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النشرة اإللكترونية الشهرية

أﻛــ ﻣــﻦ  1.5ﻣﻠﻴــﻮن
رﺣﻠــﺔ ﻧﻔﺬﺗﻬــﺎ أﺟــﺮة
ﻣﻮاﺻــﻼت اﻣــﺎرات 
أﺑﻮﻇﺒــﻲ ﺧــﻼل اﻟﻨﺼــﻒ
اول ﻣﻦ 2018

اﻟـــﻤﺆﺳﺴـــــﺔ ﺗﻨﻘـــﻞ
أﻛﻣﻦ  83ﻣﻠﻴﻮن ﺟﺎﻟﻮن
ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺒوﻟﻴﺔ ﺧﻼل
اﻟﻨﺼــــﻒ اول ﻣﻦ 2018

ﻣﻮاﺻــﻼت اﻣــﺎرات ﺗﻘﻴﻢ 1260ﻣﻠﻔ ﻣﺸــﺎرﻛ
 ﺟﺎﺋــــﺰة اﻟﺴﻼﻣــــــﺔ واﻟﺑﻴــــﺔ اﳌﺮورﻳـــــﺔ

رؤﻳﺘﻨﺎ ..ΩGóà°ùe ƒ‰h á∏eÉµàe äÓ°UGƒe

مـــــحتويــــــات العــــــدد
نشرة شهرية تصدرها إدارة االتصال الحكومي

اإلشراف العام

مواصالت اإلمارات تطلق المرحلة الثانية
من مشروع األرشفة اإللكترونية

حنـان محمد صقر

مدير التحرير
عبد اهلل محمد حسن

هيئة التحرير
هند شاكر
حسام عرفة

الرؤية

إيمان األميري

مواصالت متكاملة ونمو مستدام.

تحول  320مركبة
مواصالت اإلمارات
ّ
للعمل بالغاز الطبيعي في  6أشهر

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

يوسف كداو
“ نحن أبناء زايد والبد أن نواصل بناء
الدولة التي أسسها زايد “

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

الموقع اإللكترونيwww.et.gov.ae :

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

أسطول يضم  118مركبة بترولية مخصصة لنقل المواد البترولية تعمل على مدار الساعة

مواصالت اإلمارات تنقل أكثر من  83مليون جالون من المواد
البترولية خالل النصف األول من 2018
كشفت مواصالت اإلمارات عن قيامها بنقل أكرث عن 83
مليون جالون من املواد البرتولية خالل النصف األول
من العام الجاري من خالل مركزها “اإلمارات للخدمات
اللوجستية” ،منها  899673جالون وقود طائرات و 82.7
مليون جالون برتول وديزل ،مقارنة بنقل  77مليون جالون
خالل نفس الفرتة من العام املايض.
وأفاد وليد املهريي املدير التنفيذي لدائرة النقل والتأجري
مبواصالت اإلمارات ،بأن املؤسسة تحرص خالل تقديم
خدماتها يف مجال النقل البرتويل عىل تطبيق أعىل مستويات
األمن والسالمة والجودة املحلية والعاملية ،مجسدة قيمها
املؤسسية املتمثلة يف األمن والسالمة وتقديم خدمات
تتميز بالكفاءة واالحرتافية ،حيث يتم نقل املواد البرتولية
والكياموية ضمن منطقة جغرافية واسعة متتد من املنطقة
الغربية يف أبوظبي إىل اإلمارات الشاملية ،من خالل كوادر
مدربة ومؤهلة لتلبية االحتياجات الحالية واملستقبلية
لنخبة من العمالء املتميزين يف الدولة.
وأكد املهريي ،بأن املؤسسة نالت خالل العام املايض عىل
االعرتاف الدويل يف مجال تقديم الخدمات اللوجستية
لقطاع نقل البرتوكيامويات والكيامويات ،بعد حصولها
عىل شهادة “النظام الخليجي لتقييم االستدامة والجودة-
 ”SQAS Gulfواملعتمدة من قبل االتحاد الخليجي
5
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للبرتوكيامويات والكيامويات  ،GPCAإىل جانب عضويتها
يف جمعية الشحن واملناولة العاملية ،مشرياً إىل أن ذلك قد
انعكس إيجاباً عىل ثقة عمالء املؤسسة بخدمات النقل
التي تقدمها ال سيام يف مجال النقل البرتويل ،باعتبار
أن الشهادة هي مبثابة اعرتاف دويل باهتامم مواصالت
اإلمارات لتقديم الخدمات اللوجستية بأعىل معايري الجودة
واالستدامة العاملية ،ومبا يتوافق مع توجهات االستدامة
البيئية والتنمية االقتصادية يف الدولة.
وتفصي ًال ،أوضح املدير التنفيذي لدائرة النقل والتأجري بأن
مركز اإلمارات للخدمات اللوجستية عمل كذلك عىل نقل
 11075طن من اللدائن البالستيكية و  43200طن من
الكربيت السائل و 10058طن من فلورايد االملنيوم لصالح
عمالئه يف مختلف مناطق الدولة.
وكنظام احرتازي حرصت املؤسسة عىل تجهيز خطة

للطوارئ واألزمات بالتنسيق مع العميل لبيان تفاصيل
اإلجراءات الواجب اتباعها يف الحاالت الطارئة ،وفقاً
الشرتاطات السالمة والبيئة ونظام الجودة املتبع ،وذلك
عرب حزمة من اإلجراءات املوثقة واملعتمدة بشأن األعامل
اليومية منها عمليات النقل وأعامل الصيانة.
وأضاف املهريي ،ك ّرس مركز مواصالت االمارات للخدمات
اللوجستية جهوده خالل تقديم خدماته عىل تطبيق أعىل
املعايري واملواصفات حسب اختالف نوع املواد التي يتم
نقلها ،وذلك وفق متطلبات عدد من الجهات الرائدة
ذات العالقة يف هذا املجال منها وزارة الداخلية ،وهيئة
املواصفات واملقاييس ،وجهاز حامية املنشاءات الحيوية
والسواحل ،وإدارة الدفاع املدين ،وإدارة املرور والرتاخيص،
وهيئة الصحة ،والتنمية االقتصادية ،ودائرة النقل ،معرباً
عن تطبيق املركز ألفضل املامرسات التي تضمن سالمة
األفراد والعمالء واملواد املنقولة واملنشآت البرتولية ،وذلك
يف ظل التعامل مع املواد البرتولية والكياموية الحساسة
مبختلف مشتقاتها مثل الديزل ،ووقود الطائرات ،والكربيت
السائل ،ومواد اللدائن البالستيكية.

ويحرص مركز الخدمات اللوجستية وبشكل متواصل عىل
تنفيذ برامج صيانة دورية ووقائية للمركبات والصهاريج،
إضافة إىل تأهيل وتدريب سائقيه والعاملني لديه يف هذا
القطاع عىل مهارات القيادة اآلمنة لنقل مثل هذه املواد
خاصة يف مختلف أنوع الظروف الجوية التي متر بها
الدولة ،إضافة إىل تأهيلهم يف برامج متخصصة يف الطوارئ
واألزمات واإلسعافات األولية وغريها.
وقال املهريي بأن املركز يقدّم خدماته لنخبة من
الرشكات العاملة يف الحقل البرتويل والصناعات الكياموية
والبرتوكيمياويات ،ويعمل عىل إدارة وتشغيل وصيانة
أسطول املركبات الثقيلة املتخصصة يف نقل صهاريج نقل
الكربيت السائل ،وصهاريج املنتجات البرتولية ،ومختلف
خدمات نقل النفط والغاز للرشكات الحكومية والخاصة،
وذلك عىل مدار  24ساعة وطيلة أيام األسبوع وبنظام
الدوريات ،ويتبع املركز  118مركبة مخصصة لنقل املواد
البرتولية 130 ،سائقاً مؤه ًال لنقل مثل هذه املواد ،إضافة
لتخليص ونقل  104شحنة تضمنت محسنات وإضافات
للزيوت ومواد أخرى متنوعة بوزن إجاميل بلغ  574طن.
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تدريب  31,941سائق ومشرفة خالل العام الدراسي الماضي 2017-2018

