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"لقــد كان عــام 2017 عــام عمــل وتطويــر وإجنــازات، 
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تبذلــه  ملــا  تأكيــد  هــو  احملــرز،  التقــدم  وهــذا 
مــن  احملليــة  واحلكومــات  االحتاديــة  احلكومــة 
جهــد خللــق بيئــات عمــل مبدعــة، وتهيئــة الظــروف 
لقطــاع األعمــال؛ ليســهم يف دعــم سياســة الدولــة 

االقتصاديــة". قاعدتهــا  لتنويــع 
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والتعزيــز، فإننــا ننطلــق اليــوم نحــو مرحلــة جديــدة، 

عنوانهــا العريــض )إمــارات املســتقبل(”.
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معالي املهندس / حسني بن إبراهيم احلمادي
وزير الرتبية والتعليم

رئيس جملس إدارة مواصالت اإلمارات

كلمة رئيس جملس اإلدارة

 يأتــي صــدور هــذا التقريــر الســنوي عــن إجنــازات ونتائــج مواصــات اإلمــارات عــن عام 
2017، متزامنــً مــع إطــاق خطتهــا االســراتيجية اخلمســية األوىل 2022-2018 

والتــي نطمــح مــن خالهــا إىل تعزيــز املوقــع الريــادي للمؤسســة يف قطــاع النقــل 
والتأجــر واخلدمــات الفنيــة عــر الركيــز علــى الكفــاءة واجلــودة يف اخلدمــات 

واإلجــراءات.
كمــا نتطلــع مــن خــال هــذه اخلطــة إىل حتقيــق منــو مســتدام يرتكــز علــى 
مــع  القطــاع،  هــذا  يف  اجلديــدة  االســتثمارية  الفــرص  مــن  حزمــة  اســتهداف 
إيــاء مزيــد مــن االهتمــام بتطويــر األعمــال واألنشــطة الرئيســية وتوجيههــا 
نحــو األمتتــة وتكنولوجيــا النقــل، والعمــل علــى تشــجيع االبتــكار وبنــاء قــدرات 

جديــدة.
 خــال العــام املنصــرم، شــهدت املؤسســة وبإشــراف جملــس اإلدارة إعــداد وبدء 
ــتهدف  ــذي يس ــراتيجي ال ــول االس ــاريع التح ــج ومش ــن برام ــة م ــق جمموع تطبي
ضمــان اســتدامة النمــو واحلفــاظ علــى املنجــزات التــي حتققــت خــال العقــود 

املاضيــة.
لقــد ركزنــا يف هــذه املشــاريع والرامــج علــى عمليــة إعــادة الهيكلــة وإدارة 
التكاليــف وتعزيــز كفــاءة فريــق العمــل يف املؤسســة، ومــن خالهــا نســعى إىل 
مواصلــة إطــاق خدمــات مبتكــرة لعمائنــا تلبيــة لاجتــاه املتنامــي يف تطــور 
خدمــات تنقــل األفــراد وتعزيــز كفاءتهــا، ومســاعدتهم للتمتــع بحيــاة أفضــل 
ــن  ــة م ــاء املؤسس ــركاء وعم ــدة ش ــام بقاع ــد االهتم ــع تأكي ــرع، م ــات أس وخدم

املؤسســات والهيئــات والشــركات يف القطاعــن احلكومــي واخلــاص.
إننــا نعمــل معــً جلعــل االبتــكار متجــذرًا بعمــق يف صميــم عمــل وثقافــة   

مواصــات اإلمــارات خــال الســنوات القادمــة، وهــذا مــا نلمســه جليــً يف صلــب 
اســراتيجيتنا اجلديــدة للتقــدم نحــو األمــام.

 واســتمرارًا لنجاحاتهــا الســابقة، متكنــت مواصــات اإلمــارات يف عــام 2017 
ــو  ــا نح ــادة قدره ــم، وبزي ــار دره ــت 2.55 ملي ــة بلغ ــرادات إجمالي ــق إي ــن حتقي م
163 مليــون درهــم مقارنــة مــع نتائــج العــام 2016، حمققــة بذلــك معــدل منــو 

ســنوي يف اإليــرادات بلغــت نســبته 6.8%. وباملثــل متكنــت املؤسســة مــن رفــع 
أرباحهــا يف العــام املنصــرم مقارنــة بالعــام الــذي ســبقه بنســبة %34.

وبالتأكيــد، نحــن فخــورون بهــذه النتائــج املتناميــة التــي تعكــس األداء املــايل 
القــوي للمؤسســة، وجنــاح املشــاريع التطويريــة التــي بدأناهــا العــام املاضــي، 
وجتعلنــا أكــر ثقــة وتفــاؤاًل بقــدرة الفريــق القيــادي وباقــي أفــراد العمــل علــى 
حتقيــق نتائــج أفضــل عــام 2018 مــن خــال جهــود التطويــر والتحســن مــن 
قبــل اإلدارات ومراكــز ووحــدات األعمــال والفــروع يف مواصــات اإلمــارات، ودون 
إغفــال جهــود املؤسســة يف جوانــب املســؤولية االجتماعيــة، وتعزيــز العاقــة 
مــع الشــركاء واجملتمــع، والعمــل علــى تعزيــز منظومــة الســامة يف اخلدمات 
املقدمــة، وترســيخ ممارســات احلوكمــة والشــفافية يف اإلجــراءات واألنشــطة.
وال يفوتنــي هنــا ونحــن نحتفــل يف هــذا العــام “عــام زايــد” مبــرور 100 عام على 
ميــاد الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيــب اهلل ثــراه، مؤســس هــذه الدولــة 
الناجحــة بكافــة املقاييــس، والــذي تــرك إرثــً عميقــً وراســخً ألجيــال احلاضــر 
واملســتقبل، وألهــم اجلميــع ســبل حتقيــق أحامــه وتطلعاتــه، أن نؤكــد التزامنــا 
التــام والعميــق بالســر علــى نهجــه وقيمــه، وحتقيــق رؤاه الســتكمال اإلجنــازات 

والنجاحــات نحــو صنــع مســتقبل يليــق بــكل مــن يعيــش علــى أرض اإلمــارات.



سعادة محمد عبداهلل اجلرمن
املدير العام - مواصالت اإلمارات

كلمة املدير العام

مرحلة جديدة لتعزيز النجاحات

تعــد مواصــات اإلمــارات إحــدى أهــم املؤسســات العاملــة يف قطــاع النقــل حمليً 
وعربيــً وإقليميــً، وهــذه الريــادة التــي تتوافــق مــع رؤيــة املؤسســة واســراتيجيتها 
ــاح  ــق النج ــا لتحقي ــطتها وأعماله ــع أنش ــن جمي ــية لتمك ــرة األساس ــكل القاط تش
املنشــود واســتكمال مــا مت إجنــازه علــى مــدى العقــود املاضيــة ومنــذ تأسيســها 
عــام 1981، مدعومــة مبمارســات متقدمــة يف جمــال احلوكمــة وإدارة اخملاطــر 

واالبتــكار واجلــودة يف األنشــطة اخلدمــات.
ــة يف  ــه املؤسس ــا حققت ــزز م ــة تع ــج إيجابي ــام 2017 نتائ ــال الع ــهدنا خ ــد ش وق
الســنوات الســابقة مــن منــو مــايل متصاعــد وجناحــات نوعيــة علــى الصعيــد 
االســراتيجي والتشــغيلي واجملتمعــي، والتــي جــاءت متوافقــة مــع اجلهــود 

املبذولــة مــن جهــة واألهــداف املعتمــدة مــن جهــة ثانيــة.
حيــث بلــغ إجمــايل اإليــرادات التــي حققتهــا مراكــز ووحــدات األعمــال التابعــة 
للمؤسســة خــال العــام املاضــي 2,558 مليــون درهــم، وبزيــادة مقدارهــا نحــو 
163 مليــون درهــم مقارنــًة بإيــرادات عــام 2016 والتــي بلغــت 2,395 مليــون درهــم، 

ــة  ــتوى املؤسس ــى مس ــق عل ــنوي احملق ــرادات الس ــو اإلي ــدل من ــون مع ــذا يك وبه
34%، ويف  ارتفعــت األربــاح احملققــة مبعــدل  6.8%، فيمــا  بلــغ  بأكملهــا قــد 
الوقــت نفســه؛ بلغــت الســيولة 445 مليــون درهــم، فيمــا جتــاوزت أصــول املؤسســة 
3,424 مليــون درهــم، ومتــت احملافظــة علــى رأس املــال واالحتياطــات عنــد 

ــغ %81. ــال لتبل ــى رأس امل ــد عل ــبة العائ ــت نس ــم، وارتفع ــون دره ــغ 600 ملي مبل
ــل  ــة بالنق ــا املتعلق ــى أداء مهامه ــام 2017 عل ــال ع ــة خ ــت املؤسس ــد واظب وق
املدرســي بصفتــه النشــاط األبــرز واألقــدم للمؤسســة، والــذي مــا زال يحتــل موقــع 
الصــدارة ضمــن اهتمامــات املؤسســة ومواردهــا املاديــة والبشــرية وإيراداتهــا 
ــام 2016،  ــع ع ــة م ــو 2.5% باملقارن ــاع بنح ــذا القط ــرادات ه ــت إي ــث من ــً، حي أيض

41.5% مــن جممــل إيــرادات  وقــد شــكلت تلــك اإليــرادات لوحدهــا مــا نســبته 
املؤسســة.

بينمــا شــكلت إيــرادات قطاعــي النقــل والتأجــر واللوجســتية يف العــام املاضــي 
قرابــة 39% مــن إيــرادات املؤسســة، حيــث ناهــزت 1,002 مليــون درهــم.

مســتوى  علــى  مهمــة  قفــزة  حتقيــق  الفنيــة  اخلدمــات  قطــاع  اســتطاع  فيمــا 
ــغ  ــرادات بل ــايل إي ــق إجم ــن حتقي ــن م ــام 2017، إذ متك ــال ع ــه خ ــه وإيرادات أعمال
ــام 2016. ــة بع ــدل 8.5% مقارن ــنويً مبع ــوًا س ــً من ــم، حمقق ــون دره 265.5 ملي

وأمــا علــى صعيــد عملياتنــا التشــغيلية، فتقــوم املؤسســة بتقــدمي خدماتهــا 
ــات  ــال 8 خدم ــن خ ــة م ــات الفني ــر واخلدم ــل والتأج ــاع النق ــة يف قط املتكامل
 2,480 املؤسســة  عمــاء  قاعــدة  بلغــت  وقــد  فرعيــة،  خدمــة  و26  رئيســية 
ــًا يف  ــة بـــ1,360 متعام ــبته 82% مقارن ــاع نس ــراد وبارتف ــر األف ــن غ ــًا م متعام
الفاعلــن يف  العمــاء  القاعــدة نخبــة مــن  2016، وتضــم هــذه  العــام  نهايــة 
ــوزارات واملؤسســات  القطاعــن احلكومــي واخلــاص متضمنــة جمموعــة مــن ال
مــن  العديــد  إىل  إضافــة  اخملتلفــة،  الوطنيــة  والشــركات  والهيئــات  والدوائــر 
شــركات ومؤسســات القطــاع اخلــاص، علمــً بــأن عــام 2017 شــهد إبــرام 143 عقــدًا 

رئيســيً جديــدًا وجمــددًا.
ويف قطــاع خدمــات النقــل املدرســي، بلــغ إجمــايل عــدد الطلبــة املنقولــن 
242 ألــف طالــب وطالبــة يوميــً، ومت تخصيــص 296 ألــف معقــد لهــم يف 5,765 

حافلــة مدرســية، حيــث قطعــت هــذه احلافــات 75 مليــون كيلــو مــر لنقــل الطلبة 
إىل 714 مدرســة حكوميــة وخاصــة يف خمتلــف مــدن ومناطــق الدولــة.

وبصــورة إجماليــة، بلــغ عــدد مركبــات أســطول املؤسســة 24,898 مركبــة، فيما بلغ 
إجمــايل عــدد املوظفــن 23,752 موظفــً وموظفــة منهــم 8,683 ســائقً يف 



حافلــة لنقــل أصحــاب الهمــم، و100 حافلــة قدمــت خدمــات النقــل اجملتمعــي، 
إصــدار  إىل  إضافــة  اجملتمعيــة”،  “اإلعانــات  مشــروع  ضمــن  حافلــة  و1,000 
لطلبــة  توعويــة  حماضــرة   150 وتنفيــذ  للطلبــة،  مطبوعــة  ألــف   185 وتوزيــع 
املــدارس، وعقــد 23 مبــادرة وفعاليــة خلدمــة اجملتمــع، كمــا شــارك 465 مــن 
موظفــي وموظفــات املؤسســة يف 33 برناجمــً ومبــادرة تطوعيــة يف اجملتمــع.

كمــا واصلــت املؤسســة تنظيــم جائــزة الســامة والربيــة املروريــة، حيــث تلقــت 
الــدورة األخــرة للجائــزة أكــر مــن 1,195 مشــاركًة يف خمتلــف فئاتهــا وجــرى تكــرمي 

الفائزيــن بهــا.
وبالتزامــن مــع عــام اخلــر، مت تنفيــذ 18 مبــادرة عــر إدارات املؤسســة وفروعهــا 
شــركائها  مــع  بالتعــاون  وإماراتهــا  الدولــة  مناطــق  كامــل  علــى  املمتــدة 

اخملتلفــة. اجملتمعيــة  واجلهــات  االســراتيجين 
وإىل جانــب ذلــك، كانــت للمؤسســة مشــاركة فاعلــة يف العديــد مــن الفعاليــات 
اجملتمعيــة والوطنيــة واإلنســانية والثقافيــة، منهــا مبــادرة القوافــل الثقافيــة 
إىل  إضافــة  والكتــاب،  للقــراءة  الثقــايف  وامللتقــى  املتنقلــة  املكتبــة  ومبــادرة 
ــم،  ــرع بالدع ــة للت ــي 2017 وحمل ــرور اخلليج ــبوع امل ــات أس ــاركة يف فعالي املش
ــي،  ــرأة العامل ــوم امل ــال بي ــدارس، واالحتف ــة امل ــة لطلب ــرة توعي ــد 62 حماض وعق
ــة،  ــادرات الرمضاني ــات واملب ــن الفعالي ــًا ع ــة، فض ــرأة اإلماراتي ــوم امل ــوم األم، وي وي

ــهيد. ــوم الش ــم وي ــوم العل ــي 46 وي ــوم الوطن ــات الي وفعالي
وخــال العــام املاضــي، نالــت املؤسســة 9 جوائــز حمليــة وإقليميــة وعامليــة، 
حيــث فــازت املؤسســة بجائــزة أفضــل ابتــكار يف جمــال الســامة املروريــة يف 
القطــاع احلكومــي ضمــن جائــزة منتــدى الشــرق األوســط للطــرق واجلســور لعــام 
2017، وجائــزة دبــي للنقــل املســتدام بفئــة ســامة التنقــل، عــاوًة علــى الفــوز 

العربــي،  النســر  العربيــة املســؤولية االجتماعيــة، وجائــزة  بفئتــن يف اجلائــزة 
يف  واإلنســاين  التطوعــي  العمــل  جمــال  يف  اإلبــداع  فئــة  ضــن  الفــوز  وأيضــً 
جائــزة أفــكار اإلمــارات، وفوزهــا بفئــة أفضــل املمارســات اجملتمعيــة جلائــزة راكــز 

ــرفة  ــرف ومش ــية، و5,877 مش ــة مدرس ــائق حافل ــر و5,641 س ــل والتأج ــاع النق قط
ــات يف  ــن واملوظف ــن املوظف ــة إىل 1,086 م ــً، إضاف ــامة، و2,465 فني ــل وس نق

الفئــات اإلداريــة ميثلــون 4.6% مــن إجمــايل العاملــن يف املؤسســة.
23 اجتماعــً اســراتيجيً مــع  تبــادل اخلــرات واملعــارف؛ مت عقــد  ويف جمــال 
العليــا باملؤسســة وفريــق العاقــات االســراتيجية  القيــادة  الشــركاء مــن قبــل 
ــم  ــم ومقرحاته ــى ماحظاته ــوف عل ــة والوق ــات املؤسس ــف بخدم ــدف التعري به
لتطويــر اخلدمــات املقدمــة، فضــًا عــن تنفيــذ 7 زيــارات تســويقية وإجــراء 14 زيــارة 
مقارنــة معياريــة ومرجعيــة مــع الشــركاء واملتعاملــن، و1,859 زيــارة لفــرق ومراكــز 
األعمــال، إىل جانــب املشــاركة يف عــدد مــن الفعاليــات واألنشــطة التــي نظمهــا 

ــرات. ــات واملؤمت ــارض واملنتدي ــيما املع ــركاء، ال س الش
مــع  وتفاهــم  شــراكة  مذكــرات   10 املؤسســة  أبرمــت  الشــراكات،  صعيــد  وعلــى 
جمموعــة مــن اجلهــات واملؤسســات مبــا يســاعدنا يف نســج عاقــات تعــاون 
يف  مضافــة  قيمــة  لتقــدمي  جهودنــا  مــن  ويعــزز  العمــل،  ســوق  يف  مســتدامة 
واجملتمعيــة  االســتثمارية  األهــداف  لتحقيــق  وتوظيفهــا  وأنشــطتنا،  أعمالنــا 
للمؤسســة، فيمــا بــادرت املؤسســة إىل املشــاركة يف 12 مؤمتــرًا حمليــً ودوليــً.
صعيــد  علــى  مكثفــً  نشــاطً  املاضــي  العــام  خــال  املؤسســة  شــهدت  كمــا 
مواقــع العمــل اخملتلفــة واإلنشــاءات املرتبطــة بهــا، اســتجابًة لتوســعها مــن 
النواحــي اخلدميــة وضمانــً ألداء األعمــال علــى النحــو األمثــل، وذلــك علــى ضــوء 
ــة 11  ــزت املؤسس ــث أجن ــتقبلية، حي ــو املس ــدالت النم ــة ومع ــات احلالي املتطلب
مشــروعً إنشــائيً خمتلفــً بأعلــى املواصفــات واملعايــر الهندســية والفنيــة، دون 
ــة  ــى البيئ ــاظ عل ــتدامة واحلف ــر االس ــاة معاي ــاءة ومراع ــع الكف ــداف رف ــال أه إغف
يف تصميــم هــذه املواقــع مــن خــال تطبيــق أفضــل املمارســات واالشــراطات 

العامليــة يف جمــال املبــاين اخلضــراء ومتطلبــات االســتدامة.
ويف ســياق متصــل، ارتفعــت قائمــة مــوردي الســلع واخلدمــات إىل املؤسســة 
إىل 840 مــوردًا حمليــً وخارجيــً، منهــم 10 مورديــن مــن خــارج الدولــة، حيــث بلــغ 

لتميــز األعمــال، والفــوز بجائــزة BIZZ لتميــز األعمــال يف فئتــي القائــد الرائــد 
املتميــزة. واملؤسســة 

وعلــى الصعيــد البيئــي، قامــت املؤسســة بتحويــل نحــو 1,000 مركبــة لعمائهــا 
للمركبــة  الكربونيــة  البصمــة  خفــض  واصلــت  كمــا  الطبيعــي،  بالغــاز  للعمــل 
الواحــدة مــن مكافــئ ثــاين أكســيد الكربــون )tCO2e( إىل 10.9 طنــً مقارنــة 
ــذي  ــر ال ــغيلية، األم ــا التش ــور عملياتن ــى تط ــدل عل ــا ي ــام 2016، م ــً ع بـــ 12.2 طن

أســهم يف خفــض التكاليــف بإجمــايل 2.5 مليــون درهــم.
وبالنظــر إىل اســتبيانات الرضــا التــي قــام بهــا مركــز اســتطاع الــرأي يف املؤسســة 
خــال عــام 2017، بلغــت نســبة رضــا املتعاملــن 86.8%، فيمــا بلغــت نســبة رضــا 
املوظفــن 69.4%، وأمــا نســبة رضــا اجملتمــع فبلغــت 98%، بينمــا بلغــت نســبة 
رضــا الشــركاء 89.2%، وســنواصل ســعينا نحــو حتقيــق املزيــد مــن التحســن 

والتطويــر يف هــذا النتائــج التــي تشــكل أولويــة عاليــة بالنســبة لنــا.

ختامًا..
أمــام هــذه املنجــزات وغرهــا مــن النجاحــات التــي ال ميكــن أن تغطيهــا هــذه 
الســطور، فإننــا بدأنــا عــام 2018 بخطــوات أكــر ثقــة وتفــاؤاًل وطموحــً مــن خــال 
إطــاق اخلطــة االســراتيجية اخلمســية 2022-2018 والتــي اعتمدهــا جملــس 
العمــل  ســوق  متغــرات  تواكــب  واعــدة  أهــداف  مــن  حتملــه  مبــا  وهــي  اإلدارة، 
ومســتجدات التكنولوجيــا وتطــور قطــاع النقــل يف الدولــة، قــادرة علــى توجيــه 
االســراتيجية  والرامــج  باملشــاريع  مدعومــة  األمثــل،  املســار  نحــو  جهودنــا 
ــادة  ــاريع إع ــها مش ــى رأس ــي وعل ــام املاض ــة الع ــع نهاي ــدأت م ــي ب ــة الت التطويري
مشــروع  منظومــة  ضمــن  البشــرية  املــوارد  وتطويــر  التكاليــف  وإدارة  الهيكلــة 

للمؤسســة. اجلديــد  االســراتيجي  التحــول 

واهلل املوفق

إجمــايل املشــريات املنفــذة خــال العــام املاضــي 923 مليــون درهــم، فيمــا 
88% بينمــا حقــق  أظهــر مؤشــر رضــا املورديــن خــال العــام املنصــرم نســبة 

مؤشــر ســعادة املورديــن نســبة %87.6.
وباعتبارنــا مؤسســة تضــم طيفــً واســعً مــن املوظفــن واملوظفــات مــن خمتلــف 
اجلنســيات واخلــرات واالختصاصــات واملســتويات الوظيفيــة ومبــا يتوافــق مــع 
طبيعــة األعمــال واخلدمــات املقدمــة، فإننــا نبــذل جهــودًا متواصلــة لتطويــر 
كفــاءات ومهــارات وإمكانيــات مواردنــا البشــرية بشــكل مســتمر ومســتدام، حيــث 
ــال 114  ــن خ ــام 2017 م ــة يف ع ــاعة تدريبي ــف س ــة 183 أل ــق املؤسس ــى فري تلق
برناجمــً ودورة تدريبيــة. وقــد مت تنظيــم بعــض هــذه الرامــج والــدورات داخليــً مــن 
خــال مركــز مواصــات اإلمــارات للتدريــب ومعهــد مواصــات اإلمــارات للســياقة، 
يف  الشــركاء  مــن  عــدد  مــع  بالتعــاون  منهــا  أخــرى  جمموعــة  عقــد  مت  بينمــا 
اجملــاالت ذات االهتمــام املشــرك يف الســامة والصحــة والتوعيــة اجملتمعيــة 

ــا. ونحوه
وشــهدت جائــزة الريــادة التــي تنظمهــا املؤسســة ســنويً تكــرمي 106 فائزيــن مــن 
املوظفــن واملوظفــات وفــرق العمــل واملراكــز واإلدارات املتميــزة، وبارتفــاع يف 

عــدد الفائزيــن قــدره 37% مقارنــة بالــدورة الســابقة مــن اجلائــزة.
وتنــدرج اجلائــزة ضمــن جهــود املؤسســة يف تعزيــز الســعادة واإليجابيــة يف بيئة 
العمــل وقــد جتلــى ذلــك يف تبنيهــا لقيمــة الســعادة، ومتــت ترجمــة هــذا التوجــه 
مــن خــال “أجنــدة عمــل برامــج الســعادة واإليجابيــة” التــي بنيــت علــى 7 حمــاور 
رئيســية تشــمل 26 مبــادرة رئيســية، منهــا 20 مبــادرة رئيســية تعنــى باملوظفــن، 

و6 مبــادرات نوعيــة إلســعاد املتعاملــن.
أمــا املســؤولية اجملتمعيــة، فقــد كان لهــا نصيــب وافــر مــن اهتمــام املؤسســة، 
حيــث مت تقــدمي رعايــات ماديــة وعينيــة خلدمــة اجملتمــع بإجمــايل 2.5 مليــون 
درهــم، لصالــح 22 جهــة حكوميــة وجمتمعيــة، وشــملت جمــاالت الدعــم التعليــم 
ــر 140  ــا مت توف ــا. كم ــات وغره ــل واملواص ــة والنق ــامة والصح ــكار والس واالبت
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مواصالت اإلمارات يف سطور
مواصــات اإلمــارات هــي مؤسســة حكوميــة احتاديــة، تتمتــع باألهليــة 
القانــون  مبوجــب  أنشــئت  وقــد  وإداريــً،  ماليــً  ومســتقلة  الكاملــة 
االحتــادي رقــم 17 لســنة لعــام 1981 باســم “مؤسســة اإلمــارات العامــة 
للنقــل واخلدمــات”، علــى أن تتــوىل القيــام مبهــام التنظيــم واإلدارة 
واإلشــراف علــى خدمــات النقــل والصيانــة ومــا يرتبــط بهمــا لصالــح 
مؤسســات القطــاع احلكومــي االحتــادي واحمللــي والقطــاع اخلــاص، 

ــتثمار. ــارات لاس ــاز اإلم ــة جه ــت مظل ــً حت ــة حالي ــدرج املؤسس وتن
النقــل املدرســي احلكومــي  الرغــم مــن شــهرتها يف جمــال  وعلــى 
كبــرًا  اســتثماريً  منــوًا  شــهدت  اإلمــارات  مواصــات  أن  إال  واخلــاص؛ 
مــع  بلغــت  والتــي  الطويلــة  مســرتها  خــال  الفتــً  خدميــً  وتنوعــً 
انقضــاء العــام املاضــي 36 عامــً؛ حيــث عرفــت العديــد مــن املراحــل 
واحملطــات املفصليــة واإلجنــازات النوعيــة، والتــي أســفرت عــن اتســاع 

وتنــّوع اخلدمــات التــي باتــت توفرهــا اليــوم ملتعامليهــا مــن األفــراد 
واملؤسســات، والتــي تتــوزع ضمــن قطاعــات النقــل والتأجــر واخلدمات 
الفنيــة واللوجســتية، ومــا زالــت تشــهد منــوًا متواصــًا جعلهــا أكــر 
مؤسســة احتاديــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، ال ســيما مــن 
ناحيــة تعــداد مواردهــا البشــرية التــي بلغــت 23,752 موظفــً وموظفــة 
جانــب  إىل   ،2017 نهايــة  يف  واالختصاصــات  الفئــات  خمتلــف  يف 
أســطولها الضخــم الــذي َيعــّد 24,898 مركبــة متنوعــة، وبناهــا التحتيــة 
املراميــة التــي تشــمل 43 موقــع عمــل ابتــداًء مــن مقرهــا الرئيــس يف 
دبــي )منطقــة أم الرمــول( وصــواًل إىل فروعهــا وحمطاتهــا املنتشــرة 
يف جميــع أنحــاء الدولــة وإماراتهــا، كلهــا تعمــل معــً يحدوهــا هــدف 
واحــد هــو حتقيــق ســعادة متعامليهــا ودعــم مســرة البنــاء والتنميــة 
االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي تشــهدها اإلمــارات العربيــة املتحــدة.

مراكز ووحدات األعمال.. مواكبة التطلعات

التفاصيل املركز الدائرة

يقــدم املركــز خدمــات النقــل املدرســي لطلبــة املــدارس احلكوميــة كافــة، يف جميــع أنحــاء 
دولــة اإلمــارات.

مركز املواصات املدرسية 
احلكومية

النقل املدرسي

يقــدم املركــز خدمــات النقــل املدرســي لطلبــة املــدارس اخلاصــة الراغبــة يف احلصــول 
علــى اخلدمــة وذلــك عــر فــروع املؤسســة التســعة املنتشــرة يف جميــع أنحــاء الدولــة.

مركز املواصات املدرسية 
اخلاصة

توفــر  ذلــك  ويشــمل  واخلاصــة،  احلكوميــة  للمــدراس  خمتلفــة  خدمــات  بتقــدمي  ُيعنــى 
مشــريف النقــل والســامة املؤهلــن ملرافقــة الطلبــة املنقولــن يف احلافــات املدرســية، 
ــات  ــدمي خدم ــى تق ــرف عل ــي املش ــكادر الوظيف ــن، وإدارة ال ــاعدين اإلداري ــة إىل املس إضاف

املقاصــف املدرســية.

مركز خدمات املدارس

التفاصيل املركز الدائرة

وشــبه  واحملليــة  االحتاديــة  احلكوميــة  للمؤسســات  والتأجــر  النقــل  خدمــات  يقــدم 
توفــر  مــع  اجلهــات  هــذه  اســتخدامات  خملتلــف  مركبــات  توفــر  خــال  مــن  احلكوميــة، 

ســائقن. بــدون  أو  املؤهلــن  الســائقن 
مركز املواصات احلكومية

النقل والتأجر

النقــل  خدمــات  وتشــغيل  بــإدارة  ويقــوم  والتأجــر،  النقــل  خدمــات  كافــة  بتقــدمي  ُيعنــى 
اجلماعــي والتأجــر طويــل األمــد للعديــد مــن املؤسســات وكريــات الشــركات يف إمــارة 

الغربيــة. واملنطقــة  العــن  ومدينتــي  أبوظبــي 
مركز أبوظبي للنقل والتأجر

ُيعنــى بتقــدمي كافــة خدمــات النقــل والتأجــر وإدارة وتشــغيل النقــل اجلماعــي لعــدد مــن 
ــطى. ــة الوس ــان واملنطق ــارقة وعجم ــي والش ــركات يف دب ــات الش ــات وكري املؤسس مركز اإلمارات للنقل والتأجر

ــارة  ــر بإم ــل والتأج ــاع النق ــة يف قط ــات املتنوع ــن اخلدم ــة م ــدمي جمموع ــى تق ــل عل يعم
رأس اخليمــة.

مركز رأس اخليمة
 للنقل والتأجر

يقــدم جمموعــة مــن اخلدمــات املتنوعــة يف قطــاع النقــل والتأجــر يف منطقــة الســاحل 
الشــرقي مبــا يف ذلــك املنطقــة الشــرقية مــن إمــارة الشــارقة.

مركز الساحل الشرقي
 للنقل والتأجر

ُيعنــى بــإدارة وتشــغيل مركبــات األجــرة وتوفــر خدمــات املواصــات الســياحية وتأجــر 
الســيارات، وتتبــع لهــذا املركــز ثــاث وحــدات هــي: 

ــات  ــل باملركب ــات النق ــدم خدم ــي تق ــارات )www.emirateslimo.ae( الت ــن اإلم ــدة ليموزي وح
ــروين  ــع اإللك ــر املوق ــً ع ــة أيض ــة متاح ــارات، واخلدم ــة اإلم ــاء دول ــة أنح ــة يف كاف الفاره
ــات  ــدة خدم ــيارات، ووح ــر الس ــات تأج ــدة خدم ــي، ووح ــق الذك ــى التطبي ــاوًة عل ــز ع للمرك
تاكســي مطــار أبوظبــي، فضــًا عــن شــركة "أجــرة مواصــات اإلمــارات" التــي دشــنت عملياتها 

ــر مــن عــام 2017. يف أبوظبــي يف أكتوب

مركز سيارات اإلمارات
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التفاصيل املركز الدائرة

يتــوىل توفــر اخلدمــات الفنيــة وصيانــة وإصــاح املركبــات وإدارة الــورش الفنيــة للمتعاملــن 
يف إمــارة أبوظبــي واملناطــق التابعــة لهــا. مركز أبوظبي للخدمات الفنية

اخلدمات الفنية

يتــوىل توفــر اخلدمــات الفنيــة وصيانــة وإصــاح املركبــات وإدارة الــورش الفنيــة للمتعاملــن 
يف إمــارة دبــي، والشــارقة، وعجمــان واملنطقــة الوســطى. مركز اإلمارات للخدمات الفنية

مركــز فنــي متخصــص يف جمــال حتويــل املركبــات للعمــل بنظــام الغــاز الطبيعــي، إضافــة 
إىل تقــدمي اخلدمــات الفنيــة املرتبطــة بصيانــة وإصــاح املركبــات احملّولــة إىل نظــام 

ــزدوج. ــود امل الوق

مركز االحتاد لتحويل املركبات 
للعمل بالغاز الطبيعي

يقــدم خدمــات الفحــص الفنــي للمركبــات الثقيلــة يف كل مــن إمــارة أبوظبــي ومدينــة العــن 
واملنطقــة الغربيــة. مركز الفحص الفني

ُيعنــى بتنظيــم وإدارة املــزادات واخلدمــات املتعلقــة ببيــع املركبــات املســتعملة التابعــة 
للمؤسســة وكذلــك مركبــات املؤسســات أو اجلهــات احلكوميــة واخلاصــة، ويعقــد املركــز 
لعمــوم  إلكرونيــً  إتاحتهــا  إىل  إضافــة  والشــارقة،  أبوظبــي  إمــارة  مــن  كل  يف  مزاداتــه 

.www.alwataneya.ae الذكــي:  التطبيــق  اإللكــروين وخدمــة  املتعاملــن عــر املوقــع 

مركز الوطنية للمزادات

وحــدة متخصصــة ُتعنــى بتقــدمي حزمــة منوعــة مــن أعمــال الصيانــة الدوريــة وإصــاح 
اخليمــة. رأس  إمــارة  يف  اخلفيفــة  واملركبــات  احلافــات 

وحدة رأس اخليمة للخدمات 
الفنية

وحــدة متخصصــة ُتعنــى بتقــدمي حزمــة منوعــة مــن أعمــال الصيانــة الدوريــة وإصــاح 
الشــرقي. الســاحل  ومنطقــة  الفجــرة  إمــارة  يف  اخلفيفــة  واملركبــات  احلافــات 

وحدة الساحل الشرقي 
للخدمات الفنية

كوحــدة  نوعيــة،  تخصصيــة  فنّيــة  خدمــات  تقــدم  التــي  الوحــدات  مــن  عــددًا  وتشــمل 
املســاعدة علــى الطريــق والغســل اجلــاف وجتديــد اإلطــارات وغرهــا، ووحــدة اإلمــارات 

اإلطــارات.. لتبديــل  الذكيــة  اخلدمــة  ووحــدة  الفارهــة،  الســيارات  لصيانــة 
الوحدات الفنية التخصصية

التفاصيل املركز الدائرة

يقــدم املركــز باقــة مــن اخلدمــات تشــمل خدمــات الشــحن والتخليــص اجلمركــي، وخدمــات النقــل 
الــري للبضائــع، الســيما خدمــة تأجــر شــاحنات نقــل البضائــع، مبــا يف ذلــك شــاحنات النقــل 
املــرد، والنقــل البــرويل، إذ يعمــل علــى إدارة وتشــغيل وصيانــة صهاريــج نقــل الكريــت الســائل، 

وصهاريــج البــرول، وخمتلــف خدمــات نقــل النفــط والغــاز للشــركات احلكوميــة واخلاصــة.

مركز مواصات اإلمارات 
للخدمات اللوجستية

اخلدمات اللوجستية

الثقيلــة واحلافــات عــر  تقــدمي خدمــات تعليــم قيــادة املركبــات اخلفيفــة والشــاحنات 
معهــد مواصــات اإلمــارات للســياقة، إضافــة إىل خدمــات التدريــب املتخصــص للســائقن 
ومشــريف النقــل والســامة، املقدمــة مــن قبــل مركــز مواصــات اإلمــارات للتدريــب الــذي مت 

إطاقــه منتصــف عــام 2015 وفــق أعلــى مســتويات اجلــودة والكفــاءة. 

مركز مواصات اإلمارات لتعليم 
القيادة

يقــدم خدمــات تأجــر الدراجــات الناريــة والســيارات الكهربائيــة )Golf Carts(، لصالــح عــدد مــن 
املتعاملــن يف القطاعــن احلكومــي واخلــاص، إضافــة إىل خدمــة صــف الســيارات لقطــاع 

الفنــادق والضيافــة واملؤسســات الســياحية.

مركز صف السيارات وتأجر 
الدراجات النارية

التفاصيل االسم

مؤسســة مملوكــة مناصفــة بــن مواصــات اإلمــارات ومؤسســة عجمــان للمواصــات العامــة، وتتــوىل 
إدارة وتشــغيل مركبــات األجــرة، إضافــة إىل تأجــر الســيارات واحلافــات يف إمــارة عجمــان. سبيد ترانس

اخلدمــات  بتقــدمي  الشــركة  وتعنــى  الغريــر،  وجمموعــة  اإلمــارات  مواصــات  بــن  مشــرك  مشــروع 
األخــرى. املعاونــة  واخلدمــات  والصيانــة  كالنظافــة  املرافــق  بــإدارة  املرتبطــة  شركة اإلمارات النموذجية لصيانة املباين

ثمــرة حتالــف متميــز بــن املؤسســة وشــركة اتصــاالت إلدارة املرافــق )إحدى الشــركات التابعة ملؤسســة 
“اتصــاالت”(، وهــي شــركة متخصصــة يف تقدمي خدمــات املرافق. شركة اإلمارات إلدارة املرافق

إدارة  وتتــوىل  للمواصــات،  الفجــرة  ومؤسســة  اإلمــارات  مواصــات  بــن  مناصفــة  مملوكــة  شــركة 
الفجــرة. إمــارة  يف  واحلافــات  الســيارات  وتأجــر  وتوفــر  األجــرة،  مركبــات  وتشــغيل  شركة ريامة تاكسي

مشــروع مشــرك مــع شــركة الفرســان يف أبوظبــي، ومتخصصــة يف جمــال حلــول وأنظمــة التكنولوجيــا 
ــن،  ــن املتعامل ــعة م ــة واس ــا جملموع ــر خدماته ــُث توف ــات، حي ــل واملواص ــات النق ــة بخدم املرتبط
وتقــدم خدمــات أنظمــة التتبــع إلدارة النقــل الــري، وتطبيقــات نظــام املــرور الذكــي، وأنظمــة إدارة 

التعرفــة واملســارات املروريــة، ونظــم املراقبــة والتعقــب عــن بعــد.

شركة اإلمارات حللول تكنولوجيا النقل

أنشــئت بالشــراكة مــع شــركة ســابتكو الســعودية للنقــل اجلماعــي، حيــث تقــدم خدماتهــا يف اململكــة 
العربيــة الســعودية، وينحصــر نشــاطها الرئيســي يف جمــال املواصــات املدرســية واخلدمــات ذات الصلــة.

الشركة السعودية اإلماراتية
للنقل املتكامل )سيتكو(

شركات تابعة وشقيقة تكمل رسالتنا

ا�مــــارات �دارة الـمرافــــق ذ.م.م
Emirates Facilities Management L.L.C

الشركة السعودية ا�ماراتية للنقل املتكامل
Saudi Emirates Integrated Transport Company
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خدماتنا.. منو متواصل
تتــوىل مراكــز األعمــال والوحــدات الفنيــة تأديــة خدمــات املؤسســة 
املتعاملــن،  مــن  واســع  لقطــاع  اختصاصاتهــا  حســب  وتقدميهــا 
تتجلــى  التــي  االســتثمارية  بحيويتهــا  اإلمــارات  مواصــات  تتميــز  إذ 
برصدهــا للفــرص واالحتياجــات يف األســواق، والعمــل علــى تلبيتهــا 
بســرعة عــر إطــاق اخلدمــات اجلديــدة بشــكل مســتمر، عــاوًة علــى 
اجلغرافيــة،  رقعتهــا  وتوســيع  وتطويرهــا  القائمــة  اخلدمــات  تعزيــز 

اخلدمــات  تلــك  تصنيــف  إعــادة   2017 عــام  خــال  متــت  وقــد 
وحصرهــا بـــ 34 خدمــة )8 رئيســية و26 فرعيــة( فضــًا 

عــن اخلدمــات التــي تتيحهــا الشــركات التابعــة 
والشــقيقة، وذلــك كمــا يلــي:

تأجر احلافات/ املركبات/ الدراجات النارية )سائق/بدون سائق(
 للجهات احلكومية واخلاصة.

- نقل األفراد باملركبات الفاخرة )الليموزين(.
- نقل األفراد مبركبات األجرة.

- النقل اجلماعي.
- النقل العام.

- النقل اللوجستي.
- نقل املواد البروكيماوية.

- التخليص اجلمركي.
- النقل املرد.

- توفر خدمات السائقن.
- صف السيارات.

دائرة النقل والتأجري

فرعي

رئيسي

- صيانة وإصاح احلافات/ املركبات/ الدراجات.
- مزادات بيع املركبات املستعملة واملواد اخملردة.

- الفحص الفني للمركبات الثقيلة يف مواقع املؤسسة.

- املساعدة على الطريق.
- جتديد ملكية املركبات.
- إصاح وتعديل الهياكل.

- جتديد اإلطارات.
- تأهيل احلافات.

- صيانة املركبات الفارهة.
- الغسل اجلاف.

- حتويل املركبات للعمل بنظام الغاز الطبيعي.

دائرة اخلدمات الفنية

فرعي

رئيسي

- النقل اجلماعي لطلبة املدارس )حكومي وخاص(. 
- توفر خدمة اإلشراف على الطلبة داخل احلافات.

- النقل اجلماعي للطلبة للرحات واألنشطة.
- النقل اجلماعي لطلبة املراكز املسائية.
- النقل اجلماعي لطلبة املراكز الصيفية.

- تأجر احلافات لنقل طلبة املدارس
    بشكل يومي منتظم )تعليم خاص(.

- توفر عمالة مساعدة.
- توفر املراسات )العامات(.

دائرة النقل املدرسي

فرعي

رئيسي
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توفر املساحات اإلعانية التجارية على حافات 
ومركبات ومباين املؤسسة.

دائرة اخلدمات املؤسسية
فرعي

تعليم السياقة.

تأجر املواقع.

خدمات التدريب.

