اﻟﻨﺸﺮة اﻟﻜوﻧﻴﺔ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ
ﺳﺒﺘﻤ
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|

اﻟﻌﺪد 88

ﲡﺪﻳﺪ  7,662إﻃﺎر ﺧﻼل
اﻟﻨﺼﻒ اول ﻣﻦ 2020

إﻃﻼق ﻓﻴﻠﻤ إرﺷﺎدﻳ
ﻗﺼ ﺣﻮل اﺟﺮاءات
اﻻﺣازﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﱳ
ﺣﺎﻓﻼت ﻧﻘﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ

ﻣﻮاﺻﻼت اﻣﺎرات ﺗﻨﻬﻲ اﺳﺘﻌﺪاداﺗﻬﺎ ﻟﻨﻘﻞ
 265أﻟﻒ ﻃﺎﻟﺐ وﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﻊ اﻧﻄﻼق اﻟﻌﺎم
اﻟﺪراﺳﻲ اﳉﺪﻳﺪ.

مـــــحتويــــــات العــــــدد
نلتزم بتقديم خدمات النقل والتأجير والمواصالت المدرسية والخدمات الفنية

مواصالت اإلمارات تستقبل وفدًا من

واللوجستية ذات الصلة وفق معايير األمن والسالمة المهنية والبيئية لشركائنا

“الداخلية” الستعراض ممارساتها في السالمة

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

مواصالت اإلمارات :نحو  5000مركبة تستفيد
من خدمات الصيانة الفنية في رأس الخيمة

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
للتواصل:

مواصالت اإلمارات تنهي استعداداتها
لنقل  7000طالب جامعي

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

الموقع اإللكترونيwww.et.gov.ae :

اﻷﺧﺒـــــﺎر
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

مواصالت اإلمارات تنهي استعداداتها لنقل  265ألف
طالب وطالبة مع انطالق العام الدراسي الجديد

وهنأ

سعادة

محمد ورضا عناصر المجتمع

عبداهلل الجرمن مدير عام المدرسي بأكمله وبخاصة
مواصالت اإلمارات القطاع أولياء

األمور

المدرسي بما فيه الطلبة المنقولين
وأولياء

األمور

على

والطلبة
متن

وباقي أسطول حافالتها ،وذلك

عناصر المجتمع المدرسي بما ينسجم مع توجهات
أنهت مواصالت اإلمارات ببداية العام الدراسي الدولة وقيادتها الرشيدة
استعداداتها لنقل ما الجديد متمنياً لهم التوفيق في توفير خدمات رائدة
للمجتمع.
يقارب  265ألفًا من والنجاح ،وأكد حرص ومتميزة
على

الطلبة المسجلين في الشركة
الحكومية خدمة نقل مدرسي آمن
المدارس

تقديم

والخاصة في الدولة مع ومنتظم ومستدام وفق
انطالقة العام الدراسي أفضل معايير السالمة،
الجديد  ،2020/2021حيث وأعلى اإلجراءات والتدابير

تأهيل  7059سائقًا
و 6218مشرف ومشرفة
نقل وسالمة لتنفيذ
عمليات النقل المدرسي

الجرمن

تم توفير  7229حافلة االحترازية والوقائية التي وأشاد
مدرسية مزودة بأحدث اعتمدتها الجهات المعنية الشركاء االستراتيجيين
وسائل السالمة ،للحفاظ والشركاء االستراتيجيون ال سيما وزارة التربية

بدور

على أمن الطلبة خالل في مختلف إمارات الدولة ،والتعليم ودائرة التعليم
ووزارة
عمليات نقلهم اليومية والتي تهدف لحماية والمعرفة
من

وإلى

اﻟﻨﺸﺮة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــــﺔ
اﻟﺸﻬﺮﻳــــﺔ

المدرسة .الطلبة وذويهم والعاملين الداخلية وهيئات النقل
من جائحة كوفيد  ،19والمواصالت في الدولة
وصو ًال لتحقيق سالمة مثمناً بتعاونهم المستمر

وفرت  7229حافلة مدرسية

لتعزيز الجهود واإلجراءات اإلمارات بأن الحافالت التي حيث يخضع السائقون
وبشكل
الرامية إلى تأمين سالمة تم االنتهاء من تجهيزها والمشرفون
الطلبة وضمان تنفيذ ستقوم
الرحلة المدرسية اليومية نقل الطلبة من وإلى تدريبية وإرشادية مكثفة
وفق المعايير المعتمدة 700 ،مدرسة حكومية من قبل مركز مواصالت
للتدريب
مثمنًا الثقة التي نالتها وخاصة في مختلف أنحاء اإلمارات
الشركة بتجديد اعتمادها الدولة ،مشيراً إلى قيام وبالتعاون مع مجموعة من
بتوفير

