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ﻣﻮاﺻــﻼت اﻣــﺎرات وﺷــﺮﻃﺔ أﺑﻮﻇﺒــﻲ ﺗﻔﺘﺘﺤــﺎن
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﺑـﻤﺰﻳﺪ

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻣﺎراﺗﻴـــــــﺔ ”ﺳﻴﺘﻜﻮ“ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘــــــــــﻞ اﳌﺪرﺳــﻲ
ﻟـ  1,231ﻣﺪرﺳﺔ وﻣﺮﻛﺰ ﻟــــــﺘﺤﻔﻴﻆ اﻟﻘـــــــﺮآن  اﳌﻤﻠﻜﺔ

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﳌﺘﻜﺎﻣﻞ

Saudi Emirates Integrated Transport Company

ﲢﻮﻳﻞ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ّ
ﻳﺨﻔﺾ %50
ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎدم واﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺔ

رؤﻳﺘﻨﺎ ..ΩGóà°ùe ƒ‰h á∏eÉµàe äÓ°UGƒe

مـــــحتويــــــات العــــــدد
نشرة شهرية تصدرها إدارة االتصال الحكومي

اإلشراف العام
حنـان محمد صقر

مواصـالت اإلمارات تجدد تعاقدها
مع شركة “إمداد” لصيانة مركباتها
ومعداتها لمدة  3سنوات

مدير التحرير
عبد اهلل محمد حسن

هيئة التحرير
هند شاكر
حسام عرفة

الرؤية

إيمان األميري

مواصالت متكاملة ونمو مستدام.

مساحات إعالنية مجانية على أسطول
حافالت مواصالت اإلمارات لخدمة المؤسسات
الوطنية والحمالت والمجتمعية

الرسالة
نلتزم بتقديم خدمات النقل والتأجير والمواصالت المدرسية والخدمات الفنية واللوجستية ذات الصلة وفق معايير
األمن والسالمة المهنية والبيئية لشركائنا ومتعاملينا من المؤسسات واألفراد ،ونعمل على تنمية مواردنا المالية
في إطار من الحوكمة وإدارة المخاطر واالستثمار المجدي من خالل منظومة شاملة في قطاع النقل والمواصالت
والخدمات المتكاملة.

إعداد وإخراج
كلثم درويش العسكر
للتواصل:

الجـوائـــز والشهادات:

هاتف04 2090927:
فاكس04 2863050 :
أﻛﺒﺮ ﻣﺤﺎﺿﺮة إﺳﻌﺎﻓﺎت
أوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
أﻛﺒﺮ ﻣﺤﺎﺿﺮة إﺳﻌﺎﻓﺎت
أوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺸﺮق ا وﺳﻂ
ﻟﻠﻄﺮق واﻟﺠﺴﻮر

ص.ب 5757 :دبي
البريد اإللكترونيetmag@et.gov.ae:

ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ
ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻜﺎر ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
ﺟﺎﺋﺰة ﺳﺘﻴﻔﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

3

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

محمد أحمد يوسف المرزوقي
“مسيرتي مع المؤسسة مليئة بالتجارب
ومفعمة بالحماس”

الموقع اإللكترونيwww.et.gov.ae :

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

2

أخبار رئيسية

مواصالت اإلمارات وشرطة أبوظبي تفتتحان مركز الفحص
الفني للمركبات الثقيلة بـمزيد

افتتح سعادة محمد عبدالله الجرمن مدير عام
مواصالت اإلمارات ،والعميد إبراهيم نارص الشاميس
مدير مديرية ترخيص السائقني واآلليات بقطاع
العمليات املركزية يف رشطة ابوظبي ،مركز خدمة
املتعاملني الجديد لقطاع خدمات الفحص الفني
للمركبات الثقيلة والصيانة الفنية للمركبات يف منطقة
مزيد مبدينه العني.
واشاد الجرمن بجهود فريق العمل الذي أرشف عىل
إنشاء وتجهيز املرشوع يف مختلف مراحله لتكون
متوافقة مع معايري خدمة املتعاملني وجهود رشطة
ابوظبي يف تقديم أفضل الخدمات للجمهور.
5
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وأكد العميد إبراهيم نارص الشاميس االهتامم
الذي توليه رشطة أبوظبي لتقديم خدمات متميزة
للمتعاملني عىل قدر عال من الجودة يف مراكز الفحص
الفني للمركبات وذلك من خالل الرشاكة االسرتاتيجية
مع مؤسسة مواصالت االمارات للوصول إىل أرقى
أنواع الخدمة وفقاً ألفضل املامرسات العاملية مبا يلبي
تطلعات املتعاملني من خالل تقديم خدمة متميزة
للفحص الفني للمركبات والذي يعترب رضورياً لتوفري
السالمة املرورية ملستخدمي الطريق كافة.
وأشار إىل أن افتتاح مركز الفحص الفني الجديد يف
منطقة مزيد يأيت ضمن االسرتاتيجية الهادفة إىل نرش

تلك املراكز عىل مستوى إمارة أبوظبي الختصار وقت
املراجعني وتسهيل إنجاز الخدمات يف مراكز الفحص
وتقديم خدمات متميزة لهم وفق أرقى املامرسات
يف أماكنهم.
ودعا العميد الشاميس قائدي املركبات مبنطقة مزيد
واألماكن القريبة منها إىل االستفادة من الخدمات
التي وفرتها رشطة أبوظبي ومواصالت االمارات
من خالل مركز الفحص الفني الجديد الفتاً إىل أن
التعاون مع مواصالت اإلمارات والذي استمر ملا
يقارب  20عاماً أمثر عن العديد من االنجازات التي
أسهمت يف رفع مستوى الخدمات للمتعاملني إىل
جانب املبادرات املتميزة التي تنفذ سنوياً من قبل
مواصالت اإلمارات يف افتتاح مراكز للخدمة وإضافة
عمليات سواء داخلية وخارجية تصب جميعها يف
إسعاد املتعاملني.

وحث عىل أهمية االستفادة من الخدمات التي وفرتها
رشطة أبوظبي للمراجعني واملميزات العديدة التي
يوفرها تطبيق خدمات رشطة أبوظبي الذكية عىل
هواتفهم يف إجراء معامالتهم يف ترخيص مركباتهم
بعد إجراء الفحص الفني لها وذلك من خالل إجراءات
واضحة وبسيطة وسهلة.
ويقع املركز الجديد يف مساحة بلغت 1222مرتاً
ويتكون من طابق أريض ومبنى التسجيل ومركز
الفحص الفني للمركبات الثقيلة وإدارة ترخيص
اآلليات والسائقني التابع لرشطة ابوظبي ،إىل جانب
مركز الخدمات الفنية والذي يتضمن ورشة فنية
ب 10حارات مبساحة  1450مرت مربع ويعكس هذا
املركز اهتامم مؤسسة مواصالت اإلمارات يف تطبيق
متطلبات االستدامة واملباين الخرضاء وبلغت تكلفته
 10.70مليون درهم.

