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التفاني 
في العمل

البن��اء  اأعم��ال  جم��ال  يف  الرائ��دة   , ل�ش��وبا  بالن�ش��بة 

العم��ل«  يف  »التف��اين  ال�ش��ركة  �ش��عار  ف��اإن   , والعق��ارات 

واح��دة  فكونه��ا  فح�ش��ب.  ج��ذاب  �ش��عار  جم��رد  لي���س 

تعم��ل  والت��ي  عمله��ا  جم��ال  يف  ال�ش��ركات  اأك��ر  م��ن 

فاإنه��ا  الأو�ش��ط,  وال�ش��رق  الهن��د  اأنح��اء  كاف��ة  يف 

معاي��ر  اأعل��ى  لتقدميه��ا  الكب��ر  بفخره��ا  تعت��ز 

م�ش��اومات.  اأي  دون  اجل��ودة 

عمله��ا  بداي��ة  من��ذ  �ش��وبا  جمموع��ة  اأح��رزت  وق��د 

يف  حم��دود  غ��ر  �ش��ريًعا  من��ًوا   1976 ع��ام  يف 

بالتكام��ل  الرا�ش��خ  ولإميانه��ا   . متنوع��ة  قطاع��ات 

يل��ي:  م��ا  ال�ش��ركة  اأعم��ال  وح��دات  ت�ش��مل  ال�ش��امل, 

وت�شني��ع  والت�ش��ييد  واملق��اولت  العق��اري  التطوي��ر 

املعم��اري  والت�شمي��م  البن��اء  م��واد  وت�شني��ع  املع��ادن 

الهند�ش��ة  وح��دة  تاأ�شي���س  مت  وق��د  والهند�ش��ي. 

الوق��ت  ويف   1995 ع��ام  يف  لل�ش��ركة  واملق��اولت 

بداي��ة  الأعم��ال  كاف��ة  عمله��ا  فري��ق  يت��وىل  احل��ايل 

وكذل��ك  واملدار���س  الفن��ادق  حت��ى  امل�شت�ش��فيات  م��ن 

ال�ش��كنية. املجمع��ات 

اتصاالت جديدة
اأو  جدي��دة  �ش��حاب  ناطح��ة  تطوي��ر  عملي��ة  تب��داأ 

ت�ش��ويتها  يت��م  اأر���س  قطع��ة  م��ن  فن��دق  اأو  مدر�ش��ة 

مكت��ب  مبثاب��ة  لتك��ون  واح��دة  بواب��ة  مق�ش��ورة  م��ع 

�ش��ركة  مث��ل  البن��اء  �ش��ركات  عل��ى  ويتع��ن  باملوق��ع. 

والب��دء  ال�ش��تجابة  عل��ى  ق��ادرة  تك��ون  اأن  �ش��وبا 

اأن  حي��ث  امل�ش��روع,  عر���س  قب��ول  عن��د  ب�ش��رعة 

التعر���س  اإىل  ي��وؤدي  ال�شارم��ة  باملعاي��ر  الوف��اء  ع��دم 

مكلف��ة.  لعقوب��ات 

ال�شناع��ة,  ه��ذه  يف  حي��وي  اأم��ر  الفع��ال  التوا�ش��ل  ويُع��د 

توف��ر  ال�ش��رعة,  وج��ه  عل��ى  جدي��د,  موق��ع  كل  ويتطل��ب 

م��ع  للتفاع��ل  بالإنرتن��ت  والت�ش��ال  الهات��ف  و�ش��ات 

ويحت��اج   – امل�ش��اريع  اأ�شح��اب  م��ن  املعني��ة  الأط��راف 

اللوج�ش��تية  اخلدم��ات  تنظي��م  اإىل  باملوق��ع  املكت��ب 

اجلوان��ب  وكاف��ة  املعلوم��ات  وتكنولوجي��ا  وامل�ش��رتيات 

�ش��وبا  �ش��ركة  وتتمت��ع  بامل�ش��روع.  ال�شل��ة  ذات  الأخ��رى 

التكنولوجي��ا,  م��ع  ال�ش��راكة  م��ن  عريق��ة  بتقالي��د 

داخ��ل  املعلوم��ات  تكنولوجي��ا  فري��ق  يب��داأ  اأن  ومبج��رد 

تق��وم  املح��ددة,  الوظيفي��ة  املتطلب��ات  بتلبي��ة  ال�ش��ركة 

فن��ي  ودع��م  مبتك��رة  حتتي��ة  بني��ة  بتوف��ر  اإت�ش��الت 

عملي��ه  لت�ش��ر  متكام��ل 



هاتف��ي  ات�ش��ال  وتوف��ر  باإن�ش��اء  ات�ش��الت  مهند�ش��و  يق��وم   , اجلدي��د  امل�ش��روع  لت�ش��غيل 

