اﻟﻌﺪد
49
57

النشرة اإللكترونية الشهرية

 887ﺣﺎﻓﻠﺔ ﳌﻮاﺻﻼت اﻣﺎرات ﺗﺨﺪم  30أﻟﻒ
ﻃﺎﻟﺒ وﻃﺎﻟﺒﺔ  69ﻣﺪرﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ

ﻣﻮاﺻــــــــﻼت اﻣــــﺎرات ﺗﻔﻮز
ﺑﺠﺎﺋﺰة ”راﻛﺰ“ ﻟﺘﻤﻴﺰ ا ﻋﻤﺎل

 30ﻣﺒﺎدرة ﳌﻮاﺻﻼت اﻣﺎرات 

" ﻋﺎم زاﻳﺪ"

رؤﻳﺘﻨﺎ ..ΩGóà°ùe ƒ‰h á∏eÉµàe äÓ°UGƒe

مـــــحتويــــــات العــــــدد
نشرة شهرية تصدرها إدارة االتصال الحكومي

اإلشراف العام

مواصالت اإلمارات توفر  47مليون لتر
مياه من خالل الغسيل الجاف للمركبات

حنـان محمد صقر

مدير التحرير
عبد اهلل محمد حسن

هيئة التحرير
هند شاكر
حسام عرفة

الرؤية

إيمان األميري

مواصالت متكاملة ونمو مستدام.

الرسالة

 1577متدرب بمعهد مواصالت
اإلمارات للسياقة يحصلون على
رخصة قيادة خالل 2017

نلتزم بتقديم خدمات النقل والتأجير والمواصالت المدرسية والخدمات الفنية واللوجستية ذات الصلة وفق معايير
األمن والسالمة المهنية والبيئية لشركائنا ومتعاملينا من المؤسسات واألفراد ،ونعمل على تنمية مواردنا المالية
في إطار من الحوكمة وإدارة المخاطر واالستثمار المجدي من خالل منظومة شاملة في قطاع النقل والمواصالت
والخدمات المتكاملة.

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

ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﻗﺎرة آﺳﻴﺎ

ﺟﺎﺋـــﺰة "آﺳﻴـــﺎ واﻟﻤﺤﻴــﻂ اﻟﻬـــﺎدي
ﻟــﺮواد ا ﻋﻤـــﺎل "APEA 2016

Middle East Business Leaders
Awards

ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻜﺎر أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت

محمد خفش
“قدمت الوحدة في عام 2017
ما يفوق  60ألف خدمة”

الموقع اإللكترونيwww.et.gov.ae :

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

انبثقت من  6محاور رئيسية مستمدة من قيم ومبادئ الشيخ زايد

 30مبادرة لمواصالت اإلمارات في “عام زايد”
كشفت مواصالت اإلمارات عن اعتامدها إطالق 30
مبادرة خالل “عام زايد” ،وذلك انسجاماً مع املبادرة
التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان رئيس الدولة “حفظه الله “ يف أن يحمل عام
 2018شعار “عام زايد” ليكون مناسبة وطنية تقام
لالحتفاء بالقائد املؤسس املغفور له الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” مبناسبة ذكرى مرور
مائة سنة عىل ميالده.
وقال سعادة محمد عبدالله الجرمن مدير عام
مواصالت اإلمارات“ :إن السري عىل نهج زايد واجب
نعتز بااللتزام به ،ونحن يف مواصالت اإلمارات وكجزء
من نسيج وطني متالحم حريصون عىل تنفيذه ،من
خالل الوفاء مبسؤولياتنا تجاه املجتمع واملساهمة يف
مبادرات العمل املجتمعي واإلنساين والخريي ،وذلك
عرب تجسيد قيم زايد الخري التي تعترب وال تزال األساس
الصلب الذي بنيت عليه دولة اإلمارات” ،مؤكداً أن
الخري وزايد وجهان لعملة واحدة.
وأشار الجرمن إىل أن مواصالت اإلمارات تعمل جاهدة
لرتسيخ هذه املبادئ من خالل وضع سياسات ومبادرات
واسرتاتيجيات من شأنها ترسيخ مفهوم املسؤولية
5
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املجتمعية مبا يصب يف خدمة الوطن واملساهمة يف
مواكبة مسرية الدولة التنموية ،وذلك استمراراً للنهج
الراسخ الذي غرسه مؤسس الدولة يف العطاء واملحبة
لشعوب املنطقة والعامل.
وأضاف أن مبادرات مواصالت اإلمارات يف “عام زايد”
ترتكز عىل  6محاور رئيسية تندرج ضمنها  30مبادرة
مجتمعية مختلفة ،ومبا يتوافق مع تنفيذ وتطبيق
التزاماتها املؤسسية يف مجال املسؤولية املجتمعية تجاه
املجتمع.
وأكد أن املبادرات ستطبق خالل العام الحايل ومبا
يعكس قيم ومبادئ الشيخ زايد ،ويرسخ الجهود الرامية
نحو تخليد ذكرى زايد كرمز الخري والعطاء ،حيث تم
استلهام محاور هذه املبادرات من عدة مفاهيم تتمثل
يف التضحية للوطن وغرس حبه والوالء له يف نفوس

مختلف األجيال ،والبذل والعطاء لكل املحتاجني ،وتعزيز
روح التعاون واالنتامء والتكافل بني أفراد املجتمع ككل.
وتفصي ًال؛ أوضحت حنان صقر املدير التنفيذي لدائرة
الخدمات املؤسسية ،بأن مواصالت اإلمارات اعتمدت
إطالق  30مبادرة متنوعة منبثقة من ما كان يحبه
مؤسس الدولة طيب الله ثراه وأرىس قيمها يف املجتمع،
الفتة إىل أن محاور املبادرات الثالثني تتمثل يف“ :من
أجلكم”“ ،التطوع املؤسيس”“ ،الحمالت التوعوية
التثقيفية”“ ،مبادرات مجتمعية”“ ،الفعاليات الوطنية
والعاملية” ،و”مبادرات رمضان” ،وسيتم تنفيذها عىل
مستويني داخيل وخارجي.
تدشني قاعة الشيخ زايد
وكشفت أن أحد أهم املشاريع التي سيتم إطالقها يف
“عام زايد” هي تدشني “قاعة الشيخ زايد” مببنى اإلدارة

العامة للمؤسسة بديب ،حيث سيتم تطوير املكتبة
الداخلية مبزيد من الكتب والوثائق والصور الخاصة
بالشيخ زايد ومآثره وإنجازاته ،إىل جانب عقد بعض
الفعاليات واملحارضات املرتبطة بعام زايد ،إضافة إىل
مجموعة من الربامج الداخلية التي ستسهم يف تعزيز
التكافل بني املوظفني ونرش مفهوم التطوع.
يذكر أن املؤسسة استهلت العام الحايل بنرش إعالنات
احتفائية بعام زايد عىل  100حافلة من أسطول حافالتها
يف مختلف مناطق الدولة ،حيث تحمل هذه اإلعالنات
صوراً وأقوال متنوعة للشيخ زايد بهدف املشاركة يف
هذه املبادرة ونرش رسائل سامية تسهم يف ترسيخ
الهوية الوطنية وتعزز قيم الوالء واالنتامء لدى مواطني
الدولة ،واملقيمني عىل أرضها عىل ح ٍّد سواء.
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أخبار رئيسية

فازت في فئتي “القائد الناجح” و”المؤسسة المتميزة في األعمال”

مواصالت اإلمارات تظفر بجائزتين من االتحاد العالمي
لألعمال لعام 2017

فازت مواصالت اإلمارات ،بجائزة االتحاد العاملي
لألعامل  BIZZللعام  ،2017وذلك عن فئتي
“املؤسسة املتميزة يف األعامل” ،و”القائد الناجح
يف مجال متيز األعامل” ،حيث تعد الجائزة واحدة
من أرقى الجوائز العاملية يف مجال األعامل والتي
مينحها االتحاد العاملي لألعامل ومقره مدينة هيوسنت
األمريكية.
وقد تسلم سعادة محمد عبدالله الجرمن مدير عام
مواصالت اإلمارات ،شهاديت الفوز بالجائزتني من
قبل حنان صقر املدير التنفيذي لدائرة الخدمات
املؤسسية ،حيث أعرب سعادته عن رسوره لفوز
املؤسسة بهذه الجائزة املرموقة والتي تنعكس بشكل
إيجايب يف حصولها عىل االعرتاف العاملي لألعامل،
باعتبارها مثرة جهود أعامل املؤسسة وأنشطتها يف
7
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قطاع النقل والتأجري والخدمات الفنية ،ونجاحها يف
الدمج بني األهداف االستثامرية واألهداف البيئية
واملجتمعية ،مؤكداً أن أهداف املؤسسة مل تقترص
عىل تحقيق األهداف وحسب ،وإمنا ترتافق مع تبني
مامرسات وتستثمر اإلبداع واالبتكار وتوظفها يف
مجال اسعاد املتعاملني والرشكاء واملوظفني واملجتمع،
مبا يؤكد التزام مواصالت اإلمارات عىل بذل جهودها
لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وتوجهات الدولة
وصوالً إىل رؤية اإلمارات .2021
وأوضح الجرمن أن نيل املؤسسة االعرتاف العاملي
لألعامل ،وحصولها بجائزة االتحاد العاملي لألعامل
عن فئتي “القائد الناجح” و”املؤسسة املتميزة يف
األعامل” يعكس الحيوية االستثامرية التي تشهدها
املؤسسة وتنامي القدرات التنافسية التي تتمتع بها

