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النشرة اإللكترونية الشهرية

ﻳﻜﺮم  85ﻓﺎﺋﺰ ﺑﺠﺎﺋﺰة ﻣﻮاﺻﻼت ا ﻣﺎرات ﻟﻠﺮﻳﺎدة 2018
اﳊﻤﺎدي ّ

 33ﺣﺎﻓﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاﺻﻼت ا ﻣﺎرات ﻟﻨﻘﻞ ﻃﻠﺒﺔ ﻣﺪرﺳﺔ اﳌﻌﺎرف اﳋﺎﺻﺔ
رؤﻳﺘﻨﺎ ..ΩGóà°ùe ƒ‰h á∏eÉµàe äÓ°UGƒe

مـــــحتويــــــات العــــــدد
نشرة شهرية تصدرها إدارة االتصال الحكومي

اإلشراف العام

“اإلمارات للنقل والتأجير” يبرم عقودًا
بقيمة  590مليون خالل الربع األول

حنـان محمد صقر

مدير التحرير
عبد اهلل محمد حسن

هيئة التحرير
هند شاكر
حسام عرفة

الرؤية

إيمان األميري

مواصالت متكاملة ونمو مستدام.

 40حافلة من مواصالت اإلمارات لنقل 550
طالبًا وطالبة من أصحاب الهمم

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
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

بهاء محمد سليم رواشدة
“ندرس تطوير تطبيق ذكي خاص
بالوحدة”

الموقع اإللكترونيwww.et.gov.ae :

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

محمد الجرمن“ :عقدنا العزم على أال نتوقف في سيرنا نحو األمام ،وأن نواصل العمل معًا بكل مثابرة وجدية”

يكرم  85فائزًا بجائزة مواصالت اإلمارات للريادة 2018
الحمادي
ّ
 تضمن الحفل عرض فيلم قصري يستلهم جهود األب املؤسس املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطانآل نهيان وإنجازاته يف بناء الدولة.
 -تخلل الحفل اإلعالن عن الفائزين مببادرة “متنى” لتحقيق أمنيات املوظفني.

نظمت مواصالت اإلمارات ملتقى التميز السنوي وذلك بحضور أعضاء مجلس اإلدارة وسعادة محمد
بحضور ورعاية معايل حسني بن ابراهيم الحامدي
وزير الرتبية والتعليم رئيس مجلس إدارة املؤسسة
وعدد من أعضاء املجلس ،وذلك يف قاعة الرباحة
بفندق انرتكونتننتال فيستيفال سيتي ديب ،والذي
احتضن ضمن فعالياته تكريم الفائزين بالدورة
الثامنة من جائزة مواصالت اإلمارات للريادة،
5
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عبدالله الجرمن مدير عام مواصالت اإلمارات،
ولفيف من كبار الضيوف والرشكاء االسرتاتيجيني
والرعاة ،وأعضاء اإلدارة التنفيذية للمؤسسة،
ومدراء اإلدارات ومراكز األعامل والوحدات
والفروع ،ولفيف من املوظفني.
وهنأ سعادة محمد عبدالله الجرمن مدير عام

املؤسسة يف كلمته االفتتاحية الفائزين املكرمني،
وأثنى عىل جهودهم اإليجابية وسعيهم لتحقيق
أهداف مؤسستهم من جهة ،وأهدافهم الوظيفية
الشخصية من جهة أخرى ،مؤكداً أن نهج الناجحني
املتميزين هو السعي املستمر واملبادرة الدامئة
نحو التجديد واالبتكار والتميز يف حياتهم وحياة
من حولهم.
وأشار سعادته إىل بدء املؤسسة مع انطالقة
العام الجديد  2018بتنفيذ خطتها االسرتاتيجية
الجديدة لألعوام  2018-2022ومستهدفاتها التي
سترتجم من خالل املبادرات والربامج التطويرية
املزمع إنجازها بتوجيه وإرشاف من مجلس اإلدارة،
الفتاً إىل أن من هذه املشاريع واملبادرات مرشوع
التحول االسرتاتيجي يف األعامل واألنشطة ،ومرشوع
إعادة الهيكلة ،ومرشوع إدارة (خفض) التكاليف،
وتطوير الكفاءات يف املوارد البرشية وعدد آخر
من الربامج واملبادرات”.

ودعا الجرمن املوظفني إىل االستعداد والجاهزية
للتعامل مع هذا التغيري والتحول ،وإىل العمل
بشكل أكرب نحو ترسيع العمليات وتبسيط إجراءات
التشغيل قائ ًال“ :لقد عقدنا العزم عىل أال نتوقف
يف سرينا نحو األمام ،وأن نواصل العمل معاً بكل
مثابرة وجدية ،دون خوف من الفشل أو الخسارة،
فعىل من يريد إحداث التغيري املنشود ،االعرتاف
بأن الفشل خيار مطروح ،وأن العمل بحذر مفرط
أمر غري مج ٍد يف عامل املنافسة والتطور الذي نعيشه،
وأنه ال بد من الرتكيز عىل نقاط القوة والفرص يف
السوق أكرث من تركيزنا عىل تحسني نقاط الضعف،
وأن نكون واقعيني ولكن نطلب املستحيل يف
الوقت ذاته”.
وأعرب الجرمن يف ختام كلمته عن جزيل شكره
وتقديره ملعايل حسني بن إبراهيم الحامدي وزير
الرتبية والتعليم رئيس مجلس إدارة مواصالت
اإلمارات عىل دعمه ومتابعته ألداء املؤسسة
4

املبادرة إسعاد املوظفني وتوليد عنرص السعادة
والطاقة اإليجابية لديهم من خالل منحهم فرصة
تحقيق أمنياتهم ،حيث تلتزم املؤسسة بتحقيق
أمنيات  3موظفني عقب إجراء عملية القرعة.
كام تم تكريم الرعاة وأعضاء لجنة التحكيم
واملوظفني الداعمني الذين عملوا عىل تقييم 200
ملفاً من امللفات املتقدمة سواء من األفراد أو فرق
ونشاطها وحرص معاليه عىل إنجاح خطط وأهداف
وجه شكره ألعضاء اللجنة
مواصالت اإلمارات ،كام ّ
املنظمة للجائزة وفريق التحكيم ،مشيداً بالدعم
املقدم من رعاة الجائزة ال سيام رشكة الحبتور
للسيارات ومجموعة النابودة التجارية ومجموعة
إي جي للسيارات ،وبقية الرعاة وذلك لرعايتهم
هذه االحتفالية ،وحرصهم عىل املساهمة يف إخراج
امللتقى باملستوى الذي يليق باملكرمني والجهد
الذي بذلوه طوال العام املايض ،ما يؤكد عمق
الرشاكة بني مواصالت اإلمارات ومورديها.
وشهد الحضور عقب كلمة سعادة املدير العام،
عرض فيلم قصري يستلهم جهود األب املؤسس
7
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املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
وإنجازاته يف بناء الدولة ،ثم جرت مراسم تكريم
 85من املوظفني املتميزين وفرق العمل الفائزة
من مختلف املستويات اإلدارية واالختصاصات
املهنية ،فض ًال عن الوحدات التنظيمية التي تم
اختيارها للتكريم بنا ًء عىل مؤرشات ونتائج عام
 2017وتحقيقها مستهدفات الخطة التشغيلية.
وتخلل الحفل اإلعالن عن الفائزين مببادرة “متنى”
والتي تم إطالقها شهر مارس املايض بالتزامن مع
احتفاالت العامل بيوم السعادة العاملي ،وذلك يف إطار
إميانها بأن تحقيق السعادة ملوظفيها ومتعامليها هو
توظيف للحارض واستثامر للمستقبل ،واستهدفت

العمل للمشاركة يف الجائزة لهذا العام ،إضافة إىل
إجراء سحوبات عىل جوائز قيمة للحضور شملت

تذاكر سفر ،وحجوزات وإقامات فندقية.
يذكر أن جائزة مواصالت اإلمارات للريادة أطلقت
للمرة األوىل عام  ،1997وأعيد إطالقها بحلة
جديدة عام  ،2009لتكون مواكبة ألفضل الجوائز
يف ميدانها ،فأصبحت َم ْع َل َ ًم مه ًام من معامل الريادة
والتفوق يف بيئة العمل التي تسود املؤسسة ،كام
خضعت الحقاً
ات عدة عرب
لتحديثات وتطوير ٍ
ٍ
دوراتها املتالحقة ،حيث حرصت املؤسسة عىل أن
تلبي متطلبات الجيل الرابع من منظومة التميز
الحكومي.

