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 مواصالت ا�مارات تنفذ برامج ومبادرات
 �تمعية � يوم زايد للعمل ا�نسا�

إبرام مذكرة تفاهم بني القيادة العامة
لشرطة رأس اخليمة ومواصالت ا�مارات

مواصالت ا�مارات تبيع 1700 مركبة
ع� ”الوطنية للمزادات“ منذ بداية العام 
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جائزة الشرق ا�وسط
للتميز في الحكومة
والخدمات ا�لكترونية

جائـــزة "آسيـــا والمحيــط الهـــادي 
 " APEA 2016  عمـــال	لــرواد ا

جائزة أفكار بريطانية 

جائزة أفضل بيئة عمل على مستوى 
قارة آسيا

وسامين ذهبيين في "القيادة الحكيمة" 
و"التميز والجودة"

جائزة سمو وزير الداخلية – فئة 
الشريك المثالي – عجمان

Middle East Business Leaders 
Awards

جائزة أفكار أمريكية

الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية 
للمؤسسات

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

ا¡لكترونية الحكومية 

أكبر محاضرة إسعافات
أولية في العالم 

أكبر محاضرة إسعافات
أولية في العالم 

جائزة ستيفي العالمية

جائزة الشرق ا	وسط
للطرق والجسور

الفنية  المدرسية والخدمات  النقل والتأجير والمواصالت   نلتزم بتقديم خدمات 

واللوجستية ذات الصلة وفق معايير األمن والسالمة المهنية والبيئية لشركائنا 

ومتعاملينا من المؤسسات واألفراد، ونعمل على تنمية مواردنا المالية في إطار 

في  شاملة  منظومة  خالل  من  المجدي  واالستثمار  المخاطر  وإدارة  الحوكمة  من 

قطاع النقل والمواصالت والخدمات المتكاملة.

نشرة شهرية تصدرها إدارة االتصال الحكومي

اإلشراف العام
حنـان محمد صقر

هيئة التحرير
هند شاكر

حسام عرفة

إيمان األميري

إعداد وإخراج
كلثم درويش العسكر 

للتواصل:

هاتف:2090927 04

فاكس: 2863050 04

ص.ب: 5757 دبي

etmag@et.gov.ae:البريد اإللكتروني

www.et.gov.ae :الموقع اإللكتروني

مدير التحرير
عبد اهلل محمد حسن

مـــــحتويــــــات العــــــدد
المؤسسة تطلق المشروع الثالث في أتمتة العمليات 

الروبوتية إلجراءات تعيين الكوادر الوظيفية

231 مليون درهم قيمة عقود مواصالت اإلمارات 
في أبوظبي خالل الربع األول

محمد إبراهيم الحمادي
بيئة العمل في المؤسسة إيجابية جدًا وفعالة ومتنوعة 

الخبرات
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وتحقيق  أهدافهما،  يخدم 
الخدمات  في  والريادة  التميز 
المقدمة لصالح عمالئهما من 
المؤسسات واألفراد والمجتمع. 
مواصالت  عام  مدير  وأشار 
المذكرة  أهمية  إلى  اإلمارات 
في تبادل الموارد والمعلومات 
الممارسات  وأفضل  والخبرات 
في  والتقنية  اإلستراتيجية 
واالبتكار  اإلبداع  مجاالت 
واستشراف المستقبل والذكاء 
وتطوير  ودعم  الصناعي، 
في  والتنسيق  المعرفة،  إدارة 
التخصصية  العمل  مجاالت 
والمواصالت  النقل  سيما  ال 
وعقد  الفنية،  والخدمات 
والملتقيات  التدريبية  البرامج 
جانب  إلى  المشتركة، 
الثقافة  نشر  في  االستفادة 
لدى  واألمنية  القانونية 

العاملين في المؤسسة.
اعتزازه  عن  الجرمن  وأعرب 
شرطة  مع  المذكرة  بتوقيع 
رأس الخيمة باعتبارها شريكًا 
تعزيز  في  يسهم  استراتيجيًا 
المرتبطة  المؤسسة  قيم 
مشيدًا  والسالمة،  باألمن 

تعريف  في  ودورها  بجهودها 
واألنظمة  بالقوانين  المجتمع 
المرورية التي تدعم األهداف 
لمواصالت  االستراتيجية 

اإلمارات.
من جانبه أكد اللواء علي عبد 
قائد  النعيمي  علوان  بن  اهلل 
أن  الخيمة،  رأس  شرطة  عام 
مذكرة التفاهم تأتي في إطار 
الخيمة  رأس  شرطة  جهود 
التعاون  أواصر  توثيق  على 
الشركاء  جميع  بين  المشترك 
وذلك إيمانًا بدورها في تعزيز 
المسؤولية المجتمعية ودورها 
في التأهيل لمجتمع أكثر أمنًا 
الجهات  مع  بالتعاون  وأمانًا 
شرطة  بأن  مؤكدًا  المعنية، 
كافة  ستضع  الخيمة  رأس 

تعزيز  فرص  لتوفير  خبراتها 
السعادة  ونشر  واألمان  األمن 
في المجتمع، من خالل تقديم 
االحتياجات  تلبي  خدمات 
وتفوق  الطموحات  وترضي 

التوقعات. 
كما تأتي االتفاقية تأكيدًا على 
بين  الشراكة  عالقات  دعم 
الجانبين، بهدف تطوير العمل، 
التحسين،  فرص  وتوفير 
على  الخدمات  نطاق  لتوسيع 
الجودة  من  مستوى  أعلى 
والكفاءة، وتعزيز القدرات التي 
ستساهم وبشكل فعال وكبير 
وإيجابي على تحقيق األهداف 

المرجوة.

 أبرمت القيادة العامة لشرطة 
ومواصالت  الخيمة  رأس 
تمتد  تفاهم  مذكرة  اإلمارات 
تنفيذًا  وذلك  لخمس سنوات، 
لكال  اإلستراتيجية  للخطط 
تكامل  نحو  وسعيًا  الطرفين، 
الخبرات  وتبادل  الجهود 
مؤشرات  أفضل  وتحقيق 
األهداف  يحقق  بما  األداء 

اإلستراتيجية.
 جرت مراسم التوقيع في مقر 
رأس  لشرطة  العامة  القيادة 
حيث  الخيمة؛  برأس  الخيمة 
مواصالت  عن  المذكرة  وّقع 
اإلمارات مديرها العام سعادة 
فيما  الجرمن،  عبداهلل  محمد 
وقعها عن شرطة رأس الخيمة 
سعادة اللواء علي عبداهلل بن 
العام  القائد  النعيمي  علوان 
لشرطة رأس الخيمة، بحضور 

الكندي  عبداهلل  المهندس 
للعمليات،  التنفيذي  الرئيس 
كداو  عبدالرحمن  والسيد 
الفنية  الخدمات  وحدة  مدير 
الخيمة،  رأس  في  بالمؤسسة 
حسن  محمد  عبداهلل  والسيد 
مدير إدارة االتصال الحكومي، 
ومن طرف الشرطة حضر كل 
نصيب  بن  عادل  العميد  من 
عام  مدير  نائب  النعيمي 
المساندة،  والخدمات  الموارد 
والعميد طارق محمد بن سيف 
قائد عام  مدير مكتب سعادة 
الشرطة، وعدد من المسؤولين 

لدى الطرفين.
التوقيع  مراسم  تضمنت 
العمل  فرص  مناقشة 
المشتركة وآفاق التعاون، حيث 
الجرمن  محمد  سعادة  رحب 
باعتبارها  المذكرة،  بتوقيع 

تشكل أرضية أساسية لتعزيز 
من  واالستفادة  العالقة 
في  الممكنة  الشراكة  فرص 
التي  النوعية  القدرات  ظل 
سيما  ال  الطرفان،  بها  يتمتع 
المرورية  السالمة  مجال  في 
بأن  مؤكدًا  المجتمع،  وخدمة 
ستمهد  المهمة  الخطوة  هذه 
الطريق لخطوات قادمة تعود 
وبما  الجانبين،  على  بالنفع 
يحقق أهدافهما االستراتيجية.

مذكرة  بأن  الجرمن  وأوضح 
تنفيذًا  تأتي  التفاهم 
االتحادية  الحكومة  لتوجيهات 
الداعية  االستراتيجيات  في 
الشراكة  عالقات  تفعيل  إلى 
الدولة  مؤسسات  بين  فيما 
شراكة  لتأسيس  المختلفة، 
األمد  طويلة  استراتيجية 
بما  وتطويرها  الطرفين  بين 

أخبار رئيسية

لتعزيز مجاالت الشراكة االستراتيجية المتبادلة للسنوات الخمسة المقبلة

إبرام مذكرة تفاهم بين القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ومواصالت اإلمارات
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وعن الخدمات التي تم إدراجها 
في التطبيق الخاص بإجراءات 
قيام  إلى  أشارت  التعيين، 
فريق العمل بأتمتة العديد من 
بالموارد  المرتبطة  اإلجراءت 
تقنيات  باستخدام  البشرية، 
 )AI( االصطناعي  الذكاء 
إلجراءات  الذكية  والروبوتات 
تعيين الكوادر الوظيفية وإنهاء 
آلي  بشكل  التعيين  إجراءات 
مثل إجراءات اإلقامة، ووثائق 
يتم  حيث  األخرى،  التعيين 
من  والتحقق  البيانات  إدخال 
صحتها ومعالجتها بشكل آلي 
ودون تدخل بشري، مما يسهم 
اإلجراءات  إتمام  سرعة  في 
وتجنب  بالتعيين،  المرتبطة 
أية أخطاء وهو ما يدعم صحة 
الوقت  ويوفر  البيانات  ودقة 
والجهد، إذ بينت نتائج دراسة 
التطبيق عن وجود توفير في 
إلجراءات  المستغرق  الوقت 
نظام  تطبيق  بعد  التعيين 
البوت الذكي بمعدل 60-70% 
المستغرق  بالوقت  مقارنة 

