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نشرة شهرية تصدرها إدارة االتصال الحكومي

اإلشراف العام
حنـان محمد صقر

هيئة التحرير
هند شاكر

حسام عرفة

إيمان األميري

إعداد وإخراج
كلثم درويش العسكر 
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etmag@et.gov.ae:البريد اإللكتروني

www.et.gov.ae :الموقع اإللكتروني

مدير التحرير
عبد اهلل محمد حسن

مـــــحتويــــــات العــــــدد
مواصالت اإلمارات تبيع جميع مركباتها 

المعروضة في المزادات إلكترونيًا

عبداللطيف األنصاري 
لصيانة  مراكز  مجرد  من  أكثر  “نحن 

السيارات”

تحّقق أمنيات موظفيها في يوم 

السعادة

الجـوائـــز والشهادات:

 الرؤية
مواصالت متكاملة ونمو مستدام. 

الرسالة
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 

والمواصالت  النقل  المجدي من خالل منظومة شاملة في قطاع  واالستثمار  المخاطر  وإدارة  الحوكمة  إطار من  في 

والخدمات المتكاملة.

جائزة الشرق ا�وسط
للتميز في الحكومة
والخدمات ا�لكترونية

جائـــزة "آسيـــا والمحيــط الهـــادي 
 " APEA 2016  عمـــال	لــرواد ا

جائزة أفكار بريطانية 

جائزة أفضل بيئة عمل على مستوى 
قارة آسيا

وسامين ذهبيين في "القيادة الحكيمة" 
و"التميز والجودة"

جائزة سمو وزير الداخلية – فئة 
الشريك المثالي – عجمان

Middle East Business Leaders 
Awards

جائزة أفكار أمريكية

الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية 
للمؤسسات

جائزة ا	كاديمية العربية 
لجوائزا¡نترنت  "اراب بان "للمواقع 

ا¡لكترونية الحكومية 

أكبر محاضرة إسعافات
أولية في العالم 

أكبر محاضرة إسعافات
أولية في العالم 

جائزة ستيفي العالمية

جائزة الشرق ا	وسط
للطرق والجسور
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الحايل  مارس  شهر  أيام  مدى  عىل  املهنية  والصحة 

تحت شعار “دع السالمة تقودك”، وبرعاية مؤسسة 

للتجارة  تربا  الرسكال، ورشكة  اللطيف  بن عبد  نارص 

املحدودة، وعدد من الرعاة الفرعيني.

أهم  من  أن  اإلمارات  مواصالت  عام  مدير  وذكر 

بإشارة  التوعية  حملة  تنفيذ  العام  هذا  فعاليات 

املدرسية تحت )شعار  الحافالت  املرورية يف  “قف” 

قف من أجل سالمتهم( بهدف التوعية عىل رضورة 

الوقوف واحرتام القانون وحامية الطالب لدى نزولهم 

وصعودهم من وإىل الحافلة وخالل عبورهم للطريق، 

وقد تم تنفيذها يف عدد من إمارة الدولة ومبشاركة 

القيادات الرشطية.

الفروع  املبذولة من  الجهود  الجرمن إىل  كام لفت 

والتي  املؤسسة  يف  املعنية  واإلدارات  واملحطات 

يف  املرورية  الحوادث  نسبة  انخفاض  عن  أمثرت 

املؤسسة بنسبة %10 يف العام 2017 مقارنًة بالعام 

السابق 2016. 

ومثن الجرمن ما تضمنته الحملة هذا العام من برامج 

ومبادرات متنوعة وفعاليات متميزة ومبتكرة والتي 

مستوى  عىل  تنفيذها  تم  فعالية   104 نحو  بلغت 

تنفيذ 104 فعالية تحت شعار “دع السالمة تقودك”، وبدعم 78 جهة 

حملتها  من  السابعة  الدورة  تختتم  اإلمارات  مواصالت 
السنوية “شهر السالمة والصحة المهنية”

أخبار رئيسية

أكد سعادة محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصالت 

اإلمارات حرص املؤسسة عىل توافق برامجها ومبادراتها 

املختلفة يف مجال البيئة والسالمة والصحة املهنية مع 

أهداف رشكائها االسرتاتيجيني يف هذا الجانب، وعىل 

رأسهم وزارة الرتبية والتعليم ودائرة التعليم واملعرفة 

ووزارة الداخلية، مؤكداً أن االهتامم بسالمة العاملني 

والطلبة وباقي املنقولني بات أولوية أساسية يف خطط 

جميع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص 

عىل حد سواء.

شهر  حملة  اختتام  حفل  خالل  كلمته  يف  ذلك  جاء 

السابعة،  دورتها  يف   2018 املهنية  والصحة  السالمة 

مقر  )الخميس 29/03/2018( يف  اليوم  عقد  والذي 

اإلدارة العامة ملواصالت اإلمارات بديب، بحضور املدراء 

التنفيذيني ومدراء اإلدارات ومراكز األعامل والفروع 

وممثيل الجهات الحكومية والخاصة الداعمة ولفيف 

من موظفي املؤسسة.

الذي  واالهتامم  التعاون  مبستوى  الجرمن  وأشاد 

حظيت به فعاليات وأنشطة الحملة من قبل الرشكاء 

استمرت  حيث  والرعاة،  واملوردين  االسرتاتيجيني 

البيئة والسالمة  التي نظمتها إدارة  فعاليات الحملة 

• انخفاض نسبة الحوادث املرورية يف املؤسسة 

بنسبة %10 يف العام 2017 مقارنًة بالعام السابق
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مختلف مناطق الدولة، وبدعم نحو 78 جهة حكومية 

وخاصة، واستقطبت ما يزيد عن 19,600 مشاركة من 

موظفي وموظفات املؤسسة وأفراد املجتمع، مؤكداً 

عىل أهمية االستفادة العملية والتطبيق امليداين من 

الربامج واملحارضات وورش العمل التي تركزت بشكل 

رئييس عىل ضامن صحة وسالمة وأمان مختلف أفراد 

املجتمع وفئاته.

وتطوير  ومتابعة  تقييم  مواصلة  رضورة  عىل  وأكد 

الحملة بشكل سنوي من حيث األهداف واملؤرشات 

يضمن  ومبا  املستفيدين  ورضا  والتنفيذ  والفعاليات 

املهنية  والصحة  السالمة  أهداف  استمرارها ويحقق 

يف مواصالت اإلمارات ولدى رشكائها وعمالئها.

إىل  والتقدير  الشكر  الجرمن  كلمته، وجه  ويف ختام 

الوحدات التنظيمية املشاركة يف إنجاح الحملة لعام 

2018، مشيداً بالحرص عىل تعميم استفادة موظفي 

املجتمع  أفراد  وكافة  اإلمارات  مواصالت  وموظفات 

من الفعاليات واألنشطة املصاحبة للحملة، كام مّثن 

الجرمن جهود اإلدارات واملراكز املساندة والتي كان 

لها األثر األكرب يف إنجاح الفعاليات.

وقد تخلل الحفل الختامي للحملة عرض مريئ يحوي 

التي تم تنفيذها  الفعاليات والربامج  مقتطفات من 

يف  املهنية  والصحة  السالمة  حملة  مع  بالتزامن 

تكريم  الحفل  صاحب  كام  الدولة،  إمارات  مختلف 

الرعاة الرسميني حيث قام السيد طارق الرشيد مدير 

مبيعات القطاع الحكومي وتطوير األعامل مبؤسسة 

تكريم  درع  باستالم  الرسكال  عبداللطيف  بن  نارص 

الراعي الرسمي للحملة، كام قام السيد حسن حجازي 

باستالم درع  املحدودة  للتجارة  تربا  مدير عام رشكة 

راعي حملة التوعية بإشارة “قف” املرورية، باإلضافة 

واإلدارات  والجهات  الفرعيني،  الرعاة  من  عدد  إىل 

الداعمة، إىل جانب تكريم أفضل الوحدات التنظيمية 

املتمّيزة يف تطبيق معايري السالمة خالل عام 2017، 

وتكريم مركز األعامل املتميز يف تحقيق  أقل نسبة 

حوادث مرورية خالل عام 2017.



8
النرشة اإللكرتونية الشهرية ملواصالت اإلمارات - العدد 959

أخبار رئيسية

34 خدمة تستفيد منها 3773 مؤسسة حكومية وخاصة في الدولة

مواصالت اإلمارات تحقق 96% في رضا متعامليها عن معالجة مالحظاتهم لعام 2017
خدماتها  باقة  ارتفاع  عن  اإلمارات  مواصالت  كشفت 

املقدمة لعمالئها يف قطاع النقل والتأجري والخدمات الفنية 

واللوجستية إىل 34 خدمة رئيسية وفرعية، يستفيد منها 

نحو 3773 من املؤسسات الحكومية والخاصة التي ترتبط 

مع املؤسسة بعقود ورشاكات اسرتاتيجية.

وأفاد سعادة محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصالت 

اإلمارات بأن املؤسسة قطعت خطوات نوعية عىل صعيدي 

كفاءة  أكرث  توفري خدماتها بشكل  والشفافية يف  الحوكمة 

ومنو  االستثامرية،  أنشطتها  توسع  ظل  يف  وفاعلية  ودقة 

عدد متعامليها، وتنامي أعداد املوظفني واألسطول واملواقع 

التابعة للمؤسسة.

