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معالي المهندس
حسين بن إبراهيم الحمادي

وزير التربية والتعليم
رئيس جملس إدارة مواصالت اإلمارات

كلمــة
رئيس مجلس اإلدارة

متكنت مواصالت اإلمارات خالل عام 2015 من احملافظة على منوها النوعي واملدروس يف نتائجها املالية 
أعمالها  ووحــدات  ومراكز  العليا  بإدارتها  ممثاًل  املؤسسة  عمل  فريق  جنح  حيث  واجملتمعية،  واملؤسسية 
اخلدمات  أفضل  تقدمي  إىل  وصواًل  االسرتاتيجية،  اخلطة  مستهدفات  تنفيذ  مواصلة  يف  وفروعها  وإداراتها 

للشركاء والعمالء من املؤسسات واألفراد يف الدولة.
وقد كان للدعم املتواصل والشراكة اإليجابية من قبل قاعدة شركائنا وعمالئنا دور مهم يف هذا النجاح الذي 
نفتخر به، والذي ينسجم يف نهاية املطاف مع توجهات الريادة العاملية التي تصبو إليها دولة اإلمارات العربية 
املتحدة 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.
التقرير الذي بني أيديكم يعرض أهم نتائج املؤسسة خالل العام املاضي وعلى رأسها حتقيق اإليرادات واألرباح 
املستهدفة، ومؤشرات أداء اخلطة االسرتاتيجية، وما مت بذله من جهود متميزة على صعيد أنشطة وخدمات 
مراكز األعمال اخملتلفة، وبرامج املسؤولية اجملتمعية ومبادرات االبتكار، واالرتقاء باألداء املؤسسي وتطوير 

بيئة العمل الداخلية.
من  جديدة  مرحلة  أعتاب  على  يضعها  املاضية  السنوات  طــوال  اإلمـــارات  ملواصالت  الالفت  األداء  وهــذا 
اخلمسية  االسرتاتيجية  اخلطة  إطالق  خالل  من  ترجمته  ستتم  والذي  األمد،  طويل  االسرتاتيجي  التخطيط 
األوىل ملواصالت اإلمارات للفرتة 2017 -2021، والتي نثق متامًا بأنها ستشكل قفزة نوعية يف مسرية جناحات 
1981، وستستمر بإذن اهلل نحو حمطات جديدة من التفوق والتميز  املؤسسة وإجنازاتها التي بدأت منذ عام 
املهنية  والسالمة  األمــن  معايري  ووفــق  املستدامة  واخلــدمــات  املــواصــالت  قطاع  يف  الــريــادة  واستدامة 

واالستدامة البيئية.
األهداف  حتقيق  يف  قدمًا  للمضي  وأدعوهم  النجاحات،  هذه  على  القائم  الفريق  جهود  أثمن  أن  يفوتني  وال 
عمالئها  ورفاهية  سعادة  تضع  مبتكرة  خدمات  وتقدمي  املقبلة،  واألعــوام  احلــايل  العام  خالل  املنشودة 

وشركائها أولوية رئيسية وموجهًا أساسيًا ملنظومة خدماتها وأنشطتها اخملتلفة.



سعادة / محمد عبد اهلل الجرمن
املدير العام - مواصالت اإلمارات

كلمــة
المـديـــر العـــــام

 يأتيكم التقرير السنوي لـ »مواصالت اإلمارات« لعام 2015، راصدًا جهود عام 
مميز حتققت خالله جمموعة نوعية من اإلجنازات والنجاحات العديدة، 
وخطت فيه املؤسسة خطوات كبرية وبكل ثقة وثبات نحو حتقيق رؤيتها 

الرامية إىل التميز والريادة يف املواصالت واخلدمات املستدامة.
هذا التطور املستمر يجسد مدى إدراك مواصالت اإلمارات طوال مسريتها 
الطويلة على مدى 34 عامًا أهمية الدور الذي تضطلع به يف املساهمة 
بفعالية يف االقتصاد الوطني لدولة اإلمارات العربية املتحدة والعمل 

على تنويع مكوناته ومصادره.

نتائج متنامية
التقرير الذي مت إعداده وفقًا لألطر واملبادئ اخلاصة للمبادرة العاملية 
على  املتحققة  النتائج  أهــم  على  يقف   ،»GRI-G4« التقارير  إلعـــداد 
جناحات  تواصلت  حيث  املــاضــي،  للعام  واالستدامة  األداء  صعيدي 
احمللية  وعالقاتها  االسرتاتيجية  شراكاتها  شبكة  توسيع  يف  املؤسسة 
واإلقليمية، والعمل على تعظيم استثماراتها طويلة األمد، ويف الدخول 
مكانتها  ترسيخ  بهدف  اجلــديــدة؛  اخلــدمــات  من  عــدد  يف  فاعل  كطرف 
السوقية وتوثيق ميزتها التنافسية والرتويج لعالمتها التجارية انطالقًا من 

كونها منوذجًا حكوميًا ووطنيًا رائدًا يف قطاع النقل والتأجري.
مسرية  على  إيجابي  بشكل  تؤثر   2015 يف  املتحققة  النتائج  أن  شك  وال 
يف  واملوثوقية  االعتمادية  مستوى  وتعزيز  وأدائــهــا،  املؤسسة  عمل 
رفع  إىل  إضافة  تقدميها،  مستويات  حتسني  ويف  املقدمة،  اخلدمات 
وأن  خاصة  املؤسسة،  يف  والتشغيلية  واإلدارية  واملالية  الفنية  الكفاءة 
التوقعات تشري إىل أن السنوات اخلمس املقبلة يف الدولة ستشهد منوًا 
ظل  يف  واملــواصــالت  النقل  بقطاع  املرتبطة  اخلدمات  يف  متصاعدًا 
الواعدة وبالتزامن مع اقرتاب  يتم اإلعالن عنه من املشاريع احلكومية  ما 

موعد إجناز رؤية اإلمارات 2021.
مليار   2.160 األعمال  ووحدات  ملراكز  املالية  اإليــرادات  إجمايل  بلغ  وقد 

املتحققة  األربــاح  صايف  بلغ  فيما   ،%16 نسبته  وبنمو   ،2015 يف  درهم 
146 مليون درهم، وبنمو نسبته 12%، حمققة عائدًا على رأس املال بنسبة 

2.77 مليار درهم، فيما بلغ  49%، وأما إجمايل أصول املؤسسة فقد بلغ 

إجمايل أسطول املركبات العاملة 20 ألف مركبة متنوعة، نتيجة للتوسع 
املتنامي يف اخلدمات والعقود املقدمة للعمالء.

وبنهاية 2015، أصبحت قاعدة عمالء املؤسسة تضم 1,203 عمياًل، منهم 
51 شريكًا اسرتاتيجيًا و176 عمياًل اسرتاتيجيًا و195 عمياًل رئيسيًا يشكلون 

واحمللي،  االحتــادي  الصعيدين  على  احلكومية  اجلهات  من  جمموعة 
فضاًل عن حزمة واسعة من الشركات الوطنية ومؤسسات القطاع اخلاص 

التي تستفيد من باقة خدماتنا البالغة 38 خدمة متنوعة.

خطط طموحة الستشراف املستقبل
خطتها  أهـــداف  حتقيق  نحو  الفــتــة  خــطــوات  املؤسسة  سجلت  ــد  وق  
ذات  اسرتاتيجية  خطة  آخر  وهي   ،2016  –  2014 احلالية  االسرتاتيجية 
تركزت  وقد   ،%99.7 اخلطة  لتنفيذ  العام  األداء  بلغ  وقد  سنوات،  ثالث 
على التوسع يف تقدمي اخلدمات اللوجستية، وخدمات النقل املدرسي 
العزم  عقدنا  وقد  والثقيلة.  اخلفيفة  املركبات  وإصالح  وصيانة  اخلاص، 
أرضية  يشكل  ما   ،2016 أعمال  نتائج  يف  النسبة  هذه  على  التفوق  على 
االسرتاتيجية  خططنا  أول  لتنفيذ  اجليد  اإلعـــداد  من  متكننا  حمفزة 
اخلمسية لألعوام 2017 – 2021، والتي انبثقت عن جمموعة من اللقاءات 
وضع  بهدف  واملوظفني  واملوردين  والعمالء  الشركاء  مع  العمل  وورش 
االستثمارية  التوجهات  مع  يتوافق  ومبــا  اخلطة  هــذه  ومالمح  معامل 

اجلديدة للمؤسسة.

جناحات النقل املدرسي
231,400 طالب وطالبة من خدماتنا  يف قطاع النقل املدرسي، استفاد 
 666 وإىل  من  يوميًا  نقلتهم  مدرسية  حافلة   5,183 خالل  من  املقدمة 



وتكرمي  تفاهم  مذكرات   4 إبــرام  مت  فقد  طرف،  كل  يقدمها  التي  اخلدمات 
تكللت  فيما  ــارات،  اإلم مواصالت  ملــوردي  التميز  بجائزة  الفائزة  الشركات 
هذه العالقة باستقطاب رعايات خمتلفة من املوردين ألنشطة ومبادرات 
النقاط  ونظام  الريادة  وجائزة  املبتكرين  دوري  أهمها  ومن  املؤسسة 
املاضي  العام  خالل  املوردين  رضا  معدل  بلغ  وقد  للسائقني،  البيضاء 

نسبة %85.

مبادرات ومشاريع حتظى بالتقدير
املؤسسة  واصــلــت  فقد  املــؤســســي،  واالبــتــكــار  اإلبـــداع  صعيد  وعــلــى 
جهودها لبناء وتطوير بيئة وظيفية مبدعة ومبتكرة وحمفزة، متكنها من 
إطالق  ذلك  ومن  بها،  واالرتقاء  خدماتها  لتحسني  النتائج  أفضل  حتقيق 
لفرق  املبتكرين  دوري  ومسابقة  لالبتكار،  اإلمــارات  مواصالت  اسرتاتيجية 
اإلمارات  أسبوع  مع  متاشيًا  مبتكرة  مبادرات   6 وإطالق  الداخلية،  العمل 
األطفال  وحافلة  أجمل  وحافلتي  التوعوي  الروبوت  أهمها  ومن  لالبتكار 

ومنافسات الهاكاثون لطلبة اجلامعات.
السالمة  مستويات  لتعزيز  املبذولة  جهودها  على  املؤسسة  وحافظت 
النقل  قطاع  يف  سيما  وال  املقدمة  وأنشطتها  أعمالها  يف  واألمـــان 
املدرسي، باعتبار ذلك أولوية رئيسية مهمة وقيمة مؤسسية أصيلة. ويف 
 2016  /  2015 الدراسي  العام  بداية  مع  املؤسسة  أطلقت  الصدد،  هذا 
لسالمة  الذكية  »املنظومة  للتعليم  أبوظبي  جملس  مع  وبالتعاون 
التوعوية اجملتمعية  الطلبة يف احلافالت املدرسية«، وأيضًا املبادرة 
إضافة  أيضًا،  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  وبالتعاون  السالمة«  »حمطات 

إىل إطالق غرفة عمليات النقل املدرسي، ودليل القيادة اآلمنة لسائقي 
النقل املدرسي.

 1,154 شــارك  فقد  اجملتمعية،  مسؤوليتها  وممــارســات  برامج  وضمن 
األنشطة  من  فعالية   15 يف  اإلمـــارات  مواصالت  من  متطوعًا  موظفًا 
والفعاليات اجملتمعية، ومت تخصيص 52 حافلة لنقل ذوي االحتياجات 
ألف   331 إصـــدار  ومت  اجملتمعية،  للفعاليات  حافلة  و100  اخلــاصــة، 

مطبوعة توعوية وتوزيع 30 ألف هدية ترحيبية لطلبة املدارس.
مركبًة   800 حتويل  يف  املاضي  العام  خالل  البيئية  مشاريعنا  وساهمت 
إطارات  من   8,400 جتديد  وإعــادة  املضغوط،  الطبيعي  بالغاز  للعمل 

املركبات املستعملة.
وأثمرت هذه اجلهود املبذولة عن حصول املؤسسة على معدل للرضا 

300,727 مقعدًا،  مدرسية حكومية و51 مدرسة خاصة يف الدولة، وعرب 
مليون   101 مسافة  املــاضــي  الــعــام  ــالل  خ احلــافــالت  ــذه  ه وقطعت 
كيلومرت، ومت تخصيص 5,049 سائقًا، و5,175 مشرف ومشرفة نقل وسالمة 
فيها،  الطلبة  على  واإلشراف  املدرسية  احلافالت  هذه  إدارة  مهام  لتويل 
وجملس  والتعليم  الرتبية  وزارة  االسرتاتيجيني  الشريكني  مع  وبالتعاون 

أبوظبي للتعليم.
وقد حققت دائرة النقل املدرسي باملؤسسة معدل رضا عناصر اجملتمع 
املدرسي عن اخلدمات املقدمة ارتفاعًا ملموسًا خالل عام 2015، حيث 
 ،%86 84%، وأما رضا أولياء األمور فبلغ  بلغت نسبة رضا إدارات املدارس 

فيما بلغت نسبة رضا الطلبة %81.

النقل  خدمات  من  املستفيدين  الطلبة  عدد  ارتفاع   2015 عام  شهد  كما 
املتكامل  للنقل  اإلماراتية  السعودية  الشركة  توفرها  التي  املدرسي 
وطالبة  طالب  ألف   200 إىل  السعودية  العربية  اململكة  يف  »سيتكو« 

حافلة   3,350 وعرب  املنورة،  واملدينة  وتبوك  الشرقية  مناطق  يف  يوميًا 
ومركبة و3,279 سائقًا.

تطوير املواقع واملراكز
مواقع  إجمايل  بلغ  فقد  اخلدمة،  تقدمي  ومراكز  مواقع  صعيد  وعلى 
املشاريع  يف  اخملتلفة  العمل  قطاعات  تخدم  موقعًا   41 املؤسسة 
وإنشائيًا  تطويريًا  مشروعًا   14 بتنفيذ  قمنا  كما  اجلــديــدة.  أو  القائمة 
وبتكلفة  اخلدمة،  قطاعات  خمتلف  يف  واملواقع  املرافق  من  عدد  يف 

إجمالية بلغت قيمتها 63 مليون درهم.
املواقع  هــذه  خمتلف  يف  العاملة  البشرية  مــواردنــا  إجــمــايل  وارتــفــع 
واملباين بنسبة 12.8% عن عام 2014، حيث بلغ عدد املوظفني 19,637 
مشرف  و5,175  فنيًا،  و2,246  سائقًا،   11,571 منهم  وموظفة  موظفًا 

ومشرفة نقل وسالمة.

استدامة الريادة
مبثابة  هو  والــذي  عام،  لكل  السنوي  شعارها  تبني  يف  املؤسسة  مضت 
مت  حيث  وأعمالها،  أنشطتها  جلميع  موجهة  وبوصلة  طريق  خارطة 
الريادة  لكون  نظرًا  2015؛  لعام  شعارًا  الــريــادة«  »استدامة  تخصيص 
ينسجم  وسلوكًا  املؤسسية،  رؤيتنا  من  أساسيًا  ــزءًا  ج وغاية  كمفهوم 

تتويج  مت  كما   ،%93.5 نسبته  بلغت  املباشر  السؤال  وفق  للمجتمع  العام 
والعاملية،  احمللية  والشهادات  اجلوائز  من  بعدد  بالظفر  اجلهود  هذه 
والتي  آسيا  قــارة  يف  للعمل  بيئة   25 أفضل  ضمن  التاسع  املركز  منها 
تنافس فيها نحو 900 شركة من كربيات الشركات واملؤسسة، وجائزة دبي 
للنقل املستدام، وعالمة غرفة دبي للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات، 
بجائزة  والفوز  للمؤسسات،  االجتماعية  للمسؤولية  العربية  واجلــائــزة 
وبثالث  عربية،  أفكار  مسابقة  ضمن  وجائزتني  اإلمارات،  أفكار  مسابقة  يف 
أفكار  مسابقة  يف  جائزتني  إىل  إضافة  أمريكية،  أفكار  مسابقة  يف  جوائز 
شهادة  على  باملؤسسة  االقــرتاحــات  نظام  نيل  على  ــالوة  ع بريطانية 
الفوز  أفكار اململكة املتحدة، إىل جانب  البالتيني من جمعية  االعتماد 
بجائزة أفضل مراكز االتصال يف الشرق األوسط، وجائزة قيادة التحول يف 
اخلدمات العامة ضمن جوائز الشرق األوسط لقادة األعمال، وغريها من 

اجلوائز.
شهادتني  املتكامل  اإلدارة  نــظــام  شــهــادات  إىل  املؤسسة  وأضــافــت 
جديدتني هما شهادة نظام إدارة أمن املعلومات 27001:2013، وشهادة 

نظام املراقبة والقياس يف أنظمة رضا املتعاملني 10004:2012.

اجلاهزية للتحدي..
املستقبل  إىل  والتفاؤل  الثقة  بعني  تنظر  اإلمــارات  مواصالت  تبقى 
التحدي«،  »عــام   2016 لعام  شعارها  يكون  أن  فاختارت  وحتدياته، 
التحديات  ومواجهة  املالية  النتائج  يف  مسبوق  غــري  منــو  لتحقيق 
لزيادة  التشغيلية  األنظمة  كفاءة  رفــع  على  الرتكيز  عرب  املتوقعة، 
اإليرادات، وتقليل التكاليف وترشيد اإلنفاق وتعزيز اجلودة، وتعزيز فاعلية 
األنظمة الرقابية والتطبيق األمثل لسياسات احلوكمة والتدقيق وإدارة 
املتمثلة  مستهدفاتها  يف  بنجاح  التعامل  من  ميكنها  مما  اخملاطر، 
يف التوسع يف نطاقات عملها احلالية والدخول يف قطاعات جديدة، 
خدمات  وتقدمي  ــارات،  اإلط تلبيس  نشاط  وتعزيز  احلافالت،  كتجميع 
السيارات  خدمات  يف  واالنــطــالق  املتوسطة،  بالشاحنات  الشحن 
قدمًا  واملضي  لألفراد،  املركبات  وتأجري  األخضر،  والتأجري  اخلضراء 
يف تطوير املزادات اإللكرتونية، ونقل األفراد وكبار الشخصيات مبركبات 
ورش  تطوير  إىل  إضافة  الفارهة،  السيارات  مركز  وإطــالق  الليموزين، 
مواصالت  مركز  نشاط  يف  والتوسع  املؤسسة،  يف  العمل  ومواقع 

اإلمارات للتدريب.

إال  ترضى  وال  باملستحيل  تعرتف  ال  التي  الرشيدة،  قيادتنا  توجهات  مع 
اآلخرين،  عن  وخمتلفة  متميزة  أهداف  حتقيق  من  ميكننا  مما  بالصدارة؛ 
النمو  حتقيق  ثم  ومن  خدماتنا،  منظومة  يف  املضافة  القيمة  وصناعة 
املتميز  عملنا  فريق  على  باالستناد  املستدام،  واالستثماري  ــايل  امل
التحديات  من  تخلو  ال  ممتعة  جنــاح  رحلة  يف  واملنسجم  واحملــرتف 

الكبرية واملتغريات املهمة.

ركائز النجاح
وبهدف متكني هذا الفريق من الوفاء بأهدافه املنوطة به، فقد مت تنفيذ 
النقل  ومشرفو  السائقون  استفاد  كما  للموظفني،  تدريبيًا  برناجمًا   3,560

والسالمة من 190 ألف ساعة تدريبية، مما ساهم يف حتقيق نتائج متقدمة 
النقل اخملتلفة،  تنفيذ عمليات  جدًا يف معدل احلوادث املرورية خالل 
 ،2014 عام  حــوادث  عن   %24.5 بنسبة   2015 يف  انخفاضًا  شهدت  حيث 
السابق، وقد بلغت  العام  40% عن  فيما انخفضت إصابات العمل بنسبة 

نسبة رضا املوظفني خالل العام املاضي %74.
والشراكة  العالقة  لتعزيز  املنفذة  واملشاريع  باملبادرات  يتعلق  وفيما 
تضمنت  التي  العميل(  )أسبوع  فعالية  املؤسسة  نفذت  العمالء،  مع 
115 جهة ومؤسسة من القطاعني احلكومي واخلاص يف ملتقى  تكرمي 
الشركاء االسرتاتيجيني، كما تضمن األسبوع تنفيذ خمترب اإلبداع للعمالء 
حلول  إليجاد  آرائهم  على  والوقوف  اجلديدة  باخلدمات  تعريفهم  بهدف 
للتحديات القائمة أو ابتكار خدمات جديدة، وصواًل إىل االرتقاء مبستويات 
»هدايا«  مبادرة  أيضًا  األسبوع  وشهد  لديهم.  والسعادة  والــوالء  الثقة 
من  يتم  شخصية  مقابالت  عقد  يف  متثلت  والتي  العمالء،  مع  للتواصل 
رأيه بكل  للتعرف على  العميل  خاللها طرح أسئلة ونقاشات مفتوحة مع 
شفافية وصراحة، مما يتيح لنا االنتقال من مرحلة حتقيق رضا العميل إىل 

مرحلة إسعاده ورفاهيته.
وقد بلغت نسبة رضا الشركاء 84.1% فيما ارتفعت نسبة رضا املتعاملني 

عن خدماتنا إىل 87% مقارنة بـ83% يف عام 2014.
ويف ذات السياق، نفذ فريق العالقات االسرتاتيجية خالل العام املاضي 
ومذكرات  اتفاقيات   7 توقيع  جانب  إىل  والعمالء،  الشركاء  إىل  زيارات   10

االستفادة  توسيع  من  ميكننا  مبا  عمالئنا،  مع  التعاون  لتعزيز  تفاهم 
املتبادلة من اخلربات واإلمكانات املشرتكة.

وأما املوردون، فقد تعززت عالقات التعاون معهم، يف سبيل دعم وإسناد 
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اإلمارات  “مؤسسة  لـ  اخملتصر  التجاري  االسم  هو  اإلمارات”  “مواصالت 

مستقلة  احتادية،  حكومية  مؤسسة  وهي  واخلدمات”،  للنقل  العامة 
1981م،  لسنة   17 رقم  االحتــادي  القانون  مبوجب  أنشئت  وإداريـــا،ً  ماليًا 
النقل  خدمات  على  واإلشـــراف  واإلدارة  التنظيم  مبهام  القيام  بغرض 
والصيانة وما يرتبط بهما لصالح مؤسسات القطاع احلكومي االحتادي 
واحمللي والقطاع اخلاص، وهي تندرج حاليًا حتت مظلة جهاز اإلمارات 

لالستثمار.
قفزات  الــدؤوب  العمل  من  عامًا   34 مدار  على  اإلمــارات  مواصالت  عرفت 
النقل  جمال  يف  أعمالها  بدأت  إذ  األصعدة،  جميع  على  ونوعية  كبرية 
التشغيلية  عملياتها  تنويع  نحو  تتجه  أن  قبل  احلكومي،  املــدرســي 
بلغت  حتى  املتعاملني،  فئات  خملتلف  املقدمة  خدماتها  وحتسني 
أدوارهــا  جانب  فإىل  الوطني،  املستوى  على  املتميز  الريادي  موقعها 
لتشمل  خدماتها  امتدت  املدرسية؛  املواصالت  جمال  يف  املعروفة 

احلكومي  للقطاعني  املتنوعة  املركبات  وتأجري  النقل  خدمات  تقدمي 
منها،  السريعة  سيما  ال  بأنواعها  الفنية  الصيانة  إىل  إضافًة  واخلــاص، 
األوزان  حمطات  وإدارة  الثقيلة  للمركبات  الــدوريــة  الصيانة  وكــذلــك 
اخلدمات  مــن  وغــريهــا  اللوجستية  اخلــدمــات  على  عـــالوًة  احملــوريــة، 
شاملة  خيارات  تقدمي  من  مّكنها  ما  العالقة،  ذات  واألعمال  التشغيلية 
وخدمات متنوعة ناهزت 40 خدمة رئيسية و35 خدمة فرعية، واستقطبت 
طيفًا عريضًا من املتعاملني بلغ عددهم  1,203 متعاماًل من القطاعني 

احلكومي واخلاص من غري األفراد.
 19,846 19,637 موظفًا وموظفة، وأسطول يناهز  لدى املؤسسة حاليًا 
مركبة متنوعة، إضافة إىل شبكة من مواقع العمل تبدأ من املقر الرئيسي 
يف دبي )منطقة أم الرمول( و41 موقعًا منتشرًا يف جميع أنحاء الدولة، 
متعاملي  خلدمة  السبع  إماراتها  على  متنوع  جغرايف  انتشار  وفــق 

مواصالت اإلمارات وتلبية احتياجاتهم مبستوًى يفوق توقعاتهم.

لمحة عامة
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التفاصيلالمركزالدائرة

الخدمات الفنية

مركز أبوظبي للخدمات 

الفنية

يتولى توفير الخدمات الفنية وصيانة وإصالح المركبات وإدارة الورش الفنية وكافة الخدمات المساندة 

األخرى للمتعاملين في إمارة أبوظبي والمناطق التابعة لها.

مركز اإلمارات للخدمات 

الفنية

ُيعنى بتقديم الخدمات الفنية واإلصالح والصيانة الدورية في كل من إمارة دبي، والشارقة، وعجمان 

والمنطقة الوسطى.

مركز االتحاد لتحويل 

المركبات للعمل بالغاز 

الطبيعي

مركز فني متخصص في مجال تحويل المركبات للعمل بنظام الغاز الطبيعي، إضافة إلى تقديم الخدمات 

الفنية المرتبطة بصيانة وإصالح المركبات المحّولة إلى نظام الوقود المزدوج.

مركز الفحص الفني
يقدم خدمات الفحص الفني للمركبات وخدمات إدارة محطات قياس األوزان المحورية للمركبات الثقيلة 

في كل من إمارة أبوظبي ومدينة العين والمنطقة الغربية.

مركز الوطنية للمزادات

ُيعنى بتنظيم وإدارة المزادات والخدمات المتعلقة ببيع المركبات المستعملة التابعة للمؤسسة، وكذلك 

مركبات المؤسسات أو الجهات الحكومية والخاصة، ويعقد المركز مزاداته في كل من إمارتي أبوظبي 

والشارقة، إضافة إلى إتاحتها إلكترونيًا لعموم المتعاملين عبر الموقع اإللكتروني وخدمة التطبيق الذكي: 

 .www.alwataneya.ae

وحدة رأس الخيمة 

للخدمات الفنية

وحدة متخصصة ُتعنى بتقديم حزمة متنوعة من أعمال الصيانة الدورية وإصالح الحافالت والمركبات 

الخفيفة في إمارة رأس الخيمة. 

وحدة الساحل الشرقي 

للخدمات الفنية

وحدة متخصصة ُتعنى بتقديم حزمة منوعة من أعمال الصيانة الدورية وإصالح الحافالت والمركبات 

الخفيفة في إمارة الفجيرة ومنطقة الساحل الشرقي. 

التفاصيلالمركزالدائرة

الخدمات 

اللوجستية

مركز اإلمارات للخدمات 

اللوجستية

يقدم المركز باقة من الخدمات تشمل خدمات الشحن والتخليص الجمركي، وخدمات النقل البري 

للمنتجات، وخدمة تأجير شاحنات نقل البضائع، بما في ذلك شاحنات النقل المبرد.

مركز النقل البترولي
يعمل على إدارة وتشغيل وصيانة صهاريج نقل الكبريت السائل، وصهاريج البترول، ومختلف خدمات نقل 

النفط والغاز للشركات الحكومية والخاصة.

مركز تعليم القيادة

تقديم خدمات تعليم قيادة المركبات الخفيفة والشاحنات الثقيلة والحافالت، إضافة إلى خدمات التدريب 

المتخصص للسائقين ومشرفي النقل والسالمة، المقدمة من قبل مركز مواصالت اإلمارات للتدريب الذي 

تم إطالقه منتصف عام 2015 وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة. 

مركز صف السيارات 

وتأجير الدراجات النارية

يقدم خدمات تأجير الدراجات النارية والسيارات الكهربائية )Golf Cart( مع السائق أو من دونه، لصالح عدد 

من المتعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى خدمة صف السيارات لقطاع الفنادق والضيافة 

والمؤسسات السياحية.

التفاصيلالمركزالدائرة

النقل المدرسي

مركز المواصالت 

المدرسية الحكومية
يقدم المركز خدمات النقل المدرسي لطلبة المدارس الحكومية كافة، في جميع أنحاء دولة اإلمارات.

مركز المواصالت 

المدرسية الخاصة

يقدم المركز خدمات النقل المدرسي لطلبة المدارس الخاصة الراغبة في الحصول على الخدمة وذلك عبر 

فروع المؤسسة التسعة المنتشرة في جميع أنحاء الدولة.

مركز خدمات المدارس

ُيعنى بتقديم خدمات مختلفة للمدارس الحكومية والخاصة، ويشمل ذلك توفير مشرفي النقل والسالمة 

المؤهلين لمرافقة الطلبة المنقولين في الحافالت المدرسية، وتوفير خدمة المراسالت للمدارس، إضافة 

إلى المساعدين اإلداريين، وإدارة الكادر الوظيفي المشرف على تقديم خدمات المقاصف المدرسية.

مركز الخدمات اإلعالنية

يقدم خدمات التسويق والترويج داخليًا للمراكز المختلفة، وخارجيًا للمتعاملين من القطاعين الحكومي 

والخاص، وذلك عبر اإلعالنات التجارية على أسطول الحافالت المدرسية والتجارية وحافالت الجامعات، 

وواجهات المنشآت والمباني التابعة للمؤسسة، ويمارس أنشطته في مناطق الدولة كافة، كما يقدم 

مساحات مجانية لإلعالنات المجتمعية. 

التفاصيلالمركزالدائرة

النقل والتأجير

مركز المواصالت 

الحكومية

يقدم خدمات النقل والتأجير للمؤسسات الحكومية االتحادية والمحلية وشبه الحكومية، من خالل توفير 

مركبات لمختلف استخدامات هذه الجهات مع توفير السائقين المؤهلين أو من دون سائقين، كما تتبع 

للمركز وحدة اآلليات الزراعية، والتي تقدم خدمات الحراثة وأعمال تسوية األراضي الزراعية للمزارعين 

بواسطة الجرارات واآلليات األخرى.

مركز أبوظبي للنقل 

والتأجير

يعنى بتقديم كافة خدمات النقل والتأجير، ويقوم بإدارة وتشغيل خدمات النقل الجماعي والتأجير طويل 

األمد للعديد من المؤسسات وكبريات الشركات في إمارة أبوظبي ومدينتي العين والمنطقة الغربية.

مركز اإلمارات للنقل 

والتأجير

يعنى بتقديم كافة خدمات النقل والتأجير وإدارة وتشغيل النقل العام لعدد من المؤسسات وكبريات 

الشركات في دبي والشارقة وعجمان والمنطقة الوسطى.

مركز رأس الخيمة للنقل 

والتأجير 
يعمل على تقديم مجموعة من الخدمات المتنوعة في قطاع النقل والتأجير بإمارة رأس الخيمة.

مركز الساحل الشرقي 

للنقل والتأجير

يقدم مجموعة من الخدمات المتنوعة في قطاع النقل والتأجير في منطقة الساحل الشرقي بما في ذلك 

المنطقة الشرقية من إمارة الشارقة.

مركز سيارات اإلمارات

ُيعنى بإدارة وتشغيل مركبات األجرة وتوفير خدمات المواصالت السياحية وتأجير السيارات، وتتبع لهذا المركز 

ثالث وحدات هي: وحدة ليموزين اإلمارات )www.emirateslimo.ae( التي تقدم خدمات النقل بالمركبات 

الفارهة في كافة أنحاء دولة اإلمارات، ووحدة خدمات تأجير السيارات، ووحدة خدمات تاكسي مطار أبوظبي. 

