العدد [ ]75أكتوبر 2019

خالل النصف األول من العام الحالي..

سيف بن زايد
يطـــلع عــــلى
مــواصــــــفات
السالمة في
الحـــــافـــــالت
المــدرســـــية

4
12
13
45
152

مشـاريع بنية تحتية ُأنجــزت
عقـداً مــع مــدارس خــاصـــة
فــــي دبــــــي والشــــارقــــــــة
عقداً لتوفير الصيانة الفنية
ألكـــثر من  32ألف مـركــــبة
ألـف مـركـــــبة تستفـيد مـن
«المساعدة على الطريق»
مــــــوظــــفـــاً ومــــوظــــفــــــة
تـم تكــريمــهــم لتمــيزهــــم

نهيان بن مبارك يشهد حفل ختام أسبوع المواصالت المدرسية في أبوظبي

االفتتاحية

الرؤية:

قطار التطور..
ال ينتظر

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

يقول خبراء األعمال والمهتمون بتطورات السوق« :إن كل دقيقة أو

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.

لحظة في مجال األعمال ال تحدث إال مرة واحد فقط» ،ذلك أن الناجحين

ال يقلدون من سبقهم ،وال يكتفون بـ»أفضل ممارسات» اليوم كونها
ســتــؤدي ربــمــا إلــى طــرق مــســدودة ،بــل هــم دائــمــاً يبحثون عــن «أفضل

دروب

المسارات» الجديدة التي لم تُ طرق ولم تخضع للتجربة بعد ،ومنها يصلون

إلى الشيء الجديد والغريب.

مياها جديدة
وكما أنه ال يمكنك أن تنزل إلى النهر الواحد مرتين؛ ألن
ً

األمــن والســامة :نؤمــن بــأن األمــن والســامة همــا المطلــب األول واألساســي لكافــة المعنييــن

تجري حواليك ،فإن تغافل الشركات ومؤسسات األعمال عن نهج االبتكار

المؤثريــن والمتأثريــن بأدائنــا ،لــذا فإننــا نعمــل بــا كلـ ٍـل ومــن دون مســاومة علــى االســتجابة الصادقــة

في خدماتها ومنتجاتها المقدمة للعمالء ،وتلكؤها في بناء وتطبيق

لهــذا المطلــب الحيــوي.

استراتيجيات جديدة في تلبية متطلبات العمالء والمحافظة عليهم ،من

شأنه التأثير على مستوى تنافسية هذه الشركات ،واستمرارها في سوق

االبتــكار واستشــراف المســتقبل :نلتــزم بتوفيــر بيئــة تشــجع علــى اإلبــداع واالبتــكار ،ونســعى

هائل يتسم بالتغير
كنهر
العمل الــذي يمكن اعتباره في الوقت الراهن
ٍ
ٍ

باســتمرار لتبنّ ــي أحــدث العمليــات والخدمــات االبتكاريــة والممارســات اإلداريــة التــي تعالــج احتياجــات

المتسارع والتطور المتفاعل بوتيرة لم يسبق لها مثيل من قبل.

متعاملينــا وتســتجيب لتوقعاتهــم وطموحاتهــم.

العنايــة والراحــة :نركــز جهودنــا ونســتثمر مواردنــا فــي توفيــر العنايــة لمتعاملينــا واالســتجابة

لخصوصيــة احتياجاتهــم وتوقعاتهــم ،ونعمــل علــى راحتهــم ،وكســب والئهــم ومســاندتهم لرســالة
وأهــداف مواصــات اإلمــارات.

الطمــوح والريــادة :نلتــزم بالعمــل للوصــول إلــى العالميــة ،ولنقــل معارفنــا وخبراتنــا المتميــزة،

والتوســع فــي األســواق المحليــة واإلقليميــة فــي جميــع مجــاالت اختصاصاتنــا فــي قطاعــي النقــل
والتجهيــزات والخدمــات التكميليــة ذات الصلــة.

فــي الــواليــات المتحدة -عــلــى سبيل الــمــثــال -يسهم ابتكار المنتجات

بقلم:
محمد عبد اهلل الجرمن
المدير العام

والخدمات في أكثر من  50%من نمو الناتج المحلي اإلجمالي السنوي،
فيما يؤكد  90%من كبار المديرين التنفيذيين في الشركات هناك أن

استمرار أعمال المؤسسات ونجاحها على المدى الطويل يعتمد في

المقام األول على تنفيذ األفكار الجديدة وتطويرها.

وقد أدركت دولة اإلمارات مبكراً أهمية االبتكار كثقافة وسلوك شاملين

في تطوير العمل وفي الحياة كلها ،لذا فقد تبنت الدولة استراتيجيات

طموحة لترسيخ موقعها الــريــادي بين أفضل دول العالم وفــق مؤشر

االبتكار العالمي ،األمــر الــذي مكنها من تصدر الــدول العربية في هذا

الكفــاءة :نؤمــن بــأن اإلنجــازات االســتثنائية واألداء المتميــز همــا النتيجــة الحتمية لقناعاتنا وممارســاتنا

المؤشر لعام .2018

العمــل.

 300مليار درهم خصصتها الدولة عام  2015لتنفيذ سياستها العليا في

الســعادة :نؤمــن بــأن الســعادة حــق مــن حقــوق اإلنســان ،ونعتبرهــا حجــر األســاس فــي محــاور خطتنــا

التنمية االقتصادية وتحقيق نقلة نوعية في قطاع العلوم والمعرفة خالل

اليوميــة ،وكفــاءة أدائناعلــى مختلــف المســتويات التنظيميــة ،وفــي جميــع االختصاصــات ومواقــع

االســتراتيجية ،ومختلــف برامجنــا ومبادراتنــا الموجهــة نحــو المتعامليــن والعامليــن والمجتمــع.

ولنا أن نتخيل األثــر اإليجابي لـــ 100مــبــادرة وطنية ،وبموازنة تربو على

مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار حتى عام  ،2021ودورهــا في تعزيز
السنوات المقبلة.

ويكفي أن إحدى أهم ثمار هذه السياسة المدروسة وأكثرها تجلياً وصول

رائد الفضاء اإلماراتي هزاع المنصوري في أكتوبر  2019إلى محطة الفضاء
الدولية وعودته بنجاح إلــى أرض الوطن ،بعدما أجــرى مع زمالئه داخل
المحطة العديد من األبحاث والدراسات المرتبطة بجسم اإلنسان وعلوم
األرض ،ليؤكد بأن طموح أبناء زايد سيظل معانقاً لعنان السماء وآفاق

الفضاء.

كلمة هيئة التحرير
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نهيان بن مبارك يشهد حفل ختام أسبوع
المواصالت المدرسية في أبوظبي
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تكريم  152موظفاً وموظفة لتميزهم خالل
النصف األول من العام
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انطالقة موفقة..
وحصاد وفير
سرعان ما انقضت شهور الصيف وحان موعد العودة إلى المدرسة ،لتنطلق

ً
حاملة مئات
حافالت مواصالت اإلمــارات من جديد ،وفي جميع االتجاهات
بسالمة وأمــان إلى مدارسهم ليتسنى لهم إكمال مسيرتهم
ٍ
آالف الطلبة

الدراسية وتحصيلهم العلمي ،فمع مطلع شهر سبتمبر وقبيل نهاية الربع
تتوج مواصالت اإلمارات أشهراً من االستعدادت الدورية
الثالث من كل عام ّ

مميزة هي «أسبوع المواصالت المدرسية» ،وذلك
ٍ
سنوية
ٍ
بفعالية
ٍ
الشاملة
نهيان بن مبارك يشهد حفل ختام أسبوع المواصالت المدرسية في أبوظبي

مجلة فصلية تصدر عن
إدارة االتصال الحكومي بمواصالت اإلمارات

إيــذانــاً بإنهاء األعــمــال واكتمال الجهود على أكثر من صعيد ســواء أعمال

04

الصيانة الدورية والوقائية للحافالت ،أو جهود التدريب والتأهيل التي تبذلها
عالوة
ً
فرق العمل المسؤولة السيما السائقين ومشرفي النقل والسالمة،

افتتاح مركز الفحص الفني للمركبات الثقيلة
في منطقة الساد بمدينة العين

هيئة التحرير

06

إبرام  12عقداً مع مدارس خاصة في دبي
والشارقة

08

إطالق خدمة تخليص جميع المعامالت
المرتبطة بالحوادث المرورية

المشرف العام
سعادة محمد عبد اهلل الجرمن
رئيس التحرير
حنان صقر
مدير التحرير

10

بيع نحو  2,400مركبة عبر “الوطنية
للمزادات” منذ بداية العام

12

تحويل  520مركبة للعمل بالغاز الطبيعي
في النصف األول

عبد اهلل محمد حسن
هيئة التحرير
هند أحمد شاكر

على جهود التوعية واإلرشاد..

وقد اكتسبت هذه الفعاليات الواسعة التي يجري تنظيمها في األسبوع
األخير قبيل العام الدراسي الجديد؛ مزيداً من الزخم هذا العام بفضل اطالع

الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير
الداخلية ،يرافقه معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزيــر التربية والتعليم

رئيس مجلس إدارة مواصالت اإلمــارات ،على مواصفات السالمة والوقاية
الــعــامــة المطبقة فــي حــافــات النقل الــمــدرســي خــال زيارتهما لمدرسة

42
الريس
أدهم فيصل ّ
رئيس قسم البنوك واالستثمار

«انتمائي ألسرة مواصالت اإلمارات
يشعرني بالسعادة والرضا والفخر»

سعيد موسى

الغزالي في أبوظبي ،وكذلك بفضل رعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن
مبارك آل نهيان عضو مجلس الــوزراء وزيــر التسامح ،وحضور معالي جميلة

سالم المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام ،لفعاليات اختتام أسبوع
فر َد ْت له تغطية خاصة في هذا
المواصالت المدرسية بأبوظبي ،األمر الذي ُأ ِ

العدد من مجلتكم «مواصالت اإلمارات».

ً
باقة من األخبار االستثمارية التي أوجزت أبرز المستجدات،
كما تضمن العدد

كافتتاح مركز الفحص الفني للمركبات الثقيلة في منطقة الساد بمدينة

العين ،إلى جانب ما تحقق على صعيد العقود الجديدة والمجددة ،وكذلك
الخدمات المقدمة للمتعاملين من قبل مراكز األعمال وسواها من حصاد

حسام عرفة
فؤاد محمد علي

محمد عبدالله المطروشي

إيمان علي محمد األميري
التصميم واإلخراج الفني

مدير عمليات النقل والتأجير – الساحل الشرقي

فل فيجن لإلعالن

28

«تتمتع المؤسسة بسمعة طيبة
وتحظى بنظرة إيجابية عن كافة
الخدمات التي تقدمها»

مواصالت اإلمارات  -اإلدارة العامة دبي  -القرهود
هاتف 04-2854444 :فاكس - 04-2854584 :ص .ب 5757 :دبي  -اإلمارات العربية المتحدة
info@et.ae

www.et.gov.ae

)الرقم المجاني( 8006006

5757 Dubai, U.A.E.

@EmiratesTrans
للتواصل مع المجلة  -إدارة االتصال الحكومي  /هاتف / 04-2090691 / 04-2090769 :البريد اإللكتروني etmag@et.ae
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التدريبية للسائقين
البدء بتنفيذ الخطة
ّ
والمشرفات قبيل انطالق العام
االحتفاء بيوم المرأة اإلماراتية

عالوة على اإلنجازات المتنوعة
ً
وفير خالل النصف األول من العام الحالي،
في مجاالت الشراكة والتدريب والمسؤولية المجتمعية وتكريم الموظفين.

وكما جرت العادة في األعــداد السابقة؛ التقينا موظفين اثنين من فرسان
الميدان ورواد التميز ،لكي نقف على الجوانب المتميزة في مسيرتهما

المهنية وحياتهما الشخصية ،وما اكتسباه من خبرات أثناء تأدية مهامهما
في المؤسسة ،وما حققاه من إنجازات في مواقع العمل.

ً
ممتعة
قراءة
ً
كل ذلك وسواه قدمناه على صفحات هذا العدد ،آملين لكم

55

إسعاد الفنيين بـ «صيفنـا بـارد»

مكلال بالنجاح والتفوق.
ومفيدة ،وعاماً دراسياً جديداً
ً
ً

ٔاخبار رٔييسية

بالتعاون مع شرطة أبوظبي

افتتاح مركز الفحص الفني للمركبات الثقيلة
في منطقة الساد بمدينة العين
افتتــح ســعادة محمــد عبداللــه الجرمــن مديــر عــام مواصــات اإلمــارات
والعقيــد مطــر عبيــد الظاهــري نائــب مديــر مديريــة ترخيــص الســائقين
واآلليــات فــي شــرطة أبوظبــي مركــز الفحــص الفنــي للمركبــات الثقيلــة فــي

منطقــة الســاد بمدينــة العيــن وذلــك فــي إطــار خطــة تحديــث وتطويــر مراكــز

تقديــم الخدمــة فــي مختلــف مناطــق الدولــة.
ويقع المركز الجديد على مساحة تبلغ  21ألف متر مربع ويتكون

جانب موظفي العناية بالمتعاملين والفنيين العاملين في الورش

التأمين ومــرافــق خدمية للمراجعين تشمل مصلى وكافتيريا

وأكــد الجرمن أن تدشين مركز خدمة إسعاد المتعاملين بمركز

من طابق أرضي يضم مركزاً إلسعاد المتعاملين ومكاتب لشركات
ودورات مياه ومواقف خارجية إلــى جانب مسار الفحص الفني
الذي يستوعب بشكل يومي  100مركبة ،وقد جرى لدى تصميم

وإنشاء المركز تطبيق متطلبات االستدامة والمباني الخضراء.

التابعة للمركز.

الفحص الفني في منطقة الساد ،بالتعاون مع شرطة أبوظبي؛
يأتي ضمن االستراتيجية الهادفة إلى نشر مراكز تقديم الخدمة
في كل مناطق الدولة بهدف اختصار المسافات والوقت على

حضر االفتتاح المهندس عامر الهرمودي المدير التنفيذي لدائرة

المتعاملين من مالك المركبات الثقيلة وسائقيها ،وتسهيل إنجاز

المركبات ،والعقيد محمد سعيد الشامسي مدير إدارة ترخيص

مراكز الفحص بما يجعلها خدمات أكثر تميزاً وتوافقاً مع أرقى

الــخــدمــات الــفــنــيــة ،ومــحــمــد أحــمــد الــبــريــكــي مــديــر مــراكــز فحص
السائقين واآلليات في العين ،والرائد حمدان المطروشي ،إلى
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خدمات التسجيل وتجديد التراخيص وغيرها من الخدمات في
الممارسات والمعايير العالمية المعتمدة ،وتحقق الرضا والسعادة

يتضمن المركز
مساراً للفحص الفني
للمركبات الثقيلة
يستوعب 100
ً
إضافة
مركبة يومياً ،

إلى مركز إسعاد
المتعاملين والمرافق
اإلدارية والخدمية.

لدى الشركاء والمتعاملين.

وأثنى على الشراكة االستراتيجية مع مواصالت اإلمارات للوصول

مــن جانبه؛ أكــد العقيد مطر عبيد الظاهري نائب مدير مديرية

إلى أرقى أنواع الخدمة وفقاً ألفضل الممارسات العالمية بما يلبي

قدر
شرطة أبوظبي لتقديم خدمات متميزة للمتعاملين ،وعلى
ٍ

للمركبات الذي يعتبر ضرورياً لتوفير السالمة المرورية لمستخدمي

ترخيص السائقين واآلليات بشرطة أبوظبي االهتمام الذي توليه

عال من الجودة في مراكز الفحص الفني للمركبات.

الجرمن« :إن تدشين
مركز خدمة إسعاد
المتعاملين بمركز
الفحص الفني في
منطقة الساد بالتعاون
مع شرطة أبوظبي يأتي
ضمن االستراتيجية
الهادفة إلى نشر مراكز
تقديم الخدمة في كل
مناطق الدولة».

تطلعات المتعاملين ،من خالل تقديم خدمة متميزة للفحص الفني
الطريق كافة.

5

ٔاخبار رٔييسية

عبر  100ورشة فنية منتشرة
في مختلف مناطق الدولة

ً
عقدا لتوفير الصيانة الفنية
13
ألكثر من  32ألف مركبة
تمكنت مواصالت اإلمــارات ممثلة بدائرة الخدمات الفنية ،من إبرام
وتجديد  13عــقــداً مــع عــدد مــن الجهات الحكومية والــخــاصــة خالل
النصف األول من العام الحالي ،وذلك لتوفير خدمات الصيانة واإلصالح

ولمدد
ٍ
ألسطول تلك الجهات البالغ أكثر من  32ألف مركبة مختلفة،

يتم بموجبها توفير خدمات النقل المدرسي لـ  17,000طالبٍ وطالبة

ً
عقدا مع مدارس خاصة في دبي والشارقة
إبرام 12
أفــاد طــارق الصيداوي مدير المبيعات في دبــي والشارقة ،أن رصيد

واألكاديمية الخاصة.

أسهم في إبرام  12عقداً جديداً ومجدداً  ،مع مدارس خاصة في إمارتي

المؤسسة ستخصص  630حافلة مدرسية لنقل  17,000طالبٍ وطالبة

المؤسسة من الخبرة واإلنجازات المتميزة في قطاع النقل المدرسي
دبي والشارقة ،مشيراً إلى أن الخبرة العريقة والجودة الشاملة في

عمليات النقل جعلتا من اسم مواصالت اإلمارات األكبر على مستوى
الدولة في مجال تقديم خدمات النقل المدرسي ويستقطب مزيداً من
الشراكات مع مجموعة واسعة من المدارس والمؤسسات التعليمية

وأوضح الصيداوي ،بأنه بموجب العقود الحالية والجديدة المبرمة فإن

تعاقدية متفاوتة تمتد إلى  6سنوات.
ٍ

ستخصص المؤسسة
 630حافلة مدرسية
لنقل  17,000طالبٍ
وطالبة ينتمون

للمدارس الخاصة

المتعاقد معها في

وكشف المهندس عامر الهرمودي المدير التنفيذي لدائرة الخدمات

الفنية في مواصالت اإلمارات ،أن المؤسسة نجحت خالل النصف األول

من العام الحالي بتقديم خدمات الصيانة الفنية لما يزيد عن  250ألف
مركبة من خالل  2,300فني وتقني مدربين ومؤهلين يعملون في
 100مركز خدمة في كافة أنحاء الدولة.

دبي والشارقة.

ينتمون للمدارس الخاصة المتعاقد معها في دبي والشارقة ،مصرحاً

المدرسي التي تقدمها مواصالت اإلمارات في إمارتي دبي والشارقة
قد بلغ  36مدرسة خاصة.

على الطريق» التابعة لها بتنفيذ
نحو  45ألف عملية مساعدة من

أص ــل  47أل ــف طــلــب وارد خــال

الــنــصــف األول مــن ع ــام ،2019

بــمــا فــي ذل ــك تــقــديــم الــخــدمــة لـ
 7,000طلبٍ وردوا عبر التطبيق

لعدد من الكليات والجامعات والمعاهد األكاديمية في الدولة.

وكشف محمد مادح ُخ َّف ْش مدير

النقل عبر  753حافلة لما يناهز 10,090من طلبة الجامعات المنتسبين

«مساعدة».

وحــدة المساعدة على الطريق؛

وأوضح بدر العطار المدير التنفيذي للنقل والتأجير في دبي والشارقة
وفرت المؤسسة 753
ّ

ع ــن تــمــكــن ال ــوح ــدة م ــن تحقيق

فــي مــواصــات اإلمـ ــارات أنــه يتم تنظيم عــدة رح ــات يــومــيــاً مــا بين
وتــطــويــر وتــوفــيــر مختلف أشــكــال الــمــســانــدة والــدعــم للمؤسسات

النقل الجامعي ،تتميز

معدالت الرضا عن خدماتها نسبة  ،%90فيما ارتفعت نسبة الرضا عن

باعتبارها المؤسسة الحكومية الــرائــدة فــي تقديم خــدمــات النقل

وقد تم خالل الفترة الماضية تكثيف البرامج التدريبية والتأهيلية الدورية

ألفضل المواصفات

وأشـ ــار الــعــطــار أن الــمــؤســســة وف ــرت  753حــافــلــة لتقديم خــدمــات

حول السالمة المرورية ،واإلسعافات األولية ،وغيرها من المواضيع

واشــتــراطــات الــجــودة ،موضحاً بــأن مــواصــات اإلمـ ــارات تقوم بــإدارة

تخصصاتهم.

النقل الجامعي ،تتميز بحداثتها ومراعاتها ألفضل المواصفات الفنية
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عالوة على األسعار التنافسية والتوسع الجغرافي.

قــيــامــهــا عــبــر «وح ـ ــدة الــمــســاعــد

استقبلت مواصالت اإلمــارات العام الجامعي الجديد بتقديم خدمات

المدرسي والتجاري.