فقد  واملتعاملني،  الخدمات  تنامي  ظل  يف  أنه  وأوضح 

لتلقي  التواصل  قنوات  من  عدداً  املؤسسة  أتاحت 

الخدمات  مالحظاتهم واستفساراتهم حول كفاءة وجودة 

التي تقدمها لهم، مبا يسهم يف ضامن أعىل درجات الرضا 

لدى املتعاملني وتحقيق سعادتهم، واملحافظة عىل والئهم 

وثقتهم باملؤسسة وخدماتها، وتعزيز كفاءتها التنافسية يف 

السوق، ومواصلة منوها املايل واستدامته.

بخدمة  والتزامها  اإلمارات  الجرمن حرص مواصالت  وأكد 

قيمها  من  انطالقاً  وشفافية  وتعاون  كفاءة  بكل  عمالئها 

املؤسسية التي تصب يف هذا االتجاه، الفتاً إىل أن قنوات 

مركز  تتضمن  ملتعامليها  املؤسسة   وفرتها  التي  االتصال 

نحو  الساعة  مدار  عىل  تلقى  والذي   8006006 االتصال 

والربيد  للمؤسسة،  الواردة  املالحظات  إجاميل  من   57%

املدريس،  النقل  عمليات  وغرفة   ،info@et.ae اإللكرتوين 

عوضاً عن مراكز الخدمة املوجودة يف جميع إمارات الدولة.

وأوضح أن املؤسسة تلقت من خالل مركز االتصال نحو 37 

ألف مكاملة خالل عام 2017، تم من خاللها استالم 1354 

مالحظة، وقد بلغت نسبة املالحظات الصحيحة منها نحو 

يومي عمل  عدد  أقصاها  مدة  معالجتها يف  %28، ومتت 

مستوى  عن  العمالء  رضا  نسبة  وبلغت   ،100% بنسبة 

املستهدف  بذلك عىل  متفوقة  معالجة مالحظاتهم 96% 

املحدد والبالغ 91%.

ويشري تقرير دراسة رضا املتعاملني عن خدمات املؤسسة 

وفق دوائرها االستثامرية املختلفة إىل أن نسبة رضا عمالء 

ارتفعت من %86 يف 2016 إىل  املدريس قد  النقل  دائرة 

دائرة  ارتفع معدل رضا عمالء  فيام  عام 2017،  %93 يف 

 ،2017 إىل %100 يف   2016 من %97 يف  والتأجري  النقل 

الفنية  الخدمات  دائرة  عمالء  رضا  ارتفع  فقد  وكذلك 

دائرة  من %78 يف 2016 إىل %100 يف 2017، وتفوقت 

الخدمات اللوجستية يف مؤرش رضا العمالء بنسبة %6 عن 

املستهدف لتصل مع نهاية 2017 إىل 97%.

لدائرة  التنفيذي  املدير  صقر  حنان  أشارت  جانبها،  من 

أهمية  املتعاملني  تويل  املؤسسة  أن  املؤسسية  الخدمات 

فريق  خالل  من  مالحظاتهم  تلقي  عىل  وتحرص  خاصة 

عمل مؤهل ومدرب يتحدثون اللغتني العربية واإلنجليزية 

ويعمل عىل مدار الساعة، مبا يضمن التعامل واالستجابة 

واملالحظات  املكاملات واالستفسارات  الرسيعة مع جميع 

عام،  بشكل  الجمهور  ومن  خاص  بشكل  منهم  الواردة 

الرشيدة  الحكومة  تطلعات  مع  ينسجم  ذلك  بأن  معربة 

يف  االسرتاتيجية  وأهدافها  اإلمارات  مواصالت  وتوجهات 

مع  تفاعاًل  القنوات  أكرث  وتوفري  الخدمات  أفضل  تقديم 

العمالء.

رصد  عىل  يعمل  املتعاملني  إسعاد  قسم  أن  وأضافت 

تلبيتها  العمل عىل  املتعاملني من أجل  تطلعات ورغبات 

حول  آرائهم  ملعرفة  املؤسسة  تسعى  كام  الصور،  بأفضل 

اإليجابيات ويتالىف  الذي يعزز  بالشكل  مختلف خدماتها 

الرئيسية  القنوات  إحدى  االتصال  مركز  ويعد  السلبيات، 

التي خصصتها املؤسسة للتواصل مع متعامليها من أفراد 

عىل  والرد  بتلبية  املركز  يلتزم  حيث  ومجتمع،  ورشكاء 

جميع استفسارات املتعاملني عىل الخدمات التي تقدمها 

املؤسسة مبختلف مراكز أعاملها وفروعها.

وأوضحت صقر بأن املؤسسة قد صنفت املالحظات الواردة 

وبلغت  وطارئة،  وعادية  معقدة  وهي  مستويات   3 إىل 

وهي   97% للمركز  الواردة  العادية  املالحظات  نسبة 

النسبة األعىل من بني مجموع عدد املالحظات مقارنة بـ 

%2 مالحظات طارئة و%1 مالحظات معقدة.
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لتطوير منصة إلكترونية ذكية للمزايدات اإللكترونية المعكوسة على أسعار توريد السلع والخدمات

المؤسسة تتعاقد مع “تجاري/جاقار”
إلجراء المزايدات اإللكترونية المعكوسة

وأكد الجرمن أن هذه الرشاكة األوىل من نوعها بني 

االستثامرات يف  من  جديدة  آفاقاً  ستفتح  الطرفني 

مجال رشاء املواد والخدمات، الفتاً إىل أنه مبوجب 

مطورة  إلكرتونية  بوابة  إطالق  سيتم  العقد  هذا 

جديدة  إجراءات  وتطبيق  املعكوسة،  للمزايدات 

كفاءة  األكرث  الوسائل  وتوفري  ومتكاملة،  وموحدة 

وتحقيق  املوردين،  بني  التفاعل  لتحقيق  وفعالية 

متطلبات  وتوفري  التوريد  عقود  إبرام  يف  الرسعة 

العمالء يف املؤسسة يف زمن قيايس.

وأضاف أن املوقع سيكون أكرث ديناميكية وسهولة 

من  مزيداً  استقطاب  يف  وسيسهم  االستخدام  يف 

األسعار  أفضل  عىل  الحصول  وبالتايل  املشاركني 

املتوفرة يف السوق، والتعامل مع مختلف املوردين 

مبساواة مطلقة وشفافية تامة ما يضيف ذلك بعداً 

جديداً يف عامل األعامل ويفتح رشاكات أكرث فاعلية.

وأشار الجرمن، إىل أن االتفاقية ستتيح تبادل الحلول 

أخبار رئيسية

مع  اسرتاتيجية  رشاكة  اإلمارات  مواصالت  عقدت 

رشكة »تجاري وجاقار« -الرائدة يف حلول املشرتيات 

اإللكرتونية- لتطوير منصة إلكرتونية ذكية، ومبوجبها 

من  مبزيد  التنافس  فرصة  ملورديها  املؤسسة  تتيح 

لتوريد  املعكوسة  املزايدات  عىل  التامة  الشفافية 

والسلع  املعدات  ومختلف  واآلليات  املركبات 

والخدمات االستشارية واملشاريع اإلنشائية فيها.

ملواصالت  العامة  اإلدارة  مبقر  العقد  وقع  وقد 

عبدالله  محمد  سعادة  من  كل  ديب،  يف  اإلمارات 

الجرمن مدير عام مواصالت اإلمارات، ومن جانب 

تجاري وقعه سعادة عبدالله الجناحي رئيس مجلس 

اإلدارة، وذلك بحضور فريـال توكل املدير التنفيذي 

لدائرة الخدمات املساندة مبواصالت اإلمارات.

وقال سعادة محمد الجرمن إن هذا التعاون الذي 

يستمر ملدة ثالث سنوات بني الطرفني يف خدمات 

االرتقاء  يف  يسهم  املعلنة  اإللكرتونية  املزايدات 

مبستويات الشفافية والتنافسية الحرة بني املوردين 

املسجلني املعتمدين، للمشاركة يف املناقصات التي 

املشاركة  وسيعزز  اإلمارات،  مواصالت  تطرحها 

الفاعلة من مختلف املوردين الذين تتعامل معهم 

الرشيدة  توجهات حكومتنا  يواكب  املؤسسة، ومبا 

ويحقق سعادة موردينا.
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وموظفة من اإلداريني والسائقني والفنيني واملرشفني 

وإسعادهم،  متعامليها  إلرضاء  دامئاً  املتطلعني 

ضمن بيئة عمل أرسية متفوقة صنفتها مؤسسات 

متخصصة ضمن أفضل 25 بيئة عمل يف قارة آسيا.

www.et.gov.ae

ملحة حول رشكة “تجاري”:

من  أسايس  جزء  تشغيل  “تجاري”  رشكة  تتوىل 

شبكة تقنيات لرشكة ’جاقار’، مع تركيز خاص عىل 

ويضم  أفريقيا.  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة 

يف  اختصاصياً   75 من  أكرث  املتنامي  الرشكة  فريق 

إىل  الفاعل  الدعم  يقدمون  ممن  ظبي  وأبو  ديب 

الرشكات  العمالء، فضاًل عن  مجموعة واسعة من 

متعددة الجنسيات التي تعمل يف املنطقة. واستناداً 

مجال  يف  عاملياً  الرائدة  االسرتاتيجية  منصتها  إىل 

أكرث من  التي متتد عىل مدى  املشرتيات، وخربتها 

رئيسياً  جزءاً  ’تجاري‘  تشكل  القطاع؛  يف  عاماً   15

من شبكة واسعة تقدم مساعدتها إىل أكرث من 650 

رشكة و150 ألف خبري يف مجال املشرتيات ضمن ما 

يزيد عىل 70 بلداً، وذلك مبا يتيح االستفادة الكاملة 

من املشرتيات لدفع األداء املايل قدماً. لالطالع عىل 

يرجى  ’تجاري‘،  املعلومات حول رشكة  املزيد من 

  .www.tejari.com :زيارة املوقع اإللكرتوين

نظام  بني  التكامل  لتعزيز  والخربات  والتجارب 

املناقصات التي تطرحها مواصالت اإلمارات ونظام 

“البيع اإللكرتوين” املقّدم من “تجاري”، وذلك عرب 

تحديث نظام رقمي جديد يخدم التوجهات الرامية 

إىل دفع مسرية التحول اإللكرتوين والذيك إىل أبعاد 

أكرث تطوراً، وترسيخ االستثامرات الحكومية وتعزيز 

تنافسيتها لدعم االقتصاد الوطني.

