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النشرة اإللكترونية الشهرية

 507أﻟﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ
أﺟﺮة اﳌﻄﺎر“ ﺑﺄﺑﻮﻇﺒﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل “2017

ﺑﻴﻊ  1,063ﻣﺮﻛﺒﺔ
 12ﻣﺰاد ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ

أﺻﺪاء إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﳌﺸﺎرﻛﺔ

أﻛ ﻣﻦ  2,000ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﻮاﺻﻼت اﻣﺎرات

ﺻﻴﺎﻧﺔ اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﻔﺎرﻫﺔ

ﻣﻮاﺻﻼت اﻣﺎرات
ﻣﻨﺘﺪى اﻟﻬﻮاء
اﻟﻨﻈﻴﻒ ﺑﺄﺑﻮﻇﺒﻲ

رؤﻳﺘﻨﺎ ..ΩGóà°ùe ƒ‰h á∏eÉµàe äÓ°UGƒe

مـــــحتويــــــات العــــــدد
نشرة شهرية تصدرها إدارة االتصال الحكومي

اإلشراف العام

 507ألف عملية نقل قدمتها
“أجرة المطار” بأبوظبي من عام 2017

حنـان محمد صقر

مدير التحرير
عبد اهلل محمد حسن

هيئة التحرير
هند شاكر
حسام عرفة
إيمان األميري

الرؤية

“اإلمارات للنقل والتأجير” يبرم عقودًا
بقيمة  32مليون منذ مطلع ديسمبر

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
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

فاضل عطااهلل
“المستويات المرتفعة لرضا
المتعاملين هي أهم تكريم”

الموقع اإللكترونيwww.et.gov.ae :

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

منها  575عملية نقل خاصة ألصحاب الهمم وكبار السن

مواصالت اإلمارات 507 :ألف عملية نقل قدمتها “أجرة المطار” بأبوظبي في عام 2017
كشفت مواصالت اإلمارات متمثلة بدائرة النقل والتأجري والتأجري ،وانسجاماً مع أهداف املؤسسة االسرتاتيجية،

الهمم وكبار السن ،حيث تتوفر يف األسطول مركبات

عن تقدميها  507,645خدمة نقل يف عام ( 2017حتى تقدم مواصالت اإلمارات ومن خالل رشكة “أجرة املطار”

تراعي احتياجات أصحاب الهمم وكبار السن وهي

نوفمرب منه) من خالل رشكة “أجرة املطار” بإمارة خدماتها وفق أعىل معايري الجودة والراحة والسالمة

مجهزة بأعىل معايري الراحة والسالمة واألمان لخدمة

أبوظبي ،بنا ًء عىل حق االمتياز املمنوح للمؤسسة من واألمان واالنتظام ،ومبستوى عاملي يفوق خدمات
سيارات األجرة يف الكثري من العواصم املشهورة عاملياً،
قبل مركز النقل املتكامل باإلمارة.

هذه الفئة.
وقال املهريي إنه يف إطار تقديم خدمة مواصالت متميزة

وقال وليد املهريي املدير التنفيذي لدائرة النقل والتأجري وذلك باعتبارها املؤسسة الحكومية الرائدة يف تقديم

لألفراد ،تتم متابعة عمليات النقل عن طريق نظام

مبواصالت اإلمارات ،إنه يف إطار مساعي مواصالت خدمات النقل وفق أعىل املعايري املعمول بها وأرفع

إلكرتوين مبارش  Taxi Dispatch Systemيعمل عىل

اإلمارات املستمرة لضامن تقديم خدمات النقل املتعدد مستويات الجودة.

تتبع املركبات ،ويتم تزويد كل مركبة أجرة بكامريات
ورصح املهريي أن “أجرة املطار” قدمت خدمات عالية داخلية خاصة تابعة ملركز املتابعة والتحكم يف إمارة
املستوى للمسافرين القادمني إىل املطار ،واملتجهني إىل أبوظبي ،وذلك لضامن السالمة واألمان ملستخدمي
أي وجهة داخل حدود الدولة ،طيلة أيام األسبوع وعىل مركبات األجرة والسائقني عىل حد سواء ،عالو ًة عىل
مدار الساعة ،من خالل أسطول أجرة املطار املكون من تقييم أداء السائقني عىل مدار الساعة من حيث االلتزام
 222مركبة مجهزة وفق أرقى املعايري العاملية ،منها  207بقواعد السري واملرور وتنفيذ متطلبات مركز النقل
سيارة فاخرة من طراز مرسيدس فيتو ،و 15مركبة من املتكامل.
يذكر أن مواصالت اإلمارات دشنت يف أكتوبر من العام
طراز تويوتا كامري.
وأشار املهريي إىل أن “أجرة املطار” نفذت ومن خالل الحايل املرحلة األوىل من عمليات “أجرة مواصالت
 322سائقاً وسائقة متميزين وأكفاء  507,645عملية اإلمارات” يف أبوظبي ،لتكون أحدث رشكة تنضم إىل
نقل بإمارة أبوظبي منذ مطلع العام املايض وحتى مجموعة الرشكات املشغلة لخدمات األجرة للركاب يف
نوفمرب املايض ،منها  575عملية نقل خاصة ألصحاب اإلمارة.
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استثمـــــــــار

منذ افتتاحها في يوليو 2016

أكثر من  2,000مركبة تستفيد من خدمات
وحدة اإلمارات لصيانة المركبات الفارهة

الرئييس للوحدة يف شارع الشيخ زايد بديب مع مطلع عام اإلمارات لصيانة املركبات الفارهة ،أنها مختصة يف
 ، 2019فض ًال عن مضاعفة الطاقة االستيعابية للوحدة خدمة وصيانة املركبات الفارهة والرياضية ،ومزودة بكافة
وتدشني خدمات إضافية تلبي تطلعات املتعاملني وتحقق اإلمكانيات البرشية واملادية الكفيلة بأداء املهام عىل النحو
مؤرشات السعادة املستهدفة لهم ،مؤكداً أن املؤسسة األمثل ،حيث تضم الوحدة كوادر فنية متخصصة ذات خربة
تسعى للدخول كالعب رئييس ومؤثر يف سوق خدمة يف التعامل مع املركبات الفارهة ومؤهلة ومدربة مبرجعيات
السيارات الفاخرة والفارهة يف الدولة ،حيث تعمل عىل مصنعية ،وتعمل عىل تطبيق املعايري واملواصفات الخاصة
دراسة وتقييم منظومة التعامل مع األفراد من العمالء ،بالرشكات األم للسيارات ،وتنفذ عمليات الصيانة بجودة
وتجهيز البنية التحتية الالزمة من معدات وخالفه  ،مبا واحرتافية تلبي توقعات املتعاملني  ،من ّوهاً بالبنية التحتية

• الوحدة األوىل من نوعها عىل املستوى الحكومي.
• تدشني املقر الرئييس يف ديب مع مطلع عام .2019

ومتميزة يف التعامل مع مركبات شديدة الحساسية.