باقات خدماتها املقدمة ملختلف فئات املتعاملني
واملستفيدين ،ويشكل يف الوقت نفسه برهاناً عىل
نجاح التكامل بني كوادر املؤسسة واإلدارة العليا يف
صياغة وتطوير الرؤية والرسالة والسياسات املوضوعة
ملواصالت اإلمارات وفق أهداف طموحة وواعدة.
وأ ّكد الجرمن أن مواصالت اإلمارات متيض بثبات
وبنجاح يف تقديم خدمات رائدة ومتميزة ومتطورة

وفق أعىل املامرسات العاملية ،مبا ينسجم مع
توجهات التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة يف
كافة القطاعات ،ويف مختلف مناطق الدولة ،وهذا ما
ساهم يف االرتقاء النوعي بخدمات املؤسسة وحصولها
عىل ثقة العمالء ووصولها إىل مستوى السعادة والرضا
لديهم.
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استثمـــــــــار

أبرمت  16عقدًا جديدًا خالل عام 2017

 887حافلة لمواصالت اإلمارات تخدم  30ألف
طالبًا وطالبة في  69مدرسة خاصة بالدولة
تحرص مواصالت اإلمارات عىل تطبيق جميع املعايري
واالشرتاطات املعتمدة والصادرة من الجهات املختصة يف
الدولة ،لتنظيم خدمات النقل املدريس وتحديد املواصفات
واإلشرتاطات الفنية سوا ًء عىل مستوى الحافلة أو السائق
أو املرشف وذلك بهدف تقديم نقل آمن ألبنائنا الطلبة.
وأفاد عبدالله بن سويف الغفيل املدير التنفيذي لدائرة
النقل املدريس ،بأن املؤسسة تقدم خدمات النقل املدريس
للمدارس الحكومية كافة يف الدولة ،إضافة إىل املدارس
الخاصة املتعاقد معها ،وذلك وفق أسس ومعايري تضمن
سالمة وراحة الطلبة خالل عمليات النقل اليومية ،مشيداً
بتعاون ودعم رشكاء املؤسسة يف هذا القطاع ممثلة بوزارة
الرتبية والتعليم ودائرة التعليم واملعرفة بأبوظبي ،ووزارة
الداخلية ،وهيئات ودوائر النقل واملواصالت إىل جانب
هيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس ،والهيئة االتحادية
للمواصالت الربية والبحرية ،عالوة عىل اللجان الفنية
والتنسيقية املشرتكة يف هذا الشأن.
وأكد الغفيل بأن مواصالت اإلمارات وظفت خرباتها العريقة
واملتميزة التي تقدمها لقطاع النقل املدريس الحكومي منذ
9
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أكرث من  36عاماً يف خدمة القطاع املدريس الخاص ،مشرياً
إىل أن هذا القطاع يعترب من القطاعات الحيوية التي تشهد
تطوراً نوعياً ،وعملت املؤسسة يف عام  2013بإنشاء مركز
متخصص لتقديم خدمات املواصالت املدرسية الخاصة،
ودعمه بالكوادر اإلدارية والفنية املؤهلة ،ورصدت له
امليزانيات الالزمة ،لضامن تقديم خدمة عالية الجودة
ووفق املعايري والترشيعات املعتمدة ،استناداً ملا حققته من
إنجازات يف الجوانب التشغيلية والفنية واملوارد البرشية
إلدارة وتشغيل قطاع النقل املدريس الحكومي.
ورصح املدير التنفيذي لدائرة النقل املدريس ،بأن خدمات
النقل املدريس التي تقدمها مواصالت اإلمارات قد حظيت

بالثقة واإلقبال املتزايد من قبل املدارس الخاصة ،حيث
تعاقدت املؤسسة خالل عام  2017مع  16مدرسة جديدة،
ليصل إجاميل عدد املدارس الخاصة املتعاقد معها إىل 69
مدرسة خاصة ،وبذلك يرتفع عدد الطلبة املنقولني إىل
نحو 30,000طالباً وطالبة.
من جانبها ذكرت نوال الزرعوين مدير مركز املواصالت
املدرسية الخاصة مبواصالت اإلمارات ،بأن املؤسسة تحرص
عىل توفري باقة خدمات شاملة ومتكاملة للمدارس الخاصة
املتعاقد معها ،مبا يتيح املجال إلدارات املدارس للتفرغ
والرتكيز عىل مهامها األساسية املرتبطة بالجوانب التعليمية
والرتبوية واألكادميية واألنشطة الالصفية ،واالرتقاء
بخدمات املواصالت املدرسية لطلبتها لتصبح أكرث احرتافية
واستدامة ،ومبا يسهم يف متتعهم بنقل مدريس آمن ومريح،
األمر الذي ينعكس إيجاباً عىل ثقة أولياء األمور والطلبة
بخدمات تلك املدارس الخاصة.

وأفادت الزرعوين بأن املركز يقدم خدماته لعدد  69مدرسة
خاصة يف مناطق مختلفة من الدولة من خالل  887حافلة
وسائق ،الفتة إىل أن جميع الحافالت التابعة ملركز املواصالت
املدرسية الخاصة مزودة بنظام التعقب اإللكرتوين ،وعدد
من الخدمات اإللكرتونية األخرى التي تخدم ك ًال من ويل
األمر واملدرسة وذلك يف إطار الترشيعات املنظمة وعىل
ضوء احتياجات إدارات املدارس وأولياء األمور.
أما عىل صعيد التدريب والتعليم املستمر يف املركز،
أوضحت أن جميع السائقني واملرشفني يتم إلحاقهم
لدى التعيني مبجموعة من برامج التدريب والتوعية التي
تؤهلهم لالنطالق بنجاح يف أداء مهامهم ،إىل جانب برامج
التدريب الدورية خالل العام الدرايس ،كام يتم تطبيق
حزمة متنوعة من برامج التحفيز والتكريم للمبدعني
واملتميزين منهم.
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 238ألف مركبة استفادت من خدمة الغسيل الجاف في 2017

مواصالت اإلمارات توفر  47مليون لتر مياه
من خالل الغسيل الجاف للمركبات
كشفت مواصالت اإلمارات عن توفريها  47.3مليون لرت
من املياه خالل عام  2017من خالل مرشوع الغسيل
الجاف للمركبات ،حيث استفادت العام املايض 238,719
ألف مركبة من املرشوع ،مبا يؤكد التزام املؤسسة بتعزيز
مامرسات التنمية الخرضاء ومساعي الحفاظ عىل البيئة
الذي بات جزءاً ال يتجزء من املسؤوليات والواجبات امللقاة
عىل عاتقها إزاء املجتمع وأفراده وتجاه البيئة مبكوناتها
كافة.
وأ ّكد املهندس عامر الهرمودي املدير التنفيذي لدائرة
الخدمات الفنية مبواصالت اإلمارات ،عن اعتزازه بالنجاح
الذي حققته وحدة الغسيل الجاف من خالل توفري 47
مليون لرت من املياه خالل  ،2017مؤكداً أن وحدة الغسيل
الجاف باملؤسسة تعد تجسيداً لتوجهات مواصالت اإلمارات
نحو تعزيز مامرسات التنمية الخرضاء يف جميع مبادراتها
ومشاريعها وخدماتها املقدمة ،األمر الذي يواكب خطط
القيادة الرشيدة لتحقيق التنمية املستدامة الشاملة،
ويتامىش مع الرؤية الطموحة يف أن نصبح من أفضل دول
العامل بحلول عام .2021
11
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وأشار الهرمودي أن املؤسسة تبذل جهوداً نوعية لرتشيد
استهالك املياه واملوارد البيئية ،حيث أضحى مرشوع
الغسيل الجاف أحد املشاريع الرائدة التي تتبنّاها املؤسسة
يف هذا الشأن ،موضحاً بأن للمرشوع العديد من اآلثار
اإليجابية عىل الصعيدين البيئي واالقتصادي ،ويتم ّثل ذلك

من جانبه أوضح بهاء رواشده مدير وحدة الغسيل الجاف
أن الوحدة استطاعت يف عام  2017تقديم خدمة الغسيل
الجاف لـ  238,719ألف مركبة ،من خالل  125عامل مدرب
ومؤهل تابعني للوحدة بحسب العقود املربمة مع املؤسسة،
حيث تحرص الوحدة عىل استخدام مواد صديقة للبيئة ال
تسبب رضراً للمركبة ،مطابقة للمواصفات واالشرتاطات
البيئية وحائزة عىل شهادات االيزو الخاصة بالبيئة وهي
( ،)ISO 9001 & ISO 14001موضحاً أن خدمة الغسيل
الجاف متتاز أيضاً برسعة اإلنجاز ضمن فرتة زمنية وجيزة
ال تتعدى العرشون دقيقة ،مقابل مبلغ يرتاوح مابني 15
وحتى  25درهم بحسب املوقع وحجم املركبة.
وأفاد رواشده أن خدمة الغسيل الجاف يتم تقدميها يف

ثالث إمارات من خالل عاملة مدربة ومتخصصة وبحسب
العقود املربمة ،يف أكرث من  12موقعاً أبرزها مزيد مول
بإمارة أبوظبي ،وجمعية اإلمارات الواقعة يف الطوار
وعود املطينة والقرهود بإمارة ديب ،وصحارى مول يف
إمارة الشارقة ،إىل جانب تقديم الخدمة يف وزارة تنمية
املجتمع ووزارة املوارد البرشية والتوطني ومستشفى ديب
ومستشفى لطيفة و مستشفى راشد يف إمارة ديب وغريها
من املواقع.
يذكر أن الوحدة متكنت خالل مسريتها املمتدة ألربع
سنوات أن تنال جائزة «أفكار عربية» يف عام  ،2013وذلك
بجائزة أفضل مرشوع بيئي عن مرشوع الغسيل الجاف
للمركبات دون استخدام املياه.

