اﻟﻌﺪد
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ﻣﻮاﺻــﻼت اﻣــﺎرات ﺗﺨﺼــﺺ
 5,456ﺣﺎﻓﻠﺔ ﻣﺪرﺳﻴــــــــــﺔ
ﻟﻨﻘــﻞ ﻃﻠﺒــﺔ اﳌــﺪارس ﺧــﻼل
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺜﺎﻟـــــــــﺚ

ﺗﺄﻫﻴــﻞ  9000ﻣﺘــﺪرب ﻻﺳــﺘﺨﺮاج
رﺧﺺ اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺘﺪرﻳــــــــﺐ اﳌﻬــــﻨﻲ

ﻣﻮاﺻــﻼت اﻣــﺎرات ﺗــم  14ﻋﻘــﺪ ﺟﺪﻳــﺪ ﻣــﻊ ﺟﻬــﺎت
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ اﲢﺎدﻳﺔ وﻠﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اول ﻣﻦ 2017
رؤﻳﺘﻨﺎ ..ΩGóà°ùe ƒ‰h á∏eÉµàe äÓ°UGƒe

مـــــحتويــــــات العــــــدد
نشرة شهرية تصدرها إدارة االتصال الحكومي

اإلشراف العام
حنـان محمد صقر

مواصالت اإلمارات تختتم الدورة
السادسة من حملتها السنوية
(شهر السالمة والصحة المهنية)

مدير التحرير
عبد اهلل محمد حسن

هيئة التحرير
هند شاكر
حسام عرفة
فؤاد محمد علي

الرؤية

إيمان األميري

التميز والريادة في المواصالت والخدمات المستدامة.

انطالق الدورة السادسة من جائزة
“مواصالت اإلمارات للريادة”

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:

هاتف04 2090927:
فاكس04 2863050 :
أﻛﺒﺮ ﻣﺤﺎﺿﺮة إﺳﻌﺎﻓﺎت
أوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
أﻛﺒﺮ ﻣﺤﺎﺿﺮة إﺳﻌﺎﻓﺎت
أوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺸﺮق ا وﺳﻂ
ﻟﻠﻄﺮق واﻟﺠﺴﻮر

ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ
ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻜﺎر أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

ﺟﺎﺋﺰة ﺳﺘﻴﻔﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

ص.ب 5757 :دبي

نعمل باجتهاد

البريد اإللكترونيetmag@et.gov.ae:

لنكون جزءًا من

الموقع اإللكترونيwww.et.gov.ae :

تميز المؤسسة
ولنسهم في
الحفاظ على

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

Middle East Business Leaders
Awards

اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت

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

موقعها الريادي
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أخبار رئيسية

تنفيذ  110فعاليات تحت شعار “دع السالمة تقودك” ،وبدعم  30جهة

مواصالت اإلمارات تختتم الدورة السادسة من حملتها السنوية (شهر السالمة والصحة المهنية)

أكد سعادة محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصالت اإلمارات
أن متابعة تطوير مؤرشات السالمة والصحة املهنية والعمل عىل
تطبيقها وتقييمها هي أولوية إسرتاتيجية باعتبارها مسؤولية مستمرة
ورحلة ال تنتهي ،مشرياً إىل أن املؤسسة أرست معايري إضافية للسالمة
وأضفت عليها بعداً تنموياً ومجتمعياً ،إمياناً منها بأن السالمة هي
منظومة وقائية متكاملة تستند عىل عمليات تطوير مستمرة تستند
عىل أهدافها االسرتاتيجية وقيمها املؤسسية املعنية بتحقيق السالمة
وصوالً إىل ترجمتها عرب إجراءات عملية عىل أرض الواقع.
جاء ذلك يف كلمته خالل الحفل الختامي لحملة شهر السالمة
والصحة املهنية  2017يف دورتها السادسة ،والذي عقد يف مقر
اإلدارة العامة ملواصالت اإلمارات بديب ،بحضور املدراء التنفيذيني
ومدراء اإلدارات ومراكز األعامل والفروع وممثيل الجهات الحكومية
والخاصة الداعمة ولفيف من موظفي املؤسسة.
وقد استمرت فعاليات الحملة التي نظمتها إدارة البيئة والسالمة
5

والصحة املهنية طوال أيام شهر مارس املايض تحت شعار “دع
السالمة تقودك” ،برعاية مقدمة من مؤسسة نارص بن عبد اللطيف
الرسكال.
وأشار الجرمن إىل أن مواصالت اإلمارات تعمل جاهدة عىل تعزيز
مامرساتها املتوافقة مع املعايري الدولية واملحلية يف السالمة واملحافظة
عىل البيئة واملجتمع ،حيث تواصل الحملة يف دورتها السادسة ترسيخ
الدور الرائد الذي تلعبه املؤسسة يف تقديم خدمات النقل املدريس
والتجاري والخدمات الفنية وفق أعىل املعايري املعمول بها وأرفع
مستويات الجودة والسالمة.
وأكد عىل أهمية ضامن تحقيق األثر اإليجايب للحملة مبا شملته
من برامج وأنشطة وفعاليات تجاه املوظفني كافة مبختلف فئاتهم
الوظيفية مبا فيهم الفئات القيادية واإلرشافية ،باعتبار تطبيقهم
مامرسات وقواعد السالمة والتزامهم بأنظمة السالمة والصحة املهنية
والسالمة املرورية داخل املؤسسة وخارجها من أهم عوامل نجاح

الحملة واستمرارها كل عام.
وأضاف :إن تقييم نتائج أداء السائقني واملرشفني والفنيني ،ومدى
التزامهم باالحتياطات الوقائية عىل الصعيد امليداين ،أحد األدوات
املساهمة يف تحقيق رؤية املؤسسة يف التميز والريادة يف املواصالت
والخدمات املستدامة ،كام تعد أداة فاعلة لضامن سعادة املتعاملني
مبختلف فئاتهم وتقديم خدمات تفوق توقعاتهم.
ونوه مدير عام مواصالت اإلمارات إىل أن وضع السالمة عىل قمة
األولويات ينعكس إيجاباً عىل نجاح أهداف تطوير وتكثيف جهود
الرقابة امليدانية ،وتكثيف الدورات والربامج التدريبية للسائقني
واملرشفني وتأهيلهم لتأدية واجباتهم باحرتافية ،ورفع إملامهم بكيفية
التعامل مع األنظمة الحديثة التي تتبناها املؤسسة يف حافالتها
املدرسية مبا فيها تقنيات التعقب الذيك وتشغيل كامريات املراقبة،
داعياً إىل أهمية االستمرار بتفعيل مبادرة الخط املبارش بني إدارة
السالمة والبيئة والصحة املهنية مع اإلدارات واملراكز ،وذلك لإلبالغ
عن املخالفات واملالحظات املتعلقة بالسالمة والصحة املهنية مبا
يسهم يف تعزيز النتائج اإليجابية املتحققة.
وأشاد الجرمن مبا شملته حملة شهر السالمة لهذا العام من برامج
ومبادرات متنوعة وفعاليات متميزة ومبتكرة بلغ عددها اإلجاميل

 110فعالية نفذت عىل مستوى مختلف مناطق الدولة ،وبدعم نحو
 30جهة حكومية وخاصة ،واستقطبت ما يزيد عن  33ألف مشاركة
من موظفي وموظفات املؤسسة وأفراد املجتمع ،مؤكداً عىل أهمية
االستفادة العملية والتطبيق امليداين من الربامج واملحارضات وورش
العمل التي تركزت بشكل رئييس عىل ضامن صحة وسالمة وأمان
مختلف أفراد املجتمع وفئاته.
ويف ختام كلمته ،وجه الجرمن الشكر والتقدير إىل الجهات الداعمة
والوحدات التنظيمية املشاركة يف إنجاح حملة شهر السالمة والصحة
املهنية لعام  ،2017وعىل رأسها مؤسسة نارص بن عبداللطيف الرسكال
مام يؤكد قوة الرشاكة االسرتاتيجية بني الطرفني ،مشيداً بحرص كافة
الجهات الداعمة عىل تعميم استفادة السائقني واملرشفني والفنيني
من الفعاليات واألنشطة املصاحبة .ودعا إىل أهمية تحقيق مؤرشات
ونتائج عملية أكرب يف رضا العمالء والرشكاء عن مستويات السالمة يف
خدمات مواصالت اإلمارات لهم.
وجرى يف نهاية الحفل تكريم الفروع املتميزة والوحدات اإلدارية
املتفاعلة يف تنفيذ الربامج طوال فرتة الحملة ،إىل جانب تكريم الفرع
املتم ّيز ومركز األعامل املتميز يف تحقيق أقل نسبة حوادث مرورية
خالل عام  .2016كام كرم سعادة املدير العام راعي الحملة مؤسسة
نارص بن عبداللطيف الرسكال ،إىل جانب تكريم الجهات الداعمة.
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إنجاز عمليات الصيانة الدورية لـ 3,000حافلة مدرسية خالل مارس الماضي