م��ع  املحمول��ة.  امل��ودم  واأجه��زة  املتنقل��ة  البيان��ات  باق��ات  با�ش��تخدام  اإنرتن��ت  وات�ش��ال  موؤق��ت 

واملق��اولت  للهند�ش��ة  �ش��وبا  �ش��ركة  موظف��و  يتمك��ن  املوق��ع,  يف  والناج��ع  ال�ش��ريع  احل��ل  ه��ذا 

وتوف��ر  اإن�ش��اء  يت��م  حت��ى  ف��اي  واي  �ش��بكة  وتغطي��ة  حمم��ول  هات��ف  توف��ر  م��ن  ���س.ذ.م.م 

الرئي�ش��ية. بال�ش��بكة  ال�ش��رعة  ع��ايل  ات�ش��ال 

موثوق��ة  تغطي��ة  توف��ر  امله��م  فم��ن  الق�ش��ر,  امل��دى  عل��ى  احل��ل  ه��ذا  يعم��ل  وبينم��ا 

بكام��ل  العم��ل  م��ن  املوق��ع  متك��ن  حت��ى  ممك��ن  وق��ت  اأق��رب  يف  وم�ش��تقرة  و�ش��ريعة 

رائ��دة  حتتي��ة  بني��ة  واقام��ة  عم��راين  م�ش��روع  كل  بتقيي��م  ات�ش��الت  مهند�ش��و  يق��وم  طاقت��ه. 

ات�ش��ال  نقط��ة  باأق��رب  املوق��ع  لتو�شي��ل  الكاب��ات  و�ش��ع  فيت��م  امل�ش��روع.  لت�ش��غيل  لات�ش��الت 

كاب��ات  وت�ش��مح  قريب��ة.  ات�ش��ال  نقط��ة  وج��ود  ح��ال  يف  اأ�ش��هل  الأم��ر  ويك��ون  بال�ش��بكة, 

وال��ذي  املوؤق��ت  بالإع��داد  مقارن��ة  م��رة   100 اأ�ش��رع  بيان��ات  بتحمي��ل  الب�شري��ة  الألي��اف 

التغل��ب  يج��ب  الأحي��ان  بع���س  ويف  امل�ش��روع.  يف  العم��ل  ب�ش��ر  الرتق��اء  عل��ى  يعم��ل  ب��دوره 

يف  املهند�ش��ون  وي�ش��تخدم  الكاب��ل,  م�ش��ار  تعي��ق  الت��ي  الأخ��رى  املراف��ق  مث��ل  عقب��ات  عل��ى 

بال�ش��بكة.  املوق��ع  لرب��ط  ل�ش��لكية  هوائي��ات  النائي��ة  املناط��ق 

فائق��ة  النرتن��ت  خدم��ات  م��ن   مزي��ج  عل��ى  �ش��وبا  �ش��ركة  تعتم��د  واأم��ان,  بفعالي��ة  وللعم��ل 

م�شمم��ة  موباي��ل  وباق��ات  للم�ش��روع  هات��ف  خط��وط  اىل  بال�شاف��ة  واملتط��ورة  ال�ش��رعة 

للهند�ش��ة  �ش��وبا  �ش��ركة  يف  لل�ش��اريع  الرئي���س  نائ��ب   , ج��ارج  �ش��اتبال  ويو�ش��ح  الطل��ب.  ح�ش��ب 

يف  ث��ورة  ات�ش��الت  م��ن  املتط��ورة  الت�ش��الت  باق��ات  اأحدث��ت  »لق��د  قائ��ًا:  واملق��اولت 

عل��ى  جناحن��ا  يعتم��د  اأك��ر.  بكف��اءة  العم��ل  عل��ى  و�ش��اعدتنا  امل�ش��روع  اجن��از  طريق��ة 