4
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باعتماد مجلس إدارتها وقرار من مديرها العام

تعيين عبداهلل الكندي رئيسًا تنفيذيًا للعمليات في
مواصالت اإلمارات
اعتمد مجلس إدارة مواصالت اإلمارات برئاسة
معايل حسني بن إبراهيم الحامدي وزير الرتبية
والتعليم ورئيس مجلس إدارة املؤسسة ،تعيني
عبدالله محمد الكندي رئيساً تنفيذياً للعمليات،
ضمن الهيكل الوظيفي ملواصالت اإلمارات.
وإلحاقاً العتامد مجلس اإلدارة ،فقد أصدر
سعادة محمد عبدالله الجرمن مدير عام
مواصالت اإلمارات ،قراراً بذلك ابتدا ًءا من األول
من أغسطس لعام .2018
ووفقاً للقرار ،فإن الرئيس التنفيذي للعمليات
يتوىل تنفيذ عدد من املهام أهمها تحسني مستوى
أداء العمليات والخدمات ودعم إتخاذ القرارات
اإلسرتاتيجية ،وتحديد اإلحتياجات التطويرية
وتنفيذ خطط التغيري ذات العالقة بتحسني
العمليات مبا يحقق سعادة املتعاملني ،إىل جانب
تنمية الفرص االستثامرية املتاحة وفق متطلبات
أصحاب املصلحة ،وضامن سالسة إجراءات العمل
7
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لدائرة تطوير األعامل.
وخالل مسريته العملية يف مواصالت اإلمارات،
أرشف الرئيس التنفيذي للعمليات عىل العديد
من املشاريع الهامة ،من بينها تطوير مواصفات
الحافالت املدرسية ومرشوع تكييف الحافالت،
وتأسيس دائرة تطوير األعامل ،كام ترأس
الفريق املكلف بإعداد الخطة االسرتاتيجية
االستثامرية لألعوام  ،2013-2016ومتابعة
تنفيذ املرشوعات والفرص االستثامرية ،وكذلك

مرشوع التوسع خارج الدولة من خالل تأسيس
الرشكة السعودية اإلماراتية للنقل املتكامل
“سيتكو” ،باإلضافة إىل ترؤسه الفريق املكلف
بإعداد الخطة االسرتاتيجية  ،2018-2022وغريها
العديد من املشاريع االستثامرية التي ساهمت
يف تعزيز موقع املؤسسة الريادي يف قطاع النقل
واملواصالت محلياً وإقليمياً.

لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملني الخارجيني
والداخليني ،وتوفري البنية التحتية الالزمة ملواكبة
منو األعامل والتوجهات املؤسسية.
وقد انضم الكندي إىل فريق عمل مواصالت
اإلمارات يف  2001حيث شغل حينها منصب
رئيس قسم العمليات الفنية ،ومن ثم توىل
منصب مدير فرع املواصالت املدرسية يف الشارقة
عام  ،2004ويف عام  2012أصبح مديراً تنفيذياً
6
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من خالل  2407حافلة مدرسية يديرها أكثر من  2500سائقًا سعوديًا

السعودية اإلماراتية “سيتكو” تقدم خدمات النقل المدرسي
لـ  1,231مدرسة ومركزًا لتحفيظ القرآن في المملكة
• تحتل املرتبة الثانية من بني أكرب مشغيل النقل املدريس يف السعودية
أعلنت مواصالت اإلمارات أن الرشكة السعودية
اإلماراتية للنقل املتكامل “سيتكو” -إحدى الرشكات
التابعة للمؤسسة -أنها احتلت املرتبة الثانية من
بني أكرب مشغيل النقل املدريس يف السعودية ،حيث
تعمل الرشكة السعودية اإلماراتية للنقل املتكامل
“سيتكو” والرشكة السعودية للنقل الجامعي
باململكة العربية السعودية “سابتكو” ،عىل تقديم
خدمات النقل املدريس لـ  1231مدرسة ومركزاً
لتحفيظ القرآن ،وفق أفضل املامرسات واملواصفات.
ويف هذا اإلطار أفاد املهندس عثامن بو حسني مدير
عام سيتكو ،بأن هذا النجاح الالفت الذي حققته
املؤسسة يف خدمات النقل املدريس باململكة بالتعاون
مع رشيكتها سابتكو ،جاء استناداً إىل رصيد الخربة
العريقة الذي متتلكه مواصالت اإلمارات والذي
ميتد ألكرث من  37عاماً ،مشرياً إىل متيز الحافالت
التي توفرها سيتكو من بني جميع مشغيل النقل
9
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للمراقبني امليدانيني.
وذكر بو حسني بأن عمليات النقل املدريس التي
تقدمها سيتكو تغطي ثالثة مناطق رئيسية يف
السعودية ،وهي املنطقة الرشقية وتبوك واملدينة
املنورة ،وذلك وفق العقود الخمسة املربمة مع
رشكة تطوير للنقل التعليمي يف اململك  ،منوهاً
أنه تم متديد عقدين منها نظراً للخربة واالحرتافي ًة
والكفاءة التي تتمتع بها “سيتكو” خالل تقديم
خدماتها متبعة بذلك أفضل املامرسات العاملية
واملعتمدة.
وأشار بوحسني أنه يتم من خالل “سيتكو” نقل

الطلبة إىل  1231مدرسة ومركزاً لتحفيظ القرآن،
فيام بلغ أسطول املركبات يف الرشكة  2407حافلة
مدرسية من فئة  55و 40و 30راكباً ،يديرها أكرث
من  2,500سائقاً سعودياً.
وأضاف ،أن الرشكة السعودية اإلماراتية للنقل
املتكامل “سيتكو” تقوم بصورة سنوية بطرح
برنامجاً خاصاً الستقبال العام الدرايس الجديد،
يشمل تدريباً وتأهي ًال متكام ًال للكوادر البرشية
العاملة ،ويركز بشكل رئييس عىل جوانب السالمة،
ويضاف إىل ذلك الربامج التوعوية املوجهة للطلبة
وإدارات املدارس وأولياء األمور.

املدريس بالسعودية ،وذلك لعملها عىل تطبيق
حزمة مدروسة من املعايري وااللتزامات التي
تفرضها الترشيعات يف الجهات املختصة باململكة
واملواصفات التي تطبقها مواصالت اإلمارات،
بهدف توفري أعىل درجات الراحة والسالمة واألمان
للطلبة واالنتظام يف الرحالت املدرسية ،عوضاً عن
جهودها يف تنظيم الربامج التدريبية املعدة لتأهيل
السائقني وتحسني قدراتهم ،وعقد الربامج الخاصة
8

استثمـــــــــار

 303مركبة ومعدة تستفيد من الخدمة

مواصـالت اإلمارات تجدد تعاقدها مع شركة “إمداد”
لصيانة مركباتها ومعداتها لمدة  3سنوات

يف إطار الرشاكة االسرتاتيجية بني الطرفني ،جددت
كل من مواصالت اإلمارات ورشكة “إمداد” الرائدة يف
مجال تزويد حلول إدارة النفايات واملرافق املتكاملة،
تعاقدهام لتوفري خدمات الصيانة واإلصالح الشاملة
لصالح أسطول ومعدات الرشكة ،وتشمل عمليات
الصيانة وإدارة الورش وذلك عىل مدى السنوات الثالثة
املقبلة ابتدا ًء من يناير.2019
فعىل هامش معرض “ ”FM Expoاملختص بإدارة
املرافق املنعقد يف مركز ديب التجاري العاملي بديب،
قام كل من سعادة محمد عبدالله الجرمن مدير عام
مواصالت اإلمارات ،وسعادة جامل عبدالله لوتاه الرئيس
11
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التنفيذي لـرشكة «إمداد» ،بتوقيع العقد ،وبحضور كل
من عبدالله الكندي الرئيس التنفيذي للعمليات ،وعامر
الهرمودي املدير التنفيذي لدائرة الخدمات الفنية،
وعبيد املحرييب مدير مركز اإلمارات للخدمات الفنية
مبواصالت اإلمارات.
وأعرب سعادة محمد عبدالله الجرمن ،مدير عام
مواصالت اإلمارات عن سعادته البالغة بالثقة املتواصلة
التي توليها رشكة «إمداد» ملنظومة خدمات الصيانة
الفنية التي توفرها املؤسسة لصالح عمالئها ورشكائها،
مؤكداً أن تجديد التعاقد بني الطرفني هو خطوة جديدة
لتأكيد الرشاكة املتبادلة وتوثيقها ،ومبا يسهم يف فتح