مجلس  رئيس  الجناحي،  عبدالله  قال  جانبه،  من 

كرشيك  اختيارنا  يتم  بأن  نفخر  “تجاري”:  إدارة 

تلك  تتيح  حيث  اإلمارات،  ملواصالت  اسرتاتيجي 

الكفاءة  يعزز  مام  الفوري  التفاوض  الرشاكة 

املتقدمة.  التقنية  منصاتنا   خالل  من  والشفافية 

وعىل مدار األعوام الثالثة املقبلة سنقدم استشاراتنا 

إطار  الكفاءة يف  وتعزيز  األعامل  لتحسني  الفعالة 

الشفافية، وتبسيط عمليات اتخاذ القرار واإلنفاق 

والتحليالت  الرقمية  التقنيات  أحدث  باعتامد 

باقة  خالل  من  الفائقة،  الرسعة  ذات  املتقدمة 

متكاملة ومتنوعة من الخدمات التقنية.”

واختتم الجناحي ترصيحه قائال: “تعترب مواصالت 

اإلمارات مثاالً مرشفاً عىل تبني الرؤى االسترشافية 

املستقبلية، من خالل ُتثمني وإدراك دور تكنولوجيا 

التكاليف  وخفض  األعامل  تيسري  يف  املشرتيات 

وزيادة مستويات الربحية”.

ملحة عن مواصالت اإلمارات:

التجاري املخترص  “مواصالت اإلمارات” هو االسم 

والخدمات”،  للنقل  العامة  اإلمارات  “مؤسسة  لـ 

وهي مؤسسة حكومية اتحادية أنشئت عام 1981، 

وبارشت أعاملها يف مجال النقل املدريس الحكومي 

الرائدة  املؤسسات  إحدى  وتصبح  تتوسع  أن  قبل 

النقل  خدمات  تقديم  مجال  يف  وإقليمياً  محلياً 

للقطاعني  واللوجستية  الفنية  والخدمات  والتأجري 

الحكومي والخاص داخل دولة اإلمارات وخارجها.

أعاملها  تأدية  يف  اإلمارات  مواصالت  وتحرص 

عىل  واملجتمعية  الوطنية  وأدوارها  االستثامرية 

والتميز  واملشاركة  واإلبداع  والعناية  السالمة  قيم 

الذي  أسطولها  عرب  وذلك  واملسؤولية،  والشفافية 

ومواردها  متنوعة،  ومركبة  حافلٍة   25,000 يناهز 

موظٍف   23,500 عن  عددها  يزيد  التي  البرشية 
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تحويل  يف  املعتمدة  العاملية  واملواصفات  املامرسات 

املركبات للعمل بالغاز الطبيعي، منها املواصفات األوروبية 

اإلمارات  هيئة  ومواصفات   ECER110، ECER115

 TUV& ومواصفات رشكة ،ESMA للمواصفات واملقاييس

الثالث  AV & BV وهذة الرشكات عاملية ومتثل الطرف 

وتتم  التحويل.  عملية  بعد  الغاز  نظام  وتقييم  لفحص 

التحويل عىل أيدي كادر فني متخصص ومتميز  عمليات 

الغاز  بنظام  للعمل  املركبات  وذي خربة يف مجال تحويل 

من  معتمدة  شهادات  عىل  حاصلني  املضغوط،  الطبيعي 

رشكات عاملية متخصصة.

وأضاف، بأن املؤسسة وبالتعاون مع رشكائها، خصصت 3 

مراكز لتحويل املركبات عىل مستوى الدولة، ويتم تعبئة 

بابوظبى،  ادنوك  محطات  خالل  من  املحولة  املركبات 

ومحطة واحدة يف ديب، إضافة إىل خدمات مميزة وحرصية 

يف  للمتعاملني  متخصصة  تعبئة  محطات  توفري  يف  تتمثل 

املواقع التابعة لهم يف أي مكان يف الدولة.

انطالقه يف 2010  ومنذ  االتحاد  مركز  بأن  بالذكر  الجدير 

بالغاز  للعمل  مركبة   9,220 من  أكرث  تحويل  يف  نجح 

ومركبات  رباعي،  ودفع  صالون،  مركبات  منها  الطبيعي، 

أب وميتلك  بك  نقل  ومركبات  السياقة، وحافالت،  تعليم 

الرائدين  املتعاملني  من  نخبة  تشمل  ثرية  قاعدة  املركز 

من بينهم وزارة الداخلية، ووزارة التغري املناخي والبيئة، 

واحة  وسلطة  العاملية،  ديب  وموانئ  أبوظبي،  وبلدية 

بديب،  القيادة  تعليم  معاهد  من  وعدد  بديب،  السيليكون 

ومركبات  بالشارقة،  والكهرباء  للامء  االتحادية  والهيئة 

الدفاع املدىن، وغريها من املؤسسات الحكومية والخاصة. 

توفير نحو80%من تكاليف التعبئة بالبترول أو غاز الطهي 

مواصالت اإلمارات تطلق أول رافعة شوكية تعمل
بالغاز الطبيعي في الدولة 

استثمـــــــــار

شوكية  رافعة  أول  إطالق  عن  اإلمارات  مواصالت  أعلنت 

الدولة، يف  املضغوط عىل مستوى  الطبيعي  بالغاز  تعمل 

خطوة تعد األوىل من نوعها عىل املستوى املحيل، لتواصل 

بذلك جهودها الحثيثة والناجحة التي تنسجم مع توجهات 

وتعزز  وشعبها،  قيادتها  لتطلعات  وتستجيب  الدولة 

مساهامتها الرائدة يف الحفاظ عىل البيئة واملواد الطبيعية، 

وتنويع أنشطتها االستثامرية التي تدعم االقتصاد الوطني.

ورصح املهندس عامر عيل الهرمودي املدير التنفيذي لدائرة 

الخدمات الفنية مبواصالت اإلمارات، بأن املؤسسة حققت 

نتائج بيئية واستثامرية إيجابية يف أنشطة الخدمات الفنية 

القطاعني  يف  املتعاملني  من  واسعة  تقدمها لرشيحة  التي 

الحكومي والخاص وكذلك لألفراد، وضمن خططها لتوسيع 

أنشطتها يف مجال تحويل املركبات للعمل بالغاز الطبيعي 

عىل  املؤسسة  عملت  االسرتاتيجية،  خططها  مع  انسجاماً 

إطالق أول رافعة شوكية تعمل بالغاز الطبيعي يف الدولة.

وأوضح الهرمودي بأن هذا املرشوع سيحقق قفزة نوعية 

يف عامل تحويل املركبات واآلليات، ملا للمرشوع من عوائد 

الرافعة  تحويل  يسهم  حيث  كبرية،  واقتصادية  بيئية 

للعمل بالغاز الطبيعي املضغوط بدالً من غاز البرتول أو 

الكربونية  االنبعاثات  نسبة  خفض  يف   LPG الطهي  غاز 

إىل نحو %25، كام يوفر من %75 إىل %80 من التكلفة 

التحويل  يسهم  وأيضاً  السابقة،  التعبئة  ونفقات  النقدية 

درجة  وتقليل  الرافعة،  ملحرك  التشغييل  العمر  زيادة  يف 

حرارته أثناء التشغيل، األمر الذي من شأنه كذلك تقليل 

الفتاً  للمحرك،  الزيت  وتبديل  للمحرك،  الدورية  الصيانة 

إىل أن الغاز الطبيعي يعد من أنظف أنواع الوقود وأكرثها 

الطاقة  للمؤسسات واألفراد مقارنة مبصادر  ومنفعة  أماناً 

األخرى.

مركز  بأن  الفنية  الخدمات  لدائرة  التنفيذي  املدير  وأكد 

االتحاد لتحويل املركبات للعمل بالغاز الطبيعي مبواصالت 

أفضل  ويطبق  ومعتمداً  متخصصاً  مركزاً  يعترب  اإلمارات، 
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ومركبات الدفع الرباعي والصالون، ومقطورات ودراجات 

نارية، وآليات مختلفة، مرصحاً بأن املركز يتيح للجمهور 

منها  ينظمها،  التي  املزادات  للمشاركة يف  قنوات  عدة 

من  واملشاركة  التسجيل  أو  للمركز،  الشخيص  الحضور 

خالل املوقع اإللكرتوين www.alwataneya.ae ، مشرياً 

إىل أن عدد املسجلني  الجدد يف املوقع االلكرتوين يبلغ 

5,569 متعامٍل يف 2017، وميكن للمتعامل 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. 