6
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نسبة مسؤولية سائقي المؤسسة عن الحوادث البليغة لم تتجاوز 1%

انخفاض نسبة الحوادث المرورية في أسطول
مواصالت اإلمارات بنسبة  10%في 2017
حققت مواصالت اإلمارات نجاحات الفتة يف منو
حجم أعاملها خالل عام  2017مقارنة بالعام الذي
يسبقه ،وقد توازى مع ذلك النمو ارتفع حجم أسطول
مركباتها ليناهز  25,000مركبة وبنسبة منو بلغت
 ،25%كام زادت عدد املسافات املقطوعة ملركبات
املؤسسة بنسبة  34%وذلك لتلبية عقود خدمات
النقل والتأجري واملواصالت املدرسية واللوجستية
املقدمة لرشيحة واسعة من الرشكاء واملتعاملني يف
مختلف مناطق الدولة.
وكشفت حنان صقر املدير التنفيذي لدائرة الخدمات
املؤسسية مبواصالت اإلمارات ،بأن املؤسسة حرصت
عىل تطبيق معايري السالمة واألمان خالل تقديم
خدمات النقل ملتعامليها ،باعتبار السالمة القيمة
األسمى يف منظومة قيمها املؤسسية ،ونتيجة لجهود
مواصالت اإلمارات ومبادراتها يف مجال السالمة ،فقد
حققت انخفاضاً ملحوظاً يف إجاميل عدد الحوادث
املسجلة خالل عام  2017بنسبة  10%مقارنة بالعام
9
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 ،2016بالرغم من تنامي عدد أسطول املركبات
وارتفاع املسافات املقطوعة.
وأشارت صقر ،إىل انخفاض نسبة مسؤولية سائقي
مواصالت االمارات عن الحوادث املسجلة بنسبة
 12%يف عام  2017مقارنة بالعام الذي سبقه ،موضحة
بأن الحوادث البسيطة والسطحية ش ّكلت ما نسبته
 85%من إجاميل الحوادث التي تسبب بها سائقي
مواصالت االمارات ،يف حني مل تتجاوز نسبة الحوادث
البليغة  % 1من هذه الحوادث.

وأضافت ،بأن عام  2017مل يشهد أي حادث بسبب
أعطال فنية يف مركبات مواصالت االمارات ،األمر الذي
يؤكد جودة عمليات الصيانة الفنية والوقائية التي
تطبقها مواصالت االمارات عىل كافة املركبات التابعة
لها ،من خالل برامج صيانة وقائية دورية متنوعة
يتم تنفيذها بحسب نوع املركبات وطبيعة الخدمات
التي تقدمها ،وذلك مبا يضمن أعىل معايري الجاهزية
والسالمة أثناء استخدام املركبة.
وذكرت املدير التنفيذي لدائرة الخدمات املؤسسية،
بأن هذا االنخفاض يأيت تتويجاً للجهود والخطط
التي وضعتها مواصالت االمارات خالل السنوات
املاضية يف سبيل تحقق أعىل معدالت السالمة
وخفض أعداد الحوادث ،من خالل التحسني املستمر
عىل العمليات وإجراءات العمل ومعالجة أسباب

الحوادث والحد منها ،وذلك لتحقيق توجهات الدولة
الرامية لتحسني مؤرشات الحوادث وتقليل اإلصابات
الناتجة ،وملواصالت اإلمارات دور كبري يف االرتقاء
بهذه املؤرشات كونها الرائدة يف تقديم خدمات النقل
املدريس بالدولة ،وكذلك الرتفاع الحصة السوقية التي
متتلكها املؤسسة يف سوق النقل التجاري.
وعن املبادرات التي اتخذتها مواصالت االمارات
لخفض نسبة الحوادث ،رصحت صقر بأن املؤسسة
وضعت خطط تشغيلية وطرحت العديد من
املبادرات يف سبيل تحقيق هذه الغاية؛ والحد من
الحوادث وتقليلها ،وأهمها تشكيل فريق املرسعات
من مختلف دوائر األعامل يف املؤسسة والتي تقدم
خدمات النقل ،وذلك للتدقيق عىل إجراءات السالمة
املتبعة ،والحد من الحوادث املرورية ،وكذلك

8

استمرار تطبيق املؤسسة لنظام السالمة املروية
(اآليزو  )39001:2012وإجراء تحديثات جوهرية
عىل املنهجية املتبعة يف تصنيف الحوادث املرورية
يف أسطول مواصالت اإلمارات ،وخفض مؤرشات
الحوادث مقارنة بالكيلومرتات املقطوعة ،فض ًال عن
حملة شهر السالمة السنوية التي يتم تنفيذها عىل
مستوى فروع املؤسسة وما يتخللها من أنشطة
توعوية تنفذ بالتعاون مع الرشكاء ،وأيضاً برامج
التحفيز والتكريم املخصصة للسائقني.
كام وطور مركز مواصالت اإلمارات للتدريب الربامج
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التدريبية املقدمة للسائقني حيث تم اعتامد مساق
متخصص لفئة السائقني الجدد يتمثل يف
تدريبي
ّ
 24ساعة تدريبية إىل جانب التدريب الدوري
للسائقني عىل مدار العام ،ويقدم برامج التدريب
مجموعة من املحارضين املعتمدين من ذوي الخربة
والكفاءة العالية ،يتحدثون عدّة لغات ،تتناسب مع
لغات السائقني وهي العربية واإلنجليزية والبشت ّية
واألورد ّية ،ويحصل الخريجني عىل شهادة معتمدة
من املركز تؤهّ لهم للحصول عىل تصاريح مزاولة مهنة
من الجهات ّ
املرشعة يف الدولة.

10

أخبار رئيسية

ارتفع حجم أسطول مركباتها ليناهز  25ألف مركبة بنمو بلغ 25%

مواصالت اإلمارات تحقق نجاحات مبهرة خالل 2017
ومطلع العام الجاري
حققت مواصالت اإلمارات نجاحات الفتة يف منو
حجم أعاملها خالل عام  2017مقارنة مع السنة
التي قبلها ،كام شهد الربع األول من  2018دينامية
متزايدة ،حيث ارتفع حجم أسطول مركباتها ليناهز
 25ألف مركبة ،بنسبة منو بلغت  ،25%كام زادت
عدد املسافات املقطوعة ملركبات املؤسسة بنسبة
 34%وذلك لتلبية عقود خدمات النقل والتأجري
واملواصالت املدرسية واللوجستية املقدمة لرشيحة
واسعة من الرشكاء واملتعاملني يف مختلف مناطق
الدولة..يف هذا امللف نسلط الضوء عىل أبرز انجازات
مؤسسة مواصالت اإلمارات وكذلك عىل مشاريعها
املستقبلية ومبادراتها الـ 30التي تحمل اسم الوالد
املؤسس طيب الله ثراه.
وكشف “مركز املواصالت الحكومية” عضو مجموعة
مراكز األعامل التابعة ملواصالت اإلمارات ،عن توقيع
عدد من العقود الجديدة واملجددة مع جهات
حكومية منذ مطلع العام الحايل ،يتم مبوجبهم
13
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توفري خدمات النقل واملواصالت مبا يل ّبي احتياجات
الجهات الحكومية ،وذلك بقيمة تناهز  54مليون
درهم ،وملدد متفاوتة متتد بني  1إىل  7سنوات.
وأفاد عبد الغفار محمد يوسف مدير مركز املواصالت
الحكومية بأنه عىل غرار األعوام السابقة ،يواصل
مركز املواصالت الحكومية النمو من خالل تقدميه
خدمات النقل والتأجري للوزارات والهيئات االتحادية
واملحلية عرب توفري مركبات وسائقني مؤهلني حسب
متطلبات املتعاملني ،مؤكداً أن هذا النمو يستند إىل
جملة من املقومات املهمة ومنها الجودة والكفاءة
واالحرتافية يف تقديم الخدمات ،وتطبيق أفضل
والتوسع املستمر،
املعايري واملامرسات املعتمدة،
ّ
إىل جانب األسعار التنافسية ،فض ًال عن الخربة التي
اكتسبتها عىل مدى أكرث من  36عاماً.
وأشار مدير مركز املواصالت الحكومية إىل نجاح
فريق العمل باملركز من إبرام وتجديد عدد من
العقود مع مجموعة واسعة من الجهات الحكومية

