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كلمـــــــــــــــة
رئيس مجلس اإلدارة

معالي المهندس

حسين بن إبراهيم الحمادي
وزير التربية والتعليم
رئيس جملس إدارة مواصالت اإلمارات

تقوم مواصالت اإلمارات ومنذ تأسيسها عام  1981بدور حيوي يف تعزيز وتطوير خدمات النقل
والتأجري وما يرتبط بذلك من خدمات فنية ومساندة ،باعتبارها أداة مهمة يف تعزيز النهضة
احلضارية واالقتصادية الشاملة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وترسيخ مكانتها الرائدة على
اخلريطة العاملية يف قطاع املواصالت بفضل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه اهلل -وأخيه صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس جملس الوزراء حاكم دبي –رعاه اهلل -وإخوانهما حكام اإلمارات.
عام  2016يشكل حمطة جناح جديدة تضاف إىل سلسلة حمطات النجاح واإلجناز يف مسرية
املؤسسة نحو حتقيق رؤية اإلمارات  2021وتلبية متطلبات النمو االقتصادي وفق معايري االبتكار
واالستدامة واجلودة.
ويف هذا اإلطار ،توفر اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة للفرتة  2021-2017ومبا تتضمنه من رؤية
واضحة وأهداف طويلة املدى بعدًا إضافيًا ملقومات النجاح وتعزيز اإلجنازات املالية واملؤسسية
واجملتمعية ،حيث ال تكمن أهميتها يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية للمؤسسة فحسب ،بل هي
تواكب االحتياجات املستقبلية اخملتلفة يف الدولة خالل السنوات القادمة.
ولقد متكن فريق عمل مواصالت اإلمارات خالل  2016مدعومًا مبجلس اإلدارة واللجان التابعة
واإلدارة التنفيذية من مواصلة حتقيق النتائج املالية اإليجابية من حيث اإليرادات واألرباح والنتائج
املؤسسية على صعيد السالمة واالستدامة واملوارد البشرية وخدمة املتعاملني ،بالتوازي مع
تطوير وتعزيز خدماتها القائمة وجتربة الفرص واإلمكانيات التي يزخر بها قطاع النقل واملواصالت
يف الدولة.
وقد أحرزت املؤسسة تقدمًا نوعيًا يف الرتكيز على الكفاءة التشغيلية لعملياتها داخل الدولة
وخارجها ،وتكريس اجلهود خلدمة البيئة واجملتمع وخلق بيئة عمل حمفزة ومبتكرة.
ويف الوقت الذي نواصل فيه مسارنا االسرتاتيجي يف حتقيق مستويات جديدة من النمو ومن
خالل تنويع حجم األعمال وتعزيز احلصة السوقية وتطوير امليزة التنافسية للمؤسسة وسط
التطورات املتسارعة والتحديات التي تشهدها خدمات النقل يف الدولة ،فإن تركيزنا مستمر يف
توفري منظومة خدمات مواصالت ذكية ومستدامة ومستندة على أفضل املعايري واملمارسات
العاملية ،وبناء عالقات وشركات ذات قيمة حقيقية ومضافة لصالح االقتصاد الوطني وأفراد
اجملتمع ،ودون إغفال مبادئنا الثابتة يف جماالت احلوكمة والتدقيق وإدارة اخملاطر.

كلمـــــــــــــــة
المـديـــر العـــــــام

التفوق على التحديات!

سعادة محمد عبد اهلل الجرمن
المدير العام  -مواصالت اإلمارات

يسعدين أن أسطر لكم هذه الكلمات يف مستهل صفحات التقرير
السنوي ملواصالت اإلمارات لعام  2016والذي نتناول فيه ثمرة
جهود أعمالنا وأنشطتنا يف قطاع النقل والتأجري واخلدمات
الفنية كــمــا نــقــف عــلــى أه ــم حمــطــات الــنــجــاح واإلجنــــاز على
الصعيدين االسرتاتيجي والتشغيلي ،والنتائج املالية عن العام
.2016
يف العام املــاضــي ،رفعنا شعار التحدي يف جميع أعمالنا
وأنشطتها بحيث نتجاوز جميع ما قد يعيق طموحاتنا وتطلعاتنا
ومبادراتنا اخملتلفة من حتديات وصعوبات وصـ ً
ـوال لتحقيق
أهدافنا االسرتاتيجية على صعيد تطوير العمليات واخلدمات
وحتسني القدرة التنافسية وتعزيز ممارسات السالمة واالستدامة
واجلودة والكفاءة والشفافية.
ومع إسدال الستار على آخر يوم يف عام  2016تكون املؤسسة قد
أنهت بنجاح خطتيها االسرتاتيجية واالستثمارية ،2016-2014
حيث مت حتقيق مــؤشــرات األه ــداف االسرتاتيجية بنسبة ،%98
لننتقل بعدها وللمرة األوىل إىل مرحلة جديدة من التخطيط
االسرتاتيجي من خالل اخلطة االسرتاتيجية اخلمسية األوىل
يف تاريخ املؤسسة للفرتة  2021-2017حرصًا منها على حتقيق
االنسجام والتناغم مــع اخلطط االسرتاتيجية حلكومة دولــة
اإلمــارات ومبا يتوافق مع رؤية  2021ومبا يسهم أيضًا يف تعزيز
االستجابة لالستحقاقات واألهداف التنموية يف الدولة.
وعليه ،ومع مراعاة أهــداف تنمية األعمال القائمة حاليًا فقد
اعتمدنا لتنفيذ خطة  2021-2017على عــدد مــن الركائز
االسرتاتيجية منها تعزيز اجلانب االستثماري وتوسيع احلصة
السوقية وتعزيز العالمة التجارية للمؤسسة من خــال رصد

الــفــرص الكامنة والــواعــدة يف ســوق العمل حمليًا وخارجيًا،
وهذه الركائز مبثابة أدوات اسرتاتيجية مساندة تهدف إىل ضمان
جاهزية املؤسسة واستعدادها للمستقبل والتعامل اإليجابي
مع متغريات ومستجدات قطاع النقل واملواصالت داخل الدولة
وخارجها.
شهد عام  2016صدور قرار جملس الوزراء املوقر رقم ( 31/6و)
بشأن إعادة تشكيل جملس إدارة مواصالت اإلمارات برئاسة معايل
حسني بن إبراهيم احلمادي وزير الرتبية والتعليم وعضوية نخبة
من الكفاءات الوطنية الشابة ذات اخلــرة الطويلة والواسعة،
والتي أسهمت من خالل اجمللس واللجان التابعة له يف توجيه
وتعزيز اجلهود االستثمارية وأنشطة األعمال يف املؤسسة نحو
املزيد من النجاح والتمكني يف سوق العمل ،وحتقيق االستجابة
املثلى لتطور العمليات الرئيسية ومنو حجم وحدات األعمال
وتزايد االستثمارات ولضمان الكفاءة القصوى يف األداء.
ويتبني من خالل إطاللة سريعة على املعامل واحملطات الرئيسية
للنتائج واإلجنــازات املتحققة يف  2016أن املؤسسة واصلت
جناحاتها املستهدفة يف حتقيق النمو املايل والتشغيلي يف
معظم األنشطة واألعمال القائمة.
فعلى صعيد النتائج املالية ،ارتفعت إيرادات مواصالت اإلمارات
إىل  2.395مليار درهم وبنسبة منو بلغت  ،%10.6بينما ارتفع
صايف األرباح أيضًا إىل  182.4مليون درهم ،وبنسبة منو %25
عن  ،2015فيما سجلت املؤسسة  %61نسبة للعائد على رأس
املال ،و 3.019مليار درهم إلجمايل أصولها.
وأما على صعيد العمليات التشغيلية ،فتوفر املؤسسة حاليًا
منظومة متكاملة من اخلدمات النوعية يف جمال النقل والتأجري

واخلدمات الفنية منها  40خدمة رئيسية و 35خدمة فرعية،
وقد ارتفعت قاعدة عمالء املؤسسة بنسبة  %10.5مقارنة مع
ً
متعامال
نهاية العام  2015ليصل عدد املتعاملني إىل 1,360
(من غري األفراد) يتلقون هذه اخلدمات املتنوعة ،منهم  73شريكًا
ً
ً
متعامال رئيسيًا
متعامال اسرتاتيجيًا و239
اسرتاتيجيًا و176
باإلضافة إىل طيف واسع من املتعاملني األساسيني والفرعيني،
حيث يــتــوزع العمالء على جهات حكومية احتــاديــة وحملية
تتضمن وزارات ومؤسسات ودوائــر وهيئات خمتلفة ،باإلضافة
إىل جمموعة من كربيات الشركات الوطنية العاملة يف قطاعات
ً
فضال عن العديد من شركات
النفط والغاز والصناعة واالتصاالت،
ومؤسسات القطاع اخلاص واألفراد.
وشهد العام املاضي تنظيم  13زيــارة تسويقية رئيسية لفريق
العالقات االسرتاتيجية إىل اجلهات واملؤسسات الكربى من
القطاعني احلكومي واخلاص يف الدولة ،إضافة إىل  56زيارة
ً
فضال عن 2,522
تسويقية تعريفية و 17زيارة مقارنة مرجعية
زيارة لفرق ومراكز األعمال.
كما دخلت املؤسسة يف  4شــراكــات اسرتاتيجية جــديــدة مع
جهات ومؤسسات حكومية وخاصة خالل العام املنصرم ،مما
يساعدنا على إدارة دفــة اهتمامنا نحو احلــفــاظ على قيمة
أعمالنا وأنشطتنا ،كما أحــرزت املؤسسة تقدمًا ملموسًا يف
جهودها املنفذة لالطالع على أفضل التجارب واملمارسات
العاملية يف جمال النقل واخلدمات الفنية وما يرتبط بهما حيث
مت إجراء  24مشاركة يف مؤمترات حملية ودولية وإجراء زيارات
فنية خارجية إىل عدد من الدول ،ومنها األردن ومصر والواليات
املتحدة األمريكية وأملانيا وفرنسا وإيطاليا والصني وماليزيا

وكوريا اجلنوبية ،والهند.
ويف سياق متصل ،ارتفعت قاعدة موردي السلع واخلدمات إىل
املؤسسة إىل  573موردًا حمليًا و 13موردًا خارجيًا ،حيث بلغ
إجمايل املشرتيات املنفذة خالل العام املاضي  640مليون
درهم.
وعلى صعيد مواقع العمل فقد واصلت املؤسسة جــــهودها
التطويرية لبنيتها التحتية مع االلــــتزام باملـــعايري الـــــدولية
واحمللية يف أعمال التوسعة واإلنشاء والتطوير ملبانيـــــها
اإلداريــة والفنية والتشغيلية ،حيث مت إجناز  6مشاريع إنشائية
جديدة يف مواقع عمل تابعة للمؤســــسة وبتكلفة إجمالية
تصل إىل  56مليون درهم ،ومتتلك املؤسسة حاليًا  42موقعًا
خمتلفًا يف الدولة وهو ما يكسب عملياتها التـــــــشغيلية املرونة
املطلوبة يف تلبية احتياجات املتعاملني.
وقــد متكنت الــدوائــر االستثمارية يف املؤسسة مبــا فيها من
وحدات ومراكز لألعمال من توقيع  101عقدًا جديدًا خالل عام
 2016وبقيمة  457مليون درهــم ،إضافة إىل جتديد  50عقدًا
ً
فضال عن الفوز بـ 47مناقصة مت التقدمي عليها
مع العمالء،
وبقيمة  200مليون درهم ،األمر الذي يعكس القدرة التنافسية
واالستثمارية التي تتمتع بها املؤسسة وثقة واعتمادية العمالء
بباقة اخلدمات املقدمة.
وبلغ إجمايل أسطول املؤسسة  22,069مركبة وحافلة منها
 5,522حافلة مدرسية .ويف قطاع خدمات النقل املدرسي،
قامت املؤسسة خالل العام الدراسي املاضي 2016/2015
بنقل  236,637طالبًا وطالبة يوميًا إىل  665مدرسة حكومية
و 58مدرسة خاصة ،وقطعت من خاللها احلافالت  71مليون

كيلومرتًا ،واستوعبت هذه احلافالت  287ألف مقعد .يف حني بلغ
عدد سائقي النقل املدرسي  5,336سائقًا ،وأشرف على عمليات
النقل املدرسي  5,509مشرف نقل وسالمة.
ويف اململكة العربية السعودية ،واصلت الشركة السعودية
اإلماراتية للنقل املتكامل «سيتكو» جناحاتها يف جمال خدمات
النقل املدرسي ،حيث قامت بنقل  200ألف طالب وطالبة إىل
 1,971مدرسة ومــن خــال  2,538حافلة وبواسطة 2,578
سائقًا ،ومــن املستهدف التوسع يف املناطق التي ستشملها
خدمات الشركة خالل العام الدراسي املقبل.
وبنهاية عام  ،2016بلغ العدد اإلجمايل ملوظفي املؤسسة
 21,647موظفًا ومــوظــفــة ،منهم  3,759موظفًا وموظفة
التحقوا باملؤسسة خالل العام املنصرم.
ومن ضمن كواردنا الوظيفية الفنية بلغ عدد الفنيني العاملني يف
الورش ومراكز اخلدمة الفنية  2,418فنيًا.
وألننا نــدرك يف مــواصــات اإلم ــارات بــأن ثروتنا األعظم تتمثل
يف موظفينا ،وأن تزويدهم بأحدث دراية معرفية ووظيفية هو
أمر فائق األهمية لتحقيق النجاح على الصعيدين املؤسسي
والوظيفي واملهني يف خمتلف مواقع العمل ويف خمتلف
االختصاصات واجلوانب اإلدارية ،ففي  2016مت تنظيم 3,843
برناجمًا تدريبيًا للسائقني واملشرفني يف قطاع النقل املدرسي،
وبواقع  67,969ساعة تدريبية .ويف جمال احلوكمة ،شارك 53
موظفًا وموظفة يف  11برناجمًا تدريبيًا وبإجمايل  1,027ساعة
تدريبية.
وإىل جانب مركز مواصالت اإلمارات للتدريب ،فقد مت تعزيز جهود

املؤسسة يف جمال التدريب املتخصص من خالل افتتاح معهد
مواصالت اإلمارات للسياقة يف  2016مبنطقة ورسان  ،3ويقدم
خدمات التعليم على قيادة املركبات بكافة أنواعها.
وواصلت املؤسسة جهودها يف جمال املسؤولية اجملتمعية،
حيث شهد عام  2016توفري  149حافلة خمصصة لالستخدام
مــن قــبــل ذوي االحــتــيــاجــات اخل ــاص ــة ،و 100حــافــلــة للنقل
اجملتمعي لألنشطة والفعاليات اخملتلفة ،إضافة إىل 1,000
حافلة لإلعالنات اجملتمعية ،كما مت إعــداد وتوزيع  226ألف
إصدار توعوي و 30ألف هدية توعوية للطلبة ،وتنظيم  17مبادرة
وفعالية خلدمة اجملتمع ،وانضم  766متطوعًا من موظفي
وموظفات املؤسسة إىل  28برناجمًا تطوعيًا على مستوى
الدولة .فيما ارتفع عدد املشاركني يف جائزة مواصالت اإلمارات
للسالمة والرتبية املــروريــة إىل  1,231مشاركًا مقابل 1,003
مشاركني يف .2015
وعلى صعيد اجلوائز والشهادات فقد حازت املؤسسة على 6
جوائز حملية ودولية خمتلفة توزعت يف ريادة األعمال واألفكار
اإلبداعية واملسؤولية اجملتمعية والنقل املستدام.
وكما بدأنا عــام  2016بــروح التحدي نحو حتـــــقيق األهــداف
والتطــلعات االستــراتيجية وأنهــيناه بالنجاح يف هذه املهمة،
فقد عاهدنا أنفسنا على أن نتـــــفوق على أنفـــــسنا يف هذا
النجاح يف عام  2017نــــحو جناحات أكرب وإجنازات أوسع.

واهلل املوفق
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باب  1نحو نهج استراتيجي جديد

خطوات رائدة نحو آفاق واعدة

مراكز األعمال ..ريادة تفوق التوقعات
الدائرة

المركز
مركز المواصالت
المدرسية الحكومية

عــام ًا

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

مركز المواصالت

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

المدرسية الخاصة

عبر فروع المؤسسة التسعة المنتشرة في جميع أنحاء الدولة.
يُعنى بتقديم خدمات مختلفة للمدراس الحكومية والخاصة ،ويشمل ذلك توفير مشرفي النقل

مركز خدمات المدارس

والسالمة المؤهلين لمرافقة الطلبة المنقولين في الحافالت المدرسية ،باإلضافة إلى المساعدين
اإلداريين ،وإدارة الكادر الوظيفي المشرف على تقديم خدمات المقاصف المدرسية.

النقل المدرسي

يقدم خدمات التسويق والترويج داخلي ًا للمراكز المختلفة ،وخارجي ًا للمتعاملين من القطاعين الحكومي
مركز الخدمات اإلعالنية

والخاص ،وذلك عبر اإلعالنات التجارية على أسطول الحافالت المدرسية والتجارية وحافالت الجامعات،
وواجهات المنشآت والمباني التابعة للمؤسسة ،ويمارس أنشطته في كافة مناطق الدولة ،كما يقدم
مساحات مجانية لإلعالنات المجتمعية.

لمحة عامة
أكملت “مواصالت اإلمارات”  35عامًا من عمرها منذ تأسيسها مبوجب
القانون االحتــادي رقم  17لسنة 1981م ،و”مــواصــات اإلم ــارات” هو
االسم التجاري اخملتصر لـ “مؤسسة اإلمارات العامة للنقل واخلدمات”،
وهي مؤسسة حكومية احتادية ،مستقلة ماليًا وإداريــا ً،أنشئت بهدف
القيام مبهام التنظيم واإلدارة واإلشــراف على خدمات النقل والصيانة
وما يرتبط بهما لصالح مؤسسات القطاع احلكومي االحتادي واحمللي
والقطاع اخلاص ،وتندرج حاليًا حتت مظلة جهاز اإلمارات لالستثمار.
حققت مواصالت اإلمارات طوال السنوات املاضية قفزات كبرية ونوعية
على جميع األصــعــدة ،إذ بــدأت أعمالها يف جمــال النقل املدرسي
احلكومي ،قبل أن تتجه نحو تنويع عملياتها التشغيلية وحتسني
خدماتها املقدمة خملتلف فئات املتعاملني ،حتى بلغت موقعها
الريادي املتميز على املستوى الوطني ،فإىل جانب أدوارها املعروفة
يف جمال املواصالت املدرسية؛ امتدت خدماتها لتشمل تقدمي خدمات

النقل وتأجري املركبات املتنوعة للقطاعني احلكومي واخلاص ،إضاف ًة
إىل الصيانة الفنية بأنواعها ال سيما السريعة منها ،وكذلك الصيانة
الدورية للمركبات الثقيلة ،عالو ًة على اخلدمات اللوجستية وغريها من
اخلدمات التشغيلية واألعمال ذات العالقة ،ما م ّكنها من تقدمي خيارات
شاملة وخدمات متنوعة ناهزت  40خدمة رئيسية و 35خدمة فرعية،
ً
متعامال
واستقطبت طيفًا عريضًا من املتعاملني بلغ عددهم 1,360
من القطاعني احلكومي واخلاص من غري األفراد.
لــدى املؤسسة حاليًا  21,647موظفًا ومــوظــفــة ،وأســطـ ً
ـوال يناهز
 22,069مركبة متنوعة ،إضافة إىل شبكة من مواقع العمل تبدأ من
املقر الرئيسي يف دبي (منطقة أم الرمول) و 41موقعًا منتشرًا يف
جميع أنحاء الدولة ،وفق انتشار جغرايف متنوع على إماراتها السبع
مبستوى يضمن
خلدمة متعاملي مواصالت اإلمارات وتلبية احتياجاتهم
ً
حتقيق سعادتهم.

الدائرة

المركز
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 بدون سائقين.

مركز أبوظبي

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

للنقل والتأجير

األمد للعديد من المؤسسات وكبريات الشركات في جميع مناطق إمارة أبوظبي.

مركز اإلمارات

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

للنقل والتأجير

الشركات في دبي والشارقة وعجمان والمنطقة الوسطى.

مركز رأس الخيمة
النقل والتأجير

التفاصيل

للنقل والتأجير
مركز الساحل الشرقي
للنقل والتأجير

يعمل على تقديم مجموعة من الخدمات المتنوعة في قطاع النقل والتأجير بإمارة رأس الخيمة.
يقدم مجموعة من الخدمات المتنوعة في قطاع النقل والتأجير في منطقة الساحل الشرقي بما في ذلك
المنطقة الشرقية من إمارة الشارقة.
يُعنى بإدارة وتشغيل مركبات األجرة وتوفير خدمات المواصالت السياحية وتأجير السيارات ،وتتبع لهذا

مركز سيارات اإلمارات

المركز ثالث وحدات هي :وحدة ليموزين اإلمارات ( )www.emirateslimo.aeالتي تقدم خدمات النقل
بالمركبات الفارهة في كافة أنحاء دولة اإلمارات (والخدمة متاحة أيض ًا عبر الموقع اإللكتروني للمركز
ً
عالوة على التطبيق الذكي) ،ووحدة خدمات تأجير السيارات ،ووحدة خدمات تاكسي مطار أبوظبي.
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الدائرة

خطوات رائدة نحو آفاق واعدة

المركز
مركز أبوظبي للخدمات
الفنية
مركز اإلمارات للخدمات
الفنية
مركز االتحاد لتحويل
المركبات للعمل بالغاز
الطبيعي
مركز الفحص الفني

التفاصيل
يتولى توفير الخدمات الفنية ال سيما صيانة وإصالح المركبات وإدارة الورش الفنية وكافة الخدمات
المساندة األخرى للمتعاملين في إمارة أبوظبي والمناطق التابعة لها.
يُعنى بتقديم الخدمات الفنية واإلصالح ال سيما الصيانة الدورية في كل من إمارة دبي ،والشارقة ،وعجمان

االسم

والمنطقة الوسطى.
مركز فني متخصص في مجال تحويل المركبات للعمل بنظام الغاز الطبيعي ،باإلضافة إلى تقديم
الخدمات الفنية المرتبطة بصيانة وإصالح المركبات المحوّ لة إلى نظام الوقود المزدوج.
يقدم خدمات الفحص الفني للمركبات الثقيلة في كل من إمارة أبوظبي ومدينة العين والمنطقة
الغربية.
يُعنى بتنظيم وإدارة المزادات والخدمات المتعلقة ببيع المركبات المستعملة التابعة للمؤسسة

الخدمات الفنية

مركز الوطنية للمزادات

الشركات التابعة تكمل رسالتنا
سبيد ترانس

شركة اإلمارات النموذجية لصيانة
المباني

وكذلك مركبات المؤسسات أو الجهات الحكومية والخاصة ،ويعقد المركز مزاداته في كل من إمارة
أبوظبي والشارقة ،باإلضافة إلى إتاحتها إلكتروني ًا لعموم المتعاملين عبر الموقع اإللكتروني وخدمة

شركة اإلمارات إلدارة المرافق

التطبيق الذكي.www.alwataneya.ae :
وحدة رأس الخيمة
للخدمات الفنية
وحدة الساحل الشرقي
للخدمات الفنية
الوحدات الفنية
التخصصية

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

الخفيفة في إمارة رأس الخيمة.

مؤسسة مملوكة مناصفة بين مواصالت اإلمارات ومؤسسة عجمان للمواصالت العامة ،وتتولى إدارة وتشغيل
مركبات األجرة ،باإلضافة إلى تأجير السيارات والحافالت في إمارة عجمان.

مشروع مشترك بين مواصالت اإلمارات ومجموعة الغرير ،وتعنى الشركة بتقديم الخدمات المرتبطة بإدارة
المرافق كالنظافة والصيانة والخدمات المعاونة األخرى.

ثمرة تحالف متميز بين المؤسسة وشركة اتصاالت إلدارة المرافق (إحدى الشركات التابعة لمؤسسة “اتصاالت”)،
وهي شركة متخصصة في تقديم خدمات المرافق.

شركة مملوكة مناصفة بين مواصالت اإلمارات ومؤسسة الفجيرة للمواصالت ،وتتولى إدارة وتشغيل مركبات
األجرة ،وتوفير وتأجير السيارات والحافالت في إمارة الفجيرة.

وحدة متخصصة ُتعنى بتقديم حزمة منوعة من أعمال الصيانة الدورية وإصالح الحافالت والمركبات
مشروع مشترك مع شركة الفرسان في أبوظبي ،ومتخصصة في مجال حلول وأنظمة التكنولوجيا المرتبطة

الخفيفة في إمارة الفجيرة ومنطقة الساحل الشرقي.
وتشمل عدداً من الوحدات التي تقدم خدمات فنيّة تخصصية نوعية ،كوحدة المساعدة على الطريق

شركة اإلمارات لحلول تكنولوجيا النقل

ً
إضافة إلى ما تم استحداثه خالل عام  2016كوحدة اإلمارات
والغسل الجاف وتجديد اإلطارات وغيرها،
لصيانة السيارات الفارهة ،ووحدة الخدمة الذكية لتبديل اإلطارات..

المتكامل (سيتكو)

المركز

ُ
حيث توفر خدماتها لمجموعة واسعة من المتعاملين ،وتقدم خدمات أنظمة التتبع
بخدمات النقل والمواصالت،
إلدارة النقل البري ،وتطبيقات نظام المرور الذكي ،وأنظمة إدارة التعرفة والمسارات المرورية ،ونظم المراقبة
والتعقب عن بعد.

الشركة السعودية اإلماراتية للنقل

الدائرة

التفاصيل

أنشئت بالشراكة مع شركة سابتكو السعودية للنقل الجماعي ،حيث تقدم خدماتها في المملكة العربية
السعودية ،وينحصر نشاطها الرئيسي في مجال المواصالت المدرسية والخدمات ذات الصلة.

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

مركز مواصالت اإلمارات
للخدمات اللوجستية

للمنتجات ،السيما خدمة تأجير شاحنات نقل البضائع ،بما في ذلك شاحنات النقل المبرد ،والنقل البترولي
حيث يقوم بإدارة وتشغيل وصيانة صهاريج نقل الكبريت السائل ،وصهاريج البترول ،ومختلف خدمات
نقل النفط والغاز للشركات الحكومية والخاصة.

مركز مواصالت اإلمارات
الخدمات

لتعليم القيادة

اللوجستية
مركز صف السيارات
وتأجير الدراجات النارية
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تقديم خدمات تعليم قيادة المركبات الخفيفة والشاحنات الثقيلة والحافالت ،باإلضافة إلى خدمات
التدريب المتخصص للسائقين ومشرفي النقل والسالمة ،المقدمة من قبل مركز مواصالت اإلمارات
للتدريب الذي تم إطالقه منتصف عام  2015وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة.
يقدم خدمات تأجير الدراجات النارية والسيارات الكهربائية ( ،)Golf Cartلصالح عدد من المتعاملين
في القطاعين الحكومي والخاص ،إضافة إلى خدمة صف السيارات لقطاع الفنادق والضيافة والمؤسسات
السياحية.

ترسيخ احلضور اخلارجي:

ً
استكماال للخطة االستثمارية 2016-2014؛ عززت الشركة السعودية
نش َئت بالشراكة مع الشركة
اإلماراتية للنقل املتكامل (سيتكو) -والتي أُ ِ
السعودية للنقل اجلماعي”سابتكو” -من حضورها يف اململكة العربية
السعودية ،السيما بعد أن ح ّلت يف املرتبة الثانية بني أكرب مشغلي النقل
املدرسي يف اململكة يف العام الثاين فقط من عمرها ،وهي اآلن تنقل
طالب وطالبة إىل  1971مدرسة ومركزًا لتحقيظ القرآن يف
 200ألف
ٍ
اململكة من خالل  2,538حافلة مدرسية يقودها  2,578سائقًا.
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منظومة خدماتنا ..التنوع والشمولية

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

اخلدمات الفنية
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.
الفحص الفني.
الغسل اجلاف.

20
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خدمات النقل املدرسي
النقل املدرسي احلكومي.
النقل املدرسي اخلاص.
خدمات اإلشــراف يف احلافلة املدرسية ،وخدمات اإلشــراف على
املقاصف املدرسية.
اإلعالنات على احلافالت واملنشآت واملباين.

اخلدمات اللوجستية

خدمات لوجستية.
نقل لوجستي.
نقل م ّربد.
نقل مواد خطرة.
نقل برتويل.
تعليم قيادة املركبات.
التدريب املتخصص للسائقني ومشريف ومشرفات النقل املدرسي.
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الخدمات الفرعية

خدمات تلبيس اإلطارات
خدمات اإلطارات وإصالحها.
تلبيس اإلطارات.
فحص األسطول.
فحص وتقييم حالة إطارات األسطول.

الفحص اإللكرتوين وحتديد األعطال.
تصليح األعطال الكهربائية وامليكانيكية.
صيانة مكيفات املركبات.
الصيانة الوقائية.
استبدال وإصالح اإلطارات.
فحص وتبديل املكابح والزيت وحف وخراطة أقراص وأسطوانات الفرامل.
غسيل املركبات.
تلميع املركبات.
امليزان اإللكرتوين للمركبات.

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.

خدمات الغسل اجلاف

املساعدة على الطريق

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

22
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خدمات الصيانة السريعة (بروفكس)

توفري خدمات الغسيل اخلارجي والتلميع جلميع أنواع املركبات
بتقنية النانو والتقنية احلديثة للتلميع ،توفري حماية طويلة األمد لطالء
املركبات ،وجتنب حدوث األكسدة.

خدمات الشركات املستقلة
مركبات األجرة.
إدارة املرافق.
احلراسة واألمن.
خدمات تكنولوجيا النقل.
النقل املدرسي.
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خطوات رائدة نحو آفاق واعدة

الرؤية:
التميز والريادة يف املواصالت واخلدمات املستدامة.

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

القيم المؤسسية:
السالمة :نلتزم باحملافظة على األرواح واملمتلكات والبيئة باتخاذ االحتياطات
الوقائية ملنع احلوادث والتلوث واألضرار املادية والبشرية.
راق من اخلدمة التي تضمن
العناية :نعمل مبصداقية للوصول إىل مستوى ٍ
راحة املتعاملني والشركاء واملوظفني وجعلها يف قمة هرم األولويات التي
تغلف منظومة اخلدمات املقدمة.
اإلب ــداع :نلتزم بتهيئة املناخ االيجابي الستثمار
الـ ــقـ ــدرات واالس ــت ــع ــدادات

24
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واخلــصــائــص الشخصية للفئات املعنية مــن داخ ــل وخ ــارج املــؤســســة مبا
يساعدهم على حتويل أفكارهم إىل نتائج ملموسة تدعم رؤية املؤسسة يف
توفري بيئة مستدامة وبنية حتتية متكاملة.
املشاركة :نلتزم بتعميق ثقافة اإلدارة باملشاركة يف التعامل بني
موظفي املؤسسة والشركاء االسرتاتيجيني وكافة الفئات املعنية
وحتقيق قيمة مضافة لنتائج العمل واخلدمات املقدمة.
التميز :نحرص على تقدمي خدمات تفوق توقعات املتعاملني وتنسجم
مع أفضل املمارسات ومعايري التميز واجلودة العاملية وحتقق بالوقت
نفسه حسن االستثمار للموارد البشرية العاملة.
الشفافية :نلتزم بتطبيق مبادئ احلوكمة املؤسسية والــوضــوح يف
السلوك واملعلومات والقرارات املعلنة بوسائل االتصال والتواصل داخل
وخارج املؤسسة.
املسؤولية :ترتكز خدماتنا وقراراتنا على الرقابة الذاتية وطرح املبادرات
اجملتمعية وضمان حماية حقوق خمتلف األطــراف املعنية وتعزيز
ممارسات التنمية اخلضراء مع ضمان حتقيق مستويات من الربحية
املالية التي تضمن استدامة التطوير ملنظومة
خدمات املؤسسة.

األهداف االستراتيجية

()2016 - 2014
تطوير عمليات وخدمات املواصالت واألنشطة
اللوجستية والــفــنــيــة بــربــحــيــة وتــقــنــيــة تفي
بتوقعات املتعاملني.
حتسني قدرة املؤسسة التنافسية يف تسويق
واستثمار منظومة املــواصــات واخلــدمــات
الفنية التكاملية التي تعزز املركز املايل.
تــعــزيــز املــمــارســات املــتــوافــقــة مــع املعايري
الدولية واحمللية يف السالمة واحملافظة
على البيئة واجملتمع.
ضــمــان تــقــدمي كــافــة اخلــدمــات اإلداريــــة وفق
معايري اجلودة والكفاءة والشفافية.
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الهدف واإلطار

التحدي ..شعار ًا لعام 2016
اعــتــمــدت م ــواص ــات اإلمـــــارات
شعار “عــام التحدي” ليكون شعارًا
لــهــا خ ــال ع ــام  ،2016لتستحث من
خــال معانيه الهمم وتــقــود إىل حتقيق
املــســتــهــدفــات وبــلــوغ أعــلــى الــقــمــم ،ال سيما
مــع ختام اخلطة االسرتاتيجية ،2016-2014
ما يشكل تتويجًا للمنجزات احملققة طــوال اخلطة،
واستدراكًا لألهداف التي مل تتحقق بعد ،وتأكيدًا على روح
اإلرادة واإلجناز التي تتحلى بها طواقم العمل على املستويات
اإلدارية كافة.
ويتمثل التحدي يف رغبة اإلدارة العليا بتحقيق معدالت منو غري
مسبوقة يف األرباح وفقًا للخطة املالية  ،2016-2014بحيث تزيد بنحو
 %15عن األربــاح احملققة عــام  ،2015وذلــك عن طريق تطوير العمليات
واآلليات التي من شأنها تعزيز اإليرادات وبلوغ االستثمار األمثل للموارد املؤسسية.
وقد مت تعميم الشعار وإيضاح أبعاده ومعانية عرب القنوات املؤسسية الرسمية
جلميع العاملني يف املؤسسة ،ليكونوا شركاء فاعلني يف حتقيقه من خالل التحلي بروح
املسؤولية العالية والعمل مببدأ الفريق الواحد واإلعتزاز باإلجناز اجلماعي..

