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معالي املهندس / حسني بن إبراهيم احلمادي
وزير الرتبية والتعليم

رئيس جملس إدارة مواصالت اإلمارات

ــً  ــً عاملي ــه اهتمام ــة ب ــات املرتبط ــات واخلدم ــل واملواص ــاع النق ــر قط ــب تطوي يكتس
والتحــوالت  الكــرى  التغــرات  مــن  مرحلــة  مــن  العــامل  يشــهده  ملــا  نظــرًا  متزايــدًا؛ 
املتوقعــة التــي أدت وســتؤدي إىل بــروز حاجــة ماســة إليجــاد وتطويــر أســاليب وأدوات 

جديــدة يف خدمــات النقــل والتنقــل.
وتنطلــق هــذه احلاجــة مــن أهميــة طــرح حلــول متطــورة ومبتكــرة تســهل مــن حيــاة 
ــة  ــع أي ــاح م ــل بنج ــن التعام ــم م ــتمرار ومتكنه ــرة باس ــم املتغ ــي احتياجاته ــاس وتلب الن
ــا  ــراه مــن توســع حضــري ونشــوء مــدن كــرى هن ــات تواجههــم. فمــا ن ــات أو صعوب حتدي
وهنــاك، عــزز مــن ضــرورة العمــل علــى احلــد مــن اخملاطــر البيئيــة التــي تتزامــن مــع 
هــذا التطــور، وبالتــايل يشــهد العــامل حتــوالت اقتصاديــة جوهريــة يف خدمــات النقــل 
واملواصــات والبنــى التحتيــة الداعمــة لهــا، وبــدأت املركبــات املوصولــة باإلنرتنــت 
والتعامــل مــع الزحــام يف الظهــور واالنتشــار، فضــًا عــن الســيارات الكهربائيــة والســيارات 
ذاتيــة القيــادة والتــي أصبحــت صناعــات قائمــة بحــد ذاتهــا، بعدمــا جنحــت يف اســتثمار 

ــياء. ــت األش ــي وإنرتن ــذكاء االصطناع ــدرات ال ــف ق وتوظي
وقــد أدركــت مواصــات اإلمــارات مبكــرًا هــذه التحــوالت والتغــرات املتاحقــة، فلــم 
تكتــف بــردود الفعــل ووضــع احللــول للتحديــات اجلديــدة، بــل بــدأت تعمــل وفــق خطــط 
التمهيــد  مبثابــة  ليكــون  التطــور  هــذا  أغــوار  لســر  اســرتاتيجية  ومبــادرات  مدروســة 
ــز موقعهــا  آلفــاق جديــدة يف أنشــطتها واكتشــاف وتنفيــذ فــرص اســتثمارية بغيــة تعزي
الريــادي وإضافــة املزيــد إىل إجنازاتهــا وجناحاتهــا وتوســيع أعمالهــا يف قطــاع النقــل 

واملواصــات داخــل الدولــة وخارجهــا.
هــذا التوجــه الطمــوح يقــوده حجــم اإلمكانيــات الكبــرة املتاحــة للمؤسســة وخرتهــا 
املرتاكمــة التــي تناهــز 37 عامــً فضــًا عــن تنــوع اخلدمــات املقدمــة وطبيعــة العاقــات 
الوطيــدة مــع الشــركاء والعمــاء وثقتهــم الراســخة مبســتوى اخلدمــات املقدمــة لهــم.

 وميكننــا اعتبــار كل ذلــك مبثابــة دعائــم جنــاح حقيقيــة ورئيســية تســتند إليهــا مواصــات 

الــدؤوب لتجســيد رؤى  الواعــد نحــو املســتقبل، ويف ســعيها  اإلمــارات يف طريقهــا 
الدولــة وتوجهاتهــا نحــو رؤيــة 2021 ومئويــة اإلمــارات 2071.

جديــدة  انطــاق  ونقطــة  أخــرى  مهمــة  حمطــة   2018 املاضــي  العــام  شــكل  لقــد 
عملهــا  بفريــق  املؤسســة  حققــت  حيــث  اإلمــارات،  ملواصــات  أفضــل  ملســتقبل 
املتميــز وبإشــراف جملــس إدارتهــا العديــد مــن أهــداف مشــروع التحــول نحــو الهويــة 
التجاريــة اجلديــدة، ومــا يرتبــط بذلــك مــن البــدء يف تنفيــذ مشــروع إعــادة الهيكلــة 
ــرتاتيجية  ــة االس ــن اخلط ــدرج ضم ــي تن ــاريع الت ــادرات واملش ــتكمال املب ــة اس ومواصل
ــة  ــة التكنولوجي ــر األنظم ــة بتطوي ــرى ذات عاق ــاريع أخ ــة 2018-2022، ومش للمؤسس
وإدارة التكاليــف وغرهــا مــن املشــاريع واملبــادرات الطموحــة التــي نتطلــع ألن تعــزز 
مــن مكانــة وموقــع املؤسســة علــى خارطــة قطــاع النقــل واملواصــات، وأن ترتقــي 
مبعايــر اجلــودة والكفــاءة يف اخلدمــات املقدمــة للعمــاء مــن القطاعــن احلكومــي 

واخلــاص إىل مســتويات أعلــى.
وبالنظــر إىل النتائــج املاليــة احملققــة، فقــد متكنــت املؤسســة مــن إنهــاء عــام 2018 
بــأداء متميــز ومنــو نوعــي يشــكل اســتمرارًا ملــا حتقــق يف الســنوات املاضيــة، حيــث 
ارتفعــت إيــرادات جمموعــة مواصــات اإلمــارات إىل 2.71 مليــار درهــم وبنســبة منــو 

بلغــت  8% مقارنــة بعــام 2017.
ومــع هــذا النجــاح املــايل الــذي نفتخــر به، تأتــي النجاحــات األخــرى ملواصــات اإلمارات 
علــى صعيــد املــوارد البشــرية والســامة واجلــودة واحلوكمــة وإدارة اخملاطــر وإدارة 
التكاليــف والشــراكة اجملتمعيــة وغرهــا مــن اجملــاالت؛ لتشــكل حلقــة متكاملــة تؤكــد 
أن النمــو والتطــور يف املؤسســة همــا نهــج مؤسســي متجــذر يبعــث لدينــا التفــاؤل 

والثقــة مبســتقبل أكــر رســوخً ومنــوًا وتوســعً يف طريقهــا نحــو األمــام.

واهلل املوفق

رئيس مجلس اإلدارة
كلمة



 يســرنا أن نقــدم لكــم التقريــر الســنوي ملواصــات اإلمــارات لعــرض إجنــازات وأعمــال 
لنعــر مــن  الريــادة(  )التحــّول ملواصلــة  2018، حتــت عنــوان  املؤسســة لعــام 
خالــه عــن طبيعــة وســمة اجلهــود التــي بذلهــا فريــق عمــل املؤسســة طــوال 

ــي. ــام املاض الع
لقــد حمــل عــام 2018 رمزيــة أثــرة إىل قلوبنــا علــى ضــوء إعــان صاحــب الســمو 
ــام  ــام 2018 »ع ــه اهلل( ع ــة )حفظ ــس الدول ــان رئي ــد آل نهي ــن زاي ــة ب ــيخ خليف الش
زايــد« احتفــاًء بذكــرى مــرور مئــة عــام علــى ميــاد قائــد ومؤســس دولتنــا الغاليــة 
املغفــور لــه بــإذن اهلل الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، وتتشــرف املؤسســة 
وإخوانــه  زايــد  الوالــد  بتوقيــع  ممهــورًا   1981 عــام  تأسيســها  قانــون  يكــون  أن 
املؤسســن حــكام اإلمــارات الســبعة، وأن تواصل رســالتها املؤسســية يف جتســيد 
وترجمــة األهــداف الوطنيــة واجملتمعيــة التــي وضعهــا القــادة األوائــل للدولــة.
االســرتاتيجية  خطتهــا  تنفيــذ  يف  املاضــي  العــام  خــال  املؤسســة  شــرعت   
2018-2022، لتمّهــد بهــا الطريــق أمــام التحــّوالت االســرتاتيجية القادمــة، عمــًا 

بتوجيهــات جملــس اإلدارة، وتطبيقــً ملــا مت التوصــل إليــه مــن تصــورات شــاملة 
ــواق  ــة يف أس ــادي للمؤسس ــع الري ــى املوق ــاظ عل ــو واحلف ــتدامة النم ــن اس تضم
الدولــة، وجعلهــا ذات بنيــة هيكليــة وأنظمــة عمــل أكــر حداثــًة وأكــر مناعــة ضــد 
تنفيــذ  مــن  متكنهــا  عاليــة،  تنافســية  بقــدرات  وتزويدهــا  اخملتلفــة،  التحديــات 
توجهاتهــا االســرتاتيجية الثاثــة املتمثلــة يف النمــو والتوســع االعتيــادي يف 
األعمــال احلاليــة للمؤسســة، ويف التوســع والنمــو مــن خــال اقتنــاص الفــرص 
ــز القــدرات واملمكنــات املؤسســية مبــا يحقــق الرؤيــة  اجلديــدة، إضافــًة إىل تعزي

»مواصــات متكاملــة ومنــو مســتدام«.

مــع نهايــة عــام 2018، جنحــت مواصــات اإلمــارات يف منوهــا املســتمر علــى 
يف  الريــادي  موقعهــا  وتعزيــز  واجملتمعــي،  واملؤسســي  املــايل  الصعيــد 
داخــل  واللوجســتية  الفنيــة  واخلدمــات  والتجــاري  املدرســي  النقــل  قطــاع 
الدولــة وخارجهــا، إضافــًة إىل توثيــق شــراكاتها االســرتاتيجية مــع أطــراف عــّدة يف 
القطاعــات احلكوميــة واخلاصــة وشــبه احلكوميــة، وهــو األمــر الــذي مّكنهــا أيضــً 
ــواًء  ــً س ــذة حالي ــة واملنف ــاريعها القائم ــا ومش ــرة ملبادراته ــار مبك ــي ثم ــن جن م
ضمــن خطتهــا االســرتاتيجية أو ضمــن مشــروع التحــّول نحــو الهويــة التجاريــة 

اجلديــدة.
واعتبــارًا مــن بدايــة العــام احلــايل 2019 ســتبدأ املؤسســة يف تطبيــق هيــكل 
أمــام  اخلطــة  مــن  األوىل  الســنة  يف  الطريــق  بــه  مّهــدت  انتقــايل  تنظيمــي 
التحــّوالت التنظيميــة والهيكليــة الواســعة املرتبطــة بهــا، ال ســيما العمــل بنظــام 
املناطــق اجلغرافيــة الثــاث، والــذي ســيمكن املؤسســة مــن أداء أفضــل علــى 
مســتوى اخلدمــات املقدمــة للمتعاملــن، واســتجابًة أســرع ملتطلباتهــم، عــاوًة 

علــى تطويــر األداء اإلداري والتشــغيلي، وحتســن الكفــاءة واإلنتاجيــة.
علــى صعيــد النتائــج املاليــة؛ ارتفعــت إيــرادات جمموعــة مواصــات اإلمــارات يف 
ــام 2017،  ــة بع ــت 8% مقارن ــو بلغ ــبة من ــم وبنس ــار دره ــام 2018 إىل 2.71 ملي ع
ــة بـــ%84  ــغيلية إىل 86% مقارن ــة التش ــام للخط ــج األداء الع ــت نتائ ــا ارتفع كم
يف العــام الــذي ســبقه، ويف الوقــت نفســه؛ بلــغ إجمــايل األصــول 3,589 مليــون 
درهــم، وأمــا أســطول املؤسســة فقــد ارتفــع إىل 29,640 مركبــة وحافلــة خمتلفــة 

األحجــام واألنــواع.
وعــر 38 خدمــة متنوعــة منهــا 11 رئيســية و19 فرعيــة و8 تكميليــة فضــًا عــن 
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شــراكاتها  تطويــر  املؤسســة  واصلــت  االســرتاتيجية،  الشــراكات  صعيــد  وعلــى 
املتبادلــة مــع العديــد مــن اجلهــات احلكوميــة واخلاصــة، حيــث ارتفــع معــدل رضا 
الشــركاء عــن اتفاقيــات التفاهــم والشــراكة إىل 91.5% يف 2018، وباملثــل ارتفــع 
مؤشــر ســعادة الشــركاء إىل 92.7%. وقــد مت إبــرام 3 مذكرات تفاهــم جديدة مع كل 
مــن مؤسســة حممــد بــن راشــد لدعــم املشــاريع الصغــرة واملتوســطة ومؤسســة 
حميــد بــن راشــد اخلريــة وهيئــة  رأس اخليمــة للمواصــات، فيمــا نفــذت 4 مشــاريع 
ومبــادرات مشــرتكة مــع وزارة الداخليــة، والقيــادة العامــة لشــرطة أبوظبــي، وهيئــة 
الطــرق واملواصــات بدبــي، وشــركة الشــارقة للبيئــة- بيئــة، إضافــًة إىل العديــد 
مــن املشــاركات التســويقية والرتويجيــة يف الفعاليــات واألنشــطة املشــرتكة مــع 
الشــركاء، وقــام فريــق العاقــات االســرتاتيجية بتنفيــذ 45 زيــارة واجتماعــً، كمــا مت 
إجــراء 12 زيــارة تســويقية و6 زيــارات مقارنــة مرجعيــة، واملشــاركة يف 16 مؤمتــرًا 
ومعرضــً حمليــً ودوليــً، فضــًا عــن مئــات الزيــارات الدوريــة لفــرق مراكــز ووحــدات 

األعمــال.
املؤسســة  إىل  واخلدمــات  الســلع  مــوردي  قائمــة  بلغــت  متصــل،  ســياق  ويف 
ــايل  ــغ إجم ــة، وبل ــارج الدول ــن خ ــن م ــم 9 موردي ــً، منه ــً وخارجي ــوردًا حملي 819 م

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

.%87.6 املورديــن نســبة 
وأمــا يف جمــال الســامة، فقــد أظهرنــا نتائــج رائعــة عــر الوصــول إىل معــدل 
حــادث واحــد لــكل 100 ألــف كيلومــرت، فيمــا حقــق النقــل املدرســي معــدل حــادث 
واحــد لــكل 615 ألــف كيلومــرت، كمــا واصلــت املؤسســة عقــد حملتهــا الســنوية 
مــن »شــهر الســامة والصحــة املهنيــة« وجــاءت يف عــام 2018 حتــت شــعار 
»دع الســامة تقــودك«، حيــث شــهدت مواقــع وفــروع املؤسســة يف الدولــة 104 

فعاليــات خمتلفــة، وحظيــت احلملــة بدعــم 78 جهــة حكوميــة وخاصة ومؤسســة 
ــا. ــة وخارجه ــل املؤسس ــن داخ ــرد م ــف ف ــو 20 أل ــاركة نح ــة، ومبش جمتمعي

ــزة مواصــات اإلمــارات للســامة  ومــن جهــة أخــرى، مت تنظيــم الــدورة 20 مــن جائ
والرتبيــة املروريــة حتــت شــعار »طابنــا أمانــة« وشــملت تكــرمي 61 فائــزًا يف الفئات 
اخلمســة للجائــزة مــن املــدارس احلكوميــة واخلاصــة والطلبــة وأوليــاء أمورهــم 

وفئــات أخــرى.
وبالتزامــن مــع عــام زايــد 2018 نظمــت املؤسســة 30 مبــادرة جمتمعيــة خصــص 

خدمــات وأنشــطة الشــركات التابعــة والشــقيقة، جنحــت املؤسســة يف تقــدمي 
خدمــة عمــاء متميــزة لقاعــدة عمائهــا البالغ عددهــا 4,100 عميل، ويف توســيع 
قاعــدة العمــاء عــر اســتقطاب عمــاء جــدد بنســبة 5%، كمــا مت إبــرام 181 عقــدًا 
ــبة  ــرتاتيجين بنس ــا االس ــى عمائن ــة عل ــن احملافظ ــا م ــددًا، ومتكن ــدًا وجم جدي
العمــاء بخدمــات مواصــات  ثقــة  100% وهــو مؤشــر واضــح يؤكــد مســتوى 

اإلمــارات وقــوة العاقــة التعاقديــة املتبادلــة، حيــث بلغــت نســبة رضــا العمــاء 
عــن اخلدمــات املقدمــة 84% بينمــا بلغــت نســبة رضاهــم عــن مبــادرات الســعادة 

.%79

كمــا كّثفــت املؤسســة خــال عــام 2018 تواصلهــا مــع املتعاملــن عــر القنــوات 
مت  التــي  االســتعامات  عــدد  ارتفــع  حيــث  الغايــة،  لهــذه  املكرســة  اخملتلفــة 
اســتامها ومعاجلتهــا بنحــو 6 آالف اســتعام، وبنســبة منــو ســنوية تقــارب %18، 
وبلــغ إجمــايل هــذه االســتعامات 40,158 اســتعامً، وارتفــع رضــا املتعاملــن 
عــن اإلجــراءات املتخــذة يف حــل املاحظــات خــال عــام 2018 إىل 97%، األمــر 
ــم  ــا وثقته ــة ومتعامليه ــن املؤسس ــة ب ــة العاق ــى حيوي ــوح عل ــدل بوض ــذي ي ال

ــم. ــتجابتها ملتطلباته ــا واس ــة بخدماته العالي
ــة  ــات القائم ــر اخلدم ــى تطوي ــرة عل ــنوات األخ ــال الس ــة خ ــزت املؤسس ــد رك وق
وإتاحتهــا مــا أمكــن عــر التطبيقــات واملنصــات اإللكرتونيــة مبــا يوافــق التوجهــات 
نحــو  العاملــي  الســعي  ويواكــب  الدولــة،  يف  الســوق  وتوجهــات  احلكوميــة 
لتحديــث   2018 عــام  خــال  املؤسســة  وبــادرت  الذكيــة،  واخلدمــات  الرقمنــة 
ــس  ــات تعك ــى 5 مصفوف ــوم عل ــدة تق ــة جدي ــى سياس ــاًء عل ــا بن ــف خدماته تصني
ــن  ــة وحتس ــية املؤسس ــز تنافس ــدف تعزي ــك به ــية، وذل ــف األساس ــر التصني معاي

قدراتهــا علــى تســويق خدماتهــا، وزيــادة رضــا متعامليهــا.
وعلــى صعيــد متصــل؛ حرصــت املؤسســة خــال العــام املاضــي علــى املشــاركة 
يف جميــع املناقصــات املتعلقــة مبجــاالت أعمالهــا أســوًة باألعــوام الســابقة، 
وقــد جنحــت بالفــوز يف 45 مناقصــة عامــة، مقارنــًة بـــ32 مناقصــة فقــط يف 
ــدد  ــث ع ــن حي ــواء م ــب س ــذا اجلان ــً يف ه ــً الفت ــوًا نوعي ــًة من ــام 2017، حمقق ع
253%، وال شــك أن  املناقصــات أو قيمتهــا اإلجماليــة التــي تضاعفــت بنســبة 
هــذا النمــو عائــد إىل تعاظــم القــدرات التنافســية للمؤسســة يف جمــاالت عملهــا 

اخملتلفــة.
وموظفــات  موظفــي  عــدد  إجمــايل  ارتفــع  البشــرية،  مبواردنــا  يتعلــق  وفيمــا 

جانــب كبــر منهــا للتعبــر عــن االحتفــاء بالقائــد املؤســس والقيــم التــي غرســها 
يف هــذا الوطــن واإلجنــازات النوعيــة الكــرى التــي حتققــت يف عهــده.

ومل ُتْغِفــل املؤسســة تعزيــز دورهــا املعتــاد يف جمــال املســؤولية اجملتمعيــة 
حمافظــًة بذلــك علــى تفــرد منوذجهــا يف هــذا اجملــال، حيــث مت تنفيــذ برنامــج 
ثــري مــن الرعايــات املاديــة واخلدميــة اجملتمعيــة بلغــت تكلفتــه اإلجماليــة أكــر 

مــن 4 مايــن درهــم.
واســتمرت مواصــات اإلمــارات خــال عــام 2018 بالتواجــد علــى منصــات التتويــج 
مــن خــال الفــوز بخمــس جوائــز حمليــة جديــدة أكــدت مــن خالهــا اســتمرار 
حيويــة املؤسســة وقدراتهــا الرياديــة والرصيــد اإلبداعــي الكبــر الــذي تتحلــى 
بــه مواردهــا البشــرية، حيــث مت تكرميهــا يف كل مــن جائــزة دبــي للنقــل املســتدام 
العربيــة  واجلائــزة  الدوليــة  العربيــة  األفــكار  وجائــزة  اإلمــارات  أفــكار  وجائــزة 
للمســؤولية اجملتمعيــة علــى مســتوى املؤسســات احلكوميــة العربيــة وعامــة 

غرفــة دبــي للمســؤولية االجتماعيــة.

ختامً..
نؤكــد بــأن اإلجنــازات والنتائــج اإليجابيــة التــي حققتهــا مواصــات اإلمــارات علــى 
مــدار عــام 2018 مــا كان لهــا أن تتحقــق لــوال الدعــم الفاعــل والتوجيهــات الســديدة 
ــا  ــكر إىل عمائن ــل الش ــدم بجزي ــا نتق ــا أنن ــس اإلدارة، كم ــاء جمل ــس وأعض ــن رئي م
علــى إســهاماتهم يف حتقيــق جناحنــا املشــرتك، والشــكر موصــول إىل فريــق عمــل 
ــي  ــات الت ــل التحدي ــزًا يف ظ ــوا أداًء متمي ــدًا وقدم ــوا جه ــن مل يأل ــة الذي املؤسس
يواجههــا القطــاع، واســتبدلوها بفــرص وانتصــارات رســخت مكانــة املؤسســة 

حمليــً وخارجيــً.

واهلل املوفق

املؤسســة مــع نهايــة العــام املاضــي إىل 26,111 موظفــً وموظفــة وبزيــادة 
قدرهــا 4,182 موظفــً وموظفــة، وبنســبة منــو بلغــت 19% مقارنــًة بإجمــايل 
املوظفــن يف عــام 2017. ويف هــذا اإلطــار، بلــغ عــدد ســائقي قطــاع النقــل 
ومراكــز  القطاعــات  باقــي  ســائقي  عــدد  بلــغ  بينمــا  ســائقً،   5,867 املدرســي 
6,120 مشــرف ومشــرفة نقــل  9,738 ســائقً، فيمــا ضمــت املؤسســة  األعمــال 
الفئــات  علــى  وموظفــة  موظفــً   1,595 تــوزع  بينمــا  فنيــً.  و2,791  وســامة، 

األخــرى. واخلدميــة  التنفيذيــة  اإلداريــة 
موظفــً   2,383 املؤسســة  أســرة  ضمــت  فقــد  التوطــن،  صعيــد  علــى  وأمــا 
يف  العمــل  مواقــع  خمتلــف  يف  يعملــون  الذيــن  املواطنــن،  مــن  وموظفــة 
املؤسســة، علمــً بــأن نســبة التوطــن يف الفئــة القياديــة شــهدت ارتفاعــً إىل نحــو 

.%75

ــاعات  ــوع الس ــغ جمم ــً، وبل ــً خمتلف ــً تدريبي ــذ 37 برناجم ــام 2018 تنفي ــهد ع وش
275 موظفــً وموظفــة، بينمــا  2,349 ســاعة تدريبيــة اســتفاد منهــا  التدريبيــة 
النقــل  للســائقن ومشــريف ومشــرفات  التدريبيــة املوجهــة  الرامــج  بلــغ عــدد 
والســامة 75 برناجمــً وبإجمــايل 97 ألــف ســاعة تدريبيــة واســتفاد منهــا 27,100 
ســائٍق ومشــرف، فضــًا عــن تنظيــم 12 برناجمــً تدريبيــً يف جمــال املســؤولية 

اجملتمعيــة اســتفاد منهــا 107 موظفــن وبإجمــايل 919 ســاعة تدريبيــة.
12 مبــادرة  للموظفــن، نظّمــت املؤسســة  والتحفيــز  التكــرمي  وضمــن خطــط 
دوريــة ضمــن منهجيــات العمــل فضــًا عــن املبــادرات املســتحدثة واملوجهــة 
 22 تكــرمي  املاضــي  العــام  شــهد  وقــد  الوظيفيــة،  البيئــة  وتطويــر  للموظفــن 
فريــق عمــل، و288 موظفــً وموظفــة ضمــن برامــج التكــرمي اخملتلفــة، وعلــى رأس 
ــعار  ــت ش ــهدت وحت ــي ش ــادة الت ــارات للري ــات اإلم ــزة مواص ــادرات جائ ــذه املب ه
ــزًا مــن املوظفــن واملوظفــات وفــرق العمــل واملراكــز  )بكــم نتألــق( تكــرمي 86 فائ
ســعادة  مؤشــر  نتيجــة  يف   %80 علــى  اجلائــزة  وحــازت  املتميــزة،  واإلدارات 

املوظفــن عنهــا.
يف قطــاع النقــل املدرســي، بلــغ إجمــايل الطلبــة املنقولــن بشــكل يومــي 246 
ألــف طالــب وطالبــة يدرســون يف 678 مدرســة منهــا 620 مدرســة حكوميــة و58 
خاصــة، ومت تخصيــص 6,100 حافلــة مدرســية تضــم 331 ألــف مقعــد لتوفــر 
اخلدمــة لطلبــة هــذه املــدارس، حيــث قطعــت هــذه احلافــات إجمــايل مســافة 

بلغــت 75 مليــون كيلومــرت.
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مراكز ووحدات األعمال.. خدمات متألقة واستثمار مدروس

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

يقــدم املركــز خدمــات خمتلفــة للمــدراس احلكوميــة واخلاصــة، ويشــمل ذلــك توفــر مشــريف 
ــة  ــية، إضاف ــات املدرس ــن يف احلاف ــة املنقول ــة الطلب ــن ملرافق ــامة املؤهل ــل والس النق
إىل املســاعدين اإلداريــن، وإدارة الــكادر الوظيفــي املشــرف علــى تقــدمي خدمــات 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  املركــز  يقــدم 
اجلماعــي والتأجــر طويــل األمــد للعديــد مــن املؤسســات وكريــات الشــركات يف إمــارة 

الغربيــة. واملنطقــة  العــن  ومدينتــي  أبوظبــي 
مركز أبوظبي للنقل والتأجر

يقــدم املركــز كافــة خدمــات النقــل والتأجــر وإدارة وتشــغيل النقــل اجلماعــي لعــدد مــن 
املؤسســات وكريــات الشــركات يف دبــي والشــارقة وعجمــان واملنطقــة الوســطى. 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

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

 وحــدة ليموزيــن اإلمــارات )www.emirateslimo.ae( التــي تقدم خدمــات النقل باملركبات 
ــرتوين  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
دشــنت  التــي  اإلمــارات”  مواصــات  “أجــرة  شــركة  علــى  عــاوًة  أبوظبــي،  مطــار  تاكســي 

عملياتهــا يف أبوظبــي يف أكتوبــر مــن عــام 2017.

مركز سيارات اإلمارات

2019

2018

2021

2020

مواصالت اإلمارات.. ماٍض عريق ومستقبٌل واعد
برؤيــٍة وطنيــٍة، وطمــوٍح كبــٍر، وشــغٍف ال حمــدود يف البنــاء والتنميــة؛ 
 17 رقــم  االحتــادي  القانــون  مبوجــب  اإلمــارات  مواصــات  انطلقــت 
للنقــل  العامــة  اإلمــارات  “مؤسســة  اســم  حتــت   1981 لعــام  لســنة 
ــة  ــة الكامل ــع باألهلي ــة، تتمت ــة احتادي ــة حكومي ــات”، كمؤسس واخلدم
التنظيــم  مبهــام  القيــام  إليهــا  عهــد  وقــد  وإداريــً،  ماليــً  ومســتقلة 
واإلدارة واإلشــراف علــى خدمــات النقــل والصيانــة ومــا يرتبــط بهمــا 
لصالــح مؤسســات القطــاع احلكومــي االحتــادي واحمللــي والقطــاع 

اخلــاص، لتنــدرج الحقــً حتــت مظلــة جهــاز اإلمــارات لاســتثمار.
وعلــى مــدار 37 عامــً؛ شــهدت املؤسســة -التــي اقتصــر نشــاطها بــادئ 
األمــر علــى جمــال النقــل املدرســي احلكومــي- تطــورات كبــرة علــى 
املســتوين اخلدمــي واالســتثماري، األمــر الــذي جعلهــا تتبــوأ خــال 
املدرســي  النقــل  جمــال  يف  الريــادة  موقــع  عقــود  ثاثــة  مــن  أقــل 
الدولــة،  مســتوى  علــى  واللوجســتية  الفنيــة  واخلدمــات  والتجــاري 
وتتوســع ألول مــرة خــارج احلــدود لتثبــت نفســها يف األســواق اإلقليمية 
بعــد احملليــة، وذلــك عقــب جناحهــا يف عقــد شــراكات اســرتاتيجية مع 
أطــراف عــدة يف القطاعــات احلكوميــة واخلاصــة وشــبه احلكوميــة 
ــهمت يف  ــارات، وأس ــة اإلم ــال يف دول ــهد األعم ــا مش ــن خاله ــرت م أث

ــا. ــز فيه ــامل التمي ــم مع ــودة ورس ــة اجل ــكيل ثقاف تش
مل يكــن طريــق النجــاح ســهًا وال قصــرًا؛  بــل حتقــق بفضــل وضــوح 

الرؤيــة، واتســاع الطمــوح، وتكاتــف اجلهــود، وتضافــر الهمــم مــن قبــل 
عشــرات آالف املوظفــن واملوظفــات يف جميــع املســتويات اإلداريــة 
ــل وال  ــا كل ــل ب ــرق العم ــات ف ــر مئ ــوا ع ــذي عمل ــة ال ــات الوظيفي والفئ
تعــب حتدوهــم أهــداف ســامية، وثقافــة مهنيــة ومؤسســية رفيعــة..  
وهاهــي مواصــات اإلمــارات اليــوم، مــا زالــت تشــق طريقهــا بثقــٍة وثبــات، 
ال ســيما بعــد أن أضحــت أكــر مؤسســة احتاديــة يف دولــة اإلمــارات 
العربيــة املتحــدة، إذ تعــد باملزيــد مــن اإلجنــازات النوعيــة مــن خــال 
خطتهــا االســرتاتيجية 2018-2022 التــي أطلقــت مــن خالهــا مرحلــة 
جديــدة مــن التحــّول االســرتاتيجي، مــن شــأنها أن جتعلهــا أكــر حداثــًة 
وتنافســية، وقــدرة علــى تلبيــة التطلعــات االســتثمارية واالســتحقاقات 
الوطنيــة، ال ســيما بعــد أن جتــاوز تعــداد مواردهــا البشــرية 26 ألــف 
موظــٍف وموظفــة، والمــس أســطولها حاجــز الـــ30 ألــف مركبــة متنوعــة، 
كلهــا تعمــل بتناغــم وفاعليــة عــر 41 موقعــً منتشــرًا يف جميــع أنحــاء 
الدولــة وإماراتهــا، انطاقــً مــن مقرهــا الرئيســي يف أم الرمــول بدبــي، 
ــات  ــف املؤسس ــن خمتل ــٍل م ــن 4 آالف متعام ــر م ــا ألك ــؤدي خدماته لت
والكيانــات  واملنظمــات  والهيئــات  واألهليــة  واخلاصــة  احلكوميــة 
ــّوق  ــّرد يف التف ــا املتف ــك نهجه ــززًة بذل ــراد، مع ــى األف ــة وحت اخملتلف

والريــادة. 
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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، إضافــًة 
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  إلكرتونيــً  إتاحتهــا  إىل  إضافــًة  والشــارقة،  أبوظبــي  إمــارة  مــن  كل  يف  مزاداتــه 
 .www.alwataneya.ae :املتعاملــن عــر املوقــع اإللكــرتوين وخدمــة التطبيــق الذكــي

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

وتشــمل عــددًا مــن الوحــدات التــي تقدم خدمــات فنّيــة تخصصية نوعيــة، كوحدة املســاعدة 
علــى الطريــق والغســيل اجلــاف وجتديــد اإلطــارات، ووحــدة اإلمــارات لصيانــة الســيارات 

الفارهــة، ووحــدة اخلدمــة الذكيــة لتبديــل اإلطــارات..
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 البــرتويل، إذ يعمــل علــى إدارة وتشــغيل وصيانــة صهاريــج نقــل الكريــت الســائل، 

وصهاريــج البــرتول، 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 

والكفــاءة.  اجلــودة  مســتويات  أعلــى  وفــق   2015 عــام  منتصــف  إطاقــه 

مركز مواصات اإلمارات لتعليم 
القيادة

يقــدم خدمــات تأجــر الدراجــات الناريــة واملركبــات الكهربائيــة )Golf Cart(، 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  مشــرتك  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.

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

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 مشــرتك 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 ا�ماراتية للنقل املتكامل
Saudi Emirates Integrated Transport Company

الشركة السعودية اإلماراتية
للنقل املتكامل )سيتكو(

أنشــئت بالشــراكة مــع هيئــة الشــارقة لاســتثمار والتطويــر )شــروق(، حيــث تقــدم خدمــات متنوعة 
الــركاب باملركبــات الفارهــة مــن  2018 بتقــدمي خدمــات نقــل  يف اإلمــارة، وتقــوم منــذ عــام 
ــات(  ــارات للخدم ــروق اإلم ــركة ش ــل لش ــة بالكام ــل )اململوك ــول النق ــارقة حلل ــركة الش ــال ش خ

إضافــًة إىل توفــر الدعــم االســرتاتيجي للجهــات احلكوميــة يف اإلمــارة.

شركة شروق اإلمارات للخدمات

شراكات حملية وإقليمية
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خدمات النقل والتأجير
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خدمات تعليم القيادة
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ف خدمات متنوعة.. متكاملة

ــال  ــن خ ــارات م ــات اإلم ــا مواص ــي تقدمه ــات الت ــة اخلدم ــكلت باق تش
اخلــرات  مــن  عقــود  علــى  قائمــة  طموحــة  اســتثمارية  خطــوات 
املكتســبة، والتطلعــات الســّباقة، عــاوًة علــى الرصــد الدقيــق والعلمي 
الحتياجــات املتعاملــن احلاليــة واملســتقبلية، بحيــث ترجمــت حــرص 
قيــادات املؤسســة علــى التوســع املنهجــي واملــدروس يف اخلدمــات 
ــة  ــع املراهن ــرايف، م ــار اجلغ ــوع واالنتش ــم والن ــث الك ــن حي ــة م املقدم
املتســارع  والنمــو  احملليــة  لألســواق  القــوي  األداء  علــى  الواثقــة 

لاقتصــاد الوطنــي.
وقــد ركــزت املؤسســة خــال الســنوات األخــرة علــى تطويــر اخلدمــات 
القائمــة وإتاحتهــا مــا أمكــن عــر التطبيقــات واملنصــات اإللكرتونيــة 

- النقل اجلماعي لطلبة املدارس بشكل يومي منتظم )حكومي(.
- النقل اجلماعي لطلبة املدارس بشكل يومي منتظم )خاص(.

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

- النقل العام.
- إدارة األساطيل.

- النقل اجلماعي للطلبة للرحات واألنشطة.
- النقل اجلماعي لطلبة املراكز املسائية )حكومي(.

- النقل اجلماعي لطلبة املراكز الصيفية.
- توفر خدمة اإلشراف على الطلبة داخل احلافات )حكومي(.

- تأجر احلافات لنقل طلبة املدارس بشكل يومي منتظم )تعليم خاص(.
- توفر خدمة اإلشراف على الطلبة داخل احلافات )خاص(.

- النقل اجلماعي )عمال وموظفن(.
- النقل اجلامعي.

- نقل متنوع )البضائع(.
- نقل املواد البرتوكيماوية.

- النقل املرد.
- نقل األفراد باملركبات الفارهة.

- نقل األفراد مبركبات األجرة.

خدمات النقل والتأجري 
)مدرسي - جتاري - عام(

الســعي  ويواكــب  الدولــة،  يف  احلكوميــة  التوجهــات  يوافــق  مبــا 
العاملــي نحــو الرقمنــة واخلدمــات الذكيــة، وقــد أعــادت املؤسســة 
حمّدثــة  سياســة  علــى  بنــاًء  خدماتهــا  تصنيــف   2018 عــام  خــال 
لتصنيــف اخلدمــات تقــوم علــى 5 مصفوفــات تعكــس معايــر التصنيــف 
األساســية، وذلــك بهــدف تعزيــز تنافســية املؤسســة وحتســن قدراتهــا 

علــى تســويق خدماتهــا، وزيــادة رضــا متعامليهــا.
وبنــاًء علــى ذلــك التصنيــف؛ تقــدم املؤسســة 38 خدمــة متنوعــة منهــا 
11 رئيســية و19 فرعيــة و8 تكميليــة، فضــًا عــن اخلدمــات التــي تتيحهــا 

اجلــدول  يف  مبــن  هــو  كمــا  وذلــك  والشــقيقة،  التابعــة  الشــركات 
املرفــق.
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- صيانة وإصاح احلافات/ املركبات/ الدراجات.

- حتويل املركبات للعمل بنظام الغاز الطبيعي.
- إدارة الورش.

تعليم السياقة.

- املساعدة على الطريق.
- إصاح وتعديل الهياكل.

- جتديد اإلطارات.
- تأهيل احلافات.

- صيانة املركبات الفارهة.
- الغسل اجلاف.

خدمات مركز التدريب.

- خدمات تأجر املواقع.
- توفر املساحات اإلعانية التجارية على حافات ومركبات ومباين املؤسسة.

- صف السيارات.
- جتديد ملكية املركبات.

- مزادات بيع املركبات املستعملة.
- خدمة توفر عمالة مساعدة )مساعد إداري ومراسل، سائقن(.

- التخليص اجلمركي.

خدمات تعليم القيادةدائرة اخلدمات الفنية

خدمات تكميلية

استراتيجية جديدة ألهداف أكثر طموحًا
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الـرؤيـــة

الشفافية والحوكمة:

ا�من والسالمة:

العناية والراحة:

االبتكار واستشراف المستقبل:

الطموح والريادة

الكفاءة

السعادة

القيم المؤسسية

2018-2022ا	هداف االستراتيحية

الرســـالـة

مواصالت متكاملة ومنو مستدام.

