اﻟﻌﺪد
49
55

النشرة اإللكترونية الشهرية

اﳉﺮﻣﻦ” :اﻟوة اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻣﺎرات ﺗﺘﻤﺜﻞ 
اﻧﺴﺎن ،و ﲤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت“

اﳉﺮﻣﻦ ﻳﻜﺮم  60ﻓﺎﺋﺰ ﺑﺎﻟﺪورة اﻟـ  19ﳉﺎﺋﺰة
ﻣﻮاﺻﻼت اﻣﺎرات ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ واﻟﺑﻴﺔ اﳌﺮورﻳﺔ

”اﳌﻮاﺻﻼت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ“ ﺗم ﻋﻘﻮد ﺑﻘﻴﻤﺔ  48ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ
ﺗﻮﻓ 1,450ﻣﺮﻛﺒﺔ ودراﺟﺔ ﻧﺎرﻳﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻏﺬﻳﺔ
رؤﻳﺘﻨﺎ ..ΩGóà°ùe ƒ‰h á∏eÉµàe äÓ°UGƒe

مـــــحتويــــــات العــــــدد
نشرة شهرية تصدرها إدارة االتصال الحكومي

اإلشراف العام

وفد من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة
يناقش التعاون مع مواصالت اإلمارات

حنـان محمد صقر

مدير التحرير
عبد اهلل محمد حسن

هيئة التحرير
هند شاكر
حسام عرفة
إيمان األميري

الرؤية
التميز والريادة في المواصالت والخدمات المستدامة.

الفوز بفئة المجال التطوعي واإلنساني
في الدورة السادسة من جائزة أفكار
اإلمارات

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

خالد يوسف
“نستهدف تحقيق نمو في العائدات بأكثر
من  25%في العام الحالي”

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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أخبار رئيسية

من أصل  1,195مشا َر ً
كة من األفراد والمؤسسات في مختلف فئات الجائزة

الجرمن يكرم  60فائزًا بالدورة الـ  19لجائزة مواصالت اإلمارات للسالمة والتربية المرورية

• الجرمن :جائزة السالمة والرتبية املرورية تنسجم مع توجهات الدولة نحو االرتقاء بخدمات السري
واملرور والسالمة املرورية ،وتحديث أنظمتها املعتمدة.
• الجرمن“ :السالمة مساحة خصبة إلطالق العنان ألفكارنا نحو مزيد من االبتكار واإلبداع ،واملجتمع
بحاجة إىل كل عنرص من عنارصه الشابة للمشاركة يف ازدهاره واستقراره”.
• نصف مليون درهم إجاميل قيمة الجوائز املقدمة للفائزين.
أ ّكد سعادة محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصالت والسالمة املرورية ،وتحديث أنظمتها املعتمدة ،ومبا
اإلمارات أن استمرارية النجاحات التي تحققها دولة يحقق املستهدف من املؤرشات املرورية ،واملؤرش
اإلمارات العربية املتحدة يف مجال السالمة املرورية الوطني لخفض الوفيات من  6إىل  3لكل  100ألف
هي تأكيد واضح عىل اهتامم وسعي قيادتنا الرشيدة من السكان بحلول عام  ،2021موضحاً أن جهود
لحامية األرواح واملمتلكات واملحافظة عىل الحياة مواصالت اإلمارات -وعىل رأسها جائزة السالمة
الكرمية واآلمنة للمواطنني واملقيمني والزوار يف الدولة .والرتبية املرورية -تأيت بصورة متناسقة ومنسجمة
وأشاد سعادته باملبادرات والترشيعات املتواصلة مع هذه التوجهات السديدة من خالل تعزيز
التي تشهدها الدولة لالرتقاء بخدمات السري واملرور ثقافة السالمة املرورية بني عنارص املجتمع املدريس
5
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وأهمها الطالب ،حيث تحتل سالمته رأس األولويات
االسرتاتيجية يف املؤسسة ،وهي مبثابة املوجه الرئيس
لكافة خدماتها وأنشطتها يف قطاع املواصالت.
جاء ذلك خالل كلمة سعادته يف حفل تكريم
الفائزين بجائزة مواصالت اإلمارات للسالمة والرتبية
املرورية يف دورتها التاسعة عرشة للعام الدرايس
 ،2017/2016والذي عقد صباح “الخميس” ،يف

فندق “روضة البستان” بديب ،تحت رعاية معايل
حسني إبراهيم الحامدي وزير الرتبية والتعليم ،رئيس
مجلس إدارة مواصالت اإلمارات ،وبحضور ممثلني
عن وزارة الداخلية ،ووزارة الرتبية والتعليم ،ودائرة
التعليم واملعرفة بأبوظبي ،ومدراء املناطق واملكاتب
التعليمية ،والفائزين من الطلبة وأولياء أمورهم
واإلدارات املدرسية ،إىل جانب لفيف من قيادات
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مواصالت اإلمارات وموظفيها.
وأوضح مدير عام مواصالت اإلمارات أن املؤسسة
تقوم ومن خالل مركزي املواصالت املدرسية الحكومية
والخاصة ،وبدعم من مركز خدمات املدارس ،بنقل
ما يفوق  240ألف طالب وطالبة يومياً إىل 719
مدرسة حكومية وخاصة ،مستعرضاً جهودها خالل
العام املايض عىل صعيد التوعية والتثقيف وتدريب
السائقني واملرشفات والصعيدين املجتمعي واملؤسيس،
حيث تم تنظيم  767دورة توعوية مختلفة ،وتوزيع
أكرث من  185ألف إصدار إرشادي عىل طلبة املدارس
الحكومية والخاصة ،ون ّوه بانعقاد املوسم السادس
من حملة (شهر السالمة والصحة املهنية) الذي شهد
7
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 110فعالية مختلفة ،و 30مشاركة خارجية و 33ألف
مشاركة من داخل املؤسسة ،إضافة إىل تنظيم أسبوع
املواصالت املدرسية قبل بدء العام الدرايس الجديد،
حيث أمثرت تلك الجهود عن تحقيق نتائج إيجابية
يف مؤرشات الحوادث املرورية من خالل مقارنة نتائج
عام  2017بعام  ،2016إذ انخفض إجاميل الحوادث
املرورية التي تسبب بها سائقو املؤسسة وكذلك
إجاميل الحوادث املرورية ألسطول املؤسسة بنسبة
 %9مقارنة بالعام .2016
وتوجه سعادته بالتهنئة للفائزين بالجائزة وأعرب عن
تقديره البالغ ألولياء األمور واألرس التي بادرت إىل
تشجيع أبنائها للمشاركة ،كام تقدم بالشكر واالمتننا

إىل الرشكاء الداعمني للجائزة ،ال سيام وزارة الرتبية
والتعليم ،ودائرة التعليم واملعرفة بأبوظبي ،ووزارة
الداخلية ،وكذلك وجه الشكر لفريق العمل املرشف
عىل تنظيم الجائزة وتحكيم املشاركات فيها والتي
اتسمت جهودها باملهنية واالحرتافية والشفافية ،مام
يثمر عاماً بعد آخر يف إنجاح الجائزة وبلوغها ألهدافها
السامية املتمثلة يف الحفاظ عىل سالمة الطلبة خالل
عملية النقل املدريس.
وأكد الجرمن أن املبادرات واملشاريع املتميزة التي
حققت الفوز واستحقت التكريم تدل بوضوح أن
السالمة مساحة خصبة إلطالق العنان أفكار الطلبة
وباقي عنارص املجتمع املدريس نحو مزيد من االبتكار
واإلبداع ،فاملجتمع بحاجة إىل كل عنرص من عنارصه
الشابة للمشاركة يف ازدهاره واستقراره.
وتضمن برنامج الحفل عرض فقرة فنية تعريفية
عن الجائزة ،تناولت الجهود التي تبذلها مواصالت
اإلمارات لتعزيز منظومة السالمة ألبنائنا الطلبة ،تال
ذلك تكريم الرشكاء الداعمني للجائزة نظري تعاونهم
اإليجايب يف نرش فكر السالمة والتوعية املرورية بني
الطلبة ،إىل جانب تكريم الجهات املساهمة من
القيادات الرشطية يف الدولة ودورهم يف دعم الجائزة
وأهدافها.