تدريبية متخصصة لسائقي ومشرفات النقل المدرسي استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2018-2019
مواصالت اإلمارات تنفذ برامج
ّ
يف إطار جهوده املتواصلة لتعزيز ورفع مستويات السالمة
املرورية ،يستعد مركز مواصالت اإلمارات للتدريب أحد
ملؤسسة مواصالت اإلمارات
املراكز االستثامر ّية التابعة ّ
لتنفيذ برامج تدريب ّية وتوعو ّية متخصصة ومك ّثفة لجميع
السائقني واملرشفات استعداداً للعام الدرايس الجديد.
وقال السيد بدر العطار املدير التنفيذي لدائرة الخدمات
اللوجستية ،أن املؤسسة وضمن جهودها لتقديم خدمات
النقل املدريس وفق أعىل معايري السالمة واالنتظام ،تعمل
وبشكل دوري عىل تأهيل سائقيها ومرشفيها يف برامج
ودورات تدريبية ،يف مختلف العمليات واالجراءات الالزمة
يف الصحة والسالمة املرورية واألخالقيات املهنية والتعامل
مع الطلبة من مختلف املراحل الدراسية ،لضامن سالمة
أبنائنا الطلبة خالل الرحلة املدرسية.
وأوضح العطار إىل أن مركز مواصالت اإلمارات للتدريب
عمل وبالتنسيق مع دائرة النقل املدريس يف املؤسسة،
عىل تدريب  31941متد ّرب ،منهم  21686سائقاً
و 10255مرشفة خالل العام الدرايس  2017/2018ويف
برامج تدريب ّية تخصصية مختلفة تشمل إجراءات إخالء
الحافلة واستخدام أبواب الطوارئ يف الحافالت املدرس ّية
وقت الطوارئ ،واإلسعاف األ ّويل وإطفاء الحريق ،وبرامج
تدريب ّية وتوعو ّية يف مجال السالمة املرور ّية ،ويف مجال
السالمة الفن ّية للحافالت وكيفية التعامل مع أنظمة
الصيانة الوقائ ّية للحافالت وكيف ّية التعامل مع حاالت
7
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األعطال املفاجئة ،وكذلك التدريب عىل كيفية التعامل
مع نقل أصحاب الهمم ،وكذلك التوعية بترشيعات النقل
املدريس املعتمدة من قبل الجهات الترشيع ّية مبختلف
الخاصة مبعالجة والح ّد
إمارات الدولة ،والربامج التدريب ّية
ّ
الخاصة بكيف ّية
من حوادث الطرق والوقاية منها ،والربامج ّ
التعامل مع الطلبة وتحمل ضغوط العمل والترصف يف
أوقات الطوارئ.
وأشار ّ
العطار إىل ّأن هذه الربامج من شأنها تأهيل هذه
الفئة املهمة يف تحقيق أقىص درجات السالمة واألمان
ألبنائنا الطلبة عىل وجه الخصوص ومستخدمي الطريق
بشكل عام ،مشرياً إىل األهمية التي توليها مواصالت
اإلمارات لتدريب سائقيها ،وتعزيز كفاءتهم ،ورفع مستوى
وعيهم بأفضل املامرسات العاملية واملعتمدة يف تقديم
الخدمة ،التي تضمن راحة املتعاملني وتحقيق سعادتهم،
الس ّيام فلذات أكبادنا من الطلبة.
ورصح املدير التنفيذي لدائرة الخدمات اللوجستية،

أن مركز التدريب أدخل ضمن نطاق عمليات التدريب
باإلضافة لسائقي النقل املدريس ومرشفات النقل
والسالمة -سائقي مركبات األجرة ،والليموزين ،وسائقي
النقل البرتويل ،وسائقي قطاع الخدمات اللوجست ّية من
داخل املؤسسة وخارجها ،وتدريب سائقي جميع الوزارات
واملؤسسات االتحاد ّية واملحل ّية املرتبطة بتعاقد
والهيئات
ّ
املؤسسة ،وتشمل خدمات التدريب املقدّمة من املركز
مع ّ
مجاالت تدريب ّية تخصصية مختلفة منها السالمة املرور ّية،
والربوتوكوالت الرسم ّية ،والترشيفات والضيافة ،والتعامل
مع كبار الشخص ّيات ،والتدريب عىل إطفاء الحريق
باستخدام جهاز اإلطفاء الذيك.
من جانبه أعرب السيد عبدالله املدحاين مدير مركز
مواصالت اإلمارات للتدريب ،بأن الجهود املبذولة لتوسيع
نطاق التدريب ،تعكس التزام مواصالت اإلمارات بتبنّي

وتطوير منظومة الخدمات املقدمة والتي تعزز مستوى
السالمة وصوالً إىل تحقيق نقل آمن ومستدام لجميع
املنقولني ،وترسيخ ثقافة السالمة املرورية بني سائقيها
وباقي رشائح املجتمع.
تم اعتامده من قبل
وأفاد املدحاين بأن مركز التدريب ّ
الجهات الترشيع ّية بالدولة وتم اعتامده من قبل الجمع ّية
امللك ّية الربيطان ّية للح ّد من الحوادث وجاري مواصلة
املتخصصة يف مجال
االعتامد من بعض املنظامت الدول ّية
ّ
التدريب ،كام ّأن مركز التدريب يتم ّيز باحرتاف ّيته يف إعداد
وتصميم مناهج تدريب ّية متخصصة يف جميع أنشطة النقل
االستثامر ّية والربامج اإلدار ّية من غري االعتامد عىل برامج
تدريبية جاهزة يتم تناقلها عرب الشبكة العنكبوت ّية ،بل
بحسب االحتياج التدريبي الفعيل للمتعاملّ ،
مم يحقق
مستهدفات التدريب بنسبة عالية.

6

أخبار رئيسية

تنفذ  29زيارة إلسعاد متعامليها في المؤسسات الحكومية

المؤسسة تد ّرب نحو  200سائق حكومي في الشارقة
وعجمان خالل النصف األول من 2018
ن ّفذت مواصالت اإلمارات ممثلة مبركز املواصالت
الحكومية يف الشارقة -أحد مراكز األعامل التابعة
ملواصالت اإلمارات 29 -زيارة ميدانية ملتعامليه يف
املؤسسات والهيئات الحكومية االتحادية واملحلية
بإماريت الشارقة وعجامن ،إضافة إىل تدريب نحو
 200سائق خالل النصف األول من العام الجاري،
وذلك ضمن جهود املركز الرامية تقديم الخدمات مبا
يلبي تطلعات املتعاملني ويحقق سعادتهم.
وأفاد حميد عيل الخرض مدير املواصالت الحكومية
بفرعي الشارقة وعجامن ،أن مركز املواصالت الحكومية
يحرص عىل عقد وتنظيم زيارات ميدانية للمتعاملني
الحكوميني ،يف خطوة لتقييم الخدمات التى تقدمها
مواصالت االمارات ،والوقوف عىل متطلبات العميل
املستقبلية ،إضافة إىل تعزيز التعاون والرشاكة
بني مواصالت االمارات ومتعامليها من املؤسسات
والهيئات الحكومية االتحادية واملحلية ،مؤكداً التزام
9
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مواصالت اإلمارات بتقديم خدمات نوعية ملختلف
الجهات الحكومية يف الدولة تتسم بأعىل معايري
الجودة والسالمة.
وأوضح الخرض إىل أن مركز املواصالت الحكومية
بفرعه يف الشارقة وعجامن ن ّفذ كذلك خالل النصف
األول من عام  2018زيارات ميدانية لعدد  29جهة
حكومية ضمن مبادرات وبرامج إسعاد املتعاملني
الحكوميني وتلبية احتياجاتهم ،مؤكداً بأن تلك
الزيارات امليدانية تعترب حلقة وصل فعالة للعمالء،

ومن شأنها تعزيز ثقة العمالء مبنظومة الخدمات
التي تقدمها مواصالت اإلمارات.
ويف نفس السياق  ،قال الخرض أن املركز ن ّفذ خالل
النصف االول من عام  2018ثالث برامج تدريبية
مبركز الشارقة الثقايف لنحو  200سائق ،حيث تم
خالل الربامج التدريبية تأهيل السائقني وتدريبهم
لتوفري خدمات منتظمة وآمنة ومريحة تحقيق
سعادة وراحة املنقولني.
وتضمنت الربامج التدريبية دورة يف االجهاد الوظيفي

والتى تعنى بتوعية السائقني بأهمية اتباع أمناط حياة
صحية ،واالرتقاء بالصحة مبا تسهم يف تقليل املخاطر
املتعلقة باالجهاد البدين أثناء القيادة ،كام تذمن
الربنامج إخضاع السائقني لدورة يف التوعية العامة
والوظيفية والتى تتمثل يف بيان حقوق السائق ،و
دورة تنشيطية لسائقي االسعاف لتعزيز مهارات
القيادة الوقائية الخاصة بنقل املرىض بني مستشفيات
الدولة.

8

أخبار رئيسية

لالرتقاء بالعمليات اإلدارية والتنظيمية وتعزيزًا للتحول الذكي

مواصالت اإلمارات تطلق المرحلة الثانية من مشروع
األرشفة اإللكترونية
تعزيزاً ألنظمتها املؤسسية وعملياتها اإلدارية
والتنظيمية وترسيع وترية التحول الذيك؛ أعلنت
مواصالت اإلمارات عن إطالق املرحلة الثانية
من مرشوعها لألرشفة اإللكرتونية ،وذلك عقب
االنتهاء من املرحلة األوىل التي تضمنت حرص
ملفات معظم املراكز واإلدارات والفروع التابعة
للمؤسسة.
وقال عبدالرحمن الكاميل مدير إدارة املرافق
مبواصالت اإلمارات؛ إن اإلعالن عن مرشوع
األرشفة اإللكرتونية -والذي أطلقته املؤسسة يف
شهر أبريل من العام الحايل -جاء عم ًال بالتعاميم
والتوجيهات الصادرة عن اإلدارة العليا للمؤسسة،
والقاضية بإنشاء نظام لألرشفة إلكرتونية يف
املؤسسة عىل أن يتبع إلدارة املرافق ،وأن يخدم
العاملني يف جميع الفروع واملحطات التابعة
للمؤسسة ،وذلك بنا ًء عىل التوصيات الصادرة
من األرشيف الوطني بصدد املحافظة عىل كافة
11
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ومراعاة خصوصية عمل كل إدارة عىل حدة،
واالستجابة ملتطلباتها بشكل دقيق ومهني ،وذلك
متهيداً لالنتقال إىل مرحلة التنفيذ.
وقد بارشت املؤسسة تلك االجتامعات بعقد
ضم ك ًال من اإلدارة املالية
االجتامع األول الذي ّ
وإدارة املشرتيات باملؤسسة ،وحرضه مسؤولو
اإلدارتني وبعض املوظفني واملعنيني ،إىل جانب
عبدالرحمن الكاميل مدير إدارة املرافق ،ونوشاد
كويايل مدير األنظمة ،وأحمد شكري مسؤول
األرشيف اإللكرتوين ،وتم فيه تعريف املسؤولني

