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كلمة الرئيس

ألعمالها وأنشطتها يف اجملاالت كافة ،إذ متيز العام املاضي مبواصلة
النمو األفقي والــرأســي الستثمارات املؤسسة ،عــاوة على اخلطوات
النوعية يف تعزيز منظومة خدماتها القائمة ،والتوسع فيها عرب إطالق
حزمة خدمات جديدة.
ورافق هذا النمو االستثماري ،طرح مبادرات جمتمعية هادفة نحو ترسيخ
قيم االستدامة يف بيئة العمل وثقافة اإلنتاج ،وذلك عرب النجاح يف نقل
تلك القيم من احليز النظري إىل امليدان التطبيقي ومواقع العمل واإلنتاج
الفعلية ومراكز خدمة املتعاملني.
ويؤكد ذلك ريادة مواصالت اإلمارات يف جماالت النقل والتأجري واخلدمات
الفنية واملساندة ،دون إغفال أدوار والتزامات املسؤولية اجملتمعية
مبختلف فئاتها ،وال سيما دورهــا يف تعزيز االقتصاد الوطني ودعم
العملية التعليمية يف الدولة ،وتعزيز النقل اجلماعي ،واإلسهام يف توفري
حياة كرمية تليق بأسعد شعوب األرض قاطبة.
وقــد واصلت املؤسسة خــال العام املاضي الــذي حمل شعار (أفضل
املمارسات) بذل جهود نوعية ملواكبة متطلبات احلكومة نحو الوصول
إىل رؤية اإلمــارات  ،2021وضبط إيقاع أنشطتها املؤسسية ومشروعاتها
االستثمارية لتتناغم مع توجهات التنمية اخلضراء ،واإلسهام يف دعم خطط
اجلهات احلكومية لرفع كفاءة منظومة خدماتها ،ومبا يعكس املكانة
املرموقة التي تتبوأها دولة اإلمارات العربية املتحدة حتت قيادة صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،ومتابعة أخيه صاحب
السمو الشيخ حممد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس جملس
الوزراء حاكم دبي ،وأخوانهما أعضاء اجمللس األعلى حكام اإلمارات.
ونتيجة لإلجنازات والنجاحات االستثمارية التي حتققت خالل مسرية
املؤسسة ،وتعززت يف  ،2013فقد قرر جملس الوزراء املوقر نقل تبعية
املؤسسة لتصبح حتت مظلة جهاز اإلمارات لالستثمار.
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ويف سبيل ذلــك ،جنحت املؤسسة يف تطبيق اسرتاتيجية طموحة
لتوسيع وتطوير قاعدة شركائها ومتعامليها على الصعيدين احلكومي
واخلاص ،وذلك من خالل إبرام املزيد من االتفاقيات والعقود االستثمارية
اجلديدة ،وترسيخ الشراكات احلالية ،ومبا يدعم من تواجدها الفاعل يف
سوق العمل ،وانتشارها اجلغرايف يف جميع مناطق الدولة.
وبلغ إجمايل اإليــرادات التي حققتها املؤسسة خالل العام املاضي
 1.5مليار درهم ،لتحافظ على متوسط النمو السنوي إليراداتها خالل
السنوات اخلمس األخرية ومبعدل  %18سنويًا ،كما ناهز إجمايل األصول
( )2مليار درهم ،وال شك أن حتقيق هذه النتائج هو ثمرة جهود خملصة
من القيادة التنفيذية وفرق العمل واملوظفني ،والذين أبارك جهودهم
وأتوجه إليهم جميعًا بالشكر اجلزيل.
ووضعت اإلدارة العليا رؤيــة متجددة للهيكل التنظيمي باالستناد
على رصد دقيق للبيئتني الداخلية واخلارجية ومنو السوق ومتغرياته،
وبشكل يراعي عناصر املرونة وضرورات حتقيق التوازن األمثل بني النجاح
االستثماري االقتصادي والدور اجملتمعي والبيئي.
وعلى صعيد اخلدمات واملشاريع االستثمارية ،فقد واصلت جمموعة
مراكز األعمال جناحاتها يف تعزيز وترسيخ اخلدمات احلالية ،وجنحت
يف إطالق حزمة أخرى من اخلدمات وال سيما يف قطاع النقل والتأجري
وقطاع اخلدمات الفنية ،واالستثمارات املستقلة.
ويف اجملال املؤسسي واإلداري ،احتفظت مواصالت اإلمارات بتواجدها
الدائم على منصات التتويج يف العديد من اجلوائز واملسابقات احمللية
والدولية ،لتشكل بصمتها االستثنائية يف سباق االستثمار واجلــودة
والتميز والسالمة واالستدامة البيئية واجملتمعية.
وشهدت برامج املسؤولية اجملتمعية تطورًا الفتًا ،من خالل املبادرات
واملشاريع السخية جتاه اجملتمع والبيئة وبرامج االستدامة ،مع الرتكيز
على تطبيق خطط التوطني ومتكني الكوادر البشرية وتأهيلها وحتفيزها
وفق أساليب ومناهج علمية متطورة.

كما تواصلت عمليات التطوير يف مراكز خدمة املتعاملني مبا يتوافق
مع معايري برنامج اإلمارات للخدمة احلكومية املتميزة ،مبا يؤهلها لبلوغ
تصنيف  7جنــوم ،من خالل جــودة ومتيز ما تقدمه من خدمات شاملة
ومتكاملة للمتعاملني ،عالوة على استحداث جمموعة وحدات إدارية
داعمة لقياس رضا املتعاملني وتلبية تطلعاتهم باالستناد على ما توفره
من قاعدة معلومات ثرية وحمدثة حول سوق العمل وقاعدة املتعاملني.
أضــف إىل ذلــك ،إطــاق عــدد من املشاريع التي تنسجم مع مبادرات
احلكومة الذكية يف اإلم ــارات ،ومن ذلك مشاريع املواصالت الذكية،
التي شمل إطالق نظام التعقب اإللكرتوين للحافالت املدرسية وإطالق
مشروع البطاقة اإللكرتونية الذكية للطلبة يف احلافالت املدرسية،
وكامريات املراقبة فيها ،ومبادرة «أصل بأمان» وغريها من املبادرات
واملشاريع النوعية.
ومل يكن لهذه النجاحات أن تتحقق لــوال اجلــهــود التي بذلها فريق
العمل املتميز واملنسجم يف املؤسسة والذين بلغوا مع نهاية 2013
( )13,600موظفًا وموظفة يف كافة املستويات من إداريني وسائقني
ومشريف نقل وسالمة وفنيني ،يعملون يف  41موقعًا يف الدولة ،إىل
جانب أسطول املركبات البالغ  13,500حافلة ومركبة.
إننا يف جملس إدارة املؤسسة على يقني تــام بــأن هــذا الفريق الرائع
يف مواصالت اإلم ــارات سيواصل مسرية اإلجن ــازات والنجاحات التي
جتدون تفاصيلها بني صفحات هذا التقرير ،مما يتوج نهاية عام حافل
باجلهد والعطاء واإلنــتــاج ،وهــي بال شك ستشكل خري دافــع لرتسيخ
ما مت إجنازه ،وحافزًا قويًا للحفاظ على ما مت حتقيقه وإضافة املزيد
من النجاحات التي تليق بعراقة املؤسسة وقدمها الراسخة يف عامل
األعمال واخلدمات احلكومية ،وستوفر منطلقًا راسخًا تستهل به خطتها
اجلــديــدة  ،2016 - 2014لتحافظ على موقعها كمؤسسة مبدعة
متطورة متضي لألمام ،وتنتقل من جناح إىل آخر مكملة خطاها على
طريق التميز والبناء واالحرتافية.

التقرير السنوي 2013 -
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سعادة  /حممد عبد اهلل اجلرمن
املدير العام  -مواصالت اإلمارات

كلمة المدير العام

يسعدنا أن نضع بني أيديكم التقرير السنوي ملواصالت اإلمارات عن عام
2013م ،والذي يتميز هذه املرة باجلمع بني اإلفصاح عن األداء السنوي
وإجن ــازات االستدامة ،مما أهله للحصول على تصنيف Aوفــق تقييم
املبادرة العاملية إلعداد التقارير ( .)GRIلقد كانت سنة  2013استمرارًا
لنجاحات املؤسسة يف سعيها الــواثــق لتعزيز موقعها االستثماري
املتقدم يف خارطة خدمات النقل املتكاملة حمليًا وإقليميًا ،وذلك عرب
حتقيقها إلجنازات نوعية على صعيد أعمالها وممارساتها املتنوعة.
حيث حافظت املؤسسة على معدالت منوها السنوي يف قطاعاتها
املتمثلة يف املواصالت املدرسية ،وقطاع النقل والتأجري ،واخلدمات
الفنية واخلدمات اللوجستية.
وخالل العام املاضي ،متكنت املؤسسة من متكني خطواتها الساعية
نحو تعزيز حصتها السوقية وتــنــويــع استثماراتها ،وتــرســيــخ قاعدة
شراكاتها االسرتاتيجية مع اجلهات احلكومية واخلاصة ،وتوسيع قائمة
املتعاملني املستفيدين من منظومة هذه اخلدمات.
وقــد وضــعــت املؤسسة يف ركــيــزة اهتمامها خــال الــفــرة املاضية
حتقيق املزيد من النمو يف معدالت رضا الفئات املعنية ،فيما يخص
املتعاملني واجملتمع والشركاء واملوظفني ،ومبا يتوافق مع مؤشرات
اخلطة االسرتاتيجية 2013 - 2011م.
وبنهاية الــعــام املــاضــي ،جنحت املــؤســســة يف تكوين قــاعــدة من
املتعاملني تزيد على  800متعامل من خمتلف الشرائح احلكومية
االحتادية واحمللية والشركات املساهمة وشركات القطاع اخلاص.
ويف هذا اإلطار ،أبرمت املؤسسة  18اتفاقية ومذكرة تفاهم جديدة مع
شركائها اإلسرتاتيجيني ،فيما نفذ فريق العالقات االسرتاتيجية  85زيارة
ولقاء واجتماعًا لتعزيز التعاون االستثماري مع املؤسسات من الشركاء
واملتعاملني وتعريفهم مبا ميكن توفريه من خدمات جديدة لهم ،مما
أثمر عن إبرام  218عقدًا رئيسيًا واتفاقية استثمارية جديدة خالل العام
 ،2013بينما مت تنفيذ  23زيارة خارجية بهدف إجراء قياسات املقارنة
املعيارية وتبني أفضل املمارسات.
وأطلقت املؤسسة عددًا من املشاريع اجلديدة خالل العام 2013م ،منها
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ما يتعلق بقطاع النقل والتأجري ،ومتثلت يف خدمة املواصالت املدرسية
اخلاصة ،وصف السيارات ،وتأجري املركبات الفارهة ،وخدمات األجرة يف
مطار أبوظبي الدويل ،إىل جانب تأجري الدراجات النارية ،وخدمات النقل
املربد ،بينما انضمت إىل قطاع اخلدمات الفنية ،خدمات جديدة متثلت
يف إصــاح هياكل السيارات ،وصيانة اآلليات الثقيلة ،والصيانة الفنية
السريعة للمركبات ،وصيانة املركبات الفارهة وجتديد اإلطارات والغسيل
اجلاف للمركبات.
وأما يف قطاع االستثمارات املستقلة ،فتم استحداث شركة متخصصة
لتقدمي خدمات تكنولوجيا النقل ،إىل جانب تأسيس شركة ريامه تاكسي
لتوفري خــدمــات األج ــرة يف إم ــارة الفجرية وشــركــة اإلمـــارات خلدمات
احلراسة لتقدمي خدماتها يف خمتلف اإلمارات.
وضمن جهود املؤسسة لتطوير أدوات جديدة لتفعيل التواصل مع
املتعاملني وتلقي مالحظاتهم واقرتاحاتهم ،فقد شهد العام املاضي
استحداث مركز استطالعات الرأي ،ليتوىل مهام تنفيذ دراسات استطالع
رأي نوعية ودورية جلميع فئات املتعاملني الداخليني واخلارجيني ،كما
مت إطالق مركز االتصال ،لتوفري قناة مركزية لتلقي مالحظات واقرتاحات
املتعاملني على مدار الساعة والتعامل معها بالشكل األمثل واالستفادة
منها يف تطوير اخلدمات واملشاريع احلالية واملستقبلية.
وأول ــت املؤسسة اهتمامًا خــاصــً بتطبيق أفــضــل أنظمة احلوكمة
املؤسسية ومعايري اجلــودة والتدقيق وإدارة اخملاطر ونظام اإلدارة
املتكامل ،وما يتعلق بذلك من متابعة تنفيذ خطط قياس ومعاجلة
املؤشرات.
ويعترب موظفونا أهم ثرواتنا ،لذا نحرص على رعايتهم وتطويرهم ،حيث
بلغ رضا موظفي املؤسسة  ،%88وواصلنا اجلهود الرامية خللق املزيد

وتقديرًا جلهودها املتواصلة وأدائها املتميز ،فازت مواصالت اإلمارات
بالعديد من اجلوائز وشهادات التكرمي يف عام  ،2013ومن ذلك جائزة دبي
للنقل املستدام ،وجائزتي أفكار عربية وأفكار اإلمارات ،وعالمة غرفة دبي
للمسؤولية االجتماعية للمرة الثانية ،وجائزة بي غرين ،وجائزة اإلمارات
للطاقة وغريها الكثري ،وال ُتعد هذه اجلوائز جمرد إجنازات ،بل هي متثل
أيضًا مصدر إلهام للفريق بأكمله يدفعه لتعزيز رحلتنا نحو االحرتافية
والتميز .وقامت مواصالت اإلمارات خالل  2013بتعزيز تواصلها احلكومي
الهادف مع وسائل اإلعالم اإللكرتونية واملرئية واملسموعة واملقروءة،
وتفعيل العالقات اإليجابية مع ممثليها لتكريس التعاون والشراكة،
وحتقيق اتصال حكومي هادف ومؤثر ومتنوع ،يسهم يف عكس املوقع
املرموق إلجنازات الدولة ومؤسساتها يف شتى اجملاالت.
ويف مشهد االستدامة واملسؤولية اجملتمعية ،انخرطنا يف العديد
من األنشطة والربامج داخليًا وخارجيًا ،حيث استفادت  26مؤسسة
وجهة من برامج الرعاية املادية املقدمة من مواصالت اإلمارات ،فيما
قامت  1,040حافلة بتقدمي خدمات النقل اجملــاين يف الفعاليات
واألنشطة اجملتمعية ،بينما قامت  2,700حافلة بالرتويج واإلعــان
حلمالت توعوية وتثقيفية ،إىل جانب إصــدار وتــوزيــع  350ألــف هدية
توعوية لطلبة املدارس.
وأمــا يف جمــال اخلدمات املستدامة املرتبطة بالتطبيقات البيئية
اخلــضــراء ،كــان التوسع يف تنفيذ اخلــدمــات الفنية ذات األثــر البيئي
مع الرتكيز يف تطبيقها على أسطول املؤسسة ومركباتها ،ومن ذلك
مشروع حتويل املركبات للعمل بالغاز الطبيعي واستحداث خدمة
إعادة جتديد اإلطارات ،وخدمة الغسيل اجلاف للمركبات وغري ذلك من
التطبيقات اخلضراء املستدامة.

من فرص العمل اجلديدة للمواطنني وتشجيعهم على االنضمام إىل
فريق العمل باملؤسسة ،من خــال طــرح برامج لالستقطاب والتدريب
والتطوير كربنامج تأهيل قيادات الصفني الثاين والثالث ،ومبادرة فارس
املواصالت ،وتنفيذ برامج حتفيزية وترفيهية خمتلفة لهم ويف جميع
املستويات الوظيفية.

ويف النهاية ،أود أن أنتهز هذه الفرصة ألعرب عن شكري لرئيس جملس اإلدارة
معايل حميد حممد القطامي ولنائب جملس اإلدارة سعادة سعيد الشارد
كافة أعضاء اجمللس ،وأعضاء اإلدارة التنفيذية وفريق مواصالت اإلمارات
بأكمله والذين أسهموا جميعًا يف إجنــاز الرؤية والتوجه االسرتاتيجي
للمؤسسة وجعلوا هذا النجاح حقيقة على أرض الواقع.
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مواصالت اإلمارات

لمحة موجزة عن المؤسسة وأعمالها

«مواصالت اإلمارات» هو االسم التجاري اخملتصر لـ (مؤسسة اإلمارات العامة
للنقل واخلــدمــات) ،وهي مؤسسة متلكها الدولة وتتمتع باالستقالل املايل
واإلداري ،وقد مت تأسيسها مبوجب القانون االحتادي رقم  17لسنة  1981بغرض
تنظيم وإدارة واإلشراف على عمليات النقل والتأجري وخدمات الصيانة للجهات
احلكومية االحتادية واحمللية اخملتلفة ،وملؤسسات القطاع اخلاص كذلك.
كما تقوم املؤسسة بتنفيذ عمليات الفحص الفني للمركبات وتقدمي عدد
وافر من اخلدمات املساندة واللوجستية واألعمال ذات الصلة عرب مواقعها
املنتشرة يف كافة أنحاء الدولة .إذ قامت املؤسسة بتنمية خدماتها بشكل
هائل على مدار العقود املاضية ،ويف نهاية  ،2013بلغ العدد الكلي ملوظفيها
 13,563موظفًا ،فيما بلغ أسطولها  13,433مركبة..
ويقع مقر اإلدارة العامة للمؤسسة يف دبي (منطقة أم رمول) ،وتضم أربع دوائر
ملراكز األعمال هي:

14
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دائرة املواصالت املدرسية
دائرة النقل والتأجري
دائرة اخلدمات الفنية
دائرة اخلدمات اللوجستية

وتضم دائرة املواصالت املدرسية املراكز اآلتية:
◆ مركز املواصالت املدرسية احلكومية :ويوفر من خالل فروعه التسعة
املنتشرة يف الدولة خدمات املواصالت املدرسية لكافة املدارس
احلكومية يف خمتلف أنحاء اإلمارات وفقًا لالتفاقيات املربمة مع
وزارة الرتبية والتعليم وجملس أبوظبي للتعليم.
◆ مركز املواصالت املدرسية اخلاصة :ويقوم بتوفري نفس اخلدمة
وعن طريق الفروع ذاتها للمدارس اخلاصة يف الدولة.
◆ مركز خدمات املدارس :ويوفر مشريف نقل وسالمة مؤهلني ملرافقة
طلبة املدارس أثناء انتقالهم باحلافالت املدرسية ،إىل جانب تقدمي
خدمة املراسالت الداخليات يف املدارس.
◆ مركز اخلدمات اإلعالنية :ويوفر خدمات تسويق وترويج اإلعالنات
التجارية على حــافــات النقل املــدرســي والــتــجــاري واجلامعي،
باإلضافة لتوفري مساحات إعالنية جمتمعية جمانية يف خمتلف
أنحاء اإلمارات.

وتضم دائرة النقل والتأجري املراكز اآلتية:
◆ مركز املواصالت احلكومية :ويوفر خدمات النقل والتأجري للوزارات

◆

◆

◆

والهيئات االحتادية عن طريق توفري املركبات املناسبة ،مع توفري
سائقني مؤهلني.
مركز أبوظبي للنقل والـتــأجــر :ويوفر كافة أنــواع خدمات النقل
والتأجري وإدارة وتشغيل خدمات النقل اجلماعي لعدد كبري من
املؤسسات والــشــركــات الــرائــدة يف أبوظبي والــعــن واملنطقة
الغربية.
مركز اإلم ــارات للنقل والـتــأجــر :ويوفر كافة أنــواع خدمات النقل
والــتــأجــر وإدارة وتشغيل خــدمــات النقل اجلماعي جملموعة
واســعــة مــن املــؤســســات والــشــركــات الــرائــدة يف دبــي والشارقة
وعجمان واملنطقة الوسطى.
مركز سيارات اإلمارات :ويتوىل إدارة وتشغيل مركبات األجرة ،وتوفري
خدمة املواصالت السياحية ،وتتبع له وحدة ليموزين اإلمارات التي
تقدم خدمات النقل باملركبات الفاخرة يف أنحاء اإلمارات.
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◆

◆

مركز رأس اخليمة للنقل والتأجري واخلدمات الفنية :ويوفر جمموعة
متنوعة من اخلدمات احملرتفة واملتخصصة يف جمــال النقل
والتأجري والصيانة يف إمارة رأس اخليمة.
مركز الساحل الشرقي للنقل والتأجري واخلــدمــات الفنية :ويوفر
جمموعة متنوعة من خدمات النقل والتأجري والصيانة يف
خمتلف أنحاء الساحل الشرقي حيث يغطي الفجرية واملنطقة
الشرقية إلمارة الشارقة.

وتضم دائرة اخلدمات الفنية املراكز التالية:
◆ مركز أبوظبي للخدمات الفنية :ويوفر اخلدمات الفنية والصيانة
وخدمات اإلصالح خملتلف املركبات وإدارة الورش الفنية وغريها من
اخلدمات املساندة يف إمارة أبوظبي واملناطق التابعة لها.
◆ مركز اإلمــارات للخدمات الفنية :ويوفر اخلدمات الفنية والصيانة
وخدمات اإلصالح خملتلف املركبات وإدارة الورش الفنية وغريها من
اخلدمات املساندة يف كل من دبي والشارقة وعجمان واملنطقة
الوسطى.
◆ مركز حتويل املركبات للعمل بالغاز الطبيعي :وهو مركز متخصص
يف حتويل املركبات للعمل بالغاز الطبيعي املضغوط ويوفر
خدمات اإلصالح والصيانة الفنية للمركبات التي يتم حتويلها.
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◆

◆

مــركــز الفحص الفني :ويــوفــر خــدمــات الفحص الفني للمركبات
وخدمات إدارة حمطات قياس األوزان احملورية للمركبات الثقيلة
يف ٍّ
كل من أبوظبي والعني واملنطقة الغربية.
مركز الوطنية للمزادات :ويوفر خدمات تنظيم وإدارة مــزادات بيع
املركبات املستعملة التابعة للجهات احلكومية واخلاصة.