ثم ك ّرم سعادة محمد الجرمن  60فائزاً ضمت الفئات
الرئيسية والفرعية املختلفة للجائزة والتي تتضمن
املدارس الحكومية والخاصة والطلبة وأولياء أمورهم
وآخرين ،حيث جرى تكريم املرشوعات املتميزة
للمدارس الحكومية والخاصة الفائزة ،والطلبة
الفائزين يف فئة اإلبداع واالبتكار التي شملت أفضل
لوحة فنية ،وأفضل برنامج تقني ،وأفضل فيلم قصري،
وأفضل صورة فوتوغرافية ،عالو ًة عىل املحرتفني
الفائزين يف فئة اإلبداع واالبتكار أيضاً ،والفائزين بفئة
األرسة املثالية ،وجرى كذلك تكريم إدارات  3مناطق
تعليمية ،والتي أسهمت بشكل كبري يف دعم الجائزة
من خالل تحقيقها أعىل درجات املشاركة للمدارس
التابعة لها ،وإىل جانب تكريم هؤالء الفائزين؛ جرى
تكريم  3من فروع املواصالت املدرسية األكرث تفاع ًال
ونشاطاً مع الجائزة ،وتكريم فريق لجنة التحكيم،
وتال ذلك دعوة ملأدبة الغداء املقامة عىل رشف
الفائزين.
وتفصي ًال؛ بلغ عدد املشا َركات يف الجائزة 1,195
مشاركة مختلفة ،حيث توزعت حسب الفئات إىل
 24مشاركة من املدارس الحكومية ،و 1,141مشاركة
ضمن املرشوعات املتميزة للطلبة من كافة املراحل،
وبلغ إجاميل املشاركات يف فئة أفضل لوحة 862
6
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مشاركة ،ويف فئة أفضل برنامج تقني  137مشاركة،
فيام كان عدد املشاركني يف فئة مرشوع أفضل فيلم
قصري للطلبة  40مشاركة ،و 59مشاركة يف فئة أفضل
صورة فوتوغرافية ،أما فئة أفضل ابتكار واخرتاع
فتلقت  15مشاركة ،كام شاركت  16أرسة ضمن
فئة أرسة السالمة فض ًال عن مشاركات فئة املحرتفني،
وبلغ إجاميل قيمة املكافآت املادية والعينية التي
نالها الفائزون نحو نصف مليون درهم ،وتعترب األكرب
واألغنى من نوعها يف املنطقة.
ويف سياق متصل؛ أصدرت مواصالت اإلمارات منذ
مدة الدليل السنوي للمشاركة يف جائزة مواصالت
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اإلمارات للسالمة والرتبية املرورية بدورتها العرشين
للعام الدرايس  2018/2017وقد تم تعميمه عىل
جميع املناطق التعليمية واإلدارات املدرسية،
للتعريف مبعايري ورشوط املشاركة يف الجائزة ورشحها
بالطريقة التي تسهم يف تعزيز مشاركتها واالرتقاء
مبستوى املنافسة بينها لتقديم مشاريع مبتكرة
ومبدعة ،عالو ًة عىل رفع مستوى وعي املعنيني جميعاً
بجوانب السالمة املرورية وكيفية الحفاظ عىل أمن
الطلبة املنقولني أثناء رحلتهم اليومية يف الحافلة
املدرسية من وإىل املدارس.
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بمناسبة يوم الشهيد..

الجرمن”:الشهداء منبع فخرنا واعتزازنا ومصدر إلهامنا”

مبناسبة يوم الشهيد،والذي يصادف  30نوفمرب؛ قام
سعادة محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصالت
اإلمارات بتسجيل كلمة حول هذه املناسبة يف ركن
الشهيد املقام بالتزامن مع احتفاالت املؤسسة باليوم
الوطني  ،46قال فيها“ :نتوجه بالتقدير واالمتنان إىل
شهداء اإلمارات الذين قدموا التضحيات العظيمة
يف سبيل الدفاع عن الحق وتأدية الواجب اإلنساين،
فهم منبع فخرنا واعتزازنا ومصدر إلهامنا ،ودافع
لزمالئهم من جنود اإلمارات البواسل ملواصلة أداء
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املهامت والواجبات الوطنية املنوطة بهم عىل
أكمل وجه”.
ووجه التحية إىل أرس الشهداء وأمهاتهم الاليت
أنجنب رجاالً أثبتوا أن حب الوطن والتفاين للدفاع
عن األرض والذود عن حياضه وحامية مكتسباته
هي قيم أصيلة غرست فيهم منذ صغرهم ،فأمثرت
مواقف بطولية مرشفة وأمثلة رائعة يف بذل أنبل
ما ميكن أن يقدمه املرء يف سبيل الوطن.
10
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في إطار االحتفال باليوم الوطني  46تحت شعار “عام زايد”

الجرمن“ :الثروة الحقيقية لإلمارات تتمثل في اإلنسان ،وفي تمكينه من مواجهة التحديات”
جاء ذلك يف الكلمة التي ألقاها سعادته أثناء
افتتاحه الحفل الرسمي ملواصالت اإلمارات
مبناسبة اليوم الوطني  46والذي عقد يف مقر
اإلدارة العامة بأم الرمول يف ديب ،تحت شعار
“عام زايد” ،بحضور املدراء التنفيذيني ومدراء
اإلدارات ومراكز األعامل والفروع وحشد كبري

أ ّكد سعادة محمد عبدالله الجرمن مدير عام
مواصالت اإلمارات ،عىل أن االحتفال السنوي
مبناسبة اليوم الوطني هو احتفا ًء واستذكار
لجهود القادة املؤسسني وعىل رأسهم القائد
املؤسس املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن
ِّ
دعائم االتحاد
سلطان آل نهيان ،والذين أرسوا
َ
13
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من املوظفني واملتعاملني.
وبهذه املناسبة ،رفع الجرمن التهاين
والتربيكات إىل صاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان حفظه الله ،وأخيه صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم

