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10 دقائـــق �غاثــــة 
املركبــــــــات عـــلى 

طرقات أبوظبي ع� 
«مواصالت ا�مارات»

مواصالت ا�مارات تنقل أك من 77 مليون جالون
من املواد الب�ولية خالل النصف ا�ول من 2017

114 ألف ساعة تدريبية 

قدمها معهد مواصالت 

ا�مارات للسياقة 

النشرة اإللكترونية الشهرية
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نشرة شهرية تصدرها إدارة االتصال الحكومي

اإلشراف العام
حنـان محمد صقر

هيئة التحرير
هند شاكر

حسام عرفة

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

لدراسة  ميدانية  زيارات  تعقد  اإلمارات  مواصالت 

احتياجات النقل الحكومي في 27 جهة بالشارقة

لتوفير  عقدًا  تبرم  اإلمارات  مواصالت 
200 دراجة نارية بسائقيها

لشركة ون كليك

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 

عبداهلل عبد الرحمن
مدير معهد مواصالت اإلمارات للسياقة

إصرار على تحقيق أقصى درجات التميز 
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35 ألف مركبة متعطلة تمت خدمتها في 6 أشهر

10 دقائق إلغاثة المركبات على طرقات أبوظبي عبر »مواصالت اإلمارات«

أفاد املهندس عامر الهرمودي املدير التنفيذي لدائرة 

يف  اإلمارات،  مواصالت  مؤسسة  الفنية يف  الخدمات 

املساعدة  خدمة  بتقديم  »البيان«  لـ  خاص  ترصيح 

خالل  متعطلة  مركبة  ألف   35 لنحو  الطريق  عىل 

الشهور الستة األوىل من العام الجاري.

يقارب من 40 مركبة  ما  لديها  املؤسسة  أن  موضحاً 

األوزان،  لكافة  قطر  مركبة   75 و  الطوارئ  لخدمة 

تحريك  يتم  العمليات  غرفة  تلقي  فور  أنه  موضحاً 

إذ  املتعطلة،  املركبة  إىل  واالتجاه  املساعدة  مركبة 

أخبار رئيسية

املناطق  ويف  أبوظبي،  يف  دقائق   10 ذلك  استغرق 

والذي  الوصول  لزمن  دقيقة كمتوسط  الشاملية 20 

يعتمد عىل املوقع الجغرايف وسهولة الوصول للمركبة 

املتعطلة.

وأضاف الهرمودي أن »املساعدة عىل الطريق« خدمة 

تعنى بتقديم خدمات املساعدة عىل الطريق يف أي 

مكان يف الدولة وعىل مدار الساعة، وخالل زمن قيايس، 

معترباً أن هذا املرشوع األول من نوعه عىل مستوى 

الدولة مبنهاجيته املبتكرة والذكية مع ارتباطه بغرفة 

املرشوع  جمع  حيث  املؤسسة،  يف  خاصة  عمليات 

التي متتد  العريقة ملواصالت اإلمارات  ما بني الخربة 

ألكرث من 35 عاماً، والتزام املؤسسة التام بتعزيز نتائج 

ومستويات السالمة املرورية عىل الطرق بالتعاون مع 

رشكائها، األمر الذي أمثر نتائج إيجابية ملموسة منذ 

مبارشة تقديم الخدمة يف مارس من عام 2015.

يف  تجسدت  إيجابية  نتائج  للخدمة  أن  إىل  ولفت 

تقديم املساعدة عىل الطريق لـ 55 ألف مركبة خالل 

عام 2016، مقارنة بـ 6893 مركبة خالل عام 2015، 

األمر الذي يعد طفرة وإضافة نوعية لحزمة خدمات 

مواصالت اإلمارات.

الخدمات  لجودة  نتيجة  الزيادة  تلك  وجاءت 

املقدمة وتكاملها وميزاتها، والبدء بإتاحتها إلكرتونياً 

بني  ترويجها  حسن  عىل  عالوًة  تجريبية(،  )بصورة 

العمالء  ولثقة  للمؤسسة،  الواسعة  املتعاملني  قاعدة 

بالخدمات التي تقدمها مواصالت اإلمارات.

من  تعد  الطريق«  عىل  »املساعدة  وحدة  أن  وذكر 

يف  والذكية  االستثامرية  واملشاريع  الخطط  ضمن 

اإلمارات  مواصالت  تقدمها  التي  الخدمات  حزمة 

لألفراد، وتشكل خدمة متكاملة ال تتقيد بزمان ومكان 

محددين، وتسهم يف توفري الوقت والجهد واملال، من 

خالل كادر فني متخصص ومؤهل للتعامل باحرتافية 

ورسعة، يقّدم من خالل الوحدة الدعم لرّواد الطريق 

الطارئة،  الفنية  الحاالت  مختلف  يواجهون  ممن 

حيث يصل الكادر الفني إىل املتعامل يف زمن قيايس 

ال يتعدى 30 دقيقة يف أي مكان يف الدولة، وذلك من 

التقنيات  استخدام  عرب  بعناية  موقعه  تحديد  خالل 

الحديثة يف التتبع.
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تطبيق

تصميم  عىل  حرصت  املؤسسة  إن  الهرمودي:  وقال 

يف  متخصص  تجريبي  بشكل  وإطالقه  ذيك  تطبيق 

اسم  تحت  الطريق  عىل  املساعدة  خدمات  تقديم 

إطالقه بشكل رسمي  )Musa’da(، وتعتزم  مساعدة 

يف أغسطس املقبل وتستغرق مدة طلب الخدمة نحو 

15 ثانية، ويهدف إىل تلبية طلبات الجمهور أصحاب 

املركبات التي تتعرض لألعطال املفاجئة عىل الطرق 

املختصة  الجهات  من  الصادرة  للترشيعات  وفقاً 

العربية  باللغتني  التطبيق  يتوفر  حيث  الدولة،  يف 

واإلنجليزية مجاناً عىل متجري )أبل ستور( و)جوجل 

بالي(.

سيمكن  الذي  األمر   ،IOSو  Andriodنظامي وعىل 

متى  املؤسسة  مع  املبارش  التواصل  من  الجمهور 

دعت الحاجة لطلب الحصول عىل أي من الخدمات 

التطبيق ضمن خطط ومشاريع  ويندرج  املطروحة، 

التي  الخدمات  حزمة  يف  والذيك  االستثامري  التوسع 

تقدمها مواصالت اإلمارات لألفراد، انسجاماً مع رؤية 

وتوجيهات القيادة الرشيدة بالتوسع يف طرح وتطوير 

الخدمات التفاعلية واملبارشة مع املتعاملني، والعمل 

بزمان  التقيد  دون  متكاملة  بصورة  خدمتهم  عىل 

والجهد  الوقت  عليهم  يوفر  مبا  محددين،  ومكان 

واملال.

ولفت إىل أن فريق املساعدة عىل الطريق يصل إىل 

املوقع  وفق  الدولة  يف  مكان  أي  يف  املتعامل  مكان 

بتقنيات  التطبيق  الرتباط  وذلك  للمركبة،  الجغرايف 

الستقبال  اللوحية  واألجهزة  املواقع  لتحديد   GPRS

لتقديم  املخصصة  املركبات  داخل  الخدمة  طلبات 

الخدمات وقطر املركبات ما يضمن الشفافية والدقة 

التسجيل واملساهمة يف احتساب مؤرشات األداء  يف 

مثل وقت االستجابة ووقت اإلخالء للطريق.

مرونة

الدفع  مثل  الدفع  آليات  يف  مرونة  التطبيق  ويوفر 

النقدي واآليل ببطاقات االئتامن، ومن املستهدف أن 

تصل مركبات الخدمة إىل املتعامل خالل فرتة قصرية 

الذروة  وأوقات  الطريق  لحالة  وفقاً  ذلك  ويتحدد 

الخدمات  تكاليف  ترتاوح  الجغرايف، يف حني  واملوقع 

وفقاً للموقع ونوع الخدمة املطلوبة ونوع املركبة.

أيضاً  للمتعاملني  ميكن  الذيك،  التطبيق  جانب  إىل 

التواصل مع املؤسسة عىل  طلب الخدمة من خالل 

الرقم املجاين 8006006 أو من خالل املوقع االلكرتوين 

.www.et.gov.ae للمؤسسة

للجميع، في كل مكان.

نوفر الخدمات الفنية المتكامله وفق أعلى
 المعايير العالمية من خالل فنيين ذوي

 كفاءة ومهارة ، وتدريب عال.

صيانة وإصالح
  المركبات

تلبيس 
وتجديد
 ا�طارات

المساعدة
على الطريق

الفحص الفني 
وا�وزان 

المحورية

التحويل
 للغاز الطبيعي

المزادات

الغسل
 الجاف

إصالح
 الهياكل

35 عاما من
 الخبرة

28 مركزا
ووحدة ل�عمال 

41 موقعا 
عبر ا�مارات

840 متعامال
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الحافل  سجلها  مؤخراً  اإلمارات  مواصالت  عززت 

استمرارية  عىل  بتأكيدها  الجودة  وجوائز  بشهادات 

شهادات اآليزو لنظام اإلدارة املتكامل والتي تبلغ حالياً 

التدقيق  إجراءات  عقب  وذلك  مختلفة  شهادات   6

الخارجي من قبل رشكة لويدز ريجسرت -الجهة املانحة 

املؤسسة  مواقع  من  عدد  عىل  اآليزو-  لشهادات 

املنترشة يف مختلف مناطق الدولة، وذلك متاشياً مع 

خدماتها  وكفاءة  جودة  تعزيز  مواصلة  يف  توجهها 

وضامن تلبية احتياجات وتوقعات املتعاملني، وصوالً 

بالتميز  ورؤيتها  االستثامرية،  أهدافها  تحقيق  إىل 

والريادة يف املواصالت والخدمات املستدامة. 

لدائرة  التنفيذي  املدير  صقر  محمد  حنان  وأفادت 

خالل  اإلمارات  مواصالت  يف  املؤسسية  الخدمات 

عقد  والذي  الرشكة  مع  الختامي  االجتامع  ترؤسها 

مبقر املؤسسة، أن املؤسسة تحرص بشكل دوري عىل 

اإلدارة  نظام  عىل  الالزمة  التدقيق  عمليات  تنفيذ 

املتكامل، بغية تجديد االعتامدات الخاصة بشهادات 

النظام والتي تصب نحو تعزيز مستويات الجودة يف 

الخدمات.

