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ﻣﻮاﺻــﻼت ا ﻣــﺎرات ﺗﻜــﺮم  61ﻓﺎﺋــﺰ  اﻟــﺪورة
اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺑﻴﺔ اﳌﺮورﻳﺔ

ا ﻣــﺎرات ﻟﻠﻨﻘــﻞ واﻟﺘﺄﺟــ
ﻳــم ﻋﻘــﻮد ﺑﻘﻴﻤــﺔ 40
ﻣﻠﻴــﻮن درﻫــﻢ ﺧــﻼل اﻟﺮﺑــﻊ
اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻣﻌﻬــﺪ ﻣﻮاﺻــﻼت ا ﻣــﺎرات ﻟﻠﺴــﻴﺎﻗﺔ ﻳﻨــﺎل ﻋﻀﻮﻳــﺔ
اﻻﲢــﺎد اﻟــﺪو ﳌﻨﻈﻤــﺎت اﻟﺘﺪرﻳــﺐ واﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ وﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ
دﺑﻰ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﳌﻤﻴﺰة

رؤﻳﺘﻨﺎ ..ΩGóà°ùe ƒ‰h á∏eÉµàe äÓ°UGƒe

مـــــحتويــــــات العــــــدد
نشرة شهرية تصدرها إدارة االتصال الحكومي

اإلشراف العام
حنـان محمد صقر

مواصالت اإلمارات 0% :حوادث النقل
المدرسي البليغة في النصف األول من
2018

مدير التحرير
عبد اهلل محمد حسن

هيئة التحرير
هند شاكر
حسام عرفة

الرؤية

إيمان األميري

مواصالت متكاملة ونمو مستدام.

مواصالت اإلمارات تقدم خدمات
“المساعدة على الطريق” ألكثر من 56
ألف متعام ً
ال في 2018

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

إعداد وإخراج
كلثم درويش العسكر
للتواصل:

الجـوائـــز والشهادات:

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

ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺸﺮق ا وﺳﻂ
ﻟﻠﻄﺮق واﻟﺠﺴﻮر

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

ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ
ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻜﺎر ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
ﺟﺎﺋﺰة ﺳﺘﻴﻔﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
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ﺟﺎﺋﺰة ﺳﻤﻮ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ – ﻓﺌﺔ
اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ – ﻋﺠﻤﺎن
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وﺳﺎﻣﻴﻦ ذﻫﺒﻴﻴﻦ ﻓﻲ "اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ"
و"اﻟﺘﻤﻴﺰ واﻟﺠﻮدة"

ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﻗﺎرة آﺳﻴﺎ

ﺟﺎﺋـــﺰة "آﺳﻴـــﺎ واﻟﻤﺤﻴــﻂ اﻟﻬـــﺎدي
ﻟــﺮواد ا ﻋﻤـــﺎل "APEA 2016

Middle East Business Leaders
Awards

ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻜﺎر أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت

أحمد مالك أحمد آل مالك
“مواصالت اإلمارات ثروة زاخرة بما فيها
مهنية متجذرة”
من زمالء وثقافة
ّ

الموقع اإللكترونيwww.et.gov.ae :

ﺟﺎﺋﺰة ا ﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﺠﻮاﺋﺰا¡ﻧﺘﺮﻧﺖ "اراب ﺑﺎن "ﻟﻠﻤﻮاﻗﻊ
ا¡ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
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رفعوا التهنئة لإلمارات بمناسبة إطالق “خليفة سات”

مواصالت اإلمارات تكرم  61فائزًا في الدورة العشرين من
جائزة السالمة والتربية المرورية
• الجرمن :أبناؤنا الطلبة قادة الغد وصناع املستقبل.
• تكريم الفائزين والجهات املتعاونة ملساهمتهم يف دعم الجائزة وأهدافها.

أفاد سعادة محمد عبدالله الجرمن مدير عام
مواصالت اإلمارات ،بأن سالمة املنقولني هي خط
أحمر يف مواصالت اإلمارات ،وقد سخرت املؤسسة
اإلمكانات كافة لتحقيقها ووضعتها عىل قمة هرم
أولوياتها وقيمها االسرتاتيجية ،الفتاً إىل أن الجهود
ٌ
ومكثفة يف اتباع املعايري والترشيعات
مستمر ٌة
5
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جاء ذلك خالل كلمته يف افتتاح حفل تكريم الفائزين
بجائزة مواصالت اإلمارات للسالمة والرتبية املرورية
يف دورتها العرشين للعام الدرايس 2018/2017
تحت شعار “طالبنا أمانة” ،والذي عقد يف فندق
“انرتكونتيننتال فيستيفال سيتي” بديب بحضور رشكاء
الجائزة ممثلني بوزارة الداخلية ،ووزارة الرتبية
والتعليم ،ودائرة التعليم واملعرفة ،ومدراء املناطق
التعليمية ،والفائزين من الطلبة وأولياء أمورهم
لفيف من قيادات
واإلدارات املدرسية ،إىل جانب
ٍ
وموظفي مواصالت اإلمارات.
واستهل الجرمن كلمة الحفل مبقولة صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ،رعاه
الله ،املوجهة للطلبة “من صفوفكم تبدأ أحالمنا
وأحالمكم ،وعىل دفاتركم تسطرون مستقبل بلدكم،
بكم يعلو الوطن ،فاجعلوا مدارسكم وطناً لكم”،
كام اسرتشد سعادته مبقولة صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان ،ويل عهد أبوظبي نائب
القائد األعىل للقوات املسلحة“ :احرصوا أن تنهلوا
من معني العلوم واملعارف ،وااللتزام بالقيم واألخالق
الحميدة ،وتعزيزها يف نفوسكم ،وواصلوا مسريتكم
التعليمية بكل جد واجتهاد ومثابرة ،فلم يعد النجاح
هو الغاية ،وإمنا التفوق هو مطلبنا وهدفنا” ،الفتاً أن
تلك املقوالت العظيمة ماهي إال تأكيد واضح عىل

املرتبطة بالسالمة املرورية ،والعمل من أجل ضامن
االنخفاض املستمر يف حوادث النقل املدريس ،وخلوها
من أية إصابات عىل الرغم من منو عدد أسطول
الحافالت املدرسية لدى املؤسسة ،وتنامي رقعة
انتشارها الجغرايف يف مختلف مناطق الدولة وارتفاع
عدد املدارس املستفيدة من خدماتها.
4

حرص قيادتنا الرشيدة ومؤسساتنا الحكومية عىل
أن يصبح أبناؤنا الطلبة قادة الغد وصناع املستقبل،
وأن األحالم واآلمال الواعدة لن تتحقق إال بأفكارهم
وسواعدهم ،مشرياً إىل أن اإلبداع واالبتكار والجد
واالجتهاد ،كلها قيم ومهارات يتأسس عليها نجاح

وتفوق أبنائنا الطلبة.
وأكد الجرمن أن مواصالت اإلمارات تبذل جهوداً
حثيثة لتدريب سائقيها والعمل عىل تطوير كفاءاتهم
ومهاراتهم ،حيث بلغ عدد السائقني واملرشفني الذين
تم تدريبهم خالل عامي  2017و 2018من قبل مركز

سائق
مواصالت اإلمارات للتدريب باملؤسسة  22ألف ٍ
و 16ألف مرشف ومرشفة نقل وسالمة.
وخالل كلمته توجه سعادته بالتهنئة للفائزين
بالجائزة معرباً عن تقديره البالغ ألولياء األمور
واألرس التي بادرت إىل تشجيع أبنائها للمشاركة،
مؤكداً أن املبادرات واملشاريع املتميزة التي حققت

الفوز واستحقت التكريم تعكس جهودهم وحرصهم
وتنافسهم الرشيف والخالق ،موضحاً أن الفوز يش ّكل
دافعاً لهم ولغريهم ملواصلة اإلبداع والتفوق يف كيفية
نرش وتعزيز مفهوم السالمة املرورية للطلبة كثقافة
وسلوك يف الحافالت املدرسية طوال رحلتهم اليومية،
وكذلك سالمة مستخدمي الطريق بشكل عام.