يشكل هــذا التقرير اإلص ــدار اخلامس من التقارير السنوية
الشاملة ملــواصــات اإلمــــارات ،وال ــذي يــرصــد أح ــدث وأهــم
اإلجنازات احملققة جلميع الوحدات التنظيمية باملؤسسة
إضافة إىل نتائج تقارير االستدامة ،والذي تسعى املؤسسة
مــن خالله إىل عــرض متكامل ودقــيــق لنتائج أعــمــال العام
املاضي منذ األول من يناير  2016ولغاية  31ديسمرب من
العام نفسه ،بحيث تشمل النتائج املالية والتشغيلية املقارنة
إضــافـ ًة إىل نتائج األنشطة واملــبــادرات املتصلة بجوانب
االستدامة واملسؤولية اجملتمعية مبا يف ذلك األثر البيئي
ألعمال املؤسسة بجميع وحداتها التنظيمية ومراكز األعمال
التابعة لها مبا يف ذلك اإلدارة العامة ،عالو ًة على الشركات
التابعة لها داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة وخارجها.
ويــغــطــي ه ــذا الــتــقــريــر  -الـ ــذي يــصــدر باللغتني العربية
واإلجنليزية ويشكل امتدادًا لإلصدارات السابقة ويتبنى النهج
نفسه -إىل تقدمي صورة دقيقة تو ّثق لنتائج أعمال املؤسسة
يف عامها اخلامس والثالثني ،والذي يشكل أيضًا العام الثالث
واألخــر يف خطتيها االسرتاتيجية واالستثمارية -2014

)الرقم المجاني( 8006006
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مستويات إدارية عدة يف مواصالت اإلمــارات ،بهدف التأكد من
دقة املعلومات الواردة فيه إضافة إىل عرضه على اخملتصني
يف “املبادرة العاملية إلعداد التقارير” يف أمسرتدام ،للتأكد
من تلبيته ملتطلبات اإلفصاح املعيارية املعتمدة من قبلهم
(مبا فيها اإلفصاحات القياسية العامة من  G4-17إىل G4-
 27واملثبتة يف منت التقرير عــاو ًة على إيــرادهــا يف فهرس
احملتويات يف نهاية التقرير).

()18-G4 & 17-G4

لالستفسار أو التعليق:

 ،2016ويعد التقرير جــزءًا من منظومة العمل املؤسسي
التي تتبناها مواصالت اإلمارات ،والتي تؤكد على قيم اجلودة
والتطوير املستمر وتبادل املعلومات والشفافية واإلفصاح إزاء
الفئات املعنية جميعها ،وقد اعتمدت املؤسسة يف إصداره
على حزمة املبادئ التوجيهية  G4التي أصدرتها “املبادرة
العاملية إلعداد التقارير”(  (�GRI Global Reporting Ini
 ،)tiativeوقد مت إدراج فهرس خاص مبؤشرات اإلبالغ املعيارية
(ملحق يف نهاية التقرير) ،يشمل أهم املواضيع املتضمنة فيه
مرتب ًة حسب املنهجية املتبعة.
ً
وعمال بالنهج املتبع أيضًا؛ فقد متت مراجعة التقرير من قبل

@EmiratesTrans
5757 Dubai, U.A.E.

info@et.ae

www.et.gov.ae
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الهيكل التنظيمي لمواصالت اإلمارات في نهاية عام 2016
تحديث الهيكل التنظيمي
مت إعــداد عدة دراســات داخلية من قبل اإلدارات املعنية بتطوير األعمال
واملــوارد البشرية ،واالطــاع على أفضل املمارسات العاملية؛ ومبوجبها
أجــرت مواصالت اإلمــارات جمموعة من التحديثات الالزمة على هيكلها
التنظيمي استجابة الحتياجات العمل ،وتلبي ًة ملقتضيات التوسع والتطوير،
السيما رفع الكفاءة وحتسني فعالية األداء ،وحتقيق أقصى عائد للموارد
البشرية واملادية التي تتوفر لدى املؤسسة ،حيث مت (وعرب  6قرارات ذات صلة
أصدرها املدير العام للمؤسسة) استحداث جلنة الرتشيحات واملكافآت
ووحدات تنظيمية مثل اخلدمة الذكية لتبديل اإلطــارات ،وحتديث هياكل
تنظيمية للوحدات اإلدارية كالشؤون املالية وإدارة التدقيق الداخلي ،وإدارة
املشرتيات والعقود ،ومراكز دائرة اخلدمات اللوجستية ،حيث مت دمج مركزي
النقل البرتويل واخلدمات للوجستية وحتويلهما إىل مركز واحد حتت اسم
“مركز مواصالت اإلمارات للخدمات اللوجستية”..
ومن شأن إعــادة الهيكلة اجلزئية هذه أن تسهم يف تطوير العمليات
الرئيسية للوحدات التنظيمية وتعزيز الدقة والرتكيز ودعم التخصصية
يف األنشطة من خالل إدارات مقسمة حسب األنشطة الرئيسية ،وتوزيع
األقــســام حسب األنشطة الفرعية؛ كما أنها تدعم املسار الوظيفي
ملوظفي تلك الوحدات من خالل استحداث عدد من الوظائف وخلق
فرص جلميع الفئات الوظيفية للتطور الوظيفي.
ومــن املــقــرر بعد اعتماد الهيكل التنظيمي اجلــديــد أن يتم تعديل
املسميات الوظيفية واألوص ــاف الوظيفية للمهام اجلــديــدة ،وإعــادة
إصدارها واعتمادها من اللجان املعنية ثم تعميمها داخليًا؛ كما يتم
إعداد أدلة العمل للوحدات التنظيمية املستحدثة ،وأدلة اإلجراءات وما
إىل ذلك ،لضمان سري العمل واإلجراءات وفق الهيكل اجلديد.
وميكن حصر األسباب العامة لتلك التغيريات باآلتي:
 االستجابة لتطور العمليات الرئيسية ،ومنو حجم وحــدات األعمالباملؤسسة وطبيعتها ،وتزايد األعمال واالستثمارات ،بهدف ضمان حتقيق
الكفاءة القصوى يف األداء.

-

-

اعتماد األنظمة احلديثة السيما نظام .ERP
دعم املسار الوظيفي ملوظفي املؤسسة من خالل استحداث
عــدد من الوظائف ،وخلق فــرص تطوير املسار الوظيفي جلميع
الفئات الوظيفية.
تفعيل تطبيقات احلوكمة وربطها بــأهــداف التدقيق الداخلي
املعتمدة ،وحتقيق أعلى املستويات الرقابية التخصصية.
تعزيز القدرات التسويقية وتنمية املبيعات واإليرادات املالية للمراكز
واإلدارات.
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اإلدارة التنفيذية

م .عبداهلل حممد الكندي
املدير التنفيذي
لدائرة تطوير األعمال

خطوات رائدة نحو آفاق واعدة

سعادة  /حممد عبد اهلل اجلرمن
املدير العام

السيد وليد سامل املهريي

املدير التنفيذي
لدائرة النقل والتأجري

االستراتيجيات
السيد خالد أحمد عبداهلل

السيد عبداهلل بن سويف الغفلي

السيدة فريال حممد توكل

م .عامر علي الهرمودي

السيدة حنان حممد صقر

السيد بدر حممود العطار
املدير التنفيذي
لدائرة اخلدمات اللوجستية

املدير التنفيذي
إلدارة الشؤون املالية

املدير التنفيذي
لدائرة اخلدمات املساندة

املدير التنفيذي
لدائرة اخلدمات املؤسسية

32

التقرير السنوي 2016 -

واألنظمة والسياسات

املدير التنفيذي
لدائرة املواصالت املدرسية

املدير التنفيذي
لدائرة اخلدمات الفنية
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خطوات رائدة نحو آفاق واعدة

تطوير منهج التخطيط االستراتيجي
مع انقضاء عام  2016تكون املؤسسة قد أكملت خطتيها االسرتاتيجية
واالستثمارية للسنوات  ،2016-2014والتي شكلت مرحلة نوعية
يف نهج التخطيط االسرتاتيجي املتبع ،وأسست للتغريات املقبلة

يف عملية إعــداد اخلطط القادمة ،وقد جنحت املؤسسة يف العام
املــاضــي يف بــلــوغ نسب اإلجن ــاز املطلوبة والــــواردة ضمن اخلطة
االسرتاتيجية وأهدافها الرئيسية األربعة ،حمقق ًة نسبة  %98يف األداء
العام لالسرتاتيجية لعام  ،2016كما هو مبني أدناه:

%98

نسبة

اإلنجاز

2016

2015

ً
ً
عمال بالنهج املتبع
واستكماال خلططها االسرتاتيجية السابقة ،وكذلك
يف إعــدادهــا اعتمادًا على إش ــراك الفئات املعنية اخملتلفة؛ فقد
اعتمدت املؤسسة منهجية جديدة تقضي بالتخطيط االسرتاتيجي
«اخلمسي» انــســجــامــً مــع اخلــطــط االســراتــيــجــيــة حلــكــومــة دولــة
اإلمــارات ومبا يتوافق مع رؤية  ،2021ومبا يسهم يف تعزيز االستجابة
لالستحقاقات واألهــداف التنموية على مستوى دولة اإلمــارات العربية
املتحدة بأسرها ،وتطوير أدوار املؤسسة وإسهاماتها على الصعد كافة.
وبنا ًء على ذلك؛ مت تشكيل جلنة عليا لبناء وتطوير اخلطة االسرتاتيجية
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ترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية

2014

للمؤسسة  ،2021-2017والتي عقدت ورش عمل يف إطــار املهام
اخلاصة بها ،إضافة إىل تشكيل فريق بناء وتطوير اخلطة االسرتاتيجية
والتي مت الرتكيز فيها على اجلانب االستثماري ،وتوسيع احلصة السوقية
وتعزيز العالمة التجارية للمؤسسة.
وعلى صعيد متصل باالسرتاتيجيات؛ فإن املؤسسة يف املراحل األخرية
من عملية التحديث الشامل لدليل التخطيط االسرتاتيجي ،مع الرتكيز
على أن تستجيب املؤشرات املستهدفة ألهداف اخلطة االسرتاتيجية
القادمة.

تؤمن مواصالت اإلمــارات بأن احلوكمة املؤسسية ليست واجبًا جتاه
اجملتمع والفئات املعنية وحسب وإمنا تشكل جزءًا ال يتجزأ من أسباب
التميز ومتطلبات الريادة ،لذلك عملت على امتداد مسريتها على تعزيز
سبل احلوكمة ،واتباع أفضل املمارسات العاملية واحمللية يف هذا
الشأن ،وقامت إثر ذلك بتبني قرار جملس الوزراء رقم  29لعام  2011يف
شأن نظام حوكمة جمالس اإلدارة يف الهيئات واملؤسسات والشركات
الربحية وغري الربحية اململوكة للحكومة االحتادية.
وقد تعزز حرص املؤسسة على هذا اجلانب عامًا بعد عام ،ال سيما
مع نقل تبعيتها إىل جهاز اإلم ــارات لالستثمار ،حيث اتخذت املزيد
من اخلطوات على خمتلف املستويات والعمليات ،لضمان الوفاء
مبتطلبات املرحلة اجلديدة ،ومن أهم ما مت على صعيد احلوكمة
خالل عام  2016إعادة تشكيل جملس اإلدارة من قبل جملس الوزراء
املوقر ،وقد جاء اجمللس اجلديد برئاسة معايل حسني بن إبراهيم
احلمادي وزيــر الرتبية والتعليم ،وضــم يف تشكيلته كـ ً
ـا من األعضاء
أصحاب السعادة والسادة عارف عبيد الدحيل املهريي ،والدكتور ناصر
سيف املنصوري ،وجمال سلطان الهاملي ،والدكتور فهد سيف هرهرة،
ومعتصم زكريا عودة ،واآلنسة حصة عبدالرزاق بالعومه ،وعبدالرحمن

راشد احلارب ،وجاسم صالح بوصيبع ،وقد عقد اجمللس اجلديد  3اجتماعات
منذ تشكيله وحتى نهاية عام .2016
كما تابعت اللجان املنبثقة والتابعة للمجلس عقد االجتماعات واللقاءات
الدورية مع خمتلف الفئات املعنية على مستوى القيادة االسرتاتيجية
والهادفة إىل املراجعة املستمرة لسياسات احلوكمة ومتابعة املهام
واملسؤوليات املوكلة خملتلف األطراف وشمل ذلك:
 اجتماعات اللجنة التنفيذية. اجتماعات جلنة التدقيق وإدارة اخملاطر. اجتماعات جلنة الرتشيحات واملكافآت.وشهد عــام  2016إصــدار سعادة املدير العام للمؤسسة  189قــرارًا
تنظيميًا خمتلفًا ،وهي قرارات تتناول خمتلف جماالت وإجراءات العمل،
ً
فضال عن الشؤون
مبا فيها احلوكمة وإدارة اخملاطر والتدقيق الداخلي
االسرتاتيجية ،كما تواصلت اجلهود التي تصب يف االجتاه نفسه على
صعيد بقية اللجان وفرق العمل يف املؤسسة ال سيما فريق العالقات
االسرتاتيجية برئاسة مدير عام املؤسسة وعضوية املدراء التنفيذيني
للدوائر ،والذي واصل اللقاءات الدورية مع الشركاء االسرتاتيجيني ،عالو ًة
على متابعة سري العمل مبختلف مشروعات وأنشطة املؤسسة.
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خطوات رائدة نحو آفاق واعدة

التوعية والنشر لتعزيز الحوكمة
تشكل جهود التوعية يف مــواصــات اإلم ــارات امــتــدادًا جلهودها يف
جماالت احلوكمة وإدارة اخملاطر والشفافية ومكافحة الفساد ووفا ًء
اللتزاماتها جتاه البيئتني الداخلية واخلارجية ،وتتم هذه املهمة على
نحو رئيسي من خالل إصدار عدد من املنشورات املطبوعة واإللكرتونية
وذلك وفقًا للفئات املستهدفة ،وقد شهد عام  2016اإلصدارات اآلتية:

اإلصدار

التقرير السنوي 2015

الشرح
وهو التقرير السنوي الشامل الرابع الذي تصدره المؤسسة ،وجاء تحت عنوان “الريادة ..ابتكار متجدد وسعادة دائمة” ،وذلك
باللغتين العربية واإلنجليزية وبنسختين ورقية وإلكترونية ،وجمع للسنة الثالثة على التوالي بين التقرير السنوي المعتاد
للمؤسسة وبين تقرير االستدامة الثالث لها ،األمر الذي عزز األداء المؤسسي المسؤول ومستويات الشفافية واإلفصاح ،وقد

تمكن من نيل اعتماد المبادرة العالمية إلعداد التقارير  ،GRIبعد إنجازه جميع متطلبات درجات اإلفصاح (Materiality
 )Disclosuresوفق حزمة اإلفصاحات القياسية  G4الموضوعة من قبل المبادرة.
أمانة

نشرة توعوية متوفرة باللغات العربية ،واإلنجليزية ،واألوردو ،تركز على جوانب التدقيق الداخلي ومكافحة االحتيال والفساد.

طبيب المؤسسة

نشرة إلكترونية توعوية داخلية تصدرها بصورة دورية إدارة التدقيق الداخلي في المؤسسة ،وتتناول جوانب التدقيق الداخلي.

قبسات قانونية

نشرة توعوية قانونية إلكترونية.

دليل سياسات وإجراءات
إدارة المخاطر

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

دليل مؤشرات المخاطر الرئيسية

دليل باللغة العربية ،تضمن تحديد المؤشرات الرئيسية لكل خطر من المخاطر الرئيسية التي قد تهدد المؤسسة.

دليل التظلمات والشكاوى

دليل إرشادي متوفر باللغات العربية ،واإلنجليزية ،واألوردو.

ميثاق خدمة المتعاملين

متوفر باللغتين العربية ،واإلنجليزية.

دليل الموظف

وهو دليل مخصص للموظفين ويهدف لتوسيع دائرة المعرفة الوظيفية ،ومتوفر باللغات العربية واإلنجليزية واألوردو.

وثيقة السلوك المهني
وأخالقيات الوظيفة

طبعت ونشرت باللغات العربية واإلنجليزية واألوردو ،وتم توزيعها لجميع الفئات المعنية.

النشرة التوعوية

نشرة إلكترونية داخلية تصدر دوري ًا باللغتين العربية واإلنكليزية ،وتركز على نشر التوعية في مجال المخاطر اإللكترونية.

“خالصات” و”المختار اإلداري”

وهي إصدارات دورية مختصرة لكتب إدارية ومراجع حديثة تصدر عن الشركة العربية لإلعالم العلمي “شعاع” ،تنشرها

و”عالقات”

المؤسسة داخلي ًا وتعالج مختلف جوانب اإلدارة والتطوير.

ومضات تأمينية

نشرة إلكترونية داخلية دورية للتوعية بقضايا التأمين.

النشرة اإللكترونية الشهرية

وهي نشرة إلكترونية توزع شهري ًا عبر البريد اإللكتروني للموظفين ،وتقدم خالصة لألنشطة والمبادرات واألخبار لكل شهر

لموظفي المؤسسة

ً
عالوة على بعض المواد والمقاالت اإلرشادية والتوعوية.
على حدة،
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إدارة متقدمة للمخاطر
تويل مواصالت اإلمارات أهمية بالغة جملال إدارة اخملاطر ،وقد شهد
عام  2016نشاطًا بارزًا على جميع املستويات املتعلقة بهذا اجلانب،
فعلى صعيد املستجدات والتحديثات يف السياسات واإلج ــراءات
واملنهجيات ،مت حتقيق اآلتي:
 -1اعتماد اخلطة التشغيلية إلدارة اخملاطر للعام .2016
 -2حتديث املهام واملسؤوليات اخلاصة بقادة اخملاطر يف اإلدارات
ومراكز األعمال.
 -3إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية إلدارة اخملاطر.
 -4حتديث دليل مؤشرات اخملاطر ،ومراجعة اخملاطر الرئيسية مبا
يتالءم مع التحديثات احلاصلة يف اسرتاتيجية املؤسسة للمدة
 2016 – 2014من خالل:
y yجمع البيانات املتعلقة مبؤشرات اخملاطر الرئيسية وعددها
 84مؤشرًا مع البيانات الداعمة.
y yعقد اجتماعات مع جميع املديرين التنفيذيني ومدراء املراكز
واإلدارات املعنية ملناقشتهم باملؤشرات العالية اخلطورة
واالتفاق معهم على التوصيات املالئمة.
y yإرسال تقارير التوصيات املقرتحة لكل دائرة من أجل معاجلة

املؤشرات واخملاطر املرتفعة ،حيث ضم التقرير قائمة بحوايل
 150توصية إىل جميع اجلهات املعنية ومتت املتابعة معهم
لتنفيذ التوصيات ،حيث بلغت نسبة إجنــاز التوصيات حسب
املستهدف الزمني إىل %90
y yعمل دراس ــات حتليل وتقييم اخملــاطــر لعدد مــن املشاريع
والعقود اجلديدة.
y yعقد  4اجتماعات للجنة التدقيق واخملاطر (التابعة جمللس
اإلدارة) ملتابعة حالة اخملاطر الرئيسية وحالة التوصيات
املتعلقة باخملاطر ،ورفع العديد من التقارير ليتم مناقشتها
خالل هذه االجتماعات.
y yاعتماد دليل املؤشرات للمخاطر الرئيسية.
y yجتديد شهادة نظام إدارة اخملاطر .ISO 31000:2009
y yحصول إدارة اخملاطر على جائزة عاملية يف جمــال إدارة
اخملاطر (أفضل مدير إدارة اخملاطر من قبل جمعية اخملاطر
والتأمني يف منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا).
كما امتدت جهود اإلدارة إىل ميادين تدريب وتوعية الفئات املعنية
السيما موظفي املؤسسة؛ حيث مت إجناز اآلتي:
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التوصيات والقرارات ،ومنح مزيد من القوة للتوصيات التي يتم اتخاذها
بفضل متابعتهم املستمرة لها.
 شكلت اللجنة وسيلة للتشاور والــتــواصــل بــن الــدوائــر اخملتلفة يفاملؤسسة ،من خــال مناقشة وتوزيع األدوار خــال االجتماعات فيما
رقم الخطر

جهود إدارة المخاطر في ميادين تدريب وتوعية الفئات المعنية
البيان

النشاط

عقدت خالل شهر مايو من  ،2016وشارك فيها عدد كبير من اإلداريين والموظفين على مستوى المؤسسة ،وتم
خاللها:
 عقد  9محاضرات وورش توعوية عن إدارة المخاطر باللغتين العربية واإلنجليزية بحضور حوالي  500موظف منمختلف الفئات الوظيفية.
تنظيم الدورة الرابعة من
فعالية المخاطر والتدقيق
بالتعاون مع إدارة التدقيق

 إطالق مسابقة إلكترونية للموظفين. توزيع مواد تثقيفية وبروشورات توعوية ،ورسائل نصية إلى جميع الموظفين. عقد ورشة عصف ذهني على مستوى اإلدارة التنفيذية وحثهم على طرح مخاطر االحتيال في مجاالت العمل األكثرتعرض ًا لمخاطر االحتيال.

3

مخاطر األمن والسالمة في المواقع

4

مخاطر رضا المتعاملين

خطر منخفض

5

مخاطر أنظمة الرقابة في التوسع باألعمال

خطر منخفض

6

مخاطر التنافسية

خطر منخفض

7

مخاطر ضعف خطة التسويق والمبيعات

خطر متوسط

8

مخاطر الرضا الوظيفي

خطر منخفض

9

مخاطر إدارة عالقات الموردين

خطر متوسط

عال
خطر ٍ

11

مخاطر قلة المتعاملين في المراكز

12

مخاطر التسعير

خطر منخفض

13

مخاطر إدارة المشاريع االستثمارية

خطر منخفض

 -تقديم محاضرتين في مجال إدارة المخاطر في المؤتمرات والندوات العالمية.

14

مخاطر إجراءات المشتريات

الخطر متوسط

 -نشر مقالين في المجالت العالمية في مجال إدارة المخاطر.

15

مخاطر التكامل واالتصال الداخلي بين الوحدات

خطر منخفض

 تكريم الجهات الداعمة والمتعاونة في ختام الفعالية. -عقد محاضرات توعية للموظفين حول مفاهيم إدارة المخاطر.

 -نشر مقالة في المجلة الدورية للمؤسسة حول المفاهيم التوعوية إلدارة المخاطر.

وعلى صعيد اللجان املعنية؛ عقدت جلنة التدقيق وإدارة اخملاطر املنبثقة
عن جملس اإلدارة  5اجتماعات يف عام  ،2016وصدر عنها:
y yإصدار  19توصية ،مت إغالق  9منها بنسبة  ،%100أما بقية التوصيات فلم
يحن موعد تنفيذها بعد.
y yعقدت اللجنة التنفيذية إلدارة اخملاطر  11اجتماعًا  ،وأصــدرت 94
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2

مخاطر الكفاءة التشغيلية ألسطول المركبات

عال جداً
خطر ٍ

خطر منخفض

التدقيق الداخلي العالمي.
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مخاطر سالمة النقل المدرسي

خطر منخفض

10

 -نشر الفعالية واالحتفاء بها على الموقع العالمي للتدقيق الداخلي كواحدة من أفضل البرامج التوعوية في شهر

النشرات التوعوية

تقييم الخطر بعد المتابعة

مخاطر التحول للنظام اإللكتروني الجديد

 -متابعة اإلجراءات الوقائية لتخفيض المخاطر الرئيسية.

محاضرات وندوات

اسم الخطر

يخص تنفيذ العديد من التوصيات التي تتطلب التنسيق املشرتك بني
الدوائر.
وكعادتها؛ أجرت املؤسسة عددًا من الدراسات والتقييمات للمخاطر العشرين
الرئيسية وتصنيفها ،وهي مبينة أدناه مع بيان تقييم اخلطر بعد املتابعة:

توصية مت إغالقها بنسبة  ،%95وكان من نتائج أعمالها اآلتي:
 شكلت اللجنة فرصة جيدة من أجل إطالع اإلدارة العليا على أهم جوانبالقصور يف األداء بشكل مباشر ،من خالل اجتماعات اللجنة املستمرة
واملواضيع التي تطرح للنقاش.
 -أسهم أعضاء اللجنة بفضل كونهم أعضاء يف اإلدارة العليا ،بسرعة اتخاذ

عال
خطر ٍ

16

مخاطر عدم االلتزام بالقوانين والتشريعات

خطر منخفض

17

مخاطر فعالية تحصيل اإليرادات

عال جداً
خطر ٍ

18

مخاطر فعالية الخطط التشغيلية

خطر متوسط

19

مخاطر األصول الثابتة

خطر منخفض

20

مخاطر فعالية تدريب الموظفين

خطر منخفض
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الشفافية ومكافحة الفساد
أولــت مواصالت اإلم ــارات أهمية متزايدة يف السنوات األخــرة لتعزيز
جوانب الشفافية واإلفصاح ومكافحة الفساد باعتبارها ضمانة لتعزيز
األداء وحتقيق النتائج املستهدفة ودعم القرارات الرشيدة ،وترسيخ البيئة
املهنية السليمة ،حيث عملت على تكثيف اجلهود يف هذا اجلانب على

جميع الصعد ال سيما التدريبية والتوعوية منها ،وحافظت على التزامها
بجميع التشريعات ذات الصلة ،ورسخت بيئة عمل شفافة تلبي أعلى
املعايري احمللية والعاملية يف هذا اجملــال ،حيث قامت خالل عام
 2016باخلطوات اآلتية:

جهود المؤسسة في مجاالت ترسيخ الشفافية ومكافحة الفساد
البيان

النشاط
عقد مختبر االبتكار حول

تم خالله دعوة جميع مدراء الوحدات اإلدارية من أجل التعرف على أسباب حدوث عمليات االحتيال المؤسسي والحلول

تحديات الحوكمة

المقترحة لمعالجتها.

أنشطة

عقدت اللجنة التنفيذية للتدقيق الداخلي  20اجتماع ًا ،بينما عقدت لجنة التدقيق وإدارة المخاطر  4اجتماعات.

أما على صعيد التدريب التخصصي فقد مت إجناز اآلتي:

اللجنة التنفيذية للتدقيق
 إصدار  31تقريراً من قبل اإلدارة.أنشطة إدارة التدقيق الداخلي في

المؤسسة خالل عام 2016

 إجراء  25متابعة لتقارير التدقيق الداخلي. تنفيذ  3مهمات متعلقة باختصاصات اإلدارة. تقديم  3استشارات إدارية في مجاالت التدقيق. -إصدار  18تقريراً من قبل وحدة التدقيق المستمر.

اإلصدارات التوعوية

المشاركة في الفعاليات المحلية
واإلقليمية

إصدار عدة نشرات توعوية تتعلق في مجال التدقيق الداخلي ،وتم توزيعها على موظفي المؤسسة من خالل قنوات

تعزيز وحماية التحديثات المقبلة
كبير مدققين نظام إلدارة الجودة المواصفة الجديدة

التواصل الداخلي ،ومنها أربعة إصدارات لنشرة طبيب المؤسسة ومثلها من إصدارات أمانة.
وذلك في مجال تعزيز التدقيق الداخلي ،ال سيما أنشطة جمعية المدققين الداخليين ،والشركات االستشارية للتدقيق

التحديثات األخيرة لنظام إدارة الجودة

من كل برنامج على حدة

16

1

300

10

50
432

24

التدقيق الداخلي

75

3

إدارة مبتكرة لمخاطر السائقين

36

6

وبالتزامن مع شهر التوعية العالمي للتدقيق الداخلي ،وتم فيها التركيز على استدامة الحوكمة ،وأخالقيات العمل،

مؤتمر السالمة والصحة المهنية

27

1

وتفعيل األنظمة واإلجراءات والممارسات الرقابية الحديثة وكذلك إنجاز عدد من المشاريع الرقابية الجديدة ،وشملت

الموازنة والتنبؤ والتحكم في التكلفة

54

3

مؤتمر إدارة المخاطر االئتمانية العالمية

7

1

التأمين على كافة األخطار

6

1

24

1

1,027

53

والمخاطر ،ومنها أيض ًا المؤتمر الخليجي للتدقيق الداخلي لعام  ،2016ومؤتمر رؤساء التدقيق الداخلي في دولة
اإلمارات العربية المتحدة .2016

العربية واإلنكليزية مما سبقت اإلشارة إليه ،وقد أسهمت الفعالية في السنوات الماضية في االرتقاء بنسبة ثقافة
التدقيق الداخلي والمخاطر لتبلغ  %65في عام  2015مقارنة بنسبة  %61في عام  ،2014ومن أهم ما شهدته
الدورة الرابعة عقد ورشة عمل تحت عنوان “تحديات تطبيقات الحوكمة في مواصالت اإلمارات” وذلك أثناء االجتماع
الثاني لمجلس المديرين في عام  ،2016برعاية وحضور سعادة محمد الجرمن ،ونحو  60من مسؤولي المؤسسة ال
سيما المدراء التنفيذيين ومديري اإلدارات ومديري مجموعة مراكز األعمال التابعة لها.

40

والجودة خالل عام  2016على مستوى المؤسسة

مدة كل برنامج (ساعة)

عدد الموظفين المستفيدين

2

مجموعة من الفعاليات والمحاضرات وورش العمل التي شاركت بها جميع الوحدات التنظيمية في المؤسسة باللغتين
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البرامج المنفذة في مجاالت الشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد

مطبق رئيسي في مجال استمرارية األعمال

قامت إدارة التدقيق الداخلي بالمساهمة مع إدارة المخاطر بتنظيم الدورة الرابعة لفعالية التدقيق والمخاطر والتدقيق

تعزيز األدوار التدريبية والتوعوية

البيانات المتعلقة بـالتدريب التخصصي في مجاالت الشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد والجودة

مؤتمر التدقيق السنوي 2016
اإلجمالي  11 :برنامج ًا
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مضمون البرنامج

البرامج التدريبية

عدد البرامج

عدد المستفيدين

عدد الساعات
التدريبية (ساعة)

عدد  21,053موظف ًا متمثلين بـ:

السالمة ..جهود ومبادرات نوعية
حتتل السالمة يف املرتبة األوىل بــن قيم املؤسسة الــتــي أرستها
مواصالت اإلمارات ،وذلك بالنظر لطبيعة اختصاصات املؤسسة وتنوع
أعمالها وخدماتها وأدواره ــا الوطنية ،وقــد أثمرت جهودها يف هذا
اجملال إىل جانب اجلهات التشريعية احمللية واالحتادية يف الدولة
وكذلك الشركاء يف القطاعني احلكومي واخلــاص يف تطوير وتبني
منظومة متكاملة للسالمة والصحة املهنية والسالمة املرورية على
الطرق ،حملت معها معايري جديدة على مستوى الدولة بأسرها.
وتتميز اجلهود املتنوعة ملواصالت اإلمارات يف جوانب السالمة بالتكامل
واالنسجام ،عالو ًة على شمولها خمتلف مستويات ومراحل العمل ،لتعرب
عن االلتزام التام بهذه القيمة بدءًا من مستوى اإلدارة التنفيذية العليا
ووصـ ً
ـوال إىل جميع العاملني يف املؤسسة ،وكذلك امتدت آثارها إىل
خارج املؤسسة لتشمل قدرًا من جمهور املتعاملني وسواهم من الفئات
املعنية ،األمر الذي ترك آثارًا بارزة يف البيئتني الداخلية واخلارجية ،ال
سيما على الصعيد التوعوي واإلرشــادي ،وميكن تلخيص هذه اجلهود
خالل عام  2016باآلتي:
 -مواصلة «اللجنة التنفيذية للتدقيق على إجراءات السالمة يف النقل

42
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املدرسي ومراكز األعمال» أعمالها حيث عقدت  8اجتماعات وصدر
عنها  80توصية ،وقد متت االستجابة لتلك التوصيات بالكامل ،إذ
بلغت نسبة إغالقها  %100حتى نهاية العام.
 تــواصــل العمل وفــق األه ــداف املرحلية املوضوعة “للمنظومةالذكية لسالمة الطلبة داخــل احلافالت” والتي أطلقت بالتعاون
مع الشريكني االسرتاتيجيني جملس أبوظبي للتعليم ووزارة الرتبية
والتعليم.
 على مستوى املنهجيات والسياسات واإلج ــراءات فقد مت اعتمادمنهجية النقاط الذهبية لتحفيز وتكرمي مشريف النقل والسالمة
يف احلافالت ،وكذلك منهجية حتسني عمليات النقل املدرسي يف
جمال السالمة ،عالو ًة على حتديث آلية اإلبالغ عن احلوادث.
 تكثيف املؤسسة جهودها عرب تدريب السائقني بشكل كامل من قبلمركز التدريب ،إذ شكل “مركز مواصالت اإلمــارات للتدريب” إضافة
نوعية ملنظومة التدريب يف املؤسسة ،ال سيما عرب إتاحة املزيد من
الربامج واملساقات التدريبية املتصلة بجوانب السالمة ،وذلك على
النحو اآلتي:

تدريب السائقين

أخالقيات العمل واألنظمة والتشريعات

والمشرفين والمشرفات

وغيرها.

التدريب على نظام إدارة

التدريب على مواصفة نظام إدارة الجودة اآليزو

الجودة.

9001:2015

34

 11,974  9,079مشرف ومشرفةسائق ًا.

67,969

نقل وسالمة.

نظام اإلدارة المتكامل

التدريب على آخر التحديثات في نظام اإلدارة
المتكامل.

1

 10موظفين

400

3

 60موظف ًا

720

 برامج التعامل مع حاالت الطوارئ في الورشالفنية.
 إرشادات العمل اآلمنة خالل األنشطة اليوميةتدريب العاملين في
الورش الفنية

في الورش الفنية.
 -التوعية بمتطلبات نظام اإلدارة المتكامل.

