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النشرة اإللكترونية الشهرية

ﻣﺪﻳــﺮ ﻋــﺎم ﻣﻮاﺻــﻼت اﻣــﺎرات ﻳﻔــﻮز
ﺑﺠﺎﺋﺰة اﻟﻨﺴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟدارة اﳌﺘﻤﻴﺰة

ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ  12ﻣﺰاد إﻟﻜوﻧﻴ
”اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﻠﻤــﺰادات“ ﻳﺤﻘــﻖ ﳕــﻮ 
اﳌﺒﻴﻌﺎت ﲟﻘﺪار 48%

ﲢﺖ ﺷﻌﺎر ”ﻣﻌ ﻧﺼﻨﻊ اﻟﺮﻳﺎدة“

ﻣﻮاﺻﻼت اﻣﺎرات ﺗﻜﺮم  106ﻓﺎﺋﺰ  اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﺴﻨﻮي

رؤﻳﺘﻨﺎ ..ΩGóà°ùe ƒ‰h á∏eÉµàe äÓ°UGƒe

مـــــحتويــــــات العــــــدد
نشرة شهرية تصدرها إدارة االتصال الحكومي

اإلشراف العام

مواصالت اإلمارات تحتفي بحلول شهر رمضان
المبارك وتطلق الموسم الثالث من مبادرات
“هل هالله”

حنـان محمد صقر

مدير التحرير
عبد اهلل محمد حسن

هيئة التحرير
هند شاكر
حسام عرفة
فؤاد محمد علي

الرؤية

 307ماليين درهم إجمالي العقود
الجديدة لمواصالت اإلمارات خالل
الربع األول من 2017

إيمان األميري

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.

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

ص.ب 5757 :دبي

محمد عبدالرحيم السهالوي

نحل
“موظفو مواصالت اإلمارات خلية
ٍ
ال تتوقف عن العمل”

البريد اإللكترونيetmag@et.gov.ae:

الموقع اإللكترونيwww.et.gov.ae :

ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ
ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

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

ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻜﺎر ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ

ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﻗﺎرة آﺳﻴﺎ

ﺟﺎﺋـــﺰة "آﺳﻴـــﺎ واﻟﻤﺤﻴــﻂ اﻟﻬـــﺎدي
ﻟــﺮواد ا ﻋﻤـــﺎل "APEA 2016

ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻜﺎر أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

Middle East Business Leaders
Awards

اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت

ﺟﺎﺋﺰة ﺳﺘﻴﻔﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

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

تحت شعار “معًا نصنع الريادة”

مواصالت اإلمارات تكرم  106فائزًا في الدورة الثامنة من ملتقى التميز السنوي
الجرمن“ :نحن نحتفي اليوم بعشرين عامًا من الريادة والتميز واإلبداع في رحاب مواصالت اإلمارات”.
الجرمن“ :إن التنافس والسعي للتفوق أداة مثلى لالرتقاء بجودة األداء وتعزيز اإلنتاجية وتحفيز مواردنا البشرية”.

قال سعادة محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصالت اإلمارات“ :إن
االستثامر يف رأس املال البرشي هو محور تركيزنا األول ،وإن جائزة
مواصالت اإلمارات للريادة التي كانت تجربة وليدة حني إطالقها ألول
مرة عام 1997؛ ما لبثت أن تطورت وتقدمت عىل مستوى الفئات وعدد
املشاركني ونوعية الجوائز املقدمة ،وها نحن اليوم نحتفي بعرشين عاماً
من الريادة والتميز واإلبداع يف رحاب مواصالت اإلمارات” ،مؤكداً أن
الجائزة تجسد توجيهات حكومتنا الرشيدة وحرصها عىل تحفيز الطاقات
املتميزة والقيادات املبدعة يف املؤسسات الحكومية يف الدولة.
جاء ذلك يف كلمة سعادته االفتتاحية مللتقى التميز السنوي 2017
ملواصالت اإلمارات ،والذي احتضن ضمن فعالياته تكريم الفائزين بالدورة
الثامنة من جائرة مواصالت اإلمارات للريادة ،وذلك بحضور لفيف من
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كبار الضيوف والرشكاء االسرتاتيجيني والرعاة ،وأعضاء اإلدارة التنفيذية
للمؤسسة ،ومدراء اإلدارات ومراكز األعامل والوحدات والفروع ،عالو ًة
عىل عدد كبري من املوظفني.
وبارك الجرمن يف كلمته لجميع الفائزين وشكر جهودهم ون ّوه بتميزهم،
مجدداً الثقة بقدرات فرق العمل وموظفي املؤسسة إليصالها نحو
محطات نجاحها القادمة ،كام تقدم بالشكر إىل مجموعة رشكات النابودة
التجارية لرعايتها للدورة الحالية للجائزة ،كام ّمثن جهود بقية الرعاة
عالو ًة عىل اللجنة املنظمة وفرق التحكيم ،وجميع موظفي املؤسسة عىل
تفاعلهم البنّاء مع هذه الجائزة املهمة.
ولفت سعادته إىل أن جائزة الريادة أسهمت يف تعزيز بيئة التنافس يف
تطوير األداء بني كافة املوظفني عىل مختلف درجاتهم الوظيفية ،األمر
الذي انعكس حت ًام وبشكل إيجايب عىل تحقيق نتائج أفضل سواء يف

اإلدارات واملراكز والوحدات والفروع ،قائ ًال“ :إن التنافس والسعي للتفوق
أداة مثىل لالرتقاء بجودة األداء وتعزيز اإلنتاجية وتحفيز مواردنا البرشية
ليكونوا أكرث متيزاً وابتكاراً وعطا ًء ،وجعل التميز نهجاً راسخاً وثقافة دامئة
يف منظومة قيم مواصالت اإلمارات ،واعتبارها وسيلة للتطوير والتحسني
والجاهزية ملتطلبات الحارض وتحديات املستقبل وتجربة الفرص الواعدة
مبزيد من الوعي والكفاءة واإليجابية”.
وأوضح سعادة املدير العام أن الجائزة تطمح من خالل فئاتها املختلفة
إىل تسليط الضوء عىل اإلنجازات املميزة ملوظفي املؤسسة ووحداتها
اإلدارية املختلفة وتوثيق تجاربهم الناجحة ،ومتيزهم يف تعزيز مبدأ
التكامل واملشاركة وروح العمل الجامعي فيام بينهم ،الفتاً إىل أن هذه
العنارص املتميزة هي التي أسهمت يف تحقيق النتائج اإليجابية للمؤسسة
خالل عام  ،2016والذي رفعت فيه املؤسسة شعار التحدي ،إذ ارتفعت

إيرادات املؤسسة بنهاية عام  2016إىل  2.395مليار درهم
وبنسبة منو بلغت  ،% 10.6بينام ارتفع صايف األرباح أيضاً
إىل  182.4مليون درهم ،وبنسبة منو  % 25عن  ،2015فيام
سجلت املؤسسة  % 61نسبة للعائد عىل رأس املال ،و3.019
مليار درهم إلجاميل أصولها.
وشهد الحضور عقب كلمة سعادة املدير العام ،فقرة فنية
ركزت عىل قيم التميز واإلنجاز واإلبداع ،ثم جرت مراسم
تكريم  106من املوظفني املتميزين وفرق العمل الفائزة من
مختلف املستويات اإلدارية واالختصاصات املهنية ،عالو ًة
عىل الوحدات التنظيمية التي تم اختيارها للتكريم بنا ًء عىل
مؤرشات ونتائج عام  2016وتحقيقها مستهدفات الخطة
التشغيلية.
كام تم تكريم الرعاة وأعضاء لجنة التحكيم واملوظفني الداعمني
الذين عملوا عىل تقييم  150ملفاً من امللفات املتقدمة سواء
من األفراد أو فرق العمل للمشاركة يف الجائزة لهذا العام،
إضافة إىل إجراء سحوبات عىل جوائز قيمة للحضور شملت تذاكر سفر،
وأجهزة إلكرتونية ورحالت عمرة ،وحجوزات وإقامات فندقية.
يذكر أن جائزة مواصالت اإلمارات للريادة أطلقت للمرة األوىل عام ،1997
وأعيد إطالقها بحلة جديدة عام  ،2009لتكون مواكبة ألفضل الجوائز يف
ميدانها ،فأصبحت َم ْع َل َ ًم مه ًام من معامل الريادة والتفوق يف بيئة العمل
التي تسود املؤسسة ،كام خضعت الحقاً
ات عدة عرب
لتحديثات وتطوير ٍ
ٍ
دوراتها املتالحقة ،حيث حرصت املؤسسة عىل أن تلبي متطلبات الجيل
الرابع من منظومة التميز الحكومي.
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الجرمن :التميز هو نهج استراتيجي وثابت في المؤسسة انعكس بشكل إيجابي في صنع نجاحاتها والوصول إلى أهدافها المالية والمجتمعية

