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باب  : 1استراتيجية استثمارية متجددة

كلمة
رئيس مجلس اإلدارة
يطيب لنا أن نضع بني أيديكم “التقرير السنوي ملواصالت اإلمارات  ،”2014والذي يعكس مدى
التقدم والنمو الذي حققته املؤسسة يف مسريتها لبلوغ رؤيتها املتمثلة يف حتقيق الريادة
والتميز يف املواصالت واخلدمات املستدامة ،والعمل على أداء رسالتها الطموحة بالوصول
إىل أعلى مستويات الرفاهية والراحة للشركاء والعمالء من املؤسسات واألفراد.
إن سعينا لتجسيد هذه الــرؤى والطموحات بشكل عملي على أرض الواقع ،يتجلى بوضوح
يف ثنايا هذا التقرير النوعي ،كونه يضم بني دفتيه خالصة جهد خملص ودقيق بذلته اإلدارة
العليا باملؤسسة وفريق عمل منسجم ومتنوع من املوارد البشرية املبدعة التي تتسم بالطاقة
اإليجابية واألداء املبتكر ،وتؤمن بضرورة توظيف خــرات املاضي وإمكانات احلاضر لصنع
املستقبل ،منطلقني يف ذلك من توجيهات وتطلعات حكومتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه اهلل -ومتابعة أخيه صاحب السمو الشيخ
حممد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس جملس الوزراء حاكم دبي -رعاه اهلل.-
لقد آثرنا أن يكون هذا التقرير موافقًا لألطر واملبادئ اجلديدة للمبادرة العاملية إلعداد التقارير،
ليمنح بعدًا أكرب يف أفضل املمارسات املطبقة يف جوانب اإلفصاح ومبادئ الشفافية أمام
شركائنا وعمالئنا وقرائنا الكرام ،وبالتايل فإن ما يحويه من معلومات وبيانات وأرقام ،هو مبثابة
مؤشرات ذات داللة مهمة وواضحة عن حجم العمل الذي بذلته مواصالت اإلمارات خالل 2014
وال تزال على صعيد خدمات النقل املتعدد وأنشطة الصيانة والتأجري واخلدمات التكميلية
والتسويقية وفق معايري األمن والسالمة املهنية واالستدامة البيئية.
وإذ أوجه شكري إىل فريق العمل باملؤسسة وإداراتها ومراكز أعمالها ووحداتها وفروعها على
ما حتقق من أداء نوعي ومنو الفت يف اإليــرادات والنتائج ،فإن ثقتنا بالغة يف قدرتها على
املضي إىل األمام بخطوات أكرث جناحًا واستجابة ملتطلبات السوق والعمالء ،وأكرث مواكبة
لتطور اخلدمات احلكومية التي أصبحت ذكية ومبتكرة وقادرة على الظفر ليس برضا العمالء
فقط وإمنا صنع سعادتهم ورفاهيتهم أينما كانوا وعلى مدار الساعة.

معالي المهندس

حسين بن إبراهيم الحمادي

واهلل املوفق.

وزير التربية والتعليم
رئيس جملس إدارة مواصالت اإلمارات
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كلمة
المـديـــر العـــــام
إنــه ملــن دواع ــي الــســرور والفخر أن أقــدم لكم التقرير السنوي الثالث
لـ»مواصالت اإلمارات» ،والذي يرصد أهم نتائجها على صعيدي األداء
واالستدامة لعام  .2014وقد مت تطويره هذا العام وفقًا لألطر واملبادئ
اجلديدة للمبادرة العاملية إلعداد التقارير « ،»G4 -GRIكخطوة متقدمة
على ما مت إجنازه يف تقرير العام املاضي.
ووفقًا ألعلى معايري اإلفصاح ودرجــات الشفافية؛ يرتجم هذا التقرير
حرص املؤسسة على إشراك الفئات املعنية وذات العالقة معلوماتها
ونتائجها األساسية ومــا حققته مــن منــو وتــقــدم يف نتائج األنشطة
واألعمال ومن توسع يف قاعدة الشركاء واملتعاملني ،استمرارًا ملسرية
اإلجناز التي بدأتها املؤسسة منذ انطالقتها يف عام 1981م ،وإىل اآلن.
وعلى غرار العام املاضي ،وبدعم من قيادتنا الرشيدة برئاسة صاحب
السمو الشيخ خليفة بــن زايــد آل نهيان رئيس الــدولــة –حفظه اهلل–،
ومتابعة أخيه صاحب السمو الشيخ حممد بن راشــد آل مكتوم نائب
رئيس الدولة رئيس جملس الوزراء حاكم دبي –رعاه اهلل– ،فقد استمرت
مواصالت اإلمارات ،بجميع دوائرها ومراكز ووحدات أعمالها ،يف حتقيق
النتائج املتميزة ومستهدفاتها املعتمدة خالل عام  .2014فقد شهدت
املؤسسة تسجيل نتائج مالية قياسية ،عرب حتقيق إيرادات بلغت  1.8مليار
درهم وبعائد على رأس املال وصل إىل  ،%44مع ارتفاع األرباح الصافية
إىل  131مليون درهم ،فيما بلغ إجمايل أصول املؤسسة  2.3مليار درهم،

سعادة  /محمد عبد اهلل الجرمن

فيما بلغ إجمايل أسطول مركباتها العاملة  16,700مركبة متنوعة ،األمر
الذي يعترب خطوة مهمة على الطريق الصحيح يف مسرية املؤسسة.
ونعزو هذا النمو املتواصل يف اإليرادات السنوية املتحققة إىل زيادة
حصتها السوقية يف قطاعات أعمالها الرئيسة ،ومتكنها من الظفر
بباقة نوعية من العقود اجلديدة والنجاح يف استقطاب نخبة مهمة
من العمالء اجلدد ،إىل جانب تعزيز األعمال القائمة حاليًا مع العمالء

السابقني ،عالوة على استحداث خدمات جديدة.
ً
ً
عميال رئيسيًا ،كما
عميال منهم 430
حيث بلغ عدد عمالء املؤسسة 830
تضمنت قاعدة عمالئنا  296جهة حكومية على الصعيدين االحتادي
ً
فضال عــن طيف واســع مــن الشركات الوطنية ومؤسسات
واحملــلــي،
القطاع اخلــاص يف الــدولــة ،ممن وضــع ثقته يف منظومة خدماتنا
املتنوعة واملتكاملة يف جماالت املواصالت املدرسية والنقل والتأجري
واخلدمات الفنية واللوجستية.
وشهد عام  2014إطالق اخلطة االستثمارية اجلديدة لألعوام (-2014
 ،)2016وبإجمايل استثمارات رأسمالية قدرها  1.4مليار درهم ،فيما تركزت
أهم أهداف هذه اخلطة على  5فرص استثمارية جديدة يف قطاعات
النقل والتأجري واخلدمات الفنية واللوجستية ،مع استهداف دعم مراكز
ووحدات األعمال احلالية.
وعلى صعيد خطتنا االسرتاتيجية خالل  ،2014املعتمدة من جملس
الوزراء املوقر ،فقد متكنت املؤسسة من حتقيق مؤشرات أهداف اخلطة
بنسبة .%97
وتستند مواصالت اإلمارات يف تنفيذ جميع هذه اخلطط اخملتلفة إىل
فلسفة قائمة على تنويع األعمال ،واالستثمار يف املشاريع املستدامة،
وتبني التطورات التقنية ،باإلضافة إىل االهتمام بالعنصر البشري؛
لضمان الوصول إىل هذه النتائج االقتصادية املتميزة.
ويف جانب التنظيم املؤسسي؛ أصدرت املؤسسة  231قرارًا تنظيميًا
خالل  2014تعلقت مبجاالت اخلدمات والعمليات التشغيلية للمؤسسة،
وركزت على تطوير األنظمة للوحدات الفنية واإلدارية واعتماد سياسات
جديدة وتشكيل بعض اللجان وإعادة هيكلة جلان أخرى ،كما ارتبطت بفرق
العمل املشكلة لوضع خطط العمليات واالسرتاتيجيات والسياسات
التوجيهية إزاء إجراءات العمل اجلديدة ،باإلضافة إىل إصدار واعتماد

املدير العام  -مواصالت اإلمارات
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باب  : 1استراتيجية استثمارية متجددة

حمسنة ،وتعزيز أنظمة االحرتافية واحلوكمة املؤسسية
منهجيات
ّ
واملمارسات املتعلقة مبجاالت التوظيف واحملاسبة والرقابة وجودة
اخلدمات والشفافية والنزاهة عرب جميع اإلجراءات والعمليات.
وضمن هذا السياق ،حرصت املؤسسة على تفعيل التواصل مع العمالء
وبناء وتطوير أفضل العالقات معهم والوقوف ً
أوال بأول على احتياجاتهم
وتوقعاتهم .فقد نفذ فريق العالقات االسرتاتيجية خالل العام املاضي
ً
فضال عن املشاركة يف خمتلف املناسبات
 94زيارة إىل الشركاء والعمالء،
واللقاءات مع العديد من الشركاء واملتعاملني يف القطاعات اخملتلفة،
إىل جانب إبرام  18اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون مع عمالئنا ،مبا
ميكننا من توسيع االستفادة املتبادلة من اخلربات واإلمكانات املشرتكة
للدخول يف مشاريع جديدة وإطــاق مــبــادرات نوعية لصالح التنمية
االقتصادية يف الدولة.
ويف قطاع النقل املدرسي ،بلغ عدد طلبة املدارس املنقولني عرب خدمة
املواصالت املدرسية مع نهاية العام املاضي  218,500طالب وطالبة
يف املــدارس احلكومية واخلــاصــة ،وبواسطة  4,658حافلة ،تتضمن
 255,000مقعد ،ومت تخصيص  4,434سائقًا ،و 4,713مشرفًا ومشرفة
نقل وسالمة لتويل مهام إدارة هذه احلافالت املدرسية واإلشراف على
الطلبة فيها ،وقطعت هذه احلافالت يف رحالتها املدرسية خالل العام
املاضي مسافة  95,4مليون كيلومرت ،لنقل الطلبة إىل  673مدرسة
حكومية و 35مدرسة خاصة يف الدولة.
ومن أهم احملطات النوعية يف خدماتنا يف العام املاضي ،االنتقال
مبشاريعنا إىل املستوى اخلليجي ،من خــال تقدمي خدمات النقل
املدرسي يف اململكة العربية السعودية لنحو  115ألف طالب وطالبة
يف منطقتي الشرقية وتــبــوك ،وذل ــك مــن خــال الــشــركــة السعودية
اإلماراتية للنقل املتكامل «سيتكو» وبالتحالف مع الشركة السعودية
للنقل اجلماعي «سابتكو» ،وقد حقق املشروع يف عامه األول جناحًا
الفتًا مينحنا الفرصة للظفر بعقود جديدة لتقدمي اخلدمة يف مناطق
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أخرى من اململكة.
ومتكنت املؤسسة خالل العام املاضي من استثمار ما حققته من جناح
يف قطاعات اخلدمات القائمة البالغة  38خدمة ،للتوسع يف نطاق
خدماتها ،ومن ذلك مشروع الفحص الفني يف الفجرية ،ومشروع جتديد
اإلطارات يف دبي ،ومشروع تأجري املركبات الفارهة ،ومساعدة املركبات
على الطريق ،إىل جانب إطالق عدد من التطبيقات الذكية يف خدمة
مزادات املركبات املستعملة وخدمة حجز مركبات الليموزين.
وعلى صعيد مواقع ومراكز تقدمي اخلدمة ،فقد بلغ إجمايل مواقع
املؤسسة  41موقعًا تخدم قطاعات العمل اخملتلفة يف املشاريع
مبنى ومرفقًا يف جمال
القائمة أو اجلــديــدة .كما قمنا بتطوير 13
ً
اخلدمات اإلداريــة والفنية وخدمات املتعاملني ،إىل جانب استحداث
مركز مواصالت اإلمارات للتدريب.
واستمرت مواصالت اإلمارات يف تطوير العالقة املتبادلة مع املوظفني
والشركاء واملوردين واجملتمع ،فعلى صعيد املــوارد البشرية ،ارتفع
عدد موظفينا بنسبة  %21ليصل إىل  17,252موظفًا وموظفة ،منهم
 10,000سائق و 2,000فني ،وقــد ساهمت أســرة مــواصــات اإلم ــارات
خالل العام املاضي بدور حموري ومهم يف حتقيق أهداف املؤسسة
وجناحاتها ورسم إجنازاتها اخملتلفة.
كما مضت املؤسسة يف تطوير وحتفيز كوادرها الوظيفية ،حيث مت
تبني «االحرتافية يف األداء» شعارًا ألنشطتها وخدماتها خالل عام
 ،2014بهدف متابعة مسرية التفوق والتميز يف املؤسسة وتقدمي أعلى
مستويات اجلودة يف اخلدمات املقدمة ،وعملنا على حتسني نوعية
وفاعلية برامج التدريب وزيــادة عددها ،حيث مت توفري  131ألف ساعة
تدريبية للسائقني واملشرفني ،وتخريج  12موظفًا وموظفة يف برنامج
قيادات املستقبل.
وكان لنشر ثقافة اإلبــداع واالبتكار بني املوظفني حيز كبري من اهتمام
املؤسسة ،حيث مت إجناز العديد من الربامج واألنظمة واللوائح التي

تصب يف هــذا اجلانب وتسهم يف بناء بيئة وظيفية مبدعة ومبتكرة
وحمفزة ،ومن ذلك إطالق دوري املبدعني ،وتطوير برنامج أفكار القرتاحات
املوظفني ،واالستمرار يف برنامج جنوم لتصنيف الوحدات اإلدارية ،إىل
جانب برامج التحفيز والتشجيع اخملتلفة.
وأثمرت هذه اجلهود عن فوز مواصالت اإلمــارات باملركز التاسع ضمن
أفضل  25بيئة عمل على مستوى آسيا ،كما بلغت نسبة رضا املوظفني
 %77خالل العام املاضي.
وإىل جانب تطوير مراكز خدمة املتعاملني ،فقد مت عقد ملتقيات خاصة
للعميل املتميز ،وأطلقنا مؤشر قياس سعادة املتعاملني يف عدد من
مراكز اخلدمة ،فيما بلغ رضا املتعاملني عن خدماتنا نسبة .%83.3
وأمــا املــوردون ،فانطالقًا من أهمية هذا القطاع كشريك اسرتاتيجي
لدعم وإسناد خدمات املؤسسة ،وطرح املشاريع املشرتكة معهم ،مت
إبرام جمموعة مذكرات تفاهم متهيدًا لتنفيذ مبادرات وأنشطة ومشاريع
استثمارية مشرتكة ،كما قمنا بإطالق جائزة املــورد املتميز ،وميثاق
ً
ً
شامال للموردين ،حيث بلغ معدل رضا
ودليال إرشاديًا
أخالقيات املوردين،
املوردين خالل العام املاضي نسبة .%83.9
وشكلت السالمة أولوية رئيسية مهمة وقيمة مؤسسية أصيلة ،ضمن
اهتمامات املؤسسة وخططها املنفذة ،حيث واصلت املؤسسة سعيها
وبالتعاون مع شركائها االسرتاتيجيني وعلى رأسها وزارة الداخلية ووزارة
الرتبية والتعليم وجملس أبوظبي للتعليم لتحقيق أعلى مستويات
السالمة واألم ــان يف خدماتها املقدمة وال سيما يف قطاع النقل
املدرسي.
ومت تشكيل اللجنة الداخلية العليا يف املؤسسة للتدقيق على إجراءات
السالمة يف النقل املــدرســي ،كما باتت مواصالت اإلم ــارات أول جهة
حكومية حتصل على شهادة اآليزو يف السالمة املرورية على الطرق،
عالوة على إصــدار وتطبيق العديد من اللوائح واملنهجيات املرتبطة
بتعزيز وضمان مفهوم السالمة ،ومن ذلك حتديث وتطوير جائزة مواصالت

اإلمارات للسالمة والرتبية املرورية يف نسختها اجلديدة.
وضمن برامج وممارسات مسؤوليتها اجملتمعية ،فقد شــارك
موظفًا متطوعًا من مواصالت اإلمارات يف باقة من األنشطة والفعاليات
اجملتمعية ،ومت تخصيص  51حافلة لنقل ذوي االحتياجات اخلاصة،
و 100حافلة للفعاليات اجملتمعية ،وحازت املؤسسة على نسبة رضا
من اجملتمع بلغت .%86.5
وساهمت مشاريعنا البيئية خالل العام املاضي يف حتويل  1,226مركب ًة
للعمل بالغاز الطبيعي املضغوط ،وإعــادة جتديد  8,400من إطــارات
املركبات املستعملة ،عــاوة على فــوز مــشــروع حتويل املركبات للغاز
الطبيعي بجائزة حممد بن راشد لألداء احلكومي املتميز ،وذلك عن الفئة
الفنية (الفريق الفني) ،كذلك الظفر بعدد من اجلوائز النوعية األخرى ومنها
جائزة املسؤولية االجتماعية للمؤسسات على مستوى الشرق األوسط
وشمال إفريقيا ،وجائزة دبي للنقل املستدام للمرة السادسة على التوايل،
وجائزة عالمة غرفة دبي للمسؤولية االجتماعية للمرة الثالثة على التوايل،
وجائزة دبي التقديرية للتنمية البشرية ،وجائزة التصنيف البالتيني من
مؤسسة أفكار اململكة املتحدة ،وجائزة أفكار عربية يف دورتها التاسعة
وغريها من اجلــوائــز التي تؤكد أن االستدامة واملسؤولية اجملتمعية
راسختان ضمن املمارسات املعتمدة ملواصالت اإلمارات وتشكالن جزءًا
مهمًا من ثقافتها العامة وأدوارها الوطنية والتنموية.
ختامًا ،ومع ما حققناه من إجناز وجناح خالل العام املاضي ،فإن ما
جعلناه شعارنا يف « 2014االحرتافية يف األداء» ،انطلق من إمياننا
بأن ال حدود تقف أمام مسرية التطور واالرتقاء يف عملنا االستثماري
واملؤسسي ،وبالتايل نعيد تأكيدنا على رؤيتنا الطموحة ،وجتديد عزمنا
وتطلعاتنا يف عامنا احلايل  2015الستدامة الريادة يف جميع خدماتنا
2,065

وأنشطتنا للوصول إىل املكانة املرموقة التي يستهدفها فريق عمل
مواصالت اإلمارات للمساهمة يف خدمة دولة اإلمارات العربية املتحدة
ألن تصبح من أفضل دول العامل بحلول .2021
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لمحة عامة عن
مواصالت اإلمارات
تعريف
مؤسسة اإلمــارات العامة للنقل واخلدمات ،كما تعرف باالختصار “مواصالت
اإلمــارات”؛ هي مؤسسة احتادية عامة ،مستقلة ماليًا وإداريــا ً،أنشئت مبوجب
القانون االحتــادي رقم  17لسنة  ،1981بغرض القيام مبهام التنظيم واإلدارة
واإلشراف على خدمات النقل والصيانة وما يرتبط بهما لصالح اجلهات االحتادية
احلكومية واحمللية والقطاع اخلاص.
وعى مــدار أكرث من ثالثة عقود مضت؛ عملت مواصالت اإلمــارات على تنويع
عملياتها التشغيلية وخدماتها املقدمة خملتلف فئات املتعاملني لتشمل
الصيانة الدورية للمركبات الثقيلة وإدارة حمطات األوزان احملورية وتقدمي
خــدمــات الصيانة بأنواعها ال سيما السريعة منها ،ع ــاو ًة على اخلدمات
اللوجستية وغريها من اخلدمات التشغيلية واألعمال ذات العالقة ،ما م ّكنها
من تقدمي خيارات شاملة وخدمات متنوعة ملتعامليها الذين بلغ عددهم 830

مراكز ووحدات األعمال

دائرة النقل املدرسي
دائرة النقل والتأجري
دائرة اخلدمات الفنية
دائرة اخلدمات اللوجستية

7

خدمة رئيسية مقدمة

شركات تابعة
خدمات النقل والتأجري
اخلدمات الفنية

سبيد ترانس

اخلدمات اللوجستية

شركة اإلمارات النموذجية
لصيانة املباين

خدمات النقل املدرسي

شركة اإلمارات إلدارة املرافق

خدمات الشركات التابعة

شركة ريامة تاكسي
حتويل املركبات للعمل بالغاز

شركة اإلمارات
خلدمات احلراسة
شركة اإلمارات حللول
تكنولوجيا النقل
الشركة السعودية اإلماراتية
للنقل املتكامل (سيتكو)

خدمات تلبيس اإلطارات
وإدارة األسطول
خدمات فرعية

ً
ً
متعامال اسرتاتيجيًا.
متعامال ،منهم 430
يف عــام  2014بلغ عــدد موظفي املؤسسة  17,252موظفًا وموظف ًة ،أما
أسطولها فناهز  17,000حافلة ومركبة متنوعة ،باإلضافة إىل شبكة من مواقع
العمل ،تبدأ من املقر الرئيسي يف دبي (منطقة أم الرمول) و 41موقعًا؛ منتشرة
يف جميع أنحاء الدولة ،متوزعة جغرافيًا على إماراتها السبع خلدمة متعاملي
مبستوى يفوق توقعاتهم.
مواصالت اإلمارات وتلبية احتياجاتهم
ً

27

38

الفحص الفني
خدمات الصيانة السريعة
(بروفكس)
إصالح وتعديل الهياكل
املساعدة على الطريق
خدمات الغسيل اجلاف

16
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دائرة النقل املدرسي

مراكز ووحدات األعمال
تنوع وتكامل

18
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مركز املواصالت املدرسية احلكومية

مركز املواصالت املدرسية اخلاصة

يقدم املركز خدمات النقل املدرسي لطلبة املدارس احلكومية كافة ،يف جميع
أنحاء دولة اإلمارات.

يقدم املركز خدمات النقل املدرسي لطلبة املــدارس اخلاصة الراغبة يف
احلصول على اخلدمة وذلك عرب فروع املؤسسة التسعة املنتشرة يف جميع
أنحاء دولة اإلمارات.

مركز خدمات املدارس

مركز اخلدمات اإلعالنية

ُيعنى بتقدمي خدمات خمتلفة للمدراس احلكومية واخلاصة ،ويشمل ذلك توفري
املشرفني املؤهلني ملرافقة الطلبة املنقولني يف احلافالت املدرسية ،وتوفري
املراسالت الداخليات للمدارس ،باإلضافة إىل املساعدين اإلداريني ،وإدارة الكادر
الوظيفي املشرف على تقدمي خدمات املقاصف املدرسية.

يقدم خدمات التسويق والرتويج داخليًا للمراكز اخملتلفة ،وخارجيًا للمتعاملني
من القطاعني احلكومي واخلاص ،وذلك عرب اإلعالنات التجارية على احلافالت
املدرسية والتجارية وحافالت اجلامعات ،وميارس أنشطته يف كافة مناطق
الدولة ،كما يقدم مساحات جمانية لإلعالنات اجملتمعية.
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دائرة اخلدمات الفنية

دائرة النقل والتأجري

مركز املواصالت احلكومية

مركز سيارات اإلمارات

مركز أبوظبي للخدمات الفنية

مركز الوطنية للمزادات

يقدم خدمات النقل والتأجري للمؤسسات احلكومية االحتادية واحمللية وشبه
احلكومية ،من خالل توفري مركبات متنوعة خملتلف استخدامات هذه اجلهات
مع توفري السائقني املؤهلني.

ُيعنى بـــإدارة وتشغيل مركبات األج ــرة وتــوفــر خــدمــات املــواصــات
السياحية وتأجري السيارات ،وتتبع لهذا املركز ثالث وحدات هي :وحدة
ليموزين اإلمــارات ( )www.emirateslimo.aeالتي تقدم خدمات النقل
باملركبات الفارهة يف كافة أنحاء دولة اإلمارات ،ووحدة خدمات تأجري
السيارات ،ووحدة خدمات تاكسي مطار أبوظبي.

يتوىل توفري اخلدمات الفنية وصيانة وإصالح املركبات وإدارة الورش الفنية وكافة
اخلدمات املساندة األخرى للمتعاملني يف أبوظبي واملناطق التابعة لها.

ُيعنى بتنظيم وإدارة امل ــزادات واخلــدمــات املتعلقة ببيع املركبات
املستعملة التابعة للمؤسسة وكذلك مركبات املؤسسات أو اجلهات
احلكومية واخلاصة ،ويعقد املركز مزاداته يف كل من أبوظبي والشارقة،
باإلضافة إىل إتاحتها إلكرتونيًا لعموم املتعاملني عرب املوقع اإللكرتوين:
.www.alwataneya.ae

مركز أبوظبي للنقل والتأجري

مركز رأس اخليمة للنقل والتأجري

ُيعنى بتقدمي كافة خدمات النقل والتأجري ،ويقوم بإدارة وتشغيل خدمات النقل
اجلماعي والتأجري طويل األمد للعديد من املؤسسات وكربيات الشركات يف
أبوظبي والعني واملنطقة الغربية.

يعمل على تقدمي جمموعة من اخلدمات املتنوعة يف قطاع النقل والتأجري
بإمارة رأس اخليمة.

مركز اإلمارات للخدمات الفنية
ُيعنى بتقدمي اخلدمات الفنية واإلصــاح والصيانة الدورية يف كل من دبي،
والشارقة ،وعجمان واملنطقة الوسطى.

مركز االحتاد لتحويل املركبات للعمل بالغاز الطبيعي
مركز فني متخصص يف جمال حتويل املركبات للعمل بنظام الغاز
الطبيعي ،باإلضافة إىل تقدمي اخلــدمــات الفنية املرتبطة بصيانة
وإصالح املركبات احمل ّولة.

وحدة رأس اخليمة للخدمات الفنية
وحــدة متخصصة ُتعنى بتقدمي حزمة متنوعة من أعمال الصيانة الدورية
وإصالح احلافالت واملركبات اخلفيفة يف إمارة رأس اخليمة.