مواصالت اإلمارات تخصص  5,456حافلة مدرسيــة
لنقل طلبة المدارس خالل الفصل الدراسي الثالث
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بارشت مواصالت اإلمارات يوم أمس تقديم خدمات نقل طلبة
املدارس إىل  723مدرسة حكومية وخاصة وذلك تزامناً مع بداية
الفصل الدرايس الثالث للعام الدرايس  ،2016/2017وقد خصصت
املؤسسة عدد  5,456حافلة مدرسية لنقل الطلبة والطالبات إىل
مدارسهم يف مختلف مدن ومناطق الدولة بسالسة ومرونة وانتظام.
وأشار السيد عبدالله بن سويف الغفيل املدير التنفيذي لدائرة النقل
املدريس ،إىل استعدادات مواصالت اإلمارات والتي سبقت إنطالق
الفصل الدرايس الثالث واملتمثلة يف عمليات الصيانة الدورية والتي
شملت  3,000حافلة مدرسية ،بهدف ضامن جاهزيتها لنقل الطلبة
وفق معايري األمان والسالمة املعتمدة.
وأوضح الغفيل بأن هذه اإلجراءات املتخذة
تندرج ضمن الجهود الدورية الرامية للتأكد من
السالمة الفنية وامليكانيكية ألسطول حافالت
النقل املدريس ،وإجراء عمليات االختبار الشاملة
للتشغيل التجريبي وامليداين عىل الحافالت كافة
وكذلك خطوط السري والتي بلغت  7,482خط
سري منتظم تقطعها الحافالت لنقل أكرث من 235
ألف طالباً وطالبة من مختلف املراحل الدراسية،
إىل جانب التأكيد عىل جاهزية سائقي الحافالت
ومرشيف النقل والسالمة بكافة جوانب األمن والسالمة يف رحالت نقل
الطلبة وإستقبالهم بعد انتهاء إجازتهم الفصلية ،باإلضافة إىل التأكد
من تشغيل األنظمة الذكية لسالمة الطلبة ،وصوالً إىل تحقيق أعىل
مستويات السعادة لدى الطلبة وأولياء أمورهم.
وأشار املدير التنفيذي لدائرة النقل املدريس إىل جهود املؤسسة
متمثلة بفروع املواصالت املدرسية ومحطاتها املختلفة يف الدولة،
عىل ضامن تحقيق إنطالقة آمنة ومثالية لخدمات النقل املدريس
مع الفصل الدرايس الثالث ،مؤكداً بأنه جاري متابعة ومراقبة جميع
أنظمة النقل املدريس وما يرتبط بذلك من إجراءات ومنهجيات
عمل ،فض ًال عن تنفيذ خطط التطوير والتحسني واملعالجة بناءاً عىل
نتائج التقييم واملالحظات واملقرتحات الواردة إىل املؤسسة من خالل
كافة فروعها ومحطاتها وذلك من قبل عنارص املجتمع املدريس وعرب

مركز االتصال و اإلدارات املدرسية وغرفة عمليات النقل املدريس
وهو األمر الذي يساهم يف إستمرار تقديم الخدمة وفق أعىل معايري
اإلبداع واالبتكار واالحرتافية لتكون خدمات املواصالت املدرسية
باملستوى املطلوب من الجودة والكفاءة والشفافية.
وأضاف الغفيل بأن املؤسسة وضمن أهدافها االسرتاتيجية حريصة عىل
تطبيق كافة الترشيعات والقوانني الصادرة ومبا يضمن أعىل مستويات
السالمة العامة ألبنائنا الطلبة والسائقني واملرشفني ومستخدمي
الطريق وذلك بالتعاون والتنسيق مع رشكائها اإلسرتاتيجيني يف القطاع
ممثلة يف وزارة الرتبية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم ووزارة
الداخلية وهيئات النقل واملواصالت مبختلف
إمارات الدولة والجهات الترشيعية ذات العالقة
بالنقل املدريس ،و تدعيمها بأفضل املامرسات و
املعايري العاملية مبجال النقل املدريس.
من جانبه أفاد السيد جاسم املرزوقي مدير
مركز املواصالت املدرسية الحكومية بأن خدمات
النقل املدريس تقدم من خالل ما يزيد عن
 5,240سائقاً مدرباً ومؤه ًال للقيام بهذه املهمة
العظيمة ،ويرشف عىل سالمة الطلبة يف الحافالت
نحو  4,130مرشف ومرشفة نقل وسالمة .وقد
تواصلت عمليات تدريب السائقني واملرشفني بشكل مك ّثف خالل
فرتة اإلجازة ،وذلك وفق حقائب تدريبية وساعات معتمدة من قبل
مركز مواصالت اإلمارات للتدريب ،لضامن تحقيق معايري السالمة.
ودعا املرزوقي أولياء أمور الطلبة إىل التعاون مع مواصالت اإلمارات
ورضورة متابعة إستالم وإحضار أبنائهم من وإىل الحافلة املدرسية،
والتأكد من تواجدهم يف نقاط التجمع قبيل املوعد املحدد لوصول
الحافلة املدرسية يف الفرتة الصباحية ،وذلك تفادياً ألي تأخري يربك
إنتظام الرحلة ووصولها يف املوعد املحدد إىل املدرسة.
وأكد عىل ترحيب مواصالت اإلمارات مبالحظات وإستفسارات جميع
عنارص املجتمع املدريس من خالل االتصال عىل الرقم املجاين ملركز
االتصال  ،8006006أو التواصل مبارشة مع الفروع واملحطات املعنية
بكل إمارة ،وصوالً إىل نقل مدريس آمن ومنتظم ومستدام.
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معهد مواصالت اإلمارات للسياقة يقدم  4500خدمة خالل الربع االول من عام  2017من خالل محاضرين ومدربين مؤهلين ومعتمدين

مواصالت اإلمارات تؤهل  9000متدرب في استخراج رخص القيادة والتدريب المهني
املعهد ميتلك أسطوالً حديثاً يشمل جميع أصناف املركبات املخصصة
للتدريب منها مركبات خفيفة بناقل حركة أوتوماتييك ومركبات
خفيفة بناقل حركة عادي ،كام ميتلك أيضاً مركبات ثقيلة ،وحافالت
ثقيلة ،ودراجات نارية حديثة ،ورافعات شوكية خفيفة وثقيلة،
الخاصة.
باإلضافة اىل مركبات لتعليم ذوي االحتياجات
ّ
وأوضح مدير معهد مواصالت اإلمارات للسياقة أن املعهد ميتاز
بتوفري بيئة تدريب داخلية وخارجية معتمدة ومنسقة تساعد
الطالب لكسب مهارات التدريب بشكل أرسع ،كام يوفر املركز
خدمة فحص النظر ،وخدمات التدريب التخصيص يف مجال الوقاية
من الحوادث والسالمة املرورية والسالمة املهن ّية وخدمة املتعاملني،

أفاد مدير معهد مواصالت اإلمارات للسياقة ،عبدالله عبدالرحمن،
بأن املعهد قام ومنذ افتتاحه رسمياً مطلع نوفمرب من العام املايض
بتدريب  9000متدرب يف استخراج رخص القيادة والتدريب املهني
والذي شمل مختلف التخصصات االستثامر ّية لفئة السائقني ومرشيف
النقل والسالمة.
وقال عبدالرحمن بأن املعهد ملتزم بجهوده نحو إحراز قفزة نوعية
يف مجال تعليم القيادة وإسعاد املتعاملني ،عرب تعزيز مستويات
السالمة املرورية وتأهيل سائقني أكفاء متدربني وفق أفضل النظم
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من خالل محارضين ومدربني مؤهلني ومعتمدين.
ونوه عبدالرحمن أن املعهد يتطلع لتوفري البيئة املناسبة لكافة
املتدربني مبختلف فئاتهم مبا فيهن النساء ،حيث أوىل اهتامماً خاصاً
بهنّ عرب تخصيصه قسم خاص للنساء يف مبنى املعهد ،عالوة عىل
اقتصار محارضات لهن من خالل مدربات مؤهالت ،وذلك لتوفري
بيئة تدريبية تتمتع بأقىص مستويات الراحة والخصوصية.
يذكر أن معهد مواصالت اإلمارات للسياقة يحتل موقعاً جغرافياً
متميزاً بالنسبة لنشاطاته ،حيث سمح موقعه يف منطقة ورسان
الثالثة بإمارة ديب البعيدة عن املناطق املكتظة سكانياً وتجارياً
بالتوسع يف إنشائه ،كام يساعد موقعه املتم ّيز يف سهولة إكساب
املتد ّربني مهارات القيادة املحرتفة.