يف اإلدارتني عىل طبيعة املرشوع ومراحله،
بصفتهام من أكرب اإلدارات يف املؤسسة.
ويأيت هذا املرشوع يف إطار الخطوات املتسارعة
التي تشهدها مواصالت اإلمارات للتحول نحو
األنظمة والتطبيقات الذكية ،حيث أطلقت تباعاً
عدداً من التطبيقات الذكية واملشاريع ذات
الصلة خالل السنوات املاضية ،ال سيام تطبيق
“مساعدة” لتقديم خدمات املساعدة عىل
الطريق ،والتطبيق الذيك للمزادات ،وتطبيق
مواصالت اإلمارات وغريها..

السجالت وامللفات واملستندات املختلفة ،وذلك
باعتامد أنظمة أرشفة إلكرتونية أكرث كفاءة،
وتنسجم مع مستجدات التقنية ،وتلبي خطط
التح ّول الذيك التي تتبناها الحكومة.
وأوضح الكاميل أنه يف إطار املرحلة الثانية من
املرشوع واملعلن عن انطالقها؛ سيتم االجتامع
مع كافة اإلدارات والوحدات التنظيمية التابعة
للمؤسسة ،ملناقشة مرشوع األرشفة اإللكرتونية
وتزويد املعنيني يف تلك الوحدات باملعارف
واملهارات الالزمة لضامن حسن سري املرشوع،
10

استثمـــــــــار

 28حافلة مدرسية لنقل أكثر من  1,032طالبًا وطالبة

مواصالت اإلمارات :إبرام عقود مع  3مدارس خاصة
لنقل طلبتها في أبوظبي والظفرة
أعلنت مواصالت اإلمارات من خالل مركز املواصالت
املدرسية الخاصة ،أحد مراكز األعامل التابعة لها؛ عن
إبرامها  3عقود لتقديم خدمات النقل املدريس للطلبة
كل من مدينة
املنتسبني لعدد من املدارس الخاصة يف ٍ
أبوظبي والظفرة  ،وذلك مع بداية العام الدرايس
القادم  ، 2018-2019حيث يتم مبوجب العقود
املربمة نقل أكرث من  1032طالباً وطالبة من املنتسبني
لتلك املدارس من مختلف املراحل التعليمية ،وملدد
متفاوتة متتد إىل  5سنوات.
وأشار عبدالله سيف الغفيل املدير التنفيذي لدائرة
النقل املدريس يف مواصالت اإلمارات ،بأن الجهود التي
تبذلها املؤسسة لتقديم منظومة خدمات نقل آمنة
ومنتظمة ومستدامة ومتكاملة ملتعامليها من القطاع
املدريس الخاص انعكست بشكل إيجايب يف تلبية
تطلعاتهم وتوجهاتهم ،األمر الذي أسهم يف رفع عدد
وحجم العقود املربمة يف هذا القطاع الحيوي ،مؤكداً
أن ذلك يعود للحرص الذي تبديه مواصالت اإلمارات
13
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أنها تتمتع بأعىل معايري السالمة ،مؤكداً أن فريق
عمل مركز املواصالت املدرسية الخاصة يف مواصالت
اإلمارات عىل أتم الجاهزية لتنفيذ متطلبات العقود
املربمة من حيث توريد الحافالت املطلوبة وتوفري
السائقني املؤهلني مبا يلبي تطلعات األطراف.
وأعرب الغفيل أن العقود املربمه ترفع عدد املدارس
املتعاقدة مع املركز إىل  74مدرسة يف مختلف إمارات
الدولة ،مع أسطول كبري لتلبية جميع هذه العقود،

مؤكداً بأن املؤسسة تقوم وبشكل مستمر بتأهيل
وتدريب سائقيها املسؤولني عن عملية نقل الطلبة
من خالل إخضاعهم لحزمة من الربامج التدريبية
التخصصية النظرية والعملية يف سبيل تحقيق أقىص
درجات السالمة واألمان لجميع الطلبة املنقولني،
وذلك مبا يسهم يف رفع كفاءة التشغيل وفق املامرسات
املتوافقة مع املعايري الدولية واملحلية يف السالمة.

يف تطبيق أنظمة السالمة عىل منت حافالتها والتي
تتوافق مع الترشيعات الصادرة من الجهات املختصة
يف الدولة ،إضافة إىل مكانة املؤسسة وخربتها الطويلة
والتي متتد ألكرث من  36عاماً ،ما جعلها تستحوذ عىل
ثقة عمالئها ،وتستقطب مزيداً من الرشاكات يف هذا
القطاع الذي يحظى باهتامم القيادة الرشيدة.
وأوضح الغفيل أنه مبوجب العقود املربمة مع 3
مدارس خاصة سيتم توفري  28حافلة بسائقيها لنقل
أكرث من  1032طالباً وطالبة من املنتسبني للمدارس
كل من مدينة أبوظبي والظفرة ،مشرياً إىل
وذلك يف ٍ
أن جميع الحافالت مزودة بكامريات مراقبة  ،كام
12
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رسوم معتمدة تحسبها أجهزة ذكية وفق عدد الكيلومترات

أكثر من  1.5مليون رحلة نفذتها أجرة مواصالت
اإلمارات في أبوظبي خالل النصف األول من 2018
تقدمها من خالل رشكة “أجرة مواصالت اإلمارات”
يف أبوظبي ،إضافة إىل تطبيق متطلبات تنظيم النقل
يف اإلمارة ،وااللتزام باملواصفات والترشيعات التي
استقطبت خدمات أجرة مواصالت اإلمارات يف
أبوظبي رشيحة واسعة من املتعاملني منذ انطالقها يف
أكتوبر  ،2017لتؤكد بذلك كفاءة ومميزات خدمات
النقل والتأجري التنافسية التي تقدمها مواصالت
اإلمارات لرشيحة واسعة من األفراد واملؤسسات يف
الدولة ،والتي ترتكز بشكل رئييس عىل أمن وسالمة
وراحة املنقولني.
وأفاد السيد وليد املهريي املدير التنفيذي لدائرة
النقل والتأجري ،بأن مواصالت اإلمارات وظفت خربتها
والتي متتد لقرابة  37عاماً يف خدمات األجرة التي
15
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تنظمها دائرة النقل بأبوظبي ،ما أهلها للحصول عىل

 WiFiاملجانية وكامريات مراقبة داخلية وخارجية أجرة مواصالت اإلمارات ووحدة تاكيس املطار ،بأن
وكادر مؤهل من السائقني ،والذين تم اختيارهم خدمات األجرة التي تقدمها مواصالت اإلمارات يتم
وتعيينهم بعناية تامة ووفق رشوط محددة من قبل متابعتها بشكل دوري من قبل مركز النقل املتكامل،
مركز النقل املتكامل بأبوظبي ،حيث قامت مواصالت والذي يقوم باإلرشاف عىل جميع مراحل تدريب
اإلمارات بتدريبهم وتأهيلهم للعمل يف هذا القطاع السائقني ،كام تتم متابعة عمليات النقل عن طريق
وفق املتطلبات املحددة ،وذلك من خالل دورات نظام إلكرتوين مبارش يعمل عىل تتبع املركبات ،عالو ًة
تدريبية متكاملة ومتخصصة يف مجال نقل الركاب .عىل تقييم أداء السائقني عىل مدار الساعة من حيث
من جهته أشار السيد عيل يوسف مدير رشكة االلتزام بقواعد السري واملرور وتنفيذ متطلبات املركز

حق االمتياز من قبل مركز النقل املتكامل لتقديم
خدمات األجرة.
وأوضح املهريي إىل أن “أجرة مواصالت اإلمارات”
حققت خالل النصف األول من العام الجاري
منواً ملحوظاً يف طلب الخدمة ،حيث نقلت نحو
 1,596,794راكباً من خالل  666مركبة أجرة تابعة
للرشكة.
وذكر املدير التنفيذي لدائرة النقل والتأجري ،بأن
املؤسسة تحرص عىل توفري كافة سبل الراحة والسالمة
واألمان والرتفيه يف أسطول مركباتها مثل خدمات
14

من خالل  20مزادًا نظمها المركز

“الوطنية للمزادات” يبيع  2,278مركبة في النصف
األول من 2018

فيام يخص مستوى خدمة العمالء املتميزة ،وهو ما مبركز النقل املتكامل  ،600535353 :والذي يحدد
يعزز من ثقة وراحة الراكب خالل الرحلة.