كشفت مواصالت اإلمارات ممثلة بـوحدة اإلمارات لصيانة

من جانبه؛ أوضح املهندس فاضل عطاالله ،مدير ـوحدة فئة “فارهة” من مختلف الطرازات واملصنعة حتى 2017

يحقق التأهيل الكايف للفنيني العاملني بصورة احرتافية املتطورة املتوفرة يف الوحدة السيام أحدث األجهزة التي
ميكنها خدمة واستقبال كافة أنواع املركبات املصنفة ضمن

املركبات الفارهة ( إميريتس موتو ) – إحدى الوحدات

واملشاريع التابعة لدائرة الخدمات الفنية مبواصالت من األفراد واملؤسسات والرشكات الخاصة ،وقد استطاعت
اإلمارات– عن تقديم خدماتها ألكرث من  2,000مركبة خدمة أكرث من  2,000مركبة فارهة منذ تدشينها يف يوليو
خدمات نوعية ملتعامليها
فارهة منذ افتتاح الوحدة يف يوليو  2016وحتى نوفمرب  ،2016مؤكداً أن الوحدة تقدم
ٍ
من العام املايض.

مبا يتوافق مع أفضل املعايري العاملية ،إىل جانب الحرص

وأفاد املهندس عامر الهرمودي املدير التنفيذي لدائرة عىل كفاءة أداء العاملني ،واالحرتافية يف تقديم الخدمات،
الخدمات الفنية مبواصالت اإلمارات ،بأن الورشة الفنية واألسعار التنافسية باعتبارها أحد أهم ركائز النجاح،
األوىل لوحدة اإلمارات لصيانة املركبات الفارهة والواقعة والسبيل للنمو املستدام لألعامل.
يف املنطقة الصناعية  12مبدينة الشارقة ،هي أول وحدة وأعرب الهرمودي عن إشادته بجهود الوحدة والعاملني
فنية متخصصة تستقبل املركبات من الطرازات الفاخرة فيها ،مشرياً إىل خطة املؤسسة املستقبلية يف افتتاح املبنى
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استثمـــــــــار

وتشمل يب إم دبليو ،ومرسيدس ،وبورش ،ورنج روفر ،املركبة التلقايئ ،وعالج اهتزاز املركبة عىل الرسعات العالية،
عالوة عىل إصالح الصدمات البسيطة من دون طالء،

وجاكوار ،وأودي ،وغريها.
وتفصي ًال قال عطاالله ،بأن لدى الوحدة حزمة من الخدمات وخدمات تقنية النانو سرياميك لحامية طالء املركبات.

مغطاة بالضامن  ،منها توفري قطع الغيار وبرامج الصيانة وأضاف أن “إميريتس موتو” بالشارقة تضم  20حارة وتبلغ
واإلصالح ،وصيانة وإصالح جميع األعطال كتلك املتعلقة طاقتها االستيعابية  15مركبة ألغراض األعامل امليكانيكية،
باملحركات وناقل الحركة والكهرباء وفحص الكمبيوتر ومركبتني ألعامل صيانة الهياكل وإصالح الحوادث ،
وأنظمة التكييف ،وصبغ املركبات ،وفحص وتشخيص وتستقبل عمالءها بشكل يومي عدا الجمعة من السابعة
املركبات ألغراض التقييم والرشاء ،إىل جانب إصالح صدمات صباحاً وحتى الثالثة مسا ًء.
الحوادث عىل اختالفها البسيطة واملتوسطة والجسيمة ،يذكر أن دائرة الخدمات الفنية مبواصالت اإلمارات تضم
وموازنة أنظمة التعليق للمركبة “معايرة زوايا العجالت” عدداً من املراكز والوحدات العاملة يف مجاالت فنية
وتوفري وتبديل اإلطارات مع امليزان ،وتقديم خدمات مختلفة والتي تقدم خدماتها املتطورة يف جميع مناطق
تخصصية فنية ملحرتيف القيادة مثل عالج مشاكل انحراف الدولة.
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نحو  80مركبة متنوعة للوفاء بمتطلبات العقود

وإمكاناته لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة ملتعامليه الدراجات النارية ،حيث ميتلك املركز قاعدة ثرية تشمل

“اإلمارات للنقل والتأجير” يبرم عقودًا بقيمة  32مليون
منذ مطلع ديسمبر

مبا يفوق توقعاتهم ،وذلك عرب أسطول مركباته الضخم نخبة من املتعاملني الرائدين من بينها مجموعة طريان

مت ّكن مركز اإلمارات للنقل والتأجري -عضو مجموعة
مراكز األعامل التابعة ملواصالت اإلمارات -من توقيع
مجموعة من العقود الجديدة واملجددة واملضافة خالل
الربع الرابع من العام املايض مع عدد من املتعاملني
يف القطاعني الحكومي والخاص ،وذلك بقيمة تناهز 32
مليون درهم ،وملدد متفاوتة متتد بني  3إىل  4سنوات.
وعزا بدر العطار املدير التنفيذي لدائرة الخدمات

اللوجستية مبواصالت اإلمارات اإلنجازات املحققة إىل للوفاء مبتطلبات العقود ،تشمل أكرث من  52حافلة
رصيد الخربة التي متتلكها مواصالت اإلمارات والتي متتد و 15مركبة تعمل بالغاز ،وعرش دراجات نارية ،وذلك

الذي يبلغ نحو  4,000مركب ٍة متنوعة ،يقودها قرابة اإلمارات ،اتصاالت ،إمبوست ،أمريكانا ،برنامج الشيخ
سائق مؤهل تلقوا برامج تدريبية متعلقة زايد لالسكان ،إضافة إىل عدد من الجامعات واملعاهد
2,000
ٍ
بالسالمة املرورية ،واإلسعافات األولية ،وغريها من واملؤسسات يف الدولة.
الربامج املتعلقة بتطوير الخدمة ،واالرتقاء مبستوى
العاملني عىل اختالف تخصصاتهم.
وأضاف الصيداوي 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

ألكرث من  35عاماً ،عالو ًة عىل الجهود النوعية التي تبذلها ضمن باقة الخدمات املتميزة عالية الجودة والكفاءة
إدارة املركز وفرق العمل ،مثنياً عىل الثقة املتنامية التي التي يقدمها املركز عىل مستوى إمارات ديب والشارقة
يحظى بها املركز لدى متعامليه ورشكائه يف السوق ،وعجامن ،والتي أمثرت عن تعزيز املوقع التنافيس
والتي سمحت بتحقيق هذا النمو القيايس واإليجايب يف للمؤسسة ،واستقطاب وتجديد وتوسيع عدد من
عدد وحجم العقود الجديدة واملجددة واملضافة التي العقود مع مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة
ملدد تعاقدية متفاوتة.
يحققها املركز باضطراد.

