اﻟﻌﺪد
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ﻣﻮاﺻــﻼت اﻣــﺎرات ﺗﻔــﻮز ﺿﻤــﻦ ﻓﺌــﺔ اﻟﺴــﻼﻣﺔ
ﻟﻠﺘﻨﻘــﻞ  ﺟﺎﺋــﺰة دﺑــﻲ ﻟﻠﻨﻘــﻞ اﳌﺴــﺘﺪام 
دورﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ
ﻣﻮاﺻــــﻼت اﻣــــــــﺎرات
ﲢﺘﻔﻲ ﲟﻮﻇﻔﺎﺗﻬــــــــﺎ
 ﻳﻮم اﳌﺮأة اﻟﻌﺎﳌﻲ

ﻣﻮاﺻــــــﻼت اﻣــــــــﺎرات
أول ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴـــــــــــــــﺔ
ﺗﻨﺎل آﻳﺰو إدارة اﳌﺸﺎرﻳﻊ
ﻣﻦ ﻓﻴﻨﺴﻮت اﻟﺸــــــــﺮق اوﺳﻂ

مـــــحتويــــــات العــــــدد
نشرة شهرية تصدرها إدارة االتصال الحكومي

اإلشراف العام
حنـان محمد صقر

وزارة المالية تعتمد السيارات
الكهربائية

مدير التحرير
عبد اهلل محمد حسن

هيئة التحرير
هند شاكر
حسام عرفة
فؤاد محمد علي

الرؤية

إيمان األميري

التميز والريادة في المواصالت والخدمات المستدامة.

التعاقد لنقل طلبة مدرسة
العلم في الشارقة

الرسالة
المساهمة في تحقيق أعلى مستويات الرفاهية والراحة لشركائنا وعمالئنا من األفراد والمؤسسات من خالل
فريق من الموارد البشرية المبدعة يقدم خدمات النقل المتعدد وأنشطة الصيانة والتأجير وإدارة المرافق
والخدمات التكميلية والتسويقية وفق معايير األمن والسالمة المهنية والبيئية.

إعداد وإخراج
كلثم درويش العسكر
للتواصل:

الجـوائـــز والشهادات:

أﻛﺒﺮ ﻣﺤﺎﺿﺮة إﺳﻌﺎﻓﺎت
أوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
أﻛﺒﺮ ﻣﺤﺎﺿﺮة إﺳﻌﺎﻓﺎت
أوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ

هاتف04 2090927:

مواصالت

فاكس04 2863050 :

بموظفاتها في يوم المرأة

ص.ب 5757 :دبي

العالمي

البريد اإللكترونيetmag@et.gov.ae:

الموقع اإللكترونيwww.et.gov.ae :

ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ
ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

ﺟﺎﺋﺰة ﺳﻤﻮ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ – ﻓﺌﺔ
اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ – ﻋﺠﻤﺎن
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وﺳﺎﻣﻴﻦ ذﻫﺒﻴﻴﻦ ﻓﻲ "اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ"
و"اﻟﺘﻤﻴﺰ واﻟﺠﻮدة"

ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻜﺎر ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ

ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﻗﺎرة آﺳﻴﺎ

ﺟﺎﺋـــﺰة "آﺳﻴـــﺎ واﻟﻤﺤﻴــﻂ اﻟﻬـــﺎدي
ﻟــﺮواد ا ﻋﻤـــﺎل "APEA 2016

اإلمارات

تحتفي

ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻜﺎر أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

Middle East Business Leaders
Awards

اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت

ﺟﺎﺋﺰة ﺳﺘﻴﻔﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

ﺟﺎﺋﺰة ا ﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﺠﻮاﺋﺰا¡ﻧﺘﺮﻧﺖ "اراب ﺑﺎن "ﻟﻠﻤﻮاﻗﻊ
ا¡ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

2

أخبار رئيسية

عبر مشروعها الفني الذكي “المساعدة على الطريق”

مواصالت اإلمارات تفوز ضمن فئة السالمة للتنقل في جائزة دبي للنقل المستدام
والطرقات.
ورصح سعادته إن الخدمة والتي بدأت املؤسسة يف تقدميها منذ
بداية  2015تعترب األوىل من نوعها عىل مستوى الدولة مبنهجيتها
املبتكرة والذكية ،وتندرج ضمن الخطط واملشاريع االستثامرية
والذكية يف حزمة الخدمات التي تقدمها مواصالت اإلمارات لألفراد،
وذلك انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة يف طرح وتطوير
الخدمات التفاعلية واملبارشة مع املتعاملني ،والعمل عىل خدمتهم
بصورة متكاملة دون التقيد بزمان ومكان محددين ،مبا يوفر عليهم
الوقت والجهد واملال ،وهو ما أهل املؤسسة للفوز بالجائزة.
من جانبه أفاد املهندس عامر الهرمودي املدير التنفيذي لدائرة
الخدمات الفنية بأن مواصالت اإلمارات ابتكرت أفضل الحلول الفنية

فاز مرشوع “املساعدة عىل الطريق” ملواصالت اإلمارات بجائزة يف
فئة “السالمة للتنقل” ضمن فئات جائزة ديب للنقل املستدام يف
دورتها التاسعة والتي تنظمها هيئة الطرق واملواصالت بديب حيث
قامت بتكريم الفائزين بها بقاعة الشيخ سعيد مبركز ديب التجاري
العاملي.
وقدم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم درع الجائزة إىل سعادة محمد
عبدالله الجرمن مدير عام مواصالت اإلمارات يرافقه السيد عامر
الهرمودي املدير التنفيذي لدائرة الخدمات الفنية ،وبحضور سعادة
5

لتقديم خدمات تفوق توقعات املتعاملني وتحقق سعادتهم ،ومن
بني أهم تلك الحلول خدمات املساعدة عىل الطريق التي تصل إىل
املتعامل يف زمن قيايس ال يتعدى  30دقيقة يف أي مكان يف الدولة
باستخدام التقنيات الحديثة يف التتبع.
وأضاف الهرمودي ،بأن خدمات املساعدة عىل الطريق تقدم من
خالل كادر فني متخصص ومؤهل للتعامل باحرتافية ورسعة مع
مختلف الحاالت الفنية الطارئة ،التي قد يواجهها قائد املركبة عىل
الطريق ممن تتعرض مركباتهم للتوقف أو العطل املفاجئ ،وتستدعي
الحاجة إىل قطرها أو تبديل إطاراتها ،أو شحن بطارياتها ،أو يف حال
تعطل أقفالها ،أو الحاجة إىل الوقود ،وغريها من الخدمات األخرى.

