النشرة اإللكترونية الشهرية

مـــــحتويــــــات العــــــدد
نشرة شهرية تصدرها إدارة االتصال الحكومي

اإلشراف العام

 17670مركبة تستفيد من خدمات
“المساعدة على الطريق”

حنـان محمد صقر

مدير التحرير
عبد اهلل محمد حسن

هيئة التحرير
هند شاكر
حسام عرفة

الرؤية

إيمان األميري

مواصالت متكاملة ونمو مستدام.

في يوم زايد للعمل اإلنساني مواصالت
اإلمارات تُسعد  200أسرة

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

حسام محمد طالل

“ حماية سالمة وصحة األفراد أولوية
قصوى ومحور رئيسي في تطوير أي
خدمة أو منتج “

الموقع اإللكترونيwww.et.gov.ae :

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

يمتد العقد لمدة  3سنوات ،ويقدم خدماته في دبي والشارقة

مواصالت اإلمارات تتعاقد لصيانة مركبات وآليات تابعة لشركة “بيئة” بالشارقة

أبرمت مواصالت اإلمارات ممثل ًة مبركز اإلمارات
للخدمات الفنية عقداً مع رشكة “بيئة” بالشارقة
لتوفري خدمات الصيانة واإلصالح ملركبات وآليات
ومعدات تابعة للرشكة يف كل من ديب والشارقة،
حيث سيتم تقديم الخدمة يف الورش الفنية باملؤسسة
يف إمارة الشارقة وملدة  3سنوات ابتدا ًء من مطلع
أكتوبر القادم.
قام بتوقيع العقد يف مقر الرشكة يف الشارقة كل
من سعادة محمد عبدالله الجرمن مدير عام
مواصالت اإلمارات ،وسعادة خالد الحرميل الرئيس
التنفيذي لـرشكة “بيئة” بالشارقة ،بحضور كل من
عبدالله الكندي الرئيس التنفيذي للعمليات وعامر
الهرمودي املدير التنفيذي لدائرة الخدمات الفنية،
وعبيد املحرييب مدير مركز اإلمارات للخدمات الفنية
مبواصالت اإلمارات ،وفهد شهيل ،كبري اإلداريني
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ملجموعة “بيئة” ،وزهري صربا ،رئيس الشؤون املالية
يف “بيئة”.
وأشاد الجرمن لدى توقيع العقد بتوافق تطلعات
وتوجهات الطرفني وسعيها للتعاون املشرتك يف قطاع
الخدمات الفنية ،مثمناً الثقة التي أولتها رشكة بيئة
لخدمات مواصالت اإلمارات وال سيام يف مجال
الخدمات الفنية.
واعترب الجرمن إبرام التعاقد تأكيداً إضافياً عىل
املستوى الريادي الذي بلغته خدمات املؤسسة ال
سيام مراكز الخدمات الفنية ،كام عرب سعادته عن
تطلع مواصالت اإلمارات إىل املزيد من اإلسهام يف
دعم أهداف رشكة بيئة ومساندة جهودها املبذولة
عىل الصعد البيئية والتنموية ،مؤكداً أن هذه الخطوة
النوعية عىل طريق الرشاكة املتينة بني الطرفني
ستؤسس للمزيد من التعاون املثمر واالسرتاتيجي

مستقب ًال ،وتسهم يف توسيع قاعدة عمالء املركز يف
مناطق اإلمارات الشاملية.
وأوضح سعادته أن مسؤويل املركز وفريق العمل
عىل أتم الجاهزية ألداء املهام املنوطة بهم مبوجب
هذا العقد عىل النحو األمثل ،والحفاظ عىل املستوى
املطلوب من األداء والكفاءة واالحرتافية التي تحوز
عىل رضا الرشكة والوفاء مبتطلباتها تجاه املجتمع
مبؤسساته وأفراده.
من جانبه؛ قال سعادة خالد الحرميل“ :يرسنا الدخول
يف هذه الرشاكة اإلسرتاتيجية مع مواصالت اإلمارات،
املؤسسة املرموقة التي ُتقدم أفضل خدمات

املواصالت من نوعها يف دولة اإلمارات .ومن خالل
خربتها وحرصها عىل تبني مامرسات مبتكرة ،تبدو
مواصالت اإلمارات يف مكانة مثالية لتقديم أرقى
معايري الصيانة ملركباتنا .وتلتزم “بيئة” بعقد رشاكات
مع قادة القطاعات االقتصادية لتحقيق التميز يف
العمليات .ونحن نؤمن إمياناً راسخاً بأن هذه الرشاكة
ستتيح لنا تبسيط عملياتنا ،وتحقيق أقىص درجات
الكفاءة يف عمل األسطول ،وتسهيل تحقيق أهدافنا
يف االستدامة البيئية بدولة اإلمارات العربية املتحدة”.
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للمرة السادسة على التوالي يحظى باعتماد المبادرة العالمية إلعداد التقارير GRI

مواصالت اإلمارات تصدر تقريرها السنوي الشامل لعام  2017تحت عنوان “االستثمار واالستدامة  ..تفوق والتزام”

• الحامدي :فخور بالنتائج املتنامية التي تعكس األداء املايل القوي للمؤسسة ونجاح املشاريع التطويرية.
• الجرمن :منو معدل اإليرادات السنوي للمؤسسة بنسبة  6.8%يف عام  ،2017وارتفاع األرباح مبعدل .34%
أصدرت مواصالت اإلمارات تقريرها السنوي الشامل
لعام  2017تحت عنوان “االستثامر واالستدامة ..
تفوق والتزام” ،وجاء باللغتني العربية واإلنجليزية
وبنسختني ورقية وإلكرتونية ،وجمع للسنة السادسة
عىل التوايل بني التقرير السنوي املعتاد للمؤسسة
وبني تقرير االستدامة الخاص بها ،وقد متكن اإلصدار
الجديد كالسابق من تلبية معايري اإلفصاح(  (�Mate
 )riality Disclosuresالتي تضمنتها الحزمة الرابعة
من أطر املبادرة العاملية إلعداد التقارير .GRI
وتناول التقرير يف أبوابه الخمسة نتائج أعامل جميع
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مراكز األعامل املوزعة ضمن الدوائر اإليرادية األربع،
وكذلك أنشطة الوحدات التنظيمية املختلفة التابعة
لها ،عالو ًة عىل الفعاليات واملبادرات املتنوعة عىل
الصعيد البيئي ومجاالت االستدامة واملسؤولية
املجتمعية والوطنية.
وأوضح معايل املهندس حسني بن إبراهيم الحامدي،
وزير الرتبية والتعليم رئيس مجلس إدارة مواصالت
اإلمارات ،يف كلمته التقدميية للتقرير؛ أن صدور التقرير
يتزامن مع إطالق الخطة االسرتاتيجية الخمسية األوىل
ملواصالت اإلمارات  ،2018-2022والتي يطمح من

خاللها إىل تعزيز املوقع الريادي للمؤسسة يف قطاع
النقل والتأجري والخدمات الفنية عرب الرتكيز عىل
الكفاءة والجودة يف الخدمات واإلجراءات.
وأشار معاليه يف كلمته إىل تطلع مواصالت اإلمارات من
خالل الخطة الخمسية الجديدة إىل تحقيق منو مستدام
يرتكز عىل استهداف حزمة من الفرص االستثامرية
الجديدة ،وإيالء مزيداً من االهتامم بتطوير األعامل
واألنشطة ،والعمل عىل تشجيع االبتكار ،والحفاظ عىل
املنجزات التي تحققت خالل العقود املاضية.
وقد أبدى الحامدي فخره بالنتائج املتنامية التي
تعكس األداء املايل القوي للمؤسسة ونجاح املشاريع
التطويرية والتي تشري إىل تحقيق إيرادات إجاملية
بلغت  2.55مليار درهم يف عام  ،2017واثقاً ومتفائ ًال
بقدرة فريق العمل مبواصالت اإلمارات عىل تحقيق
مزيداً من النتائج املرشفة يف عام .2018
بدوره؛ أكد سعادة محمد عبدالله الجرمن مدير عام
مواصالت اإلمارات يف كلمته أن املؤسسة شهدت خالل
عام  2017نتائج إيجابية تعزز ما حققته يف السنوات
السابقة من منو مايل متصاعد ونجاحات نوعية عىل
الصعيد االسرتاتيجي والتشغييل واملجتمعي.
ورصح يف كلمته عن منو معدل اإليرادات السنوي

