مـــــحتويــــــات العــــــدد
نلتزم بتقديم خدمات النقل والتأجير والمواصالت المدرسية والخدمات الفنية

مواصلة تقديم خدمات النقل البترولي وفق

واللوجستية ذات الصلة وفق معايير األمن والسالمة المهنية والبيئية لشركائنا

أعلى مستويات األمن والسالمة والجودة

نشرة شهرية تصدرها إدارة االتصال الحكومي

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

اإلشراف العام

من الحوكمة وإدارة المخاطر واالستثمار المجدي من خالل منظومة شاملة في

حنـان محمد صقر

قطاع النقل والمواصالت والخدمات المتكاملة.

مدير التحرير
عبد اهلل محمد حسن
أﻛﺒﺮ ﻣﺤﺎﺿﺮة إﺳﻌﺎﻓﺎت
أوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
أﻛﺒﺮ ﻣﺤﺎﺿﺮة إﺳﻌﺎﻓﺎت
أوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺸﺮق ا وﺳﻂ
ﻟﻠﻄﺮق واﻟﺠﺴﻮر

هيئة التحرير
ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ
ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻜﺎر أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

أكثر من  200مركبة لتقديم خدمات
التوصيل ونقل البضائع في أبوظبي

ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻜﺎر ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
ﺟﺎﺋﺰة ﺳﺘﻴﻔﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

ﺟﺎﺋﺰة ﺳﻤﻮ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ – ﻓﺌﺔ
اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ – ﻋﺠﻤﺎن

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

ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﻗﺎرة آﺳﻴﺎ

ﺟﺎﺋـــﺰة "آﺳﻴـــﺎ واﻟﻤﺤﻴــﻂ اﻟﻬـــﺎدي
ﻟــﺮواد ا ﻋﻤـــﺎل "APEA 2016

Middle East Business Leaders
Awards

اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت

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

هند شاكر
حسام عرفة
إيمان األميري

إعداد وإخراج
كلثم درويش العسكر

الجرمن :مواصالت اإلمارات خصصت 7,000
حافلة لتقديم الدعم للسلطات المختصة في
الحاالت الطارئة

للتواصل:
هاتف04 2090927:
فاكس04 2863050 :
ص.ب 5757 :دبي
البريد اإللكترونيetmag@et.gov.ae:

الموقع اإللكترونيwww.et.gov.ae :

اﻷﺧﺒـــــﺎر
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

اﻟﻨﺸﺮة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــــﺔ
اﻟﺸﻬﺮﻳــــﺔ

مواصالت اإلمارات تؤكد مطابقة أسطولها المدرسي
للمواصفة القياسية اإلماراتية بشأن اشتراطات السالمة
في الحافالت المدرسية

على ضوء اعتمادها من
واألمان

للطلبة

مجلس الوزراء الموقر مؤخرًا

خالل

عمليات النقل المدرسي
من وإلى البيت والمدرسة.
وثمن

سعادة

محمد

عبداهلل الجرمن مدير عام
مواصالت اإلمارات حرص
واهتمام حكومتنا الرشيدة
بسالمة

أبنائنا

الطلبة،

ومتابعتها الدؤوب لتطوير
وتحسين إجراءات ومعايير
ومواصفات السالمة داخل
الحافلة المدرسية وخارجها،
ووفق

أرقى

المعايير

أكدت مواصالت اإلمارات الحافالت
المدرسية ،العالمية ،عبر تبني أحدث
مطابقة جميع أسطول والتي اعتمدها مجلس ما وصلت إليه التطورات
حافالتها
المدرسية الوزراء الموقر مؤخراً التكنولوجية ،وبما يضمن
المقدمة
للمدارس بشأن اشتراطات السالمة الحفاظ على سالمة الطلبة
الحكومية والخاصة في في الحافالت المدرسية من مختلف الفئات العمرية.
بأن
الجرمن
الدولة للمواصفة القياسية “المركبــــات  -اشتراطات وأوضح
اإلماراتية المحدثة بشأن السالمة في الحافالت مواصالت اإلمارات واستناداً
اشتراطات السالمة في المدرسية” ،وهي مواصفة إلى خبرتها المتراكمة
محدثة تهدف لتعزيز وضمان في قطاع خدمات النقل
أعلى درجات السالمة المدرسي التي تمتد إلى نحو

 40عاماً ،تعمل وبالتنسيق وطالبة من وإلى  708سوق المركبات واألجيال
من

مع شركائها االستراتيجيين مدارس حكومية وخاصة الجديدة
على تبني وتنفيذ العديد في جميع مناطق الدولة .الحديثة،

التطبيقات

حيث

تتوفر

من المشاريع والمبادرات وعن قرار اعتماد تحديث المنظومة الذكية لسالمة
القياسية الطلبة على متن الحافالت.
الهادفة إلى توفير أفضل المواصفة
خدمات النقل المدرسي اإلماراتية “المركبــــات  -وتابع أنه جرى مؤخراً
عالميًا وأكثرها سالمة .اشتراطات السالمة في توفير تطبيق “حافلتي”
ومن أهم شركائها وزارة الحافالت المدرسية” ،والتي على  50%من أسطول
التربية والتعليم ووزارة تحمل
الداخلية،

باإلضافة

إلى  ،5012:202أكد الجرمن استكمال المشروع ليغطي

هيئات النقل والمواصالت بأن
في
األخرى

الدولة
ذات

الرقم

 UAE.Sالحافالت المدرسية وجاري

جميع

والجهات الخمسة
العالقة المواصفة

التي

المتطلبات جميع الحافالت ،حيث يتيح
تتضمنها التطبيق

ألولياء

األمور

المحدثة وإدارات المدارس متابعة

بمسؤولية المحافظة على مطبقة مسبقًا في حافالت حركة الحافلة والطلبة خالل
سالمة

أبنائنا

الطلبة .مواصالت اإلمارات ،ضمن الرحلة المدرسية ،ويتم

وأشار مدير عام مواصالت سعيها المستمر لتحقيق متابعة النظام من خالل
اإلمارات إلى أن  7آالف سالمة الطلبة في الحافالت غرفة مراقبة مركزية ،إلى
التحقق

الميداني

حافلة مدرسية نقلت خالل المدرسية ،ويتم تطوير جانب
العام الدراسي الماضي هذه المتطلبات سنويًا من السائق والمشرفة من
قرابة  258ألف طالب لتواكب مستجدات وتحديثات خلو الحافلة من الطلبة.