ووضعوا بكل جهد وإخالص اللبنات األوىل يف
بناء هذا الكيان الشامخ ،وجاء من بعدهم
صاحب السم ّو
خ ُري من يكمل املسرية ،بقيادة
َ
الشيخ خليف َة بن زايد آل نهيان ،فاستلهموا
قيم الرعيل األول ،وساروا عىل نهجهم يف
مختلف مواقع العمل الوطني.
12

أخبار رئيسية

ديب رعاه الله ،وإخوانهام أصحاب السمو
أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات
وأولياء العهود ،وكذلك جميع مواطني الدولة
واملقيمني عىل أرضها الطيبة.
وقال سعادته“ :يف هذا اليوم البهيج نيض ُء
شمعة أخرى عىل طريق مسرية االتحاد
التي انطلقت يف الثاين من ديسمرب ،1971
ومنذ ذلك اليوم أدرك املؤسسون بأن الرثوة

15
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الحقيقية لإلمارات تتمثل يف اإلنسان ،ويف
متكينه من مواجهة التحديات ،ومن مواكبة
متطلبات العرص ،ويف تعزيز دوره يف تحقيق
مجتمع
التقدم واالزدهار ،والعمل عىل بناء
ٍ
باألمن والسالمة والرفاهي ِة والكرامة،
ينعم
ُ
ِ
وتأسيس اقتصا ٍد متنوع ومتجدد ومستدام”.
ِ
وأشار الجرمن إىل حرص الحكومة الرشيدة
عىل متكني املؤسسات االتحادية واملحلية

والرشكات الوطنية ومؤسسات القطاع
الخاص وباقي مؤسسات املجتمع من خدمة
املواطنني واملقيمني والوفاء باحتياجاتهم
وتلبية تطلعاتهم ،لتمكينهم من العيش
يف وطن آمن ومتطور ومنفتح عىل العامل
الخارجي ،وهو ما يتوافق مع رؤية اإلمارات
 2021ومسريتها نحو املئوية  ،2071معرباً عن
فخر مواصالت اإلمارات ومجموعة رشكاتها
أهم أركان نجاح
التابعة يف أن تكون إحدى ّ
هذه التجربة االتحادية ،ومن املؤسسات
الحكومية الرائدة ومنذ عام  1981يف دعم
االقتصاد الوطني وتعزيز استثامراتها ،وذلك
من خالل توفري أفضل خدمات النقل والتأجري
والخدمات الفنية.
واختتم سعادته بذكرى الشهداء العطرة
قائ ًال“ :نتوجه بالتقدير واالمتنان إىل شهداء
اإلمارات الذين قدموا التضحيات العظيمة
يف سبيل الدفاع عن الحق وتأدية الواجب
اإلنساين ،فهم منبع فخرنا واعتزازنا ومصدر
إلهامنا ،ودافع لزمالئهم من جنود اإلمارات

البواسل ملواصلة أداء املهامت والواجبات
الوطنية املنوطة بهم عىل أكمل وجه”.
وعقب كلمته؛ اطلع مدير عام مواصالت
اإلمارات عىل أوبريت الوطن من تقديم
مدرسة فاطمة الزهراء للتعليم األسايس،
إىل جانب لوح فنية مختلفة عن حضارات
الدول والشعوب تحت اسم “ثقافات عىل
أرض اإلمارات” قدمها موظفو املؤسسة
من مختلف الجاليات ،وتخلل الحفل عرض
الفرقة الحربية ومسابقات ثقافية للحضور
وألعاب خاصة بتعزيز روح الفريق.
وتجول الجرمن يصحبه عدد من املدراء
التنفيذيني لالطالع عىل األركان والزوايا الرتاثية
املقامة مبناسبة الحفل ،من بينها مجلس
السعادة ،وركن الشهيد ،والقهوة الشعبية،
وركن الحرف اليدوية ،وركن األرس املنتجة،
وشارك يف العديد من الفعاليات املصاحبة.
يذكر أن الحفل تضمن كذلك إجراء مسابقة
أفضل طبق شعبي وأجمل توزيعات من
اإلدارات املختلفة يف املؤسسة.
14
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مواص ً
ال نموه الالفت في األرباع الثالثة األولى من العام الحالي

“المواصالت الحكومية” تبرم عقودًا بقيمة  48مليون درهم
أبرم مركز املواصالت الحكومية (أحد مراكز األعامل ومبا يفوق تطلعات املتعاملني ،ولفت إىل أن نتائج

متعامل ،عىل أن يتم توفري  100مركبة للوفاء بالتزامات

التابعة ملواصالت اإلمارات) خالل األسابيع املاضية أعامل مركز املواصالت الحكومية تواصل النمو يف الربع
مجموعة من العقود الجديدة واملجددة مع عدد الرابع من العام الحايل ،استكام ًال لإلنجازات البارزة التي

كل عقد عىل حدة.
وبي عبدالغفار محمد يوسف أن الخطط الطموحة
ّ

من الجهات املختلفة ،وملدد تعاقدية متفاوتة بقيمة حققها املركز يف األرباع الثالثة املاضية ،حيث أضاف

توجهات املؤسسة واسرتاتيجيتها
للمركز مستمدة من ّ

إجاملية بلغت  48مليون درهم ،من بينها عقدان بلغت إليها مجموعة من العقود املهمة التي تثبت كفاءة

بصفة عامة ،وأن تركيز املركز منصب باستمرار عىل

األداء ،وجودة الخدمات التي يقدمها للمتعاملني ،وتنوع

توسيع قاعدة املتعاملني الحكوميني عرب رصد احتياجاتهم

وأعرب وليد املهريي املدير التنفيذي لدائرة النقل الحلول التي يوفرها لهم والتي تستجيب لتطلعاتهم

وتطوير العالقات معهم ،مع االرتقاء املستمر بجودة

والتأجري عن شكره وامتنانه للمتعاملني الذين منحوا وتحقق سعادتهم.
وجه املهريي شكره إلدارة املركز وفرق العمل
ثقتهم للمركز ،مؤكداً حرص فرق العمل عىل تقديم كام ّ
أفضل ما لديهم للوفاء بتلك العقود عىل النحو األمثل ،فيه نظري متيزهم ،مبيناً أن االسرتاتيجية الناجحة التي

الخدمات ،وابتكار املزيد من الحلول الخدمية التي من

قيمة كل منهام أكرث من  23مليون درهم.