7
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كام أشاد الجرمن برشكاء املؤسسة االسرتاتيجيني
يف قطاع النقل املدريس وعىل رأسهم وزارة الرتبية
والتعليم ،ودائرة التعليم واملعرفة بأبوظبي ،ووزارة
الداخلية ،وهيئات النقل واملواصالت يف الدولة،
وذلك لعملهم يداً بيد مع مواصالت اإلمارات عىل
تطوير وتحسني خدماتها املقدمة للطلبة ومبا يسهم
يف تحقيق أعىل مستويات األمان والسالمة للمنقولني
ورفع نسبة الرضا لديهم ولدى أولياء األمور وباقي
عنارص املجتمع املدريس.
واختتم كلمته قائ ًال “ :باإلنجاز نبدأ وبه نختتم” مشرياً
بذلك إىل نجاح دولة اإلمارات وبكل فخر يف إطالق
القمر الصناعي “خليفة سات” أول قمر صناعي عريب
يتم تصنيعه بأيا ٍد إماراتية  ،100%وهي خطوة نوعية
ضمن خطة إماراتية طموحة الرتياد الفضاء ،سبقها
إرسال “مسبار األمل” أول مسبار عريب إىل كوكب
املريخ ،حيث دعا الجرمن الحضور للوقوف تحية
لوطننا وشبابنا مؤكداً أنها تهنئة تستحقها اإلمارات
قيادة وشعباً.
وتضمن برنامج الحفل عرض فقرة فنية حول تطور
عمليات النقل املدريس عىل مدار السنوات ،وتطبيق
مواصالت اإلمارات التقنيات الذكية التي تسهم يف

تحقيق سالمة أبنائنا الطلبة وأمانهم وراحة واطمئنان
أولياء أمورهم ،وكذلك تضمن الحفل تكريم الرشكاء
الداعمني للجائزة نظري تعاونهم اإليجايب يف نرش فكر
السالمة والتوعية املرورية بني الطلبة ،إىل جانب
تكريم املناطق التعليمية وفروع املواصالت املدرسية
املتميزة عىل دورهم يف دعم الجائزة وأهدافها ،من
خالل تحقيقها أعىل درجات املشاركة للمدارس
التابعة لها.
وقد ك ّرم سعادة محمد الجرمن الفائزين بالجائزة
والبالغ عددهم  61فائزاً مكرماً ،واستمع منهم عن
موج ٍز ملرشوعاتهم الفائزة ،مشجعاً إياهم عىل بذل
املزيد من الجهود اإلبداعية يف مجاالت التوعية
املرورية ،وذلك ضمن الفئات الخمس للجائزة ،وهي
جائزة املدارس الحكومية والتي تشرتك بها جميع
مدارس الدولة الحكومية يف اإلمارات كافة ،وتنقسم
جوائزها حسب املراحل التعليمية األربع ،وجائزة
املدارس الخاصة ،إىل جانب جائزة املرشوعات
املتميزة للمدارس يف مجال السالمة والرتبية املرورية
والتي تخصص ألفضل  5مرشوعات ،إضافة إىل جائزة
اإلبداع واالبتكار ،وجائزة أرسة السالمة املثالية.
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في احتفالها بمناسبة يوم العلم

المؤسسة تجدد لقيادتنا الرشيدة العهد والوعد
لخدمة العلم
•الجرمن :نعمل كل يف موقعه باجتهاد عىل ترسيخ مكانة دولتنا وبذل املزيد من العطاء الصادق وغري
املحدود.

تلبية لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم ديب -رعاه الله -لالحتفال
بيوم العلم ،الذي يأيت تزامناً مع ذكرى ّ
تول
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة -حفظه الله -مقاليد الحكم يف
البالد ،رفع سعادة محمد عبدالله الجرمن مدير
عام مواصالت اإلمارات علم الدولة أمام مبنى
اإلدارة العامة ملواصالت اإلمارات بديب ،وذلك
اليوم (الخميس) يف متام الساعة  11:00صباحاً
مبشاركة الرؤساء واملدراء التنفيذيني وجمع من
موظفي املؤسسة ومتعامليها.
وبهذه املناسبة قال سعادة محمد الجرمن:
“عندما تتسابق أيادي أبناء وبنات اإلمارات يف
آن واحد وبقلب واحد ويف بيت متوحد لرفع
9
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العلم شامخاً عالياً يرفرف يف سامء العز واملجد،
فإن ذلك ليس مجرد حدث تقليدي ،إمنا هو
استعادة للسرية واملسرية ،سرية ارتفاع علم ووالدة
وطن ،ومسرية طويلة من الجهد املت ّوج بالنهضة
واإلنجاز”.
وأفاد الجرمن أن يوم العلم هو توثيق للمكان
واملكانة ،املكان الذي شهد التقاء اآلباء املؤسسني
بقيادة زايد واجتامع القلوب املتآلفة واأليادي
املباركة والسواعد املخلصة لرفع هذا الرمز
الوطني الخالد والباعث عىل فخرنا واعتزازنا
الدائم ،واملكانة الراسخة التي تجذرت عرب
ات
ومكتسبات
 47عاماً وتجسدت عرب منجز ٍ
ٍ
ونجاحات جعلت اإلمارات وقادتها وشعبها يف
ٍ
طليعة دول وشعوب العامل أجمع.
وأضاف سعادته“ :نحن يف مواصالت اإلمارات

نجدد العهد ونؤكد الوعد لقيادتنا الرشيدة عىل
خدمة هذا العلم الذي بذلت يف سبيله األعامر
واألرواح ،وأن نسعى لرفع هذه األمانة عالياً يف
ذرى الرفعة واملجد والتقدم ،وأن نعمل ٌ
كل يف
موقعه وبكل جد واجتهاد عىل ترسيخ مكانة
دولتنا الغالية وبذل املزيد من العطاء الصادق
وغري املحدود ألجل ذلك”.
وتوجه الجرمن يف ختام كلمته بالتهنئة إىل قيادة
ّ
دولة اإلمارات وشعبها بهذه املناسبة ،سائ ًال املوىل

عز وجل أن يحفظ اإلمارات وقيادتها وشعبها
وجه شكره إىل
وعلمها يف كل زمان ومكان ،كام ّ
قيادات وموظفي املؤسسة الذين شاركوا يف هذه
الفرحة الوطنية ،وقاموا برفع علم الدولة خفاقاً
عىل املبنى الرئييس لإلدارة العامة يف ديب ويف
جميع مواقع وفروع املواصالت املدرسية التسعة،
ومراكز األعامل التابعة ملواصالت اإلمارات
واملنترشة يف مختلف مناطق الدولة.

8

أخبار رئيسية

كرمت الفروع ومراكز األعمال التي حققت انخفاضًا في نسب الحوادث المرورية

مواصالت اإلمارات 0% :حوادث النقل المدرسي البليغة
في النصف األول من 2018

كشفت مواصالت اإلمارات عن نتائج إحصائيات
الحوادث املرورية املسجلة يف أسطول مركباتها
يف قطاعي النقل املدريس والنقل والتأجري وهي
إحصائيات تعد بشكل ربع سنوي ،معلنة عن
انخفاض يف نسب الحوادث خالل الربع الثاين
من العام الجاري مقارنة بالربع األول.
وقد كرم املهندس عبدالله الكندي الرئيس
التنفيذي للعمليات مبواصالت اإلمارات ،فروع
املواصالت املدرسية ومراكز األعامل املتميزة
11
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الجهود التي من شأنها تحقيق انخفاض مستمر
يف حوادث النقل وخلوها من اإلصابات ،وقال
بأن سالمة املنقولني هي خط أحمر يف مواصالت
اإلمارات ،وقد سخرت املؤسسة اإلمكانات كافة
لتحقيقها ووضعتها عىل قمة هرم أولوياتها
وقيمها االسرتاتيجية.
وعن أهم النتائج التي كشف عنها التقرير ،أوضح
الكندي بأن نتائج الربع الثاين من العام 2018
تشري إىل انخفاض إجاميل الحوادث املتوسطة

املسجلة يف أسطول املؤسسة بنسبة ،80%
وانخفاضاً بنسبة  50%يف فئة الحوادث البليغة،
مقارنة بالربع األول من نفس العام ،منوهاً إىل
أن أسطول النقل املدريس مبواصالت اإلمارات مل
يسجل أية حوادث بليغة خالل الربعني السابقني.
وأشار عبدالله الكندي ،إىل أنه بالرغم من منو عدد
أسطول مركبات املؤسسة وخدماتها ومتعامليها
وانتشارها الجغرايف الواسع يف مختلف مناطق
الدولة ،إىل أنها حققت انخفاضاً يف نسبة الحوادث

يف خفض مؤرشات الحوادث ،يف حفل خاص
عقد مبقر اإلدارة العامة للمؤسسة بديب احتفا ًء
بهذا اإلنجاز ،وذلك بحضور حنان صقر املدير
التنفيذي لدائرة الخدمات املؤسسية ،ومدراء
اإلدارات واملراكز والفروع ولفيف من املوظفني.
وهنأ الرئيس التنفيذي للعمليات الفروع
واملراكز املتميزة مشيداً بإنجازاتهم النوعية
وتطبيقاتهم املتميزة التي ساهمت يف خفض
مؤرشات الحوادث ،ومؤكداً عىل أهمية تكثيف
10

املرورية ،وذلك يؤكد التطور الدائم الذي تشهده
خدمات النقل التي تقدمها مواصالت اإلمارات،
والتحسني املستمر عىل العمليات وإجراءات
العمل يف سبيل معالجة أسباب الحوادث والحد
منها ،واتباع املعايري والترشيعات املرتبطة
يرسخ مواكبتها لتوجهات
بالسالمة املرورية ،مبا ّ
الدولة يف تحسني وخفض مؤرشات الحوادث
وتقليل اإلصابات الناتجة عنها.
وأضاف ،من الربامج واملبادرات التي وظفتها
املؤسسة يف سبيل تحقيق هذه الغاية ،تطبيق
نظام السالمة املروية (اآليزو )39001:2012
منذ عام  ،2014والتحسني املستمر يف إجراءات
العمل التشغيلية وفقاً للنتائج املتحققة يف كل