المعايير والممارسات المعتمدة ،وتتمتّ ع بالجودة والكفاءة واالحترافية

النصف األول.

أعــلــنــت مــواصــات اإلم ـ ــارات عن

اإلل ــك ــت ــرون ــي الـــخـــاص بــالــوحــدة

وال ــذي تمت ترجمته مــن خــال تقديم هــذه الــخــدمــة منذ  18عاماً

المؤسسة طوال  4عقود ،وذلك من خالل توفير خدمات تتوافق مع

الصيانة واإلصالح في

ليؤكد اإلمكانيات والمقومات والــمــؤهــات والخبرة التي تمتلكها

استفادت من خدمات

 30دقيقة معدل زمن الوصول للمركبة المتعطلة

بــأن إجمالي عــدد الــمــدارس الخاصة التي تستفيد من خدمات النقل

 ..و نقل أكثر من 10
آالف طالب جامعي

توليه اإلدارة العليا في مواصالت اإلمــارات لخدمة النقل الجامعي،

الصيانة واإلصالح مع متعاملين جدد إضافة إلى تجديد العقود ،يأتي

أكثر من  250ألف مركبة

 45ألف مركبة تستفيد من “المساعدة على الطريق”
في النصف األول من عام 2019

تكثيف الدورات التدريبية
لسائقي النقل الجامعي

المؤسسة الجامعية وأماكن سكن الطلبة ،الفتاً إلى االهتمام الذي

وأش ــار الــهــرمــودي إلــى أن استقطاب عقود جــديــدة لتقديم خدمات

األكاديمية الراغبة في االستفادة من خدمات النقل.

للكوادر البشرية العاملة ال سيما السائقين ،حيث تلقوا برامج تدريبية
المتعلقة بتطوير الخدمة واالرتقاء بمستوى العاملين على اختالف

حافلة لتقديم خدمات
بحداثتها ومراعاتها
الفنية واشتراطات
الجودة.

إنجازات نوعية أسهمت في بلوغ

تمكنت الوحدة من

تحقيق إنجازات نوعية
الكبيرة ،وذلــك من غليلة في شمال الــدولــة إلــى السلع على حدود

خدمة إدارة الحوادث المرورية (وهي خدمة مجانية للجمهور) إلى .%96

ً
محققة متوسطاً لزمن الوصول للمركبة
المملكة العربية السعودية،

متعامال في إمــارات الدولة كافة في النصف األول لعام
ل ـــ44,673
ً

أهم الخدمات التي تم طلبها في حين كانت «قطر المركبات» أكثر

وتــفــصــيـ ًـا؛ أوضـ ــح خــفــش أن ال ــوح ــدة نــجــحــت فــي تــقــديــم خدماتها

وقطر ،مجهزة فنياً للتعامل مع كافة
ْ
 ،2019عبر  123مركبة طوارئ

أنــواع المركبات ،سواء الخفيفة (صالون ودفع رباعي) أو المتوسطة
وصوال إلى الشاحنات والحافالت
كـ «الفان» والحافالت المتوسطة،
ً

المتعطلة يبلغ  30دقيقة ،وقد مثّ لت خدمة «إدارة الحوادث المرورية»

أسهمت في بلوغ

معدالت الرضا عن

خدماتها نسبة .%90

الخدمات طلباً  ،الفتاً إلــى أن الوحدة تــؤدي خدمات الــطــوارئ (تغيير

اإلط ــار الــتــالــف ،شحن الــبــطــاريــة ،الــتــزويــد بــالــوقــود ،تنفيذ إصــاحــات
ميكانيكية وكهربائية بسيطة) وخدمات قطر المركبات.
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لتحقيق راحة وسعادة المتعاملين

إطالق خدمة تخليص جميع المعامالت المرتبطة
بالحوادث المرورية

تحت عالمتها التجارية «إيميريتس موتو»

مواصالت اإلمارات تكشف عن خططها الطموحة
للتوسع في خدمات المركبات الفارهة

أطلقــت مواصــات اإلمــارات خدمــة تخليــص كافــة المعامــات المرتبطــة بالحــوادث المروريــة مــن خــال وحــدة إصــاح

توفــر أوقاتهــم وتحقــق راحتهــم عبــر تلبيــة
حــوادث المركبــات ،حيــث تتيــح للمتعامليــن الحصــول علــى خدمــة متميــزة ّ
طلبــات أصحــاب المركبــات التــي تتعــرض للحــوادث المروريــة ،إذ تتكفــل الوحــدة بمتابعــة تخليــص التعامــات كافــة

المرتبطــة بالحــادث المــروري بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة.
وأفاد المهندس عامر الهرمودي المدير التنفيذي لدائرة الخدمات

وذكر المدير التنفيذي لدائرة الخدمات الفنية أن الوحدة تمتلك

عيــد
أكــدت مواصــات اإلمــارات عزمهــا علــى متابعــة التوســع فــي مجــال خدمــات المركبــات الفارهــة ،وذلــك ُب ْ

مميزة لحزمة الخدمات الفنية التي تقدمها المؤسسة ،حيث

إخــضــاع فريق عمل الــوحــدة لبرامج تدريبية متخصصة للتعامل

فــي هــذا المجــال ،وبمــا يضمــن توســيع حصتهــا الســوقية فــي ســوق المركبــات الفارهــة الواعــدة فــي الدولــة.

الفنية في مواصالت اإلمــارات أن الخدمة المقدمة هي إضافة

تعكس جــهــود الــمــؤســســة الــمــتــواصــلــة نــحــو تــوفــيــر الــمــزيــد من

الخيارات لعمالئها على مستوى الخدمات التي تقدمها ،وذلك

تماشياً مع استراتيجية المؤسسة التي تركز على تلبية احتياجات
ً
كشريك
ٍ
إضافة إلى توثيق دورهــا
المتعاملين باختالف فئاتهم،
فاعل مع شرطة المرور وسلطات النقل والمواصالت في جميع
ٍ

أنحاء الدولة بهدف ضمان أعلى معدالت السالمة واألمن على
الطرقات في الدولة.

خبرات وكفاءات مؤهلة في مجال الصيانة الفنية للمركبات ،وتم
األمــثــل واالحــتــرافــي مــع حــاالت ح ــوادث المركبات على الطرق

الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة والــتــي تشهد اســتــخــدامــاً مكثفاً مــن قبل
السائقين وازدح ــام ــات مــروريــة ،مشيراً أن المؤسسة تستقبل

المكالمات من الجمهور والراغبين االستفادة من هذه الخدمة من
خالل الرقم المجاني  ،8006006مشيراً إلى أن فريق العمل ملتزم

بالوصول إلى موقع المتعامل خالل  30دقيقة.

وتندرج وحدة إصالح حوادث المركبات ضمن خطط التوسع في

وأشار الهرمودي إلى أن الخدمة هذه ستعمل على إتاحة الفرصة

الخدمات المقدمة للمتعاملين وتعد جزء من التزام المؤسسة

تكفل فريق
المصاحبين لــحــوادث الــمــركــبــات ،وذل ــك مــن خــال ّ

تحقيق سعادة ورفاهية المجتمع من مختلف الفئات من خالل

للمتعاملين من التمتع بقسط من الراحة بعيداً عن القلق والتوتر
العمل في وحدة إصالح حوادث المركبات بمتابعة الحصول على
المستندات الخاصة بالمركبة ،ومتابعة الحصول على موافقة

ـاوة عــلــى ســحــب المركبة
ً
شــركــة الــتــأمــيــن إلص ــاح الــمــركــبــة ،عـ ـ
المتضررة من مكان تواجد المتعامل وإيصالها لمكان تواجده حال

االنتهاء من عملية إصالحها.
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إطــاق الحلّ ــة الجديــدة لعالمتهــا التجاريــة «إيميريتــس موتــو» ،لتعــزز بذلــك حضورهــا وقدراتهــا التنافســية

المستمر لتقديم خدمات تتماشى مع توجهات القيادة العليا في
السعي لخدمتهم بــصــورة متكاملة دون التقيد بــزمــان ومكان

محددين ،مشيراً إلى أن مواصالت اإلمــارات حريصة على تطبيق
أعلى المعايير خالل تقديم خدماتها ،مع ضمان التركيز على جودة

الخدمات وكفاءة أداء العاملين ،واألسعار التنافسية باعتبارها أهم
ركائز النجاح ،والسبيل للنمو المستدام لألعمال.

وأكّ د بدر العطار المدير التنفيذي للنقل والتأجير في دبي والشارقة
الهرمودي« :ستتيح
هذه الخدمة
الفرصة للمتعاملين
من التمتع بقسط
من الراحة بعيداً
عن القلق والتوتر
المصاحبين لحوادث
المركبات».

بمواصالت اإلمـ ــارات ،بــأن المؤسسة توظف خبرتها التي تمتد
لنحو  38عاماً في مجال النقل والــمــواصــات ،لخدمة شركائها

ومتعامليها فــي مختلف الــقــطــاعــات ،مــن خ ــال تــطــويــر حزمة

فضال عن الحلول المبتكرة التي
خدماتها المتنوعة والشاملة،
ً
تقدمها للمتعاملين لضمان سعادتهم واإلسهام في تمكينهم من
تحقيق التقدم المستمر في أعمالهم وخططهم التشغيلية ،األمر

الــذي أثمر إبــرام مجموعة من العقود الجديدة والمجددة خالل

عبر طاقم إداري وسائقين مؤهلين ،إلى جانب توفير حزمة من
الخدمات التي تشمل تأجير المركبات والحافالت وتوفير السائقين

ومشرفي النقل والسالمة ،إلى جانب إدارة وتشغيل المركبات
التابعة للجهات ،وتركيب األنظمة الذكية للتتبع والتزود بالوقود،
وتقديم خدمات شاملة ومتكاملة من غسيل وصيانة وإصــاح

المركبات عبر كفاءات بشرية وفنية متخصصة.

تقدم باقة من الخدمات
الجدير ذكــره ،أن مــواصــات اإلم ــارات
ّ
تشمل خدمات النقل والتأجير في كافة مناطق الدولة ،والتي

عميال في دبي والشارقة.
الربع األول بلغ عددها  15عقداً مع 14
ً

تنبثق منها خدمات النقل المدرسي والتجاري والنقل الجامعي،

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

خدمة إدارة األساطيل ،وخدمة تأجير السائقين ،وتأجير الدراجات

بناء على العقود المبرمة تقديم خدمات
وأوضح العطار ،أنه سيتم ً

عالوة على توفير  173جهازاً ذكياً لتتبع المركبات
ً
و 1010سائقين،

لخدمة هذه الجهات ،مشيراً إلى أن مواصالت اإلمــارات تستثمر

كافة جهودها لخدمة متعامليها بما يفوق توقعاتهم ،وذلك

وخــدمــات النقل للمؤسسات الحكومية والــخــاصــة ،إضــافــة إلى

من ضمن الخطط..

سيتم إنشاء أكاديمية
تدريب نوعية خصيصاً

لضمان تطوير مهارات
العاملين وإثراء

خبراتهم ومواءمتها
مع كل جديد في

تقنيات المركبات
الفارهة.

الــنــاريــة ،حيث تمتلك قــاعــدة ثرية تشمل نخبة مــن المتعاملين
ً
عدد من الجامعات والمعاهد والمؤسسات
ٍ
إضافة إلى
المتميزين،

في الدولة.
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بموجب  88عقداً جديداً ومجدداً
مع  28جهة حكومية

 2,113مركبة لتوفير خدمات
النقل للمؤسسات الحكومية
قياسي في عدد وقيمة
نمو
أعلنت مواصالت اإلمــارات عن تحقيق ٍّ
ٍّ

العقود المبرمة مع المؤسسات والجهات االتحادية والهيئات المحلية،
جديدة لتوفير خدمات النقل والتأجير مع  8جهات
ٍ
عقود
ٍ
حيث أبرمت 10

حكومية واتحادية خالل النصف األول من العام الجاري.

ً
مركبة و 1,403سائقاً و 38منسق حركة
النقل الحكومي عبر 2,113

و 44مشرفة لـ 28جهة حكومية ،وتتفاوت مدد العقود من سنة إلى 4

جديدة لتوفير
ٍ
عقود
ٍ
10

خدمات النقل والتأجير مع

وأفاد عبدالغفار محمد يوسف مدير حسابات مكتب كبار المتعاملين

سنوات لخدمة هذه الجهات ،مؤكداً أن الخبرة والكفاءة التي تمتلكها

 8جهات حكومية واتحادية

جديدة خالل النصف
ٍ
عقود
ٍ
واالتحادية بلغ  88عقداً بعد أن تم إبرام 10

تجديد عقودهم مع المؤسسة ،وانعكس ذلك أيضاً في استقطاب

العام الجاري.

بالمؤسسة ،بأن إجمالي عدد العقود المبرمة مع الجهات الحكومية
األول من هذا العام ،حيث يتم بموجب تلك العقود تقديم خدمات

المؤسسة على مدار أكثر من  37عاماً أكسبتها ثقة متعامليها من حيث

مجموعة من العقود الجديدة.

خالل النصف األول من

تسهيل إجراءات المشاركة بالمزادات االلكترونية أثمر تعزيز ثقة المتعاملين

بيع نحو  2,400مركبة عبر “الوطنية للمزادات” منذ بداية العام
كــشــفــت م ــواص ــات اإلمـــــارات مــن خ ــال مركز

على مساحة تزيد عن 50ألف متر مربع

الوطنية للمزادات عن نجاحها بتنظيم  32مزاداً

إنجاز  4مشاريع بنية تحتية في النصف األول

منذ بداية العام الحالي وحتى أغسطس الماضي،
حيث بيعت خالل هذه الفترة نحو  2,400مركبة

متنوعة ،ما جعل المركز يحقق ارتفاعاً في عدد

كشــفت مواصــات اإلمــارات أنهــا أنجــزت خــال النصــف األول مــن العــام الحالــي  4مشــاريع تعنــى بتطويــر البنيــة

الــمــركــبــات الــمــبــاعــة بنسبة  %5مــقــارنــة بعدد

إن جهود المركز في

المركبات المباعة خــال المدة نفسها من عام

تسهيل إجراءات

.2018

المشاركة بالمزادات

وضمت المركبات المباعة مجموعة متنوعة من
ّ

اإللكترونية ،أثمرت تعزيز

والخاصة شملت المركبات الثقيلة والخفيفة،

المؤسسات الحكومية

المركبات الخاصة بــاألفــراد والجهات الحكومية

ثقة المتعاملين من

والمركبات ذات الدفع الرباعي والــصــالــون ،إلى

والخاصة.

جانب المركبات التجارية والتي تتضمن مركبات

التحتيــة علــى مســاحة تزيــد عــن  50ألــف متــر مربــع ،وذلــك فــي إطــار دعــم أنشــطة وعمليــات مواصــات اإلمــارات
فــي قطــاع النقــل ،ومواكبــة نمــو أعمالهــا وفقــاً ألعلــى المعاييــر العالميــة ،واالرتقــاء بمســتوى الخدمــة بمــا يضمــن

المزيــد مــن الراحــة والســعادة للمتعامليــن والشــركاء والموظفيــن.
وأشــارت فريـال توكّ ل المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المساندة
بــمــواصــات اإلمـــــارات ،إل ــى أن الــمــشــاريــع الــمــنــفـ ّـذة تــواكــب رؤيــة

المؤسسة «مــواصــات متكاملة ونمو مــســتــدام» ،حيث تنسجم

المشاريع مــع مساعي التطوير التي تتبنّ اها لــارتــقــاء بالخدمات

بيك آب وحافالت مختلفة السعة ،ومركبات متخصصة مثل مركبات

بالمزادات اإللكترونية ،أثمرت تعزيز ثقة المتعاملين من المؤسسات

المقدمة وفق أعلى المعايير العالمية من خالل تنفيذ متطلبات

وتفصيال؛ أعرب سلمان محمد إبراهيم مدير مركز الوطنية للمزادات؛
ً

يقدمها المركز ،األمر الذي تجلى في
الدولة وخارجها بالخدمات التي ّ

عالوة على تلبية االحتياجات المتنامية لقاعدة
ً
المتوقعة مستقبلياً ،

المتعاملين ،مشيراً إلى أن جهود المركز في تسهيل إجراءات المشاركة

جهات حكومية وخاصة.

اإلسعاف.

عن سعادته بالثقة المتنامية التي بات المركز يتحلى بها بين أوساط

%5

نسبة النمو يف عدد املركبات املباعة
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المناطق التابعة لها بحسب االحتياجات الحالية ومعدالت النمو

الحكومية والخاصة ،إضافة إلــى األفــراد ومعظم تجار السيارات في

المتعاملين ،وتطوير األداء وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية في

إبــرام وتجديد  66عقداً مؤخراً لمتعاملين من مختلف الفئات منهم

المواقع القائمة.

32

مزادا ً منذ بداية العام الحايل

مركبة متنوعة

المتعاملين ،وتــوســعــة وتــطــويــر المباني اإلداري ـ ــة ،وإنــشــاء مراكز

الخدمات والصيانة في إمارتي أبوظبي وعجمان بحيث تحوي الورش
ـارة للصيانة واالص ــاح ،وإنشاء  10مغاسل للمركبات
الفنية  27حـ ً

الثقيلة والخفيفة ،وغيرها.

وأف ــادت تــوكّ ــل ،أن جميع المشاريع المنجزة مستوفية ومطبقة

لمتطلبات المباني الخضراء ،األمر الذي أثمر في استيفاء المشاريع
المنفذة في إمــارة أبوظبي لمتطلبات برنامج االستدامة (اللؤلؤة

استكماال لخطة المؤسسة المعتمدة
الــواحــدة) ،وأشــارت إلى أنه
ً

وصرحت المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المساندة ،أن المؤسسة
ّ

في التوسع وتطوير البنى التحتية ،فإنه من المزمع تنفيذ وإنجاز 11

مختلفة من الدولة منها إمــارة أبوظبي ومدينتي العين والظفرة،

خدمات المؤسسة المقدمة لمختلف متعامليها ،واالرتقاء بالجوانب

أنجزت خالل النصف األول من العام الحالي  4مشاريع في مناطق

2,400

وصيانة عدد من المباني القائمة ،بما في ذلك إنشاء مراكز إسعاد

تنوعت بين إنشاء مباني جديدة تدعم عمليات
وإمارة عجمان ،حيث ّ
الــنــقــل والــمــواصــات والــخــدمــات الفنية والــلــوجــســتــيــة ،وتوسعة

مشروعاً حتى نهاية العام الحالي  ،2019وذلك في خطوة لتعزيز

التشغيلية ،وترسيخ ثقافة الجودة والتميز من خالل تطوير المباني

تحوي مراكز الخدمات
حارة
ً
والصيانة 27
للصيانة واالصالح و10
مغاسل للمركبات الثقيلة
والخفيفة.

والمرافق ذات العالقة بمنظومة الخدمات اإلدارية والفنية.
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 3مراكز معتمدة للتحويل و 33محطة للتعبئة في أبوظبي والعين ودبي والشارقة

تحويل  520مركبة للعمل بالغاز الطبيعي
في النصف األول

لخبراته الثرية ونجاحاته القيادية واالستثمارية

الجرمن ضمن قائمة أفضل  25شخصية قيادية
في قطاع الخدمات اللوجستية في المنطقة

فــي إطــار تعزيــز جهــود ومســاهمة مواصــات اإلمــارات الرائــدة فــي الحفــاظ علــى البيئــة والمــواد الطبيعيــة،

قامــت نحــو  6,380حافلــة مدرســية تابعــة لمواصــات اإلمــارات بنقــل نحــو

وتنويــع أنشــطتها االســتثمارية بمــا ينســجم مــع توجهــات الدولــة ويدعــم االقتصــاد الوطنــي ،نجحــت

 256ألــف مــن أبنائنــا الطلبــة الذيــن يدرســون فــي المــدارس الحكوميــة

مواصــات اإلمــارات مــن تحقيــق إنجــازات الفتــة فــي مجــال تحويــل المركبــات للعمــل بالغــاز الطبيعــي ،حيــث

والخاصــة فــي مختلــف أنحــاء الدولــة خــال الفصــل الدراســي الثالــث واألخيــر.

حولــت خــال النصــف األول مــن العــام الجــاري نحــو  520مركبــة للعمــل بالغــاز الطبيعــي مــن خــال مراكزهــا
المعتمــدة لتحويــل المركبــات فــي أبوظبــي ودبــي.

وأفاد السيد عبدالحكيم سعيد مدير مركز االتحاد لتحويل المركبات

ومنفعة مقارنة بمصادر الطاقة األخرى ،حيث يمكن تحقيق العائد

خالل النصف األول من العام الجاري من تحويل نحو  520مركبة

الطبيعي أقل من تكلفة وقود البترول بشكل عام في محطات

للعمل بالغاز الطبيعي بمواصالت اإلمارات ،بأن المؤسسة تمكنت
للعمل بالغاز الطبيعي من خالل  3مراكز معتمدة لتحويل المركبات

فــي إمــارتــي أبوظبي ودب ــي ،حيث بلغت نسبة النمو فــي عدد
المركبات المحولة  %45مقارنه بالفترة نفسها من العام الذي
سبقه  ،2018مشيراً إلى أن نجاح المشروع ومردوده االقتصادي

المجدي وأهميته البيئية شجع على ارتــفــاع الطلب في تحويل
المركبات ،األمــر الــذي أثمر تحويل  11,220مركبة للعمل بالغاز
الطبيعي منذ تدشين المشروع.