احرتافية  عرب  مميزة  وخربات  إمكانيات  املركز  وميتلك 

إدارته التي تعتمد عىل الشفافية والوسطية يف التعامل، 

للبائع  املشرتكة  والفائدة  املنفعة  تحقيق  إىل  لتصل 

العديد  ثقة  واملشرتي عىل حٍد سواء، ونجح يف كسب 

من املؤسسات الحكومية والخاصة باإلضافة إىل معظم 

تجار السيارات يف الدولة وخارجها.

باعت 4848 مركبة ثقيلة وخفيفة من خالل 45 مزادًا في 2017

بيع جميع مركبات المؤسسة المعروضة في المزادات 
إلكترونيًا

استثمـــــــــار

الوطنية  مركز  خالل  من  اإلمارات  مواصالت  متّكنت 

التابعة  األعامل  مراكز  مجموعة  عضو   - للمزادات 

مختلفة  مركبة   4,848 بيع  من  اإلمارات-  ملواصالت 

خالل املزادات التي تم تنظيمها خالل عام 2017، وذلك 

من خالل خدمة املزاد اإللكرتوين التي أتاحتها املؤسسة 

للمتعاملني.

الوطنية  مركز  مدير  إبراهيم  محمد  سلامن  وقال 

مزاداً   45 تنظيم   2017 خالل  تم  بأنه  للمزادات، 

مركبات  من  مركبة   2,249 خاللها  من  بيع  إلكرتونياً، 

املؤسسة، باإلضافة إىل بيع2,599  مركبة خاصة باألفراد 

املزادات  جميع  بأن  مؤكداً  وخاصة،  حكومية  وجهات 

املنظمة كانت إلكرتونية وتتوافق مع أهداف مواصالت 

اإللكرتوين،  التحول  يف  الحكومة  وتوجهات  اإلمارات 

حيث كان نظام البيع سابقاً باألظرف املغلقة ويتطلب 

املزاد ومعاينة  إدارة  إىل  الحضور شخصياً  املتعامل  من 

تم  اإللكرتوين  املزاد  تطبيق  الساحة، وبعد  املركبات يف 

املزايدة عىل  للمشرتي  اإلجراءات بحيث ميكن  تسهيل 

املركبة مبكان تواجده ومعاينة التقرير الفني عىل املوقع 

هاتفه  بواسطة  الرشاء  عملية  وإمتام  للمزاد  اإللكرتوين 

املتحرك.

املركبات  جميع  بيع  يف  املركز  نجاح  أن  ابراهيم  وأّكد 

الثقة  إلكرتونيا يعد دلياًل واضحاً عىل حجم  املعروضة 

يعكس  كام  املتعاملني،  قبل  من  املركز  اكتسبها  التي 

الفاعلة مع مختلف  املشاركة  تحقيق  املركز من  متّكن 

البيع  عمليات  وتنفيذ  املستهدف  الجمهور  رشائح 

بشفافية وإجراءات مبسطة وسهولة تامة تحقق سعادة 

املتعاملني.

املنفذة  املزادات  بأن  للمزادات،  الوطنية  مدير  وأشار 

شملت مجموعة متنوعة من املركبات الثقيلة والخفيفة، 
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رفع حجم األسطول 100 % لتغطية حجم الطلب المتزايد على الخدمة 

نحو نصف مليون رحلة نفذتها أجرة مواصالت اإلمارات
في أبوظبي خالل الربع األخير من 2017

استثمـــــــــار

شهدت خدمات رشكة أجرة مواصالت اإلمارات منواً قياسياً 

يف حجم األسطول والخدمات خالل فرتة وجيزة ال تتجاوز 

عدد  لتصل  أبوظبي،  إمارة  يف  انطالقها  منذ  أشهر  الثالثة 

الفرتة  خالل  تقريباً  رحلة  مليون  نصف  نحو  إىل  رحالتها 

النقل  خدمات  ومميزات  كفاءة  بذلك  لتؤكد  املذكورة، 

والتأجري التنافسية التي تقدمها مواصالت اإلمارات لرشيحة 

واسعة من األفراد واملؤسسات يف الدولة.

وقال وليد سامل املهريي املدير التنفيذي لدائرة النقل والتأجري 

مبواصالت اإلمارات، بأن املؤسسة تحرص عىل توفري كافة 

سبل الراحة والسالمة واألمان والرتفيه يف أسطول مركباتها، 

املتعاملني،  سعادة  بذلك  لتحقق  منها،  التجارية  سيام  ال 

التي انطلقت  إىل أن رشكة أجرة مواصالت اإلمارات  الفتاً 

مركباتها  عدد  ارتفع  مركبة،   200 بعدد   2017 أكتوبر  يف 

إىل 400 مركبة مع نهاية العام نفسه، بنسبة زيادة بلغت 

باقي  تسجيل  وجاري  الرشكة،  أسطول  حجم  من   100%

مركبات األسطول لتصل إىل 800 مركبة خالل العام الجاري.

وأوضح املهريي بأن تعزيز حجم األسطول مبركبات األجرة، 

من  الخدمة  طلب  يف  الزيادة  حجم  وتلبية  لتغطية  جاء 

قبل املتعاملني يف كل من مدن أبوظبي والظفر  واملناطق 

من  األخري  الربع  خالل  الرشكة  نفذت  حيث  الخارجية، 

2017 قرابة 500,000 رحلة.

وأشار املدير التنفيذي لدائرة النقل والتأجري، بأن املؤسسة 

قد حصلت عىل حق االمتياز من قبل مركز النقل املتكامل 

رشكة  خالل  من  األجرة  خدمات  لتقديم  أبوظبي  بإمارة 

الخطط  مع  يتامىش  ما  وهو  اإلمارات،  مواصالت  أجرة 

االسرتاتيجية ملواصالت اإلمارات وتوجهاتها لتنويع خدماتها 

املقدمة ملتعامليها من املؤسسات واألفراد، وبذلك أصبحت 

رشكة “أجرة مواصالت اإلمارات” أحدث الرشكات املشغلة 

يف  اللتزامها  ونتيجة  اإلمارة.  يف  للركاب  األجرة  لخدمات 

تطبيق متطلبات تنظيم النقل يف اإلمارة، وكذلك كفاءتها يف 

تقديم الخدمة، فقد نالت رشكة أجرة مواصالت اإلمارات 

النقل املتكامل إلستجابتها  شهادة شكر وتقدير من مركز 

الفعالة بتوفري أجهزة ملراكز التدريب الذكية وفق املعايري 

املطلوبة.

مطابقة  الرشكة  مركبات  جميع  بأن  املهريي،  وأفاد 

للمواصفات والترشيعات املعتمدة يف اإلمارة بشكل خاص 

بسيارات  الركاب  نقل  مجال  يف  عام  بشكل  الدولة  ويف 

بكامريات  بتزويدها  املؤسسة  قيام  جانب  إىل  األجرة، 

تم  والذين  السائقني،  من  مؤهل  وكادر  داخلية،  مراقبة 

اختيارهم وتعيينهم بعناية تامة ووفق رشوط محددة من 

قبل مركز النقل املتكامل، حيث قامت مواصالت اإلمارات 

بتدريبهم وتأهيلهم للعمل يف هذا القطاع وفق متطلبات 

الجهات املختصة، وذلك من خالل دورات تدريبية متكاملة 

ومتخصصة يف مجال نقل الركاب.

ويتم متابعة عمليات النقل التي تقدمها أجرة مواصالت 

اإلمارات بشكل دوري من قبل مركز النقل املتكامل، والذي 

 ، للسائقني  التدريب  مراحل  جميع  عىل  باإلرشاف  يقوم 

كام تتم متابعة عمليات النقل عن طريق نظام إلكرتوين 

السالمة  لضامن  وذلك  املركبات،  تتبع  عىل  يعمل  مبارش 

حد  عىل  والسائقني  األجرة  مركبات  ملستخدمي  واألمان 

الساعة  السائقني عىل مدار  أداء  تقييم  سواء، عالوًة عىل 

من حيث االلتزام بقواعد السري واملرور وتنفيذ متطلبات 

املركز.

أجرة  مركبة  طلب  األجره  مركبات  ملستخدمي  وميكن 

مواصالت اإلمارات من خالل االتصال برقم مركز االتصال 

الذي سيقوم  املتكامل 600535353،  النقل  الخاص مبركز 

مبارشة بتحديد مركبة األجرة األقرب للمتعامل، كام ميكن 

طلب الخدمة من خالل التطبيق الذيك الذي طرحه مركز 

النقل املتكامل التابع لدائرة النقل بأبوظبي، والذي يتيح 

دون  الذكية  األجهزة  عرب  األجرة  مركبات  حجز  للجمهور 

الحاجة للتحدث ملوظف خدمة االتصال، ما يسهم يف توفري 

مركبة  طلب  من  املتعامل  سيتمكن  إذ  والجهد،  الوقت 

تحديد موقعه  يتم خاللها  زر  بكل سهولة بضغطة  أجرة 

عرب نظم املعلومات الجغرافية GPS دون الحاجة لكتابة 

إليه،  بيانات، ويتم تحديد املركبة األقرب  أو  أية تفاصيل 

وإعالمه برسالة نصية قصرية برقم مركبة األجرة، ومعلومات 

االتصال الخاصة بالسائق، واملوعد املتوقع لوصول املركبة، 

كام ميكن للمتعامل أيضاً إلغاء الحجز من خالل التطبيق 

ذاته دون احتساب أية رسوم عىل اإللغاء.
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يحدثنا األنصاري يف الصفحات التالية عن تجربته مع 

املؤسسة، ويكشف لنا بعضاً من الجوانب الشخصية 

واملهنية التي أّهلته ليكون رائداً من رواد التميز فيها، 

كام مييط اللثام عن سامت بيئة العمل يف مواصالت 

اإلمارات ال سيام مركز أبوظبي للخدمات الفنية، فإىل 

الحوار..