يف وقف هدر ماليني اللرتات من املياه من خالل الغسيل
الجاف سنوياً وهو ما يتناقض مع األساليب التقليدية يف
غسيل املركبات ،إىل جانب عدم اقتصار الخدمة بغسيل
املركبة فقط إمنا تلميعها أيضاً وتوفري حامية طويلة األمد
لصبغ املركبة ،وذلك عرب تقنية النانو والتي تسهم يف
تنظيف وتلميع وحامية املركبة.
10
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صاالت مخصصة للنساء لتوفير بيئة تدريبية تتمتع بأقصى مستويات الراحة والخصوصية

 1577متدرب بمعهد مواصالت اإلمارات للسياقة يحصلون على رخصة قيادة خالل 2017

مت ّكنت مواصالت اإلمارات من خالل معهد مواصالت
اإلمارات للسياقة من تأهيل  2429متدرباً خالل عام
 2017الستخراج رخص القيادة ،وذلك يف إطار تحقيق
األهداف الرامية إىل تعزيز مستوى الخدمات املقدمة
مبا يتوافق مع أعىل معايري األمن والسالمة ،ورفع كفاءة
واحرتافية السائقني وتأهيلهم لتطبيق املعايري والنظم
العاملية يف تعليم القيادة.
وكشف عبدالله عبدالرحمن مدير معهد مواصالت
اإلمارات للسياقة ،أن املعهد متكن ومن خالل  50مدرب
مؤهل يف تعليم القيادة من الذكور واإلناث من تدريب
وتأهيل  2429متعامل من داخل وخارج املؤسسة
للحصول عىل رخصة القيادة ،حيث حصل  1577متعامل
منهم عىل رخص القيادة خالل عام  2017بعد اجتيازهم
13
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فحص السياقة النهايئ من قبل هيئة الطرق واملواصالت،
مؤكداً حرص املعهد عىل ترسيخ معايري السالمة املرورية
التي تتمتع بها مواصالت اإلمارات باعتبارها أحد بيوت
الخربة يف مجال تدريب وتأهيل السائقني واملرشفات
برصيد خربة يتجاوز  37عاماً يف مجال خدمات النقل
واملواصالت.
وأفاد عبدالله عبدالرحمن أن املعهد يضم أسطوالً
يشمل جميع أصناف املركبات املخصصة للتدريب
منها مركبات خفيفة بناقل حركة أوتوماتييك ،ومركبات
خفيفة بناقل حركة عادي ،كام ميتلك أيضاً مركبات
ثقيلة ،وحافالت ثقيلة ،ودراجات نارية حديثة ،ورافعات
شوكية خفيفة وثقيلة ،إضافة إىل خدمة أصحاب الهمم
الخاصة يف حال وجود
مبركبات لتعليم ذوي االحتياجات ّ

متعاملني من أصحاب الهمم ،مشرياً إىل امتالك املعهد
ملركبات التدريب الحديثة التي تتميز بكونها صديقة
للبيئة وتعمل بالغاز الطبيعي ،كام إنها مزودة بوسائل
تساعد الطالب عىل تعلم السياقة وتشمل املرايا الجانبية
اإلضافية داخلياً وخارجياً.
وأوضح مدير معهد مواصالت اإلمارات للسياقة
أن املؤسسة أسست يف املعهد بيئة تدريب داخلية
وخارجية مميزة ومنظمة تسهم يف إكساب املتدربني
مبختلف فئاتهم مهارات متنوعة من خالل مختلف
األساليب النظرية والعملية ،من ّوهاً باالهتامم الخاص
الذي أواله املعهد للنساء واالمتيازات املمنوحة لهن،

واملتمثلة يف مراعاة القيم الثقافية والخصوصية التامة،
حيث يتم تدريبهن يف صاالت مخصصة للنساء من قبل
مدربات مؤهالت ،وذلك لتوفري بيئة تدريبية تتمتع
بأقىص مستويات الراحة والخصوصية.
يذكر أن معهد مواصالت اإلمارات للسياقة يحتل موقعاً
جغرافياً متميزاً بالنسبة لنشاطاته ،حيث يقع يف منطقة
ورسان الثالثة بإمارة ديب خلف مشتل بلدية دىب  ،حيث
أن املنطقة تساعد يف ترسيع اكتساب املتد ّربني ملهارات
القيادة االحرتافية ،وتعزيز الثقة لديهم للحصول عىل
رخصة القيادة.
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من خالل  45مزادًا خالل عام 2017

بيع نحو  5,000مركبة في مزادات مواصالت اإلمارات
املركبات التجارية والتي تتضمن مركبات بيك أب
وحافالت مختلفة السعة ،ومركبات متخصصة مثل
مركبات اإلسعاف.
ورصح إبراهيم أن املركز يتيح للجمهور عدة قنوات
للمشاركة يف املزادات التي ينظمها ،منها الحضور
الشخيص للمركز ،أو التسجيل واملشاركة من خالل
املوقع اإللكرتوين  ،www.alwataneya.aeمشرياً

مت ّكنت مواصالت اإلمارات من خالل مركز الوطنية
للمزادات  -عضو مجموعة مراكز األعامل التابعة
ملواصالت اإلمارات -من بيع  4,848مركبة مختلفة
خالل املزادات التي تم تنظيمها خالل .2017
وقال سلامن محمد إبراهيم مدير مركز الوطنية
للمزادات ،بأنه تم خالل  2017طرح  6,740مركبة
بيع منها  4,848مركبة أي تم بيع نحو %72من
املركبات املطروحة ،بارتفاع يف نسبة منو مبيعات
املركبات بلغ  %4مقارنة بعام .2016
15
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أن عدد املسجلني الجدد يف املوقع االلكرتوين يبلغ
متعامل يف  ،2017حيث ميكن للمتعامل
5,569
ٍ
االطالع عىل رشوط وأحكام املشاركة يف املزادات
من خالل املوقع ،وكذلك الحصول عىل املعلومات
من خالل التواصل مع املؤسسة عىل الرقم املجاين
ملركز االتصال .8006006

وأ ّكد ابراهيم أن النتائج اإليجابية التي تحققت
خالل عام  2017تعد دلي ًال واضحاً عىل حجم
الثقة التي اكتسبها املركز من قبل املتعاملني ،كام
يعكس مت ّكن املركز من تحقيق املشاركة الفاعلة
مع مختلف رشائح الجمهور املستهدف بشفافية
وسهولة تامة.
وأشار إبراهيم أن املركز نظم  45مزاداً شمل بيع
مجموعة متنوعة من املركبات الثقيلة والخفيفة،
واملركبات ذات الدفع الرباعي و الصالون  ،إىل جانب
14
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توفير دراجات نارية ومركبات كهربائية صغيرة بسائقيها لخدمة قطاعات الشحن واألغذية والمطارات

 20%نمو عقود تأجير الدراجات النارية والمركبات الكهربائية في مواصالت اإلمارات
أعلنت مواصالت اإلمارات ممثلة بـمركز صف
السيارات وتأجري الدراجات النارية  -أحد مراكز
األعامل التابعة للمؤسسة  -عن تحقيق زيادة بنسبة
 %20يف عقود تأجري الدراجات النارية واملركبات
الكهربائية خالل عام  ،2017مقارنة بعام .2016
وقال السيد خالد يوسف آل عيل مدير مركز صف
السيارات وتأجري الدراجات النارية“ :يف ظل منو ثقة
املتعاملني مبنظومة خدمات مواصالت اإلمارات،
وحرص املركز عىل تقديم خدمات عالية الجودة
والكفاءة وذات قيمة تنافسية ملتعامليها ،فقد أمثرت
جهود املركز بتحقيق منو يف عدد العقود الجديدة
واملتجددة بنسبة  20%يف عام  2017مقارنة بعام
 ،”2016مؤكداً أن املركز عىل أتم استعداد ملواصلة
النمو مبا ينسجم مع تطلعات الحكومة الرشيدة
لالرتقاء بجودة الخدمات لتصل إىل مستوى السبعة
نجوم.
وأوضح آل عيل أن املركز يقوم بتوفري  51مركبة
كهربائية لخدمة الجهات يف القطاعني الحكومي
والخاص كاملطارات واملناطق الحرة واألندية الرياضية
17
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والثقافية واملجمعات السكنية والفنادق ،ملا تتمتع
به املركبات الكهربائية من املميزات أهمها خفض
البصمة الكربونية واملحافظة عىل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ،وذلك يف
خطوة تتامىش مع جهود مواصالت اإلمارات يف تعزيز
االستدامة البيئية.
ويف شأن خدمة تأجري الدراجات النارية ،أفاد آل
عيل أن مواصالت اإلمارات تستثمر كافة جهودها
وإمكاناتها لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة
ملتعامليها مبا يفوق توقعاتهم ،حيث تقوم املؤسسة
وضمن اختصاصاتها يف قطاع النقل واملواصالت
بتقديم خدمات تأجري الدراجات النارية ملتعامليها
من رشكات الشحن ،وقطاعات األغذية من قبيل

املطاعم ،ومراكز التسوق ،ومستودعات التخزين،
وتجار الجملة واملفرق ،وذلك من خالل أسطوله
الذي يبلغ  1441دراجة نارية ،موضحاً أن هذه
املركبات تعمل عىل نقل وتوصيل املواد الغذائية
املجمدة ،واألطعمة واملرشوبات الطازجة ،إضافة إىل
نقل املثلجات ،وفق أفضل معايري السالمة الغذائية
العاملية ،مشرياً أن لدى املركز خدمة توفري سائق
حيث يبلغ عدد سائقي املركز  350سائق.
وأضاف أن الدراجات النارية املخصصة لنقل األغذية

تحوي صناديق مزودة بأنظمة للتحكم ومراقبة درجة
الحرارة لضامن إبقاء درجات الحرارة يف الصندوق
مالمئة لطبيعة املادة الغذائية املنقولة ،كام تحوي
أيضاً أنظمة التتبع الذكية  ،GPSوبطاقات سالك،
وبطاقات الوقود ،إضافة إىل تزويدها بشبك الحامية
للدراجة وخوذة للسائقني ،عالوة عىل تقديم خدمة
السائق والدراجة البديلة خالل عمليات الصيانة أو
اإلجازات ،وأيضاً توفري الخدمات عىل مدار الساعة
ويف مختلف مناطق الدولة.