اﻟﻨﺸﺮة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــــﺔ
اﻟﺸﻬﺮﻳــــﺔ

اﻷﺧﺒـــــﺎر
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
وأضاف ،إن جميع الحافالت في غرفة المحرك للحافالت وذكرت صقر أن مواصالت
المدرسية مزودة بكاميرات المصنوعة بعد عام  ،2015اإلمارات عملت على إصدار
داخلية وخارجية لتسجيل وجاري استكمال تركيب وثيقة
التقنية

ومراقبة حركة الطلبة في تلك

متطلبات

للحافالت ( )BRDوالتي تحدد كل

الحافلة ،وكذلك كاميرات األقدم ،باعتبارها معيارًا أنظمة
خارجية
المركبات

حركة أساسيًا للشركة عند اختيار توفرها

لتسجيل
والطلبة

العمل

السالمة

الواجب

في

الحافالت

على شراء الحافالت وذلك وفق وتضمن توفر عدد من

الطريق ،ووفق اشتراطات التشريعات

والقوانين المتطلبات بشأنها ،من بينها

هيئات الطرق المختصة في المنظمة

لتجهيزات محدد السرعة والكاميرات

كل إمارة فإن جميع حافالت السالمة

في

بأجهزة

إطفاء

الحافالت ومستشعرات

الصادرة وحساسات حماية األبواب

مواصالت اإلمارات مزودة المدرسية
الحريق ،من

الحركة

الجهات

المختصة .من االنغالق على الطلبة

وصندوق لإلسعافات األولية من جانبها أفادت حنان وأبواب الطوارئ وإنذار فتح
وغيرها من وسائل الحماية ،محمد صقر المدير التنفيذي أبواب

الطوارئ

وأحزمة

وفي مكان بارز ،ويتم اختبار لدائرة الخدمات المؤسسية األمان وكاميرات المراقبة
فعاليتها بشكل دوري من في مواصالت اإلمارات أن بالحافلة ومطارق الطوارئ
قبل فريق السالمة في الشركة ال تدخر جهداً في لكسر الزجاج وموانع
الشركة ،كما تم العمل على مجال حماية الطلبة خالل االنزالق
تحديد السرعة القصوى رحلتهم المدرسية على باإلضافة

في
إلى

الحافالت،
المواد

للحافلة بحيث ال تزيد عن متن أسطول حافالتها ،حيث المقاومة للحريق ،وتغطية
 80كم في ساعة ،إلى جانب وفرت كل وسائل الحماية األجزاء الحادة والمفتوحة
توفر تقنية اإلطفاء الذاتي واألمان

التي

تضمن بمواد

مرنة،

وتحديد

خفض مؤشرات الحوادث مساحة فتح النوافذ ونسبة
والوصول بها إلى نسبة  .0%تظليلها للحماية من أشعة

الشمس ،ودرجة حرارة نظام اإلبالغ عن الحوادث بتحليل الحوادث المرورية
من

خالل بشكل

تلقائي

وعرض

التكييف ،وكذلك نظام المرورية
تحديد المواقع  ،GPSالفتًا تضمينه في نظام الحوكمة التقارير ذات العالقة التي

إلى أنه يجري حاليًا ووفقاً والمخاطر والتدقيق ،مما تقلل من الزمن المطلوب
للوضع

الصحي

الراهن يساهم بتوفير رؤية أشمل التخاذ إجراءات تصحيحية

دراسة وتطبيق إجراءات ألداء مركبات المؤسسة ووقائية للحد من الحوادث،
الطريق

وسالمتها وذلك لالرتقاء بمستويات

الحماية من فيروس كورونا على
كوفيد  19-استعداداً ويساهم باتخاذ قرارات السالمةللعام

الدراسي

الجديد .وإجراءات

في

أسطول

تصحيحية مركبات مواصالت اإلمارات

وأوضحت المدير التنفيذي فورية من خالل التقارير والوصول بها إلى مستويات
للخدمات المؤسسية أن الدورية التي تصدر من ريادية إقليمياً ودولياً.
الشركة

قامت

بتطوير النظام .كما يقوم النظام

اﻷﺧﺒـــــﺎر
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

اﻟﻨﺸﺮة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــــﺔ
اﻟﺸﻬﺮﻳــــﺔ

مواصلة تقديم خدمات النقل البترولي وفق
أعلى مستويات األمن والسالمة والجودة

وليد المهيزي
المدير التنفيذي للنقل والتأجير

مواصالت
كشفت
اإلمارات عن قيامها بنقل
طن
أكثر عن  989ألف ٍ
من المواد البترولية،
وذلك في إطار منظومة
خدمات النقل التي
تقدمها لتلبية احتياجات
شركائها االستراتيجيين
من الشركات العاملة
في الحقل البترولي
الكيماوية
والصناعات
والبتروكيمياويات.
وقال وليد المهيري المدير

التنفيذي للنقل والتأجير
في إمارة أبوظبي ،بأنه
في ظل الظروف الراهنة،
وما يشهده العالم من
تفشي جائحة فيروس
كورونا ،وتعطل العمل
في معظم القطاعات،
إال أن مواصالت اإلمارات
واصلت العمل على
تقديم خدماتها في قطاع
النقل البترولي ،وذلك
استناداً إلى قدراتها،
ورصيد خبراتها في مجال
النقل والمواصالت وفق
أفضل المعايير ،وبتطبيق
اإلجراءات االحترازية التي
تضمن سالمة العاملين
والمتعاملين في هذا
القطاع الحيوي.
وذكر المهيري بأنه
تم التوسع في خدمات
النقل البترولي ،وزيادة
حجم الكميات المنقولة

عبر أسطول مركبات
اإلمارات
مواصالت
ألغراض
المخصصة
نقل المواد البترولية
باختالف أنواعها خالل
النصف األول من العام
الجاري  2020بنسبة
ً
مقارنة بنفس
،30%
الفترة من العام الماضي
 ،2019مشيراً إلى أنه
على مدى العقود الثالثة
الماضية حققت الشركة
نجاحاتٍ تجسّدت في
ارتفاع كفاءة وجودة
الخدمات التي تقدمها
للشركاء والمتعاملين في
مجال النقل والمواصالت
والخدمات المستدامة.
وأكد المهيري على أن
مواصالت اإلمارات أولت
أهمية خاصة لخدمات
النقل البترولي ،عبر
تطبيقها أعلى مستويات

األمن والسالمة والجودة
خالل تنفيذ عمليات
نقل المواد البترولية
ضمن
والكيماوية،
منطقة جغرافية واسعة،
تمتد من منطقة الظفرة
في أبوظبي إلى اإلمارات
الشمالية ،ومناطق في
عمق الصحراء ،وقد
حرصت على توفير كوادر
كفؤة مدربة ومؤهلة
لتلبية االحتياجات الحالية
والمستقبلية لنخبة من
عمالئها في الدولة ،ما
ساهم في تعزيز ثقة
بخدماتنا
متعاملينا
والتوسع في حجم
الكميات المنقولة.
وصرح المدير التنفيذي
للنقل والتأجير إلمارة
أبوظبي ،بأن الشركة تدير
 12عقداً مع شركائها في
قطاع الحقل البترولي،

