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:مقدمة

الوسائلهمأإحدىتمثلوالتنميةالبيئةحمايةهيئةوموارد لممتلكاتالفَعالةاإلدارةإن
  
ها يتمالت    الهدر وتقليلالعامالمالعىلالمحافظةعبر

 
اتيجيةدعملوذلكالنفقاتف إسب 

الفائدةيقلتحقوصيانتها الممتلكاتلهذهاألمثلاإلستخدامخاللمنوأهدافها الهيئة
اتوتقليلمنها الفاقد و المستهلكوتقليلالقصوى سوءعناجمةالنالسلبيةالتأثبر

  واألصولللممتلكاتاإلستخدام
 
  )والمتضمنةالهيئةف

دات،والمعاآلالت،المبان 
،الحاسبأجهزةوالقوارب،السفناآللية،المركبات اتاألثاثاآلل  ويحتوى،(والتجهبر 
ائه،يوممنابتداء  األصل؛حياةلمتابعةشاملةوظائفعىلالنظام حفظهنمكاثمشر
  الدوريةالصيانةعملياتمتابعةمعاستخدامه،وكيفية

اإلنفاققدار وملألصل،تتمالت 
مكما ،الخدمةمنبخروجهوانتهاءتشغيله،يكلفهالذي ومراجعةسبقياالهيئةتلب  

ات   منها واالستفادةلها التابعةباألصولالمتعلقةاألداءمؤشر
 
التحسير  خططوضعف

.األصولهذهوفعاليةكفاءةلرفعالالزمةوالتطوير 

  
 
  الهيئةمساهمةإطار وف

 
وكفاءةةبفاعليوإدارتها الحكومةلموارد األمثلاالستخدامف

:التاليةاألسسعىلاألصولإستدامةترتكز 

اتيجيةوخططها الهيئةوتوجهاتسياساتمعالتوافق• اإلسب 

دقيقبشكلبياناتها وتوثيقاألصولكافةتسجيل•

نضموفعاليةبكفاءةتدار الهيئةوأصولممتلكاتجميعأنمنالتأكد •
والمعايبر الضوابط

عليهاوالمحافظةلألصولاألمثلباالستخدامالموظفير  توعية•

  المستمر التحسير  •
 
 ومراجعتها األصولإدارةنظامف

 
مانضأجلمندوريا

استدامتها



فهرس المحتويات

النظام اآلمن للمركبات والقوارب 

استخدام الممتلكات واألصول من المبنى 

واألجهزة والمعدات

01

02

الخصائص المتوفرة في المركبات •

التزود بالوقود•

غسيل وتنظيف المركبات والقوارب •

صيانة المركبات•

تأمين المركبات والقوارب•

األمن والسالمة للقوارب •

ضبط إستخدام حركة المركبات •

مركبات أكثر أمان •



والقواربالنظام اآلمن للمركبات 
الخصائص المتوفرة في المركبات 

للمركبات والقوارببالوقودالتزود 

غسيل وتنظيف المركبات والقوارب 

المركبات والقواربصيانة 

تأمين المركبات والقوارب

األمن والسالمة للقوارب 

ضبط إستخدام حركة المركبات 

مركبات أكثر أمان 

01



الخصائص المتوفرة في المركبات 

ي جميع مركبات ( سالك ) نظام التعرفة الجمركية •
 
ي مفَعلة ف يئةالهإلمارة دب 

15797 10288 42814

GMC RAV4 RAV4

؟سالكالجمركيةالتعرفةنظامهو ما 

لةسالكبطاقةأن سالكبحسابةالبطاقتلكترتبطتفعيلها عند و .األمام  المركبةزجاجعىلمفع 

كاف  رصيد عىلالدفعالمسبقحسابكيحتويأنعىلالحرصهو فعلهعليكما كل  .الدفعالمسبق

  أوتوماتيكية،فه  العمليةبقيةأما المروريةالتعرفةلتغطية
 
يتم  التعرفة،بوابةها فيتعبر مرةكل  ف

ف دراهم4خصموسيتم  (RFID)الراديوموجاتتقنيةباستخدامبالمركبةالخاصةالبطاقةعىلالتعر 

ا  ا المدفوعسالكحسابمنتلقائي 
 
.بالمركبةوالخاصمسبق

ي ( درب ) نظام التعرفة الجمركية •
 
ي مفَعلة ف مركبات فقط3إلمارة أبوظب 

درب؟الجمركيةالتعرفةنظامهو ما 

 المركباتتسجيلإن
 
ونيا   إلكب 
 
وتفعيلها،ساباتحإنشاءطريقعنيتم"درب"المروريةالتعرفةنظامف

  ملصقعوضيتطلبوال اللوحة،رقمخاللمنالمركبةعىلتلقائيا المروريةالتعرفةنظامتعرف
ون  إلكب 

