصالت ،تقدم ملتعامليها
خدمات تأجري الدراجات النارية من خالل  1,520دراجة،
بالسائقني أو من غريهم وفق احتياجات العميل.
وأشار آل عيل إىل أن خدمات تأجري الدراجات النارية تقدم
ملجموعة كبرية من املطاعم ورشكات الشحن وغريها من

الجهات ،حيث بلغ عدد متعاميل املركز يف هذا القطاع 51
متعام ًال وفق عقود مربمة معهم تتضمن العديد من املميزات،
من بينها توفري بطاقات سالك عىل الدراجات النارية ،وبطاقات
الوقود ،وتوفري شبك الحامية للدراجة ،وخوذة للسائقني وإجراء
برامج الصيانة الدورية ،وتوفري السائق والدراجة البديلة خالل
عمليات الصيانة أو اإلجازات ،إىل جانب توفري الخدمات عىل
مدار الساعة ويف مختلف مناطق الدولة.
وأوضح مدير املركز ،بأن املؤسسة أتاحت عىل منت أسطول
دراجاتها أيضاً أنظمة التتبع الذكية  GPSوالتي توفر للسائق
معلومات وبيانات الوصول إىل املواقع املحددة يف زمن قيايس،
باتباع االتجاهات التي تقل فيها كثافة املركبات واختصار الطرق
املؤدية إىل املوقع املستهدف.

ويتبع مركز صف السيارات وتأجري الدراجات النارية سائقني
متخصصني ومؤهلني لقيادة الدراجات النارية يبلغ عددهم
 225سائقاً تم تدريبهم يف مركز مواصالت اإلمارات للتدريب،
لتقديم الخدمات بكفاءة واحرتافية ،تحقق متطلبات العميل
وتسهم يف تحقيق السالمة عىل الطريق.
وأوضح خالد آل عيل بأن مواصالت اإلمارات ملتزمة بتطبيق
الترشيعات التي ترتبط بعمليات النقل خالل تقديم خدماتها،
مشرياً إىل التزامها كذلك بتوفري اشرتاطات سالمة األغذية
ومواصفات صناديق التوصيل التي حددتها الجهات املختصة
ملستأجري الدراجات وخاصة سلسة مطاعم األغذية املتعاقد
معها والتي تتوفر لديها تصاريح نقل األغذية ،وإلزامهم بتطبيق
الترشيعات واألنظمة املتبعة للحفاظ عىل صحة وسالمة
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األطعمة خالل عمليات النقل.
الجدير ذكره ،أن مركز صف السيارات وتأجري الدراجات
النارية ميتلك أيضاً أسطوالً من املركبات الكهربائية ،يضم 108
مركبة ،حيث تقدم مواصالت اإلمارات خدمة تأجري املركبات
الكهربائية الصغرية للجهات يف القطاعني الحكومي والخاص،
كاملطارات واملناطق الحرة واألندية الرياضية والثقافية
واملجمعات السكنية والفنادق ،وبالتايل تسعى املؤسسة إىل
تطوير عملياتها وخدماتها يف هذا الشأن باالستناد إىل الخربات
العاملية واإلقليمية ،ومبا يسهم يف تحسني قدرة املؤسسة
التنافسية يف تسويق واستثامر منظومة املواصالت والخدمات
الفنية التكاملية التي تعزز املركز املايل.
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 1015مركبة لخدمة  45متعام ً
ال حكومياً في دبي

مواصالت اإلمارات تس ّلم اقتصادية دبي  12مركبة جديدة
س ّلمت مواصالت اإلمارات ممثلة بفرع املواصالت الحكومية
بديب  12مركبة لدائرة التنمية االقتصادية بديب ،وذلك ضمن
منظومة خدمات النقل والتأجري التي تقدمها املؤسسة إىل
مختلف املتعاملني من الرشكاء االسرتاتيجيني يف الجهات
الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص يف الدولة.
وأكد أحمد الجسمي مدير املواصالت الحكومية بديب ،لدى
تسليمه املركبات الجديدة إىل نارص الزاهد مدير أول املتعابعة
يف الدائرة ،عىل التزام مواصالت اإلمارات بتوفري معايري الجودة
والرفاهية والراحة التامة لرشكائها ومتعامليها يف الجهات
الحكومية االتحادية واملحلية ،خالل تقديم خدمات النقل
الحكومي لهم ،مشرياً إىل حرص املؤسسة الدائم عىل تحقيق
كافة متطلبات السالمة واألمان واالنتظام للمنقولني عرب أسطول
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مركباتها.
وتفصي ًال أوضح الجسمي ،بأن تحديث املركبات جاء وفقاً
لخطة التحديث الدورية التي تتم من خالل مركز املواصالت
الحكومية ،والتي تشمل مركبات جميع الجهات املتعاقد معها
عىل مستوى الدولة ،مبا يسهم يف تحسني جودة وكفاءة خدمات
النقل وضامن فعالية تقدميها بالشكل الذي يلبي تطلعات
املتعامل ويفي باحتياجاته ،وهو ما يواكب توجهات إمارة ديب
واسرتاتيجيتها الطموحة ،ويعزز الرشاكة االسرتاتيجية التي تربط
املؤسسة مع مختلف األطراف ،ال سيام الدائرة االقتصادية بديب.
وأفاد مدير املواصالت الحكومية بديب بأن الفرع نجح يف
التعاقد مع  45جهة حكومية اتحادية ومحلية يف اإلمارة من
بينهم مكتب رئاسة مجلس الوزراء ووزارة املوارد البرشية