ينتهجها املركز بإرشاف وتوجيه من اإلدارة التنفيذية شأنها استقطاب متعاملني جدد والحفاظ عىل املوقع
للمؤسسة أمثرت عن استقطاب هذا العدد الالفت الريادي للمؤسسة يف هذا املجال.
من كبار املتعاملني الحكوميني من وزارات وهيئات يذكر أن أسطول مركز املواصالت الحكومية يزيد عن
ومؤسسات وغريها ،داعياً مسؤويل املركز إىل البناء عىل  3,000مركبة ،فيام يبلغ عدد السائقني العاملني لديه
اإلنجازات املحققة ،واتباع السبل الكفيلة مبواصلة هذا قرابة  2,000سائق ،وأن املركز يدير عقوداً ويقدم خدماته
املتميزة لعدد كبري من الجهات الحكومية االتحادية

النمو الالفت.
وتفصي ًال ،أوضح عبدالغفار محمد يوسف مدير مركز واملحلية ،ال سيام الوزارات واملؤسسات والهيئات
املواصالت الحكومية أن أهم العقود املربمة كان مع والجهات األكادميية يف جميع إمارات الدولة ،ويحرص
كل من مركز تقييم للمعلومات التجارية ومع رشكة عىل تأهيل وتدريب سائقيه وموظفيه باستمرار لضامن
كريف جولف ديب ورلد سنرتال ،إذ ميتد التعاقد مع كل تحقيق أعىل مستويات الخدمة والراحة للمتعاملني
منهام ملدة  5سنوات وبإجاميل  23.2مليون درهم لكل
17
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تحوي أنظمة للتحكم ومراقبة درجة الحرارة وأنظمة التتبع الذكية GPSوتخدم متعامليها في قطاعات األغذية

توفير  1,450مركبة ودراجة نارية مخصصة لتوصيل األغذية
يف إطار تحقيق هدفها االسرتاتيجي يف تطوير عمليات

بطاقات سالك ،وبطاقات الوقود ،إضافة إىل تزويدها بشبك احتياجات املتعاملني فض ًال عن توصيل األغذية ،مبا ذلك

وخدمات املواصالت واألنشطة اللوجستية والفنية بربحية
وتقنية تفي بتوقعات املتعاملني ،عملت مواصالت

الحامية للدراجة وخوذة للسائقني ،عالوة عىل تقديم توصيل الربيد والطرود وغريها ،وتستفيد من خدماته

اإلمارات ممثلة مبركز اإلمارات للنقل والتأجري -أحد مراكز

خدمة السائق والدراجة البديلة خالل عمليات الصيانة كربيات الرشكات واملتاجر املتنوعة ومواقع التجارة
أو اإلجازات ،وأيضاً توفري الخدمات عىل مدار الساعة ويف اإللكرتونية إىل جانب املطاعم ورشكات األغذية ،وقد شهد

نارية مخصصة لتوصيل األغذية يف جميع أنحاء الدولة

معايري السالمة ،تعمل املؤسسة وبشكل دوري عىل تنفيذ السنوات القليلة املاضية ،حيث ارتفع عددها من 946

مخصصة لخدمة متعامليها يف قطاعات األغذية.

دراجة يف عام  2015إىل  1,460دراجة يف نهاية عام ،2016
عمليات الصيانة ملركبات النقل املربد.
الجدير بالذكر أن املركز وعرب أسطوله الضخم واملتخصص وصوالً إىل نحو  2,000دراجة حالياً ،األمر الذي يدل عىل

األعامل التابعة للمؤسسة  -عىل توفري مركبات ودراجات
(الديليفري) ،وذلك من خالل  1,450مركبة ودراجة نارية
وقال السيد طارق الصيداوي مدير مركز اإلمارات للنقل تقديم خدمات تفوق توقعات املتعاملني.
والتأجري يف مواصالت اإلمارات ،إن املؤسسة وضمن وأوضح الصيداوي أن مركبات نقل األغذية تطبق أفضل

مختلف مناطق الدولة ،مشرياً أنه ويف إطار تحقيق أقىص أسطول املؤسسة من الدراجات النارية منواً الفتاً خالل

يقدم خدمات توصيل متنوعة ومرنة تلبي مختلف ارتفاع كبري يف الطلب عىل خدمات املؤسسة يف هذا املجال.

اختصاصاتها يف قطاع النقل واملواصالت ،تقدم ملتعامليها معايري السالمة الغذائية العاملية خالل عمليات النقل،
خدمات تأجري املركبات والدراجات النارية املخصصة حيث تحوي املركبات ومن خالل صناديق نقل األغذية
لخدمة متعامليها يف قطاعات األغذية من قبيل املطاعم ،عىل أنظمة للتحكم ومراقبة درجة الحرارة ،لضامن
ومراكز التسوق ،ومستودعات التخزين ،وتجار الجملة إبقاء درجات الحرارة يف الصندوق مالمئة لطبيعة املادة
واملفرق ،وذلك من خالل  1,450مركبة متنوعة تشمل  800الغذائية املنقولة ،وبالتايل تفادي الخسائر الناجمة عن
دراجة نارية ،و 400سيارة و 250شاحنة مربدة ،موضحاً تلف البضائع املربدة نتيجة تبدل درجات الحرارة ،مضيفاً
أن هذه املركبات تعمل عىل نقل وتوصيل املواد الغذائية أن املركبات تحوي أيضاً أنظمة التتبع الذكية  GPSوالتي

املجمدة ،واألطعمة واملرشوبات الطازجة ،إضافة إىل نقل توفر للسائق معلومات وبيانات الوصول إىل املواقع
املثلجات ،وفق أفضل الرشوط واملعايري الصحية ،مبا يضمن املحددة يف زمن قيايس ،كام تتوفر يف الدراجات النارية
19
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لمدة  3سنوات

إبرام عقد مع “ صحة أبوظبي”
لتوفير  34مركبة و 28سائق

ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ،ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن.
 34ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ
اﻟﺨﺒﺮة
 27ﻣﺮﻛﺰا
ووﺣﺪة ﻟﻋﻤﺎل

 40ﻣﻮﻗﻌﺎ
ﻋﺒﺮ اﻣﺎرات

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

أبرمت مواصالت اإلمارات مم ّثلة مبركز أبوظبي توسعه يف تقديم خدمات النّقل والتأجري يف إمارة

اﻟﻨﻘﻞ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ

للنقل والتأجري – أحد مراكز األعامل االستثامرية أبوظبي ،حيث يعمل املركز من خالل أسطوله الذي
التابعة للمؤسسة– عقداً مع دائرة الصحة بأبوظبي يزيد عن  4800مركبة عىل توفري مركبات ملختلف
لتوفري  34مركبة و 28سائق ملدة  3سنوات.

 840ﻣﺘﻌﺎﻣﻼ

اﻟﻨﻘﻞ
اﻟﺘﺠﺎري

االستخدامات مع توفري السائقني املؤهلني.

اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻨﺎرﻳﺔ
وﻣﺮﻛﺒﺎت اﻟﻐﻮﻟﻒ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

وأوضح مدير مركز أبوظبي للنقل والتأجري ،أن عقد ويقدم مركز أبوظبي للنقل والتأجري خدماته وفقاً ملا
دائرة الصحة بأبوظبي املمتد لثالث سنوات يتضمن يزيد عن  600عقد تم إبرامه معها ،منها  400عقد

ﺗﺄﺟﻴﺮ
اﻟﺴﻴﺎرات

توفري  34مركبة و 28سائق ،ليصل إجاميل عدد طويل األمد ،و 200عقد قصري األمد مع مجموعة
املركبات التي يوفرها املركز للدائرة إىل  58مركبة من املؤسسات وكربيات الرشكات يف أبوظبي والعني
و 50سائق ،مؤكداً أن مواصالت اإلمارات حريصة ومنطقة الظفرة ،مثل وزارة الداخلية ،ودائرة

اﻟﻨﻘﻞ
اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ

ﺧﺪﻣﺔ ﺻﻒ
اﻟﺴﻴﺎرات

التوسع التعليم واملعرفة بأبوظبي ،وهيئة اإلمارات للهوية،
عىل دعم خدمات وعمليات الدائرة ،وتلبية ّ
والطلب املتزايد لدى متعامليها من خالل توفري إىل جانب مجموعة أخرى من املؤسسات والهيئات

ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﻠﻴﻤﻮزﻳﻦ

باقة من الخدمات التي تضمن إسعادهم وتنال الرائدة الشبه الحكومية وكربى رشكات البرتول
رضاهم.
وأشار أن مركز أبوظبي للنقل والتأجري يواصل
21
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اطلع على تجربة معهد مواصالت اإلمارات للسياقة

وفد من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة يناقش التعاون مع المؤسسة
استقبلت مواصالت اإلمارات وفداً زائراً من وقد التقى سعادة محمد عبدالله الجرمن مدير
جامعة امللك عبدالعزيز من اململكة العربية عام مواصالت اإلمارات الوفد الذي ضم ك ًال من

األعامل ،وبدر العطار املدير التنفيذي لدائرة النسائية ،عىل أن يتم اإلرشاف عىل تلك الخطوات

السعودية للوقوف عىل التجربة الرثية للمؤسسة رئيس الوفد أ.د.عبدالله عمر بافيل وكيل الجامعة

الخدمات اللوجستية وعبدالله عبد الرحمن مدير ال سيام أثناء التأسيس واإلنشاء من قبل معهد

يف مجال خدمات تعليم السياقة وقيادة املركبات ،لألعامل واإلبداع املعريف ،وأ.د.عبدالله سعيد

مركز تعليم القيادة.
مواصالت اإلمارات للسياقة.
وقام السيد عبدالله عبدالرحمن بتقديم عرض وتعقيباً عىل الزيارة؛ شكر سعادة محمد عبدالله

الوفد عىل مدى يومني فرص التعاون مع معهد حمزة محمد زاهد مستشار مدير الجامعة وعدد

تقدميي حول أهداف إنشاء معهد مواصالت الجرمن الوفد الزائر الهتاممه باالطالع عىل تجربة
اإلمارات للسياقة وخدماته واملزايا التي يتمتع مواصالت اإلمارات وإمكاناتها يف هذا املجال ،قائ ًال

اإلدارة العامة للمؤسسة بديب بحضور كل من

بها ،والنتائج التي حققها منذ إطالقه العام املايض ،إن خربة مواصالت اإلمارات الكبرية واملمتدة لعدة

واالستفادة من خرباتها يف هذا املجال ،حيث بحث الغامدي وكيل الجامعة للمشاريع ،وأ.د.عدنان
مواصالت اإلمارات للسياقة يف إنشاء مركز مامثل من مسؤويل الجامعة واملدراء ،وذلك يف مبنى
تحت إدارة الجامعة يف جدة.

م.عبدالله الكندي املدير التنفيذي لدائرة تطوير ودراسة إمكانية تقديم التدريب الالزم للكوادر

كام قام الوفد الزائر يف اليوم التايل بزيارة ميدانية عقود ،جعلت منها واحدة من أبرز املشغلني
اىل موقع املعهد يف منطقة ورسان بديب للتعرف لخدمات النقل والتأجري عىل مستوى دولة اإلمارات
عىل الخدمات املقدمة ،والوقوف عىل البنية بالكامل بل وحتى عىل املستوى اإلقليمي ،عالو ًة
التحتية للمعهد ،وأنظمة العمل املتبعة ،واملناهج عىل الخدمات الفنية واللوجستية التي توفرها.
املعتمدة.

وأضاف الجرمن أن النجاح متواصل عىل الوتري

وتأيت هذه الزيارة بهدف بحث إمكانية التعاون نفسها يف مجال خدمات التدريب وتعليم السياقة،
بني الطرفني يف ظل رغبة الجامعة بتأسيس مركز الفتاً إىل أن املعهد متكن يف غضون وقت قيايس من
لتعليم السياقة يف مدينة جدة لكال الجنسني ،نيل ثقة الجهات الترشيعية والفنية املتخصصة
والتعرف عىل أفضل املامرسات يف هذا الشأن ،املحلية والدولية؛ ليغدو أحدث املعاهد الحكومية
23
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التي تقدم هذا النوع من الخدمات عىل مستوى اللقاءات مستقب ًال ،وأن تؤسس للمزيد من التعاون
إمارة ديب ،إذ حظي بعضوية الجمعية امللكية البناء للطرفني يف مجاالت األعامل واالستثامر
الربيطانية للحد من الحوادث “روسبا” ،إضافة إىل املختلفة ،ومبا يواكب املتطلبات والتوجهات
الحصول عىل شهادة نظام إدارة جودة التدريب التنموية الراهنة يف كل من السعودية واإلمارات
 ISO10015:1999فض ًال عن اعتامده من قبل يف ظل التعاون االقتصادي املشرتك بينهام.
الجهات الترشيعية يف الدولة ،وقد متكن خالل كام أبدى بافيل أثناء الزيارة امليدانية ملعهد
عام  2017من تدريب  17,305سائقني وسائقات .مواصالت اإلمارات للسياقة إعجابه مبستوى
من جانبه ،أثنى أ.د.عبدالله عمر بافيل عىل حفاوة العمل والخدمات املقدمة من قبل املعهد ،وتطور
االستقبال وكرم الضيافة من قبل املؤسسة ،معرباً البنى التحتية واملرافق وأنظمة العمل.
عن أمله يف أن متهد هذه الزيارة إىل املزيد من

25

النرشة اإللكرتونية الشهرية ملواصالت اإلمارات  -العدد 55

24

زيــــــــارات

على ضوء التعاقد القائم لتوفير مركبات للهيئة

استقبال وفد من “ديوا” للتعرف على التقنيات الذكية في الحافالت

استقبلت مواصالت االمارات يف مقرها بأم
الرمول يف إمارة ديب وفداً من هيئة كهرباء
ومياه ديب “ديوا” ،للتعرف عىل تجربة
املؤسسة يف مجال حلول النقل واألنظمة
الذكية املستخدمة يف الحافالت ،ومناقشة
سبل التعاون يف هذا املجال ،إضافة إىل االطالع
عىل مامرساتها ومنظومة إجراءاتها املطبقة يف
إدارة عمليات أسطول النقل ،وذلك يف إطار
العالقة االسرتاتيجية املتينة بني الجانبني.
عرض تقدميي يتناول
واطلع الوفد الزائر عىل ٍ
27
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رؤية املؤسسة واسرتاتيجيتها وأهدافها
وقيمها املؤسسية ،وتجربتها وخربتها يف مجال
النقل والتي متتد ألكرث من  35عاماً ،كام تم
استعراض أفضل املامرسات املتبعة إلدارة
عمليات أسطول النقل من الحافالت عرب
األنظمة الذكية ،ومؤرشات القياس املرتبطة
بها ،والخدمات الذكية املقدمة للطلبة يف
الحافالت املدرسية مثل بطاقة السالمة
وغريها ،إضافة إىل معايري الجودة والسالمة
التي يتم تطبيقها ،كام اطلع الوفد الزائر عىل

حلول مراقبة الحافالت ،وتعرف خالل الزيارة
عىل عدد من الحلول التقنية التي تناسب
متطلبات الهيئة بشأن نقل موظفيها ،وذلك
عىل ضوء العقد املربم مع املؤسسة والذي
يتم مبوجبه توفري  343مركبة متنوعة للهيئة.
وأبدى الوفد إعجابه بخربة مواصالت اإلمارات

ومامرساتها الذكية املطبقة يف مجاالت النقل،
والتي أمثرت العديد من الجوائز املحلية
والعاملية واملبادرات الرائدة ما يؤكد أهمية
دورها يف ضامن نقل آمن ومستدام لجميع
املتعاملني.