الفنية  النقل والتأج� واملواصالت املدرسية واخلدمات  نلتزم بتقدمي خدمات 
واللوجستية ذات الصلة وفق معاي� ا�من والسالمة املهنية والبيئية لشركائنا 
ومتعاملينا من املؤسسات وا�فراد، ونعمل على تنمية مواردنا املالية � إطار 
من احلوكمة وإدارة اخملاطر واالستثمار اجملدي من خالل منظومة شاملة � 

قطاع النقل واملواصالت واخلدمات املتكاملة.

نلتزم بتعزيز مفاهيم احلوكمة واملساءلة ا»دارية، ونرسخ ثقافة 
الشفافية واملصارحة، ونتخذ قراراتنا على أسس علمية حتقق أفضل نتائج ا�داء. 

نؤمن بأن ا�من والسالمة هما املطلب ا�ول وا�ساسي لكافة 
املعنيني املؤثرين واملتأثرين بأدائنا، لذا فإننا نعمل بال كلٍل ومن دون مساومة 

على االستجابة الصادقة لهذا املطلب احليوي. 

نركز جهودنا ونستثمر مواردنا � توف� العناية ملتعاملينا واالستجابة 
خلصوصية احتياجاتهم وتوقعاتهم، ونعمل على راحتهم، وكسب والئهم 

ومساندتهم لرسالة وأهداف مواصالت ا»مارات.

نلتزم بتوف� بيئة تشجع على ا»بداع واالبتكار، ونسعى باستمرار لتبّني 
أحدث العمليات واخلدمات االبتكارية واملمارسات ا»دارية التي تعالج احتياجات 

متعاملينا وتستجيب لتوقعاتهم وطموحاتهم.

نلتزم بالعمل للوصول إÄ العاملية، ولنقل معارفنا وخÃاتنا املتميزة، 
والتوسع � ا�سواق احمللية وا»قليمية � جميع Åاالت اختصاصاتنا � 

قطاعي النقل والتجهيزات واخلدمات التكميلية ذات الصلة.

نؤمن بأن ا»جنازات االستثنائية وا�داء املتميز هما النتيجة احلتمية 
لقناعاتنا وممارساتنا اليومية، وكفاءة أدائناعلى Ëتلف املستويات التنظيمية، 

و� جميع االختصاصات ومواقع العمل. 

نؤمن بأن السعادة حق من حقوق ا»نسان، ونعتÃها حجر ا�ساس � 
Ðاور خطتنا االسÏاتيجية، وËتلف براÅنا ومبادراتنا املوجهة نحو املتعاملني 

والعاملني واجملتمع.

تعزيز املوقع الريادي 
ملواصالت ا»مارات عÃ الÏكيز 

على الكفاءة واجلودة.

حتقيق منو مستدام من خالل استهداف 
الفرص االستثمارية اجلديدة � Åال 

تقدمي خدمات إدارة النقل.

تطوير ا�عمال وا�نشطة 
الرئيسية وتوجيهها نحو ا�متتة 

وتكنولوجيا النقل.

تشجيع االبتكار
 وبناء قدرات جديدة.
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2013 إصــدار التقاريــر الســنوية  تبّنــت مواصــات اإلمــارات منــذ عــام 
املدجمــة أي التــي جتمــع بــن دفتيهــا التقريــر الســنوي املعتــاد مــع 
تقريــر االســتدامة، وأضحــت هــذه املمارســة املؤسســية بعــد ذلــك 
والشــفافية  احلوكمــة  جمــاالت  يف  الراســخة  تقاليدهــا  مــن  جــزءًا 
ــايل  ــدار احل ــون اإلص ــذا يك ــة، وبه ــؤولية اجملتمعي ــاح واملس واإلفص
هــو الســابع بــن التقاريــر الســنوية املدجمــة ملواصــات اإلمــارات، 
وتأمــل مــن خالــه دعــم النجاحــات االســتثمارية احملققــة ونتائــج 
واالســرتاتيجيات  اخلطــط  مــع  توافقهــا  مــن  والتأكــد  األعمــال 

املوضوعــة، وتطويــر عاقــة املؤسســة مــع متعامليهــا وشــركائها 
ــراز  واجملتمــع احمللــي مــن خمتلــف الفئــات املعنيــة، إضافــًة إىل إب
التطــور اإلداري واملؤسســي الــذي تشــهده، والدفــع بــه قدمــً نحــو 
التــي تتحلــى بهــا  املزيــد، واالرتقــاء بالقيــم اإلداريــة واملؤسســية 
طواقــم العمــل، وترجمتهــا عــر املمارســات اإلداريــة اخملتلفــة األمــر 
بــه املؤسســة  الــذي تتحلــى  الثقــة  يــؤدي إىل تعزيــز رصيــد  الــذي 
ــة  ــز أدوارهــا الوطني لــدى خمتلــف الفئــات املعنيــة، عــاوًة علــى تعزي

املســؤولة. واجملتمعيــة 

الهدف واإلطار

يحمــل التقريــر احلــايل عنــوان “التحــّول.. ملواصلــة الريــادة”، حيــث تزامــن 
ــوالٍت  ــا حت ــهد فيه ــة، تش ــر املؤسس ــن عم ــة م ــة فارق ــع مرحل ــه م إطاق
جذرّيــة تســتلهم ماضيهــا املتألــق وتؤســس عليــه ملرحلــة جديــدة قادمة 
أكــر تألقــً، وهــو -كمــا جــرت العــادة يف التقاريــر املدجمــة الســابقة- 
يعــرض بشــكل تفصيلــي وشــامل النتائــج احملققــة علــى الصعــد املالية 
واالســتثمارية واإلداريــة، عــاوًة علــى اجلهــود املبذولــة يف مياديــن 
املســؤولية اجملتمعيــة وجوانــب االســتدامة، إضافــًة إىل الرتكيــز علــى 
منــذ  وذلــك  املؤسســة،  تشــهده  الــذي  االســرتاتيجي  التحــّول  مســرة 
31 ديســمر منــه، يف خمتلــف  2018 ولغايــة  األول مــن ينايــر مــن عــام 
ــً  ــا، متضمن ــة له ــركات التابع ــن الش ــًا ع ــة، فض ــل باملؤسس ــع العم مواق
اإلجنــازات واملبــادرات الوطنيــة والتطوعيــة، والتــي مت تنفيذيهــا نحــو 

ــة. ــة واخلارجي ــن الداخلي البيئت
ــخة  ــر بنس ــذا التقري ــة ه ــح املؤسس ــابقة؛ تتي ــنوات الس ــوًة بالس وأس
حتميلهــا  أو  عليهــا  االطــاع  ميكــن  رقميــة  وأخــرى  مطبوعــة 

العربيــة  باللغتــن  إصــداره  مت  وقــد  اإللكــرتوين،  موقعهــا  عــر 
املبــادرة  يف  الــواردة  التوجيهيــة  املعايــر  وفــق  واإلجنليزيــة، 
 ،”GRI Standards“ حســب احلزمــة GRI الدوليــة إلعــداد التقاريــر
يتضمــن  إذ   ،”Core“ األساســي  اإلفصــاح  درجــة  يلبــي  ومبــا 
التقريــر يف آخــره فهرســً خاصــً مبؤشــرات اإلبــاغ املعياريــة مرتبــًة 
حســب املنهجيــة املتبعــة لــدى املبــادرة الدوليــة إلعــداد التقاريــر، 
وذلــك بعــد أن حظــي التقريــر باملراجعــة الداخليــة مــن قبــل عــدة 
مســتويات إداريــة، ومبــا يلبــي معايــر الدقــة وسياســات الشــفافية 
واإلفصــاح واحلوكمــة التــي تتبناهــا مواصــات اإلمــارات، وبالنســبة 
املقدمــة  املراجعــة  خدمــات  تأكــدت  فقــد  اإلفصــاح  خلدمــة 
ــرس  ــر GRI أن فه ــداد التقاري ــة إلع ــادرة العاملي ــق املب ــل فري ــن قب م
اخلاصــة  املراجــع  وأن  واضــح،  بشــكل  معــروض   GRI حمتــوى 
األقســام  مــع  تتماشــى   49-102 إىل   40-102 باإلفصاحــات 

املناســبة يف نــص التقريــر.
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%91.54
نسبة رضا الشركاء

 4,094
عدد متعاملي المؤسسة

  %83.95
نسبة رضا المتعاملين

%82.13
نسبة رضا الموردين

 %70.7
نسبة رضا الموظفين

 %84.95
نسبة رضا المجتمع

 245,946
الطلبة المنقولون

 330,841
مقعد� متوفر� في الحافالت

75,000,000
كيلومتر قطعتها الحافالت

620
مدرسة حكومية مستفيدة

58
مدرسة خاصة مستفيدة

2,710
مليون درهم إيرادات المؤسسة 

287.8
مليون درهم صافي ا�رباح

 %17.5
نسبة العائد على رأس المال

3,589
مليون درهم إجمالي ا�صول

943
مليون درهم قيمة

مشتريات المؤسسة

الفئات المعنيةنقل الطلبةاالستثمار 

 98,756
ساعة تدريبية للموظفين

 26,111
إجمالي عدد الموظفين والموظفات

 15,605
سائق£ في مراكز ا�عمال

 5,867
عدد سائقي الحافالت المدرسية

 6,118
عدد مشرفي ومشرفات

النقل والسالمة

 2,791
فني£

مواردنا البشرية الخدمات المجتمعية

1,240
مركبًة مجهزة لنقل أصحاب الهمم

100
حافلة قدمت

خدمات النقل المجتمعي

1,000
حافلة ضمن مشروع

”اªعالنات المجتمعية“

185
ألف إصدار توعوي للطلبة

 696
جلسة توعية مقدمة للطلبة

5,003
مركبًة ُمباعة عبر المزادات

 6,103
حافلة مدرسية

 29,460
مركبة ضمن أسطول المؤسسة

1,325
مركبًة محولة

للعمل بالغاز الطبيعي

أسطولنا
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الهيكل التنظيمي.. على أهبة التحّول
التحــول  مراحــل  تنفيــذ   2018 عــام  خــال  املؤسســة  واصلــت 
ــرتاتيجية  ــا االس ــا يف خطته ــط له ــو خمط ــا ه ــرتاتيجي كم االس
بــه  مهــدت  انتقاليــً  تنظيميــً  هيــكًا  طبقــت  وقــد   ،2022-2018

الطريــق يف الســنة األوىل مــن اخلطــة أمــام التحــّوالت التنظيميــة 
حيــز  تدخــل  بــدأت  والتــي  بهــا،  املرتبطــة  الواســعة  والهيكليــة 

التطبيــق مطلــع العــام احلــايل )2019( ال ســيما العمــل بنظــام 
املناطــق اجلغرافيــة الثــاث، والــذي ســــــيمكن املؤســـــسة مــن 
للمتعاملــن،  املقدمــة  اخلدمــات  مســتوى  علــى  أفضــل  أداٍء 
واســتجابٍة أســرع ملتطلباتهــم، عــاوًة علــى تطويــر األداء اإلداري 

والتشــغيلي، وحتســن الكفــاءة واإلنتاجيــة.
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»°ù°SDƒŸG õ«ªàdGh »é«JGÎ°S’G

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

äÉeƒ∏©ŸG õcôe
á«°ùaÉæàdGh

≥aGôŸG IQGOEG™jQÉ°ûŸG IQGOEGäÉ«∏ª©dG IQGOEG
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الريادة

2018

2019

2020
202120

22

إرث عريق من احلوكمة والشفافية واجلودة
طــوال الســنوات املاضيــة؛ ركــزت املؤسســة جهودهــا لتطويــر أنظمتها 
درجــات  أقصــى  لضمــان  وإجراءاتــه  العمــل  وسياســات  الداخليــة 
الشــفافية واحلوكمــة والتدقيــق ومكافحــة الفســاد بشــتى أشــكاله 
وعلــى جميــع املســتويات، ومل تتوقــف عنــد ذلــك احلــد، بــل ســعت 
فجعلــت  موظفيهــا،  ولــدى  املؤسســية،  ثقافتهــا  يف  ذلــك  لرتســيخ 
“الشــفافية واحلوكمــة” علــى رأس قيمهــا املؤسســية، وكان مــن نتائــج 
هــذا النهــج عــدم تســجيل أي حالــة احتيــال يف املؤسســة خــال عــام 

.2018

خــال  املؤسســة  إدارة  جملــس  عقــد  النهــج؛  لذلــك  وترجمــًة 
التنفيذيــة  اللجنــة  عقــدت  كمــا  اجتماعــات،   5 املاضــي  العــام 
 8 اخملاطــر  وإدارة  التدقيــق  جلنــة  عقــدت  فيمــا  اجتماعــات،   9
اجتماعــات،   10 واملكافــآت  الرتشــيحات  جلنــة  وعقــدت  اجتماعــات 
التنفيذيــة  اللجنــة  عقــدت  فيمــا  تدقيــق،  تقاريــر   10 إصــدار  مت  كمــا 
للتدقيــق الداخلــي اجتماعــن اثنــن، وتابعــت املؤسســة جهودهــا يف 

هــذا اجملــال مــن خــال املشــاركة يف املؤمتــر العاملــي 
للتدقيــق الداخلــي الــذي مت تنظيمــه يف دبــي بالتعــاون 
مــع املعهــد العاملــي للمدققــن الداخليــن يف مايــو 2018، 
قبــل  مــن  تنظيميــً  قــرارًا   84 إصــدار   2018 عــام  شــهد  كمــا 

ســعادة املديــر العــام، يف خمتلــف جمــاالت العمــل.

جهود توعوية بارزة
احلوكمــة  لتعزيــز  الدؤوبــة  جهودهــا  أن  اإلمــارات  مواصــات  تؤمــن 
والشــفافية واإلدارة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد وأمــن املعلومــات 
واالبتــكار يف العمــل احلكومــي ال تكتمــل دون العمــل علــى املســتوى 
التوعــوي، لــذا دأبــت علــى إصــدار الكثــر مــن املطبوعــات واملنشــورات 
الدوريــة وغــر الدوريــة، املطبوعــة واإللكرتونيــة، وباللغتــن العربيــة 
واإلجنليزيــة )عــاوًة علــى األوردو عندمــا يتطلــب احلــال( والتي تهدف 
إىل زيــادة وعــي املوظفــن وغرهــم مــن الفئــات املعنيــة جتــاه تلــك 
القضايــا، والتــي نشــطت يف إصدارهــا عــدد مــن اإلدارات املعنيــة يف 
املؤسســة، وقــد وســعت يف العــام املاضــي هــذا التوجــه مــن خــال 
إصــدار املزيــد مــن النشــرات اإللكرتونيــة اجلديــدة، وإجنــاز مشــروع 
األيقونــات والرســوم املؤسســية الــذي دعــم الهويــة املرئيــة للمؤسســة 

وأســهم يف تطويــر رســائلها التوعويــة والتســويقية.
كمــا رافقــت جهــود التوعيــة العديــد مــن الفعاليــات التــي تنظمهــا 
املؤسســة، حيــث مت توزيــع املزيــد مــن املطبوعــات ذات الصلــة، إذ 
مت توزيــع مطويــة توعويــة عــن اإلجهــاد للســائقن، ومطويــة تقييــم 
علــى  املروريــة  الســامة  إدارة  نظــام  حــول  ومطويــة  اخملاطــر، 
الطريــق، عــاوًة علــى كتيــب تعليمــات العمــل اآلمــن يف الــورش الفنيــة، 
إىل جانــب إصــدار دليــل جائــزة الســامة والرتبيــة املروريــة للــدورة 

.2019/2018 والعشــرين  احلاديــة 

خطتهــا  تنفيــذ  يف  املاضــي  العــام  خــال  اإلمــارات  مواصــات  شــرعت 
وأوىل  االســرتاتيجية  خططهــا  خامــس  وهــي   ،2022-2018 االســرتاتيجية 
أثنــاءه  2018 عامــً متهيديــً، مهــدت  خططهــا اخلمســية، حيــث كان عــام 
املؤسســة الطريــق أمــام التحــوالت االســرتاتيجية القادمــة، عمــًا بتوجيهــات 
ــن  ــاملة تضم ــورات ش ــن تص ــه م ــل إلي ــا مت التوص ــً مل ــس اإلدارة، وتطبيق جمل
أســواق  يف  للمؤسســة  الريــادي  املوقــع  علــى  واحلفــاظ  النمــو  اســتدامة 
الدولــة، وجعلهــا ذات بنيــة هيكليــة وأنظمــة عمــل أكــر حداثــًة، وتزويدهــا 
االحتياجــات  تلبيــة  علــى  قــدرًة  أكــر  جتعلهــا  عاليــة،  تنافســية  بقــدرات 
املتناميــة وأســرع اســتجابًة للمتغــرات احملليــة واإلقليميــة والدوليــة التــي 
ــك  ــتية، وكذل ــة واللوجس ــات الفني ــر واخلدم ــل والتأج ــاالت النق ــهدها جم تش

أكــر مناعــًة ضــد التحديــات اخملتلفــة.
ولبلــوغ أفضــل النتائــج املمكنــة؛ عملــت الفــرق املعنيــة علــى أن تتضمــن 
اخلطــة االســرتاتيجية اجلديــدة للمؤسســة خطــة شــاملة ومتكاملــة للتحــّول 
االســرتاتيجي، تقــوم علــى 9 برامــج اســرتاتيجية، و28 مشــروعً اســرتاتيجيً، 
تســتهدف مبجموعهــا إحــداث نقلــة نوعيــة يف خدمــات وعمليــات املؤسســة.

جمموعــة  املاضــي  العــام  خــال  املؤسســة  نظمــت  الســياق؛  هــذا  ويف 
مــن ورش العمــل التــي هدفــت إىل تعريــف املوظفــن وتوعيتهــم بخطتهــا 
االســرتاتيجية اجلديــدة 2018-2022، واســتهدفت تلــك الــورش خمتلــف الفئــات 
الوظيفيــة الســيما الفئتــن القياديــة واإلشــرافية، إذ البــد أن ترتافــق مرحلــة 
التحــّول االســرتاتيجي التــي تشــهدها املؤسســة بنشــاٍط مــواٍز علــى صعيــد 
النشــر والتوعيــة، مبــا يضمــن إدارة التغيــر بشــكل فّعــال، وحشــد كافــة اجلهود 
املؤسســية لتحقيــق التوجهــات االســرتاتيجية، وضمــان التنســيق والتناغــم 
بــن جميــع الوحــدات ومراكــز األعمــال للوصــول إىل مــا تصبــو إليــه املؤسســة 
خــال الســنوات اخلمــس القادمــة، مبــا يف ذلــك توجهاتهــا االســرتاتيجية 
احلاليــة  األعمــال  يف  االعتيــادي  والتوســع  النمــو  تتضمــن  والتــي  الثاثــة، 
للمؤسســة، وكذلــك التوســع والنمــو مــن خــال اقتنــاص الفــرص االســتثمارية 
اجلديــدة، إضافــًة إىل التوجــه االســرتاتيجي الثالــث املعنــي بتعزيــز القــدرات 
“مواصــات  اإلمــارات  مواصــات  رؤيــة  يحقــق  مبــا  املؤسســية  واملمكنــات 
متكاملــة ومنــو مســتدام”، ويضمــن توجيــه اجلهــود كلهــا نحــو بلــوغ األهــداف 

االســرتاتيجية للخطــة.

املضي قدمًا يف اخلطة االسرتاتيجية
2 0 2 2  -  2 0 1 8

العدالة وا�نصاف

تحديد المسؤوليات

تحديد دور أصحاب المصالح

ا�فصاح والشفافية

ا�رتقاء بالمعايير

ا�دارة الرشيدة
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مواصات  واظبت  2013؛  عام  من  ابتداًء 
كجزء  شامل  سنوي  تقرير  إصدار  على  اإلمارات 
واحلوكمة  والشفافية  اإلفصاح  تقاليد  من 
املاضي  العام  شهد  حيث  تتبناها،  التي 
حتت  وجاء  السادس،  السنوي  تقريرها  إصدار 
والتزام”،  تفوق  واالستدامة..  “االستثمار  عنوان 
وذلك باللغتن العربية واإلجنليزية وبنسختن 
ورقية وإلكرتونية، وجمع للسنة اخلامسة على 
التقرير السنوي املعتاد للمؤسسة  التوايل بن 
وبن تقرير االستدامة، وقد متكن من نيل اعتماد 
بعد   ،GRI التقارير  إلعداد  العاملية  املبادرة 
اإلفصاح  درجات  متطلبات  جميع  إجنازه 
وفق   )Materiality Disclosures(
املوضوعة   G4 القياسية  اإلفصاحات  حزمة 

من قبل املبادرة.

املؤسسة  تصدرها  فصلية  جملة  وهي 
توزيعها  ويتم  واإلجنليزية،  العربية  باللغتن 
املؤسسات  من  واملتعاملن  الشركاء  على 
املوظفن،  على  عاوًة  واخلاصة،  احلكومية 
كما تتوفر منها نسخة إلكرتونية متاحة للتصفح 
للمؤسسة،  اإللكرتوين  املوقع  على  والتحميل 
منها،  أعداد   4 إصدار   2018 عام  يف  ومت 
من  ابتداًء  جديدة  بحلة  اجمللة  صدرت  كما 
عددها الـ 70، حيث شهدت تطويرات مهمة يف 
التوجهات اإلعامية  الشكل واملضمون تواكب 

احلديثة، وتتفق مع مسرة الريادة املؤسسية. 

األدلةاملواثيقالنشراتاإلرشاداتاجمللة الدورية
إرشادات السالمة

باللغتن  تصدر  إلكرتونية  توعوية  نشرة  وهي 
البيئة  إدارة  قبل  من  واإلجنليزية  العربية 
املؤسسة،  يف  املهنية  والصحة  والسامة 
للموظفن،  اإللكرتوين  الريد  عر  دوريً  وتوزع 
الصحة  بجوانب  الوعي  بتعزيز  وتعنى 
والسامة املهنية والشخصية لدى املوظفن، 
العام  مدار  على  نشرة   13 منها  أصدرت  وقد 

املاضي.

إرشادات إدارة املرافق
عر  دوريً  توزع  إلكرتونية  توعوية  نشرة  وهي 
برفع  وتعنى  للموظفن،  اإللكرتوين  الريد 
الوعي بشأن ترشيد املياه والكهرباء، وقد صدر 

منها 4 نشرات خال عام 2018.

وثيقة السلوك
املهني وأخالقيات الوظيفة

واإلجنليزية  العربية  باللغات  ونشرت  طبعت 
واألوردو، ومت توزيعها جلميع الفئات املعنية.

ثقافة التميز يف خدمة املتعاملني
الريد  عر  دوريً  توزع  إلكرتونية  توعوية  نشرة  وهي 
األداء  بتعزيز  وتعنى  للموظفن،  اإللكرتوين 
وتطويره، وقد صدر منها 4 نشرات خال عام 2018.

ميثاق خدمة املتعاملني
متوفر باللغتن العربية، واإلجنليزية.

ميثاق األخالقيات والسلوك
ملوردي مواصالت اإلمارات

ويتوفر  املوردين،  على  توزيعه  يتم  ميثاق  وهو 
باللغتن العربية واإلجنليزية.

إصدارات الكتب اإلدارية
وهي إصدارات دورية خمتصرة لكتب إدارية ومراجع 
خمتلف  وتعالج  داخليً  املؤسسة  تنشرها  حديثة 

جوانب اإلدارة والتطوير.

النشرة اإللكرتونية الشهرية
وهــي نشــرة إلكرتونيــة تــوزع شــهريً عــر الريــد 
خاصــة  وتقــدم  للموظفــن،  اإللكــرتوين 
شــهر  لــكل  واألخبــار  واملبــادرات  لألنشــطة 
املــواد  بعــض  علــى  عــاوًة  حــدة،  علــى 
مت  وقــد  والتوعويــة،  اإلرشــادية  واملقــاالت 
عــام  خــال  إلكرتونيــة  نشــرة   12 إصــدار 

.2018

النشرة التوعوية 
األمنية لنظم املعلومات

تصــدر  إلكرتونيــة  توعويــة  نشــرة  وهــي 
باللغتــن العربيــة واإلجنليزية مــن قبل إدارة 
وتــوزع  املؤسســة،  يف  املعلومــات  نظــم 
دوريــً عــر الريــد اإللكــرتوين للموظفــن، 
ــة  ــب األمني ــي باجلوان ــز الوع ــى بتعزي وتعن
لنظــم املعلومــات واخملاطــر اإللكرتونيــة 
لــدى املوظفــن، وقــد أصــدرت منهــا 13 

ــي. ــام املاض ــدار الع ــى م ــرة عل نش

جسور الريادة
دوريً  توزع  إلكرتونية  توعوية  نشرة  وهي 
وتعنى  للموظفن،  اإللكرتوين  الريد  عر 
بتعزيز ا]ألداء وتطويره، وقد صدر منها 12 

نشرة خال عام 2018.

دليل سياسات وإجراءات إدارة اخملاطر
وتتناول  واإلجنليزية،  العربية  باللغتن  مطبوعة 
مواصات  يف  اخملاطر  إدارة  ومنهجيات  عمليات 

اإلمارات.

دليل مؤشرات اخملاطر الرئيسية
املؤشرات  حتديد  تضمن  العربية،  باللغة  دليل 
قد  التي  الرئيسية  اخملاطر  من  خطر  لكل  الرئيسية 

تهدد املؤسسة.

دليل التظلمات والشكاوى
واإلجنليزية،  العربية،  باللغات  متوفر  إرشادي  دليل 

واألوردو.

دليل املوظف
لتوسيع  ويهدف  للموظفن  خمصص  دليل  وهو 
العربية  باللغات  ومتوفر  الوظيفية،  املعرفة  دائرة 

واإلجنليزية واألوردو.

دليل املوردين
مستوى  لرفع  ويهدف  للموردين  خمصص  دليل  وهو 
أعلى  وتوفر  املؤسسة  بأنشطة  ومعرفتهم  وعيهم 
باللغات  ومتوفر  واملوضوعية،  الشفاية  درجات 

العربية واإلجنليزية.

التقرير السنوي 2017
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سياسة متجددة إلدارة اخملاطر 
شــهدت إدارة اخملاطــر يف املؤسســة تطــورات نوعيــة خــال عــام 
2018 طالــت خمتلــف اجلوانــب، إذ أصــدر ســعادة املديــر العــام 

القــرار رقــم )45( لســنة 2018 بشــأن إصــدار سياســة إدارة اخملاطــر، 
بشــكل  وإدارتهــا  وفهمهــا  اخملاطــر  حتديــد  إىل  تهــدف  والتــي 
اســتباقي لاســتفادة مــن الفــرص وحتقيــق األهــداف االســرتاتيجية 
للمؤسســة، والتمكــن مــن حتقيــق قيمــة مضافــة وحمايــة مصلحــة 
املؤسســة كجــزء مــن االلتــزام املســتمر جتــاه أصحــاب املصلحــة، 
وقــد حــددت السياســة األهــداف واملبــادئ واملســؤوليات جلميــع 
اخملاطــر التــي تتــم إدارتهــا يف املؤسســة، وجــرى الحقــً إصــدار 
السياســة باللغتــن العربيــة واإلجنليزيــة، ثــم توزيعهــا علــى جميــع 

مرافــق املؤسســة.
كمــا شــهد عــام 2018 نشــاطً دؤوبــً قامــت بــه اللجــان اخملتصــة؛ 
إذ مت عقــد 8 اجتماعــات مــن قبــل جلنــة التدقيــق وإدارة اخملاطــر 
التنفيذيــة  اللجنــة  عقــدت  فيمــا  اإلدارة،  جملــس  عــن  املنبثقــة 
إلدارة اخملاطــر )وهــي جلنــة تنفيذيــة برئاســة ســعادة املديــر 
العــام وعضويــة املديريــن التنفيذيــن( 3 اجتماعــات، وبلــغ عــدد 
ــن  ــدة م ــة جي ــكلت فرص ــد ش ــام 2018، وق ــًة لع ــا 31 توصي توصياته
أجــل إطــاع اإلدارة العليــا علــى أهــم جوانــب القصــور يف األداء 
بشــكل مباشــر، وذلــك مــن خــال اجتماعــات اللجنــة املســتمرة 
ــرعة  ــا، بس ــهم  أعضاؤه ــا أس ــاش، كم ــرح للنق ــي تط ــع الت واملواضي
اتخــاذ التوصيــات والقــرارات، وتوفــر مزيــد مــن القــوة للتوصيــات 

لكونهــم  لهــا  املســتمرة  متابعتهــم  بفضــل  اتخاذهــا  مت  التــي 
أعضــاء يف اإلدارة العليــا، كمــا أتاحــت وســيلة للتشــاور والتواصــل 
بــن الدوائــر اخملتلفــة يف املؤسســة مــن خــال مناقشــة وتوزيــع 
مــن  العديــد  تنفيــذ  يخــص  فيمــا  االجتماعــات  أثنــاء  األدوار 

التوصيــات التــي تتطلــب التنســيق املشــرتك بــن الدوائــر.
السياســات  يف  والتحديثــات  املســتجدات  صعيــد  علــى  أمــا 

اآلتــي:  حتقيــق  مت  فقــد  واملنهجيــات،  واإلجــراءات 
1. اعتماد اخلطة التشغيلية إلدارة اخملاطر للعام 2018.

التحديثــات  مــع  يتــاءم  مبــا  الرئيســية  اخملاطــر  مراجعــة   .2
.2022-2018 املؤسســة  اســرتاتيجية  يف  احلاصلــة 

3. اعتماد سياسة استمرارية األعمال على مستوى املؤسسة.
4. اعتماد سياسة إدارة اخملاطر.

 31000:2009 5. جتديــد صاحيــة شــهادة املواصفــة العامليــة 
اخلاصــة بــإدارة اخملاطــر بعــد إجنــاز عمليــات التدقيــق مــن قبــل 

.BSI ــاين ــد الريط املعه
أمــا مــن حيــث اإلجنــازات وأعمــال التدريــب والتوعيــة املتعلقــة 
بــإدارة اخملاطــر واحلوكمــة التــي متــت خــال 2018  فقــد حتقــق 

اآلتــي: 
- نشر ثقافة إدارة اخملاطر.

واخملاطــر  التأمينيــة  التغطيــة  أهميــة  حــول  الوعــي  زيــادة   -
بهــا. املعنيــة 

وتقييــم  حتديــد  علــى  العمــل  بآليــة  اخملاطــر  مــاك  توعيــه   -

ترسيخ نهج الشفافية 
اســتطاعت مواصــات اإلمــارات عــر ســنوات طويلــة مــن املمارســات 
اإلداريــة واملؤسســية مــن ترســيخ نهــج متقــدم يتمّثــل قيم الشــفافية 
واألدوار  واخلدمــات  العمليــات  خمتلــف  خــال  مــن  ويعكســها 
التــي تؤديهــا املؤسســة، وقــد أكملــت خــال العــام املاضــي هــذا 

يف  تدريبيــة  برامــج   8 تنفيــذ  خــال  مــن  النجــاح  وهــذا  الســعي 
جمــاالت الشــفافية واحلوكمــة ومكافحــة الفســاد خــال عــام 2018 
اســتفاد منهــا 64 موظفــً وموظفــة، وبإجمــايل ســاعات تدريبيــة 

املرفــق. اجلــدول  يف  موضحــة  وهــي  ســاعات،   508 قــدره 

 عدد املوظفني املستفيدين
من كل برنامج على حدة مدة )أو عدد ساعات( كل برنامج الربامج املنفذة يف جماالت الشفافية واحلوكمة ومكافحة الفساد خالل عام 2018

1 24 ورشة إعداد التقارير املتكاملة.

2 70 ورشة تطبيق قانون القيمة املضافة.

18 90 ورشة عمل تسجيل حقوق امللكية الفكرية.

3 6 ورشة للتعريف بالائحة التنفيذية لقانون املوارد البشرية.

28 112 ورشة دراسات شكاوى املتعاملن.

1 6 ورشة التعريف بالدليل االسرتشادي ملسرعات خدمات املوارد البشرية.

6 160 مؤمتر التدقيق الداخلي العاملي.

5 40 ورشة آليات إعداد اإلقرار الضريبي.

64 508 اإلجمايل

جهــة   40 مــن  أكــر  مــع  االجتمــاع  خــال  مــن  وذلــك  اخملاطــر 
خمتلفــة بهــدف متكــن الفئــة القياديــة يف املؤسســة مــن التعامل 

وتقييمهــا. اخملاطــر  مــع 
املعنيــة  الدراســات  مــن  لعــدد  اخملاطــر  وحتليــل  دراســة   -

اجلديــدة. باملشــاريع 
االســرتاتيجية  باخلطــة  اخلاصــة  اخملاطــر  حتليــل  دراســة   -

.2022-2018 االمــارات  ملواصــات 
يف  الهيكلــة  إعــادة  مبشــروع  اخلاصــة  اخملاطــر  حتليــل   -

. سســة ملؤ ا

واالمتثــال  اخملاطــر  إدارة  ممارســات  تعزيــز  يف  اإلســهام   -
 GRC System واحلوكمــة يف املؤسســة مــن خــال إدخــال نظــام

للمؤسســة. املعتمــدة  األنظمــة  إىل 
وقــد جــرى يف عــام 2018  حتديــد اخملاطــر العليــا علــى مواصات 

اإلمــارات علــى النحــو التايل:
- منوذج العمل القدمي.

- عدم القدرة على الوفاء بااللتزامات املالية.
- انقطاع أو خسارة عميل رئيسي.

