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55 ألف حصة تدريبية
قدمهامعهد مواصالت ا�مارات للسياقة 	 النصف ا�ول من 2018

بــــجهـــود خليفــــــــــة
ومتابعة �مد بن راشد
ا�مارات وصلت إ� أعلى
درجات التنــــــــــــافسيــــــــة

النشرة اإللكترونية الشهرية
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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 

للتواصل:

هاتف:2090927 04

فاكس: 2863050 04

ص.ب: 5757 دبي

etmag@et.gov.ae:البريد اإللكتروني

www.et.gov.ae :الموقع اإللكتروني

مدير التحرير
عبد اهلل محمد حسن

مـــــحتويــــــات العــــــدد
مواصالت  مع  تتعاقد  اإلمارات  مواصالت 

عجمان في مجال الخدمات الفنية 

عادل موسى
المؤسسة  مباني  من   80% من  “أكثر 

القائمة تمت صيانتها وتطويرها”

33 مليون درهم عقود “المواصالت الحكومية” 

بمواصالت اإلمارات خالل يونيو الماضي

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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بجهود خليفة ومتابعة محمد بن راشد
اإلمارات وصلت إلى أعلى درجات التنافسية

أخبار رئيسية

عام  مدير  الجرمن  عبدالله  محمد  سعادة  أكد 

مواصالت اإلمارات، عىل أن منح صاحب السمو 

رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  الشيخ محمد 

ديب–رعاه  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 

من  العريب”  التنموي  العمل  “درع  جائزة  الله- 

العربية يعود إىل  إسهاماته  الدول  قبل جامعة 

مستويات  أفضل  توفري  يف  واملتواصلة  الجليلة 

والعريب  املحيل  املستوى  عىل  الكرمية  الحياة 

السمو  صاحب  بجهود  أنه  إىل  مشرياً  والعاملي، 

الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 

حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد، متيض مسرية التنمية يف دولة اإلمارات 

بخطى واثقة ووفق نهج واضح وأهداف طموحة 

للوصول إىل أعىل درجات التنافسية العاملية.

بأن  تؤمن  الرشيدة  قيادتنا  بأن  الجرمن  وذكر 

االستدامة كمبدأ هي أساس لتطوير كل املشاريع 

واملبادرات الرامية لتعزيز ركائز التنمية عىل كافة 

إيجايب  بشكل  انعكس  الذي  األمر  املستويات، 

العربية  التنموية  واملبادرات  املشاريع  نجاح  يف 

والعاملية التي تتبناها الدولة.

جائزة  بأن  اإلمارات  مواصالت  عام  مدير  وأفاد 

جديدة  محطة  العريب”  التنموي  العمل  “درع 

النهوض  يف  اإلمارات  حكومة  جهود  توثق 

باملجتمعات العربية والوصول بها نحو واقع أكرث 

العريب  اإلنسان  ومتكني  واستقراراً،  وازدهاراً  مناًء 

من صنع مستقبله عىل مبادئ املعرفة والتجديد 

والتقدم الحضاري املنشود.
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عبر تطبيق المواصفة الدولية لنظام إدارة السالمة المرورية على الطرق

مواصالت االمارات ترفع مستوى السالمة والسيطرة
على المخاطر المصاحبة لخدمات النقل التي تقدمها

التي تقدمها مثل  تطبق متطلباتها يف الخدمات املختلفة 

خدمات النقل وخدمات الصيانة الفنية للمركبات، إضافًة 

إىل األنشطة الداعمة لها مثل املوارد البرشية، والتدريب، 

متطلبات  يلبي  مبا  التحتية،  البينة  وتطوير  واملشرتيات، 

هذه املواصفة، ويسهم يف خفض نسبة الحوادث املرورية 

واإلصابات الناتجة عنها.

من جانبه؛ أوضح خالد شكر مدير إدارة البيئة والسالمة 

الربنامج  بأن  اإلمارات،  مواصالت  يف  املهنية  والصحة 

الطرق،  عىل  املرورية  السالمة  إدارة  لنظام  التدريبي 

استمر ملدة 5 أيام، وتم تصميمه من قبل املعهد الربيطاين 

تقدمها  التي  الخدمات  طبيعة  مع  ليتوافق  للمواصفات 

عمق  ذات  مبعرفة  املشاركني  وليزود  اإلمارات،  مواصالت 

املرورية  السالمة  إدارة  نظام  ملفاهيم  احرتايف  ومبستوى 

عىل الطرق والقدرة عىل التدقيق عليها بطريقة تتناسب 

جميع  أن  إىل  مشرياً  االسرتاتيجية،  املؤسسة  توجهات  مع 

لكافة  شامل  الربنامج الختبار  نهاية  املشاركني خضعوا يف 

املواد املعتمدة يف املواصفة من قبل املعهد.

وعرب مدير إدارة البيئة عن أهمية تنفيذ الربنامج التدريبي 

املؤسسة  يف  املختصني  معرفة  لتجديد  دورية  بصفة 

عىل  املرورية  السالمة  إدارة  بنظام  الخاصة  باملواصفات 

الطرق، وآخر املستجدات يف هذا املجال، مؤكداً عىل قيام 

املؤسسة وخالل السنوات املاضية بعقد العديد من الربامج 

ذلك  انعكس  السالمة، حيث  مجال  يف  املرتبطة  التدريبة 

بشكل إيجايب عىل أداء نظام إدارة السالمة املرورية املطبق 

يف مواصالت االمارات، ورفع مستوى السيطرة عىل املخاطر 

املتعاملني  ثقة  وتعزيز  تقدمها،  التي  للخدمات  املصاحبة 

بخدمات املؤسسة.

أخبار رئيسية

بنسبة  املؤسسة  يف  املرورية  الحوادث  انخفاض   •

%20.18 يف الربع األول 2018

تتبنى مواصالت اإلمارات حزمة من العمليات واإلجراءات 

الخاصة بأنظمة إدارة السالمة املرورية عىل الطرق، لتحقق 

وذلك  الحوادث،  مؤرشات  خفض  يف  الدولة  توجهات 

يف  الدولية  واملواصفات  املعايري  أفضل  تطبيق  خالل  من 

السالمة والسيطرة عىل املخاطر لدى تقديم خدمات النقل 

مختلف  يف  املتعاملني  من  واسعة  لرشيحة  واملواصالت 

مناطق الدولة.

وأفادت حنان محمد صقر املدير التنفيذي لدائرة الخدمات 

املؤسسية مبواصالت اإلمارات، بأن املؤسسة حققت نتائج 

املخاطر  عىل  السيطرة  مستوى  رفع  يف  ملموسة  إيجابية 

املصاحبة لخدمات النقل التي تقدمها، وذلك عرب تطبيقها 

العامل  املتبعة حول  السنوات أفضل املامرسات  عىل مدى 

يف هذا املجال، ال سيام نظام إدارة السالمة املرورية عىل 

وقد   .39001:2012 األيزو  الدولية  املواصفة  وفق  الطرق 

املؤسسة  يف  املرورية  الحوادث  انخفاض  النتائج  بينت 

الجاري مقارنة  العام  الربع األول من  بنسبة %20.18 يف 

بالربع الذي سبقه )الربع األخري من 2017(.

وأشارت صقر إىل قيام املؤسسة بتحديث أنظمتها املتبعة 

يف هذا املجال بشكل دوري، بتبني مجموعة من املشاريع 

واملباردات التي من شأنها تحقيق مؤرشات السالمة وخفض 

نسب الحوادث، حيث نفذت املؤسسة مؤخراً بالتعاون مع 

املعهد الربيطاين للمواصفات )BSI( برنامجاً تدريبياً لـ 16 

موظفاً متخصصاً يف السالمة من مختلف اإلدارات واملراكز 

باملؤسسة، عىل نظام إدارة السالمة املرورية وفق املواصفة 

مدققني  رئيس  دورة  بعنوان   ،ISO 39001:2012الدولية

الطرق، حيث  املرورية عىل  السالمة  إدارة  لنظام  معتمد 

املؤسسات  النظام يف مساعدة  تطبيق هذا  أهمية  تكمن 

عىل تقليل الحوادث ومخاطر الوفيات واإلصابات الجسيمة 

ما يؤثر إيجابياً عىل اقتصاديات أنظمة املرور بالطرق.

بأن  املؤسسية،  الخدمات  لدائرة  التنفيذ  املدير  ورصحت 

الدولة  يف  حكومية  جهة  أول  هي  اإلمارات  مواصالت 

عام 2014، حيث  منذ  وذلك  الشهادة  حاصلة عىل هذه 
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مبادرة التحول الرقمي ستستكشف تقنيات الذكاء االصطناعي 

مواصالت اإلمارات تعتمد حلول سحابة Oracle  لتعزيز 
التوسع السريع وتقديم تجربة فريدة للعمالء

أخبار رئيسية

رشكات  أكرب  إحدى  اإلمارات،  مواصالت  أعلنت 

خدمات النقل والخدمات اللوجستية يف الرشق 

Ora-  األوسط، أنها ستستخدم تطبيقات سحابة

cle يف سبيل تحقيق تحول رقمي كبري يف جميع 

املبادرة  هذه  وستساعد  األساسية.  عملياتها 

مواصالت اإلمارات عىل تقديم خدمات جديدة 

مبتكرة متكنها من خلق مصادر إضافية لإليرادات، 

الكفاءة  وتحسني  متفوقة  عمالء  خدمة  وتوفري 

التشغيلية.