للمؤسسة بنسبة  6.8%يف عام  ،2017فيام ارتفعت
األرباح املحققة مبعدل  ،34%وبلغت السيولة 445
مليون درهم فيام تجاوزت أصول املؤسسة 3,424
مليون درهم ،وارتفعت نسبة العائد عىل رأس املال
لتبلغ .81%
وأشار الجرمن إىل منو قاعدة عمالء املؤسسة والتي
بلغت  2,480متعام ًال من غري األفراد وبارتفاع نسبته
 82%مقارنة بعام  ،2016وتضم قاعدة عمالء املؤسسة
نخبة من املتعاملني يف القطاعني الحكومي والخاص،
متضمنة مجموعة من الوزارات واملؤسسات والهيئات
الوطنية ورشكات يف القطاع الخاص ،حيث شهد عام
 2017إبرام  143عقداً رئيسياً جديداً ومجدداً.
وكشف سعادته عن بلوغ العدد اإلجاميل ملوظفي
املؤسسة بنهاية العام املايض  23,752موظفاً وموظفة،
فيام بلغ إجاميل أسطول املؤسسة  24,898مركبة ،منها
 5,765حافلة مدرسية نقلت  242ألف طالباً وطالبة
إىل  714مدرسة حكومية وخاصة يف مختلف مدن
ومناطق الدولة.
من جانبها؛ أكدت حنان صقر ،املدير التنفيذي لدائرة
الخدمات املؤسسية مبواصالت اإلمارات؛ أن إصدار
التقرير السنوي الشامل للمؤسسة ميثل امتداداً
6

لجهودها املؤسسية وترجم ًة دقيقة اللتزامها بقيم
الحوكمة والشفافية واإلفصاح ،السيام أنه ُأ ِع َّد وفقاً
لحزمة املبادئ التوجيهية  G4من اإلفصاحات القياسية
املعتمدة من “املبادرة العاملية إلعداد التقارير ”GRI
.)(Global Reporting initiative
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وأوضحت صقر أن التقرير ،الذي يحمل عنوان
“االستثامر واالستدامة  ..تفوق والتزام”؛ يتضمن
خمسة أبواب رئيسية كام جرت العادة يف التقارير
السابقة ،تغطي كافة الجوانب بدءاً من التعريف
باملؤسسة واملستجدات التي لحقت بخدماتها

وبأنظمة وسياسات العمل واالسرتاتيجيات وانتها ًء
بجهود املؤسسة يف مجال البيئة واالستدامة واملسؤولية
املجتمعية ،مروراً باملساهمة املالية ونتائج مراكز
األعامل ،واملبادرات املوجهة للفئات املعنية كلها
مبا يف ذلك املتعاملني والرشكاء واملوردين واملوارد

البرشية ،مشري ًة إىل أنه بإمكان املهتمني االطالع عىل
التقرير بصيغته اإللكرتونية أو تحميله من عىل املوقع
اإللكرتوين للمؤسسة ،إضاف ًة إىل قاعدة البيانات عىل
املوقع اإللكرتوين للمبادرة العاملية إلعداد التقارير
(.)GRI www.globalreporting.org
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اإلنجاز يؤكد جودة وكفاءة خدمات النقل التي تقدمها المؤسسة ويعزز ثقة المتعاملين

مواصالت اإلمارات تفوز بجائزة األفكار العربية الدولية عن مشروع تقييم مخاطر السالمة لخطوط سير الحافالت المدرسية

فازت مواصالت اإلمارات بجائزة األفكار العربية
الدولية  2018ضمن فئة التقنيات عن مرشوع تقييم
مخاطر السالمة لخطوط سري الحافالت املدرسية،
وتم تتويج املؤسسة بالجائزة خالل الدورة الثالثة
عرشة من املؤمتر املصاحب للجائزة والتي تنظمها
“مجموعة ديب للجودة” برعاية سمو الشيخ أحمد
بن سعيد آل مكتوم يف فندق “يل مرييديان” بديب
تحت شعار “روح االبتكار” ،بحضور مسؤويل وممثيل
الهيئات واملؤسسات املحلية والعربية والعاملية ونخبة
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من كبار الخرباء يف اإلبداع واالبتكار املؤسيس.
وتم تكريم املؤسسة بالجائزة من قبل السيدة
فاطمة بطي املهريي رئيس مجلس إدارة مجموعة
ديب للجودة ،حيث استلم فريق عمل املرشوع برئاسة
عامر الشحي مدير املواصالت املدرسية الحكومية
بأبوظبي درع الفوز خالل الحفل املقام بهذه املناسبة.
وهنأت حنان صقر املدير التنفيذي لدائرة الخدمات
املؤسسية ،فريق العمل عىل هذا اإلنجاز املرشف
الذي يؤكد جودة وكفاءة خدمات النقل واملواصالت

التي تقدمها مواصالت اإلمارات لرشيحة واسعة من
املتعاملني وطلبة املدارس ،وزيادة ثقة أولياء األمور
والرشكاء يف اإلجراءات املتبعة من قبل مواصالت
االمارات من أجل تقديم خدمة نقل مدريس وفق
أعىل معايري السالمة املرورية.
وأشادت صقر بالفوز الذي يتوج الجهود التي تبذلها
املؤسسة لضامن سالمة أبنائنا الطلبة خالل عمليات
نقلهم اليومية من وإىل املنزل واملدرسة ،بالتعاون مع
رشكائنا يف هذا القطاع ،مؤكدة بأن املؤسسة ماضية
يف جهودها الحثيثة بإطالق مبادرات ومرشوعات
نوعية ،تنسجم مع توجهات حكومتنا الرشيدة والقيم
املؤسسية ملواصالت اإلمارات.
وتتلخص فكرة املرشوع املشرتك بني املؤسسة ودائرة
النقل بإمارة أبوظبي؛ تحديد مخاطر السالمة عىل
كل خط سري مستخدم ،وتقييم املخاطر التي تواجهها
كافة األطراف املرتبطة خالل الرحلة املدرسية من
البيت إىل املدرسة وبالعكس ،وذلك بهدف بيان
املخاطر املوجودة يف كل خط عىل حدة ،وتشمل
العملية تقييم أماكن صعود ونزول الطلبة يف املناطق
السكنية واملدارس ،وتقييم مدى التناسب ما بني خط

السري والحافلة املخصصة له ،وكذلك مراجعة ضوابط
السيطرة املوجود حالياً ،واقرتاح ضوابط جديدة إذا
اقتىض األمر ،وتاليف وقوع الحوادث أو الرضر للحافلة
نتيجة ضيق املسارات وأعامل اإلنشاءات والتحويالت
يف الطرق مث ًال ،وبيان األولوية يف السيطرة عليها،
إضافة إىل تدريب األشخاص ذوي العالقة عىل
إدارة املخاطر التي سيتم تحديدها وتطبيق وسائل
السيطرة املتفق عليها ،وغريها من األهداف املرتبطة
بتحقيق سالمة جميع األطراف ،وبالتايل يتم تخفيض
املخاطر املتوقعة عىل سالمة الطلبة ومرشيف وسائقي
الحافالت املدرسية وكذلك مستخدمي الطريق ،وقد
حقق املرشوع العديد من النتائج املثمرة لكافة
األطراف املشرتكة.
يذكر أن مؤمتر وجائزة األفكار العربية توفران منصة
للرشكات املشاركة لقياس معدل االبتكار والجودة
مقارنة بأفضل املامرسات العاملية ،ويسهم يف تبادل
وعرض التجارب املتميزة من املؤسسات والرشكات
الرائدة عاملياً ومحلياً وهو فرصة لتعلم أفضل
املامرسات املتبعة يف املنظامت األخرى وتبادل األفكار
االبتكارية.
10