منذ مطلع العام وبقيمة تناهز  54مليون درهم،
حيث يتم مبوجبها توفري  211مركبة و 224سائقاً و2
منسق حركة لخدمة املتعاملني الحكوميني ،وذلك
ملدد متفاوتة متتد بني  1إىل  7سنوات.
ومتكن مركز اإلمارات للنقل والتأجري من توقيع
مجموعة من العقود الجديدة واملجددة واملضافة
خالل الربع األول من العام الحايل مع عدد من
املتعاملني يف القطاعني الحكومي والخاص ،وذلك
بقيمة تناهز  590مليون درهم ،وملدد متفاوتة متتد
بني  3إىل  5سنوات.

وأ ّكد بدر العطار املدير التنفيذي لدائرة الخدمات
اللوجستية مبواصالت اإلمارات أن الحيوية التي
يشهدها مركز اإلمارات للنقل والتأجري ماهي إال
برهان عىل تنامي الثقة التي يحظى بها املركز لدى
متعامليه ورشكائه يف خضم األسواق التنافسية التي
نشهدها اليوم ،موضحاً أن املركز يسري عىل خطى
راسخة مستنداً يف ذلك إىل رصيد الخربة التي متتلكها
مواصالت اإلمارات والتي متتد ألكرث من  36عاماً،
عالوة عىل الجهود النوعية التي تبذلها إدارة املركز
وفرق العمل لتقديم خدمات متميزة عىل قد ٍر عالٍ
12

من الجودة والكفاءة ،األمر الذي سمح بتحقيق منو
قيايس وإيجايب يف عدد وحجم عقود املركز الجديدة
واملجددة واملضافة عىل مدى ثالث عقود.
من جانبه أشار طارق الصيداوي ،مدير مركز
اإلمارات للنقل والتأجري ان مركز اإلمارات للنقل
والتأجري سيقوم مبوجب العقود الجديدة بتوفري نحو
 450مركبة متنوعة ،وإدارة وصيانة  4آالف مركبة
متنوعة ،تشمل حافالت ومركبات ودراجات نارية
بسائقني مؤهلني عىل مستوى إمارات ديب والشارقة
وعجامن وذلك للوفاء مبتطلبات العقود ،مؤكداً
أن املركز يستثمر كافة جهوده وإمكاناته لتقديم
خدمات ذات قيمة مضافة ملتعامليه مبا يفوق
15
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توقعاتهم ويعزز يف الوقت ذاته املوقع التنافيس
للمؤسسة.
كام أضاف ،أن املركز حريص عىل تقديم باقة من
الخدمات ذات ميزة وقيمة مضافة تنافسية لدعم
أنشطة الرشكات واملؤسسات والجهات األكادميية
املختلفة ،عرب توفري خدمات النقل الجامعي والتأجري
طويل األمد ،من خالل أسطول ضخم يبلغ 6000
مركبة متنوعة ،يقودها  2000سائق مؤهل تلقوا
برامج تدريبية مختلفة ،مؤكداً سعي املركز الدؤوب
واملتواصل للوفاء مبتطلبات العقود عىل الوجه
األمثل ،وتحقيق رضا وسعادة املتعاملني.
وكشفت حنان صقر املدير التنفيذي لدائرة الخدمات

املؤسسية مبواصالت اإلمارات ،بأن املؤسسة حرصت
عىل تطبيق معايري السالمة واألمان خالل تقديم
خدمات النقل ملتعامليها ،باعتبار السالمة القيمة
األسمى يف منظومة قيمها املؤسسية ،ونتيجة لجهود
مواصالت اإلمارات ومبادراتها يف مجال السالمة ،فقد
حققت انخفاضاً ملحوظاً يف إجاميل عدد الحوادث
املسجلة خالل عام  2017بنسبة  10%مقارنة بالعام
 ،2016بالرغم من تنامي عدد أسطول املركبات
وارتفاع املسافات املقطوعة.
وأشارت صقر ،إىل انخفاض نسبة مسؤولية سائقي
مواصالت االمارات عن الحوادث املسجلة بنسبة
 12%يف عام  2017مقارنة بالعام الذي سبقه،
موضحة بأن الحوادث البسيطة والسطحية ش ّكلت
ما نسبته  85%من إجاميل الحوادث التي تسبب بها
سائقي مواصالت االمارات ،يف حني مل تتجاوز نسبة
الحوادث البليغة  % 1من هذه الحوادث.
وأضافت ،بأن عام  2017مل يشهد أي حادث بسبب
أعطال فنية يف مركبات مواصالت االمارات ،األمر
الذي يؤكد جودة عمليات الصيانة الفنية والوقائية
التي تطبقها مواصالت االمارات عىل كافة املركبات
التابعة لها ،من خالل برامج صيانة وقائية دورية

متنوعة يتم تنفيذها بحسب نوع املركبات وطبيعة
الخدمات التي تقدمها ،وذلك مبا يضمن أعىل معايري
الجاهزية والسالمة أثناء استخدام املركبة.
وكشفت 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.
وأضاف أن مبادرات مواصالت اإلمارات يف “عام
14

زايد” ترتكز عىل  6محاور رئيسية تندرج ضمنها
 30مبادرة مجتمعية مختلفة ،ومبا يتوافق مع تنفيذ
وتطبيق التزاماتها املؤسسية يف مجال املسؤولية
املجتمعية تجاه املجتمع.
وشهدت خدمات رشكة أجرة مواصالت اإلمارات
منواً قياسياً يف حجم األسطول والخدمات خالل فرتة
وجيزة ال تتجاوز الثالثة أشهر منذ انطالقها يف إمارة
أبوظبي ،لتصل عدد رحالتها إىل نحو نصف مليون
رحلة تقريباً خالل الفرتة املذكورة ،لتؤكد بذلك
كفاءة ومميزات خدمات النقل 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 ،ال سيام التجارية منها،
لتحقق بذلك سعادة املتعاملني ،الفتاً إىل أن رشكة
أجرة مواصالت اإلمارات التي انطلقت يف أكتوبر
 2017بعدد  200مركبة ،ارتفع عدد مركباتها إىل 400
مركبة مع نهاية العام نفسه ،بنسبة زيادة بلغت
 100%من حجم أسطول الرشكة ،وجاري تسجيل
17
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باقي مركبات األسطول لتصل إىل  800مركبة خالل
العام الجاري.
وأوضح املهريي بأن تعزيز حجم األسطول مبركبات
األجرة ،جاء لتغطية وتلبية حجم الزيادة يف طلب
الخدمة من قبل املتعاملني يف كل من مدن أبوظبي
والظفر واملناطق الخارجية ،حيث نفذت الرشكة
خالل الربع األخري من  2017قرابة  500,000رحلة.
وكشف عبد الله بن سويف الغفيل ،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  69مدرسة خاصة ،وبذلك يرتفع عدد
الطلبة املنقولني إىل نحو 30ألف طالب وطالبة.
ويف خطوة تعد األوىل عىل املستوى املحيل ،أعلنت
مواصالت اإلمارات عن إطالق أول رافعة شوكية
تعمل بالغاز الطبيعي املضغوط عىل مستوى
الدولة ،لتواصل بذلك جهودها الحثيثة والناجحة
التي تنسجم مع توجهات الدولة وتستجيب
لتطلعات قيادتها وشعبها ،وتعزز 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 التي تقدمها لرشيحة
واسعة من املتعاملني يف القطاعني الحكومي والخاص
وكذلك لألفراد ،وضمن خططها لتوسيع أنشطتها
يف مجال تحويل املركبات للعمل بالغاز الطبيعي
انسجاماً مع خططها االسرتاتيجية ،عملت املؤسسة
عىل 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 بيئية واقتصادية كبرية ،حيث يسهم
تحويل الرافعة للعمل بالغاز الطبيعي املضغوط بدالً
من غاز البرتول أو غاز الطهي  LPGيف خفض نسبة
االنبعاثات الكربونية إىل نحو  ،25%كام يوفر من
 75%إىل  80%من التكلفة النقدية ونفقات التعبئة
السابقة ،وأيضاً يسهم التحويل يف زيادة العمر
التشغييل ملحرك الرافعة ،وتقليل درجة حرارته أثناء