16

استثمـــــــــار

تقدم عبر ورشتها الفنية خدمات الصبغ والسمكرة وتبديل الزيت واإلطارات

مواصالت اإلمارات :صيانة نحو  10,000مركبة برأس الخيمة في 2017
استقبلت مواصالت اإلمارات من خالل ورشتها
الفنية برأس الخيمة  9765مركبة وحافلة خالل العام
املايض  ،2017لتقدم خدماتها الفنية املتنوعة لألفراد
واملؤسسات والدوائر املحلية ورشكات القطاع الخاص
يف اإلمارة.
وأفاد السيد عبدالرحمن كداو مدير وحدة رأس
الخيمة للخدمات الفنية ،بأن املؤسسة حرصت عىل
توظيف خرباتها يف قطاع النقل واملواصالت لدى
تقديم الخدمات الفنية ملختلف أنواع املركبات ،وذلك
من خالل ورشها الفنية املنترشة يف مختلف مناطق
الدولة.
وأوضح كداو بأن الوحدة تحرص عىل تطبيق معايري
الخدمة عالية الجودة ،مع ضامن عنرصي السالمة
واألمان خالل تقديم الخدمات الفنية للمتعاملني ،إىل
جانب الرتكيز عىل كفاءة أداء العاملني ،واالحرتافية يف
تقديم الخدمات ،واألسعار التنافسية باعتبارها أهم
ركائز النجاح ،والسبيل للنمو املستدام لألعامل .مشرياً
أن الوحدة استقبلت خالل العام املايض  9765مركبة
19
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تقريباً من خالل  4ورش فنية برأس الخيمة.
وأشار أن الوحدة استقبلت خالل العام املايض متعاملني
داخليني وخارجيني من خالل ورشة القصيدات
املخصصة للمتعاملني الداخليني والخارجيني ،إىل
جانب ورش الظيت مخصصة للمتعاملني الداخليني
وذلك ورشة الرمس ،وورشة غليلة ،حيث تقدم
الوحدة خدماتها الفنية لـ 23متعامل من املؤسسات
والهيئات والرشكات املتعاقد معها يف إمارة رأس
الخيمة أهمهم الهيئة االتحادية للكهرباء واملاء،
وبلدية رأس الخيمة ،والدائرة املالية لحكومة رأس

الخيمة ،إضافة إىل مراكز األعامل التابعة للمؤسسة.
وأشار مدير وحدة رأس الخيمة للخدمات الفنية ،بأن
مواصالت اإلمارات ومن خالل ورشها الفنية تعمل عىل
تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات الفنية منها
خدمات الصيانة الشاملة ،وإصالح املركبات واآلليات
وحوادث املركبات ،وخدمات األعطال الكهربائية
واألعطال امليكانيكية ،وأعامل الصبغ والسمكرة
والتنجيد ،باإلضافة إىل خدمات الغسيل والتشحيم
والتكييف ،وتبديل الزيت والفلرت ووخدمات استبدال

اإلطارات ،وخدمات الطوارئ ،وتقديم االستشارات
الفنية ،وغريها من الخدمات الفنية التي تتمتع بأعىل
مستويات الكفاءة.
ويقدم خدمات الورش الفنية يف رأس الخيمة  54فني
محرتف ومؤهل للتعامل مع مختلف أنواع املركبات،
يوظفون خرباتهم يف تقديم خدمات الصيانة االفنية
وفق أفضل املامرسات املعتمدة واملطابقة للمعايري
املحلية والعاملية يف الصيانة ،ومبا يتخطى توقعات
املتعاملني ويف زمن قيايس يحقق سعادتهم.

18

مؤتمرات ومعارض

ضمن مساعيها لترسيخ مبادئ االقتصاد األخضر وخفض البصمة الكربونية في الدولة

مواصالت اإلمارات تعرض الحافلة الكهربائية في “يوم بال مركبات”
تجسيداً لقيمها املؤسسية يف ترسيخ مبادئ االقتصاد
األخرض ،وخفض البصمة الكربونية يف الدولة ،شاركت
مواصالت اإلمارات مببادرة “يوم بال مركبات” ضمن دورتها
التاسعة ،والتي تقام بتنظيم من بلدية ديب ،من خالل
استعراض الحافلة املدرسية الكهربائية التي تعد األوىل
من نوعها عىل املستوى اإلقليمي خالل املعرض املصاحب
للمبادرة.
وقال السيد عارف البلويش مدير إدارة التسويق مبواصالت
تجسد
اإلمارات ،أن مشاركة املؤسسة يف “يوم بال مركبات” ّ

21

النرشة اإللكرتونية الشهرية ملواصالت اإلمارات  -العدد 57

حرص املؤسسة وفق توجهاتها وأهدافها االسرتاتيجية عىل
االستدامة البيئية ومقتضياتها ،وتعزيز مامرسات التنمية
الخرضاء يف جميع مبادراتها ومشاريعها وخدماتها املقدمة،
مبا يواكب خطط ورؤى القيادة الرشيدة الطموحة لتحقيق
التنمية املستدامة الشاملة ،وخفض البصمة الكربونية يف
الدولة.
وأوضح البلويش أن املؤسسة استعرضت من خالل منصتها
يف املعرض اإلنجازات التي حققتها مواصالت اإلمارات يف
مجال االستدامة أهمها الحافلة املدرسية الكهربائية التي
تعد األوىل من نوعها عىل املستوى اإلقليمي ،إىل جانب
عرض مركبة تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي من قبل
مركز االتحاد لتحويل املركبات للعمل بالغاز الطبيعي –
أحد مراكز األعامل التابعة للمؤسسة ،-حيث تم تعريف

تعزيز االستدامة البيئية يف الدولة ،وتوفري قيمة مضافة
اقتصادياً عىل املستهلك ،موضحاً أن مواصالت اإلمارات
أطلقت سلسلة من املشاريع املستدامة منها تحويل
املركبات للعمل بالغاز الطبيعي ،وتجديد اإلطارات ،والغسل

الجمهور بالفوائد البيئية واالقتصادية لتحويل املركبات
للعمل بالغاز الطبيعي ،ومدة وتكلفة عملية التحويل،
إضافة إىل املواصفات العاملية املطبقة لتنفيذ عملية
التحويل.
وأ ّكد البلويش أن مشاركة املؤسسة يف املعرض حظيت بإشادة
من الزوار واملشاركني ،كونها عكست حرص املؤسسة عىل

الجاف ،وتعزيز أسطول مركبات املؤسسة بالسيارات
الكهربائية الصديقة للبيئة ،وتطبيق خطط تطوير نظام
االستدامة ومعايريها يف مباين املؤسسة ومرافقها وعملياتها
التشغيلية واإلدارية ،وغريها من املشاريع التي تلبي طريف
املعادلة بنجاح ،أي النجاح االستثامري واالستدامة معاً.

20

رواد التميز

محمد خفش
مدير وحدة المساعدة على الطريق
“قدمت الوحدة في عام  2017ما يفوق  60ألف خدمة”
 عملت منذ انتسابي للمؤسسة مديرًا لوحدة المساعدة على الطريق حيث كان لي شرف إنشاء الوحدةوإطالقها.
 تقدم الوحدة خدمات الطوارئ وقطر المركبات وتجديد تسجيل ملكية المركبات ،على مدار الساعة من خاللطواقم الفنيين والسائقين المنتشرين في كافة إمارات الدولة.
 من أبرز التحديات التي تواجهنا تحقيق وقت استجابة أفضل على الرغم من االختناقات المرورية وخصوصًافي دبي والشارقة.
 سيكون تركيزنا في عام  2018على القطاع الخاص واألفراد ،كما سنقوم ببذل المزيد من الجهود التسويقيةوالتطويرية لتفعيل تطبيق مساعدة.