االقتصادي للمتعامل عبر تقليل التكاليف ،السيما أن تكلفة الغاز
التعبئة البالغ عددها  33محطة للتعبئة في أبوظبي والعين ودبي
والشارقة.

وعن الزمن المستغرق لعملية التحويل؛ أفاد بأن تحويل المركبة
يستغرق  54-ساعات بحد أقصى ،وال يتطلب أي تعديل في محرك

السيارة ،إنما يتم فقط إضافة بعض األجــزاء الخاصة بنظام الغاز
الطبيعي المضغوط دون إحداث أي تلف للضمان األصلي الخاص

بالشركة المصنعة للمركبة ،وبالتالي تعمل السيارة بنظام الوقود

وأعــرب مدير المركز أن مميزات تحويل المركبات للعمل بنظام

الــمــزدوج وفــق اختيار السائق (غــاز أو بنزين) ،وتــوفــر المؤسسة

الــجــانــب االقــتــصــادي ،حــيــث تسهم عملية الــتــحــويــل فــي خفض

منذ تاريخ عملية التحويل ،مشيراً إلى عمليات الصيانة الدورية التي

الــغــاز الطبيعي ال تقتصر على الــجــانــب البيئي بــل تــتــجــاوزه إلى
البصمة الكربونية للمركبة بنسبة تصل إلى  ،%70وإلى جانب ذلك

بديال مثالياً قليل الكلفة وأكثر أماناً
يعد الغاز الطبيعي وقــوداً
ً
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ضمان يمتد إلى سنتين أو  100,000كيلومتر أيهما أسبق وذلك
يوفرها المركز للمركبات المحولة على مدار  24ساعة ،لتبدأ من

 20ألف كم أو شهرين حسب أداء المركبة أو مالحظات المتعامل.

اختارت مجلة «لوجيستيك نيوز إم إي» -المتخصصة بأخبار قطاع

على مستوى الدولة ،السيما النجاح الالفت الــذي تحقق لجهة

الــمــاضــي ســعــادة محمد عبدالله الــجــرمــن مــديــر عــام مــواصــات

الحوكمة والجودة والسالمة ،والتطوير في ميادين إدارة المخاطر

اللوجستية في الشرق األوسط -في عددها الصادة في سبتمبر

نجاح المشروع
ومردوده
االقتصادي
المجدي وأهميته
البيئية شجع على
ارتفاع الطلب في
تحويل المركبات،
األمر الذي أثمر
تحويل 11,220
مركبة منذ تدشين
المشروع

اإلمــــارات ضمن قائمة أفــضــل  25شخصية قــيــاديــة فــي قطاع

الخدمات اللوجستية في المنطقة ،إلى جانب نخبة من كبار رجال
األعمال والقادة الفاعلين في القطاع على مستوى المنطقة.

ترسيخ المكانة االستثمارية للمؤسسة مع تلبية متطلبات معايير
والمسؤولية المجتمعية ،وتحسين السياسات و أنظمة العمل،

فضال عن االرتقاء المحقق في بيئة العمل بالمؤسسة بصفة عامة.
ً

وأكد الجرمن في تصريح للمجلة أن الهدف االستراتيجي الرئيسي

وحـ ّـل الجرمن في المرتبة الخامسة ضمن القائمة التي تصدرها

للمؤسسة خ ــال الــســنــوات الــخــمــس الــقــادمــة ســيــكــون ضمان

التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية» ،وجاء اختيار الجرمن

والجودة ،وضمان استمرارية النمو عبر المضي قدماً في اقتناص

سعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس اإلدارة والرئيس

في هذا الموقع المتقدم من القائمة باعتباره من الشخصيات
المخضرمة في مجال األعمال واالستثمار والقيادة المؤسسية
على مستوى الــدولــة ،مــع  30عــامــاً مــن الخبرة المتراكمة في

تلك المجاالت ،عمل خاللها في العديد من المواقع القيادية

ـاوة على
ً
وعــضــويــة مــجــالــس اإلدارات لــعــدد مــن الــشــركــات ،عـ ـ
قيادته لمواصالت اإلمارات منذ عام  2007حقق خاللها تحوالت
نوعية في طبيعة أعمال المؤسسة ،ونقلها إلى مواقع ريادية

الــمــواقــع الــريــاديــة للمؤسسة ،مــن خــال التركيز على الفعالية

الجرمن« :الهدف
االستراتيجي الرئيسي
للمؤسسة خالل السنوات
الخمس القادمة سيكون
ضمان المواقع الريادية
للمؤسسة».

ـاوة على
الفرص االستثمارية ضمن مجاالت عمل المؤسسة ،عـ ً

تطوير األعمال باتجاه األتمتة وإدمــاج التقنيات الحديثة وتحفيز
اإلبداع وبناء القدرات المؤسسية.

يذكر أن مجلة «لوجيستيك نيوز إم إي» هي دوريــة تصدر باللغة

اإلنجليزية في دولة اإلمارات العربية المتحدة عن مجموعة بي إن
سي للنشر ،وتعنى بقطاع الخدمات اللوجستية في الدولة ودول
الخليج العربي والشرق األوسط وشمال أفريقيا.
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تخصيص نحو نصف مليون درهم للفائزين

تقييم  737ملفاً مشاركاً
في جائزة السالمة والتربية المرورية
انتهــت مواصــات اإلمــارات مــن تقييــم الملفــات المتقدمــة للمشــاركة
فــي الــدورة  21مــن جائــزة الســامة والتربيــة المروريــة بمواصــات
«طالبنــا أمانــة» ،حيــث بلــغ عــدد
اإلمــارات والتــي تقــام تحــت شــعار
ّ

الملفــات المشــاركة  737ملفــاً فــي مختلــف الفئــات.
وأوضح محمد التميمي مدير إدارة التخطيط االستراتيجي والتميز

وأضــاف مدير إدارة التخطيط االستراتيجي والتميز المؤسسي

الملفات المشاركة في مختلف فئات الجائزة التي تهدف إلى نشر

للمشاركة في جائزة مواصالت اإلمارات للسالمة والتربية المرورية

المؤسسي بمواصالت اإلمارات؛ أن لجان التقييم انتهت من تقييم
ثقافة السالمة والتربية المرورية عبر تقدير المبادرات الشخصية
والمؤسسية ذات التأثير على المجتمع الــمــدرســي والمحلي

في الدولة ،وتسليط الضوء عليها بين مختلف عناصر المجتمع
المدرسي ،بما في ذلك المدارس الحكومية والخاصة ومعاهد
التكنولوجيا والمؤسسات التعليمية الحكومية والطلبة ،منوهاً بأن

الجائزة تشمل أيضاً بقية فئات وأفراد المجتمع.

دليال
أن المؤسسة أصــدرت في بداية العام الــدراســي الماضي
ً
بدورتها  21للعام الدراسي  ،2019/2018حيث تم تعميم الدليل

على جميع المناطق التعليمية واإلدارات المدرسية ،للتعريف
بمعايير وشــروط المشاركة في الجائزة وشرحها بالطريقة التي
تسهم في تعزيز مشاركتها واالرتــقــاء بمستوى المنافسة بينها

لتقديم مشاريع مبتكرة ومبدعة.

وأوضح التميمي أنه سيتم الكشف عن أسماء الفائزين في حفل

وأفــاد التميمي أن لجان التقييم عملت على تقييم المشاركات

سيقام بهذه المناسبة في الربع الرابع من العام الحالي ،مشيراً

مجموعة بنود وفق كل فئة ،تتعلق بمستوى االبتكار في المشاركة

في فئات الجائزة.

المقدمة باالستناد إلى المعايير العامة للتقييم ،والتي تتضمن

ومدى عالقتها وإسهامها بنشر ثقافة السالمة والتربية المرورية،
إضافة إلى اآلثار اإليجابية لالبتكارات والمشاريع المقدمة وغيرها
من المعايير ،وتأثير هذه المشاريع والمبادرات ونتائجها المحققة

وقابلية تعميمها على مستوى المجتمع المدرسي ،موضحاً أن
مقيمين معتمدين وأصحاب خبرة في
اللجنة تضم في عضويتها
ّ

مجال التقييم والتحكيم في العديد من الجوائز ذات العالقة.
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إلى أنه تم تخصيص جوائز نقدية تبلغ نحو  500ألف درهم للفائزين
إقباال متنامياً
جدير بالذكر أن الجائزة شهدت في دورتها الماضية
ً

من قبل المشاركين ،حيث بلغ عــدد الفائزين  61فائزاً من أصل
 1,260مــشــاركــاً تــقــدمــوا للمسابقة ،وق ــد بــلــغ إجــمــالــي قيمة

المكافآت المادية والعينية التي نالها الفائزون نحو نصف مليون
درهم ،وتعتبر األكبر من نوعها في المنطقة.

التميمي « :تضم
لجنة التقييم في
عضويتها مقيمين
معتمدين وأصحاب
خبرة في مجال
التقييم والتحكيم في
العديد من الجوائز
ذات العالقة ».

تصريح المدير العام

م
ح
ط

ــ
ا
ت

إعداد :حنان محمد صقر
المدير التنفيذي
لدائرة الخدمات المؤسسية
Hanan@ET.AE

رسالة المدير العام إلى الموظفين بمناسبة
بدء العام الدراسي الجديد 2020-2019

إرادة عانقت النجوم

طيـ ِـه تفــاؤل حقيقــي وثقــة كبــرى بأنكــم ســتواصلون تحقيــق
بــدأ عــام دراســي جديــد ( ،)2020-2019وفــي ّ

أهــداف مؤسســتكم ،وإثــراء األشــهر المقبلــة بالمزيــد مــن النشــاط والعطــاء واإلنتــاج ،ليــس فقــط علــى صعيــد

النقــل المدرســي وإنمــا فــي جميــع خدمــات وقطاعــات المؤسســة الممتــدة فــي مناطــق الدولــة كافــة.
وبالتالي ،الحديث يشمل الجميع ،وإن كانت هذه األيام أكثر ارتباطاً

بالعمالء والــوقــوف على حاجاتهم وتلبيتها وبما يضمن احتفاظنا

مع خدمات النقل المدرسي ،وبــدء التواصل مع عناصر المجتمع

فضال عــن العمل باحترافية وابتكار
بعقود طويلة األجــل معهم،
ً

لدى المؤسسة  7,000حافلة مدرسية ستقوم بنقل ما يزيد عن

إيجاد الحلول المناسبة وتطبيق خطط المعالجة بصورة سليمة.

وهــذه الحافالت ستنفذ نحو  8,700خط سير ،وقــد تم تخصيص

كثيرة مــازالــت ماثلة وهــي ت ــزداد يــومــاً بعد يــوم ،ســواء فــي شدة

التعليمي من شركاء وطلبة وأولياء أمور ومدارس.

 258ألف طالب وطالبة من وإلــى  708مــدارس حكومية وخاصة،

 6,950سائقاً  ،و 6,860مشرف ومشرفة نقل وسالمة للقيام بتنفيذ

عملية نقل هؤالء الطلبة.

«تــعــيــش مــا هــو مستحيل»؛ ه ــذا مــا وص ــف بــه هــزاع

سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» ،حيث تجلى ذلك من

واالستيعاب المبكر لتطورات صناعة النقل والتفكير اإليجابي في
رغم النجاح الــذي تحقق والتفاؤل الــذي نحمله معاً  ،فإن تحديات

محطة الفضاء الدولية ،التي جعلت منه أول رائد فضاء

استضافته  3من العلماء ورواد الفضاء الذين شاركوا

المنافسة في القطاع ،أو توجه العمالء نحو تخفيض قيم العقود ،أو

إلى الفضاء.

المنصوري لحظات اســتــعــداده للرحلة التاريخية إلى

إماراتي ،يزور محطة الفضاء الدولية ،وثالث عربي يذهب

تنامي االلتزامات المالية للمؤسسة مع الجهات المعنية ،أو توجهات

والعرب في كل مكان ،وأصبح ملهماً ألجيال المستقبل،

اإللهام لـدى هزاع ،فقد ورثت األجيال الفتية من أبناء

ونجدد هنا تأكيدنا الدائم بأن سالمة الطلبة ليست مسؤولية يحملها
اختار العمل في مواصالت اإلمارات ،وال بد أن ينعكس ذلك على نتائج

على صعيد مشاريع ومبادرات الخطة االستراتيجية ،2022-2018

بإنجاز تاريخي يحمل اســم بــاده إلــى الفضاء ،فقد بدأ

تمكنت المؤسسة في النصف األول من العام الحالي من تحقيق

قيد التنفيذ وتجاوز إنجاز أغلبها  ،%50وهو مستوى متقدم يشجعنا

في العاصمة اإلماراتية أبوظبي ،هذا ما قاله المنصوري:

تطبيق الهيكلة الجديدة للمناطق ،ويتعين علينا فيما تبقى من أشهر

العامة والخدمات الفنية قبل نهاية العام الجديد ،ومشروع مراجعة

مؤشرات األداء الخاصة بالسالمة ومعدل الحوادث المرورية.

جانب كبير من أهدافها االستراتيجية والمالية وبالتزامن مع بدء
العام مواصلة الجهد ومضاعفة العمل وتحقيق النتائج لالستمرار

بنفس النسق بل أعلى ،ألنكم حتماً قادرون على ذلك.

ولكي نضمن استمرارية األعمال وفق الخطة المستهدفة؛ يجب أن

يكون تعاملنا إزاء هذه التحديات نابعاً من رغبتنا وليس فقط تماشياً

مع الظروف والتحديات المستجدة.

قمتم بإنجاز  %40من هــذه المشاريع ،وأمــا  %60المتبقية فهي

نهاية  ،2019تمهيداً للدخول في المرحلة الثالثة اعتباراً من ،2020

إضافة إلى مشروع تطوير القدرات والمهارات.

مــاك المشاريع ســيــركــزون جهودهم على إنــجــاز هــذه الــمــبــادرات

وال شك أن أداء األعمال والمهام بشكل صحيح ودقيق يغني عن

وأخــيــراً أقــول :يعود الفضل إليكم -وإلــى تفانيكم وشغفكم -في

بروح الفريق الواحد والمبدع ،ومنح المزيد من العناية واالهتمام
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االقــتــراب منها لم تكن فكرة مستحيلة لديه .وبهذه
الخطوة الكبيرة ،بدأت اإلمارات عصراً جديداً تسهم فيه

ويستهدف إنجازه قبل
الثانية (تقييم األداء) في شهر سبتمبر الحالي ُ

وأمامنا مجاالت وفــرص عديدة لتعزيز هذه النتائج من خالل طرح

اإلعادة والتكرار ويختصر الكثير من الوقت والجهد ،إلى جانب العمل

«بدأت أنظر إلى النجوم منذ طفولتي» ،موضحاً أن فكرة

تميز اإلجراءات والذي بدأت مرحلته
الخطة االستراتيجية ،ومشروع ّ

والمشاريع وفق البرنامج الزمني المعتمد ،وال شك أن الموظفين

أفكار جديدة لخفض التكاليف وتحقيق وفــورات مالية كلما أمكن،

ولعه بالفضاء منذ الطفولة ،واتقد في قلبه حيث ترعرع
ٌ

إلتمام إنجاز جميع المشاريع ،وبخاصة مشروع إعادة هيكلة اإلدارة

بمشاركتهم وأفكارهم ومقترحاتهم عنصر أساسي في تحقيق ذلك.

استمرار نجاحات مواصالت اإلمارات .جهدكم مقدر ،ومعكم طموحنا

مع دول العالم في االستثمار في ميدان الفضاء ،وبناء
سالمة الطلبة ليست
مسؤولية يحملها
السائق والمشرف
فقط ،بل هي أولوية
قصوى لكل موظف
وموظفة اختار العمل
في مواصالت اإلمارات.

أول زي ــارة بشرية إلــى القمر ،وذلــك فــي أبوظبي منذ

من طفل يراقب النجوم ويحلم باالقتراب منها ،إلى

السوق نحو الرقمنة والذكاء الصناعي والسيارات الكهربائية وذاتية

السائق والمشرف فقط ،بل هي أولوية قصوى لكل موظف وموظفة

في برنامج «أبولو» ،وهو البرنامج الذي تمكن من تنفيذ
السبعينيات.

الرائد الذي لم يحقق حلمه فحسب بل حلم اإلماراتيين

القيادة ،وتحديات أخرى ال يتّ سع المقام لحصرها هنا.

خــال اهتمامه وحرصه على العلم والعلماء ،ال سيما

جيل جديد في مجاالت العلوم والتكنولوجيا.

وال شك أن تلك الطموحات المبكرة كانت أحد مصادر

وهمته كما ورثــت منه
شعبنا أحــام زايــد وطموحاته
ّ
مناقبه وأخالقه ،وظل الحلم ينمو ويكبر معهم ،إلى
أن بدأ يخطو أولى خطواته على أرض الواقع مع إعالن
صاحب السمو الشيخ خليفة بــن زايــد آل نهيان رئيس
الدولة ،حفظه الله ،إنشاء وكالة الفضاء اإلماراتية عام
 ،2014وما هي إال سنوات قليلة حتى صار الحلم واقعاً

باألمس حين رآه العالم بأسره يحلّ ق ليعانق النجوم،
ويضع اإلم ــارات في مصافي الــدول التي دخلت عصر

لطالما راود حلم «الوصول إلى الفضاء» اإلماراتيين منذ

مستقبال جديداً
الفضاء ،لتبني مع الدول التي سبقتها
ً

المؤسس ،المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن

البشرية جمعاء.

نشأة االتــحــاد ،فقد كــان طموحاً من طموحات القائد

تفخر به األجيال القادمة ،ويعود بالنفع العميم على

ال حد له ،وكل عام دراسي وأنتم بخير.
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من الصحف

 2.5مليون رحلة لـ «أجرة مواصالت اإلمارات»
في أبوظبي منذ مطلع العام
نـ ّـفــذت أجــرة «مــواصــات اإلمـ ــارات»  2.49مليون رحلة فــي إمــارة

األجرة ،إلى جانب قيام المؤسسة بتزويدها بكاميرات مراقبة داخلية،

لخدمة فئات مختلفة من المتعاملين تشمل األف ــراد والعائالت

ووفق شروط محددة من قبل مركز النقل المتكامل .وأضاف :قامت

أبوظبي منذ مطلع العام الجاري من خــال  803مركبات مجهزة

وأصحاب الهمم ،حسبما أفــاد به وليد المهيري ،المدير التنفيذي

للنقل والتأجير في «مواصالت اإلمارات» في أبوظبي.

«مواصالت اإلمارات»
تخصص  1000حافلة لإلعالنات المجتمعية

وك ــادر مؤهل مــن السائقين والسائقات تــم اختيارهم بعناية تامة
مــواصــات اإلم ــارات بتدريب كافة السائقين في مركز «مواصالت
اإلم ـ ــارات» للتدريب الــتــابــع للمؤسسة ،وتأهيلهم مــن خــال جهاز

خصصــت مؤسســة اإلمــارات للمواصــات  1000حافلــة لمشــروع اإلعالنــات المجتمعيــة خــال العــام

ً
إضافة إلى تعزيز مدى إلمام ومعرفة السائقين
والبيئة الحقيقية،

للجهــات المجتمعيــة ،اســتفادت منهــا  7جهــات مختلفــة مــن وزارات وهيئــات وجمعيــات ،وتــم وضــع

وقــال المهيري لـ«االتحاد»« :إن أجــرة مواصالت اإلم ــارات» تقدم

المحاكاة الذكي لقياس وتقييم أداء السائقين الفعلي وفق الظروف

الماضــي ،وذلــك ضمــن مشــروع «اإلعالنــات المجتمعيــة» لتوفيــر المســاحات اإلعالنيــة المجانيــة

من أبوظبي وبني ياس ومصفح والشهامة وجزيرة ياس ،وذلك من

بالخرائط الذكية في خطوة تسهم في رفع مستوى المعرفة لديهم

 1,594إعالنــاً مجانيــاً  ،حيــث أســهم المشــروع بتوفيــر أكثــر مــن  1.5مليــون درهــم علــى تلــك الجهــات

كل
خدماتها للركاب طــوال أيــام األسبوع وعلى مــدار الساعة في ٍ

خالل أسطول مكون من  803مركبات مجهزة وفق أرقى المعايير

العالمية ومــزودة بخدمة «واي فــاي» مجانية ،وكاميرات داخلية،

وأنظمة تتبع ،إضافة إلى توفير مركبات مخصصة لخدمة العائالت
وأخرى ألصحاب الهمم.

باألماكن السياحية والمناطق السكنية داخل وخارج إمارة أبوظبي.