قبل  المتبعة  لإلجراءات 
يسهم  الذي  األمر  التطبيق، 
الموظفين  دور  تفعيل  في 
ذات  أخرى  أعمال  النجاز 
مرتبطة  وغير  مضافة،  قيمة 
البيانات  إدخال  بعمليات 

الروتينية.
التنفيذي  المدير  وأعربت 
لدائرة الخدمات المساندة عن 
الجهود المستمرة التي تبذلها 
لتعزيز  اإلمارات  مواصالت 
خارطة  على  الريادي  موقعها 
قيمها  وفق  الذكي  التحول 
المؤسسية المرتبطة باالبتكار 
وذلك  المستقبل،  واستشراف 
حرصًا منها على تقديم أفضل 
التي تضمن تحقيق  الخدمات 
المتعاملين  وسعادة  راحة 

والموظفين.
المؤسسة  بأن  بالذكر  الجدير 
األولى  المراحل  خالل  عملت 
العمليات  أتمتة  مشروع  من 
الروبوتية على برمجة خدمات 
مركز اإلمارات لتأجير سيارات 
التدريب  وخدمات  الليموزين، 

اإلمارات  مواصالت  معهد  في 
للسياقة، حيث يتم من خالل 
الذكي  الحجز  البوت  تقنية 
موقع  طريق  عن  للمركبات 
البريد  خالل  من  أو   GTA
إخطارات  وإرسال  اإللكتروني، 
المتعامل  إلى  الرحلة  وصول 
أما  الدولة.  في  مكان  أي  في 
معهد  بخدمات  يتعلق  فيما 
تتيح  التقنية  فإن  السياقة، 
تدريب  ملف  فتح  إمكانية 
المتدربين  من  لمجموعة 
بسهولة  المعهد  نظام  في 
إمكانية  جانب  إلى  وسرعة، 
النظرية  المحاضرات  جدولة 
بسالسة  المعهد  نظام  في 
تامة لمجموعة من المتدربين، 
الالحقة  المراحل  في  وسيتم 
من المشروع برمجة مجموعة 
التي  الخدمات  من  أخرى 

تقدمها المؤسسة.

اإلمارات  مواصالت  أعلنت 
أتمتة  مشروع  إطالق  عن 
 )PRA( الروبوتية  العمليات 
إجراءات  استكمال  مجال  في 
في  الوظيفية  الكوادر  تعيين 
المؤسسة، وذلك عبر تقنيات 
الذكاء االصطناعي والتي يتم 
الروبوتات  استخدام  خاللها 
المتخصصة  البرمجية 
والتي  “بوت”  باسم  المعروفة 
من  متنوعة  مجموعة  تنفذ 
األعمال البشرية المتخصصة.

المدير  توكل  فريال  وأفادت 
الخدمات  لدائرة  التنفيذي 
مواصالت  في  المساندة 
اإلمارات، بأن المؤسسة تعمل 
استراتيجية  مواكبة  على 

االصطناعي،  للذكاء  اإلمارات 
السمو  صاحب  أطلقها  التي 
آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم، 
حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 
وذلك  اهلل-،  -رعاه  دبي 
من  واسعة  حزمة  بإطالقها 
المشاريع الذكية ضمن خطتها 
االستراتيجية الخمسية -2018

يتعلق  فيما  خاصة   ،2021
واألنشطة  األعمال  بتطوير 
الرئيسية، عبر أتمتتة الخدمات 
المختلفة التي تقدمها ال سيما 
والمواصالت  النقل  مجال  في 
التي  المساندة  والخدمات 
االستثمارية  توجهاتها  تحقق 

في سوق العمل.
مشروع  بأن  توكل  وأوضحت 
الروبوتية  العمليات  أتمتة 
الكوادر  تعيين  إلجراءات 
في  الجديدة  الوظيفية 
تلك  أهم  أحد  المؤسسة 
إلى  يهدف  والذي  المشاريع، 
التحول النوعي من التكنولوجيا 
المعلوماتية  إلى  التقليدية 

تقنيات  خالل  من  المعاصرة 
وذلك  االصطناعي،  الذكاء 
اإلنتاج  مستويات  برفع 
وخفض التكاليف بشكٍل كبير 
وتطوير معايير الجودة، إضافة 
إلى حوكمة اإلجراءات، ما يتيح 
العملية  خطوات  جميع  تتبع 
وفوري  تفصيلي  بشكل 
بالقدرة  تتسم  ودقيق، كونها 
كبيرة  مجموعة  أتمتة  على 
الوظائف  في  العمليات  من 
الرئيسية على مدار 24 ساعة 
مشيرة  األسبوع،  أيام  وطوال 
إلى أن هذه التقنية تعد واحدة 
الرقمي  التحول  أساسيات  من 
يساهم  مما  العصر،  لهذا 
وجودة  العمل  كفاءة  رفع  في 
تكلفتها،  وإدارة  اإلجراءات 
نظرًا لقيام العمليات الروبوتية 
الشخصية  البيانات  بمراجعة 
الجاري  بالموظفين  الخاصة 
المؤسسة،  في  تعيينهم 
الموارد  أنظمة  في  وإدخالها 
عليها  والتدقيق  البشرية 

بشكل مباشر.

أخبار رئيسية

استكماالً لمشاريع الـ “بوت” السابقة  

المؤسسة تطلق المشروع الثالث في أتمتة العمليات الروبوتية

إلجراءات تعيين الكوادر الوظيفية
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الالفت  الحضور  على  العدد 
من  مهم  عدد  في  للمؤسسة 
المعارض ذات الصلة؛ إذ حمل 
جناح  عن  صورة  العدد  غالف 
المؤسسة في معرض الشرق 
كما  الذكي،  للتنقل  األوسط 
تم إفراد تقريٍر مطوٍل لتغطية 
من  الثامنة  الدورة  فعاليات 
الحملة السنوية “شهر السالمة 
والتي  المهنية”  والصخحة 
مارس  شهر  طوال  امتدت 
عدد  بلغ  والتي  الماضي، 
فعالياتها 127 فعالية مختلفة 
جرى تنظيمها بمختلف مناطق 
عن  مايزيد  وبدعم  الدولة، 
وخاصة،  حكومية  جهة   102
يزيد عن  ما  بذلك  مستقطبة 
ألف مشاركة من موظفي   17
وأفراد  المؤسسة  وموظفات 

المجتمع.
المؤسسة  بنيل  العدد  ونوّه 
لعالمة غرفة دبي للمسؤولية 
السابعة  للمرة  االجتماعية 
بين  ضم  كما  التوالي،  على 
تم  اثنين،  حواريْن  دفتيه 

من  مسؤوليْن  مع  إجراؤهما 
تطرقا  المؤسسة،  مسؤولي 
العمل  لواقع  خاللهما  من 
ونقاط  والتحديات،  والفرص 
بيئة  بها  تتمتع  التي  التميز 
العمل في مواصالت اإلمارات، 
الضوء  تسليط  على  عالوًة 
على جوانب مهنية وشخصية 

متنوعة.
ضمّ  سبق؛  ما  جانب  وإلى 
العدد أيضًا باقة من المقاالت 
والمنوعات  المتخصصة، 
الثقافية المتصلة باختصاصات 

المؤسسة ومجاالت عملها.

ضمن مواضيع العدد 73 من مجلتها الدورية

مواصالت اإلمارات تشهد نموًا الفتًا في بناها التحتية ومرافقها الخدمية واإلدارية 

اإلمارات،  مواصالت  أصدرت 
الرائدة  الحكومية  المؤسسة 
والتأجير  النقل  قطاع  في 
والخدمات الفنية واللوجستية؛ 
الدورية  73 من مجلتها  العدد 
العربية  باللغتين  مطبوعًا 
على  عالوًة  واإلنكليزية، 
المتوفرة  اإللكترونية  النسخة 
المؤسسة  موقع  على 
توزيعه  وجرى  اإللكتروني، 
العمل  مواقع  مختلف  على 
التابعة  التنظيمية  والوحدات 
شركاء  عن  فضاًل  للمؤسسة، 
المؤسسة ومتعامليها وغيرهم 
من الفئات المعنية والمهتمين.

