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مواصــالت ا�مــارات تفــوز بجائــزة أفضــل حملــة ابتــكار � 
�ال السالمة املروريـــــــة � القطــــــاع الــــــحكومي

املؤسسة ت�م عقود� جديدة مع 4 مدارس 

خاصة � مناطق �تلفـــــــة من الدولــــــة

ΩGóà°ùe ƒ‰h á∏eÉµàe äÓ°UGƒe..رؤيتنا

و تصدر تقريرها
السنوي لعام  2016
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الجـوائـــز والشهادات:

 الرؤية
التميز والريادة في المواصالت والخدمات المستدامة.

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.

أكبر محاضرة إسعافات
أولية في العالم 

جائزة الشرق ا�وسط
للتميز في الحكومة
والخدمات ا�لكترونية

جائـــزة "آسيـــا والمحيــط الهـــادي 
 " APEA 2016  عمـــال	لــرواد ا

الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية 
للمؤسسات

جائزة أفضل بيئة عمل على مستوى جائزة أفكار بريطانية 
قارة آسيا

وسامين ذهبيين في "القيادة الحكيمة" 
و"التميز والجودة"

جائزة الشرق ا	وسط
للطرق والجسور

جائزة سمو وزير الداخلية – فئة 
الشريك المثالي – عجمان

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

ا¢لكترونية الحكومية 
Middle East Business Leaders 

Awards

جائزة أفكار أمريكية
جائزة ستيفي العالمية

أكبر محاضرة إسعافات
أولية في العالم 

نشرة شهرية تصدرها إدارة االتصال الحكومي

اإلشراف العام
حنـان محمد صقر

هيئة التحرير
هند شاكر

حسام عرفة

فؤاد محمد علي

إيمان األميري

إعداد وإخراج
كلثم درويش العسكر 

للتواصل:

هاتف:2090927 04

فاكس: 2863050 04

ص.ب: 5757 دبي

etmag@et.gov.ae:البريد اإللكتروني

www.et.gov.ae :الموقع اإللكتروني

مدير التحرير
عبد اهلل محمد حسن

مـــــحتويــــــات العــــــدد

الغسيل  على  الطلب  ارتفاع   31.5%
الجاف من مواصالت اإلمارات خالل 2016

خليفه سالم الخالدي :
حب  المؤسسة  في  مسيرتي  “علمتني 

التحدي والمثابرة”

تخريج 11 موظفًا وموظفة

من برنامج قيادات المستقبل بمواصالت اإلمارات
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من خالل مشروعها الفني الذكي “المساعدة على الطريق”

مواصالت اإلمارات تفوز بجائزة أفضل حملة ابتكار في مجال السالمة المرورية في القطاع الحكومي

أخبار رئيسية

بالجائزة  اإلمارات  ملواصالت  الطريق”  عىل  “املساعدة  مرشوع  فاز 

لعام  والجسور  للطرق  األوسط  الرشق  منتدى  لفعاليات  املصاحبة 

2017 الذي نظمته وزارة تطوير البنية التحتية مؤخراً، وذلك عن فئة 

أفضل حملة ابتكار يف مجال السالمة املرورية يف القطاع الحكومي.

وقد تسلم سعادة محمد عبدالله الجرمن مدير عام املؤسسة الجائزة 

من معايل الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير 

فندق  يف  املناسبة  بهذه  أقيم  الذي  الحفل  خالل  التحتية  البنية 

وكيل  املنصوري  املهندس حسن  اإلنرتكونتننتال ديب بحضور سعادة 

وزارة تطوير البنية التحتية باإلنابة وسعادة الدكتور املهندس عبدالله 

الكثريي مدير عام الهيئة االتحادية للمواصالت الربية والبحرية وعدد 

من الجهات املسؤولة عن قطاع الطرق والجسور عىل مستوى املحيل 

ومنطقة الخليج العريب والرشق األوسط .

وأعرب سعادة محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصالت اإلمارات 

املرموقة،  الجائزة  هذه  عىل  املؤسسة  لحصول  البالغ  رسوره  عن 

النقل  مجاالت  يف  املؤسسة  تبذلها  التي  الجهود  بنجاح  واعتزازه 

االستثامرية  األهداف  بني  والدمج  الفنية،  والخدمات  واملواصالت 

واألهداف البيئية واملجتمعية، مبا يعكس الحرص املتواصل للمؤسسة 

البالغ  واالهتامم  املرورية،  السالمة  معدالت  أعىل  تحقيق  عىل 

نقل  خدمات  لتقديم  الرامية  واملبادرات  املشاريع  وتبني  بطرح 

آمنة ومستدامة تواكب توجهات الدولة نحو توفري خدمات متميزة 

وذكية وفق أفضل املامرسات العاملية املتبعة، وضامن تحقيق أعىل 

مستويات الرضا والسعادة لهم.

وأّكد الجرمن أن الخربة العريقة ملواصالت اإلمارات التي متتد ألكرث 

السالمة  ومستويات  نتائج  بتعزيز  التام  والتزامها  عاماً،   35 من 

إيجابية  انعكس بصورة  بالتعاون مع رشكائها،  الطرق  املرورية عىل 

يصب  قوياً  منوذجاً  لتصبح  أهلها  ما  املؤسسة،  عمليات  كافة  عىل 

كل اهتاممه عىل تحقيق التمّيز يف كافة مجاالتها، وتوفري كافة سبل 

السالمة ملتعامليها، حيث استلهمت اسرتاتيجيتها الطموحة من رؤى 

القيادة الرشيدة، وتطلعات املجتمع، ومتطلبات التنمية املستدامة.

وأشار الجرمن إىل أن فوز املؤسسة عن فئة أفضل حملة ابتكار يف 

الذي  والسالمة  التمّيز  بنهج  اعرتافاً  تعد  ال  املرورية  السالمة  مجال 

تدعم  التي  الرشيدة  القيادة  رؤى  ترتجم  وإمنا  املؤسسة،  تتبّناه 

من  يعزز  الذي  األمر  التميز،  استدامة 

عىل  السيام  وحضورها  املؤسسة  مكانة 

مبؤرشات  املرتبطة  األهداف  مستوى 

السالمة.

املهندس  أفاد  الفائز،  املرشوع  وحول 

لدائرة  التنفيذي  املدير  الهرمودي  عامر 

الخدمات الفنية يف املؤسسة بأن مرشوع 

خدمة  هي  الطريق”  عىل  “املساعدة 

متكاملة ال تتقيد بزمان ومكان محددين، 

واملال،  والجهد  الوقت  توفري  وتسهم يف 

حيث تعترب األوىل من نوعها عىل مستوى الدولة مبنهجيتها املبتكرة 

بداية 2015،  بتقدميها منذ  املؤسسة بارشت  أن  إىل  والذكية، مشرياً 

حزمة  يف  والذكية  االستثامرية  واملشاريع  الخطط  ضمن  وتندرج 

الخدمات التي تقدمها مواصالت اإلمارات لألفراد. 

منها  إيجابية عديدة  نتائج  أمثر عن  أن املرشوع  الهرمودي  وأوضح 

تحسني جودة خدمات النقل عىل الطريق، ومواجهة التحديات التي 

الساعة، من خالل  مدار  أي وقت عىل  الطريق يف  رّواد  تواجه  قد 

كادر فني متخصص ومؤهل للتعامل باحرتافية ورسعة مع مختلف 

الحاالت الفنية الطارئة، يصل إىل املتعامل يف زمن قيايس ال يتعدى 

30 دقيقة يف أي مكان يف الدولة من خالل تحديد موقعه بعناية عرب 

استخدام التقنيات الحديثة يف التتبع، حيث تعترب خدمة “املساعدة 

لخدمات  نوعية  إضافة  تعد  شاملة  متكاملة  خدمة  الطريق”  عىل 

املؤسسة كونها الكرتونية وذكية ومرتبطة بغرفة عمليات خاصة يف 

املؤسسة.

للمؤسسة  تتيح  الخدمة  أن  إىل  وأشار 

من مساعدة قائدي املركبة عىل الطريق 

أو  للتوقف  مركباتهم  تتعرض  ممن 

الحاجة  وتستدعي  املفاجئ،  العطل 

شحن  أو  إطاراتها  تبديل  أو  قطرها  إىل 

أو  أقفالها  تعطل  حال  يف  أو  بطارياتها 

الحاجة إىل الوقود وغريها من الخدمات 

األخرى، وذلك خالل وقت قيايس يسهم 

يف توفري الوقت والجهد.

يذكر أن املرشوع ذاته حصد يف فرباير من العام الحايل بجائزة ديب 

للنقل املستدام يف دورتها التاسعة عن فئة السالمة للتنقل، باعتبارها 

مبادرة تندرج ضمن خطط ومشاريع التوسع االستثامري والذيك يف 

حزمة الخدمات التي تقدمها مواصالت اإلمارات لألفراد، انسجاماً مع 

رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بالتوسع يف طرح وتطوير الخدمات 

التفاعلية واملبارش مع املتعاملني.
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 2016 لعام  الشامل  السنوي  تقريرها  اإلمارات  مواصالت  أصدرت 

باللغتني  وجاء  واعدة”،  آفاق  نحو  رائدة..  “خطوات  عنوان  تحت 

للسنة  وجمع  وإلكرتونية،  ورقية  وبنسختني  واإلنجليزية  العربية 

الرابعة عىل التوايل بني التقرير السنوي املعتاد للمؤسسة وبني تقرير 

االستدامة الرابع لها، وقد متكن اإلصدار الجديد كسابقيه من تلبية 

معايري اإلفصاح )Materiality Disclosures( التي تضمنتها الحزمة 

.GRI الرابعة من أطر املبادرة العاملية إلعداد التقارير

وتناول التقرير يف أبوابه الخمسة نتائج أعامل جميع مراكز األعامل 

الوحدات  أنشطة  وكذلك  األربع،  اإليرادية  الدوائر  ضمن  املوزعة 

واملبادرات  الفعاليات  عىل  عالوًة  لها،  التابعة  املختلفة  التنظيمية 

واملسؤولية  االستدامة  ومجاالت  البيئي  الصعيد  عىل  املتنوعة 

االسرتاتيجي  النهج  عىل  بداية  الضوء  ملقياً  والوطنية،  املجتمعية 

الجديد للمؤسسة، الذي بدأ تطبيقه بعد انقضاء الخطة االسرتاتيجية 

.2014-2016

الرتبية  وزير  الحامدي،  إبراهيم  بن  املهندس حسني  معايل  وأوضح 

والتعليم رئيس مجلس إدارة مواصالت اإلمارات، يف كلمته التقدميية 

للتقرير؛ أن الخطة االسرتاتيجية الجديدة توفر بعداً إضافياً ملقومات 

النجاح وتعزيز اإلنجازات املالية واملؤسسية واملجتمعية مبا تتضمنه 

من رؤية واضحة وأهداف طويلة املدى، الفتاً إىل أن أهمية الخطة 

تكمن يف أنها تواكب االحتياجات املستقبلية املختلفة يف الدولة خالل 

السنوات القادمة.