أقرب مركبة للمتعامل ،كام ميكن طلب الخدمة من

ورصح مدير أجرة مواصالت اإلمارات ،بأنه يتم خالل التطبيق الذيك الذي طرحه مركز النقل املتكامل
تطبيق رسوم معتمدة تحسبها أجهزة ذكية وفق التابع لدائرة النقل بأبوظبي ،والذي يتيح للجمهور
عدد الكيلومرتات املقطوعة إىل املكان الذي يحدده حجز مركبات األجرة بضغطة زر يتم خاللها تحديد
املتعامل ،وتبدأ أية رحلة أجرة يف أبوظبي بـ  5دراهم موقعه عرب نظم املعلومات الجغرافية  ،GPSويتم
عند انطالق املركبة ،يف حني يتم احتساب  1.82درهم تحديد املركبة األقرب إليه ،وإعالمه برسالة نصية
عىل كل كيلومرت ،وهي رسوم معتمدة من قبل دائرة قصرية برقم مركبة األجرة ،واملوعد املتوقع لوصولها،
النقل بأبوظبي.

ومعلومات االتصال الخاصة بالسائق ،كام ميكن

وأضاف يوسف ،أنه ميكن للراغبني الحصول عىل للمتعامل أيضاً إلغاء الحجز من خالل التطبيق ذاته
خدمات األجرة يف أبوظبي بطلب مركبة أجرة دون احتساب أية رسوم عىل اإللغاء.
مواصالت اإلمارات من خالل مركز االتصال الخاص
17
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كشف مركز الوطنية للمزادات -عضو مجموعة مراكز
األعامل التابعة ملواصالت اإلمارات -عن نجاحه بتنظيم
 20مزاداً خالل النصف األول من العام الحايل ،بيعت
خاللها  2,278مركبة متنوعة ،حيث حقق املركز ارتفاعاً يف
عدد املركبات الخارجية املباعة بنسبة  7%مقارنة بعدد
املركبات املباعة خالل املدة نفسها من عام .2017
السيد سلامن محمد إبراهيم مدير مركز الوطنية
وأعرب ّ
للمزادات؛ عن سعادته بالثقة املتنامية التي بات املركز
يتحىل بها بني أوساط املتعاملني ،األمر الذي تجىل يف ارتفاع
عدد املسجلني يف املوقع اإللكرتوين إىل  17,131متعام ًال
حتى نهاية النصف األول لعام  ،2018منهم 14,561
متعام ًال من داخل الدولة أي بنسبة  ،85%و 2,569متعام ًال
من خارج الدولة بنسبة  ،15%وهو ما أمثر منواً متواص ًال يف
حجم أعامل املركز ومبيعاته عاماً بعد آخر.

وأضاف إبراهيم أن خدمات املركز عالية الجودة والكفاءة،
أسهمت يف تحقيق هذا النمو مبا أتاحته من مزايا توفر
مشاركة فاعلة ملختلف رشائح الجمهور املستهدف ،الفتاً
إىل توفري عدة قنوات تتيح للجمهور للمشاركة يف املزادات
التي ينظمها ،منها التسجيل واملشاركة من خالل املوقع
اإللكرتوين  ،www.alwataneya.aeوالذي يتيح للجمهور
استعراض مواصفات وأسعار املركبات املطروحة يف املزادات
بكل سهولة ويرس دون عناء الوصول إىل املركز ،إضافة إىل
حساب املركز عىل اإلنستغرام ،@alwataneya.auctions
مشرياً إىل أنه ميكن للمتعامل االطالع عىل رشوط وأحكام
املشاركة يف املزادات من خالل املوقع اإللكرتوين الخاص
باملركز ،وكذلك الحصول عىل املعلومات من خالل التواصل
مع املؤسسة عىل الرقم املجاين ملركز االتصال .8006006
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 3,500مركبة لنقل األغذية وتوصيل الطرود البريدية وطلبيات التجارة اإللكترونية

نمو نوعي في أسطول مركبات التوزيع لدى مواصالت
اإلمارات
كشفت مواصالت اإلمارات ممثلة مبركز اإلمارات
للنقل والتأجري -أحد مراكز األعامل التابعة للمؤسسة
– عن منو أسطول مركبات التوصيل لديها بنسبة
 ،75%حيث بلغ نحو  3,500مركبة مقارنة بنحو
 2,000مركبة يف نهاية النصف األول من العام املايض.
وتعقيباً عىل ذلك؛ أوضح السيد طارق الصيداوي مدير
مركز اإلمارات للنقل والتأجري يف مواصالت اإلمارات
أن تلك املركبات تشكل جزءاً مه ًام من أسطول املركز
بصفة عامة ،وهي موزعة بني الدراجات النارية
والسيارات والشاحنات املربدة ،والتي تقدم مختلف
خدمات التوصيل للربيد والطرود بأنواعها والوجبات
الغذائية وشحنات التجارة اإللكرتونية ،والتي تستفيد
من خدماتها كربيات الرشكات واملتاجر املتنوعة
ومواقع التجارة اإللكرتونية إىل جانب املطاعم
ورشكات األغذية ،مؤكداً أن هذا النمو يأيت استجابة
الحتياجات السوق وتلبي ًة ملتطلبات املتعاملني
بالدرجة األوىل ،حيث تقوم فرق العمل يف املؤسسة
برصد تلك االحتياجات واملتطلبات عن كثب ،وال
19
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تتوقف عن ابتكار الحلول املناسبة التي توفر بدائل
أقل تكلفة وذات جدوى أكرث من النواحي التشغيلية
والفنية سواء للمتعاملني أو لجمهور املستفيدين من
املستهلكني النهائيني.
ولفت الصيداوي إىل النمو املطرد يف قطاع توزيع
الطرود واألغذية والتجارة اإللكرتونية ،والذي شهد
طفرة كبرية مع ازدياد تطبيقات الهواتف الذكية
ذات الصلة ،مبيناً أن املركز يقدم ملتعامليه حزمة من
خدمات تأجري املركبات والدراجات النارية املخصصة
لتلبية احتياجاتهم يف قطاعات األغذية من قبيل
املطاعم ،ومراكز التسوق ،ومستودعات التخزين،

وتجار الجملة واملفرق ،وذلك من خالل  3,500مركبة البضائع املربدة نتيجة تبدل درجات الحرارة ،مضيفاً
متنوعة تشمل  2,500دراجة نارية ،و 500سيارة أن املركبات مجهزة أيضاً بأنظمة التتبع الذيك ،GPS
و 500شاحنة مربدة ،موضحاً أن هذه املركبات تعمل والتي توفر للسائق معلومات وبيانات الوصول
عىل نقل وتوصيل الطرود الربيدية والبضائع واملواد إىل املواقع املحددة يف زمن قيايس ،كام تتوفر يف
الغذائية املجمدة ،واألطعمة واملرشوبات الطازجة ،الدراجات النارية بطاقات سالك ،وبطاقات الوقود،
إضافة إىل نقل املثلجات وحسب ،وفق أفضل إضافة إىل تزويدها بشبك الحامية للدراجة وخوذة
الرشوط الفنية واملعايري الصحية ،ال سيام مركبات نقل للسائقني ،عالوة عىل توفري خدمة السائق والدراجة
األغذية التي تطبق أفضل معايري السالمة الغذائية البديلة خالل عمليات الصيانة أو اإلجازات لضامن
العاملية خالل عمليات النقل ،حيث تتمتع املركبات سالسة سري أعامل املتعاملني ،وأيضاً توفري الخدمات
والخدمات إجامالً بجملة من املزايا الفنية التنافسية ،عىل مدار الساعة ويف مختلف مناطق الدولة ،مشرياً
من قبيل صناديق نقل األغذية العاملة عىل أنظمة إىل أنه ويف إطار تحقيق أقىص معايري السالمة ،تحرص
للتحكم ومراقبة درجة الحرارة ،لضامن إبقاء درجات املؤسسة -وبشكل دوري -عىل تزويد السائقني
الحرارة يف الصندوق مالمئة لطبيعة املادة الغذائية باملهارات والتدريب املناسبني ،وتنفيذ عمليات
املنقولة ،وبالتايل تفادي الخسائر الناجمة عن تلف الفحص والصيانة الدورية للمركبات العاملة.
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عملية التحويل تستغرق  5ساعات بحد أقصى ،واسترجاع تكلفة
التحويل بعد  8إلى  10أشهر

