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 ..2017عام التفوق باألرقام:
 % 20نمو عقود تأجير الدراجات النارية والمركبات الكهربائية

طالب وطالبة في  69مدرسة خاصة
 887حافلة خدمت  30ألف
ٍ

 45عقدًا جديدًا أبرمها «المواصالت الحكومية»مع  17جهة حكومية
 117ألف عملية صيانة قدمها «اإلمارات للخدمات الفنية» للمتعاملين

 5,000مركبة بيعت عبر «الوطنية للمزادات»
 1,577متدربًا يحصلون على رخصة القيادة

اختتام الدورة 7

من الحملة السنوية
«شهر السالمة
والصحة المهنية»

إطالق 30

مبادرة مجتمعية
في «عام زايد»

وإنجاز  18مبادرة
خالل «عام الخير»
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جوائز

خالل عام 2017

الرؤية:

خطة جديدة ..وطموح أوسع

مواصالت متكاملة ونمو مستدام.

الرسالة:
نلتزم بتقديم خدمات النقل والتأجير والمواصالت المدرســية والخدمات الفنية واللوجســتية ذات الصلة وفق معايير

االفتتاحية
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األمن والســامة المهنية والبيئية لشــركائنا ومتعاملينا من المؤسســات واألفراد ،ونعمل على تنمية مواردنا المالية
في إطار من الحوكمة وإدارة المخاطر واالســتثمار المجدي من خالل منظومة شــاملة في قطاع النقل والمواصالت
والخدمات المتكاملة.

القيم المؤسسية:
الشــفافية والحوكمة :نلتــزم بتعزيز مفاهيــم الحوكمة والمســاءلة اإلدارية ،ونرســخ ثقافــة الشــفافية والمصارحة،
ونتخذ قراراتنا على أسس علمية تحقق أفضل نتائج األداء.
األمن والســامة :نؤمن بأن األمن والســامة هما المطلب األول واألساســي لكافة المعنيين المؤثرين والمتأثرين
كلل ومن دون مساومة على االستجابة الصادقة لهذا المطلب الحيوي.
بأدائنا ،لذا فإننا نعمل بال
ٍ

دروب

االبتــكار واستشــراف المســتقبل :نلتــزم بتوفيــر بيئــة تشــجع علــى اإلبــداع واالبتــكار ،ونســعى باســتمرار لتب ّنــي أحــدث
العمليــات والخدمــات االبتكاريــة والممارســات اإلداريــة التــي تعالــج احتياجــات متعاملينــا وتســتجيب لتوقعاتهــم
وطموحاتهم.
العناية والراحة :نركز جهودنا ونســتثمر مواردنا في توفيــر العناية لمتعاملينا واالســتجابة لخصوصيــة احتياجاتهم
وتوقعاتهم ،ونعمل على راحتهم ،وكسب والئهم ومساندتهم لرسالة وأهداف مواصالت اإلمارات.
الطموح والريادة :نلتــزم بالعمل للوصول إلى العالمية ،ولنقل معارفنا وخبراتنا المتميزة ،والتوســع في األســواق
المحلية واإلقليمية في جميع مجاالت اختصاصاتنا في قطاعي النقل والتجهيزات والخدمات التكميلية ذات الصلة.
الكفاءة :نؤمن بأن اإلنجازات االستثنائية واألداء المتميز هما النتيجة الحتمية لقناعاتنا وممارساتنا اليومية ،وكفاءة
أدائناعلى مختلف المستويات التنظيمية ،وفي جميع االختصاصات ومواقع العمل.
السعادة :نؤمن بأن السعادة حق من حقوق اإلنسان ،ونعتبرها حجر األساس في محاور خطتنا االستراتيجية ،ومختلف
برامجنا ومبادراتنا الموجهة نحو المتعاملين والعاملين والمجتمع.

ﺑﻘﻠﻢ:

محمد عبد اهلل الجرمن
المدير العام

خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية حققت موا�صالت الإم ��ارات منو ًا
كبري ًا يف نتائجها املالية ،حيث ارتفعت �إيراداتها مبعدل منو �سنوي بلغ
 %15بني عامي  2013و.2017
ومع �إطالق اخلطة اال�سرتاتيجية اجلديدة ملوا�صالت الإمارات للفرتة
 ،2022 – 2018والتي اعتمدها جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة ،باعتبارها
�أول خطة ترتكز على الأه ��داف اال�ستثمارية ب�شكل كامل ،متل�ؤنا
الثقة والعزم على �أن تكون �أن�شطتنا وخدماتنا و�أعمالنا �أكرث مواكبة
وان�سجام ًا مع التطورات والتغريات اال�سرتاتيجية التي ي�شهدها قطاع
النقل واملوا�صالت يف الدولة ب�شكل خا�ص ومنطقة اخلليج ب�شكل عام،
باعتبار هذا القطاع حمور ًا حيوي ًا ومهم ًا يف تعزيز التنمية االقت�صادية
يف الدولة.
�سنعمل مع ًا على موا�صلة حتقيق النمو يف نتائجنا ،وتطوير منظومة
اخلدمات القائمة واجلديدة ،ومبا ي�ضمن تلبية متطلبات متعاملينا
وحتقيق �سعادتهم وتقدمي القيمة امل�ضافة لهم ،بالرتكيز على تنفيذ
مبادرات ا�سرتاتيجية ومبتكرة لتطوير الكفاءات والفاعلية وحت�سني
جودة اخلدمات.
�إن خطتنا اجلديدة خطة طموحة ومدرو�سة جت�سد تطلعات وتوجهات
دولة الإمارات يف ا�ست�شراف م�ستقبل الأعمال حملي ًا وعاملي ًا ،وخا�صة
يف قطاع النقل والت�أجري واخلدمات الفنية املقدمة لل�شريحة الوا�سعة
من عمالئنا.
ً
لقد مت �إعداد وبناء هذه اخلطة ا�ستنادا على خربات قيادات امل�ؤ�س�سة
ومن خالل جهودهم املتوا�صلة ،ووفق ًا لأف�ضل املمار�سات املتبعة يف
كربى امل�ؤ�س�سات املحلية والعاملية لتتما�شى مع هوية امل�ؤ�س�سة ور�ؤيتها
اجلديدة “موا�صالت متكاملة ومنو م�ستدام” ،وقد مت �إعدادها وبنا�ؤها
ا�ستناد ًا على خ�برات امل�ؤ�س�سة ومقرتحات ومالحظات �شركائنا
ومتعاملينا ،ف�ض ًال عن جهد د�ؤوب ومدرو�س من فريق عملنا الذي
عكف على مراجعة وحتليل مدخالت اخلطة ومتابعة درا�سة البيئتني
الداخلية واخلارجية ،الأمر الذي ميكننا من التطلع بطموح و�شغف
لتج�سيد تطلعات جمل�س الإدارة ال�ست�شراف م�ستقبل الأع�م��ال
والأن�شطة يف امل�ؤ�س�سة وحتقيق التوجهات اال�سرتاتيجية واال�ستثمارية
اجلديدة ،و�سنوا�صل احلفاظ على املكانة املتقدمة ملوا�صالت الإمارات
يف هذا القطاع.
حتمل اخلطة فر�ص ًا واعدة تقابلها حتديات عدة ،وكما جنحنا معاً
يف حتقيق م�ستهدفات خططنا اال�سرتاتيجية ال�سابقة ،ف�إن ثقتنا �أكرب
يف تنفيذ هذه اخلطة معكم ،من خالل تكاتف جهودكم وعملكم بروح
الفريق الواحد والتزامكم بقيم التعاون وامل�س�ؤولية ،كل بح�سب موقعه
واخت�صا�صاته.
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الجرمن“ :موظفو مواصالت اإلمارات خير
سفراء لخدمة الوطن والمواطن“

مجلة فصلية تصدر عن إدارة االتصال الحكومي بمواصالت اإلمارات
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اختتام الدورة 7
من الحملة السنوية
«شهر السالمة
والصحة المهنية»

 ..2017عام التفوق باألرقام:
 % 20نمو عقود تأجير الدراجات النارية والمركبات الكهربائية

طالب وطالبة في  69مدرسة خاصة
 887حافلة خدمت  30ألف
ٍ
 45عقدًا جديدًا أبرمها «المواصالت الحكومية»مع  17جهة حكومية
 117ألف عملية صيانة قدمها «اإلمارات للخدمات الفنية» للمتعاملين
 5,000مركبة بيعت عبر «الوطنية للمزادات»

 9جوائز محلية وعالمية
خالل عام 2017

إطالق 30
مبادرة مجتمعية
في «عام زايد»

 1577متدربًا يحصلون على رخصة قيادة

وإنجاز  18مبادرة
خالل «عام الخير»
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جوائز

خالل عام 2017

المحتويات

هيئة التحرير
4

 887حافلة تخدم  30ألف طالبًا وطالبة في  69مدرسة خاصة بالدولة

المشرف العام

06

 1,577متدربًا بمعهد مواصالت اإلمارات
للسياقة يحصلون على رخصة قيادة خالل 2017

12

4

حنان صقر

«مواصالت اإلمارات» ترفع حجم أسطولها
إلى  800مركبة في أبوظبي

مدير التحرير

16

عبد اهلل محمد حسن

اتفاقية شراكة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية
المشاريع الصغيرة والمتوسطة

هيئة التحرير

18

هند أحمد شاكر
العدد

حسام عرفة

69

إيمان علي محمد األميري
التصميم واإلخراج الفني
فل فيجن لإلعالن

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

اختتام الدورة السابعة من الحملة السنوية
«شهر السالمة والصحة المهنية»
السيارات الكهربائية قد تصبح أقل تكلفة من
السيارات التقليدية بحلول  ،2025إن أقبل
عليها الناس

خالد يوسف

“نستهدف تحقيق نمو في
العائدات بأكثر من %25
في العام الحالي”

34
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 30مبادرة في “عام زايد”
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56
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فؤاد محمد علي

“المستويات المرتفعة
لرضا المتعاملين هي
أهم تكريم”

إبريل

 %20نمو عقود تأجير الدراجات النارية
والمركبات الكهربائية

سعادة محمد عبد اهلل الجرمن
رئيس التحرير

فاضل عطاهلل

ح�صاد متجدد� ،إنه ح�صاد العام
من جديد؛ جند �أنف�سنا يف مو�سم
ٍ
الراحل الذي تكتمل معامل النجاحات والنتائج املحققة فيه رويد ًا رويداً
مع انق�ضاء الأ�شهر الأوىل للعام احلايل� ،إذ �سرعان ما تبد�أ الوحدات
التنظيمية املختلفة بالإعالن عن نتائج �أعمالها واحد ًة بعد الأخرى،
ليكتمل بذلك م�شهد الإجنازات املحققة على �صعيد امل�ؤ�س�سة كلها.
لهذا ف�إننا �سنطالع يف هذا العدد الكثري من تلك النتائج الأولية التي
جاءت على قدر التطلعات يف "عام التفوق"� ،إذ متكنت مراكز الأعمال
والوحدات الفنية والإدارات الداعمة لها من حتقيق �أداء قيا�سي خالل
عام � ،2017أثمر على �سبيل املثال عن متكن مركز �صف ال�سيارات
وت�أجري الدراجات النارية من حتقيق منو يف عقود ت�أجري الدراجات
النارية واملركبات الكهربائية مبقدار  ،%20كما قدم "الإمارات
للخدمات الفنية" للمتعاملني� 117ألف عملية �صيانة ،وبيعت 5,000
4
مركبة عرب "الوطنية للمزادات"� ،أما مركز "املوا�صالت احلكومية"
فقد �أبرم  45عقد ًا جديد ًا مع  17جهة حكومية ،ويف الوقت نف�سه �أمت
 1,577متدرب ًا مبعهد موا�صالت الإمارات لل�سياقة متطلبات ح�صولهم
على رخ�ص القيادة ،وغري ذلك الكثري من الأخبار املتعلقة باملنجزات
على اجلانب اال�ستثماري يف خمتلف مواقع العمل التابعة ملوا�صالت
الإمارات.
ومل تكن املنجزات يف جماالت اال�ستدامة وامل�س�ؤولية املجتمعية ب�أقل من
�سابقتها ،وقد توقفنا عند �أهمها ،ال �سيما �إجناز امل�ؤ�س�سة لـ  18مبادرة
جمتمعية خالل "عام اخلري" ،و�إعالنها عن �إطالق  30مبادرة يف "عام
زايد" ،ف�ض ًال عن تنفيذ � 1,800إعالنٍ وقفي على الأ�سطول ،ومتكنها
من توفري  47مليون لرت مياه عرب خدمة الغ�سل اجلاف ،ونيلها  9جوائز
حملية وعاملية يف خمتلف املجاالت.
كما �أفردنا يف هذا العدد تغطية مو�سعة لأعمال الدورة  7من احلملة
ال�سنوية "�شهر ال�سالمة وال�صحة املهنية" ،وكان لنا كالعادة وقفة مع
جنوم امليدان ورواد التميز� ،إذ ا�ست�ضفنا خالد يو�سف �آل علي مدير
مركز �صف ال�سيارات والدراجات النارية ،وفا�ضل عطاهلل مدير وحدة
الإمارات للمركبات الفاره ًة ،وتطرق احلديث مع كل منهما �إىل امل�سرية
املهنية والإجنازات الفردية وامل�ؤ�س�سية.
ختام ًا؛ ن�أمل �أن تكون قراءتكم لهذ العدد حافلة باملتعة والفائدة،
و�أن تكون حافز ًا لكم لبذل املخل�ص من اجلهود التي تليق مبوا�صالت
الإمارات وت�ضيف املزيد ل�سجلها النا�صع.

أخبــار رئيسة

 16عقد ًا جديد ًا خالل عام 2017
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العدد
69

الال�صفية ،واالرتقاء بخدمات املوا�صالت املدر�سية
لطلبتها لت�صبح �أكرث احرتافية وا�ستدامة ،ومبا
ي�سهم يف متتعهم بنقل مدر�سي �آمن ومريح ،الأمر
الذي ينعك�س �إيجاب ًا على ثقة �أولياء الأمور والطلبة
بخدمات تلك املدار�س اخلا�صة.
و�أفادت ب�أن املركز يقدم خدماته لعدد  69مدر�سة
خا�صة يف مناطق خمتلفة من الدولة من خالل 887
حافلة و�سائق ،الفتة �إىل �أن جميع احلافالت مزودة
بنظام التعقب الإلكرتوين ،وعدد من اخلدمات
الإلكرتونية الأخرى التي تخدم ك ًال من ويل الأمر
واملدر�سة وذلك يف �إطار الت�شريعات املنظمة وعلى
�ضوء احتياجات �إدارات املدار�س و�أولياء الأمور.
�أما على �صعيد التدريب والتعليم امل�ستمر يف
املركز� ،أو�ضحت �أن جميع ال�سائقني وامل�شرفني يتم
�إحلاقهم مبجموعة من برامج التدريب والتوعية
التي ت�ؤهلهم لالنطالق بنجاح يف �أداء مهامهم،
�إىل جانب برامج التدريب الدورية ،كما يتم
تطبيق حزمة متنوعة من برامج التحفيز والتكرمي
للمبدعني واملتميزين منهم.

7

�أعلنت موا�صالت الإمارات عن حتقيق مركز املوا�صالت احلكومية -ع�ضو جمموعة مراكز
الأعمال التابعة لها– منو ًا قيا�سي ًا يف عدد وقيمة عقود املركز الإجمالية يف عام ،2017
حيث �أبرم املركز  45عقد ًا جديد ًا مع  17جهة حكومية واحتادية خالل العام املا�ضي ومت
جتديد  35عقد ًا خالل عام .2017
و�أف� ��اد ع�ب��دال�غ�ف��ار حم�م��د ي��و��س��ف م��دي��ر مركز
املوا�صالت احلكومية بامل�ؤ�س�سة ،ب�أن موا�صالت
الإم ��ارات متتلك �إمكانات عالية ور�صيد زاخر
ب��الإجن��ازات امل�شرفة يف قطاع النقل والت�أجري
وذلك ا�ستناد ًا على خربتها التي متتد لأكرث من
 36عام ًا ،ما �أه ّلها لأن تكون �أكرث امل�ؤ�س�سات خربة
واحرتافي ًة وكفاءة يف هذا القطاع احليوي لدى
تقدمي اخلدمات ل�شريحة وا�سعة من املتعاملني
ووف��ائ �ه��ا ب��ال�ت��زام��ات�ه��ا جت��اه�ه��م ،متبعة بذلك
�أف�ضل املمار�سات العاملية واملعتمدة ،التي ت�ضمن
راحتهم وحتقق �سعادتهم ،الأم��ر ال��ذي منحها
ثقة متعامليها عرب جتديد عقودهم معها وكذلك
ا�ستقطاب عقود جديدة.
و�أو� �ض��ح مدير مركز املوا�صالت احلكومية �أن
�إجمايل عدد عقود املركز يف عام 2017يبلغ 184

عقد ًا ومبوجبهم مت توفري  4,125مركبة و ,
�سائق ًا و 62من�سق حركة خلدمة متعاملني من
جهات حكومية �إحت��ادي��ة وحملية ،الأم ��ر ال��ذي
انعك�س ب�شكل مبا�شر على زي��ادة عدد مركبات
النقل احلكومي ،م�شري ًا �إىل �أن م��دد التعاقد
تتفاوت من � 1إىل � 5سنوات.
و�أ�شار مدير مركز املوا�صالت احلكومية� ،إىل
�أن املركز بفروعه املختلفة على م�ستوى الدولة
يق ّدم خدمات النقل ملختلف امل�ؤ�س�سات واجلهات
االحت ��ادي ��ة وال�ه�ي�ئ��ات املحلية امل�ت�ع��اق��د معها،
واملتمثلة بتوفري مركبات خفيفة وثقيلة تل ّبي
احتياجات اجل�ه��ات باختالف ا�ستخداماتها،
وت�أجري املركبات ،وتوفري �أجهزة التتبع الذكية
للمركبات و�إدارة �أ�سطول مركبات املتعاملني،
وتوفري ال�سائقني ومن�سقي احلركة� ،إىل جانب
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قيام املركز بتقدمي خدمات �شاملة ومتكاملة من
غ�سيل و�صيانة و�إ�صالح املركبات عرب كفاءات
ب�شرية فنية متخ�ص�صة  ،ع�لاو ًة على تدريب
ال�سائقني وف��ق برامج معتمدة لتقدمي خدمات
حتقق �سعادة املتعاملني.
وي�ستفيد من خدمات النقل احلكومي التي يقدمها
مركز املوا�صالت احلكومية جمموعة من الوزارات،
م�ث��ل وزارة اخل��ارج �ي��ة ،وزارة ال�صحة ووق��اي��ة
املجتمع ،وكذلك وزارة الرتبية والتعليم ،واملجل�س
الوطني االحت��ادي� ، ،إ�ضافة �إىل جمموعة كبرية
من امل�ؤ�س�سات والهيئات االحتادية واملحلية وعدد ًا
من اجلهات الأكادميية يف الدولة .ومن اجلهات
اجلديدة التي تعاقدت مع امل�ؤ�س�سة هيئة �أبوظبي
لل�سياحة والثقافة ،وموانئ �أبوظبي ،و�شركة �أبوظبي
الوطنية للمعار�ض وغريها من اجلهات.

2018

املدر�سي اخلا�ص ،م�شري ًا �إىل �أن خدمات النقل
املدر�سي التي تقدمها موا�صالت الإمارات قد
حظيت بالثقة والإقبال املتزايد من قبل املدار�س
اخلا�صة ،حيث تعاقدت امل�ؤ�س�سة خالل عام
 2017مع  16مدر�سة جديدة ،لي�صل �إجمايل عدد
املدار�س اخلا�صة املتعاقد معها �إىل  69مدر�سة
خا�صة ،وبذلك يرتفع عدد الطلبة املنقولني �إىل
نحو 30,000طالب ًا وطالبة.
من جانبها ذكرت نوال الزرعوين مدير مركز
املوا�صالت املدر�سية اخلا�صة ،ب�أن امل�ؤ�س�سة
حتر�ص على توفري خدمات �شاملة ومتكاملة
للمدار�س اخلا�صة املتعاقد معها ،مبا يتيح املجال
لإدارات املدار�س للتفرغ ملهامها الأ�سا�سية املرتبطة
باجلوانب التعليمية والرتبوية والأكادميية والأن�شطة

مدرسة خاصة
بالدولة

إبرام  45عقدًا جديدًا
مع  17جهة حكومية خالل 2017

إبريل

حتر�ص موا�صالت الإمارات على تطبيق املعايري واال�شرتاطات املعتمدة وال�صادرة
من اجلهات املخت�صة يف الدولة ،لتنظيم خدمات النقل املدر�سي وحتديد
�سواء على م�ستوى احلافلة �أو ال�سائق �أو امل�شرف
املوا�صفات والإ�شرتاطات الفنية ً
وذلك بهدف تقدمي نقل �آمن لأبنائنا الطلبة.
و�أفاد عبداهلل بن �سويف الغفلي املدير التنفيذي
لدائرة النقل املدر�سي ،ب�أن امل�ؤ�س�سة تقدم خدمات
النقل املدر�سي للمدار�س احلكومية كافة� ،إ�ضافة
�إىل املدار�س اخلا�صة املتعاقد معها ،وذلك وفق
معايري ت�ضمن �سالمة وراحة الطلبة ،م�شيد ًا
بتعاون ودعم �شركاء امل�ؤ�س�سة ممثلة بوزارة الرتبية
والتعليم ودائرة التعليم واملعرفة ب�أبوظبي ،ووزارة
الداخلية ،وهيئات ودوائر النقل واملوا�صالت �إىل
جانب هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س،
والهيئة االحتادية للموا�صالت الربية والبحرية،
عالوة على اللجان الفنية والتن�سيقية امل�شرتكة.
و�أكد الغفلي ب�أن امل�ؤ�س�سة وظفت خرباتها العريقة
واملتميزة التي تقدمها لقطاع النقل املدر�سي
احلكومي منذ �أكرث من  36عام ًا يف خدمة القطاع

توفير  4,125مركبة و 1,882سائق ًا لخدمة المتعاملين الحكوميين

أخبــار رئيسة
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لخدمة قطاعات الشحن واألغذية والقطاعات الفندقية والمطارات

نمو عقود تأجير الدراجات النارية
والمركبات الكهربائية
�أعلنت موا�صالت الإمارات ممثلة بـمركز �صف ال�سيارات وت�أجري الدراجات النارية � -أحد
مراكز الأعمال التابعة للم�ؤ�س�سة  -عن حتقيق زيادة بن�سبة  %20يف عقود ت�أجري الدراجات
النارية واملركبات الكهربائية خالل عام  ،2017مقارنة بعام .2016

أكثر من  117ألف عملية صيانة قدمت
للمتعاملين في عام 2017
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و�أفاد ال�سيد عبيد ربيع املحريبي مدير مركز
الإمارات للخدمات الفنية ،ب�أن املركز وعرب 16
ور�شة فنية تابع ًة له ،متكن من تقدمي  117,549خدمة
�صيانة خالل  ،2017حيث �شملت اخلدمات التي مت
تقدميها خدمة �صيانة و�إ�صالح املركبات اخلفيفة
والثقيلة والآليات والدراجات باختالفها وذلك وفق ًا
الحتياجات ومتطلبات املتعامل ،وعدد من اخلدمات
الفنية امل�ساندة الأخرى ،كقطر املركبات والآليات
وبيع قطع الغيار� ،إ�ضافة �إىل اال�ست�شارات الفنية يف
جمال خدمات ال�صيانة والإ�صالح ،وخدمات غ�سيل
وتنظيف املركبات وغريها.
و�أ ّكد املحريبي �أن الطاقة اال�ستيعابية اليومية
للمركز ت�صل �إىل �صيانة �أكرث من  500مركبة يف
اليوم ،وذلك من خالل طاقمه املكون من 740

فني وتقني مدرب وم�ؤهل ،و 45حارة فنية ،الأمر
الذي يعك�س حر�ص امل�ؤ�س�سة على تطوير منظومة
وم�ستوى خدماتها الفنية مبا يواكب النمو امل�ستمر
يف �سوق النقل واملوا�صالت واخلدمات الفنية يف
الدولة ،ما جعلها حمل ثقة متعامليها يف القطاعني
احلكومي واخلا�ص وكذلك الأفراد.
و�أو�ضح املحريبي ب�أن موا�صالت الإمارات قدمت
خدماتها خالل العام املا�ضي لعدد من املتعاملني
الداخليني واخلارجيني من خالل  5ور�ش خارجية
متوزعة يف �إمارتي دبي وعجمان ت�ضم ور�شة
�إمداد دبي ،ور�شة املكتب الهند�سي ،ور�شة مطار
�آل مكتوم� ،إىل جانب ور�شة بلدية عجمان ،و�إميز
جروب ،وور�شة �شرطة عجمان ،منوه ًا �أنه يتبع
املركز كذلك  11ور�شة داخلية ت�شمل ور�ش �أم

إبريل

ك�شفت موا�صالت الإمارات مم ّثلة مبركز الإمارات للخدمات الفنية � -أحد جمموعة مراكز
الأعمال التابعة للم�ؤ�س�سة ،-عن تنفيذها خالل العام املا�ضي �أكرث من � 117ألف عملية �صيانة
للمركبات عرب ور�شها الفنية املتوزعة يف دبي وال�شارقة وعجمان و�أم القيوين ،لتقدم خدماتها
الفنية املتنوعة للأفراد وامل�ؤ�س�سات والدوائر املحلية و�شركات القطاع اخلا�ص.
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وقال ال�سيد خالد يو�سف �آل علي مدير مركز
�صف ال�سيارات وت�أجري الدراجات النارية:
“يف ظل منو ثقة املتعاملني مبنظومة خدمات
موا�صالت الإمارات ،وحر�ص املركز على تقدمي
خدمات عالية اجلودة والكفاءة وذات قيمة
تناف�سية ملتعامليها ،فقد �أثمرت جهود املركز
بتحقيق منو يف عدد العقود اجلديدة واملتجددة
بن�سبة  %20يف عام  2017مقارنة بعام ،"2016
م�ؤكد ًا �أن املركز على �أمت ا�ستعداد ملوا�صلة
النمو مبا ين�سجم مع تطلعات احلكومة الر�شيدة
لالرتقاء بجودة اخلدمات لت�صل �إىل م�ستوى
ال�سبعة جنوم.
و�أو�ضح �آل علي �أن املركز يقوم بتوفري 51
مركبة كهربائية خلدمة اجلهات يف القطاعني
احلكومي واخلا�ص كاملطارات واملناطق احلرة

والأندية الريا�ضية والثقافية واملجمعات
ال�سكنية والفنادق ،ملا تتمتع به املركبات
الكهربائية من املميزات �أهمها خف�ض الب�صمة
الكربونية واملحافظة على ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ،وذلك يف
خطوة تتما�شى مع جهود موا�صالت الإمارات يف
تعزيز اال�ستدامة البيئية.
ويف �ش�أن خدمة ت�أجري الدراجات النارية� ،أفاد
�آل علي �أن موا�صالت الإمارات ت�ستثمر كافة
جهودها و�إمكاناتها لتقدمي خدمات ذات قيمة
م�ضافة ملتعامليها مبا يفوق توقعاتهم ،حيث تقوم
امل�ؤ�س�سة و�ضمن اخت�صا�صاتها يف قطاع النقل
واملوا�صالت بتقدمي خدمات ت�أجري الدراجات
النارية ملتعامليها من �شركات ال�شحن،
وقطاعات الأغذية من قبيل املطاعم ،ومراكز
الت�سوق ،وم�ستودعات التخزين ،وجتار اجلملة

واملفرق ،وذلك من خالل �أ�سطوله الذي يبلغ
 1,441دراجة نارية ،مو�ضح ًا �أن هذه املركبات
تعمل على نقل وتو�صيل املواد الغذائية املجمدة،
والأطعمة وامل�شروبات الطازجة� ،إ�ضافة �إىل نقل
املثلجات ،وفق �أف�ضل معايري ال�سالمة الغذائية
العاملية ،م�شري ًا �أن لدى املركز خدمة توفري
�سائق حيث يبلغ عدد �سائقي املركز � 350سائق.
و�أ�ضاف �أن الدراجات النارية املخ�ص�صة لنقل
الأغذية حتوي من خالل �صناديق نقل الأغذية
على �أنظمة للتحكم ومراقبة درجة احلرارة
ل�ضمان �إبقاء درجات احلرارة يف ال�صندوق
مالئمة لطبيعة املادة الغذائية املنقولة ،كما
حتوي �أي�ض ًا �أنظمة التتبع الذكية  ،GPSوبطاقات
�سالك ،وبطاقات الوقود� ،إ�ضافة �إىل تزويدها
ب�شبك احلماية للدراجة وخوذة لل�سائقني،
عالوة على تقدمي خدمة ال�سائق والدراجة
البديلة خالل عمليات ال�صيانة �أو الإجازات،
و�أي�ض ًا توفري اخلدمات على مدار ال�ساعة ويف
خمتلف مناطق الدولة.

من خالل مركز اإلمارات للخدمات الفنية

الرمول ،والق�صي�ص ،والقوز ،وور�سان يف �إمارة
دبي� ،إىل جانب عدد من الور�ش املتوزعة يف
ال�شارقة وعجمان و�أم القيوين.
و�أ�شار املحريبي ب�أن موا�صالت الإمارات تقوم من
خالل ور�شها الفنية بتقدمي الدعم لكافة �شركائها
اال�سرتاتيجني من القطاعني احلكومي واخلا�ص،
حيث تبذل جهودها وحت�شد �إمكانياتها وتوظف
خرباتها من �أجل تقدمي منظومة خدمات متميزة
ورائدة ،وتنفذ يف الوقت نف�سه التزاماتها املجتمعية
جتاه البيئة واملوظفني و�سوق العمل واملجتمع ككل.

أخبــار رئيسة
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 %92نسبة سرعة الرد على المكالمات خالل  3رنات

جميعها بيعت خالل  45مزاد ًا إلكتروني ًا

تلقي أكثر من  38ألف
مكالمة خالل 2017

“الوطنية للمزادات” يبيع نحو

5,000

ك�شفت موا�صالت الإمارات مم ّثلة مبركز االت�صال عن تلقيها  38,672مكاملة خالل العام
املا�ضي على الرقم املجاين  ،8006006وبلغت الن�سبة املحققة ل�سرعة الرد على هذه
املكاملات خالل  3رنات  ،%92كما ا�ستقبل املركز  8,997ر�سالة �إلكرتونية على الربيد
الإلكرتوين .info@et.ae
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املكاملات واال�ستف�سارات واملالحظات الواردة
من اجلمهور واملتعاملني ،وين�سجم مع تطلعات
احلكومة الر�شيدة وتوجهات موا�صالت
الإمارات و�أهدافها اال�سرتاتيجية ،واملتمثلة
يف �ضمان تقدمي كافة اخلدمات الإدارية وفق
معايري اجلودة والكفاءة وال�شفافية.
و�أ�شار عبيد �إىل حر�ص موا�صالت الإمارات على
تعزيز كفاء وجودة عمليات االت�صال والتوا�صل
مع املجتمع ،وخلق القنوات الكفيلة بتلبية

متطلباتهم ،م�شري ًا �إىل �أن مركز االت�صال
يلتزم بتلبية جميع ا�ستف�سارات املتعاملني على
اخلدمات التي تقدمها امل�ؤ�س�سة مبختلف مراكز
�أعمالها وفروعها من بينها خدمة امل�ساعدة على
الطريق ،وتوفري مركبات الليموزين ،وخدمات
الفح�ص الفني� ،إ�ضافة �إىل خدمات �إ�صالح
املركبات الفارهة ،وبيع املركبات عرب املزاد
االلكرتوين.
ولفت عبيد �أن موظفي املركز يخ�ضعون وب�شكل
م�ستمر لدورات تدريبية يف جماالت خدمات
املتعاملني ،وذلك يف �إطار احلر�ص على مواكبة
�أف�ضل املمار�سات ومعايري التميز واجلودة
العاملية ،وحتقيق ح�سن اال�ستثمار للموارد
الب�شرية العاملة ،م�ؤكد ًا حر�ص امل�ؤ�س�سة
على تقدمي خدمات تفوق توقعات اجلمهور
واملتعاملني وتلبي متطلباتهم ،وحتقق �سعادتهم.