خدمة دوري إلى دورات وبرامج

واختيارها لتوفير خدمات مواصالت اإلمارات بتأهيل الجهات الحكومية ،وبما
النقل المدرسي لجميع  7059سائقًا و 6218يضمن تقديم الخدمات
المدارس
الحكومية مشرف
على مستوى الدولة .وسالمة لتنفيذ عمليات
وصرح مدير عام مواصالت النقل المدرسي اليومية،
ومشرفة

نقل بالصورة

التي

تترجم

اﻟﻨﺸﺮة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــــﺔ
اﻟﺸﻬﺮﻳــــﺔ

اﻷﺧﺒـــــﺎر
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
تزويدها بدائرة تلفزيونية االلتزام بتطبيق االجراءات
متكاملة لمراقبة خطوط االحترازية

للفئات

سيرها ومعرفة مواقع المحددة من الطلبة مثل
تواجدها

والتأكد

من ارتداء الكمامات وغيرها

تلبية كافة إجراءات
واشتراطات السالمة
االحترازية على متن أسطول
حافالتها المدرسية

التزامها بالقواعد المرورية من اإلجراءات ،للحفاظ قبيل
السالمة .على سالمتهم وسالمة لوصول الحافلة المدرسية
ومعايير
اآلخرين ،إضافة إلى في الفترة الصباحية،
وشدّد على أهمية التعاون متابعة استالم وإحضار وذلك تفاديًا ألي تأخير
المشترك مع أولياء أمور أبنائهم من وإلى الحافلة يربك انتظام الرحلة

أهمية السالمة باعتبارها جديدة ومستجدة بناء على والتعامل
أهم

إحدى

أولويات خطة السالمة الشاملة وغيرها

مع

الطوارئ

من

المجاالت.

الشركة وقيمها السيما التي تم وضعها واعتمادها
في

المرحلة

الراهنة .لضمان سالمة الطلبة وأوضح الجرمن أن الشركة
المنقولين

من

كوفيد تلتزم

وسائل

بتوفير

ونوه بأن حقيبة الدورات  ،19كما تتنوع الحقيبة الحماية واألمان الموجودة
التدريبية

المعتمدة التدريبية بمجاالت متعددة في

والموجهة

للسائقين وشاملة أخرى وتتوزع إلى المدرسية والتي تتطابق

والمشرفات

مدروسة دورات في الدفاع المدني ،مع األنظمة والتشريعات

الحافالت

أسطول

بشكل علمي دقيق ،حيث واإلسعافات األولية ،وفن المحلية

والممارسات

مع العالمية

أنظمة

حرصت مواصالت اإلمارات القيادة،

والتعامل

مثل

على تطوير مواد تدريبية اآلخرين من طلبة وأولياء التعقب الذكي باألقمار
أمور ،وكيفية إخالء الحافلة الصناعية

إضافة

إلى

الموعد

المحدد

في

الموعد

الطلبة لضمان إنجاح المدرسية ،والتأكد من ووصولها
العملية التعليمية من خالل تواجدهم في نقاط التجمع المحدد إلى

المدرسة.

اﻟﻨﺸﺮة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــــﺔ
اﻟﺸﻬﺮﻳــــﺔ

مواصالت اإلمارات تستقبل وفدًا من

اﻷﺧﺒـــــﺎر
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

“الداخلية” الستعراض ممارساتها في السالمة

تضمن راحة المتعاملين

على اإلجراءات المتخذة وفد وزارة الداخلية بجهود

وتحقق سعادتهم ،فض ً
ال

في الشركة للحد من أثر مواصالت اإلمارات في

التي

عن المبادرات والمشاريع

جائحة فيروس كورونا تقديم خدمات شاملة

الداخلية

النوعية في هذا الشأن

المستجد ،ومؤشر الحوادث ومتكاملة في قطاع النقل

تعزيز وزارة الداخلية العقيد علي في االرتقاء بمنظومة

مثل مشروع اإلبالغ عن

على الطرق ،ونظام  GRCوالمواصالت ،وما تعكسه

عالقات التعاون المشترك سعيد الشحي نائب مدير القطاع الشرطي واألمني

الحوادث ومشروع حافلتي

للحوادث،

واإلجراءات تلك الجهود من اإلسهام

وتبادل الخبرات وأفضل عام التنسيق المروري في سبيل حفظ األمن

الذكية ومشروع تعقب

المتبعة للسيطرة على في تحقيق أقصى درجات

من واالستقرار بما يواكب

الحافالت ،إلى جانب ذلك

الحوادث المرورية ،إضافة السالمة واألمان لكافة

النهضة

الشاملة

التي

تعرف الوفد خالل اللقاء

ومستخدمي

تشهدها

الدولة

في

استقبلت

مواصالت محمد مدير إدارة االتصال مشيدة

اإلمارات وفداً من وزارة الحكومي ،فيما ترأس وفد تبذلها
الداخلية

الممارسات

بهدف

التي

يتم باإلنابة،

وعدد

تطبيقها في مجال األنظمة المختصين من الجانبين.
المتعلقة

بالحوادث

المرورية والسالمة.