وأكدت صقر إىل أن نظام اإلدارة املتكامل يعد أحد 

املعايري األساسية للمواصفات القياسية الدولية، ومن 

التأكد من كفاءته وفاعليته بشكل مستمر  الواجب 

ومدروس.

وأوضحت املدير التنفيذي لدائرة الخدمات املؤسسية 

التقييم  عمليات  اجتياز  بعد  تم  اإلنجاز  هذا  أن 

والتدقيق التي أجرتها رشكة لويدز ريجسرت للتحقق 

وذلك خالل  الالزمة،  الرشوط  املؤسسة  استيفاء  من 

أيام  استمرت ملدة عرشة  التي  التدقيق  فريق  زيارة 

ومراكز  إدارات  تتضمن  تنظيمية  وحدة   17 لنحو 

املؤسسة،  مواقع  مبختلف  ومرافق  وفروع  أعامل 

مشرية أن عمليات التدقيق أسفرت عن تعزيز رصيد 

الثقة واملكانة التنافسية للمؤسسة عرب تأكيد تطبيق 

املعايري العاملية لستة أنظمة إدارية، والتي تتمثل يف 

بالتعاون مع شركة لويدز ريجستر

مواصالت اإلمارات تؤكد على استمرارية شهادات نظام اإلدارة المتكامل لـ6 أنظمة

إدارة  نظام  البيئة،  إدارة  نظام  الجودة،  إدارة  نظام 

السالمة والصحة املهنية، نظام إدارة جودة التدريب، 

ونظامّي ميثاق خدمة املتعاملني والتعامل مع شكوى 

السمعة  ترسيخ  يف  يسهم  الذي  األمر  املتعاملني، 

عىل  املؤسسة  بها  تتمتع  التي  اإليجابية  املؤسسية 

مختلف األصعدة.

مراكز  ملديري  الشكر  االجتامع  ووجهت صقر خالل 

األعامل ومدراء اإلدارات وكافة املوظفني عىل دعمهم 

النهج الثابت والسباق للمؤسسة يف عمليات التطوير 

بتطبيق  املؤسسة  التزام  وترجمة  املستمر،  اإلداري 

توجهات الدولة لالرتقاء مبستوى الخدمات الحكومية 

أن  مشرية  نجوم،  سبع  خدمات  إىل  بها  والوصول 

نظام  متطلبات  جميع  تطبيق  عىل  املؤسسة  حرص 

اإلدارة املتكامل يعد تأكيداً عىل سعيها لدفع خطط 

تطوير مستدامة تستند إىل مواصفات عالية املستوى 

متوافقة مع معايري االستدامة والجودة.

حرض االجتامع كل من خالد شكر مدير إدارة البيئة 

املواصالت  مركز  مدير  املرزوقي  جاسم  والسالمة، 

إدارة  مدير  عبيد  عيل  ومحمد  الحكومية،  املدرسية 

العمليات،  وعدد من مديري اإلدارات ومراكز األعامل. 

أخبار رئيسية
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استعدادًا للعام الدراسي 2017 - 2018 

دراسة شاملة لمعرفة احتياجات المناطق الجديدة من الحافالت المدرسية

زيادة بشكل دوري

وقال إنه سيتم دراسة زيادة عدد الحافالت من خالل 

اللجنة املشرتكة بني وزارة الرتبية والتعليم واملؤسسة 

لزيادة  متوقعة  أعداد  هناك  ويوجد  دوري،  بشكل 

الطلبة  سعادة  تحقيق  يضمن  بشكل  الحافالت 

وراحتهم وسالمتهم، لكنها ما زالت يف طور املناقشة 

ضمن أعامل اللجنة، مبيناً أن مواصالت اإلمارات تقدم 

املدارس  جميع  يف  للطالب  املدريس  النقل  خدمات 

مع  املتعاقدة  الخاصة  املدارس  وبعض  الحكومية 

املؤسسة املنترشة يف مختلف مناطق الدولة واملدارس 

املدرسية  الحافالت  فعدد  معها،  املتعاقد  الخاصة 

 737 بلغ  القيوين  وأم  وعجامن  الشارقة  يف  العاملة 

حافلة مدرسية، منها 454 حافلة يف الشارقة و182 يف 

عجامن و101 حافلة مدرسية يف أم القيوين .

فرتات طويلة

حول  لـ»البيان«  سؤال  عىل  رد  يف  العبيديل  وأوضح 

فرتة طويلة يف  أبنائهم  بقاء  من  أمور  أولياء  شكوى 

يف  الطالب  وأمان  راحة  أن  بني  املدرسية،  الحافالت 

قصوى  وأولوية  أهمية  ذو  شأن  املدرسية  الحافالت 

تسعى  ذلك  ولتحقيق  اإلمارات،  ملواصالت  بالنسبة 

املؤسسة إىل تسخري كل اإلمكانات واستخدام الوسائل 

واملعطيات املتاحة واملريحة ألبنائنا الطلبة، حيث ال 

يتجاوز متوسط زمن مكوث الطالب بالحافة املدرسية 

عىل 45 دقيقة.

كشف طارق العبيديل مدير العمليات مبركز املواصالت 

املدرسية مبواصالت اإلمارات أن هناك دراسة شاملة 

الجديدة  واالمتدادات  املناطق  احتياجات  ملعرفة 

الحافالت  توفري  بهدف  الدولة،  مناطق  مختلف  يف 

املدرسية استعداداً للعام املقبل، وذلك بالتنسيق مع 

وزارة الرتبية والتعليم، ومن تلك املناطق السويحات 

ومنطقة الرحامنية يف الشارقة، ألنهام تشهدان كثافة 

أخبار رئيسية

سكانية، كام أن متوسط زمن مكوث الطالب بالحافة 

املدرسية ال يزيد عىل 45 دقيقة وأن الطاقة االستيعابية 

للحافلة املدرسية ما بني -20 59 مقعداً، الفتاً إىل أن 

عدد املرشفات العامالت يف كل من الشارقة وعجامن 

وأم القيوين بلغ 309 مرشفات، منهن 163 مرشفة يف 

الشارقة و93 يف عجامن و53 يف أم القيوين.
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نارية حديثة، ورافعات شوكية خفيفة وثقيلة،  ودراجات 

إضافة إىل مركبات لتعليم ذوي االحتياجات الخاّصة، مشرياً 

تتميز  التي  الحديثة  التدريب  ملركبات  املعهد  امتالك  إىل 

إنها  كام  الطبيعي،  بالغاز  وتعمل  للبيئة  صديقة  بكونها 

مزودة بوسائل تساعد الطالب عىل تعلم السياقة وتشمل 

املرايا الجانبية اإلضافية داخلياً وخارجياً.

أن  للسياقة  اإلمارات  مواصالت  معهد  مدير  وأوضح 

املؤسسة أسست يف املعهد بيئة تدريب داخلية وخارجية 

مميزة ومنظمة تسهم يف إكساب املتدربني مبختلف فئاتهم 

النظرية  األساليب  مختلف  خالل  من  متنوعة  مهارات 

املعهد  أواله  الذي  الخاص  باالهتامم  منّوهاً  والعملية، 

مراعاة  يف  واملتمثلة  لهن،  املمنوحة  واالمتيازات  للنساء 

تدريبهن  يتم  حيث  التامة،  والخصوصية  الثقافية  القيم 

مؤهالت،  مدربات  قبل  من  للنساء  مخصصة  صاالت  يف 

وذلك لتوفري بيئة تدريبية تتمتع بأقىص مستويات الراحة 

والخصوصية. 

موقعاً  يحتل  للسياقة  اإلمارات  مواصالت  أن معهد  يذكر 

يقع يف منطقة  لنشاطاته، حيث  بالنسبة  متميزاً  جغرافياً 

ورسان الثالثة بإمارة ديب خلف مشتل بلدية دىب  البعيدة 

، األمر الذي يساعد  عن املناطق املكتظة سكانياً وتجارياً 

االحرتافية،  القيادة  ملهارات  املتدّربني  اكتساب  ترسيع  يف 

وتعزيز الثقة لديهم للحصول عىل رخصة القيادة.

مواصالت  معهد  خالل  من  اإلمارات  مواصالت  متّكنت 

الستخراج  متدرباً   1,770 تأهيل  من  للسياقة  اإلمارات 

رخص القيادة استفادوا من 114 ألف ساعة تدريبية وذلك 

منذ افتتاح املعهد يف نوفمرب من عام 2016.

مواصالت  معهد  مدير  عبدالرحمن  عبدالله  وكشف 

الجهود  مثرة  جاء  املعهد  نجاح  بأن  للسياقة،  اإلمارات 

باملؤسسة، حيث  العمل  قبل فرق  واملبذولة من  الدؤوبة 

والخربة  املرورية  السالمة  معايري  وتدشينه  بتشييده  رّسخ 

التي تتمتع بها مواصالت اإلمارات، األمر الذي تجّسد من 

يف  املعتمدة  الخربة  بيوت  أحد  يعترب  الذي  املعهد  خالل 

مجال التدريب وتأهيل السائقني، مشرياً إىل أن املعهد قام 

ومنذ افتتاحه رسمياً مطلع نوفمرب من العام املايض 2016 

بإعداد وتأهيل 1,770 متدرب للحصول عىل رخص القيادة 

بواقع 114 ألف ساعة تدريبية.

تحقيق  عىل  حريص  املعهد  أن  عبدالرحمن  وأوضح 

األهداف الرامية إىل تعزيز مستوى الخدمات املقدمة مبا 

رفع  إىل  إضافة  والسالمة،  األمن  معايري  أعىل  مع  يتوافق 

كفاءة واحرتافية السائقني وتأهيلهم، مبا ينعكس يف تقديم 

أفضل الخدمات وتطبيق املامرسات املتوافقة مع املعايري 

والنظم العاملية يف تعليم القيادة.

التدريب  خدمات  توفري  جانب  إىل  أنه  إىل  وأشار 

الخدمات  من  حزمة  يقدم  املعهد  فإن  السياقة؛  عىل 

خدمات تدريب مستقلة للسيدات تضمن الراحة والخصوصية وتراعي القيم الثقافية

114 ألف ساعة تدريبية قدمها معهد مواصالت اإلمارات للسياقة

أخبار رئيسية

مختلف  يشمل  الذي  املستمر  املهني  كالتدريب  األخرى 

النقل  ومرشيف  السائقني  لفئة  االستثامرّية  التخصصات 

فحص  خدمة  إىل  إضافة  اإلمارات،  مبواصالت  والسالمة 

الوقاية  مجال  يف  التخصيص  التدريب  وخدمات  النظر، 

من الحوادث والسالمة املرورية والسالمة املهنّية وخدمة 

مؤهلني  ومدربني  محارضين  خالل  من  وذلك  املتعاملني 

ومعتمدين، موضحاً أن معهد مواصالت اإلمارات للسياقة 

قدم 13,762 خدمة متنّوعة مع نهاية النصف األول من 

العام الحايل.