وقال �سلمان حممد �إبراهيم مدير مركز الوطنية
للمزادات ،ب�أنه مت خالل  2017طرح  6,740مركبة
بيع منها  4,848مركبة �أي مت بيع نحو  %72من
املركبات املطروحة ،بارتفاع يف ن�سبة منو مبيعات
املركبات بلغ  %4مقارنة بعام .2016
و�أ�ضاف مدير املركز ،ب�أنه مت خالل  2017تنظيم
 45مزاد ًا �إلكرتوني ًا ،بيع من خاللها 2,249
مركبة من مركبات امل�ؤ�س�سة ،بالإ�ضافة �إىل
بيع 2,599مركبة خا�صة بالأفراد وجهات حكومية
وخا�صة ،م�ؤكد ًا ب�أن جميع املزادات املنظمة كانت
�إلكرتونية وتتوافق مع �أهداف موا�صالت الإمارات
وتوجهات احلكومة يف التحول الإلكرتوين ،حيث
كان نظام البيع �سابق ًا بالأظرف املغلقة ويتطلب
من املتعامل احل�ضور �شخ�صي ًا �إىل �إدارة املزاد
ومعاينة املركبات يف ال�ساحة ،وبعد تطبيق املزاد
الإلكرتوين مت ت�سهيل الإجراءات بحيث ميكن
للم�شرتي املزايدة على املركبة مبكان تواجده

ومعاينة التقرير الفني على املوقع الإلكرتوين
للمزاد و�إمتام عملية ال�شراء بوا�سطة هاتفه
املتحرك.
و�أ ّكد ابراهيم �أن جناح املركز يف بيع جميع
املركبات املعرو�ضة �إلكرتونيا يعد دلي ًال وا�ضح ًا
على حجم الثقة التي اكت�سبها املركز من قبل
املتعاملني ،كما يعك�س مت ّكن املركز من حتقيق
امل�شاركة الفاعلة مع خمتلف �شرائح اجلمهور
امل�ستهدف وتنفيذ عمليات البيع ب�شفافية
و�إجراءات مب�سطة و�سهولة تامة حتقق �سعادة
املتعاملني.
و�أ ّكد ابراهيم �أن النتائج الإيجابية التي حتققت

إبريل

موظفي مركــز االتصــال حريصون
على تقديم الدعم األولي والرد على
استفســارات الجمهور على مدار 24
ساعة،

مت ّكنت موا�صالت الإمارات من خالل مركز الوطنية للمزادات  -ع�ضو جمموعة
مراكز الأعمال التابعة ملوا�صالت الإمارات -من بيع  4,848مركبة خمتلفة
خالل املزادات التي مت تنظيمها خالل .2017

خالل عام  2017تعد دلي ًال وا�ضح ًا على حجم
الثقة التي اكت�سبها املركز من قبل املتعاملني ،كما
يعك�س مت ّكن املركز من حتقيق امل�شاركة الفاعلة
مع خمتلف �شرائح اجلمهور امل�ستهدف ب�شفافية
و�سهولة تامة.
و�أ�شار �إبراهيم �أن املركز نظم  45مزاد ًا �شمل بيع
جمموعة متنوعة من املركبات الثقيلة واخلفيفة،
واملركبات ذات الدفع الرباعي وال�صالون� ،إىل
جانب املركبات التجارية والتي تت�ضمن مركبات
بيك �أب وحافالت خمتلفة ال�سعة ،ومركبات
متخ�ص�صة مثل مركبات الإ�سعاف.
و�صرح �إبراهيم �أن املركز يتيح للجمهور عدة
قنوات للم�شاركة يف املزادات التي ينظمها،
منها احل�ضور ال�شخ�صي للمركز� ،أو الت�سجيل
وامل�شاركة من خالل املوقع الإلكرتوين www.
 ،alwataneya.aeم�شري ًا �إىل �أن عدد امل�سجلني
اجلدد يف املوقع الإلكرتوين يبلغ  5,569متعام ًال
يف  ،2017حيث ميكن للمتعامل االطالع على
�شروط و�أحكام امل�شاركة يف املزادات من خالل
املوقع ،وكذلك احل�صول على املعلومات من خالل
التوا�صل مع امل�ؤ�س�سة على الرقم املجاين ملركز
االت�صال .8006006

2018

و�أفاد ال�سيد حممد علي عبيد مدير �إدارة
العمليات مبوا�صالت الإمارات� ،أن امل�ؤ�س�سة
تهتم ب�صورة كبرية بالإن�صات ملتعامليها،
للوقوف احتياجاتهم املتغرية ،ور�صد تطلعاتهم
ورغباتهم من �أجل العمل على تلبيتها ب�أف�ضل
ال�صور ،كما ت�سعى ملعرفة �آرائهم حول خمتلف
خدماتها بال�شكل الذي يعزز الإيجابيات ويتالفى
ال�سلبيات ،ويعد مركز االت�صال �إحدى القنوات
الرئي�سية التي خ�ص�صتها امل�ؤ�س�سة للتوا�صل مع
متعامليها من �أفراد و�شركاء وجمتمع.
و�أو�ضح عبيد �أن موظفي مركز االت�صال
حري�صون على تقدمي الدعم الأويل والرد
على ا�ستف�سارات اجلمهور على مدار 24
�ساعة ،من خالل فريق عمل م�ؤهل ومدرب
يتحدثون اللغتني العربية والإجنليزية ،مبا
ي�ضمن التعامل واال�ستجابة ال�سريعة مع جميع

ومضة

مركبة خالل 2017
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 238ألف مركبة استفادت من خدمة الغسل الجاف في 2017
شملت خدمات الصبغ والسمكرة وتبديل الزيت واإلطارات
12

صيانة نحو 10,000

مركبة برأس الخيمة في 2017

توفير  47مليون لتر مياه من
خالل الغسل الجــاف للمركـبات

العدد
69

ال�شاملة ،ويتما�شى مع الر�ؤية الطموحة يف �أن
ن�صبح من �أف�ضل دول العامل بحلول عام .2021
و�أ�شار الهرمودي �أن امل�ؤ�س�سة تبذل جهود ًا نوعية
لرت�شيد ا�ستهالك املياه واملوارد البيئية ،حيث
�أ�ضحى م�شروع الغ�سيل اجلاف �أحد امل�شاريع
الرائدة التي تتب ّناها امل�ؤ�س�سة يف هذا ال�ش�أن،

إبريل

ك�شفت موا�صالت الإمارات عن توفريها .
مليون لرت من املياه خالل عام  2017من خالل
م�شروع الغ�سيل اجلاف للمركبات ،حيث ا�ستفادت
العام املا�ضي � 238,719ألف مركبة من امل�شروع ،مبا
ي�ؤكد التزام امل�ؤ�س�سة بتعزيز ممار�سات التنمية
اخل�ضراء وم�ساعي احلفاظ على البيئة الذي بات
جزء ًا من امل�س�ؤوليات والواجبات امللقاة على عاتقها
�إزاء املجتمع والبيئة مبكوناتها كافة.
و�أ ّكد املهند�س عامر الهرمودي املدير التنفيذي
لدائرة اخلدمات الفنية مبوا�صالت الإمارات ،عن
اعتزازه بالنجاح الذي حققته وحدة الغ�سيل اجلاف
من خالل توفري  47مليون لرت من املياه خالل ،2017
م�ؤكد ًا �أن الوحدة تعد جت�سيد ًا لتوجهات موا�صالت
الإمارات نحو تعزيز ممار�سات التنمية اخل�ضراء
يف جميع مبادراتها وم�شاريعها ،الأمر الذي يواكب
خطط القيادة الر�شيدة لتحقيق التنمية امل�ستدامة
47 3
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2018

ا�ستقبلت موا�صالت الإمارات من خالل ور�شتها
الفنية بر�أ�س اخليمة  9,765مركبة وحافلة خالل
العام املا�ضي  ،2017لتقدم خدماتها الفنية
املتنوعة للأفراد وامل�ؤ�س�سات والدوائر املحلية
و�شركات القطاع اخلا�ص يف الإمارة.
و�أفاد ال�سيد عبدالرحمن كداو مدير وحدة
ر�أ�س اخليمة للخدمات الفنية ،ب�أن امل�ؤ�س�سة
حر�صت على توظيف خرباتها يف قطاع النقل
واملوا�صالت يف تقدمي اخلدمات الفنية ملختلف
�أنواع املركبات ،وذلك من خالل ور�شها الفنية
املنت�شرة يف خمتلف مناطق الدولة.
و�أو�ضح كداو ب�أن وحدة ر�أ�س اخليمة للخدمات
الفنية حتر�ص على تطبيق معايري اخلدمة عالية
اجلودة ،مع �ضمان عن�صري ال�سالمة والأمان

خالل تقدمي اخلدمات الفنية للمتعاملني،
�إىل جانب الرتكيز على كفاءة �أداء العاملني،
واالحرتافية يف تقدمي اخلدمات ،والأ�سعار
التناف�سية باعتبارها �أهم ركائز النجاح،
وال�سبيل للنمو امل�ستدام للأعمال .م�شري ًا �أن
الوحدة ا�ستقبلت خالل العام املا�ضي 9,765
مركبة تقريب ًا من خالل  4ور�ش فنية بر�أ�س
اخليمة.
و�أ�شار �أن الوحدة ا�ستقبلت خالل العام املا�ضي
متعاملني داخليني وخارجيني من خالل ور�شة
الق�صيدات املخ�ص�صة للمتعاملني الداخليني
واخلارجيني� ،إىل جانب ور�ش خم�ص�صة
للمتعاملني الداخليني وت�شمل ور�شة الظيت،
وور�شة الرم�س ،وور�شة غليلة ،حيث تقدم

الوحدة خدماتها الفنية لـ 23متعامل من
امل�ؤ�س�سات والهيئات وال�شركات املتعاقد معها
يف �إمارة ر�أ�س اخليمة �أهمهم الهيئة االحتادية
للكهرباء واملاء ،وبلدية ر�أ�س اخليمة ،والدائرة
املالية حلكومة ر�أ�س اخليمة� ،إ�ضافة �إىل مراكز
الأعمال التابعة للم�ؤ�س�سة.
و�أ�شار مدير وحدة ر�أ�س اخليمة للخدمات الفنية،
ب�أن موا�صالت الإمارات ومن خالل ور�شها الفنية
تعمل على تقدمي جمموعة متنوعة من اخلدمات
الفنية منها خدمات ال�صيانة ال�شاملة ،و�إ�صالح
املركبات والآليات وحوادث املركبات ،وخدمات
الأعطال الكهربائية والأعطال امليكانيكية،
و�أعمال ال�صبغ وال�سمكرة والتنجيد ،بالإ�ضافة
�إىل خدمات الغ�سيل والت�شحيم والتكييف ،وتبديل
الزيت والفلرت ووخدمات ا�ستبدال الإطارات،
وخدمات الطوارئ ،وتقدمي اال�ست�شارات الفنية،
وغريها من اخلدمات الفنية التي تتمتع ب�أعلى
م�ستويات الكفاءة.
ويقدم خدمات الور�ش الفنية يف ر�أ�س اخليمة 54
فني حمرتف وم�ؤهل للتعامل مع خمتلف �أنواع
املركبات ،يوظفون خرباتهم يف تقدمي خدمات
ال�صيانة االفنية وفق �أف�ضل املمار�سات املعتمدة
واملطابقة للمعايري املحلية والعاملية يف ال�صيانة،
ومبا يتخطى توقعات املتعاملني ويف زمن قيا�سي
يحقق �سعادتهم.

مو�ضح ًا ب�أن للم�شروع العديد من الآثار الإيجابية
على ال�صعيدين البيئي واالقت�صادي ،ويتم ّثل ذلك
يف وقف هدر ماليني اللرتات من املياه من خالل
الغ�سيل اجلاف �سنوي ًا� ،إىل جانب عدم اقت�صار
اخلدمة بغ�سيل املركبة فقط �إمنا تلميعها �أي�ض ًا
وتوفري حماية طويلة الأمد ل�صبغ املركبة ،وذلك
عرب تقنية النانو والتي ت�سهم يف تنظيف وتلميع
وحماية املركبة.
من جانبه �أو�ضح بهاء روا�شده مدير وحدة الغ�سيل
اجلاف �أن الوحدة ا�ستطاعت يف عام  2017تقدمي
خدمة الغ�سيل اجلاف لـ � 238,719ألف مركبة ،من
خالل  125عام ًال مدرب ًا وم�ؤه ًال وبا�ستخدام مواد
�صديقة للبيئة ال ت�سبب �ضرر ًا للمركبة ،مطابقة
للموا�صفات واال�شرتاطات البيئية وحائزة على
�شهادات االيزو اخلا�صة بالبيئة وهي (& 9001 ISO
 ،)14001 ISOمو�ضح ًا �أن اخلدمة متتاز ب�سرعة
الإجناز �ضمن فرتة ال تتعدى الع�شرون دقيقة،
مقابل مبلغ يرتاوح مابني  15وحتى  25درهم بح�سب
املوقع وحجم املركبة.
و�أفاد روا�شده �أن خدمة الغ�سيل اجلاف يتم
تقدميها يف ثالث �إمارات ويف �أكرث من  12موقع ًا
�أبرزها مزيد مول ب�أبوظبي ،وجمعية الإمارات
بدبي ،و�صحارى مول يف ال�شارقة� ،إىل جانب وزارة
تنمية املجتمع ووزارة املوارد الب�شرية والتوطني
وم�ست�شفى دبي وم�ست�شفى لطيفة وم�ست�شفى را�شد
يف �إمارة دبي وغريها من املواقع.

المدير التنفيذي
لدائرة الخدمات المؤسسية
Hanan@ET.AE
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صاالت مخصصة للنساء لتوفير بيئة تدريبية تتمتع بأقصى مستويات الراحة والخصوصية

 1,577متدربًا بمعهد مواصالت اإلمارات
للسياقة يحصلون على رخصة قيادة خالل 2017

العدد
69

مت ّكنت موا�صالت الإمارات من خالل معهد
موا�صالت الإمارات لل�سياقة من ت�أهيل 2,429
متدرب ًا خالل عام  2017ال�ستخراج رخ�ص
القيادة ،وذلك يف �إطار حتقيق الأهداف الرامية
�إىل تعزيز م�ستوى اخلدمات وفق �أعلى معايري
الأمن وال�سالمة ،ورفع كفاءة واحرتافية ال�سائقني
وت�أهيلهم لتطبيق املعايري والنظم العاملية يف تعليم
القيادة.
وك�شف عبداهلل عبدالرحمن مدير معهد موا�صالت
الإمارات لل�سياقة� ،أن املعهد متكن ومن خالل 50
مدرب م�ؤهل لتدريب وت�أهيل  2,429متعام ًال من
داخل وخارج امل�ؤ�س�سة للح�صول على رخ�صة
القيادة ،حيث ح�صل  1,577متعام ًال منهم على
رخ�ص القيادة خالل عام  2017بعد اجتيازهم
فح�ص ال�سياقة النهائي من قبل هيئة الطرق
واملوا�صالت ،م�ؤكد ًا حر�ص املعهد على تر�سيخ
معايري ال�سالمة املرورية التي تتمتع بها موا�صالت
الإمارات باعتبارها �أحد بيوت اخلربة يف جمال
تدريب وت�أهيل ال�سائقني وامل�شرفات بحكم ر�صيد
خربتها.
و�أفاد عبداهلل عبدالرحمن �أن املعهد ي�ضم �أ�سطوالً
ي�شمل جميع �أ�صناف املركبات املخ�ص�صة للتدريب
منها مركبات خفيفة بناقل حركة �أوتوماتيكي،

ومركبات خفيفة بناقل
حركة عادي ،كما
ميتلك �أي�ض ًا مركبات
ثقيلة ،وحافالت ثقيلة،
ودراجات نارية حديثة،
ورافعات �شوكية خفيفة
وثقيلة� ،إ�ضافة �إىل
خدمة �أ�صحاب الهمم
مبركبات لتعليم ذوي
اخلا�صة
االحتياجات
ّ
يف حال وجود متعاملني
من �أ�صحاب الهمم،
م�شري ًا �إىل امتالك
املعهد ملركبات التدريب احلديثة التي تتميز بكونها
�صديقة للبيئة وتعمل بالغاز الطبيعي ،كما �إنها
مزودة بو�سائل ت�ساعد الطالب على تعلم ال�سياقة
وت�شمل املرايا اجلانبية الإ�ضافية داخلي ًا وخارجي ًا.
و�أو�ضح مدير معهد موا�صالت الإمارات لل�سياقة
�أن امل�ؤ�س�سة �أ�س�ست يف املعهد بيئة تدريب داخلية
وخارجية مميزة ومنظمة ت�سهم يف �إك�ساب
املتدربني مبختلف فئاتهم مهارات متنوعة من
خالل خمتلف الأ�ساليب النظرية والعملية ،من ّوه ًا
باالهتمام اخلا�ص الذي �أواله املعهد للن�ساء

واالمتيازات املمنوحة لهن ،واملتمثلة يف مراعاة
القيم الثقافية واخل�صو�صية التامة ،حيث يتم
تدريبهن يف �صاالت خم�ص�صة للن�ساء من قبل
مدربات م�ؤهالت ،وذلك لتوفري بيئة تدريبية تتمتع
ب�أق�صى م�ستويات الراحة واخل�صو�صية.
يذكر �أن معهد موا�صالت الإمارات لل�سياقة يحتل
موقع ًا جغرافي ًا متميز ًا بالن�سبة لن�شاطاته ،حيث
يقع يف منطقة ور�سان الثالثة ب�إمارة دبي ،واملنطقة
ت�ساعد يف ت�سريع اكت�ساب املتد ّربني ملهارات
القيادة االحرتافية ،وتعزيز الثقة لديهم للح�صول
على رخ�صة القيادة.

“تتحرك دولة ..عندما يتوجع مواطن”
�أ�صبحت ال�سعادة هي الكلمة الأوىل يف قامو�س العمل احلكومي لدولة الإمارات العربية
املتحدة ،فقد �سخرت قيادتنا الر�شيدة كافة الإمكانات ليكون �شعبها �أ�سعد �شعوب الأر�ض.
تتواىل اخلطط وامل�شاريع واملبادرات التي ت�ستهدف �صياغة جمتمع يحظى بكل مقومات
احلياة الكرمية على �أر�ض هذه الدولة املعطاءة ،التي �أ�س�سها املغفور له ال�شيخ زايد بن
�سلطان �آل نهيان على قيم املحبة والت�سامح و�سقاها بالعطاء وال�سخاء ،واليوم �شعبها
يجني �أطيب ثمار ال�سعادة.
"تتحرك دولة عندما يتوجع مواطن" هذا ما قاله �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي –رعاه اهلل ،-عندما ا�ست�ضاف
املواطن علي املزروعي يف جل�سة جمل�س الوزراء املوقر ل ُيطلِعه على اخلطط التي �أعدتها
احلكومة بعد ندائه والتي ت�ستهدف راحة و�سعادة املواطنني ،وهذه املقولة ت�ؤكد مدى عمق
التالحم الذي يربط القيادة وال�شعب ،لتلغي احلواجز التي تف�صل الرئي�س عن املر�ؤو�سني
والراعي عن رعيته ،وت�ؤكد فع ًال ب�أن "البيت متوحد" فما يوجع املواطن يوجع القيادة ،وما
ي�سعد القيادة ي�سعد ال�شعب.
�سعادتنا بعد تلك اللحظة مل تكن بحجم امليزانيات التي ر�صدت وال امل�شاريع التي �أطلقت،
بل �سعادتنا ب�أننا نعي�ش يف دولة يحكمها قادة همهم الأول �أن يعي�ش املواطن �أف�ضل حياة
ويبلغ �أعلى مراتب ال�سعادة ،ولطاملا �سخّ روا الإمكانات املتاحة كافة لبلوغ تلك الغاية،
حتى و�صلنا �إىل ما نحن عليه من �إجنازات ح�ضارية وتنموية ي�شهد عليها القا�صي قبل
الداين.
نعم؛ لقد حتركت الدولة ،وكان هذا التحرك –ملن ي�س�أل عن �سر الإجناز الإماراتي -هو
اجلواب الذي �أو�ضح من جديد� ،أن "الإن�سان" هو كلمة ال�سر� ،إذ كان على الدوام حمور
اهتمام القيادة الر�شيدة ،واجلهاز احلكومي ب�صفة عامة ،و�أن اخلطط �إمنا تو�ضع من
�أجل تنميته ،و�أن اجلهود التي تبذل �إمنا ت�سعى ل�ضمان �أمنه ونيل ر�ضاه و�سعادته.
ونحن بدورنا نعاهد �أنف�سنا �أن نرد اجلميل لوطننا ونخل�ص العمل ونثابر وجنتهد يف
العمل لنحقق �سعادة قيادتنا ورفعة دولتنا.

محطــات

بقلم :حنان محمد صقر

من الصحف

نصف مليون رحلة نفذتها خالل الربع األخير 2017
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«مواصالت اإلمارات» ترفع حجم أسطولها
إلى  800مركبة في أبوظبي*

العدد
69

عمليات النقل عن طريق نظام �إلكرتوين مبا�شر
يعمل على تتبع املركبات ،وذلك ل�ضمان ال�سالمة
والأمان مل�ستخدمي مركبات الأجرة وال�سائقني
على حد �سواء ،عالو ًة على تقييم �أداء ال�سائقني
على م��دار ال�ساعة من حيث االل�ت��زام بقواعد
ال�سري واملرور وتنفيذ متطلبات املركز.
وميكن مل�ستخدمي مركبات الأجرة طلب مركبة
�أجرة موا�صالت الإم��ارات من خالل االت�صال
متابعة
ويتم متابعة عمليات النقل التي تقدمها �أجرة برقم مركز االت�صال اخل��ا���ص مبركز النقل
موا�صالت الإمارات ب�شكل دوري من قبل مركز املتكامل  ،600535353ال��ذي �سيقوم مبا�شرة
النقل املتكامل ،وال��ذي يقوم ب��الإ��ش��راف على
*جريدة البيان يف عددها ال�صادر يف  26مار�س ( 2018دبي-رحاب حالوة)
جميع مراحل التدريب لل�سائقني ،كما تتم متابعة
https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2018-03-26-1.3220418

إبريل

وق ��ال امل �ه�يري يف ت�صريح خ��ا���ص ل�ـ«ال�ب�ي��ان»
�إن امل�ؤ�س�سة حت��ر���ص على ت��وف�ير ك��اف��ة �سبل
الراحة وال�سالمة والأمان والرتفيه يف �أ�سطول
مركباتها ،ال �سيما التجارية منها ،لتحقق بذلك
�سعادة املتعاملني ،الفت ًا �إىل �أن �شركة �أج��رة
موا�صالت الإم ��ارات التي انطلقت يف �أكتوبر
 2017بعدد  200مركبة ،ارتفع عدد مركباتها �إىل
 400مركبة مع نهاية العام نف�سه ،بن�سبة زيادة
بلغت  %100من حجم �أ�سطول ال�شركة ،وجارٍ
ت�سجيل باقي مركبات الأ�سطول لت�صل �إىل 800
مركبة خالل العام اجلاري.

تعزيز
و�أو� �ض��ح امل�ه�يري ب ��أن تعزيز حجم الأ�سطول
مبركبات الأج ��رة ،ج��اء لتغطية وتلبية حجم
ال��زي��ادة يف طلب اخل��دم��ة م��ن قبل املتعاملني
يف ك��ل م��ن م��دن �أب��وظ�ب��ي وال�ظ�ف��رة واملناطق
اخلارجية.
و�أ���ش��ار اىل �أن امل�ؤ�س�سة ح�صلت على حق
االمتياز من قبل مركز النقل املتكامل ب�إمارة
�أب��وظ��ب��ي لتقدمي خ��دم��ات الأج ��رة م��ن خالل
�شركة �أج ��رة م��وا���ص�لات الإم � ��ارات ،وه��و ما
يتما�شى مع اخلطط اال�سرتاتيجية ملوا�صالت

الإم��ارات وتوجهاتها لتنويع خدماتها املقدمة
ملتعامليها م��ن امل�ؤ�س�سات والأف� ��راد ،وبذلك
�أ�صبحت �شركة «�أج��رة موا�صالت الإم��ارات»
�أح ��دث ال�شركات امل�شغلة خل��دم��ات الأج ��رة
للركاب يف الإمارة.
ونتيجة اللتزامها يف تطبيق متطلبات تنظيم
النقل يف الإم ��ارة ،وكذلك كفاءتها يف تقدمي
اخل��دم��ة ،فقد نالت �شركة �أج ��رة موا�صالت
الإمارات �شهادة �شكر وتقدير من مركز النقل
املتكامل ال�ستجابتها الفعالة بتوفري �أجهزة
ملراكز التدريب الذكية وفق املعايري املطلوبة.

مطابقة
و�أف ��اد امل �ه�يري ،ب ��أن جميع مركبات ال�شركة
مطابقة للموا�صفات والت�شريعات املعتمدة يف
الإم��ارة ب�شكل خا�ص ويف الدولة ب�شكل عام يف
جمال نقل الركاب ب�سيارات الأجرة� ،إىل جانب
قيام امل�ؤ�س�سة بتزويدها ب�ك��ام�يرات مراقبة
داخلية ،وكادر م�ؤهل من ال�سائقني ،والذين مت
اختيارهم وتعيينهم بعناية تامة ووفق �شروط
حم��ددة من قبل مركز النقل املتكامل ،حيث
قامت موا�صالت الإمارات بتدريبهم وت�أهيلهم
للعمل يف هذا القطاع وفق متطلبات اجلهات
املخت�صة ،وذل ��ك م��ن خ�لال دورات تدريبية
متكاملة ومتخ�ص�صة يف جمال نقل الركاب.

بتحديد مركبة الأج��رة الأق��رب للمتعامل ،كما
ميكن طلب اخلدمة من خالل التطبيق الذكي
الذي طرحه مركز النقل املتكامل التابع لدائرة
النقل ب�أبوظبي ،وال��ذي يتيح للجمهور حجز
م��رك�ب��ات الأج� ��رة ع�بر الأج �ه��زة ال��ذك�ي��ة دون
احلاجة للتحدث ملوظف خدمة االت�صال ،ما
ي�سهم يف توفري الوقت واجلهد.
�إذ �سيتمكن املتعامل م��ن طلب مركبة �أج��رة
بكل �سهولة ب�ضغطة زر يتم خاللها حتديد
موقعه ع�بر نظم املعلومات اجلغرافية GPS
دون احلاجة لكتابة �أي تفا�صيل �أو بيانات ،ويتم
حتديد املركبة الأق��رب �إليه ،و�إعالمه بر�سالة
ن�صية ق�صرية برقم مركبة الأجرة ،ومعلومات
االت�صال اخلا�صة بال�سائق ،وامل��وع��د املتوقع
لو�صول املركبة ،كما ميكن للمتعامل �أي�ض ًا �إلغاء
احلجز من خالل التطبيق ذاته دون احت�ساب
�أية ر�سوم على الإلغاء.

2018

قال وليد �سامل املهريي ،املدير التنفيذي لدائرة النقل والت�أجري مبوا�صالت الإمارات،
�إن خدمات �شركة �أجرة موا�صالت الإمارات �شهدت منو ًا قيا�سي ًا يف حجم الأ�سطول
واخلدمات منذ انطالقها يف �إمارة �أبوظبي ،لت�صل عدد رحالتها �إىل نحو ن�صف مليون
رحلة تقريب ًا ،بالربع الرابع من العام املا�ضي .2017
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تعاون وتفاهم

لدعم واحتضان مبدعي المؤسسة
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اتفاقية شراكة مع مؤسسة محمد بن راشد
لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

العدد
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و ّقعت موا�صالت الإم ��ارات اتفاقية �شراكة مع
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة� ،إح��دى م�ؤ�س�سات اقت�صادية دبي،
تن�ص على احت�ضان ودعم املبدعني يف موا�صالت
الإم��ارات ،وتوفري بيئة جاذبة لأ�صحاب الأفكار
املبدعة ،وحتويلها �إىل م�شروعات ريادية ناجحة،
الأم��ر ال��ذي يعزز من م�ساهمة قطاع امل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة يف منو االقت�صاد الوطني.
و�أك ��د ال�ط��رف��ان ب�أنهما �سيتعاونان يف تطوير
وتنظيم الربامج واملبادرات الرامية �إىل تنمية
امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة يف دب��ي ،وتبادل
اخلربات والتعاون يف املجاالت العلمية والتدريبية
وامل�ه�ن�ي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة� ،إ� �ض��اف��ة �إىل ت�ع��زي��ز وع��ي
الطرفني باجلوانب الإبداعية واالبتكارية لدى
املنت�سبني يف اجلهتني ،والت�شارك يف الأن�شطة
والأفكار واملقرتحات واالبتكارات املنا�سبة.
وق��ال نائب املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة حممد بن
را��ش��د لتنمية امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة،

ومضة
ستســتفيد المشــاريع المرشــحة
مــن استشــارات تأســيس األعمال،
والمساعدة على وضع خطط العمل
ودراسات الجدوى ،إضافة إلى تقديم
الدورات التدريبيــة الالزمة في مجال
ريادة األعمال.