واملامرسات العاملية املتبعة يف تعليم القيادة ،موضحاً أن املعهد قدم
أكرث من  4500خدمة متن ّوعة من خدمات تعليم السياقة خالل
الربع االول من العام الحايل.
وأشار عبدالرحمن أن املعهد يش ّكل دع ًام ملنظومة التدريب
والتأهيل التي متتلكها املؤسسة ،حيث يضم أسطوالً من مركبات
التدريب الحديثة التي تتميز بكونها صديقة للبيئة حيث تعمل
بالغاز الطبيعي ،كام أنها مزودة بوسائل تساعد الطالب عىل تعليم
السياقة وتشمل املرايا الجانبية اإلضافية داخلياً وخارجياً ،موضحاً أن
8
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تترجم توجهات القيادة الرشيدة التي تدعو لالستثمار في الموارد البشرية وإرساء مفاهيم االبتكار

انطالق الدورة السادسة من جائزة “مواصالت اإلمارات للريادة”

أطلقت مواصالت اإلمارات الدورة السادسة من جائزة “مواصالت
اإلمارات للريادة” ،لالرتقاء مبستوى جودة أعاملها ،ورفع مستوى أداء
وحداتها التنظيمية ،وتحفيز مواردها البرشية لتكون مصدراً لإلبداع
واالبتكار ومحركاً للتطوير املؤسيس ،األمر الذي من شأنه اإلسهام
بشكل مبارش يف تحسني مستوى الخدمات التي تقدّمها املؤسسة،
وتعزيز رضا املتعاملني.
11

وقالت حنان صقر املدير التنفيذي لدائرة الخدمات املؤسسية يف
مواصالت اإلمارات ،إن الجائزة ترتجم توجهات القيادة الرشيدة
التي تدعو لتوليد بيئة مؤسسية مح ّفزة وداعمة لإلبداع ،واالستثامر
يف املوارد البرشية ،وإرساء مفاهيم االبتكار ،وتحسني من القدرة
التنافسية للمؤسسات.
وأفادت صقر أن الجائزة تعد مثرة نتاج دراسة وبحث مستمرين

ملجموعة من املامرسات العاملية يف مجال تحفيز املوظفني ،حيث
تم خالل هذه الدورة إعادة صياغة معايري جائزة مواصالت اإلمارات
للريادة  2017وتطويرها لتأخذ أبعاداً أوسع من التميز ،مشري ًة إىل أن
الجائزة ستمنح الفرصة للمتميزين واملبدعني من املوظفني مبختلف
فئاتهم الوظيفية والوحدات التنظيمية املختلفة لتعزيز اإلنتاجية
وتوظيف االبداع واالبتكار لتطوير عمليات وخدمات املواصالت
واألنشطة اللوجستية والفنية ،وذلك عرب دعم مسرية التميز لديهم
خالل أداء أدوارهم الوظيفية عرب توفري حافز معنوي ،وبيئة عمل
تشجع التميز والريادة.
وأ ّكدت صقر أن مواصالت اإلمارات تؤمن بدور االبتكار يف الدفع
بصورة إيجابية فاعلة نحو تحقيق األهداف االسرتاتيجية العامة
للمؤسسة ،األمر الذي أسهم يف تبنيها ملامرسات عديدة تستثمر
من خاللها إبداعات مواردها البرشية وتحتضنها لتوسيع مداركها،
وتحقق مزيداً من التميز يف مختلف األصعدة واملجاالت ،وصوالً إىل
تحقيق إنجازات أكرب ،وإحداث التغيري اإليجايب الذي يتامىش مع
هويتها وتوجهاتها.
وتضم الجائزة أربع فئات رئيسية هي فئة الريادة اإلدارية ،وفئة
الريادة الخاصة ،وفئة أفضل النتائج ،وفئة التميز الوظيفي ،حيث
تغطي هذه الفئات كافة الوحدات التنظيمية واملستويات الوظيفية
وفرق العمل واللجان.
وتبدأ لجنة تحكيم الجائزة بتقييم طلبات املوظفني الراغبني باملشاركة
يف الجائزة خالل شهر أبريل الحايل ،حيث سيتم تكريم الفائزين
بالجائزة خالل حفل يتم إقامته برعاية معايل املهندس حسني بن
إبراهيم الحامدي وزير الرتبية والتعليم رئيس مجلس إدارة مواصالت

اإلمارات ،وسيتم منح الفائزين شهادات شكر وتقدير ،إضافة إىل
مكافآت نقدية.
يذكر أن مواصالت اإلمارات أطلقت عدة مبادرات وبرامج تهدف
إىل تعزيز روح التنافس اإليجايب ،وتطوير األداء املؤسيس ،منها نظام
النقاط البيضاء ،و”شكراً” ،و”أحسنت” ،و”طموح” ،وغريها من
الربامج.
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 3500مركبة لخدمة  81متعام ً
ال حكوميًا

مواصالت اإلمارات تبرم  14عقدًا جديدًا مع جهات حكومية اتحادية ومحلية خالل الربع األول من 2017
أعلنت مواصالت اإلمارات عن تحقيق مركز املواصالت الحكومية -عضو مجموعة مراكز األعامل التابعة لها– منواً قياسياً يف قيمة عقود املركز
اإلجاملية ،خالل الربع األول من العام الجاري .2017
وتفصي ًال ،أفاد السيد عبدالغفار محمد يوسف مدير مركز املواصالت الحكومية ،أن مواصالت اإلمارات تتمتّع برصيد من الخربة واإلنجازات
ساهم يف تأهيلها لتحقيق هذا النمو القيايس ،وخطت من خالله بخطوات ثابتة وبثقة كبرية نحو التميز والريادة يف تقديم الخدمات ،األمر
الذي انعكس بشكل إيجايب عىل عدد وحجم العقود الجديدة واملجددة خالل الفرتة السابقة ،مؤكداً عىل الدور الكبري الذي تلعبه املؤسسة
يف تقديم خدمات ذات جودة وكفاءة تش ّكل قيمة مضافة ملتعامليها ،وانتشارها الجغرايف الواسع والذي يصل إىل املتعامل يف أي مكان مبا
ينسجم مع تطلعات الحكومة الرشيدة لالرتقاء بجودة الخدمات لتصل إىل مستوى السبعة نجوم.

وكشف مدير مركز املواصالت الحكومية أن املركز نجح يف استقطاب جانب قيام املركز بتقديم خدمات شاملة ومتكاملة من غسيل
وتوقيع  14عقداً جديداً مع مؤسسات حكومية اتحادية ومحلية وصيانة وإصالح املركبات عرب كفاءات برشية فنية متخصصة ،عالو ًة
لتستفيد من خدمات املواصالت الحكومية التي توفرها مواصالت عىل تدريب السائقني وفق برامج معتمدة لتقديم خدمات تحقق
اإلمارات عرب أسطولها الحديث واملتنوع ،مشرياً إىل أن مدد التعاقد سعادة املتعاملني.
تتفاوت من  3إىل  5سنوات.

ويحرص املركز عىل تنظيم زيارات دورية

وقال عبدالغفار إن املركز عمل كذلك

ويعقد اجتامعات مع متعامليه لالطالع

خالل نفس الفرتة عىل تجديد  12عقداً

عىل مستوى وجودة الخدمات املقدمة

مع املتعاملني الحكوميني الحاليني،

والتعرف عىل أية مالحظات أو تعديالت

وبذلك وصل إجاميل عدد عقود املركز
إىل  161عقداً مع  81جهة حكومية

مطلوبة ،ومناقشة توسيع أوجه التعاون
وتبادل الخربات وتعزيز الرشاكات

اتحادية ومحلية ،األمر الذي انعكس

الحكومية.

بشكل مبارش عىل ارتفاع عدد مركبات

ويستفيد من خدمات النقل الحكومي

النقل الحكومي إىل  3,500مركبة ،وتبع
ذلك أيضاً منواً يف عدد السائقني لريتفع

التي يقدمها مركز املواصالت الحكومية
مجموعة من الوزارات ،مثل وزارة

إىل  1,891سائقاً ،و 57منسق حركة.

الخارجية ،وزارة الصحة ووقاية املجتمع،

وأشار مدير مركز املواصالت الحكومية،

وكذلك وزارة الرتبية والتعليم ،املجلس

إىل أن املركز بفروعه املختلفة عىل

الوطني االتحادي ،واملجلس الوطني

مستوى الدولة يقدّم خدمات النقل ملختلف املؤسسات الجهات لإلعالم ،إضافة إىل مجموعة كبرية من املؤسسات والهيئات االتحادية
االتحادية والهيئات املحلية املتعاقد معها ،واملتمثلة توفري مركبات واملحلية وعدداً من الجهات األكادميية يف الدولة .ومن الجهات
خفيفة وثقيلة تل ّبي احتياجات الجهات باختالف استخداماتها ،الجديدة التي تعاقدت مع املؤسسة هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة،
وتأجري املركبات ،وتوفري أجهزة التتبع الذكية للمركبات وإدارة وموانئ أبوظبي ،ورشكة أبوظبي الوطنية للمعارض وغريها من
أسطول مركبات املتعاملني ،وتوفري السائقني ومنسقي الحركة ،إىل الجهات.
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 57حافلة تقل طلبة الجامعات والمعاهد في الساحل الشرقي

 12عقدًا لنقل عمال شركات

و ّقع مركز الساحل الرشقي النقل والتأجري التابع ملواصالت اإلمارات جميع املراحل الدراسية يف مدن ومناطق إمارة الفجرية واملنطقة
يف الساحل الرشقي  12عقداً جديداً مع بعض الرشكات لتويل مهامت الرشقية ـ كلباء وخورفكان ودبا الحصن.
نقل العامل يف مختلف املناطق واملدن ،حسب مدير املركز خليفة وأشار إىل إخضاع  57سائقاً لدورات تدريبية ومحارضات وندوات
سامل الخالدي.