وأفاد عبدالله عبدالرحمن أن املعهد يضم أسطوالً يشمل 

جميع أصناف املركبات املخصصة للتدريب منها مركبات 

بناقل  خفيفة  ومركبات  أوتوماتييك،  حركة  بناقل  خفيفة 

حركة عادي، كام ميتلك أيضاً مركبات ثقيلة، وحافالت ثقيلة، 
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أفضل  تبّنى  خاص؛  بشكل  الطلبة  أبنائنا  وسالمة  عام 

العاملية املتبعة يف تدريب السائقني واملرشفني  املامرسات 

سواء من املوظفني يف املؤسسة أو من خارجها، هادفاً من 

وراء ذلك إىل تعزيز كفاءتهم الوظيفية ومهاراتهم املهنية 

واالرتقاء بها نحو أعىل املستويات املمكنة، ملا لهذه الفئة 

من دور جوهري يف إنجاح عملية النقل املدريس.

وقد شمل التدريب برامج تدريبية ومحارضات وورش عمل 

متخصصة شملت أكرث من 20 برنامجاً تدريبياً تناولت عّدة 

محاور أساسية هي محور خدمة املتعاملني ومحور السالمة 

املهنّية ومحور السالمة الفنّية للمركبات والحافالت، ومحور 

السالمة املرورّية، ومحور عملّيات النقل املدريس، ومحور 

عملّيات نشاطي التاكيس والليموزين.

ونّوه املدحاين أنه عالوة عىل تدريب السائقني ومرشفات 

املركز  فإن  اإلمارات،  ملواصالت  التابعني  والسالمة  النقل 

الحكومية  الدوائر  من  لعدد  التدريبية  خدماته  يقّدم 

واملؤسسات والجهات الراغبة يف تدريب موظفيها العاملني 

يف نفس املجال.

يذكر أن املركز عضو يف الجمعية امللكية الربيطانية للحد 

من الحوادث “ROSPA”، لينضم إىل قامئة املراكز التدريبية 

إىل  الرامية  الجمعية  رسالة  تحقيق  يف  املساهمة  العاملية 

الحفاظ عىل األرواح والحد من الحوادث، كام إنه معتمد 

مستوى  عىل  التدريب  مجال  يف  الترشيعّية  الجهات  من 

للسياقة  اإلمارات  مواصالت  معهد  ويعمل ضمن  الدولة، 

لتحقيق أهدافه يف مجال السالمة املرورّية وتخريج سائقني 

أنشطته  بجميع  الثانوي  السوق  ضمن  للعمل  مؤّهلني 

اإلمارات  مواصالت  التزام  يعكس  الذي  األمر  ومجاالته، 

تعزز  التي  املقدمة  الخدمات  منظومة  وتطوير  بتبّني 

ومستدام  آمن  نقل  تحقيق  إىل  وصوالً  السالمة  مستوى 

لدى  املرورية  السالمة  ثقافة  وترسيخ  املنقولني،  لجميع 

جميع رشائح املجتمع.

منهم 2,436 مشرفة نقل وسالمة تدّربن للعمل في المدارس الحكومّية والخاّصة بإمارة أبوظبي

مواصالت اإلمارات تدّرب 16,428 سائقًا ومشرفة خالل النصف األول
مراكز  )أحد  للتدريب  اإلمارات  مواصالت  مركز  كشف 

األعامل التابعة ملواصالت اإلمارات( عن نجاحه يف تدريب 

16,428 سائقاً ومرشفة نقل وسالمة من العاملني يف مجال 

النقل والتابعني ملختلف األنشطة االستثامرّية املوجودة يف 

اللوجستي  النقل املدريس والنشاط  الدولة، السيام نشاط 

والدراجات النارية والليموزين، وذلك خالل النصف األول 

من العام الحايل.

مواصالت  مركز  مدير  املدحاين  عبدالله  أوضح  وتفصياًل؛ 

التدريب  أعامل  من  املستفيدين  أن  للتدريب  اإلمارات 

تلك توزعوا إىل 11,608 سائقني، إضافًة إىل 4,820 مرشفة 

نقل وسالمة، منهن 2,436 مرشفًة تدّرْبن الستخراج ترصيح 

بإمارة  والخاّصة  الحكومّية  باملدارس  للعمل  مهنة  مزاولة 

سياق  يف  وذلك   ،2016/2017 الدرايس  العام  يف  أبوظبي 

خطط املركز للتوّسع يف تقديم خدمات التدريب لهذه الفئة 

العامالت يف املدارس الحكومّية والخاّصة يف مختلف  من 

مناطق الدولة يف العام الدرايس القادم 2017/2018.

ورفع  تعزيز  إطار  ويف  املركز،  أن  إىل  املدحاين  وأشار 

مستويات السالمة املرورية وضامن سالمة املنقولني بشكل 

أخبار رئيسية
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االقتصادية يف الدولة.

التابعة  البرتويل  النقل  مركبات  بأن  املهريي  وأوضح 

للمؤسسة قطعت منذ بداية العام حتى نهاية يونيو 

نحو 3 مليون كيلومرتاً وذلك لنقل 77.3 مليون جالون 

من املواد البرتولية، إضافة إىل نقل 2.7 مليون جالون 

من زيت األساس، وكذلك عملت عىل نقل 36,525 

من  طن  و37,580  البالستيكية  اللدائن  من  طن 

مناطق  لصالح عمالئها يف مختلف  السائل  الكربيت 

الدولة.

أن  والتأجري،  النقل  لدائرة  التنفيذي  املدير  وأكد 

هذا  يف  خدماتها  تقديم  وخالل  حرصت  املؤسسة 

األمن  مستويات  أعىل  تطبيق  عىل  الحيوي  املجال 

والسالمة والجودة املحلية والعاملية، مجسدة قيمها 

وتقديم  واملسؤولية  السالمة  يف  املتمثلة  املؤسسية 

تنقل  حيث  واالحرتافية،  بالكفاءة  تتميز  خدمات 

منطقة  ضمن  والكياموية  البرتولية  املواد  املؤسسة 

جغرافية واسعة متتد من املنطقة الغربية يف أبوظبي 

الصحراء،  عمق  يف  ومناطق  الشاملية  اإلمارات  إىل 

االحتياجات  لتلبية  من خالل كوادر مدربة ومؤهلة 

الحالية واملستقبلية لنخبة من العمالء املتميزين يف 

الدولة.

للخدمات  االمارات  مواصالت  مركز  كرّس  وأضاف، 

اللوجستية جهوده خالل تقديم خدماته عىل تطبيق 

أعىل املعايري واملواصفات حسب اختالف نوع املواد 

من  عدد  متطلبات  وفق  وذلك  ينقلها،  يتم  التي 

منها  املجال  هذا  يف  العالقة  ذات  الرائدة  الجهات 

وزارة الداخلية، وهيئة املواصفات واملقاييس، وجهاز 

حامية املنشاءات الحيوية والسواحل، وإدارة الدفاع 

الصحة،  وهيئة  والرتاخيص،  املرور  وإدارة  املدين، 

والتنمية االقتصادية، ودائرة النقل، معرباً عن تطبيق 

األفراد  سالمة  تضمن  التي  املامرسات  ألفضل  املركز 

والعمالء واملواد املنقولة واملنشآت البرتولية، وذلك يف 

ظل التعامل مع املواد البرتولية والكياموية الحساسة 

األساس،  وزيت  الديزل،  مثل  مشتقاتها  مبختلف 

اللدائن  ومواد  السائل،  والكربيت  الطائرات،  ووقود 

البالستيكية.

يقوم  احرتازي  وكنظام  املركز  أن  املهريي  وليد  وذكر 

بتوفري خطة للطوارئ واألزمات بالتنسيق مع العميل 

اتباعها يف حاالت  الواجب  اإلجراءات  تفاصيل  لبيان 

ونظام  والبيئة  السالمة  الشرتاطات  وفقاً  الطوارئ، 

أسطول يضم 103 مركبة بترولية مجهزة تعمل على مدار الساعة قطعت مسافة 3 مليون كيلومتر 

مواصالت اإلمارات تنقل أكثر من 77 مليون جالون من المواد البترولية خالل النصف األول من 2017

كشفت مواصالت اإلمارات أنها قامت خالل النصف 

للخدمات  الحايل من خالل مركزها  العام  األول من 

املواد  من  جالون  مليون   77.3 بنقل  اللوجستية 

و69  طائرات  وقود  جالون  مليون   8 منها  البرتولية، 

مليون جالون برتول وديزل.

النقل  لدائرة  التنفيذي  املدير  املهريي  وليد  وقال 

نالت  املؤسسة  بأن  اإلمارات،  مبواصالت  والتأجري 

يف  الدويل  االعرتاف  عىل  الجاري  العام  مطلع  يف 

نقل  لقطاع  اللوجستية  الخدمات  تقديم  مجال 

عىل  حصولها  بعد  والكيامويات،  البرتوكيامويات 

استثمـــــــــار

شهادة “النظام الخليجي لتقييم االستدامة والجودة- 

SQAS Gulf” واملعتمدة من قبل االتحاد الخليجي 

جانب  إىل   ،GPCA والكيامويات  للبرتوكيامويات 

عضويتها يف جمعية الشحن واملناولة العاملية، مشرياً 

إىل أن ذلك قد انعكس إيجاباً عىل ثقة عمالء املؤسسة 

بخدمات النقل التي تقدمها ال سيام يف مجال النقل 

اعرتاف  مبثابة  هي  الشهادة  أن  باعتبار  البرتويل، 

الخدمات  لتقديم  اإلمارات  مواصالت  باهتامم  دويل 

اللوجستية بأعىل معايري الجودة واالستدامة العاملية، 

ومبا يتوافق مع توجهات االستدامة البيئية والتنمية 
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يف  جديدة  أجرة  مركبة   800 اإلمارات  مواصالت  تطلق 

»أجرة  رشكة  أسطول  ضمن  ستعمل  الجاري،  أغسطس 

مواصالت اإلمارات«، بالتعاون مع »مركز النقل املتكامل«، 

التابع لدائرة الشؤون البلدية والنقل يف أبوظبي، وسيعمل 

سامل  وليد  أفاد  حسبام  سائق،   1600 عىل  يزيد  ما  فيها 

املهريي، املدير التنفيذي لدائرة النقل والتأجري يف مواصالت 

اإلمارات. وكشف املهريي عن تخصيص 3 مركبات مجهزة 

)أصحاب  لخدمة  واألمان  والسالمة  الراحة  معايري  بأعىل 

الهمم(، وتشغيل األسطول طيلة أيام األسبوع وعىل مدار 

الساعة.