تحول  320مركبة للعمل بالغاز
مواصالت اإلمارات
ّ
الطبيعي في  6أشهر
نجحت مواصالت اإلمارات من تحقيق إنجازات الفتة يف مجال
تحويل املركبات للعمل بالغاز الطبيعي ،نتيج ًة لتبنيها حزم ًة
واسع ًة من السياسات الخرضاء التي تنسجم مع توجهات
الدولة وتستجيب لتطلعات قيادتها وشعبها ،متوجة تلك
النجاحات بتحقيق نتائج بيئية واستثامرية إيجابية يف أنشطة
الخدمات الفنية التي تقدمها لرشيحة واسعة من املتعاملني
يف القطاعني الحكومي والخاص وكذلك لألفراد ،ما يعزز دورها
يف دعم االقتصاد الوطني.
ويف هذا اإلطار ،أفاد السيد عبدالحكيم سعيد عبدالحكيم
مدير مركز االتحاد لتحويل املركبات للعمل بالغاز الطبيعي
مبواصالت اإلمارات ،بأن املؤسسة حولت خالل النصف
األول من العام الجاري من خالل مراكزها املعتمدة لتحويل
املركبات يف أبوظبي وديب نحو  320مركبة للعمل بالغاز
الطبيعي ،مقارن ًة بتحويل  300مركبة خالل الفرتة نفسها من
العام املايض ،منوهاً بأن املتعامل سيتمكن من تعبئة املركبة
بالغاز الطبيعي يف أكرث من 27محطة تعبئة منترشة يف كل من
ابوظبى ودىب.
وذكر عبدالحكيم إىل أن املؤسسة أعلنت يف وقت سابق من
هذا العام عن إطالق أول رافعة شوكية تعمل بالغاز الطبيعي
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املضغوط عىل مستوى الدولة ،يف خطوة تعد األوىل من
نوعها عىل املستوى املحيل ،لتواصل بذلك جهودها الحثيثة
والناجحة يف مجال االستدامة يف خدمات النقل ،مشرياً إىل
أن نجاح املرشوع ومردوده االقتصادي املجدي شجع لتحويل
مزي ٍد من الرافعات الشوكية للمتعامل نفسه.
وأشار عبد الحكيم إىل أن مواصالت اإلمارات حددت قامئة
بتكاليف تحويل املركبات يتم تحديدها باالعتامد عىل سعة
محرك املركبة املراد تحويلها ،موضحاً بأنه يتم اسرتجاع
تكلفة التحويل بعد  8إىل  10أشهر من موعد التحويل ،نظراً
النخفاض تكلفة تشغيل الغاز الطبيعي يف املركبات.
وأعرب مدير املركز عن املميزات التي يحظى بها الغاز
الطبيعي املضغوط عىل الصعيدين البيئي واالقتصادي

باعتباره وقوداً بدي ًال مثالياً قليل الكلفة ،ويعد من أنظف
أنواع الوقود وأكرثها أماناً ومنفعة مقارنة مبصادر الطاقة
األخرى ،حيث يسهم تحويل املركبات للعمل بنظام الغاز
الطبيعي يف خفض الغازات املنبعثة من العادم والبصمة
الكربونية للمركبة بنسبة تصل إىل  ،70%بينام ميكن تحقيق
العائد االقتصادي للمتعامل عرب تقليل التكاليف ،السيام أن
تكلفة الغاز الطبيعي أقل من تكلفة وقود البرتول بشكل عام
يف محطات التعبئة.
وعن الزمن املستغرق لعملية التحويل؛ أفاد عبدالحكيم
سعيد بأن تحويل املركبة يستغرق  5ساعات بحد أقىص ،وال
تتطلب أي تعديل يف محرك السيارة ،إمنا يتم فقط إضافة
بعض األجزاء الخاصة بنظام الغاز الطبيعي املضغوط دون
إحداث أي تلف للضامن األصيل الخاص بالرشكة املصنعة
للمركبة ،وبالتايل تعمل السيارة بنظام الوقود املزدوج وفق
اختيار السائق (غاز أو بنزين) ،وتوفر املؤسسة ضامن ميتد
إىل سنتني أو  100,000كيلومرت أيهام أسبق وذلك منذ تاريخ
عملية التحويل ،مشرياً إىل عمليات الصيانة الدورية التي
يوفرها املركز للمركبات املحولة عىل مدار  24ساعة ،لتبدأ

من  20ألف كم أو شهرين حسب أداء املركبة أو مالحظات
املتعامل.
ويقدّم املركز خدمات تحويل املركبات للعمل بالغاز الطبيعي
وفق املامرسات املتوافقة مع املعايري الدولية واملحلية ،منها
املواصفات األوروبية  ،ECER110ومواصفات هيئة اإلمارات
للمواصفات واملقاييس  ،ESMAومواصفات رشكات TUV،
 BV،APاملوكلة كطرف ثالث للفحص واالعتامد وإصدار
الشهادات ،حيث تتم عمليات التحويل عىل أيدي كادر فني
متخصص ومتميز وذي خربة يف مجال تحويل املركبات للعمل
بنظام الغاز الطبيعي املضغوط ،من الحاصلني عىل شهادات
معتمدة من رشكات عاملية متخصصة.
الجدير ذكره بأن للمركز قاعدة ثرية من املتعاملني الرائدين
من بينهم وزارة الداخلية ،ووزارة التغري املناخي والبيئة،
ومركز تنظيم النقل بسيارات األجرة “ترانساد” التابع لدائرة
النقل يف أبوظبي ،وهيئة البيئة-أبوظبي ،ورشطة أبوظبي،
وبلدية أبوظبي ،وموانئ ديب العاملية ،وعدد من معاهد
تعليم القيادة بديب ،وجامعة اإلمارات يف العني ،ووزارة العدل،
وغريها من املؤسسات الحكومية والخاصة.

20

رواد التميز

يرى كداو أن مزيج املصداقية واالحرتافية هام سبيل
التم ّيز للمؤسسات ،لذا فإنه يحرص عىل ترسيخ تلك
القيم يف من خالل موقعه كمدي ٍر للمواصالت الحكومية
برأس الخيمة واملنطقة الوسطى مبواصالت اإلمارات ،وقد
تناولنا معه يف هذا الحوار بداياته مع املؤسسة ،وتد ّرجه
فيها ،فض ًال عن رأيه بعد ٍد من الشؤون املهنية والشخصية
فإىل التفاصيل..

يوسف كداو
مدير المواصالت الحكومية برأس الخيمة
“ نحن أبناء زايد والبد أن نواصل بناء الدولة التي أسسها زايد “
 كنت ضمن الدفعة األولى من المواطنين خريجي المدرسة الصناعية الذين تم استقطابهم لالنخراط فيالوظائف الفنية بالمؤسسة.
 تجربتي العملية مع المؤسسة مفعمة بالتحدي واكتساب المعرفة والخبرة والتدريب المستمر.وتميز.
 المؤسسة حريصة على إدارة العقود باحترافيةّ
 مبادرة “أصل بامان” تجسد اهتمام مركز المواصالت الحكومية بفئة “أصحاب الهمم” انطالقًا من منطقومبدأ السالمة.
ساهمة بشكل مباشر في نشر سياسة اإلبداع واالبتكار عبر
 تعمل المؤسسة تحت مظلة الحكومة؛ وهي ُمِ
مشاركتها في الفعاليات والمؤتمرات والجوائز ذات الصلة.
 النجاح هو ناتج معادلة بسيطة جدًا تجمع بين المثابرة والثقة بالنفس والتواضع والحكمة واإلخالص فيالعمل.

كان من املواطنني األوائل الذين التحقوا باملؤسسة يف مجال الخدمات الفنية برأس الخيمة ،والشك أن ذلك يعني مواجهة
الكثري من الصعوبات ،إال أنه متكن من تجاوز التحديات من خالل املثابرة واالجتهاد والتدريب املستمر ،فض ًال عن
التشجيع واالهتامم الذي لقيه من إدارة املؤسسة ،وهو األمر الذي أهّ له لتحقيق حضور الفت عىل امتداد سريته املهنية
يف مواصالت اإلمارات ،والتي اكتسب خاللها خربات مرتاكمة ونال العديد من التكرميات وشهادات الشكر والثناء..
23

النرشة اإللكرتونية الشهرية ملواصالت اإلمارات  -العدد 63

بداية حبذا لو تقدم لنا نبذة عن بطاقتك الشخصية؟
والحالة االجتامعية؟
يوسف عيل عبدالرحمن محمد كداو من مواليد رأس
الخيمة ،منطقة املعرييض ،متزوج ولدي طفلني ،متخرج
من كلية التقنية العليا ،دبلوم نظم املعلومات .2006
كيف كان انضاممك إىل مواصالت اإلمارات؟ ومتى؟
انضممت إىل مواصالت اإلمارات بتاريخ ،14/09/2002
حيث كنت ضمن الدفعة األوىل من املواطنني خريجي
املدرسة الصناعية الذين تم استقطابهم لالنخراط يف
الوظائف الفنية باملؤسسة.

حدثنا عن تدرجك عرب الس ّلم الوظيفي؛ ما اإلضافة التي
حصلت عليها من املؤسسة ،وما الذي أضفته أنت لها؟
ببدأت مسرييت املهنية مع املؤسسة مبهمة أمني مخزن
وفني تحت التدريب يف فرع رأس الخيمة منذ
 14/09/2002كام أسلفت وحتى  ،2003 /16/10حيث
متت ترقيتي حينها إىل فني مركبات يف 19/10/2003
وحتى  ،07/02/2006ثم جرى بعد ذلك تعييني منسقاً
لإلحصاء واملتابعة يف الفرع نفسه منذ 08/02/2006
ولغاية  ،19/06/2007ثم منسقاً للموارد البرشية فيه
منذ  20/06/2007وحتى ،07/04/2010أي إىل أن تم
تكليفي مبنصب مدير املواصالت الحكومية برأس الخيمة
واملنطقة الوسطى ،وذلك منذ  08/04/2010وحتى
تاريخه.
والشك أنني استفدت الكثري من خالل عميل يف املؤسسة
واالنخراط مبهام وأعامل مختلفة ،وقد أتاح يل ذلك األمر
التعاون مع أشخاص كرث ذوي خربات كبرية ،حيث اكسبت
منهم الكثري من الخربة واملعرفة ،وأنا أرى أن نجاح مركز
املواصالت الحكومية يف جميع مؤرشات األداء التشغيلية
يعترب نجاحاً لفريق عمل املركز بأكمله ،وإضاف ًة كبرية
يل شخصياً يف الوقت نفسه ،ال سيام أنني عضو يف فريق
العمل وأقوم مبهام وأعباء اإلدارة فيه.