دائرة اخلدمات اللوجستية

دائرة اخلدمات املساندة

فرعي

رئيسي

فرعي
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الرسالة: 
املدرســية  واملواصــات  والتأجــر  النقــل  خدمــات  بتقــدمي  نلتــزم 
األمــن  معايــر  وفــق  الصلــة  ذات  واللوجســتية  الفنيــة  واخلدمــات 
املؤسســات  مــن  ومتعاملينــا  لشــركائنا  والبيئيــة  املهنيــة  والســامة 
واألفــراد، ونعمــل علــى تنميــة مواردنــا املاليــة يف إطــار مــن احلوكمــة 
وإدارة اخملاطــر واالســتثمار اجملــدي مــن خــال منظومــة شــاملة يف 

املتكاملــة. واخلدمــات  واملواصــات  النقــل  قطــاع 

األهداف االسرتاتيجية )2018 - 2022(

نلتزم بتعزيز مفاهيم احلوكمة 
ونرسخ  اإلدارية،  واملساءلة 
واملصارحة،  الشفافية  ثقافة 
أسس  على  قراراتنا  ونتخذ 
نتائج  أفضل  حتقق  علمية 

األداء. 

نؤمن بأن األمن والسامة هما 
واألساسي  األول  املطلب 
املؤثرين  املعنين  لكافة 
فإننا  لذا  بأدائنا،  واملتأثرين 
دون  ومن  كلٍل  با  نعمل 
االستجابة  على  مساومة 
املطلب  لهذا  الصادقة 

احليوي. 

تشــجع  بيئــة  بتوفــر  نلتــزم 
واالبتــكار،  اإلبــداع  علــى 
لتبّنــي  باســتمرار  ونســعى 
أحــدث العمليــات واخلدمــات 
واملمارســات  االبتكاريــة 
تعالــج  التــي  اإلداريــة 
متعاملينــا  احتياجــات 
لتوقعاتهــم  وتســتجيب 

. تهــم حا طمو و

نلتــزم بالعمــل للوصــول إىل 
معارفنــا  ولنقــل  العامليــة، 
وخراتنــا املتميزة، والتوســع 
احملليــة  األســواق  يف 
جميــع  يف  واإلقليميــة 
جمــاالت اختصاصاتنــا يف 
قطاعــي النقــل والتجهيــزات 
ذات  التكميليــة  واخلدمــات 

الصلــة. 

اإلجنــازات  بــأن  نؤمــن 
واألداء  االســتثنائية 
النتيجــة  همــا  املتميــز 
لقناعاتنــا  احلتميــة 
اليوميــة،  وممارســاتنا 
وكفــاءة أدائناعلــى خمتلــف 
التنظيميــة،  املســتويات 
ويف جميــع االختصاصــات 

العمــل.  ومواقــع 

حــق  الســعادة  بــأن  نؤمــن 
اإلنســان،  حقــوق  مــن 
األســاس  حجــر  ونعترهــا 
خطتنــا  حمــاور  يف 
وخمتلــف  االســراتيجية، 
ومبادراتنــا  براجمنــا 
املوجهة نحــو املتعاملن 
واجملتمــع. والعاملــن 

ونســتثمر  جهودنــا  نركــز 
العنايــة  توفــر  يف  مواردنــا 
واالســتجابة  ملتعاملينــا 
احتياجاتهــم  خلصوصيــة 
علــى  ونعمــل  وتوقعاتهــم، 
والئهــم  وكســب  راحتهــم، 
ومســاندتهم لرســالة وأهــداف 

اإلمــارات.  مواصــات 

الرؤية:
مواصات متكاملة ومنو مستدام.

القيم املؤسسية:
االبتكار واستشراف املستقبلاألمن والسالمةالشفافية واحلوكمة السعادةالكفاءةالطموح والريادةالعناية والراحة

تعزيــز املوقــع الريــادي ملواصــات اإلمــارات عــر الركيــز علــى الكفاءة 
واجلودة.

 حتقيــق منــو مســتدام مــن خــال اســتهداف الفــرص االســتثمارية 
النقــل. إدارة  خدمــات  تقــدمي  جمــال  يف  اجلديــدة 

األمتتــة  نحــو  وتوجيههــا  الرئيســية  واألنشــطة  األعمــال  تطويــر 
النقــل. وتكنولوجيــا 

تشجيع االبتكار وبناء قدرات جديدة.
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التفوق.. من الشعار إىل التطبيق يف عام 2017
بعــد أن أنهــت مواصــات اإلمــارات “عــام التحــدي” بنجــاح، اختــارت 
“التفــوق” ليكون شــعارها لعام 2017، والذي شــكل إطــارًا عامً للجهود 
ــث  ــل، حي ــرق العم ــة وف ــي املؤسس ــع موظف ــل جمي ــن قب ــة م املبذول
دعــا ســعادة املديــر العــام للمؤسســة يف رســالة موجهــة جلميــع 
املوظفــن إىل مواصلــة رحلــة التميــز واالحرافيــة والريــادة مؤكــدًا أن 
املــوارد البشــرية املتفوقــة هــي الــروة احلقيقيــة للمؤسســة، وأن تلــك 
املــوارد إىل جانــب العديــد مــن املمكنــات والقــدرات هــي التــي تؤهــل 
مواصــات اإلمــارات لتحقيــق مســتهدفاتها اجلديــدة وإحــداث التغيــر 

اإليجابــي املنشــود والتفــوق علــى اإلجنــازات املاضيــة.
وقــد جــاء عــام التفــوق ليشــكل انطاقــة موفقــة يف إطــار التحــول 
املاضــي،  العــام  خــال  املؤسســة  شــهدته  الــذي  االســراتيجي 
ــل  ــي متث ــراتيجية 2018-2022، والت ــة االس ــاق اخلط ــع إط ــيما م الس
نقلــة نوعيــة يف مســرة املؤسســة نحــو أهدافهــا االســتثمارية وتأديــة 

أدوارهــا االقتصاديــة واجملتمعيــة.

للســنة السادســة علــى التــوايل، تصــدر مواصــات اإلمــارات 
تقريرهــا الســنوي الشــامل والــذي يضــم بــن دفتيــه التقريــر 
الســنوي املعتــاد إىل جانــب تقريــر االســتدامة، حيــث دأبــت 
علــى إصــداره منــذ عــام 2012، حتــى بــات يشــكل جــزءًا مــن 
تقاليدهــا املؤسســية، ويرجــم حرصهــا علــى قيــم الشــفافية 

واحلوكمــة. واإلفصــاح 
ألهــم  دقيقــً  رصــدًا  ليقــدم  احلــايل  التقريــر  يأتــي  وبــدوره؛ 
واالســتثمارية  املاليــة  النتائــج  صعيــد  علــى  حتقــق  مــا 
التنظيميــة  الوحــدات  جميــع  يف  واإلداريــة  والتشــغيلية 
النتائــج  علــى  عــاوًة  للمؤسســة  التابعــة  األعمــال  ومراكــز 
يف جمــاالت البيئــة واالســتدامة واملســؤولية اجملتمعيــة 
واملبــادرات واألنشــطة، واحملققــة خــال العــام املاضــي 
2017 بأكملــه، منــذ األول مــن ينايــر ولغايــة 31 ديســمر والــذي 

يشــكل العــام الســادس والثاثــن مــن عمــر املؤسســة، كمــا 
يتطــرق إىل نتائــج الشــركات التابعــة للمؤسســة ســواء العاملة 

داخــل دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة أو خارجهــا.

يصــدر هــذا التقريــر باللغتــن العربيــة واإلجنليزيــة، ويعتمــد 
املنهجــة ذاتهــا التــي اتبعــت يف التقاريــر الســابقة، إذ اعتمــدت 
 G4 املؤسســة يف إصــداره علــى حزمــة املبــادئ التوجيهيــة
 GRI( التقاريــر”  إلعــداد  العامليــة  “املبــادرة  أصدرتهــا  التــي 
خــاص  فهــرس  إدراج  مت  وقــد   ،)Global Reporting Initiative

مبؤشــرات اإلبــاغ املعياريــة )ملحــق يف نهايــة التقريــر(، يشــمل 
املنهجيــة  حســب  مرتبــًة  فيــه  املتضمنــة  املواضيــع  أهــم 
املتبعــة، وقــد متــت مراجعــة التقريــر مــن قبــل مســتويات إداريــة 
يحتويهــا  التــي  البيانــات  لدقــة  ضمانــً  املؤسســة  يف  عــدة 
ومطابقتهــا لسياســات اإلفصــاح واحلوكمــة والشــفافية التــي 
تتبناهــا املؤسســة، إضافــًة إىل عرضــه علــى اخملتصــن يف 
“املبــادرة العامليــة إلعــداد التقاريــر” يف أمســردام، للتأكــد 
مــن  املعتمــدة  املعياريــة  اإلفصــاح  ملتطلبــات  تلبيتــه  مــن 
 G4-17 ــن ــة م ــية العام ــات القياس ــا اإلفصاح ــا فيه ــم )مب قبله
إىل G4-27 واملثبتــة يف مــن التقريــر عــاوًة علــى إيرادهــا يف 

فهــرس احملتويــات يف نهايــة التقريــر(.

الهدف واإلطار

@EmiratesTrans

ص. ب 5757، دبي،
اإلمارات العربية املتحدة

الريد اإللكروين:
info@et.ae

لالستفسار أو التعليق:

ــال  ــز االتص ــع مرك ــل م التواص
ــاين:  ــم اجمل ــى الرق عل

ُيرجى زيارة موقعنا 
اإللكروين:

8006006www.et.gov.ae
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2,558
مليون درهم إيرادات المؤسسة 

244.2
مليون درهم صافي ا�رباح

%81
نسبة العائد على رأس المال

3,424
مليون درهم إجمالي ا�صول

923
مليون درهم قيمة

مشتريات المؤسسة

143
العقود المبرمة

الجديدة والمجددة

%89.2
نسبة رضا الشركاء

%86
الرضا العام

عن خدمات النقل المدرسي

3,773
عدد متعاملي المؤسسة

%86.8
نسبة رضا المتعاملين

%88
نسبة رضا الموردين

%69.4
نسبة رضا الموظفين

%98
نسبة رضا المجتمع

140
مركبة لنقل

ذوي االحتياجات الخاصة

100
حافلة قدمت

خدمات النقل المجتمعي

1,000
حافلة ضمن مشروع

”ا�عالنات المجتمعية“

185
ألف إصدار توعوي للطلبة

150
محاضرة توعوية
لطلبة المدارس

23
مبادرة وفعالية
لخدمة المجتمع

465
موظف� شاركوا في البرامج التطوعية

4,848
مركبًة ُمباعة عبر المزادات

5,765
حافلة مدرسية

24,898
مركبة ضمن أسطول المؤسسة

1,010
مركبًة محولة

للعمل بالغاز الطبيعي

182,000
ساعة تدريبية للموظفين

23,752
إجمالي عدد الموظفين والموظفات

14,325
سائق� في مراكز ا�عمال

5,641
عدد سائقي الحافالت المدرسية

5,877
مشرفي ومشرفات

النقل والسالمة

2,465
فني�

242,805
الطلبة المنقولون

295,995
مقعد� متوفر� في الحافالت

75,000,000
كيلومتر� قطعتها الحافالت

645
مدرسة حكومية مستفيدة

69
مدرسة خاصة مستفيدة

االستثمار 

الفئات المعنية

الخدمات المجتمعية

أسطولنا

مواردنا البشرية

نقل الطلبة

SCHOOL BUS

SCHOOL BUS

مالمح بارزة
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هيكل تنظيمي يواكب املستجدات 
املؤسســة  بهــا  تقــوم  التــي  والتغيــرات  لاســتعدادات  اســتكمااًل   
للشــروع يف تنفيــذ خطتهــا االســراتيجية 2018-2022؛ فقــد أجرت عددًا 
حمــدودًا مــن التغيــرات التــي طالــت هيكلهــا التنظيمــي خــال عــام 
ــر العــام للقــرار رقــم  ــرز تلــك التغيــرات هــي إصــدار املدي 2017، ولعــل أب

130/ 2017 والقاضــي باســتحداث منصــب قيــادي جديــد وهــو “الرئيــس 

التنفيــذي للعمليــات”، وذلــك مواكبــًة ألفضــل املمارســات العامليــة 
يف هــذا اجملــال، ومــن املأمــول أن تســهم التغيــرات يف زيــادة الكفــاءة 
التشــغيلية لألســطول، إذ تعنــى الوظيفــة اجلديــدة بتعزيــز العمليــات 

IQGOE’G ¢ù∏›

ΩÉ©dG ôjóŸG

ájò«ØæàdG áæé∏dG

á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG IQGOEGΩÉ©dG ôjóŸG Öàµe

á∏≤à°ùŸG äGQÉªãà°S’G

ôWÉîŸGh ≥«bóàdG áæ÷

ôWÉîŸG IQGOEG

 äBÉaÉµŸGh äÉë«°TÎdG áæ÷

IôFGO
á«à°ùLƒ∏dG äÉeóÿG

äGQÉeE’G äÓ°UGƒe õcôe

á«à°ùLƒ∏dG äÉeóî∏d

äÓ°UGƒe õcôe
IOÉ«≤dG º«∏©àd äGQÉeE’G

äGQÉ«°ùdG ∞°U õcôe
ájQÉædG äÉLGQódG ÒLCÉJh

IôFGO
á«æØdG äÉeóÿG

»ÑXƒHCG õcôe
á«æØdG äÉeóî∏d

äGQÉeE’G õcôe
á«æØdG äÉeóî∏d

áª«ÿG ¢SCGQ IóMh
á«æØdG äÉeóî∏d

»bô°ûdG πMÉ°ùdG IóMh
á«æØdG äÉeóî∏d

πjƒëàd OÉ–’G õcôe

»©«Ñ£dG RÉ¨dÉH πª©∏d äÉÑcôŸG

õcôe
»æØdG ¢üëØdG

õcôe
äGOGõª∏d á«æWƒdG

äGóMƒdG
á°ü°üîàŸG á«æØdG

IôFGO
ÒLCÉàdGh π≤ædG

 õcôe
á«eƒµ◊G äÓ°UGƒŸG

»ÑXƒHCG õcôe
ÒLCÉàdGh π≤æ∏d

äGQÉeE’G õcôe
ÒLCÉàdGh π≤æ∏d

áª«ÿG ¢SCGQ õcôe
ÒLCÉàdGh π≤æ∏d

»bô°ûdG πMÉ°ùdG õcôe
ÒLCÉàdGh π≤æ∏d

õcôe
äGQÉeE’G äGQÉ«°S

äÉ«∏ª©∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG

»∏NGódG ≥«bóàdG IQGOEG

IôFGO
»°SQóŸG π≤ædG

äÓ°UGƒŸG õcôe
á«eƒµ◊G á«°SQóŸG

(9) ´hôØdG

äÓ°UGƒŸG õcôe
á°UÉÿG á«°SQóŸG

 õcôe
¢SQGóŸG äÉeóN

IôFGO
IófÉ°ùŸG äÉeóÿG

IQGOEG
ájô°ûÑdG OQGƒŸG

IQGOEG
∫ÉªYC’G ôjƒ£J

§«£îàdG IQGOEG
»°ù°SDƒŸG õ«ªàdGh »é«JGÎ°S’G

IôFGO
∫ÉªYC’G ôjƒ£J

IôFGO
á«°ù°SDƒŸG äÉeóÿG

äÉjÎ°ûŸG IQGOEG
IQGOEG

∫ÉªYC’G º««≤J
áeÓ°ùdGh áÄ«ÑdG IQGOEG

á«æ¡ŸG áë°üdGh

IQGOEG
äÉeƒ∏©ŸG º¶f

≥jƒ°ùàdG IQGOEG
IQGOEG

»eƒµ◊G ∫É°üJ’G

IQGOEG
Oƒ≤©dGh äÉ°übÉæŸG

IóMh
 ∫ƒ£°SC’G IQGOEG

™bGƒŸG IQGOEG

õcôe
á«°ùaÉæàdGh äÉeƒ∏©ŸG

≥aGôŸG IQGOEG™jQÉ°ûŸG IQGOEG
IQGOEG

äÉ«∏ª©dG

ÊƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùŸG

…CGôdG äÉYÓ£à°SG õcôe

والضبــط والســيطرة علــى األســطول والعمليــات يف الدوائــر اإليراديــة 
وحتديــد ومتابعــة قيــاس مؤشــرات أداء الكفــاءة التشــغيلية واإلنتاجيــة 
تطبيقــات  وتفعيــل  للمؤسســة،  املــايل  املركــز  وتعزيــز  الرئيســية، 
احلوكمــة وربطهــا بأهــداف التدقيــق الداخلــي املعتمــدة، وحتقيــق 
أعلــى املســتويات الرقابيــة التخصصيــة، عــاوًة علــى تعزيــز القــدرات 
التشــغيلية والتســويقية وتنميــة املبيعــات واإليــرادات املاليــة للمراكــز 
واإلدارات، واالســتجابة لتطــور العمليــات الرئيســية، ومواكبــة منــو حجــم 

ــا. ــة وطبيعته ــال باملؤسس ــز األعم ــدات ومراك وح

السعادة

ا�من والسالمة

الشفافية
الكفاءةوالحوكمة

االبتكار
واستشراف المستقبل

إدارة

العناية
والراحة

الطموح والريادة



نحو استراتيجية 2018 - 2022 1

32

الخطة االستراتيجية 2018 - 2022 

 الرئيس التنفيذي للعمليات
م. عبداهلل حممد الكندي

 املدير التنفيذي لدائرة 
اخلدمات اللوجستية

السيد بدر حممود العطار

 املدير التنفيذي لدائرة 
املواصالت املدرسية

السيد عبداهلل بن سويف الغفلي

 املدير التنفيذي لدائرة 
اخلدمات املؤسسية

األستاذة حنان حممد صقر

 املدير التنفيذي لدائرة 
اخلدمات املساندة

السيدة فريال حممد توكل

املدير العام
سعادة حممد عبداهلل اجلرمن

  املدير التنفيذي
إلدارة الشؤون املالية
السيد خالد أحمد

 املدير التنفيذي
لدائرة النقل والتأجري
السيد وليد سامل املهري

 املدير التنفيذي
لدائرة اخلدمات الفنية
م. عامر علي الهرمودي

املدير التنفيذي
لدائرة تطوير األعمال

اإلدارة التنفيذية

الرئيس التنفيذي
إلدارة الشؤون املالية
السيد رشيد بن شقرون
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احلوكمة والشفافية واجلودة.. ركائز مؤسسية
املؤسســية  القيــم  مقدمــة  يف  واحلوكمــة”  “الشــفافية  جــاءت 
تلتــزم  أنهــا  أكــدت املؤسســة  احملدثــة ملواصــات اإلمــارات، حيــث 
ثقافــة  وترســخ  اإلداريــة،  واملســاءلة  احلوكمــة  مفاهيــم  بتعزيــز 
ــق  ــة حتق ــس علمي ــى أس ــرارات عل ــاذ الق ــة، واتخ ــفافية واملصارح الش

األداء.  نتائــج  أفضــل 
ــد  ــم؛ عق ــك القي ــا تل ــى به ــي حتظ ــزة الت ــة املمي ــى املكان ــدًا عل وتأكي
البنــود  فيهــا  ناقــش  دوريــة  اجتماعــات   5 اجلديــد  اإلدارة  جملــس 
املنبثقــة  اللجــان  تابعــت  كمــا  أعمالــه،  جــدول  علــى  املطروحــة 
وجلنــة  اخملاطــر  وإدارة  التدقيــق  وجلنــة  التنفيذيــة  )اللجنــة  عنــه 
الرشــيحات واملكافــآت( اجتماعاتهــا ولقاءاتهــا الدوريــة خــال عــام 
2017، حيــث عقــدت جلنــة التدقيــق وإدارة اخملاطــر 8 اجتماعــات، يف 

حــن قامــت اللجنــة التنفيذيــة للتدقيــق الداخلــي بعقــد 6 اجتماعــات، 
آيــزو اســتمرارية  عــاوًة علــى تشــكيل فريــق احلصــول علــى شــهادة 
األعمــال، وعقــده عــددًا مــن االجتماعــات ذات الصلــة بتأســيس نشــاط 
اســتمرارية األعمــال، ومت أيضــً اعتمــاد قائمــة اخملاطــر التشــغيلية 
الرئيســية ملواصــات اإلمــارات مــن قبــل اإلدارة العليــا، وإجــراء دراســات 

حتليــل اخملاطــر لعــدد مــن العقــود واملشــاريع اجلديــدة.
ســعادة  قبــل  مــن  تنظيميــً  قــرارًا   137 إصــدار   2017 عــام  وشــهد 
املديــر العــام، يف خمتلــف جمــاالت العمــل، منهــا 5 قــرارات تتصــل 
بشــؤون التدقيــق الداخلــي وإدارة اخملاطــر، و41 قــرارًا يف إجــراءات 
العمــل، و31 قــرارًا يف جمــال تنظيــم وتســير األعمــال، و18 قــرارًا يف 
اجلانــب االســراتيجي، عــاوًة علــى 42 قــرارًا يف جوانــب خمتلفــة.

اخلطة االسرتاتيجية 2018 - 2022
مــع إجنــاز اخلطــة االســراتيجية 2014-2016، وعقــب إدراج املؤسســة 
التنفيذيــة  اللجنــة  حتــت مظلــة جهــاز اإلمــارات لاســتثمار؛ قامــت 
ــراتيجية  ــة االس ــتعراض اخلط ــات الس ــن االجتماع ــلة م ــد سلس بعق
2018-2022 ومراجعتهــا وحتديثهــا بعــد األخــذ بالتوصيــات املناســبة 

جمللــس اإلدارة، وبنــاء علــى ذلــك مت إعــداد التصــور الشــامل للتحــول 
االســراتيجي يف املؤسســة لضمــان اســتدامة النمــو واحلفــاظ علــى 
املوقــع الريــادي للمؤسســة يف أســواق الدولــة، حيــث بــدأت مامــح 
اخلطــة االســراتيجية اجلديــدة بالتبلــور، نحــو الركيــز علــى تطويــر 
ــع  ــيً م ــق متاش ــو الاح ــن للنم ــل التمك ــن أج ــراتيجية م ــادرات اس مب

توجيهــات جملــس اإلدارة اجلديــد، مــع األخــذ بعــن االعتبــار اخلطــط 
االســراتيجية حلكومــة دولــة اإلمــارات ورؤيــة 2021، وتوجهــات الســوق، 
مــن  وغرهــا  األعمــال،  واســتمرارية  املتوقعــة،  النمــو  ومعــدالت 

املؤشــرات ذات العاقــة.
األوىل  اخلمســية  اخلطــة  وهــي   - اجلديــدة  اخلطــة  وتقــوم 
للمؤسســة - علــى حتديــد اخلطــة املاليــة واالســتثمارية خلمــس 
ســنوات مقبلــة، ووضــع خارطــة طريــق للتنفيــذ مــن خــال تسلســل 
املبــادرات التــي تضمــن حشــد كافــة املــوارد وتوفــر املســتلزمات 
لألهــداف  للوصــول  التنظيميــة  الوحــدات  كافــة  وتناغــم  الضروريــة 
بهــا  تتمتــع  التــي  القــوة  عناصــر  مــن  االســتفادة  مــع  املرجــوة، 
املؤسســة ال ســيما رصيــد اخلــرة والســمعة، ومكانتهــا املهيمنــة 
يف قطــاع النقــل والتأجــر وخاصــة علــى ســوق النقــل احلكومــي يف 
الدولــة، وكذلــك النمــو امللحــوظ الــذي جــرى حتقيقــه خــال الســنوات 
اخلمــس املاضيــة، حيــث ارتفعــت اإليــرادات مبقــدار 1.1 مليــار درهــم، 

2013 و2017. 15٪ بــن عامــي  ومبعــدل منــو ســنوي مركــب بلــغ 
وتهــدف االســراتيجية اجلديــدة إىل تعزيــز املوقع املايل والتنافســي 
مــن  والكفــاءة  اخلدمــات  حتســن  مبــادرات  خــال  مــن  للمؤسســة 
قبيــل تعزيــز التحــول الرقمــي وأمتتــة العمليــات التشــغيلية واملاليــة، 
والركيــز علــى تبنــي التقنيــات احلديثــة يف جمــال النقل ورفع مســتوى 
الســامة خلدمــات النقــل املقدمــة، وتوفــر املزيــد مــن اخلدمــات 
أســواق  يف  الدخــول  عــر  االســتثمارية  الفــرص  واقتنــاص  الذكيــة، 
جديــدة مبــا يتناســب مــع قــدرات املؤسســة وتوجهاتهــا االســراتيجية، 
فضــًا عــن العمــل علــى رفــع الكفــاءة التشــغيلية ملراكــز األعمــال 
واالســتخدام األمثــل لألصــول، وتطبيــق برامــج إعــادة هيكلــة العمليات 
وإدارة التغيــر، وتعزيــز القــدرات واملواهــب والشــراكات االســراتيجية، 
 on( ــب ــد الطل ــات عن ــراد واخلدم ــات لألف ــدمي اخلدم ــع يف تق والتوس
demand(، إضافــًة إىل مبــادرات تخفيــض التكاليــف اخملتلفــة وزيــادة 

ــاح. ــايف األرب ــع ص ــرادات ورف ــة اإلي ــغيل، وتنمي ــش التش هوام
تطبيــق   2017 عــام  شــهد  أيضــً؛  االســراتيجي  الصعيــد  وعلــى 
الهيــكل اجلديــد للمؤسســة، وإطــاق العمليــات التشــغيلية املركزيــة، 
واعتمــاد نقطــة التحــول الرقمــي للمؤسســة، وكذلــك االنتهــاء مــن 
بنــاء اخلطــط التشــغيلية لكافــة الوحــدات التنظيميــة لعــام 2017، 

وكذلــك إعــادة إصــدار دليــل مؤشــرات األداء املؤسســية.
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منشورات لتعزيز التوعية واحلوكمة
تعزيــزًا جلهودهــا يف جمــاالت احلوكمــة والشــفافية والتوعيــة بصورة 
ــا  ــر إصداره ــة ع ــرتها التوعوي ــارات مس ــات اإلم ــت مواص ــة؛ تابع عام
عــدٍد  عــن  فضــًا  واإللكرونيــة،  املطبوعــة  املنشــورات  مــن  لعــدد 
كبــٍر مــن الرســائل التوعويــة التــي اســتهدفت بيئتهــا الداخليــة بصــورة 

ــال: ــذا اجمل ــدارات يف ه ــم اإلص ــي أه ــا يل ــن فيم ــية، ونب أساس

التقرير السنوي 2016
دأبــت مواصــات اإلمــارات منــذ عــدة ســنوات علــى إصــدار تقريــر ســنوي شــامل 
كجــزء مــن تقاليــد اإلفصــاح والشــفافية واحلوكمــة التــي تتبناهــا، حيــث شــهد 
العــام املاضــي إصــدار تقريرهــا الســنوي اخلامــس، وجــاء حتــت عنــوان “خطــوات 
رائــدة.. نحــو آفــاق واعــدة”، وذلــك باللغتــن العربيــة واإلجنليزيــة وبنســختن ورقيــة 
وإلكرونيــة، وجمــع للســنة الرابعــة علــى التــوايل بــن التقريــر الســنوي املعتــاد 
للمؤسســة وبــن تقريــر االســتدامة الثالــث لهــا، وقــد نــال اعتمــاد املبــادرة العامليــة 
Materi-( بعــد إجنــازه جميــع متطلبــات درجــات اإلفصــاح ،GRI  إلعــداد التقاريــر
ality Disclosures( وفــق حزمــة اإلفصاحــات القياســية G4 املوضوعــة مــن قبــل 

املبــادرة.

اجمللة الدورية
العربيــة واإلجنليزيــة، ويتــم  باللغتــن  وهــي جملــة فصليــة تصدرهــا املؤسســة 
توزيعهــا علــى الشــركاء واملتعاملــن مــن املؤسســات احلكوميــة واخلاصــة، عــاوًة 
علــى املوظفــن، كمــا تتوفــر منهــا نســخة إلكرونيــة متاحــة للتصفــح والتحميــل 

علــى املوقــع اإللكــروين للمؤسســة، ومت يف عــام 2017 إصــدار 4 أعــداد منهــا.

كن أمينًا )أمانة(
نشــرة توعويــة متوفــرة باللغــات العربيــة، واإلجنليزيــة، واألوردو، تركــز علــى جوانــب التدقيــق 

الداخلــي ومكافحــة االحتيــال والفســاد، ومت إصــدار نشــرتن منهــا خــال عــام 2017.

طبيب املؤسسة
التدقيــق  إدارة  توعويــة داخليــة تصدرهــا بصــورة دوريــة  إلكرونيــة  نشــرة 
الداخلــي يف املؤسســة، وتتنــاول جوانــب التدقيــق الداخلــي، ومت إصــدار 

نشــرتن منهــا خــال عــام 2017.

قبسات قانونية
نشرة توعوية قانونية إلكرونية.

دليل سياسات وإجراءات إدارة اخملاطر
إدارة  ومنهجيــات  عمليــات  وتتنــاول  واإلجنليزيــة،  العربيــة  باللغتــن  مطبوعــة 

اإلمــارات. مواصــات  يف  اخملاطــر 

دليل مؤشرات اخملاطر الرئيسية
دليــل باللغــة العربيــة، تضمــن حتديــد املؤشــرات الرئيســية لــكل خطــر مــن اخملاطــر 

الرئيســية التــي قــد تهــدد املؤسســة.

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

ميثاق خدمة املتعاملني
متوفر باللغتن العربية، واإلجنليزية.

دليل املوظف
الوظيفيــة،  املعرفــة  دائــرة  لتوســيع  ويهــدف  للموظفــن  خمصــص  دليــل  وهــو 

واألوردو. واإلجنليزيــة  العربيــة  باللغــات  ومتوفــر 

وثيقة السلوك املهني وأخالقيات الوظيفة
طبعــت ونشــرت باللغــات العربيــة واإلجنليزيــة واألوردو، ومت توزيعهــا جلميــع الفئــات 

املعنية.

دليل املوردين
وهــو دليــل خمصــص للمورديــن ويهــدف لرفع مســتوى وعيهم ومعرفتهم بأنشــطة املؤسســة 

وتوفــر أعلــى درجــات الشــفافية واملوضوعية، ومتوفــر باللغات العربيــة واإلجنليزية.

ميثاق األخالقيات والسلوك ملوردي مواصالت اإلمارات
وهو ميثاق يتم توزيعه على املوردين، ويتوفر باللغتن العربية واإلجنليزية.

النشرة التوعوية  )نشرة أمن املعلومات(
وهــي نشــرة توعويــة إلكرونيــة تصــدر باللغتــن العربيــة واإلجنليزيــة مــن قبــل إدارة 
ــن،  ــروين للموظف ــد اإللك ــر الري ــً ع ــوزع دوري ــة، وت ــات يف املؤسس ــم املعلوم نظ
وتعنــى بتعزيــز الوعــي باجلوانــب األمنيــة لنظــم املعلومــات واخملاطــر اإللكرونيــة 

لــدى املوظفــن.

“خالصات” و“اخملتار اإلداري” و“عالقات”
وهــي إصــدارات دوريــة خمتصــرة لكتــب إداريــة ومراجــع حديثــة تصــدر عــن الشــركة 
العربيــة لإلعــام العلمــي “شــعاع”، تنشــرها املؤسســة داخليــً وتعالــج خمتلــف 

جوانــب اإلدارة والتطويــر.

ومضات تأمينية
نشرة إلكرونية داخلية دورية للتوعية بقضايا التأمن.

النشرة اإللكرتونية الشهرية ملوظفي املؤسسة
وهــي نشــرة إلكرونيــة تــوزع شــهريً عــر الريــد اإللكــروين للموظفــن، وتقــدم خاصــة 
لألنشــطة واملبــادرات واألخبــار لــكل شــهر علــى حــدة، عــاوًة علــى بعــض املــواد 
واملقــاالت اإلرشــادية والتوعويــة، وقــد مت إصــدار 12 نشــرة إلكرونيــة خال عــام 2017.

كتيب نظام اإلدارة املتكاملجملة سالمتيمطوية إرشادات القيادة اآلمنة يف شهر رمضاندليل جائزة مواصات اإلمارات للسالمة والرتبية املروريةاجمللة الدوريةالتقرير السنوي 2016
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إدارة متقدمة للمخاطر
إدارة  جمــال  يف  للمؤسســة  واســع  بنشــاط   2017 عــام  متيــز 
اخملاطــر، حيــث أصــدر املديــر العــام ثاثــة قــرارات بهــذا اخلصوص 

هــي:
- قــرار املديــر العــام رقــم 57 لســنة 2017/ بشــأن إعــادة حتديــد 

األعمــال.  ومراكــز  اإلدارات  يف  ومهامهــم  اخملاطــر  قــادة 
- قــرار املديــر العــام رقــم 65 لســنة 2017/ بشــأن تشــكيل فريــق عمــل 
 ISO 22301:2012 دراســة متطلبــات احلصــول علــى شــهادة اآليــزو

لنظــام اســتمرارية األعمــال.
- قــرار املديــر العــام رقــم 115 لســنة 2017/ بشــأن إصــدار ســجل 

الرئيســية. التشــغيلية  العشــر  اخملاطــر 
ويف الســياق نفســه؛ قامــت املؤسســة بتجديــد شــهادة اآليــزو يف 
إدارة اخملاطــر )ISO 31000:2009( بعــد إجنــاز عمليــات التدقيــق 
مــن قبــل املعهــد الريطــاين للمواصفــات BSI، كمــا مت بنــاء ســجل 
تتضمــن  والتــي  املؤسســة  يف  الرئيســية  التشــغيلية  اخملاطــر 
أعلــى 10 خماطــر رئيســية مــع التوصيــات املتعلقــة بهــا، عــاوًة 
علــى حتديــد قــادة اخملاطــر يف اإلدارات ومركــز األعمــال، وعقــد 
ورش عمــل واجتماعــات مــع جميــع وحــدات املؤسســة للتوعيــة 
باخملاطــر الرئيســية وطــرق معاجلتهــا، فضــًا عــن متابعــة تنفيــذ 
التوصيــات املتعلقــة باخملاطــر الرئيســية مــع جميــع الوحــدات 
املعنيــة بالتوصيــات ورفــع نتائــج املتابعــة إىل جملــس اإلدارة 
واإلدارة العليــا، إىل جانــب اإلســهام يف تفعيــل نشــاط اســتمرارية 

ــارات. ــات اإلم ــاص مبواص ــال اخل االعم
ــام  ــال الع ــر خ ــة إلدارة اخملاط ــة التنفيذي ــت اللجن ــا؛ قام وبدوره

املاضــي مبــا يلــي:
ــر  ــق وإدارة اخملاط ــه التدقي ــات جلن ــتمرة لتوصي ــة املس - املتابع

ــس اإلدارة. ــن جمل ــة ع املنبثق
- املتابعة املستمرة للتوصيات الصادرة.

إعــداد ســجل  إدارة اخملاطــر خــال مراحــل  - املتابعــة ودعــم 
)أســباب/ تقييــم/ توصيــات مــع  التشــغيلية اجلديــدة  اخملاطــر 

املســتهدفة(. اإلجنــاز  تواريــخ 
- متابعه خطط معاجلة اخملاطر الرئيسية التشغيلية. 

 أمــا اللجنــة املعنيــة بتفعيــل نشــاط اســتمرارية األعمــال فقامــت 

مبــا يلــي:
- عقــد مقارنــات مرجعيــة مــع عــدة جهــات مثــل الهيئــة العامــة 

لتنظيــم قطــاع االتصــاالت، وبلديــة العــن.
ــة  ــة املعني ــن اللجن ــادرة ع ــات الص ــتمرة للتوصي ــة املس - املتابع

ــال. ــتمرارية األعم ــاط اس ــل نش بتفعي
- إعــداد سياســة اســتمرارية األعمــال يف املؤسســة، واعتمادهــا 

مــن قبــل الهيئــة الوطنيــة إلدارة الطوارئ واألزمــات والكــوارث.
وتواصــل إدارة اخملاطــر مبواصــات اإلمــارات مســاعيها مــن خــال 
إعــداد دليــل اســتمرارية األعمــال يف املؤسســة، ودليــل قابليــة 

ــية. ــر الرئس ــرات اخملاط ــل مؤش ــر، ودلي ــل اخملاط حتم
بــإدارة  املتعلقــة  والتوعيــة  التدريــب  أعمــال  صعيــد  وعلــى 
ــد ورش  ــد مت عق ــال 2017، فق ــت خ ــي مت ــة الت ــر واحلوكم اخملاط
توعيــة مــع اإلدارات والوحــدات لتحديــد اخملاطــر الرئيســية يف 
املؤسســة، وورشــة عمــل تقييــم اخملاطــر لرتيــب اخملاطــر العشــر 
الرئيســية، عــاوًة علــى عقــد اجتماعــات مــع الوحــدات املعنيــة 
بتنفيــذ التوصيــات ملســاعدتهم ودعمهــم يف تنفيــذ التوصيــات، 
وقــد أثمــرت تلــك اجلهــود عــن حتديــث وصــف اخملاطــر العشــر 

الرئيســية وتصنيفهــا، حيــث جــاءت تلــك اخملاطــر كاآلتــي: 
املشــاريع  إطــاق  يف  والتأخــر  الرئيســية  العمليــات  أمتتــة   .1

جــدًا(. )عــاٍل  اإللكرونيــة 
2. حتصيل الديون من املتعاملن )عاٍل جدًا(.
3. احلصة السوقية مع زيادة املنافسة )عاٍل(.

4. السيطرة على استهاك الوقود )بطاقات الوقود( )عاٍل(.
5. استغال املركبات وحمايتها )إدارة األسطول( )عاٍل(.

6. التقلبات يف أسعار الوقود والتأمن )عاٍل(.
7. السيطرة على التعامات النقدية )عاٍل(.

8. مســتوى األربــاح املتحققــة مــن املشــاريع اجلديــدة والشــركات 
التابعــة )عــاٍل(.

عليهــا  الرقابــة  وإجــراءات  املباشــر  باألمــر  املشــريات  قيمــة   .9
)عــاٍل(.

10. فعاليــة اختيــار الســائقن وإملــام املوظفــن )ســائقن، فنيــن، 

مشــرفن( مبتطلبــات الســامة )عــاٍل(.

املزيد من الشفافية
مل تســجل خــال عــام 2017 أي حالــة احتيــال يف املؤسســة، مــا 
يعكــس جناحهــا يف ترســيخ بيئــة عمــل ناضجــة، متتــاز مبســتوى 
ســعت  الــذي  األمــر  وهــو  واحلوكمــة،  الشــفافية  مــن  متقــدم 
ــن  ــدد م ــال ع ــن خ ــه م ــزه وصيانت ــتمر لتعزي ــكل مس ــة بش املؤسس
عقــدت  حيــث  املاضــي،  العــام  طــوال  واألنشــطة  املمارســات 
ــدت  ــا عق ــات، بينم ــي 6 اجتماع ــق الداخل ــة للتدقي ــة التنفيذي اللجن
جلنــة التدقيــق وإدارة اخملاطــر 8 اجتماعــات، كمــا أصــدر املديــر 
العــام 5 قــرارات تتصــل بشــؤون التدقيــق الداخلــي وإدارة اخملاطــر، 

ــرًا،  ــدار 16 تقري ــي بإص ــق الداخل ــو إدارة التدقي ــام موظف ــن ق يف ح
خاصــة  مهمــات   3 أداء  علــى  عــاوًة  تقريــر،  متابعــة   20 وإجــراء 

اإلدارة. باختصاصــات  متعلقــة 
ــفافية  ــة والش ــز احلوكم ــو تعزي ــية نح ــود املؤسس ــار اجله ويف إط
12 برناجمــً  ومكافحــة الفســاد، عقــدت املؤسســة وشــاركت يف 
تدريبيــً خــال عــام 2017، بواقــع 1,087 ســاعًة اســتفاد منهــا 119 
التوعويــة  والنشــرات  األنشــطة  عــن  فضــًا  وموظفــة،  موظفــً 

للموظفــن. إرســالها  مت  التــي  والرســائل 

عدد املوظفني املستفيدين مدة كل برنامج / ساعة عناوين أو أسماء الربامج املنفذة يف جماالت الشفافية
واحلوكمة ومكافحة الفساد خالل عام 2017

7 14 تأثر ضريبة القيمة املضافة على حوكمة الشركات.

1 12 التسويات اجلردية واألخطاء احملاسبية.

15 525 كبر مدققي نظام إدارة اجلودة 9001:2015.

5 20 ورشة عمل أفضل املمارسات يف مؤشر اخلدمات اإللكرونية.

8 24 ورشة عمل تدريبية لنظام التقارير الذكية.

3 30 إعداد وتنفيذ املوازنات املالية يف القطاع العام.

2 16 حوكمة تكنولوجيا املعلومات.

74 370 ورشة عمل نتائج شكاوي املتعاملن.

1 24 مؤمتر التدقيق الداخلي اإلقليمي الثامن.

1 4 ورشة عمل شؤون املوارد البشرية والشؤون املالية.

1 13 نظام أمن املعلومات.

1 35 مكتشف غش واحتيال معتمد.

119 1,087 اإلجمايل
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ترسيخ منظومة االبتكار
لطاملــا شــكل االبتــكار قيمــة جوهريــة مــن منظــور مواصــات اإلمــارات، 
أنــه  غــر  ســنوات،  منــذ  املؤسســية  قيمهــا  يف  متضمنــً  كان  حيــث 
وموظفيهــا  املؤسســة  قيــادة  لــدى  االهتمــام  مــن  مبزيــد  حظــي 
مؤخــرًا جتاوبــً مــع إعــان عــام 2015 عامــً لابتــكار يف دولــة اإلمــارات، 
قامــت  إذ  لابتــكار”،  اإلمــارات  “شــهر  الدوريــة  الفعاليــة  وإطــاق 
مواصــات اإلمــارات طــوال الســنوات املاضيــة بإطــاق العديــد مــن 
املبــادرات علــى مســتوى املؤسســة بأكملهــا ومت تنظيــم العديــد مــن 
الفعاليــات وورش التدريــب الهادفــة إىل ترســيخ االبتــكار نهجــً للتفكــر 
وتشــجيع طــرق التفكــر اإلبداعيــة ووضعهــا يف ســياق العمــل اليومــي 

ــية. ــداف املؤسس ــوغ األه ــل بل ــن أج م
وعطفــً علــى مــا مت إجنــازه يف الســنوات الســابقة؛ أعربت املؤسســة 
يف عــام 2017 عــن املزيــد مــن التمســك بهــذا النهــج، حيــث أدرجــت 
“االبتــكار واستشــراف املســتقبل” ضمــن قيمهــا احملدثــة وأكــدت 

واالبتــكار،  اإلبــداع  علــى  تشــجع  بيئــة  بتوفــر  “التزامهــا  عــره 
ــة  ــات االبتكاري ــات واخلدم ــدث العملي ــي أح ــتمرار لتبّن ــعيها باس وس
املتعاملــن  احتياجــات  تعالــج  التــي  اإلداريــة  واملمارســات 
بإعــداد  ذلــك  وترجمــت  وطموحاتهــم”،  لتوقعاتهــم  وتســتجيب 
منظومــة اإلبــداع واالبتــكار ليبــدأ العمــل مبوجبهــا مــع حلــول الربــع 
الثــاين مــن عــام 2018، كمــا أبرمــت مذكــرة تفاهــم مــع مركــز حمــدان 
لإلبــداع واالبتــكار، عــاوًة علــى تنفيذهــا 4 مقارنــات مرجعيــة يف كل 
ربــع مــن عــام 2017 مــع أربع جهــات خمتصة باإلبــداع واالبتــكار، وهذه 
ــيليكون،  ــي للس ــة دب ــلطة واح ــتقبل، وس ــي املس ــي: دب ــات ه اجله
ــكار  ــد لابت ــن راش ــد ب ــز حمم ــكار، ومرك ــداع واالبت ــدان لإلب ــز حم ومرك
احلكومــي، وعقــدت كذلــك عــددًا مــن الرامــج ذات الصلــة والتــي 
حتتفــي بإبداعــات املوظفــن واملتعاملــن علــى حــدٍّ ســواء، كمــا 

ــاه: ــدول أدن ــن يف اجل ــو مب ه

التفاصيل عدد األفكار املقدمة البيان

مت تبني مقرحن اثنن منهما وهما قيد الدراسة بهدف التنفيذ. 10 اقراحات من )نظام حكومتي + نظام 

غرفة عمليات أبوظبي(. اقراحات املتعاملن

بلغ عدد املشاركن من املوظفن يف الورش 200 موظٍف وموظفة. مت عقد 4 ورش تعنى باإلبداع واالبتكار يف 
كل ربع من عام 2017. ورش اإلبداع واالبتكار

وهذه املصنفات هي: 
- دليل نظام اإلدارة املتكامل.