أبوظبي  يف  اإلمارات  مواصالت  أجرة  أسطول  وسيعمل 

الركاب  بنقل  سيسمح  كام  والظفرة،  العني  ومنطقتي 

القوانني  حسب  الدولة  إمارات  باقي  إىل  أبوظبي  من 

والترشيعات املطبقة يف مجال نقل الركاب.

للمهريي، فإن األسطول مزود بأجهزة تسمح بتتبع  ووفقاً 

مركبات األجرة عن طريق نظام خاص مبركز النقل املتكامل 

مركبات  أن  إىل  مشرياً   ،Taxi Dispatch System ونظام

األجرة مزودة بكامريات داخلية خاصة تابعة ملركز املتابعة 

والتحكم يف إمارة أبوظبي، ويتم تتبعها عىل مدار الساعة 

لضامن السالمة واألمان ملستخدميها والسائقني.

ستظهر   ،MDT وشاشة  املستخدم  النظام  طريق  وعن 

رسالة ترحيبية للراكب قبل بدء الرحلة، تتضمن اسم رشكة 

وبياناته  صورته  متضمنة  السائق  عن  ومعلومات  األجرة 

عىل الشاشة.

3 منها ألصحاب الهمم وتعمل على مدار األسبوع

800 مركبة أجرة جديدة في أبوظبي

ويقود أسطول أجرة مواصالت اإلمارات فريق من السائقني 

والسائقات األكفاء الذين تم اختيارهم بعناية لهذا الغرض 

املتكامل،  النقل  مركز  قبل  من  محددة  رشوط  ومبوجب 

حسب  القطاع  هذا  يف  للعمل  وتأهيلهم  تدريبهم  ويتم 

متطلبات مركز النقل املتكامل.

وتتبع رشكة »أجرة مواصالت اإلمارات« مؤسسة مواصالت 

اإلمارات التي منح حق االمتياز لها عن طريق مركز النقل 

املتكامل التابع لدائرة الشؤون البلدية والنقل يف أبوظبي، 

كمشغل  العمومي  األجرة  تاكيس  خدمة  لتقديم  وذلك 

جديد يف اإلمارة.

التطبيق الذيك

البلدية  الشؤون  لدائرة  التابع  املتكامل  النقل  مركز  طرح 

حجز  للجمهور  يتيح  جديداً  تطبيقاً  أبوظبي،  يف  والنقل 

مركبات األجرة عرب األجهزة الذكية من دون الحاجة للتحدث 

إىل موظف خدمة االتصال، يف خطوة تستهدف رفع جودة 

النقل . وميكن ملستخدمي أجهزة اآليفون واآليباد  خدمة 

واآليبود »تتش« تحميل التطبيق من خالل »آبل ستور«، 

ومن ثم تفعيل الخدمة عرب تسجيل اسم املستخدم ورقم 

هاتفه املتحرك، يتلقى بعدها العميل رسالة نصية تعريفية 

عبارة عن أربعة أرقام لتأكيد اشرتاكه يف الخدمة.

الجودة املتبعة، وذلك عرب حزمة من اإلجراءات املوثقة 

واملعتمدة بشأن األعامل اليومية منها عمليات النقل 

وأعامل الصيانة.

ويحرص مركز الخدمات اللوجستية وبشكل متواصل 

للمركبات  ووقائية  دورية  صيانة  برامج  تنفيذ  عىل 

سائقيه  وتدريب  تأهيل  إىل  إضافة  والصهاريج، 

والعاملني لديه يف هذا القطاع عىل مهارات القيادة 

املواد  هذه  مثل  لنقل  اآلمنة 

خاصة يف مختلف أنوع الظروف 

الدولة،  بها  متر  التي  الجوية 

برامج  يف  تأهيلهم  إىل  إضافة 

متخصصة يف الطوارئ واألزمات 

واإلسعافات األولية وغريها. 

املركز  بأن  املهريي  وأشار 

من  لنخبة  خدماته  يقّدم 

الحقل  يف  العاملة  الرشكات 

الكياموية  والصناعات  البرتويل 

عىل  ويعمل  والبرتوكيمياويات، 

أسطول  إدارة وتشغيل وصيانة 

املتخصصة  الثقيلة  املركبات 

الكربيت  نقل  صهاريج  نقل  يف 

املنتجات  وصهاريج  السائل، 

وصهاريج  األساس،  الزيت  نقل  وصهاريج  البرتولية، 

اليوريا السائلة، ومختلف خدمات نقل النفط والغاز 

 24 مدار  عىل  وذلك  والخاصة،  الحكومية  للرشكات 

ساعة وطيلة أيام األسبوع وبنظام الدوريات، ويتبع 

البرتولية،  املواد  لنقل  مخصصة  مركبة   103 املركز 

و121 سائقاً مؤهاًل لنقل مثل هذه املواد.
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خدمات تحقق سعادة املتعاملني عىل مدار الساعة ويف 

أي منطقة يف الدولة، وهو ما عزز الثقة التي تحظى بها 

مواصالت اإلمارات لدى متعامليها.

مركز  مدير  سعدة  خليل  إبراهيم  رصح  جانبه؛  ومن 

بتقديم  يعنى  املركز  بأن  والتأجري،  للنقل  أبوظبي 

خدمات نقل الركاب وتأجري املركبات، إضافة إىل إدارة 

وتشغيل خدمات النقل الجامعي والتأجري طويل األمد 

الحكومية  الجهات والهيئات  وقصري األمد مع مختلف 

االتحادية واملحلية، ورشكات القطاع الخاص، واملؤسسات 

التعليمية واألكادميية والجامعية واملعاهد، والعديد من 

الهيئات الصحية واملستشفيات، وكربى رشكات البرتول، 

يف أبوظبي والعني ومنطقة الظفرة.

املركز  عقود  حجم  منو  أن  إىل  املركز  مدير  وأشار 

وخدماته، انعكس عىل منو حجم أسطول مركباته والتي 

تزيد عن 4,500 مركبة متنوعة ما بني مركبات صالون، 

ونقل ذوي  إسعاف  رباعي، وحافالت، ومركبات  ودفع 

االحتياجات الخاصة، والتي تم تصميمها وفق مواصفات 

خاصة ومعتمدة تضمن الراحة واألمان وسالمة املنقولني.

وأعرب سعدة عن قيام املركز بتوفري العديد من املزايا 

والخدمات اإلضافية ملتعامليه، تتمثل يف تركيب أنظمة 

التأميني  الغطاء  املركبات، وتوفري  الذكية عىل  التعقب 

الشامل للمركبات والسائقني والركاب، إضافة إىل قيامه 

أو  املركبات  تعطل  حال  يف  البديلة  املركبات  بتوفري 

إخضاعها لربامج الصيانة الدورية. 

خدماته  نظري  والتأجري  للنقل  أبوظبي  مركز  نال  وقد 

الشكر  وشهادات  التكرميات  من  العديد  املتميزة 

نتيجة  االسرتاتيجيني،  ومتعامليه  رشكائه  من  والتقدير 

وفائه مبتطلبات العقود املربمة بشكل يفوق التوقعات.

توفر العديد من المميزات للمتعاملين تتمثل بالغطاء التأميني الشامل وأنظمة التعقب الذكية

مواصالت اإلمارات تدير 600 عقٍد للنقل والتأجير في أبوظبي
والتأجري يف  النقل  قطاع  أن  اإلمارات  مواصالت  أكدت 

إمارة أبوظبي شهد منواً ملحوظاً خالل الفرتة السابقة من 

العام الجاري، وذلك وفق نتائج منو حجم العقود التي 

- عضو مجموعة  والتأجري  للنقل  أبوظبي  مركز  أبرمها 

ارتفعت من  التابعة للمؤسسة - والتي  مراكز األعامل 

305 عقود يف النصف األول من 2016 إىل 600 عقٍد مع 

نهاية يونيو 2017. 

لدائرة  التنفيذي  املدير  املهريي  وليد  السيد  وكشف 

أبوظبي  مركز  أن  اإلمارات،  مبواصالت  والتأجري  النقل 

للنقل والتأجري يدير 400 عقٍد طويل األمد و200 عقٍد 

قصري األمد مبدد تعاقدية متفاوتة ترتاوح ما بني السنة 

املتميزين  املتعاملني  من  نخبة  مع  سنوات،  واألربع 

للتعليم،  أبوظبي  ومجلس  الداخلية،  وزارة  بينهم  من 

االقتصادية،  التنمية  ودائرة  للهوية،  اإلمارات  وهيئة 

أبوظبي  ورشكة  واملطابقة،  للجودة  أبوظبي  ومجلس 

لإلعالم، وأدنوك للتوزيع، إىل جانب مجموعة أخرى من 

املؤسسات والهيئات والرشكات الخاصة.

ونوه املهريي، إىل أن منو حجم العقود جاء نتيجًة اللتزام 

مواصالت اإلمارات بتقديم خدمات ذات مستوى عاٍل من 

الجودة والكفاءة واالحرتافية تواكب متطلبات العمالء، 

عرب توفري أسطول من املركبات املتنوعة والحديثة التي 

بأعىل  وتتميز  معها،  املتعاقد  الجهات  أنشطة  تدعم 

بالسالمة، إضافة  املرتبطة  املواصفات واملعايري وخاصة 

لتقديم  سائقيها  وتدريب  بتأهيل  املؤسسة  جهود  إىل 

استثمـــــــــار
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بيع 1,256 مركبة من خالل 12 مزاد في النصف األول من 2017

%131 ارتفاع مبيعات مركبات مركز الوطنية للمزادات في النصف األول

خالل  املركبات  مبيعات  نسبة  يف  ارتفاعاً  املركز  تحقيق 

النصف األول من عام 2017 بنسبة %131 مقارنة بعدد 

املركبات املباعة يف الفرتة نفسها خالل عام 2016. 