ويتم من خالل تلك
العقود نقل  907مليون
لتر من الديزل والبنزين
ٍ
ووقود الطائرات ،ونقل
طن من
نحو  40ألف ٍ
البولي إيثيلين والبولي
بروبيلين ،إلى جانب نقل
طن من الكبريت
 42ألف ٍ
المنصهر بإجمالي يبلغ
طن من المواد
 989ألف ٍ
بمختلف
البترولية
مشتقاتها.
وأشار المهيري إلى
قيام مواصالت اإلمارات
ً
مركبة
بتخصيص 380
لنقل المواد باختالف
أنواعها ،وعدد  265سائقاً
مؤه ً
ال ومدرباً لنقل
تلك المواد إلى مناطق
مختلفة في الدولة على
مدار الساعة ،وطوال
أيام األسبوع ،مراعين
في ذلك تطبيق أعلى

تنقل  989,000طن
من المواد البترولية
عبر  380مركبة

مستويات األمن والسالمة
المحلية
والجودة
والعالمية عند تقديم
الخدمة ،ما أثمر في
نيل مواصالت اإلمارات
اعترافاً إقليميا بعد
قبولها كعضو في االتحاد
الخليجي للبتروكيماويات
،GPCA
والكيماويات
مضيفاً أن الشركة
حصلت كذلك على شهادة
“النظام الخليجي لتقييم
والجودة-
االستدامة

اﻟﻨﺸﺮة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــــﺔ
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اﻷﺧﺒـــــﺎر
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

 ،”SQAS Gulfوالمعتمدة
من قبل االتحاد الخليجي
للبتر و كيما و يا ت
،GPCA
والكيماويات
إلى جانب عضويتها في
جمعية الشحن والمناولة
العالمية ،األمر الذي
انعكس إيجابًا على ثقة
عمالئها بخدمات النقل
التي تقدمها ،سيما في
مجال النقل البترولي.

حرص
إلى
ونوّه
اإلمارات
مواصالت
على تطبيق متطلبات
الجهات
ومعايير
الرائدة ذات العالقة في
هذا المجال بالدولة،
منها وزارة الداخلية،
المواصفات
وهيئة
وجهاز
والمقاييس،
حماية المنشآت الحيوية
وإدارة
والسواحل،

الدفاع المدني ،وإدارة
والتراخيص،
المرور
وهيئة الصحة ،والتنمية
ودائرة
االقتصادية،
النقل ،وذلك لضمان
سالمة األفراد والعمالء
المنقولة
والمواد
البترولية،
والمنشآت
وذلك في ظل التعامل
مع المواد البترولية
الحساسة
والكيماوية
بمختلف مشتقاتها ،مثل
الديزل ،ووقود الطائرات،
والكبريت السائل ،ومواد
اللدائن البالستيكية.

اﻷﺧﺒـــــﺎر
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

اﻟﻨﺸﺮة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــــﺔ
اﻟﺸﻬﺮﻳــــﺔ

مواصالت اإلمارات توفر  58مركز خدمة حول الدولة

إلى جانب خدمة المساعدة على الطريق التي تصل

لفحص سالمة اإلطارات وصيانتها

لمكان المركبة على مدار الساعة
وأشار مدير التطوير الفني
إلى المبادرات والحمالت
التوعوية

التي

تطلقها

تحرص
اإلمارات

مواصالت المجتمع من أهم أولوياتها .السالمة قيمة مؤسسية
على

تقديم وصرح المهندس فاضل بارزة

ضمن

منظومة

االستراتيجية،
اإلرشادات التوعوية ألفراد عطا اهلل مدير التطوير قيمها
المجتمع والتي تضمن الفني في مواصالت ولمواصالت اإلمارات جهوداً
الجودة العالية لإلطارات اإلمارات،

أن

الشركة متميزة لالرتقاء بمنظومة

ومطابقتها

المستمرة حريصة على دعم وتطبيق السالمة المرورية على

لمواصفات

السالمة أفضل معايير السالمة لدى الطرق ،ال سيما سالمة

والمعايير المصنعية خاصة تقديم خدماتها لشريحة إطارات المركبات خاصة
في فصل الصيف ،باعتبار واسعة من المجتمع عبر في فصل الصيف الذي
سالمة متعامليها وأفراد أسطول مركباتها الذي يبلغ تزداد فيه حوادث المركبات
نحو  30ألف مركبة ،وتعد بسببها.

المهندس
ضرورة

فاضل
إجراء

على (Caps

Valve

،)Tire

الفحص والقيادة بحذر على الطرق

مواصالت اإلمارات بشكل

اليومي لإلطارات األربعة الوعرة ،وااللتزام بإيقاف
للمركبة للتأكد من عدم المركبة فوراً في حال

تعزيز منظومة السالمة،

وجود تشققات جانبية ،االشتباه بوجود ثقب أو

إلى جانب تنظيم ورش

أو ثقوب ،أو انتفاخات ضرر في إحدى اإلطارات.

دوري والتي تسهم في

المهندس فاضل عطاهلل  -مديرالتطوير الفني

في فصل الصيف ،أكد أغطية صمامات اإلطارات

العمل

والمحاضرات

أو

والبرامج

المتخصصة

في اإلطار ،مع أهمية مواصالت اإلمارات وفرت

في التوعية والموجهة
للموظفين داخليًا وأيضًا

اإلطارات  58مركز صيانة حول

لمختلف

أفراد

المجتمع

تآكل

قياس
بصورة

غير متساوي وذكر

ضغط
دورية

عطا

للتأكد الدولة ،لتقديم خدمات

من أن ضغط الهواء في فحص اإلطارات وصيانتها

للتأكيد على أهمية فحص

اإلطار يتوافق مع توصيات واستبدالها

سالمة اإلطارات قبل قيادة

الجهات المُصَنعَة ،كما باإلضافة

المركبة وإجراء والصيانة

دعا إلى التأكد من وجود

الدورية لها واستبدالها عند
الالزم لضمان سالمتها
وبالتالي سالمة الركاب
ومستخدمي الطريق.
وعن

أهم

اإلرشادات

التي يتوجب على السائق
اتباعها قبل قيادة المركبة

اهلل

بأن

إن
إلى

لزم،
فحص

اﻟﻨﺸﺮة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــــﺔ
اﻟﺸﻬﺮﻳــــﺔ

اﻷﺧﺒـــــﺎر
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
الموازنة والمعايرة لزوايا
اإلطارات مع المركبة بما
استمرارية