بداية حبذا لو تقدم لنا نبذة عن بطاقتك الشخصية؟ 

والحالة االجتامعية؟

من  األنصاري،  خميس  الله  عبد  اللطيف  عبد  أنا 

مواليد إمارة الفجرية يف العام 1982، أما عن الحالة 

االجتامعية فأنا ُمتزوٌج وأٌب لستة أبناء.

كيف كان انضاممك إىل مواصالت اإلمارات؟ ومتى؟

 ،2001 العام  يف  اإلمارات  ملواصالت  انضاممي  كان 

أنني  أي  مارس،  شهر  من  عرش  الثامن  يف  وتحديداً 

خالل  باملؤسسة  يل  عرش  السابع  العام  أكملت 

الشهر املايض، وكانت بدايتي يف وظيفة “فني تحت 

التي  والتدريب  التوطني  برامج  عىل  بناء  التدريب” 

أطلقت بتوجيه من قيادتنا الرشيدة السيام التوجيه 

مواصالت  جعلت  والتي  الفنية،  الوظائف  بتوطني 

اإلمارات تستقطب الكفاءات الفنية، ثم تدرجت يف 

مناصب العمل املختلفة طوال 17 عاماً حتى وصلت 

حالياً ملنصب “مدير مركز أبوظبي للخدمات الفنية”، 

الجامعي،  والعمل  التميز  قيم  تبني  بفضل  وذلك 

لدائرة  التنفيذي  واملدير  إدارتنا  توليه  ما  وكذلك 

الخدمات الفنية من أهمية لتدريب وتأهيل املوظفني 

لالستفادة القصوى من طاقاتهم وأفكارهم.

كيف تقيم لنا تجربتك العملية مع املؤسسة؟

مثة العديد من النقاط امُلميزة والرائعة يف مواصالت 

والعمل  الجامعية  الروح  مقدمتها  يف  تأيت  اإلمارات، 

عىل  العليا  اإلدارة  حرص  إىل  إضافة  واحد،  كفريق 

تطبيق رؤية حكومتنا الرشيدة، فضاًل عن غزارة برامج 

الدعم  وتقديم  املواطنني،  السيام  املوظفني  تأهيل 

الالزم، والتقارب بني اإلدارة العليا واملوظفني، والتدرج 

الوظيفي طبقاً للكفاءات حيث يكون التغيري حسب 

األنظمة املعمول بها يف الدولة.

وماذا  املؤسسة،  من  عليها  التي حصلت  اإلضافة  ما 

أضفت أنت لها؟

اإلضافات  من  العديد  عىل  املؤسسة  من  حصلت 

عىل مدى سنوات عميل، لعل أبرزها التطور املهني، 

 رواد التميز

عبداللطيف األنصاري 
مدير مركز أبوظبي للخدمات الفنية

“نحن أكثر من مجرد مراكز لصيانة السيارات”

“ تعلمت من الشيخ زايد طيب اهلل ثراه فن القيادة وتطوير الذات “ 

- اكتسبت خالل عملي الكثير من المهارات المتنوعة والخبرات العملية الواسعة بالنظر لوجود العديد من 
بيئات العمل المختلفة تحت مظلة مواصالت اإلمارات.

- أعتقد أن بيئة العمل في مواصالت اإلمارات قادرة على ُصنع موظف متكامل.
- اشتركت في العديد من األنشطة اإلنسانية، ولعل أبرزها كان التطوع في القيام بالمهام اإلنسانية لمواجهة 

آثار إعصار جونو.
- أصبحت مواصالت اإلمارات وجهة لتدريب المواطنين في مجاالت العمل المختلفة.

- عدم تقبل اآلخرين للوظيفة الفنية في بداية مسيرتي المهنية، جعلني أكثر صمودًا ومثابرة.
- مواصالت اإلمارات ليست مجرد مكان نعمل فيه فقط؛ بل هي نموذج مصغر للتطور واالبتكار الذي شهدته 

دولتنا الغالية.

تحّدى عبد اللطيف األنصاري عدم تقبل اآلخرين لوظيفة “فني تحت التدريب” التي اختارها يف بداية مسريته 

الثبات  قيم  مستلهاًم  الذات،  تطوير  عىل  واإلرصار  واالجتهاد،  باملثابرة  وتحىّل  اإلمارات،  مواصالت  مع  املهنية 

والتميز واإلخالص التي شكلت عىل الدوام معامل راسخة للنهضة اإلماراتية، وأكمل بهذه الروح 17 عاماً من العمل 

الدؤوب حتى صار مديراً ألحد أهم مراكز األعامل التابعة للمؤسسة..
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من وراء االتحاد، ألن بناء املواطن الصالح يعني بناء 

كيان  يف  جديدة  روح  بث  ويعني  واالنتامء،  الهوية 

يف  التفاين  نحو  الروح  هذه  تدفعه  بحيث  املواطن، 

ثوابت  بني  توفق  كرمية  حياة حرة  أجل  من  العمل 

تراثنا العظيم ومتغريات حضارة العرص الحديث”.

من منطلق تلك العبارات تعلمت أنني ال أمثل نفيس 

بل أمثل بالدي وأمثل أيضاً بيئة العمل يف املؤسسة، 

دامئاً،  األفضل  لتحقيق  وسعي  يف  ما  كل  أفعل  لذا 

وأحرص عىل االرتقاء بفريق العمل لدي، كام تعلمت 

أيضاً فن القيادة وتطوير الذات.

ملواصالت  الريادي  املوقع  دعم  يف  تسهمون  كيف 

اإلمارات وتحقيق نجاحاتها استثامرية؟

كفريق  الفنية  الخدمات  نعمل يف  أننا  سابقاً  ذكرت 

عمل واحد ضمن بوتقة مواصالت اإلمارات، يشغلنا 

دامئاً التطوير، عالوًة عىل إنجاز العمليات التشغيلية 

عىل النحو األمثل، وحّل املشكالت التي قد تواجهنا، 

أن  بل  املشكالت  تلك  من  نشتيك  أال  تعلمنا  وقد 

نبحث لها عن حلول، وهو ما انعكس بشكل إيجايب 

ورسيع عىل منو املؤسسة، وهذا النهج هو الذي مكننا 

والخربات  املتنوعة  املهارات  من  الكثري  واكتساب 

بيئات  من  العديد  لوجود  بالنظر  الواسعة  العملية 

اإلمارات،  مواصالت  مظلة  تحت  املختلفة  العمل 

والتي تتنوع ما بني خدمات فنية وتطوير فني وسالمة 

وصحة مهنية وغريها، حيث أعتقد أن بيئة العمل يف 

مواصالت اإلمارات قادرة عىل ُصنع موظف متكامل، 

مع االهتامم البالغ بجوانب السعادة لدى املوظفني.

ماذا أضفت ملواصالت اإلمارات؟

عديدة  ألعوام  بالذاكرة  أعود  تجعلني  النقطة  تلك 

أن  أوضح  أن  أود  االضافات  يف  أبدأ  أن  قبل  ولكن 

الجميع يف دائرة الخدمات الفنية يعملون ضمن بوتقة 

فريق  ولديهم صوت واحد وتسودهم روح  واحدة، 

الواحد، وعليه فإن إضافايت هنا تشكل جزءاً  العمل 

وأضفت  شاركت  وقد  كله،  العمل  فريق  قدمه  مام 

خربايت للعديد من املشاريع املهمة التي صنعت متيز 

املؤسسة، مثل مرشوع رشكة سيتكو يف اململكة العربية 

النقل،  لدائرة  التابع  مساندة  ومرشوع  السعودية، 

أما عن اإلضافات التطوعية فقد اشرتكت يف العديد 

من األنشطة اإلنسانية، ولعل أبرزها كان التطوع يف 

جونو،  إعصار  آثار  ملواجهة  اإلنسانية  باملهام  القيام 

حيث أسهمت يف إجالء األرس املترضرة من اإلعصار 

يف العام 2007 مبدينة كلباء.

كيف تنظر إىل بيئة العمل يف مواصالت اإلمارات، من 

حيث نسبة تشجيع العمل واإلبداع واإلنتاج وتحفيز 

ومتكني املوظفني؟

بيئة العمل مبواصالت اإلمارات جيدة للغاية، بل إنها 

نهج  تتبع  فهي  الدولة،  يف  العمل  بيئات  أفضل  من 

املوظفني  ومتكني  تحفيز  منه  الغرض  هادف،  موحد 

املؤهلني.

التحدي  يف  قدوتنا  كان  ثراه  الله  زايد طيب  الشيخ 

واالجتهاد والتضحية من أجل خدمة الوطن، ما أهم 

التي تستمدونها من حكمته وشخصيته يف  السامت 

حياتكم العملية واالجتامعية؟

فهو  الله؛  رحمه  زايد  الشيخ  من  يتعلم  مل  منا  من 

باين اإلنسان قبل الحضارة يف دولة اإلمارات العربية 

امُلتحدة، وهو ُملهمنا نحو تحقيق األفضل وأن ال نقبل 

عباراته  بعض  لكم  أنقل  أن  هنا  وأود  األفضل..  إال 

وستدركون ما الذي تعلمته:

 “إن بناء اإلنسان كان املهمة الجوهرية التي توخيناها 
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للتدريب  الطلبات  من  الكثري  ويصلنا  املختلفة، 

وكذلك  خليفة  ميناء  مثل  الجهات،  من  العديد  من 

املشاركة يف الربامج التدريبية الخاصة مبعهد الريف، 

حيث نقوم بتدريب عدد من طلبة املعهد عىل أنظمة 

العمل باملؤسسة.