أثنى  للعدد؛  افتتاحيته  وفي 
مدير  الجرمن  عبداهلل  سعادة 
على  اإلمارات  مواصالت  عام 
حصاد عام 2018، مشيرًا إلى 
نمو إيرادات المؤسسة وارتفاع 
لخطتها  العام  األداء  نتائج 
سعادته  نوّه  كما  التشغيلية، 
بما رافق تحقيق تلك النتائج 
أصول  في  مواٍز  نموٍّ  من 
البشرية  ومواردها  المؤسسة 

والمادية، إذ ارتفع إجمالي عدد 
المؤسسة  وموظفات  موظفي 
إلى  الماضي  العام  نهاية  مع 
وموظفة  موظفًا   26,111
وبزيادة قدرها 4,182 موظفًا 
نمو  وبنسبة  وموظفة، 
بإجمالي  مقارنًة   19% بلغت 
 ،2017 عام  في  الموظفين 
التحتية  البنية  تعزيز  تم  كما 
والخدمية للمؤسسة عبر إنجاز 
تعنى  إنشائية  مشاريع   10
المقدمة  الخدمات  بتطوير 
وتحسين  المتعاملين  لعموم 
األداء التشغيلي واإلداري، فيما 
أثناء  المؤسسة  أسطول  نما 
 29,640 إلى  نفسها  المدة 
مركبة وحافلة مختلفة األحجام 

واألنواع.
عبداهلل  أوضح  جانبه؛  من 
االتصال  إدارة  مدير  محمد 
الحكومي بمواصالت اإلمارات؛ 
شمل  الجديد  العدد  أن 
مجموعًة من التقارير النوعية 
والحوارات،  التحليلية  والمواد 
خبرية  تغطية  على  عالوًة 

المؤسسة  ألخبار  شاملة 
وأنشطتها في الربع األول من 
استُِهلَّ  حيث  الحالي،  العام 
بباقة من األخبار االستثمارية 
الرئيسية، ال سيما أخبار توسيع 
البنية التحتية للمؤسسة ونمو 
واإلدارية  الخدمية  مرافقها 
إسعاد  خدمة  مركز  كافتتاح 
الفحص  بمركز  المتعاملين 
زايد، فضاًل  الفني في مدينة 
األخبار  من  جملة  عرض  عن 
رصدت  التي  االستثمارية 
حصاد عام 2018، على مختلف 
األعمال  ومراكز  المستويات 

ومجاالت العمل.
ولفت مدير اإلدارة إلى تركيز 

أخبار رئيسية
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األساطيل،  إدارة  خدمة  إلى 
السائقين،  تأجير  وخدمة 
النارية،  الدراجات  وتأجير 
تمتلك  المؤسسة  أن  منوهًا 
نخبة  تشمل  ثرية  قاعدة 
الرائدين  المتعاملين  من 
وزارة  منها  أبوظبي  في 

اإلمارات  هيئة  الداخلية، 
للرعاية  زايد  دار  للهوية، 
القضاء،  دائرة  اإلنسانية، 
االقتصادية،  التنمية  دائرة 
جامعة  الصحة،  دائرة 
المتحدة،  العربية  اإلمارات 
والمطابقة،  الجودة  مجلس 

اتصاالت،  لإلعالم،  أبوظبي 
أدنوك،  شركات  مجموعة 
المؤسسات  من  وغيرها 
الحكومية  الرائدة  والهيئات 
وشبه الحكومية، إضافة إلى 

شركات القطاع الخاص.

توفير 1300 مركبة وحافلة و 800 سائق

231 مليون درهم قيمة عقود مواصالت اإلمارات في أبوظبي خالل 

الربع األول

اإلمارات  مواصالت  تمّكنت 
العام  األول من  الربع  خالل 
مجموعة  توقيع  من  الحالي 
الجديدة،  العقود  من 
باإلضافة إلى تجديد التعاقد 
المتعاملين  من  عدد  مع 
بقيمة  وذلك  أبوظبي،  في 
درهم،  مليون  تناهز231 
النقل  خدمات  لتقديم 

والتأجير وإدارة األساطيل. 
المدير  المهيري  وليد  وأشار 
والتأجير  للنقل  التنفيذي 
بمواصالت  أبوظبي  في 
اإلمارات، بأن سوق الخدمات 
الدولة  في  اللوجستية 
يوازي  سريعًا  نموًا  يشهد 
وقد  التحتية،  البنية  توسّع 
اإلمارات  مواصالت  تمكنت 
من  النمو  هذا  مجاراة  من 
المتنوعة  إمكاناتها  خالل 
وأسطولها الضخم وخدماتها 

المجال،  هذا  في  المتقدمة 
فضاًل عن خبرتها التي تمتد 
في  عامًا   38 من  أكثر  إلى 
والمواصالت  النقل  مجال 

والخدمات المرتبطة.
وأّكد المهيري أن المؤسسة 
عجلة  دعم  على  حريصة 
والتأجير،  النقل  قطاع  نمو 
والطلب  التوسّع  وتلبية 
باقة  تقديم  عبر  المتزايد، 
المتميزة،  الخدمات  من 
في  مؤخرًا  أثمر  الذي  األمر 
العقود  من  مجموعة  إبرام 
خالل  والمجددة  الجديدة 
متعاماًل   68 مع  األول  الربع 
تعاقدية  لمدد  أبوظبي  في 
متفاوتة تمتد  إلى 5 سنوات.

وأوضح المهيري، أنه سيتم 
المبرمة  العقود  على  بناًء 
وتأجير  نقل  تقديم خدمات 
يقارب  لما  أساطيل  وإدارة 

1300 حافلة ومركبة و800 
ودعم  لخدمة  سائٍق مؤهل 
الحكومية  الجهات  من  عدد 
أبوظبي،  في  والخاصة 
العمل  فرق  قدرة  مؤكدًا 
العاملة  والمتميزة  المؤهلة 
هذه  بمتطلبات  الوفاء  على 

العقود على الوجه األمثل.
الخدمات  أن  المهيري  وأشار 
خدمات  تشمل  المقدمة 
النقل والتأجير، والتي تنبثق 
منها خدمات النقل الجامعي، 
للمؤسسات  النقل  وخدمات 
إضافة  والخاصة،  الحكومية 

استثمـــــــــار
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قاعدة المتعاملين معها، حيث 
 20 المتعاملين  إجمالي  بلغ 

ألف متعامل.
المشاركة  مميزات  وحول 
الوطنية  مركز  مزاد  في 
أن  إبراهيم  قال  للمزادات، 
والجهد  الوقت  يوفر  المركز 
من  المشاركة  في  للراغبين 
نظرًا  الدولة  وخارج  داخل 
بشكل  تطرح  المزادات  ألن 
المركز،  موقع  في  الكتروني 
التسجيل  آلية  سهولة  مؤكدًا 
في الموقع االلكتروني وتعدد 
بأنه  منوهًا  الدفع،  قنوات 
في  للراغبين  كذلك  يتاح 
المعروضة  المركبات  معاينة 
محطة  زيارة  من  المزاد  في 
بجويزع  اإلمارات  مواصالت 
الشارقة،  إمارة  في  والواقعة 
مواصالت  محطة  وأيضًا 
والواقعة  بمصفح  اإلمارات 
في إمارة أبوظبي وذلك يوميًا 
الساعة  بين  الجمعة  عدا يوم 
مساًء   6 والساعة  صباحًا   7
لمعاينة المركبات المطروحة.

أتاح  المركز  أن  إلى  وأشار 
ميسرة  قنوات  عدة  للجمهور 
للمشاركة  الوصول  وسهلة 
التسجيل  منها  المزادات  في 
الموقع  خالل  من  والمشاركة 
www.alwa-  اإللكتروني

يتيح  الذي   ،taneya.ae
للجمهور استعراض مواصفات 
المطروحة  المركبات  وأسعار 
في  المشاركة  وشروط 
ويسر  سهولة  بكل  المزادات 
دون عناء القدوم إلى المركز، 
إضافة إلى حساب المركز على 
alwataneya. اإلنستغرام 
وكذلك   ،@auctions
الحصول على المعلومات من 
المؤسسة  مع  التواصل  خالل 

لمركز  المجاني  الرقم  على 
االتصال 8006006.

الوطنية  مركز  مدير  وأضاف 
يمتلك  المركز  أن  للمزادات 
نخبة  تشمل  ثرية  قاعدة 
من  الرائدين  المتعاملين  من 
لشرطة  العامة  القيادة  بينها 
االتحادية  الهيئة  عجمان، 
بدبي، شركة  والماء  للكهرباء 
شركة  ومجموعاتها،  ثرفتي 
العين األهلية، شركة اإلمارات 
للتامين، شركة العين األهلية 
الشارقة،   جامعة  للتامين، 
الخيمة،  برأس  المالية  دائرة 
المؤسسات  عدد  إلى  إضافة 
في  والخاصة  الحكومية 

الدولة.

بإجمالي إيرادات بلغت 39 مليون درهم

مواصالت اإلمارات تبيع 1700 مركبة

 عبر “الوطنية للمزادات” منذ بداية العام

الوطنية  مركز  كشف 
مجموعة  -عضو  للمزادات 
التابعة  األعمال  مراكز 
عن  اإلمارات-  لمواصالت 
مزادًا   23 بتنظيم  نجاحه 
بيعت  الحالي  العام  خالل 
متنوعة  مركبة   1700 خالله 
 39 بلغت  إيرادات  بإجمالي 
مليون درهم منها 19 مليون 
مركبات  إيرادات  درهم 
درهم  مليون  و20  المركز 
إيرادات عائدة على المركبات 
الحكومية  للجهات  التابعة 
والتي  واألفراد  والخاصة 
المزادات  ضمن  عرضها  تم 
حيث  المطروحة،  االلكترونية 
مجموعة  المزادات  ضمّت 
متنوعة من المركبات الثقيلة 
ذات  والمركبات  والخفيفة، 
والصالون،  الرباعي  الدفع 
التجارية  المركبات  جانب  إلى 
بيك  مركبات  تتضمن  والتي 
السعة،  مختلفة  وحافالت  أب 
مثل  متخصصة  ومركبات 
والدراجات  اإلسعاف  مركبات 