يف  املؤسسة  أحرزته  الذي  النوعي  التقدم  عىل  معاليه  أثنى  وقد 

وخارجها،  الدولة  داخل  لعملياتها  التشغيلية  الكفاءة  عىل  الرتكيز 

مشيداً بالجهود التي جرى تكريسها لخدمة البيئة واملجتمع وخلق 

أخبار رئيسية

GRI استجابة ألعلى معايير اإلفصاح وفقًا للمبادرة العالمية إلعداد التقارير

مواصالت اإلمارات تصدر تقريرها السنوي الشامل لعام  
2016 تحت عنوان “خطوات رائدة.. نحو آفاق واعدة”
الحمادي: “تكمن أهمية الخطة االستراتيجية الجديدة لمواصالت اإلمارات في أنها تواكب االحتياجات المستقبلية   -

المختلفة في الدولة خالل السنوات القادمة”.
- الجرمن: “ارتفعت إيرادات مواصالت اإلمارات إلى 2.395 مليار درهم وبنسبة نمو بلغت 10.6%”.

بيئة عمل محفزة ومبتكرة. 

مواصالت  عام  مدير  الجرمن  عبدالله  محمد  سعادة  أكد  بدوره؛ 

االسرتاتيجية  خطتيها  بنجاح  أنهت  املؤسسة  أن  كلمته  يف  اإلمارات 

األهداف  مؤرشات  تحقيق  تم  حيث   ،2014-2016 واالستثامرية 

االسرتاتيجية بنسبة %98، مشرياً إىل اعتامد املؤسسة عىل عدد من 

الركائز االسرتاتيجية لتنفيذ خطة 2021-2017، منها تعزيز الجانب 

التجارية  العالمة  وتعزيز  السوقية  الحصة  وتوسيع  االستثامري 

للمؤسسة من خالل رصد الفرص الكامنة والواعدة يف سوق العمل 

محلياً وخارجياً.

وأوضح سعادته أن املؤسسة واصلت نجاحاتها املستهدفة يف تحقيق 

النمو املايل والتشغييل يف معظم األنشطة واألعامل القامئة؛ ال سيام 

اإلمارات  مواصالت  إيرادات  ارتفعت  إذ  املالية،  النتائج  عىل صعيد 

إىل 2.395 مليار درهم وبنسبة منو بلغت %10.6، بينام ارتفع صايف 

األرباح أيضاً إىل 182.4 مليون درهم، وبنسبة منو %25 عن 2015، 

املال، و3.019  رأس  للعائد عىل  نسبة  املؤسسة 61%  فيام سجلت 

مليار درهم إلجاميل أصولها.

وكشف سعادته عن بلوغ العدد اإلجاميل ملوظفي املؤسسة بنهاية 

العام املايض 21,647 موظفاً وموظفة، منهم 3,759 موظفاً وموظفة 

أسطول  إجاميل  بلغ  فيام  املنرصم،  العام  خالل  باملؤسسة  التحقوا 

املؤسسة 22,069 مركبة وحافلة منها 5,522 حافلة مدرسية مكنت 

املؤسسة من تقديم خدمات النقل املدريس لـ 236,637 طالباً وطالبة 

يومياً طوال العام الدرايس املايض 2015/2016، وذلك إىل 665 مدرسة 

أمثرت  التي  املؤسسة  بجهود  مشيداً  خاصة،  مدرسة  و58  حكومية 

نتائج مرضية يف الحد من البصمة الكربونية وضبطها عىل الرغم من 

الزيادة املطردة يف حجم األسطول واألعامل واملوارد البرشية.

لدائرة  التنفيذي  املدير  صقر،  حنان  السيدة  أكدت  جانبها؛  من 

الخدمات املؤسسية مبواصالت اإلمارات؛ أن إصدار التقرير السنوي 

الشامل للمؤسسة ميثل امتداداً لجهودها املؤسسية وترجمًة دقيقة 

وفقاً  أُِعدَّ  أنه  السيام  واإلفصاح،  والشفافية  الحوكمة  قيم  اللتزامها 

لحزمة املبادئ التوجيهية G4 من اإلفصاحات القياسية املعتمدة من 

GRI“ )Global Reporting ini-  “املبادرة العاملية إلعداد التقارير

.)tiative

رائدة..  “خطوات  عنوان  يحمل  الذي  التقرير،  أن  صقر  وأوضحت 

نحو آفاق واعدة”؛ يتضمن خمسة أبواب رئيسية كام جرت العادة يف 

التقارير السابقة، تغطي كافة الجوانب بدءاً من التعريف باملؤسسة 

العمل  وسياسات  وبأنظمة  بخدماتها  لحقت  التي  واملستجدات 

واالسرتاتيجيات وانتهاًء بجهود املؤسسة يف مجال البيئة واالستدامة 

واملسؤولية املجتمعية، مروراً باملساهمة املالية ونتائج مراكز األعامل، 

واملبادرات املوجهة للفئات املعنية كلها مبا يف ذلك املتعاملني والرشكاء 

واملوردين واملوارد البرشية.. مشريًة إىل أنه بإمكان املهتمني االطالع 

عىل التقرير بصيغته اإللكرتونية أو تحميله من عىل املوقع اإللكرتوين 

للمؤسسة، إضافًة إىل قاعدة البيانات عىل املوقع اإللكرتوين للمبادرة 

.)GRI )www.globalreporting.org العاملية إلعداد التقارير

يذكر أن املبادرة العاملية إلعداد التقارير GRI، هي منظمة عاملية 

املتحدة األمريكية عام  الواليات  غري ربحية تأسست يف بوسطن يف 

1997، وترتكز جهودها يف مجال االستدامة، من خالل حث املنظامت 

واملؤسسات الحكومية والخاصة حول العامل عىل تعزيز جهودها تجاه 

وسياسات  أساليب  وانتهاج  واإلفصاح،  والحوكمة  االستدامة  قضايا 

الخاصة  واملعايري  األطر  بتطوير  املنظمة  وتقوم  املستدامة،  التنمية 

بإعداد تقارير االستدامة التي تصدرها تلك الجهات املختلفة، وكانت 

قد وضعت الحزمة األوىل من تلك األطر عام 2000، فيام شهد العام 

الحزمة  إصدار  مؤخراً  تم  فيام  منها،  الرابعة  الحزمة  إصدار   2013

نوعها  من  األوىل  العاملية  املعايري  تعترب  والتي   GRI Standards

لتقارير االستدامة، وقد تم تطويرها من قبل املجلس العاملي ملعايري 

.)GSSB( االستدامة
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اإلسرتاتيجية للمؤسسة، ويدعم الربنامج مبادرات مواصالت اإلمارات 

بإعداد  املتمثلة  الرشيدة  تطلعات حكومتنا  تواكب  التي  وتوجهاتها 

عىل  وقادرة  ومؤسسياً،  اسرتاتيجياً  ومؤثرة  ملهمة  قيادات حكومية 

لآلخرين  املستمر  والتحفيز  الفريق  العمل، وخلق روح  فرق  قيادة 

عىل  والتحفيز  الذاتية  القدرات  بناء  إىل  باإلضافة  قدراتهم،  وبناء 

التعليم املستمر، حيث تركز املؤسسة بشكل كبري عىل تعزيز الثقافة 

للعمل  موظفيها  جميع  وتشجع  لديها،  املستوى  رفيعة  التنظيمية 

وفق مبادئ وقيم الجودة والكفاءة واالحرتافية يف األداء.

وأوضحت أنه مع نهاية وختام الربنامج خضع املشاركني الختبارات 

الكرتونية تم عىل أساسها تقييمهم من قبل الجمعية دون أي تدخل 

من املؤسسة يف نتائج التقييم، كام أنجز املشاركني يف الربنامج مشاريع 

يضمن  مبا  تعلمه  تم  ما  لتطبيق  مقرتحاً  خاللها  من  عرضوا  تخرج 

الخطط  متطلبات  وتلبية  الربنامج،  من  القصوى  االستفادة  تحقيق 

االسرتاتيجية، وتويل املهام القيادية مستقباًل.

من جانبها، قالت شام الحريز مراقب جودة وتطوير -إحدى خريجات 

الربنامج-، “إن برنامج قيادات املستقبل أسهم بشكل مبارش يف تطوير 

مهارايت القيادية، خاصة وأن الربنامج تم إعداده عىل أيدي مدربني 

أكفاء غرسوا الفكر القيادي يف أنفس املشاركني”، مؤكدة أن الربنامج 

فتح آفاقا أوسع ملعنى القيادة وأساليبها وسبل تحقيقها، كام عربت 

تطوير  يف  البالغ  لالهتامم  اإلمارات،  ملواصالت  شكرها  جزيل  عن 

موظفيها ومنحهم العديد من الفرص التطويرية .