صقر

ورحبت

بالجهود
وزارة

إلى خدمات الشركة في المنقولين
تعليم القيادة والتدريب.

الطريق.

وفي ختام الزيارة أشاد

بالوفد األصعدة كافة.

الزائر ،مؤكدة على عمق

تقدم حزمة تضم  10,000برنامج تدريبي تتوافق
“منصتي” ّ

وكان في استقبال الوفد عالقات التعاون والشراكة وأطلع الوفد على آليات

محتوياتها مع المهارات والكفاءات المطلوبة من الموظفين

الزائر حنان صقر ،المدير التي

تجمع

الطرفين ،العمل

المتبعة

في

التنفيذي لدائرة الخدمات وأهمية هذه الزيارات في مواصالت اإلمارات فيما
المؤسسية ،وخالد شكر تعزيز ومواصلة التطوير يتعلق بسياسات وإجراءات
مدير إدارة البيئة والصحة للسياسات

واآلليات السالمة ودراسة الحوادث

المهنية ،والمبادرات

التي

تتبعها

منظومة

عمل

والسالمة
وعبداهلل

عبدالرحمن والخدمات

التوعوية المرورية
التطويرية ضمن

عال
قدر ٍ
مدير إدارة العمليات في ألفراد المجتمع ،وبحث متوازنة وعلى ٍ
دبي والشارقة ،وعبداهلل سبل االستفادة من الخبرات من الحداثة والتطور
والكفاءات المتوفرة بما وفق أفضل الممارسات
يخدم المصالح المشتركة ،العالمية والمعتمدة التي

اﻷﺧﺒـــــﺎر
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

اﻟﻨﺸﺮة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــــﺔ
اﻟﺸﻬﺮﻳــــﺔ

منصة ذكية لتعزيز ثقافة التدريب عن بعد

كشفت مواصالت اإلمارات
أن برنامج “منصتي”
للتدريب والتعلم الذكي
الذي أطلقته في أكتوبر
من عام  ،2019قد ّ
مكن
موظفيها االستفادة من
 1632دورة تدريبية ،بواقع
 758ساعة تدريبية وذلك
حتى يوليو الماضي ،وذلك
في إطار حرصها على
تدريب وتطوير مواردها
البشرية بما يواكب
والتطورات
المتغيرات
التكنولوجية المتسارعة،
وبما ينسجم مع األهداف
االستراتيجية والقيم التي
تتبناها.
ّ
وأكدت فريال توكل المدير
التنفيذي لدائرة الخدمات
المساندة أن مواصالت
اإلمارات أدركت منذ وقت

فريال توكل
المدير التنفيذي للخدمات المساندة

مبكر أهمية توظيف
التقنيات الحديثة وتبنّي
أفضل الممارسات العالمية
من خالل عملية التحول
الذكي في جميع عملياتها،
األمر الذي أثمر عن إطالق
العديد من المبادرات
الذكية خالل السنوات
الماضية منها التحول
للتدريب والتعلم الذكي من
خالل برنامج “منصتي”،
حيث مهّد التحول الذكي
من التعامل مع الظروف

والتغيرات التي فرضتها
جائحة كورونا “كوفيد”-19
بكل سالسه ويسر ،ومنح
موظفيها الفرصة لتطوير
مهاراتهم واكتساب معارف
جديدة ال سيما الدورات
التدريبية التي قدمتها في
مجال استمرارية األعمال
والسياسات
والخطط
الخاصة بها ،والذي عمل
على تمكين الموظفين
من فهم وتحديد اآلثار
والتحديات التي أثارتها
الجائحة على العمليات
التجارية.
وأوضحت توكل أن برنامج
“منصتي” يتيح للموظفين
االستفادة من البرامج
التدريبية التي تتوافق
مع الخطة االستراتيجية
الجديدة لمواصالت االمارات
2020-2025
لألعوام
وتدعم تحقيق أهدافها،
إذ ّ
تركز هذه البرامج على

تطوير المهارات والكفاءات
الفنية ،إلى جانب تعزيز
القيم المطلوبة للعمل
بمفهوم القطاع الخاص،
وذلك عبر مواكبة التطورات
والمتغيرات الرئيسية في
قطاع النقل والمواصالت
على المستوى المحلي
واإلقليمي والدولي.
ّ
مكنت المنصة الذكية منذ
إطالقها وحتى يوليو
الماضي االستفادة من
 1632دورة تدريبية بواقع
 758ساعة تدريبية

وأشارت ّ
توكل أن مواصالت
اإلمارات أطلقت مؤخراً
حملة للتعلم الذكي تحت
شعار “”LEARN@WORK
وذلك في خطوة تعكس
مدى االهتمام الذي توليه
الشركة بتعزيز معارف
ومهارات كوادرها الوظيفية
عبر تشجيعهم على قضاء
ساعة واحدة في األسبوع