النارية وغيرها.
محمد  سلمان  قال  وتفصياًل؛ 
الوطنية  إبراهيم مدير مركز 
للمزادات، بأن المركز نّفذ 23 
مزادًا منذ بداية العام الجاري، 
المركبات  عدد  بلغ  حيث 
المزادات  المطروحة في هذه 
منها  بيع  وتم  مركبة   2,516
1,700 مركبة، أي بيعت نحو 
المركبات  إجمالي  من   69%
المعروضة،  المستعملة 
اإليجابية  النتائج  بأن  مشيرًا 
المركز  حققها  التي  والنوعية 
ما هي إال تجسيد لحجم الثقة 
قبل  من  بها  يحظى  التي 
وخارج  داخل  من  المتعاملين 

الدولة.
الوطنية  مركز  مدير  وأشار 
المركبات  بأن  للمزادات 
تحوي  المعروضة  المستعملة 
وضمان  صيانة  سجل  على 
مواصالت  لمركبات  وتعود 
مركبات  على  عالوة  اإلمارات 
بعرض  الراغبين  األفراد 
للبيع،  المستعملة  مركباتهم 

وأيضًا يتاح للجهات الحكومية 
مركباتهم  بعرض  والخاصة 
في المزادات التي يتم طرحها 
المركز،  في  دوري  بشكل 
في  المركز  جهود  أن  مؤكدًا 
المشاركة  إجراءات  تسهيل 
وفق  االلكترونية  بالمزادات 
خطة مدروسة وجداول زمنية 
ذكي  نظام  وضمن  محدّدة 
والوضوح  بالمرونة  يتسم 
والشفافية، أثمرت بتعزيز ثقة 
المؤسسات  من  المتعاملين 
الحكومية والخاصة إضافة إلى 
األفراد ومعظم تجار السيارات 
في الدولة وخارجها بالخدمات 
كما  المركز.  يقدّمها  التي 
توسيع  في  ذلك  انعكس 

استثمـــــــــار
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يتحلون  سائقين  إعداد  في 
الالزمة  والمهارات  بالكفاءة 

الستخراج رخصة القيادة.
المعهد  أن  المدحاني  وأفاد 
التطورات  بمواكبة  ملتزم 
ومتطلبات  والرقمنة  التقنية 
عن  فضاًل  الذكية،  الحكومة 
تعزيز التنافسية والتوسع في 
من  وذلك  المقدمة،  خدماته 
مشاريع  عدّة  تدشين  خالل 
ذكية تضمنت مشروع مركز 
التدريب الذكي المتنقل الذي 
أقصى  تحقيق  في  يسهم 

واألمان  السالمة  درجات 
الحد  عبر  المتدربين  لكافة 
من نسبة الحوادث والوقائع، 
وذلك من خالل جهاز محاكاة 
نوعه  من  األول  يعد  ذكي 
السائق  دور  يحاكي  كونه 
على  الحي  التدريب  أثناء 
الطريق المستخدم من خالل 
شاشات تصوير كبيرة تعطي 
رؤية كاملة ودقيقة للمتدرب 
الظروف  مختلف  وتحاكي 
مشروع  إلى  إضافة  الجوية، 
لكبار  السياقة  تعليم  خدمة 

والذي يتم   ،VIP الشخصيات 
من خالله تدشين أول مركبة 
للبيئة  صديقة  كهربائية 
لتعليم السياقة في المنطقة 
الشخصيات  لكبار  مخصصة 
تسال  شركة  مع  بالتعاون 
تقديم  إلى  إضافًة   ،TESLA
خالل  من  التدريب  خدمات 
الرباعي  الدفع  مركبات 

الفارهة.
بأّن  المدحاني  وأضاف 
بإطالق  كذلك  قام  المعهد 
اإللكتروني  النظام  مشروع 

معهد مواصالت اإلمارات للسياقة يطلق عروضًا حصرية

 بمناسبة عيد الفطر 

مواصالت  معهد  أعلن 
اإلمارات للسياقة عن إطالقه 
لعمالئه  حصريّة  عروض 
بمناسبة عيد الفطر السعيد، 
تقديم  إطار  في  وذلك 
أفضل الخدمات والتسهيالت 
فئاتهم،  بمختلف  للعمالء 
فريدة  تجربة  وتقديم 
وتعزّز  سعادتهم،  تحقق 
واحترافيتهم  كفاءتهم  من 
السياقة بما  كمتدربين على 
أفضل  لتطبيق  يؤهّلهم 
العالمية  والنظم  المعايير 

في تعليم القيادة.
المدحاني  عبداهلل  وكشف 
مواصالت  معهد  مدير 
اإلمارات للسياقة، عن إطالق 
حصرية  عروض  المعهد 
الفطر  عيد  مع  بالتزامن 
السعيد، وذلك في إطار حرص 
المؤسسة على تقديم أفضل 
التطوير  خالل  من  الخدمات 
وتقديم  للخدمات،  المستمر 
والمزايا  العروض  أفضل 
الذي  األمر  للمتعاملين، 

المؤسّسة  مكانة  يعكس 
كأوّل معهد حكومي لتقديم 
خدمات تعليم السياقة بإمارة 
هيئة  مع  بالتعاون  دبي، 
الجهة  والمواصالت  الطرق 
تعليم  لخدمات  المشرّعة 

السياقة في إمارة دبي.
معهد  مدير  وأوضح 
للسياقة  اإلمارات  مواصالت 
أن النجاح الذي حققه المعهد 
منذ تأسيسه في عام 2016 
نخبًة  استقطاب  في  أثمر 
وأسهم  المتعاملين،  من 
على  المعهد  حصول  في 
دوليّة،  تدريبيّة  اعتمادات 

رافدًا  منه  جعل  الذي  األمر 
مهمًا في قطاع التدريب على 
القيادة في الدولة، مشيرًا أن 
البرامج  لتنوع  يرجع  ذلك 
المتبعة  الذكية  واألساليب 
والتي يديرها عدد من خبراء 
القطاع الذين يمتلكون خبرة 
طويلة في هذا المجال، وأّكد 
يلتزم  المعهد  أن  المدحاني 
وتقنيات  برامج  بتطوير 
على  للمتدربين  تتيح  ذكية 
السياقة الفرصة الختبار بيئة 
والعوامل  الحقيقية  الطرق 
الخارجية التي قد يتعرضون 
يهدف  بما  القيادة،  أثناء  لها 

استثمـــــــــار
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اإلمارات  مواصالت  لمعهد 
التعلم  ومشروع  للسياقة 
الذكي للمحاضرات النظرية؛ 
إطار  في  يأتيان  واللذان 
هيئة  اشتراطات  تطبيق 
حيث  والمواصالت،  الطرق 
تأهيل  خاللهما  من  يتم 
االختبارات  على  الطلبة 
بعد،  عن  بالتعليم  النظرية 
المشروعين  بأن  منوهًا 
تسريع  على  سيعمالن 
عملية ربط وتدفق معلومات 
هيئة  مع  المعامالت  جميع 
األمر  والمواصالت،  الطرق 
الذي سيسهم بشكل مباشر 
والجهد  الوقت  توفير  في 

المبذولين.
وأشار مدير معهد مواصالت 
أن  للسياقة  اإلمارات 
على  حرصت  المؤسسة 
بيئة تدريب داخلية  تأسيس 

ومنظمة  مميزة  وخارجية 
المتدربين  إكساب  إطار  في 
مهارات  فئاتهم  بمختلف 
تطوير  خالل  من  متنوعة 
والعملية  النظرية  األساليب 
التدريب،  مجال  في  المتبعة 
بوضوح  ذلك  انعكس  وقد 
أواله  الذي  االهتمام  على 
خالل  من  للنساء  المعهد 
لهن،  الممنوحة  االمتيازات 
القيم  مراعاة  في  والمتمثلة 
والخصوصية  الثقافية 
تدريبهن  يتم  حيث  التامة، 
مؤهالت،  مدربات  قبل  من 
تدريبية  بيئة  لتوفير  وذلك 
الراحة  بمستويات  تتمتع 

والخصوصية المطلوبة.
مواصالت  معهد  أن  يذكر 
يحتل  للسياقة  اإلمارات 
متميزًا  جغرافيًا  موقعًا 
حيث  لنشاطاته،  بالنسبة 

يقع في منطقة تعتبر بعيدة 
المزدحمة  المناطق  عن 
سكنيًا وتجاريًا وهي منطقة 
دبي،  بإمارة  الثالثة  ورسان 
األمر الذي يسهم في سرعة 
اكتساب المتدرّبين لمهارات 
وتعزيز  االحترافية،  القيادة 
على  للحصول  لديهم  الثقة 
ويضم  القيادة،  رخصة 
المعهد أسطواًل يشمل جميع 
أصناف المركبات المخصصة 
للتدريب منها مركبات خفيفة 
أوتوماتيكي،  حركة  بناقل 
بناقل  خفيفة  ومركبات 
يمتلك  كما  عادي،  حركة 
ثقيلة،  مركبات  أيضًا 
ودراجات  ثقيلة،  وحافالت 
ورافعات  حديثة،  نارية 

شوكية خفيفة وثقيلة.
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نبذة  بتقديم  التفضل  الرجاء 
شخصية، النشأة والوضع العائلي 

والتأهيل األكاديمي..
الحمادي  إبراهيم  محمد  أنا 
وقد  الشارقة،  إمارة  مواليد  من 
المراحل  جميع  ودرست  نشأت 
عامًا،   34 أبلغ  فيها،  التعليمية 
حاصل  أبناء،  ثالثة  ولدي  متزوج 
على الماجستير في إدارة األعمال 

تخصص االستراتيجية والقيادة.