ونـ ّـوه المهيري بأن عمليات النقل التي تقدمها أجــرة «مواصالت
اإلمارات» تتم متابعتها بشكل دوري من قبل مركز النقل المتكامل

فــي أبــوظــبــي وال ــذي يــقــوم بــاإلشــراف على جميع مــراحــل تدريب

وأشار إلى أن خدمات األجرة تقدم من خالل  1,017سائقاً و 47سائقة

السائقين والسائقات ،كما تتم متابعة عمليات النقل عن طريق نظام

 2.49مليون رحلة في إمارة أبوظبي منذ مطلع العام الجاري وحتى

بكاميرات داخلية خاصة تابعة لمركز المتابعة والتحكم في اإلمارة،

مدربين ومؤهلين للتعامل مع مختلف الفئات ،عملوا على تنفيذ
نهاية يونيو الماضي ،منها  1472رحلة خاصة ألصحاب الهمم بوساطة

إلكتروني مباشر يعمل على تتبع المركبات ،ويتم تزويد كل مركبة أجرة

قدم خدمات األجرة
تُ ّ
من خالل 1,017
سائقاً و 47سائقة
مدربين ومؤهلين
للتعامل مع مختلف
الفئات.

المســتفيدة مــن خــال إعفائهــا مــن رســوم المســاحة اإلعالنيــة لحمالتهــا المجتمعيــة والتوعويــة.
وق ــال عبدالله محمد حسن مــديــر إدارة االتــصــال الحكومي في

استكماال لجهود المؤسسة في
المؤسسة« :إن المشروع يأتي
ً
مجال الخدمات المجتمعية ،حيث يعود إطالق المشروع إلى عام
 2007وت ــم اعــتــمــاده كــإحــدى الــمــمــارســات المجتمعية الــعــديــدة

الــتــي تــؤديــهــا المؤسسة ضمن «مــيــثــاق المسؤولية االجتماعية
في مواصالت اإلم ــارات» ،كما تم اعتماده من قبل مجلس إدارة

وذلك لضمان السالمة واألمــان لركاب مركبات األجــرة والسائقين

مركبات تراعي متطلبات هذه الفئة ،فهي مزودة برافعات خاصة لحمل

عالوة على تقييم أداء السائقين على مدار الساعة
ً
على حد سواء،

وأوضح أن مركبات أجرة «مواصالت اإلمــارات» تقدم خدماتها وفق

وأشار إلى أنه يمكن للمتعامل طلب خدمة أجرة مواصالت اإلمارات

معين من الحافالت سنوياً لدعم المؤسسات والجهات الحكومية

توجهات المؤسسة في تقديم خدمات النقل وفق أفضل المواصفات

أبــوظــبــي» ،حيث يتيح التطبيق حجز مركبات األج ــرة عبر األجهزة

المبادرات المجتمعية بشكل مجاني وفق اإلجــراءات واإلمكانيات

كراسي أصحاب الهمم ،مع توفير مقاعد خاصة لمرافقيهم.

أعلى معايير الراحة والسالمة واألمان واالنتظام ،وتسهم في تحقيق
المطبقة وأرفــع مستويات الجودة التي تحقق سعادة المتعاملين
المنقولين عبر أســطــول مركباتها ،مــشــدداً على أن جميع مركبات

الشركة مطابقة للمواصفات والتشريعات المعتمدة في اإلمــارة

بشكل خاص وفي الدولة بشكل عام في مجال نقل الركاب بسيارات
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المؤسسة في عام .»2010

وذكر أن «المشروع يهدف إلى تخصيص مساحات إعالنية على عدد

من حيث االلتزام بقواعد السير والمرور وتنفيذ متطلبات المركز.

مــن خــال التطبيق الــذكــي الــخــاص بمركز النقل المتكامل «أجــرة
الذكية دون الحاجة للتحدث لموظف خدمة االتــصــال ،مع تحديد

الموقع عبر نظام المعلومات الجغرافية  ،GPSما يسهم في توفير
الوقت والجهد ،مضيفاً أنه يمكن للمتعاملين أيضاً طلب مركبة أجرة

مواصالت اإلمارات من خالل مركز االتصال الخاص بالمركز.

والخاصة وجمعيات النفع العام من خالل السماح لها باإلعالن عن

جريدة االتحاد في عددها الصادر بتاريخ:
 9أغسطس ( 2019أبوظبي -محمد
األمين).
https://www.alittihad.ae/
5--2/2019/article/46586مليون-
رحلة-لـ-أجرة-مواصالت-اإلمارات-في-
أبوظبي-منذ-مطلع-العام

المتاحة ،وانطلق المشروع في عامه األول بتخصيص  500حافلة

لــإعــانــات المجتمعية ،وتــم حينها مخاطبة الــجــهــات الحكومية
والجمعيات والمنظمات والهيئات المجتمعية إلتاحة الفرصة لهم

بتوفير اإلعــان المجاني عن الخدمات المجتمعية التي يقومون

بها على حافالت المؤسسة ،وذلــك تطبيقاً لسياسات المؤسسة
المجتمعية».

تطورات نوعية

وأضاف« :شهد المشروع تطوراً نوعياً  ،ونالت مؤسسة مواصالت
اإلمارات على إثره عالمة «وقف» التي أطلقها مركز محمد بن راشد

«يعود إطالق المشروع
إلى عام  2007وتم
اعتماده كإحدى
الممارسات المجتمعية
العديدة التي تؤديها
المؤسسة ضمن «ميثاق
المسؤولية االجتماعية
في مواصالت اإلمارات».

العالمي الستشارات الوقف والهبة مع بداية عام  ،2016لتصبح
مواصالت اإلمارات بذلك إحدى المؤسسات السباقة في نيل هذه

العالمة األولى من نوعها في المنطقة».
400

قدمت مؤسسة مواصالت اإلمــارات رعايتها من خالل توفير 400

حافلة لنشر اإلعالنات التعريفية الخاصة بالمدارس اإلماراتية منذ

اإلعالن عنها بهدف دعم جهود الوزارة في هذا المجال.

جريدة البيان في عددها الصادر بتاريخ:
 29يوليو ( 2019دبي -رحاب حالوة).
https://www.albayan.ae/
across-the-uae/news-and1.3615692-29-07-reports/2019
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تخصيص  7آالف حافلة لنقل  258ألف طالب وطالبة
إلى  708مدارس حكومية وخاصة على مستوى الدولة

نهيان بن مبارك يشهد حفل ختام أسبوع
المواصالت المدرسية في أبوظبي
تحــت رعايــة وحضــور معالــي الشــيخ نهيــان بــن مبــارك آل نهيــان عضــو مجلــس الــوزراء

وزيــر التســامح ،وبحضــور معالــي جميلــة ســالم المهيــري وزيــرة الدولــة لشــؤون

التعليــم العــام ،اختتمــت «مواصــات اإلمــارات» فعاليــات أســبوع المواصــات
المدرســية بأبوظبــي ،وذلــك بمدرســة خليفــة أ الواقعــة فــي مدينــة أبوظبــي.
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شمل حفل الختام
تكريم  58من السائقين
ومشرفي ومشرفات
النقل والسالمة
المتميزين في
أبوظبي ،من ضمنهم
 3موظفين أكملوا 20
عاماً في خدمتهم في
المؤسسة.

حضر حفل الختام ســعــادة محمد عبدالله الجرمن مدير عام

رفع اإلعداد النفسي والعملي والميداني

التنفيذي للنقل والتأجير في كل من أبوظبي والعين والظفرة

الحفل إن أسبوع المواصالت المدرسية هو مبادرة سنوية يتم

مــواصــات اإلمـــــارات ،والــســيــد ولــيــد ســالــم الــمــهــيــري المدير

إلى جانب عدد من الموظفين والسائقين ومشرفي ومشرفات
النقل والسالم.

وق ــال ســعــادة محمد عبدالله الجرمن فــي كلمة ألقاها في

الجرمن« :أسبوع
المواصالت المدرسية
هو مبادرة سنوية
تركز على رفع اإلعداد
النفسي والعملي
والميداني المتعلق
بتأصيل جانب السالمة
لدى السائقين
ومشـرفي النقل
والسالمة».

تنظيمها في جميع مناطق الدولة قبل انطالق العام الدراسي
الجديد ،وتركز على رفع اإلعــداد النفسي والعملي والميداني
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شهدت بداية العام
الدراسي عدداً من
الزيارات التفقدية
التي قام بها سعادة
مدير عام مواصالت
اإلمارات لالطمئنان

على حسن سير العمل
في خدمة النقل
المدرسي في عدد من
المدارس الحكومية
في مدينة أبوظبي.

7,000
المتعلق بتأصيل جانب السالمة لدى السائقين ومشـرفي النقل

سير ،وقد تم تخصيص  6,950سائقاً و 6,860مشـرف ومشـرفة

الالزمة لتوفير الحماية الشاملة للطلبة خالل رحلتهم المدرسية،

سالمتهم.

والسالمة ورفــع مستوى وعيهم بأهمية تطبيق اإلج ــراءات
وذلك من خالل عدد من البرامج التثقيفية والفعاليات التوعوية
قدر مع نخبة متميزة من شركائنا من الجهات
المكثفة
بتعاون ُم ّ
ٍ
وصوال إلى ضمان سالمة أبنائنا الطلبة
الحكومية والمجتمعية،
ً

باعتبار سالمتهم أمانة ومسؤولية.

كما نوه سعادته إلى أنه على مستوى مناطق كل من أبوظبي
والــعــيــن والــظــفــرة فستقوم  3,207حــافــات مــدرســيــة بنقل

 127,875طالباً وطالبة من وإلى  255مدرسة حكومية و60

مدرسة خاصة.

وأكــد الجرمن أن مــواصــات اإلمـ ــارات تحرص مــن خــال هذه

والمشرف عبر المحاضرات والــورش التدريبية المتخصصة في

الوظيفية المثلى واهتمامهم بالطلبة المنقولين ،وبمتابعة من

مــجــاالت الــقــيــادة واإلســعــافــات األولــيــة والتعامل مــع حــاالت

الطوارئ وغيرها من الجوانب.

والــســامــة المتميزين ،وحــرصــهــم على االلــتــزام بالسلوكيات
إدارة مواصالت اإلمارات في إمارة أبوظبي متمنياً للجميع دوام

التوفيق والنجاح.

وأشــار مدير عــام مــواصــات اإلم ــارات أنــه مع انطالقة العام

واختتم كلمته مستشهداً بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد

بنقل  258أل ــف طــالــب وطــالــبــة يــدرســون فــي  708م ــدارس

حاكم دبي -رعاه الله( :-كل واحد فينا قادر على العطاء ..وكل

الدراسي الجديد  2020-2019ستبدأ  7آالف حافلة مدرسية

حكومية وخاصة على مستوى الدولة ومن خالل  8,700خط
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طالب وطالبة

حافلة مدرسية

مرشفاً ومرشفة

نقل وسالمة للقيام بتنفيذ عملية نقل هؤالء الطلبة وضمان

وأثــنــى عــلــى جــهــود الــســائــقــيــن ومــشــرفــي ومــشــرفــات النقل

الفعالية على تعزيز المهارة واالحترافية لدى كل من السائق

258,000

6,860

بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الــدولــة رئيس مجلس الــوزراء
إنسان له موهبة يمكن تسخيرها لخدمة مجتمعه ..والنهر يبدأ

الجرمن« :البد من
التعاون والتنسيق بين
السائق والمشرف
والطالب وولي األمر
وإدارة المدرسة،
باعتبارهم عناصر يجب
أن تتكامل جهودهم
لضمان أعلى درجات
السالمة واألمان لدى
أبنائنا الطلبة داخل
الحافلة المدرسية
وخارجها».

6,950
سائقاً

8,700
خط سري

بقطرات ..واستئناف الحضارة يحتاج لعطاء ومبادرات).

الحفل ترافقه معالي جميلة سالم المهيري ،وسعادة محمد

تكريم..

ومــشــرفــات الــنــقــل والــســامــة الــمــتــمــيــزيــن ،والــتــقــطــت الــصــور

وتخلل حفل اختتام فعاليات أسبوع المواصالت المدرسية؛

تفضل معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح راعي

708
مدارس حكومية وخاصة

عبدالله الجرمن بتكريم الجهات المتعاونة ،والسائقين ومشرفي

التذكارية للمكرمين مع راعي الحفل.

وشمل الحفل تكريم  58من السائقين ومشرفي ومشرفات
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السالمة ..أولوية تستدعي تكامل الجهود

النقل والسالمة المتميزين في أبوظبي ،من ضمنهم  3موظفين

فضال عن تكريم
أكملوا  20عاماً في خدمتهم في المؤسسة،
ً

ومجموعة أخرى من الجهات المتعاونة والداعمة في لعمليات

النقل المدرسي في اإلمارة.

االطمئنان على سير أعمال التدريب

من جهة أخــرى زار سعادته مركز مواصالت اإلمــارات للتدريب،
إذ اطلع خــال الــزيــارة على جهاز المحاكاة الذكي المستخدم
لتدريب طلبة المعهد ،حيث يسهم الجهاز في تحقيق أقصى

الحد من نسبة
درجــات السالمة واألمــان لكافة المتدربين عبر
ّ

الحوادث ،كما شهد سعادته محاضرة موجهة للسائقين حول
إخــاء الحافالت وإج ــراءات مكافحة الحريق ،السيما أن المركز

والتوعوية المتخصصة لجميع السائقين
التدريبية
كثّ ف برامجه
ّ
ّ

والمشرفات تزامناً مع بدء العام الدراسي الحالي 2020-2019

لضمان تقديم خــدمــات النقل الــمــدرســي وفــق أعــلــى معايير
السالمة واالنتظام.
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وفي سياق متصل باالستعدادات للعام الدراسي الجديد؛

رحلتي الوصول والعودة ،باعتبار أن سالمة الطلبة تتصدر قائمة

رئيس مجلس الــوزراء وزير الداخلية ،وبحضور معالي حسين

وشــــدد مــديــر ع ــام م ــواص ــات اإلمـــــارات عــلــى أهــمــيــة الــتــعــاون
ّ

اطلع الفريق سمو الشيخ سيف بــن زايــد آل نهيان نائب

كل من وزارة التسامح ووزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية

تزامناً مع بدء العام
الدراسي الحالي
2020-2019؛ ّ
كثف
مركز مواصالت
اإلمارات للتدريب
التدريبية
برامجه
ّ
والتوعوية المتخصصة
ّ
لجميع السائقين
والمشرفات لضمان
تقديم خدمات النقل
المدرسي وفق أعلى
معايير السالمة
واالنتظام.

المدرسية خالل عمليتي الصعود والنزول من وإلى الحافلة وأثناء

بن إبراهيم الحمادي وزيــر التربية والتعليم رئيس مجلس
إدارة مواصالت اإلمارات ،على مواصفات السالمة والوقاية
العامة المطبقة في حافالت النقل المدرسي ،خالل زيارتهما
لمدرسة الغزالي في أبوظبي ،حيث كان في استقبالهما
سعادة محمد الجرمن مدير عــام المؤسسة ،والمهندس

عبدالله الكندي الرئيس التنفيذي للعمليات ،وعــدد من
المدراء في المؤسسة ومسؤوليها وموظفيها.

األولويات االستراتيجية في مواصالت اإلمارات.

والتنسيق بين السائق والمشرف والطالب وولــي األمــر وإدارة

المدرسة ،باعتبارهم عناصر يجب أن تتكامل جهودهم لضمان

أعلى درجات السالمة واألمــان لدى أبنائنا الطلبة داخل الحافلة
المدرسية وخارجها.

وق ــد زار مــديــر ع ــام م ــواص ــات اإلمـــــارات عــــدداً مــن الــمــدارس

الحكومية ومواقع المؤسسة بأبوظبي ودبي ،حيث زار في مدينة
أبوظبي مدرسة حمدان بن زايــد ،ومدرسة الغزالي ،إضافة إلى

كما شهدت بداية العام الدراسي عدداً من الزيارات التفقدية

إحدى مدارس رياض األطفال ،وفي مدينة الظفرة زار المدير العام

على حسن سير العمل في خدمة النقل المدرسي في عدد

قطر الندى للتعليم الثانوي ،أما في إمارة دبي فقد زار سعادته

التي قام بها سعادة مدير عام مواصالت اإلمارات لالطمئنان

من المدارس الحكومية في مدينة أبوظبي ،لضمان القيام

بعمليات نقل الطلبة على النحو األمثل من وإلى مدارسهم.
وأكّ د سعادته على ضمان تنفيذ جميع اإلجراءات والقواعد

المعتمدة لتحقيق أعلى درجات السالمة للطلبة والحافالت

مدرسة الظفرة ،ومدرسة الخمائل للتعليم األساسي ،ومدرسة
روضــة هند بنت مكتوم ،ومدرسة اإلمــام الشافعي النموذجية

للبنين ،إذ تواجد في ساحة وصول الحافالت المدرسية واستقبل
عدداً من أبنائنا الطلبة المنقولين في الحافالت المدرسية ،متمنياً
لهم يوماً دراسياً سعيداً وموفقاً.

27

في الميدان

بطاقة شخصية
نلتقي فــي هــذا الــعــدد السيد محمد عبدالله المطروشي مدير

تعتبر بيئة الــمــؤســســة مــن أفــضــل بــيــئــات الــعــمــل الــمــوجــودة في

عالوة على
ً
ماضيه مع مواصالت اإلمارات ،والمواقع التي عمل بها،

التاسع في آسيا من ضمن  900شركة في القارة لسنة  ،2015كما

عمليات النقل والتأجير في الساحل الشرقي ،حيث نلقي الضوء على
التحول االستراتيجي الحالية التي
اآلفاق والفرص الكامنة في مرحلة
ّ

تشهدها المؤسسة..

محمد عبدالله المطروشي
مدير عمليات النقل والتأجير – الساحل الشرقي

«تتمتع المؤسسة بسمعة طيبة وتحظى بنظرة إيجابية
عن كافة الخدمات التي تقدمها»
متنقــا بيــن عــدد مــن
أمضــى قرابــة عقديــن مــن الزمــن فــي خدمــة المؤسســة
ً
المواقــع الوظيفيــة التــي صقلــت خبرتــه وزودتــه بالمهــارات اإلداريــة الالزمــة ال
ســيما فــي مياديــن النقــل المدرســي والتجــاري والحكومــي ،والتــي أهلتــه لالنتقــال
الحقــاً إلــى المهــام القياديــة ،حيــث أســهم فــي تحقيــق العديــد مــن النجاحــات علــى

مســتوى الفــروع والمحطــات التــي عمــل فيهــا..
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 .1متى كان انتسابكم لمواصالت اإلمــارات ،وكيف كان

تطوركم في السلم الوظيفي؟

المؤسسات الحكومية في دولة اإلمارات ،وقد حصلت على المركز

برز اسمها أيضاً في قائمة أفضل  15بيئة عمل على مستوى دولة
اإلمارات في  ،2014وأرى أنه لضمان استمرارها على هذا المستوى

عليها االهتمام بمواكبة التغيرات الحاصلة عالمياً.

 .3حبذا لو تقدمون لنا لمحة عن طبيعة أعمالكم في الفرع:

انتسبت لمواصالت اإلمـــارات بعد تخرجي مــن الجامعة مباشرة،

الخدمات المقدمة ،التجهيزات والمرافق المتوفرة ،عدد

في محطة خورفكان والفجيرة وكلباء ،ومــع بداية  2003انتقلت

المتعاملين وأهم المتعاملين..إلخ.

وكان ذلك في سبتمبر  2000بوظيفة رئيس قسم إدارة ،وعملت
إلــى وظيفة رئــيــس قسم الــمــواصــات المدرسية لــإشــراف على

الموظفين وفق الفئات (إداريين ،سائقين ،فنيين) ،عدد
يعمل في نطاق فرع الساحل الشرقي  1،364موظفاً وموظفة في

عمليات النقل المدرسي في المنطقة الشرقية ،وفي عام 2007

فئة الوظائف التنفيذية ،كسائقين ومشرفين ،إضافة إلى ما يقارب

 2009مديراً للمواصالت الحكومية في الساحل الشرقي لإلشراف

وكفاءة لتقديم كافة خدمات النقل والتأجير لجميع الجهات الحومية

تم نقلي إلى وظيفة مدير محطة الفجيرة ،ثم تم تعييني في عام

على عمليات النقل والتأجير وكافة الخدمات المقدمة والمرتبطة
بالجهات الحكومية االتحادية والمحلية ،إلى أن انتقلت مؤخراً (مع

بداية سنة  )2019إلــى وظيفة مدير عمليات النقل والتأجير في
الساحل الشرقي لإلشراف على كافة عمليات النقل والتأجير للجهات

الحكومية والنقل المدرسي إضافة إلى كافة عمليات النقل تجاري.

 .2كيف ترون بيئة العمل في المؤسسة؟

 20موظفاً إداري ــاً في مختلف المستويات ،يعملون معاً بتناغم

كالوزارات والمؤسسات االتحادية والمحلية ،والمعاهد والكليات،

والعديد من الشركات الخاصة واألفراد.