آفاق جديدة من التعاون املشرتك خالل الفرتة املقبلة.
وأشار الجرمن أن مواصالت اإلمارات بكوادرها وإمكاناتها
عىل أتم الجاهزية ألداء املهام املنوطة بتشغيل العقد
وتقديم الخدمة لصالح ما يربو عن  300مركبة ومعدة
وآلية متلكها رشكة إمداد ،مع مواصلة االلتزام بأعىل
معايري الجودة واملستوى املتميز يف الخدمة املقدمة
ومبا يدعم أهداف الرشكة ويساند جهودها املبذولة
عىل الصعد البيئية والتنموية املختلفة.
ولفت مدير عام مواصالت اإلمارات أن قاعدة عمالء
املؤسسة يف قطاع الخدمات الفنية باتت تضم طيفاً
واسعاً من مؤسسات القطاعني الحكومي والخاص
فض ًال عن كربى الرشكات الوطنية يف الدولة ،حيث
توفر املؤسسة حالياً خدمات اإلصالح والصيانة الفنية
ومجموعة من الخدمات ذات العالقة لنحو  50ألف
مركبة ومعدة وآلية يف الدولة ،كام أنها تدير العديد من
ورش الصيانة الفنية يف مواقع عمالئها.
ونوه الجرمن إىل أن نجاحات املؤسسة مع عمالئها
ستعزز موقعها الريادي كنموذج متميز يف هذا القطاع،

مستندة يف ذلك ملا متلكه من الخربة املرتاكمة والجاهزية
الدامئة والكفاءة وخدمات القيمة املضافة ،معرباً عن
أمله يف تحقيق نجاحات أكرب يف املستقبل ،مبا يتامىش
مع الخطط االسرتاتيجية الطموحة للمؤسسة.
من جهته قال السيد جامل عبدالله لوتاه ،الرئيس
التنفيذي ملجموعة “إمداد”“ :يرسنا التوقيع عىل
هذه االتفاقية مع مؤسسة مواصالت اإلمارات ،والتي
تتمتع بسجل حافل يف مجال صيانة وإصالح املركبات
واملعدات .وبصفتها رشكة رائدة يف تقديم خدمات
إدارة املرافق املتكاملة واملستدامة يف دول مجلس
التعاون الخليجي ،تعمل إمداد عىل إقامة رشاكات مع
أبرز املؤسسات التي تضطلع بدور قيادي يف مختلف
القطاعات .وتعكس هذه االتفاقية الجديدة التزامنا
الراسخ بالحفاظ عىل أعىل معايري الجودة ،إذ أنه ال
يقترص فقط عىل الخدمات التي نقوم بتقدميها فحسب،
بل يتخطى ذلك ليضفي ميزة نوعية عىل محفظة أصول
الرشكة”.
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نفذت خالل العام الجاري قرابة  52,5ألف رحلة

أجرة مواصالت اإلمارات ترفع عدد مركباتها من  200إلى
 800مركبة إلتزامًا ببنود إتفاقية التشغيل مع مركز النقل
المتكامل
• كامريات مراقبة داخلية وخارجية وكادر مؤهل من السائقني
• وجود خدمة واي فاي مجانية يف جميع مركبات الرشكة
• إمكانية حجز مركبة األجرة من خالل التطبيق الذيك الخاص مبركز النقل املتكامل
تحرص مواصالت اإلمارات عىل توفري كافة سبل السالمة
والراحة واألمان والرتفيه يف أسطول مركباتها ،ال سيام
التجارية منها ،لتحقق بذلك سعادة املتعاملني ،وهو
ما يتامىش مع خططها االسرتاتيجية وقيمها املؤسسية
املرتبطة بالعناية والراحة.
وأفاد السيد وليد املهريي املدير التنفيذي لدائرة
النقل والتأجري مبواصالت اإلمارات ،بأن املؤسسة
تتميز بحيويتها االستثامرية التي تتجىل برصدها
للفرص واالحتياجات يف األسواق ،والعمل عىل تلبيتها
برسعة عرب إطالق خدمات تتامىش مع النمو السكاين
والحضاري الذي تشهده الدولة ،إضافة إىل جهودها
يف تطوير الخدمات التي تقدمها وتوسيع رقعتها
الجغرافية ،لتصل إىل الجميع يف كل مكان.
13
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ورصح املدير التنفيذي لدائرة النقل والتأجري بأن
رشكة أجرة مواصالت اإلمارات قد انطلقت يف أكتوبر
 2017بعدد  200مركبة أجرة ،وارتفع عدد مركباتها
ليصل إىل  800مركبة مع نهاية شهر أغسطس املايض،
وذلك الستيفاء رشوط التعاقد بني الرشكة ومركز
النقل املتكامل بخصوص عدد األسطول ،ومع بداية
شهر أكتوبر العام الجاري سيتم إضافة عدد  3مركبات
لخدمة أصحاب الهمم ،مشرياً إىل أن تعزيز حجم
أسطول املركبات ،جاء لتغطية وتلبية حجم الزيادة يف
طلب الخدمة من قبل املتعاملني يف مدينة أبوظبي،
حيث نفذت الرشكة خالل العام الجاري قرابة 52,5
ألف رحلة ،لتؤكد بذلك كفاءة ومميزات خدمات
النقل والتأجري التنافسية التي تقدمها مواصالت

اإلمارات لرشيحة واسعة من األفراد واملؤسسات يف
الدولة.
ومثن املهريي الجهود التي يبذلها مركز النقل املتكامل
بأبوظبي بتنظيم عمليات النقل يف اإلمارة ،مشيداً
بتعاونهم املثمر والدائم مع املؤسسة ،والذي ساهم
بشكل إيجايب يف تطوير خدمات األجرة التي تقدمها
املؤسسة من خالل رشكة أجرة مواصالت اإلمارات.
من جانبه أكد عيل يوسف مدير رشكة أجرة مواصالت
اإلمارات وتاكيس املطار ،عىل اهتامم املؤسسة
بتطبيق املواصفات والترشيعات املعتمدة يف إمارة
أبوظبي بشكل خاص ويف الدولة بشكل عام يف مجال
نقل الركاب مبركبات األجرة ،إىل جانب قيامها بتزويد
مركباتها بكامريات مراقبة داخلية وخارجية ،وكادر

وذكر املهريي بأن مواصالت اإلمارات قد حصلت عىل
حق اإلمتياز من قبل مركز النقل املتكامل بإمارة
أبوظبي لتقديم خدمات األجرة من خالل رشكة أجرة
مواصالت اإلمارات يف اإلمارة ،وتلك هي إحدى أهم
النجاحات التي حصدتها املؤسسة العام املايض ضمن
قطاع النقل والتأجري.
12