وورش عمل مكثفة يف فرتة اإلجازة حول السالمة املرورية والوقاية

وأكد الخالدي عدم وجود مالحظات أو معوقات يف نقل طلبة من الحوادث وكيفية القيادة يف األجواء املاطرة ،وسبل التعامل مع
الجامعات واملعاهد مع انطالق الفصل الدرايس الجديد ،الفتاً إىل الطوارئ.
إنجاز صيانة حافالت نقل طلبة الجامعات واملعاهد العليا يف كافة وأوضح مدير مركز الساحل الرشقي النقل والتأجري أن إجاميل عدد
مدن ومناطق الفجرية واملنطقة الرشقية البالغ عددها  57حافلة .الحافالت واملركبات التابعة للمركز واملؤجرة للرشكات الخاصة
وأفاد بأن أعامل الصيانة شملت معدات األمن والسالمة ،والهياكل والجهات الحكومية يف منطقة الساحل الرشقي بلغ  60حافلة ومركبة.
الخارجية ،واملحركات واملقاعد الداخلية ،ومربدات التهوية واإلطارات،
فض ًال عن تبديل الزيوت.
وحسب الخالدي ،تتوىل حافالت املركز نقل  850طالباً وطالبة من
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من خالل  40حافلة مجهزة بأحدث التقنيات ومدعمة بكاميرات وأنظمة تتبع ذكية

«أفانزا سولوشنز» تدعم معهد مواصالت
اإلمارات للسياقة

مواصالت اإلمارات تتعاقد مع ماجد الفطيم لنقل
موظفي كارفور هايبرماركت
أبرمت مواصالت اإلمارات ممثلة مبركز اإلمارات للنقل والتأجري ،ومبوجب العقد الجديد والذي ميتد لثالث سنوات ،ستوفر املؤسسة
عقداً مع مجموعة ماجد الفطيم ،ليتم مبوجبه نقل موظفي كارفور ملجموعة ماجد الفطيم  40حافلة سعة  30راكباً ،ليتم نقل موظفي
هايربماركت ،من وإىل فروع كارفور يف مختلف مناطق الدولة وعىل كارفور عىل مدار الساعة وطوال أيام األسبوع إىل مقار عملهم يف
مدار الساعة.

مختلف فروع كارفور مبختلف مناطق الدولة .وتلبية لهذا التوسع

وأ ّكد السيد طارق الصيداوي مدير مركز اإلمارات للنقل والتأجري ،والعقد الجديد ،فقد ارتفع عدد سائقي مركز اإلمارات للنقل والتأجري
بأن مواصالت اإلمارات تلتزم بتقديم خدمات نوعية ومتميزة لكافة ليصل إىل  2000سائق ،فيام بلغ أسطول حافالته ومركباته 4500
عمالئها ،من خالل سعيها املتواصل لتبنّى أحدث التقنيات ،وتطوير مركبة مجهزة بأحدث التقنيات ومدعمة بكامريات وأنظمة تتبع
أدائها ،وتعزيز أسطولها مبختلف السبل التي تكفل الراحة ملتعامليها ،ذكية.
ملتزمة يف الوقت ذاته بدقة املواعيد واالنتظام ،وتط ّبق كافة معايري وأشار مدير مركز اإلمارات للنقل والتأجري ،إىل االعتزاز الذي تحصده
السالمة واألمان ،مبا يتوافق مع املواصفات واملعايري العاملية التي املؤسسة ج ّراء الثقة التي أولتها مجموعة ماجد الفطيم ملنظومة
تضمن سعادة املتعاملني ومبستوى يفوق توقعاتهم.

خدمات النقل والتأجري املقدّمة من مواصالت اإلمارات ،والتي بنيت

وأشار الصيداوي إىل أن املركز يواصل نجاحاته بشكل مستمر يف النمو عىل سجل حافل وخربة واسعة يف هذا القطاع الحيوي متتد ألكرث من
والتوسع واالنتشار ،ويتّضح ذلك بشكل كبري من خالل الزيادة يف  35عاماً.
عدد العقود املربمة مع نخبة متميزة من العمالء وكربيات املؤسسات
عقد معهد مواصالت اإلمارات للسياقة ،رشاكة مع رشكة «أفانزا سولوشنز» للتزود بربامج التشغيل اآليل لجميع عملياتها ،بدءاً من التسجيل
وإصدار الرتاخيص ،إىل تقديم املواد التدريبية وتنظيم االمتحانات.
قال عبد الله عبد الرحمن محمد ،مدير معهد مواصالت اإلمارات للسياقة« :تعمل مواصالت اإلمارات عىل ضامن أن تكون وسائل النقل
يف دولة اإلمارات فعالة وآمنة للجميع .ومع هذا الحل ،سنكون قادرين عىل تقديم أفضل تعليم للسائق والتدريب بطريقة منظمة وفعالة
ومواصلة جهودنا نحو السالمة عىل الطرق».
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الحكومية والخاصة واألكادميية والرياضية يف ديب والشارقة وعجامن
واملنطقة الوسطى مثل برتول اإلمارات ،وطريان اإلمارات ،وسوق ديب
الحرة ،برنامج الشيخ زايد لالسكان ،وبريد اإلمارات ،كليات التقنية
العليا بديب والشارقة ،ومعاهد التكنولوجيا التطبيقية ،وأمريكانا،
وماكدونالدز وغريها من الجهات.
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الجرمن :الكتاب يسطر دروسًا خالدة لقائد يسعى لجعل شعبه أسعد شعوب األرض

مواصالت اإلمارات تهدي قياداتها كتاب
“تأمالت في السعادة واإليجابية”
أهدت مواصالت اإلمارات الكتاب الجديد لصاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم ديب “تأمالت يف السعادة وااليجابية” إىل قياداتها من املوظفني
واملوظفات ،وذلك تقديراً ملا يتضمنه من دروس ثرية ومهمة يف
مجال التحفيز الوظيفي وإسعاد املتعاملني.
وأشاد سعادة محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصالت اإلمارات
لدى تصديره لإلهداء إىل املوظفني بالجهود الحثيثة التي تبذلها
القيادة الحكيمة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة لتحقيق السعادة
واالستقرار والرفاهية للمواطنني واملقيمني يف الدولة ،وترسيخ
اإليجابية كقيمة أساسية يف املجتمع ،عرب بث الحكم والفوائد وتقديم
اإلرشادات الحكيمة التي من شأنها أن تعزز من مستويات الحياة
الكرمية لشعب دولة اإلمارات بشكل خاص والعامل بشكل عام.
ويف اإلهداء ّ
سطر سعادة محمد الجرمن كلامته للقيادات قائ ًال:
“إىل من يقود مسرية العطاء يف مواصالت اإلمارات ،ليك نخطو معاً
نحو املستقبل مبزيد من الثقة والتحدي ،أهديكم كتاب تأمالت يف
السعادة واإليجابية”.
وأكد مدير عام املؤسسة عىل أن قيادتنا الرشيدة تعمل دامئاً عىل
تهيئة البيئة املناسبة لسعادة كل من يعيش عىل أرض هذه الدولة،
وترسيخ اإليجابية كقيمة أساسية يف مجتمع اإلمارات وذلك ضمن
برنامج وطني للسعادة واإليجابية ،يهدف إىل توفري مقومات العيش
الكريم وتحقيق األمن والسالم يف الدولة ،وهو نفس النهج الذي
رسخه اآلباء املؤسسون لدولة االمارات.
وأوضح سعادته ،بأن كتاب “تأمالت يف السعادة واإليجابية” يحمل
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بني طياته نقاطاً مضيئة وجوانب عظيمة من تجربة اإلمارات
وقياداتها عىل صعيدي اإليجابية والسعادة مام سيخلده التاريخ،
كونه صادراً من رؤية وخربة وتجربة قائد يعمل بإخالص مع إخوانه
حكام اإلمارات ألن يجعل من شعب دولته أسعد شعوب األرض،
مشرياً إىل أن املبادرات والربامج التي يتم اإلعالن عنها يف جميع
املجاالت مثل التعليم والصحة والبنية التحتية والنقل واملواصالت
وغريها من املشاريع املستقبلية القامئة عىل اإلبداع واالبتكار هي
املمكنات والوسائل الكفيلة بتحقيق هذا الهدف ،وما يؤكد ذلك
هو تصدر دولة اإلمارات عربياً قامئة مؤرش السعادة العاملي خالل
السنوات السابقة.
وذكر الجرمن بأن كتب وإصدارات سموه تشكل خارطة طريق
للمؤسسات والقيادات للوصول إىل مزيد من النجاحات التي تسهم
يف تحقيق رفاهية الشعوب وسعادة املجتمعات ،معرباً عن شكره
وامتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عىل كتاب “تأمالت
يف السعادة واإليجابية” وما سبقه من إصدارات قيمة مثل “ومضات
من حكمة” و”ومضات من فكر” ،والتي احتوت عىل فصول قيمة
وجديرة باالهتامم ،نتعلم منها كل يوم الكثري ،ونطبقها يف حياتنا
االجتامعية والوظيفية وأعاملنا اليومية.