للتعلم أثناء العمل ،مشيرة
إلى حرص الشركة على
االستثمار في برامج
تطوير وتنمية المواهب،
باعتبارها أدوات تسهم
بشكل مباشر في تطوير
وتنمية مهارات الكوادر
الوظيفية ،بما يسهم
في دفع عجلة التنمية
المستدامة ،وصو ًال إلى
تحقيق الرؤية الطموحة
لمواصالت اإلمارات.
ّ
توكل أن برنامج
وقالت
“منصتي” للتعلم الذكي
ساهم بتعزيز ثقافة
التعلم عن بعد ،كونه
عبر
بمرونته
يتميز
استثماره للموارد وتوفير
الوقت والجهد بما يتناسب
مع احتياجات الموظف وفي
أي مكان وزمان ،موضحة
أن “منصتي” تقدّم حزمة
تضم  10,000برنامج
تدريبي تتوافق محتوياتها

مع المهارات والكفاءات
المطلوبة من الموظفين،
وتتماشى مع األهداف
للشركة
االستراتيجية
مثل مهارات القيادة وإدارة
التغيير ،ومهارات إدارة
والتخطيط
المشاريع
االستراتيجي ،ومهارات
إدارة األزمات واستمرارية
األعمال ،عالوة على
مهارات االتصال والتواصل
الفعال.
يذكر أن مواصالت اإلمارات
برامج
عدة
أطلقت
ومبادرات تعكس الحرص
الذي تتبناه لتوفير البيئة
الخصبة لنمو واستثمار
المستقبلية،
قياداتها
وتطوير األداء المؤسسي
من خالل تحفيز موظفيها،
منها “شكراً”“ ،طموح”،
وغيرها من البرامج.

اﻟﻨﺸﺮة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــــﺔ
اﻟﺸﻬﺮﻳــــﺔ

مواصالت اإلمارات :بيع نحو  3,868مركبة

اﻷﺧـــــــﺒـــــﺎر
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

عبر “الوطنية للمزادات” منذ بداية العام

كشفت مواصالت اإلمارات إلى جانب المركبات التجارية
من خالل مركز الوطنية والتي تتضمن مركبات بيك
للمزادات -عضو مجموعة أب وحافالت مختلفة السعة،
مراكز

األعمال

التابعة ومركبات متخصصة مثل

لمواصالت اإلمارات -عن مركبات اإلسعاف.
نجاحها بتنظيم  36مزاداً
منذ بداية العام الحالي وحتى وتفصي ً
ال؛ أعرب

سلمان

أغسطس الماضي ،حيث محمد إبراهيم مدير مركز
بيعت خالل هذه الفترة نحو الوطنية

للمزادات؛

عن

 3868مركبة متنوعة ،ما سعادته بالثقة المتنامية
جعل المركز يحقق ارتفاعًا التي بات المركز يتحلى بها

سلمان محمد إبراهيم
مدير مركز الوطنية للمزادات

التي يقدّمها المركز ،األمر

في عدد المركبات المباعة بين أوساط المتعاملين ،الذي تجلى في إبرام وتجديد
ً
بنسبة  61.3%مقارنة بعدد مشيرا بأن جهود المركز في  42عقداً مؤخراً لمتعاملين
المركبات المباعة خالل المدة تسهيل إجراءات المشاركة من مختلف الفئات منهم

نفسها من عام .2019

بالمزادات االلكترونية وفق جهات حكومية وخاصة.
خطة مدروسة وجداول

وضمّت المركبات المباعة زمنية محدّدة وضمن وأفاد مدير الوطنية للمزادات
متنوعة
مجموعة
من نظام ذكي يتسم بالمرونة أن المركز يتيح للجمهور

المركبات الخاصة باألفراد والوضوح والشفافية ،أثمرت المشاركة
والجهات الحكومية والخاصة بتعزيز ثقة المتعاملين اإللكترونية المطروحة من
شملت المركبات الثقيلة من المؤسسات الحكومية خالل الموقع اإللكتروني
في

المزادات

والخفيفة ،والمركبات ذات والخاصة إضافة إلى األفراد w w w . a l w a t a n e y a .
الدفع الرباعي والصالون ،ومعظم تجار السيارات في  ،aeحيث يسعى المركز
الدولة وخارجها بالخدمات لتحقيق المنفعة والفائدة

تسهيل إجراءات المشاركة بالمزادات االلكترونية
ضمن نظام ذكي يتسم بالمرونة والوضوح
المشتركة للبائع والمشتري

ورقم المحرك والمسافة شروط وأحكام المشاركة

على حدٍ سواء عبر تقليل

المقطوعة،

الوقت والجهد عليهم ،وذلك

أسعار المركبات وغيرها من للراغبين

من خالل تمكين المتعامل
ّ
تصفح المزاد إلكترونيًا
من

المعلومات التي قد يحتاجها المعلومات

واستعراض صور للمركبات

إضافة

إلى في المزادات،

كما يمكن

الحصول

على

واالستفسارات

المتعامل دون عناء الوصول التواصل مع الشركة على
إلى المركز ،موضحًا أنه الرقم المجاني لمركز