يضمن

أداء

اإلطارات بأفضل جودة،
المركبة

وثبات

على

تدعو سائقي المركبات إلى
ضرورة فحص اإلطارات
بشكل يومي قبل قيادة
المركبة خاصة خالل فصل
الصيف

الطرقات ،وقد تم تزويد

التصنيع ،ووجود تشققات
على

الجانبي

الجدار

لإلطار ،أو انخفاض سماكة
اإلطارات

مداس

عن

العمق المسموح به حسب
المصنعية،

التوصيات

مراكز الخدمة بأحدث أجهزة

الساعة والتي تصل إلى وظهور الندب واالنتفاخات

صيانة اإلطارات ذات الجودة

مكان المركبة في أي مكان على

العالية حيث يتم التأكد من

في الدولة في مدة زمنية ال تستدعي االستبدال ،أو

جودتها من خالل التقييم

تتجاوز  30دقيقة بعد طلبها في حال وجود اهتزاز

الفني بإشراف لجنة فنية

من خالل مركز االتصال للمركبة وسماع ضجيج

مختصة ،لضمان تقديم

على الرقم  ،8006006ناجم عن دوران اإلطارات

خدمات صيانة اإلطارات

وتقدم من خالل خدمة أثناء قيادة المركبة على

جسم

اإلطار

على أعلى مستوى من

مساعدة

االحترافية ووفق أفضل

الصيانة الفنية للمركبات عطا اهلل على مخاطر

المعتمدة

بما فيها فحص وصيانة مواصلة قيادة المركبات

باختالف

واستبدال اإلطارات.

الممارسات
محليًا وعالمياً

جميع

أعمال سرعات

معينة.

وأكد

وإهمال صيانة إطاراتها

أنواع اإلطارات والشركات

وعدد مدير التطوير الفني في حال تبين وجود خلل
األعراض الظاهرية التي فيها ،مشيراً إلى أن ذلك

مواصالت

تدل على ضرورة صيانة يعرض المركبة والركاب

المصنعة.
كما

وفرت

اإلمارات خدمة المساعدة

أو استبدال إطارات المركبة ومستخدمي

على الطريق على مدار

بشكل فوري في حال لخطر انفجار اإلطارات

الطريق

اكتشافها ،ومنها مرور أكثر والتسبب بحوادث بليغة.
من  4سنوات على تاريخ

اﻷﺧـــــــﺒـــــﺎر
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

أكثر من  200مركبة من مواصالت اإلمارات لتقديم
خدمات التوصيل ونقل البضائع في أبوظبي
وتطبيق

شددت

مواصالت المعتمدة ،ما جعلها اليوم

تفخر بدعم جهود الجهات
الحكومية المختصة
لمكافحة انتشار الفيروس
في الدولة

الكمامات،

على

متعامليها

وسائقيها لتنفيذ  1431رحلة

الحرارة،

انطالقًا من مسؤوليتها في تقديم

الخدمات،

حماية متعامليها والعاملين أفضل المعايير والممارسات
لديها،

اﻟﻨﺸﺮة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــــﺔ
اﻟﺸﻬﺮﻳــــﺔ

اإلمارات

بثقة

اإلجراءات تحظى

االحترازية للوقاية من فيروس لمواصلة تقديم خدمات النقل

للجهات

كورونا -كوفيد  19-وذلك في أكبر القطاعات الحيوية،

بمتابعة مكافحة الجاحة.

بتعقيم المركبات والحافالت ولنخبة من المتعاملين في
المستخدمة

وصرح مدير العمليات ،إلى

لنقل الركاب ظل هذه األزمة العالمية.

بعد كل رحلة ،وبعد عمليات وقال العامري بأن خدمات
الصيانة في الورش الفنية ،النقل التي تقدمها مواصالت

قيام مواصالت اإلمارات بتحديد
عبداهلل العامري
مدير العمليات في أبوظبي والعين والظفرة

لضمان نظافتها وسالمتها اإلمارات مستمرة في مدن المتزايد على خدمات التوصيل
وضواحيها،

لالستخدام من قبل الركاب أبوظبي

حيث إلى المنازل ،اللتزام شريحة

يتم تقديمها من خالل  209كبيرة من أفراد المجتمع
المنقولين عبر أسطولها.
وقال السيد عبداهلل العامري مركبة و  274سائق ،مشيراً في البقاء بمنازلهم ،إضافة
مدير العمليات في أبوظبي إلى أن خدمات النقل توقفت إلى قرار تقييد الحركة في
والعين والظفرة ،بأن مواصالت في عدد من القطاعات ،منها أبوظبي والمدن التابعة لها،
اإلمارات حريصة على مواصلة النقل

المدرسي

والنقل وقرار حظر التنقل خالل فترة

النجاحات القياسية ،والحفاظ الجامعي ،في المقابل تلقت التعقيم الوطني.
على السمعة المتميزة التي مواصالت اإلمارات عروض وكجزء
اكتسبتها على مدى  39عامًا نقل جديدة من قطاعات االجتماعية

من
فإن

مسؤوليتها
مواصالت

كأكبر شركة حكومية تقدم مختلفة منها المستشفيات اإلمارات تفخر بتقديم دعمها
خدمات النقل والتأجير في واإلسكان والمقاوالت ،وأخرى لجهود

الجهات

الحكومية

الدولة ،وذلك الحترافيتها في مرتبطة بخدمات نقل البضائع المختصة لمكافحة انتشار
واألغذية ،والتوصيل والتجارة الفيروس في الدولة ،حيث
اإللكترونية

لتلبية

الحكومية

المعنية

الطلب قدمت رعايتها بتوفير حافالتها

التدابير واإلجراءات االحترازية
للحد من انتشار العدوى
بفيروس كورونا لدى تقديم
خدمات نقل العمال والسلع
والبضائع والمواد الغذائية،
كتطبيق التباعد االجتماعي في

المركبات ،بحيث ال يزيد عدد بالجودة والكفاءة واالحترافية
الركاب عن العدد المسموح وتطبيق اإلجراءات االحترازية
به ،وإلزام المنقولين بارتداء للحفاظ
وقياس
وتجنب

سالمة

على

درجات متعامليها وتحقيق سعادتهم.
االتصال وأضاف ،بأن خدمات مواصالت

المباشر مع اآلخرين مثل اإلمارات في أبوظبي والعين
المصافحة ،وتعقيم الحافلة والظفرة،

تشمل

تقديم

أو المركبة بعد كل رحلة خدمات النقل وتأجير المركبات
باستخدام معقمات معتمدة ،والحافالت والدراجات النارية
مع التشديد على السائقين والسيارات

الكهربائية،

بضرورة المحافظة المستمرة وتوفير النقل المبرد ،ونقل
على النظافة العامة ونظافة المواد البترولية ،وخدمة
اليدين بشكل خاص ،حيث توفير السائقين ، ،وأيضًا
تحرص مواصالت اإلمارات إدارة األساطيل لنخبة متميزة
على تقديم خدمات تتمتّع من المتعاملين الرائدين.

