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محمد عبد ا� الجرمن

المدير العام

بقلم:

ليس بوسع أحد في أيامنا هذه أن يتجاهل ما يحدثه العلم من قفزات تنموية 

واختراقات تقنية تقود التقدم في مجاالت حياتنا المختلفة، ولعل عالم النقل 

السنوات  فــي  العلم  بمعطيات  تــأثــرًا  القطاعات  أكثر  أحــد  كــان  والــمــواصــالت 

الجدل  أثارت كثيرًا من  األخيرة، والذي مضى بعيدًا نحو حدود تقنية متسارعة 

الثقافية  اآلثــار  وحتى  بل  والفلسفية  واالقتصادية  المجتمعية  جوانبها  حــول 

الجرائد  صفحات  على  ذلــك  من  كثيرًا  نطالع  وبتنا  بها،  المرتبطة  واألخالقية 

وعناوين األخبار يوميًا، من قبيل مستجدات الخدمات والتطبيقات الذكية التي 

صارت عصب العمل ألي مؤسسة كبيرة متخصصة في هذا المجال، إضافًة إلى 

التطورات المتسارعة التي طرأت في مجال المركبات الكهربائية والهجينة، وتلك 

وبرمجية  حاسوبية  بإمكانات  والمزودة  القيادة  ذاتية  المركبات  حول  المرتقبة 

المركبات  قيادة  اإلنسان في  تضاهي مهارات  تجعلها  وتقنيات ومستشعرات 

وقد تتفوق عليه قريبًا، لتفرض نفسها أمرًا واقعًا في شوارعنا، وعليه فإن هذه 

الموجة التقنية المتنامية سوف تحدث دون شك قفزة هائلة في تاريخ البشر 

وأنماط حياتهم، وستتيح آفاقًا جديدة لن تقف عند حدود المزيد من الرفاهية 

تكاليف  في  نوعي  النخفاض  الطويل  المدى  على  تــؤدي  سوف  بل  وحسب، 

النقل ورفع مستويات األمان، مع ما يعنيه ذلك من رخاء ورفاهية للمجتمعات..

ونستجيب  المستقبل،  على  أعيننا  نضع  اإلمــارات  أننا في مواصالت  وال شك 

التقنية  والمعطيات  الحلول  أحدث  لتوظيف  باستمرار  ونسعى  الستحقاقاته، 

والحفاظ  للمؤسسة  التنافسية  بالقدرات  لالرتقاء  الممارسات  أفضل  وترسيخ 

على المواقع الريادية التي بلغتها طوال السنوات الماضية، وقد ترجمت خطتنا 

2018-2022 هذا التوجه بوضوح، وإذ ذاك فإننا نراقب  االستراتيجية لألعوام 

الكثير من االهتمام والتمحيص، وال  اليومية ونوليها  التطورات  تلك  عن كثب 

لخدماتنا  إضافية  قيمة  تحقيق  شأنه  من  ما  كل  وتبني  استقطاب  في  نتردد 

وأعمالنا، وإتاحة المزيد من الخيارات المتجددة والتسهيالت والفرص لمتعاملينا 

األعزاء.

المجال،  هذا  ما في  إنجاز  تحقيق  ويتم  إال  المؤسسة  يمر شهر في  يكاد  وال 

أعقاب  في  السياقة  تعليم  مجال  في  ذكية  مشاريع   5 أشهر  منذ  أطلقت  إذ 

إتاحة عدد من الخدمات عبر تطبيقات ذكية، وواصلت هذا المسعى مؤخرًا في 

تعزيز تطبيق تقنيات الذكاء االصطناعي والتحّول الذكي، والتي امتدت لتطال 

حتى العمليات التشغيلية واإلدارية الداخلية، ورفدتها بجهود التوعية والتدريب 

وورش العمل المتصلة، ولعلنا ال نكشف سرًا إذا قلنا إن فرق العمل المعنية 

طريق  على  الخطوات  مــن  المزيد  تخطو  لكي  يوميًا  تجتهد  المؤسسة  فــي 

هندسة  إعــاد  أجــل  من  العاملين  بقية  جهود  معها  وتتكامل  هــذا،  المستقبل 

العمليات والخدمات حتى تظل مواكبة لطموحاتنا وسابقة لتوقعات متعاملينا.

مواصالت اإلمارات 
واالستجابة الستحقاقات 

المستقبل

االفتتاحية

دروب

الرؤية:
مواصالت متكاملة ونمو مستدام.

الرسالة: 
نلتزم بتقديم خدمات النقل والتأجير والمواصالت المدرسية والخدمات الفنية واللوجستية ذات 

الصلة وفق معايير األمن والسالمة المهنية والبيئية لشركائنا ومتعاملينا من المؤسسات واألفراد، 
ونعمل على تنمية مواردنا المالية في إطار من الحوكمة وإدارة المخاطر واالستثمار المجدي من 

خالل منظومة شاملة في قطاع النقل والمواصالت والخدمات المتكاملة.

القيم المؤسسية:
الشــفافية والحوكمــة: نلتــزم بتعزيــز مفاهيــم الحوكمــة والمســاءلة اإلداريــة، ونرســخ ثقافة الشــفافية 

والمصارحــة، ونتخــذ قراراتنــا علــى أســس علميــة تحقــق أفضــل نتائــج األداء. 

األمــن والســالمة:  نؤمــن بــأن األمــن والســالمة همــا المطلــب األول واألساســي لكافــة المعنييــن 
المؤثريــن والمتأثريــن بأدائنــا، لــذا فإننــا نعمــل بــال كلــٍل ومــن دون مســاومة علــى االســتجابة الصادقــة 

لهــذا المطلــب الحيــوي. 

واالبتــكار، ونســعى  اإلبــداع  علــى  تشــجع  بيئــة  بتوفيــر  نلتــزم  المســتقبل:   االبتــكار واستشــراف 
باســتمرار لتبّنــي أحــدث العمليــات والخدمــات االبتكاريــة والممارســات اإلداريــة التــي تعالــج احتياجــات 

لتوقعاتهــم وطموحاتهــم. وتســتجيب  متعاملينــا 

واالســتجابة  لمتعاملينــا  العنايــة  توفيــر  فــي  مواردنــا  ونســتثمر  جهودنــا  نركــز  والراحــة:  العنايــة 
لخصوصيــة احتياجاتهــم وتوقعاتهــم، ونعمــل علــى راحتهــم، وكســب والئهــم ومســاندتهم لرســالة 

اإلمــارات.  مواصــالت  وأهــداف 

المتميــزة،  وخبراتنــا  معارفنــا  ولنقــل  العالميــة،  إلــى  للوصــول  بالعمــل  نلتــزم  والريــادة:   الطمــوح 
ــا فــي قطاعــي النقــل  ــع مجــاالت اختصاصاتن ــة فــي جمي ــة واإلقليمي والتوســع فــي األســواق المحلي

الصلــة.  ذات  التكميليــة  والخدمــات  والتجهيــزات 

الكفــاءة:  نؤمــن بــأن اإلنجــازات االســتثنائية واألداء المتميــز همــا النتيجــة الحتمية لقناعاتنا وممارســاتنا 
اليوميــة، وكفــاءة أدائناعلــى مختلــف المســتويات التنظيميــة، وفــي جميــع االختصاصــات ومواقــع 

العمــل. 

الســعادة:  نؤمــن بــأن الســعادة حــق مــن حقــوق اإلنســان، ونعتبرهــا حجــر األســاس فــي محــاور خطتنــا 
االســتراتيجية، ومختلــف برامجنــا ومبادراتنــا الموجهــة نحــو المتعامليــن والعامليــن والمجتمــع.

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.

نلتــزم بتعزيــز مفاهيــم الحوكمــة والمســاءلة اإلداريــة، ونرســخ ثقافة الشــفافية 
والمصارحــة، ونتخــذ قراراتنــا علــى أســس علميــة تحقــق أفضــل نتائــج األداء. 

 نؤمــن بــأن األمــن والســالمة همــا المطلــب األول واألساســي لكافــة المعنييــن 
المؤثريــن والمتأثريــن بأدائنــا، لــذا فإننــا نعمــل بــال كلــٍل ومــن دون مســاومة علــى االســتجابة الصادقــة 

واالبتــكار، ونســعى  اإلبــداع  علــى  تشــجع  بيئــة  بتوفيــر  نلتــزم   
باســتمرار لتبّنــي أحــدث العمليــات والخدمــات االبتكاريــة والممارســات اإلداريــة التــي تعالــج احتياجــات 

واالســتجابة  لمتعاملينــا  العنايــة  توفيــر  فــي  مواردنــا  ونســتثمر  جهودنــا  نركــز 
لخصوصيــة احتياجاتهــم وتوقعاتهــم، ونعمــل علــى راحتهــم، وكســب والئهــم ومســاندتهم لرســالة 

المتميــزة،  وخبراتنــا  معارفنــا  ولنقــل  العالميــة،  إلــى  للوصــول  بالعمــل  نلتــزم   
ــا فــي قطاعــي النقــل  ــع مجــاالت اختصاصاتن ــة فــي جمي ــة واإلقليمي والتوســع فــي األســواق المحلي

 نؤمــن بــأن اإلنجــازات االســتثنائية واألداء المتميــز همــا النتيجــة الحتمية لقناعاتنا وممارســاتنا 
اليوميــة، وكفــاءة أدائناعلــى مختلــف المســتويات التنظيميــة، وفــي جميــع االختصاصــات ومواقــع 

 نؤمــن بــأن الســعادة حــق مــن حقــوق اإلنســان، ونعتبرهــا حجــر األســاس فــي محــاور خطتنــا 
االســتراتيجية، ومختلــف برامجنــا ومبادراتنــا الموجهــة نحــو المتعامليــن والعامليــن والمجتمــع.
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السيارات في حياتنا 58

الراحة  لبعض  والخلود  الصيفية،  العطلة  الستقبال  الجميع  يستعد  بينما 

واالستجمام مع انتهاء العام الدراسي؛ تتهيأ مواصالت اإلمارات لتنفيذ مهام 

أخرى، فما إن تنتهي مهام نقل الطلبة اليومية التي أدتها على النحو األمثل 

طوال األشهر الماضية، حتى تنطلق أعمال االستعداد للعام الدراسي المقبل، 

والتي تتجلى في تجهيز الخطط وحشد الموارد البشرية والمادية للتأكد من 

تحقيق بداية ناجحة وسلسلة للعام الدراسي المقبل، السيما القيام بأعمال 

في  بأكمله  المدرسي  النقل  ألسطول  والوقائية  الدورية  والصيانة  الفحص 

بحيث  والمشرفات،  للسائقين  الالزمة  التدريبية  الدورات  وإتمام  المؤسسة، 

ينخرط في تأدية تلك المهام آالف الموظفين من فنيين وسائقين وسواهم، 

لضمان أن تكون المؤسسة عند حسن ظن المجتمع بها، متأهبة دائمًا لتقديم 

أفضل الخدمات ووفق أعلى معايير السالمة واألمان والجودة.

رسالتها  تترجم  التي  ــا  أدوارهـ أداء  المؤسسة  تكمل  المثاِبرة؛  الــروح  بهذه 

وتواصل ريادتها، بحيث ال يخلو شهر بدون إنجاز نوعي تحققه هنا أو هناك، 

وتضيفه لسجلها الناصع في ميادين التميز والنجاح، وبالمثل حفل الربع الثاني 

من العام الحالي، والذي يغطيه هذا العدد من مجلة المؤسسة؛ باإلنجازات 

األجــرة  سائقي  تدريب  خدمة  تدشن  هي  فها  العمل،  ميادين  مختلف  في 

المهمة  العقود  من  المزيد  وتبرم  دبــي«،  »طــرق  مع  بالتعاون  والليموزين 

عقودها  قيمة  بلغت  حين  في  المجاالت،  مختلف  في  التفاهم  ومذكرات 

في قطاع النقل والتأجير في أبوظبي ودبي والشارقة في الربع األول 456

مليون درهم..

باإلنجازات  الثاني  الربع  حفل  األعــمــال؛  مجال  في  اإلنــجــازات  تلك  وبــمــوازاة 

في  وموظفاتها  موظفيها  من  فائزًا   78 المؤسسة  كّرمت  إذ  المؤسسية، 

الدورة الثامنة من جائزة الريادة، وأطلقت المشروع الثالث في أتمتة العمليات 

األول  االبتكار  واختتمت مختبر  الوظيفية،  الكوادر  تعيين  الروبوتية إلجراءات 

من نوعه في الشرق األوسط، وأصدرت تقريرها السنوي الشامل لعام 2018

بالكثير من اإلشادة،  الريادة« والذي حظي  تحت عنوان »التحول.. لمواصلة 

كما واصلت أداءها الالفت على صعيد المسؤولية المجتمعية، فاحتفت مع 

العمال في يومهم العالمي، ووفرت لهم بطاقة »إسعاد« لضمان سعادتهم، 

واحتفلت مع المرأة اإلماراتية في عيدها أيضًا، بينما أثمر موسمها الرمضاني 

الخامس من »هل هالله« حصادًا إنسانيًا ومجتمعيًا الفتًا، أكدت عبره على 

أصالة ثقافتها المجتمعية وُنبل موظفيها في الشهر الفضيل.. 

بهذه الروح أيضًا.. روح النجاح والمثابرة والعطاء؛ نضع بين أيديكم هذا العدد 

من مجلة مواصالت اإلمــارات، آملين أن تكون تلك النجاحات التي يتضمنها 

ملهمًا ورديفًا لكم من أجل تحقيق المزيد من اإلنجازات المؤسسية والفردية..

مهماٌت صيفّية.. 
ونجاحاٌت مستمّرة
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اختتام مختبر االبتكار.. 
األول من نوعه في الشرق 

األوسط

78 فائزًا 
في الدورة الثامنة 
من جــائــزة الريــادة

إصدار التقرير السنوي 
2018 تحت عنوان 
»التحّول.. لمواصلة الريادة«

تدشين خدمة تدريب سائقي 
مركبات األجرة والليموزين 

بالتعاون مع طرق دبي

456 مليون درهم  عقود النقل والتأجير في أبوظبي ودبي والشارقة 

إصدار التقرير السنوي 
 تحت عنوان 
ل.. لمواصلة الريادة«

مجلة فصلية تصدر عن
إدارة االتصال الحكومي بمواصالت اإلمارات

 يوليو
2019
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سوزان أسيتا
مدير الجودة والسالمة في دبي والشارقة
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»ال مجال للتقاعس أو الكسل
 في بيئة عمل نشيطة ذات 

سقف توقعاٍت عاٍل«
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مدير المالية في اإلمارات الشمالية
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أخبار رئيسية

سائقين  تأهيل  ضمنها  ومــن  المشتركة،  االستراتيجية  األهــداف 

رؤية اإلمارة وخططها االستراتيجّية،  أكفاء يسهمون في تحقيق 

وااللـــتـــزام بــالــقــيــادة اآلمــنــة على الــّطــرق، مــؤكــدًا أن مــواصــالت 

هذه  وتعزيز  تطوير  فــي  المبذولة  جهودها  ستواصل  ــارات  اإلمــ

وتسهم  أوسع،  مجاالت  لتشمل  مستقباًل  االستراتيجية  الشراكة 

هات  توجُّ يواكب  بما  ومبتكرة  نوعية  مبادرات ومشاريع  في طرح 

وأهداف الطرفين.

األجرة  مركبات  سائقي  تدريب  خدمة  تدشين  أن  العطار  وأوضــح 

والليموزين في دبي يعد تتويجًا للشراكة القائمة مع »طرق دبي«، 

حيث يأتي في إطار تطوير مهارات السائقين الذين يخدمون قطاع 

سعادة المتعاملين من خالل تقليل الوقت والجهد المستغرقين عبر 

إلى  للذهاب  بداًل من االضطرار  لهم في مواقعهم  الخدمات  إيصال 

معهد السياقة لتلقي حصص التدريب المطلوبة.

السياقة  تعليم  خــدمــة  مــشــروع  على  االطـــالع  التدشين  وتخلل 

مركبات  استخدام  خالله  من  يتم  والــذي   ،VIP الشخصيات  لكبار 

كهربائية صديقة للبيئة مخصصة لتعليم السياقة لكبار الشخصيات، 

ومشروع النظام اإللكتروني، ومشروع التعلم الذكي للمحاضرات 

المستخدم  الذكي  المحاكاة  بجهاز  التعريف  إلى  إضافة  النظرية، 

أقصى  تحقيق  المشروع في  المعهد، حيث يسهم  لتدريب طلبة 

نسبة  مــن  الحد  عبر  المتدربين  لكافة  ــان  واألمـ السالمة  درجـــات 

الحوادث، كما يسهم بشكل كبير في تقييم السائقين الجدد قبل 

والمواصالت  الطرق  هيئة  قبل  من  الداخلي  للفحص  خضوعهم 

ويقوم  القيادة،  رخصة  على  للحصول  لديهم  الثقة  وتعزيز  بدبي، 

الــحــي على  الــتــدريــب  أثــنــاء  الــســائــق  الــذكــي بمحاكاة دور  الــجــهــاز 

رؤية  تغطي  كبيرة  تصوير  شاشات  خالل  من  المستخدم  الطريق 

على  التدريب  مستويات  تعزيز  ويضمن  للمتدرب،  ودقيقة  كاملة 

في  القيادة  في  اآلمنة  اإلجــراءات  وتعليم  القيادة،  بروتوكوالت 

مختلف الظروف.

جرى تدشين الخدمة في معهد مواصالت اإلمارات للسياقة في 

للنقل  التنفيذي  المدير  العطار  بدر  بحضور  بدبي  ورســان  منطقة 

ــارات، والسيد  والتأجير فــي دبــي والــشــارقــة فــي مــواصــالت اإلمــ

الطرق  العامة بهيئة  التنفيذي للمواصالت  المدير  أحمد بهروزيان 

والمواصالت في دبي، وعبدالله عبدالرحمن رئيس العمليات في 

دبي والشارقة بالمؤسسة، والسيد عبدالله المدحاني مدير مركز 

التدريب، وعدٍد من المختصين من الجانبين.

دبي  فــي  والتأجير  للنقل  التنفيذي  المدير  العطار  ــدر  ب ــح  وأوضـ

والشارقة خالل التدشين، أن المؤسسة حريصة على دعم عالقات 

الشراكة االستراتيجية مع هيئة الطرق والمواصالت بدبي لتحقيق 

السياحة في اإلمارة باعتبار مركبات األجرة والليموزين تخدم هذا 

القطاع الحيوي وزوار إمارة دبي.

أن  إلــى  والشارقة  بدبي  والتأجير  للنقل  التنفيذي  المدير  وأشــار 

نجاحاته  للسياقة يحرص على مواصلة  اإلمــارات  معهد مواصالت 

وإنجازاته من خالل توظيف الحلول االبتكارية أثناء تقديم خدماته 

لترجمة  خطوة  فــي  وذلــك  يمتلكها،  التي  الــمــوارد  استثمار  عبر 

النهج االستثماري القائم على مواكبة التقنية والتطبيقات الذكية 

الذكاء االصطناعي واالبتكار واإلبداع وبما ينسجم مع  ومفاهيم 

توجهات الدولة، ويحّقق في الوقت نفسه أعلى مستويات الرضا 

والسعادة لدى المتعاملين.

مركز التدريب الذكي

أطلقته  الذي  الذكي  التدريب  مركز  استعراض  التدشين  خالل  وجرى 

الجديدة، حيث  المشاريع  اإلمــارات مؤخرًا ضمن حزمة من  مواصالت 

يمثل المركز حلقة مهمة في منظومة التدريب التي تقدمها المؤسسة 

باعتباره مركزًا متنقاًل يقوم بتقديم خدماته في مقرات عمل الشركات 

تلبية متطلباتهم  الذي يسهم في  والمؤسسات والمتعاملين، األمر 

واحتياجات المتعاملين بالسرعة والكفاءة الالزمة، ويعمل على ضمان 

تدشين خدمة تدريب سائقي ا�جرة والليموزين 
بالتعاون مع ”طرق دبي“

VIP ومعهد السياقة يستعرض مركز التدريب الذكي ومشروع تعليم السياقة لكبار الشخصيات

األجــرة  مركبــات  ســائقي  تدريــب  خدمــة  اإلمــارات  مواصــالت  دّشــنت 
والليموزيــن بالتعــاون مــع هيئــة الطــرق والمواصــالت بدبــي، وذلــك فــي 
منظومــة  وتطويــر  المشــتركة،  االســتراتيجية  األهــداف  تحقيــق  إطــار 

جديــدة. نوعيــة  مســتويات  نحــو  بــه  واالرتقــاء  المتخصــص  التدريــب 

العطار: »تدشين 
خدمة تدريب سائقي 

مركبات األجرة 
والليموزين في دبي 
يعد تتويجًا للشراكة 
القائمة مع »طرق 

دبي«.

يمثل مركز التدريب 
الذكي حلقة مهمة في 
منظومة التدريب التي 

تقدمها المؤسسة 
باعتباره مركزًا متنقاًل 
يقوم بتقديم خدماته 

في مقرات عمل 
الشركات والمؤسسات 

والمتعاملين.
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والدراجات  واآلليات  والثقيلة  الخفيفة  للمركبات  واإلصالح  الصيانة 

إضافة  المتعامل،  ومتطلبات  الحتياجات  وفــقــًا  وذلــك  باختالفها 

المركبات  كقطر  األخــرى  المساندة  الفنية  الخدمات  من  عــدد  إلــى 

واآلليات، عالوة على تقديم االستشارات الفنية في مجال خدمات 

الصيانة واإلصالح، وخدمات غسيل وتنظيف المركبات وغيرها.

من جهته؛ قال راجيش باندورانجان، رئيس قسم مطالبات السيارات 

للتأمين، إن الشركة تفخر بشراكتها مع مواصالت  في شركة عمان 

اإلمارات في سبيل تقديم خدمة متميزة لعمالئها في التأمين على 

السيارات، مؤكدًا أن »عمان للتأمين« على ثقة من أن عمالءها سوف 

يستمتعون بالخدمة التي يتلقونها من قبل مواصالت اإلمارات.

وأشار رئيس قسم مطالبات السيارات في »عمان للتأمين« إلى أن 

خدمات مواصالت اإلمارات تتحلى بمعايير مهمة مثل جودة الخدمة، 

ساعات  على  عـــالوًة  التسليم  وســرعــة  بضمان،  الــســيــارات  وإصـــالح 

المعايير  بهذه  تفي  المؤسسة ال  أن خدمات  المرنة، مؤكدًا  العمل 

فحسب، بل تتجاوزها لتوّفر أيًضا مزايا إضافية أخرى لراحة متعاملينا 

من خالل تبنيها ألحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال وفي 

جميع أنحاء الدولة.

الهياكل في مواصالت  إصالح  عثمان مدير وحدة  خالد  السيد  وأعــرب 

اإلمارات عن سعادته البالغة بالثقة المتواصلة التي توليها شركة »عمان 

المؤسسة  توفرها  التي  الفنية  الصيانة  خدمات  لمنظومة  للتأمين« 

الطرفين هو  بين  التعاقد  تجديد  أن  لصالح عمالئها وشركائها، مؤكدًا 

خطوة جديدة لتأكيد الشراكة المتبادلة وتوثيقها، وبما يسهم في فتح 

آفاق جديدة من التعاون المشترك خالل الفترة المقبلة.