ال الذروة،أوقاتخاللمرةلكلدراهم4بواقعالواحدةالمركبةعبور رسومتطبقالمركبة،واجهةعىل

الرسميةالعطالتوأثناءالذروة،أوقاتخارجرسومأيتحتسب



الخصائص المتوفرة في المركبات 

ي مركبات الهيئة متوفر ومفَعل GPSالمركبات تعقب ظام ن•
 
ف

اته؟ه  وما؟GPSإسنر  الجر  المركباتتتبعنظامهو ما  ممبر 

  الفضائيةللمالحةتكنولوجية(GPS)العالم  المواقعتحديد نظامهو
يقةالدقالمعلوماتتوفر الت 

اتهمنوالوقتالموقعحول الموظفير  مسار تتبعطريقعنالموظفير  إنتاجيةزيادةعىليساعد انهممبر 

  تنبيهرسائلبارسالالنظاميقومحيث،الرسم  الدواماثناءالعاملير  ترسبومنع
 
تقوممرةكلف

اتعدد حسابالباالضافة،بالتوقفالمركبات كما ،حدهعىلةمركبلكلشهريا المقطوعةالكيلومب 

عىلالمركبةلرسعةاالعىلالحد ضبططريقعنوذلكالمروريةالمخالفاتتخفيضعىلالنظاميساعد 

اتهومن،المحددةالرسعةتجاوز عند تنبيهرسائليطلقحيثالطريق  ممبر 
 
سهلةاجهةو أنهأيضا

نشاطوضحتعالماتتحديد وامكانيةالمركبات،اسطولادارةعىلويساعد الذكية،للهواتفاالستخدام

المركباتمتابعةوباإلمكانيوم،90حت  الرحالتلجميعبسجلاالحتفاظالممكنمنانهكما الهيئة،

.ذك  تلفونمناكب  عىل



للمركبات والقوارب بالوقود التزود 

يحة • يحة ذكية لتعبئة الوقود خ:ذكية لتعبئة وقود المركبات شر اصة بنظام توجد شر

محطات لجميع مركبات الهيئة عند تعبئة الوقود لدى( محفظة أدنوك الذكية ) أدنوك 

.أدنوك ، ويتم السداد بالدفع اآلجل

؟الذكيةأدنوكمحفظةه  ما 

  حسابه  
ون  مسؤوليقطر عنالخاصالتطبيقأو للتوزي    عأدنوكموقععبر إدارتهيتمآمنإلكب 

ومتابعةالسةبسالفوريةالدفعاتسداد أدنوكمحفظةتتيحالمالية،الموارد وقسمبالهيئةالمركبات

  للوقود اليوم  اإلنفاقعمليات
 
ود ذلكويشملأدنوك،محطاتمنأي  ف وتغيبر تسوقوالبالوقود الب  

.السياراتوغسيلالزيت

تعبئة توجد بطاقات رحال مخصصة للقوارب ل: بطاقات رحال لتعبئة وقود القوارب •

البطاقة الوقود ويمكن اإلعتماد عليها لمرونتها وسهولة استخدامها ويتم سداد دفعات

 
 
.مقدما

تعتمد ضلأفبشكلالوقود استهالكإلدارةمخصصةالتخصيصعاليةبطاقةه  ؟رحالبطاقةه  ما 

  عاملير  للالخدمات،أو الوقود ثمنودفعتتبعإلتاحةتصميمها تماالئتمان،بطاقاتنموذجعىل
 
ف

كات، اإليصاالت أو القسائمأنظمةإلالحاجةدونمنالرسر



غسيل وتنظيف المركبات والقوارب 

ع مركبات يقوم مستخدم الهيئة بالغسيل والتنظيف الداخىل  والخارجر  لجمي: الغسيل اليدوي •