 .4ما أهم المنجزات والتطورات أو المشاريع البارزة التي

شاركتكم بتحقيقها منذ تسلمكم مهامكم وحتى اآلن،

وهل حققتم أهدافكم المرحلية؟

أنا من مواليد عام ،1978
وقد نشأت في عائلة كبيرة
مكونة من  11من اإلخوة
واألخــــــوات وكـ ــان ترتيبي
فيهم قبل األخــيــر ،متزوج
ولي  5أبناء ،أما من الناحية
األك ــادي ــم ــي ــة؛ فــأنــا حــاصــل
على شهادة البكالوريوس
في المحاسبة من جامعة
اإلمارات سنة .2000
مــســيــرتــي الــمــهــنــيــة كلها
مرتبطة بالمؤسسة ،حيث
التحقت بــهــا بــعــد تخرجي
مـ ــن ال ــج ــام ــع ــة م ــب ــاش ــرة،
وأكملت حالياً  19سنة في
مواصالت اإلمارات.
أهوى الرياضة ،فممارستها
مــهــمــة ل ــي بــشــكــل خــاص
وللجميع ،وإن كانت تتنوع
بين المشي والجري ،وفي
بــعــض األح ــي ــان الــريــاضــات
المرتبطة باللياقة البدنية
إضافة إلى الصيد والتصوير.

مــن أهــم المشاريع التي قمنا بالمشاركة بها خــال مسيرتنا في
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ﺻﻮﺗﻜﻢ ﻳﻬﻤﻨﺎ

Your voice matters
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ واﻟﺮاﺣﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎﺋﻨﺎ وﻋﻤﻼﺋﻨﺎ ﻣﻦ
اﻓﺮاد واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﻟﺘﻌﺰﻳﺰ رﺿﻰ وﺳﻌﺎدة ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻨﺎ؛
ﻧﻮد أن ﻧﻠﻔﺖ ﻋﻨﺎﻳﺘﻜﻢ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻜﻢ

أﻳﺔ ﻣﻼﺣﻈﺎت أو ﺷﻜﺎوى
ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻔﻴﺬ أو ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻜﻢ؛
ﻳﺴﺮﻧﺎ ﺗﻮاﺻﻠﻜﻢ ﻣﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﺠﺎﻧﻲ ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻻﺗﺼﺎل:

المؤسسة هو مشروع التحول اإللكتروني في سنة  2001واستكمال

تغذية بعض البيانات المرتبطة باألنظمة ،في  2003قمنا بالمشاركة
في مشروع مركبات الــوزارات وكذلك مشروع مشرفات الحافالت
المدرسية ومشروع اآلليات الزراعية في  ،2011بجانب العديد من

المشاريع والمتطلبات اإللكترونية.

المرونة التي تتحلى بها ،والتي ستسهم أيضاً في تجاوزها لكافة

خالل مسيرتها في جميع المجاالت.

 .8ما أهم الجوائز والتكريمات التي حصلتم عليها بصفة

إن عملية إعادة الهيكلة الحالية التي تمر بها المؤسسة هي الثالثة

 .9رسالة أخيرة تــودون ذكرها للزمالء من الموظفين

التنظيمية بداية األمر ،ولكني أثق بالقدرات البشرية والمادية الكبيرة

رسالة شكر وامتنان أقدمها للمؤسسة والرؤساء والزمالء الذين

فضال عن
التحول االستراتيجي،
أية عوائق قد تواجهها على طريق
ّ
ً
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we are pleased to receive your call on the toll free number:

شخصية أو لصالح الفرع أو المركز.

 .6ما أهم التحديات الميدانية واإلداريــة التي تواجهكم

التي تتمتع بها المؤسسة ،والتي ستمكنها دون شك من تجاوز

about the implementation or follow-up of your related contracts,

المؤسسة ،وإعــادة تنظيم العمليات وفق المتغيرات الموجودة،

تم تكريمي خالل مسيرتي المهنية في العديد من الجهات الحكومية

خالل مسيرتي المهنية ،ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض العوائق

if you have any comments or complaints

وتعزيز حضورها؟

تتمتع المؤسسة بسمعة طيبة ،وتحظى بنظرة إيجابية غالباً عن

التنظيمي؟

We would like to draw your attention,

اآلن ،وما خططكم المستقبلية لتطوير أعمال المؤسسة

ودراسة الفرص الممكن استغاللها واالستفادة منها.

أثناء تأدية العمل ال سيما مع التحول الجديد في الهيكل

;satisfaction and happiness of our customers

 .7ما أهم المشاريع أو التوجهات التي تعملون عليها

 .5كيف تجدون استجابة المتعاملين لخدمات المؤسسة

كافة الخدمات التي تقدمها ،وذلك بسبب رصيد الخبرة المكتسب

customers (Individuals and Corporate) and to enhance the

العقبات المحتملة.

نعمل حالياً على تنفيذ خطط إعــادة الهيكلة المتطلبة من إدارة

ورضاهم عنها؟

To maintain the highest comfort levels for our partners and

بصفة شخصية أو من خالل تمثيل المؤسسة.

والمدراء..

مسيرتي المهنية كلها
مرتبطة بالمؤسسة،
حيث التحقت بها بعد
تخرجي من الجامعة
مباشرة.

كان لهم األثر الكبير في تنمية شخصيتي وتنويع مهاراتي الوظيفية

والقيادية ،ونسأل الله أن يعيننا جميعاً على خدمة هذا الوطن.
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بعد إكمال زيارات فريق التدقيق الخارجي لنحو  33وحدة تنظيمية على مدار  19يوماً

تجديد سبع شهادات
في نظام اإلدارة المتكامل

ً
مقارنة بنتائج المدة نفسها من العام الماضي

حل المالحظات
ارتفاع في نسبة ّ
ورضا المتعاملين في الربع الثاني
من العام الحالي

أكــدت مواصــات اإلمــارات علــى األهميــة التــي توليهــا لمواكبــة أعلــى معاييــر الجــودة وأحــدث متطلبــات الريــادة
اإلداريــة عبــر تجديــد  7مــن شــهادات اآليــزو المختلفــة ضمــن نظــام اإلدارة المتكامــل لديهــا ،وذلــك عقــب اكتمــال

إجــراءات عمليــات التدقيــق الخارجــي مــن قبــل شــركة لويــدز ريجســتر -الجهــة المانحــة لشــهادات اآليــزو -علــى عــدد مــن

مواقــع المؤسســة المنتشــرة فــي مختلــف مناطــق الدولــة.
وأف ــادت حنان محمد صقر المدير التنفيذي لــدائــرة الخدمات

الالزمة ،وذلك خالل زيارات فريق التدقيق التي استمرت لمدة

الختامي مع الشركة والذي عقد بمقر المؤسسة بحضور عدد

ً
مضيفة أن عمليات
وفروع ومرافق بمختلف مواقع المؤسسة،

ارتفاعــاً ملحوظــاً فــي نســبة حــل المالحظــات (خــال يومــي عمــل) خــال الربــع الثانــي مــن العــام

التنافسية للمؤسسة عبر تأكيد تطبيق المعايير العالمية لـ7

العمليــات مــن بلــوغ النســبة المســتهدفة وهــي  %100مقارنــة بـــ  %91.3للعــام الماضــي.

المؤسسية فــي مــواصــات اإلمـــارات خــال ترؤسها االجتماع
من المدراء التنفيذيين ومدراء اإلدارات ومراكز األعمال الختلفة؛
أن المؤسسة تحرص بشكل دوري على تنفيذ عمليات التدقيق
الالزمة على نظام اإلدارة المتكامل ،بغية تجديد االعتمادات

الخاصة بشهادات النظام والتي تصب باتجاه تعزيز مستويات
الجودة في الخدمات والعمليات ،وتحديث األنظمة اإلداريــة

مؤكدة أن نظام اإلدارة المتكامل
ً
والتشغيلية المعمول بها،
يعد أحد المعايير األساسية للمواصفات القياسية الدولية ،ومن

الواجب التأكد من كفاءته وفاعليته بشكل مستمر ومدروس،

تماشياً مع توجهات المؤسسة في مواصلة تعزيز جودة وكفاءة

خدماتها وضمان تلبية احتياجات وتوقعات المتعاملين.

 19يوماً لنحو  33وحدة تنظيمية تتضمن إدارات ومراكز أعمال

فــي إطــار حــرص مواصــات اإلمــارات علــى رضــا وســعادة متعامليهــا؛ ســجلت مواصــات اإلمــارات

التجديد والمتابعة تلك من شأنها تعزيز رصيد الثقة والمكانة

الحالــي مقارنــة بنفــس المــدة مــن عــام  ،2018حيــث تمكنــت فــرق العمــل المعنيــة فــي إدارة

أنظمة إدارية ،والتي تتمثل في نظام إدارة الجودة ،ونظام إدارة
البيئة ،ونظام إدارة السالمة والصحة المهنية ،ونظام إدارة جودة
ً
إضافة ألنظمة ميثاق خدمة المتعاملين ،والتعامل
التدريب،

مع شكاوى المتعاملين ،وقياس رضا المتعاملين ،وذلك في

ظل سريان شهادات أخرى كنظام إدارة المخاطر ،ونظام إدارة

السالمة على الطرق ،ونظام إدارة أمن المعلومات.

ووجهت صقر خــال االجتماع الشكر لــمــدراء اإلدارات ومراكز

ـافــة على دعمهم والتزامهم بالنهج
األعــمــال والموظفين كـ ّ

وأوضحت المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المؤسسية أن هذا

الــثــابــت والــسـ ّـبــاق للمؤسسة فــي عمليات التطوير اإلداري

شركة لويدز ريجستر للتحقق من استيفاء المؤسسة الشروط

الخدمات الحكومية والوصول بها إلى خدمات سبع نجوم.

اإلنجاز تم بعد اجتياز عمليات التقييم والتدقيق التي أجرتها
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المستمر ،والمستندة لتوجهات الــدولــة لــارتــقــاء بمستوى

وعلى نحو مشابه؛ تجاوز «مؤشر نسبة رضــا المتعاملين عن

السيما بعد تنفيذ المسوح واالستطالعات الميدانية التي

ً
مقارنة بنتائج العام الماضي ،حيث زاد من %97.8
ارتفاعاً طفيفاً

الدقيقة لمالحظاتهم ،وافتتاح عدد من مراكز إسعاد المتعاملين

الحل» القيمة المستهدفة بفارق كبير (وهــي  ،)%91وسجل

صقر« :نظام اإلدارة
المتكامل يعد أحد
المعايير األساسية
للمواصفات القياسية
الدولية ،ومن الواجب
التأكد من كفاءته
وفاعليته بشكل مستمر
ومدروس».

في نهاية الربع الثاني من عــام  2018إلــى  %98.4في العام
الحالي ،حيث تؤكد النتائج المحققة أن المؤسسة ال تكتفي
الكمية للتعامل مع مالحظات المتعاملين
فقط بالمؤشرات
ّ

وإنما تركز أيضاً على الجوانب النوعية المتجسدة في مؤشرات
رضا المتعاملين وسعادتهم وراحتهم.

ً
ترجمة مباشرة لجهود التطوير المستمرة،
وتأتي هذه النتائج

وللتحسينات المتعاقبة في أنظمة وآلــيــات العمل المتبعة،

وقفت على آراء المتعاملين ،وما تالها من الدراسات والمتابعات
ـاوة على المتابعة المتواصلة ألداء فرق العمل من
ً
مؤخراً  ،عـ
قبل قيادات المؤسسة ،وتركيزها الــدؤوب على االرتقاء بأدء

الموظفين خاصة موظفي الخط األول ،وتوظيف مختلف أنواع
المادية والبشرية لتجاوز توقعات المتعاملين وتلبية
الموارد
ّ

متطلباتهم على النحو األمــثــل تماشياً مــع قيم المؤسسة

النتائج المحققة هي
ً
ترجمة مباشرة لجهود
التطوير المستمرة،
وللتحسينات المتعاقبة
في أنظمة وآليات
العمل المتبعة.

السيما «العناية والراحة» و»الكفاءة» و»السعادة».
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تكريم

من بينهم خريجي الدفعة التاسعة للخدمة الوطنية

تكريم  152موظفاً وموظفة لتميزهم
خالل النصف األول من العام
كــرم ســعادة محمــد عبداللــه الجرمــن مديــر عــام مواصــات اإلمــارات،
ّ

عــدداً مــن الموظفيــن والموظفــات وفــرق العمــل مــن مختلــف مواقــع
العمــل والفئــات الوظيفيــة فــي المؤسســة ،وذلــك تقديــراً لجهودهــم

وإنجازاتهــم النوعيــة خــال النصــف األول مــن العــام الحالــي.

تمت فعاليات التكريم في مسرح اإلدارة العامة بدبي ،بحضور

المحلية ،كما شمل التكريم خريجي الدفعة التاسعة للخدمة

والموظفات المكرمات ،حيث افتتحها سعادة المدير العام

تجسيداً لوالئهم وانتمائهم لهذه األرض الغالية.

ـاوة على حضور الموظفين
ً
عــدد مــن الــمــدراء التنفيذيين ،ع ـ
بكلمة أشاد فيها باإلنجازات المحققة ،وشكر الجهود المبذولة،
داعياً الجميع إلى التمسك بأسباب التميز والنجاح واالحترافية،
وبما يضمن بلوغ المستهدفات االستراتيجية للمؤسسة ،ال
سيما أهداف الخطة االستراتيجية .2022-2018

الوطنية الــذيــن انضموا لمسيرة الــشــرف ،ولــبــوا ن ــداء الوطن

وتنظم مواصالت اإلمارات فعاليات تكريم الموظفين المتميزين

بصفة دورية ،السيما مبادرات التكريم الدورية الربعية ،والنصقية،
فضال عــن تكريم الفائزين بجائزة التميز التي يجري تنظيمها
ً

بصورة سنوية ،حيث تشكل برامج التكريم هذه جزءاً مهماً من

وشمل التكريم  152موظفاً وموظفة من مختلف مراكز األعمال

برامج التحفيز المادية والمعنوية المختلفة ،والتي تجاوزت 18

أداء متميزاً خالل النصف األول ،أو حققوا عوائد مالية
وأبــدوا
ً
فضال عــن فــرق العمل التي تمكنت مــن الــفــوز بجوائز
كبيرة،
ً

من  26ألف موظف وموظفة.

واإلدارات والمستويات الوظيفية ممن حققوا المستهدفات
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برنامجاً ومبادرة يتم تنظيمها على مدار العام ،يستفيد منها أكثر

شمل التكريم 152
موظفاً وموظفة من
مختلف مراكز األعمال
واإلدارات والمستويات
الوظيفية ممن حققوا
المستهدفات وأبدوا
أداء متميزاً خالل النصف
ً
األول.

37

تعاون وتفاهم

اطلع على التجهيزات التقنية التي تضمن سالمة الطلبة في الحافالت المدرسية

وفد من شركة تطوير لخدمات
ٍ
استقبال
النقل التعليمي في السعودية

تعزيزاً للشراكة بين المؤسسة والجهات الحكومية المحلية واالتحادية

تقديم مساحات إعالنية لمبادرتي
«مدرسة» و«مرحبا مدرستي»

اســتقبل ســعادة محمــد الجرمــن مديــر عــام مواصــات اإلمــارات ،وفــداً رفيــع المســتوى مــن شــركة

تطويــر لخدمــات النقــل التعليمــي بالمملكــة العربيــة الســعودية ،برئاســة ســعادة فهــد بــن فــوزان
الشــايع الرئيــس التنفيــذي للشــركة ،لالطــاع علــى الخبــرات التــي تمتلكهــا مواصــات اإلمــارات فــي

تعزيــزاً للشــراكة بيــن المؤسســة والجهــات الحكوميــة المحليــة واالتحاديــة؛ قامــت مواصــات اإلمــارات برعايــة

مجــال النقــل والمواصــات والخدمــات الفنيــة.

حضر اللقاء الذي عقد في مقر مواصالت اإلمارات بدبي من جانب

في إدارة عمليات أسطول النقل المدرسي ،السيما الخدمات التي

وحنان صقر المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المؤسسية ،وفريال

جانب إطالعهم على التجهيزات الفنية والتقنية فــي الحافالت

المؤسسة المهندس عبدالله الكندي الرئيس التنفيذي للعمليات،

توكل المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المساندة ،وحضره من جانب
شركة تطوير المهندس ماجد العتيبي مدير عام قطاع التشغيل،
وبدر العبدالقادر مدير عام قطاع التخطيط ،وعبدالرحمن المطيري

مدير عام قطاع الخدمات التقنية ،وعدد من مسؤولي مواصالت
اإلمارات.

المواصفات الفنية والمنظومة الذكية لسالمة الطلبة ،وغيرها من

في مجال خدمات النقل المدرسي ،ومؤكداً على أهميتها في تبادل

التوجهات الحكومية في دعم وتطوير العملية التعليمية.

وعرضت مواصالت اإلم ــارات على الوفد الزائر اإلج ــراءات المتبعة
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بالجهود التي تبذلها مواصالت اإلمارات في مجال النقل المدرسي،

والخطوات الناجحة التي قطعتها المؤسسة في مجاالت النقل
المختلفة وتوسع أعمالها واستثماراتها داخــل اإلمــارات وخارجها،

واختتم اللقاء بتبادل الــدروع والهدايات التذكارية والتقاط الصور

الجماعية ،وإقامة مأدبة غداء على شرف الوفد الزائر.

على عــدد من حافالت النقل المدرسي على مستوى الدولة،

لإلعالنات المجانية قبل أن يصل عدد هذه الحافالت إلى 1,000

مؤكداً أن مبادرتي «مدرسة» و»مرحبا مدرستي» هما مبادرتان

الخدمات التي تقدمها مواصالت اإلمارات.

من جانبه عرض الوفد الزائر فيلماً عن الخدمات التي تقدمها شركة

وأوضح عبدالله حسن مدير إدارة االتصال الحكومي بمواصالت

شهد تــطــورات عديدة عبر السنوات الماضية منذ إطالقه في

اإلمارات؛ أنه وبموجب هذه الرعايات؛ تم توفير مساحات إعالنية

تضمن برنامج اللقاء االطالع على نموذج لحافلة مدرسية تتضمن

حيث أعــرب سعادة فهد الشايع عن إعجابه بالمستوى المتقدم

كبيرة ومهمة فــي المجتمع وهــم طلبة الــمــدارس ،وبما يواكب

والتعليــم بهــدف تحقيــق بدايــة ناجحــة ومحفــزة للطلبــة مــع بدايــة العــام الدراســي .2020 -2019

المدرسية ،وآليات المراقبة ومتابعة خطوط سير الحافالت .كما

ورحب الجرمن في بداية اللقاء بالوفد الزائر ،مثمناً أهمية الزيارة في

الخبرات التي تسهم في تطوير خدمات النقل التي تقدم لشريحة

آل مكتــوم العالميــة ،وكذلــك رعايــة حملــة «مرحبــا مدرســتي» تحــت شــعار «كفــو» ،التــي نظمتهــا وزارة التربيــة

تضمن سالمة الطلبة المنقولين خالل عمليات النقل اليومية ،إلى

تطوير لخدمات النقل التعليمي بالمملكة العربية السعودية ،وأشاد

تعزيز عالقات الشراكة االستراتيجية التي تجمع الطرفين ال سيما

مبــادرة منصــة «مدرســة» للتعليــم اإللكترونــي العربــي والتــي هــي إحــدى مبــادرات مكتــب مبــادرات محمــد بــن راشــد

نوعيتان ،وتخدمان قطاع التعليم بشكل مباشر والــذي توليه

تضمن برنامج
اللقاء االطالع على
نموذج لحافلة
مدرسية تتضمن
المواصفات الفنية
والمنظومة الذكية
لسالمة الطلبة

فضال عن كونهما تتوافقان
حكومة دولة اإلمارات أهمية خاصة،
ً

مع األهداف االستراتيجية للمؤسسة.

عام  2007وحتى نهاية العام الماضي ،إذ بدأ بـ 500حافلة متاحة

حافلة جرى توفيرها في عام  ،2018كما شهدت هذه المبادرة

تطوراً نوعياً مهماً حين صار جزءاً من مبادراتها النوعية في «عام
الخير» ،األمــر الــذي أثمر نيل المؤسسة عالمة «وق ــف» التي

أطلقها مركز محمد بن راشد العالمي الستشارات الوقف والهبة

وأضـــاف مــديــر اإلدارة أن الرعايتين تترجمان حــرص مــواصــات

مع بداية عــام  ،2016لتصبح مــواصــات اإلم ــارات بذلك إحدى

السيما تلك الــمــبــادرات التي تنسجم مــع توجهات المؤسسة

ً
رسية بذلك مفهوماً مجتمعياً جديداً هو «اإلعالنات
المنطقةُ ،م

اإلمـــارات على اإلســهــام فــي مــبــادرات الشركاء االستراتيجيين،
في مجال المسؤولية المجتمعية ،وتعزز حضورها المجتمعي
فضال عن تمتين عالقاتها مع شركائها.
وسمعتها المؤسسية،
ً

يذكر أن مشروع «اإلعــانــات المجتمعية» بمواصالت اإلمــارات

المؤسسات السباقة في نيل هذه العالمة األولى من نوعها في
الــوقــفــيــة» ،والــتــي تــم بموجبها توفير  1,798حافلة لإلعالن
عليها لصالح  12من الجهات والمؤسسات الحكومية والمحلية

مبادرتا «مدرسة»
و«مرحبا مدرستي»
هما مبادرتان
نوعيتان ،وتخدمان
قطاع التعليم
بشكل مباشر والذي
توليه حكومة دولة
اإلمارات أهمية
خاصة.

