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ﺗﺴﻴ أول ﺣﺎﻓﻠﺔ ﻣﺪرﺳﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻄــــﺎﻗـــﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴـــــﺔ
ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﳌﺪرﺳﻲ

”أﺟﺮة ﻣﻮاﺻﻼت اﻣﺎرات“ ﺗﺪﺷﻦ اﳌﺮﺣﻠﺔ او ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ  أﺑﻮﻇﺒﻲ ﺑـ 200ﻣﺮﻛﺒﺔ
رؤﻳﺘﻨﺎ ..ΩGóà°ùe ƒ‰h á∏eÉµàe äÓ°UGƒe

مـــــحتويــــــات العــــــدد
نشرة شهرية تصدرها إدارة االتصال الحكومي

اإلشراف العام

المؤسسة تحتفل بيوم العلم في
فروعها التسعة ومراكز أعمالها

حنـان محمد صقر

مدير التحرير
عبد اهلل محمد حسن

هيئة التحرير
هند شاكر
حسام عرفة
إيمان األميري

الرؤية

رسم االبتسامة على وجوه الموظفين

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

عارف البلوشي
“بيئة عمل المؤسسة هي بيئة من يريد
التحدي والنجاح”

البريد اإللكترونيetmag@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
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ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﻗﺎرة آﺳﻴﺎ

ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻜﺎر أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

ﺟﺎﺋـــﺰة "آﺳﻴـــﺎ واﻟﻤﺤﻴــﻂ اﻟﻬـــﺎدي
ﻟــﺮواد ا ﻋﻤـــﺎل "APEA 2016

Middle East Business Leaders
Awards

اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت

ﺟﺎﺋﺰة ﺳﺘﻴﻔﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

الموقع اإللكترونيwww.et.gov.ae :

ﺟﺎﺋﺰة ا ﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﺠﻮاﺋﺰا¢ﻧﺘﺮﻧﺖ "اراب ﺑﺎن "ﻟﻠﻤﻮاﻗﻊ
ا¢ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
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بالتعاون مع مجموعة النابوده للمشاريع وشركة صن وين

تسيير أول حافلة مدرسية تعمل بالطاقة الكهربائية على المستوى اإلقليمي
 الجرمن“ :الحافلة مطابقة ملواصفات وترشيعات النقل املدريس يف الدولة ،ومزودة مبعايري السالمة املعتمدةمحلياً وعاملياً”.
 الجرمن“ :تم إجراء اختبارات تشغيلية مصنعية للحافلة عىل مدى ثالثة أشهر ،واختبارات تشغيلية مبدئيةداخل الدولة”.

استمراراً لخطواتها النوعية يف مجال االستدامة؛ أعلنت مرحلة التشغيل التجريبي ألول حافلة مدرسية تعمل
مواصالت اإلمارات (املؤسسة الرائدة يف قطاع النقل بالطاقة الكهربائية عىل املستوى اإلقليمي ،لتضيف
والتأجري والخدمات الفنية واللوجستية) عن إطالق بذلك إنجازاً جديداً لدولة اإلمارات يتصدر دول
5
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املنطقة يف مجال الطاقة املستدامة والخرضاء.
شهد اإلطالق كل من سعادة محمد عبدالله الجرمن
مدير عام مواصالت اإلمارات ،وبطي جمعة النابوده،
نائب املدير التنفيذي ملجموعة النابوده للعمليات
التجارية ،يرافقه من املجموعة كل من فاطمة
النابوده مدير عام االستدامة ،وآجيت كومار مدير
التشغيل للنقل والعمليات والكهرباء ،وهارس كالدي
مدير عام قسم السيارات التجارية واملعدات الثقيلة،
ومن رشكة شنغهاي صن وين للحافالت حرض أو
جيانغ رئيس االستثامرات الخارجية ،وتيش شو آن
رئيس ضامن الجودة ،ولو جيانغ فونغ مدير األبحاث
والتطوير ،ومن طرف املؤسسة عامر الهرمودي املدير
التنفيذي لدائرة الخدمات الفنية ،وعبدالله الغفيل
املدير التنفيذي لدائرة النقل املدريس ،وحنان صقر
املدير التنفيذي لدائرة الخدمات املؤسسية ،وفريـال
توكل املدير التنفيذي لدائرة الخدمات املساندة
وعريهم من مسؤويل مواصالت اإلمارات وموظفيها.
ورصح سعادة محمد عبدالله الجرمن يف كلمة ألقاها

يف الحفل إن املبادرة تأيت يف سياق حرص املؤسسة
عىل تعزيز مساهامتها لرتجمة توجهات دولة اإلمارات
وخططها املستدامة يف مجال الطاقة الخرضاء ،وسعيها
لتحقيق رؤى الحكومة يف بلوغ الصدارة والسبق عرب
طرح الربامج واملبادرات الرائدة واألوىل من نوعها
محلياً وإقليمياً وعاملياً.
وتفصي ًال؛ أوضح الجرمن أن الحافلة مطابقة
ملواصفات وترشيعات النقل املدريس املعمول بها يف
الدولة ،وتتوافر بها كافة معايري السالمة املعتمدة
محلياً وعاملياً باعتبار أن سالمة أبنائنا الطلبة هي
أولوية رئيسية يف كافة برامجنا ومشاريعنا ،الفتاً إىل
أن تطبيق تلك املواصفات وبشكل يتوافق متاماً مع
الحافالت التقليدية كان من أكرب التحديات خالل
مراحل التصنيع ،حيث عمل فريق العمل الفني
املتخصص مبواصالت اإلمارات عىل عقد ثالث زيارات
مصنعية للوقوف عىل خط اإلنتاج ومتابعة تطورات
التصنيع ،والتأكد من تطبيق جميع املواصفات
والترشيعات املعتمدة ،ويف املقابل تخلل مراحل
4
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التصنيع أيضاً زيارات من مهنديس املصنع إىل الدولة
لتقييم املناخ وطبيعة التشغيل وبعض محاور البنية
التحتية خاصة يف ورش ومحطات اإليواء املوجودة يف
مواصالت اإلمارات.
وأشار مدير عام مواصالت اإلمارات إىل أن الحافلة،
وإىل جانب اختبارات السالمة االعتيادية الخاصة
7
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بالهياكل للحافالت؛ خضعت لالختبارات التشغيلية
املصنعية ملدة ثالثة أشهر ،وتال ذلك عدة اختبارات
تشغيلية مبدئية يف الدولة ،وستستكمل خالل الفرتة
القادمة سلسلة االختبارات املقررة يف ظروف مناخية
وتشغيلية مدروسة ،وسيتم تشغيل الحافلة تجريبياً
يف خط سري يحايك بدقة خطوط سري النقل املدريس

وكذلك ظروف التشغيل اليومية ،الفتاً إىل أنه وبعد
إمتام عمليات االختبار سيتم نقل الطلبة فعلياً عىل
متنها ،حيث تستوعب الحافلة  45طالباً وطالبة.
وقال سعادته :من املتوقع خالل األعوام القليلة
القادمة حدوث تطور هائل يف صناعة املركبات
الكهربائية ،حيث حققت هذه التقنية نتائج بيئية
واقتصادية مجدية وفعالة ،ملا لها من آثار إيجابية
يف هذين الجانبني تحديداً ،ال سيام أن املركبات
الكهربائية ال تطلق انبعاثات غازية وال تسبب أي
تلوث ،لخلوها من محرك يعمل بالوقود البرتويل،
بينام تستهلك مثيالتها من الحافالت التقليدية ما

يعادل  0.347لرتاً من الوقود للكيلومرت الواحد.
من جهته؛ أفاد عامر الهرمودي املدير التنفيذي لدائرة
الخدمات الفنية مبواصالت اإلمارات ،أن الفريق الفني
باملؤسسة تابع كافة مراحل تصنيع الحافلة ،موضحاً
بأن الرتكيز كان متمث ًال عىل مواصفات السالمة الخاصة
بالحافالت املدرسية والتي تضمن راحة وأمان الطلبة
املنقولني ،وأضاف إنه تم تجهيز البنية الفنية للحافلة
لتتحمل درجات الحرارة العالية خالل فصل الصيف
بالدولة ،باإلضافة إىل تعديل كفاءة منظومة التكييف
لتتناسب مع الظروف املناخية بالدولة وطبيعة
التشغيل يف النقل املدريس.
وحرصاً من املؤسسة عىل توفري بنية تحتية لتشغيل
الحافلة وفق ظروف قياسية ومناسبة؛ أشار الهرمودي
إىل إمتام تجهيز محطتي شحن متكاملتني للحافلة،
إحداهام لدى الوكيل يف رشكة سويدان التجارية،
واألخرى يف محطة إيواء الحافالت التابعة ملواصالت
اإلمارات ،موضحاً بأن املنظومة الحالية قادرة عىل
شحن بطاريات الحافلة بشكل كامل يف غضون 4
ساعات فقط.
وأكد الهرمودي وجود طاقم هنديس من طرف
املصنع سيتواجد يف الدولة بشكل دائم طوال فرتة
6
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التشغيل االختباري ،فض ًال عن إعداد برنامج تدريبي
فني متخصص لفنيي مواصالت اإلمارات لتأهيلهم
متاماً للتعامل مع الحافلة الكهربائية وصيانتها بشكل
دوري ،إضافة إىل القيام بتأهيل السائقني للتأقلم
مع قيادتها واستخدامها ،عل ًام بأنها ال تختلف كثرياً
(يف قيادتها) عن الحافلة االعتيادية ،عالو ًة عىل قيام
مواصالت اإلمارات بتخصيص إحدى وحدات الدعم
املتنقلة واملزودة باملعدات الالزمة للتعامل مع
الحافلة الكهربائية ،وتدريب كادرها الستقبال أية
بالغات عىل مدار الساعة للتعامل األمثل مع الحافلة
خاصة يف حاالت الطوارئ.
وبدوره ،رصح فاضل عطالله مدير التطوير الفني
مبواصالت اإلمارات أن املسافة التي تقطعها الحافلة
بعملية الشحن الواحدة تصل إىل  100كم يف ظروف
تشغيلية قاسية تشمل تشغيل التكييف بالقوة
القصوى وجميع اإللكرتونيات األخرى ،فيام تبلغ
املسافة املقطوعة يف ظروف التشغيل العادية 150
كم ،مشرياً إىل أن الحافلة حافظت يف القراءات
املرصودة عىل سعة تخزين يف بطارياتها بلغت 25%
كطاقة احتياطية لضامن استمرارية التشغيل يف
الحاالت الطارئة.
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ولفت إىل أنه تم عزل البطاريات ووحدات التحكم يف
صناديق مصنفة ضمن املعايري العاملية للمواد املقاومة
للمياه واألتربة والحرارة ،وتم تربيد هذه الصناديق
بنظام تربيد مايئ ومنظومة تربيد فعالة هي األوىل من
نوعها ،وكذلك تزويد منصة البطاريات بنظام إطفاء
ذايت ،إضافة إىل ربط أنظمة الحافلة بوحدة تحكم
رئيسية ترصد أداء الحافلة ،وهي مربمجة لفصل أو
تغيري برنامج الشحن والتشغيل إذا ما تم رصد أي
مؤرش خطورة.
من جانبه؛ قال آجيت كومار ،مدير التشغيل للنقل
والعمليات والكهرباء يف مجموعة النابوده للمشاريع؛
إن “مجموعة رشكات النابوده فخورة جداً باالشرتاك