فيما تضم دائرة اخلدمات اللوجستية املراكز التالية:
◆ مركز اإلمــارات للخدمات اللوجستية :ويوفر جمموعة متنوعة من
اخلدمات اللوجستية تشمل الشحن والتخليص اجلمركي والنقل
الربي للبضائع وتأجري الشاحنات.
◆ مركز النقل البرتويل :ويتوىل إدارة وتشغيل وصيانة صهاريج نقل
الكربيت السائل وصهاريج الــبــرول وخــدمــات نقل النفط والغاز
للقطاعني احلكومي واخلاص.
◆ مركز تعليم القيادة :ويقدم خدمات تعليم قيادة املركبات اخلفيفة
والثقيلة مبا يف ذلك احلافالت.
◆ مركز صف السيارات وتأجري الــدراجــات النارية :ويوفر خدمة تأجري
الــدراجــات النارية والسيارات الكهربائية بسائقني وبــدون سائقني
للقطاعني احلكومي واخلــاص .كما يوفر خدمات صف السيارات
لقطاع الفندقة والضيافة واملؤسسات السياحية.

وللمؤسسة عدد من الشركات التابعة واملشاريع املشرتكة كالتايل:
(أ) سبيد تــرانــس :وهــي شركة مملوكة مناصفة بــن مواصالت
اإلمــــارات ومــؤســســة عجمان للمواصالت الــعــامــة ،وتــتــوىل إدارة
وتشغيل مركبات األجرة وتوفر خدمة تأجري السيارات واحلافالت يف
إمارة عجمان.
(ب) شركة اإلمارات النموذجية لصيانة املباين :وهي مشروع مشرتك
بني مــواصــات اإلم ــارات وجمموعة الغرير ،و ُتعنى بتقدمي اخلدمات
املرتبطة ب ــإدارة املــرافــق كالنظافة والصيانة واخلــدمــات املعاونة
األخرى.
(ج) شركة اإلمارات إلدارة املرافق :وهي حتالف متميز بني مواصالت
اإلمارات واتصاالت إلدارة املرافق (إحدى الشركات التابعة ملؤسسة
“اتصاالت”) وهي شركة متخصصة يف تقدمي خدمات املرافق ،مبا
يف ذلــك خدمات النظافة والصيانة ،لصالح القطاعات احلكومية
االحتادية.
(د) شــركــة اإلمـ ــارات الوطنية إلدارة املــرافــق :هــي أحــد املشاريع
املشرتكة ملواصالت اإلمــارات ،وتختص بتقدمي خدمات إدارة املرافق
لكافة متعاملي مواصالت اإلم ــارات ،وتهدف إىل احلفاظ على أعلى
درجات رضا العميل.
(هـ) شركة ريامة تاكسي :شركة مملوكة مناصفة بني مواصالت اإلمارات

ومؤسسة الفجرية للمواصالت ،وتقوم بــإدارة وتشغيل مركبات األجرة،
وتوفري خدمة تأجري السيارات واحلافالت يف الفجرية.
(و) شركة اإلمارات خلدمات احلراسة :وهي ثمرة شراكة بني مواصالت
اإلمــارات وشركة مونديال خلدمات احلراسة يف أبوظبي وتقوم بتوفري
خدمات احلراسة األمنية العامة لشركات القطاعني العام واخلــاص
يف خمتلف أنحاء اإلمــارات ،من خالل كوادر مؤهلة متتلك خربات أمنية
طويلة.
(ز) شركة اإلمارات حللول تكنولوجيا النقل :هي مشروع مشرتك مع
شركة الفرسان يف أبوظبي ،وتختص بتوفري احللول والنظم التقنية
املتعلقة بالنقل ،وتطمح إىل أن تصبح األفضل يف تقدمي خدمات
أنظمة التتبع إلدارة النقل الــري ،وتطبيقات نظام املــرور الذكي،
وأنظمة إدارة التعرفة واملسارات املرورية ،ونظم املراقبة والتعقب
عن بعد.
(ي) الـشــركــة الـسـعــوديــة اإلمــارات ـيــة للنقل املـتـكــامــل :وهــي أحــدث
الشركات التابعة ،أنشئت أواخــر عام  2013بالشراكة مع شركة سابتكو
الــســعــوديــة للنقل اجلــمــاعــي ،ليكون نشاطها الرئيسي يف جمال
املواصالت املدرسية احلكومي واخلــاص ،وتأتي هذه الشراكة لتؤكد
حرص مواصالت اإلمــارات على نقل جتربتها الناجحة وتصدير خرباتها
املرتاكمة إقليميًا كنموذج خليجي ناجح.
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حول التقرير
الغاية واألهمية
ميثل هذا التقرير اإلصــدار الثاين من التقرير السنوي ملواصالت اإلمــارات،
وإىل جــانــب تــوفــر املعلومات اخلــاصــة بأعمال املــؤســســة ،فهو يوفر
املعلومات املتعلقة برحلة االستدامة وإجنازات املؤسسة .وميثل التقرير
خطوتنا األوىل على سبيل تبني معايري عاملية يف إعداد التقارير واالرتقاء
مبمارساتنا وقيمنا كمؤسسة شفافة ،حيث نسلط الضوء على سياسات
املؤسسة ورؤاها وأبرز إسهاماتها االقتصادية والبيئية واجملتمعية.
الفرتة والنطاق
يتناول هذا التقرير الفرتة من األول من يناير  2013إىل  31ديسمرب 2013
ويشمل املقر الرئيسي للمؤسسة واإلدارات العاملة فيه وكافة مراكز
األعــمــال وفــروع املــواصــات املدرسية واحملــطــات والشركات التابعة.
ويغطي نطاق االستدامة اجملاالت الثالثة اجلوهرية باملؤسسة وهي
مكان العمل والبيئة واجملتمع ،وحيث إنه يعد أول تقرير سنوي يتناول
إجنازات االستدامة يف املؤسسة ،وقد قمنا باستعراض البيانات املقارنة
اخلاصة بالسنوات الثالثة السابقة  -بحسب اإلمكان  -لكي تشهد الفئات
املعنية يف املؤسسة بنفسها اإلجنازات التي ميكن قياسها والتي حتققت
مع مرور الوقت.
املنهجية واحلدود
لطاملا كانت مواصالت اإلم ــارات مؤسسة مبدعة ومبتكرة ومتميزة يف
توفريها خلدماتها ومنتجاتها وقد حرصت على توفر عنصر االستدامة
يف خمتلف جوانب اسرتاتيجيتها اخلاصة باألعمال ،ومن خالل هذا التقرير
حاولنا مشاركة مساهماتنا وإجنازاتنا مع خمتلف متعاملينا وشركائنا.

إطار التقرير وإرشاداته
يلتزم هذا التقرير بإرشادات إعداد التقارير التي أصدرتها املبادرة العاملية
إلعداد التقارير ( G3.1 (GRIويعد مؤشر  GRIجزءًا ال يتجزأ من هذا التقرير.
وقد مت حتديد املسائل اجلوهرية بنا ًء على اآلثار االقتصادية والبيئية
واالجتماعية ملواصالت اإلمارات .ومع أننا مل نقم برتتيب هذه املسائل
بنا ًء على أولويتها ،فقد كان ترتيبها يعتمد على أهمية توضيحها .وقد
مت شرح التعرف على الفئات املعنية وإشراكها وتوقعاتها بشكل كامل
ومفصل يف هذا التقرير ،ومت إجراء حتليل داخلي شامل لضمان اجلودة
ّ
لتعزيز موثوقية حمتويات التقرير.

لالستفسار أو التعليق:

ُيرجى زيارة موقعنا اإللكرتوين على الرابط التايلwww.et.gov.ae :

أو التواصل مع مركز االتصال
الربيد اإللكرتوينinfo@et.ae :
مواصالت اإلمارات ،ص .ب  ،5757دبي ،اإلمارات العربية املتحدة
الرقم اجملاين8006006 :
Emiratestransport
/EmiratesTransport.ae
@EmiratesTrans
emiratestrans

شهادة تقييم املبادرة العاملية إلعداد التقارير ( )Global Reporting Initiative GRIلهذا التقرير.
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y

yحققت املؤسسة النتائج املستهدفة يف جمال توفري املواصالت املدرسية بنسبة %100

يف عام .2013

y yيف نهاية عام 2013م بلغت سعة خدمة املواصالت املدرسية عرب احلافالت التي توفرها املؤسسة  297,353مقعدًا.
y yقطعت حافالت املؤسسة مسافة تبلغ  94,377,348كيلومرتًا يف عام  2013أثناء نقل طلبة املدارس.

y yيضم أسطولها  3,743حافلة مدرسية.
y yبلغ عدد سائقي احلافالت املدرسية يف نهاية 2013م  3,557سائقًا.

أرقام مهمة

y

yيتم توفري مواصالت مدرسية لـ  685مدرسة حكومية.

y

yتستفيد من خدمات املواصالت املدرسية املقدمة من املؤسسة  17مدرسة خاصة.

y

yعدد طلبة املدارس احلكومية املنقولني عرب خدمة املواصالت املدرسية التي توفرها املؤسسة 205,331

طالبًا وطالبة.

y yيعمل باملؤسسة  13,563موظفًا يف خمتلف أنحاء اإلمارات.
y

yبلغت عمليات الصيانة الفنية 160,000

عملية خالل .2013

y yوفرت املؤسسة  114,422ساعة تدريبية للسائقني ومشريف النقل والسالمة.
y yمع نهاية عام  ،2013قامت املؤسسة بتحويل  2,600مركبة لتعمل بالغاز الطبيعي املضغوط وبالتحالف مع شركة أدنوك للتوزيع ضمن
مشروع حتويل املركبات للعمل بالغاز الطبيعي املضغوط.

ً
مستعمال.
y yأعادت املؤسسة تلبيس  1,370إطارًا
y

yأصدرت املؤسسة خالل عام 2013م  294بيانًا صحفيًا وإخباريًا.

y yبلغ عدد املطبوعات واملنشورات التي صدرت  44,000بثالث لغات.

y yاملؤسسة متلكها احلكومة بنسبة .%100

yخصصت املؤسسة  100حافلة للفعاليات اجملتمعية.

y

yجتاوزت إيرادات املؤسسة يف عام 2013م  1.5مليار درهم.

y

y

yبلغ صايف األرباح يف عام 2013م  124مليون درهم.

y yشاركت يف دعم  1,147فعالية يف عام  2013من خالل توفري حافالت للمواصالت اجملانية.

y

yحققت مراكز األعمال التابعة للمؤسسة صايف أرباح نسبته %11.41

y

yحققت املؤسسة عائدًا على رأس املال بنسبة %42

يف عام .2013

يف عام .2013

y yتتوزع خدمات املؤسسة عرب  41موقعًا يف خمتلف أنحاء اإلمارات.
y

yحققت املؤسسة نسبة %99.6

من مؤشرات األهداف االسرتاتيجية لعام .2013

y yبلغ عدد اجلهات احلكومية التي استفادت من خدمات املؤسسة  351جهة يف عام 2013م .
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y

yنظمت  911دورة توعية لطلبة املدارس يف جمال النقل اآلمن.

y

yحققت املؤسسة رضا املتعاملني بنسبة %85

y

yحققت املؤسسة رضا املوردين بنسبة %89

y

yحققت املؤسسة رضا املوظفني بنسبة %87

y

yحققت املؤسسة رضا اجملتمع بنسبة %87

يف عام .2013

يف عام .2013
يف عام .2013

يف عام .2013
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الرؤية والرسالة والقيم

22

رؤيتنا:

التميز والريادة يف خدمات املواصالت على املستوى احمللي واإلقليمي
وفق أعلى املعايري العاملية.

رسالتنا:

تلتزم مــواصــات اإلم ــارات بأهدافها الوطنية نحو خدمة اجملتمع عرب
الريادة يف تقدمي مواصالت جماعية شاملة وآمنة ومريحة واقتصادية.
وتسعى لتكون االختيار األمثل خملتلف فئات متعامليها عرب التميز يف
تقدمي خدمات املواصالت املتنوعة بكفاءة احرتافية وعناية راقية.

قيمنا:

السالمة :نلتزم بتطبيق أعلى مستويات السالمة واألمان.
التميز :نحرص على االرتقاء والتميز املؤسسي.
العناية :نعتني بأعلى مستويات التعامل والعالقات اإليجابية.
االلتزام :نلتزم بتعهداتنا وبأرقى اخالقيات التعامل واألداء املهني.
االحرتاف :نقدم أكفأ حلول املواصالت االقتصادية الفاعلة.
اإلبداع :نبتكر أحدث احللول اإلبداعية للتطور والتجديد.
املشاركة :نشارك جميعا يف بناء تطلعاتنا.
املعرفة :نستثمر يف التأهيل املستمر ملواردنا البشرية عرب بيئة تعليمية.

شعار :2013

اتخذت مــواصــات اإلم ــارات يف العام األخــر من خطتها االسرتاتيجية
 2013 - 2011شعار «أفضل املمارسات» ،والذي مت تبنيه يف كافة عمليات
املؤسسة وأنشطتها .ومت تشجيع املوارد البشرية على كافة املستويات
لتبني أفضل املمارسات سواء أثناء األداء الفردي أو اجلماعي ،وهو ما
كان له أفضل األثر على أداء املؤسسة بشكل عام ،ما أسهم بدوره يف متيز
املؤسسة وحتسني جودة خدماتها بصفة عامة ،وتنامي نتائجها املالية
وحتقيق خطتها االسرتاتيجية لتعزيز مكانتها وريادتها.
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مواصالت اإلمارات
الهيكل التنظيمي
جملس اإلدارة

جلنة التدقيق
وإدارة اخملاطر

اللجنة
التنفيذية

التدقيق
الداخلي

املكتب
االستشاري

إدارة
اخملاطر

التغريات التي طرأت على الهيكل التنظيمي
خــال عــام  ،2013أجــرت مــواصــات اإلم ــارات دراس ــة مفصلة لتعديل هيكلها
التنظيمي لضمان وجود الدعم الكايف لتحقيق طموحاتها التنموية ،وقد متثل
التحدي الرئيسي الذي واجه املؤسسة بفكرة املركزية مقابل الالمركزية ويف
التحكم يف النطاق .فكان من املهم التأكد من التزام الهيكل التنظيمي اجلديد
باملبادئ التنظيمية السليمة بحيث تكون عملية التحول التنظيمي ذات تأثري
إيجابي على األعمال اليومية للمؤسسة ،ويف هذا اإلطار مت القيام بـ  5مراحل
لتطوير الهيكل التنظيمي العام ،وهي كما يلي:

املدير العام

مكتب
املدير العام

إدارة
الشؤون املالية

االستثمارات
املستقلة

الشؤون
القانونية
مركز
استطالعات الرأي

نائب املدير العام

دائرة
اخلدمات املساندة

دائرة
اخلدمات املؤسسية

دائرة
تطوير األعمال

دائرة
اخلدمات الفنية

دائرة
النقل والتأجري

إدارة التخطيط
االسرتاتيجي والتميز
املؤسسي

إدارة
تطوير األعمال

مركز النقل
البرتويل

مركز اإلمارات
للخدمات الفنية

مركز املواصالت
احلكومية

إدارة العمليات

إدارة
تقييم األعمال

مركز اخلدمات
اللوجستية

مركز أبوظبي
للخدمات الفنية

مركز أبوظبي للنقل
والتأجري

فروع

إدارة
املشرتيات

إدارة البيئة
والسالمة والصحة
املهنية

إدارة
املشاريع

مركز تعليم
القيادة

مركز حتويل
املركبات للعمل
بالغاز الطبيعي

مركز اإلمارات للنقل
والتأجري

مركز خدمات
املدارس

مركز إدارة
املواقع

إدارة االتصال
احلكومي

إدارة
التسويق

مركز صف السيارات
وتأجري الدراجات
النارية

مركز الفحص الفني

مركز سيارات اإلمارات

مركزاخلدمات
اإلعالنية

مركز الوطنية
للمزادات

مركز رأس اخليمة
للنقل والتأجري
واخلدمات الفنية

إدارة املوارد
البشرية
إدارة نظم
املعلومات

مركز إدارة
املرافق

إدارة
املناقصات والعقود
مركز املعلومات
والتنافسية
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دائرة
اخلدمات اللوجستية

دائرة
املواصالت املدرسية
مركز املواصالت
املدرسية احلكومية
9

مركز املواصالت
املدرسية اخلاصة

y
y
y
y
y

yاملراجعة الشاملة للهيكل التنظيمي القائم.
yمقارنة الهيكل التنظيمي القائم بالهياكل اخلاصة مبؤسسات مماثلة.
yالتعرف على جماالت التحسني.
yمناقشة نتائج الدراسة والهيكل املقرتح مع اإلدارة العليا.
yاقرتاح هيكل تنظيمي متوازن.

وعقب دراسات مقارنة معمقة تبني وجود ثالثة خيارات:
y yالرتكيز على اخلدمات :التصنيف وفقًا لنوعية اخلدمة املقدمة.
y yالرتكيز على املوقع اجلغرايف :تتم الهيكلة إىل مواقع حملية وإقليمية.
y yالرتكيز على التنظيم الوظيفي :تتم الهيكلة حسب نوعية اخلدمة واملنطقة
اجلغرافية.
حيث تقرر الرتكيز على اخلدمات كأفضل خيار للمؤسسة وطبيعة نشاطها.

مركز الساحل الشرقي
للنقل والتأجري
واخلدمات الفنية

التقرير السنوي 2013 -
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أعضاء مجلس اإلدارة
معايل /حميد حممد عبيد القطامي
وزير الرتبية والتعليم ،ورئيس جملس إدارة مواصالت اإلمارات منذ عام .2008
يحمل شهادة املاجستري يف اإلدارة من جامعة ويسرتن ميشيغان بالواليات املتحدة األمريكية عام 1985
ويشغل حاليًا رئاسة جملس إدارة الهيئة االحتادية للموارد البشرية ،ورئاسة جملس أمناء جائزة حمدان
بن راشد آل مكتوم لــأداء التعليمي املتميز ،ورئاسة جملس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي،
ورئاسة جلنة تنمية املوارد البشرية املواطنة يف القطاع املصريف ،كما أن معاليه عضو يف العديد
من اجلامعات واللجان.

سعادة  /مدية سامل الروم
مدير إدارة السياسات واملعايري احملاسبية بوزارة املالية
عضو جملس إدارة مواصالت اإلمارات
حتمل شهادة البكالوريوس يف احملاسبة من جامعة اإلمارات عام 1991م.
بدأت عملها يف وزارة املالية عام 1992م.

سعادة  /حممد أحمد املال
سعادة  /سعيد حممد الشارد
نائب جملس اإلدارة ،ورئيس املكتب االستشاري يف مواصالت اإلمــارات .حصل على درجة بكالوريوس
احملاسبة وإدارة األعمال يف عام  .1981وشغل منصب مدير عام مواصالت اإلمارات خالل الفرتة 1987

ولغاية 2007م ،وقد شغل أيضًا منصب رئيس جملس إدارة مؤسسة دبي للمواصالت؛ وعضو اللجنة
التأسيسية لقطار دبي؛ ورئيس اللجنة العليا للمرور يف دبي؛ ورئيس جملس إدارة جمعية احملاسبني
ومدققي احلسابات؛ وهو حاليًا مستشار جمعية احملاسبني ومدققي احلسابات ،ورئيس وعضو يف
العديد من جلان التدقيق يف عدة جهات.

سعادة  /راشد حمد الشامسي
نائب رئيس جملس اإلدارة لشركة سوق دبي املايل منذ عام  .2007وعضو جملس إدارة مواصالت اإلمارات.
وهو الشريك املؤسس لشركة “ميكون” لالستشارات الهندسية واملعمارية وإدارة املشاريع ،ومالك شركة
الشامسي إلدارة العقارات يف دبي الوكيل احلصري لسلسلة فنادق شاجنريال العاملية .ويحمل شهادة
البكالوريوس يف الهندسة املدنية من جامعة جنوب كاليفورنيا ،الواليات املتحدة يف عام  .1982كما
ويشغل /شغل السيد الشامسي املناصب التالية :عضو جملس إدارة بورصة ناسداك دبي ،ومدير عام سابق
ملؤسسة اإلمارات العامة للبرتول “إمارات” من  2002إىل  ،2008وعضو سابق مبجلس إدارة غرفة جتارة
وصناعة دبي من  1991إىل  ،1997وعضو سابق مبجلس إدارة بورصة دبي للطاقة ،ورئيس تنفيذي سابق
لشركة سما دبي العقارية ،،وعضو سابق مبجلس إدارة شركة اخلليج للمالحة القابضة (شركة مساهمة
عامة) ،ومساهم ورئيس جملس إدارة شركة فايدار لالستشارات والوساطة العقارية (ذ.م.م) فى دبي.

26

النمو واالستدامة

رئيس التجمع اخلليجي للمرتولوجيا ( )GULFMETمنذ عام  ،2010مدير إدارة املقاييس يف هيئة
اإلمارات للمواصفات واملقاييس ،وعضو جملس إدارة مواصالت اإلمارات ،ويحمل شهادة اختصاص يف
الهندسة اإللكرتونية والهندسة الطبية من جامعة كولورادو التقنية ،وبدأ مسريته املهنية عام 1989
كمهندس صيانة يف إدارة خمترب دبي املركزي التابع لبلدية دبي ،وارتقى يف عام  1998ليتوىل رئاسة
وحــدة الصيانة واملعايرة ،وشغل يف عام  2002منصب رئيس قسم املقاييس يف إدارة خمترب دبي
املركزي ،كما ترأس يف عام  2006قسم املواد االستهالكية يف بلدية دبي ،وانضم املال يف عام  2007إىل
هيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس ليشغل فيها مدير إدارة املقاييس ،إىل جانب عضويته يف كثري من
اللجان الوطنية والدولية.

