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كلمــة الرئيس التنفيذي
زمالئــي األعزاء،
قطعــت ســتراتا شـ ً
ـا بالنجــاح
ـا مكلـ ً
ـوطا طويـ ً
منــذ تأسيســها فــي العــام  ،2009فقــد
اســتطعنا زيــادة عــدد موظفينــا مــن مــا ال يزيــد
عــن  100موظــف إلــى أكثــر مــن  700موظــف
متميــز ،وباإلضافــة إلــى زيــادة خطــوط اإلنتــاج
مــن خــط إنتــاج واحــد إلــى  9خطــوط إنتــاج،
ونمــو إيراداتنــا وعائداتنــا مــن ســتة مالييــن
درهــم فــي العــام  2010إلــى أكثــر مــن 400
مليــون درهــم العــام الماضــي.
ويضعنــا عملنــا الهــادف إلــى دعــم التنافســية
فــي قطــاع صناعــة الطيــران العالمــي أمــام
الكثيــر مــن التحديــات التــي يجــب علينــا
ً
جميعــا المثابــرة
تجاوزهــا ،ويتطلــب منــا
ومواصلــة تحســين الطريقــة التــي نمــارس
بهــا أعمالنــا .وممــا ال شــك فيــه ،أننــا لــم نكــن
لنصــل إلــى مــا اســتطعنا تحقيقــه مــن نجــاح
اليــوم دون التــزام وتفانــي جميــع العامليــن فــي
ســتراتا .كمــا أنــه ممــا ال شــك فيــه أيضـ ًـا أننــا
فخــورون المتــاك فــرق العمــل التــي تبتكــر
ً
طرقــا جديــدة وخالقــة لتحقيــق
وباســتمرار
رؤيــة الشــركة فــي أن تصبــح واحــدة مــن أكبــر
 3شــركات عالميــة فــي قطــاع صناعــة أجــزاء
هيــاكل الطائــرات مــن المــواد المركبــة.
ونحــن فخــورون باإلعــان عــن  5إنجــازات هامــة
فــي هــذا العــام:

بدر ســليم سلطان العلماء
الرئيــس التنفيذي

 .1ترقيــة مجموعــة جديــدة مــن الموظفيــن
فــي الفــرق المختلفــة داخــل الشــركة
 .2الفــوز بعقديــن جديديــن مــن شــركة إيربــاص
بقيمــة تتجــاوز المليــار دوالر
 .3إضافــة أول خــط إنتــاج ألجــزاء طائــرات
إيربــاص A320
 .4توقيــع العقــد الــذي طــال انتظــاره لعــدة
ســنوات إلنتــاج الذيــل العمــودي لطائــرات
بوينــج 787

أعلنــت ســتراتا عــن فوزهــا بعقــد مــن شــركة
«بوينــج» لتصنيــع المثبــت العمــودي لطائــرات
بوينــج  787دريمالينــر  .وقــد تـ ّـم اإلعــان عــن
توقيــع العقــد الجديــد خــال فعاليــات معــرض
فارنبــورو للطيــران الدولــي .وسيســاهم
العقــد الجديــد فــي توســيع دور الشــركة الرائــد
كمــورد أساســي ألجــزاء هيــاكل طائــرات بوينــج
التجاريــة.

وبموجــب العقــد الجديــد ،ســتقوم ســتراتا
بتصنيــع الذيــل العمــودي لطائــرة 787
دريمالينــر مــن المــواد المركبــة فــي مصنعهــا
فــي مجمــع نبــراس للطيــران فــي مدينــة العيــن.

ً
داللــة واضحــة علــى ثقــة شــركة
كمــا يشــكل
بوينــج ،إحــدى أكبــر شــركات صناعــة الطيــران
العالميــة ،بشــركة ســتراتا ».بــدر ســليم ســلطان
العلمــاء ،الرئيــس التنفيــذي .

ً
تكريســا
«يأتــي توقيــع العقــد الجديــد اليــوم
للعالقــة االســتراتيجية بيــن ســتراتا وبوينــج،

ويعتبــر توقيــع العقــد الجديــد خطــوة هامــة
إضافيــة نحــو الوفــاء بالتعهــدات التــي قطعتهــا
كل مــن مبادلــة و بوينــج فــي العــام ،2013
حيــث تعهــدت مبادلــة بتوريــد مــا تصــل قيمتــه
إلــى ملياريــن ونصــف المليــار دوالر مــن أجــزاء
هيــاكل الطائــرات المصنعــة مــن المــواد
المركبــة المتطــورة إلــى برامــج تصنيــع طائــرات
بوينــج التجاريــة.