26

رواد التميز

خالد يوسف آل علي
مدير مركز صف السيارات وتأجير الدراجات النارية:
“نستهدف تحقيق نمو في العائدات بأكثر من  25%في العام الحالي”
 يقدم المركز خدماته ألكثر من  50متعام ًً
ً
مركبة
دراجة و50
ال ،ولديه أسطول كبير من المركبات يضم 1,450
كهربائية.
 ارتفعت إيرادات المركز من  6ماليين درهم تقريبًا في سنة  2012إلى  13.4مليون درهم في سنة 2016ومن المستهدف الوصول إلى  17مليون في .2017
 زيادة أعداد المنافسين في السوق وصدور تشريعات وقوانين جديدة هي أهم التحديات التي تواجهنا. يتبى المركز منهجية استثمارية وعلمية دقيقة في بناء خططه التي عادةً ما تكون مستندة إلى خططالمؤسسة ومستهدفاتها.
 -تستهدف خططنا المستقبلية زيادة عدد المتعاملين وتطوير العالقات معهم.

مل مير وقت طويل عىل استحداث مركز صف السيارات وتأجري الدراجات النارية؛ إال أنه رسعان ما شهد
خالل السنوات القليلة املاضية قفزة نوعية يف حجم أعامله ،وتضاعفت عائداته كام أصوله ،ال سيام أسطوله
الذي منا باضطراد لتلبية احتياجات املتعاملني حتى بلغ نحو  1,500مركبة متنوعة من السيارات الكهربائية
والدراجات النارية التي تقدم خدماتها اآلن ألكرث من  50متعام ًال..
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للتعرف عىل تفاصيل نجاح املركز وكيفية منو
أعامله التقينا مدير السيد خالد آل عيل الذي
حدثنا عن بدايات املركز وآفاقه املستقبلية عالو ًة
عىل تجربته الشخصية مع املؤسسة منذ انضاممه
لها قبل  15عاماً وتدرجه يف عدد من املواقع
الوظيفية وصوالً إىل اختياره إلدارة املركز فكان
بذلك جزءاً مه ًام من قصة النجاح املتحققة..

وتأجري الدراجات النارية.
كيف ترون بيئة العمل يف املؤسسة؟
بيئة العمل جاذبة ومتطورة ،وتنعكس إيجاباً
عىل تطوير مهارات املوظف إذ تكسبه املزيد
من الخربات من خالل التواصل املستمر مع
املتعامل الداخيل والخارجي ،إضافة إىل روح
العمل الجامعي والجو األرسي الذي يسودها.

الرجاء التفضل بتقديم نبذة شخصية ،النشأة
والوضع العائلية والتأهيل األكادميي
أنا خالد يوسف محمد آل عيل ،متزوج ولدي
 3أبناء ،وقد نشأت يف إمارة الشارقة ،وحصلت
من جامعة اإلمارات عىل بكالوريوس يف إدارة
االعامل (تسويق).

حبذا لو تقدمون لنا ملحة عن املركز :سنة
التأسيس ،الخدمات املقدمة ،عدد املركبات
وأنواعها ،وعددد املوظفني وفئاتهم ،عدد العقود
الحالية والعوائد املحققة خالل السنة املاضية..
املركز هو أحد املراكز التابعة لدائرة الخدمات
اللوجستية ،ويعنى بتقديم خدمات النقل وتأجري
الدراجات والسيارات الكهربائية (Club Car
) وخدمة صف السيارات ،ويعترب من املراكز
الرائدة يف مجال النقل والتأجري ،حيث يقوم
بإدارة وتشغيل خدمات النقل والتأجري طويل
األمد للعديد من املؤسسات وكربيات الرشكات،
إذ يستفيد من خدماته أكرث من  50متعام ًال،
ومن أهم أنشطة املركز نذكر تأجري الدراجات
النارية ،وتأجري السيارات الكهربائية ،وخدمة
صف السيارات.

متى كان انتسابكم ملواصالت اإلمارات ،وكيف
كان تطوركم يف السلم الوظيفي؟
انتسبت ملواصالت االمارات يف  2002بعد
تخرجي من الجامعة ،وذلك تحت مسمى منسق
التسويق الحكومي ،ثم متت ترقيتي إىل منسق
التسويق واملبيعات ،ومن ثم إىل مدير محطة،
وبعدها إىل رئيس قسم التسويق واملبيعات ،ويف
عام  2013أصبحت مدير مركز صف السيارات

28

وبالعودة للاميض؛ تأسس املركز بقرار املري والتطوير (رشوق) ،وحديقة الحيوانات يف رأس
العام رقم  88لعام  2011باسم مركز الخدمات الخيمة (خاص) ،وكذلك املساندة ودائرة النقل
املتنوعة بتاريخ  ،28/11/2011وتم تعديل يف أبوظبي.
مسامه بقرار املدير العام رقم ( )2لسنة 2013
بتاريخ  08/01/2013إىل مركز صف السيارات ما أهم الجوائز والتكرميات التي حصلتم عليها
بصفة شخصية أو لصالح املركز.
وتأجري الدراجات.
أما عن الواقع الحايل للمركز باألرقام؛ فلدى املركز حصلنا يف املركز عىل جائزة مواصالت االمارات
أسطول كبري من املركبات يضم  1,450دراجة للريادة لعام  2017يف فئتي الوحدة التنظيمية
و 50مركبة كهربائية ،ويعمل لديه  5موظفني املتميزة يف املحور املايل – منو اإليرادات ،فض ًال
إداريني بينهم منسق التسويق ومحاسب و 3من عن أفضل وحدة تنظيمية بنسبة رضا املوظفني.
منسقي العمليات .
ما أهم التحديات التي تواجهكم يف امليدان؟ وما
من هم أهم متعاميل املركز ،ما طبيعة أعاملهم أهم الفرص املحتملة برأيكم.
البد من وجود التحديات يف أي عمل تجاري،
وأماكن تواجدهم؟
يفخر املركز بأنه يقدم خدماته لعد ٍد واف ٍر وأهم التحديات التي تواجهنا هي زيادة أعداد
من الجهات واملؤسسات والرشكات الحكومية املنافسني يف السوق (أفراد – رشكات – موردين)،
والخاصة ،منها الرشكة الكويتية لألغذية عالو ًة عىل صدور ترشيعات وقوانني جديدة
(أمريكانا) ،وسلسة مطاعم (توصيل الوجبات) من جهات االختصاص الخاصة بنشاط تأجري
يف إمارة الشارقة ،ومجموعة بريد اإلمارات الدراجات ذلك أن النشاط مازال حديثاً نوعاً ما
(توصيل طرود بريدية) يف إمارة ديب ،وون كليك باملقارنة مع غريه من أنشطة التأجري املعروفة.
للتوصيل (رشكة متخصصة يف توصيل الطلبات)
يف إمارة ديب ،فض ًال عن بلدية مدينة أبوظبي ما خططكم املستقبلية لتطوير أعامل املركز
(حكومة محلية) ،وهيئة الشارقة لالستثامر وتعزيز حضوره؟
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يتبى املركز منهجية استثامرية وعلمية دقيقة
يف بناء خططه التي عادة ما تكون مستندة إىل
خطط املؤسسة ومستهدفاتها يف اآلجال القصرية
واملتوسطة والبعيدة ،وعادة ما تستهدف خططنا
تحقيق جملة من األهداف أهمها:
زيادة عدد املتعاملني ما ينعكس عىل زيادة
اإليرادات واألرباح ،وتطوير العالقات معهم من
خالل بناء رشكات اسرتاتيجية مع الجهات ذات
املكانة االقتصادية املتميزة يف السوق ،وتطوير
مهارات وأداء العاملني باملركز ملواكبة متطلبات