�سعيد امل��ري� ،إن اتفاقات ال�شراكة مع اجلهات
احلكومية املختلفة تتيح الفر�صة للم�ساهمة ب�شكل
�أكرب يف تنمية امل�شاريع الريادية ،وت�سليط ال�ضوء
على الأفكار املبتكرة ،ما يحفز ال�شباب ورواد
الأعمال على البدء مبمار�سة الن�شاط التجاري،
وتطوير امل�شاريع القائمة ل��دى البع�ض الآخ��ر
ل�ضمان ا�ستدامتها وتناف�سيتها.
و�أكد املري �أن امل�ؤ�س�سة �ستقدم اخلدمات الالزمة

للم�شاريع املر�شحة من قبل موا�صالت الإمارات،
الفت ًا �إىل �أن اخلدمات ت�شمل تقدمي ا�ست�شارات
ت�أ�سي�س الأع�م��ال ،وامل�ساعدة على و�ضع خطط
العمل ودرا� �س��ات اجل ��دوى� ،إ�ضافة �إىل تقدمي
ال� ��دورات التدريبية ال�لازم��ة يف جم��ال ري��ادة
الأعمال عن طريق �أكادميية دبي لريادة الأعمال.
م��ن جهتها ،ق��ال��ت ح�ن��ان حممد �صقر املدير
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل ��دائ ��رة اخل ��دم ��ات امل��ؤ��س���س�ي��ة يف
موا�صالت الإم� ��ارات� ،إن امل�ؤ�س�سة �أول ��ت منذ
وقت مبكر اهتمام ًا بدعم الإبداع واالبتكار ،مبا
يعك�س �إميانها التام ب ��أن الإن�سان هو امل�صدر
الأول للتنمية والتطور ،فرتجمت بدورها ر�ؤى
القيادة يف ت�أ�سي�س اقت�صاد قائم على املعرفة،
عرب ت�شجيع االبتكار والبحث والتطوير من خالل
ت�صميم حزمة من الربامج واملبادرات النوعية
التي ت�ستهدف تنمية وتعزيز ق��درات ومهارات
موظفيها يف خمتلف املجاالت ،ال�سيما يف جمال
دعم امل�شاريع واالبتكارات.

في الميدان
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مل مير وقت طويل على ا�ستحداث مركز �صف ال�سيارات وت�أجري الدراجات النارية؛ �إال �أنه �سرعان ما
�شهد خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية قفزة نوعية يف حجم �أعماله ،وت�ضاعفت عائداته كما �أ�صوله ،ال
�سيما �أ�سطوله الذي منا با�ضطراد لتلبية احتياجات املتعاملني حتى بلغ نحو  1,500مركبة متنوعة من
ال�سيارات الكهربائية والدراجات النارية التي تقدم خدماتها الآن لأكرث من  50متعام ًال..

متعامــ ً
ا ،ولديــه أســطول كبير من
ً
ً
مركبة
دراجة و50
المركبات يضم 1,450
كهربائية.
ارتفعت إيرادات المركــز من  6ماليين
درهم تقريب ًا في ســنة  2012إلى 13.4

كيف ترون بيئة العمل يف امل�ؤ�س�سة؟
بيئة العمل جاذبة ومتطورة ،وتنعك�س �إيجاب ًا
على تطوير مهارات املوظف �إذ تك�سبه املزيد
من اخل�برات من خ�لال التوا�صل امل�ستمر مع
املتعامل الداخلي واخلارجي� ،إ�ضافة �إىل روح وخ��دم��ة �صف ال�سيارات ،ويعترب م��ن املراكز
العمل اجلماعي واجلو الأ�سري الذي ي�سودها .الرائدة يف جمال النقل والت�أجري ،حيث يقوم
ب ��إدارة وت�شغيل خدمات النقل والت�أجري طويل
حبذا لو تقدمون لنا ملحة عن املركز :الأمد للعديد من امل�ؤ�س�سات وكربيات ال�شركات،
�سنة الت�أ�سي�س ،اخلدمات املقدمة ،عدد �إذ ي�ستفيد من خدماته �أكرث من  50متعام ًال،
امل��رك��ب��ات و�أن��واع��ه��ا ،وع���ددد املوظفني ومن �أهم �أن�شطة املركز نذكر ت�أجري الدراجات
وفئاتهم ،عدد العقود احلالية والعوائد النارية ،وت�أجري ال�سيارات الكهربائية ،وخدمة
�صف ال�سيارات.
املحققة خالل ال�سنة املا�ضية..
املركز هو �أحد املراكز التابعة لدائرة اخلدمات وبالعودة للما�ضي؛ ت�أ�س�س املركز بقرار املري
اللوج�ستية ،ويعنى بتقدمي خدمات النقل وت�أجري العام رقم  88لعام  2011با�سم مركز اخلدمات
الدراجات وال�سيارات الكهربائية ( )Club Carاملتنوعة بتاريخ  ،2011/11/28ومت تعديل م�سماه
مليون درهم في سنة .2016

ما �أهم املنجزات والتطورات التي حتققت
يف املركز منذ الت�أ�سي�س وحتى الآن؟
على م�ستوى العوائد؛ ارتفعت الإي��رادات من 6
ماليني دره��م تقريب ًا يف �سنة � 2012إىل 13.4
مليون دره ��م يف �سنة  2016وم��ن امل�ستهدف
ال��و��ص��ول �إىل  17مليون يف � ،2017أي حتقيق
منو ب�أكرث من  %25يف العائدات ،ع�لاو ًة على
زيادة عدد املتعاملني وتعزيز ثقتهم باخلدمات
املقدمة من قبل املركز.
من هم �أه��م متعاملي املركز ،ما طبيعة
�أعمالهم و�أماكن تواجدهم؟
يفخر امل��رك��ز ب��أن��ه يقدم خدماته ل�ع��ددٍ واف� ٍ�ر
من اجلهات وامل�ؤ�س�سات وال�شركات احلكومية
واخل��ا��ص��ة ،منها ال�شركة الكويتية للأغذية

إبريل

“نستهدف تحقيق نمو في العائدات
بأكثر من  %25في العام الحالي”

يقــدم المركــز خدماته ألكثــر من 50
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مدير مركز صف السيارات وتأجير الدراجات النارية

للتعرف على تفا�صيل جناح املركز وكيفية منو
�أعماله التقينا مديره ال�سيد خالد يو�سف الذي
حدثنا عن ب��داي��ات املركز و�آف��اق��ه امل�ستقبلية
ع�ل�او ًة على جتربته ال�شخ�صية م��ع امل�ؤ�س�سة
منذ ان�ضمامه لها قبل  15عام ًا وتدرجه يف عدد
من املواقع الوظيفية و�صو ًال �إىل اختياره لإدارة
املركز فكان بذلك جزء ًا مهم ًا من ق�صة النجاح
املتحققة..

ومضة

بقرار املدير العام رقم ( )2ل�سنة  2013بتاريخ
� 2013/01/08إىل مركز �صف ال�سيارات وت�أجري
الدراجات.
�أما عن الواقع احلايل للمركز بالأرقام؛ فلدى
املركز �أ�سطول كبري من املركبات ي�ضم 1,450
دراج� ��ة و 50م��رك�ب��ة ك�ه��رب��ائ�ي��ة ،وي�ع�م��ل لديه
 5م��وظ�ف�ين �إداري �ي��ن بينهم من�سق الت�سويق
وحما�سب و 3من من�سقي العمليات .

نبذة �شخ�صية..
�أن��ا خالد يو�سف حممد �آل علي ،متزوج
ول� ��دي � 3أب� �ن ��اء ،وق ��د ن �� �ش ��أت يف �إم� ��ارة
ال�شارقة ،وح�صلت من جامعة الإم��ارات
ع �ل��ى ب �ك��ال��وري��و���س يف �إدارة الأع��م ��ال
(ت�سويق).

في الميدان

انت�سبت ملوا�صالت الإمارات يف  2002بعد
تخرجي من اجلامعة ،وذلك حتت م�سمى
من�سق الت�سويق احلكومي ،ثم متت ترقيتي
�إىل من�سق الت�سويق واملبيعات ،وم��ن ثم
�إىل مدير حمطة ،وبعدها �إىل رئي�س ق�سم
الت�سويق واملبيعات ،ويف عام � 2013أ�صبحت
م��دي��ر م��رك��ز ��ص��ف ال �� �س �ي��ارات وت ��أج�ير
الدراجات النارية.
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العدد

(�أم ��ري� �ك ��ان ��ا) ،و��س�ل���س��ة م �ط��اع��م (ت��و��ص�ي��ل
الوجبات) يف �إم��ارة ال�شارقة ،وجمموعة بريد
الإم ��ارات (تو�صيل ط��رود بريدية) يف �إم��ارة
دبي ،وون كليك للتو�صيل (�شركة متخ�ص�صة
يف تو�صيل الطلبات) يف �إم ��ارة دب��ي ،ف�ض ًال
عن بلدية مدينة �أبوظبي (حكومة حملية)،
وهيئة ال�شارقة لال�ستثمار والتطوير (�شروق)،
وحديقة احليوانات يف ر�أ�س اخليمة (خا�ص)،
وكذلك امل�ساندة ودائرة النقل يف �أبوظبي.
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ما �أهم اجلوائز والتكرميات التي ح�صلتم
عليها ب�صفة �شخ�صية �أو ل�صالح املركز.
ح�صلنا يف امل��رك��ز ع�ل��ى ج��ائ��زة م��وا��ص�لات
االم ��ارات للريادة لعام  2017يف فئتي الوحدة
التنظيمية امل�ت�م�ي��زة يف امل �ح��ور امل ��ايل – منو
الإي ��رادات ،ف�ض ًال عن �أف�ضل وح��دة تنظيمية
بن�سبة ر�ضا املوظفني.
م��ا �أه���م التحديات ال��ت��ي تواجهكم يف
امل���ي���دان؟ وم���ا �أه���م ال��ف��ر���ص املحتملة
بر�أيكم.
البد من وج��ود التحديات يف �أي عمل جتاري،
و�أه� ��م ال�ت�ح��دي��ات ال �ت��ي ت��واج�ه�ن��ا ه��ي زي ��ادة
�أعداد املناف�سني يف ال�سوق (�أفراد – �شركات –

ومضة
زيادة أعداد المنافســين في الســوق
وصدور تشــريعات وقوانين جديدة هي
أهم التحديات التي تواجهنا.
يتبــى المركــز منهجيــة اســتثمارية
وعلمية دقيقــة في بناء خططه التي
ً
عادة ما تكــون مســتندة إلى خطط
المؤسسة ومستهدفاتها.

موردين) ،عالو ًة على �صدور ت�شريعات وقوانني
جديدة من جهات االخت�صا�ص اخلا�صة بن�شاط
ت�أجري الدراجات ذلك �أن الن�شاط مازال حديث ًا
نوع ًا ما باملقارنة مع غريه من �أن�شطة الت�أجري
املعروفة.
ما خططكم امل�ستقبلية لتطوير �أعمال
املركز وتعزيز ح�ضوره؟
يتبى املركز منهجية ا�ستثمارية وعلمية دقيقة
يف بناء خططه التي ع��ادة م��ا تكون م�ستندة
�إىل خطط امل�ؤ�س�سة وم�ستهدفاتها يف الآج��ال

ال�ق���ص�يرة وامل�ت��و��س�ط��ة وال �ب �ع �ي��دة ،وع� ��ادة ما
ت�ستهدف خططنا حتقيق جملة من الأه��داف
�أهمها:
زي ��ادة ع��دد املتعاملني م��ا ينعك�س على زي��ادة
الإيرادات والأرباح ،وتطوير العالقات معهم من
خالل بناء �شركات ا�سرتاتيجية مع اجلهات ذات
املكانة االقت�صادية املتميزة يف ال�سوق ،وتطوير
مهارات و�أداء العاملني باملركز ملواكبة متطلبات
ال�سوق من خالل دورات وبرامج ت�أهيلية متنوعة
ومتكاملة تعتمد �أف�ضل املناهج والأ�ساليب
التدريبية ،ع�لاو ًة على ا�ستخدام التطبيقات
الذكية يف اخلدمات احلالية وامل�ستقبلية ملواكبة
التطورات.
كلمة �أخرية..
�أمت �ن��ى امل��زي��د م��ن ال�ت�ط��ور
واالزده� ��ار للم�ؤ�س�سة ،و�أن
ت �ع��زز مكا�سبها وت �ظ��ل من
امل�ؤ�س�سات الرائدة واملناف�سة
يف ميادين العمل املختلفة.

Khameskk@ET.AE

ٔانشطة وفعاليات
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انتبه!!
إطارات المركبة قد تسبّب لك مخاطر جسيمة

ضمن المساعي لترسيخ مبادئ االقتصاد األخضر وخفض البصمة الكربونية في الدولة

عرض الحافلة الكهربائية في “يوم بال مركبات”
العدد
69

جت�سيد ًا لقيمها امل�ؤ�س�سية يف تر�سيخ مبادئ االقت�صاد الأخ�ضر ،وخف�ض
الب�صمة الكربونية يف الدولة؛ �شاركت موا�صالت الإمارات مببادرة «يوم
بال مركبات» �ضمن دورتها التا�سعة ،والتي تقام بتنظيم من بلدية دبي ،من
خالل ا�ستعرا�ض احلافلة املدر�سية الكهربائية التي تعد الأوىل من نوعها
على امل�ستوى الإقليمي خالل املعر�ض امل�صاحب للمبادرة.
وقال ال�سيد عارف البلو�شي مدير �إدارة الت�سويق
مبوا�صالت الإمارات� ،أن م�شاركة امل�ؤ�س�سة يف “يوم
جت�سد حر�ص امل�ؤ�س�سة وفق توجهاتها
بال مركبات” ّ
و�أهدافها اال�سرتاتيجية على اال�ستدامة البيئية
ومقت�ضياتها ،وتعزيز ممار�سات التنمية اخل�ضراء
يف جميع مبادراتها وم�شاريعها وخدماتها املقدمة،
مبا يواكب خطط ور�ؤى القيادة الر�شيدة الطموحة
لتحقيق التنمية امل�ستدامة ال�شاملة ،وخف�ض
الب�صمة الكربونية يف الدولة.
و�أو�ضح البلو�شي �أن امل�ؤ�س�سة ا�ستعر�ضت من خالل

من�صتها يف املعر�ض الإجن� ��ازات التي حققتها
موا�صالت الإم��ارات يف جمال اال�ستدامة �أهمها
احلافلة املدر�سية الكهربائية التي تعد الأوىل
م��ن نوعها على امل�ستوى الإق�ل�ي�م��ي� ،إىل جانب
عر�ض مركبة مت حتويلها للعمل بالغاز الطبيعي
من قبل مركز االحت��اد لتحويل املركبات للعمل
بالغاز الطبيعي –�أحد م��راك��ز الأع �م��ال التابعة
للم�ؤ�س�سة ،-حيث مت تعريف اجلمهور بالفوائد
البيئية واالقت�صادية لتحويل املركبات للعمل بالغاز
الطبيعي ،ومدة وتكلفة عملية التحويل� ،إ�ضافة �إىل

املوا�صفات العاملية املطبقة لتنفيذ عملية التحويل.
و�أ ّكد البلو�شي �أن م�شاركة امل�ؤ�س�سة يف املعر�ض
ح�ظ�ي��ت ب���إ���ش ��ادة م ��ن ال � ��زوار وامل �� �ش��ارك�ين،
كونها عك�ست ح��ر���ص امل�ؤ�س�سة على تعزيز
اال��س�ت��دام��ة البيئية يف ال��دول��ة ،وت��وف�ير قيمة
م�ضافة اقت�صادي ًا على امل�ستهلك ،مو�ضح ًا �أن
موا�صالت الإمارات �أطلقت �سل�سلة من امل�شاريع
امل�ستدامة منها حتويل املركبات للعمل بالغاز
الطبيعي ،وجتديد الإط��ارات ،والغ�سل اجلاف،
وتعزيز �أ�سطول مركبات امل�ؤ�س�سة بال�سيارات
الكهربائية ال�صديقة للبيئة ،وتطبيق خطط
تطوير نظام اال�ستدامة ومعايريها يف مباين
امل��ؤ��س���س��ة وم��راف�ق�ه��ا وعملياتها الت�شغيلية
والإداري � ��ة ،وغ�يره��ا م��ن امل�شاريع ال�ت��ي تلبي
طريف املعادلة بنجاح� ،أي النجاح اال�ستثماري
واال�ستدامة مع ًا.

أهم �أ�سباب احلوادث املرور ّية اخلطرة انفجار �أحد �إطارات املركبة ،ما قد ي�ؤدي �إىل خماطر
من � ّ
تطال خمتلف م�ستخدمي الطريق ،الأمر الذي يتطلب منا ح�سن اختيار الإطار من خالل تذكر
عنا�صر منها :ال�سرعة ،درجة احلرارة ،الوزن ،تاريخ ال�صنع.
�إر�شادات ل�ضمان �سالمة االطارات:
ال�سلوك ّيات اخلطرة �أثناء القيادة ،ال�سيما «التحفيط» �أو «التخمي�س» وغري ذلك
 جتنب ّ
من الأفعال املتهورة و اال�ستعرا�ضية.
 ح�سن اختيار الإطار ذي اجلودة العالية يقيك م�ساوئ الطريق ،ومينحك قيادة �آمنة.
ال�سري يف ال�شوارع ال�سو ّية ،وجتنب الطرقات غري املم ّهدة.
 احلر�ص على ّ
 عدم ترك املركبة واقفة دون حراك لفرتات طويلة ،خا�صة يف مو�سم ال�صيف حيث ترتفع
درجات احلرارة ب�شكل كبري.
بال�سرعة املحدّدة وفق اللوحات الإر�شادية على الطريق.
 احر�ص على قيادة املركبة ّ
 جت ّنب تعري�ض �إطارات املركبة لل�ضغط املفاجئ وال�شديد واخل�شن على الفرامل (الربيك).
 الفح�ص الدوري حلالة �ضغط الهواء يف �إطارات املركبة ،والت�أكد من �أنها تتفق مع املوا�صفات
واال�شرتاطات التي حددها ال�صانع ،ووفق النظام والقانون املعتمد يف هذا اجلانب.
 تذكر با�ستمرار �إر�شادات اجلهات املعن ّية ب�سالمة الإطارات وكيفية املحافظة عليها.
 احذر تعري�ض املركبة لأحمال ثقيلة ،لأنها قد ت�ؤدي لتلف الإطارات وحدوث نتائج غري �سارة.
ال�صيانة الفنية الدور ّية ال�شاملة للمركبة �أو احلافلة املدر�س ّية.
 واظب على متابعة ّ

السالمة
وقفات مع ّ

بقلم  :خميس خلفان خميس

بالساحل ّ
الشرقي
مدقق نظام اإلدارة المتكامل
ّ

تكريم

لدى تكريم الموظفين خريجي الخدمة الوطنية وفريق عمل دعم القمة العالمية للحكومات
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الجرمن“ :موظفو مواصالت اإلمارات خير
سفراء لخدمة الوطن والمواطن”
حتظى اخلدمات الفنية ب�أهمية كبرية بني حزمة اخلدمات املتنوعة التي تقدمها موا�صالت الإمارات ،حيث
�أن�ش�أت خم�سة مراكز �أعمال لتقدمي تلك اخلدمات ،ف�ض ًال عن عدد من الوحدات الفنية املتخ�ص�صة ،وذلك
ا�ستجابة خلطط امل�ؤ�س�سة ور�ؤيتها اال�سرتاتيجية التي تعترب �سوق اخلدمات الفنية (ال �سيما �صيانة املركبات
اخلفيفة و�صيانة املركبات الثقيلة) �أحد �أهم الفر�ص اال�ستثمارية الرئي�سية التي ت�سعى للتو�سع فيها..

َ
سائق ْي نقل مدرسي ألمانتهما
تكريم
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كرم ال�سيد عبداهلل بن �سويف الغفلي املدير التنفيذي لدائرة النقل املدر�سي مبوا�صالت الإمارات،
ك ًال من ال�سائق حق نواز وال�سائق �شاه جالندر – من اجلن�سية الباك�ستانية ،واللذين يعمالن �سا ِئ َق ْي
للنقل املدر�سي يف فرع امل�ؤ�س�سة بال�شارقة ،وذلك تقدير ًا لأمانتهما ومبادرتهما بت�سليم مبالغ مالية
وبطاقات م�صرفية و�أخرى ر�سمية� ،إىل اجلهات الأمنية واملخت�صة لدى عثورهما عليها.

العدد

إبريل
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ال�سائقي وح�سن
و�أعرب الغفلي عن �إ�شادته بحر�ص
ْ
ت�صرفهما ،من خالل �سرعة �إبالغ املدر�سة واجلهات
الأمنية يف ال�شارقة باملفقودات التي ح�صال عليها
ك ًال على حدة يف مكان خمتلف ،الفت ًا �إىل �أن مثل
ه��ذه امل��واق��ف الإي�ج��اب�ي��ة تعك�س امل�ستوى العايل
لأخالقيات املهنة وال�سلوك الوظيفي القومي لدى
فريق عمل موا�صالت الإمارات ،كما ويعزز من ثقة
ور�ضا املتعاملني و�أولياء الأمور عن اخلدمات التي
تقدمها امل�ؤ�س�سة ،خا�صة يف جمال النقل املدر�سي؛
حيث �إن �سائقي احلافالت املدر�سية م�ؤمتنني على
�سالمة �أبنائنا الطلبة و�أمنهم ،خالل عملية نقلهم
ب�شكل يومي من البيت و�إىل املدر�سة وبالعك�س.
و�أكد املدير التنفيذي لدائرة النقل املدر�سي خالل
التكرمي ال ��ذي ح�ضره ال�سيد جا�سم امل��رزوق��ي

م��دي��ر م��رك��ز امل��وا� �ص�لات امل��در��س�ي��ة احلكومية،
وال�سيد عدنان ال��زرع��وين مدير ف��رع املوا�صالت
املدر�سية بال�شارقة� ،أن الأم��ان��ة الوظيفية لدى
املوظف هي خلق من �أخ�لاق الدين ،وجزء �أ�صيل
م��ن �أخ�لاق�ي��ات املهنة ،الف�ت� ًا �إىل �أن موا�صالت
الإم��ارات تعتز باملوظفني الذين يعك�سون ال�صورة
امل�ش ّرفة للم�ؤ�س�سة من خالل �أمانتهم الوظيفية،
وح�سن ت�صرفهم مع �أف��راد املجتمع ،م�شري ًا �إىل
�أن موا�صالت الإمارات حتر�ص على تكرمي وتقدير
ه� ��ؤالء امل��وظ�ف�ين لتحفيزهم ،ول�ي�ك��ون��وا ال�ق��دوة
احل�سنة لزمالئهم.
ً
ً
و�أ�ضاف ،ب�أن امل�ؤ�س�سة قد كرمت م�سبقا عددا من
موظفيها الذين �شهدت لهم مواقفهم ب�أمانتهم
وح�سن تعاملهم مع خمتلف امل��واق��ف املجتمعية،

كان من بينهم �أحد فنيي امل�ؤ�س�سة الذي عرث على
م�ف�ق��ودات ت�ق��در قيمتها مبليون دره ��م ك��ان��ت يف
مركبة �أحد املتعاملني و�سرعان ما قام بت�سليمها
للمعنيني.
وق��د وجهت �إدارة امل��در��س��ة التي مت العثور على
املبلغ املايل فيها وكذلك �صاحب املحفظة ر�سائل
�إىل �إدارة فرع ال�شارقة قدما من خاللها ال�شكر
لل�سائقي لأمانتهما ،وم��ن جهتهما،
وال�ع��رف��ان
ْ
�أعرب ال�سائقان عن اعتزازهما بهذا التكرمي من
موا�صالت الإمارات والذي يعرب عن مدى اهتمام
امل�ؤ�س�سة بتعزيز القيم املهنية القومية ،وتقديرها
لكوادرها الوظيفية من خمتلف الفئات الوظيفية،
م��ا ي�شكل داف �ع � ًا لهم نحو امل��زي��د م��ن الإنتاجية
والعطاء لهذا الوطن املعطاء.

2018

�أ ّك��د �سعادة حممد عبداهلل اجلرمن مدير عام
موا�صالت الإم��ارات �أن مبادرة اخلدمة الوطنية
ال �ت��ي تتب ّناها ح�ك��وم��ة دول ��ة الإم � ��ارات ه��ي من
امل �ب��ادرات ال��رائ��دة والنوعية التي ت�ؤكد اهتمام
ال�ق�ي��ادة ب��أب�ن��اء وب �ن��ات ال��وط��ن ،وحر�صها على
حت�صينهم وت�سليحهم بالعلم واملعرفة وال�شجاعة
والإقدام ،للم�ساهمة يف حماية الوطن والذود عن
غال ونفي�س.
مكت�سباته ومنجزاته بكل ٍ
ج��اء ذل��ك خ�لال احل�ف��ل ال ��ذي نظمته موا�صالت
الإمارات يف مبنى الإدارة العامة بدبي لتكرمي  9من
موظفي امل�ؤ�س�سة من خريجي الدفعتني اخلام�سة
وال�سابعة من برنامج اخلدمة الوطنية ،والذين ل ّبوا
ن��داء الوطن و�أدّوا ال��واج��ب ب�شكل م�شرف يج�سد
والءهم ووفاءهم وانتماءهم �إىل هذه الأر�ض الغالية.
وق��ال اجلرمن يف كلمته ل��دى افتتاح احلفل الذي
ح�ضره امل ��دراء التنفيذيون ولفيف م��ن املوظفني

واملوظفات�" :إن موا�صالت الإمارات تفتخر مبوظفيها
خريجي اخلدمة الوطنية ،وحتر�ص على تكرميهم
على ت�أديتهم واجباتهم الوطنية ،ونحن نعتربهم
قدوة ومثا ًال يف العطاء واجلدية واالن�ضباط".
و�أك��د مدير عام موا�صالت الإم��ارات �إن اخلريجني
�سيوا�صلون تطبيق وجت�سيد مبادئ االلتزام املهني
والوظيفي يف العمل ،واحلر�ص على اح�ترام الوقت
والعمل اجلماعي ،والتعامل ال�صحيح والالئق مع
خمتلف ال�شخ�صيات التي يتعاملون معها ،وهي قيم
�سامية تتجلى يف ر�ؤية موا�صالت الإمارات ور�سالتها.
وه ّن�أ اجلرمن املوظفني اخلريجني ،ورحب بعودتهم
جم��دد ًا �إىل ميدان العمل الوظيفي وهم على �أعلى
م�ستويات احلما�س والإيجابية وال�شغف ملوا�صلة رحلة
رد اجلميل للوطن ،عرب الوفاء بالتزاماتهم الوظيفية
املختلفة ،ك ًال ح�سب اخت�صا�صه وموقع عمله.
كما �شهد احلفل تكرمي فريق عمل الدعم اللوج�ستي

امل�شرف على توفري خدمات النقل ل�ضيوف القمة
العاملية للحكومات  2018والتي عقدت �أعمالها بدبي يف
فرباير املا�ضي ،حيث �أ�شاد اجلرمن ب�أدائهم املتميز
م��ن حيث التخطيط والتنفيذ وامل�ث��اب��رة واملتابعة،
والذي يتواءم مع ا�سم ومكانة هذا احلدث املهم.
و�أ�شار �إىل �أن خريجي اخلدمة الوطنية وفريق دعم
القمة احلكومية يعتربون خري �سفراء ملوا�صالت
الإمارات يف خدمة الوطن واملواطن ،فهم مل يتوانوا
�أبد ًا عن رفع ا�سم دولة الإمارات يف خمتلف املحافل
وامليادين.
كما �شمل احلفل تكرمي املهند�س ماهر ال�سيد علي
مدير مركز االحت��اد لتحويل املركبات للعمل بالغاز
الطبيعي وذلك النتهاء فرتة عمله يف امل�ؤ�س�سة والتي
امتدت لنحو  24عام ًا ،بذل خاللها جهود ًا ا�ستثنائية
ومتميزة �ساهمت يف تطوير العمل الفني ،وحتقيق
نتائج مالية نوعية ملوا�صالت الإمارات.

بادرا بتسليم مبالغ مالية وبطاقات مصرفية عثرا عليها في حرم المدرسة

إنجازات ونجاحات
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في فئتي “القائد الناجح” و”المؤسسة المتميزة في األعمال”

جائزتان من االتحاد العالمي لألعمال لعام 2017
فازت موا�صالت الإمارات ،بجائزة االحتاد العاملي للأعمال  BIZZللعام  ،2017وذلك
عن فئتي «امل�ؤ�س�سة املتميزة يف الأعمال» ،و»القائد الناجح يف جمال متيز الأعمال»،
حيث تعد اجلائزة واحدة من �أرقى اجلوائز العاملية يف جمال الأعمال والتي مينحها
االحتاد العاملي للأعمال ومقره مدينة هيو�سنت الأمريكية.

ال تقتصر غايات المؤسسة على تحقيق
األهــداف االســتثمارية وحســب ،وإنما

العدد

واالستثمار في اإلبداع واالبتكار وتوظيف
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ذلك فــي مجــال إســعاد المتعاملين
والشركاء والموظفين والمجتمع.

العاملي للأعمال ،وح�صولها على جائزة االحتاد
العاملي ل�ل�أع�م��ال ع��ن فئتي "القائد الناجح"
و"امل�ؤ�س�سة املتميزة يف الأعمال" يعك�س احليوية
اال�ستثمارية التي ت�شهدها امل�ؤ�س�سة وتنامي
ال �ق��درات التناف�سية ال�ت��ي تتمتع بها باقات
خ��دم��ات�ه��ا امل�ق��دم��ة ملختلف ف �ئ��ات املتعاملني
وامل�ستفيدين ،وي�شكل يف الوقت نف�سه برهان ًا
على جناح التكامل بني كوادر امل�ؤ�س�سة والإدارة
العليا يف �صياغة وت�ط��وي��ر ال��ر�ؤي��ة والر�سالة
وال�سيا�سات املو�ضوعة ملوا�صالت الإمارات وفق

�أهداف طموحة وواعدة.
و�أ ّك��د اجلرمن �أن موا�صالت الإم��ارات مت�ضي
بثبات وبنجاح يف تقدمي خدمات رائدة ومتميزة
ومتطورة وف��ق �أع�ل��ى املمار�سات العاملية ،مبا
ين�سجم م��ع ت��وج�ه��ات التنمية ال�شاملة التي
ت�شهدها الدولة يف كافة القطاعات ،ويف خمتلف
مناطق ال��دول��ة ،وه ��ذا م��ا �أ�سهم يف االرت�ق��اء
النوعي بخدمات امل�ؤ�س�سة وح�صولها على ثقة
املتعاملني وو�صولها �إىل م�ستوى ال�سعادة والر�ضا
لديهم.

فازت موا�صالت الإمارات بجائزة دبي للنقل امل�ستدام يف دورتها العا�شرة ،والتي
تنظمها هيئة الطرق واملوا�صالت برعاية �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد
�آل مكتوم ،ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي ،حيث نالت املركز الثاين يف فئة
احلفاظ على البيئة عن م�شروعها الرائد اخلا�ص بتحويل حافالت الديزل للعمل
بالغاز طبيعي.
وق��ام �سمو ال�شيخ �أح�م��د ب��ن حممد ب��ن را�شد
�آل مكتوم رئي�س م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل
مكتوم للمعرفة ،بتقدمي درع اجلائزة �إىل �سعادة
حممد عبد اهلل اجلرمن مدير عام موا�صالت
الإمارات ،بح�ضور �سعادة املهند�س مطر الطاير
املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين يف هيئة
الطرق واملوا�صالت ،ولفيف من كبار امل�س�ؤولني
وم��دي��ري امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة من
�أن�ح��اء دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة كافة،
وذلك يف مركز دبي التجاري العاملي.
و�أع ��رب اجل��رم��ن ع��ن اع �ت��زازه و�سعادته لفوز
موا�صالت الإم ��ارات باجلائزة للمرة العا�شرة
على التوايل ،ما يعك�س التزام امل�ؤ�س�سة بتعزيز
ممار�سات التنمية اخل�ضراء وم�ساعي احلفاظ
على البيئة ،وتبني امل�شاريع واملبادرات الرامية

ومضة
الجرمن“ :المشــروع الفائز يعد األول من
نوعه على المستوى اإلقليمي”.