ومن جهتها، قالت فريـال توكل املدير التنفيذي 

لدائرة الخدمات املساندة يف مواصالت اإلمارات: 

“يشهد قطاع النقل يف دولة اإلمارات منواً مستداماً 

الواعدة،  االقتصادية  األنشطة  خلفية  عىل 

وتوسيع  التحتية  البنية  تطوير  يف  ذلك  ويتجىل 

االستثامرات الحكومية وازدهار القطاع الخاص، 

النمو  فرص  من  العديد  التغريات  هذه  وتحقق 

ملواصالت اإلمارات، وباستخدام أحدث التقنيات 

ال  خدمات  وتقديم  التوسع  لتعزيز  السحابية 

تنافسية  لها لعمالئنا، أصبحنا منتلك مزايا  مثيل 

هائلة.”

 Oracle مع  التعاون  “اخرتنا  توكل:  وأضافت 

تتمحور  رشكة  إىل  الرقمي  تحولنا  عملية  لدعم 

أعاملها حول الخدمات وترسيخ مكانة مواصالت 

مجال  يف  املفضل  الرشيك  بصفتها  اإلمارات 

العام  للقطاعني  اللوجستية  والخدمات  النقل 

والخاص يف دولة اإلمارات. وهذه خطوتنا األوىل 

نحو تطبيق خريطة طريق أكرث تفصياًل للتحول 

استكشاف  إىل  املحصلة  يف  ستؤدي  الرقمي 

الذكاء  مثل  املستقبلية  التقنيات  تطبيق  سبل 

االصطناعي وإنرتنت األشياء ملساعدتنا يف تحقيق 

منو مستدام”.

ذات    Oracleسحابة تطبيقات  عىل  واعتامداً 

فريق  سيتمكن  واملتكاملة  الشاملة  اإلمكانيات 

القيادة يف مواصالت اإلمارات من تعزيز مرونة 

تسيري األعامل مع تخفيض التكلفة. فالتطبيقات 

اإلمارات  ملواصالت  ستوفر  الجديدة  السحابية 

وتبسيط  أعاملها  عىل  كاملة  مالية  سيطرة 

اتخاذ  من  اإلدارة  ومّتكن  لديها  الرشاء  عمليات 

البيانات  إىل  استناداً  واألعامل  االستثامر  قرارات 

املتوفرة. وستتمكن إدارة مواصالت اإلمارات أيضاً 

والربامج  للخدمات  املحاكاة  عمليات  تنفيذ  من 

تجربة  أفضل  تقدم  أنها  من  لتتأكد  الجديدة 

للعمالء مع تحقيق أوسع مشاركة للموظفني يف 

نجاحها.

أول  نائب  خيهار،  أرون  قال  آخر،  جانب  من 

للرئيس للحلول التطبيقية ملنطقة أوروبا الرشقية 

 :Oracle والوسطى والرشق األوسط وإفريقيا يف

“تتمتع مواصالت اإلمارات بخربة متتد ألكرث من 

خاللها  اكتسبت  اإلمارات  دولة  يف  عقود  ثالثة 

مكانة رائدة يف السوق وأصحبت ركيزة أساسية 

مواصالت  وتنطلق  للبالد.  االقتصادي  للتقدم 

اإلمارات اليوم يف مرحلة منوها التالية، ويساعدها 

اختيارها لتطبيقات Oracle لدعم هذا التحول 

الرقمي يف تحقيق أهداف أعاملها االسرتاتيجية، 

 Oracle ونحن واثقون من أن تطبيقات سحابة

ستساعد مواصالت اإلمارات عىل تقديم املنفعة 

التنافسية  امليزة  وامتالك  بها  املعنيني  لجميع 

الالزمة للمحافظة عىل ريادتها يف السوق”.
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بتقديم خدمات ذات جودة وكفاءة، وانتشارها 

الجغرايف الواسع يف الدولة، هو ما أّهلها لتحقيق 

العقود املربمة، ونيل  منو قيايس يف عدد وحجم 

ثقة العمالء بتجديد تعاقداتهم.

وظفت  اإلمارات  مواصالت  بأن  املهريي  وذكر 

متميزة  نخبة  لصالح  النقل  خدمات  يف  خرباتها 

الحكومية  واملؤسسات  الرشكات  كربيات  من 

والخاصة يف الدولة، عرب تقديم سلسلة منتظمة 

من خدمات النقل والتأجري يف مختلف القطاعات، 

شاملة النقل الجامعي لألفراد، والنقل بالليموزين، 

والنقل الحكومي، وغريها. وقد تّوجت املؤسسة 

نجاحاتها باستقطاب مجموعة من العقود خالل 

شهر مايو املايض بقيمة 13.5 مليون درهم، وذلك 

لتوفري خدمات النقل من خالل مايزيد عن 70 

مركبة و80 سائق. 

والتأجري  النقل  قطاع  بأن  املهريي،  وليد  وذكر 

مواصالت  أعامل  حجم  من  واسعاً  حيزاً  يشغل 

نحو  يقدمها  خدمات  تسع  خالل  من  اإلمارات 

تضم  املتعاملني  من  ثرية  لقاعدة  سائقاً   6700

بأن دائرة النقل  أكرث من 825 متعاماًل، موضحاً 

والتأجري قد أبرمت خالل العام املايض 2017 أكرث 

من700 عقداً بقيمة ناهزت 936.4 مليون درهم.

أكثر من 700 عقد نقل وتأجير في 2017 بقيمة

ناهزت 936.4 مليون درهم 

13.5 مليون درهم قيمة عقود النقل والتأجير
بمواصالت اإلمارات في مايو الماضي

استثمـــــــــار

متّكنت دائرة النقل والتاجري مبواصالت اإلمارات 

من توقيع مجموعة من العقود الجديدة واملجددة 

من  نخبة  مع  املايض  مايو  شهر  واملضافة خالل 

ملدد  والخاص  الحكومي  القطاعني  يف  املتعاملني 

متفاوتة، وذلك بقيمة تناهز 13.5 مليون درهم. 

وأعرب وليد املهريي املدير التنفيذي لدائرة النقل 

الذين  للمتعاملني  وامتنانه  شكره  عن  والتأجري 

منحوا ثقتهم لخدمات النقل والتأجري التي تقدمها 

مواصالت اإلمارات، مؤكداً حرص فرق العمل يف 

بتلك  للوفاء  الدائرة عىل تقديم أفضل ما لديها 

تطلعات  يفوق  ومبا  األمثل،  النحو  عىل  العقود 

املتعاملني ويحقق سعادتهم، مشرياً إىل أن الخربة 

والتزامها  املؤسسة،  بها  تتمتع  التي  واإلنجازات 
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وفرت أكثر من 47 مليون لترًا من المياه خالل عمليات الغسيل الجاف

مواصالت اإلمارات تعزز توجهاتها في قطاع النقل
باستثمارات مستدامة صديقة للبيئة 

النقل  خدمات  جانب  إىل  اإلطارات،  تجديد 

املدارس  لطلبة  املؤسسة  توفرها  التي  الجامعي 

وللمؤسسات واملوظفني.

الفنية،  الخدمات  لدائرة  التنفيذي  املدير  وذكر 

بأن مشاريع مواصالت اإلمارات الصديقة للبيئة 

خفض  يف  ساهمت  إيجابية،  نتائج  حققت 

البصمة الكربونية، وقد أثبت ذلك نتائج دراسات 

عىل  املؤسسة  دأبت  التي  الكربونية  البصمة 

املختصة،  الجهات  مع  بالتعاون  سنوياً  إجرائها 

الصحيح  الطريق  يف  سريها  عىل  تدل  والتي 

الغازية، وتؤكد نجاح  االنبعاثات  الحد من  نحو 

مبادراتها للسيطرة عىل تلك االنبعاثات يف إطار 

سعيها الحثيث نحو الوفاء بالتزاماتها تجاه البيئة 

واستحقاقات االستدامة.

البصمة  قياسات  نتائج  بأن  الهرمودي،  وأكد 

املؤسسة  أجرتها  والتي   2017 لعام  الكربونية 

الكربون  لضبط  املتميز  ديب  مركز  مع  بالتعاون 

االنخفاض  تواصل  عن  كشفت  ديب”  “كربون 

استثمـــــــــار

استحوذت املشاريع االستثامرية ذات األثر البيئي 

عىل  اإلمارات  مواصالت  أطلقتها  التي  اإليجايب 

املؤسسة  وهدفت  متواصل،  ومنو  واسع  اهتامم 

من خاللها إىل مواكبة توجهات الحكومة الرشيدة 

االقتصاد  وتبني مامرسات  املستدامة  التنمية  يف 

األخرض. ومل تتوقف جهود االستدامة يف املؤسسة 

عىل مشاريعها االستثامرية فحسب، بل متتد إىل 

أنشطتها وسياساتها التشغيلية واإلدارية واملكتبية 

االلتزام  إىل  خاللها  من  سعت  والتي  املختلفة، 

البيئي والحد من بصمتها الكربونية وتبني ثقافة 

التدوير.

التنفيذي  املدير  الهرمودي  املهندس عامر  وأفاد 

اإلمارات،  مبواصالت  الفنية  الخدمات  لدائرة 

املشاريع  من  عدد  تباعاً  أطلقت  املؤسسة  بأن 

منها  خطوة  يف  للبيئة  الصديقة  االستثامرية 

تلبي  والتي  املستدامة  األنشطة  عىل  للرتكيز 

توجهات الدولة يف مجال التنمية الخرضاء، معرباً 

عن حرص املؤسسة يف اتباع الحلول املستدامة يف 

الفنية،  النقل واملواصالت والخدمات  تكنولوجيا 

مبا يعزز موقعها القيادي والريادي وجودة وكفاءة 

الخدمات التي تقدمها.