- شخصيات السامة.
- منهجية التدريب اخلاصة بسائقي ومشرفات النقل املدرسي.

- كتيبات تتضمن إرشادات وإجراءات معهد مواصات اإلمارات للسياقة.
- برنامج تدريبي لفنيي املساعدة على الطريق.

أما العامتن التجاريتن فهما:
- شعار معهد مواصات اإلمارات للسياقة.  

- شعار مركز حتويل املركبات للغاز الطبيعي.  

مت تسجيل 5 مصنفات فكرية وعامتن 
جتاريتن. حقوق امللكية الفكرية

جهود دؤوبة لالرتقاء مبنظومة السالمة
ال تتوقــف مواصــات اإلمــارات عــن بــذل املزيــد مــن اجلهــود يف ســبيل االرتقــاء 
ــا التزامــً تامــً بالتطويــر  مبنظومــة الســامة لديهــا، حيــث أبــدت اإلدارة العلي
املســتمر لتلــك املنظومــة بالتعــاون مــع الشــركاء االســراتيجين، وحّثــت 
ــل  ــث املتواص ــال التحدي ــن خ ــك م ــى ذل ــة عل ــن يف املؤسس ــع العامل جمي
لسياســات العمــل واإلجــراءات والتعليمــات املتبعــة، وتبنــي أفضــل معطيــات 
التقنيــة، عــاوًة علــى الرامــج التوعويــة واإلرشــادية اخملتلفــة التــي مل تتوقــف 
لتشــمل عمــوم اجلمهــور والشــركاء  بــل جتاوزتهــا  عنــد حــدود املؤسســة 
واملتعاملــن يف القطاعــن احلكومــي واخلــاص، وذلــك لضمــان ســامة 

ــة. ــة واخلارجي ــن الداخلي ــع يف البيئت اجلمي
وقــد شــهد عــام 2017 املزيــد مــن اخلطــوات النوعيــة علــى صعيــد “منظومــة 
حيــث  الطــرق”،  علــى  املروريــة  والســامة  املهنيــة  والصحــة  الســامة 
عملــت جميــع املســتويات اإلداريــة والوحــدات التنظيميــة بتناغــم لتطبيــق 
تلــك اخلطــوات وحتقيــق املســتهدفات يف هــذا اجلانــب، ال ســيما اإلدارة 
البيئــة والســامة والصحــة واملهنيــة  العليــا للمؤسســة، وإدارة  التنفيذيــة 
وإدارة االتصــال احلكومــي عــاوًة علــى املشــاركات القّيمــة مــن قبــل الشــركاء 

االســراتيجين، وميكــن إجمــال ذلــك باآلتــي:

1. اللجنــة التنفيذيــة للتدقيــق علــى إجــراءات الســالمة يف النقــل املدرســي 
ومراكــز األعمــال: اســتمرارًا للنجــاح الــذي حققتــه اللجنــة خــال الســنوات 
الرابــع علــى  اللجنــة يف عملهــا للعــام  الثــاث األوىل لتشــكيلها، اســتمرت 
التــوايل يف متابعــة مــا مت تطويــره ووضــع أسســه خــال الســنوات املاضيــة، 
اإلجــراءات،  هــذه  علــى  املســتمر  التحســن  أجــل  مــن  التوصيــات  واتخــاذ 
رفــع  يف  تســهم  التــي  اإلجــراءات  وحتديــث  تطويــر  يف  االســتمرار  وكذلــك 
مســتوى الســامة يف مواصــات اإلمــارات واخلدمــات التــي تقدمهــا، حيث بلغ 
عــدد التوصيــات 73 توصيــة، وبلغــت نســبة اإلجنــاز يف التوصيــات املســتهدف 
ــث  ــات، حي ــذه التوصي ــاالت ه ــت جم ــام 100%، وتنوع ــة الع ــل نهاي ــا قب إجنازه
شــملت بعــض السياســات كسياســة االختيــار والتعيــن لعــدد مــن الفئــات 
الوظيفيــة، والرقابــة والقيــاس وتطويــر اإلجــراءات وأدلــة العمــل، والتدريــب 
وجاهزيــة  للطــوارئ  واالســتعداد  التشــغيلية  العمليــات  وضبــط  والتوعيــة 

احلافــات وغرهــا مــن اجملــاالت.



نحو استراتيجية 2018 - 2022 1

4243

وأولــت اللجنــة خدمــة النقــل املدرســي األهميــة القصــوى يف متابعــة كل 
لتنفيــذ  النقــل املدرســي  الســامة يف خدمــة  يتعلــق باالرتقــاء مبســتوى 
رؤيــة املؤسســة يف تقــدمي خدمــة نقــل بأعلــى معايــر الســامة، حيــث قامــت 
ــغيلة  ــراءات التش ــى اإلج ــش عل ــق والتفتي ــراءات التدقي ــر إج ــة بتطوي بالتوصي
اخلاصــة بهــذا اخلدمــة وكذلــك تطويــر إجــراءات التفتيــش علــى أســطول 
احلافــات بحيــث يتــم التدقيــق والتفتيــش مرتــن يف العــام؛ مــرة قبــل بــدء 
ــرة  ــام، وامل ــدء الع ــتعدادات لب ــى االس ــوف عل ــل الوق ــن أج ــي م ــام الدراس الع
الثانيــة مــع بدايــة الفصــل الدراســي الثــاين، وبلــغ عــدد الزيــارات التــي مت القيــام 
بهــا 70 زيــارة شــملت فــروع املواصــات املدرســية التســعة التابعــة ملواصــات 
اإلمــارات، وكذلــك احملطــات التابعــة لهــا، ومراكــز اخلدمــات الفنيــة التــي 
يف  اإلغــاق  نســبة  وبلغــت  احلافــات،  ألســطول  الصيانــة  خدمــات  تقــدم 
 ،%100 العــام  نهايــة  قبــل  إغاقهــا  واملســتهدف  املســجلة  املاحظــات 

هــذا إىل جانــب أداء األدوار الرئيســية للجنــة يف:
)نظــام  اإلدارة املتكامــل  التدقيــق علــى نظــام  ونتائــج  - متابعــة عمليــات 
اجلــودة، والســامة والصحــة املهنيــة، والبيئــة، والســامة املروريــة علــى 
الطــرق( وغرهــا مــن املواصفــات املطبقــة يف مواصــات اإلمــارات، حيــث بلــغ 
عــدد الزيــارات 60 زيــارًة خملتلــف الوحــدات التنظيميــة يف املؤسســة، وبلغــت 

ــام %94. ــة الع ــى نهاي ــا حت ــتهدف إغاقه ــات املس ــاق املاحظ ــبة إغ نس
ــارات،  ــات اإلم ــع مواص ــع يف مواق ــي تق ــوادث الت ــتمرة للح ــة املس - املتابع
ــن  ــا م ــم وضعه ــي يت ــات الت ــذ التوصي ــة تنفي ــات، ومتابع ــة اخلدم ــاء تأدي وأثن
أجــل تــايف تكــرار هــذا احلــوادث، وتذليــل الصعوبــات التــي حتــول دون تنفيــذ 

بعضهــا مثــل تطويــر بعــض إجــراءات العمــل والتنســيق مــع اجلهــات الرســمية 
ــا. ــة وغره ــات الازم ــاد امليزاني ــة، واعتم ــطة املؤسس ــة بأنش ذات العاق

- متابعــة نتائــج التفتيــش علــى إجــراءات الســامة يف الــورش الفنيــة حيــث مت 
خــال العــام 2017 تنفيــذ 70 زيــارة.

- متابعــة نتائــج زيــارات التدقيــق والتفتيــش علــى املقاولــن العاملــن يف 
ــجيل  ــا تس ــارة ومت خاله ــام بـــ 25 زي ــث مت القي ــارات، حي ــات اإلم ــع مواص مواق
364 ماحظــة، وبلغــت نســبة اإلغــاق لهــذا املاحظــات 92% حتــى نهايــة 

ــام. الع
كمــا تبنــت اللجنــة عــددًا مــن املبادرات يف جمال حتســن مســتويات الســامة 
والصحــة املهنيــة يف املؤسســة وحمايــة العاملــن يف مواصــات اإلمــارات، 
ــر نواحــي الســامة )وتتضمــن إجــراءات عمــل وأجهــزة  وأهمهــا مبــادرة تطوي
مواصــات  يف  الفنيــة  اخلدمــات  مراكــز  يف  العاملــن  حلمايــة  ومعــدات( 

اإلمــارات.

2. أعمــال اللجــان الفنيــة املتخصصــة بــإدارة األســطول: ال ســيما اللجنــة 
الفنيــة ملتابعــة التطويــر علــى أســطول مواصــات اإلمــارات، واللجنــة الفنيــة 

ــر علــى أســطول النقــل املدرســي. ملتابعــة التطوي

3. إطــالق مشــروع “حافلتــي” الذكــي لتعزيــز ســالمة الطلبــة: حيــث شــهد 
العــام املاضــي إطــاق املشــروع بالتعــاون مــع دائــرة التعليــم واملعرفــة 
بأبوظبــي )جملــس أبوظبــي للتعليــم ســابقً( بهــدف متكــن أوليــاء األمــور مــن 

تعقــب رحلــة أبنائهــم الطلبــة بشــكل يومــي يف طريقهــم مــن وإىل مــدارس 
فعالــة  خصائــص  علــى  يحتــوي  ذكــي  نظــام  توفــر  خــال  مــن  أبوظبــي، 
وتقنيــات عاليــة اجلــودة ُتَمِكــن أوليــاء األمــور مــن معرفــة مــكان نــزول وصعــود 
عــر  وتبليغــات  بتنبيهــات  إخطارهــم  خــال  مــن  تواجــده  ومــكان  الطالــب 
ــروع، إذ مت  ــاص باملش ــق اخل ــل التطبي ــد حتمي ــة بع ــزة الذكي ــف واألجه الهوات
توظيــف أجهــزة وتقنيــات حديثــة يف املشــروع مثــل اســتخدام أجهــزة التعقــب 
GPS System ملعرفــة مــكان احلافــات واســتخدام بطاقــات الطلبــة بتقنيــة 

NFC وتطبيقــات الهاتــف الذكيــة خملتلــف الفئــات املســتفيدة كأوليــاء األمــور 

ــق  ــث تراف ــات، حي ــدراء احملط ــرفات وم ــائقن واملش ــة والس ــقي احلرك ومنس
املشــروع مــع إطــاق تطبيــق “حافلتــي” أو “Hafilaty” للتحميــل علــى األجهزة 
ــن  ــة م ــٍب وطالب ــروع 100,000 طال ــن املش ــتفاد م ــد اس ــة، وق ــة واللوحي الذكي

ــرة. ــن والظف ــي والع ــق أبوظب ــة يف مناط ــل التعليمي ــة املراح كاف

ــل  ــل العم ــالت”: تواص ــل احلاف ــة داخ ــالمة الطلب ــة لس ــة الذكي 4. “املنظوم
ــاون  ــت بالتع ــي أطلق ــة، والت ــة للمنظوم ــة املوضوع ــداف املرحلي ــق األه وف

مــع الشــريكن االســراتيجين وزارة الربيــة والتعليــم ودائــرة التعليــم واملعرفة 
بأبوظبــي.

نظــام  مســتوى  فعلــى  والسياســات:  واإلجــراءات  املنهجيــات  حتديــث   .5
اإلدارة املتكامــل متــت مواصلــة العمــل علــى حتديــث هــذا النظــام وضمــان 
مواكبتــه ألحــدث املعايــر املتبعــة، وفــق مــا ســرد الحقــً، كمــا مت إصــدار 
عــدد مــن األدلــة ذات الصلــة؛ كإجنــاز كتيــب نظــام اإلدارة املتكامــل وإصــدار 
يف  للعاملــن  إرشــادي  دليــٍل  إىل  إضافــًة  للســائقن  اإلجهــاد  إدارة  دليــل 

الــورش الفنيــة، وحتديــث وصــف اخملاطــر العشــر الرئيســية وتصنيفهــا.

6. تنظيــم فعاليــات الــدورة السادســة من “شــهر الســالمة والصحــة املهنية”: 
حيــث جــرت الــدورة حتــت شــعار “دع الســامة تقــودك”، وغّطــت كاملعتــاد 
كامــل فــروع املؤسســة ومواقعهــا املنتشــرة يف شــتى أنحــاء الدولــة، وذلــك 
بدعــم ومشــاركة عــدد كبــر مــن اجلهــات احلكوميــة واخلاصــة مــن شــركاء 
املؤسســة، وتضمنــت حماضــرات صحيــة وتوعويــة متنوعــة، وتنظيــم فحــوٍص 
طبيــة خمتلفــة للموظفــن، وتنظيــم حمــات لتعزيــز ثقافــة الســامة كحملــة 
والقيــادة  املروريــة  بالســامة  تتعلــق  حملــة  وكذلــك  اإلطــارات”،  “ســامة 
الوقائيــة نفــذت يف معهــد مواصــات اإلمــارات للســياقة، وتدريبــات عمليــة 
علــى عمليــات إخــاء وهميــة للحافــات واملبــاين، وورش عمــل حــول مهــارات 
الدفــاع  جمــال  يف  الوقائيــة  املهــارات  علــى  عــاوًة  األوليــة،  اإلســعافات 
ــاوًة  ــً، ع ــً وخارجي ــت داخلي ــابقات أتيح ــدم، ومس ــرع بال ــات ت ــدين، وحم امل
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علــى توزيــع عــدد مــن املطبوعــات واملنشــورات التوعويــة، ونشــر النصائــح 
واإلرشــادات اليوميــة عــر قنــوات التواصــل اخملتلفــة يف املؤسســة، وانتهــت 
بتكــرمي الشــركاء إىل جانــب املشــاركن البارزيــن مــن الفــروع وبقيــة املوظفــن.

والرتبيــة  للســالمة  اإلمــارات  مواصــالت  جائــزة  مــن   19 الــدورة  تنظيــم   .7
املروريــة حتــت شــعار “طالبنــا أمانــة”: وجــرى يف إطارهــا تكــرمي 60 فائــزًا 
يف الفئــات اخلمــس للجائــزة مــن املــدارس احلكوميــة واخلاصــة والطلبــة 

وأوليــاء أمورهــم وآخريــن.

8. إصــدارات توعويــة وإرشــادية: إذ مت يف عــام 2017 توزيــع أكــر مــن 185 ألــف 
إصــدار إرشــادي علــى طلبــة املــدارس احلكوميــة واخلاصــة، وكذلــك جــرى 
توزيــع العــدد 17 مــن جملــة “ســامتي” التوعويــة املوجهــة لألطفــال وطلبــة 
املدارس،عــاوًة علــى اإلصــدارات التوعويــة املتعلقــة ببيئــة العمــل، ومطويــة 
توعويــة حــول تقييــم خماطــر الســامة والصحــة، ومطويــة إرشــادات القيــادة 

اآلمنــة يف شــهر رمضــان.

9. الربامــج التوعيــة بالســالمة لطلبــة املــدارس: حيــث جــرى تنفيــذ برامــج 

املدرســي  اجملتمــع  قطاعــات  خملتلــف  مســتمرة  توعويــة 
)الطلبــة، وأوليــاء األمــور، واإلدارات املدرســية( بواقــع أكــر مــن 150 

حماضــرة توعويــة، منهــا 62 حماضــرة ملــدارس ريــاض األطفــال، عــاوًة 
علــى مواصلــة الدعــم املقــدم للمــدراس ملســاندتها يف تنفيــذ مشــروع 

رســم “القاعــدة الذهبيــة” يف عــدد مــن مناطــق الدولــة.

ــز  ــة بتعزي ــات املتصل ــاركة يف الفعالي ــركاء واملش ــار الش ــع كب ــاون م 10.التع

مفاهيــم الســالمة حمليــًا وإقليميــًا: كاملشــاركة يف فعاليــات أســبوع املــرور 
اخلليجــي 2017 حتــت شــعار “حياتــك أمانــة”، عــاوًة علــى تقــدمي الرعايــة 
لـــ “أوبريــت الســامة” والــذي نظمتــه دائــرة التعليــم واملعرفــة بأبوظبــي، 
واملشــاركة يف أســبوع الصحــة والســامة لهيئــة كهربــاء وميــاه دبــي مــن 
ــهام  ــن اإلس ــًا ع ــة، فض ــن يف الهيئ ــائقن والفني ــة للس ــورش التوعوي ــال ال خ
يف احلمــات التوعويــة التــي أقيمــت مــن قبــل املؤسســة أو شــركائها يف شــهر 

ــة. ــادة اآلمن ــاد والقي ــول اإلجه ــان ح رمض

ــة  ــت املؤسس ــث متكن ــالمة: حي ــادئ الس ــى مب ــب عل ــج التدري ــز برام 11. تعزي

ــى  ــاوًة عل ــن، ع ــة للفني ــامة املهني ــول الس ــً ح ــً تدريبي ــد 14 برناجم ــن عق م

الدورة الســادسة مـن »شـهر السالمة والصحة املهنيـة«

 حتت شعار: »دع السالمة تقودك«

الدورة 19
2017 - 2016

الدورة 18
2016 - 2015

الدورة 17
2015 - 2014 البيان

24 31 23 املدارس احلكومية

3 9 4 املدارس اخلاصة

11 30 27 مشروعات املدارس

1,141 1,140 933
مشروعات الطلبة 

املتميزة

16 21 10 أسرة السامة

1,195 1,231 1,003 اجملموع )مشاركة(

مواصــات  مركــز  قبــل  مــن  تنفيذهــا  مت  التــي  التوعويــة  التدريبيــة  الرامــج 
للتدريــب  اإلمــارات  مواصــات  مركــز  مــن  كل  عــر  القيــادة  لتعليــم  اإلمــارات 
ومعهــد مواصــات اإلمــارات للســياقة، والتــي مت يف إطارهــا تدريــب أكــر مــن 
20 ألــف ســائٍق، وقرابــة 10 آالف مشــرفة ومشــرف نقــل وســامة، وهــو مــا ســرد 

تفصيلــه الحقــً يف البــاب الرابــع مــن هــذا التقريــر.
عــدد  إجمــايل  يف  ملحــوٍظ  انخفــاٍض  إىل  كلهــا  اجلهــود  تلــك  أّدت  وقــد 
احلــوادث املروريــة املســجلة علــى صعيــد املؤسســة خــال العــام 2017 
بنســبة 10% مقارنــًة بعــام 2016، وأثمــرت عــن الفــوز يف فئــة أفضــل حملــة 
ابتــكار يف جمــال الســامة املروريــة يف القطــاع احلكومــي خــال فعاليــات 
الــذي نظمتــه وزارة   2017 منتــدى الشــرق األوســط للطــرق واجلســور لعــام 
ــات  ــن فئ ــل” ضم ــامة للتنق ــة “الس ــزة فئ ــك جائ ــة، وكذل ــة التحتي ــر البني تطوي
جائــزة دبــي للنقــل املســتدام يف دورتهــا التاســعة والتــي تنظمهــا هيئــة 
ــق”.  ــى الطري ــاعدة عل ــروع “املس ــن مش ــك ع ــي، وذل ــات بدب ــرق واملواص الط

فعاليات صحية توعوية 
وإرشادية تثقيفية.

عدد اجلهات احلكومية 
واخلاصة الداعمة

مشاركة من موظفي وموظفات 
املؤسسة وأفراد اجملتمع

110

30

33,000

جائزة مواصالت اإلمارات 
للسالمة والرتبية املرورية
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االحتاد العاملي للمواصالت العامة 
)UTTP( - بروكسل

املنظمة الوطنية 
األمريكية للمواصالت 
 - )NAPT( املدرسية
الواليات املتحدة

املنظمة األوروبية 
إلدارة اجلودة 
)EFQM( - بروكسل

جمعية احملاسبني القانونيني 
املعتمدين )ACCA( - لندن

اجلمعية امللكية الربيطانية للحد
من احلوادث “روسبا”

جمعية األفكار الربيطانية 
)Ideas UK(

جمعية األفكار األمريكية 
)Ideas America(

 - )DQG( جمموعة دبي للجودة
اإلمارات

اللجنة الدولية لفحص املركبات 
“سيتا CITA” - بروكسل-بلجيكا
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تعزيز العضوية
يف املؤسسات واملنظمات الدولية واحمللية

 
علــى  املتميــز  حضورهــا  علــى  اإلمــارات  مواصــات  حافظــت 
املســتويات احملليــة واإلقليميــة والعامليــة، وعــززت شــراكاتها مــن 
خــال عضويتهــا يف عــدد مــن أهــم املنظمــات واجلمعيــات واللجــان 

املؤسســة. عمــل  مبياديــن  الصلــة  ذات 
 - )NAPT( املنظمــة الوطنيــة األمريكيــة للمواصــات املدرســية -

الواليــات املتحــدة.
- االحتاد العاملي للمواصات العامة )UTTP( - بروكسل.

- اللجنة الدولية لفحص املركبات “سيتاCITA” - بروكسل-بلجيكا.
- اجلمعية امللكية الريطانية للحد من احلوادث “روسبا”.

- اللجنة الوطنية لقطاع املواصفات واملنتجات امليكانيكية.
- جمموعة دبي للجودة )DQG( - اإلمارات.

- جمعية احملاسبن القانونين املعتمدين )ACCA( - لندن.
- املنظمة األوروبية إلدارة اجلودة )EFQM( - بروكسل.

.)Ideas UK( جمعية األفكار الريطانية -
.)Ideas America( جمعية األفكار األمريكية -

تطوير نظام اإلدارة املتكامل
يف ســياق حرصهــا علــى بلــوغ أعلــى مســتويات اجلــودة والتميــز والســامة 
اإلمــارات  مواصــات  تســعى  خدماتهــا؛  وتقــدمي  عملياتهــا  تأديــة  أثنــاء 
باســتمرار إىل تطويــر نظــام اإلدارة املتكامــل لديهــا بوصفــه أحــد املعايــر 
شــهادات  مــن  باملزيــد  ورفــده  الدوليــة،  القياســية  للمواصفــات  األساســية 
جمــاالت  يف  العامليــة  التوجهــات  ألحــدث  مواكبــً  يكــون  بحيــث  اجلــودة، 
2017 عــر إصــدار جديــد  عــام  الســعي خــال  ترجمــت ذلــك  عملهــا، وقــد 
مــن  عــدد  جتديــد  علــى  وتركيزهــا  لديهــا،  املتكامــل  اإلدارة  نظــام  لدليــل 

 ISO( ــرق ــى الط ــة عل ــامة املروري ــام الس ــيما نظ ــة، الس ــهادات ذات الصل الش
 ،)ISO 31000:2009( اخملاطــر  إدارة  نظــام  شــهادة  وجتديــد   ،)39001:2012

OS-  وكذلــك اإلطــار العــام لنظــام إمــارة أبوظبــي للســامة والصحــة املهنيــة
HAD-SF، عــاوًة علــى إجــراء عمليــات التدقيــق اخلارجــي واملتابعــة الدوريــة 

لتأكيــد اســتمرارية بقيــة شــهادات اآليــزو لنظــام اإلدارة املتكامــل واعتمادهــا 
مــع عــدد مــن الشــركات املتخصصــة الرائــدة يف هــذا اجملــال، والتــي شــملت 

معظــم الوحــدات التنظيميــة يف املؤسســة.

شهادة نظام إدارة اجلودة 

شهادة نظام إدارة املراقبة
والقياس لرضا املتعاملني

شهادة نظام إدارة رضا املتعاملني

شهادة اجلودة
يف إدارة املشاريع

شهادة نظام إدارة 
شكاوى املتعاملني

شهادة اعتماد من قبل مركز 
أبوظبي للبيئة والصحة 

والسالمة )أوشاد(

شهادة نظام إدارة البيئة

شهادة نظام إدارة 
أمن املعلومات

شهادة “النظام اخلليجي 
لتقييم االستدامة واجلودة- 

”SQAS Gulf

شهادة نظام إدارة السالمة
والصحة املهنية

ISO 9001:2008

ISO 10004:2012

ISO 10001:2007

ISO 21500:2012

ISO 10002:2004

ISO 14001:2004

ISO 27001:2013

OHSAS 18001:2007

شهادة نظام إدارة اخملاطر
ISO 31000 : 2009

شهادة نظام إدارة جودة التدريب
ISO 10015:1999

شهادة نظام إدارة
السالمة املرورية على الطرق

كأول جهة حكومية يف الدولة
ISO 39001 : 2012
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إثراء قنوات التواصل الداخلي واخلارجي
لــدى  متزايــدة  بأهميــة  واخلارجــي  الداخلــي  التواصــل  يحظــى 
رســالتها  إيصــال  يف  كبــر  دور  مــن  لــه  ملــا  اإلمــارات،  مواصــات 
يف  ســيما  ال  اخملتلفــة،  وأنشــطتها  أعمالهــا  علــى  واســع  وتأثــر 
اآلونــة األخــرة التــي شــهدت انتشــارًا مضطــردًا لوســائل التواصــل 
املؤسســات  معظــم  بلــغ  بحيــث  تأثرهــا  وتعاظــم  االجتماعــي 

واخلاصــة. احلكوميــة 
وتبعــً لذلــك؛ رســخت املؤسســة خــال عــام 2017 حضورهــا علــى 
منصــات التواصــل االجتماعــي، إىل جانــب حضورهــا املســتمر علــى 
قنــوات التواصــل التقليديــة، مبــا فيهــا قنــوات التواصــل الداخليــة مــع 

ــدف: ــك به ــن، وذل املوظف
الشــاملة  االتصــال  التواصــل اإلعامــي مــن خــال وســائل  - تعزيــز 

واملتنوعــة. واملتكاملــة 
- تعزيز دور االتصال اجملتمعي إلبرا ز قيم املؤسسة.

- تعزيز التواصل االجتماعي بن املوظفن.
- تعزيز إطار حدود العاقة مع الشركاء.

- التطوير املستمر خلطة االتصال احلكومي االسراتيجية.
كمــا أولــت املؤسســة اهتمامــً خاصــً بتنفيــذ عــدد مــن احلمــات 
وترســيخ  التجاريــة  العامــة  لتعزيــز  النوعيــة  والتســويقية  اإلعانيــة 
صورتها اإليجابية يف أذهان اجلمهور ال ســيما الشــركاء واملتعاملن 
وترويــج خدمــات املؤسســة، وشــمل ذلــك تنفيــذ 5 حمــات إعانيــة 
عــدد  خلدمــات  تعريفيــة  تســويقية  كتيبــات   3 وإصــدار  تســويقية، 
علــى  املســاعدة  ووحــدة  الهيــاكل،  إصــاح  )وحــدة  الوحــدات  مــن 
الطريــق، ومركــز االحتــاد لتحويــل املركبــات للعمــل بالغــاز الطبيعــي(، 
وإنتــاج 7 أفــام تســويقية، إضافــة إىل 3 حمــات تســويقية عــر الريــد 
اإللكــروين، و6 حمــات تســويقية عــر الرســائل النصيــة )SMS(، إىل 

جانــب احلمــات علــى وســائل التواصــل االجتماعــي.
ومؤمتــرًا  معرضــً   11 يف  املؤسســة  شــاركت  متصــل؛  ســياق  ويف 
علــى املســتوين الــدويل واحمللــي، كمــا نفــذت أكــر مــن 23 مبــادرة 
وفعاليــة يف جمــال خدمــة اجملتمــع خــال عــام 2017، وقدمــت أكــر 
مــن 2.5 مليــون درهــم علــى شــكل رعايــات ماديــة وعينيــة اســتفادت 
منهــا 22 جهــة حكوميــة وأهليــة وهــو مــا ســيتم اســتعراضه بالتفصيــل 

ــر. ــذا التقري ــن ه ــس م ــث واخلام ــن الثال يف الباب

2017 التفاصيل

268 عدد النشرات والتقارير اإلخبارية والصحفية

245 عدد نشرات الرصد اخلري )توزع عر اإلمييل 
على املوظفن(

26 عدد املقابات والتقارير التلفزيونية واإلذاعية

733 عدد التغريدات على توير

773 عدد املشاركات على اإلنستغرام

533 عدد املشاركات على فيس بوك

8 sms عدد الرسائل النصية القصرة

4,443,139 اجملموع الكلي للرسائل املرسلة

145,850 عدد املستفيدين من الرسائل النصية القصرة

125,631 عدد زوار املوقع اإللكروين للمؤسسة

3,087 عدد املتابعن اجلدد حلسابات املؤسسة 
على قنوات التواصل االجتماعي

124,315 إجمايل عدد املتابعن حلسابات املؤسسة 
على قنوات التواصل االجتماعي

وتبعــً لهــذا النشــاط ازدادت أعــداد متابعي حســابات املؤسســة على 
قنــوات التواصــل االجتماعــي مبقــدار 3,087 متابعــً جديــدًا مــع نهايــة 
عــام 2017، حيــث بلــغ عــدد املتابعــن النهائــي حلســابات املؤسســة 

يف نهاية 2017 يف نهاية 2016  عدد متابعي حسابات املؤسسة عرب الشبكات االجتماعية املهنية

79,900 77,238 توير

24,715 25,667 فيس بوك

14,400 13,724 إنستاغرام

5,300 4,599 لينكد إن

124,315 121,228 اجملموع

علــى تلــك القنــوات 124,315 متابعــً علــى خمتلــف املواقــع، يف إشــارة 
لنجــاح املؤسســة يف بلــوغ مســتهدفاتها يف هــذا اجملــال، وقدرتهــا 

علــى اســتقطاب املزيــد مــن املتابعــن علــى معظــم تلــك القنــوات.
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اســتحقت مواصــات اإلمــارات الفــوز بتســع جوائــز حمليــة وإقليمــة 
يف  املبذولــة  للجهــود  نتيجــة  وذلــك   ،2017 عــام  خــال  وعامليــة 
تطبيــق ممارســات مبتكــرة ورائــدة حمليــً وعامليــً يف جمــاالت عملهــا 
مبــا يســهم يف حتقيــق األهــداف والغايــات االســراتيجية املعتمــدة 
يف خطتهــا، ويعــزز حضورهــا ومركزها التنافســي وعامتهــا التجارية.

أفضــل  جائــزة  هــي  املؤسســة  بهــا  فــازت  التــي  التســع  واجلوائــز 
ابتــكار يف جمــال الســامة املروريــة يف القطــاع احلكومــي ضمــن 

الطريــق”  علــى  “املســاعدة  مشــروع  فــاز  حيــث 
ملواصــات اإلمــارات باجلائــزة املصاحبــة لفعاليــات 
لعــام  واجلســور  للطــرق  األوســط  الشــرق  منتــدى 
التحتيــة،  البنيــة  تطويــر  وزارة  نظمتــه  الــذي   2017

وذلــك يف فئــة أفضــل حملــة ابتــكار يف جمــال الســامة املروريــة يف القطــاع 
احلكومــي. 

علــى  “املســاعدة  مشــروع  عــن  املؤسســة  فــازت 
الطريــق” بجائــزة فئــة “ســامة التنقــل” ضمــن فئــات 
ــعة  ــا التاس ــتدام يف دورته ــل املس ــي للنق ــزة دب جائ
والتــي تنظمهــا هيئــة الطــرق واملواصــات بدبــي.
وجديــر بالذكــر أن الفــوز بهــذه اجلائــزة النوعيــة يأتــي 

للمــرة التاســعة علــى التــوايل.

جائــزة منتــدى الشــرق األوســط للطــرق واجلســور لعــام 2017، وجائــزة 
الفــوز  علــى  عــاوًة  التنقــل،  ســامة  بفئــة  املســتدام  للنقــل  دبــي 
بفئتــن يف اجلائــزة العربيــة للمســؤولية االجتماعيــة، وجائــزة النســر 
العربــي، وأيضــً الفــوز ضــن فئــة اإلبــداع يف جمــال العمــل التطوعــي 
واإلنســاين يف جائــزة أفــكار اإلمــارات، وفوزهــا بفئــة أفضل املمارســات 
اجملتمعيــة جلائــزة راكــز لتميــز األعمــال، والفــوز بفئتــن يف جائــزة 

BIZZ لتميــز األعمــال وهمــا القائــد الرائــد واملؤسســة املتميــزة.

على منصات التتويج

جائزة منتدى الشرق األوسط للطرق واجلسور لعام 2017

جائزة دبي للنقل املستدام
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للســنة  بالعامــة   الفــوز  املؤسســة  حققــت 
لتحقيقهــا  نظــرًا  التــوايل،  علــى  السادســة 
ــرات  ــف املؤش ــزة يف خمتل ــة ومتمي ــج إيجابي نتائ
املرتبطــة بالبيئــة، ومــكان العمــل، والســوق، واجملتمــع احمللــي، وتطبيــق أفضــل 
ــر  ــج تقري ــث إن نتائ ــة، حي ــؤولية اجملتمعي ــال املس ــة يف جم ــات العاملي املمارس
التقييــم األخــر شــهدت تطــورًا إيجابيــً كبــرًا، مــا يؤكــد علــى نضــوج األنظمــة 
والسياســات واملبــادرات التــي تطّبقهــا املؤسســة يف هــذا اجملــال، وعلــى حــرص 
قيــادة املؤسســة علــى وضــع اســراتيجيات وأهــداف ومؤشــرات أداء تدعــم تلــك 
التوجهــات، وتضمــن قيــام املؤسســة بــأداء مهامهــا بطريقــة مســؤولة جمتمعيــً.

باملنطقــة  التميــز  جلوائــز  “تتويــج”  أكادمييــة  كرمــت 
االجتماعيــة،  للمســؤولية  العربيــة  واملنظمــة  العربيــة 
ســعادة حممــد عبــداهلل اجلرمــن مديــر عــام مواصــات 
ــزة  ــارزة، فــازوا بجائ ــة ب اإلمــارات مــن بــن 15 شــخصية عربي
“النســر العربــي” لــإلدارة العامــة 2017، بدورتهــا الثالثــة، وذلــك دعمــً جلهودهــم 
ــرًا ملبادراتهــم اخلاقــة وإجنازاتهــم التــي أحدثــت فرقــً يف حيــاة  املتميــزة وتقدي

احلكومــات. أو  املؤسســات  صعيــد  علــى  األفــراد 

العاملــي  االحتــاد  بجائــزة  اإلمــارات،  مواصــات  فــازت 
فئتــي  عــن  وذلــك   ،2017 لعــام   )The  BIZZ( لألعمــال 
“املؤسســة املتميــزة يف األعمــال”، و“القائــد الناجــح يف 
ــة  ــز العاملي ــى اجلوائ ــن أرق ــدة م ــزة واح ــد اجلائ ــث تع ــال”، حي ــز األعم ــال متي جم
ــة  ــره مدين ــال، ومق ــي لألعم ــاد العامل ــا االحت ــي مينحه ــال، والت ــال األعم يف جم

األمركيــة. هيوســن 
وقــد تســلم حممــد عبــد اهلل اجلرمــن مديــر عام مواصــات اإلمــارات، شــهادتي الفوز 

باجلائزتــن، مــن قبــل حنــان صقــر املديــر التنفيذي لدائــرة اخلدمات املؤسســية.

مــن  اخليمــة  رأس  حكومــة  متنحهــا  جائــزة  وهــي 
خــال هيئــة مناطــق رأس اخليمــة االقتصاديــة )راكــز( 
ــث  ــة، حي ــة يف رأس اخليم ــة االقتصادي ــرة التنمي ودائ
فــازت املؤسســة بهــذه اجلائــزة يف دورتهــا الرابعــة، ضمــن فئــة “أفضــل ممارســات 

اجملتمعيــة”. املســؤولية 

الفــوز  مــن  اإلمــارات  مواصــات  متكنــت 
بفئتــن ضمــن فعاليــات الــدورة العاشــرة مــن 
االجتماعيــة  للمســؤولية  العربيــة  اجلائــزة 
الشــراكات والتعــاون عــن  نالــت جائــزة املركــز األول يف فئــة  للمؤسســات، حيــث 
مشــروع حتويــل املركبــات للعمــل بالغــاز الطبيعــي، وجائــزة الوصيــف األول يف 
فئــة القطــاع العــام احلكومــي تثمينــً جلهــود املؤسســة ومــا تقدمــه مــن إجنــازات 
متميــزة ومبتكــرة يف جمــال املســؤولية اجملتمعيــة واالســتدامة علــى الصعيديــن 

احمللــي والعربــي، ويأتــي هــذا الفــوز باجلائــزة للمــرة الرابعــة علــى التــوايل.

يف  اإلبــداع  فئــة  جائــزة  اإلمــارات  مواصــات  نالــت 
جمــال العمــل التطوعــي واإلنســاين، ضمــن فعاليــات 
ــارات”،  ــكار اإلم ــزة “أف ــر وجائ ــة ملؤمت ــدورة السادس ال
و“رحلــة  زميــل”  “مســاندة  برناجمــي  عــن  وذلــك 

موظفيهــا. لصالــح  املؤسســة  تنظمهمــا  اللذيــن  للموظفــن”  العمــرة 

جائزة أفكار اإلمارات

اجلائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات

)The BIZZ( جائزة التميز يف األعمال

عالمة غرفة دبي للمسؤولية االجتماعية

جائزة النسر الذهبيجائزة راكز لتميز األعمال 2017
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أداء مالي
يلبي التطلعات

قيمة ا�يراداتمليون درهم2,558

أصول المؤسسة

قيمة السيولة المالية مليون درهم 445

مليون درهم3,424

قيمة ا�رباح مليون درهم244.2

2017 قطعــت املؤسســة علــى نفســها عهــدًا بــأن  مــع بدايــة العــام 
ســيما  ال  واإلجنــازات  النتائــج  مســتوى  علــى  مميــزًا  عامــً  جتعلــه 
اإليــرادات ومعــدالت النمــو، واختــارت شــعار “التفــوق” ليكــون عنوانــً 
ألدائهــا خــال هــذا العــام االســتثنائي الــذي يأتــي بعــد “عــام التحــدي” 
داعيــًة إىل حشــد املــوارد البشــرية واملاليــة لتحقيــق املســتهدفات 
التشــغيلية واملاليــة، وبلــوغ مــا تصبــو إليــه علــى صعيــد خططهــا 

االســراتيجية.
وســرعان مــا مــرت األيــام والشــهور، حتــى وصلنــا إىل احملطــة األهــم أال 
وهــي حصــاد النتائــج، والتــي جــاءت علــى قــدر اجلهــود املبذولــة مــن 
جهــة والتطلعــات املرجــوة مــن جهــة ثانيــة، إذ بينــت النتائــج املاليــة أن 
ــرادات إجماليــة بلغــت  املؤسســة متكنــت يف عــام 2017 مــن حتقيــق إي
163 مليــون درهــم  2,558 مليــون درهــم، وبزيــاد مقدارهــا نحــو  قرابــة 
 2,395 آنــذاك  2016، حيــث بلغــت اإليــرادات  مقارنــًة مــع نتائــج العــام 
مليــون درهــم، وبهــذا يكــون معــدل منــو اإليــرادات الســنوي احملقــق 

ــغ %6.8. ــد بل ــا ق ــة بأكمله ــتوى املؤسس ــى مس عل
وتفصيــًا؛ حققــت املؤسســة خــال عــام 2017 أرباحــً تعــّدت 244 مليون 
ــام 2016، أي أن  ــع ع ــة م ــم باملقارن ــون دره ــزت 62 ملي ــادة ناه ــم، بزي دره
ــً، ويف الوقــت نفســه؛ بلغــت الســيولة  األربــاح منــت مبعــدل 34% تقريب
445 مليــون درهــم، فيمــا جتــاوزت أصــول املؤسســة 3,424 مليــون درهــم، 

متــت احملافظــة علــى رأس املــال واالحتياطــات عنــد مبلــغ 600 مليــون 
درهــم، وارتفعــت نســبة العائــد علــى رأس املــال لتبلــغ %74.

املاليــة  النتائــج  يف  الافــت  النمــو  هــذا  بــأن  التأكيــد  املهــم  ومــن 
الذاتيــة  اعتمــادًا علــى إمكاناتهــا  2017 جــاء  للمؤسســة خــال عــام 
ــن  ــاعدات م ــي أو مس ــم حكوم ــى أي دع ــا عل ــن دون حصوله ــط، وم فق

أي جهــة أخــرى، وحتقــق كنتيجــة للنهــج االســتثماري املتقــدم الــذي 
تتبنــاه، والــذي أثمــر عــن مبــادراٍت اســتثمارية مدروســة ومنــوًا متوازنــً 
ومســتمرًا يف اخلدمــات، عــاوًة علــى ترشــيد اإلنفــاق واتبــاع السياســات 
الرصينــة يف هــذا الشــأن، فضــًا عــن دور رصيــد املؤسســة مــن اخلــرات 
املراكمــة، وكذلــك تركيزهــا املتزايــد علــى جوانــب اإلبــداع واالبتــكار، 

والتزامهــا التــام بقيــم احلوكمــة والشــفافية واالحرافيــة واجلــودة..
ويعــرض اجلــدول املرفــق أبــرز النتائــج املاليــة احملققــة يف عــام 2017 

مقارنــًة بالعامــن املاضيــن:
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0

3000

500

1000

1500

2000

2500

2016 2017

2,
39

5

2,
55

8

0

300

50

100

150

200

250

2016 2017

18
2.