وتكلفة االصالح ،ومكان وقوع الحادث ،وخربة
السائق.
وذكر الرئيس التنفيذي للعمليات أن مركز
مواصالت اإلمارات للتدريب يش ّكل دع ًام
ملنظومة تدريب وتأهيل السائقني ،حيث
يقوم املركز بتدريب جميع سائقي للمؤسسة
ويخضعهم لربامج تأهيلية وتدريبية متخصصة
ونظرية ،إضافة إىل وورش عمل وجلسات نقاشية
واختبارات ميدانية تقيس مستوى املعرفة
واملهارة التي اكتسبها املتدرب بعد تلقيه الدورة
التدريبية ،ويتم عىل إثرها استخراج شهادات
اجتياز برنامج تدريبي معتمد من مركز مواصالت
اإلمارات للتدريب ،األمر الذي يعكس قيمها يف
اق من الخدمة ينسجم مع
الوصول إىل مستوى ر ٍ

عام ،والتدريب املستمر واملتخصص للسائقني،
والتطوير املتواصل للمنهجية املتبعة يف تصنيف أفضل املامرسات ومعايري التميز ،ويكفل سالمة
الحوادث املرورية يف أسطول املؤسسة من حيث املنقولني مبختلف فئاتهم ،ويضمن راحة وسعادة
املؤرشات ،حيث تم إضافة مؤرشات عديدة املتعاملني والرشكاء االسرتاتيجيني.
منها مسؤولية الحوادث ،واإلصابات الناتجة من
الحادث (يف حال تسبب الحادث بإصابات)،
13
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12

أخبار رئيسية

لتقديم أفضل الخدمات التي تضمن تحقيق راحة وسعادة المتعاملين

إطالق مشروع أتمتة العمليات الروبوتية لخدمات حجز
مركبات الليموزين والتدريب في معهد السياقة
أعلنت مواصالت اإلمارات عن إطالق مرشوع
أمتتة العمليات الروبوتية ( ،)PRAوهو عبارة عن
إدخال الروبوتات الربمجية التي تستخدم تقنيات
الذكاء االصطناعي لتقديم خدماتها املتخصصة
يف النقل واملواصالت لرشيحة واسعة من األفراد
يف الدولة ،وذلك بتطبيق برمجة متخصصة باسم
“بوت” والتي تنفذ مجموعة متنوعة من األعامل
البرشية.
ورصحت فريـال توكل املدير التنفيذي لدائرة
الخدمات املساندة يف مواصالت اإلمارات ،بأن
املرشوع يأيت يف إطار تطبيق الخطة االسرتاتيجية
الخمسية للمؤسسة  2018-2021ضمن هدفها
االسرتاتيجي املعني بتطوير األعامل واألنشطة
الرئيسية وتوجيهها نحو األمتتة وتكنولوجيا
النقل ،وذلك لتواكب اسرتاتيجية اإلمارات للذكاء
االصطناعي ،التي أطلقها صاحب السمو الشيخ
15
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محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب -رعاه الله.-
وأفادت توكل بأن املرشوع يهدف إىل التحول
النوعي من التكنولوجيا التقليدية إىل املعلوماتية
املعارصة من خالل الذكاء االصطناعي ،وذلك برفع
مستويات اإلنتاج وخفض التكاليف
بشكل كبري
ٍ
وتطوير معايري الجودة ،وتوفري عملية حوكمة
اإلجراءات ،ما يتيح تتبع جميع خطوات العملية

بشكل تفصييل وفوري ،كونها تتسم بالقدرة عىل
أمتتة مجموعة كبرية من العمليات يف الوظائف
الرئيسية عىل مدار  24ساعة وطوال أيام
األسبوع ،مشرية إىل أن هذه التقنية تعد واحدة
من أساسيات التحول الرقمي لهذا العرص ،مام
يساهم يف رفع كفاءة العمل وجودة اإلجراءات
وتكلفتها نظرا لقيام العمليات الروبوتية مبراجعة
البيانات وإدخالها والتدقيق عليها.
وعن الخدمات التي تم إدراجها يف التطبيق،
أوضحت بأن املؤسسة وبشكل مبديئ يف املرحلة
األوىل عملت عىل برمجة خدمات مركز اإلمارات
لتأجري سيارات الليموزين ،وخدمات التدريب يف
معهد مواصالت اإلمارات للسياقة ،حيث سيتم
من خالل تقنية البوت الحجز الذيك للمركبات عن
طريق موقع  GTAأو من خالل الربيد اإللكرتوين،
وإرسال إخطارات وصول الرحلة إىل املتعامل يف
أي مكان يف الدولة .أما فيام يتعلق بخدمات

معهد السياقة ،فإن التقنية ستتيح إمكانية فتح
ملف تدريب ملجموعة من املتدربني يف نظام
املعهد بسهولة ورسعة ،إىل جانب إمكانية جدولة
املحارضات النظرية يف نظام املعهد بسالسة
تامة ملجموعة من املتدربني ،وسيتم يف املراحل
الالحقة من املرشوع برمجة مجموعة أخرى من
الخدمات ضمن التطبيق الذيك.
وأعربت املدير التنفيذي لدائرة الخدمات
املساندة عن توجه املؤسسة لتعزيز موقعها
الريادي عىل خارطة التحول الذيك وفق قيمها
املؤسسية املرتبطة باالبتكار واسترشاف املستقبل،
وذلك حرصاً منها عىل تقديم أفضل الخدمات
التي تضمن تحقيق راحة وسعادة املتعاملني.

14

استثمـــــــــار

تعمل على مدار الساعة وتصل إلى موقع المركبة خالل نصف ساعة

مواصالت اإلمارات تقدم خدمات “المساعدة على
الطريق” ألكثر من  56ألف متعام ً
ال في 2018
تقدم مواصالت اإلمارات خدمات املساعدة عىل
الطريق من خالل كادر فني متخصص ومؤهل
للتعامل باحرتافية ورسعة مع مختلف الحاالت
الفنية الطارئة عىل مدار الساعة ويف أي مكان يف
الدول ،عرب أسطول مركبات متخصصة ومتنوعة
يبلغ عددها  121مركبة مهيئة لتقديم خدمات
الصيانة واملساعدة لكل أنواع األعطال التي
تتعرض لها املركبات الخفيفة والثقيلة.
وأشار املهندس عامر الهرمودي املدير التنفيذي
لدائرة الخدمات الفنية مبواصالت اإلمارات ،إىل
الجهود التي تبذلها املؤسسة لتطوير منظومة
خدمات النقل واملواصالت والخدمات الفنية
املرتبطة بها بشكل دائم ،عرب توظيف خرباتها
العريقة يف هذا املجال ،وابتكار الوسائل التي
تفي بتوقعات املتعاملني لتحقيق سعادتهم،
17
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 56,437متعام ًال مقارنة بخدمة  44,936خالل
نفس الفرتة يف عام  ،2017مبعدل زيادة بلغ
.25%
وأكد الهرمودي بأن مرشوع “املساعدة عىل
الطريق” يتميز مبنهجية مبتكرة وذكية تجمع
مابني الخربة العريقة ملواصالت اإلمارات التي متتد
ألكرث من  37عاماً ،والتزام املؤسسة التام بتعزيز

أو يف حال تعطل أقفالها ،أو الحاجة إىل الوقود،
وغريها من الخدمات األخرى املرتبطة بالحالة
امليكانيكية للمركبة أياً كان طرازها ،باإلضافة إىل
تقديم خدمة تسجيل املركبات يف املرور.
وكشف املدير التنفيذي لدائرة الخدمات الفنية،
عن ارتفاع حجم الطلب عىل خدمات “املساعدة
عىل الطريق” خالل الفرتة السابقة من العام
الجاري  2018حيث تم تقديم الخدمة لعدد نتائج ومستويات السالمة املرورية عىل الطرق

موضحاً إىل ارتباط أهداف املؤسسة مبستهدفات
األجندة الوطنية الرامية إىل تعزيز أمن الطرق،
وتعزيز مستويات السالمة عليها.
وأفاد الهرمودي بأن وحدة املساعدة عىل الطريق
مبواصالت اإلمارات ،تعنى بتقديم خدمات
الطوارئ ملن تتعرض مركباتهم للتوقف أو العطل
املفاجئ عىل الطريق ،وتستدعي الحاجة إىل
قطرها أو تبديل إطاراتها ،أو شحن بطارياتها،
16

بالتعاون مع رشكائها ،مشرياً أن الخدمة تعترب
األوىل من نوعها عىل مستوى الدولة الرتباطها
بغرفة عمليات خاصة يف املؤسسة ،وميكنها من
خالل تطيبقها الذيك واستخدام التقنيات الحديثة
يف التتبع ،تحديد موقع مقدم طلب الحصول
عىل الخدمة يف أي مكان يف الدولة والوصول إليه
خالل زمن قيايس ال يتعدى  30دقيقة.
وعن طريقة طلب الخدمة ،قال محمد مادح
خفش مدير وحدة املساعدة عىل الطريق ،إىل
أنه ميكن لسائق املركبة املتعطلة طلب خدمات
املساعدة عىل الطريق من خالل االتصال مبركز
اتصال مواصالت اإلمارات عىل الرقم ،8006006
أو من خالل التطبيق الذيك املتخصص يف تقديم
خدمات املساعدة عىل الطريق واملتوفر مجاناً

أي من الخدمات املطروحة.
وأضاف خفش ،بأنه يتم تلبية الطلبات الواردة
من أصحاب املركبات التي تتعرض لألعطال
املفاجئة عىل الطرق وفقاً للترشيعات الصادرة
من الجهات املختصة يف الدولة ،ويتم احتساب
الرسوم وفقاً لنوع الخدمة املطلوبة وتختلف
باختالف املسافة الالزمة للوصول إىل موقع املركبة
املتعطلة ،مشرياً إىل أنه ميكن ألي فرد الحصول
عىل عضوية سنوية بالتينية وذهبية وفضية ،ومن
املميزات التي متنحها بطاقة العضوية تقديم
خدمات الطوارئ والقطر بعدد غري محدود،
وخدمة التزويد بالوقود عند النفاد الطارئ،
وغريها من املميزات األخرى التي تختلف وفقاً
لنوع العضوية.