15

 600فني

3,500

 الممارسات السليمة لحماية البيئة في الورش. اإلبالغ عن الحوادث واإلصابات والمخاطرالقائمة في الورش.
 التدريب على اإلسعافات األولية.تأهيل المتدربين من مراقبي الصيانة ومنسقي

دورة إسعافات أولية

الحركة والعاملين في مختلف مواقع المؤسسة

1

 60موظف ًا

480

ليكونوا مسعفين أوليين معتمدين.
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خطوات رائدة نحو آفاق واعدة

 تنظيم فعاليات ال ــدورة اخلامسة مــن “شهر السالمة والصحةاملهنية” والتي تعقد سنويًا منذ العام  ،2012وقد شملت الدورة
اخلامسة التي عقدت يف شهر مارس حتت عنوان “كن بأمان ”365
تنفيذ  311فعالية على مستوى خمتلف الــوحــدات التنظيمية
املنتشرة يف جميع مناطق الدولة ،وبدعم ما يزيد عن  256جهة
حكومية وخاصة ،واستقطبت ما يزيد عن  118ألف مشاركة من
موظفي وموظفات املؤسسة وأفــراد اجملتمع ،وشملت إطالق
املكتبة املتنقلة لطلبة املـــدارس ،وإط ــاق مــبــادرة “قــف..ألجــل
سالمتهم” يف فــرع أبوظبي ،والتي شــارك فيها  600سائق نقل
مدرسي من خالل توزيع أكرث من  2,000مطوية لتوعية اجلمهور
خالل إحدى مباريات دوري اخلليج العربي لتعزيز الوعي بضرورة
التوقف عند استخدام سائق احلافلة املدرسية لذراع التوقف (قف)،

إضاف ًة إىل تنظيم فعاليات صحية توعوية وإرشادية تثقيفية والتي
ً
فضال عــن تنفيذ
استفاد منها مــا يناهز  400موظف وموظفة،
املاراثون الرياضي لطلبة املدارس يف فرع الوسطى ،و 17برناجمًا
خمتلفًا للمستهدفني مــن السائقني واملوظفني بفرع الساحل
الشرقي ،ومـلتقى تـدريبي لـ 165سائق نقل حكومي يف فرع رأس
اخليمة ،إىل جانب عقد دورات اإلسعافات األولــيــة ،وحماضرات
التوعية املرورية ،وورش عمل وحماضرات طبية ،عالو ًة على جتارب
اإلخـــاء الوهمية ملــبــاين ومــواقــع املــؤســســة وجتــربــة اإلخــاء
الوهمي للحافالت املدرسية ،والتي تعترب من االشرتاطات الرئيسية
لهذا الشهر جلميع فروع املواصالت املدرسية ،وغريها من الربامج.
 أما حول اجلهود التوعوية واملنشورات واملطبوعات الدورية وغريالدورية ذات الصلة؛ فقد أصــدرت املؤسسة العديد من النشرات

الدورة الخامسة من شهر السالمة والصحة المهنية “كن بأمان ”365
البيان

النشاط
عدد الفعاليات

 311فعالية صحية توعوية وإرشادية تثقيفية.

الجهات الحكومية والخاصة الداعمة.

 256جهة.

عدد المشاركات.

 118ألف مشاركة من موظفي وموظفات المؤسسة وأفراد المجتمع.

عدد الموظفين المستفيدين من المحاضرات التوعوية.

 12,972موظف ًا وموظفة.

عدد المستفيدين من المحاضرات التوعوية من غير الموظفين.

 11,091شخص ًا.

عدد المستفيدين من الفعاليات والفحوصات الطبية.

 3,525موظف ًا وموظفة.

عدد تجارب اإلخالء.
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التوعوية عن نظام السالمة املرورية على الطرق ،إضاف ًة إىل نشرات
توعوية عن نظام اإلدارة املتكامل ،وكذلك إرشــادات العمل اآلمن
للورش الفنية ،كما أصدرت عددين من جملة “سالمتي” التوعوية
املوجهة لألطفال وطلبة املــدارس باللغتني العربية واإلنكليزية،
والتي شهدت دراسة تطويرية واسعة إلعادة إطالقها بحلة جديدة
يف عام  2017بهدف تعزيز انتشارها وتعميق تأثريها.
 متابعة اجلــهــود يف “نــظــام اإلدارة املــتــكــامــل” ،والـ ــذي شهدجتديد شهادة نظام إدارة السالمة والصحة املهنية OHSAS
 18001:2007إىل جانب خمس شــهــادات أخــرى مــن أصــل 11
شهادة (كما هو مبني بالتفصيل الحقًا يف هذا التقرير).
 إطــاق تطبيق ذكــي يعترب األول من نوعه يف الــدولــة يف جمالتوعية الطلبة بالسالمة املــروريــة خــال الرحلة املدرسية حتت
ألعاب توعوي ٍة للطلبة ،ويشكل
اسم “ألعاب السالمة” ،ويتضمن 4
ٍ
وسيلة تعليمية وترفيهية هادفة إذ يقدم لألطفال وطلبة املدارس

مفاهيم السالمة بأسلوب شيق ويوعيهم باإلرشادات التي تضمن
سالمتهم خالل الرحلة املدرسية ،وهو متوافقٌ مع أجهزة الهاتف
احملمولة الذكية واألجهزة اللوحية سواء العاملة منها بنظام آبل
( )IOSأو آندرويد ،كما إنه متاح للتحميل جمانًا على كل من متجر
آبل وغوغل بالي.
 ترسيخ التعاون والعمل املشرتك مع كبار الشركاء يف جماالت التوعيةبالسالمة ،ال سيما تنفيذ حملة توعوية مع وزارة الداخلية حتت شعار
“سالمتهم تهمنا” مع بداية العام الدراسي  2017/2016ومت يف
إطارها إنتاج نحو  226ألف إصدار توعوي للطلبة.
 تنظيم الــدورة  18من جائزة مواصالت اإلمــارات للسالمة والرتبيةً
تفاعال كبريًا من
املرورية حتت شعار “طالبنا أمانة” ،والتي شهدت
جمهور املستهدفني وتنافسًا خالقًا بني الطلبة واإلدارات املدرسية،
ومت فيها تكرمي  52فائزًا يف الفئات اخلمس للجائزة من املدارس
احلكومية واخلاصة والطلبة وأولياء أمورهم وآخرين.

تجربتا إخالء وهمي لحالة حريق في مبنى اإلدارة العامة ،ولحالة تسرب زيوت في
الورشة الفنية.

البيان
المدارس الحكومية
المدارس الخاصة
مشروعات المدارس
مشروعات الطلبة المتميزة
أسرة السالمة
المجموع

الدورة 16
2014 / 2013
67
6

الدورة 17
2015 / 2014
23
4

الدورة 18
2016 / 2015
31
9

28

27

30

999

933

1,140

23
1,123

16
1,003

21
1,231
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تعـزيـز العضــويـة

خطوات رائدة نحو آفاق واعدة

االحتاد العاملي
للموا�صالت العامة

في المؤسسات والمنظمات الدولية والمحلية
انــطــاقــً مــن أدواره ـ ــا الــريــاديــة وتــعــزي ـزًا حلــضــورهــا احمللي
واإلقليمي وال ــدويل ،رسخت مــواصــات اإلم ــارات خــال العام
 2016عالقاتها باملؤسسات واملنظمات احمللية واإلقليمية
والدولية املتعلقة مبجاالت عملها ،وذلك من خالل احملافظة
على عضويتها املــؤثــرة والنشطة باملؤسسات واملنظمات
احمللية والدولية ،إضاف ًة إىل نيل املؤسسة عضوية اللجنة
الدولية لفحص املركبات “سيتا ”CITAمطلع العام ،2016
وذلــك إىل جانب نحو  120عضوًا ميثلون أكــر مــن  50دولــة
حول العامل ،عالو ًة على نيل معهد مواصالت اإلمارات للسياقة
التابع للمؤسسة عضوية اجلمعية امللكية الربيطانية للحد من
احلوادث “روسبا”.
y yاملنظمة الوطنية األمريكية للمواصالت املدرسية (– )NAPT
الواليات املتحدة.
y yاالحتاد العاملي للمواصالت العامة ( – )UTTPبروكسل.
y yاللجنة الدولية لفحص املركبات “سيتا - ”CITAبروكسل-بلجيكا.
y yاجلمعية امللكية الربيطانية للحد من احلوادث “روسبا”.
y yاللجنة الوطنية لقطاع املواصفات واملنتجات امليكانيكية.
y yجمموعة دبي للجودة ( – )DQGاإلمارات.
y yجمعية احملاسبني القانونيني املعتمدين ( – )ACCAلندن.
y yاملنظمة األوروبية إلدارة اجلودة ( - )EFQMبروكسل.
y yجمعية األفكار الربيطانية (.)Ideas UK
y yجمعية األفكار األمريكية (.)Ideas America
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مقابلة وت

قرير تلفزي

جمعيـــــــــة
الأفكـــــــــار
الربيطانية

3,427

327

عدد المتابعين على ليكند إن

2,073

نشرة وتقرير
إخباري وصحفي

وني وإذاعي

1,427
صورة على إنستغرام

مشاركة على فيس بوك

الرابطة الوطنية
لنقل الطلبة يف
الواليات املتحدة
الأمريكية (.)NAPT
جمعيـــــــــة
الأفكـــــــــار
الأمريكيــة

250,000

عدد المستفدين من الرسائل

املنظمة الأوروبية
لإدارة اجلودة
( - )EFQMبروك�سل

3,086
تغريدة على تويتر

جمموعة دبي للجودة

سياسة واستراتيجيات التواصل الداخلي والخارجي

جمعية املحا�سبني
القانونيني املعتمدين
( – )ACCAلندن
اجلمعية امللكية
الربيطانية للحد من احلوادث

اللجنة الدولية
لفح�ص املركبات
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حرصت مواصالت اإلمارات يف جمال التواصل الداخلي واخلارجي على
مواكبة التوجهات املؤسسية ،وكذلك املستجدات العاملية يف ميادين
التواصل احلكومي واملؤسسي واإلعالمي ،فاجتهت نحو توسيع جماالت
حضورها على مواقع التواصل االجتماعي اخملتلفة ،وذلك إضاف ًة إىل
تكثيف أنشطتها االعتيادية على وسائل اإلعــام والتواصل التقليدية،
منطلقة من إميانها بأن القنوات االتصالية احلديثة متثل فرصة للمؤسسات
عالو ًة على األفراد ،ذلك أنها حتقق التكامل يف النشاط اإلعالمي ،وتتيح
إمكانية التواصل الفاعل باالجتاهني مع خمتلف الفئات املعنية ،كما إنها

ترتقي بهذا التواصل إىل مستويات أعلى من املشاركة والفاعلية ،لذلك
عملت على تكثيف حضورها بإنشاء حسابات على تلك املواقع منذ عدة
سنوات ،كان آخرها حسابات املؤسسة على موقع “لينكد إن” منتصف
عــام  2015ثم موقع “سناب شــات” نهاية العام نفسه ،وكذلك إطالق
الصفحة اخلاصة باملؤسسة على موقع املوسوعة العاملية املفتوحة
“ويكيبيديا”.
ويف إطــار متصل؛ قامت املؤسسة بتحديث وإعــادة صياغة اسرتاتيجية
االتصال احلكومي لديها ،بهدف مساندة التوجه االستثماري وتعزيز املركز
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خطوات رائدة نحو آفاق واعدة

املايل ،حيث نفذت عددًا من احلمالت اإلعالمية النوعية التي استهدفت
الرتويج خلدمات املؤسسة وتعزيز العالمة التجارية ،األمر الذي من شأنه
حتسني القدرات التنافسية وحتقيق االستثمار األمثل ملنظومة اخلدمات
التي تقدمها املؤسسة ،كما قدمت جمموعة من الرعايات املادية والعينية
خلدمة اجملتمع استفادت منها  36جهة حكومية وخاصة يف الدولة،
وأقامت  17مبادرة وفعالية يف جماالت خدمة اجملتمع اخملتلفة.
ومل تقتصر جهود التواصل على البيئة اخلارجية فقط ،وإمنا امتدت أيضًا
للبيئة الداخلية للمؤسسة من خالل تنفيذ أكرث من  17مشروعًا ومبادرة
80,000

70,000

60,000

50,000

موجهة للموظفني واملوظفات يف جماالت خمتلفة ،وقد أثمرت جهود
املؤسسة على خمتلف هذه الصعد عن فوزها (ممثل ًة بــإدارة االتصال
احلكومي) يف فئة العالقات العامة بالدورة  13من جائزة األعمال الدولية
“ستيفي” العاملية ،والتي أقيمت يف روما بإيطاليا يف أكتوبر .2016
وعلى التوازي؛ شهدت أعداد متابعي حسابات املؤسسة على شبكات
التواصل االجتماعي منوًا ملحوظًا ،وبلغت أكرث من  121ألفًا يف نهاية
عام .2016

40,000

30,000

20,000

10,000

ريادة في الداخل والخارج..
حافظت مواصالت اإلمــارات خالل عام  2016على مواقع الريادة من
خالل جناحها يف نيل عدد من اجلوائز املرموقة داخل الدولة وخارجها؛
والتي شكلت شهادة إضافية ترسخ ثقافة التميز والتفوق التي تتحلى
بها طواقم العمل يف املؤسسة وعلى املستويات اإلدارية والتشغيلية
كافة ،وفيما يلي استعراض لهذه اجلوائز:

0

ﻧﮭﺎﯾﺔ

%40.4

2016

 -1جائزة دبي للنقل المستدام
ف ــازت المؤسسة بالمركز األول فــي النقل
المدرسي في ال ــدورة الثامنة للجائزة ،وذلك
عــن مــشــروع الــمــنــظــومــة الــذكــيــة لسالمة
الطلبة ،والــذي أطلقته بالتعاون مع شريكها
االستراتيجي مجلس أبوظبي للتعليم.

%456.8
%156

2015

في نهاية 2015

في نهاية 2016

نسبة الزيادة المئوية

55,000

77,238

%40.4

فيس بوك

4,610

25,667

%456.8

إنستاغرام

5,358

13,724

%156

ليكند إن

3,427

4,599

%34.2

المجموع

68,395

121,228

%77.3

عبر الشبكات االجتماعية المهنية
تويتر
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للمؤسسات
فــازت مواصالت اإلمــارات بفئتين ضمن فعاليات
الــدورة التاسعة من الجائزة العربية للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات ،حيث نالت جائزة المركز
األول في فئة الشراكات والتعاون ،وجائزة الوصيف
األول في فئة القطاع العام الحكومي ،ويشكل هذا
الفوز بالجائزة الثالث على التوالي.

%34.2

ﻧﮭﺎﯾﺔ

عدد متابعي حسابات المؤسسة

-4

الــجــائــزة العربية للمسؤولية االجتماعية

 -2عالمة غرفة دبي للمسؤولية االجتماعية
نــالــت الــمــؤســســة عــامــة غــرفــة دب ــي للمسؤولية
المجتمعية للمرة الخامسة على الــتــوالــي ،وذلــك
تثمين ًا لريادتها في مجال المسؤولية المجتمعية
للمؤسسات السيما االستدامة في نشاطاتها وأماكن
عملها ،ونجاحها في ربط استراتيجيتها لالستدامة
باالستراتيجية الخاصة بأنظمة العمل.

 -3جائزة أفكار عربية
للسنة الرابعة على التوالي؛ تمكنت المؤسسة
من الفوز بجائزتين ضمن الدورة  11لمؤتمر
أفــكــار عــربــيــة الـــذي تنظمه مجموعة دبــي
للجودة ،حيث فازت المنظومة الذكية لسالمة
الطلبة فــي الحافلة المدرسية ضمن فئة
“الخدمات الذكية” ،كما فاز مشروع المقاصف
المدرسية في فئة “إسعاد المتعاملين”.

 -5جائزة ستيفي
فازت المؤسسة (إدارة االتصال الحكومي) في
فئتين ضمن جوائز العالقات العامة بالدورة
 13مــن جــائــزة األعــمــال الــدولــيــة “ستيفي”
العالمية وتلقت الجائزة خالل الحفل الذي
أقيم في رومــا بإيطاليا في أكتوبر ،2016
حيث نــالــت بــرونــزيــة أفــضــل إدارة اتــصــال،
وبرونزية أفضل فعالية للمتعاملين.

 -6جائزة آسيا لرواد األعمال APEA 2016
فــاز ســعــادة محمد عــبــداهلل الــجــرمــن مــديــر عام
مــواصــات اإلمــــارات بالجائزة عــن فئة اإلنــجــازات
االستثنائية التي تمنحها مؤسسة “إنتربرايز آسيا
 ،”ENTERPRISE ASIAوذلك بهدف دعم ريادة
األعمال في المنطقة.
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التقدم في نظام اإلدارة المتكامل..
انسجامًا مع قيم التميز التي تتبناها املؤسسة؛ فإنها حرصت على الدوام
على جعل اجلــودة هدفًا مؤسسيًا على جميع مستويات العمل يف
املؤسسة من خالل االتباع الدقيق للمواصفات املعيارية الدولية وضمان
التحسني املستمر لنظام اإلدارة املتكامل ،وبهذا واصلت مواصالت
اإلمارات السري على هذا النهج خالل العام املاضي ،حيث نالت املؤسسة
شهادة اجلــودة يف إدارة املشاريع ( ،)ISO 21500:2012وذلك عن
مشاريعها االستثمارية التي تسهم يف حتقيق اخلطة االسرتاتيجية
للمؤسسة ،وتعزيز املركز املايل والتنافسي لها عرب رفع اإليرادات وزيادة
األرباح ،من خالل قيام دائرة تطوير األعمال برصد وتقييم الفرص واألفكار
ابتدا ًء ثم دراستها فنيًا وماليًا وحتويلها إىل مشاريع استثمارية وانتها ًء
بإغالق املشاريع بعد حتقيق األرباح املستهدفة.
وعلى صعيد نظام اإلدارة املتكامل أيضًا؛ قامت املؤسسة بتحديث عدة
شهادات للجودة من التي نالتها سابقًا ،إذ مت جتديد  6شهادات من أصل 11
شهادة ،وذلك بالتعاون مع شركة لويدز ريجسرت كوالتي أشورانس .LRQA

شهادة نظام إدارة البيئة.
ISO 14001:2004

شهادة نظام إدارة اجلودة.
ISO 9001:2008

شهادة نظام إدارة رضا املتعاملني.
ISO 10001:2007

شهادة نظام إدارة شكاوى املتعاملني.
ISO 10002:2004

شهادة نظام إدارة السالمة والصحة املهنية.
OHSAS 18001:2007

وكان من ثمار هذا النهج الراسخ يف نظام اإلدارة املتكامل للمؤسسة
أن حــازت تقارير جهاز فحص مقاسات الهيكل القاعدي (الشاسيه)
لــدى املؤسسة على االعتماد مــن مؤسسة الرتخيص بهيئة الطرق
واملواصالت بدبي ،ما يشكل تتويجًا لنجاحات املؤسسة يف جماالت
عملها ال سيما اخلدمات الفنية ،األمر الذي جعل منها جهة معيارية
يف تقدمي اخلــدمــات ملتعامليها ،كما نالت املؤسسة أواخ ــر العام
املاضي االعرتاف الدويل يف جمال تقدمي اخلدمات اللوجستية لقطاع
نقل البرتوكيماويات والكيماويات ،بعد حصولها على شهادة “النظام
اخلليجي لتقييم االستدامة واجلــودة ”SQAS Gulf -واملعتمدة من
قبل االحتــاد اخلليجي للبرتوكيماويات والكيماويات  ،GPCAعــاو ًة
على شهادة االعتماد املمنوحة سابقًا من قبل مركز أبوظبي للبيئة
والصحة والسالمة (أوشاد).
ويف اجلدول أدناه نستعرض شهادات اجلودة السارية حاليًا ضمن إطار
نظام اإلدارة املتكامل يف املؤسسة:

شهادة نظام إدارة جودة التدريب.
ISO 10015:1999

شهادة نظام إدارة السالمة املرورية على الطرق.
 ISO 39001 : 2012كأول جهة حكومية يف الدولة
شهادة نظام إدارة أمن املعلومات.
ISO 27001:2013

شهادة نظام إدارة املراقبة والقياس لرضا املتعاملني.
ISO 10004:2012

شهادة اجلودة يف إدارة املشاريع.
ISO 21500:2012

شهادة نظام إدارة اخملاطر.
ISO 31000:2009
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األداء المالي..
بلوغ األهداف
بدأت مواصالت اإلمــارات عامها املاضي حتت شعار “التحدي” ،حيث
وجهت اإلدارة العليا رسالة حمفزة إىل جميع موظفي املؤسسة مت من
خاللها دعوتهم إىل املشاركة يف خوض سباق التحدي ٌّ
كل من موقعه،
وقد أتى ذلك يف أعقاب جناح املؤسسة يف حتقيق اإليــرادات واألرباح
املستهدفة يف عام  ،2015حتى بلغ صايف األرباح حينها  146مليون
درهــم فيما مت حتقيق إجمايل إيــرادات بلغ  2.17مليار درهــم ،لذا جاء
إطالق هذا الشعار مستلهمًا النجاحات السابقة ،داعيًا إىل البناء عليها
من خــال شحذ الهمم وحشد الطاقات من أجــل حتقيق أهــداف أكرث
طموحًا على صعيد األرباح بحيث ال تقل عن  167مليون درهم ،وذلك
من خالل االستثمار األمثل جلميع املوارد واملمكنات والفرص ،إىل جانب
خفض التكاليف وحتصيل الديون ،وغريها من اجلوانب التي سيسهم
كمًا ونوعًا..
حتقيقها دون شك يف تعزيز رضا املتعاملني ومنوهم ّ
ومع حلول نهاية العام 2016؛ متكنت مواصالت اإلمــارات من الوفاء
مبتطلبات التحدي وجتـــاوزه ،وبــلــوغ األه ــداف املالية واالستثمارية
املطلوبة وفق اخلطط االسرتاتيجية املوضوعة ،حيث مت حتقيق نسبة
منو يف أربــاح مراكز األعمال تناهز  ،%25حتى بلغت األربــاح الصافية
احملققة على مستوى املؤسسة بالكامل يف نهاية العام  182.4مليون
درهم ،مع إيرادات ناهزت  2.4مليار درهم ،ما سمح بتحقيق معدل قياسي

54

التقرير السنوي 2016 -

يف العائد على رأس املال بلغ .%61
وقد متكنت املؤسسة من حتقيق تلك النتائج املتميزة من دون تلقي أي
دعم حكومي أو مساعدات من أية جهة أخرى ،بل اعتمدت اعتمادًا كل ّيًا
على إمكاناتها ومواردها الذاتية يف تنفيذ خططها وبراجمها وتقدمي
خدماتها ،وسعت إىل ترسيخ األداء اإلداري املؤسسي املتوازن واملسؤول
طيلة العام املاضي ،وتبني نهج استثماري طموح وجــريء يركز على
احللول االبتكارية انسجامًا مع توجهات الدولة ،ويقوم على تكثيف توظيف
معطيات التقنية والتطبيقات الذكية يف اخلدمات والعمليات التشغيلية
ً
فضال عن األنظمة اإلداري ــة الداخلية ،ما سمح للمؤسسة
اخملتلفة
بتحقيق قفزة نوعية عرب املزيد من التن ّوع والشمول يف اخلدمات املقدمة
للمتعاملني ،عــاو ًة على االرتقاء مبستوى تلك اخلدمات بصورة عامة،
ً
فضال عن تعزيز احلصة السوقية للمؤسسة وحتسني مركزها التنافسي
عرب دخول ميادين عمل جديدة ذات صلة بقاعدتها االستثمارية العريضة،
مع احملافظة على موقعها الريادي املعتاد يف أكرث من ميدان مهني ،ما
مكنها يف نهاية املطاف من إثراء أدوارها االقتصادية ،وتلبية االستحقاقات
اخملتلفة املنوطة بها ،والقيام بواجباتها كمؤسسة خدمية وطنية كربى
ذات أدوار متنامية وتسهم بشكل فاعل يف مسرية التنمية االقتصادية
واالجتماعية املستدامة التي تشهدها الدولة.
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مراكز األعمال..
في الريادة
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السنة

معدات خاصة

دراجات نارية

مركبات ثقيلة

مركبات خفيفة

المجموع

2016

2
2

1,460
946

4,068
4,036

16,539
14,862

22,069
19,846

2015

انطالقًا من القاعدة اخلدمية واالستثمارية الصلبة التي تقوم عليها
مواصالت اإلمارات؛ متكنت الدوائر االستثمارية للمؤسسة ومراكز األعمال
التابعة لها من توقيع  101عقدًا جديدًا خــال عــام  ،2016وبقيمة
 456.7مليون درهم ،إضاف ًة إىل جتديد  50عقدًا ،كما جنحت يف الفوز
بـ  47مناقصة تقدمت إليها يف خمتلف اجملــاالت خالل املدة نفسها
بقيمة  197.6مليون درهــم ،األمــر الــذي يعكس احليوية االستثمارية
التي تشهدها املؤسسة ،ويشكل برهانًا على تنامي القدرات التنافسية
التي تتمتع بها باقات خدماتها املقدمة خملتلف فئات املتعاملني
واملستفيدين ،ال سيما مع الرتكيز على دمج وتوظيف املزيد من املعطيات
التقنية والتطبيقات اإللكرتونية والذكية يف خدماتها وأنظمتها اإلدارية
والتشغيلية ،حيث استقطبت التطبيقات اخلدمية والتوعوية للمؤسسة
واملتاحة على متجري آبــل وغوغل أكــر من  16,000عملية حتميل
للتطبيق.
واستجاب ًة للنمو احملقق يف أعمال املؤسسة واتساع رقعة خدماتها
وع ــدد متعامليها يف القطاعني احلــكــومــي واخلـ ــاص؛ منــا أسطول
مواصالت اإلمارات خالل عام  2016مبعدل  ،%11.2بحيث ازداد عدد
املركبات بأنواعها ليبلغ  22,069مركبة مقارنة بـ  19,846مركبة يف
نهاية عام  ،2015األمر الذي يعكس بوضوح تزايد النشاط االستثماري ومنو
أعمال املؤسسة خالل العام املاضي ،حيث حتققت أكرب نسبة للزيادة
يف أعداد الدراجات النارية والتي منت مبقدار يناهز  %55مدفوع ًة بتزايد

الطلب على اخلدمات التي يوفرها مركز صف السيارات وتأجري الدراجات
النارية ،بينما جاءت أكرب زيادة عددية يف أسطول املركبات اخلفيفة بواقع
 1,677مركبة ،ومبعدل زيــادة سنوية يناهز  ،%11.3فيما منت أعداد
احلافالت املدرسية بنحو  1,000حافلة.
والبــد من اإلشــارة هنا إىل النمو احملقق يف املركبات اخلاصة بنقل
ذوي االحتياجات اخلاصة ،والتي تضاعفت أعدادها مرتني تقريبًا خالل
العام املاضي فبلغت  149مركبة ،مقارنة بـ  52مركبة يف نهاية العام
قبل املاضي ،األمر الذي يدل على عمق التزام املؤسسة مبسؤولياتها
اجملتمعية ،وسعيها الدؤوب للوفاء بواجباتها جتاه هذه الفئة املهمة
عرب توفري أحدث سبل النقل اآلمن واملريح لها.
ومل يقتصر النمو احملقق على أسطول املؤسسة وحسب ،وإمنا ترافق
مع من ٍّو مماثل على مستوى مرافق املؤسسة وبناها التحتية والتشغيلية
أيضًا ،حيث أكملت املؤسسة خالل عام  2016إجناز ستة مشاريع يف
مواقع عمل خمتلفة تتبع للمؤسسة بقيمة تزيد عن  56مليون درهم،
وتنوعت بني مشاريع إنشاء جديدة وبني صيانة وتطوير وتوسعة للمواقع
القائمة ،وضمت مباين ذات استعماالت إداريــة وأخرى فنية وتشغيلية،
حيث جــرى على سبيل املثال إنشاء مركز جديد خلدمة املتعاملني
يف مدينة حتا ،ومرافق فنية ملركز الفحص الفني للمركبات الثقيلة يف
إمارة الفجرية ،عالو ًة على تطوير عدد من املباين التابعة للمواصالت
املدرسية وورش اخلدمات الفنية وغريها.
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1,024,750,000

المواصالت المدرسية

تشكل اخلدمات املقدمة يف قطاع املواصالت املدرسية املساهمة
األبــرز واألقــدم للمؤسسة ،والتي ما زالــت تستحوذ على القسم األكرب
من اهتمامها ومقدراتها كما تشكل املصدر األهم إليراداتها( ،بنسبة
 %45من إجمايل اإليرادات يف العام املاضي) ،وقد منت إيرادات دائرة
املواصالت املدرسية (عرب مراكز أعمالها األربعة) خالل عام  2016بنحو
 %10مقارن ًة بإيراداتها يف عام  ،2015حيث زادت عن املليار درهم للمرة
األوىل يف تاريخ املؤسسة ،منها أكرث من  %61حققها مركز املواصالت
املدرسية احلكومية (بواقع  626مليون درهم).
من جانبه؛ واظب مركز املواصالت املدرسية اخلاصة على حتقيق معدالت منو
مرتفعة يف إيراداته وذلك على غرار العام قبل املاضي ،حيث جنح يف حتقيق
إيرادات سنوية تفوق إيراداته احملققة يف عام  2015مبعدل  ،%38كما جنح
يف توقيع  14عقدًا جديدًا تزيد إيراداتها عن  12مليون درهــم ،رفعت العدد
اإلجمايل للمدارس املتعاقد معها إىل  58مدرسة ،واستجابة لهذا النمو يف
حجم العمل ازداد عدد أسطول احلافالت املدرسية التابعة للمركز مبعدل
 %15.6عما كان عليه نهاية العام  ،2015ليبلغ  786حافلة مع نهاية عام
 ،2016األمر الذي يشكل برهانًا على جناح املؤسسة يف سعيها الهادف نحو
توسيع حصتها يف النقل املدرسي اخلاص يف الدولة ،وترجم ًة دقيقة خلطتها
االستثمارية  2016-2014التي اعتربت هذا القطاع من أهم الفرص السوقية
املستهدفة.
بــدوره؛ تابع مركز خدمات املــدارس مسرية النمو والتميز يف أداء مهامه
املتنوعة ،حيث جنح يف حتقيق إيــرادات تناهز  337مليون درهــم ،وبنسبة
عقود جديدة ،معززًا
منو تبلغ  %13مقارنة بعام  ،2015مضيفًا لسجله 7
ٍ
حضوره وتوسعه يف خمتلف اخلدمات التي يقدمها ،ال سيما مشروع اإلشراف
على املقاصف املدرسية بالشراكة مع مؤسسة خليفة بن زايــد لألعمال
اإلنسانية ،وبالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم وجملس أبوظبي للتعليم
وإدارات املــدارس ،والــذي بلغ عدد املشرفات العامالت يف إطــاره 2,111
مشرفة ،فيما بلغ اجملموع الكلي ملشرفات ومشريف النقل والسالمة
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التابعني للمركز  7,359مشرفًا ومشرفة ،ليكون بذلك أكرب مراكز األعمال
التابعة للمؤسسة من حيث حجم املوارد البشرية ال سيما املواطنة.
كما استطاع مركز اخلدمات اإلعالنية استقطاب  9عقود جديدة خالل العام
املاضي ،رافعًا من إيراداته السنوية لتبلغ  0.95مليون درهم ،وبزيادة سنوية
تقدر بـ  %137.5مقارنة مع عام .2015
وبالتوازي مع النمو املستمر ألعمال املؤسسة يف هذا القطاع احليوي ،فقد
تواصلت أيضًا جهودها يف سبيل االرتقاء يف نوعية اخلدمات املقدمة للطلبة
واإلدارات املدرسية من جميع الفئات ،ال سيما جلهة تعزيز السالمة على منت
احلافالت املدرسية ،وضمان نقل آمن ومريح يستجيب بدقة لكافة التشريعات
ويلبي أعلى معايري اجلــودة العاملية ،وجلميع املستويات التعليمية ،ومن
بني هذه اجلهود على سبيل املثال ال احلصر احلرص على توفري  108حافلة
ومركبة لنقل الطلبة من ذوي االحتياجات اخلاصة ضمن أسطول الدائرة.
كما تواصلت اجلــهــود التوعوية على مستوى الطلبة ،حيث شهد العام
املاضي إطالق أول تطبيق ذكي أللعاب السالمة على مستوى الدولة ،وهو
تطبيق يضم أربــع ألعاب توعوية ويشكل وسيلة تعليمية وترفيهية هادفة
يقدم لألطفال وطلبة امل ــدارس مفاهيم السالمة بأسلوب شيق يوعيهم
بــاإلرشــادات التي تضمن سالمتهم خــال الرحلة املــدرســيــة ،كما تواصل
العمل على تطبيق منظومة السالمة يف احلافالت املدرسية بالتنسيق مع
الشريكني االسرتاتيجيني وزارة الرتبية والتعليم وجملس أبوظبي للتعليم،
وهي املنظومة التي نالت حيزًا واسعًا من اهتمام الفئات املعنية وثنائهم،
واستحقت عددًا من اجلوائز احمللية واإلقليمية خالل العام املاضي منها
جائزة دبي للنقل املستدام ،وجائزة أفكار عربية ،وليس أدل على جناحات
املؤسسة يف جمال املواصالت املدرسية وخرباتها العريقة يف هذا اجملال
من اختيارها من قبل الشركة السعودية للنقل اجلماعي “سابتكو” لتكون
شريكًا لها يف الشركة السعودية اإلمارتية للنقل املتكامل “سيتكو” ،والتي
سرعان ما حلت يف املرتبة الثانية بني أكرب مشغلي النقل املدرسي يف
اململكة ،إثر متكنها من تقدمي خدمات النقل لـ  200ألف طالب وطالبة.
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إيرادات مراكز دائرة املواصالت املدرسية (مليون درهم)
2015