18
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تحت شعار “أجر وخير في عام الخير” وضمن مبادراتها في عام الخير

مواصالت االمارات تنظم رحلة عمرة لـ 800سائق
وفنّ ي ومشرفة نقل وسالمة

يف إطار مسؤوليتها املجتمعية وجهودها ومبادراتها لدعم مبادرة
“عام الخري” ،التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان رئيس الدولة حفظه الله ،نظمت مواصالت اإلمارات رحلة
ألداء مناسك العمرة تحت شعار “أجر وخري يف عام الخري” وذلك
لـ  800موظف من السائقني والفنيني ومرشفات النقل والسالمة
املتميزين يف املؤسسة.
وأوضحت حنان صقر املدير التنفيذي لدائرة الخدمات املؤسسية،
أن رحلة العمرة التي نظمتها مواصالت اإلمارات جاءت ضمن خطة
الربامج واملبادرات الخريية واملجتمعية التي تنفذها املؤسسة خالل
“عام الخري” ،وذلك حرصاً منها عىل تجسيد املسؤولية املجتمعية
باعتبارها واجباً وطنياً تجاه املجتمع ،والتي تدعم بدورها توجهات
الدولة يف ترسيخ ثقافة العطاء والعمل التطوع واالنساين ،مؤكدة أن
املؤسسة ستواصل تنظيم رحالت العمرة بشكل مستمر.
21
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وأفادت صقر أن املؤسسة وضعت عىل عاتقها مسؤولية تشجيع
موظفيها وتحفيزهم وتقدير جهودهم ،مؤكدة بأن هذه الجهود
تنعكس إيجاباً يف دفع عجلة التطور والتميز يف مواصالت اإلمارات،
مشرية أن رحلة العمرة ستسهم يف تدعيم القيم الدينية ،وتوثيق
التواصل والرتابط والتالحم بني جميع املشاركني ،وتعزيز روح األرسة
الواحدة وأوارص العالقات اإلنسانية فيام بينهم ،إىل جانب تنمية
املعارف الثقافية والعالقات االجتامعية ،موضحة أن املؤسسة مل
تدّخر جهداً يف توفري جميع التسهيالت ،وتسخري كافة اإلمكانيات
لضامن إنجاح الرحلة وتحقيق أهدافها املنشودة.
من جانبهم أعرب املعتمرون عن خالص شكرهم وامتنانهم ملواصالت
اإلمارات عىل إطالق هذه املبادرة واهتاممها الكبري بتعزيز الوازع
الديني ،مؤكدين أن الرحلة تعد دافعاً ملواصلة التميز يف أداء مهامهم
املؤسسية.
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من خالل  131مشرفة نقل وسالمة ولصالح  15مركزًا تابعًا للمؤسسة

تقدم خدمات اإلشراف لمنتسبي مؤسسة زايد العليا للرعاية اإلنسانية
مواصالت اإلمارات ّ
وذوي االحتياجات الخاصة

متكنت مواصالت اإلمارات ممثلة مبركز خدمات املدارس ،عضو
مجموعة مراكز األعامل التابعة ملواصالت اإلمارات ،من تجديد عقدها
مع مؤسسة زايد العليا للرعاية اإلنسانية وذوي االحتياجات الخاصة
ألربع سنوات مقبلة بهدف توفري خدمات اإلرشاف عىل الحافالت
املدرسية من قبل  131مرشف لصالح  15مركزاً تابعاً للمؤسسة.
وأعرب جاسم محمد الشاعر مدير مركز خدمات املدارس يف مواصالت
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اإلمارات عن شكره للمؤسسة عىل تجديدها الثقة مبنظومة خدمات
مواصالت اإلمارات يف مجال النقل املدريس ،مؤكداً أن املؤسسة
حريصة عىل تقديم خدمات تفوق توقعات املتعاملني ،األمر الذي
يش ّكل قيمة مضافة للخدمات التعليمية والرتبوية التي تقدمها
املؤسسة ،ومبا يحقق أعىل مستويات الرضا لدى الطلبة املنقولني
وذويهم.

وقال الشاعر ،أن مواصالت اإلمارات ملتزمة بتطوير خدماتها،
واالستجابة ملتطلبات السوق ،واإليفاء التام باحتياجات املتعاملني
ضامناً لسري أعاملهم عىل النحو األمثل ومبا يفوق توقعاتهم ،مشرياً
أن املؤسسة تضع سالمة وأمن الطلبة املنقولني عىل رأس أولوياتها
باعتباره مطلباً رضورياً ومسؤولية يشرتك الجميع يف تحقيقها ،األمر
ال ّذي يحتّم تقديم خدمات إرشافية تنسجم مع أفضل املامرسات
وتلبي أعىل معايري التميز والجودة العاملية.
وأضاف الشاعر أن العقد املجدد بني مواصالت اإلمارات ومؤسسة
زايد العليا للرعاية اإلنسانية وذوي االحتياجات الخاصة ،الذي يعد
أحد أهم الرشكاء االسرتاتيجيني للمؤسسة يف القطاع التعليمي؛ سيتم
مبوجبه توفري خدمة اإلرشاف عىل نقل وسالمة الطلبة أثناء نقلهم
يف الحافالت املدرسية ،من خالل  131مرشفة لصالح  15مركزاً تابعاً
ملؤسسة زايد العليا للرعاية اإلنسانية وذوي االحتياجات الخاصة
مرشف ومرشفة يتبعون ملواصالت اإلمارات،
وذلك من أصل 7500
ٍ
ويقدمون خدماتهم للمدارس الحكومية والخاصة يف الدولة.
وأشار الشاعر أن مواصالت اإلمارات تقوم وبشكل دوري عىل تأهيل
وتدريب جميع سائقي ومرشفات النقل والسالمة العاملني لديها،
املؤسسة “السالمة أوالً” .والعناية
وذلك مبا يح ّقق مبدأ ورسالة ّ
بتدريب السائقني واملرشفات الناقلني للطلبة من ذوي االحتياجات
الخاصة عىل وجه الخصوص ،حرصاً عىل سالمة أبنائنا من الطلبة
ّ
والطالبات ،و مبا يسهم يف دمجهم مع أقرانهم األسوياء ،وتأكيد
حقهم يف الحصول عىل فرص متوازية مع غريهم من أفراد املجتمع
يف خدمات النقل والتعليم.
يذكر بأن مواصالت اإلمارات أطلقت يف عام  2013مبادرة أصل بأمان
بالتعاون مع وزارة الشؤون االجتامعية وذلك لنقل الطالب من فئة

ذوي االحتياجات الخاصة بحافالت مدرسية ذكية ومجهزة بأحدث
التقنيات واملواصفات الفنية ،وقد تم تجهيز الحافالت بشاشات
لعرض الربامج املتنوعة (التعليمية ،التثقيفية ،التوعوية ،املسلية)
وكامريات ملراقبة عملية النقل ،وتجهيزات خاصة بصعود ونزول
الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة حركياً كاملصاعد الديناميكية
واألذرع الجانبية املساعدة للصعود والنزول من الحافلة ،ومكتبة
متنوعة تتضمن الكتب التعليمية واأللعاب والقصص الرتبوية،
وتجهيزات خاصة بعنارص األمان والسالمة أثناء النقل.
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ذراع التوقف “قف”
لتأمين سالمة الطلبة المنقولين
مثنت مواصالت اإلمارات الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية من

السالمة
وقفات مع ّ
ة..إيجابيات ال تنتهي.
معارض التوعية المرور ّي
ّ

أجل تحقيق السالمة املرورية عىل الطرق ،وأشادت باستحداث
الوزارة مجموعة من التدابري التي من شأنها تأمني سالمة الطلبة

تعريف :املعارض املرور ّية :هي عبارة عن مواقع تحتوي مجموعة من املبادرات

داخل الحافالت املدرسية ،وذلك ضمن تعديالت قانون السري واملرور،

التخصصية ،يقوم بها عدد من الجهات املرور ّية ،أو مؤسسات
واألنشطة والربامج
ّ

التي تضمنها القرار الوزاري رقم ( )178لسنة  2017بشأن قواعد

ذات صلة بالتوعية املرورية ألفرادها -مثل -مواصالت االمارات -وذلك يف مختلف

وإجراءات الضبط املروري.

املبادرات واألسابيع املرورية السنوية ،بغية تحقيق أهداف محدّدة وغايات عليا،

ويف هاذ الصدد أفاد السيد طارق العبيديل مدير عمليات املواصالت

السالمة املرور ّية للجميع.
تحقق متطلبات ّ

املدرسية الحكومية ،بأن قرار مخالفة املركبات املتجاوزة للحافالت

املدرسية يساهم بدرجة كبرية يف حامية الطلبة املنقولني من مخاطر الربامج محور استخدام ذراع التوقف واملرتبط بباب العمليات
الحوادث والدهس واإلصابات بعد النزول من الحافلة املدرسية أو لصعود ونزول الطلبة ويتم التأكيد عىل جميع السائقني حول إلزامية

إيجابيات معارض التوعية المرور ّية-:
من
ّ

اثناء صعودهم إليها ،مشرياً إىل توافق القرارات الصادرة مع أهداف استخدامه وفق الترشيعات الصادرة من الجهات املعنية ،كام عملت
وقيم مواصالت اإلمارات وجهودها املبذولة من أجل تحقيق سالمة مواصالت اإلمارات مؤخراً وفور صدور القرار الوزاري رقم ()178

السالمة.
 #هي وسيلة دعم ونرش للمعرفة والرتبية املرور ّية ومتطلبات ّ

الطلبة خالل عمليات النقل املدريس.