4 24
4.

2

0

100

200

300

400

500

2016 2017

48
3

44
5

2017 2016 الوصف

3,424 3,018 إجمايل األصول )مليون درهم(

2017 2016 الوصف

600 600 رأس املال واالحتياطات )مليون درهم(

2017 2016 الوصف

%81 %61 العائد على رأس املال

0

3000

3500

500

1000

1500

2000

2500

2016 2017

3,
01

8

3,
42

4

0

100

200

300

400

500

600

2016 2017

60
0

60
0

0

100

80

60

40

20

2016 2017

%
61

%
81



61

نجاحات مراكز األعمال

تابعــت مراكــز األعمــال التابعــة للمؤسســة خــال عــام 2017 مســرة 
اإلجنــاز بالوتــرة نفســها التــي شــهدتها يف الســنوات املاضيــة، 
حيــث متكنــت مبجموعهــا مــن إبــرام 143 عقــدًا جديــدًا وجمــددًا 
بقيمــة  جديــدًا  عقــدًا   95 منهــا  اليوميــة(،  العقــود  )باســتثناء 
 32 يف  فوزهــا  علــى  عــاوًة  درهــم،  مليــون   654 تناهــز  إجماليــة 
مناقصــة تبلــغ قيمتهــا نحــو 539 مليــون درهــم، األمــر الــذي يعكــس 
علــى  بهــا  تتمتــع  التــي  العاليــة  والقــدرة  االســتثمارية  احليويــة 

واالســتقطاب. املنافســة 

والشــك أن النمــو احملقــق علــى املســتوى االســتثماري قــد انعكــس 
علــى أكــر مــن صعيــد، واســتدعى منــوًا موازيــً يف أســطول املؤسســة 
اســتحقاقات  لتلبيــة  البشــرية  ومواردهــا  التحتيــة  وبناهــا  ومرافقهــا 
التوســع والوفــاء بثقــة املتعاملــن، واحلفــاظ علــى مســتوى األداء 
عنــد احلــدود املرجــوة، فعلــى مســتوى األســطول جنــد أنــه توســع 
ــبتها  ــادة نس ــة بزي ــة متنوع ــه 24,898 مركب ــغ حجم ــث بل ــً، حي ــً ونوع كم
12.8% عمــا كان عليــه يف عــام 2016، وقــد توزعــت هــذه الزيــادة الافتــة 
ــة  ــات ثقيل ــن مركب ــطول م ــة لألس ــات التابع ــات املركب ــف فئ ــى خمتل عل
العــام  أن  بالذكــر  وجديــر  متقاربــة،  بنســب  ناريــة  ودراجــات  وخفيفــة 
املاضــي شــهد أعمــال التشــغيل التجريبــي حلافلــة مدرســية كهربائيــة 
ــً  ــارت ترحيب هــي األوىل مــن نوعهــا علــى املســتوى اإلقليمــي، وقــد أث
رســميً وإعاميــً واســعً ذلــك أنهــا تعتــر خطــوة نوعيــة تتناغــم مــع 
باعتبارهــا مؤشــر مهــم علــى  الرشــيدة  الدولــة وسياســاتها  توجهــات 
التوجهــات املســتقبلية اخلضــراء للمؤسســة، ودليــل إضــايف علــى 
أولويــة االعتبــارات البيئيــة لديهــا، عــاوًة علــى ســعيها احلثيــث للريــادة 

وتبنيهــا أحــدث التقنيــات املطبقــة عامليــً.

 القيمة اإلجمالية
)مليون درهم(

 العدد خالل
عام 2017

البيان

653.7 95 العقود اجلديدة

456.5 48 العقود اجملددة

538.5 املناقصات التي فازت فيها املؤسسة 32

2017 2016  أنواع املركبات

4,800 4,068 مركبات ثقيلة

18,250 16,539 مركبات خفيفة

1,846 1,460 دراجات نارية

2 2 معدات خاصة

24,898 22,069 اجملموع
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ــروعً  ــة 11 مش ــزت املؤسس ــد أجن ــة؛ فق ــى التحتي ــد البن ــى صعي ــا عل أم
ومرافــق  مواقعهــا  لتطويــر  املاضــي  العــام  خــال  خمتلفــً  إنشــائيً 
العمــل لديهــا يف عــدٍد مــن الفــروع ومراكــز األعمــال التابعــة لهــا، توزعــت 
بــن تشــييد املبــاين اجلديــدة وبــن أعمــال التوســعة والتطويــر ملواقــع 
تلــك  واندرجــت  درهــم،  مليــون   100 بلغــت  إجماليــة  وبقيمــة  قائمــة، 
املشــاريع يف إطــار اخلطــط التوســعية املتواصلــة للمؤسســة، والتــي 
تأتــي لارتقــاء باخلدمــات املقدمــة، وتلبيــة االحتياجــات املتناميــة 
للمتعاملــن، وتطويــر األداء وحتســن كفــاءة العمليــات التشــغيلية يف 
ــا  ــي تتبناه ــتمر الت ــر املس ــة التطوي ــع رؤي ــجامً م ــة انس ــع القائم املواق
ــز  ــر ومراك ــات الدوائ ــى متطلب ــاًء عل ــذْت بن ــث ُنّف ــارات، حي ــات اإلم مواص
املتوقعــة  النمــو  ومعــدالت  احلاليــة  االحتياجــات  بحســب  األعمــال 
االلتــزام  وتنفيذهــا  املشــاريع  تلــك  تصميــم  أثنــاء  مت  وقــد  مســتقبليً، 

بأعلــى املواصفــات الهندســية، عــاوًة علــى تطبيــق أفضــل املمارســات 
ــدف  ــتدامة به ــات االس ــراء ومتطلب ــاين اخلض ــال املب ــة يف جم العاملي
رفــع كفــاءة املبــاين واســتدامتها جتســيدًا لرؤيــة املؤسســة وتوجهاتهــا.

وشــملت املشــاريع املنفــذة توســعة وتطويــر حمطــة املصفــح 3 ومركــز 
الفحــص الفنــي املصفــح 2 يف أبوظبــي، وكذلــك حمطــة غليلــة يف 
رأس اخليمــة وحمطــة أم القيويــن، وحمطــة مزيــد يف العــن ومركــز 
أبوظبــي،  يف  الشــهامة  حمطــة  جانــب  إىل  فيهــا،  الفنــي  الفحــص 
عــاوًة علــى توســعة وتطويــر فــرع الســاحل الشــرقي يف الفجــرة، وإدارة 
فــرع املنطقــة الوســطى يف الذيــد بإمــارة الشــارقة، وفــرع مواصــات 
اإلمــارات ملنطقــة الظفــرة مبدينــة زايــد يف إمــارة أبوظبــي، وتشــييد 
القصيــدات  إيــواء يف  وإنشــاء ســاحة  بدبــي،  مبنــى جديــد يف حتــا 

الثانيــة بإمــارة رأس اخليمــة.

معدات خاصة

مركبات ثقيلةدراجات نارية

مركبات خفيفة

18,250
2017 م

عا 2016
16,539

م
عا

2
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عا 2016
2

م
عا

1,846
2017 م

عا 2016
1,460

م
عا

4,800
2017 م

عا 2016
4,068

م
عا

حافلة مدرسية

5765
2017 م

عا 2016
5522

م
عا

SCHOOL BUS

SCHOOL BUS

إجمايل عدد املركبات 24,898

المواصالت المدرسية
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واظبــت املؤسســة خــال عــام 2017 علــى أداء مهامهــا املتعلقــة بالنقــل 
املدرســي بصفتــه النشــاط األبــرز واألقــدم للمؤسســة، والــذي مــا زال يحتــل 
موقــع الصــدارة ضمــن اهتماماتهــا ومواردهــا املاديــة والبشــرية وإيراداتهــا 
أيضــً، حيــث منــت إيــرادات هــذا القطــاع  بنحــو 1.8% باملقارنــة مــع عــام 
ــل  ــن جمم ــبته 40.7% م ــا نس ــا م ــرادات لوحده ــك اإلي ــكلت تل ــد ش 2016، وق

ــرادات املؤسســة. إي
وتفصيــًا؛ تفاوتــت نتائــج مراكــز األعمــال الثاثــة التابعــة لدائــرة النقــل 
املدرســي  النقــل  خدمــات  مــن  كل  بتقــدمي  واملكلفــة  املدرســي 
والنقــل املدرســي اخلــاص إىل جانــب خدمــات املــدارس  احلكومــي 
)مــن إشــراف علــى النقــل والســامة يف احلافــات املدرســية، وخدمــات 
املقاصــف وغرهــا( مــن حيــث اإليــرادات الســنوية ومعــدالت النمــو، إذ 
جــاءت النســبة األوفــر مــن إيــرادات الدائــرة مــن مركــز النقــل املدرســي 
احلكومــي والــذي اســتقطب لوحــده 62% مــن إيــرادات الدائــرة بأكملهــا، 
وحــل بعــده مركــز خدمــات املــدارس بـــ 30.8% مــن إيــرادات الدائــرة، فيمــا 
اســتحوذ مركــز النقــل املدرســي اخلــاص علــى بقيــة اإليــرادات، أمــا فيمــا 
يتعلــق مبعــدالت النمــو يف إيــرادات املراكــز؛ فقــد تصــدر مركــز النقــل 
 %22.4 نســبته  ســنويً  منــوًا  مســجًا  املراكــز  تلــك  اخلــاص  املدرســي 
املاضــي  العــام  خــال  املركــز  أبرمهــا  جديــدًا  عقــدًا   16 بـــ  ومدعومــً 
23.3% مواصــًا بذلــك  ومبعــدل منــو ســنوي يف حجــم األعمــال بلــغ 
القفــزات النوعيــة التــي شــهدها املركــز منــذ تأسيســه، وحــّل بعــده مركــز 

النقــل املدرســي احلكومــي بنمــٍو مقــداره %3.4.

أمــا علــى صعيــد التشــغيل واإلجنــازات النوعيــة يف هــذا القطــاع؛ فقــد 
شــهد العــام املاضــي إطــاق بوابــة الدفــع اإللكــروين اخلاصــة مبركــز 
املواصــات املدرســية اخلاصــة وذلــك عــر موقعــه اإللكــروين اجلديــد 
اخملصــص لــذوي الطلبــة واإلدارات املدرســية لتســهيل خدمــات الدفــع 
اإللكــروين )وعنوانــه: http://psbc.ettscloud.com/(، وذلــك بالتعــاون مــع 
نهــج  )ETTS(، بحيــث يجســد  النقــل  شــركة اإلمــارات حللــول تكنولوجيــا 
املؤسســة وجهودهــا احلثيثــة ملواكبــة التحــول اإللكــروين، وتطبيقــات 
ــدالت  ــى مع ــق أعل ــي حتقي ــة تراع ــط مدروس ــق خط ــة وف ــة الذكي احلكوم

الكفــاءة والفاعليــة يف العمــل.
كمــا تواصــل العمــل مــع الشــركاء االســراتيجين الســيما دائــرة التعليــم 
واملعرفــة )جملــس أبوظبــي للتعليــم ســابقً( لتعزيــز مســتويات الســامة 
وتوفــر أجــود ســبل النقــل اآلمــن واالرتقــاء باخلدمــات املقدمــة، وذلــك عــر 
إطــاق املشــروع الذكــي “حافلتــي”، والــذي مّكــن أوليــاء األمــور مــن تعقــب 

رحلــة أبنائهــم الطلبــة بشــكل يومــي يف طريقهــم مــن وإىل املدرســة.
ومــن جانبــه؛ جنــح مركــز خدمــات املــدارس، يف توســيع أعماله واالســتجابة 
التامــة الحتياجــات متعامليــه، حيــث ارتفــع عــدد مشــريف ومشــرفات النقــل 
5,877 مشــرفً ومشــرفة، فيمــا وصــل عــدد العامــات يف  والســامة إىل 
مشــروع املقاصــف املدرســية إىل 954 عاملــة منهــن 840 مواطنــة، كمــا قــام 
املركــز بإبــرام عقــٍد جديــٍد مــع مــدارس اإلمــارات الوطنيــة مدتــه ســنة يجــدد 
تلقائيــً، ويتــم مبوجبــه توفــر خدمــات اإلشــراف علــى احلافــات املدرســية 

والفصــول الدراســية باملدرســة يف إمــارة أبوظبــي عــر 170 مشــرفة.

 إيرادات 2017
)مليون درهم(

 إيرادات 2016
)مليون درهم(

املركز

647.3 626.3 مركز املواصات املدرسية احلكومية 

74.3 60.7  مركز املواصات املدرسية اخلاصة 

320.4 336.8  مركز خدمات املدارس 

1,042 1,023.8 اإلجمايل
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2017 2016 التفاصيل

645 665 عدد املدارس احلكومية

69 58 عدد املدارس اخلاصة

714 723 إجمايل عدد املدارس املستفيدة

5,765 5,522 عدد احلافات املدرسية

5,641 5,336 عدد سائقي احلافات املدرسية

5,877 5,509 عدد مشريف ومشرفات احلافات املدرسية

287,372 279,354 عدد الطلبة امللتحقن باملدارس احلكومية

295,995 287,014 عدد املقاعد املتوفرة

242,805 236,637 عدد الطلبة املنقولن: حكومي + خاص

%74.40 %76 نسبة املنقولن إىل املسجلن يف القطاع احلكومي

6,889 6,608 عدد خطوط السر املنتظمة

10 10 متوسط عدد الرامج التدريبية لكل سائق

646 742 عدد جلسات التوعية املقدمة للطلبة

9,223 9,101 عدد زيارات املراقبة امليدانية للحافات

1,891 1,674 عدد زيارات التواصل مع املدارس

75,000,000 71,045,993 عدد الكيلومرات املقطوعة

خالل عام 2017 عقود مركز املواصالت املدرسية اخلاصة

16 عدد العقود اجلديدة املرمة 

9 عدد املدارس اجلديدة املتعاقد معها 
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مليون درهم إيرادات الدائرة1,042
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10
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عدد الكيلومترات المقطوعة

75,000,000
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فروع 9
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%1.8
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النقل والتأجير
ــزًا واســعً مــن حجــم أعمــال  ــرة النقــل والتأجــر حي يشــغل نشــاط دائ
املؤسســة مــن خــال تســع خدمــات يقدمهــا للمتعاملــن، إذ يســتأثر 
لوحــده بنحــو ثلثــي أســطولها مــن املركبــات، كمــا شــكلت إيراداتــه يف 
العــام املاضــي قرابــة 36.6% مــن إيــرادات املؤسســة، حيــث ناهــزت 
ــًا  ــا لـــ 825 متعام ــرة خدماته ــت الدائ ــد قدم ــم، وق ــون دره 936.4 ملي

خــال العــام املاضــي عــر إبــرام 708 عقــود جديــدة وجمــددة، تــوىل 
تنفيذهــا 7,235 موظفــً مــن الســائقن والفنيــن واإلدارين مســتعينن 

بأســطول الدائــرة الضخــم الــذي يضــم 15,568 مركبــة متنوعــة.
ومــن حيــث أداء املراكــز التابعــة للدائــرة؛ حافــظ مركــز أبوظبــي للنقــل 
والتأجــر علــى موقــع الصــدارة حمققــً إيــرادات بلغــت نحــو 325 مليون 
درهــم، وذلــك عقــب جناحــه يف إبــرام 154 عقــدًا جديــدًا وجمــددًا، تــاه 
مركــز املواصــات احلكوميــة مــع إيــرادات تقــارب 248 مليــون درهــم، 

ومــع نســبة منــو يف اإليــرادات الســنوية جتــاوزت %11.
ــرادات بلغــت قرابــة  ــً بإي أمــا مركــز اإلمــارات للنقــل والتأجــر فحــّل ثالث
ــنوية  ــه الس ــً يف إيرادات ــوًا نوعي ــك من ــً بذل ــم،  حمقق ــون دره 231 ملي

مقارنــًة بعــام 2016 بلــغ أكــر مــن 13%، إىل جانــب إبرامــه 115 عقــدًا 
جديــدًا وجمــددًا، وقــد جنــح املركــز يف نيــل تكــرمي جمموعــة طــران 
ــة  ــم للمؤسس ــهادة جن ــدمي ش ــا بتق ــال قيامه ــن خ ــك م ــارات، وذل اإلم
نظــر جــودة اخلدمــات املقدمــة مــن قبــل املركــز، وجنــاح مــوارده 
البشــرية يف حتقيــق أقصــى درجــات الســامة أثنــاء عمليــات نقــل 

اجملموعــة. موظفــي 
ثــم جــاء مركــز ســيارات اإلمــارات رابعــً مــع إيــرادات بلغــت قرابــة 110 
مليــون درهــم، حمققــً منــوًا الفتــً يف إيراداتــه الســنوية بنســبة تناهــز 

24%، فضــًا عــن جناحــه يف إبــرام 370 عقــدًا.
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2017 2016 التفاصيل املركز

324.64 334.3 اإليرادات )مليون درهم(

4,850مركز أبوظبي للنقل والتأجر 4,613 عدد احلافات واملركبات

2,228 2,200 عدد السائقن

247.87 223.2 اإليرادات )مليون درهم(

4,317مركز املواصات احلكومية 3,273 عدد احلافات واملركبات

2,017 1,872 عدد السائقن

230.75 203.6 اإليرادات )مليون درهم(

5,141مركز اإلمارات للنقل والتأجر 6,850 عدد احلافات واملركبات

1,800 2,100 عدد السائقن

110.33 89.3 اإليرادات )مليون درهم(

1,706مركز سيارات اإلمارات 918 عدد احلافات واملركبات

472 572 عدد السائقن

15.7 15.4 اإليرادات )مليون درهم(

198مركز رأس اخليمة للنقل والتأجر 179 عدد احلافات واملركبات

112 108 عدد السائقن

12.5 14.3 اإليرادات )مليون درهم(

209مركز الساحل الشرقي للنقل والتأجر 223 عدد احلافات واملركبات

70 79 عدد السائقن

مليون درهم إيرادات الدائرة936.4

ويف خطــوة نوعيــة أضيفــت ألنشــطة الدائــرة؛ مت يف أكتوبر مــن عام 2017 
إطــاق املرحلــة األوىل مــن عمليــات شــركة “أجــرة مواصــات اإلمــارات” 
ــاًء  يف إمــارة أبوظبــي )يف كل مــن مــدن أبوظبــي والظفــرة والعــن(، بن
علــى حــق االمتيــاز املمنــوح للمؤسســة مــن قبــل مركــز النقــل املتكامــل 
اإلمــارات  ملواصــات  االســراتيجية  باخلطــط  عمــًا  وذلــك  باإلمــارة، 
لتنويــع خدماتهــا املقدمــة ملتعامليهــا مــن املؤسســات واألفــراد، وبهــذا 
ــغلة  ــركات املش ــدث الش ــارات” أح ــات اإلم ــرة مواص ــركة “أج ــت ش أضح
ــطولها  ــم أس ــا زاد حج ــرعان م ــارة، وس ــركاب يف اإلم ــرة لل ــات األج خلدم
مــن 200 ســيارة أجــرة حــن إطاقهــا ليبلــغ 400 ســيارة مــع نهايــة العــام، 

وقــد متكنــت خــال أشــهر قليلــة مــن تنفيــذ قرابــة نصــف مليــون رحلــة.
ويف الوقــت نفســه؛ واصلــت شــركة أجــرة املطــار نشــاطها وتقــدمي خدماتهــا 
مــن خــال 222 مركبــة تاكســي، و320 ســائقً، حيــث قامــت بــأداء 555,797 

رحلــًة كان منهــا 575 عمليــة نقــل خاصــة ألصحــاب الهمــم وكبــار الســن.

كمــا دشــنت املؤسســة يف فرايــر مــن العــام املاضــي مكتبهــا 
اخملصــص لتأجــر املركبــات يف مطــار الشــارقة الــدويل والتابــع 
بإتاحــة  املؤسســة  توجــه  ليجســد  اإلمــارات،  ســيارات  ملركــز 
اخلدمــات لألفــراد مباشــرًة، عــاوًة علــى املؤسســات، وذلــك عــر 
تبنيــه عــددًا مــن الســبل اإللكرونيــة الذكيــة احلديثــة إىل جانــب 
القــادم إىل  التســهيل علــى املتعامــل  التقليديــة، بغيــة  الطــرق 
بأكــر مــن طريقــة وبعــدة  الســيارة  املطــار ومتكينــه مــن حجــز 
دقائــق، علمــً بــأن املكتــب هــو الثــاين مــن نوعــه الــذي افتتحتــه 
املؤسســة بعــد مكتبهــا األول الواقــع يف منطقــة مرســى دبــي 
املينــاء  ومارينــا  شــاطئ  مريديــان  “لــو  منتجــع  يف  والكائــن 
الســياحي”، ويأتــي ذلــك ضمــن خطــة تســتهدف افتتــاح عشــرة 
ــن  ــتفاد م ــد اس ــً، وق ــن حالي ــن العامل ــًة إىل املكتب ــب إضاف مكات

متعامــًا.  1,482 نحــو  خدماتــه 

عدد الرحالت
التي مت تنفيذها عدد السائقني عدد املركبات البيان خالل عام 2017

478,180 491 400 شركة “أجرة مواصات اإلمارات”

555,797 320 222 شركة "أجرة املطار"

2017

320
222
555,797

2017

491
400
478,180

عدد المركبات

عدد السائقين

عدد الرحالت
التي تم تنفيذها



استدامة األداء المالي واالستثماري في عام التفوق 2

7273

230.75
مركز ا�مارات
للنقل والتأجير

مليون درهم

20162017

6,850
2,100

5,141
1,800

12.5
مركز الساحل
الشرقي للنقل والتأجير

مليون درهم

20162017

223
79

209
70

15.7
مركز رأس الخيمة
للنقل والتأجير

مليون درهم

20162017

179
108

198
112

110.33
مركز سيارات
ا�مارات

مليون درهم

20162017

918
572

1,706
472

247.87
مركز المواصالت
الحكومية

مليون درهم

20162017

3,273
1,872

4,317
2,017

20162017

4,613
2,200

4,850
2,228

324.64
مركز  أبوظبي
للنقل والتأجير

مليون درهم

عدد الحافالتا�يرادات
والمركبات

عدد السائقين

مفتاح الرسوم
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الخدمات الفنية

مســتوى  علــى  مهمــٍة  قفــزة  حتقيــق  الفنيــة  اخلدمــات  دائــرة  اســتطاعت 
أعمالهــا وإيراداتهــا خــال عــام 2017، إذ متكنــت مــن جنــي أكــر مــن 265.5 
8.5% مقارنــة  اإليــرادات مبعــدل  مليــون درهــم، حمققــة منــوًا ســنويً يف 
بعــام 2016، بعــد أن قامــت بتأديــة خدماتهــا لـــ 414 ألــف مســتفيد، منهــا 140 
ألــف عمليــة إصــاح أجراهــا مركــز أبوظبــي للخدمــات الفنيــة، و20 ألــف عمليــة 
إصــاح نفذهــا مركــز اإلمــارات للخدمــات الفنيــة، عــاوًة علــى 237 ألــف عمليــة 

ــي. ــص الفن ــز الفح ــا مرك ــي أجراه ــص فن فح
ويف التفاصيــل؛ اســتقطب مركــز أبوظبــي للخدمــات الفنيــة مــن إيــرادات 
الدائــرة نحــو 95 مليونــً حمققــً منــوًا ســنويً يف إيراداتــه مبقــدار %18 
وذلــك عقــب جناحــه يف اســتقطاب 8 عقــود جديــدة، ومــن خــال تقــدمي 
11 حمطــة تابعــة للمؤسســة و20 حمطــة  خدماتــه للمتعاملــن عــر 
يف مواقــع عمــل املتعاملــن، أمــا مركــز اإلمــارات للخدمــات الفنيــة فقــد 
حققــت إيراداتــه منــوًا بنســبة 3.9% لتبلــغ نحــو 58.7 مليــون درهــم مقارنــة 

بـــ 56.5 مليونــً يف عــام 2016.
التــي  إيراداتــه  يف  ملموســً  تقدمــً  الفنــي  الفحــص  مركــز  حقــق  وبــدوره 
ــاد  ــز االحت ــا مرك ــبة 10.5%،  أم ــنوي بنس ــو س ــع من ــم، م ــون دره ــت 21 ملي بلغ
لتحويــل املركبــات للعمــل بالغــاز الطبيعــي فقــد تابــع أداء مهامــه بتحويــل 
1,010 مركبــات خــال عــام 2017، فضــًا عــن تقدميــه خدمــات صيانــة لـــ 2,340 

مركبــة كان قــد جــرى حتويلهــا ســابقً، فيمــا ناهــز العــدد اإلجمــايل للمركبــات 
احملولــة منــذ إطــاق املركــز 8,096 مركبــة، وقــد اســتمر االهتمــام احمللــي 
واإلقليمــي باملنجــزات االســتثمارية والبيئيــة للمركــز، وجتلــى ذلــك االهتمــام 
ــؤولية  ــة للمس ــزة العربي ــًة( يف اجلائ ــز األول )مناصف ــة باملرك ــوز املؤسس بف
االجتماعيــة للمؤسســات يف دورتهــا العاشــرة، وذلــك ضمــن فئــة الشــراكات 

والتعــاون عــن مشــروع حتويــل املركبــات للعمــل بالغــاز الطبيعــي.
ومــن جانبــه؛ واصــل مركــز الوطنيــة للمــزادات أداءه عــر تنظيــم 45 مــزادًا 
أتيحــت  112 مليــون درهــم، حيــث  تناهــز  4,848 مركبــة بقيمــة  بيعــت فيهــا 
املــزادات عــر التطبيــق اخلــاص باألجهــزة الذكيــة، وكذلــك علــى املوقــع 
اإللكــروين للمركــز، ومتكنــت تلــك الوســائط اإللكرونيــة مــن اســتقطاب أكــر 

مــن 16 ألــف متعامــل لصالــح املركــز. 
وحــدة  متكنــت  فقــد  املتخصصــة،  الفنيــة  الوحــدات  صعيــد  علــى  أمــا 
املســاعدة علــى الطريــق خــال عــام 2017 مــن مضاعفــة عــدد اخلدمــات 
التــي قدمتهــا باملقارنــة مــع عــام 2016، إذ بلــغ عــدد املركبــات املســتفيدة 
ــوًا  ــات من ــن املركب ــدة م ــطول الوح ــهد أس ــة، وش ــا 58,253 مركب ــن خدماته م

ــورًا  ــدة تط ــت الوح ــا عرف ــا، كم ــى خدماته ــد عل ــب املتزاي ــة الطل ــً لتلبي موازي
نوعيــً علــى مســتوى عملياتهــا وأدائهــا بعــد إطــاق اإلصــدار التجريبــي مــن 
ــت  ــق )Musa’da(، وحظي ــى الطري ــاعدة عل ــات املس ــي خلدم ــا الذك تطبيقه
الوحــدة لقــاء هــذا التميــز بجائــزة دبــي للنقــل املســتدام يف دورتها التاســعة 
بفئــة “الســامة للتنقــل” والتــي نظمتهــا هيئــة الطــرق واملواصــات بدبــي، 
إضافــة إىل فوزهــا بجائــزة أفضــل حملــة ابتــكار يف جمــال الســامة املروريــة 
منتــدى  فعاليــات  صاحبــت  التــي  اجلائــزة  وهــي  احلكومــي،  القطــاع  يف 
الشــرق األوســط للطــرق واجلســور لعــام 2017 والــذي نظمتــه وزارة تطويــر 

ــة. ــة التحتي البني
وعلــى غــرار مــا تقــدم؛ حققــت بقيــة الوحــدات املتخصصــة منــوًا يف حجــم 
أعمالهــا، إذ متكنــت وحــدة جتديــد اإلطــارات مــن حتقيــق منــو يف حجــم 
13,764 إطــارًا، كمــا قــام مشــروع  53% إذ جنحــت بتجديــد  أعمالهــا بنحــو 
 213,509 بـــ  مقارنــًة  مركبــة   238,719 لـــ  خدماتــه  بتقــدمي  اجلــاف  الغســيل 
مركبــة، وأكملــت وحــدة اإلمــارات لصيانــة املركبــات الفارهــة عامهــا األول 
خــال العــام املاضــي بنتائــج مبّشــرة، حيــث بلــغ عــدد املركبــات املســتفيدة 

مــن خدمــات الوحــدة 2,000 مركبــة، واســتقطبت ثقــة 1,030 متعامــًا.

مليون درهم إيرادات الدائرة265.5
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2017 2016 التفاصيل املركز

94.64 80.2 اإليرادات )مليون درهم(
مركز أبوظبي للخدمات الفنية

836 843 عدد الفنين

58.7 56.5 اإليرادات )مليون درهم(
مركز اإلمارات للخدمات الفنية

705 587 عدد الفنين

2.4 2.7 اإليرادات )مليون درهم(
وحدة رأس اخليمة للخدمات الفنية

54 52 عدد الفنين

4.3 5.7 اإليرادات )مليون درهم(
وحدة الساحل الشرقي للخدمات الفنية

85 79 عدد الفنين

21 19 اإليرادات )مليون درهم(
مركز الفحص الفني

48 45 عدد الفنين

5.2 7.9 اإليرادات )مليون درهم(
مركز االحتاد لتحويل املركبات للعمل بالغاز 

17الطبيعي 19 عدد الفنين

1,010 1,440 عدد السيارات احملولة

7.5 8.3 اإليرادات )مليون درهم(
مركز الوطنية للمزادات

4,848 4,342 عدد السيارات املباعة

13,764 9,004 عدد اإلطارات اجملددة/ إطار جمدد وحدة جتديد اإلطارات

238,719 213,509 عدد املركبات املستفيدة مشروع الغسيل اجلاف

58,253 30,369 عدد املركبات املستفيدة

102وحدة املساعدة على الطريق 67 عدد املركبات

66 61 عدد السائقن

4.2 - اإليرادات

وحدة اإلمارات لصيانة املركبات الفارهة
24 - عدد الفنين

2,000 - عدد املركبات املستفيدة

1,030 -
عدد املتعاملن الداخلين 

واخلارجين

اجملموع
2017  البيان

داخلي خارجيمبيعات مركز الوطنية للمزادات

4,848 2,599 2,249 العدد اإلجمايل للمركبات املباعة

 111,9  43   68.9 قيمة املركبات املباعة )مليون درهم(

45 مزادًا إلكرونيً عدد املزادات املنفذة خال 2017



414,000

2016

2017

213,509
238,719

2016

2017

9,004
13,764

2016 2017

94.64مركز أبوظبي للخدمات الفنية 843 836

58.7مركز ا�مارات للخدمات الفنية 587 705

وحدة الساحل الشرقي
4.3للخدمات الفنية 79 85

وحدة رأس الخيمة
2.4للخدمات الفنية 52 54

21مركز الفحص الفني 45 48

مركز االتحاد لتحويل
5.2المركبات للعمل بالغاز الطبيعي 19 17

7.5مركز الوطنية للمزادات 3 4

تجديد ا�طارات

الغسل الجاف

وحدة ا�مارات لصيانة المركبات الفارهة

عملية صيانة مختلفة
قدمتها مراكز ا�عمال الفنية

2016

2017 58,253
30,3692016

2017 102
67

عدد المركبات المستفيدة

وحدة المساعدة على الطريق

عدد المركبات لدى الوحدة

عدد الفننينإيرادات (مليون درهم) المركبا ت المستفيدة

2,0004.224
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الخدمات اللوجستية

تضــم دائــرة اخلدمــات اللوجســتية يف مواصــات اإلمــارات ثاثــة مراكــز أعمــال 
متباينــة مــن حيــث اخلدمــات واألنشــطة التــي تقدمهــا،   وقــد حققــت إيراداتها 
منــوًا ســنويً ملحوظــً خــال عــام 2017  زادت نســبته عــن 28.7%، حيــث بلغــت 
ــام  ــم لع ــون دره ــة بـــ 51.2 ملي ــم، مقارن ــون دره ــو 65.9  ملي ــرادات نح ــك اإلي تل

.2016

ــرة؛ واصــل مركــز مواصــات  ويف تفاصيــل نتائــج مراكــز األعمــال التابعــة للدائ
اإلمــارات للخدمــات اللوجســتية أداء خدماتــه يف تأجــر املركبــات والســائقن 
ــا  ــًا، فيم ــه 15 متعام ــدد متعاملي ــغ ع ــد بل ــتي، وق ــرويل واللوجس ــل الب للنق
بلغــت إيراداتــه يف العــام املاضــي قرابــة 39 مليــون درهــم، ومتكــن مــن إبــرام 
اخلليجــي  “النظــام  شــهادة  نيــل  املركــز  اســتطاع  كمــا  جديــدة،  عقــود   5
لتقييــم االســتدامة واجلــودة- SQAS Gulf” مطلــع عــام 2017، وهــي شــهادة 
 ،GPCA ــات ــات والكيماوي ــي للبروكيماوي ــاد اخلليج ــل االحت ــن قب ــدة م معتم
األمــر الــذي يعــد مبثابــة اعــراف دويل مبســتوى اخلدمــات اللوجســتية التــي 
تقدمهــا املؤسســة وحتّليهــا بأعلــى معايــر اجلــودة واالســتدامة العامليــة.

ــر  ــيارات وتأج ــف الس ــز ص ــال مرك ــهدت أعم ــها؛ ش ــرة نفس ــة الدائ ــت مظل وحت
الدراجــات الناريــة منــوًا الفتــً، حيــث متكــن مــن اســتقطاب 50 متعامــًا، عــاوًة 
علــى إبرامــه 5 عقــود جديــدة يف عــام 2017، وقــد ارتفعــت إيراداتــه إىل 18 
بلــغ حجــم  2016، فيمــا  بإيــرادات عــام  34% مقارنــة  مليــون درهــم وبنســبة 

أســطوله 1,520 مركبــًة معظمهــا مــن الدراجــات الناريــة.
أمــا املركــز الثالــث التابــع للدائــرة واألحــدث بــن مراكزهــا؛ فهــو مركــز مواصــات 
 10.5 املاضــي  العــام  يف  إيراداتــه  بلغــت  فقــد  القيــادة،  لتعليــم  اإلمــارات 
مليــون درهــم، ويضــم معهديــن تدريبيــن؛ أمــا األول فهــو مركــز مواصــات 

ــن 30  ــر م ــنة 2017 أك ــال س ــه خ ــن خدمات ــتفاد م ــذي اس ــب ال ــارات للتدري اإلم
ألــف متــدرٍب )أكــر مــن 20 ألــف ســائٍق مبعــدل 8 ســاعات تدريبيــة للســائق، ونحــو 
10 ألــف مشــرف ومشــرفة نقــل وســامة مبعــدل 5 ســاعات تدريبيــة للمتــدرب( 

وبزيــادة الفتــة عــن عــام 2016 تقــدر بـــ 43.8%، حيــث قدمــت لهــم عــدة أنــواع مــن 
خدمــات التدريــب الســيما دورات التدريــب املهنــي والتخصصــي واملتعلــق 
بعــدد  املركــز  حظــي  وقــد  املدرســي،  النقــل  عمليــات  جوانــب  مبختلــف 
ــة،  ــة والعاملي ــات احمللي ــودة والعضوي ــهادات اجل ــادات وش ــن االعتم ــر م واف
ــبا  ــوادث/ روس ــن احل ــد م ــة للح ــة الريطاني ــة امللكي ــة اجلمعي ــا عضوي ومنه
 ،)ACTVET( واعتمــاد مركــز أبوظبــي للتعليــم التقنــي واملهنــي ،)ROSPA(
وجملــس أبوظبــي للجــودة واملطابقــة )QCC(، وهيئــة املعرفــة والتنميــة 
البشــرية )KHDA(، واعتمــاد دورات دائــرة النقــل بأبوظبــي DOT، إضافــة إىل 
تقدميــه دورات إســعافات أوليــة معتمــدة مــن Highfield، وتلبيتــه متطلبــات 

.ISO 18001و ،ISO 9001و ،ISO 10015 شــهادات اجلــودة )اآليــزو(: 
 أمــا الثــاين فهــو معهــد مواصــات اإلمــارات للســياقة الــذي جــرى تدشــينه 
يف نوفمــر مــن عــام 2016 ويقــدم خدمــات التدريــب جلميــع األفــراد الراغبــن 
يف احلصــول علــى رخصــة القيــادة، وتتوفــر لديــه 51 مركبــة تدريــب مــن فئــات 
خفيفــة وثقيلــة، حيــث اســتطاع املعهــد تنظيــم 7 برامــج تدريبيــة طــوال العــام 

املاضــي، ومتكــن 1,214 متدربــً مــن طلبتــه مــن نيــل رخصــة القيــادة.

2017 2016
مركز مواصالت اإلمارات

للخدمات اللوجستية

244 مركبة 
ومقطورة  351 مركبة  عدد املركبات )الشاحنات والصهاريج(

130 195 عدد السائقن

38.5 37.8 اإليرادات )مليون درهم(
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2017 2016
مركز صف السيارات

وتأجري الدراجات النارية

1,520 1,594 عدد املركبات

50 64 عدد السيارات الكهربائية

1,470 1,520 عدد الدراجات النارية

350 319 عدد السائقن

18 13.4 اإليرادات )مليون درهم(

2017 2016
 بيانات مركز

مواصالت اإلمارات للتدريب

30,333 21,099 العدد اإلجمايل للمتدربن

20,643 11,974 املتدربون من السائقن

9,690 9,079
املتدربون من مشريف ومشرفات 

النقل والسامة

66 46 املتدربون من خارج املؤسسة

36 44
عدد الرامج التدريبية التي مت 

تنظيمها

175,840 68,107
عدد الساعات التدريبية التي مت 

تقدميها

27 35 عدد مواقع التدريب التابعة للمركز

2017
جرى تدشني املعهد 

يف نوفمرب 2016
بيانات معهد

مواصالت اإلمارات للسياقة

1,214 132 إجمايل احلاصلن على رخص 
قيادة

7 3 عدد الرامج التدريبية التي مت 
تنظيمها

87,800 2,906 عدد الساعات التدريبية التي مت 
تقدميها

51 38 عدد مركبات التدريب مبختلف 
أنواعها
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الفئات المعنية..
عالقات أكثر ثراء

تفخــر مواصــات اإلمــارات بأنهــا متكنــت علــى امتــداد مســرتها مــن بنــاء 
ــع  ــف واس ــع طي ــة م ــراكات اخملتلف ــات والش ــن العاق ــعة م ــبكة واس ش
وتنــوع  خدماتهــا  طبيعــة  ذلــك  يف  ســاعدها  املعنيــة،  الفئــات  مــن 
اختصاصاتهــا، فضــًا عــن رؤيتهــا الناضجــة كمؤسســة وطنيــة مســؤولة 
التــي تشــهدها  التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة  رديفــة ملشــاريع 
الدولــة، وهــي تعتــر أن صاتهــا مــع تلــك الفئــات تشــكل أحــد أهــم 
مكاســبها، حيــث حتــرص علــى احلفــاظ عليهــا وتنميتهــا باســتمرار وفــق 
رؤيــة اســراتيجية متكنهــا مــن حتقيــق أهدافهــا مبزيــد مــن الفعاليــة 

ــية: ــات رئيس ــاين فئ ــمل ثم ــك لتش ــا تل ــد صاته ــاءة، ومتت والكف
- املتعاملون.

- املوردون.

- املوظفون.
- الشركاء االسراتيجيون.

- اجلهات احلكومية االحتادية واحمللية )التشريعية والرقابية(.
- اجلهات اإلقليمية والعاملية.

- املنافسون.
- اجملتمع احمللي والبيئة.

طبيعــة  بحســب  الفئــات  تلــك  مــن  فئــة  كل  توقعــات  وتتفــاوت 
العاقــة التــي جتمعهــا مــع املؤسســة، حيــث تقــوم فــرق العمــل 
املســؤولة بعمليــات دراســة ورصــد دقيقــن مســتعينة بالســبل 
املنهجيــة والعلميــة الرصينــة للوقــوف علــى تلــك التوقعــات ثــم 

العمــل علــى تلبيتهــا.

التوقعات الفئة املعنية

التميز واجلودة واالحرافية يف املنتجات واخلدمات وحتقيق أعلى املستويات يف رضا املتعاملن وإسعادهم. املتعاملون

األمانة والنزاهة يف عاقات العمل، وتطوير اإلجراءات، وحتقيق املنفعة التجارية املشركة واملتبادلة. املوردون

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

زيادة األرباح إىل أقصى حد ممكن، وتنمية األعمال بشكل عام وتطوير بيئتها، وأداؤها بشكل مسؤول، وتبادل اخلرات 
وأفضل املمارسات. الشركاء

االلتزام والرقابة والتعاون املتبادل، واالرتقاء مبعاير العمل وضوابط تأدية اخلدمات لصالح اجملتمع. اجلهات احلكومية االحتادية 
واحمللية  )التشريعية والرقابية(

مشاركة اخلرات وتبني وتبادل أفضل املمارسات واملعاير العاملية. اجلهات اإلقليمية والعاملية

االلتزام بالقيم واألخاقيات املهنية، والبيئة التنافسية العادلة، وتوحيد اجلهود يف سبيل التنمية امُلستدامة 
لصناعة املواصات واخلدمات املتكاملة. املنافسون

االنسجام مع اجملتمع، وترسيخ ثقافته وهويته الوطنية، ووتعزيز الروح التطوعية ودعم الرفاهية العامة وحماية 
البيئة. اجملتمع احمللي والبيئة
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وقــد طــورت املؤسســة أدوات وســبل تواصــل نوعيــة وثريــة، تضمــن حتقيــق 
االســتجابة التامــة لتوقعــات كل فئــة علــى حــدة علــى الوجــه األمثــل.

آليات وقنوات التواصل الفئة املعنية

املشاركة اليومية غر الرسمية.
مراكز االتصال لتقدمي املقرحات واملاحظات.

دراسات استقصاء مستويات الرضا وسعادة املتعاملن.
االجتماعات وورش العمل واملؤمترات والفعاليات.

املؤمترات واملعارض.
املوقع اإللكروين للمؤسسة وأدوات ومواقع التواصل االجتماعي ومؤشر قياس السعادة.