مراكز األعمال.. تنوع وتكامل
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ا�مــــارات �دارة الـمرافــــق ذ.م.م
Emirates Facilities Management L.L.C

شركة اإلمارات 
النموذجية لصيانة املباين

الشركات التابعة

سبيد ترانس
مؤسسة مملوكة مناصفة بني مواصالت اإلمارات ومؤسسة عجمان 
للمواصالت العامة، وتتوىل إدارة وتشغيل مركبات األجرة، إضافة إىل 

تأجري السيارات واحلافالت يف إمارة عجمان.

لصيانة  النموذجية  اإلمــارات  شركة 
المباني

وتعنى  الغرير،  وجمموعة  اإلمـــارات  مواصالت  بني  مشرتك  مشروع 
الشركة بتقدمي اخلدمات املرتبطة بإدارة املرافق كالنظافة والصيانة 

واخلدمات املعاونة األخرى.

شركة اإلمارات إلدارة المرافق
املرافق  إلدارة  اتصاالت  وشركة  املؤسسة  بني  متميز  حتالف  ثمرة 
ــدى الــشــركــات الــتــابــعــة ملــؤســســة “اتـــصـــاالت”(، وهـــي شركة  ــ )إح

متخصصة يف تقدمي خدمات املرافق.

شركة ريامة تاكسي
الفجرية  ومؤسسة  ــارات  اإلم مواصالت  بني  مناصفة  مملوكة  شركة 
وتأجري  وتوفري  ــرة،  األج مركبات  وتشغيل  ــإدارة  ب وتقوم  للمواصالت، 

السيارات واحلافالت يف إمارة الفجرية.

شركة اإلمارات لحلول تكنولوجيا النقل 
ومتخصصة  أبوظبي،  يف  الفرسان  شركة  مع  مشرتك  مشروع  وهي 

الشركة السعودية اإلماراتية
 للنقل المتكامل )سيتكو(

للنقل  الــســعــوديــة  سابتكو  شــركــة  مــع  بــالــشــراكــة  أنشئت 
العربية  اململكة  يف  خدماتها  تقدم  حيث  اجلــمــاعــي، 
ــة، ويــنــحــصــر نــشــاطــهــا الــرئــيــســي يف جمــال  ــودي ــع ــس ال

املواصالت املدرسية واخلدمات ذات الصلة.

النقل  بخدمات  املرتبطة  التكنولوجيا  وأنظمة  حلول  جمــال  يف 
واملواصالت، حيُث توفر خدماتها جملموعة واسعة من املتعاملني، 
نظام  وتطبيقات  الــربي،  النقل  إلدارة  التتبع  أنظمة  خدمات  وتقدم 
ونظم  املــروريــة،  واملــســارات  التعرفة  إدارة  وأنظمة  الذكي،  ــرور  امل

املراقبة والتعقب عن بعد.

التوسع الخارجي..
الفرص  من  السعودية  العربية  اململكة  يف  املدرسي  النقل  يعترب 
االستثمارية اخلمس التي تتضمنها اخلطة االستثمارية 2014 - 2016، 
ذلك  وتال  السعودية،  يف  نقل  شركة  إنشاء  املؤسسة  استهدفت  لذا 
توقيع عقد الشراكة مع الشركة السعودية للنقل اجلماعي”سابتكو” 
أُنِشَئت مبوجبه الشركة السعودية اإلماراتية للنقل املتكامل )سيتكو(، 
وباشرت تقدمي خدماتها يف اليوم الدراسي األول من العام الدراسي 
2015، وسرعان ما حّلت يف املرتبة الثانية بني أكرب مشغلي   -  2014

النقل املدرسي يف اململكة يف العام الثاين فقط من عمرها، وذلك 
مركباتها  أسطول  بلغ  وقد   ،2016-2015 الدراسي  العام  مطلع  مع 

2,349 حافلة، فيما بلغ عدد السائقني العاملني لديها 2,326 سائقًا.

الشركة السعودية ا�ماراتية للنقل املتكامل
Saudi Emirates Integrated Transport Company
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تفوق توقعاتكـم
خـدمــاتنا..

    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. 
    الغسل اجلاف.

    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.

    خدمات اآلليات الزراعية.

خدمات النقل والتأجري

اخلدمات الفنية

اخلدمات الرئيسية
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    النقل املدرسي احلكومي.
    النقل املدرسي اخلاص.

    توفري مشريف النقل والسالمة وخدمة املراسلني وخدمات املقاصف 
املدرسية.

    اإلعالنات املتنقلة على احلافالت واملنشآت واملباين.

خدمات النقل املدرسي
    تلبيس اإلطارات.

    خدمات اإلطارات وإصالحها.
    فحص األسطول.

    فحص وتقييم حالة إطارات األسطول.
    عملية حتليل مؤشر القدرة.

خدمات تلبيس اإلطارات وإدارة األسطول

اخلدمات الفرعية

    خدمات لوجستية.
    نقل لوجستي.

    نقل مرّبد.
    نقل مواد خطرة.

    نقل برتويل.
    تعليم قيادة املركبات.

    التدريب املتخصص للسائقني ومشريف ومشرفات النقل املدرسي.

اخلدمات اللوجستية
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    توفري خدمات الغسل اخلارجي والتلميع جلميع أنواع املركبات خالل 
مدة ترتاوح بني 15 إىل 20 دقيقة.

    استخدام تقنية النانو.
    استخدام التقنية احلديثة للتلميع.

    توفري حماية طويلة األمد لطالء املركبات.
    خدمة الغسل اجلاف لتجّنب حدوث األكسدة.

خدمات الغسل اجلاف



    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.

    الفحص اإللكرتوين وحتديد األعطال.
    تصليح األعطال الكهربائية وامليكانيكية.

    صيانة مكيفات املركبات.
    الصيانة الوقائية.

    استبدال وإصالح اإلطارات.
ــة جميع أقـــراص  ــراط ــت وحـــف وخ ــزي     فــحــص وتــبــديــل املــكــابــح وال

وأسطوانات الفرامل.
    غسل املركبات. 
    تلميع املركبات.

    امليزان اإللكرتوين للمركبات.
    سحب وقطر املركبات املعطلة على مدار الساعة.

    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.

إصالح الهياكل

خدمات الصيانة السريعة )بروفكس(

املساعدة على الطريق

    مركبات األجرة.
    إدارة املرافق. 

    احلراسة واألمن. 
    خدمات تكنولوجيا النقل.

    النقل املدرسي.

خدمات الشركات املستقلة
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باتخاذ  والبيئة  واملمتلكات  األرواح  على  باحملافظة  نلتزم  السالمة: 
االحتياطات الوقائية ملنع احلوادث والتلوث واألضرار املادية والبشرية. 

التي  اخلدمة  من  راٍق  مستوى  إىل  للوصول  مبصداقية  نعمل  العناية: 
هرم  قمة  يف  وجعلها  واملوظفني  والشركاء  املتعاملني  راحــة  تضمن 

األولويات التي تغلف منظومة اخلدمات املقدمة. 
واالستعدادات  القدرات  الستثمار  اإليجابي  املناخ  بتهيئة  نلتزم  اإلبداع: 
مبا  املؤسسة  وخارج  داخل  من  املعنية  للفئات  الشخصية  واخلصائص 
يساعدهم على حتويل أفكارهم إىل نتائج ملموسة تدعم رؤية املؤسسة 

يف توفري بيئة مستدامة وبنية حتتية متكاملة.
بني  التعامل  يف  باملشاركة  اإلدارة  ثقافة  بتعميق  نلتزم  املشاركة: 
املعنية  الفئات  وكافة  االسرتاتيجيني  والشركاء  املؤسسة  موظفي 

وحتقيق قيمة مضافة لنتائج العمل واخلدمات املقدمة. 
وتنسجم  املتعاملني  توقعات  تفوق  خدمات  تقدمي  على  نحرص  التميز: 
بالوقت  وحتقق  العاملية  واجلودة  التميز  ومعايري  املمارسات  أفضل  مع 

نفسه حسن االستثمار للموارد البشرية العاملة. 
يف  والــوضــوح  املؤسسية  احلوكمة  مبادئ  بتطبيق  نلتزم  الشفافية: 
السلوك واملعلومات والقرارات املعلنة بوسائل االتصال والتواصل داخل 

وخارج املؤسسة. 
املسؤولية: ترتكز خدماتنا وقراراتنا على الرقابة الذاتية وطرح املبادرات 
وتعزيز  املعنية  األطـــراف  خمتلف  حقوق  حماية  وضمان  اجملتمعية 
الربحية  من  مستويات  حتقيق  ضمان  مع  اخلــضــراء  التنمية  ممــارســات 

املالية التي تضمن استدامة التطوير ملنظومة خدمات املؤسسة.

القيم املؤسسية:

التميز والريادة يف املواصالت واخلدمات املستدامة.

لشركائنا  والــراحــة  الرفاهية  مستويات  أعلى  حتقيق  يف  املساهمة 
البشرية  املــوارد  من  فريق  خالل  من  واملؤسسات  األفــراد  من  وعمالئنا 
املبدعة يقدم خدمات النقل املتعدد وأنشطة الصيانة والتأجري وإدارة 
والسالمة  األمن  معايري  وفق  والتسويقية  التكميلية  واخلدمات  املرافق 

والصحة املهنية والبيئية.

الرؤية:

الرسالة: 
والفنية  اللوجستية  واألنشطة  املواصالت  وخدمات  عمليات  تطوير   -

بربحية وتقنية تفي بتوقعات املتعاملني.
منظومة  واستثمار  تسويق  يف  التنافسية  املؤسسة  قــدرة  حتسني   -

املواصالت واخلدمات الفنية التكاملية التي تعزز املركز املايل.
- تعزيز املمارسات املتوافقة مع املعايري الدولية واحمللية يف السالمة 

واحملافظة على البيئة واجملتمع.
والكفاءة  اجلــودة  معايري  وفق  ــة  اإلداري اخلدمات  كافة  تقدمي  ضمان   -

والشفافية.

األهداف االسرتاتيجية )2014 - 2016(
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السنوية  التقارير  من  الــرابــع  اإلصـــدار  يشكل  الــذي  التقرير  هــذا  يهدف 
املؤسسة  أعمال  لنتائج  دقيقة  صورة  تقدمي  إىل  اإلمــارات،  ملواصالت 
والتقدم الواضح على امتداد العام املاضي، منذ األول من يناير 2015 
وحتى 31 ديسمرب من العام نفسه، والذي يشكل العام الرابع والثالثني 
من عمر املؤسسة، وهو أيضًا العام الثاين يف خطتيها االسرتاتيجية 

واالستثمارية 2014 - 2016.
ويرصد التقرير أحدث املعلومات والبيانات املتعلقة بجميع الوحدات التنظيمية 
ومراكز األعمال التابعة مبا يف ذلك اإلدارة العامة للمؤسسة عالوًة على الشركات 
النتائج  ويوّثق  وخارجها،  املتحدة  العربية  اإلمـــارات  دولــة  داخــل  لها  التابعة 
االسرتاتيجية  املستويات  على  واختصاصاتها  املؤسسة  أعمال  جمــاالت  يف 
واالستثمارية واإلدارية والتشغيلية، كذلك مشاريعها وإجنازاتها خالل عام 2015، 
عالوًة على مشاركاتها وجهودها املتنوعة يف جماالت االستدامة واملسؤولية 

اجملتمعية، مع تقدمي املقارنات مع األعوام السابقة كلما أمكن ذلك.
العربية واإلجنليزية إضافة مهمة  باللغتني  الصادر  التقرير  ويشكل هذا 
لالرتقاء  اإلمــارات  مواصالت  تبذلها  التي  احلثيثة  املؤسسية  للجهود 
من  وتسعى  لديها،  الشفافية  ومستويات  وأساليبه  العمل  بأنظمة 

املعنية  الفئات  خمتلف  جتاه  اإلفصاح  درجات  أعلى  تلبية  إىل  خالله 
على  ــداره  إصـ يف  اعتمدت  وقــد  والــعــاملــي،  احمللي  اجملتمع  يف 
حزمة املبادئ التوجيهية G4 التي أصدرتها “املبادرة العاملية إلعداد 
التقارير” )GRI Global Reporting Initiative(، ويتضمن التقرير يف نهايته 
يف  املتضمنة  املواضيع  أهم  يشمل  اإلبــالغ  مبؤشرات  خاصًا  فهرسًا 
التقرير مرتبًة حسب املنهجية املتبعة، واملرتكزة على اآلثار االقتصادية 
واالجتماعية والبيئية ألنشطة املؤسسة، واألولويات املوضوعة، والتي 

حتظى باهتمام مشرتك مع خمتلف الفئات املعنية.
املعايري  كافة  واستيفائه  وشمولها،  التقرير  معلومات  دقة  ولضمان 
عدة  جــرت  فقد  واإلفــصــاح؛  النزاهة  ملتطلبات  وتلبيته  املطلوبة، 
مراجعات للتقرير من قبل عدة مستويات إدارية يف مواصالت اإلمارات، 
إلعداد  العاملية  »املبادرة  يف  اخملتصني  على  عرضه  إىل  إضافة 
اإلفصاح  ملتطلبات  تلبيته  مــن  للتحقق  ــرتدام،  ــس أم يف  التقارير« 
القياسية  اإلفــصــاحــات  سيما  ال   ( قبلهم  مــن  املعتمدة  املعيارية 
عالوة  التقرير  منت  يف  واملوضحة   )G4-27 إىل   G4-17 من  العامة 

على إيرادها يف فهرس حمتويات خاص ملحق يف نهايته.

الهدف واإلطار

لالستفسار أو التعليق:

5757 Dubai, U.A.E. www.et.gov.ae(الرقم المجاني) 8006006 info@et.ae

@EmiratesTrans
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جاء شعار مواصالت اإلمارات لعام 2015 استكمااًل موضوعيًا لتوجهاتها 
التي  التوجهات  يف  قدمًا  مضيها  عن  ومعّبرًا  املاضية،  السنوات  يف 
للحفاظ  جهودها  على  عالوًة  السابقة،  املتتالية  شعاراتها  يف  أعلنتها 
املاضية  السنوات  يف  احملققة  واملعنوية  املادية  املكاسب  على 
ورغبتها يف حتقيق املزيد، وهكذا جاء شعار “استدامة الريادة يف 
النتائج واخلدمات” ليؤكد التزامها بقيم الريادة والتميز واالستدامة 
والتي شكلت اخلطوط العامة لتوجهاتها يف السنوات املاضية، 
ال سيما “االحرتافية يف األداء”، والذي كان شعارًا للمؤسسة لعام 
2014، إذ يرتجم الشعار املؤسسي لعام 2015 حرص املؤسسة على 

وقدراتها  عملها،  جماالت  يف  بلغتها  التي  الريادية  باملواقع  التمسك 
املتنامية التي تسمح لها بالرتكيز على حتقيق املزيد من االرتقاء بجميع 
وسائل  عرب  املؤسسة،  يف  والنشاطات  التشغيلية  والعمليات  اخلدمات 
وأدوات ابتكارية بهدف ضمان حتقيق نتائج استثمارية وخدمية توازي ذلك 
2015 عامًا  االرتقاء، وهو األمر الذي يستلهم يف الوقت نفسه إعالن عام 
رافدًا مهمًا جلهود  العربية املتحدة، ويشكل  لالبتكار يف دولة اإلمارات 

احلكومة االحتادية يف هذا اجملال.

شعار املؤسسة



أسطولنا
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ت المعنية
فئا

ال

5,049 3,000

10,000
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%87.2 
نسبة رضا املتعاملني

%84.87
نسبة رضا املوردين

%74 
نسبة رضا املوظفني

%60.5

نسبة رضا اجملتمع
%93.14

41نسبة التوطني
موقع خدمة

1,203
متعاماًل

 2,960
مركبًة ُمباعة عرب املزادات

19,637
موظفًا باملؤسسة

11,571
سائقًا باملؤسسة

2,246
فنيًا باملؤسسة

190,285
ساعة تدريبية للسائقني واملشرفني

3,560
برناجمًا تدريبيًا للموظفني

باب 1 : استراتيجية طموحة ونجاح مؤسسي

33 التقرير السنوي - 322015 “الريادة.. ابتكار متجدد وسعادة دائمة”



تحديث الهيكل التنظيمي 
قامت مواصالت اإلمارات خالل عام 2015 بإجراء عدد من عمليات التطوير 
الكفاءة  رفع  بهدف  واإلضافات  التحديثات  وجاءت  التنظيمي،  لهيكلها 
التشغيلية وفعالية األداء على املستويات التنظيمية واإلدارية ومتكني 
اخملتلفة  املــوارد  من  ممكنة  استفادة  أقصى  حتقيق  من  املؤسسة 
يحقق  ومبا  الريادة  إىل  للوصول  األداء  مبستويات  واالرتقاء  املتاحة، 
عرب  االستثمارية  العوائد  حتقيق  يف  واملساهمة  املتعاملني،  سعادة 
متكني فرق العمل ضمن الوحدات التنظيمية اخملتلفة من بلوغ أقصى 
االسرتاتيجية  ــداف  األه بلوغ  يضمن  مبا  التشغيلية،  القدرات  معدالت 

للمؤسسة.
وضمن هذا اإلطار؛ اتخذت مواصالت اإلمارات خالل عام 2015 اإلجراءات 

اآلتية:
املركبات . 1 لصيانة  ــارات  ــ اإلم لــوحــدة  التنظيمي  الهيكل  اعتماد 

الهيكل التنظيمي لمواصالت اإلمارات في نهاية عام 2015

مع  للتعامل  عالية  بجودة  فنية  خدمات  تقدمي  بهدف  الفارهة، 
املركبات الفارهة ذات التقنية العالية، والرتكيز على فئة جديدة من 
إجراء  بعد  وذلك  الفارهة،  السيارات  أصحاب  ذوي  من  املتعاملني 
دراسات خارجية لدراسة األسعار املقدمة من املنافسني خلدمات 
الــوكــالء  عــن  بــديــاًل  الــوحــدة  تــكــون  أن  املستهدف  ــن  وم مشابهة، 

الرسميني للسيارات الفارهة بالدولة.
بغرض . 2 الطريق،  على  املساعدة  لوحدة  التنظيمي  الهيكل  اعتماد 

تقدمي خدمات على الطريق إلصالح األعطال امليكانيكية البسيطة 
وقطر املركبات واستبدال اإلطارات وشحن البطاريات.. إلخ.

استحـداث وحدة اخلدمة الذكية لتبديل اإلطارات، بهدف االستجابة . 3
املرتبطة  واخلدمات  اإلطارات  تبديل  خلدمة  املتعاملني  لطلبات 

بها بجودة عالية من خالل ورش متنقلة جمهزة.
اعتماد الهيكل التنظيمي ملركز تعليم القيادة، وتضمن ذلك توحيد . 4

اإلمــارات  مواصالت  ومركز  القيادة  تعليم  مركزي  ــداف  وأه أنشطة 
للتدريب، واعتماد هيكل نهائي يتناسب وحجم األعمال املستهدفة، 
واستحداث وظائف قيادية وإشرافية لدعم إطالق أنشطة املركزين 

ومتابعة األعمال التحضريية.
استحداث مشروع صيانة مركبات إمداد، بهدف استقطاب متعاملني . 5

إمــداد  لشركة  الفنية  واخلــدمــات  الصيانة  توفري  طريق  عن  جــدد، 
)1,800 مركبة(.

تطوير الهيكل التنظيمي إلدارة املوارد البشرية، بهدف ضمان تقدمي . 6
والشفافية،  والكفاءة  اجلودة  معايري  وفق  اإلداريــة  اخلدمات  كافة 
إجراء  بعد  وذلك  األعمال،  مراكز  خملتلف  العمل  متطلبات  وتلبية 
املقارنة املرجعية مع عدة هياكل تنظيمية إلدارة املوارد البشرية 
يف جهات حكومية مثل هيئة الطرق واملواصالت بدبي وبلدية دبي 

وجمارك دبي.
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واألنظمة والسياسات
االستراتيجيات

اإلدارة التنفيذية

م. عبداهلل حممد الكندي
املدير التنفيذي

لدائرة تطوير األعمال

 السيد خالد أحمد عبداهلل
املدير التنفيذي

إلدارة الشؤون املالية

السيدة حنان حممد صقر
املدير التنفيذي

لدائرة اخلدمات املساندة

السيدة فريال حممد توكل
املدير التنفيذي

لدائرة اخلدمات املؤسسية

سعادة / حممد عبد اهلل اجلرمن
املدير العام

السيد وليد سامل املهريي
املدير التنفيذي

لدائرة النقل والتأجري

السيد عبداهلل بن سويف الغفلي
املدير التنفيذي

لدائرة املواصالت املدرسية

م. عامر علي الهرمودي
املدير التنفيذي

لدائرة اخلدمات الفنية

السيد بدر حممود العطار
املدير التنفيذي

لدائرة اخلدمات اللوجستية



االستراتيجيات واألنظمة والسياسات
تنفيذ  يف  قدمًا  مضيها   2015 عــام  خــالل  اإلمـــارات  مــواصــالت  تابعت 
مع  ولتسهم   ،2016-2014 للسنوات  االستثمارية  االسرتاتيجية  خطتيها 
والعمل  القيادة،  لتوجيهات  االستجابة  يف  االقتصادية  الفعاليات  بقية 
واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  خطط  حتقيق  على  موقعها  من 

تبني  إىل  اإلمــارات  مواصالت  بــادرت  احلكومية؛  التوجهات  مع  وجتاوبًا 
حممد  الشيخ  السمو  صاحب  أطلقها  التي  احلكومي  التميز  منظمومة 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة  رئيس جملس الوزراء حاكم دبي رعاه 
اهلل، والتي تعترب مبساراتها املتعددة األوىل من نوعها يف العامل، ومت 
تصميمها حكوميًا لتطوير األداء احلكومي والرتكيز على النتائج ومتكني 
اجلهات احلكومية من حتقيق الرفاهية والسعادة للمواطنني، عرب تقدمي 
خدمات حكومية مبستوى سبع جنوم، مبا يحقق للدولة ميزات تنافسية 
املرحلة  تطبيق  على  املؤسسة  عملت  كما  مكانتها،  ويحفظ  إضافية 
اجلديدة من اجليل الرابع عرب جمموعة من اخلطوات املهمة بدأت أولها 
وحتديث  التعريفية،  العمل  ورش  وعقد  اجلديدة  املنظومة  ثقافة  بنشر 
بتحقيق  الكفيلة  الوسائل  واستحداث  واملؤشرات،  واإلجــراءات  األنظمة 

لضمان الوفاء بالتطلعات الطموحة ألبناء اجملتمع واالرتقاء مبستوى 
ألولياتها  تبعًا  والكمي  النوعي  منوها  مستكملًة  الدولة،  يف  الرفاهية 

االسرتاتيجية واالستثمارية الرئيسية والفرعية على خمتلف الصعد.
وأهدافها  االسرتاتيجية  اخلطة  حتقيق  نسب  اآلتي  اجلدول  يستعرض 

الرئيسية األربعة، عالوًة على األداء العام لالسرتاتيجية لعام 2015:

أهداف املنظومة.
التميز  التوجهات احلكومية االسرتاتيجية ومنظمومة  وعلى صعيد مواكبة 
احلكومي أيضًا؛ قامت املؤسسة بإصدار عدد من القرارات وإعداد املنهجيات 
وأدلة العمل واملقارنات املرجعية واملبادرات الالزمة والتي تهدف إىل تعزيز 
ثقافة اإلبداع واالبتكار ونشرها يف بيئتيها الداخلية واخلارجية، سنستعرضها 

يف فصل خمصص جلهود املؤسسة يف االرتقاء بجوانب اإلبداع واالبتكار.
مشروع  إطــالق   2015 عــام  شهد  للمؤسسة؛  االسرتاتيجي  للنهج  وتأصياًل 
وإعدادها   2021  -  2017 اإلمــارات  ملواصالت  االسرتاتيجية  اخلطة  تطوير 
اعتمادًا على إشراك الفئات املعنية اخملتلفة ال سيما الشركاء واملتعاملني 
للوحدات  التشغيلية  اخلطط  مراجعة  مشروع  إطــالق  مت  كما  واملــورديــن، 

اإلدارية لعام 2016.

2014

2015

أولوياتنا
تتشارك مواصالت اإلمارات مع خمتلف الفئات املعنية يف األولويات التي 
الطرفني  من  كل  على  تأثريها  لدرجة  تبعًا  لها  النسبية  األهمية  تتوقف 
النقل«  وسالمة  »أمن  اعتبار  على  اجتمعا  الطرفني  أن  إال  ومصاحلهما، 
جهودها  من  الكثري  اإلمـــارات  مــواصــالت  سّخرت  لذلك  ــم،  األه األولــويــة 

الفئات  من  واسع  طيف  إشراك  على  ركزت  كما  األولوية،  لتلك  ومبادراتها 
االسرتاتيجيني  والشركاء  الــوزارات  سيما  ال  املبادرات  تلك  يف  املعنية 

بهدف الوصول إىل األهداف املنشودة.
ويوضح اجلدول اآلتي مستوى األهمية لتلك األولويات لكل من مواصالت 

اإلمارات والفئات املعنية:

مستوى األهمية االستراتيجية لمواصالت اإلمارات

منخفضمتوسطمرتفعمرتفع جداً

مستوى األهمية 
للفئات المعنية

أمن وسالمة النقلمرتفع جداً

مرتفع
دعم التوجهات 

الحكومية وااللتزام بها

التميز والريادة في 

الخدمات والعمليات 

التشغيلية

متوسط
االستثمار وتعزيز 

المركز المالي 

للمؤسسة

االستدامة البيئية 

والمسؤولية 

المجتمعية

منخفض

تطوير األنظمة 

اإلدارية لمواكبة 

النمو في حجم 

األعمال

علمًا بأنه جلميع تلك األولويات نطاق كما هو حمدد أدناه:

النطاق والحدوداألهمية النسبية

سالمة وأمن النقل
مواصالت اإلمارات )جميع الفروع ومراكز ووحدات األعمال(، والفئات المعنية من المتعاملين، 

والموردين، والشركاء االستراتيجيين، والموظفين، وجميع المنقولين.

مواصالت اإلمارات )جميع المواقع(، والموردون، والشركاء الحكوميون.دعم التوجهات الحكومية وااللتزام بها

مواصالت اإلمارات )جميع المواقع(.التميز والريادة في الخدمات والعمليات التشغيلية

مواصالت اإلمارات )جميع المواقع(.االستثمار وتعزيز المركز المالي للمؤسسة

مواصالت اإلمارات )جميع المواقع(، وجميع الفئات المعنية.االستدامة البيئية والمسؤولية االجتماعية

مواصالت اإلمارات )جميع المواقع(.تطوير األنظمة اإلدارية لمواكبة النمو في حجم األعمال
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الحوكمة المؤسسية
تعتمد مواصالت اإلمارات على جملة من السياسات وأنظمة العمل التي تسهم 
رقم  الوزراء  جملس  لقرار  تبنيها  ذلك  ومن  املؤسسية،  احلوكمة  جانب  تعزيز  يف 
الهيئات واملؤسسات  2011 يف شأن نظام حوكمة جمالس اإلدارة يف  29 لعام 

والشركات الربحية وغري الربحية اململوكة للحكومة االحتادية، كما أن املؤسسة 
حترص على تبني أفضل املمارسات يف هذا اجملال، ال سيما مع نقل تبعيتها 
جاء  الــذي  األمــر  املوقر،  ــوزراء  ال جملس  قــرار  وفق  لالستثمار  ــارات  اإلم جهاز  إىل 
جديدة  مرحلة  أعتاب  على  ووَضَعها  اخملتلفة،  االستثمارية  لنجاحاتها  ترجمًة 
الشفافية  بجوانب  االرتقاء  من  املزيد  منها  تتطلب  التي  ــاز  واإلجن العمل  من 
ومشاريعها  امليدانية  وعملياتها  اإلداريـــة  ممارساتها  جميع  يف  واحلوكمة 

االستثمارية.
والشفافية  احلوكمة  مفاهيم  لتطبيق  ــارات  ــ اإلم مــواصــالت  حــرص  ينبع  كما 
الطريق  هي  إمنا  املفاهيم  تلك  بأن  الراسخ  اعتقادها  من  والنزاهة،  واإلفصاح 
حسن  وضمان  املستمر،  والتطوير  باخلدمات  االرتقاء  لتحقيق  واألســرع  األمثل 
العالقة مع جميع األطراف مبا يحافظ على املوقع الريادي للمؤسسة ويحافظ 
على املكتسبات احملققة، عالوًة على أن مفاهيم احلوكمة تشكل جزءًا حموريًا 
اإلمــارات،  مواصالت  بها  تؤمن  التي  والوطنية  اجملتمعية  املسؤولية  قيم  من 

وتويل اهتمامًا كبريًا باملمارسات األساسية التي تضمن الوفاء بها.
هذا  يف  العاملية  املمارسات  ألفضل  وفقًا  احلوكمة  سياسات  املؤسسة  وتتبع 

اجملال، ومنها:

- االجتماعات الدورية جمللس اإلدارة.
- اجتماعات اللجان على مستوى القيادة االسرتاتيجية للمؤسسة والهادفة إىل 
على  عالوًة  بها،  التقيد  حسن  وضمان  احلوكمة  لسياسات  املستمرة  املراجعة 
املتواصل  واإلشــراف  األطــراف،  خملتلف  املوكلة  واملسؤوليات  املهام  متابعة 

على تنفيذ األعمال ومتابعتها بشكل حثيث، مبا فيها:
 جلنة التدقيق واخملاطر التابعة جمللس اإلدارة. 

 اللجنة التنفيذية للتدقيق. 
 اللجنة التنفيذية إلدارة اخملاطر.

- إضافًة إىل االجتماعات املنعقدة واللقاءات الدورية مع خمتلف الفئات املعنية 
ال سيما الشركاء االسرتاتيجيني، ومثلها اللقاءات الدورية بني خمتلف املستويات 
اإلدارية، ابتداًء من اللقاءات الدورية لإلدارة العليا مع بقية املوظفني، وجلسات 
العصف الذهني متعددة املستويات والتي مت عقدها مع الشركاء واملتعاملني 

واملوظفني.
وإلكرتونية،  ذكية  أنظمة  استحداث  مت  العمل،  يف  االبتكار  سياسة  مع  ومتاشيًا 
موظفي  جلميع  إتاحتها  متــت  والــتــي  املؤسسية،  العمليات  وتطوير  إلدارة 
تاّمة،  بشفافية  املؤسسية  العمليات  على  االطــالع  بإمكانهم  حيث  املؤسسة، 
والتعامل معها بسهولة، كما أضافت النقاشات املنتظمة بني اللجان اخملتلفة 
القرارات  اتخاذ  يف  إسهامها  حيث  من  املؤسسية،  احلوكمة  نظام  إىل   املزيد 
املتعلقة  اجلــوانــب  وكــذلــك  واملــالــيــة،  االسرتاتيجية  القضايا  بشأن  املهمة 

بالسياسات واللوائح املؤسسية والقضايا البيئية واالجتماعية.