سعادة املهندس  /عبد اهلل سامل الكثريي
املدير التنفيذي لقطاع النقل الربي بالهيئة الوطنية للمواصالت ،وعضو جملس إدارة مواصالت اإلمارات.
يحمل شهادة املاجستري يف تخصص هندسة إدارة املشروعات من جامعة جالمورجان يف اململكة
املتحدة عام 2003م ،ويحضر حاليا للحصول على شهادة الدكتوراة يف جمال الهندسة املدنية بكندا،
وقد عمل مديرًا عامًا إلدارة الطرق واملواصالت يف بلدية أبو ظبي خالل الفرتة 2006 - 1987م.
عضو جملس اإلدارة يف كل من الهيئة العامة للطريان املدين ،وهيئة املنافذ واحلدود واملناطق احلرة.
وعضو مؤسس جمعية هندسة الطرق اخلليجية ،وعضو جملس إدارة االحتاد الدويل للطرق (،)IRF
وعضو سابق يف اجمللس األعلى للشباب والرياضة ،عالو ًة على عضوية عدد من اجلمعيات والهيئات
احمللية واخلليجية والدولية األخرى.
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سعادة  /حميد بن بطي املهريي
الوكيل املساعد لقطاع الشؤون التجارية يف وزارة االقتصاد ،وعضو جملس إدارة مواصالت اإلمارات ،وهو
يحمل شهادة بكالوريوس يف االقتصاد من جامعة اإلمارات عام 1986م.
وهو نائب رئيس جملس إدارة هيئة التأمني ،وعضو جملس اإلدارة يف كل من شركة االحتاد للمعلومات
االئتمانية ،والهيئة االحتادية للجمارك ،وهيئة احملاسبة واملراجعة لدول جملس التعاون اخلليجي،
وعضو جلنة قيد مدققي احلسابات يف الدولة ،وعضو جلنة الوكاالت التجارية.

اإلدارة التنفيذية

سعادة  /عمر غالب سعيد بن غالب
نائب املدير العام للهيئة العامة للطريان املدين ،وعضو جملس إدارة مواصالت اإلمــارات .وهو يحمل
شهادة بكالوريوس يف إدارة الطريان واملطارات من جامعة مرتوبوليتان ستيت كوليج يف دنفر – كولورادو
يف الواليات املتحدة األمريكية منذ عام 1989م ،وقد توىل منصب املدير اإلقليمي لشركة طريان اإلمارات
يف عدة دول عربية خالل الفرتة 1998 – 1993م ،ثم أصبح بعدها مديرًا للعالقات الدولية ملنطقة الشرق
األوسط وإفريقيا يف الشركة لغاية عام 2004م ،ومن ثم شغل منصب مدير إدارة خدمة املتعاملني يف
الشركة إىل عام 2008م ،لينتقل للعمل نائبًا للمدير العام للهيئة العامة للطريان املدين ،وهو أيضًا عضو
يف جلنة االستثمار يف جملس دبي الرياضي.

سعادة العميد  /غيث حسن الزعابي
مدير عام اإلدارة العامة للتنسيق املروري بوزارة الداخلية وعضو جملس إدارة مواصالت اإلمارات ،وقد
تخرج من كلية الشرطة امللكية باألردن يف عام  ،1979ويحمل دبلوم قيادة الشرطة االسرتاتيجية من
جامعة كامربيدج .شغل منصب مدير إدارة املرور والرتخيص يف شرطة أبوظبي يف الفرتة من  2002إىل
2007؛ وهو مؤسس وعضو جملس إدارة جمعية اإلمارات للسالمة املرورية؛ وعضو سابق مبجلس إدارة
شركة اإلمارات لتعليم قيادة السيارات.

سعادة  /مروان أحمد الصوالح
وكيل وزارة الرتبية والتعليم ،وعضو جملس إدارة مواصالت اإلمارات ،وهو خريج إدارة األعمال عام 1996م،
وقد شغل منصب املدير العام بالوكالة يف هيئة تنمية وتوظيف املوارد البشرية الوطنية (تنمية) يف
الفرتة 2005 – 2003م ،كما شغل منصب نائب الرئيس للموارد البشرية والكفاءة التنظيمية يف شركة دبي
لألملنيوم (دوبال) يف الفرتة 2012 – 2005م.
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سعادة  /حممد عبد اهلل اجلرمن
املدير العام

بدر حممود العطار
املدير التنفيذي
لدائرة اخلدمات اللوجستية

حنان حممد صقر
املدير التنفيذي
لدائرة اخلدمات املساندة

وليد سامل املهريي
املدير التنفيذي
لدائرة النقل والتأجري

م .عبداهلل حممد الكندي
املدير التنفيذي
لدائرة تطوير األعمال

عبداهلل بن سويف الغفلي
املدير التنفيذي
لدائرة املواصالت املدرسية

خالد أحمد عبداهلل
املدير التنفيذي
إلدارة الشؤون املالية

م .عامر علي الهرمودي
املدير التنفيذي
لدائرة اخلدمات الفنية

فريال حممد توكل
املدير التنفيذي
لدائرة اخلدمات املؤسسية
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ﺣﻠﻮل

تضمنت اسرتاتيجية أعمال مواصالت اإلمارات يف خطتها االستثمارية لألعوام 2013 - 2011
ثالثة أهداف اسرتاتيجية هي:
y yتوفري خدمات املواصالت املدرسية بأعلى معايري السالمة واجلودة.
y yضمان جودة اخلدمات اإلدارية.
y yتعزيز املركز املايل عن طريق املراكز االستثمارية .
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ﺿﻤﺎن ﺟﻮدة
ﻟﻠﺨﺪﻣﺎتادارﻳﺔ

ﺗﻮﻓﻴﺮﺧﺪﻣﺎت
اﻟﻤﻮاﺻﻼتاﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ

التقرير السنوي 2013 -

31

باب  : 1مواصالت اإلمارات ..استراتيجية األعمال ونظم الحوكمة

الحوكمة وإدارة المخاطر
قطعت مواصالت اإلم ــارات خــال  2013خطوات نوعية يف سعيها لرتسيخ
قواعد احلوكمة وتطبيقاتها اخملتلفة يف املؤسسة ،إىل جانب ما يرتبط بها
من األنشطة واملبادرات اخلاصة بإدارة اخملاطر والتدقيق الداخلي.

الحوكمة المؤسسية:
ألهداف حتقيق واستدامة نتائجها املؤسسية واالستثمارية ،واصلت املؤسسة
تبني وممارسة نهج احلوكمة املؤسسية ،وفق معايري التميز من خالل تعزيز
الشفافية والنزاهة وحتسني اخلدمات ودعم جهود التطوير الساعية لتمكني
نظام احلوكمة.
ويف هذا اإلطار ،أكد جملس اإلدارة ،من خالل اجتماعاته الدورية على متابعة
تطبيقات احلوكمة وممارساتها يف ميدان العمل ،وقام بتبني قــرارات مهمة
بشأن القضايا االسرتاتيجية واملالية والقضايا املتعلقة بالسياسات واللوائح
املؤسسية والقضايا البيئية واالجتماعية ،وذلــك انطالقًا من األهــداف التي
نصبو إليها عرب تطبيق أفضل مستويات احلوكمة املؤسسية والتي تتمثل
يف تعزيز جــودة اخلدمات ،وتطبيق الشفافية والنزاهة يف كافة اإلجــراءات
والعمليات واخلدمات الرئيسية واملساندة ،والوضوح وااللتزام بالقواعد واللوائح
والسياسات ،وقياس األداء ومتابعته يف ضوء األهــداف احملــددة ،إذ يتوىل
جملس اإلدارة متابعة هذه املهام ،من خالل:
y yجلنة التدقيق واخملاطر التابعة جمللس اإلدارة.
y yاللجنة التنفيذية للتدقيق.
y yاللجنة التنفيذية إلدارة اخملاطر.
ومتثل هــذا االهــتــمــام أيضًا عــر عقد االجتماعات بشكل دائــم مــع الشركاء
االسرتاتيجيني والتواجد يف الفعاليات واملؤمترات احلكومية.
وتقوم اإلدارة العليا يف مواصالت اإلمارات بتنفيذ اجتماعات دورية مع املدراء
التنفيذيني لرفع تقارير سري األعمال وفق القطاعات االستثمارية اخملتلفة ،ومن
ثم الوقوف على مستوى تطبيق األهــداف االسرتاتيجية وفق األداء املتحقق
والنتائج الواردة.
ومت خالل عام  ،2013حتديث دليل تطبيق قواعد احلوكمة يف مواصالت اإلمارات
كما صدرت قــرارات خاصة بتطوير احلوكمة يف جماالت خمتلفة من أنشطة
املؤسسة ،حيث تضمن تطوير احلوكمة يف املوارد البشرية ،تعهد السرية وعدم
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اإلفصاح ،وتعهد عدم تضارب املصالح ،واعتماد مؤشرات قياس أداء مديري
الوحدات التنظيمية باملؤسسة ،واعتماد الهيكل التنظيمي احملدث ،واعتماد
منهجية التظلمات والشكاوى ،ومهام التميز الوظيفي ،وبرنامج تكرمي اإلجنازات
السريعة «شكرًا”.
كما صــدرت ق ــرارات خاصة بتحديث أدلــة إج ــراءات العمل ب ــاإلدارة املالية،
والوظائف املالية يف الفروع.
وبشأن إدارتي التدقيق واخملاطر ،صدرت قرارات ترتبط بتشكيل اللجنة التنفيذية
للتدقيق الــداخــلــي ،وإص ــدار منهجية اإلب ــاغ عــن اخملــالــفــات ،وإص ــدار دليل
وإجــراءات احلد من االحتيال ،وإصــدار منهجية وآلية عمل التدقيق الداخلي،
ودليل مؤشرات اخملاطر الرئيسية ،وتشكيل اللجنة التنفيذية إلدارة اخملاطر.
كما تراعي املؤسسة االلتزام بقرار جملس الــوزراء رقم  29لسنة  2011بشأن
نظام حوكمة جمالس اإلدارة يف الهيئات واملؤسسات والشركات الربحية وغري
الربحية اململوكة للحكومة االحتادية ،حيث مت تعديل اإلجراءات املرتبطة بسري
األعمال ومتابعات اجمللس واللجان التابعة له مبا يفي مبتطلبات تنفيذ القرار.
ومن أهم تطبيقات احلوكمة املتعلقة مبجلس اإلدارة:
y yرفع اخلطة السنوية لتطبيقات احلوكمة يف االجتماع األخري جمللس
اإلدارة من كل عام العتمادها للعام املقبل.
y yرفع تقرير سنوي عن تطبيقات احلوكمة جمللس اإلدارة باالضافة إىل
التقارير السنوية التي ترفع جمللس الوزراء.
y yيراعى يف تشكيل اجمللس تنوع خلفيات أعضاء جملس اإلدارة من عدة
جهات ذات عالقة بنشاط املوسسة ومن القطاع اخلاص.
y yيعاد تشكيل جملس اإلدارة كل ثالث سنوات مدة الدورة الواحدة.
y yتصدر املؤسسة تقريرًا سنويًا يتضمن كافة ممارسات املؤسسة ونتائجها
إلطالع اجملتمع واملتعاملني والشركاء واملوردين عليها ،إضافة للنشر
الصحفي عن نتائج املؤسسة.

y
y
y
y
y
y
y

y
y
y
y
y
y

وإىل جانب ما ذكــر آنفًا؛ ثمة العديد من املــبــادرات وتطبيقات احلوكمة يف
املؤسسة ،والتي تتصل باحلوكمة مبفهومها الواسع من خالل تطبيق املفاهيم
اخلاصة بها ،عالوة على املفاهيم والقواعد الكفيلة بضمان النزاهة واالستقاللية
والشفافية والعدالة واملساءلة وعدم تضارب املصالح ،ومن بني هذه املبادرات:

y

yسياسة احلد من االحتيال.
yسياسة القضايا (قيد الدعاوى وإدارتها).
yنظام أمانة (منهجية اإلبالغ عن اخملالفات).
yإدارة اخملــاطــر وخطة اخملــاطــر العشرين وحتــديــد مستويات اخلطر
املنخفضة واملقبولة.
yإدارة التدقيق ،دورها واستقالليتها.
yتشكيل اللجنة التنفيذية للتدقيق واللجنة التنفيذية إلدارة اخملاطر.
yتعيني املــدقــق اخلــارجــي للمراجعة على البيانات واحلسابات
املالية والتأكد من مــدى صحتها وعدالتها والتزامها باملعايري
احملاسبية العاملية.
yتطبيق اإلدارة املالية للنظام العاملي احملاسبي للتقارير املالية .IFRS
yوضع اآلليات الكفيلة بتحقيق الشفافية يف تقييم املوظفني.
yنظام جلنة التظلمات والشكاوى.
yنظام إدارة املعرفة يف املؤسسة.
yإنشاء إدارة للعمليات يف املؤسسة تعنى بتطوير سياسات وإجــراءات
العمل للوحدات التنظيمية.
yإصــدار لوائح مستوى الصالحية اإلداري ــة واملالية ألنظمة املشرتيات
واملوارد البشرية واملالية.
yاعتماد منهجية إدارة العالقة مع املــورديــن ،والتي حتدد أسس
التعامل مع املوردين من حيث شفافية ومعايري االختيار والتقييم
وعدم تضارب املصالح.

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

y
y

yتوحيد وإصدار النظام األساسي ملراكز األعمال.
yتقييم فعالية جلان إدارات مراكز األعمال ومنوذج تقييم العضو.
yتشكيل جملس للمديرين على مستوى اإلدارة التنفيذية.
yتقييم فعالية اجتماع جملس املديرين سنويًا.
yتدقيق نظام اإلدارة املتكامل على أنشطة البيئة والسالمة واجلــودة
باملؤسسة وتعيني مدققي نظام اإلدارة املتكامل مبواقع العمل.
yتنظيم تشكيل جلان التحقيق يف حاالت اخملالفات.
yمراعاة الفصل الوظيفي يف عمليات الوحدات التنظيمية من خالل حتديد
املوظفني املسؤولني عن (اإلعداد واملراجعة واالعتماد).
yتشكيل جلان مشرتكة مع املتعاملني الرئيسيني لضمان الشفافية يف
تنفيذ العقود واحلوكمة.
yإنشاء إدارة تقييم األعمال للقيام مبهام التقييم املايل واالستثماري للمراكز
القائمة والشركات التابعة بحيث يتم اتخاذ قرارات على ضوء تقاريرها.
yتشكيل جلان على مستوى كل مشروع جديد ،وكذلك عند إطالق أي نشاط
جتاري مستحدث ،وذلك قبل اتخاذ أية قرارات من شانها وجود استثمارات
ألموال املؤسسة والدخول يف أي استثمارات أو أنشطة ومشرتيات.
yإنشاء قسم جديد بإدارة نظم املعلومات حتت اسم (قسم حوكمة نظم
املعلومات) مسؤول عن إدارة التغيري وضمان اجلودة ألنظمة املعلومات.
yالنص يف عقود تأسيس الشركات التابعة على أن تقوم الشركة التابعة
بوضع نظام للحوكمة واإلدارة الرشيدة.
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إدارة المخاطر:
إن عملية إدارة وتقييم األخطار واحلد منها والسعي لتحويلها إىل فرص مثلى
للتنمية والتطور ،هي اسرتاتيجية متبعة يف مواصالت اإلمارات.
ومن خالل تطبيق املعيار الدويل آيزو  ، 31000 :2009اخلاص بإدارة اخملاطر؛
قامت املؤسسة بنجاح بتحديد كافة أنواع اخملاطر واحلد منها ،معززة قدرتها
على وضع اخلطط واتخاذ القرارات االسرتاتيجية املهمة لتحقيق التطور يف
املستقبل وزيادة قيمتها السوقية.

مراحل إدارة المخاطر
ومتر عملية إدارة اخملاطر يف مواصالت اإلمارات بعدة خطوات ومراحل
منظمة لتحقيق أهدافها املرجوة ،وذلك من خالل :حتديد أهم اخملاطر،
ثم حتليل اخملاطر ،وتقييم جمموعة اخملاطر ،ليتم التعامل مع هذه
اخملاطر ،وتتلو ذلك عمليات املتابعة واإلشــراف ،واالتصال والتشاور،
وتأتي أخريًا القرارات الداعمة.

حيث قــام جملس اإلدارة باعتماد أعلى  20خطرًا تواجهها املؤسسة ،ومن
ثم تولت جلنة التدقيق وإدارة اخملاطر بعملية متابعة نسب إجناز التوصيات
اخلاصة بهذه اخملاطر ،وذلــك من خالل إدارة اخملاطر ،واللجنة التنفيذية
إلدارة اخملاطر ،وبالتعاون مع الوحدات اإلداريــة األخرى املعنية باخملاطر،
وقد مت إجنــاز التوصيات املتعلقة باخملاطر العشرة األوىل حسب اجلدول
الزمني املستهدف.
وتتمثل اخملاطر العشرة األوىل يف مواصالت اإلم ــارات فيما يلي :خماطر
السالمة يف املواصالت املدرسية ،وخماطر كفاءة تشغيل أسطول املركبات،
واخملــاطــر العامة املتعلقة باألمن والسالمة ،وخماطر رضــا املتعاملني،
وخمــاطــر الــرقــابــة خــال عمليات الــتــوســع ،وخمــاطــر املنافسة ،واخملــاطــر
املرتبطة بضعف خطة املبيعات والتسويق ،وخماطر رضا املوظفني ،وخماطر
إدارة العالقة مع اجلهات املــوردة ،واخملاطر املرتبطة باالنتقال إىل النظام
اإللكرتوين اجلديد.
حيث مت إعداد دراسة بالتوصيات (خطط املعاجلة) املالئمة ملعاجلة هذه
اخملاطر الرئيسية العشرة األوىل ،مبا يف ذلك حتديد اجلهات املعنية بتنفيذ
التوصيات ،وأدوارهــا ،واملواعيد الزمنية املستهدفة إلجناز التوصيات ،ونسب
اإلجنــاز املتوقعة ،وقــد مت إجنــاز  %98من التوصيات املتعلقة باخملاطر
الرئيسية العشرة األوىل خالل عام .2013
كما مت حتديد الفئات اخلمس التالية للمخاطر ،وتقييمها ووضــع اخلطط
املالئمة للتعامل معها ،وهي كاآلتي:
y yاخملاطر القانونية واخلارجية.
y yخماطر العمليات.
y yاخملاطر املالية.
y yاخملاطر االسرتاتيجية.
y yخماطر املعلومات.
ً
وتفعيال لتواصل القيادة يف املؤسسة مع املوظفني ،فقد قامت اإلدارة
العليا بتوجيه إرشــادات ورؤى دوريــة إىل املوظفني حول احلوكمة واجلــودة
ومعايريهما وكيفية املساهمة يف تطبيقهما ،ما أسهم يف االرتقاء مبستوى
وعي وثقافة املوظفني يف هذا الشأن ،فخالل العام املاضي ،أصدرت اإلدارة
العليا باملؤسسة جمموعة قرارات هامة ملتابعة عملية إدارة اخملاطر ،ومنها
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إصدار واعتماد منهجية تقييم اخملاطر ،بناء على دليل سياسات وإجراءات إدارة
اخملاطر املعتمد من جملس اإلدارة ،ووفق متطلبات احلوكمة املؤسسية،
ومعايري التميز احلكومي ،عالوة على قرار إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية إلدارة
اخملاطر ،وقرار إصدار النسخة الثانية من دليل سياسات وإجراءات إدارة اخملاطر،
وقرار حتديد مالك اخملاطر الرئيسية العشرة الثانية.

التدقيق الداخلي
وعلى صعيد التدقيق الداخلي ،فقد تواصلت اجلهود يف حتقيق أفضل مستوى
يف أداء التدقيق الداخلي ومبا يتوافق مع توصيات ديــوان احملاسبة وإدارة
التدقيق الداخلي ،واجلهات الرقابية اخلارجية األخرى.
ويف هذا اإلطــار؛ مت إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية للتدقيق الداخلي ،بهدف
متابعة التعامل مع املالحظات الواردة ،وبالتعاون مع الوحدات اإلدارية األخرى،
من خــال إعــداد الــردود املناسبة ،واتخاذ الــازم بشأنها ،وتطوير اإلجــراءات
الرقابية ألهــداف الوقاية وعــدم التكرار .كما مت تطوير دليل التدقيق الداخلي
وحتديث النماذج التي يتضمنها ومبا يحقق األهداف املطلوبة.

االلتزام بأنظمة املؤسسة والسلوكيات املهنية.
كما تهتم املؤسسة بتطوير نظام الرقابة الداخلية وحتسينه وتفعيله،
وتسعى لضمان التزام الفئات املعنية كافة ببنود سياسة مكافحة االحتيال.
وللنظام اجلديد ملكافحة االحتيال ثالثة أعمدة رئيسية تتمثل يف
الوقاية بهدف احلد من حاالت االحتيال ،وكذلك اكتشافها فور وقوعها،
ووضع اإلجراءات التصحيحية الالزمة بشأنها.
ويف هذا اجلانب ،تقوم املؤسسة بتأهيل موظفيها وتدريبهم على أحدث
املعايري الدولية يف جمال مكافحة الغش والفساد يف جمال العمل،
وذلك وفق شراكتها مع جمعية املدققني الداخليني.