نظام البوابة اإللكرونية )حكومتي(.
نظام غرفة عمليات أبوظبي.

املنشورات واألخبار ال سيما اجمللة الدورية للمؤسسة، ونشرتها اإللكرونية الشهرية.

املتعاملون

تقييم املوردين.
املؤمترات واملعارض واملهام واالجتماعات الرسمية.

مذكرات التفاهم والرعايات اجملتمعية.
التدريب على اجلودة والصحة والسامة.

العقود والعطاءات واملشريات.
املنشورات واألخبار ال سيما اجمللة الدورية للمؤسسة، ونشرتها اإللكرونية الشهرية.

املوردون

دراسات استقصاء مستويات الرضا.
االجتماعات الشخصية.

منتديات النقاش اإلدارية.
ورش العمل وبرامج التدريب.

نظم وقنوات االقراحات والشكاوى وتقدمي التظلمات.
التقييم السنوي لألداء.

الفعاليات اخملططة )حملة شهر السامة والصحة املهنية، اللقاءات الدورية مع املوظفن اجلدد، خمتر 
اإلبداع(.

اللقاءات الرفيهية والثقافية.
جائزة مواصات اإلمارات للريادة.

املنشورات واألخبار ال سيما اجمللة الدورية للمؤسسة، ونشرتها اإللكرونية الشهرية.

املوظفون

اللقاءات وزيارات املقارنة املرجعية اإلقليمية والدولية.
لقاء الشركاء السنوي.

مبادرات وعمليات التطوير املؤسسي.
تبادل البيانات واملعلومات.

املنشورات واألخبار ال سيما اجمللة الدورية للمؤسسة، ونشرتها اإللكرونية الشهرية.

الشركاء

آليات وقنوات التواصل الفئة املعنية

القوانن والسياسات والتشريعات.
االجتماعات واملؤمترات.

مذكرات التفاهم.
االلتزام باملعاير.

اجلهات احلكومية االحتادية 
واحمللية  )التشريعية 

والرقابية(

الندوات واالجتماعات.
املؤمترات واملعارض والفعاليات الدولية وتبادل أفضل املمارسات.

الرعايات اجملتمعية والتسويقية.
مذكرات التفاهم. 
املعاير الدولية.

اجلهات اإلقليمية والعاملية

املنتديات الصناعية والتجارية.
ورش العمل واالجتماعات.

التقارير والدوريات.
املؤمترات واملعارض.

املنافسون

املوقع اإللكروين للمؤسسة وأدوات وحسابات التواصل االجتماعي.
األنشطة التطوعية.

اخلدمات اجملانية ودعم األعمال.
حمات التوعية وعمليات التدوير.
الفعاليات االجتماعية والثقافية.

الرامج اخلرية.
املعارض التخصصية.

املقارنات املرجعية.
املنشورات واألخبار ال سيما اجمللة الدورية للمؤسسة، ونشرتها اإللكرونية الشهرية.

اجملتمع احمللي والبيئة

(G
4-

24
, G

4-
25

, G
4-

26
 &

 G
4-

27
)



90

الفئات المعنية.. عالقات أكثر ثراء 3

أهداف مشرتكة
لــدى مواصــات اإلمــارات رؤيــة راســخة تقضــي بإيــاء أهميــة قصــوى 
مــع  كبــرة  بصــورة  تلتقــي  التــي  واألولويــات  االعتبــارات  مــن  لعــدد 
اهتمامــات وأولويــات فئــات املتعاملــن، وكثــرًا مــا تتطابــق معهــا، بحيــث 

أما عن نطاق وحدود تلك اجلوانب واألولويات فمبينة يف اجلدول املرفق.

مستوى األهمية االسرتاتيجية ملواصالت اإلمارات
البيان

منخفض متوسط مرتفع مرتفع جدًا

أمن وسامة النقل مرتفع جدًا

مستوى األهمية
للفئات املعنية

التميز والريادة يف 
اخلدمات والعمليات 

التشغيلية

دعم التوجهات 
احلكومية وااللتزام بها مرتفع

االستدامة البيئية 
واملسؤولية 
اجملتمعية

االستثمار وتعزيز املركز 
املايل للمؤسسة متوسط

تطوير األنظمة اإلدارية 
ملواكبة النمو يف حجم 

األعمال
البصمة منخفض

النطاق واحلدود األهمية النسبية

مواصات اإلمارات )جميع الفروع ومراكز ووحدات األعمال(، والفئات املعنية كافة 
من املتعاملن، واملوردين، والشركاء االسراتيجين، واملوظفن، وجميع املنقولن 

ومستخدمي الطريق.
سامة وأمن النقل.

مواصات اإلمارات )جميع املواقع(، واملوردون، والشركاء احلكوميون. دعم التوجهات احلكومية وااللتزام بها.

مواصات اإلمارات )جميع املواقع(. التميز والريادة يف اخلدمات والعمليات التشغيلية.

مواصات اإلمارات )جميع املواقع(. االستثمار وتعزيز املركز املايل للمؤسسة.

مواصات اإلمارات )جميع املواقع(، وجميع الفئات املعنية. االستدامة البيئية واملسؤولية االجتماعية.

مواصات اإلمارات )جميع املواقع(. تطوير األنظمة اإلدارية ملواكبة النمو يف حجم األعمال.

تتشــاطر املؤسســة مــع الفئــات املعنيــة األولويــات نفســها.
وقــد واصلــت املؤسســة أســوًة بالســنوات الســابقة القيام بدراســة وحتديد 
األولويــات وترتيبهــا ضمــن مصفوفــة األهميــة النســبية ســواء بالنســبة لهــا 

أو بالنســبة للفئــات املعنيــة، والتــي كانــت علــى النحــو املرفــق.

تعزيز العناية بالمتعاملين
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اإلمــارات  مواصــات  عاهــدت  املؤسســية؛  لقيمهــا  حتديــث  آخــر  يف 
متعامليهــا علــى تركيــز جهودهــا واســتثمار مواردهــا يف توفــر العنايــة 
لهــم واالســتجابة خلصوصيــة احتياجاتهــم وتوقعاتهــم، والعمــل علــى 
راحتهــم، وكســب والئهــم ومســاندتهم لرســالتها وأهدافهــا، وقــد بذلــت 
مــا بوســعها خــال عــام 2017 لتحقيــق مــا وعــدت بــه، حيــث تصــدرت 
نتائــج  أثمــر  الــذي  األمــر  أولوياتهــا،  وراحتهــم  املتعاملــن  ســعادة 
زيــادة كبــرة يف معظــم  ممتــازة، حيــث شــهدت أعــداد املتعاملــن 
الفئــات، إذ ارتفــع اجملمــوع الكلــي للمتعاملــن إىل 3,773 متعامــًا 
 1,279 مقدارهــا  ســنوية  بزيــادة  أي   ،2016 عــام  يف   2,494 بـــ  مقارنــًة 
متعامــًا وبنســبة تزيــد عــن 51%، األمــر الــذي يعتــر املكســب األهــم مــن 

بــن املكاســب التــي حققتهــا مواصــات اإلمــارات يف عــام 2017.
ويف التفاصيــل، تركــزت الزيــادة الكــرى يف أعــداد املتعاملــن ضمــن 
اســتقطاب  لوحدهــا  شــهدت  والتــي  األساســين،  املتعاملــن  فئــة 
ثــم  األفــراد  املتعاملــن  فئــة  تلتهــا  جديــدًا،  أساســيًا  متعامــًا   924

االســراتيجين،  املتعاملــن  فئــة  ثــم  الرئيســين،  املتعاملــن  فئــة 
فاملســتفيدون مــن اخلدمــة، وأخــرًا املتعاملــون الفرعيــون، وال شــك أن 
تلــك الزيــادات الافتــة قــد حتققت بفعــل التوجــه الثابت للمؤسســة نحو 
ــادرات  ــن املب ــة م ــة مدروس ــن حزم ــًا ع ــا فض ــات وتكامله ــع اخلدم تنوي
والسياســات واإلجــراءات وبرامــج العنايــة باملتعاملــن التــي اســتهدفت 

ــتمر  ــن املس ــات التحس ــى منهجي ــاوًة عل ــم، ع ــل رضاه ــعادهم وني إس
اســراتيجيًا  مدخــًا  شــكلت  والتــي  املقدمــة،  اخلدمــات  ملســتوى 

ــز. ــن التمي ــد م ــو املزي ــات نح ــاء باخلدم لارتق

2017 2016 الفئة

62 73 الشركاء االسراتيجيون

212 176 املتعاملون االسراتيجيون

362 239 املتعاملون الرئيسيون

1,229 305 املتعاملون األساسيون

1,293 1,134 املتعاملون من األفراد

107 90 املتعاملون الفرعيون

508 477 املستفيدون من اخلدمة

3,773 2,494 اجملموع الكلي

وبّينــت اســتطاعات الــرأي التــي جتريهــا املؤسســة بصفــة دوريــة للوقــوف علــى 
آراء املتعاملــن ورصــد فــرص التحســن والتطويــر وتــايف الســلبيات؛ والتــي 
أن  الســري(  23  للمتســوق  )مــن ضمنهــا   2017 اســتطاعًا يف عــام    86 بلغــت 
رضــا املتعاملــن لكافــة الفئــات قــد شــهد ارتفاعــًا ملحوظــًا مقارنــة بالســنة 
املاضيــة، حيــث بلــغ 86.8% مقارنــًة بـــ 80.1% يف عــام 2016، وشــهدت معــدالت 
رضــا املتعاملــن مــن الشــركاء االســراتيجين والفرعيــن ارتفاعــًا كبــرًا مبقــدار 
4.4% مقارنــة بعــام 2016، حيــث بلغــت 87.4%، فيمــا بلغــت نســبة الســعادة لــدى 
املتعاملــن 85.6% وأبــدى 97% منهــم والءهــم للمؤسســة، كمــا أعــرب 93% مــن 

ــة(. ــة تام ــدوا ثق ــارات )73% أب ــات اإلم ــم مبواص ــن ثقته ــن ع املتعامل
وجــاءت تلــك النتائــج املرضيــة نتيجــة تبنــي حزمــة مــن السياســات واملنهجيــات 
ــد  ــى الصع ــة عل ــج املنظم ــادرات والرام ــن املب ــدد م ــق الع ــراءات وتطبي واإلج
كافــة طــوال عــام 2017، حرصــت مــن خالهــا املؤسســة علــى ترســيخ العاقــة مع 
املتعاملــن، واالرتقــاء مبعــدالت رضاهــم وســعادتهم، الســيما متابعــة االلتــزام 
بـــسياسة العنايــة باملتعاملــن و“ميثــاق خدمــة املتعاملــن”، كمــا حــرص قســم 

إســعاد املتعاملــن علــى تنفيــذ 15 مبــادرة لتحقيــق أهدافــه، شــملت اآلتــي:
1 - حتقيــق متطلبــات شــهادة املواصفــات العامليــة اخلاصــة بقســم إســعاد 

.ISO 10001, ISO 10002, ISO 10004املتعاملــن
2 - حتديث ميثاق ومنهجية التعامل مع ماحظات واقراحات املتعاملن.

3 - اســتحداث ميثــاق معادلــة إســعاد املتعاملــن ونشــر املعادلــة علــى كافــة 
مرافــق املؤسســة.

4 - حتديــث قائمــة منســقي العنايــة باملتعاملــن يف كافــة الدوائــر املعنيــة 

مــع البــدالء.

5 - إعــداد ورش وبرامــج تدريبيــة ملنســقي العنايــة باملتعاملــن، الســيما حــول 
آليــة التعامــل مــع ماحظــات املتعاملــن.

حســب  اإلغــاق  بهــدف  املعنيــة  اإلدارات  مــع  املاحظــات  نظــام  إدارة   -  6

املتعامــل. رضــا  وحتقيــق  املســتهدف 
7 - عــرض نتائــج املاحظــات الــواردة لــكل دائــرة بشــكل ربــع ســنوي، ومتابعــة أهــم 

التوصيــات عــر ورش عمــل.
إعــداد تقاريــر شــهرية، وربــع ســنوية، وســنوية، مفصلــة لــكل دائــرة حســب   -  8

الــواردة. املاحظــات 
9 - تدريــب موظفــي مركــز االتصــال بخدمــات املؤسســة اجلديــدة واحملدثــة 

وتزويديهــم بالبيانــات املطلوبــة.
املاحظــات  اســتقبال  آليــة  علــى  العمليــات  غرفــة  موظفــي  تدريــب    -  10

. بعتهــا متا و
11 -  حتديــث نظــام إدارة عاقــات املتعاملــن اخلــاص لغرفــة العمليــات بهــدف 

حتســن اإلجــراءات للنظــام.
12 -  إجــراء زيــارات ميدانيــة ملركــز االتصــال وغرفــة العمليــات بشــكل ربــع ســنوي 

بهــدف متابعــة إجــراءات العمــل وأهــم التوصيــات.
ــة  ــال وغرف ــز االتص ــن مرك ــكل م ــنوي ل ــع س ــكل رب ــري بش ــوق الس ــم املتس 13 - تقيي

العمليــات.
ــد  ــت عق ــن وتضمن ــة املتعامل ــز يف خدم ــة التمي ــر ثقاف ــادرة نش ــذ مب 14 - تنفي

ــة. ــرات التثقيفي ــع النش ــل ، وتوزي ورش عم
بخدمــة  املعنيــن  للموظفــن  توعويــة  تعليميــة  فيديوهــات  إعــداد   -  15

. ملــن ملتعا ا

24 8 4

الزيارات الفجائية الميدانية

ورش عمل

البروشورات التعريفية
في إطار نشر ثقافة التميز بين
 موظفي المراكز والفروع

أنشطة قسم إسعاد املتعاملني  خالل 2017
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إىل جانــب ذلــك؛ مت اعتمــاد أجندة عمل برامج الســعادة 
نوعيــة  مبــادرات   6 علــى  تقــوم  والتــي  واإليجابيــة، 

إلســعاد  مبــادرة   20 جانــب  )إىل  املتعاملــن  إلســعاد 
علــى  تركــز  ومبتكــرة  جديــدة  طرقــًا  تشــمل  املوظفــن( 

توفــر قيمــة مضافــة لهــم أثنــاء تلقيهــم اخلدمــات، والســعي 
ملعرفــة احتياجاتهــم واســتباقها، والتعامــل والتواصــل معهــم 

بشــكل مباشــر ومتميــز للوصــول إىل تقــدمي خدمــات رفيعــة تؤســس 
لعاقــات 7 جنــوم، انطاقــًا مــن حقيقــة أن حتقيــق ســعادة املتعاملــن 
ونيــل رضاهــم هــو املقيــاس احلقيقــي لنجــاح املؤسســات واســتدامتها.

وتضمنــت تلــك املبــادرات مبــادرة “بــّراد الســعادة” لتوفــر أرقــى خدمــات 
الضيافــة للمتعاملــن لــدى اســتقبالهم يف مراكــز إســعاد املتعاملــن، 
“افتقدنــاك”،  ومبــادرة  املتعاملــن،  مــع  للتواصــل  “هدايــا”  ومبــادرة 
ومبــادرة “شــكرًا للثقــة” وهــي مبــادرة تســتهدف التواصــل مــع املتعاملــن 
الرئيســين والذيــن يتــم جتديــد عقودهــم مــع املؤسســة، إضافــًة إىل منــح 
ميداليــة أو وســام “موظــف خدمــة املتعاملــن املتميــز واألكــر إســعاًدا 
للمتعاملــن” وفــق معايــر حمــددة مت اعتمادهــا الختبــار املوظفــن، 
وتكــرمي املســتحقن منهــم بشــكل ربــع ســنوي، إضافــة إىل توزيــع النشــرات 

ــن. ــى املتعامل ــة عل ــعادة واإليجابي ــة بالس ــات املرتبط واملطوي

ويف ســياق حتقيــق أهــداف تلــك املبــادرات؛ حرصت املؤسســة علــى تعزيز 
التواصــل مــع املتعاملــن عــر القنــوات اخملتلفــة املكرســة لهــذه الغايــة 
 ،info@et.ae الســيما الرقــم اجملــاين 8006006، وعنــوان الريــد اإللكــروين
وســعت إىل االســتجابة التامــة لاســتعامات واالتصــاالت ورســائل الريــد 
اإللكــروين الــواردة مــن قبلهــم مــن خــال الــرد علــى استفســاراتهم وتقــدمي 
وضمــن  املعنيــة،  األقســام  مــع  بالتنســيق  واملتابعــة  األويل  الدعــم 
ــة  ــل االجتماعي ــوات التواص ــى قن ــاوًة عل ــتهدفة، ع ــة املس ــدد الزمني امل
والتقليديــة التــي شــكلت رديفــًا إضافيــًا لتلــك اجلهــود، وســمحت للمزيــد 

مــن املتعاملــن بالتواصــل الفعــال مــع املؤسســة.

عدد االستعالمات 
المجاب عنها

عدد االتصاالت التي تم تلقيها 
من قبل مركز االتصال

عدد االستعالمات
التي تم حلها

عدد االتصاالت
اجملاب عنها

معدل عدد األيام
لحل االستعالمات

إجمايل عدد املالحظات 
للمكاملات اجملابة

معدل عدد األيام المستهدف 
لحل االستعالمات

النسبة احملققة لسرعة الرد على 
هذه املكاملات خالل 3 رنات 

34,097 38,672

34,097 37,186

يوما عمل 1,354

يوما عمل %92

عدد رسائل الربيد اإللكرتوين 
التي مت تلقيها

8,997
عدد رسائل الربيد اإللكرتوين 

التي متت االستجابة لها

8,521
عدد املعامالت/ طلبات 

اخلدمة الواردة عرب الربيد 
اإللكرتوين والتي مت تنفيذها

8,521

ــن،  ــات املتعامل ــي ماحظ ــوات تلق ــرز قن ــال أب ــز االتص ــكل مرك ــد ش وق
حيــث اســتأثر لوحــده علــى 57% منهــا، فيمــا تلقــت غرفــة العمليــات 
إلمــارة  املدرســي  بالنقــل  املتعلقــة  املاحظــات  عــن  )املســؤولة 
املاحظــات  نســبة  وبلغــت  املاحظــات،  تلــك  مــن   %43 أبوظبــي( 
 37,186 أصــل  مــن   1,354 بلغــت  حيــث   ،%3 اجملابــة  للمكاملــات 
مكاملــة جمابــة، وبلــغ عــدد املاحظــات الصحيحــة 379 ماحظــة، 
ــن  ــداره 18% ع ــاض مق ــات، وبانخف ــايل املاحظ ــبة 28% إلجم أي بنس
رضــا  معــدل  أمــا   ،2016 عــام  الــواردة  الصحيحــة  املاحظــات  عــدد 
املتعاملــن عــن مســتوى احللــول املقدمــة فبلــغ 96% مقارنــة بـــ %89 

.2016 عــام 
وتأكيــدًا علــى عــزم املؤسســة علــى إســعاد املتعاملــن؛ فقــد واصلــت 
جهودهــا يف تأهيــل كوادرهــا البشــرية )الســيما موظفــي اخلطــوط 
ــتجابة  ــل االس ــن أج ــة م ــات الازم ــدرات واإلمكان ــابهم الق األوىل( إلكس

املثلــى للتعامــل مــع احتياجــات املتعاملــن املتنوعــة، حيــث مت يف 
ــة: ــة والتحفيزي ــج التدريبي ــن الرام ــدد م ــذ ع ــام 2017 تنفي ع

1 - دورة رئيــس مدققــن ملواصفــة نظــام إدارة اجلــودة وفــق التحديــث 

.ISO 9001:2015 األخــر
2 - منتدى الواحة للسعادة.

3 - تكــرمي املوظــف املتميــز ضمــن مبــادرة الســعادة )حيــث مت تكــرمي 
ثاثــة موظفــن(.

4 - برنامج قيادات املستقبل.
ــن  ــا املتعامل ــة رض ــج دراس ــت نتائ ــزة؛ بين ــود املرك ــك اجله ــة لتل ونتيج
2017 قياســًا إىل  حصــول ارتفــاٍع كبــٍر يف معــدل الرضــا خــال عــام 
ســعادة  مؤشــر  أمــا   ،%86.8 إىل   %80.1 مــن  ارتفــع  حيــث   ،2016 عــام 

.%85.6 بلــغ  فقــد  املتعاملــن 

2017 التفاصيل

%86.8 نتائج دراسة رضا املتعاملن

%85.6 مؤشر سعادة المتعاملينمؤشر سعادة املتعاملن نتائج دراسة رضا المتعاملين

2017
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2017 2016 التفاصيل

1,355 1,431 إجمايل عدد املاحظات التي مت تلقيها.

976 971 إجمايل عدد املاحظات غر الصحيحة التي مت تلقيها.

379 460 عدد املاحظات الصحيحة التي مت تلقيها.

1,260 1,431 عدد املاحظات التي متت معاجلتها وحلها.

2.04 2.5 معدل عدد األيام ملعاجلة املاحظات.
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أولوية للمستفيدين من خدمات النقل املدرسي
يحظــى اجملتمــع املدرســي )مــن طلبــة وذويهــم وإدارات مدرســية 
ومتعاملــن رئيســين( بأهميــة خاصــة بالنســبة ملواصــات اإلمــارات 
املســتوى  علــى  اهتمــام  مــن  القطــاع  هــذا  بــه  يتمتــع  ملــا  بالنظــر 
ــور،  ــن اجلمه ــرة م ــداد كب ــر بأع ــكل مباش ــه بش ــام، واتصال ــي الع الوطن
عــاوًة علــى حجــم األعمــال الكبــر الــذي ميثلــه وضخامــة املــوارد 
اخملصصــة لــه قياســًا إىل بقيــة خدمــات املؤسســة بصفــة عامــة، 
لذلــك تطبــق املؤسســة منــذ ســنوات عديــدة، برامــج وإجــراءات حصريــة 
بهــذا اجملتمــع بهــدف رصــد رضــا املســتفيدين وتعزيــز التواصــل معهــم، 
واإلنصــات آلرائهــم وماحظاتهــم، ويف هــذا الســياق؛ قامــت املؤسســة 
املــدارس  إدارات  مــع  تواصــل  زيــارة   1,891 بإجــراء   2017 عــام  يف 

احلكوميــة، فيمــا نفــذت 9,223 زيــارة رقابــة ميدانيــة للحافــات.

2017 البيان

%86  الرضا العام.

%89 نسبة رضا إدارات املدارس.

%79 نسبة رضا الطلبة وأولياء األمور.

%86 نسبة رضا املتعاملن االسراتيجين.

زيارة تواصل مع إدارات 1,891
املدارس احلكومية

عالقات أوسع مع املوردين
يشــكل املــوردون جــزءًا مهمــًا مــن منظومــة عمــل مواصــات اإلمــارات، 
لــذا حرصــت علــى أن تتســم عاقتهــا معهــم بالثقــة املتبادلــة، والتــوازن 
ــتمرارية  ــان االس ــًا ضم ــا، وتالي ــن وأهدافهم ــح الطرف ــق مصال يف حتقي
واالرتقــاء، كمــا ســعت إىل إرســاء معايــر دقيقــة تضبــط العاقــة حتــت 
مظلــة الشــفافية والعدالــة، وترجمــت ذلــك مــن خــال حــث املورديــن 
علــى تبنــي سياســات وإجــراءات تتصــف باملســؤولية والعمــل املشــرك 
ــه  ــن”، وقبل ــل املوردي ــا “دلي ــيما إصداره ــام، الس ــح الع ــل الصال ــن أج م
“ميثــاق األخاقيــات والســلوك ملــوردي مواصــات اإلمــارات”، فضــًا عــن 
إلزامهــم بعــدٍد مــن الضوابــط والشــروط التــي تكفــل انضبــاط عمليــات 

التوريــد وانســجامها مــع قيــم املؤسســة يف الشــفافية واحلوكمــة.
الــذي حققتــه املؤسســة  الكمــي والنوعــي  التوســع  وقــد اســتدعى 

املؤسســة  مشــريات  حجــم  يف  مقابــًا  توســعًا   2017 عــام  خــال 
وأعــداد مورديهــا مقارنــًة بعــام 2016، حيــث زادت مشــرياتها مبقــدار 
283 مليــون درهــم عمــا كانــت عليــه، فبلغــت 923 مليونــًا، ومبعــدل زيــادة 

ســنوية يعــادل أكــر مــن 44%، وباملثــل ارتفــع عــدد مورديهــا إىل 840 
مــوّردًا عــام 2017 مــن 586 مــوّردًا عــام 2016، وبزيــادة قدرهــا 254 مــوّردًا، 

ــن %43. ــر م ــبته أك ــا نس أي م
وتفصيــًا؛ تركــزت الزيــادة يف أعــداد املوّرديــن يف اجلهــات املــوردة 
احملليــة، وكذلــك احلــال بالنســبة لقيمــة املشــريات، مــا يشــكل دليــًا 
التــي تســمح بدعــم  الفــرص  لكافــة  انتهــاز املؤسســة  واضحــًا علــى 
االقتصــاد الوطنــي وتشــجيع املشــاريع والصناعــات احملليــة، ال ســيما 

املشــاريع الناشــئة.

2017 2016
قيمة املشرتياتبيانات املوردين واملشرتيات

(مليون درهم)  عدد املوّردين قيمة املشرتيات
(مليون درهم)  عدد املوّردين

915.5 830 637 573 اجلهات املوردة احمللية

7.5 10 3 13 اجلهات املوردة اخلارجية

923 840 640 586 اجملموع

2017 2016 التفاصيل

%88 %88.7 نتائج دراسة رضا املوردين

%87.6 %87.7 مؤشر سعادة املوردين

%70.91 %66.9 رضا مراكز األعمال عن أداء املوّردين
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شراكات اسرتاتيجية وطيدة
تــدرك مواصــات اإلمــارات أن حتقيــق أهدافهــا منــوط بدرجــة كبــرة 
الفاعلــة يف  الشــراكات مــع اجلهــات اخملتلفــة  بنــاء  بقدرتهــا علــى 
اجملتمــع واالقتصــاد وبيئــة العمــل عمومــًا ســواء اجلهــات احلكوميــة 
أو اخلاصــة أو غرهــا مــن املنظمــات واجلمعيــات احملليــة والدوليــة، 
لــذا فإنهــا حرصــت ومنــذ نشــأتها علــى توطيــد تلــك الشــراكات وتوســيع 
آفاقهــا نحــو خمتلــف أشــكال التعــاون، وتوظيفهــا لتحقيــق األهــداف 
والتكامــل  التنســيق  وتعزيــز  للمؤسســة،  واجملتمعيــة  االســتثمارية 
بــن الشــركاء، واإلســهام الفّعــال يف مســرة التنميــة امليمونــة التــي 

تشــهدها الدولــة.
وشــمل ذلــك الســعي جميــع املســتويات يف مواصــات اإلمــارات، كمــا 
ــويقية  ــارات التس ــم، والزي ــرات التفاه ــرام مذك ــة كإب ــكااًل خمتلف ــذ أش اتخ
التعريفيــة وزيــارات املقارنــة املعياريــة، واملشــاركة يف النــدوات وورش 
العمــل، ونشــر الثقافــة املؤسســية واملهنيــة، فضــًا عــن التطويــر ودعــم 
األداء املؤسســي، وتعزيــز املوقــع التنافســي، إذ أبرمــت املؤسســة 10 

اجتماعــًا   23 عقــد  مت  واملعــارف؛  اخلــرات  تبــادل  جمــال  ويف 
اســراتيجيًا مــع الشــركاء مــن قبــل املديــر العــام وقيــادات املؤسســة 
أيضــًا؛ أجنــزت  وفريــق العاقــات االســراتيجية، ويف هــذا اإلطــار 
بــاألداء  االرتقــاء  بهــدف  مرجعيــة،  مقارنــة  زيــارة   14 املؤسســة 

شــراكات ومذكــرات تفاهــم مــع جهــات خمتلفــة، وأطلقــت 3 مشــاريع 
مشــركة مــع الشــركاء االســراتيجين:

وتبــادل أفضــل املمارســات واخلــرات واألنظمــة املطّبقــة، كمــا 
حرصــت علــى املشــاركة يف عــدد مــن الفعاليــات واألنشــطة التــي 
واملؤمتــرات  واملنتديــات  املعــارض  الســيما  الشــركاء،  نظمهــا 

وأهمهــا: والزيــارات، 

جمال التعاون اجلهة

املشاركة يف معرض املسرعات احلكومية بالتعاون مع وزارة الطاقة ومكتب رئاسة جملس 
الوزراء، بهدف حتفيز استخدام املركبات الكهربائية يف الدولة، واملساهمة يف حتسن جودة 

الهواء من خال تبني ممارسات مستدامة بإبرام مذكرات تفاهم مع 6 جهات حكومية.
وزارة الطاقة ومكتب رئاسة جملس الوزراء

املشاركة يف فعاليات أسبوع املرور اخلليجي 2017 حتت شعار "حياتك أمانة"، والتي جتلت 
مبشاركة إدارات فروع مواصات اإلمارات يف املعارض املرورية التي تقوم بها إدارات املرور 

يف خمتلف إمارات الدولة، وتقدمي احملاضرات والرامج التوعوية ألفراد اجملتمع وطلبة 
املدارس، عاوًة على توزيع املواد التعليمية على طلبة املدارس وأولياء األمور.

وزارة الداخلية

إطاق مرحلة التشغيل التجريبي ألول حافلة مدرسية تعمل بالطاقة الكهربائية على 
املستوى اإلقليمي، والذي شكل إجنازًا جديدًا لدولة اإلمارات يرسخ صدارتها اإلقليمية يف 

جمال الطاقة املستدامة واخلضراء.
شركة سويدان النابودة التجارية

أهداف املشاركة تاريخ احلدث موقع احلدث اجلهة املنظمة املؤمتر / املعرض م

حضور مؤمتر الطاقة والتعرف على الشركات 
املزودة خلدمات الطاقة والزيوت للمحركات وفق 

املعاير الدولية األوربية بغرض تعزيز ممارسات 
االستدامة.

أكتوبر إيطاليا شركة شل للزيوت مؤمتر الطاقة للمركبات 1

االطاع على نوعية احلافات والتأكد من تلبيتها 
الشراطات ومواصفات السامة وفق التشريعات 

احمللية.

أبريل الصن شركة النابودة التجارية زيارة مصنع "كينغ لونغ" 
للحافات 2

أبريل الصن شركة النابودة التجارية زيارة مصنع "صن ون" للحافات 3

االطاع على خدمات الشركة يف جتهيز  وصناعة 
األجهزة الذكية اخلاصة مبشروع األنظمة الذكية 

للحافات املدرسية.
ديسمر الصن

شركة اإلمارات حللول 
تكنولوجيا النقل 

ETTS

زيارة الشركة املصنعة ألجهزة 
األنظمة الذكية للحافات 

املدرسية
4

التعرف على خدمات النقل املدرسي يف سلطنة 
عمان، واالطاع على أحدث التجارب واخلدمات 

يف جمال النقل املدرسي.
مايو سلطنة عمان وزارة الربية والتعليم 

العمانية معرض ومؤمتر النقل املدرسي 5

املشاركة بالتعريف بخدمات املؤسسة، وتأكيد 
تواجدها يف احملافل الدولية والعاملية.

فراير دبي مكتب رئاسة جملس 
الوزراء

القمة العاملية للحكومات 
2017

6

حضور املؤمتر ، وتقدمي ورقة عمل عن خدمات 
املؤسسة يف جمال الطاقة النظيفة، وعرض 

خدمات املؤسسة.
ديسمر أبوظبي هيئة البيئة - أبوظبي معرض ومنتدى تكنولوجيا 

املستقبل للهواء النظيف
7

االطاع على مبادرات اجلهات احلكومية يف 
جمال املركبات الكهربائية والصديقة للبيئة، وإبراز  

دور املؤسسة يف هذا اجملال.
مايو دبي وزارة الطاقة املسرعات احلكومية للمركبات 

الكهربائية
8

املشاركة يف املعرض املقام ضمن مبادرات 
فريق املسرعات احلكومية يف وزارة الربية 

والتعليم لتطوير خدمات السامة.
فراير دبي وزارة الربية والتعليم

معرض "روضتي مستقبلي" 
ضمن مبادرات فريق املسرعات 

احلكومية يف وزارة الربية 
والتعليم

9

املشاركة يف املعرض املقام من قبل بلدية دبي 
بهدف االطاع على أفضل املمارسات يف جمال 

الرامج وخدمات البيئة املستدامة إلدارة النفايات.
فراير دبي بلدية دبي معرض "املمارسات البيئية 

املستدامة بإدارة النفايات"
10

متت املشاركة بهدف الرويج خلدمات املؤسسة 
يف جمال حتويل املركبات للعمل بالغاز 

الطبيعي.
فراير دبي بلدية دبي مبادرة دوام با مركبات 11

تعريف زوار املعرض بخدمات مواصات اإلمارات 
وأنشطتها يف جمال خدمات األفراد والشركات. مايو الغربية بلدية املنطقة 

الغربية
معرض "مراحيب" باملنطقة 

الغربية 12
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الزيارات خالل عام 2017 البيان

23 زيارات فريق العاقات االسراتيجية.

7 زيارات تسويقية تعريفية.

14 زيارات املقارنة املرجعية.

1,815 زيارات فرق مراكز األعمال.

1,859 اجملموع

2017 التفاصيل

10 الشراكات ومذكرات التفاهم.

12 عدد املشاركات يف املؤمترات احمللية والدولية.
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الشراكات ومذكرات التفاهم.

عدد المشاركات في المؤتمرات المحلية والدولية.

10

12

كما شاركت املؤسسة يف أكر من 20 نشاطًا تدريبيًا مع الشركاء يف جماالت ذات اهتمام مشرك:

الصور/شعار جمال التعاون اجلهة م

 

قامت املؤسسة وبالتنسيق مع اإلدارة العامة للدفاع املدين بإجراء عملية 
تدريب على إخاء املباين يف حاالت احلريق، حيث شارك يف التدريب نحو 250 
موظفًا من العاملن يف مباين اإلدارة العامة ملواصات اإلمارات يف دبي. كما 

نظمت املؤسسة عددًا من احملاضرات للتوعية باإلسعافات األولية والسامة 
والصحة املهنية، بالتنسيق مع اإلدارة العامة للدفاع املدين ومؤسسة دبي 

لإلسعاف.

اإلدارة العامة للدفاع 
املدين - دبي

1

قامت املؤسسة ممثلة مبركز املواصات املدرسية احلكومية مبدينة العن، 
بالتعاون مع إدارة الدفاع املدين بتنفيذ عمليات إخاء وهمية يف مقرها الكائن 

مبنطقة مزيد.

اإلدارة العامة للدفاع 
املدين - العن

2

نفذت مواصات اإلمارات ممثلًة بفرعها يف العن حماضرة توعوية عن السامة 
الغذائية، وتضمنت تقدمي شرٍح حول احملافظة على سامة الغذاء و الطرق 

واملمارسات الصحية.

جهاز أبوظبي للرقابة 
الغذائية

3

نظمت مواصات اإلمارات بفرعها مبدينة العن برناجمًا تدريبيًا ملوظفي 
ومشريف فريق ساند ملواصات اإلمارات، بهدف إعداد موظفي الكوادر العاملة 

يف املؤسسة مبدينة العن، وتطوير مهاراتهم يف جمال االستجابة للطوارئ 
الناجمة عن احلوادث املرورية.

مؤسسة ساند 4

تعزيزًا ألدوارها يف جمال املسؤولية اجملتمعية؛ قامت مواصات اإلمارات، 
ومبشاركة هيئة الصحة بدبي؛ بإجراء فحوصات طبية متنوعة لعدد من 

موظفي املؤسسة، حيث بلغ عدد املشاركن )82( موظفة وموظفًا.
هيئة الصحة بدبي 5

نظمت مواصات اإلمارات بالتعاون مع )مبادرة القافلة الوردية( يومًا طبيًا 
جمانيًا للتوعية بأهمية الكشف املبكر عن سرطان الثدي، مت فيه تقدمي 

فحوصات للموظفات يف املؤسسة، حيث استفاد من املبادرة نحو )119( 
موظفة..

القافلة الوردية 6

مت تنظيم يوٍم توعويٍّ للسائقن والفنين واملوظفن حول السامة واستخدام 
معدات احلماية والوقاية من احلريق حيث بلغ عدد املشاركن 76 مشاركًا.

شركة ترا للتجارة العامة 7

نظمت املؤسسة يومًا طبيًا جمانيًا بالتزامن مع يوم املرأة العاملي، وتضمن 
تقدمي العديد من الفحوصات الطبية اخملتلفة للموظفات وبلغ عدد 

املشاركات 75 موظفة.
مبادرة اليوم الطبي للمرأة 8
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الصور/شعار جمال التعاون اجلهة م

زار وفد من مواصات اإلمارات فرع مدينة العن، مركز كامردج للخدمات الطبية 
وإعادة التأهيل، لبحث التعاون بن الطرفن، من خال تنظيم عدة دورات توعوية 

تستهدف فئتي املشرفات والسائقن.

مركز كامردج للخدمات 
الطبية وإعادة التأهيل

9

نظمت مواصات اإلمارات بالتنسيق مع بنك الدم يف دبي، حملة للترع بالدم 
من العاملن يف مواصات اإلمارات حيث شارك 40 موظفًا يف هذه احلملة.

بنك الدم - دبي 10

نظم فرع مواصات اإلمارات يف العن حملة ملوظفيها للترع بالدم، بالتعاون 
مع بنك الدم املتنقل التابع لهيئة الصحة بأبوظبي، وشارك يف احلملة نحو 

100 موظٍف وسائق ومشرف للنقل والسامة.
بنك الدم - العن 11

نظمت مواصات اإلمارات بالتعاون مع )نور دبي( يومًا لفحص النظر للسائقن 
والفنين واملوظفن يف اإلدارة العامة ملواصات اإلمارات، حيث شارك 147 

مشاركًا.
مؤسسة نور دبي 12

نظمت مواصات اإلمارات بالتنسيق مع جمموعة ناصر عبد اللطيف السركال، 
يومًا للتوعية بجاهزية وسامة اإلطارات ودورها يف السامة املرورية على 
الطرق ، كما مت تنظيم عدد من الدورات التدريبية للعاملن يف الورش الفنية 

للتدرب والتوعية على فحص إطارات املركبات ألسطول املؤسسة وذللك يف 
عدد من املواقع.

جمموعة ناصر عبد 
اللطيف السركال

13

مت تنظيم عدٍد من الدورات التدريبية والتوعوية للتعامل مع معدات احلماية 
والوقاية من احلريق، حيث شارك يف هذه الدورات 75 مشاركًا.

شركة نافكو 14

نظمت املؤسسة مع اإلدارة العامة للدفاع املدين عملية تدريب على إخاء 
املباين يف حاالت احلريق، حيث شارك يف التدريب نحو 500 سائٍق وموظٍف 

ومشرف نقل وسامة، كما مت تقدمي عدٍد من احملاضرات التوعوية باإلسعافات 
األولية والسامة والصحة املهنية.

اإلدارة العامة للدفاع 
املدين - الشارقة

15

مت التنسيق مع منطقة الشارقة الطبية لتدريب سائقي ومشريف النقل والسامة 
على إجراءات اإلسعافات األولية، والتعرف على احلاالت الطارئة يف احلافلة 
املدرسية، كما مت تدريبهم على التعامل مع الطلبة املصابن مبرض السكري، 

وغره من األمراض املزمنة الكتشاف احلالة يف حال وجود الطالب داخل 
احلافلة املدرسية.

وزارة الصحة
منطقة الشارقة الطبية

16

نظمت مواصات اإلمارات مع إدارة املرور والدوريات بشرطة الشارقة برناجمًا 
تدريبيًا للسائقن للتعريف بقوانن السر واملرور وتنبيه السائقن على بعض 

اخملالفات املرصودة من شرطة الشارقة واملتكررة أثناء نقل الطلبة لتجنبها 
والعمل بحرفية.

القيادة العامة لشرطة 
الشارقة

17

وحصــدت املؤسســة ثمــار هــذا النشــاط علــى صعيــد الشــراكات، إذ 
حظيــت بـــ 22 شــهادة تكــرمٍي وتقديــٍر مــن قبــل عــدد مــن الشــركاء الذيــن 

تلقــوا خدمــات أو رعايــات مــن املؤسســة، كمــا حققــت زيــادة يف مؤشــر 
ــركاء. ــعادة الش س

الصور/شعار جمال التعاون اجلهة م

عقدت مواصات اإلمارات مع بنك الدم مبدينة العن حملة للترع بالدم ضمن 
مبادرات "شهر السامة والصحة املهنية"، وشارك فيها موظفو فرع العن وذلك 

حرصًا على تفعيل دور املوظفن يف اخلدمة اجملتمعية ودعم املؤسسات 
األخرى يف العمل التطوعي، ونشر مفهوم السامة بن موظفي املؤسسة .

بنك الدم 18

قامت مواصات اإلمارات - فرع العن بالتعاون مع مستشفى NMC، خال 
فعالية فحص موظفي الفرع، وأجرى فريق الرنامج فحوصات شاملة ألكر من 

300 موظٍف يف مبنى إدارة الفرع مبنطقة مزيد.
NMC مستشفى 19

أطلقت مواصات اإلمارات بالتعاون مع شركة الفوعة للتمور مبادرة “7 مترات” 
املوجهة ملوظفي املؤسسة، وذلك انطاقًا من التزاماتها بتنفيذ وتطبيق 

برامج املسؤولية اجملتمعية جتاه اجملتمع واملوظفن، مبا يواكب توجهات 
احلكومة الرشيدة يف تطبيق برامج ومبادرات السعادة يف املؤسسات واجلهات 

احلكومية.
تضمنت املبادرة توزيع 7 مترات لكل موظف لتوعيتهم بأهمية وجبة الفطور 

وذلك حتقيقًا للصحة والسامة املهنية.