باللغتني العربية واإلنجليزية عىل متجري أبل
ستور وجوجل بالي ،وعىل نظامي Andriod
و IOSتحت اسم مساعدة ( ،)Musa’daاألمر
الذي سيمكن الجمهور من التواصل املبارش مع
املؤسسة متى دعت الحاجة لطلب الحصول عىل
19
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18

استثمـــــــــار

تعزيزًا لسمعة المعهد وحضوره في أوساط التدريب محليًا وإقليميًا

معهد مواصالت اإلمارات للسياقة ينال عضوية االتحاد
الدولي لمنظمات التدريب والتنمية وبرنامج دبى
للخدمة المميزة
 لتحقيق املزيد من رضا املتعاملني؛ يقدم املعهد خصومات  20%عىل الحصص التدريبية للنصف الثاين منعام .2018

متكن معهد مواصالت اإلمارات للسياقة التابع
ملواصالت اإلمارات من نيل عضوية االتحاد
الدويل ملنظامت التدريب والتنمية ،IFTDO
وكذلك عضوية برنامج دىب للخدمة املميزة بعد
نيله معدل تقييم يبلغ  ،92%األمر الذي من
شأنه تعزيز حضور املعهد ومكتسباته وعالقاته
املحلية والدولية.
وتعقيباً عىل هذا اإلنجاز؛ هنأ بدر العطار املدير
التنفيذي لدائرة الخدمات اللوجستية مبواصالت
اإلمارات؛ فريق العمل يف املعهد والقامئني عليه،
مؤكداً بأن هاتني العضويتني تتناغامن مع الجهود
املستمرة ملواصالت اإلمارات نحو تطوير األعامل
وتحسني األداء ،والحفاظ عىل املواقع الريادية
21
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من االحرتافية واالنتشار ألعامله ،كام ستتيحان
له املزيد من الفرص لالحتكاك والتواصل مع
أفضل املؤسسات واملراكز يف مجاالت التدريب
عىل املستويات العاملية وتبنّي أفضل املامرسات
املتاحة ،من ّوهاً بأهمية اإلنجازات املتسارعة التي
يحققها املعهد مؤخراً ،األمر الذي يربز املساعي

الكبرية التي يبذلها القامئون عليه يف مجاالت
الجودة واالحرتافية واالرتقاء باألداء.
من جانبه؛ أوضح عبدالله عبد الرحمن مدير
معهد مواصالت اإلمارات للسياقة ،أن العضويتني
ستسهامن يف تعزيز سمعة املركز ضمن األوساط
املعنية وخصوصاً يف نشاط التدريب ،من خالل

التي بلغتها عىل املستويات املحلية واإلقليمية،
وأنهام ترتجامن سعيها نحو ترسيخ قيم الجودة
والتميز واالحرتافية ،وجهودها الدؤوبة لتبادل
املعارف والخربات.
وقال العطار إن العضويتني الجديدتني تشكالن
إضافة نوعية لسمعة املعهد ،وستضيفان املزيد
20

تعزيز االعرتاف الدويل باملعهد ،وعرب استخدام
شعار االتحاد الدويل ملنظامت التدريب والتنمية
 IFTDOيف أنشطة املعهد ،ما مينحه فرصاً
أكرب لالنتشار والحضور عىل املستويات املحلية
واإلقليمية والعاملية ،وتبادل أفضل املامرسات
يف هذا املجال من خالل املشاركة يف مشاريع
الشبكة العاملية لالتحاد والبحوث واملؤمترات
التي يجريها وينظمها ،فض ًال عن توسيع القدرات
عرب املشاركة مع األعضاء اآلخرين.
وأضاف عبدالرحمن أن كل ذلك يأيت يف إطار
الجهود املتنوعة التي تبذلها فرق العمل يف
املعهد لتحقيق رضا املتعاملني وإسعادهم ،الفتاً
إىل الخصومات التي يتيحها املعهد عىل الحصص
التدريبية للنصف الثاين من عام  2018والتي تبلغ
 ،20%فض ًال عن مبادرة عرض الباقات للرشكات،
ومبادرة العرض الالمحدود لكافة األصناف،
و”ادفع مرة إىل النجاح”.
وأشار مدير املعهد إىل البنية التحتية الحديثة
واملرافق املتطورة للمعهد والتي تتيح له تقديم
أرقى مستوى من خدمات التدريب لرواده مبا
23

النرشة اإللكرتونية الشهرية ملواصالت اإلمارات  -العدد 66

يف ذلك مرافق الرتفيه واألطفال ،وفرص التدريب
الخاصة بالنساء فقط ،إىل جانب توفر  53مركبة
متنوعة للتدريب ،عالو ًة عىل  55مدرباً مؤه ًال
يقدمون التدريب النظري والعميل ملختلف
املستويات.
يذكر أن االتحاد الدويل ملنظامت التدريب
والتنمية  IFTDOوالذي أنشئ يف جنيف
بسويرسا عام 1972؛ هو عبارة عن شبكة عاملية
واسعة متعددة الجنسيات والثقافات ملتزمة
بتحديد وتطوير املعرفة واملهارات والتكنولوجيا
ونقلها لتعزيز النمو الشخيص واألداء البرشي
واإلنتاجية والتنمية املستدامة ،ويبلغ عدد
أعضاء االتحاد أكرث من  500,000شخص محرتف،
ميارسون أنشطتهم يف نحو  30دولة حول العامل،
يف مجاالت التدريب واملوارد البرشية واإلدارة
واألعامل والجامعات واالستشارات واملنظامت
الحكومية وسواها ،ولالتحاد صفة استشارية
لدى املجلس االقتصادي واالجتامعي التابع لألمم
املتحدة.

22
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تقديم خدمات نقل وتأجير من خالل  5000حافلة ومركبة و 3000سائقًا

“اإلمارات للنقل والتأجير” يبرم عقودًا بقيمة  40مليون درهم
خالل الربع الثالث
مت ّكن مركز اإلمارات للنقل والتأجري -عضو مجموعة
مراكز األعامل التابعة ملواصالت اإلمارات -من توقيع
مجموعة من العقود الجديدة واملجددة مع عدد
من املتعاملني يف القطاعني الحكومي والخاص ،وذلك
بقيمة تناهز  40مليون درهم ،وملدد متفاوتة متتد
بني  3إىل  5سنوات.
وأ ّكد طارق الصيداوي مدير مركز االمارات للنقل و
التأجري مبواصالت اإلمارات أن اإلنجازات التي بلغتها
دائرة النقل والتأجري يف املؤسسة يف خضم األسواق
التنافسية التي نشهدها اليوم تؤكد قدرة مواصالت
اإلمارات عىل تقديم خدمات متميزة ومتكاملة
بربحية وتقنية تواكب متطلبات السوق والعمالء
وتضمن سعادتهم،
وأشار الصيداوي أن الثقة التي تحظى بها مواصالت
اإلمارات تستند إىل رصيد الخربة التي متتلكها والتي
متتد ألكرث من  37عاماً ،إضافة إىل انتشارها الجغرايف
الواسع والذي تتيح لها الوصول إىل املتعامل يف أي
وقت وأي مكان ،والتزامها بتقديم خدمات ذات
25
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جودة وكفاءة ،األمر الذي أه ّلها من تحقيق منو قيايس
يف عدد وحجم العقود املربمة خاصة يف قطاع النقل
واملواصالت والخدمات اللوجستية املتكاملة.
وأوضح الصيداوي ،أنه بناء عىل العقود املربمة والتي
تستمر ملدد تعاقدية متفاوتة من  3إىل  5سنوات
سيتم تقديم خدمات نقل وتأجري وإدارة أساطيل
ملا يقارب  300حافلة ومركبة ،و 300سائقاً لهذه
الجهات ،مشرياً أن املركز يستثمر كافة جهوده لخدمة
متعامليه مبا يفوق توقعاتهم ،وذلك عرب طاقم إداري
مؤهل ،وسائقني تلقوا برامج تدريبية يف مواضيع
السالمة املرورية ،واإلسعافات األولية ،وغريها من

األمور املتعلقة بتطوير الخدمة واالرتقاء مبستوى
العاملني عىل اختالف تخصصاتهم.
وأضاف أن املركز يعمل عىل توفري خدمات النقل
الجامعي والتأجري طويل األمد لدعم أنشطة الرشكات
واملؤسسات والجهات األكادميية املختلفة ،من خالل
أسطول ضخم يبلغ  5000مركبة متنوعة ،يقودها
 3000سائق مؤهلني ،مؤكداً سعي املركز الدؤوب
واملتواصل للوفاء مبتطلبات العقود عىل الوجه األمثل،
وتحقيق رضا وسعادة املتعاملني.
الجدير ذكره ،أن مركز اإلمارات للنقل والتأجري يقدّم
باقة من الخدمات تشمل خدمات النقل والتأجري،
والتي تنبثق منها خدمات النقل الجامعي ،وخدمات
النقل للمؤسسات الحكومية والخاصة ،إضافة إىل