- فقدان املركز املايل أو التنظيمي أو السمعة.
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منظومة السالمة.. املزيد من االهتمام
تشــكل الســامة مســعًى رئيســيً مــن مســاعي مواصــات اإلمــارات، 
ولطاملــا كانــت قيمــة مؤسســية بــارزة مــن قيمهــا، وتنــال قســطً كبــرًا 
مــن االهتمــام واجلهــود مــن أجــل تطويرهــا علــى جميــع الصعــد 
واملســتويات ومواقــع العمــل وتقــدمي اخلدمــات، وقد شــهد عــام 2018 
جهــودًا متميــزة لارتقــاء بـ”منظومــة الســامة والصحــة املهنيــة 

ــه: ــا مت حتقيق ــرز م ــن أب ــرق”، وكان م ــى الط ــة عل ــامة املروري والس
-للعــام الرابــع علــى التــوايل؛ اســتمرت “اللجنــة التنفيذيــة للتدقيــق 
ــال” يف  ــز األعم ــي ومراك ــل املدرس ــامة يف النق ــراءات الس ــى إج عل
متابعتهــا احلثيثــة للعديــد مــن نواحــي الصحــة املهنيــة والســامة 
املروريــة علــى الطــرق ومراقبــة أداء املؤسســة وتطويــره يف هــذه 

النسبة التوصيات

%92
توصيات فريق املسرعات للحد من احلوادث املرورية 

وإصابات العمل

%92 نتائج التدقيق الداخلي على نظام اإلدارة املتكامل

%90 التوصيات يف تقارير احلوادث البليغة

- تتضافــر مــع جهــود اللجنــة الســابقة أعمــال “اللجنة الفنيــة ملتابعة 
التعديــات الفنيــة والتطويــر علــى أســطول مواصــات اإلمــارات”، مبــا 
يف ذلــك متابعــة التطويــر علــى أســطول النقــل املدرســي والتأكــد 
مــن مطابقتــه لتشــريعات النقــل املدرســي يف الدولــة، حيــث عقــدت 
اللجنــة 7 اجتماعــات، وأصــدرت 56 توصيــة، أغلــق منهــا 41 توصيــة 

بحلــول نهايــة العــام املاضــي أي بنســبة 73% مــن التوصيــات.
- حتديــث املنهجيــات واإلجــراءات والسياســات، عــاوًة علــى القــرارات 
اجلديــدة علــى صعيــد املؤسســة واملتعلقــة بالبيئــة والســامة، مبــا 
يف ذلــك إصــدار عــدد مــن األدلــة واملطبوعــات كان أهمهــا إصــدار 
الطــوارئ  خطــة  وحتديــث  املتكامــل،  اإلدارة  نظــام  لدليــل  جديــد 
تقييــم  ومطويــة  الســائقن،  إجهــاد  ومطويــة  واملراكــز،  لــإدارات 
الطريــق،  الســامة املروريــة علــى  إدارة  اخملاطــر، ومطويــة نظــام 

وكتيــب تعليمــات العمــل اآلمــن يف الــورش الفنيــة.
- تنظيــم فعاليــات الــدورة الســابعة مــن “شــهر الســامة والصحــة 
املهنيــة” حتــت شــعار “دع الســامة تقــودك”، حيــث جــرت الفعاليــات 
يف كامــل فــروع املؤسســة ومواقعهــا املنتشــرة يف شــتى أنحــاء 
الدولــة، وقــد شــهدت تنفيــذ 104 فعاليــات، ومتــت بدعــم 78 جهــة، 
ومشــاركة نحــو 20 ألــف مشــارك، ومــن أبــرز مــا تضمنــت تنظيــم معــرض 
ــد  ــيخ زاي ــه الش ــور ل ــور املغف ــه ص ــت في ــذي عرض ــة” وال ــد والصح “زاي

اجلوانــب، وكذلــك مناقشــة القضايــا ذات الصلــة، وحتــى نهايــة 2018؛  
تابعــت  حيــث   ،%89 اللجنــة  توصيــات  يف  اإلجنــاز  نســبة  بلغــت 
ــي: ــا كاآلت ــاز فيه ــب اإلجن ــت نس ــع، وكان ــن املواضي ــد م ــة العدي اللجن

بــن ســلطان آل نهيــان مؤســس الدولــة طيــب اهلل ثــراه، وذلــك تزامنــً 
مــع احتفــاالت دولــة اإلمــارات بـــ “عــام زايــد” عــام 2018، عــاوًة علــى 
ذلــك؛ تضمنــت الفعاليــات تنظيــم ورش عمــل وحماضــرات توعويــة 
واملبــاين،  للحافــات  إخــاء  وجتــارب  طبيــة،  فحوصــات  وتنظيــم 
ومتاريــن اســتباقية متنوعــة، كمــا جــرى تنفيــذ حملــة لتوعيــة خمتلــف 
ــون  ــات بقان ــائقو املركب ــدارس وس ــة امل ــيما طلب ــع الس ــراد اجملتم أف
ذراع التوقــف “قــف” بالتزامــن مــع يــوم الطفــل اإلماراتــي، فضــًا عــن 
إصــدار رخــص الســياقة النموذجيــة لطلبــة املــدارس املشــاركن يف 
الفعاليــة، وحمــات التــرع بالــدم، إىل جانــب التدريــب علــى املهــارات 
الوقائيــة يف جمــال الدفــاع املــدين، والتوعيــة بطــرق الســيطرة علــى 
علــى  والتدريــب  الذكــي،  احلريــق  إطفــاء  جهــاز  خــال  مــن  احلريــق 
مهــارات اإلســعافات األوليــة، وتقــدمي النصائــح واإلرشــادات عــر قنــوات 

التواصــل يف املؤسســة، وحســابات التواصــل االجتماعــي.
- مواصلــة العمــل علــى “املنظومــة الذكيــة لســامة الطلبــة داخــل 
للمنظومــة،  املوضوعــة  املرحليــة  األهــداف  وفــق  احلافــات”: 
وبالتعــاون مــع الشــريكن االســرتاتيجين وزارة الرتبيــة والتعليــم ودائــرة 

التعليــم واملعرفــة بأبوظبــي.
ــئة  ــدى الناش ــامة ل ــة الس ــرس ثقاف ــة إىل غ ــود الرامي ــة اجله - مواصل
ــزة مواصــات  ــم الــدورة 20 مــن جائ ــة املــدارس مــن خــال تنظي وطلب
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بيانات احلوادث  التي تقع مسؤوليتها على سائقي املؤسسة  لعام 2018

النسبة عدد احلوادث شدة احلادث

%38.5 360 سطحي

%52.5 491 بسيط

%2.6 24 متوسط

%0.7 7 بليغ

%5.7 54 غر مصنف

%100 936 اإلجمايل

وتأتــي هــذه اجلهــود لتكمــل مــا بدأتــه مواصــات اإلمــارات منــذ ســنوات عــدة؛ 
إذ تتبــع املؤسســة خططــً منهجيــة واضحــة املعــامل يف هــذا اجلانــب، 
وقــد ســجلت األجهــزة اخملتصــة وقــوع 5,639 حادثــً خــال عــام 2018، منهــا 
936 حادثــً فقــط وقعــت مســؤوليتها علــى ســائقي املؤسســة، أي بنســبة  

 %26 نســبته  بلغــت  وبانخفــاض  احلــوادث،  عــدد  إجمــايل  مــن   %16.60

مقارنــة بنتائــج عــام 2017، كمــا ســبق للمؤسســة أن أثمــرت جهودهــا املبذولــة 

الدورة 20
2018 - 2017

الدورة 19
2017 - 2016

الدورة 18
2016 - 2015

البيان

19 24 31 املدارس احلكومية

3 3 9 املدارس اخلاصة

16 11 30 مشروعات املدارس

1,212 1,141 1,140
مشروعات الطلبة 

املتميزة

10 16 21 أسرة السامة

61 60 52 عدد املكرمن

1,260 1,195 1,231 اجملموع )مشاركة(

والصحــة  والســامة  البيئــة  جمــاالت  يف  الشــركاء  مــع  التعــاون   -
املهنيــة: حيــث توظــف مواصــات اإلمــارات شــراكاتها لصالــح االرتقــاء 
بالســامة ومعايرهــا وأنشــطتها التوعويــة، ومــن أمثلــة هــذا التعــاون 

ــام 2018: ــال ع خ
حملــة  لتنفيــذ  الدولــة  يف  الشــرطة  قيــادات  مــع  التعــاون   -
ضمــن  املدرســية،  احلافــات  يف  “قــف”  عامــة  عــن  التوعيــة 

اإلمــارات للســامة والرتبيــة املروريــة حتــت شــعار “طابنــا أمانــة”: 
ــن  ــزة م ــس للجائ ــات اخلم ــزًا يف الفئ ــرمي 61 فائ ــا تك ــرى يف إطاره وج

ــن. ــم وآخري ــاء أموره ــة وأولي ــة والطلب ــة واخلاص ــدارس احلكومي امل

والصحــة  الســامة  “شــهر  مــن  الســابعة  الــدورة  فعاليــات 
آنفــً. إليهــا  واملشــار  املهنيــة” 

- املشاركة مع شرطة دبي يف حملة يوم با حوادث.
الكربونيــة  البصمــة  لقيــاس  دبــي  كربــون  مركــز  مــع  التعــاون   -

. سســة للمؤ
- إصــدارات توعويــة وإرشــادية: حيــث تواصــل املؤسســة حرصهــا 
ــامة، إذ  ــأن الس ــا بش ــار جهوده ــوي يف إط ــب التوع ــى اجلان عل
قامــت خــال الربــع األول مــن عــام 2018 بتوزيــع أكــر مــن 185 
ألــف إصــدار إرشــادي علــى طلبــة املــدارس احلكوميــة واخلاصــة، 
جمــال  يف  املــدارس  مــن  جمموعــة  ودعــم  رعايــة  وكذلــك 
الســامة عــر توفــر إصــدارات الســامة وتوزيعهــا علــى الطلبــة 
مشــروع  لتنفيــذ  املــدارس  دعــم  علــى  عــاوًة  األمــور  وأوليــاء 
رســم القاعــدة الذهبيــة لتوعيــة الطلبــة بالســامة يف عــدد مــن 

ــة. ــق الدول مناط
تتبعهــا  التــي  الوســائل  مــن  أساســية  وســيلة  التدريــب  يشــكل   -
اإلطــار  هــذا  ويف  الســامة،  مبــادئ  لرتســيخ  اإلمــارات  مواصــات 

املاضــي: العــام  خــال  اآلتيــة  الرامــج  املؤسســة  قدمــت 
- برنامــج تدريبــي رئيــس مدققــن علــى نظــام الســامة املروريــة 

39001:2012  لعــدد مــن املوظفــن.

اجلــودة  إدارة  نظــام  علــى  مدققــن  رئيــس  تدريبــي  برنامــج   -
املوظفــن. مــن  لعــدد   9001:2015 اآليــزو 

- تنفيــذ عــدد مــن ورش العمــل عــن إدارة اخملاطــر يف النقــل 
املدرســي.

- إجنــاز نحــو 2,000 ســاعة تدريبيــة للعاملــن يف الــورش الفنيــة 
علــى إجــراءات الصحــة والســامة املهنيــة والبيئــة.

ــن اثنــن مــن إدارة الســامة والصحــة املهنيــة،  - تأهيــل موّظَفْي
هيئــة  مــع  بالتعــاون  وذلــك  منقولــن،  طلبــة  ســامة  كفنيــي 
األطفــال  حمايــة  منظمــة  مــن  وباعتمــاد  للصحــة،  أبوظبــي 

العامليــة.
ــز  ــة اإلدارت أو املراك ــه بقي ــا تبذل ــة م ــج النوعي ــك الرام ــاف إىل تل وتض
مــن جهــود لتدريــب املوظفــن علــى كل ما يتصــل بقضايا الســامة، ال 
ســيما مركــز مواصــات اإلمــارات للتدريــب ومعهــد مواصــات اإلمــارات 
للســياقة، اللذيــن وفــرا تدريبــً مكثفــً جلميــع موظفــي املؤسســة 
مــن فئــة مشــرفات ومشــريف النقــل والســامة وكذلــك فئــة الســائقن، 
حيــث بلــغ عــدد الرامــج التدريبيــة املقدمــة 75 برناجمــً، تضمنــت 
96,407 ســاعات تدريبيــة، واســتفاد منهــا  27,107 ســائقً ومشــرفة.

مــن الفــروع واحملطــات واإلدارات املعنيــة عــن انخفــاض نســبة احلــوادث 
ــبق 2016. ــام األس ــًة بالع ــام 2017 مقارن ــبة 10% يف الع ــا بنس ــة لديه املروري
ــة  ــة املهني ــامة والصح ــة الس ــدت “منظوم ــابقة؛ حص ــوام الس ــوًة باألع وأس
والســامة املروريــة علــى الطــرق” يف مواصــات اإلمــارات عــددًا مــن اجلوائــز 
ــؤولية  ــة للمس ــزة العربي ــت اجلائ ــام 2018، إذ نال ــال ع ــة خ ــة املرموق احمللي
ــكار  ــزة األف ــة، وجائ ــؤولية االجتماعي ــي للمس ــة دب ــة غرف ــة، وعام االجتماعي

ــية. ــات املدرس ــر احلاف ــوط س ــر خط ــم خماط ــروع تقيي ــة ملش العربي
كمــا اســرتعت النتائــج التــي حققتهــا املؤسســة يف جمــال الســامة اهتمــام 
ــدة  ــاتها الرائ ــة ممارس ــت املؤسس ــث عرض ــادتهم، حي ــتحقت إش ــركاء واس الش
يف هــذا اجلانــب أمــام عــدد مــن الوفــود الزائــرة بهــدف االطــاع علــى التجربــة 
ــا  ــي طبقته ــبل الت ــي الس ــات وتبن ــل املمارس ــادل أفض ــة، وتب ــة للمؤسس الري

املؤسســة والتــي مكنتهــا مــن حتقيــق هــذا التقــدم.

بيئة تكرس االبتكار
انطاقــً مــن قيمتهــا املؤسســية “االبتــكار واستشــراف املســتقبل”؛ تابعــت 
مواصــات اإلمــارات جهودهــا التــي ترتجــم التزامهــا بتوفــر بيئــة تشــجع علــى 
املؤسســة  أطلقتهــا  التــي  االبتــكار  باســرتاتيجية  عمــًا  واالبتــكار،  اإلبــداع 
ــة  ــات االبتكاري ــات واخلدم ــدث العملي ــي أح ــة لتبن ــنوات، والرامي ــدة س ــذ ع من

واملمارســات التــي تفــي بتطلعــات املتعاملــن ومطاحمهــم.
وقــد شــهد عــام 2018 تنظيــم عــدد مــن ورش العمــل ذات الصلــة، منهــا ورشــة 
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IS
O شهادة نظام إدارة رضا املتعاملني

ISO 10001:2018

شهادة نظام إدارة شكاوى املتعاملني

ISO 10002:2018

شهادة نظام إدارة جودة التدريب

ISO 10015:1999

عمــل حــول “حقــوق امللكيــة الفكريــة” يف مقــر اإلدارة العامــة بدبــي، وذلــك 
ــاون  ــكار، وبالتع ــارات لابت ــهر اإلم ــات ش ــة يف فعالي ــاركة املؤسس ــن مش ضم
الفكريــة، وجمعيــة اإلمــارات للملكيــة  مــع مركــز ضاحــي خلفــان للملكيــة 
الفكريــة، بغــرض نشــر ثقافــة امللكيــة الفكريــة لــدى املوظفــن، وتعزيــز االبتــكار 
لديهــم ودعوتهــم لتســجيل ابتكاراتهــم مبــا ينعكــس بشــكل إيجابــي عليهــم 

ــة. ــة عام ــع بصف ــى اجملتم ــخصيً وعل ش
كمــا مت تنظيــم ورشــة تعريفيــة بخدمــات مركــز حمــدان بــن حممــد لإبــداع 
الصغــرة  املشــاريع  لتنميــة  راشــد  بــن  حممــد  ملؤسســة  التابــع  واالبتــكار 
واملتوســطة، حضرهــا 20 موظفــً وموظفــة يف مســرح اإلدارة العامــة بدبــي، 
وذلــك يف إطــار دعــم املوظفــن ومتكينهــم، وحتفيزهــم علــى ممارســة ريــادة 

ــال. األعم

االرتقاء باملعايري
مواصــات  يف  التشــغيلية  والعمليــات  اإلداريــة  املمارســات  ضبــط  يتــم 
ــي  ــودة واألداء، والت ــر اجل ــط ومعاي ــن الضواب ــع م ــار واس ــن إط ــارات ضم اإلم
املواصفــات  يشــمل  بحيــث  املتكامــل”  اإلدارة  “نظــام  ضمــن  كلهــا  تنــدرج 

املؤسســة  تســعى  حيــث  العمــل،  جوانــب  جلميــع  واملعياريــة  القياســية 
باســتمرار لتوســيع نطاقــه ورفــده بأحــدث مــا حــرر يف هــذا اجملــال، وقــد 
املتكامــل،  اإلدارة  نظــام  لدليــل  جديــد  بإصــدار   2018 عــام  خــال  قامــت 
عــاوًة علــى حتديــث 6 مــن شــهادات اجلــودة وفــق إصداراتهــا األحــدث، وهــي 
البيئــة  إدارة  نظــام  وشــهادة   ISO 9001:2015 اجلــودة  إدارة  نظــام  شــهادة 
 ،ISO 27001:2013 وشــهادة نظــام إدارة أمــن املعلومــات ،ISO 14001:2015

وشــهادة نظــام إدارة رضــا العمــاء ISO 10001:2018، وشــهادة نظــام إدارة 
املراقبــة والقيــاس لرضــا املتعاملــن ISO 10004:2018، وشــهادة نظــام إدارة 

.ISO 27001:2013 املعلومــات  أمــن 
ويضــاف إىل ذلــك جتديــد شــهادة االعتمــاد املمنوحــة للمؤسســة مــن قبــل 
مركــز أبوظبــي للبيئــة والصحــة والســامة )أوشــاد( بعــد اســتيفائها جلميــع 
ــة  ــة املهني ــامة والصح ــي للس ــارة أبوظب ــام إم ــام لنظ ــار الع ــات اإلط متطلب
فضــًا عــن إجنازهــا مشــروع تقييــم خماطــر خطــوط الســر إلمــارة أبوظبــي، 
تقــدمي  جمــال  يف  الــدويل  باالعــرتاف  املؤسســة  متتــع  اســتمرار  وكذلــك 
اخلدمــات اللوجســتية لقطــاع نقــل البرتوكيماويــات والكيماويــات، والنظــام 

.SQAS Gulf -اخلليجــي لتقييــم االســتدامة واجلــودة

شهادة اعتماد من قبل مركز أبوظبي للبيئة والصحة والسالمة )أوشاد( 
)اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة املهنية(

شهادة “النظام اخلليجي لتقييم االستدامة 
”SQAS Gulf -واجلودة

شهادة نظام إدارة البيئة

شهادة نظام إدارة اجلودة 

ISO 9001:2015

شهادة نظام إدارة السالمة والصحة املهنية

OHSAS 18001:2007

شهادة نظام إدارة أمن املعلومات

ISO 27001:2013

شهادة نظام إدارة اخملاطر

ISO 31000 : 2009

شهادة نظام إدارة السالمة املرورية على الطرق

كأول جهة حكومية يف الدولة
ISO 39001 : 2012

شهادة نظام إدارة املراقبة
والقياس لرضا املتعاملني

شهادة اجلودة يف إدارة املشاريع

ISO 10004:2018

ISO 21500:2012

ISO 14001:2015

استراتيجية جديدة ألهداف أكثر طموحًا
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املنظمة الوطنية األمريكية للمواصالت 
املدرسية )NAPT( - الواليات املتحدة

اجلمعية امللكية الربيطانية للحد
من احلوادث “روسبا”

جمعية األفكار الربيطانية 
)Ideas UK(

جمعية األفكار األمريكية 
)Ideas America(

áeÉ©dG äÓ°UGƒª∏d »ŸÉ©dG OÉ–’G

á«fÉ£jÈdG QÉµaC’G á«©ªL

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘ áÑ∏£dG π≤æd á«æWƒdG á£HGôdG

(NAPT)

á«µjôeC’G QÉµaC’G á«©ªL

π°ùchôH - (EFQM) IOƒ÷G IQGOE’ á«HhQhC’G áª¶æŸG

IOƒé∏d »HO áYƒª›

¿óæd - (ACCA) øjóªà©ŸG Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëŸG á«©ªL

çOGƒ◊G øe óë∏d á«fÉ£jÈdG á«µ∏ŸG á«©ª÷G

äÉÑcôŸG ¢üëØd á«dhódG áæé∏dG

áeÉ©dG äÓ°UGƒª∏d »ŸÉ©dG OÉ–’G

á«fÉ£jÈdG QÉµaC’G á«©ªL

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘ áÑ∏£dG π≤æd á«æWƒdG á£HGôdG

(NAPT)

á«µjôeC’G QÉµaC’G á«©ªL

π°ùchôH - (EFQM) IOƒ÷G IQGOE’ á«HhQhC’G áª¶æŸG

IOƒé∏d »HO áYƒª›

¿óæd - (ACCA) øjóªà©ŸG Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëŸG á«©ªL

çOGƒ◊G øe óë∏d á«fÉ£jÈdG á«µ∏ŸG á«©ª÷G

äÉÑcôŸG ¢üëØd á«dhódG áæé∏dG

áeÉ©dG äÓ°UGƒª∏d »ŸÉ©dG OÉ–’G

á«fÉ£jÈdG QÉµaC’G á«©ªL

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘ áÑ∏£dG π≤æd á«æWƒdG á£HGôdG

(NAPT)

á«µjôeC’G QÉµaC’G á«©ªL

π°ùchôH - (EFQM) IOƒ÷G IQGOE’ á«HhQhC’G áª¶æŸG

IOƒé∏d »HO áYƒª›

¿óæd - (ACCA) øjóªà©ŸG Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëŸG á«©ªL

çOGƒ◊G øe óë∏d á«fÉ£jÈdG á«µ∏ŸG á«©ª÷G

äÉÑcôŸG ¢üëØd á«dhódG áæé∏dG

áeÉ©dG äÓ°UGƒª∏d »ŸÉ©dG OÉ–’G

á«fÉ£jÈdG QÉµaC’G á«©ªL

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘ áÑ∏£dG π≤æd á«æWƒdG á£HGôdG

(NAPT)

á«µjôeC’G QÉµaC’G á«©ªL

π°ùchôH - (EFQM) IOƒ÷G IQGOE’ á«HhQhC’G áª¶æŸG

IOƒé∏d »HO áYƒª›

¿óæd - (ACCA) øjóªà©ŸG Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëŸG á«©ªL

çOGƒ◊G øe óë∏d á«fÉ£jÈdG á«µ∏ŸG á«©ª÷G

äÉÑcôŸG ¢üëØd á«dhódG áæé∏dG

حضوٌر متناٍم دوليًا وحمليًا
ــة  ــز الثق ــل تعزي ــن أج ــود م ــن اجله ــر م ــارات الكث ــات اإلم ــذل مواص تب
لــدى الفئــات املعنيــة ال ســيما املتعاملــن، ومــن أبــرز ســبلها لتحقيــق 
ذلــك هــو نيــل املزيــد مــن االعتمــادات وعضويــة املنظمــات واللجــان 
واجلمعيــات والهيئــات اخملتلفــة ذات الصلــة بأعمالهــا والنشــطة 
حمليــً وعامليــً، ملــا لذلــك مــن أثــر إيجابــي علــى مســتوى املصداقيــة 
واالعتماديــة، وقــد شــهد عــام 2018 نشــاطً متزايــدًا يف هــذا اجلانــب 

تــواله بشــكل أساســي مركــز مواصــات اإلمــارات للتدريــب، ومعهــد 
عضويــة  علــى  احلصــول  خــال  مــن  للســياقة  اإلمــارات  مواصــات 
 ،)IFTDO( االحتــاد الــدويل ملنظمــات التدريــب والتنميــة بسويســرا
مركــز  واعتمــاد  املتميــزة،  للخدمــة  دبــي  برنامــج  عضويــة  وكذلــك 
أبوظبــي للتعليــم التقنــي واملهنــي )ACTVET(، عــاوًة علــى اعتمــاد 
منظمــة Highfield، ومؤسســة دبــي خلدمــات اإلســعاف، لتضــاف إىل 

قائمــة طويلــة مــن العضويــات التــي باتــت تشــمل اآلتــي:

جمموعة هاي فيلد
)Highfield( يف بريطانيا

االحتاد الدويل ملنظمات 
التدريب والتنمية بسويسرا 
.)IFTDO(

املنظمة األوروبية إلدارة اجلودة 
)EFQM( - بروكسل

اللجنة الدولية لفحص املركبات 
“سيتا CITA” - بروكسل-بلجيكا

áeÉ©dG äÓ°UGƒª∏d »ŸÉ©dG OÉ–’G

á«fÉ£jÈdG QÉµaC’G á«©ªL

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘ áÑ∏£dG π≤æd á«æWƒdG á£HGôdG

(NAPT)

á«µjôeC’G QÉµaC’G á«©ªL

π°ùchôH - (EFQM) IOƒ÷G IQGOE’ á«HhQhC’G áª¶æŸG

IOƒé∏d »HO áYƒª›

¿óæd - (ACCA) øjóªà©ŸG Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëŸG á«©ªL

çOGƒ◊G øe óë∏d á«fÉ£jÈdG á«µ∏ŸG á«©ª÷G

äÉÑcôŸG ¢üëØd á«dhódG áæé∏dG

áeÉ©dG äÓ°UGƒª∏d »ŸÉ©dG OÉ–’G

á«fÉ£jÈdG QÉµaC’G á«©ªL

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘ áÑ∏£dG π≤æd á«æWƒdG á£HGôdG

(NAPT)

á«µjôeC’G QÉµaC’G á«©ªL

π°ùchôH - (EFQM) IOƒ÷G IQGOE’ á«HhQhC’G áª¶æŸG

IOƒé∏d »HO áYƒª›

¿óæd - (ACCA) øjóªà©ŸG Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëŸG á«©ªL

çOGƒ◊G øe óë∏d á«fÉ£jÈdG á«µ∏ŸG á«©ª÷G

äÉÑcôŸG ¢üëØd á«dhódG áæé∏dG جمموعة دبي للجودة )DQG( - اإلمارات

اللجنة الوطنية لقطاع املواصفات واملنتجات امليكانيكية.

áeÉ©dG äÓ°UGƒª∏d »ŸÉ©dG OÉ–’G

á«fÉ£jÈdG QÉµaC’G á«©ªL

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘ áÑ∏£dG π≤æd á«æWƒdG á£HGôdG

(NAPT)

á«µjôeC’G QÉµaC’G á«©ªL

π°ùchôH - (EFQM) IOƒ÷G IQGOE’ á«HhQhC’G áª¶æŸG

IOƒé∏d »HO áYƒª›

¿óæd - (ACCA) øjóªà©ŸG Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëŸG á«©ªL

çOGƒ◊G øe óë∏d á«fÉ£jÈdG á«µ∏ŸG á«©ª÷G

äÉÑcôŸG ¢üëØd á«dhódG áæé∏dG

ومؤسسة دبي خلدمات اإلسعاف

.)ACTVET( مركز أبوظبي للتعليم التقني واملهني

برنامج دبي للخدمة املتميزة

استراتيجية جديدة ألهداف أكثر طموحًا
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نتواصل  إليصال رسالتنا
ــات  ــة الفئ ــع كاف ــة م ــات متين ــارات عاق ــات اإلم ــت مواص ــا أرس لطامل
املعنيــة، الســيما املتعاملــن واملســتفيدين مــن خدماتهــا، وكذلــك 
وغرهــم،  واملورديــن  املوظفــن  علــى  عــاوًة  اجملتمــع،  فئــات 
وهــي إذ ذاك طــّورت عــر الســنوات املاضيــة وســائل وقنــوات تواصــل 
، وتســتجيب ملعطيــات العصــر  عديــدة تائــم كل فئــة علــى حــدة 
واملســتجدات التقنيــة باســتمرار، حيــث وظفــت تلــك القنــوات لتطويــر 
خدماتهــا واالرتقــاء بالعاقــات مــع تلــك الفئــات مــن خــال التواصــل 

الكثيــف البنــاء واملســؤول.
رســائلها  متلقــي  أعــداد  يف  منــو  حتقيــق  للمؤسســة  وأمكــن 
ومشــاركاتها علــى معظــم تلــك القنــوات ال ســيما وســائل التواصــل 
االجتماعــي )تويــرت، فيســبوك ، إنســتغرام، لينكــد إن(، حيــث ارتفــع عــدد 
متابعــي حســابات املؤسســة عــر الشــبكات االجتماعيــة يف نهايــة 
عــام  نهايــة  يف  بـــ124,315  مقارنــًة  متابعــً،   132,361 إىل   2018

.%6 تناهــز  ســنوية  زيــادة  بنســبة  أي   ،2017

كمــا امتــدت جهــود التواصــل التــي بذلتهــا فــرق العمــل يف املؤسســة 
األســاس  ذات  األنشــطة  مــن  العديــد  إىل  املاضــي  العــام  طــوال 
ــل  ــرًا داخ ــً ومؤمت ــاركة يف 16 معرض ــي، كاملش ــويقي والرتويج التس
ــا يف  ــويقية مب ــات التس ــن احلم ــدد م ــام بع ــا، والقي ــة وخارجه الدول
SMS، والريــد اإللكــرتوين، وإنتــاج  ذلــك التســويق بالرســائل النصيــة 
املتنوعــة،  اإلعاميــة  اإلصــدارات  علــى  عــاوًة  التســويقية،  األفــام 
ووطنيــة  وثقافيــة  جمتمعيــة  فعاليــة   23 مــن  أكــر  يف  واإلســهام 
فئــات  خمتلــف  مــع  التواصــل  تعزيــز  شــأنها  مــن  والتــي  وتطوعيــة، 

اجملتمــع.

2018 التفاصيل

237 عدد النشرات والتقارير اإلخبارية والصحفية

220

عدد نشرات الرصد اخلري 
)توزع باللغتن العربية واإلجنليزية عر الريد 

اإللكرتوين على املوظفن(

32 عدد املقابات والتقارير التلفزيونية واإلذاعية

593 عدد التغريدات على تويرت

1,018 عدد املشاركات على اإلنستغرام 

450 عدد املشاركات على فيسبوك 

5 SMS عدد الرسائل النصية القصرة

100,000 عدد املستفدين من الرسائل النصية القصرة

138,195 عدد زوار املوقع اإللكرتوين للمؤسسة

8,046
عدد املتابعن اجلدد حلسابات املؤسسة 

على قنوات التواصل االجتماعي

132,361
عدد املتابعن النهائي حلسابات املؤسسة 

على قنوات التواصل االجتماعي

+
معدل الزيادة السنوية
 يف أعداد املتابعني

20
17
20
1835,540

132,361

24,71520
17
20
18 13,500

14,400

20
17
20
1877,400

79,90020
17
20
18 5,921

5,300

متابع على قنوات التواصل االجتماعي

استراتيجية جديدة ألهداف أكثر طموحًا
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تتويج مستحق
اســتمرت مواصــات اإلمــارات خــال عــام 2018 باحلضــور علــى 
منصــات التتويــج مــن خــال الفــوز بخمــس جوائــز حمليــة أكــدت 
الرياديــة،  وقدراتهــا  املؤسســة،  حيويــة  اســتمرار  خالهــا  مــن 
ــرية. ــا البش ــه موارده ــى ب ــذي تتحل ــر ال ــي الكب ــد اإلبداع والرصي

هيئة الطرق واملواصالت
املســتدام  للنقــل  دبــي  بجائــزة  املؤسســة  فــازت 
وحــدة  مشــروع  عــن  التنقــل  ســامة  فئــة  ضمــن 

الطريــق.   علــى  املســاعدة 

دبي للنقل املستدام

جمموعة دبي للجودة
فــازت املؤسســة بجائــزة أفــكار اإلمــارات، ضمــن 
خماطــر  تقييــم  مشــروع  عــن  التقنيــات  فئــة 
الســامة خلطــوط ســر احلافــات املدرســية، 
ومت تتويــج املؤسســة باجلائــزة خــال الــدورة 
الثالثــة عشــرة مــن املؤمتــر املصاحــب للجائــزة 

والتــي تنظمهــا “جمموعــة دبــي للجــودة”. 

جائزة أفكار اإلمارات

عالمة غرفة دبي للمسؤولية االجتماعية
غرفة جتارة وصناعة دبي

ــج  ــا نتائ ــرًا لتحقيقه ــوايل، نظ ــى الت ــة عل ــنة السادس ــة للس ــة العام ــت املؤسس نال
إيجابيــة ومتميــزة يف خمتلــف املؤشــرات املرتبطــة بالبيئة، ومكان العمل، والســوق، 
واجملتمــع احمللــي، وتطبيــق أفضــل املمارســات العامليــة يف جمــال املســؤولية 
اجملتمعيــة، حيــث أظهــرت نتائــج تقريــر التقييــم األخــر تطــورًا إيجابيــً كبــرًا، مــا 
يؤكــد علــى نضــوج األنظمــة والسياســات واملبــادرات التــي تطّبقهــا املؤسســة يف 
ــداف  ــرتاتيجيات وأه ــع اس ــى وض ــة عل ــادة املؤسس ــرص قي ــى ح ــال، وعل ــذا اجمل ه
ومؤشــرات أداء تدعــم تلــك التوجهــات، وتضمــن قيــام املؤسســة بــأداء مهامهــا 

ــً. بطريقــة مســؤولة جمتمعي

املنظمة العربية للمسؤولية االجتماعية:
مت تتويج مواصات اإلمارات يف حفل اجلائزة العربية للمسؤولية 

اجملتمعية على مستوى املؤسسات احلكومية العربية، يف الفئتن 
التاليتن: 

- فئة القطاع العام: املركز األول بفئة الشركات الكبرة.
- فئة الشراكات والتعاون: الفوز باملركز األول )مشروع جتديد اإلطارات(.

جمموعة دبي للجودة
األفــكار  بجائــزة  املؤسســة  فــازت 
العربيــة الدوليــة، ضمــن فئــة التقنيــات 
عــن مشــروع تقييــم خماطــر الســامة 
ــية. ــات املدرس ــر احلاف ــوط س خلط

اجلائزة العربية للمسؤولية اجملتمعية
على مستوى املؤسسات احلكومية العربية

جائزة األفكار العربية الدولية 2018
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األداء المالي..
 نتائج قياسية

شــكل عــام 2018 منعطفــً مهمــً يف مســرة املؤسســة، حيــث شــرعت 
احملققــة  جناحاتهــا  لتعزيــز  االســراتيجي  التحــّول  عمليــة  يف 
خــال مســرتها التــي متتــد ألكــر مــن 37 عامــً، وهــو حتــّول يرســخ 
نهــج الريــادة والتميــز، ويســرع بلــوغ األهــداف االســراتيجية، مــن خــال 
حتســن األداء اإلداري والتشــغيلي، وســرعان مــا ملســت املؤسســة 
النتائــج املبكــرة لهــذا التحــّول، إذ متكنــت يف العــام املاضــي مــن 
حتقيــق نتائــج قياســية علــى صعيــد األداء املــايل، فضــًا عــن نتائــج 
أعمــال الفتــة مت تســجيلها يف خمتلــف الدوائــر االســتثمارية ومراكــز 

ووحــدات األعمــال التابعــة لهــا..
إيــرادات املؤسســة وأرباحهــا  2018 منــوًا يف  وتفصيــًا؛ شــهد عــام 
مليــون   2,710 اإليــرادات  بلغــت  حيــث  أصولهــا،  إجمــايل  وكذلــك 
درهــم مقارنــًة بـــ 2,506 مليــون درهــم يف عــام 2017، حمققــًة منــوًا 
ســنويً بنســبة 8% تقريبــً، فيمــا منــت أربــاح املؤسســة بشــكل أكــر، 
حيــث بلغــت 287.8 مليــون درهــم مقارنــة بـــ244.2 مليونــً ومبعــدل منــو 
ســنوي كبــر يناهــز 17.9%، وبدورهــا؛ ارتفعــت قيمــة إجمــايل أصــول 
بـــ3,446  مقارنــًة  درهــم  مليــون   3,589 لتبلــغ   %4.2 بنحــو  املؤسســة 

يف عــام 2017.
وميكــن رّد هــذا النمــو إىل جنــاح املؤسســة يف خططهــا التشــغيلية 
يف  واملــدروس  املنهجــي  وتوســعها  االســتثمارية  وخياراتهــا 
قطاعــات األعمــال، فضــًا عــن التطبيــق الرشــيد لراجمهــا يف جمــال 
خفــض التكاليــف وضبــط النفقــات وتبنــي أفضــل املمارســات، أي أن 
املؤسســة متكنــت مــن حتقيــق تلــك النتائــج اإليجابيــة اعتمــادًا علــى 
إمكاناتهــا الذاتيــة فقــط ومبعــزل عــن أي دعــم حكومــي أو مســاعدات 

ــرى. ــة أخ ــن أي جه م
وبدورهــا؛ أضافــت الشــركات التابعــة للمؤسســة املزيــد مــن اإليــرادات، 
إذ رفــدت املؤسســة بـــ44.8 مليــون درهــم، والتــي حتقــق معظمهــا 
مــن خــال الشــركة الســعودية اإلماراتيــة للنقــل املتكامــل ســيتكو، 
حللــول  اإلمــارات  شــركة  تليهــا  املرافــق،  إلدارة  اإلمــارات  شــركة  ثــم 

تكنولوجيــا النقــل، وأخــرًا شــركة ريامــة تاكســي.

مليون درهم

2,710

مليون درهم
2,506

2018

2017

55



صافي األرباح (مليون درهم)

إجمالي األصول (مليون درهم)

244.2287.8
20172018

20172018

السيولة (مليون درهم)

445177.9
20172018

(ROCE) العائد على رأس المال

%81%17.5
20172018

3,4463,589
20172018

رأس المال واالحتياطات (مليون درهم)

600600
20172018

2,506

اإليرادات (مليون درهم)

2,710

2018 2017 الوصف

2,710 2,506 اإليرادات )مليون درهم(

287.8 244.2 صايف األرباح )مليون درهم(

177.9 445 السيولة )مليون درهم(

3,589 3,446 إجمايل األصول )مليون درهم(

600 600 رأس املال واالحتياطات )مليون درهم(

%17.5 %81 )ROCE( العائد على رأس املال

األداء المالي واالستثماري.. ثمار ُمبكرة للتحّول

5657



ترجمــت الدوائــر االســتثمارية )التــي جتمــع حتــت مظلتهــا خمتلــف مراكــز 
إىل  وضعــت  التــي  التشــغيلية  اخلطــط  للمؤسســة(  التابعــة  األعمــال 
اســتثنائية  إجنــاز  معــدالت  بلــوغ  مت  حيــث   ،2018 عــام  يف  الفتــة  جناحــات 
العقــود  مــن  املزيــد  وتوقيــع  إبــرام  يف  جتلــت  املاضيــة  باألعــوام  مقارنــًة 

املاضــي. العــام  طــوال  واجملــددة  اجلديــدة 
وتفصيــًا؛ جنحــت املؤسســة يف إبــرام 112 عقــدًا جديــدًا )باســتثناء العقــود 
املاضــي،  بالعــام  مقارنــًة   %18 نســبتها  ناهــزت  ســنوية  وبزيــادة  اليوميــة(، 
ــددًا،  ــدًا جم ــغ 69 عق ــو 44% لتبل ــددة بنح ــود اجمل ــت العق ــر؛ من ــورة أك وبص
ــدًا  ــًة بـــ 143 عق ــدًا مقارن ــً 181 عق ــر حالي ــة تدي ــي أن املؤسس ــذي يعن ــر ال األم
مليــار   2.87( درهــم  مليــارات   3 تقــارب  إجماليــة  وبقيمــة   ،2017 عــام  يف 
درهــم(، وعلــى صعيــد متصــل؛ حرصــت املؤسســة خــال العــام املاضــي 
علــى املشــاركة يف جميــع املناقصــات املتعلقــة مبجــاالت أعمالهــا أســوًة 
ــًة بـــ32  ــة، مقارن ــة عام ــوز يف 45 مناقص ــت بالف ــد جنح ــابقة، وق ــوام الس باألع
ــب  ــذا اجلان ــً يف ه ــً الفت ــوًا نوعي ــًة من ــام 2017، حمقق ــط يف ع ــة فق مناقص
ســواء مــن حيــث عــدد املناقصــات أو قيمتهــا اإلجماليــة التــي تضاعفــت 
ــية  ــدرات التنافس ــم الق ــد إىل تعاظ ــو عائ ــذا النم ــك أن ه ــبة 253%، وال ش بنس

ــة. ــا اخملتلف ــاالت عمله ــة يف جم للمؤسس
ــع  ــارات يف مطل ــات اإلم ــازت مواص ــال؛ ف ــال األعم ــا يف جم ــرًا لتميزه وتقدي
عــن  وذلــك   ،2017 للعــام   BIZZ لألعمــال  العاملــي  االحتــاد  بجائــزة   2018

فئتــي “املؤسســة املتميــزة يف األعمــال”، و”القائــد الناجــح يف جمــال متيــز 
األعمــال” )التــي نالهــا مديــر عــام املؤسســة(، حيــث تعــد اجلائــزة واحــدة 
مــن أرقــى اجلوائــز العامليــة يف جمــال األعمــال والتــي مينحهــا االحتــاد 
العاملــي لألعمــال ومقــره مدينــة هيوســن األمريكيــة، ويعكــس الفــوز بهــا 
احليويــة االســتثمارية التــي تشــهدها املؤسســة وتنامــي قدراتهــا التنافســية.

أداء  مامــح  شــكلت  التــي  النوعيــة  االســتثمارية  للنجاحــات  وامتــدادًا 
املؤسســة خــال العــام املاضــي؛ كان البــد مــن االســتجابة للنمــو احملقــق 
وللعقــود املتزايــدة واملناقصــات التــي فــازت بهــا املؤسســة عــر التوســع 

2018 2017

 القيمة
 اإلجمالية

)مليون درهم(
العدد

 القيمة
 اإلجمالية

)مليون درهم(
العدد البيان

1,039 112 653.7 95 العقود اجلديدة

1,828 69 456.5 48 العقود اجملددة

2,867 181 1,110.2 143 العقود السارية

1,902 45 538.5 32
املناقصات التي 

فازت فيها املؤسسة

يف البنــى التحتيــة للمؤسســة ومرافقهــا التشــغيلية واخلدميــة واإلداريــة 
عــاوًة علــى أســطولها الضخــم مــن املركبــات املتنوعــة، ومواردهــا البشــرية 
التــي تشــكل حمــور العمليــة اإلنتاجيــة يف املؤسســة، والتــي ســنتطرق لهــا 

بالتفصيــل يف البــاب الرابــع مــن هــذا التقريــر.