�إىل الأخذ باالعتبارات البيئية ،مبا يتما�شى مع
توجهات القيادة الر�شيدة يف حتقيق التنمية
امل�ستدامة واال�ستجابة ال�ستحقاقات مبادرة
االقت�صاد الأخ�ضر ،ور�ؤية الدولة الطموحة يف �أن
ن�صبح من �أف�ضل دول العامل بحلول عام .2021
وعن امل�شروع الفائز؛ قال اجلرمن� :إن م�شروع
حتويل حافالت الديزل للعمل بالغاز الطبيعي
امل�ضغوط يعد الأول م��ن ن��وع��ه على امل�ستوى
الإق�ل�ي�م��ي ،ال �سيما �أن ��ه م���ش��روع متخ�ص�ص
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ومعتمد ومتطابق م��ع املوا�صفات العاملية يف
جميع �أنحاء العامل ،حيث تتلخّ �ص الفكرة يف
حتويل احلافالت العاملة بالديزل للعمل بنظام
الوقود املزدوج �أي الديزل والغاز الطبيعي مع ًا،
بهدف تخفي�ض تكاليف ال��وق��ود يف امل�ؤ�س�سة
بن�سبة  ٪25كحد �أدنى ،وكذلك خف�ض انبعاثات
الكربون بن�سبة  KM/CO2. 96يف ال�سنة الأوىل
من التنفيذ ،معتمدين بذلك على تقنيات خا�صة
مت ابتكارها من قبل فريق عمل امل�ؤ�س�سة كي ال
ت�ؤثر على املحرك �أو الأداء الفني للمركبة.
و�أ�شاد اجلرمن بجهود حكومة دبي ممثلة بهيئة
الطرق واملوا�صالت ،يف جمال تعزيز اال�ستدامة
ع�بر تطوير و�سائل النقل اجلماعي وتر�سيخ
ثقافتها بني عموم امل�ستفيدين ،و�سعيها لإطالق
امل�شاريع واملبادرات املختلفة للو�صول �إىل بيئة
مثالية ومتطورة للنقل امل�ستدام يف الدولة ب�شكل
خا�ص ويف املنطقة ب�شكل عام ،مهنئ ًا الهيئة على
النجاح امل�ستمر للجائزة واحت�ضانها وتكرميها
ملجموعة م��ن اجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة واخل��ا��ص��ة
الفائزة والتي تتميز بريادتها يف قطاع النقل
امل�ستدام يف الدولة.

إبريل

تترافــق مع تبنــي أفضل الممارســات

الفوز بجائزة دبي
للنقل المستدام للمرة
العاشرة على التوالي

2018

وق ��د ت�سلم ��س�ع��ادة حم�م��د ع �ب��داهلل اجل��رم��ن
مدير عام موا�صالت الإم��ارات� ،شهادتي الفوز
باجلائزتني من قبل حنان �صقر املدير التنفيذي
لدائرة اخلدمات امل�ؤ�س�سية ،حيث �أعرب �سعادته
عن �سروره لفوز امل�ؤ�س�سة بهذه اجلائزة املرموقة
والتي تنعك�س ب�شكل �إيجابي يف ح�صولها على
االع�ت�راف العاملي للأعمال ،باعتبارها ثمرة
جهود �أعمال امل�ؤ�س�سة و�أن�شطتها يف قطاع النقل
والت�أجري واخلدمات الفنية ،وجناحها يف الدمج
بني الأه ��داف اال�ستثمارية والأه ��داف البيئية
واملجتمعية ،م�ؤكد ًا �أن غايات امل�ؤ�س�سة ال تقت�صر
على حتقيق الأهداف اال�ستثمارية وح�سب ،و�إمنا
ترتافق مع تبني �أف�ضل املمار�سات واال�ستثمار
يف الإب ��داع واالبتكار وتوظيف ذل��ك يف جمال
�إ�سعاد املتعاملني وال�شركاء واملوظفني واملجتمع،
مبا ي�ؤكد التزام موا�صالت الإم��ارات على بذل
جهودها لتحقيق تطلعات ال�ق�ي��ادة الر�شيدة
وتوجهات الدولة و�صو ًال �إىل ر�ؤية الإمارات .2021
و�أو� �ض��ح اجل��رم��ن �أن نيل امل�ؤ�س�سة االع�تراف

ومضة

عن مشروع تحويل حافالت
الديزل للعمل بالغاز الطبيعي
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تثمين ًا لجهود المؤسسة في تطبيق الممارسات المجتمعية

بعد اجتياز عمليات التدقيق الخارجي بنجاح

الفوز بجائزة “راكز” لتميز األعمال عن فئة
“أفضل ممارسات المسؤولية المجتمعية”

تجديد شهادة االعتماد من مركز
أبوظبي للسالمة والصحة المهنية

فازت موا�صالت الإمارات بجائزة راكز لتميز الأعمال  2017والتي متنحها حكومة
ر�أ�س اخليمة من خالل هيئة مناطق ر�أ�س اخليمة االقت�صادية (راكز) ودائرة
التنمية االقت�صادية يف ر�أ�س اخليمة ،حيث فازت امل�ؤ�س�سة يف فئة «�أف�ضل ممار�سات
امل�س�ؤولية املجتمعية».

متكنت موا�صالت الإمارات من جتديد �شهادة االعتماد املمنوحة لها من قبل مركز
�أبوظبي لل�سالمة وال�صحة املهنية (�أو�شاد) وبتخويل من دائرة النقل ،وذلك لثالث
�سنوات قادمة بعد ا�ستيفائها جلميع ا�شرتاطات املركز ،ال �سيما تقدمي تقارير الأداء
واحلوادث والتدقيق اخلارجي.

العدد
69

والمؤسســات التــي تعمــل علــى
تطبيق ممارسات المسؤولية المجتمعية
في كل ما يتعلق بالمجتمع والبيئة.

دورتها الرابعة تثمين ًا جلهودها يف تطبيق املمار�سات
املجتمعية وحتقيق الر�سالة االجتماعية التي حتملها
على عاتقها.
و�أعرب �سعادة حممد عبداهلل اجلرمن مدير عام
موا�صالت الإم� ��ارات ع��ن ��س��روره بفوز امل�ؤ�س�سة
بهذه اجلائزة النوعية م�شري ًا �إىل �أن هذا الإجناز
يعد ثمرة جهود حثيثة يبذلها فريق عمل امل�ؤ�س�سة
يف جمال اال�ستدامة وامل�س�ؤولية االجتماعية جتاه

�أف�ضل املمار�سات العاملية يف هذا املجال".
و�أ� �ض��اف اجل��رم��ن" :نعتز بالثقة امل�ستمرة التي
منحتها دائ ��رة النقل ب�أبوظبي –ب�صفتها اجلهة
املنظمة للقطاع -ال �سيما �أن امل�ؤ�س�سة �أ�ضحت
اليوم من كربيات اجلهات امل��زودة خلدمات النقل
وال�ت��أج�ير يف الإم� ��ارة ،وال �شك �أن ه��ذه ال�شهادة
ومثيالتها من ال�شهادات املعنية بجوانب ال�سالمة
واجل� ��ودة متثل دل�ي� ً
لا �إ��ض��اف�ي� ًا على م��دى ال�ت��زام
امل�ؤ�س�سة بهذه القيم".
ووجه اجلرمن �شكره �إىل فريق العمل امل�شرف على
جتديد هاتني ال�شهادتني ،م��ؤك��د ًا �ضرورة امل�ضي
ق��دم � ًا يف تطوير الأن�ظ�م��ة والإج� � ��راءات لرت�سيخ

إبريل

تُــمــنــح

الــجــائــــــــزة

للشــركات

البيئة واملجتمع.
و�أك��د �سعادته �أن ممار�سات امل�س�ؤولية املجتمعية
يف امل�ؤ�س�سة تندرج �ضمن �إدراك�ه��ا التام ب�ضرورة
�أن تكون �شريك ًا دائم ًا وم�ستمر ًا ي�سهم ب�شكل فاعل
يف تنمية وا�ستدامة املجتمع على ال�صعيد البيئي
واالجتماعي واملهني والوطني.
ولفت �إىل �أن مفهوم امل�س�ؤولية االجتماعية جزء
�أ�صيل و�أ�سا�سي من ا�سرتاتيجيات وخطط موا�صالت
الإم� ��ارات وال يقل �أهمية ع��ن حر�صها يف تعزيز
ريادتها يف جمال املوا�صالت واخلدمات امل�ستدامة،
حيث مت ت�ضمني امل�س�ؤولية االجتماعية ومبادئها يف
خطتها اال�سرتاتيجية و�أهدافها وقيمها امل�ؤ�س�سية
مبا من �ش�أنه تعزيز رفاهية املجتمع وحت�سني معي�شة
الأف ��راد واحلفاظ على امل��وارد الطبيعية للأجيال
القادمة.

2018

وق��د �سلم ال�شيخ �أحمد بن �صقر القا�سمي رئي�س
دائ��رة اجلمارك رئي�س جمل�س �إدارة هيئة مناطق
ر�أ���س اخليمة االقت�صادية "راكز " ،يرافقه ال�شيخ
حممد ب��ن ك��اي��د القا�سمي رئي�س دائ ��رة التنمية
االقت�صادية بر�أ�س اخليمة درع اجلائزة لفريق عمل
امل�ؤ�س�سة خالل احتفالية بفندق ريكزو�س باب البحر
يف �إمارة ر�أ�س اخليمة.
ُوتنــح هــذه اجلائــزة لل�شــركات وامل�ؤ�س�ســات التــي
تعمــل علــى تطبيق ممار�سات امل�س�ؤولية املجتمعية
يف ك��ل م��ا يتعلق ب��امل�ج�ت�م��ع وال �ب �ي �ئ��ة ،ك�م��ا متنح
اجلائزة لل�شركات �صاحبة �أكرب ت�أثري ،ويف الوقت
نف�سه و�صلت �إىل مرحلة التميز يف جميع جوانب
م�شاريعها ،وذلك من حيث ابتكارها ومدى التزام
موظفيها وتركيزها على عمالئها لدفع عجلة منوها،
بالإ�ضافة �إىل ريادتها ،و�أدائها املايل.
وج��اء ف��وز موا�صالت الإم ��ارات بهذه اجل��ائ��زة يف

ومضة

وق ��ام ��س�ع��ادة حممد ع �ب��داهلل اجل��رم��ن م��دي��ر عام
امل�ؤ�س�سة؛ با�ستالم �شهادة االعتماد �إ�ضاف ًة �إىل �شهادة
نظام ال�سالمة املرورية على الطرق ()ISO 39001:2012
التي قامت امل�ؤ�س�سة بتجديدها نهاية العام املا�ضي مع
املعهد الربيطاين للموا�صفات ( ،)BSIحيث قامت
بت�سليمها ال�سيدة حنان حممد �صقر املدير التنفيذي
لدائرة اخلدمات امل�ؤ�س�سية ،وبح�ضور كل من خالد
�شكر مدير �إدارة البيئة وال�سالمة وال�صحة املهنية،
وع�ب��داهلل حممد مدير �إدارة االت�صال احلكومي،
وعدد من موظفي ال�سالمة والبيئة.
وقال �سعادته لدى ت�سلمه ال�شهادتني يف مبنى الإدارة
العامة للم�ؤ�س�سة�" :إن متكن موا�صالت الإمارات من
جتديد ه��ذه ال�شهادة ي�ؤكد االهتمام البالغ الذي
توليه �إزاء تنفيذ الإج ��راءات التطويرية وااللتزام
الدقيق مبتطلباتها وتطبيق املبادرات النوعية بهدف
تعزيز مفاهيم ال�سالمة وال�صحة املهنية واتباع

ال�سالمة وال�صحة املهنية واحلفاظ على البيئة من
خالل التطبيق الدقيق للمعايري الإر�شادية الالزمة
لتجديد ال�شهادة.
م��ن جهتها ،ق��ال��ت ح�ن��ان �صقر امل��دي��ر التنفيذي
لدائرة اخلدمات امل�ؤ�س�سية ب��أن جناح موا�صالت
الإم��ارات يف جتديد ال�شهادة جاء نتيجة مواظبتها
على االلتزام ب�إر�سال تقارير الأداء ربع ال�سنوية وفق
التواريخ املحددة ،وااللتزام بالإبالغ عن احلوادث
البليغة والتحقيق فيها وف��ق الأ� �ص��ول ،واالل�ت��زام
بتنفيذ التدقيق اخلارجي (تدقيق الطرف الثالث)
على تطبيق نظام مركز �أبوظبي لل�سالمة وال�صحة
املهنية ،وكذلك التوا�صل واالجتماعات امل�ستمرة
مع ممثلي دائرة النقل فيما يخ�ص �أمور ال�سالمة
واحلوادث والت�شريعات اجلديدة.
و�أ�ضافت �أن الإجناز الذي حتقق من خالل م�شروع
تقييم خماطر خطوط ال�سري لإمارة �أبوظبي والذي
مت عر�ضه على الإدارة العليا للدائرة ،قد �أ�سهم
ب�شكل كبري يف تقدمي �صورة �إيجابية عن امل�ؤ�س�سة،
وعن التح�سني امل�ستمر الذي طر�أ على نظام ال�سالمة
وال�صحة املهنية فيها ،و�أبرز جهودها لإدارة وتقليل
م�ستوى املخاطر امل�صاحبة لأن�شطتها وخدماتها.
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وتسجيل حقوق الملكية
الفكرية لـ 5مصنفات مبتكرة
وعالمتين تجاريتين

للعام السادس
على التوالي

إنجازات ونجاحات
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نيل عالمة
غرفة دبي
للمسؤولية
االجتماعية

9
جوائز

محلية وعالمية
خالل عام 2017

نالت موا�صالت الإمارات ،امل�ؤ�س�سة احلكومية الرائدة يف قطاع النقل والت�أجري
واخلدمات الفنية واللوج�ستية؛ عالمة غرفة دبي للم�س�ؤولية االجتماعية
للم�ؤ�س�سات للعام ال�ساد�س على التوايل ،وذلك خالل احلفل الذي نظمته غرفة دبي
مبقرها ،ومت خالله تتويج الفائزين باجلائزة والذين �أبرزوا ريادتهم يف جمال
امل�س�ؤولية املجتمعية للم�ؤ�س�سات واال�ستدامة يف ن�شاطاتها و�أماكن عملها.

العدد

ألن تكون النموذج األفضل في مجال

69

المسؤولية المجتمعية وفي مختلف فئاتها
وجوانبها لتوسيع شريحة المستفيدين من
أنشطة وخدمات المؤسسة”.

�إىل جانب االن �خ��راط بعمق لتلبية االحتياجات
املجتمعية ،والعمل امل�شرتك والوثيق مع اجلهات
احلكومية االحتادية واملحلية� ،إىل جانب ال�شركاء
يف القطاعات اخلا�صة والأهلية ،م�ؤكدة �أنه بف�ضل
هذه املمار�سات ظفرت امل�ؤ�س�سة بجوائز مرموقة يف
جماالت امل�س�ؤولية املجتمعية ،لتثبت ريادتها يف هذا
اجلانب املهم.
و�أ��ض��اف��ت �أن موا�صالت الإم� ��ارات ت�سعى لتكون

و�أف��ادت حنان حممد �صقر املدير التنفيذي لدائرة
اخل��دم��ات امل�ؤ�س�سية يف موا�صالت الإم ��ارات ،ب�أن
امل�ؤ�س�سة اعتمدت يف خطتها ع ��دد ًا م��ن الأه ��داف
اال�سرتاتيجية التي ت�سهم يف حتقيق التميز يف الأداء
لدى تقدمي اخلدمات وحتقق للم�ؤ�س�سة التفوق على
مناف�سيها م�شرية �إىل �أن تلك الأه��داف تنبثق من
توجهات احلكومة االحتادية ور�ؤية قيادتنا الر�شيدة
يف �أن تكون الدولة حمل ال�صدارة يف املحافل كافة.
ولفتت �إىل �أن موا�صالت الإمارات تعترب �إحدى �أكرب
امل�ؤ�س�سات احلكومية يف ال��دول��ة يف حجم �أعمالها
وخدماتها التي ت�صل �إىل  8خ��دم��ات رئي�سية و26
خدمة فرعية ،ومتعامليها الذين بلغوا  1,360متعام ًال
من غري الأفراد ،وعدد العاملني حتت مظلتها والذين

ومضة
حنان صقر“ :إن التزام الموظفين بالخطة
االستراتيجية

واألنظمة

والتشريعات

المحددة ،وعملهم بانسجام وبروح الفريق
الواحد ،أسهم في تحقيق التميز والفوز
بهذه الجوائز وغيرها”.

ناهزوا  23,700موظف ًا وموظفة� ،إال �أن التزام املوظفني
ب��اخل�ط��ة اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة والأن �ظ �م��ة والت�شريعات
املحددة ،وعملهم بان�سجام وب��روح الفريق الواحد،
�أ�سهم يف حتقيق التميز والفوز بهذه اجلوائز وغريها

طوال م�سريتها التي متتد لأكرث من  36عام ًا.
كما ُ�س ِّجلت حقوق امللكية الفكرية لـ 5م�صنفات
مبتكرة خالل عام  2017وهي نظام الإدارة املتكامل
لإدارة البيئة وال�سالمة وال�صحة املهنية ،ومناهج
التدريب اخلا�صة ب�سائقي وم�شريف النقل املدر�سي،
ونظام عمليات معهد موا�صالت الإم��ارات لل�سياقة،
والربنامج التدريبي املتخ�ص�ص لفنيي امل�ساعدة على
الطريق� ،إ�ضافة �إىل ت�سجيل حقوق امللكية الفكرية
ل�شخ�صيات ال�سالمة الكرتونية ،كما مت اعتماد
ت�سجيل عالمتني جت��اري�ت�ين م��ن وزارة االقت�صاد
وهما العالمة التجارية ملعهد موا�صالت الإم��ارات
لل�سياقة ،ومركز االحت��اد لتحويل املركبات للعمل
بالغاز الطبيعي.

إبريل

حنان صقر“ :تسعى مواصالت اإلمارات

النموذج الأف�ضل يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية ويف
خمتلف فئاتها وجوانبها لتو�سيع �شريحة امل�ستفيدين
من �أن�شطة وخدمات امل�ؤ�س�سة ،من خالل التزامها
امل�ستمر ب�أهدافها الوطنية نحو خدمة املجتمع ،عرب
الريادة يف تقدمي اخلدمات املجتمعية ،والعناية
باملوظفني واملحافظة على البيئة وتعزيز ال�سالمة.
يذكر �أن موا�صالت الإمارات حازت على العديد من
اجلوائز يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية منها جائزة
راكز لتميز الأعمال  2017والتي متنحها حكومة
ر�أ�س اخليمة من خالل هيئة مناطق ر�أ�س اخليمة
االقت�صادية (راك��ز) ودائ��رة التنمية االقت�صادية
يف ر�أ� ��س اخل�ي�م��ة ،حيث ف ��ازت امل�ؤ�س�سة يف فئة
�أف�ضل ممار�سات امل�س�ؤولية املجتمعية ،كما فازت
امل�ؤ�س�سة باجلائزة العربية للم�س�ؤولية االجتماعية
للم�ؤ�س�سات حيث ح�صدت امل�ؤ�س�سة املركز الأول يف
فئة ال�شراكات والتعاون وجائزة الو�صيف الأول يف
فئة القطاع العام احلكومي يف الدورة التا�سعة من
اجلائزة ،وغريها من اجلوائز املرموقة.

ا�ستحقت موا�صالت الإمارات الفوز بت�سعة جوائز حملية و�إقليمة وعاملية خالل
عام  ،2017وذلك نتيجة للجهود املبذولة يف تطبيق ممار�سات مبتكرة ورائدة حملي ًا
وعاملي ًا يف جمال عملها مبا ي�سهم يف حتقيق الأهداف والغايات اال�سرتاتيجية
املعتمدة يف خطتها ،وتطبيق الأنظمة والت�شريعات املنظمة لقطاع النقل واملوا�صالت
يف خدماتها املقدمة ل�شريحة وا�سعة من املتعاملني داخل الدولة وخارجها.

2018

وبهذه املنا�سبة؛ �أ�شارت حنان حممد �صقر املدير
التنفيذي لدائرة اخلدمات امل�ؤ�س�سية مبوا�صالت
الإم � ��ارات� ،إىل �أن ف��وز امل�ؤ�س�سة ونيلها هذه
ال�شهادة ي�ضاف �إىل �سجل اجلوائز وال�شهادات
ال�ت��ي ا�ستحقتها م��وا��ص�لات الإم� ��ارات يف هذا
اجلانب حملي ًا و�إقليمي ًا وعاملي ًا ،وذلك ي�ؤكد �أن
موا�صالت الإمارات ا�ستطاعت �أن توطد مكانتها
على خريطة امل�س�ؤولية املجتمعية يف الدولة ،عرب
م�سرية طويلة وزاخرة من املمار�سات املجتمعية
امل�ستدامة ،ف�أ�صبحت تت�صدر مكانة متقدمة
على �صعيد الإجن��ازات املجتمعية البيئية ،وذلك
نتيجة �إميانها ب�أهمية تلك الربامج واملمار�سات،
حيث حتر�ص امل�ؤ�س�سة على تبني هذا النوع من
امل �ب��ادرات ،لبناء املجتمعات وحتقيق التكامل
والتكافل املجتمعي بينها.
و�أ� �ش��ارت �صقر� ،أن �سمعة موا�صالت الإم ��ارات
الرفيعة يف جماالت امل�س�ؤولية املجتمعية قامت على
عدد من ال�سيا�سات واملمار�سات املهنية امل�س�ؤولة،

ومضة

35

رواد التميز
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“المستويات المرتفعة لرضا
المتعاملين هي أهم تكريم”
بد�أت عالقته مع موا�صالت الإمارات متعام ًال قبل �أن ين�ضم �إىل �أ�سرتها منذ عدة
لواحدة من �أحدث وحداتها الفنية ،ناق ًال معه
�سنوات ،و�سرعان ما �أ�صبح مدير ًا
ٍ
خرباته املهنية والعلمية املتنوعة واملمتدة يف جمال الهند�سة امليكانيكية و�صيانة
وتوجها علمي ًا
ال�سيارات و�إدارة الأ�ساطيل ،والتي بد�أها عملي ًا منذ �أيام طفولته،
ّ
بالدرا�سة التخ�ص�صية ،ثم مهني ًا بالعمل لدى كربيات امل�ؤ�س�سات يف الدولة..

مــدى محبــة الموظفين للمؤسســة
وإحساسهم بمشــاعر االنتماء للعائلة
الكبيرة ولألب والقدوة.

املوا�صالت" ،لأنه ي�شري �إىل مدى حمبة املوظفني
للم�ؤ�س�سة و�إح�سا�سهم مب�شاعر االنتماء للعائلة
الكبرية وللأب والقدوة.

حبذا لو تقدمون لنا ملحة عن الوحدة:
�سنة ال��ت���أ���س��ي�����س ،اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة،
ال��ت��ج��ه��ي��زات امل��ت��وف��رة ،ع���دد عمليات
ال�صيانة التي مت تقدميها..
مل مي�ض على افتتاح الوحدة وقت طويل� ،إذا
�أنها با�شرت تقدمي خدماتها يف يوليو من العام
كيف ترون بيئة العمل يف امل�ؤ�س�سة؟
�س�أخت�صر الإجابة بتعبري قريب على قلبي ،مل  ،2016وذلك يف املنطقة ال�صناعية  12مبدينة
�أ�سمعه �إال يف موا�صالت الإمارات� ،أال وهو "ولد ال�شارقة ،وق��د متكنت م��ن خدمة م��ا يتجاوز

إبريل

ً
الفارهة
مدير وحدة اإلمارات للمركبات

متى كان انت�سابكم ملوا�صالت الإم��ارات،
وكيف كان تطوركم يف ال�سلم الوظيفي؟
كان انت�سابي ملوا�صالت الإمارات يف �شهر �أبريل
من �سنة  ،2013حيث كان �أول من�صب �أ�شغله
فيها هو من�صب مدير تطوير الأعمال ،وبقيت
ك��ذل��ك حتى نهاية  ،2013ث��م انتقلت ل��دائ��رة
اخلدمات الفنية ،و�شغلت من�صب مدير وحدة
الإم��ارات للمركبات الفاره ًة ،ثم مت تعييني يف
من�صب مدير التطوير الفني وتكليفي مبهام
�إدارة وحدة املركبات الفارهة �أي�ض َا.

“ولــد المواصــات” تعبيرٌ يشــير إلى

2018

فاضل عطاهلل

نلتقي يف ه��ذا العدد املهند�س فا�ضل عطاهلل
مدير وحدة الإمارات للمركبات الفاره ًة ،حيث
تطرق احلوار �إىل ن�ش�أته وم�سريته املهنية و�صو ًال
�إىل انت�سابه للم�ؤ�س�سة ،وكذلك �إىل واقع و�آفاق
ومنجزات الوحدة ،ف�إىل التفا�صيل..

ومضة

 2,000مركبة خالل الفرتة منذ االفتتاح وحتى
نوفمرب .2017
وباحلديث عن اخلدمات التي تقدمها الوحدة
فيمكن القول �أنها توفر طيف ًا وا�سع ًا من اخلدمات
للمركبات الفارهة والريا�ضية ،و�أهمها ال�صيانة
والإ�صالح بجميع االخت�صا�صات (حمركات،
وناقل احلركة ،والكهرباء ،وفح�ص الكمبيوتر)،
و�صبغ املركبات ،و�إ�صالحات احلوادث الب�سيطة
واملتو�سطة واجل�سيمة ،وك��ذل��ك �إ��ص�لاح��ات
نظام التكييف مع ال�ضمان ،عالو ًة على �إجراء
موازنة �أنظمة التعليق للمركبة (معايرة زوايا
العجالت) ،وعالج م�شكالت انحراف املركبة
التلقائي ،وتوفري وتبديل الإط��ارات مع امليزان
وعالج اهتزاز املركبة على ال�سرعات العالية،
�إ�ضاف ًة �إىل �إ�صالح ال�صدمات الب�سيطة من
دون ط�لاء ،وخدمات تقنية النانو �سرياميك
حل �م��اي��ة ط�ل�اء امل ��رك��ب ��ات ،وت ��وف�ي�ر خ��دم��ات
وتقارير قيا�سات ال�شا�صي (القاعدة) ومبا يف
ذلك هياكل املركبات من الألومنيوم ،ف�ض ًال عن
فح�ص وت�شخي�ص املركبات لأغرا�ض التقييم

رواد التميز
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الو�صول لت�صنيف فئة  Aبني الور�ش ال�سيما لدى
�شركات الت�أمني ،كما �إن رقعة متعاملينا من
الأف��راد �آخذة يف االت�ساع ،ومبن فيهم موظفي
امل�ؤ�س�سة� ،أما على �صعيد الت�شغيل وامل�ؤ�شرات
املالية ،فقد ا�ستطاعت الوحدة حتقيق مو�شرات
مع توفري عدد من املزايا والت�سهيالت الإ�ضافية مالية �إيجابية يف زم��ن ق�صري وم��ن �أول �سنة
ال�سيما ال�ضمان على اخلدمات املقدمة ،وتوفري ت�شغيل.
قطع الغيار الأ�صلية واخلدمات ب�أ�سعار خمف�ضة
ما �أهم اجلوائز والتكرميات التي ح�صلتم
عن الوكاالت.
عليها ب�صفة �شخ�صية �أو ل�صالح الوحدة؟
ما �أهم املنجزات والتطورات البارزة التي �إن م�ستويات ر�ضا املتعاملني املرتفعة هي �أهم
حتققت يف الوحدة منذ الت�أ�سي�س وحتى تكرمي للوحدة� ،أم��ا على ال�صعيد ال�شخ�صي،
ف �ق��د مت ت �ك��رمي��ي ع� ��دة م� ��رات ويف خمتلف
الآن؟
ال� ��وح� ��دة م �� �س �ت �م��رة يف االرت � �ق� ��اء وت���س�ج�ي��ل الإجن��ازات� ،أهمها جائزة �سعادة املدير العام
النجاحات ،وق��د ا�ستطاعت يف م��دة ق�صرية التقديرية.

ه��ل م��ن ج��دي��د بخ�صو�ص افتتاح فرع
الوحدة يف دبي؟ وهل �سيتم افتتاح فروع
يف �إمارات �أخرى؟
نعم؛ من امل�ستهدف �أن يكون االفتتاح مع نهاية
ال�ع��ام  ،2019واخل�ط��ة اال�سرتاتيجية للوحدة
تت�ضمن التوجه �إىل �سوق �أبوظبي يف ال�سنوات
القادمة بعد ت�أمني ح�صتنا وتواجدنا يف �سوق
دبي وال�شارقة ثم باقي الإمارات ب�إذن اهلل.
حبذا لو تقدمون نبذة عن م�شروع احلافلة
الكهربائية منذ البدايات وحتى الآن.
جاء م�شروع احلافلة الكهربائية ،والتي تعترب
�أول حافلة مدر�سية تعمل بالطاقة الكهربائية
على امل�ستوى الإقليمي؛ يف �سياق حر�ص امل�ؤ�س�سة

هي بنــاء الخبــرة الفنية لــدى الكادر
التقني في مجــال صيانــة المركبات
الفارهة الحديثة.
درســنا الســوق جيد ًا ورصدنا احتياجاته،
وســيتم اإلعالن عــن خدمــات وباقات
جديدة للوحدة في القريب العاجل.