المطروحة ومواصفاتها من

الموقع

حيث الطراز ورقم الشاسيه

كذلك للمتعامل االطالع على

اإللكتروني

يتيح االتصال .8006006

اﻷﺧـــــــﺒـــــﺎر
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

اﻟﻨﺸﺮة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــــﺔ
اﻟﺸﻬﺮﻳــــﺔ

نحو  5000مركبة تستفيد
من خدمات الصيانة الفنية في رأس الخيمة

كشفت مواصالت اإلمارات أنها
قامت منذ بداية العام الجاري
وحتى أغسطس الماضي
بتقديم خدمات الصيانة
واإلصالح لنحو  5000آالف
مركبة في إمارة رأس الخيمة
من خالل وحدة رأس الخيمة
للخدمات الفنية – أحد مراكز
األعمال التابعة لها  -وذلك
في إطار حرصها الدائم على
تطبيق عنصري السالمة
واألمان في جميع خدماتها
ال سيما الفنية منها والتي
تقدمها لشريحة واسعة من
المؤسسات والشركات وأفراد
المجتمع في اإلمارة لمددٍ
تعاقديةٍ متفاوتة تمتد إلى 5
سنوات.
وأفاد السيد عبدالرحمن كداو
مدير وحدة رأس الخيمة
للخدمات الفنية في مواصالت
اإلمارات ،بأن الشركة تحرص
من خالل ورشها الفنية
المنتشرة في مختلف مناطق
الدولة على توظيف خبراتها

في قطاع النقل والمواصالت
في تقديم الخدمات الفنية
لمختلف أنواع المركبات،
وتطبيق معايير الخدمة
عالية الجودة وفق أعلى
المعايير والتدابير االحترازية
الخدمات
تقديم
أثناء
للمتعاملين ،وذلك بحسب
التعليمات والتوجيهات من
الجهات المختصة في الدولة،
والتعاميم والقرارات الواردة
من الشركة ودائرة البلديات
والنقل ،بما يضمن عنصري
السالمة واألمان خالل تقديم
الخدمات الفنية للمتعاملين،
إلى جانب التركيز على كفاءة
أداء العاملين ،واالحترافية
في تقديم الخدمات ،واألسعار
التنافسية باعتبارها أهم
ركائز النجاح ،والسبيل للنمو
المستدام لألعمال.
وأوضح كداو بأن وحدة رأس
الخيمة للخدمات الفنية عملت
منذ بداية العام وحتى نهاية
أغسطس الماضي على
استقبال وصيانة نحو 5000
مركبة تقريباً من خالل 4

من خالل
 4مراكز خدمة

عبدالرحمن كداو
مدير وحدة رأس الخيمة للخدمات الفنية

ورش فنية برأس الخيمة وهي
ورشة القصيدات والتي تعتبر
الورشة الرئيسية المخصصة
الداخليين
للمتعاملين
والخارجيين ،فض ً
ال عن ثالث
ورش مخصصة للمتعاملين
الداخليين هي ورشة الظيت،
وورشة الرمس ،وورشة
غليلة ،مشيراً أن الوحدة
تقدم خدماتها لـ  26متعام ً
ال
من المتعاملين الداخليين
والخارجيين في اإلمارة ،من
بينهم العديد من المؤسسات
والدوائر الحكومية المحلية،
وكذلك الشركات الخاصة
والفنادق والمدارس الخاصة،
فض ً
ال عن األفراد.

وأضاف كداو أن خدمات الورش
الفنية في رأس الخيمة يتم
تقديمها من خالل  47فني
محترف ومؤهل للتعامل
مع مختلف أنواع المركبات،
يوظفون خبراتهم في وفق
أفضل الممارسات المعتمدة
والمطابقة للمعايير المحلية
والعالمية في الصيانة ،وبما
يتخطى توقعات المتعاملين
وفي زمن قياسي يحقق
سعادتهم ،مشيراً أن وحدة
رأس الخيمة للخدمات الفنية
أطلقت خدمة كبار الشخصيات
“ ”VIPللعمالء المتعاقد
معهم وهي عبارة عن خدمة
تتيح لمتعامليها من استالم
وتسليم المركبات لغرض

الصيانة مما يوفر عليهم
الجهد والوقت ،منوهًا أنه يتم
كذلك من خالل الورش الفنية
في الشركة تقديم حزمة
متنوعة من الخدمات الفنية
منها خدمات الصيانة الشاملة،
وإصالح المركبات واآلليات
وحوادث المركبات ،وخدمات
األعمال الكهربائية واألعمال
الميكانيكية ،وصيانة وإصالح
دائرة التكييف وأعمال الصبغ
والسمكرة والتنجيد ،باإلضافة
إلى خدمات الغسيل والتشحيم
 ،وتبديل الزيت والفلتر
وخدمات استبدال اإلطارات،
وخدمات الطوارئ ،وتقديم
االستشارات الفنية ،وغيرها
من الخدمات الفنية التي تتمتع

بأعلى مستويات الكفاءة.
الجدير بالذكر بأن وحدة
رأس الخيمة للصيانة الفنية
تعمل على تقديم خدماتها
من
ومجموعة
لألفراد
الجهات الحكومية ومؤسسات
القطاع الخاص في إمارة
رأس الخيمة ومنها ،الهيئة
اإلتحادية للكهرباء والماء،
ودائرة المالية والتي تندرج
تحتها  12دائرة محلية ،دائرة
بلدية رأس الخيمة ،المنطقة
الحرة برأس الخيمة ،مكتب
االستثمار والتطوير لحكومة
رأس الخيمة ،إضافة إلى
مراكز األعمال التابعة
لمواصالت اإلمارات.