املهندس مطر الطاير املدير العام ورئيس مجلس املديرين يف هيئة
الطرق واملواصالت.
وأعرب الجرمن عن اعتزازه وسعادته لفوز مواصالت اإلمارات بهذه
الجائزة النوعية وللمرة التاسعة عىل التوايل ،ما يؤكد جهود املؤسسة
وبالتعاون مع رشكائها يف تبني املامرسات الصديقة للبيئة وتوظيف
الحلول الذكية يف مجاالت النقل واملواصالت والخدمات الفنية والتي
تسهم يف توفري بيئة نقل آمنة ومستدامة لصالح مستخدمي الطريق
من سائقني ومنقولني ومبا يضمن تحقيق أعىل مستويات الرضا
والسعادة لديهم وتحسني مستويات السالمة املرورية عىل الشوارع
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تحت شعار (دع السالمة تقودك)

انطالق الموسم السادس لحملة السالمة
والصحة المهنية بمواصــــــــالت اإلمـــــارات
أكد سعادة محمد عبدالله الجرمن أهمية إيالء املزيد من االهتامم
باملامرسات واملبادرات الرامية لتعزيز السالمة والصحة املهنية يف
بيئة العمل عىل الصعيدين الحكومي والخاص ،مشرياً إىل أن تقليل
املخاطر وضامن سالمة وصحة العاملني يف مواصالت اإلمارات هي
قيمة أساسية ودامئة يف جميع أنشطة وعمليات ومواقع املؤسسة.
جاء ذلك خالل افتتاح سعادته لفعاليات املوسم السادس من الحملة
السنوية لشهر السالمة والصحة املهنية لعام  2017تحت شعار “دع
السالمة تقودك” ،وذلك يف مبنى اإلدارة العامة بديب ،وبرعاية مقدمة
من مؤسسة نارص بن عبد اللطيف الرسكال ،حيث تستمر فعاليات
الشهر طوال أيام شهر مارس الحايل.
حرض الحفل كل من سعادة أحمد بن عيىس الرسكال نائب رئيس
مجلس إدارة مؤسسة نارص بن عبد اللطيف الرسكال ،وسعادة جامل
عبدالسالم الرئيس التنفيذي ملؤسسة نارص بن عبداللطيف الرسكال،
إىل جانب عدد من املدراء التنفيذيني ،ومدراء اإلدارات واملراكز
ولفيف من املوظفني واملوظفات مبواصالت اإلمارات.
وأوضح الجرمن يف كلمته خالل حفل االفتتاح بأن الهدف الجوهري
للحملة يكمن يف انعكاس مبادئ ومعايري السالمة عىل واقع العمل
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والنجاح يف تقليص نسب الحوادث ومخاطر العمل ،من خالل
عمليات املتابعة والتقييم والتحسني.
ولفت إىل أن مثل هذه املبادرة التوعوية تنسجم مع جهود املؤسسة
للحفاظ عىل بيئة عمل آمنة يف مواصالت اإلمارات للموظفني
والسائقني واملرشفني والفنيني واملنقولني عىل حد سواء ،وهو ما
يعكس الصورة اإليجابية ملنظومة خدمات املؤسسة والتزامها
مبواصفات السالمة واألمان يف كافة العمليات واألنشطة املقدمة.
وأشار إىل أن املؤسسة تدرك واجبها االخالقي والقانوين تجاه العاملني

لديها واالهتامم بسالمتهم وصحتهم من خالل توفريما يلزم لتمكينهم
من القيام بأعاملهم بشكل آمن ،مع ما يقابل ذلك من واجب أخالقي
وقانوين تجاه العمالء واملنقولني وال سيام أبنائنا الطلبة.
وأشاد الجرمن بجهود دور اللجنة التنفيذية للتدقيق عىل إجراءات
السالمة يف مراكز النقل املدريس ودوائر األعامل وبالتنسيق مع فرق
العمل املختلفة ،والتي تجسدت من خالل نتائج مؤرشات الحوادث
املرورية املعتمدة ملراكز النقل يف املؤسسة خالل العام املايض مقارنة
بعام .2015
وشدد سعادته عىل أهمية تكثيف الدورات والربامج التدريبية
للسائقني واملرشفني والعاملني يف مجاالت السالمة والصحة املهنية،
ومراجعة عمليات التطبيق والتقييم ومبا يسهم يف تعزيز النتائج
اإليجابية املتحققة.
ويف ختام كلمته ،وجه الجرمن الشكر والتقدير إىل مؤسسة نارص بن
عبداللطيف الرسكال عىل رعايتها لفعاليات الحملة مام يؤكد قوة
الرشاكة االسرتاتيجية بني الطرفني ،كام مثن جهود فريق إدارة البيئة
والسالمة والصحة املهنية يف املؤسسة عىل مواصلة تنظيم الحملة
بنجاح للعام السادس عىل التوايل.
من جهته ،قال سعادة أحمد بن عيىس الرسكال نائب رئيس مجلس
إدارة مؤسسة نارص بن عبد اللطيف الرسكال“ :إن املؤسسة تسعى
دامئاً للتعاون مع رشكائها يف القطاعني الحكومي والخاص مبا يخدم
مسرية التطور والتنمية يف الدولة” ،منوهاً بحرص املؤسسة عىل
استمرار وتعزيز التعاون والرشاكة االسرتاتيجية العريقة بينها وبني
مواصالت اإلمارات مبا يساهم باالرتقاء مبستوى الخدمات يف مختلف
القطاعات.
كام أوضح الرسكال“ :إننا حريصون جداً عىل تفعيل وإدامة التعاون
مع مواصالت اإلمارات وبشكل مستمر ،وتوسيع هذه الرشاكة لتشمل
إطالق املشاريع املشرتكة واملبادرات املجتمعية املختلفة ،الفتاً إىل أن
الخربة املرتاكمة التي ميتلكها الطرفان تشكل عنارص محفزة إلنجاح
التعاون بينهام.
تضمن حفل االفتتاح تقديم عرض مريئ من قبل السيد خالد شكر

مدير إدارة البيئة والسالمة والصحة املهنية مبواصالت اإلمارات،
استعرض فيه الخطة التفصيلية للحملة وفعالياتها ،مبيناً أن فعاليات
هذا الدورة والتي سيتم تنظيمها عىل مدى شهر ستتميز بفتح باب
املشاركة للجمهور من مختلف فئاته ،حيث ستغطي الفعاليات
املقامة مختلف مواقع وفروع املؤسسة يف شتى أنحاء الدولة ،وذلك
بدعم ومشاركة عدد كبري من الجهات الحكومية والخاصة من رشكاء
املؤسسة ،وتتضمن محارضات صحية وتوعوية متنوعة ،وتنظيم
فحوص طبية مختلفة للموظفني ،وتدريبات عملية عىل عمليات
ٍ
إخالء وهمية للحافالت واملباين ،وورش عمل حول مهارات اإلسعافات
األولية ،عالو ًة عىل املهارات الوقائية يف مجال الدفاع املدين ،وحمالت
تربع بالدم ،ومسابقة متاحة داخلية للموظفني ،ومسابقة أخرى
توعوية لطلبة املدارس عىل حساب املؤسسة يف االنستغرام@ @�Emir
 ،atestransكام سيتم تنظيم برامج تفاعلية تهدف لتوعية الجمهور
بجوانب السالمة يتخللها ألعاب ألعاب توعوية حول السالمة املرورية
وجوائز عديدة ،إىل جانب توزيع عدد من املطبوعات واملنشورات
التوعوية ،ونرش النصائح واإلرشادات اليومية عرب قنوات التواصل
املختلفة يف املؤسسة ،لتنتهي بتكريم الرشكاء واملشاركني البارزين
من الفروع عالو ًة عىل املوظفني ،ال سيام السائقني الذين مل يرتكبوا
حوادث مرورية طوال السنوات العرش األخرية.
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تترجم توجهاتها لالرتقاء بمستوى المشاريع االستثمارية الحكومية والوصول بها إلى العالمية