2016

معدل النمو

المركز

590

626.3

%6.1

44

60.7

%38

مركز خدمات المدارس

298

336.8

%13

مركز الخدمات اإلعالنية

0.4

0.95

%137.5

932.7

1,024.8

%9.9

مركز المواصالت
المدرسية الحكومية
مركز المواصالت
المدرسية الخاصة

اإلجمالي

التفاصيل

2015

2016

666

665

51

58

717

723

عدد الحافالت المدرسية

5,183

5,522

عدد سائقي الحافالت المدرسية

5,049

5,336

عدد مشرفي الحافالت لدى مركز خدمات المدارس

5,175

5,509

عدد الطلبة الملتحقين بالمدارس الحكومية

277,233

279,354

عدد المقاعد المتوفرة

278,728

287,014

عدد الطلبة المنقولين :حكومي  +خاص

231,400

236,637

نسبة المنقولين إلى المسجلين في القطاع الحكومي

%75.5

%76

عدد خطوط السير المنتظمة

6,389

6,608

متوسط عدد البرامج التدريبية لكل سائق

11

10

عدد جلسات التوعية المقدمة للطلبة

755

742

عدد زيارات المراقبة الميدانية للحافالت

10,387

9,101

عدد زيارات التواصل مع المدارس

2,033

1,674

101,442,568

71,045,993

عدد المدارس الحكومية
عدد المدارس الخاصة
إجمالي عدد المدارس المستفيدة

عدد الكيلومترات المقطوعة
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626.3

590

600
500
400

336.8

298

300
200

60.7

0.95

44

100

0.4

0

2016

2015

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺪارس

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻋﻼﻧﻴﺔ

عدد العقود ملراكز دائرة املواصالت املدرسية
15

14
9

10

7
5

1
0

عدد العقود لمراكز دائرة المواصالت المدرسية

2016

مركز المواصالت المدرسية الحكومية

1

مركز المواصالت المدرسية الخاصة

14

مركز خدمات المدارس

7

مركز الخدمات اإلعالنية

9

المجموع

31

2016
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺪارس

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻋﻼﻧﻴﺔ
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%9.9
10

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد اﻟﺒﺮاﻣﺞ
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﺎﺋﻖ

ﻧﻤﻮ اﻳﺮادات

742

ﻋﺪد اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات
اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ

58

665
اﻟﻤﺪارس
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة

5,336
ﻋﺪد اﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ

236,637

5,522

اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﻮن

ﻋﺪد اﻟﺤﺎﻓﻼت

287,014
ﻋﺪد اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة

اﻟﻤﺪارس
اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة

723
ﻋﺪد اﻟﻤﺪارس اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة

71,045,993
ﻋﺪد اﻟﻜﻴﻠﻮﻣﺘﺮات اﻟﻤﻘﻄﻮﻋﺔ

6,608
ﻋﺪد ﺧﻄﻮط اﻟﺴﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ

SCHOOL BUS

9
ﻓﺮوع
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279,354

5,509

9,101

1,674

ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﻠﺘﺤﻘﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ

زﻳﺎرة رﻗﺎﺑﻴﺔ
ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻓﻼت

ﻋﺪد زﻳﺎرات
اﻟﺘﻮاﺻـﻞ ﻣـﻊ اﻟﻤـﺪارس
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950,000,000

النقل والتأجير
واصلت دائــرة النقل والتأجري تأدية خدماتها الثماين الرئيسية لـ 617

ً
متعامال خمتلفًا من خالل أسطول ضخم يبلغ تعداده  16,056مركبة
خمتلفة ،و 7,274موظفًا منهم  6,931سائقًا و 109فنيًا ،وقد ح ّلت
الدائرة يف املرتبة الثانية (بعد دائرة املواصالت املدرسية) بني الدوائر
االستثمارية من حيث اإليرادات ،حمقق ًة نحو  950مليون درهم ،وبزيادة
قدرها  %11.6مقارن ًة بعام  ،2015وقد متكنت عرب مراكز أعمالها الستة
من توقيع  325عقدًا جديدًا يف العام املاضي.
وقد شكلت إيرادات مركز أبوظبي للنقل والتأجري لوحدها ،والتي ناهزت
 334مليون درهم؛ أكرث من ثلث إيــرادات الدائرة ( ،)%35.2بينما متكن
مركز املواصالت احلكومية من توقيع  42عقدًا جديدًا أثمرت عن حتقيق

قفزة مهمة يف حجم إيراداته التي زادت عن عام  2015بنسبة %13.9

لتبلغ  223.2مليون درهم ،وباملثل استطاع مركز اإلمارات للنقل والتأجري
توقيع  150عقدًا جديدًا أسفرت عن حتقيق قفزة نوعية يف حجم إيراداته
التي زادت بنحو  %19.8مقارن ًة بإيراداته يف عام  2015لتبلغ 203.6
مليون درهم.
من جانبه؛ فاز مركز سيارات اإلمــارات بـ 62عقدًا جديدًا حمققًا 89.3
مليون درهــم من اإلي ــرادات ،أما مركز رأس اخليمة للنقل والتأجري فقد
استطاع حتقيق إيرادات بلغت  15.4مليون درهم ،واستقطاب  28عقدًا
جديدًا ،فيما قام مركز الساحل الشرقي للنقل والتأجري بتوقيع ستة عقود
ً
قليال عن  14.3مليون درهم.
جديدة ،حمققًا إيرادات تزيد

المركز

التفاصيل

2015

2016

343

334.3

عدد الحافالت والمركبات

4,516

4,613

عدد السائقين

2,166

2,200

196

223.2

عدد الحافالت والمركبات

3,101

3,273

عدد السائقين

1,743

1,872

170

203.6

عدد الحافالت والمركبات

4,000

6,850

عدد السائقين

1,649

2,100

اإليرادات (مليون درهم)

88

89.3

عدد الحافالت والمركبات

860

918

عدد السائقين

530

572

اإليرادات (مليون درهم)

17.6

15.4

عدد الحافالت والمركبات

180

179

عدد السائقين

92

108

اإليرادات (مليون درهم)

16

14.3

عدد الحافالت والمركبات

242

223

عدد السائقين

100

79

اإليرادات (مليون درهم)

مركز أبوظبي للنقل والتأجير

اإليرادات (مليون درهم)
مركز المواصالت الحكومية

اإليرادات (مليون درهم)
مركز اإلمارات للنقل والتأجير

مركز سيارات اإلمارات

مركز رأس الخيمة للنقل والتأجير

مركز الساحل الشرقي للنقل والتأجير

66
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ا ﻳﺮادات

ﻋﺪد اﻟﺤﺎﻓﻼت واﻟﻤﺮﻛﺒﺎت

ﻣﺮﻛﺰ

ﻣﺮﻛﺰ

اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
2015

2015

2016

4,000

6,850

3,273 3,101

1,649

2,100

1,872

1,743

203.6

4,516

4,613

2,166

2,200

334.3

ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ

ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ

15.4

ﻣﺮﻛﺰ

ﻣﺮﻛﺰ

اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺸﺮﻗﻲ
ﻟﻠﻨﻘــﻞ واﻟﺘـﺄﺟﻴﺮ

ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ

89.3

رأس اﻟﺨﻴﻤﺔ
ﻟﻠﻨﻘــﻞ واﻟﺘـﺄﺟﻴﺮ

ﻣﺮﻛﺰ

68

2016

2015

ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ

14.3

أﺑﻮﻇﺒﻲ
ﻟﻠﻨﻘــﻞ واﻟﺘـﺄﺟﻴﺮ
2016

223.2

ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ
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ﻣﺮﻛﺰ

ا ﻣﺎرات
ﻟﻠﻨﻘــﻞ واﻟﺘـﺄﺟﻴﺮ

ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ

ﻋﺪد اﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ

ﺳﻴﺎرات ا ﻣﺎرات

2015

2016

2015

2016

2015

2016

242

223

180

179

860

918

100

79

92

108

530

572
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244,700,000

الخدمات الفنية
على غرار األعــوام السابقة؛ واصلت دائــرة اخلدمات الفنية النمو على أكرث من
صعيد ،إذ حققت زياد ًة يف إيراداتها بلغت نسبتها  %5.3مقارنة بإيرادات عام
 ،2015إذ استطاعت جني  244.7مليون درهــم ،وذلــك من خالل  25خدمة
متنوعة استفاد منها أكرث من  250ألف متعامل ،واستطاعت عرب مراكز أعمالها
والوحدات الفنية التابعة لها القيام بأكرث من  366ألف عملية صيانة خمتلفة
نفذها  1,918فنيًا حمرتفًا.
وقد استحوذ مركز أبوظبي للخدمات الفنية على نحو ثلث إيرادات الدائرة ،حمققًا
 80.2مليون درهم ،من خالل تقدمي نحو 170عملية صيانة خمتلفة ملتعامليه،
عالو ًة على فوزه بـ 34عقدًا جديدًا  ،فيما متكن مركز اإلمارات للخدمات الفنية
من حتقيق  56.5مليون درهم ،وبزيادة عن إيرادات العام املاضي بنحو  ،%8مع
توقيعه  18عقدًا جديدًا.
وعلى صعيد مركز االحتــاد لتحويل املركبات للعمل بالغاز الطبيعي؛ فقد
ارتفعت إيراداته بنسبة  %58مقارنة بعام  ،2015لتبلغ  7.9مليون درهم من
خــال قيامه بتحويل  1,440سيارة خــال العام املــاضــي ،فيما بلغ العدد
التجميعي للمركبات احملولة منذ تأسيس املركز يف عام  2010وحتى اآلن
 6,418مركبة حم ّولة.
وب ــدوره؛ حقق مركز الفحص الفني إي ــرادات تبلغ  19مليون درهــم ،منجزًا
 217,179عملية فحص فني ،إضاف ًة إىل توقيعه سبعة عقود جديدة خالل
عام  ،2016كما متكن يف العام نفسه من نيل عضوية اللجنة الدولية لفحص
املركبات “سيتا ،”CITAاألمر الذي يسهم يف تعزيز مكانة وسمعة مواصالت
اإلم ــارات وترسيخ دورهــا الــريــادي يف توفري خدمات فنية بجودة وكفاءة
واحرتافية عالية.
من ناحيته؛ جنح مركز الوطنية للمزادات بتوقيع  116عقدًا جديدًا ،وتنظيم 47
مزادًا بيع خاللها  4,342مركبة خمتلفة ،حمققًا إيرادات تبلغ  8.3مليون درهم
وتزيد عن إيــرادات عام  2015بنسبة  %12.2تقريبًا ،يف حني متكنت كل من
وحدة الساحل الشرقي للخدمات الفنية ووحدة رأس اخليمة للخدمات الفنية
من حتقيق إيرادات سنوية بلغت  5.7مليون درهم و 2.7مليون درهم على التوايل.
وحدة اإلمارات لصيانة المركبات الفارهة..
إضافة نوعية للوحدات الفنية

واصلت مواصالت اإلمارات توسعها يف اخلدمات الفنية ال سيما تلك املقدمة
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درهم قيمة اإليرادات

لعموم اجلمهور عــاو ًة على املؤسسات ،وكــان أحــدث توسع يف هذا اجملال
هو إطالق وحدة فنية جديدة متخصصة يف تقدمي خدمات الصيانة للمركبات
الفارهة وهي األوىل من نوعها على املستوى احلكومي ،وقد جاءت بهدف دعم
األهداف االسرتاتيجية ملواصالت اإلمارات واستجاب ًة لتوجهاتها يف تعزيز النمو
املايل وتلبي ًة لتطور قاعدة متعاملي املؤسسة ،حيث تتمتع الوحدة ببنية حتتية
متطورة مزودة بأحدث األجهزة التي ميكنها تقدمي خمتلف اخلدمات لطرازات
املركبات املصنفة ضمن فئة املركبات الفارهة واملصنعة حتى  ،2016وتقع
الوحدة يف إمارة الشارقة على أن يتم تدشني املقر الرئيسي يف دبي قريبًا ،وهي
تضم  20حارة ،فيما تبلغ طاقتها االستيعابية صيانة  15مركبة يوميًا ،وقد بلغت
عمليات الصيانة املقدمة عربها خالل العام املاضي  276عملية ألسطول
املؤسسة ،فيما بلغت للمتعاملني اخلارجيني  195عملية.
ويف إطار جهود املؤسسة لتعزيز حضورها يف جمال تقدمي اخلدمات الفنية
املتنقلة قامت أيضًا بإطالق “وحدة اخلدمة الذكية لتبديل اإلطــارات” ،وهي
وحــدة فنية متخصصة جديدة تتيح للمتعامل تقدمي طلب احلصول على
اخلدمة من خالل التطبيق الذكي اخلاص بالوحدة على مدار الساعة كورشة
فنية متنقلة جمهزة بأحدث التقنيات واملعدات الصامتة التي تعزل الصوت ملنع
ً
فضال عن أجهزة التتبع واحلواسيب اللوحية
اإلزعــاج يف مكان تقدمي اخلدمة،
التي تضمن سرعة توجيه املركبة إىل مكان طلب اخلدمة ،حيث يتم طلب هذه
اخلدمات من خــال االتصال بغرفة العمليات أو التطبيق الذكي أو املوقع
اإللكرتوين ،األمر الذي من شأنه اإلسهام يف تعزيز تطبيق األنظمة الذكية يف
املؤسسة متاشيًا مع أهداف ورؤية احلكومة الذكية.
كما شهد عــام  2016إط ــاق روب ــوت الصيانة الفنية الــصــوتــي ال ــذي يقدم
للمتعاملني خدمات فحص وصيانة وتصليح جميع املركبات عرب تقنية صناعية
وبرجمية جديدة تعد األوىل من نوعها يف الدولة ،وتتعامل مع أعطال السيارات
بدقة وحرفية بعيدة كل البعد عن األخطاء امليكانيكية ،وتعد اخرتاعًا جديدًا
يشكل نقلة نوعية يف عامل التقنيات املتعلقة بأعمال الصيانة الفنية احلديثة،
ال سيما أنه يختصر اجلهد والوقت الــازم للفحص ،ويقلل نسبة اخلطأ بشكل
كبري ،عالو ًة على قدرة الروبوت على التحدث بعدد من اللغات التي يتحدثها فنيو
مواصالت اإلمارات ومنها العربية واإلجنليزية واألوردو.
من جهتها؛ أكملت وحدة املساعدة على الطريق عامها الثاين بعد أن أطلقت
رسميًا يف مارس  ،2015وقد متكنت هذه الوحدة الناشئة من تقدمي املساعدة
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لـ  30,369مركبة خالل عام  ،2016من خالل  67مركبة َق ْط ٍر متفاوتة احلجم،
تضم مركبات متنقلة بطواقمها ومعداتها الفنية ،إضافة إىل مركبات للقطر
متنوعة األحجام ابتدا ًء من الوزن الثقيل  60طنًا وانتها ًء بالوزن اخلفيف  3أطنان
موزعة على خمتلف مناطق الدولة ،كما تعتزم املؤسسة إطالق اإلصدار التجريبي
من تطبيقها الذكي خلدمات املساعدة على الطريق ( )Musa’daمطلع العام
 ،2017وذلك انسجامًا مع خططها يف إتاحة املزيد من خدماتها عرب التطبيقات

خطوات رائدة نحو آفاق واعدة

الذكية وإتاحة املزيد من املرونة والسرعة والدقة يف خدمة املتعاملني.
وقد عززت بقية الوحدات الفنية التابعة للدائرة من حضورها وانتشارها ،فمن
جانبها؛ استطاعت وحدة جتديد اإلطــارات جتديد  9,004إطــارات ،بينما قدم
مشروع بروفكس للصيانة السريعة  20,858عملية صيانة للمتعاملني عرب مراكز
“أدنــوك” للصيانة “أوتوسريف”بالتعاون مع “شركة أدنــوك للتوزيع” ،يف حني
استفادت  213,509مركبة من خدمات مشروع الغسيل اجلاف.
التفاصيل

المركز

2015

2016

100.7

80.2

عدد الفنيين

977

843

اإليرادات (مليون درهم)

52.3

56.5

عدد الفنيين

550

587

اإليرادات (مليون درهم)

2.7

2.7

عدد الفنيين

53

52

اإليرادات (مليون درهم)

4.7

5.7

عدد الفنيين

81

79

21.3

19

عدد الفنيين

50

45

اإليرادات (مليون درهم)

5

7.9

عدد الفنيين

19

19

عدد السيارات المحولة

668

1,440

اإليرادات (مليون درهم)

7.4

8.3

عدد السيارات المباعة

2,960

4,342

العدد اإلجمالي للمركبات المباعة (مركبة).

وحدة تجديد اإلطارات

عدد اإلطارات المجددة

8,400

9,004

قيمة المركبات المباعة (مليون درهم).

مشروع الغسيل الجاف

عدد المركبات المستفيدة

162,357

213,509

مشروع بروفكس

عدد المركبات المستفيدة

49,000

20,858

عدد المركبات المستفيدة

6,893

30,369

عدد المركبات لدى الوحدة

14

67

عدد السائقين لدى الوحدة

14

61

مركز أبوظبي للخدمات الفنية

مركز اإلمارات للخدمات الفنية

وحدة رأس الخيمة للخدمات الفنية

وحدة الساحل الشرقي للخدمات الفنية

مركز الفحص الفني

مركز االتحاد لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي

مركز الوطنية للمزادات

وحدة المساعدة على الطريق
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اإليرادات (مليون درهم)

اإليرادات (مليون درهم)

مبيعات مركز الوطنية للمزادات

عدد المركبات المباعة عن طريق المزاد اإللكتروني /الموقع اإللكتروني (مركبة).

قية مبيعات المركبات عن طريق المزاد اإللكتروني /عبر التطبيق اإللكتروني
(مليون درهم).
عدد المزادات المنفذة خالل .2016
إيرادات المركز (مليون درهم).

عام 2016

داخلي

خارجي

المجموع

1,921

2,421

4,342

71.6

35.9

107.5

1,729

1,995

3,724

70

39

109

 47مزاداً
8.3
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خطوات رائدة نحو آفاق واعدة

19

7.9

ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺗﺤﺎد ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ

ﻣﺮﻛـﺰ اﻟﻔﺤـﺺ اﻟﻔﻨـﻲ

2015

2016

2015

2016

19

19

50

45

56.5

5.7

وﺣﺪة اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ

2015

2016

81

79

ﻣﺮﻛـﺰ ا ﻣـﺎرات ﻟﻠﺨﺪﻣـﺎت اﻟﻔﻨﻴـﺔ

366,000

2.7

وﺣﺪة رأس اﻟﺨﻴﻤﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ

2015

2016

53

52

8,400

550

587

80.2

ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﻣﺮاﻛﺰ اﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﻴﺔ

اﻃﺎرات اﻟﻤﺠﺪدة
2015

2015

2016

2016

ﻣﺮﻛﺰ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ

9,004

2015

2016

977

843

اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻔﻨﻴﺔ

ﻋﺪد اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة

2015

2016

30,369 6,893

ﻋﺪد اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ﻟﺪى اﻟﻮﺣﺪة

ﻋﺪد اﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ ﻟﺪى اﻟﻮﺣﺪة

2015

2016

2015

2016

14

67

14

61

وﺣﺪة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ
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ﺑﺮوﻓﻜﺲ
2015

2016

49,000

20,858

اﻟﻐﺴﻴﻞ اﻟﺠﺎف
2015
162,357

2016
213,509

ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺮﻣﻮز
إﻳﺮادات )ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ(

ﻋﺪد اﻟﻔﻨﻴﻴﻦ
اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة
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خطوات رائدة نحو آفاق واعدة

51,200,000

درهم قيمة اإليرادات

الخدمات اللوجستية
حققت دائرة اخلدمات اللوجستية  -مبراكز أعمالها الثالثة وأسطولها
الذي يناهز  2,000مركبة خمتلفة  -إيرادات إجمالية بلغت  51.2مليون
ً
متعامال ،ال سيما بعد
درهم من خالل خدماتها التي تقدمها لنحو 76
متكنها من توقيع  21عقدًا جديدًا خــال عــام  ،2016لالستفادة من
خدماتها يف جماالت نقل املواد البرتولية مبختلف مشتقاتها إضافة
إىل خدمة تأجري سائقي مركبات ثقيلة ونقل حبيبات لدائن بالستيكية،
والنقل اللوجستي العام ال سيما نقل األغذية والنقل الربيدي.
حل ً
وقد ّ
أوال مركز مواصالت اإلمارات للخدمات اللوجستية بإيرادات تبلغ
 37.8مليون درهم ،منها  16.1مليون درهم جلهة اخلدمات اللوجستية
التي حققت زيــادة سنوية تناهز  %31مقارنة بعام  ،2015إىل جانب
 21.7مليون درهم إيرادات خدمات النقل البرتويل ،أما مركز صف السيارات
وتأجري الدراجات النارية فقد متكن من حتقيق من ٍّو يف اإليرادات السنوية
مبقدار  %78.7بحيث بلغت إيراداته  13.4مليون درهم ،وعلى التوازي
ً
متعامال يف ختام عام 2015
متكن املركز من رفع عدد متعامليه من 36
ً
عقود جديدة،
متعامال يف نهاية عام  ،2016كما أضاف لسجله 8
إىل 51
ٍ
استلزمت زيادة حجم أسطوله يف املدة نفسها إىل  1,594مركبة منها
 1,520دراجة نارية بعد أن كانت  880دراجة نارية يف نهاية عام .2015

400

351

300
200

195

100

37.8
0
2016
اﻳﺮادات )ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ(

ﻋﺪد اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت )اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت واﻟﺼﻬﺎرﻳﺞ(
ﻋﺪد اﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ

مركز مواصالت اإلمارات

2016

للخدمات اللوجستية
عدد المركبات (الشاحنات والصهاريج)

351

عدد السائقين

195

اإليرادات (مليون درهم)

37.8

النتائج املقارنة ألنشطة املركز حسب اخلدمات
300

245
200

166
الخدمات اللوجستية

2015

2016

عدد الشاحنات

166

245

عدد السائقين

54

77

12.3

16.1

اإليرادات (مليون درهم)

77
16.1
2016
ﻋﺪد اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت

100

54
12.3

0

2015
اﻳﺮادات )ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ(

ﻋﺪد اﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ

76
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150

145
118 106
خدمات النقل البترولي

2015

2016

عدد المركبات (شاحنة وصهريج)

145

106

عدد السائقين

120

118

اإليرادات (مليون درهم)

35.8

21.7

2015

2016

عدد مركبات المركز

955

1,594

عدد السيارات الكهربائية

74

64

عدد الدراجات النارية

880

1,520

عدد السائقين

101

319

اإليرادات (مليون درهم)

7.5

13.4

120
100

50

35.8

21.7

0
2015

2016

اﻳﺮادات )ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ(

ﻋﺪد اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت )ﺷﺎﺣﻨﺔ وﺻﻬﺮﻳﺞ(
ﻋﺪد اﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ

“تعليم السياقة” ..خطوة جديدة ملنظومة التدريب يف املؤسسة
للسنة الثانية على التوايل؛ تابعت مواصالت اإلمــارات تطوير منظومة
التدريب املهني املتخصص لديها ،وزادت من خدماتها املتاحة لعموم
اجلمهور ،إذ واصل مركز مواصالت اإلمارات للتدريب (والذي أطلق رسميًا
يف شهر أغسطس من عام  )2015خالل العام املاضي تقدمي براجمه
التدريبية التخصصية واحملاضرات وورش العمل املتنوعة للسائقني
ومشريف ومشرفات النقل والسالمة التابعني للمؤسسة أو سواها من
املؤسسات العاملة يف هذا اجملــال حتى بلغ عدد املستفيدين من
خدماته  21,099متدربًا ومتدربة ،وناهز عدد الساعات التدريبية التي
قدمها  70ألف ساعة.
وتعزيزًا جلهودها يف جمــال التدريب املتخصص؛ قامت املؤسسة
يف يونيو  2016باالفتتاح األويل ملعهد مواصالت اإلمــارات للسياقة
مبنطقة ورســان  3ليكون أول معهد سياقة حكومي يف إمــارة دبي،
وميتد على مساحة  40ألــف مــر مــربــع ،بحيث بلغت تكاليف إنشائه
اإلجمالية  18.5مليون درهم ،ويشكل حلقة مهمة إضافية تسهم يف

مركز مواصالت اإلمارات للتدريب
مركز صف السيارات
وتأجير الدراجات النارية

1,594

1,520

955

78

1500

المتدربون من السائقين

11,974

المتدربون من مشرفي ومشرفات النقل والسالمة

9,079

1000

13.4

64

7.5 101

74

المتدربون من خارج المؤسسة

500

عدد البرامج التدريبية التي تم تنظيمها

44

250

عدد الساعات التدريبية التي تم تقديمها

0

2015

ﻋﺪد ﻣﺮﻛﺒﺎت اﻟﻤﺮﻛﺰ

اﻳﺮادات )ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ(

ﻋﺪد اﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ

ﻋﺪد اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻨﺎرﻳﺔ

ﻋﺪد اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

عدد مواقع التدريب التابعة للمركز
إيرادات المركز (مليون درهم)

معهد مواصالت اإلمارات للسياقة

2016

العدد اإلجمالي للمتدربين

645

العدد اإلجمالي للناجحين

132

عدد البرامج التدريبية التي تم تنظيمها

46

750

319

2016
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1750

العدد اإلجمالي للمتدربين

21,099

1250

880

2016

إكمال منظومة التدريب املتخصص لدى املؤسسة ،ال سيما أنه نال
عضوية اجلمعية امللكية الربيطانية للحد من احل ــوادث “روســبــا”،
إضافة إىل احلصول على شهادة اجلودة  ،ISO10015وسرعان ما مت
تدشينه رسميًا يف مطلع نوفمرب  2016بحيث يقدم التدريب على قيادة
املركبات على أنواعها مبا فيها املركبات اخلفيفة واملركبات الثقيلة ال
سيما احلافالت ،والدراجات النارية ،عــاو ًة على املعدات املكيانيكية
الثقيلة واخلفيفة ،ولدى املعهد حاليًا  38مركبة للتدريب ،على أن يزداد
هذا العدد تبعًا ملتطلبات التدريب ،علمًا بأن املؤسسة تسعى لتحويل
جميع مركبات املعهد املستخدمة يف التدريب للعمل بالغاز الطبيعي
بحيث تكون صديقة للبيئة.
وقد متكن يف الشهور األوىل بعيد افتتاحه من تقدمي خدمات تعليم
القيادة لـ  645متدربًا يف خمتلف فئات التدريب وضمن  3برامج تدريبية،
وقد استطاع  132متدربًا منهم من إمتام مستلزمات النجاح واحلصول
على رخص القيادة.

عدد الساعات التدريبية التي تم تقديمها
عدد مركبات التدريب وأنواعها

3
2,906
 38مركبة موزعة كاآلتي:
 26مركبة خفيفة
 4مركبة ثقيلة

68,106.5
35
2.1

 7دراجة نارية
 2حافلة ثقيلة
 1جهاز ميكانيكي ثقيل
 1جهاز ميكانيكي خفيف
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ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻲ

2015

2016

120

118

145

106

35.8

21.7

ﻣﺮﻛﺰ ﺻﻒ اﻟﺴﻴﺎرات
وﺗﺄﺟﻴﺮ اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻨﺎرﻳﺔ

2015

2016

101

319

955

1,594

7.5

13.4

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ
ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺮﻣﻮز
ا

ﻳﺮادات )ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ(

ﻋﺪد اﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ
ﻋﺪد اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت
اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻨﺎرﻳﺔ
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2015

2016

54
166
12.3

77
245
16.1
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ﺍﻟﺒﺎﺏ
ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ..ﻣﻌ ًﺎ ﻧﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
88

أوﻟﻮﻳﺎﺗﻜﻢ ..ﻫﻲ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻨﺎ

90

اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ..أﺳﺎس ﻧﺠﺎﺣﻨﺎ

97

اﻟﻤﻮردون ..دﻋﻢ ﻣﺘﺒﺎدل

98

اﻟﺸﺮاﻛﺎت ..ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺰﻳﺪ
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نلبي التوقعات..
ونتشارك األولويات

تعترب مواصالت اإلمارات واحدة من أكرب املؤسسات احلكومية العاملة
يف الدولة ،إذ متتاز بتنوع اخلدمات واالختصاصات التي تتوالها ،عالو ًة
على تشعب األدوار واملهام الوطنية واجملتمعية التي تقوم بها ،األمر
الذي حقق لها انتشارًا واسعًا ومنوًا مستدامًا ،ومكنها من التعامل مع
فئات خمتلفة ،وتفخر املؤسسة بأنها رسخت خالل سنوات عملها شبكة
واسعة من العالقات مع تلك الفئات على اختالفها ،سواء داخل الدولة
أو خارجها ،كما أرست معايري وسياسات متطورة لتقوية تلك العالقات
واالرتقاء بها نحو حتقيق أهدافها االسرتاتيجية ،ومبا يلتقي دون شك مع
التوجهات العليا للمجتمع والدولة ،وتتوزع الفئات املعنية التي تتقاطع
مع مدخالت املؤسسة وخمرجات أعمالها إىل ثماين فئات رئيسية:
¥ ¥املتعاملون.
¥ ¥املوردون.

¥
¥
¥
¥
¥
¥

¥املوظفون.
¥الشركاء االسرتاتيجيون.
¥اجلهات احلكومية االحتادية واحمللية (التشريعية والرقابية).
¥اجلهات اإلقليمية والعاملية.
¥املنافسون.
¥اجملتمع احمللي والبيئة.

وقد أولت املؤسسة اهتمامًا نوعيًا لكل فئة من تلك الفئات بهدف تطوير
االستجابة للتوقعات اخلاصة بها يف إطــار العالقات املتبادلة مع
املؤسسة ،واضع ًة يف عني االعتبار التوقعات اخلاصة بكل فئة على
حدة ،كما يف اجلدول املرفق:

التوقعات

الفئة المعنية

الموردون

األمانة والنزاهة في عالقات العمل وتحقيق المنفعة التجارية المشتركة والمتبادلة.

الموظفون

الشفافية وتكافؤ فرص التوظيف وبيئة العمل المحفزة ،وإتاحة إمكانيات النمو والتطوير الوظيفي.

الشركاء

زيادة األرباح إلى أقصى حد ممكن ،وتنمية األعمال بشكل عام وتطوير بيئتها ،وأداؤها بشكل مسؤول.

الجهات الحكومية االتحادية

االلتزام والرقابة والتعاون المتبادل ،واالرتقاء بمعايير العمل وضوابط تأدية الخدمات لصالح المجتمع.

)(G4-24, G4-25, G4-26 & G4-27

المتعاملون

التميز والجودة في المنتجات والخدمات وتحقيق أعلى المستويات في رضا المتعاملين وإسعادهم.

والمحلية (التشريعية والرقابية)

84
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الجهات اإلقليمية والعالمية

تبني وتبادل أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

المنافسون

المستدامة لصناعة مستقبل المواصالت والخدمات المتكاملة.
البيئة التنافسية العادلة والتنمية ُ

المجتمع المحلي والبيئة

االنسجام مع المجتمع وتعزيز الروح التطوعية ودعم الرفاهية العامة وحماية البيئة.
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وللوقوف على توقعات الفئات املعنية ورصدها من أجل العمل على
تلبيتها؛ ط ـ ّورت مــواصــات اإلم ــارات قنوات ووســائــل عديدة للمشاركة
والتواصل مع خمتلف تلك الفئات تنسجم وطبيعة الفئة املعنية.

التوقعات

الفئة المعنية

الفئة المعنية

المشاركة اليومية غير الرسمية.
مراكز االتصال لتقديم المقترحات والمالحظات.
دراسات استقصاء مستويات الرضا وسعادة المتعاملين.

اللقاءات وزيارات المقارنة المرجعية اإلقليمية والدولية.
الشركاء

االجتماعات وورش العمل والمؤتمرات والفعاليات.
المتعاملون

الموقع اإللكتروني للمؤسسة وأدوات ومواقع التواصل االجتماعي ومؤشر قياس السعادة.
نظام البوابة اإللكترونية (حكومتي).

الجهات الحكومية االتحادية والمحلية
(التشريعية والرقابية)

المؤتمرات والمعارض والفعاليات الدولية وتبادل أفضل الممارسات.
الجهات اإلقليمية والعالمية

المعايير الدولية.

العقود والعطاءات والمشتريات.
المؤتمرات والمعارض والمهام الرسمية.

المنتديات الصناعية والتجارية.

مذكرات التفاهم والرعايات المجتمعية.
المنافسون

دراسات استقصاء مستويات الرضا.
منتديات النقاش اإلدارية.

األنشطة التطوعية.

االقتراحات والشكاوى ونظم تقديم التظلمات .

الخدمات المجانية ودعم األعمال.

التقييم السنوي لألداء.

ملتقى التميز السنوي.

التقارير والمطبوعات الدورية.

الموقع اإللكتروني للمؤسسة وأدوات وحسابات التواصل االجتماعي.

ورش العمل وبرامج التدريب.

اللقاءات الترفيهية والثقافية.

ورش العمل واالجتماعات.
المؤتمرات والمعارض.

االجتماعات الشخصية.

الموظفين الجدد ،مختبر اإلبداع).

الرعايات المجتمعية والتسويقية.
مذكرات التفاهم.

التدريب على الجودة والصحة والسالمة.

الموظفون

مذكرات التفاهم.

الندوات واالجتماعات.

y yعمليات التطوير المؤسسي (مختبر اإلبداع).

الفعاليات المخططة (حملة شهر السالمة والصحة المهنية ،فعالية المخاطر والتدقيق الداخلي ،اللقاءات الدورية مع

االجتماعات والمؤتمرات.
االلتزام بالمعايير.

( y yهدايا) آلراء المتعاملين.

الموردون

مبادرات وعمليات التطوير المؤسسي.

القوانين والسياسات والتشريعات.

مبادرات أسبوع العميل متمثلة بـ:

تقييم الموردين.

لقاء الشركاء السنوي.
تبادل البيانات والمعلومات.

اللقاء السنوي للمتعاملين.
المؤتمرات والمعارض.