خدمة إدارة األساطيل ،وخدمة تأجري السائقني،
وتأجري الدراجات النارية ،حيث ميتلك املركز قاعدة
ثرية تشمل نخبة من املتعاملني الرائدين من بينها
مجموعة طريان اإلمارات ،املنطقة الحرة مبطار ديب،
اتصاالت ،إمبوست ،أمريكانا ،رشكة برتول اإلمارات
الوطنية (إينوك) ،املكتب الهنديس بديب ،برنامج
الشيخ زايد لالسكان ،مجموعة أغذية ،رشكة توصيل،
رشكة املغامرات العربية إضافة إىل عدد من الجامعات
واملعاهد واملؤسسات يف الدولة.
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تقدم بموجبهما خدمات الصيانة لنحو  500مركبة

“رأس الخيمة للخدمات الفنية” تنجح في تجديد
عقدين لصيانة المركبات مع دوائر محلية
جدّدت وحدة رأس الخيمة للخدمات الفنية
التابعة ملواصالت اإلمارات عقد الصيانة الفنية
املربم مع دائرة املالية والدوائر املنضوية تحتها
والتي تبلغ  12دائرة برأس الخيمة ملدة سنة
واحدة إلصالح 180مركبة تابعة لها ،وكذلك
عقدها مع دائرة البلدية برأس الخيمة إلصالح
 300مركبة.
وتعقيباً عىل تجديد العقود ،أثنى عبدالرحمن
كداو مدير وحدة رأس الخيمة للخدمات الفنية،
عىل أداء فرق العمل يف الوحدة ،مؤكداً أن تجديد
تلك العقود إمنا يؤكد قدرتها عىل االحتفاظ
مبتعامليها الداخليني والخارجيني عىل ح ٍّد سواء،
عازياً ذلك إىل جودة الخدمات املقدمة ،وااللتزام
بأعىل املعايري الفنية واملهنية ،وتقديم حلول
تريض متطلبات املتعاملني وتحقق مصالحهم.
وجدّد كداو التزام الوحدة مبواصلة نجاحاتها
بدعم من القيادة العليا للمؤسسة ،ومبا يضمن
27
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خدماتها لـ 23متعام ًال من املتعاملني الداخليني
والخارجيني الكبار يف اإلمارة ،من بينهم العديد
من املؤسسات والدوائر الحكومية املحلية ،وكذلك
الرشكات الخاصة والفنادق واملدارس ،فض ًال عن
األفراد ،ويقوم عىل أداء املهام لديها  77موظفاً
من بينهم أكرث من خمسني فنياً محرتفاً ،يقدمون
خدمات واسعة وفق أعىل املعايري ومستويات

الجودة ،وتتضمن األعامل امليكانيكية والكهربائية
وخدمات الصبغ والسمكرة والتنجيد ،وكذلك
تبديل وإصالح اإلطارات وتبديل الزيت والفلرت
وصيانة وإصالح التكييف ،والغسيل والتشحيم،
عالو ًة عىل خدمات الطوارئ واالستشارات الفنية،
حيث متكنت من تقديم خدمات الصيانة لنحو
 10,000مركبة برأس الخيمة يف .2017

إرضاء املتعاملني وإسعادهم ،مبيناً أنها توفر
ملتعامليها طيفاً واسعاً من الخدمات الفنية
املتخصصة وعىل امتداد اإلمارة من خالل أربع
ورش فنية ،وهي ورشة القصيدات والتي تعترب
الورشة الرئيسية ،فض ًال عن ثالث ورش للخدمة
الرسيعة هي ورشة الظيت ،وورشة الرمس،
وورشة غليلة.
يذكر أن وحدة رأس الخيمة للخدمات الفنية تقدم
26
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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
29
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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

بداية حبذا لو تقدم لنا نبذة عن بطاقتك الشخصية؟
والحالة االجتامعية؟
أنا أحمد مالك أحمد آل مالك ،عمري  45سنة ،متزوج
ولدي  5أبناء ،أحمل درجة البكالوريوس يف اإلدارة العامة
من جامعة اإلمارات ،كام حصلت عىل شهادة اإلنجاز يف
إدخال املعلومات بالكمبيوتر من كليات التقنية العليا.

أحمد مالك أحمد آل مالك
مدير محطة الظيت  -فرع رأس الخيمة
مهنية متجذرة”
“مواصالت اإلمارات ثروة زاخرة بما فيها من زمالء وثقافة
ّ
 ساعدتني الثقافة المؤسسية التي اكتسبتها في مواصالت اإلمارات في تنمية العديد من المهاراتالوظيفية والحياتية.
 كانت بيئة العمل في مواصالت اإلمارات -وماتزال -بيئة تحفيزية.للتميز.
التحديات في مواصالت اإلمارات وفي دولة اإلمارات هي فرص
ّ
ّ
 لنعمل معًا على تعزيز هذ التطور والنمو ،ولنحرص على تحديث أنفسنا لكي نتمكن من تحديث مؤسساتناومجتمعنا.

يتطلب العمل يف إدارة محطات النقل املدريس الكث ٍري من الدقة واملرونة فض ًال عن الخربة الواسعة بالعملية التعليمية
ومتطلبات املدارس ،وقد توفرت لضيف هذا العدد من النرشة تلك الخربات مجتمعة نظراً لعمله يف التعليم قبل
التحاقه للعمل يف املؤسسة ،ما جعله يحقق التميز وينال عدداً مه ًام من التكرميات..
يف هذا الحوار؛ يحدثناً أحمد مالك أحمد آل مالك مدير محطة الظيت التابعة لفرع رأس الخيمة عن مسريته املهنية
مع مواصالت اإلمارت ،وعن الخربات التي اكتسبها من تلك املسرية ،وعن رأيه ببيئة العمل يف املؤسسة وغري ذلك من
األمور املهنية والشخصية..
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كيف كان انضاممك إىل مواصالت اإلمارات؟ ومتى؟
التحقت بالعمل يف مواصالت اإلمارات سنة ،2005
سنوات قضيتها يف وزارة الرتبية مد ّرساً للمواد
وذلك بعد
ٍ
التجارية.
كيف تقيم لنا تجربتك العملية مع املؤسسة؟
مواصالت اإلمارات مليئة بالخرباء من املوظفني يف
املستويات الوظيفية كا ّفة ،وقد ساعدتني الثقافة
املؤسسية التي اكتسبتها يف يف املؤسسة يف تنمية العديد
من املهارات الوظيفية والحياتية.
حدثنا عن تدرجاتك عرب السلم الوظيفي ،ما اإلضافة التي
حصلت عليها من املؤسسة ،وماذا أضفت أنت لها؟
لقد تنقلت بني عد ٍد من املواقع الوظيفية ،وخدمت يف
عدة فروع عىل مستوى الدولة ،إىل جانب تكليفي مبها ّم
أخرى غري املواصالت املدرسية ،حيث ُأتيحت َيل فرصة