مواصالت اإلمارات أول جهة حكومية تنال آيزو إدارة المشاريع من فينسوت الشرق األوسط

حصلت مواصالت اإلمارات عىل شهادة اآليزو ISO 21500:2012
يف نظام إدارة املشاريع وذلك تقديراً لجهودها وإجراءاتها املتبعة يف
تطوير الدراسات وتنفيذ املشاريع التطويرية التي تسهم يف االرتقاء
مبنظومة الخدمات املقدمة ملتعامليها ضمن إسرتاتيجيتها لبلوغ
التميز والريادة يف قطاع النقل والتأجري والخدمات الفنية محلياً
وإقليمياً وعاملياً.
وتس ّلم سعادة محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصالت اإلمارات
الشهادة من جيم سبلني املدير العام اإلقليمي لرشكة فينسوت
انرتناشيونال الرشق األوسط ،بحضور عبدالله الكندي املدير التنفيذي
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لدائرة تطوير األعامل ،وحنان صقر املدير التنفيذي لدائرة الخدمات
املؤسسية ،وخالد البلويش مدير إدارة املشاريع ،وخالد شكر مدير
إدارة البيئة والسالمة والصحة املهنية ،وعدد من املوظفني.
وقال الجرمن عقب مراسم تسليم الشهادة التي جرت يف مقر املؤسسة
بديب ،إن استحقاق مواصالت اإلمارات لهذه الشهادة كأول جهة عىل
املستوى الحكومي يف منطقة الخليج وكذلك الرشق األوسط ،يعكس
حرص املؤسسة عىل تبني األدوات واألنظمة واملعايري العاملية يف
األداء ،وهو ما يعزز ثقة متعاملينا بأدائنا وخرباتنا التي متتد ألكرث
من  35عاماً ،ويؤكد بأن املؤسسة مبشاريعها االستثامرية يف قطاعات

النقل واملواصالت والخدمات الفنية واللوجستية ،متيض بخطوات
ناجحة وأكرث ثباتاً نحو الريادة ،وذلك يلبي أهدافنا االسرتاتيجية
وتوجهات حكومتنا الرشيدة.
وأشار سعادته إىل أن نيل املؤسسة لشهادة اآليزو يف إدارة املشاريع،
يرتجم التزامها بتطبيق توجهات الدولة لالرتقاء مبستوى املشاريع
االستثامرية الحكومية والوصول بها إىل العاملية ،وتطوير عمليات
وخدمات املواصالت واألنشطة اللوجستية والفنية وفق معايري
التميز والجودة ،يف ظل التوسع والتنامي يف مواقع وخدمات
وأسطول مواصالت اإلمارات ،وتطور قاعدة املتعاملني يف قطاع النقل
واملواصالت.

وأوضح مدير عام مواصالت اإلمارات ،أن الحصول عىل هذه الشهادة
سيدفعنا نحو بذل املزيد من الجهود واملبادرات وتطوير مزيداً من
املشاريع ،وذلك باالستناد إىل جوانب التحسني والتطوير املستهدفة
والتي يتضمنها التقرير الشامل الذي نفذته رشكة فينسوت الرشق
األوسط ،ووثقت من خالله أهم مبادرات وإجراءات املؤسسة يف
إعداد الدراسات وتطويرها والخروج مبشاريع تضمن استدامة منو
األعامل ،ودعم املركز املايل واالستامري ملواصالت اإلمارات.
ووجه الجرمن شكره إىل فريق العمل الذي قام بتنفيذ اإلجراءات
وإعداد ملف الحصول عىل الشهادة وبخاصة إدارة املشاريع وإدارة
البيئة والسالمة والصحة املهنية ،إضافة إىل دورهم يف مرافقة فريق
الرشكة املانحة خالل زيارات التحليل والتدقيق املنفذة خالل الفرتة
السابقة وتوفري متطلبات الحصول عىل الشهادة.
من جانبه أشار السيد عبدالله الكندي املدير التنفيذي لدائرة
تطوير األعامل يف مواصالت اإلمارات ،إىل أن مواصالت اإلمارات
تستند يف نجاحها االستثامري إىل خربتها الطويلة يف تقديم خدمات
النقل واملواصالت يف الدولة ،فض ًال عن تطويرها املستمر لخدماتها
وعملياتها يف هذا القطاع الحيوي والذي يشهد منواً مطرداً عىل
مستوى املنطقة ،مشرياً إىل أن الحصول عىل الشهادة سيش ّكل دفعة
قوية البتكار مزيداً من املشاريع وفق أفضل املعايري العاملية.
وأ ّكد املدير التنفيذي لدائرة تطوير األعامل عىل السعي التام لتلبية
استحقاقات الريادة التي تصبو إليها املؤسسة ،عرب تبنّي معايري
ومواصفات عاملية يف مجال إدارة وتطوير املشاريع واألعامل التي
تجعل من مواصالت اإلمارات االسم الحكومي الرائد واألول يف قطاع
تقديم خدمات النقل واملواصالت عىل املستوى املحيل واإلقليمي.

8

أخبار رئيسية

الجرمن :البرامج المجتمعية أساس الستدامة نجاحات مواصالت اإلمارات

مواصالت اإلمارات تجدد فوزها بعالمة غرفة دبي للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات
أكد سعادة محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصالت اإلمارات
عىل أهمية برامج ومامرسات املسؤولية املجتمعية وتبني مبادراتها
املتنوعة لبناء املجتمعات وتحقيق التكامل والتكافل املجتمعي بينها،
وأن مواصالت اإلمارات نجحت يف تأصيل قيمها املرتبطة بالعناية
واملسؤولية يف املجال املجتمعي يف كافة الربامج واملبادرات وربطها
بتوجهاتها وخططها االسرتاتيجية.
جاء ذلك لدى تسلمه شهادة الفوز بجائزة عالمة غرفة ديب للمسؤولية
االجتامعية للمؤسسات عن عام  ،2016بحضور ك ًال من حنان محمد
صقر املدير التنفيذي لدائرة الخدمات املؤسسية مبواصالت اإلمارات،
ووليد املهريي املدير التنفيذي لدائرة النقل والتأجري ،وفريـال توكل
املدير التنفيذي لدائرة الخدمات املساندة ،وعدد من املدراء ورؤساء
األقسام يف املؤسسة ،حيث تم تكريم مواصالت اإلمارات بالشهادة
خالل الحفل الذي نظمته غرفة ديب يف فرباير املايض ،وتم خالله
تتويج الفائزين بالجائزة والذين أبرزوا ريادتهم يف مجال املسؤولية
املجتمعية للمؤسسات واالستدامة يف نشاطاتها وأماكن عملها.
وأشار سعادته ،إىل أن فوز املؤسسة ونيلها هذه الشهادة يضاف إىل
سجل الجوائز والشهادات التي استحقتها مواصالت اإلمارات يف هذا
الجانب محلياً وإقليمياً وعاملياً ،وذلك يؤكد نجاح توجهاتها الطموحة
ورؤيتها الصائبة يف جعل سياسات وبرامج املسؤولية املجتمعية
أساساً لنهجها الناجح واملستدام ،والذي أصبح جزءاً من الخطط
والسياسات التي تبني عليها حكومة دولة اإلمارات مؤسساتها
الحكومية والخاصة.
وهنأ مدير عام مواصالت اإلمارات فريق العمل املرشف عىل
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مشاركة املؤسسة للحصول عىل العالمة ،معرباً عن اعتزازه بالفوز،
ومشيداً بجهودهم يف تعزيز برامج املسؤولية املجتمعية يف املؤسسة،
واالستفادة من املالحظات والتوصيات املبادرات الرائدة يف هذا
املجال.
من جانها أشارت حنان صقر إىل حجم وأهمية املبادرات التي
طرحتها مواصالت اإلمارات خالل العام املايض  ،2016والتي انعكست
وساهمت يف تحقيق الفوز بعالمة غرفة ديب للمرة الخامسة عىل
التوايل وغريها من الجوائز ،مؤكدة عىل عزم املؤسسة عىل مضاعفة
تلك الجهود والربامج خالل الفرتة املقبلة تزامناً مع توجهات عام

الخري  ،2017مبا يضمن استدامة ريادتها.
وأوضحت صقر بأن مواصالت اإلمارات تط ّبق أفضل املامرسات
العاملية يف مجال املسؤولية املجتمعية وقد حققت نتائج إيجابية
ومتميزة يف مختلف املؤرشات املرتبطة بالبيئة ،ومكان العمل،
والسوق ،واملجتمع املحيل ،ما يؤكد عىل نضوج األنظمة والسياسات
واملبادرات التي املطبقة يف هذا الجانب ،وعىل حرص قيادة املؤسسة
عىل وضع اسرتاتيجيات وأهداف ومؤرشات أداء تدعم تلك التوجهات،
وتضمن قيام املؤسسة بأداء مهامها بطريقة مسؤولة مجتمعياً.