وعلق بطي النابوده ،نائب املدير التنفيذي للمجموعة
التجارية مبجموعة النابوده للمشاريع قائال“ :إن
مجموعة رشكات النابوده مؤيد قوي للمامرسات
املستدامة ،وهذا ينعكس يف رؤيتنا لعام  ،2020فقد
أيدنا منذ فرتة طويلة استخدام السيارات الكهربائية
ضمن مجموعة منتجاتنا ،ومن خالل رشاكاتنا مع

مواصالت اإلمارات وصن وين ،أصبحت هذه الرؤية
حقيقة واقعة اليوم ،وال شك أن هذا الحدث يشكل
خطوة نوعية لكل من الدولة وأهداف االستدامة
الخاصة باملجموعة”.

يف هذا املرشوع املرموق الذي أطلقته مواصالت
اإلمارات ،ونحن عىل استعداد تام لتقديم الدعم
الالزم مع رشيكنا الرئيس ،رشكة شنغهاي صن وين
للحافالت ،وتعترب مجموعة رشكات النابوده رائدة يف
توفري حلول النقل الكهربايئ لحكومة دولة اإلمارات
العربية املتحدة ،وذلك بفضل رشاكاتنا االسرتاتيجية
مع كربى رشكات تصنيع املركبات التجارية مثل صن
وين”.
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الجرمن :نستهدف تسيير  800مركبة أجرة يوميًا في اإلمارة قبل نهاية 2017

“أجرة مواصالت اإلمارات”
تدشن المرحلة األولى من عملياتها في أبوظبي بـ 200مركبة
دشن سعادة محمد عبدالله الجرمن مدير عام
مواصالت اإلمارات املرحلة األوىل من عمليات
رشكة “أجرة مواصالت اإلمارات” يف أبوظبي،
لتكون أحدث رشكة تنضم إىل مجموعة الرشكات
املشغلة لخدمات األجرة للركاب يف اإلمارة.
حرض الحفل الذي عقدته املؤسسة يف فندق بارك
روتانا بأبوظبي نخبة من كبار املسؤولني ومدراء
العموم لعدد من الجهات والهيئات ذات العالقة
بالنقل وخدمات األجرة والرشكاء االسرتاتيجيني
للمؤسسة وعىل رأسهم سعادة محمد درويش
القمزي مدير عام مركز النقل املتكامل بأبوظبي،
وعدد من مدراء رشكات األجرة العاملة يف اإلمارة
منها تاكيس الغزال وتاكيس العربية والتاكيس
الوطني وأجرة اإلمارات وكارس لألجرة ،ولفيف
من قيادات وموظفي املؤسسة.
وأكد سعادة محمد عبدالله الجرمن خالل كلمته
يف الحفل أن تدشني رشكة األجرة الجديدة يندرج
ضمن الخطط االسرتاتيجية ملواصالت اإلمارات
11
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لتنويع خدماتها املقدمة لعمالئها من املؤسسات
واألفراد ،ال سيام يف قطاع النقل والتأجري ،وطرح
الخدمات التي تلبي احتياجات ومتطلبات
الجمهور.
وأضاف أن إطالق عمليات رشكة األجرة رسمياً يف
أبوظبي ميثل فرصة نوعية لدعم أنشطة املؤسسة
والتوسع يف أعاملها وإثراء تجربة عمالئها ،مؤكداً
بأن الخدمة الجديدة سيتم توفريها يف كل من
مدن أبوظبي والظفرة والعني ووفق أعىل معايري
الجودة والراحة والسالمة واألمان واالنتظام،
ومبستوى عاملي يفوق خدمات سيارات األجرة

يف العواصم الرائد عاملياً.
وأوضح أنه بنا ًء عىل حق االمتياز املمنوح
للمؤسسة من قبل مركز النقل املتكامل باإلمارة؛
سيتم تقديم الخدمة ابتدا ًء عرب  200مركبة أجرة
لرتتفع إىل  800مركبة قبل نهاية عام ،2017
الفتاً إىل أن جميع املركبات مطابقة للمواصفات
والترشيعات املعتمدة يف اإلمارة بشكل خاص ويف
الدولة بشكل عام يف مجال نقل الركاب بسيارات

األجرة ،وباالستفادة من خربات املؤسسة يف
قطاع خدمات األجرة والتي تقدم حالياً يف كل
من عجامن والفجرية.
وتابع :املركبات مزودة بكامريات مراقبة داخلية
ومن خالل كادر مؤهل من السائقني والسائقات،
والذين تم اختيارهم وتعيينهم بعناية تامة ووفق
رشوط محددة من قبل مركز النقل املتكامل،
حيث قامت مواصالت اإلمارات بتدريبهم
10

أخبار رئيسية

وتأهيلهم للعمل يف هذا القطاع وفق متطلبات
الجهات املختصة ،وذلك من خالل دورات تدريبية
متكاملة ومتخصصة يف مجال نقل الركاب.
كام وجه مدير عام مواصالت اإلمارات شكره إىل
مركز النقل املتكامل عىل ثقته مبنظومة خدمات
املؤسسة يف قطاع النقل والتأجري وتعاونه البناء يف
إطالق خدمات الرشكة كمشغل جديد يف اإلمارة،
مشيداً أيضاً بدور جميع الجهات املتعاونة يف
إنجاح مساعي املؤسسة يف إطالق هذا املرشوع
الجديد.
واختتم الجرمن كلمته باإلشارة إىل أنه تم
تخصيص  3مركبات أجرة من األسطول مجهزة
بأعىل معايري الراحة والسالمة واألمان لخدمة
أصحاب الهمم،
من جانبه ،أوضح وليد سامل املهريي املدير
التنفيذي لدائرة النقل والتأجري أن الرشكة يتم
متابعة عملياتها بشكل دوري من قبل مركز النقل
املتكامل والذي سيقوم باإلرشاف عىل جميع
مراحل التدريب للسائقني والسائقات ،كام تتم
متابعة عمليات النقل عن طريق نظام إلكرتوين
مبارش  Taxi Dispatch Systemيعمل عىل تتبع
املركبات ،ويتم تزويد كل مركبة أجرة بكامريات
13
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داخلية خاصة تابعة ملركز املتابعة والتحكم يف
إمارة أبوظبي ،وذلك لضامن السالمة واألمان
ملستخدمي مركبات األجرة والسائقني عىل حد
سواء ،عالو ًة عىل تقييم أداء السائقني عىل مدار
الساعة من حيث االلتزام بقواعد السري واملرور
وتنفيذ متطلبات املركز.
وأضاف املهريي :سيتمكن املتعاملون من طلب
مركبة أجرة عن طريق االتصال برقم مركز االتصال
الخاص مبركز النقل املتكامل  600535353الذي
سيقوم مبارشة بتحديد مركبة األجرة األقرب
للمتعامل وإعالمه بنا ًء عىل نظم املعلومات
الجغرافية  GPSاملستخدمة.
الجدير ذكره ،أن مركز النقل املتكامل التابع
لدائرة النقل بأبوظبي قام بطرح تطبيق جديد
يتيح للجمهور حجز مركبات األجرة عرب األجهزة
الذكية دون الحاجة للتحدث ملوظف خدمة
االتصال ،وذلك يف خطوة تهدف إىل رفع جودة
خدمة النقل مبركبات األجرة واالرتقاء بها ،وميكن
ملستخدمي أجهزة اآليفون واآليباد تحميل
التطبيق الذيك من خالل “آبل ستور” ومن ثم
تفعيل الخدمة عرب تسجيل اسم املستخدم ورقم
هاتفه املتحرك وبعدها سيتلقى املتعامل رسالة

نصية تعريفية مكونة من أربعة أرقام لتأكيد
اشرتاكه يف الخدمة.
وسيسهم التطبيق الجديد يف توفري الوقت والجهد
عىل سكان إمارة أبوظبي والزوار املستخدمني
لخدمة حجز مركبات األجرة ،إذ سيتمكن
املتعامل من طلب مركبة أجرة بكل سهولة ويرس
بضغطة زر يتم خاللها تحديد موقعه عرب نظم
املعلومات الجغرافية  GPSدون الحاجة لكتابة

أية تفاصيل أو بيانات ،بحيث يتم تحديد املركبة
األقرب إليه ،وإعالمه برسالة نصية قصرية تحتوى
عىل رقم مركبة األجرة ومعلومات االتصال
الخاصة بالسائق واملوعد املتوقع لوصول املركبة،
كام يحق للمتعامل أيضا إلغاء الحجز من خالل
التطبيق ذاته دون احتساب أية رسوم ،إضافة إىل
إمكانية االطالع عىل سجل الحجوزات التي قام
بها فض ًال عن إمكانية طرح االستفسارات وغريها
من املميزات.