مركز اإلمارات للنقل والتأجري

مركز الساحل الشرقي للنقل والتأجري

مركز الفحص الفني

وحدة الساحل الشرقي للخدمات الفنية

ُيعنى بتقدمي كافة خدمات النقل والتأجري وإدارة وتشغيل النقل العام
لعدد من املؤسسات وكربيات الشركات يف دبــي والشارقة وعجمان
واملنطقة الوسطى.

يعمل على تقدمي جمموعة من اخلدمات املتنوعة يف قطاع النقل
والتأجري يف منطقة الساحل الشرقي مبا يف ذلك الفجرية واملنطقة
الشرقية من إمارة الشارقة.

يقدم خدمات الفحص الفني للمركبات وخدمات إدارة حمطات قياس األوزان
احملورية للمركبات الثقيلة يف كل من أبوظبي والعني واملنطقة الغربية.

وحدة متخصصة ُتعنى بتقدمي حزمة منوعة من أعمال الصيانة الدورية وإصالح
احلافالت واملركبات اخلفيفة يف إمارة الفجرية ومنطقة الساحل الشرقي.
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دائرة اخلدمات اللوجستية

مركز اإلمارات للخدمات اللوجستية

مركز تعليم القيادة

يقدم املــركــز باقة مــن اخلــدمــات تشمل خــدمــات الشحن والتخليص
اجلمركي ،وخدمات النقل الربي للمنتجات ،وخدمة تأجري شاحنات نقل
البضائع.

تقدمي خدمات تعليم قيادة املركبات اخلفيفة والشاحنات الثقيلة واحلافالت.

مركز النقل البرتويل

مركز صف السيارات وتأجري الدراجات النارية

يعمل على إدارة وتشغيل وصيانة صهاريج نقل الكربيت السائل ،وصهاريج البرتول،
وخمتلف خدمات نقل النفط والغاز للشركات احلكومية واخلاصة.

يقدم خدمات تأجري الدراجات النارية والسيارات الكهربائية ( )Golf Cartمع
السائق أو من دونه ،لصالح عدد من املتعاملني يف القطاعني احلكومي
واخلــاص ،إضافة إىل خدمة صف السيارات لقطاع الفنادق والضيافة
واملؤسسات السياحية.

 27مركزًا ووحدة أعمال ضمن

4

دوائر استثمارية
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اﻣــــﺎرات دارة اﻟـﻤﺮاﻓــــﻖ ذ.م.م
Emirates Facilities Management L.L.C

سبيد ترانس

مؤسسة مملوكة مناصفة بني مواصالت اإلمارات ومؤسسة عجمان للمواصالت العامة ،وتتوىل
إدارة وتشغيل مركبات األجرة ،باإلضافة إىل تأجري السيارات واحلافالت يف إمارة عجمان.

شركة اإلمارات
النموذجية لصيانة املباين

شركة اإلمارات النموذجية لصيانة املباين

مشروع مشرتك بني مواصالت اإلمــارات وجمموعة الغرير ،وتعنى الشركة بتقدمي اخلدمات
املرتبطة بإدارة املرافق كالنظافة والصيانة واخلدمات املعاونة األخرى.
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﳌﺘﻜﺎﻣﻞ

Saudi Emirates Integrated Transport Company

شركة اإلمارات خلدمات احلراسة

شركة اإلمارات إلدارة املرافق

ثمرة حتالف متميز بني املؤسسة وبني اتصاالت إلدارة املرافق (إحدى الشركات التابعة ملؤسسة
“اتصاالت”) ،وهي شركة متخصصة يف تقدمي خدمات املرافق.

شركة ريامة تاكسي

شركة مملوكة مناصفة بني مواصالت اإلمــارات ومؤسسة الفجرية للمواصالت ،وتقوم بإدارة
وتشغيل مركبات األجرة ،وتوفري وتأجري السيارات واحلافالت يف إمارة الفجرية.

شركة اإلمارات خلدمات احلراسة

ثمرة شراكة بني مواصالت اإلمــارات مع شركة مونديال خلدمات احلراسة يف أبوظبيُ ،تعنى
الشركة بتقدمي خدمات احلراسة األمنية العامة للشركات واملؤسسات يف القطاعني احلكومي
واخلاص على مستوى الدولة.

شركة اإلمارات حللول تكنولوجيا النقل

الشركات التابعة

وهي مشروع مشرتك مع شركة الفرسان يف أبوظبي ،ومتخصصة يف جمال حلول وأنظمة
التكنولوجيا املرتبطة بخدمات النقل واملواصالتُ ،
حيث توفر خدماتها جملموعة واسعة من
املتعاملني ،وتقدم خدمات أنظمة التتبع إلدارة النقل الربي ،وتطبيقات نظام املرور الذكي،
وأنظمة إدارة التعرفة واملسارات املرورية ،ونظم املراقبة والتعقب عن بعد.

الشركة السعودية اإلماراتية للنقل املتكامل (سيتكو)

أنشئت بالشراكة مع شركة سابتكو السعودية للنقل اجلماعي ،حيث تقدم خدماتها يف اململكة
العربية السعودية ،وينحصر نشاطها الرئيسي يف جمال املواصالت املدرسية واخلدمات ذات الصلة.
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خدمات النقل والتأجري

01
02
03
04
05
06
07
08
09

خـدمــاتنا..

تفوق توقعاتكم

26
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10

خدمات النقل والتأجري.
نقل طالب املعاهد واجلامعات.
إدارة األساطيل.
خدمات نقل املوظفني والعمال.
خدمات النقل الطبي.
تأجري املركبات الكهربائية.
تأجري الدراجات النارية.
الليموزين.
إدارة املواقف وصف املركبات.
خدمات تاكسي مطار أبوظبي.

اخلدمات الفنية

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

الصيانة الفنية.
خدمة املساعدة على الطريق على مدار الساعة.
تصنيع هياكل الشاحنات.
إصالح هياكل السيارات.
إصالح املركبات الفارهة.
تلبيس وجتديد اإلطارات.
حتويل املركبات للعمل بالغاز الطبيعي.
إدارة الورش.
بيع املركبات املستعملة.
األوزان احملورية.
الفحص الفني.
الغسيل اجلاف.
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خدمات النقل املدرسي

اخلدمات اللوجستية

خدمات الشركات التابعة

خدمات الغسيل اجلاف
)خدمات فرعية(

01
02
03
04
05
06

28

خدمات لوجستية.
نقل لوجستي.
نقل مربد.
نقل مواد خطرة.
نقل برتويل.
تعليم قيادة املركبات.
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01
02
03
04

النقل املدرسي احلكومي.
النقل املدرسي اخلاص.
توفري املشرفني واملراسلني.
اإلعالنات املتنقلة على احلافالت.

01
02
03
04
05

مركبات األجرة.
إدارة املرافق.
احلراسة واألمن.
خدمات تكنولوجيا النقل.
النقل املدرسي.

توفري خدمات الغسيل اخلارجي والتلميع جلميع أنواع
املركبات خالل مدة ترتاوح بني  15إىل  20دقيقة.
استخدام تقنية النانو.
استخدام التقنية احلديثة للتلميع.
توفري حماية طويلة األمد لطالء املركبات.
خدمة الغسيل اجلاف لتجنب حدوث األكسدة.
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خدمات تلبيس اإلطارات وإدارة األسطول

املساعدة على الطريق

إصالح الهياكل

)خدمات فرعية(

)خدمات فرعية(

)خدمات فرعية(

تلبيس اإلطارات.
خدمات اإلطارات وإصالحها.
فحص األسطول.
فحص وتقييم حالة إطارات األسطول.
عملية حتليل مؤشر القدرة.
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املساعدة على الطريق يف حاالت الطوارئ مبختلف
مناطق دولة اإلمارات.
إصالح األعطال امليكانيكية والكهربائية.
قطر وسحب املركبات.
فتح املركبة يف حالة فقدان املفتاح اخلاص بها.
شحن البطاريات.
التزويد واإلمداد بالوقود يف حاالت الطوارئ.
تبديل وإصالح اإلطارات.

جمموعة متكاملة من خدمات إصالح الهياكل.
صيانة املركبات وإصالحها يف حاالت التصادم واحلوادث.
استبدال الزجاج.
صبغ وإصالح اخلدوش.
فحص املركبات.
إصالح اإلطارات.
امليزان اإللكرتوين.
صبغ املركبات.

خدمات الصيانة السريعة (بروفكس)
)خدمات فرعية(

الفحص على الكمبيوتر وحتديد األعطال.
تصليح األعطال الكهربائية وامليكانيكية.
صيانة مكيفات املركبات.
الصيانة الوقائية.
استبدال وإصالح اإلطارات.
فحص وتبديل املكابح والزيت وحف وخراطة جميع أقراص
وأسطوانات الفرامل.
غسيل املركبات.
تلميع املركبات.
امليزان اإللكرتوين للمركبات.
سحب وقطر املركبات املعطلة على مدار الساعة.
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الرؤية والرسالة والقيم

الرؤية:
الرسالة:

القيم املؤسسية:
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التميز والريادة يف املواصالت واخلدمات املستدامة.

املساهمة يف حتقيق أعلى مستويات الرفاهية والــراحــة لشركائنا وعمالئنا من
األفراد واملؤسسات من خالل فريق من املوارد البشرية املبدعة يقدم خدمات النقل
املتعدد وأنشطة الصيانة والتأجري وإدارة املرافق واخلدمات التكميلية والتسويقية
وفق معايري األمن والسالمة والصحة املهنية والبيئية.

السالمة :نلتزم باحملافظة على األرواح واملمتلكات والبيئة باتخاذ االحتياطات
الوقائية ملنع احلوادث والتلوث واألضرار املادية والبشرية.
راق من اخلدمة التي تضمن راحة
العناية :نعمل مبصداقية للوصول إىل مستوى ٍ
املتعاملني والشركاء واملوظفني وجعلها يف قمة هــرم األولــويــات التي تغلف
منظومة اخلدمات املقدمة.
اإلبداع :نلتزم بتهيئة املناخ االيجابي الستثمار القدرات واالستعدادات واخلصائص
الشخصية للفئات املعنية من داخل وخارج املؤسسة مبا يساعدهم على حتويل
أفكارهم إىل نتائج ملموسة تدعم رؤيــة املؤسسة يف توفري بيئة مستدامة وبنية
حتتية متكاملة.
املشاركة :نلتزم بتعميق ثقافة اإلدارة باملشاركة يف التعامل بني موظفي املؤسسة
والشركاء االسرتاتيجيني وكافة الفئات املعنية وحتقيق قيمة مضافة لنتائج العمل
واخلدمات املقدمة.
التميز :نحرص على تقدمي خدمات تفوق توقعات املتعاملني وتنسجم مع أفضل
املمارسات ومعايري التميز واجلودة العاملية وحتقق بالوقت نفسه حسن االستثمار
للموارد البشرية العاملة.
الـشـفــافـيــة :نلتزم بتطبيق مــبــادئ احلوكمة املؤسسية والــوضــوح يف السلوك
واملعلومات والقرارات املعلنة بوسائل االتصال والتواصل داخل وخارج املؤسسة.
املسؤولية :ترتكز خدماتنا وقراراتنا على الرقابة الذاتية وطرح املبادرات اجملتمعية
وضمان حماية حقوق خمتلف األطراف املعنية وتعزيز ممارسات التنمية اخلضراء
مع ضمان حتقيق مستويات من الربحية املالية التي تضمن استدامة التطوير
ملنظومة خدمات املؤسسة.

األهداف االسرتاتيجية ()2016-2014

شعار املؤسسة
2014

 تطوير عمليات وخدمات املواصالت واألنشطة اللوجستية والفنية بربحية وتقنيةتفي بتوقعات املتعاملني.
 حتسني قــدرة املؤسسة التنافسية يف تسويق واستثمار منظومة املواصالتواخلدمات الفنية التكاملية التي تعزز املركز املايل.
 تعزيز املمارسات املتوافقة مع املعايري الدولية واحمللية يف السالمة واحملافظةعلى البيئة واجملتمع.
 -ضمان تقدمي كافة اخلدمات اإلدارية وفق معايري اجلودة والكفاءة والشفافية.

التزامًا من املؤسسة باملمارسة ا ُ
ملتبعة يف السنوات املاضية؛ فقد اعتمدت
مواصالت اإلمارات شعارًا لعام  2014هو “االحرتافية يف األداء” ،ويهدف هذا الشعار
املؤسسي إىل الرتكيز على جميع اخلدمات والعمليات التشغيلية والنشاطات يف
املؤسسة واالرتقاء بها وتطبيقها باحرتافية ،وذلك لضمان أن ينعكس مضمون ذلك
الشعار على النتائج واإلجنازات كافة.
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الهدف واإلطار

( G4-17و )G4-18

ميثل هذا التقرير اإلصدار الثالث من التقارير السنوية ملواصالت اإلمارات
والتي اعتمدت الشفافية منهجًا وأسلوبًا للعمل ،إذ ُيعترب التقرير امتدادًا
جلهودها يف توفري املعلومات املتعلقة مبا تقدمه املؤسسة وتبذله
على صعيد االستدامة عالو ًة على إجنازاتها يف ميادين العمل.
ويــهــدف هــذا التقرير إىل مشاركة األفــكــار وأفــضــل املــمــارســات اخلاصة
بــاجملــاالت التجارية واالستثمارية ،باإلضافة إىل جــوانــب املسؤولية
اجملتمعية للمؤسسة مع جميع اجلهات ذات العالقة ،حتت مظلة االلتزام
التام باملعايري العاملية لإلبالغ.
ويتناول هذا التقرير زمنيًا املدة منذ األول من يناير  2014وحتى  31ديسمرب
 ،2014ويشمل كافة املعلومات املتعلقة باملقر الرئيسي للمؤسسة
واإلدارات العاملة فيه باإلضافة إىل جميع الوحدات التنظيمية ومراكز
ووحدات األعمال والشركات التابعة للمؤسسة ،ويستعرض كافة املعلومات
املتعلقة باجملاالت االستثمارية والتشغيلية باإلضافة إىل اجلوانب
املتعلقة برعاية اجملتمع احمللي ودعمه واالهتمام باملوظفني ،وكذلك
الشؤون املرتبطة بالبيئة ،عرب عرض العديد من البيانات املفيدة واألرقام
املقارنة مع سنة .2013
وضمن التزام املؤسسة بتحسني جــودة تقاريرها السنوية لضمان تلبية
أحدث املعايري العاملية يف هذا الصدد ،فقد متت صياغة هذا التقرير
وفقًا حلزمة املبادئ التوجيهية  G4التي أصدرتها “املبادرة العاملية
إلعــداد التقارير” ( ،)GRIحيث متت إضافة فهرس خــاص مبؤشر مبادرة
اإلبالغ العاملية يف نهاية التقرير ،وقد مت حتديد املسائل اجلوهرية الواردة
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فيه وترتيبها بنا ًء على اآلثار االقتصادية والبيئية واالجتماعية الناجمة عن
خمتلف أنشطة مواصالت اإلمارات ،وذلك بعد االطالع على آراء ومالحظات
الفئات املعنية ،إذ مت حتديد تلك املسائل ووضعها ضمن سلم األولويات
ومفصل يف هذا التقرير.
كما مت شرحها بشكل كامل
ّ
وعالو ًة على ما ورد؛ فقد مت اعتماد آلية داخلية شاملة لضمان اجلودة
واالعتمادية ،إىل جانب التحقق من التقرير بشكل مستقل من قبل
“املبادرة العاملية إلعداد التقارير” يف أمسرتدام وذلك للتأكد من تلبيته
للمعايري املعتمدة.
لالستفسار أو التعليق:
www.et.gov.ae
info@et.ae
5757 Dubai, U.A.E.
)الرقم اجملاين( 8006006
Emiratestransport
/EmiratesTransport.ae
@EmiratesTrans
emirates-transport
emiratestrans
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% 100

املؤسسة مملوكة حلكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة.

باألرقام

1,881,000,000
درهم صايف األرباح.
131,000,000
 % 44نسبة العائد على رأس املال
 2,307,000,000درهم إماراتي إجمايل أصول املؤسسة.
 749,000,00درهم إماراتي قيمة مشرتيات املؤسسة
 % 63.3نسبة املعدل العام للتوطني.
قدم فيها خدمات املؤسسة يف خمتلف أنحاء اإلمارات.
 41موقعًا ُت َّ
نسبة حتقيق مؤشرات األهداف االسرتاتيجية للمؤسسة لعام 2014
%97.21
 218,500طالب وطالبة يف املدارس احلكومية واخلاصة استفادوا من خدمة املواصالت املدرسية.
مقعد سعة خدمة املواصالت املدرسية عرب احلافالت التي توفرها املؤسسة يف نهاية العام.
ٍ
255,000
 95,388,388كيلومرتًا قطعتها حافالت املؤسسة أثناء نقل طلبة املدارس.
 673مدرسة حكومية استفادت من خدمة املواصالت املدرسية.
 35مدرسة خاصة استفادت من خدمة املواصالت املدرسية.
 4,658حافلة مدسية.
 4,434سائقًا للحافالت املدرسية.
درهم إيرادات املؤسسة.

.

.
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4,713
 16,699العدد اإلجمايل خملتلف أنواع املركبات يف أسطول املؤسسة.
 1,866مركب ًة ُمباعة عرب املزادات التي نظمتها املؤسسة.
 1,226مركب ًة قامت املؤسسة بتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي املضغوط خالل العام.
 296جه ًة حكومية استفادت من خدمات املؤسسة.
 17,252موظفًا يعملون باملؤسسة يف خمتلف أنحاء اإلمارات.
 131,386ساعة تدريبية وفرتها املؤسسة للسائقني ومشريف ومشرفات النقل والسالمة.
سائق يعملون باملؤسسة يف خمتلف العمليات ومراكز األعمال.
ٍ
10,000
 2,000فني يعملون يف املؤسسة لتقدمي اخلدمات الفنية.
 51حافلة خصصتها املؤسسة لنقل ذوي االحتياجات اخلاصة.
 100حافلة خصصتها املؤسسة للفعاليات اجملتمعية.
 2,065متطوعًا من موظفي املؤسسة شاركوا يف نشاطات املسؤولية اجملتمعية.
 % 83.3نسبة رضا املتعاملني.
 % 83.9نسبة رضا املوردين.
 % 77نسبة رضا املوظفني.
 % 86.5نسبة رضا اجملتمع.
مشرفًا ومشرفة نقل وسالمة.
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الهيكل التنظيمي
والتغيرات التي طرأت عليه
التغريات التي طرأت على الهيكل التنظيمي

جملس اإلدارة

جلنة التدقيق
وإدارة اخملاطر

اللجنة
التنفيذية

التدقيق
الداخلي

املكتب
االستشاري

إدارة
اخملاطر

املدير العام

مكتب
املدير العام

إدارة
الشؤون املالية

االستثمارات
املستقلة

الشؤون
القانونية
مركز
استطالعات الرأي

نائب املدير العام

دائرة
تطوير األعمال

دائرة
اخلدمات املساندة

دائرة
اخلدمات املؤسسية

املوارد البشرية

التخطيط
االسرتاتيجي والتميز
املؤسسي

تطوير األعمال

نظم املعلومات

العمليات

تقييم األعمال

مركز اخلدمات
اللوجستية

املشرتيات

البيئة والسالمة
والصحة املهنية

املشاريع

مركز تعليم
القيادة

مركز حتويل
املركبات للعمل
بالغاز الطبيعي

مركز إدارة
املواقع

االتصال احلكومي

التسويق

مركز صف السيارات
وتأجري الدراجات
النارية

مركز الفحص الفني

مركز إدارة
املرافق

دائرة
اخلدمات اللوجستية

دائرة
اخلدمات الفنية

دائرة
النقل والتأجري

مركز النقل
البرتويل

مركز أبوظبي
للخدمات الفنية

مركز املواصالت
احلكومية

مركز اإلمارات
للخدمات الفنية

مركز أبوظبي للنقل
والتأجري
مركز اإلمارات للنقل
والتأجري

مركز املواصالت
املدرسية اخلاصة

مركز سيارات اإلمارات

مركز خدمات
املدارس

املناقصات والعقود

مركز الوطنية
للمزادات

مركز املعلومات
والتنافسية

وحدة رأس اخليمة
للخدمات الفنية
وحدة الساحل
الشرقي للخدمات
الفنية
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دائرة
املواصالت املدرسية

مركز رأس اخليمة
للنقل والتأجري
مركز الساحل الشرقي
للنقل والتأجري

مركز املواصالت
املدرسية احلكومية
فروع ()9

مركزاخلدمات
اإلعالنية

استمرارًا لسياسة التحسني املستمر ،توجهت مواصالت اإلمارات نحو تطوير وإعادة
تشكيل الهيكل التنظيمي خالل عامي  2012و ،2013حيث أجرت دراسة استشارية
بهدف قياس تأثري تطبيق التغيريات املستهدفة آخذ ًة بعني االعتبار دراسات مقارنة
وخطط تطوير األعمال والنمو املتوقع أثناء األعوام الالحقة ،ونتج عن ذلك تركيز
احملدث على اخلدمات ،وتبعًا لذلك النهج أجريت أثناء عام
الهيكل التنظيمي
ّ
 2014بعض التغيريات يف الهيكل التنظيمي للمؤسسة ،وهي كما يلي:
y yتعديل مسمى “مركز حتويل املركبات للعمل بالغاز الطبيعي” إىل “مركز
االحتاد لتحويل املركبات للعمل بالغاز الطبيعي” بهدف دعم اخلطط
التسويقية للمركز وإضفاء هوية مؤسسية احتادية عليه.
y yفصل نشاط اخلدمات الفنية عن نشاطي النقل والتأجري مبركزي رأس
اخليمة والساحل الشرقي للنقل والتأجري واخلدمات الفنية ،وذلك بهدف
دعم التخصصية واالحرتافية يف األنشطة واخلدمات املقدمة.
y yاستحداث وحــدة رأس اخليمة للخدمات الفنية ضمن دائــرة اخلدمات
الفنية.
y yاستحداث وحدة الساحل الشرقي للخدمات الفنية ضمن دائرة اخلدمات
الفنية.
y yتعديل مسمى مركز رأس اخليمة خلدمات النقل والتأجري واخلدمات الفنية
ليصبح مركز رأس اخليمة للنقل والتأجري.
y yتعديل مسمى مركز الساحل الشرقي للنقل والتأجري واخلدمات الفنية
ليصبح مركز الساحل الشرقي للنقل والتأجري.
y yحتديث الهيكل التنظيمي إلدارة الشؤون املالية (استحداث قسم
املوازنة واخملزون وتعديل مسمى قسم املوازنة واألصول الثابته
إىل قسم األصول الثابتة).
y yحتــديــث الهيكل التنظيمي إلدارة التخطيط االســراتــيــجــي والتميز
املــؤســســي (اســتــحــداث قسمي التخطيط االســراتــيــجــي  -واألداء
املؤسسي وإلغاء قسم االسرتاتيجية واألداء).
y yحتديث الهيكل التنظيمي ملركز سيارات اإلمــارات (إعــادة توزيع وحدات
املركز إىل وحدة أجرة املطار  -وحدة تأجري السيارات  -وحدة خدمات
السيارات الفاخرة).
y yحتديث الهيكل التنظيمي إلدارة املشرتيات (استحداث قسم التأمني).
y yاستحداث مركز مواصالت اإلمارات للتدريب.