وأشارت املدير التنفيذي لدائرة الخدمات املؤسسية إىل أهم
املبادرات واملشاريع التي أهلت املؤسسة لنيل العالمة وأهمها
ارتباط اسرتاتيجية مواصالت اإلمارات بأنظمة العمل ،وارتباط الخطة
التشغيلية والتي يتم مراجعتها وتحديثها سنوياً مبفهوم االستدامة
كجزء أسايس من اسرتاتيجية املؤسسة وأهدافها عىل املدى الطويل،
باإلضافة إىل ارتباطها مبؤرشات األداء الرئيسية.
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الجرمن :موقع المتحف عالمة فارقة في تاريخ الدولة

وفد من مواصالت اإلمارات يزور متحف االتحاد بدبي

قام وفد من مواصالت اإلمارات برئاسة مديرها العام سعادة محمد
عبدالله الجرمن ومشاركة املدراء التنفيذيني ومداراء اإلدارات ومراكز
األعامل والفروع بزيارة مبنى “متحف االتحاد” الرصح التاريخي يف
ديب والذي يخلد قصة إعالن قيام دولة اإلمارات العربية املتحدة.
وأشاد سعادة محمد الجرمن خالل الزيارة بفكرة إنشاء وتوثيق
املقتنيات الثمينة املرتبطة بنشأة االتحاد وعرضها يف املتحف الذي
ميثل رصحاً وطنياً مه ًام ومله ًام ُو ِقعت عىل أرضه وثيقة تأسيس اتحاد
اإلمارات ،مشرياً إىل أن املوقع بحد ذاته يشكل عالمة فارقة ومنعطفاً
تاريخياً مه ًام ،كونه شهد اإلعالن عن دولة اتحادية قوية البنيان ،وعن
خطوة البداية مليالد وطن أصبح اليوم أرضاً مزدهرة ينعم فيها الناس
بالعدل واألمان والسعادة ومتثل دولة استثنائية بكافة املقاييس ويف
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جميع املجاالت عربياً وإقليمياً وعاملياً.
وعرب الجرمن عن فخره بالتجربة االتحادية الفريدة وما تم االطالع
عليه من مراحل تشكيلها ،والتي نقلت اإلمارات من مجرد دولة
وليدة إىل دولة رائدة تنافس وتحقق الصدارة يف العديد من مؤرشات
الجودة والتنافسية عاملياً ،داعياً موظفي املؤسسة إىل استلهام معاين
االتحاد ومآثر بناء الدولة يف العمل ،ورد الجميل لآلباء املؤسسني
من خالل الحفاظ عىل كيان االتحاد واملساهمة يف تقدمه وازدهاره
واستكامل مسرية بنائه.
ومثن مدير عام مواصالت اإلمارات بالجهود املبذولة من إدارة
املتحف يف تصميم وتنسيق املقتنيات واملرافق التي يشملها بالصورة
الرائعة التي تسهم يف تحقيق الهدف املعريف واإلرشادي والتوثيقي

من إنشاء هذا املبنى الوطني الفريد.
وقد قام فريق عمل املتحف باصطحاب الوفد يف جولة تعريفية
مبقتنيات ومرافق وأقسام املتحف التي شملت جناح الحكام
املؤسسني ودار االتحاد ومجلس ومكتب الشيخ راشد بن سعيد آل
مكتوم رحمه الله.
كام تم االطالع عىل الخريطة التفاعلية التي تسلط الضوء عىل مرحلة
ما قبل االتحاد ،واستعراض الصور واألفالم والوثائق التي تؤرخ مرحلة
قيام الدولة ،ومقتنيات وصور مؤسيس االتحاد ،كام شاهدوا فيل ًام
تعريفياً بتقنية ثالثية األبعاد ملسرية تأسيس االتحاد ،والشخصيات

التي ساهمت يف صنع مسريته املباركة ،إىل جانب االطالع عىل
مقتنيات املتحف من الطوابع الربيدية اإلماراتية القدمية والتي يعود
تاريخها إىل ما قبل قيام اتحاد دولة اإلمارات.
ويف ختام الجولة ،تقدم وفد املؤسسة بالشكر إلدارة املتحف عىل
تقديم الرشح الوايف والشامل عن املقتنيات كام وتم التقاط الصور
الجامعية.
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دعمًا لمبادرات التحول إلى الطاقة المتجددة

وزارة المالية تتعاقد مع مواصالت اإلمارات لتوفير المركبات الكهربائية
نقل مستدام

خالل الفرتة املقبلة من خالل تضافر جميع الجهود واإلمكانات من

من جانبه ،أعرب محمد عبدالله الجرمن ،مدير عام مواصالت املؤسسات والرشكات الحكومية والخاصة ،لدعم املشاريع واملبادرات
اإلمارات ،عن تقديره للثقة التي منحتها وزارة املالية ملنظومة خدمات التي تضمن سعادة املواطن وحامية حقوق األجيال،

النقل والتأجري ،والخدمات الفنية التي تقدمها مواصالت اإلمارات مبا وتحقق رؤية اإلمارات .2021
يسهم يف تعزيز استخدام النقل املستدام وتطبيق مامرسات الحفاظ والتي نصت عىل رضورة عمل الحكومة عىل ضامن استمرارية
عىل املوارد الطبيعية وتفعيل التوجهات البيئية.

التنمية املستدامة والسعي إىل حامية البيئة وتحقيق التوازن بني

وأشاد بالجهود التي تبذلها وزارة املالية من أجل تحقيق رؤية دولة التنمية االقتصادية واالجتامعية ،وبالتايل تعزيز تطبيقات ومبادرات
اإلمارات وأهدافها يف تنويع مصادر الطاقة وتشجيع االعتامد عىل االستدامة من حيث جودة الهواء ،واملحافظة عىل املوارد املائية،

مصادر الطاقة املتجددة للحد من االنبعاثات الكربونية ،مشرياً إىل أن وزيادة االعتامد عىل الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخرضاء.
ذلك يأيت إدراكاً منها بأهمية االعتامد عىل الطاقة النظيفة واملستدامة
للتمتع ببيئة صحية وآمنة.