أخبار رئيسية

برامج ومبادرات مستمدة من خطة عام زايد ورسائل توعوية عن القيادة في رمضان

مواصالت اإلمارات تختتم الموسم الرابع من مبادرات “هل هالله”
اختتمت مواصالت اإلمارات موسمها الرابع من
مبادرات “هل هالله” الدينية واملجتمعية والخريية،
والتي تم تنفيذها يف جميع مواقع املؤسسة املنترشة
يف مختلف مناطق الدولة خالل الشهر الفضيل،
ومبشاركة ودعم عدة مؤسسات وجمعيات خريية.
وقالت حنان صقر املدير التنفيذي لدائرة الخدمات
املؤسسية مبواصالت اإلمارات؛ إن املؤسسة تحرص
وبشكل سنوي عىل تكثيف الربامج النوعية ملوظفيها
وللمجتمع خالل شهر رمضان املبارك ،من خالل
مبادرات هل هالله املتنوعة ،وذلك ألهمية تعزيز
التواصل بني موظفيها يف أجواء روحانية ،ونرش الثقافة
العامة واملعلومات الدينية فيام بينهم ،وخلق أجواء
مفعمة باألنشطة واملبادرات التي تحفزهم عىل
العمل والتفاعل مع املجتمع الخارجي ،واملشاركة
يف األعامل التطوعية ،إىل جانب الرتكيز عىل معايري
السالمة يف القيادة خالل الشهر الكريم من خالل
الحمالت التوعوية املوجهة للسائقني.
ولفتت صقر إىل أن مواصالت اإلمارات ترتجم من
خالل مبادراتها االلتزام التام بقيم املسؤولية املجتمعية
13
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عرب تنفيذ وتطبيق الربامج املوجهة للبيئتني الداخلية
والخارجية ،مؤكد ًة أن املوسم الرابع من مبادرات
“هل هالله” ،شهد ترسيخ النهج التطوعي والخريي
والتوعوي الذي برز يف املواسم السابقة ،وتعزيزه
بعدد من املبادرات النوعية وفقاً لخطتها الخاصة
بعام زايد.
و ّمثنت املدير التنفيذي لدائرة الخدمات املؤسسية
جهود الرشكاء املتمثلني بدائرة الشؤون اإلسالمية
والعمل الخريي بديب ،وجمعية دار الرب ،وجمعية
اإلحسان الخريية ،يف توفري الدعم الالزم إلنجاح
املبادرات ،كام أشادت مبشاركة املوظفني ورغبتهم التي
أبدوها للمشاركة يف األعامل املجتمعية والتطوعية.
وتفصي ًال؛ أوضح عبدالله محمد مدير إدارة االتصال
الحكومي مبواصالت اإلمارات أن املوسم الرابع ضم
تسع مبادرات متنوعة ،بدأت بتوزيع “املري الرمضاين”
عىل األرس املتعففة بالتعاون مع جمعية دار الرب،
وتقديم خدمات نقل وجبات حملة “رمضان أمان”
التي أطلقتها جمعية اإلحسان الخريية يف مختلف
مناطق الدولة ،وعقد مجموعة من املحارضات

الدينية للموظفني ،إىل جانب طرح مسابقة ثقافية
داخلية للموظفني باسم “فوازير رمضان”.
وأشار مدير االتصال الحكومي إىل املبادرات التي
تم تنفيذها يف  19رمضان مبناسبة يوم زايد للعمل
اإلنساين ،وهي مبادرة “إفطار صائم” والتي تجلت
مبشاركة املؤسسة بتوفري وجبات اإلفطار وتوزيعها
صائم من ذوي الدخل املحدود يف إحدى
عىل ٍ 200
الخيم الرمضانية املعتمدة يف املناطق السكنية،
ومبادرة “كسوة العيد” وتم فيها تقديم الهدايا من

املوظفني لألرس املتعففة.
وأضاف بأن مواصالت اإلمارات وتعزيزاً لقيمها
املرتبطة بالسالمة ،أطلقت مجموعة من الرسائل
التوعوية للمجتمع عن القيادة يف رمضان ،تم نرشها
عرب حساباتها يف مواقع التواصل االجتامعي ،فض ًال عن
تقديم اإلرشادات التوعوية لسائقي املركبات باللغات
الثالث (العربية واإلنجليزية واألوردو) التباعها أثناء
القيادة خالل الشهر الفضيل.
12
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يسهل الوصول للمتعامل في  30دقيقة
تطبيق ذكي
ّ

 17670مركبة تستفيد من خدمات “المساعدة على
الطريق”
 102مركبة مختلفة مهيئة لتقديم خدمات املساعدة عىل الطريق لكل أنواع املركبات الخفيفة والثقيلة

كشفت مواصالت اإلمارات عن ارتفاع يف حجم
الطلب عىل خدمة “املساعدة عىل الطريق” خالل
الربع األول من العام الحايل والتي بلغت 22%
مقارنة بنفس الفرتة يف عام  ،2017حيث تعنى
الخدمة بتقديم خدمات املساعدة عىل الطريق
للمركبات التي تتعرض لحاالت فنية طارئة يف أي
مكان يف الدولة عىل مدار الساعة ،وخالل زمن
قيايس ال يتعدى  30دقيقة.
وأفاد املهندس عامر الهرمودي املدير التنفيذي
لدائرة الخدمات الفنية يف املؤسسة بأن مرشوع
“املساعدة عىل الطريق” هو مرشوع يتميز
مبنهجية مبتكرة وذكية يجمع مابني الخربة العريقة
ملواصالت اإلمارات التي متتد ألكرث من  36عاماً،
والتزام املؤسسة التام بتعزيز نتائج ومستويات
السالمة املرورية عىل الطرق بالتعاون مع رشكائها،
مشرياً أن خدمة “املساعدة عىل الطريق” تعترب
15
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األوىل من نوعها عىل مستوى الدولة مع ارتباطها
بغرفة عمليات خاصة يف املؤسسة.
وأكد الهرمودي أن املرشوع أمثر عن نتائج
إيجابية يف الربع األول من عام  2018حيث تم
تقديم خدمة املساعدة عىل الطريق لـ 17670
مركبة بزيادة  22%عن نفس الفرتة من العام
املايض ،وذلك من خالل كادر فني متخصص
ومؤهل للتعامل باحرتافية ورسعة مع مختلف
الحاالت الفنية الطارئة ،وأسطول مركبات متنوعة

يبلغ عددها  102مركبة مختلفة مهيئة لتقديم
خدمات لكل أنواع املركبات الخفيفة والثقيلة.
وأشار الهرمودي أن وحدة املساعدة عىل
الطريق تسهم يف تحسني جودة خدمات النقل
عىل الطريق عرب تقديم خدماتها ملساعدة رواد
الطرق من مواجهة التحديات التي قد تتعرض
لها مركباتهم يف أي وقت عىل مدار الساعة ،حيث
يصل الكادر الفني إىل املتعامل يف زمن قيايس ال
يتعدى  30دقيقة يف أي مكان يف الدولة ،وذلك
من خالل تحديد موقعه بعناية عرب استخدام
التقنيات الحديثة يف التتبع ،مؤكداً أن الوحدة
تعنى بتقديم خدمات الطوارئ ملمن تتعرض

مركباتهم للتوقف أو العطل املفاجئ ،وتستدعي
الحاجة إىل قطرها أو تبديل إطاراتها ،أو شحن
بطارياتها ،أو يف حال تعطل أقفالها ،أو الحاجة
إىل الوقود ،وغريها من الخدمات األخرى.
وأفاد الهرمودي أنه ميكن لرواد الطرق من
طلب خدمات املساعدة عىل الطريق من خالل
االتصال مبركز االتصال عىل الرقم  ،8006006أو
من خالل املوقع االلكرتوين ،مضيفاً أن املؤسسة
أطلقت تطبيق ذيك متخصص يف تقديم خدمات
املساعدة عىل الطريق ( ،)Musa’daبهدف تلبية
طلبات الجمهور أصحاب املركبات التي تتعرض
لألعطال املفاجئة عىل الطرق وفقاً للترشيعات

14

الصادرة من الجهات املختصة يف الدولة ،حيث
يتوفر التطبيق باللغتني العربية واإلنجليزية مجاناً
عىل متجري (أبل ستور) و(جوجل بالي) ،وعىل
نظامي Andriodو ،IOSاألمر الذي سيمكن
الجمهور من التواصل املبارش مع املؤسسة
متى دعت الحاجة لطلب الحصول عىل أي من
الخدمات املطروحة.
يذكر أن وحدة “املساعدة عىل الطريق” فازت
بثالث جوائز منذ مبارشة تقديم الخدمة يف مارس
من عام  ،2015حيث نالت يف مايو من العام

الحايل بجائزة أفضل تطبيق ذيك يف مواصالت
االمارات ضمن جوائز مواصالت اإلمارات للريادة
 ،2018إضافة إىل فوزها بجائزة أفضل حملة
ابتكار يف مجال السالمة املرورية يف القطاع
الحكومي وذلك من خالل الجائزة املصاحبة
ملنتدى الرشق األوسط للطرق والجسور لعام
 2017الذي نظمته وزارة تطوير البنية التحتية،
كام حصلت يف فرباير من عام  2017عىل جائزة
ديب للنقل املستدام يف دورتها التاسعة عن فئة
السالمة للتنقل.