وأوضح العطار أن مركز اإلمارات للنقل والتأجري سيقوم من جانبه؛ أشار طارق الصيداوي ،مدير مركز اإلمارات
مبوجب العقود الجديدة بتوفري نحو  80مركبة متنوعة للنقل والتأجري ،إىل أن املركز يستثمر كافة جهوده
11
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ً
مقارنة بنفس الفترة من عام  2016رشائح الجمهور املستهدف بشفافية وسهولة تامة.
زيادة إيرادات الربع الثالث بنسبة %13
وأشار مدير الوطنية للمزادات إىل أنه تم خالل
“الوطنية للمزادات” :بيع  1063مركبة في  12مزاد
الربع الثالث من عام  2017تنظيم  12مزاداً،
2017
عام
من
الثالث
الربع
خالل
بيعت خاللها  1063مركبة من املركبات املستعملة،
موضحاً بأن املشاركة يف مزادات املركز متاحة
للجمهور من خالل عدة قنوات ،منها التسجيل
واملشاركة من خالل املوقع اإللكرتو ين �www.al
. wataneya.ae
وأضاف سلامن بأن املركز يحرص عىل تقديم
الخدمات للمتعاملني وفق أعىل معايري الجودة
والكفاءة ومبا يوفر الجهد والوقت ،عرب عرض

كشف مركز الوطنية للمزادات -عضو مجموعة
مراكز األعامل التابعة ملواصالت اإلمارات -عن أن
ارتفاع الطلب عىل سوق املركبات املستعملة يف
الدولة انعكس عىل زيادة الطلب عىل املركبات
املستعملة املعروضة يف مركز الوطنية للمزادات،
وبذلك حقق زيادة يف نسبة اإليرادات خالل الربع
الثالث من العام املايض بلغت نسبتها  13%يف
13
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املركبات من خالل الربامج الذكية لجميع فئات
الجمهور بشفافية وسهولة تامة ،إضافة إىل عرض
مواصفات املركبات وأسعار املزادات وغريها من
املعلومات التي قد يحتاجها املتعامل  ،ما ميكنه
االطالع عىل املركبات دون عناء الوصول إىل املركز.
وقد حدد املركز عىل موقعه رشوط وأحكام املشاركة
يف املزادات ،مشرياً أنه ميكن للراغبني الحصول عىل
املعلومات واالستفسارات التواصل مع املؤسسة
عىل الرقم املجاين ملركز االتصال .8006006

اإليرادات مقارن ًة بنفس الفرتة من عام .2016
السيد سلامن محمد إبراهيم مدير مركز
وأفاد ّ
الوطنية للمزادات ،بأن النتائج اإليجابية التي
تحققت خالل العام املايض تعد دلي ًال واضحاً عىل
مدى ثقة املتعاملني بالخدمات التي يقدمهاّ املركز
وقدرته عىل الوفاء بالتزاماته  ،كام أنه يعكس مت ّكن
املركز من تحقيق املشاركة الفاعلة مع مختلف
12

استثمـــــــــار

عرضت حافلة كهربائية ومركبة محولة للعمل بالغاز الطبيعي

أصداء إيجابية لمشاركة المؤسسة في منتدى الهواء
النظيف بأبوظبي

وأ ّكد البلويش أن املؤسسة شاركت
بجناح ممي ٍز عرضت املبارك مببادرات املؤسسة التي تجسد حرصها عىل اإلسهام
ٍ
فيه حزمة من الخدمات واملبادرات البيئية الرائدة التي الفاعل يف تعزيز االستدامة البيئية يف الدولة.
نالت أصداء إيجابية وحظيت باهتامم واسع عىل مستوى وأوضح البلويش أن مشاركة املؤسسة يف املعرض أتاحت
الخرباء يف البيئة واألفراد املهتمني عىل ح ٍّد سواء ،مشرياً إىل الفرصة لتعريف الزوار واملشاركني باإلنجازات التي حققتها
أن منصة املؤسسة استقبلت سعادة رزان خليفة املبارك مواصالت اإلمارات يف مجال االستدامة ،حيث أحدثت نقلة
أمني عام هيئة البيئة بأبوظبي ،حيث اطلعت عىل الحافلة نوعية بإطالقها سلسلة من املشاريع منها تحويل املركبات
املدرسية الكهربائية التي تعد األوىل من نوعها عىل املستوى للعمل بالغاز الطبيعي ،وتجديد اإلطارات ،والغسل الجاف،
اإلقليمي ،ودشنت مواصالت اإلمارات مرحلة التشغيل وتعزيز أسطول مركبات املؤسسة بالسيارات الكهربائية
التجريبي لها خالل شهر نوفمرب املايض ،كام اطلعت املبارك الصديقة للبيئة ،وتطبيق خطط تطوير نظام االستدامة
عىل
منوذج ملركب ٍة تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي من ومعايريها يف مباين املؤسسة ومرافقها وعملياتها التشغيلية
ٍ

قبل مركز االتحاد لتحويل املركبات للعمل بالغاز الطبيعي واإلدارية ،وغريها من املشاريع التي تلبي طريف املعادلة
–أحد مراكز األعامل التابعة للمؤسسة -مشرياً إىل إشادة بنجاح ،أي النجاح االستثامري واالستدامة معاً.
اختتمت مواصالت اإلمارات مشاركتها يف أعامل الدورة املستقبلية» باعتبارهام منصة للجهات التنظيمية وخرباء
األوىل من “منتدى الهواء النظيف” و”معرض تقنيات االستدامة والبيئة من مختلف القطاعات ،ويتم فيهام
جودة الهواء املستقبلية” اللذين استضافتهام “هيئة البيئة تبادل املعرفة والخربات فيام يتعلق بتطوير السياسات
– أبوظبي” و”دائرة التنمية االقتصادية وذلك عىل مدى البيئية ومواضيع االبتكار وتبني التقنيات الحديثة ،األمر
يومني يف منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات بإمارة الذي يرتجم حرص املؤسسة وفق توجهاتها وأهدافها
أبوظبي.

االسرتاتيجية عىل االستدامة البيئية ومقتضياتها ،وتعزيز

وقال السيد عارف البلويش مدير إدارة التسويق مبواصالت مامرسات التنمية الخرضاء يف جميع مبادراتها ومشاريعها
اإلمارات ،إن املؤسسة حرصت عىل تقديم الرعاية واملشاركة وخدماتها املقدمة ،ومبا يواكب خطط ورؤى القيادة
يف «منتدى الهواء النظيف» و«معرض تقنيات جودة الهواء الرشيدة الطموحة لتحقيق التنمية املستدامة الشاملة.
15
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زيــــــــارات

تعزيزًا للشراكة االستراتيجية التي تربط الجانبين

استقبال وفد من “الداخلية” الستعراض ممارسات
المؤسسة في السالمة وتدريب السائقين
استقبلت مواصالت اإلمارات وفداً من وزارة
الداخلية زار املؤسسة بهدف تعزيز عالقات
التعاون املشرتك ،وتبادل الخربات واالطالع عىل
أفضل التجارب واملامرسات التي يتم تطبيقها
يف املجاالت املختلفة السيام املرتبطة بتدريب
السائقني ،وإجراءات السالمة ،إضافة إىل إجراءات
العملية التشغيلية الخاصة بالنقل املدرسية.