 .5إنشــاء مشــروع مشــترك فــي دولــة اإلمارات
بيــن مبادلــة وســولفاي لتصنيــع المــواد
المركبــة «مــواد التقويــة التحضيريــة» الالزمــة
لصناعــة الطيــران عبــر شــركة ســتراتا .وســتكون
الشــركة الجديــدة أول شــركة لتصنيــع هــذه
المــواد فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
والرابعــة علــى المســتوى العالمــي.
وال يســعني فــي هــذا الصــدد إال أن أبــارك
لكــم جميعــا علــى هــذه اإلنجــازات الكبيــرة ،وأن
أدعوكــم إلــى بــذل المزيــد مــن العطــاء لتحقيــق
نجاحــات أكبــر فــي المســتقبل.
بدر العلماء

ســتراتا تعلن عن نمو يبلغ  %33خالل النصف
األول مــن العام 2016

برامج اإلنتاج
األسطح الخارجية لرفارف طائرات إيرباص وفق التصميم
الجديد لطائرات إيرباص  A330نيو (:)WV80

تعمل ستراتا على تسليم أول جزء لغاية التأهيل في يوليو الستخدامه في اختبار
الطيران األول

النتائج المالية

أجزاء تخفيف الرفع لطائرات إيرباص :A330

جــاءت النتائــج الماليــة لشــركة ســتراتا فــي الربــع الثانــي مــن هــذا العــام الحالــي متوافقـ ًـة مــع
توقعاتهــا ،حيــث اســتطاعت الشــركة تحقيــق نمــو فــي اإليــرادات بنســبة  %33خــال الربــع
الثانــي مــن العــام الحالــي لتصــل إيراداتهــا إلــى مــا يقــارب  192مليــون درهــم مقارنــة بإيــرادات
بلغــت  144مليــون درهــم فــي الربــع الثانــي مــن العــام 2015

1%
1%

تقوم ستراتا بتسليم هذه المنتجات وفق الجداول المتفق عليها مع إيرباص.

األسطح الخارجية لرفارف أجنحة طائرات إيرباص A350-900
لشركة سابكا:

A330 FTF
2%

A330 Spoiler

11%

9%

6%

3%

16%
26%

األسطح الخارجية لرفارف أجنحة طائرات إيرباص A350-1000
لشركة ساب:

Aileron Assembly
B787 Ribs

جنيحات طائرات إيرباص  A330نيو:

B777 Ribs
ATR Rudder
A350 800/900 FSF
A350-1000 FSF

26%

بدأت ستراتا بزيادة عدد الشحنات لتصل إلى  4شحنات في الشهر الواحد.

تم تسليم أول شحنة من أسطح رفارف أجنحة طائرات إيرباص A350-1000
المتحركة والشحنة الثانية من أسطح الرفارف الثابتة لشركة ساب .وتعمل
ستراتا على تسليم الشحنة الثالثة والقيام بتنفيذ التعديالت على تصميم هذه
األسطح.

A380 FTF

4

فوز ســتراتا بعقد من بوينج لتصنيع المثبت العمودي
لطائــرات بوينج  787دريمالينر

ATR Vertical Fin

ً
ً
ملحوظا ،وقد تم
تقدما
يشهد برنامج جنيحات طائرات إيرباص  A330نيو
تسليم الشحنة االولى في يوليو .2016