التشغيل ،األمر الذي من شأنه كذلك تقليل الصيانة
الدورية للمحرك ،وتبديل الزيت للمحرك.
وكشفت مواصالت اإلمارات مم ّثلة مبركز اإلمارات
للخدمات الفنية – أحد مجموعة مراكز األعامل
التابعة للمؤسسة ،-عن تنفيذها خالل العام املايض
أكرث من  117ألف عملية صيانة للمركبات عرب
ورشها الفنية املتوزعة يف ديب والشارقة وعجامن
وأم القيوين ،لتقدم خدماتها الفنية املتنوعة لألفراد
واملؤسسات والدوائر املحلية ورشكات القطاع
الخاص.
وأفاد السيد عبيد ربيع املحرييب مدير مركز اإلمارات
للخدمات الفنية ،بأن املركز وعرب  16ورشة فنية
تابع ًة له ،متكن من تقديم  117549خدمة صيانة
خالل  ،2017حيث شملت الخدمات التي تم
تقدميها خدمة صيانة وإصالح املركبات الخفيفة
والثقيلة واآلليات والدراجات باختالفها وذلك وفقاً
الحتياجات ومتطلبات املتعامل ،وعدد من الخدمات
الفنية املساندة األخرى ،كقطر املركبات واآلليات
وبيع قطع الغيار ،إضافة إىل االستشارات الفنية يف
مجال خدمات الصيانة واإلصالح ،وخدمات غسيل
وتنظيف املركبات وغريها.
16
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توفير نحو  450مركبة وحافلة وإدارة وصيانة  4000مركبة متنوعة
للوفاء بمتطلبات العقود

“اإلمارات للنقل والتأجير” يبرم عقودًا
بقيمة  590مليون خالل الربع األول
مت ّكن مركز اإلمارات للنقل والتأجري -عضو مجموعة
مراكز األعامل التابعة ملواصالت اإلمارات -من توقيع
مجموعة من العقود الجديدة واملجددة واملضافة
خالل الربع األول من العام الحايل مع عدد من
املتعاملني يف القطاعني الحكومي والخاص ،وذلك
بقيمة تناهز  590مليون درهم ،وملدد متفاوتة متتد
بني  3إىل  5سنوات.
وأ ّكد بدر العطار املدير التنفيذي لدائرة الخدمات
اللوجستية مبواصالت اإلمارات أن الحيوية التي
يشهدها مركز اإلمارات للنقل والتأجري ماهي إال
برهان عىل تنامي الثقة التي يحظى بها املركز لدى
متعامليه ورشكائه يف خضم األسواق التنافسية التي
نشهدها اليوم ،موضحاً أن املركز يسري عىل خطى
راسخة مستنداً يف ذلك إىل رصيد الخربة التي متتلكها
مواصالت اإلمارات والتي متتد ألكرث من  36عاماً،
عالوة عىل الجهود النوعية التي تبذلها إدارة املركز
وفرق العمل لتقديم خدمات متميزة عىل قد ٍر عالٍ
من الجودة والكفاءة ،األمر الذي سمح بتحقيق منو
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كام اضاف ،أن املركز حريص عىل تقديم باقة من
الخدمات ذات ميزة وقيمة مضافة تنافسية لدعم
أنشطة الرشكات واملؤسسات والجهات األكادميية
املختلفة ،عرب توفري خدمات النقل الجامعي والتأجري
طويل األمد ،من خالل أسطول ضخم يبلغ 6000
مركبة متنوعة ،يقودها  2000سائق مؤهل تلقوا
برامج تدريبية مختلفة ،مؤكداً سعي املركز الدؤوب
واملتواصل للوفاء مبتطلبات العقود عىل الوجه األمثل،
وتحقيق رضا وسعادة املتعاملني.
الجدير ذكره ،أن مركز اإلمارات للنقل والتأجري يقدّم

باقة من الخدمات تشمل خدمات النقل والتأجري،
والتي تنبثق منها خدمات النقل الجامعي ،وخدمات
النقل للمؤسسات الحكومية والخاصة ،إضافة إىل
خدمة إدارة األساطيل ،وخدمة تأجري السائقني،
وتأجري الدراجات النارية ،حيث ميتلك املركز قاعدة
ثرية تشمل نخبة من املتعاملني الرائدين من بينها
مجموعة طريان اإلمارات ،املنطقة الحرة مبطار ديب،
اتصاالت ،إمبوست ،أمريكانا ،املكتب الهنديس بديب،
برنامج الشيخ زايد لالسكان ،مجموعة أغذية إضافة
إىل عدد من الجامعات واملعاهد واملؤسسات يف
الدولة.

قيايس وإيجايب يف عدد وحجم عقود املركز الجديدة
واملجددة واملضافة عىل مدى ثالث عقود.
من جانبه؛ أشار طارق الصيداوي ،مدير مركز اإلمارات
للنقل والتأجري ان مركز اإلمارات للنقل والتأجري
سيقوم مبوجب العقود الجديدة بتوفري نحو 450
مركبة متنوعة ،وإدارة وصيانة  4آالف مركبة متنوعة،
تشمل حافالت ومركبات ودراجات نارية بسائقني
مؤهلني عىل مستوى إمارات ديب والشارقة وعجامن
وذلك للوفاء مبتطلبات العقود ،مؤكداً أن املركز
يستثمر كافة جهوده وإمكاناته لتقديم خدمات ذات
قيمة مضافة ملتعامليه مبا يفوق توقعاتهم ويعزز يف
الوقت ذاته املوقع التنافيس للمؤسسة.
18
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توفير  211مركبة و 224سائقًا و  2منسق حركة لخدمة المتعاملين
الحكوميين

مواصالت اإلمارات 54 :مليون درهم قيمة عقود
المواصالت الحكومية منذ مطلع 2018
كشف “مركز املواصالت الحكومية” عضو مجموعة
مراكز األعامل التابعة ملواصالت اإلمارات ،عن
توقيع عدد من العقود الجديدة واملجددة مع
جهات حكومية منذ مطلع العام الحايل ،يتم
مبوجبهم توفري خدمات النقل واملواصالت مبا يل ّبي
احتياجات الجهات الحكومية ،وذلك بقيمة تناهز
 54مليون درهم ،وملدد متفاوتة متتد بني  1إىل 7
سنوات.
وأفاد عبدالغفار محمد يوسف مدير مركز
املواصالت الحكومية أنه عىل غرار األعوام السابقة،
يواصل مركز املواصالت الحكومية النمو من خالل
تقدميه خدمات النقل والتأجري للوزارات والهيئات
االتحادية واملحلية عرب توفري مركبات وسائقني
مؤهلني حسب متطلبات املتعاملني ،مؤكداً أن هذا
النمو يستند إىل جملة من املقومات املهمة ومنها
الجودة والكفاءة واالحرتافية يف تقديم الخدمات،
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وذلك ملدد متفاوتة متتد بني  1إىل  7سنوات.
وتشمل خدمات املركز توفري مركبات خفيفة
وثقيلة تل ّبي احتياجات الجهات باختالف
استخداماتها ،عالو ًة عىل تدريب السائقني وفق
برامج معتمدة من قبل أكرب املراكز املتخصصة يف
خدمات النقل ،إىل جانب توفري خدمة نقل كبار
الشخصيات ،وتقديم خدمات شاملة ومتكاملة من
غسيل وصيانة وإصالح بواسطة كوادر برشية فنية
متخصصة ،إضافة إىل تقديم خدمات التت ّبع الذيك
للمركبات.