عن  نبذة  لنا  تقدم  لو  حبذا 
السابقة  المهنية  مسيرتك 

النضمامك للمؤسسة.
بالمؤسسة،  التحاقي  قبل  عملت 
جمارك  في  جمركيًا  مفتشًا 
حيث  سنوات،   6 لمدة  الشارقة 
خبرات  المرحلة  تلك  لي  أضافت 

مهنية نوعية.

لمواصالت  انتسابك  كان  متى 
اإلمارات، وكيف كان تطورك في 
السلم الوظيفي وما المواقع التي 

عملتم بها؟
اإلمارات  بمواصالت  التحقت 
بدأت  حيث   ،1/2/2010 في 
إداري  مسمى  تحت  فيها  العمل 
 2012 عام  وفي  بشرية،  موارد 
محطة  إدارة  بمهام  تكليفي  تم 
محطة  لها  أضيفت  ثم  العزرة 
القرائن ، ومازلت مديرًا لهما حتى 
عمليات  مشرف  بمسمى  اآلن، 
دبي  منطقة  في  والتأجير  النقل 
والشارقة، وذلك وفق مقتضيات 
التحوّل الهيكيلي واالستراتيجي 

الجاري حاليًا.

المهنية  خبراتكم  أفادتكم  كيف 
السابقة في إدارة المحطة؟

هي  الحالية  وظيفتي  أن  أعتقد 
في  السابقة  لوظيفتي  امتدادٌ 
موقعي  زودني  حيث  المؤسسة، 
بشرية  موارد  كإداري  السابق 
واإلحصائية  اإلدارية  بالقدرات 
الموظفين  مع  للتعامل  الالزمة 
وكذلك  الفروع،  في  وشؤونهم 
موظفي  لنظام  االستناد  علمني 
وفهمه  اإلمارات،  مواصالت 
الموارد  إدارة  أثناء  وتطبيقه 
عالوًة  المحطة،  في  البشرية 
استنادًا ألدلة  العمل  على تنظيم 

اإلجراءات التنفيذية.

في  العمل  بيئة  ترى  كيف 
المؤسسة؟

بيئة العمل في المؤسسة إيجابية 
جدًا وفعالة ومتنوعة الخبرات.

محمد إبراهيم 
الحمادي

مشرف عمليات النقل 
والتأجير للنقل المدرسي في 

منطقة دبي والشارقة

نبذة شخصية..

بيئة العمل في 
المؤسسة إيجابية 

جدًا وفعالة ومتنوعة 
الخبرات

السابقة  لوظيفتي  امتدادٌ  هي  الحالية  وظيفتي  أن  أعتقد   -
اإلدارية  بالقدرات  السابق  موقعي  زودني  حيث  المؤسسة،  في 
واإلحصائية الالزمة للتعامل مع الموظفين وشؤونهم في الفروع.

ومكانه  منزله  في  وكأنه  الموظف  إشعار  إلى  سعيت  لطالما   -
الموظف  يعطي  ذلك  أن  أعتقد  العمل، ألنني  وليس في  الخاص 

الوالء لعمله.
- أهم تحدي لنا هو أن نصل بإذن اهلل إلى نسبة %0 من األخطاء أثناء تقديم الخدمات 

وعمليات النقل.
- من أهم عوامل النجاح في العمل حب العمل واإلخالص فيه والتمتع بحس المسؤولية، والتعاون الدائم مع 

الزمالء.

رواد التميـــــــز 

إذ ينبغي عليهم  المدرسي نوعًا مميزًا من المسؤولين والمديرين،  النقل  إدارة محطات  العمل في  يتطلب 
األمثل فيما  األداء  القدرة على  آن معًا، فضاًل عن  المناسبة في  والميدانية  المكتبية  العمل  التمتع بقدرات 
يتعلق بتلبية متطلبات المتعاملين والتواصل معهم وفهم احتياجاتهم، وكذلك القدرة على استيعاب تنوع 
به مواصالت  تتميز  الذي  االحترافي  المستوى  تنازل عن  أي  دون  ثانية،  واحتياجاتهم من جهة  الموظفين 
المؤسسة  الزاوية في منظومة خدمات  والتي تشكل حجر  المدرسي،  النقل  اإلمارات ال سيما خدماتها في 

وتحظى باهتماٍم كبيٍر من قبل قيادتها..
واخترنا أن نلتقي في هذا العدد أحد هؤالء المديرين الذين وقع عليهم االختيار للقيام بأعباء هذه المهمة 
والشارقة  دبي  والتأجير في منطقة  النقل  الحمادي مشرف عمليات  إبراهيم  المحورية، حيث حدثنا محمد 
)والذي تتضمن مسؤولياته إدارة االسطول المدرسي لمحطتي العزرة والقرائن( عن واقع العمل في المحطة 

عالوًة على اإلضاءة على خبراته المهنية السابقة وبعض جوانب حياته الشخصية فإلى التفاصيل..
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المحطة  في  األسطول  حجم  ما 
وفريق العمل فيها من حيث العدد 

واالختصاصات.. إلخ
يبلغ حجم أسطول محطة العزرة 
المحطة  وتضم  حافلة،   433
 3 الحافالت  سائقي  جانب  إلى 
مكلفين،   6 إلى  إضافًة  منسقين 
محطة  أسطول  حجم  يبلغ  بينما 
تضم  وهي  حافلة،   189 القرائن 
 2 الحافالت  سائقي  جانب  إلى 
3  مكلفين،  إلى  منسقين إضافًة 
النقل  خدمات  المحطتان  وتقدم 
الحكومي  للقطاعين  المدرسي 
الجميع  يتعاون  حيث  والخاص، 
فيهما إلتمام عملية النقل وتقديم 

الخدمات على النحو األمثل.

والتطورات  المنجزات  أهم  ما 
البارزة التي تحققت في المحطة 
وحتى  مهامكم  تسلمكم  منذ 

اآلن؟

المحطة  في  المحققة  المنجزات 
هي امتداد لمنجزات من سبقني 
في هذا الموقع، ولكن من األمور 
لها  سعيت  طالما  التي  المهمة 
في  وكأنه  الموظف  إشعار  هي 
وليس  الخاص  ومكانه  منزله 
في العمل، ألنني أعتقد أن ذلك 

يعطي الموظف الوالء لعمله.

هل ترون أنكم حققتم أهدافكم 
تحديات  ثمة  وهل  المرحلية؟ 

تواجهكم؟

نعم أرى أنني قد حققت األهداف، 
وذلك بإثبات النفس والقدرة على 
الترقي وتحمل المسؤولية، وأهم 
اهلل  بإذن  نصل  أن  هو  لنا  تحدي 
أثناء  األخطاء  من   0% نسبة  إلى 

تقديم الخدمات وعمليات النقل.

حبذا لو تكلمنا عن مزايا األسلوب 
اإلداري المفضل لديك في العمل، 

وكيف تطبقه على أرض الواقع؟
الموظفين  معاملة  على  أحرص 
باحترام وعلى اإلعالء من شأنهم، 
في  بأنهم  باستمرار  وتذكيرهم 
تقديم  مع  المسؤولية،  موقع 
وأترجم  لهم،  الدائم  التشجيع 
أكون  بأن  الواقع  أرض  على  ذلك 
جنب،  إلى  جنبًا  الموظف  مع 

حبذا لو تقدم لنا لمحة عن طبيعة 
حيث  من  المحطة،  في  العمل 
طبيعة المهام والخدمات المقدمة 

للمتعاملين. 
إلى  المحطة  في  العمل  ينقسم 
وميداني،  مكتبي  اثنين:  جانبين 
أما المكتبي فيتلخص في تسهيل 
للموظفين  الحلول  وإيجاد  العمل 
على  عالوًة  إدارتي،  في  العاملين 
توفير الحلول ألي مشكلة يمرون 
لهم  المناسبة  البيئة  وتهيئة  بها، 
وفعالة  إيجابية  بيئة  تكون  لكي 
أما  التعاون،  عليها  يغلب  وبيئة 
في  فيتمثل  الميداني  الجانب 
على  الميدان  مالحظات  متابعة 
تقديمهم  حيث  من  الموظفين 
صورة،  بأفضل  للطلبة  الخدمة 

المدارس  مالحظات  ومتابعة 
المقدمة  الخدمة  المستفيدة على 
وقت،  أسرع  في  ومعالجتها  لهم 

وبما يرضي المتعاملين.

المنطقة  وما  المحطة  تقع  أين 
التي تخدمها، وما عدد المتعاملين 

المستفيدين من طلبة ومدارس؟
هما  اثنتين  محطتين  اليوم  أدير 
محطة العزرة ومحطة القرائن في 
محطة  تقع  حيث  الشارقة،  إمارة 
العزرة في منطقة العزرة، وتخدم 
من  أي  بها،  المحيطة  المناطق 
منطقة الخان وحتى شارع الشيخ 
محمد بن زايد، وهي تقدم خدمات 
مدرسة  لـ30  المدرسي  النقل 
متنوعة، منها 25 مدرسة حكومية 

عدد  ويبلغ  خاصة،  مدارس  و5 
المستفيدين من خدماتها  الطلبة 
 8,593 والمنقولين عبر أسطولها 

طالبًا وطالبة.
في  القرائن  محطة  تقع  بينما 
وتخدم   ،2 القرائن  منطقة 
من  أي  بها،  المحيطة  المناطق 
شارع الشيخ محمد بن زايد وإلى 
تقدم  ،وهي  السيوح  منطقة 
لـ21  المدرسي  النقل  خدمات 
مدرسة متنوعة، منها 17 مدرسة 
خاصة،  مدارس  و4  حكومية 
المستفيدين  الطلبة  عدد  ويبلغ 
عبر  والمنقولين  خدماتها  من 

أسطولها 5300 طالبًا وطالبة.