كيف تقيم لنا تجربتك العملية مع املؤسسة؟
هي باختصار مفعمة بالتحدي واكتساب املعرفة والخربة
ما أبرز التكرميات التي حصلت عليها؟
والتدريب املستمر.
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التالية :املنطقة التعليمية ،املنطقة الطبية ،الهيئة العامة
للشؤون اإلسالمية واألوقاف ،مكتب الشؤون االجتامعية،
مركز التنمية االجتامعية ،مكتب املجلس الوطني لإلعالم،
مركز رأس الخيمة لرعاية وتأهيل ذوي اإلعاقة برأس
الخيمة ،وكذلك شهادة شكر وتقدير من القيادة العامة
لرشطة أم القيوين ومحكمة أم القيوين االتحادية ،عالو ًة
عىل تكريم من سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد
املعال ويل عهد أم القيوين ،إذ ك ّرم سموه مواصالت
اإلمارات متمثلة مبركز املواصالت الحكومية باملنطقة
الوسطى يف الحفل الختامي لجائزة راشد بن أحمد املعال
للقرآن الكريم والثقافة اإلسالمي.

مثة الكثري من التكرميات وشهادات الشكر والتقدير التي
حصلت عليها يف سياق العمل ،ولعل أبرزها شهادة شكر
وتقدير من سعادة مدير عام املؤسسة ملشاركتي يف تحقيق
الفوز ملبادرة “أصل بأمان” يف كل من جائزة ديب للنقل
املستدام وجائزة أفكار عربية  ،2015واختياري عضواً يف
فريق التسويق الحكومي منذ  2015وحتى تاريخه ،إذ
تم تكريم الفريق ضمن األداء املايل ،عالو ًة عىل املشاركة
يف إعداد ملف شهر السالمة والصحة املهنية يف شهر
أبريل لعام  2013و 2014وتحقيق املركز األول.
كام نلت شهادة شكر وتقدير من مركز املواصالت
الحكومية للجهود يف تحقيق نتائج أعامل املركز لعام
 ،2013وكذلك شهادة شكر وتقدير من مكتب إدارة
البيئة والجودة والصحة املهنية (لتنفيذ عملية التدقيق ما أبرز التحديات التي واجهتكم؟ وما أهم خططكم
الداخيل لنظام اإلدارة املتكاملة وأنظمة الجودة والبيئة املستقبلية؟
يف بداية تعييني واجهنا صعوبات بالعمل ،ذلك أننا كنا
والسالمة ) لعام .2012
الوحيدين من املواطنني املنخرطني يف مجال الوظائف
وتم منحي أيضاً شهادة شكر وتقدير من معايل وزير الفنية يف املواصالت برأس الخيمة ،كان ذلك مبثابة
الرتبية والتعليم (ملشاركتي الفاعلة والبناءة يف مرشوع التحدي الذي استطعنا من خالله اكتساب املعرفة
االعتامد املدريس للعام الدرايس  ،)2011–2010وأيضاً والخربات يف جميع األقسام الفنية ،ال سيام يف ظل الدعم
شهادة شكر وتقدير من مدير فرع رأس الخيمة ملواصالت املبارش الذي تلقيناه من السيدة مدير املوارد البرشية
اإلمارات ملشاركتي يف إنجاح أسبوع املواصالت املدرسية بديب آنذاك األخت حنان صقر (املدير التنفيذي لدائرة
تحت عنوان “العودة للمدارس ،العودة للسالمة” يف الخدمات املؤسسية حالياً) ،والتي مكنتنا بكل السبل
عام  ،2010وشهادة شكر وتقدير من الجهات الحكومية املتاحة ،وشجعتنا عىل االستمرار يف هذا املجال مع
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التدريب املستمر يف مواجهة التغيريات يف بيئة العمل.
أما خططنا املستقبلية فتتمحور حول املحافظة عىل
العقود الحالية والوفاء مبتطلباتها عىل النحو األمثل،
وتطوير خدماتنا وتحديث أنظمتنا مبا مييزنا يف الخدمة
عن بقية املنافسني ،وبالتايل استقطاب متعاملني جدد،
والتوسع يف نرش ثقافة املؤسسة بني املؤسسات االتحادية
واملحلية واألفراد.

واالستفادة من خدماتها؟
إن املصداقية واالحرتافية يف تقديم الخدمات هام من
أهم ما مييز أي مؤسسة ويكسبها والء متعامليها ،وال شك
أن هاتني السمتني متوفرتان يف مواصالت اإلمارات ،إضاف ًة
إىل خربة املؤسسة املمتدة إىل أكرث من ثالثة عقود ،وإىل
انتشار خدماتها وسع ِة رقعة تقدميها.

كيف تتم إدارة عقود املؤسسات الحكومية املتعاقد معها
ما الذي تقدمونه لكسب ثقة املتعاملني يف القطاع يف ضوء منو عدد العقود وتنوع الخدمات املقدمة؟
الحكومي واستقطابهم لصالح التعامل مع املؤسسة من بني أهم املهام لدينا هي إدارة العقود ،فاملؤسسة

24

حريصة عىل إدارة العقود باحرتافية ومتيز ،لذلك يتم
تأهيل موظفي املركز وتدريبهم بشكل مستمر ،والقيام
بالزيارات امليدانية بشكل دوري لالطالع عىل احتياجات
املتعاملني والتعامل مع أي مالحظات خالل الزيارة ،فض ًال
عن تسهيل وتبسيط اإلجراءات.
الشيخ زايد طيب الله ثراه قدوتنا يف العمل والتضحية من
أجل تحقيق النهضة الشاملة يف الوطن؛ ما أهم السامت
الشخصية والعملية التي تتبعونها لتحقيق حلم الشيخ
زايد وتحقيق رؤية الحكومة الرشيدة؟
عرف عن املغفور له الشيخ زايد رحمه الله الصرب
والحكمة ،وإيالئه أهمية كربى لبناء اإلنسان ،لذلك سعى
إىل بناء “دولة اإلنسان” ،ولعل مقولته الشهرية:
“بناء اإلنسان يف املرحلة املقبلة ،رضورة وطنية وقومية
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تسبق بناء املصانع واملنشآت؛ ألنه بدون اإلنسان الصالح
ال ميكن تحقيق االزدهار والخري لهذا الشعب” ،لذا اهتم
ببناء اإلنسان وتأهيلة للنهوض بوطن املستقبل ،ونحن
أبناء زايد والبد أن نواصل بناء الدولة التي أسسها من
خالل بذل الغايل والنفيس إلعالء اسم الوطن ومكانته
والحفاظ عىل مكتسباته.
أبدت مواصالت اإلمارات اهتامماً كبرياً بأصحاب الهمم
وغري ذلك من أوجه املسؤولية املجتمعية التي مت ّيزت بها؛
حدثنا عن دور املركز يف هذا املجال..
اهتم مركز املواصالت الحكومية بفئة “اصحاب الهمم”
انطالقاً من منطق ومبدأ السالمة ،إذ تم إطالق مبادرة
“أصل بأمان” بالتعاون مع وزارة تنمية املجتمع عرب
تحديث  26حافلة جديدة وتطوير  9حافالت بتوفر نظام

تتبع لها ،إضافة إىل نظام البطاقة الذكية للطلبة املعاقني،
ويتوفر يف تلك الحافالت شاشات لعرض الربامج املتنوعة
(التعليمية ،والتثقيفية ،والتوعوية ،واملسلية) إىل جانب
تزويدها بكامريات ملراقبة عملية النقل ،وتجهيزات خاصة
بصعود ونزول الطلبة من ذوي اإلعاقة حركياً ،كاملصاعد
الديناميكية واألذرع الجانبية املساعدة للصعود والنزول
من الحافلة ،ومكتبة متنوعة تتضمن الكتب التعليمية
واأللعاب والقصص الرتبوية ،وتجهيزات خاصة بعنارص
األمان والسالمة أثناء النقل ،وقد فازت املبادرة بجائزة
ديب للنقل املستدام وجائزة أفكار عربية سنة .2015
إىل جانب ذلك؛ طور املركز من خدماته ليواكب التوجهات
البيئية بتوفري مركبات كهربائية ،وعمل أيضاً عىل تعزيز
عالقاته مع رشكائه يف القطاع الصحي بتوفري مركبات
اإلسعاف ونقل املوىت والعيادات املتنقلة.