تقديم  المبرم  العقد  بموجب  سيتم  أنه  إلى  عثمان  أشار  وتفصياًل؛ 

بالدولة،  الوحدة  فروع  كل  يوميًا في  مركبات  لـ7  اإلصــالح  خدمات 

على  للتأمين«  »عمان  لمتعاملي  العمالء  خدمة  توفير  إلى  إضافًة 

األوردو،  اإلنجليزية،  (العربية،  مختلفة  لغات  بخمس  الساعة  مــدار 

الساعة،  مــدار  على  الصيانة  عمليات  وتقديم  الفلبينية)،  الملباري، 

أن  إلــى  منوهًا  مجانًا،  المركبة  توصيل  خدمة  تقديم  على  عـــالوًة 

مواصالت اإلمارات توّظف كافة إمكاناتها المادية والبشرية لخدمة 

متعامليها بما يفوق توقعاتهم، ال سيما طاقمها اإلداري المؤهل، 

وكفاءاتها البشرية والفنية المتخصصة.

الخدمات  متنوعة من  حزمة  بتقديم  تقوم  الوحدة  إن  عثمان  وقال 

خدمات  بتنفيذ  تقوم  حيث  الفئات،  مختلف  من  لمتعامليها  الفنية 

تجديد التعاقد لتوفير الصيانة الفنية 
للمركبات المؤمنة لدى ”عمان للتأمين“

إصالح 7 مركبات يوميًا لمدة سنة قابلة للتجديد

تمكنــت مواصــالت اإلمــارات ممثلــة بوحــدة اإلمــارات إلصــالح الهيــاكل، مــن تجديــد تعاقدهــا مــع 
شــركة »عمــان للتأميــن« وذلــك لتنفيــذ عمليــات اإلصــالح لمركبــات متعامليهــا لمــدة ســنة قابلــة 

للتجديــد مــن خــالل ورشــها الفنيــة المتوزعــة فــي كافــة أنحــاء الدولــة. 
للمؤسسات الحكومية والخاصة، إضافة إلى خدمة إدارة األساطيل، 

وخدمة تأجير السائقين، وتأجير الدراجات النارية، منوهًا أن المؤسسة 

في  الــرائــديــن  المتعاملين  مــن  نخبة  تشمل  ثــريــة  قــاعــدة  تمتلك 

أبوظبي منها وزارة الداخلية، هيئة اإلمارات للهوية، دار زايد للرعاية 

الصحة،  دائرة  االقتصادية،  التنمية  دائرة  القضاء،  دائرة  اإلنسانية، 

والمطابقة،  الــجــودة  مجلس  المتحدة،  العربية  ــارات  اإلمـ جامعة 

من  وغيرها  أدنوك،  اتصاالت، مجموعة شركات  لإلعالم،  أبوظبي 

إضافة  الحكومية،  وشبه  الحكومية  الرائدة  والهيئات  المؤسسات 

إلى شركات القطاع الخاص.

تمّكنت مواصالت اإلمارات خالل الربع األول من العام الحالي من 

توقيع مجموعة من العقود الجديدة، إضافًة إلى تجديد التعاقد مع 

تناهز231 مليون  بقيمة  أبوظبي، وذلك  المتعاملين في  عدد من 

درهم، لتقديم خدمات النقل والتأجير وإدارة األساطيل. 

أبوظبي  والتأجير في  للنقل  التنفيذي  المدير  المهيري  وأشار وليد 

الدولة  في  اللوجستية  الخدمات  سوق  بأن  اإلمــارات،  بمواصالت 

نجاح  مــؤكــدًا  التحتية،  البنية  تــوّســع  يـــوازي  ســريــعــًا  نــمــوًا  يشهد 

نمو  عجلة  دعم  على  وحرصها  النمو،  هذا  مجاراة  في  المؤسسة 

قطاع النقل والتأجير، وتلبية التوّسع والطلب المتزايد، عبر تقديم 

باقة من الخدمات المتميزة، األمر الذي أثمر مؤخرًا إبرام مجموعة 

من العقود الجديدة والمجددة خالل الربع األول مع 68 متعاماًل 

في أبوظبي لمدد تعاقدية متفاوتة تمتد إلى 5 سنوات.

وأوضح المهيري، أنه سيتم بناًء على العقود المبرمة تقديم خدمات 

نقل وتأجير وإدارة أساطيل بما يقارب 1,300 حافلة ومركبة و800

سائٍق مؤهل. لخدمة ودعم عدد من الجهات الحكومية والخاصة 

في أبوظبي، مؤكدًا قدرة فرق العمل المؤهلة والمتميزة العاملة 

على الوفاء بمتطلبات هذه العقود على الوجه األمثل.

النقل  خدمات  تشمل  المقدمة  الخدمات  أن  إلى  المهيري  وأشــار 

والتأجير، والتي تنبثق منها خدمات النقل الجامعي، وخدمات النقل 

231 مليون درهم قيمة العقود في أبوظبي خالل الربع األول
توفير 1,300 مركبة وحافلة و800 سائٍق

المهيري: »أبرمت 
العقود الجديدة 

والمجددة خالل الربع 
األول مع 68 متعاماًل 

في أبوظبي لمدد 
تعاقدية متفاوتة 

تمتد إلى 5 سنوات«.

سيتم توفير خدمة 
العمالء على مدار 

الساعة بخمس لغات 
مختلفة هي: العربية 
واإلنجليزية واألوردو 
والملباري والفلبينية.

العقود  توقيع مجموعة من  الحالي من  العام  األول من  الربع  اإلمــارات خالل  تمّكنت مواصالت 

الجديدة، إضافًة إلى تجديد التعاقد مع عدد من المتعاملين في أبوظبي، وذلك بقيمة تناهز231

مليون درهم، لتقديم خدمات النقل والتأجير وإدارة األساطيل. 

68
متعامالً

5
سنوات

231
   مليون درهم

ىل
د إ

	ت

800
سائٍق مؤهل

1,300
حافلة ومركبة
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من  حزمة  توفير  جانب  إلى  مؤهلين،  وسائقين  إداري  طاقم  عبر 

الخدمات التي تشمل تأجير المركبات والحافالت وتوفير السائقين 

المركبات  وتشغيل  إدارة  جانب  إلى  والسالمة،  النقل  ومشرفي 

التابعة للجهات، وتركيب األنظمة الذكية للتتبع والتزود بالوقود، 

وإصــالح  وصيانة  غسيل  من  ومتكاملة  شاملة  خدمات  وتقديم 

المركبات عبر كفاءات بشرية وفنية متخصصة.

الخدمات  من  باقة  تقّدم  ــارات  اإلمـ مــواصــالت  أن  ذكــره،  الجدير 

والتي  الدولة،  مناطق  كافة  في  والتأجير  النقل  خدمات  تشمل 

الجامعي،  والنقل  والتجاري  المدرسي  النقل  منها خدمات  تنبثق 

إلى  إضــافــة  والــخــاصــة،  الحكومية  للمؤسسات  النقل  وخــدمــات 

الدراجات  وتأجير  السائقين،  تأجير  األساطيل، وخدمة  إدارة  خدمة 

المتعاملين  مــن  نخبة  تشمل  ثرية  قــاعــدة  تمتلك  حيث  الــنــاريــة، 

المتميزين، إضافًة إلى عدٍد من الجامعات والمعاهد والمؤسسات 

في الدولة.

مؤكدّا أن هذا التنامي يواكبه بالمقابل نمو وتطوير مماثل على 

صعيد الخدمات الفنية المقدمة داخليًا أو خارجيًا، من حيث تطبيق 

واألمان  السالمة  عنصري  الجودة، وضمان  عالية  الخدمة  معايير 

في المركبات المستفيدة من الخدمة، واالرتقاء بمستوى الجودة 

والتميز واالنتظام والشمولية فيها.

وأعرب األنصاري عن أمله في تحقيق نجاحات أكبر في المستقبل، 

للمؤسسة،  الطموحة  االستراتيجية  الخطط  مــع  يتماشى  بما 

ومساندة  معها  المتعاقد  الــجــهــات  أهـــداف  دعــم  فــي  ويــصــب 

جهودها المبذولة على الصعد البيئية والتنموية، موضحًا أن باقة 

الخدمات  بدائرة  تقدمها  التي  والكفاءة  الجودة  عالية  الخدمات 

عدد  وتجديد  استقطاب  عن  أثمرت  الدولة  على مستوى  الفنية 

لمدد  والخاصة  الحكومية  الجهات  العقود مع مجموعة من  من 

للكهرباء  االتحادية  الهيئة  بيئة،  شركة  أهمها  متفاوتة،  تعاقدية 

بأبوظبي،  القصر  وشــؤون  االجتماعية  الرعاية  مؤسسة  والــمــاء، 

وشركة عمان للتأمين وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة.

وأّكد بدر العطار المدير التنفيذي للنقل والتأجير في دبي والشارقة 

تمتد  التي  خبرتها  توظف  المؤسسة  بــأن  ــارات،  اإلمــ بمواصالت 

شركائها  لخدمة  والــمــواصــالت،  النقل  مجال  في  عامًا   38 لنحو 

حزمة  تــطــويــر  خـــالل  مــن  الــقــطــاعــات،  مختلف  فــي  ومتعامليها 

التي  المبتكرة  الحلول  عن  فضاًل  والشاملة،  المتنوعة  خدماتها 

تقدمها للمتعاملين لضمان سعادتهم واإلسهام في تمكينهم من 

تحقيق التقدم المستمر في أعمالهم وخططهم التشغيلية، األمر 

خالل  والمجددة  الجديدة  العقود  من  مجموعة  إبــرام  أثمر  الــذي 

الربع األول بلغ عددها 15 عقدًا مع 14 عمياًل في دبي والشارقة.

وأوضح العطار، أنه سيتم بناًء على العقود المبرمة تقديم خدمات 

ومركبة،  حافلة   1,820 يقارب  لما  أساطيل  وإدارة  وتأجير  نقل 

و1010 سائقين، عالوًة على توفير 173 جهازًا ذكيًا لتتبع المركبات 

إلى أن مواصالت اإلمــارات تستثمر  الجهات، مشيرًا  لخدمة هذه 

وذلك  توقعاتهم،  يفوق  بما  متعامليها  لخدمة  جهودها  كافة 

وكشف عبداللطيف األنصاري مدير مركز أبوظبي للخدمات الفنية 

في مواصالت اإلمارات، أنه سيتم بناًء على العقود المبرمة توفير 

خدمات الصيانة واإلصالح لتلك المركبات من خالل 59 ورشة فنية 

مواصالت  أن  إلــى  مشيرًا  الــدولــة،  مناطق  مختلف  في  منتشرة 

يفوق  بما  متعامليها  لخدمة  جهودها  كافة  تستثمر  اإلمـــارات 

توقعاتهم، وذلك عبر طاقم فني مؤهل.

الفنية بمواصالت اإلمارات  الخدمات  وأوضح األنصاري أن قطاع 

على  وإيــراداتــه  أعماله  مستوى  على  مهمة  نوعية  قفزة  حقق 

الماضي  العام  إيراداته خالل  بلغت  السابقة، حيث  األعوام  مدى 

2018 نحو 286.4 مليون درهم، محققًا نموًا سنويًا بنسبة %7.9 

المتعاملين  قاعدة  تنامي  إلى  ذلك  ويعود   ،2017 بعام  مقارنًة 

الــجــودة  بمعايير  وثقتهم  المقدمة  الخدمة  مــن  المستفيدين 

والكفاءة فيها.

أنشطة  فــي  والتوسع  المستمر  التنامي  إلــى  األنــصــاري،  وأشـــار 

مركباتها،  وأسطول  ومنشآتها  ومواقعها  وخدماتها  المؤسسة 

225 مليون درهم قيمة العقود 
في دبي والشارقة خالل الربع األول

عقدًا لتوفير خدمات الصيانة الفنية لـ 2,720 مركبة

عبر 59 ورشة فنية منتشرة في مختلف مناطق الدولةعبر 59 ورشة فنية منتشرة في مختلف مناطق الدولة

العطار:«تم إبرام 
مجموعة من العقود 
الجديدة والمجددة 
خالل الربع األول بلغ 
عددها 15 عقدًا مع 
14 عمياًل في دبي 

والشارقة«.

األنصاري: »حقق 
قطاع الخدمات 

الفنية بمواصالت 
اإلمارات قفزة نوعية 
على مستوى أعماله 
وإيراداته على مدى 

األعوام السابقة، حيث 
بلغت إيراداته خالل 
العام الماضي نحو 

286.4 مليون درهم«.

تمّكنــت مواصــالت اإلمــارات خــالل الربــع األول مــن العــام الحالــي مــن توقيــع مجموعــة مــن العقــود الجديــدة 
والمجــددة مــع عــدد مــن المتعامليــن فــي دبــي والشــارقة، وذلــك بقيمــة تناهــز 225 مليــون درهــم، ولمــدد 

تعاقديــة متفاوتــة تمتــد بيــن 3 إلــى 5 ســنوات لتقديــم خدمــات النقــل والتأجيــر وإدارة األســاطيل. 

تمكنــت مواصــالت اإلمــارات ممثلــة بدائــرة الخدمــات الفنيــة، مــن إبــرام وتجديــد 16 عقــدًا مــع عــدد مــن الجهــات 
ــة واإلصــالح  الحكوميــة والخاصــة خــالل شــهري مــارس وإبريــل الماضييــن فقــط، وذلــك لتوفيــر خدمــات الصيان

ألســطول تلــك الجهــات والبالــغ نحــو 2,720 مركبــة مختلفــة، ولمــدٍد تعاقديــٍة متفاوتــٍة تمتــد إلــى 3 ســنوات.

توفير 1,820 مركبة وحافلة في دبي والشارقة
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كشــف مركــز الوطنيــة للمــزادات -عضــو مجموعــة مراكــز األعمــال التابعــة لمواصــالت اإلمــارات- عــن نجاحــه 
بتنظيــم 23 مــزادًا خــالل العــام الحالــي بيعــت خاللــه 1,700 مركبــة متنوعــة بإجمالــي إيــرادات بلغــت 39 مليــون 
درهــم منهــا 19 مليــون درهــم إيــرادات مركبــات المركــز و20 مليــون درهــم إيــرادات المركبــات التابعــة للجهــات 

الحكوميــة والخاصــة واألفــراد والتــي تــم عرضهــا ضمــن المــزادات االلكترونيــة المطروحــة.

وأشار إلى أن المركز أتاح للجمهور عدة قنوات ميسرة وسهلة 

الوصول للمشاركة في المزادات منها التسجيل والمشاركة من 

يتيح  الذي   ،www.alwataneya.ae اإللكتروني  الموقع  خالل 

المطروحة  المركبات  وأســعــار  مواصفات  استعراض  للجمهور 

عناء  ويسر دون  بكل سهولة  المزادات  المشاركة في  وشروط 

المركز على اإلنستغرام  المركز، إضافًة إلى حساب  إلى  القدوم 

alwataneya.auctions@، وكذلك الحصول على المعلومات 

لمركز  المجاني  الرقم  على  المؤسسة  مع  التواصل  خــالل  من 

االتصال 8006006.

قاعدة  يمتلك  المركز  أن  للمزادات  الوطنية  مركز  وأضاف مدير 

القيادة  بينها  مــن  الــرائــديــن  المتعاملين  مــن  نخبة  تشمل  ثرية 

العامة لشرطة عجمان، الهيئة االتحادية للكهرباء والماء بدبي، 

شركة ثرفتي ومجموعاتها، شركة العين األهلية، شركة اإلمارات 

دائرة  الشارقة،  جامعة  للتامين،  األهلية  العين  شركة  للتامين، 

الحكومية  المؤسسات  عدد  إلى  إضافة  الخيمة،  برأس  المالية 

والخاصة في الدولة.

الوطنية  مــركــز  مــديــر  إبــراهــيــم  محمد  سلمان  قــال  وتــفــصــيــاًل؛ 

الجاري،  العام  بداية  منذ  مــزادًا   23 نّفذ  المركز  بــأن  للمزادات، 

2,516 المزادات  المطروحة في هذه  المركبات  بلغ عدد  حيث 

مركبة وتم بيع 1,700 مركبة منها، أي بنسبة 69% من إجمالي 

المركبات المستعملة المعروضة، مشيرًا إلى أن النتائج اإليجابية 

والنوعية التي حققها المركز ما هي إال تجسيد لحجم الثقة التي 

يحظى بها من قبل المتعاملين من داخل الدولة وخارجها.

وحول مميزات المشاركة في مزاد مركز الوطنية للمزادات، قال 

المشاركة  في  للراغبين  والجهد  الوقت  يوفر  المركز  أن  إبراهيم 

من داخل وخارج الدولة نظرًا ألن المزادات تطرح بشكل إلكتروني 

الموقع  في  التسجيل  آلية  سهولة  مؤكدًا  المركز،  موقع  على 

اإللكتروني وتعدد قنوات الدفع، مع إتاحة الفرصة للراغبين في 

معاينة المركبات المعروضة في المزاد عبر زيارة محطة مواصالت 

محطة  وأيــضــًا  الشارقة،  إمــارة  في  والواقعة  بجويزع  ــارات  اإلمـ

أبوظبي وذلك  إمارة  مواصالت اإلمارات بمصفح والواقعة في 

يوميًا عدا يوم الجمعة بين الساعة 7 صباحًا والساعة 6 مساًء.

من خالل 23 مزادًا وبإجمالي إيرادات بلغت 39 مليون درهم

بيع 1,700 مركبة عبر »الوطنية للمزادات« 
منذ بداية العام

سلمان محمد 
إبراهيم مدير مركز 
الوطنية للمزادات: 
»بلغ عدد المركبات 
المطروحة في هذه 

المزادات 2,516
مركبة وتم بيع 

1,700 مركبة منها، 
أي بنسبة 69% من 
إجمالي المركبات 

المستعملة 
المعروضة«.

في  يسهم  ما  سعادتهم،  وتحقق  وذويهم  المنقولين  برضا  تحظى 

النهاية في ترسيخ البيئة التعليمية النموذجية والمناسبة لهم.

هذه  بتجديد  ســعــادتــه  عــن  جــرجــوس  دانـــي  السيد  عبر  جهته،  مــن 

سنوات  لخمس  اإلمــــارات  مــواصــالت  مــع  االستراتيجية  الــشــراكــة 

إضافية؛ نظرًا لما تقدمه المؤسسة من خدمات نقل محترفة وفق 

أفضل المعايير والمواصفات، من خالل خبرتها الطويلة وحرصها على 

االسترايجية  والقيم  األهــداف  مع  تتوافق  مبتكرة  ممارسات  تبني 

التي تتبناها مدارس المواكب.

نقل  خدمات  تقديم  لشريكنا  سيتيح  العقد  أن  إلى  جرجوس  وأشــار 

الطلبة لمدارسنا المنتشرة في مختلف مناطق دبي، معربًا عن الثقة 

التي منحتها المجموعة للخدمات المقدمة من مواصالت اإلمارات 

واختيارها كشريك لتقديم خدمات نقل الطلبة باعتبارها األفضل على 

مستوى الدولة في هذا المجال.

دبي،  إمــارة  فــروع في  عــدة  لها  الخاصة  المواكب  أن مدرسة  يذكر 

وتعتمد المنهج األمريكي، وقد بدأت في تقديم خدماتها التعليمية 

سنة 1979، وتضم حاليًا 7,000 طالٍب وطالبة في مختلف المراحل 

التعليمية.

ويبلغ إجمالي عدد الطلبة الذين سيتم نقلهم من وإلى هذه المدارس 

المراحل  مختلف  في  تعليمهم  يتلقون  وطالبة  طالٍب   3,000 نحو 

112 حافلة مدرسية  بواسطة  المدارس، وذلك  الدراسية في هذه 

مع السائقين، اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 2020/2019م.

 قام بتوقيع العقد في مقر مدرسة المواكب الخاصة في منطقة 

البرشاء كل من سعادة محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصالت 

اإلمارات، والدكتور شوقي إبراهيم، الرئيس التنفيذي لإلدارة المالية 

العطار  بدر  السيد  من  كل  بحضور  التعليمية،  »أمسي«  بمجموعة 

دبي  فــي  اإلمــــارات  لــمــواصــالت  والــتــأجــيــر  للنقل  التنفيذي  الــمــديــر 

بمواصالت  المبيعات  رئيس  الصيداوي  طــارق  والسيد  والشارقة، 

اإلمارات في دبي والشارقة، والسيد داني جرجوس المدير التنفيذي 

إلدارة العمليات بالمجموعة.

على  وامتنانه  فخره  عــن  الجرمن  عبدالله  محمد  ســعــادة  وأعـــرب   

الثقة التي توليها مدرسة المواكب الخاصة بمنظومة خدمات النقل 

المدرسي التي تقدمها مواصالت اإلمارات، مؤكدًا حرص المؤسسة 

ينصب  بما  المدرسة على حد سواء  وأهــداف  أهدافها  تحقيق  على 

على ضمان سالمة الطلبة وتوفير وسيلة نقل آمنة ومريحة ومنتظمة 

تجديد التعاقد مع ”مدارس المواكب“ الخاصة بدبي 
لنقل 3 آالف طالب بواسطة 112 حافلة ابتداًء من 

العام الدراسي المقبل

لمدة 5 سنوات إضافية

اســتمرارًا لنجــاح تعاونهمــا الســابق، أعلنــت كل مــن مواصــالت اإلمــارات ومدرســة المواكــب الخاصــة بدبــي عــن تجديد 
تعاقدهمــا الحالــي لمــدة 5 ســنوات جديــدة، ويتــم بموجبــه نقــل طلبــة مدرســة المواكــب فــي مقرهــا الرئيســي فــي 
البرشــاء وفرعهــا الواقــع القرهــود وفرعهــا الجديــد فــي الخوانيــج، إضافــة إلــى نقــل طلبــة المدرســة الدوليــة للفنــون 

والعلــوم بدبــي التابعــة لمجموعــة »أمســي« التعليميــة.

لمدرسة المواكب 
الخاصة عدة فروع 

في إمارة دبي، 
وتعتمد المنهج 
األمريكي، وقد 

بدأت في تقديم 
خدماتها التعليمية 

سنة 1979، 
وتضم حاليًا 7,000
طالٍب وطالبة في 
مختلف المراحل 

التعليمية
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قامــت نحــو 6,380 حافلــة مدرســية تابعــة لمواصــالت اإلمــارات 
256 ألــف مــن أبنائنــا الطلبــة الذيــن يدرســون فــي  بنقــل نحــو 
المــدارس الحكوميــة والخاصــة فــي مختلــف أنحــاء الدولــة خــالل 

الفصــل الدراســي الثالــث واألخيــر.

ــن الكــوادر  ــة (RPA) فــي مجــال اســتكمال إجــراءات تعيي ــات الروبوتي ــة العملي ــت مواصــالت اإلمــارات عــن إطــالق مشــروع أتمت أعلن
الوظيفيــة فــي المؤسســة، وذلــك عبــر توظيــف تقنيــات الــذكاء االصطناعــي والتــي يتــم خاللهــا اســتخدام الروبوتــات البرمجيــة 

المتخصصــة المعروفــة باســم »بــوت«، والتــي تنفــذ مجموعــة متنوعــة مــن األعمــال البشــرية المتخصصــة.

المدرسي التابعة لمواصالت اإلمارات.

وتفصياًل؛ أوضح المرزوقي أن مواصالت اإلمارات كانت قد أنهت 

عمليات صيانة الحافالت المدرسية كافة، والتحقق من سالمتها 

مبينًا  المدرسي،  النقل  بعمليات  الشروع  قبل  وميكانيكيًا  فنيًا 

التجريبي والميداني على  التشغيل  التحقق شملت  بأن عمليات 

الحافلة وخطوط السير، وقد شاركت 6,380 حافلة مدرسية بنقل 

نحو 256 ألف طالب وطالبة من ما يقارب 700 مدرسة حكومية 

الثالث، وقد  الدراسي  وخاصة على مستوى الدولة في الفصل 

6,228 سائقًا، فيما أشرف عليهم خالل  عمل على نقل الطلبة 

عمليات النقل 6,532 مشرفًا ومشرفة نقل وسالمة.