وأوضح الهرمودي بأن عام 2017 قد شهد إطالق 

كان  املشاريع  من  عدد  يف  العمل  ومواصلة 

أهمها إطالق أول حافلة مدرسية كهربائية عىل 

املستوى اإلقليمي، ومواصلة الجهود يف مرشوع 

تحويل املركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وتحويل 

املزدوج،  الوقود  بنظام  للعمل  الديزل  حافالت 

ومرشوع  الجاف،  الغسيل  مرشوع  عن  فضاًل 
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التخلص  لضامن  وذلك  التدوير،  لرشكات  ببيها 

يقلل  مبا  تدويرها  وإعادة  منها  والسليم  اآلمن 

الزيوت  النفايات، وقد بلغت قيمة  من كميات 

التي تم بيعها لرشكات التدوير 243,292 درهاًم، 

بيعها  تم  التي  الورش  مخلفات  إيرادات  وبلغا 

 8,188 املؤسسة  وباعت  كام  درهاًم،   145,143

الطباعة  خدمات  إدارة  مبادرة  وامثرت  بطارية، 

انبعاثات  من  جراماً  كيلو   45,598 تخفيض  عن 

الكربون.

جدير بالذكر أن مرشوع تحويل حافالت الديزل 

للعمل بالغاز طبيعي يسهم يف تخفيض تكاليف 

انبعاثات  من  ويحد  املؤسسة،  مبركبات  الوقود 

CO2 من املركبات، كام يعمل عىل تقليل دخان 

وتقليل  الديزل،  العاملة  املركبات  من  العادم 

محركات  يف  تكونها  يتم  التي  الضارة  الجزيئات 

الديزل، كام يسهم التحويل يف الحد من الضوضاء 

من مركبات الديزل بنسبة ٪40، ويتيح للمحرك 

أن يعمل عىل الديزل أو عىل الديزل والغاز معاً، 

ما يؤدي أيضاً إىل زيادة العمر التشغييل للمحرك، 

وتقليل درجة حرارته أثناء التشغيل، األمر الذي 

من شأنه كذلك تقليل الصيانة الدورية للمحرك. 

بنظام  للعمل  املركبات  تحويل  ويسهم  كام 

الغاز الطبيعي يف خفض نسبة العادم والبصمة 

الكربونية للمركبة بنسبة تصل إىل 70%.

النسبي يف بصمة املؤسسة الكربونية مقارنة مع 

منو حجم أسطول مركباتها وإيراداتها بصفة عامة، 

حيث شكلت حصة املركبة الواحدة من البصمة 

أكسيد  ثاين  انبعاثات  من  طن   10.9 الكربونية 

الكربون يف 2017 مقارنة بنحو 12.2 طن يف عام 

2016، ما يدل عىل تطور العمليات التشغيلية ال 

سيام إدارة األسطول وتحسني جدوى االستثامر.

عنها  أمثرت  التي  اإليجابية  النتائج  أهم  وعن 

جهود املؤسسة يف املجال البيئي خالل عام 2017، 

كشف الهرمودي عن تحويل 1010 مركبة للعمل 

بنظام الغاز الطبيعي، وتجديد 13,764 إطاراً، إىل 

خالل  املياه  من  لرتاً   47,385,722 توفري  جانب 

عمليات الغسيل الجاف، وقد بلغ عدد املركبات 

الكهربائية التابعة للمؤسسة نحو 90 مركبة.

تدوير  عىل  اإلمارات  مواصالت  حرصت  وقد 

لها  التابعة  الفنية  الورش  ومخلفات  الزيوت 
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لتقديم خدمات قطر أسطول حافالت مواصالت عجمان على مدار الساعة ومن مختلف مناطق الدولة 

مواصالت اإلمارات تتعاقد مع مواصالت عجمان في مجال الخدمات الفنية 
حزمة متنوعة ومتكاملة من الخدمات ال تتقيد بزمان 

ومكان محددين، ويصل الكادر الفني املتخصص إىل 

أي  يتعدى 30 دقيقة يف  قيايس ال  املتعامل يف زمن 

عرب  بعناية  موقعه  بتحديد  وذلك  الدولة،  يف  مكان 

استخدام التقنيات الحديثة يف التتبع.

التنفيذي  املدير  املطرويش  أحمد  عرب  جانبه،  من 

عن  عجامن،  مواصالت  يف  باإلنابة  العمليات  لقطاع 

سعادته يف الدخول يف هذه الرشاكة اإلسرتاتيجية مع 

مواصالت اإلمارات، نظراً ملا تقدمه من خدمات فنية 

من خالل  واملواصفات،  املعايري  أفضل  وفق  محرتفة 

خربتها الطويلة وحرصها عىل تبني مامرسات مبتكرة 

تتوافق مع األهداف والقيم االسرتايجية التي تتبناها 

مواصالت عجامن.

العقد سيتيح لرشيكنا قطر  أن  إىل  املطرويش  وأشار 

والشارقة  والعني وديب  أبوظبي  أسطول حافالتنا من 

مناطق  أية  أو  الخيمة  ورأس  القيوين  وأم  وعجامن 

أخرى إىل ورشنا الفنية يف عجامن عىل مدار الساعة 

وملدة عام كامل، معرباً عن الثقة التي منحتها مؤسسة 

مواصالت  من  املقدمة  للخدمات  العامة  املواصالت 

قطر  خدمات  لتقديم  كرشيك  واختيارها  اإلمارات 

مستوى  عىل  األفضل  باعتبارها  املؤسسة  حافالت 

الدولة يف هذا املجال.  

استثمـــــــــار

مؤسسة  مع  عقداً  اإلمارات  مواصالت  أبرمت 

املواصالت العامة-عجامن يتم مبوجبه االستفادة من 

الفنية التي تقدمها مواصالت اإلمارات يف  الخدمات 

مجال قطر املركبات.

وقع العقد يف مقر مواصالت اإلمارات بديب كل من؛ 

املهندس عامر عيل الهرمودي املدير التنفيذي لدائرة 

مواصالت  جانب  ومن  باملؤسسة،  الفنية  الخدمات 

املدير  املطرويش  صقر  أحمد  السيد  وقعه  عجامن 

بحضور محمد   ، باإلنابة  العمليات  لقطاع  التنفيذي 

مادح مدير وحدة املساعدة عىل الطريق، وعدد من 

موظفي الطرفني.

وأثنى املهندس عامر الهرمودي عىل الثقة الغالية التي 

منحتها مؤسسة املواصالت العامة-عجامن بالخدمات 

ومشيداً  اإلمارات،  مواصالت  تقدمها  التي  الفنية 

باختيارهم املؤسسة لالستفادة من خدماتها يف مجال 

مؤكداً  الدولة،  إمارات  مختلف  من  املركبات  قطر 

الطرفني  تربط  التي  االسرتاتيجية  العالقة  عمق  عىل 

مبا يعزز أدوارهام يف مجال النقل والخدمات األخرى.

وأفاد الهرمودي بأن مواصالت اإلمارات تحرص عىل 

قطر  مجال  يف  عالية  بجودة  فنية  خدمات  تقديم 

واملعايري  املواصفات  أفضل  مع  تتوافق  املركبات 

املعتمدة محلياً وعاملياً، ومؤكداً عىل أن فريق العمل 

عىل أتم الجاهزية ألداء املهام املنوطة بهم مبوجب 

الساعة،  مدار  وعىل  األمثل  النحو  عىل  العقد  هذا 

والحفاظ عىل املستوى املطلوب من األداء والكفاءة 

مواصالت  وسعادة  رضا  تحقق  التي  واالحرتافية 

يف  املختلفة  للبنود  وفقاً  مبتطلباتها  والوفاء  عجامن، 

العقد.

وأوضح املدير التنفيذي لدائرة الخدمات الفنية، بأن 

الخدمات  مجال  يف  األمثل  الرشيك  تعترب  املؤسسة 

لخربتها  املركبات  قطر  خدمات  يف  سيام  ال  الفنية 

املساعدة  وحدة  من خالل  القطاع  هذا  يف  العريقة 

الفتة  نجاحات  الوحدة  الطريق، حيث حققت  عىل 

ومنو متواصل يف حجم أعاملها، باعتبارها األوىل من 

املبتكرة  للمنهجية  نظراً  الدولة،  نوعها عىل مستوى 

والذكية التي تعتمد عليها لدى تقديم خدماتها لكافة 

املتعاملني. حيث استفادت من خدمات الوحدة أكرث 

عن 58 ألف مركبة خالل عام 2017.

عىل  املساعدة  خدمات  بأن  الهرمودي،  وأضاف 

املؤسسة،  يف  خاصة  عمليات  بغرفة  ترتبط  الطريق 

السالمة  ومستويات  نتائج  تعزيز  بهدف  وذلك 

وتوفر  الرشكاء،  مع  بالتعاون  الطرق  عىل  املرورية 
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النقل  ومرشيف  السائقني  لفئة  االستثامرّية  التخصصات 

اإلمارات، إضافة إىل خدمة فحص  والسالمة مبواصالت 

الوقاية  التخصيص يف مجال  التدريب  النظر، وخدمات 

املهنّية  والسالمة  املرورية  والسالمة  الحوادث  من 

وخدمة املتعاملني، وذلك من خالل محارضين ومدربني 

 9,900 قدم  املعهد  أن  موضحاً  ومعتمدين،  مؤهلني 

خدمة متنّوعة مع نهاية النصف األول من العام الحايل.