17

النرشة اإللكرتونية الشهرية ملواصالت اإلمارات  -العدد 56

وكان يف استقبال الوفد الزائر السيد خالد شكر
مدير إدارة البيئة والصحة والسالمة املهنية،
والسيد طارق العبيديل مدير عمليات املواصالت
املدرسية ،فيام ترأس وفد وزارة الداخلية املقدم
حمد النعيمي نائب مدير اإلدارة العامة لرتخيص
اآلليات والسائقني ،وضم اللقاء عدداً من
املختصني من الجانبني.

ورصح السيد خالد شكر ،بأن الزيارة تؤكد عمق
عالقات التعاون والرشاكة التي تجمع الطرفني يف
مجال الخدمات املشرتكة ،ومبا يحقق توجهات
الدولة خاصة يف مجال االستفادة من أفضل
املامرسات املطبقة ،وتبادل الخربات التي تسهم
يف تحقيق النهضة التنموية الشاملة يف كافة
القطاعات الحكومية ،مؤكداً سعي مواصالت
اإلمارات إىل تقديم خدماتها يف شتى املجاالت
ضمن منظومة عمل متوازنة ،وعىل قد ٍر عالٍ من
الحداثة والتطور متبعة بذلك أفضل املامرسات
العاملية واملعتمدة ،التي تضمن راحة املتعاملني
وتحقق سعادتهم.
وجرى خالل اللقاء تقديم عروض مرئ ّية تخص
إجراءات وأنظمة السالمة املطبقة يف املؤسسة،
واجراءات التشغيل الخاصة بالنقل املدريس،
واستعراض التحديات التي تواجه املؤسسة،
إضافة إىل إجراءات التدريب املتبعة يف املعهد،
عالو ًة عىل بحث عالقات الرشاكة االسرتاتيجية
التي تربط الجانبني ،وسبل تعزيزها وآليات
تطويرها مبا يخدم املصالح املشرتكة ،ال سيام
دعم املبادرات واملشاريع النوعية ،حيث تعرف

الوفد عىل الخدمات التي تقدمها املؤسسة
لتدريب السائقني من خالل معهد مواصالت
اإلمارات للسياقة ،والخدمات املتن ّوعة التي
يوفرها املعهد ملختلف فئات وأنشطة النقل،
إضافة إىل مرافق املعهد والخدمات املقدمة،
السيام خدمات الفحص والنظام الذيك الختبار
السائقني وقسم فحص السائقني باملعهد التابع
إلدارة ترخيص السائقني ،إىل جانب استعراض
إجراءات السالمة املتبعة يف املؤسسة ،والتعرف
عىل أفضل املامرسات املتبعة يف إدارة عمليات
أسطول النقل من الحافالت املدرسية.
ويف ختام الزيارة أشاد وفد الوزارة بجهود
مواصالت اإلمارات يف تقديم خدمات شاملة
ومتكاملة يف قطاع النقل واملواصالت ،والتي من
شأنها اإلسهام يف تحقيق أقىص درجات السالمة
واألمان للمنقولني ومستخدمي الطريق كافة.

16

رواد التميز

نلتقي يف هذا العدد املهندس فاضل عطاالله
مدير وحدة اإلمارات للمركبات الفاره ًة ،حيث
تطرق الحوار إىل نشأته ومسريته املهنية وصوالً
إىل انتسابه للمؤسسة ،وكذلك إىل واقع وآفاق
ومنجزات الوحدة ،فإىل التفاصيل..

فاضل عطااهلل

ً
الفارهة:
مدير وحدة اإلمارات للمركبات
“المستويات المرتفعة لرضا المتعاملين هي أهم تكريم”
تعبير يشير إلى مدى محبة الموظفين للمؤسسة وإحساسهم بمشاعر االنتماء للعائلة
 “ولد المواصالت”ٌ
الكبيرة ولألب والقدوة.
 الوحدة مستمرة في االرتقاء وتسجيل النجاحات ،وقد استطاعت في مدة قصيرة الوصول لتصنيف فئة Aبين الورش السيما لدى شركات التأمين.
 أهم التحديات التي تواجهنا في الواقع هي بناء الخبرة الفنية لدى الكادر التقني في مجال صيانة المركباتالفارهة الحديثة.
 -درسنا السوق جيدًا ورصدنا احتياجاته ،وسيتم اإلعالن عن خدمات وباقات جديدة للوحدة في القريب العاجل.

بدأت عالقته مع مواصالت اإلمارات متعام ًال قبل أن ينضم إىل أرستها منذ عدة سنوات ،ورسعان ما أصبح
مديراً لواحد ٍة من أحدث وحداتها الفنية ،ناق ًال معه خرباته املهنية والعلمية املتنوعة واملمتدة يف مجال
وتوجها علمياً
الهندسة امليكانيكية وصيانة السيارات وإدارة األساطيل ،والتي بدأها عملياً منذ أيام طفولتهّ ،
بالدراسة التخصصية ،ثم مهنياً بالعمل لدى كربيات املؤسسات يف الدولة..
19
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الرجاء التفضل بتقديم نبذة شخصية ،النشأة
والوضع العائيل والتأهيل األكادميي..
أنا فاضل علمي عطالله ،عمري  42سنة متزوج
ولدي ثالثة أطفال ،حاصل عىل بكالوريوس
الهندسة امليكانيكية ،تخصص محركات االحرتاق
الداخيل.
فلسطيني األصل ،ومن مواليد إمارة الشارقة،
وقد انتقلت مع العائلة للعيش يف إمارة رأس
الخيمة حني كنت يف سن  6سنوات ،ثم أنهيت
هناك دراستي الثانوية ،وسافرت للخارج إلكامل
دراستي الجامعية.
حبذا لو تقدمون لنا نبذة عن مسريتكم املهنية.
بدأت االنخراط يف سوق العمل منذ نعومة
أظافري ،حيث كانت أول وظيفة شغلتها يف قسم
قطع الغيار يف إحدى وكاالت السيارات الشهرية
بالدولة ،وكان عمري آنذاك  12سنة (وذلك يف