وأشار مدير حسابات مكتب كبار المتعاملين إلى بذل المؤسسة 

آمنة  مــدرســي  نقل  خــدمــات  تقديم  لضمان  الجهود  مــن  مــزيــدًا 

المدرسي  النقل  أنظمة  جميع  ومــراقــبــة  متابعة  عبر  ومثالية 

ــراءات ومنهجيات عــمــل، فــضــاًل عن  ــ بــذلــك مــن إجـ يــرتــبــط  ومـــا 

السائقين  وتدريب  والمعالجة،  والتحسين  التطوير  خطط  تنفيذ 

التي  السالمة  منظومة  بأن  مذّكرًا  مكّثف،  بشكل  والمشرفين 

تضعها المؤسسة على رأس أولوياتها ال تتحّقق إال بتعاون جميع 

المدرسية  واإلدارات  الطلبة  أمــور  أولياء  من  المعنية  األطــراف 

والمجتمع.

البيانات ويوفر الوقت والجهد، إذ بينت دراسة تطبيق نظام  ودقة 

البوت الذكي وجود توفير في الوقت المستغرق إلجراءات التعيين 

بمعدل 60 إلى 70% مقارنة بالوقت المستغرق لإلجراءات المتبعة 

أخــرى ذات  أعمال  إنجاز  للموظفين  يتيح  الــذي  األمــر  التطبيق،  قبل 

قيمة مضافة، وغير مرتبطة بعمليات إدخال البيانات الروتينية.

من  األولـــى  المراحل  خــالل  عملت  المؤسسة  بــأن  بالذكر  الجدير 

مركز  خــدمــات  برمجة  على  الــروبــوتــيــة  العمليات  أتمتة  مــشــروع 

معهد  في  التدريب  وخدمات  الليموزين،  سيارات  لتأجير  اإلمــارات 

البوت  تقنية  خــالل  من  يتم  حيث  للسياقة،  ــارات  اإلمـ مــواصــالت 

البريد  GTA أو من خالل  الحجز الذكي للمركبات عن طريق موقع 

اإللكتروني، وإرسال إخطارات وصول الرحلة إلى المتعامل في أي 

السياقة، فإن  يتعلق بخدمات معهد  أما فيما  الدولة.  مكان في 

المتدربين  من  لمجموعة  تدريب  ملف  فتح  إمكانية  تتيح  التقنية 

جدولة  إمكانية  جانب  إلــى  وســرعــة،  بسهولة  المعهد  نظام  في 

لمجموعة  تامة  بسالسة  المعهد  نظام  في  النظرية  المحاضرات 

برمجة  المشروع  الالحقة من  المراحل  المتدربين، وسيتم في  من 

مجموعة أخرى من الخدمات التي تقدمها المؤسسة.

ــرب الــســيــد جــاســم الــمــرزوقــي مــديــر حــســابــات مكتب كبار  وأعــ

المتعاملين بمواصالت اإلمارات عن حرص المؤسسة على توفير 

مدار  على  ومريح  آمــن  مدرسي  نقل  تضمن  التي  كافة،  السبل 

العام الدراسي، بما يكفل وصول أبنائنا الطلبة إلى مناهل العلم 

المحددة  المواعيد  بانتظام ومرونة وسالمة، ووفق  والمعرفة 

والمتفق عليها مع اإلدارات المدرسية.

وأشار المرزوقي إلى التنسيق الدائم الذي يتم مع وزارة التربية 

النقل  عمليات  بشأن  التعليمية  المناطق  ومختلف  والتعليم 

المدرسي في مختلف المراحل والفصول الدراسية طوال العام 

من  وغيرها  الطارئة  الجوية  الــظــروف  أثناء  السيما  الــداراســي، 

األسباب التي قد تؤثر على سالسة عمليات النقل، باعتبار الوزارة 

التعاون  بحجم  ومشيدًا  للمؤسسة،  االستراتيجي  الشريك  هي 

وحرصها  ــوزارة،  ــ ال مــن  المؤسسة  تتلقاه  ــذي  ال الــدائــم  والــدعــم 

على متابعة عمليات نقل الطلبة في الدولة وفق أعلى معايير 

يــؤكــد األهــــداف المشتركة فــي ضمان  ــان، مــا  الــســالمــة واألمــ

النقل  حافالت  أسطول  عبر  المنقولين  الطلبة  وراحــة  سالمة 

وأفادت فريال توكل المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المساندة في 

استراتيجية  مواكبة  على  تعمل  المؤسسة  بأن  اإلمــارات،  مواصالت 

اإلمارات للذكاء االصطناعي، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد 

حاكم  ــوزراء  ال رئيس مجلس  الدولة  رئيس  نائب  آل مكتوم،  راشــد  بن 

دبي -رعاه الله-، وذلك بإطالقها حزمة واسعة من المشاريع الذكية 

ضمن خطتها االستراتيجية الخمسية 2018-2021، خاصة فيما يتعلق 

المختلفة  الخدمات  أتمتة  عبر  الرئيسية،  واألنشطة  األعمال  بتطوير 

والخدمات  والــمــواصــالت  النقل  مــجــال  فــي  سيما  ال  تقدمها  الــتــي 

المساندة التي تحقق توجهاتها االستثمارية في سوق العمل.

وعن الخدمات التي تم إدراجها في التطبيق الخاص بإجراءات التعيين؛ 

اإلجــراءت  من  العديد  بأتمتة  العمل  فريق  قيام  إلــى  توكل  أشــارت 

االصطناعي  الذكاء  تقنيات  البشرية، باستخدام  بالموارد  المرتبطة 

وإنهاء  الوظيفية  الكوادر  تعيين  إلجــراءات  الذكية  والروبوتات   (AI)

التعيين  إجــراءات اإلقامة، ووثائق  آلي مثل  التعيين بشكل  إجــراءات 

ومعالجتها  صحتها  من  والتحقق  البيانات  إدخــال  يتم  األخرى، حيث 

آلــي ودون تدخل بشري، األمر الذي يؤدي إلى سرعة إتمام  بشكل 

اإلجراءات المرتبطة بالتعيين، وتجنب أية أخطاء وهو ما يدعم صحة 

مع التحقق الدائم من سالمة الحافالت 
المدرسية فنيًا وميكانيكيًا لضمان سالمة وأمان 

الطلبة

توكل: »بينت دراسة تطبيق 
نظام البوت الذكي وجود 

توفير في الوقت المستغرق 
إلجراءات التعيين بمعدل 

60 إلى70% مقارنة بالوقت 
المستغرق لإلجراءات المتبعة 

قبل التطبيق«.

المرزوقي: »منظومة 
السالمة التي تضعها 
المؤسسة على رأس 

أولوياتها ال تتحّقق إال 
بتعاون جميع األطراف 

المعنية من أولياء 
أمور الطلبة واإلدارات 
المدرسية والمجتمع«.

حافلة  6,380  
مدرسية نقلت 256 ألف 

طالب وطالبة خالل الفصل 

الدراسي الثالث واألخير

إنفوغرافيك

الفصل الثالث يف أرقام..

شاركت ٦,٣٨٠ حافلة مدرسية بنقل نحو ٢٥٦ ألف طالب 

وطالبة من ما يقارب ٧٠٠ مدرسة حكومية وخاصة عىل 

مستوى الدولة يف الفصل الدرايس الثالث، وقد عمل عىل 

نقل الطلبة ٦,٢٢٨ سائقاً، في± أرشف عليهم خالل عمليات 

النقل ٦,٥٣٢ مرشفاً ومرشفة نقل وسالمة.

6,380
حافلة مدرسية

256,000
طالب وطالبة

6,532
مرشفاً ومرشفة

إطالق المشروع الثالث في أتمتة العمليات الروبوتية 
إلجراءات تعيين الكوادر الوظيفية

استكمااًل لمشاريع الـ »بوت« السابقة  
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عقــدت مواصــالت اإلمــارات اجتمــاع المراجعــة اإلداريــة لنظــام اإلدارة المتكامــل وذلــك فــي مقــر المؤسســة 
ــون ومــدراء الجــودة والســالمة فــي المناطــق التشــغيلية،  ــي، بحضــور المــدراء التنفيذي ــأم الرمــول فــي دب ب
وذلــك فــي إطــار التأكــد مــن كفــاءة وفاعليــة النظــام المطبــق ومراجعــة سياســاته وأهدافــه فــي المؤسســة 
ــر للوصــول إلــى رؤيــة مواصــالت اإلمــارات المتمثلــة  ــان الحاجــة للتغيي مــن خــالل تقييــم فــرص التحســين وبي

بالتميــز والريــادة فــي المواصــالت والخدمــات المســتدامة.

وفاعليته  كفاءته  من  التأكد  الواجب  ومــن  الدولية،  القياسية 

المؤسسة  القيم  مع  تتكامل  وهــي  ومــدروس  مستمر  بشكل 

التي تتبناها مواصالت اإلمارات وال سيما في مجاالت العناية 

والمسؤولية والسالمة.

البيئة والسالمة والصحة  إدارة  من جانبه قّدم خالد شكر مدير 

ضمن  المطبقة  والبرامج  الفعاليات  حول  مرئيًا  عرضا  المهنية 

وذلك  بها،  المرتبطة  واألهــداف  المتكامل  اإلدارة  نظام  إطــار 

الفترة  خالل  أكبر  بشكل  وتعزيزها  تطويرها  بهدف  لمناقشتها 

المتكامل  اإلدارة  نظام  عناصر  بــدوره  استعرض  حيث  المقبلة، 

الجودة  إدارة  من  بكل  الخاصة  األنظمة  تطبيق  يتضمن  الــذي 

والبيئة والسالمة والصحة المهنية، وأيضًا جودة التدريب، وسبل 

التعامل مع  رضا وشكاوى المتعاملين.

الموضوعات  من  عــددًا  األعمال  جــدول  وفق  االجتماع  وتناول 

االجتماع  تضمن  حيث  النظام،  مراجعة  بمجاالت  الصلة  ذات 

والمبادرات  الداخلية،  والمراقبة  التدقيق  ممارسات  مراجعة 

نظام  مراجعة  على  عــالوة  المرجعية،  المقارنة  بزيارات  الخاصة 

القانونية  والتشريعات  والضوابط  الــطــوارئ  وخطط  الــحــوادث 

ومدى التطابق معها.

وأكدت حنان صقر المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المؤسسية؛ 

خالل ترؤسها االجتماع أن مفاهيم وممارسات الجودة والسالمة 

والصحة والبيئة تطورت بشكل نوعي لتنتقل من مجرد تحقيق 

بيئة صحية وآمنة في مواقع العمل إلى ثقافة عامة وأسلوب 

حياة يمارسه األفراد في المجتمع.

للمواصفات  األســاســيــة  المعايير  أحــد  يعتبر  ذلــك  أن  وأكـــدت 

في إطار التأكد من كفاءة وفاعلية النظام المطبق ومراجعة سياساته وأهدافه

مناقشة نظام اإلدارة المتكامل

حنان صقر: »لقد تطورت 
مفاهيم وممارسات 
الجودة والسالمة 

والصحة والبيئة بشكل 
نوعي لتنتقل من مجرد 

تحقيق بيئة صحّية وآمنة 
في مواقع العمل إلى 
ثقافة عامة وأسلوب 

حياة يمارسه األفراد في 
المجتمع«.

شهدتها  التي  المستدامة  للتنمية  المظفرة  المسيرة  عّلمتنا 

في  وجــود  له  ليس  »المستحيل«  مصطلح  بأن  الحبيبة  إماراتنا 

قاموس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي -رعاه الله-، ذلك 

أننا نعيش في دولة اإلمارات، تلك الدولة التي ُأِسست على يد 

الشيخ زايد رحمه الله وسارت على نهجه الميمون، عندما اعتقد 

هذا  ظل  في  األرض،  هــذه  على  للزراعة  مكان  ال  أنــه  الكثيرون 

المناخ شديد الحرارة، والصحراء شديدة القساوة، وشح الموارد 

عاب،  واإلمكانيات، لكن عزيمة الشيخ زايد وإصراره، ذللتا كل الصِّ

المزارع في كل مكان،  وانتشرت  األشجار،  زراعــة ماليين  فتمت 

الصحراء  بأن تحويل  للجميع  برهنت  وأصبحت هناك واحات غّناء 

إلى جنة لم يكن مستحياًل.

عزيمة  هناك  طالما  فعاًل  موجود  »الالمستحيل«  مصطلح  إذًا 

السبل  عــن  يبحث  أن  فــاإلنــســان البــد  واجــتــهــاد،  وإصـــرار  وإرادة 

ويخلق الفرص التي تمكنه من تحقيق أهدافه وطموحاته، ولكل 

مجتهٍد نصيب، وأمام كل كلمة مستحيل يمكننا أن نضع بإراداتنا 

حرف النفي »ال« لتصبح »ال مستحيل«.

نعم؛ كل منا يواجه تحدياٍت ومستحيالٍت تقف عائقًا أمام أهدافه 

وتطلعاته، ولكن بالعمل واإلرادة يمكننا أن نتخطاها، وعلينا أاّل 

ننتظر الفرص بل نحن أنفسنا من تقع على عاتقنا مسؤولية صنع 

تلك الفرص وتحقيقها، فالمواطن يمكن أن يعيش أفضل حياة 

وفي أفضل منزل إن سعى إلى ذلك، والمريض يمكنه أن ُيشفى 

ويتعافى إن تداوى وتعالج، وكذلك الموظف يمكنه أن يرتقي 

في سلم الوظائف ويتقلد أرفع المناصب إن اجتهد وثابر لتحقيق 

والمتواكلين،  والمتقاعسين  للمتذمرين  اليوم  مكان  وال  ذلك، 

لم  يأتيك طالما  لن  والــرزق  فلكل منا هدفه ولكل منا فرصته، 

في  آبائنا  نهج  على  ونسير  قادتنا  من  ولنتعلم  إليه،  أنت  تسَع 

التحدي واإلصرار.

تأسيس  عــن  بــاإلعــالن  والعالم  فــاجــأت شعبها  اإلمـــارات  ــة  دول

إلى  خاللها  من  تهدف  الالمستحيل«  »وزارة  اســم  تحت  وزارة 

الحكومي،  العمل  الجذري في منظومة  للتغيير  تأسيس منصة 

جديدة  عمل  نماذج  تبني  عبر  الصعبة  للتحديات  حلول  وتطوير 

ومبتكرة، وآلية فكر تدعم ثقافة المخاطر المدروسة، بما يحسن 

القادم من  للجيل  نموذجًا جديدًا  للعالم  المجتمع، ويقدم  حياة 

الممارسات الحكومية.

حكومتنا أعلنت عن وزارة الالمستحيل، وقادتنا صنعوا المعجزات 

نحقق  أن  كمواطنين  علينا  يجب  والــيــوم  »الالمستحيل«،  بـــ 

المستحيل، لكي  أن نكون شعبًا ال يعرف  طموحات دولتنا في 

نكون في المركز األول في كافة الميادين،

ولنعلم بأن معادلة النجاح هي: ال + مستحيل = تحقيق األهداف.

أمام كل كلمة مستحيل 
يتواجد حرف النفي«ال«

طــات
مح

إعداد: حنان محمد صقر
المدير التنفيذي

لدائرة الخدمات المؤسسية
Hanan@ET.AE
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يهمنا صوتكم

من  وعمالئنا  لشركائنا  والراحة  الرفاهية  مستويات  أعلى  لتحقيق 

ا�فراد والمؤسسات  ولتعزيز رضى وسعادة  متعاملينا؛

نود أن نلفت عنايتكم إلى أنه في حال كانت لديكم

أية مالحظات أو شكاوى
 بشأن تنفيذ أو متابعة العقود المرتبطة بكم؛

يسرنا تواصلكم معنا على الرقم المجاني لمركز االتصال:

To maintain the highest comfort levels for our partners and 

customers (Individuals and Corporate) and to enhance the 

satisfaction and happiness of our customers;

We would like to draw your attention,

if you have any comments or complaints
about the implementation or follow-up of your related contracts,

we are pleased to receive your call on the toll free number:

Your voice matters

تعاون وتفاهم

االستراتيجية،  أهدافهما  يحقق  وبما  الجانبين،  على  بالنفع  تعود 

االتحادية  الحكومة  لتوجيهات  تنفيذًا  تأتي  المذكرة  بأن  موضحًا 

الداعية إلى تفعيل عالقات الشراكة فيما بين مؤسسات الدولة 

المختلفة، ال سيما أنها تؤسس لشراكة استراتيجية طويلة األمد 

بين الطرفين وتطويرها بما يخدم أهدافهما. 

وأشار مدير عام مواصالت اإلمارات إلى أهمية المذكرة في تبادل 

الممارسات االستراتيجية  الموارد والمعلومات والخبرات وأفضل 

المستقبل  واستشراف  واالبتكار  ــداع  اإلب مجاالت  في  والتقنية 

في  والتنسيق  المعرفة،  إدارة  وتطوير  ودعم  الصناعي،  والذكاء 

مجاالت العمل التخصصية ال سيما النقل والمواصالت والخدمات 

التدريبية والملتقيات المشتركة، إلى جانب  البرامج  الفنية، وعقد 

العاملين  لــدى  واألمنية  القانونية  الثقافة  نشر  في  االستفادة 

شرطة  مع  المذكرة  بتوقيع  اعــتــزازه  عن  معربًا  المؤسسة،  في 

قيم  تعزيز  في  يسهم  استراتيجيًا  شريكًا  باعتبارها  الخيمة  رأس 

المؤسسة المرتبطة باألمن والسالمة.

قائد عام  النعيمي  بن علوان  الله  اللواء علي عبد  أكد  جانبه  من 

شرطة رأس الخيمة، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار جهود شرطة 

الشركاء  بين جميع  المشترك  التعاون  أواصر  لتوثيق  الخيمة  رأس 

وذلك إيمانًا بدورها في تعزيز المسؤولية المجتمعية، ودورها في 

المعنية،  الجهات  مع  بالتعاون  وأمانًا  أمنًا  أكثر  لمجتمع  التأهيل 

مؤكدًا بأن شرطة رأس الخيمة ستضع كافة خبراتها لتوفير فرص 

تعزيز األمن واألمان ونشر السعادة في المجتمع، من خالل تقديم 

خدمات تلبي االحتياجات وترضي الطموحات وتفوق التوقعات. 

 أبرمت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ومواصالت اإلمارات 

للخطط  تــنــفــيــذًا  ــك  وذلـ ــوات،  ســن لخمس  تمتد  تــفــاهــم  مــذكــرة 

االستراتيجية للطرفين كليهما، وسعيًا نحو تكامل الجهود وتبادل 

األهــداف  يحقق  بما  األداء  مــؤشــرات  أفضل  وتحقيق  الــخــبــرات 

االستراتيجية لهما.

 جرت مراسم التوقيع في مقر القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة 

برأس الخيمة؛ حيث وّقع المذكرة عن مواصالت اإلمارات مديرها 

شرطة  عن  وقعها  فيما  الجرمن،  عبدالله  محمد  سعادة  العام 

رأس الخيمة سعادة اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي القائد 

الكندي  عبدالله  المهندس  بحضور  الخيمة،  رأس  لشرطة  العام 

الرئيس التنفيذي للعمليات، والسيد عبدالرحمن كداو مدير وحدة 

عبدالله  والسيد  الخيمة،  رأس  في  بالمؤسسة  الفنية  الخدمات 

الشرطة  الحكومي، ومن طرف  إدارة االتصال  محمد حسن مدير 

عام  مدير  نائب  النعيمي  نصيب  بن  عــادل  العميد  من  كل  حضر 

سيف  بن  محمد  طــارق  والعميد  المساندة،  والخدمات  الموارد 

المسؤولين  من  وعــدد  الشرطة،  عام  قائد  سعادة  مكتب  مدير 

لدى الطرفين.

تضمنت مراسم التوقيع مناقشة فرص العمل المشتركة وآفاق 

المذكرة،  بتوقيع  الجرمن  محمد  ســعــادة  رحــب  حيث  الــتــعــاون، 

من  واالستفادة  العالقة  لتعزيز  أساسية  أرضية  تشكل  باعتبارها 

فرص الشراكة الممكنة في ظل القدرات النوعية التي يتمتع بها 

الطرفان، ال سيما في مجال السالمة المرورية وخدمة المجتمع، 

مؤكدًا بأن هذه الخطوة المهمة ستمهد الطريق لخطوات قادمة 

إبرام مذكرة تفاهم مع القيادة العامة 
لشرطة رأس الخيمة 

لتعزيز مجاالت الشراكة االستراتيجية المتبادلة للسنوات الخمسة المقبلة
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أنشطة وفعاليات

آفاق  الحاضرون  بحث  كما  واالقتراحات،  األفكار  وتطوير  لتوليد 

المواصالت في دولة اإلمارات العربية المتحدة من حيث الفرص 

الشرق  نوعه في  األول من  المختبر  يعّد هذا  والتحديات، حيث 

األوسط، والذي ينظم ويعقد مع شركاء دوليين متخصصين في 

مجاالت التحول الرقمي و خدمة المتعاملين حضروا إلى اإلمارات 

مع  وبالتعاون  المختبر  تنظيم  في  واإلسهام  المشاركة  بغرض 

فريق العمل  المختص في مواصالت االمارات لتطوير خدمات 

المؤسسة ورفع قدراتها التنافسية في مجاالت عملها ال سيما 

تطلعاتها  يلبي  وبما  والتطويرالخدمي  الرقمي  التحّول  لجهة 

بالتأكيد على ترحيب المؤسسة بضيوف المختبر وبإطالق شراكة 

االبتكار على أرض اإلمارات وفي سنة التسامح.

من جانبها؛ أكدت فريال توكل المدير التنفيذي لدائرة الخدمات 

التحّول  المتعاملين في عمليات  أهمية إشراك  المساندة؛ على 

ــداث تــغــيــيــرات جــوهــريــه في  الــرقــمــي، األمـــر الـــذي يتطلب إحــ

الحلول  CRM وتطوير  المتعاملين  إدارة العالقات مع  تطبيقات 

التقنية والذكية المواتية، وعماًل بذلك – أضافت توكل- طورت 

التطبيقات  نحو  الخاصة  رؤيتها  الشركاء  بالتعاون مع  المؤسسة 

الذكية إلدارة العالقات مع المتعاملين iCRM من خالل تطبيق 

»مضياف MEDIAF« الذي يستند لثمانية أسس  تشمل: إدارة 

النقل،  خدمات  وإدارة  النقل،  أصــول  وإدارة  الرئيسية،  البيانات 

الجغرافية،  المعلومات  ونــظــم  الــمــيــدانــيــة،  الــخــدمــات  وإدارة 

والتحليالت،  االصطناعي  والذكاء  اإلمارات،  ومجتمع مواصالت 

إلســعــاد  مصممة  جميعها  للمتعاملين،  الــمــوحــدة  ــقــنــاة  وال

نطاق  وتــوســيــع  المؤسسة  مــع  تجربتهم  ــراء  ــ وإث المتعاملين 

وصولها.

الدين  الــشــركــاء  بتكريم  تــوكــل  فــريــال  قــامــت  الفعالية  نهاية  وفــي 

العمليات  لبعض  الرقمي  التحول  فــي  العمل  فريق  مــع  ساهموا 

(الليموزين)  المركبات  وتأجير  للمؤسسة  البشرية  بالموارد  الخاصة 

RPA (Robotic process الــذكــي  الــروبــوت  تقنية  واستخدامات 

automation) كجزء من خطة المؤسسة في عملية التحول الرقمي.