يف حني أوضح طالل األنصاري مساعد قانوين– أحد خريجي الربنامج-، 

الشابة وتوليهم  القيادات  لتأهيل  برنامج قيادات املستقبل جاء  أن 

مناصب قيادية وتحقيق الذات وتطوير الكفاءة، مؤكداً أن الربنامج 

سمح  للمشاركني بأخذ فرصتهم يف تويل املسؤولية، ما يشري إىل رؤية 

املؤسسة التي تنبثق من رؤية القيادة الرشيدة للدولة بأن بناء الوطن 

وتطويره بسواعد أبناءه.

برامج ومبادرات تعكس  أطلقت عدة  اإلمارات  أن مواصالت  يذكر 

قياداتها  واستثامر  لنمو  الخصبة  البيئة  لتوفري  تتبناه  الذي  الحرص 

البيضاء،  النقاط  نظام  منها  املؤسيس،  األداء  وتطوير  املستقبلية، 

و”شكراً”، و”أحسنت”، و”طموح”، وغريها من الربامج. 

اإلمارات  مواصالت  عام  مدير  الجرمن  عبدالله  محمد  سعادة  كرم 

وذلك خالل  املستقبل،  قيادات  برنامج  الثانية من خريجي  الدفعة 

الحفل الذي عقد يف مبنى اإلدارة العامة بديب، بحضور فريـال توكل 

املدير التنفيذي لدائرة الخدمات املساندة، وعدد من مدراء اإلدارات 

ولفيف من املوظفني.

وقال الجرمن يف كلمته خالل الحفل الذي تضمن تكريم 11 موظفاً 

واستثامرها  الواعدة  طاقتها  هم  املؤسسة  موظفي  إن  وموظفة 

األمثل نحو املستقبل لتحقيق أهدافها االسرتاتيجية، وأكد عىل حرص 

لتويل  املتميزة  البرشية  مواردها  تأهيل  عىل  اإلمارات  مواصالت 

تندرج  حيث  وجدارتهم،  بكفاءتهم  تليق  وقيادية  إرشافية  مناصب 

هذه الخطوة ضمن خطة اسرتاتيجية مدروسة طويلة املدى تهدف 

إىل إرساء ثقافة مؤسسية ترتكز عىل إعداد وتطوير الكفاءات البرشية 

القيادية واإلبداعية يف مختلف اإلدارات  تنمية مهاراتهم  من خالل 

ومراكز األعامل والفروع التابعة لها.

وأضاف إن تأهيل ومتكني كفاءات املؤسسة من خالل برنامج قيادات 

املستقبل يعد إحدى القنوات واألدوات التي تسهم يف إعداد قادة 

مؤهلني يتمتعون مبهارات قيادة خطط التطوير والتحسني والتغيري، 

التي  الرائدة  املكانة  وتعزز  املتعاملني  سعادة  تحقيق  تضمن  التي 

بلغتها مواصالت اإلمارات.

املؤسسة ومساعيها  إىل جهود  اإلمارات  مواصالت  عام  مدير  وأشار 

لتطوير كفاءاتها يرتبط ارتباطاً وثيقاً ببيئة العمل الخصبة واإليجابية، 

والخربات  املواهب  الستقطاب  توفريه  عىل  املؤسسة  تركز  ما  وهذا 

وصقلها، كونه عاماًل مهاًم ومحفزاً أساسياً لهم، حيث ال ميكن اعتبار 

أو ثانوياً، وإمنا واجب  بيئة العمل املناسبة واملحفزة خياراً هامشياً 

وعامل حتمي وحيوي ال ميكن تجاوزه أو إغفاله من قبل املؤسسات 

أخبار رئيسية

البرنامج استمر 12 شهرًا وباعتماد من الجمعية األمريكية لتطوير القيادات

تخريج 11 موظفًا وموظفة
من برنامج قيادات المستقبل بمواصالت اإلمارات 

الراغبة يف الوصول إىل أعىل درجات التميز والريادة.

وأفاد الجرمن أن مواصالت اإلمارات عىل ثقة بأن تدريب وتطوير 

الكوادر الوطنية سيثمر جهوداً واعدة تصب نحو مزيد من النهوض 

تطوير  يف  حيوياً  دوراً  سيلعبون  حيث  املجاالت،  كافة  يف  والتقدم 

املؤسسة عىل املدى الطويل.

الخدمات  لدائرة  التنفيذي  املدير  توكل  فريـال  قالت  جهتها،  من 

حيث  البرشية،  التنمية  قادة  إلعداد  تطمح  املؤسسة  إن  املساندة 

توظيف  عىل  البرشية  املوارد  إدارة  يف  املؤسسة  سياسة  تقترص  ال 

األفراد فحسب، وإمنا تجاوزتها نحو إطالق آليات ومبادرات تطويرية 

تسهم يف تعزيز املهارات القيادية إلعداد نخبة إدارية مؤهلة وقادرة 

ينسجم  الذي  األمر  والجودة،  واإلبداع  التميز  مفاهيم  نرش  عىل 

تطلعات  تواكب  التي  وتوجهاتها  اإلمارات  مواصالت  مبادرات  مع 

ومؤثرة  ملهمة  قيادات حكومية  بإعداد  املتمثلة  الرشيدة  حكومتنا 

اسرتاتيجياً ومؤسسياً.

وأكدت توكل أن الربنامج يسعى لتشجيع الكفاءات املواطنة املؤهلة 

التطويرية  الخطط  وتنفيذ  ووضع  الوظيفية،  مساراتهم  لتخطيط 

التطور  وفرص  التوظيف  خطط  الربنامج  يدعم  كام  بهم،  الخاصة 

املهني، موضحة أن برنامج “قادة املستقبل” متيز هذا العام باعتامد 

 ASMC القيادات  لتطوير  األمريكية  الجمعية  قبل  من  محتوياته 

بوالية إلينوي كربنامج تطوير قيادات متكامل باسم “شهادة قيادات 

ويحصل  اإلمارات،  مواصالت  ملوظفي  خصيصاً  مصمم  املستقبل” 

املشاركني يف نهاية الربنامج عىل شهادات معتمدة من الجمعية ألول 

مره يف نطاق املؤسسة. 

الذي يستمر عىل مدى إثنى عرشة شهراً، تم  الربنامج  وأضافت أن 

إعداده وفق رؤية مدروسة تتامىش مع أهداف ورسالة الخطة
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مواصالت اإلمارات تشارك وزارة الطاقة في إطالق 
برنامج محفزات استخدام المركبات الكهربائية

ضمن مشاركتها يف برنامج املرسعات الحكومية، شاركت مواصالت 

محفزات  من  مجموعة  إطالقها  لدى  الطاقة  وزارة  مع  اإلمارات 

استخدام  تشجيع  اىل  تهدف  التي  الكهربائية،  املركبات  استخدام 

السيارات الكهربائية للمساهمة يف تقليل البصمة الكربونية وتحقيق 

التنمية املستدامة. 

وقال معايل سهيل بن محمد فرج فارس املزروعي وزير الطاقة، إن 

التحول نحو استخدام السيارات الكهربائية يعد خياراً مناسباً لتطلعات 

ثاين  غاز  انبعاثات  وخفض  الطاقة،  مصادر  بتنويع  املتعلقة  الدولة 

أكسيد الكربون، وتحسني جودة الهواء ومؤرش خفض انبعاثات ثاين 

أكسيد الكربون للفرد، ما يساهم يف تعزيز تنافسية الدولة وتحقيق 

مؤرش سعادة املجتمع وانتهاج مفاهيم التنمية املستدامة. 

وشهد معايل سهيل املزروعي توقيع سعادة محمد عبدالله الجرمن 

توفري  بشأن  تفاهم  مذكرات  عدة  اإلمارات  مواصالت  عام  مدير 

اتحادية  جهات  وستة  اإلمارات  مواصالت  بني  الكهربائية  املركبات 

وهي وزارة الطاقة ووزارة التغري املناخي والبيئة، ووزارة تطوير البنية 

التحتية، ووزارة الصحة ووقاية املجتمع، والهيئة االتحادية للتنافسية 

استثمـــــــــار

واإلحصاء، والهيئة االتحادية للمواصالت الربية والبحرية.

التي تبذلها مختلف  الجهود  الجرمن  و مثن سعادة محمد عبدالله 

املؤسسات الحكومية يف الدولة من أجل ابتكار الحلول لالنتقال إىل 

قيادتنا  توجهات  يحقق  مبا  صنعه،  يف  الفاعلة  واملشاركة  املستقبل 

للثقة  تقديره  بالغ  عن  معرباً  املجتمع،  وإسعاد  الرشيدة يف خدمة 

التي منحها فريق عمل املرسعات الحكومية للخدمات التي تقدمها 

عرب  البيئي  التلوث  تحديات  مواجهة  مجال  يف  اإلمارات  مواصالت 

التقنيات الحديثة يف قطاع النقل واملواصالت التي تنتهجها املؤسسة.

مبادراتها  تنفيذ  تواصل  اإلمارات  مواصالت  إن  الجرمن  وقال 

 ،2021 اإلمارات  رؤية  تحقيق  يف  للمساهمة  الرامية  االسرتاتيجية 

واملشاركة يف إيجاد الحلول املناسبة والفعالة لبلوغ أهدافها، موضحاً 

بأن املؤسسة أعلنت يف وقٍت سابق عن مشاريع رائدة تواكب هذه 

التوجهات من بينها إطالق املنظومة الذكية لسالمة الطلبة، وتطبيق 

نظام السالمة املرورية عىل الطرق يف مركباتها وفق املواصفة القياسية 

)ISO39001:2012(، وتوفري خدمات النقل عرب املركبات الكهربائية، 

وتوفري خدمات تحويل املركبات للعمل بالغاز الطبيعي، إضافة إىل 

مرشوع تجديد اإلطارات وغريها من االبتكارات.

االسرتاتيجيني؛ وقعنا مجموعة من  وأضاف: “وبالتعاون مع رشكائنا 

التي  البيئية  الحلول  من  االستفادة  بغية  وذلك  التفاهم،  مذكرات 

توفرها املؤسسة يف قطاع النقل عرب أسطولها من املركبات الكهربائية، 

والتي حققت مؤخراً قفزة نوعية بزيادة الطلب عليها، نظراً الرتفاع 

الحفاظ  يف  ومساهامتها  املركبات  ودور هذه  بأهمية  الوعي  نسبة 

عىل البيئة”.