وتهدف هذه التغيريات لرفع الفعالية على املستويات التنظيمية والتشغيلية،
ومن ثم على مستوى املؤسسة كلها وخمرجاتها اخلدمية كما يلي:
y yتوضيح العمليات الرئيسية للمؤسسة وحتسينها.
y yحتسني كفاءة اخلدمات وفعاليتها من خالل تسهيل اإلجراءات واالرتقاء
مبستوى التميز.
y yرفــع مستوى الــرضــا عــن اخلــدمــات املقدمة للمتعاملني الداخليني
واخلارجني.
 y yمتاشي الهيكل التنظيمي مع األنظمة اجلديدة لتلبية االحتياجات
التشغيلية للمؤسسة ،ومواكبة التغريات اخلارجية مثل التشريعات أو
متطلبات ومعايري اجلودة.
y yحتديد املسؤوليات بني الــوحــدات التنظيمية ،ومنع االزدواجــيــة يف
التنفيذ ،ما يدعم ويضمن وضوح النتائج وسهولة قياسها أو تقييمها.
y yحتسني عملية تخطيط املوارد البشرية.
y yضمان تناسق قنوات االتصال التنظيمية وزيادة فعاليتها سواء األفقية أو
العمودية.
y yمعاجلة املشكالت اإلدارية من خالل حتديث الهياكل التنظيمية.
y yاســتــحــداث وح ــدات تنظيمية تتناسب مــع الــوضــع احلــايل للمؤسسة
والتوسعات املستقبلية لألعمال.
y yحيث تقرر الرتكيز على اخلدمات كأفضل خيار للمؤسسة وطبيعة نشاطها.
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اإلدارة التنفيذية

سعادة  /حممد عبد اهلل اجلرمن
املدير العام

بدر حممود العطار
املدير التنفيذي
لدائرة اخلدمات اللوجستية

وليد سامل املهريي
املدير التنفيذي
لدائرة النقل والتأجري

عبداهلل بن سويف الغفلي
املدير التنفيذي
لدائرة املواصالت املدرسية

م .عامر علي الهرمودي
املدير التنفيذي
لدائرة اخلدمات الفنية

حنان حممد صقر
املدير التنفيذي
لدائرة اخلدمات املساندة

م .عبداهلل حممد الكندي
املدير التنفيذي
لدائرة تطوير األعمال

خالد أحمد عبداهلل
املدير التنفيذي
إلدارة الشؤون املالية

فريال حممد توكل
املدير التنفيذي
لدائرة اخلدمات املؤسسية

40

االحترافية ..أسلوب عملنا

استراتيجية العمل
وأنظمة اإلدارة وسياساتها
التقرير السنوي 2014 -

41

باب  : 1استراتيجية استثمارية متجددة

بعد النجاحات واإلجنــازات التي حققتها مواصالت اإلمــارات يف صلب عملها
األساسي يف جمال النقل العام ال سيما النقل املدرسي ،وتراكم خرباتها يف
خمتلف جماالت النقل واملواصالت واخلدمات املتكاملة ،قررت املضي قدمًا
نحو آفاق استثمارية جديدة ،فقامت بتحديث اسرتاتيجية أعمالها بنا ًء على
الفرص املتاحة يف سوق العمل واحتياجات املتعاملني منطلق ًة من حرصها
على رفع مستويات رضاهم وحتسني نتائج األعمال عرب التميز يف العمليات
التشغيلية والتنويع يف اخلدمات واألنشطة ،وقد نتج عن املراجعة الشاملة
والدراسات الداخلية واخلارجية إطالق املؤسسة يف مطلع عام  2014خطتيها
االسرتاتيجية واالستثمارية  ،2016 - 2014اللتني حتددان أولوياتها االسرتاتيجية

وتوجهاتها االستثمارية الرئيسية خالل السنوات الثالث املقبلة ،وما تتضمنانه
من اسرتاتيجيات رئيسية وفرعية يف خمتلف اجملاالت ذات الصلة ،والتي تكفل
النجاح يف بلوغ مستهدفات اخلطتني وفق األطر الزمنية والتشغيلية املقررة.
واستندت املؤسسة يف إعداد اخلطتني إىل اسرتاتيجية احلكومة االحتادية
عالوة على عد ٍد من املؤشرات الوطنية ،وحرصت فيهما على اتباع رؤية اإلمارات
 2021يف أن تكون من أفضل دول العامل ،كما تواكب اخلطتان التوسع والنمو
اللذين تشهدهما املؤسسة على صعيد نتائجها اإلداريــة واملالية ،وحرصت
فيهما على إشــراك جميع الفئات الداخلية واخلارجية واالستفادة من آراء
املوظفني والشركاء واملوردين واجملتمع ،وقد ركزت اخلطة االستثمارية يف
مشاريعها املستقبلية على  5فرص استثمارية رئيسية يف السوق ،تتجلى يف
خدمات النقل اللوجستي ،والنقل املدرسي اخلاص ،واخلدمات الفنية للمركبات
اخلفيفة ،واخلدمات الفنية للمركبات الثقيلة ،والتوسع يف خدمات املواصالت
املدرسية خارج الدولة.
ويبني اجلدول أدناه نتائج اخلطة االسرتاتيجية لعام  2014وفقًا لنسب حتقق
أهدافها الرئيسية األربعة:
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تطوير عمليات وخدمات المواصالت واألنشطة اللوجستية
والفنية بربحية وتقنية تفي بتوقعات المتعاملين.

التوافق
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%99.52

تحسين قـــدرة الــمــؤســســة التنافسية فــي تسويق
%97.15

التكاملية التي تعزز المركز المالي.
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نسبة اإلنجاز

49

تعزيز الممارسات المتوافقة مع المعايير الدولية

9.
%9

والمحلية في السالمة والمحافظة على البيئة والمجتمع.
ضمان تقديم كافة الخدمات اإلدارية وفق معايير
الجودة والكفاءة والشفافية.
األداء العام لالستراتيجية

%99.49
%92.69
%97.21

الحوكمة المؤسسية
تتبنى مواصالت اإلمــارات سياسات وأنظمة عمل تنسجم بصورة مباشرة مع
توجهات احلكومة االحتادية ،ال سيما قرار جملس الوزراء رقم  29لعام  2011يف
شأن نظام حوكمة جمالس اإلدارة يف الهيئات واملؤسسات والشركات الربحية
وغري الربحية اململوكة للحكومة االحتادية ،إذ حترص املؤسسة يف جميع
ممارساتها اإلداريــة وخمتلف عملياتها امليدانية على تطبيق أعلى مستويات
احلوكمة ،عالو ًة على تبنيها قيم املسؤولية اجملتمعية والوطنية يف الوقت
ذاته ،وتويل اهتمامًا كبريًا للممارسات األساسية التي تضمن ذلك ،واملتمثلة
يف الشفافية واالستجابة والنزاهة واالرتقاء باخلدمات والتطوير املستمر.
وتعترب اجتماعات جملس اإلدارة الدورية ،واالجتماعات املنعقدة مع الشركاء
االسرتاتيجيني ،والنقاشات املنتظمة بني اللجان إىل جانب اللقاءات الدورية
بني املستويات اإلداريــة العليا مع بقية املوظفني جزءًا من نظام احلوكمة،
من ناحية إسهامها يف اتخاذ القرارات املهمة بشأن القضايا االسرتاتيجية
واملالية واجلوانب املتعلقة بالسياسات واللوائح املؤسسية والقضايا البيئية
واالجتماعية.
تهدف احلوكمة املؤسسية إىل ضمان جناح حتقيق األهــداف االسرتاتيجية
للمؤسسة من خالل حتسني جودة اخلدمات ،واالرتقاء بقيم الشفافية والعدالة
يف جميع مهام الدعم والعمليات التشغيلية ،والوضوح يف األنظمة والتعليمات
والسياسات وااللتزام بها ،وقياس األداء ومتابعته يف ضوء األهداف احملددة.
وضمن هذا املسعى عملت مواصالت اإلمارات على استحداث اللجان التالية
على مستوى القيادة االسرتاتيجية بهدف ضمان التميز يف احلوكمة املؤسسية:
y yجلنة التدقيق واخملاطر التابعة جمللس اإلدارة.
y yاللجنة التنفيذية للتدقيق.
y yاللجنة التنفيذية إلدارة اخملاطر.
ويتم أيضًا ضمان التم ّيز يف احلوكمة من خالل قيام اإلدارة العليا يف مواصالت
اإلمارات بعقد اجتماعات مع الفئات املعنية ،ومنها االجتماعات الدورية بني
اإلدارة العليا وبني املوظفني لضمان سري األعمال بشكل سلس وفعال يف
القطاعات االستثمارية اخملتلفة ورفع التقارير املطلوبة حولها ،ويكمن الهدف
من وراء ذلك يف قياس وتقييم األداء واإلجنــازات ،ووضع األهــداف واملواعيد
النهائية لإلجناز ،كما تتم مراجعة دليل وسياسة احلوكمة وحتديثهما بشكل
منتظم وذلك لضمان اآلتي:
y yتطوير احلوكمة يف املوارد البشرية.

y
y
y
y
y
y

yالتعهد بالسرية واخلصوصية.
yعدم تضارب املصالح.
yاعتماد مؤشرات قياس أداء مديري الوحدات التنظيمية باملؤسسة.
yحتديث الهيكل التنظيمي.
yحتديث منهجية التظلمات والشكاوى.
yالتميز الوظيفي ،وبرامج تكرمي اإلجنازات.

وقد مت حتديد املهام واملسؤوليات املناطة مبجلس اإلدارة بشكل واضح وذلك
لضمان التطبيق الفوري للحوكمة املؤسسية وتشمل هذه املهام ما يلي:
y yتقدمي اخلطة السنوية لتطبيقات احلوكمة يف االجتماع األخري جمللس
اإلدارة من كل عام العتمادها للعام املقبل.
y yتقدمي تقرير سنوي حول تطبيقات احلوكمة جمللس اإلدارة باإلضافة إىل
التقارير السنوية التي ُترفع جمللس الوزراء.
y yيراعى يف تشكيل اجمللس تنوع خلفيات أعضاء جملس اإلدارة من عدة
جهات ذات عالقة بنشاط املؤسسة 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 للقيام
بالنشر اإلعالمي حول نتائج املؤسسة وأنشطتها اخملتلفة.
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إدارة المخاطر
(ISO

مع حصول مواصالت اإلمــارات على شهادة االلتزام باملعيار العاملي
 )31000:2009اخلــاص بأفضل املــمــارســات يف عمليات ومنهجيات إدارة
اخملاطر يف ديسمرب من عام 2013؛ واصلت املؤسسة تعزيز سياساتها اخلاصة
يف هذا اجلانب ،ال سيما مع إصدار قرار إعادة تشكيل قادة اخملاطر يف اإلدارات
ومراكز األعمال ،وقرار إصدار الدليل احملدث من مؤشرات اخلطر الرئيسية.
وتعتمد مــواصــات اإلمـــارات نظامًا وقائيًا شــامـ ً
ـا إلدارة اخملــاطــر لضمان
جناح عملياتها ،إذ يتيح النظام مراقبة مؤشرات اخملاطر واتخاذ اإلجــراءات
التصحيحية ً
أوال بأول ،حيث يتجلى الهدف األساسي لعملية إدارة اخملاطر يف
تطوير سياسات وإجراءات ومنهجيات إدارة اخملاطر ،ومن ثم تثقيف املوظفني
حــول هــذه املــواضــيــع .والحــقــً لــذلــك ،تقوم املؤسسة مبراقبة املمارسات

املتعلقة بــإدارة اخملاطر عرب العديد من األنظمة التطبيقية واإلج ــراءات
العملية ،وذلك لضمان االتساق مع السياسات واملنهجيات املعتمدة بهدف
دعم حتقيق األهــداف االسرتاتيجية ،ويتم إجــراء تقييم شامل إلدارة اخملاطر
على مستوى املؤسسة لتحديد أهم اخملاطر واقرتاح اخلطط املناسبة للحد
منها (معاجلة اخملاطر) ،وإضافتها إىل سجل شامل يحتوي جميع اخملاطر
يف املؤسسة ،وتتجلى املرحلة النهائية باملتابعة مع الدوائر واملراكز املعنية
لضمان التنفيذ املالئم خلطط معاجلة اخملاطر والتخفيف منها ،ورفع التقارير
الــدوريــة ل ــإدارة العليا حــول وضــع اخملاطر الكربى يف املؤسسة ،وتطبيق
اخلطط املناسبة لتقليصها.
يوضح اجلدول اآلتي العملية املشار إليها أعاله:

الخطوة
1

تحديد المخاطر

2

تحليل المخاطر

ل ال

مخا

طر

تحديد المخاطر

االسم

التفاصيل
تحديد المخاطر المحتملة وأنواعها
والنتائج المترتبة عليها.

ت
حلي

المسببات والنتائج واالحتمالية
تحديد ُ

قيي
ت
مم
جم
طر
مخا

ة ال

وع

والت
اور
ش

اف

4

1

مخاطر السالمة في المواصالت المدرسية.

مرتفع جداً

2

مخاطر كفاءة تشغيل أسطول المركبات.

مرتفع جداً

3

المخاطر العامة المتعلقة باألمن والسالمة.

مرتفع جداً

4

مخاطر رضا المتعاملين.

مرتفع

5

مخاطر الرقابة خالل عمليات التوسع.

مرتفع

6

مخاطر المنافسة.

مرتفع

7

المخاطر المرتبطة بخطة المبيعات والتسويق.

مرتفع

8

مخاطر رضا الموظفين.

مرتفع

9

مخاطر إدارة العالقة مع الجهات المورّدة.

مرتفع

10

الموجودة والجهات صاحبة المخاطر.

12

مخاطر التسعير.

مرتفع

تقييم مجموعة

القيمة الفعلية للمخاطر واحتماليتها

13

المخاطر

واآلثار المترتبة عليها.

التصدي للمخاطر

5

التدقيق واإلشراف

6

التواصل والتشاور

التعامل مع المخاطر بهدف تحملها أو تحويلها
أو معالجتها أو التخلص من مسبباتها.
المتابعة المنتظمة ووضع المخاطر

14
15
16

المخاطر المرتبطة باإلدارة الفعّ الة لالستثمار في
المشاريع.
المخاطر المتعلقة بإجراءات المشتريات.
المخاطر المتعلقة بالتواصل الفعال وإجراءات
التنسيق.
المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بالقوانين
واألنظمة.

مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

ضمن جداول وتحديثها باستمرار.

17

المخاطر المتعلقة بالتحصيل الفعال لإليرادات.

التواصل المستمر مع مجلس اإلدارة

18

المخاطر المتعلقة بفعالية خطط العمليات.

متوسط

19

المخاطر المتعلقة باألصول الثابتة.

متوسط

ولجنة التدقيق وإدارة المخاطر وذلك

20

44

اإللكتروني الجديد.

مرتفع

واالرتباطات والمخاطر ذات العالقة ،والضوابط

لفهم وتطوير الخطط وتقديم التقارير.
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المخاطر المرتبطة باالنتقال إلى النظام

11

دق
الت

رقم

مخاطر نقص المتعاملين في بعض المراكز.

يق

واإل

شر

التصدي للمخاطر

3

الخطورة

درجة الخطورة

مرتفع

صل
توا
ل

ا

نظـام
إدارة
المخاطر

ويتم تصنيف اخملــاطــر يف مــواصــات اإلمـ ــارات على أنــهــا :خماطر قانونية
وخارجية ،وخماطر العمليات ،واخملاطر املالية ،واخملاطر االسرتاتيجية
وخماطر املعلومات .وتبعًا لذلك ،فقد مت حتديد  20جمـ ً
ـاال من اخملاطر،
وكيفية التعامل معها وفقًا ألهميتها وارتباطها باملؤسسة كما هو حمدد أدناه:

المخاطر المتعلقة بالتدريب المالئم والكافي
لمختلف برامج الكمبيوتر.

مرتفع

متوسط

سياسة الشفافية ومكافحة الفساد
بنا ًء على قرار اإلدارة العليا عام  2012حول شفافية احلوكمة والسياسات
املعيارية وكتيب اإلج ــراءات لـ مــواصــات اإلم ــارات؛ فقد متت صياغة
وتطبيق سياسات مكافحة الفساد وفقًا ملعايري نظام إدارة اخملاطر
 .31000وقبل صياغة هذه السياسات الرسمية واظبت مواصالت اإلمارات
يف التأكيد على أهمية مكافحة االحتيال والفساد من خالل التدقيق
وتقييم اخملاطر ،ويتجلى ذلك مبا يلي:
y yتطوير اإلجــراءات واألنظمة واألدوات لكشف جميع أنواع االحتيال
ومنع حدوثها يف املؤسسة.
y yحماية ممتلكات املؤسسة (سوا ًء كانت عينية أو مالية).
ً
مستقبال ومكافحة الفساد
y yالتقليل من احتمالية حدوث االحتيال
وتقليصه إىل أدنى حد ممكن.
y yوضع توجيهات أو إجراءات للتعامل مع احلاالت املرتبطة مبكافحة
الفساد ودراسة احملفزات املسببة لها.
y yالتقليل من اخلسارة أو األثر السلبي الناجت عن االحتيال سواء كان
ماليًا أو غري ذلك.
y yزيادة وعي العاملني حول االحتيال ومكافحة الفساد.
y yتطوير وحتسني أنظمة الضبط والتحكم الداخلية وتفعيلها.
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السالمة..منظومة إدارية متكاملة

y yضمان التزام جميع اجلهات املعنية مبكافحة الفساد والتقليل من
حاالت االحتيال.
تعتمد سياسة ونظام مكافحة الفساد واالحتيال على ثالثه مناهج يف
التطبيق وهي:
y yمنهج الوقاية  -للتقليل من احلاالت.
y yمنهج الكشف  -لتحديد وكشف احلاالت.
y yمنهج التصحيح  -التخاذ اإلجراءات التصحيحية.
ويف هذا اإلطار؛ مت توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية املدققني الداخليني
بهدف تصميم وتنفيذ برامج ودورات تدريبية للموظفني الداخليني لضمان
االلــتــزام بــأحــدث املعايري الــدولــيــة يف جمــال احلماية مــن االحتيال
وملكافحة الفساد .ويوضح اجلــدول أدنــاه عدد ساعات التدريب على
برامج مكافحة الفساد ،وعدد املوظفني املشرتكني:

عدد الربامج وساعات التدريب حول مكافحة الفساد وعدد املوظفني املشرتكني
التفاصيل
عدد البرامج المعقودة

2014
6

عدد ساعات التدريب والحمالت التوعوية

309

عدد المشتركين في الحمالت التوعوية

296

عدد المستفدين من الرسائل التوعوية SMS

14,230

ومن ضمن املستجدات التي متت يف عام  2014واملتعلقة بالسياسات
واإلجراءات يف جمال التدقيق الداخلي ،ما يلي:
y yصــدور  6ق ــرارات تتعلق بتطوير السياسات واإلجـ ــراءات اخلاصة
بالتدقيق الداخلي ،تضمنت تطوير مؤشرات لقياس أداء ونشاط

46

االحترافية ..أسلوب عملنا

y

y

التدقيق الداخلي ضمن مؤشرات االحرتافية املعتمدة من اإلدارة
العليا ،عالو ًة على إضافة مؤشرات لقياس موقف إغالق مالحظات
التدقيق الداخلي على كافة الوحدات التنظيمية يف املؤسسة،
والــتــي يتم قياسها بشكل ربــع ســنــوي ،وتنعكس هــذه املــؤشــرات
يف مؤشرات التقييم السنوي لكافة املديرين التنفيذيني ومديري
الوحدات التنظيمية يف املؤسسة.
yصدور  24قرارًا وفقًا ملالحظات وتوصيات التدقيق الداخلي لعام
.2014
yصدور  14تعميمًا لتطوير اإلجراءات وأنظمة العمل يف الوحدات
التنظيمية اخملتلفة واملرتبطة مبالحظات وتوصيات التدقيق
الداخلي.

وتأكيدًا لتميز املؤسسة يف هذا اجلانب؛
فقد متكنت من احلصول على مواصفة
 ISO 19011اخلاصة بالتدقيق الداخلي،
كما واصلت جهودها التوعوية من خالل
تنظيم الدورة الثانية من فعالية اخملاطر
والتدقيق الداخلي يف مايو  ،2014وشارك
ـف ومــوظــفــة ،ومت
فيها نــحــو  300مــوظـ ٍ
خاللها تنظيم حماضرات وورش توعوية
عن إدارة اخملاطر وحماضرات توعوية عن التدقيق الداخلي باللغتني
العربية واإلجنليزية يف كافة فروع املؤسسة ( 9فروع) حمققة ما نسبته
 %100من الزيارات املستهدفة ،عــاو ًة على إطالق مسابقة إلكرتونية
للموظفني وتوزيع مواد تثقيفية وبروشورات توعوية ،وإرسال رسائل نصية
 smsإىل جميع املوظفني ،باإلضافة إىل عقد عدد من ورش العصف
الذهني بهدف إشراك املوظفني وح ّثهم على طرح أفكار حول اخملاطر
املوجودة يف بيئة العمل ،وقد مت نشر الفعالية واالحتفاء بها على
املوقع العاملي للتدقيق الداخلي كواحدة من أفضل الربامج التوعوية
يف شهر التدقيق الداخلي العاملي.

تهدف سياسة البيئة والسالمة والصحة املهنية إىل تطوير بيئة عمل
جاذبة واحملافظة عليها آمن ًة وخالي ًة من التلوث واألمراض واإلصابات
املهنية واملرورية على الطرق جلميع موظفيها ومتعامليها ومورديها
وزواره ــا واملستفيدين من خدماتها .ويف سبيل حتقيق أهــداف هذه
السياسة ،فإن مواصالت اإلمارات تتبع كافة األنظمة والقوانني املعتمدة
اخلاصة بالبيئة والسالمة والصحة املهنية واملــروريــة على الطرق،
وتسعى دائمًا للحفاظ على مصادر الطاقة مبا يحقق استدامة نظم
السالمة والبيئة والسالمة املرورية على الطرق.
حتظى هذه السياسة بالدعم املستمر من جانب القيادة واإلدارة العليا
باملؤسسة ،ويحرص جميع العاملون من خمتلف الفئات الوظيفية يف
تطبيقها .ولدى مواصالت اإلمــارات حزمة وافرة ومتطورة ومتنوعة من
العمليات واإلجراءات اخلاصة بأنظمة إدارة اجلودة وأنظمة إدارة البيئة،

واألنظمة اخلاصة بإدارة الصحة والسالمة املهنية ،وفقًا ملعايري نظام
إدارة اجلودة يف األنظمة اإلدارية ،9001ونظم إدارة البيئة  ،14001ونظم
إدارة السالمة والصحة املهنية أوساس .18001
وقد أثمرت هذه السياسة عن منظومة متكاملة للبيئة والسالمة والصحة
املهنية والسالمة املرورية على الطرق ،ووضعت السالمة يف طليعة
قيم املؤسسة ،حيث تعترب احملافظة على صحة وسالمة املستفيدين
وأصحاب املصلحة أولية قصوى لدى مواصالت اإلمارات ،وذلك لطبيعة
أعمالها ونوعية املستفيدين من خدماتها ال سيما أجيال املستقبل
من طلبة املدارس احلكومية واخلاصة وغريها ،لهذا ط ّورت مواصالت
اإلمارات منظومة ضخمة من عمليات األمن والسالمة تندرج يف خمتلف
العمليات التشغيلية وحتى أدق تفاصيلها ،وإجراءات العمل وسياساته،
والتي يجري تطبيقها ومراجعتها وتطويرها باستمرار ســواء يف بيئة
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العمل الداخلية أو على أسطول مركبات املؤسسة ومواقع العمل التابعة
لها ،وقد أثمر هذا االهتمام عن نيل مواصالت اإلمارات عددًا من اجلوائز
وشهادات اجلودة كان أحدثها شهادة اآليزو  39001:2012اخلاصة بنظام
إدارة السالمة املرورية على الطرق من قبل املعهد الربيطاين للمعايري
( )BSIيف أواخر العام  2014كأول جهة حكومية يف الدولة ،باإلضافة
لشهادة نظام إدارة السالمة والصحة املهنية أوساس .18001
وخــال عــام  ،2014مت تطبيق العديد من املــبــادرات لضمان ممارسة
املعايري الدولية املتعلقة بالصحة والسالمة يف املؤسسة ،ونعرض
فيما يلي بعضًا من تلك املــبــادرات ،والتي تشكل مبجموعها أركــان
منظومة السالمة يف املؤسسة:
y
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yالتعاون مع اجلهات الرقابية والتشريعية يف الدولة لالرتقاء مبعايري
السالمة يف وسائل النقل ،ال سيما وسائل النقل املدرسي ،حيث
جرى التعاون مع اللجنة التنفيذية للنقل املدرسي يف أبوظبي
إلطالق مواصفات واشرتاطات األنظمة الذكية ملنظومة حماية
األطفال يف النقل املدرسي ضمن املشروع اجملتمعي النوعي
“سالمة األطفال يف النقل املدرسي” ،والــذي مت إطالقه برعاية
ودعم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس جملس
الوزراء وزير الداخلية ،وبالتعاون والتنسيق مع القيادة العامة لشرطة
أبوظبي ودائرة النقل بأبوظبي وجملس أبوظبي للتعليم ،كما نالت
املؤسسة يف عام  2014شهادة اعتماد من قبل مركز أبوظبي للبيئة
والصحة والسالمة (أوشاد).
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y

yالـتــزام اإلدارة العليا :حتظى منظومة البيئة والسالمة والصحة
املهنية والسالمة املرورية على الطرق بالتزام تام من قبل اإلدارة
العليا من خــال توفري كافة املــوارد وحشد اإلمكانات واملراجعة
الدورية ألداء نظام البيئة والسالمة والصحة املهنية يف املؤسسة،
ومــن مظاهر هــذا االلــتــزام تشكيل اللجنة التنفيذية للتدقيق على
إجراءات السالمة يف النقل املدرسي ومراكز األعمال يف شهر يوليو
 ،2014برئاسة ســعــادة املــديــر الــعــام وعضوية عــدد مــن املديرين
التنفيذيني يف املؤسسة ،وجتتمع بشكل دوري (شهريًا) ملناقشة
كافة اجلوانب املتعلقة بأداء نظام البيئة والسالمة والصحة (تقارير
التحقيق يف احلوادث والتدقيق والتفتيش وغريها) ،واتخاذ القرارات
املتعلقة بتطوير السياسات وأدلــة العمل اخملتلفة لضمان سرعة
تنفيذ اخلطوات التصحيحية املطلوبة وتوفري املــوارد الالزمة لها،
حيث بلغ عدد التوصيات التي مت اتخاذها يف االجتماعات الدورية
للجنة  140توصية وبلغت نسبة اإلغالق فيها  %87مع مطلع العام
 ،2015وتركزت حول متابعة تقارير التدقيق والتفتيش ،وتطوير إجراءات
العمل والتدريب والرقابة امليدانية والتحقيق يف احلــوادث ،وكان
من أهم ثمار هذه التوصيات واملتابعات انخفاض احلوادث املرورية
املتوسطة والبليغة التي تسبب بها سائقو املؤسسة نحو  %39يف
الربع الرابع من العام  2014باملقارنة مع املدة نفسها من عام .2013

y

yشهر السالمة والصحة املهنية :مت تنظيم الــدورة الثالثة من شهر
السالمة والصحة املهنية حتت شعار “سالمتك ركيزة جناحنا”.