تقع محطة العزرة في إمارة الشارقة، وتخدم المناطق المحيطة بمنطقة 
العزرة، أي من منطقة الخان وحتى شارع الشيخ محمد بن زايد.

 يعمل في المحطة 3 منسقين إضافة 
إلى 6 مكلفين، والجميع يتعاونون مع� 

لتقديم خدمات نقل احترافية آمنة تلبي 
أحدث المعايير واالشتراطات

تقدم خدماتها في مجال النقل المدرسي
 لـ30 مدرسة منها 25 مدرسة حكومية 

و5 مدارس خاصة

عدد الطلبة المستفيدين من خدماتها 8,593 
طالب� وطالبة من جميع المراحل الدراسية وفي 

القطاعين الحكومي والخاص

حجم ا§سطول العامل
 في المحطة 433 حافلة مدرسية
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بأي  الكافي  االهتمام  أبدي  وبأن 
ال سيما  بالموظف  موضوع خاص 
إذا كان يؤدي إلى تعزيز استقراره 

من كل النواحي.

التي  والتكريمات  الجوائز  أهم  ما 
حصلت عليها بصفة شخصية؟

التفوق  بجائزة  تكريمي  تم 
بعد حصولي على شهادة  العلمي 

الماجستير.

اهتمامات  أو  هوايات  من  هل 
تقضي  وكيف  أخرى،  شخصية 

أوقات الفراغ إن وجدت؟

جديد  هو  ما  كل  تعلم  أحبّ 
أو  خدمة  أي  وتقديم  ومفيد، 
تطوير  في  سببًا  تكون  قد  فكرة 
أغلب  لقضاء  وأسعى  شخص،  أي 

أوقاتي مع العائلة واألصدقاء.

كلمات  بضع  في  تقدم  لو  حبذا 
المؤسسة نختتم  رسالة لموظفي 

بها هذا الحوار..
من أهم عوامل النجاح في العمل 
حب العمل واإلخالص فيه والتمتع 
والتعاون  المسؤولية،  بحسّ 

الدائم مع الزمالء.

محطة القرائن تقع في إمارة الشارقة، وتخدم المناطق المحيطة بمنطقة 
القرائن 2 أأي من شارع الشيخ محمد بن زايد وإلى منطقة السيوح 

 يعمل في المحطة 2 منسقين إضافة 
إلى 3 مكلفين، والجميع يتعاونون مع� 

لتقديم خدمات نقل احترافية آمنة تلبي 
أحدث المعايير واالشتراطات

تقدم خدماتها في مجال النقل المدرسي لـ
21 مدرسة منها 17 مدرسة حكومية و4 

مدارس خاصة

عدد الطلبة المستفيدين من خدماتها 5,300 
طالب� وطالبة من جميع المراحل الدراسية وفي 

القطاعين الحكومي والخاص

حجم ا§سطول العامل
 في المحطة 189 حافلة مدرسية
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مجتمع اإلمارات سيكون أكثر 
وتحديدًا  وفاعلية،  تماسكًا 
في يوم زايد للعمل اإلنساني 
المؤسسات  مع  وبالتعاون 
أطلقت  الدولة  في  الخيرية 
مواصالت اإلمارات مع جمعية 
“العيد فرحة”  البر مبادرة  دار 
 500 بتقديم  تعنى  والتي 
لألسر  العيد  كسوة  صندوق 
أعباء  لتخفيف  المتعففة، 
والمالبس  المستلزمات  شراء 
المحتاجة،  األسر  كاهل  عن 
لقلوبهم  الفرحة  وإدخال 
إلى  السعيد،  الفطر  عيد  في 
 1,200 بإفطار  التكفل  جانب 

في  المسلمين  من  صائم 
إفطار  مأدبة  وإقامة  الدولة، 
من  سائق   500 تجمع  أخرى 
هيئة  مع  بالتعاون  المؤسسة 

الصحة بدبي.
التنفيذي  المدير  وأفادت 
من  المؤسسية،  للخدمات 
األخرى  المجتمعية  المبادرات 
خالل  المؤسسة  نفذتها  التي 
رمضان هذا العام رعاية حملة 
تنفذها  التي  أمان”  “رمضان 
جمعية اإلحسان الخيرية للعام 
الثامن على التوالي من خالل 
الوجبات  نقل  خدمات  توفير 
السائقين  على  توزع  التي 

قبل موعد اإلفطار في مختلف 
باإلضافة  الدولة،  مناطق 
في  إعالمية  مواد  نشر  إلى 
على  المؤسسة  حسابات 
االجتماعي،  التواصل  مواقع 
التاريخية  المقوالت  تتضمن 
طيب  زايد  للشيخ  واإلنسانية 
في  التسامح  عن  ثراه  اهلل 
مختلف المحافل والمناسبات، 
المشاريع  من  وغيرها 
قيم  تعكس  التي  والمبادرات 
البذل والعطاء والتسامح لدى 

أسرة مواصالت اإلمارات.

اإلمارات  مواصالت  حرصت 
من  مجموعة  تنفيذ  على 
البرامج والمبادرات اإلنسانية 
والمجتمعية بالتزامن مع يوم 
والذي  اإلنساني  للعمل  زايد 
يأتي تحت شعار: “حب ووفاء.. 
 19 ويصادف  العطاء”،  لزايد 

رمضان من كل عام.
صقر  محمد  حنان  وقالت 
لدائرة  التنفيذي  المدير 
المؤسسية  الخدمات 
بمواصالت اإلمارات، في يوم 
نعمل  اإلنساني  للعمل  زايد 
قيم  وترسيخ  تقدير  على 
غرسها  التي  والعطاء  الوفاء 
ثراه  اهلل  طيب  زايد  الشيخ 
اإلمارات  شعب  قلوب  في 
أرضها،  على  والمقيمين 
قد  التاريخ  أن  إلى  مشيرة 
للشيخ  مشرفة  مواقف  سجل 
البيضاء  أياديه  وآثار  زايد، 
داخل  مكان  كل  في  منتشرة 
بأن  معربة  وخارجها،  الدولة 
يخلد  اليوم  بهذا  االحتفاء 

اإلنسانية  رائد  رحيل  ذكرى 
والعمل الخيري رحمه اهلل.

المؤسسات  بأن  وأضافت 
يواصلون  الزالوا  واألفراد 
زايد  بدأها  التي  المسيرة 
تجسيد  خالل  من  الخير، 
والتضحية  اإلخالص  معاني 
والجود  والعطاء  للوطن، 
وتتوالى  المحتاجين،  لكل 
التي  والنجاحات  اإلنجازات 
صعيد  على  الدولة  تحققها 
والخيري  اإلنساني  العمل 
محليًا وإقليميًا وعالميًا، والتي 
أهلتها وبقيادة صاحب السمو 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
حفظه  الدولة  رئيس  نهيان 

في  الصدارة  تتبوأ  ألن  اهلل، 
وفي  اإلنساني  العمل  دعم 
واإلعانات  المساعدات  تقديم 
لكل دول العالم، كما أن اختيار 
عام 2019 عامًا للتسامح يعد 
تؤكد  التي  الدالئل  أهم  من 
يعنى  نهج  على  الدولة  سير 
بالدرجة  لإلنسانية  بالعطاء 
األولى لتحقيق الخير والسالم 

في العالم.

بجهود  صقر  وأشادت 
مواصالت  أسرة  ومبادرات 
الجانب  هذا  في  اإلمارات 
المسؤولية  مبادئ  ومن خالل 
بأن  مؤكدة  االجتماعية، 
بأن  العهد  يجدد  الجميع 
والتالحم  سيتواصل  العطاء 
في  واإلنساني  المجتمعي 

مسؤولية مجتمعية

“العيد فرحة” مبادرة إلدخال الفرحة في قلوب 500 أسرة متعففة في عيد الفطر السعيد

مواصالت اإلمارات تنفذ برامج ومبادرات مجتمعية في يوم زايد للعمل اإلنساني 

عامًا   2019 عام  •اختيار 
التي  الدالئل  من  للتسامح 
نهج  على  الدولة  سير  تؤكد 
لتحقيق  لإلنسانية  العطاء 

الخير والسالم في العالم
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Download the Emirates Transport mobile application and enjoy our smart services.

حمــل تطبيــق مواصــالت ا�مــارات علــى جهــازك وتمتــع بخدماتنــا الذكيــة.