مدير عام مواصالت اإلمارات يفوز بجائزة النسر العربي لإلدارة المتميزة

حصل سعادة محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصالت
اإلمارات عىل جائزة النرس العريب لإلدارة املتميزة التي تنظمها
أكادميية تتويج لجوائز التميز يف املنطقة العربية واملنظمة العربية
للمسؤولية االجتامعية ،وهي الجائزة املنفردة والوحيدة عىل
مستوى املنطقة العربية والتي تخصص للشخصيات واملؤسسات
التي متكنت من وضع بصمة نجاح بارزة عىل مستوى اإلدارة
7

العامة العربية.
وبهذه املناسبة ،قال سعادة محمد عبدالله الجرمن“ :إن التميز
هو نهج إسرتاتيجي وثابت يف مواصالت اإلمارات انعكس بشكل
إيجايب يف تحقيق وصنع نجاحات وإنجازات املؤسسة والوصول
إىل أهدافها املالية واملجتمعية ،وهو أحد الركائز األساسية يف
استرشافها للمستقبل ويف تطوير خدماتها ومراكز أعاملها مبا

يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة وتوجهات الدولة وصوالً إىل
رؤية اإلمارات .”2021
وأهدى الجرمن هذا الفوز إىل أعضاء فريق عمل مواصالت
اإلمارات الذين أسهموا معه بجهدهم وإخالصهم وعىل كافة
مستوياتهم وفئاتهم الوظيفية يف تعزيز سمعة مواصالت اإلمارات
وترسيخ مكانتها السوقية يف قطاع النقل والتأجري داخل الدولة
وخارجها ،وتحقيق نجاحات رائدة للمؤسسة عىل صعيد التميز
واالستدامة واملسؤولية املجتمعية.
وأضاف بأن الحصول عىل هذه الجائزة يربهن بأن فريق العمل
وبالتكامل مع اإلدارة العليا يف املؤسسة وبدعم مجلس اإلدارة
نجح يف صياغة وتطوير الرؤية والرسالة والسياسات املوضوعة
ملواصالت اإلمارات وفق أهداف طموحة وواعدة ،كام نجحت يف
إنجاز هذه األهداف والتعامل األمثل مع تحديات قطاع النقل
واستثامر الفرص وتخطي العقبات السترشاف املستقبل ،وتبني
الفكر اإلبداعي وقيم التشارك والعمل الجامعي ومتكني العاملني
عىل مختلف املستويات.
وأوضح الجرمن بأن هذه املكانة املرموقة جعلت املؤسسة يف
طليعة الجهات الحكومية يف دولة اإلمارات ،مام يؤكد بأنها متيض
بنجاح يف تقديم خدمات رائدة ومتميزة ومتطورة وفق أعىل
املامرسات العاملية ،ومبا ينسجم مع توجهات التنمية الشاملة
التي تشهدها الدولة يف كافة القطاعات ،ويف مختلف مناطق
الدولة ،وهذا ما أسهم يف االرتقاء النوعي بخدمات املؤسسة

وحصولها عىل ثقة العمالء ووصولها إىل مستوى السعادة والرضا
لديهم.
وأشاد الجرمن بالدور اإليجايب لجائزة النرس العريب لإلدارة املتميزة
من خالل االحتفاء بأهم اإلنجازات والنجاحات التي حققها أبرز
الشخصيات واملؤسسات يف املنطقة العربية ومساهمة الجائزة
يف إبراز دور اإلدارة العامة يف قيادة التغيري والتطوير املؤسيس
وكذلك رسم مالمح التميز وتقدير العمل املتقن واإلنجاز االحرتايف
يف اإلدارة العامة العربية ،كام أن الجائزة تشكل منصة مثالية
لتحقيق التفاعل املنشود بني رواد ومؤسسات مجتمع األعامل
عىل صعيد الخدمات املختلفة للقطاعات الحكومية والخاصة.
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أبرمت  40عقدًا في قطاعات النقل والبناء والطاقة واللوجستية والسياحة

 307ماليين درهم إجمالي العقود الجديدة لمواصالت اإلمارات خالل الربع األول من 2017
أعلنت مواصالت اإلمارات عن تحقيقها منواً قياسياً يف قيمة
العقود املربمة خالل الربع األول من العام الجاري ،2017
حيث تم توقيع وتجديد  40عقداً مع متعاملني حكوميني
من الجهات االتحادية واملحلية باإلضافة إىل متعاملني من
القطاع شبه الحكومي والقطاع الخاص.

وقال سعادة محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصالت
اإلمارات إن املؤسسة حققت نتائج إيجابية ملحوظة
ومميزة يف الربع األول من هذا العام وذلك من خالل تنمية
اإليرادات وتعزيز الحصة السوقية يف القطاعات الرئيسية
املتمثلة يف النقل والتأجري والخدمات الفنية واللوجستية

والنقل املدريس ،وذلك من خالل إبرام مجموعة من العقود
مع متعاملني جدد ،وتجديد العقود مع املتعاملني الحاليني.
وأوضح الجرمن بأن إجاميل قيمة العقود الرئيسية التي
أبرمتها الدوائر اإليرادية يف املؤسسة بلغت  148مليون
درهم ،يف حني بلغ إجاميل العقود املجددة لنفس الفرتة
 159مليون درهم ليصل بذلك إجاميل قيمة العقود إىل
 307ماليني درهم.
وذكر مدير عام مواصالت اإلمارات أن مجاالت النمو
والتوسع شملت قطاع النقل ،والقطاع الحكومي ،والقطاع
اللوجستي ،وقطاع البناء والتشييد ،والقطاع السياحي،
وأيضاً قطاع النفط والغاز ،مشرياً إىل الجهود املبذولة
لتقديم خدمات تنافسية تفوق توقعات املتعاملني وتحقق
سعادتهم.
وأعرب عن تقديره للثقة املمنوحة من قبل الرشكاء
واملتعاملني للخدمات التي تقدمها مواصالت اإلمارات
والتي تتجىل من خالل تجديد العقود واستقطاب عقود
جديدة ،مؤكداً عىل تركيز املؤسسة لرفع كفاءتها التشغيلية
بشكل مستمر ملواكبة النمو املتواصل يف أعاملها واتساع
نطاق تقديم خدماتها ،وذلك عرب تطبيق أفضل املامرسات
وأعىل املواصفات املعتمدة خالل تقديم خدماتها.

9
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زيادة في الطلب بمعدل  % 340مقارنة بعام 2015

قفزة نوعية في اإلقبال على خدمات
“المساعدة على الطريق” من مواصالت اإلمارات
 30ألف مركبة استفادت من المساعدة على الطريق
كشفت مواصالت اإلمارات عن ارتفاع كبري يف حجم الطلب عىل وعزا الهرمودي تلك الزيادة إىل جودة الخدمة املقدمة وتكاملها
خدمة “املساعدة عىل الطريق” خالل عام  2016بلغت  % 340ميزاتها ،والبدء بإتاحتها إلكرتونياً (بصورة تجريبية) ،عالو ًة عىل

مقارنة بنتائج عام  ،2015حيث تعنى الخدمة بتقديم خدمات حسن ترويجها بني قاعدة املتعاملني الواسعة للمؤسسة ،موضحاً
املساعدة عىل الطريق يف أي مكان يف الدولة عىل مدار الساعة ،أن “املساعدة عىل الطريق” تعد من ضمن الخطط واملشاريع
وخالل زمن قيايس ال يتعدى  30دقيقة.