يعترب إطالق “وحدة املساعدة عىل الطريق” يف عام  2014تجسيداً للنهج االستثامري املتجدد الذي تتبناه
املؤسسة ،كام يش ّكل امتداداً وإضافة نوعية ملنظومة خدماتها ال سيام تلك املوجهة لألفراد ،والتي أخذت تحتل
حيزاً متزايداً يف اآلونة األخري من خالل إطالق املزيد من الخدمات الجديدة املتاحة للجمهور مبارشة ،ورسعان ما
متكنت الوحدة من تحقيق نتائج الفتة دفعت بها نحو املزيد من التوسع ،إال أنها ما زالت تتطلع لتحقيق املزيد..
23
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نلتقي يف هذا العدد محمد خفش مدير وحدة التحقت مبواصالت اإلمارات يف  ،2013وعملت
املساعدة عىل الطريق ،وهو الذي رافق الوحدة منذ منذ انتسايب للمؤسسة مديراً لوحدة املساعدة عىل
طرحها بداي ًة كفكرة قبل أن يتم إنشاؤها وإطالقها الطريق حيث كان يل رشف إنشاء الوحدة وإطالقها.
ومرورها بعدد من مراحل التطوير وصوالً إىل إطالق
التطبيق اإللكرتوين الخاص بها ،حيث تطرق الحوار كيف ترون بيئة العمل يف املؤسسة؟
إىل مجموعة من الجوانب الشخصية واملهنية ،وكذلك بيئة العمل يف املواصالت بيئة إيجابية ألبعد الحدود،
وتتسم فيها العالقات بني الزمالء باالحرتام املتبادل
إىل واقع الوحدة ومنجزاتها وآفاقها..
والتعاون وسيادة العدالة الوظيفية ،كام يتوفر
الرجاء التفضل بتقديم نبذة شخصية ،النشأة والوضع فيها التشجيع عىل االبتكار والتقدم ،ويتم فيها
تقدير املوظفني ،وتقديم كامل الرعاية لهم من قبل
العائيل والتأهيل األكادميي..
شخصياً؛ أنا من مواليد عام  1969متزوج وعندي  4رؤسائهم ،عالو ًة عىل كونها بيئة عمل مستقرة تتيح
أطفال ،خريج كلية التجارة ،ومتخصص يف املحاسبة للموظف الكفؤ التقدم وبلوغ أعىل املناصب.
من جامعة بريوت العربية ،وأحمل شهادة محاسب
حبذا لو تقدمون لنا ملحة عن الوحدة :سنة التأسيس،
قانوين معتمد (.)ACPA
الخدمات املقدمة ،التجهيزات املتوفرة ،وعددد
املوظفني وفئاتهم ،عدد عمليات املساعدة التي تم
حبذا لو تقدمون لنا نبذة عن مسريتكم املهنية.
سبق التحاقي مبواصالت اإلمارات عميل يف رشكة تقدميها وعدد العقود الحالية واملنفذة إن وجدت..
الحواي لإلطارات كمدير مايل ،كام عملت قبلها يف تم إنشاء الوحدة مبوجب قرار سعادة املدير العام
الرشكة األملانية لإلطارات كرئيس محاسبني ومحاسب .رقم  180يف  ،2013وبارشت تقديم خدماتها يف عام
.2014
متى كان انتسابكم ملواصالت اإلمارات ،وكيف كان وتقدم الوحدة خدمات الطوارئ وقطر املركبات
تطوركم يف السلم الوظيفي؟
22

تبلغ  ،42%والبد هنا من اإلشارة التطبيق الذيك
الخاص بالوحدة ،والذي تم إطالقه بداية العام املايض
تحت اسم مساعدة “ ،”Musa’daوالذي يتوفر
باللغتني العربية واإلنجليزية وهو متاح للتحميل
مجاناً عىل متجري “آبل ستور” و”جوجل بالي”،
ليتمكن الجمهور من تحميل التطبيق والتسجيل به،
والتواصل املبارش مع املؤسسة متى دعت الحاجة
لطلب الحصول عىل أي من الخدمات املطروحة،
ويتيح التطبيق الوصول إىل مكان املتعامل يف أي
مكان يف الدولة وفق املوقع الجغرايف للمركبة ،وذلك
الرتباطه بتقنيات  GPRSلتحديد املواقع.
وتسهي ًال لطلب الخدمة من خالل التطبيق أو املوقع
اإللكرتوين أو مركز االتصال؛ فقد تم إنشاء غرفة
عمليات تعمل عىل مدار الساعة ،كام تم البدء هذه
السنة بتسويق بطاقات عضوية “مساعدة” من ثالث
فئات فضية وذهبية وبالتينية تتيح لحاملها الحصول
عىل خدمات املساعدة عىل الطريق مقابل رسوم
سنوية تدفع عند إصدار البطاقة.

وتجديد تسجيل ملكية املركبات ،ويتم تقديم هذه
الخدمات عىل مدار الساعة من خالل طواقم الفنيني
والسائقني املنترشين يف كافة إمارات الدولة ويبلغ
عدد فنيي الطوارئ  60فنياً ،أما عدد سائقي مركبات
القطر فيصل إىل  71سائقاً ،يساندهم  14موظفاً من
اإلداريني ،ويبلغ حجم األسطول تحت مالك الوحدة
 102مركبة وهذه املركبات مجهزة بأحدث املعدات
واألجهزة مثل اللوحات اإللكرتونية التنبيهية،
واللوحات والعدد الفنية كشاحن البطارية وضاغط
(كمربرس) الهواء وأجهزة فك اإلطارات وغريها من
املعدات الفنية الحديثة واملتكاملة.
وكام سبقت اإلشارة؛ فللوحدة عقود وأعامل يف
إمارات الدولة كافة ،ولها عقد رئييس مع دائرة النقل
(مرشوع مساندة الطرق وقطر املركبات يف أبوظبي)،
ولها أيضاً عقودٌ مع البلديات مثل عجامن والشارقة
والرشطة مثل رشطة أبوظبي وعجامن والدفاع،
ورشكات القطاع الخاص مثل رشكات التأمني واملزادات
ووكالت السيارات.
أما حول عدد الخدمات املقدمة؛ فقد شهدت هذه
الخدمات منواً الفتاً ،إذ قدمت الوحدة يف عام  2017ما أهم مميزات الخدمات التي توفرها الوحدة ،من
ما يفوق الـ  60ألف خدمة ،وبزيادة عن عام  2016حيث رسعة االستجابة واملعدات والتطبيق اإللكرتوين..
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إلخ؟
تتمتع خدماتنا بعدد من املميزات املنافسة التي
متت اإلشارة إليها سابقاً سواء عىل مستوى التجهيزات
أو الكوادر البرشية املتخصصة ،والتي سمحت لنا
ببلوغ زمن استجابة مرتفع ،إذ تبلغ رسعة االستجابة
يف أبوظبي  9دقائق ،أما يف ديب واإلمارات الشاملية
فتصل إىل  25دقيقة.
ما أهم الجوائز والتكرميات التي حصلتم عليها بصفة
شخصية أو لصالح الوحدة.

حصل تطبيق مساعدة عىل جائزتني محليتني
وإقليميتني ،إذ تم منحه جائزة من قبل “منتدى
الرشق األوسط للطرق والجسور” ،أما الجائزة الثانية
فهي جائزة ديب للنقل املستدام .2016
كام حظيت الوحدة بالجوائز والتكريم داخلياً عىل
مستوى املؤسسة؛ إذ حصلت عىل جائزة مواصالت
اإلمارات للريادة  2017عن فئة الوحدة التنظيمية
املتميزة يف املحور املايل -منو اإليرادات ،وجائزة
مواصالت اإلمارات للريادة عن فئة الوحدة التنظيمية
املتميزة يف املحور املايل – منو األرباح.
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كيف تجدون استجابة الجمهور لتطبيق “مساعدة”
(كم عدد مرات استخدام التطبيق منذ إطالقه ،وما
النسبة التي يشكلها من حجم الطلبات)؟
ما زال تطبيق “مساعدة” يف بداياته نوعاً ما ،وال تزيد
نسبة الطلب من خالله عن  10%ألنه يستهدف
األفراد وبحاجة إىل خطة تسويقية قوية ،وهو ما نركز
عليه الجهود حالياَ.
ما أهم التحديات التي تواجهكم يف امليدان؟ وما أهم
الفرص املحتملة برأيكم.
من أهم التحديات التي تواجهنا يف امليدان هي
تحقيق زمن استجاب ٍة أفضل عىل الرغم من
االختناقات املرورية وخصوصاً يف ديب والشارقة ،أما
الفرص فتتجىل يف التوجهات الحكومية لدى عدد
من الجهات التنظيمية والترشيعية مثل دائرة النقل
وهيئة الطرق واملواصالت لضبط هذا النشاط ،األمر
الذي قد يخرج كثرياً من املنافسني من السوق ،عالو ًة
عىل ازدياد عدد السكان واملركبات يف الشوارع ألن
ذلك يعني زيادة الحاجة لخدمات الوحدة.

حضورها؟
سيكون تركيزنا عام  2018عىل القطاع الخاص واألفراد،
كام سنقوم ببذل املزيد من الجهود التسويقية
والتطويرية لتفعيل تطبيق مساعدة.
كلمة أخرية..
أرجو أن تشكل “وحدة املساعدة عىل الطريق”
مثاالً آخر عىل النجاحات االستثامرية التي تحققها
املؤسسة ،وأن نتمكن مع بقية الزمالء يف كافة مراكز
األعامل من بلوغ األهداف املرسومة ،وإكامل مسرية
مواصالت اإلمارات نحو الريادة والتفوق.