التوقعات

عمليات التدوير.
المجتمع المحلي والبيئة

حمالت التوعية.
الفعاليات االجتماعية والثقافية.
البرامج الخيرية.
المعارض التخصصية.
المقارنات المرجعية.
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أولوياتكم ..هي أولوياتنا
)(G19-4, G20-4 & G21-4

كعادتها؛ قامت املؤسسة يف عام  2016بدراسة وحتديد األولويات وترتيبها
ضمن مصفوفة األهمية النسبية ســواء بالنسبة لها أو بالنسبة للفئات
املعنية ،وقد تر ّبعت مسألة «أمن وسالمة النقل» وللسنة الثالثة على التوايل
على رأس أولويات املؤسسة وأولويات الفئات املعنية يف الوقت نفسه ،كما
ماثلتها يف األهمية بالنسبة للمؤسسة مسألة «دعم التوجهات احلكومية
وااللتزام بها» ومسألة «االستثمار وتعزيز املركز املايل للمؤسسة» ،يف حني
تلتها قضية «التميز والريادة يف اخلدمات والعمليات التشغيلية» التي نالت
اهتمامًا مرتفعًا أيضًا وح ّلت يف املرتبة الثانية من حيث األهمية للطرفني.

وتتمتع جميع تلك اجلوانب واألولويات بنطاق وحدود كما هو حمدد أدناه:

البيان

مرتفع جداً
مرتفع جداً

مرتفع

مستوى األهمية
للفئات المعنية

األهمية النسبية

مستوى األهمية االستراتيجية لمواصالت اإلمارات

متوسط

مرتفع

متوسط

أمن وسالمة النقل

دعم التوجهات الحكومية
وااللتزام بها

التميز والريادة في
الخدمات والعمليات

منخفض

سالمة وأمن النقل.

النطاق والحدود
مواصالت اإلمارات (جميع الفروع ومراكز ووحدات األعمال) ،والفئات المعنية من المتعاملين ،والموردين،
والشركاء االستراتيجيين ،والموظفين ،وجميع المنقولين.

دعم التوجهات الحكومية وااللتزام بها.

مواصالت اإلمارات (جميع المواقع) ،والموردون ،والشركاء الحكوميون.

التميز والريادة في الخدمات والعمليات التشغيلية.

مواصالت اإلمارات (جميع المواقع).

التشغيلية
االستدامة البيئية

االستثمار وتعزيز المركز

االستثمار وتعزيز المركز المالي للمؤسسة.

مواصالت اإلمارات (جميع المواقع).

والمسؤولية

المالي للمؤسسة

المجتمعية

االستدامة البيئية والمسؤولية االجتماعية.

مواصالت اإلمارات (جميع المواقع) ،وجميع الفئات المعنية.

تطوير األنظمة اإلدارية
منخفض

لمواكبة النمو في
حجم األعمال
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تطوير األنظمة اإلدارية لمواكبة النمو في حجم األعمال.

مواصالت اإلمارات (جميع المواقع).
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المتعاملون..
أساس نجاحنا
تتمحور جــهــود مــواصــات اإلمــــارات وفــق مــا جــاء يف رسالتها حول
«املساهمة يف حتقيق أعلى مستويات الرفاهية والــراحــة لشركائها
ومتعامليها من األف ــراد واملؤسسات ،»..ولذلك فإنها ما زالــت عامًا
بعد آخر تط ّور خدماتها وتسعى إىل توفري أفضل ما ميكن توفريه من
مستويات اخلدمة جلمهور متعامليها ،انطالقًا من إميانها التام بأن رضا
املتعاملني وسعادتهم ،هو الطريق الوحيد لتعزيز مكانتها وتوسيع رقعة
انتشارها ،عالو ًة على كونه يحقق رضا املؤسسة عن نفسها وعن طواقم
العمل لديها.
ولقد حافظت املؤسسة على منو أعداد متعامليها بصفة عامة ،حيث
زاد جمموعهم مبعدل  %10.5باملقارنة مع عام  ،2015فمع نهاية عام
ً
متعامال مقارن ًة بـ 2,257
 2016بلغ العدد اإلجمايل للمتعاملني 2,494
ً
ً
متعامال
متعامال بنهاية  ،2015أما عددهم من غري األفراد فبلغ 1,360
ً
متعامال
(بنسبة منو تزيد عن  ،)%13منهم  73شريكًا اسرتاتيجيًا ،و176
ً
متعامال رئيسيًا ،إضافة إىل  305متعاملني أساسيني،
اسرتاتيجيًا ،و239
ويعرض اجلدول املرفق أعداد املتعاملني وفئاتهم.
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2015

2016

الشركاء االستراتيجيون

51

73

المتعاملون االستراتيجيون

176

176

المتعاملون الرئيسيون

195

239

المتعاملون األساسيون

250

305

المتعاملون من األفراد

1,054

1,134

المتعاملون الفرعيون

55

90

المستفيدون من الخدمة

476

477

2,257

2,494

فئات المتعاملين

المجموع الكلي
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وتهتم مواصالت اإلمارات بصورة كبرية باإلنصات ملتعامليها ،للوقوف
على احتياجاتهم املتغرية ،ورصــد تطلعاتهم ورغباتهم مــن أجل
العمل على تلبيتها بأفضل الصور ،كما تسعى ملعرفة آرائهم حول
خمتلف خدماتها بهدف العمل على تطوير اخلدمات بالشكل الذي
يعزز اإليجابيات ويتالفى السلبيات ،وتقوم املؤسسة بذلك من خالل
عــدد مــن الــطــرق واألدوات والــقــنــوات املمكنة ،حيث قامت يف عام
 2016بإجراء  100استطالع رأي ،منها  80استطالعًا استهدفت البيئة
اخلارجية للمؤسسة ،فيما استهدفت بقية االستطالعات بيئتها
الداخلية ،كما حرصت املؤسسة على اتخاذ كافة السبل لضمان تقدمي
أفضل اخلدمات ملتعامليها عرب مراكز خدمة املتعاملني لديها ،والتي
تبلغ  15مركزًا منتشرة يف أرجاء الدولة.
وشهد مطلع عام  2016عددًا من القفزات النوعية التي من شأنها تعزيز
رفاهية املتعاملني وضمان سعادتهم ،ويأتي يف مقدمتها إطالق
 3أنظمة ذكية جديدة ،وذلك يف جمال اخلدمات الفنية ،والفحص
الفني ،وتطوير العمليات على التوايل ،متثلت يف نظام إدارة العمليات
“ ”ARISوالــذي يعد من أنظمة الدعم املؤسسي ،ويختص بتطوير
وإدارة العمليات اإلداريــة واملؤسسية ،وتنظيم بيئة العمل الداخلية
ورفــع كفاءة العمل وتسريع اإلج ــراءات وتسهيلها على املتعاملني
واملوظفني ،ونظام إدارة عالقات العمالء “ ”CRMالذي يتيح أمتتة
خدمات الفحص الفني واخلدمات الفنية املقدمة للجمهور ،وذلك من
خالل املوقع اإللكرتوين للمؤسسة كمرحلة أوىل ،إىل جانب التطبيق
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الــذكــي لنظام التعقب اإللــكــروين للمركبات الــذي يعزز مستويات
السالمة ،كما قامت املؤسسة يف وقت الحق بإطالق مشروع “نظام
إدارة العالقات مع املتعاملني” ،بهدف تعزيز منظومة وقنوات االتصال
والتواصل مع متعامليها.
ً
إجماال يف إطار حرص املؤسسة على مواكبة
وتندرج هذه األنظمة
أحــدث معطيات التقنية وتطبيقاتها الذكية ســواء على مستوى
األنظمة الداخلية أو على مستوى اخلدمات التنافسية واألنظمة
املوجهة خملتلف فئات املتعاملني ،والتي من شأنها توفري الوقت
واجلهد واملــال على عموم املتعاملني ،عــاو ًة على مواكبة مسرية
الريادة التي تشهدها املؤسسة من خالل حتقيق مبادئ احلكومة
الذكية ورفع األداء ،ودعم اتخاذ القرار ،وتطوير العمليات.
كما مت يف عام  2016استحداث مرك ٍز للعمليات املدرسية يف أبوظبي،
وبدأ العمل فيه خالل أغسطس املاضي ليكون أحد روافد االتصال
والــتــواصــل مــع اجلمهور ،وتلقي البالغات واملــاحــظــات املرتبطة
بعمليات النقل املدرسي على مستوى الدولة ،ومت ربطه برقم االتصال
اجملاين املوحد للمؤسسة .8006006
ويف إطــار تــطـ ّور العالقة مــع املتعاملني مبختلف فئاتهم؛ تلقت
املؤسسة  34,638استعالمًا عرب الهاتف ،وبزيادة بنسبة  %48مقارن ّة
بعدد االستعالمات التي مت تلقيها يف عام  ،2015وقد مت حلها جمعيًا
خالل يومي عمل يف املعدل ،فيما بلغ عدد االتصاالت التي مت تلقيها
ً
اتصاال على الرقم اجملاين ،8006006
من قبل مركز االتصال 40,657

بريد اإللكت
روني
ال

ز اال
مرك تصال

11,951

40,657

وبزيادة نسبتها نحو  %42مقارنة بعدد االتصاالت التي مت تلقيها يف
ً
اتصاال منها ،وبلغت النسبة
عام  ،2015حيث متت اإلجابة عن 39,644
احملققة لسرعة الرد على هذه املكاملات خالل  3رنات  ،%95حيث
حرص موظفو مركز االتصال املؤهلون على تقدمي الدعم األويل والرد
على استفسارات اجلمهور على مــدار الساعة ،وتعكس هذه األرقــام
بوضوح توسع قاعدة متعاملي املؤسسة ،وحتقيقها للمزيد من
االنتشار.

قناة التواصل
االستعالمات
عبر الهاتف

الس
ا

تعالمات

عبر ال

هات

ف

34,638

يف الــوقــت نفسه انخفض عــدد الــرســائــل اإللكرتونية التي تلقتها
املؤسسة بسبب تركيز اخلدمات التي مت إطالقها مؤخرًا على عموم
اجلمهور ،وهؤالء عاد ًة ما يفضلون التواصل عرب الهاتف (الرقم اجملاين)
لتقدمي مقرتحاتهم أو تسجيل مالحظاتهم ،وذلك على خالف الشركات
واملؤسسات الرسمية التي تفضل الرتاسل عرب الربيد اإللكرتوين ،وقد
بلغ عدد الرسائل اإللكرتونية املتلقاة  11,951رسالة بريد إلكرتوين على
العنوان  ،info@et.aeومتت االستجابة لـ  11,530رسالة منها.

النسبة المئوية

2015

2016

عدد االستعالمات المجاب عنها عبر الهاتف.

23,362

34,638

%48.3

عدد االستعالمات التي تم حلها.

23,362

34,638

%48.3

عدد االتصاالت التي تم تلقيها من قبل مركز االتصال.

28,615

40,657

%42

عدد االتصاالت المجاب عنها.

27,986

39,644

%41.7

عدد رسائل البريد اإللكتروني التي تم تلقيها.

27,544

11,951

%56.6-

عدد رسائل البريد اإللكتروني التي تمت االستجابة لها.

27,544

11,530

%58-

البيان

للتغير

مركز االتصال

البريد اإللكتروني

وسعت املؤسسة حضورها على منصات
ويف شأن متصل بهذا اجلانب؛ ّ
ووسائل التواصل االجتماعي التي تتزايد أهميتها ويتعاظم تأثريها ،وذلك
بهدف إتاحة املزيد من قنوات التواصل جلمهور املتعاملني (إضاف ًة لبقية
الفئات املعنية) ،حيث ش ّكلت تلك الوسائل أداة تواصل فعالة على مدار

الساعة ،وقد تطرقنا سابقًا (يف الباب األول من هذا التقرير) للتحديثات
التي متت خالل عام  2016على صعيد حسابات املؤسسة على شبكات
التواصل االجتماعي واملهني ،والتي تستند إليها املؤسسة يف التفاعل
املباشر والتقييم املستمر ألعمالها ومبادراتها وخدماتها اخملتلفة.
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عناية تا ّمة بالمتعاملين

رسخت مــواصــات اإلمـــارات خــال ســنــوات عملها عــاقــات متميزة مع
وحصنت تلك العالقات بعدد من األدوات
متعامليها من خمتلف الفئات،
ّ
واألنظمة وسياسات العمل حرصًا منها على رضاهم وسعادتهم ،وتأكيدًا
على حرصها هذا فإنها أصدرت سياسة خاصة بها للعناية باملتعاملني،
والتي تعترب جزءًا من سياسات نظام اإلدارة املتكامل ،أعربت فيها عن
التزامها بتطبيق معايري التميز واجلودة يف تقدمي اخلدمات للمتعاملني،
مؤكد ًة بأن هذه السياسة هي حمل اهتمام اإلدارة العليا ،التي تعمل
على مراجعتها باستمرار ومشاركتها مع خمتلف املستويات اإلداريــة،
مبا يضمن تطبيقها بالشكل األمثل ،كما تدعو هذه السياسة املتعاملني
لتكثيف تواصلهم مع املؤسسة ،عرب القنوات املتاحة ،السيما “نظام
حكومتي” املوحد للجهات االحتادية يف الدولة (وذالــك عن طريق
املــوقــع اإللــكــروين  ،)www.mygove.aeأو غــره مــن قــنــوات التواصل
ً
ترحب
االجتماعية والتقليدية،
فضال عن مركز االتصال ،مؤكد ًة بأنها ّ
مبالحظاتهم واقرتاحاتهم ،وتوليها ما تستحق من عناية وتقدير.
ويف ترجمة لتلك السياسة؛ أصــدرت املؤسسة أيضًا “ميثاق خدمة
املتعاملني” والذي يحظى على الدوام باهتمام خاص من قبل اإلدارة
العليا للمؤسسة ،ويخضع كذلك ملراجعات دوريــة ،بهدف ضمان بيان
التزامات املؤسسة وتأكيد تعهداتها جتاه املتعاملني ،وجعل ذلك جزءًا
من ثقافة املؤسسة ،وبالشكل الذي يليق بحجم أعمالها وأهمية أدوارها
الوطنية واجملتمعية.
وقد متت ترجمة ذلك خالل عام  2016من خالل توجيه املزيد من الرتكيز
نحو حتقيق سعادة املتعاملني للحفاظ على ثقتهم ووالئهم ،حيث
عقدت العديد من الوحدات التنظيمية جلسات تنسيقية ولقاءات نقاشية
دوريــة وورش عمل بهدف مناقشة وتطوير سبل إسعاد املتعاملني،
واتــخــاذ اخلــطــوات الكفيلة بضمان حتقيق املستهدفات على هذا
الصعيد ،كما قامت غريها من الــوحــدات بــزيــارات مباشرة للمتعاملني
للوقوف على متطلباتهم ودراسة احتياجاتهم ،وقامت املؤسسة أيضًا
بتأكيد التزاماتها جتــاه املتعاملني عرب جتديد بعض شهادات نظام
اإلدارة املتكامل ذات الصلة باملتعاملني ،ال سيما شهادة نظام إدارة رضا
املتعاملني  ،ISO 10001:2007وشهادة نظام إدارة شكاوى املتعاملني
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 ،ISO 10002:2004كما ر ّكزت جهودها يف قسم العناية باملتعاملني ،من
خالل القيام بالزيارات الفجائية ملراكز العناية باملتعاملني ،وتنفيذ بعض
الربامج التدريبية التخصصية للموظفني املعنيني يف قسم العناية
باملتعاملني وغريه ،منها القيام بـ 18ورشة عمل ،ونشر ثقافة التميز يف
خدمة املتعاملني بني موظفي اخلط األول يف املراكز والفروع ،كما هو
مبني يف اجلدولني املرفقني.
وتأكيدًا على متيزها يف جمال العالقات مع املتعاملني؛ فازت املؤسسة
مؤخرًا بجائزتني يف فئة العالقات العامة بالدورة  13من جائزة األعمال
الدولية «ستيفي» العاملية التي أقيمت يف روما بإيطاليا ،حيث نالت
برونزية أفضل فعالية للمتعاملني ،عــن تنظيمها مللتقى الشركاء
االسرتاتيجيني .2015

التفاصيل

2016

نتائج دراسة رضا المتعاملين

%80.1

2016

460

1.59

المالحظات
الصحيحة

أيام المعالجة

م
1
2

ملتقى التميز في خدمة المتعاملين.

3

رواد تطوير الخدمات الحكومية.

4

برنامج قيادات المستقبل .2016

5

دبلوم التميز في خدمة المتعاملين.

6

استراتيجيات اإلبداع الفكري.

7

جيل الشباب في البيئة.

8

تدريب ممثلي اإلدارات والمراكز على الخدمات اإللكترونية إلدارة

971

المالحظات الغير
الصحيحة

1,431

مالحظات تم
تلقيها

1,431

عناوين البرامج التدريبية عام 2016
شهادة رئيس فريق التدقيق.

80.1%

المالحظات
المغلقة

التفاصيل

2015

2016

إجمالي عدد المالحظات التي تم تلقيها.

1,800

1,431

إجمالي عدد المالحظات غير الصحيحة التي تم تلقيها.

1,246

971

554

460
1,431
1.59

المرافق.

عدد المالحظات الصحيحة التي تم تلقيها.

9

مؤتمر أفكار اإلمارات.

عدد المالحظات التي تم إغالقها.

1,800

10

أخطار مهارات التعامل مع الجمهور.

معدل عدد األيام لمعالجة المالحظات.

1.58
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معدالت رضا المستفيدين من خدمات
المؤسسة في مجال النقل المدرسي
يشكل اجملتمع املدرسي نسبة كبرية من متعاملي مواصالت اإلمارات،
لذلك فإنها تويل هذه الشريحة أهمية نوعية ،جتلت يف قيام املوظفني
املعنيني بتنفيذ  1,674زيارة تواصل مع اإلدارات املدرسية ،والتي باتت
تشكل جــزءًا أساسيًا من دورة العمل يف دائــرة املواصالت املدرسية،
عــاو ًة على إجــراء استطالعات رأي خاصة لها بصفة دوري ــة ،بغرض
توظيف النتائج يف عمليات التطوير املستمر خلدماتها يف هذا اجملال
احليوي ،ويذكر أن املؤسسة حظيت يف عام  2016بجائزة يف فئة إسعاد
املتعاملني ،ضمن الدورة الـ 11ملؤمتر أفكار عربية لعام  ،2016وذلك عن
مشروع املقاصف املدرسية ودوره يف إسعاد اجملتمع املدرسي من
خالل دعم الوجبات الغذائية للطلبة ،ويصبو املشروع إىل املساهمة
يف تنمية صحة اجملتمع املدرسي وتطبيق مبادئ الصحة والسالمة

الشاملة واملتكاملة لهذه الفئة ،وتعميق معارفهم بالتغذية الصحية،
وتخفيف العبء على أولياء أمورهم.

البيان

2016

الرضا العام.

%83

نسبة رضا إدارات المدارس.

%86

نسبة رضا الطلبة وأولياء األمور.

%78

نسبة رضا المتعاملين الرئيسيين.

%90

%83

الرضا العام

%78

الطلبة وأولياء األمور

%86

إدارات المدارس

%90

المتعاملون الرئيسيون

96
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الموردون ..دعم متبادل
دأبت مواصالت اإلمارات على تنمية عالقاتها مبورديها يف إطار بيئة عمل
غنية بالفرص واإلمكانات ،تتسم بالشفافية واملسؤولية وااللتزام بتحقيق
األهداف ،وحتقيق مصالح األطراف بشكل متوازن وعادل ضمن اعتبارات
تستجيب للرؤى والتوجهات احلكومية والوطنية ،وعملت على تطوير
هذه الثقافة يف بيئتيها الداخلية واخلارجية ،وواصلت جهودها هذه
خالل عام  ،2016حيث ازداد عدد مورديها خالل العام املاضي بنسبة
تزيد عن  ،%10وتركزت هذه الزيادة يف أعداد املوردين احملليني الذين
قفزت أعدادهم من  510موردًا خالل عام  2015إىل  573موردًا يف العام
املاضي ،األمر الذي يشكل ترجمة واقعية لسياسة املؤسسة الرامية إىل
تعزيز اإلسهامات يف اجملتمع واالقتصاد احملليني ،من خالل إسناد
املزيد من املهام واملــبــادرات للمشاريع الوطنية الناشئة ،واملصانع
احمللية.
كما رسخت املؤسسة لــدى مورديها وموظفيها املعنيني االلــتــزام بـ
“ميثاق األخالقيات والسلوك ملوردي مواصالت اإلمارات” الذي سبق لها
أن أصدرته يف عام  ،2014وكذلك “دليل املوردين” الصادر يف عام ،2015
وحافظت على تعزيز واقع املسؤولية اجملتمعية للمؤسسات من خالل
تطوير سياسة وقيم الشراكة القائمة بينها وبني مورديها ،وسعت إىل
إشراكهم يف عدد كبري من فعالياتها الداخلية واجملتمعية ،إذ قام هؤالء
يف عام  2016يف املساهمة يف دعم األنشطة والفعاليات املؤسسية
من خالل تقدمي الرعاية لـ  3برامج مؤسسية.

قيمة المشتريات

بيانات 2016

عدد الموردين

الجهات الموردة المحلية

573

637

الجهات الموردة الخارجية

13

3

المجموع

(مليون درهم)

586

التفاصيل
نتائج دراسة رضا الموردين

التفاصيل
مؤشر سعادة الموردين

640

2015

2016

%84.87

%88.7

2015

2016

%82.56

%87.7
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البيان

الزيارات خالل عام 2016

زيارات فريق العالقات االستراتيجية.

13

زيارات تسويقية تعريفية.

56

زيارات المقارنة المرجعية.
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زﻳﺎرات ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ
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الشراكات ومذكرات التفاهم.
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عدد المشاركات في المؤتمرات المحلية والدولية.
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2016
اﻟﺸﺮاﻛﺎت وﻣﺬﻛﺮات اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ
ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ

الشراكات ..نحو المزيد
تسعى املؤسسة من خــال شراكاتها الوطيدة االسرتاتيجية مع عــدد من
اجلهات واملؤسسات احلكومية واخلاصة ،إىل حتقيق عدد من األهداف ،من
أجل تعزيز صورة املؤسسة والرتويج خلدماتها ،وتنسيق اجلهود يف خدمة
اجملتمع ،وتبادل أفضل املمارسات واألفكار ،وحتقيق التطوير املشرتك يف
كافة جماالت عمل املؤسسة ،عالو ًة على تطوير األنظمة والتشريعات وبيئة
العمل بصفة عامة ،والتعاون يف املؤمترات والندوات والدورات التدريبية ذات
ً
فضال عن دراسة فرص التعاون األخــرى ،وإقامة األنشطة
االهتمام املشرتك
والربامج املشرتكة..إلخ.
وتبذل املؤسسة الكثري من اجلهود من أجــل تطوير الشراكات لتحقيق تلك
األهــداف املرجوة ،حيث تدير املؤسسة عــددًا من األنشطة واملــبــادرات مع
خمتلف الشركاء ،والتي بلغت بحلول نهاية عــام  2016نحو  58مبادرة مع
الشركاء االسرتاتيجيني من قبيل تشكيل جلان مشرتكة والتعاون يف جماالت
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العمل ،والتنسيق لتوفري فرص العمل املشرتكة بني األطراف..إلخ
كما مت توقيع أربــع مــذكــرات تفاهم خــال عــام  ،2016وكــذلــك فقد حرصت
املؤسسة على املشاركة يف نحو  14مؤمترًا ومعرضًا سواء حمليًا أو دوليًا،
ومن بني أبرز ما مت على هذا الصعيد أيضًا كان تنفيذ أكرث من  2,600زيارة متنوعة،
من ضمنها قيام فريق العالقات االسرتاتيجية الــذي يضم قيادات املؤسسة
برئاسة سعادة املدير العام بإجراء  13زيارة إىل عدد من اجلهات احلكومية
احمللية واالحتادية ومؤسسات القطاع اخلاص يف الدولة ،إىل جانب  56زيارة
تسويقية تعريفية أخرى جلهات متنوعة ،كما قامت فرق مراكز األعمال بأكرث من
 2,500زيارة تسويقية ،عالو ًة على استقبال عدد كبري من الوفود من داخل الدولة
وخارجها ،والتي قامت بزيارة املؤسسة يف إطار زيارات املقارنة املرجعية التي
بلغ عددها  17زيارة ،عالوة على الزيارات التنسيقية وزيارات التعرف على خربات
املؤسسة يف اجملاالت اخملتلفة ،كما هو مبني يف اجلدول املرفق.

البيان
نسبة رضا المجتمع (الجهات المستفيدة من الرعاية
المجتمعية).
نسبة رضا الشركاء (المبرمة معهم اتفاقيات تفاهم
وشراكة).
مؤشر سعادة الشركاء

2016
%100

%87.4

%87.8

%100
رضا المجتمع

%87.4
رضا الشركاء

%87.8
سعادة الشركاء

التقرير السنوي 2016 -

99

باب  3الفئات المعنية ..مع ًا نواصل البناء

خطوات رائدة نحو آفاق واعدة

المؤتمر  /المعرض

م

هدف المشاركة

موقع وتاريخ الحدث

التسويق والترويج للعالمة التجارية للمؤسسة ومنظومة

ومن أجل تعزيز التواصل وتوسيع قاعدته مع خمتلف الفئات املعنية،
وتأكيد حضور املؤسسة يف احملافل احمللية واإلقليمية والدولية،
والرتويج لعالمتها التجارية ومبادراتها اخملتلفة؛ قامت املؤسسة خالل
عام  2016باملشاركة يف  24نشاطًا من األنشطة املؤسسية التي تنسجم

المؤتمر  /المعرض

م

مع توجهاتها االسرتاتيجية ،ال سيما املشاركة يف عدد من املعارض
واملؤمترات والزيارات االطالعية والفعاليات املماثلة ،والتي عرضت من
خاللها أحدث خدماتها ،كما اطلعت على أحدث اإلجنــازات احملققة
حمليًا وعامليًا يف جماالت اختصاصها ،نستعرضها يف اجلدول أدناه:

هدف المشاركة

موقع وتاريخ الحدث

 تعزيز العالقة االستراتيجية واستدامة األعمال مع1

مصنع اإلطارات .good way

2

القمة العالمية للحكومات .2016

دبي

3

معرض دوام بال مركبات.

دبي

فبراير

دبي

مارس

كوريا

أبريل

دبي

أبريل

دبي

أبريل

دبي

أبريل

مايو

ماليزيا

يناير

فبراير

12

معرض ومؤتمر جاسكو للسالمة المرورية.

أبوظبي

مايو

األردن

يونيو

فرنسا

يوليو

مصر

سبتمبر

13

14

15

زيارة لورشة  Final Solution Workshopالمتخصصة
في صيانة المركبات الهجينة – األردن.
زيارة مصنع التبريد والتكييف الخاص بمبنى المركبات
الفارهة.
زيارة مصنع شركة مرسيدس للمركبات.

االطالع على أحدث وأكبر مركز هجين للمركبات الكهربائية،

16

زيارة مصنع  BBGلألصباغ.

إيطاليا

سبتمبر

17

زيارة معرض (أتوميكانيكا  -فرانكفورت).

ألمانيا

سبتمبر

منتدى ومعرض التعليم العالمي التاسع لمستلزمات

4

وحلول التعليم .2016

5

المؤتمر الدولي العاشر لمنظمة  CITAالدولية.
مؤتمر ومعرض النقل لمنطقة الشرق األوسط وشمال

6

إفريقيا بدبي .UITP
ورشة مجلس شركاء السعادة  2016المنظم من قبل

7

هيئة الطرق والمواصالت بدبي.

8

مؤتمر أفكار عربية الحادي عشر .2016

9

مؤتمر اإلطارات.

ألمانيا

10

زيارة مصنع “صن ون” للحافالت.

الصين

مايو

الصين

مايو

11

100

زيارة مصنع شركة كينغ لونغ « ”king longالصينة
للحافالت.
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الدولية والعالمية.
الترويج لخدمات المؤسسة في مجال تحويل المركبات

18

بالعمل بالغاز الطبيعي.
التسويق لخدمات المؤسسة والترويج لمبادراتها المختلفة

19

زيارة مصنع هايونداي.
معرض ومؤتمر تكنولوجيا البنية التحتية للسكك
الحديدية والطرق والنقل البحري (ناترانس العربي).

كوريا

أبوظبي

أكتوبر

أكتوبر

الخاصة بالنقل المدرسي.
االطالع على أحدث الممارسات في مجال صناعة الفحص الفني
للمركبات.

20

معرض تكنولوجيا المياة والطاقة والبيئة (ويتيكس).

21

الممارسات.
االطالع على أحدث أنظمة االقتراحات والمكافآت ومنهجيات
22

االطالع على أحدث الممارسات والتقنيات المطبقة في مجال
تصنيع وإعادة تدوير اإلطارات.
التعرف على نوعية الحافالت والتأكد من اشتراطات

ومواصفات السالمة المعتمدة من قبل الجهات التشريعية.

االطالع على أفضل الممارسات في مجال صيانة الحافالت
وبرامج التجديد للحافالت المستعملة.
التعرف على خدمات الشركة في مجال أصباغ المركبات.
متابعة اآلليات الخفيفة والثقيلة العاملة في مجال الورش
الفنية ،والوقوف على أحدث التقنيات والممارسات في المجال.
االطالع على خدمات الشركة في مجال صناعة الحافالت
المدرسية واشتراطات السالمة وفق المواصفات العالمية.
المشاركة بهدف التسويق والترويج للعالمة التجارية للمؤسسة
ومنظومة خدماتها المختلفة في كافة القطاعات الرئيسية.

دبي

أكتوبر

ً
عالوة على تبادل أفضل
الطبيعتين االستثمارية والبيئية،
الممارسات ،والتعبير عن التزام المؤسسة بدعم جهود

زيارة وفد مواصالت لمعرض سيما العالمي للسيارات
وقطع الغيار.

زيارة وفد المؤسسة لمصنع Dong- FENG BUS
.CORP

االطالع على أحدث األفكار والمعلومات في مجال صناعة

الواليات
المتحدة

نوفمبر

األمريكية

الصين

المركبات ،وأهم المنتجات الخاصة بالسيارات الفارهة وفرص
التواصل بشكل مباشر مع الموردين من أجل مناقشة فرص
األعمال والتعاون المستقبلية.

نوفمبر

االطالع على خدمات الشركة في مجال صناعة الحافالت
المدرسية واشتراطات السالمة وفق المواصفات العالمية.
االطالع على خدمات الشركات في مجال صناعة الحافالت

23

زيارة معرض الحافالت العالمية.

الهند

نوفمبر

المدرسية واشتراطات السالمة وفق المواصفات العالمية
وتكنلوجيا التكييف.

ومواصفات السالمة وفق المعايير الدولية والعالمية.
االطالع على نوعية الحافالت والتأكد من اشتراطات

الخاصة بمشاريع المباني والورش الفنية.

التنمية المستدامة وترسيخ ممارسات التنمية الخضراء.

خدماتها المختلفة في القطاعات الرئيسية كافة.

تطبيقها ،والعائد على المؤسسات من هذا التطبيق.

التعرف على أحدث أنظمة فحص وتشغيل أجهزة التكييف

تعزيز الشراكات ،وترويج مشاريع المؤسسة وخدماتها ذات

التسويق والترويج للعالمة التجارية للمؤسسة ومنظومة

مناقشة آليات تطوير العالقة مع الشركاء وفق أفضل

والمتخصصة في تشخيص وإصالح جميع أنواع المركبات
الهجينة.

بخدمة تلبيس اإلطارات.
التعريف بخدمات المؤسسة وتأكيد تواجدها في المحافل

مبادراتها المختلفة المتعلقة بإجراءات األمن والسالمة على
الحافالت المدرسية والحافالت التجارية.

المتعاملين.
 -الترويج والتسويق لقدرات مواصالت اإلمارات والمرتبطة

خدماتها المختلفة في كافة القطاعات الرئيسية ،وعرض

المؤتمر اإلقليمي السادس لمكافحة الجرائم الماسة
24

بالملكية الفكرية في منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا.