نبذة �شخ�صية..
على تعزيز م�ساهماتها البيئية لرتجمة توجهات
دول��ة الإم ��ارات وخططها امل�ستدامة يف جمال
الطاقة اخل�ضراء ،ال�سيما ما ن��راه من حتول
عاملي نحو املركبات الكهربائية والهجينة.
وقد مت يف نوفمرب املا�ضي �إطالق مرحلة الت�شغيل
التجريبي بعد مدة طويلة من �أعمال التطوير
والتجريب واالختبارات مع ال�شركة امل�صنعة،
وعلى التوازي �إجناز برامج التدريب وال�صيانة
وال��دع��م ل�ف��رق العمل املعنية بالت�شغيل� ،إذ
ت�ستوعب احلافلة  45طالب ًا وطالبة ،ومتتاز ب�أنها
ال تطلق انبعاثات غازية وال ت�سبب �أي تلوث،
خللوها م��ن حم��رك يعمل بالوقود ال�ب�ترويل،
بينما ت�ستهلك مثيالتها من احلافالت التقليدية
م��ا ي�ع��ادل  0.347ل�ت�ر ًا م��ن ال��وق��ود للكيلومرت
ال��واح��د ،علم ًا ب ��أن املنظومة احلالية ق��ادرة
على �شحن بطاريات احلافلة ب�شكل كامل يف
غ�ضون � 4ساعات فقط ،والتي ت�سمح لها بال�سري
مل�سافة ت�صل �إىل  100كم يف ظ��روف ت�شغيلية
قا�سية ت�شمل ت�شغيل التكييف بالقوة الق�صوى
وجميع الإلكرتونيات الأخرى ،فيما تبلغ امل�سافة
املقطوعة يف ظروف الت�شغيل العادية  150كم،
مع التنويه �إىل �أن احلافلة حافظت يف القراءات
املر�صودة على �سعة تخزين يف بطارياتها بلغت
 %25كطاقة احتياطية ل�ضمان ا�ستمرارية
الت�شغيل يف احلاالت الطارئة.
وتنظر الإدارة العليا للم�ؤ�س�سة �إىل ما حتقق
على �صعيد ه��ذا امل���ش��روع ب�إيجابية كبرية،
على �أمل �أن ميهد هذا امل�شروع لرفد �أ�سطول
امل�ؤ�س�سة باملزيد من املركبات الكهربائية بعد
�إنهاء مرحلة الت�شغيل التجريبي.

�أنا فا�ضل علمي عطاهلل ،عمري
� 42سنة م �ت��زوج ول ��دي ثالثة
�أطفال ،حا�صل على بكالوريو�س
الهند�سة امليكانيكية ،تخ�ص�ص
حمركات االحرتاق الداخلي.
فل�سطيني الأ�صل ،ومن مواليد
�إم ��ارة ال�شارقة ،وق��د انتقلت
م��ع العائلة للعي�ش يف �إم ��ارة
ر�أ�س اخليمة حني كنت يف �سن
�� 6س�ن��وات ،ث��م �أن�ه�ي��ت هناك
درا��س�ت��ي ال�ث��ان��وي��ة ،و�سافرت
ل��ل��خ ��ارج لإك � �م� ��ال درا� �س �ت��ي
اجلامعية.
كلمة �أخرية..
�أوج ��ه كلمة حتية و�شكر لكل
زمالئي و�إخ ��واين بامل�ؤ�س�سة،
وك �ل��ي ث �ق��ة ب �ق��درت �ن��ا جميع ًا
على تخطي حتديات التحول
وال �ت �غ �ي�ير احل��ال �ي��ة ب�ن�ج��اح،
وحت �ق �ي��ق �إجن� � ��ازات �ستعزز
من مكانة امل�ؤ�س�سة الريادية
ورفع ر�صيدها من النجاحات
ب� ��إذن اهلل ،لأن فريق العمل
بامل�ؤ�س�سة ي�ضم كوادر متميزة
ق ��ادرة على ذل��ك دون �أدن��ى
�شك ..وفقنا اهلل و�إياكم
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وال�شراء ،وتوفري قطع الغيار وبرامج ال�صيانة
وال�ضمان.
علم ًا ب��أن الطاقة اال�ستيعابية للوحدة تبلغ 20
مركبة/يوم ملختلف �أعمال ال�صيانة ،وهي تتمتع
بكافة الإمكانيات الب�شرية واملادية الكفيلة ب�أداء
املهام على النحو الأمثل ،حيث �أ�س�ست الوحدة
على بنية حتتية متطورة مزودة ب�أحدث الأجهزة
التي ميكنها خدمة خمتلف طرازات املركبات،
وي�ت��م ت�ق��دمي اخل��دم��ات م��ن ال�سابعة �صباح ًا
وحتى الثالثة م�سا ًء من ال�سبت حتى اخلمي�س،

النجاحــات ،وقــد اســتطاعت في مدة

ما خططكم امل�ستقبلية لتطوير �أعمال
الوحدة وتعزيز ح�ضورها؟
نحن ب�صدد البدء يف �إط�لاق خطة ت�سويقية
معدة م�سبق ًا ،كما �إننا در�سنا ال�سوق جيد ًا
ور�صدنا احتياجاته ،و�سيتم كذلك الإع�لان
عن خدمات وباقات جديدة للوحدة يف القريب
العاجل..

أهم التحديات التي تواجهنا في الواقع

2018

ب��د�أت االنخراط يف �سوق العمل منذ نعومة �أظافري ،حيث كانت �أول وظيفة
�شغلتها يف ق�سم قطع الغيار يف �إحدى وكاالت ال�سيارات ال�شهرية بالدولة ،وكان
عمري �آنذاك � 12سنة (وذلك يف �إطار برامج العمل ال�صيفي للطلبة) ،ثم د�أبت
على االلتحاق بهذا الربنامج كل �صيف ،فتنقلت بني ور�ش الوكاالت وور�ش مالك
الأ�ساطيل للمركبات الثقيلة �أي�ض ًا.
بعد �إن�ه��اء درا�ستي اجلامعية وع��ودت��ي من اخل ��ارج؛ التحقت مب�ؤ�س�سة بريد
الإم��ارات يف عام  2001للعمل فيها بوظيفة مهند�س �آالت قوى كهروميكانيكية
يف مركز الفرز الآيل ،وبقيت يف املن�صب حتى عام  ،2007ثم انتقلت للعمل يف
مو�س�سة �إمبو�ست ،مدير ًا لال�سطول ،وظللت كذلك �إىل حني التحاقي بفريق
العمل مبوا�صالت االمارات عام .2013

الوحدة مســتمرة في االرتقاء وتسجيل

م��ا �أه���م التحديات ال��ت��ي تواجهكم يف
امل���ي���دان؟ وم���ا �أه���م ال��ف��ر���ص املحتملة
بر�أيكم.
�أهم التحديات التي تواجهنا يف الواقع هي بناء
اخل�برة الفنية ل��دى ال�ك��ادر التقني يف جمال
�صيانة امل��رك�ب��ات ال�ف��اره��ة احل��دي�ث��ة ،ف�سوق
�صناعة ال�سيارات وتطويرها �آخ � ٌذ يف التطور
ب�شكل مذهل و�سريع ،وو�صلنا اليوم ملركبات
ذاتية القيادة ،ومناف�سينا من الوكاالت يتدربون
يف امل�صانع على �أحدث التقنيات ملوديالت �سنة
 ،2018ونحن بدورنا ن�سعى عن طريق موردي
املعدات امل�صنعية و�أجهزة الربجمة للح�صول
على ب��رام��ج تدريبية مماثلة ،والأم ��ر ي�شكل
حتدي ًا كبري ًا ،فنحن ن�ؤمن ب�أن العن�صر الب�شري
له الأثر الأكرب يف جناح �أي عمل.
فر�صنا جيدة واحل�صة ال�سوقية غنية ووا�سعة،
ونحن نعمل لال�ستحواذ عليها ،ومن املب�شرات
على ه��ذا ال�صعيد �أن املتعاملني ب ��د�ؤوا فعال
بالنظر �إل�ي�ن��ا ب�إيجابية ك�ب�يرة كخيار بديل
�أرخ�ص من الوكيل ومب�ستوى االحرتافية نف�سه.

ومضة
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تحت شعار “دع السالمة تقودك” ..تنفيذ  104فعالية وبدعم  78جهة ومشاركة نحو  20ألف مشارك
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اختتام الدورة السابعة
من الحملة السنوية «شهر
السالمة والصحة المهنية»

ﺷﻬﺮ اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ

دع اﻟﺴﻼﻣﺔ ﺗﻘﻮدك Let safety lead you
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ُد ِّ
شنت الدورة السابعة بتنظيم معرض
«زايد والصحة» الذي أبرز جهود الشيخ زايد
في قطاع الصحة.
ســلط معــرض الصــور الضــوء على
اهتمامــات المغفــور له فيمــا يتعلق
بالصحة واللياقة البدنية وأنماط الحياة
السليمة والرياضة على وجه التحديد.

"زايد وال�صحة"
ويف وقت �سابق؛ �شهد حفل افتتاح الدورة ال�سابعة
من الفعالية افتتاح معر�ض "زايد وال�صحة" والذي
ت�ضمن �صور املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل
نهيان م�ؤ�س�س الدولة طيب اهلل ثراه ،وذلك تزامن ًا

إبريل

جاء ذلك يف كلمته خالل حفل اختتام حملة
�شهر ال�سالمة وال�صحة املهنية  2018يف دورتها
ال�سابعة والتي عقدت طوال �شهر مار�س املا�ضي
حتت �شعار "دع ال�سالمة تقودك" ،وذلك بح�ضور
املدراء التنفيذيني ومدراء الإدارات ومراكز
الأعمال والفروع وممثلي اجلهات احلكومية
واخلا�صة الداعمة ولفيف من موظفي امل�ؤ�س�سة.

و�أ�شاد اجلرمن مب�ستوى التعاون واالهتمام
الذي حظيت به فعاليات و�أن�شطة احلملة
من قبل ال�شركاء اال�سرتاتيجيني واملوردين
والرعاة ،حيث ا�ستمرت فعاليات احلملة التي
نظمتها �إدارة البيئة وال�سالمة وال�صحة املهنية
على مدى �أيام �شهر مار�س املا�ضي ،وبرعاية
م�ؤ�س�سة نا�صر بن عبد اللطيف ال�سركال،

و�شركة تربا للتجارة املحدودة ،وعدد من
الرعاة الفرعيني.
وذكر مدير عام موا�صالت الإمارات �أن من
�أهم فعاليات هذا العام تنفيذ حملة التوعية
ب�إ�شارة "قف" املرورية يف احلافالت املدر�سية
حتت �شعار "قف من �أجل �سالمتهم" ،بهدف
التوعية ب�ضرورة الوقوف واحرتام القانون

OHS

43

2018

�أكد �سعادة حممد عبداهلل اجلرمن مدير عام موا�صالت الإمارات حر�ص امل�ؤ�س�سة على
توافق براجمها ومبادراتها املختلفة يف جمال البيئة وال�سالمة وال�صحة املهنية مع
�أهداف �شركائها اال�سرتاتيجيني يف هذا اجلانب ،م�ؤكد ًا �أن االهتمام ب�سالمة العاملني
والطلبة وباقي املنقولني بات �أولوية �أ�سا�سية يف خطط جميع اجلهات احلكومية
وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص على حد �سواء.

وحماية الطلبة لدى نزولهم و�صعودهم من
و�إىل احلافلة وخالل عبورهم للطريق ،وقد مت
تنفيذها يف عدد من �إمارة الدولة ومب�شاركة
القيادات ال�شرطية.
كما لفت اجلرمن �إىل اجلهود املبذولة من
الفروع واملحطات والإدارات املعنية يف امل�ؤ�س�سة
والتي �أثمرت عن انخفا�ض ن�سبة احلوادث
املرورية يف امل�ؤ�س�سة بن�سبة  %10يف العام 2017
مقارن ًة بالعام ال�سابق .2016
وثمن اجلرمن ما ت�ضمنته احلملة هذا العام
من برامج ومبادرات متنوعة وفعاليات متميزة
ومبتكرة والتي بلغت نحو  104فعالية مت تنفيذها
على م�ستوى خمتلف مناطق الدولة ،وبدعم
نحو  78جهة حكومية وخا�صة ،وا�ستقطبت ما
يزيد عن  19,600م�شاركة من موظفي وموظفات
امل�ؤ�س�سة و�أفراد املجتمع ،م�ؤكد ًا على �أهمية
اال�ستفادة العملية من الربامج التي تركزت
ب�شكل رئي�سي على �ضمان �صحة و�سالمة و�أمان
خمتلف �أفراد املجتمع وفئاته.
ويف ختام كلمته ،وجه اجلرمن ال�شكر والتقدير
�إىل الوحدات التنظيمية امل�شاركة يف �إجناح
احلملة لعام  ،2018م�شيد ًا باحلر�ص على تعميم
ا�ستفادة موظفي وموظفات موا�صالت الإمارات
وكافة �أفراد املجتمع من الفعاليات والأن�شطة
امل�صاحبة للحملة.

Month Of

مع احتفاالت دولة الإمارات بـ"عام زايد" عام ،2018
حيث �سلط معر�ض ال�صور ال�ضوء على اهتمامات
املغفور له التي كان يقدمها الإن�سان وبناء الإن�سان،
وخا�صة ما يتعلق بال�صحة واللياقة البدنية و�أمناط
احلياة ال�سليمة والريا�ضة على وجه التحديد.
و�إىل جانب تنظيم هذا املعر�ض؛ ت�ضمن حفل
االفتتاح معر�ض ًا لأجنحة متعددة مت من خاللها
�إجراء فحو�صات وا�ست�شارات طبية للموظفني،
وتوزيع برو�شورات �صحية وتوعوية ،كما �شملت
الفعاليات تنظيم برامج التثقيف والتوعية خا�صة
فيما يتعلق بالتغذية ومكافحة التدخني مبا يتيح
للموظف التمتع بحياة ن�شطة و�صحية.
عالو ًة على ذلك؛ ت�ضمنت فعاليات احلملة ور�ش
عمل وحما�ضرات توعوية وتنظيم فحو�صات طبية
ت�ضمنت فحو�صات لقيا�س �ضغط الدم ،وفح�ص
ن�سبة ال�سكر الرتاكمي يف الدم ،وفح�ص النظر
عدد من اجلهات
وغري ذلك ،وجرت بالتعاون مع ٍ
وامل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة يف خمتلف مواقع
امل�ؤ�س�سة ،ال�سيما مقر الإدارة العامة ملوا�صالت
الإمارات ،ومعهد موا�صالت الإمارات لل�سياقة،
وفروع املوا�صالت املدر�سية يف خمتلف مناطق
الدولة ،وا�ستهدفت تلك الفعاليات خمتلف �أفراد
املجتمع ال�سيما طلبة املدار�س ،و�سائقو املركبات،
وذلك بهدف ن�شر ثقافة ال�سالمة املرورية التي
ت�ضمن �سالمتهم على الطريق ،وت�ضمنت الفعاليات

تغطية
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�أي�ض ًا �إ�صدار رخ�ص ال�سياقة النموذجية لطلبة
املدار�س امل�شاركني يف الفعالية ،وحمالت التربع
بالدم� ،إىل جانب التدريب على املهارات الوقائية
يف جمال الدفاع املدين ،والتوعية بطرق ال�سيطرة
على احلريق من خالل جهاز �إطفاء احلريق
الذكي ،والتدريب على مهارات الإ�سعافات الأولية،
�إ�ضافة �إىل التدريب االفرتا�ضي جلهاز املحاكاة من
قبل الإدارة العامة للذكاء اال�صطناعي ،والتعريف
بالقوانني والت�شريعات املرتبطة بالئحة ال�سري
واملرور خا�صة ما يرتبط بذراع التوقف "قف"،
عالو ًة على �إجراء جتارب �إخالء وهمية للحافالت
واملباين ،وتقدمي الن�صائح والإر�شادات عرب
قنوات التوا�صل يف امل�ؤ�س�سة ،وح�سابات التوا�صل
االجتماعي .@EmiratesTrans

تضمنت فعاليــات الدورة حملة لتوعية
سائقي المركبات بقانون ذراع التوقف
في الحافالت المدرسية «قف»تزامن ًا مع
يوم الطفــل اإلماراتــي وبالتعاون مع
القيادات الشرطية.

حنان صقر«:الهدف الرئيسي من الحملة
هو حماية الطلبــة من الدهس من قبل
مركبات مستخدمي الطريق».

العدد
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لتحميل �أو تنزيل الطلبة �أو عبورهم ال�شارع
للو�صول �إىل منازلهم ،حيث حدد القانون
عدد ًا من املخالفات على كل من �سائق احلافلة
املدر�سية و�سائقي املركبات الأخرى يف حال
خمالفتهم لل�ضوابط املحددة يف القانون،
وتتمثل املخالفات بغرامة قيمتها  500درهم و6
نقاط �سوداء على �سائق احلافلة يف حال عدم
التزامه بفتح �إ�شارة "قف" اخلا�صة باحلافلة،
وغرامة  1000درهم و 10نقاط �سوداء على
�سائقي املركبات يف الطريق يف حال عدم
توقفهم عند ر�ؤية �إ�شارة "قف" على احلافلة.
وح ّثت �صقر على �ضرورة ت�ضافر اجلهود
امل�شرتكة مبا ي�سهم يف حتقيق �أهداف احلملة،
وتعزيز الوعي الأ�سري لدى جميع �شرائح
املجتمع ،وطلبة املدار�س ،لتوفري بيئة تعليمية
وجمتمعية �آمنة وم�ستقرة يف جمتمعنا.

�إخالء وهمي يف دبي
ويف �إطار احلملة؛ نفّذت موا�صالت الإمارات
وبالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع املدين يف
ناجحا يف �إطفاء حريق وهمي
دبي ،اختبا ًرا
ً
مبقر الإدارة العامة للم�ؤ�س�سة يف منطقة �أم
الرمول بدبي ،وذلك يف �إطار حر�ص امل�ؤ�س�سة

خالــد شــكر« :تســهم عمليــة اإلخالء
الوهمي فــي التعرف على نقاط القوة
والضعــف لدى المؤسســة مــن حيث
التأكد من توفر كافة الوسائل والمعدات
الالزمة لمواجهة الحاالت الطارئة».

على رفع جاهزيتها ملواجهة الطوارئ ،وتعزيز
�أنظمة البيئة وال�صحة وال�سالمة ملوظفي
ومتعاملي امل�ؤ�س�سة ،باعتبار حتقيق ال�سالمة
والأمان للموظفني واملتعاملني وال�شركاء يف قمة
هرم �أولوياتها.
و�أ ّكد خالد �شكر مدير �إدارة البيئة وال�سالمة
وال�صحة املهنية بامل�ؤ�س�سة� ،أن موا�صالت
الإمارات حتر�ص وب�شكل �سنوي على تنفيذ
جتارب �إخالء وهمية يف خمتلف املواقع التابعة
لها ،كونها ت�سهم يف قيا�س �سرعة اال�ستجابة
وجاهزية امل�ؤ�س�سة يف التعامل �أثناء حاالت
الطوارئ� ،إىل جانب قيا�س مدى ا�ستعداد
و�إملام موظفيها ومتعامليها ب�سبل التعامل مع

إبريل

حملة لتوعية �سائقي املركبات بقانون ذراع
التوقف "قف"
وبالتزامن مع يوم الطفل الإماراتي والذي
اعتمده املجل�س الوزاري للتنمية ليكون يف
 15مار�س من كل عام؛ �أطلقت موا�صالت
الإمارات حملة للتوعية بقانون ال�سري واملرور
واخلا�ص بذراع التوقف يف احلافالت املدر�سية
"قف" ،ت�ستهدف �سائقي املركبات يف عدد من
التقاطعات احليوية يف �أبوظبي ودبي وال�شارقة،
وذلك بالتعاون مع القيادات ال�شرطية يف تلك
الإمارات ،ويتم خاللها توعية �سائقي املركبات
ب�ضرورة التوقف الكامل عند فتح ذراع "قف"
اجلانبية للحافلة املدر�سية يف كال االجتاهني
ل�ضمان عبور الطلبة ب�سالمة و�أمان.
و�أفادت حنان حممد �صقر ،ب�أن موا�صالت
الإمارات حري�صة على �ضمان �سالمة الأطفال
وطلبة املدار�س خالل رحلتهم املدر�سية اليومية
من و�إىل املدر�سة ،معتربة الطلبة �أمانة وال بد
من اتخاذ كافة ال�سبل والتدابري التي توفر لهم
البيئة الآمنة داخل احلافلة وخارجها ،وداعية

ومضة

و�شارك يف احلملة التي مت من خاللها توزيع
الهدايا والن�شرات التوعوية عدد من القيادات
ال�شرطية ،وموظفو و�سائقو النقل املدر�سي
مبوا�صالت الإمارات.

ومضة
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تر�سيخ �أف�ضل املمار�سات العاملية
و�سعت موا�صالت الإمارات يف حملتها ال�سنوية
�إىل تر�سيخ �أف�ضل املمار�سات العاملية املت�صلة
ب�ش�ؤون ال�سالمة عرب تنظيم عددٍ من الربامج
التوعوية التي تهدف �إىل تعزيز ثقافة ال�سالمة
وال�صحة املهنية ،ورفع معدالت وعي املوظفني
و�أفراد املجتمع بالإر�شادات التي ت�ضمن �أمنهم
و�سالمتهم ،وح ّثهم على تبني ال�سلوكيات
الإيجابية ب�صددها ،وذلك �ضمن برامج وفعاليات
امل�ؤ�س�سة
وقالت حنان �صقر املدير التنفيذي لدائرة
اخلدمات امل�ؤ�س�سية� ،إن عن�صر ال�سالمة ي�شكل
ركيزة �أ�سا�سية �ضمن ا�سرتاتيجية و�أهداف
موا�صالت الإمارات� ،إذ ت�ؤمن امل�ؤ�س�سة �أن
موا�صلة النجاح واال�ستمرار يف نهج االحرتافية
ال ميكن �أن يتحقق يف غياب عن�صر ال�سالمة،
م�ؤكدة �أن امل�ؤ�س�سة حتر�ص با�ستمرار على جعل
ال�سالمة ثقافة يومية و�أ�سلوب حياة للموظف على
ال�صعيدين املهني وال�شخ�صي.
وث ّمنت �صقر دعم خمتلف اجلهات لهذه احلملة ملا
لها من ت�أثري وا�ضح يف تر�سيخ �أف�ضل املمار�سات
العاملية لبناء بيئة مثالية �صحية و�آمنة حتت�ضن
كافة �أفراد املجتمع ،ودعوتهم لتبني ال�سلوكيات
ال�صحية الإيجابية ،ودفعهم لالهتمام ب�شكل �أكرب
يف ممار�سة �أ�سلوب حياة �صحي ومثايل ،الأمر
الذي ينعك�س ب�شكل �إيجابي على حياتهم ،ويحقّق
يف الوقت ذاته م�ؤ�شرات ال�سعادة التي تواكب
تط ّلعات احلكومة.

ومضة

�أفراد املجتمع وخا�صة �سائقي املركبات للتعاون
مع امل�ؤ�س�سة يف هذا ال�ش�أن وتطبيق القانون
الذي يلزم التوقف عند ر�ؤية �إ�شارة قف على
احلافلة املدر�سية.
و�أو�ضحت �صقر ب�أن احلملة �شملت التعريف
بالذراع امليكانيكية املثبتة على جانب الأي�سر من
احلافلة املدر�سية ،والتي يقوم �سائق احلافلة
بفتحها عند التوقف لتنزيل �أو حتميل الطلبة،
من �أجل حتذير م�ستخدمي الطريق ال �سيما
�سائقي املركبات وتنبيههم �إىل �إلزامية التوقف
التام واالنتظار حتى يتم االنتهاء من عملية
نزول وعبور الطلبة ب�أمان.
وعن �أهداف احلملة؛ �أ�شارت املدير التنفيذي
لدائرة اخلدمات امل�ؤ�س�سية �إىل �أن الهدف
الرئي�سي من احلملة هو حماية الطلبة من
الده�س من قبل مركبات م�ستخدمي الطريق،
ومنعهم من جتاوز احلافلة املدر�سية املتوقفة

تغطية
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ومضة
وليد المهيري« :المؤسسة حريصة على
التخطيــط والتدريب الجيــد للعاملين
لديها في مجال مواجهة المخاطر».
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بالطوارئ والأزمات ،و�ضمن جهودها لتعزيز
ال�سالمة وال�صحة املهنية يف مواقع العمل.
و�أكد املهريي على الهدف الرئي�سي من التجربة
وهو الت�أكد من اجلاهزية الكاملة ملراكز الأعمال
يف الدائرة يف اتخاذ االجراءات الوقائية،
واال�ستعداد للتعامل اال�ستباقي مع الطوارئ،
للمحافظة على الأرواح واملمتلكات ،والتوا�صل
الفوري مع اجلهات الأمنية املخت�صة ،حيث مت
�إعداد �سيناريو متكامل للحالة الطارئة بالتعاون

تحت شعار «دع السالمة تقودك»
الدورة ال�سابعة من احلملة ال�سنوية "�شهر ال�سالمة وال�صحة املهنية" بالأرقام..
مت تنفيذ

104
فعالية

بدعم

78

جهة حكومية وخا�صة

�شهدت
م�شاركة نحو

20
�ألف م�شارك

من فعاليات الفروع
و�ضمن برامج وفعاليات حملة ال�سالمة وال�صحة
املهنية لعام  2018وتزامن ًا مع يوم املر�أة العاملي
مت تنظيم فعالية خا�صة باملوظفات تكرمي ًا لدور
املر�أة الرائد يف موا�صالت الإمارات وذلك حتت
عنوان "يوم املر�أة� ..صحة وجمال" ،والتي جرت
مب�سرح الإدارة العامة بدبي ،وت�ضمنت تقدمي
ا�ست�شارات طبية من قبل طبيبة ا�ست�شارية،
وفحو�صات ون�صائح للعناية بال�صحة واجلمال،
وهدايا خا�صة للح�ضور ،وغريها العديد من
الفقرات.
كما قامت فروع امل�ؤ�س�سة بتنظيم فعاليات
خا�صة باحلملة؛ حيث قام فرع ال�شارقة على
�سبيل املثال بعددٍ من الفعاليات ذات ال�صلة،
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ومنها تنفيذ دورة تدريبية لكافة ال�سائقني
وم�شريف النقل وال�سالمة بالفرع وعددهم
�سائق ًا و 200م�شرفة نقل و�سالمة بالتعاون وذلك
مع �صيدلية مكة ،وتناولت الدورة حمتويات
�صندوق الإ�سعافات الأولية املوجودة يف احلافلة
املدر�سية ،ف�ض ًال عن حملة فحو�صات طبية
لل�سائقني بالتعاون مع جمعية املفا�صل التابعة
للمجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة التي قامة
بدورها بالتن�سيق مع نظارات اجلابر ومركز
�سني الطبي ،ا�ستمرت ملدة �أ�سبوعني وقدمت
خدماتها لـ � 580سائق نقل مدر�سي و 190م�شرفة
نقل و�سالمة.
وكذلك �شارك فرع ال�شارقة يف معر�ض �إبداعات
طالب مدر�سة ال�شعلة اخلا�صة ،ومت خالل
امل�شاركة ا�ستعرا�ض جهود موا�صالت الإمارات

580

للمحافظة على �سالمة الطلبة املنقولني
باحلافالت املدر�سية التابعة لها و�سط جمموعة
من اجلهات التي �شاركة يف املعر�ض ،وقد لقي
جناح امل�ؤ�س�سة �إقبا ًال الفت ًا من الزوار الذين
ا�ستفادوا من اجلهود التوعوية التي كانت
موجودة يف اجلناج.
كما �شارك الفرع نف�سه يف فعالية "�أمن و�سالمة"
التي نظمها مركز ال�شارقة لال�ستك�شاف ملدة
يومني والتي جاءت تزامن ًا مع فعاليات �أ�سبوع
املرور اخلليجي ،حيث ا�ستهدف الربنامج
الأ�سر والأطفال من زوار املركز ،وقد قدمت
موا�صالت الإمارات خالل الفعالية برناجم ًا
توعوي ًا ل�سالمة الطالب �أثناء تواجده يف احلافلة
املدر�سية ،وتطبيق القاعدة الذهبية ب�شكل
عملي.

إبريل

..ومتارين ا�ستباقية حل��االت الطوارئ
والأزمات
ويف �سياق تقييم جاهزية فريق عمل امل�ؤ�س�سة يف
التعامل الفوري مع احلاالت الطارئة واحلوادث
واحلرائق التي قد تنتج يف موقع العمل؛ نفذت
دائرة النقل الت�أجري التابعة للم�ؤ�س�سة يف
�أبوظبي جتربة �إخالء وهمية ،بالتعاون مع
الإدارة العامة للدفاع املدين يف الإمارة.
وقال وليد �سامل املهريي املدير التنفيذي لدائرة
النقل والت�أجري مبوا�صالت الإمارات ،ب�أن
امل�ؤ�س�سة حري�صة على التخطيط والتدريب
اجليد للعاملني لديها يف جمال مواجهة
املخاطر ،وذلك يف �إطار خطتها املرتبطة
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احلوادث امل�شابهة ،الأمر الذي ي�ضمن احلفاظ
على �سالمة الأفراد واملمتلكات ،وتعزيز قنوات
االت�صال بني الأجهزة الأمنية وامل�ؤ�س�سة.
و�أ�شار مدير �إدارة البيئة وال�سالمة وال�صحة
املهنية �إىل �أن عملية الإخالء الوهمي ت�صب
يف م�صلحة امل�ؤ�س�سة واجلمهور و�أي�ض ًا يف
م�صلحة الدفاع املدين ،كونها ت�سهم يف التعرف
على نقاط القوة وال�ضعف لدى امل�ؤ�س�سة من
حيث الت�أكد من توفر كافة الو�سائل واملعدات
الالزمة ملواجهة احلاالت الطارئة مثل نقاط
التجمع ،واللوحات الإر�شادية ،و�أجهزة الإطفاء
والإنذار� ،إ�ضافة �إىل �صناديق الإ�سعافات
االولية ،وكيفية الت�صرف ال�سليم �أثناء وقوع
الكوارث �أواحلرائق لتفـادي اخل�سـائر املادية
�أو الب�شرية ،مو�ضح ًا �إىل �أنه يتم من خالل
هذه املمار�سة تعزيز الإيجابيات ،ورفع كفاءة
الإجراءات املتبعة� ،إىل جانب الرتكيز على �سبل
التح�سني ،و�إزالة العقبات التي ميكن �أن تعرقل
�سري عملية االخالء.
وتقدم مدير �إدارة البيئة وال�سالمة وال�صحة
ّ
املهنية بجزيل ال�شكر �إىل فريق الإدارة العامة
للدفاع املدين بدبي على جهودهم املبذولة
للحفاظ على �أمن و�أمان الأفراد يف الدولة،
وعلى جناح عملية الإخالء الوهمية خالل فرتة
زمنية وجيزة ،م�ؤكد ًا دورهم الكبري يف تهيئة
كافة اجلهات ملواجهة خمتلف الظروف.
وت�ضمن التمرين تدريب ًا على �آلية الو�صول
�إىل نقاط التجمع قبل و�صول الدفاع املدين،
والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها� ،إىل
جانب تعريف املوظفني واملتعاملني بالفئات التي
تعترب �أولوية وحتتاج �إىل رعاية خا�صة �أثناء
عملية الإخالء.