والتوطني ،ورشطة ديب ،املكتب التنفيذي لحكومة ديب،
وعدد من الجهات األخرى ،وهو ما يعكس احرتافية األداء
وثقة املتعاملني مبستوى الخدمات املقدمة لهم ،معرباً
عن اعتزاز املركز بالعالقات املتميزة التي تجمعه معهم،
والتزامه يف تقديم أفضل الخدمات وتتوافق مع أعىل
املستويات واملعايري العاملية املعتمدة.
وتوجه الجسمي بالشكر إىل مسؤويل الدائرة نظري الثقة
ّ
التي منحوها ملواصالت اإلمارات ،والتي تضاف إىل رصيد
املؤسسة الزاخر بنخبة من كبار املتعاملني من الجهات
واملؤسسات الحكومية االتحادية واملحلية ،عالو ًة عىل
متعامليها من القطاع الخاص.
من جهته أشاد نارص الزاهد مدير أول املتعابعة يف
الدائرة االقتصادية بديب ،مبستوى جودة الخدمات التي
تقدمها مواصالت اإلمارات ،وأشار إىل حرصها عىل
تطوير خدماتها بشكل دائم ،فض ًال عن الحلول املبتكرة
التي تقدمها واحرتافيتها يف توفري خدمات النقل للدائرة
وللجهات األخرى.
الجدير ذكره أن مركز املواصالت الحكومية ومن خالل
فرعه يف ديب يعمل عىل تقديم خدمات النقل الحكومي
لعدد  45مؤسسة ،من خالل  1015مركبة و 546سائقاً،
حيث يوفر أنواع مختلفة من املركبات وفق احتياجات
العميل منها سيارات الصالون والدفع الرباعي ومركبات
فارهة لنقل كبار الشخصيات ومركبات نقل األدوية
واملستلزمات الطبية وحافالت ذوي االحتياجات الخاصة.
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تقدم حلول مبتكرة للمتعاملين لضمان سعادتهم

تسليم كهرباء ومياه الشارقة  59مركبة

توسعة وتطوير محطة المواصالت المدرسية في
رأس الخيمة
بدأت مواصالت اإلمارات املراحل اإلنشائية ملرشوع توسعة
وتطوير محطة املواصالت املدرسية مبنطقة القصيدات يف إمارة
رأس الخيمة ،ويستغرق تنفيذ املرشوع  13شهراً ،ويضم إنشاء
مركز لغسيل املركبات واملعدات الثقيلة ،إىل جانب تطوير
وصيانة املبنى اإلداري مركز الخدمات والصيانة الفنية.

س ّلمت مواصالت اإلمارات ممثلة بفرع املواصالت الحكومية
بالشارقة  59مركب ًة لهيئة كهرباء ومياه الشارقة ،وذلك ضمن
منظومة خدمات النقل والتأجري التي تقدمها املؤسسة إىل
مختلف املتعاملني من الرشكاء االسرتاتيجيني يف الجهات
الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص يف الدولة.
وأكد حميــد عيل سلطان الخرض مدير املواصالت الحكومية
بالشارقة ،لدى تسليمه املركبات الجديدة إىل آمنة الزري رئيس
قسم تخطيط املوارد البرشية بالهيئة ،عىل اعتزاز مواصالت
اإلمارات بالعالقات املتميزة التي تجمعها مع الهيئة ،وحرصهام
املشرتك عىل تقديم أفضل الخدمات للمجتمع مبا يتوافق مع
أعىل املستويات واملعايري العاملية املعتمدة ،مشرياً إىل أن هذه
الخطوة تأيت يف إطار التعاون االسرتاتيجي املشرتك بني مواصالت
اإلمارات وهيئة كهرباء ومياه الشارقة.
وأضاف الخرض أن املؤسسة تحرص عىل تحديث مركبات الهيئة
18

بشكل دوري مبا يسهم يف تحسني جودة وكفاءة خدمات النقل
وضامن فعالية تقدميها بالشكل الذي يلبي تطلعات املتعامل
ويفي باحتياجاته ،وهو ما يواكب توجهات الهيئة واسرتاتيجيتها
.2020
وتوجه مدير املواصالت الحكومية بالشارقة بالشكر إىل مسؤويل
ّ
الهيئة نظري الثقة التي منحوها ملواصالت اإلمارات ،والتي تضاف
إىل رصيد املؤسسة الزاخر بنخبة من كبار املتعاملني من الجهات
واملؤسسات الحكومية االتحادية واملحلية ،عالو ًة عىل متعامليها
من القطاع الخاص ،الفتاً إىل حرص املؤسسة عىل تقوية هذه
الثقة ،من خالل تطوير حزمة خدماتها املتنوعة والشاملة ،فض ًال
عن الحلول املبتكرة التي تقدمها للمتعاملني لضامن سعادتهم
واإلسهام يف متكينهم من تحقيق التقدم املستمر يف أعاملهم
وخططهم التشغيلية.

وأوضح عبيد راشد الربييك مدير إدارة فرع مؤسسة مواصالت
اإلمارات برأس الخيمة ،أن الرشكة املنفذة ملرشوع توسعة
وتطوير محطة الحافالت املدرسية مبنطقة القصيدات ،بدأت
أعاملها اإلنشائية الشهر املايض حيث يستغرق املرشوع 13
شهراً ،وذلك ضمن سعي املؤسسة إىل تحديث مراكز الخدمة

وتعزيز إمكاناتها مبا يسهم يف تلبية متطلبات عمالئها يف قطاعي
النقل املدريس والخدمات الفنية.
وأشار إىل ان عدد الحافالت املدرسية التابعة للمؤسسة يف إمارة
رأس الخيمة يبلغ  411حافلة مدرسية كبرية وصغرية وتقوم يومياً
بنقل  25ألف طالب وطالبة خالل الفرتة الصباحية واملسائية
مبدارس اإلمارة ،الفتاً إىل أن مرشوع التوسعة الجديد يعزز جهود
املؤسسة لضامن نقل مدريس آمن ومنتظم ومستدام والوصول
به إىل أعىل املعايري العاملية يف السالمة والجودة ومبا يتوافق مع
توجهات واسرتاتيجية الحكومة االتحادية نحو التميز والريادة
يف الخدمات وبالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم.
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إدارة التكاليف

لقد أصبحت برامج خفض التكاليف جزءاً ال يتجزأ من حياة املؤسسات وذلك ىف سبيل بحثها عن
املزيد من األرباح ،وعليه فإن خفض التكاليف ميكن أن يساعد املؤسسة يف تحقيق خططها التشغيلية
واالسرتاتيجية وذلك من خالل:
 .1الرتكيز عىل مبادرات تخفيض التكلفة من حيث ترجمة تلك املبادرات اىل واقع ملموس وهي بالطبع

بقلم :خالد أحمد عبدالله
املدير التنفيذي إلدارة الشؤون املالية
Khalid_Ahmed@et.ae

طريقة مثىل يف تعزيز األرباح عىل املدى القصري.
 .2متابعة تطبيق مقاييس تخفيض التكلفة عرب مختلف أعامل املؤسسة وتحديد مستهدفات تفصيلية
لعنارص التكاليف باملؤسسة ،ويكمن التحدي هنا يف أهمية التفريق بني “التكاليف الجيدة” ،أي تلك
التي تسهم يف املصالح الربحية ،و”التكاليف السيئة” ،وهي تلك التي ميكن أن تحذف دون أن تؤثر
بشكل ملموس عىل تحقيق املصالح الربحية ،وتختلف “التكاليف السيئة” من حيث الطبيعة واملستوى
من عمل آلخر ،وذلك حسب االسرتاتيجية املتبعة وحسب أهمية هذه التكاليف وقدرة املركز املعني

يف هذا املقال نناقش ملاذا يجب أن تتامىش إدارة التكاليف مع اسرتاتيجيات النمو أو التوسع يف
مواصالت االمارات ،بل وتشكل جزءاً واضحاً منها ،فالتحدي ال يقترص عىل تخفيض التكاليف بل
يتعداها إىل ضامن التفوق عىل املنافسني.