مؤهل من السائقني ،والذين تم اختيارهم وتعيينهم
بعناية تامة ووفق رشوط محددة من قبل مركز النقل
املتكامل ،حيث تم تدريبهم وتأهيلهم للعمل يف هذا
القطاع وفق متطلبات الجهات املختصة ،وذلك من
خالل دورات تدريبية متكاملة ومتخصصة يف مجال
نقل الركاب.
وأعرب يوسف عن اهتامم مواصالت اإلمارات بتوفري
خدمات تتوافق مع احتياجات واهتاممات املتعاملني
عىل منت أسطول مركباتها ،حيث تتميز مركبة أجرة
مواصالت اإلمارات بوجود خدمة واي فاي مجانية
يف جميع مركبات األجرة ،إىل جانب إمكانية حجز
املركبة من خالل التطبيق الذيك الخاص مبركز النقل
املتكامل التابع لدائرة النقل بأبوظبي ،يتم خاللها
تحديد موقعه عرب نظم املعلومات الجغرافية ،GPS
ويتم تحديد املركبة األقرب إليه ،وإعالمه برسالة
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نصية قصرية باملعلومات الخاصة بالسائق واملركبة
التي ستصله ،واملوعد املتوقع للوصول ،إضافة إىل
إمكانية حجز املركبة من خالل االتصال مبركز النقل
املتكامل .600535353
ونوه مدير رشكة أجرة مواصالت اإلمارات ،بأنه يتم
متابعة عمليات النقل التي تقدمها أجرة مواصالت
اإلمارات بشكل دوري من قبل مركز النقل املتكامل،
والذي يقوم باإلرشاف عىل جميع مراحل التدريب
للسائقني ،كام تتم متابعة عمليات النقل عن طريق
نظام إلكرتوين مبارش يعمل عىل تتبع املركبات ،وذلك
لضامن السالمة واألمان ملستخدمي مركبات األجرة
والسائقني عىل حد سواء ،عالو ًة عىل تقييم أداء
السائقني عىل مدار الساعة من حيث االلتزام بقواعد
السري والسالمة املرورية وتنفيذ متطلبات املركز.
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باعت  3,358مركبة ثقيلة وخفيفة منذ مطلع العام

مواصالت اإلمارات تعلن عن فتح باب المشاركة في
مزادها الـ 31للعام الجاري

أعلن مركز الوطنية للمزادات عضو مجموعة مراكز
األعامل التابعة ملواصالت اإلمارات عن انطالق املزاد
الحادي والثالثون لعام  ،2018والذي يضم 185
مركبات متنوعة مستعملة للبيع عىل مدى األسبوع
الحايل.
السيد سلامن محمد إبراهيم مدير مركز
وأفاد ّ
الوطنية للمزادات ،بأن املزاد الحايل يضم  185مركبة
17
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مختلفة األنواع واملوديالت ،حيث تشمل مركبات
ثقيلة وخفيفة ،ومنها ذات دفع رباعي وأخرى من
النوع الصالون ،إىل جانب مركبات تجارية تتضمن
مركبات بيك أب وحافالت مختلفة السعة ،ومركبات
متخصصة مثل مركبات اإلسعاف ،ويستمر املزاد حتى
السبت املقبل املوافق  22/09/2018وينتهي يف متام
 5:00مساءاً ،منوهاً أن املركز يقوم بتنظيم مزادات

أسبوعية طوال أيام العام ،حيث تم منذ بداية العام
الحايل طرح  31مزاداً.
وأشار مدير مركز الوطنية للمزادات ،بأن النتائج
اإليجابية التي تحققت خالل العام الحايل تعد دلي ًال
واضحاً عىل مدى ثقة املتعاملني بالخدمات التي
يقدمهاّ املركز وقدرته عىل الوفاء بالتزاماته  ،كام أنه
يعكس مت ّكن املركز من تحقيق املشاركة الفاعلة مع
مختلف رشائح الجمهور املستهدف بشفافية وسهولة
تامة.
وقال إبراهيم إىل أنه تم منذ بداية عام  2018تم تنظيم
 31مزاداً ،بيعت خاللها  3,358مركبة ودراجة نارية
وآليات ومعدات ،موضحاً بأن املشاركني يف املزاد بلغوا
 10,755مشارك ،منوهاً أنه املزادات متاحة للجمهور
من خالل عدة قنوات ،منها التسجيل واملشاركة من
خالل املوقع اإللكرتوين  ،www.alwataneya.aeمبيناً

أن عدد املشاركني يف املزاد االلكرتوين بلغوا 17,946
مستخدم منذ مطلع العام الحايل.
وأضاف بأن املركز يحرص عىل تقديم الخدمات
للمتعاملني وفق أعىل معايري الجودة والكفاءة ومبا
يوفر الجهد والوقت ،عرب عرض املركبات من خالل
الربامج الذكية لجميع فئات الجمهور بشفافية
وسهولة تامة ،إضافة إىل عرض مواصفات املركبات
وأسعار املزادات وغريها من املعلومات التي قد
يحتاجها املتعامل ،ما ميكنه االطالع عىل املركبات دون
عناء الوصول إىل املركز .وقد حدد املركز عىل موقعه
رشوط وأحكام املشاركة يف املزادات ،مشرياً أنه ميكن
للراغبني الحصول عىل املعلومات واالستفسارات
التواصل مع املؤسسة عىل الرقم املجاين ملركز االتصال
.8006006
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تقدم باقة متميزة من الخدمات لـ  99مؤسسة وهيئة حكومية

المؤسسة تقدم خدمات النقل الحكومي لكهرباء
الشارقة عبر  20مركبة و 9سائقين
أبرمت مواصالت اإلمارات مم ّثلة مبركز املواصالت
الحكومية – أحد مراكز األعامل االستثامرية التابعة
للمؤسسة– عقدين مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة
لتوفري ما مجمله  20مركبة و  9سائقني ملدد تعاقدية
متفاوتة من  3إىل  5سنوات.
املواصالت
وأ ّكد حميد عيل الخرض مدير
الحكومية بالشارقة يف مواصالت اإلمارات ،عىل حرص
املركز لتقديم خدمات ذات مستوى عال من الجودة
للمتعاملني الحكوميني ،عرب توفري مركبات متنوعة
لدعم أنشطة مختلف الجهات الحكومية يف مختلف
إمارات الدولة ،وذلك مبوجب العقود املربمة معهم،
مشرياً إىل العقدين اللذان تم توقيعهام مؤخراً مع
هيئة كهرباء ومياه الشارقة ،لتوفري خدمات النقل
الحكومي للهيئة.
وأعرب الخرض عن اعتزاز مواصالت اإلمارات بالعالقات
املتميزة التي تجمعها مع الهيئة ،وحرص املؤسسة عىل
تقديم أفضل مستوى من خدمات النقل الحكومي
لرشكائها ،مبا يتوافق مع أعىل املستويات واملعايري
العاملية املعتمدة ،مشرياً إىل أن العقدين يرسخان
19
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عالقات التعاون االسرتاتيجي املشرتك الذي يربط
الطرفني ،مؤكداً عىل استعداد مواصالت اإلمارات من
خالل فرق العمل املؤهلة واملتميزة للوفاء مبتطلبات
العقود عىل الوجه األمثل ،مبا يخدم توجهات كهرباء
ومياه الشارقة ،ويعزز الثقة التي تحظى بها املؤسسة.
وتوجه مدير املواصالت الحكومية بالشكر إىل
ّ
الهيئة نظري الثقة التي منحوها ملواصالت اإلمارات،
والتي تضاف إىل رصيد املؤسسة الزاخر بنخبة من
كبار املتعاملني من الجهات واملؤسسات الحكومية
االتحادية واملحلية ،عالو ًة عىل متعامليها من القطاع
الخاص ،الفتاً إىل حرص املؤسسة عىل تقوية هذه