وقعت وزارة املالية مذكرة تفاهم مع مواصالت اإلمارات ،يتم الرشوط املنظمة لهذا املرشوع من الجهات العليا.
مبوجبها تزويد الوزارة مبركبات تعمل بالطاقة الكهربائية .ويأيت ذلك ويف هذا الصدد ،قال يونس حاجي الخوري ،وكيل وزارة املالية:
يف إطار حرص الوزارة عىل دعم التوجهات الرامية إىل اعتامد مصادر «انطالقاً من حرص قيادتنا الرشيدة عىل تنويع مصادر الطاقة
طاقة مستدامة مبا يتوافق مع رؤية اإلمارات  ،2021وذلك من وتشجيع االعتامد عىل مصادرها املتجددة.
خالل االستفادة من خدمات النقل املستدام التي تقدمها مواصالت ويف إطار السعي للحد من االنبعاثات الضارة ،تعمل وزارة املالية عىل
اإلمارات والتي تسهم يف اعتامد طاقة نظيفة توفر بيئة صحية وآمنة أن يكون لها دور فاعل يف تعزيز نتائج املؤرشات البيئية من خالل
للجميع.

البدء يف اعتامد مركبات كهربائية صديقة للبيئة ،وهو أمر نابع من

وقع االتفاقية عن وزارة املالية؛ يونس حاجي الخوري ،وكيل الوزارة ،إدراكنا مبدى أهمية الطاقة املستدامة والتزامنا تجاه األجيال القادمة
وعن مواصالت اإلمارات؛ محمد عبدالله الجرمن ،املدير العام ،يف بتوفري بيئة نظيفة وصحية وآمنة».
مقر وزارة االقتصاد بديب ،لتقوم املؤسسة مبوجب هذه املذكرة
بتزويد وزارة املالية مبركبات تعمل بالكهرباء ،وذلك بعد اعتامد
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تنمية خرضاء

وأكد الجرمن أهمية تضافر الجهود بني املؤسسات الحكومية يف أكد يونس حاجي الخوري التزام وزارة املالية بتأدية دور محوري
إبراز موقع الدولة عىل خريطة العامل يف مجال استخدامات الطاقة يف عملية التنمية املستدامة وتطبيق التنمية الخرضاء ،واملحافظة
النظيفة عرب إطالق املبادرات واملشاريع ذات األثر البيئي املستدام عىل البيئة من خالل تضافر جهود األطراف ذات العالقة واالستفادة
من خرباتها وخدماتها الصديقة للبيئة ،مشرياً إىل الخطوات الثابتة
واستثامر وتوظيف مصادر الطاقة البديلة.

التي تتخذها اإلمارات يف مجال التحول نحو مصادر مستدامة للطاقة
توسع نوعي
وأوضح مدير عام مواصالت اإلمارات بأن توقيع مذكرة التفاهم تضمن مستقب ًال مرشقاً واقتصاداً قوياً.
بني الطرفني للبدء يف توفري مركبات ذات التشغيل الكهربايئ وفق

احتياجات الوزارة وتطلعاتها املستدامة ،يسهم يف تحقيق التوسع وأشاد سعادته بالجهود املبذولة من مواصالت اإلمارات يف تقديم
النوعي ملجاالت التعاون بني املؤسسة والوزارة ،ومبا يصب يف مصلحة خدمات نقل تتمتع بأعىل مستويات الكفاءة والتميز ،منوهاً إىل
مبادراتها الصديقة للبيئة التي توفرها ملختلف الجهات.
وأهداف تعزيز الرشاكة الناجحة بني الطرفني.

واعترب الجرمن الخطوة تجسيداً لتطلعات حكومتنا الرشيدة يف
تحقيق التكامل بني املؤسسات ومبا يلبي االستحقاقات الحكومية
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استثمـــــــــار

 24حافلة مدرسية لنقل  1300من الطلبة المنتسبين للمدرسة

مواصالت اإلمارات تبرم عقدًا مع مدرسة العلم في الشارقة

أبرمت مواصالت اإلمارات ومن خالل مركز املواصالت املدرسية
الخاصة ،أحد مراكز األعامل التابعة لها؛ عقداً لنقل طلبة مدرسة
العلم الخاصة يف الشارقة ،يتم ميوجبه تقديم خدمات النقل املدريس
لنحو  1300من الطلبة املنتسبني للمدرسة من مختلف املراحل
التعليمية ،وذلك بواسطة  24حافلة مدرسية ،وذلك اعتباراً من العام
الدرايس  ،2016-2017وملدة  3سنوات.
وأعربت السيدة نوال الزرعوين مديرة مركز املواصالت املدرسية
الخاصة -إثر توقيع العقد -عن شكرها إلدارة املدرسة عىل الثقة
التي أولتها املدرسة ملنظومة خدمات مواصالت اإلمارات يف مجال
النقل املدريس ،مؤكدة أن املؤسسة حريصة عىل تقديم خدمات
17

تفوق توقعات املتعاملني ،األمر الذي يش ّكل قيمة مضافة للخدمات
التعليمية والرتبوية التي تقدمها املدرسة ،ومبا يحقق أعىل مستويات
الرضا من الطلبة املنقولني وذويهم.
وأشارت الزرعوين بأن فريق عمل املركز يحرص عىل تنفيذ متطلبات
العقد من حيث توريد الحافالت املطلوبة وتوفري السائقني ،ومبا يلبي
تطلعات الطرفني ،وذلك وفق أعىل معدالت الجاهزية ،مشرية إىل
أن جميع الحافالت مزودة بكامريات مراقبة ،كام أنها تتمتع بأعىل
معايري السالمة ،وذلك مبا يضمن تحقيق نقل مدريس آمن وشامل
ومستدام.
ولفتت الزرعوين أن املؤسسة تقوم وبشكل مستمر بتأهيل وتدريب

سائقيها املسؤولني عن عملية نقل الطلبة ،عرب حزمة من الربامج
التدريبية التخصصية النظرية والعملية للكوادر البرشية العاملة ال
سيام السائقني ،وذلك مبا يسهم يف رفع كفاءة التشغيل وفق املامرسات
املتوافقة مع املعايري الدولية واملحلية يف السالمة ،ويعزز من مكانة
املؤسسة وخربتها الكبرية املمتدة ألكرث من  35عاماً ،ويعكس الحرص
املتنامي لتحقيق أقىص درجات السالمة واألمان لجميع املنقولني.
وأوضحت الزرعوين أن العقد املربم يرفع عدد املدارس املتعاقدة مع
املركز إىل  63مدرسة يف مختلف إمارات الدولة ،مع أسطول كبري
لتلبية جميع هذه العقود يبلغ حجمه  749حافلة حتى تاريخه،
تنقل نحو  23,435طالباً وطالبة.

وتقدم مدرسة العلم يف الشارقة خدماتها التعليمية والرتبوية للبنني
طالب وطالبة،
والبنات ورياض األطفال ،وتستوعب حالياً قرابة ٍ 1650
حيث تأسست املدرسة عام  ،1990وترتكز مناهجها الدراسية عىل
برنامج دويل غني ،وقد صممت بها املسارات التعليمية لبيئة
متكاملة مت ّكن الطلبة من اكتساب خربات إبداعية واجتامعية وعلمية
ورياضية ،حيث تلتزم املدرسة بتعزيز التواصل والتعاون واإلبداع
ومشاركة أولياء األمور بالشأن الرتبوي للوصول ملا هو أفضل لطلبة.
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التزام سائقي مواصالت اإلمارات باتباع قواعد
السالمة المرورية في مختلف األحوال الجوية

ﺣﻤــﻞ ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﻣﻮاﺻــﻼت ا�ﻣــﺎرات ﻋﻠــﻰ ﺟﻬــﺎزك وﺗﻤﺘــﻊ ﺑﺨﺪﻣﺎﺗﻨــﺎ اﻟﺬﻛﻴــﺔ.
Download the Emirates Transport mobile application and enjoy our smart services.