أضالع المثبت العمودي واألفقي لذيل لطائرات بوينج 787
وبوينج :777

تقوم ستراتا بتسليم شحنات أضالع هذه الطائرات وفق الجدول الزمني
المتفق عليه مع بوينج وبأعلى معايير الجودة العالمية.
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بقيمــة  4مليار درهم إماراتي
«ســتراتا» تفوز بعقدين لتصنيع أجزاء هياكل الطائرات لطائرتي
«إيرباص  A320و»A350
فــازت شــركة ســتراتا للتصنيــع بعقديــن جديديــن
لتصنيــع أجــزاء إضافيــة لصالــح شــركة إيربــاص.
وقــد تــم توقيــع العقديــن خــال معــرض فارنبــره
الدولــي للطيــران ،الــذي يقــام فــي المملكــة
المتحــدة ،وتشــارك فيــه مبادلــة ،ويعتبــر منصــة
عالميــة تجمــع كبــرى الشــركات العاملــة فــي
مجــال الطيــران وصناعــة الطيــران ،لتســليط
الضــوء علــى آخــر المســتجدات فــي عالــم
الطيــران.
وبموجــب العقــد الجديــد ،تقــوم «ســتراتا»
بتصنيــع الرفــارف الداخليــة ألجنحــة طائــرات
» ،«A350-900ويمتــد العقــد ليغطــي كامــل
فتــرة إنتــاج الطائــرة.
وتعتبــر الطائــرة «إيربــاص ،»A350-900
التــي تنتمــي إلــى عائلــة الطائــرات الطويلــة
والمتوســطة المــدى ذات المحركيــن ،مــن أهــم
طائــرات الجيــل الجديــد ،حيــث تتجــاوز نســبة
المــواد المركبــة التــي تدخــل فــي صناعــة هيكلهــا
 ،%53ممــا يقلــل مــن اســتهالك الوقــود
وتكاليــف التشــغيل ،كمــا يمكنهــا رفــع مســتوى
خدمــة المســافرين وتخفيــض األثــر البيئــي
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لرحــات الطيــران .ويتــم تركيب الرفــارف الداخلية
علــى الحافــة الخلفيــة ألجنحــة الطائــرات بالقــرب
مــن موقــع التحــام الجنــاح بجســم الطائــرة ،ويتــم
توجيههــا إلــى األســفل لزيــادة انســيابية الجنــاح.
وتســاهم الرفــارف الداخليــة فــي ثبــات الطائــرة
ً
انخفاضــا فــي
عنــد انتقالهــا إلــى مســتوى أكثــر
الجــو ،كمــا تســاعد علــى الهبــوط أو اإلقــاع
بانســيابية.
وســتقوم «ســتراتا» بتصنيــع الذيــل األفقــي
لطائــرات «إيربــاص  .»A320ويعتبــر هــذا
العقــد عالمــة فارقــة تاريخيــة واســتراتيجية فــي
مســيرة الشــركة ،حيــث أنــه يتطلــب اعتمــاد
نظــام «األتمتــة» فــي برنامــج اإلنتــاج فــي
مصنــع الشــركة ،ممــا سيســاهم فــي تعزيــز
تنافســية الشــركة فــي مجــال صناعــة الطيــران.
ً
إنتاجــا
وتعتبــر طائــرة « »A320الطائــرة األكثــر
مــن قبــل شــركة «إيربــاص» ،حيــث ســتقوم
«ســتراتا» بتســليم الشــحنات المطلوبــة لدعــم
برنامــج إنتــاج هــذه الطائــرات مــن خــال توظيــف
أحــدث التقنيــات ،وتبنيهــا لثقافــة تقــوم علــى
االلتــزام بأعلــى معاييــر الجــودة العالميــة وجــداول
ويعــد الذيــل األفقــي مــن
التســليم الدقيقــةُ .

األجــزاء الرئيســية فــي الطائــرات ويقــع بمحــاذاة
الجــزء الخلفــي مــن جســم الطائــرة ،ويقــوم الذيــل
األفقــي بتوفيــر الثبــات للطائــرة وتمكينهــا مــن
الطيــران بخــط مســتقيم ،كمــا يمنــع الحركــة غيــر
المرغوبــة فــي مقدمــة الطائــرة.
«يعتبــر توقيــع العقديــن الجديديــن مــع شــركة
«إيربــاص» تأكيـ ً
ـدا علــى موقــع شــركة «ســتراتا»
كشــريك مفضــل فــي مجــال تصنيــع أجــزاء
هيــاكل الطائــرات مــن المــواد المركبــة لطائــرات
«إيربــاص» ،وخطــوة هامــة فــي اســتكمال
قــدرات «ســتراتا» فــي صناعــة أجــزاء هيــاكل
الطائــرات الخاصــة باألجنحــة ،حيــث تقــوم
«ســتراتا» بتصنيــع أجــزاء مختلفــة مــن أجنحــة
طائــرات الــــ «إيربــاص» A330 :و A350و.A380
وال شــك فــي أن «ســتراتا» اســتطاعت ،مــن
خــال تطبيقهــا أعلــى معاييــر الجــودة العالميــة
فــي قطــاع صناعــة الطيــران ،والتزامهــا الدقيــق
بجــداول تســليم منتجاتهــا ،مــن تكريــس مكانتهــا
كمســاهم أساســي فــي سالســل القيمــة
العالميــة لصناعــة الطيــران ».بــدر ســليم ســلطان
العلمــاء ،الرئيــس التنفيــذي