69
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تقديم خدمات نقل وتأجير وإدارة أساطيل لما يقارب  1500مركبة

مواصالت اإلمارات تبرم عقودًا في النقل والتأجير
بقيمة  60مليون درهم

مت ّكن مركز اإلمارات للنقل والتأجري -عضو مجموعة
مراكز األعامل التابعة ملواصالت اإلمارات -من توقيع
مجموعة من العقود الجديدة واملجددة واملضافة
خالل شهر أبريل املايض مع نخبة من املتعاملني يف
القطاعني الحكومي والخاص ،وذلك بقيمة تناهز 60
مليون درهم ،وملدد متفاوتة متتد بني  3إىل  5سنوات.
وأفاد طارق الصيداوي مدير مركز اإلمارات للنقل
والتأجري مبواصالت اإلمارات أن الخربة واإلنجازات
التي تتمتع بها املؤسسة ،والتزامها بتقديم خدمات
ذات جودة وكفاءة ،وانتشارها الجغرايف الواسع
والذي يصل إىل املتعامل يف أي وقت وأي مكان ،هو
ما أه ّلها من تحقيق منو قيايس يف عدد وحجم العقود
املربمة خاصة يف قطاع النقل واملواصالت والخدمات
اللوجستية املتكاملة ،مؤكداً أن املؤسسة تبذل جهوداً
متواصلة لتواكب تطلعات الحكومة الرشيدة لالرتقاء
بجودة الخدمات وتحقيق سعادة املتعاملني وكسب
ثقتتهم.
وذكر الصيداوي بأن مواصالت اإلمارات وظفت
خرباتها يف خدمات النقل لصالح نخبة متميزة من
كربيات الرشكات واملؤسسات الحكومية والخاصة
19
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يف الدولة ،عرب تقديم سلسلة منتظمة من خدمات
النقل والتأجري يف مختلف القطاعات ،شاملة النقل
الجامعي لألفراد ،ونقل األغذية ،والنقل البرتويل ،ونقل
املواد الطبية والخطرة ،وغريها من خدمات النقل.
وقد ت ّوجت املؤسسة نجاحاتها باستقطاب مجموعة
من العقود خالل الشهر املايض مع نخبة من العمالء
بقيمة تناهز  60مليون درهم.
وأوضح مدير مركز اإلمارات للنقل والتأجري ،أن املركز
أبرم خالل شهر أبريل املايض مجموعة من العقود
الجديدة الخاصة بتقديم خدمات نقل وتأجري وإدارة
أساطيل ملا يقارب  1500مركبة متنوعة ،وتوفري أكرث
من  300سائق وفني مؤهلني ،بقيمة تناهز  60مليون

درهم ،وذلك ملدد متفاوتة متتد بني  3إىل  5سنوات،
مؤكداً أن املركز يستثمر كافة جهوده وإمكاناته
للوفاء مبتطلبات العقود ،وتقديم خدمات ذات قيمة
مضافة ملتعامليه مبا يفوق 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.

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 ،ديب باركس آند ريزورتس ،اإلمارات لتموين
الطائرات ،رشكة إينوك ،بريد اإلمارات ،أمريكانا،
ون كليك ،املكتب الهنديس بديب ،برنامج الشيخ
زايد لالسكان ،سوق دوت كوم ،أمازون ،نون دوت
كوم ،مجموعة أغذية إضافة إىل عدد من الجامعات
واملعاهد واملؤسسات يف الدولة.
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خطة لمضاعفة الطاقة االستيعابية تغطي حجم الطلب المتزايد وتلبي تطلعات المتعاملين

أكثر من  1200عملية صيانة في الربع األول لعام  2018تنجزها وحدة المركبات الفارهة في مواصالت اإلمارات
• كوادر فنية متخصصة ذات خربة يف التعامل مع املركبات الفارهة مدربة مبرجعيات مصنعية من الرشكة األم
• تدشني املقر الرئييس للوحدة يف ديب مطلع عام .2019
كشفت مواصالت اإلمارات ممثلة بـوحدة اإلمارات
لصيانة املركبات الفارهة– إحدى الوحدات واملشاريع
التابعة لدائرة الخدمات الفنية باملؤسسة– عن ارتفاع
يف معدالت الصيانة بنسبة  % 30يف  2018مقارنة
بنفس الفرتة من العام املايض .2017
وتفصي ًال أفاد املهندس فاضل عطا الله مدير التطوير
الفني مبواصالت اإلمارات ،بأن الوحدة تقدم خدماتها
للمركبات الفارهة والرياضية اململوكة لألفراد
والرشكات واملؤسسات ،وتقدم حزمة متكاملة من
الخدمات الفنية مغطاة بالضامن ،منها توفري قطع
الغيار وبرامج الصيانة واإلصالح لجميع األعطال
املرتبطة باملحركات وناقل الحركة والكهرباء وفحص
الكمبيوتر وأنظمة التكييف ،وصبغ املركبات ،وفحص
وتشخيص املركبات ألغراض التقييم والرشاء.
وأضاف بأن الوحدة تعمل كذلك عىل إصالح
صدمات الحوادث عىل اختالفها البسيطة واملتوسطة
والجسيمة ،وموازنة أنظمة التعليق للمركبة “معايرة
زوايا العجالت” وتوفري وتبديل اإلطارات مع امليزان،
وتقديم خدمات تخصصية فنية ملحرتيف القيادة مثل
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عالج مشاكل انحراف املركبة التلقايئ ،وعالج اهتزاز
املركبة عىل الرسعات العالية ،عالوة عىل إصالح
الصدمات البسيطة من دون طالء ،وخدمات تقنية
النانو سرياميك لحامية طالء املركبات.
وأوضح عطا الله بأن الوحدة تستقبل املركبات يف
ورشتها الفنية يف املنطقة الصناعية  12مبدينة الشارقة،
وتضم  20حارة وتبلغ طاقتها االستيعابية  17مركبة يف
اليوم منها  15ألغراض األعامل امليكانيكية ،ومركبتني
ألعامل صيانة الهياكل وإصالح الحوادث.
وأكد مدير التطوير الفني ،بأن الوحدة تقدم خدمات
نوعية للمتعاملني مبا يتوافق مع أفضل املعايري
العاملية ،إىل جانب الحرص عىل كفاءة أداء العاملني،
واالحرتافية يف تقديم الخدمات ،واألسعار التنافسية
باعتبارها أحد أهم ركائز النجاح ،والسبيل للنمو

املستدام ألعامل وأنشطة املؤسسة.
وأوضح املهندس فاضل عطاالله ،أن الوحدة مزودة
بكافة اإلمكانيات البرشية واملادية الكفيلة بأداء
املهام عىل النحو األمثل ،حيث تضم الوحدة كوادر
فنية متخصصة ذات خربة يف التعامل مع املركبات
الفارهة ومؤهلة ومدربة مبرجعيات مصنعية ،وتعمل
عىل تطبيق املعايري واملواصفات الخاصة بالرشكات
األم للسيارات ،وتنفذ عمليات الصيانة بجودة
واحرتافية تلبي توقعات املتعاملني ،من ّوهاً بالبنية
التحتية املتطورة املتوفرة يف الوحدة السيام أحدث
األجهزة التي ميكنها خدمة واستقبال كافة أنواع
املركبات املصنفة ضمن فئة “فارهة” من مختلف
الطرازات واملصنعة حتى  2018وتشمل يب إم دبليو،
ومرسيدس ،وبورش ،ورنج روفر ،وجاكوار ،وأودي،

وغريها.
وأشار مدير التطوير الفني إىل خطة املؤسسة
املستقبلية يف افتتاح املبنى الرئييس للوحدة يف شارع
الشيخ زايد بديب مع مطلع عام  ،2019فض ًال عن
مضاعفة الطاقة االستيعابية للوحدة وتدشني خدمات
إضافية ،تغطي حجم الطلب املتزايد ،وتلبي تطلعات
املتعاملني ،وتحقق مؤرشات السعادة املستهدفة،
مؤكداً بأن املؤسسة دخلت وبقوة كالعب رئييس
ومؤثر يف سوق خدمة السيارات الفاخرة والفارهة
يف الدولة ،حيث تعمل عىل دراسة وتقييم منظومة
التعامل مع األفراد من العمالء ،وتجهيز البنية التحتية
الالزمة من معدات وخالفه ،مبا يحقق التأهيل الكايف
للفنيني العاملني بصورة احرتافية ومتميزة يف التعامل
مع مركبات شديدة الحساسية.