وأفاد عبدالله عبدالرحمن أن املعهد يضم أسطوالً يشمل 

جميع أصناف املركبات املخصصة للتدريب منها مركبات 

خفيفة بناقل حركة أوتوماتييك، ومركبات خفيفة بناقل 

حركة عادي، كام ميتلك أيضاً مركبات ثقيلة، وحافالت 

ثقيلة، ودراجات نارية حديثة، ورافعات شوكية خفيفة 

االحتياجات  ذوي  لتعليم  مركبات  إىل  إضافة  وثقيلة، 

التدريب  ملركبات  املعهد  امتالك  إىل  مشرياً  الخاّصة، 

الحديثة التي تتميز بكونها صديقة للبيئة وتعمل بالغاز 

الطبيعي، كام إنها مزودة بوسائل تساعد الطالب عىل 

داخلياً  اإلضافية  الجانبية  املرايا  وتشمل  السياقة  تعلم 

وخارجياً.

أن  للسياقة  اإلمارات  مواصالت  معهد  مدير  وأوضح 

املؤسسة أسست يف املعهد بيئة تدريب داخلية وخارجية 

مبختلف  املتدربني  إكساب  يف  تسهم  ومنظمة  مميزة 

األساليب  أحدث  خالل  من  متنوعة  مهارات  فئاتهم 

النظرية والعملية، منّوهاً باالهتامم الخاص الذي أواله 

للنساء واالمتيازات املمنوحة لهن، واملتمثلة يف  املعهد 

يتم  حيث  التامة،  والخصوصية  الثقافية  القيم  مراعاة 

تدريبهن يف صاالت مخصصة للنساء من قبل مدربات 

مؤهالت، عالوًة عىل ما يتيحه املوقع املميز للمعهد يف 

منطقة ورسان الثالثة بإمارة ديب خلف مشتل بلدية دىب 

البعيدة عن املناطق املكتظة سكانياً وتجارياً.

أثمرت عن تأهيل 862 متدربًا الستخراج رخص القيادة

55 ألف حصة تدريبية قدمها معهد مواصالت اإلمارات
للسياقة في النصف األول من 2018

استثمـــــــــار

مواصالت  معهد  من خالل  اإلمارات  مواصالت  متّكنت 

الستخراج  متدرباً   862 تأهيل  من  للسياقة  اإلمارات 

ساعة  ألف   55 من  استفادوا  أن  بعد  القيادة،  رخص 

تدريبية وذلك خالل النصف األول من عام 2018.

مواصالت  معهد  مدير  عبدالرحمن  عبدالله  وكشف 

اإلمارات للسياقة؛ بأن املعهد يواصل تحقيق اإلنجازات 

الكمّية والنوعية منذ انطالق أعامله يف نوفمرب من عام 

حققتها  التي  اإلنجازات  من  نجاحه  مستمداً   ،2016

مواصالت اإلمارات عىل مختلف األصعدة، ومستنداً عىل 

رصيدها الواسع من الخربات واملوارد والعالقات املتينة 

واملوردين وسواهم  واملتعاملني  التنظيمية  الجهات  مع 

من الفئات املعنّية، فضاًل عن مواردها البرشية املحرتفة.

وأوضح مدير املعهد أن األرقام املحققة خالل النصف 

يف حجم  الفتاً  منواً  متثل   2018 الحايل  العام  من  األول 

السابقة  املدة  خالل  تحقق  ما  مع  باملقارنة  األعامل 

للمتدربني  العدد اإلجاميل  بلغ  املعهد، حيث  من عمر 

إطالق  منذ  قيادة  رخص  عىل  الحصول  يف  الناجحني 

املعهد وحتى نهاية العام املايض 1,346 متدرباً، يف حني 

- ال تقترص خدمات املعهد عىل توفري التدريب عىل السياقة وحسب، حيث قدم 9,900 خدمة متنّوعة مع 

نهاية النصف األول من العام الحايل.

بلغ عدد الربامج التدريبية التي تم تنظيمها خالل املدة 

نفسها 10 برامج، وزاد عدد الساعات التدريبية املقدمة 

مركبات  عدد  بلغ  فيام  تدريبية،  ساعة  ألف   90 عن 

ذلك  حتى  مركبة   51 أنواعها  اختالف  عىل  التدريب 

الحني. 

وأضاف عبدالرحمن أن املعهد يقدم حزمة واسعة من 

التدريب  التي ال تقترص عىل توفري خدمات  الخدمات 

األخرى  الخدمات  إىل  متتد  بل  وحسب؛  السياقة  عىل 

مختلف  يشمل  الذي  املستمر  املهني  كالتدريب 
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يدير 186 عقدًا ويقدم خدمات النقل من خالل 5,012 مركبة

33 مليون درهم عقود “المواصالت الحكومية”
بمواصالت اإلمارات خالل يونيو الماضي

بصفة  تدريبية  برامج  عرب  تأهيلهم  يتم  سائقاً، 

وتحقيق  الرشكاء،  تطلعات  تلبية  تضمن  دورية، 

سالمة وراحة املنقولني.

املواصالت  مركز  ابتكار  عن  عبدالغفار،  وأعرب 

الحكومية أفضل الحلول الخدمية املرتبطة بقطاع 

استقطاب  شأنها  من  والتي  الحكومي  النقل 

الحاليني،  املتعاملني  ثقة  وكسب  جدد،  متعاملني 

العالقات  احتياجاتهم وتطوير  والحرص عىل رصد 

الخدمات  بجودة  املستمر  االرتقاء  مع  معهم، 

التوجهات أمثرت عىل  أن تلك  املقدمة لهم، مبيناً 

مدى السنوات عن تحقيق نجاحاٍت الفتٍة وتوسيع 

قاعدة املتعاملني الحكوميني، وأسهمت يف الحفاظ 

عىل املوقع الريادي الذي بلغته مواصالت اإلمارات.

ُيذكر أن املركز يقدم خدماته لنخبة من املتعاملني 

تشمل  واملحيل،  االتحادي  الحكومي  القطاع  يف 

الوزارات واملؤسسات والهيئات والجهات األكادميية 

يف جميع إمارات الدولة، من بينها وزارة الخارجية 

املجتمع،  ووقاية  الصحة  ووزارة  الدويل،  والتعاون 

التغري  ووزارة  والتوطني،  البرشية  املوارد  وزارة 

املناخي والبيئة، وديوان ممثل الحاكم يف املنطقة 

تنظيم  وهيئة  الغربية،  املنطقة  وبلدية  الغربية، 

االتصاالت، ورشطة ديب، إضافة إىل مجموعة كبرية 

من املؤسسات والهيئات االتحادية واملحلية وعدٍد 

من الجهات األكادميية يف الدولة.

استثمـــــــــار

مجموعة  عضو  الحكومية  املواصالت  مركز  نجح 

خالل  اإلمارات  ملواصالت  التابعة  األعامل  مراكز 

يونيو املايض يف توقيع مجموعة من العقود الجديدة 

الحكومية، وملدد  الجهات  واملجددة مع عدد من 

تعاقدية متفاوتة بقيمة إجاملية بلغت 33 مليون 

درهم.

مركز  مدير  يوسف  محمد  عبدالغفار  وأفاد 

يف  الالفت  النجاح  هذا  أن  الحكومية،  املواصالت 

استقطاب مجموعة جديدة من الرشكاء والعقود، 

يعود إىل كفاءة وجودة خدمات النقل التي يحرص 

لنخبة  تقدميها  عىل  الحكومية  املواصالت  مركز 

العمل  املتعامليني، مؤكداً حرص فرق  متميزة من 

عىل تقديم الخدمات باحرتافية عالية، وعىل النحو 

األمثل الذي يحقق سعادة املتعاملني ويجدد ثقتهم 

بخدمات النقل التي تقدمها مواصالت اإلمارات. 

وأوضح عبدالغفار، بأن العقود الجديدة تم إبرامها 

ودائرة  بأبوظبي،  البيئة  هيئة  وهي  جهات   4 مع 

ودائرة  بأبوظي،  والبلديات  العمراين  التخطيط 

لألرصاد  الوطني  واملركز  بديب،  واألمالك  األرايض 

مبوجب  املؤسسة  ستوفر  حيث  والزالزل،  الجوية 

خالل  من  الحكومي  النقل  خدمات  العقود  تلك 

أكرث عن 140 مركبًة وملدد متفاوتة متتد من سنتان 

إىل 4 سنوات.

أن  إىل  الحكومية،  املواصالت  مركز  مدير  وأشار 

العقود الجديدة رفعت من عدد عقود املركز لتصل 

إىل إجاميل 186 عقداً، وتبع ذلك االرتفاع زيادة يف 

حجم أسطول املركبات والتي ناهزت 5,012 مركبًة، 

 2,050 قرابة  الحكوميني  السائقني  عدد  بلغ  فيام 
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أسطول الحافالت املدرسية التي تخدم قطاع املدارس 

 928 إىل  لتصل  الدولة  مناطق  مختلف  يف  الخاصة 

 72 من  وطالبة،  طالباً   30110 نحو  تنقل  حافلة، 

مدرسة، مؤكدة بأن منو حجم عقود املدارس الخاصة 

املتعاقدة مع املؤسسة، يعكس كفاءة وجودة خدمات 

النقل املدريس التي تقدمها مواصالت اإلمارات وفق 

وعاملياً،  محلياً  املعتمدة  واملواصفات  املعايري  أفضل 

املؤسسة يف  التي متتلكها  العريقة  للخربة  نتاج  وهو 

هذا القطاع منذ أكرث من 36 عاماً.

املدرسية  املواصالت  مركز  عمل  فريق  بأن  ونوهت 

الخاصة يحرص عىل تنفيذ متطلبات العقد من حيث 

توريد الحافالت املطلوبة وتوفري السائقني ومبا يلبي 

الحافالت  جميع  أن  إىل  الفتة  الطرفني،  تطلعات 

مزودة بكامريات مراقبة، كام أنها تتمتع بأعىل معايري 

السالمة، التي تضمن تحقيق نقل مدريس آمن وشامل 

ومنتظم ومستدام.