عىل االستغناء عن تلك التكاليف دون التخيل عن مبدأ الجودة ىف تقديم الخدمة.
 .3يجب التعامل مع برامج تخفيض التكلفة عىل أنها مشاريع ومبادرات مستقلة ومستمرة ،حتى بعد
االنتهاء من عام  ،2016لذلك تطلب االمر ضامن متابعة استدامة التطبيقات والربامج لخفض التكاليف.

إن تخفيض التكاليف يعد من أهم االسرتاتيجيات التي تتبناها املؤسسة متمثلة ىف مجلس إدارة
مواصالت االمارات خالل عام  ،2016وأكرثها فاعلية لتحقيق مزايا تنافسية يف ظل متغريات
البيئة الحديثة التي تتسم بشدة املنافسة ،وتحتاج عملية تخفيض التكاليف إىل إطار متكامل
إلدارة التكلفة ،لذلك ينبغي إعادة النظر يف األساليب التقليدية لتخفيض التكاليف ،ورضورة
تبني واستخدام مداخل وأساليب وأدوات مستحدثة تتسم مبنظور شمويل إلدارة التكلفة ،ومن
أهم تلك املداخل التحليل االسرتاتيجي للتكاليف ،والذي يسعى لتحقيق التكامل بني نظام
التكاليف والبعد االسرتاتيجي لإلدارة ،ويهتم بدراسة وتحليل التكلفة ،وتحسينها ،وتخفيضها،
وليس مجرد االهتامم بالرقابة عليها فقط ،ويرتبط مبارشة باسرتاتيجية املنشأة.
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مشــــاريـع نـوعـــــية لـــ مواصالت اإلمارات خـــالل عام 2016
كام افتتحت أول محطة فرعية بديب لتزويد املركبات بالغاز كام دشنت وطورت  14موقعاً ضمن مشاريع تطوير البنية
الطبيعي املضغوط ( ،)CNGكام أن مركز االتحاد لتحويل التحتية ،وحققت تطورات كمية ونوعية يف أعامل معظم مراكز
املركبات للعمل بالغاز الطبيعي نجح منذ انطالقه يف  2010األعامل التابعة للمؤسسة ،وانعكس ذلك عىل تعزيز املوقع
بتحويل  7185مركبة للعمل بنظام الغاز الطبيعي ،لصالح نخبة املايل والتنافيس لتلك املراكز ،وتوسيع حصصها السوقية ،والنمو
متميزة من املتعاملني يف القطاعني الحكومي والخاص.
الثابت يف أعداد املتعاملني والعقود الجديدة واملجددة.
وأطلقت مؤسسة اإلمارات للمواصالت روبوتاً ذكياً يعترب األول
من نوعه يف الدولة ،ويتمكن من فحص وصيانة وتصليح جميع توعية
املركبات عرب صيحة صناعية جديدة تعد األوىل من نوعها يف
أطلقت املؤسسة تطبيقاً ذكياً يعترب األول من نوعه يف الدولة
الدولة ،وتتعامل مع أعطال السيارات بدقة وحرفية.
يف مجال توعية الطلبة بالسالمة املرورية خالل الرحلة املدرسية
واعلنت املؤسسة عن ثالثة أنظمة ذكية يف مجال الخدمات تحت اسم «لعبة السالمة» ،ودشنت مرشوع «املكتبة املتنقلة»
الفنية ،والفحص الفني ،وتطوير العمليات ،متثلت يف نظام ضمن برامجها يف عام القراءة.
إدارة العمليات  ،ARISونظام إدارة عالقات العمالء ،CRM
والتطبيق الذيك لنظام التعقب اإللكرتوين للمركبات.
واصلت مواصالت اإلمارات ،منوها الكمي والنوعي خالل
عام  ،2016حيث عززت حضورها يف مجاالت عملها األربعة،
ومتكنت من توسيع طيف أنشطتها وتطوير خدماتها ،األمر
الذي أسهم يف زيادة أعداد متعامليها يف القطاعني الحكومي
والخاص فض ًال عن األفراد ،وارتفاع معدالت سعادتهم بخدمات
املؤسسة وثقتهم بها ،إضاف ًة إىل ترسيخ مواقع املؤسسة املايل
والسوقي واالستثامري ،واالرتقاء بقدراتها التنافسية.
وتفصي ًال ،أطلقت مواصالت اإلمارات خالل عام  2016عدداً
من املشاريع االستثامرية واملؤسسية واملجتمعية متثلت يف 7
مشاريع نوعية أسهمت يف تحقيق مؤرشات خطتها االسرتاتيجية،
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والتوسع يف خدمات النقل واملواصالت التي تقدمها ملتعامليها
يف مختلف مناطق الدولة.
وعملت املؤسسة عىل التوسع يف خدمات املؤسسة ،وتوسيع
خياراتها املقدمة للمتعاملني من الفئات كافة ،وافتتحت
«وحدة صيانة املركبات الفارهة» ،وهي وحدة فنية متخصصة
تشكل جزءاً من مرشوع فني جديد هو األول من نوعه عىل
املستوى الحكومي.
وأطلقت بشكل رسمي «معهد مواصالت اإلمارات للسياقة»
بطاقة تدريب يومية تبلغ  200متدرب ،من خالل  70مركبة
تدريب من فئات خفيفة وثقيلة مختلفة ،إضافة إىل اعتامد
توريد  50مركبة أخرى ملواكبة النمو املتوقع يف أعداد املتدربني.
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اصدار دليل إرشادي للعمل اآلمن في الورش
الفنية بثالث لغات بالمؤسسة
أصدرت مواصالت اإلمارات دلي ًال إرشادياً يف السالمة والصحة
املهنية تحت عنوان “إرشادات العمل اآلمن” ،يتضمن قواعد
وإرشادات تضمن سالمة العاملني يف الورش الفنية املرتبطة
بصيانة املركبات باملؤسسة ،وآلية التعامل اآلمن مع اآلالت
املختلفة فيها ،حيث يؤكد هذا الدليل عىل أهمية استخدام
معدات الوقاية الشخصية الرضورية عند تنفيذ األعامل،
وغريها من التعليامت واإلرشادات التي تضمن سالمة الفنيني
وحاميتهم من إصابات العمل الجسدية واألمراض املهنية
الناتجة عن األعامل التي ميارسونها.
وتفصي ًال ،أفادت حنان محمد صقر املدير التنفيذي لدائرة
الخدمات املؤسسية ،بأن السالمة تشكل أولوية قصوى لدى
مواصالت اإلمارات ،وتحرص املؤسسة عىل مواكبة أحدث
معايري األمن والسالمة املهنية والبيئية ،واتخاذ كافة اإلجراءات
التي تعزز سالمة وأمن املتعاملني والعاملني ،ال سيام الفنيني
الذين يتعاملون مع مواد ومركبات صناعية قد تشكل خطراً
عىل صحتهم كالزيوت واألصباغ.
وأعربت صقر عن اهتامم مواصالت اإلمارات البالغ بهذا
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الجانب والذي ينبثق
من رؤية اإلمارات
 2021وأجندتها الوطنية
بصفة عامة ،ال سيام
التطلع إىل تطبيق
نظام صحي يستند إىل
أعىل املعايري العاملية،
وترسيخ الجانب الوقايئ
معدالت
وتخفيض
األمراض ،والرتكيز عىل
زيادة الوعي حول املخاطر الصحية وضامن الوقاية منها.
وأكدت حنان بأن برامج وخطط التوعية واإلرشاد تحظى
باهتامم كبري يف املؤسسة ،وتهدف إىل االرتقاء مبعارف العاملني
وتأهيلهم بالشكل املناسب للتعامل األمثل مع بيئة العمل،
وقد تم إصدار الدليل ونرشه يف مختلف الورش الفنية التابعة
للمؤسسة ،إضافة إىل عقد ورش عمل توعوية للعاملني للتعريف
باإلرشادات الواردة وطرق تطبيقها واالستفادة منها عىل الوجه
األمثل ،مشرية إىل عدد الفنيني العاملني يف املؤسسة والذين
بلغ عددهم  1790فني يعملون يف نحو  60ورشة فنية.
من جانبه أفاد خالد شكر مدير إدارة البيئة والسالمة والصحة
املهنية بأن الدليل يتكون من  25نرشة توعوية ،وتم إصداره
بثالث لغات مختلفة وهي (العربية واالنجليزية واألوردو)
ويغطي كافة األنشطة والعلميات والخدمات التي يتم
تقدميها يف الورش الفنية ،مثل التعامل مع عمليات اللحام
وروافع املركبات والعدد اليدوية وعمليات الدهان والسمكرة
والتنجيد وغريها.