اﻟﻨﺸﺮة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــــﺔ
اﻟﺸﻬﺮﻳــــﺔ

 1,5مليون رحلة نفذتها أجرة مواصالت اإلمارات

اﻷﺧـــــــﺒـــــﺎر
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

في أبوظبي خالل النصف األول من 2020
تتبع اإلجراءات االحترازية التي تضمن
سالمة المنقولين والسائقين

كشفت أجرة مواصالت

وكشف يوسف عن تنفيذ

اإلمارات عن تنفيذ مليون

شركة

و 551الف رحلة في إمارة

اإلمارات

مواصالت

الجغرافي المحدد لشركة

تم توزيع عدد  50مركبة اليومي وقبل بدأ المناوبة،

من

أجرة مواصالت اإلمارات

في منطقة بني ياس ،كما جرى تدريب السائقين

النصف

 1,551,671رحلة في إمارة

في إمارة أبوظبي ،حيث

باالضافة الى تخصيص على

اإلجراءات

األول من العام الجاري

أبوظبي خالل النصف األول

تم توزيع األسطول المكون

 3مركبات لذوي الهمم ،االحترازية للوقاية من

خالل

من العام الجاري ،2020

من  803مركبات على

ويقدم خدمات األجرة  1016فيروس كورونا مع االلتزام

الفترة السابقة اإلجراءات

مبينًا التزام الشركة باتباع

النحو التالي 675 :مركبة

سائقاً وسائقة ،يتم قياس بارتداء الكمامات الواقية

التعليمات الصادرة من

في مدينة أبوظبي تتضمن

درجة

بشكل والقفازات وعدم االتصال

الجهات الحكومية المختصة

 40مركبة أجرة عائلية75 ،

يومي كذلك تم رفع جودة المباشر مع المنقولين

وكذلك السائقين ،وفق في هذه الفترة وسط بشأن النطاق الجغرافي

مركبة في جزيرة ياس،

إجراءات النظافة والتعقيم إضافة إلى تعقيم مركبات

أبوظبي
،2020

خالل
متبعة

االحترازية التي تضمن

علي يوسف
مدير شركة أجرة مواصالت اإلمارات

سالمة الركاب المنقولين

أجرة

المركبات

في

النطاق

مصفح

والشهامة

كما من خالل فحص الجودة

أكثر

التوصيات الصادرة من إغالق العديد من خدمات والمناطق المسموح تقديم
الجهات المختصة لمكافحة النقل
انتشار

جائحة

فيروس حرص

كورونا (كوفيد.)-19

العام،

يعكس خدمات النقل فيها ،حيث

الشركة

على جرى خالل الفترة السابقة

مواصلة تقديم خدماتها حظر دخول وخروج األفراد

وأوضح علي يوسف للمتعاملين باتباع أعلى من وإلى إمارة أبوظبي
مدير شركة أجرة مواصالت معايير السالمة وتطبيق والتنقل

بين

مدنها

اإلمارات أن مواصلة تقديم اإلجراءات االحترازية التي الرئيسية (العين والظفرة)
خدمات مركبات األجرة تضمن تقديم خدمة نقل بما فيها مركبات األجرة.
آمن لجميع المنقولين.

كما تحدث عن آلية توزيع

حرارتهم

اتباع

اﻟﻨﺸﺮة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــــﺔ
اﻟﺸﻬﺮﻳــــﺔ

اﻷﺧـــــــﺒـــــﺎر
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
أسطول

متطلباتهم واحتياجاتهم ،تهدف إلى إضفاء المزيد ووفق شروط محددة من

كما قامت الشركة بتحسين فقد تم التشديد على مركبات أجرة مواصالت

برافعات من المتعة والفائدة على قبل مركز النقل المتكامل.

األجرة بعد كل رحلة.

تأتي على رأس أولوياتنا ،وأضاف،

عملية التواصل الداخلي مع تحديد

عدد

يتبع

الركاب اإلمارات مركبات األجرة

سائقي مركبات األجرة من بشخصين فقط في كل العادية،

والعائلية

خالل إرسال رسائل توعوية مركبة (المقعد الخلفي) ومركبات

مخصصة

دورية بوسائل الحفاظ على مع إلزام الركاب بارتداء لنقل

أصحاب

الهمم

وتم

تزويدها

ديناميكية ديناميكية لحمل تنقالتهم اليومية.

وأشار إلى أنه يمكن

كراسي أصحاب الهمم كما وأفاد يوسف أن أجرة للمتعامل
تتوفر عليها مقاعد خاصة «مواصالت
بالمرافقين.

تطبق

طلب

خدمة

اإلمارات» أجرة مواصالت اإلمارات
المواصفات من خالل التطبيق الذكي
المعتمدة الخاص

بمركز

النقل

السالمة العامة ،والتذكير الكمامات طوال الرحلة ،كما بمواصفت خاصة تلبي

وأشار يوسف إلى أن مركبات والتشريعات

بضرورة تعقيم المركبات تم توفير معقمات داخل نقل هذه الفئة وتراعي

أجرة «مواصالت اإلمارات» في إمارة أبوظبي بشكل المتكامل «أجرة أبوظبي»،

المركبة ،باإلضافة الى

تقدم خدماتها وفق أعلى خاص وفي الدولة بشكل حيث يتيح التطبيق حجز

بعد الرحالت المنفذة.

وأوضح أن سالمة الركاب نظام الدفع اإللكتروني.

معايير الراحة والسالمة عام في مجال نقل الركاب مركبات األجرة عبر األجهزة
واألمان واالنتظام ،وتسهم بسيارات األجرة ،حيث تم الذكية دون الحاجة للتحدث
في

تحقيق

توجهاتها تزويد المركبات بكاميرات لموظف خدمة االتصال،

في تقديم خدمات النقل مراقبة داخلية ،وعدّاد مع تحديد الموقع عبر
وفق أفضل المواصفات حديث ومتطور متصل نظام المعلومات الجغرافية
المطبقة وأرفع مستويات بالقمر الصناعي وذلك  ،GPSما يسهم في توفير
الجودة التي تحقق سعادة لتتبع وتحديد موقع وسرعة الوقت والجهد ،مضيفاً أنه
المتعاملين