السوق من خالل دورات وبرامج تأهيلية متنوعة
ومتكاملة تعتمد أفضل املناهج واألساليب
التدريبية ،عالو ًة عىل استخدام التطبيقات
الذكية يف الخدمات الحالية واملستقبلية ملواكبة
التطورات.
كلمة أخرية..
أمتنى املزيد من التطور واالزدهار للمؤسسة،
وأن تعزز مكاسبها وتظل من املؤسسات الرائدة
واملنافسة يف ميادين العمل املختلفة.

30

إنجـــــازات

بعد إكمال عمليات التدقيق من قبل المعهد البريطاني للمواصفات

تجديد اآليزو في السالمة المرورية على الطرق
جددت مواصالت اإلمارات بنجاح شهادة نظام
السالمة املرورية عىل الطرق (39001:2012
 ،)ISOبعد إمتام عمليات التدقيق التي قام بها
املعهد الربيطاين للمواصفات ( )BSIعىل مدار
مثانية أيام عمل يف  13موقعاً من مواقع املؤسسة
املنترشة يف كامل أنحاء الدولة.
وقالت حنان صقر املدير التنفيذي لدائرة
الخدمات املؤسسة يف مواصالت اإلمارات ،إن
تجديد شهادة اآليزو  39001:2012يأيت نتيجة
للجهود الدؤوبة التي تبذلها املؤسسة يف تهيئة
جميع مواقعها مبختلف أرجاء الدولة من
حيث تطوير األنظمة الداخلية بالشكل األمثل
مبا يتوافق ويلبي متطلبات ومعايري املواصفة
الدولية لنظام إدارة السالمة املرورية عىل
الطرق ،مؤكدة أن تطبيق النظام يف املؤسسة
للسنوات الثالث األوىل قد عزّز من تحقيق
نتائج ومستويات السالمة املرورية عىل الطرق،
وانعكس عىل أعامل املؤسسة بصورة إيجابية،
عالو ًة عىل تحسني موقع املؤسسة وحضورها،
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السيام عىل مستوى األهداف املرتبطة مبؤرشات
السالمة.
وأكدت صقر أهمية تطبيق نظام السالمة
املرورية عىل الطرق ،والتقيد الدقيق مبعايري
املواصفة باعتبارها إحدى األسس التي تستند
إليها املؤسسة أثناء مامرسة أعاملها وتقديم
خدماتها الرئيسية والتي تتعلق بسالمة املرور
عىل الطرق بصورة كبرية ،وهو األمر الذي حدا
باملؤسسة ليك تكون الجهة الحكومية األوىل
يف الدولة التي تنال هذه الشهادة ،وذلك حني

حصلت عليها للمرة األوىل أواخر عام .2014
وأشارت صقر إىل تقدم ملموس حققته املؤسسة
عىل صعيد مؤرشات األداء املرتبطة باملواصفة،
من حيث تخفيض نسبة الحوادث املرورية
ونسبة اإلصابات ،الفت ًة إىل أن ضامن السالمة
املرورية للعاملني واملتعاملني ومستخدمي
الطرق تعد أولوية قصوى يف جميع أنشطة
وعمليات املؤسسة وخدماتها ،األمر الذي يؤكده
حرص مواصالت اإلمارات عىل استدامة عمليات
التطوير اإلداري ،وتعزيزها لرصيد الثقة واملكانة
التنافسية والسمعة املؤسسية اإليجابية التي
تتمتع بها عىل الصعد كافة.
ون ّوهت صقر باستمرار جهود املؤسسة يف شأن
ترسيخ ثقافة سالمة النقل لدى موظفيها ،حيث
تنظم سلسلة من الربامج واملبادرات والفعاليات
املعنية بتعزيز معايري السالمة مبختلف اللغات
من ضمنها اللغة العربية واللغة اإلنجليزية
واألوردو ،كام وتنظم زيارات ميدانية لفريق
مدققي نظام اإلدارة املتكامل يف مختلف مواقع

املؤسسة بالدولة للتأكد من التزامها بتلك املعايري.
من جانبه؛ أوضح املهندس خالد شكر ،مدير
إدارة البيئة والسالمة والصحة املهنية مبواصالت
اإلمارات ،أن الزيارات املنفذة شملت عدداً
من مواقع املؤسسة يف ديب والشارقة وأبوظبي
والساحل الرشقي ،فض ًال عن اإلدارات ذات
العالقة مبتطلبات النظام والورش الفنية التابعة
للمؤسسة ،مشرياً إىل أنه متت مراجعة الوثائق
ذات العالقة بالنظام ،مثل مؤرشات األداء
واألهداف ومستوى تحقيقها ،وخطط وسجالت
التدريب ،وخطط الطوارئ والخطط التشغيلية
لعدد من فروع املواصالت املدرسية ،ومراكز
العمليات الفنية.
ويف ختام عمليات التدقيق؛ أشاد أعضاء فريق
التدقيق باملستوى املتقدم الذي بلغته مواصالت
اإلمارات يف تطبيق متطلبات نظام السالمة
املرورية ،والذي انعكس بشكل مبارش يف تخفيض
نسبة الحوادث املرورية ونسبة اإلصابات الناتجة
عنها.
32

المسؤولية المجتمعية

عن برنامجيها “مساندة زميل” و”رحلة العمرة للموظفين”