أ ّكدت مواصالت اإلمارات عىل التزام سائقيها باتباع قواعد السالمة وتضافر جهود جميع األطراف املعنية لتحقيق هذا املطلب ،مثمناً
املرورية يف مختلف األحوال الجوية ،وذلك يف إطار سعيها املتواصل جهود الرشكاء االسرتاتيجيني بوزارة الرتبية والتعليم ،ومجلس أبوظبي
وجهودها املبذولة للحفاظ عىل سالمة أبنائنا الطلبة املنقولني ،كام للتعليم ،واإلدارة العامة للدفاع املدين ،وغريهم من الجهات املتعاونة.
يأيت يف صميم حرص املؤسسة عىل توفري خدمة النقل املدريس بشكل
آمن ومستدام نظراً ملا متر به املنطقة من ظروف وتقلبات جوية .وأفاد العبيديل أنه تم تنفيذ عدد من اإلجراءات للتدقيق عىل جاهزية
وقال طـارق أحمد العبيديل مدير عمليات املواصالت املدرسية أنه الحافالت املدرسية للتشغيل ،حيث تم التأكد من الحالة الفنية
استنادًا إىل دليل االجراءات الشامل لعمليات النقل املدريس ،وخطة والسالمة للحافلة املدرسية ،إضافة إىل فحص املساحات األمامية
الطوارئ الصادرة عن إدارة البيئة والسالمة والصحة املهنية باملؤسسة ،والخلفية للحافلة املدرسية ،والتأكد من سالمة اإلطارات والكوابح،
إضافة إىل التقارير الصادرة عن املركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل والتأكد من عمل جميع أضواء الحافلة وخاصة أضواء التنبيه مع
والهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات ،فقد عملت املؤسسة عىل مراعاة عدم استخدامها إال يف حاالت الطوارئ.
بذل جهود حثيثة من أجل تنفيذ اشرتاطات السالمة وأخذ الحيطة وأ ّكد العبيديل أن جميع سائقي الحافالت املدرسية خضعوا لربامج
والحذر يف حافالتها املدرسية يف ظل الظروف املناخية وسقوط أمطار تدريبية حول سبل تعزيز السالمة يف مختلف األحوال الجوية ،وذلك
الخري عىل مناطق مختلفة من الدولة ،مبا يح ّقق أهدافها االسرتاتيجية من خالل ات ّباع عدد من املامرسات الكفيلة بتحقيق أمان وسالمة
يف تعزيز مامرساتها املتوافقة مع املعايري الدولية واملحلية يف السالمة الطلبة املنقولني ،منها االلتزام بالرسعات القانونية وترك مسافة
واملحافظة عىل البيئة واملجتمع ،مؤكداً أن مواصالت اإلمارات تويل كافية بني الحافلة واملركبة التي أمامها ،واالبتعاد عن تجمعات مياه
السالمة أهمية كبرية عرب جعلها عىل قمة هرم أولوياتها وقيمها األمطار ،وغريها من املامرسات التي تعزز مستويات السالمة خالل
املؤسسية ،موضحاً أن تحقيق أعىل درجات السالمة يتطلب تكثيف عمليات النقل املدريس.
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تزامنًا مع الشهر الوطني للقراءة

مواصالت اإلمارات تعقد الملتقــى الثقافـــي للقـراءة والكتـاب بالتعاون مع مؤسسة اإلمارات لآلداب
عقدت مواصالت اإلمارات امللتقى الثقايف للقراءة والكتاب بالتعاون
مع مؤسسة اإلمارات لآلداب ،يف مكتبة املؤسسة باإلدارة العامة يف
ديب ،بحضور ما يقارب  50موظفاً وموظفة ،حيث جاء عقد امللتقى
تزامناً مع انطالق الشهر الوطني للقراءة الذي يأيت تلبية لقرار
مجلس الوزراء باعتامد شهر مارس من كل عام شهراً للقراءة مبا
يهدف تعزيز استدامة القراءة كظاهرة مجتمعية شاملة.
وقالت حنان صقر املدير التنفيذي لدائرة الخدمات املؤسسية إن
احتفاء مواصالت اإلمارات بشهر القراءة عرب تنظيمها امللتقى الثقايف
للقراءة والكتاب يأيت لينسجم مع توجيهات الحكومة الرشيدة
بتعزيز ثقافة القراءة وجعلها مامرسة يومية وذلك ضمن إطار
وطني شامل ومتكامل ،مؤكدةً أن ثقافة القراءةمتأصلة ضمن ثقافة
وقيم املؤسسة ،األمر الذي يرتجمه تبني املبادرات التي من شأنها
إحياء هذه الثقافة لجعلها عادة يومية للمجتمع ككل مبختلف فئاته
وأفراده.
أشارت صقر أن امللتقى الثقايف للقراءة والكتاب جاء ليعكس االهتامم
الذي تتبناه مواصالت اإلمارات نحو نرش ثقافة القراءة ،وحرصها عىل
غرس هذه الثقافة يف نفوس موظفيها ،األمر الذي يؤكده تواجد
مكتبة يف اإلدارة العامة بديب تضم نحو  1000كتاب ،و تفتح أبوابها
ملوظفيها ومتعامليها ،ويتم تطويرها دورياً وتزويدها بأحدث الكتب
من مختلف املجاالت ،إضافة إىل تدشني مرشوع «املكتبة املتنقلة»
بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم ،وذلك لصالح طلبة املدارس
الحكومية يف إمارة أبوظبي ،موضحة أن املرشوع مي ّثل حافلة متنقلة
جهزت مبجموعة متنوعة من الكتب الهادفة لتفيد طلبة مرحلتي
رياض األطفال والحلقة األوىل يف أبوظبي.
وقد تضمن امللتقى استضافة السيد إبراهيم بن خادم مدير تطوير
األعامل مبؤسسة اإلمارات لآلداب ،الذي تج ّول يف مكتبة مواصالت
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اإلمارات ،وبعدها قدّم محارضة تفاعلية مع الحضور حول أهمية
القراءة ودورها يف بناء األمم والحضارات ،كام تناول أهم الفوائد
املستخرجة من القراءة ،إضافة إىل سبل اختيار الكتاب الصحيح
للقارئ باختالف ميوله واهتامماته ،وقدّم الدعوة ملوظفي املوسسة
لحضور مهرجان طريان اإلمارات لآلداب واالستفادة من ورش العمل

إكساب املوظفني مهارات جديدة حول القراءة ،من جانبهم أعرب
واألنشطة املصاحبة.
ويف ختام امللتقى؛ كرمت املدير التنفيذي لدائرة الخدمات املؤسسية املوظفون عن شكرهم وتقديرهم لهذه املبادرة التي أسهمت يف
السيد إبراهيم خادم مدير تطوير األعامل مبؤسسة اإلمارات لآلداب تشجيعهم عىل املطالعة ونرش ثقافة القراءة يف املجتمع ،واملحافظة
بدرعاً تذكارية ،مثمنة مشاركته الفاعلة يف امللتقى والتي أمثرت عليها كعادة يومية باعتبارها مفتاح املعرفة وأساسها.
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تمثل المرأة  24.5%من إجمالي كوادرها البشرية

مواصالت اإلمارات تحتفي بموظفاتها في
يوم المرأة العالمي
رفع سعادة محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصالت اإلمارات
أسمى آيات التهاين والتقدير إىل رائدة النهضة النسائية يف دولة
اإلمارات ،سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ،أم اإلمارات ،رئيسة
االتحاد النسايئ العام –حفظها الله ،-وذلك مبناسبة االحتفال بيوم
املرأة العاملي والذي يوافق  8مارس من كل عام ،ملا كان لها من دور
رئييس وفاعل يف تعزيز مكانة املرأة اإلماراتية واالرتقاء بها عاملياً .كام
ت ّوجه بخالص مشاعر التفاين ألمهات شهداء اإلمارات الاليت سطرن وأوضح الجرمن أن املؤسسة ملتزمة بتمكني موظفاتها ودعم
بتضحيات أبنائهن دروساً يف الثبات والوطنية والتالحم ،وقدمن تقدمهن ،موضحاً بأن نسبة متثيل املرأة يف مواصالت اإلمارات
النموذج املرشف للوطنية والبذل و والعطاء.