قنوات  عدة  للجمهور  يتيح  املركز  بأن  إبراهيم  وأفاد 

التسجيل  منها  ينظمها،  التي  املزادات  يف  للمشاركة 

www.alwataneya. واملشاركة من خالل املوقع اإللكرتوين

بلغ  االلكرتوين  املوقع  املسجلني يف  يبلغ عدد  ، حيث   ae

  ،2017 لعام  األول  النصف  نهاية  حتى  متعامٍل   12,400
  ،85% بنسبة  الدولة   داخل  من  متعاماًل   9,809 منهم 

و2,591 متعاماًل من خارج الدولة بنسبة 15%.

ميكن  االلكرتوين  املوقع  جانب  إىل  أنه  إبراهيم  وأوضح 

للجمهور استعراض مواصفات وأسعار املركبات املطروحة 

يف املزادات بكل سهولة ويرس دون عناء الوصول إىل املركز 

 ”Alwataneya Auctions“ عرب التطبيق الذيك تحت اسم

واملتاح يف مواقع تحميل التطبيقات “آبل ستور” و”جوجل 

alwa- االنستغرام عىل  املركز  حساب  إىل  إضافة   بالي”، 

taneya.auctions@ ، مشرياً أنه ميكن للمتعامل االطالع 

عىل رشوط وأحكام املشاركة يف املزادات من خالل املوقع 

االلكرتوين الخاص باملركز، وكذلك الحصول عىل املعلومات 

ملركز  املجاين  الرقم  املؤسسة عىل  مع  التواصل  من خالل 

االتصال 8006006.  

مراكز  مجموعة  -عضو  للمزادات  الوطنية  مركز  كشف 

األعامل التابعة ملواصالت اإلمارات- عن أن ارتفاع الطلب 

عىل  انعكس  الدولة  يف  املستعملة  املركبات  سوق  عىل 

زيادة الطلب عىل املركبات املستعملة املعروضة يف مركز 

نسبة  يف  ارتفاع  املركز  حقق  حيث  للمزادات،   الوطنية 

مبيعات املركبات خالل النصف األول من عام 2017 بنسبة 

%131 مقارنة بعدد املركبات املباعة يف الفرتة نفسها خالل 

عام 2016.

الوطنية  مركز  مدير  إبراهيم  محمد  سلامن  الّسيد  وأفاد 

حققها  التي  والنوعية  اإليجابية  النتائج  بأن  للمزادات، 

املركز ما هي إال تجسيد لحجم الثقة التي يحظى بها من 

قبل متعامليه من داخل وخارج الدولة، مشرياً أنه تم خالل 

بيعت  مزاداً،   12 تنظيم  الحايل  العام  من  األول  النصف 

خاللها 1,256 مركبة من أصل 1,667 مركبة، أي ما يعادل 

%75من إجاميل املركبات املستعملة املعروضة.

 ورصح إبراهيم أن خدمات املركز عالية الجودة والكفاءة، 

مختلف  مع  فاعلة  مشاركة  تحقيق  يف  أسهم  الذي  األمر 

خالل  من  ذلك  تبلور  حيث  املستهدف،  الجمهور  رشائح 

استثمـــــــــار
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نارية، و200 سائقاً متخصصاً ومؤهاًل لقيادة  دراجة 

الدراجات النارية، يقدمون الخدمات بجودة وكفاءة 

يف  ويسهم  العميل  متطلبات  يحقق  مبا  واحرتافية 

املركز  أن  إىل  مشرياً  الطريق،  عىل  السالمة  تحقيق 

النارية  الدراجات  تأجري  خدمات  بتقديم  يقوم 

ملجموعة كبرية من املطاعم ورشكات الشحن وغريها 

من الجهات.

وأشار آل عيل أنه ومبوجب العقود املربمة مع مختلف 

الجهات والرشكات يقدم املركز العديد من املميزات، 

من بينها توفري بطاقات سالك عىل الدراجات النارية، 

للدراجة،  الحامية  شبك  وتوفري  الوقود،  وبطاقات 

الدورية،  الصيانة  برامج  وإجراء  للسائقني  وخوذة 

عمليات  خالل  البديلة  والدراجة  السائق  وتوفري 

الصيانة أو اإلجازات، إىل جانب توفري الخدمات عىل 

مدار الساعة ويف مختلف مناطق الدولة، مضيفاً بأن 

املؤسسة أتاحت عىل منت أسطول دراجاتها أيضاً أنظمة 

معلومات  للسائق  توفر  والتي   GPS الذكية  التتبع 

وبيانات الوصول إىل املواقع املحددة يف زمن قيايس، 

املركبات  كثافة  فيها  تقل  التي  االتجاهات  باتباع 

واختصار الطرق املؤدية إىل املوقع املستهدف.

وتأجري  السيارات  صف  مركز  أن  ذكره،  الجدير 

املركبات  من  أسطوالً  أيضاً  ميتلك  النارية  الدراجات 

الكهربائية يزيد عن 80 مركبة، حيث تقدم مواصالت 

الصغرية  الكهربائية  املركبات  تأجري  خدمة  اإلمارات 

للجهات يف القطاعني الحكومي والخاص، كاملطارات 

والثقافية  الرياضية  واألندية  الحرة  واملناطق 

واملجمعات السكنية والفنادق.

استثمـــــــــار

تقديم الخدمات بكفاءة واحترافية بما يحقق متطلبات العميل ويسهم في تحقيق السالمة على الطريق

مواصالت اإلمارات تبرم عقدًا لتوفير 200 دراجة نارية بسائقيها لشركة ون كليك

صف  مبركز  ممّثلة  اإلمارات  مواصالت  أبرمت 

مع رشكة  عقداً  النارية  الدراجات  وتأجري  السيارات 

ون كليك لخدمات التوصيل يتم مبوجبه توفري 200 

دراجة نارية بسائقيها.

وأفاد خالد يوسف آل عيل مدير مركز صف السيارات 

وتأجري الدراجات النارية أن املركز يسري بثبات نحو 

إنجاز األهداف التشغيلية وفق الخطط االسرتاتيجية 

واالستثامرية الطموحة له، مبا يسهم يف تعزيز حضور 

اإلمارات  مواصالت  يف  اللوجستية  الخدمات  قطاع 

التنافسية  املؤسسة  قدرة  تدعيم  شأنه  من  والذي 

والخدمات  املواصالت  واستثامر منظومة  تسويق  يف 

الفنية التكاملية.

املربم  العقد  ومبوجب  املؤسسة  أن  عيل  آل  وأوضح 

 200 عدد  بتوفري  ستقوم  سنوات  لثالث  ميتد  الذي 
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اإلمارات استناداً عىل أداءها وخربتها يف قطاع النقل 

التي متتد ألكرث من 35 عاماً.

وأوضح القريص أن مركز رأس الخيمة للنقل والتأجري 

رضا  لضامن  ميدانية  زيارات  تنظيم  عىل  يحرص 

والصيانة  الفحص  برامج  وتنفيذ  املتعاملني،  وسعادة 

الربامج  الدورية ملركباته، إىل جانب عقد حزمة من 

املستمرة  والعملية  النظرية  التخصصية  التدريبية 

دورات  لسائقيه  ينظم  املركز  أن  مشرياً  للسائقني، 

ويتم  شهرياً،  برامج   4 مبعدل  توعوية  ومحارضات 

مبراكز  أسوًة  شهرياً  السائقني  من  املتميزين  تكريم 

األعامل والوحدات التابعة ملواصالت اإلمارات.

وميتلك املركز قاعدة ثرية تشمل نخبة من املتعاملني 

الرائدين من القطاعني الحكومي والخاص بينها معهد 

الخيمة،  برأس  الطب  كلية  التطبيقية،  التكنولوجيا 

الجامعة األمريكية برأس الخيمة، مراكز الشيخ سعود 

الكريم  القران  املسائية، مؤسسة  القاسمي  بن صقر 

الخيمة،  برأس  العامة  األشغال  دائرة  الخيمة،  برأس 

سرياميك  رشكة  الخيمة،  رأس  وصناعة  تجارة  غرفة 

الخيمة،  برأس  األبيض  الخيمة، رشكة اإلسمنت  رأس 

تأجري  رشكات  الخيمة،  برأس  الحرة  املنطقة  رشكات 

الرائدة  والهيئات  املؤسسات  من  وغريها  املركبات 

الخاص  القطاع  الحكومية ورشكات  وشبه  الحكومية 

بإمارة رأس الخيمة.

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 

مع  عقداً   63 يدير  املركز  أن  اإلمارات-  ملواصالت 

عدد من الجهات الحكومية والخاصة برأس الخيمة 

لتقديم طيٍف واسٍع من الخدمات املتميزة يف مجال 

وطلبة  والعامل  للموظفني  الجامعي  والنقل  التأجري 

الرياضية،  األندية  من  عدد  ومنتسبي  الجامعات 

وخدمات إدارة أساطيل املؤسسات.

الخدمات  من  باقة  يقّدم  املركز  أن  القريص،  وأّكد 

مضافة  وقيمة  ميزة  ذات  والكفاءة  الجودة  عالية 

تنافسية لدعم أنشطة الجهات وذلك مبوجب العقود 

الجامعي  النقل  خدمات  توفري  عرب  معهم،  املربمة 

 175 يبلغ  أسطول  خالل  من  األمد،  طويل  والتأجري 

مؤهل،   سائق  و113  االستخدامات،  متنوعة  مركبة 

مؤكداً حرص املركز عىل الوفاء مبتطلبات العقود عىل 

الوجه األمثل، ويعزز الثقة التي تحظى بها مواصالت 

استثمـــــــــار
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إحدى  تعترب  امليدانية  الزيارات  تلك  بأن  بأن  مؤكداً 

التى تسهم يف تعزيز ثقة  قنوات االتصال والتواصل 

مواصالت  تقدمها  التي  الخدمات  مبنظومة  العمالء 

التي  النبيلة  املؤسسية  القيم  وتعكس  اإلمارات، 

ميثاق  ركائز  ركيزة من  باعتبارها  املؤسسة،  تنتهجها 

اإلمارات  مواصالت  وضعتها  التي  املتعاملني  خدمة 

لتحقيق التعامل األمثل مع املتعاملني والتعرف عىل 

احتياجاتهم وتحقيقها بصورة إحرتافية. 