إطار برامج العمل الصيفي للطلبة) ،ثم دأبت
عىل االلتحاق بهذا الربنامج كل صيف ،فتنقلت
بني ورش الوكاالت وورش مالك األساطيل
للمركبات الثقيلة أيضاً.
بعد إنهاء دراستي الجامعية وعوديت من
الخارج؛ التحقت مبؤسسة بريد اإلمارات يف عام
 2001للعمل فيها بوظيفة مهندس آالت قوى
كهروميكانيكية يف مركز الفرز اآليل ،وبقيت يف
املنصب حتى عام  ،2007ثم انتقلت للعمل
يف موسسة إمبوست ،مديراً لالسطول ،وظللت
كذلك إىل حني التحاقي بفريق العمل مبواصالت
االمارات عام .2013
متى كان انتسابكم ملواصالت اإلمارات ،وكيف
كان تطوركم يف السلم الوظيفي؟
كان انتسايب ملواصالت اإلمارات يف شهر أبريل من
سنة  ،2013حيث كان أول منصب أشغله فيها
هو منصب مدير تطوير األعامل ،وبقيت كذلك
حتى نهاية  ،2013ثم انتقلت لدائرة الخدمات
الفنية ،وشغلت منصب مدير وحدة اإلمارات
للمركبات الفاره ًة ،ثم تم تعييني يف منصب
مدير التطوير الفني وتكليفي مبهام إدارة وحدة
املركبات الفارهة أيضاَ.
18

كيف ترون بيئة العمل يف املؤسسة؟
سأخترص اإلجابة بتعبري قريب عىل قلبي ،مل
أسمعه إال يف مواصالت اإلمارات ،أال وهو “ولد
املواصالت” ،ألنه يشري إىل مدى محبة املوظفني
للمؤسسة وإحساسهم مبشاعر االنتامء للعائلة
الكبرية ولألب والقدوة.
حبذا لو تقدمون لنا ملحة عن الوحدة :سنة
التأسيس ،الخدمات املقدمة ،التجهيزات املتوفرة،
عدد عمليات الصيانة التي تم تقدميها..
مل ميض عىل افتتاح الوحدة وقت طويل ،إذا أنها
بارشت تقديم خدماتها يف يوليو من العام ،2016
وذلك يف املنطقة الصناعية  12مبدينة الشارقة،
وقد متكنت من خدمة ما يتجاوز  2,000مركبة
خالل الفرتة منذ االفتتاح وحتى نوفمرب .2017
وبالحديث عن الخدمات التي تقدمها الوحدة
فيمكن القول أنها توفر طيفاً واسعاً من الخدمات
للمركبات الفارهة والرياضية ،وأهمها الصيانة
واإلصالح بجميع االختصاصات (محركات،
وناقل الحركة ،والكهرباء ،وفحص الكمبيوتر)،
وصبغ املركبات ،وإصالحات الحوادث البسيطة
واملتوسطة والجسيمة ،وكذلك إصالحات نظام
التكييف مع الضامن ،عالو ًة عىل إجراء موازنة
21

النرشة اإللكرتونية الشهرية ملواصالت اإلمارات  -العدد 56

أنظمة التعليق للمركبة (معايرة زوايا العجالت)،
وعالج مشكالت انحراف املركبة التلقايئ ،وتوفري
وتبديل اإلطارات مع امليزان وعالج اهتزاز املركبة
عىل الرسعات العالية ،إضاف ًة إىل إصالح الصدمات
البسيطة من دون طالء ،وخدمات تقنية النانو
سرياميك لحامية طالء املركبات ،وتوفري خدمات
وتقارير قياسات الشايص (القاعدة) ومبا يف ذلك
هياكل املركبات من األلومنيوم ،فض ًال عن فحص
وتشخيص املركبات ألغراض التقييم والرشاء،
وتوفري قطع الغيار وبرامج الصيانة والضامن.
عل ًام بأن الطاقة االستيعابية للوحدة تبلغ 20
مركبة/يوم ملختلف أعامل الصيانة ،وهي تتمتع
بكافة اإلمكانيات البرشية واملادية الكفيلة بأداء
املهام عىل النحو األمثل ،حيث أسست الوحدة
عىل بنية تحتية متطورة مزودة بأحدث األجهزة
التي ميكنها خدمة مختلف طرازات املركبات،
ويتم تقديم الخدمات من السابعة صباحاً
وحتى الثالثة مسا ًء من السبت حتى الخميس،
مع توفري عدد من املزايا والتسهيالت اإلضافية
السيام الضامن عىل الخدمات املقدمة ،وتوفري
قطع الغيار األصلية والخدمات بأسعار مخفضة
عن الوكاالت.

ما أهم الجوائز والتكرميات التي حصلتم عليها
بصفة شخصية أو لصالح الوحدة؟
إن مستويات رضا املتعاملني املرتفعة هي أهم
تكريم للوحدة ،أما عىل الصعيد الشخيص ،فقد
تم تكرميي عدة مرات ويف مختلف اإلنجازات،
أهمها جائزة سعادة املدير العام التقديرية.

ما أهم املنجزات والتطورات البارزة التي تحققت
يف الوحدة منذ التأسيس وحتى اآلن؟
لوحدة مستمرة يف االرتقاء وتسجيل النجاحات،
وقد استطاعت يف مدة قصرية الوصول لتصنيف
فئة  Aبني الورش السيام لدى رشكات التأمني ،كام
إن رقعة متعاملينا من األفراد آخذة يف االتساع،
ومبن فيهم موظفي املؤسسة ،أما عىل صعيد
التشغيل واملؤرشات املالية ،فقد استطاعت ما أهم التحديات التي تواجهكم يف امليدان؟ وما
الوحدة تحقيق مورشات مالية إيجابية يف زمن أهم الفرص املحتملة برأيكم.
أهم التحديات التي تواجهنا يف الواقع هي
قصري ومن أول سنة تشغيل.

20

بناء الخربة الفنية لدى الكادر التقني يف مجال
صيانة املركبات الفارهة الحديثة ،فسوق صناعة
السيارات وتطويرها ٌ
آخذ يف التطور بشكل مذهل
ورسيع ،ووصلنا اليوم ملركبات ذاتية القيادة،
ومنافسينا من الوكاالت يتدربون يف املصانع
عىل أحدث التقنيات ملوديالت سنة ،2018
ونحن بدورنا نسعى عن طريق موردي املعدات
املصنعية وأجهزة الربمجة للحصول عىل برامج
تدريبية مامثلة ،واألمر يشكل تحدياً كبرياً ،فنحن
نؤمن بأن العنرص البرشي له األثر األكرب يف نجاح
أي عمل.
فرصنا جيدة والحصة السوقية غنية وواسعة،
ونحن نعمل لالستحواذ عليها ،ومن املبرشات
عىل هذا الصعيد أن املتعاملني بدؤوا فعال
بالنظر إلينا بإيجابية كبرية كخيار بديل أرخص
من الوكيل ومبستوى االحرتافية نفسه.