12
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الجرمن“ :العلم رمز عزيز لكل فرد على هذه األرض الطيبة”

المؤسسة تحتفل بيوم العلم في فروعها التسعة ومراكز أعمالها
تلبية لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد عزيز لكل فرد عىل هذه األرض الطيبة ،ولكل
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس موظفة وموظف يف مواصالت اإلمارات ،وهو
مجلس الوزراء حاكم ديب -رعاه الله -لالحتفال دليل وحدتنا وترابطنا الدائم ،ومكانه دامئاً يف
مبناسبة يوم العلم ،الذي يأيت تزامناً مع ذكرى أعامق القلوب ،والدفاع عنه واجب وفخر ورشف،
ّ
تول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان رئيس الدولة -حفظه الله -مقاليد الحكم
يف البالد ،رفع سعادة محمد عبدالله الجرمن
مدير عام مواصالت اإلمارات علم الدولة أمام
مبنى اإلدارة العامة ملواصالت اإلمارات بديب،
وجمع غفري من
مبشاركة املدراء التنفيذيني
ٌ
موظفي املؤسسة.
وبهذه املناسبة قال سعادة محمد الجرمن:
“إن يوم العلم ،مناسبة هامة ،نجدد فيها الوالء
واالنتامء لوطننا الغايل ،ونؤكد الوفاء لقيادتنا
الرشيدة ،والحفاظ عىل املكتسبات والرموز
الوطنية” ،وأضاف سعادته أن “العلم هو رمز
15

النرشة اإللكرتونية الشهرية ملواصالت اإلمارات  -العدد 54

وسيبقى هذا العلم عالياً خفاقاً بإذن الله يف كل
امليادين”.
توجه الجرمن بالتهنئة إىل قيادة دولة
وقد ّ
اإلمارات وشعبها بهذه املناسبة ،سائ ًال املوىل عز
وجل أن يحفظ اإلمارات وقيادتها وشعبها وعلمها
وجه شكره إىل قيادات
يف كل زمان ومكان ،كام ّ
وموظفي املؤسسة الذين شاركوا يف هذه الفرحة

الوطنية وقاموا برفع علم الدولة خفاقاً عىل
املبنى الرئييس لإلدارة العامة يف ديب ويف جميع
مواقع فروع املواصالت املدرسية التسعة ،ومراكز
األعامل التابعة ملواصالت اإلمارات واملنترشة يف
مختلف مناطق الدولة.

14
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خصصت  972مركبة متنوعة للوفاء بالتزامات العقود المبرمة

مواصالت اإلمارات تبرم عقودًا بقيمة  204مليون درهم خالل الربع الثالث من عام 2017
حافظت مواصالت اإلمارات عىل معدالت منو عقودها باستمرار هي مؤرش عىل نضج أعاملها ورسوخها
 30عقداً جديداً ومجدداً مع عدد من الجهات التنافسية العالية ،وصحة توجهاتها االستثامرية،

ووجه املدير العام ملواصالت اإلمارات شكره تسويقية نتج عنها إبرام التعاقدات املذكورة ،كام
ّ
عب عن امتنانه لجميع فرق العمل يف املؤسسة التي
لرشكاء املؤسسة ومتعامليها مجدداً االلتزام بتقديم ّ
أقىص الجهود لتجاوز تطلعات املتعاملني وتحقيق تثبت احرتافيتها عاماً بعد آخر ،داعياً إياها إىل املزيد

واملؤسسات الحكومية االتحادية واملحلية ومؤسسات وتطور خدماتها وتقدم الحلول املقدمة للمتعاملني،
ورشكات القطاع الخاص ،ملدد تعاقدية تفاوتت بني ما م ّكنها من تعزيز ثقتها عىل مختلف املستويات.
وتفصي ًال؛ أوضح الجرمن أن املؤسسة متكنت من إبرام
سنة وخمس سنوات.

سعادتهم ،كام أشاد بالجهود التسويقية املكثفة التي من تطوير األداء بغرض تعزيز النجاحات املحققة

خالل الربع الثالث من العام الحايل من خالل إبرام يف األسواق املحلية واإلقليمية ودليل عىل قدراتها

بذلها مدراء مراكز األعامل حيث تم إجراء  634زيارة والحفاظ عىل املكتسبات والبناء عليها.

وذكر سعادة محمد عبدالله الجرمن مدير عام  19عقداً جديداً وتجديد  11عقداً ،بقيمة إجاملية
مواصالت اإلمارات أن حصاد الربع الثالث من العام قدرها  204مليون درهم ،الفتاً إىل أنه بنا ًء عىل

الحايل جاء استمراراً للنمو املحقق يف األعوام السابقة ،هذه العقود تم تخصيص  972مركبة متنوعة لصالح
وخطوة مهمة نحو بلوغ األهداف االستثامرية وإنجاز العمالء ،منها  468مركبة و 128سائقاً وفنياً ومرشفاً
الخطط التشغيلية ،الفتاً إىل أن الدوائر االستثامرية للعقود الجديدة ،بينام شملت العقود املجددة 504
ومراكز أعاملها تواصل التزامها بنجاح يف تقديم مركبات و 200سائقاً وفنياً ومرشفاً للعقود املجددة.
خدمات متميزة تلبي احتياجات وتطلعات العمالء ،وأشار إىل أن معظم هذه العقود تركز يف مجال النقل
وتسهم يف تعزيز جهود املؤسسة لرتسيخ التنمية والتأجري تاله النقل املدريس ،ثم الخدمات الفنية
الشاملة واملستدامة يف الدولة.

واللوجستية ،األمر الذي يعكس ريادة املؤسسة يف

وأكد أن معدالت النمو الثابتة التي تحققها املؤسسة هذه املجاالت عىل مستوى الدولة.
17
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بهدف تطوير العمليات التشغيلية للمؤسسة وتحسين كفاءتها

إبرام اتفاقية لتزويد مركباتها بالمنتجات البترولية مع مجموعة “إينوك”
والغسل للمركبات عن طريق جميع محطات الخدمة عملية تزويد مركبات املؤسسة مبنتجات وقود الديزل
التابعة للمجموعة.
أبرمت كل من مواصالت اإلمارات (املؤسسة الرائدة يف املؤسسة مبنتجات وقود الديزل والبرتول من خالل نظام
قطاع النقل والتأجري والخدمات الفنية واللوجستية) الـ ( ،)VIPالقائم عىل تقن ِّية تحديد هوية املركبات
ومجموعة “إينوك” اتفاقية يتم مبوجبها تزويد مركبات عرب موجات الراديو ،عالو ًة عىل خدمات تبديل الزيت

والبرتول ،وخدمات تبديل الزيت والغسل للمركبات،

وجرت مراسم التوقيع يف مقر اإلدارة العامة ملواصالت وذلك عرب كافة محطات الخدمة التابعة للمجموعة
اإلمارات يف أم الرمول بديب ،حيث وقعها كل من سعادة بواسطة البطاقات أو من خالل تركيب نظام التزود
محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصالت اإلمارات ،بالوقود بواسطة الرشيحة اإللكرتونية بتقنية ()ViP
والسيد زيد القفيدي املدير التنفيذي لقطاع التجزئة يف لذكية عىل مركبات املؤسسة ،إضافة إىل أنظمة التسعري
مجموعة “إينوك” ،وحرض التوقيع من جانب مواصالت والدفع وغريها من املزايا والضوابط ،السيام تقديم
اإلمارات كل من حنان صقر املدير التنفيذي لدائرة الدعم الفني الالزم عىل مدار الساعة ( ،)7x24فض ًال
الخدمات املؤسسية ،وفريـال توكل املدير التنفيذي عن تفعيل عمليات الربط اإللكرتوين الرضورية لتنفيذ
لدائرة الخدمات املساندة ،وخالد عبدالله املدير االتفاقية.
التنفيذي إلدارة الشؤون املالية ،وفاطمة فرج مدير إدارة وبهذه املناسبة؛ أبدى الجرمن اعتزازه بالرشاكة املثمرة
املشرتيات والعقود ،فيام حرض من إينوك كل من طالب والقدمية مع مجموعة “إينوك” العريقة ،وأثنى عىل
آل صالح مدير التسويق لقطاع التجزئة ،وخليل القطب االتفاقية الجديدة مؤكداً أنها تضاف لسجل هذه الرشاكة
مدير تسويق الوقود ،ورانيا نظمي مدير االتصال لقطاع الوطيدة ،وتأيت لتوسع آفاق التعاون الناجح القائم بني
التجزئة ،وسعيد أمريي مدير مبيعات الوقود.

الطرفني ،كام تصب يف إطار الجهود املتواصلة للمؤسسة

وتضمنت االتفاقية ،التي يبدأ رسيانها منذ توقيعها من أجل تعزيز حضورها وتطوير عملياتها التشغيلية
وترسي ملدة عرش سنوات؛ عدداً من البنود التي تنظم وتحسني الجدوى وكفاءة العمل ،وتقليص كلف
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العمليات ،وبالتايل رفع القدرة التنافسية للمؤسسة ،الدفع اإللكرتوين والتطبيقات الذكية ،كام تطرقا إىل
وإتاحة املزيد من الخيارات التشغيلية التي من شأنها عدد من القضايا ذات االهتامم املشرتك والتي تناولت
االرتقاء بالخدمات املقدمة للمتعاملني.

واقع وآفاق سوق النقل يف الدولة عىل ضوء األهداف

ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ،ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن.

من جانبه؛ قال سعادة سيف حميد الفاليس ،الرئيس والخطط التنموية الطموحة التي رسمتها القيادة

 34ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ
اﻟﺨﺒﺮة
 27ﻣﺮﻛﺰا
ووﺣﺪة ﻟﻋﻤﺎل

التنفيذي ملجموعة “إينوك”“ :متثل هذه الرشاكة مع الحكيمة والرامية إىل ترسيع التحول إىل املركبات
“مواصالت اإلمارات” تجسيداً اللتزامنا الراسخ بدعم الكهربائية ،واختتمت مراسم التوقيع بالتقاط الصور

 40ﻣﻮﻗﻌﺎ
ﻋﺒﺮ اﻣﺎرات

ﻧﻮﻓﺮ ﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻗﺼﻴﺮ وﻃﻮﻳﻞ اﻣﺪ ذات
اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ.