العمل مع سعادة املدير العام ملدة ثالثة أشهر ،استفدت
منها ّأيا استفادة ،كام استلمت وأدرت العديد من
املشاريع الخاصة باملؤسسة سواء يف اإلمارات أو خارجها،
وعملت مع كث ٍري من مدراء الفروع املشهو ِد لهم بالخربة
والدراية.
كيف تنظر إىل بيئة العمل يف مواصالت اإلمارات ،من
حيث التشجيع عىل اإلبداع واإلنتاج وتحفيز املوظفني
ومتكينهم.
كانت بيئة العمل يف مواصالت اإلمارات -وماتزال -بيئة
تحفيز ّية بفضل اإلجراءات العملية والتنظيمية التي من
شأنها تعزيز التحفيز ،فض ًال عن عد ٍد كبري من الربامج
واملبادرات ذات الصلة ،وال شك أن ذلك ناتج عن اإلميان
املبديئ الذي تتحىل به اإلدارة العليا بهذه السلوكيات
الداعمة لخلق مثل هذا الجو اإليجايب املح ِّفز لإلبداع
واإلنتاج.
ما أبرز التكرميات التي حصلت عليها؟
من أبرز التكرميات التي حصلت عليها حصويل عىل جائزة
أفضل خريج متد ّرب يف عام  ،2005وكنت ضمن فريق
العمل املتميز ملرشوع وبرنامج أطول مسرية حافالت يف
العامل واملسجل يف موسوعة حينيس  ،2010عالو ًة عىل
فوز محطة الظيت كأفضل محطة عىل مستوى مواصالت
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اإلمارات سنة  ،2012إىل جانب التميز يف برنامج قيادات تتم إدارة العمل بشكل سلس وتعاوين ،وذلك عن طريق
توزيع املهام بني مدير املحطة واملنسقني بالتساوي،
الصف الثاين .2013
وحسب الصالحيات واالختصاصات التنظيمية املحددة،
ما أبرز التحديات التي واجهتكم؟ وما أهم خططكم إىل جانب تنشيط فرق العمل املكونة من املكلفني األكفاء
وأصحاب الخربة امليدانية العالية.
املستقبلية؟
التحد ّيات يف مواصالت اإلمارات ويف دولة اإلمارات هي
فرص للتميز واالستمتاع بإيجاد أفكار إبداعية ،وحلول انتهجت دولة اإلمارات سياسة اإلبداع واالبتكار والسعادة
فريدة لتسهيل العمل وتبسيط اإلجراءات ،وتقديم يف بيئة العمل ،كيف وظفتم هذه التوجهات يف بيئة
األفضل ومواكبة التطور والنمو الدائم ،أما عن خططنا العمل لديكم؟
املستقبلية فهي تركز عىل مجاالت التطوير الذايت واملهني .تم تفعيل العديد من املناشط الخاصة بتعزيز املبادئ
املذكورة ،بدءاً من تفعيل أيام للتكريم وفرق للزيارة يف
كم يبلغ حجم أسطول الحافالت الذي تديرونه يف املحطة حال املناسبات ،وأيام إلقامة االحتفاالت مع املوظفني،
وكم عدد السائقني واملرشفات ،وكم عدد املدارس التي وتحديد برامج خلوية ورياضية واجتامعية إلسعادهم،
يتم خدمتها؟
كام وضعنا نصب أعيننا احرتام املوظف بالدرجة األوىل
يبلغ حجم األسطول للعام الحايل  240مركب ًة ،وعدد واالستامع إليه من خالل يوم الشكاوى واملقرتحات
السائقني  237سائقاً ،أما املرشفات فيبلغ عددهن  120الخاص بسائقي محطة الظيت.
مرشفة أمن وسالمة ،فيام يبلغ عدد املدارس التي تستفيد
يف العمل؛ ما الذي يحبه مالك وما الذي ال يحبه؟
من خدمات املحطة  42مدرسة حكومية وخاصة.
أحب التحد ّيات يف العمل واإلخالص فيه ،وال أحب
كيف تتم إدارة العمل يف املحطة مع تنامي حجم األسطول التهرب من املسؤوليات واإلهامل يف العمل.
والسائقني واملرشفات؟ وما الجهود املبذولة للحفاظ عىل
أمن وسالمة الطلبة ،وانتظام مواعيد وصول الحافالت ما هي الهوايات التي ميارسها أحمد مالك يف أوقات
للمنزل واملدرسة؟
الفراغ؟
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ُ
هممت بعد ذلك بالذهاب إىل اإلدارة العامة
وحرصه ،ثم
القراءة والسفر وكرة القدم.
اجتامع آخر ،فإذا يب أفاجأً برؤية السيد
بديب لحضور
ٍ
ما أبرز املواقف التي مرت عليك سواء عىل الجانب سعيد الشارد مرة ثانية هناك يتجول يف اإلدارة العامة،
حيث سبقني إىل هناك.
املؤسيس أو الشخيص؟
من أكرث املواقف التي أذكرها يف بداية عميل يف املؤسسة،
هي ما حصل معي يف أحد األيام يف محطة بني ياس ،حيث كلمة أخرية..
كنت قد الحظت نشاطاً منقطع النظري لدى العاملني أود التذكري بأن مواصالت اإلمارات ثروة زاخرة مبا فيها
يف املحطة منذ التحاقي بها ،فحاولت حينها أن أجاري من زمالء وثقافة مهن ّية متجذرة ،وقد م ّر عليها قرابة
مراقب املحطة ومنسقي الحركة يف هذا النشاط ،إذ كانوا األربعني سنة ،وما زالت معيناً الينضب لتوفري الخدمات
اجأ ألبناء املجتمع ..فلنعمل معاً عىل تعزيز هذ التطور
يحرضون قبل صالة الفجر ،فحرضت قبلهم ،وإذ يب ُأ َف َ
باملدير العام للمؤسسة آنذاك السيد سعيد الشارد حارضاً والنمو ،ولنحرص عىل تحديث أنفسنا ليك نتمكن من
قبل الجميع ليطمنئ عىل سري العمل ،فأدهشني بدقته تحديث مؤسساتنا ومجتمعنا.
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الجرمن“ :الوصول إلى العميل خير من انتظاره”.

تكرم  116موظفًا وموظفة حققوا
مواصالت اإلمارات
ّ
إنجازات نوعية في النصف األول من العام الحالي
ّ
نظمت مواصالت اإلمارات حف ًال لتكريم  116موظفاً
وموظفة من املتميزين خالل النصف األول من العام
الحايل ،من مختلف املستويات اإلدارية والفئات
الوظيفية ،ومن جميع الدوائر اإليرادية ،حيث تضمن
التكريم مجموعة من اإلدارات والوحدات اإلدارية
والتنظيمية املختلفة ،تقديراً لجهودهم املبذولة يف
تحقيق إنجازات بارزة ونوعية ،أو تحقيق عوائد مالية
كبرية ،فض ًال عن فرق العمل التي متكنت من الفوز
بعدد من الجوائز املحلية.
وقام سعادة محمد عبدالله الجرمن مدير عام
مواصالت اإلمارات ،ومبشاركة املدراء التنفيذيني
باملؤسسة بتكريم املوظفني وفرق العمل املتميزة،
وذلك يف مرسح اإلدارة العامة بديب ،حيث أثنى
سعادته يف كلمته االفتتاحية لحفل التكريم عىل
جهود املوظفني وفرق العمل ،من ّوها بأهمية تلك
الجهود النوعية للوصول إىل األداء املؤسيس املتكامل،
واملردود اإليجايب الذي أمثره تفاين ومثابرة املكرمني
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لبلوغ املستهدفات االسرتاتيجية ،ال سيام أهداف
الخطة االسرتاتيجية .2018-2022
وقدم الجرمن خالل كلمته عدداً من التوجيهات
اإلدارية املعزّزة باألمثلة املحلية والعاملية املناسبة،
والتي من شأنها ترسيخ قيم التميز واالحرتافية يف
بيئة العمل ولدى املوظفني عىل اختالف مستوياتهم
اإلدارية وفئاتهم الوظيفية ،ور ّكز خاللها عىل تشجيع
قيم العمل واإلنتاجية واالحرتافية ،وأهمية تعزيز
اإلبداع املستمر يف جميع الخدمات املقدمة ومختلف
إجراءات العمل ،ورضورة تبني وتوظيف املعطيات
التقنية الحديثة ودمجها يف مختلف العمليات
والخدمات املقدمة ملا لها من نتائج ملموسة عىل
املستويني الك ّمي والكيفي.
وجدّد سعادته التذكري بأهمية االرتقاء بخدمة
العمالء واالهتامم بهم ،قائ ًال إن معطيات التنافسية
الحالية يف األسواق املحلية والعاملية تقتيض من
املؤسسات الحديثة وموظفيها املبادرة بالوصول إىل

العميل وليس انتظاره ،والوقوف عىل احتياجاته بدقة
وتلبيتها بالرسعة املطلوبة وفق معايري الجودة يف
تقدم الخدمة ،والعمل دون كلل عىل توفري البدائل
الخدمية والحلول املصممة وفقاً الحتياجات العميل
ومتطلباته ،حيث تشهد األسواق العاملية ابتعاداً
تدريجياً عن الخدمات املع ّلبة واملعدّة مسبقاً والتي
ال تراعي خصوصة كل عميل عىل حدة ،مقدماً العديد
من األمثلة عن التوجهات الحديثة لكربيات الرشكات
حوال العامل.
ودعا سعادة املدير العام الحضور إىل تعزيز مستوى
التكامل يف العمل ال سيام بني اإلدارات والوحدات
التنظيمية املختلفة ومراكز األعامل ،وتوظيف ميزيت
الشمول واالنتشار اللتني تتصف بهام مواصالت
اإلمارات لصالح تقديم املزيد من اإلبداع والحضور

عىل صعيد الخدمات الجديدة ،إذ من شأن ذلك
تنمية الحصة السوقية للمؤسسة ،ومبا يتسق مع
مستهدفات الخطة االسرتاتيجية .2018-2022
يذكر أن عدد العاملني يف مواصالت اإلمارات بلغ مع
موظف وموظفة،
مطلع العام الحايل نحو  25ألف
ٍ
وقد نجحت املؤسسة يف تطوير بيئة عمل مميزة
نالت العديد من الجوائز املحلية والعاملية ،ملا تتمتع
به من سامت اإليجابية واالبتكار والتدريب املستمر،
وبرامج التحفيز املادية واملعنوية املختلفة ،والتي
تجاوزت  18برنامجاً ومبادرة يتم تنظيمها عىل مدار
العام ،ومن بني تلك الربامج مبادرات التكريم الدورية
الربعية ،فض ًال عن تكريم الفائزين بجائزة التميز التي
يجري تنظيمها بصورة سنوية.
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حفاظًا على سالمة أكثر من  246ألف طالبًا وطالبة

إصدار تعميم إليقاف حركة الحافالت المدرسية بصورة تامة

الصادرة من الجهات املختصة لضامن سالسة املطلوب اتباعها خالل فرتة تقلبات الطقس

عندما يقل مستوى الرؤية بسبب الضباب

وانتظام خدمات النقل املدريس ،خاصة فيام ورد يف والتي تؤثر يف الرؤية وسالمة انسيابية الحركة يف

تحرص مواصالت اإلمارات يف كل عام عىل تقديم
إرشادات توعوية لسائقيها بشأن اضطراب األحوال

القرار الوزاري رقم  178لسنة  2017بشأن قواعد الطرقات ،حيث ينص التعميم عىل إيقاف حركة
وإجراءات الضبط املروري ،مشيداً بتعاون الرشكاء الحافالت املدرسية بصورة تامة يف األوقات التي
املتمثلني بوزارة الرتبية والتعليم ،ودائرة التعليم يقل فيها مستوى الرؤية بسبب تك ّون الضباب
واملعرفة بأبوظبي ،ووزارة الداخلية ،وجهودهم يف وغريها من تقلبات الطقس ،وذلك حرصاً منها عىل

الجوية وما يتبعها من تدين الرؤية األفقية بسبب
الضباب أو األمطار وتجمعات املياه أو انتشار

تعزيز سالمة الطلبة املنقولني خالل عمليات النقل ضامن سالمة أبنائنا الطلبة املنقولني عرب الحافالت

األغربة الناتجة عن الرياح التي تؤثر عىل عمليات

املدريس.