أسطول أكرب وأكرث حداثة
واجملــددة  اجلديــدة  العقــود  أعــداد  يف  احملققــة  الزيــادة  أن  الشــك 
والســارية، وكذلــك الزيــادة يف أعــداد املناقصــات التــي فــازت بهــا املؤسســة 
مبتطلباتهــا  والوفــاء  لتلبيتهــا  واألدوات  املــوارد  مــن  املزيــد  تتطلــب 
التشــغيلية، وهــو مــا جتلــى بوضــوح يف منــو حجــم أســطول املؤسســة 
مــن املركبــات، والتــي ناهــز عددهــا 30 ألــف مركبــة متنوعــة موزعــة علــى 
خمتلــف مراكــز األعمــال، وتقــدم خمتلــف خدمــات النقــل املدرســي والتجاري 

والتأجــر والشــحن وســواها علــى امتــداد دولــة اإلمــارات.
وبصــورة أدق؛ زاد أســطول املؤسســة مبقــدار 4,562 مركبــة عمــا كان عليــه 
يف نهايــة عــام 2017 )إذ بلــغ أســطول املؤسســة حينهــا 24,898 مركبــة(، 
ــنوية  ــو س ــبة من ــي، وبنس ــام املاض ــة الع ــة يف نهاي ــغ 29,460 مركب ــث بل حي
 ،)2017 عــام  يف   %13 تقــارب  منــو  بنســبة  )مقارنــة   %18 عــن  تزيــد  الفتــة 
األمــر الــذي يبــن حجــم النمــو املتســارع لألســطول، والــذي يــوازي النمــو 
اخلفيفــة  املركبــات  شــكلت  وقــد  بأســرها،  املؤسســة  ألعمــال  املتســارع 
اجلــزء األكــر منــه بتعــداد 16,111 مركبــة، تليهــا احلافــات بأنواعهــا والتــي 
ناهــزت 11 ألــف حافلــة، وحتــرص املؤسســة علــى أن يكــون أســطولها مــن 
ــكل دوري،  ــال بش ــات اإلح ــه عملي ــم في ــث تت ــً، بحي ــطواًل حديث ــات أس املركب
كمــا تخضــع املركبــات لرقابــة صارمــة ومســتمرة بشــأن جاهزيتهــا لتأديــة 
املهــام اخملتلفــة، وجتــرى لهــا عمليــات صيانــة دوريــة ووقائيــة، فضــًا عــن 
تزويدهــا بأحــدث معطيــات التقنيــة لضمــان أداء منافــس ويلبــي يف الوقــت 
ومســتخدمي  واملوظفــن  للمنقولــن  الســامة  معايــر  أعلــى  نفســه 

الطريــق علــى حــد ســواء.
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إنشاءات ومرافق تلبي االحتياجات
أمــا علــى مســتوى املرافــق واملنشــآت؛ فقــد عمــدت املراكــز والدوائــر 
اخملتصــة خــال العــام املاضــي إىل تلبيــة احتياجــات املؤسســة 
ودعــم قدراتهــا التشــغيلية والتنافســية وتطويــر أنشــطتها وعملياتهــا، 
احتياجاتهــم  ومراعــاة  املتعاملــن  لتطلعــات  كذلــك  واالســتجابة 
ــة  ــر البني ــى بتطوي ــاريع تعن ــاز 10 مش ــر إجن ــتقبلية، ع ــة واملس احلالي
التحتيــة، امتــدت علــى مســاحة تزيــد عــن 120 ألــف مــر مربــع، وبلغــت 
تكلفتهــا اإلجماليــة 138 مليــون درهــم، وكانــت يف معظمهــا مشــاريع 
إنشــاء أو مشــاريع صيانــة وتوســيع وتطويــر ملبــاين الفــروع واحملطات 

الشــارقة،  يف  جويــزع  حمطــة  كإنشــاء  األعمــال،  ملراكــز  التابعــة 
وإنشــاء حمطــة العدلــة بأبوظبــي، وإنشــاء مركــز الفحــص الفنــي يف 
الســاد بالعــن، وإنشــاء حمطــة الطويــن يف الفجــرة، وســواها مــن 
ــزت  ــا متي ــي واإلداري، كم ــع اخلدم ــا الطاب ــب عليه ــي غل ــاريع الت املش
بأنهــا تســتويف متطلبــات املبــاين اخلضــراء وفــق  تلــك املشــاريع 
نظامــي  ســيما  ال  الدولــة،  يف  بهــا  املعمــول  واملعايــر  األنظمــة 
ــتدامة  ــم االس ــًا بقي ــك عم ــعفات، وذل ــؤة والس ــات اللؤل ــم بدرج التقيي

واملســؤولية اجملتمعيــة التــي تتبناهــا املؤسســة.
221

مساعدة على الطريق/ باص تكسي مطار أبو ظبي  سيارة إسعاف

معدل

بقية املركبات والتجهيزات واملعدات الزراعية

مجموع األسطول
مركبة29,460

3,8605,8081,240

حافلة مدرسية

SCHOOL BUS

SCHOOL BUS

حافلة تجارية ( كوستا)
ميني باص 

عدد احلافالت الكبرية

16,11152314

ليموزين فاخرة

نقل بترول

شاحنة كونتر

عدد مركبات الشحن التجاريعدد صهاريج نقل املواد البروليةعدد املركبات اخلفيفة
تبريد

291,687 138

دراجة نارية

عدد الدراجات الناريةعدد املركبات الكهربائيةعدد شاحنات النقل املرد

عدد احلافالت واملركبات اجملهزةعدد احلافالت املتوسطة
لنقل ذوي الهمم

األداء المالي واالستثماري.. ثمار ُمبكرة للتحّول
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المواصالت المدرسية

علــى الرغــم مــن الطيــف الواســع خلدمــات املؤسســة؛ تبقــى خدمــات 
النقــل املدرســي صاحبــة األولويــة مــن حيــث األهميــة، كمــا إنهــا 
تســتأثر باحلجــم األكــر مــن مــوارد املؤسســة البشــرية واملاديــة نظــرًا 
ملــا حتملــه مــن قيمــة معنويــة وأهميــة وطنيــة وجمتمعيــة وتنموية 
ــات  ــا مواص ــي قدمته ــات الت ــا أوىل اخلدم ــى كونه ــاوًة عل ــرة، ع كب

اإلمــارات وأكرهــا مــن حيــث اإليــرادات أيضــً. 
دائــرة  خــال  مــن  اجملــال  هــذا  يف  خدماتهــا  املؤسســة  وتقــدم 
املواصــات املدرســية التــي تضــم أربعــة مراكــز أعمــال هــي مركــز 
املدرســية  املواصــات  ومركــز  احلكوميــة،  املدرســية  املواصــات 
إيــرادات نشــاط  اخلاّصــة، ومركــز خدمــات املــدارس مضافــً إليهــا 
اخلدمــات اإلعانيــة، ومنــت إيــرادات املؤسســة مــن مراكــز األعمــال 
تلــك خــال العــام املاضــي بنحــو 3.8% مقارنــًة بعــام 2017، حيــث 
فاقــت تلــك اإليــرادات املليــار درهــم، وبلغــت حتديــدًا 1,082.4 مليــون 
درهــم، لتشــكل لوحدهــا قرابــة 40% مــن إيــرادات املؤسســة بأســرها.
حتقــق جــل تلــك اإليــرادات مــن قبــل أكــر مراكــز الدائــرة، وهــو مركــز 
 681.9 نحــو  إيراداتــه  بلغــت  إذ  احلكوميــة؛  املدرســية  املواصــات 
ــاه  ــام 2017، ت ــة بع ــداره 5.4% مقارن ــنوي مق ــو س ــم، وبنم ــون دره ملي
مــن حيــث اإليــرادات مركــز خدمــات املــدارس حمققــً 316.6 مليــون 
درهــم، ثــم مركــز املواصــات املدرســية اخلاصــة بواقــع 83 مليــون 

ــم. دره
وقــد واصــل مركــز املواصــات املدرســية اخلاصــة حتقيــق أعلــى 

معــدالت النمــو الســنوية يف الدائــرة مقارنــة ببقيــة مراكــز األعمــال 
11.7%، عــاوًة  التابعــة لهــا، إذ بلغــت نســبة منــو إيرادتــه الســنوية 
علــى متكنــه مــن توقيــع 18 عقــدًا جديــدًا، لتبلــغ العقــود الســارية 
بنقــل  تتجلــى  التــي  خدماتــه  خالهــا  مــن  يقــدم  عقــدًا،   96 لديــه 
إمــارات  58 مدرســة يف خمتلــف  لـــ  ينتمــون  27,262 طالبــً وطالبــة 

يف  املتواصــل  النمــو  أن  شــك  وال  حافلــة،   1,002 بواســطة  الدولــة 
أعمــال املركــز تعــود لاهتمــام اخلــاص الــذي توليــه اإلدارة العليــا 
يف مواصــات اإلمــارات لقطــاع النقــل املدرســي اخلــاص باعتبــاره 
علــى  تســتحوذ  التــي  اخلمــس  االســتثمارية  الفــرص  مقدمــة  يف 
االهتمــام االســراتيجي للمؤسســة، ويقــع ضمــن دائــرة مســتهدفاتها 
باســتمرار، حيــث تخصــص املــوارد الازمــة ألعمــال التطويــر والتوســع 
يف اخلدمــات الســتقطاب املزيــد مــن املتعاملــن، ومــن ذلــك بــذل 
الرقابــة يف احلافــات،  آليــة أنظمــة  املزيــد مــن اجلهــود لتطويــر 
أثنــاء  أبنائهــم  مراقبــة  األمــور  ألوليــاء  يتيــح  ذكــي  تطبيــق  وتوفــر 
تواجدهــم باحلافلــة، ومعرفــة مواقعهــم واملــدة الزمنيــة املتوقعــة 
لوصــول احلافلــة، وقــد أثمــرت جهــود املؤسســة لتعزيــز الســامة 
واألمــان يف عمليــات النقــل املدرســي، إذ اســتحقت الفــوز بجائــزة 
مشــروع  عــن  التقنيــات  فئــة  ضمــن   2018 الدوليــة  العربيــة  األفــكار 
ــية، إذ مت  ــات املدرس ــر احلاف ــوط س ــامة خلط ــر الس ــم خماط تقيي
تتويــج املؤسســة باجلائــزة خــال الــدورة الثالثــة عشــرة مــن املؤمتــر 

املصاحــب للجائــزة والتــي تنظمهــا “جمموعــة دبــي للجــودة”.

 إيرادات 2018
)مليون درهم(

 إيرادات 2017
)مليون درهم(

املركز

681.9 647.3 مركز املواصات املدرسية احلكومية 

83 74.3  مركز املواصات املدرسية اخلاصة 

316.6 320.4  مركز خدمات املدارس 

1,081.5 1,042 اإلجمايل

0

100

200

300

400

500

600

700

800

83
74.3

681.9
647.3

320.4316.6

2018

2017

بالمليون
درهم

مركز المواصالت 
المدرسية 
الحكومية

 مركز خدمات 
المدارس

 مركز المواصالت 
المدرسية الخاصة

6263



2018 2017 التفاصيل

620 645 عدد املدارس احلكومية

58 69 عدد املدارس اخلاصة

678=58+620 714 إجمايل عدد املدارس املستفيدة: حكومي + خاص

6,103 =1,002+5,101 5,765 عدد احلافات املدرسية: حكومي + خاص

5,867 =917+4,950 5,641 عدد سائقي احلافات املدرسية: حكومي + خاص

6,118 5,877 عدد مشريف ومشرفات احلافات املدرسية

291,558 287,372 عدد الطلبة امللتحقن باملدارس احلكومية

330,841 295,995 عدد املقاعد املتوفرة

245,946 =27,262+218,684 242,805 عدد الطلبة املنقولن: حكومي + خاص

%74 %74.40 نسبة املنقولن إىل املسجلن يف القطاع احلكومي

7,236 6,889 عدد خطوط السر املنتظمة

696 646 عدد جلسات التوعية املقدمة للطلبة

10,267 9,223 عدد زيارات املراقبة امليدانية للحافات

1,819 1,891 عدد زيارات التواصل مع املدارس

75,000,000 75,000,000 عدد الكيلومرات املقطوعة

خالل عام 2018 عقود مركز املواصالت املدرسية اخلاصة

18 عدد العقود اجلديدة املرمة 

3 عدد املدارس اجلديدة املتعاقد معها 

96 العدد اإلجمايل للعقود السارية

األداء المالي واالستثماري.. ثمار ُمبكرة للتحّول
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الطلبة المنقولين

عدد الطلبة الملتحقين
بالمدارس الحكومية

291,558

عدد السائقين

5,867

245,946

عدد الحافالت

6,103

عدد الكيلومترات المقطوعة 75,000,000

عدد خطوط السير المنتظمة 7,236

فروع 9

عدد المقاعد المتوفرة

330,841

عدد مشرفي ومشرفات
الحافالت المدرسية

6,118

المدارس الخاصة المستفيدة

المدارس الحكومية المستفيدة

عدد زيارات التواصل مع المدارس

620

58

1,819

األداء المالي واالستثماري.. ثمار ُمبكرة للتحّول
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النقل والتأجير
حّلــت دائــرة النقــل والتأجــر يف املرتبــة الثانيــة بعــد دائــرة املواصات 
املدرســية مــن حيــث اإليــرادات، حيــث حققــت مــن خــال مراكــز األعمال 
الســتة التابعــة لهــا مبلــغ 1,081.6 مليــون درهــم، أي مــا نســبته %39.9 
مــن جممــل إيــرادات املؤسســة، وذلــك مــن خــال تقــدمي خدمــات 
النقــل وتأجــر املركبــات وتأجــر الســائقن والشــحن التجــاري والنقــل 
البــرويل وإدارة األســاطيل وســواها مــن اخلدمــات التــي مت تقدميهــا 
5 آالف موظــٍف مــن  ألــف مركبــة متنوعــة، ونحــو   17 بواســطة زهــاء 
الســائقن والفنيــن واإلداريــن، والذيــن قدمــوا اخلدمــات عــر 22 فرعــً 
وحمطــة إىل نحــو 791 متعامــًا يف خمتلــف إمــارات الدولــة، وجنحــوا 

يف إبــرام 749 عقــدًا جديــدًا.
وقــد تصــدر مركــز أبوظبــي للنقــل والتأجــر مراكــز الدائــرة مــن حيــث 

مركــز  تــاه  الدائــرة،  إيــرادات  مــن   %29.4 لوحــده  حمققــً  اإليــرادات، 
املواصــات احلكوميــة الــذي منــت إيراداتــه بنســبة 17.2% عمــا كانــت 
ــة %26.9  ــكلًة قراب ــم مش ــون دره ــغ 290.5 ملي ــام 2017 لتبل ــه يف ع علي
للنقــل  اإلمــارات  مركــز  ثالثــً  حــل  ثــم  الدائــرة،  إيــرادات  جممــل  مــن 
والتأجــر بإيــرادات تبلــغ 251.1 مليــون درهــم ونســبة منــو ســنوية تناهــز 
8.8%، فيمــا متكــن مركــز ســيارات اإلمــارات -والــذي حــل رابعــً مــن حيــث 
اإليــرادات- مــن حتقيــق الصــدارة علــى بقيــة مراكــز الدائــرة جلهــة نســبة 
النمــو الســنوية لتلــك اإليــرادات )أكــر مــن 68.4%(، وبصــورة أقــل قليــًا؛ 
ــبة %48.8  ــر بنس ــل والتأج ــرقي للنق ــاحل الش ــز الس ــرادات مرك ــت إي من
لتبلــغ 18.6 مليــون درهــم، فيمــا اســتطاع مركــز رأس اخليمــة للنقــل 

.2017 9.6% مقارنــًة بعــام  والتأجــر مــن تنميــة إيراداتــه بنســبة 
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2018 2017 التفاصيل املركز

318.4 324.64 اإليرادات )مليون درهم(

5,153مركز أبوظبي للنقل والتأجر 4,850 عدد احلافات واملركبات

2,344 2,228 عدد السائقن

 290.5 247.87 اإليرادات )مليون درهم(

4,860مركز املواصات احلكومية 4,317 عدد احلافات واملركبات

1,799 2,017 عدد السائقن

 251.1 230.8 اإليرادات )مليون درهم(

5,600مركز اإلمارات للنقل والتأجر 5,141 عدد احلافات واملركبات

2700 1,800 عدد السائقن

185.8 110.33 اإليرادات )مليون درهم(

1,232مركز سيارات اإلمارات 1,706 عدد احلافات واملركبات

233 472 عدد السائقن

18.6 12.5 اإليرادات )مليون درهم(

360مركز الساحل الشرقي للنقل والتأجر 209 عدد احلافات واملركبات

117 70 عدد السائقن

17.2 15.7 اإليرادات )مليون درهم(

238مركز رأس اخليمة للنقل والتأجر 198 عدد احلافات واملركبات

136 112 عدد السائقن

وعلــى نحــو متصــل؛ واصلــت شــركتا “أجــرة مواصــات اإلمــارات” و”أجــرة 
ــف  ــث تضاع ــي، حي ــام املاض ــال الع ــا خ ــدمي خدماتهم ــي” تق ــار أبوظب مط
بـــ400 مركبــٍة يف  803 مركبــات مقارنــة  عــدد مركبــات شــركة األجــرة ليبلــغ 
2017، كمــا تضاعــف تقريبــً عــدد الســائقن يف الوقــت نفســه  نهايــة عــام 
بـــ491 ســائقً، وهــم يخضعــون لتأهيــل وتدريــب  936 ســائقُا مقارنــًة  ليبلــغ 
خــاص قبــل تأديــة أعمالهــم، فيمــا تضاعــف عــدد الرحــات التــي قدمتهــا 
اســتفاد  4 مليــون رحلــة  زهــاء  ليبلــغ   ،%819 الشــركة للمتعاملــن مبقــدار 

منهــا املتعاملــون يف العــام املاضــي، وجديــر بالذكــر أن الشــركة خصصــت 
3 مركبــات مــن أســطولها لنقــل أصحــاب الهمــم وكبــار الســن، حيــث قامــت 
تلــك املركبــات لوحدهــا بـــ742 رحلــة عقــب تشــغيلها يف الربــع األخــر مــن عام 

.2018

وبدورهــا؛ واظبــت شــركة “أجــرة املطــار” علــى تقــدمي خدماتهــا للمتعاملن، 
وحققــت معــدالت أداء قريبــة ملــا حتقــق يف عــام 2017، مــع ثبــات حجــم 

أســطول الشــركة عنــد 222 مركبــة، وارتفــاع عــدد ســائقيها إىل 345 ســائقً.

عدد الرحالت
التي مت تنفيذها عدد السائقني عدد املركبات البيان خالل عام 2018

3,916,664 936 803 شركة “أجرة مواصات اإلمارات”

546,908 345 222 شركة "أجرة مطار أبوظبي"

345

936

222

803
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ــة  ــدات الفني ــال والوح ــز األعم ــر مراك ــة ع ــات الفني ــرة اخلدم ــكل دائ تش
املتخصصــة والتابعــة لهــا حلقــة مهمــة مــن منظومــة العمــل يف 
املؤسســة، إذ تقــدم باقــة كبــرة مــن اخلدمــات الفنيــة التــي تشــمل 
ــك  ــا يف ذل ــة مب ــات اخملتلف ــات واآللي ــاح املركب ــة وإص ــات صيان خدم
الصيانــة  وأعمــال  احلــوادث  وصيانــة  والوقائيــة  الدوريــة  الصيانــة 
الغيــار  قطــع  وبيــع  املركبــات،  وقطــر  الطــوارئ  وخدمــات  الســريعة، 
إجــراء  وكذلــك  املؤسســة،  بنشــاط  املتصلــة  واملعــدات  واألجهــزة 
عمليــات الفحــص الفنــي وإدارة الــورش، وتقدمي التوصيات واالستشــارات 
الفنيــة يف جمــال خدمــات الصيانــة واإلصــاح، وكذلــك تقــدمي خدمــات 
إداريــة واستشــارية متنوعــة للعمــاء يف جمــال إدارة الــورش الفنيــة 
للجهــات التــي متتلــك أســطواًل كبــرًا مــن املركبــات، فضــًا عــن جتديــد 
اإلطــارات املســتعملة وحتويــل املركبــات للعمــل بالغــاز الطبيعــي، 
والغســل اجلــاف للمركبــات، وغــر ذلــك مــن اخلدمــات التــي تســتفيد 
منهــا بقيــة مراكــز األعمــال التابعــة للمؤسســة، عــاوًة علــى عــدد كبــر 

مــن املتعاملــن اخلارجيــن مــن املؤسســات واألفــراد.
وقــد حققــت الدائــرة إيــرادات ســنوية بلغــت 286.4 مليــون درهــم، كمــا 
الدوائــر  ببقيــة  أســوًة  مرتفعــة  أداء  معــدالت  حتقيــق  مــن  متكنــت 
االســتثمارية، حيــث قامــت طواقــم العمــل اخملتصــة يف جميــع مراكــز 
األعمــال والوحــدات املتخصصــة التابعــة للدائــرة بتقــدمي نحــو 380 
ــة  ــف عملي ــو 238 أل ــراء نح ــب إج ــة، إىل جان ــة خمتلف ــة صيان ــف عملي أل
ــى  ــاعدة عل ــة مس ــف عملي ــو 82 أل ــام بنح ــن القي ــًا ع ــي، فض ــص فن فح
الطريــق، كمــا جنــح مركــز الوطنيــة للمــزادات ببيــع أكــر مــن 5 آالف ســيارة 

مســتخدمً.  19,244 اإللكــروين  تطبيقــه  واســتقطب  مســتعملة، 
وعلــى صعيــد األداء االســتثماري املتوائــم مــع أغــراض االســتدامة؛ 
1,325 مركبــة للعمــل بالغــاز الطبيعــي  قــام مركــز االحتــاد بتحويــل 
الدولــة،  الطبيعــي يف  بالغــاز  رافعــة شــوكية تعمــل  أول  بينهــا  مــن 
وقــد أضــاف مشــروع حتويــل حافــات الديــزل للعمــل بالغــاز الطبيعــي 
املضغــوط الفــوز العاشــر علــى التــوايل للمؤسســة بجائــزة دبــي للنقــل 
ــاف  ــل ج ــة غس ــف عملي ــذ 257 أل ــه؛ مت تنفي ــياق ذات ــتدام، ويف الس املس
للمركبــات مــن قبــل الوحــدة اخملتصــة، إضافــًة إىل جتديــد قرابــة 16.7 
ألــف إطــار مســتعمل أســهمت يف توفــر نحــو 6.4 مليــون درهــم مــن 
ثانيــً  الفــوز وصيفــً  خمصصــات اإلطــارات )وقــد حققــت املؤسســة 
االجتماعيــة  العربيــة  اجلائــزة  ضمــن  والتعــاون  الشــراكات  فئــة  يف 

للمؤسســات عــن مشــروعها لتلبيــس اإلطــارات أواخــر عــام 2018(.
وحــّل يف صــدارة الدائــرة مــن حيــث اإليــرادات مركــز أبوظبــي للخدمــات 
الدائــرة  إيــرادات  مــن   %31.8 نحــو  لوحــده  اســتقطب  والــذي  الفنيــة، 

ألكــر  فيــه  العاملــة  الطواقــم  تأديــة  بعــد  مليونــً   91 قرابــة  حمققــً 
مــن 165 ألــف عمليــة إصــاح لـــ48 متعامــًا )باســتثناء املتعاملــن مــن 
األفــراد(، تــاه مركــز اإلمــارات للخدمــات الفنيــة الــذي اســتقطب بــدوره 
ــرة بواقــع 65 مليــون درهــم، وبنســبة منــو  ــرادات الدائ نحــو 22.7% مــن إي
ســنوية تعــادل 10.7%، بعــد أن متكنــت فــرق العمــل فيــه مــن تقــدمي 
أكــر مــن 179 ألــف عمليــة صيانــة، كمــا حّلــت وحــدة إصــاح الهيــاكل 
ثالثــًة مــن حيــث إيراداتهــا التــي بلغــت 36.6 مليــون درهــم، وتلتهــا وحــدة 
املســاعدة علــى الطريــق بـــ29 مليــون درهــم، ثــم حــل مركــز الفحــص 
الفنــي خامســً مــن حيــث إيراداتــه الســنوية التــي بلغــت 23.5 مليــون 
درهــم، حمققــً منــوًا ســنويً بنحــو 12% مقارنــًة بإيــرادات عــام 2017، 
وقامــت طواقــم العمــل التابعــة للمركــز يف حمطاتــه التســع بإجــراء 

237,811 عمليــة فحــص فنــي خــال عــام 2018.

ويف إطــار املنجــزات أيضــً؛ متكنــت وحــدة املســاعدة علــى الطريــق 
مــن حتقيــق قفــزة نوعيــة مــن خــال إبــرام عقديــن اثنــن، األول مــع دائــرة 
واملواصــات  الطــرق  هيئــة  مــع  والثــاين  أبوظبــي،  إمــارة  يف  النقــل 
بدبــي، ومت حتقيــق وقــت اســتجابة قياســي يف أبوظبــي بلــغ 6 دقائــق، 
إىل جانــب 8 دقائــق يف دبــي، وكان لهــذا األمــر أثــره البالــغ جلهــة ســرعة 
ــك  ــًة لذل ــات، ونتيج ــام واالنبعاث ــل االزدح ــايل تقلي ــق وبالت ــاء الطري إخ
ارتفــع عــدد املركبــات املســتفيدة مــن نحــو 58 ألــف مركبــة يف عــام 
ألــف مركبــة يف العــام املاضــي، بنســبة منــو يف   82 2017 إىل نحــو 

ــن %41. ــد ع ــال تزي ــم األعم حج

الخدمات الفنية
مليون درهم إيرادات سنوية

نموًا سنويًا مقارنًة بإيرادات عام 2017

286.4
%7.9
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2018 2017 التفاصيل املركز

91 94.64 اإليرادات )مليون درهم(
مركز أبوظبي للخدمات الفنية

833 836 عدد الفنين

65 58.7 اإليرادات )مليون درهم(
مركز اإلمارات للخدمات الفنية

718 705 عدد الفنين

23.5 21 اإليرادات )مليون درهم(
مركز الفحص الفني

50 48 عدد الفنين

6.2 7.5 اإليرادات )مليون درهم(
مركز الوطنية للمزادات

5,003 4,848 عدد السيارات املباعة

4 4.3 اإليرادات )مليون درهم(
وحدة الساحل الشرقي للخدمات الفنية

83 85 عدد الفنين

7.2 4.2 اإليرادات )مليون درهم(

21وحدة اإلمارات لصيانة املركبات الفارهة 24 عدد الفنين

1,296 2,000 عدد املركبات املستفيدة

5.8 5.2 اإليرادات )مليون درهم(
مركز االحتاد لتحويل املركبات للعمل بالغاز 

18الطبيعي 17 عدد الفنين

1,325 1,010 عدد السيارات احملولة

2.3 2.4 اإليرادات )مليون درهم(
وحدة رأس اخليمة للخدمات الفنية

54 54 عدد الفنين

11.6 11.6 اإليرادات )مليون درهم(
وحدة جتديد اإلطارات

16,732 13,764 عدد اإلطارات اجملددة/ إطار جمدد

4.4 3.8 اإليرادات )مليون درهم(
مشروع الغسيل اجلاف

256,996 238,719 عدد املركبات املستفيدة

29 22.8 اإليرادات )مليون درهم(

وحدة املساعدة على الطريق
82,234 58,253 عدد املركبات املستفيدة

125 102 عدد املركبات لدى الوحدة

78 66 عدد السائقن لدى الوحدة

36.6 24.2 اإليرادات )مليون درهم(
وحدة إصاح الهياكل

207 145 عدد الفنين

اجملموع
2018  البيان

داخلي خارجيمبيعات مركز الوطنية للمزادات

5,003 3,036 1,967 العدد اإلجمايل للمركبات املباعة

103  47.6  55.4 قيمة املركبات املباعة )مليون درهم(

47 مزادًا إلكرونيً عدد املزادات املنفذة خال 2018

األداء المالي واالستثماري.. ثمار ُمبكرة للتحّول
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وحدة ا�مارات لصيانة المركبات الفارهة

1,2967.221

380,000
عملية صيانة مختلفة قدمتها مراكز ا�عمال الفنية

2018 2017
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 64.9 نحــو  الثاثــة  أعمالهــا  مبراكــز  اللوجســتية  اخلدمــات  دائــرة  إيــرادات  بلغــت 
يف  إيراداتهــا  عــن  واحــد(  مليــون  )نحــو  طفيفــة  بقيمــٍة  مراجعــًة  درهــم،  مليــون 
العــام 2017، وقــد قدمــت الدائــرة خدماتهــا ألكــر مــن 30 ألــف متعامــل )معظمهــم 
مــن متعاملــي مركــز مواصــات اإلمــارات لتعليــم القيــادة( بواســطة أكــر مــن 2,000 
اللوجســتية  للخدمــات  اإلمــارات  مواصــات  مركــز  تصــدر  حيــث  متنوعــة،  مركبــة 
27.1 مليــون درهــم  بقيــة املراكــز مــن حيــث اإليــرادات احملققــة بإيــرادات بلغــت 
جناهــا خــال العــام املاضــي عــر تقــدمي خدماتــه يف جمــال النقــل اللوجســتي لـــ30 
متعامــًا، تــاه مركــز صــف الســيارات وتأجــر الدراجــات الناريــة، بعــد أن حقــق منــوًا 
يف إيراداتــه بنســبة 7.2% لتبلــغ 19.3 مليــون درهــم، ثــم مركــز مواصــات اإلمــارات 

ــم. ــون دره ــت 18.5 ملي ــرادات بلغ ــادة بإي ــم القي لتعلي
مــن جانبــه؛ تابــع مركــز مواصــات اإلمــارات للتدريــب تأديــة خدماتــه مقدمــً أكــر مــن 
متدربــً   27,263 نحــو  منهــا  اســتفاد  تخصصيــة  مهنيــة  تدريبيــة  ســاعة  ألــف   96

19,233 ســائقً تابعــً للمؤسســة مبتوســط  النقــل املدرســي، منهــم  يف جمــال 
وســامة،  نقــل  ومشــرف  مشــرفة  و7,869  الواحــد،  للســائق  تدريبيــة  ســاعات   3
ومبعــدل 6 ســاعات تدريبيــة لــكل مشــرفة أو مشــرف، عــاوًة علــى 141 متدربــً مــن 

خــارج املؤسســة.
وقــد متكــن املركــز خــال العــام املاضــي مــن توســيع دائــرة االعتمــادات التــي حظــي 
IFT� ــرا  ــة بسويس ــب والتنمي ــات التدري ــدويل ملنظم ــاد ال ــة االحت ــم عضوي ــا لتض )به
جتديــد  علــى  عــاوًة  املتميــزة،  للخدمــة  دبــي  برنامــج  عضويــة  وكذلــك   ،)DO

 ،)ROSPA( عضويــة اجلمعيــة امللكيــة الريطانيــة للحــد مــن احلــوادث/ روســبا
واعتمــاد مركــز أبوظبــي للتعليــم التقنــي واملهنــي )ACTVET(، وكذلــك اعتمــاد 
منظمــة Highfield، ومؤسســة دبــي خلدمــات اإلســعاف، كمــا وســع املعهــد باقــة 
الرامــج التدريبيــة التــي يقدمهــا لتشــمل 16 برناجمــً تدريبيــً متنوعــً تتنــاول خمتلــف 

جمــاالت العمــل يف النقــل املدرســي.
وبــدوره؛ حقــق معهــد مواصــات اإلمــارات للســياقة عــددًا مــن التطــورات النوعيــة 
يف تأديــة مهامــه وتقــدمي خدماتــه جلمهــور املســتفيدين، حيــث قــّدم للمتدربــن 
 2,136 أثمــرت عــن جنــاح  76,601 ســاعة تدريبيــة،  46 برناجمــً تدريبيــً شــملت 

متدربــً يف نيــل رخصــة القيــادة مــن أصــل 30,592 متدربــً، كمــا واصــل املعهــد 
تطويــر خدماتــه لعمــوم املتعاملــن لضمــان رضاهــم وســعادتهم، عــر إطاق خمســة 
مشــاريع ذكيــة يف جمــال تعليــم الســياقة أواخــر عــام 2018، الســيما املركــز الذكــي 
املتنقــل لتعليــم القيــادة، ومشــروع جهــاز احملــاكاة الذكــي للتدريــب، ومشــروع التعلــم 
الذكــي، والنظــام اإللكــروين للتدريــب إضافــًة إىل خدمــة تعليــم القيــادة اخملصصــة 
ــز  ــات حج ــة خلدم ــات الروبوتي ــة العملي ــروع أمتت ــى مش ــاوًة عل ــخصيات، ع ــار الش لكب
مركبــات التدريــب، كمــا لعــب املعهــد أيضــً أدوارًا توعويــة مــن خــال متثيــل املؤّسســة 
باملشــاركة يف املؤمتــر الســنوي للمنظمــة العربيــة للســامة املرورّيــة الــذي أقيــم يف 
جمهورّيــة تونــس يف مايــو 2018، وقــد مت أواخــر العــام املاضــي توقيــع اتفاقيــة 
مــع مؤسســة املواصــات العامــة يف هيئــة الطــرق واملواصــات بدبــي خلصخصــة 

تدريــب ســائقي نقــل الــركاب يف خطــوة ترجــم املوقــع الريــادي للمعهــد.

2018 2017
مركز مواصالت اإلمارات

للخدمات اللوجستية

300 244 عدد املركبات )الشاحنات والصهاريج(

40 130 عدد السائقن

27.1 38.5 اإليرادات )مليون درهم(
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2018 2017
مركز صف السيارات

وتأجري الدراجات النارية

1,706 1,520 إجمايل عدد املركبات

41 50 عدد السيارات الكهربائية

1,660 1,470 عدد الدراجات النارية

350 350 عدد السائقن

19.3 18 اإليرادات )مليون درهم(

2018 2017
 بيانات مركز

مواصالت اإلمارات للتدريب

27,263 30,333 العدد اإلجمايل للمتدربن

19,233 20,643 املتدربون من السائقن

7,869 9,690
املتدربون من مشريف ومشرفات 

النقل والسامة

141 66 املتدربون من خارج املؤسسة

52 36
عدد الرامج التدريبية التي مت 

تنظيمها

96,407 175,840
عدد الساعات التدريبية التي مت 

تقدميها

27 27 عدد مواقع التدريب التابعة للمركز

2018 2017
بيانات معهد

مواصالت اإلمارات للسياقة

2,136 1,214 العدد اإلجمايل للناجحن/ 
احلاصلن على رخص قيادة

46 7 عدد الرامج التدريبية التي مت 
تنظيمها

76,601 87,800 عدد الساعات التدريبية التي مت 
تقدميها/ حصة تدريبية

72 51 عدد مركبات التدريب وأنواعها/ 
مركبة متنوعة وخفيفة وثقيلة

اإليرادات )مليون درهم(
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8687

تتمتــع مواصــالت اإلمــارات بعالقــات ممتــدة مــع عــدد كبــر مــن الفئــات 
املتنوعــة،  وخدماتهــا  املؤسســة  بأنشــطة  تتصــل  التــي  املعنيــة 
وهــي تتبنــى رؤى وسياســات ومنهجيــات عمــل ناضجــة ومســؤولة مــن 
النواحــي االســتثمارية واجملتمعيــة والبيئيــة، ُمســتمدة مــن رؤيتهــا 
أواصــر  الــذي أســهم يف تعزيــز  ورســالتها وقيمهــا املؤسســية، األمــر 
العالقــات وتطويرهــا مــع تلــك الفئــات عامــً إثــر آخــر، وســاعد أيضــً يف 

بلــوغ املؤسســة ملســتهدفاتها االســراتيجية.
وتســتند عالقــات املؤسســة مــع تلــك الفئــات علــى رصيــد كبــر مــن 
العمــل  فــرق  لــدى  وااللتــزام  باملســؤولية  عــاٍل  وإحســاس  اخلــرات 
الرصيــد علــى  التابعــة ملواصــالت اإلمــارات، وقــد جــرى تعزيــز هــذا 
الــدوام مــن خــالل إصــدار وحتديــث الكثــر مــن السياســات واملنهجيــات 
واملواثيــق واألدلــة والكتيبــات اإلرشــادية التــي تؤطــر العالقــات مــع 
خمتلــف تلــك الفئــات وتســمو بهــا نحــو آفــاق أوســع مــن الرضــا والســعادة 
والتعــاون البنــاء، الســيما سياســات نظــام اإلدارة املتكامــل، وميثــاق 
ــلوك  ــات والس ــاق األخالقي ــن وميث ــل املوردي ــن، ودلي ــعادة املتعامل س

للمورديــن، وســوى ذلــك ممــا يتعلــق بالشــركاء واجملتمــع واملوظفــن..
وبحكــم األنشــطة الواســعة للمؤسســة وتنــوع أنشــطتها وخدماتهــا 
فقــد انعكــس ذلــك التنــوع أيضــً علــى الفئــات املعنيــة التــي ترتبــط 
الفئــات  تضمنــت  بحيــث  املؤسســة  بعمليــات  بآخــر  أو  بشــكل  وتتأثــر 

اآلتيــة: 
1. املتعاملون.

2. املوردون.
3. املوظفون.

4. الشركاء االسراتيجيون.
5. اجلهات احلكومية االحتادية واحمللية )التشريعية والرقابية(.

6. اجلهات اإلقليمية والعاملية.
7. املنافسون.

8. اجملتمع احمللي والبيئة.
وتتســم العالقــات مــع تلــك الفئــات اخملتلفــة مبحــددات وتوقعــات 

خاصــة حتكــم العالقــة مــع كل فئــة علــى حــدة وتؤطرهــا.

الفئات المعنية..
 عالقات راسخة وتعاون مثمر
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وإتاحــة  احملفــزة،  العمــل  وبيئــة  التوظيــف  فــرص  وتكافــؤ  الشــفافية 
الوظيفــي. والتطويــر  النمــو  إمكانيــات 

زيــادة األربــاح إىل أقصــى حــد ممكــن، وتنميــة األعمــال بشــكل عــام وتطويــر 
بيئتهــا، وأداؤهــا بشــكل مســؤول، وتبــادل اخلــرات وأفضــل املمارســات.

- دراسات استقصاء مستويات الرضا والسعادة.
- االجتماعات واللقاءات.

- منتديات النقاش اإلدارية.
- ورش العمل وبرامج التدريب.

- نظم وقنوات االقراحات والشكاوى وتقدمي التظلمات.
- التقييم السنوي لألداء.

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

- اللقاءات الرفيهية والثقافية.
- جائزة مواصالت اإلمارات للريادة.

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

- اللقاءات وزيارات املقارنة املرجعية اإلقليمية والدولية.
- دراسات استقصاء مستويات الرضا والسعادة.

- مبادرات وعمليات التطوير املؤسسي.
- تبادل البيانات واملعلومات.

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

آليات وقنوات التواصل التوقعات

الموردون

الموظفون

الشركاء
وحتقيــق  اإلجــراءات،  وتطويــر  العمــل،  عالقــات  يف  والنزاهــة  األمانــة 

واملتبادلــة. املشــركة  التجاريــة  املنفعــة 

- تقييم املوردين.
- دراسات استقصاء مستويات الرضا وسعادة املوردين.
- املؤمترات واملعارض واملهام واالجتماعات الرسمية.