هل من جديد بخصوص افتتاح فرع الوحدة يف
ديب؟ وهل سيتم افتتاح فروع يف إمارات أخرى؟
نعم؛ من املستهدف أن يكون االفتتاح مع نهاية
العام  ،2019والخطة االسرتاتيجية للوحدة
تتضمن التوجه إىل سوق أبوظبي يف السنوات
القادمة بعد تأمني حصتنا وتواجدنا يف سوق ديب
والشارقة ثم باقي اإلمارات بإذن الله.

حبذا لو تقدمون نبذة عن مرشوع الحافلة
الكهربائية منذ البدايات وحتى اآلن.
جاء مرشوع الحافلة الكهربائية ،والتي تعترب أول
حافلة مدرسية تعمل بالطاقة الكهربائية عىل
املستوى اإلقليمي؛ يف سياق حرص املؤسسة عىل
تعزيز مساهامتها البيئية لرتجمة توجهات دولة
اإلمارات وخططها املستدامة يف مجال الطاقة
الخرضاء ،السيام ما نراه من تحول عاملي نحو
ما خططكم املستقبلية لتطوير أعامل الوحدة املركبات الكهربائية والهجينة.
وتعزيز حضورها؟
نحن بصدد البدء يف إطالق خطة تسويقية معدة وقد تم يف نوفمرب املايض إطالق مرحلة التشغيل
مسبقاً ،كام إننا درسنا السوق جيداً ورصدنا التجريبي بعد مدة طويلة من أعامل التطوير
احتياجاته ،وسيتم كذلك اإلعالن عن خدمات والتجريب واالختبارات مع الرشكة املصنعة ،وعىل
وباقات جديدة للوحدة يف القريب العاجل ..التوازي إنجاز برامج التدريب والصيانة والدعم
23
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لفرق العمل املعنية بالتشغيل ،إذ تستوعب
الحافلة  45طالباً وطالبة ،ومتتاز بأنها ال تطلق
انبعاثات غازية وال تسبب أي تلوث ،لخلوها
من محرك يعمل بالوقود البرتويل ،بينام تستهلك
مثيالتها من الحافالت التقليدية ما يعادل 0.347
لرتاً من الوقود للكيلومرت الواحد ،عل ًام بأن
املنظومة الحالية قادرة عىل شحن بطاريات
الحافلة بشكل كامل يف غضون  4ساعات فقط،
والتي تسمح لها بالسري ملسافة تصل إىل 100
كم يف ظروف تشغيلية قاسية تشمل تشغيل
التكييف بالقوة القصوى وجميع اإللكرتونيات
األخرى ،فيام تبلغ املسافة املقطوعة يف ظروف
التشغيل العادية  150كم ،مع التنويه إىل أن
الحافلة حافظت يف القراءات املرصودة عىل سعة
تخزين يف بطارياتها بلغت  25%كطاقة احتياطية
لضامن استمرارية التشغيل يف الحاالت الطارئة.
وتنظر اإلدارة العليا للمؤسسة إىل ما تحقق عىل
صعيد هذا املرشوع بإيجابية كبرية ،عىل أمل
أن ميهد هذا املرشوع لرفد أسطول املؤسسة
باملزيد من املركبات الكهربائية بعد إنهاء مرحلة
التشغيل التجريبي.

كلمة أخرية..
أوجه كلمة تحية وشكر لكل زماليئ وإخواين
باملؤسسة ،وكيل ثقة بقدرتنا جميعاً عىل تخطي
تحديات التحول والتغيري الحالية بنجاح ،وتحقيق
إنجازات ستعزز من مكانة املؤسسة الريادية
وترفع رصيدها من النجاحات بإذن الله ،ألن
فريق العمل باملؤسسة يضم كوادر متميزة قادرة
عىل ذلك دون أدىن شك ..وفقنا الله وإياكم
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مقدمًا  1,192دورة تدريبية

مركز مواصالت اإلمارات للتدريب يد ّرب أكثر من  30ألف متدرب في 2017
مت ّكنت مواصالت اإلمارات من خالل مركز مواصالت
اإلمارات للتدريب من تقديم  175,106ساعات تدريبية
توزعت يف  1,192دورة تدريبية واستفاد منها 30,318
سائقاً ومرشفة نقل وسالمة خالل العام  2017وذلك يف
سبيل تحقيق أهدافها الرامية إىل توفري كافة متطلبات
ومعايري السالمة التي تكفل سالمة املنقولني مبختلف
فئاتهم.
وأفاد عبدالله املدحاين مدير مركز مواصالت اإلمارات
للتدريب ،بأن مواصالت اإلمارات حريصة عىل توفري
وسيلة نقل آمنة ومريحة للمنقولني من خالل سائقني
ومرشفات أكفاء وفق أفضل النظم واملامرسات العاملية
املتبعة ،وذلك يف سبيل تحقيق أهدافها والرامية إىل
تحقيق السالمة ،وإسعاد املتعاملني.
وأوضح املدحاين أن جميع املتدربني خضعوا لربامج
تدريبية نظرية وورش عمل وجلسات نقاشية تقيس
مستوى املعرفة واملهارة للمتدرب بعد تلقيه الدورة
اق
التدريبية ،مبا يعكس قيمها يف الوصول إىل مستوى ر ٍ
من الخدمة ينسجم مع أفضل املامرسات ومعايري التميز،
ويضمن راحة متعامليها ورشكائها ويحقق سعادتهم.
25
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وأشار املدحاين إىل أن املركز يش ّكل دع ًام ملنظومة
التدريب والتأهيل التي متتلكها املؤسسة ،من خالل
تدريب جميع سائقي ومرشفات النقل والسالمة العاملني
باملؤسسة ،مبختلف أنشطة القطاعات االستثامر ّية
ّ
كالليموزين ،والنقل البرتويل ،والنقل اللوجستي ،والنقل
املدريس ،كان من آخرها تأهيل الكادر البرشي ملرشوع
“أجرة مواصالت اإلمارات” الذي أطلق يف أكتوبر املايض
يف أبوظبي ،حيث تم يف هذا اإلطار إنجاز  11برنامجاً
تدريبياً متنوعاً يستغرق  200ساعة تدريبية نظرية
وعمل ّية ّ
لكل متد ّرب.
هذا إىل جانب تدريب السائقني واملرشفات العاملني
مبختلف أنشطة القطاع الخاص ،من خالل رشكات
خاصة كمدرسة املدار العاملية ،مدرسة املروج
ومدارس ّ

العلمية الخاصة ،مدرسة جلوبال اإلنجليزية ،مدرسة
األكادميية العلمية الخاصة ،مدرسة الطموح الخاصة،
مدارس هورايزون الخاصة ،مجموعة محمد عمر بن
حيدر القابضة ،وغريها.
الجدير بالذكر ّأن املركز ومنذ افتتاحه يف  2015مت ّكن
من نيل اعتامد عدد من الجهات املحلية والعاملية ذات
الصلة ومنها عضوية الجمعية امللكية الربيطانية للحد
من الحوادث /روسبا ( ،)ROSPAواعتامد مركز أبوظبي
للتعليم التقني واملهني ( ،)ACTVETومجلس أبوظبي