الثقة ،من خالل تطوير حزمة خدماتها املتنوعة
والشاملة ،فض ًال عن الحلول املبتكرة التي تقدمها
للمتعاملني لضامن سعادتهم واإلسهام يف متكينهم
من تحقيق التقدم املستمر يف أعاملهم وخططهم
التشغيلية.
وأوضح الخرض ،بأن املؤسسة توظف خربتها التي
متتد إىل أكرث من  37عاماً يف مجال النقل واملواصالت،
لخدمة رشكائها ومتعامليها يف مختلف القطاعات ،مع
توفري باقات متميزة تحقق رضاهم وتضمن سعادتهم،
حيث يقوم مركز املواصالت الحكومية بتوفري مركبات
خفيفة وثقيلة تل ّبي احتياجات الجهات باختالف
استخداماتها ،وتوفري أجهزة التتبع الذكية للمركبات،
إىل جانب توفري السائقني ومنسقي الحركة ،عوضاً
عن قيام املركز بتقديم خدمات شاملة ومتكاملة

من غسيل وصيانة وإصالح املركبات عرب كفاءات
برشية فنية متخصصة ،عالو ًة عىل تدريب السائقني
وفق برامج معتمدة لتقديم خدمات تحقق سعادة
املتعاملني.
ويستفيد من خدمات النقل الحكومي التي يقدمها
مركز املواصالت الحكومية عدد  99جهة تتضمن
مجموعة من الوزارات والهيئات االتحادية ،مثل وزارة
الخارجية ،وزارة الصحة ووقاية املجتمع ،وكذلك وزارة
الرتبية والتعليم ،واملجلس الوطني االتحادي ،إضافة
إىل مجموعة كبرية من املؤسسات والجهات األكادميية
يف الدولة .ومن الجهات الجديدة التي تعاقدت مع
املؤسسة هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة ،وموانئ
أبوظبي ،ورشكة أبوظبي الوطنية للمعارض وغريها
من الجهات.
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رواد التميز

لقاؤنا يف هذا العدد مع محمد أحمد يوسف املرزوقي،
مساعد املدير التنفيذي للشؤون املالية ،والذي يعترب أحد
األوجه البارزة التي أسهمت وما زالت تسهم يف تطوير
العمل وتحقيق اإلنجازات يف أكرث من موقع عىل مستوى
املؤسسة منذ التحاقه بها قبل نحو ربع قرن وحتى اآلن،
فإىل التفاصيل..

محمد أحمد يوسف المرزوقي
مساعد المدير التنفيذي للشؤون المالية
“مسيرتي مع المؤسسة مليئة بالتجارب ومفعمة بالحماس”
 تمتاز مواصالت اإلمارات ببيئة مشجعة وواعدة من حيث ثراء المسار الوظيفي. لدى المؤسسة بيئة حاضنة للكفاءات ،إذ كثيرًا ما أسهمت في رفد جهات أخرى بالكفاءات البشرية التيكثيرًا ما شغلت مواقع وظيفية قيادية في مؤسسات حكومية وخاصة.
 اإلدارة المالية هي الجهة المتخصصة في ترجمة جميع العمليات التي تتم في المؤسسة إلى أرقام توضحاألرباح والخسائر وتكاليف تلك العمليات.
 حرصت منذ بداية عملي على عدم تقليد اآلخرين عند القيام بأي مهمة ،وتجنب اتباع نفس اإلجراءات التيدأبوا عليها.
 -الحياة قصيرة وأهدافها كثيرة ،واألجدر بنا أن ننظر إلى السحاب ال إلى التراب.

ال شك أن اإلدارة املالية يف أي مؤسسة تحظى مبكانة مميزة ملا لها من أدوار حيوية تتصل بأداء املؤسسة بأكملها
وكثرياً ما يتوقف عليها النجاح أو الفشل ،ال سيام لدى املؤسسات الكبرية ذات املهام والخدمات املتشعبة كمواصالت
اإلمارات ،إذ البد حينها أن يتحىل القامئون عىل تلك اإلدارة مبهارات مهنية وشخصية نوعية متنحهم القدرة ليس عىل
الوفاء مبتطلبات العمل وتعقيداته وحسب ،وإمنا أيضاً عىل السري قدماً نحو آفاق التطوير واإلبداع..
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عىل ذلك كان ك ًال من قراري املدير العام؛ القرار رقم
 156/2016الخاص مبهام نقل البيانات الخاصة باملؤسسة
وفق النظام الجديد ،والقرار رقم  94/2017ملعالجة
معوقات األداء يف النظام الحايل الجديد وترسيع اإلقفال،
صحة وهندسة اإلجراءات،
وذلك إميا ًنا مني برضورة ّ
والتي لها األثر األكرب يف خفض التكاليف اإلدارية ملامرسة
املهمة ،أو دقة وجودة املنتجات الخاصة باملوظفني
املعنيني باملؤسسة ،وكذلك لخدمة ورضا املتعامل.

بداية حبذا لو تقدم لنا نبذة عن بطاقتك الشخصية؟
والحالة االجتامعية؟
بداي ًة أنا متزوج ولدي ثالثة أبناء ،وأبلغ من العمر  49حدثنا عن تدرجك عرب الس ّلم الوظيفي؛ ما اإلضافة التي
حصلت عليها من املؤسسة ،وما الذي أضفته أنت لها؟
عاماً.
كانت البداية يف عام  1993بوظيفة مدير فرع أبوظبي
إال أنني استقلت بعد شهرين ،وانتقلت للعمل يف آدنوك
كيف كان انضاممك إىل مواصالت اإلمارات؟ ومتى؟
التحقت مبواصالت اإلمارات يف سبتمرب  1993يف وظيفة ملدة  3سنوات كام أسلفت ،ثم عدت لاللتحاق باملؤسسة
مدير فرع أبوظبي بادئ األمر ،إال أنني استقلت وعملت يف يونيو  1996ومبسمى رئيس قسم التكاليف.
برشكة آدنوك الرئيسية ملدة من الزمن ،غري أن غيايب مل ورسعان ما متت ترقيتي يف عام  1997حيث توليت رئاسة
ْ
يطل ،إذ رسعان ما رجعت للمؤسسة يف شهر يونيو من قسم محاسبة الرواتب حتى عام  ،2001ثم توليت رئاسة
قسم محاسبة التكاليف منذ عام  2002وحتى عام 2006
عام  1996بوظيفة رئيس قسم التكاليف.
إضاف ًة إىل منصب مساعد املدير املايل يف عام  ،2005ثم
أسندت إيل مهمة إدارة نظم املعلومات منذ عام 2007
كيف تقيم لنا تجربتك العملية مع املؤسسة؟
مسرييت مع املؤسسة مليئة بالتجارب ومفعمة بالحامس وحتى عام  ،2012وتوليت بعدها منصب مدير إدارة
الدائم لدى تأدية ّأي مهام توكل إ ّيل ،سواء كانت تتعلق التخطيط االسرتاتيجي والتمييز املؤسيس منذ عام 2012
بالجانب املايل أو الجانب التشغييل ،ولعل أبرز األمثلة ولغاية عام  ،2014قبل أن أعود إىل الشؤون املالية مساعداً
20