رؤية حكومة ديب الرامية إىل تعزيز التعاون البنّاء بني التذكارية أثناء تبادل الدروع والهدايا التذكارية.
مختلف الهيئات الحكومية ،كام تنسجم هذه الخطوة يذكر أن نظام ( )ViPيعد أول حل متكامل إلدارة التزود

اﻟﻨﻘﻞ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ

يف مضمونها وأهدافها مع حرصنا املتواصل عىل تزويد بالوقود يف دولة اإلمارات ،ويستخدم تكنولوجيا مبتكرة
أفضل الخدمات وبأعىل معايري التميز إىل رشائح املجتمع لتحديد هوية املركبات عرب موجات الراديو ،وتوفر هذه
كافة”.

 840ﻣﺘﻌﺎﻣﻼ

اﻟﻨﻘﻞ
اﻟﺘﺠﺎري

التكنولوجيا الذكية أعىل مستويات الكفاءة يف إدارة

اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻨﺎرﻳﺔ
وﻣﺮﻛﺒﺎت اﻟﻐﻮﻟﻒ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

وقد استعرض الطرفان أثناء توقيع االتفاقية الجهود تكاليف التزود بالوقود لجميع املركبات يف أسطول
املبذولة لتطوير األعامل والعمليات ال سيام أنظمة الرشكة.

ﺗﺄﺟﻴﺮ
اﻟﺴﻴﺎرات

اﻟﻨﻘﻞ
اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ

ﺧﺪﻣﺔ ﺻﻒ
اﻟﺴﻴﺎرات

ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﻠﻴﻤﻮزﻳﻦ

et.gov.ae
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 30%نسبة نمو إيرادات وأرباح المركز

“اإلمارات للنقل والتأجير” يستقطب عقودًا جديدة في مطلع الربع الثالث
مت ّكن مركز اإلمارات للنقل والتأجري -عضو مجموعة
مراكز األعامل التابعة ملواصالت اإلمارات -من توقيع
مجموعة من العقود الجديدة يف مطلع الربع الثالث
من العام الحايل ،ومتتد ملدد متفاوتة ترتاوح بني  3إىل
 5سنوات ،محققة بذلك نسبة منو يف إيرادات وأرباح
املركز بلغت ما يقارب  30%مقارنة بنفس الفرتة من
عام .2016
وأثنى طارق الصيداوي ،مدير مركز اإلمارات للنقل
والتأجري ،عىل الثقة املتنامية التي يحظى بها املركز
لدى متعامليه ورشكائه يف السوق ،الفتاً إىل أن رصيد
الخربة التي متتلكها مواصالت اإلمارات والتي متتد
ألكرث من  35عاماً كان عام ًال مه ًام يف تأهيلها لتحقيق
النمو القيايس واإليجايب يف عدد وحجم العقود
الجديدة واملجددة.
وأوضح الصيداوي أن باقة الخدمات عالية الجودة
والكفاءة التي يقدمها مركز اإلمارات للنقل والتأجري
عىل مستوى إمارات ديب والشارقة وعجامن أمثرت عن
استقطاب وتجديد عدد من العقود مع مجموعة من
الجهات الحكومية والخاصة ملدد تعاقدية متفاوتة،
أهمها اإلمارات لتموين الطائرات ،وإكستريير ،وبريد
23
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متعلقة بالسالمة املرورية ،واإلسعافات األولية،
وغريها من الربامج املتعلقة بتطوير الخدمة ،واالرتقاء
مبستوى العاملني عىل اختالف تخصصاتهم.
الجدير بالذكر أن مركز اإلمارات للنقل والتأجري يقدّم
باقة من الخدمات تشمل خدمات النقل والتأجري،
والتي تنبثق منها خدمات النقل الجامعي ،وخدمات
النقل للمؤسسات الحكومية والخاصة ،إضافة إىل

خدمة إدارة األساطيل ،وخدمة تأجري السائقني،
وتأجري الدراجات النارية ،حيث ميتلك املركز قاعدة
ثرية تشمل نخبة من املتعاملني الرائدين من بينها
مجموعة طريان اإلمارات ،اتصاالت ،إمبوست،
أمريكانا ،برنامج الشيخ زايد لالسكان ،إضافة إىل عدد
من الجامعات واملعاهد واملؤسسات يف الدولة.

اإلمارات ،ومجموعة زاد للتكنولوجيا ،ورشكة كلينكو،
مؤكداً عىل حجم وأهمية هذه العقود ،إذ سيقوم
املركز مبوجب العقود الجديدة بتوفري  250مركبة
ملجموعة زاد ،و 30حافلة لرشكة كلينكو عىل سبيل
املثال ال الحرص..
وأشار الصيداوي إىل أن املركز يستثمر كافة جهوده
وإمكاناته لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة
ملتعامليه مبا يفوق توقعاتهم ،وذلك عرب أسطول
مركباته الضخم الذي يبلغ  4,000مركبة متنوعة،
يقودها  2,000سائق مؤهل تلقوا برامج تدريبية
22
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العقد الجديد يمتد لـ 5سنوات ويرفع عدد الحافالت المتعاقد عليها إلى  55حافلة

توسيع التعاقد مع “كلينكو” بتوفير  30حافلة
أبرمت مواصالت اإلمارات مم ّثلة مبركز اإلمارات
للنقل والتأجري – عضو مجموعة مراكز األعامل
التابعة للمؤسسة– عقداً جديداً مع رشكة كلينكو
لخدمات النظافة وصيانة املباين ،يتم مبوجبه
توفري  30حافلة لنقل موظفني وعامل الرشكة
ملواقع عملهم يف كافة أنحاء الدولة ،وذلك عىل
مدى  5سنوات.
وأوضح طارق الصيداوي ،مدير مركز اإلمارات
للنقل والتأجري مبواصالت اإلمارات ،أن العقد
املربم رفع عدد الحافالت املتعاقد عليها مع
“كلينكو” إىل  55حافلة ،مضيفاً أن إبرام عقد
ثان مع الرشكة إمنا يعكس الثقة التي تحظى بها
ٍ
منظومة خدمات النقل التي تقدمها مواصالت
اإلمارات من قبل رشكائها االسرتاتيجيني.
وأشار الصيداوي أن املركز حريص عىل تقديم باقة
من الخدمات عالية الجودة والكفاءة ذات ميزة
وقيمة مضافة تنافسية لدعم أنشطة الرشكات
25
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واملؤسسات والجهات األكادميية املختلفة ،عرب
توفري خدمات النقل الجامعي والتأجري طويل
األمد ،من خالل أسطول ضخم يبلغ  4000مركبة
متنوعة ،يقودها  2000سائق مؤهل تلقوا برامج
تدريبية مختلفة ،مؤكداً سعي املركز الدؤوب
واملتواصل للوفاء مبتطلبات العقود عىل الوجه
األمثل ،وتحقيق رضا وسعادة املتعاملني.
من جانبه ،قال محمد الشهايب مدير عام رشكة
كلينكو لخدمات النظافة وصيانة املباين ،بأن
توسيع التعاقد مع مواصالت اإلمارات والتي
تعد املؤسسة الحكومية الرائدة يف قطاع النقل
ماهو إال تأكيد عىل السمعة والخربة الطويلة
والعريقة التي تتمتع بها يف تقديم خدمات
النقل واملواصالت ،عالوة عىل ذلك فإننا نثمن
اإلجراءات التي تتبعها وفق أعىل املعايري املعمول
بها السيام املعايري املتبعة يف املجاالت املتعلقة
بالجودة والسالمة واألمان ،حيث تضع مواصالت

اإلمارات تضع سالمة وراحة املنقولني عىل رأس اإلمارات لتموين الطائرات ،اتصاالت ،امبوست،
قامئة اهتامماتها.
أمريكانا ،برنامج الشيخ زايد لالسكان ،إضافة
الجدير ذكره ،أن مركز اإلمارات للنقل والتأجري إىل عدد من الجامعات واملعاهد واملؤسسات يف
ميتلك املركز قاعدة ثرية تشمل نخبة من املتعاملني الدولة.
الرائدين من بينها مجموعة طريان اإلمارات،
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إلى جانب  28عقدًا مجددًا خالل المدة نفسها

“المواصالت الحكومية” يبرم  27عقدًا جديدًا في األرباع الثالثة األولى من عام 2017
كشف مركز املواصالت الحكومية (أحد مراكز األعامل
التابعة ملواصالت اإلمارات) عن نجاحه يف إبرام 27
عقداً جديداً منذ مطلع العام الحايل ولغاية نهاية
سبتمرب املايض ،عالو ًة عىل تجديد  28عقداً خالل
املدة نفسها كان قد سبق للمركز إبرامها يف السنوات
املاضية ،وذلك مع عدد كبري من الجهات الحكومية
يف مختلف إمارات الدولة ،وملدد تعاقدية متفاوتة
ترتاوح بني سنة واحدة وخمس سنوات ،وبقيمة
إجاملية تزيد عن  175مليون درهم.
وعب عبدالغفار محمد يوسف مدير مركز املواصالت
ّ
الحكومية عن امتنانه لرشكاء املؤسسة ومتعامليها
عىل الثقة الكبرية التي منحوها للمركز ،واعتزازه بفرق
العمل التي تتوىل إدارة هذه العقود ،مؤكداً بأن هذه
اإلنجازات تشكل دافعاً كبرياً لهم لبذل املزيد من
الجهود من أجل الحفاظ عىل هذه الثقة وتعزيزها.
وعزا مدير مركز املواصالت الحكومية النمو املطرد
يف عدد متعاميل املركز إىل الثقة التي تحظى بها
املؤسسة عامة واملركز عىل نحو خاص ،من حيث
الوفاء مبتطلبات العقود عىل الوجه األمثل ،وااللتزام
27
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بجودة الخدمات املقدمة للمتعاملني ،والحرص عىل
تنوعها ومرونتها لتوافق متطلباتهم واحتياجاتهم
عىل اختالفها ،فض ًال عن كفاءتها من حيث النواحي
التشغيلية ،واملستندة إىل رصيد من الخربات الطويلة
املرتاكمة يف مجال النقل والتأجري والتي متتد ألكرث
من  35عاماً ،مؤكداً مواصلة الجهود عىل النهج نفسه
الستقطاب املزيد من املتعاملني.
وتفصي ًال ،أوضح يوسف أن مجموع أعداد املركبات
املقدمة مبوجب العقود الجديدة واملجددة بلغ 638
مركبة ،عالو ًة عىل توفري  368سائقاً ،و 7منسقي حركة،
الفتاً إىل أن تلك املركبات مزودة بأحدث التجهيزات