مركز اتصال مواصالت اإلمارات يتلقى أكثر
من  40ألف مكالمة خالل عام 2016
تل ّقت مواصالت اإلمارات مم ّثلة مبركز االتصال نحو 40600
مكاملة خالل العام املايض  2016عىل الرقم املجاين ،8006006
وبلغت النسبة املحققة لرسعة الرد عىل هذه املكاملات خالل
 3رنات  ،95%كام استقبل املركز من خالل الربيد اإللكرتوين
 info@et.ae 11951رسالة.
وأفاد السيد محمد عيل عبيد مدير إدارة العمليات مبواصالت
اإلمارات ،أن مركز االتصال يعد إحدى القنوات الرئيسية التي
خصصتها املؤسسة للتواصل مع متعامليها من أفراد ورشكاء
ومجتمع ،وذلك من خالل فريق عمل مؤهل ومدرب للتعامل
مع جميع املكاملات واالستفسارات واملالحظات الواردة من
الجمهور واملتعاملني ،مبا ينسجم مع تطلعات الحكومة الرشيدة
وتوجهات مواصالت اإلمارات وأهدافها االسرتاتيجية ،واملتمثلة
يف ضامن تقديم كافة الخدمات اإلدارية وفق معايري الجودة
والكفاءة والشفافية.
وقال محمد عيل ،أن موظفي مركز االتصال حرصوا عىل تقديم
الدعم األويل والرد عىل استفسارات الجمهور عىل مدار 24
ساعة ،وفق ما يرد عرب الرقم املجاين والربيد اإللكرتوين ،مشرياً
إىل حرص مواصالت اإلمارات عىل تعزيز كفاء وجودة عمليات

والتواصل
االتصال
مع املجتمع ،وخلق
القنوات الكفيلة بتلبية
متطلباتهم ،مشرياً إىل أن
مركز االتصال يلتزم بتلبية
جميع طلبات املتعاملني
عىل الخدمات التي
تقدمها املؤسسة مبختلف
مراكز أعاملها وفروعها
عىل مدار الساعة من
بينها خدمة املساعدة عىل الطريق ،وتوفري مركبات الليموزين،
وخدمات الفحص الفني.
ولفت مدير إدارة العمليات أن موظفي املركز يخضعون
وبشكل مستمر لدورات تدريبية يف مجاالت خدمات املتعاملني،
وذلك يف إطار الحرص عىل مواكبة أفضل املامرسات ومعايري
التميز والجودة العاملية ،وتحقيق حسن االستثامر للموارد
البرشية العاملة ،ومؤكداً حرص املؤسسة عىل تقديم خدمات
تفوق توقعات الجمهور واملتعاملني وتلبي متطلباتهم ،وتحقق
سعادتهم.
يذكر أن مواصالت اإلمارات قد استحدثت مركز
العمليات املدرسية يف أبوظبي وبدء العمل فيه يف
أغسطس  ،2016ليكون بذلك أحد روافد االتصال
والتواصل مع الجمهور ،وتلقي البالغات املرتبطة
بعمليات النقل املدريس عىل مستوى الدولة ،ويرتبط
برقم االتصال املجاين املوحد للمؤسسة 8006006
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رواد التميز
بداية؛ حبذا لو تحدثنا عن بدايتك مع املؤسسة؟ وما أهم متعامليها ،والسمعة املميزة التي تجذب إليها متعاملني جدد
اإلنجازات التي حققها سليامن الكعبي ،عىل الصعيد الشخيص بوترية ّ
مطردة.
واملهني ؟
إن العمل يف دولة اإلمارات العربية املتحدة يف تطور وتسارع