أسبوع المخاطر والتدقيق الداخلي
قامت كل من إدارة اخملاطر ،وإدارة التدقيق الداخلي خالل عام
بإطالق أسبوع اخملاطر والتدقيق الداخلي ،والذي تضمن  6ورش عمل،
ومبشاركة  250موظفًا.
2013

سياسة الحد من االحتيال
طبقًا لدليل “سياسات وإجراءات احلد من االحتيال” ،مت صياغة وتنفيذ
سياسات حمــددة ملكافحة الفساد واحلــد من الغش وفقًا للمعيار
العاملي آيزو .31000 :2009
ويندرج ذلك ضمن املمارسات املتقدمة التي تطبقها مواصالت اإلمارات،
إدراكًا منها ألهمية الوقاية من أية حاالت على صعيد االحتيال املايل
والفساد ،وذلك باالستناد على تنفيذ عمليات تدقيق اخملاطر وتقييمه.
ويف هذا الشأن ،أولت املؤسسة اهتمامًا خاصًا بتطوير اإلجراءات والنظم
واألدوات املرتبطة باكتشاف ومنع كافة حاالت االحتيال يف املؤسسة،
وبحماية أصول املؤسسة بجانبيها النقدي والعيني ،واحلد من احتمال
ً
مستقبال إىل حدوده الدنيا.
حدوث أي حاالت احتيال
يضاف إىل ذلــك ،وضع التوجيهات أو اإلجــراءات املالئمة للتعامل مع
كافة احلاالت املتعلقة بالفساد واالحتيال ودراسة دوافعها ،واحلد من
اخلسائر املرتتبة على االحتيال وتقليل آثارها املالية أو غري املالية ،ورفع
وعي املوظفني مبكافحة االحتيال وخماطره وأنواعه وأسبابه ،وأهمية
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استراتيجية التطوير المؤسسي

الشفافية

تتبنى مواصالت اإلمارات منوذج «التطوير املؤسسي» اخلاص بها والذي يتضمن  6عمليات فيما يلي بيانها وتفاصيلها:

تنتهج املؤسسة مبدأي الشفافية والوضوح يف توفري البيانات واملعلومات
للجهات الرقابية والتدقيق ال سيما ديوان احملاسبة ،بحيث تتم متابعة تنفيذ
ومعاجلة املالحظات الواردة من تلك اجلهات ومن ثم إحاطتها مبا مت بشأنها.
وحترص مواصالت اإلمــارات على تزويد موظفيها بالبيانات واملعلومات ذات
العالقة واالرتباط بهم ،ومن ذلك املعلومات اخلاصة باحلوكمة ،ومبا يحقق
معايري الشفافية واحليادية ،حيث يتم عقد لقاءات دورية مفتوحة بني املدير
العام واملوظفني سواء اجلدد أو القدامى ،ملناقشة الشؤون واملوضوعات
التي تهمهم ،واإلجابة على تساؤالتهم واستفساراتهم ،ومتابعة اقرتاحاتهم،
إىل جانب إرسال القرارات والتعاميم الصادرة إىل بريدهم اإللكرتوين ً
أوال بأول،

وتزويد املوقع الداخلي على شبكة تواصل بهذه املعلومات والبيانات والقرارات
وحتديثها بشكل دوري ،وإصــدار املطبوعات بلغات عديدة(عربية ،اجنليزية،
أوردية) وتوزيعها على نطاق واسع لتوعية املستفيدين سواء داخليًا وخارجيًا.
ومن أهم املطبوعات الصادرة يف جماالت احلوكمة ومكافحة الفساد واملوارد
البشرية واملتعاملني :أمانة ،أهم اخملاطر الرئيسية يف املؤسسة ،وحكومتي،
ودليل التظلمات والشكاوى ،وميثاق خدمة املتعاملني ،ووثيقة السلوك املهني
وأخــاقــيــات الوظيفة والــتــي صــدرت باإلضافة إىل اللغة العربية باللغتني
اإلجنليزية واألوردية ،ودليل املوظف ،ودليل إدارة املشرتيات ،ودليل السياسات
املالية ،عالو ًة على النشرة التوعوية اإللكرتونية (قبسات قانونية).

جمع البيانات
وحتديد املدخالت

حتليل
البيانات

املراجعة والتقييم

نمـــــــــوذج
التطويــــــر

حتديد
مبادرات التطوير

المؤسسي

تنفيذ التطوير

التخطيط والتطوير

الشفافية

سياسة الجودة
اجلودة والتميز من أهم أولويات مواصالت اإلمارات ،إذ تستهدف سياسة اجلودة
اخلاصة باملؤسسة تعزيز مكانة اإلمارات واحملافظة على الريادة يف اخلدمات
مقارنة باملؤسسات الــرائــدة ،وذلــك من خــال االلــتــزام بنظم اجلــودة والتميز
والكفاءة واالحرتافية يف جماالت أعمالها اخملتلفة ،يف سبيل حتقيق التطوير
واالبتكار باستمرار .ويتم حتقيق ذلك من خالل التعاون مع القيادة واملوظفني
والشركاء والتجار واستثمار كافة مواردنا وطاقاتنا لتلبية متطلبات متعاملينا
واحتياجاتهم وتعزيز ثقتهم وحتقيق ما يفوق توقعاتهم.

لجان العمل الداخلية:
تشكل جلان العمل والفرق التابعة لها ،جزءًا رئيسيًا من وسائل تنفيذ األعمال
واملشاريع يف املؤسسة ،لدورها الكبري يف انسيابية األعمال واتخاذ القرارات
الصائبة ،وحتقيق املتابعة اإليجابية ملراحل التطبيق والتقييم.
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وتــوجــد على مستوى مــراكــز األعــمــال يف املؤسسة  25جلنة يف قطاعات
اخلدمات اللوجستية ،والنقل والتأجري ،والنقل املدرسي ،واخلدمات الفنية.
إىل جانب جلان أخرى منها اللجنة العليا للمشاركة يف جائزة اإلمارات لألداء
احلكومي املتميز ،تندرج حتتها جلنتان أخريان يدعمها  17فريق عمل ،عالوة
على جلنة املوارد البشرية.

العضوية بالمؤسسات الدولية والمحلية
مواصالت اإلمارات عضو باملؤسسات احمللية والدولية التالية:
املنظمة الوطنية األمريكية للمواصالت املدرسية ( – )NAPTالواليات املتحدة.
االحتاد العاملي للمواصالت العامة ( – )UITPبروكسل.
اللجنة الوطنية لقطاع املواصفات واملنتجات امليكانيكية.
جمموعة دبي للجودة ( – )DQGاإلمارات.
جمعية احملاسبني ( - )ACCAلندن.
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الجوائز واإلنجازات
فازت مواصالت اإلمارات يف عام  2013بالعديد من اجلوائز
والشهادات على املستوى احمللي واإلقليمي والدويل،
والتي تتفق مع خططها االسرتاتيجية ،وتعزز التزامها
بتحقيق التميز واالحرتافية والريادة واجلودة واالبتكار يف
خمتلف ميادين األداء واالســتــدامــة .وتدعم مساهمتها
املؤسسية يف حتقيق رؤية احلكومة اإلماراتية وأهدافها،
واسرتاتيجية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة ،ال سيما مبادرة
«اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة» التي أطلقها صاحب
السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة
رئيس جملس الوزراء حاكم دبي.
وفيما يلي عدد من أبرز اإلجنازات التي حققتها املؤسسة:
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جائزة دبي للنقل المستدام

جائزة الشرق األوسط

حققت مواصالت اإلمــارات إجنازًا متميزًا مبشاركتها الفاعلة وتواجدها ضمن قائمة
املت ّوجني بجائزة دبي للنقل املستدام على مدى دوراتها الست منذ انطالقتها يف
عام  ،2008حيث نالت املؤسسة يف عام  2013املركز األول يف فئة النقل املدرسي،
واملركز الثاين يف فئة السالمة للنقل.

للتميز في الحكومة والخدمات اإللكترونية

جائزة االتحاد العالمي للمواصالت العامة
عن نظام خط السري املزدوج لنقل طلبة املدارس احلكومية (نظام الرحلتني) ،فازت مواصالت
اإلمارات بجائزة االحتاد العاملي للمواصالت العامة عن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
خالل مؤمتر عقد يف جنيف بسويسرا .ويهدف املشروع الفائز إىل خلق منظومة متكاملة للنقل
املدرسي ،مع تطبيق أحــدث االجتاهات يف جمال املــواصــات ،مع مراعاة العناصر البيئية
واجملتمعية اخملتلفة .ويسمح النظام باستخدام نفس احلافلة لنقل الطالب والطالبات
املوجودين يف نفس املنطقة التعليمية ،لكن يف رحلتني منفصلتني.

فازت مواصالت اإلمارات بجائزة معهد الشرق األوسط للتميز عن «مشروع بطاقة السالمة»
الــذي بــدأت بتنفيذه يف حافالتها املدرسية ،ويتعلق بتطبيق املستجدات التكنولوجية
احلديثة على تلك احلافالت بهدف تعزيز خدمات املؤسسة .وقد تسلمت املؤسسة اجلائزة
يف املؤمتر التاسع عشر للحكومة اإللكرتونية.

جائزة أفكار اإلمارات
أفضل مبادرة بيئية

خالل الدورة الثانية ملؤمتر أفكار اإلمارات ،فازت مواصالت اإلمارات بجائزة أفضل ابتكار يف
فئة «تشجيع العمل البيئي (التطبيقات اإليكولوجية)» عن مشروعها لتحويل املركبات
للعمل بالغاز الطبيعي املضغوط.
أفضل إبداع في مجال تمكين المواطنين

خالل نفس املؤمتر املذكور آنفًا ،فازت مواصالت اإلمارات كذلك بجائزة أفضل إبداع يف
فئة «متكني املوارد البشرية الوطنية» ،ومنحت هذه اجلائزة للمؤسسة لتوظيفها 699
من املواطنات كمشرفات نقل وسالمة يف احلافالت املدرسية.

جائزة اإلمارات للطاقة
حصلت مــواصــات اإلم ــارات على تكرمي خــاص مــن اجمللس األعــلــى للطاقة يف دبــي عن
مشروعها لتحويل املركبات للعمل بالغاز الطبيعي املضغوط ،ومتنح هذه اجلائزة تكرميًا
ألفضل املمارسات واملبادرات الرائدة يف جمال كفاءة الطاقة والطاقة البديلة واالستدامة
وحماية البيئة يف منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .ويتم تنفيذ مشروع حتويل املركبات
للعمل بالغاز الطبيعي املضغوط بالتعاون مع شركة برتول أبوظبي الوطنية ،ويعد من أهم
إجنازات املؤسسة على املستويني احمللي واإلقليمي.
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جائزة أفكار عربية
فازت مواصالت اإلمارات بجائزة أفكار عربية التي تنظمها جمموعة دبي للجودة خالل مؤمترها
الثامن الذي عقد حتت شعار «االبتكار» الذي تتبناه جوائز أفكار عربية .وقد فازت املؤسسة
بهذه اجلائزة تكرميًا ملشروعها للغسيل اجلاف للمركبات الذي يدعم االستدامة البيئية.
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جائزة بي غرين

شهادة اآليزو 10001 : 2013

حظيت اجلهود البيئية التي تبذلها مواصالت اإلمارات على دفعة قوية حيث لقبت بأنها «أكرث
دائــرة حكومية مستدامة» يف حفل جوائز بي غرين لعام  ،2013وقد حتقق هذا اإلجناز
عرب اتخاذ املؤسسة خلطوات مهمة يف جمال البيئة حيث قامت بتحويل  2,600مركبة،
ملتعاملني خمتلفني يف الدولة ،لتعمل بالغاز الطبيعي املضغوط.

في نظام إدارة رضا المتعاملين

حصلت مواصالت اإلمارات يف عام  ،2013على شهادة اآليزو يف نظام إدارة رضا املتعاملني
 ،10001من شركة (فينسوت الشرق األوسط) ،وذلك ضمن شهاداتها التي ظفرت بها يف إطار
نظام اإلدارة املتكامل ،األمر الذي يؤكد جهودها املبذولة يف رفع مستوى رضا متعامليها،
وتزويدهم بأفضل اخلدمات التي تلبي احتياجاتهم وتفوق توقعاتهم.

جائزة غرين ميدل إيست

شهادة اآليزو 10002 : 2013

فئة الحفاظ على الموارد الطبيعية

في نظام إدارة شكاوى المتعاملين

والتي نظمتها شركة الشارقة للبيئة “بيئة” ،وقد نالتها املؤسسة تتويجًا جلهودها يف تبني
مبادرات بيئية تسهم يف احلفاظ على املوارد الطبيعية ،والتزامها التام بتطبيق مبادىء البيئة
والسالمة والصحة املهنية.

حصلت مواصالت اإلمارات يف عام  ،2013على شهادة اآليزو يف نظام إدارة شكاوى املتعاملني
 ،10002من شركة (فينسوت الشرق األوسط) ،وذلك ضمن جهودها املتواصلة يف إطار نظام
اإلدارة املتكامل ،ما يعكس اهتمامها الواضح يف تلبية متطلبات متعامليها وحرصها الكبري
يف معاجلة ما يرد منهم من مالحظات وشكاوى والعناية مبقرتحاتهم وأفكارهم اخملتلفة،
يف سبيل تطوير جودة اخلدمات املقدمة لهم.

عالمة غرفة دبي للمسؤولية االجتماعية

شهادة اآليزو 10015 : 1999

جنحت املؤسسة يف احلفاظ على عالمة املسؤولية االجتماعية املرموقة الصادرة عن غرفة
جتارة دبي عن عام  2013وال تزال هي املؤسسة احلكومية الوحيدة التي تفوز بهذا الشرف
للمرة الثانية على التوايل .ويتم منح هذه اجلائزة تكرميًا لألثر اإليجابي للمؤسسة على اجملتمع
وملا أبدته من التزام بأفضل املمارسات يف جمال املسؤولية اجملتمعية للمؤسسات.

في نظام إدارة جودة التدريب

حصلت مواصالت اإلمــارات خالل  2013على شهادة اآليزو  10015التي تعكس األهمية
التي توليها املؤسسة لتحسني جودة الربامج التدريبية التي تقدم ملواردها البشرية لتحقيق
أرفع معايري اخلدمات املقدمة.

موسوعة جنيس لألرقام القياسية

شهادة اآليزو 31000 : 2009

أكبر محاضرة عن اإلسعافات األولية في العالم

في عمليات ومنهجيات إدارة المخاطر

حققت مواصالت اإلمــارات رقمًا قياسيًا عامليًا جديدًا يف  2013عندما اصطف 1,700
موظف يف مسرح أبوظبي الوطني للمشاركة يف ما أطلق عليه رسميًا أكرب حماضرة عن
اإلسعافات األولية على مستوى العامل.

حصلت املؤسسة خالل عام  2013على شهادة اآليزو  31000لتضيفها إىل قائمة إجنازاتها
يف جمال نظم إدارة اجلودة والنظم اإلدارية املتكاملة .وتصف هذه الشهادة التزام املؤسسة
بتبني أرفع املعايري الدولية يف جمال ممارسات األعمال.
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األداء المالي
والمساهمة االقتصادية

نسهم يف مواصالت اإلمارات يف مسرية التنمية االقتصادية باإلمارات من خالل
أعمالنا وعملياتنا يف خمتلف أنحاء الدولة ،ونحرص على حتقيق االستدامة
املالية للمؤسسة ونلتزم باحلفاظ على ممارسات أعمال تتسم باملسؤولية
لتحقيق مصلحة كافة الفئات املعنية .وتتمثل اسرتاتيجيتنا يف إعادة استثمار
صايف أرباحنا يف مشروعات مربحة وتطوير موظفينا وتنفيذ األولويات الوطنية
ودعم املبادرات اجملتمعية.
ومع احلفاظ على أرباحنا وجناحنا؛ نحرص كذلك على االلتزام التام بالقوانني
واللوائح احمللية والدولية ،ومل توقع أي غرامات على املؤسسة يف عام 2013

جراء أي خمالفات قانونية.
وفيما يلي عرض ألهم املؤشرات املالية التي حتققت خالل عام :2013
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2000

1,536

1,345

1,225

1,052

901

اإليرادات

إجمالي
األصول

2013

2012

2011

1000
500

مليون درهم
2009

2010

2011

2012

2013

1,288

1,457

1,517

1,662

1,929

250
0

2013

0

2010

1,662

901

1,052

1,225

1,345

1,536

1,517

الوصف

2009

2010

2011

2012

2013

100

الوصف

1,288

800
400

مليون درهم

املؤشرات املالية

1500

1,457

املؤشرات املالية

1200

1,929

1600

2009

2011

2012

2010

2009

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺻﻮل

اﻳﺮادات
700

124

107
77

86

300

75

70

50

الوصف

25

رأس المال
واالحتياطيات

100

مليون درهم
2009

2010

2011

2012

2013

497

511

528

549

673

2013

2011

2010

25
0

2013

0

2012

549

صافي األرباح

528

77

70

86

107

124

511

الوصف

2009

2010

2011

2012

500

497

100

مليون درهم
2013

673

125

2012

2009

2011

2010

2009

رأس اﻟﻤﺎل واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت

ﺻﺎﻓﻲ ارﺑﺎح
%100
%90
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%80
%70

511

500

428

354
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السيولة
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2012

2011

2010
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%36
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443
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0

%26
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%29

%36

%42
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2010

2011

2012
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2009

2010

2011
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2013

%30

%23

250

العائد على رأس المال

%40

%29

الوصف

375

%42

443

%50

مليون درهم
2013

%60

%20
%10
0

2013

2012

2011

2010

2009

اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎل

اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
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13,433

مركبة في أسطول المؤسسة

8,901

مركبة خفيفة

مركبة ثقيلة

مراكز األعمال
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حققت مراكز األعمال االستثمارية يف املؤسسة تطوراُ مهمًا من حيث العوائد
املالية الناجمة عن خمتلف اخلدمات التي تقدمها ملتعامليها ،يف إطار تنفيذ
خططها االسرتاتيجية والتشغيلية.
حيث استمرت املؤسسة عرب دائــرة املــواصــات املدرسية يف تقدمي خدمات
املواصالت املدرسية للمدارس احلكومية التابعة لكل من وزارة الرتبية والتعليم،
ً
فضال عن عدد
وجملس أبوظبي للتعليم ،ضمن أرقى املعايري املعتمدة عامليًا،
متزايد من املدارس اخلاصة ،إىل جانب خدمات املدارس واخلدمات اإلعالنية.
كما متكنت دائرة النقل والتأجري من تطوير نتائجها كمًا ونوعًا من خالل
اخلــدمــات الــتــي تقدمها للقطاعني الــعــام واخلـــاص وتــوســيــع قاعدة
متعامليها من القطاعني.
وارتفعت كذلك إيــرادات عمليات الصيانة التي تقدمها دائــرة اخلدمات الفنية،
عرب مراكزها اخملتلفة ،علمًا بأن هذه املراكز تقدم خدماتها إىل مراكز املؤسسة
ً
فضال عن املتعاملني اخلارجيني.
الداخلية األخرى،
كما واصلت دائرة اخلدمات اللوجستية سريها على خطى التقدم ،حيث حققت
مراكزها اخملتلفة قفزات مهمة ال سيما على صعيد النقل البرتويل ،وغري ذلك من
اخلدمات التي تقدمها عرب مراكزها األربعة.

3,633

أسطول املؤسسة:
بلغ إجمايل عــدد املركبات يف املؤسسة  13433مركب ًة ،متوزعة على دوائــر
املؤسسة ،وتشمل احلافالت املدرسية الكبرية والصغرية ،والشاحنات من خمتلف
األنواع ،ومركبات النقل البرتويل ،والسيارات بأنواعها ،والدراجات النارية ،واآلليات
الزراعية ،وغريها..

899
دراجة

نوع المركبة /السنة

2011

2012

2013

مركبة ثقيلة

3,413

3,491

3,633

مركبة خفيفة

6,253

7,447

8,901

714

838

899

10,380

11,776

13,433

دراجة نارية
اإلجمالي
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المواصالت المدرسية
تعد املواصالت املدرسية من أولويات مواصالت اإلمــارات ال سيما أنها
كانت اخلدمة األوىل التي بدأت يف تقدميها .ولطاملا أولت املؤسسة
هــذا اجلــانــب اهتمامًا خــاصــً جتلى يف االبــتــكــار والتحسني املستمر
خلدماتها .حيث يتم إجراء دراسات وأبحاث دورية حول أفضل املمارسات

لتحقيق التميز وتطبيق أحدث معطيات التقنية عــاو ًة على تبني أعلى
تكتف املؤسسة
املعايري العاملية املطبقة يف تقدمي هذه اخلدمة .ومل
ِ
باالستثمار يف البنية التحتية خلدمة املواصالت املدرسية وحسب ،بل
قامت كذلك بتخصيص ميزانيات وموارد كافية لتطوير املوارد البشرية التي
تشارك يف تقدمي هذه اخلدمة من خالل الربامج والدورات التدريبية وإعادة
تأهيل السائقني واملشرفني .كما يتم تعزيز إجراءات ونظم السالمة بصفة
دورية لتلبية احتياجات اجملتمع .وفيما يلي أهم األرقام واالجنازات التي
حققتها مراكز املواصالت املدرسية:

عدد عقود مراكز

2011

2012

2013

مركز خدمات املدارس

6

8

9

مركز املواصالت املدرسية اخلاصة

0

0

17

مركز املواصالت املدرسية احلكومية

2

2

2

المواصالت المدرسية

نتائج أعمال مركز خدمات المدارس
اإليرادات التشغيلية (مليون درهم)

عدد مشريف ومشرفات النقل والسالمة

2012

2013

2012

2013

2,611

2,775

146.6

149.3

SCHOOL BUS

المدارس المستفيدة
ﻋﺪد
اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

ﻋﺪد
اﻟﻤﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ

685

17

2013

ﻋﺪد زﻳﺎرات
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺪارس

1,604
ﻋﺪد
اﻟﺤﺎﻓﻼت اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ

ﻋﺪد ﺳﺎﺋﻘﻲ
اﻟﺤﺎﻓﻼت اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ

3,743

3,557

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﺎﺋﻖ

10

2013

ﻋﺪد اﻟﻜﻴﻠﻮﻣﺘﺮات اﻟﻤﻘﻄﻮﻋﺔ
ﻋﺪد ﻣﺤﺎﺿﺮات اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ

911

757 741

2013

ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﻴﻦ

205,331
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ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟﻤﻠﺘﺤﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺪارس

2013
2012
2011

270,965
271,463
269,455

2012

2013

94,377,348

2012

89,878,627

2011

84,199,833

2011

ﻋﺪد
اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة

297,353
291,506
275,609

ﻋﺪد ﺧﻄﻮط اﻟﺴﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ

ﻋﺪد ﻧﻘﺎط اﻟﺘﺠﻤﻊ

2013
2012
2011

5,607
5,447
5,138

112,795
112,590
106,179

2013
2012
2011
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الــنقـــل والـــتأجير

واصلت مراكز األعمال التابعة لدائرة النقل والتأجري مسرية النمو يف عام  2013لتحقق إيرادات
إجمالية تزيد عن نصف مليار درهم ،تصدرها مركز أبوظبي للنقل والتأجري بإيرادات بلغت 220
مليون درهم ،وتاله مركز املواصالت احلكومية ( 145مليون درهم) ،ثم مركز اإلمارات للنقل والتأجري
( 110مليون درهم) ،فمركز سيارات اإلمارات ( 34.4مليون درهم) ،ثم مركز الساحل الشرقي للنقل
والتأجري واخلدمات الفنية بـ  16مليون درهم ،ومركز رأس اخليمة للنقل والتأجري واخلدمات الفنية
بـ  13مليون درهم.