يف مختلف مواقع العمل مبواصالت اإلمارات ،ويسهم فيها
جميع املوظفني الذين يتشاطرون بيئة العمل املميزة
فيها ،ونحن بدورنا كنا جزءاً من بيئة العمل هذه ،وعملنا
عىل ترسيخها بالوسائل املتاحة كافة.
يف العمل؛ ما الذي يحبه كداو وما الذي ال يحبه؟
أحب إنجاز الواجبات املوكلة إيل ،وتحقيق املساواة يف
التعامل مع املوظفني ،واالحرتام املتبادل ،أما الذي ال أحبه
فهو أن يضيع جهدي وإخاليص للعمل بالنكران والتقليل
من الشأن.
ما الهوايات التي ميارسها يوسف كداو يف أوقات الفراغ؟
مامرسة الرياضة ،وخاصة رياضة امليش.

ما أبرز املواقف التي مرت عليك عىل الجانب املهني
انتهجت دولة اإلمارات سياسة اإلبداع واالبتكار وتعزيز واملؤسيس؟
رسختم هذه التوجهات يف عندما تم اختياري من بني ثالثة موظفني إلدارة مركز
السعادة يف بيئة العمل ،كيف ّ
املواصالت الحكومية برأس الخيمة.
بيئة العمل لديكم؟
ساهمة
تعمل املؤسسة تحت مظلة الحكومة ،وهي ُم ِ
بشكل مبارش يف نرش سياسة اإلبداع واالبتكار مبشاركتها كلمة أخرية..
يف الفعاليات واملؤمترات والجوائز ذات الصلة ،وقد ظفرت النجاح هو ناتج معادلة بسيطة جداً تجمع بني املثابرة
بالعديد من الجوائز املحلية واإلقليمية والعاملية نتيجة والثقة بالنفس والتواضع والحكمة واإلخالص يف العمل.
لتبينها هذه السياسة ،التي تحولت إىل ثقافة عمل تسود
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تخصيص أكثر من  500ألف درهم للفائزين في الجائزة

مواصالت اإلمارات تقيم  1,260ملفًا مشاركًا في جائزة
السالمة والتربية المرورية
بارشت مواصالت اإلمارات بتقييم امللفات املتقدمة
يف الدورة العرشين لجائزة السالمة والرتبية املرورية
مبواصالت اإلمارات والتي تقام تحت شعار “ط ّالبنا
أمانة” ،حيث بلغ عدد امللفات املشاركة  1260ملفاً
يف مختلف الفئات ،وتهدف الجائزة إىل نرش ثقافة
السالمة والرتبية املرورية عرب تقدير املبادرات
الشخصية واملؤسسية ذات التأثري عىل املجتمع
املدريس واملحيل يف الدولة وتسليط الضوء عليها بني
مختلف عنارص املجتمع املدريس مبا يف ذلك املدارس
الحكومية والخاصة ومعاهد التكنولوجيا واملؤسسات
التعليمية الحكومية والطلبة ،كام تشمل بقية فئات
وأفراد املجتمع ،األمر الذي ينسجم مع عنرص السالمة
ٌ
الذي يعد ٌ
أساسية وهدف اسرتاتيجي يرتبع عىل
قيمة
رأس أولويات املؤسسة وخططها للوصول إىل نقل
مدريس آمن وشامل ومستدام ،يف القطاعني الحكومي
والخاص.
ورصح عبدالله محمد مدير إدارة االتصال الحكومي
ّ
مبواصالت اإلمارات أن اللجنة بارشت يف تقييم 1260
ملفاً مقدماً للمشاركة يف مختلف فئات الجائزة،
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مشرياً أن اللجنة تضم يف عضويتها مقيمني معتمدين
وأصحاب خربة يف مجال التقييم والتحكيم وذلك وفق
منوذج التميز االورويب .EFQM
وأفاد مدير االتصال الحكومي إىل أن ال ّلجنة ستعمل
عىل تقييم املشاركات املقدمة باالستناد إىل املعايري
العامة للتقييم والتي تتضمن مجموعة بنود وفق
كل فئة ،تتعلق مبستوى االبتكار يف املشاركة ومدى
عالقتها ومساهمتها بنرش ثقافة السالمة والرتبية
املرورية ،إضافة إىل األثار اإليجابية لالبتكارات
واملشاريع املقدمة وغريها من املعايري ،موضحاً أن
املؤسسة أصدرت يف بداية العام الدرايس املايض
دلي ًال للمشاركة يف جائزة مواصالت اإلمارات للسالمة
والرتبية املرورية بدورتها العرشين للعام الدرايس

 ،2017/2018حيث تم تعميم الدليل عىل جميع
املناطق التعليمية واإلدارات املدرسية ،للتعريف
مبعايري ورشوط املشاركة يف الجائزة ورشحها بالطريقة
التي تسهم يف تعزيز مشاركتها واالرتقاء مبستوى
املنافسة بينها لتقديم مشاريع مبتكرة ومبدعة،
عالو ًة عىل رفع مستوى وعي املعنيني جميعاً بجوانب
السالمة املرورية وكيفية الحفاظ عىل أمن الطلبة
املنقولني أثناء رحلتهم اليومية يف الحافلة املدرسية
من وإىل املدارس.
وأوضح مدير إدارة االتصال الحكومي إىل أنه سيتم
الكشف عن أسامء الفائزين يف حفل سيقام بهذه
املناسبة يف الربع الرابع من العام الحايل ،مشرياً إىل أنه
تم تخصيص جوائز نقدية تبلغ نحو  500ألف درهم
للفائزين يف فئات الجائزة التي تندرج تحت ستة فئات
رئيسية ،وهي جائزة املدارس الحكومية والتي وتشرتك
بها جميع مدارس الدولة الحكومية يف اإلمارات كافة،
وتنقسم جوائزها حسب املراحل التعليمية األربع
وهي رياض األطفال ،املرحلة األساسية الحلقة األوىل
واملرحلة األساسية الحلقة الثانية والثانوية ،وجائزة
املدارس الخاصة والتي وتشرتك بها جميع املدارس
الخاصة يف الدولة وتخصص لها ثالث جوائز للمراكز
الثالثة األوىل عىل مستوى الدولة ،إىل جانب جائزة
املرشوعات املتميزة للمدارس يف مجال السالمة

والرتبية املرورية والتي تخصص ألفضل  5مرشوعات
نفذتها جميع املدارس عىل مستوى الدولة ،إضافة
إىل جائزة اإلبداع واالبتكار والتي تخصص لإلبداعات
واالبتكارات التي تخدم تعزيز قيمة السالمة وتسهم
يف نرش ثقافة الرتبية املرورية وفق شعار الجائزة

ّ
“طلبنا أمانة” وتنقسم لفئة الطلبة وفئة املحرتفون،
وجائزة أرسة السالمة املثالية ،وجائزة شخصية العام
الداعمة للسالمة والتي يتم اختيارها من قبل اللجنة
العليا للجائزة.
الجدير بالذكر أن الجائزة يف دورتها املاضية شهدت
إقباالً متنامياً من املشاركني عليها ،حيث بلغ عدد
الفائزين  60فائزاً من أصل  1195مشاركاً تقدموا
للمسابقة ،وقد بلغ إجاميل قيمة املكافآت املادية
والعينية التي نالها الفائزون يف الدورة املاضية نحو
نصف مليون درهم ،وتعترب األكرب واألغنى من نوعها
يف املنطقة.
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يلبي طلبات الحصول على خدمات المساعدة على طريق وحجز مركبات الليموزين

ً
مكالمة
مركز اتصال مواصالت اإلمارات يتلقى 15,729
خالل النصف األول من 2018
تحرص مواصالت اإلمارات عىل تعزيز تواصلها مع
املتعاملني واملجتمع عرب القنوات املختلفة املكرسة
لهذه الغاية ،وإحدى تلك القنوات هي الرقم
املجاين ملركز االتصال  8006006والربيد اإللكرتوين
 ،info@et.aeوسعت املؤسسة إىل االستجابة التامة
لالستعالمات واالتصاالت ورسائل الربيد اإللكرتوين
الواردة من قبل مختلف أفراد املجتمع وتقديم الدعم
األويل والرد عىل االستفسارات باملتابعة والتنسيق مع
اإلدارات املختصة يف املؤسسة.
وأوضح السيد محمد عيل عبيد مدير إدارة العمليات
مبواصالت اإلمارات ،أن مركز االتصال يعد إحدى
القنوات الرئيسية التي خصصتها املؤسسة للتواصل
مع متعامليها من أفراد ورشكاء ومجتمع ،وذلك من
خالل فريق عمل مؤهل ومدرب للتعامل مع جميع
املكاملات واالستفسارات الواردة عىل مدار  24ساعة،
مبا ينسجم مع تطلعات الحكومة الرشيدة وتوجهات
مواصالت اإلمارات وأهدافها االسرتاتيجية.
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وأفاد محمد عيل بأن مواصالت اإلمارات تل ّقت
مم ّثلة مبركز االتصال  15,729مكاملة خالل النصف
األول من العام الجاري  2018عىل الرقم املجاين
 ،8006006وبلغت النسبة املحققة لرسعة الرد عىل
هذه املكاملات خالل  3رنات  ،88.87%كام استقبل
املركز من خالل الربيد اإللكرتوين  info@et.aeنحو
 2,978بريداً إلكرتونياً.
وأشار عبيد أن مركز االتصال يلتزم بتلبية جميع
طلبات املتعاملني عىل الخدمات التي تقدمها املؤسسة