االستثامرية والذكية يف حزمة الخدمات التي تقدمها مواصالت

وأفاد املهندس عامر الهرمودي املدير التنفيذي لدائرة الخدمات اإلمارات لألفراد ،وتشكل خدمة متكاملة ال تتقيد بزمان ومكان
الفنية يف املؤسسة بأن مرشوع “املساعدة عىل الطريق” يعترب محددين ،وتسهم يف توفري الوقت والجهد واملال ،من خالل

وقد أطلقت املؤسسة تطبيق ذيك متخصص يف تقديم خدمات وذلك من خالل الجائزة املصاحبة ملنتدى الرشق األوسط للطرق
املساعدة عىل الطريق ( ،)Musa’daبهدف تلبية طلبات الجمهور والجسور لعام  2017الذي نظمته وزارة تطوير البنية التحتية،
أصحاب املركبات التي تتعرض لألعطال املفاجئة عىل الطرق وفقاً كام حصلت يف فرباير من العام الحايل عىل جائزة ديب للنقل
للترشيعات الصادرة من الجهات املختصة يف الدولة ،حيث يتوفر املستدام يف دورتها التاسعة عن فئة السالمة للتنقل.
التطبيق باللغتني العربية واإلنجليزية مجاناً عىل متجري (أبل
ستور) و(جوجل بالي) ،وعىل نظامي Andriodو ،IOSاألمر
الذي سيمكن الجمهور من التواصل املبارش مع املؤسسة متى
دعت الحاجة لطلب الحصول عىل أي من الخدمات املطروحة.
يذكر أن مواصالت اإلمارات فازت بجائزتني عن مرشوع “املساعدة
عىل الطريق” ،حيث نالت يف أبريل من العام الحايل بجائزة أفضل
حملة ابتكار يف مجال السالمة املرورية يف القطاع الحكومي

األول من نوعه عىل مستوى الدولة مبنهجيته املبتكرة والذكية مع كادر فني متخصص ومؤهل للتعامل باحرتافية ورسعة ،يقدّم
ارتباطه بغرفة عمليات خاصة يف املؤسسة ،حيث جمع املرشوع من خالله الدعم لر ّواد الطريق ممن يواجهون مختلف الحاالت
مابني الخربة العريقة ملواصالت اإلمارات التي متتد ألكرث من  35الفنية الطارئة يف أي وقت عىل مدار الساعة ،حيث يصل الكادر
عاماً ،والتزام املؤسسة التام بتعزيز نتائج ومستويات السالمة الفني إىل املتعامل يف زمن قيايس ال يتعدى  30دقيقة يف أي مكان
املرورية عىل الطرق بالتعاون مع رشكائها ،األمر الذي أمثر نتائج يف الدولة ،وذلك من خالل تحديد موقعه بعناية عرب استخدام
إيجابية ملموسة منذ مبارشة تقديم الخدمة يف مارس من عام التقنيات الحديثة يف التتبع.
.2015

وأشار أن الخدمة تتيح للمؤسسة مساعدة قائدي املركبات عىل

وأشار الهرمودي أن للخدمة نتائج إيجابية تجسدت يف تقديم الطريق ممن تتعرض مركباتهم للتوقف أو العطل املفاجئ،
املساعدة عىل الطريق لـ  30369مركبة خالل عام  ،2016مقارنة وتستدعي الحاجة إىل قطرها أو تبديل إطاراتها ،أو شحن
بـ  6893مركبة خالل عام  ،2015ما ميثل زيادة مبقدار  ،% 340بطارياتها ،أو يف حال تعطل أقفالها ،أو الحاجة إىل الوقود ،وغريها
األمر الذي يعد طفرة وإضافة نوعية لحزمة خدمات مواصالت من الخدمات األخرى ،وذلك خالل وقت قيايس ،يسهم يف توفري
اإلمارات.
11
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ملتزمة بتطبيق مواصفات ومعايير حفظ األغذية في صناديق توصيل األطعمة

مواصالت اإلمارات توفر  1,650دراجة نارية و 63مركبة كهربائية لخدمة  53متعام ً
ال حكوميًا وخاصًا
سجلت مواصالت اإلمارات خطوات الفتة نحو تحقيق أهدافها وذكر آل عيل بأن املؤسسة نجحت خالل الربع األول من العام

وأشار آل عيل إىل أن خدمات تأجري الدراجات النارية تقدم

االسرتاتيجية ،وتقديم خدمات نقل متكاملة تواكب توجهاتها الجاري من تجديد وتوقيع  5عقداً جديداً ليصل بذلك إجاميل

ملجموعة كبرية من املطاعم ورشكات الشحن وغريها من الجهات،

يف التميز والريادة يف هذا القطاع الحيوي ،وتعمل عىل تطوير متعاميل املركز إىل  53متعام ًال يف القطاعني الحكومي والخاص

وتتضمن العقود املربمة معهم العديد من املميزات ،من بينها

أنشطة وخدمات النقل املتعدد لرشكائها ومتعامليها وفق أعىل مقارنة ب 2عقداً خالل نفس الفرتة من العام املايض لتصل بذلك

توفري بطاقات سالك عىل الدراجات النارية ،وبطاقات الوقود،

مستويات الراحة والرفاهية التي تحقق سعادتهم.

نسبة النمو إىل .% 150

وتوفري شبك الحامية للدراجة ،وخوذة للسائقني وإجراء برامج

ويف هذا السياق أفاد السيد خالد يوسف آل عيل مدير مركز أكد مدير مركز السيارات والدراجات يف مؤسسة مواصالت

الصيانة الدورية ،وتوفري السائق والدراجة البديلة خالل عمليات مشرياً إىل التزامها كذلك بتوفري اشرتاطات سالمة األغذية
الصيانة أو اإلجازات ،إىل جانب توفري الخدمات عىل مدار الساعة ومواصفات صناديق التوصيل التي حددتها الجهات املختصة

اختصاصاتها يف قطاع النقل واملواصالت ،تقدم ملتعامليها خدمات مبستقبل واعد من شأنه إحداث طفرة يف مجال النقل الربي

ويف مختلف مناطق الدولة.

تأجري الدراجات النارية من خالل  1650دراجة ،بالسائقني أو من باملقارنة مع نظرياتها التقليدية ،كام تتسم بالعديد من الفوائد

وأوضح مدير املركز ،بأن املؤسسة أتاحت عىل منت أسطول معها والتي تتوفر لديها تصاريح نقل األغذية ،وإلزامهم بتطبيق
دراجاتها أيضاً أنظمة التتبع الذكية  GPSوالتي توفر للسائق الترشيعات واألنظمة املتبعة للحفاظ عىل صحة وسالمة األطعمة

بـ 63مركبة كهربائية جديدة خالل العام الحايل ،ليصل اإلجاميل مواصالت اإلمارات يف خفض البصمة الكربونية واملحافظة عىل

معلومات وبيانات الوصول إىل املواقع املحددة يف زمن قيايس ،خالل عمليات النقل.
باتباع االتجاهات التي تقل فيها كثافة املركبات واختصار الطرق الجدير ذكره ،أن مركز صف السيارات وتأجري الدراجات النارية

صف السيارات وتأجري الدراجات النارية ،أن املؤسسة وضمن اإلمارات ،أن املركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية تتمتع

غريهم وفق احتياجات العميل ،كام وعززت املؤسسة أسطولها أهمها ،التخلص من استخدام الوقود ،وتعزيز جهود مؤسسة
إىل  80مركبات.

ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ،عالوة عىل مساهمتها يف الحد من التلوث.

املؤدية إىل املوقع املستهدف.

ملستأجري الدراجات وخاصة سلسة مطاعم األغذية املتعاقد

ميتلك أيضاً أسطوالً من املركبات الكهربائية ،يضم  80مركبة،

ويتبع مركز صف السيارات وتأجري الدراجات النارية سائقني حيث تقدم مواصالت اإلمارات خدمة تأجري املركبات الكهربائية
متخصصني ومؤهلني لقيادة الدراجات النارية يبلغ عددهم  320الصغرية للجهات يف القطاعني الحكومي والخاص ،كاملطارات

سائقاً تم تدريبهم يف مركز مواصالت اإلمارات للتدريب ،لتقديم واملناطق الحرة واألندية الرياضية والثقافية واملجمعات السكنية
الخدمات بكفاءة واحرتافية ،تحقق متطلبات العميل وتسهم يف والفنادق ،وبالتايل تسعى املؤسسة إىل تطوير عملياتها وخدماتها
تحقيق السالمة عىل الطريق.