تعزيز الممارسات المؤسسية وبيئة العمل بصفة عامة ،ال
دبي

نوفمبر

سيما أن المؤتمر تم بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة
الجنائية (اإلنتربول).
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21,647

موظفًا وموظفة ضمن فريق عملنا

موارد بشرية متجددة

منذ تأسيسها قبل  35عامًا؛ أدركت مواصالت اإلمارات مبكرًا أن مسريتها
نحو النجاح ال ميكن أن تكتمل من دون استقطاب العنصر البشري احملرتف
يف عمله ،والذي يبادلها الوالء بالوالء والثقة والوفاء ،وأيقنت أن رهانها
على الريادة ال ميكن أن يتحقق مبعزل عن بناء بيئة عمل متطورة ترتجم
رؤيتها ورسالتها ،وجتسد قيمها داخليًا قبل أن تعكسها خارجيًا لتصبح
سمة أساسية تتخلل خمتلف خدماتها وأعمالها املقدمة للمجتمع،
لذلك حرصت املؤسسة على تطوير بيئة عمل عصرية س ّباقة ،استطاعت
من خاللها بيان ما حتظى به املوارد البشرية من أهمية قصوى يف فكر
وتوجهات قيادتها العليا ،والتي جاءت بدورها متسقة مع التوجهات
احلكومية ومتجاوبة مع رؤاهــا يف التنمية االقتصادية واالجتماعية
املستدامة واستحقاقاتها الكربى ،لتشكل يف نهاية املطاف جــزءًا ال
يتجزأ من مسرية جناح دولة اإلمارات.
لقد منت أسرة مواصالت اإلمارات بشكل مطرد مع منو أعمالها ،وتضاعفت
عدة مرات خالل مسريتها الالفتة حتى بلغت يف نهاية العام املاضي
 21,647موظفًا وموظفة ،لتكون بذلك أكرب املؤسسات االحتادية يف
الدولة من حيث تعداد املــوارد البشرية ،وإميانًا منها بأن الكم لوحده
ال يكفي ،وأن النوع هو األهم يف سياق التنافسية التي يشهدها عامل
األعمال اليوم؛ فقد عقدت العزم على صياغة وتطوير بيئة عمل داخلية
رائدة ،لتكون األرضية الصلبة التي تقف عليها املؤسسة يف انطالقتها
نحو مواقع الريادة ،ولتحقيق ذلك عمدت إىل تركيز جهودها على تلك
البيئة مستلهم ًة أفضل املمارسات يف هذا اجملال ،فتعهدت مواردها
البشرية بالعناية والرعاية ،وأتاحت لها فرص التدريب والتأهيل ،وشجعتها

104

التقرير السنوي 2016 -

مــن خــال بــرامــج التحفيز والتقدير املتنوعة ،والــتــي امــتــدت لتشمل
املوظفني يف جميع الفئات الوظيفية واملستويات اإلدارية ،كما وضعت
املواثيق واألنظمة املهنية والسياسات الداخلية التي تكفل حتقيق تلك
الغاية ،والتي حرصت من خاللها على مواكبة أرقى التوجهات العاملية
يف هذا اجملال ،بحيث تكون متوافقة مع التشريعات احمللية والدولية،
عالو ًة على جتاوبها مع االتفاقيات الدولية ذات الصلة ،من قبيل التصدي
ملمارسات العمل القسري ومكافحة عمالة األطفال ،وااللتزام الدقيق
بنصوص شرعة حقوق اإلنسان العاملية ،إىل جانب قانون املوارد البشرية
اإلماراتي ،والسياسات واملمارسات االحتادية.
كما عملت بال كلل على تبني أحدث األنظمة والتقنيات ووظفتها خلدمة
بيئة العمل ،وسرعان ما متكنت بواسطة هذا النهج املتكامل من جمع
أطراف معادلة التميز ،وبلوغ أعلى املراتب ،األمر الذي تشهد عليه نتائج
ً
فضال عن رصيد اجلوائز احمللية واإلقليمية والدولية التي
أعمالها،
نالتها ،والتي صنفت بيئة العمل لديها كواحدة من بني أفضل  25بيئة
عمل يف قارة آسيا بأسرها يف عام .2015
والشك أن جناحات املؤسسة أثبتت قــدرات مواردها البشرية ومتيزها،
والتي متكنت يف العام املاضي من استقطاب األضواء ونيل االهتمام
اإلعــامــي احملــلــي يف أكــر مــن مناسبة ،حيث جنحت فــرق العمل
بنجاح الفت،
املتخصصة فيها بالتعامل مع عدد من احلاالت الطارئة
ٍ
ملبي ًة املتطلبات الداخلية واخلارجية ،فاستحقت بذلك الثناء والتكرمي
مــن قبل الــشــركــاء االسرتاتيجيني للمؤسسة ع ــاو ًة على التكرميات
الداخلية.

استطاعت مواصالت اإلمــارات طوال سنوات عملها بناء أسرة كبرية من
املوظفني املتميزين الذين جتمعهم بيئة العمل اإليجابية السائدة
يف املؤسسة ،وتقودهم رؤيتها ورسالتها وأهدافها ،وتسود بينهم روح
التعاون واإلجناز اجلماعي ،والفخر باالنتماء لهذه العائلة ،والذين مت
اختيارهم جميعًا بعناية ووفق األنظمة واللوائح اخلاصة باستقطاب
املوارد البشرية يف املؤسسة ،والقائمة على أسسس ومعايري مؤسسية
عصرية ،تتبع سياسات التنوع وتركز على املواهب والقدرات ،لضمان أن
يشكل املوظفون اجلــدد إضافة نوعية ترثي أســرة مواصالت اإلمــارات
وتستجيب الحتياجاتها وأعمالها املتنامية ،وحتقق أهدافها يف التطوير
واالرتقاء.
التفاصيل

2016

عدد الموظفين الجدد

3,759

معدل الزيادة السنوية مقارنة بعام 2015

%19

التفاصيل

2016

نتيجة دراسة الرضا العام للموظفين

%70

وما زالت تلك األسرة تنمو باطراد ،إذ جنحت املؤسسة يف العام املاضي
باستقطاب  3,759موظفًا وموظفة يف خمتلف مواقع العمل ،وبنسبة
زيــادة تناهز  %58من أعــداد املوظفني اجلدد الذين التحقوا للعمل
باملؤسسة يف عام  ،2015وليسهموا بدورهم يف اجلهود املرتاكمة
التي بذلها زمالؤهم السابقون لتشييد واحــدة من أهم مواقع التنمية
املستدامة يف الدولة.
وترتجم هذه الزيادة الالفتة يف أعداد امللتحقني بالعمل توسع أعمال
املؤسسة وجناحاتها االستثمارية على امتداد مواقع عملها يف الدولة،
كما تتيح لها املزيد من القدرات والكفاءات البشرية املتميزة التي متنح
املؤسسة مزايا تنافسية نوعية متكنها من إطالق املزيد من املشاريع
واملبادرات التي تسهم يف حتقيق أهدافها االسرتاتيجية وأداء أدوارها
املتنوعة بفاعلية واقتدار.

الوصف

2016

مؤشر سعادة الموظفين

%74

70%

74%

2016

2016
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أعداد الموظفين حسب النوع
االجتماعي (الجنس)

خطوات رائدة نحو آفاق واعدة

2015

2016

التفاصيل

معدل الدوران الوظيفي

ذكور

14,928

16,379

نسبة الدوران الوظيفي اإلجمالية

%6.33

إناث

4,709

5,268

مواطن

%10.45

المجموع

19,637

21,647

أعداد الموظفين حسب الفئات العمرية

2015

2016

حتى سن 29

4,748

5,185

39-30

7,450

8,284

49-40

4,874

5,409

59-50

2,259

2,365

 60أو أكثر

306

404

المجموع

19,637

21,647
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حسب الجنسية

أعداد الموظفين حسب الجنسية

وافد

%5.75

ذكر

%5.07

الوافدون

أنثى

%10.34

المجموع

حسب الجنس

حسب الفئة العمرية

بيانات الفئة القيادية

المواطنون اإلماراتيّون

2015

2016

2,597

2,515

17,040

19,132

19,637

21,647

الجنسية
اإلمارات العربية
المتحدة

2016

2015
ذكور

إناث

ذكور

إناث

41

8

39

7

حتى 29

%7.74

البلدان العربية

10

-

8

-

39-30

%6.95

البلدان اآلسيوية

2

-

3

-

49-40

%5.23

59-50

%3.87

 60فأكثر

%5.68

البيان

2015

2016

عدد مشرفي ومشرفات النقل والسالمة

5,175

5,509

في الحافالت المدرسية

بلدان أخرى

3

المجموع

56

(%12.5) 8

1
51

(%12) 7
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ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ

رﺿﺎ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

اﻟﻘﻴﺎدﻳﻮن

ﺳﻌﺎدة اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

أﻋﺪاد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪوران

اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺪول اﺳﻴﻮﻳﺔ
دول أﺧﺮى

%7.74

5,185

%6.95

8,284

7,450

%5.23

5,409

4,874

%3.87

2,365

2,259

%5.68

404

306

2016

2015

%74

%5
%5

اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺪول اﺳﻴﻮﻳﺔ
دول أﺧﺮى

 49 – 40ﺳﻨﺔ

 59 – 50ﺳﻨﺔ

%70

2016

21,647

19,637

2016
2015

اﻟﺬﻛﻮر

اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﺪوران اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
2015

16,379
14,928

41
10
2
3

اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

 39 – 30ﺳﻨﺔ

%6,3
8
0
0
0

اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺪول اﺳﻴﻮﻳﺔ
دول أﺧﺮى

 60ﺳﻨﺔ ﻓﺄﻛﺒﺮ

8
7
اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺪول اﺳﻴﻮﻳﺔ
دول أﺧﺮى

108

39
8
3
1

51
56

4,748
ﺣﺘﻰ  29ﺳﻨﺔ
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اﻟﺪوران اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

%12.5
%10.3
7
0
0
0

4,709
5,268

2015
2016

اﻧﺎث
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خطوات رائدة نحو آفاق واعدة

3,843

برناجمًا تدريبيًا

عدد الساعات التدريبية حسب الفئات

التدريب ..طموح ومهارات

الفئــــة القيـاديـــة

البيان
العدد اإلجمالي للمتدربين
المتدربون من السائقين

11,972

المتدربون من مشرفي ومشرفات النقل والسالمة

9,079

المتدربون من خارج المؤسسة

46

عدد البرامج التدريبية التي تم تنظيمها

44

عدد الساعات التدريبية التي تم تقديمها

68,106.5

عدد مواقع التدريب التابعة لمركز تعليم القيادة
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الفئة التخصصية والفنية

0

48

35

830

الفئــة اإلشــرافيـة

2,3

80

الساعات التدريبية لمختلف الفئات الوظيفية
الفئة الوظيفية

الفئة التنفيذية

2016

الفئة القيادية

636

الفئة التخصصية والفنية

480

الفئة اإلشرافية

830

الفئة التنفيذية

2,380

2016
21,099

63
6

يشكل التدريب املستمر كلمة السر يف منظومة بناء وتطوير املــوارد
البشرية مبــواصــات اإلمــــارات ،إذ يستأثر بجهود كــبــرة تبذلها إدارة
ً
فضال عــن احلــفــاظ على
املؤسسة يف سبيل االرتــقــاء بتلك امل ــوارد
جاهزيتها وقدراتها.
وقد ش ّكل عام  2016قفزة نوعية يف منظومة التدريب يف املؤسسة،
حيث امتدت مظلتها للمرة األوىل لتشمل متدربني من خارج املؤسسة،
وذلــك من خــال معهد مواصالت اإلم ــارات للسياقة الــذي مت افتتاحه
يف منتصف العام السابق ،فيما مت تدشينه رسميًا يف نوفمرب املاضي،
بطاقة تدريب يومية تبلغ  200متدرب ،ليشكل أحدث حلقة يف سلسلة
مواقع التدريب التابعة ملركز تعليم القيادة يف املؤسسة ،والذي يقدم
خدمات التدريب -وفق مناهج تدريب معتمدة عامليًا -جلميع األفراد
الراغبني يف احلصول على رخصة القيادة( ،مت التطرق للمعهد بالتفصيل
يف الباب الثاين).
وقد بلغ العدد اإلجمايل للدورات والربامج التدريبية وورش العمل يف املؤسسة
بالكامل  3,843برناجمًا خمتلفًا ،شملت خمتلف اجلوانب واالختصاصات ،بحيث
استفاد منها املوظفون يف جميع املواقع واملستويات والفئات الوظيفية ،ومن
بني الربامج النوعية التي مت تنفيذها يف إطار اجلهد التدريبي كان تخريج الدفعة
الثالثة مـن برنـامج قيادات الصف الثاين ،وحصولهــم على شـــهادات معتمــدة
من املعهــــد الربيطـــاين العاملـي للقـيـــادة واإلدارة واملعروف عـامليــًا بـ ILM
ً
فضال عن عقد
(،)Institute of leadership and Management

امللتقى األول ملنسقي املبيعات والتسويق العاملني يف مراكز ووحدات
األعــمــال بهدف تبادل اخلــرات التسويقية ومتكني منسقي التسويق
واملبيعات من مواكبة أفضل املمارسات واألدوات التسويقية ،كما قامت
املؤسسة بإصدار الفيلم اإلرشــادي “يوميات مشرف” باللغتني العربية
واإلنكليزية ليشكل إضافة مهمة لربامج التدريب والتوعية املوجهة
ملشريف ومشرفات النقل والسالمة يف املؤسسة ،أما على مستوى نظام
اإلدارة املتكامل؛ فقد قامت املؤسسة بتجديد شهادة نظام إدارة جودة
التدريب  ،10015-1999وأصدرت الدليل التشغيلي لقسم التدريب.

البيانات التدريبية الفنية /المهنية
عدد

نسبة المتدربين في

المتدربين

مختلف الفئات الوظيفية

الفئة القيادية

18

%65

الفئة اإلشرافية

39

%53

الفئات الوظيفية

البيانات التدريبية للسائقين والمشرفين
فئة الموظف

2016
العدد

الساعات

السائقون

11,972

23,447

مشرفات ومشرفو النقل والسالمة

9,079

44,521.5

الفئة التخصصية
والفنية
الفئة التنفيذية

23

%44

218

%78

البيانات التدريبية للسائقين
التفاصيل
متوسط عدد البرامج التدريبية لكل سائق

2016
10
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خطوات رائدة نحو آفاق واعدة

البيانات التدريبية حسب الفئة الوظيفية
فئة الوظيفة

معدل الساعات التدريبية

الفئة القيادية

21

الفئة اإلشرافية

12

الفئة التخصصية والفنية

9

الفئة التنفيذية

9

السائقون

3

مشرفات ومشرفو النقل والسالمة

5

30

21
20

12
9

9

10

3

5
0

اﻟﺌﺔ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ

اﻟﺴﺎﺋﻘﻮن

اﻟﻔﺌﺔ اﺷﺮاﻓﻴﺔ

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﻣﺸﺮﻓﻮ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺴﻼﻣﺔ

التوطين والتمكين ..أساس وطني
متتاز مــواصــات اإلم ــارات باتساع نطاق أدواره ــا الوطنية وخدماتها
اجملتمعية التي تتصل بكل بيت وأسرة على ثرى الوطن ،وال غرابة إذ ذاك
أن يكون بناء اإلنسان الفاعل واملتمكن أحد أهم أهدافها وأقصى غاياتها
انطالقًا من إميانها املطلق بالوفاء لبلدها وشعورها الراسخ بااللتزام
جتاه جمتمعها ،خاص ًة وأنها شكلت على الدوام حلقة مهمة من حلقات
بناء هذا اإلنسان يف الدولة من خالل خدماتها ومهامها املتعددة التي
تستقبل من خاللها اإلنسان منذ مراحل طفولته املبكرة يف التعليم
ً
وصوال إىل التعليم اجلامعي ،وباملثل؛ ش ّكلت أنظمة
األساسي ،وترافقه
التوظيف واالستقطاب امــتــدادًا لهذا الــدور ،من خــال حرصها األكيد
على دعم الكوادر الوطنية ومتكينها ،ومنحها جميع الفرص التي متهد
لها طريق النجاح لإلسهام بكفاءة واقتدار يف مسرية البناء الكربى التي
تشهدها الدولة.
ولقد تابعت املؤسسة جهودها تلك خالل عام  2016لتكمل ما بدأته
يف أعوامها السابقة ،حيث شكل املواطنون ما يناهز  %80من جمموع
موظفي الفئة القيادية فيها ،وبلغ تعدادهم من الذكور واإلناث  46من
أصل  58موظفًا وموظفة يف هذه الفئة ،فيما بلغ العدد اإلجمايل من
املوظفني املواطنني  2,515موظفًا وموظفة موزعني على خمتلف
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الفئات الوظيفية ،ويشكلون ما نسبته  %11.62من جمموع تعداد
موظفي املؤسسة ،ويعمل القسم األكــر من املوظفات املواطنات
يف فئة مشرفات النقل والسالمة واإلشراف يف املقاصف املدرسية ،إذ
بلغ تعدادهن  1,867مشرفة نقل وسالمة مواطنة يف عام  ،2016إىل
جانب  1,505مشرفات من املواطنات وبنات املواطنات ممن يعملن يف
مشروع املقاصف املدرسية ،وهو األمر الذي نالت عنه املؤسسة جوائز
حملية يف جمال تشجيع التوطني ومتكني املواطنني كفوزها يف الدورة
الرابعة من جائزة أفكار اإلمارات عام .2015

%11.62

2016

تعزيز قنوات التواصل مع الموظفين
تدرك مواصالت اإلمارات أن بيئة العمل لديها ال ميكن أن تتكامل ما مل
تتح للموظفني قنوات تسمح بالتواصل الشفاف واملسؤول باالجتاهني
ال اجتاه واحد فقط ،لذلك عمدت إىل إنشاء هذه القنوات وترسيخها
عامًا بعد آخر ،وفتحت أبواب مسؤوليها ومديريها الستقبال املوظفني
والعاملني من جميع املستويات اإلدارية والفئات الوظيفية ،واإلنصات
ملالحظاتهم ،وتلقي اقرتاحاتهم ،والعمل اجلاد على حل املشكالت
التي تواجههم ال سيما يف بيئة العمل أو يف حياتهم املهنية ،وليس
أدل على ذلك من العدد الالفت من االستطالعات التي استهدفت
البيئة الداخلية للمؤسسة ،والتي شكلت دون شك أحد أشكال ذلك
التواصل ،وقد بلغ عددها  20استطالعًا من أصل  100استطالع أجريت
خالل عام  ،2016األمر الذي يعكس مقدار االهتمام الذي توليه اإلدارة
العليا للمؤسسة لهذا األمر.
وتتنوع قنوات االتصال املتاحة ملوظفي املؤسسة ،للتواصل فيما
ً
وصوال إىل االجتماعات الرسمية
بينهم ومع املستويات اإلدارية األعلى
واللقاءات الدورية التي تعقدها القيادات التنفيذية للمؤسسة ال سيما
سعادة املدير العام مع املوظفي يف جميع املستويات اإلداريــة،
وكذلك مع املنتسبني اجلــدد ألسرتها ،عــاو ًة على قنوات التواصل
اإللكرتونية الرسمية ،وغــرهــا ،والــتــي تتيح للموظفني أدوات مرنة

للتواصل على جميع املستويات ،ناهيك عن سياسة الباب املفتوح التي
تشكل جزءًا من ثقافة املؤسسة وممارساتها اليومية.
أمــا بالنسبة لتظلمات املوظفني وشكاويهم؛ فقد بلغ عددها 51
تظلمًا خــال عــام  ،2016وقــد دأب املعنيون على تسوية جميع
التظلمات ،والتي تطرقت إىل جوانب شتى شملت على سبيل املثال ال
احلصر االعرتاض على تقييم األداء السنوي ،واملستحقات والتعويضات
املالية ،وغري ذلك من املشكالت واخلالفات الطبيعية التي تنشأ يف
بيئة العمل.

التفاصيل

2016

عدد التظلمات المقدمة من الموظفين

51

عدد التظلمات التي تمت تسويتها

51

معدل االستجابة للتظلمات وتسويتها

%100

المعدل العام للتوطين
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تلك الفئة ،وقد ترجمت املؤسسة اهتمامها ذاك ،من خالل عدد من
املبادرات اخلاصة مبوظفاتها ،منها اللقاء السنوي الثاين الذي عقدته
لهن مبشاركة  30موظفة ،والذي تضمن عددًا من الربامج والفعاليات
الثقافية والرتفيهية املنوعة ،منها تكرمي املوظفات الالتي مضى على
انضمامهن للعمل يف املؤسسة أكرث من  10أعوام ،وكذلك تكرمي أول امرأة
على مستوى الدولة تعمل كمنسق حركة مبواصالت اإلمارات ،إىل جانب
تنظيم لقاء نسائي يف يوم املرأة اإلماراتية الذي يصادف  28أغسطس
من كل عام ،ومت فيه استعراض النماذج الناجحة للمرأة اإلماراتية.
كما تواصل االهتمام بفئة السائقني ،الذين شكلوا يف نهاية عام 2016

بيئة العمل ..منطلقنا نحو النجاح
حرصًا على ضمان املناخ اإليجابي وتطوير بيئة العمل؛ أصدر سعادة
املدير العام للمؤسسة  41قرارًا تنظيميًا مرتبطًا باملوارد البشرية خالل
عام  ،2016كما ّ
نظمت املؤسسة طوال العام الفائت مبادرات ومشاريع
متنوعة موجهة إلسعاد موظفيها وإثــراء بيئتها الداخلية ،إذ واصلت
تنظيم فعالياتها الدورية الكربى مثل شهر السالمة والصحة املهنية،
وفعالية التدقيق الداخلي واخملاطر وجائزة الريادة وغريها ،وقد جرى
تكرمي  265موظفًا وموظفة يف إطار برامج التكرمي والتحفيز املتنوعة،
والتي مل تتوقف على األفــراد ،بل امتدت لتشمل أيضًا  23فريق عمل،
كما شهد عام  2016إجــراء فحوص طبية استفاد منها  560موظفًا
وموظفة ،كما مت تطوير مشروع التخفيضات للموظفني ،والذي مت من
خالله احلصول على تخفيضات لإلقامة يف الفنادق على مستوى
الــدولــة ،وكــذلــك الــتــعــاون مــع  8شــركــات متخصصة يف جمــال السفر
والسياحة لتقدمي عــروض وخــدمــات للموظفني ،إضــافـ ًة إىل منحهم
تخفيضات على  6مراكز صحية ،وتخفيضات على الرسوم الدراسية يف
 4جامعات يف الدولة ،عالو ًة على تنفيذ مبادرة استقبال  5موظفني من
منتسبي اخلدمة الوطنية ،وذلك لدى عودتهم إىل مواقع عملهم يف
املؤسسة.
وعــلــى املستويني املؤسسي والتنظيمي املتصلني ببيئة العمل
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وبهدف االستثمار األمثل للموارد البشرية؛ ط ّبقت املؤسسة خالل عام
 2016نظامًا إلكرتونيًا جديدًا للموارد البشرية ضمن مشروع تخطيط
املوارد املؤسسية ،Oracle ERPكما أصدرت خالل العام نفسه األدلة
التشغيلية لوحدة التطوير التنظيمي ،وقسم تخطيط املوارد البشرية
ودليل الوصف الوظيفي ،والهيكل التنظيمي لدائرة اخلدمات الفنية،
عالو ًة على حتديث الهيكل التنظيمي إلدارة الشؤون املالية ،وحتديث
سياسة إدارة املواهب ،وإصدار منهجية النقاط البيضاء لتكرمي مشرفات
ومشريف النقل والسالمة ،والتعديل على عدد من اإلجراءات والنماذج
بدليل اإلجراءات التنفيذية ملعامالت املوارد البشرية.
إىل جانب ذلــك؛ حرصت املؤسسة على مواكبة توجهات احلكومة
الرشيدة يف إسعاد الشعب ،وتعزيز امليزة التنافسية لدولة اإلمــارات
يف مؤشر السعادة العاملي ،فقامت تزامنًا مع احتفاالت العامل بيوم
السعادة العاملي الذي يصادف  20من شهر مارس من كل عام ،بإطالق
جمموعة من املبادرات التي حتقق السعادة الدائمة ملوظفيها حتت
شعار “سعداء دوم مب يوم” والتي استمرت يف املؤسسة طوال العام.
كما أولت املؤسسة العنصر النسائي اهتمامًا خاصًا ،السيما أنه يشكل
 %24.4من جمموع مواردها البشرية ،حيث تضم املؤسسة 5,268
موظفة ميارسن مهامهن يف خمتلف املستويات والفئات الوظيفية،
منهن  7موظفات ينتمني للفئة القيادية ويشكلن  %12من تعداد

ما نسبته  %56.4من تعداد املوظفني اإلجــمــايل يف نهاية العام
املاضي ،إذ كرمت املؤسسة  399من السائقني املتميزين وامللتزمني
مروريًا ووظيفيًا يف سياق نظام النقاط البيضاء الــذي جــرى إطالقه
وتطبيقه للمرة األوىل يف املؤسسة مطلع عام  ،2016حيث مت التكرمي
يف فعالية متميزة شهدت إجراء سحوبات على بعض اجلوائز الكبرية،
إذ فاز أربعة سائقني من املكرمني بسيارتني وتذكرتي سفر ،ويأتي ذلك
انطالقًا من سعي املؤسسة املستمر لتطوير كوادرها الوظيفية يف
خمتلف قطاعات العمل ،إضاف ًة إىل حث موظفيها ال سيما السائقني
منهم على اتباع أعلى مستويات األمن والسالمة.

دعوة متجددة إلى التسامح
تضم مواصالت اإلمــارات نحو  50جنسية خمتلفة ،يعملون معًا كأسرة
واحدة بتناغم تام وانسجام كامل ،وقد جاء ذلك ثمر ًة حلرص املؤسسة
على صياغة بيئة عمل متفوقة ،متتاز بقيم التسامح والتكاتف والتعاون
واملساواة وعدالة الفرص وثقافة اإلجنــاز اجلماعي ،عــاو ًة على نبذها
خمتلف أشكال التفرقة أو التمييز بني موظفيها ألي سبب كان ،ومن ضمن
أنشطتها يف سبيل تعزيز هذه البيئة؛ شاركت مواصالت اإلمــارات خالل
عام  2016يف اليوم العاملي للتسامح ،والــذي يصادف السادس عشر
من نوفمرب من كل عام ،وذلك عرب إرسال رسالة جلميع املوظفني وجهها
سعادة املدير العام ،داعيًا إياهم إىل احلفاظ على مكاسب املؤسسة على
هذا الصعيد ،مؤكدًا بأنها تسري على نهج دولة اإلمارات العربية املتحدة،
ً
أصيال من تراثه وثقافته.
وشعبها الكرمي ،والذي يشكل التسامح جزءًا
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مبادرات إلسعاد الموظفين وتحفيزهم
نبذة عن البرنامج

البرنامج

برنامج إلكتروني نوعي يشجع على التفكير اإلبداعي ،ويحفز الموظفين لتقديم
أفكار

المبادرات والمقترحات ،وتوليد األفكار التطويرية ،ومكافأتهم حال قبولها أو
تطبيقها.
وهي جائزة داخلية تهدف إلى االرتقاء بمستوى جودة أعمال المؤسسة ،ورفع
مستوى أداء وحداتها التنظيمية ،من خالل تحفيز وتقدير جهود مواردها

جائزة مواصالت

البشرية ووحداتها اإلدارية المتميزة والمبدعة ،وشهد عام  2016إطالق الدورة

اإلمارات للريادة

الخامسة من الجائزة تحت شعار “السعادة للريادة” ،بعد أن تم تطويرها وفق
أسس ومعايير جديدة لتكون شاملة ومتكاملة وتتوافق مع الجيل الرابع من
منظومة التميز الحكومي لدولة اإلمارات.
برنامج توعوي سنوي بدأ في عام  ،2012يتضمن عدداً كبيراً من الفعاليات
واألنشطة والبرامج والمسابقات التي تنفذ في مختلف مواقع وفروع المؤسسة

شهر السالمة والصحة
المهنية

ومراكز أعمالها ،ويستهدف رفع معدالت الوعي بقضايا السالمة والصحة
المهنية في البيئتين الداخلية والخارجية ،وقد جرى في عام  2016تنظيم
الدورة الخامسة تحت شعار “كن بأمان  ،”365وتضمنت تنظيم  311فعالية
على مستوى جميع فروع المؤسسة في مختلف مناطق الدولة ،بزيادة  11فعالية
عن عام  ،2015وحظيت بدعم ومشاركة  256جهة حكومية وخاصة.

أحسنت!

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

عدد المستفيدين

2015

2016

 289موظف ًا قدموا

 242موظف ًا قدموا

ً
فكرة
3,082

 1,914فكرة

تكريم  81فائزاً من

تكريم  77فائزاً من

الموظفين وفرق

الموظفين والموظفات

العمل والمراكز

وفرق العمل والمراكز

واإلدارات المتميزة من

واإلدارات المتميزة من

أصل  175مشاركة.

أصل  118مشاركة.

ما يزيد عن  50ألف

ُم َشارَكة ،منها 20

مساندة زميل

من زمالئهم ألسباب متعددة وطارئة ،مثل حاجتهم لعمليات جراحية مفاجئة،

العالمي ،وتم تنظيم الدورة الثالثة منه في عام  2016حيث تضمن مبادرتين
هما “مبادرة فورموال ون” [ ]Formula 1الهادفة إلى استقبال أكبر عدد ممكن

ألف ُم َ
شارَكة من
موظفي وموظفات

المؤسسة ،وقرابة 32

نجوم

طموح

والتدقيق الداخلي

إلكترونية للموظفين.
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وهي مبادرة تهدف إلى تكريم اإلنجازات في شتى مجاالت العمل ،وقد تم إطالقها
في الربع الثاني من عام .2013

30

12

غيرها من المؤهالت التعليمية أثناء عملهم في المؤسسة ،األمر الذي يعزز

15

10

اإلنجازات األكاديمية وثقافة التنمية والتمكين.

ألف ُم َ
شارَكة من أفراد
رحلة العمرة

المجتمع.

االجتماعية بين الموظفين ،ويسهم في خلق بيئة عمل مثالية من خالل تعزيز

627

956

المشاركة في البرامج واألنشطة ،والمشاركة في الفعاليات الخارجية.

950

1,100

وهو مبادرة مجتمعية داخلية ترفيهية سنوية ،تتمثل بتنظيم دوري لكرة
الدوري الرياضي

القدم في الربع األول من كل عام ،ويتم فيه تقديم جوائز خاصة للفرق التي

 10فرق

تحصل على المركزين األول والثاني.

110

169
اليوم الترفيهي

598

 10فرق تضم أكثر من
 150العب وإداري

وهو مبادرة دورية يلتقي فيها الموظفون من مختلف المستويات اإلدارية
عدد من األنشطة الترفيهية ،وتهدف إلى تعزيز
خارج مكان العمل لتنفيذ
ٍ
الروح الجماعية وتحسين العالقات االجتماعية بين الموظفين ،وتعزيز األجواء

137

136

اإليجابية.

201

شهد عام  2016عقد اللقاء الثاني لموظفات مواصالت اإلمارات ،وجرى
لقاء الموظفات

بالتزامن مع احتفاالت يوم المرأة العالمي الذي يوافق  08مارس من كل عام،

27

30

وشمل برامج تثقيفية وترفيهية متنوعة.

الرابعة لها على امتداد شهر مايو  ،2016وبالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية
ً
عالوة على مسابقة
باللغتين العربية واإلنجليزية ،وغيرها من الفعاليات التوعوية

إطالقه في الربع الثاني من عام .2013

يعزز هذا البرنامج النواحي الدينية ،ويطور المعرفة الثقافية والعالقات

فعالية سنوية كبيرة ،تنظمها المؤسسة سنوي ًا ،حيث تم تنظيم الدورة
فعالية المخاطر

يهدف هذا البرنامج إلى تكريم الموظفين المميزين على أساس ربع سنوي ،وتم

56

69

برنامج مخصص لتكريم الموظفين الذي يحصلون على شهادات الدبلوم ،أو

ونتائجها.

بالتدقيق الداخلي ،وتضمنت  9محاضرات وورش توعوية عن إدارة المخاطر

فكرة.

فكرة

والسعي إلى تطبيقها خالل أسبوع االقتراحات العالمي.

يهدف هذا البرنامج إلى تكريم اإلنجازات ،وتقدير األشخاص الذين بذلوا جهوداً
شكراً

 26موظف ًا قدموا 58

 13موظف ًا قدموا 48

ً
إضافة إلى األفكار المقبولة ضمن مبادرة “فورموال ون”،
نظام أفكار اإللكتروني،

ُم َ
شارَكة.

أو لسداد تكاليف المعيشة وتعليم األطفال وغير ذلك.

إيجابي على عمل المؤسسة
إضافية في وقت قياسي ،وكان لجهودكم تلك أث ٌر
ّ

من االقتراحات القابلة للتنفيذ بسرعة ،و”مبادرة إطاللة” التي تعنى باالطالع
على االقتراحات السابقة المقبولة من قبل جميع الوحدات التنظيمية ضمن

استقطبت الفعالية
ما يزيد عن  118ألف

2015

2016

جرى تنظيمه للمرة األولى في عام  2014بالتزامن مع أسبوع االقتراحات

إنجاز

مبادرة اجتماعية إنسانية تم إطالقها بالتعاون مع جمعية دار البر ،تجسد
التكاتف والتآخي بين موظفي المؤسسة ،حيث تتيح للموظفين تلقي دعم مالي

البرنامج

أسبوع االقتراحات

استقطبت الفعالية

نبذة عن البرنامج

عدد المستفيدين

350

500

نظام تحفيزي للسائقين في المؤسسة ،تم إطالقه للمرة األولى في عام ،2016
نظام النقاط البيضاء

بهدف تحفيز وتكريم السائقين المتميزين والملتزمين مروري ًا ووظيفي ًا وتعزيز

-

 399سائق ًا

مستويات االلتزام بقواعد السالمة ومتطلباتها.
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التزام ورؤية سباقة..