إدارة التصنيــع الرقمي واالبتكار
تقــوم إدارة التصنيــع الرقمــي واالبتــكار ،وفريق
إدارة دورة حيــاة المنتــج علــى وجــه الخصــوص،
بتوســيع نطــاق اســتخدام تطبيقــات إنوفيــا
( ،)ENOVIAوكاتيــا ( )CATIAودلميــا
( )DELMIAفــي مختلــف إدارات شــركة ســتراتا
للوصــول إلــى مســتوى أعلــى مــن التكامــل بيــن
الموظفيــن والبيانــات ،والعمليــات التــي تؤثــر
فــي دورة حيــاة جميــع منتجــات الشــركة.
ولتســتطيع ســتراتا تطويــر قدرتهــا علــى
المنافســة فــي قطــاع صناعــة الطيــران
العالمــي ،ولتحقــق هدفهــا فــي أن تكون واحدة
مــن أكبــر شــركات تصنيــع هيــاكل الطائــرات من
المــواد المركبــة فــي العالــم ،اعتمــدت ســتراتا
برمجيــة إنوفيــا ( )ENOVIAكبيئــة رقميــة آمنــة
إلجــراءات ســير العمــل .وبذلــك ،تهــدف ســتراتا
إلــى التحــول إلــى بيئــة عمــل خاليــة مــن الــورق
مــن خــال التكامــل والتفاعــل المباشــر بيــن
موظفيهــا فــي مختلــف اإلدارات مــن خــال

بيئــة إنوفيــا ( )ENOVIAالرقميــة إلجــراءات
ســير العمــل.
وتمكــن بيئــة إنوفيــا ( )ENOVIAالرقميــة
الموظفيــن مــن التعــاون بشــكل فعــال وآمــن
خــال تطويــر المنتجــات مــع المحافظــة علــى
اســتمرار عمليــة اإلنتــاج .كمــا تســمح بــإدارة
المشــاريع بالتعــاون بيــن أكثــر مــن موظــف
عبــر االطــاع علــى ســير العمــل والتوقيــع علــى
الوثائــق الالزمــة إلكترونيـ ًـا .وتشــمل بيئــة إنوفيا
( )ENOVIAحاليـ ًـا أكثــر مــن  200نمــوذج عمــل
تــم إنشــاؤها مــن قبــل اإلدارات المختلفــة
فــي ســتراتا .وإذا مــا احتــاج موظــف لمــلء
اســتمارة ،فيمكنــه تقديــم طلــب إلكترونــي
للحصــول علــى التوقيــع الرقمــي بالموافقــة
مــن خــال التكامــل مــع برمجيــة مايكروســوفت
أوفيــس المرتبطــة ببيئــة إنوفيــا ()ENOVIA
الرقميــة .ومــن خــال تبســيط ورقمنــة وثائــق
ســير العمــل ،يمكــن لســتراتا زيــادة اإلنتاجيــة