واالبتكار  اإلبداع  سياسة  اإلمارات  دولة  انتهجت 

والسعادة يف بيئة العمل، كيف وظفتم هذه التوجهات 

يف بيئة العمل لديكم وبني موظفيكم؟

وليس  عميل  بشكل  السياسات  تلك  برتجمة  نقوم 

وكذلك  األشخاص  تكريم  يتم  حيث  نظري،  بشكل 

النقاشات  وإجراء  املوظفني،  عىل  الهدايا  توزيع 

خارج مجال العمل، مع الحرص عىل الراحة النفسية 

األمر  العمل من حنٍي آلخر،  بيئة  وتغيري  للموظفني، 

الذي يجعل املوظف يشعر بأريحية تامة، حيث يتم 

عقد لقاءات عمل أسبوعية يف أماكن مختلفة، وهو 

ما ميكننا من إنجاز املهام املوكلة إلينا بشكل أفضل.

يف العمل؛ ما الذي يحبه األنصاري وما الذي ال يحبه؟

وأفضل  النفس،  يف  والثقة  واملثابرة  االجتهاد  أحب 

منظومة  ضمن  العمل  وأيضاً  املتكامل،  املوظف 

الفشل  أحب  وال  واضح،  توجه  وذات  متكاملة 

واالتكال.

ما هوايات عبداللطيف التي ميارسها يف أوقات الفراغ؟

القراءة واالطالع والسياحة.

ما أبرز املواقف التي مرت عليك سواء عىل الجانب 

املؤسيس أو الشخيص، وكيف أثرت عليكم؟

عدم تقبل اآلخرين للوظيفة الفنية يف بداية مسرييت 

ألن  يب  ودفع  ومثابرة،  صموداً  أكرث  جعلني  املهنية 

أعمل عىل تطوير نفيس دامئاً، وأن أشغلها مبا ينفعني 

وينفع غريي، وأن أتخذ من قيادتنا الرشيدة مثاًل أعىل 

يف االرتقاء والتقدم واالبتكار.

كلمة أخرية..

ليست  والخدمات  للنقل  العامة  اإلمارات  مؤسسة 

مجرد مكاٍن نعمل فيه فقط؛ بل هي منوذٌج مصغٌر 

وأنا  الغالية،  دولتنا  شهدته  الذي  واالبتكار  للتطور 

لنا  تتاح  أن  أمتنى  كام  واالرتقاء،  التوفيق  لها  أمتنى 

فرصة نقل خرباتنا إىل األسواق الخليجية عرب افتتاح 

فروع ورشكات تحت مظلة املؤسسة يف تلك األسواق. 

والحفاظ  املهمة،  العقود  العديد من  استقطاب  من 

عليها مستمرة منذ أكرث من عقد من الزمن، مثل عقد 

رشطة أبوظبي والدفاع املدين، ويرجع ذلك لالهتامم 

عمل  بيئة  وتوفري  دامئاً،  األفضل  وتقديم  باملتعامل 

مناسبة للموظفني واملتعاملني عىل حد سواء.

ملواكبة  العمل  مجال  يف  مهاراتكم  طورتم  كيف 

والتحول من  الطموحة  املؤسسة وخططها  توجهات 

النهج الحكومي إىل االستثامري؟

من  العديد  يف  املشاركة  خالل  من  مهاراتنا  طورنا 

الفني  التطوير  مبكتب  العضوية  وكذلك  املشاريع، 

العديد  الفنية، واملشاركة يف  الخدمات  التابع لدائرة 

من الدورات التدريبية املختلفة، ما جعلنا عىل دراية 

النهج  إىل  الخدمي  الحكومي  النهج  من  بالتحول 

االستثامري، والذي يقوم يف األساس عىل توقع طلب 

املتعامل وتلبيته بشكل احرتايف.

عادًة ما يحتاج العمل الفني إىل رفع الكفاءة وتطويٍر 

الحديثة يف  التقنيات  ملواكبة  الخربات  وتنويع  األداء 

تحققون  كيف  واملواصالت،  النقل  تكنولوجيا  مجال 

رشاكات  واستقطاب  متعامليكم  عىل  للحفاظ  ذلك 

ومتعاملني جدد؟

أهمها  النقاط  من  العديد  خالل  من  ذلك  نحقق 

التطوير الفني للطاقم الوظيفي أو ما يسمي مبوظفي 

حلول  وتوفري  الكفاءات،  واستقطاب  العمليات، 

لسنا  أننا  املتعامل  يشعر  أن  يجب  إذ  للمتعاملني، 

مجرد رشكة لتأدية خدمة صيانة وإمنا أكرث من ذلك، 

لذلك نحرص دامئاً عىل زيارة املتعاملني ومشاركتهم 

العديد من الفعاليات والتضامن معهم قدر املستطاع، 

فعىل سبيل املثال ال الحرص تم دعم فعالية الدوري 

دعم  وكذلك  املسلحة،  للقوات  القدم  لكرة  السنوي 

فعالية إطالق الهوية الجديدة لرشطة أبوظبي، وبهذا 

لصيانة  مراكز  مجرد  من  أكرث  بأننا  للجميع  نثبت 

السيارات، وهذا ما يشعر به املتعاملون.

ما أبرز التحديات التي واجهتكم؟ وما أهم خططكم 

املستقبلية؟

املجتمع  تقبل  هي  واجهتني  التي  التحديات  أكرب 

التدريب” حني انضاممي  املحيل لفكرة “فني تحت 

ملواصالت اإلمارات يف العام 2001، وذلك عىل الرغم 

من اهتامم حكومتنا الرشيدة يف ذلك الوقت بأهمية 

التدريب الفني والعميل، واآلن وبعد مرور 17 عاماً 

مواصالت  أصبحت  املؤسسة،  املهنية يف  من مسرييت 

اإلمارات وجهة لتدريب املواطنني يف مجاالت العمل 
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تهدف إلى نشر قيم المسؤولية االجتماعية في المجتمع

مذكرة تفاهم بين مواصالت اإلمارات ومؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية
والخدمات  والتأجري  النقل  قطاع  يف  سيام  وال  وخرباتها 

املؤسسة،  بها  تقوم  التي  املهمة  األدوار  إلسناد  الفنية 

وتعزيز نجاحاتها.

النعيمي  عبدالله  بنت  عزة  الشيخة  رصحت  جانبها  من 

الخريية  النعيمي  راشد  بن  حميد  مؤسسة  عام  مدير 

لفئات  والعون  املساعدة  تقديم  تساهم يف  املؤسسة  بأن 

مجتمعية عديدة، ويف مجاالت مختلفة، وتسعى إىل تعزيز 

رشاكاتها مع املؤسسات الحكومية والخاصة لرتسيخ أدوارها 

يف مساندة الجهود التي تبذلها الدولة عىل صعيد العمل 

اإلنساين. 

الطرفني  بني  املربمة  التفاهم  مذكرة  النعيمي عىل  وأثنت 

وتحقق  الثنائية،  العالقات  ترسيخ  يف  تسهم  أن  متمنية 

املؤسسات  دور  أهمية  إىل  منوهة  املنشودة،  األهداف 

الجهود  دعم  يف  واالتحادية  املحلية  الحكومية  والدوائر 

مبختلف  للمجتمع  املستدامة  التنمية  لتحقيق  املبذولة 

اإلمارات  مواصالت  مببادرات  ومشيدة  وأفراده،  رشائحه 

ومشاريعها يف جوانب املسؤولية االجتامعية والتي تواكب 

توجهات حكومتنا الرشيدة.

المسؤولية المجتمعية

بن  حميد  ومؤسسة  اإلمارات  مواصالت  من  كل  أبرمت 

راشد النعيمي الخريية مذكرة تفاهم تؤسس لعالقة تعاون 

املجاالت  يف  أدوارهام  تعزيز  إىل  يهدف  دائم  وتنسيق 

املجتمعية والخريية، وتطوير فرص االستفادة املتبادلة من 

يسهم يف  الطرفني، ومبا  لدى  املتاحة  والخربات  اإلمكانات 

تطبيق خططها اإلسرتاتيجية وفق رؤى وتوجهات الحكومة 

الرشيدة.

يف  راشد  بن  حميد  مؤسسة  مبقر  التفاهم  مذكرة  وقع 

عجامن كل من الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي مدير 

عام املؤسسة، و سعادة محمد عبدالله الجرمن مدير عام 

مدير  السويدي  عبدالعزيز  وبحضور  اإلمارات،  مواصالت 

فرع املواصالت املدرسية بعجامن.

من جهته، أكد سعادة محمد الجرمن لدى توقيع املذكرة 

املسؤولية  برامج  لتطوير  املشرتكة  الجهود  تضافر  أهمية 

لدى  االجتامعي  والوعي  بالفكر  واالرتقاء  االجتامعية 

أفراد املجتمع، من خالل الحمالت واألنشطة املشرتكة مع 

تطوير  يف  دور  من  لها  ملا  والجهات،  املؤسسات  مختلف 

الفكر وتحقيق االنسجام والتالحم بني أفراد املجتمع، والذي 

يعد الركيزة األساسية للنهوض باألمم والحضارات، ويعزز 

فرص التقدم يف تحقيق إسرتاتيجية حكومة دولة اإلمارات 

يف مجال املسؤولية االجتامعية والخدمات املساندة. 