رصح وطني ومؤسسة رائدة يتمنى كل
مواصالت اإلمارات ٌ
إنسان االنتامء إليها؛ حيث إنها كانت من أوائل املؤسسات
الس ّباقة للعمل وفق منهج واسرتاتيجية مميزة وواضحة ارتكزت
بالدرجة األوىل عىل تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل
ضمن املنظومة اإلدارية املط ّورة للعمل ،وقد حظيت املؤسسة
بكوادر مميزة تعمل كفريق واحد ،ال سيام بعد أن شهدت عام
1999م ،بداية النقلة النوعية ضمن منهج وهيكل إداري جديد
وبرؤية مميزة.

سليمان الكعبي
مدير مركز المواصالت المدرسية الحكومية بالمنطقة الوسطى

ٌ
ٌ
وتفوق في المنزل
تميز في العمل..
مت ّيز سليامن الكعبي خالل مسريته العملية يف املؤسسة بحرصه الدائم عىل تطوير عمله
ومهامه الوظيفية ،وقد تد ّرج منذ انضاممه للمؤسسة عرب عد ٍد من املهام واملواقع الوظيفية
كرئيس قسم اإلدارة مبحطة كلباء ،ثم رئيس قسم الشؤون املالية واإلدارية بفرع الساحل
الرشقي إىل أن ترقى ملدير مركز املواصالت املدرسية الحكومية باملنطقة الوسطى.
يضاف إىل نجاح سليامن املهني ،نجاحاً آخر عىل الصعيد األرسي ،األمر الذي يؤكد موازنته
املتميزة بني متطلبات أرسته وبني متطلبات عمله ،حيث تفوقت ابنته يف الثانوية العامة
ونالت املركز األولعىل مستوى الدولة.
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أما عن مسرييت املهنية يف مواصالت اإلمارات؛ فقد جاءت
بالتدرج عرب سلسلة من الخطوات عىل السلم الوظيفي وعىل
مدى سنوات عميل ،بدءاً من وظيفة رئيس قسم اإلدارة مبحطة
كلباء ،ثم ترقيتي إىل رئيس قسم الشؤون املالية واإلدارية بفرع
الساحل الرشقي وصو ًال إىل مدير املواصالت املدرسية الحكومية
بفرع املنطقة الوسطى.
كيف تصف لنا عالقة مواصالت اإلمارات مع رشكائها من
املؤسسات الحكومية الواقعة يف املنطقة الوسطى؟
عالقة مواصالت اإلمارات مع رشكائها عالقة وثيقة مت ّيزها
الكفاءة والريادة إضافة اىل الجودة التي جعلت من مواصالت
اإلمارات مؤسسة رائدة تحوز بكل جدارة عىل عقود رئيسية من
الوزارات والهيئات والرشكات عىل املستوى الحكومي والخاص،
ّ
ولعل منو إيرادات املؤسسة وأعاملها من عام آلخر لهو خري دليل

كبري ونحن يف مواصالت اإلمارات جزء من هذا التطور ،ونعمل
وفق توجهات وأهداف الحكومة االتحادية ،التي ترمي إىل
إسعاد الشعب.
حدثنا عن تطور أعامل الفرع خالل السنوات الثالث األخرية،
من حيث أعداد املدارس املستفيدة والطلبة والحافالت؟
تعمل املؤسسة بصورة استباقية لتحقيق أفضل النتائج دامئاً،
وهي ّ
تحث عىل العمل امليداين وتلبية متطلباته ألنه جزء أسايس
من نهج املؤسسة لتطبيق أعىل معايري السالمة والصحة املهنية،
والتي تعترب ضمن مستهدفات وخطط دائرة النقل املدريس.
أما عن فرع املنطقة الوسطى؛ فيعمل عىل تغطية نطاق
جغرايف واسع ميتد من إمارة أم القيوين ومنطقة الحمرية مروراً
مبدينة حتا ثم وصوالً إىل مدينة الذيد واملدام ،حيث يصل 6
مناطق تعليمية يتعامل معها الفرع يف منظمة النقل املدريس،
وإجاملياً يقوم الفرع بنقل  14200طالب وطالبة موزعني عىل
 80مدرسة ،حيث يتم نقلهم عرب  259حافلة مدرسية ،ويرشف
عىل الطلبة داخل تلك الحافالت  252مرشفاً ومرشفة نقل
وسالمة ،وذلك وفق إحصائية العام الدرايس .2015/2016
الكعبي:
ٌ
صرح وطني
مواصالت اإلمارات
ومؤسسة رائدة يتمنى كل إنسان
االنتماء إليها”.

عىل ما تحظى به املؤسسة من العالقات االسرتاتيجية املتينة مع
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رواد التميز
ما الجديد لديكم مبا يتعلق بالنقل املدريس ،خالل العام الحايل مع الطلبة وأولياء األمور.
مقارنة بالعام املايض؟
كام أننا ندعم جميع خطط الوزارة من جانب أعامل النقل
إن إدارة مركز املواصالت املدرسية الحكومية باملؤسسة تويل املدريس وتوفري عمليات النقل املدريس وفق الخطط املطورة
جهوداً يف تقديم كل أشكال الدعم للفرع ،السيام يف كل ما هو للوزارة ،مثل إضافة  11حافلة لنقل طالب النخبة ،عالو ًة عىل
جديد من حيث تطبيق جميع املواصفات الحديثة املعتمدة من إسهام الفرع يف توفري  21حافلة لصالح مراكز تحفيظ القرآن
قبل الجهات املختصة ،كأجهزة ضبط الرسعة وأنظمة اإلطفاء التابعة لهيئة الشؤون اإلسالمية واألوقاف.
الذايت للمحركات وأجهزة خدمة ذوي اإلعاقة ومخارج الطوارئ،
إضاف ًة إىل حرصنا عىل تطبيق أنظمة السالمة والجودة ل َت َف ُّقد وما ذا عن التطورات يف مجاالت التقنية الذكية ،وجوانب
الحافلة وكشوف حضور وانرصاف الطلبة ،ناهيك عن املتابعة السالمة والجودة؟
امليدانية للمراقبني امليدانيني والتدريب املكثف ضمن برامج بخصوص التطورات التقنية؛ فإننا نعمل وفق آليات ومتطلبات
تطويرية للكوادر عىل أنظمة السالمة واالحرتافية يف التعامل واشرتاطات النقل املدريس املتبعة من الجهات املختصة يف