اإلدارة  مدير  رمضان،  وليد  السيد  قال  جانبه  من 

التنفيذي يف مؤسسة بوخاطر إلدارة وتطوير التعليم 

)بيم(: تحرص املؤسسة دوماً عىل توفري أعىل مستويات 

يف  تواجدهم  أثناء  كان  إن  لطلبتها  والسالمة  األمن 

الحرم املدريس أو خالل رحلتهم من وإىل املدرسة عرب 

احرتافية  بأن  شك  وال  النقل.  لحافالت  استخدامهم 

اإلمارات  مواصالت  تقدمها  التي  النقل  خدمات 

وكفاءتها والتي شهدتها مدارس اإلبداع العلمي منذ 

أول تعاقد لها مع املؤسسة يف 2013، دفعنا إىل توسيع 

حجم هذا التعاقد، ما يضمن توفري رحلة آمنة لكافة 

الطلبة ووصولهم بشكل آمن إىل املدرسة أو املنزل، 

يتجزأ من نطاق عمل  الطلبة جزٌء ال  فأمن وسالمة 

مبنظومتنا  اإلرتقاء دوماً  مؤسستنا ومعيار أسايس يف 

التعليمية بكافة جوانبها نحو األفضل.

قطاع المدارس الخاصة في المؤسسة ينقل 30110 طالبًا وطالبة عبر 928 حافلة 

مواصالت اإلمارات توسع تعاونها مع بوخاطر
إلدارة وتطوير التعليم لنقل 3700 طالبًا وطالبة عبر 

125 حافلة

استثمـــــــــار

أبرمت مواصالت اإلمارات من خالل مركز املواصالت 

طلبة  إضايف من  عدٍد  لنقل  عقداً  الخاصة؛  املدرسية 

التابعة ملؤسسة  الشارقة،  العلمي يف  مدارس اإلبداع 

خمس  ملدة  )بيم(،  التعليم  وتطوير  إلدارة  بوخاطر 

الحافالت  من  جديد  عدد  توفري  خالل  من  سنوات 

يضاف إىل املجموعة السابقة املؤلفة من  118حافلة، 

ليصل العدد اإلجاميل للطلبة املنقولني إىل نحو 3700 

طالب وطالبة. وتأيت هذه الخطوة متاشياً مع حرص 

مؤسسة بيم عىل اإلرتقاء مبستوى خدمات النقل التي 

األمن  معايري  أعىل  وفق  مدارسها  يف  للطلبة  توفرها 

والسالمة.

املواصالت  مركز  مديرة  الزرعوين  نوال  وأعربت 

شكرها  عن  العقد-  توقيع  -إثر  الخاصة  املدرسية 

إلدارة املدرسة عىل ثقتها مبنظومة خدمات املواصالت 

املدرسية التي توفرها مواصالت اإلمارات، عرب تجديد 

حرص  مؤكدًة  جديد،  عقد  وتوقيع  السابق  العقد 

املؤسسة عىل اإلسهام يف تحقيق إضافة نوعية لسري 

بيم،  ملؤسسة  التابعة  املدارس  مجموعة  يف  العمل 

ودعم خدماتها التعليمية والرتبوية املقدمة لرشيحة 

واسعة من الطلبة من مختلف املراحل الدراسية، مبا 

يحقق أعىل مستويات السعادة لدى الطلبة وذويهم، 

موضحة أن العقد املربم يرفع عدد الطلبة الذين سيتم 

نقلهم من مدارس اإلبداع العلمي التابعة للمؤسسة 

إىل حوايل 3700 طالباً وطالبة، وذلك عرب إجاميل 125 

الوسائل  بأحدث  ومزودة  حديثة،  مدرسية  حافلة 

التكنولوجية الذكية التي تضمن سالمة أبنائنا الطلبة.

حجم  يعزز  الجديد  العقد  بأن  الزرعوين  وأشارت 
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التي  والتحديات  املركز  نجاحات  عىل  الضوء  وإللقاء 

املهندس  مديره  التقينا  املستقبلية؛  وخططه  يواجهها، 

عادل موىس درابيع، والذي شاركنا أيضاً جانباً من مسريته 

املهنية والشخصية..

الشخصية؟  بطاقتك  عن  نبذة  لنا  تقدم  لو  حبذا  بداية 

والحالة االجتامعية؟

الخليل،  محافظة  من  الجنسية  وأردين  الدم  فلسطيني 

من مواليد عام 1982 يف مدينة “دورا”، أنهيت دراستي 

أكلمت  ثم  مدارسها،  إحدى  يف  واألساسية  االبتدائية 

الدراسة الثانوية يف “مدرسة دورا الثانوية للبنني”، حاصل 

مدنية–  –هندسة  العلوم  يف  البكالوريس  شهادة  عىل 

اختصاص هندسة اإلنشاءات، وعىل شهادة دبلوم عايل يف 

إدارة املشاريع اإلنشائية، متزوج ورزقت بابني آدم.

كيف كان انضاممك إىل مواصالت اإلمارات؟ ومتى؟

حظيت بفرصة العمل يف رشكتني ُتعّدان من أفضل وأعرق 

الرشكات يف الدولة حيث كنت أعمل قبل انضاممي ألرسة 

إنشاءات مشاريع سكنية  اإلمارات يف رشكات  مواصالت 

ثم  الدولة،  إمارات  جميع  يف  تعمل  وبرتول  وصناعية 

بتاريخ 01/05/2013، من  بالعمل يف املؤسسة  التحقت 

خالل إحدى رشكات التوظيف، وبداية عميل يف املؤسسة 

كانت كمهندس مشاريع إنشائية يف مركز إدارة املواقع، 

من  املستمر  الدعم  خالل  ومن  وبحمده  الله  وبفضل 

إدرايت املبارشة وتقديراً منهم لجهودي يف العمل، تدرجت 

أول  مشاريع  ملهندس  ترقيتي  متت  حيث  الرتفيعات  يف 

إىل مساعد  ثم  باملؤسسة،  التحاقي  واحد عىل  عام  بعد 

ترقيتي  متت   2016 عام  ويف  املواقع،  إدارة  مركز  مدير 

وتكليفي مبنصب مدير مركز إدارة املواقع وحتى اآلن.

كيف تقيم لنا تجربتك العملية مع املؤسسة؟

تجربة  اإلمارات  مواصالت  يف  العمل  يف  تجرتبتي  تعترب 

رائعة وفريدة، وأسهمت بشكل واضح يف تطوير خربيت 

العديد  إىل  إضافًة  والقيادية،  اإلدارية  ومهارايت  العملية 

من املعارف ومن جميع القطاعات واملؤسسات يف الدولة، 

الجغرايف  واالنتشار  املؤسسة  تنوع خدمات  ال سيام مع 

ال شك أن مواصالت اإلمارات تنمو بوترية متسارعة عاماً بعد آخر، وال يطال هذا النمو أعاملها وإيراداتها وحسب، 

وإمنا ميتد أيضاً ليشمل مواردها البرشية وأسطولها ومواقع العمل فيها وبناها التحتية بالكامل، األمر الذي يتطلب 

استجابة دامئة ورسيعة ومنهجية ملتطلبات هذا النمو، حيث يقع عبء ذلك عىل العديد من املراكز والوحدات 

النواحي  النمو من  ذلك  احتياجات  توفري  بنجاح الفت من  الذي متكن  املواقع  إدارة  مركز  التنظيمية، ال سيام 

اإلنشائية وبالتايل الحفاظ عىل وتائره ومعدالته املرتفعة..

 رواد التميز

عادل موسى
مدير مركز إدارة المواقع

“أكثر من %80 من مباني المؤسسة القائمة تمت صيانتها وتطويرها”

- تجرتبتي في العمل في مواصالت اإلمارات تجربة رائعة وفريدة، وأسهمت بشكل واضح في تطوير خبرتي 
العملية ومهاراتي اإلدارية والقيادية.

- المؤسسة خلية النحل.. والعمل بجّد وإخالٍص هو نهج جميع الموظفين.
- إن الجائزة التي حصلنا عليها خالل احتفال مواصالت اإلمارات للريادة 2018 كأفضل وحدة تنظيمية بنسبة 

رضا الموظفين هي أفضل جائزة حصلت عليها خالل مسيرة عملي بالمؤسسة.
- ما يزيد عن %80 من مباني المؤسسة القائمة تمت صيانتها وتطويرها وعليه يمكن استغاللها لمدة ال 

تقل عن عشرين عامًا إضافية.
- تم تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية في مجال االستدامة والمباني الخضراء في تصميم وتنفيذ 

جميع مشاريع المؤسسة.
- تمكن المركز من اعتماد زيادة العمر االفتراضي للمباني والمشاريع لتصل إلى ثالثين عامًا بداًل من عشرين عامًا 
بحسب النظام القديم، ما أسهم بشكٍل واضٍح في خفض تكاليف المواقع، وزيادة أرباح الوحدات التشغيلية.
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ومتكني املوظفني؟

حيث  النحل،  كخلية  دوائرها  وبجميع  املؤسسة  تعترب 

العمل بجّد وإخالٍص هو نهج جميع املوظفني، والتشجيع 

املؤسسة،  راسخة يف  ثقافة  املتواصل  التكريم  من خالل 

التكريم  برامج  تعدد  خالل  من  ترجمته  يتم  ما  وهو 

وبجميع  موظفيها  جميع  يشمل  والذي  املؤسسة  يف 

مستوياتهم ما يعزز الحوكمة والشفافية، تقديراً لدورهم 

دافعاً  يعد  ما  وهو  وبخدماتها،  باملؤسسة  االرتقاء  يف 

للجميع للعمل ولإلنجاز دون توقف.