وتضمنت  250فعالية ونشاطًا خمتلفًا يف خمتلف مواقع وفروع
املؤسسة مبا فيها حماضرات توعوية وتنظيم منافسات ومسابقات
إلكرتونية وورش ــة عمل حــول السالمة واجلــوانــب البيئية ،وإجــراء
فحوصات طبية وحملة للتربع بالدم ،وتنفيذ عمليتي إخالء وهميتني
للحافالت املدرسية ومبنى اإلدارة العامة بالتعاون مع إدارة الدفاع
املــدين ،وقــد بلغت مشا َركات املوظفني  15,000مشاركة ،فيما
جتاوز عدد املشا َركات من خارج املؤسسة  20,000مشارك ًة ،وبلغ
عدد اجلهات التي أسهمت بتنفيذ فعاليات الشهر  90جهة حكومية
وخاصة ،ما يظهر األثر الكبري للفعالية يف خمتلف الفئات املعنية.
y

yمواصلة جهود التوعية على السالمة يف اجملتمع املدرسي :متاشيًا
مع رؤيتها وأهدافها االسرتاتيجية ،تقدم مواصالت اإلمارات من خالل
دائ ــرة النقل املــدرســي بــرامــج ودورات حــول مــوضــوع السالمة .ويتم
تصميم برامج التوعية الستهداف الطلبة وسائقي احلافالت واملشرفني
على وجه اخلصوص .مع ذلــك ،تعد هذه الربامج جــزءًا من ممارسة
املسؤولية العامة للمؤسسة ،حيث تشمل جميع املوظفني وأصحاب
املصلحة يف الــوقــت نفسه .وتــؤكــد على أهمية مــراعــاة إرش ــادات
السالمة يف احلــافــات املدرسية والتي تتضمن إرش ــادات القاعدة
الذهبية ،ا ُ
صممة جلعل عملية نزول الطالب من احلافلة املدرسية
مل ّ
عملية آمنة ،خاصة لصغار السن منهم .كما تشمل احملاضرات النظرية
والعملية نواحي السالمة املتعلقة باحملافظة على نظافة احلافلة
ومقاعدها واالمتناع عن إحلاق الضرر بها ،وبقائها صاحلة لالستخدام.

y

yجائزة مــواصــات اإلم ــارات للسالمة والرتبية املــروريــة ،وقد تلقت
املؤسسة  1,123مشاركة باجلائزة يف عام  ،2014كما أق ّرت عددًا
من التحديثات لدورتها السابعة عشرة  ،2015 - 2014إذ متت إضافة
فئتني جديدتني وهما فئة اإلب ــداع واالبتكار يف جمــال السالمة
املرورية ،وفئة شخصية العام الداعمة للسالمة ،ومع استحداث فئة
اإلبداع واالبتكار أصبح باب املشاركة مفتوحًا لكافة فئات اجملتمع
للمشاركة والــرشــح للجائزة ضمن هــذه الفئة ،فيما كــان يقتصر
سابقًا على اجملتمع املدرسي فقط ،وأصبح من املمكن التقدم
للمشاركة إلكرتونيًا أيضًا .وتهدف اجلائزة إىل تشجيع اإلبداع والتميز
يف ابتكار مشاريع وطرق توعوية يف اتباع السالمة املرورية من خالل
التنافس البناء بني إدارات املدارس وكافة الشرائح املستفيدة مبا
يعود على اجملتمع بالفائدة وترسخ الوعي بقيم وشروط السالمة
املرورية بني الطلبة وأولياء األمور وأفراد اجملتمع.

y

yإشراك وحتفيز املوظفني :حيث مت يف عام  2014تخصيص اجلولة األوىل
من أصــل  4جــوالت يف دوري املبدعني حملــور “السالمة التطبيقية
للمواصالت املدرسية” ،وتلقت جلنة التحكيم حينها  155فكرة.

y

yاملطبوعات (الدورية وغري الدورية) :حيث حتمل املؤسسة ثقافتها
حول السالمة إىل جميع الفئات املعنية ،ومن أمثلة ذلك جملة
سالمتي الفصلية واملــوجــهــة لطلبة املـــدارس وأصـــدرت منها
املؤسسة  4أعداد على امتداد عام  ،2014عالو ًة على طباعة ونشر
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العضوية في المؤسسات الدولية والمحلية
مواصالت اإلمارات عضو يف املؤسسات احمللية والدولية اآلتية:
y yاملنظمة الوطنية األمريكية للمواصالت املدرسية ( – )NAPTالواليات
املتحدة.
y yاالحتاد العاملي للمواصالت العامة ( – )UTTPبروكسل.
y yاللجنة الوطنية للمواصفات واملنتجات امليكانيكية.
y yجمموعة دبي للجودة ( – )DQGاإلمارات.
y yجمعية احملاسبني القانونيني املعتمدين ( – )ACCAلندن.
y yاملنظمة األوروبية إلدارة اجلودة ( - )EFQMبروكسل.
دليل خاص حول السالمة يف النقل املدرسي باإلضافة إىل إصدار
وتوزيع املنشورات وامللصقات التوعوية بشأن السالمة والبيئة.
y

yمتابعة االلتزام بأعلى معايري السالمة يف املباين ومواقع العمل
يف املؤسسة وكذلك على منت مركباتها اخملتلفة عرب تزويدها
بكافة الوسائل والتجهيزات التقنية التي ترفع من معدالت األمن
والسالمة.

y

yتكثيف أعمال التدريب الدورية التي يخضع لها السائقون ومشرفو
ومــشــرفــات النقل والــســامــة والــتــي مت الــتــوســع فيها يف اجلــزء
اخملصص للموارد البشرية.

y

ولتحقيق أعلى معايري السالمة؛ قامت اإلدارة العليا والفرق املعنية
بالسالمة والعمليات بعقد عدد من الزيارات التفقدية خالل عام ،2014
حيث قــام ســعــادة املــديــر الــعــام برفقة جمموعة مــن قــيــادات اإلدارة
العليا واملوظفني املعنيني بالسالمة والعمليات التشغيلية بعدد من
الزيارات جملموعة من مراكز األعمال والفروع التابعة لدائرة املواصالت
املدرسية.
ومتثلت أهداف هذه الزيارات يف ضمان حتقيق أعلى املعايري واألهداف
املتعلقة بسالمة الطلبة بــاإلضــافــة إىل حتسني وتــعــزيــز السمعة
املؤسسية مــن خــال ضمان االلــتــزام الــتــام مبعايري النقل املدرسي
والتقليل من احلوادث .وكشفت تقارير اإلدارة الحقًا لهذه الزيارات بعض
الثغرات التي أوجبت حتضري خطة عمل مفصلة حتتوي على اخلطوات
التالية:
� متابعة حثيثة لتطبيق أنظمة وتعليمات الصحة والسالمة.
�
�
�
�
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yحماضرات وورش عمل للموظفني :حول التوعية يف جمال البيئة
والسالمة ،وتنظيم ورشة عمل للتوعية حول خطة إدارة الطوارئ
يف أبوظبي لضمان تدريب املوظفني على اإلجــراءات املناسبة
التي يجب اتخاذها يف حاالت الطوارئ.

تطوير منوذج جديد للتحقيق يف احلوادث لكل من املراكز واألفراد.
تطوير أنظمة مراقبة ميدانية للسالمة جلميع مراكز النقل.
تطوير آلية لقياس فعالية وأثر التدريب الذي يتلقاه السائقون.
إرفاق تقارير التدقيق مع تقارير احلوادث وتطوير حل جذري لكل نوع
من أنواع احلوادث.

املنظمة الأوروبية لإدارة اجلودة ( - )EFQMبروك�سل

االحتاد العاملي للموا�صالت العامة

جمعية املحا�سبني القانونيني املعتمدين
( – )ACCAلندن

املنظمة الوطنية لنقل الطلبة يف الواليات املتحدة

جمموعة دبي للجودة
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التوعية والنشر ...رديف الحوكمة
لدى مواصالت اإلمارات جمموعة كبرية من املنشورات واملطبوعات التي
تهدف إىل دعم أنظمة احلوكمة واإلدارة فيها ،وتتوافر هذه املطبوعات
بعدة لغات ،كما يتم توزيعها بشكل واسع بهدف إشراك املستفيدين على
املستويني اإلقليمي والــدويل ،وباإلضافة للنسخ الورقية ،فهي أيضًا
متوافرة على املوقع اإللكرتوين ملواصالت اإلمارات.
ويف عام  ،2014تابعت املؤسسة إصدار عدد من املطبوعات الدورية
كمجلة مواصالت اإلمارات الفصلية ،وجملة سالمتي التوعوية الفصلية

واملوجهة لطلبة املدارس ،وكتيب اللمحة ،وملحق بدء العام الدراسي
السنوي ،ودليل املشاركة يف جائزة مواصالت اإلمارات للسالمة والرتبية
املرورية ،باإلضافة إىل عدد من املطبوعات التي تعزز رسالة املؤسسة
وتنسجم مع قيمها وترسخ عالقاتها مع متعامليها ومورديها وشركائها،
ً
فضال عن تطوير بيئة العمل لديها ،ومن بني تلك اإلصدارات:
 استخدام وسائل التواصل االجتماعي ..احرتافية والتزام :كتيب موجهملوظفي املؤسسة وصدر باللغتني العربية واإلنكليزية.

 الكتيب اإلرشادي يف البيئة والسالمة والصحة املهنية :صدر باللغتنيالعربية واإلنكليزية.
 دليل القيادة اآلمنة :والــذي صدر باللغة العربية بالتعاون مع بلديةمدينة أبوظبي والقيادة العامة لشرطة أبوظبي.
 ميثاق األخالقيات والسلوك ملوردي مواصالت اإلمارات :وصدر باللغتنيالعربية واإلنكليزية.
نورد أدناه بعضًا من املطبوعات األساسية للمؤسسة:

وثيقة السلوك املهني وأخالقيات الوظيفة
طبع ونشر باللغات العربية واإلجنليزية
واألوردو ،ومت تــوزيــعــه جلــمــيــع الــفــئــات
املعنية.

دليل سياسات وإجراءات إدارة اخملاطر
نــشــرة تــوعــويــة ح ــول اإلبــــاغ عــن حــاالت
االشتباه بوجود خمالفات ،وهــي متوفرة
باللغات العربية ،واإلجنليزية ،واألوردو،
حيث أص ــدرت املؤسسة أربــعــة إص ــدارات
منها يف عام  ،2014وطبعت  1000مطوية
وعشرة ملصقات خاصة بنظام أمانة.
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جملة مواصالت اإلمارات
جمــلــة فصلية تعنى بــأخــبــار املؤسسة
وموظفيها.

دليل مؤشرات اخملاطر العشرة األوىل
دليل التظلمات والشكاوى
دلــيــل إرشـ ــادي مــتــوافــر باللغات العربية،
واإلجنليزية ،واألوردو.

دليل املوظف
لتوسيع دائرة املعرفة الوظيفية ،وهو متوافر
باللغات العربية واإلجنليزية واألوردو.

م ـي ـثــاق األخ ــاقـ ـي ــات والــســل ــوك ملـ ــوردي
مواصالت اإلمارات:
وصدر باللغتني العربية واإلنكليزية.

الـكـتـيــب اإلرش ـ ــادي يف الـبـيـئــة والـســامــة
والصحة املهنية:
صدر باللغتني العربية واإلنكليزية.

دلــيــل بــالــلــغــة الــعــربــيــة ،تــضــمــن حتــديــد
املؤشرات الرئيسية لكل خطر من اخملاطر
العشرة األوىل التي قد تهدد املؤسسة.

استخدام وســائــل التواصل االجتماعي..
احرتافية والتزام:
كتيب موجه ملوظفي املؤسسة وصــدر
باللغتني العربية واإلنكليزية.
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سياسة واستراتيجية التواصل
تهدف سياسة واسرتاتيجية التواصل يف مواصالت اإلمارات إىل حتقيق التفاعل
اإليجابي مع احتياجات املتعاملني الداخليني منهم واخلارجيني ،وذلك بهدف
تطوير اخلدمات املقدمة لتفوق توقعات املتعاملني ،وتوفري املعلومات كافة
بشفافية ،وتعتمد هذه السياسة على املبادئ اآلتية:
y yالسالمة.
y yاالندماج.
y yاالستدامة.
y yاالستثمار.
y yدعم البيئة الداخلية.
يكمن الــهــدف االسرتاتيجي لسياسة التواصل يف تعزيز اجلــهــود اإلعالمية
املبذولة من خالل أدوات تواصل شاملة ومتكاملة ،إىل جانب تعزيز دور االتصال
اجملتمعي يف توثيق أواصر العالقات مع اجملتمع احمللي ،وتهدف أيضًا إىل
تعزيز التواصل ما بني املوظفني ،وتوسيع آفاق العالقات مع الشركاء ،والقيام
بأعمال التطوير املستمر للخطط االسرتاتيجية للشركاء يف القطاع احلكومي.

بيانات التواصل مع اجلمهور
التفاصيل

2014

عدد النشرات والتقارير اإلخبارية والصحفية

284

عدد المقابالت والتقارير التلفزيونية واإلذاعية

29

عدد التغريدات على تويتر

5,726

عدد الصور على االنستغرام

1,112

عدد المشاركات على فيس بوك

282

عدد الرسائل النصية القصيرة SMS

29

عدد المستفدين من الرسائل النصية القصيرة

284

تقريرًا إخباريًا وصحفيًا

1,112

صورة على االنستغرام في عام 2014

29

173,000

لقاءً تلفزيونيًا وإذاعيًا

282
مشاركة خالل عام
2014

173,000
مستفيد من الرسائل النصية
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36,078

متابعًا لتغريدات المؤسسة على تويتر
في نهاية عام 2014
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جائزة الشيخ حممد بن راشد
للتميز احلكومي يف الفئة الفنية

(حتويل املركبات للعمل بالغاز الطبيعي)

جوائز ..تترجم احترافيتنا

الوشاح الذهبي
عن فئة املؤسسات من أكادميية تتويج 2014
وجائزة الوشاح الذهبي يف القيادة احلكيمة

جائزة أفضل بيئة عمل 2014
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جائزة دبي التقديرية للتنمية البشرية

جائزة دبي للنقل املستدام 2014

جائزة أفكار اإلمارات 2014

فئة التطبيقات الذكية وفئة ذوي اإلعاقة

جائزة عالمة غرفة دبي
للمسؤولية االجتماعية 2014

اجلائزة العربية
للمسؤولية االجتماعية 2014

جائزة أفكار عربية 2014

جائزة األكادميية العربية
جلوائز اإلنرتنت  -أفضل حمتوى
ملوقع حكومي يف الدولة لعام 2014

التصنيف البالتيني لنظام أفكار
وفقًا لتقييم منظمة األفكار الربيطانية 2014

الدرع الذهبي جلأيزة املسٔوولية اجملتمعية
على مستوى املنطقة العربية

جائزة األفكار الربيطانية
 -مبادرة بطاقة السالمة 2014
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سياسة الجودة

ISO 10002 : 2004

تعترب اجلودة والتميز من ضمن أهم األولويات لدى مواصالت اإلمارات،
وتهدف هذه السياسة إىل اإلسهام بارتقاء دولة اإلمارات العربية املتحدة
عامة ،واحلفاظ على املوقع الريادي خلدمات املؤسسة باملقارنة
بصفة ّ
خاصة ،وذلــك من خالل االلتزام بأنظمة
مع املؤسسات البارزة بصفة
ّ
اجلودة والتميز العاملية والتحلي بالكفاءة واملهنية العالية يف خمتلف
جماالت عملها لتحقيق التنمية املستمرة واإلبداع املتواصل .ولضمان
ذلــك؛ البــد من العمل املشرتك ما بني القيادة والعاملني والشركاء
واستثمار كافة موارد املؤسسة وإمكاناتها وطاقاتها على النحو األمثل
بهدف تلبية متطلبات واحتياجات املتعاملني بالشكل الذي يعزز ثقتهم
ويفوق توقعاتهم.

شهادة اآليزو يف نظام إدارة شكاوى املتعاملني.

ISO 39001 : 2012
شهادة اآليزو يف نظام إدارة السالمة املرورية على الطريق
كأول جهة حكومية يف الدولة.

ISO 31000 : 2009
شهادة اآليزو يف عمليات ومنهجيات إدارة اخملاطر.

ISO 10015 : 1999
شهادة اآليزو يف نظام إدارة جودة التدريب.
كما مت يف عــام  2014جتديد ونيل عــدد من شهادات اآليــزو ومعايري
اجلودة يف إطار نظام اإلدارة املتكامل:

ج
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OHSAS 18001 : 2003
شهادة اجلودة يف السالمة والصحة املهنية.

ISO 14001: 2010

شهادة اآليزو يف نظام إدارة اجلودة يف األنظمة اإلدارية.

ويف سياق تعاونها مع اجلهات احمللية التشريعية والرقابية؛ نالت مواصالت
اإلمارات يف عام  2014شهادة اعتماد من قبل مركز أبوظبي للبيئة والصحة
والسالمة (أوشاد) بعد استيفائها جلميع املتطلبات األساسية اخلاصة باإلطار
التشريعي لنظام إدارة البيئة والصحة والسالمة املهنية إلمارة أبوظبي.

ISO 10001 : 2007

OSHAD

شهادة اآليزو يف نظام إدارة رضا املتعاملني.

شهادة اعتماد من قبل مركز أبوظبي للبيئة والصحة والسالمة (أوشاد).

شهادة اآليزو يف نظام إدارة البيئة .

ISO 9001 : 2010
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األداء المالي والمساهمات في اقتصاد الدولة
مراكز األعمال ..حيث يبدأ التميز
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األداء المالي
والمساهمة االقتصادية

62
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حققت مواصالت اإلمــارات منوًا متصاعدًا فيما يتعلق باإليرادات،
واألربــاح ،واحلصة السوقية ،والسيولة واألرصــدة واحتياطات رأس
املــال والعوائد على رأس املــال ،وقد أسهمت هذه النتائج  -إىل
جانب األدوار احملورية الوطنية للمؤسسة  -يف دعم مسرية التنمية
االقتصادية لدولة اإلمــارات العربية املتحدة ،وجــاء هذا النجاح
نتيجة للتخطيط االسرتاتيجي املـــدروس واســتــدامــة األعــمــال،
باإلضافة إىل املمارسات اخلاصة باإلستخدام األمثل الستثماراتنا
يف املــشــاريــع املمكنة .وأدى اعــتــمــاد تقنيات اإلدارة ألفضل
املمارسات العاملية مبا يتفق مع أحدث معايري اجلودة إىل حتقيق

املؤسسة ألداء يفوق التوقعات من الناحية التشغيلية ،وقد حتقق
ذلك يف ظل حفاظ املؤسسة على ممارسات ُمستدامة تتحلى
باملسؤولية اجملتمعية وتعود على اجلهات املعنية بالنجاح
والعديد من املنافع.
ال تتلقى مــواصــات اإلم ــارات أيــة مساعدات مالية من احلكومة،
وهــي تعتمد بشكل كامل على مــواردهــا ،وقــد متكنت مــن تعزيز
جناحها وزيادة أرباحها مع ضمان االلتزام التام بالقوانني واألنظمة
والتشريعات احمللية والعاملية ،ومل ُتسجل خالل عام  2014أية
غرامة على املؤسسة نتيجة اإلخالل بأي من القوانني واألنظمة.
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2014

الوصف

2013

العائد على
رأس المال
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تواصل مواصالت اإلمارات ،عرب مراكز األعمال والوحدات اخملتلفة التابعة لها؛
حتقيق النمو والتطور يف كافة اجملاالت التشغيلية واملالية .وتتميز بارتفاع
متصاعد يف مؤشرات اإلجنازات لديها ،األمر الذي يقودها بثبات نحو حتقيق
أهدافها االسرتاتيجية واالستثمارية والتشغيلية.
وقد شهد مطلع العام  2014اإلعالن عن اخلطة االسرتاتيجية واالستثمارية
ملواصالت اإلمــارات  2016 - 2014حيث استندت اخلطة االستثمارية إىل
حتقيق رؤية املؤسسة املتمثلة يف التميز والريادة يف املواصالت واخلدمات
املستدامة ،من خالل املساهمة يف حتقيق أعلى مستويات الرفاهية والراحة
للشركاء والعمالء على صعيد املؤسسات واألفراد ،وباالستناد إىل فريق من
املوارد البشرية املبدعة ،عرب تقدمي خدمات النقل املتعدد وأنشطة الصيانة
والتأجري وإدارة املرافق واخلدمات التكميلية والتسويقية وفق معايري األمن
والسالمة والصحة املهنية والبيئية.
واستهدفت املؤسسة يف إعدادها للخطة االستثمارية تعزيز حصتها السوقية
والتوسع يف مبادراتها يف جمــال املــواصــات الذكية ،والنقل اللوجستي،
والنقل املدرسي اخلاص ،واخلدمات الفنية ،وخلق املزيد من فرص العمل
اجلــديــدة للمواطنني ،إىل جانب االهتمام بتطوير البنى التحتية ،ودعــم
توجهات االقتصاد األخضر ،والعمل على تطوير اخلطة االستثمارية لتتوافق
مع رؤية اإلمــارات  2021باالعتماد يف ذلك على حزمة من ُم َم ِّكنات النجاح

التي تخدم التوجهات االسرتاتيجية واالستثمارية اجلديدة ،وتدعم امليزة

التنافسية ملواصالت اإلمارات من خالل:
 العمل على تطوير وبناء العالقات والشراكات االسرتاتيجية. تطوير نظام العمليات وتوثيقها والبدء يف اإلدارة اإللكرتونية للعمليات. توسيع قاعدة املتعاملني من املؤسسات واألفراد. تعزيز احلوكمة ومتابعة تنفيذ خطط معاجلة وقــيــاس مــؤشــراتاخملاطر.
 مؤسسة مسؤولة جمتمعيًا وحتقق التميز يف جــوانــب املسؤوليةاجملتمعية اخملتلفة (اجملتمع -سوق العمل -بيئة العمل -البيئة).
 الرتكيز على خدمات النقل املستدامة واملرتبطة بالتطبيقات اخلضراءوالصديقة للبيئة ،عرب التوسع يف تنفيذ اخلدمات الفنية ذات األثر البيئي
مع احلرص على تطبيقها يف أسطول املؤسسة ومركباتها ،ومن ذلك:
حتويل املركبات للعمل بالغاز  -إعادة جتديد اإلطارات  -الغسيل اجلاف
للمركبات  -املباين اخلضراء.
 تعزيز الهوية االستثمارية للمؤسسة. تنفيذ اسرتاتيجية تسويقية تهدف إىل التوسع والنمو االستثماري يفالسوق احمللي وعلى نطاق جملس التعاون اخلليجي ،وقد كانت بداية
ذلك ،التعاون مع سابتكو السعودية من خالل تأسيس الشركة السعودية
اإلماراتية للنقل املتكامل “سيتكو” ،ما يضيف ميزة تنافسية للمؤسسة
ويوسع نطاق خدماتها جغرافيًا.
ّ

مراكز األعمال..
حيث يبدأ التميز
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16,699

مركبة في أسطول المؤسسة

وقــد جــاء أداء املؤسسة يف الــعــام األول مــن خطتها االستثمارية
اجلديدة  2016 - 2014متجاوزًا للمستهدفات املرحلية للخطة ،ما
يعني السري يف االجتــاه الصحيح لتحقيق أهدافها من حيث معدالت
النمو يف اإليرادات مبعدل  ،%30والنمو يف األرباح ما بني  25إىل %30
يف نهاية مدة اخلطة.
ومــن مالمح النمو التي شهدتها املؤسسة يف عــام  2014واألعــوام
السابقة ،النمو املستمر يف حجم أسطول مركباتها املتنوعة ،كما هو
موضح يف اجلدول أدناه:

2013

2014

مركبات ثقيلة

3,633

3,836

مركبات خفيفة

8,901

11,950

899

912

-

1

13,433

16,699

أنواع المركبات

دراجات نارية
الرافعات الشوكية الكهربائية
المجموع
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ومن مالمح النمو األخــرى تنفيذ عدد من املشاريع اجلديدة والتطويرية
ملرافق املؤسسة اإلدارية والتشغيلية ويأتي ذلك ضمن خطة انطلقت يف
عام  ،2013ويتم الرتكيز فيها على مباين ومواقع املؤسسة يف قطاعي
النقل والتأجري واخلدمات الفنية على مستوى الدولة مبيزانية إجمالية تبلغ
مليار درهم ،لالرتقاء بالبنية التحتية للمؤسسة مبا يعزز هذا النمو االستثماري
مبنى ومرفقًا يف جمال
ويفي مبتطلباته ،حيث مت يف عام  2014تطوير 13
ً
اخلدمات اإلدارية والفنية وخدمات املتعاملني.
تقوم مواصالت اإلمارات على أربع دوائر إيرادية رئيسة يتبع لها  27مركزًا
ووحــدة أعــمــال ،تعمل معًا بتناغم وتكامل لتحقيق أقصى العوائد
املمكنة من املوارد واألصول املادية والبشرية واملعنوية التي متتلكها
املؤسسة ،حيث متكنت العام املاضي من حتقيق إجنازات كم ّية ونوعية
نوضحها يف الصفحات اآلتية.

المواصالت المدرسية
ضمن رسالتها ورؤيتها االسرتاتيجية لتوفري نقل مدرسي آمن ومريح
ومواكب ألحدث معطيات التقنية وأرقى املعايري العاملية؛ حققت
دائرة املواصالت املدرسية خالل العام املاضي إيــرادات بلغت نحو
 789مليون درهم عرب مراكز األعمال األربعة التابعة لها ،والتي جنحت
يف إبرام وجتديد  44عقدًا ،متضمنة جتديد عقد خدمة املواصالت
املدرسية لكافة املدارس احلكومية يف الدولة مع كل من وزارة الرتبية

والتعليم ،وجملس أبوظبي للتعليم ،األمــر الــذي ميثل تأكيدًا لثقة
الشركاء االسرتاجتيني بإمكانات وكفاءة مواصالت اإلمارات ألداء هذا
الدور الوطني احملوري وفقًا ملعايري األداء املتفق عليها ،وبرهانًا على
ريادتها ال سيما بعد القفزات النوعية التي واكبت النجاحات االستثمارية
للمؤسسة يف هذا اجلانب ،واحلرص املستمر الذي أبدته على توفري
نقل مدرسي آمن ومريح ومنتظم ينسجم مع النهضة التنموية التي

التقرير السنوي 2014 -

69

باب  : 2إنجازات تخطت الحدود

احلافلة ،وحساب املسافة املقطوعة بالكيلومرت ،وتعقب السلوكيات
اخلاطئة ودعم وظائف اإلشراف والرقابة والتوجيه.
 – 2نظام الكامريات الداخلية واخلارجية :لالحتفاظ بالسجالت
اخملتلفة إلدارة اخملاطر ،ومراقبة سلوك السائق ،ودراســة أسباب
احلوادث املرورية واالرتقاء بسلوكيات الطلبة داخل احلافالت.
 – 3نظام ضبط السرعة :لضمان أال تزيد سرعة احلافلة على 80
كم/ساعة ،وبالتايل االلتزام بأنظمة وقوانني املرور.
 – 4نظام الكامريات اجملهزة بشاشة :خلف احلافلة لضمان رؤية أي
شخص حول احلافلة وعدم التسبب بإيذائه.