تجسيد  مبثابة  الخطوة  هذه  اإلمارات  مواصالت  عام  مدير  واعترب 

بني  املنشود  التكامل  تحقيق  يف  الرشيدة  حكومتنا  لتطلعات 

املؤسسات الحكومية ومبا يلبي املرسعات واالستحقاقات الحكومية 

خالل الفرتة املقبلة من خالل تضافر جميع الجهود واإلمكانات من 

املؤسسات والرشكات الحكومية والخاصة، لدعم املشاريع واملبادرات 

التي تضمن سعادة املواطن وحامية حقوق األجيال، مؤكداً ترحيب 

تلك  تحقيق  يف  تسهم  أن  شأنها  من  مشاريع  أية  بتبني  املؤسسة 

التوجهات. 
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يمتد إلى 5 سنوات 

32 مركبة  مواصالت اإلمارات تبرم عقدًا لتوفير 
بسائقيها لشركة النصر للمقاوالت

أبرمت مواصالت اإلمارات ممّثلة مبركز أبوظبي للنقل والتأجري عقداً 

متنوعة  مركبة   32 توفري  مبوجبه  ويتم  للمقاوالت  النرص  مع رشكة 

االستخدام بسائقيها.

أن  والتأجري  للنقل  أبوظبي  مركز  مدير  أبوسعدة  إبراهيم  وأفاد 

العقد املربم مع رشكة النرص عىل امتداد 5 سنوات مقبلة ما هو إال 

متعامليها  لدى  اإلمارات  مواصالت  بها  تحظى  التي  للثقة  إنعكاس 

من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، مؤكداً قدرة فرق العمل 

املؤهلة واملتميزة العاملة يف املؤسسة عىل الوفاء مبتطلبات العقود 

عىل الوجه األمثل. 

من  لديه  مبا  املركز  أن  والتأجري  للنقل  أبوظبي  مركز  مدير  وأشار 

إمكانات برشية ومادية قوامها نحو 2400 سائق مؤهلني ومدربني 

وأسطوالً يزيد عن 4600 مركبة متنوعة االستخدامات؛ ملتزم بتقديم 

والتأجري  النقل  قطاع  يف  واملتخصصة  املنوعة  الخدمات  من  حزمة 

بكفاءة وجودة عالية تلبي رضا العمالء والرشكاء. 

ومبوجب  املؤسسة  أن  والتأجري  للنقل  أبوظبي  مركز  مدير  وأوضح 

العقد املربم ستقوم بتوفري عدد 12 حافلة ثقيلة بسائقيها تسع 66 

راكباً مزودة بأحزمة امان لجميع املقاعد مع نظام ABS للمكابح، 

حافالت   5 إىل  إضافة  سائقيها،  مع  أب  بيك  نوع  من  مركبة  و15 

 ABS سعة 30 راكب مزودة بأحزمة امان لجميع املقاعد مع نظام

للمكابح، مع عدد 5 سائقني.

يذكر أن مركز أبوظبي للنقل والتأجري – أحد مراكز األعامل التابعة 

ملواصالت اإلمارات - يقدم خدمات النقل والتأجري التي يقدمها املركز 

وكربيات  املؤسسات  من  املتعاملني  من  نخبة  تشمل  ثرية  قاعدة 

الرشكات ورشكات البرتول يف أبوظبي والعني واملنطقة الغربية، مثل 

رشكة  القضاء،  دائرة  اإلنسانية،  للرعاية  زايد  دار  الداخلية،  وزارة 

أبوظبي لإلعالم، إىل جانب مجموعة أخرى من املؤسسات والهيئات 

الرائدة الشبه الحكومية ورشكات القطاع الخاص.

استثمـــــــــار

توفر بموجبها خدمات النقل المدرسي لـ 908 طالبًا وطالبة

مواصالت اإلمارات تبرم عقودًا جديدة مع 4 مدارس
خاصة في مناطق مختلفة من الدولة

من  مجموعة جديدة  مع  تعاقدها  عن  اإلمارات  مواصالت  أعلنت 

من  املدارس  تلك  مبوجبها  لتستفيد  الدولة  يف  الخاصة  املدارس 

خدمات النقل املدريس التي تقدمها املؤسسة منذ أكرث من 36 عاماً.

املدرسية  املواصالت  مركز  مدير  الزرعوين  نوال  السيدة  وأفادت 

الخربة  برصيد من  تتمّتع  املؤسسة  أن  اإلمارات،  الخاصة مبواصالت 

واإلنجازات املتميزة يف قطاع النقل املدريس ما ساهم يف استقطابها 

4 عقوداً جديدة، مع مدارس وأكادمييات تعليمية خاصة يف مناطق 

الجاري 2017،  العام  السابقة من  الفرتة  الدولة خالل  مختلفة من 

النقل  عمليات  يف  الشاملة  والجودة  العريقة  الخربة  أن  إىل  مشرية 

يف  الدولة  مستوى  عىل  األكرب  اإلمارات  مواصالت  اسم  من  جعلتا 

مجال تقديم خدمات النقل املدريس ويستقطب مزيداً من الرشاكات 

مع مجموعة واسعة من املدارس واملؤسسات التعليمية واألكادميية 

الخاصة.

وأشارت، إىل أن مركز املواصالت املدرسية الخاصة يحرص عىل تلبية 

احتياجات املدارس املتعاقد معها من خدمات اإلرشاف عىل الطلبة 

الحافالت،  ملسار  الذكية  التتبع  وأنظمة  املدرسية،  الرحلة  خالل 

باإلضافة إىل توفري أحجام مختلفة من الحافالت وفق حاجة املدرسة، 

إىل جانب توفري خدمات إدارة عمليات أسطول الحافالت املدرسية، 

وتوفري السائقني ومنسقي الحركة.

وتحرص مواصالت اإلمارات عىل تأهيل وتدريب سائقيها ومرشفاتها 

وفق برامج تخصصية معتمدة لتقديم خدمات تضمن أمن وسالمة 

الطلبة املنقولني، وتحقق سعادة أولياء األمور والهيئات التدريسية.

زيارات  عقد  عىل  الخاصة  املدرسية  املواصالت  مركز  ويحرص 

واجتامعات دورية مع املدارس املتعاقد معها لالطالع عىل مستوى 

وجودة الخدمات املقدمة والتعرف عىل أية مالحظات أو تعديالت 

مطلوبة، ومناقشة توسيع أوجه التعاون يف خدمات النقل املدريس.

الجدير بالذكر بأن أهم املدارس الخاصة التي تفخر مواصالت اإلمارات 

بتقديم خدمات النقل لطلبتها هي 

الخاصة  النهضة  مدارس  مجموعة 

بأبوظبي ومجموعة مدارس املواكب 

عجامن  وأكادميية  بديب،  الخاصة 

ابو  مدارس  ومجموعة  التعليمية، 

خاطر التعليمية يف الشارقة
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4 برامج تدريبية شهريًا لسائقي المركز لضمان توفير أفضل خدمة

مواصالت اإلمارات تدير 63 عقدًا للنقل والتأجير 
مع جهات حكومية وخاصة برأس الخيمة

كشف السيد يوسف القريص مدير مركز رأس الخيمة للنقل والتأجري 

-عضو مجموعة مراكز األعامل التابعة ملواصالت اإلمارات- أن املركز 

يدير 63 عقداً مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة برأس الخيمة 

لتقديم طيٍف واسٍع من الخدمات املتميزة يف مجال التأجري والنقل 

الجامعات ومنتسبي عدد من  للموظفني والعامل وطلبة  الجامعي 

األندية الرياضية، وخدمات إدارة أساطيل املؤسسات.

الجودة  عالية  الخدمات  من  باقة  يقّدم  املركز  أن  القريص،  وأّكد 

الجهات  أنشطة  لدعم  تنافسية  والكفاءة ذات ميزة وقيمة مضافة 

النقل  خدمات  توفري  عرب  معهم،  املربمة  العقود  مبوجب  وذلك 

الجامعي والتأجري طويل األمد، من خالل أسطول يبلغ 175 مركبة 

متنوعة االستخدامات، و113 سائق مؤهل،  مؤكداً حرص املركز عىل 

الوفاء مبتطلبات العقود عىل الوجه األمثل، ويعزز الثقة التي تحظى 

النقل  قطاع  يف  وخربتها  أدائها  عىل  استناداً  اإلمارات  مواصالت  بها 

التي متتد ألكرث من 35 عاماً.

عىل  يحرص  والتأجري  للنقل  الخيمة  رأس  مركز  أن  القريص  وأوضح 

تنظيم زيارات ميدانية لضامن رضا وسعادة املتعاملني، وتنفيذ برامج 

الفحص والصيانة الدورية ملركباته، إىل جانب عقد حزمة من الربامج 

مشرياً  للسائقني،  املستمرة  والعملية  النظرية  التخصصية  التدريبية 

أن املركز ينظم لسائقيه دورات ومحارضات توعوية مبعدل 4 برامج 

مبراكز  أسوًة  شهرياً  السائقني  من  املتميزين  تكريم  ويتم  شهرياً، 

األعامل والوحدات التابعة ملواصالت اإلمارات.

وميتلك املركز قاعدة ثرية تشمل نخبة من املتعاملني الرائدين من 

القطاعني الحكومي والخاص بينها معهد التكنولوجيا التطبيقية، كلية 

الطب برأس الخيمة، الجامعة األمريكية برأس الخيمة، مراكز الشيخ 

برأس  الكريم  القران  مؤسسة  املسائية،  القاسمي  صقر  بن  سعود 

وصناعة  تجارة  غرفة  الخيمة،  برأس  العامة  األشغال  دائرة  الخيمة، 

األبيض  اإلسمنت  الخيمة، رشكة  رأس  سرياميك  الخيمة، رشكة  رأس 

تأجري  الخيمة، رشكات  برأس  الحرة  املنطقة  الخيمة، رشكات  برأس 

وشبه  الحكومية  الرائدة  والهيئات  املؤسسات  من  وغريها  املركبات 

الحكومية ورشكات القطاع الخاص بإمارة رأس الخيمة.