فندق  فــي  أعماله  انعقدت  الــذي  المختبر؛  افتتاح  جــرى  وقــد 

الماضي؛  يونيو  و19   16 بين  مــا  بــدبــي  ــا  ــان روت البستان  روضـــة 

مواصالت  عــام  مدير  الجرمن  عبدالله  محمد  سعادة  قبل  من 

اإلمارات وبحضور  قيادات المؤسسة ومسؤوليها والموظفين 

لمدة  100 موظٍف وموظفة  تجاوز عددهم  والذين  المختصين 

امتداد  على  األعمال  ومراكز  القطاعات  مختلف  من  أيام  ثالثة 

األفكار  وعرضوا  المطروحة  القضايا  فيه  ناقشوا  المختبر،  أيــام 

وترسيخ  المؤسسة  خــدمــات  بتطوير  المتعلقة  واالقــتــراحــات 

تفاعلية  نقاشية  جلسات  ضمن  تشهده،  الــذي  الرقمي  التحول 

وفق استراتيجية مواصالت اإلمارات 2022-2018.

التي  االفتتاحية  الكلمة  فــي  الــعــام  المدير  ســعــادة  أشــاد  وقــد 

خطط  مع  متزامنًا  يأتي  أنــه  إلــى  الفتًا  المختبر،  بأعمال  ألقاها 

المزيد  توليها  والتي  المؤسسة،  تشهدها  التي  الرقمي  التحّول 

من االهتمام، ال سيما أنها مستمدة من خطط التحول الرقمي 

الوطنية وتوجهات الحكومة الذكية.

وأشار سعادته إلى التوجه العالمي في صناعة المواصالت نحو 

الشركات  كبريات  خــالل  مــن  ــراه  ن ــذي  ال األمــر  الرقمي،  التحول 

الكبيرة  المؤسسات  حــاجــة  مــؤكــدًا  الــمــجــال  هــذا  فــي  العاملة 

يتعلق  فيما  الحالي  بواقعها  االرتقاء  إلى  اإلمــارات  كمواصالت 

متقدمة  رقمية  أعــمــال  منصات  وتطوير  المعلومات،  بتقنية 

استيعاب  قادرة على  االصطناعي  الدكاء  تقنيات  معتمدة على 

الخدمات المتقدمة ومواكبة نماذج األعمال الجديدة.

ــارات ماضية قــدمــًا في  ــأن مــواصــالت اإلمــ ب  وأضـــاف سعادته 

خطتها  مع  تنسجم  ومتأنية  مدروسة  خطط  وفق  التحّول  هذا 

المستهدفات  لبلوغ  سعت  وأنها   ،2022-2018 االستراتيجية 

رقمية  أعمال  منصات  مجموعة  تطوير  على  العمل  خــالل  من 

بها، قادرة على دعم خمسة مجاالت من خالل واجهات  خاصة 

تجربة  ومنصة  المعلومات،  أنظمة  منصة  تفاعلية وهي:  بصرية 

المتعاملين، ومنصة البيانات والتحليالت، ومنصة إنترنت األشياء 

(IoT)، ومنصة األنظمة المتكامله(Ecosystem)، مختتمًا كلمته 

اختتمــت مواصــالت اإلمــارات اليــوم أعمــال مختبــر االبتــكار المخصــص لالرتقــاء بخدمــات المؤسســة وأنشــطتها وتعزيــز التحــول الرقمــي 
فيهــا، والــذي عقدتــه »دريــم فــورس تــو يــو Dreamforce2you« ونظمتــه ادارة نظــم المعلومــات والتحــول الرقمــي بالتعــاون مــع 
ــًا فــي تطبيقــات وبرامــج إدارة  ــدة عالمي ــر مــن المنصــات الرائ ــداع لشــركة »ســيلس فــورس Salesforce  -والتــي تعتب أول معمــل إب
العالقــات مــع المتعامليــن (CRM)- وبالتنســيق مــع »ســمارت ديجيتــال كونســلتينج Smaartt Digital Consulting« تحــت عنــوان 

.( mobility as a experiance) المواصــالت اســلوب حيــاة

مواصالت اإلمارات تختتم مختبر االبتكار األول
من نوعه في الشرق األوسط

بالتنسيق والتعاون مع شركاء دوليين بارزين

استمر ثالثة أيام، 
وحضره 100 موظٍف 
وموظفة من مختلف 

القطاعات ومراكز 
األعمال على امتداد 

أيام المختبر.

الجرمن: »مختبر 
االبتكار يأتي 

متزامنًا مع خطط 
التحّول الرقمي 
التي تشهدها 
المؤسسة«.
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تكريم

الفريق  بــروح  والعمل  مؤسستهم  أهــداف  لتحقيق  المتواصل 

الواحد والتعاون معًا لتحقيق اإلنجازات وتجاوز التحديات.

نقطة انطالق جديدة في مسيرة المؤسسة

مهمة  محطة  بمثابة  كــان   2018 عــام  أن  إلــى  الجرمن  وأشـــار 

اإلمــارات  مواصالت  جديدة في مسيرة  انطالق  ونقطة  أخــرى 

ورحلتها الطموحة نحو المستقبل، حيث تم تحقيق العديد من 

أهداف مشروع التحول وبما يعزز من المكانة الريادية وتنافسية 

وفــرق  المتميزين  الموظفين  مــن   78 تكريم  الحفل  خــالل  تــم 

واالختصاصات  اإلداريــة  المستويات  مختلف  من  الفائزة  العمل 

المهنية، فضاًل عن الوحدات التنظيمية التي تم اختيارها للتكريم 

مستهدفات  وتحقيقها   2018 عام  ونتائج  مؤشرات  على  بناًء 

الخطة التشغيلية.

المؤسسة في  عام  مدير  الجرمن  عبدالله  وهنأ سعادة محمد 

كلمته خالل الحفل الفائزين المكرمين في الفئات الستة للجائزة، 

وسعيهم   2018 عــام  خــالل  المبذولة  جهودهم  على  وأثــنــى 

احتفــت مواصــالت اإلمــارات بالفائزيــن فــي الــدورة الثامنــة من جائــزة مواصــالت اإلمــارات للريادة فــي 
حفــل أقيــم فــي قاعــة الــراس بفنــدق انتركونتننتــال فيســتيفال ســيتي دبــي برعايــة معالــي حســين 
ــر التربيــة والتعليــم رئيــس مجلــس إدارة المؤسســة وحضــور ســعادة محمــد  ــن إبراهيــم الحمــادي وزي ب
عبداللــه الجرمــن مديــر عــام مواصــالت اإلمــارات، وكبــار الضيــوف وممثلــي الشــركاء االســتراتيجيين 

والرعــاة، وأعضــاء اإلدارة التنفيذيــة للمؤسســة، ولفيــف مــن الموظفيــن والموظفــات.

تكريم 78 فائزًا في الدورة الثامنة
من جائزة الريادة

محمد الجرمن: نعمل على مشاريع تطويرية لتعزيز الهوية التجارية للمؤسسة

الجرمن: »لقد كان 
عام 2018 بمثابة 

محطة مهمة أخرى 
ونقطة انطالق 

جديدة في مسيرة 
مواصالت اإلمارات 

ورحلتها الطموحة نحو 
المستقبل«.

الجرمن: »إن المبادرات 
والمشاريع االستراتيجية 
التطويرية التي تنفذها 
المؤسسة خالل الفترة 

الحالية تستهدف تقديم 
خدمة أفضل لعمالئها 

وبطرق أكثر فاعلية 
وكفاءة«.

المؤسسة وتواجدها في قطاع النقل، مضيفًا إلى أن المؤسسة 

أنجزت مراحل عدة في تنفيذ بعض المبادرات والمشاريع ضمن 

الخطة االستراتيجية للمؤسسة 2018-2022، ومن ذلك إطالق 

المرحلة األولى من مشروع إعادة الهيكلة للمناطق واستحداث 

مكتب كبار المتعاملين اعتبارًا من بداية العام الحالي.

المشاريع  مــن  حزمة  إطــالق  شهد  الماضي  الــعــام  أن  وأضـــاف 

العديد  التكنولوجية والدخول في  باألنظمة  المرتبطة  الجديدة 

من فرص األعمال الجديدة.

أن  الــجــرمــن  كــشــف  المحققة،  الــمــالــيــة  الــنــتــائــج  صعيد  وعــلــى 

اإليرادات التقديرية للمؤسسة في عام 2018 بلغت 2.6 مليار 

أنها  كما   ،2017 بعام  مقارنة   %10 بلغت  نمو  وبنسبة  درهــم 

تمكنت من توسيع قاعدة عمالئها بنسبة %5.

التي  التطويرية  االستراتيجية  والمشاريع  المبادرات  أن  وأوضح 

تنفذها المؤسسة خالل الفترة الحالية تستهدف تقديم خدمة 

مستوى  ورفــع  وكــفــاءة،  فاعلية  أكثر  وبطرق  لعمالئها  أفضل 

األمر  حد سواء،  على  والموظفين  اإلدارة  لدى  واإلنتاج  اإلنجاز 

تقليدية  غير  ومسؤوليات  بمهام  للقيام  الجميع  يدعو  الــذي 

أعلى  وتعاون  بتنسيق  والعمل  المبادرات،  هذه  إنجاح  لضمان 
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تكريم الداعمين

فيلم  عرض  العام،  المدير  سعادة  كلمة  عقب  الحضور  وشهد 

دولة  خدمة  في  اإلمــارات  مواصالت  نجاح  قصة  يتناول  قصير 

المتميزين  الموظفين  من   78 تكريم  الحفل  وتخّلل  ــارات،  اإلمـ

لجنة  وأعــضــاء  الــرعــاة  تكريم  جانب  إلــى  الــفــائــزة،  العمل  وفــرق 

193 تقييم  على  عملوا  الذين  الداعمين  والموظفين  التحكيم 

العمل  أو فرق  األفــراد  المتقدمة سواء من  الملفات  ملفًا من 

سحوبات  إجــراء  إلى  إضافة  العام،  لهذا  الجائزة  في  للمشاركة 

على جوائز قيمة للحضور شملت تذاكر سفر، وحجوزات وإقامات 

فندقية.

بكثير مما سبق بين فرق العمل وبين اإلدارة العامة والمناطق 

وترسيخ  الناجح  المؤسسي  التحول  لتحقيق  الفنية،  والخدمات 

أهداف خطتها  يتوافق مع  للمؤسسة وبما  اإليجابية  السمعة 

االستراتيجية 2022-2018.

في  التطويرية  والمبادرات  المشاريع  أهم  الجرمن  واستعرض 

تنفيذها  فــي  المؤسسة  بــدأت  والــتــي  البشرية  الــمــوارد  مجال 

جديد  نظاق  وتطبيق  تطوير  ومنها  الماضي  العام  من  اعتبارًا 

تخصصية  برامج  لتطوير  خطة  ووضــع  الموظفين،  أداء  لتقييم 

الوظيفية  أهدافهم  من  الموظفين  لتمكين  وقيادية  ومهنية 

سيتم  الذي  السلوكي  التقييم  مشروع  عن  فضاًل  والسلوكية، 

تطبيقه خالل العام الحالي.

تكريم

حول الجائزة..

أطلقت جائزة مواصالت اإلمارات للريادة للمرة األولى 

عام 1997، وأعيد إطالقها بحلة جديدة عام 2009، 

لتكون مواكبة ألفضل الجوائز في ميدانها، فأصبحت 

بيئة  في  والتفوق  الــريــادة  معالم  من  مهمًا  َمْعَلَمًا 

الحقًا  خضعت  كما  المؤسسة،  تسود  التي  العمل 

المتالحقة،  دوراتــهــا  عبر  عــدة  وتــطــويــراٍت  لتحديثاٍت 

حيث حرصت المؤسسة على أن تلبي متطلبات الجيل 

الرابع من منظومة التميز الحكومي.

تم تقييم 193
ملفًا من الملفات 
المتقدمة سواء 

من األفراد أو فرق 
العمل للمشاركة 
في الجائزة لهذا 

العام.

201927يوليو 26



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  َتخُلُص  إلى  تكاتٍف  جماعي  هدفه  الحفاظ  على  البيئة.   

بإمكاننا  إجراء  عدة  ممارساٍت  بيئيٍة  عمليٍة  ذات  منعكساٍت  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  يشّوه 	 

 المنظر  العام،  ويــدل  على  عــدم  الوعي  بآثارها  السلبية  على  البيئة  من 

إمكانية  استثمار  تلك  المخلفات  مــن  خــالل  فرز  هــدر  عــن   جــهــة،  فــضــاًل 

 مكوناتها  وإعادة  تدويرها  واستخدامها  من  جهة  أخرى،  وبالتالي  التوفير 

 في  استخدام  الموارد  وإتاحة  فرص  للعمل،  وتحسين  الوضع  االقتصادي 

 واالجتماعي  للسكان.

ازرع  شجرة  وزّيــن  نوافذ  منزلك  بــاألزهــار:  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  شــراء  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  مادّية،  وكذلك  األمر  بالنسبة  لتدخين 

 النرجيلة،  وتأكد  أيضًا  من  تطبيق  قوانين  منع  التدخين  وبلغ  عن  أي  تهاون 

 في  تنفيذها.   

الــدوريــة  لسيارتك:  بهدف  التخفيف  من  انبعاثات  الغازات 	  بالصيانة  قم  

 الملوثة  للهواء،  وتحقق  كذلك  من  ضغط  الهواء  في  إطارات  سيارتك،  ألن 

 الضغط  الصحيح  يوفر  5%  من  استهالك  الوقود.   

 	 ، شــارك  زمـــالءك  ريــاضــة  المشي:  فالمشي  ممتٌع  وصحيٌّ

 ويعرفك  على  محيطك  الحيوي  السيما  الناس والجيران من حولك، 

في  اكتشاف  استثماره  يمكن  بل   وهو  نشاط  غير  ضار  بالبيئة  وبالناس، 

 مصادر  التلوث  من  حولك  وإبــالغ  الجهات  المعنية  إلصالحها،  أو  دعوة 

 مجموعة  من  األصدقاء  للقيام  بحملة  في  سبيل  خدمة  المجتمع  المحلي 

 وتخليصه  من  هذه  الملوثات.

ال  تسرف  في  استخدام  موارد  المياه:  من  خالل  الترشيد  في  استخدامها 	 

 والمحافظة  عليها  من  التلوث،  وال  تنَس  معاناة  سكان  الوطن  العربي  من 

 ندرة  المياه  وتدهور  نوعيتها. 

  حافظ  على  التنوع  الحيوي:  عن  طريق  ممارسة  سلوك  بيئي  إيجابي  لصالح 	 

 المحميات  الطبيعية،  وإقناع  السكان  المحليين  بأهميتها  وفوائدها،  وال 

 تشتر  منتجات  األصداف  والسالحف  وجلود  الزواحف،  من  أجل  حماية  هذه 

بالتوعية في محيطك  لمحاصرة  تجارة  هذه   األنــواع  من  االنقراض،  وقم 

 المنتجات.   

اختر  المنتجات  القابلة  للتدوير:  وهــي  منتجات  مغلفة  بالمواد  القابلة 	 

 إلعادة  التدوير،  مثل:  الورق  والزجاج  والكرتون. 

  تذكر  عند  التسوق:  أن  شراء  السلع  التي  تدوم  طوياًل  أرخص؛  ألنها  تدوم 	 

 أكثر  ويمكن  تكرار  إصالحها.   

رّشــد  مــن  اســتــخــدام  مــصــادر  الــطــاقــة:  فــاإلســراف  فــي  اســتــخــدام  مصادر 	 

 الطاقة  غير  المتجددة  يسهم  فــي  تلوث  الــهــواء،  ويفاقم  مــن  ظاهرة 

 التغيرات  المناخية  المضرة  بصحة  اإلنسان  والبيئة.   

مارس  أنماط  االستهالك  المستدام  في  حياتك  اليومية:  وال  ترِم  أي  شيء 	 

 يمكن  االستفادة  منه.   

المواضيع  التي  تنشرها  وتبثها 	  على  تتبع  وسائل  اإلعالم  البيئي:  واطلع 

 حول  قضايا  البيئة،  وعبر  عن  رأيك  بالمشاركة  معها  في  تعديل  السلوكيات 

 البيئية  الخاطئة.   

أسهم  في  بناء  الضمير  البيئي:  واجعل  الحكمة  والعقالنية  سمتين  تتحلى 	 

 بهما  لدى  استغالل  موارد  البيئة  وتنميتها  تنمية  مستدامة،  مع  اإلسهام 

 في  تحسين  نوعية  حياتك  وحياة  اآلخرين.

كْن رفيقًا بالبيئة

أقالم

المواصالت

إعداد: خــالد شــكر عبدالقادر
مدير إدارة البيئة والسالمة والصحة المهنية

KhalidSA@et.ae 
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في الميدان

االرتقاء  أمامهم سبل  وتمّهد  المهارات،  من  المزيد  وتكسبهم 

المهني.

 شغلِت سابقًا منصب رئيس قسم التدريب في معهد 
مواصالت اإلمارت للسياقة، ما اإلضافة التي قدمِتها 
والتطورات  المنجزات  أهــم  ومــا  المجال؟  هــذا  فــي 

البارزة التي تحققت في المعهد؟
معهد  في  التدريب  قسم  رئيس  منصب  سابقًا  شغلت  نعم؛ 

من  عــدد  بتحقيق  نفخر  أن  ولنا  للسياقة،  اإلمـــارت  مــواصــالت 

ــحــوادث،  اإلضـــافـــات والــمــنــجــزات، لــعــل أهــمــهــا خــفــض نسبة ال

والسعادة  الرضا  وزيادة معدالت  المتعاملين،  وتقليل شكاوي 

المعرفة،  بهيئة  التدريبية  المناهج  تسجيل  على  عالوًة  لديهم، 

Highfield - Rospa - KHDAمــثــل اعتمادات  على  والحصول 

جهاز  مــشــروع  إنــجــاز  فــي  واإلســهــام   ،  - Dubai Ambulance

لمشروع  المناهج  كافة  وتطوير  االفتراضي،  للتدريب  المحاكاه 

التدريب،  لجودة   ISO10015 تطبيق  بعد، وكذلك  التدريب عن 

فضاًل عن عملي كمدير مشروع خصخصة التدريب بهيئة الطرق 

97 وإعـــداد  وليموزين.  تاكسي  سائقي  لتدريب  والــمــواصــالت 

 ،ISO10015 برنامجًا تدريبيًا وتحديث 102 برنامجًا حسب شروط

الجودة  مدير  أسيتا  ســوزان  السيدة  مع  العدد  هذا  نلتقي في 

والــســالمــة فــي دبــي والــشــارقــة، والــتــي نستعرض وإيــاهــا في 

تجربتها مع  المهنية، وخالصة  الصفحات مالمح مسيرتها  هذه 

مواصالت اإلمارات، فإلى تفاصيل الحوار..

كان  اإلمــارات، وكيف  لمواصالت  انتسابك  كان  متى 
تطورك في السلم الوظيفي؟

بتاريخ  اإلمـــارات  مــواصــالت  فــي  العمل  انضمامي ألســرة  كــان 

حيث  العام،  ونصف  أعــوام  ثالثة  نحو  منذ  أي   ،2015/10/04

كانت البداية كما أسلفت تحت مسمى »رئيس وحدة التخطيط 

الجودة  مدير  إلى  ترقيتي  تمت  ما  المناهج«، وسرعان  وإعــداد 

تقريبًا  الحالي  العام  مطلع  مع  والشارقة،  دبي  في  والسالمة 

بموجب الهيكل التنظيمي الجديد للمؤسسة.

بعد أكثر من ثالث سنوات من العمل؛ كيف ترين بيئة 
العمل في مواصالت اإلمارات؟

بيئة العمل في مواصالت اإلمارات هي بيئة عمل جيدة، تمتاز 

كما  والمبتكرة،  اإلبداعية  األفكار  وتتبنى  الواحد،  الفريق  بروح 

قدراتهم  تطوير  للموظفين  تتيح  التي  بالفرص  غنّية  بيئة  إنها 

»المؤسسة غنّية بالفرص التي ترتقي 
بالموظفين وتطور قدراتهم«

سوزان أسيتا
مدير الجودة والسالمة في دبي والشارقة

مــن الوجــوه الجديــدة فــي مواصــالت اإلمــارات، لكنهــا ســرعان مــا بــرزت ووجــدت 
ومحليــًا،  خارجيــًا  المتنوعــة  خبراتهــا  توظيــف  خــالل  مــن  مهمــًا  مكانــًا  لنفســها 
ونجاحاتهــا المتتاليــة أثنــاء عملهــا فــي معهــد مواصــالت اإلمــارت للســياقة، والتــي 
أســهمت فــي جعــل المعهــد وجهــة مرموقــة ومعروفــة مــن وجهــات التدريــب علــى 

الســياقة فــي دبــي خاصــة والدولــة بشــكل عــام.

نــــشــــأت فـــــي أســـتـــرالـــيـــا، 
مؤسساتها  فــي  ــت  ودرسـ
مختلف  ــي  فـ الــتــعــلــيــمــيــة 
الــــــمــــــراحــــــل الـــــدراســـــيـــــة 
األســــــاســــــيــــــة، وتـــابـــعـــت 
الـــدراســـة األكــاديــمــيــة في 
الــمــواصــالت  إدارة  مــجــال 
أما  الميكانيك،  وهندسة 
عــلــى الــصــعــيــد الــمــهــنــي؛ 
ــرة تــمــتــد لــــ 17 فـــلـــدّي خــب
سنة فى مجال المواصالت 
والـــنـــقـــل، حــيــث ســبــق لي 
ــعــدة وظــائــف  االلــتــحــاق ب
كّونت  بالمجال  صلة  ذات 
خبرتي فيه وزودتني بالكثير 
مـــن الـــمـــعـــارف الــمــتــنــوعــة 
وأتــاحــت لــي الــفــرصــة لبناء 

خبرات نوعية.

مهنيًا..
 بـــــــــدأت مـــســـيـــرتـــي فــي 
أســـتـــرالـــيـــا؛ حـــيـــث عــمــلــت 
والتشغيل  للتدريب  كمدير 
ثم  فيوليا،  مــواصــالت  في 
إلى دولة اإلمارات  انتقلت 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة، والــتــي 
أتــيــحــت لـــي فــيــهــا فــرصــة 
تاكسي  بمؤسسة  العمل 
دبــــــي كـــمـــديـــر لـــلـــتـــدريـــب 
لعدة  الــســائــقــيــن  وتــأهــيــل 
2007 عــام  منذ  ســنــوات، 

بعد  ألنــتــقــل   ،2013 إلـــى 
ــز تــنــظــيــم  ــركـ ــى مـ ــ ــك إلـ ــ ذلـ
ــارات األجــــرة  ــيـ ــسـ الــنــقــل بـ
فــي أبــوظــبــي »تــرانــســاد« 
تــدريــب  كــأخــصــائــي  للعمل 
لــمــدة وجـــيـــزة، وذلــــك ما 
قبل  و2014،   2013 بــيــن 
النهضة  بــمــركــز  ألــتــحــق  أن 
ــتــدريــب لــلــعــمــل كــمــديــر  ــل ل
2014 عـــام  مــنــذ  تنفيذي 
بــــدأت  ثــــم   ،2015 ــى  ــ ــ إل
مــســيــرتــي مـــع مــواصــالت 
التحقت  عندما  ــارات،  اإلمــ
بها في عام 2015 بمنصب 
ــيـــس وحـــــدة الــتــخــطــيــط  رئـ

وإعداد المناهج.

نبذة شخصية

أســـتـــرالـــيـــا؛ حـــيـــث عــمــلــت 
والتشغيل  للتدريب  كمدير 
ثم  فيوليا،  مــواصــالت  في 
إلى دولة اإلمارات  انتقلت 

مهنيًا..
 بـــــــــدأت مـــســـيـــرتـــي فــي 
أســـتـــرالـــيـــا؛ حـــيـــث عــمــلــت 

إلى دولة اإلمارات  انتقلت 
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اإلمارات لعام 2018، كما نلت جائزة مواصالت اإلمارات للريادة 

في العام نفسه، عالوًة على جائزة دبي للخدمة المتميزة.