ويستفيد من خدمات النقل الحكومي التي
يقدمها املركز مجموعة من الوزارات ،مثل وزارة
الخارجية والتعاون الدويل ،وزارة التغري املناخي
والبيئة ،وزارة تطوير البنية التحتية ،وزارة الثقافة
وتنمية املجتمع ،وزارة العدل ،وكذلك وزارة الرتبية
والتعليم ،مجلس أبوظبي للتعليم ،واألمانة العامة
ملجلس الوزراء ،الهيئة االتحادية للكهرباء واملاء،
إضافة إىل مجموعة كبرية من املؤسسات والهيئات
االتحادية واملحلية وعدداً من الجهات األكادميية
يف الدولة.

وتطبيق أفضل املعايري واملامرسات املعتمدة،
والتوسع املستمر ،إىل جانب األسعار التنافسية،
ّ
فض ًال عن الخربة التي اكتسبتها عىل مدى أكرث من
 36عاماً.
وأشار مدير مركز املواصالت الحكومية إىل نجاح
فريق العمل باملركز من إبرام وتجديد عدد من
العقود مع مجموعة واسعة من الجهات الحكومية
منذ مطلع العام وبقيمة تناهز  54مليون درهم،
حيث يتم مبوجبها توفري  211مركبة و 224سائقاً
و 2منسق حركة لخدمة املتعاملني الحكوميني،
20
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لنقل نحو  985طالبًا وطالبة وفق أعلى معايير السالمة

 33حافلة من مواصالت اإلمارات لنقل طلبة
مدرسة المعارف الخاصة بدبي
أبرمت مواصالت اإلمارات ومن خالل مركز املواصالت
املدرسية الخاصة التابع لها ،عقداً لنقل طلبة مدرسة
املعارف الخاصة يف ديب ،يتم ميوجبه تقديم خدمات
النقل املدريس لنحو  985من الطلبة املنتسبني
للمدرسة من مختلف املراحل التعليمية ،وذلك
بواسطة  33حافلة مدرسية ،اعتباراً من العام الدرايس
 ،2017-2018وملدة  5سنوات.
وأعربت السيدة نوال الزرعوين مديرة مركز
املواصالت املدرسية الخاصة -إثر توقيع xالعقد -عن
شكرها إلدارة املدرسة عىل ثقتها مبنظومة خدمات
املواصالت املدرسية التي توفرها املؤسسة ،مؤكد ًة
حرص مواصالت اإلمارات عىل اإلسهام يف تحقيق
إضافة نوعية لسري العمل يف املدرسة ودعم خدماتها
التعليمية والرتبوية املقدمة ،مبا يحقق أعىل مستويات
الرضا من الطلبة املنقولني وذويهم ،موضحة أن العقد
املربم يرفع عدد املدارس املتعاقدة مع املركز إىل 70
مدرسة يف مختلف إمارات الدولة ،مع أسطول كبري
لتلبية جميع هذه العقود يبلغ حجمه  921حافلة
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حتى تاريخه ،تنقل نحو  29907طالباً وطالبة.
وأشارت الزرعوين بأن فريق عمل املركز يحرص عىل
تنفيذ متطلبات العقد من حيث توريد الحافالت
املطلوبة وتوفري السائقني ،ومبا يلبي تطلعات الطرفني،
وذلك وفق أعىل معدالت الجاهزية ،الفتة إىل أن
جميع الحافالت مزودة بكامريات مراقبة ،كام أنها
تتمتع بأعىل معايري السالمة ،وذلك مبا يضمن تحقيق
نقل مدريس آمن وشامل ومنتظم ومستدام.
ولفتت أن املؤسسة تقوم بتأهيل وتدريب سائقيها

املسؤولني عن عملية نقل الطلبة بشكل مستمر،
عرب حزمة من الربامج التدريبية التخصصية النظرية
والعملية ،وذلك مبا يسهم يف رفع كفاءة التشغيل وفق
املامرسات املتوافقة مع املعايري الدولية واملحلية يف
السالمة ،ويعزز من مكانة املؤسسة وخربتها الكبرية
املمتدة ألكرث من  36عاماً ،ويعكس الحرص املتنامي
لتحقيق أقىص درجات السالمة واألمان لجميع
املنقولني.
من جانبه أفاد السيد جون ديفليس مدير مدرسة
املعارف الخاصة يف ديب ،بأن املدرسة تقدم خدماتها

التعليمية والرتبوية للبنني والبنات ورياض األطفال،
طالب وطالبة ،حيث
وتستوعب حالياً قرابة ١٥٠٠
ٍ
تأسست املدرسة عام  ،١٩٨٧وأعرب عن ثقته بكفاءة
وجودة خدمات النقل التي تقدمها مواصالت اإلمارات
والتي اكتسبتها نتيجة لخربتها الطويلة يف هذا القطاع
الحيوي ،مشرياً إىل أن سالمة الطلبة أمانة ومسؤولية
والبد من اختيار الرشيك األمثل لحاميتهم والحفاظ
عىل سالمتهم خالل عمليات نقلهم اليومية من وإىل
املدرسة واملنزل.
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مزودة بمصاعد ديناميكية وأذرع جانبية مساعدة للصعود والنزول من الحافلة

 40حافلة من مواصالت اإلمارات لنقل  550طالبًا وطالبة من أصحاب الهمم
حرصت مواصالت اإلمارات عىل توفري أقىص درجات
السالمة واألمان لدى نقل طلبة مراكز تأهيل أصحاب
الهمم ،من خالل حافالتها املصصمة خصيصاً لنقل
هذه الفئة املهمة يف املجتمع؛ وتوفري سبل الدمج
اإليجايب لها ،ومتكني أفرادها من الحصول عىل فرص
متساوية مع غريهم من أفراد املجتمع السيام يف
خدمات النقل والتعليم.
وأفاد عبدالغفار محمد يوسف مدير مركز املواصالت
الحكومية مبواصالت اإلمارات ،بأن املؤسسة جهزت
حافالت خاصة لنقل أصحاب الهمم ضمن مبادرة
أصل بأمان التي أطلقتها يف  2013بالتعاون مع وزارة
تنمية املجتمع لنقل الطلبة إىل مراكز تأهيل أصحاب
الهمم يف مختلف مناطق الدولة ،ويجري بشكل
دوري تطوير الحافالت لتواكب آخر املستجدات
املرتبطة بنقل هذه الفئة ،مشرياً إىل حرص املؤسسة
عىل توفري كل سبل الراحة التي تضن نقلهم بشكل
يومي بسالمة وأمان وانتظام ،وتوفري العناية والرعاية
الالزمة للطلبة خالل تقديم خدمات النقل عىل
25

النرشة اإللكرتونية الشهرية ملواصالت اإلمارات  -العدد 60

اختالف فئاتهم واحتياجاتهم.
وأكد عبدالغفار ،بأن مواصالت اإلمارات طبقت أفضل
املواصفات واملعايري يف حافالت أصحاب الهمم وفق
الترشيعات الصادرة بهذا الشأن ،حيث تم تزويدها
مبصاعد ديناميكية وأذرع جانبية مساعدة للصعود
والنزول من الحافلة ،ومكتبة متنوعة تتضمن الكتب
التعليمية واأللعاب والقصص الرتبوية ،إضافة إىل
شاشات لعرض الربامج املسلية والتعليمية والتثقيفية
والتوعوية لتسليتهم خالل فرتة جلوسهم يف الحافلة،
عالو ًة عىل توفري نظام التتبع الذيك وكامريات مراقبة
داخلية تتيح ألولياء األمور فرصة االطمئنان عىل
أبنائهم خالل الرحلة من وإىل مركز الرعاية.
وأوضح مدير مركز املواصالت الحكومية ،بأن
املؤسسة وفرت خالل العام الجاري  40حافلة لنقل
 550طالباً وطالبة من أصحاب الهمم ،إىل  6مراكز
للتأهيل تابعة لوزارة تنمية املجتمع ،الفتاً إىل حرص
مواصالت اإلمارات أثناء تقديم الخدمة عىل توفري
كافة املتطلبات الكفيلة بضامن أقىص درجات الراحة