عالقة  ميثل  الطرفني  بني  التعاون  أن  إىل  الجرمن  وأشار 

تتعدى  متعددة  جوانب  يف  متطورة  ورشاكة  مستمرة 

وفرص  أوسع  مساحات  إىل  والخريية،  اإلنسانية  املجاالت 

والخربات  والدراسات  املعلومات  تبادل  قطاع  يف  أكرب 

املشرتكة، واملشاركة يف املناسبات والفعاليات التي ينظمها 

الطرفان. 

وأوضح سعادته أن املذكرة ستسهم يف تعزيز جهود الطرفني 

يف تحقيق التكامل يف األنشطة واملبادرات املشرتكة لنرش 

قيم املسؤولية االجتامعية يف املجتمع املدريس من خالل 

الربامج التوعوية املشرتكة للطلبة وأولياء األمور، إىل جانب 

التنمية  لتحقيق  مشرتكة  إصدارات  إعداد  يف  املشاركة 

الشاملة للمجتمع.

التي  األدوار  عىل  اإلمارات  مواصالت  عام  مدير  وأثنى 

تضطلع بها مؤسسة حميد بن راشد النعيمي، والنجاحات 

التي حققتها يف املجال الخريي واإلنساين عالوة عىل جهودها 

املبذولة يف إطالق األعامل التطوعية واملجتمعية وإرشاك 

األفراد واملؤسسات يف الحمالت واملبادرات املطروحة.

ورحب الجرمن بالتعاون مع املؤسسة، مؤكداً عىل الجهود 

إمكانيات  جميع  لوضع  اإلمارات  مواصالت  تبذلها  التي 
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كبري بشكل مبارش يف  لها من دور  ملا  األولية،  اإلسعافات 

مؤكداً  الطارئة،  الحاالت  عن  الناجمة  الخسائر  من  الحد 

عىل أهمية إجراء التدريب واإلخالء بشكل دوري مرتني يف 

السنة عىل األقل مرة كل ستة أشهر. 

كام تقدم املهريي بجزيل الشكر والتقدير إىل فريق إدارة 

الدفاع املدين عىل رسعة االستجابة لطلب الدائرة يف عمل 

تجربة اإلخالء الوهمي، وتسجيل املالحظات، وتحديد نقاط 

القوة والضعف أثناء عملية اإلخالء، والتي ميكن تفاديها يف 

التجارب مستقباًل. وأثنى عىل دورهم يف الحفاظ عىل أمن 

يف  والكبري  املهم  دورهم  مؤكداً  الدولة،  يف  األفراد  وأمان 

تهيئة كافة الجهات ملواجهة مختلف الظروف.

تنفيذ  عىل  سنوي  وبشكل  اإلمارات  مواصالت  وتحرص 

لها،  التابعة  املواقع  مختلف  يف  وهمية  إخالء  تجارب 

كونها تسهم يف قياس رسعة االستجابة وجاهزية املؤسسة 

قياس مدى  إىل جانب  الطوارئ،  أثناء حاالت  التعامل  يف 

مع  التعامل  بسبل  ومتعامليها  موظفيها  وإملام  استعداد 

الحوادث املشابهة، األمر الذي يضمن الحفاظ عىل سالمة 

األجهزة  بني  االتصال  قنوات  وتعزيز  واملمتلكات،  األفراد 

يف  تصب  الوهمي  اإلخالء  وعملية  واملؤسسة،  األمنية 

الدفاع  مصلحة  يف  وأيضاً  والجمهور  املؤسسة  مصلحة 

املدين، كونها تسهم يف التعرف عىل نقاط القوة والضعف 

الوسائل  كافة  توافر  من  التأكد  من حيث  املؤسسة  لدى 

من  ويتم  الطارئة،  الحاالت  ملواجهة  الالزمة  واملعدات 

خاللها تعزيز اإليجابيات، ورفع كفاءة اإلجراءات املتبعة، 

إىل جانب الرتكيز عىل سبل التحسني، وإزالة العقبات التي 

ميكن أن تعرقل سري عملية االخالء.

بالتعاون مع اإلدارة العامة للدفاع المدني بأبوظبي

تمارين استباقية لحاالت الطوارئ واألزمات
في مواصالت اإلمارات 

المسؤولية المجتمعية

قيمت مواصالت اإلمارات جاهزية فريق عملها يف التعامل 

التي  والحرائق  والحوادث  الطارئة  الحاالت  مع  الفوري 

إخالء  تجربة  من خالل  وذلك  العمل،  موقع  يف  تنتج  قد 

وهمية نفذتها بدائرة النقل التأجري التابعة لها يف أبوظبي، 

وبالتعاون مع اإلدارة العامة للدفاع املدين يف اإلمارة.

وقال وليد سامل املهريي املدير التنفيذي لدائرة النقل والتأجري 

التخطيط  عىل  تحرص  املؤسسة  بأن  اإلمارات،  مبواصالت 

والتدريب الجيد للعاملني لديها يف مجال مواجهة املخاطر 

بالطوارئ  املرتبطة  خطتها  إطار  يف  وذلك  والحوادث، 

واألزمات، وضمن جهودها لتعزيز السالمة والصحة املهنية 

واملتعاملني  املوظفني  أن سالمة  باعتبار  العمل،  مواقع  يف 

قيمها  وضمن  أولوياتها  هرم  قمة  عىل  تقع  والرشكاء 

املؤسسية.

وأكد املهريي عىل الهدف الرئييس من التجربة وهو التأكد 

اتخاذ  الدائرة يف  األعامل يف  الكاملة ملراكز  الجاهزية  من 

للتعامل  الجيد  واالستعداد  الوقائية،  االجراءات  كافة 

االستباقي مع الطوارئ، للمحافظة عىل األرواح واملمتلكات، 

والتواصل الفوري مع الجهات األمنية املختصة، حيث تم 

إعداد سيناريو متكامل للحالة الطارئة بالتعاون مع اإلدارة 

العامة للدفاع املدين لحريق مفتعل داخل املبنى الخاص 

اإلمارات  مبواصالت  والتأجري  النقل  دائرة  أعامل  مبراكز 

وتحديد  الطوارىء  فريق  تشكيل  تم  وقد  أبوظبي،  يف 

ردود  ومراقبة  اإلخالء،  بعملية  للقيام  إليه  املوكلة  املهام 

النفيس،  واستعدادهم  املوظفني  وترصف  وسلوك  األفعال 

األخطار  ملواجهة  الطارئة  للحاالت  الفورية  واالستجابة 

الحوادث، والتي  الفزع وقت  الناجمة عن  اآلثار  وتجنب 

قد تسبب حدوث إصابات أو وفيات  أثناء عملية اإلخالء.

تلبية  جاءت  الناجحة  التجربة  هذه  أن  املهريي  وأوضح 

مواصالت  يف  األعامل  ومراكز  اإلدارات  طوارئ  لخطة 

املهنية،  والصحة  السالمة  شهر  برامج  وضمن  االمارات 

عىل  املوظفني  تدريب  عىل  املؤسسة  حرص  إىل  إضافة 

الترصف السليم يف الحاالت الطارئة من أجل حامية األفراد 

واملمتلكات، والتأكد من توفري الوسائل واملعدات الالزمة 

واللوحات  التجمع،  نقاط  مثل  الطارئة  الحاالت  ملواجهة 

وصناديق  واإلنذار،  اإلطفاء  ومعدات  وأجهزة  اإلرشادية، 
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يزيد عن 18 مبادرة متنوعة عىل مدار العام لتحقيق 

اإلمارات  مواصالت  جائزة  منها  األهداف،  هذه 

البيضاء،  النقاط  ونظام  زميل،  ومساندة  للريادة، 

ومبادرات “شكراً” و”أحسنت” و”طموح” و”نجوم” 

ورحلة العمرة، إضافة إىل مرشوع االمتيازات الخاصة 

عىل  وعروض  خصومات  يشمل  والذي  للموظفني 

العديد من الخدمات، واالحتفال باملناسبات املحلية 

الشباب  ويوم  للتطوع،  العاملي  اليوم  مثل  والعاملية 

العاملي، وغريها من املبادرات.

السعادة  يوم  يف  املنّفذة  املبادرات  بعض  وحول 

العاملي، أوضحت صقر أن معهد مواصالت اإلمارات 

للمؤسسة-  التابعة  األعامل  مراكز  أحد   – للسياقة 

قدم ألوائل متعاميل املعهد يف هذا اليوم خصومات 

القيادة، يف خطوة تسهم يف إسعاد  خاصة يف تعليم 

إىل  رضاهم  تحقيق  مرحلة  من  واالنتقال  متعامليها 

تحقيق سعادتهم، مضيفة أن املؤسسة أطلقت كذلك 

مبادرة “متنى” والتي تستهدف من خاللها موظفيها، 

موظفيها  لكافة  رسائل  بإرسال  املؤسسة  قامت  فقد 

ليقوم املوظفون مبوجبها بالرد من خالل كتابة أمنية 

إجراء  ذلك  بعد  سيتم  حيث  بتحقيقها،  يرغبون 

عملية القرعة لتحقيق أمنيات 3 موظفني، كام قامت 

ومتعاميل  موظفي  لجميع  تهنئة  بإرسال  املؤسسة 

رشكاء  إىل  باإلضافة  والرشكات  األفراد  من  املؤسسة 

املؤسسة مبناسبة اليوم العاملي للسعادة.