اﻟﻤﺮﻛﺰ

ﻣﺮﻛﺰ أﺑﻮﻇﺒﻲ
ﻟﻠﻨﻘﻞ واﻟﺘﺄﺟﻴﺮ

اﻳﺮادات )ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ(

220

145

ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ

ﻋﺪد اﻟﺤﺎﻓﻼت واﻟﻤﺮﻛﺒﺎت
ﻋﺪد اﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ

54
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ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

ﻣﺮﻛﺰ
اﻣﺎرات ﻟﻠﻨﻘﻞ واﻟﺘﺄﺟﻴﺮ

110

ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ

ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻴﺎرات اﻣﺎرات

34.3

ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ

16.0

ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2,530

3,116

2,038

2,165

1,479

1,904

232

1,109

1,337

1,289

1,278

659

730

124

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺸﺮﻗﻲ
ﻟﻠﻨﻘﻞ واﻟﺘﺄﺟﻴﺮ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ

ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ

2012

2012

2013
556

205

437

187

ﻣﺮﻛﺰ رأس اﻟﺨﻴﻤﺔ
ﻟﻠﻨﻘﻞ واﻟﺘﺄﺟﻴﺮ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ

13.0

ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ

2013

2012

2013

175

83

90

168

127

140
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الـخدمات الفنية

160,000
عملية صيانة فنية

شهدت مراكز األعمال التابعة لدائرة اخلدمات الفنية تطورات نوعية يف عام
 ،2013حيث مت اإلطــاق الرسمي لوحدة جتديد اإلطــارات ،ومشروع الغسيل
اجلاف ،كما مت يف العام نفسه اإلطالق الرسمي ملشروع بروفكس ،من خالل
تدشني مركزي “آدنوك-أوتوسريف” للصيانة السريعة بالشراكة مع آدنوك ،وعلى
صعيد اإليــرادات اإلجمالية للدائرة؛ فقد جتــاوزت  200مليون درهــم ،منها 83

مليون درهم حققها مركز أبو ظبي للخدمات الفنية ،فيما ناهزت إيرادات مركز
اإلمــارات للخدمات الفنية  55مليون درهــم ،وكذلك جتــاوزت قيمة املبيعات
اإلجمالية ملركز الوطنية للمزادات  50مليون درهم ،وحقق مركز الفحص الفني
إيرادات بلغت  14مليون درهم ،أما مركز حتويل املركبات للعمل بالغاز الطبيعي
فكانت إيراداته  2.4مليون درهم.

وحدة
تجديد اإلطارات

مشـروع
الغسيل الجـاف

تحويل السيارات
للعمل بالغاز

1,370

25,000

2,600

عدد اإلطارات المجددة

عدد المركبات المستفيدة

سيارة

ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻮﻳﻞ
اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ

حتويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي املضغوط

2.4

بدأ العمل يف املشروع بصورة جتريبية يف يوليو  2010حيث مت حتويل
سيارتني من العمل بالغازولني إىل الغاز الطبيعي ،ثم مت إطالق املشروع
بصورة رسمية بالتحالف مع أدنــوك يف سبتمرب  2010بتكلفة إجمالية
بلغت  19.402مليون درهم .عرب عدد من املراكز اجملهزة فنيًا وبشريًا يف
أبوظبي مبدئيًا ليتلوها كل من دبي والشارقة الحقًا .وبنهاية املرحلة
الثانية من املشروع ( )2013كانت مواصالت اإلمارات قد جنحت يف حتويل
 2,600مركبة ملتعاملني مهمني مثل وزارة املالية ووزارة البيئة واملياه،
وشرطة أبوظبي وخدمة سيارات األجرة الوطنية ومعهد اإلمارات لتعليم
القيادة وغاز أبوظبي وأدكو وهيئة الطرق واملواصالت ،وجامعة عجمان،
ومواصالت الشارقة وغريها الكثري.

2012
12

56
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عدد المركبات المستفيدة
بروفكس هو مشروع لتقديم خدمات الصيانة الفنية
السريعة للمركبات عبر سلسلة من محطات الصيانة
المتخصصة ،وفي إطاره؛ تم في  2013تدشين مركزي
«أدنوك -أوتوسيرف» في أبوظبي بالشراكة مع أدنوك
للتوزيع ،واستفاد من خدماتهمها آالف المتعاملين .إذ تم
إجراء 1,083 :عملية إصالح ميكانيكية ،و  1,203إصالحات
كهربائية ،و  2,792عملية غسيل ،وغيرها.

83.0

ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ) إﻳﺮادات (

ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ) إﻳﺮادات (

2012
682

2013
12

2013
957

اﻟﻤﺤﻄﺔ

ﻋﺪد اﻟﻔﻨﻴﻴﻦ

بدأت املرحلة التجريبية للمشروع يف نهاية عام  ،2011واستمرت خالل
 ،2012ثم مت إطــاق املشروع رسميًا يف  16يناير  .2013حيث بلغت
تكلفته الكلية  2.5مليون درهم ،وقد مت تنفيذه بشراكة وتعاون فني مع
جودوادي ربر إندسرتيز  -ماليزيا .وترتاوح الطاقة اإلنتاجية العامة لهذا
املشروع بني  2,500و 3,000إطار شهريًا .وكان املستهدف مبدئيًا يف عام
 2013جتديد  350إطارًا شهريًا ثم زيادة العدد تدريجيًا ليصل إىل 3,000
إطار شهريًا .وخالل عام  ،2013أنتجت مواصالت اإلمارات  1,370إطارًا ،مع
عقدين مبدئيني و 9عقود أخرى يجري إمتامها.

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻔﻨﻲ

ﻣﺮﻛﺰ اﻣﺎرات ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ

14.0

55.0

ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ) إﻳﺮادات (

اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻔﻨﻲ

6,511

ﻣﺮﻛﺰ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ

وحدة جتديد اإلطارات

مشروع الغسيل اجلاف
يف أغسطس  ،2013قامت املؤسسة بإطالق وحدة الغسيل اجلاف التي
متثل إجنازًا آخر من اإلجنــازات البيئة والتجارية املهمة للمؤسسة .وكان
الهدف من هذا املشروع احلد من استهالك املياه وحتسني جودة غسيل
السيارات يف الوقت نفسه ودون حتمل أي تكاليف إضافية ،وقد مت إطالق
املشروع رسميًا يف نوفمرب  2013حيث مت غسيل  70سيارة يوميًا .وسرعان
ما حظي هذا املشروع بالتقدير وتبنته العديد من املؤسسات األخرى منها
جمعية اإلمارات التعاونية ،ومركز صحارى (الشارقة).

مشـروع بروفكس

اوزان اﻟﻤﺤﻮرﻳﺔ

2012

2013

2012

2013

36

38

12

12

3

3

4

4

ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ) إﻳﺮادات (

2012

2013

447

506

مركز الوطنية للمزادات
يوفر مركز الوطنية املزادات من خالل موقعني يف الشارقة وأبوظبي،
خدمة تنظيم وإدارة مــزادات بيع السيارات املستعملة ،وخــال عام
 2013مت عقد  13مزادًا باحرتافية وشفافية حتقق مصلحة ٍّ
كل من البائع
واملشرتي على حد سواء ،وفيما يلي أهم نتائج هذه املزادات:
عدد المزادات

13

عدد المركبات الداخلية التي تم بيعها

1,221

عدد المركبات الخارجية التي تم بيعها

1,070

قيمة مبيعات
المركبات الداخلية (مليون درهم)

35.7

قيمة مبيعات
المركبات الخارجية (مليون درهم)

15.5

إجمالي قيمة المبيعات (مليون درهم)

51.2
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الـخدمات اللوجستية

استمرت مراكز األعمال التابعة لدائرة اخلدمات اللوجستية تقدمي خدماتها للمتعاملني ،حمقق ًة
إيرادات إجمالية تقدر بـ  70مليون درهم ،منها  50.3مليون درهم حققها مركز النقل البرتويل ،فيما
بلغت إيــرادات مركز اخلدمات اللوجستية  13.6مليون درهــم ،وبلغت إيــرادات مركز صف السيارات
وتأجري الدراجات النارية  6مليون درهم.

مركز صف السيارات وتأجري الدرجات النارية:
باإلضافة ملا يقدمه هذا املركز فإنه يوفر ملتعامليه السيارات الكهربائية ،وقد مت تقدميها
بناء على نتائج دراســة موسعة للسوق واحتياجاته والفرص املتوفرة فيه السيما قطاع
الفندقة والضيافة ،عالوة على املطارات واملناطق احلرة واألندية الرياضية واملؤسسات
الثقافية والسكنية والفعاليات الكربى ،حيث يتم تقدمي هذه اخلدمة بسائق أو بدونه ،وقد أبرمت
املؤسسة ستة عقود ملتعاملني استفادوا من هذه اخلدمة.
60
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الفئات المعنية:
تضم الفئات املعنية يف مواصالت اإلمارات األفراد أو املؤسسات التي تشارك يف العمليات واخلدمات واملنتجات ولها صلة بها ،وتشمل متعاملينا
وموردينا وشركاءنا االسرتاتيجيني ،وموظفينا واملؤسسات احلكومية االحتادية واحمللية واملنظمات اإلقليمية والعاملية واملنافسني ،كما تشمل
اجملتمع والبيئة .وتؤمن مواصالت اإلمارات باملشاركة الوثيقة والتواصل املستمر مع الفئات املعنية بهدف التعرف بشكل كامل على توقعاتها وتبني
اخلطط واملبادرات واملشاريع واإلجراءات الالزمة لتحقيق هذه التوقعات.
الفئات املعنية
المتعاملون

الموردون

الموظفون

إشراك الفئات المعنية

وأعلى مستوى من رضا المتعاملين.

األمانة والنزاهة في عالقات العمل
والمنفعة التجارية المشتركة.

الشفافية وتكافؤ فرص التوظيف وبيئة العمل
المتميزة ونمو وتطوير الحياة المهنية.

الشركاء

الجهات الحكومية
االتحادية والمحلية

االلتزام والرقابة والتعاون المتبادل.

الكيانات اإلقليمية والعالمية

تبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

المجتمع

60

التميز في جودة المنتجات والخدمات

تعظيم األرباح وتنمية األعمال بشكل عام.

المنافسون

النمو واالستدامة

التوقعات

البيئة التنافسية العادلة
والتنمية المستدامة لصناعة المواصالت.

االنسجام مع المجتمع وتعزيز الروح التطوعية
ودعم الرفاهية العامة وحماية البيئة.

طرق املشاركة
 المشاركة الروتينية اليومية غير الرسمية. مراكز االتصال لتقديم المقترحات والشكاوى. دراسات استقصاء مستويات الرضا. االجتماعات وورش العمل والمؤتمرات. تقييم الموردين. التدريب على الجودة والصحة والسالمة. العقود والعطاءات والمشتريات. دراسات استقصاء مستويات الرضا. االجتماعات الشخصية. منتديات النقاش اإلدارية. برامج التدريب والفعاليات. االقتراحات والشكاوى ونظم تقديم التظلمات. التقييم السنوي لألداء. المشاركة المنهجية. االجتماعات العامة. المنتديات النقاشية. تبادل البيانات والمعلومات. مذكرات التفاهم. القوانين والسياسات. االجتماعات والمؤتمرات. االلتزام بالمعايير. الندوات واالجتماعات. المعايير الدولية. الفعاليات الدولية وتبادل أفضل الممارسات. المؤتمرات  -الرعايات. المنتديات الصناعية. ورش العمل واالجتماعات. التقارير والدوريات. األنشطة التطوعية. الخدمات المجانية ودعم األعمال. عمليات التدوير. حمالت التوعية. الفعاليات االجتماعية والثقافية. -البرامج الخيرية.
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المتعاملون

تــدرك مواصالت اإلمــارات أهمية األدوار التي تؤديها ،لذا فهي تويل مصالح
متعامليها األهمية القصوى لضمان استمرار تقدمي اخلدمات وارتقائها إىل ما
يفوق تطلعات املتعاملني ،وقد أثمرت هذه التوجهات التي رافقت املؤسسة
منذ نشأتها عن الوصول إىل موقع الريادة يف السوق ،وحتسني موقع املؤسسة
التنافسي وقبل هذا وذاك بلوغ عدد متعاملي املؤسسة إىل  800متعامل
يتوزعون بني املؤسسات والهيئات احلكومية االحتادية واحمللية عالوة على
ً
متعامال
الشركات املساهمة ومشروعات القطاع اخلاص ،ومن هؤالء هناك 430
اسرتاتيجيًا ومستدامًا ،وما زالت تتطلع للمزيد.
ميثاق خدمة المتعاملين
تلتزم مواصالت اإلمارات بتوفري خدمات تنافسية ملتعامليها وتلبية احتياجاتهم
واحلصول على مالحظاتهم ومقرتحاتهم ،وتؤمن املؤسسة بصورة راسخة
بالتعامل مع املتعاملني بكفاءة وسرعة ودقة ويف األطر الزمنية احملددة
لتوفري اخلدمات ،لضمان شراكة حقيقية طويلة املدى.
ويحظى ميثاق خدمة املتعاملني باستمرار باهتمام القيادة واإلدارة العليا
ونضمن تنفيذها مبشاركة كافة مستويات املوظفني الــذيــن يتم تدريبهم
وتأهيلهم لتطبيقها على النحو األمثل وفقًا للمعايري املعتمدة.
كما متثل كل من بوابة حكومتي االحتادية ،ومركز االتصال ،وحسابات التواصل
االجتماعي ،قنوات تواصل فاعلة للمتعاملني لتقدمي مالحظاتهم واقرتاحاتهم،
مبا يسهم يف جهود املؤسسة لتحسني أدائها وكفاءة خدماتها املقدمة لهم.
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تطور أعداد المتعاملين الرئيسيين
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رضا املتعاملني
%100
%90

%84.4

%83

%83.7

العناية بالمتعاملين:
ضمن جهود مواصالت اإلمارات لتطوير عملياتها وطرق تقدمي خدماتها
للمتعاملني واالهتمام بهم والتواصل معهم ،لتحقيق رضاهم وتلبية
متطلباتهم مبا يفوق توقعاتهم؛ يقوم مركز االتصال بدور مهم يف تعزيز
وتفعيل قنوات التواصل ،من خــال استقبال استفسارات املتعاملني
ومالحظاتهم واقرتاحاتهم ،إىل جانب متابعة تلبية كافة الطلبات
على اخلــدمــات املقدمة من خمتلف مراكز األعــمــال والــفــروع التابعة
للمؤسسة ،عرب الرقم اجملاين  ،8006006إىل جانب متابعة ما يرد عرب
الربيد اإللكرتوين العام للمؤسسة ( ،)info@et.aeعالو ًة على التفاعل
مع املتعاملني عرب حسابات املؤسسة على وسائل التواصل االجتماعي
(فيسبوك ،تويرت ،يوتيوب ،إنستاغرام) ،أو أي وسيلة أخرى ممكنة مبا يف
ذلك احلضور الشخصي للمتعامل إىل مؤسسة.

الشركاء

2013

2012

2011

%80
%70
%60
%50
%40
%30
%20
%10
0

ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺳﺘﻄﻼع ﻣﺴﺘﻮى رﺿﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ

التفاصيل

2011

2012

2013

نتائج استطالع مستوى رضا المتعاملين

%83.8

%83.4
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الشراكات والعالقات

الملتقيات السنوية مع الشركاء
تقوم مواصالت اإلمارات بتنظيم حفل سنوي للفئات املعنية ال سيما شركاءها
بهدف ترسيخ التعاون والدعم والعالقات املتبادلة ،وتستهدف املؤسسة من وراء
ذلك تعزيز العالقات االسرتاتيجية وتكرمي جهود القطاعني العام واخلاص يف
حتقيق التنمية املستدامة باإلمارات .ويف عام  ،2013مت تكرمي ( )80مؤسسة
حكومية وخاصة خالل احلفل السنوي للشركاء االسرتاتيجيني ،ويعد هذا
احلدث لفتة من جانب املؤسسة لتكرمي شركائها العديدين الذين ميثلون جزءًا
ال يتجزأ من اسرتاتيجيتها طويلة املدى.

التفاصيل

2011

2012

2013
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الشراكات ومذكرات التفاهم الجديدة التي
تم إبرامها مع الدوائر الحكومية والهيئات
المحلية والدولية
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عدد زيارات المقارنة المرجعية
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عدد المشاركات في المؤتمرات المحلية
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ﻋﺪد زﻳﺎرات ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
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عدد أيام االستجابة ( المستهدف
للمالحظة العادية)

 5يوم عمل
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معدل عدد األيام لالستجابة ( حل
المالحظات الصحيحة)
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نسبة رضا المتعاملين

40

11

64

النمو واالستدامة

عدد المالحظات الصحيحة التي تم حلها

123

260

70

10

6

كما قام املركز خالل العام املاضي ،باستقبال ومعاجلة  2000رسالة
إلكرتونية واردة عرب الربيد اإللكرتوين للمؤسسة.
وفيما يلي بيان تطور عدد املالحظات الــواردة إىل املؤسسة ،لعامي
:2013 - 2012

عدد المالحظات الصحيحة الواردة

123

260

80

39

مركز االتصال:
وخالل عام  ،2013تلقى مركز االتصال  7000مكاملة ،كان ملركز الوطنية
للمزادات أكرب نسبة من عدد تلك املكاملات الــواردة ،ومت تقدمي الدعم
األويل ملا يقارب  6000مكاملة ،كما مت الرد على  %92من هذه املكاملات
الواردة خالل  3رنات.
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الموردون

رضا املوردين

%88.8

1100
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تؤمن مواصالت اإلمارات بتشجيع املشرتيات احمللية من خالل املوردين
احملليني لدعم االقتصاد احمللي .ولدعم هذا اجلانب فقد مت وضع
عدد من الشروط واملعايري التي يتم تطويرها لدعم هذه الفلسفة ،إذ
يتعني على أي مورد اإلفصاح عن معلومات مهمة منها :شكله القانوين،
وجمال نشاطه ،وحجم مشروعه ،وتقاريره املالية عن السنوات الثالث
السابقة .وباإلضافة إىل ذلك يشرتط توفر اآلتي:
y yشهادات ضمان اجلودة طبقًا ملعايري اآليزو أو أي معيار يعادلها.
y yالسياسة البيئية.
y yتطبيق سياسة الصحة والسالمة.
y yسياسة املسؤولية اجملتمعية.
y yتبني الشركة لسياسة أخالقيات املهنية.
y yتبني الشركة لسياسة التنمية املستدامة.
وبناء على ذلك؛ فإن عملية اختيار املوردين احملليني ال تعتمد على كفاءة
املورد وقدرته على تلبية احتياجات املؤسسة وحسب ،بل متتد أيضًا لتشمل
العديد من جوانب املسؤولية اجملتمعية.
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املنافسون
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إجمالي قيمة المشتريات (مليون درهم)

441
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عدد الموردين المحليين
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عدد الموردين الخارجيين

2

9

التفاصيل

66

النمو واالستدامة

الكيانات اإلقليمية والعاملية

الشركاء

املوظفون
اجملتمع
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الموارد البشرية..
تمكين  -تطوير  -والء مؤسسي

الباب
مواردنا البشرية أيقونة نجاحنا

70

باب  : 3الموارد البشرية ..تمكين  -تطوير  -والء مؤسسي

مواردنا البشرية
أيقونة نجاحنا
حتظى املوارد البشرية يف مواصالت اإلمارات بأهمية خاصة تتجلى باعتبار
تلك املوارد أهم أصولها ،إذ تتيح املؤسسة ملواردها كل سبل التمكني والتطوير
والدعم والتحفيز ،كما تضمن لهم املعاملة املنصفة عالو ًة على توفري الفرص
املتكافئة واملتنوعة التي متهد للموظف طريق النجاح واالرتقاء الوظيفي،
وتعينه على إغناء مسريته املهنية.
وقد متت ترجمة ذلك التوجه من خالل عدد وافر من السياسات واملنهجيات
املتبعة والــتــي أثــمــرت بيئة عمل متميزة جنحت يف ،استقطاب املــهــارات
والكفاءات البشرية ،وتخفيض معدالت دوران العمالة ،وحتفيز املوظفني
لتقدمي أعلى مستويات األداء من خــال نحو  15برناجمًا للتكرمي والتحفيز،
ما أسهم بشكل حاسم يف حتقيق املؤسسة ألهدافها االسرتاتيجية ،وإجناز
خططها االستثمارية ضمن اآلجال احملددة.
ويف إطار حرص املؤسسة على تطوير بيئة العمل واالرتقاء بها؛ فإنها حترتم
وتلتزم متامًا باالتفاقيات واملواثيق والتشريعات احمللية والدولية ،ال سيما
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،والتجنب التام لعمالة األطفال وممارسات
العمل القسري.
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عدد ساعات التدريب للسائقني ومشريف النقل والسالمة
2011

فئة الموظفين

األعداد

الساعات

األعداد

الساعات

األعداد

سائقون

3,185

72,522

3,510

68,515

3,470

71,597

مشرفو النقل والسالمة

2,513

35,972

2,460

43,707

2,506

42,825

مؤشر التعليم والتطوير

65
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19
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27

32
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المشرفون
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االختصاصيون

المسؤولون
التنفيذيون

اإلدارة
العليا

3,773

1,116

116,071

940

2013
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660

113,834
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383

109,423
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اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ /اﻟﻔﻨﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف

ﺷﺮاﻓﻴﺔ
ا ﺷ
اﻟﻤﺤﻘﻖ

معدل الساعات التدريبية
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عدد ساعات التدريب لفئات الوظائف اخملتلفة
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األعوام