- مذكرات التفاهم والرعايات اجملتمعية.
- التدريب على اجلودة والصحة والسالمة.

- العقود والعطاءات واملشريات.
- املنشورات واألخبار املؤسسية ال سيما اجمللة الدورية للمؤسسة، 

ونشرتها اإللكرونية الشهرية.

التميــز واجلــودة واالحرافيــة يف املنتجــات واخلدمــات وحتقيــق أعلــى 
املســتويات يف رضــا املتعاملــن وإســعادهم.

- املشاركة اليومية غر الرسمية.
- مراكز االتصال لتقدمي املقرحات واملالحظات.

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

- املؤمترات واملعارض.
- املوقع اإللكروين للمؤسسة وأدوات ومواقع التواصل االجتماعي 

ومؤشر قياس السعادة.
- املنشورات واألخبار املؤسسية ال سيما اجمللة الدورية للمؤسسة، 

ونشرتها اإللكرونية الشهرية.

المتعاملون

ــوات  ــات وقن ــر آلي ــات ع ــك الفئ ــع تل ــل م ــز التواص ــة لتعزي ــد املؤسس وجتته
متعــددة مبــا يوافــق كل فئــة، وينســجم مــع خصوصيتهــا، بحيــث يتيــح 
هــذا التواصــل اإلنصــات الهتمامــات تلــك الفئــات واحتياجاتهــا، فضــاًل عــن 

تطلعاتهــا وتوقعاتهــا ومالحظاتهــا.
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االلتــزام والرقابــة والتعــاون املتبــادل، واالرتقــاء مبعايــر العمــل وضوابــط 
تأديــة اخلدمــات لصالــح اجملتمــع.  

العادلــة،  التنافســية  والبيئــة  املهنيــة،  واألخالقيــات  بالقيــم  االلتــزام 
وتوحيــد اجلهــود يف ســبيل التنميــة امُلســتدامة لصناعــة املواصــالت 

املتكاملــة. واخلدمــات 

مشاركة اخلرات وتبني وتبادل أفضل املمارسات واملعاير العاملية.

االنســجام مــع اجملتمــع، وترســيخ ثقافتــه وهويتــه الوطنيــة، وتعزيــز الــروح 
التطوعيــة ودعــم الرفاهيــة العامــة وحمايــة البيئــة.

- القوانن والسياسات والتشريعات.
- االجتماعات واملؤمترات.

- مذكرات التفاهم.
- االلتزام باملعاير.

- املنتديات الصناعية والتجارية.
- ورش العمل واالجتماعات.

- التقارير والدوريات.
- املؤمترات واملعارض.

- الندوات واالجتماعات.
- املؤمترات واملعارض والفعاليات الدولية وتبادل أفضل املمارسات.

- الرعايات اجملتمعية والتسويقية.
- مذكرات التفاهم. 
- املعاير الدولية.

- املوقع اإللكروين للمؤسسة وأدوات وحسابات التواصل االجتماعي.
- األنشطة التطوعية.

- اخلدمات اجملانية ودعم األعمال.
- حمالت التوعية وعمليات التدوير.
- الفعاليات االجتماعية والثقافية.

- الرامج اخلرية.
- املعارض التخصصية.

- املقارنات املرجعية.
- املنشورات واألخبار املؤسسية ال سيما اجمللة الدورية للمؤسسة، 

ونشرتها اإللكرونية الشهرية.

الجهات اإلقليمية والعالمية
المجتمع المحلي والبيئة

الجهات الحكومية
االتحادية والمحلية )التشريعية والرقابية(

المنافسون
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أهداف مشرتكة
تبــذل مواصــالت اإلمــارات جهــودًا متزايــدة لتحقيــق املزيــد مــن التــواؤم 
ــًة  ــويل أهمي ــث ت ــة، بحي ــات املعني ــات الفئ ــا وأولوي ــن أولوياته ــي ب والتالق
ــك،  ــن ذل ــا أمك ــات م ــك الفئ ــدى تل ــة ل ــى باألولوي ــي حتظ ــؤون الت ــر للش أك

ــات  ــدى الفئ ــة ل ــل” باألولوي ــالمة النق ــن وس ــوع “أم ــي موض ــا حظ ولطامل
“دعــم  ضــرورة  ذلــك  تــال  ســواء،  حــدٍّ  علــى  املؤسســة  ولــدى  املعنيــة 
التوجهــات احلكوميــة وااللتــزام بهــا” والتــي حتظــى باألولويــة التامــة 
“التميــز  لبلــوغ  جهودهــا  املؤسســة  ركــزت  كمــا  أيضــً،  املؤسســة  لــدى 
والريــادة يف اخلدمــات والعمليــات التشــغيلية” وهــو األمــر الــذي تتوجــه 

إليــه أنظــار الفئــات املعنيــة بطبيعــة احلــال.

ــا  ــى عملياته ــالوًة عل ــة ع ــط املؤسس ــالٍء يف خط ــك بج ــس ذل ــد انعك وق
التشــغيلية وأهدافهــا االســراتيجية. 

كمــا واصلــت املؤسســة جهودهــا يف العــام املاضــي يف ســبيل تنشــيط 
“االســتدامة  وترســيخ  للمؤسســة”  املــايل  املركــز  وتعزيــز  “االســتثمار 
“تطويــر  عــن  فضــاًل  أعمالهــا،  يف  االجتماعيــة”  واملســؤولية  البيئيــة 
ــع  ــي املواضي ــال” وه ــم األعم ــو يف حج ــة النم ــة ملواكب ــة اإلداري األنظم
التــي حظيــت مبســتوياٍت أقــل مــن األهميــة وفقــً للتوجهــات االســراتيجية 

للمؤسســة.

النطاق واحلدود األهمية النسبية

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

وجميع املنقولن ومستخدمي الطريق.
أمن وسالمة النقل.

مواصالت اإلمارات )جميع املواقع(، واملوردون، والشركاء احلكوميون. دعم التوجهات احلكومية وااللتزام بها.
مواصالت اإلمارات )جميع املواقع(. التميز والريادة يف اخلدمات والعمليات التشغيلية.
مواصالت اإلمارات )جميع املواقع(. االستثمار وتعزيز املركز املايل للمؤسسة.

مواصالت اإلمارات )جميع املواقع(، وجميع الفئات املعنية. االستدامة البيئية واملسؤولية االجتماعية.
مواصالت اإلمارات )جميع املواقع(. تطوير األنظمة اإلدارية ملواكبة النمو يف حجم األعمال.

العناية بالمتعاملين
على رأس أولوياتنا

التميز والريادة يف 
اخلدمات والعمليات 

التشغيلية

مرتفع

مرتفع

األهمية االسرتاتيجية ملواصالت اإلمارات

ملعنية
األهمية االسرتاتيجية للفئات ا

االستدامة البيئية 
واملسؤولية اجملتمعية

أمن وسالمة النقل

دعم التوجهات احلكومية 
وااللتزام بها

االستثمار وتعزيز املركز املايل 
للمؤسسة

تطوير األنظمة اإلدارية
ملواكبة النمو يف حجم

األعمال
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ال شــك أن جميــع جهــود مواصــالت اإلمــارات يف خمتلــف اجملــاالت ال 
ســيما اجلهــود اخلدميــة إمنــا تلتقــي وتتقاطــع علــى قاعــدة االرتقــاء 
بخدمــة املتعاملــن وحتقيــق مصاحلهــم مبــا يــؤدي إىل الفــوز برضاهــم 
وإســعادهم إىل أقصــى احلــدود املمكنــة، إذ تشــكل العنايــة ثــاين القيــم 
املؤسســية لــدى املؤسســة، وتدعــو املؤسســة مــن خاللهــا موظفيهــا 
التــي  اخلدمــة  مــن  راٍق  مســتوى  إىل  للوصــول  مبصداقيــة  “للعمــل 
تضمــن راحــة املتعاملــن والشــركاء واملوظفــن وجعلهــا يف قمــة هــرم 

األولويــات التــي تغلــف منظومــة اخلدمــات املقدمــة”.
ــز  وعمــاًل بذلــك؛ بذلــت املؤسســة خــالل عــام 2018 جهــودًا إضافيــة لتعزي
املراكمــة  اجلهــود  تلــك  عــر  اســتكملت  حيــث  باملتعاملــن،  عالقتهــا 
التــي ركــزت طــوال الســنوات املاضيــة علــى االرتقــاء بتلــك العالقــة حرصــً 
ــة  ــدى كاف ــعادة ل ــا والس ــن الرض ــن م ــدر ممك ــى ق ــق أعل ــى حتقي ــا عل منه

املتعاملــن واملســتفيدين مــن خدمــات املؤسســة بأنواعهــا.
ونتيجــًة لتلــك اجلهــود؛ عــالوًة علــى تنامــي منظومــة اخلدمــات التــي 
مــن  املؤسســة  متكنــت  لألفــراد؛  املقدمــة  اخلدمــات  الســيما  تقدمهــا 
الكلــي  اجملمــوع  ارتفــع  حيــث  املتعاملــن،  مــن  املزيــد  اســتقطاب 
متعامــاًل   4,094 ليبلــع   ،2017 بعــام  مقارنــًة   %8.5 بنســبة  ألعدادهــم 
يف جميــع الفئــات، وقــد جــرى يف عــام 2018 حتديــث سياســة تصنيــف 
املتعاملــن يف املؤسســة، مقارنــة باألعــوام املاضيــة ألغــراض تنظيميــة 
وطبيعــة  التعاقــدات  ونوعيــة  العالقــة  طبيعــة  إىل  اســتندت  وإداريــة، 
التصنيــف احملــّدث  وبنــاًء علــى  اجلهــات وتصنيــف قطاعــات األعمــال، 

وحفــل عــام 2018 باألنشــطة واجلهــود املوجهــة لالرتقــاء بالعالقــات مــع 
املتعاملــن، والتــي بذلــت علــى صعيــد املؤسســة بالكامــل، حيــث قامــت 
املؤسســة علــى صعيــد البنــى التحتيــة باملزيــد مــن أعمــال التوســع يف 
املبــاين واملرفــق اخلدميــة املوجهــة للمتعاملــن، ومت يف هــذا اجلانــب 
افتتــاح مبنــى مركــز خدمــة املتعاملــن يف قطــاع خدمــات الصيانــة الفنيــة 
خدمــة  مركــز  وكذلــك  الشــارقة،  مبدينــة  جويــزع  منطقــة  يف  للمركبــات 
املتعاملــن يف مركــز الفحــص الفنــي مبنطقــة الســاد يف العــن، كمــا مت 
املقدمــة  اخلدمــات  حتســن  تســتهدف  التــي  الدراســات  مــن  عــدد  إجــراء 
كدراســة مشــروع تهيئــة الــورش خلدمــات األفــراد، ودراســة توفــر خدمــات 
صيانــة املركبــات الكهربائيــة، والتوســع يف خدمــات تأجــر املركبــات لألفــراد.

املتعاملــن  موظفــي  خصومــات  إطــالق  أيضــً  جــرى  متصــل؛  إطــار  ويف 
االســراتيجين والرئيســين وترويجهــا ملتعاملــي املؤسســة والتــي تهــدف 
إىل تعزيــز العالقــة مــع املتعاملــن مــن جهــة، وتعزيــز مبيعــات الوحــدات التي 
تخــدم األفــراد مــن جهــة أخــرى، كمــا مت تنفيــذ عــدد مــن احلمــالت التســويقية 
والرويجيــة كحملــة ترويــج تطبيــق مســاعدة والــذي نتــج عنــه أكــر مــن 7,000 
معهــد  خدمــات  لرويــج  املتكاملــة  احلمــالت  وكذلــك  للتطبيــق،  حتميــل 
القيــادة، واحلملــة اإلذاعيــة التعريفيــة لتعزيــز الوعــي بعالمــة املؤسســة، 
واحلمــالت الرويجيــة املدفوعــة والتعزيزيــة علــى خمتلــف مواقــع التواصــل 

االجتماعــي.
كمــا شــهد عــام 2018 تكثيــف اجلهــود املتواصلــة التــي يبذلهــا قســم إســعاد 
توطيــد  جلهــة  املؤسســة  خلطــط  اســتجابة  تأتــي  والتــي  املتعاملــن، 

ــت  ــن تضاعف ــراد، الذي ــة األف ــن يف فئ ــداد املتعامل ــادة يف أع ــت زي حصل
أعدادهــم بنســبة تناهــز 150% مقارنــًة بأعدادهــم يف عــام 2017، وباتــوا 
يشــكلون مبفردهــم 78.8% مــن جممــوع املتعاملــن، األمــر الــذي يعكــس 
النجــاح التــي حتققــه املؤسســة علــى صعيــد اخلدمــات املقدمــة لألفراد 

والتــي كان تطويرهــا أولويــة اســراتيجية علــى مــر الســنوات املاضيــة.

العالقــة مــع هــذه الفئــة، حيــث ارتفــع عــدد الزيــارات الفجائيــة امليدانيــة مــن 
24 زيــارة يف عــام 2017 إىل 36 زيــارة يف العــام املاضــي، ومت إعــداد تقاريــر 

أعــداد  تضاعفــت  فيمــا  الــواردة،  املالحظــات  حســب  دائــرة  لــكل  مفصلــة 
موظفــي  بــن  التميــز  ثقافــة  نشــر  إطــار  يف  املوزعــة  التعريفيــة  النشــرات 
املراكــز والفــروع  لتصــل إىل 16 نشــرة مقارنــًة بأربــع فقــط يف عــام 2017، عــالوًة 
علــى تنفيــذ العديــد مــن املبــادرات وأنشــطة التدريــب الدوريــة )ربــع ســنوية( 

لتحقيــق األهــداف يف هــذا اجلانــب، وأهمهــا:
1- تدريــب موظفــي الصــف األمامــي ضمــن مبــادرة نشــر ثقافــة التميــز يف 

املتعاملــن. خدمــة 
ــكاوى  ــات ش ــج دراس ــرض نتائ ــتثمارية لع ــر االس ــع الدوائ ــل م ــد ورش عم 2- عق

املتعاملــن.
الصــف  ملوظفــي  املتعاملــن  إســعاد  عــن  تعريفيــة  نشــرات  إرســال   -3

األمامــي.
خدمــة  يف  التميــز  ثقافــة  لنشــر  اإللكــروين  الريــد  عــر  نشــرات  إرســال   -4

 . ملــن ملتعا ا
5- إرسال نشرات عر الريد اإللكروين إلسعاد املتعاملن  اخلارجين. 

بخدمــة  املعنيــن  للموظفــن  توعويــة  تعليميــة  قصــرة  أفــالم  عــرض   -6

املتعاملــن.
7- مت التنســيق مــع معهــد اإلمــارات لتدريــب الســائقن واملشــرفات الذيــن 

وردت عليهــم مالحظــات صحيحــة خــالل عــام 2018، ومت تدريــب 185 موظفــً.
8- تدريب موظفي مركز االتصال وغرفة العمليات.

فئات املتعاملني

2018 2017 2016 الفئة

135 274 249
الشركاء واملتعاملون 

االسراتيجيون

116 362 239 املتعاملون الرئيسيون

551 1,229 305 املتعاملون األساسيون

3,226 1,293 1,134 املتعاملون من األفراد

10 107 90 املتعاملون الفرعيون

6 508 477 املستفيدون من اخلدمة

4,094 3,773 2,494 اجملموع الكلي
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كمــا واصلــت املؤسســة التعريــف والرســيخ ملعادلــة إســعاد املتعاملــن 
بــن موظفيهــا ومتعامليهــا علــى حــد ســواء، ذلــك أن هــذه املعادلــة 
املتميــزة،  اخلدمــة  بتقــدمي  الفخــور  املوظــف  ثالثيــة  علــى  تقــوم 
املتعامــل  وأخــرًا  املتعاملــن  إســعاد  يف  املتفانيــة  واملؤسســة 
اإليجابــي واملبــادر، وتأكيــدًا علــى أهميــة التمّيــز يف خدمــة املتعاملــن؛ 
كّرمــت املؤسســة عــددًا مــن املوظفــي الذيــن أظهــروا متّيزهــم يف جمــال 
العنايــة باملتعاملــن، كمــا أتاحــت فــرص تدريــب نوعيــة ملوظفــي خدمــة 

املتعاملــن خــالل عــام 2018 أهمهــا:
1. ملتقى التفكر االستشرايف.

2. منتدى الواحة للسعادة. 
3. ورشة السعادة وجودة احلياه يف بيئة العمل. 

4. ورشة اإلبداع الوظيفي.

منهجية متّيٍز متجددة
وعلــى صعيــد املنهجيــات وأنظمــة اجلــودة ونظــام اإلدارة املتكامــل 
اخلاصــة بشــؤون املتعاملــن؛ أعــادت املؤسســة إصــدار “منهجيــة التميــز 
املنهجيــة  خضعــت  حيــث  املتعاملــن”  وإســعاد  عالقــات  إدارة  يف 
للمراجعــة والتطويــر مــن قبــل اإلدارة العليــا للمؤسســة، وحرصــت مــن 

اإللكرونيــة التــي مت تلقيهــا عــر الريــد اإللكــروين املذكــور آنفــً إىل 6,131 
ــذة يف  ــراءات املتخ ــن اإلج ــن ع ــا املتعامل ــع رض ــًة، وارتف ــالًة إلكروني رس
حــل املالحظــات خــالل عــام 2018 بواقــع نقطــة مئويــة باملقارنــة مــع 

خاللهــا علــى التوافــق مــع االجتاهــات احلكوميــة، واســتلهمت اســراتيجية 
ورؤيــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة 2021 يف هــذا اجلانــب.

ذات  العامليــة  املواصفــات  شــهادات  متابعــة  القســم  واصــل  وبــدوره؛ 
الصلــة واحلــرص علــى جتديدهــا كلمــا تطلــب األمــر بعــد جناحــه يف 

اعتمادهــا: متطلبــات  إجنــاز 
.ISO 10001 نظام إدارة رضا املتعاملن -

. ISO 10002نظام إدارة شكاوى املتعاملن -
.ISO 10004 نظام إدارة مراقبة وقياس رضا املتعاملن -

كمــا كّثفــت املؤسســة خــالل عــام 2018 تواصلهــا مــع املتعاملــن عــر 
ــم،  ــات ألصواته ــدف اإلنص ــة، به ــذه الغاي ــة له ــة املكرس ــوات اخملتلف القن
والوقــوف علــى آرائهــم وتطلعاتهــم ومتابعــة مالحظاتهــم، واحلــرص علــى 
إرضائهــم وســعادتهم، الســيما علــى الرقــم اجملــاين 8006006، وكذلــك 
التواصــل  قنــوات  مــن  ذلــك  وغــر   ،info@et.ae اإللكــروين  الريــد  عنــوان 
واحمللولــة  عنهــا  اجملــاب  االســتعالمات  عــدد  ارتفــع  حيــث  املمكنــة، 
بنحــو 6 آالف اســتعالم، وبنســبة منــو ســنوية تقــارب 18%، لتبلــغ 40,158 
اســتعالمً، فيمــا ارتفــع عــدد االتصــاالت التــي مت تلقيهــا مــن قبــل مركــز 
11.4%، ووصــل  43,060 اتصــااًل، أي بزيــادة ســنوية نســبتها  االتصــال إىل 
عــدد املالحظــات املتلقــاة إىل 1,596 مالحظــة، فيمــا بلــغ عــدد الرســائل 

عــام 2017 ليبلــغ 97%، وبفــارق 6 نقــاط مئويــة عــن القيمــة املســتهدفة 
)91%(، األمــر الــذي يــدل بوضــوح علــى حيويــة العالقــة بــن املؤسســة 

ومتعامليهــا وثقتهــم العاليــة بخدماتهــا واســتجابتها ملتطلباتهــم.
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أنشطة قسم إسعاد املتعاملني

النشرات التعريفية يف إطار نشر ثقافة التميز الزيارات الفجائية امليدانية
بني موظفي املراكز والفروع

ورش عمل

43,060
عدد االتصاالت التي مت تلقيها

من قبل مركز االتصال

40,158

40,158

1,596

2 يوم 

عدد االستعالمات التي مت حلها

إجما� عدد املالحظات
 للمكاملات اجملابة

6,131
عدد رسائل ال�يد
ا�لك�و� التي مت تلقيها

6,127

- عدد رسائل ال�يد ا�لك�و� التي متت االستجابة لها
- عدد املعامالت/ طلبات اخلدمة الواردة

    ع� ال�يد ا�لك�و� والتي مت تنفيذها

عدد االستعالمات اجملاب عنها

معدل عدد ا�يام حلل االستعالمات
مستهدف

2 يوم  ¤قق

3
النسبة احملققة لسرعة الرد 

رنات

2 DAY
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2018 2017 2016 التفاصيل

1,596 1,355 1,431 إجمايل عدد املالحظات التي مت تلقيها.

1,225 976 971 إجمايل عدد املالحظات غر الصحيحة التي مت تلقيها.

371 379 460 عدد املالحظات الصحيحة التي مت تلقيها.

1,470 1,260 1,431 عدد املالحظات التي متت معاجلتها وحلها.

2 )يوما عمل( 2.04 2.5 معدل عدد األيام ملعاجلة املالحظات.

وقــد أثمــرت اجلهــود املبذولــة مبجموعهــا عــن حتقيــق مســتويات عاليــة 
املؤسســة  حتــرص  الــذي  األمــر  وهــو  املتعاملــن،  وســعادة  رضــا  مــن 
علــى رصــده بدقــة مــن خــالل االســتقصاءات واســتطالعات الــرأي التــي 
جتريهــا بصفــة دوريــة، والتــي تســتعن بهــا مبختلــف األدوات والوســائل 
ــي  ــق واملنهج ــي الدقي ــد العلم ــاز الرص ــة، إلجن ــا واحلديث ــة منه التقليدي
آلراء املتعاملــن واحتياجاتهــم، والوقــوف بدقــة علــى اجتاهــات أمزجتهــم 
الوقــت  ويف  املثلــى  بالصــورة  لهــا  االســتجابة  بهــدف  وتفضيالتهــم، 
والزمــان املناســبن، وأظهــرت نتائــج دراســة رضــا املتعاملــن التــي أجريــت 

يف العــام املاضــي عــن اقرابهــا مــن قيمــة 84% فيمــا ناهــز مؤشــر ســعادة 
نفســها. املــدة  خــالل   %79 املتعاملــن 

2018 2017 التفاصيل

%83.95 %86.8 نتائج دراسة رضا املتعاملن

%78.96 %85.6 مؤشر سعادة املتعاملن
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مؤشر
سعادة المتعاملين

نتائج دراسة
رضا المتعاملين

مع املوردين.. ثقة وشفافية 
عملهــا  مــن  املاضيــة  الســنوات  طــوال  اإلمــارات  مواصــالت  دأبــت 
بنــاء عالقــات وطيــدة مــع مورديهــا احملليــن واخلارجيــن،  علــى 
وقــد أسســت تلــك العالقــات علــى الثقــة املتبادلــة وااللتــزام بالصالــح 
الوطنــي، والعمــل اخمللــص لالرتقــاء باألســواق احملليــة وتطويرهــا، 
ضمــن  املمكنــة  احللــول  أفضــل  تقــدمي  علــى  املشــرك  واحلــرص 
ظــروف تنافــس عادلــة وشــفافة، بحيــث تســهم بالنتيجــة مســاهمة 

فاعلــة يف عمليــة التنميــة املســتدامة التــي تشــهدها الدولــة.
ويف هــذا اإلطــار؛ شــهد العــام املاضــي انخفاضــً بســيطً يف أعــداد 
املورديــن مقابــل ارتفــاع يف قيمــة املشــريات مقارنــًة بعــام 2017، 
وقــد بلغــت معــدالت رضــا املورديــن أكــر مــن 82% بقليــل، فيمــا مت 

الســعادة. مؤشــر  علــى   %79.6 حتقيــق 
العــام املاضــي  اإلمــارات قامــت  أن مواصــالت  ومــن اجلديــر ذكــره 
بخطــوة نوعيــة علــى طريــق االرتقــاء بالعالقــة مــع املورديــن جتلــت 
يف تعاقدهــا مــع “جتاري/جاقــار” وذلــك لتطويــر منصــة إلكرونيــة 
ــلع  ــد الس ــعار توري ــى أس ــة عل ــة املعكوس ــدات اإللكروني ــة للمزاي ذكي
املســجلن  ملورديهــا  مبوجبهــا  املؤسســة  وتتيــح  واخلدمــات، 
واملعتمديــن فرصــة التنافــس مبزيــد مــن الشــفافية والتنافســية احلرة 
وخمتلــف  واآلليــات  املركبــات  لتوريــد  املعكوســة  املزايــدات  علــى 

اإلنشــائية  واملشــاريع  االستشــارية  واخلدمــات  والســلع  املعــدات 
ــن  ــل ب ــق التفاع ــة لتحقي ــاءة وفعالي ــر كف ــائل األك ــر الوس ــا، وتوف فيه
املورديــن، عــالوًة علــى احلصــول علــى أفضــل األســعار املتوفــرة يف 
الســوق، وحتقيــق الســرعة يف إبــرام عقــود التوريــد، فضــاًل عــن املضــي 
قدمــً مبســرة التحــول اإللكــروين والذكــي، وبهــذا ترجــم املؤسســة 
واملمارســات  املهنيــة  لألخالقيــات  وتســتجيب  املؤسســية  قيمهــا 
الرشــيدة يف تعاملهــا مــع هــذه الفئــة املهمــة، ويضــاف ذلــك إىل 
ســعيها باســتمرار إىل نشــر وتعزيــز هــذه الثقافــة مــن خــالل إصداراتهــا 
ــالت  ــوردي مواص ــلوك مل ــات والس ــاق األخالقي ــن وميث ــل املوردي كدلي
اإلمــارات، ودعوتهــا جميــع مورديهــا لإلقــرار بالتــزام امليثــاق وتبنــي 
السياســات واملبــادئ والبنــود الــواردة فيــه، كمــا أنهــا تدعــم الشــركات 
ــح  ــهيلية، ومتن ــراءات التس ــن اإلج ــدد م ــر ع ــطة، ع ــرة واملتوس الصغ
التنمويــة املســتدامة  األولويــة للمورديــن املتقيديــن باملمارســات 

ــط. ــن الضواب ــك م ــر ذل وغ

2018 2017 2016
قيمة املشرتياتبيانات املوردين واملشرتيات

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

(مليون درهم)  عدد املوّردين

940 810 915.5 830 637 573 اجلهات املوردة احمللية

3.2 9 7.5 10 3 13 اجلهات املوردة اخلارجية

943.2 819 923 840 640 586 اجملموع

2018 2017 2016 التفاصيل

%82.13 %88 %88.7 نتائج دراسة رضا املوردين

%79.61 %87.6 %87.7 مؤشر سعادة املوردين

%72 %70.91 %66.9
رضا مراكز األعمال عن أداء 

املوّردين
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شراكات راسخة من أجل البناء والتنمية  
تــدرك مواصــالت اإلمــارات أن شــراكاتها البّنــاءة مــع اجلهــات اخملتلفــة 
ســندًا  تشــكل  إمنــا  ســواها  أو  اخلاصــة  أو  األهليــة  أو  احلكوميــة  ســواء 
رئيســيً ألعمالهــا فضــاًل عــن كونهــا مــرآًة تعكــس قيــم املؤسســة وجتســد 
تطلعاتهــا وترجــم أدوارهــا الوطنيــة والتنمويــة، لــذا فإنهــا حتــرص علــى 
تطويــر تلــك الشــراكات وتنويعهــا ومتتينهــا مــن خــالل خمتلــف القنــوات 

والوســائل.
ــالل  ــن خ ــراكات م ــك الش ــاء تل ــام 2018 بن ــالل ع ــة خ ــت املؤسس ــد واصل وق
قيامهــا بإبــرام 3 مذكــرات تفاهــم، وإطــالق 4 مشــاريع مشــركة كمــا يف 

ــة. ــداول املرفق اجل

مذكرات التفاهم
الشعار جمال التعاون اجلهة

 - اخلدمات الفنية.
 - املساعدة على الطريق.
 - خدمات النقل والتأجر.

 - خدمات إدارة الورش الفنية.
 - باقات عقود الصيانة لألفراد.

مؤسسة حممد بن راشد لدعم املشاريع الصغرة 
واملتوسطة

 - خدمات النقل والتأجر. 
 - خدمات احلراسة وإدارة املرافق.

 - اخلدمات اللوجستية.
 - اخلدمات اجملتمعية.

مؤسسة حميد بن راشد اخلرية

 - اخلدمات الفنية.
 - املساعدة على الطريق.
 - خدمات النقل والتأجر. 

 - خدمات إدارة الورش الفنية.

هيئة رأس اخليمة للمواصالت

املشاركة يف فعاليات أسبوع املرور اخلليجي 2018  حتت شعار "حياتك 
أمانة": 

- مشاركة إدارات فروع مواصالت اإلمارات يف املعارض املرورية التي تقوم 
بها إدارات املرور يف كافة إمارات الدولة.

- تقدمي احملاضرات والرامج التوعوية ألفراد اجملتمع وطلبة املدارس.
- توزيع املواد التعليمية على طلبة املدارس وأولياء األمور.

وزارة الداخلية

مذكرات التفاهم
الشعار جمال التعاون اجلهة

افتتاح مبنى سعادة املتعاملن يف إمارة الشارقة خلدمة املتعاملن 
املستفدين من خدمات املؤسسة يف جمال العمليات الفنية حيث يشمل 

املبنى:
- مركزًا خلدمة املتعاملن، وورشة خدمات الصيانة الفنية للمركبات 

تتضمن 12 حارة، وتستوعب 50 مركبة يوميً، مع مكاتب واسراحة للفنين.
- استفادت شركة بيئة من املركز يف خدمة املركبات اخلاصة بالشركة.

شركة الشارقة للبيئة “بيئة”

إطالق خمسة مشاريع ذكية هي املركز الذكي املتنقل لتعليم القيادة، 
ومشروع جهاز احملاكاة الذكي للتدريب، ومشروع التعلم الذكي، والنظام 

اإللكروين للتدريب إضافًة إىل خدمة تعليم القيادة اخملصصة لكبار 
الشخصيات، يف إطار تطبيق اشراطات هيئة الطرق واملواصالت، حيث 

يتم تأهيل الطلبة على االختبارات النظرية بالتعليم عن بعد.
وتسعى املؤسسة من خالل إطالق مثل هذه املشاريع إىل ترجمة نهجها 

االستثماري القائم على مواكبة التكنولوجيا والتطبيقات الذكية ومفاهيم 
الذكاء االصطناعي واالبتكار واإلبداع ومبا ينسجم مع توجهات الدولة يف 

سبيل تطوير خدماتها اخملتلفة.

هيئة الطرق واملواصالت بدبي

افتتاح مركز خدمة املتعاملن لقطاع خدمات الفحص الفني للمركبات 
الثقيلة والصيانة الفنية للمركبات يف منطقة مزيد بالعن.

ويستهدف املركز تقدمي خدمات متميزة للمتعاملن يف مراكز الفحص 
الفني للمركبات، وذلك من خالل الشراكة االسراتيجية مع القيادة العامة 

لشرطة أبوظبي  للوصول إىل أرقى أنواع اخلدمة وفقً ألفضل املمارسات 
العاملية مبا يلبي تطلعات املتعاملن من خالل تقدمي خدمة متميزة 

للفحص الفني للمركبات والذي يعتر ضروريً لتوفر السالمة املرورية 
ملستخدمي الطريق كافة.

القيادة العامة لشرطة أبوظبي

الــذي  كمــا عــززت املؤسســة مــن حضورهــا اإلعالمــي والرويجــي 
يرســخ مكانتهــا بــن الفئــات املعنيــة ال ســيما املتعاملــن والشــركاء 
فضــاًل  املؤسســة،  وصورتهــا  شــراكاتها  علــى  باإليجــاب  وينعكــس 
عــن قيامهــا بإجنــاز الكثــر مــن املطبوعــات ذات األهــداف والنتائــج 

للقيــادة، وإىل  التســويقية كمطبوعــات معهــد مواصــالت اإلمــارات 
جانــب تلــك اجلهــود اإلعالميــة والتســويقية، قامــت املؤسســة بأعمــال 
خمتلفــة  جمــاالت  يف  خمتلفــة  جهــة   19 مــع  مشــرك  تدريــب 

موضحــة يف اجلــدول املرفــق.
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جهود التدريب املشرتك

الشعار جمال التعاون اجلهة

املشاركة يف فعالية شهادة غينيس من خالل تنظيم أكر حماضرة 
إسعافات أوليــة، واملشاركة بإجناح مبادرة بطاقة اخلر للسالمة 

املروريـة.
القيادة العامة لشرطة أبوظبــي

- تنفيذ حماضرات توعوية للسائقن واملشرفات خالل شهر السالمة 
)مارس 2018(، للتوعية بذراع التوقف للحافالت املدرسية ملرتادي الطرق 

من خالل ثالثة تقاطعات رئيسية يف اإلمارة، واملشاركة مع اإلدارة العامة 
للمرور أثناء فعاليات عام زايد يف اخمليمات الشتوية.

- تنفيذ حماضرات توعوية للسائقن ومشرفات النقل والسالمة ضمن 
أسبوع املواصالت املدرسية.

القيادة العامة لشرطة دبي

- التعاون يف تنفيذ برامج تدريبية لـ580 سائق نقل مدرسي و190مشرفة 
نقل وسالمة يشكلون 100% من إجمايل السائقن واملشرفات العاملن 

بفرع الشارقة.
- التعاون مع القيادة العامة يف جمال بيع املركبات احملجوزة التابعة 

للشرطة.

القيادة العامة لشرطة الشارقة

تقدمي 30 حماضرة خالل النصف األول من عام 2018 لسائقي النقل 
املدرسي ومشرفات النقل والسالمة من قبل كل من مديرية املرور 
والدوريات وإدارة الشرطة اجملتمعية وإدارة الدفاع املدين وإدارة 

الطوارئ والسالمة العامة يف اإلدارة العامة للدفاع املدين.

اإلدارة العامة للدفاع املدين - أبوظبي 

إجراء عملية إخالء وهمية يف مقر حمطة  مزيد مبدينة العن، وذلك 
ضمن برنامج تدريبي للموظفن بهدف تطبيق أعلى معاير الصحة 

والسالمة ورفع وعي املوظفن من خالل تطبيق املعاير واالشراطات 
املدرجة ضمن سياسة الصحة والسالمة داخل حرم املؤسسة.

اإلدارة العامة للدفاع املدين - العن 

- إجراء عملية تدريب على إخالء املباين يف حاالت احلريق، حيث 
شارك يف التدريب نحو 250 موظفً من العاملن يف مباين اإلدارة 

العامة  ملواصالت اإلمارات يف دبي. كما نظمت مواصالت اإلمارات عددًا 
من احملاضرات للتوعية باإلسعافات األولية والسالمة والصحة املهنية 

بالتنسيق مع اإلدارة العامة للدفاع املدين ومؤسسة دبي لإلسعاف.
- تنفيذ حماضرات توعوية للسائقن ومشرفات النقل والسالمة ضمن 

أسبوع املواصالت املدرسية.

اإلدارة العامة للدفاع املدين - دبي

جهود التدريب املشرتك

الشعار جمال التعاون اجلهة

التعاون يف تنظيم حماضرة توعوية عن السالمة الغذائية. جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

التعاون يف تنظيم برنامج تدريبي  ملوظفي ومشريف فريق ساند 
ملواصالت اإلمارات، بهدف إعداد موظفي الفرق العاملة يف مواصالت 

اإلمارات مبدينة العن، وتطوير مهاراتهم يف جمال االستجابة للطوارئ 
الناجمة عن احلوادث املرورية، خاصة يف جماالت اإلسعافات األولية 

واإلنعاش الرئوي.

مؤسسة ساند

- تنفيذ حماضرات توعوية ملشريف املقاصف حول كيفية انتقال األمراض 
من خالل البائع إىل األطعمة، وتنفيذ حماضرات توعوية للسائقن 

ومشرفات النقل والسالمة خالل شهر السالمة.
- التنسيق مع بنك الدم يف دبي، حلملة الترع بالدم من العاملن يف 

مواصالت اإلمارات حيث شارك 40 موظفً يف هذه احلملة.
- تنفيذ حماضرات توعوية للسائقن ومشرفات النقل والسالمة ضمن 

أسبوع املواصالت املدرسية.

هيئة الصحة بدبي

- تنفيذ حماضرات توعوية للسائقن ومشرفات النقل والسالمة خالل شهر 
السالمة )مارس 2018(.

- تنفيذ حماضرات توعوية للسائقن ومشرفات النقل والسالمة ضمن 
أسبوع املواصالت املدرسية.

مؤسسة دبي خلدمات اإلسعاف

التنسيق مع الدائرة فيما يخص املشاركة املتميزة يف الفعالية التوعوية 
“سالمتنا أمانة”. دائرة التخطيط العمراين والبلديات

التنسق بعمليات تدريب اإلخالء، والتعاون بتوفر حافالت لفعاليات 
املؤسسة. مؤسسة اإلمارات لتنمية الشباب
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جهود التدريب املشرتك

الشعار جمال التعاون اجلهة

التنسيق والتعاون يف تنفيذ الرامج التدريبية للسائقن ومشريف النقل 
والسالمة الستخراج تصاريح مزاولة املهنة ضمن تشريعات النقل الدرسي 

بإمارة دبي.
هيئة الطرق واملواصالت بدبي

تنظيم حملة الترع بالدم ضمن مبادرات “شهر السالمة 
والصحة املهنية” مع بنك الدم مبدينة العن، وشارك فيها 
موظفو فرع العن حرصً منهم على تفعيل دور املوظفن 

يف اخلدمة اجملتمعية، ودعم املؤسسات األخرى يف العمل 
التطوعي، ونشر مفهوم السالمة بن موظفي املؤسسة .

بنك الدم

 ،NMC قامت مواصالت اإلمارات - فرع العن بالتعاون مع مستشفى
خالل فعالية فحص موظفي مواصالت اإلمارات بفرع العن، وأجرى فريق 

الرنامج فحوصات شاملة  ألكر من 300 موظٍف يف مبنى إدارة الفرع 
مبنطقة مزيد.