للجودة واملطابقة ( ،)QCCوهيئة املعرفة والتنمية
البرشية بديب ( ،)KHDAودائرة النقل بأبوظبي
( ،)DOTفض ًال عن نيله عدداً من شهادات الجودة
( )ISO 10015، ISO 9001، ISO 18001وإحرازه
عدداً من الجوائز والتكرميات منها جائزة مواصالت
اإلمارات للريادة  ،2016والتكريم أثناء فعالية شهر
السالمة  ،2016عالو ًة عىل جائزة مواصالت اإلمارات
للتواصل الفعال.
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بمشاركة  18موظفًا من اإلدارات المعنية

تنفيذ برنامج تدريبي لـ”إعداد المدرب المعتمد”
نظمت مواصالت اإلمارات متمثلة بقسم التدريب
برنامجاً تدريبياً ملدة خمسة أيام بعنوان “تدريب
املدربني  -إعداد املدرب املعتمد” مبشاركة  18موظفاً
من اإلدارات املختلفة باملؤسسة ممن تتعلق مهامهم
يف مجال التدريب ونقل املعرفة ،وذلك بهدف
رفع كفاءة املدربني الداخلني باملؤسسة وتزويدهم
مبهارات احرتافية يف مجال التدريب.
وقال السيد خالد شكر ،مدير إدارة البيئة والسالمة
والصحة املهنية مبواصالت اإلمارات؛ إن تنظيم الدورة
يعكس حرص املؤسسة عىل تنمية مواردها البرشية
ورفع كفاءتها ،وإعداد مدربني متميزين حسب كل
اختصاص ،مؤكداً أهمية تنفيذ الربنامج التدريبي،
وإسهامه يف تحقيق األهداف االسرتاتيجية للمؤسسة.
وأضاف شكر بأن املؤسسة ترتجم حرصها عرب إرشاك
املوظفني يف برامج تدريبية مستمرة ،عالو ًة عىل
جهودها الدامئة يف تحفيز مواردها البرشية ،وكذلك
تطوير وتنمية املهارات الشخصية والعلمية والعملية
لدى املوظفني ،وتعد هذه الدوارت التدريبية وسيلة
27
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مثىل لتعزيز االلتزامات واملتطلبات التنظيمية.
وأوضح شكر بأن إعداد مدربني معتمدين من
مختلف اإلدارات ومراكز األعامل يأيت ضمن سياسة
تنتهجها املؤسسة يف التطوير املستمر ملوظفيها ،وأن
الدورة التي تم تنفيذها من قبل “وايد فيو” مصممة
ليك تزود املشاركني مبعرفة ذات عمق وعىل مستوى
احرتايف مبجال التدريب ونقل املعرفة ،وكذلك رفع
كفاءة املدربني الداخليني لدى املؤسسة ،وتأهيل
طبقة من املدربني املعتمدين بطريقة مناسبة داخل
املؤسسة.

وأوضح شكر أن الدورة هي دورة تدريبية شاملة
تضمنت الكثري من التطبيقات العملية التي تم
توزيعها إىل ست وحدات ،وهي تؤهل من يلتحق بها
ألن يكون مدرباً متميزاً ،وتزوده باملهارا ت الف ّعالة
يف التواصل والتقييم والقياس ،وتكسبه األدوات
واملعارف والقناعات واملهارات املختلفة الالزمة
للمدرب املتميز ،إضافة إىل متكينه من مامرسة
مهارات التدريب الف ّعال ،الفتاً إىل خضوع جميع
املشاركني الختبار شامل يف نهاية الدورة تضمن مواد
الدورة كافة ،وحصلوا مبوجب ذلك عىل شهادة دولية
معتمدة من سويرسا.
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وفق التغييرات الجديدة التي طرأت على المواصفة الدولية ISO 9001:2015

تنظيم دورة “كبير مدققي نظام إدارة الجودة”
عقدت مواصالت اإلمارات ممثلة بإدارة البيئة والسالمة
والصحة املهنية وإدارة املوارد البرشية برنامجاً تدريبياً
تحت عنوان “كبري مدققي نظام إدارة الجودة وفق
املواصفة الدولية  ISO 9001:2015املواصفة الجديدة”،
وذلك لعدد من موظفي املؤسسة عىل مدى خمسة أيام
يف مركز مواصالت اإلمارات لتعليم القيادة يف ورسان بديب.
وقالت حنان صقر املدير التنفيذي لدائرة الخدمات
املؤسسية يف مواصالت اإلمارات ،إن الدورة تأيت يف إطار
خطط وبرامج التدريب املنتظمة يف املؤسسة ،وتنسجم
مع مبادراتها وتطلعاتها لتعزيز نظام اإلدارة املتكامل لديها
ورفده بالكوادر البرشية املؤهلة ،السيام تخريج وبناء
وتأهيل مجموعة من كبار املدققني املحرتفني املعتمدين
من الجهات الدولية ،والقادرين عىل تطبيق املواصفة
الجديدة الخاصة بنظام الجودة يف ضوء اإلصدار الجديد
للمواصفة القياسية.
وأكدت صقر أن اهتامم املؤسسة يف تطوير أنظمتها اإلدارية
عرب تطبيق نظام اإلدارة املتكامل ،شكل منعطفاً مه ًام يف
مسرية املؤسسة نحو تبنّي أفضل املامرسات ومعايري التميز
والجودة العاملية ،وأمثر عن التحسني املستمر يف خدماتها
املتنوعة ،والتي يستفيد منها قطاع واسع من أبناء املجتمع
وفعالياته االقتصادية واالجتامعية.
وتفصي ًال؛ أوضح خالد شكر عبدالقادر مدير إدارة البيئة
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والسالمة والصحة املهنية مبواصالت اإلمارات أن  15موظفاً
وموظفة من املنتسبني للمؤسسة والذين حرضوا الدورة؛
أمتوا متطلبات الحصول عىل شهادة “كبري مدققي نظام
إدارة الجودة” ،وهي شهادة دولية معتمدة من املنظمة
العاملية للمدققني “إيركا” ،مؤكداً أن الدورة تعقد للمرة
الثانية يف املؤسسة ،ما يؤكد األهمية التي تحظى بها
“الجودة” لدى مواصالت اإلمارات ،وميثل ترجمة للجهود
املتواصلة عىل جميع الصعد لالرتقاء بها.
وأضاف شكر أن الدورة تضمنت تعريف املشاركني
بالتغيريات الجديدة التي طرأت عىل املواصفةISO
 ،9001:2015وتأهيل عدد جديد من املدققني املحرتفني
من مختلف الفئات الوظيفية ومراكز األعامل ،بهدف
تطبيق ومامرسة ما اكتسبوه يف أعاملهم واختصاصاتهم
املختلفة.
28