التأكد من تطبيق كافة المواصفات والتشريعات التي تضمن سالمة الطلبة

وفد فني من مواصالت اإلمارات يتابع مراحل تصنيع 
الحافالت المدرسية في الصين

للحافالت  مصنعاً  اإلمارات  مواصالت  من  متخصص  فني  وفد  زار 

املدرسية ىف الصني الشعبية، بهدف التأكد من مستهدفات الجودة 

ومتابعة مدى التزام املصنع بتوفري مواصفات النقل املدريس املطلوبة 

ال سيام تطبيق الترشيعات الجديدة الصادرة من الجهات املختصة 

املنقولني  الطلبة  الشأن، والتي تضمن سالمة وأمن  بالدولة يف هذا 

عىل منت الحافالت املدرسية.

وضم وفد املؤسسة كاًل من املهندس فاضل عطا الله مدير التطوير 

الفني، والسيد عامر جمعة الشحي مدير فرع املواصالت املدرسية 

بأبوظبي، والسيد عبداللطيف األنصاري مدير وحدة الساحل الرشقي 

للخدمات الفنية، وعدد من املختصني يف مجال العمليات والخدمات 

الفنية والجودة.

مساعي  إطار  يف  تأيت  الزيارة  أن  الله  عطا  فاضل  املهندس  وقال 

النقل املتعدد  مواصالت اإلمارات املستمرة لضامن تقديم خدمات 

والسالمة  األمن  معايري  أعىل  وفق  املدريس  النقل  سيام  ال  والتأجري 

املؤسسة  توجهات  أهم  مع  ينسجم  الذي  األمر  والبيئية،  املهنية 

النقل واألنشطة  املتمثلة يف تطوير عمليات وخدمات  االسرتاتيجية 

بتوقعات  تفي  متطورة  تحتية  بنية  وضمن  والفنية  اللوجستية 

املتعاملني، وتعزيز املامرسات املتوافقة مع املعايري الدولية واملحلية 

يف السالمة واملحافظة عىل البيئة واملجتمع.

مستجدات  عىل  االطالع  شملت  الزيارة  أن  إىل  الله  عطا  وأضاف 

إنتاج خط الحافالت الجديد املستهدف توريدها إىل الدولة لتنضم 

إىل أسطول مواصالت اإلمارات، مشرياً إىل أنه تم التأكد من تطابق 

جميع الحافالت املصنعة خصيصاً للمؤسسة مع الترشيعات واألنظمة 

املحلية، ما يؤكد وبشكل جيل مدى االهتامم الذي توليه املؤسسة يف 

الطلبة  أبناءنا  تعزيز معدالت السالمة املرورية خالل عمليات نقل 

من وإىل مدارسهم من مختلف مناطق الدولة بشكل يومي.

املواصفات واملقاييس اإلضافية  إدراج بعض  اعتامد  تم  بأنه  ورصح 

الخاصة يف الحافالت التي يتم تصنيعها يف الوقت الحايل، واملتمثلة يف 

أنظمة خفض مستويات االنبعاثات الناتجة عن العمليات التشغيلية، 

وقد تخلل جدول الزيارة التعرف عىل خدمات مركز فحص املركبات 

يتم  التي  الحافالت  أنواع  مختلف  ومعاينة  املصنع،  يف  والحافالت 

مستويات  أعىل  بتحقيق  املؤسسة  التزام  يعكس  ما  وهو  تصنيعها، 

الجودة والكفاءة وتحقيق سعادة املتعاملني واملنقولني.
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موفرة نحو 10 ماليين لتر من الماء 

%31.5 ارتفاع الطلب على الغسيل الجاف
من مواصالت اإلمارات خالل 2016

كشفت مواصالت اإلمارات عن استفادة قرابة 214 ألف مركبة مبرشوع 

التزامها  يؤكد  مبا  وذلك  املايض،  العام  خالل  للمركبات  الجاف  الغسيل 

البيئة، ويعد  الحفاظ عىل  الخرضاء ومساعي  التنمية  بتعزيز مامرسات 

تجسيداً لجهود املؤسسة املتواصلة لتحقيق عنارص االستدامة يف عملياتها، 

والحرص املتنامي عىل األخذ باالعتبارات البيئية، مبا يتامىش مع توجهات 

القيادة الرشيدة يف تحقيق التنمية املستدامة، ورؤية الدولة الطموحة يف 

أن نصبح من أفضل دول العامل بحلول عام 2021.

وأّكد املهندس عامر الهرمودي املدير التنفيذي لدائرة الخدمات الفنية 

مبواصالت اإلمارات، إىل أن وحدة الغسيل الجاف باملؤسسة تشكل إضافة 

أهم  عىل  تركز  أنها  ذلك  البيئية،  االستثامرية  املشاريع  لسلسلة  نوعية 

املاء، حيث  أال وهو  الجافة،  الصحراوية  البيئة  البيئية السيام يف  املوارد 

الوحدة متكنت من توفري عرشات املاليني من ليرتات املياه التي كان من 

املمكن استخدامها يف عمليات الغسل التقليدية. مؤكداً أن الحفاظ عىل 

البيئة بات جزءاً ال يتجزء من املسؤوليات والواجبات امللقاة عىل عاتقها 

إزاء املجتمع وأفراده وتجاه البيئة مبكوناتها كافة.

وأوضح الهرمودي أن أعامل الوحدة شهدت قفزة مبقدار الثلث يف عدد 

عمليات الغسل التي متت عام 2016 مقارنة بالعام الذي سبقه، وذلك 

بنسبة زيادة تبلغ %31.5، حيث بلغت عمليات الغسل قرابة 214 ألف 

عملية، موفرة نحو 10 ماليني لرت من املاء.

وأضاف أن ملرشوع الغسيل الجاف مردود إيجايب عىل الصعيدين البيئي 

واالقتصادي، ويتمّثل ذلك يف توفري كمية املياه مقارنة بالطرق التقليدية 

يف غسيل املركبات، حيث يتم توفري ما يقارب 100 ليرت مياه تحتاج له 

كل مركبة إلمتام عملية الغسيل بالطرق التقليدية، إىل جانب عدم اقتصار 

الخدمة بغسيل املركبة فقط إمنا تلميعها أيضاً، وتوفري حامية طويلة األمد 

لصبغ املركبة، من خالل تقنية النانو والتي تعد تقنية تسهم يف تنظيف 

وتلميع وحامية املركبة، وهي إحدى أفضل املامرسات العاملية من خالل 

استعامل مواد صديقة للبيئة ال تسبب رضراً للمركبة.

مطابقة  للبيئة  صديقة  مواد  باستخدام  الجاف  الغسيل  خدمة  ومتتاز 

البيئة حائزة عىل شهادات االيزو الخاصة بالبيئة  ملواصفات واشرتاطات 

وهذه الشهادات هي )ISO 9001  & ISO 14001 (،  إضافة إىل الوقت 

املستغرق إلمتام عملية الغسيل وهو مابني 15 إىل 20 دقيقة فقط مقابل 

املركبة،  املوقع وحجم  مابني 15 وحتى 25 درهم بحسب  يرتاوح  مبلغ 

وتقدم املؤسسة هذه الخدمة يف ثالث إمارات من خالل عاملة مدربة 

أبوظبي،  بإمارة  مول  مزيد  أبرزها  موقع   12 من  أكرث  ويف  ومتخصصة، 

وجمعية اإلمارات الواقعة يف الطوار وعود املطينة والقرهود بإمارة ديب، 

وصحارى مول يف إمارة الشارقة، إىل جانب تقديم الخدمة يف مستشفى 

ديب ومستشفى لطيفة و مستشفى راشد يف إمارة ديب وغريها من املواقع. 

الجدير بالذكر أن مواصالت اإلمارات حصدت عىل جائزة »أفكار عربية« 

الغسيل  عن مرشوع  بيئي  أفضل مرشوع  بجائزة  وذلك   ،2013 عام  يف 

الجاف للمركبات دون استخدام املياه، وقد أضحى أحد املشاريع الرائدة 

التي تتبّناها املؤسسة لتقليل استهالك املياه.
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االتصال والتواصل الفعال مع األجهزة األمنية يف الدولة.

عىل  سنوي  وبشكل  تحرص  اإلمارات  مواصالت  أن  إىل  شكر  وأشار 

كونها  لها،  التابعة  املواقع  مختلف  يف  وهمية  إخالء  تجارب  تنفيذ 

تسهم يف قياس جاهزية املؤسسة، والتأكد من توافر كافة الوسائل 

التجمع،  نقاط  مثل  الطارئة  الحاالت  ملواجهة  الالزمة  واملعدات 

صناديق  إىل  إضافة  واإلنذار،  اإلطفاء  وأجهزة  اإلرشادية،  واللوحات 

الكوارث  وقوع  أثناء  السليم  الترصف  وكيفية  األولية،  اإلسعافات 

بغرض  وذلك  البرشية،  أو  املادية  الخسـائر  لتفـادي  الحرائق  أو 

التعرف عىل نقاط القوة والضعف لدى املؤسسة، ويؤدي إىل تعزيز 

الرتكيز عىل  إىل جانب  املتبعة،  اإلجراءات  كفاءة  ورفع  اإليجابيات، 

التي ميكن أن  أية عقبات  السلبيات لتاليف األخطاء، وإزالة  معالجة 

تعرقل سري عمليات اإلخالء.

وتقّدم مدير إدارة البيئة بجزيل الشكر إىل فريق اإلدارة العامة للدفاع 

املدين بديب عىل جهودهم املبذولة للحفاظ عىل أمن وأمان األفراد يف 

الدولة، وعىل نجاح عمليات اإلخالء الوهمية، مؤكداً دورهم الكبري 

يف تهيئة كافة الجهات ملواجهة مختلف الظروف.