مع الإدارة العامة للدفاع املدين حلريق مفتعل
داخل مبنى مراكز �أعمال دائرة النقل والت�أجري
مبوا�صالت الإمارات يف �أبوظبي ،ومت ت�شكيل
فريق الطوارىء وحتديد املهام املوكلة �إليه،
ومراقبة ردود �أفعال املوظفني وا�ستعدادهم
النف�سي ،واال�ستجابة الفورية للحاالت الطارئة
ملواجهة الأخطار وجتنب الآثار الناجمة عن
الفزع وقت احلوادث.
و�أو�ضح املهريي �أن التجربة جاءت تلبية خلطة
طوارئ الإدارات ومراكز الأعمال يف موا�صالت
االمارات و�ضمن برامج �شهر ال�سالمة وال�صحة
املهنية� ،إ�ضافة �إىل حر�ص امل�ؤ�س�سة على تدريب
املوظفني على الت�صرف ال�سليم يف احلاالت
الطارئة من �أجل حماية الأفراد واملمتلكات،
والت�أكد من توفري الو�سائل واملعدات الالزمة
ملواجهة احلاالت الطارئة مثل نقاط التجمع،
واللوحات الإر�شادية ،و�أجهزة ومعدات الإطفاء
والإنذار ،و�صناديق الإ�سعافات الأولية ،ملا
لها من دور كبري ب�شكل مبا�شر يف احلد من
اخل�سائر الناجمة عن احلاالت الطارئة.
كما تقدم املهريي بجزيل ال�شكر والتقدير �إىل
فريق �إدارة الدفاع املدين على �سرعة اال�ستجابة
لطلب الدائرة يف عمل جتربة الإخالء الوهمي،
وت�سجيل املالحظات ،وحتديد نقاط القوة
وال�ضعف �أثناء عملية الإخالء ،والتي ميكن
تفاديها يف التجارب م�ستقب ًال .و�أثنى على
دورهم يف احلفاظ على �أمن و�أمان الأفراد يف
الدولة.

آفاق
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ومضة
في الصيــن -أعلى دولة من حيث عدد
محطات الشــحن -نحــو  150,000محطة
شحن عامة ،وفي الواليات المتحدة نحو
 16,000محطة.
حتى أفضل السيارات الكهربائية وأقلها
تكلفــة لن يُقبل عليهــا الناس وهُم ال
يعلمون أين يذهبون بها لشحنها.
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امل�صدر :مر�صد امل�ستقبل :املن�صة املعرفية مل�ؤ�س�سة دبي
للم�ستقبل.
“ال�سيارات الكهربائية قد ت�صبح �أقل تكلفة من
ال�سيارات التقليدية بحلول � ،2025إن �أقبل عليها النا�س”
من�شور بتاريخ  25مار�س :2018

 :// mostaqbal . ae / electric - cars/cheaper-gas-guzzlers-charging
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إبريل

الواليات املتحدة نحو  16,000حمطة؛ ومع �أن
ً
مده�شا ،قالت �صابرينا هاول
رقم ال�صني يبدو
اخلبرية املالية يف جامعة نيويورك ملوقع �سيتي
الب“ :ال �أظن �أن �أي مدينة �صينية حتوي �أكرث
من  12حمطة �شحن”.
ِّ
تخطط بكني لتو�سيع �ش َبكة حمطات ال�شحن
لتتمكن من توفري الكهرباء لنحو  5ماليني �سيارة
بحلول  ،2020لكن يرى بع�ض اخلرباء �أن جمرد
ف�شحن �سيارات كهربائية
زيادة العدد لن يكفيْ ،
عديدة يف الوقت ذاته قد ي�ؤدي �إىل تعتيم جزئي
يف حالة عدم كفاية اجلهد الكهربائي يف مزود
الطاقة؛ �أما رفع كفاءة ال�شبكات الكهربائية
احلالية كي تو ِّفر الكهرباء ملحطات ال�شحن،

فت�شري الدرا�سات �إىل �أن تكلفته �ستكون هائلة.
قال هرني ِل مدير برنامج “البيئة واملوارد
الطبيعية” يف جامعة هارفارد ،يف حواره مع
�سيتي الب “ال �أظن �أن ال�صني �أمعنت النظر يف
م�س�ألة حمطات ال�شحن وجوانبها االقت�صادية،
بل ال �أظنها و�ضعت خطة عمل � ً
أ�صل”.
حني يفكر املرء يف م�س�ألة حمطات ال�شحن ،يبدو
ن�شرها وتوفريها مهمة ي�سرية� ،إذ حققناها من
قبل مع املحطات البنزينية بال خطة عمل �أو
حمددة.
ا�سرتاتيجية َّ
لكن يجب �أال نن�سى �أن هذا ا�ستغرق فرتة طويلة
يعر�ض فيها التغري
ج ًّدا؛ �أما يف حالتنا هذه التي ِّ
املناخي حياة املليارات للخطر ،فال منلك من
الوقت الف ُْ�سحة ذاتها.
ريا ينبغي الت�أكيد :حتى �أف�ضل ال�سيارات
و�أخ ً
الكهربائية و�أقلها تكلفة لن ُيقبل عليها النا�س
وهم ال يعلمون �أين يذهبون بها ل�شحنها.
ُ

2018

السيارات الكهربائية قد تصبح أقل
تكلفة من السيارات التقليدية بحلول
 ،2025إن أقبل عليها الناس

ت�شري معظم التوقعات �إىل �أن ع�صر ال�سيارات
الكهربائية قد يبد�أ قري ًبا� .صحيح �أنها موجودة
اليوم هنا وهناك ،لكنها لي�ست �شائعة .وتتوقع
�شركة “نيو �إنريجي فاينان�س” التابعة ل�شركة
بلومربج �أن هذا �سيتغري قري ًبا ،و�أن بع�ض
ال�سيارات الكهربائية �ست�صبح �أقل تكلفة من
ال�سيارات ال ِبن ِْزين ّية بحلول .2025
�أهم �أ�سباب هذا التوقع� :أن بطاريات “ليثيوم
�أيون” -وهي من �أهم مكونات ال�سيارات
الكهربائية -ت�شهد انحدا ًرا يف تكلفتها ،وهذا يف
ر�أي املح ِّللني يكفي لتنخف�ض �أ�سعار ال�سيارات
انخفا�ضا ً
هائل.
الكهربائية
ً
لكن علينا �أال نتعجل يف �أحكامنا وتوقعاتنا،
فع�صر ال�سيارات الكهربائية � ٍآت �آت ،لكنه قد ال
ي�صل �سري ًعا هكذا ،ولهذا عدة �أ�سباب.
�أولها :يرى اخلرباء �أن انخفا�ض تكلفة
ال�سيارات الكهربائية �إىل ما دون تكلفة
ال�سيارات البنزينية يلزمه ا�ستمرار انخفا�ض
تكلفة البطاريات ،ومع هذا ف�س ْعر الليثيوم
واملكونات الأخرى قد يرتفع يف امل�ستقبل.
�صحيح �أن انخفا�ض ال�سعر قد ي�صبح ممك ًنا،
لكن هذا يف حالة الإنتاج ال�شامل.
وهذا ما ت�سعى �إليه ال�صني ً
مثل� ،إذ تُناف�س
لت�صبح رائدة يف جمال ت�صنيع ال�سيارات
الكهربائية ،وتبذل و�سعها حلفز التح ُّول �إىل
تلك ال�سيارات ،بل جاء يف موقع �سيتي الب
�أنها و�صلت �إىل حد اقرتاح حظر ال�سيارات
البنزينية يف “امل�ستقبل القريب” .وفوق هذا
�أعلنت فرن�سا واململكة املتحدة خطة حلظر
ال�سيارات البنزينية بحلول  ،2040لت�أكيد
التزامهما ال�سعي �إىل �إيجاد و�سائل نقل بديلة.
لكن �إذا بد�أ ذلك التح ُّول ،ف�ستحتاج الدول �إىل
�شبكة كبرية فعالة عملية من حمطات َ
ال�ش ْحن.
فحني بد�أ �شيوع ال�سيارات العادية ،بد�أت
حمطات البنزين تنت�شر تدريج ًّيا ،من املدن
الكبرية �إىل ال�صغرية ،حتى ظهرت يف �أ ْن�أى
املناطق الريفية� .صحيح �أن هذا االنت�شار كان
ع�شوائ ًّيا وا�ستغرق فرتة طويلة ،لكن يكاد يكون
أكيدا عند �سائقي اليوم �أنهم �سيجدون حمطة
� ً
�أينما ذهبوا.
لكن حال ال�سيارات الكهربائية لي�س كذلك بعد.
ففي ال�صني �-أعلى دولة من حيث عدد حمطات
ال�شحن -نحو  150,000حمطة �شحن عامة ،ويف

آفاق

50

سيارة تعتمد على
الطاقة الشمسية
بالكامل ستصل
إلى الطرقات في
2019
باخت�صار
يرى الكثريون �أن تطوير ال�سيارات التي تعمل
على الطاقة ال�شم�سية �ضر ًبا من امل�ستحيل� ،إال �أن
خمرتعي "اليت يري وان" -وهي �سيارة تعتمد على
الطاقة ال�شم�سية بالكامل �ستطرح يف العام -2019
جنحوا يف حتقيق امل�ستحيل ،وح�صلوا على جائزة
عن ت�صميمها.

العدد
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�سيارة تعمل على الطاقة ال�شم�سية
فازت �سيارة "اليت يري وان" التي تعمل بالطاقة
ال�شم�سية -وهي ميزة كان يظنها الكثريون
م�ستحيلة التنفيذ -بجائزة مبتكر التغري املناخي.
وب�إمكان هذه ال�سيارة التي �صممتها �شركة هولندية
نا�شئة �شحن ذاتها العمل لأ�شهر دون احلاجة �إىل
�شحن وقطع م�سافة ترتاوح بني  800-400كيلومرت.
ٍ
لكن ال�س�ؤال هنا ،هل هي عملية على �أر�ض الواقع؟
بقي مفهوم "ال�سيارات التي تعمل على الطاقة
ال�شم�سية" ل�شركات �صناعة ال�سيارات جمرد �إجناز
م�ستقبلي ميكن حتقيقه� ،إال �أن الكثريين ر�أوا
�أنها فكرة غري عملية وم�ستحيلة التطبيقً .
فمثل،
يفيد ال�سقف ال�شم�سي ل�سيارة تويوتا بريو�س فقط
يف حال ا�ستخدامه مع نظام �شحن البطاريات
التقليدي ،وي�ؤدي �إىل زيادة مدى ال�سيارة
لل�شحن الكامل لبطارياتها مبا ال يزيد عن 6.4
كيلومرت .وعندما � أجرى مهند�س ح�سابات للطاقة
التي تولدها �سيارة مزودة ب�سقف �شم�سي يف ظروف

مثالية للإ�شعاع ال�شم�سي ،ح�صل على نتائج خميبة
للآمال .و�أظهرت احل�سابات � ً
أي�ضا �أن قدرة حمرك
هذه ال�سيارة يجب �أن ال تزيد عن  6.4ح�صاناً،
وهذه قدرة منخف�ضة وفق املهند�س توم لومباردو،
وقال �ساخ ًرا "هذا �أقل من قدرة حمرك جزازة
الع�شب لدي التي تعادل  18ح�صا ًنا".
االعتماد على الطاقة ال�شم�سية بالكامل
يتوقع طرح �أول ع�شر �سيارات من الطراز «اليت
يري وان» خالل العام  ،2019على الرغم من
�أن ال�سيارات التي تعتمد على الطاقة ال�شم�سية
بالكامل مل تكن مطروحة ب�صفتها خيا ًرا واقع ًيا
�ساب ًقا� ،إذ كانت ال�سيارات الكهربائية التي تعمل
مب�ساعدة الطاقة ال�شم�سية منتهى �أحالم داعمي
هذا النوع من ال�سيارات ،ومتكنت هذه التقنية
ً
فعل من زيادةت امل�سافة التي تقطعها ال�سيارات
الكهربائية مئات الكيلو مرتات� ،إال �أن �شركة «اليت
يري» الهولندية وعدت ب�إنتاج �سيارة تعتمد على
الطاقة ال�شم�سية بالكامل وتتغلب على التحديات
التقليدية املرتبطة بهذه التقنية ،مثل ا�ضطراب
عمل ال�سيارة و�أدائها املنخف�ض.
�صمم خم�سة من رواد الأعمال مناذج �أولية لهذه
ال�سيارة منذ �أعوام ،لكن قدرتهم على ردم الفجوة
بني ال�سيارات الكهربائية التي تعمل مب�ساعدة
الطاقة ال�شم�سية وال�سيارات التي تعتمد على
الطاقة ال�شم�سية بالكامل ،تبقى يف هذه املرحلة

مو�ضع �شكوك.
بد�أت تظهر �إ�شارات م�شجعة يف هذا االجتاه يف
�أماكن خمتلفة حول العامل� ،إذ� أن�ش�أت �شركة
بايرون باي لل�سكك احلديدية �أول قطار يعتمد على
الطاقة ال�شم�سية بالكامل .وعلى الرغم من �أن مدى
النموذج الأويل لل�سيارة اجلديدة ما زال حمدودًا،
�إال �أنها خطوة �أوىل يف طريق �إنتاج مركبات تعتمد
على الطاقة ال�شم�سية بالكامل.
امل�صدر :مر�صد امل�ستقبل :املن�صة املعرفية مل�ؤ�س�سة
دبي للم�ستقبل
“�سيارة تعتمد على الطاقة ال�شم�سية بالكامل
�ست�صل �إىل الطرقات يف ”2019
فريق التحرير العلمي ملر�صد امل�ستقبل ،من�شور
بتاريخ  9يناير 2018

https://mostaqbal.ae/fully-solar-powered-carhitting-road-2019/

امل�صادر:

Lightyear One:
https://lightyear.one/

CES :
https://www.ces.tech/Exhibitors/Opportunities/Apply-to-Exhibit-at-Eureka-Park/Eureka-Park-Climate-Change-Innovator-Awards.
aspx
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يف النهاية ف�إن التطبيق الفعلي والف ّعال ملتطلبات املعيار هو عامل النجاح الأهم ولي�س
منطوق املوا�صفة �أو ن�صو�صها ،فتطبيق ال�سالمة ب�صفة عامة هو �أمر يتعلق مبدى التزام
الإدارة العليا ،وكذلك برفع الوعي وت�أ�سي�س ثقافة ت�شمل كل الوحدات التنظيمية واملوارد
الب�شرية ،ولي�س جمرد �إعداد امللفات من �أجل احل�صول على ال�شهادة فقط� ،إن ال�سالمة
هي �أ�سلوب حياة.
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عندما يتعلق الأمر بحياة الب�شر و�صحتهم فالبد �أن يكون هناك اهتمام بالغ بهذا ال�ش�أن،
ف�أي قيمةٍ �أهم من حياة الإن�سان! وقد قال تعاىل« :ومن �أحياها فك�أمنا �أحيا النا�س جميع ًا»
(املائدة  .)32وبح�سب �إح�صائيات منظمة العمل الدولية؛ هناك  7,600حالة وفاة يومي ًا
ب�سبب �إ�صابات العمل �أو نتيجة �أمرا�ض ناجتة عن ظروف العمل� ،أي مليونني و� 780ألف
�إن�سان يفقدون حياتهم كل عام نتيجة �إ�صابات العمل ،ويعتقد �أن العدد �أكرب من ذلك بكثري،
حيث ال تقوم جميع الدول بتوثيق �أ�سباب الوفاة الفعلية ،وال تن�شر �إح�صاءات دقيقة حول
هذا املو�ضوع.
�إن عبء الإ�صابات والأمرا�ض املهنية كبري� ،سواء بالن�سبة لأ�صحاب العمل �أو لالقت�صاد
الأو�سع� ،إذ ت�ؤدي �إىل خ�سائر عديدة تنجم عن التقاعد املبكر ،وغياب املوظفني وارتفاع
�أق�ساط الت�أمني ،وملكافحة هذه امل�شكلة و�ضعت املنظمة الدولية للمعايري املعروفة اخت�صا ًرا
جديدا هو نظام
بالآيزو ( )International Organization for Standardization ISOمعيا ًرا
ً
�إدارة ال�صحة وال�سالمة املهنية – املتطلبات ( )ISO 45001الذي �سي�ساعد امل�ؤ�س�سات على
تقليل هذا العبء من خالل توفري �إطار لتح�سني �سالمة املوظفني ،واحلد من خماطر �أماكن
العمل وخلق ظروف عمل �أف�ضل و�أكرث �أما ًنا يف جميع �أنحاء العامل.
تكمن �أهمية املوا�صفات يف حياتنا يف ت�سهيل التجارة بني الدول ،ورفع جودة احلياة ب�صفة

�إن الهدف من �إ�صدار هذا املعيار ( )ISO 45001هو تطبيق �أنظمة �إدارة ال�صحة وال�سالمة
املهنية يف امل�ؤ�س�سات ،والذي �سي�ساعدها على حماية املوظفني والأ�صول املهمة من خالل:
 وجود نظام عاملي موحد لل�صحة وال�سالمة املهنية جلميع امل�ؤ�س�سات على اختالف
�أحجامها وطبيعة �أعمالها.
 التوافق مع الت�شريعات والقوانني والتقليل من اخل�سائر يف العمل.
 م�ساعدة امل�ؤ�س�سات يف ت�صميم �أنظمة للحد من الإ�صابات والأمرا�ض املهنية ومنع
املخاطر ب�شكل ا�ستباقي وحتفيز االبتكار والتح�سني امل�ستمر.
 توفري بيئة عمل �آمنة و�صحية للموظفني وغريهم من اجلهات التي يتم التعامل معها.
 تقليل حوادث الإ�صابات املتعلقة بالعمل وحوادث الوفاة.
 الإ�سهام يف حت�سني اجلودة ورفع الوعي بال�صحة وال�سالمة املهنية.
ً
ب�سيطا لإعداد خطة �إجناز العمل (خطط ،نفذ ،حتقق� ،صحح/
منوذجا
 يعترب
ً
ً
 ،)PDCAوالذي يوفر �إطارا للم�ؤ�س�سات لتخطيط ما حتتاج �إليه لتقليل خماطر ال�ضرر
وحماولة عالجها وو�ضع تدابري منا�سبة.
  ت�صميم معايري املوا�صفة بهذا ال�سياق والهيكل ليتما�شى مع املوا�صفات املحدثة مثل
الأيزو ( ،)9001:2015ما ي�سهل �إمكانية تطبيق نظام الإدارة املتكامل ،حيث يتم دمج
عمليات التطبيق والتدقيق لأكرث من موا�صفة يف الوقت نف�سه.

أقالم المواصالت

بقلم  :م.خالد شكر
مدير إدارة البيئة والسالمة والصحة المهنية

عامة ،ويقرتب عدد موا�صفات الآيزو من � 38ألف موا�صفة بخالف املوا�صفات ال�صادرة عن
جهات متخ�ص�صة مثل االحتاد الدويل لالت�صاالت وم�ؤ�س�سة املوا�صفات الربيطانية ،BSI
ويعد جمال ال�صحة وال�سالمة املهنية من �أهم املجاالت التي تعنى بها املوا�صفات ال�سيما
املجاالت املقننة مثل الطريان ،و�صناعة ال�سيارات وامل�صانع وحقول النفط والغاز.
لقد مت �إ�صدار املعيار الدويل الأول لأنظمة �إدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية �آيزو  45001يف
 12مار�س  ،2018حيث �ستحل هذه املوا�صفة اجلديدة حمل املوا�صفة احلالية (OHSAS
 ،)18001وقد مت تطوير ها من قبل جلنة من خرباء ال�صحة وال�سالمة املهنية ،وتتبع
�أ�ساليب �أنظمة الإدارة العامة الأخرى مثل نظام �إدارة البيئة ( )ISO 14001و نظام �إدارة
اجلودة ( .)ISO 9001واملعايري الدولية الأخرى يف هذا املجال مثل موا�صفة (OHSAS
 ،)18001ومعايري منظمة العمل الدولية ،واالتفاقيات ،وخمتلف املعايري الوطنية ،وي�صلح
هذا املعيار جلميع امل�ؤ�س�سات على اختالف حجمها ،ومبا �إن امل�ؤ�س�سة حا�صلة م�سبقة على
�شهادة ( )OHSAS 18001فكان لزام ًا عليها تطوير الأنظمة الداخلية املعمول بها مبا يتوافق
مع املعيار الدويل اجلديد (.)ISO 45001

تدريب وتوعية

مقدم ًا  1,192دورة تدريبية
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في إطار تعزيز االبتكار واإلبداع لدى الموظفين

يدرب
مركز مواصالت اإلمارات للتدريب ّ
متدرب في 2017
أكثر من  30ألف
ٍ
مت ّكنت موا�صالت الإمارات من خالل مركز موا�صالت الإمارات للتدريب من تقدمي � 175,106ساعات تدريبية
توزعت يف  1,192دورة تدريبية وا�ستفاد منها � 30,318سائق ًا وم�شرفة نقل و�سالمة خالل العام  2017وذلك يف �سبيل
حتقيق �أهدافها الرامية �إىل توفري كافة متطلبات ومعايري ال�سالمة التي تكفل �سالمة املنقولني مبختلف فئاتهم.

“حقوق الملكية الفكرية”

العدد
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وق � ��ال حم �م��د ال�ت�م�ي�م��ي م ��دي ��ر �إدارة التخطيط
اال�سرتاتيجي والتميز امل�ؤ�س�سي مبوا�صالت الإمارات،
�إن ور�شة عمل "حقوق امللكية الفكرية" هي دعوة لتعزيز
االبتكار والإبداع لدى املوظفني ،وتعزيز ثقافة ت�سجيل
االبتكارات لدى اجلهات املخت�صة مبا يكفل حقوقهم
ويحميها من االنتهاكات ،باعتبارها ثروة فكرية تعود
بالنفع على املجتمع يف �شتى املجاالت ،م�شري ًا �إىل �أن
الور�شة تن�سجم مع "�شهر الإم ��ارات لالبتكار "2018
ال��ذي يقام ام �ت��داد ًا لإع�ل�ان �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"،
ب��أن يكون عام  2015عام ًا لالبتكار ،ومت حتويله �إىل
�شهر الإمارات لالبتكار بتوجيهات من �صاحب ال�سمو

ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل".
و�أ�شار التميمي �إىل التزام موا�صالت الإمارات ببذل
كافة جهودها وتوفري �إمكاناتها لدفع عجلة االبتكار يف
امل�ؤ�س�سة من خالل تهيئة بيئة عمل حمفزة للموظفني،
م�ؤكد ًا على �أن ت�شجيع االبتكار وتوليده هو بحد ذاته
�صناعة للم�ستقبل ،وي�صب يف حتقيق ر�ؤية الإم��ارات
.2021
ً
ً
وت�ضمنت الور�شة �شرحا مف�صال للموظفني حول
مفهوم امللكية الفكرية ،و�أهميتها ،وت�صنيفاتها� ،إىل
جانب ا�ستعرا�ض البنود التي تندرج �ضمنها.
يذكر �أن موا�صالت الإم ��ارات �أول��ت منذ وق��ت باكر

إبريل

�ضمن م�شاركتها يف فعاليات �شهر الإمارات لالبتكار؛ نظمت موا�صالت الإمارات ور�شة عمل حول
«حقوق امللكية الفكرية» يف مقر الإدارة العامة بدبي ،بالتعاون مع مركز �ضاحي خلفان للملكية
الفكرية ،وجمعية الإمارات للملكية الفكرية ،وذلك يف �إطار ن�شر ثقافة امللكية الفكرية لدى
املوظفني ،وتعزيز االبتكار لديهم ،ودعوتهم لت�سجيل ابتكاراتهم مبا ينعك�س ب�شكل �إيجابي على
املجتمع.

2018

و�أفاد عبداهلل املدحاين مدير مركز موا�صالت
الإم ��ارات للتدريب ،ب��أن موا�صالت الإم��ارات
حري�صة على توفري و�سيلة نقل �آمنة ومريحة
للمنقولني من خالل �سائقني وم�شرفات �أكفاء
وفق �أف�ضل النظم واملمار�سات العاملية املتبعة،
وذل��ك يف �سبيل حتقيق �أهدافها والرامية �إىل
حتقيق ال�سالمة ،و�إ�سعاد املتعاملني.
و�أو��ض��ح املدحاين �أن جميع املتدربني خ�ضعوا
لربامج تدريبية نظرية وور���ش عمل وجل�سات
نقا�شية تقي�س م�ستوى املعرفة واملهارة للمتدرب
بعد تلقيه الدورة التدريبية ،مبا يعك�س قيمها يف
الو�صول �إىل م�ستوى راقٍ من اخلدمة ين�سجم مع
�أف�ضل املمار�سات ومعايري التميز ،وي�ضمن راحة
متعامليها و�شركائها ويحقق �سعادتهم.
و�أ� �ش��ار امل��دح��اين �إىل �أن امل��رك��ز ي�ش ّكل دعم ًا
ملنظومة التدريب والت�أهيل التي متتلكها امل�ؤ�س�سة،

من خالل تدريب جميع �سائقي وم�شرفات النقل
وال�سالمة العاملني بامل� ّؤ�س�سة ،مبختلف �أن�شطة
القطاعات اال�ستثمار ّية كالليموزين ،والنقل
البرتويل ،والنقل اللوج�ستي ،والنقل املدر�سي،
كان من �آخرها ت�أهيل الكادر الب�شري مل�شروع
"�أجرة موا�صالت الإمارات" الذي �أطلق يف �أكتوبر
املا�ضي يف �أب��وظ�ب��ي ،حيث مت يف ه��ذا الإط ��ار
�إجناز  11برناجم ًا تدريبي ًا متنوع ًا ا�ستغرق 200
�ساعة تدريبية نظرية وعمل ّية لك ّل متد ّرب.
هذا �إىل جانب تدريب ال�سائقني وامل�شرفات
العاملني مبختلف �أن�شطة القطاع اخلا�ص ،من
خا�صة كمدر�سة املدار
خالل �شركات ومدار�س ّ
العاملية ،وم��در��س��ة امل ��روج العلمية اخلا�صة،
ومدر�سة جلوبال الإجنليزية ،ومدر�سة الأكادميية
العلمية اخلا�صة ،ومدر�سة الطموح اخلا�صة،
ومدار�س هورايزون اخلا�صة ،وجمموعة حممد

عمر بن حيدر القاب�ضة ،وغريها.
اجل��دي��ر بالذكر �أنّ امل��رك��ز -وم�ن��ذ افتتاحه
يف  -2015مت � ّك��ن م��ن ن�ي��ل اع �ت �م��اد ع ��دد من
اجلهات املحلية والعاملية ذات ال�صلة ومنها
ع�ضوية اجلمعية امللكية الربيطانية للحد من
احل��وادث /رو�سبا ( ،)ROSPAواعتماد مركز
�أبوظبي للتعليم التقني واملهني (،)ACTVET
وجمل�س �أبوظبي للجودة واملطابقة (،)QCC
وهيئة املعرفة والتنمية الب�شرية بدبي (،)KHDA
ودائرة النقل ب�أبوظبي ( ،)DOTف�ض ًال عن نيله
ع��دد ًا من �شهادات اجل��ودة (ISO ،10015 ISO
 )18001 ISO ،9001و�إح��رازه عدد ًا من اجلوائز
والتكرميات منها جائزة موا�صالت الإم��ارات
ل�ل��ري��ادة  ،2016وال�ت�ك��رمي �أث �ن��اء فعالية �شهر
ال�سالمة  ،2016ع�لاو ًة على جائزة موا�صالت
الإمارات للتوا�صل الفعال.

ورشة عمل حول
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اهتمام ًا بدعم الإب��داع واالبتكار مبا يعك�س �إميانها
التام ب�أن الإن�سان هو امل�صدر الأول للتنمية والتطور،
حيث قامت ب�إطالق ا�سرتاتيجية االبتكار ،و�صممت
حزمة من الربامج واملبادرات النوعية التي ت�ستهدف
تنمية وتعزيز ق��درات ومهارات موظفيها يف خمتلف
املجاالت ،ال�سيما جمال دعم امل�شاريع واالبتكارات،
الأمر الذي انعك�س يف ت�سجيلها حلقوق امللكية الفكرية
خلم�سة م�صنفات وعالمتني جتاريتني.

السكرتير األول
MahmoodAA@ET.AE

المنع من السفر
تدريب وتوعية

لتعريفهم بحزمة من اإلجراءات الوقائية الواجب اتباعها لضمان سالمة الطلبة
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برنامج توعوي لـ  580سائق نقل مدرسي في الشارقة
ٌ
نظّ مت موا�صالت الإمارات ممثلة بفرع املوا�صالت املدر�سية يف ال�شارقة ،برناجم ًا
توعوي ًا لـ � 580سائق ًا للنقل املدر�سي يف قاعة ق�صر الثقافة بال�شارقة وذلك بالتعاون
مع عدد من اجلهات املخت�صة يف الإمارة.

العدد
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و�أف ��اد ع��دن��ان ال��زرع��وين مدير ف��رع املوا�صالت
املدر�سية بال�شارقة ،ب�أن الربنامج قدم جمموعة
من املحا�ضرات التوعوية والتعريفية باللغة العربية
والأوردو ل�سائقي امل�ؤ�س�سة الذين يقدمون خدمات
النقل امل��در��س��ي للمدار�س احلكومية وامل��دار���س
اخلا�صة املتعاقد معها يف الإم� ��ارة ،م�شري ًا �إىل
�أن املحا�ضرات �شملت تعريف ال�سائقني بحزمة
من الإج��راءات الوقائية الواجب اتباعها ل�ضمان
حتقيق الأمن وال�سالمة وتطبيق الأنظمة املرورية،
والتعرف على املهارات الالزمة للتعامل مع الأعطال
الطارئة ،والتوعية ب�أهمية تطبيق املوا�صفات الفنية
يف احل��اف�لات ل�ضمان ت��وف�ير نقل �آم ��ن للطلبة،
�إ�ضافة �إىل توجيه ال�سائقني ب�أهمية فح�ص احلافلة
ب�شكل يومي للت�أكد من جاهزيتها و�سالمتها للعمل،
وذل��ك ل�ضمان �سريها مل�سافات تتنا�سب مع طول
الرحالت املقررة لكل حافلة.

وذكر الزرعوين ب�أن الربنامج التوعوي جمع مابني
اخل�برة العريقة ملوا�صالت الإم ��ارات التي متتد
لأكرث من  36عام ًا ،والتزامها التام بتعزيز نتائج
وم�ستويات ال�سالمة املرورية على الطرق بالتعاون
مع �شركائها اال�سرتاتيجيني.
و�أكد الزرعوين ب�أن موا�صالت الإم��ارات حري�صة
على توفري و�سيلة نقل �آمنة ومريحة للطلبة من
خالل �سائقني وم�شرفات �أكفاء وفق �أف�ضل النظم
واملمار�سات العاملية املتبعة ،وذلك يف �سبيل حتقيق
�أهدافها الرامية �إىل حتقيق �سالمة �أبنائنا الطلبة
خالل رحلتهم اليومية من و�إىل املدر�سة والبيت.
و�أ�ضاف مدير فرع ال�شارقة� ،أن امل�ؤ�س�سة تعمل على
تدريب �سائقيها وت�أهيلهم لأداء مهامهم الوظيفية
على �أكمل وجه وفق طبيعة عمليات النقل املدر�سي
التي يقدمونها ،مراعني يف الوقت ذاته �أخالقيات
املهنة وامل���س�ت��وي��ات العمرية املختلفة ال�ت��ي يتم

خدمتها ونقلها ،الفت ًا �إىل �أن الفرع حري�ص على
تنظيم ب��رام��ج وعقد ل�ق��اءات دوري ��ة م��ع �سائقيه
لتوعيتهم بالت�شريعات والأنظمة اجلديدة� ،إ�ضافة
�إىل تعريفهم باملالحظات و�أي ��ة م�ستجدات يف
جم��ال النقل املدر�سي� ،إىل جانب اال�ستماع �إىل
مالحظاتهم والتعرف على �آرائهم ومقرتحاتهم
ومناق�شتها.
وقد �شارك يف �إلقاء املحا�ضرات واعظ من دائرة
الأوقاف بال�شارقة ،ومدير حمطة العزرة ،ورئي�س
وحدة ال�سالمة يف الفرع.