 التوعية والنشر لتعزيز الحوكمة
الوطنية  مهامها  يكمل  أصيل  جزء  التوعية  أن  اإلمــارات  مواصالت  تعترب 
جهودها  تتويج  على  ــرص  حت فإنها  لــذلــك  اخملتلفة،  واجملتمعية 
املطبوعة  سواء  والنشرات  الكتيبات  من  عدد  ونشر  بإعداد  املؤسسية 
املــوظــفــون  الســيــمــا  املعنية  الــفــئــات  خمتلف  لـــدى  اإللــكــرتونــيــة،  أو 
2015 إصدار عدد من املطبوعات  واملتعاملون، وقد واصلت خالل عام 
من  بعضًا  املرفق  اجلدول  يف  نورد  حيث  الدورية،  اإللكرتونية  والنشرات 

املطبوعات األساسية للمؤسسة:

خالل  من  الريادي  التوعوي  دورها  مواصلة  على  املؤسسة  حرصت  كما 
إصداراتها  على  عــالوًة  النوعية،  والكتيبان  املطبوعات  من  عدٍد  إصــدار 
السائقني  لتحفيز   البيضاء  »النقاط  كتيب  مثل  املــعــتــادة،  ــة  ــدوري ال
دوري  و»دليل  واألوردو،  واإلجنــلــيــزيــة  العربية  باللغات  وتكرميهم« 
املوظفني  أيدي  بني  ووضعته  واإلجنليزية  العربية  باللغتني  املبتكرين« 
التي  املعلومات  لكافة  وافيًا  شرحًا  يتضمن  مرجعًا  ليشكل  واملعنيني، 

يحتاجها املوظفون الذين يعتزمون املشاركة يف الدوري.

الشرحاإلصدار

نشرة توعوية قانونية إلكترونية.قبسات قانونية

أمانة

نشرة توعوية حول اإلبالغ عن حاالت االشتباه بوجود مخالفات، وهي متوفرة باللغات العربية، واإلنجليزية، 

واألوردو، حيث أصدرت المؤسسة أربعة إصدارات منها في عام 2015، إضافة إلى المطويات المطبوعة 

والملصقات الخاصة بنظام أمانة.

المخاطر إدارة  وإجراءات  سياسات  مطبوعة باللغتين العربية واإلنجليزية، وتتناول عمليات ومنهجيات إدارة المخاطر في مواصالت اإلمارات.دليل 

دليل مؤشرات المخاطر العشرة األولى
دليل باللغة العربية، تضمن تحديد المؤشرات الرئيسية لكل خطر من المخاطر العشرة األولى التي قد تهدد 

المؤسسة.

نظام إلكتروني للمالحظات متوفر باللغتين العربية واإلنجليزية.حكومتي

دليل إرشادي متوفر باللغات العربية، واإلنجليزية، واألوردو.دليل التظلمات والشكاوى

متوفر باللغتين العربية، واإلنجليزية.ميثاق خدمة المتعاملين

لتوسيع دائرة المعرفة الوظيفية، وهو متوفر باللغات العربية واإلنجليزية واألوردو.دليل الموظف

طبع ونشر باللغات العربية واإلنجليزية واألوردو، وتم توزيعه لجميع الفئات المعنية.وثيقة السلوك المهني وأخالقيات الوظيفة
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إدارة المخاطر 
تعترب إدارة اخملاطر من الركائز املؤسسية يف مواصالت اإلمارات، ويعود 
به،  واالرتقاء  املؤسسي  األداء  دعم  لضمان  املتزايدة  احلاجة  إىل  ذلك 
يف  املرجوة  األهــداف  حتقيق  إىل  وصواًل  التشغيلية  العمليات  وتنفيذ 
ظل التوسع الالفت للمؤسسة على الصعد املادية والبشرية واملعنوية 
 2015 العام  خالل  املؤسسة  حافظت  وقد  األعمال،  استمرارية  وضمان 
أبرز  من  وكان  اخملاطر،  مع  تعاملها  يف  الشامل  الوقائي  نهجها  على 

اإلجنازات احملققة يف هذا اجملال:

1- تطوير السياسات واإلجراءات واملنهجيات، ومن ذلك:
باللغتني  اخملاطر  إدارة  وعمليات  سياسات  دليل  حتديث   
العربية واإلجنليزية، وتعميمه على جميع الوحدات اإلدارية يف 

املؤسسة.
باخملاطر  تتعلق  والــتــي  اخملــاطــر  مــؤشــرات  دلــيــل  تطوير   
املعنية،  الــوحــدات  على  وتعميمه  املؤسسة،  يف  الرئيسية 
التي تساعد املؤسسة على  الدليل املؤشرات  حيث يوضح هذا 

استشعار اخلطر قبل حدوثه.
 إصدار دليل مؤشرات قياس خمرجات إدارة اخملاطر )القيمة 

املضافة من قبل إدارة اخملاطر للمؤسسة(.
نظام  يف  املؤسسة  عمليات  بجميع  الرئيسية  اخملاطر  ربط   

.Aris

2- إغالق جميع التوصيات املتعلقة باخملاطر الرئيسية العشرين يف املؤسسة 
بنسبة %100.

وعددهم  املؤسسة  يف  اإلدارية  الوحدات  جميع  من  اخملاطر  قادة  حتديد   -3

42 قائدًا للمخاطر ميثلون خمتلف الوحدات التنظيمية، واالجتماع بهم للتوعية 

مبنهجيات إدارة اخملاطر.
4- مراجعة ودراسة اخملاطر املتعلقة باملشاريع والعقود الرئيسية للمؤسسة.

5- املشاركة يف عدد من املؤمترات العاملية يف جمال إدارة اخملاطر، كمؤمتر 
 Marcus( شركة  نظمته  والذي  األوسط،  الشرق  يف  اخملاطر  إدارة  ومديري  قادة 
جمعية  نظمته  والــذي  األوســط  الشرق  يف  التأمني  ومؤمتر  دبــي،  يف   )Evans

التأمني واملراجعة يف الشرق  األوسط، ومؤمتر اخملاطر والتحديات يف الشرق 
وشمال  األوسط  الشرق  يف  والتأمني  اخملاطر  جمعية  نظمته  والذي  األوسط 

أفريقيا.

إصدار املنشورات التوعوية لرفع وعي املوظفني واملعنيني حول منهجيات   -6
إدارة اخملاطر، وأدوار ومسؤوليات إدارة اخملاطر، إضافًة إىل أدوار ومسؤوليات 
للموظفني  توعية  ورش   10 من  أكرث  وعقد  اخملاطر،  إدارة  عملية  يف  املوظفني 
مديري  مع  الثنائية  املقابالت  من  العديد  وكذلك  الوظيفية،  الفئات  خمتلف  من 

الوحدات اإلدارية واملوظفني من خمتلف الوحدات اإلدارية.
تنظيم الدورة الثالثة من فعالية اخملاطر والتدقيق وذلك بالتعاون مع إدارة   -7

للتوعية  العاملي  الشهر  مع  وتزامنت   2015 مايو  خــالل  متت  والتي  التدقيق، 
كافة  يف  توعوية  حماضرات   10 تنظيم  الفعالية  وشملت  الداخلي،  بالتدقيق 
 ،)video conference( خاصية  عرب  معظمها  نقل  جرى  حيث  الرئيسية،  املواقع 
اخملتلفة،  التنظيمية  للوحدات  ميدانية  وزيارات  للموظفني،  تثقيفية  ومسابقة 
إىل جانب توزيع مواد تثقيفية ومطويات توعوية، وإرسال رسائل نصية إىل جميع 
موظفي املؤسسة عن أهمية وأهداف احلملة، وتكرمي عدد من اإلدارات املتميزة 
يف جمال إدارة اخملاطر، كما مت تنفيذ الربامج اآلتية واملوجهة للمتخصصني 

يف جمال إدارة اخملاطر يف إطار االرتقاء بقدرات موظفي اإلدارة:

وبنـاًء علـى دراسـات داخليـة وخارجيـة سـابقة؛ مت حتديـد 20 جمـااًل 
مـن اخملاطـر اخملتلفـة املتعلقـة مبجاالت عمـل املؤسسـة، كما مت 
حتديـد كيفيـة التعامـل معهـا وفقـًا ألهميتهـا وارتباطهـا باملؤسسـة 

عناوين البرامج المنفذة في مجال إدارة المخاطر خالل عام 2015م.

1

برامج تخصصية

 اختيار واستخدام مؤشرات اخملاطر الرئيسية.

 حتليل وإدارة اخملاطر.2

 ورش تعريفية واجتماعات ثنائية مع قادة اخملاطر للتوعية بأدوارهم يف عملية إدارة اخملاطر.3

4

برامج وورش عمل لعموم 
املوظفني

ورشة تدريبية قي اإلدارة العامة على املفاهيم واملبادئ املرتبطة مبفهومي إدارة اخملاطر والتدقيق 
الداخلي ضمن أنشطة فعالية اخملاطر والتدقيق.

ورشة عمل بعنوان “التفكري االبتكاري يف جمال احلوكمة” ضمن أنشطة فعالية اخملاطر والتدقيق.5

حماضرة “إدارة خماطر املؤسسة”،  ضمن أنشطة فعالية اخملاطر والتدقيق.  6

اخملاطر 7 إدارة  ومنهجيات  مفاهيم  حول  الوعي  نشر  حول  للمؤسسة   تابعة  مواقع  يف  عمل  ورشتا 
والتدقيق الداخلي ضمن أنشطة فعالية اخملاطر والتدقيق.

وخارجيـة،  قانونيـة  خماطـر  أنهـا:  علـى  اخملاطـر  تلـك  تصنيـف  بعـد 
االسـرتاتيجية  واخملاطـر  املاليـة،  واخملاطـر  العمليـات،  وخماطـر 

املعلومـات. وخماطـر 
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مرات االنعقادالتدقيق والمخاطرالبيان

التمكين وتحسين األداء

1دورة تدريبية معتمدة من جمعية المدققين الداخليين.

1مؤتمر التدقيق السنوي معتمدة من جمعية المدققين الداخليين.

1مؤتمر رؤساء التدقيق الداخلي 2015.

التدريب التطوير
المحاضرات والورش التوعوية والميدانية إضافة إلى الزيارات الميدانية للمواقع الرئيسية 

بالمؤسسة.
11

النشر والتوعية

15مقاالت صحفية ونشر معلومات تثقيفية.

5رسائل نصية قصيرة عن التدقيق وإدارة المخاطر.

10هدايا عينية وتثقيفية.

مقابلة تلفزيونية مع مؤسسة دبي لإلعالم مع مدير إدارة التدقيق الداخلي للتحدث عن فعالية 

التدقيق وإدارة المخاطر كواحدة من أفضل الممارسات.
1

التحفيز واإلبداع

8مسابقات في الورش الميدانية وتكريم الفائزين بها.

حفل لتكريم أفضل وحدة تنظيمية في إغالق مالحظات التدقيق وإنجاز توصيات إدارة المخاطر، 

وتكريم الفكرتين المبتكرتين لنشاطي التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر.
2

1تكريم قادة المخاطر األكثر تعاونًا مع إدارة المخاطر.

2مسابقات إلكترونية وجوائز قيمة وشهادات تقدير للفائزين.

سياسة الشفافية ومكافحة الفساد
اخلاصة  سياساتها  املاضية  السنوات  طوال  اإلمــارات  مواصالت  طورت 
بشؤون الشفافية ومكافحة الفساد، وتبنت السياسات والقرارات احلكومية 
األداء  متيز  عناصر  مــن  مهمًا  عنصرًا  شكلت  والــتــي  ــال،  اجملـ هــذا  يف 
احلكومي يف الدولة، ال سيما قرار جملس الوزراء املوقر رقم 1 لسنة 2013 
باعتماد ميثاق ومنهجية التدقيق الداخلي للحكومة االحتادية، كما عززت 

أنظمتها الرقابية وكثفت أنشطتها التثقيفية للحد من هذه الظاهرة.
وبناًء على هذا التوجه قامت املؤسسة خالل عام 2015 بإصدار واعتماد 
تغطي  والتي   2015 لعام  التدقيق  إلدارة  والفنية  التشغيلية  اخلطة 
خمتلف أنشطة املؤسسة، كما متكنت من احلصول على شهادة أفضل 

الداخليني،  املدققني  جمعية  من  الداخلي  التدقيق  يف  املمارسات 
مؤسسات  مع  املقارنة  زيــارات  من  عدد  يف  املمارسات  أفضل  وتبادلت 
أخرى، كما واصلت أنشطتها التوعوية من خالل قيامها بإصدار 5 إصدارات 
التدقيق  إدارة  قامت  كما  املؤسسة،  لطبيب  ــدارات  إص و5  أمانة  لنظام 
الداخلي باملساهمة مع إدارة اخملاطر يف تنظيم الدورة الثالثة لفعالية 
وتقدمي  مهنية  تدريبية  دورات  تقدمي  تضمنت  والتي  والتدقيق،  اخملاطر 
100 موظف باملؤسسة، عالوًة على العديد من  شهادات عنها ألكرث من 
350 موظفًا وموظفة،  الفعاليات ذات الصلة التي استفاد منها أكرث من 

واملبينة يف اجلدول املرفق:

الــربامــج  مــن  ــدد  ع بتنفيذ  اإلدارة  قــامــت  كما 
التدريبية التخصصية حول االحتيال ومكافحة 
كما  املوظفني  من  عدد  منها  استفاد  الفساد 

هو مبني يف اجلدول املرفق:

م.
عناوين البرامج المنفذة في مجاالت الشفافية والحوكمة 

ومكافحة الفساد خالل عام 2015
عدد ساعات كل برنامج

4 ساعاتمؤتمر االحتيال األول في )الشرق األوسط(.1

50 ساعةالتدقيق والرقابة المالية.2

50 ساعةمهارات تحليل العقود ومراجعتها وتصحيحها واكتشاف العقد المعيب.3

36 ساعةمؤتمر التدقيق السادس.4

23 ساعةإضافة إلى برنامجين في مجال إدارة المخاطر تم ذكرهما آنفًا.5

ساعة واحدةمحاضرة بعنوان: »الحد من االحتيال المؤسسي«، ضمن أنشطة فعالية المخاطر والتدقيق.6
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السالمة.. ثقافة مؤسسية راسخة
كقيمة  للسالمة  قصوى  أهمية  اإلمــارات  مواصالت  أولت  تأسيسها؛  منذ 
عالقاتها  ترسيخ  خــالل  مــن  االهــتــمــام  ذلــك  ترجمت  وقــد  مؤسسية، 
االسرتاتيجية مع اجلهات الداخلية واخلارجية املعنية يف الدولة على 
املستويات احمللية واالحتادية لتعزيز ممارسات السالمة، واحلرص على 
تطبيق التشريعات واألنظمة والقوانني الصادرة واملرتبطة بهذا اجملال، 
عالوًة على حرصها على التعاون البّناء وتقدمي الدعم الالحمدود جلميع 
شركائها من اجلهات احلكومية واخلاصة فيما يتعلق باالرتقاء مبستويات 

السالمة ومعايريها وثقافتها يف الدولة.
واستمرارًا لذلك النهج، ركزت مواصالت اإلمارات خالل عام 2015 جهودها 
والسالمة  املهنية  والصحة  للسالمة  املتكاملة  منظومتها  تطوير  على 
بشكل  مستهدفًة  املرتابطة  حلقاتها  واستكمال  الطرق،  على  املرورية 
تلك  يف  اجملتمع  وأبــنــاء  املعنية  الفئات  مــن  املــزيــد  ــراك  إشـ ــاص  خ
املنظومة بأساليب متنوعة، إىل جانب حرصها على تطوير آليات العمل 
السالمة  جمال  يف  التوجهات  أحدث  ومواكبة  املمارسات  أفضل  وتبني 
املهنية مبا يف ذلك تبني أفضل التقنيات العاملية التي من شأنها رفع 
جمال  يف  سيما  ال  مسبوقة،  غري  مستويات  إىل  حمليًا  السالمة  معايري 

النقل املدرسي.
وكذلك  السالمة،  جمــال  يف  نوعية  إجنــازات  حتقيق   2015 عــام  وشهد 
إطالق عدد من املبادرات واألنشطة املتميزة، إضافة إىل تنفيذ الربامج 

والفعاليات الدورية ذات الصلة، أهمها:
ومن  الدولة:  يف  والتشريعية  الرقابية  واجلهات  الشركاء  مع  التعاون   -
)باللغة  السالمة«  »حمطات  مبادرة  إطالق  كانت  التعاون  هذا  ثمار  أهم 
والتعليم  الرتبية  وزارة  االسرتاتيجيني.  الشركاء  مع  بالتعاون  العربية( 
أسبوع  مع  بالتزامن  وذلــك  الداخلية،  ووزارة  للتعليم  أبوظبي  وجملس 
األمم املتحدة العاملي الثالث للسالمة على الطريق، وهدفت املبادرة 
إىل تعزيز التوعية مبسؤوليات وواجبات األطراف ذات العالقة طوال رحلة 
الطالب من وإىل مدرسته عرب احلافلة التي يستقلها وصواًل إىل حتقيق 
حملة  تنفيذ  أيضًا  ومت  املدرسي،  النقل  حوادث  يف  باملائة  صفر  نسبة 
»طالبنا أمانة« التوعوية مبشاركة وزارة الداخلية والتي شملت توزيع 330 

ألفًا من اإلصدارات التوعوية لطلبة املدارس.
أطلقت  والتي  احلــافــالت:  داخــل  الطلبة  لسالمة  الذكية  املنظومة   -
والتي  للتعليم،  أبوظبي  جملس  االسرتاتيجي  الشريك  مع  بالتعاون 

العّد  البعض هي: نظام  تشمل ثالثة أنظمة ذكية مرتابطة مع بعضها 
اإللكرتوين، وزر التحقق، وكاشف احلركة، والتي تعمل معًا لضمان أعلى 
مستويات السالمة واألمان املمكنة للطلبة أثناء عملية النقل املدرسي. 
الذي  اخلاص  االهتمام  املؤسسة  قيادة  تواصل  العليا:  القيادة  التزام   -
توليه ملنظومة السالمة، والتي كانت جزءًا حموريًا من عمليات التطوير 
متخصصني  مــن  املعنيني  طــواقــم  جانب  إىل  املستمرة  واملــراجــعــة 
ومهندسني وخرباء، بهدف ضمان مواكبة هذه املنظومة ألفضل النظم 
للتدقيق  التنفيذية  اللجنة  اجتماعات  عدد  وبلغ  عامليًا،  بها  املعمول 
واملّشَكلة  األعمال،  ومراكز  املدرسي  النقل  يف  السالمة  إجــراءات  على 
من  عــدد  وعضوية  الــعــام  املــديــر  ســعــادة  برئاسة   2014 عــام  منتصف 
بلغ  كما   ،2015 خالل  واستثنائيًا  دوريًا  اجتماعًا   15 التنفيذيني؛  املديرين 
217 توصيًة، وبلغت نسبة  عدد التوصيات الصادرة عن هذه االجتماعات 
حتسن  إىل  أدى  ما   ،2015 نهاية  حتى   %93 التوصيات  هذه  يف  اإلغالق 
مؤشر  احلوادث املرورية )باستثناء السطحية( يف املواصالت املدرسية 
املدير  سعادة  قــام  كما   ،2014 بعام  مقارنة   %200 بنسبة  احلكومية 
تفقدية  زيارات   9 بإجراء   2016-2015 الدراسي  العام  مستهل  يف  العام 

إلدارات الفروع ومراكز األعمال للوقوف على سري العمل بخطط السالمة 
وإجراءاتها، كما شارك سعادته مع اإلدارة التنفيذية للمؤسسة يف ندوة 
النقل املدرسي« مبحطة مواصالت  »القيادة اآلمنة لسائقي ومشريف 
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سائق   200 مــن  أكــرث  بحضور  بأبوظبي  يــاس  بني  مدينة  يف  اإلمـــارات 
ومشرفة نقل وسالمة يعملون يف قطاع النقل املدرسي، والتي تضمنت 
والقوانني  بالقواعد  لاللتزام  »أتعهد«  وثيقة  على  التوقيع  فعالياتها 
والتشريعات التي تنظم عمليات النقل، وتضمن احملافظة على سالمة 

املنقولني ومستخدمي الطريق.
النقل املدرسي واملراكز  الداخلي على سالمة  التدقيق  برنامج  تنفيذ   -
تقييم  إىل  إضافًة  وحمطاتها،  املؤسسة  فــروع  كافة  يف  وذلــك  الفنية: 
الذي  أبوظبي  بإمارة  املدرسي  النقل  حلافالت  السري  خطوط  خماطر 
طبقته املؤسسة ألول مرة على مستوى الدولة وفق منهجية مستحدثة 

من قبل مواصالت اإلمارات.
العديد من  العمل: مت على هذا الصعيد إصدار  السياسات وإجــراءات   -

الكتب واألدّلة وإعداد اخلطط املتصلة بهذا اجملال:
 إصدار دليل إجراءات السالمة يف النقل املدرسي 2015.

 إصدار كتيب القيادة اآلمنة لسائقي النقل املدرسي، وتسجيل حقوق 
ملكيته كمصنف فكري لدى وزارة االقتصاد.

 إصدار دليل إجراءات السالمة ملراكز النقل والتأجري.

 حتديث دليل إجراءات السالمة للنقل البرتويل.
 اعتماد دليل السالمة لألعمال اإلنشائية الصادر من بلدية دبي والذي 

مت اعتماده ألنشطة مركز إدارة املواقع.
اإلجــراءات  بعض  يقدم  والــذي  املتكامل،  اإلدارة  نظام  دليل  حتديث   

اخلاصة بالسالمة خملتلف املراكز واإلدارات، مثل:
- إجراء تقييم اخملاطر.

- إجراءات اإلبالغ عن احلوادث والتحقيق فيها.
- إجراء إدارة حاالت الطوارئ.

- حتديث تقييم اخملاطر.
حيث  املؤسسة،  يف  األعمال  ومراكز  اإلدارات  طــوارئ  خطة  حتديث   
التصرف  وطــرق  حدوثها  املمكن  للمخاطر  تفصياًل  اخلطة  هذه  تقدم 

السليم لكل حالة.
مبا  جديد  مــشــروع  لكل  املهنية  والصحة  السالمة  خطط  إعـــداد   
يلبي متطلبات املتعاملني بحسب األنشطة أو اخلدمات املقدمة لكل 

مشروع.
2015 تنظيم الدورة الرابعة  - شهر السالمة والصحة املهنية: شهد عام 

من حملة »شهر السالمة والصحة املهنية« حتت شعار )شركاء السالمة(، 
يف  املؤسسة  فــروع  جميع  مستوى  على  فعالية   300 تنفيذ  وتضمنت 
حكومية  جهة   162 ومشاركة  بدعم  متت  والتي  الدولة،  مناطق  خمتلف 
وخاصة، وجنحت الفعاليات يف استقطاب ما يزيد على 50 ألف ُمَشاَركة، 
ألف   32 وقرابة  املؤسسة،  وموظفات  موظفي  من  ُمَشاَركة  ألف   20 منها 
ُمَشاَركة من أفراد اجملتمع، وبذلك فإن الدورة الرابعة حققت زيادة بنسبة 
)املنظمة  الثالثة  الــدورة  يف  عليه  كانت  عما  الفعاليات  عدد  يف   %20

قبل  من  املشاَركات  عدد  يف   %33 بنسبة  زيادة  وكذلك   ،)2014 عام  يف 
املوظفني، واألهم أنها تضمنت عددًا من املبادرات النوعية اجلديدة إىل 
جانب الفعاليات املعتادة، كإطالق املوقع اإللكرتوين اخلاص باحلملة 

باللغتني العربية واإلجنليزية. 
وسامًا  ــارات  ــ اإلم مــواصــالت  استحدثت  حيث  الــســالمــة:  سفري  وســـام   -
أو  املهتمني  من  اإلمــاراتــي  اجملتمع  وجــوه  ألحــد  سنويًا  ُيمَنح  خاصًا 
عام  بشكل  اجملتمعي  العمل  ميدان  يف  الــبــارزة  ــازات  اإلجنـ أصحاب 
أديب  الطفل  اإلمــاراتــي  ــرتع  اخمل اختيار  ومت  ــاص،  خ بشكل  والسالمة 
منحه  مت  وقد  للمؤسسة،  السالمة  سفراء  أول  ليكون  البلوشي،  سليمان 

الوسام ضمن فعاليات الدورة الرابعة من حملة »شهر السالمة والصحة 
املهنية«.

- إشراك وحتفيز املوظفني واملعنيني: حيث قامت املؤسسة بتخصيص 
حماور االبتكار لدعم سالمة املنقولني، وذلك خالل أنشطة الشهر املرافق 
حلملة »شهر السالمة والصحة املهنية« من برنامج أفكار، وتزامنًا معها، 
»شهر االبتكار«، ليكون هذا الشهر مبثابة ورشة فكرية  وذلك  حتت عنوان 
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536723المدارس الحكومية

664المدارس الخاصة

212827مشروعات المدارس

1,087999933مشروعات الطلبة المتميزة

222316أسرة السالمة

1,1891,1231,003المجموع

- املطبوعات الدورية وغري الدورية: إذ تسهم املؤسسات من خالل عدد 
كبري من املطبوعات الدورية وغري الدورية يف تعزيز ثقافة السالمة ونشرها 
إصدار  احلصر  ال  املثال  سبيل  على  ومنها  املعنية،  الفئات  أوساط  يف 
املــدارس،  لطلبة  املوجهة  التوعوية  سالمتي  جملة  من  أعــداد  أربعة 
إصدار  إىل  إضافة  اإلمـــارات،  مواصالت  جملة  من  أعــداد  أربعة  ــدار  وإص
كتيب القيادة اآلمنة لسائقي النقل املدرسي بثالث لغات وهي العربية 
مستوى  على  نوعه  من  األول  اإلصدار  يعترب  حيث  واألوردو،  واإلجنليزية 
الدولة، كما مت إصدار امللحق اخلاص ببدء العام الدراسي وتوزيع 90 ألف 

نسخة منه مع الصحف احمللية يف أول أيام العام الدراسي.

- التدريب اخملتصص: يف شؤون السالمة واحملاضرات وورش العمل املوجهة 
للموظفني ال سيما السائقني ومشريف ومشرفات النقل والسالمة، فإن أهم ما مت 
حتقيقه يف هذا اجملال هو اإلطالق الرسمي ملركز مواصالت اإلمارات للتدريب 
القيادة،  تعليم  ملركز  تنظيميًا  يتبع  والــذي   ،2015 عام  من  أغسطس  شهر  يف 
للسائقني  عمل  وورش  وحمــاضــرات  تخصصية  تدريبية  برامج  تنفيذ  ويتوىل 
ومشريف ومشرفات النقل والسالمة التابعني للمؤسسة أو غريها من املؤسسات 
العاملة يف هذا اجملال، وقد متكن املركز بعد إطالقه وحتى نهاية 2015 من 
تدريب جميع سائقي ومشرفات فروع إمارة أبوظبي )أبوظبي والعني والغربية(، 

ويشمل ذلك 2,614 سائقًا، إضافة إىل 3,595 مشرف ومشرفة نقل وسالمة. 
- االلتزام الصارم مبعايري السالمة: وذلك على صعيد البنى التحتية واإلنشائية 
آمنة  عمل  بيئة  لضمان  لديها،  العمل  ومواقع  مرافقها  خمتلف  يف  للمؤسسة 

جلميع املوظفني واملتعاملني واملراجعني.

وسام سفري السالمة

تخصاصتها  مبختلف  املؤسسة  ــوادر  ك فيها  انخرطت  كــربى  وإبداعية 
ارتبطت  تخصصية  فــكــرًة   76 مقدمًة  الوظيفية،  وفئاتها  ومواقعها 
تخصيص  مع  والبيئة،  املهنية  والسالمة  الصحة  يف  احلملة  مبجاالت 
مع  متاشيًا  املبادرة  هذه  أتت  وقد  الفائزة،  لألفكار  جمزية  مالية  مكافآت 
االسرتاتيجية الوطنية لالبتكار التي أطلقها صاحب السمو الشيخ حممد 
ضمن  ــارات  اإلم جعل  إىل  تهدف  والتي   - اهلل  رعــاه   - مكتوم  آل  راشــد  بن 

الدول األكرث ابتكارًا على مستوى العامل خالل السنوات السبع القادمة.
- جهود التوعية يف اجملتمع املدرسي: إىل جانب مشاركتها يف مبادرتي 
»حمطات السالمة« و»طالبنا أمانة« املذكورتني آنفًا؛ شاركت املؤسسة 

أيضًا يف أسبوع املرور اخلليجي 2015 حتت شعار »قرارك يحدد مصريك«، 
الدراسي  العام  بدء  قبيل  املدرسية  املواصالت  أسبوع  تنظيم  مت  كما 
فروع  يف  الفعاليات  من  كبريًا  عــددًا  كالعادة  شهد  والــذي   ،2016-2015

للطلبة  واإلرشادية  التوعوية  الهدايا  توزيع  فيه  ومت  التسعة،  املؤسسة 
باملواصالت  معنيٍّ  موظٍف   8,000 من  ألكرث  خمتلفة  تريبية  دورات  وعقد 
املدرسية لضمان جاهزيتهم مع بداية العام الدراسي اجلديد، إضافة إىل 
تنفيذ برامج توعوية خملتلف قطاعات اجملتع املدرسي )الطلبة، أولياء 
التوعوية،  احملاضرات  مئات  شملت  والتي  املدرسية(  اإلدارات  األمــور، 

عالوًة على توزيع 30 ألف هدية ترحيبية لطلبة املدارس.

قامت  حيث  ــة:  ــروري امل والــرتبــيــة  للسالمة  ــارات  اإلمــ مــواصــالت  جــائــزة   -
املرورية  والرتبية  السالمة  جلائزة  احملــدث  الدليل  بإصدار  املؤسسة 
)سالمتهم  شعار  حتت  منها  عشرة  السابعة  النسخة  إطالق  مع  بالتزامن 
تهمنا( والتي تضمنت عددًا من التحديثات النوعية، يف حني تلقت  1,003 
اجلائزة  فئات  على  موزعة  للجائزة  عشرة  السابعة  الدورة  خالل  مشاركة 

اخلمس، ومت يف حفل توزيع اجلوائز تكرمي 74 فائزًا.
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سياسة واستراتيجيات 
التواصل الداخلي والخارجي

تدرك مواصالت اإلمارات أن جهودها لن تثمر ولن تكتمل دون التواصل مع خمتلف 
فئات املعنيني، ال سيما عموم أفراد اجملتمع، ولهذا فإنها واصلت تعزيز حضورها 
التقنية  معطيات  أحــدث  مواكبتها  إىل  إضافًة  التقليدية،  ــالم  اإلع وسائل  يف 
االجتماعي  التواصل  وشبكات  وسائل  مستجدات  ذلك  يف  مبا  الرقمي  والعصر 
جاء  السياق  هذا  ويف  جمهورها،  مع  التواصل  من  ممكن  قدر  أقصى  لتحقيق 
ونشر  تبادل  يتيح  والــذي  شات«  »سناب  تطبيق  على  املؤسسة  حساب  إطــالق 
خالل  من  املؤسسة  وأحــداث  لفعاليات  املباشرة  والتغطية  املصورة  الرسائل 
مقاطع املرئية والصور، وليشكل اخلطوة األحدث ضمن خطوات املؤسسة يف 
املهنية  االجتماعي  الشبكة  عرب  للمؤسسة  حساب  إنشاء  مت  كما  االجتــاه،  هذا 

)ليكند إن(.
صحفي  مؤمتر  عقد   2015 عام  شهد  للمؤسسة؛  اإلعالمي  النشاط  إطار  ويف 
الشركاء  أبــرز  أحــد  للتعليم،  أبوظبي  وجملس  اإلمـــارات  مواصالت  بني  مشرتك 

الطلبة  لسالمة  الذكية  املنظومة  إطالق  عن  لإلعالن  للمؤسسة؛  االسرتاتيجني 
البعض  بعضها  مع  مرتابطة  ذكية  أنظمة  ثالثة  تشمل  والتي  احلافالت  داخل 

هي: نظام العّد اإللكرتوين، وزر التحقق، وكاشف احلركة.
املؤسسة،  فعاليات  خالل  عرضت  التي  املرئية  األفــالم  من  عدد  إجنــاز  مت  كما 
ورافقت مشاركاتها يف املعارض والفعاليات اخلارجية، كفيلم التميز املؤسسي 

وفيلم الشركاء، واملقاطع التصويرية التعريفية مبحطات السالمة..إلخ.
خمتلف  على  للمؤسسة  اإلعــالمــي  النشاط  حصاد  املــرافــق  اجلــدول  ويظهر 

منصات التواصل.