ف وبصورة يومية .الهيئة بشكل شي    ع ومحب 

طريقعنريشهوبشكلالهيئةمركباتلجميعاآلل  الغسيليتم:اآللي الهيدروليكي الغسيل•

،بالضغطالغسيلماكينات إلزالةمركبةالرفعطريقعنالهيدروليك  الغسيلواستخدامالعال 

وتتمبر  ،وعرةوالالنائيةوالمناطقالصناعيةبالمناطقالرقابةعنالناجمةالصعبهالبقعو االوساخ

  فَعالةبكونها العمليةهذه
 
  لكنواألوساخوالغبار الرمالإزالةف

 
طالءعىليفةلطذاتهالوقتف

.السيارة

سبات الطحالب6غسيل قوارب الهيئة بصورة دورية وطالء عازل للقوارب كل يتم •  لب 
 
.شهور منعا

عإن بأنيمكنوالبقايا واألوساخالرمالتجم  يالطالءبتلفيتسب 
 
وبالتال  السيارةظهر متهالكإلويؤد

.وسعرهاقيمتها تخفيض

كإن   يساعد أوساخأو وحلأيمنالخال  النظيفالمحر 
 
وبالتال  بترس  أيكشفعىلالقدرةتعزيز ف

  المكلفةالتصليحعملياتتفادي
 
.المستقبلف



المركبات والقواربصيانة 

م الهيئة   العائد منها للمركبات والقوارب لتحسير  الصيانة الوقائية والعالجية بعمل تلب  

.وخفض التكاليف

وذلك ( آالف كيلو مب  10) مركبات الهيئة عند قطعها مسافة دوري لجميع يتم عمل فحص شامل •

. لضمان اإلستخدام األمثل للمركبات لتحقيق الفائدة القصوى 

كات القوارب يتم إستبدال زيت محركات القوارب بشكل دوري ومنظم، حيث يتم استبدال زيت محر •

من التشغيل ( ساعة 100) كل 



تأمين المركبات والقوارب 

ية المدنية تأمي   شامل ضد التلف والفقد والمسؤولجميع مركبات الهيئة مؤمن عليها •

كة راس الخيمة الوطنية للتأمير   لدى شر

ك• ة راس جميع قوارب الهيئة مع الرادارات الخاصة بخفر السواحل مؤمن عليها لدى شر

الخيمة الوطنية للتأمير  

الشامل؟التأمير  هو ما 

كةمععقد أو اتفاقخاللمنوالقواربالسياراتعىلالتأمير  يتم ،شر مالعقد ا هذخاللومنالتأمير  تلب  

كة ار عنالهيئةبتعويضالتأمير  شر   واألعطالاألض 
  للمركبةحصلتالت 

ر لها تسببالت  وبحسببض 

كةيلزمالشاملالتأمير  إنبالعقد؛عليهمتفقهو ما  ار بإصالحالتأمير  شر   الواألعطاألض 
بهاتسببتالت 

ار كافةإصالحإلباإلضافةشامل،تأمير  المؤمنالقاربأوالسيارة يتمنهأأيالمؤمنة،السيارةأض 

ار إصالح   المشمولةالسياراتجميعأض 
 
.الحادثف



األمن والسالمة للقوارب

م الهيئة بقوانير  وقرارات البيئة والسالمة والصحة المهنية والتوافق مع  
معايبر ومتطلبات تلب 

.المواصفات القياسية

  قوارب الهيئ•
ة ، كما توجد يوجد صندوق إسعافات أولية باإلضافة إل طفايات الحريق ف 

ات نجاة    كل قارب4)سب 
ات ف  ( سب 

 ومستخدم  القوارب( درج)يوجد سلم •
.من البحر للقارب إلستخدام الغواصير 

ق يوجد معدات غوص مع إسطونات األكسجير  ويتم التحقق من سالمتها عن طري•

.صيانتها بشكل دوري



ضبط إستخدام حركة المركبات 

مركبات الهيئة مخول بمتابعة يوجد شخص •

تحديد يوجد سجل خاص بحركة السيارات يتم تسجيل حركة خروج ودخول للمركبة مع•

ات المقطوعة وساعة الخروج والموقع المتجه له للمهمة .الكيلومب 

  السجل مع نظام•
تتبع يقوم مسؤل المركبات بإعداد تقارير تطابق سبر الحركة ف 

 GPSالمركبات ال    

ات المقطوعة ب• المقارن مع يقوم مسؤول السيارات بعمل تقارير شهرية بعدد الكيلومب 

للوقود لكل مركبةاإلستهالك الشهري 

ة بعد وصول عند ضبط مخالفة مرورية ، يقوم مسؤل المركبات بمتابعة المخالفة المروري•

ؤول إشعار المخالفة عن طريق الرجوع لسجل حركة المركبات ومخاطبة الموظف المس

عن المخالفة المرورية، إللزامه بسداد مبلغ المخالفة



أمـان مركبات أكثر 

أمــــــانمستخدمي طرق أكثر 

ورة • الحصول عىل رخصة قيادةض 
ورة • وضع حزام األمان تحت أي ظرف ض 
ام •   ووقوفهااللب  