2013

2014

المدارس الحكومية

685

673

المدارس الخاصة

17

35

الحافالت المدرسية

3,743

4,658

سائقو الحافالت المدرسية

3,557

4,434

2,775

4,713

270,965

273,312

المقاعد المتوافرة

297,353

255,000

الطلبة المنقولون

205,331

218,500

5,607

6,174

112,795

90,000

10

13

911

846

7,525

8,294

1,604

1,659

94,377,348

95,388,388

التفاصيل

مشرفات ومشرفو النقل
والسالمة
الطلبة الملتحقون بالمدارس

تشهدها الــدولــة ويفوق توقعات أفــراد اجملتمع ،وال شك أن جناح
املؤسسة يف جمال النقل املدرسي احلكومي وخربتها العريقة يف
هذا اجملال كان له كبري األثر يف تعزيز حصتها يف النقل املدرسي
املوجه للمدارس اخلاصة داخــل الــدولــة ،باإلضافة إىل اختيارها
كشريك مؤسس مع الشركة السعودية للنقل اجلماعي “سابتكو”
إلنشاء الشركة السعودية اإلماراتية للنقل املتكامل (سيتكو) ،والتي
جنحت يف عامها األول يف نقل  115ألف طالب وطالبة يف اململكة،
وهو األمر الذي يعترب استجاب ًة مهمة ملستهدفات اخلطة االستثمارية
 ،2016-2014والتي تعترب النقل املدرسي خارج الدولة واحدًا من تلك
املستهدفات اخلمسة.
ورغم كل النجاحات احملققة يف قطاع املواصالت املدرسية؛ تستمر
مواصالت اإلم ــارات يف إضافة املزيد حلزمة خدماتها ،حيث شهد
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العام املاضي إطالق خدمة املشرفات يف حافالت املدارس اخلاصة،
وكذلك تويل مهام إدارة الكادر الوظيفي املشرف على تقدمي خدمات
املقاصف املدرسية واملعاهد والكليات واجلامعات على مستوى
الدولة.
تعد املواصالت املدرسية واحدة من أهم وأقدم األعمال األساسية
لـ مواصالت اإلمــارات وخاصة أنها كانت اخلدمة األوىل التي بدأت
يف تقدميها منذ تأسيسها .وطاملا أبدت املؤسسة هذا اجلانب من
اخلدمة اهتمامًا خاصًا جتلى يف االستثمار يف احللول التشغيلية
والتطبيقات التقنية احملسنة ،وما زالت تبذل أقصى اجلهود يف هذا
ً
فضال
اجملال وذلك بهدف حتقيق التميز عرب توظيف أحدث التقنيات
عن تبني واعتماد أفضل املمارسات العاملية ا ُ
ملطبقة يف تقدمي هذه
اخلدمة .وتتمثل األهداف الرئيسية لهذه األعمال فيما يلي:

y yحتقيق التميز يف توفري خدمة النقل املدرسي مبا يتواءم مع التوجهات
االسرتاتيجية للحكومة االحتادية.
y yتبني أعلى معايري السالمة العاملية يف خدمة النقل املدرسي.
y yضمان السالمة واألمــن حلماية احلياة واملمتلكات وأخــذ االحتياطات
والتدابري ملنع احلوادث واألضرار.
y yالرتويج للممارسات املطابقة مع املعايري الوطنية والعاملية يف حماية
البيئة واجملتمع.
y yنشر الوعي حول مبادئ السالمة والتثقيف املــروري ضمن جميع فئات
اجملتمع.
وضمن سعيها لضمان حتقيق األهداف ا ُ
ملشار اليها أعاله ،فقد عملت
مواصالت اإلمــارات على جتهيز جميع حافالتها ومركباتها باألنظمة
اإللكرتونية التالية:
 – 1نظام التعقب اإللكرتوين للحافالت املدرسية :لتحديد موقع

الحكومية

خطوط السير المنتظمة
نقاط التجمع
متوسط عدد البرامج التدريبية
لكل سائق
جلسات التوعية المقدمة للطلبة
زيارات المراقبة الميدانية
للحافالت
زيارات التواصل مع المدارس
الكيلومترات المقطوعة
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á«°SQóŸG äÓ°UGƒŸG õcGôe É¡àeôHCG »àdG Oƒ≤©dG OóY
عدد العقود الجديدة التي أبرمتها

30
27

2013

2014

2

2

18

17

23

12

مركز خدمات المدارس

9

8

6

مراكز الخدمات اإلعالنية

3

11

مراكز المواصالت المدرسية
مركز المواصالت المدرسية
الحكومية
مركز المواصالت المدرسية
الخاصة

24

23

21
17

15
11
9

9
3

3

2

0

8

2

2014

2013

á«eƒµ◊G á«°SQóŸG äÓ°UGƒŸG õcôe
¢SQGóŸG äÉeóN õcôe

إيرادات مراكز دائرة المواصالت
المدرسية  /مليون درهم
مركز المواصالت المدرسية الحكومية

2014

549.1

á°UÉÿG á«°SQóŸG äÓ°UGƒŸG õcôe
á«fÓYE’G äÉeóÿG õcGôe

ºgQO ¿ƒ«∏e / á«°SQóŸG äÓ°UGƒŸG IôFGO äGOGôjEG
500

549.1

450
400

مركز المواصالت المدرسية الخاصة

21.4

مركز خدمات المدارس

218

مركز الخدمات اإلعالنية

0.3

350
300
250

218

200
150
100

اإلجمالي
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788.8

50
0

21.4

0.3

2014

á«eƒµ◊G á«°SQóŸG äÓ°UGƒŸG õcôe
¢SQGóŸG äÉeóN õcôe

á°UÉÿG á«°SQóŸG äÓ°UGƒŸG õcôe
á«fÓYE’G äÉeóÿG õcGôe
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المواصالت المدرسية

4,658
4,713
ﻋﺪد اﻟﺤﺎﻓﻼت

4,434

ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ

ﻋﺪد اﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ

255,000
ﻋﺪد اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة

6,174

SCHOOL BUS

ﻋﺪد ﺧﻄﻮط اﻟﺴﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ

0

218,500
ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﻴﻦ

846

ﻋﺪد اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات
اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ
74
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8,294

زﻳﺎرة رﻗﺎﺑﻴﺔ
ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻓﻼت

13

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد اﻟﺒﺮاﻣﺞ
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﺎﺋﻖ

95,388,388
ﻋﺪد اﻟﻜﻴﻠﻮﻣﺘﺮات اﻟﻤﻘﻄﻮﻋﺔ

673
35
1,659
273,312

90,000

ﻣﺪرﺳﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻣﺪرﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ

زﻳﺎرة ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺪارس

اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﻠﺘﺤﻘﻮن
ﺑﺎﻟﻤﺪاراس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

ﻋﺪد ﻧﻘﺎط اﻟﺘﺠﻤﻊ
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النقـل والتـأجيــر
النقل والتأجير

عدد السائقين

1,278

1,534

 110مليون

 138مليون

1,904

2,200

730

1,100

 34.3مليون

 78مليون

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺸﺮﻗﻲ

عدد الحافالت والمركبات

556

788

ﻟﻠﻨﻘﻞ واﻟﺘﺄﺟﻴﺮ

عدد السائقين

437

520

 16مليون

 13.8مليون

عدد الحافالت والمركبات

175

217

عدد السائقين

168

101

 13مليون

 13.3مليون

عدد الحافالت والمركبات

90

172

عدد السائقين

140

98

مركز الساحل الشرقي للنقل والتأجير

76

االحترافية ..أسلوب عملنا

ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ

2014

مركز رأس الخيمة للنقل والتأجير

13.3

2013

اإليرادات

ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ

ﻟﻠﻨﻘﻞ واﻟﺘﺄﺟﻴﺮ

2014

اإليرادات

13.8

ﻣﺮﻛﺰ رأس اﻟﺨﻴﻤﺔ

2013

مركز سيارات اإلمارات

2013

اإليرادات

ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ

2014

عدد السائقين

ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻴﺎرات اﻣﺎرات

2014

عدد الحافالت والمركبات

78

ﻣﺮﻛﺰ اﻣﺎرات ﻟﻠﻨﻘﻞ واﻟﺘﺄﺟﻴﺮ

2013

اإليرادات

2013

عدد الحافالت والمركبات

2,165

2,462

ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ

2014

 145مليون

 161مليون

138

2,165 1,278
2,462 1,534
730

1,904
اﻳﺮادات

عدد السائقين

1,337

1,794

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

4,152 1,794

2,200 1,100
437

556

520

788

168

175

101
140
98

ﻋﺪد اﻟﺤﺎﻓﻼت واﻟﻤﺮﻛﺒﺎت

عدد الحافالت والمركبات

3,116

4,152

ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ

3,116 1,337

217
90

ﻋﺪد اﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ

 220مليون

 295مليون

التفاصيل

اإليرادات

مركز اإلمارات للنقل والتأجير

161

ﻣﺮﻛﺰ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻠﻨﻘﻞ واﻟﺘﺄﺟﻴﺮ

2013

اإليرادات

مركز المواصالت الحكومية

ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ

2014

المركز

مركز أبوظبي للنقل والتأجير

295

2013

واصلت دائرة النقل والتأجري منوها وتوسعها من النواحي التشغيلية
واملالية ما أضاف املزيد من القيمة للعمليات التجارية اإلجمالية
ملواصالت اإلمارات .ويتضح هذا النمو والتطور بشكل كبري من خالل
الــزيــادة يف اإلي ــرادات وعــدد السائقني ومركبات األسطول لكل من
املراكز والفروع التابعة للدائرة .حيث ناهز إجمايل عائدات الدائرة

2014

 719مليون درهم ،بينما ناهز حجم أسطولها  10,000مركبة متنوعة،
لتستأثر بذلك باحلصة األكرب من أسطول املؤسسة ،عالو ًة على إطالق
عدد من اخلدمات النوعية اجلديدة كإطالق موقع إلكرتوين خلدمات
الليموزين لينضم إىل باقة اخلدمات التي يتيحها مركز سيارات اإلمارات
ملتعامليه ،ونستعرض تفاصيل إجنازات مراكز األعمال التابعة للدائرة
يف اجلدول أدناه:

172
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الخدمات الفنية

شهدت دائــرة اخلدمات الفنية ،كباقي دوائــر األعمال يف مواصالت
اإلم ــارات ،منوًا الفتًا يف اإلي ــرادات والعمليات التشغيلية خالل عام
 ،2014حيث بلغت إيراداتها نحو  220مليون درهم ،وجاء ذلك النمو
يف اإليـــرادات على خلفية القفزات املهمة يف نتائج أعمال مراكز
األعمال والوحدات التابعة لها ،كما شهدت اإلطــاق الرسمي لعدد
من الوحدات واخلدمات النوعية اجلديدة ،التي تستجيب الحتياجات
املتعاملني وتلبي التوجهات احلكومية يف توفري اخلدمات الذكية،
كإتاحة املشاركة يف مــزادات املركبات إلكرتونيًا ،ووحدة املساعدة
على الــطــريــق ،بــاإلضــافــة إىل التدشني الرسمي لــوحــدة مواصالت
اإلمارات لتلبيس اإلطارات.
ومت أيضًا توسع الفت يف مرافق مراكز األعمال التابعة للدائرة ال سيما
مراكز خدمات املتعاملني ،التي تأتي لالرتقاء باخلدمات املقدمة لهم
انسجامًا مع التوجهات احلكومية.
وعلى صعيد النتائج املالية ملراكز األعمال التابعة للدائرة؛ ارتفعت

إيرادات مركز أبوظبي للخدمات الفنية مبعدل  % 22تقريبًا لتتعدى
 101مليون درهم ،فيما بلغت إيرادات مركز اإلمارات للخدمات الفنية
(من دون الوحدات) نحو  51مليون درهم ،وارتفعت إيرادات مركز الفحص
الفني إىل  17.4مليون درهم ،كما زادت إيرادات مركز حتويل املركبات
للعمل بالغاز الطبيعي على أكرث من الضعف وكذلك األمر بالنسبة
لعدد الفنيني املنخرطني يف عملياتها .وباملثل ،فقد كان هناك منو
هائل يف وحدة جتديد اإلطارات التي مت إطالقها مؤخرًا حيث زاد عدد
اإلطارات اجملددة من  1,370للعام املاضي إىل  8,400لعام .2014
وقد أظهرت وحدة الغسيل اجلاف ،والتي ُ
أطلقت يف شهر أغسطس
 ،2013زيادة كبرية يف عملياتها من خالل تقدمي اخلدمة ﻠ 105,000
مركبة مقابل  25,000مركبة يف عام  .2013أما بالنسبة ملركز الوطنية
للمزادات ،فقد ازدادت أعماله إىل الضعفني خالل عام  2014من خالل
طرح  21مزادًا مقابل  12مزادًا يف عام  ،2013ونتج عن ذلك حتقيق
املركز إلجمايل مبيعات بلغت أكرث من  60مليون درهم إماراتي.

مركز أبوظبي للخدمات الفنية

مركز اإلمارات للخدمات الفنية

مركز الفحص الفني

957

894

 55مليون

 50.9مليون

506

650

 14مليون

 17.4مليون

50

45

 2.4مليون

 6مليون

12

11

2,600

1,226

اإليرادات

-

 4مليون

عدد الفنيين

-

81

اإليرادات

-

 2.3مليون

عدد الفنيين

-

52

1,370

8,400
105,000
22,757

التفاصيل
اإليرادات
عدد الفنيين
اإليرادات
عدد الفنيين
اإليرادات
عدد الفنيين
اإليرادات

مركز تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي

عدد الفنيين
عدد السيارات المحولة

وحدة الساحل الشرقي للخدمات الفنية

وحدة رأس الخيمة للخدمات الفنية
وحدة تجديد اإلطارات

عدد اإلطارات المجددة

مشروع الغسيل الجاف

عدد المركبات المستفيدة

25,000

مشروع بروفكس

عدد المركبات المستفيدة

6,511

2013

2014

12

21

عدد المركبات الداخلية المباعة

1,221

1,299

عدد المركبات الخارجية المباعة

1,070

567

قيمة المبيعات (للمركبات الداخلية)

 35.7مليون

 46.1مليون

قيمة المبيعات (للمركبات الخارجية)

 15.5مليون

 14.3مليون

1,291

1,866

 51.2مليون

 60.4مليون

عدد المزادات

العدد اإلجمالي للمركبات المباعة
إجمالي قيمة المبيعات

78

 83مليون

 101.2مليون

المركز

تفاصيل المزادات
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2013

2014
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الخدمـات الفنيــة
اﻃﺎرات اﻟﻤﺠﺪدة

ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
وﺣﺪة اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ
وﺣﺪة رأس اﻟﺨﻴﻤﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ

506

650

ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ
) إﻳﺮادات (
ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ
) إﻳﺮادات (
ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ
) إﻳﺮادات (

2013

2014

50

45

2013

2014

12

11

2,600

1,226

2013

2014

-

81

2013

2014

-

52

ﻣﺸﺮوع اﻟﻐﺴﻴﻞ اﻟﺠﺎف
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ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ
) إﻳﺮادات (

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻔﻨﻲ

ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ
) إﻳﺮادات (

ﻣﺮﻛﺰ ا ﻣﺎرات ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ

2013

2014

ﻣﺸﺮوع ﺑﺮوﻓﻜﺲ

ﻣﺮﻛﺰ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ

ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ
) إﻳﺮادات (

اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ

ﻋﺪد اﻟﻔﻨﻴﻴﻦ

101.2
50.9
17.4
6.0
4.0
2.3

957

894

وﺣﺪة ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻃﺎرات

ﻣﻔﺎﺗﻴــﺢ اﻟـﺮﻣــﻮز

2013

2014

2013

2014

1,370

8,400

اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة
2013

2014

6,511

22,757

اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة
2013

2014

105,000 25,000
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الخدمات اللوجيستية

224

250
200

170

150

عدد المركبات

80

117

عدد السائقين /الفنيين

170

224

اإليرادات (مليون درهم)

56.1

61.6

2013

2014

60

عدد الشاحنات

48

69

40

عدد السائقين /الفنيين

17

21

اإليرادات (مليون درهم)

13.6

15

2013

2014

عدد المركبات (ومنها الدراجات النارية)

898

951

عدد السائقين /الفنيين

28

42

400

اإليرادات (مليون درهم)

6

5

200

100

170

117

80

61.6

56.1

50
0

2013

äÉÑcôŸG OóY

2014

(ºgQO ¿ƒ«∏e) äGOGôjE’G

Ú«æØdG /Ú≤FÉ°ùdG OóY

á«à°ùLƒ∏dG äÉeóî∏d äGQÉeE’G õcôe
مركز اإلمارات للخدمات
اللوجستية

69

70
50

80
56.1

224
117
61.6

ﻣ
ﺮﻛﺰ

ﻲ
وﻟ
ﺒﺘﺮ

اﻟﺨ
ﺪ
ﻣ
ﺎ
تا

30
20

21

17

10
2013

Ú«æØdG /Ú≤FÉ°ùdG OóY

1000

13.6

(ºgQO ¿ƒ«∏e) äGOGôjE’G

900

951

898

ﻣ
ﺮﻛ

800
700
600
500
300
100

28

0

äÉæMÉ°ûdG OóY
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15

2014

ájQÉædG äÉLGQódG ÒLCÉJh äGQÉ«°ùdG ∞°U õcôe
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48

69

15

13.6
6

äÉæMÉ°ûdG OóY

الدراجات النارية

17

21

48

0

مركز صف السيارات وتأجير

2013

2014

ﺘﻴﺔ
ﺟﺴ
ﻠﻮ
ﻟ

2013

2014

مركز النقل البترولي

2013

2014

ﻣ
ﺮﻛﺰ
اﻟﻨ
ﻘﻞ
اﻟ

ً
عمال
منحت مواصالت اإلمــارات أهمية متزايدة لقطاع اخلدمات اللوجستية
مبستهدفات خطتها االستثمارية  ،2016 - 2014األمر الذي ستظهر املزيد من
نتائجه يف السنوات القليلة القادمة ،حيث شهدت دائرة اخلدمات اللوجستية،
كسائر دوائــر املؤسسة؛ منوًا إجماليًا متثل يف زيــادة عدد السائقني والفنيني
واملركبات باإلضافة إىل حتسن يف اإليرادات يف خمتلف جماالت عملها الرئيسية

التي بلغت نحو  82مليون درهم ،وحتققت بالدرجة األوىل يف مركز النقل البرتويل
ثم مركز اخلدمات اللوجستية يليه مركز صف السيارات وتأجري الدراجات النارية،
حيث تظهر هذه التطورات خالل العام املاضي يف اجلداول أدناه:
‹hÎÑdG π≤ædG õcôe

6

2013

Ú«æØdG /Ú≤FÉ°ùdG OóY

42

2014

5

ﺰﺻ

ﻒ اﻟ ﺴ ﻴﺎرا ت و ﺗﺄ ﺟ ﻴ ﺮ

اﻟ ﺪر

اﺟﺎ

ت اﻟ

ﻨﺎر

ﻳﺔ
2013

2014

28

42

6

5

898

951

(ºgQO ¿ƒ«∏e) äGOGôjE’G
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إشراك الفئات المعنية ..لنجاحات ترضينا وترضيهم
األهمية النسبية وتحديد األولويات
المتعاملون ..والء وثقة
الموردون ..التزام متبادل
الشراكات ..نحو آفاق أرحب
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إن مفتاح النجاح لدى مواصالت اإلمارات هو العالقة املتينة التي
جنحت املؤسسة يف توثيق أواصرها مع جميع الفئات املعنية،
والــتــي تضم األفـــراد أو املؤسسات التي تــشــارك يف العمليات
واخلدمات واملنتجات وتشمل ما يلي:
 املتعاملون. املوردون. املوظفون. -الشركاء االسرتاتيجيون.

 اجلهات التشريعية والرقابية. العديد من اجلهات اإلقليمية والعاملية. املنافسون. اجملتمع احمللي.وقد مت حتديد توقعات جميع تلك الفئات من املؤسسة وعملياتها
التشغيلية ،ثــم متــت مراجعتها وتلبيتها بهدف حتسني األداء
اإلجمايل وحتقيق التميز .يوضح اجلــدول اآلتي الفئات املعنية
وتوقعاتها:

الفئة المعنية
المتعاملون

التميز في جودة المنتجات والخدمات والعمل لبلوغ أعلى مستوى من رضا المتعاملين.

الموردون

األمانة والنزاهة في عالقات العمل والمنفعة التجارية المشتركة.

الموظفون

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

الشركاء

زيادة األرباح إلى أقصى حد ممكن وتنمية األعمال بشكل عام.

الجهات الحكومية االتحادية والمحلية

االلتزام والرقابة والتعاون المتبادل.

الكيانات اإلقليمية والعالمية

تبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

المنافسون

المستدامة لصناعة المواصالت.
البيئة التنافسية العادلة والتنمية ُ

المجتمع المحلي والبيئة

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

( G4-24و G4-25و G4-26و)G4-27

إشراك الفئات المعنية..

التوقعات

لنجاحات تسعدهم وتسعدنا

86
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وعليه؛ تضمن مواصالت اإلمــارات تطبيق أدوات مشاركة فعالة
وذات كفاءة ،بهدف ضمان انخراط جميع الفئات املعنية ،واستمرار

التواصل معها بشكل سلس ومنتج يتيح حتقيق األهداف املرجوة.
ويوضح اجلدول اآلتي هذه األدوات واملنهجيات:
أدوات المشاركة

الفئة المعنية

الموظفون

دراسات استقصاء مستويات الرضا.
االجتماعات الشخصية.
منتديات النقاش اإلدارية.
برامج التدريب والفعاليات.
االقتراحات والشكاوى ونظم تقديم التظلمات.
التقييم السنوي لألداء.
الفعاليات المخططة (شهر السالمة والصحة المهنية ،فعالية المخاطر والتدقيق الداخلي ،اللقاءات الدورية مع الموظفين الجدد).

الشركاء

المشاركة المنهجية.
االجتماعات العامة.
المنتديات النقاشية.
تبادل البيانات والمعلومات.
لقاء الشركاء السنوي.

الجهات التشريعية والرقابية

القوانين والسياسات.
االجتماعات والمؤتمرات.
االلتزام بالمعايير.

الجهات اإلقليمية والعالمية

الندوات واالجتماعات.
المعايير الدولية.
الفعاليات الدولية وتبادل أفضل الممارسات.
المؤتمرات  -الرعايات.

المنافسون

المنتديات الصناعية.
ورش العمل واالجتماعات.
التقارير والدوريات.
المعارض.

المجتمع المحلي والبيئة

األنشطة التطوعية.
الخدمات المجانية ودعم األعمال.
عمليات التدوير.
حمالت التوعية.
الفعاليات االجتماعية والثقافية.
البرامج الخيرية.

88

االحترافية ..أسلوب عملنا

مستوى األهمية االسرتاتيجية ملواصالت اإلمارات
مرتفع جداً
مستوى األهمية للفئات المعنية

الموردون

تقييم الموردين.
التدريب على الجودة والصحة والسالمة.
العقود والعطاءات والمشتريات.

حرصت مواصالت اإلمارات على إشراك الفئات املعنية يف عملية حتديد
وترتيب األولــويــات للجوانب ذات األهمية للمؤسسة ،والتي تؤثر على
أعمالها وعلى الفئات املعنية يف الوقت نفسه ،ال سيما املتعاملون،
واملوردون ،واجلهات احلكومية واجملتمع احمللي.
وتسهم كل من املعايري العاملية وعمليات املقارنة املعيارية ،والتوجهات

مرتفع جداً
مرتفع

متوسط

مرتفع

منخفض

متوسط

سالمة وأمن النقل
دعم األنظمة والتوجيهات

التميز والريادة في الخدمات

الحكومية وااللتزام بها

والعمليات التشغيلية

االستثمار ودعم وتعزيز الوضع

االستدامة البيئية

المالي للمؤسسة

والمسؤولية المجتمعية
تطوير أنظمة إدارية لمواكبة

منخفض

النمو في حجم األعمال

جميع هذه الجوانب لديها نطاق وحدود كما هو محدد أدناه:
األهمية النسبية
سالمة وأمن النقل

النطاق والحدود
مواصالت اإلمارات (جميع الفروع ومراكز ووحدات األعمال) ،المتعاملون،
الموردون ،الشركاء االستراتيجيون ،الموظفون ،جميع المنقولين.

دعم األنظمة والتوجيهات الحكومية وااللتزام بها

مواصالت اإلمارات (جميع المواقع) ،الموردون ،الشركاء الحكوميون.

التميز والريادة في الخدمات والعمليات التشغيلية

مواصالت اإلمارات (جميع المواقع).

دعم وتعزيز الوضع المالي للمؤسسة

مواصالت اإلمارات (جميع المواقع).

االستدامة البيئية والمسؤولية المجتمعية

مواصالت اإلمارات (جميع المواقع) ،جميع الفئات المعنية.

تطوير أنظمة إدارية لمواكبة النمو في حجم األعمال

مواصالت اإلمارات (جميع المواقع).

التقرير السنوي 2014 -
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المتعاملون

المشاركة الروتينية اليومية غير الرسمية.
مراكز االتصال لتقديم المقترحات والشكاوى.
دراسات استقصاء مستويات الرضا.
االجتماعات وورش العمل والمؤتمرات.
اللقاء السنوي للمتعاملين.
المعارض.