اﻟﻨﺸﺮة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــــﺔ
اﻟﺸﻬﺮﻳــــﺔ

مواصالت اإلمارات تنهي استعداداتها

اﻷﺧـــــــﺒـــــﺎر
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

لنقل  7000طالب جامعي

كشفت مواصالت اإلمارات وقد وفرت مواصالت اإلمارات وذويهم والعاملين من جائحة
عن

انتهائها

االستعدادات

من

كافة نحو  400حافلة بسائقيها كوفيد  ،19وتستعد مواصالت

الستقبال لتقديم

خدمات

النقل اإلمارات إلدارة وتطوير وتوفير

العام الجامعي الجديد من الجامعي ،حيث تتميز هذه مختلف

أشكال

المساندة

حيث جاهزية األسطول من الحافالت بحداثتها ومراعاتها والدعم للمؤسسات األكاديمية
الحافالت والكوادر البشرية ألفضل

الراغبة في االستفادة من

العاملة من سائقين وإداريين،

خدمات النقل الجامعي.

وذلك لتقديم خدمة النقل

من خالل نحو

الجدير بالذكر أن مواصالت

 400حافلة

اإلمارات تقوم بتوفير خدمات

الجامعي لما يناهز 7000
من طلبة الجامعات عبر نحو
 400حافلة لنقل الطلبة

النقل الجامعي للطلبة من

المواصفات الفنية واشتراطات وإلى عدد من الجامعات

المنتسبين من وإلى عدد من الجودة

والسالمة،

عالوة والكليات والمعاهد في الدولة،

الكليات والجامعات والمعاهد على اتباعها أعلى اإلجراءات منها جامعة اإلمارات العربية
األكاديمية في الدولة ،وذلك والتدابير االحترازية والوقائية المتحدة ،وكليات التقنية العليا
بما يعكس االهتمام الذي التي اعتمدتها الجهات المعنية بدبي والشارقة ،وجامعة زايد،
توليه اإلدارة العليا في الشركة والشركاء

االستراتيجيون وجامعة الشارقة ،وجامعة

لخدمة النقل الجامعي ،والذي في مختلف إمارات الدولة ،السوربون،

وغيرها

تمت ترجمته من خالل تقديم والتي تهدف لحماية الطلبة مؤسسات التعليم العالي.
هذه الخدمة منذ  16عامًا
باعتبارها الشركة الرائدة في
تقديم خدمات النقل المدرسي
والتجاري وفق أعلى المعايير
المعمول بها وأرفع مستويات
الجودة.

من

اﻟﻨﺸﺮة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــــﺔ
اﻟﺸﻬﺮﻳــــﺔ

اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ تجديد  7,662إطارًا

اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴـﺔ

خالل النصف األول من 2020

بيّنت نتائج األعمال النصفية
عن نجاح مواصالت اإلمارات
في تجديد  7,662إطاراً
بقياسات عديدة ومتنوعة
وتعود للشركة نفسها
ً
إضافة لعشرات المتعاملين
في السوق المحلي ،عبر
مصنعها لتلبيس اإلطارات
(وحدة تجديد اإلطارات) وذلك
خالل النصف األول من العام
الحالي.
وأثنى المهندس فاضل عطا

اهلل مدير التطوير الفني
بمواصالت اإلمارات على
الجهود المخلصة التي بذلتها
فرق العمل في الوحدة،
موضحاً أنها نجحت خالل
األشهر الستة األولى من
عم  2020في تجديد 4,770
إطاراً من اإلطارات العائدة
لمركبات مواصالت اإلمارات
(عاد ًة ما تقوم الوحدة بتدوير
 50%من اإلطارات المستهلكة
في أسطول مواصالت

فاضل عطا اهلل
مدير التطوير الفني

اإلمارات) ،و 2,892إطاراً
عائداً لمتعاملين متنوعين،
أي ما مجموعه 7,662
إطاراً ،وبقيمة 6,431,410
درهماً ،وبهذا فإنها أسهمت
في توفير  3ماليين درهم
من ميزانية اإلطارات على
مستوى مواصالت اإلمارات
(حيث يسهم االعتماد على
اإلطارات المجددة في توفير
تكاليف شراء إطارات جديدة
بنحو  ،)30-40%األمر الذي
يشكل إنجازاً مهمًا بالنظر
إلى الظروف التي ألمّت
باألعمال على المستويين
المحلي والعالمي ،علماً أن
الوحدة نجحت في تجديد
 18,168إطاراً خالل عام
.2019
ولفت عطااهلل إلى أن الوحدة
التي تم تدشينها في عام
 2013استطاعت أن تحقق
نمواً مطرداً في أعمالها،
وسرعان ما تمكنت خالل
السنوات القليلة الماضية