للمدير التنفيذي للشؤون املالية منذ عام  2014وحتى
اآلن.
كيف تنظر إىل بيئة العمل يف مواصالت اإلمارات ،من
حيث نسبة تشجيع العمل واإلبداع واإلنتاج وتحفيز
ومتكني املوظفني؟
متتاز مواصالت اإلمارات ببيئة مشجعة وواعدة من حيث
ثراء املسار الوظيفي ،األمر الذي مكن الكثري من الرتقي
الوظيفي واالستمرار يف املؤسسة ،كام إنها يف الوقت نفسه
بيئة حاضنة للكفاءات ،إذ كثرياً ما أسهمت يف رفد جهات
أخرى بالكفاءات البرشية التي كثرياً ما شغلت مواقع
وظيفية قيادية يف مؤسسات حكومية وخاصة.
ما أبرز التكرميات التي حصلت عليها؟
كان يل رشف نيل العديد من التكرميات ،منها رئيس
القسم املثايل لعام  ،2000ثم رئيس القسم املتميز عىل
مستوى أقسام اإلدارة املالية  ،2003واملوظف املثايل عىل
مستوى مواصالت اإلمارات لعام  ،2004ورئيس الوحدة
اإلدارية املتميزة عىل مستوى إدارة الشؤون املالية لعام
 2004أيضاً ،ورئيس قسم املثايل عىل مستوى مواصالت
اإلمارات للنصف الثاين لعام  ،2005عالو ًة عىل تكرميات
جامعية أخرى من أبرزها فوز املؤسسة بـ 3جوائز عاملية
ملرشوع بطاقة السالمة.
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ما أبرز التحديات التي واجهتكم؟ وما أهم خططكم
املستقبلية؟
من أكرب التحديات التي كنت والزلت أواجهها هي تغيري
سلوك املوظف وأدائه يف تنفيذ مهامه وبجودة عالية
وبجهد إداري قليل ،وقد نجحت مع الكثري من املوظفني
وفشلت مع آخرين ،كام واجهتني تحديات أخرى
ونجحت بها مثل:
 .1تغيري جميع األنظمة اإللكرتونية للمؤسسة (مرشوع
مواصاليت) ،بعد أن تفادى كل املدراء السابقني التغيري
الجوهري والشامل يف األنظمة التابعة للمؤسسة .
 .2العمل عىل تنقية وتنظيف جميع البيانات عىل مستوى
املؤسسة (.)Data cleansing
 .3تطبيق مشاريع تتم ألول مرة بتاريخ املؤسسة ،من
قبيل:
 .Iنظام تعقب املركبات.
 .IIمرشوع بطاقة السالمة والحائز عىل جوائز محلية
وعاملية.
طالب وطالبة،
 .IIIجمع البيانات الجغرافية لـ  187ألف ٍ
األمر الذي م ّكن -وألول مرة بتاريخ املؤسسة -من
الحصول عىل خطوط سري إلكرتونية مربوطة مع بيانات
وزارة الرتبية ،ودائرة التعليم واملعرفة (مجلس أبوظبي
للتعليم سابقاً).
 .IVإعداد نظام حديث إلدارة األسطول ملواكبة احتياجات

املؤسسة (بيئة املؤسسة).
أما عن الخطط املستقبلية فهي كثرية ولله الحمد؛ منها
إعادة هندسة إجراءات العمل باإلدارة املالية ربطاً
بالعمليات التشغيلية إلدارة األسطول ،وكذلك اإلجراءات
الجديدة لسداد املخالفات املرورية ،وإجراءات تسجيل
وتجديد املركبات ،وأيضأ توفري البيانات التشغيلية اآلنية
( ،)Utilizationواملزيد من املشاريع املتخصصة باإلدارة
املالية ،من تقليل االعتامد النقدي يف الرشاء ،وتعديل
خدمات اإلدارة املالية لتغدو بصورة إلكرتونية تفي
باحتياجات املستفيدين.

صف لنا بشكل مخترص دور اإلدارة املالية كجزء من
منظومة عمل مواصالت اإلمارات؟
اإلدارة املالية هي الجهة املتخصصة يف ترجمة جميع
العمليات التي تتم يف املؤسسة إىل أرقام توضح األرباح
والخسائر وتكاليف تلك العمليات ،وتصدرها وفق تقارير
دولية معتمدة من قبل جهات التدقيق املختلفة ،وتز ّود
بها اإلدارة العليا ومجلس الوزراء ،األمر الذي يعترب حيوياً
للغاية ألداء املؤسسة وسمعتها واتخاذ القرارات لديها..
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اإلدارة املالية من اإلدارات التي تستلزم كفاءات برشية
تتميز باألمانة والدقة واالحرتافية يف العمل والرسعة
يف األداء واإلنجاز ،كيف يتم اختيار وانتقاء الكفاءات
والكوادر الوظيفية لإلدارة؟
قد يطول الجواب عىل هذا السؤال من ناحية عمليات
االختيار والتوظيف واملهارات والكفاءات وغريها ،إال أنني
أستمد اإلجابة من القرآن الكريم ،وتحديداً اآلية رقم 26
من سورة القصصَ { :قالَ ْت إِ ْحدَاهُ َم َيا أَ َب ِت ْاست َْأ ِج ْر ُه إِ َّن
َخ ْ َي َم ِن ْاست َْأ َج ْر َت ا ْل َق ِو ُّي األَ ِمنيُ}.
هناك عدد كبري من العاملني يف اإلدارة املالية مبواصالت
اإلمارات وهم من جنسيات وثقافات مختلفة ،كيف تتم
25
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إدارة هذا الفريق؟
يتم -أو تم باألحرى -زرع ثقافة العمل بروح الفريق
الواحد ،وتحديد املهام ّ
لكل عضو من الفريق لتحقيق
مستهدفات اإلدارة املالية ،حيث تم خالل العام الحايل
موظف باإلدارة املالية وفقاً
 2018تحديد فئات ّ
لكل
ٍ
لتميزه وقدراته ،كام تم توزيع شهادات عليهم ،وجرى
التأكيد عىل مفهوم العمل بروح الفريق الواحد من
تم تقدميها لجميع موظفي اإلدارة
خالل ورشة عمل ّ
املالية باإلدارة العامة ،هدفها التغلب عىل الصعوبات
واالستفادة من املوظفني األذكياء والذين لديهم إمكانيات
عالية ليتم توزيعها عىل األخرين من خالل العمل بروح
الفريق وفقاً للمهامت التي يتم توزيعها والعمل عليها.

انتهجت دولة اإلمارات سياسة اإلبداع واالبتكار والسعادة
يف بيئة العمل ،كيف وظفتم هذه التوجهات يف بيئة
العمل لديكم يف اإلدارة املالية؟
حرصت منذ بداية عميل عىل عدم تقليد اآلخرين
عند القيام بأي مهمة ،وتجنب اتباع نفس اإلجراءات
التي دأبوا عليها ،بل حرصت –والزلت -عىل استخدام
التكنولوجياً لتحقيق الرسعة يف اإلنجاز وتبسيط األعامل
واملهام التي يتم العمل عليها ،ال سيام باستخدامي العصا
السحرية الخاصة باملحاسبني و هي نظام ال ـ �XL (Ex
 )celوالذي يعترب العصا السحرية يف تنفيذ املهام الخاصة
باإلدارة املالية ،وقد قمت مؤخراً بتطبيق األنظمة الذكية
املستخدمة بالبنوك “ ،”Smart Businessوذلك لتقليل
حجم إجراءات العمل املتبعة من أجل إيصال مستحقات
املوردين واملوظفني ،وتسليمها للمستحقني بصورة رسيعة
وسهلة ،إضافة إىل تقليل حجم العمل املرتتب عىل جميع
موظفي املؤسسة باملراكز ،واملعنيني يف إيصال الشيكات
للموردين واملندوبني.
يف العمل؛ ما الذي يحبه محمد يوسف وما الذي ال يحبه؟
أحرص دامئاً عىل تقديم الخدمة بأعىل جودة وبوقت
رسيع ،وأتجنب السلوك السلبي والتقاعس وعدم التغيري،
ال سيام االستمرار مع املشاكل اإلجرائية واإلدارية نفسها.