عــن طريــق تقليــل الوقــت الــازم لتنفيــذ
مهمــة معينــة ،وتوفيــر بيئــة عمــل تعاونيــة
آمنــة ،والبحــث واســترجاع البيانــات بشــكل أكثــر
كفــاءة ،وإدارة دورة حيــاة كل منتــج عــن طريــق
االســتفادة مــن إمكانيــة االطــاع علــى عمليــة
بنــاء البيانــات ،ومراجعتهــا وإصدارهــا.
وال شــك فــي أن وضــع الخطــط التشــغيلية
الفعالــة أحــد أهــم الجوانــب التــي تمكــن
الشــركات الصناعيــة مــن تقديــم منتجــات ذات
جــودة عاليــة وفقـ ًـا لمواعيــد التســليم المحــددة.
ولذلــك ،فقــد بــدأت ســتراتا باســتخدام برمجيــة
دلميــا ( )DELMIAلمحــاكاة خطــط وعمليــات
اإلنتــاج .وســتمكن هــذه البرمجيــة المهندســين
مــن تجربــة عمليــة اإلنتــاج فــي العالــم
االفتراضــي لتطويــر فهــم أفضــل لعمليــة
اإلنتــاج ،ومعرفــة الجوانــب التــي تحتــاج إلــى
معالجــة.
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ســتراتا تفوز بجائزة “جســر التميز” من غرفة التجارة
األمريكيــة فــي أبوظبــي ،وتنافس لنيل المزيد من الجوائز
البحث والتطوير في ســتراتا
• يتــم العمــل علــى تنفيــذ كافــة مشــاريع
البحــث والتطويــر وفــق الخطــة والجــدول الزمنــي
الموضــوع لهــا .وســاهمت خطــة إنعــاش مشــروع
أدوات القطــع الــذي تجريــه ســتراتا بالتعــاون مــع
المعهــد البترولــي فــي وضــع المشــروع علــى
المســار الصحيــح.
• يواصــل الدعــم الميدانــي الــذي يقدمــه الدكتــور
ســانجيف راو لســتراتا عــن طريــق التعــاون الوثيــق
مــع فريــق الهندســة توفيــر حلــول فعالــة لعــاج
المشــاكل المرتبطــة بــدورات معالجة أجــزاء هياكل
الطائــرات المصنعــة فــي ســتراتا .ومــن هــذه

الحلــول إطالــة دورة معالجــة األســطح الخارجيــة
لرفــارف طائــرات إيربــاص .A350
• شــكلت أول جلســة لمراجعــة مشــاريع البحــث
والتطويــر والتــي عقــدت فــي  26أبريــل مــن
هــذا العــام منصــة مناســبة تمكــن مــن خاللهــا
أعضــاء مشــاريع البحــث والتطويــر مــن عــرض
أعمالهــم والحصــول علــى اقتراحــات قيمــة مــن
الحضــور حول مشــاريعهم .وســيتم عقد جلســتين
إضافيتيــن لمراجعــة المشــاريع قبــل نهايــة هــذا
العــام لضمــان المواءمــة وتقييــم التقــدم المحــرز
ضمــن الخطــط الموضوعــة.

• ســيقوم فريــق البحــث والتطويــر فــي ســتراتا
بزيــارة شــركة بوينــج فــي الفتــرة مــا بيــن  12و17
يونيــو مــن هــذا العــام ليشــهد عمليــة تجميــع
الذيــل العمــودي لطائــرات بوينــج  ،787ومناقشــة
مختلــف جوانــب تقنيــات وضــع طبقــات المــواد
المركبــة فــي قوالــب التصنيــع بشــكل مؤتمــت.

تفاصيــل حــول مشــاريع البحــث والتطويــر
فــي ســتراتا:

فــي التجــارب العمليــة.

خــال إظهــار القــدرة علــى الكشــف عــن جميــع
العيــوب القياســية باســتخدام تقنيــة التصويــر
الحــراري .ونهــدف إلــى الوصــول لتصميــم أولــي
قبــل نهايــة العــام يتــم اســتخدامه فــي ســتراتا
لفحــص أجــزاء هيــاكل الطائــرات ذات الشــكل
الهندســي المعقــد.

المشــروع األول :مشــروع تركيب لوحة
الصواميــل علــى أجزاء هياكل الطائرات
بواســطة الروبوتات بالتعاون مع جامعة
خليفة

ً
وفقــا للخطــة الموضوعــة
يســير المشــروع
لــه .وقــد وضــع جــدول منقــح لهــذا المشــروع
للتســريع فــي إنجــازه .وتشــمل آخــر التطــورات
فــي هــذا المشــروع تخصيــص اثنيــن مــن
مســاعدي البحــوث الروبوتيــة ذوي الخبــرة
للمشــروع عــن طريــق جامعــة خليفــة .كمــا
تــم إطــاق حملــة مشــتريات لشــراء المعــدات
الرئيســية الالزمــة لبنــاء الروبــوت.