ل��ن  ال�ش��رعة  وعالي��ة  موثوق��ة  �ش��بكة  تغطي��ة  ب��دون  ولك��ن  والفعال��ة,  ال�ش��ريعة  الت�ش��الت 

« حالًي��ا.  به��ا  نعم��ل  الت��ي  وال�ش��رعة  الكف��اءة  وبنف���س  اين  ب�ش��كل  العم��ل  م��ن  نتمك��ن 

أسس متينة



سرعة االستجابة 
للهند�ش��ة  �ش��وبا  �ش��ركة  ح�شل��ت  الإط��ار,  ه��ذا  وبا�ش��تخدام 

توف��ر  م��ع  اأف�ش��ل  ج��ودة  ذات  ات�ش��الت  عل��ى  واملق��اولت 

وق��د  الت�ش��غيل.  تكالي��ف  وخف���س  العامل��ة  والق��وى  الوق��ت 

الت��ي   - الطل��ب  ح�ش��ب  امل�شم�شم��ة  البيان��ات  باق��ات  مكن��ت 

م��ن  الفري��ق   - الرئي�ش��ية  ات�ش��الت  �ش��بكة  عل��ى  تعم��ل 

كاأداة  باأعماله��م  القي��ام  يف  وات�ش��اب  تطبي��ق  خدم��ات  ا�ش��تخدام 

اإىل  الجتماع��ي  التوا�ش��ل  تطبي��ق  ويخ�ش��ع  مركزي��ة.  ات�ش��ال 

منف�شل��ة  جمموع��ة  اإع��داد  م��ع  الداخلي��ة,  ال�ش��تخدام  �شيا�ش��ة 

ومراقب��ة  البن��اء  عملي��ة  �ش��ر  العم��ل:  جوان��ب  م��ن  جان��ب  ل��كل 

امل�ش��اريع  واإدارة  وامل�ش��رتيات  وال�ش��امة  وال�شح��ة  اجل��ودة 

الكث��ر. وغره��ا 

ي�ش��تغرق  كان  التطبي��ق,  ه��ذا  دع��م  قب��ل  ال�ش��ابقة  الف��رتة  يف 

بالبن��اء  املتعلق��ة  امل�ش��اكل  ع��ن  املعني��ن  الأ�ش��خا�س  اإع��ام 

موظ��ف  ر�ش��د  ح��ال  ويف   . اأط��ول  وق��ت  له��ا  فع��ال  ح��ل  واإيج��اد 

اجل��ودة  مراقب��ة  اأو  وال�ش��امة  ال�شح��ة  باإج��راءات  تخ��ل   م�ش��كلة 

يدوًي��ا.  وت�ش��جيلها  ب�ش��اأنها  التحذي��ر  يت��م  فاإن��ه  املوق��ع,  يف 

الري��د  ر�ش��ائل  واإر�ش��ال  الهاتفي��ة  املكامل��ات  اإج��راء  ويت��م 

رئي���س  اأو  املعم��اري  املهند���س  اأو  املعن��ي  املهند���س  اإىل  الإلك��رتوين 