يف  عميل  سنوات  خالل  دائم  بشكل  تكرميي  تم  وقد 

املؤسسة، وذلك من قبل اإلدارة العليا عالوًة عىل بعض 

الدوائر ومراكز األعامل، األمر الذي كان له كبري األثر يف 

نفيس، ودفع يب نحو املزيد من االجتهاد يف العمل.

ما أبرز التكرميات التي حصلت؟

املؤسسة  يف  عميل  سنوات  خالل  ترشفت  أسلفت؛  كام 

بعدد من التكرميات، والتي اعتربها مبثابة أوسمة وتقدير، 

حفل  أثناء  عليها  حصلنا  التي  األخرية  الجائزة  أن  وأرى 

مواصالت اإلمارات للريادة 2018 كأفضل وحدة تنظيمية 

عليها  حصلت  جائزة  أفضل  هي  املوظفني  رضا  بنسبة 

الواسع لها عىل مستوى الدولة، فضاًل عن طبيعة عميل 

وخربيت يف مجال اإلنشاءات والصيانة، حيث يتوجب علينا 

التعامل مع معظم الجهات الترشيعية ذات االختصاص يف 

مجال التشييد واإلعامر، كل ذلك أسهم يف إثراء معلومايت 

وتنفيذ  متابعة  يف  مساعديت  إىل  إضافًة  عالقايت،  وشبكة 

أعاميل وتطوير مهارايت كمدير مركز إدارة املواقع.

ما اإلضافة التي حصلت عليها من املؤسسة وماذا أضفت 

أنت لها؟

بدايًة ومنذ مبارشيت للعمل يف املؤسسة، تم ومن خالل 

دراسة متطلبات الدوائر اإليرادية وضع خطة عمل لرتقية 

الدولة  مستوى  للمؤسسة وعىل  التحتية  البنية  وتوسيع 

بأكملها ملواكبة النمو الحاصل يف نشاط املؤسسة ومراكز 

األعامل، وبعد اعتامدها من إدارة املؤسسة تم الحصول 

اختيارها  تم  التي  الجديدة  األرايض  من  العديد  عىل 

بشكل يغطي الدولة من حيث الجغرافيا، وبشكل يلبي 

متطلبات التشغيل، وعليه تم تحديد حجم ونوع البنية 

التحيتية املطلوبة من ورش ومباين إدارية وساحات إيواء، 

وقد أّثر ذلك عىل الصعيد الشخيص بشكل كبري وإيجايب، 

من حيث صقل شخصيتي وإكسايب العديد من املهارات 

وإثراء  التشغيلية  مهارايت  وتطوير  والقيادية،  اإلدراية 

معلومايت الهندسية.

أما عىل الصعيد املؤسيس واملجتمعي والعالقات اإلنسانية؛ 

فقد تطورت مهارايت يف االتصال والحوار مع اآلخرين، من 

خالل متابعاتنا اليومية ملتطلبات العمل مع الجهات ذات 

االختصاص عىل مستوى الدولة ما أكسبني خربة ومعرفة 

جيدة بهذه القطاعات ومتطلباتها، ورشوطها وإجراءات 

والدورات  الورش  يف  مشاركايت  جانب  إىل  لديها،  العمل 

التي تعقد من قبل تلك الجهات.

ورداً عىل سؤالكم بشأن ما الذي أضفته للمؤسسة؛ أعتقد 

أن املعني باإلجابة عىل هذا السؤال هو إدرايت املبارشة أو 

إدارة املؤسسة، ولكن ومن خالل عميل طوال السنوات 

الخمس املاضية، ميكنني القول أن أفضل ما تحقق كان 

مشاريع البنية التحتية، والتي تم تنفيذها بجهود فريق 

مركز إدارة املواقع، والذي يضم باقة متميزة من املهندسني 

بكوين  وأترشف  معهم  بالعمل  ترشفت  الذين  الزمالء 

مسؤول عن توجيه جهودهم ملا فيه مصلحة للمؤسسة.

املبارش  مديري  تقدير  خالل  من  ذلك  مثار  جنيت  وقد 

عىل  الرسيعة  بالرتقيات  متثل  والذي  املؤسسة،  وإدارة 

امتداد مسرية عميل، وال شك أن تلك الرتقيات تعود إىل 

سلوكنا كفريق عمل يف مركز إدارة املواقع للمسلك والتوجه 

الذي ارتأته املؤسسة نحو التقدم والرقي واالستدامة يف 

مجال النقل والخدمات عىل مستوى الدولة.

من  اإلمارات  مواصالت  يف  العمل  بيئة  إىل  تنظر  كيف 

وتحفيز  واإلنتاج  واإلبداع  العمل  تشجيع  نسبة  حيث 
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عىل منو قطاعات الخدمات وملواكبة التطور العمراين يف 

الذي  األمر  وهو  جديدة،  مدن  إنشاء  تم  حيث  الدولة 

يستدعي حضور املؤسسة فيها من خالل تقديم خدمات 

يزداد  أن  املتوقع  فمن  وعليه  والصيانة،  والتأجري  النقل 

إىل  ليصل   2019 العام  نهاية  مع  املؤسسة  مواقع  عدد 

وبأفضل  املتكاملة،  التحتية  بالبنية  مجهزاً  موقعاً   44

املواصفات العاملية يف مجال التشييد واالستدامة.

كام إن العمل جاٍر بالتنسيق مع الدوائر ذات االختصاص 

يف إمارات الدولة لتخصيص أراٍض جديدة لصالح املؤسسة 

استكامالً لخطة التوسع، وبناًء عىل نتائج دراسات الجدوى 

االقتصادية والنمو املتوقع للمؤسسة.

كيف يتم تطوير البنى التحتية واملباين الخدمية لتواكب 

طبيعة الخدمات التي تقدمها مواصالت اإلمارات وتعزز 

انتشارها الجغرايف ومنوها املستقبيل؟

لضامن خفض التكاليف وللمحافظة عىل أصول املؤسسة 

بندين  املواقع تحت  إدراة  تندرج مشاريع مركز  القامئة 

رئيسيني هام:

أوالً: املواقع القامئة:

بهدف  القامئة  واملنشآت  للمباين  صيانة  مشاريع   .1

التشغييل،  عمرها  ولزيادة  عليها،  واملحافظة  استدامتها 

حيث يزيد عمر بعض مباين املؤسسة عن عرشين عاماً، 

وعليه متت دراسة حالة كل مبنى عىل حدة، وتم إجراء 

التصاميم املطلوبة للصيانة اإلنشائية واملعامرية املطلوبتني 

من خالل استخدام أفضل املواد وتكليف أفضل املقاولني، 

إضافًة إىل ترقية جميع األنظمة الكهروميكانيكية، حيث 

املؤسسة  مباين  من  يزيد عن 80%  ما  بأن  القول  ميكن 

استغاللها  ميكن  وعليه  وتطويرها  صيانتها  متت  القامئة 

ملدة ال تقل عن عرشين عاماً إضافية.

2. مشاريع إنشائية توسعية، سواًء إنشاء مباين جديدة أو 

توسعة وتطوير مباين قامئة.

ثانياً: املواقع الجديدة )أراٍض جديدة(:

من  جديٍد  عدٍد  تخصيص  تم  سابقاً؛  اإلشارة  متت  كام 

الدولة، وعليه تم عمل  األرايض للمؤسسة عىل مستوى 

متطلبات  بحسب  متكاملة  محطات  إلنشاء  تصاميم 

املطلوبة  التحتية  البنية  توفري  مع  اإليرادية  الدوائر 

وبأفضل املواصفات الهندسية العاملية.

رشكة  بتكليف  املؤسسة  قيام  إىل  اإلشارة  تجدر  كام   

الصيانة  متطلبات  بتنفيذ  وتقوم  تراقب  خاصة  صيانة 

الوقائة والدورية لجميع مواقع وأصول املؤسسة لضامن 

استدامتها واملحافظة عليها.

تتبنى دولة اإلمارات معايري بيئية مستدامة يف مختلف 

تواكب  هل  الحديثة،  املباين  إنشاء  يف  السيام  املجاالت 

مواصالت اإلمارات هذه التوجهات؟ وكيف؟

رئيس  معايل  وبشهادة  باملؤسسة،  عميل  مسرية  خالل 

مجلس إدارة املؤسسة الذي ترشفت بتسليمه الجائرة يل 

خالل االحتفال.