قبل  التجمع  نقاط  إىل  الوصول  آلية  عىل  تدريباً  التمرين  وتضمن 

وصول الدفاع املدين، واإلجراءات الوقائية الواجب اتباعها، إىل جانب 

التعريف بالفئات التي تحتاج إىل رعاية خاصة أثناء عملية اإلخالء.

المسؤولية المجتمعية

بالتعاون مع اإلدارة العامة للدفاع المدني بدبي

وهمي  إخالء  تجربتي  تنّفذ  اإلمارات  مواصالت 
في موقعين تابعين لها

نّظمت مواصالت اإلمارات بالتعاون مع اإلدارة العامة للدفاع املدين 

يف إمارة ديب مترين إخالء وهمي يف كل من مبنى اإلدارة العامة يف أم 

الرمول، ومعهد مواصالت اإلمارات للسياقة بورسان، وذلك يف إطار 

وإرساء  واألمان  السالمة  معاير  أفضل  تطبيق  عىل  املؤسسة  حرص 

التحضري  جانب  إىل  بها،  والتوعية  املهنية  والسالمة  الصحة  معايري 

ملواجهة  املتغريات  وكافة  االحتامالت  لكل  واالستعداد  والتجهيز 

واألمان  السالمة  تحقيق  أن  السيام  املختلفة،  واألزمات  املخاطر 

للموظفني واملتعاملني والرشكاء يقع يف قمة هرم أولويات املؤسسة.

املهنية،  والصحة  والسالمة  البيئة  إدارة  مدير  شكر  خالد  وأفاد 

الطوارئ  خطة  إطار  يف  يأيت  الوهمي  اإلخالء  عمليات  تنظيم  أن 

، والتي تهدف إىل تعزيز  تتبعها مواصالت اإلمارات  التي  واألزمات 

أنظمة البيئة والصحة والسالمة ملوظفي ومتعاميل املؤسسة، وقياس 

املشابهة،  الحوادث  مع  التعامل  بسبل  وإملامهم  استعدادهم  مدى 

قنوات  وتعزيز  واملمتلكات،  األفراد  سالمة  عىل  الحفاظ  يضمن  مبا 
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وفرت مواصالت اإلمارات من خالل مرشوعها املجتمعي “الحافلة الوطنية” 

خالل الربع األول من العام الحايل نحو 200 حافلة لتقديم خدمة النقل 

املجاين دعاًم لـ50 جهة يف الدولة، وذلك انطالقاً من التزام املؤسسة بتنفيذ 

وتطبيق مامرساتها يف مجال املسؤولية املجتمعية، وتطبيق خطة برامجها 

يف عام الخري يف مجال التكافل االجتامعي واالنساين، لتعكس بذلك قيمها 

يف املسؤولية والعناية وتحقيق سعادة املجتمع.

وقالت حنان صقر املدير التنفذي لدائرة الخدمات املؤسسية، أن التزام 

من  املجتمعية  املسؤولية  مجال  يف  برامجها  بتنفيذ  اإلمارات  مواصالت 

خالل املبادرات والفعاليات التي تخدم املجتمع ماهي إال انعكاس لقيم 

االنسانية والعطاء التي تجسدها القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات، والتي 

تؤكد أن كافة السياسات والربامج والخدمات الحكومية ال بد أن تسهم 

البيئة املناسبة لسعادة األفراد  يف صناعة مجتمع إيجايب وسعيد وتهيئة 

واألرس واملوظفني وترسيخ اإليجابية كقيمة أساسية يف مجتمع اإلمارات، 

صاحب  أطلقها  التي  للمبادرة  استجابة  تأيت  املبادرات  تلك  إىل  مشرية 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، يف أن 

يكون عام 2017 عاماً للخري.

العمل املجتمعي  وأوضحت صقر أن املؤسسة ويف إطار إميانها بأهمية 

باعتباره أحد أهم ركائز تحقيق التنمية املستدامة، وواجب وطني تسعى 

تحقيق  من  أهلها  ما  ونرشها،  تعزيزها  عىل  تحرص  وثقافة  لتحقيقه، 

رضا  لقياس  أجريت  التي  الرأي  استطالعات  دراسات  نتائح  يف   100%

املجتمع عن خدماتها املجتمعية خالل الربع األول.

ومن  الجاري  العام  من  األول  الربع  خالل  اإلمارات  مواصالت  وقدمت 

والرعاية  الدعم  الوطنية”  “الحافلة  خالل مرشوع 

لـ 50 جهة يف الدولة، من خالل توفري نحو 200 حافلة بسائقيها لتقديم 

خدمة النقل املجاين والجامعي للفعاليات الوطنية والثقافية والرياضية 

واملجتمعية التي تنظمها تلك الجهات.

مواصالت  بأن  املؤسسية  الخدمات  لدائرة  التنفيذي  املدير  وأوضحت 

اإلمارات تطّبق أفضل املامرسات العاملية يف مجال املسؤولية املجتمعية 

وقد حققت نتائج إيجابية ومتميزة يف مختلف املؤرشات املرتبطة بالبيئة، 

األنظمة  نضوج  يؤكد  ما  املحيل،  واملجتمع  والسوق،  العمل،  ومكان 

قيادة  حرص  وعىل  الجانب،  هذا  يف  املطبقة  واملبادرات  والسياسات 

التوجهات،  تلك  بدعم  الكفيلة  واألهداف  الخطط  وضع  عىل  املؤسسة 

بأداء مهامها وتعزيز حضورها بطريقة مسؤولة  املؤسسة  قيام  وتضمن 

مجتمعياً.

مجال  يف  الجوائز  من  العديد  عىل  حازت  اإلمارات  مواصالت  أن  يذكر 

املسؤولية املجتمعية منها جائزة عالمة غرفة ديب للمسؤولية االجتامعية 

للمؤسسات عن عام 2016، حيث تم تكريم املؤسسة بالجائزة خالل الحفل 

الذي نظمته غرفة ديب وتم خالله تتويج الفائزين الذين أبرزوا ريادتهم يف 

مجال املسؤولية املجتمعية للمؤسسات واالستدامة يف نشاطاتها وأماكن 

عملها. كام حققت املؤسسة الفوز بفئتني يف الجائزة العربية للمسؤولية 

املجتمعية للمؤسسات ضمن فعاليات الدورة التاسعة، حيث نالت جائزة 

فئة  األول يف  الوصيف  والتعاون، وجائزة  الرشاكات  فئة  األول يف  املركز 

القطاع العام الحكومي، وذلك وسط منافسة قوية يف سبع فئات مختلفة 

يف الجائزة بني مشاركني من مختلف القطاعات واملجاالت الحيوية.

المسؤولية المجتمعية

حققت %100 في نتائج رضا المجتمع عن الخدمات المجتمعية

200 حافلة من مواصالت اإلمارات لرعاية فعاليات 
50 جهة خالل الربع األول من “عــام الخيــر”
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وقفات مع الّسالمة

 خميس خلفان خميس                                                                                                                                             

مدقق نظام االدارة املتكامل بالساحل الرشقي                                                                                                                                

                                                                                     Khames kk@et.ae

لماذا ترشيدنا للطاقة الكهربائية؟ 

    تمهيد: أصبح اعتامد الناس اليوم بشكل أسايّس ورضورّي عىل الطاقة 

    الكهربائية يف مختلف متطلبات الحياة، لذا كان حتاًم علينا املحافظًة

    عىل هذا املصدر الغايل، من خالل إدراكنا ألهّميته وترشيدنا يف استهالكه.

فوائد ترشيدنا للكهرباء في الحاضر والمستقبل: 

# تقليل كّميات الوقود واملشتقات النفطّية املستهلكة يف محطات اإلنتاج والتوليد. 

# تخفيف الضغط واألعباء عىل شبكات ومحطات توليد الطاقة، وبذلك نساهم يف عالج كثري من مشاكل

االعطال املفاجئة والطارئة. 

 # خفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرّية لألرسة، وعليه تنخفض اعباؤنا املالّية. 

 # تقليل االنبعاثات وامللّوثات الغازّية املؤثرة عىل البيئة من جّراء استهالك الوقود يف محطات التوليد.

# إطالة العمر االفرتايض لألجهزة واملاكينات املولدة عند تقليل ساعات التشغيل.

# دعم مبادرات ومصادر الطاقة املستدامة والبديلة ذات التقنية املرشدة والحديثة.

#  الرتشيد يعترب سمة من الّسامت الحضارّية لألفراد واملجتمعات املتطّورة واملتقّدمة.

# تحقيق اسرتاتيجّية الدولة يف تغيري أمناط االستهالك الّسلبي للطاقة عند أفراد املجتمع. 

# توجيه الكثري من االموال واالستثامرات يف جوانب أخرى لتنمية الوطن واملواطن. 

# االستفادة من مبادرات عاملية ممّيزة وهادفة ومنها املشاركة يف)ساعة األرض(. 

والصحة  والسالمة  البيئة  بإدارة  ممثلة  اإلمارات  مواصالت  عقدت 

برنامج تدريبي تحت عنوان “رئيس  البرشية  املوارد  املهنية وإدارة 

 ISO الدولية  املواصفة  وفق  البيئة  إدارة  لنظام  معتمد  مدققني 

14001:2015”، وذلك لعدد من موظفي املؤسسة عىل مدى خمسة 

أيام يف مركز مواصالت اإلمارات للتدريب بديب.

يف  املؤسسة  الخدمات  لدائرة  التنفيذي  املدير  صقر  حنان  وقالت 

يف  املؤسسة  مبادرات  إطار  يف  تأيت  الدورة  أن  اإلمارات،  مواصالت 

تخريج وبناء وتأهيل مجموعة من رؤساء املدققني املحرتفني املؤهلني 

عىل تطبيق املواصفة الجديدة يف مبادئ إدارة البيئة يف ضوء اإلصدار 

الجديد للمواصفة القياسية. 

وأكدت صقر أن الدورة تؤكد االهتامم الذي تتبناه املؤسسة لتعزيز 

مع  يندمج  الذي  األمر  بها،  االعامل  واستدامة  املستدامة  التنمية 

هدفها االسرتاتيجي املتمثل بتعزيز املامرسات املتوافقة مع املعايري 

الدولية واملحلية يف السالمة واملحافظة عىل البيئة واملجتمع.