2012

الساعات

3,185

حتــرص املؤسسة دائــمــً على تطوير موظفيها وحتسني كفاءاتهم
لضمان استمرارية أدائها املتميز وحتقيق رؤيتها ورسالتها بأفضل
الــوســائــل وأكــرهــا احــرافــيــة .إذ يتم الــركــيــز على متكني املوظفني
واالرتقاءمبهاراتهم وقدراتهم الوظيفية عرب أحــدث وسائل وأساليب
التدريب ،ويعد التدريب العملي أو التدريب أثناء العمل من أكرث طرق
التدريب املنفذة ،كما يعترب تقييم أداء املوظفني من أهم العمليات
املتعلقة باملوارد البشرية ،حيث يتم فيه إشراك املوظفني ومناقشتهم
حول فرص التطوير الوظيفي واملهني.
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المسؤولية الوطنية

عدد مشريف النقل والسالمة
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املعدل العام للتوطني
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عدد مشرفي ومشرفات النقل
والسالمة في المراكز المختلفة

3,270
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التفاصيل
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2,631

حترص مواصالت اإلمارات دومًا على تعزيز التزامها جتاه اجملتمع احمللي عرب
فرص التوظيف التي تتيحها ،ففي مارس  ،2013تنافس نحو  950مواطنًا إماراتيًا
على شغل  60منصبًا شاغرًا يف اليوم املفتوح للتعيني مبواصالت اإلمارات والذي
قامت املؤسسة بتنظيمه استجاب ًة إلعالن احلكومة عام  2013عامًا للتوطني.
ومن ضمن فعاليات هذا اليوم كانت مبادرة “فــارس املواصالت” حيث منحت
الفرصة للمواطنني خلوض مقابالت شخصية مباشرة أمام جلان متخصصة.
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ﻋﺪد ﻣﺸﺮﻓﻲ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ

تقوم إدارة املوارد البشرية بصفة منتظمة بقياس معدالت دوران العمالة حيث
تبني وجود اجتاه تنازيل يف هذه املعدالت يف سنة  2013مقارن ًة بالسنوات
األربع السابقة ما يدل على بيئة العمل اجلاذبة ،والتي جنحت يف استقطاب
الكفاءات البشرية املتميزة واالحتفاظ بها ،وذلك على النحو املبني جانبًا:
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اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ..أﻳﻘﻮﻧﺔ ﻧﺠﺎﺣﻨﺎ

اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﻘﻴﺎدﻳﻮن

رﺿﺎ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

)ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ واﻟﺠﻨﺴﻴﺔ(

34 8
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47

71%

اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

2012

اﻟﺪول اﺳﻴﻮﻳﺔ

دول أﺧﺮى

ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ
اﺟﻤﺎﻟﻲ

ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
)ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ(
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اﺟﻤﺎﻟﻲ
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تكريم الموظفين وتحفيزهم
تويل املؤسسة أهمية كبرية لبيئة عملها الداخلية ،ويتجلى ذلك من خالل املمارسات والربامج املستدامة لتمكني العنصر البشري الذي ميثل الرافعة التي حتمل
املؤسسة نحو حتقيق أهدافها وغاياتها .وإذ ذاك تلتزم كافة سياساتها املتعلقة باملوارد البشرية مبنهجية ثرية ومتطورة للغاية لتنمية مواردها البشرية .وفيما يلي
تفاصيل عدد من أهم برامج التكرمي والتحفيز:

البرنامج

نبذة عن البرنامج

أفكار

برنامج يشجع الموظفين على التفكير الخالق واإلبداع من خالل تقديم المبادرات واالقتراحات.

1068

أحسنت

برنامج شهري يتم من خالله منح شهادات تقدير للموظفين المتميزين تقديراً لجهودهم.

902

910

98

76

366

مساندة زميل

مبادرة اجتماعية إنسانية أطلقتها المؤسسة عام  ،2009وطورتها مطلع عام  ،2013حيث
يحق للموظف طلب مساندة مالية ألسباب متعددة منها العمل الجراحي ،أو رسوم إيجار أو
أقساط تعليم األبناء وغير ذلك.

4

211

329

طموح

برنامج مخصص لتكريم الموظفين الذين يحصلون على شهادات علمية أثناء عملهم في
المؤسسة ،األمر الذي يشجع على التحصيل العلمي وسد حاجة المؤسسة من التخصصات
العلمية المطلوبة.

-

9

17

نجوم

برنامج ربع سنوي يهدف إلى تكريم الموظفين المتميزين ،تم إطالقه في الربع الثاني من عام .2013

-

-

47

إنجاز

مبادرة جديدة تم استحداثها في النصف الثاني من عام  ،2013لتكريم اإلنجازات التي تفوق المستهدف،
مثل تحقيق نسبة نمو في األرباح بنسبة تعادل (أو تفوق)  115%فما فوق مقارنة بالعام السابق.

-

-

19

مسيرتي

برنامج مخصص لتكريم الموظفين ذوي الخدمة الطويلة ( 10سنوات فما فوق) على اختالف
درجاتهم ومستوياتهم الوظيفية.

-

-

7

أسواق

معرض دوري لمنتجات الموظفين ،يستهدف تعزيز الجوانب الفكرية والفنية ضمن بيئة عمل داعمة
وغنية باألبعاد االجتماعية والثقافية والمعرفية ،يعقد مرتين سنوي ًا في كل من دبي وأبوظبي.

-

6

5

العمرة

يعزز هذا البرنامج الجانبين الديني والتربوي ،وينمي المعارف الثقافية والعالقات االجتماعية بين
ً
عالوة على تقدير جهودهم.
الموظفين،

50

50

80

الحج الجماعي

يتيح هذا البرنامج السنوي الفرصة لعدد من موظفي المؤسسة ألداء مناسك الحج ،عبر تحمل
ً
كاملة ،وقد انطلق للمرة األولى عام .2013
المؤسسة للنفقات

-

-

10

الدوري الرياضي

برنامج مجتمعي ينظم سنوي ًا على درجتين أولى وثانية ،وينال فيه الفريقان الفائزان من كل
درجة تكريم ًا خاص ًا ،باإلضافة إلى جوائز للجمهور والالعبين أثناء المباريات.

 10فرق

 10فرق

 10فرق

اليوم الترفيهي

مبادرة دورية يلتقي فيها الموظفون من مستويات إدارية مختلفة خارج إطار العمل ،لممارسة عدد من
األنشطة الترفيهية ،بهدف تعزيز الروح الجماعية ،وتوطيد العالقات االجتماعية بين الموظفين.

50

80

90

شكراً

78

عدد الموظفين المستفيدين

النمو واالستدامة

برنامج لتكريم اإلنجازات السريعة ،ال سيما تلك التي تتم بجهود إضافية أو وقت قياسي.

2011

2012

2013

1366

1854
1338

شكاوى املوظفني وتظلماتهم
تتبع مواصالت اإلمــارات سياسة الباب املفتوح يف تلقي شكاوى املوظفني
ومعاجلة تظلماتهم ،حيث تتيح ملوظفيها عــددًا من القنوات للتعامل مع
أي موقف غري مرغوب فيه قد يحدث يف مكان العمل سواء مع مسؤوليهم أو
مع زمالئهم املوظفني .وقــد مت إطــاق نظام رسمي للتظلمات والشكاوى
يف بداية عام  ،2013وخالل عام  2013مت حل  %100من الشكاوى بينما كانت
النسبة املستهدفة لتلك السنة  .%90كما يوجد نظام شامل لتقييم أداء قيادة
املؤسسة على أساس آراء املوظفني الذين يعملون حتت إشرافهم املباشر.
وهذا النظام مي ِّكن كل موظف من التعبري عن رأيه يف اإلدارة ومديره املباشر
بحرية وشفافية ،واقرتاح اجملاالت التي حتتاج إىل حتسني .وقد مت مؤخرًا توفري
الرابط اخلاص ببوابة “حكومتي“ على الشبكة الداخلية للموظفني “تواصل“
لتشجيع املوظفني على تقدمي اقرتاحاتهم وشكاواهم إن وجدت ،عالوة على
إتاحة الرابط نفسه على موقع املؤسسة اإللكرتوين.
كما أجري مطلع عام  2013استبيان شامل لقياس مستوى الشفافية واإلنصاف
وحتمل اإلدارة ملسؤولياتها.
والنزاهة وفاعلية اللوائح املطبقة
ُّ
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المسؤولية المجتمعية والبيئية

82

انطالقة جديدة نحو المستقبل
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ُتعد صحة وسالمة اجملتمع واملساهمة يف احلفاظ على البيئة وحتقيق االستدامة من أهــم جمــاالت املسؤولية
اجملتمعية يف مواصالت اإلمارات ،والهدف من ذلك تعزيز رفاهية اجملتمع واملساهمة يف حتسني مستوى معيشة األفراد.
ً
وفضال عن ذلك ،تضمن ممارسات املؤسسة حماية البيئة واحملافظة على املوارد الطبيعية لألجيال القادمة.

التفاصيل
نتائج دراسة رضا المجتمع

2011

2012

2013

%81.0

%83.46

%87.31

%100
% 90

87.31%

83.46%

81.0%

2013

2012

2011

% 80
% 70
% 60
% 50
% 40
% 30
% 20
% 10

المسؤولية المجتمعية
والبيئية

82
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%0

ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ رﺿﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

التقرير السنوي 2013 -

83

باب  :4مواصالت اإلمارات ..االستدامة

10
9

294

284

357

8
7
6
5
4

16

18
16

20

3

12

2
1

ملواصالت اإلمــارات سياسة خاصة باملسؤولية اجملتمعية ،وقد مت تعريفها
وتبليغها بوضوح.
تلتزم مواصالت اإلمارات بأهدافها الوطنية نحو خدمة اجملتمع عرب الريادة
يف تقدمي اخلدمات اجملتمعية والعناية باملوظفني واحملافظة على
البيئة وتعزيز السالمة .وتسعى لتكون النموذج األفضل يف املسؤولية
اجملتمعية خملتلف فئات املستفيدين من أنشطة وخدمات املؤسسة ،من
خالل التميز يف العناية باجملتمع والبيئة والسالمة واملوظفني والريادة يف
تطبيق املواصفات العاملية للمسؤولية اجملتمعية.
أهم مؤشرات األداء املتعلقة باملسؤولية اجملتمعية:
تتمتع املسؤولية اجملتمعية بقيمة جوهرية يف رؤيــة مواصالت اإلمــارات
واسرتاتيجيتها ،وتقاس مبجموعة من املؤشرات مثل:
y yعدد مبادرات املسؤولية اجملتمعية.
y yفئات املستفيدين من أنشطة املسؤولية اجملتمعية.
y yعدد املستفيدين بشكل مباشر من أنشطة املسؤولية اجملتمعية.
y yنتائج استطالعات رضا اجملتمع.

المجاالت المتعلقة بالمشروعات والمبادرات

نطاق المسؤولية المجتمعية

0

7

سياسة المسؤولية المجتمعية

يبين الجدول التالي موجزًا ألهم مجاالت المسؤولية المجتمعية:

2013

2012

2011

 -تأسيس نظام للسالمة والصحة المهنية والحفاظ عليه.

ﻋﺪد اﻟﺒﺮاﻣﺞ اذاﻋﻴﺔ
ﻋﺪد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﺧﺒﺎرﻳﺔ واﻟﺼﺤﻔﻴﺔ
ﻋﺪد اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ

المساهمة الخاصة بالصحة والسالمة

 -نشر مبادئ السالمة بين مستخدمي الحافالت المدرسية.

قنوات االتصال

التفاصيل

2011

عدد البيانات اإلخبارية والصحفية

 ضمان السالمة في الحافالت ومركبات األسطول. -تدريب السائقين والموظفين على مبادئ الصحة والسالمة.

2012

 -الحد من استهالك الموارد األساسية مثل الكهرباء والمياه.

2013

357

284

294

عدد المقابالت التليفزيونية

12

16

7

عدد البرامج اإلذاعية

20

18

16

 مراقبة وضبط استهالك الوقود. الحد من عادم المركبات وغيرها من االنبعاثات واإلشعاعات التي تؤثر في الهواء.المساهمة الخاصة بالبيئة

 التخلص من النفايات الصلبة والسائلة بوسائل آمنة (سواء كانت خطرة أو غير خطرة). تدوير اإلطارات وإعادة استخدامها. الحد من استعمال الورق واالعتماد على البريد اإللكتروني وتدوير الورق. -الحد من الضوضاء.

التفاصيل
التغريدات على الشبكات االجتماعية – (تويتر)

2013
 -توفير مواصالت مجانية لألنشطة المجتمعية.

3,223

 توفير إعالنات مجانية للحافالت في حمالت التوعية. توفير الرعاية والدعم المالي لألنشطة والبرامج المجتمعية.المساهمة الخاصة بالمجتمع

 توفير خصومات في أسعار المواصالت والخدمات الفنية. دعم الطلبة من خالل برامج التدريب والمنح الدراسية. تنفيذ مبادرات لمجموعات الدعم من ذوي اإلعاقة والمسنين. -التبرع بحافالت لمؤسسات ذوي اإلعاقة.

 االلتزام برفاهية الموظفين وفق ًا للمعيار إس أيه .8000 االلتزام بالتشريعات الحكومية وأفضل الممارسات. توفير بيئة عمل صحية وآمنة.المساهمة الخاصة بالموظفين

 تكريم الموظفين المتميزين وتوفير حوافز خاصة. توفير برامج تدريبية مناسبة لكافة الموظفين. تجنب ممارسات عمل األطفال والعمل القسري. -االلتزام بميثاق السلوك المهني وأخالقيات الوظيفة.

وفيما يلي عدد من أهم المشروعات والمبادرات:

84
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50
حافلة

حافالت مدرسية لذوي اإلعاقة
أطلقت وزارة الرتبية والتعليم ومــواصــات اإلم ــارات املرحلة األوىل من
احلافالت املدرسية املؤهلة لنقل الطلبة ذوي اإلعاقة ،ضمن مشروع دمج
األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة الذي تنفذه الــوزارة .وشملت املرحلة
األوىل تسيري  50حافلة جمهزة بأحدث املعدات وتتفق مع أرقى املعايري
الدولية لضمان راحة وسالمة الطلبة ذوي اإلعاقة أثناء ذهابهم من املنزل
إىل املدرسة والعودة .كما شاركت املؤسسة يف إطالق مبادرة “أصل بأمان”
بالتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية ،والتي تتضمن توفري  36حافلة لنقل
ذوي اإلعاقة من منتسبي مراكز تأهيل املعاقني التابعة للوزارة.

محاضرات التوعية بالسالمة
يقدم مركز املواصالت املدرسية العديد من احملاضرات والفعاليات التوعوية
والدورات التدريبية وورش العمل املتعلقة بالسالمة للطلبة والسائقني ومشريف
احلافالت ،كما يقدم برامج تدريبية أساسية للموظفني.
وتشجع هذه احملاضرات والفعاليات التوعوية الطلبة على االلتزام بإرشادات
السالمة يف احلافالت املدرسية ،مبا يف ذلك النقاط العشر للقاعدة الذهبية

التي تستهدف جعل عملية الصعود إىل احلافلة املدرسية والرتجل منها آمنة
للطلبة الصغار على وجه اخلصوص ،كما تناولت مواضيع السالمة املرورية،
واحلفاظ على مقاعد احلافلة ،واحلرص على سالمتها ونظافتها.
وقد استفاد من هذه احملاضرات العملية والنظرية نحو  9٫000طالب وطالبة
من  41مدرسة و 37دارًا لرياض األطفال.

شهر السالمة والصحة المهنية

النقل الجماعي للموظفين والعاملين

طبقًا للهدف االسرتاتيجي الذي يتمثل يف تشجيع املمارسات التي تتفق
مع املعايري الدولية واحمللية املتعلقة بالسالمة واحلفاظ على البيئة
وسالمة اجملتمع ونشر الوعي بالسالمة والصحة املهنية يف املؤسسة؛
تقوم مواصالت اإلمارات بتنظيم “شهر السالمة والصحة املهنية” طوال
شهر إبريل من كل عام لكي يتزامن مع اليوم العاملي للصحة .وتستهدف
املؤسسة من خــال هــذه الفعالية تشجيع ثقافة السالمة والصحة
املهنية بني املوظفني عرب العديد من األنشطة واحملــاضــرات وورش
العمل وتوزيع املنشورات التوعوية .ومن اجملــاالت التي مت تغطيتها
خــال “شهر السالمة والصحة املهنية”  :2013اإلســعــافــات األولية
والتغذية وسالمة القلب والسمنة وإدارة الطوارئ واألزمــات ،والسالمة
العامة وتدريبات اإلطفاء والفحوصات الطبية وغري ذلك الكثري .وقد
شارك يف هذا احلدث عدد من املؤسسات والهيئات احلكومية واخلاصة
مثل مؤسسة دبي خلدمات اإلسعاف ،وهيئة الصحة بدبي ،واجمللس
األعلى لألمن الوطني ،وشرطة دبي ،ودائرة الدفاع املدين بدبي ،وعدد
من العيادات اخلاصة.

بــدأت املؤسسة أيضًا بتقدمي خدمة النقل اجلماعي ملوظفي فرعي دبي
وأبوظبي من موقع العمل وإليه ،للحد من بصمة الكربون .ويتم تكليف حافالت
لنقل املوظفني إىل حمال عملهم بتكلفة منخفضة ويف وقت أقل وبانبعاثات
أقل ،ما يسهم يف حماية البيئة ككل.
350

324
253
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3
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ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
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ﻋﺪد اﻟﺤﺎﻓﻼت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ

عدد الموظفين المستفيدين
من النقل الجماعي

عدد الحافالت

أبوظبي

253

( 3تقوم بـ  5رحالت)

دبي

324

 18( 22صغرية  4 +كبرية)
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28
سيارة كهربائية

السيارات الكهربائية

وحدة تجديد اإلطارات

2,600
مركبة محولة للعمل بالغاز الطبيعي

تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط:
يعترب هذا املشروع إىل جانب وحدة جتديد اإلطارات ومشروع الغسيل اجلاف
من أهم املشاريع التجارية ذات األثر البيئي اإليجابي والتي أطلقتها املؤسسة
مؤخرًا ،حيث أطلق رسميًا يف سبتمرب  2010وجنح حتى نهاية  2013بتحويل
 2,600مركبة ملتعاملني خمتلفني ،وتقديرًا لنجاحه الالفت وآثاره احملمودة
على البيئة فقد فاز بعدد من اجلوائز منها جائزة اإلمارات للطاقة ،وجائزة النقل
املستدام ،وجائزة أفكار عربية.
ويحقق حتويل السيارة أو املركبة إىل العمل بالغاز الطبيعي مردودًا بيئيًا مهمًا
يتمثل بخفض انبعاثات الغازات الضارة بنسبة مهمة يبينها اجلدول اآلتي:

88
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الغاز

النسبة المئوية للتخفيض من االنبعاثات

ثاني أكسيد الكربون

%25-20

أول أكسيد الكربون

%80-50

أكسيد النتروجين

%60-25

الهيدروكربونات الميثان

%80-50

ميثل هذا املشروع مبادرة «خضراء» أخرى للمؤسسة ،ومنوذجًا يحتذى فيما
يتعلق مبمارسات االستدامة جتاه اجملتمع والبيئة واملؤسسات األخرى .ويتمثل
الهدف من هذا املشروع يف التعامل مع التحديات البيئية املتعلقة باإلطارات
وتوزيعها ،حيث يستهدف أسطول املؤسسة عالو ًة على املتعاملني اخلارجيني،
لإلفادة من عملية جتديد اإلطارات وتشجيع بيئة أكرث اخضرارًا.
ويشجع املشروع على تطوير تقنيات وممــارســات أعمال تدوير املــواد اخلــام،
واستخدام املصادر املتجددة واحملافظة على املوارد الطبيعية .كما أنه يقلل
من النفايات ويستخدم الطاقة بكفاءة ويحد من االنبعاثات.
وتستخدم عملية جتديد اإلطارات باملطاط كمية من النفط يف املواد اخلام
أقل مبقدار  75لرتًا من الكمية املستخدمة يف اإلطار اجلديد املعادل .ويعني
إعادة استخدام هيكل اإلطار احلد من إهدار املطاط والصلب ،ما مي ِّكن شركات

تــواصــل املــؤســســة طرحها املــســتــدام لــلــســيــارات الكهربائية على خمتلف
املتعاملني والشركاء االسرتاتيجيني يف القطاعني احلكومي واخلــاص ،وقد
بلغ العدد الكلي للسيارات الكهربائية حتى عام 2013م  28سيارة ،األمر الذي من
شأنه أن يقلل من استهالك الوقود األحفوري ،وبالتايل خفض االنبعاثات الغازية
الضارة الناجمة عنه.

مشروع الغسيل الجاف
التفاصيل
استهالك المياه
الوقت الالزم للغسيل

غسيل السيارات بالماء

الغسيل الجاف

 750مللي  1لرت لكل سيارة

ال يوجد

 20 - 15دقيقة

 30دقيقة

بلغت الكمية الكلية املقدرة التي مت توفريها من املياه يف كل عملية غسيل
ً
إجماال بطريقة الغسيل اجلاف منذ بداية
 180لرتًا ،ومت غسل  25,000سيارة
هذا املشروع الذي حقق وفرًا يف املياه بلغ  4,500,000لرت.