 تم تكليفك مؤخرًا بمهام مدير الجودة والسالمة في 
دبي والشارقة، ما طبيعة عملك الجديدة (مكتبي أم 

ميداني) وما أبرز المهام التي تقومين بها؟
على  والــمــيــدانــي  المكتبي  العمل  تتضمن  الــجــديــدة  مهامي 

بالسالمة  التوعوية  البرامج  خطة  إعــداد  تشمل  إذ  ســواء،  حد 

التشغيلية  الخطة  وتحديث  إعــداد  في  والمشاركة  وتنفيذها، 

الرئيسية  األداء  ومؤشرات  األهــداف  وضع  مع  المنطق،   في 

إدارة  وخــطــة  للمؤسسة  االستراتيجية  الخطة  مــن  المنبثقة 

الجودة والصحة والسالمة والبيئة، وأيضًا المشاركة في إعداد 

الموازنة السنوية للمنطقة بما يتوافق مع توجهات إدارة الجودة 

والصحة والسالمة والبيئة، والمشاركة في تحديد خطة القوى 

العاملة بالتنسيق مع إدارة الجودة والصحة والسالمة والبيئة، 

مع ضمان التوافق مع السياسات واإلجراءات الداخلية المعمول 

بها في المؤسسة، عالوًة على متابعة تحقيق مؤشرات األداء، 

وإدارة  العمل،  لفريق  والتطوير  التدريب  خطط  وتنفيذ  وإعــداد 

 %70 النظري  الفحص  النجاح في  نسبة  زيــادة  أثمر  الذي  األمر 

بالمعهد.

 بصفة عامة؛ كيف ترين تطور واقع العمل والخدمات 
ظل  في  المتاحة  والمرافق  المعهد  في  المقدمة 

المنافسة الحادة في هذا المجال؟ 
للحفاظ على المنجزات الكبيرة المتحققة خالل السنوات القليلة 

الماضية والتي تشكل عمر المعهد؛ البد دائمًا من دراسة السوق 

التوجهات  أحــدث  على  والوقوف  نفسه،  المجال  في  الخارجي 

وتبني أفضل الممارسات، وكل ما من شأنه زيادة نسبة النجاح 

التسويق  المتعاملين فضاًل عن العمل على  وتقليل مالحظات 

بشكل جيد، إلى جانب الحفاظ على الرضا الوظيفي لدى طاقم 

العاملين في المعهد ذلك أن المورد البشري هو مفتاح النجاح 

ألي مؤسسة.

بصفة  عليها  حــصــلــِت  ــز  جــوائ أو  مــن شــهــادات  هــل   
شخصية أو لصالح المعهد؟

بمواصالت  للسالمة  سفيرًا  اختياري  ســروري  دواعــي  من  كــان 

سيتم  التي  المقاالت  محتوى  إنشاء  إلــى  إضافة  الفريق،  أداء 

األخرى  والمنشورات  والكتيبات  اإلخبارية  النشرات  في  نشرها 

المدارس  إدارات  لمختلف  ميدانية  زيارات  وتنظيم  للمتعاملين، 

لتعزيز ثقافة السالمة والحفاظ على عالقات قوية مع مختلف 

المعاهد الحكومية والمعاهد الخاصة وممثلي وسائل اإلعالم.

 هل من هوايات أو اهتمامات شخصية أخرى؟
أحب القراءة واالطالع، كما أهوى السفر.

هذا  ختام  في  المؤسسة  لموظفي  رسالة  من  هل   
الحوار؟

أحث جميع الزمالء على التميز  في أداء المهام، وأدعوهم إلى 

العمل بال توقف على رفع درجة الوعي والجودة، السيما لدى 

السائقين الذين يشكلون النسبة األكبر من موظفي المؤسسة، 

وذلك لتعزيز مستويات السالمة وتقليل نسبة الحوادث، وصواًل 

إلى بلوغ القيم المستهدفة لدى المؤسسة.

في الميدان

أحث جميع الزمالء 
على التميز  في أداء 
المهام، وأدعوهم 

إلى العمل بال توقف 
على رفع درجة 
الوعي والجودة.

للحفاظ على المنجزات 
الكبيرة المتحققة في 

المعهد؛ البد دائمًا 
من دراسة السوق 

الخارجي في المجال 
نفسه، والوقوف 

على أحدث التوجهات 
وتبني أفضل 
الممارسات.

بيئة العمل في 
مواصالت اإلمارات 

هي بيئة عمل جيدة، 
تمتاز بروح الفريق 

الواحد، وتتبنى األفكار 
اإلبداعية والمبتكرة.
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الخير  لتحقيق  األولـــى  بالدرجة  لإلنسانية  بالعطاء  يعنى  نهج 

والسالم في العالم.

وأشــادت صقر بجهود ومــبــادرات أســرة مواصالت اإلمــارات في 

هذا الجانب ومن خالل مبادئ المسؤولية االجتماعية، مؤكدة بأن 

المجتمعي  والتالحم  العطاء سيتواصل  بأن  العهد  يجدد  الجميع 

أكثر تماسكًا وفاعلية،  واإلنساني في مجتمع اإلمــارات سيكون 

وتحديدًا في يوم زايد للعمل اإلنساني وبالتعاون مع المؤسسات 

دار  جمعية  مع  اإلمــارات  مواصالت  أطلقت  الدولة  في  الخيرية 

صندوق   500 بتقديم  تعنى  والتي  فرحة«  »العيد  مــبــادرة  البر 

كسوة العيد لألسر المتعففة، لتخفيف أعباء شراء المستلزمات 

لفضيلة الشيخ خالد إسماعيل، كما تم توزيع سلٍل غذائية ألسر 

السائقين في المنطقة الشمالية بمناسبة يوم األسرة العالمي، 

والتراحم  التواصل  روح  لبث  سنويًا  تقام  فعالية  ضمن  وذلــك 

الفعاليات على  امتدت  الكثير، حيث  الموظفين، وغير ذلك  بين 

زايد  يوم  ذروتها في  بلغت  لكنها  المبارك  رمضان  امتداد شهر 

للعمل اإلنساني.

المزيد في يوم زايد للعمل اإلنساني 

البرامج  من  مجموعة  تنفيذ  على  اإلمـــارات  مواصالت  حرصت 

والمبادرات اإلنسانية والمجتمعية بالتزامن مع يوم زايد للعمل 

اإلنساني والذي يأتي تحت شعار: »حب ووفاء.. لزايد العطاء«، 

ويصادف 19 رمضان من كل عام.

الخدمات  لــدائــرة  التنفيذي  المدير  صقر  محمد  حنان  وقــالــت 

المؤسسية بمواصالت اإلمارات، في يوم زايد للعمل اإلنساني 

غرسها  التي  والعطاء  الــوفــاء  قيم  وترسيخ  تقدير  على  نعمل 

الشيخ زايد طيب الله ثراه في قلوب شعب اإلمارات والمقيمين 

مشرفة  مواقف  سجل  قد  التاريخ  أن  إلى  مشيرة  أرضها،  على 

داخل  مكان  كل  في  منتشرة  البيضاء  أياديه  وآثــار  زايــد،  للشيخ 

الدولة وخارجها، معربة بأن االحتفاء بهذا اليوم يخلد ذكرى رحيل 

رائد اإلنسانية والعمل الخيري رحمه الله.

وأضافت بأن المؤسسات واألفراد الزالوا يواصلون المسيرة التي 

والتضحية  اإلخــالص  معاني  تجسيد  من خالل  الخير،  زايد  بدأها 

اإلنجازات  وتتوالى  المحتاجين،  لكل  والجود  والعطاء  للوطن، 

اإلنساني  العمل  صعيد  على  الدولة  تحققها  التي  والنجاحات 

والخيري محليًا وإقليميًا وعالميًا، والتي أهلتها وبقيادة صاحب 

حفظه  الــدولــة  رئيس  نهيان  آل  ــد  زاي بــن  خليفة  الشيخ  السمو 

الله، ألن تتبوأ الصدارة في دعم العمل اإلنساني وفي تقديم 

المساعدات واإلعانات لكل دول العالم، كما أن اختيار عام 2019

عامًا للتسامح يعد من أهم الدالئل التي تؤكد سير الدولة على 

الفعاليات على  امتدت  الكثير، حيث  الموظفين، وغير ذلك  الفعاليات على بين  امتدت  الكثير، حيث  الموظفين، وغير ذلك  الفعاليات على بين  امتدت  الكثير، حيث  الموظفين، وغير ذلك  بين 

زايد  يوم  ذروتها في  بلغت  لكنها  المبارك  رمضان  امتداد شهر 

البرامج  من  مجموعة  تنفيذ  على  اإلمـــارات  مواصالت  حرصت 

والمبادرات اإلنسانية والمجتمعية بالتزامن مع يوم زايد للعمل 

اإلنساني والذي يأتي تحت شعار: »حب ووفاء.. لزايد العطاء«، 

الخدمات  لــدائــرة  التنفيذي  المدير  صقر  محمد  حنان  وقــالــت 

المؤسسية بمواصالت اإلمارات، في يوم زايد للعمل اإلنساني 

غرسها  التي  والعطاء  الــوفــاء  قيم  وترسيخ  تقدير  على  نعمل 

الشيخ زايد طيب الله ثراه في قلوب شعب اإلمارات والمقيمين 

مشرفة  مواقف  سجل  قد  التاريخ  أن  إلى  مشيرة  أرضها،  على 

تغطية

والمبادرات  البرامج  من  العديد  المتنوعة  الفعاليات  وشملت 

إلى  الصائمين،  بإفطار  التكفل  أهمها  والمجتمعية  اإلنسانية 

الغذائية  الوجبات  لتوزيع  أمـــان«  »رمــضــان  حملة  رعــايــة  جانب 

»العيد  مــبــادرة  وتنفيذ  اإلفــطــار،  موعد  قبيل  السائقين  على 

فرحة« الخاصة بتقديم صندوق كسوة العيد لألسر المتعففة، 

تستدعي  التي  الداخلية  الرمضانية  الفعاليات  من  عدد  ورعاية 

تنظيم  منها  الــروحــانــيــة،  ــواءه  أجــ وتــعــزز  الفضيل،  الشهر  قيم 

الكريم«  الشهر  »فضائل  بعنوان  ومحاضرة  الرمضانية،  المآدب 

حصاد إنساني ومجتمعي الفت 
في الموسم الخامس من »هل هالله«

تأكيدًا على ثقافة المؤسسة وقيم موظفيها في 
شهر رمضان المبارك

للمواســم  واســتمرارًا  المجتمعيــة،  المســؤولية  مجــال  فــي  اإلمــارات  مواصــالت  نهــج  مــع  تماشــيًا 
الســابقة؛ شــهد الموســم الخامــس مــن مبــادرات »هــل هاللــه« تنظيــم الكثير مــن الفعاليــات المجتمعية 
والدينيــة فــي مختلــف مواقــع المؤسســة وفروعهــا ومحطاتهــا احتفــاًء بشــهر رمضــان المبــارك، وذلــك 

بالتعــاون والتنســيق مــع مؤسســات وجمعيــات خيريــة قدمــت دعمــًا متميــزًا ألنشــطة المؤسســة.

حنان صقر: »اختيار عام 
2019 عامًا للتسامح 

من الدالئل التي تؤكد 
سير الدولة على نهج 

العطاء لإلنسانية 
لتحقيق الخير والسالم 

في العالم«.

»العيد فرحة« مبادرة 
إلدخال الفرحة في 
قلوب 500 أسرة 
متعففة في عيد 

الفطر السعيد.

201937يوليو 36



لقلوبهم  الفرحة  وإدخــال  المحتاجة،  األسر  كاهل  عن  والمالبس 

1,200 صائم  بإفطار  التكفل  إلى جانب  السعيد،  الفطر  في عيد 

من المسلمين في الدولة، وإقامة مأدبة إفطار أخرى تجمع 500

سائق من المؤسسة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.

من  المؤسسية،  الخدمات  لــدائــرة  التنفيذي  المدير  ــادت  وأفـ

خالل  المؤسسة  نفذتها  التي  األخــرى  المجتمعية  الــمــبــادرات 

الــعــام رعــايــة حملة »رمــضــان أمـــان« التي تنفذها  رمــضــان هــذا 

خالل  من  التوالي  على  الثامن  للعام  الخيرية  اإلحسان  جمعية 

قبل  السائقين  على  تــوزع  التي  الــوجــبــات  نقل  خــدمــات  توفير 

نشر  إلى  باإلضافة  الدولة،  اإلفطار في مختلف مناطق  موعد 

التواصل  مواقع  على  المؤسسة  حسابات  في  إعالمية  مــواد 

زايد  التاريخية واإلنسانية للشيخ  االجتماعي، تتضمن المقوالت 

طيب الله ثراه عن التسامح في مختلف المحافل والمناسبات، 

البذل  الــتــي تعكس قيم  ــادرات  ــمــب وال الــمــشــاريــع  مــن  وغــيــرهــا 

والعطاء والتسامح لدى أسرة مواصالت اإلمارات.

تغطية

قامت المؤسسة 
برعاية حملة »رمضان 
أمان« التي تنفذها 

جمعية اإلحسان 
الخيرية للعام الثامن 

على التوالي.

عروض حصرية بمناسبة العيد

..وبمناسبة عيد الفطر السعيد؛ كشف عبدالله المدحاني مدير المعهد مواصالت 

العيد،  حلول  مع  بالتزامن  حصرية  عــروض  المعهد  إطــالق  عن  للسياقة،  اإلمــارات 

التطوير  خالل  من  الخدمات  أفضل  تقديم  على  المؤسسة  حرص  إطار  في  وذلك 

المستمر للخدمات، وتقديم أفضل العروض والمزايا للمتعاملين، األمر الذي يعكس 

مكانة المؤّسسة كأّول معهد حكومي لتقديم خدمات تعليم السياقة بإمارة دبي، 

السياقة  تعليم  لخدمات  المشّرعة  الجهة  والمواصالت  الطرق  هيئة  مع  بالتعاون 

في إمارة دبي.

رمضان أمان.. للعام الثامن على التوالي 

التي  أمـــان«،  شاركت مــواصــالت اإلمـــارات في حملة »رمــضــان 

التوالي  على  الثامن  للعام  الخيرية  اإلحــســان  جمعية  تنظمها 

بهدف الحد من حوادث الطرق وقت اإلفطار، وذلك من خالل 

مشاركة مجموعة من موظفي مواصالت اإلمارات ضمن فريق 

بأهمية  للتوعية  ومنشورات  خفيفة  وجبات  بتوزيع  المتطوعين 

الحد من السرعات، وااللتزام بقواعد السير والمرور على سائقي 

الدولة،  أنحاء  مختلف  في  المرورية  التقاطعات  في  المركبات 

تنفيذ  على  حرصها  مــن  انــطــالقــًا  المؤسسة  مــشــاركــة  وتــأتــي 

وتطبيق التزاماتها المؤسسية في مجال المسؤولية المجتمعية 

تجاه المجتمع والموظفين، وتجسيد القيم النبيلة وروح العطاء. 

الحكومي  االتــصــال  إدارة  مــديــر  محمد  عبدالله  السيد  وقـــال 

ــارات، إن مــواصــالت اإلمـــارات وفــي إطــار دعم  بمواصالت اإلمـ

الفعاليات المجتمعية حرصت خالل الشهر الفضيل على تقديم 

الرعايات لصالح عدد من المؤسسات في الدولة من بينها حملة 

»رمضان أمان« التي تطلقها جمعية اإلحسان الخيرية بعجمان، 

من  يتم  والتي  الحملة  أهــداف  لدعم  النقل  خدمات  توفير  عبر 

من  كــاًل  في  إفطار  وجبة  ألــف  و500  مليون  توزيع  تم  خاللها 

الى  باإلضافة  ُعمان،  البحرين،  الكويت،  السعودية،  ــارات،  اإلمـ

األردن والبوسنة ومصر.

رعاية 3 فعاليات رمضانية

ــرص مـــواصـــالت اإلمــــــارات عــلــى تــعــزيــز مفهوم  ــار حـ ــي إطــ وفـ

من  عــدد  برعاية  المؤسسة  قــامــت  المجتمعية؛  المسؤولية 

الفعاليات المقامة في شهر رمضان المبارك في مختلف أنحاء 

التسويق،  إدارة  البلوشي مدير  السيد عارف  أفاد  الدولة، حيث 

المسؤولية  برامج  دعم  على  حرصها  إطار  وفي  المؤسسة  بأن 

المجتمعية والمبادرات والفعاليات المنفذة من قبل متعامليها، 

قامت بتقديم الرعاية لعدد من البرامج والفعاليات خالل الشهر 

الفضيل، والتي تهدف إلى تعزيز مفاهيم العطاء والخير وتجسيد 

الرمضانية«  التسامح  »بطولة  ومنها  والتالحم  التكاتف  قيم 

الرعاية  تقديم  إلى  إضافة  والتعليم،  التربية  وزارة  تنظمها  التي 

قبل  من  المقامة  الرمضانية«  الشرطة  »كلية  لبطولة  والدعم 

زايد  لمؤسسة  الرعاية  تقديم  جانب  إلى  أبوظبي،  شرطة  كلية 

العليا ألصحاب الهمم.

العام  بداية  استطاعت منذ  المؤسسة  أن  إلى  البلوشي  وأشار 

الحالي تقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية ألكثر من 15 حدثًا 

2.44 بإجمالي  االمـــارات  مواصالت  متعاملي  قبل  من  منفذًا 

مليون درهم، مشيرًا إلى أن خطة برامج المسؤولية المجتمعية 

تعكس التزام المؤسسة بتحقيق التكافل االجتماعي واإلنساني 

الذي يصب في ضمان السعادة للمجتمع، ويترجم في الوقت 

الرشيدة  القيادة  لها  تدعو  التي  والعطاء  اإلنسانية  نفسه قيم 

لدولة اإلمارات.
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تغطية

القرارات  على  االعتراض  إجــراءات  مختصر  بشكل  المقال  هذا  في  نتناول 

رقم  االتحادي  القانون  للضرائب، حيث نص  االتحادية  الهيئة  الصادرة من 

(7) لسنة 2017 في شأن اإلجراءات الضريبية على مجموعة من اإلجراءات 

إجراء  أي  مراعاة  يترتب عدم  بحيث  تسلسلي  بشكل  مراعاتها  يجب  التي 

عدم قبول اإلجراء الالحق:

أواًل: تبدأ هذه اإلجراءات بطلب إعادة النظر:

حيث يكون ألي شخص التقدم بطلٍب إلى الهيئة إلعادة النظر في أي قراٍر 

صدر عنها بشأنه سواء كان إلعادة النظر في القرار كله أو جزء منه على أن 

يكون الطلب مسببًا، وذلك خالل عشرين يوم عمل من تاريخ تبليغه القرار.

فيه  والبت  الشروط  المستوفي  النظر  إعادة  بدراسة طلب  الهيئة  تقوم 

وعلى  الطلب،  استالم  تاريخ  من  عمل  يــوم  عشرين  خــالل  مسبب  بقرار 

الهيئة تبليغ مقدم الطلب بقرارها خالل خمسة أيام عمل من تاريخ صدور 

القرار.

وفي حال عدم قبول أصحاب المصلحة القرار الصادر من الهيئة بشأن طلب 

إعادة النظر أعاله، فإنه يجب البدء بالمرحلة التالية وهي:

تم  حيث  الضريبية  المنازعات  فض  لجنة  إلى  االعتراض  تقديم  ثانيًا: 

تشكيل مجموعة من اللجان خالل عام 2019:

إجراءات تقديم االعتراض:

النظر خالل  إعــادة  الهيئة في شأن طلب  قــرار  - يقدم االعتراض على   1

عشرين يوم عمل من تاريخ التبليغ.

2 - ال يقبل االعتراض المقدم للجنة في الحاالت اآلتية:

أ- إذا لم يتم تقديم طلب إعادة النظر للهيئة ابتداًء.

ب- إذا لم يتم سداد الضريبة والغرامات المعترض عليها.

إجراءات اللجنة:

1 - تقوم اللجنة بدراسة االعتراض المقدم إليها والبت فيه خالل عشرين 

يوم عمل من تاريخ استالم االعتراض.

2 - للجنة تمديد أجل البت في االعتراض لمدة ال تزيد على عشرين يوم 

عمل إضافية بعد انتهاء المدة الواردة في البند (1) من هذه المادة إذا 

رأت أسبابًا معقولة لغايات البت في االعتراض.

3 - تقوم اللجنة بإبالغ مقدم االعتراض بالقرار الصادر عنها خالل خمسة 

أيام عمل من تاريخ صدوره.

الضريبة  إذا كان مجموع  نهائيًا في شأن االعتراض  اللجنة  يعتبر قرار   -  4

المستحقة والغرامات اإلدارية المحددة بموجبه ال يجاوز مئة ألف درهم.

5 - في جميع األحوال؛ ال تقبل دعاوى المنازعات الضريبية أمام المحكمة 

المختصة إذا لم يتم االعتراض أمام اللجنة ابتداًء.

اللجنة  الصادر من  القرار  المصلحة والهيئة  وفي حال عدم قبول أصحاب 

أعاله، فيجب االنتقال إلى الخطوة التالية: 

ثالثًا: الطعن أمام المحاكم

إجراءات الطعن أمام المحاكم:

للهيئة وللشخص الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خالل 

عشرين يوم عمل من تاريخ تبليغ المعترض بقرار اللجنة.

يكون الطعن أمام المحكمة المختصة في المادتين اآلتيتين:

أ- االعتراض على قرار اللجنة بشكل كلي أو جزئي.

وفقًا ألحكام  لها  مقّدم  اعتراض  بشأن  اللجنة  من  قــرار  صــدور  عدم  ب- 

هذا القانون.

والخاضعين  المصلحة  أصحاب  على  يجب  أنه  عليه  التأكيد  نود  ما  ختامًا؛ 

للضريبة والمتأثرين بقرارات الهيئة االتحادية للضرائب أن يلتزموا بإجراءات 

ومواعيد االعتراض والطعن على قراراتها كي يستفيدوا من هذه الوسائل 

واللجان  للقضاء  اللجوء  للمتضررين  الفرصة  لمنح  المشرع  نظمها  التي 

المعنية لرفع الضرر وتصحيح أي خطأ.

المنازعات الضريبية

اإلدارة

شريع
والت

 

إعداد : محمود عبد المنعم عبد الجواد
السكرتير األول
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كما أطلقت مواصالت اإلمارات حملة إرشادات 

توعوية في عدد من مواقع المؤسسة موجهة 

للمجتمع عامًة والسائقين خاصة قبيل استقبال 

شهر رمضان المبارك واستمرت خالله، ركز فيها 

اآلمنة  القيادة  أجــل  من  التوعية  تقديم  على 

وتعزيز مستويات السالمة المرورية في الشهر 

أداء  على  حرصها  من  انطالقًا  وذلــك  الفضيل، 

أدوارها التوعوية الهادفة والقيام بمسؤولياتها 

المجتمعية.