الفوز بفئة المجال التطوعي واإلنساني في الدورة
السادسة من جائزة أفكار اإلمارات
فازت مواصالت اإلمارات بجائزة فئة اإلبداع يف مجال
العمل التطوعي واإلنساين ،ضمن فعاليات الدورة
السادسة ملؤمتر وجائزة “أفكار اإلمارات” يف دورتها
السادسة ،وذلك عن برنامجي “مساندة زميل” و”رحلة
العمرة للموظفني” اللذين تنظمهام املؤسسة لصالح
موظفيها ويشكالن عالمة فارقة من عالمات متيز بيئة
العمل لديها.
وقام عبدالله محمد مدير إدارة االتصال الحكومي
مبواصالت اإلمارات باستالم درع التكريم من الشيخ
املهندس سامل بن سلطان القاسمي ،رئيس مجلس إدارة
دائرة الطريان املدين برأس الخيمة ،بحضور فاطمة بطي
املهريي ،رئيس مجلس إدارة مجموعة ديب للجودة،
وحسني الفردان ،رئيس املجموعة الفرعية “األفكار
العربية” ورئيس مؤمتر أفكار اإلمارات ،ومحمد املطوع،
األمني العام ملجلس إدارة مجموعة ديب للجودة ،وذلك
خالل حفل تكريم الفائزين بالجائزة والذي عقد بفندق
جراند حياة يف ديب ،تحت رعاية سمو الشيخ أحمد
بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطريان املدين بديب،
الرئيس األعىل ملجموعة طريان اإلمارات ،الراعي الفخري
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ملجموعة ديب للجودة ،بحضور لفيف من الشخصيات
القيادية الحكومية والرسمية ،والفائزين يف الجائزة.
وبهذه املناسبة؛ أعربت حنان صقر املدير التنفيذي
لدائرة الخدمات املؤسسية مبواصالت اإلمارات عن
شكرها وتقديرها ملنظمي الحفل وإدارة الجائزة التي
قطعت شوطاً بعيداً يف مجال االرتقاء ببيئة األعامل
يف الدولة من خالل تشجيع املؤسسات عىل التنافس
اإليجايب ،واستثامر الفكر الخالق واملستدام ،وتعزيز
قيم اإلبداع واالبتكار املؤسيس ،وتبني أفضل املامرسات
املحلية والعاملية ،وإطالق املبادرات النوعية يف سبيل
الفوز.
وأكدت صقر فخر املؤسسة بهذا الفوز الثمني الذي
يضاف إىل رصيد املؤسسة الرثي يف مجاالت االستدامة
واملسؤولية املجتمعية ،الفت ًة إىل متيز بيئة العمل يف
املؤسسة منذ انطالقها قبل  36عاماً ،وغناها باملبادرات
التكافلية واملجتمعية ،والتي تزيد عن  17مبادرة رئيسية

يستفيد منها آالف املوظفني سنوياً ،وترتجم مبجموعها
النهج الراسخ الذي اتخذته املؤسسة يف هذه املجاالت
منذ نشأتها ،األمر الذي أمثر عن فوزها بعد ٍد واف ٍر من
الجوائز املحلية واإلقليمية والعاملية ال سيام حلولها يف
املرتبة التاسعة ضمن قامئة “أفضل  25بيئة للعمل يف
قارة آسيا” يف عام .2015
وتفصي ًال؛ أوضح عبدالله محمد مدير إدارة االتصال
الحكومي أن فوز مواصالت اإلمارات بهذه الفئة جاء عن
برنامجي “مساندة زميل” و”رحلة العمرة للموظفني”
واللذين تنظمهام املؤسسة منذ سنوات ضمن برامجها
العديدة املخصصة لالرتقاء ببيئة العمل وإسعاد
املوظفني ،حيث يعترب برنامج “مساندة زميل” مبادرة
اجتامعية إنسانية تم إطالقها بالتعاون مع جمعية
دار الرب منذ عدة سنوات ،وتجسد التكاتف والتآخي

بني موظفي املؤسسة ،حيث تتيح للموظفني تلقي
دعم مايل من زمالئهم ألسباب متعددة وطارئة ،مثل
حاجتهم لعمليات جراحية مفاجئة ،أو لسداد تكاليف
املعيشة وتعليم األطفال وغري ذلك ،وقد استفاد منها
عدة مئات من املوظفني منهم  169موظفاً خالل العام
املايض وحده ،أما برنامج “رحلة العمرة” فهو عبارة
عن برنامج داخيل يستجيب لرغبة املوظفني الراغبني
يف أداء مناسك العمرة ويساعدهم تنظيمياً فض ًال عن
تقليل التكاليف املرتتبة عليهم ،األمر الذي يعزز لديهم
النواحي الدينية والروحانية ،ويطور املعرفة الثقافية
والعالقات االجتامعية بني املوظفني ،ويسهم يف خلق
بيئة عمل مثالية من خالل تعزيز املشاركة يف الربامج
واألنشطة ،واملشاركة يف الفعاليات الخارجية ،وقد
استفاد منه قرابة 1,000
موظف خالل عام .2016
ٍ

34

صحة القلب وسالمته؟
كيف نحافظ على ّ

القلب عضو من أعضاء الجسم النبيلة ،وهو بحجم قبضة اليد ،لكنّه مع صغر حجمه ،إال أنه من
األهم عىل االطالق ،إذ يعمل ليل نهار ومن دون توقف أو كلل أو ملل ،و ُيعترب مضخة
األعضاء ّ
الحياة ،ففي ّ
كل نبضة منه حياة لإلنسان ،ولهذا كله فإ ّنه من الواجب التع ّرف عىل ما يؤثر عىل
صحة القلب وسالمته.
ّ

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

صحة القلب وسالمته:
سلوكيات تؤثرعلى
ّ
ّ
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سلوك ّيات إيجاب ّية

سلوك ّيات سلب ّية

االمتناع عن التدخني مبختلف أنواعه.

التدخني مبختلف أنواعه.

مامرسة الرياضة وامليش يومياً.

عدم مامرسة الرياضة وامليل إىل الخمول.

االبتعاد عن أسباب التوتر والقلق.

القلق والتوتر املستمر.

إعطاء الجسم حقه من النوم والراحة.

كاف.
قلة النوم ،وعدم إراحة الجسم
ٍ
بشكل ٍ

االبتعاد عن مس ّببات ارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكولسرتول.

التقليل من تناول اللحوم والشحوم.

كرثة تناول اللحوم والدهون والشحوم.

اإلكثار من أكل الخرضوات والفواكه.

قلة تناول الفواكه والخرضوات.

السمنة.
تخفيض الوزن وتجنب ّ

السمنة املفرطة وزيادة الوزن.
ّ

اإلقالل من تناول األطعمة املالحة.
مراجعة الطبيب وإجراء الفحوصات الطب ّية
الدور ّية ،وخاصة بعد سنّ األربعني.

اإلكثار من تناول املوالح.
عدم مراجعة الطبيب وإهامل إجراء الفحوصات
الطب ّية الدور ّية ،السيام بعد سنّ االربعني.

اإليجابية والسعادة

عنوان املقال:
هل يتعارض كونك لطيفاً مع نظرية التطور؟
الكاتب:
إيفا كروكو – أنرو كوملان – بريوين بولفورد
ملخص عن املقال:
حاولت املناهج املبكرة منذ ظهور نظرية التطور وحتى الستينات تفسري تطور سلوك اللطف من
خالل افرتاض أن األفراد يترصفون بشكل تعاوين لصالح مجموعاتهم أو أنواعهم ،بغض النظر عن
التضحيات الشخصية .فكيف أمكن للسكان املتعاونني الذين يزعم بقاؤهم عىل قيد الحياة بشكل
أفضل من السكان املتنافسني أن يتطوروا؟
رابط امللخص العام للمقال:
https://goo.gl/Np6p17

*حقوق املقال محفوظة لصالح :مجلة بوبيوالر ساينس  -العلوم للعموم
*حقوق الصورة محفوظة لصالح :كيشا مورس ShutterStock /
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