ما هواياتك التي متارسها يف أوقات الفراغ؟
أحب ميكانيكا السيارات ،حيث أنشأت ورشة مصغرة
يف املنزل ،وأقوم بإنجاز بعض األمور الخفيفة يف صيانة
املركبات يف وقت فراغي ،مع التعلم املستمر عن طريق
القنوات التعليمية العملية املختصة حول كل ما هو
جديد بهذا الشأن ،مبا يف ذلك األساليب واألجهزة الجديدة
املستخدمة لصيانة املركبات.
ما أبرز املواقف التي مرت عليك سواء عىل الجانب
املؤسيس أو الشخيص؟
حيايت مليئة باملواقف سواء عىل الجانب املؤسيس أو
الشخيص ،األمر الذي أكسبني مهارة حل املشكالت
مبختلف أنواعها ومستوياتها ،ولعل الزمالء يف العمل
لدي هذه الصفة فض ًال عن املعارف عىل الصعيد
ملسوا ّ
الشخيص.
كلمة أخرية..
أقول للجميع :نحن ال منلك تغيري املايض وال رسم املستقبل
تغييه؟
شيئ ال نستطيع ّ
فلامذا نقتل أنفسنا حرس ًة عىل ٍ
فالحياة قصرية وأهدافها كثرية ،واألجدر بنا أن ننظر
إىل السحاب ال إىل الرتاب ،وأدعو الجميع إىل االستمرار
بالعطاء والتغيري لكل ما هو خري للعباد والبالد.
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المسؤولية المجتمعية

حولت  600مركبة للعمل بالغاز الطبيعي منذ بداية العام
ّ

ّ
يخفض 50%
تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي
من نسبة العادم والبصمة الكربونية للمركبة
 تكلفة تح ّويل املركبة تبدأ من  5650درهم وتعتمد عىل سعة املحرك. عملية التحويل تستغرق  5ساعات بحد أقىص ،وال تتطلب أي تعديل يف محرك السيارة. تقل تكلفة الغاز الطبيعي املضغوط عن الوقود التقليدي بنسبة تبلغ نحو .55%كشفت مواصالت اإلمارات ممثلة مبركز االتحاد لتحويل

املركبات للعمل بالغاز الطبيعي –أحد مراكز األعامل
التابعة للمؤسسة -أن عملية تحويل املركبات للعمل
بنظام الغاز الطبيعي املضغوط يسهم بشكل مبارش
يف خفض نسبة العادم والبصمة الكربونية للمركبة
بنسبة تصل إىل  ،50%األمر الذي من شأنه تعزيز
النجاحات التي بلغتها املؤسسة عىل الصعيد البيئي
واالستثامري ،ويعد تجسيداً للسياسات الخرضاء التي
تتبناها املؤسسة والتي تنسجم مع توجهات الدولة
وتستجيب لتطلعاته قادتها وشعبها.
وأفاد املهندس عامر الهرمودي املدير التنفيذي لدائرة
الخدمات الفنية يف املؤسسة عن اعتزازه بالنجاح الذي
حققه املركز منذ تدشينه يف  ،2010معترباً ذلك إسهاماً
يسجل يف رصيد مامرسات املسؤولية املجتمعية التي
ّ
تتبنّاها مواصالت اإلمارات يف مختلف خدماتها ،كونه
27
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عملية التحويل تستغرق  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 (غاز أو بنزين) حسب
اختيار السائق.
وأشار عبدالحكيم سعيد أن تكلفة التحويل تبلغ من
 5650درهم فقط وال تتجاوز  7820درهم ،موضحاً
بأن تكلفة التحويل يتم تحديدها باالعتامد عىل سعة
محرك املركبة املراد تحويلها ،و يتم اسرتجاع تكلفة

التحويل بعد  6إىل  8أشهر من موعد التحويل ،إذ يعد
الغاز الطبيعي للمركبات منتجاً مستداماً وتنافسياً من
ناحية األسعار ،إذ تقل تكلفته عن الوقود التقليدي
بنسبة تبلغ نحو .55%
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

يش ّكل نقلة نوعية تلبي طريف املعادلة بنجاح ،أي
النجاح االستثامري واالستدامة معاً ،مشرياً أن املركز
مت ّكن من تحويل  600مركبة للعمل بالغاز الطبيعي
منذ بداية العام الجاري.
من جهته قال السيد عبدالحكيم سعيد مدير مركز
االتحاد لتحويل املركبات للعمل بالغاز الطبيعي أن
26

للمركبة بنسبة تصل إىل  ،50%بينام ميكن تحقيق
العائد االقتصادي للمتعامل عرب تقليل التكاليف،
السيام أن تكلفة الغاز الطبيعي أقل من تكلفة وقود
البرتول بشكل عام يف محطات التعبئة.
ويقدّم املركز خدمات تحويل املركبات للعمل بالغاز
الطبيعي وفق املامرسات املتوافقة مع املعايري الدولية
واملحلية ،منها املواصفات األوروبية ،ECER110
ومواصفات 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.

29
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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 ،رشطة أبوظبي ،رشطة ديب ،رشطة
عجامن ،رشطة الفجرية ،رشطة رأس الخيمة ،الدفاع
املدين أبوظبي ،بلدية أبوظبي ،مطارات أبوظبي،
رشكة أدنوك ،موانئ ديب العاملية ،وجامعة اإلمارات يف
العني ،ووزارة العدل ،وهيئة املواصفات (،)ESMA
وأجرة الشارقة ،وتاكيس ديب ،واحة ديب للسيلكون،
الهيئة االتحادية لكهرباء ومياه الشارقة ،مدينة مصدر،
الصحراء جروب ،أراميكس ،نادي بني ياس الريايض،
وعدد من معاهد تعليم القيادة بديب ،وغريها من
املؤسسات الحكومية والخاصة.

28

المسؤولية المجتمعية

نشرت  1,320إعالنًا مجانيًا خالل العام الجاري

مساحات إعالنية مجانية على أسطول حافالت
مواصالت اإلمارات لخدمة المؤسسات الوطنية
والحمالت والمجتمعية