المشــروع الثاني :تطوير أداة القطع
بالتعــاون مــع المعهد البترولي

قــد تــم تصنيــع لوحــات قطــع بأبعــاد 500
ميلميتــر مربــع فــي ســتراتا ،ويجــري اســتخدامها
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المشــروع الثالث :القضاء على المســامية
وإطالــة دورات عــاج أجزاء هياكل الطائرات
المركبة

يــدل هــذا المشــروع علــى قــدرات ســتراتا فــي
مجــال إطالــة فتــرة دورات عــاج أجــزاء هيــاكل
الطائــرات المركبــة وذلــك للتقليــل مــن نســبة
األجــزاء التــي يتــم رفضهــا فــي فحــص الجــودة
نتيجــة لحــدوث خلــل فــي تركيبهــا الداخلــي
أثنــاء التصنيــع .ومــن أهــم الدالئــل علــى هــذه
القــدرات الفريــدة إطالــة دورة عــاج األســطح
الخارجيــة لرفــارف طائــرات إيربــاص .A350

المشــروع الرابع :فحص أجزاء هياكل
الطائــرات المصنعــة من المواد المركبة
بالتصوير الحراري

ً
حاليــا فــي مرحلــة
يعتبــر هــذا المشــروع
التصميــم الهندســي .ونحــن نعتقــد أننــا قــد
تجاوزنــا مرحلــة إثبــات صحــة المفهــوم مــن

المشــروع الخامس :روبوتات الثقب
المتوازيــة [أنظمة الثقب اآللية]

ال يــزال هــذا المشــروع فــي مرحلــة التقييــم
التكنولوجــي .تتميــز الروبوتــات المتوازيــة
بفعاليــة فــي العمــل علــى األشــكال الهندســية
المســطحة مثــل الجنيحــات بالمقارنــة مــع
ً
شــيوعا.
الروبوتــات المتسلســلة واألكثــر

فــازت ســتراتا ،فــي فبرايــر مــن العــام ،2016
بجائــزة «جســر التميــز» مــن غرفــة التجــارة
األمريكيــة فــي أبوظبــي .منحــت غرفــة التجــارة
األمريكيــة فــي أبوظبــي الجائــزة لســتراتا لعملهــا
علــى توطيــد الشــراكة التجاريــة بيــن دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة والواليــات المتحــدة
األمريكيــة باإلضافــة إلــى التزامهــا بدعــم
المشــاريع المشــتركة بيــن شــركات القطــاع
الخــاص فــي الدولتيــن فيمــا يســاهم فــي بنــاء
الكفــاءات اإلماراتيــة فــي قطــاع الصناعــة وبنــاء
اقتصــاد متنــوع مســتدام قائــم علــى المعرفــة
واالبتــكار .وبنــاء علــى هــذا اإلنجــاز ،يعمــل فريــق
مراقبــة األداء وإدارة المخاطــر فــي ســتراتا علــى
التقــدم لترشــيحات العديــد مــن الجوائــز المحليــة
والدوليــة ،ممــا يمكــن ســتراتا مــن قيــاس أدائهــا
بالمقارنــة مــع كبــرى الشــركات العالميــة التــي
تتميــز بتطبيــق أفضــل الممارســات.

البتروليــة البريــة (أدكــو) فــي فئــة النفــط والغــاز.
وتطبــق جائــزة الشــيخ خليفــة لالمتيــاز نمــوذج
التميــز للمؤسســة األوروبيــة إلدارة الجــودة،
وسيســاهم التقــدم بطلــب الحصــول علــى
الجائــزة شــركة ســتراتا فــي تقييــم العمليــات
الحاليــة للشــركة ومــن ثــم العمــل مــن أجــل تعزيــز
اآلليــات والمقاييــس المســتخدمة.
ً
قريبــا مــع جميــع
وســيعمل الفريــق المكلــف
اإلدارات المعنيــة فــي ســتراتا مــن أجــل
االســتعداد للتقــدم للجائــزة فــي شــهر أكتوبــر
 .2016وفيمــا يلــي أهــم المحطــات الرئيســية
للتقــدم لنيــل الجائــزة:

وســتتقدم ســتراتا هــذا العــام لجائــزة الشــيخ
خليفــة لالمتيــاز عــن فئــة الصناعــة .وقــد تــم
إطــاق الجائــزة مــن قبــل غرفــة أبوظبــي للتجــارة
والصناعــة فــي العــام  1999باعتبارهــا خارطــة
طريــق ومنهجيــة تهــدف إلــى تعزيــز القــدرة
التنافســية لقطــاع األعمــال فــي أبوظبــي ودولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
وكانــت الجائــزة ،وقــت إطالقهــا ،البرنامــج األول
فــي أبوظبــي الــذي يطبــق أفضــل الممارســات
الدوليــة ويعتمــد نمــوذج التميــز للمؤسســة
األوروبيــة إلدارة الجــودة .وقــد تــم إطــاق جوائــز
محليــة مماثلــة فــي كل مــن دبــي والشــارقة
وعجمــان وكذلــك رأس الخيمــة .وتواصــل جائــزة
الشــيخ خليفــة لالمتيــاز الحفــاظ علــى قدرتهــا
التنافســية ،وهــي المــوزع المحلــي وممثــل
المالكيــن الحقيقييــن لنمــوذج التميــز فــي أوروبا.
وتشــمل قائمــة الحاصليــن علــى الجائــزة فــي
العــام  2015شــركة العيــن للتوزيــع فــي فئــة
الخدمــات ،شــركة مجموعــة أغذيــة فــي فئــة
الصناعــة ،بنــك االتحــاد الوطنــي فــي فئــة
الخدمــات الماليــة وشــركة أبوظبــي للعمليــات

النشاط

التاريخ

آخر موعد لتقديم الطلب
مراجعة المقيمين لطلب ستراتا
االنتهاء من زيارة المقيم للشركة
لقاء لجنة التحكيم واللجنة العليا
الحفل الختامي

 30أكتوبر 2016
من  1إلى  7نوفمبر 2016
 22ديسمبر
 14إلى  21يناير 2017
 14فبراير
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فعاليات ستراتا
اإلفطار السنوي  13 -يونيو 2016

احتفاال بشهر رمضان
نظمت ستراتا إفطاراها السنوي بحضور موظفيها وعائالتهم
ً

إدارة الموارد البشرية
التعيينات الجديدة
• تــم توظيــف مــا مجموعــه  75موظفـ ًـا جديـ ً
ـدا
منــذ بدايــة العــام  ،2016مــن بينهــم  44مواطنـ ًـا
ومواطنة
• تم االنتهاء بنجاح من اختبار الدفعة التاســعة
مــن طــاب برنامــج تدريــب فنيــي صناعــة هياكل
ً
متدربا
الطائــرات ،والــذي يضم 19
• تــم تأهيــل  19متدربـ ًـا مــن الدفعــة التاســعة
كفنيــي صناعــة هيــاكل الطائــرات
• أكملــت الدفعــة الحاديــة عشــرة مــن فنيــي
صناعــة هيــاكل الطائــرات تدريبهــا فــي جامعــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة بنجــاح ،وانتقــل
طــاب الدفعــة للتدريــب العملــي فــي ســتراتا

األداء والمكافآت
• تمــت الموافقــة علــى منــح المكافــآت
الســنوية للموظفيــن المتميزيــن ،وقــد وزعــت
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هــذه المكافــآت فــي شــهر مايــو الماضــي
• تمــت الموافقــة علــى الترقيــات ودخلــت حيــز
التنفيــذ فــي شــهر يونيــو الماضــي

التعليم والتطوير
حصلــت رايــة ســعيد الشامســي علــى
•
شــهادة الفحــص غيــر المدمــر ألجــزاء هيــاكل
الطائــرات باســتخدام الموجــات فــوق الصوتيــة
مــن المســتوى الثانــي مــن شــركة «أيــه آي تــي»
البريطانيــة
• حصلــت كل مــن ريــم الشامســي وعائشــة
الكعبــي علــى شــهادة الفحــص غيــر المدمــر
ألجــزاء هيــاكل الطائــرات باســتخدام األشــعة
مــن المســتوى الثانــي مــن شــركة «أيــه آي تــي»
البريطانيــة
ً
موظفا على إجراءات الصحة
• تم تدريب 181
والسالمة
• تــم تأهيــل  4مــن موظفــي الشــركة للعمــل