وجمعيات النفع العام.
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للمؤسسة ،حيث جرى استقبال الوفد من قبل
إدارة المصنعين ،وتم فيهما استعراض الخدمات

المقدمة لمواصالت اإلمارات ومدى التعاون بين

ً
إضافة
الطرفين منذ بداية المشروع فى أبوظبي،
إلى شرح كيفية االستفادة من تحويل المركبات

بدال عن
للعمل بالغاز الطبيعى للمركبات كوقود ً
الوقود االعتيادي (البنزين والديزل).

تعرف أيضاً على
وأوضح المحيربي أن الوفد الزائر ّ
تقنية تحويل الشاحنات والمعدات التي تعمل

بالديزل بشكل عــام لتعمل بالوقود الــمــزدوج

والتخطيط بعجمان كل من سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي

كما تم إطــاع الوفد على المركبات التي تعمل بتقنية الحقن

بمشاركة بلدية عجمان وشركة إيمز جروب

معدات تحويل
زيارة ميدانية إلى مصانع
ّ
المركبات للعمل بالغاز الطبيعي في إيطاليا

مدير عــام الــدائــرة ،وخالد الحوسني المدير التنفيذي للخدمات

تحويــل المركبــات للعمــل بالغــاز الطبيعــي فــي محافظــة ميالنــو اإليطاليــة ،وذلــك

بمشــاركة مــن دائــرة البلديــة والتخطيــط بعجمــان وشــركة إيمــز جــروب ،ولمــدة
خمســة أيــام مــا بيــن  29ســبتمبر الماضــي وحتــى  3أكتوبــر.
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فضال عــن آلية
بنسبة  60%غــاز و 40%دي ــزل،
ً

المساندة ،ومن شركة إيمز جروب أحمد الفورة المدير التنفيذي
للشركة ،ومن المؤسسة كل من عبد الحكيم سعيد مدير مركز

االتــحــاد لتحويل المركبات ،وعبدالله محمد حسن مدير إدارة
االتصال الحكومي.

من الغاز الطبيعي بنسبة  70%و 30%ديزل .

المباشر ،وهي التقنية الجديدة التي تنتجها الشركات المصنعة
للمركبات ،واستمع لشرح عن تقنيات وخدمات أخرى متخصصة،
المعدة لتزويد المركبات الرياضية ،وأجهزة قياس
مثل األجهزة
ّ

قوة المحرك واالنبعاثات في وقت واحد على جهاز (ديناموميتر).

وشملت الجوالت الميدانية أقسام البرمجة وخط إنتاج أطقم

وأشـ ــاد الــمــحــيــربــي بــالــزيــارة الــتــي أســهــمــت فــي إثـ ــراء معلومات

التحويل وتجميعها ،وورشــة التحويل الخاصة بالمصنع لالطالع

بــالــغــاز الطبيعي ،الفــتــاً إلــى أنــهــا تضمنت ج ــوالت ميدانية إلى

بدال من الديزل ،كما تمت زيارة قسم
لتعمل بنسبة  100%بالغاز ً

الوفد حــول أحــدث التقنيات في مجال تحويل المركبات للعمل
مقري مصنعي «أوتــو غــاز إيطاليا»  Auto Gas Italiaو»النــدي
رينزو»  ،Landi Renzoواللتين تــوردان قطع ومعدات التحويل
لـ»مركز االتحاد لتحويل المركيات للعمل بالغاز الطبيعي» التابع

على نماذج المركبات المحولة ،ومحركات الديزل التي تم تحويلها

المحيربي« :الزيارة
أسهمت في
إثراء معلومات
الوفد حول أحدث
التقنيات في مجال
تحويل المركبات
للعمل بالغاز
الطبيعي».

إنتاج القطع التي يتم تركيبها بمصانع السيارات األوربية ،وزيارة

موقع محطات التعبئة لتسييل الغاز المضغوط وتعبئته كغاز
مسال في المركبات.
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وإللقاء المزيد من الضوء على هذا الجانب المالي والمصرفي؛ التقينا

.2متى كــان انتسابك لمواصالت اإلم ــارات ،وكيف كان

فضال عن التعرف
اإلمارات ،لكي نستفيد من معين خبراته المتنوعة،
ً

انتسبت إلى فريق عمل التدقيق الداخلي بمواصالت اإلمارات بتاريخ

ـريــس رئيس قسم البنوك واالستثمار بمواصالت
أدهــم فيصل الـ ّ

على بعض أوجه حياته الشخصية فإلى التفاصيل..

الريس
أدهم فيصل ّ
رئيس قسم البنوك واالستثمار

«انتمائي ألسرة مواصالت اإلمارات
يشعرني بالسعادة والرضا والفخر»
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وفــروع المؤسسة في الدولة ،وتبع ذلك انضمامي لفريق العمل

.1حبذا لو تقدم لنا نبذة عن مسيرتك المهنية السابقة

االستثماري والمالي.

أول لقسم البنوك واالستثمار ،حتى تمت ترقيتي لوظيفة رئيس

النضمامك للمؤسسة ،وكيث أثرت خبراتك في المجال

البنوك واالستثمار بعد تأسيس القسم ،وبعد ذلك أصبحت محاسب

عملت في مكتب لتدقيق الحسابات واستلمت العديد من ملفات

قسم البنوك واالستثمار.

الستيراد مواد البناء من إيطاليا وإسبانيا ،حيث تمحور عملي حينها

.3ما الخبرات التي أضافها عملك في مجاالت التدقيق

الضريبة في فلسطين ،ثم عملت في إحدى شركات التجارة العامة

على إدارة وإقفال حسابات الشركة بشكل عام ،وحول إيجاد حلول
مالية للشركة بشكل خــاص مــن خــال قــطــاع الــبــنــوك ،والحصول

على التسهيالت المصرفية وفتح االعتمادات المستندية الستيراد

البضائع من خــارج الــدولــة ،وإيــجــاد حلول الشحن والتخليص ،بأقل
التكاليف الممكنة وبأقل نسبة مخاطر ،وتوريدها لجميع تجار السوق

ال شــك أن التنــوع الخدمــي الكبيــر الــذي توفــره المؤسســة لعمــوم متعامليهــا يســتدعي تعقيــداً أكبــر فــي
ـب
وتأديــة المهــام المنوطــة بهــم ،ومــن نافلــة القــول أن تكــون المهــام والمتطلبــات الماليــة والمصرفيــة فــي لـ ِّ
ـا حاســماً فــي نجــاح المؤسســات أو إخفاقهــا فــي عالــم
تلــك التعقيــدات والتحديــات ،ال ســيما أنهــا تشـ ّ
ـكل عامـ ً

عالوة على الحصول على دورة تدريبية من خالل بنك
ً
في الدولة،

بــات يتســم بالمزيــد مــن التنافســية فــي مختلــف مفاصــل العمــل..

 8يونيو  ،2005كمدقق داخلي في اإلدارة العامة لكافة مناطق
بقسم اإليــرادات كمحاسب في اإلدارة العامة ،ثم محاسباً لقسم

المحلية فــي الــدولــة ،كما كانت لــدي اهتمامات بتجارة األسهم

ـات أصعــب مــن أجــل الوفــاء باالحتياجــات المختلفــة
عملياتهــا ،كمــا يتطلــب مــن كوادرهــا المعنيــة مواجهــة تحديـ ٍ

تطورك في السلم الوظيفي؟

وتجارة العمالت أون الين ( ،)Forexوعبر منصات التداول المتاحة
تيحت لي الفرصة للتداول عبر منصة التداول
حبيب زيوريخ ،حيث ُأ َ

الخاصة بالبنك.

واإليــــــرادات وس ــواه ــا فــي الــمــؤســســة قــبــل أن تكون

مسؤوال عن قسم البنوك فيها؟
ً

إن طبيعة أنشطة مواصالت اإلمــارات متنوعة ومختلفة ،وبحكم

عملي بالتدقيق الداخلي وزياراتي المتكررة لكافة الفروع وعمليات
التدقيق لألنشطة المختلفة ،فقد ازداد إلمامي بكافة اإلجــراءات

المطبقة بالفروع ،وصــارت لــدي صــورة أوضــح عن كيفية التعامل
ً
إضافة لكون التسويات البنكية هي أداة رقابية للتأكد من
معها،

التزام كافة المراكز والفروع بتسجيل كافة العمليات اليومية ضمن
متطلب من
ســجــات وأنــظــمــة المؤسسة ،األم ــر ال ــذي هــو أيــضــاً
ٌ

متطلبات جهات التدقيق بأنواعها (التدقيق الداخلي والخارجي

لبيئة العمل في
مواصالت اإلمارات
طابع مميز يتجلى في
التعامل األخوي فيما
بين موظفيها ،وكأنهم
أسرة واحدة.
ٌ

فريق العمل
بالقسم فهو
جي ٍد من
على
قدر ّ
ٍ
الكفاءة وتحمل
المسؤولية،
والسرعة والدقة،
ويوفر دعماً كبيراً
ّ
لبقية األقسام
واإلدارات ال سيما
أنه يقدم العديد
من الخدمات.

وديوان المحاسبة).

43

رواد التميز

.6ما أهم المنجزات والتطورات البارزة التي تحققت في

القسم منذ تسلمكم مهامكم وحتى اآلن ،وهل حققتم

أهدافكم المرحلية؟ وهل ثمة تحديات تواجهكم؟

من أهم المنجزات المحققة بدعم من اإلدارة العليا وإدارتنا المباشرة:
•استمرارية تصدر مواصالت اإلمــارات من خالل حصولها (أي
لمركبات وحافالت المؤسسة) على أقل نسب تمويل وأكثرها

ً
تنافسية بالنسبة للسوق المحلية.

•ربط أنظمة المؤسسة بنظام البنوك (.)SmartBusiness

•توفير العديد من الخدمات الذكية (منها أجهزة  SCDMوأجهزة

بطاقة شخصية

.)ICCS

بذلك تــم تحقيق األه ــداف المرحلية ،وتغطية مالحظات جهات

التدقيق بأنواعها.

كما يسعى القسم حالياً لتجاوز التحديات المرتبطة بالتحول ،والربط

ولدت في مدينة رأس الخيمة في عام  ،1979ونشأت

البنوك بما يتناسب ويحقق الرضا لمتعاملي مواصالت اإلمــارات

العربية المتحدة ،بحكم عمل وال ــدي ال ــذي كــان كثير

المتكامل مع األنظمة الداخلية بالمؤسسة ،وتحسين خدمات قسم
الداخليين (من موظفي مواصالت اإلمارات) ومتعاملي المؤسسة

الخارجيين (من متعاملين وموردين).

.4كيف ترى بيئة العمل في المؤسسة؟

لبيئة العمل في مواصالت اإلمارات طابع مميز يتجلى في التعامل

األسرة يجعلني أشعر بالسعادة والرضا والفخر ،على الرغم من أية

•توفير المنتجات والــخــدمــات المصرفية لمناطق وفــروع

أسرة واحدة ،وانتمائي لهذه
ٌ
األخوي فيما بين موظفيها ،وكأنهم

تم تكريمي بجائزة رئيس القسم المتميز للعام  2017في الملتقى

تحديات أو ضغوط في العمل.

.5حبذا لو تقدم لنا لمحة عن طبيعة العمل في قسم

»أجهزة إيداع الشيكات الذكية (.)ICCS

القسم..إلخ.

.)MASTER

البنوك ،من حيث طبيعة المهام ،و فريق العمل في
ُيعتبر قسم البنوك من األقسام الحساسة في المؤسسة كونه

جي ٍد
قدر ّ
مرتبط بالنقدية والبنوك ،أما فريق العمل بالقسم فهو على ٍ
ويوفر دعماً كبيراً
ّ
من الكفاءة وتحمل المسؤولية ،والسرعة والدقة،

لبقية األقسام واإلدارات ال سيما أنه يقدم العديد من الخدمات
أبرزها:

•توفير تسهيالت مصرفية لتمويل مركبات وحافالت المؤسسة
كــافــة ،وإدارة هــذه التسهيالت مــع مــا ال يقل عــن  17بنكاً
ومصرفاً محلياً في الدولة.

•إدارة التعامل مع البنوك ،وتغطية متطلبات اإلدارة العليا،
ومتطلبات المصارف والبنوك.
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»أجهزة التحصيل من خالل البطاقات االئتمانية (VISA-
»توفير بطاقات الدفع اإللكترونية.

»توفير خــدمــات االط ــاع على كشوف حسابات البنوك

ومتابعة المناطق والفروع.

»فتح اعتمادات مستندية ،لعمليات الشراء من الخارج.

•تقديم تقارير رقابية ل ــإدارة العليا لقياس مــدى االلــتــزام
بتسجيل كافة عمليات المؤسسة المالية والمرتبطة بالنقد.

•إدارة النقدية المتاحة ومراقبة المتحصالت من المتعاملين،
وإدارة الدفع للموردين ،ودراسة االستثمار في ودائع بنكية

وضمن النقدية المتاحة لالستثمار.

بنظام اإلدارة المتكامل (ISO:9001-ISO:11001-

•التأكد من موثوقية الجهة التي تقوم بالتداول من خاللها.

مجال الضريبة ،والتدقيق الداخلي والخارجي لدى مكاتب

•دراسة السوق قبل البدء بأية عملية شراء أو بيع.

للسوق المحلية ،وربط
أنظمة المؤسسة
بنظام البنوك ،وتوفير
العديد من الخدمات
الذكية.

العربي للمحاسبين القانونيين ،وأنجزت برامج متخصصة

.8لديك اهتمامات شخصية في مجال تجارة العمالت،

البعيد.

من أهم المنجزات التي
حققناها في القسم؛
استمرارية حصول
المؤسسة على أقل
نسب تمويل وأكثرها
ً
تنافسية بالنسبة

وق ــط ــاع الــبــنــوك ف ــي فــلــســطــيــن ،ونــلــت الــعــديــد من

 )ISO:14001والمرتبطة بالجودة والسالمة والصحة

•االستثمار بمدخرات وأمــوال لست بحاجة إليها على المدى

المؤسسة ،يمكن ذكر منها:

»أجهزة اإليداع النقدي الذكية (.)SCDM

(البكالوريوس) من كلية التجارة تخصص محاسبة ،حيث

الشهادات المتخصصة كـ ( )IACMAمن المجمع الدولي

هل من نصيحة استثمارية للمهتمين في هذا المجال؟

الضمانات البنكية المرتبطة بعقود المتعاملين.

أك ــادي ــم ــي ــاً ؛ أنــــا ح ــاص ــل عــلــى درجـــــة اإلجـــــــازة الــعــالــيــة

.7ما أهم الجوائز والتكريمات التي حصلت عليها بصفة

السنوي لمواصالت اإلمارات في عام .2018

•تحديث التسهيالت المصرفية ،ومستويات الصالحيات.

الترحال مروراً بالفجيرة ودبي ومدينة العين.

أنهيت بحث التخرج المرتبط بقطاعي شركات التأمين،

شخصية أو لصالح القسم؟

•تقديم الدعم والمساعدة للمناطق والفروع بتوفير وإصدار

وترعرعت في أكنافها ،ثم تنقلت بين مدن دولة اإلمارات

•oفي حال الرغبة بإجراء عمليات االستثمار في البيع أو الشراء؛
فينبغي أال تتجاوز تلك العمليات  %5من حجم المبالغ المتاحة

لالستثمار ،وذل ــك ألن الــمــخــاطــرة عالية وهــامــش الــتــداول

مرتفع ،وسرعة التغير واالنحراف في المؤشرات تكون كبيرة.

المهنية ،إضــافـ ًـة للخبرات التي تم الحصول عليها في
التدقيق الخارجي (طــال أبو غزالة – سابا – Deloitte

 ) Toucheوجمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية،
وجمعية المحاسبين ومــدقــقــي الــحــســابــات فــي دولــة

اإلمارات العربية المتحدة.

لــدى العديد من الهوايات التي يمكنني أن أذكــر منها

ـادة ما أمارسها
الهوايات الرياضية كلعبة كرة القدم وعـ ً

مع األصــدقــاء ،وكذلك تنس الطاولة ولعبة الشطرنج،
عالوة على الموسيقا والعزف السيما حين كنت صغيراً
ً

.9حــبــذا لــو تــقــدم فــي بــضــع كــلــمــات رســالــة لموظفي

أيام المدرسة االبتدائية ،حيث مارست العزف الموسيقي

يسرني أن أدعــو «عائلتي» فــي مــواصــات اإلمـ ــارات إلــى التحلي

الموسيقية في مدرسة زايد بن سلطان األول في مدينة

كل أمر ،والتركيز على العمل المستهدف ،واإلدارة الجيدة للوقت،

اما اهتماماتي الحالية فتكمن في متابعة سوق التداول

المؤسسة نختتم بها هذا الحوار..

باإليمان والنظرة اإليجابية ،واألخذ باألسباب والتوكل على الله في

والله الموفق.

أبرز خدمات
القسم هي
توفير تسهيالت
مصرفية لتمويل
مركبات وحافالت
المؤسسة كافة،
وإدارة هذه
التسهيالت مع نحو
 17بنكاً ومصرفاً
محلياً في الدولة.

عــلــى آل ــة األورغ واألكـ ــورديـ ــون ،وكــنــت قــائــداً للفرقة
العين.

بالعمالت ،ومتابعة التحصيل العلمي ،وقــضــاء وقت

أطول مع العائلة واللعب مع أطفالي.

يسعى القسم حالياً
لتجاوز التحديات
المرتبطة بالتحول،
والربط المتكامل مع
األنظمة الداخلية
بالمؤسسة ،وتحسين
خدمات قسم البنوك
بما يحقق رضا
متعاملي مواصالت
اإلمارات الداخليين
والخارجيين.
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إعداد  :محمود عبد المنعم عبد الجواد
السكرتير األول
MahmoodAA@ET.AE

التظلم من القرار اإلداري

التظلم وسيلة يلجأ إليها المتضرر من القرار اإلداري ،إذ

التكاليف التي يستلزمها الطريق القضائي؛ ألن صدور

عن قــراراهــا ،لكي ال يلجأ إلــى التقاضي ليطالب بإلغاء

يكون القرار كذلك ،وإضافة إلى ما تقدم فإن التظلم

يطلب بمقتضاه من الجهة اإلدارية التي أصدرته أن تعدل

القرار المتظلم منه ،وتكفي بذلك الطاعن مشقة اللجوء
إلى القضاء.

ولقد عرفت المحكمة االتحادية العليا في دولة اإلمارات
«التظلم اإلداري» في أحد أحكامها بأنه( :عبارة عن طريقة

من طرق التشكي من القرار اإلداري ،به تراجع جهة اإلدارة
مصدرة القرار المتظلم منه ،أو جهة إدارية أعلى منها القرار
اإلداري إلعــادة النظر فيه ،أو لفحص ما قد يعزوه إليه

المتظلم من عيوب للتوصل إلى سحبه أو إلغائه).
الهدف من تشريع التظلم

القضائي ،فرقابة القضاء تتمثل بنواحي المشروعية
تعدل القرار أو أن
أساساً  ،أما اإلدارة فإنها تستطيع أن
ّ

تلغيه لمجرد عدم مالءمته.

ولكن ما هو مفهوم القرار اإلداري الذي يتم التظلم منه؟

القرار اإلداري هو إفصاح اإلدارة بما لها من سلطة عامة
بمقتضى القوانين واللوائح عن إرادتها الملزمة ،ذلك

بقصد إحداث أثر قانوني أو مركز قانوني معين متى كان
جائزاً قانوناً.

الــجــديــر بــالــذكــر أن ه ــدف التظلم اإلداري يتمثل في
التسوية الودية ،فقد ترى اإلدارة بعد النظر في التظلم

وفي الشكل الذي يطلبه القانون ،وأن يكون له محل ،وأن

المقدم إليها أن المتظلم على حق ،فترد على طلبه إما
بسحب أو بتعديل القرار الذي صدر ،وبالتالي فإن اتباع

طريق التظلم يؤدي إلى حل النزاع من بدايته ،األمر الذي
يوفر كثيراً من الوقت والجهد ،ويبعد اإلدارة عن الدخول

في خصومة ال طائل من ورائها ،ويغني أصحاب المصالح
عن اللجوء إلى القضاء ،حيث يحصل على حقه بوسيلة
ميسرة ،وفي حال رفضت اإلدارة تظلمه ،أو لم تبت فيه

خالل المدة المحددة وهي ستون يوماً ؛ يكون بوسعه أن
يسلك سبيل الطعن على القرار قضائياً.