بلغت  24.5%حيث بلغ عددهن  5,304موظفة ،وذكر أن املرأة يف

جاء ذلك خالل لقائه مبجموعة من موظفات املؤسسة يف مقر اإلدارة مواصالت اإلمارات تشغل العديد من الوظائف التخصصية املختلفة
العامة يف ديب ،بهدف االحتفاء بهن حيث أكد أن موظفات املؤسسة يف املؤسسة واملرتبطة بقطاع النقل واملواصالت ،ومنها احتضان
رشيك أسايس يف التطور الذي بلغته مواصالت اإلمارات يف قطاع النقل املؤسسة ألول إماراتية تعمل كمنسق حركة نقل مدريس ،كام تضم
والتأجري والخدمات الفنية وتحقيقها للنجاحات النوعية كمؤسسة املؤسسة موظفات يعملن كمرشفات نقل وسالمة ومرشفات مقاصف
اتحادية رائدة ،مشيداً مبساهامت املرأة عىل مختلف مستوياتها مدرسية ،إىل جانب متكني املرأة لدخولها يف ميدان التوعية بالسالمة
الوظيفية يف املشاركة يف عملية البناء والتطوير والتنمية وجهودها يف وخدمة املجتمع ،ووصوالً إىل موقع مدير إدارة مركز املواصالت
خدمة املجتمع أفرادأ ومؤسسات كل بحسب موقعه.

املدرسية الخاصة.

وأثنى مدير عام مواصالت اإلمارات عىل الجهود القيمة للموظفات الجدير بالذكر بأن مواصالت اإلمارات وظفت العديد من الربامج
وعملهن الدؤوب ودعمهن الالمحدود يف مسرية عمل مواصالت واملبادرات املوجهة للمرأة لدعم تقدمها وتحفيزها للعمل واإلنتاج
اإلمارات وتحقيق أهدافها االسرتاتيجية منذ بداية تأسيسها قبل  35لخدمة الوطن ،ومن بني تلك الربامج اللقاء السنوي للموظفات.
عاماً.
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استهدفت طلبة المدارس والمتعاملين

معهد مواصالت اإلمارات للسياقة ينظم برامج تفاعلية تعزز من السالمة والصحة المهنية
املدريس ومرشفات األمن والسالمة الذي يقدمون خدمات النقل
الخاصة تحت إدارة
املدريس لصالح املدارس الحكومية واملدارس
ّ
وتشغيل مواصالت اإلمارات ،وذلك تعزيزاً لوعيهم مبهارات التعامل
مع الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة وذلك مبا يكفل سالمتهم
وراحتهم عرب تطبيق كافة متطلبات ومعايري السالمة يف الحافلة
املدرسية ،كام ضم برنامج الفعاليات تعريف الجمهور بأهمية
الحفاظ عىل البيئة والرقعة الخرضاء ،واملامرسات الزراعية السليمة.
وحرض الفعاليات ك ًال من طلبة مدرسة ديب الثانوية ،وطلبة معهد
الشيخ راشد بن سعيد االسالمي ،إضافة إىل طلبة مدرسة األحمدية
النموذجية ،وكذلك جمع من الزوار واملتعاملني من مرتادي معهد
ّ
نظمت مواصالت اإلمارات مم ّثلة مبعهد مواصالت اإلمارات للسياقة
–عضو مجموعة مراكز األعامل التابعة ملواصالت اإلمارات ،-باقة
برامج خاصة يف إطار حملة السالمة والصحة املهنية لعام  2017التي
أطلقتها مؤخراً تحت شعار “دع السالمة تقودك” ،وذلك بالتعاون مع
االدارة العامة للمرور برشطة ديب ،ومؤسسة ديب لخدمات االسعاف،
وقسم التوعية املرورية بإدارة املرور بهيئة الطرق واملواصالت،
وإدارة الحدائق العامة والزراعة ببلدية ديب ،وعيادة أبل بويل ،ورشكة
نافكو لخدمات مكافحة الحريق ىف االمارات.
وقال السيد عبدالله عبدالرحمن آل عيل مدير معهد مواصالت
االمارات للسياقة ،أن برنامج الفعاليات الذي تم تنظيمه يف املعهد
يأيت بالتزامن مع حملة السالمة والصحة املهنية الذي يستمر حتى
جسدت قيم املؤسسة
نهاية مارس الحايل ،موضحاً أن الفعاليات ّ
بخلق بيئة سليمة وصحية ومح ّفزة ملوظفيها وسائقيها ومتعامليها،
كام أسهمت يف تعزيز وعي الجمهور بأهم معايري السالمة والصحة
املهنية ،األمر الذي يرتجم أهداف املؤسسة االسرتاتيجية املتمثلة
27

مواصالت اإلمارات للسياقة ،وعدد من موظفي إدارات وفروع
ومراكز املؤسسة يف إمارة ديب.
واختتم برنامج الفعاليات بإصدار رخص السياقة النموذجية لجميع
الحضور واملشاركني بالفعالية ،وأخذ الصور التذكارية.

بتعزيز املامرسات املتوافقة مع املعايري الدولية واملحلية يف السالمة
واملحافظة عىل البيئة واملجتمع.
وأشار آل عيل بأن الربنامج تضمن عدداً من الفعاليات التي اشتملت
عىل تعريف الجمهور بحزمة من االجراءات التى تتعلق بقواعد
السالمة املرورية ،كام سنحت الفعالية الفرصة للحضور باالطالع
عىل نظام النقاط البيضاء والنقاط السوداء الذي أطلقته رشطة
ديب ،موضحاً أن الربنامج عقد كذلك ورش توعوية يف حول مهارات
اإلسعافات األولية ،عالو ًة عىل املهارات الوقائية يف مجال الدفاع
املدين ،والتوعية بكيفية السيطرة و إطفاء الحريق من خالل جهاز
إطفاء الحريق الذيك.
وتضمن الربنامج تعريف أول دفعة من خريجي معهد مواصالت
االمارات للسياقة بالقيادة الوقائية والدفاعية االحرتافية من خالل
ورشة عمل مجانية ،تعزيزاً لدورهم كسفراء خارجيني للمعهد ،كام
اطلع الحضور عىل األساسيات الخمس لتعليم السياقة للمركبات
الخفيفية وبقية الفئات الخاصة.
موجهه لسائقني النقل
واشتمل الربنامج عىل ورشة عمل توعوية ّ
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المسؤولية المجتمعية