مواصالت  حرص  إطار  في 
مفهوم  تعزيز  على  اإلمارات 
المجتمعية  المسؤولية 
يصب  بما  مبادئها  وترسيخ 
في خدمة الوطن والمساهمة 
التنموية،  الدولة  مسيرة  في 
القيادة  توجهات  يواكب  بما 
النهج  مع  ويتماشى  الرشيدة 
مؤسس  غرسه  الذي  الراسخ 
والتسامح  العطاء  في  الدولة 
والعالم،  المنطقة  لشعوب 
عدد  برعاية  المؤسسة  تقوم 
من الفعاليات المقامة في شهر 
مختلف  في  المبارك  رمضان 

أنحاء الدولة.
البلوشي  عارف  السيد  وأفاد 
بأن  التسويق،  إدارة  مدير 
حرصها  إطار  وفي  المؤسسة 
المسؤولية  برامج  دعم  على 

والمبادرات  المجتمعية 
قبل  من  المنفذة  والفعاليات 
بتقديم  قامت  متعامليها، 
البرامج  من  لعدد  الرعاية 
الشهر  خالل  والفعاليات 
إلى  تهدف  والتي  الفضيل، 
العطاء والخير  تعزيز مفاهيم 
وتجسيد قيم التكاتف والتالحم 
التسامح  “بطولة  ومنها 
الرمضانية” التي تنظمها وزارة 
إلى  إضافة  والتعليم،  التربية 
تقديم الرعاية والدعم لبطولة 
الرمضانية”  الشرطة  “كلية 
المقامة من قبل كلية شرطة 
تقديم  جانب  إلى  أبوظبي، 
العليا  زايد  لمؤسسة  الرعاية 

ألصحاب الهمم.
أن  إلى  البلوشي  وأشار 
المؤسسة استطاعت منذ بداية 
مختلف  تقديم  الحالي  العام 
أشكال االدعم والرعاية ألكثر 
قبل  من  منفذًا  حدثًا   15 من 
االمارات  مواصالت  متعاملي 
درهم،  مليون   2.44 بإجمالي 
األمر الذي يؤكد ازدياد اهتمام 
المسؤولية  بقضايا  المؤسسة 
نمو  مع  بالتوازي  المجتمعية 
خدماتها،  وتنوع  وتطور 

وحرصها على تطبيق وتعزيز 
االستراتيجية  الشراكة  مبدأ 
إمكاناتها  استثمار  خالل  من 
المجتمع،  لخدمة  وخبراتها 
برامج  خطة  أن  إلى  مشيرًا 
المسؤولية المجتمعية تعكس 
بتحقيق  المؤسسة  التزام 
التكافل االجتماعي واإلنساني 
الذي يصب في ضمان السعادة 
الوقت  في  ويترجم  للمجتمع، 
نفسه قيم اإلنسانية والعطاء 
التي تدعو لها القيادة الرشيدة 

لدولة اإلمارات.
اإلمارات  مواصالت  أن  يذكر 
الممارسات  أفضل  تطبّق 
العالمية في مجال المسؤولية 
نتائج  حققت  وقد  المجتمعية 
مختلف  في  ومتميزة  إيجابية 
بالبيئة،  المرتبطة  المؤشرات 
والسوق،  العمل،  ومكان 
وقد حازت  المحلي،  والمجتمع 
الجائزة  على  لذلك  نتيجة 
العربية للمسؤولية االجتماعية 
غرفة  وعالمة  للمؤسسات 
االجتماعية  للمسؤولية  دبي 
للمؤسسات عدة مرات، فضاًل 
مماثلة  وتكريمات  جوائز  عن 

داخل الدولة وخارجها.

مسؤولية مجتمعية

2.44 مليون درهم إجمالي قيمة الرعايات منذ بداية العام

مواصالت اإلمارات ترعى 3 فعاليات رمضانية
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السائقين”  بالتعاون مع مركز 
للتدريب،  اإلمارات  مواصالت 
مع  التنسيق  إلى  إضافًة 
مديرية المرور والدوريات في 
برنامج  لتنفيذ  العين  منطقة 
تدريبي للسائقين عن القيادة 
أيضًا  وجرى  الشهر،  خالل 
المنافذ  إدارة  سائقي  توعية 
الخيمة عن  والمطارات برأس 
المهنية  والسالمة  الصحة 
في  اآلمنة  القيادة  وكيفية 

شهر رمضان المبارك.
وجهود  اإلرشادات  وتركز 
إجمااًل على  المبذولة  التوعية 
السيما  السائقين،  دعوة 
مركبات  أسطول  سائقي 
 30 يناهز  والذي  المؤسسة 
ألف مركبة؛ إلى التركيز واتباع 
لهم،  المقدمة  اإلرشادات 
سلوكياتهم  في  وتطبيقها 
مهامهم  تأدية  أثناء  اليومية 
على  حرصًا  الوظيفية 

المنقولين  سالمتهم وسالمة 
ومستخدمي الطريق، وتشدّد 
على  الحصول  ضرورة  على 
قسطٍ وافٍر من النوم والراحة 
خالل  العمل  ساعات  قبل 
على  والحرص  رمضان،  شهر 
وشرب  السحور  وجبة  تناول 
السوائل،  من  كافية  كميات 
والحذر من التعرض للشمس 
لساعات طويلة، وضبط جهاز 
بشكل  المركبة  في  التكييف 

شبكة تواصل مباشرة مع سائقي المؤسسة الذين بلغ عددهم 15,605 سائقين

مواصالت اإلمارات تقدم إرشادات توعوية للمجتمع لتعزيز القيادة اآلمنة
 في رمضان المبارك

اإلمارات  مواصالت  أطلقت 
في  توعوية  إرشادات  حملة 
المؤسسة  مواقع  من  عدد 
عامًة  للمجتمع  موجهة 
قبيل  خاصة  والسائقين 
استقبال شهر رمضان المبارك 
فيها  تركز  خالله،  وستستمر 
من  التوعية  تقديم  على 
وتعزيز  اآلمنة  القيادة  أجل 
المرورية  السالمة  مستويات 
وذلك  الفضيل،  الشهر  في 
على  حرصها  من  انطالقًا 
التوعوية  أدوارها  أداء 
بمسؤولياتها  والقيام  الهادفة 

المجتمعية.
وأوضح خالد شُكر عبدالقادر 
والسالمة  البيئة  إدارة  مدير 
بمواصالت  المهنية  والصحة 
المؤسسة  أن  اإلمارات؛ 
قرب  مع  عام  كل  تحرص 
المبارك  رمضان  شهر  حلول 

من  السائقين  تذكير  على 
خالل المحاضرات والمطويات 
وحسابات التواصل االجتماعي 
بشروط  المباشرة  والرسائل 
على  السالمة  وسلوكيات 
الطرق، وتوعيتهم بمتطلبات 
من  أن  مبينًا  اآلمنة،  القيادة 
العام  لهذا  المبادرات  أهم 
على  المطويات  آالف  توزيع 
سائقي المؤسسة تحت عنوان 
اآلمنة  القيادة  “إرشادات 
والتي  رمضان”  شهر  في 
)العربية  لغات  بثالث  صدرت 

واإلنكليزية واألوردو( واحتوت 
مع  التوضيحية  الرسوم  على 
الالزمة،  التوعوية  اإلرشادات 
وذلك بهدف تشجيع السائقين 
اإلرشادات  بتلك  التقيد  على 
وضمان أعلى مستويات األمان 
وللمنقولين  لهم  والسالمة 
أثناء  الطريق  ومستخدمي 

القيادة في الشهر الفضيل.
التوعية  جهود  تقتصر  ولم 
معهد  قام  إذ  ذلك؛  على 
للسياقة  اإلمارات  مواصالت 
مع  مشترك  مشروع  بتنظيم 
والمواصالت  الطرق  هيئة 
بالقيادة  السائقين  لتوعية 
اآلمنة أثناء الصيام، وسيتولى 
المعهد تقديم تدريب توعوية 
لسائقي المؤسسة في إمارتي 
دبي والشارقة، كما تم تنفيذ 
أثناء  اآلمنة  “القيادة  برنامج 
وإجهاد  المبارك  شهر رمضان 

مسؤولية مجتمعية
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وفقدان  التعرق  من  يحدّ 
االستمرار  وعدم  السوائل، 
في القيادة حال شعور السائق 
مثل  في  التوقف  بل  بالتعب، 
آمٍن  مكان  في  الحالة  هذه 
واالحتفاظ  األمر،  تطلب  إن 
في  والماء  التمر  ببعض 
السائقين  السيما  المركبة 
الذين تتطلب مهامهم القيادة 
وتجنب  اإلفطار،  موعد  قرب 
الدقائق  في  المركبة  قيادة 
رمضان  نهار  من  األخيرة 
قبيل أذان المغرب حيث يميل 

والتهور  السرعة  إلى  الناس 
في هذا الوقت، وكذلك تجنب 
اإلفطار  بعد  المركبة  قيادة 
حيث  للضرورة  إال  مباشرًة 
الخمول  إلى  الجسم  يميل 
ذلك  وغير  الفترة،  تلك  في 
من النصائج واإلرشادات ذات 

الصلة.
وفرت  المؤسسة  أن  يذكر 
شبكة تواصل وقنوات اتصال 
انسيابية  تحقق  داخلية 
الرسائل  وصول  وسهولة 
الطارئة والمهمة إلى سائقيها 

بلغ  والذين  مباشر  بشكل 
سائقين،   15,605 عددهم 
المؤسسة بشكل  حيث تعنى 
إرشادات  بتقديم  دوري 
المحيطة  بالظروف  ترتبط 
الطقس،  حالة  تقلبات  منها 
التي  الظروف  من  غيرها  أو 
بشكل  تحذيرهم  تستلزم 
معايير  أعلى  لتحقيق  عاجل 

السالمة واألمان في القيادة.
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أن  اإلمارات،  بمواصالت 
مواصالت اإلمارات وفي إطار 
المجتمعية  الفعاليات  دعم 
حرصت خالل الشهر الفضيل 
لصالح  الرعايات  تقديم  على 
عدد من المؤسسات في الدولة 
من بينها حملة “رمضان أمان” 
التي تطلقها جمعية اإلحسان 
توفير  عبر  بعجمان،  الخيرية 
أهداف  لدعم  النقل  خدمات 
والتي يتم من خاللها  الحملة 
توزيع مليون و500 ألف وجبة 
اإلمارات،  من  كاًل  في  إفطار 
السعودية، الكويت، البحرين، 

األردن  الى  باإلضافة  عُمان، 
والبوسنة ومصر.