ً
محققة عوائد تناهز
 6.5مليون درهم
من تسجيل حضورها الالفت
في سوق تجديد اإلطارات في
الدولة ،وحظيت بثقة العديد
من المتعاملين الذين بلغ
عددهم  32متعام ً
ال ،منهم 4
متعاملين جددد استقطبتهم
الوحدة خالل العام الحالي،
ما يمثل دلي ً
ال على جودة
منتجاتها ورضا المتعاملين
عن أدائها.

جدير بالذكر أن الوحدة
تعتبر األولى من نوعها على
مستوى المنطقة من حيث
المواصفات والقدرة اإلنتاجية
وهي حاصلة على اعتماد
وضمان مواصفات من قبل
عدد من الجهات المعتمدة
محليًا وعالميًا للمواصفات
التصنيعية،
والمقاييس
السيما شهادة مطابقة من
هيئة اإلمارات للمواصفات
والمقاييس ،وهي تمثل
(إلى جانب عدد من المشاريع
ً
ً
ناضجة
ترجمة
المماثلة)

لرؤى مواصالت اإلمارات
ونهجها في المزج بين
أهداف االستدامة واألهداف
االستثمارية ،إذ شكلت أحد
النجاحات البيئية المهمة
للشركة فض ً
ال عن كونها
مشروعًا استثماريًا ناجحًا
أيضًا ،ولطالمات حظيت
بالجوائز التي تمنح في
مجاالت االستدامة والبيئة
المجتمعية
والمسؤولية
على المستويات المحلية
واإلقليمية والعالمية.

اﻟﻨﺸﺮة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــــﺔ
اﻟﺸﻬﺮﻳــــﺔ

اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ إطالق فيلمًا إرشاديًا حول اإلجراءات االحترازية

اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴـﺔ

على متن حافالت لنقل الطلبة

خالد شكر
مدير إدارة البيئة والسالمة والصحة المهنية

في إطار جهودها المتواصلة
لمواجهة تداعيات جائحة
أطلقت
19؛
كوفيد
مواصالت اإلمارات فيلماً
توعوياً إرشاديًا قصيراً
وبثالث لغات (العربية
واإلنجليزية واألوردو) ،تحت
عنوان “القواعد اإلرشادية
والوقائية في حافالت نقل
(كوفيد،”)-19
الطالب
حول اإلجراءات االحترازية
التي طبقتها على متن
حافالتها المخصصة لنقل

الطلبة ،ويأتي بالتزامن مع
بدء العام الدراسي الجديد
.2020-2021
وأفاد خالد شكر مدير إدارة
البيئة والسالمة والصحة
بمواصالت
المهنية
الفيلم
أن
اإلمارات؛
اإلرشادي القصير يأتي
استكما ًال للجهود االحترازية
واإلجراءات الواسعة التي
بذلتها الشركة وتتويجًا لها،
ويأتي ضمن سعيها الحثيث
والدائم لتعزيز سالمة
والعاملين،
المتعاملين
وضمان سالمة العمليات
المقدمة
والخدمات
للمتعاملين والمستفيدين،
السيما طلبة المدارس.
وأضاف مدير إدارة البيئة
والسالمة
والسالمة
المهنية؛ أن الفيلم يتضمن
رسومًا كارتونية متحركة
إيضاحية بتقنية “تو دي
 ،”2Dوهو موجه لكل
من الطلبة وذويهم في

جميع المراحل الدراسية
ً
إضافة لسائق
والجامعية،
الحافلة ومشرفة النقل
والسالمة فيها ،حيث يقدم
سلسلة من المعلومات
التفصيلية بأسلوب سهل
ومبتكر حول التدابير
واإلجراءات
االحترازية
والمهام الواجب اتباعها
حيال كل عملية على
متن الحافلة السيما
اشتراطات الصعود إلى
الحافلة وكيفية الجلوس
والترجل منها ،ومهام
كل من السائق ومشرفة
السالمة في هذه الظروف
االستثنائية ،والتي جرى
وضعها بنا ًء على التوجيهات
المعمول
واالشتراطات
بها على الصعيد المحلي،
وكذلك أفضل الممارسات
المعمول بها عالميًا في
مجال االحترازات الخاصة
بعمليات النقل المدرسي.
ودعا شكر أفراد الجمهور