نشرة وتقرير إخباري وصحفي

مقابلة وتقرير تلفزيوني وإذاعي

تغريدة على تويتر

صورة على إنستغرام

مشاركة على فيس بوك 

sms عدد رسائل الـ

عدد المستفدين من الرسائل

عدد المتابعين على ليكند إن

280
38

4,337

1,645

3,225

3,427

38
197,000

العضويات بالمؤسسات الدولية والمحلية 
تسعى مواصالت اإلمارات باستمرار إىل مد جسور التعاون وتبادل اخلربات 
واإلقليمية  احمللية  واملنظمات  املؤسسات  مع  املمارسات  وأفضل 
النشطة  والدولية املتعلقة مبجاالت عملها، وذلك من خالل عضويتها 

باملؤسسات واملنظمات احمللية والدولية اآلتية:
y .)NAPT( الرابطة الوطنية لنقل الطلبة يف الواليات املتحدة األمريكية
y .بلجيكا - )UITP( االحتاد العاملي للمواصالت العامة

y .اللجنة الوطنية لقطاع املواصفات واملنتجات امليكانيكية
y .اإلمارات - )DQG( جمموعة دبي للجودة
y .لندن - )ACCA( جمعية احملاسبني القانونيني املعتمدين
y .بروكسل - )EFQM( املنظمة األوروبية إلدارة اجلودة
y .)Ideas UK( جمعية األفكار الربيطانية
y .)Ideas America( جمعية األفكار األمريكية

الرابطة الوطنية لنقل الطلبة يف 

.)NAPT( الوليات املتحدة الأمريكية

جمموعة دبي للجودة

الحتاد العاملي 

للموا�صالت العامة

جمعية املحا�صبني 

القانونيني املعتمدين

)ACCA( – لندن

جمعيـــــــــة 

الأفكـــــــــار 

الربيطانية

جمعيـــــــــة 

الأفكـــــــــار 

الأمريكيــة املنظمة الأوروبية لإدارة اجلودة )EFQM( - بروك�صل
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االبتكار .. ركيزة النجاح
ملواصالت  املؤسسية  القيم  ضمن  متقدمة  مرحلة  يف  اإلبـــداع  يحل 
اإلمارات، وقد متت ترجمة هذه القيمة سنًة بعد أخرى عرب خمتلف األعمال 
تقدمها  التي  األنشطة  على  عــالوًة  املؤسسة  تقدمها  التي  واخلدمات 
للبيئتني الداخلية واخلارجية، وقد تعزز هذا األمر مع اإلعالن عن تخصيص 
الوطنية  املؤسسات  ودعــوة  الدولة،  يف  لالبتكار  عامًا  ليكون   2015 عام 
تكن  ومل  احملــوريــة،  القيمة  هــذه  صعيد  على  الطاقات  حشد  إىل  كلها 
مواصالت اإلمارت ببعيدة عن هذا التوجه، حيث أضاف »عام االبتكار« الكثري 
للمنظومة احملفزة على اإلبداع لدى املؤسسة، ومن أهم اإلضافات التي 
»دليل  2014-2016، وإصدار  متت كان حتديث اسرتاتيجية اإلبداع واالبتكار 
فريق  تشكيل  قــرار  ــدار  وإص املؤسسي،  ــداع  اإلب منهجية  ووضــع  االبتكار«، 
نظام  دليل  وحتديث  املبدعني،  دوري  دليل  وكذلك  اإلبــداع،  وسفراء  أفكار 
العاملي،  االقرتاحات  أسبوع  مع   والتفاعل  »أفكار«،  املوظفني  اقرتاحات 
وتنظيم خمترب االبتكار مع املتعاملني، وخمترب االبتكار مع املوظفني، إىل 
جانب عدد كبري من األنشطة واملبادرات النوعية التي مل تقتصر فعالياتها 
وآثارها اإليجابية على بيئة املؤسسة الداخلية وإمنا امتدت لتشمل الفئات 
من  رصيد  عن  ذلك  أسفر  وقد  وسواهم،  واملتعاملني  الشركاء  من  املعنية 
2015، والتي شكلت خري دليل على  اجلوائز احمللية واإلقليمية خالل عام 

الواقع املتقدم للجوانب االبتكارية يف املؤسسة.

مبادرات 2015 في مجال االبتكار.. ركائز وأسس
استراتيجية اإلبداع واالبتكار 2014-2016 المحدثة: 

الوطنية  »االسرتاتيجية  مع  التالقي  من  املزيد  حتقيق  يف  منها  رغبًة 
لالبتكار«؛ قامت مواصالت اإلمارات بتحديث اسرتاتيجيتها لإلبداع واالبتكار 
2014-2016، األمر الذي من شأنه إيجاد أنظمة ومنهجيات دائمة لتحفيز 

األهــداف  ودعــم  حتقيق  يف  يسهم  فاعاًل  منهجًا  وإرسائه  وإدارتــه  ــداع  اإلب
حتتضن  إبداعية  عمل  بيئة  وتعزيز  إيجاد  عرب  للمؤسسة،  االسرتاتيجية 
املعرفة وتشجع توليد األفكار وتبادلها بني العاملني أفرادًا وفرق عمل، ما 
يسهم يف نهاية املطاف يف جعل اإلبداع واالبتكار عملية مؤسسية يومية.
األهـــداف  مــن  عـــددًا  احملــدثــة  لالسرتاتيجية  الــعــام  ــار  اإلطـ تضمن  ــد  وق

االسرتاتيجية التي تتناغم مع األهداف االسرتاتيجية للمؤسسة، وتشمل:

   توظيف واستثمار اإلبداع واالبتكار يف جمال عمل املؤسسة.
   تنمية ثقافة اإلبداع واالبتكار وتفعيل أنظمتها.

أمن  حماية  وضمان  واالبتكار  اإلبــداع  ألنظمة  اإللكرتوين  التحول  دعم     
املعلومات.

  وضع عدد من مؤشرات األداء االسرتاتيجي لكل هدف على حدة لرصد 
التطور احملقق يف إجناز ذلك الهدف.

دليل االبتكار:

والذي مت إصداره يف مايو من عام 2015، حيث جاء مستندًا إىل اسرتاتيجية 
الدولة لالبتكار، ومنظومة التميز احلكومي )اجليل الرابع(، ورؤية اإلمارات 
وقيمها  ــارات  اإلم ملواصالت  االسرتاتيجية  ــداف  األه على  عــالوًة   ،2021

املؤسسية.
ويهدف الدليل إىل وضع األسس واإلطار العام ملمارسة أنشطة ومبادرات 
تسهم  التي  االبتكارية  واملشاريع  األفكار  وتنفيذ  املؤسسة،  لدى  االبتكار 
يف تطوير األداء وحتسينه، وحتفيز الفئات املعنية على االبتكار وإظهار 
البشرية  املوارد  حقوق  على  احملافظة  إىل  إضافًة  ومتكينها،  طاقاتها 
املؤسسية  املعرفة  وإدارة  املستمر  التعلم  ودعــم  ابتكاراتهم،  وتوثيق 
واإلسهام يف حتسني جودة خدمات املؤسسة بطرق ابتكارية، عالوًة على 
وخلق  اإليــرادات،  ورفع  التكاليف  لتخفيض  وإبداعية  حديثة  وسائل  إيجاد 

بيئة عمل تشجع على اإلبداع واالبتكار لزيادة اإلنتاجية.
عليها  تقف  التي  الصلبة  األرضية  إكمال  يف  االبتكار«  »دليل  أسهم  وقد 
يف  الــراســخــة  لسياساتها  تتويجًا  شــكــل  كــمــا  املــؤســســة، 
حصيلة  يف  ونوعي  كمي  تزايد  عن  وأسفر  ــال،  اجمل هــذا 
صعيد  على  االبتكارية  والفعاليات  واألنشطة  الربامج 
وفروعها  التنظيمية  وحداتها  خمتلف  يف  املؤسسة 
ومراكز أعمالها، كما مهد الطريق ملزيد من 
املشاركة واالنخراط يف تلك الربامج سواء 
قبل  مــن  أو  املــؤســســة  موظفي  قبل  مــن 

الفئات املعنية أفرادًا ومؤسسات.
عام  خــالل  املقدمة  األفــكــار  عــدد  بلغ  وقــد 
يف  اخملتلفة  ــداع  اإلب أنظمة  ضمن   2015

يلي  وفيما  مبتكرة،  فكرة   2,285 املؤسسة 
الصلة  ذات  الــربامــج  ــم  أه نستعرض 
عــام  خـــالل  تنفيذها  جـــرى  ــي  ــت وال
الربامج  من  عــددًا  شملت  وقد   ،2015

يف  االبــتــكــار  عــام  ملــواكــبــة  املستحدثة 
سابقًا،  القائمة  الربامج  جانب  إىل  الدولة، 
املستفيدين  أو  املشاركني  عدد  نربز  كما 
من كل برنامج على حدة طاملا أمكن ذلك:

خمترب الإبداع مع املوظفني

حافلتي اأجمل

خمترب الإبداع مع املتعاملني
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فكرة مبتكرة ضمن أنظمة اإلبداع اخملتلفة
2,285



عدد األفكار المقدمةالبرنامجم

3,082أفكار1

84أفكار المديرين2

بلغ عدد األفكار المقدمة في الموسم األول )في عام 2014( 599 فكرة.دوري المبدعين3

جاٍر حاليًا تنظيم جوالت الموسم الثاني للدوري.دوري المبتكرين )الموسم الثاني من دوري المبدعين(4

مبادرات أسبوع اإلمارات لالبتكار5
 تم تنفيذ 6 مبادرات تتضمن: هاكاثون مواصالت اإلمارات، وحافلتي 

أجمل، وحافلة األطفال، والروبوت النموذجي، ودوري المبتكرين، 
والمشاركة وتقديم الرعاية لمؤتمر أفكار اإلمارات الرابع.

43مختبر االبتكار مع المتعاملين/ الشركاء االستراتيجيين6

76مختبر االبتكار مع الموظفين7

4حقوق الملكية الفكرية8

76االقتراحات التخصصية: اقتراحات شهر السالمة9

77االقتراحات التخصصية: اقتراحات فعالية التدقيق وإدارة المخاطر10

يذكر أن مواصالت اإلمارات - ويف إطار مسؤوليتها اجملتمعية وتعزيز 
جهودها الرامية لتعزيز ثقافة اإلبداع يف الدولة - قامت برعاية مؤمتر 
املبادرات  زالت  ما  ذلك  جانب  وإىل  لالبتكار،  اخملصص  عربية  أفكار 
واألنشطة املنظمة تتواىل حتت مظلة اسرتاتيجية اإلبداع واالبتكار 
2016 احملدثة، وقد حققت جتاوبًا طيبًا من قبل املعنيني،   -  2014

حيث  ورضــاهــم،  املتعاملني  سعادة  معدالت  تعزيز  يف  وأسهمت 
»أسبوع  يف  املؤسسة  نظمتها  التي  والفعاليات  املبادرات  أحــرزت 
اإلمارات لالبتكار« نسبة 98% على مؤشر السعادة الذي قاس سعادة 

اجملتمع عن تلك املبادرات. 

äÉ«dÉ©ØdGh äGQOÉÑŸG øe ™ªàéŸG IOÉ©°S áÑ°ùf

zQÉµàHÓd äGQÉeE’G ´ƒÑ°SCG{ ‘ á°ù°SDƒŸG É¡àª¶f »àdG

% 98

المواصفات المعيارية الدولية
حتظى مسائل اجلودة بأهمية حمورية يف أنظمة العمل وسياساته 
من  املطلوبة  املستويات  بلوغ  ولضمان  اإلمـــارات،  مــواصــالت  يف 
اجلودة واالرتقاء بها باستمرار تعتمد املؤسسة على حتسني نظام 
اإلدارة املتكامل، وتطويره باستمرار عرب جتديد شهادات اجلودة التي 

نالتها سابقًا، إضافة إىل نيل شهادات جديدة.
وعلى هذا الصعيد؛ فقد أثمرت اجلهود املبذولة عن احلصول على 
 ISO( املعلومات  أمن  إدارة  نظام  هما شهادة  جديدتني  شهادتني 
املراقبة  نظام  وشهادة   ،)BSI( آي  إس  بي  شركة  من   )27001:2013

شركة  من   )ISO 10004:2012( املتعاملني  رضا  ألنظمة  والقياس 
.)Vincotte(  فينسوت

والتي  املتكامل  اإلدارة  نظام  إطار  ضمن  اآليزو  شهادات  تكون  وبهذا 
بحوزة املؤسسة كاآلتي:

   شهادة اآليزو يف نظام إدارة البيئة .
 ISO 14001:2010

   شهادة اآليزو يف نظام إدارة اجلودة. 
ISO 9001:2010

   شهادة اآليزو يف نظام إدارة رضا املتعاملني.
ISO 10001:2007

   شهادة اآليزو يف نظام إدارة شكاوى املتعاملني.
ISO 10002:2004

   شهادة اآليزو يف نظام إدارة السالمة والصحة املهنية.
OHSAS 18001:2003

   شهادة اآليزو يف نظام  إدارة اخملاطر.
ISO 31000:2009

   شهادة اآليزو يف نظام إدارة جودة التدريب.
ISO 10015:1999

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

   شهادة اآليزو يف نظام إدارة أمن املعلومات.
ISO 27001:2013

   شهادة اآليزو يف نظام إدارة رضا املتعاملني: املراقبة والقياس.
ISO 10004:2012

إضافة إىل شهادة االعتماد املمنوحة من قبل مركز أبوظبي للبيئة والصحة والسالمة )أوشاد(.

باب 1 : استراتيجية طموحة ونجاح مؤسسي
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إنجازات وشهادات وجوائز
أهم  من  كبري  عدد  نيل  من   2015 عام  يف  ــارات  اإلم مواصالت  متكنت 
والتي  باألعمال،  املرتبطة  والعاملية  واإلقليمية  احمللية  اجلوائز 
املستوى  وترجمت  للمؤسسة،  الريادي  املوقع  على  التأكيد  جددت 
خمتلف  يف  والتشغيلية  اإلدارية  املستويات  على  بلغته  الذي  الرفيع 

اختصاصات عملها، وفيما يلي استعراض لهذه اجلوائز:

1- جائزة الشرق األوسط  لقادة األعمال  2015
الخدمات  التحول في  المؤسسة  بجائزة قيادة  الجرمن مدير عام  فاز سعادة محمد عبداهلل 
2015، وذلك في  الدورة  العامة  ضمن جوائز الشرق األوسط لقادة األعمال )MEBSLA( لعام 
السادسة من الجائزة والذي أقامته جمعية التطوير القيادي األمريكية )ALDA( وبالتعاون مع 
التكريم  وجاء  العالمي«،  االقتصادي  النمو  تعريف  »إعادة  شعار:  تحت  الدوليين  القادة  مجلة 

تثمينًا لنجاح سعادته في إدارة دفة العمل في مواصالت اإلمارات منذ عام 2008 وإلى اآلن.

2- جائزة أفكار أمريكية
جاء الفوز في ثالث فئات تمثلت في الجائزة الذهبية عن فئة أفضل تنفيذي قيادي وفازت بها 
السيدة فريـال توكل،  والجائزة الفضية عن فئة الشخصية المؤثرة في مجال اإلبداع المؤسسي 
وفاز بها السيد محمد التميمي مدير إدارة التخطيط االستراتيجي والتميز المؤسسي، والجائزة  
مجال  في  المزدوج  الوقود  بنظام  للعمل  المركبات  تحويل  مبادرة  بها  فــازت  البرونزية 

التطبيقات الخضراء.

3- جائزة أفكار بريطانية 
والمتمثل  الرائد  والبيئي  الوطني  مشروعها  عن  التقنية  المشاريع  فئة  في  المؤسسة  فازت 
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جائزة أفكار أمريكية

جائزة أفكار بريطانية

جائزة دبي للنقل 
المستدام

الجائزة العربية للمسؤولية 
االجتماعية للمؤسسات

عالمة غرفة دبي 
للمسؤولية االجتماعية

جائزة الشرق األوسط  لقادة األعمال  2015

 Middle East Business Leaders

 Awards 2015

جائزة أفضل بيئة عمل على مستوى قارة آسيا

فازت  كما  الخضراء،  التطبيقات  مجال  في  المزدوج  الوقود  بنظام  للعمل  المركبات  تحويل  في 
دوري  »مبادرة  المتميزة  المؤسسية  مبادرتها  عن  المستمر  التطوير  فئة  في  المؤسسة 

المبدعين«.

4- شهادة االعتماد البالتيني لنظام االقتراحات في مواصالت اإلمارات
اتحادية  جهة  أول  أصبحت  وبهذا   المتحدة،  المملكة  أفكار  جمعية  من  المؤسسة  ونالتها 
مستقلة في الدولة تنال هذا التصنيف الذي يعتبر األعلى في المستوى، حيث حقق نظام االقتراحات 
هذه  على  للحصول  أهله  ما  التقييم،  في   %90 تتجاوز  كفاءة  اإلمــارات  مواصالت  في  المؤسسي 

الجائزة النوعية خالل أول مشاركة للمؤسسة فيها.
خدمة  مجال  في  اقتراح  أفضل  بجائزة  المؤسسة  فــازت  البالتينية،  الشهادة  هذه  جانب  وإلــى 

المتعاملين من خالل مشروع بطاقة السالمة.

5-جائزة أفضل بيئة عمل على مستوى قارة آسيا
حلت مواصالت اإلمارات في المرتبة التاسعة  ضمن قائمة »أفضل 25 بيئة للعمل في قارة آسيا«، 
900 شركة ومؤسسة تنتمي لثماني مناطق إقليمية مختلفة على امتداد القارة  وذلك من بين 

اآلسيوية، حسب مؤسسة »غريت بليس تو وورك« العالمية لألبحاث والتدريب واالستشارات.

6- أفضل متابعة لمالحظات المتعاملين
ضمن  المتعاملين«  مالحظات  لمتابعة  إجراء  »أفضل  جائزة  المؤسسة  في  االتصال  مركز  نال 
الجهات الفائزة في حفل جوائز »مراكز االتصال في الشرق األوسط 2015« الذي نظمته مؤسسة 

»إنسايت الشرق األوسط«.

7-جائزة دبي للنقل المستدام
الدورة  فئات  ضمن  اإلعاقة  وذوي  الذكية  التطبيقات  فئتي  في  األول  بالمركز  المؤسسة  فازت 

السابعة لجائزة دبي للنقل المستدام، التي تنظمها هيئة الطرق والمواصالت بدبي.

8-عالمة غرفة دبي للمسؤولية االجتماعية
محققة  التوالي،  على  الرابعة  للمرة  المجتمعية  للمسؤولية  دبي  غرفة  عالمة  المؤسسة  نالت 
للمؤسسات  المجتمعية  المسؤولية  مجال  في  لريادتها  تثمينًا  وذلك    %81 نسبة  العام  هذا 
لالستدامة  استراتيجيتها  ربــط  في  ولنجاحها   عملها،  وأمــاكــن  نشاطاتها  في  واالســتــدامــة 
باالستراتيجية الخاصة بأنظمة العمل، ولتحقيقها نتائج إيجابية ومتميزة في مختلف المؤشرات 

المرتبطة بالبيئة، ومكان العمل، والسوق، والمجتمع المحلي.

9- جائزة أفكار اإلمارات
فازت مواصالت اإلمارات بجائزة اإلبداع في مجال التشجيع والمشاركة وتمكين المواطنين، ضمن 
جائزة مسابقة »أفكار اإلمارات« في دورتها الرابعة، وذلك عن مشروع مشرفي النقل والسالمة في 

الحافالت ومشرفي المقاصف المدرسية.

10-جائزة أفكار عربية
العربية  األفكار  مسابقة  في  بفئتين  لفوزها  اإلمــارات  مواصالت  للجودة  دبي  مجموعة  كرمت 
فوز  وجاء  السنوي،  الدولي  العربية  األفكار  مؤتمر  من  العاشرة  الدورة  خالل  وذلك   ،2015 لعام 
المؤسسة ضمن فئة فكرة العام في دعم ذوي االحتياجات الخاصة، وفئة فكرة العام في مجال 

الخدمات الذكية، وذلك عن مشروعيها »أصل بأمان«و«بطاقة السالمة«.

11- الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات
حّلت مواصالت اإلمارات وللمرة الثانية على التوالي في صدارة فئة القطاع العام في الدورة الثامنة 

من الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات.

شهادة االعتماد البالتيني 
لنظام االقتراحات في 

مواصالت اإلمارات

أفضل متابعة 

لمالحظات المتعاملين

جائزة أفكار عربية

09 جائزة أفكار اإلمارات
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استطاعت مواصالت اإلمارات مواصلة أدائها القوي طيلة العام املاضي، 
من  يعزز  ما  املالية،  املؤشرات  جميع  على  إيجابية  أداء  نتائج  حمققًة 
قدرتها لبلوغ مستهدفاتها االسرتاتيجية واالستثمارية، واإليفاء بتطلعات 
أبناء هذا اجملتمع، وترسيخ أدوارها الوطنية يف دعم االقتصاد الوطني 
واإلسهام بإيجابية يف حتقيق الربامج واخلطط االسرتاتيجية الطموحة 

التي وضعتها احلكومة على مستوى الدولة.
وقد متكنت املؤسسة من حتقيق هذا األداء عرب الرصد الدقيق واملستمر 
وحتليلها  عليها  والرتكيز  للمتعاملني  واملتغرية  املتنامية  للحاجات 
وفق  املبتكرة  احللول  تقدمي  على  ــرص  واحل مبرونة،  معها  والتعامل 
رضاهم  لضمان  العاملية  واملعايري  املمكنة  اجلــودة  مستويات  أعلى 

فيما  درهم،  امللياري  حاجز  مرة  ألول  إيراداتها  تعدت  حتى  وسعادتهم، 
فاقت أرباحها الصافية 146 مليون درهم.

وتوسيع  أدائها  تعزيز  يف  للمؤسسة  القوي  املايل  املركز  أسهم  وقد 
حصتها السوقية، ومنحها املزيد من املرونة والقدرات للوفاء مبختلف 
واستقطاب  جغرافيًا  التوسع  يف  واالستمرار  التشغيلية،  عملياتها 
تعتمد  املؤسسة  أن  إىل  التنويه  من  بد  ال  وهنا  اجلــدد،  املتعاملني 
خططها  تنفيذ  يف  الذاتية  ومــواردهــا  إمكاناتها  على  كلي  بشكل 
أية  وال  حكومي  ــم  دع أي  تتلقى  وال  خدماتها،  وتــقــدمي  وبــراجمــهــا 

مساعدات من أية جهة. 
جتدون يف اجلدول املرفق أبرز النتائج املالية احملققة يف عام 2015:

والمساهمة في اقتصاد الدولة
تعزيز المركز المالي

باب 2 : إنجازات ذات بصمة ورؤية طموحة
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20142015الوصف

 1,8812,166اإليرادات )مليون درهم(

20142015الوصف

 2,3072,696إجمالي األصول )مليون درهم(

20142015الوصف

 131146صافي األرباح )مليون درهم(

20142015الوصف

600600رأس المال واالحتياطات )مليون درهم(

20142015الوصف

 344462السيولة )مليون درهم(

20142015الوصف

49%44%العائد على رأس المال
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الرابع  عامها  ــارات  اإلمـ مــواصــالت  يف  والتنوع  النمو  مسرية  استكملت 
االستثمارية  املــراكــز  حققتها  التي  األعــمــال  نتائج  وتشري  والــثــالثــني، 
2015 إىل أن املؤسسة مل حتافظ على معدالت  التابعة لها خالل عام 
التي شهدتها يف السنوات السابقة وحسب؛ بل متكنت من تسريع  النمو 
دوائرها  عرب  املؤسسة  متكنت  إذ  جمــال،  من  أكــرث  يف  النمو  هــذا  وتــرية 
الفتة،  إيجابية  نتائج  حتقيق  من  لها  التابعة  األعمال  ومراكز  االستثمارية 
متثلت بتوقيع 146 عقدًا رئيسيًا جديدًا وجمددًا خالل عام 2015، وبقيمة 
1.925 مليار درهم، وذلك مع عدد غري قليل من املتعاملني اجلدد فضاًل 

االحتــادي  بشقيه  احلكومي  القطاع  ومــن  احلاليني،  املتعاملني  عن 
خمتلف  ويف  اخلــاص،  والقطاع  احلكومي  شبه  والقطاع  واحملــلــي، 
وأنشطة  املتعدد  النقل  يف  واختصاصاتها  املؤسسة  عمل  جمــاالت 
الصيانة والتأجري وإدارة املرافق واخلدمات التكميلية والتسويقية، ووفق 
الذي  األمر  والبيئية،  املهنية  والصحة  والسالمة  واألمن  اجلودة  معايري 
وتوسيع  املنافسة  على  املميزة  وقدرتها  العالية  حيويتها  على  يدل 

حصتها يف األسواق احمللية واإلقليمية. 

اجتاه  يف  سريها  اإلمـــارات  مواصالت  عــززت  األعــمــال؛  لنمو  نفسها  وبالوترية 
استحقاقات االستدامة عرب حزمة من املبادرات اخلضراء، وحافظت أيضًا على 
موقعها الريادي يف اجملاالت اخملتلفة للمسؤولية اجملتمعية، كما واصلت 
دعمها لتوجهات االقتصاد األخضر واخلطط الوطنية يف تلك اجملاالت، وهو 

األمر الذي سنتطرق له بالتفصيل يف األبواب والفصول القادمة.
فإنها  2015؛  عام  خالل  املؤسسة  شهدته  الذي  النمو  مع  التوازي  وعلى 
اإلداريــة  مرافقها  وحتديث  التحتية  بناها  يف  مطردًا  منوًا  أيضًا  حققت 
وتطوير  توسعة  بني  ما  تنوعت  مشروعًا   16 أجنــزت  حيث  والتشغيلية، 
ملباين قائمة وإنشاء مباين إدارية وخدمية جديدة يف مناطق خمتلفة 
فئات  خمتلف  ضمن  أسطولها  حجم  يف  منوًا  شهدت  كما  الدولة،  يف 
التوسع،  لذلك  التشغيلية  االحتياجات  تلبية  لضمان  وذلــك  املركبات، 
مع  يتفق  ومبــا  وجــه  أحسن  على  اجلديدة  العقود  مبتطلبات  والــوفــاء 
ناهز  حيث  خلدماتها،  املؤسسة  وضعتها  التي  العالية  اجلودة  معايري 
أسطول املؤسسة يف نهاية عام 2015 حاجز العشرين ألف مركبة، كما هو 

موضح يف اجلدول التايل:

 نمـــــو متـواصـــــل
مراكز األعمال..
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نسيانهم  وتفادي  املدرسية  احلافالت  داخــل  الطلبة  سالمة  لضمان 
هو  األول  مرتابطة،  إلكرتونية  أنظمة  ثالثة  خــالل  مــن  ــك  وذل داخلها، 
عمليتي  لدى  الطلبة  أعــداد  بحصر  يقوم  الذي  اإللكرتوين،  العّد  نظام 
الصعود والنزول من احلافلة املدرسية، والنظام الثاين هو نظام التفقد 
يف  مقعد  آخر  بجانب  املثبت  التفقد  زر  خالل  من  للحافلة  اإللكرتوين 
داخل احلافلة، فيما يتمثل النظام الثالث بنظام كاشف احلركة وهو جهاز 
مستشعر يرصد حركة أي جسم داخل احلافلة بعد إغالق حمرك احلافلة 

حني انتهاء الرحلة صباحًا أو ظهرًا.
املدرسية  املقاصف  على  اإلشراف  خدمة  تعميم   2015 عام  شهد  كما 
ابتداء من العام الدراسي احلايل 2015-2016 لتشمل جميع املدارس 
احلكومية يف الدولة، والتابعة لكل من وزارة الرتبية والتعليم وجملس 
املقاصف  تلك  لتشغيل  التعاقد  جتديد  عقب  وذلك  للتعليم،  أبوظبي 
لألعمال  نهيان  آل  زايــد  بن  خليفة  ومؤسسة  ــارات  اإلمـ مــواصــالت  بني 
املشروع  من  األوىل  املرحلة  حققته  الذي  الكبري  النجاح  إثر  اإلنسانية، 
يف  املدرسية  املقاصف  شملت  والتي  املاضي  الدراسي  العام  خالل 
مشغلي  عدد  رفع  التعاقد  جتديد  تضمن  وقد  حكومية،  مدرسة   139

 1,071 منهم  ومواطنة،  مواطنًا   2,512 إىل  ليصل  املدرسية  املقاصف 
للتعليم،  أبوظبي  جمللس  التابعة  احلكومية  ــدارس  امل يف  مشغاًل 
و1,402 يف املدارس احلكومية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم يف دبي 

واإلمارات الشمالية.
النقل  عمليات  لغرفة  التجريبي  التشغيل  مرحلة  تدشني  كذلك  ومت 
التحكم بأسطول احلافالت املدرسية،  أبوظبي، بهدف  بإمارة  املدرسي 
بعد  السيما  بــأول  أواًل  وأدائــهــا  حركتها  على  واإلشـــراف  آنيًا  ومراقبتها 
ذات  واجلهات  الغرفة  بني  املباشرة  اإللكرتوين  الربط  عمليات  استكمال 
من  جديدة  قناة  الغرفة  متثل  كما  وخارجها،  املؤسسة  داخل  العالقة 
يف  متعامليها  لصالح  اإلمــارات  مواصالت  توفرها  التي  التواصل  قنوات 

قطاع خدمات النقل املدرسي.
ويف جمال تطوير البنى التحتية ذات الصلة، أطلقت املؤسسة عددًا من 
بالنقل  اخلاصة  خدماتها  تقدمي  مواقع  يف  والتحديث  التطوير  مشاريع 
متطلبات  بذلك  ملبيًة  م2،  ألف   250 على  تزيد  مساحة  وعلى  املدرسي 
يحظى  الــذي  احليوي  القطاع  هــذا  يشهدهما  الذين  والتوسع  النمو 

باهتمام وطني واسع.

مقارنة   2015 عام  خالل  الفتًا  منوًا  املدرسية  املواصالت  دائــرة  حققت 
استثمارية  بنجاحات  ذلك  وجتلى  سبقه،  الذي  للعام  احملققة  بالنتائج 
متكنت  التي  للدائرة  التابعة  األعمال  مراكز  جميع  صعيد  على  مهمة 
مليار  إيراداتها  وقاربت  جديدًا،  عقدًا   60 استقطاب  من   2015 عام  خالل 

درهم )932.7 مليون درهم(.
مركز  احملققة؛  النمو  معدالت  حيث  من  املراكز  مقدمة  يف  جاء  وقد 
عقدًا   27 توقيع  من  مبفرده  متكن  الذي  اخلاصة  املدرسية  املواصالت 
جديدًا خالل عام 2015، ما جعله ينجز نسبة منو نوعية يف أعماله بلغت 
105.6% مقارنة بالعام 2014، وهو األمر الذي ترجم عزم املؤسسة على 

يف  اخلــاص  املدرسي  النقل  ســوق  يف  ألعمالها  نوعي  توسع  حتقيق 
الدولة، بعد أن اعتربته واحدًا من أهم الفرص السوقية املستهدفة وفقًا 

خلطتها االستثمارية 2016-2014.
حيث  من  املراكز  بقية  احلكومية  املدرسية  املواصالت  مركز  تصدر  كما 
املدارس  خدمات  مركز  حّل  بينما  درهم،  مليون   590 بلغت  التي  إيراداته 
من  وكذلك  درهم،  مليون   298 مع  اإليــرادات  حيث  من  الثانية  املرتبة  يف 
حيث نسبة منو 36,7% مقارنة بعام 2014، وعدد العقود اجلديدة التي 
استقطبها والتي بلغت 18 عقدًا، فيما متكن مركز اخلدمات اإلعالنية من 
  0.4 2014 بإيراداٍت بلغت  33,3% مقارنة بعام  حتقيق منو سنوي مقداره 

مليون درهم.