ما خططكم املستقبلية لتطوير أعامل الوحدة وتعزيز
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المسؤولية المجتمعية

بعد اجتيازها لعمليات التدقيق الخارجي بنجاح

تجدد شهادة اعتمادها
مواصالت اإلمارات
ّ
من مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنية
متكنت مواصالت اإلمارات من تجديد شهادة االعتامد
املمنوحة لها من قبل مركز أبوظبي للسالمة والصحة
املهنية (أوشاد) وبتخويل من دائرة النقل ،وذلك لثالث
سنوات قادمة بعد استيفائها لجميع اشرتاطات املركز ،ال
سيام تقديم تقارير األداء والحوادث والتدقيق الخارجي.
وقام سعادة محمد عبدالله الجرمن مدير عام املؤسسة؛
باستالم شهادة االعتامد إضاف ًة إىل شهادة نظام السالمة
املرورية عىل الطرق ( )ISO 39001:2012التي قامت
املؤسسة بتجديدها نهاية العام املايض مع املعهد الربيطاين
للمواصفات ( ،)BSIحيث قامت بتسليمها حنان محمد
صقر املدير التنفيذي لدائرة الخدمات املؤسسية ،وبحضور
كل من خالد شكر مدير إدارة البيئة والسالمة والصحة
املهنية ،وعبدالله محمد مدير إدارة االتصال الحكومي،
وعدد من موظفي السالمة والبيئة.
وقال سعادته لدى تسلمه الشهادتني يف مبنى اإلدارة
العامة للمؤسسة“ :إن متكن مواصالت اإلمارات من تجديد
هذه الشهادة يؤكد االهتامم البالغ الذي توليه إزاء تنفيذ
اإلجراءات التطويرية وااللتزام الدقيق مبتطلباتها وتطبيق
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املبادرات النوعية بهدف تعزيز مفاهيم السالمة والصحة
املهنية واتباع أفضل املامرسات العاملية يف هذا املجال،
وترجمتها بشكل فاعل ومؤثر لدعم أنشطتها وخدماتها
يف قطاعات النقل والتأجري والخدمات الفنية واللوجستية،
واالرتقاء املستمر مبعايري السالمة يف جميع خدماتها
ومواقعها املنترشة يف الدولة ،ومبا يتوافق مع الترشيعات
واملواصفات املعتمدة من الجهات املعنية يف الدولة”.
وأضاف الجرمن“ :نعتز بالثقة املستمرة التي منحتها دائرة
النقل بأبوظبي –بصفتها الجهة املنظمة للقطاع -ال سيام
أن املؤسسة أضحت اليوم من كربيات الجهات املزودة
لخدمات النقل والتأجري يف اإلمارة ،وال شك أن هذه
الشهادة ومثيالتها من الشهادات املعنية بجوانب السالمة
والجودة متثل دلي ًال إضافياً عىل مدى التزام املؤسسة بهذه
القيم”.
وأشار مدير عام مواصالت اإلمارات إىل أن التوسع والنمو
يف أنشطة وخدمات ومواقع املؤسسة ،جنباً إىل جنب مع
ارتفاع عدد العاملني فيها ،وامتالكها ألسطول ضخم من
املركبات مختلفة األنواع واألحجام تجوب مناطق الدولة،

جعال الحاجة ماسة إىل ابتكار الحلول النوعية وترسيخ
اإلجراءات املتبعة لضامن أعىل معايري الجودة يف مامرسات
السالمة والصحة املهنية والحفاظ عىل البيئة واالستدامة
فيها ،وحامية املوظفني من أية نتائج سلبية قد تنجم عن
هذه األنشطة واألعامل.
ووجه الجرمن شكره إىل فريق العمل املرشف عىل تجديد
هاتني الشهادتني ،مؤكداً رضورة امليض قدماً يف تطوير
األنظمة واإلجراءات لرتسيخ السالمة والصحة املهنية
والحفاظ عىل البيئة من خالل التطبيق الدقيق للمعايري
اإلرشادية الالزمة لتجديد الشهادة.
من جهتها ،قالت حنان صقر املدير التنفيذي لدائرة
الخدمات املؤسسية بأن نجاح مواصالت اإلمارات يف
تجديد الشهادة جاء نتيجة مواظبتها عىل االلتزام بإرسال

تقارير األداء ربع السنوية وفق التواريخ املحددة ،وااللتزام
باإلبالغ عن الحوادث البليغة والتحقيق فيها وفق األصول،
وااللتزام بتنفيذ التدقيق الخارجي (تدقيق الطرف الثالث)
عىل تطبيق نظام مركز أبوظبي للسالمة والصحة املهنية،
وكذلك التواصل واالجتامعات املستمرة مع ممثيل دائرة
النقل فيام يخص أمور السالمة والحوادث والترشيعات
الجديدة.
وأضافت أن اإلنجاز الذي تحقق من خالل مرشوع تقييم
مخاطر خطوط السري إلمارة أبوظبي والذي تم عرضه عىل
اإلدارة العليا للدائرة ،قد أسهم بشكل كبري يف تقديم صورة
إيجابية عن املؤسسة ،وعن التحسني املستمر الذي طرأ عىل
نظام السالمة والصحة املهنية فيها ،وأبرز جهودها إلدارة
وتقليل مستوى املخاطر املصاحبة ألنشطتها وخدماتها.
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وتستعد لتنفيذ مبادرات استثنائية في “عام زايد”

مواصالت اإلمارات تنجز  18مبادرة مجتمعية
خالل “عام الخير”
كشفت مواصالت اإلمارات عن إنجازها  18مبادرة
خالل عام “ 2017عام الخري” ،وذلك انطالقاً من التزامها
بتنفيذ وتطبيق التزاماتها املؤسسية يف مجال املسؤولية
املجتمعية تجاه املجتمع ،والتي انسجمت مع املبادرة
التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان رئيس الدولة حفظه الله خالل العام املايض ،يف أن
يكون عام  2017عاماً للخري.
وأشارت حنان صقر املدير التنفيذي لدائرة الخدمات
املؤسسية مبواصالت اإلمارات ،أن املؤسسة سجلت يف
عام الخري مبادرات وإنجازات مل تكن لتتحقق إال عرب
عطاء وجهود كواردرها الوظيفية بالتعاون مع الجهات
املجتمعية ذات العالقة ،حيث أنجزت مواصالت اإلمارات
بنجاح  18مبادرة جسدت  3محاور رئيسية هي ترسيخ
املسؤولية املجتمعية يف خدمة الوطن واملساهمة
يف مسريته التنموية ،و تعزيز أهمية التطوع وبرامج
التطوع ،وغرس حب الوطن يف األجيال الجديدة كأحد
أهم سامت الشخصية اإلماراتية لتكون خدمة الوطن
رديفا دامئاً لحب الوطن الذي ترسخ عرب عقود يف كافة
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قلوب أبناء اإلمارات واملقيمني عىل أرضها.
وأوضحت صقر أن املؤسسة استثمرت جهودها ووظفت
إمكاناتها إلنجاح مبادرات عام الخري ،حيث متكنت
مببادراتها املجتمعية من استقطاب كافة فئات املجتمع
والتي كانت أهمها الحصول عىل عالمة وقف من خالل
توفري مساحات إعالنية مجانية للجهات املجتمعية،
تنفيذ رحالت العمرة للسائقني والفنيني واملرشفات
باملؤسسة ،مبادرة “تراحموا” ،مبادرة “من أجلكم”،
املري الرمضاين ،مبادرة “كسوة العيد” ،مبادرة “إفطار
صائم” ،مبادرة “مساندة زميل”.
وأشارت صقر عن اعتزازها بفريق العمل يف املؤسسة
لجهودهم يف تعزيز برامج املسؤولية املجتمعية ،مشيدة
بحجم وأهمية املبادرات التي تم طرحها خالل العام
املايض ،مؤكدة أن املؤسسة ماضية يف تنفيذ مبادرات
جديدة لعام استثنايئ أسدل الستار عنه وهو “عام زايد”
الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله “ يف أن يحمل عام
 2018شعار “عام زايد “ ليكون مناسبة وطنية تقام

لالحتفاء بالقائد املؤسس املغفور له الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان “ طيب الله ثراه “ مبناسبة ذكرى
مرور مائة سنة عىل ميالده.
يذكر أن مواصالت اإلمارات تط ّبق أفضل املامرسات
العاملية يف مجال املسؤولية املجتمعية وقد حققت

نتائج إيجابية ومتميزة يف مختلف املؤرشات املرتبطة
بالبيئة ،ومكان العمل ،والسوق ،واملجتمع املحيل ،وقد
حازت نتيجة لذلك عىل عالمة غرفة ديب للمسؤولية
االجتامعية للمؤسسات عدة مرات ،فض ًال عن جوائز
وتكرميات مامثلة داخل الدولة وخارجها.
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وتسجل حقوق الملكية الفكرية لـ 5مصنفات مبتكرة وعالمتين تجاريتين

مواصالت اإلمارات تحقق  9جوائز محلية وعالمية خالل عام 2017

استحقت مواصالت اإلمارات الفوز بتسعة جوائز محلية
وإقليمة وعاملية خالل عام  ،2017وذلك نتيجة للجهود
املبذولة يف تطبيق مامرسات مبتكرة ورائدة محليا
وعامليا يف مجال عملها مبا يساهم يف تحقيق األهداف
والغايات االسرتاتيجية املعتمدة يف خطتها ،وتطبيق
األنظمة والترشيعات املنظمة لقطاع النقل واملواصالت
يف خدماتها املقدمة لرشيحة واسعة من املتعاملني
داخل الدولة وخارجها.
وأفادت حنان محمد صقر املدير التنفيذي لدائرة
الخدمات املؤسسية يف مواصالت اإلمارات ،بأن املؤسسة
اعتمدت يف خطتها عدداً من األهداف االسرتاتيجية التي
تسهم يف تحقيق التميز يف األداء لدى تقديم الخدمات
وتحقق للمؤسسة التفوق عىل منافسيها من بينها
تطوير العمليات والخدمات واألنشطة بتقنيات تفي
بتوقعات املتعاملني ،وتحسني قدرة املؤسسة التنافسية
يف استثامر منظومة املواصالت والخدمات ،وتعزيز
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املامرسات املتوافقة مع املعايري الدولية واملحلية يف
السالمة واملحافظة عىل البيئة واملجتمع ،مشرية إىل أن
هذه األهداف تنبثق من توجهات الحكومة االتحادية
ورؤية قيادتنا الرشيدة يف أن تكون الدولة محل
الصدارة يف كافة املحافل ،وهو ما عزز توجه املؤسسة
للمشاركة والتنافس عىل هذه الجوائز التسعة والفوز
بها ،إىل جانب تسجيلها لحقوق امللكية الفكرية لخمسة
مصنفات وعالمتني تجاريتني.
ولفتت ،إىل أن مواصالت اإلمارات تعترب إحدى أكرب
املؤسسات الحكومية يف الدولة يف حجم أعاملها
وخدماتها التي تصل إىل  8خدمات رئيسية و 26خدمة
فرعية ،ومتعامليها الذين بلغوا  1360متعام ًال من غري
األفراد ،وعدد العاملني تحت مظلتها والذين ناهزوا
 23,700موظفاً وموظفة ،إال أن التزام املوظفني بالخطة
االسرتاتيجية واألنظمة والترشيعات املحددة ،وعملهم
بانسجام وبروح الفريق الواحد ،وتطبيقهم للمواصفات