السالمة املرور ّية.
 #أسلوب من األساليب الحديثة يف مجال التدريب عىل ّ

لسنة  2017بشأن قواعد وإجراءات الضبط املروري عىل إصدار

وأكد العبيديل أن ذراع التوقف متوفر مسبقاً يف جميع الحافالت تعميم لكافة مواقع وفروع املواصالت املدرسية بشأن بنود القرار
املدرسية التابعة ملواصالت االمارات ،وجميع أذرع التوقف مرتبطة وتوعية السائقني بآليات تطبيقه والتنبيه نحو أهمية التقيد مبا ورد

 #تعترب من املبادرات املتم ّيزة والفاعلة يف إيصال الوعي املروري.

 #تعريف املجتمع بتجارب ومبادرات مرور ّية متط ّورة تحقق سالمة الجميع.
 #رفع مستوى الثقافة املرور ّية بني السائقني وأفراد املجتمع مبختلف فئاته.

أوتوماتيكياً بعملية فتح وإغالق باب الصعود والنزول من الحافلة فيه ،لتفادي وقوع أية مخالفات أو غرامات.
املدرسية ،مام يجعله يفتح فور فتح الباب الستقبال أو نزول الطلبة ،مواصالت اإلمارات تتخذ كافة التدابري التي من شأنها توفري نقل

مجسامت ورسوم وألعاب مرور ّية إبداع ّية.
 #تنويع وسائل العرض وااليضاح من ّ

ما يجعلنا نتفادى عمليات نسيان السائق فتحه أو إغالقه.

بالسالمة املرور ّية يف مجال التثقيف والتوعية.
 #إبراز الدّور املتم ّيز لألطراف املهت ّمة ّ

مريح وآمن ومنتظم للطلبة ،لضامن وصولهم إىل مناهل العلم /

وذكر مدير عمليات املواصالت املدرسية الحكومية ،بأن مواصالت ومنازلهم بسالم ،كام تبادر املؤسسة بتطبيق اللوائح واإلجراءات
اإلمارات تقدم حزمة من الربامج التدريبية لسائقيها تتضمن تلك وتطبق أفضل املامرسات التي من شأنها أن تعزز سالمة الطلبة خالل
الرحلة املدرسية.
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خميس خلفان خميس
مدقق نظام االدارة املتكامل بالساحل الرشقي
Khames kk@et.ae

السالمة املرور ّية عىل الطريق بوسيلة جاذبة.
 #تطوير وتحسني وإدارة منظومة ّ

 #تسليط ّ
السالمة املرور ّية.
الضوء عىل املنجزات العامل ّية والتقنيات الحديثة يف عامل ّ
املؤسسات املرور ّية ذات الهم والهدف الواحد واملشرتك.
 #تعزيز الرشاكة املجتمع ّية بني ّ
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أكثر من  16مبادرة تولد السعادة لدى الموظفين

مواصالت اإلمارات تطلق “جرعة السعادة”
أطلقت مواصالت اإلمارات مبادرة “جرعة سعادة” ملوظفيها
بالتزامن مع احتفاالت العامل بيوم السعادة العاملي الذي يصادف
 20من شهر مارس من كل عام ،وذلك إدراكاً منها بأهمية إسعاد
املوظفني واملتعاملني عرب تبنّي نهج واضح يرتكز عىل تقديم خدمات
وبرامج ومبادرات تعزز منظومة االتصال والتواصل معهم ،واالنتقال
من مرحلة تحقيق رضاهم إىل تحقيق سعادتهم.
وقالت حنان صقر املدير التنفيذي لدائرة الخدمات املؤسسية
مبواصالت اإلمارات أن املؤسسة ملتزمة بتنفيذ مجموعة من
املبادرات التي تتاميش مع توجهات القيادة العليا يف تحقيق سعادة
ورفاهية املجتمع والفرد ،إمياناً منها بأن تحقيق السعادة ملوظفيها
هو توظيف للحارض واستثامر للمستقبل ،األمر الذي يحمل بعداً
اسرتاتيجياً يتحقق برتسيخ أسلوب حياة سعيد وإيجايب ومستدام.
وأوضحت صقر أن تحقيق السعادة يف مواصالت اإلمارات هو
التزام تضع له السياسات ،وتبنى عىل أساسه االسرتاتيجيات ،حيث
أضحت مبادراتها املوجهة للموظفني ماهي إال وسائل لتوفري أعىل
درجات الرفاهية والسعادة لهم ،وتعزيز الطاقة اإليجابية لديهم،
ورسم اإلبتسامة عىل وجوههم ،وبث فيهم السعادة والتفاؤل وحب
العمل.
وأشارت املدير التنفيذي لدائرة الخدمات املؤسسية بأن مواصالت
اإلمارات تنظم عىل مدار العام ما يزيد عن  16مبادرة تعنى باملوظفني
تولد من خاللها السعادة والطاقة اإليجابية وتسهم يف توعيتهم
مبختلف القضايا منها جائزة مواصالت اإلمارات للريادة ،ومساندة
زميل ،ونظام النقاط البيضاء ،وشكراً وأحسنت وطموح ونجوم
ورحلة العمرة إضافة إىل تنظيم الدوري الريايض واليوم الرتفيهي
املفتوح للموظفني واملوظفات ،إضافة إىل مرشوع التخفيضات عىل
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املوظفني والذي يشمل العديد من الخدمات.
ون ّوهت صقر أن السعادة يف مواصالت اإلمارات مرتبطة بتحقيق
التسامح ،األمر الذي يتجسد يف املؤسسة من خالل ضمها ملوظفني
من نحو  50جنسية مختلفة ،يعملون معاً كأرسة واحدة بتناغم تام
وانسجام كامل ،ما يؤكد التزامها بخلق بيئة عمل املؤسسة التي
متتاز بقيم التسامح والتكاتف والتعاون واملساواة وصوالً لتحقيق
سعادتهم وبث روح اإليجابية لديهم.
وتضمنت فعاليات يوم السعادة مبواصالت اإلمارات توزيع جرعة
السعادة عىل املوظفني ،حيث حملت جرعة السعادة عبارات ورسائل
تحفيزية باعثة للسعادة لدى املوظفني.
يذكر أن مواصالت اإلمارات حصدت خالل أبريل من عام 2016
بجائزة يف فئة إسعاد املتعاملني ،ضمن الدورة الـ 11ملؤمتر أفكار
عربية لعام  2016وذلك عن أحد املشاريع الرائدة ،إضافة إىل
إحرازها املرتبة التاسعة ضمن قامئة «أفضل  25بيئة للعمل يف قارة
آسيا» ،والتي كشفت عنها مؤسسة «غريت بليس تو وورك» العاملية
لألبحاث والتدريب واالستشارات يف فرباير من عام .2015
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بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي

موصالت اإلمارات توعي موظفيها باألمراض الشائعة وطرق الوقاية منها والحد من انتشارها
لعمالئها ،واملحرك الرئييس لخدماتها.
واشتملت فعالية الكىل التي أدارها قسم الكىل مبستشفى ديب إجراء
فحوصات لقياس ضغط الدم ،وفحص نسبة السكر الرتاكمي يف الدم،
وقياس نسبة الزالل ،وقياس الوزن والطول ،وحساب كتلة الجسم
لتحديد نسبة الزيادة يف الوزن أو البدانة ،إىل جانب تقديم النرشات
اإلرشادية ،والخدمات الطبية والهدايا التوعوية ،بينام تضمنت فعالية
فحص النظر التي قدمتها مبادرة نور ديب ،فحوصات واستشارات
مجانية للنظر.