إنجازات طموحة..

اإلجنازات  من  عددًا   2015 عام  شهد  املدرسية؛  اخلدمات  صعيد  على 
الطموحة والقفزات املهمة، حيث مت إطالق »املنظومة الذكية لسالمة 
للتعليم  أبوظبي  جملس  قبل  من  املدرسية«  احلافالت  داخل  الطلبة 
وتعترب   ،2016-2015 الــدراســي  العام  بداية  مع  ــارات  اإلمـ ومــواصــالت 
الطلبة  وأمن  سالمة  مستوى  على  مسبوقة  غري  نوعية  نقلة  املنظومة 
عملية  حلوٍل  عرب  العاملية  املمارسات  أفضل  تعتمد  إذ  احلافالت،  يف 

20142015التفاصيل
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بلغت اإليرادات اإلجمالية لدائرة النقل والتأجري 851 مليون درهم مقارنًة 
بـ  719 مليون درهم للعام املاضي بنسبة منو تفوق 18%، ومتكنت مراكز 
حجم  ارتفع  كما  جديدًا،  عقدًا   459 توقيع   من  للدائرة  التابعة  األعمال 

األسطول التابع للدائرة إىل 12,899 مركبة متنوعة.
وقد حل مركز أبوظبي للنقل والتأجري يف املوقع األول من حيث اإليرادات 
مليون   196 بـ  احلكومية  املواصالت  مركز  يليه  درهــم،  مليون   343 حمققًا 
سيارات  فمركز  درهم،  مليون   170 بـ  والتأجري  للنقل  اإلمــارات  مركز  ثم  درهم، 
اإلمارات مع 88 مليون درهم، ليحل بعده مركز رأس اخليمة للنقل والتأجري ثم 
مركز الساحل الشرقي للنقل والتأجري بـ 17,6 و16 مليون درهم على التوايل.

4,1524,516

1,7942,166

20142015

 

343مليون درهم

كز المواصالتللنقل والتأجيرمركز أبوظبي
مر

الحكومية

ت
يارا

س
كز 

مر
ت

مارا
ا�

للنقل والتأجير

مركز رأس الخيمة
كز الساحل الشرقيللنقل والتأجير

مر

ت
كز ا�مارا

مر
للنقل والتأجير

2,2004,000

1,1001,649

20142015

مليون درهم
170

788860

520530

20142015

مليون درهم
88

2,4623,101

1,5341,743

20142015

196مليون درهم

217242

101100

20142015

مليون درهم 16
172180

9892

20142015

17.6مليون درهم

عدد السائقينعدد الحافالت والمركبات ا�يرادات

20142015التفاصيلالمركز

مركز أبوظبي للنقل والتأجير

343 مليونًا295 مليونًااإليرادات

 4,516 4,152عدد الحافالت والمركبات

 1,7942,166عدد السائقين

مركز المواصالت الحكومية

196  مليونًا161 مليونًااإليرادات

2,4623,101عدد الحافالت والمركبات

1,5341,743عدد السائقين

مركز اإلمارات للنقل والتأجير

170 مليونًا138 مليونًااإليرادات

2,2004,000عدد الحافالت والمركبات

1,1001,649عدد السائقين

مركز سيارات اإلمارات

88 مليونًا78 مليونًااإليرادات

788860عدد الحافالت والمركبات

520530عدد السائقين

مركز الساحل الشرقي للنقل والتأجير

16 مليونًا14 مليونًااإليرادات

217242عدد الحافالت والمركبات

101100عدد السائقين

مركز رأس الخيمة للنقل والتأجير

17.6 مليونًا13 مليونًااإليرادات

172180عدد الحافالت والمركبات

9892عدد السائقين

النقل والتأجير

باب 2 : إنجازات ذات بصمة ورؤية طموحة

“الريادة.. ابتكار متجدد وسعادة دائمة”74



شهدت دائرة اخلدمات الفنية جملة من التطورات النوعية والكمية يف عام 2015، 
 %5.6 قدره  منو  مبعدل  درهم،  مليون   232.4 الدائرة  إيــرادات  إجمايل  بلغ  حيث 
االرتقاء  صعيد  على  الفتًا  تركيزًا  الدائرة  ركزت  كما   ،2014 عام  بإيرادات  مقارنة 
باخلدمات املقدمة خملتلف فئات املتعاملني سواء من خالل تدشني خدمات 
التابعة  املرافق  وتطوير  توسيع  على  عالوًة  القائمة  اخلدمات  تطوير  أو  جديدة 
للدائرة، بهدف ضمان مطابقتها ألرقى الشروط واملعايري العاملية ومبا يتخطى 
توقعات املتعاملني وتطلعاتهم، بهدف إسعادهم وبلوغ أعلى مستويات الرضا، 
حيث جرى يف مطلع عام 2015 افتتاح املزيد من مراكز خدمة املتعاملني، ومنها 
افتتاح مركز خلدمة املتعاملني يف حمطة فرع عجمان - اجلرف 1، ومركز آخر يف 

حمطة مواصالت اإلمارات بالشارقة والواقعة يف منطقة الصناعية 12.

وحدة المساعدة على الطريق

2015، وتندرج ضمن خطط   وهي وحدة فنية جديدة أطلقت رسميًا يف مارس 
املساعدة  طلبات  بتلبية  وتختص  للمتعاملني،  املقدمة  اخلدمات  يف  التوسع 
لألعطال  تتعرض  التي  املركبات  أصحاب  من  ــراد  واألف والشركات  للمؤسسات 
أن يتم حتديد  م لها املساعدة بعد  ُتقدَّ إذ  للَقْطر،  الطرق وحتتاج  املفاجئة يف 
الوحدة  هــذه  متكنت  وقــد  التتبع،  يف  الذكية  التطبيقات  باستخدام  موقعها 

الناشئة من تقدمي املساعدة لـ 6,893 مركبة حتى نهاية 2015.
يف  حضورها  تعزيز  إىل  املؤسسة  مساعي  إطــار  يف  الوحدة  هــذه  وتأتي 
املزيد  إىل  يرمي  شامل  سياق  ضمن  املتنقلة  الفنية  اخلدمات  تقدمي  جمال 
االستثمارية  اخلطة  وفق  للمتعاملني  املقدمة  اخلدمات  يف  التوسع  من 
إصدار   2015 عام  شهد  أيضًا  نفسه  االجتاه  ويف  2016م،   -  2014 للمؤسسة 
األوىل  لتكون  اإلطارات«  لتبديل  الذكية  اخلدمة  »وحدة  باستحداث  القرار 
إطارات  لتبديل  وذكية  متنقلة  وحدة  وهي  الدولة،  مستوى  على  نوعها  من 
خالل  من  اخلدمة  على  احلصول  طلب  تقدمي  للمتعامل  وميكن  املركبات، 

المجموع
عام 2015

مبيعات مركز الوطنية للمزادات
خارجي داخلي

2,960 935 2,025 العدد اإلجمالي للمركبات المبيعة )مركبة(

89 24 65 قيمة المركبات المبيعة )مليون درهم(

707 20 687 عدد المركبات المبيعة عن طريق المزاد اإللكتروني /  الموقع اإللكتروني )مركبة(

23.9 0.7 23.2 قيمة مبيعات المركبات عن طريق المزاد اإللكتروني / عبر التطبيق اإللكتروني )مليون درهم(

50 مزاداً عدد المزادات المنفذة خالل 2015

20142015التفاصيلالمركز

مركز أبوظبي للخدمات الفنية
101.2100.7اإليرادات / مليون

894977عدد الفنيين

مركز اإلمارات للخدمات الفنية
50.952.3اإليرادات / مليون

650550عدد الفنيين

وحدة رأس الخيمة للخدمات الفنية
2.32.7اإليرادات / مليون

5253عدد الفنيين

وحدة الساحل الشرقي للخدمات الفنية
44.7اإليرادات / مليون

8181عدد الفنيين

مركز الفحص الفني
17.421.3اإليرادات / مليون

4550عدد الفنيين

مركز االتحاد لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي

5 6اإليرادات / مليون

1119عدد الفنيين

1,226668عدد السيارات المحولة

مركز الوطنية للمزادات
5.787.4اإليرادات

1,8662,960عدد السيارات المبيعة

8,4008,400عدد اإلطارات المجددةوحدة تجديد اإلطارات

105,000162,357عدد المركبات المستفيدةمشروع الغسيل الجاف

22,75749,000عدد المركبات المستفيدةمشروع بروفكس

وحدة المساعدة على الطريق

6,893 -عدد المركبات المستفيدة

14-عدد المركبات لدى المركز

14-عد السائقين لدى المركز

التطبيق الذكي اخلاص بالوحدة، حيث تعمل على مدار الساعة كورشة فنية 
املركبات  إطــارات  وتبديل  لتوفري  الصامتة،  املعدات  بأحدث  جمهزة  متنقلة 
اخلفيفة ومركبات الدفع الرباعي واملركبات الفارهة والرياضية يف أي مكان، 
التابعة  األعمال  ووحدات  مراكز  جملموعة  مميزة  إضافة  تشكل  فإنها  وبهذا 

لدائرة اخلدمات الفنية يف املؤسسة.

الخدمات الفنية

باب 2 : إنجازات ذات بصمة ورؤية طموحة
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ا�طارات المجددة

8,400

8,400

2014

2015

20142015

 المركبات المستفيدة

105,000162,357

الغسيل الجاف

20142015

 المركبات المستفيدة

22,75749,000

100.7

21.3

52.3

مليون درهم  (إيرادات)

مليون درهم  (إيرادات)

مليون درهم  (إيرادات)

عدد الفنيين

عدد الفنيين

عدد الفنيين

عدد الفنيين

عدد الفنيين

2.7عدد الفنيين

5

4.7

مليون درهم  (إيرادات)

مليون درهم  (إيرادات)

مليون درهم  (إيرادات)

مركز أبوظبي للخدمات الفنية

977 894
2015 2014

مركز االتحاد لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي

19 11
2015 2014

وحدة الساحل الشرقي

للخدمات الفنية

مركـز ا�مـارات

للخدمـات الفنيـة

81 81
2015 2014

وحدة رأس الخيمة للخدمات الفنية

53 52
2015 2014

550 650
2015 2014

50 45
2015 2014

مركـز الفحـص الفنـي



بلغ إجمايل إيرادات دائرة اخلدمات اللوجستية 55.7 مليون درهم، وقد 
جاء مركز النقل البرتويل يف مقدمة املراكز األعمال األربعة التابعة 
اللوجستية،  للخدمات  اإلمــارات  مركز  ثم  اإليــرادات،  حيث  من  للدائرة 

ومركز صف السيارات وتأجري الدراجات النارية، فمركز تعليم القيادة.
وتتطلع مواصالت اإلمارات إىل تعزيز حضورها يف قطاع اخلدمات 
اخلمس  الرئيسية  االستثمارية  الفرص  إحدى  باعتباره  اللوجستية 

 ،2016  -  2014 للمؤسسة  االستثمارية  اخلطة  عليها  ركــزت  التي 
خططها  اســتــكــمــال  خـــالل  ــن  م ذلـــك  إىل  املــؤســســة  وستسعى 
خدماتها  وتطوير  التوريد  سلسلة  وإكمال  والبعيدة،  املتوسطة 
هذا  يف  أعمالها  توسيع  من  باملزيد  لها  ستسمح  والتي  الرديفة، 
القطاع الواعد والغني بالفرص على الرغم من شدة املنافسة وكرثة 

املنافسني فيه.

20142015مركز النقل البترولي

117145عدد المركبات )شاحنة وصهريج(

224120عدد السائقين أو الفنيين

61.635.8اإليرادات )مليون درهم(

مركز صف السيارات وتأجير 
الدراجات النارية

20142015

عدد الدراجات النارية و السيارات 

الكهربائية
951955

42101عدد السائقين أو الفنيين

57.5اإليرادات )مليون درهم(
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2015 من حتقيق إضافة نوعية جديدة  متكنت مواصالت اإلمارات خالل عام 
لصالح املنظومة الواسعة التي تتمتع بها لتدريب املوارد البشرية، وجتسدت 
شهر  يف  للتدريب  اإلمــارات  مواصالت  ملركز  الرسمي  باإلطالق  اإلضافة  تلك 
االحرتافية  بقيم  املؤسسة  التزام  عمق  جديد  من  يؤكد  الذي  األمر  أغسطس 

واجلودة، وثقافة التطوير والتكامل يف تقدمي اخلدمات.
الذي  القيادة  تعليم  ملركز  تنظيميًا  للتدريب  اإلمــارات  مواصالت  مركز  ويتبع 
خفيفة  املركبات )مركبة  فئات  جلميع  القيادة  تعليم  خدمات  بتقدمي  يعنى 
- جهاز ميكانيكي  نارية  دراجة   - ثقيلة  - حافلة خيفة- حافلة  ثقيلة  - مركبة 
تنفيذ  أن يتوىل املركز اجلديد  - شيول(، على  ثقيل  خفيف - جهاز ميكانيكي 
برامج تدريبية تخصصية وحماضرات وورش عمل للسائقني ومشريف ومشرفات 
النقل والسالمة التابعني للمؤسسة أو سواها من املؤسسات العاملة يف هذا 
اجملال، ومنها دورات تدريبية يف جمال النقل املدرسي والليموزين والتعامل 
مع كبار الشخصيات، وخدمة املتعاملني، ودورات تدريبية يف جمال السالمة 
املرورّية،  السالمة  وقواعد  واملركبات  للحافالت  الفنّية  والسالمة  املهنية 

وتنقسم كّل دورة تدريبية إىل عّدة برامج ووحدات تدريبّية.
عقب  النوعية  خدماته  تقدمي  للتدريب  اإلمـــارات  مواصالت  مركز  باشر  وقــد 
التصاريح  باستصدار  املسؤول  العمل  فريق  جنح  أن  بعد  مباشرًة  إطالقه 
استصدار  على  ــالوًة  ع الــدولــة،  يف  االقتصادية  الــدوائــر  معظم  من  الالزمة 
واحملتوى  األكادميية  باجلوانب  واملعنية  التشريعية  اجلهات  من  التصاريح 
واملناهج التدريبية ال سيما مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني، 

وهيئة املعرفة والتنمية البشرية بدبي.
املــراكــز  على  الرتكيز  نحو  األوىل  املرحلة  يف  اهتمامه  املــركــز  ويـــويل 
سائقي  تدريب  إىل  التوسع  سيتم  ثم  ومــن  للطلبة،  الناقلة  االستثمارية 
خمتلف  إىل  خدماته  املركز  سيقدم  كما  االستثمارية،  املراكز  ومشرفات 
إطالقه  بعد  متكن  وقد  ــاص،  واخل احلكومي  القطاعني  يف  املتعاملني 
مشرفًا   3,595 إىل  إضافة  سائقًا،   2,614 تدريب  من   2015 نهاية  وحتى 
إمارة  فروع  ومشرفات  سائقي  جميع  هؤالء  ويشكل  وسالمة،  نقل  ومشرفة 

أبوظبي )أبوظبي والعني والغربية(.

فئة المتدربين
المستهدف 

حتى نهاية 
2015

المحقق 
حتى نهاية 

2015

نسبة 
اإلنجاز

102%2,5502,614السائقون

مشرفو ومشرفات 

النقل والسالمة
3,4343,595%105

104%5,9846,209المجموع
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مركز الخدما

مركز صف السيارات وتأجير الدراجات النارية

20132014

مركز الخدمات اللوجستية

مركز صف السيارات
وتأجير الدراجات النارية

مركز النقل البترولي

21

69

15

54

166

12.3

2015 2014

224

117

61.6

120

145

35.8

2015 2014

42

951

5

101

955

7.5

2015 2014

عددالشاحنات والسيارات والدراجات النارية عدد السائقينا�يرادات

مركز تعليم القيادة.. خدمات تدريبية متخصصة
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الفئات المعنية .. شراكة لصالح الجميع

المتعاملون..  استثمار وسعادة

الموردون.. شركاء النجاح

الشركاء.. دعائم ريادتنا



الفئات  مع  طورتها  التي  الراسخة  بالعالقات  اإلمــارات  مواصالت  تفخر 
املعنية على مر السنني، ومل يكن لذلك أن يتم  مامل تضع هذا األمر يف 
الفئات  تلك  بأن  منها  إميانًا  اهتمام،  من  يستحق  ما  وتوليه  أولياتها،  سلم 
املؤسسة  عــززت  وقد  وجودها،  ومــربر  املؤسسة  جناح  شركاء  هم  إمنا 
العديد  أطلقت  حيث  املستويات،  كافة  عرب  الفئات  خمتلف  مع  عالقاتها 
جميع  لصالح  العالقات  بتلك  االرتقاء  سبيل  يف  واملبادرات  الربامج  من 

األطراف، وتشمل الفئات املعنية ما يلي:
املتعاملون. ¥

املوردون. ¥
الشركاء. ¥
اجلهات التشريعية والرقابية. ¥
اجلهات اإلقليمية والعاملية. ¥
املنافسون. ¥
اجملتمع احمللي والبيئة. ¥

وقد طورت مواصالت اإلمارات عالقاتها بتلك الفئات ولبت توقعاتهم على 
النحو األمثل، ونستعرض تلك التوقعات يف اجلدول املرفق:

شراكة لصالح الجميع

الفئــات المعنيــــة..

التوقعاتالفئة المعنية

التميز والجودة في المنتجات والخدمات وتحقيق أعلى المستويات في رضا وسعادة المتعاملين.المتعاملون

األمانة والنزاهة في عالقات العمل وتحقيق المنفعة التجارية المشتركة والمتبادلة.الموردون

تنمية األعمال والقيمة المضافة بشكل عام.الشركاء 

الجهات التشريعية 

والرقابية

االرتقاء بمعايير العمل من خالل االلتزام بالتشريعات ذات العالقة وفق إطار عمل رقابي يضمن كفاءة األداء والخدمات 

المقدمة لصالح المجتمع.

الجهات اإلقليمية 

والعالمية
تبني وتبادل أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

البيئة التنافسية العادلة والتنمية الُمستدامة لصناعة مستقبل النقل والمواصالت والخدمات المتكاملة.المنافسون

حماية البيئة واستدامتها، والعمل كمؤسسة مسؤولة مجتمعيًا.المجتمع المحلي والبيئة

باب 3 : المتعاملون.. من الرضا إلى السعادة
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ويف إطار التعرف على تلك التوقعات واالستجابة لها، طورت مواصالت اإلمارات قنوات عديدة للمشاركة والتواصل مع خمتلف الفئات املعنية:

آليات التواصلالفئة المعنية

المتعاملون

التواصل غير الرسمي من خالل الزيارات.

مراكز االتصال لتقديم المقترحات والمالحظات.

دراسات استقصاء مستويات الرضا ودراسات سعادة المتعاملين.

االجتماعات وورش العمل والمؤتمرات والفعاليات.

اللقاء السنوي للمتعاملين.

المعارض.

الموقع اإللكتروني للمؤسسة وأدوات ومواقع التواصل االجتماعي ومؤشر قياس السعادة.

المشاركة في عمليات التطوير المؤسسي )مختبر االبتكار - دوري المبتكرين(.

الموردون

تقييم الموردين.

التدريب على الجودة والصحة والسالمة.

العقود والعطاءات والمشتريات.

المعارض.

مذكرات التفاهم.

المشاركة والرعاية المجتمعية.

الشركاء

زيارات المقارنة المرجعية األقليمية والعالمية.

لقاء الشركاء السنوي.

االتصال والتواصل الفعال.

استقصاء آراء الشركاء.

اإلشراك في عمليات التطوير المؤسسي.

تبادل البيانات والمعلومات.

آليات التواصلالفئة المعنية

الجهات الحكومية االتحادية 

والمحلية )التشريعية 

والرقابية(

القوانين والسياسات والتشريعات ذات العالقة بالعمل المؤسسي.

االجتماعات والمؤتمرات.

مذكرات التفاهم.

االلتزام بالمعايير.

الجهات اإلقليمية والعالمية

الفعاليات الدولية وتبادل أفضل الممارسات.

المؤتمرات والرعايات.

مذكرات التفاهم.

المعايير الدولية.

الندوات واالجتماعات.

المنافسون

المنتديات الصناعية والتجارية.

ورش العمل واالجتماعات.

التقارير والدوريات.

المعارض.

المجتمع المحلي والبيئة

األنشطة التطوعية.

الخدمات المجتمعية ودعم األعمال.

عمليات التدوير.

حمالت التوعية.

الفعاليات االجتماعية والثقافية.

البرامج الخيرية.

المعارض التخصصية.

المقارنات المرجعية.
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مع نهاية عام 2015 بلغ العدد اإلجمايل للمتعاملني من غري األفراد 1,203 
احلكومي  للقطاع  االسرتاتيجيني  املتعاملني  من   %60 وينتمي  متعاماًل، 
االحتادي واحمللي، فيما يشكل املتعاملون من القطاع اخلاص نحو %40.

وضمن إجراءات املؤسسة لضمان تقدمي أفضل اخلدمات للمتعاملني؛ 
قامت إدارة العمليات بـ 17 زيارة ميدانية للتأكد من جودة اخلدمات، كما 
املتعاملني،  مالحظات  مع  التعامل  ــراءات  إج على  حتديثًا   11 أجنــزت 
يف  ــواردة  الـ املالحظات  دراســـات  نتائج  لعرض  عمل  ورش   3 ونظمت 

الربعني األول والثاين.
املتعاملني،  خمتلف  مع  التواصل  استمرار  على  املؤسسة  حافظت  كما 

من  للمتعاملني   sms نصية  رسالة  مليون   2.5 من  أكــرث  إرســال  مت  فقد 
خمتلف شرائح الفئات املعنية خالل عام 2015، وتنوعت مواضيع الرسائل 
باملناسبات  التهنئة  ورسائل  اجلديدة،  للخدمات  والرتويج  التوعية  بني 

واألحداث الرسمية والوطنية.
وقد بلغ عدد االستعالمات امُلجاب عليها عرب الهاتف 23,362 استعالمًا، 
 23,362 وإغالقها  لها  االستجابة  متت  التي  االستعالمات  عدد  بلغ  كما 
عدد  بلغ  فيما  عليها(،  ــاب  اجمل االستعالمات  جميع  )أي  استعالمًا 
ومتت  اتصااًل،   28,615 االتصال  مركز  قبل  من  تلقيها  مت  التي  االتصاالت 
97.8%، كما تلقت املؤسسة  اتصااًل منها مبعدل   27,986 اإلجابة على 

عرب  ــواردة  ال اخلدمة  طلبات  عدد  ووصل  إلكرتوين،  بريد  رسالة   27,544

نتائج  وأفـــادت  طلبًا،   1,592 إىل  تنفيذها  مت  والتي  اإللــكــرتوين  الربيد 
»الشكاوى  حول حمور  لديهم  الرضا  نسبة  ببلوغ  املتعاملني  آراء  دراسة 

واالقرتاحات والرد على االستفسارات« %80.
وتأكيدًا على حرصها على رصد آراء املتعاملني؛ أجرى مركز استطالعات 
للوقوف على احتياجات  استبيانات واستطالعات رأي   6 الرأي باملؤسسة 
املمارسات،  وتصحيح  األداء  حتسني  بهدف  بعمق،  وفهمها  املتعاملني 

متهيدًا لتلبية تلك االحتياجات بالصورة األمثل، ومبا يتفق مع املؤشرات 
مع  بالتعاون  الصدد  هذا  يف  العاملية  واملعايري  املعتمدة،  احلكومية 

بقية الدوائر ومراكز األعمال يف املؤسسة..
عام  مطلع  يف  املؤسسة   قامت  اجملــال؛  هــذا  يف  جلهودها  وتعزيزًا 
مركز  افتتاح  ومنها  املتعاملني،  خدمة  مراكز  من  املزيد  بافتتاح   2015

يف  آخر  ومركز   ،1 اجلرف   - عجمان  فرع  حمطة  يف  املتعاملني  خلدمة 
حمطة مواصالت اإلمارات بالشارقة والواقعة يف منطقة الصناعية 12.

2015البيانالمتعاملون..  استثمار وسعادة

23,362عدد االستعالمات المجاب عنها عبر الهاتف.

23,362عدد االستعالمات التي تم حلها.

28,615عدد االتصاالت التي تم تلقيها من قبل مركز االتصال.

27,986عدد االتصاالت المجاب عنها.

27,544عدد رسائل البريد اإللكتروني التي تم تلقيها.

عدد المعامالت/ طلبات الخدمة الواردة عبر البريد 

اإللكتروني والتي تم تنفيذها.
1,592

6عدد االستبيانات واستطالعات  الرأي 

2015فئات المتعاملين

51الشركاء االستراتيجيون

176المتعاملون االستراتيجيون

195المتعاملون الرئيسيون

250المتعاملون األساسيون

1,054المتعاملون من األفراد

55المتعاملون الفرعيون

476المستفيدون من الخدمة

2,257المجموع الكلي
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ميثاق خدمة المتعاملين
شكل إصدار »ميثاق خدمة املتعاملني« حمطة مهمة على طريق تطوير 
املؤسسة  تقدمها   التي  باخلدمات  واالرتقاء  املتعاملني  مع  العالقة 
إليهم، ال سيما أن املؤسسة حترص على مراجعته باستمرار بهدف ضمان 
املؤسسة  وضعت  كما  اجملــال،  هذا  يف  املمارسات  ألفضل  مواكبته 
موظفيها  تهيئة  بهدف  املتعاملني،  مع  العالقة  إدارة  لعملية  خمططًا 

املعنيني واالرتقاء بأدائهم.
كما تستند جهود املؤسسة يف هذا اجلانب على برنامج »حكومتي« وهو 
نظام وبوابة إلكرتونية الستالم املالحظات واالقرتاحات من املتعاملني 
لتبسيط  يهدف  واخلارجيني  االحتادية(  احلكومة  )موظفي  الداخليني 
احلكومية  اخلدمات  وتطوير  مالحظاتهم  ومعاجلة  عليهم  اإلجــراءات 

.www.mygove.ae االحتادية، وذالك عن طريق املوقع اإللكرتوين

ورشة  املؤسسة  نظمت  كما  اجملتمع،  يف  املؤسسة  ــورة  وص مكانة 
عمل مبشاركة جمموعة واسعة من كبار املسؤولني واملدراء التنفيذيني 
الوقوف  بهدف  املؤسسة،  متعاملي  ميثلون  الــذيــن  اإلدارات  ومـــدراء 
بها  واألخذ  املستقبلية،  التطويرية  وخططهم  وتطلعاتهم  آرائهم  على 
كمدخل مهم لوضع مالمح اسرتاتيجيتها املقبلة لألعوام )2021-2017( 
وإعداد اخلطة اخلمسية املقبلة مبا يتوافق مع معايري اجليل الرابع من 
على  عــالوًة  االحتادية،  احلكومة  وتوجهات  احلكومي  التميز  منظومة 
تزويد مراكز خدمة املتعاملني بأجهزة آيباد مزودة بتطبيقات متخصصة 
لقياس سعادة املتعاملني عقب تلقيهم اخلدمة، وكذلك جرى تنظيم عدة 
45 من  التميز يف خدمة املتعاملني استفاد منها نحو  ورش عمل حول 
بأدائهم، إضافة إىل متتع املتعاملني  االرتقاء  الواجهة، بهدف  موظفي 
بنسبة مهمة من الزيارات ال سيما التي قام فريق العالقات االسرتاتيجية 
)الذي يضم قيادات املؤسسة برئاسة سعادة املدير العام( طوال العام 

املاضي والتي بلغت مع بقية الزيارات التسويقية 117 زيارة.
 وتأكيدًا على سعيها نحو تطوير العناية مبتعامليها؛ متكنت املؤسسة 
يف نوفمرب2015 من نيل شهادة اآليزو يف نظام املراقبة والقياس ألنظمة 
وإجراءاتها  جلهودها  تتويجًا  وذلك   ISO  10004:2012 املتعاملني  رضا 
وقياس  ملراقبة  منتظمة  عمليات  وتطبيق  ــع  وض سيما  ال  املتبعة 
وتصميم  املتعاملني،  وتصنيف  وحتديد  وحتليلها،  املتعاملني  رضــا 
لالرتقاء  ــاه  رض مستوى  حتديد  وآلــيــات  املتعامل،  رضــا  استقصاءات 
مبنظومة اخلدمات املقدمة ملتعاملي املؤسسة، كما قامت بتجديد 
شهادتي اآليزو يف نظام إدارة رضا املتعاملني ISO 10001:2007، ونظام 
إدارة شكاوى املتعاملني ISO 10002:2004، وذلك يف إطار نظام اإلدارة 

املتكامل الذي تعتمده املؤسسة لضمان جودة خدماتها.
املكاملات  تلقي  قنوات  توحيد  إىل   ،2014 يف  بادرت  املؤسسة  أن  يذكر 
واملالحظات من اجلمهور يف خمتلف مناطق الدولة، وحصرها من خالل 
الرقم اجملاين ملركز االتصال 8006006، ليتم الرد عليها من قبل موظفني 
معتمدين ومؤهلني ألداء هذه املهام، وملمني بجميع خدمات وبيانات 
ومعلومات املؤسسة، األمر الذي أثمر عن نيل مركز االتصال يف املؤسسة 
الفائزة  اجلهات  ضمن  املتعاملني«  ملالحظات  متابعة  »أفضل  جلائزة 
2015« الذي نظمته  »مراكز االتصال يف الشرق األوسط  يف حفل جوائز 
التي  اجلوائز  أهم  من  تعترب  والتي  األوسط«،  الشرق  »إنسايت  مؤسسة 

تتعلق بسياسات وممارسات العناية باملتعاملني.

سياسة العناية بالمتعاملين
مبستويات  االرتــقــاء  إىل  الرامية  سياساتها  املؤسسة  واصلت 
كما  الركائز،  من  عدد  على  تستند  والتي  باملتعاملني،  العناية 
أداء  بتطوير  املتعلقة  جهودها  من  ــارات  اإلم مواصالت  عــززت 
الربامج  لهم  فقدمت  باملتعاملني،  العناية  تتوىل  التي  كوادرها 

التدريبية اآلتية:

و15   11 »أســبوع العميــل املتميز« مــابني  كما قامت املؤسسة بتنظيم 
2015، حتت شعار )العمالء.. ملوك( ومت من خالله املشاركة يف  أكتوبر 
»افتقدناك«  )كربنامج  للمتعاملني  النوعية  املبادرات  من  عدد  إطالق 
والء  كسب  إىل  هدفت  والتي  »هدايا«..(  وبرنامج  للثقة«  »شكرًا  وبرنامج 

خدماٍت  وتوفري  معهم،  التواصل  منظمومة  وتعزيز  املتعاملني،  وثقة 
لتلقي  مبتكرة  تواصل  قنوات  وفتح  متطلباتهم،  تلبي  عالية  جودة  ذات 
تعزز  التي  والربامج  باألنشطة  النهوض  إىل  إضافًة  ومقرتحاتهم،  آرائهم 

احملــاور؛  خمتلف  على  واملتكاملة  املــدروســة  اجلهود  لتلك  ونتيجًة 
خالل  املتعاملني  رضا  معدل  يف  ارتفاع  حتقيق  من  املؤسسة  متكنت 

سنة 2015 إىل 87.2% على مستوى جميع الفئات.