من جانبه، أوضح خالد شكر عبدالقادر مدير إدارة البيئة والسالمة 

والصحة املهنية باملؤسسة أن تطبيق نظام إدارة البيئة وفق املواصفة 

الركائز األساسية لنجاح أي  الدولية  ISO 14001:2015  يعد أحد 

مؤسسة، كونها تأيت يف إطار تبّني أعىل املعايري العاملية املعتمدة يف 

الجودة واألداء خاصة يف مجال البيئة واالستدامة، ما ينعكس إيجاباً 

يف استدامة عمليات املؤسسة.

تبّني  يف  املؤسسة  جهود  تعزيز  إىل  هدفت  الدورة  أن  شكر  وأفاد 

أفضل املامرسات ومعايري التميز والجودة العاملية، ومبا يعزز السمعة 

التنافسية يف تسويق واستثامر منظومة  املؤسسية، وتحسني قدرتها 

املواصالت والخدمات الفنية التكاملية التي تعزز املركز املايل والذي 

يعد أحد أهداف املؤسسة االسرتاتيجية.

يذكر أن مواصالت اإلمارات تطبق كافة األنظمة والقوانني املعتمدة 

الطرق،  عىل  واملرورية  املهنية  والصحة  والسالمة  بالبيئة  الخاصة 

وتسعى كذلك للحفاظ عىل مصادر الطاقة مبا يحقق استدامة نظم 

السالمة والبيئة والسالمة املرورية عىل الطرق، وذلك يف إطار حرصها 

عىل تحقيق أهدافها الرامية إىل تطوير بيئة العمل الجاذبة، واملحافظة 

عليها آمنة وخالية من التلوث واألمراض واإلصابات املهنية واملرورية 

من  واملستفيدين  وزوارها  ومورديها  ومتعامليها  موظفيها  لجميع 

متكاملة  منظومة  تشكيل  عن  السياسة  هذه  أمثرت  وقد  خدماتها، 

لنظم اإلدارة، حيث تتبنى املؤسسة حزمة من العمليات واإلجراءات 

املهنية  والصحة  والسالمة  والبيئة  الجودة  إدارة  بأنظمة  الخاصة 

والسالمة املرورية عىل الطرق، وذلك وفقاً ملعايري املواصفات الدولية 

وأفضل املامرسات املطبقة يف باقي الدول.

المسؤولية المجتمعية

  ISO 14001:2015 وفق المواصفة الدولية

مواصالت اإلمارات تعقد دورة “رئيس مدققين لنظام إدارة البيئة”
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االستدامة بصفة عامة.

وأفاد مدير إدارة البيئة والسالمة والصحة املهنية، بأن مشاريع 

قبل  من  واسع  وترحيب  باهتامم  حظيت  قد  البيئية  املؤسسة 

الرشكاء واملتعاملني، ما أسهم يف نيلها عدداً من الجوائز املحلية 

الحكومي  لألداء  راشد  بن  محمد  جائزة  أبرزها  ومن  والعاملية، 

املتميز، وجائزة أفكار اإلمارات، وجائزة اإلمارات للطاقة، وجائزة 

من  وغريها  بريطانية،  وأفكار  أمريكية،  وأفكار  عربية،  أفكار 

الجوائز األخرى.

إجمالي االنبعاثات الغازية لعام 2016 يعادل ما نسبته %1.16 فقط

مواصالت اإلمارات تحقق نتائج إيجابية في معدالت البصمة

الكربونية الناتجة عن عملياتها

منذ تأسيسها؛ تتبنى مواصالت اإلمارات سياسات خرضاء تنسجم 

إال  وشعبها،  قادتها  لتطلعات  وتستجيب  الدولة  توجهات  مع 

أنها أحدثت نقلة نوعية يف جهودها عندما أطلقت سلسلة من 

املشاريع التي تلبي طريف املعادلة بنجاح، أي النجاح االستثامري 

واالستدامة معاً.

إدارة  مدير  عبدالقادر  خالد شكر  السيد  اإلطار رصح  هذا  ويف 

اإلمارات  مواصالت  بأن  املهنية،  والصحة  والسالمة  البيئة 

متكنت من إثبات جدوى مشاريعها االستثامرية يف قطاع النقل 

واملواصالت من الناحيتني البيئية واالستثامرية، وقد كانت باكورة 

االتحاد  مركز  بإطالق   2010 عام  يف  البيئية  املؤسسة  مبادرات 

لتحويل املركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وأتبعته بإطالق وحدة 

تعزيز  جانب  إىل  الجاف،  الغسيل  وحدة  ثم  اإلطارات،  تجديد 

أسطول مركبات املؤسسة بالسيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، 

وتطبيق خطط تطوير نظام ومعايري االستدامة يف مباين ومرافق 

املؤسسة، وغريها من املشاريع.

وأشار شكر، إىل الدراسة التي تجريها مواصالت اإلمارات سنوياً 

للوقوف عىل تطورات حجم البصمة الكربونية ملختلف أعاملها 

وأنشطتها بالتعاون مع مركز ديب املتميز لضبط الكربون “كربون 

البصمة  حجم  يف  نسبي  انخفاض  عن  كشفت  والتي  ديب”، 

مقارنة بحجم  يسبقه  الذي  بالعام  قياساً  لعام 2016  الكربونية 

بنسبة 11.2%.  منا  والذي  نفسها  املدة  املؤسسة خالل  أسطول 

حيث بينت الدراسة أن إجاميل االنبعاثات الغازية بلغ 268,147 

.)tCO2e( طناً من مكافئ ثاين أكسيد الكربون

وأكد بأن هذه النتائج اإليجابية تدل عىل نجاح جهود املؤسسة 

يف الحد من بصمتها الكربونية، وترتجم التحسن الكبري يف إدارة 

للمركبات  السري  خطوط  سيام  ال  التشغيلية  املؤسسة  عمليات 

ويف طليعتها أسطول النقل املدريس، وكذلك اعتامدها عىل حلول 

ومتطلبات  ملبادئ  الدقيق  التطبيق  عن  فضاًل  البديلة،  الطاقة 

المسؤولية المجتمعية



26
27

المسؤولية المجتمعية

افتتاح متحف للمقتنيات التراثية القديمة

مواصالت اإلمارات تحيي “حق الليلة”
مواصالت  نظمت  والثقافية،  الرتاثية  الهوية  تعزيز  إطار  يف 

اإلمارات احتفالية مبناسبة حلول النصف من شعبان “حق الليلة 

“، وذلك يف مقر اإلدارة العامة بأم الرمول يف ديب، مبشاركة سعادة 

محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصالت اإلمارات، وعدد من 

املدراء التنفيذيني، وموظفي املؤسسة.

وأفاد عبدالله الكندري مدير إدارة االتصال الحكومي يف املؤسسة، 

أن مواصالت اإلمارات حريصة عىل إحياء هذه املناسبة باعتبارها 

تجسيد للموروث الشعبي الذي تتميز به دولة اإلمارات، وإميانها 

النبيلة  القيم  تعزيز  شأنها  من  التي  الفعاليات  إحياء  بأهمية 

للرتابط األرسي والتضامن االجتامعي التي رسخها آباؤنا وأجدادنا، 

األمر الذي يتامىش مع خطة  املبادرات املجتمعية التي تحرص 

توليد  يف  تسهم  والتي  العام،  مدار  تنظيمها عىل  املؤسسة عىل 

مبختلف  وتوعيتهم  املوظفني،  لدى  اإليجابية  والطاقة  السعادة 

القضايا.

الرتاثية  للمقتنيات  متحف  افتتاح  عىل  االحتفالية  واشتملت 

موظفي  الحلوى عىل  توزيع  جانب  إىل  املؤسسة،  مبقر  القدمية 

للأمكوالت  ركناً  الفعالية  تضمنت  كام  وأبنائهم،  املؤسسة 

والحلويات الشعبية، وأهازيج وأناشيد تراثية.
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كيف كان انضاممك إىل مواصالت اإلمارات ؟ ومتى؟ 

فبعد  الصدفة؛  طريق  عن  كان  اإلمارات  مواصالت  إىل  انضاممي 

بدأت  العليا وكأي شاب متخرج حديثاً  التقنية  تخرجي من كليات 

إىل  األصدقاء  أحد  وأرشدين  املناسب،  العمل  عن  البحث  رحلة 

توظيف،  بطلب  فتقدمت  الرشقي،  الساحل  يف  اإلمارات  مواصالت 

الشاعر مدير مركز  العزيز جاسم  الزميل  استقبل طلبي األخ  حيث 

الساحل  فرع  يف  آنذاك  يعمل  كان  والذي  حالياً،  املدارس  خدمات 

الرشقي، وبعد اجتياز املقابالت واالختبارات تم قبويل يف مواصالت 

بتاريخ  العمل  اإلمارات بوظيفة منسق تسويق ومبيعات، وبارشت 

.02/01/2001

كيف تقيم لنا تجربتك العملية مع املؤسسة؟

جداً،  ناحجة  تجربة  اإلمارات  مواصالت  يف  العملية  تجربتي  أعترب 

لتحقيق  الواحد  الفريق  روح  السيام  النجاح،  عنارص  فيها  تكاملت 

أهداف املؤسسة مع وجود التحديات التي تجعل العمل أكرث متعة 

التحديات كانت تستفزنا لتخطيها وتحقيق  وتشويقاً، ذلك أن تلك 

اإلنجازات.

حدثنا عن تدرجاتك عرب السلم الوظيفي، ما اإلضافة التي حصلت 

عليها من املؤسسة، وما ذا أضفت أنت لها؟ 

تسويق  منسق  بوظيفة  كانت  اإلمارات  مواصالت  مع  بدايتي 

ترشيحي  تم  العام 2009  مارس من  العام 2001، ويف  ومبيعات يف 

قبل  الفنية  والخدمات  للنقل  الرشقي  الساحل  مركز  مدير  ملنصب 

فصل الخدمات الفنية عن مركز النقل يف عام 2014، كام تم تكليفي 

بوظيفة مدير عام لرشكة ريامة تاكيس يف العام 2012 والزلت أشغل 

هاتني الوظيفتني إىل اآلن. 