م سبر السائق والماشر
ِّ
نظ
ُ
  ت
واستعداده وانطالقه، باإلشارات الضوئية الت 

وعدم مخالفتها
ام • باإلشارات والشواخص المرورية، ومعرفة أولويات السبر االلب  
  قبل إستخدامها،التأكد •

واإلبالغ من صالحية إستخدام المركبة وخلوها من أي عطل فت 
  المركبة

عن أية مشكلة فنية ف 
مسافة أمان بير  سيارتك وسيارة السائق الذي أمامكترك •
  الظروف الجوية الحذر •

السيئةعند القيادة ف 

طرق أكثر أمــــــان

يارة و اسلك الشوارع المستوية و االبتعاد عن الطرق الوعرة للحفاظ عىل سالمة الس•
  الحوداث 

التقليل من الوقوع ف 

أكثر أمــــــانشعات 

  تمكن من السيطرة عىل السيارة•
ت 
ّ
قيادة المركبة بالرسعة المناسبة ال

ام برسعة الشارع و عدم تجاوزها• االلب  

اإلستجابة بعد الحوادث

التأكد من سالمة الجميع•
عدم مغادرة موقع الحادث•
اإلبالغ عن الحادث و االتصال باإلسعاف•



02
استخدام الممتلكات واألصول من المبنى 

واألجهزة والمعدات



ي مجال إدارة األصول بدء
 
بعة ف

ّ
 من مرحلة تتبع الهيئة أفضل الممارسات واآلليات المت

ً
ا
 بآلية متابعة أدائها وجردها وترقيم

ً
اء األصول الجديدة ومرورا ها وانتهاًء التخطيط لشر

ي بمتابعة أص
ول الهيئة بإحاللها، مع التعّرف إل مكونات النظام الخاص لإلدارة والمعب 

 المعايث  العالمية
ى
 ألرف

ً
.وممتلكاتها طبقا

كومة رأس حسب تصنيفات األصول المعتمدة لدى حاألصول الثابتة وتصنيفها تسجيليتم •
ية لها ومواقالخيمة،  اء والقيمة الدفب  اؤها ورقم األصل وقيمة الرسر ع تواجدها وأنواعها بتاري    خ شر

  له
اض  .اويتم التحديث عليه عن طريق اإلهالك الشهر لكل أصل وتحديد العمر اإلفب 

كيفية عىلتدريب الموظفي   مستخدمي األجهزة عند توريد أي أجهزة فنية تخصصية ، يتم •
كة المورده عند توريد  جهازالتشغيلها وإستخدامها، ويتم توفبر خدمات دعم من قبل الرسر

هزة وقطع الغيار للهيئة لصيانة الممتلكات واألجتخصيص مبالغ مالية ضمن الموازنة السنوية يتم •
.  والتأمير  

قائمة جرد لكافة األصول وتحديد مواقعها إلثبات وجودها واالحتفاظ دائما بجرد سنوي يتم عمل •
شاملة من ِقبل لجنة جرد وتكويد األصول 



QRالـملصقاتوضعطريقعن(تكويد)ترمث   يتم• Codeللمساعدةالهيئةأصولجميععىل  
 
ف

الثابتةواألصولالممتلكاتتتبع

QRالباركودنظامهو ما  Code؟

،بشكلمرتبةخطوطأو نقاطمنمكونةصورةعنعبارةهو   استخدامها ويتمرقم 
 
ار اختصف

  الموجودةاألشياءمنبالكثبر الخاصةالمعلومات
 
النسخةأنهبوصفهيمكنحيثاليومية،حياتنا ف

  الجيل"أوالمطورة
.الباركودمن"الثان 

الباركود؟نظاممنالفائدةهي ما 

QRقراءةويمكناألصولعنالكاملةوالبياناتالمعلوماتمنالعديد لتخزين Codeأيخاللمن

.سابنظامعىلبرنامجعبر ذك  هاتف

الصيادين،ان   ومو الرئيس  الهيئةبمبت  الحريقمكافحةومعداتألنظمةلصيانةعقود إبراميتم•
  وتعليقها محددةمواعيد وفقاإلطفاءومعداتالحريقإنذار أجهزةصيانةإجراءويتم