شركة الفوعة للتمور 20
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مؤشرسعادة الشركاء
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نهجهــا  متابعــة  علــى   2017 عــام  خــال  اإلمــارات  مواصــات  حرصــت 
املتميــز فيمــا يتعلــق بتمكــني مواردهــا البشــرية، وتعزيــز قــدرات املوظفني 
والعاملــني يف جميــع الفئــات الوظيفيــة، واتبــاع سياســة توظيــف متقدمــة 
تفــي باحتياجــات املؤسســة مــن املــوارد البشــرية احملرتفــة واملؤهلــة، 
عــاوًة علــى مواصلــًة العمــل علــى تطويــر بيئتهــا الداخليــة واالرتقــاء 
مبنــاخ العمــل مــن أجــل ضمــان رضــا موظفيهــا ووالئهــم وإســعادهم يف 

خمتلــف مواقــع العمــل.
مــن  كبــرة  جمموعــة  خــال  مــن  ذاك  املؤسســة  حــرص  جتلــى  وقــد 
ــت  ــي أطلق ــاريع الت ــادرات واملش ــن املب ــا م ــر، وغره ــرات واملعاي املؤش
لتحقيــق األهــداف املرجــوة علــى صعيــد املــوارد البشــرية، والتــي ترجمت 
ــة  ــات العام ــع السياس ــجام م ــن االنس ــًا ع ــالتها فض ــة ورس ــة املؤسس رؤي
املتبعــة علــى مســتوى الدولــة بأســرها، واالقتــداء بالتوجهــات احلكوميــة 
ذات الصلــة والتــي تضــع اإلنســان يف أولويــة االهتمامــات، وتعتــره حجــر 

ــة. ــا الدول ــي حتققه ــتدامة الت ــة املس ــازات التنموي ــاس يف اإلجن األس
وعلــى التــوازي مــع النمــو االســتثماري الــذي حققتــه مواصــات اإلمــارات 
يف عــام 2017، والنجاحــات االقتصاديــة التــي أضيفــت إىل رصيدهــا الــري 
باإلجنــازات؛ فقــد كان ال بــد مــن منــو مكافــئ يف املــوارد البشــرية علــى 
املســتويني الكمــي والنوعــي بالشــكل الــذي ســمح للمؤسســة بالتصــدي 
للتحديــات والقيــام باملهــام الســيما إجنــاز اخلطــط التشــغيلية وبلــوغ 
األهــداف االســتثمارية علــى الوجــه األمثــل، حيــث شــهدت أســرة مواصــات 

ــم 23,752  ــت تض ــث بات ــام 2016 بحي ــن ع ــز 10% ع ــً ناه ــوًا الفت ــارات من اإلم
موظفــً وموظفــة يف جميــع مواقــع العمــل لديهــا، مــا جعلهــا حتافــظ 
ــث  ــن حي ــة م ــة االحتادي ــات احلكومي ــدارة املؤسس ــا يف ص ــى موقعه عل

عــدد املــوارد البشــرية.
العــام  يف  العمــل  بيئــة  شــهدت  فقــد  النوعــي  املســتوى  علــى  أمــا 
ــى  ــني عل ــني واملتعامل ــعاد املوظف ــى إس ــود عل ــز اجله ــي تركي املاض
عــر  ومســتدام  وإيجابــي  ســعيد  حيــاة  أســلوب  وترســيخ  ســواء،  حــد 
ــاق 20  ــت إط ــي تضمن ــة والت ــعادة واإليجابي ــل الس ــدة عم ــاد أجن اعتم
ــر  ــى تطوي ــل عل ــة العم ــن مواصل ــًا ع ــني، فض ــعاد املوظف ــادرة إلس مب
األداء عــر برامــج التدريــب والتأهيــل التــي عرفــت تقدمــً الفتــً شــمل 
جميــع املوظفــني والعاملــني علــى اختــاف مواقعهــم وتخصصاتهــم، 
عــًاة علــى غــرس قيــم االبتــكار وثقافــة اإلبــداع والعطــاء والتميــز لديهــم، 
مبــا يســهم يف احلفــاظ علــى املواقــع الرياديــة التــي وصلــت إليهــا 
املؤسســة، كمــا تواصــل العمــل يف جمــال تطبيــق أفضــل املمارســات 
املهنيــة وتطويــر أنظمــة العمــل ومواثيقــه مبــا يواكــب أحــدث األنظمــة 
والقوانــني املعمــول بهــا حمليــً ودوليــً، عــاوًة علــى تلبيــة اســتحقاقات 
االتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة، مــن قبيــل التصــدي ملمارســات العمــل 
القســري ومكافحــة عمالــة األطفــال، وااللتــزام التــام بنصــوص شــرعة 
حقــوق اإلنســان العامليــة، إىل جانــب قانــون املــوارد البشــرية اإلماراتــي، 

والسياســات واملمارســات االحتاديــة.

أهاًل باملوظفني اجلدد
بالنظــر لطبيعــة أعمالهــا وتوســعها الثابــت؛ تبّنــت مواصــات اإلمــارات 
سياســات وأنظمــة ولوائــح نشــطة ومتقدمــة ألغــراض التوظيــف والتعيني 
مــن أجــل تلبيــة احتياجاتهــا مــن املــوارد البشــرية، بحيــث تقــوم علــى 
معايــر حديثــة ودقيقــة الســتقطاب املــوارد البشــرية املؤهلــة والقــادرة 
علــى أداء املهــام وحتقيــق األهــداف التشــغيلية املرســومة والتفــوق 

ــة. ــرة املؤسس ــة ألس ــة نوعي ــق إضاف ــة وحتقي ــات املهني ــى التحدي عل
وعمــًا بتلــك الرؤيــة؛ قامــت املؤسســة يف عــام 2017 باســتقطاب 4,182 
ــبته %19.3  ــا نس ــة، أي م ــات الوظيفي ــف الفئ ــة يف خمتل ــً وموظف موظف
مــن العــدد اإلجمــايل ملوظفــي املؤسســة يف نهايــة عــام 2016، وذلــك 
والوفــاء  التشــغيلية  احتياجاتهــا  وتلبيــة  التنافســية  قدراتهــا  لتعزيــز 

ــى  ــاظ عل ــان احلف ــدة، وضم ــود اجلدي ــذ العق ــع وتنفي ــات التوس مبتطلب
رضــا املتعاملــني وســعادتهم مــن خــال الســعي املســتمر لارتقــاء 

األداء. مبســتويات 
2017، تفــوق  يذكــر أن أعــداد امللتحقــني اجلــدد باملؤسســة يف عــام 
جديــدًا(  موظفــً   3,759 حينهــا  بلغــت  )والتــي   2016 لعــام  مثياتهــا 
بأكــر مــن 11%، مــا يشــكل دليــًا إضافيــً علــى احليويــة التــي تتمتــع بهــا 
ــات  ــة لقطاع ــا املتنامي ــا وجاذبيته ــة بيئته ــارات وخصوب ــات اإلم مواص
أو  املواطنــني  مــن  ســواء  بالعمــل  الراغبــني  الطاحمــني  مــن  واســعة 
الوافديــن، وليــس أدل علــى ذلــك أيضــً مــن انخفــاض املعــدل العــام 

.2017 5.8% يف عــام  2016 إىل  6.3 يف عــام  للــدوران الوظيفــي مــن 

التفاصيل

4,182 عدد املوظفني اجلدد خال عام 2017

%19.3
عدد املوظفني اجلدد

إىل إجمايل املوظفني نهاية عام 2016

2017 2016 أعداد املوظفني حسب اجلنسية

2,450 2,515 املواطنون اإلماراتّيون 

21,302 19,132 الوافدون 

23,752 21,647 اجملموع

2017 2016
أعداد املوظفني حسب النوع 

االجتماعي )اجلنس(

17,980 16,379 ذكور 

5,772 5,268 إناث

23,752 21,647 اجملموع

عدد املوظفني اجلدد خالل 4,182
عام 2017
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اإلجمايل  عدد موظفي
اإلدارة التشغيلية

 مشريف النقل
واملراسالت عدد السائقني  عدد املوظفني

يف الفئات الفنية
 عدد املوظفني يف

الفئات اإلشرافية البيان / العدد خالل سنة 2017

11,926 174 5,851 5,862 39 النقل املدرسي

8,338 307 7,770 242 19 النقل والتأجر

2,528 176 94 2,223 35 اخلدمات الفنية

637 34 599 4 اخلدمات اللوجستية

23,429 691 5,851 14,325 2,465 97 اإلجمايل

أعداد املوظفني حسب الفئات وقطاعات مراكز األعمال*

*باستثناء موظفي الفئة القيادية والفئة اخلدمية وموظفي العقود اخلارجية.

2017 2016
أعداد املوظفني

حسب الفئات العمرية

5,628  5,185 حتى سن 29

9,310 8,284 39-30

6,019 5,409 49-40

2,458 2,365 59-50

337 404 60 أو أكر

23,752 21,647 اجملموع

أعداد املوظفني23,752

2017 2016  الدوران الوظيفي

%5.8 %6.3  املعدل العام للدوران الوظيفي

معدالت الدوران
الوظيفي خالل عام 2017   التفاصيل

%5.8 نسبة الدوران الوظيفي اإلجمالية

%7.2 مواطن
حسب اجلنسية

%5.7 وافد
%5.0 موظف

حسب اجلنس
%8.6 موظفة
%5.9 حتى 29

 حسب الفئة 
العمرية

%8.2 39-30

%5.2 49-40

%3.5 59-50

%7.8 60 فأكر 
%0

%2

%4

%6

%8

%10

2016 2017

%
6.

3

%
5.

8
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بيانات الفئة القيادية

2017 2016
اجلنسية/ املنطقة

قادة ذكور قادة إناث قادة ذكور قادة إناث

7 38 7 39 اإلمارات العربية املتحدة 

- 9 - 8 البلدان العربية

- 2 - 3 البلدان اآلسيوية

- 1 - 1 بلدان أخرى

7 50 7 51 اجملموع 

%12.3 %87.7 %12 %88 النسبة املئوية إىل اإلجمايل

45

2
9

1

اإلمارات العربية 
املتحدة

البلدان اآلسيويةالبلدان العربية البلدان األخرى

تدريب يرتقي باألداء
بالنظــر إىل طبيعــة أعمالهــا وخدماتهــا؛ تــويل مواصــات اإلمــارات 
اهتمامــً كبــرًا ملنظومــة التدريــب لديهــا للحفــاظ علــى جاهزيــة 
كوادرهــا البشــرية، وتطويــر أدائهــا، وقــد شــهدت الســنوات املاضيــة 
املؤسســة  توفرهــا  التــي  التدريــب  أعمــال  حجــم  يف  الفتــً  منــوًا 
ملوظفيهــا مــن الفئــات كافــة، ال ســيما الســائقني واملشــرفات، وكان 
افتتــاح مركــز مواصــات اإلمــارات للتدريــب عامــة فارقــة يف تطــور 
افتتــاح  أيضــً  يتــم  أن  قبــل  للمؤسســة،  التابعــة  التدريــب  منظومــة 
ــون  ــام 2016، ليك ــف ع ــياقة يف منتص ــارات للس ــات اإلم ــد مواص معه
حمطــة بــارزة إضافيــة، حيــث أتاحــا للمــرة األوىل خدمــات التدريــب 

املؤسســة. خــارج  مــن  للمتعاملــني  التخصصــي 
وقــد بلــغ العــدد اإلجمــايل للــدورات والرامــج التدريبيــة وورش العمــل 
علــى مســتوى املؤسســة بأكملهــا 78 برناجمــً خمتلفــً )بــدون برامــج 

التدريــب اخملصصــة للســائقني واملشــرفات(، حيــث امتــدت لـــ 6,836 
ســاعة تدريبيــة واســتفاد منهــا 604 موظفــني وموظفــات، بزيــادة تبلــغ 
أكــر مــن الضعــف باملقارنــة مــع نتائــج عــام 2016، حيــث بلــغ جممــوع 
ــاعات  ــوع الس ــغ جمم ــا بل ــة فيم ــً ومتدرب ــا 298 متدرب ــني حينه املتدرب
التدريبيــة 4,326 ســاعة، وتوزعــت هــذه الزيــادة يف أعــداد املتدربــني 
والســاعات التدريبيــة علــى جميــع الفئــات الوظيفيــة بنســب متفاوتــة.
)مــن داخــل  للمتدربــني  العــدد اإلجمــايل  بلــغ  الوقــت نفســه  ويف 
أكــر  للتدريــب  اإلمــارات  مواصــات  مركــز  يف  وخارجهــا(  املؤسســة 
مــن 30 ألــف متــدرب، وبزيــادة نســبتها 44% مقارنــة بأعــداد املتدربــني 
ــرفة  ــة 10 آالف مش ــائق وقراب ــف س ــن 20 أل ــر م ــم أك ــام 2016، منه يف ع
ومشــرف، كمــا بلــغ عــدد الرامــج التدريبيــة التــي قدمهــا املركــز 36 

175,840 ســاعة تدريبيــة. برناجمــً بواقــع 

الفئة اإلشرافيةالفئة القيادية

الفئة التخصصية الفئة التنفيذية
والفنية

80112

38626
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جمموع ساعات التدريب يف خمتلف الفئات الوظيفية حسب 
النوع االجتماعي لسنة 2017

إناث ذكور الفئة

105 1,085 الفئة القيادية

458 1,062 الفئة اإلشرافية

58 153 الفئة التخصصية والفنية

1,135 2,780 الفئة التنفيذية

2017 2016
 بيانات مركز

مواصالت اإلمارات للتدريب

30,333 21,099 العدد اإلجمايل للمتدربني

20,643 11,974 املتدربون من السائقني

9,690 9,079
املتدربون من مشريف ومشرفات النقل 

والسامة

66 46 املتدربون من خارج املؤسسة

36 44
عدد الرامج التدريبية التي مت 

تنظيمها

175,840 68,107
عدد الساعات التدريبية التي مت 

تقدميها

27 35 عدد مواقع التدريب التابعة للمركز

 معدل ساعات التدريب
 يف خمتلف الفئات

الوظيفية

 عدد ساعات التدريب يف
خمتلف الفئات الوظيفية

 نسبة املتدربني يف
خمتلف الفئات الوظيفية عدد املتدربني  الفئة

21 1,190 %143 80 الفئة القيادية

11 1,520 %84 112 الفئة اإلشرافية

4 211 %45 26 الفئة التخصصية والفنية

5 3,915 %47 386 الفئة التنفيذية

- 6,836 - 604 اإلجمايل

بيانات املتدربني يف خمتلف الفئات الوظيفية لسنة 2017

تعزيز املوارد البشرية املواطنة:
جمــال  يف  نهجهــا  متابعــة  علــى   2017 عــام  يف  املؤسســة  حرصــت 
ألدوارهــا  كامتــداد  املواطــن،  البشــري  العنصــر  ومتكــني  التوطــني 
ــني %79  ــام للتوط ــدل الع ــغ املع ــد بل ــً، وق ــً ووطني ــؤولة جمتمعي املس
يف الفئــة القياديــة، بوجــود 45 مواطنــً ومواطنــة ضمــن هــذه الفئــة مــن 

.57 أصــل 
ــرفات  ــريف ومش ــة مش ــني يف فئ ــى للمواطن ــبة العظم ــزت النس ــد ترك وق
النقــل والســامة، حيــث بلغــت أعــداد املواطنــات ضمــن هــذه الفئــة 1,987 
مشــرفة، وبنســبة 33.8% مــن أصــل 5,877 مشــرفة، وحّلــت بعــد ذلــك أعــداد 
ــن  ــي بلغ ــية والات ــف املدرس ــروع املقاص ــات يف مش ــات املواطن العام

840 عاملــة يشــكلن نســبة 88% مــن أصــل 954 عاملــة.

ويف ســياق متصــل؛ متــت متابعــة تأهيــل ومتكــني كفــاءات املؤسســة مــن 
خــال برنامــج قيــادات املســتقبل اخملصــص للمواطنــني، والــذي يعــد 
إحــدى القنــوات واألدوات التــي تســهم يف إعــداد قــادة مؤهلــني يتمتعــون 
مبهــارات قيــادة خطــط التطويــر والتحســني والتغيــر، ويســعى لتشــجيع 
الكفــاءات املواطنــة املؤهلــة لتخطيــط مســاراتهم الوظيفيــة، ووضــع 
وتنفيــذ اخلطــط التطويريــة اخلاصــة بهــم، كمــا يدعــم الرنامــج خطــط 
التوظيــف وفــرص التطــور املهنــي، وقــد جــرى تكــرمي 11 موظفــً وموظفــة 

ممــن جنحــوا يف إمتــام متطلبــات الرنامــج علــى مــدى اثنــي عشــر شــهرًا، 
الســيما جتــاوز االختبــارات التــي مت علــى أساســها تقييمهــم مــن قبــل 
ــر القيــادات ASMC بواليــة إلينــوي األمريكيــة. اجلمعيــة األمريكيــة لتطوي

نسبة التوطني
يف الفئة القيادية
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املزيد من التواصل مع املوظفني:
تشــكل الشــفافية إزاء املوظفــني وتعزيــز التواصــل بــني املســتويات 
اإلداريــة عــر خمتلــف القنــوات جــزءًا مهمــً مــن التقاليــد املهنيــة 
بيئــة  متيــز  صياغــة  يف  أســهمت  والتــي  اإلمــارات  ملواصــات 
القنــوات  هــذه  إتاحــة  علــى  املؤسســة  حتــرص  إذ  فيهــا،  العمــل 
والــرؤى  األفــكار  وتبــادل  اآلراء  عــن  التعبــر  علــى  التشــجيع  بهــدف 
واخلــرات بــني خمتلــف املســتويات عــاوًة علــى تلقــي املاحظــات 
التــي  التبليــغ عــن الشــكاوى والتظلمــات  واالقرتاحــات، فضــًا عــن 
قــد تنشــأ خــال العمــل ألســاب عديــدة، وضمــان التواصــل الفّعــال 

باالجتاهــني.
وتشــمل قنــوات التواصــل طيفــً واســعً مــن النظــم اإلداريــة الراســخة 
اختــاف  علــى  املوظفــني  جلميــع  املتاحــة  واألدوات  والوســائل 

مســتوياتهم ومواقــع أعمالهــم، الســيما االجتماعــات الرســمية الدوريــة 
أو غــر الدوريــة واللقــاءات املباشــرة بــني الرؤســاء واملرؤوســني، وكذلك 
اســتطاعات الــرأي الدوريــة )حيــث مت تنفيــذ 21 اســتطاعً متعلقــً 
أو  العمــل(  بيئــة  البشــرية للوقــوف علــى خمتلــف جوانــب  باملــوارد 
القنــوات اإللكرتونيــة الســيما الرســائل النصيــة القصــرة )SMS( التــي 

ــا.. ــًا، أو غره ــً ومتعام ــا لـــ 145,850 موظف ــة منه ــال ثماني مت إرس
وقــد انخفــض عــدد التظلمــات املقدمــة مــن قبــل املوظفــني بنســبة 
ــًة بعــام 2016، حيــث مت تســجيل 34 تظلمــً،  33% يف عــام 2017 مقارن

وجــرت االســتجابة لهــا جميعهــا ومتــت تســويتها بنســبة %100. 

2017 2016  التفاصيل

34 51
العدد اإلجمايل للتظلمات املقدمة 

من املوظفني 

34 51 عدد التظلمات التي متت تسويتها 

%100 %100 معدل االستجابة للتظلمات وتسويتها
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العدد ا�جمالي للتظلمات المقدمة من الموظفين 

عدد التظلمات التي تمت تسويتها 

51 51

34 34

االرتقاء ببيئة العمل:
ــة،  ــل منوذجي ــة عم ــاء بيئ ــا يف بن ــارات بنجاحه ــات اإلم ــاز مواص متت
واكبــت عرهــا التطــورات األخــرى التــي شــهدتها املؤسســة طــوال 
حتقيــق  يف  نفســه  الوقــت  يف  وأســهمت  املاضيــة،  الســنوات 
الســيما  اخملتلفــة  الصعــد  علــى  حققتهــا  التــي  النجاحــات 
االســتثمارية منهــا، إذ لطاملــا جنحــت املؤسســة يف توفــر منــاخ 
إىل  ويدعــو  اإليجابــي،  والتنافــس  واالحرتافيــة  التميــز  قيــم  يحفــز 
املزيــد مــن الثقــة باملســتقبل والــوالء للمؤسســة والــود والتعاضــد 

املوظفــني. بــني 
ــز واجلــودة والريــادة، تركــز مواصــات اإلمــارات  وإىل جانــب قيــم التمي
ــني  ــات ب ــر العاق ــز أواص ــامح وتعزي ــد والتس ــم التعاض ــرس قي ــى غ عل
الشــعوب علــى اختــاف أعراقهــم وأديانهــم ال ســيما أن املؤسســة 
تضــم قرابــة 50 جنســية خمتلفــة، وينتمــي موظفوهــا إىل حميــط 
مــن  عــدد  خــال  مــن  الســعي  ذلــك  ترتجــم  وهــي  واســع،  ثقــايف 
الفعاليــات والرامــج واملبــادرات، ومــن أبــرز أمثلتهــا مبــادرة “مســاندة 
زميــل” و”رحلــة التميــز” اللتــني متكنتــا يف عــام 2017 مــن الفــوز بفئــة 
الــدورة السادســة  اجملــال التطوعــي واإلنســاين ضمــن فعاليــات 
ملؤمتــر وجائــزة “أفــكار اإلمــارات” يف دورتهــا السادســة، كمــا إنهــا 
تؤكــد علــى معــاين التســامح مــن خــال املشــاركة الســنوية يف اليــوم 
العاملــي للتســامح، والــذي يصــادف الســادس عشــر مــن نوفمــر مــن 
كل عــام عــر إرســال الرســائل اإللكرتونيــة التــي حتــث املوظفــني علــى 
متثــل معــاين هــذه املناســبة، فضــًا عــن تخصيصهــا وللســنة الثانيــة 

املؤسســة  احتفــاالت  ضمــن  واســعة  ثقافيــة  فقــرة  التــوايل  علــى 
املوظفــني  بثقافــات  لاحتفــاء  اإلمــارات  لدولــة  الوطنــي  بالعيــد 
عــر إتاحــة الفرصــة لهــم بعــرض لوحــات فنيــة تقليديــة )فولكلوريــة( 
مســتمدة مــن جمتمعاتهــم وجتســد ثقافــات بلدانهــم حتــت اســم 

“ثقافــات علــى أرض اإلمــارات”.
ــة يف  ــود املؤسس ــال إىل جه ــذا اجمل ــارة يف ه ــن اإلش ــد م ــا الب كم
ــرة،  ــات الكب ــن الفعالي ــد م ــر العدي ــك ع ــا وذل ــة موظفيه ــز صح تعزي
الطبيــة  كالفحوصــات  نوعيــة،  مبــادرات  تنفيــذ  تضمنــت  والتــي 
اجملانيــة التــي تتــم خــال شــهر الســامة والصحــة املهنيــة للراغبــني 
مــن املوظفــني، وفعاليــة التوعيــة بســرطان الثــدي للموظفــات وغــر 

ذلــك مــن الفعاليــات واحملاضــرات التوعويــة والثقافيــة..
النســائي،  العنصــر  أمــام  الفــرص  بتعزيــز  أيضــً  املؤسســة  وتهتــم 
الســيما  اخلاصــة،  املبــادرات  مــن  عــدد  عــر  املوظفــات  ومتكــني 
املــرأة  بيــوم  )كاالحتفــاء  بهــن  اخلاصــة  باملناســبات  االحتفــال 
العاملــي الــذي يوافــق 8 مــارس مــن كل عــام، ويــوم األم، وكذلــك يــوم 
املــرأة اإلماراتيــة والــذي يوافــق 28 أغســطس مــن كل عــام والــذي عقــد 
ــاء”(  ــر والعط ــريك يف اخل ــرأة ش ــعار “امل ــت ش ــي حت ــام املاض الع
ذلــك أنهــن شــكلن مــا نســبته 24.3% مــن جممــوع املــوارد البشــرية يف 
املؤسســة خــال العــام املاضــي، بواقــع 5,772 موظفــة يف خمتلــف 
العليــا،  القياديــة  الفئــة  7 موظفــات يف  الفئــات الوظيفيــة، منهــن 

ويشــكلن 12.3% مــن تلــك الفئــة.
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عدد املستفيدين
نبذة عن الربنامج الربنامج

2017 2016

تكرمي 106 فائزًا من 
املوظفني واملوظفات وفرق 

العمل واملراكز واإلدارات 
املتميزة من أصل 150 

مشاركة.

تكرمي 77 فائزًا من املوظفني 
واملوظفات وفرق العمل 

واملراكز واإلدارات املتميزة 
من أصل 118 مشاركة.

مبســتوى  االرتقــاء  إىل  تهــدف  داخليــة  جائــزة  وهــي 
جــودة أعمــال املؤسســة، ورفــع مســتوى أداء وحداتهــا 
التنظيميــة، مــن خــال حتفيــز وتقديــر جهــود مواردهــا 
البشــرية ووحداتهــا اإلداريــة املتميــزة واملبدعــة، وقــد 
أطلقــت للمــرة األوىل عــام 1997، وأعيــد إطاقهــا بحّلــة 
جديــدة عــام 2009، ثــم خضعــت لتحديثــات مســتمرة 
وفــق أســس ومعايــر جديــدة لتكــون شــاملة ومتكاملــة 
التميــز  منظومــة  مــن  الرابــع  اجليــل  مــع  وتتوافــق 
احلكومــي لدولــة اإلمــارات، وشــهد عــام 2017 إطــاق 
الــدورة السادســة مــن اجلائــزة حتــت شــعار "معــً نصنــع 
الريــادة"، أمــا نتيجــة مؤشــر الســعادة عــن اجلائــزة لعــام 

2017 فقــد بلغــت %77.58.

جائزة مواصات اإلمارات 
للريادة

استقطبت الفعالية ما 
يزيد عن 33 ألف ُمَشاَركة 
من موظفي وموظفات 

املؤسسات وأفراد اجملتمع.

استقطبت الفعالية ما يزيد 
عن 118 ألف ُمَشاَركة.

برنامــج توعــوي ســنوي بــدأ يف عــام 2012، يتضمــن عــددًا 
كبــرًا مــن الفعاليــات واألنشــطة والرامــج واملســابقات 
املؤسســة  وفــروع  مواقــع  خمتلــف  يف  تنفــذ  التــي 
الوعــي  معــدالت  رفــع  ويســتهدف  أعمالهــا،  ومراكــز 
البيئتــني  يف  املهنيــة  والصحــة  الســامة  بقضايــا 
الداخليــة واخلارجيــة، وقــد جــرى يف عــام 2017 تنظيــم 
الــدورة السادســة حتــت شــعار "دع الســامة تقــودك"، 
وتضمنــت تنظيــم 110 فعاليــات علــى مســتوى جميــع 
فــروع املؤسســة يف خمتلــف مناطــق الدولــة، وحظيــت 

بدعــم ومشــاركة 30 جهــة حكوميــة وخاصــة.

شهر السامة والصحة 
املهنية

1,200 1,100 برنامــج شــهري لتقييــم جهــود املوظفــني، والثنــاء عليها 
عــر منحهــم شــهادات تقديــر خاصة. أحسنت!

102 169

بالتعــاون  إطاقهــا  مت  إنســانية  اجتماعيــة  مبــادرة 
مــع جمعيــة دار الــر، جتســد التكاتــف والتآخــي بــني 
تلقــي  للموظفــني  تتيــح  حيــث  املؤسســة،  موظفــي 
دعــم مــايل مــن زمائهــم ألســباب متعــددة وطارئــة، 
ــداد  ــة، أو لس ــة مفاجئ ــات جراحي ــم لعملي ــل حاجته مث

ذلــك. وغــر  األطفــال  وتعليــم  املعيشــة  تكاليــف 

مساندة زميل

عدد املستفيدين
نبذة عن الربنامج الربنامج

2017 2016

150 201

وتقديــر  اإلجنــازات،  تكــرمي  إىل  الرنامــج  هــذا  يهــدف 
وقــت  يف  إضافيــة  جهــودًا  بذلــوا  الذيــن  األشــخاص 
قياســي، وكان جلهودهــم تلــك أثــٌر إيجابــّي علــى عمــل 

ونتائجهــا. املؤسســة 
شكرًا

12 12

وهــي مبــادرة تهــدف إىل تكــرمي اإلجنــازات يف شــتى 
جمــاالت العمــل، وقــد مت إطاقهــا يف الربــع الثــاين مــن 

ــام 2013. ع
إجناز

15 10

برنامــج خمصــص لتكــرمي املوظفــني الــذي يحصلــون 
املؤهــات  مــن  غرهــا  أو  الدبلــوم،  شــهادات  علــى 
التعليميــة أثنــاء عملهــم يف املؤسســة، األمــر الــذي 
يعــزز اإلجنــازات األكادمييــة وثقافــة التنميــة والتمكــني.

طموح

953 سائقً وفنيً ومشرفة 956

يعــزز هــذا الرنامــج النواحــي الدينيــة، ويطــور املعرفــة 
املوظفــني،  بــني  االجتماعيــة  والعاقــات  الثقافيــة 
ــز  ــال تعزي ــن خ ــة م ــل مثالي ــة عم ــق بيئ ــهم يف خل ويس
يف  واملشــاركة  واألنشــطة،  الرامــج  يف  املشــاركة 

اخلارجيــة. الفعاليــات 

رحلة العمرة

60 30

ملوظفــات  الثالــث  اللقــاء  عقــد   2017 عــام  شــهد   
ــوم  ــاالت ي ــع احتف ــن م ــرى بالتزام ــارات، وج ــات اإلم مواص
عــام،  كل  مــن  مــارس   08 يوافــق  الــذي  العاملــي  املــرأة 
وكذلــك االحتفــال بيــوم املــرأة اإلماراتيــة الــذي يوافــق 28 
أغســطس مــن كل عــام، ويوم األم، وســواها من املناســبات، 

وشــمل ذلــك برامــج تثقيفيــة وترفيهيــة متنوعــة.

فعاليات املوظفات

599 سائقً 399 سائقً

نظــام حتفيــزي للســائقني يف املؤسســة، مت إطاقــه 
وتكــرمي  حتفيــز  بهــدف   ،2016 عــام  يف  األوىل  للمــرة 
ووظيفيــً  مروريــً  وامللتزمــني  املتميزيــن  الســائقني 
الســامة  بقواعــد  االلتــزام  مســتويات  وتعزيــز 
ومتطلباتهــا، وقــد حققــت الــدورة األوىل مــن املبــادرة 
نســبة رضــا مــن الســائقني بلغــت 87%، وهــو مــا انعكــس 
إيجابيــً يف ارتفــاع أعــداد املكرمــني يف الــدورة الثانيــة 

.%33 بنســبة   )2017 عــام  دورة  )أي 

نظام النقاط البيضاء

%77.58
نتيجة مؤشر 

السعادة عن جائزة 
الريادة لعام 2017
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املزيد من السعادة واإليجابية:
الســعادة  تعزيــز  علــى   2017 عــام  يف  جهودهــا  املؤسســة  ركــزت 
واإليجابيــة يف بيئــة العمــل التزامــً منهــا بامليثاق الوطني للســعادة 
واإليجابيــة، وقــد جتلــى ذلــك يف تبنيهــا لقيمــة الســعادة، وجعلهــا 
واحــدًة مــن القيــم املؤسســية ملواصــات اإلمــارات، والتــي نّصت على 
ــا  ــان، ونعتره ــوق اإلنس ــن حق ــق م ــعادة ح ــأن الس ــن ب ــي: “نؤم ــا يل م
حجــر األســاس يف حمــاور خطتنــا االســرتاتيجية، وخمتلــف براجمنــا 

ــع”. ــني واجملتم ــني والعامل ــو املتعامل ــة نح ــا املوجه ومبادراتن
ومتــت ترجمــة هــذا التوجــه مــن خــال اعتمــاد ســعادة املديــر العــام 
ملواصــات اإلمــارات لـــ “أجنــدة عمــل برامــج الســعادة واإليجابيــة”، 
ــل،  ــة العم ــر بيئ ــد تطوي ــى صعي ــق عل ــا حتق ــرز م ــن أب ــر م ــي تعت والت
فهــي عبــارة عــن حزمــة نوعيــة ومبتكــرة مــن املبــادرات املوجهــة 
للموظفــني واملتعاملــني التــي تهــدف إىل ترســيخ مفهــوم الســعادة 
واإليجابيــة وضمــان توفــر بيئــة عمــل ســعيدة، وهــي مبنيــة علــى 7 
حمــاور رئيســية وتشــمل 26 مبــادرة رئيســية، منهــا 20 مبــادرة رئيســية 

تعنــى باملوظفــني، و6 مبــادرات نوعيــة إلســعاد املتعاملــني.
وتهــدف تلــك املبــادرات التــي تعنــى باملوظفــني إىل توفــر البيئــة 
اخلصبــة لنمــو واســتثمار املوارد البشــرية للمؤسســة، وتوليــد الطاقة 
اإليجابيــة وتعزيــز التوعيــة مبختلــف القضايــا إضافــة إىل بنــاء قــدرات 
املوظفــني وتطويــر أدائهــم املؤسســي وتطويــر مســارهم الوظيفــي، 
الســنوية  الريــادة  جائــزة  وتتضمــن:  ســنويً،  تطبيقهــا  يتــم  أن  علــى 
ورحلــة العمــرة للســائقني والفنيــني واملشــرفات باملؤسســة، وعمــرة 
البيضــاء  النقــاط  وبرنامــج  اإلداريــني،  املوظفــني  مــن  املتميزيــن 
وبرنامــج النقــاط الذهبيــة، وتطويــر مشــروع التخفيضــات للموظفــني، 
إضافــة إىل مبــادرة تكــرمي جمنــدي اخلدمــة الوطنيــة مــن موظفــي 
يف  مت  والتــي  للموظفــني،  والتحفيــز  التكــرمي  وبرامــج  املؤسســة، 
إطارهــا تكــرمي 15 فريــق عمــل و151 موظفــً وموظفــة خــال العــام 
املواصــات  أســبوع  إطــار  يف  املكرمــني  عــن  )فضــًا  املاضــي 
ــرفات  ــائقني واملش ــن الس ــً م ــوا 1,230 موظف ــن بلغ ــية والذي املدرس
واملتعاونــني(، وينبثــق عنهــا عــدد مــن الرامج هي “شــكرًا” و”طموح” 
وبرنامــج  العــام،  املديــر  رســائل  جانــب  إىل  و”أحســنت”،  و”إجنــاز” 
ــكل  ــاءات بش ــرات واللق ــم احملاض ــى تنظي ــاوًة عل ــل، ع ــاندة زمي مس
عملــه”،  موقــع  يف  للموظــف  والتقديــر  “الشــكر  ومبــادرة  مســتمر، 

وكذلــك التكــرمي املفاجــئ )وهــي عبــارة عــن مبــادرة نوعيــة يختــار مــن 
خالهــا موظفــو اإلدارة أحــد زمائهــم املتميزيــن ليتــم تكرميــه بشــكل 
مفاجــئ ويف موقــع عملــه مــن قبــل االدارة التنفيذيــة تقديــرًا جلهــوه، 
وقــد اســتفاد منهــا 46 موظفــً خــال عــام 2017(، إضافــة إىل رســائل 
الســعادة واإليجابيــة والتــي يتــم بثهــا عــر الريــد اإللكــرتوين وقنــوات 
ــالة  ــا 11 رس ــغ عدده ــي بل ــتمر والت ــكل مس ــي بش ــل االجتماع التواص
6 فعاليــات وورش عمــل تتصــل  ســعادة للموظفــني، وكذلــك عقــد 
بتعزيــز الســعادة واإليجابيــة شــارك بهــا 77 موظفــً وموظفــة تزامنــت 
لألجنــدة  وفقــً  املناســبات  مــن  بعــدد  املؤسســة  احتفــاالت  مــع 
احملليــة والعامليــة املعلنــة، وتشــمل اليــوم العاملــي للســعادة 
زايــد  ويــوم  ســعادة”(،  “جرعــة  مبــادرة  إطــاق  فيــه  جــرى  )والــذي 
للعمــل اإلنســاين، ويــوم الصداقــة العاملــي، ويــوم التفكــر اإليجابــي، 
وأيضــً  للتســامح،  العاملــي  واليــوم  لابتســامة،  العاملــي  واليــوم 

رســالة الســعادة اخلتاميــة لعــام 2017.
كمــا شــهد عــام 2017 عقــد جمموعــة مــن الرامــج التدريبيــة والــورش 

التــي تتعلــق بجوانــب الســعادة واإليجابيــة، أهمهــا:

 عدد املوظفني
 املستفيدين من
 كل برنامج على

حدة

 مدة )أو عدد
 ساعات( كل

برنامج/ ساعة

 الربامج التدريبية املنفذة
 والهادفة إىل تعزيز السعادة
واإليجابية خالل عام 2017

5 40 منتدى الواحة للسعادة

37 111
ورشة عمل السعادة والتفكر 

اإليجابي

2017 2016  التفاصيل

%69.4 %70 نتيجة دراسة الرضا العام للموظفني 

%74.7 %74 مؤشر سعادة املوظفني
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2016 2017

مؤشر سعادة الموظفيننتيجة دراسة الرضا العام للموظفين 
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20162017

16,37917,980
عدد الموظفين 

20162017
%5

2016
%10.3

الدوران الوظيفي

عدد القياديين 20162017

ا�مارات العربية المتحدة

الدول العربية

الدول ا�سيوية

الدول ا�خرى

38

1
2
9

39

1
2
9

2016 2017

5,268 5,772
عدد الموظفات

الدوران الوظيفي

2016 2017 عدد القياديات

ا�مارات العربية المتحدة

الدول العربية

الدول ا�سيوية

الدول ا�خرى

7

0
0
0

5,628

5,185

9,310

8,284

6,019

5,409

2,458

2,365

337

404

%5.9%5.2 %8.2%3.5%7.8

 29 39 – 30 49 – 40 59 – 50 60

2016

2017

%74.7%69.4

رضا الموظفينسعادة الموظفين

7

0
0
0

5.8%المعدل العام للدوران الوظيفي إجمالي
عدد الموظفين

2016 2017

21,647 23,752

الدوران الوظيفي لكال الجنسين حسب الفئة العمرية

2017
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املسؤولية اجملتمعية.. ثقافة راسخة
بــدأ  للمؤسســة ســجل عريــق يف جمــاالت املســؤولية اجملتمعيــة، 
معهــا منــذ انطالقهــا ســنة 1981 لتعــر مــن خاللــه عــن وعيهــا املبكــر 
بهــذا الــدور املؤسســي املهــم، وقــد تطــورت اهتمامــات املؤسســة 
بقضايــا املســؤولية اجملتمعيــة بالتــوازي مــع منــو وتطــور املؤسســة 
وتنــوع خدماتهــا وصــواًل إىل مســتواها اليــوم، حيث باتت متتلــك برناجمًا 
شــاماًل يضــم الكثــر مــن األنشــطة واملبــادرات املنهجيــة املدروســة 
يف شــتى جمــاالت املســؤولية اجملتمعيــة، بحيــث باتــت تعتــر مــن 
املؤسســات االســتثمارية الرائــدة يف جمــاالت االســتدامة واملســؤولية 
ــا  ــج أهدافه ــد دم ــى صعي ــة عل ــا الالفت ــر لنجاحاته ــة بالنظ اجملتمعي
االســتثمارية مــع التزاماتهــا اجملتمعيــة والبيئيــة، وجناحهــا يف تلبيــة 
االســتحقاقني علــى حــد ســواء مــن خــالل سياســات وأنظمــة متقدمــة 
يف هــذه اجملــاالت دأبــت عليهــا علــى امتــداد ســنوات طويلــة، وحولتها 
إىل ثقافــة مؤسســية راســخة ذات مالمــح بــارزة تبــدو اليــوم واضحــًة 
واســعًا  طيفــًا  أثمــرت  وقــد  املؤسســة،  وأنشــطة  أوجــه  جميــع  يف 
البيئيــة والرامــج اجملتمعيــة، فضــاًل عــن املشــاريع  مــن املبــادرات 
ــارزة علــى صعيــد  االســتثمارية املتخصصــة والتــي حققــت إجنــازات ب

ــة. ــتثمارية والربحي ــا االس ــن إجنازاته ــل ع ــتدامة ال تق االس
ــًا  ــجاًل ناصع ــها س ــارات لنفس ــالت اإلم ــت مواص ــج صنع ــذا النه ــق ه وف
مــن اإلجنــازات املتتاليــة، والتــي شــكلت مبجموعهــا منوذجــًا رائــدًا 
ــال  ــاه األجي ــؤولية جت ــى املس ــٍم عل ــي، قائ ــي والبيئ ــل اجملتمع للعم
ــالل  ــن خ ــتدامة م ــة املس ــط التنمي ــات وضواب ــي ممارس ــة، وتبن القادم
االنســجام مــع التوجهــات احلكوميــة التــي جتلــت يف “اســراتيجية 
اإلمــارات للتنميــة اخلضــراء” واالســتجابة ملتطلبــات مبــادرة االقتصــاد 
جنــب  إىل  جنبــًا  االقتصاديــة  التنميــة  لتحقيــق  الهادفــة  األخضــر 
مــع احملافظــة علــى البيئــة وحقــوق األجيــال القادمــة، عــر تكييــف 
اإلرشــادي  العمــل  وتكثيــف  النهــج،  هــذا  وفــق  وخدماتهــا  أنشــطتها 
والتوعــوي بهــذه القضايــا ســواء علــى مســتوى بيئتهــا الداخليــة أو علــى 
مســتوى البيئــة اخلارجيــة، فضــاًل عــن التعــاون الوثيــق مــع اجلهــات 
احلكوميــة االحتاديــة واحملليــة، والشــركاء يف القطاعــات اخلاصــة 

واألهليــة.
ــة  ــة واضح ــة رؤي ــدى املؤسس ــون ل ــدون أن تك ــق ب ــك ليتحق ــن ذل ومل يك
ورســالة ســّباقة حيــال قضايــا املســؤولية اجملتمعيــة، انبثقــت مــن 

دبــي  غرفــة  عالمــة  علــى  واحلصــول  للمؤسســات،  االجتماعيــة 
التــوايل. علــى  السادســة  للمــرة  اجملتمعيــة  للمســؤولية 

تطوير منظومة املسؤولية اجملتمعية
ــف  ــتمر؛ ال تتوق ــر املس ــخ يف التطوي ــا الراس ــاًل بنهجه عم
ــاتها  ــا وسياس ــاء براجمه ــن االرتق ــارات ع ــالت اإلم مواص
وأدواتهــا يف جمــاالت املســؤولية اجملتمعيــة والبيئيــة 
بشــكٍل منهجــي، إذ حتــرص علــى رصــد األثــر املتحقــق مــن تنفيــذ براجمها 

كمّيــًا ونوعيــًا، لتقــوم بتوظيــف نتائــج الرصــد كتغذيــة 
راجعــة يف حلقــة التطويــر مــن أجــل الوقــوف علــى 
ســبل التحســني املمكنــة وتطبيقهــا، ومــن أهــم مــا يتــم 

رصــده مــن املؤشــرات اآلتــي: 
كل  يف  اجملتمعيــة  املســؤولية  مبــادرات  عــدد   .1

حــدة. علــى  اجملــاالت  مــن  جمــاٍل 
2. فئــات وأعــداد املســتفيدين مــن جهــود ومبــادرات 

اجملتمعيــة. املســؤولية  جمــاالت  يف  املؤسســة 
3. نتائــج اســتطالعات الــرأي التــي جتــرى بشــكل دوري للفئــات املســتفيدة، 

لقيــاس مــدى رضاهــا عــن مبــادرات املؤسســة.
4. احتياجات الفئات املستفيدة من املبادرات.