البرنامجم

دبلوم التميز في خدمة المتعاملين1

دورة التميز المؤسسي2

المشاركة في عضوية رواد تطوير الخدمات اإللكترونية3

دورة التميز في خدمة المتعاملين4

المشاركة فى ملتقى التميز فى خدمة المتعاملين 5

والتحديات العالمية

المشاركة في الورشة التعريفية لبرنامج اإلمارات للخدمة 6

الحكومية المتميزة

منظومة التميز الحكومي - الجيل الرابع7

القمة العالمية للحكومات8

20142015التفاصيل

87.2%83.3%نتائج دراسة رضا المتعاملين

2015 2014

Ú∏eÉ©àŸG É°VQ á°SGQO èFÉàf

% 83.3% 87.2

2015التفاصيل

1,800إجمالي عدد المالحظات التي تم تلقيها

1,246إجمالي عدد المالحظات غير الصحيحة التي تم تلقيها

554عدد المالحظات الصحيحة التي تم تلقيها 

1,800عدد المالحظات التي تمت معالجتها وحلها

معدل عدد األيام 

لمعالجة المالحظات، 

ويتم احتسابه 

بشكل ربع سنوي

Q13.12

Q22.70

Q32.35

Q42.26

يوما عملالهدف

نتائج دراسة رضا المتعاملين حول محور »الشكاوى 

واالقتراحات والرد على االستفسارات«
%80
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الموردون.. شركاء النجاح
يشكل املوردون حلقة مهمة من حلقات العمل يف مواصالت اإلمارات 
إذ بلغ عددهم 530 موردًا حمليًا ودوليًا يف نهاية عام 2015، لذا فإنها 
إىل  وتسعى  معهم،  اسرتاتيجية  مؤسسية  عالقات  بناء  على  حترص 
متتينها باستمرار يف بيئة تضبطها حزمة من املعايري والشروط لضمان 
تطبيق أفضل املمارسات يف عمليات الشراء والتوريد وأقصى درجات 
يسمح  ومبا  العادلة،   واملنافسة  الفرص  وتكافؤ  والنزاهة  الشفافية 
خالل  من  االقتصادي  أدائهم  وتعزيز  األطــراف  جميع  مصالح  بتحقيق 

احلصول على أفضل األسعار واملنتجات واخلدمات.
جوانب  إىل  مورديها  مع  عالقاتها  متتد  أن  على  املؤسسة  حترص  كما 
املسؤولية اجملتمعية، إذ تسعى لتمكني االقتصاد الوطني من خالل 
دعم املشاريع الوطنية الناشئة، واملصانع احمللية، ومشاريع الشباب، 
احلكومية  املؤسسات  خــالل  من  ل  ــوّ مت والتي  الصغرية  واملشاريع 

بقضايا  امللتزمني  للموردين  أفضلية  متنح  كما  واالحتادية،  احمللية 
دعم  وجوانب  منها  البيئية  اجلوانب  سيما  ال  اجملتمعية  املسؤولية 

االبتكار.
وتبذل مواصالت اإلمارات جهودًا مستمرة على صعيد االرتقاء بالعالقة 
ملــوردي  والــســلــوك  األخــالقــيــات  »ميثاق  أصـــدرت  حيث  مــورديــهــا،  مــع 
يف  املوردين«  »دليل  أصــدرت  ثم   ،2014 عام  يف  اإلمارات«  مواصالت 
العربية واإلنكليزية سياسة  بالتفصيل وباللغتني  2015 والذي يبني  عام 
إىل  إضــافــًة  مــورديــهــا،  مــع  العالقة  إدارة  يف  وإجــراءاتــهــا  املؤسسة 
االستبيان السنوي الذي جتريه الستطالع رضا املوردين عن تعامالتهم 
مع املؤسسة، واستعدادها لتلقي اقرتاحاتهم ومالحظاتهم على بّوابة 
ملوردي  التميز  »جائزة  خالل  من  حتفيزهم  على  عــالوًة  »حكومتي«، 

مواصالت اإلمارات«.

بيانات 2015
عدد 

الموردين
قيمة المشتريات 

)مليون درهم(

5101,127.5الجهات الموردة المحلية

203.5الجهات الموردة الدولية

5301,131المجموع

20142015التفاصيل

84.87%83.9%نتائج دراسة رضا الموردين

20142015التفاصيل

82.56%-نتائج دراسة سعادة الموردين

نتائج دراسة رضا املوردين

فئات املوردين

نتائج دراسة سعادة املوردين
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الشركاء.. دعائم ريادتنا
احمللية  احلكومية  اجلهات  من  كبريًا  عددًا  شملت  زيــارة   117 تنفيذ  مت 
واالحتادية ومؤسسات القطاع اخلاص يف الدولة منها 10 زيارات نفذها 
فريق العالقات االسرتاتيجية الذي يضم قيادات املؤسسة برئاسة سعادة 
املدير العام، والتي تهدف إىل تعزيز عالقات املؤسسة مع خمتلف الفئات 
فرص  واستكشاف  واملــورديــن،  والشركاء  املتعاملني  سيما  ال  املعنية 
األغراض  عن  فضاًل  املمارسات  أفضل  وتبادل  األطــراف  تلك  مع  التعاون 

التسويقية والرتويجية.
ويف إطار سعي املؤسسة لتفعيل شراكاتها مع كافة الفئات؛ أبرمت 11 
اتفاقية ومذكرة تفاهم شملت مؤسسات حكومية وخاصة، كما مت أيضًا 
تبادل  بهدف  واملتعاملني،  الشركاء  مع  مرجعية  مقارنة  زيارة   22 تنفيذ 
اخلربات واالطالع على أفضل املمارسات يف جماالت العمل اخملتلفة، 

وجوانب املسؤولية اجملتمعية. 
كما قامت املؤسسة باحلضور واملشاركة يف 21 من املؤمترات واملعارض 
الدولية واحمللية املتخصصة بهدف تبادل اخلربات واالطالع على أفضل 
املمارسات يف جماالت العمل اخملتلفة عالوًة على جوانب املسؤولية 

اجملتمعية، ومن أبرز املشاركات يف املؤمترات واملعارض ما يلي:
¥  CEO التنفيذيني  ــدراء  امل لنادي  ــدوري  ال االجتماع  يف  املشاركة 

Club بهدف الرتويج للعالمة التجارية ملواصالت اإلمارات والتسويق 

خملتلف  التنفيذيني  املــدراء  مع  تواصل  شبكة  وإنشاء  خلدماتها، 
الشركات.

األجنبي  ¥ لالستثمار  الــشــارقــة  ومــعــرض  منتدى  يف  املــشــاركــة 
املباشر 2015.

Cargo show املقام ألول  ¥  2015 اللوجستية  املشاركة يف  معرض 
مره على هامش معرض الشرق االوسط للسكك احلديدية. 

املــشــاركــة يف مــعــرض ومــؤمتــر رابــطــة حتــويــل املــركــبــات بالغاز  ¥
عمل  ورقــة  وإلقاء  الهادي،  واحمليط  آسيا  منطقة  يف  الطبيعي 
عمل حول »أهمية حتويل املركبات للعمل بالغاز الطبيعي وأحدث 

املمارسات التي تتبعها املؤسسة«.
املشاركة يف معرض التوظيف يف جامعة زايد. ¥
سنغافورة  ¥ يف  العاملي  اللوجستي  النقل  مؤمتر  يف  املشاركة 

.)SCM( 2015

املشاركة يف ندوة أسبوع األمم املتحدة العاملي الثالث للسالمة  ¥

عمل  ورقة  إلقاء  خالل  من  التونسية،  اجلمهورية  يف  الطريق  على 
الطلبة،  وأمن  بسالمة  اإلمــارات  مواصالت  »جتربة  حول  الندوة  يف 

وإجراءات السالمة«. 
املشاركة يف معرض ومؤمتر احلكومة الذكية 2015. ¥
املشاركة يف مؤمتر أفكار عربية الدويل العاشر 2015. ¥
املشاركة يف معرض اخلليج للتعليم والتدريب 2015. ¥
املشاركة يف معرض 24/7 إلدارة املرور والرتاخيص لشرطة أبوظبي. ¥
املشاركة يف معرض ومؤمتر بالعلوم نفكر 2015. ¥
املشاركة يف مؤمتر اللجنة الدولية للفحص الفني 2015 بدبي. ¥
املشاركة يف املؤمتر الوطني اخلامس للجودة - بالرياض من خالل  ¥

إلقاء ورقة عمل عن دور املؤسسة يف جودة اخلدمات واملسؤولية 
اجملتمعية.

املشاركة يف معرض ومؤمتر تكنولوجيا البنية التحتية للسكك احلديدية  ¥
والطرق والنقل البحري ) ناترانس العربي(.

املشاركة يف مؤمتر ومعرض أبوظبي الدويل للبرتول اديبك نوفمرب  ¥
2015 يف دورته الثالثني.

املشاركة يف املعرض واملؤمتر الدويل للنقل املدرسي بالواليات  ¥
 .NAPT املتحدة االمريكية

زيارة وفد املؤسسة ملعرض إكسبو ميالن. ¥
املشاركة يف مؤمتر أفكار أمريكية 2015. ¥
املشاركة يف مؤمتر أفكار بريطانية 2015. ¥
املشاركة يف مؤمتر أفكار اإلمارات. ¥

خمترب  املؤسسة  نظمت  املشرتكة؛  واجلهود  البّناء  للتعاون  وتتويجًا 
وشركائها  متعامليها  من  جهة   60 ومشاركة  بحضور  الثاين  االبتكار 
االسرتاتيجيني يف القطاعني احلكومي واخلاص، ومت فيه تقدمي 57 فكرة 

متنوعة متحورت حول حمورين رئيسني: 
خدمات سبع جنوم.  ¥
عالقات سبع جنوم. ¥

وكان من بني أهم املبادرات التي متت مع الشركاء خالل عام 2015 إطالق 
وزارة  االسرتاتيجيني  الشركاء  مع  بالتعاون  السالمة«  »حمطات  مبادرة 

الرتبية والتعليم وجملس أبوظبي للتعليم ووزارة الداخلية، وذلك بالتزامن 
مع أسبوع األمم املتحدة العاملي الثالث للسالمة على الطريق، وهدفت 
هذه املبادرة اجملتمعية إىل تعزيز التوعية مبسؤوليات وواجبات جميع 

األطراف ذات العالقة بالنقل املدرسي.
كما نظمت املؤسسة »ملتقى الشركاء االسرتاتيجيني ملواصالت اإلمارات 
بحضور  وذلك  جناحها،  من  أصيل  جزء  الشركاء  بأن  منها  إميانًا   »2015

نخبة  ميثلون  الذين  واخلاص  احلكومي  القطاعني  من  الشركاء  من   115

الشركاء االسرتاتيجيني واملوردين واجلهات الداعمة ملواصالت اإلمارات.

20142015التفاصيل

عدد الزيارات التسويقية وزيارات فريق 

العالقات االستراتيجية
94117

1811الشراكات ومذكرات التفاهم 

3022عدد زيارات المقارنة المرجعية

عدد المشاركات في المؤتمرات 

المحلية والدولية
1921
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تؤمن مواصالت اإلمارات أن جناحاتها يف ميادين العمل تبدأ من جناحها 
يف بيئتها الداخلية، وهي تنطلق يف ذلك من قناعة أصيلة تزداد رسوخًا 
عامًا بعد عام، مفادها أن املوارد البشرية هي موضع الرهان احلقيقي 
يف املنافسة واالبتكار والتطوير يف عامل اليوم، وأن أوىل حمطات الريادة 
بيئة  ظل  يف   بينها  فيما  ومتعاونة  راضية  املــوارد  تلك  جعل  يف  تكمن 
عمل ناضجة حتث على اإلجناز وتكافئ وتشجع على االبتكار واملبادرة، 
ويف  الفرص،  وعدالة  الشفافية  تضمن  احرتافية  عمل  أنظمة  وتسودها 
هذا اإلطار جنحت مواصالت اإلمارات يف استقطاب املزيد من الكفاءات 
الفئات  خمتلف  يف  وموظفة  موظفًا   19,637 بلغت  التي  أسرتها  إىل 

الوظيفية والتخصصات املهنية.
االستقطاب  أنظمة  مــع  املؤسسة  يف  البشرية  املـــوارد  رحــلــة  تــبــدأ 

والتوظيف، ثم متر عرب حلقات مستمرة من التأهيل والتدريب الذي يشمل 
جلميع  الفرصة  يهيئ  الــذي  األمــر  وأنظمته،  العمل  مناحي  جميع 
واخلــربات،  باخليارات  ثرية  مستقرة  مهنية  بحياة  التمتع  يف  املوظفني 
يقود  ما  واجلماعية،  الفردية  باإلجنازات  حافل  متصاعد  مهني  ومسار 
وتقليل  لها،  والـــوالء  للمؤسسة  االنتماء  مشاعر  تعزيز  إىل  بالضرورة 

معدالت الدوران الوظيفي.
وحترص مواصالت اإلمارات على مواكبة أنظمتها للموارد البشرية ألحدث 
احمللية  التشريعات  مع  متوافقة  تكون  وأن  اجملال،  هذا  يف  التوجهات 
العمل  ملمارسات  التصدي  السيما  الصلة  ذات  واالتفاقيات  والدولية 
القسري ومكافحة عمالة األطفال، وتطبق كل ما من شأنه ضمان االلتزام 
اإلماراتي،  البشرية  املــوارد  وقانون  العاملية  اإلنسان  حقوق  بنصوص 

واملكافأة  التنوع،  سياسات  وتتبع  االحتادية،  واملمارسات  والسياسات 
والتقدير والباب املفتوح.

وعلى صعيد سياسات وأنظمة العمل يف عام 2015؛ أصدر سعادة املدير 
العام 28 قرارًا يتعلق باملوارد البشرية، كما مت إصدار الالئحة االنضباطية 
إدارة  لنظام  التجريبي  التطبيق  وإطالق  املؤسسة،  ملوظفي  احملدثة 
األداء، وحتديث برنامج »الفرسان« لتحفيز وتكرمي املوظفني، عالوًة على 
إصدار واعتماد الهيكل التنظيمي اجلديد إلدارة املوارد البشرية، ودليل 
الوصف الوظيفي والهيكل التنظيمي لدائرة النقل والتأجري وكذلك لدائرة 
لعدد  حتديثه  أو  التنظيمي  الهيكل  إصدار  إىل  إضافة  املدرسي،  النقل 

من الوحدات التنظيمية.

19,637
موظفًا وموظفة ضمن فريق عملنا
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استقطاب الكفاءات
ضمان  بهدف  باستمرار  لديها  التوظيف  أنظمة  اإلمارات  مواصالت  تطور 
استقطاب الكفاءات املهنية والقيادية، ومن أمثلة التحديثات التي متت 
على األنظمة واللوائح املطبقة يف هذا اجملال خالل عام 2015 إصدار 
دليل اإلجراءات التنفيذية الستقطاب موظفني من خارج الدولة، كما مت 
الوظائف وشروط شغل وظائف املستشارين  إصدار نظام حتليل وتقييم 
واخلرباء واالختصاصيني، األمر الذي من شأنه إتاحة الفرصة إلثراء خربات 
املؤسسة ورفدها باخلربات األجنبية، وضم كفاءات مرموقة على مستوى 

عاملي جملاراة القفزة النوعية واإلقليمية التي تشهدها املؤسسة يف 
أعمالها وتوسعاتها.

وقد تنامت الكوادر البشرية ملواصالت اإلمارات بـ 2,385 موظفًا وموظفة 
اخلدمات  يف  التوسع  لتلبية  املؤسسة  ألسرة  انضموا   2015 عام  خالل 
حسن  وضمان  اخلدمات  تلك  مبستوى  االرتقاء  وحتقيق  تقدمها،  التي 
ويستجيب  املتعاملني،  توقعات  يتخّطى  مبا  التشغيلية  العمليات  سري 

الستحقاقات التنوع والنمو املستمرين اللذين تتميز بهما املؤسسة.

2015التفاصيل 

74 نتيجة دراسة الرضا العام للموظفين 

2015التفاصيل 

72.01 نتيجة دراسة سعادة الموظفين عن عملهم

º¡∏ªY øY ÚØXƒŸG IOÉ©°S á°SGQO áé«àf

2015

% 72

2015

 ÚØXƒª∏d ΩÉ©dG É°VôdG á°SGQO áé«àf

% 74

2015أعداد الموظفين حسب الجنسية

2,597 المواطنون اإلماراتيون 

 17,040الوافدون 

 19,637المجموع 

2015أعداد الموظفين حسب النوع االجتماعي )الجنس(

14,928 ذكور 

 4,709إناث 

19,637المجموع 

2015أعداد الموظفين حسب الفئات العمرية

4,748حتى سن 29

307,450 إلى 39

404,874 إلى 49

502,259 إلى 59

60306 أو أكثر

19,637المجموع

معدل الدوران الوظيفيالتفاصيل 

5% نسبة الدوران الوظيفي  اإلجمالية

حسب الجنسية
10% مواطن

 %4 وافد

حسب الجنس 
5% ذكر

12.5% أنثى

حسب الفئة 

العمرية 

 29 < %10

39 - 30 %7.6

49 - 40 %5.6

59 - 50 %3

60 > %3

2015الدوران الوظيفي 

5%نسبة الدوران الوظيفي 

بيانات الفئة القيادية

الجنسية/ المنطقة
2015

قادة إناث قادة ذكور

418اإلمارات العربية المتحدة 

-10البلدان العربية 

-2البلدان اآلسيوية 

-3بلدان أخرى 

8 )12.5%(56المجموع 

2015البيان

عدد مشرفي ومشرفات النقل 

والسالمة في الحافالت المدرسية
5,175
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منظومة التدريب.. تطوير القدرات
صعيد  على  نوعية  قفزات   2015 عام  خالل  ــارات  اإلم مواصالت  حققت 
تطوير وتوسيع منظومتها اخلاصة بتدريب وتطوير املوارد البشرية، ومن 
أبرز ما حتقق يف هذا اجلانب اإلطالق الرسمي ملركز مواصالت اإلمارات 
اجلهات  من  الالزمة  واالعتمادات  الرتاخيص  على  وحصوله  للتدريب، 
معتمدة  وتقييم  تدريب  كجهة  رسميًا  لتسجيله  الــدولــة  يف  املعنّية 
برامج  تنفيذ  توّلي  له  أتــاح  ما  املدرسية،  احلافالت  وسائقي  ملشريف 
تدريبية تخصصية وحماضرات وورش عمل للسائقني ومشريف ومشرفات 
التي  التخصصي  التدريب  برامج  من  غريها  على  عالوًة  والسالمة  النقل 
تتعلق باختصاصات املؤسسة سواء للموظفني التابعني لها أو لسواها 
من املؤسسات العاملة يف هذا اجملال، وقد متكن املركز بعد إطالقه 
مشرف   3,595 إىل  إضافة  سائقًا،   2,614 تدريب  من   2015 نهاية  وحتى 
ومشرفة نقل وسالمة، ويشكل هؤالء جميع سائقي ومشرفات فروع إمارة 
وجهة  إىل  املركز  لتحول  ميهد  ما  والغربية(،  والعني  )أبوظبي  أبوظبي 

إقليمية يف هذا النوع من التدريب املتخصص.
»انقر  2015 تطبيق مبادرة التعليم اإللكرتوين، حتت شعار  كما شهد عام 
من  البشرية  الكوادر  تدريب  إىل  تهدف  والتي   Click and Learn وتعّلم« 
خالل نظام إلكرتوين، عرب تنفيذ برامج تدريبية إلكرتونية باللغتني العربية 
أيام  طيلة  ساعة   24 مدار  على  للموظفني  بتوفرها  تتميز  واإلجنليزية، 
األسبوع، كما تتيح املبادرة للمتدربني من دخول النظام من أي جهاز ذكي، 

انطلقت  حيث  ذاتيًا،  املناسبة  التدريبية  الربامج  واختيار  مكان،  أي  ومن 
املبادرة بـتنفيذ 100 برنامج تدريبي لـ 150 موظفًا كمرحلة جتريبية.

يف  العمل  وورش  التدريبية  والربامج  للدورات  اإلجمايل  العدد  وبلغ 
إدارة  نظام  اشرتاطات  يلبي  ومبا  برناجمًا،   3,560 بالكامل  املؤسسة 
جودة التدريب وفق معيار اآليزو )10015(، وغّطت تلك الربامج جماالت 
واملــهــارات  الـــذات  وتطوير  واإلدارة،  كالقيادة  عامة  بصفة  التطوير 
الشخصية والسلوكية، وإدارة املشاريع، والتدريب يف جماالت احلوكمة 
عالوًة  اجملتمعية،  املسؤولية  وجماالت  الفساد  ومكافحة  والتدقيق  
على التدريب املهني والتخصصي يف شتى جماالت  عمل املؤسسة 
النقل  التدريب الهادف لالرتقاء مبستويات السالمة يف  مع الرتكيز على 
املهنية  والصحة  والسالمة  واملهنية  املرورية  التوعية  ذلك  يف  مبا 
وكيفية  األولــيــة،  واإلســعــافــات  ــدين  امل والــدفــاع  املــروريــة،  والسالمة 
التعامل مع األطفال وذوي االحتياجات اخلاصة، وطرق إخالء احلافلة 
االرتقاء  التدريب  أعمال  تناولت  كما  الــطــوارئ،  حــاالت  يف  املدرسية 
برنامج  من  الثالثة  الدورة  تنفيذ  خالل  من  للمؤسسة  القيادية  بالكوادر 
اآلمنة  القيادة  »ندوة  تنظيم  جانب  إىل   ،2015 الثاين  الصف  قيادات 
توعية  بهدف  املؤسسة،  قيادات  مبشاركة  املدرسي«  النقل  لسائقي 
السائقني واملشرفني وتعريفهم باجلهود املؤسسية يف تطوير أدائهم 

وكفاءتهم الوظيفية ومهاراتهم الفنية.
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برناجمًا تدريبيًا

الساعات التدريبية لمختلف الفئات الوظيفية

20142015الفئة الوظيفية

1,1051,123الفئة القيادية

1,3681,554الفئة التخصصية والفنية

2,2792,702الفئة اإلشرافية

141,434167,517الفئة التنفيذية

البيانات التدريبية للسائقين والمشرفين

فئة الموظف 
20142015

الساعاتالعددالساعاتالعدد

3,81177,1364,07592,912السائقون 

مشرفو النقل 

والسالمة 
3,05554,2504,43797,373

البيانات التدريبية حسب الفئة الوظيفية 

فئة الوظيفة 
معدل الساعات 

التدريبية 

35الفئة القيادية 

30الفئة التخصصية والفنية 

38الفئة اإلشرافية 

18الفئة التنفيذية 

21السائقون

22مشرفو النقل والسالمة 

البيانات التدريبية الفنية/ المهنية

الفئات الوظيفية 
عدد 

المتدربين 

نسبة المتدربين 

في مختلف الفئات 

الوظيفية

97%31الفئة القيادية 

73% 37الفئة التخصصية والفنية 

79% 56الفئة اإلشرافية 

86% 8,221الفئة التنفيذية 
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نحو المزيد من الشفافية
بيئة  يف  الشفافية  تعزيز   2015 عــام  خــالل  ــارات  اإلمـ مــواصــالت  تابعت 
للموظفني،  التواصل  قنوات  من  املزيد  إتاحة  خالل  من  لديها،  العمل 
وذلك لتمكينهم من املزيد من االطالع واملشاركة على صعيد جمريات 
العمل وتقدمي آرائهم ومقرتحاتهم حول خمتلف القضايا، ال سيما التقدم 
املقدمة  التظلمات  عدد  بلغ  وقد  والشكاوى،  والتظلمات  باملالحظات 
46 تظلمًا خالل العام متت تسويتها كلها، واشتملت على االعرتاض على 

تعلق  ما  ومنها  وتسويتها،  املالية،  واملستحقات  السنوي،  األداء  تقييم 
أيضًا باالختالفات مع الرئيس املباشر على صعيد العمل وغري ذلك، حيث 

مت تسوية جميع تظلمات املوظفني بنسبة %100.

وطنيتنا تقودنا 
يشكل التزام املؤسسة بالتوطني جزءًا مهمًا من التزامها بعملية التنمية 
املستدامة والشاملة التي تشهدها اإلمارات يف كافة القطاعات وصواًل 
إىل حتقيقها رؤيتها الواعدة لعام 2021، انطالقًا من أولوية بناء اإلنسان، 
الصعيدين  على  املؤسسات  يف  العاملة  الوطنية  الكوادر  أدوار  وتعزيز 

احلكومي واخلاص يف الدولة.
العنصر  استقطاب  على  اإلمـــارات  مواصالت  حتــرص  ذلــك؛  على  وبناًء 
املواطن على قاعدة الثقة بقدراته والسعي لتوظيف إمكاناته وخرباته 
خالل  من  املهارات  تطوير  أسباب  له  وتوّفر  واجملتمع،  الوطن  لصالح 

التعليم املستمر وطرح الربامج التحفيزية اخملتلفة.
وقد قطعت املؤسسة خالل عام 2015 أشواطًا بعيدة على صعيد توطني 
املدرسية،  املقاصف  على  واإلشــراف  والسالمة،  النقل  مشرفات  مهنتي 
وذلك بالتعاون مع الشركاء االسرتاتيجيني: وزارة الرتبية، وجملس أبوظبي 

للتعليم ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية.
نالت مواصالت اإلمارات  التوطني؛  البارزة يف استحقاق  ونظرًا جلهودها 
للجودة  دبي  تنظمها جمموعة  التي  2014م«  ــارات  اإلم »أفكار  جائزة 

وذلك يف فئة التوطني ومتكني املواطنني.

 ÚWƒàdG ‹ÉªLEG 

2015

% 60.5
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بيئة العمل.. مصنع النجاح
موظف  ألف  عشرين  يناهز  ما  اإلمــارات  مواصالت  يف  العمل  بيئة  حتتضن 
املؤسسة  أصــول  أثمن  يشكلون  الوظيفية  الفئات  خمتلف  يف  وموظفة 
يف مواقع العمل التابعة لها، وقد جنحت تلك البيئة يف عام 2015 بانتزاع 
مكانتها ضمن قائمة »أفضل 25 بيئة للعمل يف قارة آسيا، وذلك عرب ترسيخ 
التحفيز  على  قائمة  ثقافة  وبناء  والثقة،  والتعاون  واملشاركة  اإلبداع  قيم 

والتطوير واالحرتافية واجلودة يف منظومة اخلدمات املقدمة.
املتكاملة،  التحفيز  برامج  من  حزمة  ملوظفيها  اإلمــارات  مواصالت  تتيح 
من  كان  اجلديدة،  املــبــادرات  من  عــددًا   2015 عام  يف  لها  أضافت  والتي 

أهمها تنفيذ أعمال الدورة األوىل من »نظام النقاط البيضاء« الهادف لتكرمي 
املرورية،  باللوائح  االلتزام  على  وتشجيعهم  املتميزين  السائقني  وحتفيز 
وتعزيز السالمة، ورفع مستوى أدائهم، إىل جانب مكافأة جهودهم املتميزة، 

ال سيما أن تلك الفئة تشكل نحو 60 من إجمايل موظفي املؤسسة. 
وقد بلغ عدد املوظفني املكرمني ضمن برامج التكرمي والتحفيز 596 موظفًا 
وموظفة )من ضمنهم املوظفني الذين أمضوا 30 عامًا يف املؤسسة( إىل 
جانب 93 فريق عمل، ويوضح اجلدول التايل هذه الربامج بالتفصيل مع عدد 

املستفيدين منها: 

59693
املكرمون ضمن برامج التكرمي والتحفيز : 

فريق عمل.موظفًا وموظفة.

نبذة عن البرنامجالبرنامج
عدد المستفيدين

2015

أفكار 
برنامج إلكتروني يتم إدارته من قبل إدارة التخطيط االستراتيجي والتميز المؤسسي، وهو يشجع على التفكير اإلبداعي، ويحفز 

الموظفين لتقديم المبادرات والمقترحات، ويولد األفكار والحماس للعمل. 

289 موظفًا قدموا

3,082 فكرًة

جائزة مواصالت 

اإلمارات للريادة

وهي جائزة داخلية تهدف إلى االرتقاء بمستوى جودة أعمال المؤسسة، ورفع مستوى أداء وحداتها التنظيمية، من خالل 

تحفيز وتقدير جهود مواردها البشرية ووحداتها اإلدارية المتميزة والمبدعة، وشهد عام 2015 إطالق الدورة العاشرة من 

الجائزة، بعد أن تم تطويرها وفق أسس ومعايير جديدة لتكون شاملة ومتكاملة وتتوافق مع الجيل الرابع من منظومة التميز 

الحكومي لدولة اإلمارات، ومعايير جائزة محمد بن راشد لألداء الحكومي المتميز.

تكريم 81 فائزاً من 

الموظفين وفرق 

العمل والمراكز 

واإلدارات المتميزة من 

أصل 175 مشاركة.

جائزة مواصالت 

اإلمارات لتنمية 

اإليرادات وترشيد 

النفقات

وهي جائزة داخلية جديدة تم إطالقها مطلع عام 2015 بهدف إشراك جميع العاملين في مختلف المراكز واإلدارات في 

المؤسسة، وتحفيزهم للقيام بتطوير آليات عمل جديدة وابتكار أفكار إبداعية، وتطبيق ممارسات مميزة في هذا الجانب، 

وخلق بيئة عمل تنافسية إيجابية داخل المؤسسة ما يؤدي إلى رفع اإلنتاجية عالوًة على نشر الوعي بهذا الجانب.

تكريم 9 فائزين من 

أصل 24 مشاركة

شهر السالمة 

والصحة المهنية

برنامج توعوي سنوي بدأ في عام 2012، يتضمن 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 2015 تنظيم الدورة الرابعة تحت شعار »شركاء السالمة«، وتضمنت تنظيم 

300 فعالية على مستوى جميع فروع المؤسسة في مختلف مناطق الدولة، وحظيت بدعم ومشاركة 162 جهة حكومية 

وخاصة.

استقطبت الفعالية 

ما يزيد عن 50 ألف 

ُمَشاَركة، منها 20 

ألف ُمَشاَركة من 

موظفي وموظفات 

المؤسسة، وقرابة 32 

ألف ُمَشاَركة من أفراد 

المجتمع.

950برنامج شهري لتقييم جهود الموظفين والثناء عليها عبر منحهم شهادات تقدير خاصة. أحسنت!

نبذة عن البرنامجالبرنامج
عدد المستفيدين

2015

مبادرة اجتماعية إنسانية تم إطالقها بالتعاون مع جمعية دار البر حيث يحق للموظفين طلب دعم مالي ألسباب متعددة مساندة زميل

وطارئة مثل العمليات الجراحية وتكاليف المعيشة وتعليم األطفال وغير ذلك. 
110

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

عمل المؤسسة. 
598

فعالية المخاطر 

والتدقيق الداخلي

وتم تنظيم الدورة الثالثة لها على امتداد ثالثة أسابيع في مايو ويونيو 2015 بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بالتدقيق 

الداخلي، وتضمنت 10 محاضرات وورش عمل وغيرها من الفعاليات التوعوية عالوًة على مسابقة إلكترونية للموظفين.
350

أسبوع 

االقتراحات

 وجرى تنظيمه للمرة األولى في عام 2014 بالتزامن 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.

26 موظفًا قدموا 58 

فكرة.