نظمت مواصالت اإلمارات وبالتعاون مع هيئة الصحة بديب حملة
توعوية شاملة بأهمية الحفاظ عىل الصحة العامة والسالمة املهنية،
شملت فحوصات طبية للموظفني تهدف إىل تعزيز ثقافتهم
باألمراض الشائعة وكيفية الوقاية منها.
وأفاد السيد خالد شكر عبدالقادر مدير إدارة البيئة والسالمة
والصحة املهنية مبواصالت اإلمارات ،بأن برامج شهر السالمة
والصحة املهنية ،تتضمن فعاليات لفحص الكىل ،وأخرى لفحص
النظر ،وغريها من االستشارات الطبية والفحوصات واملحارضات
التي من شأنها أن توعي موظفي املؤسسة باألمراض الشائعة ،وطرق
الوقاية منها وتجنب انتشارها.
وأضاف شكر ،بأن مواصالت اإلمارات حريصة وضمن قيمها
املؤسسية عىل تعزيز السالمة يف بيئتها ومن خالل الخدمات التي
تقدمها ،وذلك إمياناً منها بأهمية السالمة يف تعزيز جوانب الحياة
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األخرى وتعزيز االنتاجية وبناء مجتمع صحي وسليم يواكب تطلعات
الحكومة الرشيدة يف دولة اإلمارات وأجندتها الوطنية ،مؤكداً بأن
املؤسسة ووفقاً لرسالتها السامية تلتزم باملحافظة عىل األوراح
واملمتلكات والبيئة باتخاذ االحتياطات الوقائية ملنع التلوث واألرضار
املادية والبرشية.
وأشاد مدير إدارة البيئة بالدعم املستمر الذي تقدمه هيئة الصحة
بديب ،وجهودها يف تعزيز مستويات السالمة والصحة يف بيئة عمل
مواصالت اإلمارات بشكل خاص ويف املجتمع بشكل عام ،من أجل
توفري حياة صحية أكرث سعادة للجميع ،مشرياً أن تعاون الهيئة
يعد تجسيداً ملبدأ تكامل األدوار بني الدوائر واملؤسسات مبا يحقق
األهداف املشرتكة.
وأضاف ،أن املؤسسة تقوم وبشكل دوري بتوفري برامج وفعاليات
للموظفني تعنى بتعزيز الصحة ،باعتبارهم الواجهة الرئيسية
30

المسؤولية المجتمعية

بالتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات اإلسعاف ،والشركة الوطنية لصناعة معدات مكافحة الحريق (نافكو)

موصالت اإلمارات توعي موظفيها باإلسعافات األولية وطرق الوقاية من الحرائق
منظومة خدمات متميزة ورائدة ،وتنفيذ التزاماتها املجتمعية تجاه
البيئة واملوظفني وسوق العمل واملجتمع ككل.
وأضاف ،بأن ورشة عمل اإلسعافات األولية تضمنت تقديم رشحاً
تفصيلياً عن مختلف أنواع الحوادث واإلصابات املحتملة ،والطرق
املتبعة لإلسعافات األولية للمصابني ،كام صاحب الرشح تقديم
صوراً توضيحة لإلصابات وآلية التعامل معها ،إضاف ًة إيل تطبيقات
عملية لطرق املعالجة األولية لألنواع املختلفة من اإلصابات ،بينام
استعرضت ورشة طرق الحامية ملنع الحرائق عىل تنمية معارف
املوظفني فيام يتعلق بكيفية استخدام أجهزة اإلطفاء اليدوية يف
مكافحة الحرائق البسيطة ،وأنواع معدات مكافحة الحريق وكيفية
استخدامها ،والسبل الكفيلة لتجنّب الحرائق.

عقدت مواصالت اإلمارات وبالتعاون مع مؤسسة ديب لخدمات
اإلسعاف ،والرشكة الوطنية لصناعة معدات مكافحة الحريق
(نافكو) ،ورش عمل توعوية حول اإلسعافات األولية ،وطرق الحامية
موظف وموظفة
والسيطرة ومكافحة الحرائق ،وذلك ألكرث من 100
ٍ
يف مقر اإلدارة العامة بديب ،حيث يأيت عقد ورش العمل ضمن برامج
ومبادرات حملة شهر السالمة والصحة املهنية باملؤسسة ،والتي وأفاد
السيد خالد شكر عبدالقادر مدير إدارة البيئة والسالمة والصحة
املهنية مبواصالت اإلمارات ،بأن مواصالت اإلمارات تحرص من
خالل برامج حملة شهر السالمة والتي تعقدها كل عام عىل تعزيز
املامرسات التي من شأنها أن تسهم يف املحافظة عىل صحة وسالمة
موظفيها ،عرب نرش الوعي بينهم وتطوير معارفهم مهنياً وصحياً،
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وتقدّم مدير إدارة البيئة والسالمة والصحة املهنية بجزيل الشكر
إىل فريق مؤسسة ديب لخدمات اإلسعاف ،وفريق الرشكة الوطنية
لصناعة معدات مكافحة الحريق (نافكو) ،عىل جهودهم املبذولة
لتعزيز مستويات السالمة ،مؤكداً عىل دورهم اإليجايب يف رفع
مستويات السالمة والرعاية الالزمة ملختلف رشائح املجتمع.

وتحقيق أهداف املؤسسة االسرتاتيجية املتمثلة بتعزيز املامرسات
املتوافقة مع املعايري الدولية واملحلية يف السالمة واملحافظة عىل
البيئة واملجتمع.
وأشار شكر إىل أن برامج شهر السالمة تعقد برعاية مجموعة عيىس
بن عبداللطيف الرسكال ،وكذلك بالتعاون مع مجموعة من الرشكاء
االسرتاتيجني من القطاعني الحكومي والخاص ،وقد بذلت املؤسسة
أقىص الجهود لتوظيف الخربات وتعزيز الرشاكات للوصول إىل
اق من الخدمة الذي يضمن راحة
األهداف املشرتكة وإىل مستوىً ر ٍ
الرشكاء واملوظفني ،مبا ينسجم مع قيم مواصالت اإلمارات يف العناية
والسالمة واملسؤولية ،مؤكداً أن هذه األهداف ال تتحقق إال بتعاون
ودعم رشكائنا االسرتاتيجيني ،واملؤسسة تبذل جهوداً حثيثة لتقديم
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رواد التميز

عبد العزيز محمد السويدي
مدير المواصالت المدرسية بعجمان

نعمل باجتهاد لنكون جزءًا من تميز المؤسسة
ولنسهم في الحفاظ على موقعها الريادي
حبنا لهذا العمل ،ووفاءنا لهذه األسرة ،وإصرارنا على تأدية األمانة التي كلفنا بها اهلل تعالى ،والتزامنا بالمنهجيات
والخطط التي وضعتها المؤسسة ..كل ذلك كفيل بجعلنا نتمكن من تجاوز تحديات العمل.
 ال بد لإلنسان من تطوير ذاته باستمرار ،وأن ال يتوقف عن بذل الجهد في سبيل االرتقاء. إن سعادة الموظف وتطوير قدراته اإلبداعية واالبتكارية من أهم واجباتنا وأولياتنا. -سعادة المتعامل من سعادتنا؛ فنحن في المؤسسة ندرك بأننا موجودون هنا ألجل المتعامل وهدفنا إسعاده.

التحق باملؤسسة منذ كان طالباً وأكمل دراسته الجامعية أثناء
العمل محققاً النجاح عىل الصعيدين معاً ،واستطاع أن يرسم
لنفسه مساراً مهنياً متميزاً ،حيث أوصله اجتهاده والتزامه
بالعمل إىل إدارة املواصالت املدرسية بعجامن..
ينظر عبد العزيز محمد السويدي بكثري من اإليجابية إىل واقع
املؤسسة ومستقبلها ،ويراهن عىل أرسة العمل فيها لتحقيق املزيد
من النجاحات ،وقد اختارته النرشة ليكون ضيفها يف هذا العدد،
حيث أجاب عىل أسئلتنا وقدم رؤيته يف عدد من املواضيع ذات
الصلة ..فإىل التفاصيل..
بداية حبذا لو تقدمون نبذة عن بطاقتك الشخصية؟ والحالة
االجتامعية؟
أنا عبد العزيز محمد السويدي ،من مواليد عام  1984من مدينة
الشارقة ،وقد تخرجت من جامعتها ،حيث أحمل إجازة يف القانون
منذ سنة  ،2009كام حصلت عىل رخصة ملزاولة مهنة املحاماة سنة
 ،2010أما عن وضعي العائيل فأنا متزوج ولدي ابنتني اثنتني.
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متى كان انضاممك إىل مواصالت اإلمارات؟
وأحاول قدر استطاعتي تعزيز عطايئ وتقديم كل ما هو جديد ،بحيث
نتمكن يف فرع املواصالت املدرسية بعجامن من مواكبة التطور الذي
كانت بدايتي مع املؤسسة منذ نحو  14عاماً ،وتحديداً يف 20/9/2003
تشهده الدولة ،وأن نكون جزءاً من متيز املؤسسة ،وأن نسهم يف
بعد نييل شهادة الثانوية العامة بعام واحد فقط ،وكانت وظيفتي يف
الحفاظ عليها واحدة من املؤسسات الرائدة بالدولة.
ذلك الوقت “منسق حركة”.
كيف تقيم لنا تجربتك العملية مع املؤسسة؟
أنا فخو ٌر بكوين أحد أفراد أرسة مواصالت اإلمارات ،تلك املؤسسة
التي أضافت يل الكثري من خالل منحي الفرصة لحضور عدة دورات
تطويرية وبرامج تدريبية ،فض ًال عن الربامج واملبادرات التحفيزية
املختلفة ،والتي تتم بصورة دورية ووفق خطط منهجية مدروسة،
أما عن تحديات العمل؛ فكأي مؤسسة أوعمل آخر؛ ال بد من وجود
العديد من هذه التحديات التي تواجهنا يومياً أثناء عملنا ،إال أن
حبنا لهذا العمل ،ووفاءنا لهذه األرسة ،وإرصارنا عىل تأدية األمانة
التي كلفنا بها الله تعاىل ،والتزامنا باملنهجيات والخطط التي وضعتها
املؤسسة ..كل ذلك كفيل بجعلنا نتمكن من تجاوز تلك التحديات،
فنحن ندرك جيداً بأننا نحمل أمان ًة كبري ًة وعلينا أن نكون أه ًال لها.
حدثنا عن تدرجك عرب السلم الوظيفي ،ما اإلضافة التي حصلت
عليها من املؤسسة ،وماذا أضفت أنت لها؟
شغلت أثناء عميل مبواصالت اإلمارات عدداً من املواقع الوظيفية،
ففي البداية كنت “منسق حركة” ،ثم أصبحت “منسق إحصاء
ومتابعة” وبعد فرتة وجيزة أصبحت “رئيس وحدة السالمة” ومن
ثم متت ترقيتي إىل “رئيس قسم الشؤون اإلدارية واملالية” ،وأشغل
حالياً منصب مدير املواصالت املدرسية بعجامن.
وبعد هذه املسرية املهنية وجدت أن املؤسسة تقدم كل ما لديها من
أجل موظفيها ،ليس هذا فقط بل متنحهم أيضاً كل الثقة ليتمكنوا
باملقابل من تقديم أحسن ما لديهم ألجل املؤسسة ،وألننا جزء من
هذه املؤسسة فلدينا الرغبة بتقديم املزيد لها.
شغلت منصب مدير املواصالت املدرسية بعجامن منذ أكرث من سنة،