الدولة ،والتي تتطلب توفري حافالت مزودة بأجهزة السالمة كام إننا نعمل دامئاً عىل تذليل الصعاب التي تواجه إدارة
مثل الكامريات الحديثة املتطورة وأجهزة التعقب الذيك فض ًال الفرع ،من قبيل وضع خطط إلعادة دراسة خطوط السري
عن تأهيل مرشفني مدربني عىل عمليات النقل واإلسعافات وتوفري الخدمة السلسة للطلبة وفق املستهدفات الزمنية
ألنشطة وزارة الرتبية.
األولية والكفاءة يف خدمة املتعاملني

ما أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجهكم بفرع املنطقة
الوسطى ،وكيف تقومون بتخطيها؟
ألننا نعمل عىل مؤسسة بحجم مواصالت اإلمارات فإن
التحديات ال مفر منها ،إال أن املؤسسة تعمل بوترية متصاعدة
ومتطورة وتحرص عىل مواكبة التطور املعمول به يف الدولة
للتغلب عىل مختلف التحديات ،وهذا النهج هو الذي أوصلنا
إىل ما نحن فيه اآلن من تطور.

ما هي الخطط املستقبلية للفرع؟
ترتبط خططنا املستقبلية بحرصنا عىل تحقيق خطة املؤسسة
االسرتاتيجية ،ونعمل جاهدين عىل تناغم خطوات تحقيق
املستهدفات ،ومبا أن عام  2017هو عام التفوق؛ فإننا نحرص
يف فرع الوسطى عىل التفوق يف املجاالت التي تقع ضمن
اختصاصنا ،كام إننا بدأنا بخطة عمل شاملة للرتكيز عىل تحقيق

الكعبي:
“نمو إيرادات وأعمال المؤسسة
من عام آلخر لهو دليل على ما
تحظى به المؤسسة من عالقات
استراتيجية متميزة مع متعامليها
والسمعة المميزة التي تجذب إليها
متعاملين جدد بوتيرة ّ
مطردة”.
“إن العمل في دولة اإلمارات
العربية المتحدة في تطور وتسارع
كبير ونحن في مواصالت اإلمارات
جزء من هذا التطور”.
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رواد التميز
نتائج مميزة يف مجال خدمة وإسعاد املتعاملني وتقليص
التكاليف ،إضافة إىل تطبيق األنظمة يف خفض نسبة املالحظات
السلبية عىل الفرع ،كام نعمل عىل تطوير عمليات التدريب
والتطوير بالتعاون مع مركز مواصالت اإلمارات للتدريب
لتدريب السائقني واملرشفات والطلبة بصورة احرتافية.
.ما التكريم املفضل أو الجائزة املفضلة التي حصلتم عليها
مؤخراً؟
نال فرع املنطقة الوسطى عدداً من الجوائز والتكرميات
وتحديداً خالل عام  2015و2016م ،حيث حقق املركز األول يف
جائزة السالمة املرورية توالياً ،كام تم تكريم موظفي الفرع من
قبل سعادة املدير العام ضمن برنامج “شكراً” تقديراً لنجاح
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الفرع يف الحفاظ عىل الفوز باملركز األول يف جائزة السالمة
املرورية ملدة  6سنوات متتالية.
كام تم تكريم الفرع باملركز األول يف جائزة الريادة عن فئة فرع
وتم مؤخراً تكريم
املواصالت املدرسية الرائد يف حفل ّ ،2016
فرع الوسطى كأفضل فرع يحتفي بفعالية اليوم الوطني44
عىل مستوى املؤسسة.
كام حصل الفرع عىل املركز األول يف شهر السالمة والصحة
املهنية خالل العام الدرايس  ،2015/2016إضافة إىل التكريم
الذي نلناه من سعادة املدير العام عن مشاركة الفرع مبسابقة
أجمل حافلة مبناسبة اليوم الوطني  45لدولة اإلمارات العربية
املتحدة.
ماذا عن الجانب األرسي واالجتامعي لديكم؟ وكيف تقومون

بالتوفيق بني األرسة والعمل؟
بالدعاء هو األساس يف خلق أجيال قادرة عىل تحدي الواقع
رغم ضغوطات العمل ومسؤولياته؛ إال أن بيئة املؤسسة والفوز باملراكز املتقدمة.
العملية تشجعنا وتعطينا دافعاً لنوازن بني حقوقنا كموظفني
وبني الواجبات العملية واألرسية ،وذلك بهدف خلق بيئة عمل ما هوايتكم املفضلة؟
جاذبة ومشجعة عىل اإلبداع واالبتكار ،األمر الذي يعطينا دافعاً هوايتي املفضلة هي القراءة واالطالع عىل الكتب االجتامعية
إلعطاء كل ذي حقٍّ حقه ،فالتوازن بني العمل ومتطلبات األرسة واإلدارية واألرسية ،إضافة اىل كتابة الشعر ومامرسته.
أمر رضوري لتحقيق التوازن االجتامعي والعميل ،ونجاح الفرد كلمة أخرية!
يف تحقيق متطلبات أرسته ينعكس إيجاباً عىل مهامه الوظيفية .أمتنى التوفيق لجميع العاملني مبواصالت اإلمارات وكل الثناء
علمنا أن كرميتكم تفوقت يف الدراسة ونالت املركز األول والشكر لكم.
يف شهادة الثانوية العامة عىل مستوى الطلبة املواطنني
واملواطنات ،حبذا لو تحدثنا دور األرس يف توفري رشوط التفوق
الكعبي:
ألبنائها؟
بداية ،أتقدم بالشكر الجزيل إىل سعادة املدير العام وقيادات
“إن بيئة المؤسسة العملية
املؤسسة وموظفيها عىل تقديم الدعم املعنوي عرب الزيارة
تشجعنا وتعطينا دافعاً لنوازن
الكرمية التي قاموا بها إلينا وتكريم ابنتي لنجاحها باملركز األول
بين حقوقنا كموظفين وبين
يف الثانوية العامة ،وكان لهذا التكريم أثر كبري يل وألرسيت ،وهو
الواجبات العملية واألسرية”.
رشف كبري لنا وابتهاج زاد من فرحة حصول ابنتنا عىل املركز
األول ،كام أن املشاركة الصادقة التي كنا نتلقاها من الزمالء
واملوظفني عموماً تدل عىل بيئة العمل املميزة التي نعمل فيها
الكفاءة والريادة جعلت من
يف املؤسسة والتي جعلت منا أرسة واحدة.
مواصالت اإلمارات مؤسسة
أما عن دور الوالدين؛ فيتجىل باملتابعة الدراسية وتوفري وسائل
رائدة تحوز بكل جدارة على
الدعم املعنوي واملادي ألبنائهم ،ألن هذا الدعم بالتأكيد
عقود رئيسية من الوزارات
ينعكس إيجاباً عىل النجاح والتفوق ،كام إن دعم األرسة يف
والهيئات والشركات على
تطوير مهارات وقدرات األبناء بصورة معنوية قبل أن تكون
المستوى الحكومي والخاص
مادية له األثر البالغ يف تحقيق التحصيل الدرايس املميز ،وهنا
ال ننىس أن غرس الوازع الديني والروحي والترضع إىل الله
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السالمة
وقفات مع ّ
للسير في كتف الطريق!!
للسير في الطريق..وال ّ
نعم ّ