المخولة له قانوناً ،
بإصداره ،وضمن الحدود والصالحيات
ّ

يكون الباعث عليه أو الغاية منه تحقيق مصلحة عامة.

أسباب عدم مشروعية القرار اإلداري حتى يتم التظلم منه:
1.عدم المشروعية التي تتعلق بالجهة التي تصدر
القرار (عدم االختصاص).

2.عدم المشروعية التي تتعلق باإلشكال واإلجراءات
(عيب الشكل).

3.عدم المشروعية التي تتعلق بأسباب القرار.

4.عدم المشروعية التي تتعلق بمحل القرار (عيب

حيث قــدر الــمــشــرع أن األفـ ــراد لــو طــرقــوا بــاب اإلدارة

مخالفة القانون).

ـت قصير ،ودون إنفاق
من اإلشــكــاالت وديــاً  ،وفــي وقـ ٍ

االنحراف بالسلطة).

قــبــل لجوئهم إل ــى الــقــضــاء اإلداري؛ ألمــكــن حــل كثير
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لإلدارة يؤدي إلى نتائج ال يمكن الوصول إليها بالطريق

وأنه يشترط لصحة القرار اإلداري أن يصدر من المختص

تخفيف العبء عن المحاكم ،حيث يتيح الفرصة بأن تتم

أكتوبر

القرار اإلداري معيباً ال يعني أن اإلدارة أرادت حكماً أن

2019

5.عــدم المشروعية الــتــي تتعلق بالغرض (عيب

آفاق

أول مصنع إلنتا في سابقة هي األولى من نوعها في العالم..
ج سيارات إماراتية بمكونات محلية*

خدمة ركن السيارات اآللية
دون أي إشراف بشري*

كل مــن ’بــوش‘ و’دايملــر‘ عــن بلوغهمــا نقلــة نوعيــة فــي ميــدان القيــادة الذاتيــة؛ إذ نجحــت الشــركتان فــي الحصــول علــى
أعلنــت ٌّ

الموافقــات الالزمــة مــن الســلطات المعنيــة فــي بــادن – فورتمبيــرغ بغيــة تشــغيل نظــام ركــن الســيارات المؤتمــت فــي موقــف

ويمكــن الوصــول إلــى خدمــة ركــن الســيارات المؤتمتــة
الســيارات الخــاص بمتحــف ’ميرســيدس بنــز‘ فــي مدينــة شــتوتغارت بألمانيــاُ .
هــذه مــن خــال تطبيــق علــى الهواتــف الذكيــة ،وال يتطلــب االســتخدام وجــود ســائق للســامة علــى اإلطــاق .ومــن شــأن هــذا أن

يمكن الوصول إلى خدمة
ركن السيارات المؤتمتة
هذه من خالل تطبيق
على الهواتف الذكية،
وال يتطلب االستخدام
وجود سائق للسالمة على
اإلطالق.

التكنولوجيا الكامنة وراء الركن اآللي للسيارات

بــدأت ’بــوش‘ و’دايــمــلــر‘ بتطوير موقف السيارات اآللــي المؤتمت

يمكن للسائقين قيادة مركبتهم إلى موقف السيارات ومن ثم الخروج

بالكامل فــي عــام  ،2015وبحلول صيف عــام  ،2017حقق حلّ هم

الذكي؛ إذ ليست هناك حاجة لوجود أي سائق الستخدام خدمة ركن

متمثال في جعل خدمة
’ميرسيدس بنز‘ في شتوتغارت ،إنجازاً بــارزاً
ً

منها واختيار موقف الركن المرغوب بمجرد الضغط على شاشة الهاتف

السيارات المؤتمتة .وحالما ُيغادر السائق موقف السيارات ،تتحرك
المختار لتركن نفسها هناك .وعلى النحو
السيارة ذاتياً نحو المكان ُ
ذاته ،تعود السيارة إلى نقطة التسليم بنفس الطريقة .وتستند هذه

التقنية إلى التفاعل بين البنية التحتية في موقف السيارات الذكي

التي تقدمها ’بوش‘ وتكنولوجيا السيارات الخاصة بشركة ’ميرسيدس
بنز‘ ،حيث تعمل مستشعرات ’بوش‘ الموزعة في موقف السيارات

على رصد الممر المخصص للقيادة ومحيطه وتقديم المعلومات
الالزمة لتوجيه السيارة ،ومــن ثم تقوم التكنولوجيا داخــل السيارة

بتحويل األوامر الواردة من البنية التحتية إلى مناورات لقيادة السيارة،
ونزوال على
وتستطيع السيارات بهذه الطريقة قيادة نفسها صعوداً
ً

امتداد المنحدرات لالنتقال بين الطوابق داخــل موقف السيارات،

وتتوقف السيارة على الفور في حال رصد المستشعرات ألي عوائق.
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التجريبي ،الــذي جرى تنفيذه في موقف السيارات الخاص بمتحف
ركن السيارات المؤتمتة ،مع أو بــدون سائق خلف المقود ،متاحة

للعامة للمرة األولى على اإلطالق وفي الحياة الواقعية ،وأتى في

تستند هذه التقنية
إلى التفاعل بين البنية
التحتية في موقف
السيارات الذكي
التي تقدمها ’بوش‘
وتكنولوجيا السيارات
الخاصة بشركة
’ميرسيدس بنز‘.

أعقاب هذه الخطوة غير المسبوقة مجموعة كبيرة من االختبارات،
فضال عن إطالق المرحلة األولية للمشروع ،واعتباراً من عام ،2018
ً

بــات بإمكان زوار المتحف اســتــخــدام خدمة ركــن الــســيــارات بشكل
مباشر ،بمرافقة مسؤول سالمة مؤهل ،ومشاركة تجربتهم مع

اآلخرين ،واشتملت إحدى جوانب المشروع التجريبي اختبار عدد من

أنماط اإلضاءة على المركبات؛ بحيث تشير ألوان اإلضاءة الفيروزية إلى

المارة وغيرهم من
كون السيارة في وضعية القيادة اآللية إلعالم
ّ
بأن السيارة تقوم بقيادة نفسها ذاتياً  ،وتنعكس
مستخدمي الطريق ّ

النتائج التي تم التوصل إليها من هذه االختبارات بشكل واضح في
المعيار رقم  3134الذي أصدرته جمعية مهندسي السيارات مؤخراً.

تجاوز السرعة المسموحة

تطور شركة سي بابلز الفرنسية الناشئة ســيــارات أجــرة مائية

تعمل بالطاقة النظيفة ،وانتقلت الشركة حديثً ا بإحدى سياراتها

يجعلهــا وظيفــة ركــن الســيارات اآلليــة المؤتمتــة بالكامــل مــن المســتوى الرابــع ،وفقــاً لمعاييــر جمعيــة مهندســي الســيارات ،األولــى
مــن نوعهــا التــي تحصــل علــى الموافقــة الرســمية لالســتخدام اليومــي علــى مســتوى العالــم.

شركة ناشئة تختبر سيارة أجرة كهربائية
طائرة قد تحل مشاكل النقل في المدن*
الكهربائية قيد التطوير إلى رحلة تجريبية على سطح نهر السين
في باريس مستخدمة الهيدروفيل؛ وهي رقائق معدنية ترفع
المركبة عن سطح الماء لتبدو وكأنها تطير فوق النهر ،وسرعان

ما أوقفت الشرطة السيارة لتجاوزها الحد األقصى للسرعة.

النقل المائي

وال تصدر المركبات أي مــوجــات أو ضجيج أو انبعاثات لثاني

ـذابــا عــن المركبات
بيئيا جـ ً
أكسيد الــكــربــون ،وقــد تكون بــديـ ًـا ً
المعتمدة على الوقود األحفوري.

ويمكن للخدمة الجديدة بعد انطالقها أن تنقل بعض الحركة

ونقلت صحيفة اإلندبندنت البريطانية ،عن أنــدرس برينجدال،

المرورية في شــوارع المدن المزدحمة إلــى ممراتها المائية،

كيلومترا في الساعة ،إال أننا نمتلك الحق بالوصول
هي 12
ً

النقل في المدن للجميع وليس لزبائن الشركة فقط.

مؤسس الشركة ،أن «السرعة المسموح بها على نهر السين
كيلومترا في الساعة ،وسحبت الشرطة المركبة
إلى سرعة 30
ً

وفقا للنظام».
ً
لفحص أوراقنا والتأكد من سير األمور
المصدر:

وتوربينات الرياح ،التي تنتج طاقة لشحن بطاريات المركبات.

إطالق الخدمة

ويحتمل أن يحسن تخفيف الضغط عن شــوارع المدينة تجربة
وفي حال نجاح التجربة؛ يرى المنظمون أن تجربة سيارة بابلز
المستقبلية ،ستكون ممتعة إلى جانب فوائدها االقتصادية
ذاته تتراوح ما بين  30إلى  50دوالر في الساعة ،وفي المقابل

* منقول عــن مــوقــع «البوابة

وتهدف الشركة إلى إطالق سيارة األجرة ،التي تدعى الفقاعة

النشر 29 :يوليو 2019

في العام المقبل.

الخلف مواجهة لبعضها ،على غرار سيارات األجرة في العاصمة

العربية لألخبار التقنية» ،تاريخ

يمكن للخدمة الجديدة
بعد انطالقها أن تنقل
بعض الحركة المرورية
في شوارع المدن
المزدحمة إلى ممراتها
المائية.

أيضا ،إذ أن تكلفة الوقود الالزمة لتشغيل قارب تقليدي بالحجم
ً
يكلفك التاكسي المائي الجديد  3دوالرات.

المصدر:

وتحتوي سيارة بابلز على مقعدين أماميين ،وأربعة مقاعد في

* منقول عن موقع «مرصد

https://aitnews.

وبمجرد بدء تشغيل الخدمة ،سيتمكن الزبون من طلب المركبة

البريطانية لندن .ويرتفع هيكل سيارة األجهزة المائية نحو نصف

سبتمبر 2019

سـ ــابـ ــقـ ــة-هـ ــي-األولـ ــى-مـ ــن-

وليفت األمريكيتين ذاتها ،ويجد الراكب بعد ذلك السيارة في

برحلة أكثر سالسة ،ويعود هيكل التاكسي المائي إلى وضعه

/28/07/com/2019فـــــــــــــي-

نوعها-في-العالم-خ/

(بابلز) في مدن مختلفة في الواليات المتحدة وفرنسا وهولندا

تهدف الشركة إلى إطالق
سيارة األجرة ،التي تدعى
الفقاعة (بابلز) في مدن
مختلفة في الواليات
المتحدة وفرنسا وهولندا
في العام المقبل.

باستخدام أحد التطبيقات ،بطريقة طلب مركبات شركتي أوبر
رصيف مجهز بالبالط الشمسي ومــولــدات تعمل تحت الماء،

متر عن الماء عندما تــزداد سرعتها ،ما يقلل السحب ويسمح
السابق عند تقليل السرعة.

المستقبل» ،تاريخ النشر27 :
https://mostaqbal.ae/

police-detain-flying-taxi/speeding
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آفاق

تويوتا تخطط لتغطية سطح بريوس
باأللواح الشمسية*
التحول إلى الطاقة الشمسية

تتزايد شعبية السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم ،وتبقى
الشمس المصدر األول واألفضل للطاقة المتجددة الذي سيجعلها
أكثر مالءمة وصداقة للبيئة.

المدة التي تتوقف فيها السيارة.

تماما،
وتعمل شركة تويوتا منذ شهر يوليو /تموز على تصميم جديد
ً

يمتاز بألواح شمسية خاصة ذات كفاءة أعلى بكثير مثبتة على الغطاء
والسقف وحتى على سطح الجزء الخلفي من السيارة ،لتعمل على

اتفاقا
ً
ولهذا أبرمت شركة تويوتا اليابانية العمالقة لصناعة السيارات

شحن بطارياتها حتى أثناء تحركها.

وفقا لما ذكره موقع بلومبرج .وتتطلع الشركة إلى تحقيق
ً
شمسية،

شحن شمسي

مع شركة طاقة محلية الختبار سيارة بريوس الجديدة المغطاة بألواح
نهائيا على محطات
هدفها الطموح بالتخلص من اعتماد السيارات
ً
الشحن.

سيمكن النظام الشمسي الجديد السيارة بريوس من قطع مسافة

وفــي حــال طرحت هــذه السيارة في األس ــواق ،فلن تكون السيارة

سابقا سيارتيهما اللتان تستفيدان
ً
أطلقت شركتا تويوتا وهيونداي

الشمسية الوحيدة من الجيل الثاني؛ إذ كشفت شركة «اليت يير»

 ،2017المغطاة باأللواح الشمسية ،لكن قدرة تلك األلواح على مد

شمسية طويلة المدى في العالم .وتتوقع الشركة بــدء عمليات

من الطاقة الشمسية ،فكانت إحداهما سيارة بريوس في العام
جدا القتصار إمكانية شحن بطارياتها على
السيارة بالطاقة محدودة ً
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سيمكن النظام
الشمسي الجديد
السيارة بريوس من
قطع مسافة 50
كيلومترا كل يوم خالل
ً
أربعة أيام في األسبوع
معتمدة على الطاقة
الشمسية وحدها.

الهولندية الناشئة في شهر يونيو /حزيران ،عما أسمته أول سيارة
تسليمها في أوائل العام .2021

بطارية جديدة من تسال للسيارات
عاما*
الكهربائية قد تدوم ً 20
بطارية مستقبلية

ق ــال مــطــور لــلــبــطــاريــات فــي شــركــة تــســا لصناعة الــســيــارات

مسألة رياضيات

اختبر باحثو جامعة دالهاوسي خالل األعــوام الثالثة الماضية

الكهربائية إن الشركة صممت بطاريات تتيح للسيارة قطع 1.6

جديدا من بطاريات ليثيوم-أيون ،وقالوا إنها قابلة إلعادة
نوعا
ً
ً

وقــال إيلون ماسك ،الرئيس التنفيذي لشركة تسال في أبريل/

سوسايتي ،ما يعني أن السيارة قد تستطيع السير نحو 1.6

المصدر:

أسطول من سيارات األجرة اآللية .ولن تقدم
ً
كي تطلق الشركة

ويستطيع الذين يعيشون في ظــروف الحرارة القصوى إعادة

* مــنــقــول عــن مــوقــع «مــرصــد
المستقبل» ،تاريخ النشر26 :
سبتمبر 2019

الــســيــارات ذاتــيــة الــقــيــادة ،لكنها ستجعل ســيــارات األج ــرة أكثر

كيلومترا كل يوم خالل أربعة أيــام في األسبوع معتمدة على
50
ً

وفقا لتقارير بلومبرج.
ً
الطاقة الشمسية وحدها،

تصميم عصري

تتطلع الشركة إلى تحقيق
هدفها الطموح بالتخلص
نهائيا
من اعتماد السيارات
ً
على محطات الشحن.

مليون كيلومتر.

نيسان إنه يسعى أن تصبح سيارات تسال ذاتية القيادة بالكامل،

https://mostaqbal.ae/
 t o y o t a - s o l a r- p a n e l s/prius-hybrid

حل لكل التحديات األخرى التي تواجه مطوري
البطاريات الجديدة ً

وفقا لموقع إلكترك .وستخفض بطارية كهذه تكلفة
ً
اقتصادية
تشغيل السيارات الكهربائية العادية وذاتية القيادة ،ما سيجعل

خيارا أكثر قابلية للتطبيق في االستخدام اليومي.
النقل النظيف ً

ستخفض بطارية كهذه تكلفة
تشغيل السيارات الكهربائية
العادية وذاتية القيادة ،ما
خيارا
سيجعل النقل النظيف ً
أكثر قابلية للتطبيق في
االستخدام اليومي.

باحثون قالوا إنها قابلة
إلعادة الشحن  6آالف مرة،
ما يعني أن السيارة قد
تستطيع السير نحو 1.6
مليون كيلومتر على البطارية
عاما.
ذاتها خالل ً 20

وفقا لبحث نُ شر في دورية إلكتروكيميكال
ً
الشحن  6آالف مرة،

عاما.
مليون كيلومتر على البطارية ذاتها خالل ً 20

شحن البطارية نحو  4,000مرة ،وهكذا تضمن أنظمة البطاريات
الجديدة أن تعمل سيارات تسال المستقبلية ألعوام كثيرة على
بطارية واحدة في كل الظروف.

المصدر:

* منقول عن موقع «مرصد

المستقبل» ،تاريخ النشر18 :
سبتمبر 2019

https://mostaqbal.ae/

tesla-new-battery-lastone-million-miles/
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تدريب وتوعية

و
مع قف
ا
ال ّ ت
سال
مة

إعداد  :خميس خلفان خميس

بالساحل ّ
الشرقي
مدقق نظام اإلدارة المتكامل
ّ

Khameskk@ET.AE

العودة إلى المدارس..

كل عام والجميع بسالمة وأمان!
ّ

24,936
متد ّرباً من السائقني واملرشفات

متدرباً من السائقين والمشرفات خالل العام الدراسي الماضي 2019-2018
24,936
ّ

فإن مواصالت اإلمارات ،تبذل قصارى جهدها وتسابق الزمن في تهيئة
بين هذين الموعدين ّ

التدريبية للسائقين
البدء بتنفيذ الخطة
ّ
والمشرفات قبيل انطالق العام الدراسي الحالي

فــي إطــار جهــوده المتواصلــة لتعزيــز ورفــع مســتويات الســامة

المروريــة؛ بــدأ مركــز مواصــات اإلمــارات للتدريــب تنفيــذ برامــج
ّ
ومكثفــة لجميــع الســائقين
وتوعويــة متخصصــة
تدريبيــة
ّ
ّ

والمشــرفات قبيــل بــدء العــام الدراســي الحالــي .2020-2019

وتوعوية في مجال التنمر .Bullying Program
تدريبية
وبرامج
ّ
ّ

والمحدثة.
•استكمال سد النقص من الحافالت المدرسية المتكاملة
ّ

والتعامل مع الطلبة من مختلف المراحل الدراسية ،لضمان سالمة

أبنائنا الطلبة خالل الرحلة المدرسية.

وصــرح المدحاني ،بأن عمليات التدريب لم تقتصر على سائقي النقل
قــد أدخــل ضمن نطاقها أيــضــاً سائقي مركبات األج ــرة ،والليموزين،

•تكريم عدد من السائقين والمشرفين المثاليين تحفيزاً وتشجيعاً.

الخاصة باستصدار تصريح مزاولة مهنة
مختلفة منها برامج التدريب
ّ
لسائقي الليموزين والتاكسي ،وتصاريح مزاولة مهنة لمشرفات النقل

ً
متدربة
متنوعاً  ،استفاد منها  16,254متدرباً من السائقين ،و8,682
ّ
أنه وفقاً للخطة التدريبية فإن عمليات تدريب السائقين والمشرفات

التشريعية
تم اعتماده من قبل الجهات
ّ
وأضاف ،بأن مركز التدريب ّ

تدريبية تخصصية
الماضي ،حيث يتم تـأهيل المتدربين من خالل برامج
ّ

مختلفة تشمل البرنامج التأهيلي المتكامل للسائقين والمشرفات
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•التنسيق مع الشركاء االستراتيجيين للمؤسسة ،وإدارات المدارس.
وحل مالحظات أولياء األمور والجمهور ،وضمان رضاهم.
ّ
•استقبال

تدريبية تخصصية
المقدمة من المركز مجاالت
وتشمل خدمات التدريب
ّ
ّ

الشخصيات ،والتدريب
والتشريفات والضيافة ،والتعامل مــع كبار
ّ

للعام الــدراســي الحالي  2010-2019بــدأت فــي شهر أغسطس

•تفعيل برنامج الرقابة الميدانية ،ونظام تعقب الحافالت اإللكتروني.

المؤسسة،
والمحلية المرتبطة بتعاقد مع
االتحادية
والمؤسسات
ّ
ّ
ّ
ّ

وتفصيال؛ أوضــح المدحاني أن المركز عمل وبالتنسيق مع إدارات
ً

من المشرفات ،خالل العام الدراسي المنصرم  ،2019-2018وأضاف

•تنفيذ خطط التدريب ومحاضرات التوعية للسائقين والمشرفين.

داخــل المؤسسة وخارجها ،وتدريب سائقي جميع الــوزارات والهيئات

المرورية ،والسالمة
التدريبية في مجاالت السالمة
والسالمة ،والبرامج
ّ
ّ

تخصصياً
المناطق في المؤسسة ،على إجــراء  50برنامجاً تدريبياً
ّ

•اختيار وتوظيف السائقين ومشرفي النقل والسالمة الجدد بعناية.
السير والظروف المرتبطة بها.
•التعريف الشامل للسائقين بخطوط ّ

المدرسي وفــق أعلى معايير السالمة واالنتظام ،تعمل وبشكل

الصحة والسالمة المرورية وبما ينسجم مع األخالقيات المهنية

السالمة واألمان في النقل المدرسي:
من إجراءات ّ

المدرسية وقت الطوارئ،
واستخدام أبواب الطوارئ في الحافالت
ّ

اللوجستية من
وسائقي النقل البترولي ،وسائقي قطاع الخدمات
ّ

تدريبية ،على مختلف العمليات واإلجــراءات الالزمة وفق متطلبات

بسالمة وأمان.