يذكر أن مواصالت اإلمارات حصدت خالل أبريل من 

ضمن  املتعاملني،  إسعاد  فئة  يف  بجائزة   2016 عام 

وذلك   2016 لعام  عربية  أفكار  ملؤمتر  الـ11  الدورة 

عن أحد املشاريع الرائدة، إضافة إىل إحرازها  املرتبة 

التاسعة ضمن قامئة »أفضل 25 بيئة للعمل يف قارة 

آسيا«، والتي كشفت عنها مؤسسة »غريت بليس تو 

العاملية لألبحاث والتدريب واالستشارات يف  وورك« 

فرباير من عام 2015.

خصومات يمنحها معهد مواصالت اإلمارات للسياقة ألوائل المتعاملين

في يوم السعادة

مواصالت اإلمارات تحّقق أمنيات موظفيها في يوم السعادة

المسؤولية المجتمعية

املبادرات  من  مجموعة  اإلمارات  مواصالت  أطلقت 

املوجهة للموظفني واملتعاملني بالتزامن مع احتفاالت 

من   20 يصادف  الذي  العاملي  السعادة  بيوم  العامل 

شهر مارس من كل عام، حيث أطلقت مبادرة “متّنى” 

والتي تستهدف من خاللها تحقيق أمنيات موظفيها، 

ألوائل  خاصة  خصومات  ملنح  مبادرة  جانب  إىل 

هذا  يف  للسياقة  اإلمارات  مواصالت  معهد  متعاميل 

اليوم، ويأيت تنظيم املؤسسة هذه املبادرات يف إطار 

إميانها بأن تحقيق السعادة ملوظفيها ومتعامليها هو 

الذي  األمر  للمستقبل،  واستثامر  للحارض  توظيف 

يحمل بعداً اسرتاتيجياً يتحقق برتسيخ أسلوب حياة 

سعيد وإيجايب ومستدام.

وأّكدت حنان صقر املدير التنفيذي لدائرة الخدمات 

بتنفيذ مجموعة من  ملتزمة  املؤسسة  أن  املؤسسية 

املبادرات  تحت شعار “سعداء دوم مب يوم” لتواكب 

ورفاهية  سعادة  تحقيق  يف  العليا  القيادة  توجهات 

يف  اإلمارات  لدولة  التنافسية  امليزة  وتعزز  املجتمع، 

نفسه  الوقت  يف  وتحقق  العاملي،  السعادة  مؤرش 

السعادة الدامئة ملوظفيها ومتعامليها ورشكاؤها.

وأشارت املدير التنفيذي لدائرة الخدمات املؤسسية 

بأن مواصالت اإلمارات حريصة عىل إسعاد موظفيها 

وإثراء بيئتها الداخلية، وتوليد عنرص السعادة والطاقة 

ما  بتنظيم  املؤسسة  تلتزم  حيث  لديهم،  اإليجابية 
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الذي ينعكس بشكل إيجايب عىل حياتهم، ويحّقق يف الوقت 

ذاته مؤرشات السعادة التي تواكب تطّلعات الحكومة.

مارس  مطلع  انطلقت  التي  الحملة  فعاليات  واشتملت 

الحايل، ورش عمل ومحارضات توعوية وتنظيم فحوصات 

الحكومية  واملؤسسات  الجهات  من  عدد  بالتعاون  طبية 

والخاصة يف مختلف مواقع املؤسسة منها تنظيم فعاليات 

مبقر اإلدارة العامة ملواصالت اإلمارات، ويف معهد مواصالت 

اإلمارات للسياقة، وفروع املواصالت املدرسية يف مختلف 

الفعاليات  من  عدداً  تنظيم  تم  حيث  الدولة.  مناطق 

املوجهة ملختلف أفراد املجتمع من بينهم طلبة املدارس، 

وسائقي املركبات، وذلك بهدف نرش ثقافة السالمة املرورية 

الفعاليات  وتضمنت  الطريق،  عىل  تضمن سالمتهم  التي 

إصدار رخص السياقة النموذجية لطلبة املدارس املشاركني 

تشمل  التي  الطبية  الفحوصات  وإجراء  الفعالية،  يف 

إجراء فحوصات لقياس ضغط الدم، وفحص نسبة السكر 

الرتاكمي يف الدم، وفحص النظر، والتربع بالدم، إىل جانب 

املدين،  الدفاع  مجال  يف  الوقائية  املهارات  عىل  التدريب 

جهاز  خالل  من  الحريق  عىل  السيطرة  بطرق  والتوعية 

اإلسعافات  مهارات  والتدريب عىل  الذيك،  الحريق  إطفاء 

األولية، إضافة إىل التدريب االفرتايض لجهاز املحاكاة من 

قبل اإلدارة العامة للذكاء االصطناعي، والتعريف بالقوانني 

والترشيعات املرتبطة بالئحة السري واملرور خاصة ما يرتبط 

بذراع التوقف “قف”.

ضمن حملتها السنوية للسالمة والصحة المهنية 

مواصالت اإلمارات ترسخ أفضل الممارسات العالمية
لبناء بيئة مثالية صحية وآمنة تحتضن أفراد المجتمع

المسؤولية المجتمعية

نظمت مواصالت اإلمارات عدداً من الربامج التوعوية التي 

ورفع  املهنية،  والصحة  السالمة  ثقافة  تعزيز  إىل  تهدف 

التي  معدالت وعي املوظفني وأفراد املجتمع باإلرشادات 

السلوكيات  تبني  عىل  وحّثهم  وسالمتهم،  أمنهم  تضمن 

اإليجابية بصددها، وذلك ضمن برامج وفعاليات املؤسسة 

يف حملتها السنوية “شهر السالمة والصحة املهنية” والتي 

تستمر طوال شهر مارس الجاري تحت شعار “دع السالمة 

تقودك”.

الخدمات  لدائرة  التنفيذي  املدير  صقر  حنان  وقالت 

املؤسسية، إن عنرص السالمة يشكل ركيزة أساسية ضمن 

اسرتاتيجية وأهداف مواصالت اإلمارات، إذ تؤمن املؤسسة 

أن مواصلة النجاح واالستمرار يف نهج االحرتافية ال ميكن 

أن يتحقق يف غياب عنرص السالمة،  مؤكدة أن املؤسسة 

تحرص باستمرار عىل جعل السالمة ثقافة يومية وأسلوب 

حياة للموظف عىل الصعيدين املهني والشخيص.

ومّثنت صقر دعم مختلف الجهات لهذه الحملة ملا لها من 

تأثري واضح يف ترسيخ أفضل املامرسات العاملية لبناء بيئة 

مثالية صحية وآمنة تحتضن كافة أفراد املجتمع، ودعوتهم 

لالهتامم  ودفعهم  اإليجابية،  الصحية  السلوكيات  لتبني 

بشكل أكرب يف مامرسة أسلوب حياة صحي ومثايل، األمر 
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مخاطر الضجيج

يتسّبب الضجيج يف مشكالت صّحية لحاّسة الّسمع.

يؤدي أحياناً إىل اضطرابات النوم والراحة.

يؤثر عىل نفسّية العامل وترّصفاته وتركيزه.

يؤدي إىل قصور يف الكفاءة اإلنتاجية للعامل والعمل.

يؤدي إىل زيادة حجم أو كّمية أخطاء العمل. 

يؤدي الرتفاع عدد الحوادث وإصابات العمل.

يتسّبب يف ارتفاع ضغط الّدم ألن العامل يعاين بسببه من توتٍر دائم.

يؤدي إىل العصّبية الزائدة ونشوء الخالفات، ما يؤثر

سلباً عىل العالقات االجتامعية بني العاملني.

الضجيج
مخاطره وطرق الوقاية منه

الضجيج: عبارة عن أصوات غري مرغوب فيها أو ما يسّمى بالتلّوث الضوضايئ، وعادًة ما يتالزم 

عنها  تصدر  ثقيلة  أنشطة  فيها  متارس  التي  الفنية  والعمليات  الخدمات  ورش  يف  العمل  مع 

الذي يسبب مخاطر صحية عىل  أصواٌت قوية وضجيٌج عاٍل قد يستمر ألوقات طويلة، األمر 

العاملني واملتأثّرين بتلك األصوات فضاًل عن تدين نشاطهم وإنتاجيتهم.

بعض مخاطر الضجيج وضوابط الوقاية منه

 خميس خلفان خميس                                                                                                                                             

مدقق نظام االدارة املتكامل بالساحل الرشقي                                                                                                                                

                                                                                     Khameskk@et.ae

ضوابط وقائية ملنعه أو التقليل منه

قياس مستوى الضجيج العتامد الضوابط الوقائية املناسبة.

الفحص الطبي للعاملني بني حنٍي وآخر.

التوعية والتثقيف املستمر للعاملني.

عزل املعدات املسّببة للضجيج يف غرف خاصة.

تقليل مدة تعرض العاملني للضجيج.

زيادة املسافة بني العامل ومصدر الضجيج.

توفري معدات الوقاية الشخصية )كامتات الصوت( للعاملني.

استبدال معدات الضجيج القدمية أو املستهلكة

بتقنيات وأجهزة حديثة ومتطّورة.
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عنوان املقال:

 ثالث طرق سهلة تدخل من خاللها السعادة إىل قلوب موظفيك

بقلم: ليز  وايزمان

ملخص عن املقال:

عندما يواجه املوظفني تحديات فال بد من مامرسة القيادة الواعية فهم بحاجة إىل الحرية املقرتنة باإلرشاد 

يك تدفعهم يف االتجاه الصحيح خالل رحلتهم يف التعلم وذلك بروح السعادة، فالهدف هو توسيع مهاراتهم 

وخرباتهم ومتكينهم، فال بد من أن تكون هناك جاهزية لتوفري األمان لهم.
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