والتقنيات وفقاً لرغبة املتعاملني وتلبي ًة لالشرتاطات
واملعايري املعمول بها ،مبا يف ذلك  559مركب ًة منها
مزودة بأجهزة تتبع إلكرتونية.
يذكر أن أسطول مركز املواصالت الحكومية يزيد
عن  3,000مركبة ،فيام يبلغ عدد السائقني العاملني
لديه قرابة  2,000سائق ،وأن املركز يدير عقوداً
ويقدم خدماته املتميزة لعدد كبري من الجهات

الحكومية االتحادية واملحلية ،ال سيام الوزارات
واملؤسسات والهيئات والجهات األكادميية يف جميع
إمارات الدولة ،ويحرص عىل تأهيل وتدريب سائقيه
وموظفيه باستمرار لضامن تحقيق أعىل مستويات
الخدمة والراحة للمتعاملني.
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لالطالع على أفضل الممارسات المطبقة في المعهد
معهد مواصالت االمارات للسياقة يستقبل وفد القيادة العامة لشرطة أم القيوين
قسم فحص السائقني باملعهد التابع إلدارة ترخيص أبدوا إعجابهم باملرافق العرصية ،واألساليب الحديثة
املتبعة يف عمليات التدريب ،وما ستعكسه تلك
السائقني.
ويف ختام الزيارة أشاد وفد رشطة أم القيوين بالتجربة الجهود من اإلسهام يف تحقيق أقىص درجات السالمة
الرائدة ملعهد مواصالت اإلمارات للسياقة ،حيث واألمان لكافة املنقولني ومستخدمي الطريق.

استقبل معهد مواصالت اإلمارات للسياقة –عضو
مراكز األعامل التابعة ملواصالت اإلمارات -وفداً من
“القيادة العامة لرشطة أم القيوين” وذلك مبقر املعهد
يف إمارة ديب ،بهدف االطالع عىل أفضل املامرسات
املطبقة والخدمات التي يقدمها املعهد ،والتعرف
عىل أحدث وسائل التدريب والتعليم املتبعة.
وتم خالل اللقاء استعراض أشكال التعاون بني
معهد مواصالت اإلمارات للسياقة والقيادة العامة
29
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لرشطة أم القيوين ،وسبل تعزيزها بم يضمن تحقيق
الصالح العام ،كام تخللت الزيارة جولة ميدانية يف
مرافق املعهد ،اطلع فيها الوفد الزائر عىل الخدمات
املتن ّوعة التي يوفرها املعهد ملختلف فئات وأنشطة
النقل ،وتع ّرف عىل محطات رحلة املتعامل الخمس
والتي تنتهي بحصوله عىل رخصة القيادة ،عالو ًة
عىل العديد من املرافق والخدمات أهمها خدمات
الفحص والنظام الذيك الختبار السائقني ،إضافة إىل
28
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حبذا بداية لو تقدمون نبذة ذاتية ،تتضمن النشأة
والتأهيل األكادميي.
أنا عارف حسن البلويش ،من مواليد رأس الخيمة
يف عام  1979تخرجت من جامعة اإلمارات يف عام
 2001وحاصل عىل درجة بكالوريوس يف الخدمة
االجتامعية.

عارف البلوشي
مدير إدارة التسويق
“سر نجاح المنظمات هو رضا متعامليها وسعادتهم”
 تهدف استراتيجية اإلدارة إلى ترسيخ ريادة مواصالت اإلمارات في كافة القطاعات التى تخدمها. تتكامل جهودنا في إدارة التسويق مع جهود فرق المبيعات في مراكز األعمال لتحقيق الهدفالرئيسي وهو زيادرة المبيعات وزيادة الحصة السوقية للمؤسسة.
 إن كلفة استقطاب المتعامل الجديد تصل إلى  10أضعاف كلفة إسعاد المتعامل الحالي ،لذا فإنه منالمهم والضروري إسعاد المتعاملين.
 -إن نجاح الموظف ال ينحصر بإنجازه للمطلوب ،بل يكون باإلضافة التي حققها إلى ما اعتاد أن يعمل.

نلتقي يف هذا العدد مع عارف البلويش ،مدير إدارة التسويق يف مواصالت اإلمارات ،ليحدثنا عن حصاد
أعامل اإلدارة منذ تسلمه مهامه يف عام  2013وحتى اآلن ،كام نسترشف معه آفاق الجهود التسويقية
وكيفية تكاملها مع بقية الجهود املبذولة يف املؤسسة ،فض ًال عن تقديم نبذة عن تجربته املهنية الشخصية..
31
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كيف كانت مسريتكم وخرباتكم املهنية قبل
مواصالت اإلمارات؟
بدأت حيايت املهنية يف مؤسسة اإلمارات لالتصاالت
(اتصاالت) وتدرجت يف املهام واملناصب منذ
 ،2002حيث بدأت كمدير فريق مبيعات األفراد
ثم مدير مبيعات الرشكات الصغرية واملتوسطة إىل
عام  ،2010ثم عملت كمدير ملركز أعامل إىل عام
 2012ثم مديراً لقطاع املواطنني يف إدارة التسويق
املركزية يف اتصاالت ،حيث إنني من خريجي
برنامج اتصاالت إلعداد القادة بداية عام ،2013
وقد حققت العديد من اإلنجازات عىل الصعيد
الشخيص ،السيام جائزة أفضل أداء سنوي لثالثة
أعوام متتالية بتقدير يفوق التوقعات ،أما عىل
صعيد األداء؛ فقد حققت بالتعاون مع فريق
العمل العديد من اإلنجازات ومن أهمها جائزة
أفضل مركز تحقيقاً لألهداف البيعية السنوية.

متى كان انضاممكم ملواصالت اإلمارات ،وكيف
كانت مسريتكم املهنية فيها حتى اآلن؟
انتقلت إىل مواصالت اإلمارات يف عام  2013مديراً
إلدارة التسويق ،وكنت مفع ًام بالطموح واألفكار
املبتكرة للرتويج لخدمات مواصالت اإلمارات
والعالمة التجارية ،حيث أرشفت عىل العديد من
املشايع التى تستهدف الفئات املختلفة من رشائح
املتعاملني لزيادة نسبة املبيعات والتوعية بالعالمة
التجارية وزيادة والء املتعاملني الحاليني.
كيف تق ّيم جهود التسويق وأنشطته يف املؤسسة؟
وهل ترصدون عوائد الجهود التسويقية؟
تعترب الجهود التسويقية مقارنة بالفرتة السابقة
ماقبل تأسيس اإلدارة جيدة جداً ،حيث متارس إدارة
التسويق اليوم مهامها التسويقية بشكل واضح
ومبارش من خالل األنشطة والربامج واملبادرات
التي تغطي كافة القنوات التسويقية ،ومن ذلك
عىل سبيل املثال خلق محتوى تسويقي مميز
مريئ ومطبوع حول املؤسسة وخدماتها املختلفة،
ومتثيل املؤسسة يف املعارض واملؤمترات املتعلقة
بالقطاعات التي تخدمها بشكل مبارش ،حيث
بدأت املؤسسة بالحضور يف املعارض املتخصصة
كمعرض أديبيك ،ومعرض الفنادق ،ومعرض
الشحن ،ومعرض النقل ملنطقة الرشق األوسط
30

وشامل أفريقيا ،ومعرض خدمات الطريان ،ومعرض
األغذية وغريها من املعارض واملحافل ذات الصلة،
عالو ًة عىل التسويق املبارش للمتعاملني من خالل
دعم مراكز األعامل باملمكنات التسويقية الالزمة،
والنهوض بالتسويق اإللكرتوين ،وضامن االستغالل
األمثل ملنصات املؤسسة يف مواقع التواصل
االجتامعي لتسويق خدمات املؤسسة املختلفة
وتعزيز حضورها اإللكرتوين ،فض ًال عن التواصل مع
املتعاملني من خالل مختلفة املنصات ومنها الربيد
اإللكرتوين والرسائل النصية ،وتفعيل جانب الرعايات
التسويقية مع الرشكاء واملتعاملني االسرتاتيجيني
والرئيسيني مبا يضمن استدامة األعامل وتوسيعها
معهم..
إن كل هذه الجهود تسهم يف زيادة نسبة املبيعات
والتوعية بالعالمة التجارية وزيادة والء املتعاملني
الحاليني ،وهذا ما وجدناه من خالل رصد عوائد
الجهود التسويقية وفق أفضل املامرسات املطبقة
لدى رشكات التسويق ،إذ نعمل بشكل دوري عىل
تحليل دقيق وشفاف للنتائج املحققة ،ثم نرفع
التوصيات الخاصة بها لإلدارة العليا.
حبذا لو تقدمون لنا نبذة عن أهم إنجازات اإلدارة
يف ظل وجودكم.
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متكنا
بدعم من اإلدارة العليا وتكاتف فريق
ٍ
العمل ،وجهود اإلدارات األخرى من تحقيق عدد
من اإلنجازات واملهام الرضورية أهمها:
• إطالق الخطط التسويقية التنفيذية ملراكز
األعامل  2014واملستمرة حتى تاريخه.
• إطالق أول اسرتاتيجية تسويقية للمؤسسة 2014-
. 2017
• إنجاز مرشوع دراسة الوعي بالعالمة التجارية
ملواصالت اإلمارات .2015
• تطوير املحتوى املريئ اإلبداعي والتصاميم
التسويقية للمؤسسة واملراكز .2015
• إطالق الخطة التحسينية االسرتاتيجية التابعة
لدراسة الوعي بالعالمة التجارية  ،2016والتي
تضمنت  7مبادرات تسويقية رئيسة ،و 11برنامجاً
تسويقياً من شأنها تكثيف التواصل مع مجتمع
األعامل وكذلك األفراد يف الدولة ،وترسيخ وعيهم
بعالمة مواصالت اإلمارات التجارية ،وتعزيز
التواجد التسويقي واإلعالمي لخدمة األهداف
التسويقية والرتويجية الخاصة بالعالمة التجارية
والخدمات املقدمة.
• إعداد الهويات التسويقية للوحدات التابعة
للدوائر اإليرادية:
 -وحدة سيارات اإلمارات.