الجدد ،وكذلك برامج توعوية تنشيطية في إجــراءات إخالء الحافلة

وق ــال السيد عبدالله المدحاني مــديــر مــركــز مــواصــات اإلم ــارات

دوري ومستمر على تأهيل سائقيها ومشرفيها في برامج ودورات

الظروف اآلمنة للنقل المدرسي ،استعداداً للعودة اآلمنة للمدارس ،وكل عام والجميع

الفنية الوقائية.
المدرسية لبرامج الصيانة
•إخضاع الحافالت
ّ
ّ

الــمــدرســي ومــشــرفــات النقل والــســامــة فقط ،بــل إن مركز التدريب

للتدريب ،إن المؤسسة وضــمــن جهودها لتقديم خــدمــات النقل

دراسياً جديداً  ،وما
تمضي األيام سراعاً  ،فما أن تغلق المدرسة أبوابها ،حتى تستقبل عاماً
ّ

الرسمية،
المهنية وخدمة المتعاملين ،والبروتوكوالت
الفنية والسالمة
ّ
ّ
ّ

وذكية في مجاالت التدريب.
متطورة
باستخدام أجهزة
ّ
ّ

للحد من
البريطانية
الملكية
الجمعية
بالدولة وتم اعتماده من قبل
ّ
ّ
ّ
ّ

السالمة في تدريب وتوعية أولياء األمور والمدارس.
•توجيه ضباط ّ
عمل المركز
بالتنسيق مع
إدارات المناطق في
المؤسسة ،على
إجراء  50برنامجاً
تخصصياً
تدريبياً
ّ
متنوعاً .
ّ

المدرسية.
•االهتمام الخاص بفئة أصحاب الهمم من المنقولين بالحافلة
ّ

الــحــوادث  ROSPAواالتــحــاد الدولي لمنظمات التدريب والتطوير

.IFTDO
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ترسيخاً لبيئة العمل الريادية في المؤسسة..

إسعاد الفنيين بـ «صيفنـا بـارد»

تحت شعار «المرأة رمز للتسامح»

االحتفاء بيوم المرأة اإلماراتية
رفــع ســعادة محمــد عبداللــه الجرمــن مديــر عــام مواصــات اإلمــارات أســمى آيــات التهانــي والتقديــر إلــى
رائــدة النهضــة النســائية فــي دولــة اإلمــارات ،ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك ،أم اإلمــارات ،رئيســة

االتحــاد النســائي العــام ،الرئيــس األعلــى لمؤسســة التنميــة األســرية ،رئيســة المجلــس األعلــى لألمومــة

والطفولــة ،والرئيســة الفخريــة لمجلــس ســيدات أعمــال اإلمــارات –حفظهــا اللــه -بمناســبة احتفــاالت
الدولــة بيــوم المــرأة اإلماراتيــة والــذي يوافــق  28أغســطس مــن كل عــام ،ويحمــل احتفــال هــذا العــام

نظمــت
فــي إطــار برامــج ومبــادرات الســعادة التــي تنفذهــا للموظفيــن والمتعامليــن علــى حــد ســواء؛ ّ

مواصــات اإلمــارات مبــادرة «صيفنــا بــارد» التــي تســتهدف فئــة الفنييــن العامليــن فــي الــورش الفنيــة
الجرمن« :إن المرأة
اإلماراتية باتت شريكة
أساسية في عملية
التنمية وصنع القرار
الفاعل والمؤثر لصالح
الوطن والمواطنين».

شــعار «المــرأة رمــز للتســامح».

وترســخ
التابعــة للمؤسســة ،والتــي تترجــم مــن خاللهــا قيمهــا فــي مجــال المســؤولية المجتمعيــة،
ّ

األجــواء اإليجابيــة واألســرية التــي تســود فــي بيئــة العمــل لديهــا ،بمــا يلبــي التوجهــات الحكوميــة
الســيما فــي «عــام التســامح».

وتفصيال؛ قــال عبيد المحيربي مدير مركز اإلم ــارات للخدمات
ً

المبادرة حققت هدفها في ذلك من خالل االنطباع اإليجابي

مماثل تقريباً من
ـدد
فضال عن عـ ٍ
 12مــبــادرة دوريــة متنوعة،
ً
ٍ

حفزتهم لبذل المزيد
أبدوا بهجتهم وسعادتهم بها ،وأكدوا أنها ّ

الفنية بمواصالت اإلمارات ،إن المبادرة تشكل واحدة من أصل
المبادرات الفرعية ،والمكرسة جميعها إلسعاد الموظفين في

وأكّ د الجرمن خالل لقائه بمجموعة من موظفات المؤسسة في

المقبل للمجلس ،وتزامنً ا مع ال ــدورة الرابعة النتخابات عضوية

جميع الفئات الوظيفية ،مؤكداً أن مواصالت اإلمارات تفخر ببيئة

جليا منذ قيام االتحاد من خــال باني النهضة الشيخ زايــد بن
بــرز ً

من جهتها ،أكّ ــدت حنان صقر المدير التنفيذي لــدائــرة الخدمات

والمبادرات من أجل توطيد العالقات اإليجابية بين الموظفين

مبنى اإلدارة العامة في دبي أن الدور المحوري للمرأة اإلماراتية
سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ،فكانت وما زالت اللبنة األساسية
فــي بــنــاء المجتمع اإلم ــارات ــي ال ــذي ارتــكــزت أركــانــه عــلــى الــبــذل
والعطاء والتسامح ،مشيراً إلى أن مسيرتها مستمرة بفضل الدعم

الالمحدود من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس

الدولة «حفظه الله» ،وإخوانه أصحاب السمو حكام اإلمارات ،حتى

وعامال مهماً
أصبحت محركاً رئيسياً من محركات التنمية في الدولة
ً
من عوامل نهضته وتطوره.

المجلس والتي نعيش بداياتها في هذه األيام.

المؤسسية بــمــواصــات اإلمـــــارات ،أن الــمــرأة اإلمــاراتــيــة أثبتت

جدارتها وكفاءتها وتميزها عبر مواصلة تحقيقها إنجازات عدة على
الصعيدين المحلي والعالمي في مختلف مجاالت الحياة كمهندسة

رائدة وطبيبة واعدة ومعلمة ناجحة ومربية فاضلة ،لذا فإن شعار

«المرأة رمز التسامح» يعكس بوضوح الدور المهم والجوهري الذي
تبذله ابنة اإلمارات في تحقيق التنمية الشاملة لدولتها من خالل

مشيرة إلى أن الواقع
ً
مختلف المهام والمسؤوليات التي تتوالها،

وأوضــح مدير عــام مــواصــات اإلم ــارات أن الــمــرأة اإلماراتية باتت

بتبوئهن لمناصب
الذي فرضته النماذج المشرفة من بنات اإلمارات ّ

لصالح الوطن والمواطنين ،وليس أدل على ذلك من قرار حكومتنا

التي انتهجتها الدولة منذ نشأتها ،حيث باتت ثقافة الحوار البناء

شريكة أساسية في عملية التنمية وصنع القرار الفاعل والمؤثر

الرشيدة برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني االتحادي
إلى  ،%50والــذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الفصل التشريعي
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عليا في الدولة لم يكن ليتحقق إال بفضل قيم التسامح والمساواة

والتعددية الثقافية ومبادئ التسامح واالحترام مكونات أصيلة في

الثقافة اإلماراتية يشعر بها كل من يعيش على أرض هذه الدولة.

العمل الرائدة لديها ،وتسعى لتعزيزها عبر المزيد من البرامج

صقر« :إن الواقع
الذي فرضته النماذج
المشرفة من بنات
بتبوئهن
اإلمارات ّ
لمناصب عليا في
الدولة لم يكن ليتحقق
إال بفضل قيم التسامح
والمساواة التي
انتهجتها الدولة منذ
نشأتها».

ـود ،الفــتــاً إلــى أن
وفــرق العمل وترسيخ مشاعر االنــتــمــاء والـ ـ ّ

الذي ظهر جلياً لدى الفنيين الذي استفادوا من المبادرة ،حيث

من الجهود التي تحقق أهداف المؤسسة وتطلعاتها الريادية،
ال سيما أنها تأتي بعد مدة قصيرة من احتفاء المؤسسة باليوم
العالمي للعمال نهاية أبريل الماضي.

وأضــاف المحيربي أن أعــداد الفنيين العاملين في مواصالت

فنياً من أصل 26,111
اإلمارات بلغت مطلع العام الحالي ّ 2,873

موظفاً وموظفة في مختلف الفئات الوظيفية ،موزعين على
وحدات فنية متخصصة تتبع جميعها
ٍ
خمس مراكز أعمال وسبع

لــدائــرة الــخــدمــات الفنية فــي المؤسسة ،موضحاً أن الفنيين
في المؤسسة مسؤولون عن تأدية حجم مهم من األعمال

والخدمات التي تقوم بها مواصالت اإلمــارات بصفة عامة ،إذ

تمكنوا في العام الماضي وحــده من تقديم  380ألف عملية

بلغت أعداد الفنيين
العاملين في
مواصالت اإلمارات
مطلع العام الحالي
فنياً من
ّ 2,873
أصل 26,111
موظفاً وموظفة
في مختلف الفئات
الوظيفية.

ً
إضافة إلى إجراء نحو  238ألف عملية فحص فني ،و82
صيانة،

ألف عملية مساعدة على الطريق ،وتحويل  1,325مركبة للعمل
بالغاز الطبيعي ،وتجديد  16,732إطــاراً  ،وأداء نحو  257ألف

عالوة على خدمات االستشارات
ً
خدمة غسل جاف للمركبات،

وإدارة الورش وغير ذلك من الخدمات النوعية..
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مسؤولية مجتمعية

ترسيخاً لسلوكيات السالمة المرورية..

المشاركة في مبادرة

«يوم بال حوادث مرورية»
فــي إطــار مبــادرات المســؤولية المجتمعيــة وتأكيــداً علــى أولويــة قيمــة

الســامة؛ دعــت مواصــات اإلمــارات موظفيهــا للمشــاركة فــي المبــادرة
المجتمعيــة الطوعيــة «يــوم بــا حــوادث مروريــة» التــي نظمتها القيــادة العامة
لشــرطة دبــي للعــام الثانــي علــى التوالــي ،وذلــك مطلــع ســبتمبر الماضــي.

وج ــرى تعميم الــدعــوة على الموظفين والــمــوظــفــات مــن خالل

لمركبات الطوارئ أو اإلسعاف أو الشرطة أو المواكب الرسمية.

اإللكتروني ،التي شجعت على الدخول إلى الصفحة التي خصصتها

المرورية ،والوصول إلى صفر حــوادث بليغة ووفيات خالل اليوم

مختلف قــنــوات الــتــواصــل الــمــؤســســي ،الســيــمــا رســائــل الــبــريــد
شرطة دبي للمبادرة على موقعها اإللكتروني ،والتسجيل فيها
بالتقيد بعدد من اإلجراءات والسلوكيات الرامية
وصوال إلى التعهد
ّ
ً

لتعزيز السالمة المرورية التي من شأنها أن تسهم في بلوغ الهدف
األسمى واألكبر وهو «شوارع أكثر أماناً ».

وقد سعت الحملة إلى توعية أفــراد المجتمع بإجراءات السالمة
األول من العام الــدراســي الحالي ،والــذي وافــق الثاني من شهر

سبتمبر الماضي ،وذلك بعد نجاح الحملة في دورتها األولى (والتي
ً
إضافة إلى
جرى تنظيمها في عام  )2018بتحقيق تلك األهداف

انخفاض واضح في نسبة الحوادث البسيطة.

وتضمنت صفحة التعهد عــدداً من النقاط هي :ربط حــزام األمان

وتحرص مواصالت اإلمارات على المشاركة الفعالة والكثيفة في

امنة بين المركبات ،وعدم استخدام الهاتف اثناء القيادة ،وإعطاء

تلك الفعاليات والــمــبــادرات الــتــي تعكس ثقافتها المؤسسية،

اثناء القيادة ،وااللتزام بالسرعة المحددة للطريق ،وترك مسافة
المشاة حقهم عند عبور الطريق ،وأخيراً إعطاء أفضلية الطريق
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الفعاليات المجتمعية التي يطلقها الشركاء االستراتيجيون ،السيما

وتترجم حرصها على االرتقاء بمعايير ومستويات السالمة المرورية.

جرى تعميم الدعوة
على الموظفين
والموظفات من
خالل مختلف قنوات
التواصل المؤسسي.

المواصالت
في حياتنا

الشاحنات

شاحنات شهيرة
قافلة شاحنات «الكرة الحمراء»

كانت قافلة «الكرة الحمراء السريعة» ( )Red Ball Expressنظاماً لوجستياً رائعاً يقوم على
الشاحنات التي حملت مختلف البضائع والمواد إلى قوات الحلفاء المتحركة سريعاً عبر أوروبا بعد
إنزالها الشهير على شواطئ النورماندي في فرنسا في عام  ،1944وتم إنشاء ذلك النظام لتسريع
خصصاً لها معلماً
الشحن إلى الخطوط األمامية ،حيث اتبعت شاحنات مزينة بكرات حمراء طريقاً ُم ّ
بنفس الشعار ومغلقاً أمام حركة المرور المدنية ،كما كانت للشاحنات نفسها أيضاً األولوية على
الطرق العادية.
تم تصميم نظام القافلة في اجتماع عاجل استمر لـ 36ساعة ،وبدأ العمل به في  25أغسطس
وظف نظام القافلة في المقام األول الجنود األمريكيين من أصل أفريقي ،وعمل
 ،1944وقد ّ
ً
طن من اإلمدادات يومياً  ،استمرت
في ذروته بطاقة تشغيل 5,958
مركبة تحمل حوالي ٍ 12,500
الرحالت لمدة  83يوماً حتى  16نوفمبر ،عندما تم فتح مرافق الموانئ في أنتويرب (بلجيكا)،
وإصالح خطوط السكك الحديدية الفرنسية ،ونشر خطوط البنزين المحمولة ،وبحلول ذلك الوقت،
طن من المواد المختلفة ،بما في ذلك البنزين والذخيرة والزيوت
كان قد تم نقل حوالي 412,000
ٍّ
والمواد الغذائية وغيرها من المستلزمات المطلوبة.
كانت تلك القوافل هدفاً رئيسياً للطائرات األلمانية ،ولكن بحلول عام  1944تم تحجيم القوة
الجوية األلمانية إلى درجة أن هذه األهداف البسيطة والمغرية كانت نادراً ما تتعرض للهجوم،
فيما كانت أكبر المشكالت التي تواجه القوافل هي الصيانة ،وإيجاد ما يكفي من السائقين ،وقلة
النوم لسائقي الشاحنات الذين عانوا من اإلرهاق.

مثير لالهتمام
•اخترع ألكسندر وينتون الشاحنة نصف المقطورة في كليفالند في عام  ،1898حيث كان
وينتون صاحب شركة تصنيع سيارات وطور الشاحنة المقطورة كوسيلة لتوصيل سياراته.
•كان ( Duelمبارزة) أول فلم للمخرج ستيفن سبيلبرغ ،وهو فيلم تلفزيوني ،وتدور أحداثه حول
معركة ال تنتهي بين سائق سيارة وسائق شاحنة مجنون ،وكان الفلم التالي لسبيلبرغ هو
«الفك المفترس» أو «.»Jaws
• يصاب سائقو الشاحنات كثيراً باألذى والمشكالت الصحية ،ويعانون من أحد أعلى معدالت
اإلصابات واألمراض في جميع المهن.
•أول امرأة سائق شاحنة تحصل على رخصة قيادة تجارية وقيادة شاحنة تجارية كانت «ليلي
مسدسا في جميع األوقات.
ماكجي درينان» في عام  ،1929وكانت تحمل معها
ً
•الرقم القياسي ألطول قطار شاحنات على الطرق هو 1,474.3متراً  ،حيث قام محرك Mack
 Titanالرئيسي ،بقيادة جون أتكينسون (أستراليا) ،بسحب  113مقطورة لمسافة حوالي
مترا في كوينزالند ،بأستراليا في  18فبراير  ،2006ويعادل هذا الطول  156حافلة من
ً 150
حافالت لندن.
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في الثقافة العامة
إجماال؛ تحولت صورة سائقي الشاحنات من أبطال في الخمسينيات ،يعيشون
ً
حرة على الطرق المفتوحة ،إلى قتلة مسلحين مضطربين في التسعينيات،
حياة ً
ً
كبيرة في األربعينيات من القرن
ً
إذ بدأت األغاني واألفالم حولهم تالقي شعبية
العشرين ،وأثيرت األساطير حول أسلوب حياتهم المتجولة في الستينيات ،من
ذلك فيلم «يقودون أثناء الليل» ( )They Drive by Nightعام  1940من تمثيل
مستقل
ً
«همفري بوجارت» كسائق شاحنة مستقل يكافح من أجل أن يصبح
اقتصاديا خالل فترة الكساد العظيم.
ً
تم تمجيد سائقي الشاحنات في صــور رعــاة البقر المعاصرين ،والخارجين عن
الــقــانــون ،والمتمردين وذل ــك خــال ذروة انــتــشــار ثقافة ســائــق الشاحنة في
السبعينيات عبر أفالم مثل «سموكي والخارج عن القانون»  ،1977والذي حقق

ثاني أكبر عائدات من تذاكر المبيعات في العام.
خالل الجزء األخير من القرن العشرين ،بدأت الصورة اإليجابية لهؤالء السائقين
بــالــتــراجــع ،ولحقت بسمعتهم بعض السلبيات ،فــالــصــورة األحـــدث لسائقي
الشاحنات عكست التعصب الــذكــوري أو جسدتهم كقتلة متسلسلين ،وتالياً
ركز تصوير الشاحنات إلى حد كبير على قصص اآلالت التي امتلكت العاطفة أو
وعادة ما يكون ذلك بمساعدة من خارج األرض (كما هو
ً
أصبحت مدركة للذات،
المتحولة .)Transformers
الحال في سلسلة أفالم الشاحنات
ّ
موسيقياً ؛ تعتبر موسيقى قيادة الشاحنة نوعاً فرعياً من الموسيقى الريفية
والغربية ،إذ ثمة أكثر من  500أغنية ريفية تعني بثقافة قيادة الشاحنات ،وتنبع
كلها تقريباً من التقاليد الشفوية لفلكلور الشاحنات ،وفي عام 1976؛ حققت أغنية
«قافلة» « »Convoyالمركز األول في المبيعات ،حيث تدور أحداث األغنية حول
قافلة من سائقي الشاحنات يتفادون كمائن الشرطة وأكشاك الرسوم في جميع
أنحاء أمريكا ،وقد ألهمت األغنية فيلم الحركة الذي حمل االسم نفسه عام .1978

الجريمة والعقاب
في عام  ،2009أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي األمريكي نتائج دراسة استمرت
خمس سنوات بعنوان «مبادرة القتل المسلسل على الطرق السريعة» والتي
حققت في أكثر من  500جريمة قتل لم تُ حل ضد النساء ،والمتنقلين عبر إيقاف
سيارات الغرباء على الطرق ،وسائقي السيارات الذين تقطعت بهم السبل ،تم
إلقاء جثث الكثير منهم على طرق النقل الرئيسية للشاحنات أو بالقرب منها.
وتكهن مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن العديد من هؤالء الضحايا قد ُقتلوا على
أيدي سائقي شاحنات المسافات الطويلة ،فقد يكون بعضهم قتلة متسلسلين،
وافــتــرض المحققون أن التنقل وافــتــقــاد الــرقــابــة الــذي يتمتع بــه سائقو تلك
الشاحنات قد أسهم في نمو هذه الظاهرة ،وفي السنوات األربــع التالية من
صدور الدراسة ،قامت السلطات بتحديد  10رجال من المشتبه بهم وألقت القبض
عليهم ،العتقادها بأنهم كانوا مسؤولين عن أكثر من  30حالة قتل.
خــال الــجــزء األكــبــر مــن الــقــرن الــعــشــريــن ،كــان أكــبــر اتــحــاد لسائقي الشاحنات
ارتباطا عميقاً بالجريمة المنظمة ،حيث
ً
مرتبطا
ً
«التيمسترس» ،Teamsters
قضى عدد من رؤساء االتحاد فترات في السجن إثر تهم بالفساد ،من أشهرهم
«جيمي هوفا» الذي أختفي عام  1975ويعتقد أنه قتل من قبل عصابات المافيا.
أهدافا لمحاوالت االختطاف ،بهدف
ً
قد تكون المركبات التجارية مثل الشاحنات
سرقة البضائع الثمينة التي تنقلها ،وفــي حــاالت أخــرى ،تم استخدام شاحنة
مخطوفة الرتكاب جريمة أخرى ،مثل السرقة أو الهجوم اإلرهابي.
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