المسؤولية المجتمعية

لتحفيز اإلبداع زهيد التكلفة وتطبيق مبادئه في المؤسسة

تنظيم ورشة عمل “أبدع بما هو متاح”
مؤسسة ومكانتها إمنا يعتمدان عىل رصيدها
اإلبداعي ال املادي ،ولفتت إىل إمكانية تحفيز
اإلبداع وغرس مفاهيمه وأدواته وحصاد نتائجه
انطالقاً من موارد بسيطة ،وبدون كلف مادية
باهظة ،مؤكد ًة أن ورشة العمل التي جرى تنظيمها
إمنا تشكل ترجمة عملية لذلك.
وأوضحت صقر أنه تم خالل ورشة العمل ،والتي
جرى تنظيمها مبقهى يف مكان عام وبالتنسيق مع
كيميكس الب؛ تبادل األفكار واآلراء بني املجموعة
عقدت مواصالت اإلمارات مم ّثلة بإدارة التخطيط
االسرتاتيجي والتميز املؤسيس ،ورشة عمل “أبدع
مبا هو متاح” ،وذلك ملناقشة سبل تحفيز اإلبداع
زهيد التكلفة ،وكيفية تطبيق مبادئه يف أروقة
املؤسسة ،وربطه بقطاعات أعاملها االستثامرية
املختلفة.
وأفادت حنان صقر املدير التنفيذي لدائرة
الخدمات املؤسسية مبواصالت اإلمارات ،والتي
قادت الورشة بحضور لفيف من املوظفني؛
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الحارضة ،حول ما جاء يف كتاب “االبتكار ..كيف
نفعل املزيد باألقل” “Innovation.. how to
 ”do more with lessللمؤلفني “نادجي رادجو”
و”جيديب برابو” ،والذي جرى توزيعه عىل
املشاركني قبل الورشة ،ثم تطرق الحضور إىل مدى
إمكانية تطبيق أفكار الكتاب حول سبل تحفيز
اإلبداع زهيد التكلفة يف شتى مجاالت العمل
السيام مجاالت عمل املؤسسة ،وصوالً إىل وضع
التوصيات الكفيلة بذلك.

بأن اإلبداع يشكل قيمة مؤسسية رئيسية لدى
املؤسسة ،وأنها تسعى بشكل دائم إىل تعزيز قيم
اإلبداع واالبتكار لدى موظفيها ومواردها البرشية
يف مختلف القطاعات ومراكز األعامل ،وألجل ذلك
فإنها تقوم باستمرار بتنظيم ورش عمل وبرامج
تدريبية متخصصة ملوظفيها من شأنها تعزيز
مهاراتهم وتزويدهم بأحدث املعارف ذات الصلة.
وأضافت صقر ،أن اإلبداع بات قيمة تنافسية
حاسمة يف عامل األعامل اليوم ،وأن مستقبل أي
30

حمالت التوعية المرور ّية..
أداة ضرور ّية لسالمة المجتمع
السري واملرور أداة رضور ّية لألطراف املعن ّية بتثقيف
تع ّد حمالت التوعية بقواعد وأنظمة ّ
وخاصة ما يتعلق مبخاطر الطريق وإجراءات
أفراد املجتمع من السائقني ومستخدمي الطريقّ ،
تفاديها.
من ثمرات حمالت التوعية المرور ّية الدور ّية:
 #خفض معدّالت الحوادث املختلفة ،وما ينتج عنها من إصابات ومخاطر مرور ّية.
السلوك املروري املرغوب يف نفوس الشباب ورضورة التقيد وااللتزام به.
 #ترسيخ ّ

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

بالسالمة املرور ّية لدى سائقي املركبات أو الحافالت املدرس ّية.
 #نرش ودعم املعرفة ّ
بالسالمة املرور ّية ومستخدمي الطريق.
 #التوعية وسيلة التواصل بني الجهات املهت ّمة ّ
 #رفع الكفاءة املهنية لدى سائقي املركبات والحافالت املدرس ّية ومستخدمي الطريق.
 #إكساب مستخدمي الطريق النصائح واإلرشادات واملعرفة بالنظم املرورية املحققة للقيادة اآلمنة.
 #متثل وسيلة تعليم وتدريب وتثقيف دامئة وفاعلة السيام للحاصلني عىل رخص القيادة حديثاً.
 #تعريف السائقني ومستخدمي الطريق بآخر الترشيعات والقوانني املرور ّية ،والتذكري بوجوب االمتثال لها.
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اإليجابية والسعادة

عنوان املقال:
الذكاء االصطناعي واالبتكار التحوييل ملستقبل العمل
ملخص عن املقال:

ّ
“إن التعقيد الذي يتّصف به الذكاء االصطناعي يتزايد يوماً بعد آخر ،وهذا األمر مي ّكن اآلالت من أداء
بعض املهام ذات الطابع املعريف والفكري بالجودة نفسها التي يؤدّيها بها البرش ،وقد تتف ّوق عليهم يف
أدائها ،سواء تع ّلق األمر بدراسة طلب لشخص يريد الحصول عىل قرض مرصيف ،أو بكتابة تقرير حول
أداء األسهم يف البورصة .وليك تحافظ الرشكات عىل تنافسيتها ،فإ ّنها مع ّرضة للضغوط التي تجربها عىل
التغي التكنولوجي ،وتستفيد من الفرص الجديدة التي تو ّفرها
أن تعيد تنظيم نفسها ليك تستوعب وترية ّ
تلك التكنولوجيا الجديدة .وهذا األمر يتط ّلب منها إعادة النظر يف الكيفية التي ُتن َْج ُز بها األعامل – ومن
سينجزها أو باألحرى “”ما”” الذي سينجزها .ال ّ
شك يف ّأن اآلالت سوف ّ
تحل مكان بعض الوظائف التي
يقوم بها البرشّ ،
لكن السؤال املطروح هو ما عدد هذه الوظائف؟ وأين – وكيف – ميكن للتكنولوجيا
الذكية أن تساعد البرش؟ وكيف ينبغي عىل الرشكات أن تفكر يف أسلوب معالجتها لرأس املال البرشي
واالستثامر؟ وما األثر الذي سيرتكه ذلك عىل أسواق العمل والسياسات الحكومية؟

رابط امللخص العام للمقال:

https://goo.gl/6msLcA

*حقوق املقال محفوظة لصالحHarvard Business School Publishing ©2016 :
*حقوق الصورة محفوظة لصالح( ............... :حسب الصورة التي سيتم اختيارها من قبلكم)
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رسمنا
الذين
نحن
خطة االتحاد ،لم يكن
ذلك عن خبرة ،وإنما
عن إيمان بأمتنا :إيمان
بالوطن ،إيمان بضرورة
الوحدة ،ورغبة في
تحقيق المصلحة ،التي
ال تدرك إال باالتحاد