المنقولين مركبة األجرة في أي لحظة يمكن للمتعاملين أيضًا

عبر أسطول مركباتها ،إذ وبأي مكان بالدولة ،عالوة طلب مركبة أجرة مواصالت
تقدم لركابها خدمة إنترنت على توفير كادر مؤهل اإلمارات من خالل مركز
“واي فاي” مجانية داخل من السائقين والسائقات االتصال الخاص بالمركز.
مركبات األجرة ،في خطوة تم اختيارهم بعناية تامة

اﻷﺧـــــــﺒـــــﺎر
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

اﻟﻨﺸﺮة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــــﺔ
اﻟﺸﻬﺮﻳــــﺔ

معهد مواصالت اإلمارات للسياقة يطلق حزمة
من العروض الترويجية والتخفيضات القياسية
على أسعار خدماته

انسجامًا مع التوجهات والخطط الحكومية
الرامية للتحفيز االقتصادي

أطلق معهد مواصالت اإلمارات

المزايا التنافسية التي يتحلى

المعهد

منظومة

تدريبية مشدداً في الوقت نفسه على

للسياقة الذي يضم مركز

بها المعهد ،وتضاف إلى موقعه

متكاملة

في

مواصالت االتباع الدقيق لجميع التدابير

مواصالت اإلمارات للتدريب

الجغرافي

السيما

اإلمارات.

-أكبر مركز تخصصي لخدمات

سهولة

التدريب على أنشطة النقل
ً
حزمة
في الشرق األوسط-

الخارجيّة
بعيداً عن الزحام ،والمرافق
المتكاملة ،عالو ًة على خدمات

والعروض الترويجية النوعية
ً
استجابة لتوجيهات اإلدارة

التدريب التخصصي لِما بعد

جميع األنشطة االستثمارية الدولة ،والتعاميم والقرارات
األخرى ،الفتًا إلى توقع المزيد الواردة من الشركة وهيئة

في جميع أنشطة النقل من

من اإلقبال من المتعاملين مع الطرق والمواصالت ،حفاظاً

خالل مركز مواصالت اإلمارات

العروض الجديدة المقدمة على

للتدريب والذي يشكل مع

للجمهور والحمالت التسويقية والموظفين وعموم أفراد

من

التخفيضات

مسارات
الموجودة

المجزية

العليا لمواصالت اإلمارات،
وانسجامًا مع التوجهات

المتميز

استخراج

عبداهلل المدحاني
مدير معهد مواصالت اإلمارات للسياقة

على السيارات الخفيفة (سواء في السوق بالنظر ألسعار

والخطط الحكومية الرامية كانت بناقل حركة أوتوماتيكي المنافسين ،وهي األكبر في
للتحفيز واستعادة النشاط أو يدوي) ،وكذلك الدراجات سوق معاهد تعليم السياقة

االقتصادي عقب النجاحات النارية والمركبات والحافالت بالمقارنة
الالفتة التي حققتها الدولة في الثقيلة والرافعات الشوكية ،األخرى ،إذ بلغت نسبتها
مواجهة كوفيد  ،19والتخفيف عالو ًة على جميع الخدمات في فئة التدريب على قيادة
على
الخفيفة
التدريجي للقيود التي سبق التي يقدمها المعهد لعمالئه السيارة
مع

التخفيضات

فرضها خالل الشهور الماضية .بما فيها خدمات التدريب عن سبيل المثال  ،42%علماً
وتفصي ً
قال
ال؛
عبداهلل بعد ،وخدمات التدريب لكبار بأن التخفيضات والعروض

مدير
المدحاني
معهد الشخصيات  ،VIPوتتضمن المقدمة متاحة للجميع من
مواصالت اإلمارات للسياقة كذلك تسهيالت ومرونة في أفرادٍ وشركاتٍ ،وهي مطبقة
إن التخفيضات الحالية شملت الدفع ومواصالت مجانية.
جميع فئات مركبات التدريب وأكد المدحاني أن أسعار حتى  20أغسطس المقبل.

وسارية على جميع الخدمات

الخدمات التي يقدمها المعهد وأضاف مدير المعهد أن
لمتعامليه أصبحت األرخص التخفيضات

جاءت

لدعم

رخصة

واإلجراءات االحترازية أثناء

الفحص

وأبدى المدحاني ارتياحه بشأن تقديم جميع الخدمات وأداء

لديه

عودة النشاط في المعهد العمليات في المعهد ،وذلك

السياقة

بصورة متميّزة ،حيث بدأ بحسب التعليمات والتوجيهات
يشهد تعافيًا مطرداً شأنه شأن من الجهات المختصة في

صحة

المكثفة التي يقوم بها المعهد ،المجتمع.

المتعاملين

اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴـﺔ

اﻟﻨﺸﺮة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــــﺔ
اﻟﺸﻬﺮﻳــــﺔ

الجرمن :مواصالت اإلمارات وضعت  7,000حافلة
لتقديم الدعم للسلطات المختصة في الحاالت

برنامج “الحافلة الوطنية” يقدم أكثر من

الطارئة

في إطار أدوارها والتزاماتها
المجتمعية ،وفرت مواصالت
اإلمارات دعمها للمؤسسات
الحكومية العاملة في مواجهة
جائحة كورونا -كوفيد ،19-
وذلك حرصًا منها على تعزيز
حضورها ضمن منظومة
العمل الوطني المتكامل
للتعامل مع الظرف الراهن
وبما يتماشى مع توجهات
حكومتنا الرشيدة وتحقيق
األهداف التنموية للدولة.
وأثنى محمد عبداهلل الجرمن

مدير عام مواصالت اإلمارات
على الجهود العظيمة التي
تبذلها دولة اإلمارات ممثلة
بالجهات المختصة من
أجل الحفاظ على سالمة
المواطنين والمقيمين على
أرضها ،وتطبيق أفضل
الممارسات المعتمدة في
مجال الوقاية من فيروس
كورونا ،ما جعلها تتصدر
الموقف العالمي في مكافحة
الوباء.
وقال :إن مواصالت اإلمارات
وضعت نحو  7,000حافلة
لتقديم الدعم الالزم للجهات

الحكومية المختصة بإعداد
ومتابعة وتنفيذ اإلجراءات
المتعلقة
والتعليمات
بمواجهة انتشار الفايروس
في الحاالت الطارئة ،إلى
جانب المشاركة في إجراءات
التعقيم الوطني ألكثر من
 10آالف حافلة مدرسية
حكومية وخاصة وحافالت
المعاهد والجامعات وفق
الخطة التي تم إعدادها
بالتعاون مع وزارة التربية
والتعليم ،ودائرة البلديات
والنقل بأبوظبي ،وباقي
االستراتيجيين
الشركاء
والعمالء.
وأضاف أن مواصالت اإلمارات
قامت بتوزيع  28حافلة
بسائقيها في مناطق مختلفة
من الدولة لالستخدام في
حاالت الطوارئ بالتنسيق
مع الهيئة الوطنية إلدارة
الطوارئ واألزمات والكوارث،
الفتًا إلى أنه خالل برنامجها
المعني بتوفير النقل
المجتمعي للجهات “الحافلة