البيئة  إدارة  مدير  عبدالقادر  ُشكر  خالد  وأوضح 

ــمــواصــالت  والـــســـالمـــة والـــصـــحـــة الــمــهــنــيــة ب

اإلمارات؛ أن المؤسسة تحرص كل عام مع قرب 

حلول شهر رمضان المبارك على تذكير السائقين 

وحسابات  والمطويات  المحاضرات  خــالل  من 

الــتــواصــل االجــتــمــاعــي والـــرســـائـــل الــمــبــاشــرة 

بــشــروط وســلــوكــيــات الــســالمــة عــلــى الــطــرق، 

مبينًا  اآلمــنــة،  الــقــيــادة  بمتطلبات  وتوعيتهم 

آالف  توزيع  العام  لهذا  المبادرات  أهم  أن من 

المطويات على سائقي المؤسسة تحت عنوان 

رمضان«  شهر  في  اآلمنة  القيادة  »إرشـــادات 

والتي صدرت بثالث لغات (العربية واإلنكليزية 

التوضيحية  الــرســوم  على  واحــتــوت  واألوردو) 

مع اإلرشادات التوعوية الالزمة، وذلك بهدف 

تشجيع السائقين على التقيد بتلك اإلرشادات 

وضمان أعلى مستويات األمان والسالمة لهم 

وللمنقولين ومستخدمي الطريق أثناء القيادة 

في الشهر الفضيل.

قام  إذ  ذلــك؛  على  التوعية  جهود  تقتصر  ولم 

بتنظيم  للسياقة  اإلمـــارات  مــواصــالت  معهد 

مشروع مشترك مع هيئة الطرق والمواصالت 

الصيام،  أثناء  بالقيادة اآلمنة  السائقين  لتوعية 

وتولى المعهد تقديم تدريب توعوي لسائقي 

إمــارتــي دبــي والــشــارقــة، كما  المؤسسة فــي 

أثــنــاء شهر  اآلمــنــة  »الــقــيــادة  برنامج  تنفيذ  تــم 

بالتعاون  السائقين«  وإجهاد  المبارك  رمضان 

إضافًة  للتدريب،  اإلمــارات  مواصالت  مركز  مع 

إلى التنسيق مع مديرية المرور والدوريات في 

للسائقين  تدريبي  برنامج  لتنفيذ  العين  منطقة 

توعية  أيــضــًا  وجــرى  الشهر،  خــالل  القيادة  عــن 

سائقي إدارة المنافذ والمطارات برأس الخيمة 

عن الصحة والسالمة المهنية وكيفية القيادة 

اآلمنة في شهر رمضان المبارك.

يــذكــر أن الــمــؤســســة وفــــرت شــبــكــة تــواصــل 

وقنوات اتصال داخلية تحقق انسيابية وسهولة 

وصول الرسائل الطارئة والمهمة إلى سائقيها 

15,605 عــددهــم  بلغ  والــذيــن  مباشر  بشكل 

دوري  بشكل  المؤسسة  تعنى  حيث  سائقين، 

المحيطة  بــالــظــروف  ترتبط  ــادات  إرشــ بتقديم 

مــنــهــا تــقــلــبــات حــالــة الــطــقــس، أو غــيــرهــا من 

عاجل  بشكل  تحذيرهم  تستلزم  التي  الظروف 

في  ــان  واألمـ السالمة  معايير  أعلى  لتحقيق 

القيادة.

وفرت المؤسسة 
شبكة تواصل مباشرة 

مع سائقيها الذين 
بلغ عددهم 15,605

سائقين

إرشادات لتعزيز القيادة اآلمنة في رمضان 
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وإللقاء المزيد من الضوء على مسيرته الواعدة كرائٍد من رواد التميز 

في المؤسسة؛ التقينا سعود عبدالرحمن النعيمي مدير المالية في 

اإلمارات الشمالية، فكان هذا الحوار الذي شاركنا فيه جانبًا مهمًا من 

مسيرته المهنية والشخصية..

 حبذا لو نبدأ بقصتك مع مواصالت اإلمــارات؛ متى كان 
السلم  في  تطوركم  كــان  وكيف  للمؤسسة،  انتسابكم 

الوظيفي؟
المالية  الــشــؤون  قسم  رئيس  بوظيفة   2014 فــي  االنتساب  كــان 

واإلدارية بفرع المنطقة الوسطى، وأصبحت في فبراير 2019 مدير 

المالية في اإلمارات الشمالية وفق الهيكله الجديدة في المؤسسة.

 كيف ترون بيئة العمل في المؤسسة؟ وما أبرز سماتها؟ 
أنظر إلى بيئة العمل في المؤسسة على أنها بيئة إيجابية لمن بحث 

عن اإليجابية وتعليمية أيضًا؛ ففيها كافة األنشطة التي قد يمارسها 

وهي  والفنية،  والميدانية  ــة  اإلداريـ الجوانب  كافة  فــي  الموظف 

المؤسسة  إلــى  المنتسبين  مــهــارات  بصقل  مجموعها  في  تسهم 

وتنمي شخصياتهم نحو األفضل.

أهم  ما  المؤسسة؛  في  السابقة  مهامكم  تأدية  خــالل 
المنجزات والتطورات البارزة التي قمتم بها حتى اآلن؟

التطور بنظري يبدأ بساسية التحسين المستمر وذلك وفق طبيعه 

بالتدرج في اقتراح أبسط الحلول وأسرعها، وتلك  مهام عملي، أي 

أعمد  وكــذلــك  العمل،  فريق  مــع  تطبيقها  أفضل  التي  المنهجية 

بآرئهم  آخذ  ما  وكثيرًا  العمل،  فرق  واستشارة  التواصل  تكثيف  إلى 

تواكب  إجـــراءات  عــدة  تحسين  تم  فقد  لذلك  وكنتيجة  المطروحة، 

التغيير السريع الذي تشهده المؤسسة.

»ال مجال للتقاعس أو الكسل في بيئة عمل نشيطة
 ذات سقف توقعاٍت عاٍل«

سعود عبدالرحمن النعيمي
مدير المالية في اإلمارات الشمالية

يعتبــر ضيــف هــذا العــدد مــن القيــادات الشــابة التــي أثبتــت نفســها وتميزهــا، وفرضــت حضورهــا الالفــت 
ــا  ــادة العلي ــال ثقــة القي ــذ نحــو خمــس ســنوات، إذ ســرعان مــا ن ــذ انتســابه ألســرة مواصــالت اإلمــارات من من
للمؤسســة، حتــى تمــت ترقيتــه مؤخــرًا لمنصــب مديــر مالــي علــى وقــع التحــول االســتراتيجي الــذي تشــهده 

مواصــالت اإلمــارات..

أعمد إلى 
تكثيف التواصل 
واستشارة فرق 
العمل، وكثيرًا 
ما آخذ بآرئهم 

المطروحة.

بطاقة شخصية
نــشــأت فــي إمــــارة عــجــمــان ودرســــت فــي مــدارســهــا 

درجــة  حتى  األكــاديــمــي  تأهلي  وأكــمــلــت  الحكومية، 

االستراتيجية  بتخصص  األعمال  إدارة  في  الماجستير 

من كلية األفق الجامعية. 

2006 المهنية؛ فقد بدأت منذ عام  أما عن مسيرتي 

بالمتعاملين،  عــنــايــة  كمنسق  اإلمــــــارات،  بــريــد  فــي 

بداية  في  الجامعية  دراستي  عملي  أثناء  واستكملت 

بــمــواصــالت اإلمــــارات  الــتــحــقــت  2013، وبــعــد ذلـــك 

بوظيفة رئيس قسم الشؤون المالية واإلدارية.

إيجابيًة  قيمًة  يضيف  مــا  هــي  ــدّي  ل الــهــوايــات  أفضل 

الذاتية،  والتنمية  الــقــراءة  مثل  حياتي،  وثقافية إلى 

والسفر والتعرف على معالم الدول وتاريخها، وكذلك 

حيث  الرياضة،  إلى  إضافة  الجبلية  المناطق  اكتشاف 

كما  الرياضية،  لألنشطة  وقــت  تخصيص  على  أحــرص 

الــفــراغ مــع العائلة أو األصــدقــاء  أحــب قــضــاء أوقـــات 

وأنا على يقين بأن أفضل استثمار لوقت اإلنسان هو 

قضاؤه مع العائلة واألسرة واألقارب. 

هل تشعرون بالرضا من حيث تحقيق أهدافكم المرحلية؟ 
وهل ثمة تحديات تواجهكم؟

البد أن يشعر كل موظف بالرضا بعد إنجاز كل مهمة وخاصة اذا 

كانت كبيرة، وأكبر رضا أناله عندما أطمئن بأن األجر الشهري لكل 

موظف تحت مسؤوليتي ال يتأخر وال ينقص منه لخطأ أو تقصير، 

السيما فئة األجور البسيطة، حيث ثمة أسرة تتنظر من الموظف 

رواد التميز

أفضل الهوايات 
لدّي هي ما يضيف 

قيمًة إيجابيًة 
وثقافية إلى حياتي.
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سواء  عليها  حصلتم  التي  والتكريمات  الجوائز  أهــم  ما 
لصالح  الجماعية  الــجــوائــز  أو  شخصية  بصفة  الــجــوائــز 

الوحدات التنظيمية التي عملتم بها؟
الجوائز الشخصية كانت بدايًة من التخرج من برنامج القيادات الشابة، 

حيث أسهم البرنامج في تطوير وإبراز الفئة اإلشرافية المشاركة في 

البرنامج ومنحها مؤهل عملي متميز يمهد أمامها الطريق الستالم 

مهام أكبر، إضافًة لفئة التفوق الدراسي وبرنامج نجوم، أما الجوائز 

جائزة  في  األول  المركز  على  الفرع  حصول  منها  فأذكر  الجماعية 

الريادة لعام 2016، بجانب فوز الفرع بجائزة السالمة لست سنوات 

متواصلة، وغيرها من الجوائز التي تم نيلها بجهود فريق العمل.

حــبــذا لــو تــقــدمــون فــي بــضــع كــلــمــات رســالــة لموظفي 
المؤسسة نختتم بها هذا الحوار..

لألفضل،  وتطلعهم  تفاؤلهم  مــن  يــعــززوا  أن  الــزمــالء  مــن  أتمنى 

االستراتيجي  والتحول  التغيير  إلنــجــاح  معًا  تعاونهم  يرسخوا  وأن 

تغيير،  دون  بالجمود  تحسين  يوجد  فال  المؤسسة،  تشهده  الــذي 

والمؤسسات هي جزء مهم في المجتمع، ونجاحها وتكاملها يسهم 

في نمو وازدهــار دولتنا ويبدأ ذلك من جهد كل موظف بدون أي 

إنقاص من أهميته ودوره في ذلك.

ويحافظ  أدائــه  من  يحسن  وذلــك  الصبر،  بفارغ  مبلغ معيشتهم 

على سمعة المؤسسة، وأكبر تحدٍّ أواجه وفق مهامي الوظيفية 

هي السيطرة والضبط لألصول، حيث إن عدد األصول كبير ووعي 

بعض المستخدمين لها يزيد من المالحظات عليها.

تسلمتم منذ مدة مهامكم كمدير مالي في المنطقة 
الجديد،  التنظيمي  الهيكل  إلــى  التحول  ظــل  فــي  ج 
أبرز  وما  خططكم  ما  النقلة،  هذه  إلى  تنظرون  كيف 

التحديات التي تنتظركم؟ 
سريع،  بشكل  المتغير  عالمنا  في  منهما  البــد  والتغيير  النقلة 

أيضا ألنهما يحافظان على  التطور واستباقه ضروريان  ومواكبة 

المؤسسة ضمن المؤسسات الكبرى في الدولة، والتغيير يعيد 

بث النشاط والحيوية لدى الجميع فال مجال للتقاعس أو الكسل 

تعلمنا  وكذلك  عــاٍل،  توقعاٍت  وسقف  نشيطة  عمٍل  بيئة  في 

الوظيفة  مستوى  عال  كلما  أنــه  الرشيدة  قيادتنا  من  ولمسنا 

زادت المسؤولية المترتبة على الموظف وارتفع عدد من يعمل 

ألجلهم، لذلك فالتحديات موجودة وتجاوزها بالتعاون مع فريق 

يوفقنا  أن  الله  ونسأل  واضــح  وهــدف  برؤية  يعمل  الــذي  عمل 

لذلك.

أتمنى من الزمالء أن 
يعززوا من تفاؤلهم 
وتطلعهم لألفضل، 

وأن يرسخوا تعاونهم 
معًا إلنجاح التغيير 

والتحول االستراتيجي 
الذي تشهده 

المؤسسة.

كلما عال مستوى 
الوظيفة زادت 

المسؤولية المترتبة 
على الموظف وارتفع 
عدد من يعمل ألجلهم.

رواد التميز
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آفاق

والتي يجري إنتاجها من قبل شركة ساند ويفز التي تعتبر شريكًا 

رئيسًا لشركة ساند ستورم، علمًا بأن أول سيارة كهربائية سيتم 

عرضها في إكسبو 2020.

العزعزي أن سيارات مصنع ساند ستورم تعتمد في  وأوضحت 

إنتاجها على المعايير الخليجية بعد إجراء التجارب واالختبارات من 

شركة ألمانية معتمدة عالميًا، وستصل نسبة المكونات محلية 

التصنيع إلى 80 في المئة محليًا في غضون أربع سنوات.

الــنــواة  يــعــد  ــد ســـتـــورم«  الــعــزعــزي أن مصنع »ســان وأضـــافـــت 

األولى لبناء قاعدة صناعة السيارات في المنطقة التي بدورها 

السيارات  صناعة  قطاع  في  األجانب  المصنعين  ستستقطب 

والعمل  محليًا  الصناعة  قطاع  تنمية  على  يساعد  ما  بالدولة، 

على نقل التكنولوجيا والمعرفة في القطاع.

مجموعة  توظيف  في  بالفعل  بــدأت  الشركة  أن  إلى  وخلصت 

كبيرة من اإلداريين والطلبة من المواطنين والمواطنات، مؤكدة 

تخصيص 30 في المئة من الوظائف اإلدارية والفنية لمواطني 

الدولة بهدف إكسابهم الخبرة العملية في مجال الصناعة.

ووفًقا لحسابات الباحثين، ينبغي أن يتيح التصميم الجديد لطائرة 

»فالينج في« إمكانية نقل عدد مساوي لركاب طائرة »إيرباص 

إيه 350« لكن باستهالك وقود أقل بنسبة %20.

ــلـــوف  ــلــفــت الــتــقــنــيــة »رويـ ــروع جــامــعــة دي ــال رئـــيـــس مـــشـ ــ وقـ

التقليدية  الطائرات  إن، »نحن نستخدم  إن  فوس« لشبكة سي 

هذا  أن  يبدو  لكن  عقود،  منذ  وجناحين  أنبوب  من  المصممة 

الطاقة، وفي  ناحية استهالك  التصميم يواجه عقبة كبيرة من 

بين  التآزر  بعض  نقترحه  الــذي  الجديد  التصميم  يحقق  المقابل 

هيكل الطائرة والجناح. فيسهم هيكلها في رفع الطائرة بكفاءة 

أعلى مع الحد في الوقت ذاته من قوة السحب الهوائي«.

وقالت المديرة التنفيذية لشركة ساند ستورم، ماجدة العزعزي، 

أبوظبي  في  للسيارات  مصانعها  ثاني  إنشاء  تعتزم  الشركة  إن 

قريبًا على مساحة 150 ألف متر مربع، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 

75 ألف سيارة سنويًا.

الدفع  ذات  ــريــم«  »ال مركبة  أول  طــرح  عــن  الشركة  وكشفت 

بنهاية  والعربية  المحلية  األســواق  في  الصنع  إماراتية  الرباعي 

العام الجاري، مشيرًة إلى أن تدشين مركبة (S24)، من نوع بيك 

أب دبل كابين (غمارتين) بهدف تحقيق رؤية اإلمارات 2030.

وقـــالـــت الـــعـــزعـــزي، خـــالل مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي مــجــمــع دبــي 

في  تصنيعه  تم  إنتاج  خط  على  يحتوي  المصنع  إن  لالستثمار، 

تتميز  سينتجها  التي  السيارات  أن  كما  كامل،  بشكل  اإلمــارات 

في  الموجودة  العيوب  وتتجنب  وإماراتية  خليجية  بمواصفات 

السيارات األخرى التي ال تتناسب مع البيئة الصحراوية، كما أن 

أسعار السيارات تستهدف ذوي الدخل المتوسط.

في  مخصصًا  ســيــكــون  دبـــي  فــي  الــشــركــة  مصنع  أن  ــرت  وذكــ

الكهربائية  والسيارات  الطلب  تحت  السيارات  إلنتاج  المستقبل 

لكن الخطوط الجوية الهولندية الملكية »كيه إل إم« ارتأت أن 

تتبع نهًجا مختلًفا؛ إذ تعاونت مع إحدى الجامعات لتطوير طائرة 

تقع  لطائرة  جــذري  جديد  تصميم  إلى  والتوصل  في«  »فالينج 

مقاعد الركاب فيها داخل جناحيها، وهو تصميم يمكن أن يقلل 

من كمية استهالك الوقود الالزمة للرحالت بنسبة %20.

اختالف جذري

أعلنت شركة »كيه إل إم« يوم االثنين عن خططها للتعاون مع 

جامعة ديلفت للتقنية لتطوير تصميم طائرة فالينج في. وهو 

تصميم ال يضع الركاب في أجنحة الطائرة فحسب، بل ستتضمن 

الحقائب وخزانات الوقود أيًضا.

أول مصنع إلنتاج سيارات إماراتية 
طيارة »فالينج في« الجديدة تضم بمكونات محلية*

مقاعد المسافرين في جناحيها*

المصدر: 

ســيــارات  ــاج  ــت إلن مصنع  أول   *

إماراتية بمكونات محلية

مــوقــع »صحيفة  عــن  مــنــقــول 

أبريل   29 النشر:  تاريخ  الرؤية«، 

2019
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ــة/أول- ــامـ ــار-عـ ــبـ ــاد/أخـ ــصـ ــتـ اقـ

مــــصــــنــــع-إلنــــتــــاج-ســــيــــارات-

إماراتية-بمكونات-محلية

المصدر: 

* طيارة »فالينج في« الجديدة 

في  المسافرين  مقاعد  تضم 

جناحيها

ــن مـــوقـــع »مــرصــد  ــقــول عـ مــن

12 النشر:  تاريخ  المستقبل«، 

يونيو 2019

https://mostaqbal.

ae/flying-v-plane-

/passenger-seats-wings

»السيارات التي 
سينتجها المصنع تتميز 

بمواصفات خليجية 
وإماراتية وتتجنب 

العيوب الموجودة في 
السيارات األخرى التي 
ال تتناسب مع البيئة 

الصحراوية«.

الطائرة ثمرة التعاون 
بين الخطوط الجوية 
الهولندية الملكية 

»كيه إل إم« وجامعة 
ديلفت للتقنية.

شــهدت دبــي افتتــاح مصنــع »ســاند ســتورم« إلنتــاج أول ســيارة إماراتيــة بمكونــات محليــة تصــل إلــى 40
فــي المئــة، فيمــا ســيصل إنتاجــه خــالل المرحلــة األولــى إلــى 13 ألــف ســيارة ســنويًا، وكشــفت الشــركة عــن 

اعتزامهــا تصنيــع ســيارة كهربائيــة فــي اإلمــارات العــام المقبــل لتعــرض فــي معــرض إكســبو 2020.

ــرات صديقــة للبيئــة؛ ومنهــا اســتخدام  ــارات متنوعــة لتتوصــل إلــى ابتــكار طائ تجــري شــركات الطيــران اختب
شــركة »فيرجــن أتالنتيــك« مؤخًرا لنفايــات أعيــد تدويرها لتزويــد رحلــة تجاريــة بالوقــود، ودعمــت شــركتي 

ــرات كهربائيــة هجينــة. ــة لتطوير طائ »بوينــغ« و»جيــت بلــو« محاول
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ولكن الحركة تغيرت بعد تفعيل القدرة على االتصال بين السيارات، إذ 

ما  األخــرى،  السيارات  إلى  تنبيه  إشارة  توقفها  بمجرد  السيارة  أرسلت 

جعل سيارات المسار اآلخر تضبط سرعتها كي تتمكن سيارات المسار 

المتوقف من االنتقال بسهولة نحو المسار السليم.

تحسين التدفق المروري

ويؤكد الفريق على أن منح السيارات قدرًة االتصال يحسن تدفق حركة 

المرور بنسبة تصل إلى 35%، ما يشير إلى ضرورة تعاون شركات تطوير 

أنظمتها  بين  االتصال  انسيابية  لضمان  مًعا  القيادة  ذاتية  المركبات 

المختلفة.

وقال مايكل هي، الطالب الجامعي في كلية سانت جون في كامبريدج 

الجامعة  موقع  صحافي نشره  في بيان  التجربة،  خوارزميات  ومصمم 

مرتبطة  عديدة  مشكالت  تحل  أن  القيادة  ذاتية  السيارات  »بإمكان 

بالقيادة في المدن، لكن ينبغي وجود طريقة لتتصل بعضها مع بعض«.

وتأتي الدراسة كجزء من مشروع بحثي، أنجزه فريق من طلبة الجامعة 

منتصف العام الماضي، بإشراف األستاذة الجامعية أماندا بروك، من 

يسمح  »تصميمنا  بــروك إن  وقالت  الحاسوب؛  وتقنيات  علوم  قسم 

بإجراء مجموعة واسعة من التجارب العملية منخفضة التكلفة يمكن 

السيارات  تلك  القيادة. ولكي ُتستخَدم  السيارات ذاتية  تطبيقها على 

تفاعلها بعضها مع  الحقيقية، يجب معرفة كيفية  الطرق  بأمان على 

بعض مستقباًل لتحسين السالمة وتدفق حركة المرور«.

توجد طرق سريعة مجهزة بخطوط كهرباء عالية الجهد في السويد والواليات 

السيارات  أخرى لشحن  طريقة  عن  السويد  وكشفت  األمريكية،  المتحدة 

الكهربائية أثناء القيادة بواسطة قضبان مدمجة في أسفلت الطريق.

الحد من االنبعاثات

الخطوط  بواسطة  الكهربائية  السيارات  شحن  بأن  سيمنز  شركة  وعدت 

الكهربائية عالية الجهد ستخفض انبعاثات الكربون في المناطق التي ال 

تتوفر فيها سكك حديدية أو المناطق التي ال يمكن بناء سكك حديدية 

وقــوًدا  توفر  أن  الشركة-  -وفًقا لموقع  الطريقة  لهذه  ويمكن  فيها، 

بقيمة 22 ألف دوالر مقابل كل شاحنة تسير لمسافة 100 ألف كيلومتر.

التقنية المحدودة  الواقعية، إال أن المسارات المنفصلة ستضمن اختبار 

بطريقة تقلل الخطر على السائقين.

يتيح الطريق الذي يتوقع تدشينه العام المقبل اختصار وقت السفر بين 

القيادة بفضل  ذاتية  للسيارات  يوفر دعًما  النصف وهو  إلى  المنطقتين 

حساسات مدمجة تمتد على طول الطريق.

وقد يكون إنشاء بنى تحتية جديدة للطرق الخطوة التي تحتاجها الدول 

لتدشين سيارات ذاتية القيادة عالية الكفاءة ومفيدة.

تعاون

يظهر  فيديو  البريطانية، مقطع  كامبريدج  جامعة  مــن  فريق  نشر 

أسطول سيارات روبوتية صغيرة قادرة على تبديل مسار الطريق ذاتًيا 

أثناء التنقل في طريق ذي مسارين.

بعض  مع  بعضها  االتصال  بإمكانية  الصغيرة  السيارات  هذه  وتتمتع 

إلى  للتجارب-  -وفًقا  الميزة  هذه  وأدت  فاي،  واي  شبكة  بواسطة 

تحسين تدفق حركة المرور كثيًرا، ما يدفعنا إلى التفكير بضرورة تعليم 

المركبات ذاتية القيادة االتصال والتعاون بعضها مع بعض مستقباًل، 

لتحقيق أكبر قدرة من االستفادة من تقنية القيادة الذاتية.