مبختلف مراكز أعاملها وفروعها ،ويحرص عىل
تقديم خدمات تفوق توقعات الجمهور واملتعاملني
وتحقق سعادتهم ،وتوفري الرد عىل طلبات املتعاملني
للخدمات التي توفرها املؤسسة من بينها خدمة
املساعدة عىل الطريق ،وتوفري مركبات الليموزين،
وخدمات الفحص الفني ،وخدمات تعليم السياقة،
وغريها من الخدمات.
وأضاف أن موظفي املركز يخضعون وبشكل مستمر
لدورات وبرامج تدريبية يف مجاالت خدمات
املتعاملني ،وذلك يف إطار الحرص عىل تقديم خدمات
تفوق توقعاتهم ،وتحقق سعادتهم ،وتنسجم مع

أفضل املامرسات ومعايري التميز والجودة العاملية،
وتح ّقق يف الوقت نفسه حسن االستثامر للموارد
البرشية العاملة.
ورصح مدير إدارة العمليات ،إىل أن مواصالت
اإلمارات قد استقبلت خالل العام املايض  2017من
خالل مركز االتصال أكرث عن  38,000مكاملة وقرابة
 9,000رسالة إلكرتونية ،وقد شكل مركز االتصال أبرز
القنوات التي تلقت من خاللها املؤسسة االتصاالت
واملالحظات واالستفسارات ،حيث استأثر وحده عىل
 57%من االتصاالت التي ترد للمؤسسة.
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المسؤولية المجتمعية

زار المؤسسة لتعزيز أواصر التعاون والشراكة وتبادل الخبرات وافضل الممارسات

مواصالت اإلمارات تعرض ممارساتها الرائدة في مجال
وفد من كهرباء
السالمة وخفض نسبة الحوادث أمام
ٍ
ومياه دبي

استقبلت مواصالت اإلمارات وفداً من هيئة كهرباء
ومياه ديب “ديوا” ،زار املؤسسة بهدف تعزيز عالقات
التعاون املشرتك ،وتبادل الخربات واالطالع عىل أفضل
التجارب واملامرسات التي يتم تطبيقها يف املجاالت
املختلفة السيام املرتبطة بالسالمة وخفض نسبة
الحوادث املرورية ،وتحفيز السائقني عىل االلتزام
باألنظمة والترشيعات.
وكان يف استقبال الوفد الزائر السيد خالد شكر
مدير إدارة البيئة والصحة والسالمة املهنية ،والسيد
عبدالرحمن الفييل رئيس قسم االتصال املؤسيس،
33
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فيام ترأس وفد ديوا حميد العويض نائب مدير أول
إدارة املركبات ،وضم اللقاء عدداً من املختصني من
الجانبني.
ورصح السيد خالد شكر ،بأن الزيارة تؤكد عمق
عالقات التعاون والرشاكة التي تجمع الطرفني يف
مجال تطبيقات السالمة ،ومبا يحقق توجهات الدولة
خاصة يف مجال سالمة مستخدمي الطريق ،وتبادل
الخربات التي تسهم يف تحفيز السائقني للتقيد
وااللتزام بالترشيعات واألنظمة املرورية ،مؤكداً عىل
جهود مواصالت اإلمارات يف تطبيق أفضل املامرسات

العاملية املعتمدة التي تضمن أمن وسالمة املتعاملني
وتحقق سعادتهم.
وجرى خالل اللقاء تقديم عروض مرئ ّية تخص
إجراءات وأنظمة السالمة املطبقة يف املؤسسة
وفق أعىل املعايري والتي ساهمت يف خفض نسبة
الحوادث املرورية ،واستعراض املشاريع واملبادرات
النوعية املتبعة لتحفيز السائقني من خالل “برنامج
النقاط البيضاء” واملعني بتكريم سائقي املؤسسة
نظري حرصهم وامتيازهم يف أداء مهامهم الوظيفية
والتزامهم بالسلوك املهني املتميز ،وتق ّيدهم بأنظمة
السالمة والقواعد املرورية املعتمدة ،وخلو سجالتهم
من أية حوادث أو مخالفات مرورية أو مالحظات

إدارية أو ميدانية.
كام شمل اللقاء بحث عالقات الرشاكة االسرتاتيجية
التي تربط الجانبني ،وسبل تعزيزها وآليات تطويرها
مبا يخدم املصالح املشرتكة.
ويف ختام الزيارة أشاد وفد هيئة كهرباء ومياه ديب
بجهود مواصالت اإلمارات يف تقديم خدمات شاملة
ومتكاملة يف قطاع النقل واملواصالت ،وما تعكسه تلك
الجهود من اإلسهام يف تحقيق أقىص درجات السالمة
واألمان لكافة املنقولني ومستخدمي الطريق ،معربني
عن سعادتهم يف ترحيب املؤسسة بعرض تجاربها
ومامرساتها الرائدة بشكل دائم ،وتقديم املعلومات
التي تسهم يف تحقيق التوجهات االسرتاتيجية للهيئة.

32

 )1تخطيط الجودة:

 )3ضبط الجودة:

يتم يف هذا القسم ترجمة رؤية املؤسسة وسياستها إىل يسعى قسم ضبط الجودة (وهو الذراع الفنّي لنظام
أهداف وبرامج ومؤرشات قابلة للقياس عىل املستوى إدارة الجودة) إىل ضامن جودة الخدمة أو املنتج وبأقل
االسرتاتيجي والتشغييل ،وتحديد مبادرات ومشاريع تكاليف ممكنة ،وذلك من خالل إجراء االختبارات وتنفيذ

املهندس رومي ملكاوي
أخصايئ ضامن وضبط الجودة
عاد ًة ما ُيلقى ال ّلوم عىل أنظمة الجودة الستنزافها للموارد املؤسسية (املالية ،البرشية...،إلخ) لتطوير منتج أو خدمة
مبواصفات رفيعة املستوى ،مبا يفوق توقعات املتعامل واملتطلبات التشغيلية بشكل غري مربر.

تستهدف تحقيق هذه األهداف واملستهدفات ،إضافة إىل الفحوصات يف مختلف مراحل اإلنتاج وتوفري الخدمة،
تحديد آليات لقياس ومراقبة فعالية تنفيذ هذه املبادرات والتعامل مع أي حيود يف مراحل مب ّكرة ،وضامن عدم
واملشاريع من خالل مؤرشات أداء يتم قياسها يف مختلف تكرارها ،بحيث يتم القضاء (أو التقليل قدر اإلمكان) عىل
مراحل تنفيذ الخطط.

احتاملية توفري خدمة غري مطابقة للمتطلبات ،أو أن يتم
استنزاف املوارد لتوفريها.

 )2ضامن (توكيد) الجودة:
يهدف قسم ضامن الجودة إىل تطوير العمليات واإلجراءات  )4التطوير املستمر:

لذلك تسعى املنظامت العاملية العتامد وتحديث مواصفات ومعايري إدارة الجودة (مبا فيها منظمة اآليزو) بهدف تطوير

والسياسات املرتبطة بها ،مبا يف ذلك جميع مراحل توفري يقوم هذا القسم باستغالل نقاط القوة ،وفرص التحسني،

أنظمة املؤسسات ،لدعمها يف الوصول إىل نقطة توازن بني جودة الخدمة املقدمة والتكاليف الالزمة لتوفريها وإسعاد

الخدمة ،بحيث يتم ضامن توفري الخدمة بنفس املعايري وحاالت عدم التطابق ،واستثامرها يف تطوير املؤسسة

املتعامل ،من خالل تطبيق نظريات التحسني املستمر املختلفة.

والتكاليف لكل خدمة ،ويف كل م ّرة.

وللوصول إىل هذا التوازن ،تقوم املؤسسات بفصل املهام واملسؤوليات إىل  4أقسام ،وهي (تخطيط الجودة ،ضامن
الجودة ،ضبط الجودة ،والتحسني والتطوير املستمر) ،وسنتناول يف هذه العجالة مهام كل قسم عىل حدة:
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بشكل مستمر ،وتعزيز قدرتها عىل تلبية متطلبات
املتعاملني وأصحاب املصلحة بأقل تكاليف ممكنة ،من
خالل التطوير يف العمليات ،البنية التحتية ،املوارد ،وغريها.
34

اإليجابية والسعادة

عنوان املقال:
كيف تدفع فريقك لخوض التجارب واملخاطر ؟
بقلم :سارة كرتشفيلد
ملخص عن املقال:

يتوقع معظم املدراء من موظفيهم طرح افكار ابداعية و خالقة ويف نفس الوقت تضمن نتائج آمنة ،إال
ان الرتكيز عىل النتائج املضمونة يعيق املوظفني عىل تقديم األفكار التطويرية  .وهنا يتحتم عىل املدراء
التحول من عقلية أفضل املامرسات اىل عقلية املخترب الديناميكية والتي تعتمد عىل األنشطة التالية :
·التشجيع عىل التفكري املتشعب .
·جعل الجميع مسؤول عن نتائج اختياراتهم .
·جعل الفشل امر طبيعيا .
·يجب اال يتم استخدام االختبارات والبيانات لتطوير افضل املامرسات .

رابط امللخص العام للمقال:
https://goo.gl/ytCEEo

*حقوق املقال محفوظة لصالح © :هارفارد بزنس رفيو العربية 2018
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