 وحدة املساعدة عىل الطريق. وحدة صيانة املركات الفارهة. أجرة أبوظبي. معهد مواصالت اإلمارات للسياقة. وحدة الغسيل الجاف.• إطالق الهوية املوسيقية ملواصالت اإلمارات
.2016
• إطالق أول حملة تسويق رقمية ملواصالت
اإلمارات  2016والتي شكلت دع ًام قوياً لجهود
إدارة االتصال الحكومي ،وقد نجم عن تضافر تلك

الجهود:
  54%زيادة يف أعداد الزوار الجدد ملوقع املؤسسةاإللكرتوين.
  89%زيادة يف مكاملات االستعالم عن الخدماتيف مركز االتصال.
  252%زيادة يف متابعي حساب املؤسسة عىلموقع فيسبوك.
 -58%زيادة يف اعداد متابعي حساب املؤسسة
عىل موقع لينكدإن.
 67% -زيادة يف عدد متابعي حساب املؤسسة
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املؤسسة تتامىش مع متطلبات السوق وتليق
عىل موقع إنستغرام.
  26%زيادة يف عدد متابعي حساب املؤسسة مبستوى املؤسسة.عىل موقع تويرت.
ش ّكل اإلعالن الرقمي نسبة  72%من املسببات ما أهم التكرميات والجوائز التي حصلتم عليها سواءعىل املستوى الشخيص أو عىل مستوى اإلدارة؟
الستفسارات مركز االتصال وتصفح املوقع.
• االنتهاء من مرشوع املكتبة املرئية  2017والتي حظيت مع فريق العمل يف إدارة التسويق بالعديد
سيتم إطالقها قريباً ،حيث يتيح املرشوع مكتبة من من التكرميات والجوائز من داخل املؤسسة ومن
الصور والفيديوهات لخدمات املؤسسة ،موحدة خارجها ،ولعل أهمها كان جائزة املدير العام
وشاملة للخدمات ،لتسهم بدورها يف تشكيل هوية التقديرية ضمن جوائز مواصالت اإلمارات للريادة
صورية راسخة بأذهان الجمهور ،من خالل إظهار  ،2016وجائزة أفضل فريق عمل (التسويق
صور شاملة ومتكاملة وعرصية عن كافة خدمات الحكومي) ضمن جوائز مواصالت اإلمارات للريادة
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 ،2017إضافة إىل نيل عدة تكرميات يف إطار
برنامج شكراً ،وكذلك تم توجيه الشكر والتقدير
لها عىل الجهود املبذولة والتعاون املميز مع عدد
من املراكز واإلدارات كمركز املواصالت الحكومية
 ،2014ومركز الوطنية للمزادات  ،2014فض ًال
عن تعاونها يف متطلبات ترخيص مركز مواصالت
اإلمارات للتدريب  ،2015واملشاركة يف تنفيذ
العديد من املبادرات املتميزة يف أسبوع االبتكار
 ،2015وإطالق معهد مواصالت اإلمارات للسياقة.
عالو ًة عىل ذلك؛ حصلت اإلدارة عىل التقدير
من عدة جهات وشخصيات من خارج املؤسسة
كمعايل عهود الرومي ،نائب رئيس القمة العاملية
للحكومات ،وزيرة السعادة عىل الجهود املبذولة
والتعاون من أجل إنجاح القمة العاملية للحكومات
يف دورتها الرابعة  ،2016وشكر وتقدير من مساعد
القائد العام لرشطة ديب ،اللواء مهندس مستشار.
محمد سيف الزفني عىل الجهود املبذولة والتعاون
من أجل إنجاح نظام النقاط البيضاء  ،2016وشكر
وتقدير من سعادة املستشار إبراهيم بو ملحه
املستشار الثقايف لصاحب السمو حاكم ديب للشؤون
الثقافية واإلنسانية رئيس اللجنة املنظمة لجائزة
ديب الدولية للقرآن الكريم عىل الجهود املبذولة
والتعاون من أجل إنجاح مسابقة الشيخة فاطمة
بنت مبارك للقرآن الكريم الدورة االوىل .2016

ما هي اسرتاتيجية اإلدارة ورؤاها املستقبلية؟
تهدف اسرتاتيجية اإلدارة إىل ترسيخ ريادة مواصالت
اإلمارات يف كافة القطاعات التى تخدمها من
خالل تعزيز العالمة التجارية للمؤسسة كإحدى
املؤسسات الوطنية الرائدة يف تقديم خدمات النقل
والتأجري والخدمات املساندة ،وإىل تعزيز فرص
املؤسسة مع القطاع الخاص من خالل مجموعة
من املبادرات املبتكرة التى تعزز هذه االسرتاتيجية
وصوالً إىل زيادة الحصة السوقية للمؤسسة وتعزيز
والء املتعاملني وسعادتهم.
ما أهم التحديات التي تواجهكم يف جهود التسويق؟
التوجد تحديات مبارشة تعيق جهود التسويق،
ولكننا نسعى دامئاً مع فريق العمل ،وبالتعاون مع
باقي اإلدارات؛ يف تذليل اي صعوبات قد تواجهنا.
كيف تجدون الدعم الذي تقدمه لكم بقية اإلدارات
واملراكز إلنجاز األهداف التسويقية؟
تتميز مواصالت اإلمارات ببيئة عمل فريدة من
نوعها ،حيث تعمل اإلدارات كافة بروح الفريق
الواحد الذي يضع نصب عينيه تحقيق األهداف
املوضوعة من اإلدارة العليا ،والسعي إىل تعزيز
ريادة املؤسسة يف قطاع املواصالت ومنو اإليرادات.
كيف تسهمون من جانبكم يف تعزيز املوقع
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التنافيس للمؤسسة ودعم بقية اإلدارات واملراكز؟
إن إدارة التسويق هي جزء ال يتجزء من منظومة
تصب جهودنا يف سياق تعزيز
املؤسسة ،حيث
ّ
العالمة التجارية للمؤسسة عرب مختلف القنوات
التسويقية ،ويف أهم األحداث واملعارض واملؤمترات
والتسويق الفعال ملختف الخدمات املقدمة
للمتعاملني ،كام إننا نويل اهتامماً كبرياً لجهة دعم
مختلف مراكز األعامل ومساندتها يف تحقيق
مستهدفاتها البيعية من خالل مجموعة من برامج
الدعم املختلف والتي نذكر منها عىل سبيل املثال ال
الحرص :تجهيز املواد التسويقية املختلفة املقروءة
واملرئية املساندة يف عملية التسويق املبارش ملختلف
املتعاملني ،وعمليات التسويق غري املبارشة من خالل
التواصل مع قوائم املتعاملني بالعروض الرتويجية،
وإتاحة الفرصة ملراكز األعامل للمشاركة يف املعارض
واملؤمترات التى ترتبط بالخدمات املقدمة ،وتعزيز
وتطوير الكوادر البرشية يف املبيعات بالتعاون مع
إدارة املوارد البرشية من خالل الربامج التدريبية
املتخلفة والتى تعزز املهارات املطلوب توفرها ..إن
كل هذه الجهود تتكامل مع جهود فرق املبيعات يف
مراكز األعامل لتحقيق الهدف الرئييس وهو زيادرة
املبيعات وزيادة الحصة السوقية للمؤسسة.
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ما هي رسالتكم لبقية الزمالء يف أرسة مواصالت
اإلمارات؟
أود التذكري بأن رس نجاح املنظامت وتحقيقها
ملستهدفاتها البيعية هو رضا متعامليها وسعادتهم،
حيث يقود الرضا إىل االستمرارية بالتعامل مع
املشغل ،وبالتايل الحفاظ عىل املتعامل الحايل،
وكام تشري الدراسات فإن كلفة استقطاب املتعامل
الجديد تصل إىل  10أضعاف كلفة إسعاد املتعامل
الحايل ،لذا فإنه من املهم والرضوري إسعاد
املتعاملني.
كام أرغب بالتنويه بأهمية مؤرشات األداء التسويقية
للمراكز االستثامرية ،وأهمية قياسها ،السيام مؤرش
الزيارات التسويقية للجهات املستهدفة من القطاع
الخاص ،كام أود اإلشارة إىل أن الرشكات الناجحة
هي التي توزع قواها البيعية عىل أكرث من قطاع
وال تركز عىل قطاع واحد فقط.
كام أذكر زماليئ يف أرسة إدارة التسويق بأهمية
تعزيز ترويج الخدمات للمتعاملني عن طريق
التسويق املبارش وهذا من خالل زيارات للمتعاملني
الحاليني من أجل عرض الخدمات األخرى لتوسيع
محفظة األعامل معهم ،وكذلك زيارات أخرى
للمتعاملني املحتملني لعرض الخدمات التي
تقدمها املؤسسة إلطالعهم عىل خدمات املؤسسة.
كام إنه من الرضوري رفع مستوى وعي موظفي

املبيعات بخدمات املؤسسة وتعزيز التعاون بينهم
وبني موظفي التسويق ملا لذلك من أثر إيجايب عىل
البيع األفقي والعمودي للخدمات.
ما هي الهوايات واألنشطة التي متارسونها يف أوقات
الفراغ؟
السفر والقراءة ومشاهدة كرة القدم ،وأنا أيضاً من
محبي املشاركة يف املحافل الوطنية ومؤمنٌ بشكل
كبري بأهمية تطوير الذات واالبتكار للوصول إىل
مختلف األهداف.