كيف تواكبون يف إدارة املواقع النمو املستمر ملواصالت 

يف  رائدة  استثامرية  كمؤسسة  عام  بعد  عاماً  اإلمارات 

قطاع النقل والتأجري؟

حيث  الدولة  إمارات  جميع  يف  املؤسسة  مواقع  تتوزع 

بلغ عدد املواقع خالل العام 2016 ثالثني محطًة وفرعاً 

وكام  التشغيل،  متطلبات  يلبي  جغرايف  بشكل  موزعة 

وأعامل  أنشطة  منو  متطلبات  عىل  وبناًء  سابقاً  أرشنا 

منو  يصاحبه  والذي  األعامل  ومراكز  اإليرادية  الدوائر 

العمليات  وعدد  املؤسسة  وأسطول  البرشي  الكادر  يف 

الرشيك  متطلبات  لتلبية  السعي  عن  فضاًل  التشغيلية، 

اإلسرتاتيجي للمؤسسة يف إمارة أبوظبي – إدارة ترخيص 

دراسة  متت  فقد  أبوظبي،  رشطة   – والسائقني  اآلليات 

جميع االحتياجات وحرص جميع البيانات والنمو املتوقع 

عرب  ذلك  ترجمة  متت  وعليه  القادمة،  السنوات  خالل 

الفنية  الخدمات  وورش  اإلدراية  للمباين  تصاميم  توفري 

ومراكز الفحص الفني، حيث تنقسم املشاريع اإلنشائية 

تتوفر  والتي  القامئة  املؤسسة  مواقع  داخل  إىل مشاريع 

يف  ومشاريع  لإلنشاء،  استغاللها  ميكن  مساحات  فيها 

أراٍض جديدة تم الحصول عليها من خالل التنسيق مع 

الجهات املختصة لزيادة التوسع الجغرايف للمؤسسة بناًء 
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يتجىل يف ضامن  آخر  يومياً  تحدياً  املركز  يف  نواجه  كام 

املحافظة عىل هوية املؤسسة وااللتزام بتنفيذ مشاريعنا 

مختلف  مع  تعاملنا  من  الرغم  عىل  املستهدفات  وفق 

الجهات الترشيعية ذات العالقة مبجال التشييد والتعمري، 

إمارات  باختالف  وإجراءاتها  قوانينها  تختلف  والتي 

الدولة.

إكامل  فهي  لدي،  املستقبلية  الخطط  أهم  يخص  وفيام 

معلومايت  وإثراء  والدكتوراة(،  )املاجستري  العليا  دراستي 

وخربايت، وترجمة ذلك من خالل عميل وتقديم خدمايت 

للمؤسسة.

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

أكرث يشء أحبه يف العمل تكامل اإلجرءات وسهولتها ما 

أن عملنا  العامة بشكل خاص، السيام  اإلدارة  بني قسام 

وبشكل  والتنظيمية  اإلدارية  الوحدات  مبعظم  مرتبط 

تلك  املحافظة عىل  العامة، وهنا أمتنى  اإلدارة  خاص يف 

السمة والسعي املستمر لتطويرها، إذ ال شك أن سهولة 

اإلنجاز ودقته، وبالتايل ضامن  التواصل تؤدي إىل رسعة 

تلبية متطلبات كل من املتعامل الداخيل والخارجي عىل 

حد سواء. 

وإنجاز  املواعيد  احرتام  عدم  فهو  أحبه  ال  الذي  أما 

املتابعات املرتبطة بعمل مركز إدارة املواقع مع اإلدارات 

والوحدات التنظيمية األخرى، ألنه ينعكس بشكل واضح 

أو  الداخيل  للمتعامل  املقدمة  خدماتنا  مستوى  عىل 

الخارجي.

ما  مبراجعة  قيامي  إىل  أشري  أن  هنا  املفيد  من  ولعله 

يحدث معي يومياً، إذ أعترب ذلك مبثابة محاكمة للذات 

باإلنجازات املحققة يف ذلك  وتصويب لألخطاء، واعتزاز 

اليوم ودافع لإلنجاز يف الغد.

ما هي هوايات عادل التي ميارسها يف أوقات الفراغ؟

إن عميل هو أفضل هوايايت، حيث أقيض معظم وقتي يف 

العمل، أما أوقات الفراغ املحدودة لدي فأفّضل قضاءها 

ومصدر  حيايت،  يف  يل  الرئييس  الداعم  ألنها  عائلتي،  مع 

فخري واعتزازي وقويت، وما يتبقى بعد ذلك أستثمره يف 

القراءة والسباحة وامليش.

كلمة أخرية..

االستضافة  لهذه  واالمتنان  الشكر  بجزيل  إليكم  أتقدم 

الكرمية، وأمتنى لكم املزيد من التقدم واالنجاح ملا فيه 

لنا جميعاً،  كمظلة حاضنة  اإلمارات،  مواصالت  مصلحة 

وكأرسٍة واحدٍة تسهم يف مسرية دولتنا الحبيبة وتستجيب 

القيادة الرشيدة يف العمل الدؤوب من أجل  لتوجيهات 

الحفاظ عىل املواقع الريادية للدولة عىل املستوى العاملي.

التزمت مواصالت اإلمارات بصفتها أكرب مؤسسة اتحادية 

التنمية  نحو  الحكومة  بتوجهات  الدولة  مستوى  عىل 

التعميري والتشييد،  املستدامة واملباين الخرضاء يف مجال 

مبتطلبات  املؤسسة  التزام  خالل  من  جلياً  ذلك  ويتضح 

حيث  االستدامة   – العمراين  للتخطيط  أبوظبي  مجلس 

اللؤلؤة  نظام  تحت  املؤسسة  مشاريع  جميع  إدراج  تم 

الواحدة ضمن تصنيف املجلس، وعليه تم تطبيق أفضل 

واملباين  االستدامة  العاملية يف مجال  واملامرسات  املعايري 

املؤسسة،  مشاريع  جميع  وتنفيذ  تصميم  يف  الخرضاء 

فعالية  وزيادة  الكربونية  البصمة  خفض  يف  يسهم  ما 

العمليات التشغيلية وعمر املباين.

املؤسسة  إدارة  ارتأت  بذلك؛ حيث  املؤسسة  تكتِف  ومل 

تطبيق متطلبات االستدامة عىل جميع مشاريع املؤسسة 

ويف جميع إمارات الدولة إمياناً بتوجهات الدولة يف هذا 

املجال.

انتهجت دولة اإلمارات سياسة اإلبداع واالبتكار والسعادة 

بيئة  يف  التوجهات  هذه  وظفتم  كيف  العمل،  بيئة  يف 

العمل لديكم؟

ال شك أن التزام املؤسسة ممثلة بإدارتها بسياسة اإلبداع 

قد  يومية؛  وثقافة  عمل  وكأسلوب  كنهج  واالبتكار 

انعكس بشكل واضح عىل أداء والتزام جميع الوحدات 

العمليات  معظم  يف  ذلك  تطبيق  نحو  التنظيمية 

منظومة  من  كجزء  وبدورنا  والتشغيلية،  التنظيمية 

العمل يف املؤسسة، نذكر هنا عىل سبيل املثال ال الحرص 

متكاملة  هندسية  دراسة  إعداد  خالل  من  املركز  متكن 

يف  العاملية  واملراجع  املواصفات  أفضل  عىل  وباالعتامد 

مجال التشييد والتعمري من اعتامد زيادة العمر االفرتايض 

للمباين واملشاريع لتصل إىل ثالثني عاماً بدالً من عرشين 

عاماً بحسب النظام القديم، حيث حصلت املؤسسة عىل 

اعتامد مجلس اإلدارة عىل تلك الدراسة، ما أسهم بشكٍل 

واضٍح يف خفض تكاليف املواقع، وبخفض قيمة اإلهالك 

الوحدات  أرباح  زيادة  إىل  بدوره  أدى  ما  لها،  السنوي 

التشغيلية.

خططكم  أهم  وما  واجهتكم؟  التي  التحديات  أبرز  ما 

املستقبلية؟

مع إرشاقة كل صباح، أعترب نفيس يف تحٍد جديد لتحقيق 

تلبية  يف  نجاحنا  يتجىل  حيث  اليوم،  نهاية  يف  النجاٍح 

متطلبات الدوائر اإليرادية من متطلبات املواقع والبنية 

كبرية  يومية  تحديات  نواجه  املركز  يف  ونحن  التحتية، 

الجغرايف  وانتشارها  املؤسسة  خدمات  تنوع  عن  تنجم 

وتعدد متعامليها، ولهذا فإن تلبية متطلباتهم تعترب غايتنا 

تقدم خدماتها  استثامرية  مؤسسة  أننا  سيام  ال  وهدفنا 

لباقة متميزة من املتعاملني، وال شك أن نجاح أي مؤسسة 

مرتبط مبدى رضا املتعامل عن مستوى خدماتها.
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مواصالت اإلمارات تكرم موظفيها المشاركين
في إخالء روضة الورود برأس الخيمة من الطلبة

املتعاملني وأولياء األمور عن الخدمات التي تقدمها 

إن  املدريس؛ حيث  النقل  املؤسسة، خاصة يف مجال 

عىل  مؤمتنني  واملرشفات  املدرسية  الحافالت  سائقي 

سالمة أبنائنا الطلبة وأمنهم.

وأشار الرئيس التنفيذي للعمليات إىل قيام املؤسسة 

سائقي  بتأهيل  لها  التابع  التدريب  مركز  خالل  من 

النقل املدريس ومرشيف النقل والسالمة بصفة دورية، 

وفق حزمة من الربامج والدورات التدريبية املعتمدة، 

مبا يضمن تقديم خدمات النقل واملواصالت وخاصة 

املثىل،  بالصورة  املدريس  النقل  خدمات  منظومة 

املعتمدة  التدريبية  الدورات  حقيبة  تتضمن  حيث 

الدفاع  يف  دوراٍت  واملرشفات  للسائقني  املركز  يف 

والتعامل  القيادة  وفن  األولية،  واإلسعافات  املدين، 

إخالء  وكيفية  أمور،  وأولياء  طلبة  من  اآلخرين  مع 

الحافلة والتعامل مع الطوارئ، وغريها من املجاالت 

التي تنمي معارفهم وقدراتهم، مؤكداً بأن مشاركتهم 

وحسن تعاملهم مع حادثة الحريق هي إحدى مثار 

الربامج التدريبية التي تم تأهيلهم خاللها.

اإلداري  الطاقم  بتكريم  الحفل  الكندي  واختتم 

والسائقني  الخيمة  برأس  املدرسية  املواصالت  لفرع 

عىل  مثنياً  اإلخالء،  عملية  يف  املشاركني  واملرشفات 

بها،  يقومون  التي  األدوار  وعظم  البطويل،  موقفهم 

يف  العاملني  ألقرانهم  وقدوة  مرشفاً  مثاالً  واعتربهم 

املجال نفسه.