واملقاييس املعتمدة ساهم يف تحقيق التميز والفوز
بهذه الجوائز وغريها طوال مسريتها التي متتد ألكرث من
 36عاماً.
وأثنت املدير التنفيذي لدائرة الخدمات املؤسسية عىل
هذه االنجازات التي تبرش مبستقبل أكرث إرشاقاً يف قطاع
النقل واملواصالت والخدمات الفنية واللوجستية يف
الدولة ،وهو ما يعكس أداء العاملني الذي يتسم بالكفاءة
والجودة واالحرتافية ،وبالتايل تحقيق سعادة املتعاملني
عن الخدمات التي تقدمها مواصالت اإلمارات.
ووجهت صقر املعنيني بأهمية االستمرار عىل نهج
التميز وبذل املزيد من الجهود خالل العام الجاري
لتحقيق مزيداً من الجوائز املرشفة ،وضامن تقديم كافة
الخدمات وفق أرقى املعايري العاملية للجودة والكفاءة
والشفافية ،ومبا يتامىش مع رؤية حكومة دولة اإلمارات
العربية املتحدة.
من جانبه أوضح محمد عيل التميمي مدير إدارة
التخطيط االسرتاتيجي والتميز املؤسيس ،بأن الجوائز
التسع التي فازت بها املؤسسة هي جائزة أفضل ابتكار
يف مجال السالمة املرورية يف القطاع الحكومي ضمن
جائزة منتدى الرشق األوسط للطرق والجسور لعام
 ،2017والفوز بفئة سالمة التنقل ضمن جائزة ديب للنقل
املستدام ،والفوز بفئتني يف الجائزة العربية املسؤولية
االجتامعية ،وجائزة النرس العريب ،وأيضاً الفوز ضن فئة
اإلبداع يف مجال العمل التطوعي واإلنساين يف جائزة
أفكار اإلمارات ،ويف فئة أفضل املامرسات املجتمعية
لجائزة راكز لتميز األعامل ،والفوز بفئتني يف جائزة

 BIZZلتميز األعامل وهام القائد الرائد واملؤسسة
املتميزة.
وذكر التميمي بأن املؤسسة سجلت حقوق امللكية
الفكرية لـ 5مصنفات مبتكرة خالل عام  2017وهي
نظام اإلدارة املتكامل إلدارة البيئة والسالمة والصحة
املهنية ،ومناهج التدريب الخاصة بسائقي ومرشيف
النقل املدريس ،ونظام عمليات معهد مواصالت اإلمارات
للسياقة ،والربنامج التدريبي املتخصص لفنيي املساعدة
عىل الطريق ،باإلضافة إىل تسجيل حقوق امللكية
الفكرية لشخصيات السالمة الكرتونية ،كام تم اعتامد
تسجيل عالمتني تجاريتني من وزارة االقتصاد وهام
العالمة التجارية ملعهد مواصالت اإلمارات للسياقة،
ومركز االتحاد لتحويل املركبات للعمل بالغاز الطبيعي.
وأضاف ،بأن املؤسسة بتبنيها لقيمة االبداع واالبتكار
كأحد أهم محركاتها للتفوق عىل املنافسني تعمل
عىل تطوير خدماتها وأنظمتها لتحقق الريادة املحلية
والعاملية حيث رسخت هذه القيم كجزء أسايس من
منظومة عملها وانعكس ذلك يف تحقيقها الجوائز
املذكورة وغريها من الجوائز املحلية والعاملية املرموقة
خالل مسريتها منذ إنشائها ،منها جائزة محمد بن راشد
لألداء الحكومي املتميز ،وجائزة أفضل مركز لالتصال يف
الرشق األوسط ،وجائزة أفكار بريطانية ،وجائزة أفكار
أمريكية ،وعززت هذه الجوائز من سمعتها ومكانتها يف
سوق النقل واملواصالت والخدمات املرتبطة ،وهو ما
يزيدها ثباتاً للميض قدماً للحفاظ عىل متيزها ومركزها
االستثامري مستقب ًال.
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عن فئة “أفضل ممارسات المسؤولية المجتمعية”

مواصالت اإلمارات تفوز بجائزة “راكز” لتميز األعمال
فازت مواصالت اإلمارات بجائزة راكز لتميز األعامل
 2017والتي متنحها حكومة رأس الخيمة من
خالل هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية (راكز)
ودائرة التنمية االقتصادية يف رأس الخيمة ،حيث
فازت املؤسسة يف فئة “أفضل مامرسات املسؤولية
املجتمعية”.
وقد سلم الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس
دائرة الجامرك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس
الخيمة االقتصادية “راكز “ ،يرافقه الشيخ محمد بن
كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية االقتصادية برأس
الخيمة درع الجائزة لفريق عمل املؤسسة خالل
احتفالية بفندق ريكزوس باب البحر يف إمارة رأس
الخيمة.
ُوتنــح هــذه الجائــزة للشــركات واملؤسســات
التــي تعمــل علــى تطبيق مامرسات املسؤولية
املجتمعية يف كل ما يتعلق باملجتمع والبيئة ،كام
متنح الجائزة للرشكات صاحبة أكرب تأثري ،ويف الوقت
نفسه وصلت إىل مرحلة التميز يف جميع جوانب
مشاريعها ،وذلك من حيث ابتكارها ومدى التزام
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موظفيها وتركيزها عىل عمالئها لدفع عجلة منوها،
باإلضافة إىل ريادتها ،وأدائها املايل.
وجاء فوز مواصالت اإلمارات بهذه الجائزة يف
دورتها الرابعة تثميناً لجهودها يف تطبيق املامرسات
املجتمعية وتحقيق الرسالة االجتامعية التي تحملها
عىل عاتقها.
وأعرب سعادة محمد عبدالله الجرمن مدير عام
مواصالت اإلمارات عن رسوره بفوز املؤسسة بهذه
الجائزة النوعية مشرياً إىل أن هذا اإلنجاز يعد
مثرة جهود حثيثة يبذلها فريق عمل املؤسسة يف
مجال االستدامة واملسؤولية االجتامعية تجاه البيئة
واملجتمع.
وأكد سعادته أن مامرسات املسؤولية املجتمعية يف
املؤسسة تندرج ضمن إدراكها التام برضورة أن تكون
رشيكاً دامئاً ومستمراً يسهم بشكل فاعل يف تنمية
واستدامة املجتمع عىل الصعيد البيئي واالجتامعي
واملهني والوطني.
ولفت إىل أن مفهوم املسؤولية االجتامعية جزء أصيل
وأسايس من اسرتاتيجيات وخطط مواصالت اإلمارات

وال يقل أهمية عن حرصها يف تعزيز ريادتها يف مجال
املواصالت والخدمات املستدامة ،حيث تم تضمني
املسؤولية االجتامعية ومبادئها يف خطتها االسرتاتيجية
وأهدافها وقيمها املؤسسية مبا من شأنه تعزيز رفاهية
املجتمع وتحسني معيشة األفراد والحفاظ عىل املوارد
الطبيعية لألجيال القادمة.
يذكر أن مواصالت اإلمارات متتلك سج ًال حاف ًال من
اإلنجازات والجوائز يف مجال املسؤولية املجتمعية،
كان آخرها جائزة أفكار اإلمارات عن فئة “االبداع يف

مجال العمل التطوعي واإلنساين” ،والجائزة العربية
للمسؤولية االجتامعية للمؤسسات ،إىل جانب
حصولها عىل عالمة غرفة ديب للمسؤولية االجتامعية
للمؤسسات للمرة الخامسة ،فض ًال عن جوائز
وتكرميات مامثلة داخل الدولة وخارجها ،وتط ّبق
املؤسسة أفضل املامرسات العاملية يف مجال املسؤولية
املجتمعية ،حيث حققت نتائج إيجابية ومتميزة يف
مختلف املؤرشات املرتبطة بالبيئة ،ومكان العمل،
والسوق ،واملجتمع املحيل.
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بادرا بتسليم مبالغ مالية وبطاقات مصرفية عثرا عليها في حرم المدرسة

مواصالت اإلمارات تكرم سائقي نقل مدرسي ألمانتهما
كرم السيد عبدالله بن سويف الغفيل املدير التنفيذي وأكد املدير التنفيذي لدائرة النقل املدريس خالل
لدائرة النقل املدريس مبواصالت اإلمارات ،ك ًال من التكريم الذي حرضه السيد جاسم املرزوقي مدير مركز