 
ماكنأف

وتعليقيتها صالحمنللتأكد ألخر وقتمنوفحصها تشغيلها ويراىعإليها الوصوليسهلظاهره
استخدامهاكيفيةعىلالدالةاإلرشاديةالتعليمات

ي بالتخلصالرغبةعند•
 
  ا بهالمعمولاإلجراءاتحسبفيتمالخدمةعنأصلأيمنالنهاب

 
ف

عنمنها ائد عأعىللتحقيقالخيمةرأسحكومةلدىوالمتبعةالمملوكةباألصولالتضفسياسة
عأو منها التخلصأو بيعها طريق .العامالنفعذاتللجمعياتبها التبر



مخاطر و الحريقحوادثضد والمعداتاألجهزةمنمحتوياتهوجميعالمبب  عىلالتأمي   يتم•
ار أو الخسائر  كةلدىالحرائقعنالناجمةاألض  ،الوطنيةالخيمةرأسشر وثيقةوتغط  للتامير 
  المتوقعةوغبر الفجائيةالتلفياتأو الخسائر كلالتأمير  

  لمعداتاأو بالمبت  تلحقالت 
تنتجقد الت 

.الوثيقةهذهبموجبالمستثناةتلكعدا ما كانسببأيعنأو الحريقعن

الوقائيةالصيانةحدوثويتم،الهيئةوممتلكاتألصولدوريةوقائيةصيانةعقود إبراميتم•
ة  وحسبدورية،بصورة  

 
ةخط ة،ذويلفنيير  قبلمنتوضعمحددة،زمني  بعير  خذ واأل الخبر

  باستمرارها يسمحبما عليها والكشفالمعدات،حالةمراجعةاالعتبار 
 
ضها تعدونالعملف ألير 

ف  
 
،توق دةبالمواعيد اإلنتاجيةالصيانةتهتمكما مفاجر 

 
دقيقةبصورة  المحد

؟الوقائيةالصيانةه  ما 

اتيجيةه  الوقائيةالصيانة فوالنظام،المعداتمرافقإلدارةاستباقيةاسب  ها عىلوتعر 
 
 أن

 
منمجموعة

اتاآلالتعىلللحفاظوذلكواإلجراءاتاألنشطة
 
  والمعد

 
ةظروف  ف

 
بوتالتشغيل،جيد

 
األعطالجن

،والخلل لمنحالةإلوصولهقبلقصور أيمعالجةخاللمنالمفاجر 
 
جعلتما اإلخفاقأو التعط

  األجهزة
 
ةحالةف دةتشغيلي    جي 

 
ةالحالةإلوإعادتها األوقات،كلف ل،اعند الطبيعي 

 
عىلللحصوللتعط

ةخطوط   د،ونظام  معقولةتكلفة  ضمنالجودة،عاليةإنتاجي 
 
واصفاتللممطابقةولتكونمحد

ةحيثمنالمطلوبة، ةالكمي  أنيثحوالسالمةالصحةمتطلباتوكذلكالمنتج،وجودةوالنوعي 

  تساهمالوقائيةالصيانة
 
  ما تحقيقف

:يأن 

الصيانة تكلفة الصيانة الوقائية تكون بسيطة مقارنة ب•

  يتم إجرائها مع المشاكل 
ةالكالغبر مستمرة والت  .ببر

  العمل بشكل مستمر مدة أطول دون الح•
 
اجة تساهم ف

احات بسبب مشاكل  .الطارئةإل أخذ اسب 

اء معدات •   من الحاجة الستبدال المعدات وشر
تق 

.بالكاملجديدة 

ي إنخفاض احتمال فشل النظام الخاص بالمعدات والذ•

ر كببر عىل  .العمليسبب ض 

  تسبب توقف •
ب األعطال المفاجئة والت 

 
  للمعدات •.لعملاتجن

اض  .واألجهزةطول العمر اإلفب 



للتواصل واالستفسار

info@epda.rak.ae

8003732

Tel: +971 7 2333371

Fax: +971 7 2333789

www.epda.rak.ae
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