خرٌي على خري
ويف ســياق حــرص مواصــالت اإلمــارات علــى موقعهــا 
الريــادي يف جمــاالت املســؤولية اجملتمعيــة والبيئيــة، 

جوهــر عمــل املؤسســة منــذ بدايتهــا ال ســيما املهمــة األوىل التــي 
احلكومــي،  املدرســي  النقــل  بخدمــات  جتلــت  والتــي  لهــا  أوكلــت 
ــرة  ــوال مس ــالة ط ــا ذات الرس ــت معه ــة وحمل ــك الرؤي ــا تل ــث رافقته حي

37 عامــًا.. امتدادهــا وتوســعها إىل القطاعــات األخــرى خــالل 

رؤيــة املســؤولية اجملتمعيــة: التميــز يف العنايــة باجملتمــع والبيئــة 
العامليــة  املواصفــات  تطبيــق  يف  والريــادة  واملوظفــني  والســالمة 

للمســؤولية االجتماعيــة. 

ــا  ــارات بأهدافه ــالت اإلم ــزم مواص ــة: تلت ــؤولية اجملتمعي ــالة املس رس
الريــادة يف تقــدمي اخلدمــات  الوطنيــة نحــو خدمــة اجملتمــع عــر 
البيئــة  علــى  واحملافظــة  باملوظفــني  والعنايــة  اجملتمعيــة 
وتعزيــز الســالمة. وتســعى لتكــون النمــوذج األفضــل يف املســؤولية 
وخدمــات  أنشــطة  مــن  املســتفيدين  فئــات  خملتلــف  اجملتمعيــة 

املؤسســة.
ومبادراتهــا  املؤسســة  رؤيــة  حظيــت  الســابقة؛  بالســنوات  وأســوًة 
التــي  اجلوائــز  مــن  باملزيــد   2017 عــام  خــالل  والبيئيــة  اجملتمعيــة 
ــة  ــت املؤسس ــث نال ــا، حي ــدت تفوقه ــة وأك ــج احملقق ــى النتائ ــت عل أثن
جائــزة راكــز لتميــز األعمــال يف دورتهــا الرابعــة، ضمــن فئــة “أفضــل 
ممارســات املســؤولية اجملتمعيــة”، كمــا فــازت بجائــزة فئــة اإلبــداع 
الــدورة  فعاليــات  ضمــن  واإلنســاين،  التطوعــي  العمــل  جمــال  يف 
السادســة ملؤمتــر وجائــزة “أفــكار اإلمــارات”، فضــاًل عــن فوزهــا بفئتــني 
للمســؤولية  العربيــة  اجلائــزة  مــن  العاشــرة  الــدورة  فعاليــات  ضمــن 

الشــيخ  الســمو  صاحــب  إلعــالن  االســتجابة  إىل  مبكــرًا  ســعت  فإنهــا 
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة، والــذي دعــا فيــه إىل أن يكــون عــام 
ــا،  ــة جهوده ــزت املؤسس ــث رك ــارات، حي ــة اإلم ــر يف دول ــًا اخل 2017 عام

وأضافــت املزيــد مــن التنــوع والتكامــل ملبادراتهــا املعتــادة، ومتكنــت مــن 
القيــام بأكــر مــن 22 مبــادرة وفعاليــة طــوال العــام املاضــي فضــاًل عــن 18 
مبــادرة يف إطــار أنشــطة املؤسســة يف عــام اخلــر، حيــث جــرى تنفيذهــا 
الدولــة  مناطــق  كامــل  علــى  وفروعهااملمتــدة  املؤسســة  إدارات  عــر 
وإماراتهــا، وبالتعــاون مــع شــركائها االســراتيجيني واجلهــات اجملتمعيــة 

ــة. اخملتلف
وتفصيــاًل؛ تنوعــت مبــادرات عــام اخلــر ضمــن ثالثــة 
أطلقهــا  التــي  املبــادرة  يف  جــاء  مــا  وفــق  حمــاور 
صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس 

الدولــة: 
مؤسســات  يف  اجملتمعيــة  املســؤولية  ترســيخ   .1
الوطــن  خدمــة  يف  دورهــا  لتــؤدي  اخلــاص  القطــاع 

مبــادرات(.  6( التنمويــة  مســرته  يف  واملســاهمة 
فئــات  كافــة  يف  التخصصيــة  التطــوع  وبرامــج  التطــوع  روح  ترســيخ   .2
اجملتمــع لتمكينهــا مــن تقــدمي خدمــات حقيقيــة جملتمــع اإلمــارات 

مبــادرات(.  5( اجملــاالت  كافــة  يف  كفاءاتهــا  مــن  واالســتفادة 
3. ترســيخ خدمــة الوطــن يف األجيــال اجلديــدة كأحــد ســمات الشــخصية 
ــخ  ــذي ترس ــن ال ــب الوط ــًا حل ــًا دائم ــن رديف ــة الوط ــون خدم ــة لك اإلماراتي
عــر عقــود يف قلــوب أبنــاء اإلمــارات واملقيمــني علــى أرضها )3 مبــادرات(.

وتضمنت تلك املبادرات اآلتي:
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 مت مبوجبها توفر 1,798 حافلة 
لإلعالن عليها لصالح 12 من 

اجلهات واملؤسسات احلكومية 
واحمللية وجمعيات النفع العام.

يف مبادرة نوعية؛ أطلقت مواصالت اإلمارات بالتعاون مع مركز 
حممد بن راشد العاملي الستشارات الوقف والهبة؛ وقفًا مبتكرًا 

يقوم على اإلعالنات الوقفية، وذلك تزامنًا مع قرار صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه اهلل، بإعالن 

عام 2017 عامًا للخر، ودعمًا للرؤية العاملية للوقف التي أطلقها 
صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 

رئيس جملس الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، إلعادة إحياء الوقف 
كأداة تنموية للمجتمعات، األمر الذي يتيح للمؤسسات واحلمالت 

اجملتمعية احلصول على مساحات إعالنية جمانية على أسطول 
املؤسسة املكون من آالف املركبات مبختلف إمارات الدولة.

عالمة وقف

ترسيخ املسؤولية 
اجملتمعية يف 

مؤسسات القطاع 
اخلاص لتؤدي دورها 

يف خدمة الوطن 
واملساهمة يف 
مسرته التنموية.

مت مبوجب املبادرة توفر مركبة 
خاصة لنقل أحد الطلبة من 

أصحاب الهمم يف إمارة أبوظبي 
من وإىل املدرسة طوال العام 

الدراسي 2017/2016.

التواصل مع إدارات املدارس اخلاصة واملتعاقدة معها املؤسسة 
لنقل الطلبة حمدودي الدخل جمانًا كمبادرة جمتمعية بعد دراسة 

حاالتهم االجتماعية وظروفهم املادية.

خدمات النقل ملركز 
املواصالت املدرسية 

اخلاصة

مت تنفيذ املبادرة يف شهر السالمة 
والصحة املهنية )مارس 2017(.

التنسيق مع هيئة الصحة بدبي ووزارة الصحة من خالل تخصيص 
يوم لعمل فحص جماين ملوظفي املؤسسة من السائقني 

واملشرفني.

 الفحص اجملاين 
ملوظفي املؤسسة

مت إرسال 12 معتمرًا يف شهر أبريل.
حيث قامت املؤسسة بالتعاون مع جميعة دار الر اخلرية بتوفر 

رحلة عمرة لفئة السائقني والفنيني املتميزين ذوي الدخل احملدود 
شاملة جميع التكاليف وفق الرشيحات.

عمرة املتميزين

 مشاركة 953 معتمرًا من سائٍق 
ومشرفٍة وفني.

يف إطار توفر أفضل اخلدمات للموظفني ودعم متيزهم وعطائهم 
وتكوين بيئة عمل جاذبة وإيجابية؛ مت تقدمي مبادرة لتسهيل أداء 

العمرة ملوظفي فروع املؤسسة بكافة مراكزها االستثمارية، بهدف 
تعزيز التواصل بني موظفي املؤسسة عر برنامج ديني اجتماعي.

رحلة العمرة للسائقني 
والفنيني واملشرفات 

باملؤسسة

مت تنظيم حماضرة بالتعاون مع 
فريق نشامى اإلماراتي التطوعي 

يف الربع الثالث من عام 2017.

تقوم املبادرة على تنظيم حماضرات تختص بعام اخلر لتعزيز 
مفاهيم وثقافة العمل اخلري لدى موظفي املؤسسة.

حماضرات لنشر ثقافة 
عمل اخلر للموظفني

النتائج احملققة/ املستفيدون نبذة عن املبادرة املبادرة احملور
مت اعتماد حتديث منهجية التطوع 

خالل الربع الثالث، كما متت مشاركة 
279 متطوعًا يف الفعاليات 

الداخلية واخلارجية، فضاًل عن 
تقدمي حماضرة بعنوان مفهوم 

التطوع خالل الربع الرابع.

تشكيل فريق تطوعي ميثل املؤسسة للمشاركة يف املناسبات 
والفعاليات الداخلية واخلارجية على مستوى الدولة، وذلك لتعزيز 

دور املؤسسة يف عمل اخلر ومساندة احملتاجني .
فريق تطوعي

ترسيخ روح التطوع 
وبرامج التطوع 

التخصصية يف 
كافة فئات اجملتمع 
لتمكينها من تقدمي 

خدمات حقيقية 
جملتمع اإلمارات 

واالستفادة من 
كفاءاتها يف اجملاالت 

كافة.

متت مشاركة 5 متطوعني 
مببادرة “رمم” بالتنسيق مع 

جمعية اإلحسان اخلرية لصيانة 
املنازل القدمية يف ثالث إمارات 
)دبي/ الشارقة/ عجمان(، ويف 

إطار املبادرة نفسها شارك 10 
متطوعني بصيانة املنازل القدمية 

بإمارة أم القيوين، إضافًة إىل 
مشاركة 6 متطوعني يف فعاليات 

جمتمعية بإمارة رأس اخليمة 
بالتنسيق مع جمعية دار الر.

التعاون مع جمعيات النفع العام واجلمعيات اخلرية من خالل 
مشاركة فريق العمل التطوعي من موظفي املؤسسة بزيارة املنازل 

واملرافق يف املناطق الشمالية واملساهمة بأعمال الصيانة.
مبادرة “من أجلكم”

شارك 150 متطوعًا على مستوى 
الدولة.

وتقضي املبادرة بالتعاون مع جمعية اإلحسان اخلرية باملشاركة 
يف حملة “رمضان أمان” عر توزيع الوجبات على الصائمني يف 
شوارع دولة اإلمارات، وكذلك مشاركة موظفي املؤسسة يف كل 

إمارة يف املبادرة بتوزيع الوجبات على السائقني.

مبادرة “رمضان أمان”

ومبوجبها مت توزيع 200 معطٍف 
حملدودي الدخل من فئة 

السائقني والفنيني خالل شهر يناير.

وهي مبادرة تتضمن توفر )األغطية واملعاطف( للمحتاجني 
خالل فصل الشتاء بالتعاون مع جمعية دار الر، سواء داخل الدولة 

أو خارجها، وذلك من خالل توفر الدعم املادي من قبل اجلمعية 
ومشاركة موظفي املؤسسة يف توزيع املساعدات على الفئات 

املستهدفة.

مبادرة “تراحموا”

مت توزيع 200 علبة على األسر 
املتعففة.

توفر احتياجات ومستلزمات العيد من مالبس وهدايا وكل ما 
جتود به أنفس املوظفني على األطفال واألسر املتعففة من أبناء 

اجملتمع، بالتعاون مع اجلهات اخملتصة بتوزيعها، وهي مبادرة 
يتم تنفيذها سنويًا خالل شهر رمضان .

مبادرة كسوة العيد

مت تفطر 500 صائٍم يف شهر 
رمضان املبارك على مستوى 

الدولة.

مت ابرام مذكرات تفاهم م مع إحدى اجلمعيات اخلرية يف الدولة 
بحيث يتم تقدمي الدعم املادي من قبل موظفي املؤسسة لتوفر 

وجبة اإلفطار خالل شهر رمضان املبارك للصائمني وفق مناطق 
توزيع مشاريع اجلمعية خليم اإلفطار.

مبادرة إفطار صائم
ترسيخ خدمة الوطن 
يف األجيال اجلديدة 

كأحد سمات الشخصية 
اإلماراتية لكون خدمة 

الوطن رديفًا دائمًا 
حلب الوطن الذي ترسخ 

عر عقود يف قلوب 
كافة أبناء اإلمارات 

واملقيمني على أرضها.

مت توزيع املر الرمضاين قبل بداية 
شهر رمضان املبارك على 50 أسرة 

متعففة.

توفر احتياجات ومستلزمات شهر رمضان املبارك لألسر املتعففة 
على مستوى الدولة وذلك بالتعاون مع جمعيات النفع العام من 

خالل توفر الدعم املادية اجملتمعي أو مساهمات املوظفني 
املادية أو العينية.

املر الرمضاين

حيث متت مساندة 102 موظفًا 
بقيمة 472,210 درهم.

حتمل تكاليف العالج اخلاصة مبوظفي مواصالت اإلمارات بالتعاون 
مع جمعية دار الر وفق االتفاقية املرمة. مساندة زميل
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ــر  ــداد التقاري ــة إلع ــادرة العاملي ــل املب ــن قب ــدة م ــة املع ــر التوجيهي األط
العــام  يف  املؤسســة  أصــدرت  إذ   ،)GRI Global Reporting Initiative(

.G4 املاضــي تقريرهــا لعــام 2016 وفــق اإلطــار التوجيهــي الرابــع

- مشاركة فاعلة يف الفعاليات اجملتمعية والوطنية واإلنسانية:
وقــد جتلــى ذلــك مــن خــالل عــدد كبــر مــن الفعاليــات يف شــتى 
وغرهــا،  والتوعويــة  والثقافيــة  والتطوعيــة  الوطنيــة  اجملــاالت 
والتــي مت تنظيمهــا يف املؤسســة أو التــي أســهمت بهــا بالتعــاون 
مــع الشــركاء مــن اجلهــات احلكوميــة واخلاصــة واألهليــة، ومــن ذلــك 

نذكــر:

1. فعاليات ثقافية:
كاملشــاركة يف مبــادرة القوافــل الثقافيــة بالتعــاون مــع وزارة الثقافــة، 
والتــي جــرت فعالياتهــا علــى مــدار العــام مــن خــالل تنظيــم فعاليــات 
ومعــارض مصاحبــة وتوفــر حافــالت لنقــل املشــاركني، واملشــاركة 
ــاء  ــد للعط ــة زاي ــع مؤسس ــاون م ــة بالتع ــة املتنقل ــادرة املكتب يف مب
بتوفــر حافلــة جمهــزة للمبــادرة، عــالوًة علــى عقــد امللتقــى الثقــايف 
مؤسســة  مــع  بالتعــاون  املؤسســة  مكتبــة  يف  والكتــاب  للقــراءة 
اإلمــارات لــآداب، بحضــور مــا يقــارب 50 موظفــًا وموظفــة، والــذي جــاء 
بالتزامــن مــع انطــالق الشــهر الوطنــي للقــراءة الــذي يأتــي تلبيــة لقــرار 

جملــس الــوزراء باعتمــاد شــهر مــارس مــن كل عــام شــهرًا للقــراءة.

2. جائزة السالمة والرتبية املرورية:
ــدورة 2016 - 2017  ــة لل ــة املروري ــالمة والربي ــزة الس ــالق جائ  إذ مت إط
فئاتهــا  خمتلــف  يف  مشــاركًة   1,195 مــن  أكــر  اجلائــزة  تلقــت  حيــث 
خــالل عــام 2017، ثــم جــرى تنظيــم حفــل تكــرمي الفائزيــن باجلائــزة. 

3. املشاركة يف فعاليات أسبوع املرور اخلليجي 2017: 
مشــاركة  خــالل  مــن  متــت  والتــي  أمانــة”،  “حياتــك  شــعار  حتــت 
إدارات الفــروع يف املعــارض املروريــة التــي نظمتهــا إدارات املــرور، 
ــع  ــراد اجملتم ــة ألف ــج التوعوي ــرات والرام ــدمي احملاض ــك تق وكذل
وطلبــة املــدارس، وتوزيــع املــواد التعليميــة علــى طلبــة املــدارس 

ــور. ــاء األم وأولي

جديــٌر بالذكــر أن اثتنــني مــن املبــادرات اخملصصــة لعــام اخلــر وهمــا 
فئــة  جائــزة  نالتــا  قــد  للموظفــني”  العمــرة  و”رحلــة  زميــل”  “مســاندة 
اإلبــداع يف جمــال العمــل التطوعــي واإلنســاين، ضمــن فعاليــات الــدورة 

السادســة ملؤمتــر وجائــزة “أفــكار اإلمــارات”.
بعــض  تأديــة  يف  املؤسســة  اســتمرت  املبــادرات؛  تلــك  جانــب  وإىل 
املســؤولية  جمــاالت  يف  نهجهــا  جتســد  التــي  اإلضافيــة  املبــادرات 

أدنــاه: املبــادرات  الســيما  واالســتدامة،  اجملتمعيــة 

- مشروع “احلافلة الوطنية”:
لتوفــر النقــل اجملتمعــي )أي اجلماعــي اجملــاين( للعديــد مــن املراكــز 
واجلهــات  والشــركاء  واملؤسســات  العــام  النفــع  وجمعيــات  الطالبيــة 
فــروع  يف  حافلــة   100 خصصــت  حيــث  احلكوميــة،  وشــبه  احلكوميــة 
املؤسســة علــى مــدار العــام املاضــي ومتكنــت مــن زيــادة عمليــات النقــل 
التــي قدمتهــا بنســبة 3.5% مقارنــًة بعــام 2016، إذ نفــّذت 778 عمليــة نقــل 

لـــ 204 جهــة خمتلفــة.

- برنامج الرعايات املادية والعينية خلدمة اجملتمع:
والــذي اســتفادت منــه 22 جهــة حكوميــة وأهليــة، حيــث مت مبوجبــه تقــدمي 
أكــر مــن 2.5 مليــون درهــم، وشــملت جمــاالت الدعــم التعليــم واالبتــكار 

ــا.  ــالت وغره ــل واملواص ــة والنق ــالمة والصح والس

4. برامج التوعية بالسالمة لطلبة املدارس: 
والتــي جــرى التطــرق إليهــا تفصيــاًل يف البــاب األول مــن هــذا التقريــر، إذ 
 62 150 حماضــرة توعويــة منهــا  مت علــى ســبيل املثــال تنفيــذ أكــر مــن 
حماضــرة لطلبــة مــدارس ريــاض األطفــال، وذلــك لتعزيــز مفاهيــم الســالمة 
لــدى الفئــات املســتهدفة، فضــاًل عــن دعــم األنشــطة التوعويــة للمــدارس، 
كتنفيــذ مشــروع رســم القاعــدة الذهبيــة لتوعيــة الطلبــة بشــروط الســالمة 
ــدارس يف  ــن امل ــة م ــم جمموع ــة ودع ــة، ورعاي ــق الدول ــن مناط ــدد م يف ع
الطلبــة  عــي  وتوزيعهــا  الســالمة  إصــدارات  توفــر  عــر  الســالمة  جمــال 

ــك. ــر ذل ــور، وغ ــاء األم وأولي

5. إقامة حملة تربع بالدم:
والتــي جــرت مبشــاركة موظفــي املؤسســة كجــزء مــن فعاليــات الــدورة 

السادســة مــن “شــهر الســالمة والصحــة املهنيــة”.

6.  تنفيــذ عــدد مــن املبــادرات املتخصصــة املوجهــة للمــرأة خــالل عــام 
 :2017

بيــوم املــرأة  بهــن )كاالحتفــاء  الســيما االحتفــال باملناســبات اخلاصــة 
يــوم املــرأة اإلماراتيــة(. العاملــي، ويــوم األم، وكذلــك 

7.  املبادرات الرمضانية:
العديــد  شــمل  املؤسســة:  ملوظفــي  رمضــاين  برنامــج  تنفيــذ  مت  حيــث 

- تقرير االستدامة:
يشــكل تقريــر االســتدامة الــذي تصــدره املؤسســة مدجمــًا مــع تقريرهــا 
الســنوي منــذ ســت ســنوات ممارســة مؤسســية متقدمــة، حتــرص مــن خالله 
علــى تعزيــز قيــم الشــفافية واحلوكمــة واجلــودة وسياســات اإلفصــاح، 
فضــاًل عــن قيــم املســؤولية اجملتمعيــة، الســيما أنــه ياتــي متوافقــًا مــع 

 النسبة املئوية
للزيادة السنوية 2017 2016 التفاصيل

%3.5 778 752
عدد عمليات النقل التي قام 
بها مشروع احلافلة الوطنية 

0

200

400

600

800

1000

2016 2017

75
2

77
8



سبّاقون على طريق االستدامة 5

130131

تقــوى  “رمضــان  شــعار  حتــت  الثقافيــة  واملســابقات  الدينيــة  احملاضــرات 
وإميــان”، وكذلــك املســاهمة يف بنــاء بئــٍر ارتــوازي باســم موظفــي مواصــالت 
ــة،  ــر اخلري ــة دار ال ــع جمعي ــاون م ــة بالتع ــدول النامي ــدى ال ــارات يف إح اإلم
عــالوًة علــى اإلســهام بتوفــر كســوة العيــد لألســر احملتاجــة واملتعففــة 
بالتعــاون مــع جمعيــة دار الــر اخلريــة، واملشــاركة يف دعــم ورعايــة فعاليــات 
“رمضــان أمــان” بالتنســيق مــع جمعيــة اإلحســان اخلريــة مــن خــالل مشــاركة 
موظفــي املؤسســة بتوزيــع الوجبــات علــى أفــراد اجملتمــع علــى الطــرق 
الــر بإطــالق مبــادرة  والتنســيق مــع جمعيــة دار  الدولــة،  إمــارات  مبختلــف 
الدولــة،  مســتوى  علــى  املتعففــة  األســر  علــى  الرمضــاين”  “املــر  توزيــع 
وذلــك عــر قيــام املتطوعــني مــن موظفــي املؤسســة بزيــارة منــازل تلــك األســر 
وتوزيــع املــر الرمضــاين عليهــم، إضافــًة إىل رعايــة املؤسســة لـــ “يــوم إلفطــار 
الصائمــني” وذلــك بتوفــر وجبــات اإلفطــار لنحــو 200 صائــٍم، وتوزيعهــا عليهــم 
مــن قبــل املتطوعــني مــن موظفــي املؤسســة يف اخليــم التــي مت تنظيمهــا 

ــل. ــدودي الدخ ــة حم ــكنية لفئ ــق الس ــر يف املناط ــة دار ال ــل جمعي ــن قب م

8.  الفعاليات الوطنية: 
حيــث أقامــت املؤسســة احتفــاالت واســعة مبناســبة اليــوم 

الوطنــي 46 لدولــة اإلمــارات يف جميــع فــروع مواصــالت اإلمــارات واإلدارة العامة، 
كمــا ســبق وأقامــت فعاليــات يــوم العلــم ويــوم الشــهيد بنــاًء علــى توجيهــات 
صاحــب الســمو الشــيخ حممــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس 

جملــس الــوزراء حاكــم دبــي، مبشــاركة جميــع قيــادات وموظفــي املؤسســة.

9.  الربامج التطوعية ملوظفي مواصالت اإلمارات:
والتــي بلــغ عددهــا 33 برناجمــًا تطوعيــًا، شــارك فيهــا 465 موظفــًا وموظفة، 
وقامــوا خاللهــا بتأديــة 454 ســاعة تطــوع يف جمــاالت متعــددة جمتمعيــة 

وخريــة وبيئية.

10. االرتقاء ببيئة العمل الداخلية:

تعنــى  رئيســية  مبــادرة   20 شــملت  التــي  الســعادة  مبــادرات  الســيما   
باملوظفــني، وقــد مت التطــرق إليهــا يف القســم اخلــاص باملوظفــني يف 

الرابــع. البــاب 
الصعيــد  علــى  املؤسســة  مشــاركات  يف  والشــمول  التنــوع  هــذا  وإزاء   
اجملتمعــي، فقــد بلــغ معــدل الرضــا عــن اخلدمــات اجملتمعيــة التــي 

.%98 املســتفيدة  اجملتمــع  فئــات  لــدى  تقدمهــا 
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عدد الحافالت المخصصة لنقل ذوي االحتياجات الخاصة في النقل المدرسي.

عدد الحافالت المخصصة لمشروع "أصل بامان" بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع.
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تنميــة اجملتمــع أواخــر عــام 2013، والتــي ترجمتهــا بتقــدمي خدمــات 
النقــل لنحــو 550 طالبــًا وطالبــة ينتســبون ملراكــز تأهيــل املعاقــني 
اخلمســة التابعــة للــوزارة عــر 40 حافلــة، ويف الوقــت نفســه جــرى 
توفــر 100 حافلــة مــزودة بالتجهيــزات الالزمــة لنقــل 69 طالبــًا مــن 
ــم  ــة والتعلي ــن وزارة الربي ــكل م ــة ل ــة التابع ــدارس احلكومي ــة امل طلب
ودائــرة التعليــم واملعرفــة يف أبوظبــي، إضافــة إىل 14 مركبــة، منهــا 8 

ــة. ــًا وطالب ــل 16 طالب ــة تنق ــات عادي ــزة و6 مركب ــات جمه مركب
الالزمــة  التدريبيــة  الرامــج  املؤسســة  قدمــت  متصــل،  ســياق  ويف 
ومشــرفات(  ومشــرفون  )ســائقون  املدرســي  النقــل  ملوظفــي 
الفئــة، وذلــك عــر مركــز مواصــالت اإلمــارات  املعنيــني بنقــل هــذه 
للتدريــب، الســيما برنامــج نقــل ذوي االحتياجــات اخلاصــة واملصنــف 
ضمــن فئــة الرامــج التخصصيــة فضــاًل عــن الرامــج التدريبيــة األخــرى. 

رؤية والتزام..
لقضايــا  عميــٍق  وفهــٍم  ثاقبــٍة  برؤيــٍة  اإلمــارات  مواصــالت  تتمتــع 
البيئــة  جمــاالت  جمــاالت  لتشــمل  متتــد  اجملتمعيــة  املســؤولية 
الطــرق،  علــى  املروريــة  والســالمة  املهنيــة  والصحــة  والســالمة 
جعلــت منهــا واحــدة مــن أبــرز املؤسســات علــى مســتوى الدولــة ليــس 
مــن حيــث حجــم املبــادرات وحســب، بــل مــن حيــث نوعيتهــا أيضــًا، 
حيــث متكنــت مبوجــب تلــك الرؤيــة مــن حتقيــق إجنــازات فريــدة علــى 
املســتويني احمللــي واإلقليمــي، ومل تقــف عنــد ذلــك، بــل عمــدت 
باســتمرار لتحديــث تلــك الرؤية وجعلهــا مواكبة الحتياجــات اجملتمع، 
مشــاريعها  يف  بوضــوح  جتلــى  مــا  وهــو  االســتدامة،  ومتطلبــات 
يف  ملســتجداتها  ســنتطرق  التــي  املتناميــة  البيئيــة  االســتثمارية 
الصفحــات القادمــة، والتــي أرســت نهجــًا اســتثماريًا عصريــًا يوافــق 

اجملــال. هــذا  يف  العامليــة  التطلعــات  أحــدث 

نسمو مع ذوي الهمم
بلــغ عــدد املنقولــني مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة 635 منقــواًل يتــم 
نقلهــم بشــكل يومــي خــالل عــام 2017، وقــد توزعــوا علــى جمموعتــني 
رئيســيتني، إذ واصلــت املؤسســة أداء أدوارهــا ضمــن مبــادرة “أصــل 
بأمــان” اجملتمعيــة املشــركة التــي أطلقتهــا بالتعــاون مــع وزارة 

2017 2016 البيان
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100 108
عدد احلافالت اخملصصة لنقل 

ذوي االحتياجات اخلاصة يف النقل 
املدرسي.

40 41
عدد احلافالت اخملصصة ملشروع 

"أصل بامان" بالتعاون مع وزارة تنمية 
اجملتمع.

140 149 اجملموع
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 النقل اجلماعي جوهر خدماتنا 
يعتــر النقــل اجلماعــي جــزءًا حموريــًا مــن ثقافــة النقــل التــي تســعى 
حــاًل  يشــكل  بصفتــه  اجملتمــع  يف  لتكريســها  اإلمــارات  مواصــالت 
مثاليــًا لعــدد مــن التحديــات العامليــة التــي تواجــه قطــاع النقــل، 
الســيما ضــرورة تقليــل االنبعاثــات الغازيــة وخفــض البصمــة الكربونية، 

واالزدحامــات املروريــة.
ولطاملــا شــكل النقــل اجلماعــي قاســمًا مشــركًا لعــدد كبــر مــن 
اخلدمــات الرئيســية التــي تقدمهــا املؤسســة ال ســيما خدمــات النقــل 
 10,251 املؤسســة  أســطول  يضــم  إذ  التجــاري،  والنقــل  املدرســي 
حافلــة كبــرة ومتوســطة وصغــرة، منهــا 5,765 حافلــة مدرســية، وال 
شــك يف أن هــذا احلجــم مــن احلافــالت التــي يســتفيد مــن خدماتهــا 
توفــر  يف  كبــر  بشــكل  يســهم  يوميــًا  املنقولــني  مــن  اآلالف  مئــات 
احللــول املســتدامة للنقــل، واالســتفادة مــن إيجابياتهــا علــى حمتلــف 
 2014 الصعــد، إذ بينــت دراســة ســابقة أجرتهــا املؤسســة يف عــام 
بالتعــاون مــع مركــز دبــي املتميــز لضبــط الكربــون، أن مقــدار التخفيض 
الســنوي يف االنبعاثــات الغازيــة احملقــق بفضــل خدماتهــا يف النقــل 
املدرســي لوحدهــا بلــغ حينهــا 92 ألــف طــٍن مــن مكافــئ ثــاين أكســيد 

.)tCO2e( الكربــون
ومل تتوقــف مواصــالت اإلمــارات عنــد هــذا احلــد، بــل ســعت باســتمرار 
الســيما  اخملتلفــة  اجملتمــع  فئــات  بــني  النهــج  هــذا  لتشــجيع 
موظفيهــا، عــر قيامهــا بتوفــر تلــك اخلدمــة لـــ 1,075 مــن موظفيهــا 
يف إمارتــي أبوظبــي ودبــي، عــر 49 حافلــة، وليــس أدّل علــى ســعيها 
اجلماعــي  للنقــل  الوطنيــة”  “احلافلــة  مشــروع  مــن  أيضــًا  ذاك 

اجملــاين والــذي ســبقت اإلشــارة إليــه آنفــًا.

2017 2016
 بيانات النقل اجلماعي اجملاين

للموظفني

1,075 938 أعداد املوظفني املنقولني

49 43
أعداد احلافالت املشاركة يف عملية 

النقل اجلماعي للموظفني

استثمارات صديقة للبيئة
اســتحوذت املشــاريع االســتثمارية ذات األثــر البيئــي اإليجابــي التــي أطلقتهــا 
املؤسســة تباعــًا منــذ عــدة ســنوات علــى اهتمــام واســع، وحظيــت بعــدد كبــر 
مــن اجلوائــز احملليــة واإلقليميــة والعامليــة، ال ســيما تلــك اجلوائــز املهتمــة 
باحلفــاظ علــى البيئــة وتشــجيع أمنــاط االســتدامة، كمــا شــكلت تلك املشــاريع 
ــاظ  ــة احلف ــى إمكاني ــًا عل ــاًل إضافي ــت دلي ــات وقدم ــن املؤسس ــر م ــدوة للكث ق

علــى البيئــة يف ســياق حتقيــق التنميــة والســعي نحــو الربحيــة االقتصاديــة.
ــة  ــر مواصل ــاريع، ع ــك املش ــى تل ــز عل ــن الركي ــد م ــام 2017 املزي ــهد ع ــد ش وق
العمــل فيمــا مت إطالقــه ســابقًا فضــاًل عــن إطــالق مبــادرات نوعيــة جديــدة، ال 
ــام  ــل بنظ ــزل للعم ــالت الدي ــل حاف ــادرة حتوي ــود يف مب ــة اجله ــيما مواصل س
الوقــود املــزدوج، عــالوًة علــى جتريــب أول حافلــة مدرســية كهربائيــة علــى 

املســتوى اإلقليمــي.

حتويل املركبات للعمل بالغاز الطبيعي املضغوط 
أكملــت املؤسســة منــذ إطــالق املركــز بالتعــاون مــع شــركة أدنــوك؛ 
ــام 2017،  ــالل ع ــة خ ــا 1,010 مركب ــة، منه ــن 8,096 مركب ــو م ــل نح حتوي
جــرى  قــد  كان  مركبــة   2,340 لـــ  صيانــة  خدمــات  تقــدمي  عــن  فضــاًل 

حتويلهــا ســابقًا.

وقــد واصــل املركــز منــذ إطالقــه ســنة 2010 نيــل اجلوائــز املهتمــة 
األول  باملركــز  فــاز  حيــث  والبيئيــة،  االســتثمارية  احللــول  بتشــجيع 
)مناصفــًة( يف اجلائــزة العربيــة للمســؤولية االجتماعيــة للمؤسســات 
عــن  والتعــاون  الشــراكات  فئــة  ضمــن  وذلــك  العاشــرة،  دورتهــا  يف 
مشــروع حتويــل احلافــالت للعمــل بالغــاز الطبيعــي، والــذي يعــد 
أول مشــروع مــن نوعــه علــى الصعيــد اإلقليمــي، الســيما أنــه مشــروع 
متخصــص ومعتمــد ومتطابــق مــع املواصفــات العامليــة يف جميــع 
أنحــاء العــامل، حيــث تتلّخــص الفكــرة يف حتويــل احلافــالت العاملــة 
بالديــزل للعمــل بنظــام الوقــود املــزدوج أي الديــزل والغــاز الطبيعــي 
الصعيديــن  علــى  الفوائــد  مــن  عــددًا  املشــروع  ويحقــق  معــًا، 

االســتثماري والبيئــي أهمهــا: 

- تخفيض تكاليف الوقود يف املؤسسة بنسبة 25% كحد أدنى.
- خفــض انبعاثــات الكربــون بنســبة CO2 / KM. 96 يف الســنة األوىل 
ــن  ــا م ــة مت ابتكاره ــات خاص ــى تقني ــك عل ــن بذل ــذ، معتمدي ــن التنفي م
قبــل فريــق عمــل املؤسســة كــي ال تؤثــر علــى احملــرك أو األداء الفنــي 

للمركبــة.

 املركبات
 احملولة يف
عام 2017

 إجمايل
 املركبات

 احملولة منذ
بداية املشروع

 التفاصيل

1,010 8,096
عدد السيارات التي مت حتويلها من 

العمل بنظام البنزين إىل العمل بنظام 
الغاز الطبيعي املضغوط.
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وحدة جتديد اإلطارات 
وقــد  الرابــع،  عامهــا   2013 عــام  يف  أطلقــت  التــي  الوحــدة  أكملــت 
شــهدت قفــزًة يف نتائــج أعمالهــا، جتلــت يف حتقيــق منــو بنحــو %53 

بعــد أن جنحــت بتجديــد 13,764 إطــارًا طــوال العــام املاضــي.

وحدة الغسيل اجلاف
حضورهــا  توســيع  مــن  اجلــاف  الغســيل  وحــدة  متكنــت  وبدورهــا؛ 
وترســيخ عوائدهــا البيئيــة واالســتثمارية، إذ جنحت بتوفــر 47,385,722 
238,719 عمليــة غســل جــاف  بـــ  لــرًا مــن املــاء مــن خــالل قيامهــا 
اســتهلكت فيهــا 358,078.5 لــرًا فقــط، ومبعــدل منــو أعمــال ســنوي 

.2016 12% مقارنــًة بعــام  يناهــز 

املركبات الكهربائية 
شــهد أســطول املؤسســة مــن املركبــات الكهربائيــة إضافــة نوعيــة خــالل عــام 2017، 
جّتلــت بالتســير التجريبــي ألول حافلــة مدرســية كهربائيــة علــى املســتوى اإلقليمــي 
ــارات التشــغيلية املصنعيــة ملــدة ثالثــة أشــهر، وتــال  وذلــك بعــد أن خضعــت لالختب
ذلــك عــدة اختبــارات تشــغيلية مبدئيــة يف الدولــة، حمققــًة إجنــازًا كبــرًا لصالــح 

جهــود التنميــة اخلضــراء التــي تشــهدها الدولــة.
ــبب أي  ــة وال تس ــات غازي ــق انبعاث ــي ال تطل ــة، وه ــًا وطالب ــة 45 طالب ــتوعب احلافل تس
ــن  ــا م ــتهلك مثيالته ــا تس ــرويل، بينم ــود الب ــل بالوق ــرك يعم ــن حم ــا م ــوث، خللوه تل

ــد. ــر الواح ــود للكيلوم ــن الوق ــرًا م ــادل 0.347 ل ــا يع ــة م ــالت التقليدي احلاف
وحرصــًا مــن املؤسســة علــى توفــر بنيــة حتتيــة لتشــغيل احلافلــة 
جتهيــز  مت  فقــد  ومناســبة؛  قياســية  ظــروف  وفــق  )وســواها( 
حمطتــي شــحن متكاملتــني للحافلــة، علمــًا أن شــحن بطاريــات 
احلافلــة بشــكل كامــل يتــم يف غضــون 4 ســاعات فقــط، تكفيهــا 
لقطــع مســافة تصــل إىل 100 كــم يف ظــروف تشــغيلية قاســية تشــمل تشــغيل التكييف 
بالقــوة القصــوى وجميــع اإللكرونيــات األخــرى، فيمــا تبلــغ املســافة املقطوعــة يف 
ــا  ــن يف بطارياته ــعة تخزي ــى س ــاظ عل ــع احلف ــم، م ــة 150 ك ــغيل العادي ــروف التش ظ
تبلــغ 25% كطاقــة احتياطيــة لضمــان اســتمرارية التشــغيل يف احلــاالت الطارئــة.

وعلــى صعيــد متصــل، حافظــت املؤسســة خــالل عــام 2017 علــى إتاحــة الســيارات 
واملركبــات اخلدميــة الكهربائيــة ملتعامليهــا الراغبــني بهــذا النــوع مــن املركبــات، 

ــيارة. ــطولها 90 س ــم أس ــغ حج ــث بل حي

2017 2016  التفاصيل

13,764 9,004 عدد اإلطارات اجملددة 

2017 2016  التفاصيل

238,719 213,509
عدد السيارات التي مت غسلها لدى 

"وحدة الغسيل اجلاف"

2017  التفاصيل

90 عدد املركبات الكهربائية التابعة ألسطول املؤسسة

بصمتنا الكربونية دليل التزامنا 
كشــفت نتائــج قياســات البصمــة الكربونيــة لعــام 2017، والتــي أجرتهــا 
املؤسســة بالتعــاون مــع مركــز دبــي املتميــز لضبــط الكربــون “كربــون 
دبــي”؛ عــن تواصــل االنخفــاض النســبي يف بصمــة املؤسســة علــى 
الرغــم مــن زيادتهــا الطفيفــة ظاهريــًا، وذلــك إذا مــا متــت مقارنتهــا 
مــع النمــو احلاصــل يف حجــم أســطولها وإيراداتهــا بصفــة عامــة، 
الســيما أن أســطول املؤسســة يعتــر املســؤول الرئيــس عــن بصمتهــا 
إىل  بالنظــر  منهــا   %97 قرابــة  علــى  لوحــده  ويســتحوذ  الكربونيــة، 
طبيعــة أعمــال املؤسســة وخدماتهــا بصفتهــا متخصصــة يف النقــل 

والتأجــر واخلدمــات اللوجســتية والفنيــة.
وتفصيــاًل، بّينــت الدراســة أن إجمــايل االنبعاثات الغازيــة يف النطاقات 
271,154 طنــًا مــن  الثــالث )والتــي ســرد تفصيلهــا الحقــًا( تعــادل 
األول  النطاقــني  يف  أمــا   ،)tCO2e( الكربــون  أكســيد  ثــاين  مكافــئ 
والثــاين فقــط فكانــت تعــادل 271,024 طنــًا مــن مكافــئ ثــاين أكســيد 
الكربــون )tCO2e( )وذلــك لضآلــة انبعاثــات النطــاق الثالــث(، أي أنهــا 
ــادل  ــت تع ــة إذ كان ــنة املاضي ــة بالس ــو 1% مقارن ــدار نح ــت مبق ارتفع
ــني  ــون )tCO2e(، يف ح ــيد الكرب ــاين أكس ــئ ث ــن مكاف ــًا م 268,146 طن

ــدل 12.8%، وازدادت  ــها مبع ــدة نفس ــالل امل ــطول خ ــم األس ــا حج من
ــج أن  ــك النتائ ــن تل ــًا م ــدو واضح ــبة 6.8%، ويب ــة بنس ــرادات املؤسس إي
حصــة املركبــة الواحــدة مــن البصمــة الكربونيــة تنخفــض باضطــراد، 
مــن 13.4 طنــًا مــن مكافــئ ثــاين أكســيد الكربــون )tCO2e( عــام 2015، 
إىل 12.2 عــام 2016، ثــم 10.9 عــام 2017، مــا يــدل علــى تطــور العمليــات 

ــتمرار. ــدوى باس ــني اجل ــطول، وحتس ــيما إدارة األس ــغيلية الس التش

البصمة الكربونية قياسًا إىل منو أسطول املؤسسة وإيراداتها

2017 2016 التفاصيل

271,024 268,146
البصمة الكربونية 

)طن من انبعاثات ثاين أوكسيد 
)tCO2e الكربون

24,898 22,069 أسطول املؤسسة )مركبة(

10.9 12.2

حصة املركبة الواحدة من 
البصمة الكربونية

)طن من انبعاثات ثاين أوكسيد 
)tCO2e الكربون

2,558 2,395 اإليرادات )مليون درهم(

2015 2016 2017

شكل بياني يوضح تناقص "حصة المركبة الواحدة من انبعاثات البصمة الكربونية (tCO2e)" عامًا بعد آخر
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وتفصيــاًل؛ جــاءت نتائــج القياســات حســب النطاقــات كاآلتــي، علمــًا 
انبعاثــات  هــي  االعتبــار  يف  أخــذت  التــي  االنبعاثــات  إجمــايل  أن 
لســيطرة  يخضعــان  ألنهمــا  وذلــك  فقــط  والثــاين  األول  النطاقــني 

املباشــرة: اإلمــارات  مواصــالت 

النطــاق األول: شــكلت االنبعاثــات الناجمــة يف هــذا النطــاق قرابــة 
 262,890 وبلغــت  عامــة،  بصــورة  االنبعاثــات  جممــوع  مــن   %97

)tCO2e(، وبزيــادة طفيفــة قدرهــا tCO2e 2,037 مقارنــة بعــام 2016، 
أي مــا يعــادل أقــل مــن 0.8%، علــى الرغــم مــن منــو األســطول بنســبة 
ــي  ــكل رئيس ــات بش ــذه االنبعاث ــم ه ــارة، وتنج ــبقت اإلش ــا س 12.8% كم
عــن أســطول املؤسســة، مبــا يف ذلــك احــراق الوقــود )ديــزل وبنزيــن( 
وقــد   ،%11 بنســبة  املركبــات  تكييــف  غــازات  وانبعاثــات   %89 بنســبة 
مــن  أكــر  علــى  لوحدهــا  والتأجــر  النقــل  دائــرة  مراكــز  اســتحوذت 
ــي  ــزي أبوظب ــيما مرك ــاق )الس ــذا النط ــات ه ــوع انبعاث ــن جمم 50% م

واإلمــارات للنقــل والتأجــر اللذيــن اســتحوذا معــًا علــى نحــو 35% مــن 
جممــوع االنبعاثــات(، فيمــا شــكلت االنبعاثــات الناجمــة عــن النقــل 
نشــاط  أمــا  األول،  النطــاق  انبعاثــات  جممــوع  مــن   %10 احلكومــي 
31% مــن إجمــايل انبعاثــات  النقــل املدرســي فمســؤول عــن نحــو 
الرئيســي  املصــدر  كان  الديــزل  وقــود  أن  بالذكــر  وجديــر  النطــاق، 
النبعاثــات غــازات االحتبــاس احلــراري ضمــن النطــاق األول، مســببًا 

68% مــن الغــازات الناجمــة عــن احــراق وقــود املركبــات إجمــااًل.