�إن م�س�ألة املنع من ال�سفر تتعلق ب�أمر د�ستوري طبق ًا لن�ص
امل��ادت�ين  29و 40م��ن ال��د��س�ت��ور ال ��ذي كفل حماية حقوق
الفرد وحرياته الأ�سا�سية ،ومن �أبرز ركائزها حرية التنقل
باعتبارها من احلقوق الطبيعية الكامنة يف النف�س والتي ال
تنق�صم عنها مبا ال يجوز معه امل�سا�س بها �أو تقييدها يف غري
�ضرورة متليها م�صلحة اجتماعية لها اعتبارها �أو م�صلحة
جوهرية لها ما يظاهرها ت�سوغ مبوجبها فر�ض قيود على
حرية الفرد يف التنقل.
ويجب توفر �شروط املنع من ال�سفر جميعها لإ�صدار املنع من
ويتعي على
ال�سفر وال يجوز الرتخي�ص فيها �أو الإخالل بهاّ ،
القا�ضي من تلقاء نف�سه بحثها والتحقق من توفرها ،لأن
هذه امل�س�ألة تتعلق بالنظام العام الت�صالها بقواعد احلريات
العامة املعتربة من امل�صالح الأ�سا�سية للمجتمع.
ولكن هل يجوز للدائن �أن مينع مدينه من ال�سفر
خوف ًا من هروبه دون �سداد الدين؟
ن�صت املادة  329من قانون الإج��راءات املدنية «للدائن �أن
يطلب من القا�ضي املخت�ص �أو رئي�س الدائرة ح�سب الأحوال
�إ�صدار �أمر مبنع املدين من ال�سفر �إذا قامت �أ�سباب جدية
يخ�شى معها ف��رار املدين مع توافر ال�شروط التي حددها
الن�ص املذكور:
معلوما وم�ستحق الأداء غري مقيد ب�شرط.
�أو ًال� :إذا كان الدين ً
ث��ان � ًي��ا� :إذا مل يكن ال��دي��ن معني امل �ق��دار ي�ق��وم القا�ضي
بتقديره تقدي ًرا م�ؤقتًا ،على �أن يتوافر ال�شرطان الآتيان:
� - 1أن ت���س�ت�ن��د امل �ط��ال �ب��ة ب ��احل ��ق �إىل ب �ي �ن��ة خ�ط�ي��ة.

� - 2أن يقدم الدائن كفالة تقبلها املحكمة ي�ضمن فيها كل
عطل و�ضرر يلحق باملدين من جراء منعه من ال�سفر �إذا تبني
�أن الدائن غري حمق يف ادعائه.
وهل ت�ستجيب املحكمة لطلب الدائن يف جميع
االحوال؟
أمر
وفق امل�ستقر عليه ق�ضا ًء �أنه يحق للدائن طلب �إ�صدار � ٍ
مبنع مدينه من ال�سفر يف احلالتني امل�شار �إليهما يف الن�ص
ب�شرط �أن تكون هناك �أ�سباب جدية يخ�شى معها فرار املدين
خارج الدولة قبل تنفيذ ما ي�صدر �ضده من �أحكام ل�صالح
الدائن ،وال يكفي �سند ًا لذلك كون ال�شخ�ص مدين ًا لآخر
ولو كان دين ًا حمقق الوجود وحال الأداء �أو كونه �أجنبي ًا ،بل
يتعني على القا�ضي �أن يتحقق من توفر تلك الأ�سباب اجلدية
من ظاهر الأدلة املقدمة �إليه والتي تفيد اخل�شية من فرار
املدين ،وهو ما يقع على الدائن عبء �أثباته.
خال�صة القول؛ �إن امل�شرع جعل من احلرية ال�شخ�صية ومنها
حق الإقامة والتنقل حق ًا طبيعي ًا ي�صونه بن�صو�صه ويحميه
مببادئه و�أن انخراط حرية االنتقال يف م�صاف احلريات العامة
بحيث يكون يف تقييدها دون مقت�ض م�شروع جتريد لها من
بع�ض خ�صائ�صها وتقوي�ض ل�صحيح بنيانها ،حيث �إن الأ�صل
هو حرية التنقل واال�ستثناء هو املنع منه ،وال ميلك املنع من
قا�ض �أو ع�ضو نيابة عامة يعهد �إليه القانون بذلك.
التنقل �إال ٍ
و�سوف نتناول يف مقالنا القادم �إج ��راءات طلب املنع من
ال�سفر ،وكيفية التظلم منه واملواعيد املنظمة لذلك و�أهم
الدفوع املتعلقة باملو�ضوع.

اإلدارة والتشريع

بقلم  :محمود عبد المنعم عبد الجواد

مسٔوولية مجتمعية
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انبثقت من  6محاور رئيسية
مستمدة من قيم ومبادئ
الشيخ زايد

30
مبادرة
في “عام زايد”

الجرمن« :إن الســير على نهج زايد واجب
نعتز بااللتزام به ،ونحــن في مواصالت
اإلمارات وكجزء من نسيج وطني متالحم
حريصون على تنفيذه».
استهلت المؤسسة العام الحالي بنشر
إعالنــات احتفائية بعــام زايد على 100
حافلة من أسطول حافالتها في مختلف
مناطق الدولة.

ومبا يعك�س قيم ومبادئ ال�شيخ زاي��د ،وير�سخ
اجلهود الرامية نحو تخليد ذكرى زايد كرمز
للخري والعطاء ،حيث مت ا�ستلهام حماور هذه
املبادرات من عدة مفاهيم تتمثل يف الت�ضحية
للوطن وغر�س حبه ،والوالء له يف نفو�س خمتلف
الأج��ي ��ال ،وال �ب��ذل وال�ع�ط��اء لكل املحتاجني،
وتعزيز روح التعاون واالن�ت�م��اء والتكافل بني
�أفراد املجتمع ككل.
وتف�صي ًال؛ �أو�ضحت حنان �صقر املدير التنفيذي
ل��دائ��رة اخل��دم��ات امل�ؤ�س�سية ،ب ��أن موا�صالت
الإم ��ارات اعتمدت �إط�لاق  30مبادرة متنوعة
منبثقة مم��ا ك��ان يحبه م�ؤ�س�س ال��دول��ة طيب
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2018

ك�شفت موا�صالت الإمارات عن اعتمادها
�إطالق  30مبادرة خالل «عام زايد» ،وذلك
ان�سجام ًا مع املبادرة التي �أطلقها �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
الدولة «حفظه اهلل» يف �أن يحمل عام 2018
�شعار «عام زايد» ليكون منا�سبة وطنية تقام
لالحتفاء بالقائد امل�ؤ�س�س املغفور له ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان «طيب اهلل ثراه»
مبنا�سبة ذكرى مرور مئة �سنة على ميالده.

وقال �سعادة حممد عبداهلل اجلرمن مدير عام
موا�صالت الإم��ارات�" :إن ال�سري على نهج زايد
واج��ب نعتز بااللتزام ب��ه ،ونحن يف موا�صالت
ن�سيج وط�ن��ي متالحم
الإم � ��ارات وك �ج��زءٍ م��ن ٍ
ح��ري �� �ص��ون ع �ل��ى ت �ن �ف �ي��ذه ،م ��ن خ�ل�ال ال��وف��اء
مب�س�ؤولياتنا جتاه املجتمع والإ�سهام يف مبادرات
العمل املجتمعي والإن�ساين واخلريي ،وذلك عرب
جت�سيد قيم زاي ��د اخل�ير ال�ت��ي تعترب وال ت��زال
الأ�سا�س ال�صلب الذي بنيت عليه دولة الإمارات"،
م�ؤكد ًا �أن اخلري وزايد وجهان لعملة واحدة.
و�أ��ش��ار اجلرمن �إىل �أن موا�صالت الإم ��ارات
تعمل جاهدة لرت�سيخ ه��ذه املبادئ من خالل
و�ضع �سيا�سات ومبادرات وا�سرتاتيجيات من
�ش�أنها تر�سيخ مفهوم امل�س�ؤولية املجتمعية مبا
ي�صب يف خدمة الوطن وامل�ساهمة يف مواكبة
م�سرية الدولة التنموية ،وذلك ا�ستمرار ًا للنهج
الرا�سخ الذي غر�سه م�ؤ�س�س الدولة يف العطاء
واملحبة ل�شعوب املنطقة والعامل.
و�أ�ضاف �أن مبادرات موا�صالت الإم ��ارات يف
"عام زايد" ترتكز على  6حماور رئي�سية تندرج
�ضمنها  30م �ب��ادرة جمتمعية خمتلفة ،ومبا
يتوافق مع تنفيذ وتطبيق التزاماتها امل�ؤ�س�سية
يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية جتاه املجتمع.
و�أكد �أن املبادرات �ستطبق خالل العام احلايل

ومضة

اهلل ث��راه و�أر��س��ى قيمه يف املجتمع ،الفتة �إىل
�أن حم��اور امل�ب��ادرات الثالثني تتمثل يف" :من
�أجلكم"" ،التطوع امل�ؤ�س�سي"" ،احلمالت التوعوية
التثقيفية"" ،مبادرات جمتمعية"" ،الفعاليات
الوطنية والعاملية" ،و"مبادرات رم�ضان" ،و�سيتم
تنفيذها على م�ستويني داخلي وخارجي.
وك�شفت �أن �أح ��د �أه ��م امل���ش��اري��ع ال�ت��ي �سيتم
�إطالقها يف "عام زايد" هي تد�شني "قاعة ال�شيخ
زايد" مببنى الإدارة العامة للم�ؤ�س�سة بدبي،
حيث �سيتم تطوير املكتبة الداخلية مبزيد
من الكتب والوثائق وال�صور اخلا�صة بال�شيخ
زايد وم�آثره و�إجنازاته� ،إىل جانب عقد بع�ض
الفعاليات واملحا�ضرات املرتبطة بعام زايد،
�إ�ضافة �إىل جمموعة من الربامج الداخلية التي
�ست�سهم يف تعزيز التكافل بني املوظفني ون�شر
مفهوم التطوع.
يذكر �أن امل�ؤ�س�سة ا�ستهلت العام احلايل بن�شر
�إعالنات احتفائية بعام زاي��د على  100حافلة
من �أ�سطول حافالتها يف خمتلف مناطق الدولة،
حيث حتمل هذه الإعالنات �صور ًا و�أقوال متنوعة
لل�شيخ زاي��د بهدف امل�شاركة يف ه��ذه املبادرة
ون�شر ر�سائل �سامية ت�سهم يف تر�سيخ الهوية
الوطنية وتعزز قيم الوالء واالنتماء لدى مواطني
حد �سواء.
الدولة ،واملقيمني على �أر�ضها على ٍّ

انطالق ًا من االلتزام بقيم المسؤولية المجتمعية

1,800

إنجاز 18

وقفي على
إعالن
ٍ
ٍّ
أسطول الحافالت في 2017

مبادرة مجتمعية خالل
“عام الخير”
مسٔوولية مجتمعية
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ك�شفت موا�صالت الإم ��ارات عن �إجن��ازه��ا
م�ب��ادرة خ�لال ع��ام " 2017عام اخلري" ،وذلك
انطالق ًا من التزامها بتنفيذ وتطبيق التزاماتها
يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية ،والتي ان�سجمت
مع املبادرة التي �أطلقها �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه
اهلل خالل العام املا�ضي ،يف �أن يكون عام 2017
عام ًا للخري.
و�أ��ش��ارت حنان �صقر املدير التنفيذي لدائرة
18

اخلدمات امل�ؤ�س�سية مبوا�صالت الإم��ارات� ،إىل
�أن امل�ؤ�س�سة �سجلت يف ع��ام اخل�ير م�ب��ادرات
و�إجن� � ��ازات مل ت �ك��ن لتتحقق �إال ع�بر عطاء
وجهود كواردرها الوظيفية بالتعاون مع اجلهات
املجتمعية ذات العالقة ،حيث ج�سدت مبادراتها
 3حماور رئي�سية هي تر�سيخ امل�س�ؤولية املجتمعية
يف خدمة الوطن وامل�ساهمة يف م�سريته التنموية،
وتعزيز �أهمية التطوع وبرامج التطوع ،وغر�س
حب الوطن يف الأجيال اجلديدة.

دعم ًا للحمالت المجتمعية..

و�أو�ضحت �صقر �أن امل�ؤ�س�سة ا�ستثمرت جهودها
ووظ �ف ��ت �إم �ك��ان��ات �ه��ا لإجن � ��اح م� �ب ��ادرات ع��ام
اخل�ير ،حيث متكنت مببادراتها املجتمعية من
ا�ستقطاب كافة فئات املجتمع والتي كانت �أهمها
احل�صول على ع�لام��ة وق ��ف ،وتنفيذ رح�لات
العمرة لل�سائقني والفنيني وامل�شرفات بامل�ؤ�س�سة،
ومبادرة "تراحموا" ،ومبادرة "من �أجلكم" ،واملري
الرم�ضاين ،وم�ب��ادرة "ك�سوة العيد" ،ومبادرة
"�إفطار �صائم" ،ومبادرة "م�ساندة زميل".

وقفي
ن�ف� ّذت موا�صالت الإم� ��ارات � 1,800إع�ل ٍ
�ان ٍ ّ
على �أ�سطول حافالت امل�ؤ�س�سة خالل عام ،2017
وذلك بالتعاون مع مركز حممد بن را�شد العاملي
ال�ست�شارات الوقف والهبة ،حيث تقدّم للم�ؤ�س�سات
واحلمالت املجتمعية م�ساحات �إعالنية جمانية على
�أ�سطولها املك ّون من �آالف املركبات مبختلف �إمارات
الدولة للو�صول �إىل �شريحة كبرية من املجتمع.
و�أو� �ض��ح ع �ب��داهلل حممد م��دي��ر �إدارة االت�صال
احلكومي� ،أن موا�صالت الإم ��ارات حر�صت على

تب ّني الر�ؤية العاملية للوقف التي �أطلقها �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،وذلك
من خالل �إطالق امل�ؤ�س�سة وقف ًا مبتكر ًا لإعالنات
التوعية املجتمعية عرب توفري م�ساحات جمانية
ب�أ�سطول حافالتها ،حيث تتم �إتاحة فر�صة وا�سعة
للحمالت املجتمعية لالنت�شار يف خمتلف �أرج��اء
ال��دول��ة ،من خ�لال �سهولة الو�صول �إىل �شريحة
وا�سعة من املجتمع ،ما يحقق �أه��داف احلمالت
املجتمعية وويرفع من م�ستوى من ت�أثريها ،ويعك�س

يف الوقت نف�سه التزام امل�ؤ�س�سة بتحقيق التكافل
االج�ت�م��اع��ي والإن �� �س��اين ال ��ذي ي�صب يف �ضمان
ال�سعادة للمجتمع ،ويرتجم يف الوقت نف�سه قيم
الإن�سانية والعطاء التي تدعو لها القيادة الر�شيدة
لدولة الإمارات.
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تحقيق أمنيات الموظفين في
العدد
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�أطلقت موا�صالت الإم� ��ارات جمموعة من
امل��ب ��ادرات امل��وج�ه��ة للموظفني واملتعاملني
بالتزامن مع احتفاالت العامل بيوم ال�سعادة
العاملي ال��ذي ي�صادف  20من �شهر مار�س
من كل ع��ام ،حيث �أطلقت م �ب��ادرة "متنّى"
والتي ت�ستهدف من خاللها حتقيق �أمنيات
موظفيها� ،إىل جانب مبادرة ملنح خ�صومات
خا�صة لأوائ� ��ل متعاملي معهد موا�صالت
الإمارات لل�سياقة يف هذا اليوم ،وي�أتي تنظيم
امل�ؤ�س�سة هذه املبادرات يف �إطار �إميانها ب�أن
حتقيق ال�سعادة ملوظفيها ومتعامليها هو

توظيف للحا�ضر وا�ستثمار للم�ستقبل ،الأمر
الذي يحمل بعد ًا ا�سرتاتيجي ًا يتحقق برت�سيخ
�أ�سلوب حياة �سعيد و�إيجابي وم�ستدام.
و�أ�شارت حنان �صقر املدير التنفيذي لدائرة
اخلدمات امل�ؤ�س�سية مبوا�صالت الإمارات �إىل
�أن موا�صالت الإمارات حري�صة على �إ�سعاد
موظفيها و�إث ��راء بيئتها الداخلية ،وتوليد
عن�صر ال�سعادة والطاقة الإيجابية لديهم،

والتزمت بتنظيم م��ا يزيد ع��ن  18مبادرة
متنوعة على مدار العام املا�ضي لتحقيق هذه
الأه��داف ،منها جائزة موا�صالت الإم��ارات
ل�ل��ري��ادة ،وم�ساندة زم�ي��ل ،ون�ظ��ام النقاط
البي�ضاء ،وم �ب��ادرات "�شكر ًا" و"�أح�سنت"
و"طموح" و"جنوم" ورح�ل��ة العمرة� ،إ�ضافة
�إىل م�شروع االمتيازات اخلا�صة للموظفني
والذي ي�شمل خ�صومات وعرو�ض على العديد
من اخلدمات ،وكذلك االحتفال باملنا�سبات
املحلية والعاملية مثل اليوم العاملي للتطوع،
ويوم ال�شباب العاملي ،وغريها من املبادرات.

االحتفاء بيوم المرأة العالمي

رفعت موا�صالت الإم��ارات وعلى ر�أ�سها �سعادة
حممد عبداهلل اجلرمن مدير ع��ام موا�صالت
الإمارات �أ�سمى �آيات التهاين والتقدير �إىل رائدة
النه�ضة الن�سائية يف دولة الإمارات� ،سمو ال�شيخة
فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام
رئي�سة املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة الرئي�سة
الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية-حفظها اهلل،-
مبنا�سبة احتفاالت ال��دول��ة بيوم امل ��ر�أة العاملي

والذي يوافق  8مار�س من كل عام ،حيث ّ
نظمت
امل�ؤ�س�سة بهذه املنا�سبة احتفالية يف الإدارة
العامة يف دبي مب�شاركة لفيف من املوظفات من
خمتلف الفئات الوظيفية.
و�أ ّك� ��دت ح�ن��ان �صقر امل��دي��ر التنفيذي ل��دائ��رة
اخلدمات امل�ؤ�س�سية مبوا�صالت الإم��ارات خالل
لقائها باملوظفات� :أن النجاحات التي بلغتها
امل��ر�أة الإماراتية مل تكن لتتحقّق �إال باحلر�ص

احلثيث م��ن م� ّؤ�س�س ال��دول��ة املغفور ل��ه ال�شيخ
زاي ��د ب��ن �سلطان �آل ن�ه�ي��ان ،طيب اهلل ث��راه،
والدعم امل�ستمر من �سم ّو ال�شيخة فاطمة بنت
م�ب��ارك ،وجهودهم لتفعيل دوره��ا يف املجتمع،
حيث ا�ستذكرت �صقر �إ�سهامات املغفور له ب�إذن
اهلل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،طيب اهلل
ثراه ،الذي �أر�سى ثوابت را�سخة النطالقة املر�أة
الإماراتية.

2018

تذكير ًا بدور باني الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في دعم وتمكين المرأة

History of Space Travel

تاريخ السفر إلى الفضاء
�صاروخ ي�صل
كان ال�صاروخ الأملاين � V2أول
ٍ
�إىل ارتفاع  100كيلومرت عن �سطح الأر�ض
(�أي �إىل حدود الف�ضاء).

Russia launched the first
satellite into space; Sputnik 1, a
month later the Russian space
dog Laika became the first
animal to orbit the earth.

عجلـة األيــام
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�أطلق االحتاد ال�سوفييتي �أول قمر �صناعي
�إىل الف�ضاء ،والذي حمل ا�سم “�سبوتنيك
 ،”1وبعد �شهر واحد �أ�صبحت الكلبة “اليكا”
�أول حيوان يدور حول الأر�ض ،وقد نفقت
�أثناء تلك الرحلة.

�أطل��ق االحت��اد ال�س��وفياتي املركب��ة
“فو�س��توك  ”1الت��ي حمل��ت عل��ى متنه��ا
رائد الف�ضاء يوري غاغارين ،وقد �أ�صبح
بذلك �أول �إن�س��ان يتمكن من الطريان يف
الف�ضاء و�إمتام دورة كاملة حول الأر�ض.
The USSR launches Vostok1.
It carries Yuri Gagarin, who
becomes the first man in space
when he orbits the earth once.

The German V2 was the first rocket
to reach 100km from the Earth’s
surface (the boundary of space).
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�أت��اح��ت مركبة الف�ضاء
«�سبي�س �شيب ون» �أول
رحلة ف�ضائية م�أهولة
يوفرها القطاع اخلا�ص.

انتق��ل الطاق��م الدائ��م الأول �إىل حمط��ة
الف�ض��اء الدولي��ة �آي �إ���س �إ���س ( ،)ISSحي��ث
يعي���ش طاقم رواد الف�ضاء منذ ذلك احلني.
The first permanent crew moved into
the International Space Station (ISS),
where crews of astronauts have been
living ever since.

2010

SpaceShipOne
made the first ever
privately funded
manned space
flight.

إبريل

Both American and Russian
scientists were in a race to get
a spacecraft to the Moon; the
Russians made it first with the
space-probe Luna 2.

2000
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2018

Fruit flies are launched into space to
study the effects of space travel on
animals, and were chosen because
they share many similarities with
humans.

جن��ح الأم��ري �ك �ي��ان ن�ي��ل �أرم �� �س�تروجن و�إدوي� ��ن
�ألدرين بالهبوط على �سطح القمر با�ستخدام
املركبة �أبولو  ،11و�أ�صبحا �أول �شخ�صني مي�شيان
على �سطح القمر ،حيث قال �آرم�سرتوجن حينها
العبارة ال�شهرية�« :إنها خطوة �صغرية لإن�سان،
لكنها قفزة كبرية للب�شرية”.

American millionaire Dennis Tito
became the first space tourist when
he paid around 20 million dollars for
a ride in a Russian Soyuz spacecraft.

2010 - The U.S. National
Space Policy set out goals
for space exploration; to
send humans to an asteroid
by 2025 and to the planet
Mars in the 2030s.

1969 - Neil Armstrong and Edwin Aldrin
make the first manned soft-landing on
the moon, using Apollo 11, and become
the first people to moonwalk.

كان العلماء الأمريكيون وال�سوفييت
يف �سباق حمموم ال�ستك�شاف الف�ضاء،
و�إي�صال �أول مركبة ف�ضائية �إىل القمر،
غري �إن ال�سوفييت جنحوا يف الو�صول �أو ًال
مع م�سبار الف�ضاء “لونا .”2

و�ضع ذباب الفاكهة على منت ال�صاروخ
 V2لدرا�سة ت�أثري ال�سفر �إىل الف�ضاء
على الكائنات احلية ،وقد مت اختيار هذه
احل�شرة ال�شرتاكها يف كثري من �أوجه
الت�شابه مع الب�شر

�أ�صبح املليونري الأمريكي ديني�س تيتو �أول
“�سائح ف�ضاء” عندما دفع نحو  20مليون
دوالر لل�سماح له بركوب املركبة الف�ضائية
الرو�سية �سويوز يف �إحدى رحالتها.

ما زال ال�سباق نحو الف�ضاء قائم ًا،
�إذ حددت �سيا�سة الواليات املتحدة
القومية للف�ضاء �أهداف ًا لرباجمها؛
ال�سيما �إر�سال الب�شر �إىل كويكب
بحلول عام  ،2025و�إىل كوكب املريخ
يف ثالثينيات هذا القرن.
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Differ in the Workplace

Issue 69

By Drew Gannon, The Fiscal Times
For several decades now, women have fought for equality in the workplace. Men
are told to think like a woman and women are told to act like a man. But the advice
tends to reinforce stereotypical traits like empathy for women and aggressiveness
for men. And while these stereotypes are often exaggerated, research shows
gender characteristics do exist and play an influential role in the workplace.

Even though more women have entered
the workforce and have risen in the ranks,
they haven’t become male clones. Indeed,
men and women can be just as different
in the professional world as they are in
their personal lives. What executives are
just beginning to understand is that these
differences can be great for business.
Typically, “men are linear in thought
process and more narrow in their focus, so
they are able to break down problems into

their component parts and solve it,” says
Keith Merron a senior associate Barbara
Annis & Associates, a consulting firm
specializing in gender diversity. “Women
more often see a problem holistically and
are able to come up with an understanding
of that situation without needing to know
what all the parts are. When it comes
to problem solving – particularly in
business – you need a balance of both
perspectives.”

BATTLE OF THE SEXES
Though most experts agree that a
balance of gender in the workplace is
ideal, studies show that women tend to
excel in some areas and men excel in
others. While today’s business culture
more often associates masculine
attributes with success (women
still earn less than what their male
counterparts to research data), there’s
no evidence to suggest that hiring more

WOMEN
They’re team players. A 2005 study
on gender bias by New York research
group Catalyst found that women
leaders are typically judged as more
supportive and rewarding, whereas
men are judged better at behaviours
such as delegating and managing up.
In another 2005 study by Caliper,
a professional services consulting
company,
women
demonstrated
higher levels of compassion and teambuilding skills.
They’re persuasive. Women leaders scored
significantly higher than male leaders in
persuasiveness and assertiveness, according
to the Caliper study. They were able to “read
situations accurately and take information
from all sides,” write the authors. “This
willingness to see all sides of a situation
enhanced their persuasive ability.”
They like a challenge. A 2009 international
study by Accenture found that 70 percent
of businesswomen asked their bosses for
new challenges at work, compared to less
than half of businessmen polled.
They’re honest, hard workers. As women
ask for more to do, they are likely to work
longer hours than their male counterparts.
Polls by career site theFit showed that 54
percent of women worked 9 to 11 hour
days compared to 41 percent of men.
Women more than men also expressed
a willingness to do some work on
vacation, and were less likely to spend
their sick days “playing hooky, taking a
mental health day or interviewing for
another job.”

MEN
They’re early adopters of technology. The
Accenture study found that men were more
likely to be early adopters of technology
and tended to rely on technology more
than their female counterparts.
They’ll ask for what they want. Men
demonstrate strengths in negotiation. In
2003, a study looking at students graduating
from Carnegie Melon with master’s degrees
and found that the male students attained
salaries 7.6 percent higher than their female
counterparts, thanks to negotiation. More
than half of the male students negotiated
higher salaries, while only 7 percent of
female students did so. Other research by
Accenture shows that only 45 percent of
women would be willing to ask for a raise,
compared to 61 percent of men.
When in doubt, they’ll ‘wing it’. “Males
tend to convey more confidence than
women in performance-oriented settings,”
writes George Washington University
law professor Charles Craver in an essay
titled The Impact of Gender on Bargaining
Interactions, based on experiences in
his classroom. “Even when minimally
prepared, men believe they can ‘wing it’
and get through successfully. On the other
hand, no matter how thoroughly prepared
women are, they tend to feel unprepared.”

They make friends in high places.  Men
score more promotions than women, and
that may be explained by who they mingle
with in the office. Among participants of
a 2008 Catalyst survey on mentorship,
72 percent of men received promotions
by 2010 compared to 65 percent of
women. According to a Harvard Business
Review paper, Why Men Still Get More
Promotions than Women, this is because
men are more likely to be mentored by
senior executives, whereas women are
more likely to have junior-level mentors.
This difference is an issue of access.
Sociology researchers Lisa Torres and
Matt L. Huffman found in a 2002 study
that both men and women build social
networks comprised of people of the
same gender. As upper management
still tends to be male dominated, this
places men in a better position to receive
promotions from their mentors.
A HAPPY MARRIAGE OF GENDERS
Despite the differences research shows, men
and women’s professional attributes are not
solidly black and white. In fact, research by
Stanford’s business school last year found
that women who exhibited “masculine
traits” such as aggressiveness and
confidence and were able to self-monitor, or
control, their behaviour received 1.5 more
promotions than men exhibiting similar
qualities. Such results imply that gender
diversity isn’t a numbers game. It’s about
ability to understand the different strengths
individuals bring to the boardroom table.
“A team doesn’t have to be 50 percent
women and 50 percent for it to be
balanced,” says Merron. “But the degree to
which the masculine and feminine qualities
are represented and are utilized well is the
essence of balance.”
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men will drive a company’s bottom
line. According to available research,
here are some strengths of each gender
in the workplace:

Discounts offered by ET Driving Institute to
the first customers on the day of happiness

16

Emirates Transport wins 9 local and
international awards during 2017
Issue 69
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Also attained intellectual property rights for five work systems

Emirates Transport has won nine local,
regional and international awards
in 2017 as a result of its efforts to
implement innovative and pioneering
local and international practices.
Hanan Mohammed Saqer, executive
director of Corporate Services Division
at ET, said that the Corporation
has adopted a number of strategic
objectives in its plans that contribute
to achieving excellence in service
performance and gives it an advantage
in an increasingly competitive market.
Saqer highlighted the importance of

continuing the approach of excellence
and making more efforts during the year
to attain more honourable awards and
ensure that all services are provided
according to the highest international
standards of quality, efficiency and
transparency, in line with the vision
of the Government of the United Arab
Emirates.
Mohammed Ali Al Tamimi, manager
of the Department of Strategic
Planning and Corporate Excellence
at ET, said: “The nine awards won by
the Corporation included the Best

Innovation in the Field of Traffic Safety
in the Public Sector, during the 2017
Middle East Roads and Bridges Forum,
winning in two categories in the Arabia
CSR Awards, the Arabian Eagle Awards,
a win in the Innovation category
in the Field of Volunteerism and
Humanitarian Work at the Ideas UAE
Awards, the Best Community Practices
category in the RAKEZ Business
Excellence Awards, and two categories
in the BIZZ Excellence Awards, in the
categories of ‘Successful Leader’ and
‘Enterprise Excellence in Business’.