النقل وغريها من تخفيض امليزانية اخملصصة لإلطارات بنسبة ترتاوح بني %50

و .%60وتستخدم اإلطارات املعاد جتديدها موارد طبيعية أقل ،مثل املطاط
الطبيعي ،واملطاط اخمل َّلق والبرتول ،وتقلل يف الوقت نفسه من عدد اإلطارات
التي يتم التخلص منها .وتتطلع املؤسسة من خالل هذا املشروع إىل احلد من
انبعاثاتها الكربونية على املستويني اإلقليمي والعاملي ،عالو ًة على احلد من
امليزانية التي تخصصها لإلطارات بنسبة .%40
وعقب إدخــال املشروع للخدمة يف عــام  ،2013حصلت املؤسسة على
شــهــادة هيئة اإلمـــارات للمواصفات واملقاييس ،وهــي شــهــادة تؤكد أن
اإلطارات املعاد جتديدها حتقق معايري اجلودة والسالمة طبقًا لقواعد
ولوائح جملس التعاون اخلليجي.
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2,860,929

1,699,124

الكهرباء

2,687,351

2,860,929

3,313,299

المياه

1,131,853

1,481,487

1,699,124

1400

1,481,487

2011

2,687,351

التفاصيل

2012

2013

2800

الحجم اإلجمالي لبصمة الكربون

2000

1,131,853

استهالك الكهرباء والمياه (درهم ًا)

3400

800

اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﻴﺎه )درﻫﻤ ًﺎ(

تبذل مواصالت اإلمــارات قصارى جهدها للحد من استهالكها للطاقة بهدف
ضبط بصمتها الكربونية ،عالوة على سعيها املتواصل لرتشيد استهالك املياه
واملوارد البيئية بصفة عامة.

3,313,299

ضبط البصمة الكربونية وترشيد استهالك الطاقة

157,877

طن CO

0

2013

2011

2012
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

ﺑﺎﻻف

اﻟﻤﻴﺎه
7800

5,886,314

إجمالي الكهرباء المستهلكة من قبل
المؤسسة (جيجا جول)

28004

7,784,937

الطاقة المستهلكة (كيلو واط)

7,784,937

3300

5,886,314

1800

21174

2013

2012

إذ تقيس املؤسسة بصمتها الكربونية بناء على الربتوكول اخلاص مبخزون وحساب غاز الدفيئة املصمم وفقًا
ملعايري اآليزو  .14064:2006وتتم عملية القياس على أساس ما يلي:
•
•
•
•

90

االحرتاق الناجم عن مصادر انبعاث العمليات.
االحرتاق الناجم عن انبعاثات األجهزة الثابتة.
استخدام غاز التربيد بواسطة املركبات.
استهالك الكهرباء يف كافة الفروع الكربى للمؤسسة.

النمو واالستدامة

200
150
100
50

25

اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ

ﺑﺎﻻف

احلرب اخلاصة بالطابعات لتدويرها من خالل تسليمها للشركات املعنية .حيث
مت يف عام  2013تدوير  385من هذه العلب.
مبادرات تدوير أخرى :حيث يتم جمع الزيوت وخردة املعادن واإلطارات وتسليمها
جلهات متخصصة بأعمال التدوير.

44

0

اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ )ﻛﻴﻠﻮوات(

التفاصيل

2012

2013

4800

لبلدية دبي لتدويرها وإعادة استخدامها.
تدوير علب احلرب اخلاصة بالطباعة وعلب احلرب :تقوم الشركة أيضًا بجمع علب

170

استهالك الطاقة

6300

خــال عــام  ،2012بلغ احلــجــم اإلجــمــايل لبصمة الكربون
 157،877طنًا ،وكان من أهم اجلهود التي بذلتها املؤسسة
للحد من بصمة الكربون ما يلي:
احلد من استهالك املياه :يف املقام األول من خالل عمليات
الغسيل اجلاف.
خفض الضوضاء :عرب الصيانة الدورية لألجهزة التي تسبب
الضوضاء؛ االلتزام بإغالق غرف املضخات والطالء؛ واحلد
من عدد األشخاص املعرضني للضوضاء وتوعيتهم الرتداء
واقيات األذن.
تقليص م ـعــدل الــوقــود لـكــل مــركـبــة :مــن خــال زي ــادة عدد
املركبات التي تتميز بكفاءة استهالك الوقود يف أسطول
املؤسسة للحد من استهالك الوقود لكل مركبة .وقد قامت
مواصالت اإلمارات بشراء حافالت مبحركات ومواصفات (يورو
 - 2سعة  60و 30مقعدًا) للحد من التلوث الناجم عن عادم
الــســيــارات .كما مت تركيب نظم للتتبع يف أكــر من  %90من
حافالت املدارس ملراقبة استهالك الوقود.
النقل اجلماعي للموظفني والعاملني.
توفري الورق :عرب استخدام قنوات التواصل اإللكرتونية واملكاتب
اخلالية من الــورق؛ واحلد من عمليات الطباعة ونشر الوعي
للحد من االستخدام الكلي للورق.
م ـبــادرة تــدويــر الـ ــورق :مــن خــال جتميع كميات مــن الــورق
وتسليمها لشركات خارجية متخصصة ومعتمدة وخمولة
بأعمال التدوير.
تدوير احلواسيب واألجهزة الطرفية :تقوم املؤسسة بجمع
كافة احلواسيب املستخدمة وأجهزتها الطرفية وتتربع بها

2

25
0

2013

2011

2012

ﻋﺪد اﻟﺤﺎﺳﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ

عدد الحاسبات

2011

2012

2013

التي تم تدويرها

25

44
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1,000
متطوع لخدمة بيئة اإلمارات

األعمال اإلنسانية والخيرية المستدامة

1,147
351
100

100

270

92

النمو واالستدامة

500
250

100

للعمل اإلنساين ،وقام الفريق يف اليوم نفسه بتوزيع وجبات إفطار يف خيمة
جامع الشيخ زايد الكبري يف أبوظبي.
وتزامنًا مع اليوم العاملي ملكافحة اخملدرات وبالتعاون مع شرطة دبي؛ قام
الفريق بتنظيم فعاليات جمتمعية استهدفت أحد مراكز التسوق يف دبي .وإىل
جانب ذلك ،نظم الفريق التطوعي يومًا ترفيهيًا اجتماعيًا ملنتسبي مركز عجمان
للمعاقني تضمن توزيع الهدايا التذكارية باإلضافة إىل عــدد من الفعاليات
واملنافسات لطلبة املركز ،وذلــك بهدف إدمــاج هذه الفئة باجملتمع وتقوية
روابطها االجتماعية.

يف ديسمرب  ،2013قامت مواصالت اإلمــارات بتنظيم حملة
« 1000متطوع خلدمة بيئة اإلمـــارات» بالتزامن مع اليوم
العاملي للتطوع ،وقد توىل تنظيم هذا املشروع وشارك فيه
اإلدارة العليا والسائقون والفنيون واملشرفون واملوظفون
عــلــى كــافــة املــســتــويــات بــاملــؤســســة .وبــلــغ الــعــدد الكلي
للمشاركني  1,300متجاوزًا العدد املستهدف.
وشملت املــبــادرة تنظيف املناطق اخملتلفة بــاإلمــارات،
بداية بالغربية وأبوظبي والعني ودبي والشارقة وعجمان
والوسطى ورأس اخليمة والساحل الشرقي .وقد شارك يف
هذه املبادرة عدد من اجلهات اخلارجية أفرادًا ومؤسسات،
منهم دوائر البلديات يف إمارات الدولة ودار الرعاية االجتماعية
لــأطــفــال يف الــشــارقــة وع ــدد مــن فــرق العمل التطوعية.
حيث متثل هدف هذه املبادرة يف تشجيع روح التطوع لدى
موظفي املؤسسة ومبشاركة أفراد اجملتمع ،ورفع الوعي
بالتحديات البيئية.

750

330

يف الشارقة وعجمان .وقــد تضمنت الرحلة القيام بزيارة إىل مربى الشارقة
لألحياء املائية و”القهوة الشعبية” على بحرية خالد وسوق الشارقة املركزية
للتسوق .كما شارك الفريق  -بالتعاون مع فرق الهالل األحمر اإلماراتي -بتوزيع
 1,000وجبة إفطار يف حمطات أدنوك يف إمارة الشارقة ،بالتزامن مع يوم زايد

 1000متطوع لخدمة بيئة اإلمارات

1000

720

يتمثل الهدف من إطالق فريق العمل التطوعي باملؤسسة يف تشجيع ثقافة
املــشــاركــة بــن موظفي املــؤســســة وتــوجــيــه طاقاتهم وإمكاناتهم خلدمة
اجملتمع على سبيل التطوع ،واملساهمة يف تكوين صالت وثيقة بني املوظفني
املتطوعني واملؤسسات اجملتمعية التي تعمل يف جمال األعمال التطوعية
والبيئية واخلريية ،وقد قام الفريق الــذي بدأ نشاطه يف عام  2013بعدد من
األنشطة واألعمال منها تنظيم رحلة ترفيهية لـ  14من نزالء دور رعاية املسنني

1250

1,170

فريق العمل التطوعي

يف عام  ،2013وقعت مواصالت اإلمــارات وجمعية بيت اخلري مذكرة
تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق بني الطرفني ،والعمل على تقوية
شراكتهما يف جمال األعمال اإلنسانية وتبادل اخلدمات بني الطرفني.
وتؤكد هــذه املذكرة األهمية االسرتاتيجية التي توليها املؤسسة
للتعاون مع املؤسسات واجلــهــات احلكومية واخلــاصــة التي توفر
اخلدمات اإلنسانية واخلريية والتطوعية .وتعكس هذه املذكرة بوضوح
التزام مواصالت اإلمــارات مبسؤولياتها االجتماعية من خالل شراكات
طموحة مع األطراف الفاعلة يف اجملتمع واملؤسسات واملبادرات
اخملتلفة للحفاظ على التوازن بني االستثمار ونتائج االستدامة.

احلكومية يف هذا اجملــال ،كما وقعت املؤسسة مذكرة تفاهم مع مركز
الفجرية لإلحصاء ،بغرض تبادل املعلومات واإلحصائيات وغري ذلك.
ويف اإلطار نفسه؛ وقعت املؤسسة جمموعة مذكرات تفاهم مع كل من
جمعية متطوعي االمارات ،وجمعية بيت اخلري ،عالو ًة على شركة الشارقة
للبيئة ،وجمعية االحتاد التعاونية.

0

2013

الشراكة المجتمعية
خالل عام  2013ويف إطار التزامها بالوفاء مبتطلبات أدوارهــا ومهامها
اجملتمعية؛ وقعت مواصالت اإلمــارات عــددًا من مذكرات التفاهم ذات
الصلة مبجال املسؤولية اجملتمعية حتديدًا ،بهدف تعزيز التعاون بينها
وبني بقية الشركاء املهتمني يف هذا اجلانب ،وتشكيل أرضية مشرتكة
لتبادل املعلومات وتــوفــر اخلــدمــات اجملتمعية وإط ــاق املــبــادرات
املرتبطة بها ،وتطوير برامج التوعية ،وحتسني اخلدمات املقدمة.
ومن بني هذه األنشطة التعاونية ،مت توقيع مذكرة تفاهم مع مركز دبي املتميز
لضبط الكربون ( )DCCEبهدف زيــادة التعاون بني اجلانبني يف املسائل
املتعلقة بالنقل ،وااللتزام بالتنمية املستدامة مبا يتماشى مع التوجهات

2011

2012

ﻋﺪد اﻟﺤﺎﻓﻼت اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
ﻋﺪد اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻋﺪد اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺤﺎﻓﻼت اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ﻟﻬﺎ

خدمة المواصالت المجانية للفعاليات المجتمعية
التفاصيل

2011

2012

2013

عدد الحافالت المخصصة
للفعاليات المجتمعية

100

100

100

عدد الكيانات الحكومية التي استفادت
من هذه الخدمة

330

270

351

عدد الفعاليات التي تم توفير خدمة
الحافالت المجانية لها

720

1,170

1,147

التقرير السنوي 2013 -

93

باب  :4مواصالت اإلمارات ..االستدامة

استمرارًا ملنهجية تخصيص فكرة معينة وشعار حمدد للمؤسسة يف كل سنة ،سيكون شعار املؤسسة يف عام 2014

“االحرتافية يف األداء” ،وسوف يتم تبني هذا الشعار يف كافة املمارسات والسياسات واألعمال واملبادرات اجملتمعية
واملشروعات التي تنظمها مواصالت اإلمارات يف كافة دوائرها ومراكزها وفروعها .وتعد هذه املنهجية دعوة لالرتقاء إىل
مستوى التحديات األربعة عشرة ،وتعزيز املستوى االحرتايف ملؤشرات األداء بهدف الوفاء بالتزامات املؤسسة ،وضمان
موقعها الريادي يف السوق ،وحتقيق األهداف الطموحة للخطة االستثمارية اجلديدة .2016 - 2014
وتشمل هذه اخلطة األولويات التنظيمية والتوجيهات املهمة اخلاصة بالسنوات الثالثة القادمة بناء على اسرتاتيجية
احلكومة االحتادية والتي تتفق مع رؤية اإلمارات  2021والتي تستهدف أن نكون أفضل دولة على مستوى العامل ،ومع الرؤية
االسرتاتيجية لالحرتافية والتميز والريادة يف املواصالت واخلدمات املستدامة.
وتعتمد هذه املهمة على خطة املساهمة يف حتقيق أرفع مستويات الرفاهية والراحة للشركاء والعمالء من أفراد
ومؤسسات ،عن طريق فريق املوارد البشرية املبدع والذي يوفر خدمات وأنشطة صيانة عديدة ،وخدمات تأجري وخدمات
تكميلية وخدمات تسويق ،وفقًا ملعايري األمن والسالمة والصحة املهنية والبيئية.
وللخطة االسرتاتيجية للمؤسسة يف  2014أربعة أهداف رئيسية هي:
 تطوير عمليات وخدمات املواصالت واألنشطة اللوجستية والفنية بربحية وتقنية تفي بتوقعات املتعاملني.
  حتسني قدرة املؤسسة التنافسية يف تسويق واستثمار منظومة املواصالت واخلدمات الفنية التكاملية التي تعزز
املركز املايل..
 تعزيز املمارسات املتوافقة مع املعايري الدولية واحمللية يف السالمة واحملافظة على البيئة واجملتمع.
 ضمان تقدمي كافة اخلدمات اإلدارية وفق معايري اجلودة والكفاءة والشفافية.
إن املؤسسة حاليًا يف املراحل األخرية من وضع اخلطط اخلاصة بعدد من املشروعات املهمة لعام  2014والتي ستعزز
ريادتها يف جمال املواصالت والصيانة والتأجري واخلدمات الفنية وغريها من جماالت االستثمار املتنوعة .ومن املشروعات
املهمة املزمع إطالقها مطلع العام :2014
 qالشركة السعودية اإلماراتية للنقل املتكامل.
 qإطالق خدمة املزاد اإللكرتوين.

مواصالت اإلمارات
انطالقة جديدة نحو المستقبل

94

النمو واالستدامة

 qتوفري خدمة اإلشــراف يف احلافالت اخملصصة لنقل طلبة املــدارس اخلاصة على مستوى الدولة ،وغريها من
املشاريع.
كما ستتبنى مواصالت اإلمــارات وتبدأ تنفيذ النظام اجلديد لتخطيط موارد املؤسسة ( )ERPخالل  ،2014بهدف زيادة
كفاءة وفعالية إدارة املوارد وتقوية األداء الداخلي والعمليات ،مبا يف ذلك اتخاذ القرارات والشفافية يف جماالت اإلدارة
املالية ونظام إدارة املوارد البشرية /الرواتب ،الشراء ،اخملازن والصيانة.
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مستوى ومؤشر طلبات جي آر آي

البيانات التي يتم اإلفصاح عنها يف اللمحة املوجزة عن املؤسسة
احملتوى

القسم

الصفحة /
اإلجابة املباشرة

مستوى اإلفصاح

االسرتاتيجية والتحليل
1.1

كلمة املدير العام.

1.2

وصف أهم اآلثار واخملاطر والفرص.

البيانات التي يتم اإلفصاح عنها يف اللمحة املوجزة عن املؤسسة
القسم
3.9

12

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

 32إىل 36

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

حملة موجزة عن املؤسسة
صفحة الغالف

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

 14إىل 17

مت اإلفصاح عنه
بالكامل
مت اإلفصاح عنه
بالكامل
مت اإلفصاح عنه
بالكامل

2.1

اسم املؤسسة.

2.2

أهم عالماتها التجارية ومنتجاتها و/خدماتها.

2.3

الهيكل التشغيلي للمؤسسة.

24

2.4

موقع املقر الرئيسي للمؤسسة.

14

2.5

عدد الدول التي تعمل فيها املؤسسة.

احملتوى

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

4.12
4.13

عضوية املؤسسة يف اجلمعيات و/أو مؤسسات
املناصرة الوطنية /الدولية.

4.14

قائمة اجملموعات صاحبة املصلحة التي
تشركها املؤسسة.

61

4.15

أساس حتديد واختيار اجلهات صاحبة املصلحة
التي تشركها املؤسسة

61

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

أساليب إشراك اجلهات صاحبة املصلحة.

61

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

أهم املوضوعات واملسائل املهمة التي مت طرحها
خالل مشاركة اجلهات صاحبة املصلحة وكيف
جتاوبت املؤسسة مع هذه املوضوعات واملسائل
املهمة مبا يف ذلك التجاوب من خالل رفع التقارير.

61

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

3.10

شرح تأثري إعادة إيراد أي معلومات أوردتها تقارير
سابقة.

ال يوجد

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

3.11

أهم التغريات التي حدثت منذ فرتة التقرير السابق
ويشملها نطاق التقرير احلايل.

ال توجد تغريات
جذرية

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

3.12

جدول يوضح موقع معلومات اإلفصاح القياسية
املستخدمة يف التقرير.

 18و 96

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

4.16

3.13

السياسة واملمارسات احلالية بخصوص تأكيد
التقرير من مصادر خارجية.

18

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

4.17

احلوكمة وااللتزام واملشاركة

مت اإلفصاح عنه
فقط يف اإلمارات
بالكامل

2.6

طبيعة امللكية والشكل القانوين.

 14إىل 17

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

4.2

اذكر إن كان رئيس اجلهة اإلشرافية العليا هو أيضًا
مسؤول تنفيذي باملؤسسة.

2.7

األسواق التي تخدمها.

 14إىل 17

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

4.3

2.8

حجم املؤسسة التي يتناولها التقرير.

18

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

اذكر عدد أعضاء اجلهة اإلشرافية العليا الذين
هم يف الوقت نفسه أعضاء مستقلون و/أو غري
تنفيذيني.

2.9

التغريات املهمة التي حدثت أثناء الفرتة التي
يغطيها التقرير.

25

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

4.4

2.10

اجلوائز التي حصلت عليها املؤسسة أثناء الفرتة
التي يغطيها التقرير.

 39إىل 43

مت اإلفصاح عنه
بالكامل
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مستوى اإلفصاح

القسم

طرق قياس البيانات وأسس العمليات احلسابية.

4.1

 26إىل 29
و  31إىل 38

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

 32و 33

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

 26إىل 29

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

اآلليات التي يستخدمها املساهمون واملوظفون
لتقدمي التوصيات أو التوجيهات للجهة اإلشرافية
العليا.

 31إىل 38

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

4.5

الصلة بني تعويض أعضاء اجلهة اإلشرافية العليا
وكبار املديرين واملسؤولني التنفيذيني وأداء
املؤسسة.

 32و 33

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

4.6

العمليات املوجودة التي تستخدمها اجلهة
اإلشرافية العليا لضمان جتنب تضارب املصالح.

 31إىل 38

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

عملية حتديد مؤهالت وخربات اجلهة اإلشرافية
العليا لتوجيه اسرتاتيجية املؤسسة بشأن
املوضوعات االقتصادية والبيئية واالجتماعية.

 26إىل 29
و  31إىل 38

4.8

ما يتم تطويره داخليًا من بيانات الرسالة أو القيم
ومواثيق السلوك واملبادئ املتعلقة باألداء
االقتصادي والبيئي واالجتماعي.

22

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

4.9

اإلجراءات التي تقوم بها اجلهة اإلشرافية العليا
لإلشراف على حتديد هوية املؤسسة وإدارة األداء
االقتصادي والبيئي واالجتماعي.

 31إىل 38

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

عمليات تقييم أداء اجلهة اإلشرافية العليا وال
سيما فيما يتعلق باألداء االقتصادي والبيئي
واالجتماعي.

 31إىل 38

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

بيان إن كانت املؤسسة تتبنى أسلوب أو مبدأ
االحتياط وكيف تتبناه.

 31إىل 38

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

3.1

الفرتة التي يغطيها التقرير بالنسبة للمعلومات
التي يوفرها.

18

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

3.2

تاريخ أحدث تقرير سابق.

18

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

3.3

دورة إعداد التقارير.

18

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

3.4

نقطة االتصال لتوجيه األسئلة املتعلقة بالتقرير
أو حمتوياته

18

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

3.5

عملية حتديد حمتوى التقرير.

 18و 61

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

3.6

حدود التقرير.

18

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

3.7

ذكر أي قيود على نطاق التقرير أو حدوده.

18

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

4.10

3.8

أساس املعلومات اخلاصة باملشروعات املشرتكة
والشركات التابعة وغريها.

18

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

4.11

النمو واالستدامة

الصفحة /
اإلجابة املباشرة
18

هيكل حوكمة املؤسسة.

معامالت التقرير

البيانات التي يتم اإلفصاح عنها يف اللمحة املوجزة عن املؤسسة
الصفحة /
اإلجابة املباشرة

احملتوى
ما يتم تطويره خارجيًا من املراسيم أو املبادئ
االقتصادية والبيئية واالجتماعية أو املبادرات
األخرى التي تشرتك فيها املؤسسة أو تعززها.

مستوى اإلفصاح

 31إىل 38

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

ال عضويات من
هذا النوع

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

البيانات التي يتم اإلفصاح عنها يف اللمحة املوجزة عن املؤسسة
القسم
السادس

السابع

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

االقتصادي

املعلومات املتعلقة بأسلوب اإلدارة -
االقتصادية.

البيئة

املعلومات املتعلقة بأسلوب اإلدارة -البيئة.

 31إىل 38
و  82إىل 93

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

ممارسات
العمل

املعلومات املتعلقة بأسلوب اإلدارة  -ممارسات
العمل.

 31إىل 38
و  69إىل 79

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

إجراءات تعيني السكان احملليني ونسبة اإلدارة
العليا املعينني من اجملتمع احمللي يف مواقع
العمل املهمة.

74

التاسع

فهم ووصف اآلثار االقتصادية غري املباشرة ،وكذلك
مداها.