المسؤولية المجتمعية

السائقني  من  مجموعة  اإلمارات  مواصالت  كرمت 

املدرسية  املواصالت  فرع  يف  العاملني  واملرشفات 

الحكومية برأس الخيمة، واملشاركني يف عملية إخالء 

السلطات  مع  بالتعاون  الطلبة  من  الورود  روضة 

األمنية املختصة لدى نشوب حريق يف مرسح الروضة 

يف مايو املايض.

التنفيذي  الرئيس  الكندي  عبدالله  املهندس  وأفاد 

ألقاها  التي  كلمته  اإلمارات يف  للعمليات مبواصالت 

خالل الحفل املقام يف مرسح اإلدارة العامة للمؤسسة 

املدير  الغفيل  سويف  بن  عبدالله  بحضور  بديب 

املدير  صقر  وحنان  املدريس  النقل  لدائرة  التنفيذي 

التنفيذي للخدمات املؤسسية، ومدراء الفروع ولفيف 

عىل  حريصة  اإلمارات  مواصالت  بأن  املوظفني،  من 

تكريم أصحاب اإلنجازات النوعية، والذين يسهمون 

يف  احرتافيتهم  أثبتوا  واملرشفات  السائقني  •الكندي: 

التعامل مع الحالة.

•املؤسسة تؤهل سائقي ومرشيف النقل املدريس وفق 

حزمة من الربامج والدورات التدريبية املعتمدة

اإلمارات  ملواصالت  املؤسسية  الصورة  تعزيز  يف 

ويعكسون رسالتها وأدوارها املجتمعية.

واعترب الكندي السائقني واملرشفات املشاركني يف عملية 

تسجيل  دون  وطالبة  طالباً   176 من  الروضة  إخالء 

الحفاظ  أبطاالً يسهمون يف  قيايس؛  إصابات يف زمن 

الحافلة  يف  ليس  الطلبة،  أبنائنا  وسالمة  أمن  عىل 

ما  ذلك،  يقتيض  مكان  أي  بل يف  املدرسية فحسب؛ 

وجهودهم  ترصفهم  عىل حسن  تقديرهم  استوجب 

وعطائهم الالمحدود، مشرياً إىل أن مثل هذه املواقف 

العايل االحرتايف واملهني لدى فريق  تعكس املستوى 

عمل مواصالت اإلمارات، وهو ما يعزز من ثقة ورضا 
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2.5 مليون درهم خصصت للرعايات المادية والعينية

»مواصالت اإلمارات«: 22 فعالية ومبادرة في عام الخير
الربع  التطوع خالل  بعنوان مفهوم  تقديم محارضة 

الرابع من العام. ومبادرة من »أجلكم« بالتعاون مع 

بزيارة  الخريية  والجمعيات  العام  النفع  جمعيات 

واملساهمة  الشاملية  املناطق  يف  واملرافق  املنازل 

مبادرة  يف  متطوعني   5 شارك  كام  الصيانة.  بأعامل 

»رمم« بالتنسيق مع جمعية اإلحسان الخريية لصيانة 

املنازل القدمية يف ثالث إمارات ديب، الشارقة، عجامن، 

ويف إطار املبادرة نفسها شارك 10 متطوعني بصيانة 

املنازل القدمية بإمارة أم القيوين، إضافًة إىل مشاركة 

6 متطوعني يف فعاليات مجتمعية بإمارة رأس الخيمة 

بالتنسيق مع جمعية دار الرب.

متطوعاً،   150 أمان  رمضان  مبادرة  يف  شارك  وفيام 

تضمنت مبادرة »تراحموا« توفري األغطية واملعاطف 

بالتعاون مع جمعية  الشتاء  للمحتاجني خالل فصل 

دار الرب، ومبوجبها تم توزيع 200 معطٍف ملحدودي 

الدخل من فئة السائقني والفنيني خالل شهر يناير.

ويف مبادرة »كسوة العيد« تم توزيع 200 علبة عىل 

»إفطار صائم«، وتم  مبادرة  املتعففة، وكذلك  األرس 

فيها إفطار 500 صائٍم يف شهر رمضان، باإلضافة إىل 

املري الرمضاين، حيث تم توفري احتياجات ومستلزمات 

شهر رمضان لألرس املتعففة عىل مستوى الدولة.

الحافلة الوطنية املجانية

بتوفري  املعنية  الوطنية«  »الحافلة  مبادرتها  ضمن 

اإلمارات  مواصالت  وفرت  املجاين،  املجتمعي  النقل 

الطالبية  املراكز  من  العديد  لخدمة  حافلة   100

وجمعيات النفع العام، حيث متكنت عىل مدى العام 

من زيادة عمليات النقل التي قدمتها بنسبة 3.5% 

مقارنًة بعام 2016، إذ نفّذت 778 عملية نقل لـ 204 

جهات مختلفة.

 الرعايات املادية والعينية

استفاد من برنامج الرعايات املادية والعينية لخدمة 

مبوجبه  وتم  وأهلية،  حكومية  جهة   22 املجتمع 

مجاالت  درهم، شملت  مليون   2.5 من  أكرث  تقديم 

والنقل  والصحة  والسالمة  واالبتكار  والتعليم  الدعم 

واملواصالت وغريها.

المسؤولية المجتمعية

 ،2017 العام  خالل  اإلمارات  مواصالت  نظمت 

والجهات  االسرتاتيجيني  رشكائها  مع  وبالتعاون 

 18 منها  ومبادرة  فعالية   22 من  أكرث  املجتمعية، 

مبادرة جرى تنفيذها عرب إدارات املؤسسة وفروعها 

وذلك  وإماراتها،  الدولة  مناطق  كامل  عىل  املمتدة 

استجابة إلعالن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2017 عاما 

للخري يف دولة اإلمارات.

املؤسسة  أصدرته  الذي  االستدامة  تقرير  وحسب 

»االستثامر  عنوان  تحت   ،2017 املايض  العام  عن 

مبادرات  تنوعت  فقد  والتزام«،  تفوق  واالستدامة.. 

عام الخري ضمن ثالثة محاور، هي: ترسيخ املسؤولية 

املجتمعية يف مؤسسات القطاع الخاص لتؤدي دورها 

التنموية، 6  يف خدمة الوطن واملساهمة يف مسريته 

مبادرات، يف ترسيخ روح وبرامج التطوع التخصصية 

يف كافة فئات املجتمع لتمكينها من تقديم خدمات 

حقيقية ملجتمع اإلمارات واالستفادة من كفاءاتها يف 

الوطن  خدمة  لرتسيخ  مبادرات  و5  املجاالت،  كافة 

الشخصية  سامت  كأحد  الجديدة  األجيال  لدى 

اإلماراتية، و3 مبادرات تضمنت تشكيل فريق تطوعي 

والفعاليات  املناسبات  يف  للمشاركة  املؤسسة  ميثل 

الدولة، فضاًل عن  والخارجية عىل مستوى  الداخلية 
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أخي القارئ:

الخيار للركوب يف إحدى طائرتني، يقود أحدهام طّيار يتّم تدريبه وتأهيله بشكل مستمر،  إذا تّم منحك 

ويقود الطائرة األخرى طّيار مل يتم تدريبه، فأّي الطّيارين ستختار؟.

وإذا تّم منحك الخيار للعالج من أحد طبيبني، أحدهام مستمر يف التدريب واالطالع عىل كل ما هو جديد 

يف عامل الطب، وطبيب آخر مل يتم تدريبه، فأّيهام ستختار؟.

وكذلك يف قطاع النقل، إذا تّم منحك الخيار يف التعامل مع مؤّسسة، تقوم بتدريب سائقيها وتأهيلهم بشكٍل 

مستمر، وتضطلع يف توفري جميع أسباب السالمة لهم وملنقوليها، ولديها مركز تدريبي محرتف، وبني التعامل 

عبدالله املدحاين 

مدير مركز مواصالت اإلمارات للتدريب

أولوياتها، فضاًل أن يكون لديها مركز تدريبي  بتدريب سائقيها وال تضع ذلك ضمن  مع مؤّسسة ال تهتم 

متخصص، فأّي املؤّسستني ستختار؟.

يعيش عاملنا اليوم ثورة شاملة يف جميع مجاالت الحياة، االقتصادّية، واالجتامعية والتكنولوجية والصناعية، 

األمر الذي يرتتب عليه التغيري املستمر يف أنظمة العمل باملؤسسات، وما يستوجبه ذلك من رضورة يف إعادة

 تنمية القوى العاملة ملواجهة تلك التغريات واستيعابها والتكيف مع مقتضياتها.

يف  املشاركة  العاملة  القوى  أداء  كفاءة  عىل  كبري  حدٍّ  إىل  غاياتها  تحقيق  يف  تعتمد  الناجحة  فاملؤسسات 

عملياتها، وعىل قدراتها يف االنتاج والتكيف مع مستويات التقنية املستخدمة يف بيئة العمل لديها، األمر الذي 

جعل من اإلعداد والتأهيل الجيد للقوى العاملة هو األساس الذي ميّكنها من الوصول إىل غاياتها وأهدافها، 

فالتدريب إذن هو الصامم وهو الطريق الفاعل وأداة منتجة تساهم مع غريها من أدوات االنتاج يف توفري 

مستويات متطورة من القدرة والتمّيز يف األداء ومبا يلبي االحتياجات الفعلّية لجميع القطاعات الحكومّية 

واالستثامرّية يف الحارض واملستقبل.

وللحديث بقّية،،
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