النقل املدريس ،وذلك مبا يكفل تطبيق أعىل معايري

املدرسية من وإىل املدارس الحكومية والخاصة،

من جانبه؛ أوضح طارق أحمد العبيديل مدير وعدم تعريض حياتهم وحياة اآلخرين للخطر.

السالمة واألمان ألبنائنا الطلبة خالل الرحلة
املدرسية ،وضامن توفري خدمة النقل املدريس واملسؤولية والعناية الالزمة للطلبة املنقولني يف
بسالسة وانتظام ،ومبا يواكب توجهات املؤسسة مختلف األوقات واألحوال الجوية.

ورؤيتها.
وأ ّ
لدائرة
التنفيذي
املدير
الغفيل
عبدالله
د
ك
خدمات النقل املدريس ألكرث من  246ألف طالب
النقل املدريس مبواصالت اإلمارات ،أن املؤسسة وطالبة حول الدولة من خالل  6000حافلة مدرسية،

عمليات املواصالت املدرسيه ،بأنه وبالتنسيق مع وعن اإلجراءات التي عممتها مواصالت اإلمارات
وزارة الرتبية والتعليم أصدرت مواصالت اإلمارات عىل سائقي حافالت النقل املدريس؛ أفاد العبيديل
مع بداية الشهر الجاري تعمي ًام بشأن اإلجراءات بأنه تم توجيههم بإيقاف الحافالت بصورة تامة

وأشار الغفيل إىل أن مواصالت اإلمارات تقدم

ويف إطار حرصها عىل توفري خدمات نقل مدريس لذلك عملت عىل توفري أعىل معايري السالمة
آمن ومريح ،تعمل عىل اتباع أعىل معايري األمن وتطبيق أفضل املواصفات الفنية يف حافالتها

والسالمة ،وتتبنى حزمة من اإلجراءات واملبادرات حفاظاً عىل سالمة الطلبة املنقولني ،والتقيد بتطبيق
التي تحقق قيم املؤسسة املتمثلة بالسالمة املواصفات والترشيعات واإلرشادات املرورية
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وعدم التحرك يف حاالت الضباب الكثيف أو أياً من االمارات ،وذلك فيام يخص حركة الحافالت وتأخرها
تقلبات الطقس يف مواقف مناسبة خارج الطريق يف الوصول للطالب او للمدارس يف فرتة الضباب
العام وبشكل آمن لضامن عدم التعرض ألي وتقلبات الطقس ،كام يتم اإلشارة من خالل
اصطدام من املركبات األخرى ،مع إبقاء التكييف التعميم عىل إدارات املدارس ملراعاة حاالت التأخري
واإلضاءة الخارجية للحافلة يف حالة التشغيل فرتة الصباحي خالل فرتة تقلبات الطقس والتي تؤثر يف
التوقف املؤقت ،وعدم مغادرة السائق مقعد الرؤية وسالمة وإنسيابية الحركة يف الطرقات.
قيادة الحافلة.

ون ّوه العبيديل ،بأنه تم توجيه سائقي الحافالت

وأضاف العبيديل أن التعميم يشمل كذلك قيام املدرسية كذلك عىل رضورة التأكد من الحالة
سائقي النقل املدريس واملرشفات عىل تنبيه الطلبة الفنية وسالمة الحافلة املدرسية وجاهزيتها
بااللتزام بالجلوس عىل املقاعد وعدم السامح لهم للتشغيل بشكل يومي ،والتأكد من سالمة اإلطارات
املساحات األمامية والخلفية
للخروج من الحافلة لضامن سالمتهم يف حاالت والكوابح ،وفحص ّ
الضباب ،عالوة عىل إبالغ املسؤول املبارش يف إدارة للحافلة املدرسية ،إضافة إىل التأكد من عمل جميع
محطة املواصالت املدرسية بأي تأخري لوصول أضواء الحافلة.
الحافلة عن الوقت املحدد أو أي حاالت طارئة ودعا مدير عمليات املواصالت املدرسية إىل رضورة
أخرى ،لتقوم بدورها بإخطار إدارات املدارس التزام مستخدمي الطريق من سائقي املركبات
بالحافالت التي ستتأخر بسبب املناطق املتأثرة بتوخي الحذر عند اإلقرتاب من الحافالت املدرسية،
بتقلبات الطقس ،مشرياً أنه ويف إطار التنسيق وااللتزام بالتوقف يف حال مشاهدة األضواء التنبيهية
املشرتك مع وزارة الرتبية والتعليم ،تعمل الوزارة وإشارة قف للحافلة املدرسية وعدم تجاوزها،
عىل التعميم عىل جميع إدارات املدارس وإبالغ وذلك حفاظاً عىل أمن وسالمة أبنائنا الطلبة.
أولياء األمور باإلجراءات املتخذة من قبل مواصالت
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المسؤولية المجتمعية

األولى في فئة األعمال التجارية ووصيفًا ثانيًا في فئة الشراكات والتعاون

مواصالت اإلمارات تفوز بفئتين ضمن فئات الجائزة
العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات
متكنت مواصالت اإلمارات من الفوز بفئتني ضمن
فئات الدورة الحادية عرش من الجائزة العربية
للمسؤولية االجتامعية للمؤسسات ،حيث نالت
املركز األول يف فئة األعامل التجارية الكبرية ،كام
تم تكرميها لحصولها عىل الوصيف الثاين يف فئة
الرشاكات والتعاون عن مرشوعها االستثامري البيئي
الرائد “تلبيس اإلطارات”.
فتحت رعاية الشيخ سامل بن سلطان بن صقر
القاسمي ،رئيس دائرة الطريان املدين برأس الخيمة،
وبحضور السيدة حبيبة املرعيش رئيسة الشبكة ،عقد
حفل تكريم الفائزين بالجائزة الذي أقامته الشبكة
العربية للمسؤولية االجتامعية للمؤسسات يف فندق
روضة املروج بديب.
وقام معايل محمد بن سعيد الكندي ،وزير البيئة
واملياه األسبق بتكريم الفائزين يف الجائزة خالل
الحفل بتسليم درعي الفوز إىل حنان محمد صقر
املدير التنفيذي لدائرة الخدمات املؤسسية مبواصالت
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اإلمارات ،وبحضور عدد من ممثيل القطاع الحكومي
والخاص من تسع دول عربية ،ومجموعة من كبار
الشخصيات وممثيل الجهات الفائزة.
وبدورها قامت املدير التنفيذي لدائرة الخدمات
املؤسسية بتسليم الدرعني لسعادة محمد عبدالله
الجرمن مدير عام مواصالت اإلمارات وذلك يف
حفل خاص داخل املؤسسة ،حيث أشاد الجرمن
بالجهود الحثيثة التي يبذلها فريق عمل املؤسسة
يف مجال االستدامة واملسؤولية االجتامعية تجاه
البيئة واملجتمع وسوق العمل واملوظفني ،األمر الذي
يؤكد أن مواصالت اإلمارات ملتزمة بتطبيق قيمها
املؤسسية ورسالتها االسرتاتيجية ،يف االلتزام بتقديم
خدمات النقل والتأجري واملواصالت والخدمات الفنية
واللوجستية وفق معايري األمن والسالمة املهنية
والبيئية ،وتنمية مواردها املالية يف إطار الحوكمة
وإدارة املخاطر واالستثامر املجدي الذي يدعم رؤيتها
“مواصالت متكاملة ومنو مستدام”.