األهمية النسبية وتحديد األولويات

االسرتاتيجية ،وأولويات األعمال ،وإدارة اخملاطر ،والتغذية الراجعة من
الفئات املعنية؛ تسهم جميعها يف هذه العملية املمنهجة يف حتديد
جانب من جوانبها مؤشرات
األهمية النسبية واألولويات ،والتي يكون لكل
ٍ
أداء رئيسية وخطط سنوية يتم حتديدها وتنفيذها وقياسها لتقييم األداء
بشكل منتظم ،كما يتم إجراء دراسة شاملة ودورية بهدف مراجعة وتقييم
أهمية األولويات االسرتاتيجية كما هي حمددة يف اجلدول التايل:
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من بني جميع الفئات املعنية؛ تويل مواصالت اإلمارات أهمية خاصة للمتعاملني،
وتسعى بشكل حثيث لضمان أن تلبي اخلدمات املقدمة لهم أعلى املعايري ومبا
يفوق توقعاتهم .إن العدد الهائل للمتعاملني  -والذين يتوزعون بني املؤسسات،
والهيئات احلكومية واالحتادية واحمللية عالو ًة على شركات القطاع اخلاص-
ما زال مستمرًا بالنمو نظرًا لهذا املستوى من اخلدمة واملشاركة .األمر الذي
يدعو مواصالت اإلمــارات لتأكيد وتشديد التزامها بتقدمي اخلدمات التنافسية
جلميع متعامليها ،والسعي التام لتلبية احتياجاتهم ،والتلقي اإليجابي آلرائهم
ومقرتحاتهم ،كما تؤمن املؤسسة بضرورة التعامل معهم بالطرق األكرث فعالي ًة
ً
وعمال بذلك فإن ميثاق
وسرع ًة ودقة ،وذلك لتأسيس عالقة مزدهرة وطويلة األمد.
خدمة املتعاملني لدى املؤسسة يحظى باملتابعة واإلشراف املباشر من جانب
اإلدارة العليا لضمان تطبيقه من قبل جميع املوظفني املعنيني واملدربني جيدًا

المتعاملون..

2014

التفاصيل

% 83.3

نتائج دراسة رضا المتعاملين

على تقنيات وأساليب رعاية املتعاملني ،كما أطلقت املؤسسة خالل عام 2014

منهجية متكاملة للتميز يف العناية باملتعاملني متاشيًا مع متطلبات معايري
شهاد َت ْي املواصفات العاملية .10002 ،10001
يقوم مركز االتصال ملواصالت اإلمارات بدور مهم يف تعزيز قنوات التواصل ما بني
املؤسسة وبني املتعاملني عرب تقدمي حزمة متنوعة من اخلدمات .وخالل عام
2014؛ تلقى املركز ما يزيد على  12,000اتصال متت اإلجابة عن  %96.6منها
بشكل مباشر وسريع .عالو ًة على ذلك ،قام املركز باالستجابة لعدد  2,200رسالة
بريد إلكرتوين مقابل  2,000رسالة خالل عام  ،2013وبالتايل تسجيل زيادة قدرها
 %72.5على العام املاضي .تضمنت هذه االتصاالت استفسارات ومالحظات
واقرتاحات وشكاوى تتعلق باخلدمات التي تقدمها املؤسسة يف جماالت النقل
واخلدمات اللوجستية والدعم الفني واجملاالت األخرى من أعمالها .وقد حقق
مركز االتصال نسبة  %89يف تقييم املتسوق السري للحكومة االحتادية للعام
 2014 - 2013والذي يتفوق على معدل أداء احلكومة بفارق  18نقطة ما يثبت
التميز يف األداء للمؤشرات احملددة مسبقًا.
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والء وثقة
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الزيادة في أعداد المتعاملين
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الرئيسيين
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830

% 83.3

Ú«°ù«FôdG Ú∏eÉ©àŸG OGóYCG ‘ IOÉjõdG
1000
900

التفاصيل

2014

عدد االستعالمات المجاب عنها
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عدد االستعالمات التي تم حلها
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ميثاق خدمة المتعاملين

ً
وعمال بتوجيهات
انطالقًا من رغبتها يف االرتــقــاء بعالقاتها مع متعامليها،
احلكومة االحتادية ،ال سيما برنامج اإلمارات للخدمة احلكومية املتميزة وأدلته
اإلرشــاديــة؛ أصــدرت مواصالت اإلمــارات ميثاق خدمة املتعاملني الــذي يحدد
االلتزامات املتبادلة بينها وبني متعامليها بغرض توفري خدمات تلبي احتياجاتهم
وتفوق تطلعاتهم ،وحرصًا منها على االرتقاء بالعالقات مع هذه الفئة إىل أعلى
مستويات الشراكة؛ فقد أجرت املؤسسة مراجعة على امليثاق سنة  ،2013بهدف
جعله مواكبًا ألحدث التوجهات احلكومية وأرقى املمارسات اإلدارية العاملية.

سياسة العناية بالمتعاملين
تلتزم مــواصــات اإلم ــارات التزامًا تامًا مبعايري التميز واجل ــودة ضمن
سياستها يف تقدمي خدمات تنافسية ملتعامليها ،وتلبية احتياجاتهم
والتعامل مع مالحظاتهم واقرتاحاتهم ،كما تؤمن بالتعامل بكفاءة
وسرعة ودقة وفق مواعيد زمنية حمددة ومتفق عليها لضمان عالقة
متميزة وشراكة حقيقية طويلة األمد.

الموردون ..التزام متبادل

حترص مواصالت اإلمارات  -من خالل عملياتها اخملتلفة  -على دعم وتشجيع
املوردين احملليني بهدف تعزيز االقتصاد احمللي .ولتحقيق هذه الغاية تلتزم
املؤسسة عددًا حمددًا من املتطلبات واملعايري التي مت تطويرها وتطبيقها
لضمان الرتويج لهذه الفئة ،ومن ضمن هذه املتطلبات ما يلي:
 اإلفصاح عن معلومات مهمة مثل الشكل القانوين ،وجمــال النشاط،وحجم األعمال ،والتقارير املالية.
 شهادات ضمان اجلودة طبقًا ملعايري اآليزو أو أي معيار يعادلها. السياسة البيئية. تطبيق سياسة الصحة والسالمة. سياسة املسؤولية اجملتمعية. تبني الشركة لسياسة أخالقية ومهنية. تبني الشركة لسياسة التنمية ا ُملستدامة.

وبهدف تعزيز العالقة مع املــورديــن ،فقد مت إدخــال بعض التحسينات على
املنهجيات والسياسات اخلاصة بهم خالل عام  ،2014حيث متت إعادة إصدار
منهجية إدارة العالقة مع املوردين ،ومت أيضًا استحداث ميثاق خاص بأخالقيات
وســلــوك م ــوردي مــواصــات اإلمـ ــارات ،وكــذلــك إص ــدار دليل خــاص باملوردين،
باإلضافة إىل استحداث جائزة التميز ملوردي مواصالت اإلمارات.

1300
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حتظى سياسة العناية باملتعاملني بالرعاية الدائمة من القيادة ومن
اإلدارة العليا ،وتركز على ضمان مشاركة كافة املستويات اإلدارية املدربة
واملؤهلة لتطبيقها بالشكل األمثل وفق املعايري املعتمدة .ويف سبيل
حتقيق ذلــك؛ فــإن مــواصــات اإلم ــارات متنح متعامليها فرصة تقدمي
مالحظاتهم واقرتاحاتهم عرب نظام بوابة (حكومتي) املوحد للجهات
االحتادية يف الدولة ،وكذلك عرب مركز االتصال ،باإلضافة إىل حسابات
املؤسسة عرب منصات وسائل التواصل االجتماعي واملوقع اإللكرتوين
بهدف حتسني وتطوير األداء واخلدمات.
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وقد أطلقت مواصالت اإلمارات خالل عام  2014منهجية متكاملة للتميز
يف إدارة العناية باملتعاملني متاشيًا مع متطلبات معايري شهادة
املواصفات العاملية .10002 ،10001
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نتائج دراسة رضا الموردين
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2013

2014

القيمة اإلجمالية للمشتريات (مليون درهم)

553

749

عدد الجهات الموردة المحلية

1٫081

1٫248

عدد الجهات الموردة الدولية

9

14

2014
% 83.9
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الشراكات ..نحو آفاق أرحب

حتظى الشراكات والتحالفات االسرتاتيجية برتكيز كبري من قبل مواصالت
اإلم ــارات ،وذلــك بهدف تطوير العالقة وتعزيز العمل املــشــرك ،حيث
تؤمن القيادة العليا للمؤسسة بأن التعاون البناء مع الشركاء هو إحدى
الوسائل املهمة لبلوغ التميز يف جمــال األعــمــال وحتقيق مصلحة
األط ــراف جميعها ،لــذا تقوم املؤسسة بتنظيم حفل سنوي للفئات
املعنية ،مبا يف ذلــك شركاء األعــمــال ،واجلهات احلكومية احمللية
واالحتادية واجلهات األخرى بهدف حتسني التعاون وتطوير العالقات
الثنائية من خالل االرتقاء بالربامج املقدمة للشركاء واستحداث منصة
جديدة للتفاعل معهم واالطالع على انطباعاتهم وآرائهم.
وخالل عام 2014؛ قام فريق العالقات االسرتاتيجية يف مواصالت اإلمارات
بتنظيم  94زيارة جلهات متنوعة بغرض تعزيز العالقات والرتويج خلدمات
املؤسسة ،كما جرى تنظيم  30زيارة مقارنة مرجعية للشركاء واملتعاملني
االسرتاتيجيني ال سيما اجلهات احلكومية ،ومت فيها تبادل اخلربات والتعرف
على أفضل املمارسات .وقد حرصت املؤسسة على املشاركة واحلضور

الموضوع
نظام إدارة البيئة والسالمة والصحة المهنية.
أفضل الممارسات في التأسيس ألنظمة الصيانة واإلدارة.

ومن أبرز المشاركات في المؤتمرات والمعارض ما يلي:
 املشاركة يف املؤمتر الدويل السابع حول التعليم وجتهيزات التعليم. املشاركة يف املعرض الدويل لإلطارات يف تايلند. املشاركة يف منتدى املواصالت ا ُملستدامة.
 املشاركة يف املؤمتر واملعرض العاملي للنقل واملواصالت .UITP املشاركة يف معرض منتدى السفر العربي. املشاركة يف املؤمتر العاملي لتحويل املركبات للعمل بالغاز الطبيعي. املشاركة يف مؤمتر ومعرض أفكار اإلمارات. املشاركة يف املؤمتر الرابع للملكية الفكرية يف دبي. املشاركة يف مؤمتر أفكار اململكة املتحدة. املشاركة يف معرض جتارة اإلطارات .2014 -املشاركة يف معرض ومؤمتر املركبات البيئية يف الواليات املتحدة األمريكية.

يف املعارض واملؤمترات الدولية حيث حضرت  19معرضًا ومؤمترًا خالل
العام نفسه حول خمتلف جماالت عملها ،كما أبرمت  18مذكرة تفاهم
مع العديد من اجلهات احلكومية واخلاصة واملؤسسات األخــرى ،ويف
اجلدول اآلتي عرض لبعض زيارات املقارنة املرجعية التي متت.

100

أفضل الممارسات في مجال نظام تحصيل المستحقات.

مجموعة بريد اإلمارات

70

بلدية دبي

50

شرطة أبوظبي

30

وضمان العدد الكافي من المركبات والسائقين.
أفضل الممارسات في منشآت تجديد اإلطارات.
أفضل الممارسات في التدقيق الداخلي ومختلف المبادرات المعتمدة.

94

المبرمة مع الدوائر الحكومية
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والهيئات المحلية والدولية
عدد زيارات المقارنة المرجعية

عدد المشاركات في المؤتمرات
المحلية والدولية
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الشراكات ومذكرات التفاهم الجديدة

هيئة الطرق والمواصالت  -دبي

أفضل الممارسات في مجال الشراكات مع المؤسسات.

أفضل الممارسات في توفير الدعم اللوجستي لجميع الوحدات التنظيمية

االستراتيجية

وزارة البيئة والمياه

اإلدارة العامة للدفاع المدني

الميكانيك).

عدد زيارات فريق العالقات

85

94

الشريك

90

أفضل الممارسات في تكلفة ساعات العمل للموظفين (الفنيين وأخصائيي

التفاصيل
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تكمن األصــول واالستثمارات األثمن ملواصالت اإلمــارات يف موظفيها
الذين بلغ عددهم  17,252موظفًا وموظفة مع نهاية عام  ،2014وتدرك
مواصالت اإلمارات أهمية العنصر البشري لذا فإنها تويل اهتمامًا كبريًا
ملواردها البشرية بهدف إعدادهم على أسس ومنهجيات علمية قائمة
على التطوير والتمكني والتحفيز .وتركز املؤسسة بشكل كبري على خلق
واستمرارية ثقافة تنظيمية رفيعة املستوى ،حيث يتم تشجيع جميع
موظفي املؤسسة للرتكيز على قيم اجلــودة واألداء الرفيع واإلبــداع
والتحسني املستمر ،وتؤدي هذه املمارسات والسياسات إىل خلق بيئة
عمل إيجابية جتذب املواهب وتقلل من الدوران الوظيفي .كما حتافظ
مواصالت اإلمارات على ثقافة النزاهة العالية والسلوك األخالقي ،إذ يتم
تطبيق مدونة سلوك حمددة ومفصلة على نحو جيد ما يدفع موظفيها
لتبني معايري العمل العالية والتحلي باألخالق الكرمية واحملافظة
عليها .ولضمان الشفافية؛ يستطيع جميع املوظفني الــوصــول إىل
هذه املدونة من خالل خدمات الشبكة الداخلية للمؤسسة “تواصل”.
كما حترص املؤسسة على أن يكون نظام املوارد البشرية لديها متوافق
مع التشريعات احمللية والدولية ،فهو يضمن االلتزام مبعايري حقوق
اإلنسان العاملية ومعايري قانون املوارد البشرية اإلماراتي ،والسياسات
واملمارسات االحتادية .عــاو ًة على ذلك ،يتم تطبيق سياسات داعمة
خمتلفة يف املؤسسة ،مثل السياسة املتعلقة مبكافحة العمل القسري
وعمالة األطفال ،وسياسة التنوع ،وسياسة املكافأة والتقدير وسياسة
الباب املفتوح.

اختيار دقيق ..تأهيل مستمر

تسعى مواصالت اإلمارات لتوظيف أفضل املوارد البشرية وتضمن بناء
مهاراتهم وكفاءاتهم وتدريبهم وتطويرهم باستمرار ،كما تشجع على
ثقافة التميز واإلب ــداع لديهم .وحرصًا منها على تقدمي األفضل لهم
واحلصول على أفضل ما لديهم؛ تبذل املؤسسة جهودًا إضافية وتويل
عناية خاصة بتدريب املوظفني وتطويرهم لضمان إعــداد السائقني
واملشرفني والفنيني املؤهلني القادرين على تطبيق أفضل املعارف
واملمارسات لغايات السالمة والتميز .باإلضافة إىل هــذا ،يتم تطبيق
عمليات تقييم مستمرة للموظف ،والتي يتم فيها إشراك املوظف نفسه
يف مناقشة مسارات التنمية املهنية والوظيفية.
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2013
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حتى سن 29

3٫144

4٫192

39 - 30

4٫728

6٫364

49 - 40

3٫514

4٫286

59 - 50

1٫902

2٫122

 60أو أكثر

275

288

المجموع

13٫563

17٫252

بيانات أعمار الموظفين
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التفاصيل
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نتائج الدراسة المتعلقة برضا الموظفين
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المواطنون اإلماراتيون
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2٫613
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ذكور
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إناث
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4٫206

المجموع
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بيانات جنسية الموظفين

دوران الموظفين
نسبة الدوران الوظيفي

5.1

5
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% 8.1

غير مواطن
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ذكر

% 4.2

الجنس

الفئة العمرية
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الوظيفي عام 2014

الجنسية
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النسبة المئوية للدوران
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-
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17,252

موظفًا وموظفة

الموارد البشرية

ﻋﺪد
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

2013

2014

2013

2014

3,046

4,206

10,517
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ﻣﻮاﺻﻼت
ا ﻣﺎرات

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪوران
اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن
اﻟﻘﻴﺎدﻳﻮن

8
8

9
9

اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺪول اﺳﻴﻮﻳﺔ
دول أﺧﺮى
اﺟﻤﺎﻟﻲ

%7.1
ﺣﺘﻰ  29ﺳﻨﺔ

)ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ(

2014
2013

34
10
2
1
47

%5.6
 39 – 30ﺳﻨﺔ

اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺪول اﺳﻴﻮﻳﺔ
دول أﺧﺮى
اﺟﻤﺎﻟﻲ

%3.7
 49 – 40ﺳﻨﺔ

36
8
2
2
48

%3.6
 59 – 50ﺳﻨﺔ

%77

%8.2

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪوران اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

%4.2

اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ

%71

2014
رﺿﺎ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

%2.8
 60ﺳﻨﺔ ﻓﺄﻛﺒﺮ

%5
اﺟﻤﺎﻟﻲ

4,192

6,364

4,286

2,122

288

17,252

3,144

4,728

3,514

1,902

275

13,563
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شمولية التدريب

متوسط عدد الربامج التدريبية لكل سائق

البيانات التدريبية للسائقني واملشرفني

تقدم مــواصــات اإلم ــارات ملــواردهــا البشرية بــرامــج تدريبية خمتلفة ،عامة
ومتخصصة ،تنسجم مع طبيعة أعمال موظفيها ،وتلبي تنوع املهام املوكلة
إليهم ،وتتميز هذه الربامج بأنها تتضمن اجلانبني النظري والعملي ،وتهدف
إىل تعزيز أدوار املوظفني ومسؤولياتهم .حيث قامت املؤسسة بتنفيذ 3,358
برناجمًا تدريبيًا خالل عام  2014خملتلف الفئات الوظيفية ،ولضمان أعلى
معايري الكفاءة والفعالية لهذه الربامج؛ حترص مواصالت اإلمارات على تطبيق
نظام إدارة جودة التدريب وفق معيار اآليزو (.)10015
ويخضع السائقون ومشرفو السالمة على نحو خاص لربامج تدريبية مركزة
ومستمرة تشمل تقييمًا دوريــً لهم وحتــدد مدى كفاءتهم ،وفيما يلي بعض
الربامج التدريبية الرئيسية اخملصصة لتعزيز جوانب السالمة لديهم:
 التوعية املرورية. السالمة والصحة املهنية والسالمة املرورية. التوعية املهنية. التوعية الدينية واألخالقية. فن التعامل مع األطفال. الدفاع املدين. طرق إخالء احلافلة املدرسية يف حاالت الطوارئ. أساليب اإلسعافات األولية. املهارات الشخصية والسلوكية. -كيفية التعامل مع ذوي االحتياجات اخلاصة.

2013
فئة الموظف
السائقون
مشرفو النقل
والسالمة

2014

العدد

الساعات

العدد

التفاصيل

أعداد املتدربني حسب الفئات الوظيفية

2013

2014

10

13

متوسط عدد البرامج التدريبية لكل سائق

الفئات الوظيفية
الفئة القيادية

عدد المتدربين

النسبة المئوية

32

% 100

الساعات

الفئة المتخصصة والفنية

40

% 79

3٫470

71٫597

3٫811

77٫136

الفئة اإلشرافية

60

% 92

2٫506

42٫825

3٫055

54٫250

الفئة التنفيذية

7٫998

% 97

≥FÉ°S πµd á«ÑjQóàdG èeGÈdG OóY §°Sƒàe
20
18

أá«ÑjQóàdG èeGÈdG øe øjó«Øà°ùŸG Úaô°ûŸGh Ú≤FÉ°ùdG OGóY
4500

14
10

4000
3500

16
12

5000

2013

2014
2013

2500

13
10

8

2014

3000

متوسط الساعات التدريبية حسب فئة الوظيفة

6
4
2

2000

0

1500
1000

2013

2014

فئة الوظيفة

متوسط الساعات التدريبية

الفئة القيادية

35

الفئة الحرفية والفنية

21

الفئة اإلشرافية

35

الفئة التنفيذية

17

سائقو الدراجات

20

مشرفو النقل والسالمة

18

500

0

3,811

3,470

¿ƒ≤FÉ°ùdG

2,506

3,055

áeÓ°ùdGh π≤ædG ƒaô°ûe

Úaô°ûŸGh Ú≤FÉ°ù∏d á«ÑjQóàdG äÉYÉ°ùdG
100,000
90,000

أعداد الساعات التدريبية للموظفني من خمتلف الفئات
فئة الوظيفة

2013

80,000

2014
1٫105

30,000
20,000
10,000
00,000

71,597

المشرفون

3٫773

2٫279

40,000

77,136

المتخصصون

1٫116

1٫368

50,000

2013

¿ƒ≤FÉ°ùdG
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42,825

المديرون التنفيذيون

116٫071

141٫434

60,000

2014

54,250

اإلدارة العليا

940

70,000

2013

2014

áeÓ°ùdGh π≤ædG ƒaô°ûe

التقرير السنوي 2014 -

105

باب  : 4مواردنا البشرية ..وسيلة النجاح وغايته

التوطين ..منهج راسخ
تدعم مواصالت اإلمارات املواهب والكفاءات احمللية ،وتسعى إىل توسيع
جمــاالت وفــرص العمل للمواطنني اإلمــاراتــيــن حتقيقًا اللتزامها بسياسات
التوطني ،إذ حتــرص دائمًا على اجتذاب تلك الكفاءات ،والذين يتم تدريبهم
وتطويرهم وفقًا للخطط الوطنية لتنمية املوارد البشرية ،ال سيما وضع وتنفيذ
اخلطط املهنية املتخصصة وبرامج التدريب القيادية كجزء من خطة التوطني
املنظمة بهدف تطوير الكفاءات واملــهــارات اإلماراتية ملواجهة التحديات
احلالية واملستقبلية.
2014

التفاصيل

% 63.3

إجمالي التوطين

ÚWƒàdG ‹ÉªLEG

2014
%63.3

الشفافية مع الموظفين
مت يف عام  2013إطالق نظام رسمي يتيح للموظفني إبالغ اإلدارة
عن أي شكاوى أو تظلمات ،ويشمل النظام تسجيل وحتليل مستويات
الشفافية والعدالة والنزاهة لكل حالة على حدة ،باإلضافة إىل قياس
فعالية األنظمة املطبقة ومساءلة اإلدارة.
واستمرارًا إلجنــازات العام املاضي ،متكنت املؤسسة من حل
 %100من قضايا وشكاوى املوظفني والتي بلغت  18شكوى خالل
عــام  .2014اشتملت هــذه القضايا على طعون ضد اإليــقــاف عن
العمل بسبب املغادرات غري املصرح بها ،واالختالف حول تسوية
املستحقات واخلالفات مع الرئيس املباشر ،وعدم املوافقة على
تقييم األداء السنوي وأســبــاب االستقالة ،والطعن يف اإلن ــذارات
الرسمية وشكاوى مشابهة.
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عدد المستفيدين

2014

البرنامج

نبذة عن البرنامج

عدد المظالم المقدمة من الموظفين

18

أفكار

برنامج إلكتروني تتم إدارته من قبل إدارة التخطيط االستراتيجي والتميز المؤسسي ،وهو يشجع على التفكير
اإلبداعي ،ويحفز الموظفين لتقديم المبادرات والمقترحات ،ويولد األفكار والحماس للعمل.

 158موظف ًا قدموا
ً
فكرة
1,854

عدد المظالم التي تمت تسويتها

18

شهر السالمة
والصحة المهنية

برنامج توعوي سنوي بدأ في عام  ،2012يتضمن عدداً كبيراً من الفعاليات واألنشطة والبرامج والمسابقات
التي تنفذ في مختلف مواقع وفروع المؤسسة ومراكز أعمالها ،ويستهدف رفع معدالت الوعي بقضايا السالمة
والصحة المهنية في البيئتين الداخلية والخارجية ،وقد جرى في عام  2014تنظيم الدورة الثالثة تحت شعار
“سالمتك ركيزة نجاحنا” .وتضمنت  250فعالية ونشاط ًا مختلف ًا بمشاركة  90جهة حكومية وخاصة ،ما
يظهر األثر الكبير للفعالية في مختلف الفئات المعنية.

-

بلغت مشارَكات
الموظفين 15,000
مشاركة والمشارَكات
من خارج المؤسسة
 20,000مشاركة

1,338

510

مبادرة اجتماعية إنسانية تم إطالقها بالتعاون مع جمعية دار البر حيث يحق للموظفين طلب دعم مالي
ألسباب متعددة وطارئة مثل العمليات الجراحية وتكاليف المعيشة وتعليم األطفال وغير ذلك.

329

438

شكراً

يهدف هذا البرنامج إلى تكريم اإلنجازات ،وتقدير األشخاص الذي بذلوا جهوداً إضافية في وقت قياسي وكان لها
أثر إيجابي على عمل المؤسسة.

366

401

فعالية المخاطر
والتدقيق الداخلي

ً
عالوة على مسابقة
وتم تنظيم الدورة الثانية لها في مايو  ،2014وتضمنت عدداً من الفعاليات التوعوية
إلكترونية للموظفين ،باإلضافة إلى عقد عدد من ورش العصف الذهني بهدف إشراك الموظفين ّ
وحثهم على
طرح أفكار حول المخاطر الموجودة في بيئة العمل.

250

300

أسبوع االقتراحات

وجرى تنظيمه للمرة األولى في عام  2014بالتزامن مع أسبوع االقتراحات العالمي ،تحت شعار “إشراك
الموظفين إلبداع مؤسسي مستدام” ،وتضمن عدداً من ورش العصف الذهني والمحاضرات ،واختتم بتكريم
عدد من الوحدات التنظيمية والموظفين المتميزين في طرح االقتراحات.