20

استثمـــــــــار

تتضمن جهاز اختبار وعي السائقين وتحديد المواقع وبطاقة ذكية للطالب

مواصالت اإلمارات تطلق حزمة ابتكارية إلسعاد متعامليها
ابتكرت مواصالت اإلمارات ،منظومة تكنولوجية
حديثة لضامن أعىل معايري السالمة وسعادة املتعاملني
وأولياء األمور ،تعتزم تركيبها يف حافالت النقل املدريس
للقطاع الخاص ،بواقع  % 60من إجاميل الحافالت
املدرسية.
وكشفت نوال الزرعوين مديرة مركز املواصالت
املدرسية الخاصة يف مؤسسة مواصالت اإلمارات ،عن
أبرز الخدمات التي ستشملها املنظومة ،وتتمثل يف
«أجهزة تحديد املواقع» ،التي تحفظ خرائط الطرق
ومحطات نقل الطلبة ،وتزويد الحافالت بخدمة
الرسائل النصية املنبهة ألولياء األمور بقرب وصول
أبنائهم ،عن طريق تطبيق ذيك ميكن استخدامه
عرب الهواتف اإللكرتونية ،باإلضافة إىل تركيب جهاز
الختبار وعي السائقني ،يعمل بخاصية بصمة الوجه،
فض ًال عن البطاقة الذكية للطالب ،وسيتم تفعيلها
بحيث تعمل عن بعد لفتح الباب ،وتؤكد صعود
ونزول الطالب من الحافلة.
ميزات ذكية
وأوضحت الزرعوين أن املؤسسة بحلول ،2021
ستكون أول مؤسسة تقدم خدمات النقل املدريس
للقطاع الخاص عىل مستوى الدولة ،ولفتت إىل أن
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جميع الحافالت مزودة بخاصية «تحديد املواقع»،
لحفظ خط سري الحافلة ،لعدم تأثر الرحلة بغياب
السائق ،بحيث يسهل تويل أي سائق مهام القيادة
بسهولة ،ما يؤدي إىل تعزيز معايري الكفاءة ،ويسهم
يف عدم حدوث أي إرباك يف النقل اليومي ،ما يضمن
عدم تأثري منظومة النقل املدريس بغياب السائق،
ويبلغ عدد الحافالت املزودة بالخاصية  887حافله
مدرسية.
ورشحت أن خدمة «الرسائل املنبهة» لويل األمر
بقرب وصول الطالب عن طريق الرسائل النصية،
من خالل التطبيق الخاص مبواصالت اإلمارات ،يقوم
بالتنبيه بوجود حادث أو يف حال تأخري ،وميكن من
خالله االطالع عىل خط سري الحافلة ،ويعطي شعوراً
باألمان ألولياء األمور ،تزيد معايري السالمة وسعادة

املتعاملني ،موضحة أنه يتم تدريب املرشفات يف
الحافالت ،عىل كيفيه استخدامها والتعامل معها ،وتم
توفري رسائل نصية جاهزة يف التطبيق ،ميكن أن يتم
استخدامها لطأمنة أولياء األمور.
وقالت :إن 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 الال صفية ،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.
راحة الطالب
ولفتت أيل أن القطاع يخصص  46حافلة لحاالت
الطوارئ و 50سائقاً ،ما يزيد من طأمنينة املدارس

وأولياء األمور ،مؤكدة 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 مركز املواصالت املدرسية
الخاصة ،أبرم مؤخراً ،عقداً لطلبة مدرسة املعارف
الخاصة يف ديب ،يتم مبوجبه ،تقديم خدمات النقل
املدريس لنحو  985من الطلبة املنتسبني للمدرسة من
مختلف املراحل التعليمية.
وذلك بواسطة  33حافلة مدرسية ،خالل العام
الدرايس  ،2017-2018وملدة  5سنوات ،وهذا يرفع
عدد املدارس املتعاقدة مع املركز إىل  70مدرسة يف
مختلف إمارات الدولة ،مع أسطول كبري لتلبية جميع
هذه العقود ،يبلغ حجمه  921حافلة حتى تاريخه،
تنقل نحو  29907طالب وطالبات.
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رواد التميز

حسام محمد طالل
رئيس قسم السالمة والصحة المهنية
“ حماية سالمة وصحة األفراد أولوية قصوى ومحور رئيسي
في تطوير أي خدمة أو منتج “
 تجربة العمل في مواصالت اإلمارات تجربة رائعة رفعت من مستوى خبراتي ومعارفي. التكريم والتشجيع في مواصالت اإلمارات هو بمثابة ثقافة ونهج راسخ يحظى به كل ناجج. -نخطئ أحيانًا ونعمل على تالفي تكرار األخطاء ،ونصيب وننجح ونعمل جاهدين على تعزيز ذلك النجاح.

نال العديد من الشهادات التخصصية املحلية والعاملية ،منها شهادة فني السالمة والصحة املهنية من املعهد
الوطني للسالمة والصحة املهنة يف األردن ،وشهادة إدارة املواقع االنشائية من مركز الدراسات والبحوث من
الجامعة الهاشمية باألردن ،وكذلك شهادة من املجلس الربيطاين للسالمة والصحة املهنية ،وشهادة فني سالمة
األطفال املنقولني من منظمة حامية األطفال العاملية ،وشهادة إدارة السالمة والصحة املهنية من منظمة العمل
األمريكية ،وعضو يف مركز أبوظبي للسالمة والصحة املهنية كمامرس عام يف مجال تطوير وتطبيق أنظمة السالمة
والصحة املهنية ،ومعتمد كرئيس مدققني عىل عدد من الشهادات يف مجال التدقيق عىل نظام اإلدارة املتكامل
مثل نظام السالمة والصحة املهنية والجودة والبيئة.
25
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للحديث عن نجاحات املؤسسة يف مجال السالمة تم تعيني كرئيس لقسم السالمة والصحة املهنية يف
والصحة املهنية؛ التقينا برئيس قسم السالمة السيد فرباير  2015حتى اآلن.
حسام محمد طالل ،والذي شاركنا أيضاً جانباً من
مسريته االجتامعية واملهنية السيام كيفية النجاحات كيف تقيم لنا تجربتك العملية مع املؤسسة؟
العمل يف مثل هذه املؤسسة تجربة رائعة رفعت
والتكرميات التي حصل عليها ..
من مستوى خربايت ومعاريف ،نتيجة لتنوع الخدمات
بداية حبذا لو تقدم لنا نبذة عن بطاقتك الشخصية املقدمة والكفاءات البرشية املوجودة ،وكذلك
االنتشار الواسع يف كافة أرجاء االمارات ،يف الجانب
ومسريتك املهنية؟
من األردن – محافظة جرش ،من مواليد  1983العميل كانت تجربة ثرية جداً ورائعة وناجحة لله
يف قرية جبلية اسمها (ساكب) ،أنهيت دراستي الحمد.
االبتدائية واألساسية يف إحدى مدارسها ،ثم أكلمت
الدراسة الثانوية يف (مدرسة جرش الثانوية املهنية ما اإلضافة التي حصلت عليها من املؤسسة وماذا
الشاملة) ،حاصل عىل دبلوم هندسة كهربائية ،أضفت أنت لها؟
العمل يف مواصالت اإلمارات غري شخصيتي بشكل كبري
وشهادة البكالوريوس يف إدارة األعامل.
جداً ،وأكسبني العديد من املهارات العملية والعلمية
كيف كان انضاممك إىل مواصالت اإلمارات؟ ومتى؟ ويف مجال العالقات اإلنسانية وتطوير مهارات االتصال
كنت أعامل قبل انضاممي ألرسة مواصالت اإلمارات مع اآلخرين ،باإلضافة إىل تعدد أنشطة املؤسسة
يف رشكة إنشاءات ،والتحقت للعمل يف املؤسسة يف وخدماتها وكذلك عمالئها من مختلف القطاعات
 ،2/1/2013من خالل إعالناً نرشته إحدى رشكات التجارية العاملة يف الدولة أكسني خربة ومعرفة
التوظيف ،وبداية عميل يف املؤسسة كانت يف فرع جيدة بهذه القطاعات ومتطلبات السالمة فيها ،إىل
أبو ظبي كمنسق للسالمة ثم مدقق لنظام اإلدارة جانب مشاركايت يف برامج التدريب والتأهيل ودور
املتكامل ،بعد ذلك انتقلت لديب لإلدارة العامة حيث تلك الربامج يف تطويري قدرايت.
24