املتمثلة  وقيمها  املؤسسة  نهج  عن  الخرض  وأعرب 

وذلك  متعامليها،  ملختلف  الالزمة  العناية  توفري  يف 

يضمن  الذي  الخدمة  من  راٍق  مستوى  إىل  للوصول 

التي  األولويات  هرم  قمة  يف  ذلك  وجعل  راحتهم، 

تغلف منظومة الخدمات املقدمة، وهو ما ساهم يف 

اتسـاع أنشطة املؤسسة، وأدوارها، وتطـور خدماتها، 

الجهات  ملختلف  املقدمة  النقل  بخدمات  واالرتقاء 

الحكومية بالدولة.

ورصح، بأن املؤسسة تقدم خدمات النقل الحكومي 

يف إمارة الشارقة من خالل 450 مركبة متنوعة و 390 

سائقاً حكومياً، تم تأهيلهم لتوفري خدمات منتظمة 

أهم  ومن  املنقولني.  سعادة  تحقيق  ومريحة  وآمنة 

الحكومي  النقل  تستفيد من خدمات  التي  الجهات 

الخارجية  وزارة  مكتب  هي  اإلمارات  مبواصالت 

البرشية  املوارد  وزارة  ومكتب  الدويل،  والتعاون 

املجتمع،  ووقاية  الصحة  وزارة  ومكتب  والتوطني، 

الجهات  من  وغريها  الشارقة،  ومياه  كهرباء  وهيئة 

الحكومية.

لتوفر العناية الالزمة للمتعاملين والوصول إلى مستوى راٍق من الخدمة يضمن راحتهم وسعادتهم

مواصالت اإلمارات تعقد زيارات ميدانية لدراسة احتياجات النقل الحكومي في 27 جهة بالشارقة

زار فريق عمل مركز املواصالت الحكومية بالشارقة 

اإلمارات-  ملواصالت  التابعة  األعامل  مراكز  -أحد 

متعامليه يف املؤسسات والهيئات الحكومية االتحادية 

الشارقة، وذلك ضمن جهوده يف تعزيز  واملحلية يف 

العالقات االسرتاتيجية مع املتعاملني ميدانياً.

وأفاد حميد عيل الخرض مدير املواصالت الحكومية 

بفرع الشارقة، بأن مواصالت اإلمارات تحرص وبشكل 

دوري عىل التواصل مع املتعاملني من خالل اللقاءات 

عىل  والتعرف  احتياجاتهم  عىل  للوقوف  امليدانية، 

استثمـــــــــار

بني  والرشاكة  التعاون  عالقات  وتعزيز  مالحظاتهم 

والتعرف  األعامل  مستجدات  الستعراض  الطرفني، 

عىل مستوى جودة الخدمات املقدمة، ووضع خطط 

سعادة  تحقق  متميزة  خدمات  لتوفري  مستقبلية 

املتعاملني. 

يف  بفرعه  الحكومية  املواصالت  مركز  أن  إىل  وأشار 

 2017 عام  من   األول  النصف  خالل  نفذ  الشارقة 

زيارات لعدد 27 جهة حكومية ضمن مبادرات وبرامج 

احتياجاتهم،  وتلبية  الحكوميني  املتعاملني  إسعاد 
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تتضمن  املهنية  مسريتكم  عن  نبذة  تقدمون  لو  حبذا 

خرباتكم املهنية قبل االنضامم للمؤسسة.

لدي خربة واسعة متتد إىل قرابة 15 سنة ىف مجال املواصالت 

والنقل، حيث تم اختياري لشغل مناصب عدة ىف مجال 

مجاالت  ىف  وعملت  الوظيفية،  مسرييت  خالل  املواصالت 

متنوعة مثل قطاع تعليم القيادة وقطاع ترخيص املركبات 

والسائقني وقطاع االمتياز والرقابة وعملت ايضا يف قطاع 

الصحة والسالمة.

وقد حرصت يف كل املواقع املهنية التي شغلتها عىل تعزيز 

الهمة والطموح، وأركز عىل  لدي، وشحذ  القيادة  صفات 

اإلبداع واالبتكار، وأتبنى نهج التطوير املستمر.

 رواد التميز

عبداهلل عبد الرحمن
مدير مركز مواصالت اإلمارات لتعليم القيادة

إصرار على تحقيق أقصى درجات التميز 

بيئة العمل في مواصالت اإلمارات هي بيئة عمل خصبة، تتيح فسحة كبيرة لالبتكار واإلبداع وفتح آفاق جديدة 
للنمو المعرفي واالستثماري.

 562 - بلغ إجمالي عدد المناهج المعتمدة في المعهد 54 منهجًا، كما بلغ إجمالي عدد الطلبة الناجحين 
طالبًا، وبلغ إجمالي عدد المسجلين فيه 1,462 طالبًا، فيما وصلت أعداد المتدربين في مركز التدريب إلى 

13,224 متدربًا.

- أتمنى أن أكون على قدر المسؤولية والتكريم الذي حصلت عليه في المؤسسة باختياري سفيرًا للسالمة.

أتاها حاماًل معه خربة ممتدة لنحو 15 يف مجاالت  الرحمن إىل أرسة مواصالت اإلمارات منذ عامني، حيث  انضم عبدالله عبد 

متنوعة تتصل باختصاصات املؤسسة، ورسعان ما ظهر أثر تلك الخربات يف عمل مركز مواصالت اإلمارات لتعليم القيادة الذي توىل 

إدارته، محققاً قفزات نوعية رسعان ما وضعت اسم املركز )وكذلك معهد مواصالت اإلمارات للسياقة( يف مكانة بارزة ورفيعة عىل 

خريطة مزودي خدمات التدريب وتعليم السياقة يف الدولة..

أبرز  فيه عىل  واملهنية، مركزين  الشخصية  املواضيع واملحاور  من  الرحمن عدداً  الشيق مع عبدالله عبد  الحوار  نتناول يف هذا 

املنجزات املحققة واألدوار الحالية والرؤى املستقبلية..

أنا عبدالله عبد الرحمن، أبلغ من العمر 43 عاماً، متزوٌج 

ولدي خمٌس من األبناء، أما من ناحية التأهيل األكادميي 

فأنا حاصل عىل شهادة بكالوريوس يف إدارة األعامل ودبلوم 

يف السالمة والصحة العامة. 

أحب الخيل، فأنا مالٌك محرتٌف ومدرٌب لها، كام أهوى قراءة 

الكتب، والسباحة، والصيد البحري والربي، وال يسعني يف 

الختام إال أن أقول بأن قانون األمل هو أجمل ما تعلمته؛ 

حيث إنه بقدر ما تتأمل بقدر ما تفوز وتتميز.

نبذة شخصية..
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 رواد التميز

متى كان االنضام للمؤسسة، وما أبرز أدواركم فيها؟

وفق   26-07-2015 بتاريخ  املؤسسة  إىل  انضاممي  كان 

املسمى الوظيفي “مدير مركز مواصالت اإلمارات لخدمات 

تعليم القيادة”، والذي يتضمن أداء مهام تفعيل وتشغيل 

يف  مبا  اإلمارات  مبواصالت  والتعليم  التدريب  مرشوع 

النقل،  ذلك رفع درجة السالمة لكل من يعمل يف مجال 

وتحقيق الخطة االسرتاتيجية والتشغيلية للمركز، واإلسهام 

حوادث  من  لإلقالل  بفعالية  السالمة  برامج  تصميم  يف 

للحصول  السائقني  وتدريب  تأهيل  واإلرشاف عىل  السري، 

عىل رخص القيادة املختلفة بالتنسيق مع الجهات املعنية، 

برامج ودورات  عالوًة عىل اإلرشاف عىل تصميم وتطوير 

والتدريب  بالتعليم  املرتبطة  التخصصية  الفنية  التدريب 

العميل والنظري عىل قيادة الحافالت واملركبات عىل أسس 

ووضع  الخارجيني،  واملتعاملني  املؤسسة  لسائقي  علمية 

خالل  من  السائقني  مهارات  لتطوير  التطويرية  الخطط 

الحصول عىل  دراسة  وكذلك  السوق،  ملتغريات  االستجابة 

لضامن  التدريبية  للدورات  دولية  واعتامدات  اعرتافات 

حيازة أرقى شهادات التدريب العاملية وشهادات الجودة 

سائقي  مهارات  تطوير  عىل  واإلرشاف  للمركز،  والسالمة 

واختيار  األخرى،  املراكز  وسائقي  املدريس  النقل  مراكز 

الوظيفي  أدائهم  ومتابعة  للمركز  الفني  الكادر  وتدريب 

سواء للفحص أو التدريب، والحرص عىل تخفيض التكاليف، 

وزيادة اإليرادات.

كيف تجدون بيئة العمل يف مواصالت اإلمارات؟

إنها بيئة عمل خصبة، تتيح فسحة كبرية لالبتكار واإلبداع 

للنمو املعريف واالستثامري يف السوق  وفتح آفاق جديدة 

وتشجع  واملبتكرة،  اإلبداعية  األفكار  تتبنى  كام  الثانوي، 

الطموح يف املوظف ليك يحقق أفضل النتائج.

هل من شهادات أو جوائز حصلتم عليها بصفة شخصية؟

تم تكرميي ضمن الفريق املؤسس ملؤسسة الرتخيص، ونلت 

فئة  واملواصالت يف  الطرق  تكريم مدير عام هيئة  كذلك 

الهيئة بشهادة متيز، كام  املتميز” عىل مستوى  “املوظف 

فزت بجائزة الناموس بهيئة الطرق واملواصالت، ووقع عيّل 

االختيار ألكون سفري السالمة مبواصالت اإلمارات.

ما رسالتكم ملوظفي مركز تعليم القيادة؟

اإليجابية  والطاقة  الجهد  من  مزيٍد  بذل  عىل  نحثهم 

لتحقيق أفضل مستويات اإلنجاز، وذلك للوصول إىل التميز 

ورفع درجة الوعي لدي السائقني الداخليني الذين يعملون 

مبواصالت اإلمارات، والسائقني الحاصلني عىل رخص القيادة 

من قبل املعهد، لرفع مستوى السالمة عىل الطريق وتقليل 

الحوادث، واإلسهام يف تعزيز الوعى املروري.

ما أهم األنشطة والخدمات التي يقدمها املركز، ودوره يف 

إثراء خدمات املؤسسات.