مخصص
كتف الطريق :هو جزء من الطريق ومحاذ له من الجانبني ،وغري ّ
للمشاة ،أو لسري املركبات العا ّمة ،وإمنا يستخدم يف الظروف الطارئة ،مثل:
مرور مركبات االسعاف والرشطة والدفاع املدين ومركبات الحاالت االنسان ّية.
مخاطر التجاوز من كتف الطريق:

#
 #يتس ّبب يف عرقلة الحركة املرور ّية يف املدن بشكل عام.
السري واملرور.
 #يع ّد مخالفة مرور ّية يعاقب عليها قانون ّ
 #يعترب من السلوك ّيات غري الحضار ّية للمجتمعات املتقدّمة.
مهم يف زيادة االختناقات املرور ّية يف الشوارع والطرقات.
 #عامل ّ
 #هو صورة سلب ّية لعدم احرتام حقوق اآلخرين من مستخدمي الطريق.
السالمة املرور ّية عىل الطرقات(مواصفة.)39001
 #يعترب تجاه ًال لنظام ّ
 #يؤدي إىل مخاطر باملتواجدين من ّ
عمل الحدائق أو صيانة الطرقات.
 #سبب يف ضياع فرصة إنقاذ مريض أو مصاب مبركبات الطوارئ واالسعاف.
 #أحد املس ّببات لعرقلة مركبات الرشطة واالسعاف واالنقاذ والحاالت االنسان ّية.
 #يس ّبب حوادث مرور ّيةّ ،
مم يع ّرض املمتلكات واألموال العا ّمة للتلف واإلرضار.
أهم أسباب وقوع الحوادث املرور ّية.
يعترب من ّ

خميس خلفان خميس
بالساحل ّ
الشقي.
مدقق نظام اإلدارة املتكامل ّ
Khames kk@et.ae
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مسؤولية مجتمعية

مواصالت اإلمارات» تؤهل  1300مشرفة للحصول على شهادة «مزاولة المهنة»

بارش مركز املواصالت املدرسية بفرع العني إجراءات تأهيل
 1300مرشفة نقل وسالمة  90%منهن مواطنات ملتطلبات
الحصول عىل شهادة مزاولة املهنة ملرشفات النقل والسالمة
للحافالت املدرسية املعتمدة من مجلس أبوظبي للجودة
واملطابقة.
وأوضح رشيد عوض مدير الفرع ،أن الفرع انتهى متاماً من
كافة االستعدادات الالزمة للفصل الدرايس الثاين ،حيث يقوم
فرع املواصالت املدرسية يف العني بنقل  37ألفاً 869 ،طالباً
وطالبة عرب  1139خطاً للسري بوساطة  838حافلة من وإىل 102
مدرسة حكومية مبختلف مناطق العني.
وأكد أن هناك تعليامت مشددة صدرت لسائقي الحافالت
بعدم التحرك بالطلبة باتجاه مدارسهم ،صباحاً ،حال وجود
الضباب وغريه من عوامل الطقس األخرى غري املواتية التي
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قد تعرقل سري املركبات عىل الطرقات ما يتهدد معه سالمة
الطالب.
وأوضح محمد معني آل عىل مدير محطة املواصالت املدرسية
يف العني أن الفرع بارش منذ بداية إجازة منتصف العام يف
تدريب وتأهيل مرشفات النقل والسالمة العامالت عىل
الحافالت املدرسية من خالل دورة مكثفة مدتها  7أيام يجرى
تنفيذها بالتناوب يف املحطات الفرعية التابعة للمواصالت
املدرسية يف العني تستهدف نحو  1300مرشفة  90%منهن
مواطنات يخضعن بعدها الختبار تحريري وآخر عميل لقياس
مدى استيفائهن ملتطلبات ورشوط مزاولة مهنة اإلرشاف يف
الحافالت وفقاً ملعايري مجلس أبوظبي للجودة واملطابقة.
وأضاف :أن عملية تأهيل املرشفات تتم مبعرفة مركز مواصالت
اإلمارات للتدريب الذي يضم نخبة من املدربني املهرة من ذوي

الخربة واملهارة العالية مبجال أسس ومعايري ومتطلبات اإلرشاف
عىل عملية النقل املدريس ،الفتاً إىل أن عملية تدريب وتأهيل
مرشفات النقل املدريس بفرع املواصالت املدرسية يف العني ال
تقترص عىل حدود تأهيلهن للحصول عىل مزاولة املهنة بل هناك
العديد من الدورات والربامج التدريبية األخرى املستمرة التي
تهدف إىل رفع كفاءتهن مبا يوفر الضامنات الالزمة لتحقيق
سالمة الطالب والطالبات ،مبا يف ذلك املرشفات املستجدات
الاليئ يخضعن لدورة تأهيلية تعريفية الطالعهن عىل مهامهن
وواجباتهن األساسية والقوانني املنظمة للعمل.
ولفت معني إىل أن رخصة مزاولة املهنة ملرشفات النقل والسالمة
يف الحافالت املدرسية مدتها سنة واحدة يتم تجديدها بعد
التيقن من استيفاء املرشفة ملتطلبات ورشوط إصدارها ،وأن
استمرار املرشفة يف العمل مرشوط برسيان صالحية رخصة مزاولة
املهنة مؤكداً أن رخصة املزاولة ملزمة للمرشفات العامالت عىل