واألمان لهم ،وتبنّت أفضل املامرسات العاملية املتبعة
يف مجال التعامل مع هذه الفئة ،حيث صممت
برنامجاً تدريبياً خاصاً للسائقني واملرشفات املعنيني
بنقل هذه الفئة وذلك عرب مركز مواصالت اإلمارات
للتدريب لتعريفهم مبهارات التعامل مع الطلبة من
أصحاب الهمم.
الجدير بالذكر بأنه إىل جانب نقل أصحاب الهمم
إىل مراكز التأهيل التابعة لوزارة تنمية املجتمع ،فإن
مواصالت اإلمارات عملت كذلك عىل توفري 100

حافلة مزودة بالتجهيزات الالزمة لنقل  69طالباً
من طلبة املدارس الحكومية التابعة لكل من وزارة
الرتبية والتعليم ودائرة التعليم واملعرفة يف أبوظبي،
ممن تم دمجهم مع أقرانهم األسوياء يف املدارس،
إضافة إىل  14مركبة تنقل  16طالباً وطالبة ،منها 8
مركبات مجهزة و 6مركبات عادية تم تخصيصها لنقل
هذه الفئة وفق نوع اإلعاقة ،وذلك ملنحهم القدرة
عىل املشاركة بدور حيوي كأفراد قادرين عىل التعلم
واملشاركة واإلنتاج.
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مزودة بكاميرات مراقبة تابعة لمركز المتابعة والتحكم

« أجرة مواصالت اإلمارات» تضاعف أسطولها إلى  400مركبة
املتكامل ،كام قامت بتدريبهم وتأهيلهم للعمل يف هذا بقواعد السري واملرور وتنفيذ متطلبات املركز.

أعلنت «مواصالت اإلمارات» ،رفع أسطولها يف «أجرة
مواصالت اإلمارات» بإمارة أبوظبي إىل  400مركبة نهاية

القطاع وفق متطلبات الجهات املختصة.

مارس املايض ،مقارنة بـ  200مركبة وقت اإلطالق ،بحسب

وأشار إىل أن عمليات النقل التي تقدمها أجرة مواصالت طلب مركبة أجرة مواصالت اإلمارات من خالل رقم مركز

ما رصح به لـ «االتحاد» ،عيل يوسف ،مدير رشكة «أجرة

اإلمارات ،تتم متابعتها بشكل دوري من قبل مركز النقل االتصال  ،600535353الذي سيقوم مبارشة بتحديد أقرب

مواصالت اإلمارات».

املتكامل ،والذي يقوم باإلرشاف عىل جميع مراحل تدريب مركبة للمتعامل ،كام ميكن طلب الخدمة من خالل

وتوقع يوسف ،ارتفاع العدد إىل  800مركبة نهاية يونيو

السائقني ،كام تتم متابعة عمليات النقل عن طريق نظام التطبيق الذيك الذي يتيح للجمهور حجز مركبات األجرة

املقبل وقال« :إن الرشكة نفذت منذ انطالقها وحتى نهاية
مارس املايض أكرث من  667ألف رحلة» ،الفتاً إىل ارتفاع

إلكرتوين مبارش يعمل عىل تتبع املركبات ،لضامن السالمة عرب األجهزة الذكية دون الحاجة للتحدث ملوظف خدمة
واألمان للمستخدمني والسائقني عىل حد سواء ،عالو ًة عىل االتصال ،كام ميكن للمتعامل أيضاً إلغاء الحجز من خالل

الطلب عىل خدمات أجرة مواصالت اإلمارات منذ انطالقها

وطورت من خدماتها املرتبطة بالنقل التجاري من خالل
إطالق «أجرة مواصالت اإلمارات» ،يف إمارة أبوظبي،

وميكن للراغبني يف الحصول عىل خدمات األجرة بأبوظبي

تقييم أداء السائقني عىل مدار الساعة من حيث االلتزام التطبيق ذاته دون احتساب أية رسوم.

يف أكتوبر  2017بإمارة أبوظبي ،لتؤكد كفاءة ومميزات
وحصلت عىل حق االمتياز من قبل مركز النقل املتكامل يف
خدمات النقل والتأجري التنافسية التي تقدمها مواصالت
ً
اإلمارة لتقديم خدمات األجرة ،وفقا للخطط االسرتاتيجية
اإلمارات لرشيحة واسعة من األفراد واملؤسسات يف الدولة.
ملواصالت اإلمارات ،وتوجهاتها لتنويع خدماتها املقدمة
وأوضح ،أن مواصالت اإلمارات تحرص عىل توفري سبل
ملتعامليها من املؤسسات واألفراد ،لتصبح «أجرة مواصالت
الراحة والسالمة واألمان والرتفيه يف أسطول مركباتها
اإلمارات» أحدث الرشكات املشغلة لخدمات األجرة
لتحقق بذلك سعادة املتعاملني ،وعززت املؤسسة هذا
للركاب يف أبوظبي.
التوجه من خالل تطبيق املواصفات والترشيعات املعتمدة
وأوضح أن املؤسسة عملت عىل تزويد مركبات األجرة
يف الدولة عىل جميع مركباتها ،ال سيام مركبات «أجرة
التابعة لها بكامريات مراقبة داخلية تابعة ملركز املتابعة
مواصالت اإلمارات» ،وتحديداً املواصفات املرتبطة بنقل
والتحكم ،وكادر مؤهل من السائقني الذين تم اختيارهم
الركاب بسيارات األجرة.وأكد أن املؤسسة وظفت خرباتها
بعناية تامة ووفق رشوط محددة من قبل مركز النقل
27
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رواد التميز

للحديث عن نجاحات الوحدة والتحديات التي
متكنت من تجاوزها وآفاق النمو املستقبلية؛ التقينا
مديرها بهاء محمد سليم رواشدة ،والذي شاركنا أيضاً
جانباً من مسريته املهنية السيام كيفية التحاقه للعمل
مبواصالت اإلمارات..

بهاء محمد سليم رواشدة
مدير وحدة الغسيل الجاف
“ندرس تطوير تطبيق ذكي خاص بالوحدة”
كبير من المعرفة إلى خبرتي
كم
 طبيعة العمل في المؤسسة أتاحت لي فرصة كبيرة للتطور عمليًا ،وإضافة ٍٍّ
السابقة.
 يعد مشروع الغسيل الجاف للمركبات إضافة نوعية لسلسلة المشاريع االستثمارية البيئية.ً
استجابة لتوجهات اإلدارة العليا؛ ركزنا على تخفيض التكاليف بشكل كبير مع عدم المساس بجودة
الخدمات المقدمة.
 ندرس تطوير تطبيق ذكي يتيح للمتعاملين الحصول على الخدمة في أماكن سكنهم أو عملهم وبأبسطالطرق.