الوطنية” قدمت أكثر من
 900خدمة نقل للجهات
ذات العالقة بإدارة األزمة
في الدولة تمثلت في إجالء
رعايا الدول الشقيقة ،ونقل
الحاالت المصابة بالفيروس
والمشتبه بإصابتها ،إلى
جانب نقل المسافرين،
وتقديم خدمات النقل
المرتبطة بالمنشآت الطبية،
بمعدل إجمالي بلغ 800
ساعة خدمة مجتمعية.
حرص
الجرمن
وأكد
مواصالت اإلمارات على
تضمين برامجها في مجال
المجتمعية
المسؤولية
ضمن خططها االستراتيجية
باعتبارها رافداً فاع ً
ال وهامًا
في تعزيز التنمية االجتماعية
بالدولة ،مشيراً إلى أن هذه
الجهود ستتواصل لتقديم
الرعاية المجتمعية المناسبة
لصالح العديد من المؤسسات
الحكومية في سياق اجتماعي
ال يقل أهمية عن جهود
مختلف مؤسسات المجتمع

 900خدمة نقل للجهات ذات العالقة
بإدارة األزمة في الدولة
اإلماراتي التي تكاتفت
للخروج من األزمة الحالية،
وتطبيق التدابير واإلجراءات
االحترازية من أجل الوقاية
من جائحة فيروس كورونا
المستجد الذي تفشى عالميًا.
من جانبه أفاد المهندس
عامر الهرمودي المدير
التنفيذي لدائرة الخدمات
مواصالت
في
الفنية
اإلمارات ،بأن الشركة
وبتوجيهات من اإلدارة
العليا وبالتعاون مع الجهات
المختصة بمواجهة انتشار
الفيروس عملت على تقديم
الدعم اللوجستي بتوفير
الصيانة واإلمداد لمركبات
برنامج التعقيم الوطني في
أبوظبي والشارقة ،وذلك
إلدارتها عقود المساندة
على الطريق وعقود صيانة
المركبات التابعة لها ،كما
خصصت الشركة  37مركبة

خدمة لتقديم الدعم الفني
في مختلف مناطق الدولة
للحاالت الطارئة ،و تقديم
أكثر من  600عملية صيانة
فنية ضمن خدمة مساعدة
على الطريق.
وأكد الهرمودي بأن الورش
الفنية في مواصالت
اإلمارات تعمل على تطبيق
اإلجرءات االحترازية للوقاية
من انتشار فيروس كورونا
وذلك بتعقيم الورش
مرتين بشكل يومي،
وتعقيم المركبات قبل وبعد
عمليات الصيانة ،إلى جانب
اتباع التباعد االجتماعي
لدى تقديم الخدمة وقياس
درجات الحرارة وارتداء
القفازات والكمامات الواقية
في خطوة تحرص من
خاللها على حماية العاملين
والمتعامين من انتشار
عدوى الفيروس.

اﻟﻨﺸﺮة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــــﺔ
اﻟﺸﻬﺮﻳــــﺔ

اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴـﺔ

وأضاف ،بأن مواصالت
اإلمارات عملت على تعقيم
المركبات والمباني والمرافق
التابعة لشرطة أبوظبي في
مدينة أبوظبي ومنطقتي
العين والظفرة ،وذلك في
إطار التعاون المشترك
بين الطرفين واإلجراءات
االحترازية الوقائية المتبعة
في هذا الشأن.
الجدير بالذكر بأن مواصالت

اإلمارات تواصل تنفيذ
وتطوير سلسة من اإلجراءات
االحترازية لدى تقديم خدمات
النقل والمواصالت لمتعاملي
الشركة ،وأيضًا في مواقعها
ومرافقها المختلفة ،السيما
مع بدء عودة الموظفين
للعمل المكتبي والميداني
منذ مطلع الشهر الحالي
وبنسبة متزايدة تدريجيًا مع
إبقاء الدوام عن بعد للفئات
المستبعدة .وقد أصدرت
العديد من األدلة اإلرشادية

وسياسات العمل والتعقيم،
والمراقبة الحرارية لألفراد
من موظفين ومتعاملين
وزوار في مختلف مواقع
مواصالت اإلمارات ،وذلك
عبر أجهزة المراقبة الحرارية
الثابتة والمحمولة يدويَا
والهادفة لتعزيز السالمة
والوقاية من مرض كوفيد
 19في البيئتين الداخلية
والخارجية.

اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴـﺔ

اﻟﻨﺸﺮة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــــﺔ
اﻟﺸﻬﺮﻳــــﺔ

موظفو مواصالت اإلمارات يعودون
لمقار العمل بنسبة 100%

عم ً
ال بالتعميم الصادر عن

يلزم من إجراءات لضمان أن

الموظفين إلى مقار العمل

في

تكون بيئة العمل الداخلية على

كانت تدريجية وتمت وفق

 29يونيو الماضي؛ أعلنت

أتم االستعداد لذلك ،وموافقة

مقتضيات العمل واحتياجاته

مواصالت اإلمارات عن عودة

لكل ما ورد من اشتراطات في

مع

االعتبار

موظفيها لممارسة أعمالهم

“الدليل االسترشادي لبيئة

المستجدات الصحية المتعلقة

من مقار العمل بنسبة 100%

العمل المكتبية والعمل من

بحالة الجائحة كوفيد 19

وإلغاء االستثناءات الممنوحة

مقار العمل في الحكومة

حينها مع االسترشاد بالقرارات

للموظفين لجميع الفئات
المذكورة في القرار اعتباراً

االتحادية” ،وبالشكل الذي

والتوجيهات الحكومية ،حيث

وتركيب

الموظفين

بدأت بنسبة  30%أواخر مايو

الحراري للموظفين والزائرين وكذلك اإلبقاء على نظام

وصحتهم ،ويحقق استمرار

الماضي ،ثم جرى رفعها إلى

أداء المهام وتقديم الخدمات

 50%في نهاية األسبوع األول

في جميع مداخل مباني الدوام المرن المعمول به
الشركة ،وتوزيع المعقمات سابقًا في الشركة ،والذي من

من يونيو الماضي ،قبل أن

في جميع المرافق ،والتأكيد شأنه أن يسهم في تقليل

يتم تطبيقها بنسبة ،100%
مع استثناء وحيد مازال ساريًا

على وجودب ارتداء الكمامة فرص االزدحام والتالقي عند

الحكومة

االتحادية

من يوم األحد الموافق  5يوليو
الجاري ،مع مراعاة االلتزام

يضمن
فريال توكل
المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المساندة

سالمة

باألدلة االسترشادية الخاصة المكتبي والميداني بصورة بالشكل األمثل ،وحشد جميع
ببيئة العمل ،واتباع كافة آمنة للجميع ،وذلك بعد تواتر الموارد المتاحة للشركة بهدف
اإلجراءات االحترازية في جميع المؤشرات على نجاح دولة اإلسهام في ورشة التحفيز

بعين

األخذ

انسجامًا مع التوجهات والقرارات
الحكومية
للمباني ومركبات األسطول ،التي
معدات

القياس بالتعليمات الواجب اتباعها،

طوال وجود الموظف في مكان مداخل المؤسسة ومخارجها
العمل ،عالو ًة على توعية عند بداية الدوام ونهايته.