الحافالت املؤجرة من (مواصالت العني) والتي تقوم بنقل طلبة
املدارس الخاصة والبالغ عددها نحو  30حافلة.
وأكد أن الفرع انتهى متاماً من عملية الصيانة الالزمة للتأكد
من الجاهزية التامة للحافالت املدرسية من كافة الجوانب
امليكانيكية والتشغيلية ،وتلك الخاصة بتوفري ضامنات السالمة
للطالب والطالبات خالل رحلتي نقلهم من منازلهم إىل مدارسهم
والعودة بهم.
وأشار إىل أن تعليامت مشددة صدرت إىل جميع السائقني
العاملني عىل خطوط النقل املدريس التابعة ملواصالت اإلمارات يف
العني برضورة توخى أقىص درجات اليقظة والحذر من الظروف
الجوية املتقلبة خاصة الضباب وغريه من أحوال الطقس غري
املواتية كالعواصف واألمطار وعدم التحرك إال بعد التأكد من
مالمئة األحوال الجوية للسري عىل الطرقات حفاظاً عىل سالمة
الطالب والطالبات.
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مسؤولية مجتمعية
بالتعاون مع الشركاء االستراتيجيين

إنشاء صندوق سعادة لسائقي الحافالت
المدرسية بأبوظبي

تسعى مواصالت اإلمارات ،فرع أبوظبي ،وبالتعاون مع رشكائها
االسرتاتيجيني يف مختلف اإلدارات العامة لرشطة أبوظبي ،منها
الرشطة املجتمعية ،الدفاع املدين ،إدارة الطوارئ والسالمة
العامة ومؤسسة اإلمارات لتنمية الشباب (ساند) إىل رفع الوعي
لدى سائقي ومرشيف النقل املدريس بالواجبات والسلوكيات
املطلوبة منهم ،وذلك يف إطار الحرص املتبادل عىل سالمة طلبة
املدارس املنقولني عىل منت الحافالت املدرسية.
وكشف عامر جمعة الشحي مدير فرع املواصالت املدرسية
بأبوظبي عن إنشاء صندوق السعادة مع بداية الفصل الدرايس
الثاين ،وذلك يف كل محطة تابعة لفرع املواصالت املدرسية يف
أبوظبي ،بهدف االستجابة والتفاعل مع أي مالحظات أو أفكار
أو شكاوى تقدم من سائقي ومرشيف النقل املدريس ،مشرياً إىل أن
الصندوق يهدف إىل رصد النقاط اإليجابية خالل عملية النقل
املدريس اليومية ،وتكريم سائقي ومرشيف الحافالت املتميزين
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من خالل دورهم يف الحفاظ عىل سالمة أبنائنا الطلبة ،كام
ينظم الصندوق جلسات عصف ذهني لوضع أفكار تساهم
يف سعادة العاملني ،وكذلك املساهمة واملشاركات الخارجية
والداخلية للفعاليات التي تضاعف سعادتهم يف مجال عملهم.
وقال إن املؤسسة شكلت مؤخراً فريقاً للسعادة يجتمع شهرياً
لالطالع عىل األفكار واملقرتحات والشكاوى التي ُتقدم من
مرشيف وسائقي الحافالت املدرسية إىل صندوق السعادة ،لألخذ
بها والعمل عىل إيجاد املخارج العملية لها أوالً بأول.
وأكد الشحي أن فرع مواصالت اإلمارات يف أبوظبي قام بتزويد
الحافالت املدرسية البالغ عددها نحو  1511حافلة مدرسية
تنقل  56414طالباً وطالبة إىل  132مدرسة حكومية وخاصة
عىل مستوى إمارة أبوظبي مبنظومة ذكية لسالمة الطلبة داخل
الحافالت املدرسية.

فرع الشارقة ينفذ مجموعة من البرامج
التوعوية للسائقين والمشرفات

تسعى مواصالت اإلمارات ،فرع أبوظبي ،وبالتعاون مع رشكائها
االسرتاتيجيني يف مختلف اإلدارات العامة لرشطة أبوظبي ،منها
الرشطة املجتمعية ،الدفاع املدين ،إدارة الطوارئ والسالمة
العامة ومؤسسة اإلمارات لتنمية الشباب (ساند) إىل رفع الوعي
لدى سائقي ومرشيف النقل املدريس بالواجبات والسلوكيات
املطلوبة منهم ،وذلك يف إطار الحرص املتبادل عىل سالمة طلبة
املدارس املنقولني عىل منت الحافالت املدرسية.
وكشف عامر جمعة الشحي مدير فرع املواصالت املدرسية
بأبوظبي عن إنشاء صندوق السعادة مع بداية الفصل الدرايس
الثاين ،وذلك يف كل محطة تابعة لفرع املواصالت املدرسية يف
أبوظبي ،بهدف االستجابة والتفاعل مع أي مالحظات أو أفكار
أو شكاوى تقدم من سائقي ومرشيف النقل املدريس ،مشرياً إىل أن

الصندوق يهدف إىل رصد النقاط اإليجابية خالل عملية النقل
املدريس اليومية ،وتكريم سائقي ومرشيف الحافالت املتميزين
من خالل دورهم يف الحفاظ عىل سالمة أبنائنا الطلبة ،كام
ينظم الصندوق جلسات عصف ذهني لوضع أفكار تساهم
يف سعادة العاملني ،وكذلك املساهمة واملشاركات الخارجية
والداخلية للفعاليات التي تضاعف سعادتهم يف مجال عملهم.
وقال إن املؤسسة شكلت مؤخراً فريقاً للسعادة يجتمع شهرياً
لالطالع عىل األفكار واملقرتحات والشكاوى التي ُتقدم من
مرشيف وسائقي الحافالت املدرسية إىل صندوق السعادة ،لألخذ
بها والعمل عىل إيجاد املخارج العملية لها أوالً بأول.
وأكد الشحي أن فرع مواصالت اإلمارات يف أبوظبي قام بتزويد
الحافالت املدرسية البالغ عددها نحو  1511حافلة مدرسية.
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