ماذا اضفت لها؟ أعتقد أنني لست الشخص الذي
يجب أن يجيب عىل هذا السؤال ،لكن ما يدفعني
دامئا للعطاء أن ما قدمته ملواصالت االمارات من
جهود وعمل وخربة كان ولله الحمد ذو فائدة ونفع
األمر الذي يفرسه تقدير مديري املبارش وكذلك
اإلدارة العليا يف املؤسسة من خالل الرتقية يف املناصب
منذ التحاقي للعمل يف املؤسسة واملهام واألدوار التي
أكلف بها.
كيف تنظر إىل بيئة العمل يف مواصالت اإلمارات من
حيث نسبة تشجيع العمل واإلبداع واإلنتاج وتحفيز
ومتكني املوظفني؟
التكريم والتشجيع يف مواصالت اإلمارات هو ثقافة
ونهج راسخ يحظى به كل ناجح ،وبحمد الله أنا من
املوظفني الذين كانت لهم حظوة متميزة واستحقوا
التشجيع والتكريم والتقدير للجهود التي بذلوها يف
املؤسسة خالل سنوات عملهم القليلة ،األمر الذي
ميثل دافعاً يل عىل العمل واملثابرة واالجتهاد يف
العمل ،ودامئاً أعترب أن العالقة التي تربطني مبواصالت
اإلمارات عىل أنها عالقة قوية ومستقرة.
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ما أبرز التكرميات التي حصلت عليها والجوائز التي
حققتها الوحدة؟
خالل سنوات عميل القليلة املاضية ترشفت بحمد
الله بالتكريم من قبل اإلدارة العليا للمؤسسة،
واعترب الجوائز وشهادات التقدير التي نلتها أوسمة
للتميز والفخر ،أعتز بها وأفخر واحتفظ بكل هذه
الشهادات يف ملف خاص منذ بدء عميل يف املؤسسة
وهي تزيد عن  25شهادة تكريم ،وأبرزها شهادة
اإلنجازات النوعية لعام  ،2015وكذلك كنت عضو يف
الفريق الذي فاز بجائزة مواصالت اإلمارات للريادة
يف فئة االبتكار لعام  ،2017وفريق العمل الفائز
بأفضل شخصية داعمة للسالمة يف املؤسسة ،باإلضافة
للعديد من شهادات التكريم الخاصة باملشاركة يف
فرق العمل وغريها.

املؤسسة.
وخالل السنوات القليلة املاضية لعميل يف املؤسسة
أحسست بشكل عميل أهمية هذه املفاهيم والقيمة
الكبرية لها عند قيادة املؤسسة ،ومن أبرزها الدعم
واملتابعة الدامئة لكل تفاصيل إدارة البيئة والسالمة
والتقارير الصادرة عنها ،وتوفري املوارد الالزمة يف سبيل
االرتقاء مبستوى السالمة يف خدماتها وأنشطتها.

والخدمات التي تقدمها (النقل الجامعي بشكل كبري)
قامئة بشكل أسايس وترتكز عىل رفع مستوى السالمة
والحامية للجميع ،حيث أن معدالت الحوادث يف هذا
النوع من النقل أقل بكثري من التنقل عىل املستوى
الشخيص أو العائيل ،وكذلك أثره البيئي املتمثل
بالبصمة الكربونية لحرق وقود املركبات ،ووجود
إدارة متخصصة تقوم عىل تطوير وتنفيذ مراقبة أداء
نظام السالمة والصحة املهنية والسالمة املرورية عىل
الطرق أمر مهم جداً ،لتوفري منظومة حامية وفق ما أبرز التحديات التي واجهتكم؟ وما أهم خططكم
أعىل املعايري بالتعاون مع مراكز األعامل املختلفة يف املستقبلية؟

ما أهمية وجود إدارة مختصة بالبيئة والسالمة
والصحة املهنية يف مؤسسة مثل مواصالت اإلمارات؟
حامية سالمة وصحة األشخاص بغض النظر عن
صفاتهم (متعاملني أو عاملني أو أعضاء املجتمع
املحيط املتأثر بأنشطة أي مؤسسة) أصبحت أولوية
قصوى ومحور رئييس يف تطوير أي خدمة أو منتج،
ومؤسسة كمواصالت اإلمارات بحكم طبيعة األنشطة
26

كل يوم جديد هو تحدي وفرصة ،وبيئة العمل من الخربة العلمية والعملية التي اكتسبتها يف مجال
وطبيعة عمل مواصالت اإلمارات وانتشارها وتنوع البحث العلمي وخاصة يف مجال حامية العاملني.
خدماتها متثل تحديات كبرية يف تلبية املتطلبات
الخاصة بها ،وأعتقد أن أكرب هذه التحديات كانت انتهجت دولة اإلمارات سياسة اإلبداع واالبتكار
يف الفرتة األوىل لعميل يف املؤسسة من أجل التناغم والسعادة يف بيئة العمل ،كيف وظفتم هذه التوجهات
مع متطلبات هذا التنوع والنمو وتطوير الذات يف يف بيئة العمل لديكم؟
سبيل مسايرته ،مع الوقت األمور التحديات تقل بيئة العمل يف اإلمارات والتنوع الكبري فيها والتعاطي
وتتالىش تدريجياً ،ولكن الحمد الله اكتسبت العديد مع طيف واسع من الخربات من مختلف الدول،
من املهارات الجديدة للتعامل مع هذه التحديات ساهم بشكل كبري يف إثراء بيئة االبتكار فيها ،وأيضاً
اهتامم القيادة الرشيدة وتوجههم نحو تعزيز مفاهيم
وإدارتها مبا يخدم مصلحة املؤسسة.
أهم الخطط املستقبلية لدي ،هي إكامل دراسايت االبتكار والسعادة وجعلها واقع ملموس يف جميع
العليا (املاجستري والدكتوراه) وتوظيف املقدار اليسري نواحي الحياة ومقوماتها ويف ميادين العمل وفر
29
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مظلة داعمة ومشجعة عىل اإلبداع واالبتكار.
يف مجال عميل ساهمت هذه البيئة بشكل كبري
يف تطوير إجراءات العمل الخاصة بإدارة السالمة
والصحة املهنية ،وكذلك السالمة املرورية عىل الطرق،
من خالل التجارب التي تم االطالع عليها يف الدولة
وخارجها ،وتوظيفها من أجل تطوير ما يناسب عمل
املؤسسة وأنشطتها ،وكذلك إبراز أهمية السالمة
والصحة املهنية والسالمة املرورية عىل الطرق يف
حامية متعاميل املؤسسة الداخليني والخارجيني
لتحقيق سعادتهم عرب توفري أعىل معايري الحامية لهم
من املخاطر املصاحبة ألنشطة وخدمات مواصالت
اإلمارات.

واألنشطة الرياضية الخفيفة مثل امليش.

ما أبرز املواقف التي مرت عليك سواء عىل الجانب
املؤسيس أو الشخيص ،وكيف أثرت عليكم؟
ال يوجد موقف محدد واضح ،ولكن يف العمل كل
يوم موقف جديد ،وأنا من الناس الذين يقومون
يومياً بعد انتهاء يومهم ،مبراجعة أحداث ومواقف
هذا اليوم صغريها وكبريها وتقييمها ،ومحاولة تاليف
األخطاء التي وقعت فيها ،وعدم تكرارها ،وخالل
السنوات املاضية تعزز هذا األمر عندي وذلك
ألهميته وخاصة أننا نتعامل مع جميع املستويات
الوظيفية يف املؤسسة ،ويف مواضيع معظمها خالفية
مثل التدقيق والتفتيش ،نخطئ أحياناً ونعمل عىل
يف العمل؛ ما الذي يحبه حسام وما الذي ال يحبه؟ تاليف تكرار هذه األخطاء ،ونصيب وننجح ونعمل
أكرث يشء أحبه هو السهولة يف التعامل مع اآلخرين ،جاهدين عىل تعزيز ذلك النجاح.
وقضاء حوائجهم ومصالحهم وتقديرهم واحرتام
كلمة أخرية..
جهودهم وعملهم.
الذي ال أحبه هو شخصنة األمور وغياب املوضوعية أتقدم إليكم بكل الشكر والتقدير عىل هذه اللفتة
يف التعاطي مع متطلبات العمل والخالفات التي الكرمية باستضافتي ،وأمتنى التوفيق والنجاح والتقدم
دامئاً ملواصالت اإلمارات ،ككيان واحد وأرسة واحدة
تصاحبه.
ما هي هوايات حسام التي ميارسها يف أوقات الفراغ؟ تعمل بروح الفريق الواحد من أجل تقدم دولة
وقت الفراغ عندي محدود نوعاً ما ،ما يتوفر منه اإلمارات.
أستثمره مع األهل بشكل أسايس وكذلك القراءة
28

أخبار رئيسية

 10آالف وجبة إفطار للصائمين ،و 200أسرة تستفيد من كسوة العيد

في يوم زايد للعمل اإلنساني مواصالت اإلمارات تسعد
 200أسرة
ّ
نظمت مواصالت اإلمارات مجموعة من الربامج
واملبادرات اإلنسانية ،بالتزامن مع يوم زايد
للعمل اإلنساين والذي يصادف  19رمضان من
كل عام ،تحت شعار “حب ووفاء لزايد العطاء”.
وقالت حنان محمد صقر املدير التنفيذي لدائرة
الخدمات املؤسسية يف مواصالت اإلمارات ،بأن
هذا اليوم يخلد ذكرى رحيل رائد اإلنسانية
وفارس العطاء والعمل الخريي املغفور له الشيخ
زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» ،وهو
يؤكد عمق التقدير الذي وهبه له شعبه بعد
رحيله ،ويرسخ قيم الوفاء والعطاء التي غرسها يف
قلوب أبناء شعب اإلمارات واملقيمني عىل أرضها.
وأكدت صقر عىل أن الشيخ زايد رحمه الله ترك
بصمة تاريخية تتمثل يف حب العمل اإلنساين
31
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املؤسسية ،إىل أن جهود ومبادرات مواصالت التالحم املجتمعي العظيم والخري الذي يقدمه
والخريي ،وعىل نهجه عملت مواصالت اإلمارات

اإلمارات يف هذا الجانب ومن خالل مبادئ أبناء زايد جعل دولة اإلمارات يف مقدمة الدول

عىل ترسيخ النهج التطوعي والخريي لدى

مسؤوليتها االجتامعية ،مل تقترص عىل يوم واحد املانحة للمساعدات اإلنسانية.