NMC  مستشفى 

أطلقت مواصالت اإلمارات بالتعاون مع شركة الفوعة للتمور مبادرة “7 
مترات” املوجهة للموظفن  العاملن  باملؤسسة، وذلك انطالقً من 

التزاماتها بتنفيذ وتطبيق برامج املسؤولية اجملتمعية جتاه اجملتمع 
واملوظفن، مبا يواكب توجهات احلكومة الرشيدة يف تطبيق برامج 

ومبادرات السعادة يف املؤسسات واجلهات احلكومية، وتضمنت املبادرة 
تقدمي 7 مترات لكل موظف صباحً  للتوعية بأهمية وجبة اإلفطار مبا 

ينسجم ومبادئ الصحة والسالمة املهنية.

شركة الفوعة للتمور

املشاركة يف  برنامج املاراثون البيئي الثالث جلمعية أصدقاء البيئة . جمعية أصدقاء البيئة

حضور ورشة الدليل اإلرشادي الفني حول التعامل مع األحوال السيئة 
أثناء عمليات النقل املدرسي والتي أقامها املركز. مركز أبوظبي للسالمة والصحة املهنية )أوشاد(

مشاركة اجلمعية يف أسبوع املواصالت املدرسية من خالل تخصيص 
شاشات عرض يف جميع فروع اجلمعية، وعرض القاعدة الذهبية 

املعتمدة يف املؤسسة مع إظهار الشعار الرسمي، وأيضً طباعة 
القاعدة الذهبية على األكياس وتوزيعها على الزبائن بعد انتهائهم من 

عملية الشراء.

تعاونية االحتاد

املؤسســة  حظيــت  البنــاءة؛  وأنشــطتها  الالفــت  تعاونهــا  ولقــاء 
لفــرق  أو  للمؤسســة  قدمــوا  خمتلفــً  شــريكً   26 قبــل  مــن  بالتكــرمي 
العمــل التابعــة لهــا شــهادات تكــرمي يف مناســبات متنوعــة، األمــر الــذي 

يؤكــد علــى احلــرص املتبــادل علــى تطويــر العالقــات واحلفــاظ عليها 
مبــا يعــود بالنفــع علــى الطرفــن، عــالوًة علــى العوائــد اإليجابيــة 

ــام. ــح الع ــى الصال عل
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الشراكات ومذكرات التفاهم
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عدد المشاركات في المؤتمرات

 والمعارض المحلية والدولية

1,815

1,845زيارات فرق مراكز ا�عمال

املمارســات  أفضــل  واكتســاب  اخلــرات  مــن  املزيــد  تبــادل  ســبيل  ويف 
والتطبيقــات، شــاركت املؤسســة خــالل عــام 2018 يف 16 معرضــً ومؤمتــرًا 
داخــل الدولــة وخارجهــا، األمــر الــذي أســهم يف إثــراء رصيــد اخلــرات التــي 
تتمتــع بهــا طواقــم العمــل لديهــا، وتلــك الفعاليــات موضحــة يف اجلــدول 

اآلتــي:



الفئات المعنية.. عالقات راسخة وتعاون مثمر

106107

املعارض واملؤمترات

أهداف املشاركة التاريخ املكان اجلهة املنظمة املؤمتر / املعرض

التعريف بخدمات املؤسسة وتأكيد تواجدها يف احملافل 
الدولية والعاملية. فراير دبي  مكتب رئاسة 

جملس الوزراء القمة العاملية للحكومات 2018

الرويج خلدمات املؤسسة يف جمال حتويل املركبات للعمل 
بالغاز الطبيعي واحلافلة الكهربائية. فراير  دبي  بلدية دبي دوام بال مركبات 

االطالع على أفضل املمارسات يف جمال توفر اخلدمات 
الصحية والسالمة للعاملن باملؤسسات. فراير  أبوظبي  دائرة الصحة   مؤمتر صحة العاملن 

االطالع على آخر املستجدات اخلاصة مبواصفات اآليزو 
.45001

فراير  دبي  شركة لويدز مؤمتر لويدز عن مواصفة اآليزو 45001.

التعرف على جماالت صناعة اإلطارات للمركبات الثقيلة.  أبريل إسبانيا  شركة كونتيننتال  زيارة شركة  كونتيننتال لإلطارات

االطالع على نوعية احلافالت والتأكد من اشراطات 
ومواصفات السالمة.

أبريل الصن  شركة النابودة 
التجارية  زيارة مصنع شركة "كينغ لونغ"  للحافالت

أبريل اليابان احلبتور للسيارات زيارة مصنع ميتسوبيشي  للحافالت

إلقاء ورقة عمل يف الندوة حول )جتربة مواصالت اإلمارات 
يف تطوير أمن النقل املدرسي وأساليب التوعية املرورية 
للطلبة والسائقن ومشريف احلافالت املدرسية( تعزيزًا 

لدور املؤسسة البارز يف عملية نقل الطلبة وإجراءات 
السالمة املتوفرة إضافة إىل الرامج واألنظمة اخلاصة 

بتوعية السائقن والطلبة.

مايو تونس جمعية اإلمارات 
للسالمة املرورية 

الندوة الدولية للربية املرورية حتت شعار  
)التجارب واملقاربات البيداغوجية احلديثة(

االطالع على أفضل املمارسات يف جمال اخلدمات 
اإللكرونية املرتبطة بإدارة األساطيل. سبتمر أمريكا فليت. إي أو زيارة الشركة املتخصصة يف الرجميات 

اإللكرونية "فليت. إي أو".

االطالع على فعاليات املعرض بصفته من أهم الفعاليات 
العاملية التي جتمع صناع القرار يف جمال صناعة 

املعدات الفنية من جميع أنحاء العامل، والتي تشهد طرح 
و مناقشة األفكار ذات الصلة، وتتيح تبادل اخلرات يف 

جمال الصيانة و اإلصالح.

سبتمر أملانيا  هيئة الصناعة 
األملانية معرض ومؤمتر أوتوميكانيكا فرانكفورت

االطالع على خدمات الشركة يف تطبيقات اخلدمات 
اإللكرونية املتخصصة مبجال خدمات املساعدة على 

الطريق. 
أكتوبر الرياض  شركة )االبتكار 

املتقدم(

زيارة شركة )االبتكار املتقدم( الشركة 
املتخصصة يف جمال التطبيقات الذكية 

خلدمات املساعدة على الطريق

املعارض واملؤمترات

أهداف املشاركة التاريخ املكان اجلهة املنظمة املؤمتر / املعرض

الرويج خلدمات املؤسسة، والتعريف مبساهماتها 
وخدماتها يف جمال السالمة والتوعية املرورية. أكتوبر العن  هيئة الثقافة معرض امللتقى الثقايف

االطالع على أفضل املمارسات يف جمال اخلدمات 
اإللكرونية املرتبطة بإدارة األساطيل. أكتوبر أمريكا فليت. إي أو زيارة الشركة املتخصصة يف الرجميات 

اإللكرونية "فليت. إي أو"

الرويج خلدمات املؤسسة والتعريف بأنظمة البيئة 
والسالمة اخلاصة بها يف جمال النقل واخلدمات الفنية. أكتوبر أبوظبي  شركة أدنوك معرض ومؤمتر سالمة الطرق - أدنوك 2018

االطالع على أفضل املمارسات يف جمال صناعة 
اإلطارات، ونظام األداء واجلودة يف جمال تقدمي 

اخلدمات للمتعاملن وخدمات إدارة طلبات صناعة 
إطارات احلافالت.

أكتوبر الصن مصنع غودير  
لإلطارات زيارة مصنع "غودير " لإلطارات

توعية فئات اجملتمع اخملتلفة مبخاطر القيادة غر 
املنضبطة  والسلوكيات اخلاطئة التي متارس أثناء 

احتفاالت الدولة باليوم الوطني .
نوفمر أبوظبي  جمعية ساعد للحد 

من احلوادث املرورية معرض يوم االحتاد

وأســفرت اجلهــود الســابقة كلهــا عــن رفــع معــدل رضــا الشــركاء بأكــر مــن 
كمــا   ،2017 عــام  يف   %89.2 بـــ  مقارنــة   %91.5 ليبلــغ  مئويتــن  نقطتــن 
مت حتقيــق تقــدم بســيط علــى مؤشــر ســعادة الشــركاء لتبلــغ 92.7%، فيمــا 

تراجــع رضــا اجملتمــع عــن اخلدمــات اجملتمعيــة إىل نحــو %85.

2018 2017 2016 البيان

%84.95 %98 %100 رضا اجملتمع عن اخلدمات اجملتمعية )اجلهات املستفيدة من الرعاية اجملتمعية(.

%91.54 %89.2 %87.4 معدل رضا الشركاء )املرمة معهم اتفاقيات تفاهم وشراكة(.

%92.7 %92.3 %87.8 مؤشر سعادة الشركاء
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ــدى  ــية ل ــاح الرئيس ــات النج ــدى مقوم ــة إح ــل الداخلي ــة العم ــكل بيئ تش
املؤسســات، وقــد أدركــت مواصــات اإلمــارات هــذا األمــر مبكــرًا، ومتكنــت 
ــى  ــا، حت ــاء به ــة واالرتق ــك البيئ ــر تل ــن تطوي ــة م ــود املاضي ــوال العق ط
ــا  ــط، وإمن ــً فق ــس حملي ــزًا لي ــل متي ــات العم ــر بيئ ــن أك ــدة م ــارت واح ص
انعكــس  الــذي  األمــر  أيضــً،  والعاملــي  اإلقليمــي  الصعيديــن  علــى 
إيجابــً بصــورة مباشــرة علــى صعيــد إنتاجيــة املؤسســة وجناحاتهــا 

االســتثمارية.
وقــد تابعــت املؤسســة يف عــام 2018 مــا بدأتــه يف الســنوات املاضيــة، 
إذ أولــت عنايــة كبــرة ملواردهــا البشــرية يف جميــع املراحــل مبا ينســجم 
مــع رؤاهــا وقيمهــا وأهدافهــا وأدوارهــا االســتثمارية واجملتمعيــة، ومبــا 
يواكــب التوجهــات احلكوميــة، ابتــداًء مــن التوظيــف، وانتهــاًء بالتمكــن،  
مــرورًا بسلســة طويلــة مــن أعمــال التأهيــل والتدريــب الشــاملة، والتــي 
الربامــج  الفئــات الوظيفيــة يف املؤسســة، فضــًا عــن  طالــت جميــع 
معــدالت  يف  ارتفاعــً  حقــق  الــذي  األمــر  واالجتماعيــة  التحفيزيــة 

ــارات. ــات اإلم ــي مواص ــدى موظف ــوالء ل ــا وال ــعادة والرض الس
وقــد واصلــت املــوارد البشــرية للمؤسســة مســرة النمــو علــى إيقــاع 
النمــو االســتثماري واخلدمــي الــذي حتققــه عامــً بعــد آخــر، إذ بلــغ عــدد 
موظفيهــا 26,111 موظفــً وموظفــة يف جميــع الفئــات الوظيفيــة يف 
نهايــة عــام 2018، بزيــادة مئويــة تناهــز 10% مقارنــًة مبــا كانــت عليــه يف 
نهايــة عــام 2017 )23,752 موظفــً وموظفــة(، وهــي نســبة النمــو ذاتهــا 
املســجلة يف العــام املاضــي مقارنــة بعــام 2016، مــا يــدل علــى صحــة 

أسرة مواصالت اإلمارات.. منو متزايد
علــى صعيــد التوظيــف؛ واصلــت املــوارد البشــرية العاملــة يف املؤسســة 
إذ  الســابقة،  الســنوات  يف  كمــا  الوتــرة  بنفــس   2018 عــام  يف  منوهــا 
حققــت أســرة مواصــات اإلمــارات منــوًا ســنويً مــن حيــث عــدد موظفيهــا 
ُجــُددًا  وموظفــة  موظفــً   4,532 يعــادل  مــا  أي   %19 بنســبة  اجلــدد 
هــذه  وتأتــي   ،2017 عــام  يف  وموظفــة  موظفــً   4,182 مــع  باملقارنــة 
الشــواغر وتعويــض املوظفــن املغادريــن،  الزيــادات املتناميــة ملــلء 

النجاحــات  البشــرية يف ظــل  للمــوارد  اســتجابًة الحتياجاتهــا  وكذلــك 
ــا. ــي تقدمه ــات الت ــال واخلدم ــرد يف األعم ــع املّط ــتثمارية والتوس االس
مؤسســي  بشــكل  اإلمــارات  مواصــات  يف  التوظيــف  عمليــة  وتتــم 
وأنظمــة  لسياســات  تخضــع  وهــي  متقدمــة،  اســتقطاب  ومبنهجيــة 
يف  الفعــال  واإلســهام  املؤسســة،  منــو  رفــد  هدفهــا  دقيقــة،  ولوائــح 
ــى  ــاظ عل ــال احلف ــن خ ــراتيجية، م ــغيلية واالس ــداف التش ــق األه حتقي
حيويــة املــوارد البشــرية وكفاءتهــا مــع صــون اخلــربات املراكمــة يف 

نفســه. الوقــت 
املؤسســة،  يف  العمــل  بيئــة  جاذبيــة  املســتمرة  الزيــادة  هــذه  وتؤكــد 
وقدراتهــا االســتقطابية العاليــة الســيما ألصحــاب املهــارات واحملرفن، 
وريادتهــا يف األســواق احملليــة واإلقليميــة كوجهــة مفضلــة لــدى طالبي 

العمــل والباحثــن عنــه ال ســيما ذوي الكفــاءات. اخليــارات االســتثمارية، والنمــو املســتقر الــذي حتققــه املؤسســة.
ــة، بنمــو نوعــي مقابــل علــى مســتوى  ــادة العددي وقــد اقرنــت تلــك الزي
احلاجــة  ويلبــي  الزيــادة،  تلــك  ليســتوعب  والتدريــب،  التأهيــل  أعمــال 
املتزايــدة للعنصــر البشــري املؤهــل والقــادر علــى مواكبــة أعلــى معايــر 
املشــاريع  يف  االقتصاديــة  اجلــدوى  وضمــان  العمــل،  يف  اجلــودة 

احملققــة. والتوســعات 
كمــا رســخت املؤسســة نهجهــا الرامــي لتطويــر بيئــة العمــل مــن خــال 
متابعــة تنظيــم نحــو 12 برناجمــً متنوعــً حتفيزيــً للموظفــن، عــاوًة 
علــى نحــو 12 برناجمــً مبتكــرًا ومبــادرة إلســعاد املوظفــن خــال عــام 
ــة  ــعادة واإليجابي ــل الس ــدة عم ــق أجن ــل وف ــتمرارًا للعم ــك اس 2018، وذل

ــام 2017. ــا يف ع ــي مت اعتماده الت
كمــا  املاضــي،  العــام  خــال  اإلمــارات  مواصــات  أكــدت  وكعادتهــا؛ 
بتطبيــق  الراســخ  التزامهــا  املطبقــة  سياســاتها  خــال  مــن  جــددت 
أفضــل املمارســات املهنيــة، وســعيها احلثيــث لتطويــر أنظمــة العمــل 
ومواثيقــه مبــا يواكــب أحــدث األنظمــة والقوانــن املعمــول بهــا حمليــً 
الدوليــة  االتفاقيــات  اســتحقاقات  تلبيــة  علــى  حرصــت  كمــا  ودوليــً، 
ذات الصلــة، مــن قبيــل التصــدي الصــارم ملمارســات العمــل القســري 
ومكافحــة عمالــة األطفــال، وااللتــزام التــام بنصــوص حقــوق اإلنســان 
وكافــة  االحتــادي،  البشــرية  املــوارد  قانــون  جانــب  إىل  العامليــة، 
إجــازات  ســيما  ال  الصلــة،  ذات  االحتاديــة  واملمارســات  السياســات 

واألبــّوة. والوضــع  األمومــة 

2018 2017 البيان

4,532 4,182 عدد املوظفن اجلدد

%19 %19.3
نسبة عدد املوظفن اجلدد إىل 

إجمايل املوظفن 

26,111

2017

201823,728
21,302

اراتيةإماراتي
إم

وافدةوافد

2017

20182,383
2,450

20
17

20
18

20
17

20
18 19,719

17,980

6,392
5,772
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اإلجمايل  عدد موظفي
اإلدارة التشغيلية العمالة اخلدمية  عدد

السائقني

 عدد
 املوظفني يف
الفئات الفنية

 عدد املوظفني
 يف الفئات
اإلشرافية

 عدد املوظفني يف
الفئات القيادية

 البيان / العدد
خالل سنة 2018

12,954 165 6,529 6,209 - 38 13 النقل املدرسي

9,355 343 5 8,687 295 19 6 النقل والتأجر

2,873 216 13 111 2,496 32 5 اخلدمات الفنية

640 32 1 598 - 5 4
اخلدمات 

اللوجستية

25,822 756 6,555 15,605 2,791 94 28 اإلجمايل

أعداد املوظفني حسب الفئات وقطاعات مراكز األعمال*

*باستثناء موظفي الفئة القيادية والفئة اخلدمية وموظفي العقود اخلارجية.

2018 2017  الدوران الوظيفي

%6 %5.8  املعدل العام للدوران الوظيفي

معدالت الدوران  الوظيفي خالل عام
 التفاصيل

2018 2017

%6 %5.8 نسبة الدوران الوظيفي اإلجمالية

%5 %7.2 مواطن
حسب اجلنسية

%6 %5.7 وافد
%5 %5 موظف

حسب اجلنس
%8 %8.6 موظفة
%7 %5.9 29<

 حسب الفئة 
العمرية

%6 %8.2 39-30

%5 %5.2 49-40

%4 %3.5 59-50

%5 %7.8 <60

25,822

12,954
النقل املدرسي

9,355
النقل والتأجري

2,873
اخلدمات الفنية

640
اخلدمات اللوجستية

2018 2017
أعداد املوظفني

حسب الفئات العمرية

6,310 5,628 حتى سن 29

10,171 9,310 39-30

6,608 6,019 49-40

2,610 2,458 59-50

412 337 60 أو أكر

26,111 23,752 اجملموع

26,111
عدد املوظفن
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بيانات الفئة القيادية

2018 2017
اجلنسية/ املنطقة

قادة ذكور قادة إناث قادة ذكور قادة إناث

7 38 7 38 اإلمارات العربية املتحدة 

- 10 - 9 البلدان العربية

- 3 - 2 البلدان اآلسيوية

- 2 - 1 بلدان أخرى

53 7 50
اجملموع 

59 57

%10.2 %89.8 %12.3 %87.7 النسبة املئوية إىل اإلجمايل

املوظفات املوظفني نسبة األجر األساسي للذكور مقابل اإلناث
حسب الفئات الوظيفية

%17 %83 الفئة القيادية

%22 %78 الفئة التخصصية والفنية

%16 %84 الفئة اإلشرافية

%31 %69 الفئة التنفيذية

التدريب أولوية 
يشــكل التدريــب عنصــرًا رئيســيً مــن عناصــر منظومــة املــوارد البشــرية يف 
مواصــات اإلمــارت، فهــي توليــه أهميــة قصــوى بالنظــر لطبيعــة عمــل 
املؤسســة واختصاصــات مواردهــا البشــرية، وبالتــايل فإنهــا حتــرص علــى 
تلبيــة االحتياجــات التدريبيــة ملوظفيهــا يف جميــع الفئــات الوظيفيــة 

ووفــق أعلــى املعايــر املعمــول بهــا حمليــً وعامليــً.
جممــوع  وبلــغ  خمتلفــً،  تدريبيــً  برناجمــً   37 تنفيــذ   2018 عــام  شــهد 
للســائقن  املوجهــة  التدريــب  أعمــال  )باســتثناء  التدريبيــة  الســاعات 
واملشــرفات( 2,349 ســاعة تدريبيــة اســتفاد منهــا 275 موظفــً وموظفــة.

 معدل ساعات التدريب
 يف خمتلف الفئات

الوظيفية

 عدد ساعات التدريب يف
خمتلف الفئات الوظيفية

 نسبة املتدربني يف
خمتلف الفئات الوظيفية عدد املتدربني البيان لسنة 2018

10 242 %50 30 الفئة القيادية

18 395 %34 19 الفئة التخصصية والفنية

12 610 %33 44 الفئة اإلشرافية

5 1,102 %0.7 182 الفئة التنفيذية

- 2,349 - 275 اإلجمايل

جمموع ساعات التدريب يف خمتلف الفئات الوظيفية

إناث ذكور البيان خالل 2018

15 227 يف الفئة القيادية

59 336 يف الفئة التخصصية والفنية

153 457 يف الفئة اإلشرافية

384 718 يف الفئة التنفيذية
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جلميــع  ومكثفــً  نوعيــً  تدريبــً  املؤسســة  وفــرت  وكعادتهــا؛ 
موظفــي املؤسســة مــن فئــة مشــرفات ومشــريف النقــل والســامة 
وكذلــك فئــة الســائقن، حيــث بلــغ عــدد الربامــج التدريبيــة املقدمــة 
منهــا   اســتفاد  تدريبيــة،  ســاعات   96,407 تضمنــت  برناجمــً،   75

و6  للســائق  تدريبيــة  برامــج   3 مبعــدل  ومشــرفة،  ســائقً   27,107

برامــج للمشــرفة.

 معدل ساعات
التدريب للمتدرب

 إجمايل عدد
 الساعات التدريبية
جلميع املتدربني

 معدل عدد
 الربامج التدريبية

للمتدرب

 إجمايل عدد
 الربامج التدريبية
جلميع املتدربني

 نسبة املتدربني
 من العدد
اإلجمايل

عدد املتدربني البيان لسنة 2018

3 53,534 3 52 %100 19,238 السائقون

5 42,873 6 23 %100 7,869 مشرفو النقل وسامة

8 96,407 - 75 %100 *27,107 اجملموع

* إضافة إىل هؤالء؛ مت أيضًا تقدمي التدريب اخلارجي لـ 141 متدربًا من خارج املؤسسة، من خالل مركز مواصالت اإلمارات للتدريب.

متكني الكفاءات املواطنة 
لطاملــا حظيــت مســألة التوطــن بأهميــة كبــرة لــدى مواصــات اإلمــارات، 
انطاقــً مــن إميانهــا العميــق بأهميــة تطويــر العنصــر البشــري املواطــن 
وتأهيلــه كجــزء مــن األدوار الوطنيــة واجملتمعيــة ليتبــوأ خمتلــف مواقــع 
العمــل يف العمليــات اإلنتاجيــة واخلدميــة، لــذا شــكل التوطــن هدفــً دائمــً 

مــن أهــداف سياســات التوظيــف واالســتقطاب.
 2,383 املؤسســة  أســرة  ضمــت  وقــد    %9 للتوطــن  العــام  املعــدل  بلــغ 
العمــل  مواقــع  خمتلــف  يف  يعملــون  املواطنــن،  مــن  وموظفــة  موظفــً 
يف املؤسســة، وقــد ارتفعــت نســبة التوطــن يف الفئــة القياديــة إىل نحــو 
75%، حيــث يبلــغ عــدد موظفــي هــذه الفئــة مــن املواطنــن واملواطنــات 

44 موظفــً مــن أصــل 59. كمــا تركــزت نســبة كبــرة مــن املواطنــات يف العمــل 

كمشــرفات نقــل وســامة، حيــث بلــغ عددهــن 1,941  مشــرفة مــن أصــل 5,996 
مشــرفة يعملــن يف املؤسســة. 

أبواب مفتوحة 
حتــرص مواصــات اإلمــارات علــى عاقــات بنــاءة وشــفافة مــع موظفيها 
مــن جميــع الفئــات الوظيفيــة، وهي تتيــح لهم عــددًا من قنــوات التواصل 
الداخليــة التــي تســمح لهــم بتبــادل األفــكار واملقرحــات واآلراء وحتــى 
تقــدمي املاحظــات والشــكاوى التــي تتــم معاجلتهــا وفــق أســس مهنيــة 
مؤسســية عريقــة، كمــا تعتمــد قيــادات املؤسســة علــى سياســات البــاب 

ــة  ــق باملؤسس ــي تتعل ــا الت ــف القضاي ــع خمتل ــل م ــوح يف التعام املفت
وخططهــا ومشــاريعها االســتثمارية وبراجمهــا اجملتمعيــة.

2018، اســتمرار انخفــاض معــدالت الشــكاوى املســجلة  وشــهد عــام 
50% مقارنــة بعــام  أســوًة بالعــام املاضــي، حيــث انخفضــت بنســبة 
)بنســبة  كلهــا  وتســويتها  معاجلتهــا  متــت  شــكوى   17 وبلغــت   ،2017

100%( وفــق الضوابــط والسياســات اإلداريــة املتبعــة.

ــدار  ــا ومق ــى آراء موظفيه ــوف عل ــعيها للوق ــة س ــت املؤسس ــا تابع كم
ســعادتهم و رضاهــم عــن بيئــة العمــل واجلوانــب ذات الصلــة، حيــث 
الــرأي  اســتطاعات  مــن  كبــرًا  عــددًا  كعادتهــا،  املؤسســة  أجــرت 
بلغــت 13 اســتطاعً متعلقــً باملــوارد البشــرية، فضــًا عــن اللقــاءات 
واالجتماعــات الدوريــة وغــر الدوريــة، واحلــرص املســتمر علــى التواصل 
ــة  ــبات اخملتلف ــة يف املناس ــة وللتهنئ ــداف توعوي ــن أله ــع املوظف م

.SMS عــرب رســائل

2018 2017 التفاصيل

17 34 إجمايل التظلمات املقدمة من املوظفن 

17 34 عدد التظلمات التي متت تسويتها 

%100 %100 معدل االستجابة للتظلمات وتسويتها

 نسبة التوطني يف الفئة القيادية

بيئة عمل ثرية
لتحقيــق   2018 عــام  خــال  جهودهــا  تركيــز  املؤسســة  واصلــت 
املزيــد مــن االرتقــاء ببيئــة العمــل وجعلهــا أكــر ثــراًء وإســعادًا 
مــن  التــي  املبــادرات  بتعزيــز  جتلــى  الــذي  األمــر  للموظفــن، 
شــأنها حتفيــز املوظفــن علــى االرتقــاء بأدائهــم وبــذل املزيــد 
مــن اجلهــود النوعيــة، وكذلــك إســعاد املوظفــن ورفــع مســتويات 
القيــم  تعزيــز  يف  مباشــرة  نتائــج  السياســة  لتلــك  وكان  رضاهــم، 
واألمــان  للمؤسســة  الــوالء  معــدالت  ورفــع  لديهــم،  اإليجابيــة 

الوظيفــي.
ــة  ــادرة دوري ــن 12 مب ــر م ــة أك ــت املؤسس ــدد؛ نظّم ــذا الص ويف ه
)منصــوص عليهــا يف منهجيــات العمــل( فضــًا عــن املبــادرات 
ــي  ــل، والت ــة العم ــر بيئ ــن وتطوي ــة للموظف ــتحدثة املوجه املس
اســتفاد منهــا قطــاع واســع مــن املوظفــن واملوظفــات، وقــد 
تكــرمي  شــهد  حيــث  املاضــي،  العــام  طــوال  فعالياتهــا  امتــدت 
التكــرمي  برامــج  ضمــن  وموظفــة  موظفــً  و288  عمــل،  فريــق   22

اخملتلفــة، كمــا يف اجلــدول املرفــق.
وقــد أســهمت تلــك املبــادرات إىل جانــب برامــج التحفيــز املتنوعــة، 

وفــرص التدريــب والتطــور املهنــي، عــاوًة  علــى الثقافــة املهنيــة 
بيئــة عمــل  الســائدة يف املؤسســة؛ أســهمت كلهــا يف تشــكيل 
علــى  وســاعدت  وعامليــة،  حمليــة  عديــدة  جوائــز  نالــت  مميــزة 
األهــداف  وبلوغهــا  للمؤسســة،  االســتثمارية  النجاحــات  حتقيــق 
االســراتيجية املوضوعــة، ومتكينهــا مــن أداء أدوارهــا الوطنيــة 

والتنمويــة علــى النحــو املثــل.
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عدد املستفيدين
نبذة عن الربنامج الربنامج

2018 2017

تكرمي 86 فائزًا من املوظفن 
واملوظفات وفرق العمل 

واملراكز واإلدارات املتميزة 
من أصل 165 مشاركة.

تكرمي 106 فائزين من 
املوظفن واملوظفات 

وفرق العمل واملراكز 
واإلدارات املتميزة من أصل 

150 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 بحلــة 
2009، ثــم خضعــت لتحديثــات مســتمرة  جديــدة عــام 
وفــق أســس ومعايــر جديــدة لتكــون شــاملة ومتكاملــة 
التميــز  منظومــة  مــن  الرابــع  اجليــل  مــع  وتتوافــق 
احلكومــي لدولــة اإلمــارات، وشــهد عــام 2018 إطــاق 
الــدورة الســابعة مــن اجلائــزة حتــت شــعار “بكــم نتألــق”، 
أمــا نتيجــة مؤشــر الســعادة عــن اجلائــزة لعــام 2018 

فقــد بلغــت %80,17.

جائزة مواصات اإلمارات 
للريادة

استقطبت الفعالية ما 
يزيد عن 20 ألف ُمَشاَركة 
من موظفي وموظفات 

املؤسسات وأفراد 
اجملتمع.

استقطبت الفعالية ما 
يزيد عن 33 ألف ُمَشاَركة 
من موظفي وموظفات 

املؤسسات وأفراد 
اجملتمع.

برنامــج توعــوي ســنوي بــدأ يف عــام 2012، يتضمــن عــددًا 
كبــرًا مــن الفعاليــات واألنشــطة والربامــج واملســابقات 
التــي تنفــذ يف خمتلــف مواقــع وفــروع املؤسســة ومراكــز 
بقضايــا  الوعــي  معــدالت  رفــع  ويســتهدف  أعمالهــا، 
الداخليــة  البيئتــن  يف  املهنيــة  والصحــة  الســامة 
الــدورة  2018 تنظيــم  واخلارجيــة، وقــد جــرى يف عــام 
الســابعة حتــت شــعار “دع الســامة تقــودك”، وتضمنــت 
فــروع  جميــع  مســتوى  علــى  فعاليــات   104 تنظيــم 
املؤسســة يف خمتلــف مناطــق الدولــة، وحظيــت بدعــم 

ومشــاركة 78 جهــة حكوميــة وخاصــة.

شهر السامة والصحة 
املهنية

980 1,200
برنامــج شــهري لتقييــم جهــود املوظفــن، والثنــاء عليها 

عــرب منحهــم شــهادات تقديــر خاصة.  أحسنت!

مت تقدمي خدمات مساعدة
لـ 69 موظفً. 

مت تقدمي خدمات مساعدة 
لـ 102 موظفً.

بالتعــاون  إطاقهــا  مت  إنســانية  اجتماعيــة  مبــادرة 
مــع جمعيــة دار الــرب، جتســد التكاتــف والتآخــي بــن 
تلقــي  للموظفــن  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

2018 2017

288 150 وتقديــر  اإلجنــازات،  تكــرمي  إىل  الربنامــج  هــذا  يهــدف 
وقــت  يف  إضافيــة  جهــودًا  بذلــوا  الذيــن  األشــخاص 
ــل  ــى عم ــّي عل ــٌر إيجاب ــك أث ــم تل ــي، وكان جلهودك قياس

ونتائجهــا. املؤسســة 

شكرًا

34 12
وهــي مبــادرة تهــدف إىل تكــرمي اإلجنــازات يف شــتى 
جمــاالت العمــل، وقــد مت إطاقهــا يف الربــع الثــاين مــن 

ــام 2013. ع
إجناز 

17 15

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

طموح

819 سائقً وفنيً ومشرفة 

)يف ثمانية برامج( 953 سائقً وفنيً ومشرفة

فــروع  ملوظفــي  العمــرة  أداء  لتســهيل  مبــادرة 
وهــي  االســتثمارية،  مراكزهــا  بكافــة  املؤسســة 
الثقافيــة  املعرفــة  وتطــور  الدينيــة،  النواحــي  تعــزز 
والعاقــات االجتماعيــة بــن املوظفــن، وتســهم يف 
خلــق بيئــة عمــل مثاليــة مــن خــال تعزيــز املشــاركة 
الفعاليــات  يف  واملشــاركة  واألنشــطة،  الربامــج  يف 

اخلارجيــة.

رحلة العمرة

23 60

2018 تنظيــم خمــس فعاليــات ومبــادرات   شــهد عــام 
خاصــة باملــرأة، حيــث مت عقــد اللقــاء الرابــع ملوظفــات 
مواصــات اإلمــارات، وجــرى بالتزامــن مــع احتفــاالت يــوم 
املــرأة العاملــي الــذي يوافــق 08 مــارس مــن كل عــام، 
ــن  ــطس م ــق 28 أغس ــذي يواف ــة ال ــرأة اإلماراتي ــوم امل وي
كل عــام وحمــل العــام املاضــي شــعار “املــرأة علــى 
ــة  ــج تثقيفي ــمل برام ــواها وش ــوم األم وس ــد”، وي ــج زاي نه

وترفيهيــة متنوعــة.

فعاليات املوظفات

مت تكرمي 9 موظفن من 
خريجي اخلدمة الوطنية 

من الدفعتن اخلامسة 
والسابعة.

7

جمنــدي  تكــرمي  تتضمــن  جمتمعيــة  وطنيــة  مبــادرة 
اخلدمــة الوطنيــة لتشــمل جميــع الدفعــات كلٌّ حســب 
اإلمــارات  مواصــات  ألســرة  وعودتــه  تخرجــه  موعــد 
اخلدمــة  مبنتســبي  والفخــر  التقديــر  عــن  تعبــرًا 

الوطنيــة.

تكــرمي جمنــدي اخلدمــة 
الوطنيــة

975 مكرمً ومكرمة )630 

سائقً و345 مشرفة(
990 مكرمً ومكرمة )640 

سائقً و350 مشرفة(
مبــادرة لتكــرمي املوظفــن املتميزيــن مــن املعنيــن 
العــام  بدايــة  يف  وحتفيزهــم  املدرســي  بالنقــل 

الدراســي.

تكرمي السائقن 
واملشرفات يف أسبوع 
املواصات املدرسية
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سعادة ورضا
املبــادرات  جلهــة  املؤسســة  جلهــود  تكثيفــً   2018 عــام  شــهد 
والربامــج والفعاليــات اخلاصــة بتعزيــز قيــم الســعادة واإليجابيــة 
واإلبــداع واالبتــكار بــن موظفــي املؤسســة، الســيما أنــه حمــل اســم 
“عــام زايــد” األمــر الــذي شــكل فرصــة لتعزيــز العمــل يف هــذا االجتــاه، 
ــادرات عــام زايــد )وعددهــا 30 مبــادرة متنوعــة  وتوجيــه جــزء مــن مب
توزعــت علــى ســتة حمــاور رئيســية( نحــو البيئــة الداخليــة للمؤسســة.
وقــد التزمــت املؤسســة طــوال العــام املاضــي بتنفيــذ 18 مبــادرة 
املشــاركة،  أهمهــا  حمــاور   7 علــى  مبنيــة  باملوظفــن  تعنــى 
والتقديــر، مــا يســهم يف تعزيــز قيــم الــوالء واالنتمــاء، ورفــع مســتويات 

ــائل  ــكار الوس ــي، وابت ــور الوظيف ــق التط ــة إىل حتقي ــة، إضاف اإلنتاجي
الكفيلــة بالوصــول إىل األهــداف وفــق أعلــى املســتويات املطلوبــة، 

وحتقيــق احليــاة املتزنــة.
ــيخ  ــة لرس ــج تدريبي ــو 7 برام ــم نح ــرى تنظي ــل؛ ج ــو متص ــى نح وعل
قيــم االبتــكار واإلبــداع والســعادة وكذلــك التســامح بــن املوظفــن 
وقــد  خمتلفــة،  جنســية   50 نحــو  تضــم  املؤسســة  أن  الســيما 
بلغــت املــدة اإلجماليــة للربامــج التدريبيــة املنفــذة 219 ســاعة 
ــو  ــا ه ــة، كم ــً وموظف ــن 50 موظف ــر م ــا أك ــتفاد منه ــة، واس تدريبي

يف اجلــدول أدنــاه.

 عدد املوظفني املستفيدين
من كل برنامج على حدة

 مدة )أو عدد ساعات( كل
برنامج

عناوين أو أسماء الربامج املنفذة يف جماالت السعادة
وتعزيز اإليجابية واإلبداع خالل عام 2018

6 12 إبداع العقل البشري  والتفكر االستشرايف

14 42 منتدى الواحة للسعادة 2018

3 9 الغوص يف بحر االبتكار

5 10 السعادة  وجودة احلياة يف بيئة العمل 

10 70 مؤمتر  التسامح والوسطية واحلوار يف مواجهة التطرف

2 40 مؤمتر  إبداعات عربية 11

1 6 ورشة حول الدليل االسرشادي  للصحة والسامة

عدد املستفيدين
نبذة عن الربنامج الربنامج

2018 2017

597 145

وهــو عبــارة عــن برنامــج يتيــح عــددًا مــن التخفيضــات 
عــدد  مــع  بالتعــاون  املؤسســة،  ملوظفــي  والفــرص 
مــن كربيــات املؤسســات العاملــة يف الدولــة، وتضمــن 

العــام املاضــي خمســة مشــاريع هــي:
الراغبــن  للموظفــن  قــدم  الــذي  عطلتــي:  مشــروع   -

الفنــادق. يف  لإلقامــة  تخفيضــات 
- مشــروع رحلتــي : بالتعــاون مــع 8 شــركات متخصصــة 

يف جمــال الســفر.
 8 يف  تخفيضــات  توفــر  الصحيــة:  الرعايــة  مشــروع   -

املؤسســة. ملوظفــي  صحيــة  مراكــز 
- مشــروع الربامــج التعليميــة: توفــر تخفيضــات للرســوم 

الدراســية يف 4 جامعــات علــى مســتوى الدولــة.
- عروض شركات االتصال )اتصاالت ودو(.

تطوير مشروع 
التخفيضات للموظفن

ــاص  ــكل خ ــزت بش ــي رك ــادرات الت ــات واملب ــن الفعالي ــة م ــب باق إىل جان
ــتعرضها  ــن، نس ــن املوظف ــة ب ــة اإليجابي ــعادة والطاق ــث الس ــى ب عل
يف اجلــدول اآلتــي، عــاوًة علــى االحتفــال ببعــض املناســبات احمللية 
والعامليــة ذات الصلــة، كيــوم زايــد للعمــل اإلنســاين ويــوم التســامح 

ويــوم الســعادة وغــر ذلــك مــن املناســبات.