يف هذا الشأن باالستناد إىل الخربات العاملية واإلقليمية ،ومبا يسهم

وأوضح خالد آل عيل بأن مواصالت اإلمارات ملتزمة بتطبيق يف تحسني قدرة املؤسسة التنافسية يف تسويق واستثامر منظومة
الترشيعات التي ترتبط بعمليات النقل خالل تقديم خدماتها ،املواصالت والخدمات الفنية التكاملية التي تعزز املركز املايل.
13
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من خالل تنفيذ  12مزادًا إلكترونيًا

“الوطنية للمزادات” يحقق نموًا في المبيعات بمقدار % 48
كشف سلامن محمد إبراهيم مدير مركز الوطنية للمزادات وأضاف مدير املركز أن عدد املركبات التي تم بيعها بلغ
– عضو مجموعة مراكز األعامل التابعة ملواصالت اإلمارات 866 -مركبة ،حيث بيعت  380مركبة داخلية إضافة إىل
عن متكن املركز من تنظيم  12مزاداً إلكرتونياً خالل الربع بيع  486مركبة خارجية ،األمر الذي يعني منواً يف عدد
األول من العام الحايل ،وتحقيق منو يف املبيعات بنسبة املركبات املباعة بلغ  % 66,9مقارنة بالفرتة نفسها من
بلغت  % 47.7خالل الربع األول لعام  2017باملقارنة مع العام السابق  ،2016مؤكداً أن النتائج املحققة هي نتائج
مشجعة للغاية ،وتشكل جزءاً من القفزة النوعية التي
املدة نفسها من عام .2016

تشهدها مواصالت اإلمارات بالكامل من حيث حجم اإللكرتوين  ،www.alwataneya.aeأو من خالل التطبيق
الذيك عىل الهواتف املتحركة ،عل ًام بأن املركز استطاع تنفيذ
األعامل وتنوع الخدمات ،ومنو العوائد.
وفيام يتعلق باملسجلني باملوقع؛ أوضح إبراهيم أن عددهم  47مزاداً خالل عام  ،2016متكن خاللها من بيع 4,342

بلغ  13,092مسج ًال خالل الربع األول لعام  ،2017منهم مركبة متنوعة ،وقد ِب ْي َع معظمها ( % 88منها) عرب املزاد
 10,041مسج ًال من داخل الدولة بنسبة  ،% 76,7عالو ًة اإللكرتوين سواء عن طريق املوقع اإللكرتوين أو عن طريق
عىل  3,050مسج ًال من خارج الدولة ويشكل هؤالء

التطبيق الذيك.

 % 23,3من مجموع املسجلني.

يذكر أن مركز الوطنية للمزادات يشهد منواً مطرداً منذ
إطالقه وحتى اآلن ،وكان قد متكن من تحقيق قفزة نوعية
يف مستوى خدماته وحجم أعامله عندما أتاح خدمة
املزاد اإللكرتوين للمركبات مطلع عام  ،2014والتي تسمح
للجمهور فرصة املشاركة يف املزادات من خالل املوقع
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إثر تمكنه من إبرام  51عقدًا جديدًا ومجددًا

 % 10نمو إيرادات مركز اإلمارات للنقل والتأجير في الربع األول
ديب ،وبرنامج الشيخ زايد لإلسكان ،وطريان اإلمارات،
واإلمارات لتموين الطائرات ،ومطارات ديب ،ومطار

كشف طارق الصيداوي مدير مركز اإلمارات للنقل والتأجري الدولة.
–أحد مراكز األعامل التابعة ملواصالت اإلمارات -عن متكن ولفت الصيداوي إىل أن تنوع الخدمات التي يقدمها املركز

املكتوم ،وبريد اإلمارات وإينوك ،وبرتول اإلمارات ،وديب
باركس ،عالو ًة عىل كارفور ومكدونالدز وكرافيا وأمريكانا،

املركز من تحقيق من ٍّو يف إيراداته خالل الربع األول مبعدل ما بني خدمات النقل الجامعي وتأجري املركبات بأنواعها،
وتأجري السائقني ،إضافة إىل خدمة إدارة األساطيل وصف
 % 10مقارن ًة باملدة نفسها من العام املايض.
وعزا الصيداوي تلك النتائج اإليجابية إىل نجاح فرق السيارات والخدمات اللوجستية ،عالو ًة عىل تبني أعىل
العمل املسؤولة يف املركز يف توقيع نحو  51عقداً جديداً معايري التميز والجودة أثناء تقديم تلك الخدمات عىل
ومجدداً يف الربع األول من العام الحايل ،األمر الذي يعترب مدار الساعة وطوال أيام األسبوع؛ كل ذلك أدى إىل تنامي
إنجازاً نوعياً يرتجم الثقة املتنامية لدى متعاميل املركز ،قامئة متعاميل املركز عاماً بعد آخر ،وترسيخ نجاحاته يف
ويعزز املوقع الريادي الذي تتمتع به مواصالت اإلمارات استقطاب مجموعة واسعة من كبار املؤسسات والرشكات
يف مجاالت التأجري والنقل التجاري واملدريس والجامعي ،عىل مستوى الدولة ،واملنتمية ملختلف القطاعات سواء
عالو ًة عىل الخدمات الفنية واللوجستية عىل مستوى الحكومي أو الخاص أو شبه الحكومي ،والعاملة يف أغلب

وكذلك مجموعة من األندية الرياضية ،وعدد من الكليات
والجامعات واملعاهد الجامعية.
كام يقوم املركز باملشاركة يف تقديم الخدمات لعدد
االختصاصات ومجاالت العمل.

وقد سبق للمركز أن حقق منواً يف اإليرادات يف عام  2016للحكومات للسنة الخامسة عىل التوايل ،وكذلك مشاريع
بلغ نحو  % 20باملقارنة مع إيرادات سنة  ،2015فيام مهمة مع رشطة ديب وآخرين.
ارتفع عدد مركباته خالل املدة نفسها من  4,000مركبة
إىل  6,850مركبة متنوعة بني حافالت وشاحنات ومركبات
خفيفة وسيارات كهربائية ودراجات ومعدات خاصة،
كام ارتفع عدد السائقني العاملني لديه ليبلغ نحو 2,500
سائق لتلبية الطلب املتزايد عىل خدمات املركز ،والوفاء
ٍ
مبتطلبات العقود الجديدة عىل النحو األمثل.
يذكر بأن قامئة املتعاملني االسرتاتيجيني للمركز تضم
املكتب الهنديس لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
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من املشاريع املهمة والنوعية ،ال سيام القمة العاملية

استثمـــــــــار

لنقل  796طالبًا وطالبة بواسطة  25حافلة

مواصالت اإلمارات توقع عقدًا لنقل طلبة مدارس
الظفرة الخاصة بأبوظبي
أبرمت مواصالت اإلمارات – املؤسسة الرائدة يف قطاع النقل املدريس
والتجاري والتأجري والخدمات اللوجستية والفنية  -عقداً مع مدارس
الظفرة الخاصة يف إمارة أبوظبي ،لتقديم خدمات النقل املدريس لطلبة
املدارس ملدة خمس سنوات قادمة ،ابتدا ًء من العام الدرايس القادم
.2017-2018
وتم توقيع العقد يف مقر مدارس الظفرة الخاصة بإمارة أبوظبي ،حيث
قام بالتوقيع كل من عبدالله سيف الغفيل املدير التنفيذي لدائرة النقل
املدريس مبواصالت اإلمارات ،وسلطان بن عبدالله بن غنوم الهاميل املالك
ملجموعة مدارس الظفرة ،و بحضور كل من نوال الزرعوين مدير مركز
املواصالات املدرسية الخاصة ،وعامر الشحي مدير املواصالت املدرسية
بأبوظبي ،وعدد من مسؤويل وموظفي الطرفني.
وتعقيباً عىل توقيع العقد؛ شكر الغفيل الثقة التي أولتها إدارة مدارس
الظفرة الخاصة بإمارة أبوظبي للمؤسسة ،مؤكداً أن خدمات املؤسسة
املوجهة نحو املدارس الخاصة يف الدولة ما زالت تشهد توسعاً مستمراً
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الفتاً ،وهو األمر الذي يدل عىل متيز الخدمات املقدمة وتكاملها ،ويرتجم
الرصيد الكبري من السمعة الطبية الذي حققته يف مختلف اإلمارات.
وأضاف الغفيل أن فرق العمل املعنية حريصة عىل تنفيذ العقد وأداء
الخدمات املنوطة بها عىل النحو األمثل ،مبيناً أن مواصالت اإلمارات
ستقوم مبوجب العقد بتوفري  25حافلة مدرسية ،لنقل  796طالباً وطالبة
من طلبة املدارس ،بإجاميل إيرادات تبلغ قيمتها  3مليون درهم سنوياً،
متضمناً ذلك تقديم خدمة اإلرشاف داخل الحافالت من قبل مرشفات
النقل والسالمة املتخصصات واملدربات يف املؤسسة.
يذكر أن مدارس الظفرة الخاصة من املدارس العريقة يف اإلمارة ،إذ
تأسست يف عام  ،1983وهي تقدم خدماتها التعليمية اليوم ألكرث من
طالب وطالبة ،وتفخر بتوفري مجتمع مدريس متعاون وواثق،
1,500
ٍ
وتحرص عىل سالمة وأمن الطلبة ،كام تقدم تعلي ًام عايل الجودة يعتمد
املنهاج األمرييك ،وتضم الطلبة من الجنسني يف مختلف املراحل التعليمية،
بدءاً من الحضانة وحتى املرحلة الثانوية.
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استثمـــــــــار
فرق عمل مؤهلة على الوفاء بمتطلبات مختلف الفئات من بينهم األطفال المصابون بالتوحد وأصحاب الهمم