مساهمة متنامية في
المسؤولية المجتمعية
والبيئية

عرب مسرية طويلة وزاخ ــرة؛ وطــدت مواصالت اإلم ــارات مكانتها على خريطة
املسؤولية اجملتمعية يف الدولة ،واستطاعت أن حتجز لنفسها مكانة متقدمة
على صعيد اإلجنــازات اجملتمعية البيئية والتي حققت من خاللها أهدافًا
عدة يف الوقت نفسه ال سيما أن بعضها شكل جناحات استثمارية أيضًا ،كل
ذلك أسهم يف بناء سمعة رفيعة ملواصالت اإلمــارات يف اجملاالت املتنوعة
للمسؤولية اجملتمعية وقضايا االستدامة ،وهي سمعة قامت على عدد من
السياسات واملمارسات املهنية املسؤولة ،واالنخراط بعمق لتلبية االحتياجات
اجملتمعية ،بعد رصدها بدقة ،والعمل املشرتك الوثيق مع اجلهات احلكومية
االحتادية واحمللية ،عالوةً على الشركاء يف القطاعات اخلاصة واألهلية..
ميتد رصيد املسؤولية اجملتمعية ملواصالت اإلمارات ليشمل طيفًا واسعًا من
املبادرات واملشاريع واخلدمات ،والتي أصبح بعضها نهجًا راسخًا لدى املؤسسة
تعززه عامًا بعد عام ،ال سيما خدماتها ومبادراتها ذات الطبيعة اجملتمعية،
فيما تتواصل مساعيها إلضافة املبادرات النوعية اجلديدة ،وخاص ًة املشاريع
االستثمارية ذات األثر البيئي اإليجابي ،والتي سرعان ما تقوم بتبنيها ،وتضيف
لها الكثري من خربتها الذاتية ،وتقدمها يف نهاية املطاف جلمهور املستفيدين،
لتشكل لبنة إضافية يف جهود حماية البيئة احمللية والعاملية ،وخطوة نحو
األمــام يف مسرية التنمية اخلضراء التي تنتهجها دولة اإلمــارات وتنسجم مع
توجهات شعبها ورؤى قادتها.
ولقد تشكلت كل تلك املمارسات والتوجهات الس ّباقة بفعل ثقافة مؤسسية
جمتمعية راسخة يف مواصالت اإلمــارات ،وانبثقت عنها رؤية متكاملة ورسالة
ً
فضال عن مبادراتها اخملتلفة:
طموحة شكلت إطارًا عامًا لسياساتها
رؤية المسؤولية المجتمعية:

التميز يف العناية باجملتمع والبيئة والسالمة واملوظفني والريادة يف تطبيق
املواصفات العاملية للمسؤولية االجتماعية.
رسالة المسؤولية المجتمعية:

تلتزم مواصالت اإلمــارات بأهدافها الوطنية نحو خدمة اجملتمع عرب الريادة
يف تقدمي اخلدمات اجملتمعية والعناية باملوظفني واحملافظة على البيئة
وتعزيز السالمة .وتسعى لتكون النموذج األفضل يف املسؤولية اجملتمعية
خملتلف فئات املستفيدين من أنشطة وخدمات املؤسسة.
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OHSAS 18001:2007

ISO 14001:2004

وبفضل هــذا املسار املتقدم ،ظفرت مواصالت اإلم ــارات بجوائز مرموقة يف
جمــاالت املسؤولية اجملتمعية حمليًا وإقليميًا وعامليًا كل عــام ،لتثبت مرة
بعد مرة ريادتها يف هذا اجلانب املهم ،حيث نالت يف عام  2016عالمة غرفة
دبي للمسؤولية اجملتمعية للمؤسسات للمرة اخلامسة على التوايل ،إضافة
لفوزها باجلائزة العربية للمسؤولية اجملتمعية ضمن فعاليات دورتها التاسعة،
وكذلك جائزة دبي للنقل املستدام للدورة الثامنة على التوايل أيضًا ،كما حترص
باستمرار على حتديث شهادتها ذات الصلة فيما يتعلق بنظام اإلدارة املتكامل،
ومنها شهادة نظام إدارة البيئة  ISO 14001:2004وشهادة نظام إدارة السالمة
والصحة املهنية  OHSAS 18001:2007عالو ًة على شهادة االعتماد من قبل
مركز أبوظبي للبيئة والصحة والسالمة “أوشاد”.

مأسسة الجهود المجتمعية
يف إطار مساعيها لتحسني مردود جهودها يف جماالت املسؤولية اجملتمعية؛
تقوم مواصالت اإلمــارات بوضع العديد من املؤشرات الرئيسية التي تؤطر تلك
اجلهود ،وتقوم تلك املؤشرات على عدد من املعطيات الكم ّية والنوع ّية أهمها:
ـال من اجملــاالت على
¥ ¥عدد مبادرات املسؤولية اجملتمعية يف كل جمـ ٍ
حدة.
¥ ¥فئات وأعــداد املستفيدين من جهود ومــبــادرات املؤسسة يف جماالت
املسؤولية اجملتمعية.
¥ ¥نتائج استطالعات الــرأي السيما تلك املوجهة للموظفني ،لقياس مدى
رضاهم عن مبادرات املؤسسة جتاههم ،إىل جانب نتائج استطالع رضا
اجملتمع عن اخلدمات اجملتمعية التي تقدمها املؤسسة.
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مبادرات متجددة..

 -برنامج الرعايات المادية والعينية لخدمة المجتمع:

 -تقرير االستدامة:

تهدف مواصالت اإلمارات باستمرار لتنويع مبادراتها اجملتمعية ،وتوسيع
الفئات املستفيدة منها ،مبا يتماشى مع رؤيتها ورسالتها يف املسؤولية
اجملتمعية ،حيث مل تتوقف جــهــودهــا عند امل ــب ــادرات واملــشــاريــع
املنتظمة لديها ،بل عمدت إىل مشاريع جديدة إضافية تغني رصيدها
يف هذا اجملال ،ومن أهم النتائج احملققة يف هذا اجملال:

تابعت املؤسسة خالل عام  2016برناجمها السخي لتقدمي الرعايات
يف خمتلف جماالت املسؤولية اجملتمعية ،وقد مت يف إطــاره تقدمي
 38رعاية خمتلفة ،بحيث استفادت  26جهة من الرعايات املادية ،و12
جهة من الرعايات العينية ،وذهبت معظم تلك الرعايات جلوانب التعليم
والسالمة والنقل واملواصالت واإلبداع واالبتكار والصحة والبيئة.

 -مشروع الحافلة الوطنية:

 -مشروع اإلعالنات المجتمعية:

أكــدت املؤسسة على ممارساتها املؤسسية املتقدمة يف جماالت
االستدامة واملسؤولية اجملتمعية من خــال االستمرار يف إصــدار
تقاريرها السنوية املدجمة مع تقارير االستدامة ،حيث واظبت مواصالت
اإلمــارات على ذلك يف عام  2016حني أصــدرت تقريرها الشامل لعام
 ،2015واملتوافق مع اإلطار التوجيهي الرابع  G4من معايري اإلفصاح
املعتمدة من قبل املبادرة العاملية إلعــداد التقارير (GRI Global
.)Reporting Initiative

وهو أحد املشاريع العريقة لدى املؤسسة يف هذا اجلانب ،حيث يقوم
على تقدمي خدمات النقل اجملتمعي للعديد من اجلهات احلكومية
وشبه احلكومية واألهلية واخلاصة ،وذلك من خالل  100حافلة يف
خمتلف فروع املؤسسة مكرسة لتأدية هذه اخلدمة ،واستفادت منها يف
العام املاضي  264جهة خمتلفة ،عرب 752عملية نقل.

وهو أيضًا مشروع متميز على صعيد الدولة ،تتيح املؤسسة من خالله
مساحات إعالنية جمانية على عدد من حافالتها ،مقدمة لصالح جهات
خمتلفة ،وذلــك بغرض الرتويج للفعاليات اجملتمعية ،وقــد استمرت
املؤسسة يف عام  2016بتخصيص  1,000حافلة لهذه الغاية ،حيث
حملت تلك احلافالت  931إعالنًا لصالح  6جهات خمتلفة.
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¥

 المشاركة في الفعاليات المجتمعية والوطنيةواإلنسانية مع الشركاء:

حافظت املؤسسة يف العام املاضي على حضورها املتميز يف عدد
كبري من الفعاليات اخملتلفة اجملتمعية والوطنية واإلنسانية بالتعاون
مع الشركاء االسرتاتيجيني وغريهم من اجلهات احلكومية واخلاصة
واألهلية ،مقدم ًة خمتلف أشكال العون املمكنة لإلسهام يف إجناح
تلك الفعاليات واملبادرات وتعزيز آثارها اإليجابية يف اجملتمع ،وامتدت
تلك اجلهود خالل العام املاضي لتشمل أكرث من  14مبادرة رئيسية
توجهت للبيئتني اخلارجية والداخلية ،إىل جانب املساهمات التطوعية
ملوظفي املؤسسة ،ومعظمها أسهمت فيها املؤسسة مــن خالل
خمتلف فروعها يف الدولة ،وأهم تلك املبادرات:

¥

¥

¥املشاركة يف مبادرة القوافل الثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة ،من
خالل توفري حافالت لنقل املشاركني على مدار العام.
¥إطالق “املكتبة املتنقلة” بالتعاون مع جملس أبوظبي للتعليم
لصالح طلبة املدارس احلكومية يف إمارة أبوظبي والتي استفادت
منها  160مدرسة يف اإلمــارة خالل عام  ،2016متاشيًا مع قرار
جملس الوزراء املوقر إعالن عام  2016عامًا للقراءة ،وبتوجيهات
سامية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايــد آل نهيان رئيس
الدولة حفظه اهلل ،ومتابعة صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس جملس الــوزراء حاكم دبي رعاه
اهلل ،والذي أطلق حتدي القراءة يف .2016
¥املشاركة يف مشروع املكتبة املتنقلة بالتعاون مع مبادرة زايد
العطاء عرب توفري حافلة جمهزة للمبادرة.
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اخلدمات اجملتمعية التي تقدمها لدى فئات اجملتمع املستفيدة،
حيث جاء معدل الرضا العام للمجتمع (وفق السؤال املباشر) .%100

البيان
معدل الرضا العام للمجتمع (وفق السؤال
المباشر)

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥
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¥املشاركة يف فعاليات أسبوع املرور اخلليجي  2016حتت شعار
“قرارك يحدد مصريك” ،والتي متت على مستوى الدولة بالكامل من
خالل املشاركة يف املعارض التي أقامتها إدارات املرور يف الدولة،
وتقدمي احملــاضــرات والــرامــج التوعوية ألفــراد اجملتمع وطلبة
املدارس ،وتوزيع املواد التعليمية واملطبوعات اإلرشادية.
¥تنفيذ حملة توعوية مع وزارة الداخلية حتت شعار “سالمتهم تهمنا”
يف بداية العام الدراسي  ،2017/2016والتي قامت املؤسسة
يف إطارها بتوزيع  226ألف إصدار توعوي على طلبة املدارس.
¥رعاية ودعــم جمموعة من امل ــدارس يف جهودها لتعزيز ثقافة
السالمة ،وذلك عرب توفري إصدارات السالمة وتوزيعها على الطلبة
وذويــهــم ،ودعــم عــدد مــن امل ــدارس لتنفيذ مــشــروع رســم القاعدة
الذهبية لتوعية الطلبة لديهم.
¥تنظيم وتنفيذ حملة للتربع بالدم بني موظفي املؤسسة بالتعاون
مع مركز خدمات نقل الدم واألبحاث يف الشارقة.
¥تنفيذ عدد من املبادرات التخصصية املوجهة لدعم املرأة صحيًا
ومعنويًا وتعزيز حضورها وأدوارها يف اجملتمع ،وذلك بالتزامن مع
املناسبات والفعاليات احمللية والعاملية ،وبالتعاون مع عدد من
املراكز الصحية يف الدولة.
للتوحد أحد مراكز مؤسسة
¥املشاركة يف احتفاالت مركز أبوظبي
ّ
زايد العليا للرعاية اإلنسانية وذوي االحتياجات اخلاصة ،وذلك يف
التوحد العاملي ،عرب توفري حافالت لنقل منتسبي املركز ،إىل
يوم
ّ
جانب توفري هدايا للمنقولني.
¥تقدمي برامج التدريب املهني الصيفي لطلبة الكليات واجلامعات
واملدارس الثانوية.
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¥ ¥احلفاظ على املشاركة يف األعياد واملناسبات الوطنية ،ومنها:
 فعاليات يوم العلم. فعاليات يوم الشهيد. فعاليات اليوم الوطني  45لدولة اإلمارات والتي مت تنظيمهايف خمتلف فروع ومواقع العمل يف املؤسسة.
¥ ¥املشاركة يف الفعاليات واملناسبات الدينية والثقافية اخملتلفة:
وتضمنت:
 مبادرات شهر رمضان الفضيل حتت شعار “هل هالله”،
والتي تضمنت عددًا من املبادرات الداخلية املوجهة
ملوظفي املؤسسة ،عالو ًة على عدة مبادرات بالتعاون
مع جمعية دار الرب ،والتي أسهم فيها موظفو املؤسسة
بجهودهم التطوعية.
 املشاركة يف يوم زايد للعمل اإلنساين حتت شعار“ :حب
ووفاء ..لزايد العطاء”.
¥ ¥عقد عدد من الفعاليات الرتفيهية والصحية ملوظفي املؤسسة
لتحقيق املزيد من االرتقاء ببيئة العمل ،وقد مت التطرق إليها يف
القسم اخلاص باملوظفني يف الباب الرابع.
¥ ¥تنفيذ الدورة  17من جائزة السالمة والرتبية املرورية.
¥ ¥تــوزيــع جمــمــوعــة مــن أجــهــزة الكمبيوتر الــلــوحــيــة عــلــى مرضى
الثالسيميا.
ويضاف لتلك املبادرات جهود املؤسسة يف جماالت التوعية بقضايا
االســتــدامــة وترشيد استهالك امل ــوارد وأهمية الــتــدويــر ،والــتــي ستتم
معاجلها بالتفصيل الحقًا يف هذا الباب.
وقد حصدت املؤسسة إزاء مبادراتها تلك مستويات عالية من الرضا عن

2015

2016

%93.4

%100

ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻌﺪل اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ )وﻓﻖ اﻟﺴﺆال اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ(

%93.4

%100

نقل آمن لذوي االحتياجات الخاصة
تابعت املؤسسة التزامها بتوفري نقل آمن ومريح لــذوي االحتياجات اخلاصة،
والذي يتجلى بتوفريها مركبات خمتلفة األحجام مزودة بتجهيزات متخصصة
لتسهيل التنقل لهذه الفئة املهمة ،وقد رفعت حجم أسطولها املكرس لهذه
األمر مبقدار  %22مقارنة به عام  ،2015حيث و ّفرت  149حافلة ومركبة ألداء
املهمة اجلليلة يف عام  2016وبزيادة مقدارها  27مركبة عما كان متوفرًا
هذه
ّ
يف نهاية عام  .2015وتركزت الزيادة يف خمس حافالت إضافية لصالح مبادرة
“أصل بأمان” اجملتمعية املشرتكة التي أطلقتها املؤسسة بالتعاون مع وزارة
تنمية اجملتمع أواخر عام  2013لنقل طلبة مراكز تأهيل املعاقني اخلمسة
التابعة للوزارة ،إىل جانب  22حافلة إضافية لنقل طلبة املــدارس احلكومية
التابعة لكل من وزارة الرتبية والتعليم وجملس أبوظبي للتعليم.
كما تابعت املؤسسة أدوارهــا التوعوية والتدريبية املكملة لغاياتها يف هذا
اجلانب ،حيث عمدت لتدريب العاملني لديها ال سيما املسؤولني عن عمليات النقل
على منت هذه احلافالت على كيفية تقدمي أفضل اخلدمات املمكنة للمنقولني.
الوصف
عدد الحافالت المخصصة لنقل ذوي

2015

2016

86

108

االحتياجات الخاصة في النقل المدرسي.

2015

2016

عدد الحافالت المخصصة لمشروع “أصل

36

بامان” بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع.
المجموع

منظومة متكاملة..
تؤمن مــواصــات اإلمـــارات بــأن مشاريعها ومبادراتها املؤسسية يف
جمــاالت البيئة والسالمة والصحة املهنية والسالمة املــروريــة على
الطرق تشكل منظومة واحدة متكاملة ترفد بعضها بعضًا ،وقد أكدت
ً
فضال عن سياساتها وأنظمة العمل املتبعة
على هذا الفهم يف رؤيتها
لديها ،وتعمد املؤسسة إىل تطوير هــذه املنظومة عامًا بعد عام
لتحقيق املزيد من التكامل واإلحكام فيها ،السيما أنها متتد لتشمل
جميع اختصاصاتها وجماالت عملها عالو ًة على كونها تصب أيضًا يف
اجلهود احلثيثة لرتسيخ ممارسات املؤسسة يف جماالت املسؤولية
إضافات مهمة لهذه املنظومة ،حيث
اجملتمعية ،وقد شهد عام 2016
ٍ
جرى استعراضها بالتفصيل يف الباب األول من هذا التقرير.
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ﻋﺪد اﻟﺤﺎﻓﻼت اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻨﻘﻞ ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺪرﺳﻲ.
ﻋﺪد اﻟﺤﺎﻓﻼت اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﺸﺮوع ”أﺻﻞ ﺑﺎﻣﺎن“ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
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مشاريع استثمارية ذت أثر بيئي إيجابي

توطيد ثقافة النقل الجماعي
تهتم مواصالت اإلمارات بإشاعة وترسيخ ثقافة النقل اجلماعي سواء بني
موظفيها أو بني عموم اجلمهور ذلك أن هذا النوع من النقل يشكل جوهر
عمل املؤسسة ورأس خدماتها ،وهي تؤمن بأنه يشكل ً
حال مهمًا على
ضوء التصاعد املستمر يف الطلب على خدمات النقل حمليًا وعامليًا،
واالزدياد املطرد يف أعداد السكان ،وتركزهم يف املدن الكبرية ،ما يؤدي
ملفاقمة مشاكل االزدحام املروري وتلوث الهواء ،وخسارة الوقت واجلهد
وغري ذلك مما يؤثر على نوعية حياة الناس وتنافسية االقتصاد..
وتفخر مواصالت اإلمارات بأنها أحد املزودين الرئيسيني خلدمات النقل
اجلماعي يف الدولة السيما النقل املدرسي (لــدى املؤسسة قرابة

ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﻧﻘﻠﻬﻢ

1,269
938

 7,800حافلة منها  5,522حافلة مدرسية متنوعة) ،وأن جهودها
يف هذا اجملال أسهمت يف تقليل البصمة الكربونية بصفة عامة ،إذ
كشفت دراسة سابقة أجرتها املؤسسة يف عام  2014بالتعاون مع مركز
دبي املتميز لضبط الكربون ،أن مقدار التخفيض السنوي يف االنبعاثات
الغازية احملقق بفضل خدماتها يف النقل املدرسي لوحدها بلغ حينها
طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون (.)tCO2e
 92ألف ٍ
وانطالقًا من ذلــك ،وبهدف التسهيل على العاملني أيضًا؛ تتيح املؤسسة
خدمة النقل اجلماعي ملوظفيها يف بعض املناطق ،حيث جرى خالل العام
املاضي تخصيص نحو  43حافلة ،استفاد منها  938موظفًا وموظفة.

ﻋﺪد اﻟﺤﺎﻓﻼت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
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منذ تأسيسها؛ تتبنى مواصالت اإلمــارات سياسات خضراء تنسجم مع
توجهات الدولة وتستجيب لتطلعات قادتها وشعبها ،إال أنها أحدثت
نقلة نوعية يف جهودها عندما أطلقت سلسلة من املشاريع التي
تلبي طريف املعادلة بنجاح ،أي النجاح االستثماري واالستدامة معًا،
والتي متكنت من خاللها من إثبات جدوى تلك املشاريع من الناحيتني
البيئية واالستثمارية ،ودحض الزعم القائل بأن االلتزام بشروط االستدامة
ومعايريها مكلف من الناحية االقتصادية ،وقد بــدأت املؤسسة هذا
التوجه امليمون منذ عام  2010مع إطالق مركز حتويل املركبات للعمل
بالغاز الطبيعي بالتعاون مع شركة أدنــوك ،وأتبعته يف عــام 2013
بإطالق وحدة جتديد اإلطارات ثم وحدة الغسيل اجلاف ،إىل جانب النمو
املستمر يف أسطولها من السيارات الكهربائية.
برتحيب واسع ،ونالت عددًا من اجلوائز احمللية
وقد حظيت تلك املشاريع
ٍ
واإلقليمية والعاملية ،من أبرزها جائزة حممد بن راشد لألداء احلكومي
املتميز للعام ( 2013عــن أفضل مشروع تقني وهــو مشروع حتويل
املركبات للعمل بالغاز الطبيعي) ،وجائزة أفكار اإلمارات عن أفضل مبادرة
بيئية ،وجائزة دبي للنقل ا ُ
ملستدام ،وجائزة اإلمــارات للطاقة ،وجائزة
أفكار عربية عن مشروع الغسيل اجلاف ،وجائزة بي غرين لعامي 2013
و ،2014وكذلك جائزة أفكار أمريكية  2015عن مبادرة حتويل حافالت
ومركبات الديزل للعمل بنظام الوقود املزدوج ،وهي املبادرة األوىل من
نوعها على مستوى العامل ،وقد نالت أيضًا جائزة أفكار بريطانية .2015

املركبة عن النتائج البيئية اآلتية:
¥ ¥احلد من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون بنسبة .%25-20
¥ ¥احلد من انبعاث غاز أول أكسيد الكربون بنسبة .%80-50
¥ ¥احلد من أكسيد النيرتوجني بنسبة .%60-25
¥ ¥احلد من هيدروكربون امليثان بنسبة .%80-50
إجمالي
المركبات
المحولة منذ
بداية المشروع

التفاصيل

عدد السيارات التي تم
تحويلها من العمل بنظام
البنزين إلى العمل بنظام الغاز

6,418

6,418

لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط

وتنبع أهمية هذا املركز من دوره الكبري يف احلد من االنبعاثات الغازية
الضارة واملسببة لظاهرة االحتباس احلراري ،والتي تنتج عاد ًة عن احرتاق
الوقود البرتويل التقليدي يف حمركات املركبات ،حيث يسفر حتويل

1,440

الطبيعي المضغوط.

مركز االتحاد
أسفرت اجلهود الرتاكمية للمركز منذ إطالقه وحتى نهاية عام  2016عن
حتويل  6,418مركبة خمتلفة لعموم املتعاملني ،بينما أثمرت جهوده
خــال العام املاضي وحــده عن حتويل  1,440مركبة ،وذلــك عرب 3
ً
متعامال اسرتاتيجيًا ورئيسيًا.
حمطات تقدم خدماتها لـ 40

المركبات
المحولة في
عام 2016

7000
6000
5000
4000
3000

1,440

2000
1000
0

اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 2016
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺸﺮوع
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10,000,000

ّ
املاءاملوفرة
ليرت من

268,147

tCO2e

خطوة إلى األمام

ويف إجناز ذي صلة؛ قامت املؤسسة بالتعاون مع “غاز اإلمارات” التابعة
لشركة برتول اإلمارات الوطنية “اينوك” يف منتصف مارس من عام 2016
بافتتاح أ ّول حمطة فرعية لتزويد عربات النقل بالغاز الطبيعي املضغوط
( )CNGبإمارة دبي ،وذلك ضمن منشآت املؤسسة الكائنة يف منطقة
القصيص ،بحيث تقوم هذه “احملطة الفرعية ا ُ
ملستق ّلة لضخ الغاز
املضغوط  ”CNGبإمداد عربات النقل بالغاز الطبيعي املضغوط
وفق أعلى مستويات الكفاءة واملوثوقية ،إضافة إىل تخصيص أسطول
كامل من مقطورات تخزين الغاز لنقل الغاز املضغوط من احملطة
الرئيسة للغاز يف جبل علي إىل احملطة اجلديدة يف القصيص.
وتشكل هذه احملطة خطوة جديدة ضمن خطة طموحة للتوسع يف
ً
بديال للمركبات يف الدولة ،عرب إنشاء
استخدام وقود الغاز الطبيعي
حمطات لتحويل املركبات يف كل من املنطقة الغربية بأبوظبي وإمارة
الشارقة وإمــارة رأس اخليمة ،إىل جانب تنفيذ مشروع حتويل املركبات
العاملة بالديزل وتأهيلها للعمل بنظام الوقود املزدوج ،وذلك بالتعاون
مع اجلهات املعنية ،األمر الذي من شأنه دعم توجهات الدولة بتقليل
انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون.

وحدة تجديد اإلطارات
جــاءت هــذه الــوحــدة عقب النجاح الــذي حققه مركز االحتــاد لتحويل
املركبات للعمل بالغاز الطبيعي املضغوط ،واعتمدت املنطق نفسه،
أي حتقيق النتائج املرجوة على اجلانبني االستثماري والبيئي ،ومتكنت
خالل سنوات قليلة من جتديد قرابة  30ألفًا من اإلطــارات املستعملة
ً
ً
فضال عن املؤسسة نفسها ،منها 9,004
متعامال خمتلفًا
لنحو 60
إطارات خالل عام .2016

التفاصيل
عدد اإلطارات المجددة
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8,400

9,004

السيارات الكهربائية
إىل جانب املشاريع السابقة؛ عكفت املؤسسة على إتاحة خدمة تأجري
السيارات الكهربائية ملتعامليها ،وعملت على تشجيعهم لتبنّي هذا
اخليار الداعم لتوجهاتها البيئية ،كما دأبت على تنمية أسطولها من هذه
السيارات باستمرار ،حتى بلغ عددها  113سيارة يف نهاية عام .2016

التفاصيل
عدد المركبات الكهربائية التابعة
ألسطول المؤسسة

2015

2016

108

113

الحد من البصمة الكربونية ..نجاح بيئي آخر

وحدة الغسيل الجاف
شكلت هذه الوحدة إضافة نوعية لسلسلة املشاريع االستثمارية البيئية
التي أطلقتها املؤسسة ،ذلك أنها تركز على أهم املوارد البيئية السيما
يف البيئة الصحراوية اجلافة ،أال وهو املاء ،إذ متكنت هذه الوحدة من
توفري عشرات املاليني من ليرتات املياه التي كان من املمكن استخدامها
يف عمليات الغسل التقليدية ،وقد شهدت أعمال هذه الوحدة قفزة
مبقدار الثلث يف عــدد عمليات الغسل التي متت عــام  2016مقارنة
بالعام الذي سبقه ،لتبلغ قرابة  214ألف عملية غسل ،موفر ًة نحو 10
ماليني ليرت من املاء.

التفاصيل
عدد السيارات التي تم غسلها لدى
“وحدة الغسيل الجاف”

2015

2016

162,357

213,509

أجرت املؤسسة كعادتها يف السنوات السابقة دراســة لتحديد قيمة
البصمة الكربونية خملتلف أعمالها وأنشطتها ،وذلك بالتعاون مع مركز
دبي املتميز لضبط الكربون «كربون دبي» ،وقد كشفت تلك الدراسة
انخفاض نسبي يف حجم تلك البصمة لعام  2016قياسًا بالعام الذي
يسبقه ،حيث ب ّينت الدراسة أن إجمايل االنبعاثات الغازية (يف النطاقني
األول والثاين فقط) تعادل  268,147طنًا من مكافئ ثاين أكسيد
الكربون ( ،)tCO2eبزيادة مطلقة عن انبعاثات العام  2015للنطاقني
نفسيهما مبقدار  3,077طنًا من مكافئ ثاين أكسيد الكربون ،أي ما
ً
وتفصيال جاءت نتائج النطاقات الثالث التي تشمل
نسبته  %1.16فقط،
خمتلف مصادر االنبعاثات الغازية يف املؤسسة على النحو اآلتي:
النطـاق األول :وهـو الـذي تركـزت فيـه معظـم كميـة االنبعاثـات الغازية
للمؤسسـة ( ،)%97.3وال غرابـة يف ذلـك إذا مـا علمنـا أن هـذا النطـاق
يشـمل االنبعاثـات املباشـرة الناجتـة عـن أسـطول مركبـات املؤسسـة
(والـذي يسـتحوذ علـى  %88مـن االنبعاثـات يف هـذا النطـاق) ،وكذلـك
مولـدات الديـزل التابعـة لهـا واملوجـودة يف مواقعهـا يف املناطـق
النائيـة ،علاو ًة علـى تفريـغ غـاز التربيـد مـن الوحـدات التربيديـة للمركبـات

اململوكـة للمؤسسـة ،وقـد بلغـت انبعاثـات هـذا النطـاق لوحـده
 260,853طناً مـن مكافـئ ثـاين أكسـيد الكربـون ،وهـي تزيـد بأقـل مـن
 %1عـن مثيلتهـا يف العـام قبـل املاضـي ،وذلـك علـى الرغـم مـن منـو
أسـطول املؤسسـة خلال عـام  2016إىل  22,069مركبـة يف نهايـة
 2016مقارنـة بــ  19,846مركبـة يف نهايـة عـام  ،2015مـا يـدل علـى
حتسـن كبير يف إدارة عملياتهـا التشـغيلية السـيما خطـوط السير
للمركبـات ويف طليعتهـا أسـطول النقـل املدرسـي (حيـث انخفـض
عـدد الكيلومترات املقطوعـة مـن قبـل احلافلات املدرسـية احلكوميـة
علـى سـبيل املثـال يف عـام  2016إىل  71,045,993كـم مقارنـة
بــ  101,442,568كـم يف عـام  2015علماً أن املسـاهم األكبر يف
انبعاثـات املؤسسـة خلال عامـي  2015و 2016هـو النقـل املدرسـي
الـذي تبلـغ حصتـه لوحـده أكثر مـن  %30مـن إجمـايل االنبعاثـات،
ولطاملـا شـكل احتراق الديـزل املصـدر الرئيسـي النبعاثـات غـازات
االحتبـاس احلـراري ضمـن النطـاق األول وقـد انخفضت نسـبته من %70
يف عـام  2015اىل  %69يف عـام  ،)2016كمـا أمكـن للمؤسسـة كبـح
ً
فضال
زيـادة بصمتهـا الكربونيـة بفضـل اعتمادهـا حلـول الطاقة البديلـة،
عـن التطبيـق الدقيـق ملبـادئ ومتطلبـات االسـتدامة بصفـة عامـة.
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النطـاق الثانـي :وبلـغ إجمـايل انبعاثـات هـذا النطـاق  7,294طناً مـن
مكافـئ ثـاين ٔاكسـيد الكربون ،والتي يشـكل اسـتهالك الكهرباء أهـم مصادرها
( 6,268طناً أي نحـو  %86مـن إجمـايل انبعاثـات هـذا النطـاق) ،وقـد
بلـغ اسـتهالك الكهربـاء يف جممـل مواقـع املؤسسـة  12,131ميجـا واط
سـاعي بزيـادة مقدارهـا  %8.6مقارنـ ًة باسـتهالك عـام .2015
كما يشمل النطاق الثاين انبعاثات الطاقة غري املباشرة الصادرة عن
استهالك املياه (املنتجة من التحلية) يف جميع مواقع العمل واملباين
واملرافق العائدة للمؤسسة ،والتي شكلت  %14من جممل انبعاثات
النطاق ،وبزيادة طفيفة مقارنة بالعام قبل املاضي (نحو .)%1.2
النطـاق الثالـث :االنبعاثـات يف هـذا النطـاق ضئيلة جـدًا ( %0.03من
إجمـايل االنبعاثـات) وهـي تشـمل االنبعاثـات الناجتـة عن اسـتهالك الورق
املكتبـي وسـفر األعمال.
ً
دليال واضحًا على ما ذكرناه من انخفاض نسبي
تشكل النتائج املبينة أعاله
حققته املؤسسة خالل العام املاضي يف حجم البصمة الكربونية ،وهي
بذلك جتني نتاج سياساتها اخلضراء ،وحتصد ثمار جهودها وممارساتها
املدروسة ،ومبادراتها البيئية النوعية ،فعلى الرغم من توسع أعمالها
بصورة ملحوظة عرب زيادة أنشطتها وخدماتها ومتعامليها خالل عام
 ،2016ومنــو أسطولها بـ ،%11.2وازدي ــاد إيراداتها بـ  ،%10.6فإن
البصمة الكربونية اإلجمالية ارتفعت مبقدار  %1.16فقط.

268,146

البصمة الكربونية وتطور حجم أسطول المؤسسة
التفاصيل

2015

2016

265,070

268,146

أسطول المؤسسة (مركبة)

19,846

22,069

اإليرادات (مليون)

2,166

2,395

2015

2016

28,531,043

29,181,959

البصمة الكربونية (طن من انبعاثات ثاني
أوكسيد الكربون )tCO2e

البيان
استهالك المياه (جالون).

استهالك الطاقة الكهربائية
التفاصيل

2015

2016

استهالك الطاقة (ميجا واط)

11,300

12,131

الكهرباء ( جيجا جول)

40,680

43,672

5,771

6,268

طن من مكافئ ثاني
أوكسيد الكربون ()tCO2e

ممارسات خضراء..
مستدامة

ويبني الشكل أدناه معدل ارتفاع البصمة الكربونية للمؤسسة مقارنة بنمو
اإليــرادات واألسطول خالل األعــوام الثالثة األخــرة ،حيث يظهر كيف أن
البصمة الكربونية تزداد مبعدل أبطأ من ازدياد املتغريين اآلخرين ،األمر
الذي يظهر جناح املؤسسة يف احلد من بصمتها الكربونية.

265,070
234,173

2,395
22,069

2,166
19,846

1,881
16,699

2016

اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )(tCO2e

130

التقرير السنوي 2016 -

2015

اﻳﺮادات )ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن(

2014

أﺳﻄﻮل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ )ﻣﺮﻛﺒﺔ(
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إيرادات مخلفات الورش

مخلفات زيوت

912

درهم ًا

برمي ً
ال

391,076

100,997
ال تألو مواصالت اإلمــارات جهدًا يف سبيل احلد من البصمة الكربونية
ألنشطتها اخملتلفة ،لذا واظبت خالل السنوات املاضية على تطبيق
عدد من املبادرات التي تهدف لتحقيق غاياتها يف هذا اجلانب ،وتأتي
يف طليعة تلك املبادرات املمارسات اآلتية:

تدوير الزيوت ومخلفات
الورش الفنية واألجهزة المكتبية

كمية زيوت المركبات
التي تم بيعها لشركات التدوير خالل سنة 2016

قيمة زيوت المركبات
التي تم بيعها لشركات التدوير خالل سنة 2016

كمية مخلفات الورش
التي تم بيعها للشركات خالل سنة 2016

إجمالي إيرادات مخلفات الورش
التي تم بيعها للشركات خالل سنة 2016

عدد أجهزة الكمبيوتر والطابعات والماسحات
الضوئية التي تم تدويرها

132
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درهم ًا

طن

إيرادات مخلفات زيوت

مخلفات الورش

ورق أقل..