النطــاق الثــاين: ويشــمل االنبعاثــات الناجمــة عــن كميــات الكهربــاء 
ــاه املشــراة، وقــد شــكلت 3% مــن جممــوع االنبعاثــات، وبلغــت  واملي
أي   ،2016 بعــام  tCO2e مقارنــة   829 وبزيــادة قدرهــا   )tCO2e(  8,134

مــا يعــادل 11.4%، وهــي تعــزى لزيــادة اســتهالك الكهربــاء وامليــاه، 
ــا  ــة يف مرافقه ــهدته املؤسس ــذي ش ــت ال ــع الالف ــن التوس ــم ع والناج
اســتهالك  بلــغ  حيــث  واخلدميــة،  والفنيــة  اإلداريــة  ومنشــآتها 
ــا  ــم عنه ــاواط، وجن ــداره 14,442 ميج ــا مق ــاء م ــن الكهرب ــة م املؤسس
7,054 طنــًا مــن االنبعاثــات، فيمــا بلــغ اســتهالك امليــاه 29,930,214 

جالونــًا تســببت بـــ 1,080 طنــًا مــن االنبعاثــات.

النطــاق الثالــث: ويشــمل انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون الصــادرة عــن 

اســتهالك ورق املكاتــب وســفر األعمــال اجلــوي، أي االنبعاثــات غــر 
ــت  ــد أهمل ــات، وق ــذه املنتج ــل ه ــع ونق ــن تصني ــة ع ــرة الناجم املباش
ألنهــا طفيفــة نســبيًا حيــث بلغــت tCO2e 130، وهــي بذلــك تشــكل 
أقــل مــن 0.05% مــن جممــوع انبعاثــات البصمــة الكربونيــة، فضــاًل عــن 

ــة. ــرة للمؤسس ــيطرة املباش ــارج الس ــا خ كونه
وعليــه، فــإن دراســات البصمــة الكربونيــة التــي دأبــت املؤسســة علــى 
إجرائهــًا ســنويًا بالتعــاون مــع اجلهــات اخملتصــة، تــدل علــى ســرها 
يف الطريــق الصحيــح نحــو احلــد مــن االنبعاثــات الغازيــة، وتؤكد جناح 
مبادراتهــا للســيطرة علــى تلــك االنبعاثــات يف إطــار ســعيها احلثيــث 

نحــو الوفــاء بالتزاماتهــا جتــاه البيئــة واســتحقاقات االســتدامة.

استهالك الطاقة الكهربائية واملياه

2017 2016 التفاصيل

14,442 12,131
استهالك الطاقة الكهربائية 

)ميجا واط(

51,991 43,672 الكهرباء )جيجا جول(

29,930,214 29,181,959 استهالك املياه )جالون(

7,054 6,268

االنبعاثات الناجتة عن استهالك 
الكهرباء 

طن من مكافئ ثاين أكسيد 
)tCO2e( الكربون

1,080 1,053
االنبعاثات الناجتة عن استهالك 

املياه  طن من مكافئ ثاين 
)tCO2e( أكسيد الكربون

8,134 7,321
إجمايل البصمة الكربونية يف 
النطاق الثاين طن من مكافئ 

)tCO2e( المزيد من االستدامةثاين أكسيد الكربون
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مشــاريعها  علــى  املؤسســة  يف  االســتدامة  جهــود  تتوقــف  ال 
االســتثمارية وحســب، بــل متتــد إىل أنشــطتها وسياســاتها التشــغيلية 
واإلداريــة واملكتبيــة اخملتلفــة، والتــي ســعت مــن خاللهــا إىل مزيــٍد 
البيئــي واحلــد مــن بصمتهــا الكربونيــة وتبنــي ثقافــة  مــن االلتــزام 

التدويــر، وجتلــى ذلــك بعــدد مــن املمارســات، أهمهــا:

تدوير
ــرورة  ــتجابًة لض ــد اس ــي متزاي ــام عامل ــر باهتم ــألة التدوي ــى مس حتظ
ترشــيد املــوارد الطبيعيــة احملــدودة، وعدم اإلســراف يف اســتهالكها، 
ــا  ــز جهوده ــتمرار إىل تعزي ــارات باس ــالت اإلم ــعى مواص ــا؛ تس وبدوره
يف هــذا املضمــار، حيــث واصلــت يف العــام املاضــي القيــام بتدويــر 

الزيــوت املســتعملة يف أســطولها، وكذلــك تدويــر خملفــات الــورش 
الفنيــة )اخمللفــات اخملــردة( والبطاريــات واإلطــارات التالفــة، عــالوًة 
ــص  ــر التخل ــة ع ــة املكتبي ــزة اإللكروني ــر األجه ــا لتدوي ــى برناجمه عل
اآلمــن منهــا بالتعــاون مــع اجلهــات املســؤولة، وغــر ذلك مــن اجلهود.

العدد  بيانات جهود التدوير خالل سنة 2017

13,764 إطارًا جمددًا العدد اإلجمايل لإلطارات التي مت جتديدها

1,521 برمياًل كمية زيوت املركبات التي مت بيعها لشركات التدوير

243,292 درهمًا قيمة الزيوت التي مت بيعها لشركات التدوير

كمية اإلطارات التالفة التي مت بيعها لشركات التدوير 38,409 إطارات تالفة

كمية اخلردة )خملفات الورش( التي مت بيعها لشركات التدوير 67,211 طنًا

قيمة اخلردة )خملفات الورش( التي مت بيعها لشركات التدوير 145,143 درهمًا

عدد البطاريات كبرة احلجم التي مت بيعها 1,964 بطارية كبرة

قيمة بيع البطاريات الكبرة احلجم 237,819 درهمًا

عدد البطاريات صغرة احلجم التي مت بيعها 6,224 بطارية صغرة

قيمة بيع البطاريات صغرة احلجم 311,200 درهمًا

 22,202 درهمًا
)نتيجة بيع 22 برمياًل فارغًا + 15 وحدة مكيف(

عوائد تدوير أخرى

ترشيد استهالك الورق..
مبــادرة  تنفيــذ  املؤسســة  تواصــل  التــوايل؛  علــى  الرابعــة  للســنة 
“خدمــات إدارة الطباعــة” التــي أطلقتهــا عــام 2014، والتــي مــن شــأنها 

مباين خضراء..
العمــل  مواقــع  صعيــد  علــى  مكثفــًا  نشــاطًا  اإلمــارات  مواصــالت  تشــهد 
اخملتلفــة واإلنشــاءات املرتبطــة بهــا، اســتجابًة لتوســعها مــن النواحــي 
اخلدميــة وضمانــًا ألداء األعمــال علــى النحــو األمثــل، وذلــك علــى ضــوء 
املتطلبــات احلاليــة ومعــدالت النمــو املســتقبلية، حيــث أجنــزت املؤسســة 
ــفة  ــن فلس ــٍد ع ــن ببعي ــو مل يك ــذا النم ــر أن ه ــًا، غ ــائيًا خمتلف ــروعًا إنش 11 مش

املشــاريع  وتنفيــذ  تصميــم  يف  االلتــزام  مت  إذ  تتبناهــا،  التــي  االســتدامة 
اإلنشــائية اخملتلفــة بأعلــى املواصفــات واملعايــر الهندســية والفنيــة، إىل 

حتقيــق عــدد مــن املكاســب البيئيــة علــى صعيــد احلــد مــن اســتهالك 
األوراق واألحبــار والطاقــة الكهربائيــة وخدمــات الصيانــة، وذلــك وفــق 
مــا يظهــر اجلــدول املرفــق. الــذي يبــني الفوائــد الســنوية لهذه املبــادرة: 

جانــب تطبيــق أفضــل املمارســات واالشــراطات العامليــة يف جمــال املبــاين 
اخلضــراء ومتطلبــات االســتدامة، لضمــان رفــع كفــاءة املبــاين واســتدامتها، 
وللمحافظــة علــى البيئــة عــر احلــد مــن البصمــة الكربونيــة، حيــث اندرجــت 
جميــع مشــاريع املؤسســة يف إمــارة أبوظبــي حتــت نظــام “اللؤلــؤة الواحدة” 
واالســتدامة،  العمــراين  للتخطيــط  أبوظبــي  جملــس  اشــراطات  بحســب 
وكذلــك احلــال بالنســبة لنظــام “الســعفات” لتقييــم املبــاين اخلضــراء يف 

ــة. ــارات الدول ــة إم ــا يف بقي ــول به ــة املعم ــن األنظم ــره م ــي، وغ ــارة دب إم

التوفري سنويًا  التفاصيل

توفر سنوي بواقع 806,400 درهم إماراتي. خفض تكاليف احلر وقطع غيار الطابعات والصيانة. 

توفر مستمر بنسبة 5-10% سنويًا يف كلفة األحبار. تقليل استهالك أحبار الطابعات. 

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

بواقع 47,873.50 واط من الطاقة خفض استهالك الطاقة يف الطابعات واملاسحات الضوئية. 

بواقع 45,598.72 كغ من االنبعاثات. احلد من انبعاثات الكربون الناجتة عن الطابعات. 

إطارًا جمددًا 13,764

سنوات على إطالق مبادرة “خدمات إدارة الطباعة”4
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قيمة الزيـوت التي تـم 
بيعهـا لشركات التدوير

kÉªgQO

¿ƒHôµdG äÉKÉ©ÑfG øe kÉeGôZ ƒ∏«c

45,598.72
أثمرت مبادرة خدمات

إدارة الطباعة عن تخفيض

51,991
استهالك الكهرباء

∫ƒL Éé«L

29.93
استهالك المياه

¿ƒdÉL ¿ƒ«∏e

271,024
البصمة الكربونية

¿ƒHôµdG ó«°ùcCG ÊÉK RÉZ øe øW

SCHOOL BUS

SCHOOL BUS

  

 Oó©d kÉcÎ°ûe kÉª°SÉb »YÉª÷G π≤ædG  πµ°T

 É¡eó≤J  »àdG  á«°ù«FôdG  äÉeóÿG  øe  ÒÑc

 »°SQóŸG  π≤ædG  äÉeóN  Éª«°S  ’  á°ù°SDƒŸG

 á°ù°SDƒŸG ∫ƒ£°SCG º°†j PEG ,…QÉéàdG π≤ædGh

 á£°Sƒàeh  IÒÑc  á∏aÉM  10,251
 ,á«°SQóe  á∏aÉM  5,765  É¡æe  ,IÒ¨°Uh

 äÓaÉ◊G  øe  ºé◊G  Gòg  ¿CG  ‘  ∂°T  ’h

 øe ±’B’G äÉÄe É¡JÉeóN øe ó«Øà°ùj »àdG

 ÒaƒJ ‘ ÒÑc πµ°ûH º¡°ùj kÉ«eƒj Údƒ≤æŸG

.π≤æ∏d áeGóà°ùŸG ∫ƒ∏◊G

مخصصة للنقل الجماعي
تم نقلهم عبر النقل
الجماعي للموظفين

1,075

عدد البطاريات كبيرة
 وصغيرة الحجم التي تم بيعها

90145,143
بطاريةدرهم�مركبة

عدد المركبات  الكهربائية
التابعة �سطول

المؤسسة

إيرادات مخلفات الورش التي
بيعها للشركات 
خالل سنة 2017

حافلةسيارةموظف�

8,188

8,096

تم تحويلها من العمل
بنظام البنزين إلى العمل

بنظام الغاز الطبيعي المضغوط

243,292



سبّاقون على طريق االستدامة 5

142143

تعزيز الوعي بجوانب املسؤولية اجملتمعية
تــدرك مواصــالت اإلمــارات أن االلتــزام االســراتيجي بقضايــا املســؤولية 
اجملتمعيــة واالســتدامة يتطلــب إىل جانــب املبــادرات ترســيخ الوعــي 
الــالزم بتلــك القضايــا، وتعزيــز الســلوكيات الفرديــة واجملتمعيــة ذات 

ــة  ــة والتوعوي ــا التدريبي ــن جهوده ــًا م ــزءًا مهم ــا ج ــك أولته ــة، لذل الصل
املقدمــة للموظفــني، قــد شــهد عــام 2017 تقــدمي الرامــج التدريبيــة 

اآلتيــة والتــي اســتفاد منهــا نحــو 100 موظــف وموظفــة:

 عدد املوظفني املستفيدين
من كل برنامج على حدة مدة كل برنامج/ ساعة  عناوين أو أسماء الربامج املنفذة يف جماالت املسؤولية اجملتمعية خالل عام

2017

11 176 مؤمتر مركبات املستقبل

5 40 منتدى الواحة للسعادة

2 32 قمة االقتصاد األخضر

37 111 ورشة عمل السعادة والتفكر اإليجابي

5 90 مؤمتر النقل املستدام

22 44 ثقافة العمل التطوعي

14 28 ورشة اإلبداع واالبتكار

1 18 مؤمتر إبداعات عربية

1 2 القراءة بني املتعة والفائدة

1 2 الطريق إىل السعادة

أداء تطوعي مميز
يف  التطوعويــة  األنشــطة  شــهدت   ،2017 عــام  امتــداد  علــى 
ــة  ــزة فئ ــة بجائ ــوز املؤسس ــن ف ــرت ع ــًا، أثم ــعًا الفت ــة توس املؤسس
اإلبــداع يف جمــال العمــل التطوعــي واإلنســاين، ضمــن فعاليــات 
ــت  ــا حظي ــارات”، كم ــكار اإلم ــزة “أف ــر وجائ ــة ملؤمت ــدورة السادس ال
بتكــرمي الشــركاء، ال ســيما التكــرمي مــن قبــل فريــق »أبشــر« اإلماراتــي 
ودعمهــا  املؤسســة  مبــادرات  عــن  وذلــك  التطوعــي  للتنظيــم 

الفريــق. ألنشــطة 
حتديــث  اعتمــاد  الصعيــد،  هــذا  علــى  حتقــق  مــا  أبــرز  مــن  وكان 

منهجيــة التطــوع، والقيــام بخمــس مبــادرات تطوعيــة اســتجابة 
لعــام اخلــر مما ســبق عرضــه يف هذا البــاب، ويف مقدمتها تشــكيل 
املناســبات  يف  واملشــاركة  املؤسســة  لتمثيــل  تطوعــي  فريــق 

والفعاليــات الداخليــة واخلارجيــة علــى مســتوى الدولــة.

جمموع الساعات التطوعية عدد الربامج التطوعية عدد املوظفني املتطوعني  التفاصيل

454 33 465 البيانات اإلجمالية ألنشطة التطوع التطوع خالل عام 2016

مع اجلمهور والشركاء لبيئة أفضل
ال تقتصــر جهــود مواصــالت اإلمــارات التوعويــة يف جمــاالت االســتدامة 
علــى بيئتهــا الداخليــة وحســب، وإمنــا تتعداهــا إىل البيئــة اخلارجيــة، 
وذلــك مــن خــالل التواصــل عــر القنــوات اخملتلفــة مــع عمــوم اجلمهــور، 
ــبات  ــات واملناس ــة يف الفعالي ــكال خمتلف ــاهمة بأش ــة إىل املس إضاف
ذات الصلــة مــع الشــركاء الســيما املناســبات والفعاليــات التــي تتعلــق 
باالســتدامة واحلفــاظ علــى البيئــة، ومــن ذلــك قيــام املؤسســة خــالل 

عــام 2017 باألنشــطة اآلتيــة:
للطاقــة”  العاملــي  و”اليــوم  األرض”  “ســاعة  بفعاليــة  االشــراك   -

و”يــوم البيئــة العاملــي”، ونشــر التوعيــة بتلــك الفعاليــات مــن خــالل 
ســطح املكتــب ألجهــزة احلاســوب املكتبيــة، ومــن خــالل ملصــق علــى 

هدايــا مت توزيعهــا علــى املوظفــني.
- حضــور مؤمتــر القمــة العامليــة لطاقــة املســتقبل ومعــرض إيكــو 

أبوظبــي. يف   2017 ويســت 
- حضــور املعــرض التوعــوي للممارســات البيئيــة املســتدامة اخلــاص 

بــإدارة النفايــات.
- حضور معرض ويتيكس 2017.

تــدرك مواصــالت اإلمــارات أن الفــوز يف ســباق اليــوم مل يعــد مقتصــرًا 
علــى بــذل املزيــد مــن اجلهــود فقــط، وإمنــا أيضــًا املزيــد مــن االبتــكار 
وقــد  اإلماراتــي،  للمجتمــع  األصيلــة  بالقيــم  وااللتــزام  واإلبــداع، 
جــاءت اســراتيجية  2018-2022 لتشــكل مرحلــة اســراتيجية جديــدة 
تتــّوج مــا ســبق ومتهــد الطريــق أمــام حتــّوٍل نوعــي يرجــم املواقــع 
الرياديــة للمؤسســة، ويرّســخ تفوقهــا يف مياديــن االســتثمار واألعمــال 

واملســؤولية اجملتمعيــة.
العــام  يف  املؤسســة  قامــت  االســراتيجية؛  الناحيــة  ومــن 
واعتمــاد  املركزيــة،  التشــغيلية  العمليــات  بإطــالق  املاضــي 
إطــالق  فتــم  اســتثماريًا؛  أمــا  للمؤسســة،  الرقمــي  التحــول 
العمليــات ملشــروع تاكســي املدينــة يف أبوظبــي، والبــدء يف 
تنفيــذ خطــة عمــل مشــروع جتديــد احلافــالت، والشــروع مبرحلــة 

الدولــة. يف  العــام  النقــل  ســوق  لدخــول  التحضــر 
وعلــى املــدى القصــر؛ تركــز املؤسســة - كمــا ســبقت اإلشــارة يف هــذا 
ــتوى  ــع مس ــة، ورف ــغيلية واملالي ــات التش ــه العملي ــى أمتت ــر- عل التقري
الســالمة خلدمــات النقــل للمؤسســة، والركيــز علــى تقــدمي اخلدمــات 
ــا  ــدة مب ــواق جدي ــول أس ــتمر لدخ ــعي املس ــًة إىل الس ــراد، إضاف لألف

فضــاًل  االســراتيجية،  وتوجهاتهــا  املؤسســة  قــدرات  مــع  يتناســب 
عــن رفــع الكفــاءة التشــغيلية ملراكــز األعمــال واالســتخدام األمثــل 

ــول. لألص
وعلــى صعيــد اجلهــود املســتقبلية ألنشــطة التدريــب يف املؤسســة، 
بطبيعــة  املاضيــة  الســنوات  خــالل  نوعيــة  نقــالت  شــهدت  والتــي 
احلــال؛ فإنهــا تســعى إىل تعزيــز هــذه املســار االســتثماري مــن خــالل 
وزيــادة  العميــل(،  موقــع  )يف  املتنّقــل  التدريــب  إلطــالق  خططهــا 
وإطــالق  اخلاصــة،  املــدارس  يف  التدريــب  ســوق  علــى  االســتحواذ 
تأجــر القاعــات التدريبيــة علــى مســتوى املؤسســة، ومواصلــة العمــل 
لنيــل املزيــد مــن االعتمــادات الدوليــة، وكذلــك الســعي املســتمر للفــوز 
بجوائــز حمليــة وإقليميــة وعامليــة يف جمــاالت التدريــب والتعليــم.

ومــا زالــت مواصــالت اإلمــارات مــع مطلــع خطتهــا االســراتيجية 
2018-2022 حتــّث اخلطــى ملواصلــة مســرة التميــز، وقــد عقــدت 

العــزم علــى املضــي قدمــًا نحــو املســتقبل الواعــد، واملســاهمة 
بثبــات وعــزم يف مســرة التنميــة الغــّراء التــي يصنعهــا الشــعب 
اإلماراتــي، وأن تكــون جناحاتهــا صــدى لتلــك النجاحــات احملققــة 

ــة بأكملهــا.. علــى مســتوى الدول

جمموع الساعات التطوعية454

معكم نكمل مسرية الريادة
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اإلفصاحات القياسية العامة

مرجع
الضمان
الخارجي

الصفحة/
اإلجابة

المباشرة
التعريف رقم اإلفصاح

االستراتيجية والتحليل

- 10 إلى 13 كلمة المدير العام. G4-1 

- 38 وصف أهم اآلثار والمخاطر والفرص. G4-2

لمحة موجزة عن المؤسسة

نعم ص 27 صفحة الغالف اسم المؤسسة. G4-3

نعم ص 27 16 إلى 22 العالمات التجارية والمنتجات و/أو الخدمات الرئيسية. G4-4

نعم ص 27 16 موقع المقر الرئيسي للمؤسسة. G4-5

نعم ص 27 16 عدد الدول التي تعمل فيها المؤسسة. G4-6

نعم ص 27 16 طبيعة الملكية والشكل القانوني. G4-7

نعم ص 27 16 إلى 22 األسواق التي تخدمها. G4-8

نعم ص 27 27 نطاق منظمة اإلبالغ.  G4-9

نعم ص 27 106 إلى 108 عدد الموظفين.  G4-10

نعم ص 27
 ال وجود لنظام

 المفاوضات الجماعية
(CBA) في اإلمارات

.)CBA) نسبة الموظفين الذين تشملهم المفاوضة الجماعية G4-11

نعم ص 27 97 سلسة موردي المؤسسة. G4-12

نعم ص 27 30 إلى 32 التغييرات المهمة في هيكلية المؤسسة. G4-13

نعم ص 27 90 النهج الوقائي.  G4-14

نعم ص 27 34 إلى 37 المواثيق االقتصادية والبيئية واالجتماعية المطورة خارجيًا. G4-15

نعم ص 27 46 عضوية الجمعيات.  G4-16

األهمية النسبية والحدود

نعم ص 27 27 الجهات الُم درجة في البيانات المالية الموحدة للمؤسسة . G4-17

نعم ص 27 27 محتوى التقرير وحدود األهمية النسبية. G4-18

نعم ص 27 90 األهمية النسبية.  G4-19

نعم ص 27 90 حدود األهمية النسبية ضمن المؤسسة.   G4-20

نعم ص 27 90 حدود األهمية النسبية خارج المؤسسة.   G4-21

اإلفصاحات القياسية العامة

مرجع
الضمان
الخارجي

الصفحة/
اإلجابة

المباشرة
التعريف رقم اإلفصاح

نعم ص 27 لم يتم إيراد 
أية معلومات شرح تأثير إعادة ذكر أي معلومات أوردتها تقارير سابقة.  G4-22 

نعم ص 27
ال وجود 

لتغيرات مهمة
أهم التغييرات التي حدثت منذ فترة التقرير السابق ويشملها نطاق التقرير الحالي. G4-23

 مشاركة الفئات المعنية

نعم ص 27 87 إلى 89 قائمة الفئات المعنية. G4-24

نعم ص 27 87 إلى 89 أساس تحديد واختيار الفئات المعنية. G4-25

نعم ص 27 87 إلى 89 نهج مشاركة الفئات المعنية. G4-26

نعم ص 27 87 إلى 89 مواضيع رئيسية من خالل مشاركة الفئات المعنية. G4-27

 لمحة موجزة حول التقرير

نعم ص 27 27 مدة إعداد التقارير. G4-28

نعم ص 27 27 أحدث التقارير. G4-29

نعم ص 27 27 دورة إعداد التقارير.  G4-30

نعم ص 27 27 نقطة االتصال لتوجيه االستفسارات المتعلقة بالتقرير. G4-31

نعم ص 27 27 اإلبالغ عن اعتماد خيار اإلبالغ وفقًا  للتقرير.   G4-32

نعم ص 27 27 سياسة الضمان الخارجي. G4-33

الحوكمة

نعم ص 27 31 و 32 هيكل حوكمة المؤسسة. G4-34

نعم ص 27 34 و 35 عملية تفويض السلطة. G4-35

نعم ص 27 31 إلى 37 منصب المستوى التنفيذي للمسؤولية االقتصادية والبيئية واالجتماعية. G4-36

نعم ص 27 31 إلى 37 عملية التشاور مع الفئات المعنية حول المسؤولية االقتصادية والبيئية واالجتماعية. G4-37

نعم ص 27 31 إلى 37 تشكيل هيئات ولجان الحوكمة العليا G4-38

نعم ص 27 31 إلى 37 هيئة الحوكمة العليا. G4-39

نعم ص 27 31 إلى 37 ترشيح وانتخاب هيئة الحوكمة العليا. G4-40

نعم ص 27 31 إلى 37 إجراءات هيئة الحوكمة العليا لضمان تجنب وإدارة تضارب المصالح. G4-41

نعم ص 27 31 إلى 37 دور هيئات الحوكمة في وضع الرؤية والرسالة. G4-42

نعم ص 27 31 إلى 37 اإلجراءات المتخذة لتطوير هيئة الحوكمة العليا بشأن المواضيع االقتصادية والبيئية واالجتماعية. G4-43

نعم ص 27 31 إلى 37 تقييم أداء هيئة الحوكمة العليا حول المواضيع االقتصادية والبيئية واالجتماعية. G4-44

نعم ص 27 31 إلى 37 دور هيئة الحوكمة العليا في تحديد المخاطر والفرص حول التأثيرات االقتصادية والبيئية واالجتماعية. G4-45

نعم ص 27 31 إلى 37 دور هيئة الحوكمة العليا في فعالية المخاطر والفرص على المواضيع االقتصادية والبيئية واالجتماعية. G4-46

نعم ص 27 31 إلى 37 المراجعة الدائمة لهيئة الحوكمة العليا. G4-47
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اإلفصاحات القياسية العامة

مرجع
الضمان
الخارجي

الصفحة/
اإلجابة

المباشرة
التعريف رقم اإلفصاح

نعم ص 27 31 إلى 37 اللجنة اإلشرافية العليا التي تراجع تقرير استدامة المؤسسة.   G4-48

نعم ص 27 39 عملية تبليغ المسائل الحساسة لهيئة الحوكمة العليا. G4-49

نعم ص 27 39 طبيعة وعدد المسائل الحساسة التي تم اإلبالغ عنها. G4-50

نعم ص 27 35 سياسة مكافآت هيئة الحوكمة العليا. G4-51

نعم ص 27 35 عملية تحديد المكافآت.  G4-52

نعم ص 27 35 رأي أصحاب المصلحة حول المكافآت.  G4-53

نعم ص 27 سري نسبة التعويض لألشخاص األعلى أجرًا ولجميع الموظفين. G4-54

نعم ص 27 سري معدل النسبة المئوية للزيادة لألشخاص األعلى أجرًا ولجميع الموظفين.  G4-55

 األخالق والنزاهة

نعم ص 27 39 مدونة السلوك واألخالق.  G4-56

نعم ص 27 39 اآللية الداخلية والخارجية لالستشارات حول السلوك القانوني.  G4-57

نعم ص 27 39 اآللية الداخلية والخارجية لالستشارات حول السلوك غير القانوني. G4-58

 اإلفصاحات القياسية المحددة

مرجع
الضمان
الخارجي

الصفحة/
اإلجابة

المباشرة
نهج اإلفصاحات اإلدارية وتعريف المؤشر 

 الجوانب
 الجوهرية

الفئة (اقتصادية)

األداء االقتصادي

نعم ص 27 57 إلى 59 G4-DMA  أسباب األهمية النسبية وآثارها.

نعم ص 27 57 إلى 59 القيمة االقتصادية المباشرة المتولدة والموزعة.  G4-EC1

نعم ص 27 57 إلى 59 العواقب المالية والمخاطر والفرص األخرى التي تنتج بسبب التغير في المناخ.  G4-EC2

نعم ص 27 57 إلى 59 الوفاء بالتزامات المؤسسة التي تم تحديدها في خطة الفائدة الخاصة بها. G4-EC3

نعم ص 27 57 إلى 59 المساعدة المالية المقدمة من قبل الحكومة.  G4-EC4

 الحضور في السوق

نعم ص 27 90 G4-DMA  أسباب األهمية النسبية وآثارها.

نعم ص 27 سري مدى نسب األجر القياسي عند االنضمام للمؤسسة مقارنة بالحد المحلي األدنى لألجور. G4-EC5

نعم ص 27 110 نسبة اإلدارة العليا الُم ستخدمة من المجتمع المحلي.  G4-EC6

 ممارسات التوريد

نعم ص 27 97 G4-DMA  أسباب األهمية النسبية وآثارها.

نعم ص 27 97 نسب اإلنفاق على الموردين المحليين.  G4-EC9

 اإلفصاحات القياسية المحددة

مرجع
الضمان
الخارجي

الصفحة/
اإلجابة

المباشرة
نهج اإلفصاحات اإلدارية وتعريف المؤشر 

 الجوانب
 الجوهرية

 (الفئة (بيئية

 المواد

نعم ص 27 124 G4-DMA  أسباب األهمية النسبية وآثارها.

نعم ص 27 138 و 139 المواد المستخدمة على أساس الوزن أو الحجم.  G4-EN1

نعم ص 27 138 و 139 نسبة المواد المستخدمة والتي تمثل مواد مدخلة ُم عاد تدويرها.  G4-EN2

 الطاقة

نعم ص 27 135 إلى 139 G4-DMA  أسباب األهمية النسبية وآثارها.

نعم ص 27 135 إلى 139 استهالك الطاقة ضمن المؤسسة.   G4-EN3

نعم ص 27 135 إلى 139 استهالك الطاقة خارج المؤسسة.   G4-EN4

نعم ص 27 135 إلى 139 كثافة الطاقة. G4-EN5

نعم ص 27 135 إلى 139 الحد من استهالك الطاقة   G4-EN6

نعم ص 27 135 إلى 139 الحد من متطلبات الطاقة.   G4-EN7

المخلفات السائلة والنفايات 

نعم ص 27 124 إلى 139 أسباب األهمية النسبية وآثارها. G4-DMA

نعم ص 27 135 إلى 139 إجمالي كميات المياه المنصرفة حسب الجودة والوجهة.  G4-EN22

نعم ص 27 135 إلى 139 وزن النفايات اإلجمالي حسب النوع وطريقة التخلص منها. G4-EN23

نعم ص 27 135 إلى 139 G4-EN24 إجمالي عدد حوادث االنسكاب المهمة وكمياتها. 

نعم ص 27 135 إلى 139 وزن النفايات الخطرة المنقولة أو المستوردة أو المصدرة أو المعالجة. G4-EN25

نعم ص 27 135 إلى 139
هوية وحجم وحالة حماية التجمعات المائية والمواطن الطبيعية المرتبطة بها وقيمتها للتنوع اإلحيائي، والتي 

تتأثر بالكميات المنصرفة من المياه ومياه الصرف الخاصة بالمؤسسة. 
G4-EN26
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 اإلفصاحات القياسية المحددة

مرجع
الضمان
الخارجي

الصفحة/
اإلجابة

المباشرة
نهج اإلفصاحات اإلدارية وتعريف المؤشر 

 الجوانب
 الجوهرية

 االمتثال

نعم ص 27 135 إلى 139 أسباب األهمية النسبية وآثارها. G4-DMA

نعم ص 27 135 إلى 139
التأثيرات البيئية المهمة لنقل المنتجات وغيرها من السلع والمواد المستخدمة في عمليات المؤسسة  ونقل 

أفراد القوى العاملة. G4-EN29

(الفئة (عام

نعم ص 27 135 إلى 139 أسباب األهمية النسبية وآثارها. G4-DMA

نعم ص 27 135 إلى 139 مجموع نفقات حماية البيئة واالستثمارات حسب النوع. G4-EN31

 الفئة (اجتماعية) : ممارسات العمل والعمل الالئق

 التوظيف

نعم ص 27 106 أسباب األهمية النسبية وآثارها. G4-DMA

نعم ص 27 108 و 109 العدد اإلجمالي ومعدل دوران الموظفين حسب الفئة العمرية والجنس والدين. G4-LA1

نعم ص 27 106 و 107
المزايا المقدمة للموظفين بدوام كامل والتي ال يتم تقديمها للموظفين المؤقتين أو الموظفين بدوام جزئي 

حسب العمليات الرئيسية.  G4-LA2

نعم ص 27 108 و 109 العودة إلى العمل ومعدالت االحتفاظ بالموظفين بعد إجازة األبوة أو األمومة. G4-LA3

 إدارة/عالقات العمل

نعم ص 27 106 أسباب األهمية النسبية وآثارها. G4-DMA

نعم ص 27 106 إلى 109
االتفاقيات  في  محددة  كانت  إذا  فيما  الكبيرة  التشغيلية  التغييرات  بخصوص  اإلشعار  لفترات  األدنى  الحد 

المشتركة. G4-LA4

 السالمة والصحة المهنية

نعم ص 27 41 إلى 45 أسباب األهمية النسبية وآثارها. G4-DMA

نعم ص 27 108 إلى 110
والتي  العمال،  وسالمة  صحة  إدارة  في  والمعنية  الرسمية  اللجان  في  الممثلة  العاملة  القوى  مجموع  نسبة 

تساعد في المراقبة وتقديم المشورة بشأن برامج الصحة والسالمة المهنية. G4-LA5

نعم ص 27 41 إلى 45
نوع ومعدالت اإلصابات واألمراض المهنية واأليام الضائعة والتغيب عن العمل وعدد الوفيات المرتبطة بالعمل 

حسب المنطقة. G4-LA6

نعم ص 27 41 إلى 45 G4-LA7  العمال المعرضون لمخاطر أمراض عالية متعلقة بوظائفهم.

نعم ص 27 ال وجود لالتحادات 
العمالية مواضيع الصحة والسالمة الُم درجة في اتفاقيات رسمية مع االتحادات العمالية.  G4-LA8

 التدريب والتعليم

نعم ص 27 111 و 112 أسباب األهمية النسبية وآثارها.  G4-DMA

 اإلفصاحات القياسية المحددة

مرجع
الضمان
الخارجي

الصفحة/
اإلجابة

المباشرة
نهج اإلفصاحات اإلدارية وتعريف المؤشر 

 الجوانب
 الجوهرية

نعم ص 27 111 و 112 متوسط الساعات التدريبية السنوية لكل موظف حسب الجنس وفئة الموظف. G4-LA9

نعم ص 27 111 و 112
برامج إدارة المهارات والتعلم مدى الحياة التي تدعم التوظيف المستمر للموظفين وتساعدهم في إدارة نهاية 

حياتهم المهنية. G4-LA10

نعم ص 27 111 و 112 نسبة الموظفين الذي يتلّقون مراجعات أداء وتنمية مهنية منتظمة.  G4-LA11

 التنوع وتكافؤ الفرص

نعم ص 27
106 و 107 

و115
G4-DMA أسباب األهمية النسبية وآثارها.

نعم ص 27 107 إلى 109
تشكيل الهيئات اإلدارية وتصنيف الموظفين لكل فئة حسب الجنس والفئة العمرية وعضوية مجموعة األقلية 

وغير ذلك. G4-LA12

المساواة في األجور للرجال والنساء 

نعم ص 27 106 G4-DMA أسباب األهمية النسبية وآثارها.

نعم ص 27 108 و 109 نسبة الراتب األساسي للرجال والنساء حسب فئة الموظف.  G4-LA13

 آلية تقديم الشكاوى/المظالم المتعلقة بممارسات العمل

نعم ص 27 114 G4-DMA أسباب األهمية النسبية وآثارها.

نعم ص 27 114 عدد الشكاوى/المظالم المتعلقة بممارسات العمل.  G4-LA16

الفئة (اجتماعية):  حقوق اإلنسان  

 االستثمار

نعم ص 27 106 و 107 G4-DMA أسباب األهمية النسبية وآثارها.

نعم ص 27 106 إلى 121
 النسبة والعدد اإلجمالي لالتفاقيات االستثمارية المهمة التي تنص على بنود حقوق اإلنسان أو خضعت لحقوق 

اإلنسان. G4-HR1

نعم ص 27 111 و 112 إجمالي الساعات التدريبية للموظف حول سياسات حقوق اإلنسان.  G4-HR2

 عدم التمييز

نعم ص 27 106 و 107 G4-DMA أسباب األهمية النسبية وآثارها.

نعم ص 27 114 و 115 العدد اإلجمالي لحاالت التمييز واإلجراءات المتخذة في هذا الصدد.  G4-HR3

 الممارسات األمنية

نعم ص 27 106 إلى 121 G4-DMA أسباب األهمية النسبية وآثارها.

نعم ص 27 106 إلى 121 G4-HR7  نسبة موظفي األمن المدربين على سياسات وإجراءات حقوق اإلنسان المتعلقة بالعمليات في المؤسسة.
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 اإلفصاحات القياسية المحددة

مرجع
الضمان
الخارجي

الصفحة/
اإلجابة

المباشرة
نهج اإلفصاحات اإلدارية وتعريف المؤشر 

 الجوانب
 الجوهرية

 آلية تقديم الشكاوى/ المظالم المتعلقة بحقوق اإلنسان

نعم ص 27 114 و 115 أسباب األهمية النسبية وآثارها.  G4-DMA

نعم ص 27 لم يتم اإلفصاح عدد الشكاوى المتعلقة بآثار حقوق اإلنسان والتي تم تقديمها أو معالجتها أو حلها من خالل آليات الشكاوى الرسمية. G4-HR12

 الفئة (اجتماعية): المجتمع

 المجتمعات المحلية

نعم ص 27 113 أسباب األهمية النسبية وآثارها.  G4-DMA

نعم ص 27 124 إلى 143 نسبة العمليات المنفذة بمشاركة المجتمع المحلي وعمليات تقييم األثر وبرامج التنمية.  G4-SO1

نعم ص 27 124 إلى 143 العمليات التي لها آثار سلبية كبيرة فعلية أو محتملة على المجتمعات المحلية.  G4-SO2

 مكافحة الفساد

نعم ص 27 39 أسباب األهمية النسبية وآثارها.  G4-DMA

نعم ص 27 39 عدد ونسبة العمليات التي تم تقييمها بخصوص المخاطر المتعلقة بالفساد والمخاطر الكبيرة المحددة. G4-SO3

نعم ص 27 39 التواصل والتدريب على سياسات وإجراءات مكافحة الفساد.  G4-SO4

نعم ص 27 لم يتم اإلفصاح حاالت الفساد المؤكدة واإلجراءات المتخذة بصددها. G4-SO5

الفئة (اجتماعية): المسؤولية عن المنتجات  

 صحة المتعاملين وسالمتهم

نعم ص 27 92 أسباب األهمية النسبية وآثارها.  G4-DMA

نعم ص 27 92 إلى 96 نسبة فئات المنتجات والخدمات المهمة التي تم تقييم آثار الصحة والسالمة المتعلقة بها لغايات التحسين. G4-PR1

نعم ص 27 لم يتم اإلفصاح
العدد اإلجمالي لحاالت عدم االمتثال لألنظمة والمدونات الطوعية المتعلقة بآثار الصحة والسالمة للمنتجات 

والخدمات خالل دورة حياتها من حيث النوع والنتائج.  G4-PR2

 المنتجات والخدمات ووضع الملصقات

نعم ص 27 92 أسباب األهمية النسبية وآثارها.  G4-DMA

نعم ص 27 92 إلى 96
الخدمات  بمعلومات  الخاصة  المؤسسة  إلجراءات  وفقًا  المطلوبة  والخدمات  المنتجات  بنوع  المتعلقة  المعلومات 

والمنتجات ووضع البطاقات على المنتج، ونسبة فئات المنتجات والخدمات المهمة مع مراعاة متطلبات هذه المعلومات. G4-PR3

نعم ص 27 لم يتم اإلفصاح
ووضع  والخدمات  بالمنتجات  المتعلقة  الطوعية  والمدونات  لألنظمة  االمتثال  عدم  لحاالت  اإلجمالي  العدد 

البطاقات على المنتج من حيث النوع والنتائج. G4-PR4

نعم ص 27 92 إلى 96 نتائج عمليات الدراسة حول رضا المتعاملين. G4-PR5

 خصوصية المتعاملين

نعم ص 27 92 إلى 95 أسباب األهمية النسبية وآثارها.  G4-DMA

نعم ص 27 لم يتم اإلفصاح إجمالي عدد الشكاوى الموثقة بخصوص انتهاكات خصوصية المتعاملين وحاالت فقدان بياناتهم. G4-PR8
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