جهود مواصالت اإلمارات من أجل تحقيق سعادة
وراحــــــة الطلبــــة خالل الرحلـــة المدرســيـــة
تسعي مواصالت اإلمارات لتحقيق أحد أهم أهدافها االسرتاتيجية تطبيق كافة املعايري واألنظمة واألدلة والرشاكات التي تتبعها دائرة
املتمثلة يف تقديم أفضل الخدمات واملامرسات املتوافقة مع املعايري النقل املدريس ،والتي تشمل دليل النقل املدريس يف إمارة أبوظبي،
الدولية واملحلية يف السالمة ،حيث يأيت ذلك من صميم حرصهاعىل واملعايري التي تفرضها هيئة املواصفات واملقاييس ،إىل جانب الدليل
بلوغ أعىل مستويات السعادة لدى الطلبة املنقولني عرب أسطول اإلرشادي للنقل املدريس يف إمارة ديب ،ودليل النقل املدريس بعجامن،
حافالتها ،وصوالً إىل تحقيق رضا أولياء أمورهم ،األمر الذي ال ميكن عالو ًة عىل املعايري الخاصة مبواصالت اإلمارات.
تحقيقه إال عرب التأكد من جاهزية أسطولها وسائقيها ومرشفيها وأضاف أن املؤسسة تسعى وبشكل مستمر إلطالق برامج ومبادرات
وضامن تطبيق األنظمة الذكية ،وااللتزام بحزمة من معايري اإلبداع تحقق السعادة بني الطلبة بشكل خاص وباقي أفراد املجتمع عىل
واالبتكار واالحرتافية التي تسعى لتطبيقها يف كافة خدماتها بكل وجه العموم ،حيث تعترب خدمة النقل املدريس لطلبة املدارس التي
جودة وكفاءة وشفافية ،األمر الذي يرتجم خربتها التي متتد ألكرث من تقدمها املؤسسة جز ًءا من منظومة تعليمية وتأهيلية متكاملة.
 35عاماً يف ميدان النقل املدريس.

تفصي ًال؛ تشمل خدمة النقل املدريس مجموعة من املحاور التي تعزز

وقال طارق أحمد العبيديل مدير عمليات املواصالت املدرسية ،إن سعادة وراحة الطلبة وذلك من خالل عدد من املعايري واملبادرات
مواصالت اإلمارات تواصل جهودها لتعزيز قيمها املؤسسية املتمثلة كالتايل:
يف املسؤولية واملشاركة واإلبداع ،من خالل االلتزام بتهيئة املناخ  .1زمن الرحلة :
اإليجايب للطلبة مبا يدعم رؤية املؤسسة وتوجهاتها يف توفري بيئة يعترب زمن الرحلة والذي يقيس مكوث الطالب بالحافلة زمناً مناسباً
مستدامة وبنية تحتية متكاملة ،مؤكداً أن ذلك نابع من إميانها وقياسياً األمر الذي يجعل الحافلة املدرسية وسيلة مريحة لنقل
بأهمية تقديم خدمات تفوق توقعات املتعاملني وتنسجم مع أفضل الطلبة من املدارس اىل منازلهم وبالعكس .
املامرسات ومعايري التميز والجودة العاملية وتحقق بالوقت نفسه .2خدمة اإلرشاف يف الحافلة املدرسية :
حسن االستثامر للموارد البرشية العاملة.

يعترب الطلبة يف مرحلتي رياض األطفال والحلقة األوىل من الفئات

وأ ّكد العبيديل أن املؤسسة ويف سبيل إسعاد الطلبة وضامن أعىل العمرية ذات الخصوصية  ،وهي فئة تحتاج اىل توفري خدمة وراحة
مستويات السالمة العامة للطلبة والسائقني واملرشفني ،تعمل عىل ومساعدة مضاعفة مقارنة بالفئات األخرى ،وضامناً لذلك قامت
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املؤسسة بتوفري خدمة اإلرشاف يف الحافلة املدرسية وذلك من
خالل مرشفة نقل وسالمة ،والتي تنحرص مهامها يف مساعدة الطلبة
واإلرشاف عليهم أثناء الصعود والنزول من الحافلة وتنظيم عملية
نقلهم وتسهيلها ،إضافة إىل مساعدتهم يف حمل الحقائب ،والتأكد
من تسليم الطالب لذويه يف منازلهم.
.3النقل من املنازل :
لضامن راحة الطالب ويف ظل األجواء ومناخ الدولة ،تقوم مواصالت
اإلمارات بنقل الطلبة من أمام منازلهم أو نقاط قريبة من منازلهم،
أي أن الحافلة هي التي تسعى للوصول للطلبة وليس العكس.
.4توفري حافالت مجهزة :
بدءاً من توفري حافالت حديثة ومكيفة ومتضمنة لوسائل حامية
ورعاية للطلبة من مقاعد مريحة ومسافات كافية بني املقعد واملقعد
املقابل.
.5توفري مقعد لكل طالب :

.7تطبيق ألعاب السالمة:
ألن املرح جزء من سعادة الطالب ،تقوم مواصالت اإلمارات بتوفري

تحرص مواصالت اإلمارات بتوفري مقاعد لجلوس كافة الطلبة تطبيقات أللعاب مجانية عىل الهواتف الذكية ذات طابع تفاعيل
الراغبني باستخدام الحافالت املدرسية دون الحاجة لوقوف أي طالب هادف وممتع.
باملمرات ،إضافة إىل أن الحافالت املدرسية غري مكتظة بالطلبة.

.6خدمة نقل الطلبة املعاقني :

.8فرصة لتعزيز اللقاء مع الزمالء :

وذلك من خالل تواجد الطلبة معاً يف الحافلة أثناء الرحلة املدرسية

ألن الطلبة املعاقني جزء من نسيج املجتمع؛ توفر مواصالت اإلمارات والذين عاد ًة ما يكونون من نفس املنطقة السكنية ،األمر الذي يعزز
خدمة النقل املتخصص لهذه الفئة والذي يراعي توفري سبل الراحة العالقات والتواصل بني أبناء الحي.
للطلبة أصحاب اإلعاقات الحركية من خالل حافالت مجهزة برافعة .9خدمة النقل للرحالت واألنشطة املدرسية:
لنقل الطالب مع الكريس املتحرك وسائقني مدربني للتعامل مع هذه إضافة إىل نقل الطلبة من منازلهم إىل املدارس؛ تقوم مواصالت

الحاالت.

اإلمارات بتوفري خدمة النقل للطلبة خالل أيام الدوام الرسمي

واإلجازات إىل الطلبة لألنشطة والفعاليات الرتفيهية والثقافية.
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المسؤ ولية المجتمعية

مواصـــــالت اإلمــــارات تنفذ عملية إخالء وهمي في العين

نفذت مواصالت اإلمارات بفرعها يف مدينة العني ،أمس عملية الفريق ا ُملنظم لعملية اإلخالء برسم سيناريو دقيق لحاالت
إخالء وهمي يف محطة الفوعة ،بالتعاون مع إدارة الدفاع الترصف الصائب يف حال حدوث كارثة مببنى واندالع الحريق،
املدين ،و«ساند» الربنامج الوطني التطوعي لالستجابة يف ووجود إصابات بني البسيطة واملتوسطة والشديدة.
حاالت الطوارئ التابع ملؤسسة اإلمارات لتنمية الشباب.

وأوضح محمد آل عيل ،مدير املواصالت املدرسية يف العني ،أن

وأتت عملية اإلخالء التي شارك فيها  100موظف ضمن الهدف من عملية اإلخالء الوهمية للمبنى يأيت ضمن خطة
فعاليات شهر السالمة والصحة املهنية تحت شعار «دع السالمة الطوارئ واإلخالء الخاصة بـمؤسسة مواصالت اإلمارات.
تقودك» لرفع مستوى الوعي بإجراءات األمن والسالمة .وقام
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