كيف تنظر إىل بيئة العمل يف مواصالت اإلمارات ،من حيث برامج
التشجيع عىل العمل واإلبداع واإلنتاج ،وتحفيز املوظفني ومتكينهم.
تقدم مواصالت اإلمارات بيئة عمل مثالية ،عامدها العمل الجامعي
والتشجيع عىل االبتكار واإلبداع ،وليس ذلك بغريب عىل املؤسسة
التي تسعى بشكل دائم لالرتقاء مبنظومة خدماتها املقدمة ملختلف
فئات املتعاملني ،عالو ًة عىل التزامها بتطوير بيئة العمل للموظفني.
ما أبرز الجوائز والتكرميات التي حصلت عليها؟
ترشفت بتكرميي من قبل سعادة محمد عبدالله الجرمن مدير عام
مواصالت اإلمارات حني عدت لاللتحاق بالعمل بعد االنتهاء من أداء
الخدمة الوطنية سنة .2015
ما أبرز التحديات التي واجهتكم؟ وما أهم خططكم املستقبلية؟
أبرز التحديات التي واجهتها أثناء عميل أنني كنت أعمل وأدرس يف
الوقت نفسه ..كان ال بد يل حينها من تكريس كل وقتي لعميل ،عىل
أال أهمل دراستي أيضاً ،وقد متكنت ولله الحمد من إمتام دراستي
والتخرج.
أما خططي املستقبلية فتتمحور حول إكامل دراستي عالو ًة عىل
رغبتي يف تطوير املؤسسة مبا يخدم دولتنا الحبيبة ،ذلك أن اإلنسان
ال بد له من تطوير ذاته باستمرار ،وأن ال يتوقف عن بذل الجهد
يف سبيل االرتقاء ،السيام يف عرص اإلبداع واالبتكار الذي يلح علينا
لتطوير أنفسنا باستمرار.
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عليهم عن طريق عدة إجراءات واحتياطات ..منها عىل سبيل املثال يل أو لغريي ،لهذا أسعى دامئاً لرفع مستوى املؤسسة عرب تقديم كل
ال الحرص التأكد من تطبيق منظومة واجراءات السالمة من خالل ما هو جديد واالبتعاد عن التقليد واألعامل الروتينية.
الرقابة امليدانية ،واملراقبة اإللكرتونية للحافالت ،وعقد دورات
تدريبية وتثقيفية للسائقني واملرشفات عىل كيفية التعامل مع ما هوايات عبدالعزيز السويدي التي ميارسها يف أوقات الفراغ؟
متابعة املباريات ،الجري ،كرة القدم ،الصيد.
األطفال وإيصالهم ملنازلهم بسالم.
كلمة أخرية.
يف العمل؛ ما الذي يحبه السويدي وما الذي ال يحبه؟
أسال الله تعاىل أن يوفقنا ملا هو خري ألجل أبنائنا الطلبة وألجل
أحب التحدي واألعامل الجدية وأسعى لرفع مستوى الخدمة املقدمة األمانة التي بني أيدينا ..وألجل وطننا الغايل ..شاكراً لكم هذه
للمتعاملني ،ويف املقابل ال أحب “الروتني” ،إذ أرى أن التحدي من االستضافة الكرمية.
أولياتنا يف املؤسسة ليك نرتقي ونحافظ عىل مواقعنا الريادية يف
أجواء املنافسة من املؤسسات األخرى ،أما الروتني فيش ٌء ٌ
ممل سواء
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كيف ترون عالقة مواصالت اإلمارات مع رشكائها من املؤسسات
ٌ
الحكومية يف إمارة عجامن يف ظل النهضة الشاملة التي تنتهجها سعادة املتعاملني أيضاً
سام تسعى مواصالت اإلمارات
هدف ٍ
لتحقيقه ،ما هي الجهود املبذولة من قبل الفرع لتحقيق هذا
اإلمارة؟
الهدف؟
هي عالقة وطيدة جداً ،وتشكل عنرصاً هاماً ومساعداً بارزاً يف نهضة
اإلمارة ،فنحن يف مواصالت اإلمارات نسعى دامئاً لكسب ثقة رشكائنا سعادة املتعامل من سعادتنا؛ فنحن يف املؤسسة ندرك بأننا موجودون
يف القطاعني الحكومي والخاص وتعزيز عالقاتنا االسرتاتيجية معهم ،هنا ألجل املتعامل وأن هدفنا إسعاده ،وللوصول إىل هذا الهدف
وذلك من خالل تقديم الخدمات وتنفيذ الخطط والربامج املشرتكة فإننا نبذل أقىص ما نستطيع إلرضائه ،ونقدم خدماتنا بأعىل جودة
وصوالً لألهداف املرسومة ،عالو ًة عىل التزامنا بتقديم خدمات تلبي ممكنة للتأكد من أن املتعامل سعيدٌ بالخدمة التي تلقاها ،كام نقوم
التطلعات وتفوق التوقعات ،كام نحرص باستمرار عىل تطوير تلك بالعديد من األمور للتأكد من ذلك ،حيث نجري عىل سبيل املثال
العالقات من خالل فرص الرعاية التي تتيحها املؤسسة ،وكذلك استبيانات دورية للوقوف عىل مدى سعادة املتعاملني ورضاهم
املشاركة يف املعارض واملبادرات واألنشطة املختلفة التي تقوم بها عن خدماتنا ،كام نتواصل مع املتعامل بعد تلقيه الخدمه أو إنجاز
العمل للتأكد من تلبية تطلعاته ومعالجة أي مالحظات قد تكون
املؤسسات األخرى.
لديه ،ونقوم يف اإلطار نفسه بتوزيع استامرات عىل املدارس ملتابعة
انتهجت دولة اإلمارات سياسة اإلبداع واالبتكار والسعادة يف بيئة مالحظاتهم ومقرتحاتهم ومعرفة مدى رضا املجتمع املدريس بجميع
العمل ،كيف وظفتم هذه التوجهات يف بيئة العمل لديكم يف أطيافه عن خدماتنا.
من خالل إدارتكم لفرع املواصالت املدرسية يف عجامن؛ كيف
الفرع؟
تصفون هذه املهمة؟ وما أهم الجهود املبذولة للحفاظ عىل سالمة
اإلبداع واالبتكار والسعادة أمو ٌر يف غاية األهمية يف كل مؤسسة ،هذه األجيال؟
ونحن نسعى لتكريس هذه املفاهيم يف مؤسستنا حتى أصبحت تلك
تقوم املؤسسة بجهود كبرية وجبارة للحفاظ عىل سالمة الطلبة
القيم جزءاً من ثقافة العمل يف مواصالت اإلمارات.
ومن ناحيتنا؛ تتم ترجمة هذا التوجه عىل أرض الواقع من خالل املنقولني ،وهي تدرك جيداً الدور املهم والتحدي الكبري الذي تحمله
تنفيذ قرارات الؤسسة ،وحسن إدارة العمليات التشغيلية للسائقني ،عىل عاتقها.
طالب وطالبة
وإيالء اهتامم كبري بتدريب السائقني واملرشفات ،والشك أن سعادة بدورنا؛ نقوم وبشكل يومي بنقل ما يقارب 9,700
ٍ
املوظف وتطوير قدراته اإلبداعية واالبتكارية من أهم واجباتنا موزعني عىل  30مدرسة ،وذلك بواسطة  168حافلة ،وتحافظ عىل
وأولياتنا أيضاً ملا يف ذلك من أث ٍر كبري عىل أداء املؤسسة بالكامل ،سالمة الطلبة داخل تلك الحافالت  98مرشفة نقل وسالمة.
وسينعكس بالرضورة باإليجاب عىل تعاملنا مع مختلف الجهات ويرسين هنا التأكيد عىل التزامنا باملحافظة عىل سالمة الطلبة من
ذات الصلة كإدارات املدارس وأولياء األمور ،والرشطة واملستشفيات خالل الحرص عىل إيصالهم ملنازلهم ساملني بشكل يومي ،وقد
استدعت هذه األمانة منا بذل كل ما لدينا من جهد للمحافظة
واملؤسسات األخرى..