إشارة تنبيه

بمسارين  طريق  على  تــدور  تجربتهم  في  السيارات  الباحثون  وتــرك 

دون أي اتصال بينها. ثم أوقفوا إحداها ما أدى إلى توقف عدد من 

سيارات  بين  كافية  مسافة  توفر  منتظرة  خلفها،  األخــرى  السيارات 

المسار المجاور لالنتقال نحوه.

طريق سريع كهربائي

بخطوط  السريعة  الطرق  أحد  تجهيز  األلمانية عن  أعلنت الحكومة 

كهرباء عالية الجهد–مثل الخطوط الكهربائية التي ُتستخدم لتشغيل 

الخطوط  طــول  ويبلغ  الكهربائية،  الشاحنات  لتشغيل  الــقــطــارات- 

جديدة  لطريقة  التجربة  هذه  وستمهد  كيلومترات،   10 الكهربائية 

صديقة للبيئة لنقل البضائع.

2012 العام  في  األلمانية  سيمنز  شركة  طورته  الذي  النظام  يتيح 

للشاحنات الهجينة بشحن بطارياتها أثناء القيادة بسرعة 90 كيلومتًرا 

الشاحنة  في  المدمجة  االستشعار  أجهزة  وستشغل  الساعة،  في 

محرك االحتراق عند عدم توفر خطوط الكهرباء عالية الجهد.

ذاتية  للسيارات  السريعة  الــطــرق  على  مــســارات  إضــافــة  الصين  تعتزم 

القيادة في إطار سعيها لتحقيق الريادة في سباق تطوير السيارات ذاتية 

القيادة بالكامل.

مئة  لنحو  يمتد  الــذي  السريع  الطريق  سيتضمن  كــار،  لفيوتشر  ووفــًقــا 

كيلومتر بين بكين ومنطقة شيونجان الجديدة في والية هيباي مسارين 

للسيارات ذاتية القيادة. وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن استثمار البنى 

التحتية سيمنح السيارات ذاتية القيادة فرصة القيادة ضمن ظروف المرور 

سيارات صغيرة ذاتية القيادة تتعاون 
مًعا لتحسين التدفق المروري*

ألمانيا تجهز طريًقا سرًيعا بخطوط كهربائية عالية 
الجهد لشحن المركبات الكهربائية*

والصين تدشن مسارات للسيارات 
ذاتية القيادة على الطرق السريعة*

المصدر: 

* سيارات صغيرة ذاتية القيادة 

التدفق  لتحسين  مًعا  تتعاون 

المروري

ــن مـــوقـــع »مــرصــد  ــقــول عـ مــن

24 النشر:  تاريخ  المستقبل«، 

مايو 2019

https://mostaqbal.ae/

self-driving-cars-traffic-

/flow

المصدر: 

ــارات  ــســ مــ ــن  ــدشــ ــ ت ــن  ــيـ ــصـ الـ  *

على  الــقــيــادة  ذاتــيــة  للسيارات 

الطرق السريعة

ــن مـــوقـــع »مــرصــد  ــقــول عـ مــن

25 النشر:  تاريخ  المستقبل«، 

أبريل 2019

h t t p s : / / m o s t a q b a l .

a e / c h i n a - d e d i ca t e d -

h i g hw a y- l a n e s - s e l f -

/driving-cars

المصدر: 

سرًيعا  طــريــًقــا  تجهز  ألــمــانــيــا   *

الجهد  عالية  كهربائية  بخطوط 

لشحن المركبات الكهربائية

ــن مـــوقـــع »مــرصــد  ــقــول عـ مــن

12 النشر:  تاريخ  المستقبل«، 

مايو 2019

https://mostaqbal.ae/

germany-electric-truck-

/highway

يؤكد فريق التجربة 
على أن منح السيارات 
قدرًة االتصال يحسن 
تدفق حركة المرور 

بنسبة تصل إلى %35

توجد طرق سريعة 
مجهزة بخطوط كهرباء 

عالية الجهد في 
السويد والواليات 

المتحدة األمريكية، 
وكشفت السويد عن 
طريقة أخرى لشحن 
السيارات الكهربائية 

أثناء القيادة بواسطة 
قضبان مدمجة في 

أسفلت الطريق.

شــهدت دبــي افتتــاح مصنــع »ســاند ســتورم« إلنتــاج أول ســيارة 
إماراتيــة بمكونــات محليــة تصــل إلــى 40 فــي المئــة، فيمــا ســيصل 
ســنويًا،  ســيارة  ألــف   13 إلــى  األولــى  المرحلــة  خــالل  إنتاجــه 
وكشــفت الشــركة عــن اعتزامهــا تصنيــع ســيارة كهربائيــة فــي 

اإلمــارات العــام المقبــل لتعــرض فــي معــرض إكســبو 2020.

آفاق
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إصدارات

وما تتضمنه من تحديات وفرص في آن معًا، ونّوه معاليه باإلدراك 

التحوالت  هــذه  نحو  اإلمــــارات  مــواصــالت  بــه  تحّلت  الـــذي  المبكر 

الحلول  ووضــع  الفعل  بـــردود  تكتِف  لــم  إذ  المتالحقة،  والتغيرات 

للتحديات الجديدة، بل بدأت تعمل وفق خطط مدروسة ومبادرات 

آلفاق  التمهيد  بمثابة  ليكون  التطور،  هذا  أغــوار  لسبر  استراتيجية 

جديدة في أنشطتها واكتشاف وتنفيذ فرص استثمارية بغية تعزيز 

وتوسيع  ونجاحاتها  إنجازاتها  إلى  المزيد  وإضافة  الريادي،  موقعها 

أعمالها في قطاع النقل والمواصالت داخل الدولة وخارجها.

أخرى  مهمة  محطة  شكل   2018 الماضي  العام  أن  ّمعاليه  ــد  وأّك

ونقطة انطالق جديدة لمستقبل أفضل لمواصالت اإلمارات، حيث 

درهم، وارتفاع حجم أسطول المؤسسة إلى 29,640 مركبة وحافلة 

مختلفة األحجام واألنواع، كما أشاد سعادته بنجاح المؤسسة في 

4,100 البالغ عددها  لقاعدة عمالئها  متميزة  تقديم خدمة عمالء 

جدد  عمالء  استقطاب  عبر  العمالء  قــاعــدة  توسيع  وفــي  عميل، 

على  والمحافظة  ومــجــددًا،  جــديــدًا  عقدًا   181 وإبـــرام   ،%5 بنسبة 

العمالء االستراتيجيين بنسبة 100% مع بلوغ نسبة رضا العمالء عن 

الخدمات المقدمة %84.

التزام راسخ

لــدائــرة  التنفيذي  الــمــديــر  صــقــر،  حــنــان  قــالــت  التقرير،  ــدار  إصـ وحـــول 

الخدمات المؤسسية بمواصالت اإلمارات؛ إن حرص المؤسسة على 

أحدث  هي  التي   »Standards« الحزمة  متطلبات  التقرير  يلبي  أن 

إصدارات األطر المرجعية للمبادرة العالمية إلعداد التقارير GRI إنما 

يترجم التزامها الراسخ بقيم الشفافية والحوكمة واإلفصاح، ويعكس 

موقعها  مع  ينسجم  كما  المؤسسية،  تجربتها  وتطور  احترافيتها 

الريادي في القطاعات التي تنشط فيها.

تغطي  رئيسية  ــواب  ــ أب خمسة  تضمن  الــتــقــريــر  أن  صــقــر  وأضــافــت 

بإمكان  أنه  إلى  واألنشطة، مشيرًة  والخدمات  العمل  جوانب  كافة 

من  تحميله  أو  اإللكترونية  بصيغته  التقرير  على  االطالع  المهتمين 

على الموقع اإللكتروني للمؤسسة، إضافًة إلى قاعدة البيانات على 

GRI (www. التقارير  العالمية إلعداد  للمبادرة  اإللكتروني  الموقع 

.(globalreporting.org

الـــذي تشهده  ــتــحــّول االســتــراتــيــجــي  ال عــلــى عملية  الــتــقــريــر  ــز  ــ ورّك

المؤسسة على جميع الصعد، كما استعرض بالتفصيل نتائج أعمال 

جميع مراكز األعمال الموزعة ضمن الدوائر اإليرادية األربع، وكذلك 

أنشطة الوحدات التنظيمية المختلفة التابعة لها فضاًل عن الشركات 

التابعة والشقيقة، وتطّرق في بابه األخير بالتفصيل إلى الفعاليات 

االستدامة  ومــجــاالت  البيئي  الصعيد  على  المتنوعة  والــمــبــادرات 

والمسؤولية المجتمعية والوطنية.

بن  حسين  المهندس  معالي  أشــار  للتقرير؛  التقديمية  كلمته  وفي 

إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة مواصالت 

اإلمارات، إلى التطورات الكبرى التي تطال قطاع النقل في العالم، 

إدارتها  مجلس  وبإشراف  المتميز  عملها  بفريق  المؤسسة  حققت 

العديد من أهداف مشروع التحّول نحو الهوية التجارية الجديدة، وما 

ومواصلة  الهيكلة  إعــادة  تنفيذ مشروع  البدء في  من  بذلك  يرتبط 

استكمال المبادرات والمشاريع التي تندرج ضمن الخطة االستراتيجية 

للمؤسسة 2022-2018.

تحّوالت استراتيجية تضمن االستدامة

الجرمن مدير عام مواصالت  أكد سعادة محمد عبدالله  جانبه؛  من 

العام  خــالل  المؤسسة  شـــروع  التقديمية؛  كلمته  فــي  اإلمــــارات، 

بها  لتمّهد   ،2022-2018 االستراتيجية  خطتها  تنفيذ  في  الماضي 

بتوجيهات  عماًل  الــقــادمــة،  االستراتيجية  الــتــحــّوالت  أمــام  الطريق 

شاملة  تصورات  من  إليه  التوصل  تم  لما  وتطبيقًا  اإلدارة،  مجلس 

تضمن استدامة النمو والحفاظ على الموقع الريادي للمؤسسة في 

أسواق الدولة، وجعلها ذات بنية هيكلية وأنظمة عمل أكثر حداثًة 

تنافسية  بقدرات  وتزويدها  المختلفة،  التحديات  ضد  مناعة  وأكثر 

عالية، تمكنها من تنفيذ توجهاتها االستراتيجية الثالثة المتمثلة في 

الفرص  واقتناص  للمؤسسة،  الحالية  األعمال  في  والتوسع  النمو 

الجديدة، إضافًة إلى تعزيز القدرات والممكنات المؤسسية.

سعادته  أشار  المحقق؛  األعمال  ونمو  المالية  النتائج  صعيد  وعلى 

إلى ارتفاع إيرادات مجموعة مواصالت اإلمارات في عام 2018 إلى 

2.71 مليار درهم وبنسبة نمو بلغت ٪8 مقارنة بعام 2017، منّوهًا 

كذلك بارتفاع نتائج األداء العام للخطة التشغيلية إلى 86% مقارنة 

بـ84% في العام الذي سبقه، وبلوغ إجمالي األصول 3,589 مليون 

أصــدرت مواصــالت اإلمــارات تقريرهــا الســنوي الشــامل لعــام 2019 تحــت عنــوان »التحــّول.. لمواصلــة الريــادة«، 
وجــاء باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة وبنســختين ورقيــة وإلكترونيــة، وجمــع للســنة الســابعة علــى التوالــي بيــن 
التقريــر الســنوي المعتــاد للمؤسســة وبيــن تقريــر االســتدامة الخــاص بهــا، وقــد لبــى اإلصــدار الجديــد متطلبــات 
Materiality) وفــق معاييــر اإلفصــاح »GRI Standards« مــن الحزمــة األحــدث »Core« درجــة اإلفصــاح األساســي

.(GRI (The Global Reporting Initiative التــي حددتهــا المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر (Disclosures

GRI وفق الحزمة األحدث من األطر التوجيهية للمبادرة العالمية إلعداد التقارير

إصدرا التقرير السنوي الشامل لعام  2018
تحت عنوان »التحّول.. لمواصلة الريادة«

 الجرمن: ارتفعت 
إيرادات مجموعة 

مواصالت اإلمارات في 
عام 2018 إلى 2.71
مليار درهم وبنسبة 

نمو بلغت ٪8 مقارنة 
بعام 2017.

 الحمادي: حققت 
المؤسسة بفريق 

عملها المتميز 
وبإشراف مجلس 
إدارتها العديد من 

أهداف مشروع التحّول 
نحو الهوية التجارية 

الجديدة.

201951يوليو 50



في إطار الحرص الدائم على تعزيز الثقافة المرورّية الوقائّية للسائقين؛ انطلقت منذ أشهر 

استهدفت  والتي  الطريق«،  بغير  تنشغل  تحت شعار: »ال  الداخلية،  بوزارة  المرورّية  الحملة 

السائقين بقصد بيان مخاطر االنشغال بمختلف صوره وأشكاله، تحقيقًا لسالمتهم وسالمة 

مجتمعهم.

من مخاطر االنشغال بغير الطريق أثناء القيادة:

االنشغال أثناء القيادة مخالف لقواعد وأنظمة وقوانين الّسير والمرور.	 

تشتيت ذهن السائق وفقدان تركيزه على الطريق، وابتعاده عن جّو القيادة.	 

زيادة احتمالّية وقوع الحوادث واإلصابات المرورّية المتنّوعة والخطرة. 	 

التسّبب بكوارث مؤلمة ألفراد المجتمع. 	 

إبطاء حركة الّسير والمرور، وزيادة االزدحام المروري للمركبات.	 

إضعاف قدرة السائق على رّد الفعل المناسب حين تعّرضه لمفاجآت الطريق. 	 

التسّبب في إيذاء ودهس وإصابة مستخدمي الطريق من المشاة والجمهور.	 

دفع السائق إلى عدم االلتزام بسرعة الطريق المحّددة والمنظمة.	 

عدم التقيد بمسافة األمان بين المركبات السائرة. 	 

من المظاهر والسلوكّيات غير الحضارّية للمجتمعات المتقّدمة والّراقية. 	 

يعتبر مخالفة لنظام إدارة الّسالمة المرورّية على الطريق- آيزو39001.	 

أيها الّسائق.. 
ال تنشغل بغير الطريق!

وقفات

ع الّسالمة
م

إعداد : خميس خلفان خميس
رقي احل الشّ مدقق نظام اإلدارة المتكامل بالسّ

Khameskk@ET.AE

المؤسسة، من خالل تقييم فرص التحسين وبيان الحاجة للتغيير 

للوصول إلى رؤية مواصالت اإلمارات المتمثلة بالتميز والريادة 

في المواصالت والخدمات المستدامة.

تدقيق..

كما واصلت المؤسسة إجراءات التدقيق الخارجي على مجموعة 

والتي  المتكامل،  اإلدارة  نظام  في  عليها  الحاصلة  شهاداتها 

اآليزو-  لشهادات  المانحة  -الجهة  ريجستر  لويدز  شركة  نّفذتها 

على عدد من مواقع المؤسسة المنتشرة في مختلف مناطق 

بشهادات  الخاصة  االعــتــمــادات  تجديد  بهدف  وذلــك  الــدولــة، 

المؤسسة  اجتياز  بعد  صالحيتها  استمرارية  من  والتأكد  النظام 

عمليات التقييم والتدقيق.

نسخة؛   2,000 المؤسسة  منه  أصدرت  الذي  الكتيب،  ويتضمن 

مقدمة تعريفية عن نظام اإلدارة المتكامل، مع توضيح فوائد 

لألنظمة  مفصاًل  وعــرضــًا  المؤسسي،  الصعيد  على  تطبيقه 

اإلدارية المطبقة في المؤسسة مع شعاراتها، مع بيان فوائد 

تطبيق كل نظام منها على حدة.

استكمااًل للجهود..

ويأتي اإلصدار استكمااًل لجهود المؤسسة في مجال تطوير نظام 

اإلدارة المتكامل لديها، حيث تال اإلصدار عقد اجتماع المراجعة 

اإلدارية لنظام اإلدارة المتكامل وذلك في مقر المؤسسة بأم 

الجودة  ومـــدراء  التنفيذيين  الــمــدراء  بحضور  دبــي،  في  الــرمــول 

التأكد من  والسالمة في المناطق التشغيلية، وذلك في إطار 

كفاءة وفاعلية النظام المطبق ومراجعة سياسته وأهدافه في 

بعــد إطالقــه للمــرة األولــى فــي عــام 2017؛ أصــدرت إدارة البيئــة والســالمة والصحــة المهنيــة بمواصــالت 
اإلمــارات التحديــث األول لكتيــب »نظــام اإلدارة المتكامــل« ثنائــي اللغــة (عربــي إنجليــزي)، وقامــت بتوزيعــه 
الجــودة والتميــز، ورفــع  المؤسســية وقيــم  الثقافــة  لتعزيــز  باألمــر، وذلــك  المعنييــن  علــى اإلدارييــن مــن 

مســتويات الوعــي باألنظمــة المطبقــة فــي المؤسســة وأهميتهــا والمعاييــر الدوليــة والمحليــة.

لمواصلة االرتقاء بمستويات الجودة وتحديث األنظمة اإلدارية والتشغيلية

إصدار التحديث األول لكتيب »نظام اإلدارة المتكامل«

إصدارات
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تدريب وتوعية

السالمة والجودة في المناطق التابعة للمؤسسة على مستوى 

الدولة بالمخاطر والفرص، وإدارتها بشكل مؤسسي واستراتيجي 

يسهم في تحقيق األهداف االستراتيجية والقيم المؤسسية لدى 

مواصالت اإلمارات.

وتفصياًل؛ أوضح مدير إدارة البيئة بأن ورشة العمل تضمنت شرحًا 

والصحة  السالمة  مخاطر  تقييم  مصفوفة  وتقييم  بناء  لكيفية 

نتائج  إســقــاط  وكيفية  البيئية  المظاهر  ومصفوفة  المهنية، 

والفرص  المخاطر،  تقييم  نتائج  على  المؤسسي  السياق  تحليل 

االستراتيجية للسالمة والبيئة، كما شملت تقديم شرحًا لمنظومة 

المهتمة،  األطـــراف  احتياجات  تحليل  ومنظومة  التغيير  إدارة 

وربطها مع منظومة االتصال والمشاورة، إضافة إلى تنفيذ عدة 

تمارين لتحديد المخاطر والفرص، وتقييم المخاطر واألثر البيئي.

إدارة  مــن  موظفًا   20 مــن  أكثر  العمل  ورشــة  مــن  استفاد  وقــد 

البيئة والسالمة والصحة المهنية، ومدراء السالمة والجودة في 

المناطق وضباط الجودة والسالمة على مستوى المؤسسة.

والصحة  والسالمة  البيئة  إدارة  مدير  عبدالقادر  شكر  خالد  وقال 

المهنية في مواصالت اإلمــارات، إن الدورة تأتي في إطار خطط 

البيئة  مــجــال  فــي  المؤسسة  فــي  المنتظمة  الــتــدريــب  ــرامــج  وب

إدارة  نظام  لتعزيز  وتطلعاتها  مبادراتها  مع  وتنسجم  والسالمة، 

والمؤهلة،  المتخصصة  البشرية  بالكوادر  ورفــده  لديها  الجودة 

السيما تخريج وبناء وتأهيل مجموعة من ضباط الجودة والسالمة 

والسالمة،  البيئة  إدارة  نظام  تطبيق  على  والقادرين  المحترفين، 

في  عالميًا  المطبقة  للمواصفات  الجديدة  المتطلبات  وتغطية 

هذا المجال. 

وعــن أهــداف ورشــة العمل، أشــار خالد شكر إلــى أهــم األهــداف 

والمتمثلة في تحديث سجالت تقييم المخاطر واألثر البيئي وفق 

واكتساب  العالمي،  المستوى  على  المطبقة  الممارسات  أفضل 

الشركة  بخبرة  واالســتــعــانــة  الــجــوانــب،  بــهــذه  الخاصة  الــمــهــارات 

االستشارية التي قدمت البرنامج التدريبي من أجل التطوير األمثل 

في األنظمة المطبقة، إلى جانب رفع مستوى الوعي لدى إدارات 

عقــدت مواصــالت اإلمــارات ممثلــة بــإدارة البيئــة والســالمة والصحــة المهنيــة ورشــة عمــل تحــت 
عنــوان »تطبيقــات نظــام إدارة البيئــة والســالمة والصحــة المهنيــة«، وذلــك لعــدد مــن موظفــي 

المؤسســة علــى مــدى ثالثــة أيــام فــي مركــز مواصــالت اإلمــارات للتدريــب بدبــي.

شملت تنفيذ تمارين لتحديد وتقييم المخاطر واألثر البيئي وفق أفضل الممارسات

عقد ورشة عمل في تطبيقات نظام إدارة البيئة 
والسالمة والصحة المهنية

استفاد من الورشة أكثر 
من 20 موظفًا من إدارة 
البيئة والسالمة والصحة 
المهنية، ومدراء السالمة 

والجودة في المناطق 
وضباط الجودة والسالمة 
على مستوى المؤسسة.
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مضيفة أن تحقيق السعادة وبث اإليجابية في مواصالت اإلمارات 

هو التزام تضع له السياسات، وتبنى على أساسه االستراتيجيات، 

أعلى  لتوفير  للموظفين وسائل  الموجهة  مبادراتها  أضحت  حيث 

درجات الرفاهية والسعادة لهم، وتعزيز الطاقة اإليجابية لديهم، 

وبث السعادة والتفاؤل وحب العمل فيهم.

على  إفــطــار  وجــبــات  تــوزيــع  تضمنت  الفعاليات  أن  إلــى  ــارت  وأشـ

كما  رمزية،  هدايا  إلى  إضافة  الفنية،  الــورش  مواقع  في  العمال 

على  الفئة  لهذه  فعاليات مختلفة  تنظم  المؤسسة  أن  أوضحت 

الفحوصات  وإجــراء  منهم،  المتميزين  تكريم  تشمل  السنة  مــدار 

السنوية  الحملة  ضمن  وذلـــك  مــجــانــًا،  لهم  األســاســيــة  الطبية 

من  عدد  تنفيذ  خاللها  من  يتم  التي  المهنية،  والصحة  للسالمة 

بيئة  خلق  بهدف  لهم  المختلفة  واإلرشــاديــة  التوعوية  البرامج 

وفق  للمؤسسة  السالمة  بمنظومة  واالرتــقــاء  للعّمال  صحية 

أفضل الممارسات المتبعة، وأوضحت أن المؤسسة تلتزم كذلك 

والعملية  النظرية  التخصصية  التدريبية  البرامج  حزمة من  بتنظيم 

للكوادر البشرية العاملة ال سيما السائقين والمشرفين، وذلك في 

إطار األهداف الرامية إلى االرتقاء بمستوى العاملين على اختالف 

تخصصاتهم، عالوة على تحقيق أقصى درجات السالمة واألمان 

لهم وللمنقولين ومستخدمي الطريق، مشيرة إلى أن هذه الفئة 

مــواصــالت  مــركــز  خــالل  مــن  عقدها  يتم  تدريبية  لـــدورات  تخضع 

اإلمارات للتدريب وذلك ضمن مساق تدريبي متخّصص في عدد 

من الجوانب منها السالمة والتوعية المرورية، والقيادة الوقائية، 

واإلسعافات األولية، عالوًة على الكشف الطبي للسائقين بشكل 

دوري، وغيرها.

لمشرفي  تدريبيًا مخصصًا  برنامجًا  و23  للسائقين،  تدريبيًا  برنامجًا 

المهنية،  الخبرات  أثرى  الذي  األمر  والسالمة،  النقل  ومشرفات 

للمستفيدين، وجعلها أكثر احترافية وتنافسية.