واإلداري والسلويك للسائقني الراغبني يف الحصول عىل رخص 

والحافالت،  الثقيلة  والشاحنات  الخفيفة  املركبات  قيادة 

املركز،  أعامل  وتوسيع  واألرباح  املبيعات  تنمية  وأيضاً 

واستقطاب األفراد الراغبني بالحصول عىل رخصة السياقة 

الجدد  السائقني  وتدريب  االسرتاتيجي(،  املرشوع  )وهو 

التعيني(  )قيد  السياقة  رخصة  عىل  بالحصول  الراغبني 

الحافالت  قيادة  تعليم  خدمات  وإدارة  املؤسسة،  لدى 

لتعليم  برامج تدريبية  لتطوير  الخطط  واملركبات، ووضع 

قيادة الحافالت واملركبات، وتأهيل السائقني للحصول عىل 

رخص القيادة املختلفة )النقل واملتخصص( بالتنسيق مع 

عىل  تدريب  أنظمة  تطبيق  عىل  عالوًة  املعنية،  الجهات 

الدورات  وعقد  السائقني  مهارات  وتطوير  علمية،  أسس 

التخصصية العليا ومنح شهادات عاملية معرتف بها لسائقي 

الرشكات التجارية، وفحص وتدريب سائقي املؤسسة عىل 

بأخطار  لتوعيتهم  والوقائية  واملتوسطة  املبدئية  الدورات 

تدريب  عن  فضاًل  الفنية،  مهاراتهم  وتحسني  الطريق 

سائقي املؤسسة الحاليني عىل الدورات الوقائية )من أجل 

تخفيض الحوادث بالحد األقىص(، إىل جانب عقد الدورات 

التخصصية العليا ومنح شهادات عاملية معرتف بها لسائقي 

املتخصصة  الرشكات  سائقي  وتدريب  التجارية  الرشكات 

نقل  دورات  مثل  فيها،  يتعاملون  التي  األنشطة  بحسب 

الصحراوية  والدورات  اإلسعاف  ودورات  املشتعلة  املواد 

سائقي  ودورات  )الليموزين(  الرتفيهي  النقل  ودورات 

األجرة ودورات السائقني الخاصني )الشوفري(..إلخ

األخرية وما  السنوات  املركز خالل  العمل يف  كيف تطور 

أبرز إنجازاته؟

أهم  أحد  القيادة  لتعليم  اإلمارات  مواصالت  مركز  يعترب 

مواصالت  شهدته  الذي  والتنوع  والنمو  التطور  نتائج 

خالل  من  املؤسسة  خربات  يلخص  أنه  السيام  اإلمارات؛ 

مناهج وأدوات ووسائل تسهم يف رفع مستوى الوعي يف 

املؤسسة ويف املجتمع.

حيث  األخرية،  السنة  يف  نوعية  قفزة  املركز  حقق  وقد 

نجح يف إبرام اتفاقية مع هيئة الطرق واملواصالت لتقديم 

خدمات تعليم السياقة بإمارة ديب، األمر الذي يعترب قفزة 

نوعية لكال الجانبني، إذ أمثر نتائج إيجابية جداً تجلت يف 

ارتفاع نسبة سعادة املتعاملني حول خدمات املعهد لتبلغ 

%90، مع تحقيق نسبة نجاح فاقت %50، ووضوح رحلة 

إدارية ميدانية  املركز من خالل وجود أنظمة  العميل يف 

تحفيزية، ومن شأن كل ذلك أن يعزز سمعة املعهد بني 

املنافسني.

أبوظبي،  بإمارة  املرشفات  ترصيح  مرشوع  إنجاز  تم  كام 

عىل  املساعدة  خدمة  سائقي  مرشوع  تدريب  وإنجاز 

املواصالت  مركز  سائقي  جميع  تدريب  وتنفيذ  الطريق، 

املدرسية يف أبوظبي عىل برنامج ترصيح سائق. 

ما أبرز إنجازات املعهد باألرقام؟
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منهجاً،   54 املعهد  يف  املعتمدة  املناهج  عدد  إجاميل  بلغ 

كام بلغ إجاميل عدد الطالب الناجحني 562 طالباً، فيام بلغ 

الفئات  املسجلني 1,462 طالباً، ووصل عدد  إجاميل عدد 

لدى املعهد إىل 6 فئاٍت، حيث تم فتح كل فئات الرخص 

باملركز، مبا يف ذلك رخصة املركبة الخفيفة، واملركبة الثقيلة، 

والجهاز  الثقيل،  امليكانييك  والجهاز  الثقيلة،  والحافلة 

امليكانييك الخفيف، والدراجة النارية. 

وقد وصلت أعداد املتدربني يف مركز التدريب إىل 13,224 

متدرباً، أما أعداد املتدربني يف مركز تعليم القيادة فبلغت 

1,462 متدرباً.

تم تكرميكم مؤخراً يف ملتقى التميز 2017 مبنحكم لقب 

“سفري السالمة”، ما الذي يعنيه لكم هذا التكريم، وكيف 

ستتم ترجمته يف امليدان.

أمتنى أن أكون عىل قدر املسؤولية والتكريم الذي حصلت 

عليه يف املؤسسة باختياري سفرياً للسالمة، وهو األمر الذي 

أعتربه مهمة حيوية تدعوين إىل تكثيف الجهود لالستمرار 

قدماً نحو األمام، ولتحفيز فريق العمل عىل بذل املزيد، 

مبختلف  املؤسسة  سائقي  لدى  املروري  الوعي  وزيادة 

وتحقيق  الحوادث  وتقليل  وخارجياً،  داخلياً  األنشطة 

مستهدفات املؤسسة يف هذا الجانب، ورفع جودة وكفاءة 

السائق، والوصول إىل أعىل معدالت السالمة، واملشاركة يف 

بذل  إىل  يدعونا  ذلك  فكل  املنقولني،  أرواح  الحفاظ عىل 

قصارى جهدنا لرفع مستوى السالمة باملؤسسة من خالل 

فريق عملنا.

يتعلق عمل املركز بنيل االعتامدات من الرشكاء املحليني أو 

الخارجيني وكذلك االستجابة ملتطلبات الجهات الترشيعية 

املبذولة يف هذا  الجهود  لنا  لو ترشحون  املختلفة، حبذا 

اإلطار..

نجح املركز يف استقطاب الكوادر من ذوي الخربة يف املجال، 

فعىل الرغم من صغر عمره )حيث إنه مل يجاوز السنتني 

بات  اكتسب خربة كبرية، حتى  ما  لكنه رسعان  اآلن(  إىل 

التدريب  ميدان  التي عملت يف  الكوادر  الكثري من  لديه 

لرتسيخ  بذلناه  جهد  أهم  وهذا  عديدة،  لسنني  والتعليم 

القطاع  يف  قوية  عالقات  ولبناء  للمركز،  الجيدة  السمعة 

الخارجي والداخيل.

ومن بني الجهود التي ُبِذلَْت يف هذا املجال أيضاً كان الفوز 

الحوادث  من  للحد  امللكية  الربيطانية  الجمعية  بعضوية 

للتعليم  أبوظبي  مركز  يف  املركز  اعتامد  ونيل   ،ROSPA

املركز  حقق  كام   ،ACTVTE واملهني  التقني  والتدريب 

إىل  للدخول  املركز  االعتامد من  نسبة %85 وحصل عىل 

باعتامد مجلس  اعتامد املناهج واإلجراءات، وحظي أيضاً 

أبوظبي للجودة واملطابقة ABDQCC لتدريب واختبار 

مرشفات النقل والسالمة لتأهيلهن للحصول عىل الترصيح 

املهني.

خالل  من  به  الثقة  تعزيز  عىل  تركيزه  املركز  ويواصل 

واملؤسسات  واملنظامت  اللجان  من  املزيد  يف  عضويته 

شهادات  من  واسع  عدد  نيله  وكذلك  والدولية،  املحلية 

االعتامد والجودة.

ما حجم املوارد البرشية العاملة يف املركز؟

يصل عدد أفراد أرسة موظفي املركز إىل 65 موظفاً؛ منهم 

اثنني من املدراء، و3 من رؤساء األقسام، و11 موظفاً إدارياً، 

وفاحص نظر واحد معتمد من هيئة الصحة، إىل جانب 39 

)فاحص أول ومراقب عمليات ومدربني( يف قسم  موظفاً 

العمليات، و8 محارضين.

ما تطلعات املركز وما أهم خططه املستقبلية؟

تتطلع أرسة املركز إىل تحقيق أقىص درجات التميز بجودة 

املخرجات، وأن يكون الرقم 1، وأن ينجح يف تبني أفضل 

املامرسات عاملياً يف التدريب والتعليم السيام يف مجال النقل 

التخصيص، وكذلك إىل رفع مستوى السالمة يف مواصالت 

املستهدفات،  إىل  للوصول  الحوادث  وتقليل  اإلمارات، 

وتقليل الشكاوى، ورفع جودة السائق من جميع النواحي 

املتعامل وتحقيق سعادته، فضاًل عن  وأهمها كسب رضا 

والتدريب،  التعليم  مجال  يف  اإلمارات  كافة  يف  االنتشار 

والحوادث  السالمة  يف  تؤثر  معتمدة  برامج  وصياغة 

والسلوك.

ما التوجهات األولية لعمل معهد تعليم السياقة الذي تم 

إطالقه مؤخراً؟

يسعى املعهد إىل الرتكيز عىل عنارص االبتكار واإلبداع وخلق 

الفارق يف كافة الخدمات املقدمة، واتباع نهج التميز والدقة 

والرسعة يف اإلنجاز لتحقيق سعادة املتعاملني وإبهارهم، 

ويحرص عىل أن يسهم السائق املتخرج يف رفع اسم املركز 

من خالل االرتقاء بدرجة السالمة وتقليل الحوادث ونيل 

رضا املتعاملني.

تقليل  يف  فعال  بشكل  املساهمة  إىل  املركز  يسعى  كام 

التكاليف وزيادة اإليرادات، وإىل الربوز التقني يف مختلف 

مجاالت الخدمات املقدمة.

التي  التحديات  أبرز  املعهد، وما  القوة يف  أبرز نقاط  ما 

تواجه عمله حالياً أو مستقباًل؟

يتمتع املعهد بعدد من نقاط القوة أهمها وجود خربات 

ذات كفاءة عالية ومدربني مؤهلني، وتوفر أصول ألحدث 

مبنى  وجود  إىل  إضافة  التدريب،  مركبات  من  املوديالت 

مؤهل وجديد وبأحدث الوسائل التعليمية والتقنية، عالوًة 

عىل دعم القيادة.