كلمة أخرية..
أدعو الزمالء األعزاء يف مواصالت اإلمارات إىل عدم
التوقف عن التعلم املستمر ،والعمل عىل تطوير
مهاراتهم يف مجاالت عملهم ومتابعة كل جديد يف
تلك املجاالت ،السيام أن نجاح املوظف ال ينحرص
بإنجازه للمطلوب ،بل يكون باإلضافة التي حققها
إىل ما اعتاد أن يعمل ،ألنه بهذا يضيف قيمة
جديدة عىل مخرجات قسمه وإدارته أو دائرته،
وهو األمر الذي من شأنه بلوغ مستوى ريادي
لشخصه ووحدته التنظيمية ،وسيكون ذلك رصيداً
مدوراً له وملسريته املهنية.
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المسؤولية المجتمعية

تخصيص نحو نصف مليون درهم للفائزين

بدء التسجيل للدورة الـ 20من جائزة مواصالت اإلمارات للسالمة والتربية المرورية
قامت بإصدار دليل للجائزة يشمل أهدافها وفئاتها
ورشوطها وسبل املشاركة فيها ،إضافة إىل معايريها
واملكافآت املقدمة للفائزين.
وأضاف أن الجائزة خصصت خالل دورتها العرشون
نحو نصف مليون درهم للمكافآت املادية ،الفتاً إىل

أن املؤسسة تلقت  1195مرشوعاً طالبياً متميزة خالل
الدورة األخرية من قبل نخبة من الطالب والطالبات،
أعلنت مواصالت اإلمارات عن فتح باب التسجيل املجتمع.
ورصح عبدالله محمد مدير إدارة االتصال الحكومي
يف الدورة العرشون لجائزة السالمة والرتبية املرورية
ّ
مبواصالت اإلمارات ،وذلك اعتباراً من سبتمرب املايض مبواصالت اإلمارات ،أن جائزة السالمة والرتبية
وحتى نهاية أبريل  ،2018تحت شعار “سالمة طالبنا املرورية هي أحد أهم مبادرات املؤسسة يف مجال
أمانة” ،حيث تهدف الجائزة إىل نرش ثقافة السالمة السالمة والرتبية املرورية ،والتي شهدت منذ إطالقها
والرتبية املرورية عرب تقدير املبادرات الشخصية تطوراً واسعاً والقت نجاحاً من حيث اإلقبال والنتائج
واملؤسسية ذات التأثري عىل املجتمع املدريس واملحيل وتحقيق األهداف املنشودة يف تعزيز ثقافة السالمة
يف الدولة ،وتسليط الضوء عليها بني مختلف عنارص بني النشء وأولياء األمور ومستخدمي الطريق.
املجتمع املدريس مبا يف ذلك املدارس الحكومية ووأوضح مدير إدارة االتصال الحكومي أن الجائزة
والخاصة ومعاهد التكنولوجيا واملؤسسات التعليمية يف دورتها العرشون ترتكز عىل املجتمع املدريس ،كام
الحكومية والطلبة ،كام تشمل بقية فئات وأفراد تشمل بقية فئات وأفراد املجتمع ،مشرياً أن املؤسسة
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باإلضافة إىل مجموعة واسعة من املشاركات الواردة
من املدارس الحكومية والخاصة ومن أولياء األمور مستوى الدولة ،إىل جانب جائزة املرشوعات املتميزة
ومن مختلف فئات املجتمع.
للمدارس يف مجال السالمة والرتبية املرورية والتي
وتنقسم الجائزة إىل ستة فئات رئيسية ،وهي جائزة تخصص ألفضل  5مرشوعات نفذتها جميع املدارس
املدارس الحكومية والتي تشرتك بها جميع مدارس عىل مستوى الدولة ،إضافة إىل جائزة اإلبداع واالبتكار

الدولة الحكومية يف الدولة ،وتنقسم جوائزها حسب والتي تخصص لإلبداعات واالبتكارات التي تخدم
املراحل التعليمية األربع وهي رياض األطفال ،تعزيز قيمة وتنقسم لفئة الطلبة وفئة املحرتفون،
املرحلة األساسية الحلقة األوىل واملرحلة األساسية وجائزة أرسة السالمة املثالية ،وجائزة شخصية العام
الحلقة الثانية والثانوية ،وجائزة املدارس الخاصة الداعمة للسالمة والتي يتم اختيارها من قبل اللجنة

والتي املوجهة لجميع املدارس الخاصة يف الدولة العليا للجائزة.
وتخصص لها ثالث جوائز للمراكز الثالثة األوىل عىل
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بالتنسيق مع المعهد البريطاني للمواصفات

لضمان سالمة وراحة أبنائنا الطلبة المنقولين

تجديد شهادة “اآليزو” في إدارة المخاطر المؤسسية

رفع وعي سائقي النقل المدرسي بشأن “الضباب”

اختتمت مواصالت اإلمارات بنجاح عمليات التدقيق عىل
نظام إدارة املخاطر املؤسسية ، ))ISO 31000:2009والتي
قام بها املعهد الربيطاين للمواصفات ( )BSIعىل مدار
يومني متتاليني ،تم خاللهام االجتامع بعدد من اإلدارات
واملراكز للتعرف عىل مامرسات إدارة املخاطر يف املؤسسة.
وبهذه املناسبة ،أوضح السيد مجدي أبو سليم مدير
إدارة املخاطر مبواصالت اإلمارات ،أن املؤسسة تويل إدارة
املخاطر أهمية قصوى بالنظر إىل طبيعة أعاملها وأنشطتها
وخدماتها ،وهي تواصل حرصها عىل تبني ومواكبة أفضل
املامرسات املهنية واملؤسسية عاملياً يف هذا املجال ،للحفاظ
عىل مكتسباتها يف مسرية التميز ،وذلك من خالل تطبيق
أعىل املعايري يف مجال إدارة املخاطر املؤسسية ،السيام
تصميم نهج استباقي يف تحديد املخاطر وتقييمها وتحديد
األولويات املتعلقة بها مبا يضمن تحقيقها ألهدافها
االسرتاتيجية ،مؤكداً حرص املؤسسة عىل دراسة كافة
االحتامالت والقيام مبهام الرصد املبكر للمخاطر التي
قد تؤثر عىل سري عملياتها التشغيلية أو جودة خدماتها
املقدمة لكافة املتعاملني باختالف فئاتهم ،وذلك عرب اتخاذ
كافة التدابري الوقائية ووضع الخطط البديلة للتحسني
وضامن تحقيق أفضل النتائج.
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وأشار مدير إدارة املخاطر إىل أن تجديد الشهادة جاء إثر
الزيارات املنفذة والتي شملت عدداً من اإلدارات واملراكز
يف مواصالت اإلمارات ،حيث تضمنت الزيارات عمليات
تدقيق تفصيلية شملت مامرسات إدارة املخاطر وتقاريرها
وعملياتها ومؤرشاتها ومنهجياتها كافة.
وأضاف أن الفريق املك ّلف من قبل املعهد ،والذي قام
مبراجعة وتدقيق مستوى التزام املؤسسة باالشرتاطات
واملواصفات املنصوص عليها عاملياً يف مجال إدارة املخاطر؛
أشاد باملستوى املتقدم الذي بلغته مواصالت اإلمارات يف
تطبيق اشرتاطات ومتطلبات نظام إدارة املخاطر املؤسسية
والذي يستحق أن يكون مرجعاً يستفاد منه من قبل
املؤسسات والرشكات األخرى يف الدولة.

يف إطار تطبيق معايري السالمة واألمان والحفاظ عىل سالمة
الطلبة والطالبات وتوفري خدمة النقل املدريس بشكل آمن
و مستدام ،تحرص مواصالت اإلمارات عىل تقديم إرشادات
توعوية لسائقيها بشأن القيادة أثناء اضطراب األحوال
الجوية السيام خالل فرتات تشكل الضباب الكثيف الذي
يغطي أجزاء كبري ًة من الدولة.
وأ ّكد جاسم املرزوقي مدير مركز املواصالت املدرسية
الحكومية مبواصالت اإلمارات ،أن املؤسسة وضمن خطتها
السنوية املنبثقة من اسرتاتيجيتها ورؤيتها ،تقوم بتبنّي
حزمة من اإلجراءات واملبادرات التي تضمن سالمة أبنائنا
طالب وطالبة،
الطلبة املنقولني والبالغ عددهم ٍ 230,000
السيام أثناء تقلب األحوال الجوية الذي قد يؤثر سل ًبا
عىل عمليات نقل املدريس ،حيث تقوم وبشكل دوري
بتنظيم الربامج التدريبية واملحارضات التوعوية للسائقني،
وتزودهم باملطبوعات واألدلة اإلرشادية بهدف رفع درجة
وعيهم باإلجراءات الواجب عليهم اتخاذها خالل الظروف
الطارئة ،وتدعوهم باستمرار إىل رضورة أخذ الحيطة
والحذر أثناء القيادة يف مختلف الظروف واألحوال الجوية،
وااللتزام باشرتاطات األمن والسالمة ،واتباع قواعد القيادة