-

 166موظف ًا قدموا
 1,955فكرة

برنامج متخصص موجّ ه لموظفي المؤسسة ويعتبر األول من نوعه على المستوى االتحادي ،يتم فيه التسابق
عبر طرح األفكار ضمن فرق ،وقد انطلقت أعمال الدوري للمرة األولى في يونيو من عام  ،2014وجرت على 4
ً
فكرة تمحورت حول عدد من المحاور (محور
جوالت استمرت لمدة  5أشهر ،وتم فيه تقديم ما يقارب 648
محدد لكل جولة).

-

ضمت
 17فريق عمل
ّ
 161موظف َا

نجوم

ويهدف إلى تكريم الموظفين المميزين على أساس ربع سنوي .وتم إطالقه في الربع الثاني من عام .2013

47

53

إنجاز

تم إطالق هذه المبادرة في الربع الثاني من عام  2013وتهدف إلى تكريم اإلنجازات في شتى مجاالت العمل.

19

28

طموح

برنامج مخصص لتكريم الموظفين الذي يحصلون على شهادات الدبلوم والمؤهالت التعليمية أثناء
عملهم في المؤسسة ،وهذا يعزز اإلنجازات األكاديمية وثقافة التنمية والتمكين.

17

16

أسواق

الحرَ فيّة من خالل معرض رسمي يتم تنظيمه مرتين في السنة
حيث يعرض الموظفون فنونهم وقدراتهم ِ
في كل من أبوظبي ودبي.

5

4

رحلة العمرة

يعزز هذا البرنامج النواحي الدينية والتعليمية ،ويطور المعرفة الثقافية والعالقات االجتماعية بين الموظفين،
ويسهم في خلق بيئة عمل مثالية من خالل تعزيز المشاركة في البرامج واألنشطة ،والمشاركة في الفعاليات
الخارجية.

688

696

يقدم هذا البرنامج للموظف فرصة ألداء مناسك الحج.

10

10

الدوري الرياضي

مبادرة مجتمعية داخلية سنوية ،تتمثل بتنظيم دوري لكرة القدم في الربع األول من كل عام ،ويتم فيه
تقديم جوائز خاصة للفرق التي تحصل على المركز األول والمركز الثاني.

 10فرق

 10فرق

اليوم الترفيهي

تمثل هذه الفعالية مبادرة دورية يلتقي فيها الموظفون من مختلف المستويات اإلدارية خارج مكان العمل
لتنفيذ عدد من األنشطة الترفيهية .وتهدف إلى تعزيز الروح الجماعية وتحسين العالقات االجتماعية بينهم.

90

128

التفاصيل

بيئة عمل متفوقة
يعد حتفيز املوظفني جزءًا ال يتجزأ من ممارسات املــوارد البشرية يف
مواصالت اإلمارات ،لذلك يتم دائمًا تنظيم أنشطة وبرامج خمصصة لتطوير
بيئة العمل ومتكني العنصر البشري الذي يعترب اجلسر الذي يقود املؤسسة
نحو حتقيق أهدافها االسرتاتيجية .وخالل عام 2014؛ مت تنفيذ العديد من
الربامج واألنشطة واملــبــادرات االجتماعية والتوعوية للموظفني والتي
تضمنت جماالت مثل التطور املهني (ال سيما تكرمي أصحاب اخلدمة التي
تزيد على عشر سنوات كربنامج مسريتي) وجوائز ألفضل األفكار وبرامج رياضية
وأيام مفتوحة ورحالت دينية وبرامج خصومات (تخفيضات) ،ومبادرات متزامنة
مع املناسبات البيئية وشهر التوعية بالسرطان ،واحملــاضــرات املوجهة
لتمكني املوظفني واملوظفات ،وغري ذلك الكثري .يوضح اجلدول التايل هذه
الربامج بالتفصيل مع عدد املستفيدين منها للسنتني األخريتني.

أحسنت
مساندة زميل

دوري المبدعين

رحلة الحج

برنامج شهري لتقييم جهود الموظفين والثناء عليها عبر منحهم شهادات تقدير خاصة.

2013

2014
 354موظف ًا قدموا
ً
فكرة
3,944
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المسؤولية المجتمعية للشركات

قامت مواصالت اإلمارات بتحديد سياسة واضحة بشأن املسؤولية اجملتمعية
للشركات .إذ يتمحور نطاق ممارسات املسؤولية اجملتمعية للشركات حول
األركان األربعة التالية يف املؤسسة:
 السالمة والصحة املهنية. الرعاية البيئية. حتفيز املوظفني. التنمية اجملتمعية.رؤية املسؤولية اجملتمعية:
التميز يف العناية باجملتمع والبيئة والسالمة واملوظفني والريادة يف تطبيق
املواصفات العاملية للمسؤولية االجتماعية.
رسالة املسؤولية اجملتمعية:
تلتزم مواصالت اإلمــارات بأهدافها الوطنية نحو خدمة اجملتمع عرب الريادة
يف تقدمي اخلدمات اجملتمعية والعناية باملوظفني واحملافظة على البيئة
وتعزيز السالمة .وتسعى لتكون النموذج األفضل يف املسؤولية االجتماعية
خملتلف فئات املستفيدين من أنشطة وخدمات املؤسسة.

ممارسات رائدة..
المسؤولية المجتمعية والبيئية

مؤشرات األداء الرئيسية للمسؤولية اجملتمعية للشركات:
تعد املسؤولية اجملتمعية هدفًا رئيسيًا ملواصالت االمارات من خالل رؤيتها
واسرتاتيجيتها املؤسسية ،وهــي تقاس من خــال جمموعة من املؤشرات
األساسية:
 - 1عدد مبادرات املسؤولية اجملتمعية.
 - 2فئات املستفيدين من خدمات املؤسسة يف املسؤولية اجملتمعية.
 - 3عدد املستفيدين املباشرين من خدمات املؤسسة يف املسؤولية
اجملتمعية.
 - 4نتائج استطالع رأي املوظفني ،لقياس مدى رضا العاملني باملؤسسة.
 - 5نتائج استطالع رأي اجملتمع  ،لقياس مدى رضا اجملتمع.
وتعمل اإلدارة العليا باملؤسسة على تطوير ومتابعة الربامج التي تسهم يف
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خلق حس أعمق باملسؤولية اجملتمعية للشركة وموظفيها .كما أنها تضمن
تفعيل دورهــا يف تطبيق املسؤولية اجملتمعية ملصلحة دولــة اإلمــارات
وجمتمعها ،مبا يف ذلــك إشــراك املــورديــن واملوظفني بهدف تعزيز سمعة
املؤسسة.
املبادرات اجملتمعية:
ساهمت مواصالت اإلمارات يف دعم العديد من الربامج اجملتمعية واإلنسانية
مع املؤسسات األخرى بهدف مساعدتها على تنفيذ أهدافها وتوضيح تفاين
املؤسسة جتاه اجملتمع .تركز هذه الربامج بشكل أساسي على احملاور التالية:
 مشروع احلافلة الوطنية لتقدمي خدمات نقل جمانية خملتلف املراكزالطالبية وجمعيات النفع العام وغريها من اجلهات احلكومية وشبه
احلكومية.
 توفري مساحات إعالنية جمانية على احلافالت وغريها من وسائلالنقل لغايات التوعية وغريها من املشاريع .مت تخصيص 1,000
حافلة لهذا املشروع خالل عام  2014والتي أتاحت عرض 1,573
إعالنًا ملا يزيد على  15مؤسسة شملت مكتب رئاسة جملس الوزراء
ووزارة الرتبية والتعليم ،ووزارة الثقافة والشباب وتنمية اجملتمع،
ووزارة البيئة وشرطة دبي وشرطة عجمان وغريها.
 برنامج الرعاية العينية خلدمة اجملتمع والــذي يركز على جماالتالتعليم والنقل والدعم البيئي واألنشطة الرياضية وغري ذلك.
2013

2014

% 87.31

% 87.56

التفاصيل
نتائج دراسة رضا المجتمع
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2013

%87.31

2014
%87.56
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كما قامت مواصالت اإلمارات بتنظيم العديد من املبادرات يف جميع مراكزها
وفروعها ،وذلك بالتعاون مع شركائها االسرتاتيجيني وخمتلف أصحاب املصلحة
يف اجملتمع .تشمل بعض هذه املبادرات ما يلي:
 املشاركة يف مبادرة القوافل الثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة. املشاركة يف مبادرة املكتبة املتنقلة بالتعاون مع مبادرة زايد العطاء. املشاركة يف أسبوع املرور اخلليجي من خالل املعارض واحملاضراتواملواد التعليمية وغريها من املنشورات.
 تنفيذ حملة توعية طلبة املدارس بالتعاون مع وزارة الداخلية.د -توزيع  30,000هدية ترحيب لطلبة املدارس يف بداية السنة الدراسية
.2015 - 2014
 دعم املدارس لتنفيذ مشروع رسم القاعدة الذهبية لتعزيز سالمة الطلبة. حملة التربع بالدم مبشاركة جميع املوظفني. تنظيم يوم العلم الوطني مبشاركة قادة املؤسسة واملوظفني. احتفاالت اليوم الوطني لدولة اإلمارات العربية املتحدة يف جميعاملراكز والفروع.
 برامج تطوعية ملوظفي مواصالت اإلمــارات تضم  873مشاركًاملدة  8,181ساعة.
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ممارسات وتفاصيل المسؤولية المجتمعية:

نعرض فيما يلي بعض اجملاالت الرئيسية ملمارسات املسؤولية اجملتمعية
يف مواصالت اإلمارات:
 تعزيز السالمة والصحة املهنية والسالمة املرورية. سالمة احلافالت وأسطول املركبات. تدريب السائقني واملوظفني على مبادئ الصحة والسالمة. نشر الوعي حول مبادئ السالمة بني مستخدمي حافالت املدارس. تخفيض استهالك الطاقة (املاء والكهرباء). مراقبة وضبط استهالك الوقود. احلد من االنبعاثات الغازية من عوادم املركبات وغريها. التخلص اآلمن من اخمللفات الصلبة والسائلة. تشجيع إعادة التدوير وإعادة االستخدام. احلد من الضجيج ومراقبة اإلشعاعات. االلتزام برفاهية املوظفني وفقًا للمعيار (.)SA 8000 توفري بيئة عمل صحية وآمنة. احلوافز وشهادات التقدير للموظفني. تدريب املوظفني وتطويرهم. املواصالت اجملانية لألنشطة اجملتمعية. اإلعالنات اجملانية للحافالت حول حمالت التوعية. الرعاية والدعم املايل لألنشطة والربامج اجملتمعية. أسعار خمفضة للنقل واخلدمات الفنية. دعم الطلبة من خالل الربامج التدريبية والبعثات الدراسية. مبادرات لدعم ذوي االحتياجات اخلاصة وكبار السن. -التربع باحلافالت ملؤسسات ذوي االحتياجات اخلاصة.

حافالت مدرسية لذوي االحتياجات
الخاصة في وزارة التربية والتعليم
مشروع أصل بأمان  -بالتعاون مع وزارة
الشؤون االجتماعية

2013

2014
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منظومة البيئة والسالمة والصحة المهنية والسالمة
المرورية على الطرق

وقــد جــرى الــتــطــرق لتفاصيلها ضمن اسرتتيجية الــعــمــل ،وأنــظــمــة اإلدارة
وسياساتها.
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الحافالت المدرسية لذوي االحتياجات الخاصة:

كجزء من مــبــادرات املسؤولية اجملتمعية للشركات وممارسات
العمل املسؤولة ،قامت مواصالت اإلمارات بالتعاون مع وزارة الرتبية
والتعليم ،بتوفري جمموعة من احلافالت اخملصصة لنقل الطالب
مــن ذوي االحتياجات اخلــاصــة ،باإلضافة إىل التعاون مــع وزارة
الشؤون االجتماعية يف مبادرة “أصل بأمان” لنقل طلبة مراكز تأهيل
املعاقني التابعني للوزارة.
ويحظى املشروعان بالتقدير والرتحيب الكبري من قبل اجملتمع ال
سيما اإلدارات املدرسية التي تضم عددًا كبريًا من الطالب من ذوي
االحتياجات اخلاصة ،حيث مت جتهيز هذه احلافالت بأحدث املعدات
لضمان النقل اآلمن واملريح لألطفال من تلك الفئة ،وكذلك تزويدها
بأجهزة لتحقيق املزيد من الرعاية واملراقبة لصحتهم وسالمتهم.
وحترص املؤسسة على أن تلبي تلك احلافالت أعلى معايري اجلودة
العاملية املتعلقة بنقل األطفال املعاقني ،وحترص دائمًا على
حتسني وتطوير تلك الوسائل وزيادة عددها.
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النقل الجماعي

يحتل النقل اجلماعي موقع الصدارة يف منظومة خدمات مواصالت اإلمارات،
ويتجلى بصورة رئيسة عرب النقل املدرسي احلكومي واخلــاص ،والذي يشكل
جــزءًا حموريًا من رسالتها وأدوارهـــا الوطنية والتنموية ،عــاو ًة على النقل
اجلامعي والتجاري ،وإىل جانب ذلك؛ واصلت املؤسسة خالل عام  2014توفري
وسائل النقل لعدد من موظفيها بفرعيها يف دبي وأبوظبي ،ويتمثل الهدف
الرئيسي من ذلك يف تعزيز الدعم املوجه للموظفني ،واملساهمة يف احلد من
االنبعاثات الكربونية وغازات الدفيئة.
نقل الموظفين
عدد الموظفين الذين
تم نقلهم
عدد الحافالت
المستخدمة

2014

2013
أبوظبي

دبي

أبوظبي

دبي

253

324

350

585

3

22

4

25

وضمن هذا اإلطــار؛ ال بد من التطرق لألثر البيئي اإليجابي املهم الناجم عن
جهود املؤسسة يف النقل اجلماعي ال سيما طلبة امل ــدارس احلكومية
واخلاصة ،حيث قامت املؤسسة بالتعاون مع مركز دبي املتميز لضبط الكربون
(كربون دبي) بقياس حجم االنبعاثات الكربونية التي يتم احلد منها نتيجة تأدية
املؤسسة لهذه اخلدمة (النقل املدرسي) على افــراض أن حافالتها تؤدي
املهمة ً
بدال عن وسائل النقل العام واملركبات اخلاصة العائدة لذوي الطلبة
بصورة أساسية ،وقد بينت الدراسة التي بنيت على عد ٍد من االفرتاضات والعوامل
املوضوعية أن حجم االنبعاثات اخمل ّفضة يبلغ  92,663طنًا من ثاين أوكسيد
ً
جليال للمؤسسة يف احلفاظ على
الكربون ( ،)tCO2األمر الذي يعترب إسهامًا
البيئة ،ويضاف إىل جهودها املتنوعة يف هذا اجملال.

السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي

مشروع تجديد اإلطارات

تواصل مواصالت اإلمــارات مساهماتها نحو البيئة من خالل مشروعها الرائد
لتحويل املركبات من العمل بالوقود العادي (البينزين والديزل) إىل العمل بالغاز
الطبيعي ،وقد متكنت خالل عام  ،2014من حتويل  1,226سيارة للعمل بنظام
الغاز ،وتأكيدًا على أهمية هذا املشروع ونتائجه احملققة حصدت املؤسسة
العديد من اجلوائز وشهادات التقدير على الصعيدين الوطني والعاملي.
وتتمثل الفوائد الرئيسية لتحويل السيارات من العمل بنظام البنزين إىل العمل
بنظام الغاز الطبيعي مبا يلي:
 احلد من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون بنسبة .% 25 - 20 احلد من انبعاث غاز أول أكسيد الكربون بنسبة .% 80 - 50 احلد من أكسيد النيرتوجني بنسبة .% 60 - 25 -احلد من هيدروكربون امليثان بنسبة .% 80 - 50

يف عــام  ،2013أطلقت مواصالت اإلم ــارات مشروعًا آخــر للدعم البيئي وهو
وحدة تلبيس اإلطــارات ،ويعد مشروعًا رائدًا من نوعه وهو منوذج يحقق النفع
للمجتمع والبيئة ،ويتمثل الهدف من هذا املشروع يف معاجلة املسائل البيئية
املتعلقة باإلطارات والتخفيف منها عرب جتديد اإلطــارات وتلبيسها وإعادتها
للخدمة .ويستهدف هذا املشروع خماطبة أصحاب األساطيل وجعلهم على
دراية واطالع بفوائد التجديد لكي نحظى ببيئة أكرث اخضرارًا واستدامة .ويرتجم
املشروع احلــرص البيئي لــدى املؤسسة من خــال تعزيز تطور التكنولوجيا
وممارسات األعمال اخلضراء التي تشجع إعادة تدوير املواد اخلام واستخدام
املوارد املتجددة واحملافظة على املوارد الطبيعية احملدودة ،كما يعمل
هذا املشروع على تخفيض النفايات واستخدم الطاقة بشكل فعال واحلد من
االنبعاثات الضارة يف اجلو ،ويساعد صناعة األساطيل التجارية والعامة مبا
يف ذلك احلكومات االحتادية واحمللية على توفري األموال عرب االستفادة من
ال ُك َلف املنخفضة لإلطارات اجملددة.

التفاصيل
عدد السيارات التي تم تحويلها إلى
العمل بنظام الغاز الطبيعي

2013

2014

2٫600

1٫226

التفاصيل
عدد اإلطارات المجددة
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2013

2014

1٫370

8٫400
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234,173
طن ًا CO2

البصمة الــكــربــونــيــة ومـــبـــادرات حــفــظ الــطــاقــة وتقليل

البصمة الكربونية وتطور حجم أسطول المؤسسة

االنبعاثات الكربونية:

السيارات الكهربائية (:)Golf Cart

مشروع الغسيل الجاف:

تواصل مواصالت اإلمارات توفري خدمة السيارات الكهربائية خملتلف املتعاملني
والشركاء االسرتاتيجيني يف القطاعني احلكومي واخلاص ،إذ يتم تقدمي هذه
اخلدمة بصورة رئيسية من خــال مركز أبوظبي للنقل والتأجري ومركز صف
السيارات وتأجري الدراجات النارية ،وقد زاد العدد اإلجمايل للسيارات الكهربائية
يف املؤسسة بأكرث من الضعف يف عام  2014باملقارنة مع عام  ،2013ما أسهم
يف زيادة احلد من انبعاثات غازات الدفيئة.

خالل عام  ،2014حقق املشروع زيادة كبرية يف عدد السيارات التي مت غسلها من
خالل مرافق ومعدات الغسيل اجلاف ،ما أسهم يف توفري املؤسسة لكميات كبرية
من املياه ،األمر الذي شكل أحد أهم إسهامات املؤسسة جتاه البيئة.

التفاصيل
عدد السيارات الكهربائية التابعة
ألسطول المؤسسة
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2013

2014

28

64

التفاصيل
عدد السيارات التي تم غسلها من
خالل مرافق الغسيل الجاف

2013

2014

25٫000

105٫000

قامت املؤسسة بالتعاون مع مركز دبي املتميز لضبط الكربون بحساب بصمتها
الكربونية لعام  ،2014وقــد بلغت  234,173طنًا من ثــاين أوكسيد الكربون
( ،)tCO2وهي يف معظمها ناجتة عن استهالك الوقود يف املركبات ،حيث
بلغت االنبعاثات الناجمة عن ذلك  205,455طنًا من ثاين أوكسيد الكربون
وشكلت بالتايل  % 87.7من حجم االنبعاثات الكلي للمؤسسة ،تلتها االنبعاثات
الناجمة عن استخدام غــازات التكييف التي بلغت  21,477طنًا ،فيما بلغت
االنبعاثات الناجمة عن مولدات الكهرباء العاملة بوقود املازوت (الديزل) 868
طنًا ،وهذه االنبعاثات املباشرة كلها تشكل مبجموعها ما يدعى بـالنطاق األول،
أما االنبعاثات غري املباشرة التي تشكل النطاق الثاين فقد تكونت من االنبعاثات
الناجتة عن استهالكات الكهرباء التي بلغت  5,323طنًا من ثــاين أوكسيد
الكربون واالنبعاثات الناجتة عن استهالكات املياه التي بلغت  1,050طنًا من
ثاين أوكسيد الكربون ،هذا باإلضافة النبعاثات النطاق الثالث التي بلغت 46
طنًا واملكونة من االنبعاثات املرتتبة على استهالك الورق وغريها ،ويستعرض
اجلدول املرفق البصمة الكربونية للمؤسسة يف السنتني املاضيتني ،حيث تعود
الزيادة يف تلك البصمة للنمو الكبري الذي شهدته املؤسسة من حيث حجم
األسطول وعدد املوظفني ومواقع ومراكز ووحدات األعمال ،علمًا بأن القياس
الذي مت للبصمة الكربونية يف  2014يعترب األدق واألشمل مقارنة بالسنوات
السابقة التي تعذر فيها قياس بعض جوانب االنبعاثات.

التفاصيل
البصمة الكربونية (طن من
ثاني أوكسيد الكربون ()tCO2
أسطول المؤسسة (مركبة)

2013

2014

173,033

234,173

13,433

16,699

استهالك الطاقة (كيلو واط/ساعة)
التفاصيل

2013

استهالك الطاقة ( كيلو واط)

5,886,314

الكهرباء ( جيجا جول)

2014
7,386,003
قيمة تقديرية
26,569

21,174

قيمة تقديرية

استهالك الكهرباء والمياه ( درهم إماراتي)
2013

2014

الكهرباء

3,313,299

4,157,447

المياه

1,699,124

2,258,689

التفاصيل
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ركزت مواصالت اإلمارات جهودها يف السنوات القليلة املاضية على إطالق
عدد من املشاريع االستثمارية ذات األثر البيئي اإليجابي؛ والتي تشمل :
 مركز االحتاد لتحويل املركبات للعمل بالغاز الطبيعي. وحدة جتديد اإلطارات. وحدة الغسيل اجلاف.كما قامت يف عام  2014بدراسة وإطالق عدد من املبادرات واملشاريع
النوعية التي من شأنها تخفيض بصمتها الكربونية مبا سيعود بالنفع
على البيئة بشكل عام.

مبادرات للحد من البصمة الكربونية

-92

ﻃﻨ ﻣﻦ ﻏﺎز ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن

ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت
اﻟﻜﺮﺑﻮن

ﺗﺒﻠﻎ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ
ﻧﺸﺎط اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
 61,697ﻃﻨ ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ،إﻻ
أن ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﻳﺜﻤﺮ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ  92,663ﻃﻨ
ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻲ أوﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ،ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﻨﺘﺞ
ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﻟﺠﺄ اﻟﻄﻠﺒﺔ إﻟﻰ وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻞ أﺧﺮى
)ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم واﻟﻤﺮﻛﺒﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺬوﻳﻬﻢ(.
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915
ﻣﻮﻇﻔ

ﺗﻢ ﻧﻘﻠﻬﻢ

ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻔﺎدوا ﻣﻦ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺤﻬﺎ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻬﺎ

%18,99
ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻮﻗﻮد

ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ

ﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺒﺎدرة ﺟﻬﺎز
ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻤﺤﺮﻛﺎت
ﻣﺮﻛﺒﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﺬي ﺟﺮت
ﻋﻠﻴﻪ دراﺳﺔ أوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ،2014
ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗﻮد ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺒﺎت
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻠﻐﺖ  205,455ﻃﻨ
ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن.