للمبادرات  كبيرًا  اهتمامًا  أولت  المؤسسة  أن  إلى  توّكل  وأشــارت 

عالوًة  خاص،  بشكل  الوظيفية  الفئات  لتلك  المقدمة  التحفيزية 

بهم،  المتعلقة  المجتمعية  المسؤولية  بجوانب  اهتمامها  على 

عن  فضاًل  ــة  دوري مــبــادرة   12 من  أكثر  الماضي  العام  نظّمت  إذ 

العمل،  بيئة  وتطوير  للموظفين  الموجهة  المستحدثة  المبادرات 

والموظفات،  الموظفين  من  واســع  قطاع  منها  استفاد  والتي 

حيث تم بموجبها تكريم 22 فريق عمل، و288 موظفًا وموظفة 

ضمن برامج التكريم المختلفة، إلى جانب توجيه جزء من مبادرات 

الداخلية  البيئة  نحو  متنوعة)  ــادرة  مــب  30 (وعــددهــا  زايـــد  عــام 

بالموظفين مبنية  تعنى  18 مبادرة  بتنفيذ  والتزامها  للمؤسسة، 

على 7 محاور أهمها المشاركة، والتقدير.

50 جنسية  تحتوي  التي  ــارات  اإلمـ مــواصــالت  أن  تــوّكــل  وأكـــّدت 

مختلفة؛ تسعى باستمرار لالرتقاء ببيئة العمل لديها، وجعلها أكثر 

المهنية  بالمستويات  االرتقاء  من  المزيد  لتحقيق  وإيجابية  نضجًا 

للموظفين، وإتاحة مناخ عمل أسري حافل بسبل السعادة واإلنجاز 

بجوائز  تحظى  جعلها  ما  المهني،  والتقدم  والجماعي  الــفــردي 

التاسع  المركز  لتتبوأ  وأّهلها  عديدة،  وعالمية  وإقليمية  محلية 

في قائمة أفضل بيئة عمل في قارة آسيا بأسرها عام 2015، من 

واألبواب  والتسامح  واإلبــداع  المشاركة  قيم  على  تركيزها  خالل 

بين  التواصل  قنوات  وتكثيف  والشفافية،  والعدالة  المفتوحة، 

مختلف الفئات الوظيفية.

الفئة  تعد  اإلمــارات  العمال في مواصالت  أن فئة  تّوكل  وقالت 

ألف   25 نحو  تعدادهم  بلغ  إذ  المؤسسة،  موظفي  من  األكبر 

فنيًا،  عاماًل   2,791 بين  موزعين   ،2018 عام  نهاية  في  موظٍف 

وهم  الخدمية،  الفئة  فــي  عــامــاًل  و6,555  سائقين،  و15,605 

المؤسسة،  موظفي  من   %95.6 نسبته  ما  بمجموعهم  يمثلون 

بتقديمها  المؤسسة  تفخر  الــتــي  الــخــدمــات  مختلف  ويــنــجــزون 

الحقيقي  المؤسسة  رصــيــد  فهم  وبــالــتــالــي  ــقــان،  وإت باحترافية 

بأحدث  تزويدهم  على  المؤسسة  حرصت  لذا  األول،  ورأسمالها 

تدريب  منظومة  خالل  من  والمهنية  الفنية  والخبرات  المعارف 

واسعة، قدمت العام الماضي 37 برنامجًا تدريبيًا، عالوًة على 52

المساندة  الخدمات  لدائرة  التنفيذي  المدير  توّكل  فريـال  وقالت 

العمال  تشجيع  على  حريصة  المؤسسة  إن  اإلمــارات؛  بمواصالت 

ومكافأة  المبذولة  جهودهم  وتقدير  وتحفيزهم  والموظفين 

تفانيهم في أداء مهامهم، األمر الذي يتجّسد في التزام المؤسسة 

بتنفيذ مجموعة من المبادرات التي تتماشي مع توجهات القيادة 

العليا في تحقيق سعادة ورفاهية المجتمع والفرد والموظفين، 

للعمال مناسبة عالمية  العالمي  اليوم  تنظيم فعالية  أن  معتبرًة 

يؤديه  الذي  والريادي  الفعال  الــدور  خاللها  من  المؤسسة  تثمن 

»مواصالت  تميز  عناصر  أهــم  أحــد  كونهم  والموظفون  العمال 

اإلمارات« وتفوقها في قطاع النقل والمواصالت في الدولة.

أطلقــت مواصــالت اإلمــارات فعاليــات لفئــة العمــال لديهــا بالتزامــن مــع احتفــاالت العالــم بيــوم 
العمــال العالمــي الــذي يصــادف األول مــن شــهر مايــو مــن كل عــام، وذلــك إدراكًا منهــا بــأن تقديــر 

جهــود العامليــن إنمــا هــو توظيــف للحاضــر واســتثمار اســتراتيجي للمســتقبل.

يشّكلون 95.6% من موظفي المؤسسة

وجبات إفطار وهدايا رمزية احتفاًء باليوم العالمي للعّمال

فريال توّكل: »تولي 
المؤسسة اهتمامًا 

كبيرًا للمبادرات 
التحفيزية المقدمة 

لهذه الفئة 
الوظيفية بشكل 

خاص«.

مسؤولية مجتمعية

موظفو المؤسسة.. 
رصيدها األثمن

50
جنسية مختلفة

25,000
عامٍل

12
مبادرة دورية تحفيزية

37
برنامجًا تدريبيًا

52
برنامجًا تدريبيًا 

للسائقين

23
برنامجًا تدريبيًا مخصصًا 
لمشرفي ومشرفات 

النقل والسالمة
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مسؤولية مجتمعية

رمز  »الــمــرأة  اإلماراتية  المرأة  بيوم  االحتفال  شعار  إعــالن  ويأتي 

كأم  كان موقعها  أينما  اإلمــارات  ابنة  دور  على  تأكيدًا  التسامح« 

والمبادئ  والنبيلة  األصيلة  القيم  غرس  في  وأخــت  وابنة  وزوجــة 

اإلنسانية في مجتمعها حتى أصبحت ثقافة الحوار البناء والتعددية 

الثقافة  التسامح واالحترام مكونات أصيلة في  الثقافية ومبادئ 

اإلماراتية يشعر بها كل من يعيش على أرض هذه الدولة.

دور

أن  ــارات  اإلمـ مــواصــالت  إعالمي في  محرر  اإلمــيــري  إيمان  قالت 

إعالن شعار االحتفال بيوم المرأة االماراتية هذا العام »المرأة رمز 

للتسامح« يؤكد الدور المحوري للمرأة اإلماراتية في تعريف الجيل 

الناشئ معاني الوالء والتكاتف والوحدة والتسامح وغرسها في 

نفوسهم من خالل تشكيلها قدوة ومثال نموذجي للخير والعطاء 

والعمل اإلنساني والتي تترجم من خالله رؤية المؤسس المغفور 

له الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه والقيادة الرشيدة، باعتبار 

أن التسامح والعطاء هو عنوان المجتمعات المتقدمة، األمر الذي 

العالمية في هذا  شهده تبوؤ الدولة مركز الصدارة على الساحة 

التقدير  بكل  يحظون  جنسية   200 من  أكثر  احتضانها  عبر  المجال 

ترسيخ  في  الرشيدة  للقيادة  الحكيمة  السياسة  بفضل  واالحترام 

بين  والتآخي  المحبة  رسالة  ونشر  الصحيحة  اإلسالمية  المفاهيم 

البشر في كل مكان.

المتعاملين، وهو ما سينعكس  جهود مضاعفة في مجال خدمة 

إيجابًا على كفاءة اإلنتاجية والمخرجات المرجوة، وتحقيق سعادة 

المتعاملين ونيل رضاهم، وضمان الريادة في مختلف المجاالت.

االتصال  إدارة  مدير  عبدالله محمد حسن  السيد  أوضح  جانبه  من 

العام  بــدايــة  منذ  اعتمدت  ــارات  اإلمــ مــواصــالت  ــأن  ب الحكومي، 

في  تسهم  التي  والخارجية  الداخلية  المبادرات  من  مبتكرة  حزمة 

تحقيق سعادة الموظفين والمجتمع، وكان االنضمام إلى برنامج 

»إسعاد« التابع لشرطة دبي أحد أهم تلك المبادرات لما للبرنامج 

الموظفين  ورفــاهــيــة  ســعــادة  تحقيق  فــي  تسهم  مــمــيــزات  مــن 

والشخصية  المهنية  الحياة  بين  الــتــوازن  ويحقق  أيــضــًا،  وأســرهــم 

على  لهم  تمنح  التي  الخصومات  خــالل  مــن  وذلــك  للموظفين، 

تجارية  مؤسسة   5,500 من  أكثر  قبل  من  والمنتجات  الخدمات 

ضمن قطاعات مختلفة تشمل الصحة والتعليم والسفر والسياحة 

والمطاعم وغيرها.

قدمت  دبــي  شرطة  بــأن  الحكومي،  االتصال  إدارة  مدير  وأضــاف 

ورشة  »إســعــاد«  بطاقة  من  المستفيدين  المؤسسة  لموظفي 

استخدامها،  وآلية  وشــروط  البطاقة  مميزات  عن  تعريفية  عمل 

وبدأت إدارة االتصال الحكومي بتوزيع البطاقات على الموظفين 

وفق المناطق الجغرافية التابعة لها في مختلف مناطق الدولة.

إلهام

قالت حنان صقر المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المؤسسية في 

آمنت  اإلمـــارات  لدولة  الرشيدة  القيادة  إن  ــارات،  اإلمـ مواصالت 

لنهضة  ملهم   وعنصر  كأساس  وبدورها  المرأة  مشاركة  بأهمية 

محمد  الشيخ  السمو  صاحب  ببالغة  عنه  عبر  ما  وهــو  المجتمع، 

بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

المرأة  تمكين  مرحلة  تجاوزنا  »لقد  قال:  عندما  الله«  »رعــاه  دبي 

إلى مرحلة تمكين المجتمع من خالل المرأة«، لذا فإن اختيار شعار 

المرأة  بيوم  العام  هذا  الدولة  الحتفاالت  التسامح«  رمز  »المرأة 

اإلماراتية يعكس بوضوح الدور المهم والجوهري الذي تبذله ابنة 

لدولتها من خالل مختلف  الشاملة  التنمية  تحقيق  اإلمــارات في 

الذي  الواقع  أن  إلى  تتوالها، مشيرة  التي  المهام والمسؤوليات 

فرضته النماذج المشرفة من بنات اإلمارات بتبؤهن لمناصب عليا 

والمساواة  التسامح  قيم  بفضل  إال  لتتحقق  تكن  لم  الدولة  في 

التي انتهجتها الدولة منذ نشأتها، حيث استطاعت المرأة اإلماراتية 

أن تثبت جدارتها عبر مواصلة تحقيقها إنجازات عدة على الصعيدين 

رائدة  كمهندسة  الحياة  مجاالت  مختلف  في  والعالمي  المحلي 

وطبيبة واعدة ومعلمة ناجحة ومربية فاضلة.

لبنة أساسية

قــالــت هــنــد أحــمــد شــاكــر رئــيــس قــســم االتـــصـــال اإلعـــالمـــي في 

كانت  اإلماراتية منذ سابق عهدها  المرأة  أن  اإلمــارات  مواصالت 

اللبنة أساسية في بناء المجتمع اإلماراتي الذي ارتكزت أركانه على 

البذل والعطاء والتسامح، فأصبحت المرأة اإلماراتية شريكًا أساسيًا 

له  المغفور  أسسه  الــذي  النهج  هذا  وترسيخ  ترجمة  في  وفاعاًل 

الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه.

نقاًل عن صحيفة البيان – العدد الصادر بتاريخ 11 أبريل 2019.

https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-

1.3533396-11-04-reports/2019

الــخــدمــات  لــدائــرة  التنفيذي  الــمــديــر  صــقــر  محمد  حــنــان  وقــالــت 

المؤسسة  انضمام موظفي  إن  اإلمارات؛  بمواصالت  المؤسسية 

السعادة  وبرامج  مبادرات  إطار خطة  في  يأتي  »إسعاد«  لبرنامج 

 ،2019 لعام  اعتمادها  تم  والتي  المؤسسة،  تتبناها  التي  الرائدة 

دولة  مكانة  تعزيز  في  االتحادية  الحكومة  توجهات  مع  وتنسجم 

اإلمارات في مؤشر السعادة العالمي، وتسهم في ترسيخ وتعزيز 

الطاقة اإليجابية لدى الموظفين من الفئة اإلدارية، وبث السعادة 

والتفاؤل وحب العمل لديهم.

لمنح موظفي  دبــي  مــع شــرطــة  الــتــعــاون  أن  وأكـــدت صقر على 

مع  االستراتيجية  الشراكة  قيم  يعزز  »إسعاد«  بطاقة  المؤسسة 

التنمية  بعجلة  ويدفع  االستراتيجيين،  المؤسسة  أهم شركاء  أحد 

تحقيق  في  يسهم  كما  اإلنتاجية،  مستوى  ويرفع  المستدامة، 

الرشيدة،  للقيادة  االستشرافية  الرؤية  تحاكي  مبتكرة  مخرجات 

اإلمــارات  مواصالت  أهــداف  تحقق  الشراكة  هذه  أن  إلى  مشيرًة 

وقيمها االستراتيجية التي تعكس توجهات حكومة دولة اإلمارات 

في التركيز على سعادة اإلنسان وتحقيق رفاهيته في المجتمع.

أهمية  عن  المؤسسية  الخدمات  لدائرة  التنفيذي  المدير  وأعربت 

ونشر  المجتمعية  المسؤولية  مــبــادئ  تعزيز  فــي  الــمــبــادرة  هــذه 

السعادة واإليجابية في بيئة العمل، وتشجيع الموظفين على بذل 

بمناسبة االحتفال بيوم المرأة االماراتية هذا العام تحت شعار »المرأة رمز للتسامح«

ضمن خطة برامج السعادة وبالتعاون مع شرطة دبي 

منحــت مواصــالت اإلمــارات موظفيهــا بطاقــة »إســعاد« التــي تصدرهــا شــرطة دبــي، والتــي تجمــع 
ــا التــي يقدمهــا القطاعــان العــام والخــاص والشــركات  فيهــا كافــة العــروض والخصومــات والمزاي
ــن مواصــالت اإلمــارات  ــك فــي إطــار التعــاون المســتمر بي ــي ذل ــن بنســب متنوعــة، ويأت للموظفي
والقيــادة العامــة لشــرطة دبــي، بمــا يســهم فــي تنميــة المبــادرات والمشــاريع المشــتركة، وتعزيــز 

عالقــات الشــراكة االســتراتيجية المتبادلــة بيــن الطرفيــن. 

الشعار تكريس للقيمة النبيلة 
لتسامح المجتمع اإلماراتي* بطاقة »إسعاد«

 إلسعاد الموظفين والموظفات

التعاون مع شرطة دبي 
لمنح موظفي المؤسسة 
بطاقة »إسعاد« يعزز قيم 

الشراكة االستراتيجية 
مع أحد أهم شركاء 

المؤسسة.

إن القيادة الرشيدة لدولة 

اإلمارات آمنت بأهمية 

مشاركة المرأة وبدورها 

كأساس وعنصر ملهم  

لنهضة المجتمع.
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سيارات شهيرة

سيارة فرانز فرديناند من طراز »جراف أند ستيف (دبل فيتن)« موديل 1911
األرشيدوق »فرانز  المجري  النمساوي  القائد  يركب  كان  الملكي؛  الطابع  ذات  السيارة  في هذه 
فرديناند« وزوجته عندما تم إطالق النار عليهما من قبل قتلة في شوارع سراييفو في 28 يونيو 
1914. كانت عملية االغتيال تلك بسبب السياسات المتوترة في المنطقة آنذاك، لكن األحداث 
عندما  حرب شاملة  إلى  المطاف  نهاية  في  لتؤول  واسعة  أبعاد  نحو  وتدحرجت  تصاعدت  إثرها 
عن  جزئية  مسؤولية  حّملتها  أن  بعد  صربيا  على  الحرب  المجرية  النمساوية  اإلمبراطورية  أعلنت 
بإعالن  واحــد  يــوم  بعد   - لصربيا  الرئيسي  الحليف   - روسيا  عليها  ردت  والتي  االغتيال،  عملية 
الحرب على اإلمبراطورية النمساوية المجرية، األمر الذي دفع بدوره ألمانيا (حليف اإلمبراطورية 
النمساوية المجرية) إلى إعالن الحرب على روسيا، ما أدى إلى إعالن الحرب من قبل فرنسا وإنجلترا 
16 مليون شخص. الحقًا؛  العالمية األولى، والتي قضى فيها  الحرب  النتيجة  ألمانيا، وكانت  ضد 
ُعِرضت السيارة بشكل دائم في متحف التاريخ العسكري في فيينا، عاصمة النمسا، جنًبا إلى جنب 
مع مسدس القاتل وغيرها من المواد ذات الصلة، لتبقى حتى يومنا هذا تذكيرًا صامتًا على إمكانية 

اندالع حرائق كبيرة للغاية من جراء شرارة صغيرة جدًا.

مثير لالهتمام

ــورد 12 ســاعــة للتجميع. . 1 فــي الــبــدايــة؛ اســتــغــرق  نــمــوذج »تـــي« مــن ســيــارة فـ
لكل سيارة  8 دقائق  إلى  المدة  تقليل هذه  تم  التجميع،  تقنية خط  وبمساعدة 
في عام 1913، وأخيرًا تمكن المصنع في عام 1927 من تقديم سيارة مجمعة 

بالكامل في غضون 24 ثانية فقط.
ُيقدر عدد السيارات الحالي بأكثر من 1.4 مليار سيارة في العالم، ومن المتوقع أن . 2

يصل هذا العدد إلى 2.4 مليار بحلول عام 2050.
»تويوتا كوروال« هي السيارة األكثر مبيًعا في العالم، إذ ِبيعت في أكثر من 150. 3

دولة ومنطقة، وتبيع الشركة سيارة واحدة منها كل 15 ثانية، وقد باعت الشركة 
من هذه السيارة منذ إطالقها في عام 1966 أكثر من 44.1 مليون وحدة.

سيارة . 4 مليون   5.6 إلى  العالم  أنحاء  جميع  في  الكهربائية  السيارات  عدد  ارتفع 
في بداية عام 2019، ويشمل ذلك سيارات الركاب، والمركبات التجارية الخفيفة 
السيارات  يدعى  ما  إلى  حتى  ويمتد  الكهربائية،  البطارية  على  يعمل  محرك  مع 
الكهربائية »موسعة النطاق« (أي المزودة بمحرك احتراق لشحن البطارية فقط)، 
خارجي)،  مقبس  عبر  شحنها  يمكن  (والتي  البطاريات  ذات  الهجينة   والسيارات 

ويعني هذا العدد نموًا بمقدار 64 في المئة على أساس سنوي.
بلغت أكبر غرامة عن السرعة الزائدة في التاريخ 1.1 مليون فرنك سويسري (ما . 5

290 بسرعة  يقود  كان  دراجة سويدي  تلقاها سائق  مليون دوالر)، وقد  يعادل 
كم/ساعة في سويسرا.

السيارة . 6 محرك  إلزالــة  العالمي  القياسي  الرقم  بريطانيون  ميكانيكيون  سجل 
واستبداله، حيث أنجزوا المهمة في 42 ثانية فقط أثناء عملهم على سيارة من 

نوع »فورد إسكورت« في 21 نوفمبر 1985.

الجريمة والعقاب

ظهرت السيارات بشكل كبير في األفالم منذ األيام األولى للسينما، مما يعكس دورها المتنامي 
الحياة، فيلم »المركبة األولى« The First Auto فيلم عرض  الناس في جميع مناحي  في حياة 
عام 1927 حول االنتقال من استخدام الخيول إلى السيارات والخالف الذي سببه ذلك في عائلة 
من  باقة  ضم  الــذي   (The Yellow Rolls-Royce)1965 الصفراء«  رويــس  »الرولز  فيلم  واحــدة. 
حول  أحداثه  وتــدور  الشريف،  وعمر  ماكلين  وشيرلي  بيرغمان  إنغريد  بينهم  من  النجوم  الممثلين 
طراز  من  اللون  صفراء  رويــس  رولــز  هي  عادية  غير  سيارة  حيازة  تربطهم  مختلفين  أشخاص  ثالثة 
مثل  الشعبية  وذات  الشهيرة  األفالم  العديد من  رئيسًيا في  دوًرا  السيارات  تلعب   .»2 »فانتوم 
Chitty Chitty »وفيلم »شيتي شيتي بانغ بانغ (The Great Race)1965 »فيلم »السباق الكبير

1968 (Bang Bang) وفيلم »الوظيفة اإليطالية« 1969 (The Italian Job) وفيلم »َذهَب في 
60 ثانية« 1974 (Gone in 60 Seconds) وفيلم »ماكس المجنون« 1977 (Mad Max) وفيلم 

 .The Fast and Furious »وسلسلة »السرعة والغضب ،(Cars)2006 »ديزني »كارز
كما حظيت السيارات بمكانة خاصة في األدب، وأضحت رمزًا للقوة والثروة والمكانة، وحملت أيًضا 
دالالٍت مهمة لمساعدة القارئ على فهم شخصية القصة بشكل أفضل، وأداة لتنمية الشخصية. 
فعلى سبيل المثال؛ يمكننا العثور على جيمس بوند (للكاتب إيان فليمنج) خلف عجلة القيادة في 
للجاسوس  الخطرة والبراقة  الطبيعة  السوق، ما يدل على  ُرقّيًا وأناقًة في  السيارات  أكثر  بعض 
الشهير. وإلى جانب ذلك؛ حضرت السيارات أيًضا في الموسيقى، السيما أغاني رائعة لبعض أشهر 
جوبلن   وجانيس   ،(1966) سالي«  »موستانج  بيكيت  ويلسون  مثل  األغاني،  وكتاب  المطربين 

»مرسيدس بنز« (1970) وجوني كاش »قطعة واحدة في وقت واحد« (1976).

في الثقافة العامة

السيارات  لعبت  المتزايدة،  وقدراتها  تطورها  مع  تماشيًا 
ضــروريــة،  تكون  مــا  وغالبا  مفضلة،  كـــأداة  مــحــوريــًا  دورًا 
استخدموا  ــذيــن  ال الــمــســتــويــات  جميع  مــن  للمجرمين 
كانت  ما  وغالًبا  والتفاخر،  المكانة  إلبــراز  أيضًا  السيارات 
من  واسعة  مجموعة  لتنفيذ  أسياسيًة  أداًة  السيارات 
النار  وإطالق  والسطو  السرقة  مثل  اإلجرامية  األنشطة 
أو من خالل استخدامها بحد ذاتها كسالح  الحركة،  أثناء 
اإلرهابية  واألنشطة  االغتياالت  لعمليات  وكذلك  قتل، 

مثل السيارات المفخخة.
أدى الجمع بين التطور السريع للسيارات في عشرينيات 

الكبير«  »الكساد  فترة  وجرائم  الماضي  القرن  وثالثينيات 
في الواليات المتحدة -وهي الفترة التي شهدت ميالد شخصية »عدو 
الشعب«- إلى ربط بعض السيارات بالسمعة السيئة، وغالًبا ما تم تسليط 
أو عرض صورها في  القانون  الخارجين عن  الضوء على سيارات عصابات 
تغطية أخبار هؤالء المجرمين، مما رفع من شأنها وصناعها. كان الخارجون 
القانون ال سيما سّيئي السمعة مثل »آل كابون« و«جون ديلنجر«  عن 
والثنائي الشهير من عصابة »بارو« (أي بوني باركر وكاليد بارو) جميعهم 
مرتبطين بسيارات معينة، وقد لقي األخيران حتفهما بعد كميٍن نصبته 

لهما الشرطة استهدف سيارتهما في صيف سنة 1934.

المواصالت 
السياراتفي حياتنا

201961يوليو 60