مستوى اإلفصاح
مت اإلفصاح عنه
بالكامل
مت اإلفصاح عنه
بالكامل

 46إىل 59

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

 46إىل 59

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

املؤشرات البيئية

الثاين

الثالث

املواد املستخدمة باحلجم أو الوزن.
النسبة املئوية للمواد املستخدمة يف اإلنتاج
وهي يف الوقت نفسه مواد مت تدويرها.
االستهالك املباشر للطاقة حسب املصدر
األساسي.

مت اإلفصاح عنه
ال مواد خام
مؤسسة خدمية بالكامل
مل يتم اإلفصاح
عنه

-

ال يوجد مصدر
مت اإلفصاح عنه
طاقة أويل
وإمنا فقط مصدر بالكامل
طاقة مستأجر
90

مت اإلفصاح عنه
بالكامل
مت اإلفصاح عنه
بالكامل

حقوق
اإلنسان

املعلومات املتعلقة بأسلوب اإلدارة  -حقوق
اإلنسان.

 31إىل 38
و  69إىل 79

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

الرابع

االستهالك غري املباشر للطاقة حسب املصدر
األساسي.

اجملتمع

املعلومات املتعلقة بأسلوب اإلدارة -اجملتمع.

 31إىل 38
و  82إىل 93

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

اخلامس

الطاقة التي مت توفريها جراء حتسني ممارسات
احملافظة على الطاقة وكفاءة استخدامها.

90

املسؤولية
عن
املنتجات

املعلومات املتعلقة بأسلوب اإلدارة  -العالقات
العامة.

 31إىل 38
و  62إىل 67

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

السادس

مبادرات توفري منتجات وخدمات تتميز بكفاءة
استخدام الطاقة أو تعتمد على الطاقة
املتجددة ،ومعدالت االنخفاض يف متطلبات
الطاقة نتيجة لهذه املبادرات.

90

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

السابع

مبادرات احلد من االستهالك غري املباشر
ومعدالت اخلفض التي مت حتقيقها.

90

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

مؤشرات األداء
االقتصادية

4.7

سياسة وممارسات ونسب اإلنفاق على املوردين
احملليني يف مواقع العمل املهمة.

66

الثامن

أسلوب اإلدارة
 31إىل 38
و  46إىل 59

احملتوى

تطوير وتأثري استثمارات البنية التحتية واخلدمات
التي يتم توفريها ملصلحة اجلمهور العام يف
املقام األول.

األول
مت اإلفصاح عنه
بالكامل

الصفحة /
اإلجابة املباشرة

مت اإلفصاح عنه
بالكامل
األول

القيمة االقتصادية املباشرة التي يتم توليدها
وتوزيعها ،مبا يف ذلك اإليرادات وتكاليف التشغيل
وتعويضات املوظفني والتربعات وغريها من
االستثمارات اجملتمعية واألرباح احملتجزة
واملبالغ املسددة إىل مزودي رؤوس األموال
واحلكومات.

الثاين

العواقب املالية وغريها من اخملاطر والفرص
التي تسنح ألنشطة املؤسسة بسبب التغري يف
املناخ الذي تعمل به

الثالث

الوفاء بالتزامات املؤسسة املعرفة يف خطة
الفائدة اخلاصة بها.

الرابع

املساعدة املالية املهمة التي حتصل عليها من
احلكومة.

اخلامس

مدى نسب األجر القياسي عند االنضمام إىل
املؤسسة مقارنة باحلد األدنى احمللي لألجر يف
مواقع العمل املهمة.

 46إىل 59
باعتبارنا مؤسسة
مل يتم اإلفصاح
حكومية احتادية
عنه
فإننا ال ندفع أي
ضرائب

-

مل يتم اإلفصاح
عنه

-

مل يتم اإلفصاح
عنه

ال يوجد مساعدة
مالية من
احلكومة
 49إىل 74

90

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

الثامن

إجمايل كمية املياه املسحوبة حسب املصدر.

التاسع

مصادر املياه التي تتأثر بدرجة مهمة بسحب
املياه.

مت اإلفصاح عنه
مياه مشرتاة فقط
بالكامل

النسبة املئوية واحلجم الكلي للمياه التي مت
تدويرها وإعادة استخدامها.

مل يتم اإلفصاح
عنه

العاشر

احلادي
عشر

التوطني وحجم األرض اململوكة واملؤجرة يف
املناطق احملمية أو حولها ولها قيمة كبرية
بالنسبة للتنوع األحيائي خارج املناطق احملمية.

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

الثاين
عشر

وصف اآلثار املهمة لألنشطة واملنتجات
واخلدمات على التنوع األحيائي يف املناطق
املهمة واملناطق التي لها قيمة كبرية بالنسبة
للتنوع األحيائي خارج املناطق احملمية.

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

الثالث
عشر

املواطن الطبيعية التي مت حمايتها أو
استعادتها.

-

ليست هناك أراض
مملوكة من هذا
مت اإلفصاح عنه
النوع وال أراض
بالكامل
مستأجرة أو تتم
إدارتها
ال أثر من هذا
النوع

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

ال إجراء من هذا
النوع

مت اإلفصاح عنه
بالكامل
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البيانات التي يتم اإلفصاح عنها يف اللمحة املوجزة عن املؤسسة

البيانات التي يتم اإلفصاح عنها يف اللمحة املوجزة عن املؤسسة
الصفحة /
اإلجابة املباشرة

مستوى اإلفصاح

ال إجراء من هذا
النوع

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

اخلامس
عشر

عدد األنواع املدرجة ضمن فئات ومعايري القائمة
احلمراء لالحتاد الدويل لصون الطبيعة واملوارد
الطبيعية واألنواع املدرجة على القائمة الوطنية
للمحافظة على البيئة ،ولها مواطن طبيعية يف
مناطق تتأثر بعمليات املؤسسة.

ال مناطق أو
عمليات من هذا
النوع

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

السادس
عشر

إجمايل االنبعاثات املباشرة وغري املباشرة لغازات
الدفيئة حسب الوزن.

-

مل يتم اإلفصاح
عنه

السابع
عشر

االنبعاثات األخرى غري املباشرة واملتعلقة
بالدفيئة حسب الوزن.

-

مل يتم اإلفصاح
عنه

الثامن
عشر

مبادرات احلد من انبعاثات الدفيئة ومعدالت
اخلفض التي مت حتقيقها.

 82و 93

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

التاسع
عشر

انبعاثات املواد املضرة باألوزون حسب الوزن.

-

مل يتم اإلفصاح
عنه

العشرون

انبعاثات أكاسيد النرتوجني والكربيت وغريها من
االنبعاثات الهوائية املهمة حسب النوع والوزن.

-

مل يتم اإلفصاح
عنه

احلادي
والعشرون

إجمايل كميات املياه املنصرفة حسب اجلودة
والوجهة.

-

مل يتم اإلفصاح
عنه

الثاين
والعشرون

الوزن اإلجمايل للنفايات حسب النوع وطريقة
التصرف فيها.

-

مل يتم اإلفصاح
عنه

الثالث
والعشرون

إجمايل عدد حوادث االنسكاب املهمة وكمياتها.

-

مل يتم اإلفصاح
عنه

الرابع
والعشرون

وزن النفايات املنقولة أو املصدرة أو املستوردة
أو املعاجلة والتي تعترب خطرة طبقًا لشروط
املالحق األول والثاين والثالث والسابع من اتفاقية
بازل والنسبة املئوية للنفايات املنقولة التي يتم
شحنها دوليًا.

ليس لدينا أي
نفايات خطرية

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

اخلامس
والعشرون

هوية وحجم وحالة حماية التجمعات املائية
واملواطن الطبيعية املرتبطة بها وقيمتها للتنوع
األحيائي والتي تتأثر بدرجة مهمة بالكميات
املنصرفة من املياه ومياه الصرف اخلاصة
باملؤسسة التي يتعلق بها التقرير.

ليست هناك مياه
صرف ناجمة عن
عملياتنا

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

السادس
والعشرون

مبادرات احلد من اآلثار البيئية للمنتجات
واخلدمات ومدى تخفيف هذه اآلثار.

 82و 93

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

السابع
والعشرون

النسبة املئوية للمنتجات املباعة ومواد تعبئتها
املستصلحة حسب الفئة.

ليس هناك منتج مت اإلفصاح عنه
أو عمليات تعبئة بالكامل

الثامن
والعشرون

القيمة النقدية للغرامات املهمة والعدد الكلي
للعقوبات غري النقدية لعد االلتزام بالقوانني
واللوائح البيئية.

ليست هناك
غرامات من هذا
النوع

احملتوى

القسم

االسرتاتيجيات واإلجراءات احلالية واخلطط
الرابع عشر املستقبلية إلدارة العوامل املؤثرة يف التنوع
األحيائي.

98

النمو واالستدامة

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

القسم

احملتوى

الصفحة /
اإلجابة املباشرة

مستوى اإلفصاح

التاسع
والعشرون

اآلثار البيئية املهمة لنقل املنتجات وغريها
من البضائع واملواد املستخدمة يف عمليات
املؤسسات واملوظفون القائمون بنقلها.

-

مل يتم اإلفصاح
عنه

الثالثون

إجمايل مصروفات واستثمارات حماية البيئة
حسب النوع.

 82و 93

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

املؤشرات االجتماعية

76

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

75

مت اإلفصاح عنه
بالكامل
مت اإلفصاح عنه
بالكامل

األول

العدد الكلي للقوى العاملة حسب الفئة
الوظيفية وطبيعة التوظيف واملنطقة.

الثاين

العدد الكلي ومعدل مغادرة املوظفني
للمؤسسة حسب الفئة العمرية والنوع واملنطقة.

الثالث

الفوائد التي يتم توفريها للموظفني املعينني
بدوام كامل وال يتم توفريها للمعينني بصفة مؤقتة
أو بدوام جزئي ،حسب العمليات املهمة.

 69إىل 79

اخلامس
عشر

معدالت عودة املوظفني للعمل باملؤسسة وبقائهم
بها بعد إجازة األمومة أو األسرة ،حسب النوع.

 69إىل 79

الرابع

ال يوجد يف دولة
النسبة املئوية للموظفني الذين تشملهم اتفاقيات اإلمارات اتفاقيات مت اإلفصاح عنه
بالكامل
مفاوضات
املفاوضات اجلماعية.
جماعية

اخلامس

القسم

الثاين
عشر

الثالث
عشر

ممارسات العمل والعمل الالئق

أدنى فرتة أو فرتات إشعار قبل تنفيذ التغيريات
املهمة ،مبا يف ذلك إن كانت هذه الفرتات تنص
عليها االتفاقيات اجلماعية أم ال.

البيانات التي يتم اإلفصاح عنها يف اللمحة املوجزة عن املؤسسة

 69إىل 79

 69إىل 79

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

احلادي
عشر

األول

النسبة املئوية والعدد الكلي لالتفاقيات
االستثمارية املهمة التي تتضمن مواد حول
حقوق اإلنسان أو مت فحصها والتحقق منها
بخصوص مراعاتها حلقوق اإلنسان.
النسبة املئوية للموردين واملقاولني املهمني
الذين مت فحصهم من حيث مراعاتهم حلقوق
اإلنسان واإلجراءات التي مت اتخاذها حيال ذلك.

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

التاسع

الرابع

العدد الكلي حلوادث التمييز واإلجراءات التي
اتخذت حيالها.

ليس هناك
حوادث من هذا
النوع

اخلامس

العمليات التي مت التعرف على أن احلق يف
ممارسة حرية التنظيم النقابي وإبرام الصفقات
اجلماعية قد تتعرض خملاطر مهمة فيها
واإلجراءات التي اتخذت لدعم هذه احلقوق.

ال يوجد يف دولة
اإلمارات اتفاقيات مت اإلفصاح عنه
بالكامل
مفاوضات
جماعية

مل يتم اإلفصاح
عنه

السادس

العمليات التي مت التعرف على أنها متثل
خماطر كبرية فيما يتعلق بحاالت عمل األطفال
واإلجراءات التي مت اتخاذها للمساهمة يف
القضاء على عمل األطفال.

 69إىل 79

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

السابع

العمليات التي مت التعرف على أنها متثل خماطر
كبرية فيما يتعلق بحاالت العمل القسري أو
اإلجباري ،واإلجراءات التي مت اتخاذها للمساهمة
يف القضاء على العمل القسري أو اإلجباري.

 69إىل 79

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

السادس

الثامن

النسبة املئوية ألفراد األمن الذين مت تدريبهم على
سياسات أو إجراءات املؤسسة التي تتعلق بجوانب
حقوق اإلنسان التي لها صلة بالعمليات.

75

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

السابع

السابع

معدالت اإلصابة واألمراض املهنية واأليام
الضائعة والغياب وعدد الوفيات املتعلقة بالعمل
حسب املنطقة.

الثامن

الربامج التعليمية والتدريبية وبرامج املشورة
والوقاية وضبط اخملاطر التي يتم تنفيذها
ملساعدة قوة العمل وأسرهم أو أفراد اجملتمع
بخصوص األمراض اخلطرية.

التاسع

موضوعات الصحة والسالمة التي تغطيها
االتفاقيات الرسمية مع نقابات العمال.

العاشر

متوسط عدد ساعات التدريب لكل موظف حسب
فئات املوظفني.

احلادي
عشر

برامج إدارة املهارة والتعليم املستمر مدى احلياة
والتي تدعم إمكانية توظيف املوظفني وتساعدهم
يف إدارة نهاية حياتهم املهنية.

ليس هناك نقابات مت اإلفصاح عنه
بالكامل
عمال
مت اإلفصاح عنه
بالكامل
مت اإلفصاح عنه
بالكامل

التاسع

العدد الكلي للمخالفات التي تنطوي على انتهاك
حقوق اإلنسان للسكان احملليني واإلجراءات التي
اتخذت حيال ذلك.

ليس هناك
حوادث من هذا
النوع

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

عدد التظلمات املتعلقة بحقوق اإلنسان التي مت
تقدميها والتعامل معها وحلها من خالل اآللية
الرسمية للتظلم.

العمليات التي لها آثار سلبية مهمة حمتملة أو
فعلية على اجملتمعات احمللية.

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

النسبة املئوية والعدد الكلي للعمليات التي مت
إجراء مراجعات حلقوق اإلنسان بخصوصها و/أو
دراسات لتقييم تأثريها.

األول

العاشر
75

احملتوى

طبيعة ونطاق وفاعلية أي برامج وممارسات تقيم
وتدير تأثري العمليات يف اجملتمعات احمللية ،مبا
يف ذلك الدخول إىل هذه اجملتمعات والعمل
فيها واخلروج منها.

ليس هناك ترتيبات مت اإلفصاح عنه
من هذا النوع بالكامل

ليس هناك ترتيبات مت اإلفصاح عنه
من هذا النوع بالكامل

الصفحة /
اإلجابة املباشرة
ليس هناك
حوادث من هذا
النوع

78

مستوى اإلفصاح

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

اجملتمع

الثالث

السادس

 69إىل 79

تركيب اجلهات اإلشرافية وحتليل املوظفني حسب
الفئة وفقًا للنوع واجملموعة العمرية واالنتماء
جملموعات األقليات وغري ذلك من مؤشرات التنوع.

العاشر

العدد الكلي لساعات تدريب املوظفني على
السياسات واإلجراءات التي تتعلق بجوانب حقوق
اإلنسان التي لها صلة بالعمليات ،مبا يف ذلك
النسبة املئوية للموظفني الذين مت تدريبهم.

النسبة املئوية إلجمايل قوة العمل املشرتكني يف
جلان رسمية مشرتكة بني اإلدارة والعمال وخمتصة ليس هناك ترتيبات مت اإلفصاح عنه
بالصحة والسالمة ويساعدون يف متابعة برامج
من هذا النوع بالكامل
الصحة والسالمة وتقدمي املشورة بشأنها.

75

النسبة املئوية للموظفني الذين يتم تقييم أدائهم
وتطورهم املهني بصفة دورية.

 69إىل 79
جميع املوظفني
يتم تقييم أدائهم مت اإلفصاح عنه
بصورة منتظمة بالكامل
شبه سنوية
وسنوية

القسم

حقوق اإلنسان

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

شهر إشعار هي مت اإلفصاح عنه
املدة املطلوبة بالكامل

 69إىل 79

احملتوى

نسبة الراتب األساسي للذكور إىل نسبة الراتب
الرابع عشر
األساسي لإلناث ،حسب فئات املوظفني.

الثاين

-

الصفحة /
اإلجابة املباشرة

مستوى اإلفصاح

البيانات التي يتم اإلفصاح عنها يف اللمحة املوجزة عن املؤسسة

الثاين

إجراءات املنع والتخفيف املطبقة يف العمليات
التي لها آثار مهمة فعلية أو حمتملة على
اجملتمعات احمللية.
النسبة املئوية والعدد الكلي لوحدات األعمال
التي مت تقييمها للتأكد من عدم وجود خماطر
تتعلق بالفساد.

مل يتم اإلفصاح
عنه

-

ليس هناك
مت اإلفصاح عنه
أنشطة تشغيلية
بالكامل
من هذا النوع
ليس هناك
مت اإلفصاح عنه
أنشطة تشغيلية
بالكامل
من هذا النوع

 32إىل 36

الثالث

النسبة املئوية للموظفني املدربني على سياسات
وإجراءات املؤسسة ملكافحة الفساد.

الرابع

اإلجراءات التي مت اتخاذها للتعامل مع حاالت
الفساد.

35

املواقف التي اتخذتها املؤسسة حيال السياسة
العامة واملشاركة يف تطوير وتأييد السياسة
العامة.

-

القيمة اإلجمالية للمساهمات النقدية والعينية
املقدمة لألحزاب السياسية والسياسيني
واملؤسسات ذات الصلة حسب الدولة.

-

اخلامس

الثامن

العدد الكلي لإلجراءات القانونية التي اتخذت
ضد املؤسسة جراء سلوكيات ضارة باملنافسة
أو ممارسات احتكارية أو ضد التكتالت ونتائج هذه
اإلجراءات.
القيمة النقدية للغرامات املهمة والعدد الكلي
للعقوبات غري النقدية التي مت توقيعها على
املؤسسة لعدم التزامها بالقوانني واللوائح.

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

35

مت اإلفصاح عنه
بالكامل
مت اإلفصاح عنه
بالكامل
مل يتم اإلفصاح
عنه

مل يتم اإلفصاح
عنه

ليس هناك
إجراءات قانونية مت اإلفصاح عنه
أو حاالت من هذا بالكامل
النوع

ال غرامات من هذا مت اإلفصاح عنه
بالكامل
النوع
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البيانات التي يتم اإلفصاح عنها يف اللمحة املوجزة عن املؤسسة
احملتوى

القسم

الصفحة /
اإلجابة املباشرة

مستوى اإلفصاح

املسؤولية عن املنتجات

األول

مراحل دورة احلياة التي يتم فيها تقييم تأثري
املنتجات واخلدمات على الصحة والسالمة
لتحسينها ،والنسبة املئوية لفئات املنتجات
واخلدمات املهمة التي تخضع لهذه اإلجراءات.

-

مل يتم اإلفصاح
عنه

الثاين

العدد الكلي حلاالت عدم االلتزام باللوائح
واملواثيق التطوعية التي تتعلق بتأثري املنتجات
واخلدمات على الصحة والسالمة أثناء دورة
حياتها حسب نوع نتائج هذه احلاالت.

ليس هناك
حوادث من هذا
النوع

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

الثالث

نوع املعلومات املطلوبة عن املنتجات
واخلدمات والنسبة املئوية للمنتجات واخلدمات
املهمة اخلاضعة لهذه املتطلبات املعلوماتية.

-

مل يتم اإلفصاح
عنه

الرابع

العدد الكلي حلاالت عدم االلتزام باللوائح
واملواثيق التطوعية التي تتعلق باملعلومات
املتعلقة باملنتجات واخلدمات وبطاقات
التعريف ،حسب نوع نتائج هذه احلاالت.

ليس هناك
حوادث من هذا
النوع

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

اخلامس

املمارسات املتعلقة برضا العمالء ،مبا يف
ذلك نتائج دراسات استقصاء مستويات رضا
املتعاملني.

64

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

السادس

برامج االلتزام بالقوانني واملعايري واملواثيق
التطوعية التي تتعلق باالتصاالت التسويقية،
مبا يف ذلك الربامج اإلعالنية والرتويجية وبرامج
الرعاية.

-

مل يتم اإلفصاح
عنه

السابع

العدد الكلي حلاالت عدم االلتزام باللوائح
واملواثيق التطوعية التي تتعلق باالتصاالت
التسويقية ،مبا يف ذلك الربامج اإلعالنية
والرتويجية وبرامج الرعاية ،حسب نوع نتائج هذه
احلاالت.

ليس هناك
حوادث من هذا
النوع

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

الثامن

العدد الكلي للشكاوى التي مت إثبات جديتها
وتتعلق بانتهاك خصوصية املتعاملني وخسارة
بياناتهم.

ليس هناك
شكاوى من هذا
النوع

مت اإلفصاح عنه
بالكامل

التاسع

القيمة النقدية للغرامات املهمة لعدم االلتزام
بالقوانني واللوائح املتعلقة بتوفري واستخدام
املنتجات واخلدمات.

ليس هناك
غرامات من هذا
النوع

مت اإلفصاح عنه
بالكامل
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 استراتيجية األعمال ونظم الحوكمة.. مواصالت اإلمارات: 1 باب

Ghalilah
Al-Rams

Ras Al-Khaima branch
Al-Dhait
Umm Al-Quwain
Ajman branch

Al-Jurf
Khor Fakkan
Al-Fujairah

Al-Azrra
Sharjah branch

Al-Dhaid

Dubai branch

Al-Heil

Al-Gharayen

HQ (Al-Rumoul)
Al-Qusais
Al-Quoz

Dibba

Central area branch

Warsan

Easter coast branch

Kalbaa

Masfut

Abu Dhabi branch
Al-Shahama
Al-Foah
Musaffah 1
Musaffah 2

Al-Rwais
HQ

Baniyas

Al-Saad
Mezyad

Al-Ain branch

Western Area branch
Zayed Madinat

Branches
Stations
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