دوري المبتكرين

برنامج متخصص موّجه لموظفي المؤسسة ويعتبر األول من نوعه على المستوى االتحادي، يتم فيه التسابق عبر طرح األفكار 

ضمن فرق، وقد انطلقت أعمال الدوري للمرة األولى تحت مسمى »دوري المبدعين« في يونيو من عام 2014، وتم تعديل 

التسمية في دورته الثانية إلى »دوري المبتكرين«، حيث عقدت الدورة الثانية تحت شعار »بيئة خالقة وابتكار متجدد«.

13 فريقًا ضمت 131 

موظفًا وموظفة.

56يهدف هذا البرنامج إلى تكريم الموظفين المميزين على أساس ربع سنوي. وتم إطالقه في الربع الثاني من عام 2013. نجوم 

30تم إطالق هذه المبادرة في الربع الثاني من عام 2013 وتهدف إلى تكريم اإلنجازات في شتى مجاالت العمل.إنجاز 

طموح 
برنامج مخصص لتكريم الموظفين الذي يحصلون على شهادات الدبلوم والمؤهالت التعليمية أثناء عملهم في المؤسسة، 

وهذا يعزز اإلنجازات األكاديمية وثقافة التنمية والتمكين. 
15

حيث يعرض الموظفون فنونهم وحرفهم من خالل معرض رسمي يتم تنظيمه مرتين في السنة في كل من أبوظبي ودبي. أسواق 
لم يتم تنفيذ البرنامج

خالل عام 2015

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. 
627

يقدم هذا البرنامج للموظف فرصة ألداء مناسك الحج. رحلة الحج 
لم يتم تنفيذ البرنامج

خالل عام 2015

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. 
10 فرق

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 بين الموظفين.
137

لقاء الموظفات
 شهد عام 2015 عقد اللقاء األول لموظفات مواصالت اإلمارات، وجرى بالتزامن مع احتفاالت يوم المرأة العالمي الذي يوافق 

08 مارس من كل عام، واستمر لمدة يومين متضمنًا برامج تثقيفية وورش فنية وترفيهية متنوعة.
27
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بدأت مساهمة مواصالت اإلمارات يف جماالت املسؤولية اجملتمعية 
يف أوقات مبكرة من عمر املؤسسة وعقب تأسيسها مباشرًة، ولعل ذلك 
ال  وأعمالها  اختصاصاتها  وطبيعة  توجهاتها  إىل  يعود  املبكر  الفهم 
احلكومية  املــدارس  طلبة  نقل  حول  متحورت  التي  بدايتها  يف  سيما 
وما يستدعيه ذلك من ممارسات جمتمعية وأدوار توعوية، وقد تطورت 
جتربتها يف هذه اجلوانب عرب السنني املاضية، وتنوعت بشكل كبري على 
إىل  ممتدة  احلايل  الوقت  يف  وباتت  أعمالها،  وتنوع  توسع  مع  التوازي 
وإدراكًا  عميقًا  فهمًا  لتعكس  اجملتمعية  املسؤولية  جماالت  خمتلف 
التوجهات  مع  ويتجاوب  اإلمـــارات  مواصالت  قيم  من  ينطلق  متزايدًا 
التنمية  تــوجــهــات  مــع  يتماشى  كــمــا  ــال،  ــ اجمل هـــذا  يف  احلــكــومــيــة 
االقتصادية املستدامة، ويستمد أصالته من اإلرث احلضاري واإلنساين 
متطورة  سياسة  املؤسسة  أرست  إذ  وأخالقياته،  اإلماراتي  للمجتمع 
اجملال  هذا  يف  لها  ووضعت  اجملتمعية،  املسؤولية  جمــاالت  يف 
رؤية ورسالة ومؤشرات دقيقة لقياس األداء ألغراض التطوير والتحسني 
املستمرين، وجعلت منها ثقافة مت ترسيخها منذ عقود من الزمن بدعم 
بشكل  ألعمالها  املؤسسة  ممارسة  بأهمية  العليا  القيادة  من  وإميان 

مسؤول جمتمعيًا، كما مت تضمينها يف أهدافها االسرتاتيجية.
والبيئة  باجملتمع  العناية  يف  التميز  اجملتمعية:  املسؤولية  رؤيــة 
العاملية  املــواصــفــات  تطبيق  يف  ــريــادة  وال واملوظفني  والسالمة 

للمسؤولية االجتماعية. 
بأهدافها  اإلمـــارات  مواصالت  تلتزم  اجملتمعية:  املسؤولية  رسالة 
اخلــدمــات  تــقــدمي  يف  ــادة  ــري ال عــرب  اجملتمع  خــدمــة  نحو  الوطنية 
وتعزيز  البيئة  على  واحملافظة  باملوظفني  والعناية  اجملتمعية 
السالمة. وتسعى لتكون النموذج األفضل يف املسؤولية اجملتمعية 

خملتلف فئات املستفيدين من أنشطة وخدمات املؤسسة.

مؤشرات األداء الرئيسية للمسؤولية اجملتمعية للشركات: 
وفق  اجملتمعية  املسؤولية  جماالت  يف  املؤسسة  جهود  تنضبط 
من  عدد  وفق  وقياسها  رصدها  ويتم  واحملــددات،  الضوابط  من  عدد 
ضمان  بهدف  باستمرار  مراجعتها  جتــري  التي  الرئيسية  املــؤشــرات 
موافقتها لتوجهات املؤسسة واألدوار الوطنية والتنموية املنوطة بها 
تشكل  إذ  احمللية،  االحتياجات  على  عالوًة  واسرتاتيجياتها  ورسالتها 

مساهمة متنامية في

 المسؤولية المجتمعية والبيئية

تلك املؤشرات الرئيسة مبجموعها أداًة منهجية دقيقة لتقييم اجلهود 
واملبادرات وتقوميها، وأهم هذه املؤشرات: 

عدد مبادرات املسؤولية اجملتمعية. ¥
فئات املستفيدين من خدمات املؤسسة يف جماالت املسؤولية  ¥

اجملتمعية.
عدد املستفيدين املباشرين من خدمات املؤسسة يف جماالت  ¥

املسؤولية اجملتمعية.
العاملني  ¥ ــا  رض ــدى  م لقياس  املــوظــفــني،  رأي  اســتــطــالع  نتائج 

باملؤسسة عن مبادرات املؤسسة جتاههم.
نتائج استطالع رضا اجملتمع. ¥

املبادرات اجملتمعية
وتتويجًا  تكرميًا  اجلــوائــز  مــن  عـــددًا   2015 ــام  ع يف  املؤسسة  نــالــت 
ومنها  اجملتمعية،  املسؤولية  جمــاالت  يف  املتقدمة  ملمارساتها 
الفوز باملركز األول يف اجلائزة العربية للمسؤولية االجتماعية عن فئة 
الفوز بجائزة عالمة غرفة دبي للمسؤولية  الكربى، وكذلك  املؤسسات 
 ،%81 2015( حمققة نسبة   -  2012( االجتماعية ألربع دورات متتالية 
وذلك تثمينًا جلهودها ومبادراتها الهادفة لتعزيز التنمية اجملتمعية 

يف خمتلف امليادين.
وجاء معدل الرضا العام للمجتمع )وفق السؤال املباشر( عن اخلدمات 
اجملتمعية التي تقدمها املؤسسة مؤكدًا جدارتها يف هذا اجملال، 

حيث بلغت النسبة 93.41% متجاوزًا املستهدف املؤسسي )%91(.

(öTÉÑŸG ∫GDƒ°ùdG ≥ah) ™ªàéª∏d ΩÉ©dG É°VôdG ∫ó©e

2015

% 93.41
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2015 تأدية املهام واملبادرات اجملتمعية  تابعت املؤسسة خالل عام 
جمــاالت  خمتلف  يف  سابقة  أعـــوام  يف  أطلقتها  أن  لها  سبق  الــتــي 

املسؤولية اجملتمعية ومنها:

- مشروع الحافلة الوطنية:

من  للعديد  جمتمعي  نقل  خــدمــات  تقدمي  على  يقوم  مــشــروع  وهــو 
اجلهات احلكومية وشبه احلكومية وجمعيات النفع العام واملؤسسات 
فــروع  خمتلف  يف  حافلة   100 تخصيص  مت  حيث  وغــريهــا،  التعليمية 
جهة   325 منها  واستفادت  املنتقاة،  اخلدمات  هذه  لتأدية  املؤسسة 

خمتلفة، من خالل 1,320 عملية نقل.

- مشروع اإلعالنات المجتمعية:

املؤسسة  تتيحها  احلافالت  على  جمانية  إعالنية  مساحات  عن  عبارة 
لصالح جهات خمتلفة للرتويج للفعاليات اجملتمعية، حيث مت يف عام 
2,822 إعالنًا لصالح  الغاية، حملت  1,000 حافلة لهذه  2015 تخصيص 

12 جهة خمتلفة.

20142015الوصف 

عدد اإلعالنات التي تم نشرها في إطار 

مشروع اإلعالنات المجتمعية
1,5732,822

20142015الوصف 

عدد عمليات النقل التي قام بها 

مشروع الحافلة الوطنية
1,2991,320

-  برنامج الرعايات المادية والعينية لخدمة المجتمع:

اجملــاالت  على  توزعت  عينية،  رعاية  و18  مادية  رعاية   20 قــدم  والــذي 
والسالمة  والتعليم  والثقافية،  والطالبية  واإلنسانية  اجملتمعية 
والبيئة والتوعية املرورية، واألعمال اخلريية ودعم االبتكار، ومتكني ذوي 

االحتياجات اخلاصة.

- تقرير االستدامة:

باللغتني  لها  استدامة  تقرير  أول  بإصدار   2014 عام  يف  املؤسسة  قامت 
العربية واإلجنليزية وبنسختني ورقية وإلكرتونية، وأدرجته ضمن تقريرها 
عن  الصادرة  التوجيهية  األطــر  إعــداده  يف  متبعًة   2013 لعام  السنوي 
 ،)GRI Global Reporting Initiative( التقارير  إلعداد  العاملية  املبادرة 
على  املؤسسة  حرصت  وقد   ،2014 السنوي  التقرير  يف  فعلت  وكذلك 
التقارير نهجها يف تبني أفضل املمارسات اإلدارية واتباع  أن ترتجم تلك 
أعلى مستويات اإلفصاح والشفافية واحلوكمة، ما ميثل استجابة رفيعة 
إطار  يف  واملتعاملني،  اجملتمع  جتاه  بها  تتحلى  التي  االلتزام  لقيم 
يف  بإيجابية  واملساهمة  االسرتاتيجية،  أهدافها  حتقيق  نحو  سعيها 

حتقيق رؤية اإلمارات 2021م.

- مشاركة وطنية:

نحو  يف  املؤسسة  شاركت  املعتادة؛  اجملتمعية  الربامج  جانب  إىل 
 2015 ــام  ع ــالل  خ رئيسية  وإنسانية  ووطــنــيــة  جمتمعية  فعالية   20

واجلهات  االسرتاتيجيني  الشركاء  مع  وبالتعاون  فروعها  جميع  شملت 
اجملتمعية املعنية، ومن أهم تلك املبادرات: 

املشاركة يف مبادرة القوافل الثقافية مع وزارة الثقافة. ¥
زايد  ¥ مبادرة  مع  بالتعاون  املتنقلة  املكتبة  مشروع  يف  املشاركة 

العطاء.
املشاركة يف يوم زايد للعمل اإلنساين. ¥
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شعار  ¥ حتت   2015 اخلليجي  املرور  أسبوع  فعاليات  يف  املشاركة 
)قرارك يحدد مصريك(.

فعاليات يوم العلم. ¥
فعاليات يوم الشهيد. ¥
فعاليات اليوم الوطني 44 لدولة اإلمارات. ¥
السالمة«،  ¥ »حمطات  املــروريــة  بالسالمة  التوعية  حملة  إطــالق 

والتعليم،  الرتبية  وزارة  االسرتاتيجيني:  الشريكني  مــع  بالتعاون 
وجملس أبوظبي للتعليم.

باب 5: خطى واثقة نحو االستدامة

117 التقرير السنوي - 1162015 “الريادة.. ابتكار متجدد وسعادة دائمة”



الحافالت المدرسية لذوي االحتياجات الخاصة 
وّفرت املؤسسة 122 حافلة مبختلف األحجام مزودة بتجهيزات متخصصة لنقل 
ذوي االحتياجات اخلاصة وبزيادة مقدارها 40% عن عددها يف عام 2014، منها 
الرتبية  وزارة  من  لكل  التابعة  احلكومية  املــدارس  طلبة  لنقل  تعمل  حافلة   86

والتعليم وجملس أبوظبي للتعليم، وذلك بهدف دمج الطلبة ذوي االحتياجات 
»أصل  مبادرة  إطــار  يف  تعمل  حافلة   36 إىل  إضافًة  ــدارس،  امل يف  واإلعــاقــات 
بأمان« اجملتمعية املشرتكة التي أطلقتها املؤسسة بالتعاون مع وزارة تنمية 

20142015البيان

عدد الحافالت المخصصة لنقل ذوي 

االحتياجات الخاصة في النقل المدرسي.
5186

الحافالت المخصصة لمشروع »أصل بامان« 

بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع.
3636

87122المجموع
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تخفيض استهالك الطاقة )املاء والكهرباء(.  ¥
مراقبة وضبط استهالك الوقود.  ¥
احلد من االنبعاثات )الكربونية( من عوادم املركبات وغريها.  ¥
التخلص اآلمن من اخمللفات الصلبة والسائلة.  ¥
تشجيع إعادة التدوير وإعادة االستخدام.  ¥
احلد من الضجيج ومراقبة اإلشعاعات.  ¥
¥ .)SA 8000( االلتزام برفاهية املوظفني وفقًا للمعيار
توفري بيئة عمل صحية وآمنة.  ¥
احلوافز وشهادات التقدير للموظفني.  ¥
تدريب املوظفني وتطوير آدائهم.  ¥
أسعار خمفضة للنقل واخلدمات الفنية.  ¥
دعم الطلبة من خالل الربامج التدريبية والبعثات الدراسية.  ¥
مبادرات لدعم ذوي االحتياجات اخلاصة وكبار السن.  ¥

منظومة البيئة والسالمة والصحة المهنية 
والسالمة المرورية على الطرق

الفئات  ونــوعــيــة  وأدوارهـــــا،  املــؤســســة  خــدمــات  طبيعة  إىل  بالنظر 
التوعوية  واجلهود  ــدارس،  امل طلبة  سيما  ال  خدماتها  من  املستفيدة 
والصحة  والسالمة  البيئة  منظومة  فإن  لصاحلهم؛  تبذل  التي  املكثفة 
جهود  من  حموريًا  جزءًا  تشكل  الطرق  على  املرورية  والسالمة  املهنية 
املؤسسة يف جماالت املسؤولية اجملتمعية، وقد مت عرض السياسات 
وتفاصيل األنشطة واملبادرات اخملتلفة عالوًة على التقدم احملرز على 

هذا الصعيد يف فصول هذا الدليل مسبقًا.

املــدارس،  ¥ لطلبة  واملوجهة  التوعوية  تهمنا«  »سالمتهم  حملة 
وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية.

على  ¥  2016  -  2015 الدراسي  للعام  املدرسية  املواصالت  أسبوع 
مستوى فروع املؤسسة.

إطالق الدورة 17 من جائزة السالمة والرتبية املرورية. ¥
دعم مشروع رسم القاعدة الذهبية لتوعية الطلبة بالسالمة يف عدد  ¥

من مناطق ومدارس الدولة.
املشاركة بعدد من الفعاليات اخلريية والرعايات أثناء شهر رمضان  ¥

»بيتي يف اجلنة«، وتوفري كسوة العيد لألسر  املبارك منها مبادرة 
احملتاجة بالتعاون مع جمعية دار الرب اخلريية.

استهدفت  ¥ داخلية  حملة  وهي  اإلنسانية،  »تراحموا«  حملة  إجناز 
من  املتضررين  السوريني  الالجئني  لصالح  مــاديــة  تــربعــات  جمع 

عاصفة »هدى« التي ضربت بالد الشام.
»اجعلها األخرية« مع وزارة الصحة يف  ¥ املشاركة يف يف فعالية 

إطار احلملة الوطنية ملكافحة التدخني.
املشاركة يف »يوم البيئة العاملي« حتت عنوان »7 مليارات حلم..  ¥

زراعية  شتلة   1,500 توزيع  عرب  بعناية«،  فلنستهلك  واحــد..  كوكب 
على املوظفني، ونشر الرسائل التوعوية والتثقيفية.

املشاركة يف »ساعة األرض«. ¥
املشاركة يف االحتفال بـ »يوم املرأة اإلماراتية«. ¥

المزيد من المبادرات لتعزيز المسؤولية 
المجتمعية

مساهماتها  تعزيز  على  اإلمــارات  مواصالت  حترص  سبق؛  ما  جانب  إىل 
تلك  السيما  اجملتمعية  املسؤولية  ملمارسات  الرئيسية  اجملاالت  يف 
املوجهة  وكذلك  املهنية،  أنشطتها  وبطبيعة  بتخصصاتها  املتعلقة 

لبيئتها الداخلية وشركائها وجمتمعها احمللي من قبيل: 
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.  ¥

التابعة  اخلمسة  املعاقني  تأهيل  مراكز  طلبة  لنقل   2013 عام  أواخر  اجملتمع 
على  فقط  يقتصر  ال  بأمان«  »أصل  مبادرة  يف  املؤسسة  دور  بأن  علمًا  للوزارة، 
 2015 عملية النقل، وإمنا يتعداها نحو األدوار التوعوية املكملة، إذ مت يف عام 
املعاقني،  تأهيل  مراكز  لطلبة  السالمة  حمطات  برنامج  لتقدمي  وورش  تنظيم 
وجرى خاللها التطرق ألهم قواعد السالمة التي يجب على الطلبة اتباعها أثناء 

استخدام احلافلة لضمان سالمتهم.
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النقل الجماعي 
االستدامة  جمال  يف  املؤسسة  تبذلها  التي  احلثيثة  اجلهود  وضمن 
قامت  اخلضراء؛  التننمية  جمال  يف  الدولة  اسرتاتيجية  ومواكبة  البيئية 
جديدة  مــبــادرات  واستحدثت  البيئية  املــبــادرات  من  بعدد  املؤسسة 
بني  ومن  الغازية،  االنبعاثات  من  واحلد  النقي  الهواء  على  للمحافظة 
املؤسسة  قدمتها  التي  اجلماعي  النقل  خدمات  توسيع  املبادرات  تلك 
املزيد  لتشمل   2014 عام  مع  باملقارنة  الثلث  من  بأكرث   2015 عام  خالل 
من موظفي املؤسسة املستفيدين منها، إذ زادت حافالتها اخملصصة 
العدد  ليصبح   ،2014 عام  يف  عليه  كانت  عما  حافلة   17 مبقدار  لذلك 
الداخلية،  بيئتها  تعزيز  بهدف  وذلك   ،2015 عام  يف  حافلة   46 اإلجمايل 
ملا  اجلماعي  النقل  حلول  اعتماد  على  املوظفني  تشجيع  على  عالوًة 
آثار بيئية إيجابية تتجّلى يف احلد من البصمة الكربونية بصورة  لها من 

عامة.
عرب  املؤسسة  تقدمها  التي  اجلماعي  النقل  خدمات  أن  بالذكر  اجلدير 
النقل  خدمات  تسهم  إذ  البيئية،  الناحية  من  قيمة  عوائد  لها  أسطولها 
طن  ألف   100 بنحو  الكربونية  االنبعاثات  تقليل  يف  لوحدها  املدرسي 
من ثاين أكسيد الكربون طوال السنة الدراسية ) إذ بلغ مقدار التخفيض 
92 ألف طٍن حسب دراسة أجرتها املؤسسة العام املاضي بالتعاون مع 

مركز دبي املتميز لضبط الكربون، علمًا بأن أسطول النقل املدرسي قد 
منا ما بني عامي 2014 و2015 مبقدار 11%، ومن املفرتض أن ينمو مقدار 

التخفيض مبعدل مشابه(.

20142015النقل الجماعي لموظفي المؤسسة

9351,269عدد الموظفين الذين تم نقلهم 

20142015النقل الجماعي لموظفي المؤسسة

2946عدد الحافالت المستخدمة 
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السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي 
2010 بالتعاون مع شركة أدنوك؛ شّكل مركز  منذ إطالقه رسميًا يف عام 
عالمة  املضغوط  الطبيعي  بالغاز  للعمل  املركبات  لتحويل  االحتــاد 
البيئية ملواصالت اإلمارات، إذ يعترب باكورة املشاريع  فارقة يف اجلهود 
الذي  النجاح  ــسَ  أسَّ وقد  املؤسسة،  أطلقتها  التي  البيئية  االستثمارية 
حققه املركز وحسن تلقيه من عموم الفئات املعنية إلطالق املزيد من 
املشاريع املماثلة )االستثمارية البيئية(، فتبعه اإلطالق الرسمي لوحدة 
جتديد اإلطارات يف يناير عام 2013، ثم مشروع الغسيل اجلاف يف نوفمرب 

من العام نفسه.
 5,000 بتحويل   2015 نهاية  وحتى  إطالقه  منذ  االحتاد  مركز  جنح  وقد 
2015 وحده. كما  800 مركبة يف عام  مركبة ملتعاملني خمتلفني، منها 
جنح املركز يف عام 2012 - وبالتعاون مع أدنوك للتوزيع- بابتكار النظام 
حتويل  حينها  مت  حيث  بالديزل،  العاملة  للحافالت  اخملصص  الثنائي 
50% ديزل و50% غاز  أول حافلة للعمل بنظام الوقود املزدوج قوامها: 
هذا  وانتقل  آنــذاك.  عامليًا  نوعها  من  األوىل  وكانت  مضغوط،  طبيعي 
االبتكار إىل مستوى جديد يف عام 2015، حيث مت حتويل خمس حافالت 
والشروع بتجربتها من قبل هيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس وأطراف 
أخرى، على أن يتم تعميم التجربة )أي حتويل حافالت الديزل إىل النظام 
الثنائي( على مستوى الدولة بالكامل يف حال جناحها ونيلها االعتماد. 
وقد لقي هذا االبتكار تقديرًا عامليًا جتلى بنيله عددًا من اجلوائز احمللية 

والدولية كان آخرها جائزة األفكار األمريكية يف دورتها الـ73.
ويجّسد املركز فلسفة املؤسسة بشكٍل كبري، فله فوائد اقتصادية مهمة 
السابقتني فإنه يرفع  للبيئة، وإىل جانب امليزتني  فضاًل عن كونه صديقًا 
من معدالت األمان يف املركبات. وتتمثل الفوائد البيئية الرئيسية لتحويل 
السيارات من العمل بنظام البنزين إىل العمل بنظام الغاز الطبيعي مبا 

يلي: 
احلد من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون بنسبة 20 - %25.  ¥
احلد من انبعاث غاز أول أكسيد الكربون بنسبة 50 - %80.  ¥
احلد من أكسيد النيرتوجني بنسبة 25 - %60.  ¥
احلد من هيدروكربون امليثان بنسبة 50 - %80.  ¥

التفاصيل 
إجمالي المركبات 

المحولة حتى 

نهاية 2015

المركبات 

المحولة في عام 

2015

عدد السيارات التي تم 

تحويلها من العمل بنظام 

البنزين إلى العمل بنظام 

الغاز الطبيعي المضغوط.
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وحدة تجديد اإلطارات 
االستثمارية،  البيئية  املشاريع  يف  املؤسسة  لنهج  امتدادًا  الوحدة  تعترب 
حيث مت إطالقها رسميًا يف عام 2013، ومتكنت يف العام األول من إطالقها 
من جتديد 1,370 إطارًا، ثم ما لبث أن توسع حجم أعمالها ليبلغ 8,400 إطارًا 
يف عام 2014، ومثلها يف عام 2015، ويف أثناء ذلك حققت الوحدة انتشارًا 
 58 اليوم  متلك  حيث  اسرتاتيجيني،  ملتعاملني  استقطابها  حيث  من  جيدًا 

متعاماًل خمتلفًا، عالوًة على مراكز األعمال يف املؤسسة نفسها.

20142015التفاصيل 

8,4008,400عدد اإلطارات المجددة 

 :)Golf Cart( السيارات الكهربائية
عكست »السيارات الكهربائية« حرص مواصالت اإلمارات على دعم أعمالها 
للمتعاملني  اخملتلفة  االحتياجات  لتلبية  املوجهة  خياراتها  وتنويع 
البيئية  اآلثــار  ذات  اخليارات  ودعــم  تشجيع  على  حرصها  أيضًا  برهنت  و 
بينها  )من  كهربائية  سيارات   108 املؤسسة  أسطول  ضم  وقد  اإليجابية، 
2015، وبزيادة تنوف عن  14 راكبًا( يف نهاية عام  لـ  حافلة كهربائية تتسع 

الثلثني باملقارنة مع عام 2014.

20142015التفاصيل 

عدد السيارات الكهربائية التابعة 

ألسطول المؤسسة
64108

مشروع الغسيل الجاف
وعلى الصعيد االستثماري البيئي أيضًا؛ أكملت »وحدة الغسيل اجلاف« 
من  مؤسسات  لصالح  أعمالها،  حجم  يف  نوعية  بقفزة  الثاين  عامها 
يف  زيــادة  حمققًة  ــراد،  األف على  عــالوًة  واخلــاص  احلكومي  القطاعني 
حجم أعمالها بلغت نحو 55%، األمر الذي مكنها من توفري 31,659,615 
ليرتًا من املاء، والتي كان سيتم استهالكها يف حال أداء العدد نفسه من 

عمليات الغسل بالوسائل التقليدية طوال عام 2015.

20142015التفاصيل 

عدد السيارات التي تم غسلها لدى 

»وحدة الغسيل الجاف« 
105,000162,357

31,659,615
توفــــري 

 ليرتًا من املاء

البصمة الكربونية.. يدًا بيد لحماية بيئتنا 
ملواصالت  اخملتلفة  األنشطة  عن  الناجمة  الدفيئة  الغازات  انبعاثات  بلغت 
 ،2015 خالل   )tCO2e( الكربون  أكسيد  ثاين  مكافئ  من  طنًا   265,070 اإلمــارات 
لضبط  املتميز  دبي  مركز  مع  بالتعاون  املؤسسة  أجرتها  دراســة  حسب  وذلــك 

الكربون »كربون دبي«، وقد توزعت بصورة رئيسية يف ثالثة نطاقات:
النطاق األول: يشمل االنبعاثات املباشرة الناجمة عن أسطول املركبات التابعة 
للمؤسسة، ومولدات الديزل التابعة لها واملوجودة يف املناطق النائية، إضافًة 
للمؤسسة،  اململوكة  للمركبات  التربيدية  الوحدات  من  التربيد  غاز  تفريغ  إىل 
للمؤسسة،  الكربونية  البصمة  من  األكرب  اجلزء  األول«  »النطاق  انبعاثات  وشكلت 
إجمايل  بلغ  حيث  املواصالت،  قطاع  هو  للمؤسسة  الرئيسي  النشاط  أن  ذلك 
انبعاثات هذا النطاق 258,285 طنًا من مكافئ ثاين أكسيد الكربون، وتشكل نحو 
مركبات  أسطول  عن  ناجتة  طنًا   221,623 منها  االنبعاثات،  جمموع  من   %97.4
املؤسسة وحده، أي ما نسبته 85.81% من انبعاثات النطاق األول أو 83.6% من 

البصمة الكربونية للمؤسسة بشكل عام.
النطاق الثاين: يشمل انبعاثات الطاقة غري املباشرة الناجمة عن توليد الكهرباء 
املشرتاة واملياه )املنتجة من التحلية( والتي يتم استهالكها يف جميع مواقع 
العمل واملباين واملرافق العائدة للمؤسسة، وبلغ إجمايل انبعاثات هذا النطاق 

6,785 طنًا من مكافئ ثاين أكسيد الكربون.

عن  الصادرة  الدفيئة  الغازات  انبعاثات  يشمل  الذي  الثالث  النطاق  انبعاثات  أما 
استهالك الورق املكتبي وسفر األعمال فهي ضئيلة للغاية باملقارنة مع انبعاثات 

النطاقني األول والثاين.
الزيادة يف البصمة الكربونية للمؤسسة مقارنة بالعام املاضي  جدير بالذكر أن 
أسطول  عن  الناجتة  األول  النطاق  انبعاثات  ازدادت  التفاصيل  ويف   ،%13 بلغت 
املركبات بنسبة 13% ما بني عامي 2014 - 2015، فيما ازدادت انبعاثات النطاق 

6% خالل املدة نفسها، وال شك أن الزيادة اإلجمالية يف البصمة  الثاين بنسبة 
الكربونية نتجت عن االرتفاع الكبري يف حجم أسطول املؤسسة، إال أنه من الالفت 
)عدد  األسطول  حجم  يف  الــزيــادة  من  أقــل  بنسبة  جــاء  الــزيــادة  تلك  معدل  أن 
املهمة  اجلهود  يربز  الذي  األمر  العامني،  بني  ما   %18.9 بلغت  والتي  املركبات( 
واحللول البيئية املتقدمة التي تتبناها املؤسسة على أكرث من صعيد لتقليص 
بصمتها الكربونية على الرغم من توسع أعمالها ومنو أسطولها، كما هو موضح 
من  كواحدة  صنفت  اإلمــارات  مواصالت  أن  بالذكر  اجلدير  املرفقة.  اجلداول  يف 
أفضل اجلهات من ناحية االستدامة البيئية وفق تقرير نشرته الشركة االستشارية 
الدولية KPMG وسلطت فيه الضوء على أفضل ممارسات االستدامة يف كل من 
اإلمارات العربية املتحدة وسلطنة عمان، كما نالت املؤسسة عددًا من اجلوائز 
البيئية، ومن تلك اجلوائز: جائزة  املهمة لقاء مشاريعها ومبادرات النوعية جتاه 
أفكار أمريكية، وجائزة أفكار بريطانية، وجائزة دبي للنقل املستدام، وجائزة أفكار 
يف  العام  القطاع  فئة  التوايل  على  الثانية  وللمرة  تصدرها  على  عــالوًة  عربية 

الدورة الثامنة من اجلائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات..

2015البيان

28,531,042.57استهالك المياه )جالون(.

20142015التفاصيل

البصمة الكربونية 

)طن من انبعاثات ثاني أوكسيد 

)tCO2e الكربون

234,173265,070

19,846 16,699أسطول المؤسسة )مركبة(

20142015التفاصيل 

10,58211,300 استهالك الطاقة )ميجا واط(

38,095.240,680الكهرباء ) جيجا جول(

طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون  

 tCO2e
5,3235,771

265,070
tCO2e

باب 5: خطى واثقة نحو االستدامة

123 التقرير السنوي - 1222015 “الريادة.. ابتكار متجدد وسعادة دائمة”



كيلو غرام� من
انبعاثات الكربون

45,598

�درهم
917,248

سيارًة

عدد السيارات
108الكهربائية

زيوت تم بيعها
238,160لشركات التدوير

جهاز كمبيوتر218

لتر�

تدوير

أثمرت مبادرة
خدمات إدارة

الطباعة عن تخفيض 

إيرادات مخلفات
الورش التي تم بيعها

100
مــن غـــــاز ثـانـــي
أكسيد الكربون

ن
و

رب
ك

 ال
ت

ثا
عا

نب
ض ا

في
خ

ت

�موظف
1,269
تم نقلهم

مت  التــي  الكربونيــة  االنبعاثــات 
تقــدمي  خــالل  مــن  تخفيضهــا 
ــي  ــي، والت ــل املدرس ــات النق خدم
كانــت ســتنتج فيمــا لــو جلــأ الطلبــة 
ــا  ــا فيه ــرى (مب ــل أخ ــائل نق إ� وس

املركبات اخلاصة لذويهم).

حيث استفادوا من خدمات 
النقل اجلماعي للموظفني 

التي تتيحها املؤسسة 
ملوظفيها ع§ 46 حافلة.