الســعادة  معــدالت  ترصــد  التــي  الــرأي  اســتطاعات  أظهــرت  وقــد 
والرضــا عنــد املوظفــن ارتفــاع تلــك املعــدالت باملقارنــة مــع عــام 
2017، الســيما مؤشــر ســعادة املوظفــن الــذي ســجل لوحــده ارتفاعــً 

كبــرًا مبقــدار ســت نقــاط مئويــة، مــا يشــر بوضــوح إىل جنــاٍح الفــٍت 
لسياســات املؤسســة يف هــذا املســعى.

نبذة عن املبادرة وأهدافها املبادرة

ــح  ــت من ــي، وتضمن ــعادة العامل ــوم الس ــاالت ي ــع احتف ــن م ــام 2018 بالتزام ــن ع ــارس م ــا يف 20 م ومت إطاقه
الفرصــة لتحقيــق أمنيــات املوظفــن مــن خــال االختيــار بطريقــة االقــراع. مبادرة "متنى"

وتتم يف أول يوم األحد من كل شهر، ويتم فيها توزيع هدايا عينية بسيطة حتفيزية للموظفن. ابتسامة األحد

يتم يف إطارها توزيع مشروبات باردة على الفنين خال فصل الصيف. صيفنا بارد

وهــي مبــادرة تتضمــن توفــر )األغطيــة واملعاطــف( للمحتاجــن خــال فصــل الشــتاء بالتعــاون مــع إحــدى 
اجلمعيــات اخلريــة )دار الــرب( ســواء داخــل الدولــة أو خارجهــا. مبادرة تراحموا

االحتفال بالنصف من شعبان عن طريق تنظيم فعالية مبسطة بتوزيع هدايا ومشروبات تراثية. احتفالية النصف من شعبان

وتتضمــن املبــادرة إقامــة جملــس للموظفــن يف الســاحة اخلارجيــة ، مــع إضفــاء الطابــع الشــعبي الراثــي 
علــى املوقــع. جملس السعادة

يشارك فيه املوظفون بعرض منتجاتهم احلرفية من خال تنظيم ركن خمصص بعرض املنتجات. سوق السعادة

ــٍم يف قاعــة املســرح علــى طريقــة الســينما ملــدة ســاعتن، واملشــاركة متاحــة  ــادرة عــرض فيل تتضمــن املب
ــن. ــع املوظف جلمي سينما السعادة

ــة  ــاة موجه ــادرات منتق ــذ مب ــدًا لتنفي ــه، متهي ــة ل ــة خاص ــع منهجي ــة، ووض ــباب باملؤسس ــس الش ــاء جمل إنش
ــة الشــابة. للفئ يوم الشباب العاملي

2018 2017  التفاصيل

%70.7 %69.4 نتيجة دراسة الرضا العام للموظفن 

%80.72 %74.7 مؤشر سعادة املوظفن
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املسؤولية اجملتمعية..  منظومة مؤسسية متكاملة
يحظــى العمــل اجملتمعــي ومســألة االســتدامة بأهميــة كبــرة يف 
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، إذ لطاملــا شــكال جــزءًا مهمــً مــن 
ثقافــة املؤسســات واألفــراد علــى حــد ســواء، وكانــت لهمــا حصــة كبــرة 
الوطنيــة، وقــد  والــرؤى واالســراتيجيات  ضمــن اخلطــط احلكوميــة 
اســتلمهت مواصــالت اإلمــارات بدورهــا مــن تلــك الــرؤى واخلطــط علــى 
مــدار 37 عامــً، حتــى متكنــت مــن بلــوغ مكانــة متقدمــة يف اجملــاالت 
اخملتلفــة للمســؤولية اجملتمعيــة علــى صعيــد الدولــة، األمــر الــذي 
أكــّد فهمهــا العميــق لــأدوار اجملتمعيــة والوطنيــة املنوطــة بهــا، 
وحــّول  التنمويــة،  وأدوارهــا  برســالتها  العميــق  إميانهــا  عــن  وكشــف 
جــرى  راســخة  ثقافــة  إىل  اجملــاالت  هــذه  يف  النوعيــة  جهودهــا 
الــدؤوب  اجملتمعــي  العمــل  مــن  طويلــة  ســنوات  عــر  تطويرهــا 
بإخــالص  والعمــل  احملليــة  اجملتمعــات  مــع  بالشــراكة  وامللتــزم 

لتلبيــة احتياجاتهــا وتطويرهــا وحتقيــق تطلعاتهــا.
حمطــات  اإلمــارات  مواصــالت  يف  اجملتمعــي  العمــل  شــهد  وقــد 
مت  حــن  الســيما  متقــدم،  مؤسســي  بطابــع  يّتســم  جعلتــه  نوعيــة 
ــالت  ــة مبواص ــؤولية االجتماعي ــاق املس ــات وميث ــل سياس ــاد “دلي اعتم
اإلمــارات” مــن قبــل جملــس اإلدارة يف عــام 2011، والــذي قــام علــى 
ــة،  ــؤولية اجملتمعي ــا املس ــال قضاي ــّباقة حي ــالة س ــة ورس ــة واضح رؤي
أداء منهجيــة دقيقــة، وقــام بعــد ذلــك علــى  وُبنــَي علــى مؤشــرات 
سياســات متقدمــة، األمــر الــذي أثمــر نتائــج مميــزة عامــً بعــد عــام، 
وحــّددت املؤسســة مبوجبــه رؤيتهــا ورســالتها يف جماالت املســؤولية 

اجملتمعيــة علــى النحــو اآلتــي:
ــة  ــع والبيئ ــة باجملتم ــز يف العناي ــة: التمي ــؤولية اجملتمعي ــة املس رؤي
العامليــة  املواصفــات  تطبيــق  يف  والريــادة  واملوظفــن  والســالمة 

االجتماعيــة.  للمســؤولية 
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  باملوظفــن  والعنايــة  اجملتمعيــة 
وتعزيــز الســالمة. وتســعى لتكــون النمــوذج األفضــل يف املســؤولية 
وخدمــات  أنشــطة  مــن  املســتفيدين  فئــات  خملتلــف  اجملتمعيــة 

املؤسســة.
وعمــاًل بذلــك؛ تقــوم املؤسســة برصــد ومراجعــة جهودهــا يف جمــاالت 
الدقيقــة  املؤشــرات  مــن  عــدد  علــى  بنــاًء  اجملتمعيــة  املســؤولية 
ــق  ــا يف حتقي ــّدد فعاليته ــود وُتح ــك اجله ــا تل ــن خالله ــم م ــي تقّي والت

ــرات: ــذه املؤش ــم ه ــال، وأه ــذا اجمل ــة يف ه ــداف املؤسس أه

عدد مبادرات املسؤولية االجتماعة.  .1
فئات املستفيدين من خدمات املؤسسة يف املسؤولية االجتماعية.  .2

عـــــــدد املســـــتفيدين املباشـــرين من خدمــــات املؤسســــــة يف   .3
املســــــؤولية االجتماعيـة.

نتائج استطالع رأي املوظفن، لقياس مدى رضا العاملن باملؤسسة.  .4
نتائج استطالع رأي اجملتمع ، لقياس مدى رضا اجملتمع عن:  .5

- توفر املعلومات املتعلقة باملسؤولية االجتماعية .
- مدى إمكانية احلصول على اخلدمات.

- املساواة يف اخلدمات املقدمة إىل اجملتمع.
- طبيعة العالقة بن املؤسسة واجلهات املستفيدة.

ــة  ــتكملت املؤسس ــرات؛ اس ــك املؤش ــق لتل ــد الدقي ــى الرص ــدًا عل وتأكي
منظومــة املســؤولة اجملتمعيــة لديهــا عــر إصــدار عــدٍد مــن التقاريــر 
الدوريــة التــي ترســخ إســهاماتها يف جمــاالت املســؤولية اجملتمعيــة 
كالتقريــر الســنوي للمســؤولية االجتماعيــة، وتقريــر متابعــة مؤشــرات 
املســؤولية االجتماعيــة، عــالوًة علــى نتائــج االســتطالعات ذات الصلــة.
وقــد أرســت تلــك املنظومــة أداًء نوعيــً رفيعــً للمؤسســة يف شــتى 
نالــت  ولطاملــا  آخــر،  بعــد  عامــً  اجملتمعيــة  املســؤولية  جمــاالت 
مبوجبــه الثنــاء مــن خمتلــف اجلهــات املســتفيدة، ومكنهــا يف الوقــت 
ــا  ــا أّهله ــة، كم ــة والوطني ــا التنموي ــا وأدواره ــز عالقاته ــن تعزي ــه م نفس
للفــوز باجلوائــز احملليــة واإلقليميــة والعامليــة، حيــث كان مــن بــن 
ــزة العربيــة للمســؤولية اجملتمعيــة  تلــك اجلوائــز يف عــام 2018 اجلائ
دبــي  غرفــة  عالمــة  علــى  عــالوًة  املســتدام،  للنقــل  دبــي  وجائــزة 

االجتماعيــة. للمســؤولية 

30 مبادرة جمتمعية يف “عام زايد”
شــّكل اإلعــالن عــن املبــادرة التــي أطلقهــا صاحــب الســمو الشــيخ 
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة “حفظــه اهلل “ يف أن يحمــل 
2018 شــعار “عــام زايــد” فرصــًة مواتيــة ملواصــالت اإلمــارات  عــام 
للتعبــر عــن االحتفــاء بالقائــد املؤســس املغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن 
ــنة  ــة س ــرور مئ ــرى م ــبة ذك ــراه” مبناس ــان “طيــب اهلل ث ــلطان آل نهي س
علــى ميــالده، حيــث التقــت يف رحــاب هــذا العــام اخلطــط املعتــادة 
نوعيــة  مبــادرات  مــع  اجملتمعيــة  املســؤولية  بشــأن  للمؤسســة 
ــة  ــت احلصيل ــبة، فكان ــذه املناس ــاص له ــكل خ ــا بش ــة أطلقته إضافي
30 مبــادرة متنوعــة )منهــا تســع مبــادرات خاّصــة بعــام زايــد( انبثقــت 

ــرت  ــد، أث ــادئ الشــيخ زاي مــن 6 حمــاور رئيســية مســتمدة مــن قيــم ومب
مبجموعهــا مبــادرات املؤسســة ونقلتهــا إىل مســتوى نوعــي جديــد 

ــال. ــذا اجمل يف ه
“التطــوع  أجلكــم”،  “مــن  يف:  الثالثــن  املبــادرات  حمــاور  متثلــت 

املؤسســي”، “احلمــالت التوعويــة التثقيفيــة”، “مبــادرات جمتمعيــة”، 
ــادرات رمضــان”، ومت تنفيذهــا  ــة والعامليــة”، و“مب ــات الوطني “الفعالي
علــى مســتوين داخلــي وخارجــي، وقــد اســتهلتها املؤسســة بنشــر 
أســطول  مــن  حافلــة   100 علــى  زايــد  بعــام  احتفائيــة  إعالنــات 
حافالتهــا يف خمتلــف مناطــق الدولــة ترســيخً للهويــة الوطنيــة يف 
ــتكمااًل  ــد” اس ــام زاي ــادرات “ع ــاءت مب ــد ج ــة، وق ــبة الغالي ــذه املناس ه
وتطويــرًا ملــا مت العمــل عليــه يف “عــام اخلــر” )أي يف عــام 2017(، إذ 
ضمــن  وفعاليــة  مبــادرة   22 نحــو  آنــذاك  املؤسســة  مبــادرات  بلغــت 

ثالثــة حمــاور.

عام زايد 2018 عام اخلري 2017 البيان

30 22
 مبادرات املسؤولية

اجملتمعية

الت�ع بالدم
الت�ع بأجهزة احلاسب ا� للجهات احملتاجة

دعم أصحاب الهمم
اعالنات اجملتمعية اجملانية

احلافلة الوطنية
الرعايات املادية والعينية للجهات اجملتمعية

مبادرات مجتمعية

كسوة العيد
امل� الرمضا�

إفطار صائم
مبادرة رمضان أمان

يوم زايد للعمل انسا�

يوم العلم
يوم الشهيد

اليوم الوطني
اليوم العاملي للتطوع
اليوم العاملي للمسن

اليوم العاملي للبيئة
ال�م العاملي للعمال

اليوم العاملي للسعادة
اليوم العاملي للمرأة

فعالية 1,000 متطوع
املشاركة ¢ فعالية رَمم

التطوع المؤسسي

مساندة زميل
رحلة التميـــز

تراحمــــــــــــــوا
صيفنـــا بارد

من أجلكم

زيارة متحف االحتاد
زيارة مسجد الشيخ زايد

رسائل تثقيفية للموظفني وأفراد اجملتمع
قاعة الشيخ زايد الثقافية ملوظفي املؤسسة

مبادرات رمضانالحمالت التوعوية والتثقيفية

الفعاليات الوطنية والعالمية
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تنفيــذ  املؤسســة  اســتكملت  النوعيــة،  املبــادرات  تلــك  جانــب  وإىل 
وأهمهــا:   ،2018 عــام  خــالل  واملســتمرة  الدوريــة  مبادراتهــا 

اجملتمعــي  النقــل  لتوفــري  الوطنيــة(  )احلافلــة  مشــروع   )1

اخملتلفــة: للجهــات  اجملــاين 
حيــث قامــت املؤسســة كعادتهــا بتخصيــص 100 حافلــة علــى مــدار 
إذ   ،2017 بعــام  مقارنــة  كبــرًا  منــوًا  شــهدت  أنشــطتها  أن  إال  العــام 
تنوعــت  جهــًة   317 لـــ  جمتمعــي  جمــاين  نقــل  عمليــة   1,337 نفــذت 
بــن املراكــز الطالبيــة وجمعيــات النفــع العــام واملؤسســات والشــركاء 
ــز %72  ــبتها تناه ــادة نس ــة، أي بزي ــبه احلكومي ــة وش ــات احلكومي واجله

باملقارنــة مــع العمليــات املنفــذة يف عــام 2017.

املســاحات  لتوفــري  اجملتمعيــة(  )اإلعالنــات  مشــروع   )2

اجملتمعيــة:  للجهــات  اجملانيــة  اإلعالنيــة 
ــنوات  ــالل الس ــة خ ــود املؤسس ــتكمااًل جله ــادرة اس ــذه املب ــي ه وتأت
املاضيــة، عــر توفــر 1,000 حافلــة أســهمت يف توفــر أكــر مــن 1.5 
مــن  إعفائهــا  خــالل  مــن  املســتفيدة  اجلهــات  علــى  درهــم  مليــون 
ــة،  ــة والتوعوي ــا اجملتمعي ــالل حمالته ــة خ ــاحة اإلعالني ــوم املس رس
وقــد شــهدت هــذه املبــادرة تطــورًا نوعيــً مــع نيــل املؤسســة عالمــة 
ــارات  ــي الستش ــد العامل ــن راش ــد ب ــز حمم ــا مرك ــي أطلقه ــف” الت “وق
الوقــف والهبــة مــع بدايــة عــام 2016، لتصبــح مواصــالت اإلمــارات بذلــك 
إحــدى املؤسســات الســباقة يف نيــل هــذه العالمــة األوىل مــن نوعهــا 

يف املنطقــة.

علــى  ســنويًا  املؤسســة  حتــرص  إذ  الثقافيــة:  املبــادرات   )3

اإلســهام يف دعــم احلــراك الثقــايف يف الدولــة، إذ قامــت خــالل 
عــام 2018 بـــ:

- املشــاركة يف مبــادرة القوافــل الثقافيــة بالتعــاون مــع وزارة الثقافــة 
ومعــارض  فعاليــات  تنظيــم  خــالل  مــن  العــام  مــدار  علــى  وذلــك 

مصاحبــة وتوفــر حافــالت لنقــل املشــاركن.
- املشــاركة يف مبــادرة املكتبــة املتنقلــة بالتعــاون مــع مؤسســة زايــد 

للعطــاء بتوفــر حافلــة جمهــزة للمبادرة.

والرتبيــة  الســالمة  جائــزة  مــن  العشــرين  الــدورة  تنظيــم   )4

املروريــة:
فئــات  خمتلــف  يف  مشــاركة   1,260 مــن  أكــر  اجلائــزة  تلقــت  حيــث 
61 فائــزًا يف جميــع  2018 وكرمــت يف إطارهــا  اجلائــزة خــالل عــام 

تلــك الفئــات.

 النسبة املئوية
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5( املشــاركة يف فعاليــات أســبوع املــرور اخلليجــي 2018 حتــت 

شــعار “حياتــك أمانــة”: حيــث مت يف إطار املشــاركة: 
ــي  ــة الت ــارض املروري ــارات يف املع ــالت اإلم ــروع مواص ــاركة إدارات ف - مش

قامــت بهــا إدارات املــرور يف كافــة إمــارات الدولــة.
- تقدمي حماضرات وبرامج توعوية ألفراد اجملتمع وطلبة املدارس.

- توزيع مواد تعليمية على طلبة املدارس وأولياء األمور.

6( تنفيذ عدد من الربامج التوعية بالسالمة لطلبة املدارس:

اجملتمــع  قطاعــات  خملتلــف  مســتمر  توعويــة  برنامــج  تنفيــذ  مت   -
املدرســي )الطلبــة، أوليــاء األمــور،، اإلدارات املدرســية( فقــد مت تنفيــذ 
ــاض  ــا ري ــتفادت منه ــرة اس ــا 32 حماض ــة، منه ــرة توعوي ــن 82 حماض ــر م أك
املســتهدفة. الفئــات  لــدى  الســالمة  مفاهيــم  لتعزيــز  وذلــك  األطفــال، 

-  دعــم املــدارس لتنفيــذ مشــروع رســم القاعــدة الذهبيــة لتوعيــة الطلبــة 
بالســالمة يف عــدد مــن مناطــق الدولــة.

- رعايــة ودعــم جمموعــة مــن املــدارس يف جمــال الســالمة عــر توفــر 
إصــدارات الســالمة وتوزيعهــا علــى الطلبــة وأوليــاء األمــور.

7( إقامة حملة تربع بالدم مبشاركة موظفي املؤسسة.

8(  تنفيذ عدد من املبادرات املتخصصة املوجهة للمرأة:

وذلك بالتزامن مع اليوم العاملي للمرأة ويوم املرأة اإلماراتية.

9( الفعاليات اخلريية الرمضانية:

ــع  ــا بطاب ــع أغلبه ــي تتمت ــات الت ــف الفعالي ــان تكثي ــهر رمض ــهد ش ــث ش حي
دوري ســنوي وأهمهــا: 

مــع  بالتنســيق  أمــان”  “رمضــان  فعاليــات  ورعايــة  دعــم  يف  املشــاركة   -
جمعيــة اإلحســان اخلريــة مــن خــالل مشــاركة موظفــي املؤسســة بتوزيــع 

ــة. ــارات الدول ــف إم ــرق مبختل ــى الط ــع عل ــراد اجملتم ــى أف ــات عل الوجب
- التنســيق مــع جمعيــة دار الــر بإطــالق مبــادرة توزيــع املــر الرمضــاين علــى 
األســر املتعففــة علــى مســتوى الدولــة وذلــك مــن خــالل زيــارة منازلهــم وتوزيــع 

املــر الرمضــاين عليهــم مــن قبــل املتطوعــن مــن موظفــي املؤسســة.
ــم  ــي يت ــم الت ــالل اخلي ــن خ ــن م ــار الصائم ــً إلفط ــة يوم ــة املؤسس - رعاي
تنظيمهــا مــن قبــل جمعيــة دار الــر يف املناطــق الســكنية لفئــة حمــدودي 
الدخــل وذلــك عــن طريــق توفــر وجبــات اإلفطــار لنحــو 10,000 شــخص 

ــة. ــة يف اخليم ــي املؤسس ــن موظف ــن م ــل املتطوع ــن قب ــا م وتوزيعه
يف  اإلمــارات  مواصــالت  موظفــي  مســجد  مرافــق  بنــاء  يف  اإلســهام   -

الــر اخلريــة. الــدول الناميــة بالتعــاون مــع جمعيــة دار  إحــدى 
ــرات  ــالل )احملاض ــة:من خ ــي املؤسس ــاين ملوظف ــج رمض ــذ برنام - تنفي

ــان”.  ــوى وإمي ــان تق ــعار “رمض ــت ش ــة( حت ــابقات الثقافي ــة- املس الديني
- اإلســهام يف بنــاء بئــر ارتــوازي باســم موظفــي مواصــالت اإلمــارات يف 

إحــدى الــدول الناميــة بالتعــاون مــع جمعيــة دار الــر اخلريــة.
- اإلســهام بتوفــر كســوة العيــد لأســرة احملتاجــة بالتعــاون مــع جمعيــة 

دار الــر اخلريــة.
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10( الفعاليات الوطنية: وشملت:

ــارات  ــة اإلم ــي 47 لدول ــوم الوطن ــبة الي ــعة مبناس ــاالت واس ــة احتف - إقام
يف جميــع فــروع مواصــالت اإلمــارات عــالوًة علــى احلفــل املركــزي يف 

العامــة. اإلدارة 
وموظفــي  قيــادات  جميــع  مبشــاركة  العلــم  يــوم  فعاليــات  إقامــة   -

. سســة ملؤ ا
وموظفــي  قيــادات  جميــع  مبشــاركة  الشــهيد  يــوم  فعاليــات  إقامــة   -

. سســة ملؤ ا

11( الربامج التطوعية ملوظفي مواصالت اإلمارات: 

لــدى املؤسســة حضــور عريــق ودائــم يف جمــاالت التطــوع، إذ جنحــت يف 
ــورًا  ــجلون حض ــم يس ــا، جعلته ــن موظفيه ــة ب ــوع متين ــة تط ــيخ ثقاف ترس
مشــرفً وأكــر نشــاطً عامــً بعــد آخــر، إذ ارتفــع عــدد الرامــج التطوعيــة مــن 
33 برناجمــً يف عــام 2017 إىل 39 برناجمــً يف عــام 2018، وباملثــل ارتفــع 

جممــوع الســاعات التطوعيــة مــن 454 إىل 493 ســاعة، وقــد مت تنفيذهــا 
بالتعــاون مــع الشــركاء واملتعاملــن االســراتيجين وغرهــم مــن اجلهــات 

التطوعيــة، ويف العديــد مــن جمــاالت التطــوع.

16( املشاركة يف الفعاليات والربامج واملناسبات البيئية:

إذ شهد عام 2018 مشاركة املؤسسة يف:
- الــدورة التاســعة مــن مبــادرة “يــوم بــال مركبــات” التــي تنظمهــا بلديــة 
ــة التــي تعــد األوىل  دبــي واســتعرضت حافلتهــا املدرســية الكهربائي
مــن نوعهــا علــى املســتوى اإلقليمــي خــالل املعــرض املصاحــب 

ــادرة. للمب
- املناســبات البيئيــة مثــل فعاليــة “ســاعة األرض” و”اليــوم العاملــي 
للطاقــة” و”يــوم البيئــة العاملــي”، ونشــر التوعيــة بتلــك الفعاليــات 
ــالل  ــن خ ــة، وم ــوب املكتبي ــزة احلاس ــب ألجه ــطح املكت ــالل س ــن خ م

ــن. ــى املوظف ــا عل ــا مت توزيعه ــى هداي ــق عل ملص
وكعادتهــا؛ حتــرص املؤسســة علــى قيــاس أثــر جمهوداتهــا والوقــوف 
ــر تلــك اجلهــود واالرتقــاء  علــى آراء املســتفيدين منهــا، بغــرض تطوي
ومبوجــب  والفائــدة،  والتفاعــل  الرضــا  مــن  املزيــد  وحتقيــق  بهــا 
اســتطالعات الــرأي والدراســات اإلحصائيــة التــي أجرتهــا املؤسســة 
واملبــادرات  اخلدمــات  عــن  الرضــا  نســبة  ناهــزت  2018؛  عــام  يف 

.%85 قدمتهــا  التــي  اجملتمعيــة 

12( الربامج املوجهة للموظفني:

ــر،  والتــي مت التطــرق إليهــا بالتفصيــل يف البــاب الرابــع مــن هــذا التقري
والتــي  العمــل،  بيئــة  تخــص  التــي  التوعويــة  الرســائل  علــى  عــالوًة 
أرســلت منهــا املؤسســة 4 رســائل إلكرونيــة للموظفــن واملوظفــات 

ــام 2018. ــوال ع ط

13( تنفيــذ برنامــج ســخي للرعايــات املاديــة والعينيــة خلدمــة 

اجملتمــع وتعزيــز الصلــة بالشــركاء:
إذ اســتفادت منــه 31 جهــة حكوميــة وأهليــة، حيــث مت مبوجبــه تقــدمي 
أكــر مــن مليــوين درهــم، وشــملت جمــاالت الدعــم التعليــم والرياضــة 
واإلبــداع واالبتــكار والبيئــة والســالمة والصحــة والنقــل واملواصــالت 

ــا. وغره

تقريــر  متضمنــًا   2017 املدمــج  الســنوي  التقريــر  إصــدار   )14

للمؤسســة: االســتدامة 
يف  املؤسســات  جهــود  ترفــد  مؤسســية  ممارســة  شــكل  والــذي   
أنــه صــدر وفــق اإلطــار  جمــاالت املســؤولية اجملتمعيــة، الســيما 
G4 املعــد مــن قبــل املبــادرة العامليــة إلعــداد  التوجيهــي الرابــع 

.)GRI Global Reporting Initiative( التقاريــر 

15( تنفيذ قياس البصمة الكربونية للمؤسسة:

وذلك بالتعاون مع مركز دبي املتميز لضبط الكربون “كربون دبي”.

 جمموع
 الساعات

التطوعية

 عدد
 الربامج

التطوعية

 عدد
 املوظفني

املتطوعني
التفاصيل

493 39 407
البيانات اإلجمالية ألنشطة 

التطوع خالل عام 2018

2018 البيان

%85
معدل الرضا العام للمجتمع

)وفق السؤال املباشر(
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التدريب واملسؤولية اجملتمعية
املســؤولية  جمــاالت  يف  الراســخ  نهجهــا  علــى  وتأكيــدًا 
اجملتمعيــة، خصصــت مواصــالت اإلمــارات جــزءًا مــن جهودهــا 
وأنشــطتها التدريبيــة لهــذا اجملــال، حيــث جــرى تنفيــذ 12 برناجمــً 

خدمات نقل متخصصة لذوي الهمم
بشــكٍل مبكــر؛ أولــت مواصــالت اإلمــارات كثــرًا مــن االهتمــام لنقــل ذوي 
الهمــم، وقــد بــرز ذلــك جليــً يف سياســاتها ذات الصلــة والتــي دّلــت 
ــذه  ــح له ــن واملري ــل اآلم ــبل النق ــر س ــى توف ــة عل ــزم املؤسس ــى ع عل
الفئــة أســوًة ببقيــة املنقولــن ال ســيما طلبــة املــدارس مبــا يتيــح لهــم 
االندمــاج مــع أقرانهــم يف صفــوف الدراســة، ومبــا يتفــق مــع جميــع 

ــة. ــا يف الدول ــول به ــريعات املعم التش
وقــد ترجمــت املؤسســة تلــك السياســة مــن خــالل عــدد مــن املبــادرات 
التــي رفعــت رصيــد املؤسســة مــن وســائل النقــل اخملصصــة لــذوي 
ــة  ــذه الفئ ــن ه ــن م ــداد املنقول ــاع أع ــم ارتف ــراد، ومعه ــم باضط الهم
رئيســن،  صنفــن  يف  عمومــً  تقــع  وهــي  مســتفيٍد،   700 مــن  ألكــر 
وهمــا مبــادرة “أصــل بأمــان” )التــي أطلقتهــا املؤسســة بالتعــاون 
مــع وزارة تنميــة اجملتمــع منــذ عــام 2013(، واحلافــالت املدرســية 
اجملهــزة لنقــل ذوي الهمــم والتابعــة ملركــز املواصــالت املدرســية 
احلكوميــة كمــا هــو مبــن يف اجلــداول املرفقــة، والتــي اســتلزمت 
النقــل هــذه تدريبــً  الكــوادر املســؤولة عــن عمليــات  كذلــك تدريــب 

نوعيــً متخصصــً.
ويضــاف إىل تلــك اجلهــود بعــض مركبــات األجــرة احلديثــة التــي تشــكل 
جــزءًا مــن أســطول شــركة أجــرة مواصــالت اإلمــارات، إذ حرصــت الشــركة 
علــى إضافــة 3 مركبــات خمصصــة لنقــل هــذه الفئــة، وقــد قامــت يف 
عــام 2018 لوحــده بـــ742 رحلــة )لــذوي الهمــم وكبــار الســن( منــذ أكتوبــر 
جلهــود  نوعيــة  إضافــة  شــكلت  والتــي  العــام،  نهايــة  وحتــى   2018

املؤسســة يف توفــر خدمــات النقــل لهــذه الفئــة اجملتمعيــة املهمة. 

ســاعة   919 ســاعاتها  جممــوع  بلــغ   2018 عــام  طــوال  تدريبيــً 
تدريبيــة، واســتفاد منهــا 107 موظفــن، وهــي مبينــة يف اجلــدول 

املرفــق.

 عدد املوظفني املستفيدين
من كل برنامج على حدة

مدة )أو عدد ساعات(
كل برنامج  الربامج املنفذة يف جماالت املسؤولية اجملتمعية خالل عام 2018

6 12 إبداع العقل البشري والتفكر االستشرايف.

3 9 الغوص يف بحر االبتكار.

5 10 السعادة وجودة احلياة يف بيئة العمل.

10 70 مؤمتر التسامح والوسطية واحلوار يف مواجهة التطرف.

2 40 مؤمتر إبداعات عربية 11.

1 6 ورشة حول الدليل االسرشادي للصحة والسالمة.

36 72
برامج التوعية بالسالمة والصحة املهنية يف كل من فرع أبوظبي وفرع العن 

وفرع الغربية )ثالثة برامج(.

16 560 برنامج رئيس املدققن لنظام السالمة املرورية 39001.

14 42 منتدى الواحة للسعادة 2018.

14 98
دورة ترقية للمدققن حاملي شهادة رئيس مدققن لنظام إدارة السالمة 

ISO 45001:2018 والصحة املهنية وفق املواصفات اجلديدة

2018 البيان )أصل بأمان(

45 عدد احلافالت اخملصصة ملشروع “أصل بأمان”

600 أعداد الطلبة املنقولن من ذوي الهمم ضمن املبادرة

2018 البيان )شركة أجرة مواصالت اإلمارات(

3
أعداد مركبات األجرة اجملهزة لنقل أصحاب الهمم 

وكبار السن

742
عدد عمليات النقل اخلاصة بأصحاب الهمم وكبار 

السن )رحلة(

2018 البيان )مركبات النقل املدرسي احلكومي( *

100
أعداد احلافالت اخملصصة لنقل الطلبة من ذوي 

الهمم

97 أعداد الطلبة املنقولن من ذوي الهمم
ــاله،  ــالت أع ــن احلاف ــاًل ع ــة فض ــية احلكومي ــالت املدرس ــز املواص ــع مرك ــة تتب ــًة إىل 15 مركب * إضاف

أيضــً. الهمــم  21 طالبــً مــن ذوي  تنقــل بدورهــا  والتــي 

 خدمات النقل اجلماعي متتد للموظفني 
تأكيــدًا لرســالتها املســتدامة وترســيخً لثقافــة النقــل اجلماعــي التــي 
اإلمــارات  مواصــالت  خلدمــات  الرئيســي  املشــرك  القاســم  تشــكل 
19 خدمــة يف هــذا اجملــال منهــا  النقــل )حيــث تقــدم  يف قطــاع 
النقــل  خدمــة  توفــر  علــى  املؤسســة  دأبــت  رئيســية(؛  خدمــات   6
وأبوظبــي،  دبــي  إمارتــي  يف  موظفيهــا  لبعــض  أيضــً  اجلماعــي 

وذلــك للتســهيل عليهــم، وتخفيــف أعبــاء التنقــل عنهــم.
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جناحات استثمارية ومنافع بيئية
لطاملــا شــكلت هــذه املعادلــة )أي النجاحــن االســتثماري والبيئــي 
يف آن معــً( حتديــً للكثــر مــن املؤسســات، لكــن مواصــالت اإلمــارات 
متكنــت مــن تقــدمي نفســها كواحــدة مــن أفضــل املؤسســات علــى 
الســنوات  عــر  أطلقــت  إذ  الرهــان،  هــذا  كســب  يف  الدولــة  صعيــد 
البيئــي  األثــر  ذات  االســتثمارية  املشــاريع  مــن  سلســلة  املاضيــة 
الفنيــة  اخلدمــات  مــن  عــددًا  مبوجبهــا  أتاحــت  والتــي  اإليجابــي 
النوعيــة علــى مســتوى الدولــة، مــا جعلهــا حتقــق جناحــً واســعً 
مرادفــً  املؤسســة  اســم  وجعلــت  االنتبــاه،  مــن  الكثــر  وتســتقطب 
اجلوائــز  مــن  كبــٍر  بعــدٍد  فوزهــا  خــالل  مــن  املســتدامة  للتنميــة 
احملليــة والعامليــة ذات الصلــة بشــؤون املســؤولية اجملتمعيــة 
ــاريعها. ــة ومش ــادرات املؤسس ــت مب ــي بارك ــتدامة الت ــة واالس والبيئي

وقــد واظبــت املؤسســة خــالل العــام املاضــي علــى هــذا التوجــه مــن 
ــاق  ــو آف ــً نح ــا قدم ــي به ــاريع واملض ــك املش ــال تل ــر أعم ــالل تطوي خ

متجــددة نرصدهــا يف الصفحــات اآلتيــة..

رواد حتويل املركبات للعمل بالغاز الطبيعي
عــززت  املؤسســة مســرتها الرائــدة يف يف حلــول حتويــل املركبــات 
للعمــل بالغــاز الطبيعــي املضغــوط من خــالل مركزهــا اخملصص 
لهــذه الغايــة، والذي جــرى إطالقه يف 2010 ليكــون مركزًا متخصصً 
العامليــة  واملواصفــات  املمارســات  أفضــل  ويطبــق  ومعتمــدًا 
املعتمــدة يف حتويــل املركبــات للعمــل بالغــاز الطبيعــي، منهــا 
هيئــة  ومواصفــات   ECER110, ECER115 األوروبيــة  املواصفــات 
 TUV& ومواصفــات شــركة ،ESMA اإلمــارات للمواصفــات واملقاييــس
ســّباقة  خطــوة  إجنازاتــه  لســجل  املركــز  أضــاف  وقــد   ،AV & BV

شــوكية  رافعــة  أول  إطالقــه  عــر  املاضــي  العــام  يف  جديــدة 
تعمــل بالغــاز الطبيعــي املضغــوط علــى مســتوى الدولــة، ليكمل 
ــل  ــا للعم ــز حتويله ــتطيع املرك ــي يس ــات الت ــكيلة املركب ــك تش بذل
بالغــاز الطبيعــي مــن خــالل مــوارده البشــرية املؤهلــة التــي تقــدم 
خدماتهــا يف ثــالث حمطــات متخصصــة تابعــة للمركــز، ومــزودة 

ــال. ــذا اجمل ــزات يف ه ــدث التجهي بأح

ــواًل  ــح حل ــات( أن يتي ــن املركب ــا م ــة )أو غره ــل الرافع ــأن حتوي ــن ش وم
بيئيــة وتشــغيلية متميــزة للجهــات التــي متلــك أســاطيل مــن هــذا النــوع 
ــزة تنافســية لهــا، إذ يســهم يف  مــن املركبــات، جتعــل مــن التحويــل مي
خفــض االنبعاثــات الكربونيــة إىل نحــو 25%، كمــا يوفــر مــن 75% إىل 
الوقــود  مــن  الســابقة  التعبئــة  ونفقــات  النقديــة  التكلفــة  مــن   %80

األحفــوري، ويســهم أيضــً يف زيــادة العمــر التشــغيلي حملــرك الرافعة، 
وتقليــل درجــة حرارتــه أثنــاء التشــغيل، األمــر الــذي مــن شــأنه كذلــك 
تقليــل الصيانــة الدوريــة للمحــرك، عــالوًة علــى تقليــل احلاجــة لتبديــل 
زيــت احملــرك دون أدنــى تأثــر علــى احملــرك أو األداء الفنــي للمركبــة.
وإضافــًة ملــا ســبق؛ حقــق املركــز قفــزة يف تقــدمي خدماتــه يف العــام 
مت  بحيــث   ،2017 عــام  يف  احملولــة  باملركبــات  مقارنــة  املاضــي 
حتويــل 1,325 مركبــة علــى امتــداد عــام 2018 وبزيــادة ســنوية نســبتها 
ــة  ــة وخاص ــة حكومي ــح 32 مؤسس ــات لصال ــك املركب ــل تل 31%، وتعم

ــدد  ــغ الع ــه بل ــه، وعلي ــة ذات ــطول املؤسس ــن أس ــاًل ع ــة فض يف الدول
الراكمــي مــن املركبــات التــي متكــن املركــز مــن حتويلهــا منــذ إطالقــه 
الكميــة  تقليــل  يف  مبجموعهــا  أســهمت  متنوعــة،  مركبــة   10,050

أن  2018، وجديــٌر بالذكــر  الغازيــة خــالل ســنة  التقريبيــة لالنبعاثــات 
مشــروع حتويــل حافــالت الديــزل للعمــل بالغــاز الطبيعــي املضغــوط 
حقــق للمؤسســة يف العــام املاضــي فوزهــا العاشــر علــى التــوايل 

ــتدام. ــل املس ــي للنق ــزة دب بجائ

املزيد من اإلطارات اجملددة 
بدورهــا؛ واصلــت خدمــات وحــدة جتديــد اإلطــارات مســرة النمــو يف 
املاضــي  العــام  قامــت  إذ   ،2013 عــام  يف  إطالقهــا  منــذ  خدماتهــا 
نحــو  تناهــز  وبزيــادة   ،2018 عــام  يف  متنوعــً  إطــارًا   16,732 بتجديــد 
22% مــن النمــو يف عــدد  2017، أي مــا يعــادل  3 آالف إطــار عــن عــام 
 6.5 قرابــة  يبلــغ  ماديــً  توفــرًا  بالتــايل  وحققــت  اجملــددة،  اإلطــارات 
مليــون درهــم، فيمــا بلــغ عــدد اإلطــارات اخملــّردة يف العــام نفســه 
51,229 إطــارًا، وقــد أّدت إســهامات الوحــدة إىل فــوز املؤسســة وصيفــً 
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� عام 2017
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� عام 2018

إجمايل املركبات احملولة منذ 
بداية املشروع ولغاية نهاية 2018

املركبات احملولة
يف عام 2018

املركبات احملولة
يف عام 2017

التفاصيل

10,050 1,325 1,010
عدد السيارات التي مت حتويلها من العمل بنظام البنزين إىل 

العمل بنظام الغاز الطبيعي املضغوط.