تلتزم مواصالت اإلمارات بأهدافها الوطنية نحو خدمة
املجتمع عرب الريادة يف تقديم الخدمات املجتمعية،
وتسعى لتكون النموذج األفضل يف املسؤولية املجتمعية
ملختلف فئات املستفيدين ،باستغالل املوارد والخدمات
التي تقدمها لرشيحة واسعة من املتعاملني ،من خالل
أسطول مركباتها والذي يناهز  25,000مركبة.
وأفاد السيد عبدالله محمد حسن مدير إدارة االتصال
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الحكومي ،بأن للمؤسسة سجل عريق يف مجاالت
املسؤولية املجتمعية بدأ معها منذ انطالقها سنة ،1981
ُعب من خالله عن وعيها املبكر بهذا الدور املؤسيس
لت ِ
املهم ،وقد تطورت اهتاممات مواصالت اإلمارات بقضايا
املسؤولية املجتمعية بالتوازي مع منو وتطور وتنوع
خدماتها ،مشرياً إىل أن خطة برامج املسؤولية املجتمعية
تضم العديد من األنشطة والربامج واملبادرات املنهجية
واملدروسة بعناية لتشمل مختلف فئات املجتمع.
وذكر عبدالله محمد ،بأن إحدى مبادارات مواصالت
اإلمارات يف مجال املسؤولية املجتمعية ،تتمثل بتخصيص
أكرث من  1,000حافلة لنرش اإلعالنات املجتمعية مجاناً
دع ًام ملختلف الجهات واملؤسسات يف الدولة ،حيث
انبثقت هذه املبادرة من حرص مواصالت اإلمارات
عىل دعم الحمالت والفعاليات املجتمعية التي تتبناها
مختلف الجهات ،وتصب يف خدمة أفراد وفئات املجتمع،
مشرياً إىل أن اإلعالن عن الحمالت املجتمعية أضحى
انعكاساً اللتزام املؤسسة بتحقيق التكافل االجتامعي

واإلنساين الذي يصب يف تحقيق السعادة للمجتمع،
ويجسد يف الوقت ذاته قيم اإلنسانية والعطاء التي
ّ
تدعو لها القيادة الرشيدة يف دولة اإلمارات.
وأشار مدير إدارة االتصال الحكومي أن مرشوع
“اإلعالنات املجتمعية” قد حصل عىل عالمة “وقف”
من مركز محمد بن راشد العاملي الستشارات الوقف
والهبة ،وهو ما يؤكد اهتامم مواصالت اإلمارات عىل
دعم الحمالت والربامج املجتمعية من خالل استثامر
إمكاناتها وخرباتها ،لخدمة املجتمع.
ورصح ،بأن خدمة اإلعالنات املجتمعية قد حظيت
بإقبال من قبل الجمعيات واملؤسسات والهيئات الوطنية
املختلفة ،حيث تم نرش  1,320إعالناً مجانياً منذ بداية
العام الجاري حتى نهاية أغسطس املايض عىل حافالت

متنوعة الحجم كبرية ومتوسطة ،وملدد مختلفة متتد من
شهر إىل شهر إىل ثالثة أشهر وفق مدة الحملة اإلعالنية
للجهة ،وتحرص إدارة االتصال الحكومي عىل مراجعة
املادة اإلعالنية قبل نرشها للتحقق من توافقها مع
األهداف املجتمعية والتوجهات الوطنية.
ومن أهم الجهات املستفيدة من الخدمات اإلعالنية
املجانية ،وزارة الصحة ووقاية املجتمع ،هيئة التأمني،
هيئة الشارقة للكتاب ،جمعية دار الرب وجمعية بيت
الخري ،معرباً عن حرص مواصالت اإلمارات لتعزيز
عالقات الرشاكة االسرتاتيجية ،وفرص التعاون مع
مختلف املؤسسات الرائدة محلياً وعاملياً ،مبا يحقق
رؤيتها وقيمها املؤسسية.
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جسور الريــــادة

في دقائق...
العبور اآلمن للمشاة على الطرقات
ملاذا الرشاكة بني القطاعني العام والخاص؟
أهم أسباب الحوادث املرور ّية الخطرة عدم التزام مستخدمي
من ّ
الطريق بالقوانني واألنظمة والترشيعات املرور ّية املحققة للعبور
تهدف الرشاكة إىل خدمة دولة اإلمارات وأجندتها الوطنية الرامية إىل تحقيق اقتصاد مستدام ،يستند عىل املعرفة ،والتنافسية والخربة ،والتنوع،
وبالتايل تحقيق التنمية االقتصادية واالجتامعية ،ونتائج ومخرجات أفضل مام يستطيع أن يحققه كل فريق مبفرده.

اآلمن للمشاةّ ،
مم يؤدي إىل مخاطر وإصابات وحوادث متن ّوعة
ملستخدمي الطريق من األفراد واملمتلكات.

ويتم ذلك عن طريق التفاوض ،وتبادل الخربات ،والتوصل إىل معايري أفضل ،وتوسيع املوارد املالية املتاحة نتيجة تعاون األطراف.
كام تساعد الرشاكات عىل إبراز دور الدولة يف الرتكيز عىل رسم السياسات واالسرتاتيجيات لقطاع البنية األساسية ،ومراقبة مقدمي الخدمات
وتنظيمها .إضافة إىل توفري رأسامل القطاع الخاص ومعارفه وخرباته يف إدارة املشاريع ،مام يسهم يف تقليل املدد الزمنية لتنفيذها ،وخفض تكلفة
الخدمات وتحسينها.

من إرشادات عبور المشاة اآلمن للطريق:
 #توقف قبل العبور ،واستخدم إشارة العبور الضوئية.

خميس خلفان خميس
مدقق نظام االدارة املتكامل بالساحل الرشقي
Khames kk@et.ae

 #اميش عىل ال ّرصيف ،واحرص عىل االبتعاد عن الطريق.
مخصصة للمشاة.
 #ال تخاطر بسالمتك وتعرب من أماكن غري ّ

ومن األهداف األخرى:
· جذب وتنشيط االستثامرات الوطنية ،واإلقليمية ،واألجنبية
· تحقيق قيمة أفضل مقابل النقود فيام يتعلق باإلنفاق العام
· تشجيع القطاع الخاص عىل املشاركة واالبتكار
· تعزيز النمو االقتصادي يف الدولة ،وتوفري فرص عمل جديدة
· تخفيض وطأة اإلنفاق والتمويل الحكومي ،ومشاركة املخاطر مع القطاع الخاص

 #استخدم الجسور الخاصة بعبور املشاة ،متى ما توفر ذلك.
 #راقب وانتبه لحركة سري ومرور املركبات أثناء عبورك.
 #انتبه والحظ بحذر مييناً ويساراً أثناء عبورك ،حفاظاً عىل سالمتك.
 #انتبه بحرص ويقظة أثناء عبورك لي ًال ،أو يف الطرق غري املضاءة.
 #تيقظ حني عبورك يف الشوارع املزدحمة بالحركة ،أو يف مواسم العطل.
 #احرص عىل مرافقة األطفال أثناء عبورهم الطريق ،وال ترتكهم لوحدهم.
السيعة أو يف الطرق ذات املسارات املتعدّدة.
 #تجنب العبور يف الطرق ّ
 #التزام سائق ومرشف الحافلة املدرس ّية بنظام صعود الطلبة ونزولهم .
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اإليجابية والسعادة

Rework
عنوان الكتاب:
( Reworkإعادة تصميم العمل)
بقلم :جيسون فرايد و ديفيد هانسون
ملخص عن املقال:

يرى املؤلفان بأن الرشكات الناشئة تختلف عن الرشكات الكبرية كل ًيا ،فال يجب عىل الرشكات الناشئة محاكاة
الرشكات الكبرية واتباع اسرتاتيجياتهم ،فبهذه الطريقة قد يتكبدون خسارة فادحة .فالرشكات الناشئة ال
يجب عليها تعيني عدد أكرب من املوظفني أو رصف ميزانية ضخمة عىل التسويق أو حتى موظفني مبيعات
ومسوقني.

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

* جميع الحقوق محفوظة ملوقع © Book Brief 2018
* تم اختيار املحتوى لكم من قبل قسم التميز واإلبداع املؤسيس – إدارة التخطيط االسرتاتيجي والتميز املؤسيس
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