لكت�ش��اف  املوق��ع  زي��ارة  ب��دوره  علي��ه   يتع��ن  ال��ذي   الق�ش��م 

تاأخ��ر  واأي  لإ�شاحه��ا.  ح��ل  تق��دمي  ث��م  ودرا�ش��تها  امل�ش��كلة 

متعاقب��ة  اث��ار  ح��دوث  يف  يت�ش��بب  اأن  �ش��اأنه  م��ن  ال�ش��تجابة  يف 

البن��اء. عملي��ة  تعطي��ل  اإىل  ت��وؤدي 

واملقاول��ن  للموظف��ن  ال�ش��رعة  ع��ايل  الت�ش��ال  ات��اح  فق��د  والآن, 

البع���س  بع�شه��م  م��ع  ات�ش��ال  عل��ى  البق��اء  املعني��ة  والأط��راف 

التعام��ل  يت��م  وات�ش��اب,  تطبي��ق  خ��ال  فم��ن  مبا�ش��ر.  ب�ش��كل 

يف  تق��دم  حتقي��ق  اإىل  ي��وؤدي  ف��وري  ب�ش��كل  امل�ش��روع  م�ش��اكل  م��ع 

حتدي��د  فبمج��رد  ال�شل��ة.  ذات  الأع�ش��اء  جمي��ع  قب��ل  م��ن  العم��ل 

الأط��راف  جمي��ع  م��ع  وم�ش��اركتها  ت�شويره��ا  يت��م  م�ش��كلة,  اأي 

الأدن��ى  احل��د  لتحدي��د  الف��ور  عل��ى  يح�ش��رون  ث��م  املعني��ة, 

م��ا  اإ�ش��اح  الآن  وميك��ن  للبن��اء.  الزمن��ي  اجل��دول  تعطي��ل  م��ن 

�ش��اعتن  اأو  �ش��اعة  غ�ش��ون  يف  يوًم��ا  اإ�شاح��ه  ي�ش��تغرق  ق��د  كان 

نهايته��ا:  اإىل  بدايته��ا  م��ن  حمادث��ة  ل��كل  م�ش��تمر  �ش��جل  ويتوف��ر 

املق��رر  م��ن  كان  الت��ي  والإج��راءات  فيه��ا,  قي��ل  م��ا  ر�ش��الة,  كل 

مر�شي��ة. النتيج��ة  كان��ت  م��ا  واإذا  اتخاذه��ا, 

التوا�ش��ل  �ش��اعد  فق��د  البن��اء,  عملي��ة  ت�ش��ريع  اإىل  وبالإ�شاف��ة 

و  ممت��از.  �ش��امة  �ش��جل  توف��ر  عل��ى  �ش��وبا  �ش��ركة  الأف�ش��ل 

�ش��وبا  �ش��ركة   - الإداري  املدي��ر  نائ��ب  فرناندي��ز,  ج��وز  يق��ول 

ال�ش��عة  ات�ش��الت  �ش��بكة  »متنحن��ا  واملق��اولت.  للهند�ش��ة 

امل�ش��اريع  اأح��د  يف  اجلمي��ع  اإىل  مبا�ش��رة  التح��دث  عل��ى  والق��درة 

ي�ش��اعد  ب��دوره  وه��ذا  الفري��ق,  داخ��ل  حم��ددة  جمموع��ات  اإىل  اأو 

وال�ش��امة  ال�شح��ة  م�ش��اكل  م��ع  والتعام��ل  التوا�ش��ل  عل��ى 

املوق��ع  يف  املحتمل��ة  باملخاط��ر  الوع��ي  وزي��ادة  اأ�ش��رع  ب�ش��كل 

العم��ل  خ��ال  وم��ن  املوظف��ن.  في��ه  يعم��ل  ال��ذي 

للم�ش��تقبل  التخطي��ط  ��ا  اأي�شً ميكنن��ا  ذكاء,  اأك��ر  بطريق��ة 

تلق��ي  املث��ال,  �ش��بيل  عل��ى  العم��ل:  انقط��اع  م��ن  للح��د 

ي�ش��مح  مم��ا  العاتي��ة  الري��اح  ح��ول  م�ش��بقة  حتذي��رات 

اأن  قب��ل  املوق��ع  يف  البن��اء  ل��وازم  م��ن  املزي��د  برف��ع  لن��ا 

 .«  , العم��ل  م��ن  الرافع��ات  القا�ش��ية  الظ��روف  متن��ع 



وقد �شهدت �شماء دبي تطوًرا �شريًعا يف فرتة ق�شرة من 

الزمن حيث حتتوي على عدد من املباين املميزة والتي ميكن التعرف 

عليها على الفور. ُيعد التطور الذي �شهدته املدينة �شهادة على املهارة 

والتفاين واملهنية لل�شركات مثل �شركة �شوبا الاتي لعبت دوًرا اأ�شا�شًيا يف 

عملية التطور. ولتميز عامل البناء ب�شرعة التغر, فمن ال�شروري 

البقاء يف ال�شدارة. لذا تعمل �شركة �شوبا للهند�شة واملقاولت 

بالتعاون مع �شركة ات�شالت لتقدمي م�شاريع عالية اجلودة 

تعزز من �شمعتها لتحقيق التميز. اإنها �شراكة تتقا�شم 

القيم امل�شرتكة من املوثوقية وال�شتمرارية وال�شرعة, 

هادفة اإىل حتول مواقع بناء اليوم اإىل معامل الغد. 

بناء التميز  