ألف
طن

SCHOOL BUS

مبادرات للحد
من االنبعاثات



مبادرات للحد من  االنبعاثات
إىل جانب املشاريع االستثمارية البيئية؛ كّثفت مواصالت اإلمارات يف عام 
املبادرة  مع  انسجامًا  الكربونية  بصمتها  لتقليل  الرامية  جهودها   2015

الوطنية طويلة املدى التي أطلقها صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد 
آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس جملس الوزراء، حاكم دبي - رعاه اهلل، 
حتت شعار »اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة«، وهي تقوم بذلك من خالل 
عدد من املبادرات النوعية على أكرث صعيد، ويف طليعة تلك املبادرات 
مّت  حيث  املؤسسة،  مركبات  حملركات  الطاقة  توفري  جهاز  مبادرة  تأتي 
االنتهاء من الدراسات األولية الالزمة يف عام 2014، ومازال العمل جاريًا 
الالزمة  األجهزة  توريد  ذلك  يف  مبا  للمشروع،  التحتية  البنية  الستكمال 

لقياس االنبعاثات الغازية الناجمة عن حمركات املركبات.

تقليل استخدام الورق
طّبقت املؤسسة عددًا من املبادرات الرامية إىل تقليل استهالك املوارد 
الورق،  استخدام  من  حتد  التي  املبادرات  سيما  ال  للتجديد،  القابلة  غري 
االجتماعات  حماضر  وإصدار  اإللكرتونية،  االجتماعات  مبادرة  ذلك:  ومن 
عرب األنظمة اإللكرتونية الداخلية،  كما تقوم املؤسسة بتخصيص عدد 
ويقلل  العمل  باحتياجات  يفي  مبا  للموظفني  اللوحية  األجهزة  من 
إدارة  »خدمات  مبــبــادرة  العمل  واصلت  أنها  كما  الورقية،  املــراســالت 
2014 بهدف احلد من استهالك الورق  الطباعة« التي جرى إطالقها عام 
واألحبار والطاقة الكهربائية، ويوضح اجلدول املرفق فوائد هذه املبادرة:

التفاصيلالرقم

1
توفير سنوي بواقع 806,400 درهم إماراتي من خالل تخفيض 

تكاليف الحبر وقطع الطابعات. 

توفير مستمر بنسبة 5 - 10% سنويًا في سعر حبر الطابعات. 2

3
تخفيض سنوي بواقع 45,598.72 كغم من انبعاثات 

الكربون الناتجة عن الطابعات. 

4
تخفيض سنوي بواقع 47,873.50 واط من استهالك الطاقة 

في الطابعات والماسحات الضوئية. 

تخفيض استعمال الورق بواقع 5,290,950 ورقة سنويًا. 5

التدوير..
كما تقوم املؤسسة بجمع الزيوت املستعملة يف أسطولها وتوريدها إىل 
شركات التدوير، وكذلك احلال بالنسبة خمللفات الورش الفنية، إضافة إىل 
واملاسحات  والطابعات  الكمبيوتر  )أجهزة  املكتبية  اإللكرتونية  األجهزة 
التدوير  جلهود  اإلجمالية  النتائج  بعض  يلي  وفيما  وغريها(،  الضوئية 

خالل عام 2015.

20142015التفاصيل 

عدد أجهزة الكمبيوتر والطابعات 

والماسحات الضوئية التي تم تدويرها 
166218

العدد البيان 

238,160 لتراً 
كمية زيوت المركبات التي تم بيعها لشركات 

التدوير خالل سنة 2015

 917,248

درهمًا 
إجمالي إيرادات مخلفات الورش التي تم بيعها 

للشركات خالل سنة 2015

مباني خضراء..
خمتلف  يف  االستدامة  أنظمة  تبني  إىل  ــارات  اإلمـ مــواصــالت  تسعى 
أنشطتها، مبا يف ذلك تطبيقات ومتطلبات االستدامة واملباين اخلضراء 
واملواصفات  االشرتاطات  حسب  املؤسسة  ومرافق  مباين  خمتلف  يف 
بهدف  املؤسسية،  بالهوية  االلتزام  مع  يتوافق  ومبا  والعاملية،  احمللية 
تطبيق  مت  وحتديدًا  واملياه،  الطاقة  استهالك  يف  كفاءًة  أعلى  جعلها 
نظام اللولو - 1 يف جميع املشاريع املتعلقة بتشييد مواقع جديدة، أو 

ترقية مواقع قائمة، والتي بلغت أكرث من 14 مشروعًا خالل عام 2015. 

تدريب وتوعية العاملين
على صعيد التوعية والتثقيف البيئي؛ نفذت مواصالت اإلمارات عدد من 
حرصت  كما  املاضي؛  العام  طوال  واملنفذة  البيئي  األثر  ذات  الربامج 
أقامها  التي  والربامج  الفعاليات  من  عدد  يف  املشاركة  على  املؤسسة 
يف  للعاملني  شتلة   1,000 بتوزيع  كالقيام  االسرتاتيجيون،  الشركاء 
املؤسسة وذلك بالتعاون مع هيئة البيئة بالشارقة للتشجيع على الزراعة 
والتشجري، وإرسال رسائل بريد إلكرتوين توعوية متعلقة، وتنظيم مسابقات 

االجتماعي،  التواصل  وسائل  يف  املؤسسة  حسابات  على  إلكرتونية 
واملشاركة يف فعالية يوم األرض.

املؤسسة  قامت  اجملــاالت؛  هذه  يف  العاملني  التدريب  صعيد  وعلى 
واعتمادهم  لتأهيلهم  متدربًا،   18 لـ  متخصصة  احرتافية  دورة  بتنظيم 
كرئيس مدققني لنظام إدارة البيئة وفق املواصفة العاملية اآليزو 14001، 
تتضمن  كاّفة  والسائقني  للفنيني  منتظمة  عمل  ورش  تنفيذ  على  عالوًة 

التوعية باألساليب املثلى لتقليل استهالك الوقود.
التثقيف  على  الــدوريــة  ومطبوعاتها  املؤسسة  جمــالت  تركز  كما 
والتوعية البيئية ال سيما املطبوعات املوجهة لطلبة املدارس، وتلك 
املواد  نشر  على  عالوًة  الدورية،  واملناسبات  للفعاليات  املصاحبة 
واإلقليمية  احمللية  ــالت  واجمل الصحف  يف  واخلــربيــة  اإلعالمية 
اجلهود  تلك  على  وبناًء  واالستدامة،  البيئة  شؤون  يف  املتخصصة 
مت اختيار مواصالت اإلمارات كواحدة من أفضل اجلهات على مستوى 
من  الرائدة  ممارساتها  ونشر  البيئية  االستدامة  جمال  يف  الدولة 
KPMG ومن قبل الشبكة العربية للمسؤولية االجتماعية  قبل شركة 

للمؤسسات.
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معًا لترسيخ العمل التطوعي 
التطوعي جزءًا حموريًا من ثقافة املسؤولية اجملتمعية  العمل  يعترب 
التطوعية  الربامج  من  العديد  إجنــاز  مت  حيث  اإلمــارات،  مواصالت  لدى 
خالل عام 2015 بالتعاون مع عدد من املؤسسات واجلهات ذات الصلة، 

شارك فيها 2,465 متطوعًا من املوظفني واملوظفات، وشملت اجملاالت 
اإلنسانية واجملتمعية والبيئية والتوعوية..

ويعرض اجلدول اآلتي أهم الفعاليات التطوعية لعام 2015 التي مت تنفيذها: 

اسم الفعالية
عدد 

المشاركين

عدد الساعات 

التطوعية

إجمالي 

الساعات 

التطوعية 

23051,150المارثون البيئي الثاني بإمارة أبوظبي

205100الحملة الخيرية لهيئة الهالل األحمر اإلماراتي

20360حملة توزيع الملصقات التوعوية بالمنطقة الغربية

1504600حملة المنطقة الغربية بال نفايات

502100حملة تدوير النفايات بالمنطقة الغربية

25125حملة نظفوا العالم

60160فعالية 1,000 متطوع في بيئة اإلمارات

505250فعالية توزيع 1,000 وجبة في محطات البترول

10550حملة رمضان أمان بالتعاون مع جمعية االحسان الخيرية

1,32056,600سائقون متطوعون لقيادة حافالت الفعاليات المجتمعية 

5315مشاركة سائقي النقل المدرسي في نقل المصلين في جامع الشيخ زايد بإمارة أبوظبي 

مساهمه سائقي النقل المدرسي في نقل وتوزيع وجبات حملة أمانه بالتعاون مع مؤسسة خليفة بن 

زايد لالعمال االنسانية
353105

25375مشاركة سائقي النقل المدرسي في نقل المصلين في جامع الشيخ زايد بإمارة أبوظبي

236مبادرة يوم اليتيم العربي

70906,300مشروع إفطار صائم - بالتعاون مع مؤسسة خليفة لألعمال اإلنسانية

15901,350توزيع وجبات اإلفطار على سائقي المركبات بإمارة أبوظبي 

118212,478توزيع مطبوعات توعوية بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم على 113 مدرسة في إمارة أبوظبي

1103330حملة نظفوا العالم بإمارة دبي

803240ندوة سرطان الثدي بالتعاون مع منطقة رأس الخيمة الطبية

705350ندوة اليوم العالمي للسكري بالتعاون مع منطقة رأس الخيمة الطبية

2,46530020,244اإلجمالي

التطوعية جند إن املبادرات  ومن خالل استعراض املبادرات واألنشطة 
البيئية جاءت كاآلتي: 
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62521,250التطوع في المبادرات البيئية خالل عام 2015
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مستقبل حافل بالفرص والتحديات..
خمتلف  على  واالجتماعات  اللقاءات  بعقد  ــارات  اإلم مواصالت  شرعت 
املستويات اإلدارية، ومع ممثلني عن الفئات املعنية ال سيما املتعاملني 
والشركاء االسرتاتيجيني بهدف وضع مالمح وتطوير اخلطة االسرتاتيجية 
اخلمسية املقبلة 2017 - 2021، وفق نهج متقدم استثماريًا و يلبي كذلك 
توجهات احلكومة االحتادية، وتعترب اخلطة االسرتاتيجية املقبلة هي 
من  واألوىل  للمؤسسة،  االسرتاتيجية  اخلطط  ترتيب  حيث  من  الرابعة 
الثالث  حيث كونها خطة خمسية، حيث اقتصرت اخلطط االسرتاتيجية 

السابقات على ثالث سنوات لكل منها. 

تنظر  اإلمــارات  مواصالت  فإن  عامًا؛   34 املمتدة  خربتها  على  واعتمادًا 
اجلديدة  االسرتاتيجية  خطتها  عرب  وتسعى  املستقبل،  إىل  الثقة  بعني 
املــايل،  ومركزها  السوقية  تنافسيتها  وتعزيز  الــريــادي،  موقعها  لدعم 
واإلسهام مبزيد من العطاء لتعزيز االقتصاد احمللي وتوسيع آفاقه، ال 
سيما أنها حققت نتائج إيجابية على صعيد الفرص االستثمارية اخلمس 

التي استهدفتها يف خطتيها االسرتاتيجية واالستثمارية 2014 - 2016.
أجنزته  ما  استكمال  إىل  اإلمــارات  مواصالت  تتطلع  اإلصــرار؛  من  ومبزيٍد 
من إجنازات نوعية، فاختارت أن يكون شعارها لعام 2016 »عام التحدي«، 
واإلجنــازات،  األربــاح  يف  مسبوق  غري  منو  لتحقيق  معًا  العمل  به  وتعني 
قطاعات  يف  والدخول  احلالية  عملها  نطاقات  يف  التوسع  عرب  وذلــك 
تتضمن  إذ  املتكاملة،  واخلدمات  واملواصالت  النقل  جمال  يف  جديدة 
اجملاالت  يف  والتوسعات  املشاريع  من  عدد  إجناز   2016 أعمال  قائمة 

اآلتية:
جتميع احلافالت. ¥
مصنع تلبيس اإلطارات. ¥
خدمات الشحن بالشاحنات املتوسطة. ¥
السيارات اخلضراء والتأجري األخضر. ¥
تطوير املزاد اإللكرتوين. ¥
النقل مبركبات الليموزين لألفراد. ¥
خدمة نقل كبار الشخصيات. ¥
تطوير ورش ومواقع العمل يف املؤسسة. ¥
مركز مواصالت اإلمارات للتدريب يف اإلمارات الشمالية. ¥
 تأجري املركبات لألفراد. ¥
 الشراكة مع ساعد. ¥
 إطالق عمليات مركز السيارات الفارهة يف القوز. ¥

بالنجاح  تكلل  لن  اخمللصة  جهودها  أن  اإلمارات  مواصالت  تدرك  أخريًا؛ 
دون مشاركة واسعة مع خمتلف الفئات املعنية يف القطاعني احلكومي 
فإنها  لذا  وغريهم،  وموظفني  وموردين  ومتعاملني  شركاء  من  واخلاص 
تضم يدها إىل جميع األيادي اخمللصة يف هذا البلد املعطاء، لتحقيق 
على  املستدامة  التنموية  األهــداف  بلوغ  يف  وشعبه  قيادته  تطلعات 

اآلماد القصرية واملتوسطة والبعيدة.

اإلفصاحات القياسية العامة 

التعريفرقم اإلفصاح 
الصفحة/
اإلجابة 

المباشرة

مرجع 
الضمان 
الخارجي 

االستراتيجية والتحليل 

G4-1. 10 إلى 13كلمة المدير العام-

G4-2. 42 و 43وصف أهم اآلثار والمخاطر والفرص-

لمحة موجزة عن المؤسسة

G4-3. نعم، ص 31صفحة الغالفاسم المؤسسة

G4-4. نعم، ص 1731 إلى 27العالمات التجارية والمنتجات و/أو الخدمات الرئيسية

G4-5 .نعم، ص 1731موقع المقر الرئيسي للمؤسسة

G4-6 . نعم، ص 1731عدد الدول التي تعمل فيها المؤسسة

G4-7. نعم، ص 1931طبيعة الملكية والشكل القانوني

G4-8. نعم، ص 1731 إلى 27األسواق التي تخدمها

G4-9 .نعم، ص 3131نطاق منظمة اإلبالغ

G4-10 .نعم، ص 10031 و101عدد الموظفين

G4-11 .)CBA( نسبة الموظفين الذين تشملهم المفاوضة الجماعية
ال وجود لنظام 

المفاوضة الجماعية 
)CBA( في اإلمارات

نعم، ص 31

G4-12. نعم، ص 9431 و 95سلسة موردي المؤسسة

G4-13  .نعم، ص 3431التغييرات المهمة في هيكلية المؤسسة

G4-14 .نعم، ص 3931النهج الوقائي

G4-15.نعم، ص 3831 إلى 41المواثيق االقتصادية والبيئية واالجتماعية المطورة خارجيًا

G4-16 .نعم، ص 5231عضوية الجمعيات

األهمية النسبية والحدود  

G4-17 نعم، ص 3131الجهات الُمدرجة في البيانات المالية الموحدة للمؤسسة

G4-18.نعم، ص 3131محتوى التقرير وحدود األهمية النسبية

G4-19 .نعم، ص 3931األهمية النسبية

G4-20  .نعم، ص 3931حدود األهمية النسبية ضمن المؤسسة

G4-21  .نعم، ص 3931حدود األهمية النسبية خارج المؤسسة

G4-22 .لم يتم إيرادتأثير إعادة إيراد أي معلومات أوردتها تقارير سابقة
نعم، ص 31أية معلومات

G4-23.ال وجود لتغيرات أهم التغييرات التي حدثت منذ فترة التقرير السابق ويشملها نطاق التقرير الحالي
نعم، ص 31مهمة
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اإلفصاحات القياسية العامة 

التعريفرقم اإلفصاح 
الصفحة/
اإلجابة 

المباشرة

مرجع 
الضمان 
الخارجي 

مشاركة الفئات المعنية 

G4-24 نعم، ص 8731 و 89قائمة الفئات المعنية

G4-25نعم، ص 8731 و 89أساس تحديد واختيار الفئات المعنية

G4-26نعم، ص 8731 و 89نهج مشاركة الفئات المعنية

G4-27نعم، ص 8731 و 89مواضيع رئيسية من خالل مشاركة الفئات المعنية

لمحة موجزة حول التقرير 

G4-28. نعم، ص 3131مدة إعداد التقارير

G4-29.نعم، ص 3131أحدث التقارير

G4-30  .نعم، ص 3131دورة إعداد التقارير

G4-31 .نعم، ص 3131نقطة االتصال لتوجيه االستفسارات المتعلقة بالتقرير

G4-32 .نعم، ص 3131اإلبالغ عن اعتماد خيار اإلبالغ وفقًا للتقرير

G4-33 .نعم، ص 3131سياسة الضمان الخارجي

الحوكمة

G4-34 .نعم، ص 3531 و  36هيكل حوكمة المؤسسة

G4-35 .نعم، ص 3831 و  40عملية تفويض السلطة

G4-36 .نعم، ص 3531 إلى 41منصب المستوى التنفيذي للمسؤولية االقتصادية والبيئية واالجتماعية

G4-37.نعم، ص 3531 إلى 41عملية التشاور مع الفئات المعنية حول المسؤولية االقتصادية والبيئية واالجتماعية

G4-38. نعم، ص 3531 إلى 41تشكيل هيئات ولجان الحوكمة العليا

G4-39 .نعم، ص 3531 إلى 41هيئة الحوكمة العليا

G4-40 .نعم، ص 3531 إلى 41ترشيح وانتخاب هيئة الحوكمة العليا

G4-41 .نعم، ص 3531 إلى 41إجراءات هيئة الحوكمة العليا لضمان تجنب وإدارة تضارب المصالح

G4-42 .نعم، ص 3531 إلى 41دور هيئات الحوكمة في وضع الرؤية والرسالة

G4-43 .نعم، ص 3531 إلى 41اإلجراءات المتخذة لتطوير هيئة الحوكمة العليا بشأن المواضيع االقتصادية والبيئية واالجتماعية

G4-44 .نعم، ص 3531 إلى 41تقييم أداء هيئة الحوكمة العليا حول المواضيع االقتصادية والبيئية واالجتماعية

G4-45.نعم، ص 3531 إلى 41دور هيئة الحوكمة العليا في تحديد المخاطر والفرص حول التأثيرات االقتصادية والبيئية واالجتماعية

G4-46 .نعم، ص 3531 إلى 41دور هيئة الحوكمة العليا في فعالية المخاطر والفرص على المواضيع االقتصادية والبيئية واالجتماعية

G4-47.نعم، ص 3531 إلى 41المراجعة الدائمة لهيئة الحوكمة العليا

G4-48  .نعم، ص 3531 إلى 41اللجنة اإلشرافية العليا التي تراجع تقرير استدامة المؤسسة

G4-49.نعم، ص 4231 إلى 45عملية تبليغ المسائل الحساسة لهيئة الحوكمة العليا

G4-50.نعم، ص 4231 إلى 45طبيعة وعدد المسائل الحساسة التي تم اإلبالغ عنها

G4-51.نعم، ص 4031سياسة مكافآت هيئة الحوكمة العليا

G4-52 .نعم، ص 4031عملية تحديد المكافآت

G4-53 .نعم، ص 4031رأي أصحاب المصلحة حول المكافآت

G4-54.نعم، ص 31سرينسبة التعويض لألشخاص األعلى أجراً ولجميع الموظفين

اإلفصاحات القياسية العامة 

التعريفرقم اإلفصاح 
الصفحة/
اإلجابة 

المباشرة

مرجع 
الضمان 
الخارجي 

G4-55 .نعم، ص 31سريمعدل النسبة المئوية للزيادة لألشخاص األعلى أجراً ولجميع الموظفين

األخالق والنزاهة 

G4-56 .نعم، ص 4431 و 45مدونة السلوك واألخالق

G4-57 .نعم، ص 4431 و 45اآللية الداخلية والخارجية لالستشارات حول السلوك القانوني

G4-58.نعم، ص 4431 و 45اآللية الداخلية والخارجية لالستشارات حول السلوك غير القانوني

اإلفصاحات القياسية العامة

نقاط 
األهمية

اإلفصاح حول المقاربات اإلدارية )DMA( و تعريف المؤشرات
الصفحة/
اإلجابة 

المباشرة

مرجع 
الضمان 
الخارجي 

الفئة )اقتصادية(

األداء االقتصادي

G4-DMA  .نعم، ص 6331أسباب األهمية النسبية وآثارها

G4-EC1 .نعم، ص 6331 إلى 65القيمة االقتصادية المباشرة المتولدة والموزعة

G4-EC2 .نعم، ص 6331 إلى 65العواقب المالية والمخاطر والفرص األخرى التي تنتج بسبب التغير في المناخ

G4-EC3.نعم، ص 6331 إلى 65الوفاء بالتزامات المؤسسة التي تم تحديدها في خطة الفائدة الخاصة بها

G4-EC4 .نعم، ص 6331المساعدة المالية المقدمة من قبل الحكومة

التواجد في السوق 

G4-DMA  .نعم، ص 3931أسباب األهمية النسبية وآثارها

G4-EC5.نعم، ص 31سريمدى نسب األجر القياسي عند االنضمام للمؤسسة مقارنة بالحد المحلي األدنى لألجور

G4-EC6 .نعم، ص 10331نسبة اإلدارة العليا الُمستخدمة من المجتمع المحلي

ممارسات التوريد 

G4-DMA  .نعم، ص 9431 و 95أسباب األهمية النسبية وآثارها

G4-EC9 .نعم، ص 9431 و 95نسب اإلنفاق على الموردين المحليين

الفئة )بيئية( 

المواد 

G4-DMA  .نعم، ص 11531أسباب األهمية النسبية وآثارها

G4-EN1 .نعم، ص 11831المواد المستخدمة على أساس الوزن أو الحجم

G4-EN2 .نعم، ص 11831نسبة المواد المستخدمة والتي تمثل مواد مدخلة ُمعاد تدويرها

الطاقة 

G4-DMA  .نعم، ص 12331 إلى 129أسباب األهمية النسبية وآثارها

G4-EN3  .نعم، ص 12331 إلى 129استهالك الطاقة ضمن المؤسسة

G4-EN4  .نعم، ص 12331 إلى 129استهالك الطاقة خارج المؤسسة

G4-EN5 نعم، ص 12331 إلى 129كثافة الطاقة
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مرجع 
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الخارجي 

G4-EN6  نعم، ص 12331 إلى 129الحد من استهالك الطاقة

G4-EN7  .نعم، ص 12331 إلى 129الحد من متطلبات الطاقة

المخلفات السائلة والنفايات 

G4-DMA  .نعم، ص 11831 إلى 127أسباب األهمية النسبية وآثارها

G4-EN22 .نعم، ص 12331 إلى 127إجمالي كميات المياه المنصرفة حسب الجودة والوجهة

G4-EN23.نعم، ص 11831 إلى 127وزن النفايات اإلجمالي حسب النوع وطريقة التخلص منها

G4-EN24 .نعم، ص 12331 إلى 127إجمالي عدد حوادث االنسكاب المهمة وكمياتها

G4-EN25 .نعم، ص 12331 إلى 127وزن النفايات الخطرة المنقولة أو المستوردة أو المصدرة أو المعالجة

G4-EN26
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. 
نعم، ص 12331 إلى 127

االمتثال 

G4-DMA  نعم، ص 11831 إلى 127أسباب األهمية النسبية وآثارها

G4-EN29
التأثيرات البيئية المهمة لنقل المنتجات وغيرها من السلع والمواد المستخدمة في عمليات المؤسسة  ونقل أفراد 

القوى العاملة.
نعم، ص 11831 إلى 127

الفئة )عام(

G4-DMA  نعم، ص 11831 إلى 127أسباب األهمية النسبية وآثارها

G4-EN31.نعم، ص 11831 إلى 127مجموع نفقات حماية البيئة واالستثمارات حسب النوع

الفئة )اجتماعية( : ممارسات العمل والعمل الالئق 

التوظيف 

G4-DMA  .نعم، ص 10031 و 101أسباب األهمية النسبية وآثارها

G4-LA1.نعم، ص 10231 و 103العدد اإلجمالي ومعدل دوران الموظفين حسب الفئة العمرية والجنس والدين

G4-LA2
المزايا المقدمة للموظفين بدوام كامل والتي ال يتم تقديمها للموظفين المؤقتين أو الموظفين بدوام جزئي حسب 

العمليات الرئيسية. 
نعم، ص 10031 و 101

G4-LA3.نعم، ص 10331العودة إلى العمل ومعدالت االحتفاظ بالموظفين بعد إجازة األبوة أو األمومة

إدارة/عالقات العمل 

G4-DMA  .نعم، ص 10031 و 101أسباب األهمية النسبية وآثارها

G4-LA4.نعم، ص 10031 إلى 103الحد األدنى لفترات اإلشعار بخصوص التغييرات التشغيلية الكبيرة فيما إذا كانت محددة في االتفاقيات المشتركة

الصحة والسالمة المهنية 

G4-DMA  .نعم، ص 4631 إلى 51أسباب األهمية النسبية وآثارها

G4-LA5
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.
نعم، ص 10231 إلى 105

G4-LA6
نوع ومعدالت اإلصابات واألمراض المهنية واأليام الضائعة والتغيب عن العمل وعدد الوفيات المرتبطة بالعمل حسب 

المنطقة.
نعم، ص 4631 إلى 51
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نقاط 
األهمية

اإلفصاح حول المقاربات اإلدارية )DMA( و تعريف المؤشرات
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اإلجابة 
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G4-LA7  .نعم، ص 4631 إلى 56العمال المعرضون لمخاطر أمراض عالية متعلقة بوظائفهم

G4-LA8 .ال وجود  لالتحادات مواضيع الصحة والسالمة الُمدرجة في اتفاقيات رسمية مع االتحادات العمالية
نعم، ص 31العمالية

التدريب والتعليم 

G4-DMA  .نعم، ص 10631أسباب األهمية النسبية وآثارها

G4-LA9 .نعم، ص 10631 و 107متوسط الساعات التدريبية السنوية لكل موظف حسب الجنس وفئة الموظف

G4-LA10
برامج إدارة المهارات والتعلم مدى الحياة التي تدعم التوظيف المستمر للموظفين وتساعدهم في إدارة نهاية 

حياتهم المهنية.
نعم، ص 10631 و 107

G4-LA11 .نعم، ص 10631 و 107نسبة الموظفين الذي يتلّقون مراجعات أداء وتنمية مهنية منتظمة

التنوع وتكافؤ الفرص 

G4-DMA  .نعم، ص 10031 إلى 102أسباب األهمية النسبية وآثارها

G4-LA12
تشكيل الهيئات اإلدارية وتصنيف الموظفين لكل فئة حسب الجنس والفئة العمرية وعضوية مجموعة األقلية وغير 

ذلك.
نعم، ص 10231 و 103

المساواة في األجور للرجال والنساء 

G4-DMA .نعم، ص 10031 و 101أسباب األهمية النسبية وآثارها

G4-LA13 .نعم، ص 10231 و 103نسبة الراتب األساسي للرجال والنساء حسب فئة الموظف

آلية تقديم الشكاوى/المظالم المتعلقة بممارسات العمل 

G4-DMA  .نعم، ص 10831أسباب األهمية النسبية وآثارها

G4-LA16 .نعم، ص 10831عدد الشكاوى/المظالم المتعلقة بممارسات العمل

الفئة )اجتماعية(:  حقوق اإلنسان  

االستثمار 

G4-DMA .نعم، ص 10031 و 101أسباب األهمية النسبية وآثارها

G4-HR1 .نعم، ص 10031 إلى 111النسبة والعدد اإلجمالي لالتفاقيات االستثمارية المهمة التي تنص على بنود حقوق اإلنسان أو خضعت لحقوق اإلنسان

G4-HR2 .نعم، ص 10631 إلى 108إجمالي الساعات التدريبية للموظف حول سياسات حقوق اإلنسان

عدم التمييز 

G4-DMA .نعم، ص 10031 و 101أسباب األهمية النسبية وآثارها

G4-HR3 .نعم، ص 10631 إلى 108العدد اإلجمالي لحاالت التمييز واإلجراءات المتخذة في هذا الصدد

الممارسات األمنية 

G4-DMA  .نعم، ص 10031 إلى 111أسباب األهمية النسبية وآثارها

G4-HR7  .نعم، ص 10031 إلى 111نسبة موظفي األمن المدربين على سياسات وإجراءات حقوق اإلنسان المتعلقة بالعمليات في المؤسسة

آلية تقديم الشكاوى/ المظالم المتعلقة بحقوق اإلنسان 

G4-DMA  .نعم، ص 10831أسباب األهمية النسبية وآثارها

G4-HR12 .نعم، ص 31لم يتم اإلفصاحعدد الشكاوى المتعلقة بآثار حقوق اإلنسان والتي تم تقديمها أو معالجتها أو حلها من خالل آليات الشكاوى الرسمية
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الفئة )اجتماعية(: المجتمع 

المجتمعات المحلية 

G4-DMA .نعم، ص 10831أسباب األهمية النسبية وآثارها

G4-SO1 .نعم، ص 11531 إلى 129نسبة العمليات المنفذة بمشاركة المجتمع المحلي وعمليات تقييم األثر وبرامج التنمية

G4-SO2 .نعم، ص 11531 إلى 129العمليات التي لها آثار سلبية كبيرة فعلية أو محتملة على المجتمعات المحلية

مكافحة الفساد 

G4-DMA  .نعم، ص 4431أسباب األهمية النسبية وآثارها

G4-SO3 .نعم، ص 4431 و 45عدد ونسبة العمليات التي تم تقييمها بخصوص المخاطر المتعلقة بالفساد والمخاطر الكبيرة المحددة

G4-SO4 .نعم، ص 4431 و 45التواصل والتدريب على سياسات وإجراءات مكافحة الفساد

G4-SO5.نعم، ص 31لم يتم اإلفصاححاالت الفساد المؤكدة واإلجراءات المتخذة بصددها

الفئة )اجتماعية(: المسؤولية عن المنتجات  

صحة المتعاملين وسالمتهم 

G4-DMA  .نعم، ص 9031أسباب األهمية النسبية وآثارها

G4-PR1.نعم، ص 9031 إلى 93نسبة فئات المنتجات والخدمات المهمة التي تم تقييم آثار الصحة والسالمة المتعلقة بها لغايات التحسين

G4-PR2
العدد اإلجمالي لحاالت عدم االمتثال لألنظمة والمدونات الطوعية المتعلقة بآثار الصحة والسالمة للمنتجات 

والخدمات خالل دورة حياتها من حيث النوع والنتائج. 
نعم، ص 31لم يتم اإلفصاح

المنتجات والخدمات ووضع الملصقات 

G4-DMA  .نعم، ص 9031أسباب األهمية النسبية وآثارها

G4-PR3

المعلومات المتعلقة بنوع المنتجات والخدمات المطلوبة وفقًا إلجراءات المؤسسة الخاصة بمعلومات الخدمات 

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

المعلومات. 

نعم، ص 9031 إلى 93

G4-PR4
العدد اإلجمالي لحاالت عدم االمتثال لألنظمة والمدونات الطوعية المتعلقة بالمنتجات والخدمات ووضع البطاقات 

على المنتج من حيث النوع والنتائج.
نعم، ص 31لم يتم اإلفصاح

G4-PR5.نعم، ص 9331نتائج عمليات الدراسة حول رضا المتعاملين

خصوصية المتعاملين 

G4-DMA.نعم، ص 9031أسباب األهمية النسبية وآثارها

G4-PR8.نعم، ص 31لم يتم اإلفصاحإجمالي عدد الشكاوى الموثقة بخصوص انتهاكات خصوصية المتعاملين وحاالت فقدان بياناتهم
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