موظفيها ،وتعزيزه عرب إطالق عدد من املبادرات

فقط ،بل هي مستمرة طوال أيام العام ،مؤكدة وأوضحت صقر ،بأن مواصالت اإلمارات وتحديداً

التي جرى تنفيذها مبشاركة املوظفني وأبنائهم،

بأن الجميع يجدد العهد بأن العطاء سيتواصل يف يوم زايد للعمل اإلنساين أدخلت الفرحة

وبالتعاون والرشاكة مع املؤسسات والجهات

والتالحم املجتمعي واإلنساين يف مجتمع عىل نحو  200أرسة من خالل مبادرة “نلبسهم
اإلمارات سيكون أكرث متاسكاً وفاعلية ،من خالل لنفرحهم واملتمثلة بتوزيع هدايا كسوة العيد لها

الرب ،وجمعية اإلحسان الخريية.

مد يد العون لكل محتاج وتقديم املساعدات من دور يف بث روح التكافل واملودة والرحمة،

وأشارت املدير التنفيذي لدائرة الخدمات

واملشاركة يف األعامل التطوعية ،مؤكدة بأن وتخفيف األعباء عن كاهل األرس املستحقة

املختصة والخريية يف الدولة ،وأهمها جمعية دار

30

واملتعففة ،وإدخال الفرحة عىل قلوب األطفال كام واشتملت برامج يوم زايد للعمل اإلنساين،
واأليتام والفئات املحتاجة من أبناء املجتمع ،طرح مسابقة ثقافية داخلية للموظفني عن سرية
وكذلك فقد عملت املؤسسة عىل توزيع وجبات الشيخ زايد وتوزيع هدايا وجوائز قيمة للفائزين،
اإلفطار عىل أكرث من  10آالف صائم خالل الشهر باإلضافة إىل نرش مواد إعالمية يف حسابات
الفضيل ،وتوزيع املري الرمضاين عىل  150أرسة املؤسسة عىل مواقع التواصل االجتامعي،
متعففة ،إىل جانب دعم مبادرة “رمضان أمان” تتضمن املقوالت التاريخية واإلنسانية التي قالها
ومبادرة “أطعم تؤجر” من خالل نقل الوجبات الشيخ زايد طيب الله ثراه يف مختلف املحافل
الخاصة بالحملة عرب أسطول مركبات املؤسسة واملناسبات.
إىل مختلف مناطق الدولة.
33
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من خالل توفير مساحات إعالنية مجانية على أسطولها

 280إعالنًا وقفيًا مجتمعيًا على متن حافالت مواصالت اإلمارات في الربع األول
نف ّذت مواصالت اإلمارات يف الربع األول من العام
الحايل  280إعالناً وقفياً عىل أسطول حافالت املؤسسة،
وذلك يف إطار الوقف املبتكر إلعالنات التوعية
املجتمعية يف مواصالت اإلمارات الذي يأيت انسجاماً

الجهات الحكومية والخاصة منها وزارة الصحة ووقاية
املجتمع ،وجمعية بيت الخري ،وهيئة الشارقة للكتاب،
حيث حظي وقف إعالنات التوعية املجتمعية مبردود
إيجايب وتفاعل واسع من قبل الجهات املجتمعية

للرؤية العاملية للوقف التي أطلقها صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ،رعاه الله ،حيث
تقدّم املؤسسة مساحات إعالنية مجانية للمؤسسات
والحمالت املجتمعية عىل أسطولها املك ّون من آالف
املركبات مبختلف إمارات الدولة.
وأ ّكد عبدالله محمد مدير إدارة االتصال الحكومي ،أن
مواصالت اإلمارات تلتزم بتحقيق التكافل االجتامعي
واإلنساين الذي يصب يف ضامن السعادة للمجتمع
ويرتجم يف الوقت نفسه قيم اإلنسانية والعطاء التي
تدعو لها القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات ،وذلك من
خالل املساهمة يف تحقيق أهداف الحمالت املجتمعية
ورفع من مستوى تأثريها ،األمر الذي تجسد يف إطالق
وقف مبتكر إلعالنات التوعية املجتمعية تم اإلعالن

ومختلف فئات املجتمع ويرجع لضخامة األسطول
الذي متتلكه املؤسسة من الحافالت ،األمر الذي عمل
عىل إتاحة فرصة واسعة للحمالت املجتمعية من
االنتشار يف مختلف أرجاء الدولة ،حيث تتمكن من
الوصول إىل رشيحة واسعة من املجتمع ،ما يحقق
أهداف الحمالت املجتمعية ،ويزيد من تأثريها.
يذكر أن مواصالت اإلمارات ساهمت يف دعم الحمالت
والفعاليات املجتمعية التي تتبناها مختلف الجهات
الحكومية والخاصة منها وزارة الرتبية والتعليم ،وزارة
تنمية املجتمع ،القيادة العامة لرشطة عجامن ،الهيئة
الوطنية للطوارئ واألزمات ،هيئة التأمني ،هيئة
كهرباء ومياه الشارقة ،مركز الفجرية لإلحصاء ،دائرة
التنمية االقتصادية برأس الخيمة ،مركز رأس الخيمة
لإلحصاء ،الهالل األحمر اإلمارايت ،جمعية بيت الخري
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عنه يف مواصالت اإلمارات خالل العام املايض بالتزامن
مع الرؤية العاملية للوقف التي أطلقها صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ،رعاه الله ،مشرياً
أن املؤسسة عملت عىل إتاحة الفرصة للحمالت
املجتمعية من االنتشار الواسع عرب توفري مساحات
مجانية عىل األسطول الضخم الذي متتلكه.
وأشار محمد أن مواصالت اإلمارات استطاعت خالل
الربع األول من عام  2018من تنفيذ  280إعالن
وقفي عىل أسطول الحافالت التابعة لها يف مختلف
أنحاء إمارات الدولة ،وذلك بالتعاون مع نخبة من

وغريها من الجهات ،حيث تط ّبق املؤسسة 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 الجائزة العربية
للمسؤولية االجتامعية للمؤسسات وعالمة غرفة ديب
للمسؤولية االجتامعية للمؤسسات عدة مرات ،فض ًال
عن جوائز وتكرميات مامثلة داخل الدولة وخارجها.
34

المسؤولية المجتمعية

شبكة تواصل مباشرة مع سائقي المؤسسة الذين بلغ عددهم نحو  14,300سائقًا

إرشادات توعوية للمجتمع والسائقين عن القيادة اآلمنة في رمضان
تحرص مواصالت اإلمارات عىل تبني مجموعة من ومستخدمي الطريق أثناء القيادة يف الشهر الفضيل.

الناس إىل الرسعة والتهور يف هذا الوقت ،وكذلك تجنب الطارئة واملهمة إىل سائقيها بشكل مبارش والذين بلغ
قيادة املركبة بعد اإلفطار مبارش ًة إال للرضورة حيث عددهم نحو  14,300سائق ،حيث تعنى املؤسسة

املبادرات التوعوية الهادفة إىل تعزيز مستويات السالمة وأكد مدير إدارة البيئة والسالمة والصحة املهنية عىل
املرورية أثناء قيادة املركبات ال سيام خالل شهر رمضان أولوية قيمة السالمة لدى املؤسسة ،داعياً السائقني

مييل الجسم إىل الخمول يف تلك الفرتة.

املبارك ،وذلك من خالل إرشادات توعوية ونصائح إىل الرتكيز واتباع اإلرشادات املقدمة لهم ،وتطبيقها يف

وأضاف ،بأن املؤسسة وفرت شبكة تواصل وقنوات بالظروف املحيطة منها تقلبات حالة الطقس ،أو غريها

ملستخدمي الطريق ولسائقي أسطول مركبات املؤسسة سلوكياتهم اليومية أثناء تأدية مهامهم الوظيفية حرصاً
عىل سالمتهم وسالمة املنقولني ومستخدمي الطريق،
والذي يناهز  25ألف مركبة.
وأوضح خالد ُشكر عبدالقادر مدير إدارة البيئة والسالمة مشدداً عىل رضورة الحصول عىل قسط وافر من النوم

بشكل دوري عىل تقديم اإلرشادات للسائقني ترتبط

اتصال داخلية تحقق اسنيابية وسهولة وصول الرسائل من الظروف التي تستلزم تحذيرهم بشكل عاجل
لتحقيق أعىل معايري السالمة واألمان يف القيادة.