مواصالت اإلمارات تسلم مستشفى الشيخ خليفة
التخصصي برأس الخيمة عددًا من مركبات اإلسعاف
س ّلم مركز املواصالت الحكومية -عضو مجموعة مراكز األعامل
التابعة ملواصالت اإلمارات -عدد مركبتني ( )2إسعاف جديدتني
ملستشفى الشيخ خليفة التخصيص برأس الخيمة ،وذلك ضمن
خدمات املؤسسة التي تقدمها للجهات الحكومية من الوزارات
والهيئات املحلية يف الدولة من بينها املستشفيات.
وأفاد السيد يوسف عيل كداو مدير فرع املواصالت الحكومية
برأس الخيمة ،بأن هذه العملية تأيت ضمن جهود املؤسسة لتلبية
احتياجات متعامليها من املؤسسات وفقاً للعقود املربمة معها،
مشرياً إىل حرص مواصالت اإلمارات عىل توفري مركبات وحافالت
جديدة بشكل دوري ،لضامن تحقيق سعادة املتعاملني واملنقولني.
وقد س ّلم كداو مركبتي اإلسعاف ملكتب مستشفى الشيخ خليفة
التخصيص برأس الخيمة االسعافات رسمياً بحضور عدد من
املسؤولني واملختصني يف املستشفى وذلك لصالح استخدامهام يف
نقل املرىض والحاالت الطارئة.
وذكر كداو ،بأن تنوع أسطول مركبات مركز املواصالت الحكومية
يدعم أنشطة الجهات الحكومية ،معرباً عن الثقة التي تحظى
بها خدمات مواصالت اإلمارات من قبل نخبة واسعة من
الوزارات والهيئات االتحادية والحكومية يف الدولة ،وذلك
لكفاءة وجودة عمليات التشغيل والخدمات املساندة املرتبطة،
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ومؤكداً عىل قدرة فرق العمل املؤهلة واملتميزة العاملة يف املركز
عىل الوفاء مبتطلبات خدمة مختلف الفئات من بينها األطفال
املصابون بالتوحد ،وأصحاب الهمم ،واملرىض وغريهم من الفئات.
وأشار إىل أن املؤسسة تحرص يف كل عام عىل تجديد أسطول
مركباتها ،وإخضاعها لربامج الصيانة بشكل دوري ،إىل جانب
توفري برامج التدريب للسائقني والتي تتناسب مع احتياجات
املتعاملني ،وتهيئتهم للتعامل مع املنقولني عىل منت أسطول
مركباتها ،ما ساهم يف منو وتطور أعامل املركز ،موضحاً حرص
مركز املواصالت الحكومية عىل رفع مستوى الكفاءة التشغيلية،
وتطوير خدمات الصيانة ،وتوفري الخدمات التكميلية املرتبطة
بالخدمة لكافة املركبات مبا يساهم يف تحسني جودة األداء،
وتحقيق سعادة العمالء.
وأضاف مدير فرع املواصالت الحكومية برأس الخيمة إىل أن
إجاميل املركبات الحكومية التي ميلكها الفرع يبلغ  248مركبة
مختلفة ،ويستفيد من خدماته  14جهة حكومية اتحادية
ومحلية ،من بينها مكتب تنمية املجتمع ،واملنطقة الطبية
واملنطقة التعليمية براس الخيمة ،ومكتب وزارة العدل والهيئة
االتحادية للكهرباء واملاء باملنطقة الشاملية ،وعدد من الجهات
األخرى.
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الرياح واألتربة والغبار
سالمتنا في موسم ّ
إن ّ
الصيف عندنا هبوب ال ّرياح املصحوبة باألتربة
مم مي ّيز فصل ّ
يتوجب
والغبار ،وتتك ّرر هذه الظاهرة يف غالب أ ّيام ّ
الصيف ،لذلك ّ
علينا يف مثل هذه الحاالت والظروف الطارئة التع ّرف عىل بعض
السالمة التي نحافظ بها عىل سالمتنا وسالمة االخرين.
إجراءات ّ
الرياح واألتربة والغبار:
السالمة في موسم ّ
من إجراءات ّ
 #عدم الخروج من املنازل ومكاتب العمل أثناء الدوام اليومي إ ّال لرضورة.

خميس خلفان خميس
مدقق نظام االدارة املتكامل بالساحل الرشقي
Khames kk@et.ae

 #متابعة توقعات ونرشات املركز الوطني لألرصاد الج ّوية بشكل مستمر .
 #إغالق أبواب ومنافذ البيوت واملكاتب تجنباً لدخول األتربة والغبار.
 #مراجعة أقرب عيادة طبية عند الشعور بأي إصابات أو حاالت طارئة.
 #ارتداء الكاممات الطبية والنظارات وخاصة ملرىض الربو والجهاز التنفيس.
توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات املرور أثناء القيادة.
 #عىل السائقني
ّ
 #تجنب الص ّيادين والهواة الرتياد البحر حفاظاً عىل سالمتهم من أيّ مكروه.
 #التأكد من توفر معدّات الطوارئ :حقيبة اإلسعاف األويل – طفايات الحريق...
السالمة العامة.
 #توعية أفراد األرسة وزمالء العمل واألصدقاء إىل إرشادات ّ
 #لنتذكر أرقام الطوارئ :الدفاع املدين ،997:اإلسعاف ،998:الرشطة.999:
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المسؤولية المجتمعية

خطة لتنفيذ  9مبادرات وبرامج دينية ومجتمعية بالتعاون مع المؤسسات المعنية

مواصالت اإلمارات تحتفي بحلول شهر رمضان المبارك

وتطلق الموسم الثالث من مبادرات “هل هالله”

دار الرب ،وجمعية اإلحسان
الخريية ،يف توفري الدعم
الالزم إلنجاح املبادرات ،كام
أشادت باستعداد املوظفني
ورغبتهم التي أبدوها
للمشاركة وتأدية األعامل
املجتمعية والتطوعية.
وتفصي ًال؛ أوضح عبدالله الكندري مدير إدارة االتصال الحكومي
مبواصالت اإلمارات أن املوسم الثالث سيضم تسع مبادرات
متنوعة ،هي مبادرة “سقيا املاء” إلنشاء برئ ارتوازي ،يف مسجد
موظفي مواصالت اإلمارات الذي تم تشييده خالل شهر رمضان
املايض ضمن مبادرة بيتي يف الجنة.