Emirates Transport has launched
a series of initiatives aimed
at employees and customers
in
conjunction
with
the

of Corporate Services at ET,
stated that the Corporation is
committed to implement a series
of initiatives under the slogan:

Driving Institute, a subsidiary
business
centres,
provided
special discounts for driving
lessons to a select number of

celebrations of the International
Day of Happiness, which falls on
20th March each year.
The corporation launched the
“Make a Wish” initiative through
which it aims to help some of its
employees realize their dream.
Another initiative on the day also
granted special discounts to the
first few customers of Emirates
Transport Driving Institute.
Hanan Saqer, executive director

“Always happy, not just for a day”
to keep pace with the leadership’s
directives in attaining the
happiness and well-being of the
community, and to enhance the
UAE’s competitive advantage in
the global happiness index, as
well as ascertaining permanent
happiness for its employees,
customers and partners.
Explaining the initiatives in more
detail, Saqer stated that the ET

early customers, in an effort to
achieve their happiness. She
added that the Corporation also
launched the “Make a Wish”
initiative aimed at its employees,
whereby the Corporation sent
letters to all its employees
requesting they reply with a wish
they want fulfilled. Whereas a
lottery will then be conducted
to ascertain the wishes of 3
employees.
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Emirates Transport to
make the wishes of
employees come true on
the day of happiness

Both returned money and credit cards
they found on school campus

Win reaffirms commitment to corporate social responsibility
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Emirates Transport awarded
Dubai Chamber’s CSR Label for 6th
consecutive year
Emirates Transport has been awarded
the prestigious Dubai Chamber
Corporate Social Responsibility (CSR)
Label, for the 6th consecutive year.
The award recognizes companies
that have made a positive impact on
the community and demonstrated a
commitment to best practices in CSR.
The federal transport corporation was
among a number of companies to
receive the award at a ceremony held at
the head office of the Dubai Chamber
of Commerce and Industry.
Hanan Saqer, ET Executive Director

of Corporate Services Division said:
“Wining the Dubai Chamber CSR Label
for the sixth consecutive year, is a great
honour for Emirates Transport and an
important indicator that we’re on the
right path, although we are aware there
is so much more we can still do.
“As a federal corporation, we feel an
even greater responsibility to live up to
the expectations placed on us and to
achieve our own objectives in playing
an even more prominent role within
our society”, she added.
The ET executive director of Corporate

Services added: “Obtaining the award
affirms the success of the organisation’s
ambitious direction and correct vision
in making CSR programmes and
policies the basis for its successful and
sustainable approach; which became
part of the plans and policies based on
which the UAE government builds its
private and public sector organisations.”
Hanan also praised the work of
the Dubai Chamber’s Centre for
Responsible Business, which oversees
the assessment and awarding of the
CSR Label.

Abdullah bin Swaif ALghufli, executive
director of the School Transport Division
at Emirates Transport, honoured drivers
Haq Nawaz and Shah Jalandhar, both
of Pakistani nationality, who returned
valuable lost items to the relevant
authorities.
The two drivers who work as school
transport drivers at ET’s branch in Sharjah
were recognised for their honesty and
initiative to hand over money and bank
cards they found on school property

while performing their duties.
ALghufli praised the drivers’ honesty
and good behaviour and said that ET
had previously honoured a number
of its employees who had exhibited
similar trustworthy actions, including
a mechanic who found and reported
missing items valued at one million
dirhams in a client’s vehicle which came
in for repairs.
In the latest cases, one of the two
honoured drivers, Haq Nawaz, found a

sizable sum of cash on the campuses of
the American School of Creative Science,
which benefits from the transport services
provided by Emirates Transport. Nawaz
immediately handed over the money to
the school coordinator, and the cash was
traced to one of the parents.
The second driver, Shah Jalandhar, also
found a wallet containing money and
bank cards in a public place and handed
it over to the police who in turn handed
the returned valuables to the owner.
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Recalled the role of the late Sheikh Zayed in empowering Emirati women

Female employees mark International
Women’s Day

Emirates Transport offered its warmest
congratulations to Her Highness Sheikha
Fatima bint Mubarak, Chairwoman of
the General Women’s Union, Supreme
Chairwoman of the Family Development
Foundation and President of the
Supreme Council for Motherhood and
Childhood on the occasion of Emirati
Women’s Day.
To mark the event, which falls on the 8th
of March of each year, Emirates Transport
organized a women only gathering at
its Dubai headquarters, attended by a

number of employees.
Hanan Saqer, executive director of
Corporate Services at ET, acclaimed
the successful role played by women
in the UAE and called on all ET female
employees to continue working hard
to emulate that success and make
their own contribution to the success
of the nation.
During the meeting, Saqer highlighted
the importance of the role of women in
promoting self-development, pointing
out that there are many women and

leadership models that are role models
stimulating and encouraging other
women in the UAE to prove their
worth and playing a leading role in
promoting and supporting the process
of development in the state.
It is worth mentioning that the proportion
of women representation in the senior
management category at ET amounts to
12.3%, out of the total number of female
employees numbering 4,709, which
represents 24.3% of the total workforce
at the federal transport corporation.

April 2018
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Two school transport
drivers honoured for
their honesty
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ET recognized with two
awards from the World
Confederation of Businesses

Emirates Transport won two awards
during the BIZZ Awards 2017 namely
in the categories of Successful Leader in
the Field of Business Excellence (for the
General Manager of ET), and the second
in the category of Enterprise Excellence in
Business.
The Bizz Awards is considered as one of the most important business
awards in the world and is organized by the World Confederation
of Businesses (WORLDCOB), a leading international organization
based in Houston, USA, with 3,000 members representing more
than 100 countries from around the world.
The award aims to stimulate and encourage businesses around
the world to grow and deliver more and focus on good business
practices.
Mohammed Abdullah Al Jarman, ET general manager, received the
award certificates from Hanan Saqer, executive
director of Corporate Services Division at the
Corporation’s head office in Dubai.
He said: “We are proud to receive this prestigious
award, which represents an international
recognition of the our business efforts and
standards. This confirms the commitment of
Emirates Transport to exert all efforts to achieve the
aspirations of the wise leadership of the UAE for
the UAE Vision 2021.”

ET wins the RAKEZ
Business Excellence
Award

Emirates Transport received the RAKEZ Business Excellence
Award 2017 awarded by the Government of Ras Al
Khaimah through the Ras Al Khaimah Economic Zone
(RAKEZ) and the Department of Economic Development
in Ras Al Khaimah.
The federal transport corporation received the award in
the category of Best Corporate Social Responsibility for
its excellence in providing various transport services to
educational, government and commercial institutions.
RAKEZ Business Excellence Awards 2017, in its fourth
edition, aims to honour companies with the most
outstanding performances and the greatest impact in
advancing the economic development of the Emirate of Ras
Al Khaimah, in particular, and the State in general.
Mohammed Abdullah Al Jarman, general manager of
Emirates Transport, expressed his pleasure for winning this
award, noting that this achievement is the result of the efforts
of the Corporation’s team in the fields of sustainability and
social responsibility.
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Wining for the tenth consecutive year

Emirates Transport bags award at the 10th Dubai Award for
Sustainable Transport
Emirates Transport received a second
place award in the category of
“Environmental Conservation” at the
10th Dubai Award for Sustainable
Transport
(DAST).
The federal transport corporation
continued its fine tradition of wining an
award, in at least one category, in every
edition since the start of the prestigious
award ten years ago.
The Award is one of the key initiatives
developed by the Roads and Transport
Authority (RTA) to leverage public and
private sectors to contribute to alleviating
the traffic congestion, and conserving

the environment.
The award ceremony was attended by
HH Shaikh Ahmad Bin Mohammad
Bin Rashid Al Maktoum, chairman of
Mohammad Bin Rashid Al Maktoum
Knowledge Foundation and president
of the National Olympic Committee,
who presented Mohammed Abdullah
Al Jarman, with the award.
Al Jarman, ET general manager,
expressed the ET’s delight and pride
in wining another DAST award for the
tenth consecutive year.
He said: “This win reflects the
outstanding level attained by ET in

the fields of transport and sustainable
services, and its strong interest in
the provision of safe and sustainable
transport services for all segments of the
community, and the further development
of these services to keep pace with
modern technological trends that can
contribute to improving the safety levels
in the transport sector”.
The latest DAST win for ET comes for
its ambitious hybrid fuel system project
in which the Corporation developed
innovative technics to modify diesel
buses to run on Compressed Natural
Gas (CNG).

April 2018
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Won in the categories of “Successful Leader”
and “Enterprise Excellence in Business”

In the category “Best Corporate Social
Responsibility”

Nearly 20,000 take part in 104 events held with the support of 78 entities

Working in cooperation with
police authorities in 3 emirates

Month-long health and safety awareness
campaign concludes
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The 7th Emirates Transport
Month
of
Occupational
Health and Safety was
concluded in a closing
ceremony at ET’s Dubai head
office.
The month-long event, which
was held under the theme
‘Let Safety Lead You’, aimed
to increase awareness and
provide basic health and
safety training to employees
of the federal transport
corporation.
ET
General
Manager,
Mohammed Abdullah Al Jarman,
said the campaign proved very
successful with more than
19,600 participants taking part,

including ET employees working
all over the country.
Most of the 104 events were
also open to the general
public, including school
students.
Some of the events of the
month-long
campaign
included workshops on first
aid and firefighting, mock
fire evacuations, lectures on
healthy diet and nutrition,
blood donation drives and
free medical check-ups for
employees.
The awareness month was
supported by contributions
from 78 government and
private sector organisations,

stated Al Jarman, during the
closing ceremony.
Among the leading contributors
were the Ministry of Interior,
Abu Dubai Education Council,
the Ministry of Education
and the various local health
authorities in each emirate, as
well as hospitals and clinics
from across the UAE.
Al Jarman stated that the annual
health and safety campaign is a
valuable opportunity to reach all
of the Corporation’s important
stakeholders, adding that safety
awareness efforts have contributed
to a 10% reduction on the number
of recorded road accidents in
2017, compared to 2016.”

Highlighting preventive measures to ensure the
safety of students

Awareness programme
for 580 school transport
drivers in Sharjah
Emirates Transport, represented
by the School Transport Branch in
Sharjah, organized an awareness
programme for 580 school
transport drivers at the Palace of
Culture in Sharjah in cooperation
with a number of local authorities
in the Emirate.
Adnan Al Zarouni, manager of
the ET School Transport Branch in
Sharjah, said that the programme
presented a series of awareness
lectures, in Arabic and Urdu, to

ET drivers who provide school
transport services to government
and private schools in the emirate.
Al Zarouni stated that the lectures
highlighted a number of preventive
measures to be followed to ensure
the security and safety of students
during the transport process as
well as other issues, such as the
application of traffic regulations,
dealing
with
emergency
breakdowns and following daily
auto inspection procedures.

Emirates Transport has launched a public
campaign to raise awareness of traffic laws
governing the use of the Stop sign in school
buses.
Teams of ET employees handed out
leaflets and gifts to motorists in a number
of road intersections in Abu Dhabi, Dubai
and Sharjah, in cooperation with police
authorities in each emirate.
The campaign is part of ET’s annual Month of
Occupational Health and Safety campaign,
which aims to increase awareness of health
and safety issues for employees and the
general public.
Hanan Mohammed Saqer, executive
director of Corporate Services at ET, said
: “Emirates Transport is keen to ensure the
safety of children and school students and
will continuously pursue all means and
measures that provide them with a safe
environment inside and outside the bus.
“We call on all road users, especially car
drivers, to cooperate with the various
authorities and school transport providers in
this regard and to follow the application of
related traffic laws,” she added.
As well as educating motorists on the traffic
safety issues relating to their responsibilities
around school buses, the campaign warned
of a number of traffic violations stipulated
by the law pertaining to the roles of both the
school bus driver and other road users.
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Motorists urged to
respect Stop signs
on school buses

News

ET renews its certification from the Abu Dhabi Centre for
Environment, Health and Safety
Emirates Transport successfully renewed
its certificate of approval from the Abu
Dhabi Centre for Environment, Health
and Safety (OSHAD), after meeting all
the basic requirements of the legislative
framework for the HSE system of the
Emirate of Abu Dhabi.
Mohammed Abdullah Al Jarman, ET
General Manager, expressed his delight
with the accreditation after receiving

the official certification, as well as the
certificate for the ISO 39001:2012 for
Road Safety System which was also
renewed at the end of last year.
Al Jarman commented: “Renewing
this certification confirms the serious
attention paid by Emirates Transport to
the implementation of development
measures and the application of quality
initiatives”.

Hanan
Saqer,
executive
director
of Corporate Services at ET, said
the corporation was awarded an
Accreditation for internal self-reliance
in updating its HSE management system,
proceeding to restructure the system and
re-formulate and develop new procedures
and job functions, in accordance with the
legislative framework and requirements
of the Emirate of Abu Dhabi.

As part of its efforts
to consolidate the
principles of green
economy
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ET’s electric bus on
show during Car
Free Day

Emirates Transport participated in the
Car Free Day initiative, organized by the
Municipality of Dubai, by showcasing
an electric school bus, which set to be
the first of its type in the region, in the
Exhibition accompanying the initiative.
Aaref Al Blooshi, manager of ET’s
Marketing Department, said that the
Corporation’s participation in the initiative
reflects its keenness and commitment to
its strategic sustainability objectives.

Al Blooshi explained that, through its
platform at the exhibition, the Corporation
showcased its achievements in the area
of sustainability, the most important of
which was an electric school bus, which
set to be the first of its kind in the region
once it enters full operation. Also on
display was a vehicle modified to operate
on natural gas, through the Etihad Centre
for C onverting Vehicles to Operate on
Natural Gas, a subsidiary of ET.

He a d ded that Emirates Transport
has l aunched a series of sustainable
projects including converting vehicles
to w o rk with natural gas, dry car
wash , strengthening the Corporation’s
flee t with eco-friendly vehicles, and
implementing plans for developing the
sustainability system and its standards
in its premises and facilities, as well as
within its operations and administrative
procedures.

Based on six main themes derived from the
values and principles of Sheikh Zayed

30 initiatives for Emirates
Transport to mark
“Year of Zayed”
Emirates Transport has announced the
launch of 30 initiatives during the
“Year of Zayed“, in line with the
initiative launched by His Highness
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan,
President of the UAE, to celebrate the
life of the late founder Sheikh Zayed
Bin Sultan Al Nahyan, on the occasion
of the 100th anniversary of his birth.
Mohammed Abdullah Al Jarman,
general manager of Emirates
Transport, said: “We are proud to
follow on the path of Zayed. We, at

that the themes of the 30 initiatives
are: ‘For Your Sake’, organisational
volunteerism,
educational
and
awareness campaigns, community
initiatives, national and international
events and Ramadan initiatives, all of
which will be implemented internally
and externally.

Emirates Transport, as part of a
cohesive national fabric, are fully
committed
to
fulfilling
our
responsibilities towards society and
make our contribution to the
community and to humanitarian and
philanthropic initiatives. This is the
embodiment of the philanthropist
values of
 Zayed, which remain the
solid foundation on which the UAE
was built”.
Hanan Saqer, executive director of
Corporate Services Division at ET,
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Initiative is part of wider corporate social responsibility efforts

ET buses carried 1,800 free community
and charity adverts in 2017

Emirates Transport carried 1,800 adverts on
its buses, dedicated to community service
and good causes, free of charge, in support
of various entities in the State.
The ini t iative, organised in Cooperation
wit h th e Mohammed Bin Rashid Global
Centre for Endowment Consultancy, comes
as part of ET’s commitment to its corporate
social responsibilities and in line with the Hig h nes s Sheikh Khalifa bin Zayed Al
Yea r of Giving initiative launched by His Nahyan, President of the UAE.

Abd u llah Mohammed, manager of ET’s
Government Communications Department,
sai d the project Community Advertising
ste m s fr o m the Corporation’s keenness to
sup p ort s ocial campaigns and events.
He a dded that the allocation the free
adve rtis i ng spaces on buses belonging to
the fleet of Emirates Transport is a reflection
of t he c ommitment of the Corporation to
achieve social and humanitarian solidarity.

April 2018

After successfully passing external audit inspections

Plan to introduce 800
taxis in total before end
of year

Through the Emirates Unit
for the Maintenance of
Luxury Vehicles
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ET centre helps 1,577 trainees
attain driving licenses in 2017
1,577 people successfully gained
their driving licenses in 2017 after
taking lessons at the Emirates
Transport
Driving
Institute,
according to manager Abdulla
Abdul Rahman.
The Institute, a subsidiary of
Emirates
Transport,
trained
2,429 people in total for various
vehicles, including saloons, buses
and trucks, during the year.
Abdul Rahman said that the
Institute is committed to its efforts
in achieving the highest standards
in the field of driver training and
enhancing the levels of traffic

safety by ensuring the application
of the best international training
standards and practices.
The manager of Emirates Transport
Driving Institute added that
the Institute provided various
driver training services, covering
different vehicles and procedures.
Abdul Rahman pointed out that
the Institute represents a support
to the training and rehabilitation
system owned by the corporation,
which includes a fleet of modern
training vehicles, characterized
for being environmentally friendly
and working with natural gas.

Emirates Transport, represented by the Emirates
Unit for the Maintenance of Luxury Vehicles
(Emirates Moto), one of the units and projects
of ET’s Auto Services Division, has provided
services to more than 2,000 luxury vehicles
since the unit opened in July 2016 and until
November of 2017.
Eng. Amer Al Harmoudi, executive director
of ET’s Auto Services Division, said that the
luxury vehicles maintenance unit serviced
2,000 luxury vehicles from individuals, public
institutions and private companies since its
launch in July 2016.
Eng. Fadhil Attalla, manager of the Emirates
Unit for the Maintenance of Luxury Vehicles,
said that the Unit specializes in the service and
maintenance of luxury and sports vehicles,
adding that the Unit boosts well trained
specialist and technical cadres with expertise
in dealing with luxury vehicles, according to
manufacturer’s standards.
Attalla stated that Emirates Moto’s Sharjah
branch includes 20 lanes and has a capacity to
service 15 vehicles, for mechanical services,
and 2 vehicles for of body maintenance and
accident repairs, adding that the Unit receives
customers from 7 am to 3 pm daily expect
Fridays.

Emirates Transport
Taxi in Abu Dhabi
complete half a
million trips in last
quarter of 2017
Emirates Transport Taxi, a subsidiary of
Emirates Transport, has reported record
growth across all levels in the first three
months of business.
The new company was launched in
October 2017 with a fleet of 200 brand
new cars, which has since doubled in
size to 400; a number that is expected to
double again to 800 within this year.
Waleed Salim AlMehairi, executive

director of Transport and Rentals Division
at ET, said that the expansion in fleet
size reflects the great demand for the
company’s services.
AlMehairi
also stated that Emirates
Transport Taxi, which is licensed by Abu
Dhabi’s Integrated Transport Centre (ITC),
who oversees the training of all drivers of
ET Taxi as well its operations.
The executive director of Transport

and Rentals Division at ET, said that ET
Taxi service also caters to passengers
with special needs, and will feature the
latest technologies to help with a smoot
operations and provide efficient and
comfortable services to all passengers.
AlMehairi added that passengers wishing
to use the new services can do so through
various platforms including the ICT smart
app as well as telephone bookings.
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Offered 1,192 training courses

Training Centre trained more than
30,000 people during 2017
The Emirates Transport Training
Centre has successfully trained
30,318 drivers and school bus
supervisors working across the
transport industry in the UAE
during 2017.
Abdullah Al Madhani, manager
of Emirates Transport Training
Centre,
said
the
trained
employees, who benefited from
1,192 courses over 117,106

hours of training during the year,
included drivers of various types
of vehicles including buses and
motorcycles.
The
training
programmes
incorporated
lectures
and
specialized
workshops
that
covered several main categories
including
customer
service,
occupational health and safety,
safety of vehicles, road and traffic

safety, as well as issues related to
specific transport operations such
as taxi and limousine services.
Al Madhani noted that in addition
to training drivers and school bus
supervisors of Emirates Transport,
the ET Training Centre provides
training services to a number of
government and private sector
entities wishing to train their
employees in the same fields.
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Offering all-round driver training services

More than
2,000 luxury
vehicles benefit
from specialist
maintenance
services

In addition to renewing 35 contracts
in the same period

Held 45 auctions last year

Used cars auction centre sells
nearly 5,000 units in 2017

News

45 new transport
contracts signed
with government
entities in 2017

04

The Government Transport Centre,
a subsidiary of Emirates Transport,
announced it has signed 45 new
transport contracts with 17 local and
federal government entities during 2017.
The Centre also renewed another 35
agreements, in the same period, with
a range of durations of between 1 to
5 years, according to Abdul Gaffar
Mohammed Yousef, manager of the
Centre
Yousef stated that the Centre offers

transport and leasing services to various
federal and local government entities,
as well as a number of education
institutions across the State.
Some of the Centre’s governmental
clients include the Ministry of Foreign
Affairs and International Cooperation,
the Ministry of Health, the Ministry of
Education, the FNC, Abu Dhabi Ports,
and Abu Dhabi Tourism & Culture
Authority.
The manager of the ET Government

Transport Centre also stated that the
Centre’s total number of contracts in
2017 stood at 184, under which the
Centre operated more than 4,125 various
vehicles, in addition to employing nearly
1,882 drivers.
The Centre provides a wide range of
vehicles which includes ambulances,
medical supplies transport vehicles,
funeral transport vehicles, blood
transport vehicles, mobile clinics, in
addition to water transport vehicle.

Al Wataneya Auctions, a subsidiary of
Emirates Transport, has reported the sale
of 4,848 used vehicles during 2017.
The sales represent a 4% increase on
sale figures from 2016, reflecting a
marked improvement in the used cars
sales market.
In all, 45 online and closed envelope
auctions were held during last year in
both Abu Dhabi and Sharjah.
Salman Mohammed Ibrahim, manager of

Al Wataneya Auctions stated that, in
all, 6,740 vehicles went on sale,
meaning that 72% of vehicles
were sold.
Ibrahim
added:
“The types of vehicles sold include
industrial-purpose vehicles, pick-up
trucks, four-wheel drive vehicle, saloon
cars and buses”.
He pointed out that Al Wataneya Auctions
provide their own auto mechanical

services team tasked with assessing
the technical conditions of auctioned
vehicles, before preparing detailed reports
for bidders, giving them an accurate
assessment of the vehicles on sale.
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ET’s dry car wash service saves 47 million
litres of water during 2017
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92% of calls answered within 3 rings

Call Centre received more than
38,000 calls in 2017
The Emirates Transport Call Centre
announced that it had received 38,672
calls and responded to 8,997 e-mails
from customers and the general public
during 2017.
Mohammed Ali Obaid, manager of the
Operations Department at ET, said the
subjects of the calls received by the
staff at the call centre included general
inquiries, complaints, data requests and

general suggestions.
Obaid also pointed out that 92% of the
calls were answered within 3 rings.
The Operations Department manager
added that the call centre represents
one of the most important and effective
channels of communication with the
Corporation’s customers, partners and
the public, in general.
The largest proportion of inquiries to

the call centre, Obaid said, were related
to services such as road assistance,
limousines and auto maintenance.
Obaid added that the School Transport
Operations Room in Abu Dhabi also
receives calls through the ET Call Centre.

47.3 million litres of water were
conserved in 2017 during dry car
wash services at Emirates Transport,
it was reported.
The savings were achieved as a
result of using dry wash methods,
rather than the traditional means,
when providing washing services to
238,719 during last year.
Eng. Amer Al Harmoudi, executive
director of the Auto Services Division

at ET, said that the Dry Wash Unit is a
shining example of the Corporation’s
green investment projects. The Unit
contributed to saving tens of millions
of litres of water that would have
been used in traditional washing
operations.
Al Harmoudi stated that the Unit’s
volume of work saw an increase in
the number of washing operations
carried out in 2017, compared to the

previous year, when there was only
214 thousand car wash services.
The executive director of Auto
Services added that the dry car wash
project has a positive environmental
and economic impact, by using
minimal
volumes
of
water,
compared to the 100 litres of water
that is usually required to wash each
vehicle using the standard washing
process.
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Having washed 238,719 vehicles

Signed 16 new contracts in 2017

Services that keep
pace with trends of
environmental sustainability

02

The Emirates Centre for Auto Services, a
subsidiary of Emirates Transport, completed
service operations for more than 117,000
vehicles during last year, it was announced.
Obaid Rubaya Almehairbi, manager of the
Emirates Centre for Auto Services, said that
the services were carried out through 16

workshops across Dubai, Sharjah, Ajman
and Umm Al Quwain, all of which offer
the highest technical services that adheres
to environmental sustainability standards of
the State.
Almehairbi stressed that the daily capacity
of the Centre allows for the maintenance

of more than 500 vehicles per day through
its staff of 740 trained and qualified auto
technicians working out of 45 work lanes,
which reflects the Corporation’s keenness
to develop its internal systems and levels
of its technical services, in line with the
continuous growth in the market.
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Comprehensive vehicle maintenance services for 12 local departments in the emirate

Nearly 10,000 vehicles serviced
at ET’s RAK Centre
Emirates Transport, through its auto
services unit in Ras Al Khaimah,
provided maintenance services for
9,765 vehicles belonging to various
federal and local government entities,
as well as from the private sector
companies in the emirate.
Abdul Rahman Hassan Kaddaw,
manager of ET’s Ras Al Khaimah Auto
Unit, stressed that the federal transport
corporation is keen to utilize all its
expertise in the field of auto services to

Al Khaimah Auto Unit provides
comprehensive maintenance services
including periodical maintenance
and repairs, accident repairs, tyre
replacements, painting, upholstery,
washing and lubrication, as well as a
range of other services.
Kaddaw stated that the comprehensive
auto services are carried out from four
offer the best standards and exceed the main maintenance stations, which
expectations of its clients.
include three express maintenance
Kaddaw explained that the Ras workshops.

An increasing number of private schools
are signing up with Emirates Transport,
the sole provider of government school
transport in the country, according to
figures released by the ET Private Schools
Transport Centre.
The Centre signed 16 new transport and
other services contracts with 9 schools
during 2017, meaning that a total of 69
private schools are now on the books of
the ET’s School Transport Division.

The new contracts takes the number of
transported students from private schools
to a total of nearly 30,000.
Abdullah bin Swaif ALghufli, executive
director of the School Transport Division
at ET, said the recent surge in contracts
is down to the reputation and standard
of services of the federal transport
corporation, which has more than 36
years of experience in the field.
Nawal Al Zarouni, Manager of the ET

Private Schools Transport Centre also
credited a recent concerted marketing
drive targeting private schools for the
recent increase in business.
The Manager of the ET Private Schools
Transport Centre added that the growth in
contracts from private schools is mirrored
by an increase in the Centre’s fleet of buses
which more than doubled from the just 400
buses in 2014, when the Centre was first
established, to 887 by the end of 2017.
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Provide motorbike and small electric vehicles with drivers

20% growth in motorbike and electric
vehicle rental contracts
Emirates Transport, represented by the
Centre for Valet Parking and Motorbike
Rentals, has announced a 20% increase
in motorcycle and electric vehicle rental
contracts in 2017, compared to 2016.
Khalid Yousef Al Ali, manager of the Centre
for Valet Parking and Motorbike Rentals,
said: “With the growing confidence
shown by customers in the services of
Emirates Transport, the Centre has been
keen to provide high quality, efficient and
competitive services to its customers. The
Centre’s efforts have resulted in a 20%

growth in the number of new and renewed
contracts in 2017, compared to 2016,”.
Al Ali explained that the Centre provides
51 gulf carts to public and private sector

entities such as airports, free zones, sports
and cultural clubs, residential complexes
and hotels, adding that electric-powered
gulf carts help reduce carbon footprint, thus
enhancing environmental sustainability.
The manager of the Centre for Valet Parking
and Motorbike Rentals added that the
contracts provided to clients also feature
related services including the provision of
Salik cards on motorcycles, fuel cards, bike
accessories, regular bike maintenance, as
well as providing emergency replacement
drivers and bikes.
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News

117,000
vehicles
serviced
during 2017

More private schools
sign up for school
transport service

Vision
Integrated transport and sustainable growth.

Mission
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New plan; broader aspirations

We are committed to providing services of transport and leasing, school transport, auto maintenance and
repairs and logistics, in accordance with the highest occupational health and safety, and environmental
our financial resources within the framework of corporate governance, risk management and shrewd
investment.

Values

Transparency and governance: We are committed to promoting the concepts of corporate governance
and management accountability and consolidating a culture of transparency and openness. We arrive at
our decisions based on scientific methods to achieve optimum performances and results.
Safety and Security: We believe security and safety are the primary requirements for all stakeholders
including those affected by our performance. Accordingly, we work tirelessly and without compromise
to sincerely meet this vital requirement.
Innovation and Foresight: We are committed to providing an environment that encourages creativity

GM

Message

and innovation, and we continually strive to adopt the latest processes, innovative services and
management practices that address the needs of our customers and meets their expectations and
aspirations.
Care and Comfort: We focus our efforts and invest our resources in caring for our customers and
responding to their individual needs and expectations. We endeavour to ensure their comfort and earn
their loyalty and their support for the mission and objectives of Emirates Transport.
Aspiration and Excellence: We are committed to work towards achieving world-class status, transferring
our exceptional knowledge and expertise, and expanding across local and regional markets in all areas
of our specialties in the sectors of transport, supplementary and related services.
Competence: We believe that exceptional achievements and outstanding performance are the
inevitable result of our convictions, daily practices and competent performances across the various
organizational levels and in all disciplines and work sites.
Happiness: We believe that happiness is a human right and consider it the cornerstone in our strategic
plan and the various programmes and initiatives geared towards customers, employees and the
community.

Mohammed Abdullah Al Jarman
General Manager of Emirates Transport

Over the past five years, Emirates Transport has achieved
significant growth in its financial results, with revenues growing
at an annual growth rate of 15% between 2013 and 2017.
With the launch of the new strategic plan for Emirates Transport
for the period 2018-2022, adopted by the Board of Directors as
the first plan based primarily on investment objectives, we are
determined and confident that our activities and services will be
in harmony with the developments and strategic changes taking
place in the transport sector in the State and in the Gulf region,
in general.
We will work together to maintain growth in our financial results,
develop existing and new services and ensure that our customers’
needs are met by focusing on the implementation of strategic and
innovative initiatives to develop efficiencies and improve quality
of services.
Our new plan is both ambitious and measured. It embodies
the aspirations and trends of the UAE in exploring the future of
business, locally and internationally, particularly in the transport,
leasing and auto services.
This plan has been drawn up using the expertise of ET’s senior
management, in line with best practices of major local and
international organizations, and to reflect the Corporation’s
identity and its new Vision Statement “Integrated Transport and
Sustainable Growth”. The plan was prepared with input and
feedback from our clients and partners, and with great efforts
from our work teams which reviewed and studied internal and
external issues and influences. This enables us to aspire - with
passion - to reflect the objectives of the Board of Directors to
explore future business prospects to maintain the leading position
of Emirates Transport in this sector.
The 2018-2022 Strategic Plan carries the promise for new
opportunities, and as we succeeded in achieving the objectives
of our previous strategic plans, we are more confident in
implementing this plan with you, by joining together in a spirit
of teamwork and commitment to values of cooperation and
responsibility, each according to thei r role and competencies.
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standards for our partners and customers, be they individuals or institutions. We also strive to enhance
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2017… major successes in numbers
20% growth in motorbike and electric vehicle rental contracts

887 buses serving 69 private schools and 30,000 students
45 new transport contracts signed with government entities
117,000 vehicles serviced by Emirates Centre for Auto Services
5,000 used cars sold by Al Wataneya auction centre
1,577 trainees attain their driving licenses

Month-long health
and safety awareness
campaign concludes

30 initiatives for

Emirates Transport to
mark “Year of Zayed”

9

Awards

during 2017