أما أبرز ما يواجه من التحديات؛ فأولها بناء السمعة املميزة 

ديب  إمارة  يف  جديدة  منطقة  يف  املعهد  ووجود  للمعهد، 

التدريب  بجودة  وااللتزام  األخرى،  املعاهد  نطاق  خارج 

ومواكبة  السوق،  يف  املنافسني  وكرثة  الخدمة،  وتقديم 

متغريات  عن  فضاًل  واملواصالت  الطرق  هيئة  متطلبات 

الحكومة بشكل مستمر.
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القيادة  توجهات  مع  املبادرة  تنسجم  العمل، حيث 

العليا يف تحقيق سعادة ورفاهية املجتمع والفرد.

وحول تفاصيل املبادرة، أوضحت صقر أن “التكريم 

وتتلخص  املتميز،  للموظف  تحفيزاً  تعد  املفاجئ” 

عمل  ملوقع  مفاجئة  بزيارة  التنفيذي  املدير  بقيام 

املوظف وتقديم شهادة شكر وتقدير إضافة إىل هدية 

حرص  يؤكد  الذي  األمر  لجهوده،  تقديراً  له  رمزية 

املؤسسة وإميانها بأهمية تكريم أصحاب اإلنجازات، 

وتوفري البيئة الخصبة لنمو واستثامر مواردها البرشية 

وتوليد الطاقة اإليجابية لدى موظفيها.

وأشارت املدير التنفيذي لدائرة الخدمات املؤسسية 

بأن مواصالت اإلمارات تلتزم طوال العام بتنفيذ 20 

باملوظفني مبنية عىل 7 محاور أهمها  تعنى  مبادرة 

الوالء  قيم  تعزيز  يف  يساهم  ما  والتقدير،  املشاركة، 

إىل  إضافة  اإلنتاجية،  مستويات  ورفع  واالنتامء، 

الكفيلة  الوسائل  وابتكار  الوظيفي،  التطور  تحقيق 

للوصول إىل األهداف وفق أعىل املستويات املطلوبة، 

وتحقيق الحياة املتزانة.

توفري بيئة عمل سعيدة.

وقالت حنان صقر املدير التنفيذي لدائرة الخدمات 

“التكريم  مبادرة  إن  اإلمارات  مبواصالت  املؤسسية 

التي  العرشين  املبادرات  من  واحدة  هي  املفاجئ” 

اإليجابية  الطاقة  لتعزيز  بتنفيذها  املؤسسة  تلتزم 

لدى موظفيها، وبث فيهم السعادة والتفاؤل وحب 

المسؤولية المجتمعية

20 مبادرة إلسعاد الموظفين وتوليد الطاقة اإليجابية لديهم

مواصالت اإلمارات تسعد موظفيها المتميزين بالتكريم المفاجئ

بتعزيز  االتحادية  الحكومة  توجهات  مع  انسجاماً 

العاملي،  السعادة  مؤرش  يف  اإلمارات  دولة  مكانة 

والتزاماً بامليثاق الوطني للسعادة واإليجابية، أطلقت 

مواصالت اإلمارات مبادرة “التكريم املفاجئ” والتي 

للموظفني  املوجهة  املعتمدة  املبادرات  إحدى  تعد 

بهدف إىل ترسيخ مفهوم السعادة واإليجابية، وضامن 
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البرشية العاملة. 

خالل  استقبلت  قد  اإلمارات  مواصالت  أن  يذكر 

و11951  مكاملة   40600 نحو   2016 املايض  العام 

رسالة إلكرتونية، ويف أغسطس 2016 قد استحدثت 

يف  املدرسية  العمليات  مركز  اإلمارات  مواصالت 

والتواصل  االتصال  أحد روافد  بذلك  ليكون  أبوظبي 

بعمليات  املرتبطة  البالغات  وتلقي  الجمهور،  مع 

برقم  ويرتبط  الدولة،  مستوى  عىل  املدريس  النقل 

االتصال املجاين املوحد للمؤسسة 8006006.

المسؤولية المجتمعية

مواصالت اإلمارات- إدارة االتصال الحكومي- ديب –  

18 يوليو 2017:

تلّقت مواصالت اإلمارات ممّثلة مبركز االتصال 20330 

العام الجاري 2017  مكاملة خالل النصف األول من 

عىل الرقم املجاين 8006006، وبلغت النسبة املحققة 

لرسعة الرد عىل هذه املكاملات خالل 3 رنات 93.6%، 

info@ كام استقبل املركز من خالل الربيد اإللكرتوين

et.ae 4460 آالف بريداً إلكرتونياً.

وأفاد السيد محمد عيل عبيد مدير إدارة العمليات 

إحدى  يعد  االتصال  مركز  أن  اإلمارات،  مبواصالت 

للتواصل  املؤسسة  التي خصصتها  الرئيسية  القنوات 

وذلك  ومجتمع،  ورشكاء  أفراد  من  متعامليها  مع 

مع  بالتعامل  ومدرب  مؤهل  عمل  فريق  خالل  من 

جميع املكاملات واالستفسارات الواردة من الجمهور 

مع  ينسجم  مبا  ساعة،   24 مدار  عىل  واملتعاملني 

مواصالت  وتوجهات  الرشيدة  الحكومة  تطلعات 

واملتمثلة يف ضامن  االسرتاتيجية،  وأهدافها  اإلمارات 

الجودة  معايري  وفق  اإلدارية  الخدمات  كافة  تقديم 

والكفاءة والشفافية.

يلبي الطلبات على خدمات المساعدة على الطريق وتوفير مركبات الليموزين وخدمات الفحص الفني

مركز اتصال مواصالت اإلمارات يتلقى 20330 مكالمة خالل النصف األول من 2017

وأكد عبيد أن مركز االتصال يلتزم بتلبية جميع طلبات 

املؤسسة  تقدمها  التي  الخدمات  عىل  املتعاملني 

عىل  ويحرص  وفروعها،  أعاملها  مراكز  مبختلف 

تقديم خدمات تفوق توقعات الجمهور واملتعاملني 

وتحقق سعادتهم، وتوفري الرد عىل طلبات املتعاملني 

خدمة  بينها  من  املؤسسة  توفرها  التي  للخدمات 

الليموزين،  مركبات  وتوفري  الطريق،  عىل  املساعدة 

السياقة،  تعليم  وخدمات  الفني،  الفحص  وخدمات 

وغريها من الخدمات. كام ويعمل فريق عمل املركز 

آرائهم  العمالء الستفتاء  مع  والتواصل  االتصال  عىل 

برضا  الخاصة  االستبيانات  عىل  ردودهم  وتوفري 

التي  املجتمعية  والخدمات  الرشكاء  املتعاملني ورضا 

تقدمها املؤسسة.

وبشكل  يخضعون  املركز  موظفي  أن  إىل  ولفت 

مستمر لدورات وبرامج تدريبية يف مجاالت خدمات 

املتعاملني، وذلك يف إطار الحرص عىل تقديم خدمات 

مع  وتنسجم  سعادتهم،  وتحقق  توقعاتهم،  تفوق 

العاملية،  والجودة  التميز  ومعايري  املامرسات  أفضل 

للموارد  االستثامر  حسن  نفسه  الوقت  يف  وتحّقق 
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بهذه  الفنيني عن سعادتهم  عرّب  جانبهم،  من   

املبادرة التي من شأنها تخفيف تأثري ارتفاع درجات 

عىل  البهجة  وإدخال  الصيف،  فصل  يف  الحرارة 

التي  الجهود  من  مزيداً  لبذل  وتشجيعهم  نفوسهم، 

تحقق أهداف املؤسسة وتوجهاتها بتقديم خدمات 

خدمات  تقديم  خالل  املتعاملني  توقعات  تفوق 

الصيانة الفنية ملركباتهم.

المسؤولية المجتمعية

بارد”  “صيفنـا  مبادرة  اإلمارات  مواصالت  أطلقت 

الفنية  الورش  يف  العاملني  الفنيني  لفئة  املوجهة 

التابعة للمؤسسة، وذلك انطالقاً من التزاماتها بتنفيذ 

املجتمع  تجاه  املجتمعية  املسؤولية  برامج  وتطبيق 

الرشيدة  حكومتنا  توجهات  يواكب  مبا  واملوظفني، 

املؤسسات  يف  السعادة  ومبادرات  برامج  تطبيق  يف 

والجهات الحكومية.

وقال عبدالرحمن يوسف الفييل رئيس قسم االتصال 

املؤسيس مبواصالت اإلمارات أن توليد الطاقة اإليجابية 

تألو  أهداف ال  املوظف وتحقيق سعادته هي  لدى 

املؤسسة جهداً يف تحقيقها، وذلك إمياناً منها بأهمية 

تطوير بيئة عمل مشجعة ومحفزة لالبتكار تنسجم 

وزعت على فنييها نشرات توعوية حول أهمية وأوقات شرب المياه ومشروبات باردة منعشة  

مواصالت اإلمارات تنعش موظفيها بـ “صيفنـا بـارد”

محرك  املؤسسة هم  كفاءات  بأن  الراسخ  الفكر  مع 

التطوير األول للمؤسسة، وهم سفراء املؤسسة أمام 

عمالئها.

وأشار الفييل أن املؤسسة أولت برامج إسعاد املوظفني 

واملتعاملني أهمية خاصة، فدأبت إىل تبّني نهج واضح 

يرتكز عىل تقديم خدمات ومبادرات تعزز منظومة 

االتصال والتواصل معهم، لالنتقال من مرحلة تحقيق 

رضاهم إىل تحقيق سعادتهم، إدراكاً منها بأن تحقيق 

واستثامر  للحارض  توظيف  هو  ملوظفيها  السعادة 

للمستقبل، األمر الذي يحمل بعداً اسرتاتيجياً يتحقق 

برتسيخ أسلوب حياة سعيد وإيجايب ومستدام.

وتضمنت فعاليات “صيفنا بارد” مبواصالت اإلمارات 

فنيي  عىل  باردة  ومرشوبات  توعوية  نرشات  توزيع 

برضورة  وتوعيتهم  للمؤسسة،  التابعة  الفنية  الورش 

طويلة،  لفرتات  الشمس  ألشعة  التعرض  تجنب 

املياه،  من  كافية  كميات  رشت  برضورة  وتوجيههم 

وقد حملت النرشات معلومات صحية بأهمية رشب 

فيها  املاء  رشب  املستحب  األوقات  جانب  إىل  املاء، 

وغريها من النصائح.