اآلمنة خاصة يف أوقات تشكل الضباب الكثيف السيام
يف األوقات الصباحية والتي يواجه فيها السائقون تدين
مستوى الرؤية األفقية.
وأوضح املرزوقي أن املؤسسة ويف إطار التزامها بتوفري
خدمات نقل تتميز باتباع أعىل معايري األمن والسالمة ،فإنها
تك ّرس جهودها لتطبيق مجموعة من األدلة واإلجراءات
والخطط مبا ينسجم مع أفضل املامرسات ومعايري التميز
والجودة العاملية ومنها تطبيق دليل االجراءات الشامل
لعمليات النقل املدريس ،وتطبيق خطة الطوارئ الصادرة
عن إدارة البيئة والسالمة والصحة املهنية ،إضافة إىل
االستناد إىل التقارير الصادرة عن املركز الوطني لألرصاد.
ودعا املرزوقي السائقني إىل أهمية التأكد من الحالة الفنية
للحافلة املدرسية وجاهزيتها للتشغيل ،والتأكد من سالمة
اإلطارات والكوابح وماسحات الزجاج ،والتأكد من عمل
جميع أضواء الحافلة وخاصة أضواء التنبيه ،مع مراعات
عدم استخدامها إال يف حاالت الطوارئ ،وكذلك اإلبالغ
الفوري ملدير املحطة يف حال تعطل الحافلة املدرسية وإبالغ
إدارة املدرسة يف حال وجود أي تأخري لوصول الحافلة عن
الوقت املحدد لذلك أو أي حاالت طارئة أخرى.
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انسجامًا مع قيم التميز التي تتبناها المؤسسة

المحدثة
برنامج تدريبي لتطبيق المواصفة القياسية
ّ
9001:2015
نظمت مواصالت اإلمارات برنامجاً تدريبياً ملدة خمسة
أيام بعنوان “دورة رئيس مدققني معتمد لنظام إدارة
الجودة وفق املواصفة الدولية”ISO 9001:2015
مبشاركة  15موظف من اإلدارات واملراكز املختلفة
باملؤسسة ممن تتعلق مهامهم مبجال الجودة
واألداء ،وذلك بهدف تطوير أداء العمل يف املؤسسة،

التنظيمية ،هذا باإلضافة إىل تحقيق أفضلية تنافسية لهذه املواصفة الدولية من تأثري عىل كافة األعامل،
وسمعة مؤسسية جيدة ،مبا يضمن تطوير املوارد مشرياً أن الدورة مصممة ليك تزود املشاركني مبعرفة
ذات عمق وعىل مستوى احرتايف ملفاهيم نظام إدارة
البرشية العاملة لديها.

من جانبه؛ أوضح السيد خالد شكر عبدالقادر ،مدير الجودة ،وإعطائهم القدرة عىل التدقيق عليها ،إضافة
إدارة البيئة والسالمة والصحة املهنية ،بأن املؤسسة إىل تأهيل فئة من املدققني املحرتفني داخل املؤسسة،
تحرص عىل إرشاك وتدريب أكرب عدد من املوظفني مشرياً أن جميع املشاركني خضعوا يف نهاية الدورة

من مختلف اإلدارات ومراكز االعامل ،وذلك ضمن إىل اختبار شامل لكافة مواد الدورة عل ًام بأن شهادة
السياسة التي تنتهجها املؤسسة يف التطوير املستمر الدورة مسجلة يف املنظمة العاملية للمدققني
ملوظفيها ،وتكامل تطبيق نظام إدارة الجودة ،ملا (آريكا.) IRCA

وتطبيق مبادئ إدارة الجودة يف ضوء اإلصدار الجديد
للمواصفة القياسية اآليزو .9001:2015
وقالت حنان محمد صقر ،املدير التنفيذي لدائرة املخاطر املؤسسية ،وكيفية ربطها مع العمليات العامة
الخدمات املؤسسية مبواصالت اإلمارات؛ إن تنظيم للمؤسسة ،األمر الذي من شأنه تحقيق األهداف
الدورة يأيت انسجاماً مع قيم التميز التي تتبناها االسرتاتيجية للمؤسسة ،وزيادة ثقة ورضا املتعاملني.
املؤسسة ،فقد حرصت عىل الدوام عىل جعل الجودة وأفادت صقر بأن املؤسسة تعمل جاهدة عىل
هدفاً مؤسسياً عىل جميع مستويات العمل فيها ،من مواكبة اإلصدارات الجديدة للمواصفات الدولية
خالل االتباع الدقيق للمواصفات املعيارية الدولية ،من خالل تعزيز مستويات األداء يف كافة مجاالت
وضامن التحسني املستمر لنظام اإلدارة املتكامل ،العمل ،متخذة ذلك كأسلوب ومنهجية للتطوير
مشرية أن املواصفة الجديدة تركز عىل التعامل مع املستمر ،ووسيلة مثىل لتعزيز االلتزامات واملتطلبات
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بالتزامن مع يوم االبتسامة العالمي

رسم االبتسامة على وجوه الموظفين
التطوير والنمو األول للمؤسسات هو كفاءاتها ومواردها يذكر أن مواصالت اإلمارات تلتزم طوال العام بتنفيذ
البرشية.

 20مبادرة تعنى باملوظفني مبنية عىل  7محاور أهمها

وتضمنت فعالية “مثلجات السعادة” مبواصالت اإلمارات املشاركة ،والتقدير ،ما يسهم يف تعزيز قيم الوالء
توزيع املثلجات والفواكة الباردة عىل موظفي املؤسسة ،واالنتامء ،ورفع مستويات اإلنتاجية ،إضافة إىل تحقيق
حيث أبدوا من جهتهم سعادتهم بهذه املبادرة التي من التطور الوظيفي ،وابتكار الوسائل الكفيلة للوصول
شأنها رسم االبتسامة عىل وجوههم ،وإدخال البهجة إىل األهداف وفق أعىل املستويات املطلوبة ،وتحقيق
عىل نفوسهم ،وتحفيزهم عىل بذل املزيد من الجهود الحياة املتزنة.
التي تحقق أهداف املؤسسة وتوجهاتها.
بالتزامن مع يوم االبتسامة العاملي والذي يصادف أول “مثلجات السعادة” هي واحدة من املبادرات العرشين
جمعة من شهر أكتوبر من كل عام ،نظمت مواصالت التي تلتزم املؤسسة بتنفيذها لتعزيز الطاقة اإليجابية
اإلمارات مبادرة “مثلجات السعادة” ملوظفيها بهدف لدى موظفيها ،وبث السعادة والتفاؤل وحب العمل
رسم االبتسامة عىل وجوههم ،وخلق أجواء مفعمة فيهم ،حيث تنسجم املبادرة مع توجهات القيادة العليا
بالبهجة واإليجابية ،وذلك انطالقاً من التزاماتها بتنفيذ يف تحقيق سعادة املوظفني.
وتطبيق برامج املسؤولية املجتمعية تجاه املجتمع وأشار التميمي إن مواصالت اإلمارات ملتزمة ببذل كافة
واملوظفني ،مبا يواكب توجهات حكومتنا الرشيدة يف جهودها وتوفري إمكاناتها لتطوير بيئة عمل مشجعة
تطبيق برامج ومبادرات السعادة يف املؤسسات والجهات ومحفزة ملوظفيها ،األمر الذي يحمل بعداً اسرتاتيجياً
يتحقق برتسيخ أسلوب حياة سعيد وإيجايب ومستدام،
الحكومية.
وقال محمد التميمي مدير إدارة التخطيط االسرتاتيجي وذلك إمياناً منها بأن تحقيق السعادة ملوظفيها هو
والتميز املؤسيس مبواصالت اإلمارات ،إن مبادرة توظيف للحارض واستثامر للمستقبل ،وأن محرك
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الكربونية؟
كيف نسهم في التقليل من بصمتنا
ّ

البصمة الكربون ّية هي عبارة عن مجموع انبعاثات الغازات الدفيئة (املسببة لالحتباس الحراري)
والناجمة عن مامرسة األنشطة واستهالك املنتجات والخدمات التي يتلقاها الفرد منّا خالل
حياته وأحواله اليوم ّية.
الكربونية؟
نحد من بصمتنا
كيف
ّ
ّ
 #االبتعاد عن حرق املخلفات والنفايات املتنوعة ،تجنباً لتلويث الهواء.
 #اعتامد التصاميم والبناء والتشييد العمراين املتوافق مع معايري ومتطلبات املباين الخرضاء.
 #التقليل من استخدام املركبة الشخصية ،واملداومة عىل صيانتها باستمرار.
وخاصة الغاز ّية منها.
 #التقليل أو التخفيف من إنتاج النفايات واملخلفات ّ
 #املتابعة الدور ّية لتعليامت وقرارات الجهات املهت ّمة بحامية البيئة بالدولة.
 #االهتامم مبجال الزراعة وزيادة الرقعة الخرضاء ،واعتامد األسمدة العضو ّية.
 #تطبيق قاعدة اإلدارة املتكاملة للنفايات( :تقليل -إعادة استعامل -إعادة تدوير).
 #التق ّيد مببدأ االستغالل األمثل للطاقة الكهربائية واملائية ،وااللتزام برتشيدهام ما أمكن.
 #حضور الدورات والربامج التثقيفية والتوعو ّية املعن ّية مبجال حامية البيئة.
 #اللجوء إىل اختيار بدائل الطاقة البديلة واملنتجات منخفضة االنبعاثات طاملا كانت متوفرة:
(الطاقة الشمس ّية -الغاز الطبيعي -املصابيح املوفرة).
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خميس خلفان خميس
مدقق نظام االدارة املتكامل بالساحل الرشقي
Khames kk@et.ae

اإليجابية والسعادة

عنوان املقال:
هل يجعلك العمل سعيداً؟ أدلة وبراهني من تقرير السعادة العاملي
الكاتب:
جورج وارد و جان إميانويل دي نيف
رابط املقال:
ما الذي يجعلنا أكرث إبداعاً؟
ملخص عن املقال:
هو مقال لهارفرد بزنس رفيو العربية يحاول الكاتبني من خالله اإلجابة عن تساؤل رئييس وهو
هل يجعلك العمل سعيداً؟ ولإلجابة عىل هذا السؤال تم التطرق إىل أكرث الوظائف إسعاداً للناس
وكذلك متت مناقشة موضوع املستقلني بأعاملهم والعاطلني عن العمل وما تفعل البطالة بهم.
ثم استناداً عىل تقرير السعادة العاملي تطرق املقال إىل موضوع الرىض الوظيفي يف أنحاء العامل.
رابط امللخص العام للكتاب:
https://goo.gl/PDUFqj
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