مواقع العمل ومرافق الشركة .اإلمارات في السيطرة على واستعادة النشاط االقتصادي
وأشادت فريـال ّ
توكل المدير جائحة كوفيد  19على امتداد في الدولة لسابق عهده.
التنفيذي لدائرة الخدمات أراضيها ،والحد من التداعيات وتفصي ً
ال؛ أوضحت توكل أنه
المساندة بمواصالت اإلمارات؛ الناجمة عنها ،ونيلها إشادة تم تنفيذ القرار الحكومي

المصابين

الموظفين بضرورة التقيد

بأمراض مزمنة ،حيث يُسمح

بمسافة التباعد االجتماعي،

لهم بمواصلة العمل عن بعد

مع وضع الملصقات اإلرشادية

بإيقاف

شريطة تقديمهم التقارير

وفق قرار العودة ،ويخص
فئة

الموظفين

بالجهود الكبيرة التي بذلتها المجتمع الدولي السيما منظمة االتحادي
الجهات والهيئات الحكومية الصحة العالمية لقاء جهودها نظام العمل عن بعد الذي
المعنية السيما األجهزة الالفتة في التصدي للجائحة سبق تفعيله طوال األشهر
الصحية االتحادية والمحلية ،على المستويين المحلي الثالثة الماضية ،واستئناف

وأشارت توكل إلى االستعدادات

الموظفين

واإلجراءات الدقيقة التي تمت

القاضي

والتي وفرت الظروف المواتية والعالمي.
للعودة إلى ممارسة العمل وأكدت توكل الجاهزية التامة في جميع مواقع العمل
للشركة وفرق العمل لديها المكتبية والميدانية التابعة
ً
الفتة إلى أن عودة
لتلك العودة ،عقب اتخاذ كل ما للشركة،
الدوام

لكافة

الطبية الرسمية التي تثبت
حالتهم.

قبيل البدء بالعودة التدريجية
للموظفين،
عمليات

السيما

التعقيم

تنفيذ
الدورية

تضمن

االلتزام

الريـــادة

في دقائــــق

جسور

األسباب الجيدة والسيئة
للدخول في شراكة
غالبا ما تبدأ الشراكة التجارية في المشاريع الصغيرة بحماس كبير وتطلعات عالية لكن مع قليل من

خميس خلفان خميس
مدقق نظام اإلدارة المتكامل | الساحل الشرقي

صيفنا  ...سالمة وأمان

التخطيط و غياب تحديد الشروط والقواعد األساسية ،ال تكاد تمر على الشراكة فترة زمنية  ،إ ّ
ال وتلوح في
األفق الكثير من المشاكل التي تعجل بفض هذه الشراكة.
تتكرّر فعاليّات التوعية المروريّة بشكل سنوي ،وباألخص في مواسم الصيف والعطالت ،وذلك

ويتم الدخول في شراكة تجارية من خالل “صك الشراكة” ،الذي هو بمثابة عقد أو اتفاق بين الشركاء،

بهدف االرتقاء بمستويات السّالمة واألمان في وطننا ،وكذلك التعريف بمتطلبات السّالمة

ويتعلق بنشاط إنتاجي أو خدمي أو تجاري على أسس ثابتة وملكية مشتركة .ويحتوي الصك على حجم

المروريّة لمستخدمي الطريق من أفراد ومركبات ،وال تتأتى ثمرة تلك التوعية إ ّ
ال من خالل تعاوننا

رأس المال الذي ينبغي على كل شريك أن يوفره (النقد االبتدائي) ،وكيفية تقاسم األرباح أو الخسائر

الدائم ،وحرصنا المستمر.

المتحققة ،وعدد األصوات التي يحصل عليها كل شريك (والتي عادة ما تكون على أساس نسبة كل شريك
في رأس المال) ،وشروط إدخال شركاء جدد أو مغادرتهم لها .وهناك أشخاص آخرون يُطلق عليهم
“الشركاء المحدودون” ،هدفهم األساسي االستثمار في الشراكة ،وال يكونون معنيين مباشرة في إدارة
أعمال الشركة ،وتقع مسؤوليتهم ،فقط ،ضمن حدود استثماراتهم.

من متطلبات السّالمة واألمان في الصَيف:
 #إشراك األطفال والشباب في برامج منوّعة محفزة لطاقاتهم وشاغلة ألوقاتهم.
 #عدم التساهل مع األبناء في قيادة المركبة قبل حصولهم على رخصة القيادة.
 #تحذير الشباب من التهوّر بالمركبات والدرّاجات ،تحقيقا لسالمتهم وأمنهم.

تعريف الشراكة
مفهوم الشراكة وفق نظام الشركات السعودي هو “عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل

 #االنتباه للقوانين والتشريعات المروريّة ،واالبتعاد عن المخالفات وهمومها.
 #المساهمة في مبادرة(:برّد عليهم) ،والخاصّة بالعاملين تحت أشعة الشمس.
 #التزام الصّيانة الدوريّة ،والفحص السّنوي للمركبة ،من أجل سالمة الجميع.

منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل ،القتسام ما قد ينشأ عن المشروع من ربح

 #توفير حقيبة إسعاف وطفاية حريق ،ومثلث سالمة وإطار احتياط ،في مركبتك.

أو خسارة ”  .وينص القانون المدني المصري على أن ” الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن

 #تجنب استخدام الهاتف المتحرك أثناء القيادة ،فإنه مهلكة ،ومخالفة مروريّة.

يساهم كل منهم في مشروع مالي ،بتقديم حصة من مال أو عمل القتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع
من ربح أو خسارة “.

فإن الطريق مراقب بالرادار.
 #االبتعاد عن السّرعات غير القانونية أثناء القيادةّ ،
 #مراعاة قواعد المرور -مثل :التزام حزام األمان وخط السّير وترك مسافة أمان.
 #الحرص على وجود :جهاز شاحن بطارية ،ومعدّات فك وتركيب ،في المركبة.