دأبت املؤسسة على تشجيع ثقافة التدوير لدى العاملني لديها ،وطبقت
عــددًا من الربامج التي تنضوي حتت هذا العنوان ،والتي تشهد زيادة
مطردة يف حجمها عامًا بعد آخر ،كمبادرة تدوير الزيوت املستعملة يف
أسطولها عرب توريدها إىل شركات التدوير املتخصصة ،وكذلك مبادرة
تدوير خملفات الورش الفنية (اخمللفات اخملردة) والتي تقوم بجمعها
وبيعها للمهتمني لكي يتم تدويرها ،عالو ًة على برناجمها لتدوير األجهزة
اإللكرتونية املكتبية ،وقد أسفرت جهود التدوير خالل عام  2016عن
نتائج مهمة يوضحها اجلدول التايل:

البيان

239.6

متتد املمارسات اخلضراء للمؤسسة لتشمل كافة العمليات واملوارد مبا
فيها األعمال املكتبية ،حيث تبنّت عددًا من املبادرات التي قللت استهالك
الورق يف أعمالها ،كما طبقت سياسة لتدوير الورق املستعمل ،ولعل أهم
مبادراتها يف هذا اجلانب هي مبادرة “خدمات إدارة الطباعة” التي
أطلقتها عام  ،2014والتي ال تهدف للحد من استهالك الورق وحسب بل
تشمل أيضًا خفض استهالك األحبار والطاقة الكهربائية ،وقد متكنت هذه
املبادرة منذ إطالقها وحتى نهاية العام املاضي من حتقيق خفض
يتجاوز مليوين درهم يف كلف احلرب وقطع الطابعات والورق ،إضافة إىل
تقليل استعمال الورق بأكرث من  10مليون ورقة ..ويوضح اجلدول اآلتي
الفوائد السنوية لهذه املبادرة:

2016

الرقم

 912برمي ً
ال

1

 100,997درهم ًا

2

 239.602طن ًا

3

 391,076درهم ًا

4

 112جهازاً

5

الفوائد السنوية لمبادرة «خدمات إدارة الطباعة»
توفير سنوي بواقع  806,400درهم إماراتي من خالل تخفيض
تكاليف الحبر وقطع الطابعات.
توفير مستمر بنسبة  %10-5سنوي ًا في سعر حبر الطابعات.
تخفيض سنوي بواقع  45,598.72كغ من انبعاثات الكربون
الناتجة عن الطابعات.
تخفيض سنوي بواقع  47,873.50واط من استهالك الطاقة
في الطابعات والماسحات الضوئية.
تخفيض استعمال الورق بواقع  5,290,950ورقة سنوي ًا.

مباني تتبنّى معايير االستدامة..
تشهد مواصالت اإلمــارات توسعًا مستمرًا يف أنشطتها وخدماتها،
األمر الذي يتطلب توسعًا موازيًا يف األبنية املنشأة سواء اإلدارية
منها أو اخلدمية أو مواقع العمل اخملتلفة ،عــاو ًة على أعمال
الصيانة والتوسعة والتطوير يف مبانيها القائمة ،وتسعى املؤسسة
يف جميع تلك املشاريع لاللتزام بأفضل املمارسات املطبقة جلهة
مــراعــاة متطلبات االستدامة واملــبــاين اخلــضــراء وفــق التشريعات
واملعايري املعمول بها حمليًا وعامليًا السيما نظام “اللؤلؤة” الهادف
إىل تعزيز تطوير املباين املستدامة وحتسني منط احلياة يف إمارة
أبوظبي ،ونظام “السعفات” املطلق مؤخرًا لتقييم املباين اخلضراء
يف إمارة دبي ،حيث تهتم املؤسسة بتطبيق أعمال العزل اخلارجي

والداخلي واستخدام مواد صديقة للبيئة تتميز باستدامتها العالية،
وتتبنى أنظمة العزل املائي للهيكل اخلرساين للقواعد واحلوائط
واألسقف ،كما تعمد الستخدام تصميم خاص باخللطات اخلرسانية
عالية الدميومة.
إىل جانب ما سبق؛ تستخدام املؤسسة أنظمة التكسية اخلارجية
املــســتــدامــة (صــفــائــح األملــنــيــوم أو  ،)ETICSوتــلــزم املــقــاولــن
واالستشاريني بتبنّي أعلى املواصفات الهندسية من النواحي املدنية
ً
فضال عن التزامها مبتطلبات الصيانة الوقائية
والكهروميكانيكية،
والدورية للمنشآت القائمة من النواحي املدنية والكهروميكانيكية
من خالل تعهيد شركة مؤهلة ومتخصصة يف هذا اجملال.
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1,440

5,290,950

ﻋﺪد اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺘﻲ ﰎ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ
إ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﻀﻐﻮط

ﺗﺨﻔﻴﺾ اﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﻮرق ﺑﻮاﻗﻊ ورﻗﺔ ﺳﻨﻮﻳ

أ ّول ﻄﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻟﺘﺰوﻳﺪ ﻋﺮﺑﺎت
اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﻀﻐﻮط
) (CNGﺑﺈﻣﺎرة دﺑﻲ

938

ﻣﻮﻇﻔ ﰎ ﻧﻘﻠﻬﻢ ﻋ اﻟﻨﻘﻞ
اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ

391,076

درﻫﻤ

إﻳﺮادات ¦ﻠﻔﺎت اﻟﻮرش اﻟﺘﻲ ﰎ
ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 2016

43

ﺣﺎﻓﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ

113

ﺗﻔﺨــﺮ ﻣﻮاﺻــﻼت اﻣــﺎرات ﺑﺄﻧﻬــﺎ أﺣــﺪ
اﳌﺰودﻳــﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﲔ ﳋﺪﻣــﺎت اﻟﻨﻘــﻞ
اﳉﻤﺎﻋــﻲ  اﻟﺪوﻟــﺔ )ﻟــﺪى اﳌﺆﺳﺴــﺔ
ﻗﺮاﺑﺔ  7,800ﺣﺎﻓﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ  5,522ﺣﺎﻓﻠﺔ
ﻣﺪرﺳــﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋــﺔ( ،ﻣــﺎ أﺳــﻬﻢ  ﺗﻘﻠﻴــﻞ
اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ.

ﻋﺪد اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﻄﻮل اﳌﺆﺳﺴﺔ

SCHOOL BUS

134

زﻳﻮت ﺗﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ
ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺪوﻳﺮ

ﺗﺪوﻳﺮ

أﺛﻤﺮت ﻣﺒﺎدرة ﺧﺪﻣﺎت
إدارة اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻋﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ

912

112

45,598

ﺑﺮﻣﻴﻼً

ﺟﻬﺎز ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ

ﻛﻴﻠﻮ ﻏﺮاﻣ ﻣﻦ

وﻃﺎﺑﻌﺎت وﻣﺎﺳﺤﺎت ﺿﻮﺋﻴﺔ

اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮن
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اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

43,675
ﺟﻴﺠﺎ ﺟﻮل

اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻴﺎه

ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮن

29.18

268,000

ﻣﻠﻴﻮن ﺟﺎﻟﻮن

ﻃﻦ ﻣــﻦ ﻏـــــﺎز ﺛـﺎﻧـــﻲ
أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن
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العمل التطوعي ..ثقافة تجمعنا

التدريب والتوعية
في مجاالت المسؤولية المجتمعية

على مر السنني؛ شكلت ثقافة التطوع سمة بارزة من سمات بيئة العمل يف
املؤسسة ،وهي ثقافة مستمدة من طبيعة اجملتمع اإلمارتي ،وتعكس
بأمانة أصالته وموروثه املعنوي األخالقي ،وتفخر مواصالت اإلمارات

ترجم ًة اللتزامها الراسخ بتلبية استحقاقات املسؤولية اجملتمعية
على املدى الطويل؛ أولت مواصالت اإلمارات هذا اجلانب قسمًا مهمًا
من جهودها يف جمال التدريب ،حيث نفذت خالل عام  2016عددًا من
الربامج التدريبية ذات الصلة أهمها:

م

عدد الموظفين

عناوين أو أسماء البرامج المنفذة في مجاالت المسؤولية

مدة كل برنامج /ساعة

المجتمعية خالل عام 2016

إجمالي الساعات

م

اسم الفعالية

عدد المشاركين

عدد ساعات التطوع

1

فعالية األمن والسالمة ،مركز أبوظبي لرعاية وتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة.

10

4

40

المشاركة بقرية جيران.

5

10

50

1

2

2

2

2
28

التطوعية

1

خلك إيجابي

3

12

2

مؤتمر سالمة المجتمع

25

5

2

3

السعادة في بيئة العمل

3

1

3

اجتماع فريق الطوارئ واألزمات.

4

أثر إنفاذ القانون والرقابة على السالمة المرورية

36

2

4

ملتقى المتطوعين لفرع العين.

1

5

حملة القافلة الوردية بالتعاون مع التثقيف واإلعالم الصحي.

4

7

5

ملتقى كبار السن بعنوان ( نحو مدن صديقة لكبار السن)

10

2

6

المشاركة في مخيم البسمة للسكري.

4

200

800

6

ورشة عمل بعنوان (تحسين دراسة مؤشرات أسعد بيئة عمل)

10

2

7

فعاليات بمناسبة يوم الصحة العالمي.

2

3

12

8

رمضان أمان.

86

77

6,622

7

مؤتمر أفكار اإلمارات 2016

114

19

9

كسوة العيد لألسر المتعففة.

16

7

112

8

جيل الشباب في بيئة العمل

4

2

10

كسوة العيد (بالتعاون مع جمعية دار البر).

8

1

8

9

احتراف تخطيط وتنفيذ الفعاليات والمؤتمرات الثقافية

11
30

2

المشاركة في يوم زايد لألعمال اإلنسانية.

10

1

10

12

السالمة المرورية واالنحراف المفاجئ.

6

15

90

10

المؤتمر الخامس عشر إلدارة التدريب وتمكين المواهب

10

1

13

القرية المرورية.

5

4

20

11

مؤتمر السالمة والصحة المهنية

27

1

14

اعبرْ بأمان.

14

51

714

15

المشاركة في إفطار صائم (بالتعاون مع جمعية اإلحسان).

2

1

2

272

49

16

توزيع وجبات إفطار الصائم مع جمعية الشيخ خليفة لألعمال اإلنسانية.

2

88.5

177

17

فعاليات عام القراءة في مركز الجليلة لثقافة الطفل.

3

12

36

5

3

15

19

فعاليات رفع العلم بالتعاون مع جمعية دار البر.

4

1

4

20

المشاركة في توزيع مواد نظافة شخصية بالتعاون مع جمعية دار البر.

8

4

32

80

3

240

276

496.5

9,016

المجموع

كما عمدت مواصالت اإلمارات إىل التعاون مع عدد من الشركاء ألغراض
توعية موظفيها يف جم ــاالت البيئة ،وجتــلــى ذلــك بــاملــشــاركــة يف
املناسبات والفعاليات اآلتية:
“¥ ¥يوم الزراعة العربي” بالتعاون مع بلدية دبي حتت شعار “احلد من
فاقد وهدر الغذاء لتعزيز األمن الغذاء العربي”.
“¥ ¥اليوم العاملي للطاقة” من خالل توزيع النشرات التوعية ،وتوزيع

136

بيانات المشاركات التطوعية في األنشطة المجتمعية خالل عام 2016

المستفيدين في كل برنامج
على حدة

بتحلي موظفيها بهذه الثقافة ،وتتنوع برامج التطوع التي ينخرطون
فيها ،حيث تطوع  766موظفًا وموظفة يف  26نشاطًا ومبادرة تطوعية
تنوعت أغراضها بني جمتمعية وبيئية خالل عام  ،2016وأسهموا فيها
بأكرث من  10,000ساعة تطوعية.

التقرير السنوي 2016 -

¥

¥

هدايا خاصة بالفعالية.
“¥ساعة األرض” ،وذلك عرب نشر التوعية بشعار الفعالية من خالل
سطح املكتب ألجهزة احلاسوب ،وتوزيع الهدايا الرمزية.
“¥يــوم البيئة العاملي” ،وذلــك حتت شعار “لنحافظ على احلياة
الربية من أجل بيئة أفضل”.

18

21

المشاركة في احتفاالت الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة لمؤسسة
زايد العليا للرعاية اإلنسانية وذوي االحتياجات الخاصة.

المشاركة مع إدارة التثقيف واإلعالم الصحي في الفحص الدوري
لسرطان الثدي.
المجموع
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باب  5االستدامة ..حصاد وفير من اإلنجازات

خطوات رائدة نحو آفاق واعدة

وعلى الصعيد البيئي شارك موظفو املؤسسة يف عدد من الفعاليات
واألنشطة التطوعية أهمها:
¥ ¥مبادرة «يوم بال مركبات» بالتعاون مع بلدية دبي.

¥
¥
¥

¥فعالية أسبوع يوم البيئة العاملي.
¥حملة الـ  1,000متطوع «نظفوا اإلمارات».
¥حملة «أصدقاء اإلمارات» بالتعاون مع جمعية أصدقاء البيئة يف أبوظبي.

بيانات المشاركات التطوعية في األنشطة البيئية خالل عام 2016
إجمالي الساعات

عدد المشاركين

عدد ساعات التطوع

1

تشجير مدرسة عبداهلل بن عتيبة.

15

2

30

2

حملة بال نفايات.

270

2

540

3

حماية البيئة وتنظيف الشواطئ.

50

1

50

4

يوم الشجرة (التشجير).

5

1

5

5

حملة “نظفوا البيئة” بالتعاون مع دائرة األشغال العامة.

150

4

600

490

10

1,135

اسم الفعالية

م

المجموع

التطوعية

البيانات اإلجمالية ألنشطة التطوع خالل عام 2016

138

766

26

10,151

عدد الموظفين المتطوعين

عدد البرامج التطوعية

مجموع الساعات التطوعية
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خطى واثقة نحو المستقبل..
مع انتهاء عام  ،2016تسدل مواصالت اإلمــارات الستار على خطتيها
االسرتاتيجية واالستثمارية لألعوام  ،2016-2014ومتضي بثبات يف
نهجها االسرتاتيجي اجلديد ،الــذي يقوم على التخطيط اخلمسي،
لتطلق مع بداية العام احلــايل خطتها االسرتاتيجية ،2021-2017
والتي تستهدف ترسيخ خدماتها وتفوقها االستثماري وحضورها يف
جماالت العمل املتنامية.
كان التحدي عنوانًا لعام  ،2016وقد استعرضنا يف هذا التقرير األوجه
اخملتلفة لنجاحها يف هذا التحدي من خالل مواردها البشرية املبدعة
واملؤهلة ،وقدراتها املادية الكبرية ،ونهجها اإلداري املتميز ،أما فيما
يتعلق بالعام احلايل ،فإن املؤسسة ترفع شعار «التفوق» ،والذي تعني
به التفوق على الذات قبل التفوق على اآلخرين ،من خالل تركيز جهودها
على املضي قدمًا يف توجهاتها االستثمارية التي بدأتها يف األعوام
األخرية ،ومن ذلك إطالق املزيد من املشاريع املوجهة للمستخدمني
النهائيني عالوة على دعم وتطوير املشاريع التي أطلقتها مؤخرًا ،ومنها
على سبيل املثال ال احلصر:

¥ ¥مشروع جتديد اإلطارات يف أبوظبي.
¥ ¥مشروع التأجري قصري األجل للسيارات.
¥ ¥مشروع معهد تعليم القيادة.
¥ ¥مشروع ورشة املركبات الفارهة يف الشارقة.
ومــع انقضاء األي ــام والشهور األوىل مــن عــام  2017تعرب مواصالت
اإلمارات نحو مستقبلها مبزيد من الثبات واالطمئان واخلربة والرضا عما
حتقق ،لتكمل مسرية متتد لـ  35عامًا من النجاحات على خمتلف الصعد
توجتها بإطالق عدد من اخلدمات والنجاحات االستثمارية النوعية،
ّ
وهي إذ تنجز استحقاقات «عام التحدي» ،وتتطلع ملزيد من «التفوق»
يف عامها احلايل ،فإنها متضي يف درب التميز نفسه مدرك ًة أن جناحها
األثــمــن إمنــا يكمن يف رصيد الثقة لــدى متعامليها ،وعمق التعاون
االسرتاتيجي مع شركائها ،والتقدير الذي حتظى به لدى خمتلف الفئات
املعنية ،ويف املقدمة دائمًا أدوراها وواجباتها اجملتمعية والوطنية
املهمة التي تضطلع بها يف مشروع التنمية االقتصادية واالجتماعية
اإلماراتي.
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فهرس محتوى المبادرة العالمية إلعداد التقارير

خطوات رائدة نحو آفاق واعدة

اإلفصاحات القياسية العامة
رقم اإلفصاح

اإلفصاحات القياسية العامة
التعريف

رقم اإلفصاح

الصفحة/
اإلجابة
المباشرة

التعريف

G4-22

تأثير إعادة إيراد أي معلومات أوردتها تقارير سابقة.

G4-23

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

مرجع
الضمان

الصفحة/
اإلجابة
المباشرة

الخارجي

لم يتم إيراد
أية معلومات

نعم ،ص 27

ال وجود لتغيرات
مهمة

نعم ،ص 27

الضمان

مشاركة الفئات المعنية

G4-24

قائمة الفئات المعنية

 85إلى 87

نعم ،ص 27

G4-25

أساس تحديد واختيار الفئات المعنية

 85إلى 87

نعم ،ص 27

G4-1

كلمة المدير العام .

 10إلى 13

-

G4-26

نهج مشاركة الفئات المعنية

 85إلى 87

نعم ،ص 27

G4-2

وصف أهم اآلثار والمخاطر والفرص .

 37إلى 39

-

G4-27

مواضيع رئيسية من خالل مشاركة الفئات المعنية

 85إلى 87

نعم ،ص 27

الخارجي

االستراتيجية والتحليل

لمحة موجزة حول التقرير

لمحة موجزة عن المؤسسة
مدة إعداد التقارير .

27

نعم ،ص 27

G4-3

اسم المؤسسة .

صفحة الغالف

نعم ،ص 27

G4-28

 16إلى 23

نعم ،ص 27

G4-29

أحدث التقارير.

27

نعم ،ص 27

G4-4

العالمات التجارية والمنتجات و/أو الخدمات الرئيسية .

G4-5

موقع المقر الرئيسي للمؤسسة.

16

نعم ،ص 27

G4-30

دورة إعداد التقارير.

27

نعم ،ص 27

G4-6

عدد الدول التي تعمل فيها المؤسسة .

16

نعم ،ص 27

G4-31

نقطة االتصال لتوجيه االستفسارات المتعلقة بالتقرير.

27

نعم ،ص 27

G4-7

طبيعة الملكية والشكل القانوني .

16

نعم ،ص 27

G4-32

اإلبالغ عن اعتماد خيار اإلبالغ وفق ًا للتقرير.

27

نعم ،ص 27

G4-8

األسواق التي تخدمها .

 16إلى 23

نعم ،ص 27

G4-33

سياسة الضمان الخارجي.

27

نعم ،ص 27

G4-9

نطاق منظمة اإلبالغ.

27

نعم ،ص 27

 105و106

نعم ،ص 27

الحوكمة
هيكل حوكمة المؤسسة.

 31و 32

نعم ،ص 27

G4-34

عملية تفويض السلطة.

 34و 35

نعم ،ص 27

G4-35
G4-36

منصب المستوى التنفيذي للمسؤولية االقتصادية والبيئية واالجتماعية.

 31إلى 36

نعم ،ص 27

97

نعم ،ص 27

G4-37

عملية التشاور مع الفئات المعنية حول المسؤولية االقتصادية والبيئية واالجتماعية.

 31إلى 36

نعم ،ص 27

نعم ،ص 27

G4-38

تشكيل هيئات ولجان الحوكمة العليا .

 31إلى 36

نعم ،ص 27

G4-39

هيئة الحوكمة العليا.

 31إلى 36

نعم ،ص 27

ترشيح وانتخاب هيئة الحوكمة العليا.

 31إلى 36

نعم ،ص 27

 31إلى 36

نعم ،ص 27
نعم ،ص 27

G4-10

عدد الموظفين.

G4-11

نسبة الموظفين الذين تشملهم المفاوضة الجماعية (.)CBA

G4-12

سلسة موردي المؤسسة .

G4-13

التغييرات المهمة في هيكلية المؤسسة.

 30و31

G4-14

النهج الوقائي.

 88و89

نعم ،ص 27

G4-15

المواثيق االقتصادية والبيئية واالجتماعية المطورة خارجي ًا.

 34إلى 36

نعم ،ص 27

G4-40

G4-16

عضوية الجمعيات.

46

نعم ،ص 27

G4-41

إجراءات هيئة الحوكمة العليا لضمان تجنب وإدارة تضارب المصالح.

G4-42

دور هيئات الحوكمة في وضع الرؤية والرسالة.

 31إلى 36

G4-17

المدرجة في البيانات المالية الموحدة للمؤسسة
الجهات ُ

27

نعم ،ص 27

G4-43

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

 31إلى 36

نعم ،ص 27

G4-18

محتوى التقرير وحدود األهمية النسبية.

27

نعم ،ص 27

G4-44

تقييم أداء هيئة الحوكمة العليا حول المواضيع االقتصادية والبيئية واالجتماعية.

 31إلى 36

نعم ،ص 27

G4-19

األهمية النسبية.

 88و89

نعم ،ص 27

G4-45

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

 31إلى 36

نعم ،ص 27

G4-20

حدود األهمية النسبية ضمن المؤسسة.

 88و89

نعم ،ص 27

G4-46

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

 31إلى 36

نعم ،ص 27

G4-21

حدود األهمية النسبية خارج المؤسسة.

 88و89

نعم ،ص 27

G4-47

المراجعة الدائمة لهيئة الحوكمة العليا.

 31إلى 36

نعم ،ص 27

ال وجود لنظام
المفاوضة الجماعية
( )CBAفي اإلمارات

نعم ،ص 27

األهمية النسبية والحدود

140

مرجع
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خطوات رائدة نحو آفاق واعدة

اإلفصاحات القياسية العامة

اإلفصاحات القياسية العامة
مرجع

الصفحة/
اإلجابة
المباشرة

الخارجي

G4-48

اللجنة اإلشرافية العليا التي تراجع تقرير استدامة المؤسسة.

 31إلى 36

نعم ،ص 27

الفئة (بيئية)

G4-49

عملية تبليغ المسائل الحساسة لهيئة الحوكمة العليا.

 37إلى 41

نعم ،ص 27

المواد

G4-50

طبيعة وعدد المسائل الحساسة التي تم اإلبالغ عنها.

التعريف

رقم اإلفصاح

الضمان

نقاط

اإلفصاح حول المقاربات اإلدارية ( )DMAو تعريف المؤشرات

األهمية

الضمان
الخارجي

 37إلى 41

نعم ،ص 27

G4-DMA

أسباب األهمية النسبية وآثارها.

121

نعم ،ص 27

G4-51

سياسة مكافآت هيئة الحوكمة العليا.

35

نعم ،ص 27

G4-EN1

المواد المستخدمة على أساس الوزن أو الحجم.

132

نعم ،ص 27

G4-52

عملية تحديد المكافآت.

35

نعم ،ص 27

G4-EN2

نسبة المواد المستخدمة والتي تمثل مواد مدخلة ُمعاد تدويرها.

132

نعم ،ص 27

G4-53

رأي أصحاب المصلحة حول المكافآت.

35

نعم ،ص 27

G4-54

نسبة التعويض لألشخاص األعلى أجراً ولجميع الموظفين.

سري

نعم ،ص 27

G4-55

معدل النسبة المئوية للزيادة لألشخاص األعلى أجراً ولجميع الموظفين.

سري

نعم ،ص 27

الطاقة

G4-DMA

 129إلى

أسباب األهمية النسبية وآثارها.

133

األخالق والنزاهة

G4-56

مدونة السلوك واألخالق.

 40و 41

نعم ،ص 27

G4-57

اآللية الداخلية والخارجية لالستشارات حول السلوك القانوني.

 40و 41

نعم ،ص 27

G4-58

اآللية الداخلية والخارجية لالستشارات حول السلوك غير القانوني.

 40و 41

نعم ،ص 27

اإلفصاحات القياسية العامة
نقاط

اإلفصاح حول المقاربات اإلدارية ( )DMAو تعريف المؤشرات

األهمية

الصفحة/
اإلجابة
المباشرة

الضمان
الخارجي

األداء االقتصادي

54

نعم ،ص 27

G4-DMA
G4-EC1

القيمة االقتصادية المباشرة المتولدة والموزعة.

 54إلى 57

نعم ،ص 27

G4-EC2

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

 54إلى 57

نعم ،ص 27

G4-EC3

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

 54إلى 57

نعم ،ص 27

G4-EC4

المساعدة المالية المقدمة من قبل الحكومة.

54

نعم ،ص 27

أسباب األهمية النسبية وآثارها.

التواجد في السوق

 88و 89

نعم ،ص 27

G4-DMA
G4-EC5

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

سري

نعم ،ص 27

G4-EC6

المستخدمة من المجتمع المحلي.
نسبة اإلدارة العليا ُ

107

نعم ،ص 27

أسباب األهمية النسبية وآثارها.

G4-EC9

أسباب األهمية النسبية وآثارها.

97

نعم ،ص 27

نسب اإلنفاق على الموردين المحليين.

97

نعم ،ص 27
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استهالك الطاقة ضمن المؤسسة.

G4-EN4

استهالك الطاقة خارج المؤسسة.

G4-EN5

كثافة الطاقة

G4-EN6

الحد من استهالك الطاقة

G4-EN7

الحد من متطلبات الطاقة.

133
 129إلى

133
 129إلى

133
 129إلى

133
 129إلى

133

نعم ،ص 27
نعم ،ص 27
نعم ،ص 27
نعم ،ص 27
نعم ،ص 27
نعم ،ص 27

المخلفات السائلة والنفايات

G4-DMA

أسباب األهمية النسبية وآثارها.

G4-EN22

إجمالي كميات المياه المنصرفة حسب الجودة والوجهة.

G4-EN23

وزن النفايات اإلجمالي حسب النوع وطريقة التخلص منها.

G4-EN24
G4-EN25

ممارسات التوريد

G4-DMA

G4-EN3

 129إلى

مرجع

الفئة (اقتصادية)

142

الصفحة/
اإلجابة
المباشرة

مرجع

G4-EN26

إجمالي عدد حوادث االنسكاب المهمة وكمياتها.

وزن النفايات الخطرة المنقولة أو المستوردة أو المصدرة أو المعالجة.
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.

 121إلى

132
 129إلى

133
 129إلى

133
 129إلى

133
 129إلى

133
 129إلى

133

نعم ،ص 27
نعم ،ص 27
نعم ،ص 27
نعم ،ص 27
نعم ،ص 27
نعم ،ص 27
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خطوات رائدة نحو آفاق واعدة

اإلفصاحات القياسية العامة
نقاط

اإلفصاح حول المقاربات اإلدارية ( )DMAو تعريف المؤشرات

األهمية

اإلفصاحات القياسية العامة
الصفحة/
اإلجابة
المباشرة

مرجع
الضمان
الخارجي

االمتثال

G4-DMA
G4-EN29

133

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

 129إلى

133

القوى العاملة.

نعم ،ص 27
نعم ،ص 27

اإلفصاح حول المقاربات اإلدارية ( )DMAو تعريف المؤشرات

األهمية

G4-LA9
 129إلى

أسباب األهمية النسبية وآثارها

نقاط

G4-LA10
G4-LA11

متوسط الساعات التدريبية السنوية لكل موظف حسب الجنس وفئة الموظف.
برامج إدارة المهارات والتعلم مدى الحياة التي تدعم التوظيف المستمر للموظفين وتساعدهم في إدارة نهاية

G4-EN31

مجموع نفقات حماية البيئة واالستثمارات حسب النوع.

133
 129إلى

133

حياتهم المهنية.
نسبة الموظفين الذي يتل ّقون مراجعات أداء وتنمية مهنية منتظمة.

نعم ،ص 27
نعم ،ص 27

G4-LA1
G4-LA2
G4-LA3

العدد اإلجمالي ومعدل دوران الموظفين حسب الفئة العمرية والجنس والدين.
المزايا المقدمة للموظفين بدوام كامل والتي ال يتم تقديمها للموظفين المؤقتين أو الموظفين بدوام جزئي حسب
العمليات الرئيسية.
العودة إلى العمل ومعدالت االحتفاظ بالموظفين بعد إجازة األبوة أو األمومة.

G4-DMA

104

نعم ،ص 27

 106و 107

نعم ،ص 27

 104و 105

نعم ،ص 27

 106و 107

نعم ،ص 27

G4-LA4

 104إلى

107

نعم ،ص 27
نعم ،ص 27

الصحة والسالمة المهنية

G4-DMA
G4-LA5
G4-LA6

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

G4-LA7

العمال المعرضون لمخاطر أمراض عالية متعلقة بوظائفهم.

G4-LA8

المدرجة في اتفاقيات رسمية مع االتحادات العمالية.
مواضيع الصحة والسالمة ُ

G4-DMA
G4-LA12

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

 105إلى 107

نعم ،ص 27

G4-DMA

أسباب األهمية النسبية وآثارها.

G4-LA13

نسبة الراتب األساسي للرجال والنساء حسب فئة الموظف.

G4-DMA

144
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104

نعم ،ص 27

 106و 107

نعم ،ص 27

آلية تقديم الشكاوى/المظالم المتعلقة بممارسات العمل

G4-DMA
G4-LA16

أسباب األهمية النسبية وآثارها.
عدد الشكاوى/المظالم المتعلقة بممارسات العمل.

113

نعم ،ص 27

113

نعم ،ص 27

الفئة (اجتماعية) :حقوق اإلنسان

 42إلى 45

نعم ،ص 27

G4-DMA

 104و 105

أسباب األهمية النسبية وآثارها.

G4-HR1

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

G4-HR2

إجمالي الساعات التدريبية للموظف حول سياسات حقوق اإلنسان.

 106و 107

نعم ،ص 27

G4-DMA

أسباب األهمية النسبية وآثارها.

 42إلى 45

نعم ،ص 27

G4-HR3

العدد اإلجمالي لحاالت التمييز واإلجراءات المتخذة في هذا الصدد.

 42إلى 45

نعم ،ص 27

ال وجود لالتحادات
العمالية

نعم ،ص 27

110

نعم ،ص 27

 104إلى

117
 110و 111

نعم ،ص 27
نعم ،ص 27
نعم ،ص 27

عدم التمييز

 104و 105
 113إلى

115

نعم ،ص 27
نعم ،ص 27

الممارسات األمنية

G4-DMA

أسباب األهمية النسبية وآثارها.

التدريب والتعليم
أسباب األهمية النسبية وآثارها.

نعم ،ص 27

االستثمار

104

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

نعم ،ص 27

 104و 105
و 115

إدارة/عالقات العمل
أسباب األهمية النسبية وآثارها.

 110إلى 112

نعم ،ص 27

المساواة في األجور للرجال والنساء

التوظيف

G4-DMA

 110إلى

الخارجي

نعم ،ص 27

الفئة (اجتماعية)  :ممارسات العمل والعمل الالئق

أسباب األهمية النسبية وآثارها.

112

الضمان

التنوع وتكافؤ الفرص
 129إلى

G4-DMA

 110إلى

112

الفئة (عام)
أسباب األهمية النسبية وآثارها

الصفحة/
اإلجابة
المباشرة

مرجع

G4-HR7

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

 104إلى

117
 104إلى

117

نعم ،ص 27
نعم ،ص 27
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اإلفصاحات القياسية العامة
نقاط

اإلفصاح حول المقاربات اإلدارية ( )DMAو تعريف المؤشرات

األهمية

الصفحة/
اإلجابة
المباشرة

مرجع
الضمان
الخارجي

آلية تقديم الشكاوى /المظالم المتعلقة بحقوق اإلنسان
 113إلى

G4-DMA

أسباب األهمية النسبية وآثارها.

G4-HR12

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

115
لم يتم اإلفصاح

نعم ،ص 27
نعم ،ص 27

الفئة (اجتماعية) :المجتمع
المجتمعات المحلية

112

G4-DMA

أسباب األهمية النسبية وآثارها.

G4-SO1

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

G4-SO2

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

 121إلى

139
 121إلى

139

نعم ،ص 27
نعم ،ص 27
نعم ،ص 27

مكافحة الفساد

40

نعم ،ص 27

G4-DMA

أسباب األهمية النسبية وآثارها.

نعم ،ص 27

G4-SO3

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

 40و 41

G4-SO4

التواصل والتدريب على سياسات وإجراءات مكافحة الفساد.

 40و 41

نعم ،ص 27

G4-SO5

حاالت الفساد المؤكدة واإلجراءات المتخذة بصددها.

لم يتم اإلفصاح

نعم ،ص 27

الفئة (اجتماعية) :المسؤولية عن المنتجات
صحة المتعاملين وسالمتهم

G4-DMA
G4-PR1
G4-PR2

أسباب األهمية النسبية وآثارها.
نسبة فئات المنتجات والخدمات المهمة التي تم تقييم آثار الصحة والسالمة المتعلقة بها لغايات التحسين.
العدد اإلجمالي لحاالت عدم االمتثال لألنظمة والمدونات الطوعية المتعلقة بآثار الصحة والسالمة للمنتجات
والخدمات خالل دورة حياتها من حيث النوع والنتائج.

91

نعم ،ص 27

 91إلى 96

نعم ،ص 27

لم يتم اإلفصاح

نعم ،ص 27

المنتجات والخدمات ووضع الملصقات

G4-DMA
G4-PR3
G4-PR4
G4-PR5

أسباب األهمية النسبية وآثارها.
المعلومات المتعلقة بنوع المنتجات والخدمات المطلوبة وفق ًا إلجراءات المؤسسة الخاصة بمعلومات الخدمات
والمنتجات ووضع البطاقات على المنتج ،ونسبة فئات المنتجات والخدمات المهمة مع مراعاة متطلبات هذه المعلومات.
العدد اإلجمالي لحاالت عدم االمتثال لألنظمة والمدونات الطوعية المتعلقة بالمنتجات والخدمات ووضع البطاقات
على المنتج من حيث النوع والنتائج.
نتائج عمليات الدراسة حول رضا المتعاملين.

91

نعم ،ص 27

 91إلى 96

نعم ،ص 27

لم يتم اإلفصاح

نعم ،ص 27

 94إلى 96

نعم ،ص 27

خصوصية المتعاملين

G4-DMA
G4-PR8

146

أسباب األهمية النسبية وآثارها.
إجمالي عدد الشكاوى الموثقة بخصوص انتهاكات خصوصية المتعاملين وحاالت فقدان بياناتهم.
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 91و 92

نعم ،ص 27

لم يتم اإلفصاح

نعم ،ص 27