والصحة املهنية مبواصالت اإلمارات؛ أن املؤسسة تحرص والراحة قبل ساعات العمل خالل شهر رمضان ،والحرص
كل عام مع قرب حلول شهر رمضان املبارك عىل تذكري عىل تناول وجبة السحور ورشب كميات كافية من
السائقني من خالل املحارضات واملطويات وحسابات السوائل ،والحذر من التعرض للشمس لساعات طويلة،
التواصل االجتامعي والرسائل املبارشة برشوط وسلوكيات وضبط جهاز التكييف يف املركبة بشكل يح ّد من التعرق
السالمة عىل الطرق ،وتوعيتهم مبتطلبات القيادة اآلمنة ،وفقدان السوائل ،كام حذر ُشكر من املخاطرة باالستمرار
مبيناً أن من أهم املبادرات لهذا العام توزيع آالف يف القيادة حال شعور السائق بالتعب ،موصياً يف مثل
املطويات عىل سائقي املؤسسة تحت عنوان “إرشادات هذه الحالة بالتوقف يف مكان آمن إن تطلب األمر.
القيادة اآلمنة يف شهر رمضان” والتي صدرت بثالث لغات كام أوىص مدير إدارة البيئة والسالمة والصحة املهنية
(العربية واإلنكليزية واألوردو) واحتوت عىل الرسوم السائقني باالحتفاظ ببعض التمر واملاء يف املركبة السيام
التوضيحية مع اإلرشادات التوعوية الالزمة ،وذلك السائقني الذين تتطلب مهامهم القيادة قرب موعد
بهدف تشجيع السائقني عىل التقيد بتلك اإلرشادات اإلفطار ،منبهاً إىل تجنب قيادة املركبة يف الدقائق
وضامن أعىل مستويات األمان والسالمة لهم وللمنقولني األخرية من نهار رمضان قبيل أذان املغرب حيث مييل
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المسؤولية المجتمعية

 40مشاركًا من مواصالت اإلمارات في حملة «أطعم تؤجر»
شارك موظفو مؤسسة مواصالت اإلمارات بفرعها يف
منطقة العني مساء أول من أمس ،يف حملة «أطعم
تؤجر» ،والتي ينظمها فريق «أبرش يا وطن التطوعي»
التابع لهيئة تنمية املجتمع بالتعاون مع القيادة
العامة لرشطة أبوظبي ،حيث تنافس املشاركون
سواء من مدراء املحطات ورؤساء األقسام والسائقني
بواقع  40شخصاً عىل توزيع الوجبات الرمضانية يف
تقاطع الجيمي ،يف إطار الحرص التام عىل مد جسور
التواصل مع أفراد الجمهور ،وتعزيز األمن والسالمة
وإسعاد أفراد املجتمع ،وتقليل الحوادث التي تنتج
عن الرسعة الزائدة التي يلجأ إليها بعض السائقني
عىل الطرقات مع قرب موعد اإلفطار ،رغبة منهم يف
الوصول إىل منازلهم قبل حلول املوعد.

وقال محمد معني آل عيل مدير املواصالت املدرسية يف
العني« :تأيت مشاركة مواصالت اإلمارات لتعزيز القيم
االجتامعية التي رسخها الوالد الشيخ زايد بن سلطان
آل نهيان ،مؤسس دولة االتحاد ،طيب الله ثراه ،إمياناً
منه بأهمية ثقافة التعاون والتآزر اإلنساين ،وانطالقاً
من تعاليم ديننا اإلسالمي السمح ،والحملة تهدف
بوجه عام إىل تعزيز الوعي والثقافة املرورية لدى
مستخدمي الطريق وفئات املجتمع ،وتأصيل أوارص
التسامح والتعاون بني أفراد املجتمع ،وتأمني سالمة
مستخدمي الطريق واملساهمة يف تخفيض الحوادث
املرورية إىل الحد األدىن ،باإلضافة إىل تفعيل جهود
العمل التطوعي لخدمة الوطن واملجتمع ،وتقوية
التالحم بني أفراد املجتمع».

مواصفة آيزو 45001
المعيار الدولي األول للسالمة والصحة المهنية
عندما يتعلق األمر بحياة البرش وصحتهم فالبد أن يكون هناك اهتامم بالغ بهذا الشأن،
فأي قيم ٍة أهم من حياة اإلنسان! وقد قال تعاىل« :ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس جميعاً»

(املائدة  .)32وبحسب إحصائيات منظمة العمل الدولية؛ هناك  7,600حالة وفاة يومياً

بسبب إصابات العمل أو نتيجة أمراض ناتجة عن ظروف العمل ،أي مليونني و 780ألف
إنسان يفقدون حياتهم كل عام نتيجة إصابات العمل ،ويعتقد أن العدد أكرب من ذلك
بكثري ،حيث ال تقوم جميع الدول بتوثيق أسباب الوفاة الفعلية ،وال تنرش إحصاءات دقيقة
حول هذا املوضوع.
إن عبء اإلصابات واألمراض املهنية كبري ،سواء بالنسبة ألصحاب العمل أو لالقتصاد
األوسع ،إذ تؤدي إىل خسائر عديدة تنجم عن التقاعد املبكر ،وغياب املوظفني وارتفاع

م.خالد شكر
مدير إدارة البيئة والسالمة والصحة املهنية
KhalidSA@et.ae

أقساط التأمني ،وملكافحة هذه املشكلة وضعت املنظمة الدولية للمعايري املعروفة اختصا ًرا
باآليزو ( )International Organization for Standardization ISOمعيا ًرا جديدًا هو نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية –
املتطلبات ( )ISO 45001الذي سيساعد املؤسسات عىل تقليل هذا العبء من خالل توفري إطار لتحسني سالمة املوظفني ،والحد
من مخاطر أماكن العمل وخلق ظروف عمل أفضل وأكرث أما ًنا يف جميع أنحاء العامل.
لقد تم إصدار املعيار الدويل األول ألنظمة إدارة السالمة والصحة املهنية آيزو  45001يف  12مارس  ،2018حيث ستحل هذه املواصفة
الجديدة محل املواصفة الحالية ( ،)OHSAS 18001وقد تم تطويرها من قبل لجنة من خرباء الصحة والسالمة املهنية ،وتتبع
أساليب أنظمة اإلدارة العامة األخرى مثل نظام إدارة البيئة ( )ISO 14001و نظام إدارة الجودة ( .)ISO 9001واملعايري الدولية
األخرى يف هذا املجال مثل مواصفة ( ،)OHSAS 18001ومعايري منظمة العمل الدولية ،واالتفاقيات ،ومختلف املعايري الوطنية،
ويصلح هذا املعيار لجميع املؤسسات عىل اختالف حجمها ،ومبا إن املؤسسة حاصلة مسبقة عىل شهادة ( )OHSAS 18001فكان
لزاماً عليها تطوير األنظمة الداخلية املعمول بها مبا يتوافق مع املعيار الدويل الجديد (.)ISO 45001
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اإليجابية والسعادة

عنوان املقال:
كيف تعطي و تستقبل اآلراء حول العمل اإلبداعي؟
بقلم :سبنرس هاريسون
ملخص عن املقال:

تعترب اآلراء أمراً بالغ األهمية للتعلم والتحسني ولكن نادراً ما يعترب األمر ممتع عندما تكون الطرف املتلقي
لآلراء واالنتقادات .وعليه وجد باحثون يف دراسة شملت سبع رشكات و  11,471يوماً من العمل اإلبداعي
منطني الفتني هام:
 تلقي اآلراء كان نادراً جداً مام يدل عىل أن الناس عادة ما تتجنبه. -أن الناس عموماً عندما تتلقى اآلراء يخلف ذلك لديها أثراً عاطفياً سلبياً.

رابط امللخص العام للمقال:
*حقوق املقال محفوظة لصالح © :هارفارد بزنس رفيو العربية 2017

https://goo.gl/qGmtQE
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والحضـــــارة والثقافــــة
والـــمعــرفـــــــة واآلداب
والــــفنون ،وأن األمم ال
تقاس بثرواتها الماديـة

“

“

الكتاب هو وعاء العلم

وحدهــــا وإنما تقــــاس
بأصالتها الحضارية