166

ﺟﻬﺎز ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ

ﺗﻢ ﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ

ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺒﺎدرة
ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﺤﻮاﺳﻴﺐ
واﺟﻬﺰة اﻟﻄﺮﻓﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ﺑﻠﺪﻳﺔ دﺑﻲ

501

ﻃﺎﺑﻌﺔ وﻣﺎﺳﺤﺔ ﺿﻮﺋﻴﺔ

ﺗﻢ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء
ﻋﻨﻬﺎ

5

ﻣﻠﻴﻮن ورﻗﺔ

ﺗﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ

47,000

ﻛﻴﻠﻮ واط ﻣﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

ﺗﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ

ﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﺘﻤﺎد
ﻣﺒﺎدرة ﺧﺪﻣﺎت
إدارة اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ
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وتواصل املؤسسة تأكيدها على أهمية بذل اجلهود لتوفري الطاقة والتي تتضمن
جميع األنشطة والربامج املمكنة للحد من االستهالك واحلصول على تخفيضات
كبرية يف انبعاثات الكربون .بالتعاون مع مركز دبي املتميز لضبط الكربون ،تعمل
املؤسسة على قياس ومراقبة انبعاثات الكربون من خالل األنشطة املتنوعة التالية:
 استهالك الكهرباء واملياه. االحرتاق الناجت عن انبعاثات مصادر العمليات. االحرتاق الناجت عن انبعاثات األجهزة الثابتة. غاز التربيد املستخدم يف السيارات. احلد من مستويات الضجيج. معدل استهالك السيارات للوقود. حفظ الورق وإعادة تدويره. إعادة تدوير أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها وأحبار الطابعات وعبواتها. تطبيق مشاريع املباين اخلضراء على عمليات البناء احلالية واجلديدة.واجلدير بالذكر أن االنبعاثات الكربونية الناجمة عن نشاط النقل املدرسي يف
املؤسسة يبلغ  61,697طنًا من ثاين أوكسيد الكربون ،إال أن هذا النشاط يثمر عن
توفري  92,663طنًا من ثاين أوكسيد الكربون ،كانت ستنتج فيما لو جلأ الطلبة إىل
وسائل نقل أخرى (مبا فيها املركبات اخلاصة لذويهم).
مبادرات تخفيض انبعاثات وقود المركبات

بالنظر إىل أن معظم البصمة الكربونية للمؤسسة ناجتة عن استهالك الوقود
األحــفــوري يف املركبات ،فقد تقرر تركيز اجلهود خلفض هــذا االستهالك على
نحو خاص ،حيث قامت املؤسسة بالتعاون مع مركز دبي املتميز لضبط الكربون
خالل النصف الثاين من عام  2014بإجراء دراســات مقارنة فنية وميدانية لعدد
من املشاريع التي من شأنها أن حتقق انخفاضًا سريعًا وملموسًا يف االنبعاثات
الناجمة عن استهالك الوقود ،وشملت الدراسات مقرتحني اثنني ،أما األول فيتعلق
بإضافات الوقود ،ويتجلى باستعمال مركبات كيميائية كإضافات للوقود لتحسني
كفاءته ومــردوده وبالتايل التقليل من االستهالك اإلجمايل للوقود يف مركبات
املؤسسة اخملتلفة ،وأما الثاين فهو مقرتح جهاز توفري الطاقة (،)Ultimate cell
فعال يف حمركات
وقد أ ّيدت الدراسات التوجه للمقرتح الثاين ،ال سيما أن اجلهاز ّ
البنزين والديزل على حد سواء ،وهو يقلل من استهالك الوقود يف املركبة مبعدل
 ،% 18.79حيث أثبتت دراســة نتائج املشروع التجريبي األول (التي أجريت على
خمس مركبات) جدواه ،ومت يف ديسمرب  2014اتخاذ القرار بتشكيل فريق عمل فني
للشروع بالدراسة التجريبية املوسعة على  150مركبة متنوعة.
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مبادرة “خدمات إدارة الطباعة”

العمل التطوعي ..ثقافة تجمعنا

كما مت يف عــام  2014إط ــاق مــبــادرة رئيسية جــديــدة مــن قبل إدارة تقنية
املعلومات بعنوان “خدمات إدارة الطباعة” .تهدف هذه املبادرة إىل تخفيض
التكاليف واحلد من انبعاثات الكربون يف املؤسسة ،من خالل تخفيض استخدام
الورق واحلرب والطاقة الكهربائية .يوضح اجلدول التايل فوائد هذه املبادرة:

خالل عام  ،2014قامت فروع املؤسسة اخملتلفة بتنظيم العديد من احلمالت
التطوعية املتعلقة باملبادرات البيئية واجملتمعية .ويتمثل الهدف الرئيسي
للعمل التطوعي يف مواصالت اإلمارات يف تعزيز ثقافة املشاركة بني موظفي
املؤسسة وتوجيه طاقاتهم وإمكاناتهم خلدمة اجملتمع على أساس تطوعي،
واملساهمة يف بناء روابــط وثيقة بني املوظفني املتطوعني ومؤسسات
اجملتمع التي تعمل يف جمال العمل التطوعي والبيئة واألعمال اخلريية.
وقــد بلغ عــدد اجلهات احلكومية املستفيدة من من احلافالت اخملصصة
للفعاليات اجملتمعية  288جهة ،وفيما يلي أهم الفعاليات التطوعية:

الرقم

التفاصيل

1

 99جهازاً بد ً
ال عن  600جهاز ( 444طابعة  156 +ماسحة ضوئية).

2
3
4

5
6

توفير سنوي بواقع  806,400درهم إماراتي من خالل تخفيض
توفير مستمر بنسبة  % 10 - 5سنوي ًا في سعر حبر الطابعات.

اسم الفعالية

تخفيض سنوي بواقع  45,598.72كغم من انبعاثات الكربون
تخفيض سنوي بواقع  47,873.50واط من استهالك الطاقة
من قبل الطابعات والماسحات الضوئية.
تخفيض استعمال الورق بواقع  5,290,950ورقة سنوي ًا.

عدد أجهزة الكمبيوتر التي تم

2013

تدويرها

170

166

اليوم الوطني الثالث واألربعون مع
شرطة عجمان
حملة التبرع بالدم مع مؤسسة حميد
بن راشد الخيرية
اليوم العالمي للسكري مع منطقة
عجمان الطبية
سائقون متطوعون لقيادة حافالت

المشاركين
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100

2,065

2,000
1,800
1,600
1,400
1,200

1,000

1,000
800

حملة التبرع بالدم-رأس الخيمة

34

127

40

احتفاالت طلبة المدارس
2014

70

70

أسبوع المرور الخليجي -فرع دبي

المشاركة في تنظيم حركة المرور في

0

3

3

290

اليوم العالمي للسكري -رأس الخيمة

20

55

4,350

80

توزيع الماء والمرطبات في المواقع
اإلنشائية

400
200
0
2014

110

تنظيف فرع دبي العالمي

فرع دبي

2013
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2013

130

مركز راشد لذوي االحتياجات الخاصة-

60

التطوعية

650

رأس الخيمة

120

الساعات

1,299

المشاركة في تعريف هشاشة العظام-

140

عدد

9,093

الفعاليات المجتمعية

160

عدد

الناتجة عن الطابعات.

2014

180

عدد المتطوعين في المبادرات البيئية

1,000

2,065

600

تكاليف الحبر وقطع الطابعات.

170

التفاصيل

2013

2014

2013

الوصف
عدد الحافالت المخصصة للفعاليات
المجتمعية
عدد الفعاليات التي تم توفير خدمة
الحافالت المجانية لها

2014
100

100

1,147

1,299

2014

1,300
1,200

2013

1,100
1,000
900
800

30

120

30

120

500

38

259

300

700
600

12

84

15
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فهرس GRI

مؤشرات المبادرة
العالمية إلعداد التقارير ()G4
اإلفصاحات القياسية العامة
التعريف

رقم اإلفصاح

اإلفصاحات القياسية العامة
الصفحة/
اإلجابة
المباشرة

مرجع الضمان
الخارجي

التعريف

رقم اإلفصاح

االستراتيجية والتحليل

الخارجي

لمحة موجزة حول التقرير
 10إلى 13

-

G4-28

 44و45

مدة إعداد التقارير .

34

نعم ،ص 34

G4-1

كلمة المدير العام .

-

G4-29

أحدث التقارير.

34

نعم ،ص 34

G4-2

وصف أهم اآلثار والمخاطر والفرص .

G4-30

دورة إعداد التقارير.

34

نعم ،ص 34

نعم ،ص 34

G4-31

نقطة االتصال لتوجيه االستفسارات المتعلقة بالتقرير.

34

نعم ،ص 34

G4-3

اسم المؤسسة .

صفحة الغالف

G4-32

اإلبالغ عن اعتماد خيار اإلبالغ وفق ًا للتقرير.

34

نعم ،ص 34

G4-4

العالمات التجارية والمنتجات و/أو الخدمات الرئيسية .

 18إلى 31

نعم ،ص 34

G4-33

سياسة الضمان الخارجي.

34

نعم ،ص 34

G4-5

موقع المقر الرئيسي للمؤسسة.

16

نعم ،ص 34

G4-6

عدد الدول التي تعمل فيها المؤسسة .

16

نعم ،ص 34

G4-7

طبيعة الملكية والشكل القانوني .

لمحة موجزة عن المؤسسة

الحوكمة

16

نعم ،ص 34

G4-34

هيكل حوكمة المؤسسة.

 38و40

نعم ،ص 34

G4-8

األسواق التي تخدمها .

 18إلى 31

نعم ،ص 34

G4-35

عملية تفويض السلطة.

43

نعم ،ص 34

G4-9

نطاق منظمة اإلبالغ.

34

نعم ،ص 34

G4-36

منصب المستوى التنفيذي للمسؤولية االقتصادية والبيئية واالجتماعية.

 38إلى 43

نعم ،ص 34

G4-10

عدد الموظفين.

100

نعم ،ص 34

G4-37

عملية التشاور مع الفئات المعنية حول المسؤولية االقتصادية والبيئية واالجتماعية.

 38إلى 43

نعم ،ص 34

G4-11

نسبة الموظفين الذين تشملهم المفاوضة الجماعية (.)CBA

ال وجود لنظام
المفاوضة الجماعية
( )CBAفي اإلمارات

نعم ،ص 34

G4-38

تشكيل هيئات ولجان الحوكمة العليا .

 38إلى 43

نعم ،ص 34

G4-39

هيئة الحوكمة العليا.

 38إلى 43

نعم ،ص 34

G4-12

سلسة موردي المؤسسة .

93

نعم ،ص 34

G4-40

ترشيح وانتخاب هيئة الحوكمة العليا.

 38إلى 43

نعم ،ص 34

G4-13

التغييرات المهمة في هيكلية المؤسسة.

39

نعم ،ص 34

G4-41

إجراءات هيئة الحوكمة العليا لضمان تجنب وإدارة تضارب المصالح.

 38إلى 43

نعم ،ص 34

G4-14

النهج الوقائي.

89

نعم ،ص 34

G4-42

دور هيئات الحوكمة في وضع الرؤية والرسالة.

 38إلى 43

نعم ،ص 34

G4-15

المواثيق االقتصادية والبيئية واالجتماعية المطورة خارجي ًا.

 41إلى 55

نعم ،ص 34

G4-43

اإلجراءات المتخذة لتطوير هيئة الحوكمة العليا بشأن المواضيع االقتصادية والبيئية واالجتماعية.

 38إلى 43

نعم ،ص 34

G4-16

عضوية الجمعيات.

51

نعم ،ص 34

G4-44

تقييم أداء هيئة الحوكمة العليا حول المواضيع االقتصادية والبيئية واالجتماعية.

 38إلى 43

نعم ،ص 34

G4-45

دور هيئة الحوكمة العليا في تحديد المخاطر والفرص حول التأثيرات االقتصادية والبيئية واالجتماعية.

 38إلى 43

نعم ،ص 34

G4-46

دور هيئة الحوكمة العليا في فعالية المخاطر والفرص على المواضيع االقتصادية والبيئية واالجتماعية.

 38إلى 43

نعم ،ص 34

G4-47

المراجعة الدائمة لهيئة الحوكمة العليا.

 38إلى 43

نعم ،ص 34

G4-48

اللجنة اإلشرافية العليا التي تراجع تقرير استدامة المؤسسة.

 38إلى 43

نعم ،ص 34

G4-49

عملية تبليغ المسائل الحساسة لهيئة الحوكمة العليا.

 44و 45

نعم ،ص 34

G4-50

طبيعة وعدد المسائل الحساسة التي تم اإلبالغ عنها.

 44و 45

نعم ،ص 34

G4-51

سياسة مكافآت هيئة الحوكمة العليا.

43

نعم ،ص 34

عملية تحديد المكافآت.

43

نعم ،ص 34

43

نعم ،ص 34
نعم ،ص 34
نعم ،ص 34

األهمية النسبية والحدود
G4-17

المدرجة في البيانات المالية الموحدة للمؤسسة
الجهات ُ

34

نعم ،ص 34

G4-18

محتوى التقرير وحدود األهمية النسبية.

34

نعم ،ص 34

G4-19

األهمية النسبية.

89

نعم ،ص 34

G4-20

حدود األهمية النسبية ضمن المؤسسة.

89

نعم ،ص 34

G4-21

حدود األهمية النسبية خارج المؤسسة.

89

نعم ،ص 34

G4-22

تأثير إعادة إيراد أي معلومات أوردتها تقارير سابقة.

لم يتم إيراد أية
معلومات

نعم ،ص 34

G4-52

G4-23

أهم التغييرات التي حدثت منذ فترة التقرير السابق ويشملها نطاق التقرير الحالي.

ال وجود لتغيرات مهمة

نعم ،ص 34

G4-53

رأي أصحاب المصلحة حول المكافآت.

G4-54

نسبة التعويض لألشخاص األعلى أجراً ولجميع الموظفين.

سري

G4-55

معدل النسبة المئوية للزيادة لألشخاص األعلى أجراً ولجميع الموظفين.

سري

مشاركة الفئات المعنية

122

الصفحة/
اإلجابة
المباشرة

مرجع الضمان

G4-24

قائمة الفئات المعنية

 87و88

نعم ،ص 34

G4-25

أساس تحديد واختيار الفئات المعنية

 87و88

نعم ،ص 34

األخالق والنزاهة
G4-56

مدونة السلوك واألخالق.

 45و 46

نعم ،ص 34

G4-26

نهج مشاركة الفئات المعنية

 87و88

نعم ،ص 34

G4-57

اآللية الداخلية والخارجية لالستشارات حول السلوك القانوني.

 45و 46

نعم ،ص 34

G4-27

مواضيع رئيسية من خالل مشاركة الفئات المعنية

 87و88

نعم ،ص 34

G4-58

اآللية الداخلية والخارجية لالستشارات حول السلوك غير القانوني.

 45و 46

نعم ،ص 34

االحترافية ..أسلوب عملنا
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فهرس GRI

اإلفصاحات القياسية العامة
نقاط

اإلفصاح حول المقاربات اإلدارية ( )DMAو تعريف المؤشرات

األهمية

اإلفصاحات القياسية العامة
الصفحة/
اإلجابة
المباشرة

مرجع
الضمان
الخارجي

نقاط
األهمية
G4-EN7

الفئة (اقتصادية)

اإلفصاح حول المقاربات اإلدارية ( )DMAو تعريف المؤشرات
الحد من متطلبات الطاقة.

الخارجي

117

نعم ،ص 34

الضمان

63

نعم ،ص 34

G4-DMA

أسباب األهمية النسبية وآثارها.

 112و 117

نعم ،ص 34

نعم ،ص 34

G4-EN22

إجمالي كميات المياه المنصرفة حسب الجودة والوجهة.

 117إلى 120

نعم ،ص 34

G4-EN23

وزن النفايات اإلجمالي حسب النوع وطريقة التخلص منها.

 117إلى 120

نعم ،ص 34

إجمالي عدد حوادث االنسكاب المهمة وكمياتها.

 117إلى 120

نعم ،ص 34

وزن النفايات الخطرة المنقولة أو المستوردة أو المصدرة أو المعالجة.

 117إلى 120

نعم ،ص 34

 117إلى 120

نعم ،ص 34

G4-DMA

أسباب األهمية النسبية وآثارها.

G4-EC1

القيمة االقتصادية المباشرة المتولدة والموزعة.

 62إلى 65

G4-EC2

العواقب المالية والمخاطر والفرص األخرى التي تنتج بسبب التغير في المناخ.

 62إلى 65

نعم ،ص 34

G4-EC3

الوفاء بالتزامات المؤسسة التي تم تحديدها في خطة الفائدة الخاصة بها.

 62إلى 65

نعم ،ص 34

G4-EN24

G4-EC4

المساعدة المالية المقدمة من قبل الحكومة.

63

نعم ،ص 34

G4-EN25

G4-DMA

أسباب األهمية النسبية وآثارها.

التواجد في السوق

G4-EN26

89

نعم ،ص 34

G4-EC5

مدى نسب األجر القياسي عند االنضمام للمؤسسة مقارنة بالحد المحلي األدنى لألجور.

سري

نعم ،ص 34

G4-EC6

المستخدمة من المجتمع المحلي.
نسبة اإلدارة العليا ُ

101

نعم ،ص 34

ممارسات التوريد
G4-DMA

أسباب األهمية النسبية وآثارها.

93

نعم ،ص 34

G4-EC9

نسب اإلنفاق على الموردين المحليين.

93

نعم ،ص 34

هوية وحجم وحالة حماية التجمعات المائية والمواطن الطبيعية المرتبطة بها ،وقيمتها للتنوع اإلحيائي والتي تتأثر
بالكميات المنصرفة من المياه ومياه الصرف الخاصة بالمؤسسة التي يتعلق بها التقرير.

االمتثال
G4-DMA
G4-EN29

أسباب األهمية النسبية وآثارها
التأثيرات البيئية المهمة لنقل المنتجات وغيرها من السلع والمواد المستخدمة في عمليات المؤسسة ونقل أفراد
القوى العاملة.

 117إلى 120

نعم ،ص 34

 117إلى 120

نعم ،ص 34

الفئة (عام)

الفئة (بيئية)

G4-DMA

أسباب األهمية النسبية وآثارها

 117إلى 120

نعم ،ص 34

المواد

G4-EN31

مجموع نفقات حماية البيئة واالستثمارات حسب النوع.

 117إلى 120

نعم ،ص 34

G4-DMA

أسباب األهمية النسبية وآثارها.

111

نعم ،ص 34

الفئة (اجتماعية)  :ممارسات العمل والعمل الالئق

G4-EN1

المواد المستخدمة على أساس الوزن أو الحجم.

112

نعم ،ص 34

التوظيف

G4-EN2

نسبة المواد المستخدمة والتي تمثل مواد مدخلة ُمعاد تدويرها.

112

نعم ،ص 34

الطاقة

124

الصفحة/
اإلجابة
المباشرة

المخلفات السائلة والنفايات

األداء االقتصادي

G4-DMA

أسباب األهمية النسبية وآثارها.

117

نعم ،ص 34

G4-EN3

استهالك الطاقة ضمن المؤسسة.

117

نعم ،ص 34

G4-EN4

استهالك الطاقة خارج المؤسسة.

117

نعم ،ص 34

G4-EN5

كثافة الطاقة

117

نعم ،ص 34

G4-EN6

الحد من استهالك الطاقة

117

نعم ،ص 34

االحترافية ..أسلوب عملنا

مرجع

G4-DMA

أسباب األهمية النسبية وآثارها.

99

نعم ،ص 34

G4-LA1

العدد اإلجمالي ومعدل دوران الموظفين حسب الفئة العمرية والجنس والدين.

101

نعم ،ص 34

99

نعم ،ص 34

G4-LA2
G4-LA3

المزايا المقدمة للموظفين بدوام كامل والتي ال يتم تقديمها للموظفين المؤقتين أو الموظفين بدوام جزئي حسب
العمليات الرئيسية.
العودة إلى العمل ومعدالت االحتفاظ بالموظفين بعد إجازة األبوة أو األمومة.

101

نعم ،ص 34

إدارة/عالقات العمل
G4-DMA

أسباب األهمية النسبية وآثارها.

99

نعم ،ص 34

التقرير السنوي 2014 -
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فهرس GRI

اإلفصاحات القياسية العامة
نقاط

اإلفصاح حول المقاربات اإلدارية ( )DMAو تعريف المؤشرات

األهمية
G4-LA4

الحد األدنى لفترات اإلشعار بخصوص التغييرات التشغيلية الكبيرة فيما إذا كانت محددة في االتفاقيات المشتركة.

اإلفصاحات القياسية العامة
مرجع

الصفحة/
اإلجابة
المباشرة

الخارجي

 99إلى 101

نعم ،ص 34

الضمان

نقاط
األهمية

اإلفصاح حول المقاربات اإلدارية ( )DMAو تعريف المؤشرات

G4-DMA
G4-LA5

G4-LA6

نسبة مجموع القوى العاملة الممثلة في اللجان الرسمية والمعنية في إدارة صحة وسالمة العمال ،والتي تساعد في
المراقبة وتقديم المشورة بشأن برامج الصحة والسالمة المهنية.
نوع ومعدالت اإلصابات واألمراض المهنية واأليام الضائعة والتغيب عن العمل وعدد الوفيات المرتبطة بالعمل حسب
المنطقة.

G4-LA7

العمال المعرضون لمخاطر أمراض عالية متعلقة بوظائفهم.

G4-LA8

المدرجة في اتفاقيات رسمية مع االتحادات العمالية.
مواضيع الصحة والسالمة ُ

G4-DMA
G4-LA9

متوسط الساعات التدريبية السنوية لكل موظف حسب الجنس وفئة الموظف.

G4-LA10
G4-LA11

برامج إدارة المهارات والتعلم مدى الحياة التي تدعم التوظيف المستمر للموظفين وتساعدهم في إدارة نهاية
حياتهم المهنية.
نسبة الموظفين الذي يتل ّقون مراجعات أداء وتنمية مهنية منتظمة.

 47إلى 50

نعم ،ص 34

G4-DMA

أسباب األهمية النسبية وآثارها.

 100إلى 103

نعم ،ص 34

G4-HR1

النسبة والعدد اإلجمالي لالتفاقيات االستثمارية المهمة التي تنص على بنود حقوق اإلنسان أو خضعت لحقوق اإلنسان.

 99إلى 107

 47إلى 50

نعم ،ص 34

G4-HR2

إجمالي الساعات التدريبية للموظف حول سياسات حقوق اإلنسان.

 104و 105

 47إلى 50

نعم ،ص 34

ال وجود لالتحادات
العمالية

نعم ،ص 34

104

نعم ،ص 34

 104و 105

نعم ،ص 34

 104و 105

نعم ،ص 34

 104و 105

نعم ،ص 34

التنوع وتكافؤ الفرص
G4-DMA
G4-LA12

أسباب األهمية النسبية وآثارها.
تشكيل الهيئات اإلدارية وتصنيف الموظفين لكل فئة حسب الجنس والفئة العمرية وعضوية مجموعة األقلية وغير
ذلك.

G4-DMA

G4-DMA

أسباب األهمية النسبية وآثارها.

G4-HR3

العدد اإلجمالي لحاالت التمييز واإلجراءات المتخذة في هذا الصدد.

106

نعم ،ص 34

G4-LA13

نسبة الراتب األساسي للرجال والنساء حسب فئة الموظف.

الممارسات األمنية
G4-DMA

أسباب األهمية النسبية وآثارها.

 99إلى 107

نعم ،ص 34

G4-HR7

نسبة موظفي األمن المدربين على سياسات وإجراءات حقوق اإلنسان المتعلقة بالعمليات في المؤسسة.

 99إلى 107

نعم ،ص 34

آلية تقديم الشكاوى /المظالم المتعلقة بحقوق اإلنسان
G4-DMA

أسباب األهمية النسبية وآثارها.

G4-HR12

عدد الشكاوى المتعلقة بآثار حقوق اإلنسان والتي تم تقديمها أو معالجتها أو حلها من خالل آليات الشكاوى الرسمية.

 100و 101

نعم ،ص 34

المجتمعات المحلية

 100و 101

نعم ،ص 34

126

106

نعم ،ص 34

لم يتم االفصاح

نعم ،ص 34

G4-DMA

أسباب األهمية النسبية وآثارها.

 110إلى 112

نعم ،ص 34

G4-SO1

نسبة العمليات المنفذة بمشاركة المجتمع المحلي وعمليات تقييم األثر وبرامج التنمية.

 110إلى 121

نعم ،ص 34

G4-SO2

العمليات التي لها آثار سلبية كبيرة فعلية أو محتملة على المجتمعات المحلية.

 110إلى 121

نعم ،ص 34

مكافحة الفساد

آلية تقديم الشكاوى/المظالم المتعلقة بممارسات العمل
G4-DMA

أسباب األهمية النسبية وآثارها.

106

نعم ،ص 34

G4-LA16

عدد الشكاوى/المظالم المتعلقة بممارسات العمل.

106

نعم ،ص 34

االحترافية ..أسلوب عملنا

نعم ،ص 34

99

99

99

نعم ،ص 34

نعم ،ص 34

نعم ،ص 34

نعم ،ص 34

99

نعم ،ص 34

عدم التمييز

الفئة (اجتماعية) :المجتمع

المساواة في األجور للرجال والنساء
أسباب األهمية النسبية وآثارها.

الخارجي

االستثمار

التدريب والتعليم
أسباب األهمية النسبية وآثارها.

الضمان

الفئة (اجتماعية) :حقوق اإلنسان

الصحة والسالمة المهنية
أسباب األهمية النسبية وآثارها.

الصفحة/
اإلجابة
المباشرة

مرجع

G4-DMA

أسباب األهمية النسبية وآثارها.

G4-SO3

عدد ونسبة العمليات التي تم تقييمها بخصوص المخاطر المتعلقة بالفساد والمخاطر الكبيرة المحددة.

45

نعم ،ص 34

 45و 46

نعم ،ص 34

التقرير السنوي 2014 -
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فهرس GRI

اإلفصاحات القياسية العامة
نقاط

اإلفصاح حول المقاربات اإلدارية ( )DMAو تعريف المؤشرات

األهمية
G4-SO4

التواصل والتدريب على سياسات وإجراءات مكافحة الفساد.

G4-SO5

حاالت الفساد المؤكدة واإلجراءات المتخذة بصددها.

مرجع

الصفحة/
اإلجابة
المباشرة

الخارجي

46

نعم ،ص 34

لم يتم االفصاح

نعم ،ص 34

الضمان

الفئة (اجتماعية) :المسؤولية عن المنتجات
صحة المتعاملين وسالمتهم
G4-DMA

أسباب األهمية النسبية وآثارها.

 90و 91

نعم ،ص 34

G4-PR1

نسبة فئات المنتجات والخدمات المهمة التي تم تقييم آثار الصحة والسالمة المتعلقة بها لغايات التحسين.

 90إلى 92

نعم ،ص 34

لم يتم االفصاح

نعم ،ص 34

G4-PR2

العدد اإلجمالي لحاالت عدم االمتثال لألنظمة والمدونات الطوعية المتعلقة بآثار الصحة والسالمة للمنتجات
والخدمات خالل دورة حياتها من حيث النوع والنتائج.

المنتجات والخدمات ووضع الملصقات
G4-DMA

91

أسباب األهمية النسبية وآثارها.

نعم ،ص 34

المعلومات المتعلقة بنوع المنتجات والخدمات المطلوبة وفق ًا إلجراءات المؤسسة الخاصة بمعلومات الخدمات
G4-PR3

والمنتجات ووضع البطاقات على المنتج ،ونسبة فئات المنتجات والخدمات المهمة مع مراعاة متطلبات هذه

 90إلى 92

نعم ،ص 34

المعلومات.
G4-PR4

العدد اإلجمالي لحاالت عدم االمتثال لألنظمة والمدونات الطوعية المتعلقة بالمنتجات والخدمات ووضع البطاقات
على المنتج من حيث النوع والنتائج.

G4-PR5

نتائج عمليات الدراسة حول رضا المتعاملين.

G4-DMA

أسباب األهمية النسبية وآثارها.

G4-PR8

إجمالي عدد الشكاوى الموثقة بخصوص انتهاكات خصوصية المتعاملين وحاالت فقدان بياناتهم.

لم يتم االفصاح

نعم ،ص 34

91

نعم ،ص 34

خصوصية المتعاملين

128

االحترافية ..أسلوب عملنا

 90و 91

نعم ،ص 34

لم يتم االفصاح

نعم ،ص 34