وأشار سعادته أن دولة اإلمارات قد وضعت دامئاً ومستمراً يسهم بشكل فاعل يف تنمية واستدامة
اسرتاتيجيات وبرامج عمل لتحقيق التنمية املستدامة املجتمع عىل الصعيد البيئي واالجتامعي واملهني
والشاملة ،مع الرتكيز عىل مسألة االستدامة البيئية مبا والوطني ،مبا من شأنه تعزيز رفاهية املجتمع وتحسني
يعزز مسؤوليتها االجتامعية ،وكمؤسسة حكومية تلتزم معيشة األفراد والحفاظ عىل املوارد الطبيعية لألجيال
مواصالت اإلمارات بدعم تنفيذ هذه االسرتاتيجيات القادمة.
عىل أرض الواقع ،وعملت وبالتعاون مع رشكائها من جانبها قالت حنان صقر املدير التنفيذي لدائرة
االسرتاتيجيني عىل إثبات ريادتها عىل الصعيدين الخدمات املؤسسية ،إن الدورة الحالية من الجائزة
البيئي واالقتصادي من خالل الربامج واملبادرات التي العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات شهدت
مشاركة  108مؤسسات من تسع دول عربية؛ متثل
تطبقها.
وأضاف أن مامرسات املسؤولية االجتامعية يف  39قطاعاً ،وقد استحقت مواصالت اإلمارات الظفر
املؤسسة تؤكد إدراكها التام برضورة أن تكون رشيكاً بجائزتني رغم حدة التنافس بني هذا العدد الكبري من

40

املشاركني ،وذلك يؤكد بأنها متيض يف املسار الصحيح
يف مجال االستدامة واملسؤولية املجتمعية ،موضحة
بأن الحكومة الرشيدة تشجع عىل خوض هذا املسار،
إلداراكها التام بأهمية الربامج املجتمعية يف تحقيق
التكامل بني املؤسسات واملجتمع ،ودورها يف تعزيز
الحياة الكرمية للجميع.
وعن الفئات التي فازت بها مواصالت اإلمارات،
أوضحت صقر أن قيام املؤسسة بإطالق الخطة
الخمسية التي تضم أهدافاً بيئية واجتامعية
واقتصادية دمجت من خاللها مبادئ االبتكار واإلبداع

43

النرشة اإللكرتونية الشهرية ملواصالت اإلمارات  -العدد 66

أهلها للفوز بفئة األعامل التجارية الكبرية ،أما فوزها
بفئة الرشاكات والتعاون جاء الستخدامها أحدث
التقنيات يف مرشوع تجديد اإلطارات مع االلتزام
بأعىل معايري الصحة والسالمة للحد من االنبعاثات
الكربونية ،وهو ما يتامىش مع أولويات االستدامة
املحلية والعاملية.
وكانت لهذه التوجهات وغريها من املبادرات
واملشاريع التي تتبناها مواصالت اإلمارات بالغ
األثر يف ريادتها محلياً ودولياً يف العديد من الجوائز
املرتبطة باالستدامة واملسؤولية االجتامعية.
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جسور الريــــادة

احذر الغفوة البسيطة
وأنت تقود المركبة!!
والء الرشكاء ونجاح قنوات التوزيع
ملاذا يع ّد والء الرشيك من العوامل الرضورية لنجاح قناة التوزيع غري املبارشة؟ اإلجابة بسيطة ،فالرشكاء املخلصون يشرتون منك أكرث وينفقون مبالغ
أكرث ،بل ويروجون لعالمتك التجارية ومنتجاتك لدى عمالئك .ولكن كيف يتسنى لك معرفة مدى والء قناة التوزيع لديك؟ يواجه املوردون اليوم
تحديات صعبة يف القياس الكمي ملدى والء رشيك قناة التوزيع.
إذا استطعت معرفة أي رشكائك يتسم بالوالء ،عندئذ ميكنك توجيه استثامراتك بنجاح .فإملامك بهذا األمر ميكنك من توجيه استثامراتك يف قنوات
التوزيع توجيهاً أكرث كفاءة ،ومنح املكافآت عىل األنشطة التي ترغب يف تشجيعها ،وتحفيز الرشكاء األقل وال ًء عىل تغيري سلوكهم ،ليصبحوا هم أيضاً
من بني املروجني لك.
ولكن بكل أسف ،ال متتلك أكرث الرشكات منهجية شاملة عىل مستوى قاعدة قنوات التوزيع بأكملها لقياس مدى الوالء ،وبالتايل تعتمد فقط يف الغالب
عىل العائد واملعايري غري املوضوعية التي تتفاوت من رشيك آلخر .وكثرياً ما يشار إىل ”حصة املحفظة التجارية“ باعتبارها املقياس األهم ،إال إنه
مقياس والء غري مكتمل إىل حد يرىث له .كام يصعب كثرياً حسابه نظراً لقلة الرشكاء املستعدين لإلفصاح عن مثل هذه املعلومات الحساسة .وباإلضافة
إىل ذلك ،يتجاهل هذا املقياس متاماً هؤالء الرشكاء املهتمني والراغبني يف االستثامر يف بناء رشاكة معك ،ولكنهم مل ينشئوا بعد ’سجل أعامل‘ ضخم.
والذي يحتاج إليه املوردون ،يف بيئة قنوات التوزيع التي تتسم اليوم بالتطور الدائم ،هو طريقة معربة وفعالة التكلفة لتحليل بيانات رشكائهم من
قنوات التوزيع ،لتيسري االستثامرات ،ولدعم هؤالء الرشكاء املتصفني بالوالء الصادق ،وأولئك املتمتعني بأكرب اإلمكانيات لتحقيق عائد إضايف.
منهجية أجدى لقياس والء الرشكاء
والء الرشكاء أعقد كثرياً من أن يقاس مبقياس واحد .ونحن ننظر يف والء الرشكاء عىل مستوى ثالثة أبعاد تسهم جميعاً – عند وزنها وتحليلها – يف
العالقة العامة بني املوردين والرشكاء:
التفاعل
ما مقدار تفاعل الرشكاء معك؟ هل يطلعون عىل رسائل الربيد اإللكرتوين التي ترسلها ،وميضون وقتاً عىل موقعك اإللكرتوين ،ويكتبون التعليقات عىل
الوسائط االجتامعية ،ويلتقون فريقك امليداين؟ من الذي يشارك؟ وما معدل هذه املشاركة؟
القيمة
العائد مهم بالطبع ،ولكن مقاييسك يجب أن تكون أشمل من حصة املحفظة التجارية .ما الذي يبيعه الرشكاء وما معدل عمليات البيع؟ هل هم
مالمئون السرتاتيجيات مبيعاتك ويبيعون الخدمات الجديدة أم إنهم ثابتون عىل املنتجات القدمية؟
االلتزام
إىل أي مدى يلتزم الرشكاء بعالمتك التجارية ومنتجاتك؟ ما التدريب الذي يحصلون عليه وشهادات االعتامدات الحائزون عليها؟ هل يحرضون
املؤمترات أو ندوات الويب أو غري ذلك من الفعاليات؟ هل يعملون معك – يف عالمة تجارية مشرتكة والتخطيط املشرتك؟
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نتع ّرض أحياناً ونحن نقود مركباتنا لغفوة أو نعاس يتك ّرر ،وهذا يتأ ّىت
السري باملركبة لي ًال،
السري ملسافات طويلة ،أو حني ّ
غالباً يف حاالت ّ
أويف وقت مواعيد نومنا املعتادة ،لذا أ ّيها السائق :ال تقلل من خطورة
الغفوة أو النعاس ،فقد تحمل يف ط ّياتها مخاطر ليست يف حسبانك!

كيف نتجنب مخاطر الغفوة أثناء قيادتنا للمركبة؟
 #توقف فوراً عن قيادة املركبة ،وخذ قسطاً من النوم والراحة.

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

غي الوضع ّية التي أنت فيها ،واستبدل القيادة بسائق آخر.
ّ #
السري بعد فرتة الراحة ،إذا بقيت الغفوة مستم ّرة.
 #ال تواصل ّ
 #اجعل من يرافقك يف سريك يقظاً منتبها ،فإن النوم يأيت بالنوم.
 #خفض من مستوى برودة التكييف باملركبة ،فإنه مدعاة للكسل.
السيعة أو الخفيفة.
 #بادر وتناول بعض الوجبات أو األكالت ّ
 #تس ّ
ىل وانشغل ببعض الربامج والفقرات اإلذاعية املؤنسة لك.
 #احذر املكابرة واالرصار عىل القيادة ،وأنت يف تلك الظروف.
 #أكرث من رشب املاء والعصائر املحفزة الستعادة نشاطك وحيو ّيتك.
 #احذر مواصلة القيادة ملسافات طويلة ،فإن الحادث يأيت يف لحظة.
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اإليجابية والسعادة

عنوان الكتاب:
استثنائيون
بقلم :مالكومل غالدويل
ملخص عن املقال:

هل تسائلت يو ًما عن سبب نجاح الناجحني أمثال “ستيف جوبز” أو “بيل جيتس” ؟ هل كان نجاحهم
بسبب جدهم وإرصارهم أم كان مجرد صدفة؟.
يدحض الكاتب “مالكومل غالدويل” يف كتابه “استثنائيون” الخرافة التي تقول بأن رس النجاح هو فقط عرب
اإلرصار واإلجتهاد .حيث يرى بأن هناك العديد من األمور األخرى التي ال تكون ظاهرة وأهلت الناجحني
ليتفوقوا عىل من حولهم.
ويرى الكاتب بأن هناك عاملني رئيسني متكن الشخص من الوصول إىل النجاح وهي “املوروث” و ”الفرصة”
حيث تؤثر البيئة املحيطة واملتوارثة من األهل واإلصدقاء عىل فرص النجاح ،وهذا باإلضافة إىل وجود
الفرص أو كام يسميها البعض بـ “الحظ”.
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