علمتني مسرييت يف  فقد  االمارت؛  مواصالت  أضافته يل  عام  وجواباً 

تحقيق  نحو  الدؤوب  والسعي  واملثابرة،  التحدي  حب  املؤسسة 

اإلنجازات، كام أضافت يل مهارات تخطيط األهداف ووضع الخطط 

االسرتاتيجية والتشغيلية، ومن طريف فقد بذلت كل ما أستطيع للقيام 

استقطاب  من  ومتكنت  األمثل،  الوجه  عىل  بها  كلفت  التي  باملهام 

العديد من العمالء لصالح مواصالت اإلمارات، كام أسهمت يف تنمية 

اإليرادات الخاصة بها.

كيف تنظر إىل بيئة العمل يف مواصالت اإلمارات، من حيث نسبة 

تشجيع العمل واإلبداع واإلنتاج وتحفيز ومتكني املوظفني. 

متتاز بيئة العمل يف مواصالت اإلمارات بانتشار روح املحبة والوئام 

بني املوظفني، وثقافة الفريق الواحد، وهي بئية تحفز عىل اإلبداع 

وتضع  التدريبية،  والخطط  الربامج  من  العديد  خالل  من  واإلنتاج 

نحو  املوظف  بدفع  الكفيلة  واملادية  املعنوية  والحوافز  الجوائز 

اإلبداع والتميز.

ما أبرز التكرميات التي حصلت عليها؟  

حصلت عىل عدة تكرميات أبرزها أفضل مركز نامي يف العام 2009، 

وكذلك املركز األول يف فعاليات شهر السالمة للعامني 2014 و2015، 

وتكريم من قبل السيد عيل املسند خالل متثيل املؤسسة يف معرض 

ترانس 4 قطر.

االقتصاد  دعم  يف  بارزة  إسهامات  اإلمارات  مواصالت  حققت 

املقومات ال سيام منو حجم  من  النجاح عدد  لهذا  وكان  الوطني، 

عقودها خاصة يف قطاع النقل والتأجري، كيف أسهم مركزكم يف دعم 

هذا النمو؟   

أسهم املركز يف هذا النمو من خالل جذب الكثري من املتعاملني إىل 

املؤسسة خالل األعوام املاضية وذلك لدفع عجلة النمو يف املؤسسة.

 رواد التميز

خليفه سالم الخالدي :

“علمتني مسيرتي في المؤسسة حب التحدي والمثابرة”

 تمتاز بيئة العمل في مواصالت اإلمارات بانتشار روح المحبة والوئام بين الموظفين، وثقافة الفريق الواحد.

 يدير المركز حاليًا 18 عقدًا رئيسيًا، إضافة إلى عدٍد من العقود الفرعية، ويبلغ عدد الحافالت التابعة له 210 حافلة، 

في حين يصل عدد سائقيه إلى 75 سائقًا.

 المتعامل هو األساس الذي تقوم عليه المؤسسة، ونحرص في المركز على معاملة المتعاملين كالملوك.

 صغر حجم السوق في المنطقة، وكثرة أعداد المنافسين يعدان أبرز التحديات التي تواجه المركز.

خليفة الخالدي أحد وجوه التميز البارزة يف مواصالت اإلمارات، 

انتسب للمؤسسة بعد تخرجه منذ نحو 17 عاماً، وتدرج أثناء 

من  بدءاً  العمل،  املناصب ومواقع  املهنية يف عدد من  مسريته 

منسق تسويق ومبيعات وصواًل إىل مدير مركز الساحل الرشقي 

الكثري من  الخالدي  تعلم  املسرية  تلك  والتأجري.. وخالل  للنقل 

املؤسسة كام أضاف لها، وها نحن نلتقيه اليوم لتسليط املزيد 

من األضواء عىل تجربته الغنية مع مواصالت اإلمارات، السيام 

جهوده يف إدارة املركز، وذلك للوقوف عىل آرائه يف بيئة العمل، 

واإلفادة من خرباته املرتاكمة.. فإىل الحوار..

والحالة  الشخصية؟  بطاقتك  عن  نبذة  لنا  تقدم  لو  حبذا  بداية 

االجتامعية؟

أبناء،   3 وأعيل  متزوج   ،1977 مواليد  من  الخالدي  سامل  خليفة  أنا 

وحاصل عىل درجة البكالوريوس يف إدارة األعامل من جامعة عجامن، 

وعىل الدبلوم العايل يف اإلدارة العامة من كليات التقنية العليا، وعىل 

دبلوم املحاسبة من الثانوية التجارية.
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ما أبرز التحديات التي واجهتكم؟ وما أهم خططكم املستقبلية؟  

يعدان  املنافسني  أعداد  وكرثة  املنطقة،  يف  السوق  حجم  صغر  إن 

الله وفريق العمل  التي تواجه املركز، ولكن بفضل  التحديات  أبرز 

الخدمات  أفضل  تقديم  خالل  من  التحدي  هذه  عىل  التغلب  تم 

أعامل  يف  التوسع  عىل  فتقوم  املستقبلية  الخطط  أما  للمتعاملني، 

املؤسسة من خالل استقطاب متعاملني جدد للمؤسسة، وفتح قنوات 

اتصال جديده مع الجهات الكربى يف اإلمارة.

انتهجت دولة اإلمارات سياسة اإلبداع واالبتكار والسعادة يف بيئة 

العمل، كيف رسختم هذه التوجهات يف بيئة العمل لديكم؟   

نحرص عىل تحفيز املوظفني لدينا بشكل دائم عرب مختلف أساليب 

التحفيز، ونركز عىل تشجعيهم عىل اإلبداع واالبتكار، وعىل تقديم 

أفكارهم، واملشاركة يف جميع الفعاليات الخاصة باالبتكار التي تقوم 

املؤسسة بطرحها.

يف العمل؛ ما الذي يحبه الخالدي وما الذي ال يحبه؟  

أحب خالف  وال  الواحد،  الفريق  بروح  والعمل  والشفافية  التعاون 

ذلك.

ما هوايات خليفة الخالدي التي ميارسها يف أوقات الفراغ؟   

القراءة؛ ال سيام يف التاريخ واألدب، وكتابة الشعر.

أو  املؤسيس  الجانب  عليك سواء عىل  التي مرت  املواقف  أبرز  ما 

الشخيص؟  

التي مرت عيل هو قصة انضاممي إىل املؤسسة،  أبرز املواقف  من 

حيث كنت متوجهاً إىل املقابلة يف مبنى اإلدارة العامة حني ورد إيّل 

اتصال من املعنيني يف املؤسسة يخطرين بتأجيل املقابلة إىل الساعة 

الحادية عرشة صباحاً بدالً من التاسعة، ما جلعني أفكر يف تجاهل

األمر برمته وعدم حضور املقابلة، إال أن صديقاً كان برفقتي وكانت 

لديه مقابلة أيضاً يف اليوم نفسه دفعني ملواصلة الذهاب، وبعد

الساعة  إىل  جديد  من  املقابلة  تأجيل  تم  بأنه  إعالمي  تم  الوصول 

الثانية عرشة، ما تسبب يف زيادة استيايئ، وبعد ميض الوقت وعند 

املوعد املحدد وصل أحد األشخاص لحضور املقابلة مع اللجنة وسمح 

له بالدخول قبيل رغم انتظاري لساعات، ما أدى إىل انفعايل بشكل 

كبري وتفكريي بعدم قبول الوظيفة، ولكن كل ذلك تالىش متاماً بعد 

دخويل إىل املقابلة وحسن االستقبال الذي حظيت به من قبل أعضاء 

يف  التسويق  مدير  درويش  رضا  الفاضل  األستاذ  سيام  ال  اللجنة، 

املؤسسة، واألخت حنان صقر مدير املوارد البرشية حينها، والسيد 

االعتذار يل عن  الرشقي، وتقديم  الساحل  محمد سهيل مدير فرع 

عت  التأخري الذي حصل نظراً لظرف طارئ، وبعد نهاية املقابلة ُودِّ

مبثل ما استقبلت به من الود واالحرتام.

كلمة أخرية..

وهذا  االستضافة،  عىل  الحكومي  االتصال  إدارة  إىل  بالشكر  أتقدم 

رشٌف كبرٌي يل الختياري ضمن كوكبة من رواد التميز يف املؤسسة.

يف  والسائقني  الحافالت  عدد  وما  تديرونها؟  التي  العقود  عدد  ما 

املركز؟ 

العقود  من  عدٍد  إىل  إضافة  رئيسياً،  عقداً   18 حالياً  املركز  يدير 

الفرعية، ويبلغ عدد الحافالت التابعة له 210 حافلة، يف حني يصل 

عدد سائقيه إىل 75 سائقاً.

عّدد لنا بعض من أهم املتعاملني مع املركز؟ 

املتعاملني،  بجميع  والتأجري  للنقل  الرشقي  الساحل  مركز  يف  نعتز 

معايري  وبأعىل  لهم  الخدمات  أفضل  تقديم  عىل  دامئاً  ونحرص 

التقنية  كليات  أذكر  لدينا  املتعاملني  أهم  ومن  واملهنية،  االحرتافية 

العليا ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب املهني والقوات املسلحة، 

ورشكة ريامة تاكيس وفندق نوفيتيل، ونادي الجزيرة الريايض فرع 

الفجرية.

كيف تحافظون عىل متعاميل املركز؟ وماهي املميزات والتسهيالت 

التي متنحونها لهم لكسب ثقتهم وتحقيق سعادتهم؟ 

املركز  يف  ونحرص  املؤسسة،  عليه  تقوم  الذي  األساس  املتعامل هو 

لهم،  الدورية  الزيارات  خالل  من  كامللوك،  املتعاملني  معاملة  عىل 

واملشاركة الفاعلة يف الفعاليات الخاصة بهم من خالل تقديم الدعم 

والرعاية.