احتفا ًء بحلول شهر رمضان املبارك؛ أطلقت مواصالت اإلمارات موسمها الثالث من مبادرات “هل هالله” الدينية واملجتمعية
والخريية ،والتي سيتم تنفيذها يف جميع مواقع املؤسسة املنترشة يف مختلف مناطق الدولة خالل الشهر الفضيل ،ومبشاركة ودعم
عدة مؤسسات وجمعيات خريية وأهلية.
وقالت حنان صقر املدير التنفيذي لدائرة الخدمات املؤسسية مبواصالت اإلمارات؛ إن املؤسسة تحرص عىل استثامر األجواء الروحانية
خالل الشهر الفضيل ،وتسعى إىل تعزيزها لدى املوظفني واملجتمع عرب املشاركة الواسعة يف األعامل الخريية واإلنسانية والتوعوية
كل عام وعىل امتداد الشهر الكريم.
ولفتت صقر إىل أن مواصالت اإلمارات ترتجم من خالل
مبادراتها االلتزام التام بقيم املسؤولية املجتمعية عرب تنفيذ
وتطبيق الربامج املوجهة للبيئتني الداخلية والخارجية ،مؤكد ًة أن
املوسم الثالث من مبادرات “هل هالله” ،سيشهد ترسيخ النهج
التطوعي والخريي الذي برز يف املواسم السابقة ،وتعزيزه بعدد
من املبادرات النوعية وفقاً لخطتها الخاصة بعام الخري.
و ّمثنت املدير التنفيذي لدائرة الخدمات املؤسسية جهود الرشكاء
املتمثلني بدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي بديب ،وجمعية
25

ومن بني املبادرات أيضاً مبادرة توزيع “املري الرمضاين” عىل
األرس املتع ّففة ،ومبادرة “تذ ّوق طعم اإلسالم” والتي تتمثل
بتنظيم مجموعة من املحارضات الدينية ملوظفي املؤسسة غري
الناطقني باللغة العربية ،ومبادرة “رمضان أمان” لتوفري خدمة
نقل وجبات اإلفطار إىل مختلف مناطق الدولة ،وكذلك مبادرة
“إفطار صائم” والتي تتجىل مبشاركة املؤسسة بتوفري وجبات
صائم من ذوي الدخل املحدود يف
اإلفطار وتوزيعها عىل ٍ 200

إحدى الخيم الرمضانية املعتمدة يف املناطق السكنية بالتزامن
مع يوم زايد للعمل اإلنساين والذي يصادف  19رمضان ،إىل
جانب مبادرة “كسوة العيد” والتي يجري تنظيمها للعام الثالث
عىل التوايل وتقوم عىل دعوة املوظفني لتقديم الهدايا واملالبس
وكل ما تجود به أنفسهم لتوزيعها عىل األطفال واألرس املتعففة
والفئات املحتاجة من أبناء املجتمع ،بالتزامن مع يوم زايد للعمل
اإلنساين أيضاً.
وأشار مدير إدارة االتصال الحكومي إىل عقد مجموعة من
املسابقات الدينية والثقافية واالجتامعية منها مسابقة “مزامري
القرآن” املخصصة ألبناء املوظفني ،إضاف ًة إىل مسابقة “فوازير
رمضان” للموظفني ،كام سيتخلل الشهر الفضيل تنظيم عد ٍد من
املحارضات الدينية التي تتناول مواضيع متنوعة تتصل بالعبادات
وفضائل شهر رمضان املبارك.
يذكر أن املوسم املايض (الثاين) من مبادرات “هل هالله” كان
قد شهد مشاركة  142متطوعاً ومتطوعة من موظفي املؤسسة،
وتم فيه تنفيذ عدد كبري من املبادرات الخريية واملجتمعية
منها تقديم خدمات النقل لحملة “رمضان أمان” التي أطلقتها
جمعية اإلحسان الخريية بعجامن ،والتي جرى من خاللها توزيع
نحو  500ألف وجبة إفطار يف جميع إمارات الدولة ،إضافة إىل
تطوع  100موظف وموظفة وتوزيعهم لـ  400صندوق كسوة
العيد لألرس املتعففة يف إمارة ديب واإلمارات الشاملية بالتعاون
مع جمعية دار الرب يف يوم زايد للعمل اإلنساين ،وغري ذلك
من املسابقات الثقافية واملبادرات فض ًال عن تقديم اإلرشادات
التوعوية لسائقي املركبات باللغات الثالث (العربية واإلنجليزية
واألوردو) التباعها أثناء القيادة خالل الشهر الفضيل.
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المسؤولية المجتمعية

لضمان سالمة وراحة المنقولين والسائقين ومستخدمي الطريق

مواصالت اإلمارات تقدم لسائقيها إرشادات توعوية
لتعزيز السالمة في رمضان
قامت مواصالت اإلمارات بتنفيذ عدد من املبادرات التوعوية
الهادفة إىل تعزيز مستويات السالمة املرورية أثناء قيادة املركبات
خالل شهر رمضان املبارك ،السيام بني سائقيها ولدى أسطولها
الضخم الذي يزيد عن  22ألف مركبة متنوعة.
وأوضح خالد ُشكر عبدالقادر مدير إدارة البيئة والسالمة
والصحة املهنية مبواصالت اإلمارات؛ أن املؤسسة تحرص كل عام
مع قدوم رمضان املبارك عىل تذكري السائقني برشوط وسلوكيات
السالمة عىل الطرق ،وتوعيتهم مبتطلبات القيادة اآلمنة بشتى
السبل والقنوات املمكنة ،مبيناً أن تلك املبادرات تضمنت هذا
العام توزيع آالف املطويات عىل سائقي املؤسسة تحت عنوان
“إرشادات القيادة اآلمنة يف شهر رمضان” واحتوت الرسوم
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التوضيحية مع اإلرشادات التوعوية الالزمة بثالث لغات (العربية
واإلنكليزية واألوردو) ،وذلك بهدف تشجيع سائقي املؤسسة
سائق عىل التقيد بها لضامن أعىل
الذين يناهز عددهم  12ألف ٍ
مستويات األمان والسالمة لهم وللمنقولني ومستخدمي الطريق
كافة أثناء القيادة يف الشهر الفضيل.
وأشار ُشكر كذلك إىل عقد معهد مواصالت اإلمارات للسياقة
التابع ملواصالت اإلمارات رشاكة مع مؤسسة املرور والطرق
لتنفيذ حملة توعوية يف شهر رمضان تستهدف السائقني
واملتدربني ،وذلك عرب تقديم محارضات توعوية بـ  3لغات
«العربية واإلنجليزية واألوردية» ،وتوزيع نرشة توعوية تتضمن
اإلرشادات الرئيسية التي ينبغي عىل السائقني االلتزام بها أثناء

القيادة ،وغري ذلك من األنشطة واملبادرات التوعوية.
وشدّد مدير إدارة البيئة والسالمة والصحة املهنية عىل أولوية قيمة
السالمة لدى املؤسسة ،داعياً السائقني إىل التمعن باإلرشادات
املقدمة لهم ،ومتثلها يف سلوكياتهم اليومية أثناء تأدية مهامهم
الوظيفية حرصاً عىل سالمتهم وسالمة املنقولني ومستخدمي
الطريق ،من قبيل رضورة الحصول عىل قسط وافر من النوم
والراحة قبل ساعات العمل خالل شهر رمضان ،والحرص عىل
تناول وجبة السحور ورشب كمية كافية من السوائل ،والحذر
من التعرض للشمس لساعات طويلة ،وضبط جهاز التكييف يف
املركبة بشكل يح ّد من التعرق وفقدان السوائل ،كام حذر ُشكر
من املخاطرة باالستمرار بالقيادة حال شعور السائق بالتعب،
موصياً يف مثل هذه الحالة بالتوقف يف مكان آمن إن تطلب
األمر ،كام أوىص مدير إدارة البيئة والسالمة والصحة املهنية
السائقني باالحتفاظ ببعض التمر واملاء يف املركبة السيام السائقني
الذين تتطلب مهامهم القيادة قرب موعد اإلفطار ،منبهاً إىل
تجنب قيادة املركبة يف الدقائق األخرية من نهار رمضان قبيل
أذان املغرب حيث مييل الناس إىل الرسعة والتهور يف هذا الوقت،
وكذلك تجنب قيادة املركبة بعد اإلفطار مبارش ًة إال للرضورة
حيث مييل الجسم إىل الخمول يف تلك الفرتة.
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مبنية على  7محاور رئيسية وتشمل  26مبادرة رئيسية

مواصالت اإلمارات تعتمد أجندة عمل السعادة
واإليجابية الموجهة للموظفين والمتعاملين
انسجاماً مع توجهات الحكومة االتحادية بتعزيز مكانة دولة
اإلمارات يف مؤرش السعادة العاملي ،اعتمد سعادة محمد
عبدالله الجرمن مدير عام مواصالت اإلمارات حزمة نوعية
ومبتكرة من املبادرات املوجهة للموظفني واملتعاملني التي
تهدف إىل ترسيخ مفهوم السعادة واإليجابية وضامن توفري
بيئة عمل سعيدة وذلك التزاماً منها بامليثاق الوطني للسعادة
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واإليجابية.
وأ ّكد الجرمن أن اعتامد أجندة عمل برامج السعادة واإليجابية
جاء إمياناً من مواصالت اإلمارات بأن السعادة واإليجابية يف
بيئة العمل من أهم املؤرشات التي تعزز إنتاجية املوظفني
وتزيد من والء املتعاملني ،وقد سخرت املؤسسة لذلك
إمكاناتها لضامن توفري بيئة عمل سعيدة وتستقطب مزيداً

من الرشاكات مبا يعزز توجهاتها االستثامرية ،واعتامد خطة
عمل لربنامج يرتكز عىل  7محاور أهمها املشاركة ،والتقدير،
ما يساهم يف تعزيز قيم الوالء واالنتامء ،ورفع مستويات
اإلنتاجية ،إضافة إىل تحقيق التطور الوظيفي ،وابتكار الوسائل
الكفيلة للوصول إىل األهداف وفق أعىل املستويات املطلوبة،
وتحقيق الحياة املتزانة.