عرف املؤسسة قبل االنضامم إليها ،ثم متكن بعد التحاقه بأرستها من االرتقاء بوحدة الغسيل الجاف ،واإلسهام مع
فريق العمل فيها بتحقيق النجاحني البيئي واالستثامري معاً ،إذ مل تتمكن الوحدة من توفري عرشات املاليني من
ادات مالي ٍة وأرباحاً مجدي ًة ،ومازالت
ليرتات املياه وحسب ،بل نجحت عىل الجانب االستثامري أيضاً ،محقق ًة إير ٍ
تعد باملزيد بالنظر إىل اإلقبال املتزايد الذي تلقاه من املتعاملني يف الجهات الحكومية والخاصة.
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بداية حبذا لو تقدم لنا نبذة عن بطاقتك الشخصية
ومسريتك املهنية؟
أنا أردين األصل من مواليد عام  ،1976وحاصل عىل
درجة البكالوريوس يف اإلدارة العامة من جامعة
مؤتة يف األردن  ،1998متزوج ويل ثالثة أبناء (محمد
وفارس وسلمى).
كانت بداية العمل بالنسبة يل مع مجموعة الجاهيل
للنقل يف مدينة العني من عام  1998وحتى عام
 ،2005حيث حصلت عىل فرصة للعمل يف بلدي
األردن آنذاك ،والتحقت بالرشكة األردنية لتدريب
الطريان كرئيس قسم املوارد البرشية والخدمات
اإلدارية ،وبقيت بها حتى عام  2013حيث عدت إىل
اإلمارات من جديد ،وعملت يف مبيعات الحافالت
واملركبات الثقيلة يف دملا للسيارات يف أبوظبي ،إال
أنني مل أستمر طوي ًال ،إذ رسعان ما التحقت مبواصالت
اإلمارات بداية عام .2013

كيف كان انضاممك إىل مواصالت اإلمارات؟ ومتى؟
كانت يل صالت عمل مع مواصالت اإلمارات بحكم
عميل السابق يف مبيعات الحافالت واملركبات الثقيلة،
ويف إطار صالت العمل تلك اكتسبت عدة أصدقاء
ممن التحقوا بالعمل يف املؤسسة قبيل ،وهؤالء
شجعوين عىل محاولة االلتحاق بها ،السيام حني
علمت بوجود شاغ ٍر بدائرة الخدمات الفنية نتيج ًة
لزيارايت املستمرة ملواصالت اإلمارات ،حيث تقدمت
للوظيفة ،وتم قبويل بعد عدة مقابالت ،وكان ذلك
يف شهر مارس من عام  ،2015وقد تم تعييني بداي ًة
بوظيفة “مدير خدمة عميل” لإلرشاف عىل تأسيس
وحدة جديدة تعنى بتقديم خدمات فنية متخصصة
ملركبات األجرة ،ولكن بعد مدة وجيزة شغر منصب
مدير وحدة الغسيل الجاف للمركبات يف الدائرة
لدينا ،ورسعان ما تم ترشيحي للمنصب من قبل
الرئيس التنفيذي لدائرتنا ،وأصبحت مديراً للوحدة
اعتباراً من شهر مايو .2015
كيف تقيم لنا تجربتك العملية مع املؤسسة؟
عىل الرغم من أنني الزلت حديث العهد يف مواصالت
اإلمارات مقارن ًة بالكثري من الزمالء الذين تزيد
خدمتهم عن العرشين والثالثني عاماً؛ إال أنني أستطيع
28

القول بأن العمل يف مثل هذه املؤسسة يحمل الكثري املستهدف بأكرث من نسبة .100%
من الخربة املتنوعة واملعرفة الواسعة ،نتيجة لضخامة
حجم املؤسسة سواء من حيث الخدمات املقدمة أو كيف تنظر إىل بيئة العمل يف مواصالت اإلمارات من
املوارد البرشية املوجودة ،وكذلك االنتشار الواسع يف حيث نسبة تشجيع العمل واإلبداع واإلنتاج وتحفيز
ومتكني املوظفني؟
كافة أرجاء االمارات.
تتمتع مؤسستنا بإدارات عىل قدر كبري من املهنية
ما اإلضافة التي حصلت عليها من املؤسسة وماذا والحرفية ،وقد انتهجت سياسات واضحة يف مجال
التحفيز عىل العمل واإلبداع ،من خالل الكثري من
أضفت أنت لها؟
أتاحت يل طبيعة العمل يف املؤسسة فرص ًة كبري ًة الربامج املعمول بها والجوائز السنوية املتاحة
كم كب ٍري من املعرفة إىل خربيت للعاملني ،حيث شاركت شخصياً يف أكرث من ورشة
للتطور عملياً ،وإلضافة ًّ
السابقة ملا تتمتع به املؤسسة من حجم وانتشار عمل باملؤسسة خاصة باإلبداع واالبتكار تحديداً ،من
وتنوع كبري يف الخدمات املقدمة ،وحرصها الدائم قبيل مخترب اإلبداع ،عالو ًة عىل إتاحة فرص االلتحاق
عىل التطور لتكون يف القمة ،وما توليه من العناية بالدورات التدريبية الخاصة بصناعة املستقبل
واالبتكار ،والتي تعقد لدى املعاهد الحكومية بالدولة.
بالعنرص البرشي لديها.
باعتقادي الشخيص؛ إذا مل يكن لدى املوظف ما
يضيفه للمؤسسة أو الرشكة التي يعمل فيها فال داعي ما أبرز التكرميات التي حصلت عليها والجوائز التي
ألن يستمر بالعمل ،ولذلك أسعى جاهداً وباستمرار حققتها الوحدة؟
لتطوير الوحدة التي أديرها ،واستطعت بحمد الله حصلت املؤسسة عن طريق وحدة الغسيل الجاف
تحقيق مستويات عالية من رضا املتعاملني خالل املدة للمركبات عىل جائزة «أفكار عربية» يف عام ،2013
املاضية ،فض ًال عن بلوغ مستويات عالية ملؤرشات وذلك عن أفضل مرشوع بيئي (مرشوع الغسيل
األداء الخاصة بالوحدة ،السيام عدد الخدمات الجاف للمركبات دون استخدام املياه).
املقدمة سنوياً ،إضاف ًة إىل تحقيق نتائج مالية فاقت
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كيف تسهمون يف دعم املوقع الريادي الذي تتمتع به
مواصالت اإلمارات كمؤسسة استثامرية ،وما دوركم
يف تحقيق نجاحاتها؟
يعد مرشوع الغسيل الجاف للمركبات إضافة نوعية
لسلسلة املشاريع االستثامرية البيئية ،ذلك بسبب
الرتكيز عىل أهم املوارد البيئية السيام يف البيئة
الصحراوية الجافة أال وهو املاء ،حيث متكنت الوحدة
من توفري عرشات املاليني من ليرتات املياه التي كان
من املمكن هدرها يف عمليات الغسل التقليدية ،دون
التفريط بالجانب االستثامري يف الوقت نفسه ،إذ

ادات مالي ٍة وأرباحاً مجدي ًة،
بات املرشوع يحقق إير ٍ
ويشهد إقباالً الفتاً ،حيث يقوم الكثري من متعاملينا
يف الجهات الحكومية بطلب الخدمة ،بهدف تقدميها
ملوظفيهم يف الوزارات والدوائر الحكومية عىل أساس
كونها مبادرة خاصة بإسعاد العاملني.
كيف طورتم من مهاراتكم يف مجال العمل ملواكبة
توجهات املؤسسة وخططها الطموحة والتحول من
املجال الحكومي إىل االستثامري؟
استجابة لتوجهات اإلدارة العليا؛ ركزنا عىل تخفيض
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املقدمة رغم املنافسة الكبرية وكرثة الرشكات التي
متارس النشاط نفسه.
نسعى مستقب ًال إىل توسيع نطاق تقديم الخدمة،
واستقطاب متعاملني جدد ،ونحن ندرس تطوير
تطبيق ذيك خاص بنا ،يتيح للمتعاملني الحصول عىل
الخدمة يف أماكن سكنهم أو عملهم وبأبسط الطرق.
يف العمل؛ ما الذي يحبه الرواشدة وما الذي ال يحبه؟
أحب النجاح والتميز وااللتزام باملواعيد ،وأكره الكسل
وعدم اإلنجاز والتسويف.
التكاليف بشكل كبري مع عدم املساس بجودة
الخدمات املقدمة ،وهذا يتطلب توعية العاملني
وإشعارهم بأهمية الدور الذي يلعبونه يف تحقيق
هذا الهدف.
“الـوصـول الـى الـقـمـه سـهـل ..لـكـن الـمـحـافـظـة
عـلـيـهـا صـعـب” كيف تطبقون هذه الحكمة يف
وحدة الغسيل الجاف بعد أن حققتم العديد من
اإلنجازات والنجاحات؟
حقيق ًة؛ ما زلنا يف الوحدة نطمح إىل املزيد من النجاح
والتطور ،وال نعترب أنفسنا وصلنا القمة حتى ال نركن
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إىل ذلك ونرتك السعي للمزيد من النجاح ،ولكن من
جهة أخرى نويل اهتامم كبري مبتعاملينا ورضاهم
عن جودة الخدمات املقدمة ،ونوفر لهم الكثري من
قنوات التواصل ملعرفة آرائهم عىل الدوام ،وباملثل
نهتم مبوظفينا ونقدم لهم التدريب والدعم الالزم
ليكونوا خري ممثلني للمؤسسة أمام متعامليها.
ما أبرز التحديات التي واجهتكم؟ وما أهم خططكم
املستقبلية؟
التحدي األكرب هو املحافظة عىل مستوى النجاح
الذي وصلنا إليه ،وكذلك االرتقاء مبستوى الخدمات