املايل فيها وكذلك صاحب املحفظة رسائل إىل إدارة يذكر بأن السائق حق نواز عرث عىل مبلغ مايل يف حرم
للسائقي املدرسة األمريكية لإلبداع العلمي والتي تستفيد من
فرع الشارقة قدما من خاللها الشكر والعرفان
ْ

السائق حق نواز والسائق شاه جالندر – من الجنسية املواصالت املدرسية الحكومية ،والسيد عدنان الزرعوين
الباكستانية ،واللذين يعمالن سا ِئ َق ْي للنقل املدريس مدير فرع املواصالت املدرسية بالشارقة ،أن األمانة
يف فرع املؤسسة بالشارقة ،وذلك تقديراً ألمانتهام الوظيفية لدى املوظف هي خلق من أخالق الدين،

ألمانتهام ،ومن جهتهام ،أعرب السائقان عن اعتزازهام خدمات النقل املدريس التي تقدمها مواصالت اإلمارات،
بهذا التكريم من مواصالت اإلمارات والذي يعرب عن وقام بتسليم املبلغ للمنسق باملدرسة ،وتبني أنه يعود
مدى اهتامم املؤسسة بتعزيز القيم املهنية القومية ،ألحد أولياء األمور والذي قام باستالم املبلغ الحقاً ،فيام

ومبادرتهام بتسليم مبالغ مالية وبطاقات مرصفية وجزء أصيل من أخالقيات املهنة ،وأساسيات التميز يف
وأخرى رسمية ،إىل الجهات األمنية واملختصة لدى العمل ،الفتاً إىل أن مواصالت اإلمارات تعتز باملوظفني
الذين يعكسون الصورة ّ
املرشفة للمؤسسة من خالل
عثورهام عليها.

وتقديرها لكوادرها الوظيفية من مختلف الفئات عرث السائق شاه جالندر عىل محفظة تحوي مبالغ مالية
الوظيفية ،ما يشكل دافعاً لهم نحو املزيد من اإلنتاجية وبطاقات مرصفية ورسمية يف مكان عام وسلمها ملركز
والعطاء لهذا الوطن املعطاء.

الرشطة ومن ثم تم تسليمها لصاحبها.

السائقي وحسن أمانتهم الوظيفية ،وحسن ترصفهم مع أفراد املجتمع،
وأعرب الغفيل عن إشادته بحرص
ْ
ترصفهام ،من خالل رسعة إبالغ املدرسة والجهات األمنية مشرياً إىل أن مواصالت اإلمارات تحرص عىل تكريم
يف الشارقة باملفقودات التي حصال عليها ك ًال عىل حدة يف وتقدير هؤالء املوظفني لتحفيزهم ،وليكونوا القدوة
مكان مختلف ،الفتاً إىل أن مثل هذه املواقف اإليجابية الحسنة لزمالئهم.

تعكس املستوى العايل ألخالقيات املهنة والسلوك وأضاف ،بأن املؤسسة قد كرمت مسبقاً عدداً من

الوظيفي القويم لدى فريق عمل مواصالت اإلمارات ،موظفيها الذين شهدت لهم مواقفهم بأمانتهم وحسن
كام ويعزز من ثقة ورضا املتعاملني وأولياء األمور عن تعاملهم مع مختلف املواقف املجتمعية ،كان من بينهم
الخدمات التي تقدمها املؤسسة ،خاصة يف مجال النقل أحد فنيي املؤسسة الذي عرث عىل مفقودات تقدر
املدريس؛ حيث إن سائقي الحافالت املدرسية مؤمتنني قيمتها مبليون درهم كانت يف مركبة أحد املتعاملني
عىل سالمة أبنائنا الطلبة وأمنهم ،خالل عملية نقلهم ورسعان ما قام بتسليمها للمعنيني.
بشكل يومي من البيت وإىل املدرسة وبالعكس.
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وقد وجهت إدارة املدرسة التي تم العثور عىل املبلغ
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دعمًا للحمالت المجتمعية من خالل توفير مساحات إعالنية مجانية على أسطولها

 1,800إعالنًا وقفيًا على أسطول حافالت مواصالت اإلمارات في 2017
نف ّذت مواصالت اإلمارات  1,800إعالناً وقفياً عىل أسطول

هيئة التأمني ،هيئة كهرباء ومياه الشارقة ،مركز الفجرية املجتمعية من خالل استثامر إمكاناتها وخرباتها ،وإميانها

حافالت املؤسسة خالل عام  ،2017وذلك بالتعاون مع

لإلحصاء ،دائرة التنمية االقتصادية برأس الخيمة ،مركز بأهمية التواصل الفاعل مع املجتمع مبختلف رشائحه.

مركز محمد بن راشد العاملي الستشارات الوقف والهبة،

رأس الخيمة لإلحصاء ،الهالل األحمر اإلمارايت ،جمعية يذكر أن مواصالت اإلمارات تط ّبق أفضل املامرسات
العاملية يف مجال املسؤولية املجتمعية وقد حققت
بيت الخري وغريها من الجهات.

إعالنية مجانية عىل أسطولها املك ّون من آالف املركبات

وأوضح مدير االتصال الحكومي أن إطالق وقف إعالنات نتائج إيجابية ومتميزة يف مختلف املؤرشات املرتبطة

مبختلف إمارات الدولة للوصول إىل رشيحة كبرية من

التوعية املجتمعية خالل العام املايض ،حظي مبردود بالبيئة ،ومكان العمل ،والسوق ،واملجتمع املحيل ،وقد

املجتمع.

إيجايب وتفاعل واسع من قبل الجهات املجتمعية ،حازت نتيجة لذلك عىل الجائزة العربية للمسؤولية

وأوضح عبدالله محمد مدير إدارة االتصال الحكومي ،يصب يف ضامن السعادة للمجتمع ،ويرتجم يف الوقت

ومختلف فئات املجتمع كونها وسيلة تصل برسعة االجتامعية للمؤسسات وعالمة غرفة ديب للمسؤولية
جسد مدى االجتامعية للمؤسسات عدة مرات ،فض ًال عن جوائز
للمتلقي أياً كان موقعه وعمره ،األمر الذي ّ
اهتامم مواصالت اإلمارات بدعم الحمالت والربامج وتكرميات مامثلة داخل الدولة وخارجها.

حيث تقدّم للمؤسسات والحمالت املجتمعية مساحات

أن مواصالت اإلمارات حرصت عىل تبنّي الرؤية العاملية نفسه قيم اإلنسانية والعطاء التي تدعو لها القيادة
للوقف التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن الرشيدة لدولة اإلمارات.
راشد آل مكتوم ،وذلك من خالل إطالق املؤسسة وقفاً وأفاد مدير إدارة االتصال الحكومي ،أن املؤسسة
مبتكراً إلعالنات التوعية املجتمعية عرب توفري مساحات استطاعت العام املايض من تنفيذ  1,800إعالن وقفي
مجانية بأسطول حافالتها ،حيث تتم إتاحة فرصة عىل أسطول الحافالت التابعة لها يف مختلف إمارات
واسعة للحمالت املجتمعية لالنتشار يف مختلف أرجاء الدولة ،وذلك يف خطوة لدعم الحمالت والفعاليات
الدولة ،من خالل سهولة الوصول إىل رشيحة واسعة من املجتمعية التي تصب يف خدمة أفراد املجتمع ،والتي
املجتمع ،ما يحقق أهداف الحمالت املجتمعية وويرفع تتبناها مختلف الجهات الحكومية والخاصة منها وزارة
من مستوى من تأثريها ،ويعكس يف الوقت نفسه التزام الرتبية والتعليم ،وزارة تنمية املجتمع ،القيادة العامة
املؤسسة بتحقيق التكافل االجتامعي واإلنساين الذي لرشطة عجامن ،الهيئة الوطنية للطوارئ واألزمات،
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صحتك وعافيتك.
 10منافع للماء على ّ
يعترب املاء من أساس ّيات الحياة للكائنات الحية ،ومن دونه ال يستطيع
االنسان االستمرار يف حياته ألكرث من أيام محسوبة ،والسبب يف ذلك
أن املاء يشكل نسبة عالية من تكوين جسمه ،قد تصل ألكرث من .60%

من منافع شرب الماء بشكل منتظم:
 #له أثر إيجايب يف الحفاظ عىل صحة البرشة ونظارتها وحيويتها.
شتى املغذيات.
 #يعني عىل التحكم يف ّ
السعرات الحرار ّية املتناولة من ّ
السموم.
 #يساعد عىل سالمة الكليتني اللتني تقومان بتخليص الجسم من ّ
السكري ،للتخلص من سكر الدم والبول.
 #يعترب من الرضور ّيات ملرىض ّ
 #يعترب من العوامل الرئيسة يف تنظيم عمل الجهاز الهضمي ودفع االمساك.
 #يعني يف تنظيم السوائل بالجسم ،والتي لها وظائف غالية للجسم وأعضائه.
 #يساعد يف التخفيف من توترات االشخاص الذين يعانون من ضغوط الحياة .
 #يساعد يف انقاص الوزن الزائد بالجسم ،وخصوصاً أصحاب االوزان العالية.
 #يساعد عىل إعطاء طاقة العضالت ،بحيث لو اختل توازن املاء فيها تقلصت .
الصداع الناشئ من نقص املاء املخزن بالجسم.
 #يساعد يف التخفيف من حدّة ّ
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“

إن عملية التنمية والبناء
والتطوير التعتمد على
من هم في مواقـــــع
المسؤوليــــــة فقط ،بل
تحتاج إلى تضــافــــر كل
الجهـــود لكل مواطن
على أرض هذه الدولة