 20مبادرة إلسعاد املوظفني

وقال مدير عام مواصالت اإلمارات “املؤسسة ملتزمة بوضع
سياسات واسرتاتيجيات من شأنها تحقيق السعادة للموظفني
واملتعاملني عىل حد سواء ،حتى أضحت املبادرات والربامج
املنظمة وسيلة نسعى من خاللها لتوفري أعىل درجات الرفاهية
والسعادة لهم ،ورسم االبتسامة عىل وجوههم ،وبث السعادة
والتفاؤل وحب العمل لديهم” ،مشرياً إىل أن مواصالت
اإلمارات اعتمدت  20مبادرة رئيسية تعنى باملوظفني بهدف
توفري البيئة الخصبة لنمو واستثامر مواردها البرشية وتوليد
الطاقة اإليجابية وتعزيز التوعية مبختلف القضايا إضافة
إىل بناء قدرات املوظفني وتطوير أدائهم املؤسيس وتطوير
مسارهم الوظيفي.
وتفصي ًال ،استعرضت حنان صقر املدير التنفيذي لدائرة
الخدمات املؤسسية املبادرات املستدامة املوجهة للموظفني
والتي سيتم تطبيقها سنوياً ،وهي جائزة التميز السنوية
ورحلة العمرة للسائقني والفنيني واملرشفات باملؤسسة وعمرة
املتميزين من املوظفني اإلداريني وبرنامج النقاط البيضاء
وبرنامج النقاط الذهبية ،إضافة إىل مبادرة تكريم مجندي

الخدمة الوطنية من موظفي املؤسسة ،وبرامج التحفيز
للموظفني التي تندرج منها عدد من الربامج وهي شكراً –
طموح – إنجاز – أحسنت ،وأيضاً رسائل املدير العام ،وبرنامج
مساندة زميل.
وأوضحت صقر أنه باإلضافة إىل املبادرات املستدامة املذكورة،
فقد تبنت املؤسسة برامج أخرى ،تتمثل يف تنظيم املحارضات
واللقاءات بشكل مستمر ،ومنح هدية شكر للموظف يف موقع
عمله وهي عبارة عن مبادرة نوعية يختار من خاللها موظفو
اإلدارة أحد زمالئهم املتميزين ليتم تكرميه بشكل مفاجئ
من قبل املدير التنفيذي للدائرة بشهادة شكر وتقدير إضافة
إىل هدية رمزية تقديراً لجهوه ،إضافة إىل رسائل السعادة
وااليجابية والتي يتم بثها عرب الربيد اإللكرتوين وقنوات
التواصل االجتامعي بشكل مستمر.
وأشارت صقر إىل احتفال املؤسسة بعدد من املناسبات وفقاً
لألجندة املحلية والعاملية املعلنة ،وتشمل اليوم العاملي
للسعادة ،ويوم زايد للعمل اإلنساين ،ويوم الصداقة العاملي،
ويوم التفكري االيجايب ،واليوم العاملي لالبتسامة ،واليوم
العاملي للتسامح ،وأيضاً رسالة السعادة الختامية لعام .2017

 6مبادرات نوعية إلسعاد املتعاملني

وذكرت املدير التنفيذي لدائرة الخدمات املؤسسية الربامج
املعتمدة لتحقيق سعادة املتعاملني والتي تشمل طرقاً
جديدة ومبتكرة لتوفري القيمة املضافة للعمالء ،والرتكيز
عىل معرفة احتياجاتهم واستباقها ،والتعامل والتواصل معهم
بشكل مبارش ومتميز للوصول إىل خدمات وعالقات  7نجوم،
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معتربة سعادة املتعاملني وتحقيق رضاهم مقياساً مه ًام لنجاح
املؤسسات واستدامتها.
وتضمنت أجندة عمل املؤسسة املعنية بتحقيق سعادة
املتعاملني عىل  6مبادرات وبرامج نوعية تسهم يف استقطابهم
وتعنى بإسعادهم وكسب والئهم وثقتهم ،عرب توفري حزمة
متكاملة من الخدمات ذات الجودة العالية توفر لهم قيمة
مضافة وتلبي متطلباتهم وتتجاوز توقعاتهم ،إىل جانب ابتكار
قنوات تواصل جديدة معهم لتقديم آرائهم ومقرتحاتهم،
وإتاحة الفرصة للتعرف عىل الخدمات الجديدة التي تقدمها
مواصالت اإلمارات.
ورصحت صقر أن مبادرات املؤسسة املوجهة للمتعاملني
تشمل عىل مبادرة “ب ّراد السعادة” لتوفري أرقى خدمات
الضيافة لدى استقبالهم يف مراكز إسعاد املتعاملني ،ومبادرة
هدايا للتواصل مع العمالء ،ومبادرة “افتقدناك” ،مبادرة
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“شكراً للثقة” وهي مبادرة تستهدف التواصل مع العمالء
الرئيسيني والذين يتم تجديد عقودهم مع املؤسسة .كام
ستمنح املؤسسة ميدالية أو وسام موظف خدمة املتعاملني
املتميز واألكرث إسعادًا للمتعاملني وفق معايري محددة يتم
اعتامدها الختبار املوظفني ويتم تكرميهم بشكل ربع سنوي،
إضافة إىل توزيع النرشات واملطويات املرتبطة بالسعادة
واإليجابية عىل املتعاملني.
يذكر أن مواصالت اإلمارات حصدت خالل أبريل من عام
 2016بجائزة يف فئة إسعاد املتعاملني ،ضمن الدورة الـ11
ملؤمتر 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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رواد التميز

بداية حبذا لو تقدم لنا نبذة عن بطاقتك الشخصية وحالتك
االجتامعية؟

محمد عبدالرحيم السهالوي
مدير إدارة العقود والمناقصات:
نحل ال تتوقف عن العمل”
“موظفو مواصالت اإلمارات خلية
ٍ
تعلمت الكثير خالل سنوات عملي في المؤسسة ،ليس من مدرائي في العمل فقط بل أيضًا من
الموظفين الذين أعمل معم.
 أحرص على تصحيح األخطاء ،فاألخطاء واردة ولكن يجب علينا تقييم أنفسنا باستمرار لضمان التطويروالتحسين.
 تمثلنا نهج حكومة دولة اإلمارات وسياساتها الهادفة إلى ترسيخ قيم اإلبداع واالبتكار والسعادةفي بيئة العمل.

انضم محمد عبدالرحيم السهالوي إىل مواصالت اإلمارات منذ مدة ليست بالطويلة ،لكنه رسعان ما متكن من تحقيق إضافة
نوعية يف مجال إدارة العقود واملناقصات ،إذ جاء إليها حام ًال يف جعبته الكثري من الخربات املتنوعة واملتكاملة يف املجالني املايل
واالستثامري ،والتي تراكمت لديه عرب العمل يف أكرث من موقع وألكرث من مؤسسة حكومية وخاصة..
سمحت تلك الخربات للسهالوي ،وباملشاركة مع بقية فريق العمل يف اإلدارة بتحقيق تقدم الفت يف أساليب العمل ونتائجه ،األمر
الذي أهّ ل إدارة العقود واملناقصات للمنافسة بقوة يف الدورة الثامنة من ملتقى التميز السنوي الذي عقدته املؤسسة يف شهر مايو
املايض ،ونالت املركز الثاين يف فئة “اإلدارة الرائدة” بعد أن نجحت يف تحقيق نسبة  % 92.8يف مؤرشات األداء.
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أنا محمد عبدالرحيم حسني محمد السهالوي ،يل من العمر اآلن 36
سنة ،متزوج وعندي من األبناء هزاع ،وعمره سنتان ونصف.
وعىل صعيد التحصيل األكادميي؛ فأنا متخرج من كلية اآلداب
(تخصص املالية) من جامعة بورتالند يف الواليات املتحدة االمريكية،
كام حصلت أيضاً عىل شهادة دبلوم يف التقييم العقاري.
بعد تخرجي من الجامعة؛ بدأت حيايت الوظيفية كموظف يف بنك
ديب اإلسالمي أعد طلبات التمويل للمستثمرين ،وامتدت خربيت
املهنية لسنوات عديدة شغلت خاللها عدداً من املواقع القيادية يف
مؤسسات ورشكات حكومية وخاصة ،ومن تلك املناصب رئيس قسم
االستثامرات البنكية يف القطاع العقاري يف بنك ديب اإلسالمي ،ورئيس
قسم الخزينة يف البنك نفسه ،وكذلك رئيس قسم االستثامرات
واملحافظ االستثامرية يف دائرة املالية املركزية ،عالو ًة عىل مدير إدارة
التأجري واملبيعات يف “الشارقة إلدارة األصول”.