2018 2017 2016  التفاصيل

16,732 13,764 9,004 عدد اإلطارات اجملددة 

ثانيــً يف فئــة الشــراكات والتعــاون ضمــن اجلائــزة العربيــة االجتماعيــة 
للمؤسســات عــن مشــروعها لتلبيــس اإلطــارات أواخــر عــام 2018.
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منو يف أسطول املركبات الكهربائية 
تعزيــزًا ملســرتها املســتدامة وتنويــع خدماتهــا ومواكبــًة للتوجهــات 
العامليــة؛ شــهد أســطول املؤسســة مــن املركبــات الكهربائيــة طــوال 
ــن  ــد م ــق املزي ــى حتقي ــالوًة عل ــاًل، ع ــوًا متواص ــة من ــنوات املاضي الس
التنــوع يف أنــواع تلــك املركبــات واخلدمــات التــي تقدمهــا للجمهــور، 
العــام  خــالل  األســطول  يف  الكهربائيــة  املركبــات  عــدد  منــا  حيــث 
138 مركبــة متنوعــة تتضمــن مركبــات  ليبلــغ   %53 املاضــي بنســبة 
التنقــل )الغولــف كار( والســيارات الكهربائيــة واحلافلــة الكهربائية أيضً، 
وايل تتيــح مــن خاللهــا املؤسســة العديــد مــن اخلدمــات ملتعامليهــا.

يف االجتاه الصحيح للحدِّ من البصمة الكربونية 
ــة  ــا الكربوني ــبيً يف بصمته ــً نس ــجل انخفاض ــة تس ــت املؤسس ــا زال م
مقارنــًة مبعــدالت توســعها االســتثماري ومنــو أصولهــا وتزايــد أعــداد 
مواردهــا البشــرية وأســطولها العامــل؛ إذ بّينــت نتائــج الدراســة الدورية 
لقياســات البصمــة الكربونيــة والتــي جتريهــا املؤسســة بالتعــاون مــع 

مركــز دبــي املتميــز لضبــط الكربــون “كربــون دبــي” اســتمرار املؤسســة 
علــى هــذا النهــج، إذ كشــفت دراســة البصمــة الكربونيــة لعــام 2018 عــن 
ــً مــن مكافــئ ثــاين  أن إجمــايل االنبعاثــات الغازيــة بلــغ 310,368 طن
أكســيد الكربــون )tCO2e(. وبزيــادة ســنوية نســبتها 14.5% مقارنــًة بعــام 

2017، وهــي موزعــة علــى النحــو اآلتــي:

 توفري املياه مع الغسل اجلاف 
أكملــت وحــدة الغســيل اجلــاف حتقيــق العوائــد البيئيــة االســتثمارية 
عــر توفــر 50 مليــون لــٍر مــن امليــاه، وذلــك مــن خــالل تنفيــذ أكــر 
مــن ربــع مليــون عمليــة غســل جــاف للمركبــات يف 4 حمطــات عمــل 
وبســواعد 200 فنــي متخصــص، حمققــن نســبة منــو ســنوية تعــادل 
7.7% مقارنــًة بعــام 2017، وتعزيــزًا لنجاحــات الوحــدة شــهد العــام 

ــدة. ــود جدي ــرام 3 عق ــي إب املاض

2018 2017  التفاصيل

138 90
عدد املركبات الكهربائية التابعة ألسطول 

املؤسسة

االنبعاثات الغازية )tCO2e( مفّصلة حسب النطاقات الثالثة خالل السنتني املاضيتني مع بيان التغري السنوي
 النسبة املئوية
للتغري السنوي 2018 2017 البيان

%14.7 301,460 262,890

النطاق األول:        ويشمل اآلتي:
              - انبعاثات أسطول مركبات املؤسسة.

              - مولدات الديزل.
              - غاز التريد.

              - غاز األسيتيلن.
              - الوقاية من احلرائق.

%8.4 8,819 8,134

النطاق الثاين:        ويشمل اآلتي:
             - استهالك الكهرباء.

             - استهالك املياه.

%39- 79 130

النطاق الثالث:        ويشمل اآلتي
             - استهالك الورق املكتبي.

             - السفر اجلوي.

%14.5 310,368 271,154 )tCO2e( جمموع البصمة الكربونية 2018 2017  التفاصيل

256,996 238,719
عدد السيارات التي مت غسلها لدى “وحدة 

الغسيل اجلاف”
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انبعاثــات  اســتحوذت  الســابقة؛  الســنوات  يف  العــادة  جــرت  وكمــا 
النطــاق األول علــى معظــم البصمــة الكربونيــة للمؤسســة، إذ شــكلت 
وقــد  املؤسســة(،  أســطول  لضخامــة  )نظــرًا  منهــا   %97 مــن  أكــر 
ــا  ــام 2017، فيم ــه يف ع ــت علي ــا كان ــة مب ــبة 14.7% مقارن ــت بنس ارتفع
ارتفعــت انبعاثــات النطــاق الثــاين بنســبة 8.4% خــالل املــدة نفســها.
غــر إن املقارنــة بــن نســب منــو كل مــن البصمــة الكربونيــة للمؤسســة، 
تســر  املؤسســة  أن  جلــيٍّ  نحــو  علــى  تبّيــن  وإيراداتهــا  وأســطولها 
ــة، إذ  ــة الكربوني ــن البصم ــّد م ــص احل ــا يخ ــح فيم ــاه الصحي يف االجت
يتضــح أن نســبة الزيــادة يف البصمــة الكربونيــة هــي أقــل مــن نســبة 

النمــو يف األســطول، ال ســيما أن االنبعاثــات الغازيــة الناجمــة عــن 
أســطول املؤسســة ال تشــكل اجلــزء األكــر مــن انبعاثــات النطــاق األول 
وحســب )إذ تشــكل 89% منــه(، وإمنــا أيضــً اجلــزء األكــر مــن بصمتهــا 
الكربونيــة بصفــة عامــة )86.5%( علــى اعتبــار أن النشــاط الرئيســي 
للمؤسســة هــو النقــل واملواصــالت، مــا يجعــل األســطول هــو أكــر 
مصــادر انبعاثــات غــازات الدفيئــة أهميــة بالنســبة لهــا، وبنــاًء علــى 
ذلــك فــإن الكثــر مــن اجلهــود انصبــت يف الســنوات املاضيــة لتقليــل 
البصمــة الكربونيــة اخلاصــة باألســطول وأثمــرت عــن حتقيــق نتائــج 

ملموســة يف هــذا اجملــال.
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الكربونيــة  البصمــة  مــن  الواحــدة  املركبــة  حصــة  رصــد  يبــن  إذ 
ــذ  ــتمرًا من ــً مس ــهد تناقص ــة تش ــك احلص ــة أن تل ــة للمؤسس اإلجمالي
عــدة ســنوات، وقــد واصلــت هــذا االجتــاه يف عــام 2018، إذ انخفضــت 
مبقــدار 3.7% بــن عامــي 2017 و2018، وال شــك أن ذلــك يأتــي نتيجــة 
االرتقــاء باملعايــر ال ســيما معايــر التوريــد وسياســات إدارة األســطول 
وحتســن العمليــات التشــغيلية واألداء بصفــة عامــة، وكذلــك حتويــل 
ــوط،  ــي املضغ ــاز الطبيع ــل بالغ ــطول للعم ــات األس ــن مركب ــزء م ج
فضــاًل عــن كفــاءة أعمــال الصيانــة الدوريــة والوقائيــة وغرهــا وجنــاح 
مبــادرات املؤسســة يف هــذا اجلانــب، كمــا يؤكــد جنــاح املؤسســة يف 
الوفــاء بالتزاماتهــا جتــاه اســتحقاقات االســتدامة والتنميــة اخلضــراء.

وتفصيــاًل؛ شــكل النقــل املدرســي أكــر مصــادر انبعاثــات النطــاق األول 

فقــط   %8.4 مبقــدار  ارتفاعــً  شــهدت  فقــد  الكربــون،  أكســيد  ثــاين 
مقارنــًة بعــام 2017، ويعــود هــذا االرتفــاع إىل التوســع يف مشــاريع 
اخلدميــة  واملنشــآت  املرافــق  مــن  املزيــد  وتدشــن  املؤسســة، 
والفنيــة التابعــة للمؤسســة، لكنــه يظــل أقــل مــن النمــو املتواصــل يف 

وأخــرًا؛ شــهدت انبعاثــات النطــاق الثالث التي تشــمل كاًل من اســتهالك 
الــورق املكتبــي والســفر اجلــوي انخفاضــً الفتــً مــن 130 طنــً مــن 
مكافــئ ثــاين أكســيد الكربــون إىل 79 فقــط، وبنســبة تناقــص ســنوية 

ــي  ــي املؤسس ــدد موظف ــايل ع ــع إجم ــث ارتف ــرية )حي ــا البش موارده
بنســبة 9.9% خــالل املــدة نفســها(، مــا يؤكــد جنــاح سياســات الرشــيد 
والتوعيــة التــي تتبعهــا املؤسســة وتطبيــق أفضــل املمارســات يف 

ــال. ــذا اجمل ه

تعــادل 39%، وعلــى الرغــم مــن أن انبعاثــات هــذا النطــاق تشــكل أقــل 
مــن 0.03% مــن جممــل انبعاثــات املؤسســة، إال أنهــا كانــت مشــمولة 

أيضــً يف جهــود التوعيــة والرشــيد كمــا ســرى. 

بنســبة 32%، وبارتفــاع طفيــف مقارنــًة بعــام 2017 حيــث شــكل حينهــا 
31%، فيمــا حــل مركــز اإلمــارات للنقــل والتأجــر يف املركــز الثــاين 

تســبب  فيمــا  بـــ%14،  والتأجــر  للنقــل  أبوظبــي  مركــز  تــاله  بـــ%19، 
كل مــن مركــز املواصــالت احلكوميــة وخدمــات األجــرة )التكســي( 
بـــ10% مــن االنبعاثــات لــكل منهمــا، وحلــت بعدهمــا خدمــة النقــل 
ــود  ــواع الوق ــً ألن ــة تبع ــل البصم ــة تفاصي ــن ناحي ــا م ــرد بـــ9%، أم امل
املســتخدمة يف األســطول؛ فقــد وجــدت الدراســة أن احــراق وقــود 
الديــزل كان لوحــده مســؤواًل عــن 64% مــن انبعاثــات األســطول يف 

ــا. ــن( بـــ34% منه ــرول )البنزي ــبب الب ــا تس ــاق األول، فيم النط
أمــا فيمــا يتعلــق بانبعاثــات النطــاق الثــاين التــي تنجــم عــن اســتهالك 
مكافــئ  مــن  طنــً   8,819 بلغــت  والتــي  وامليــاه،  الكهربــاء  مــن  كل 

البصمة الكربونية قياسً إىل منو أسطول املؤسسة وإيراداتها وحصة املركبة الواحدة من البصمة

النسبة املئوية للزيادة
بني عامي 2017 و2018 2018 2017 2016 التفاصيل

%14.5 310,368 271,154 268,146
البصمة الكربونية 

)tCO2e طن من انبعاثات ثاين أوكسيد الكربون(

%18.3 29,460 24,898 22,069 أسطول املؤسسة )مركبة(

%3.7- 10.5 10.9 12.2
حصة املركبة الواحدة من البصمة الكربونية

)tCO2e طن من انبعاثات ثاين أوكسيد الكربون(

%8 2,710 2,506 2,395 اإليرادات )مليون(
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حصة املركبة الواحدة من البصمة 
)tCO2e طن من انبعاثات ثاين أوكسيد الكربون( السنة

13.4 2015

12.2 2016

10.9 2017

10.5 2018
* شكل بياين يوضح التناقص املستمر يف “حصة املركبة الواحدة من انبعاثات البصمة 

الكربونية )tCO2e(” منذ عام 2015 ولغاية 2018، ويوضح خط االجتاه )اخلط املنقط( ثبات 
املؤسسة على هذا النحو على الرغم من التباطؤ النسبي للتناقص يف السنة األخرة.

استهالك الطاقة الكهربائية

2018 2017 2016  التفاصيل

15,905 14,442 12,131 استهالك الطاقة الكهربائية )ميجا واط(

57,258 51,991 43,672 الكهرباء )جيجا جول(

37,781,907 29,930,214 29,181,959 استهالك املياه )جالون إمراطوري(

7,774 7,054 6,268
االنبعاثات الناجتة عن استهالك الكهرباء 

 )tCO2e( طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون

1,045 1,080 1,053
االنبعاثات الناجتة عن استهالك املياه 

)tCO2e( طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون

8,819 8,134 7,321
إجمايل البصمة الكربونية يف النطاق الثاين

)tCO2e( طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون

310,368

29,460

مليون2,710
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181,129

1,07520
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17
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18
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17
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18
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17

20
18

عدد الموظفين المستفيدين
من النقل الجماعي المجاني

20
17

20
1852

49

20
17

20
181,325

1,010

20
17

20
18138

90

20
17

20
181,061,250

145,143

إيرادات (درهم) مخلفات الورش
التي تم بيعها للشركات

عدد المركبات الكهربائية
التابعة�سطول المؤسسة

عدد الحافالت المخصصة
للنقل الجماعي

عدد السيارات المحولة من نظام البنزين
إلى العمل بنظام الغاز الطبيعي المضغوط

البصمة الكربونية
طن من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون

قيمة الزيوت (درهم)
التي تم بيعها لشركات التدوير

مقدار استهالك المياه
 (مليون جالون إمبراطوري)

مقدار استهالك الكهرباء (جيجا جول)

العدد اªجمالي ل©طارات التي تم تجديدها

310,368
271,024

16,732
13,764

57,258
51,991

37.78
29.93

536,506
243,292
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إىل جانــب املشــاريع االســتثمارية التــي جــرى التطــرق إليهــا آنفــً والتــي تســهم 
يف احلــدّ مــن البصمــة الكربونيــة للمؤسســة، إال أن فلســفة االســتدامة تطــال 
جميــع مفاصــل العمــل يف املؤسســة، ومتتــد لتفــرض نفســها علــى الكثــر من 
األنشــطة واألعمــال اليوميــة، لتبــدو بصــور ترشــيد االســتهالك تــارًة أو التدويــر 
التوعويــة  واملبــادرات  اخلضــراء،  األبنيــة  تشــييد  علــى  عــالوًة  أخــرى  تــارًة 
املرتبطــة بجميــع تلــك اجلوانــب، والتــي ميكــن اســتعراض جهــود املؤسســة 

فيهــا علــى النحــو اآلتــي:

أنشطة مستدامة
ترسيخ ثقافة التدوير

مــن  للحــّد  املؤسســة  تتــواله  الــذي  الواســع  العمــل  إطــار  يف 
لتعزيــز  اجلهــود  مــن  الكثــر  توّجــه  فإنهــا  الكربونيــة  بصمتهــا 
منــه،  واالســتثمارية  البيئيــة  العوائــد  وحتســن  التدويــر،  ثقافــة 
حيــث تتــوىل فــرق العمــل اخملتصــة لديهــا تدويــر العديــد مــن 
نــواجت العمــل يف الــورش والوحــدات الفنيــة، عــالوًة علــى األجهــزة 

املكتبيــة..

التوعية بالرتشيد
تتمتــع املؤسســة بتوّجــه راســخ نحــو تقليــل اســتهالك الــورق أثنــاء العمــل 
اليومــي، والــذي جتلــى مببادرة “خدمــات إدارة الطباعــة” التي أطلقتها 
عــام 2014 والتــي ترافقــت مــع توجيهــات إداريــة مســتمرة بأهميــة ترشــيد 
ــات الناجمــة  اســتخدام األوراق، وأثمــرت عــن انخفــاض كبــر يف االنبعاث
عــن اســتهالك الــورق املكتبــي تبعــً لدراســة البصمــة الكربونيــة التــي 
متــت اإلشــارة إليهــا آنفــً، إذ بينــت الدراســة انخفــاض انبعاثــات النطــاق 
ــدار %39  ــوي( مبق ــفر اجل ــتهالك األوراق والس ــن اس ــذي يتضم ــث )ال الثال
يف عــام 2018 مقارنــًة بعــام 2017، وإىل جانــب ذلــك؛ عمــدت املؤسســة 

إىل ترســيخ الوعــي بأهميــة ترشــيد امليــاه والكهربــاء لــدى موظفيهــا 
عــر نشــرة توعويــة إلكرونيــة دوريــة تصدرهــا إدارة املرافــق، وتدعــو فيهــا 
موظفــي املؤسســة إىل تبنــي ســلوك الرشــيد يف حياتهــم الشــخصية 

خالل سنة 2018  بيانات جهود التدوير

16,732 إطارًا العدد اإلجمايل لإلطارات التي مت جتديدها 
1,592 برمياًل كمية زيوت املركبات التي مت بيعها لشركات التدوير

536,506 دراهم  قيمة الزيوت التي مت بيعها لشركات التدوير
51,229 إطارًا كمية اإلطارات التالفة )اخملّردة( التي مت بيعها لشركات التدوير

750 طنً كمية اخلردة )خملفات الورش( التي مت بيعها لشركات التدوير
1,061,250 درهمً  قيمة اخلردة )خملفات الورش( التي مت بيعها لشركات التدوير

1,597,756 درهمً إجمايل قيمة اخلردة )خملفات الورش( التي مت بيعها لشركات التدوير

 أطفئ ا�ضواء عند مغادرتك املكتب
 Turn off lights when you leave

the office

 ال تسرف � استهالك املياه، 
وساهم � استدامتها

Don’t waste water; conserve it

 حافظ على نظافة مكتبك، واملرافق 
اخملتلفة � املؤسسة
 Keep your office, and

all facilities, clean

املمتلكات العامة � املؤسسة هي ملك للحكومة، 
احرص على حسن استخدامها واحملافظة عليها

 Public property in the institution is the
 property of the government, ensure its

proper use and preservation

أغلق ا�جهزة الكهربائية عند االنتهاء 
من استخدامها

 Switch off electric appliances 

after you’re done using them

اجلمل ا¢رشادية ¢دارة املرافق
Guidelines For Facilities Management

شــهدت األعــوام املاضيــة تطــورات مهمــة حصلــت يف مواصــالت اإلمــارات، إذ 
اســتدعى النمــو املراكــم واملتحقــق عــر ســنوات مــن النجاحــات االســتثمارية 
التخطيــط  مــن  جديــدة  مرحلــًة  اخلدمــات  يف  والنوعــي  الكمــي  والتوســع 
االســراتيجي تؤســس علــى اإلجنــازات احملققــة، وتنطلــق مبزيــد مــن الثقــة 

بالــذات واحليويــة واإلبــداع وروح الريــادة نحــو املســتقبل..
وبهــذه الرؤيــة أطلقــت مواصــالت اإلمــارات اســراتيجية 2018-2022، وشــرعت 
بعمليــة التحــّول االســراتيجي بعــد أن أخــذت بعــن االعتبــار التغــرات الهيكلية 
التــي تلحــق بعــامل األعمــال، وارتفــاع معــدالت التنافســية، واإلجنــازات التقنيــة 
التــي تفــرض نفســها علــى عــامل األعمــال والتــي تعيــد تعريــف قطــاع اخلدمــات 
بالكامــل، وتتطلــب مــن املؤسســات بأنواعهــا املزيــد مــن اجلهــود االبتكاريــة 

واالســتثمارات للبقــاء ضمــن حلبــة املنافســة.
وامتــدادًا ملــا بدأتــه يف عــام 2018، وعمــاًل بتلــك الرؤيــة املســتقبلية؛ ســركز 
إيــرادات املؤسســة  تنميــة  القادمــة علــى  املؤسســة جهودهــا يف األعــوام 
ــوات  ــن اخلط ــد م ــذ املزي ــد تنفي ــة بع ــات احلالي ــع يف اخلدم ــالل التوس ــن خ م
التطويريــة والتحســينية، وكذلــك تنميــة إيــرادات اخلدمــات واملشــاريع اجلديــدة 
والتــي تزمــع املؤسســة القيــام بهــا يف الســنوات القليلــة القادمــة، وإجــراء 
ــة،  ــوقية للمؤسس ــة الس ــة احلص ــك دراس ــا يف ذل ــوق مب ــية الس ــات تنافس دراس
والقيــام مبــا يلــزم بهــدف تعزيــز العالمــة التجاريــة للمؤسســة، مــع إيــالء األولويــة 
احلفــاظ  يضمــن  مبــا  الرقمــي،  والتحــّول  والتكنولوجيــا  االبتــكار  جلوانــب 
علــى القــوة الدافعــة التــي متتعــت بهــا املؤسســة خــالل الســنوات املاضيــة، 

وتوظيفهــا للبقــاء يف الصــدارة مســتقباًل..

وتتواصل الريادة.. 

واملهنيــة، ال ســيما أثنــاء التعامــل مــع مــوارد املؤسســة، حيــث صــدر 
منهــا 5 نشــرات خــالل عــام 2018.

مباين ومرافق مستدامة
لطاملــا امتــد حــرص مواصــالت اإلمــارات علــى االســتدامة ليشــمل جميــع 
اجملــاالت مبــا يف ذلــك املبــاين واملرافــق والبنــى التحتيــة للمؤسســة، إذ 

تســتجيب جميــع مشــاريعها الشــراطات األبنيــة اخلضــراء وفــق األنظمــة 
املعمــول بهــا يف الدولــة، ال ســيما نظــام “اللؤلــؤة الواحــدة” مــن جملــس 
أبوظبــي للتخطيــط العمــراين واالســتدامة، وكذلــك احلــال بالنســبة لنظــام 
أجنــزت  حيــث  دبــي،  إمــارة  يف  اخلضــراء  املبــاين  لتقييــم  “الســعفات” 
املؤسســة 10 مشــاريع إنشــائية تنوعــت بــن مشــاريع إنشــاء أو مشــاريع صيانــة 

وتوســيع وتطويــر ملبــاين الفــروع واحملطــات التابعــة ملراكــز األعمــال.
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فهرس محتوى المبادرة العالمية إلعداد التقارير

 GRI رقم الصفحةاإلفصاحمعيار
اإلغفال

 الجزء
المغفل

الشرحالسبب

:GRI 102
اإلفصاحات العامة 2016

الحوكمة

33 إىل 10237-18 هيكل احلوكمة
إشراك أصحاب المصلحة

86 إىل 10292-40 قائمة جمموعات أصحاب املصلحة

102-41 اتفاقات املفاوضة اجلماعية
ال وجود لنظام املفاوضات 
اجلماعية )CBA( يف دولة 

اإلمارات

86 إىل 10292-42 حتديد واختيار أصحاب املصلحة

86 إىل 10291-43 منهج إشراك أصحاب املصلحة

86 إىل 10292-44 املوضوعات واالهتمامات الرئيسية املثارة
ممارسات إعداد التقارير

26-10227-45 الكيانات املدرجة يف القوائم املالية املوحدة

26-10227-46 حتديد حمتوى التقرير وحدود املوضوع

10292-47 قائمة املوضوعات اجلوهرية

ال يوجد إعادة صياغة للمعلومات102-48 إعادة صياغة املعلومات

ال وجود لتغرات مهمة102-49 التغرات يف إعداد التقرير

26-10227-50 الفرة املشمولة بالتقرير

26-10227-51 تاريخ آخر تقرير

26-10227-52 دورة إعداد التقرير
10227-53 جهة االتصال لأسئلة املتعلقة بالتقرير

102-54 ادعاءات إعداد التقارير وفًقا ملعاير املبادرة 
)GRI( 27العاملية للتقارير

)GRI( 102142-55 فهرس حمتوى املبادرة العاملية للتقارير

26-10227-56 التحقق اخلارجي
المواضيع الجوهرية

 السلسلة 200 )مواضيع اقتصادية(

األداء االقتصادي

:GRI 103
منهج اإلدارة 2016

54 إىل 10383-1 شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

54 إىل 10383-2 منهج اإلدارة ومكوناته

54 إىل 10383-3 تقييم منهج اإلدارة

 GRI رقم الصفحةاإلفصاحمعيار
اإلغفال

 الجزء
المغفل

الشرحالسبب

GRI 101: المنظمة    
اإلفصاحات العامة

:GRI 102
اإلفصاحات العامة 2016

الملف التنظيمي

10216-1 اسم املنظمة

17 إىل 10223-2 األنشطة والعالمات التجارية واملنتجات واخلدمات
10216-3 موقع املقر الرئيسي

10216-4 موقع العمليات

10216-5 امللكية والشكل القانوين

10216-6 األسواق التي تخدمها

10216-7 حجم املنظمة

10216-8 معلومات عن املوظفن والعمال اآلخرين

28-29 و10299-9 سلسلة التوريد

102-10 التغرات املهمة التي طرأت على املنظمة وسلسلة 
التوريد اخلاصة بها

ال توجد تغيرات مهمة تؤثر على 
نطاق أو حدود التقرير

10216-11 مبدأ أو منهج التحّوط

10216-12 املبادرات اخلارجية

46-10247-13 عضوية اجلمعيات أو االحتادات املهنية

االستراتيجية

10 إىل 10213-14 بيان من كبار صّناع القرار

38-10239-15 اآلثار واخملاطر والفرص الرئيسية

األخالقيات والنزاهة

24-10225-16 القيم، واملبادئ، واملعاير، وقواعد السلوك

2016

* مت إعــداد هــذا التقريــر وفًقــا ملعايــر GRI: اخليــار األساســي. وبالنســبة خلدمــة اإلفصــاح فقــد تأكــدت خدمــات املراجعــة املقدمــة مــن قبــل 
املبــادرة العامليــة إلعــداد التقاريــر GRI أن فهــرس حمتــوى GRI معــروض بشــكل واضــح، وأن املراجــع اخلاصــة باإلفصاحــات 102-40 إىل 102-

49 تتماشــى مــع األقســام املناســبة يف نــص التقريــر.
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فهرس محتوى المبادرة العالمية إلعداد التقارير

 GRI رقم الصفحةاإلفصاحمعيار
اإلغفال

 الجزء
المغفل

الشرحالسبب

:GRI 201
األداء االقتصادي 2016

54 إىل 20183-1 القيمة االقتصادية املباشرة امُلنتجة واملوزعة

201-2 اآلثار املالية واخملاطر والفرص األخرى الناجمة عن 
54 إىل 83تغر املناخ

201-3 االلتزامات احملددة خلطة االستحقاقات وخطط 
54 إىل 83التقاعد األخرى

54 إىل 20183-4 املساعدة املالية املتلقاة من احلكومة

الوجود في السوق

:GRI 103
منهج اإلدارة 2016

10392-1 شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

10392-2 منهج اإلدارة ومكوناته

10392-3 تقييم منهج اإلدارة

:GRI 202
الوجود يف السوق 2016

202-2 نسبة كبار املوظفن اإلدارين املعينن والذين ينتمون 
114إىل اجملتمعات احمللية

ممارسات الشراء

:GRI 103
منهج اإلدارة 2016

10399-1 شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

10399-2 منهج اإلدارة ومكوناته

10399-3 تقييم منهج اإلدارة

:GRI 204
ممارسات الشراء 2016

20499-1 نسبة اإلنفاق على املوردين احمللين

مكافحة الفساد

:GRI 103
منهج اإلدارة 2016

35 إىل 10339-1 شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

35 إىل 10339-2 منهج اإلدارة ومكوناته

35 إىل 10339-3 تقييم منهج اإلدارة

:GRI 205
مكافحة الفساد 2016

205-1 العمليات التي مت تقييمها من ناحية اخملاطر 
35 إىل 39املتعلقة بالفساد

205-2 التواصل والتدريب بشأن سياسات وإجراءات مكافحة 
35 إىل 37الفساد

20535-3 وقائع الفساد املؤكدة واإلجراءات املتخذة

 GRI رقم الصفحةاإلفصاحمعيار
اإلغفال

 الجزء
المغفل

الشرحالسبب

 السلسلة 300 )مواضيع بيئية(
المواد

:GRI 103
منهج اإلدارة 2016

124-103125-1 شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

124-103125-2 منهج اإلدارة ومكوناته

124-103125-3 تقييم منهج اإلدارة

:GRI 301
املواد 2016

301140-1 املواد املستخدمة بالوزن أو احلجم

301140-2 املواد امُلدخلة امُلعاد تدويرها املستخدمة

301140-3 املنتجات املستعادة ومواد التغليف اخلاصة بها

الطاقة

:GRI 103
منهج اإلدارة 2016

124 إىل 103129-1 شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

124 إىل 103129-2 منهج اإلدارة ومكوناته

124 إىل 103129-3 تقييم منهج اإلدارة

:GRI 302
الطاقة 2016

135 إىل 302139-1 استهالك الطاقة داخل املنظمة

135 إىل 302139-2 استهالك الطاقة خارج املنظمة

135 إىل 302139-3 كثافة الطاقة

135 إىل 302139-4 خفض استهالك الطاقة

135 إىل 302139-5 خفض متطلبات الطاقة للمنتجات واخلدمات

المياه والنفايات السائلة

:GRI 103
منهج اإلدارة 2016

124 إىل 103129-1 شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

124 إىل 103129-2 منهج اإلدارة ومكوناته

124 إىل 103129-3 تقييم منهج اإلدارة

:GRI 303
املياه والنفايات السائلة 

2016

134 إىل 303139-1 التعامالت مع املياه كمورد مشرك

134 إىل 303139-2 إدارة اآلثار املتعلقة بتصريف املياه
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فهرس محتوى المبادرة العالمية إلعداد التقارير

 GRI رقم الصفحةاإلفصاحمعيار
اإلغفال

 الجزء
المغفل

الشرحالسبب

االنبعاثات

:GRI 103
منهج اإلدارة 2016

124 إىل 103129-1 شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

124 إىل 103129-2 منهج اإلدارة ومكوناته

124 إىل 103129-3 تقييم منهج اإلدارة

:GRI 305
االنبعاثات 2016

135 إىل 305139-1 انبعاثات غازات الدفيئة املباشرة )نطاق 1( 

135 إىل 305139-2 انبعاثات غازات الدفيئة غر املباشرة للطاقة )نطاق 2(

135 إىل 305139-3 انبعاثات غازات الدفيئة غر املباشرة األخرى  )نطاق 3(

135 إىل 305139-4 كثافة انبعاثات غازات الدفيئة

135 إىل 305139-5 احلد من انبعاثات غازات الدفيئة

135 إىل 305139-6 انبعاثات املواد امُلستنِفدة لأوزون

305-7 أكاسيد النيروجن )NOx(، وأكاسيد الكريت 
135 إىل SOx(139(، وغرها من االنبعاث الكبرة يف الهواء

النفايات السائلة والمخلفات

:GRI 103
منهج اإلدارة 2016

124 إىل 103129-1 شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

124 إىل 103129-2 منهج اإلدارة ومكوناته

124 إىل 103129-3 تقييم منهج اإلدارة

:GRI 306
النفايات السائلة 
واخمللفات 2016

134 إىل 306139-1 تصريف املياه حسب اجلودة والوجهة

135 إىل 306140-2 النفايات حسب النوع وطريقة التخلص منها

135 إىل 306140-3 التسربات الواسعة النطاق

135 إىل 306140-4 نقل النفايات اخلطرة

306-5 املسطحات املائية املتضررة من تصريف املياه و/أو 
135 إىل 140االنسياب السطحي للمياه

 GRI رقم الصفحةاإلفصاحمعيار
اإلغفال

 الجزء
المغفل

الشرحالسبب

السلسلة 400 )مواضيع مجتمعية(

التوظيف

:GRI 103
منهج اإلدارة 2016

110-103111-1 شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

110-103111-2 منهج اإلدارة ومكوناته

110-103111-3 تقييم منهج اإلدارة

:GRI 401
التوظيف 2016

401-1 تعين املوظفن اجلدد ومعدل ترك املوظفن 
111 إىل 114للعمل

401-2 احلوافز املقدمة للموظفن بدوام كامل والتي ال 
م للموظفن املؤقتن أو املوظفن بدوام جزئي 111 إىل 114ُتقدَّ

111 إىل 401114-3 إجازة رعاية الطفل
العالقات بين العمال واإلدارة

:GRI 103
منهج اإلدارة 2016

110-103111-1 شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

110-103111-2 منهج اإلدارة ومكوناته

110-103111-3 تقييم منهج اإلدارة

:GRI 402
العالقات بني العمال 

واإلدارة 2016

402-1 احلد األدنى لفرات اإلشعار فيما يتعلق بالتغيرات 
111 إىل 114التشغيلية

الصحة والسالمة المهنية

:GRI 103
منهج اإلدارة 2016

40 إىل 10343-1 شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

40 إىل 10343-2 منهج اإلدارة ومكوناته

40 إىل 10343-3 تقييم منهج اإلدارة

:GRI 403
الصحة والسالمة املهنية 

2018

40 إىل 40343-1 نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية

403-2 حتديد األخطار وتقييم اخملاطر والتحقيق يف 
40 إىل 43احلوادث

40 إىل 40343-3 خدمات الصحة املهنية

403-4 مشاركة العمال والتشاور والتواصل معهم بشأن 
40 إىل 43الصحة والسالمة املهنية
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فهرس محتوى المبادرة العالمية إلعداد التقارير

 GRI رقم الصفحةاإلفصاحمعيار
اإلغفال

 الجزء
المغفل

الشرحالسبب

:GRI 403
الصحة والسالمة املهنية 

2018

40 إىل 40343-5 تدريب العمال على الصحة والسالمة املهنية

40 إىل 40343-6 تعزيز صحة العمال

403-7 منع وتخفيف آثار الصحة والسالمة املهنية املرتبطة 
40 إىل 43مباشرة بعالقات العمل

403-8 العمال املشمولون بنظام إدارة الصحة والسالمة 
40 إىل 43املهنية

40 إىل 40343-9 اإلصابات املرتبطة بالعمل

التدريب والتعليم

:GRI 103
منهج اإلدارة 2016

115-103116-1 شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

115-103116-2 منهج اإلدارة ومكوناته

115-103116-3 تقييم منهج اإلدارة

:GRI 404
التدريب والتعليم 2016

115-404116-1 متوسط ساعات التدريب يف السنة لكل موظف

404- 2 برامج حتسن مهارات املوظفن وبرامج املساعدة 
115-116على االنتقال

404-3 النسبة املئوية للموظفن الذين يخضعون ملراجعات 
115-116دورية لأداء والتطوير الوظيفي

التنوع وتكافؤ الفرص

:GRI 103
منهج اإلدارة 2016

110 إىل 103114-1 شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

110 إىل 103114-2 منهج اإلدارة ومكوناته

110 إىل 103114-3 تقييم منهج اإلدارة

:GRI 405
التنوع وتكافؤ الفرص 2016

110 إىل 405114-1 تنوع هيئة اإلدارة واملوظفن

110 إىل 405114-2 نسبة الراتب األساسي واألجور بن النساء والرجال

 GRI رقم الصفحةاإلفصاحمعيار
اإلغفال

 الجزء
المغفل

الشرحالسبب

عدم التمييز

:GRI 103
منهج اإلدارة 2016

110-103114-1 شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

110-103114-2 منهج اإلدارة ومكوناته

110-103114-3 تقييم منهج اإلدارة

:GRI 406
عدم التمييز 2016

ال يوجد حاالت مبلغ عنها406-1 حوادث التمييز واإلجراءات التصحيحية املتخذة

عمالة األطفال

:GRI 103
منهج اإلدارة 2016

103110-1 شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

103110-2 منهج اإلدارة ومكوناته

103110-3 تقييم منهج اإلدارة

:GRI 408
عمالة األطفال 2016

408-1 العمليات واملوردون امُلعرضون خملاطر كبرة تتعلق 
99بحوادث عمالة األطفال

العمل الجبري أو القسري

:GRI 103
منهج اإلدارة 2016

103110-1 شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

103110-2 منهج اإلدارة ومكوناته

103110-3 تقييم منهج اإلدارة

:GRI 409
العمل اجلربي أو القسري 

2016

409-1 العمليات واملوردون امُلعّرضون خملاطر كبرة تتعلق 
99بحوادث العمل اجلري أو القسري

المجتمعات المحلية

:GRI 103
منهج اإلدارة 2016

103124-1 شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

103124-2 منهج اإلدارة ومكوناته

103124-3 تقييم منهج اإلدارة

:GRI 413
اجملتمعات احمللية 

2016

413-1 العمليات التي تنطوي على مشاركة اجملتمع 
124 إىل 131احمللي، وتقييمات األثر، وبرامج التنمية
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 GRI رقم الصفحةاإلفصاحمعيار
اإلغفال

 الجزء
المغفل

الشرحالسبب

صحة وسالمة العمالء

:GRI 103
منهج اإلدارة 2016

40 إىل 10343-1 شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

40 إىل 10343-2 منهج اإلدارة ومكوناته

40 إىل 10343-3 تقييم منهج اإلدارة

:GRI 416
صحة وسالمة العمالء 

2016

416-1 تقييم آثار فئات املنتجات واخلدمات على الصحة 
40 إىل 43والسالمة

416-2 حوادث عدم االمتثال املتعلقة بآثار املنتجات 
40 إىل 43واخلدمات على الصحة والسالمة

التسويق والملصقات التعريفية

:GRI 103
منهج اإلدارة 2016

93 إىل 10396-1 شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

93 إىل 10396-2 منهج اإلدارة ومكوناته

93 إىل 10396-3 تقييم منهج اإلدارة

:GRI 417
التسويق وامللصقات 

التعريفية 2016

417-1 متطلبات التعريف مبعلومات املنتجات واخلدمات 
93 إىل 96ووضع امللصقات التعريفية عليها

417-2 حوادث عدم االمتثال املتعلقة بالتعريف مبعلومات 
93 إىل 96املنتجات واخلدمات ووضع امللصقات التعريفية عليها

93 إىل 41796-3 حوادث عدم االمتثال املتعلقة باالتصاالت التسويقية

خصوصية العميل

:GRI 103
منهج اإلدارة 2016

93 إىل 10396-1 شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

93 إىل 10396-2 منهج اإلدارة ومكوناته

93 إىل 10396-3 تقييم منهج اإلدارة

:GRI 418
خصوصية العميل 2016

418-1 الشكاوى املوثَّقة املتعلقة بانتهاك خصوصية 
مل يتم تلقي أي شكوىالعميل وفقدان بيانات العميل
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