كفنيــي تصنيــع األســطح الخارجيــة لرفــارف
طائــرات إيربــاص A350

قصة نجاح
أكملــت ثالثــة متدربــات مــن الدفعــة العاشــرة
مــن برنامــج تدريــب فنيــي صناعــة هيــاكل
الطائــرات ،واللواتــي انضممــن إلــى ســتراتا فــي
أكتوبــر مــن العــام  ،2015تدريبهــن فــي وقــت
قياســي .حيــث تمكنــت كل من أمينة البلوشــي،
حنــان العيســائي وميســاء عبــد الرحمــن محمــد
مــن إنهــاء تدريبهــن فــي ســتة أشــهر فــي حيــن
يســتغرق التدريــب فــي العــادة  10أشــهر،
متخطيــات بذلــك الرقــم القياســي الســابق فــي
ـجال
إنهــاء التدريــب بشــكل مبكــر والــذي كان مسـ ً
لطــاب الدفعــة الثانيــة .وتفخــر ســتراتا بهــذا
اإلنجــاز وتهنــئ الطالبــات علــى المســتوى العالي
مــن التفانــي وااللتــزام الــذي تميــزن بــه ومكنهــن
مــن تحقيــق هــذا اإلنجــاز.
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أسبوع الصحة
 28 – 24أبريل

بطولة نبراس الرمضانية لكرة القدم
 22 – 15يونيو

تهــدف البطولــة لتشــجيع القــوى العاملــة فــي الشــركات الوطنيــة علــى اتبــاع نمــط حيــاة صحــي فــي
شــهر رمضــان المبــارك ،كمــا تســاهم فــي تكريــس العالقــات االجتماعيــة بيــن القــوى العاملــة للشــركات
الوطنيــة الرائــدة فــي مدينــة العيــن

نظمــت ســتراتا أســبوع الصحــة لموظفيهــا وشــمل
األســبوع فعاليــات وأنشــطة مختلفــة لتســليط الضــوء
علــى أهميــة اتبــاع نمــط حيــاة صحــي

بطولة كرة القدم للشركات
 14 – 13مايو

شاركت ستراتا في بطولة كرة القدم المخصصة للشركات ،حيث تمثل البطولة إحدى أهم البطوالت بين الشركات في العالم العربي

فنجان قهوة مع الرئيس التنفيذي
 23مايو

أطلــق فريــق اإلعــام والتواصــل مبــادرة «فنجــان
قهــوة مــع الرئيــس التنفيــذي» ،وتهــدف هــذه المبــادرة
إلــى تمكيــن مجموعــة متنوعــة مــن الموظفيــن مــن
مناقشــة أفكارهــم وتطلعاتهــم مــع الرئيــس التنفيــذي.
ويســتطيع أي موظــف حضــور اللقــاء شــرط أن يكــون
مــن أول  10موظفيــن عبــروا عــن رغبتهــم بالمشــاركة.

فريق ستراتا للكريكت

أنهى فريق ستراتا للكريكت الموسم االفتتاحي بفوزه في  6مباريات من أصل .9

ستراتا تدعم منصة المرأة العربية في قطاع الطيران
 11 – 9مايو

قامــت ســتراتا بدعــم منصــة المــرأة العربيــة فــي قطــاع الطيــران وذلــك إللهــام الشــباب وتشــجيعهم علــى االســتفادة مــن الفــرص الوظيفيــة التــي يوفرهــا قطــاع
الطيــران فــي الشــرق األوســط.

ستراتا تشارك في معرض هانوفر ميسي الصناعي الدولي ضمن جناح دولة اإلمارات
 29 – 25أبريل
يوم األب
 19يونيو
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شــاركت ســتراتا فــي معــرض هانوفــر ميســي الصناعــي الدولــي فــي مدينــة هانوفــر بألمانيــا االتحاديــة ،وذلــك
ضمــن الجنــاح اإلماراتــي الــذي تنظمــه دائــرة التنميــة االقتصاديــة  /أبوظبــي ،وتأتــي مشــاركة الدائــرة بهــدف إبــراز
الفــرص الصناعيــة المتاحــة فــي إمــارة أبوظبــي ،واســتعراض التقــدم الكبيــر الــذي اســتطاعت اإلمــارة تحقيقــه في
بنــاء القــدرات الصناعيــة المتطــورة والكــوادر البشــرية المحليــة القــادرة علــى قيــادة القطــاع الصناعــي.

يوم األرض العالمي
 21أبريل

شــجعت شــركة ســتراتا موظفيهــا علــى تبنــي نبتــة ورعايتهــا داخــل الشــركة بمناســبة يــوم األرض العالمــي ،وذلــك لتوعيتهــم بأهميــة الحفــاظ علــى البيئــة والحــد
مــن التلــوث
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