إجراءات إدارة العقود واملناقصات ليتنىس للمراكز تسعري املركبات
املستهلكة من غري الرجوع إلينا ،فض ًال عن تحديث وتطوير الدليل
(دليل إجراءات إدارة العقود واملناقصات) ،وإعداد تقارير أسباب
خسارة العروض واملناقصات ،لفهم أسباب الخسارة ومن ثم تطوير
أسس التسعري واإلجراءات ،وعقد اجتامعات وورش عمل مع املراكز
للمحافظة عىل تنافسية املؤسسة يف سوق العمل ،وإجراء مقارنات
مرجعية لبنود ورشوط التسعري للمحافظة عىل أسعار تنافسية يف
السوق ،والعمل مع املعنيني عىل تطوير نظام إلكرتوين للتسعري.
كيف تنظر إىل بيئة العمل يف مواصالت اإلمارات ،من حيث نسبة
تشجيع العمل واإلبداع واإلنتاج وتحفيز املوظفني ومتكينهم.

يعمل موظفو مواصالت اإلمارات كخلية نحل ال تتوقف عن العمل
طوال السنة؛ فاإلدارة العليا تثق باملوظفني ،وهناك تشجيع مستمر
من املدير العام واملدراء التنفيذيني الذين ميثلون خري قدوة لنا،
األمر الذي يشجعنا عىل املثابرة وبذل أقىص الجهود إلنجاز األعامل
بالشكل األمثل.
لقد تعلمت الكثري خالل سنوات عميل يف املؤسسة ،ليس فقط من
كيف كان انضاممك إىل مواصالت اإلمارات؟ ومتى؟
كان انتسايب إىل مواصالت اإلمارات يف شهر سبتمرب  ،2015انضممت مدرايئ بالعمل ولكن أيضاً من املوظفني الذين أعمل معم ،فالكل
هنا يحب العمل ،والكل يقدم أقىص ما لديه من إمكانات ،والشك
فيها إىل دائرة تطوير األعامل كمدير إدارة العقود واملناقصات.
أننا يف إدارة العقود واملناقصات نفرح كثرياً عندما نسمع بأن مركزاً
من املراكز قد نجح يف توقيع عق ٍد جدي ٍد ،ألن ذلك يعني بأن جهدنا
كيف تق ّيم لنا تجربتك العملية مع املؤسسة؟
يف التسعري مل يذهب سدى ،ولطاملا أحببت العمل مع املراكز حيث
كانت تجربتي يف املؤسسة مميزة بالفعل؛ حيث إنني قدمت من استهوتني محاولة تقديم عروض أسعار منافسة يف السوق لتحقيق
خلفية استثامرية عقارية بحتة ،ومن ثم تم تعريفي وتقدميي إىل قطاع املزيد من األرباح للمؤسسة.
النقل والتأجري لتسعري خدمات تأجري املركبات وملحقاتها ،ويتضمن
عميل اآلن كمدير إلدارة العقود واملناقصات عدداً من املهام املتمثلة ما أبرز التكرميات التي حصلت عليها؟
يف تسعري الخدمات (عروض أسعار ومناقصات ومزايدات) لجميع شخصياً؛ حصلت عىل تكريم املوظف املتميز من دائرة املالية
املراكز ،وإعداد دراسات جدوى تطويرية للمراكز والوحدات ،وإجراء املركزية ،كام حصلت عىل تكريم معهد مركز مواصالت اإلمارات
تحديث وتطوير دائم ألسس التسعري ،وكذلك تحديث ملالحق دليل للسياقة.
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مواصالت اإلمارات مؤسسة استثامرية رائدة يف قطاع النقل وتحسني القدرات التنافسية للمؤسسة ،الستقطاب املزيد من العقود.
واملواصالت والخدمات الفنية واللوجستية؛ كيف تسهمون بدوركم
يف دعم نجاحاتها من خالل قيادتكم إلدارة العقود واملناقصات؟ كيف طورتم من مهاراتكم يف مجال العقود واملناقصات ملواكبة
ندعم هذا النجاح من خالل املثابرة والجد واالجتهاد ،والعمل توجهات املؤسسة؟
املتواصل ليل نهار ،إضاف ًة إىل تطوير الذات والسعي إىل االرتقاء لطاملا حرصت عىل توجيه األسئلة ملديري عن رأيه يف أفضل املامرسات،
بنفيس ،األمر الذي البد أن ينعكس عىل املؤسسة بشكل إيجايب ،واستمعت إىل نصائحه الثمينة محاوالً تطبيقها قدر املستطاع ،عالو ًة
كام أحرص عىل تصحيح األخطاء ،فاألخطاء واردة ولكن يجب علينا عىل النقاش الدائم مع بقية موظفي اإلدارة واألخذ مبشورتهم وتثمني
خرباتهم ،وحضور دورات تدريبية يف مجال عميل نفسه ،وكذلك
تقييم أنفسنا باستمرار لضامن التطوير والتحسني.
ومن جهة تخصصنا يف إدارة العقود واملناقصات؛ نقوم أيضاً مبقارنة الحرص عىل تنفيذ ورش عمل مع املراكز ملعرفة احتياجاتهم من
أسعارنا بأسعار السوق بشكل متواصل بهدف مراجعة تلك األسعار ،إدارة العقود واملناقصات ومن ثم محاولة تلبية تلك املتطلبات،
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ودراسة أسباب خسارة املناقصات والعقود املنتهية.

واالستعانة بإدارة الورش واملزادات لفهم كل ما يتعلق باملركبات.
والبد يل هنا من اإلشارة إىل البحث املستمر يف مختلف املصادر
السيام اإلنرتنت عن أنواع املركبات التي تؤجرها املؤسسة من ناحية يف العمل؛ ما الذي يحبه السهالوي وما الذي ال يحبه؟
أحرتم املوظف املجتهد يف عمله ،وأحب املجيء يومياً إىل عميل
الشكل أو استهالك الوقود أو الصيانة وغري ذلك..
والحديث مع زمالء العمل ،وال شك أنني أحب الفوز يف املناقصات
انتهجت دولة اإلمارات سياسة اإلبداع واالبتكار والسعادة يف بيئة وتقديم عروض األسعار التي تحقق الربح للمؤسسة ،وعليه فأنا ال
أحب الفوز مبناقصة ال تحقق عائداً مجزياً لها.
العمل ،كيف وظفتم هذه التوجهات يف بيئة العمل لديكم؟
لقد متثلنا نهج حكومة دولة اإلمارات وسياساتها الهادفة إىل ترسيخ
قيم اإلبداع واالبتكار والسعادة يف بيئة العمل من خالل تشجيع ما هوايات محمد السهالوي التي ميارسها يف أوقات الفراغ؟
املوظف املبتكر عن طريق التكريم بالهدايا والشهادات التقديرية ،الفروسة وقراءة كتب التاريخ والسفر.
وعقد لقاءات دورية من قبيل تنظيم غداء شهري بني موظفي
إداريت وبقية موظفي الدائرة ،عالو ًة عىل مشاركة املوظفني أفراحهم كلمة أخرية..
وأتراحهم ،وفهم احتياجات املوظف واملحاولة يف مساعدته إن احتاج أمتنى كل التوفيق ملواصالت اإلمارات وملوظفيها األعزاء ،وأرجو لها
أن تكون الرائدة يف ميادين عملها إقليمياً ودولياً.
ذلك.
كام إننا نستعني يف إطار عملنا بإدارة التنافسية لتزويدنا باملعلومات
واألسعار التنافسية يف السوق ،وعقد مقارنات مرجعية مع املنافسني،
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