ً
وخاصة الطلبة وذويهم و
المعنيين في نقل الطلبة
إلى متابعة الفيلم بتمعن،
مشدداً على أهمية التعاون
من قبل ذوي والطلبة،
وذلك عبر توجيه أبنائهم
لضمان تطبيق ما جاء
في الفيلم اإلرشادي
على النحو األمثل ،الفتًا
إلى قيام الشركة بنشره
بشكل واسع على وسائل
اإلعالم ومنصات التواصل
الخاصة
االجتماعي
بالشركة ،على تويتر
وإنستاغرام
وفيسبوك
ويوتيوب ،والتي يمكن لرواد
تلك المنصات متابعتها
على العنوانEmir�@  @:
 ،atesTransعالو ًة على
الموقع اإللكتروني الرسمي
لمواصالت اإلمارات.
يذكر أن مواصالت اإلمارات
كانت قد أنهت استعداداتها
لنقل ما يقارب  265ألفًا
من الطلبة المسجلين

استكماال ً لجهودها في مواجهة
تداعيات كوفيد 19
في المدارس الحكومية
والخاصة في الدولة مع
انطالقة العام الدراسي
الجديد  ،2020/2021حيث
تم توفير  7229حافلة
مدرسية مزودة بأحدث

وسائل السالمة ،للحفاظ
على أمن الطلبة خالل
عمليات نقلهم اليومية من
وإلى المدرسة ،إلى جانب
المنقولين من الطلبة
الجامعيين وسواهم.

الريـــادة

في دقائــــق

جسور

ما هي فوائد الشراكة بين

خميس خلفان خميس

القطاعين العام والخاص؟

مدقق نظام اإلدارة المتكامل | الساحل الشرقي

• تتيح الشراكة إمكانية تمويل المشاريع واالستفادة من التكنولوجيا واالبتكارات الحديثة لدى

األولية..
اإلسعافات
ّ

• تعزز الشراكة القدرة على التحكم بالموارد المالية المتاحة من خالل تحديد التكاليف الحالية

متطلب وسالمة

القطاع الخاص وتقديم خدمات حكومية أفضل من خالل تعزيز الكفاءة.
والمستقبلية للمشاريع.
• توفر الشراكة للقطاع الخاص المحلي فرصة المشاركة في تنفيذ مشاريع مشتركة مع الشركات
الدولية وإبرام عقود فرعية لمختلف الوظائف المساندة مما يسهم في تطوير قدراتها.
• تعتبر الشراكة وسيلة لزيادة مشاركة القطاع الخاص تدريجياً في توفير الخدمات الحكومية
بشكل مسؤول.
• تساهم الشراكة في استغالل االمثل للموارد العامة المحدودة.

قد تحتاج أنت أو عزيز عليك يوما ما ،إلى المساعدة الطبّية األوّلية ،داخل المنزل أو خارجه ،فإذا
ما كنت على دراية ودربة على أساسيّات االسعافات األولية ،فأنت في هذا الظرف من أسعد الناس،
إذ ستتولىّ إسعاف نفسك أوغيرك ،من خالل معرفتك قواعد اإلسعاف األوّلي ،وهنا يكون الفرق!

فما هي اإلسعافات األوّلية؟

• بما أن العديد من المشاريع تعتمد على إنفاق رأسمالي مباشر من القطاع الخاص فهي يمكن

 #ضرورة حياتية ،وخدمة مجتمعية ،ومهمّة إنسانية ،وممارسة أخالقية.

استغاللها في األوقات التي يتوقف او يتعرض فيها رأس المال العام لقيود (إما بسبب سقوف

 #دليل على أهمّية النفس ،من خالل دفع الضرر عنها ،أو جلب الخير لها.

اإلنفاق العام ،أو دورة الموازنة).

 #المساهمة في منع حدوث الخطر عمّن يعاني منه ،أو تقليل مضاعفاته.

• إن تولي القطاع الخاص مهام ومسؤولية التصميم واإلنشاء حافز له إلنجاز المشاريع وتسليمها
خالل فترة زمنية قصيرة.

 #عناية ورعاية أولية مؤقتة ،تسعف بها مصابا حتى وصول المتخصّصين.
 #نوع من اإلحياء للنفس والرّوح (:ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا).
 #رغبة وقناعة وإرادة فرديّة ،تتحوّل باالقتداء إلى ثقافة مجتمعيّة تطوّعية.

• يتم تحميل المخاطر للطرف األكثر قدرة على إدارتها بأقل التكاليف.

 #من متطلبات(آيزو ،)45001في مجال االستعدادات واالستجابة للطوارئ.

• يستطيع القطاع الخاص أحيان ًا تأمين إيرادات إضافية للمشروع من جهات أخرى لتغطية التكلفة

 #خطوة أولى مهمة ،في سلسلة طويلة من خطوات العالج الطبيّ المتكامل.

المترتبة على القطاع العام لتنفيذ المشروع.

 #عبارة عن :تدريبات نظرية  +تمارين عملية  +شهادة معتمدة  +ممارسة.
 #هي :مهارات ومبادرات ،تسندها غالبا ،حقيبة ومواد اإلسعافات األوليّة.