االتصال  مدير  وأوضح 
الحكومي أن مشاركة موظفي 
في  اإلمارات  مواصالت 
فريق  ضمن  أمان”  “رمضان 
يعكس  إنما  المتطوعين 
الحرص الذي تتبناه مواصالت 
الفعاليات  اإلمارات على دعم 
هي  تعد  والتي  المجتمعية 
التي  الرئيسية  الركائز  إحدى 
إستراتيجيتها  عليها  تقوم 
أن  مشيرًا  المؤسسة،  وقيمها 
أمان”  “رمضان  حملة  رعاية 

فعالياته  في  والمشاركة 
كبير  رصيد  إلى  إضافة  تعد 
تتمتع به مواصالات اإلمارات 
المسؤولية  مجاالت  في 
على  فازت  حيث  المجتمعية، 
امتداد السنوات الماضية بعدد 
المرموقة  الجوائز  من  كبير 
ذات الصلة بهذا الجانب محليًا 
من  وتعتبر  وعالميًا،  وإقليميًا 
مجتمعيًا  الرائدة  المؤسسات 

على مستوى الدولة.

مسؤولية مجتمعية

اإلمارات  مواصالت  شاركت 
أمان«،  »رمضان  حملة  في 
التي تنظمها جمعية اإلحسان 
على  الثامن  للعام  الخيرية 
من  الحد  بهدف  التوالي 
اإلفطار،  وقت  الطرق  حوادث 
توزيع  خالل  من  وذلك 
ومنشورات  خفيفة  وجبات 
من  الحد  بأهمية  للتوعية 
بقواعد  وااللتزام  السرعات، 

سائقي  على  والمرور  السير 
التقاطعات  في  المركبات 
أنحاء  مختلف  في  المرورية 
مشاركة  وتأتي  الدولة، 
من  انطالقًا  المؤسسة 
وتطبيق  تنفيذ  على  حرصها 
في  المؤسسية  التزاماتها 
المجتمعية  المسؤولية  مجال 
والموظفين،  المجتمع  تجاه 
وروح  النبيلة  القيم  وتجسيد 

العطاء. 
محمد  عبداهلل  السيد  وقال 
مدير إدارة االتصال الحكومي 

وترعى الحملة من خالل تقديم خدمات النقل لدعم أهدافها

مواصالت اإلمارات تشارك في “رمضان أمان”
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خالد شكر 
مدير إدارة البيئة والسالمة والصحة المهنية

KhalidSA@et.ae

تكاد  ال  تخلو  حياتنا  اليومية  من  ممارسات  خاطئة  ومجحفة  بحق  البيئة، 
 دون  التفكير  بآثارها  السلبية  على  سالمة  محيطنا  البيئي  وأمنه،  ولعل 
 األمر  يتطلب  إعادة  النظر  في  حساباتنا  وسلوكنا  من  أجل  تقويمهما،  من 
 خالل  مبادرات  عملية  فردية  تَخُلصُ  إلى  تكاتفٍ  جماعي  هدفه  الحفاظ 

 على  البيئة.   
بإمكاننا  إجراء  عدة  ممارساتٍ  بيئيةٍ  عمليةٍ  ذات  منعكساتٍ  إيجابية 
 متعددة،  بحيث  تعود  فوائدها  الجمة  على  اإلنسان  والبيئة  معًا  فيما  لو 

 اتبعناها،  وهي  موجهة  إلى  كافة  أفراد  المجتمع،  ومنها:  
 

• ال  تلق  المخلفات  عشوائيًا:  إن  إلقاء  المخلفات  بشكل  عشوائي  يشوّه 
 المنظر  العام،  ويدل  على  عدم  الوعي  بآثارها  السلبية  على  البيئة  من 
إمكانية  استثمار  تلك  المخلفات  من  خالل  فرز  هدر  عن   جهة،  فضاًل 
 مكوناتها  وإعادة  تدويرها  واستخدامها  من  جهة  أخرى،  وبالتالي  التوفير 
 في  استخدام  الموارد  وإتاحة  فرص  للعمل،  وتحسين  الوضع  االقتصادي 

 واالجتماعي  للسكان.
ازرع  شجرة  وزيّن  نوافذ  منزلك  باألزهار:  إن  لزراعة  األشجار  فوائد   •
 بيئية  متعددة،  فهي  تضفي  على  المكان  جمااًل،  وتوفر  ملجًأ  للطيور 
 والكائنات  البرية،  كما  أنها  تنّقي  الهواء  من  ثاني  أكسيد  الكربون  وتطلق 

 األكسجين،  وهذا  يخفف  من  تفاقم  ظاهرة  االحتباس  الحراري.   
اقتصد  في  استخدام  سيارتك:  استعمل  وسائل  النقل  العامة،  األمر   •
 الذي  يسهم  في  التخفيف  من  الملوثات،  وإذا  كنت  مقباًل  على  شراء  سيارة 
 فاختر  نوعية  موّفرة  في  استهالك  الوقود،  واتفق  مع  زمالئك  وأصدقائك 

 على  التناوب  في  ركوب  سيارة  واحدة  عند  الذهاب  إلى  العمل.   
• ابتعد  عن  التدخين:  حافظ  على  صحتك  وعلى  صحة  اآلخرين  باالبتعاد 
 عن  التدخين،  وإقناع  كل  مدخن  أيضًا  باإلقالع  عنه،  والتعريف  بمخاطره 
 الصحية  والبيئية،  وما  يترتب  عليه  من  تكلفة  ماديّة،  وكذلك  األمر 
 بالنسبة  لتدخين  النرجيلة،  وتأكد  أيضًا  من  تطبيق  قوانين  منع  التدخين 

 وبلغ  عن  أي  تهاون  في  تنفيذها.   
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جسور الريــــادة

مزايا الشراكة في األعمال

أ. المساهمة في زيادة رأس المال:
ال شك أن تكلفة إنشاء المشروع ستصبح أقل بالنسبة للطرفين. فوفقا لطبيعة العمل فإن كال الشريكين سيقومان بتمويل 
المشروع برأس مال في بدايته مما يعنى أنه كلما زاد عدد الشركاء كلما زاد رأس مال تمويل المشروع مما قد يوفر إمكانية 
أكبر لنمو المشروع وبالتالي الحصول على أرباح أكثر يتم توزيعها على الشركاء بنسبة معينة. باإلضافة لذلك، تسهل إمكانية 
االقتراض من البنوك في حالة وجود شراكة عن الحالة الفردية بسبب تعدد الضمانات التي يطلبها المصدر الممول سواء كان 
بنك أو مؤسسة ما داعمة للمشروع. فبدال من الحصول على قرض واحد سيصبح متاح لكل شريك قرض خاص به يسهم به 
في تمويل المشروع ولكن ال تنسي أن لكل اقتراض فوائد بنكية ال بد من سدادها وفق جدول معين فاإلسراف في القرض قد 
ينعكس سلبا على ربح المشروع. من المعروف أيضا أنه كلما زاد عدد الشركاء كلما قل الربح للشريك الواحد بسبب تقاسم 

األرباح على الجميع.

ب. المساعدة في صنع القرار:
ال مجال للخطأ، بالطبع لن تكون وحدك صانع القرار فبوجود الشركاء تتعدد اآلراء و المشورات حتى الوصول الى أفضل حل 
او اتخاذ القرار المناسب. الرأي الخاطئ سيتم تقويمه من احد الشركاء و اقتراح حلول أفضل. لن تحكمك عواطفك بعد اآلن، 
فمن المعروف أن مشاعر االنسان قد تتبدل من حين إلى آخر، ففي الوقت الذي تشعر فيه بالسعادة قد تقطع وعودا ال تستطيع 
تنفيذها وأيضا في وقت غضبك قد تتخذ قرارات ال يمكن تحمل نتائجها. هنا تأتى ميزة الشركاء في العمل حيث أنه ال مجال 

“good for business“ للمشاعر لك أو لغيرك و المعيار الوحيد التخاذ القرار هو ”األصلح للعمل“ أو كما يسمي باإلنجليزية

ج. توسيع شبكة العالقات:
وتعتبر من أهم مزايا الشراكة في األعمال، فلكل منكما عمالء و زبائن ومعارف ستفيد العمل بكل تأكيد. تدمج هذه الصالت 
مع بعضها البعض عند إقامة شراكة بينكما. ويتاح لك التعرف على عمالء أكثر وفى المقابل تزداد المبيعات و يصبح التسويق 
للمشروع أمرا أسهل من ذي قبل. لست بحاجة إلى أن أنوه أنه حتما ستتيسر اإلجراءات القانونية في بداية المشروع وستقل 

العقبات الحكومية التي قد تكون عائقا في طريق المشروع.

د. تضاعف العمل :
تكتمل المهمات بشكل أسرع إذا ما وزعت بشكل مناسب على الشركاء. لن تسعي وحدك إلى التعاقد على تسويق المشروع 
أو تقديم العروض لزيادة المبيعات أو التواصل مع الممولين فبالتأكيد سيتم تقسيم المهام بالتساوي على شركاء العمل، مما 
يوفر قدرا من الوقت يمكن استثماره في شيء آخر لنهضة المشروع وأيضا ستوفر أجور الموظفين في بداية مشروعك لحين 

بدء المشروع رسميا.



من مع  التسامح  شديد   كن 
يكن  � فإن  الرأي،   خالفك 
 رأيه كل الصواب فال تكن أنت

كل اخلطأ بتشبثك برأيك
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