ما هوايات بهاء التي ميارسها يف أوقات الفراغ؟
أحب لعب كرة القدم ومشاهدة املباريات ،وأنا
باملناسبة -من أنصار نادي برشلونة ،كام أحب لعبالورق.
كلمة أخرية..
أتقدم إليكم بكل الشكر والتقدير عىل هذه اللفتة
الكرمية باستضافتي ،وأمتنى مزيداً من النجاح والتطور
ملؤسستنا الحبيبة وبيتنا الكبري مواصالت اإلمارات،
كام أمتنى كل الخري لدولة اإلمارات الغالية يف ظل
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله.
32

المسؤولية المجتمعية

عرضت خاللها تجربتها في تطوير مستويات األمان لدى تقديم خدمات النقل المدرسي

مواصالت اإلمارات تشارك بورقة عمل في الندوة الدولية للتربية المرورية بتونس
• تقديراً ملكانة الدولة وجهودها يف مجال السالمة املرور ّية فقد تم اختيار عرض جهود مواصالت اإلمارات يف مجال
سالمة النقل املدريس من بني أوراق عمل نخبة متم ّيزة من املختصني من مختلف أنحاء العامل.
أهم التجارب الدول ّية يف صياغة منهج تربوي مروري يستهدف مختلف املراحل العمر ّية والدراسية
• عرض ّ
شاركت مواصالت اإلمارات يف الندوة الدولية للرتبية املرور ّية ومتثلت مشاركة املؤسسة يف الندوه من خالل ورقة عمل
والتي عقدت أعاملها يف الجمهورية التونسية خالل أبريل قدمها السيد عبدالله عيل املدحاين مدير مركز مواصالت
املايض ،بعنوان “التجارب واملقاربات الحديثة” ،بتنظيم من اإلمارات للتدريب ،عرض خاللها تجربة املؤسسة يف تطوير
املنظمة العرب ّية للسالمة املرور ّية ،وبالتعاون مع املنظمة مستويات األمن واألمان لدى تقديم خدمات النقل املدريس،

الدولية للوقاية من حوادث الطرقات ،ومبشاركة عدد هام وأساليب توعية الطلبة والسائقني ومرشيف الحافالت املدرسية
من الخرباء والباحثني الدوليني يف مجال السالمة املرورية من بالثقافة املرورية التي تضمن تحقيق أعىل معدالت السالمة
مختلف أنحاء العامل ،وتهدف إىل تسليط الضوء عىل مختلف عىل الطرقات.

يف مجاالت السالمة املرورية ،مشرياً إىل حجم التفاعل اإليجايب والحفاظ عىل حق الحياة للنّاس بوقف استنزاف املوارد
الذي صاحب تقديم ورقة مواصالت اإلمارات ملا ركزت عليه البرش ّية ،وحامية البنية التحت ّية واألمالك واألصول ،والوقاية

من جهود ومبادرات تساهم يف تعزيز سالمة الطلبة خالل منها من خالل التوع ّية املستمرة للطلبة من مختلف املراحل
أهم التجارب الدول ّية
عمليات النقل املدريس اليومية ،مثمناً الدور الريادي الذي الدراسية وأيضاً أصحاب الهمم ،وعرض ّ
تقوم به املنظمة العرب ّية للسالمة املرور ّية يف الحفاظ عىل يف صياغة منهج تربوي مروري يستهدف املراحل العمر ّية

األرواح واملمتلكات من خالل الحرص الدائم عىل عرض أفضل املختلفة ،وكذلك من خالل التثقيف املستمر لألرس واملجتمع
عموماً ،يف سبيل تحقيق السالمة املرورية للجميع ،داعياً إىل
املامرسات الدول ّية يف مجال السالمة املرور ّية.

وأشاد املدحاين ،عىل ما تنظوي عليه الندوة من أهمية يف أهمية تبادل التجارب والخربات املتميزة يف هذا املجال ملا له
تسليط الضوء عىل املبادرات واملامرسات املتميزة التي تتبنّاها من دور يف الحفاظ عىل سالمة أبنائنا الطلبة.
مختلف الجهات املشاركة يف مجال تخفيض نسبة الحوادث،

النامذج واملبادرات العامل ّية املعتمدة يف الرتبية املرور ّية ،وأكد مدير مركز مواصالت اإلمارات للتدريب عىل اإلشادة

وإبراز دور املؤسسات يف التوعية الحرتام قوانني املرور التي لقيتها مبادرات مواصالت اإلمارات وجهودها املطبقة
يف مجال تحقيق السالمة يف عمليات النقل املدريس ،من بني

وأنظمته وتعليامته.
وتقديراً ملكانة دولة اإلمارات العرب ّية املتحدة وجهودها يف ذلك نظام التدريب املتكامل للسائقني ومرشفات الحافالت
مجال السالمة املرور ّية ،فقد تم اختيار عرض تجربة مواصالت املدرسية ،وجائزة مواصالت اإلمارات للسالمة والرتبية

اإلمارات وجهودها يف مجال سالمة النقل املدريس من بني أوراق املرورية ،واملنظومة الذكية لسالمة الطلبة يف الحافالت
عمل نخبة متم ّيزة من املختصني يف مجال السالمة املرور ّية املدرسية ،والقاعدة الذهبية لتوعية الطلبة ،ومبادرة محطات
والتدريب من املجتمع األورويب ،متثل بحضور مختصني من السالمة.
فرنسا وبلجيكا وأسبانيا والربتغال وهولندا واململكة املتحدة وأشار املدحاين إىل أن مشاركة املؤسسة يف الندوة تعد فرصة
واليونان وإيطاليا ،ومن املغرب وتونس.
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هامة لالستفادة من الخربات والتجارب ،وتبادل اآلراء واألفكار
34

رمضان والقيادة اآلمنة.
تربز أهمية التوعية املرور ّية يف رمضان ،عندما تقرأ عن نسب
الحوادث واملخالفات املرور ّية التي تحدث فيه ،األمر الذي يتطلب
من السائقني مراعاة متطلبات القيادة اآلمنة ،تحقيقاً لسالمة املجتمع.

من متطلبات القيادة اآلمنة يف رمضان:
 #احرص عىل ترك مسافة مناسبة بني مركبتك واملركبة التي أمامك.
 #احرص عىل توخي االنتباه والرتكيز واليقظة أثناء قيادتك للمركبة.
 #التزم التأين والحذر وعدم الرسعة والعجلة ،فإن يف ذلك ندامة.
 #تذكر أخطاء اآلخرين ،وال تشتت ذهنك بغري الطريق وإرشاداته.
 #التزم النظام يف مواقف املركبات ،وخاصة وقت صالة الرتاويح.
السري.
 #ال تحاول غلق مداخل الطرقات ومخارجها ،تجنباً لعرقلة ّ
للسالمة املرور ّية نهاراً.
 #خذ قسطاً من النوم والراحة لي ًال ،تحقيقاً ّ
 #احرتم وقدر حقوق كافة مستخدمي الطريق ،وخاصة املشاة منهم.
 #اتنبه لقيادتك يف فرتات الذروة ،وخاصة قبل االفطار وبعد العشاء.
 #ال تجعل هاتفك يشغلك عن الطريق ،وتذكر فطورك مع أرستك.
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والحضـــــارة والثقافــــة
والـــمعــرفـــــــة واآلداب
والــــفنون ،وأن األمم ال
تقاس بثرواتها الماديـة

“

“

الكتاب هو وعاء العلم

وحدهــــا وإنما تقــــاس
بأصالتها الحضارية

